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Abstract 

Background: Salvia staminea, belonging to lamiaceae family, has positive effects on the 
nervous system and possesses anti-oxidant and anti-inflammatory effects. Hence, this study was 
conducted to determine the neuro-protective effects of salvia and its total ethanol extract on spinal cord 
motoneurons in Wistar rats.  

Materials and Methods:In an experimental trial, 54 male Wistar rats were divided into nine 
groups of six: Control, compression, treatment A (ethanol extract of root in 25, 50, and 75 mg/kg 
doses), treatment B (aqua extract of root in 25 and 50 mg/kg doses), treatment C (aqua extract of 
leaves in 50 mg/kg doses), and treatment D (ethanol extract of leaves in 75 mg/kg doses). In 
compression and treatment groups, 28 days after inducing impairment in α motoneurons, sampling of 
the left leg sciatic nerves was done in the rats. Following tissue passage, 7 micron cuts were obtained 
and painted with blue toluidine. Neuralgia motoneurons count was, then, carried out through steriology 
and dissector methods.  

Results: Neuron number density in the rats treated with 50 mg/kg doses of total aqua and 
ethanol extracts of leaves and 75 mg/kg dose of ethanol extract of root showed significant differences  
in comparison to that of the compression group (p<0.05). 

Conclusion: The results of this study prove the neuroprotective effects of these extracts on 
neuralgia motoneurons of spinal cord. 
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 Salvia  الکلی وآبی ریشه و برگ عصاره تام روتکتیوپورنوت ااثرمقایسه 
staminea  پرسیون عصب نخاع پس از کم هاي  نورونمرکزي موتوسیون ادژنربر

  اد ویستارژ نسیاتیک در رت
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 16/10/88 ، تاریخ پذیرش 23/6/88تاریخ دریافت 

  چکیده
همچنـین  بوده و صبی داراي اثرات مفیدي بر روي سیستم عاز خانواده نعناع  Salvia staminea گیاه :زمینه و هدف

عصاره تام الکلی  لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات نوروپروتکتیوي . باشد  می ضد التهابی وداراي اثرات آنتی اکسیدانی
   .هاي حرکتی نخاع رت نژاد ویستار صورت پذیرفته است  برروي نورونوآبی سالویا

هاي  گروه تایی مشتمل بر 6 گروه 9  نژاد ویستار در نر رت54در یک پژوهشی تجربی و آزمایشگاهی : مواد و روش ها
عصاره آبـی  ( B، تیمار ) میلی گرم بر کیلوگرم75 و 50، 25 دوزهايعصاره الکلی ریشه در      (Aکنترل، کمپرسیون، تیمار    

 Dیمـار  و ت) گرم بـر کیلـوگرم    میلی50 عصاره آبی برگ دوز ( C، تیمار)گرم بر کیلوگرم    میلی 50 و   25 دوزهايریشه در   
 ایجـاد   روز پـس از 28هاي کمپرسـیون و تیمـار    در گروه. تقسیم شدند) گرم بر کیلوگرم    میلی 75 عصاره الکلی برگ دوز   (

 7هـاي   بـرداري و پـس از پاسـاژ بـافتی بـرش       عصب سیاتیک پاي راست رت نمونه    از هاي حرکتی آلفا،   ضایعه در نورون  
هاي حرکتی شاخ قدامی نخاع بـه روش اسـتریولوژي    شمارش نورون. دین رنگ آمیزي شدنبا آبی تلوئید  تهیه و   میکرونی  

  .ودایسکتور انجام شد
 میلی گرم بـر  50 شده با عصاره تام آبی و الکلی برگ در دوزهاي آبی هاي تیمار   ها در رت    دانسیته تعداد نورون   :ها یافته

دار   با گـروه کمپرسـیون داراي اخـتالف معنـی    در مقایسه میلی گرم بر کیلوگرم 75 و عصاره الکلی ریشه در دوز کیلوگرم
  .)>05/0p(بود

هـاي حرکتـی    ها برروي نورون  نتایج حاصل از این پژوهش اثبات کننده اثرات نوروپروتکتیوي این عصاره       :نتیجه گیري 
   .باشد شاخ قدامی نخاع می

 سا لویا ،دژنراسیون،  نوروپروتکتیو: کلیديواژگان 
  
  
  
  
  
  3الك پ 6 قدس شمالی، متري قدس شمالی35خیابان فرح بخش شرقی ،  نیشابور، خراسان رضوياستان: نویسنده مسئول*

nmmmrtpg61@yahoo.comEmail: 



  همکاران                دکتر مریم طهرانی پور و                                 ...روتکتیو عصاره تام الکلی و آبی ریشه و برگپمقایسه اثرات نورو

    93                                                                                                     1389  ، پاییز3زدهم، شماره سی،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

  مقدمه
هـا   کسونی در جسم سلولی نورون آبه دنبال آسیب    

دهد،   رخ می  ژیکی تحت عنوان کروماتولیز   تغییرات مورفولو 
ترمیم بقایاي هسته کروماتولیز و یا دیگـر         حیات سلول    زمهال

  .)1(باشد می  جسم سلولیهاي واکنش
 Peripheral)سیستم عصبی پیرامونی هاي کسونآ

nervous system-PNS)  ــد ســهولت  بــه تواننــد مــی رون
 امــا ایــن رونــد در سیــستم عــصبی .)2(تــرمیم را دنبــال کننــد

 کـسون در آتـرمیم  . شـود  می با شکست مواجه مرکزي تقریباً 
-Centeval nervous system)سیــستم عــصبی مرکــزي

CNS)  ها  کسونآ محیطی مهاري براي رشد به دلیل این که
 و پاسخ ترمیمی ضعیفی را نسبت به آسـیب       شود  میمحسوب  

نشان می دهند کامالً موفقیت آمیز نیست این در حالی اسـت        
 در هاي موجود در ماتریکس سلولی نقش مهمـی    مولکولکه  

 .)2(باشند ترمیم دارا می

ــزي   ــصبی مرک ــستم ع ــیب سی ــد از آس ــت  بع باف
ــیت  ــامل آستروس ــکارگلیال ش ــا اس ــیت،ه ــا  الیگودندروس  ،ه

هـا   کـسون آمیکروگلیا و ماکروفاژها رشد یافته و مانع تـرمیم      
ــی ــود مـ ــر مولکـــول . )2(شـ ــم    از دیگـ ــاري مهـ ــاي مهـ هـ

 ی مثـــل کنـــدروئیتین ســـولفات، ذراتیهـــا پروتئوگلیکـــان
ــسفوک( ــیکان( phosphacan )انفــــ   وversican )ورســــ
هـا   کـه توسـط آستروسـیت     باشـند     می neurocan )نوروکان(

  .)3(دنشو ساخته می
بـه شـرطی     سیـستم عـصبی مرکـزي        بعد از آسیب  

بتوانند بر موانعی همچـون    ها قادر به ترمیم هستند که        کسونآ
شـوند   هـاي میلـین کـه در اثـر آسـیب ظـاهر مـی         مهار کننـده  

که به عنوان سد فیزیکی در برابر ترمیم عمل         ( وگلیال اسکار 
ــا مولکــول  ــر   کــرده و ب ــاتریکس خــارج ســلولی نظی ــاي م ه

ــه کننــد ین ســولفات پروتئوگلیکــان عمــل مــی ئتکنــدرو  غلب
  .)3، 2(کنند

گیــاه ســالویا از بــا ارزشــترین گیاهــان تیــره نعنــاع 
امروزه با تحقیقات به عمل آمده، معلوم شـده اسـت     .باشد  می

توانـد   ه داراي خواص درمانی مهمی است که مـی که این گیا 
 هـاي  بیمـاري ، هـاي لثـه    بیمـاري  از جمله ها   بسیاري از بیماري  

  را معالجـه و    هـاي عـصبی    دگی و بیمـاري    سـرماخور  ،یوستپ
نتـی  آ ،التهـابی  این گیـاه داراي خـواص ضـد      .)4(درمان کند 

  .)5-7(باشد می ، ضد باکتریایی و ضدسرطانینیاکسیدا
هـا،   ها، تري ترپنوئیـدها، تـانن      ترپنها، دي    اسانس

هـا ترکیبـات اصـلی       و فنـول   فالونوئیدها، رزین، ساپونین هـا    
 ) Salvia( هــاي مختلــف ســالویا     تــشکیل دهنــده گونــه   

ــین .)8(باشــند مــی ــرات  پــژوهش حاضــر نیــز بــا هــدف تعی اث
ــی و ــرگ  نوروپروتکتیــوي عــصاره تــام آب الکلــی ریــشه و ب

آلفاي شـاخ قـدامی نخـاع      هاي    بر جسم سلولی نورون    سولویا
صـورت پذیرفتـه   پس از کمپرسیون عصب سـیاتیک در رت     

  .است
  مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک تحقیق تجربی و آزمایشگاهی 
 باکـد  Salvia stamineaگیـاه  در این پـژوهش  . بوده است

ــاریومی ــوم  2676هرب ــشکده عل ــاریوم دان ــز هرب ــه پ از مرک ای
  .  شدمشهد تهیهواحد دانشگاه آزاد اسالمی 

از پودر ریشه و برگ این گیاه عصاره الکلی وآبی 
آزمایشگاه تحقیقات  به طور جداگانه به روش سوکسله در

 ریشه و. تهیه شدگیاهی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی 
برگ گیاه پس از خشک کردن هر کدام به طور جداگانه 

 پودر حاصل تا و آسیاب توسط دستگاه خرد کننده کامالً
گیري در جاي خشک و خنک نگهداري  ن عصارهزما

   .گردید
 گیري روش سوکسله یک روش متداول عصاره

 گرم پودر ریشه را ابتدا داخل کاغذ 34 مقدار بوده که در آن
ریخته و در دستگاه عصاره ) cartush(مخصوص کارتوش 

  است(Shofbalon)شامل یک کیسه حرارتی که گیري 
ی سی الکل متانول خالص  س400حدود دهند سپس  قرار می

 شود می همچنان که کیسه حرارتی گرم وداخل بالن ریخته 
 Salvia(  و آرام آرام عصاره سالویاشدهالکل نیز گرم 

staminea (گردد با الکل مخلوط و به بالن بر می.  
گیري سه روز متوالی از صبح تا شب  عصاره

صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که تمام عصاره قابل 
 الزم به ذکر است .حل درالکل از پودر استخراج شده است
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فوق نیز به شیوه برگ ) الکلی وآبی( براي تهیه عصاره تامکه 
  .عمل شده است

در پایان حالل از عصاره الکلی و عـصاره آبـی بـه       
عـصاره خـالص الکلـی وعـصاره         و طور جداگانه حذف شد   

  .دست آمده آبی ب
ویستار با وزن ژاد  ن رت نر54در پژوهش حاضر از    

هـا از    ایـن رت    ماهـه اسـتفاده شـد،      3سـن     گرم و  300- 350
 بخش حیوانات مؤسسه سـرم سـازي رازي خریـداري شـدند           

با درجه حـرارت  (  در شرایط یکسان و استاندارد     ها  همه نمونه 
 سـاعت تـاریکی، بـه      12  ساعت نـور و    12سیکل نوري     و 21

را که همگی امکان دسترسی بـه آب و غـذاي کـافی             طوري
داشتند، از چند روز قبل از آزمایش در حیوانخانـه دانـشکده            

  .علوم دانشگاه آزاد اسالمی نگهداري شدند
 تایی شامل گـروه  6  گروه9 رت نر در     54در ابتدا   

عـصب سـیاتیک    گروهی که فقـط عـضله شـکافته و    (نترل  ک
کـه عـصب تحـت کمپرسـیون قـرار           آشکار شـد بـدون ایـن      

ــرد ــروه)گی ــیون، گ ــروه (  کمپرس ــمگ ــروه)ش ــار ، گ  A تیم
 میلـی   75 و 50و25( دوز مختلـف     3عصاره الکلـی ریـشه بـا        (

 2عـصاره آبـی ریـشه در      ( B تیمـار گروه   -)گرم بر کیلوگرم  
 ،) میلی گرم بر کیلوگرم    50و  میلی گرم بر کیلوگرم      25دوز  

ــی بــرگ دوز ( C تیمــارگــروه میلــی گــرم بــر  50عــصاره آب
 میلی 75گ دوزعصاره الکلی بر (D تیمار    گروه و) کیلوگرم

کـه بـراي اولـین بـار ایـن           با توجه به ایـن    . )گرم بر کیلوگرم  
ــصبی   ــت ع ــق روي باف ــاع(تحقی ــا) نخ ــه  وب  Salviaگون

staminea  شـده اسـت،بنابراین دوزهـاي تزریقـی بـه        انجام
  .ندصورت تجربی انتخاب شد

هاي هر گـروه بـا       رت براي انجام عمل کمپرسیون   
امپون و کتامین به نـسبت   ی ماده بیهوشی ر   قتزریق داخل صفا  
  کتـامین و   میلی گرم بر کیلوگرم    70 (1 به   2وزن بدن حیوان    

سـپس  . )9(بیهوش گردیدند)  رامپون  میلی گرم بر کیلوگرم    7
عصب سیاتیک پاي راست در ناحیه سر استخوان ران توسط           

ــرار گرفــت  پــس از . )9(پــنس قفــل دار تحــت کمپرســیون ق
 گیره فلزي بخیـه  کمپرسیون محل ضایعه ضدعفونی و توسط    

ــرل فقــط عــضله شــکافته و عــصب  . (زده شــد در گــروه کنت

در ) آشکار شد ولی عصب تحـت کمپرسـیون قـرار نگرفـت           
تـا  ها گرم نگاه داشته شـود        هنگام بیهوشی سعی شد بدن رت     

ایـن   بعد از .از سردشدن ومرگ ناگهانی رت جلوگیري شود    
 آوردنــد بــه بــه دســت رت هــا هوشــیاري اولیــه خــود را کــه

هاي جداگانه منتقل و در شرایط استاندارد حیوانخانه از         فسق
هاي تیمـار   در گروه .نظر نور و دما ورطوبت نگهداري شدند    

اولین تزریق عصاره بالفاصله بعد از انجـام عمـل کمپرسـیون          
 هر حیوان در هر هفته یـک  تزریـق    به گونه اي که  انجام شد 

 تزریـق  ( A در گـروه تیمـار    .با دوز مربوطه دریافت می نمود     
 میلـی   75 و 50 و 25دوز مختلـف  3عصاره تام الکلی ریشه بـا       

ــر کیلــوگرم تزریــق ( B، تیمــار)بــار در طــول دوره 4(گــرم ب
، )50وmg/kg 25دوز مختلـف  2 بـا    Bعصاره تام آبی ریـشه      

و ) میلی گرم بر کیلوگرم    50عصاره آبی برگ دوز    ( Cتیمار
ــار  ــرگ دوز   (Dتیم ــصاره الکلــی ب ــرم بــر   75 ع  میلــی گ

بـه صـورت داخـل صـفاقی      )  بـار درطـول دوره     4) (کیلوگرم
  ). روز پس از کمپرسیون28در دوره (انجام شد 

نمونـه  یکـساسیون بـا متـد پرفیـوژن        فپس از اتمـام     
برداري از قطعات نخاعی مربوط به عصب سیاتیک انجام شد    

ها نخاع به طور   براي یکسان بودن نمونه برداري در همه نمونه       
م اسب جدا گردید و از انتهاي دم اسـب بـه       کامل تا انتهاي د   

متـر    میلـی 8ی به طـول  های نمونهمتر باال رفته و   میلی18اندازه  
 وارد  درصـد 1 در فرمـالین نمکـی    هـا  نمونـه  و سـپس  تهیه شد 

 پـس از طـی مراحـل پاسـاژ          هـا  نمونـه از  .مرحله پاساژ شـدند     
 کـه بـا آبـی    ه میکرونی بـه طـور سـریال تهیـه شـد          7برشهاي  
بـا اسـتفاده از دسـتگاه فتـو         . ن رنـگ آمیـزي شـدند      تولوئیدی

 از منطقه شاخ قـدامی در الم هـاي تهیـه شـده              میکروسکوپ
از هـر الم    . عکسهاي الزم با حفظ ترتیب و شماره گرفته شد        

دو قطعه عکس یکی از شاخ قدامی نیمه راسـت بـرش اول و       
یکی از شاخ قـدامی نیمـه راسـت بـرش بعـدي گرفتـه شـد،                 

 5×  10× 5/2=100 پ در این مرحلـه وکبزرگنمائی میکروس
ــود ــرداري   . بـ ــه بـ ــورونی از روش نمونـ ــمارش نـ ــراي شـ بـ

 حرکتی هاي نورونسیستماتیک و براي شمارش ذرات یعنی  
 بـراي بـه دسـت    .)10(آلفا از روش دایسکتور استفاده گردیـد    
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آوردن اندازه واقعی مساحت دایسکتور بـر روي نمونـه ازالم          
  .ن استفاده شدمیکرومتري و از مقیاس میکرو

الزم به ذکر است که طرح حاضر به تاییـد کمیتـه            
ــه مــسائل اخالقــی در آن   اخــالق در پــژوهش رســیده و کلی

آوري اطالعـات    در نهایـت پـس از جمـع       . رعایت شده است  
هـاي آنـالیز واریـانس یکطرفـه و          ها با استفاده از آزمـون      داده

آزمون تی مـستقل و تـی زوجـی مـورد تجزیـه تحلیـل قـرار            
  .فتندگر

  ها یافته
) انحراف معیار(در پژوهش حاضر میانگین 

دانسیته تعداد نورون هاي حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع در 
و در گروه کمپرسیون ) 5/78(3/1739گروه کنترل 

 هاي تیمار  اثرنوروپروتکتیو گروه.مشاهد شد )9/27(2/781
شده با عصاره هاي تام آبی والکلی ریشه وبرگ به طور 

هاي حرکتی آلفا در شاخ  ه به صورت شمارش نورونجداگان
  . استشده ارائه 2 و1هاي  قدامی نخاع در جدول

هاي تیمار با  محاسبه دانسیته تعداد گروه
 میلی گرم 75 و 50، 25 دوزهايدر هاي الکلی ریشه  عصاره

افزایش قابل توجهی را نسبت به گروه ) بر کیلوگرم
براساس آزمون تی اي که  داد به گونهکمپرسیون نشان 

  دوز دربین دانسیته گروه تیمار با عصاره الکلی ریشهمستقل 
و گروه کمپرسیون اختالف میلی گرم بر کیلوگرم  75

هاي  تیمار شده با  در گروه .شود می مشاهده داري معنی
عصاره آبی ریشه دانسیته تعداد نسبت به گروه کمپرسیون 

 مشاهده يدار معنیافزایش داشته است ولی اختالف 
  )1جدول )(p>007/0(شدن 

  
هاي حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع در  دانسیته تعداد نورون: 1جدول 

  آبی ریشه هاي تیمارشده عصاره الکلی و گروه
  )انحراف معیار(میانگین  

25  870)49(  
50  914)102(  

میلی گرم ( دوز 3تیمار الکلی ریشه در 
  )بر کیلوگرم

75  973)18/49(  
میلی گرم ( دوز 2ی ریشه در تیمار آب  )4/79(713  25

  )73(933  50  )بر کیلوگرم
  

 که تیمار با عصاره الکلی دهد می نشان 2جدول 
گیري  افزایش چشممیلی گرم بر کیلوگرم  75 برگ با دوز

ها داشت ، به طوري که اختالف  دانسیته تعداد نورون
، شدگروه با گروه کمپرسیون مشاهده  داري بین این معنی

 میلی گرم بر کیلوگرم 50 همچنین عصاره آبی برگ با دوز
ها را به طور قابل توجهی افزایش  نیز دانسیته تعداد نورون

بین این گروه و گروه کمپرسیون نیز اي که  بود به گونهداده 
  ).2جدول( )p>001/0(مشاهده شد داري معنیاختالف 

  
 قدامی نخاع در  هاي حرکتی آلفا شاخ دانسیته تعداد نورون: 2جدول 

  بی برگ آهاي تیمارشده عصاره الکلی و گروه
  )انحراف معیار(میانگین  

  )8/40(1095   میلی گرم بر کیلوگرم50تیمار آبی برگ دوز 
  )28(965   میلی گرم بر کیلوگرم75تیمار الکلی برگ دوز 

  
 50 که عصاره آبی برگ با دوز در این پژوهش

زایش را بر دانسیته تعداد بیشترین افمیلی گرم بر کیلوگرم 
در مقام . ها در مقایسه با تیمارهاي مختلف داشت نورون

 میلی گرم بر کیلوگرم 75مقایسه عصاره الکلی ریشه با دوز 
  .)1نمودار (ها نشان داد بیشترین اثر را بر دانسیته تعداد نورون

  

 
 هاي حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع در مقایسه دانسیته نورون:1نمودار 

بین  گروه تیمار و گروه کمپرسیون . هاي تیمار با گروه کمپرسیون گروه
  . می باشددار اختالف معنی) گروه شم( 

  
د که درمناطق اد ها  نشان  بررسی میکروسکوپی الم

هاي  هاي  تیمار تعداد جسم سلولی نورون یکسان در گروه
 هر چند با مقایسه بودهآلفا بسیار بیشتر از گروه کمپرسیون 

ها  داشت ولی  توان نظر دقیقی بر تعداد نورون یک الم نمی
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. بودهاي  این گیاه کامال آشکار  اثرات نوروپروتکتیو عصاره
ها و طبیعی بودن شکل  اندازه مناسب جسم سلولی نورون

هاي تیمار بیانگر اثرات حفاظتی عصاره  ها در گروه نورون

ب ها پس از آسیب عص این گیاه بر جسم سلولی نورون
  ).1شکل (می باشدسیاتیک 

 
 

  )الف)                                                      (ب(                                   
  
  
  
  
  
  
  

      
  )د)                                                        (پ                             (

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) و رنگ آمیزي آبی تولوئیدین 50x درشتنمایی( عرضی نخاع ناحیه کمري  مقاطع-1شکل 
  مقطع شاخ قدامی نخاع در گروه کمپرسیون: الف
   میلی گرم بر کیلوگرم50مقطع شاخ قدامی نخاع در گروه تیمار آبی برگ دوز : ب
   میلی گرم بر کیلوگرم75مقطع شاخ قدامی نخاع در گروه تیمار الکلی برگ  دوز :د

   میلی گرم بر کیلوگرم75 قطع شاخ قدامی نخاع در گروه تیمارالکلی ریشه دوزم :پ
  

  بحث
 فراینــدهاي التهــابی ،در رونــد کمپرســیون عــصب

چند ساعت پس از قطع مکـانیکی اعـصاب و   . فعال می شوند 
هاي التهـابی بـه منطقـه آسـیب دیـده       هاي عصبی، سلول   رشته

ـ            ان آور و واردشده و باعث پدیـد آمـدن محـیط شـیمیایی زی
  . )5(دنشو میآسیب بیشتر 

انجــام  Salvia officinalisمطالعــاتی کــه روي 
هاي هگزان واتیل استات برگ ایـن   شد، نشان داد که عصاره    

هـاي آغـاز کننـده التهـاب از           و پـروتئین   mRNAگیاه بیـان    
ــا  ــیتوکاین هـ ــه سـ  Omter :ilome-6, Lipo)جملـ

Phoshpates, Tumor Necroses Factor Alpha)ا  ر
 همچنـین  .)11(داشته اندمهار کرده و اثرات ضد التهابی قوي       

 Salvia agsyptiacaهـاي متـانولی و اسـتونی گیـاه      عصاره
خاصیت ضد التهـابی داشـته و دي ترپنوئیـدهاي موجـود در             

 داراي خـواص ضـد التهـابی    Salvia agsyptiacaي ریشه 

 رون حرکتینو
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فعال در روند کمپرسیون فرایندهاي التهابی نیز        . )12(باشند می
ــی ــاالً شــوند م ــرات   و احتم ــا داشــتن اث ــاه ب ــن گی  عــصاره ای

کـه   کند بـه طـوري   ضدالتهابی از پیشرفت آنها جلوگیري می 
هاي تیمار پیشرفت ضایعه را کند   گروه پژوهش حاضر نیز   در

 75همچنین تیمـار الکلـی ریـشه دوز          ).1نمودار  (بودندکرده  
بی ریشه   تاحدودي وجود مواد ضدالتها    گرم بر کیلوگرم   میلی

   .کند را اثبات می
ــوع  پیامــد کمپرســیون عــصب مــرگ نــورونی از ن

هـاي آغـازگر آپوپتـوز     نژ بیـان  )14،  13،  9(باشـد  مـی آپوپتوز  
 بعد از آسیب سیاتیک دیده شـده     9و3کاسپاز   ،Baxازجمله  

 ي مرکزي وژآسیب مکانیکی اولیه باعث همورا. )14، 9(است
منجربـه  بـال آن  و بـه دن  شـود  مـی نکروز در مـاده خاکـستري    

هاي خونی  هاي پشتیبان گلیال و رگ سلول ها، تخریب نورون 
ــطح   ــاهش س ــات، ک ــت گلوتام ــزایش غلظ  Cyclic)  ،اف

Adnosine Monophosphate-CAMP) ــوز و آپوپتـــ
  .)15(شود می

ــشه    ــن مطلــب اســت کــه ری ــانگر ای آزمایــشات بی
Salvia miltiorriza    مرگ نـورونی را از طریـق مهـارآزاد 

بنابراین ظاهرا این گیاه  .)16( کند میات متوقف   سازي گلوتام 
  .خاصیت آنتی آپوپتوزي دارد

ــشینون( ــب  (TanshiononeIIB)) تان ــک ترکی  ی
بـوده   Salvia miltirriza (danshen)فعال اولیـه از ریـشه    

هـاي    آپوپتوزیس القایی روي نورونIn vitroدر شرایط که 
گـر   ایش بیاناین آزم. )18،  17(کند میکورتیکال رت را مهار     

 Bcl2ن ژ بیـان  B Tanshionone II این مطلب اسـت کـه   
را افـزایش داده  ومـانع آپوپتـوزیس      ) پروتئین آنتی آپوپتوز  (

  .  )17(شود می
 یکی دیگر از ترکیبات  تشکیل       Aسالوانیک اسید 

ــالویا  ــده س ــیدهن ــد م ــان باش ــه بی ــروتئین ( Bax نژ،  ک پ
ــوز ــان  ) پروآپوپت ــاهش و بی ــرو (Bcl2ن ژرا ک ــی پ تئین آنت

ــوز ــازي   ) آپوپتـ ــت از آزادسـ ــا ممانعـ ــزایش داده و بـ را افـ
از آنجا کـه ایـن      . )19(شود  می مانع آپوپتوزیس    Cسیتوکروم  

 ،باشـد   استفاده در پـژوهش حاضـر مـی       گیاه مشابه گیاه مورد     

    Salvia staminea بـه خاصـیت آنتـی آپوپتـوزي    توان می
  .پی برد

ــلولی    ــرگ س ــوثر در م ــل م ــر از عوام ــی دیگ  یک
، که به دنبال آسیب مکانیکی و یـا  باشد میهاي آزاد    رادیکال

هاي آزاد افـزایش     کمپرسیون عصب سیاتیک تولید رادیکال    
هـا باعـث آسـیب بـه      یابد، تولید بیش از حد این رادیکـال   می

، موجـود زنـده بـراي اجتنـاب از ایـن        شود میعملکرد سلول   
ــیب ــسیدان باشــد،        آس ــی اک ــواد آنت ــه م ــز ب ــد مجه ــا بای ه

اي در حفاظت نورونی بر عهـده        نقش ارزنده  ها اکسیدان نتیآ
 حاوي اسانس ونـوعی  Salvia officinalisبرگ .)20(دارند

منوترپن هیدروکسی سینونامیک اسـید، فنولیـک دي تـرپن،         
، 12(باشد می) ها آنتی اکسیدان (کارنوزیک اسیدو فالونوئیدها  

21( .  
ــاي آبــی والکلــی ریــشه  مقایــسه اثــرات عــصاره ه

گ حاکی بر این است که اجزاي موثر موجود در بـرگ            وبر
 بیشتر از ریشه بوده است ،زیرا باالترین افـزایش       گیاه احتماالً 

در دانــسیته تعــداد مربــوط بــه عــصاره آبــی بــرگ اســت واز 
ــرات      ــانواده داراي اث ــن خ ــرگ ای ــی ب ــصاره آب ــه ع آنجاک

اکسیدانی است، پـس از ایـن طریـق مـسیر       ضدالتهابی و آنتی  
هـــا را طـــی خواهـــد نمـــود و قـــدرت   نـــورونحفاظـــت از

 .کنـد  نوروپروتکتیوي خود را از طریق این اثرات اعمال مـی         
 75جالب است که در مقام مقایسه عصاره الکلـی ریـشه دوز             

 موثرتر از عصاره الکلی برگ با همـین       گرم بر کیلوگرم   میلی
 اجـزاي مـوثر     آیـد   از این رو به نظر مـی       دوز اثر کرده است،   

  .باشند در الکل محلول میریشه بیشتر 
باتوجه به مباحـث فـوق خـواص آنتـی آپوپتـوزي         

 Salvia)سالویا(هاي گونهسایروآنتی اکسیدانتی وضدالتهابی 

   .)19، 17، 16، 12(قبال توسط پژوهشگران ثابت شده است  
از آنجا که این پژوهش براي اولین بار انجام شـده          

یر تحقیقـات  است ونتایج حاصل از این تحقیق، همسو بـا سـا     
اي در زمینـه   است و این امـر طبیعـی اسـت کـه وقتـی نظریـه         

تـوانیم   شود مـا مـی    مولکولی مطرح می -هاي سلولی  مکانیسم
هـاي احتمـالی مــشابه را درشـرایط مـاکرو پیــشنهاد      مکانیـسم 

توان نتیجه گرفـت کـه عـصاره ریـشه ایـن        کنیم، بنابراین می  
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ي و ضد التهـابی از  گیاه به دلیل دارا بودن مواد آنتی آپوپتوز       
ها پـس از کمپرسـیون عـصب سـیاتیک           مرگ سلولی نورون  

رود نتـایج حاصـل از ایـن     امیـد مـی  . جلوگیري کـرده اسـت   
هاي  تحقیق چشم انداز روشنی جهت پژوهش بیشتر در زمینه         

 آنتـی آپوپتـوزي را    والتهـابی   ضـد  از جملـه   خواص دارویی 
ــد و ــراهم کن ــ ف ــد گ ــق بتوان ــایج حاصــل از ایــن تحقی امی  نت

مؤثرجهت ساخت داروهاي گیاهی براي  ترمیم جسم سلولی   
هاي ضایعه دیده باشد و یا از پیشرفت ضایعات حاصل        نورون

  .از تخریب عصب سیاتیک  تا حد ممکن جلوگیري کند
  

  نتیجه گیري
هـاي تجدیـد نـشدنی       از آنجا کـه نورونهـا، سـلول       

، دژنراسیون مرکزي سیستم عصبی ضایعات جبـران     باشند می
 بـراي جلـوگیري از ایـن مـسئله بـا        . پذیري را به دنبال دارد    نا

 بـه عنـوان یـک مـاده     Salvia stamineaاسـتفاده از گیـاه   
ــو کــه داراي خــواص آنتــی اکــسیدانی وآنتــی   نوروپروتکتی

 تـوان  می اي است، احتماالً  آپوپتوزي وضد التهابی ثابت شده    
 این ضایعات را به حداقل رساندوحتی بروز عالیمی از قبیـل          

ایـن مـسئله در   . دردهاي ناشی از این ضایعات را تخفیف داد 
میلـی گـرم   75الکلی با دوز (هاي تیمار ریشه    ي گروه   ها داده

 میلـی گـرم بـر    50 آبـی بـادوز   (وتیمـار بـرگ      )بر کیلـوگرم  
 کـامالً )  میلی گـرم بـر کیلـوگرم    75الکلی بادوز     و کیلوگرم

  .مشخص شد
  

   و قدردانیتشکر
نشگاه آزاد اسالمی از گروه زیست شناسی دا

واحد مشهد که بستر مناسبی را جهت انجام این پژوهش 
 ایان نامهپ ازمنتج این مقاله  .فراهم آورده کمال تشکر را دارم
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