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هاي نوروگلیاي شاخ   زردچوبه بر دژنراسیون سلول اثرات حفاظتی عصاره تام
  پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رتقدامی نخاع 

  
  3، ریحانه جواهري فرد2جینا خیاط زادهدکتر ، *1مریم طهرانی پوردکتر 

  
   مشهد، مشهد، ایران واحد دانشگاه آزاد اسالمی،فیزیولوژي جانوري، گروه زیست شناسیي  استادیار، دکترا-1
   مشهد، مشهد، ایران واحد آزاد اسالمی دانشگاه، تکوینی جانوري، گروه زیست شناسیي استادیار، دکترا-2
   مشهد، مشهد، ایران واحد دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم جانوري، دانشگاه آزاد اسالمی-3

 23/10/88 ، تاریخ پذیرش 17/6/88تاریخ دریافت 
 چکیده

یا نیز به علت نرسیدن هاي نوروگل  سلول، ناشی از ضایعات عصبی محیطیها  به دنبال کاهش تعداد نورون:زمینه و هدف
هاي   اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولتعیینهدف از این تحقیق ا بندیا فاکتورهاي حیاتی کاهش می

  .باشد نوروگلیاي شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت می
 تایی کنترل، کمپرسیون، 6 گروه 5یستار در هاي نر نژاد و رت آزمایشگاهی -تجربی در این تحقیق :مواد و روش ها

 عصب سیاتیک پاي راست از ناحیه باالي ،هاي کمپرسیون و تیمار براي ایجاد ضایعه در گروه.  قرار گرفتند3 و 2 ، 1تیمار 
  بر میلی گرم100تزریق عصاره با دوز  هاي تیمار  در گروه.دار تحت کمپرسیون قرار گرفت ران به وسیله قیچی قفل

متد  ها بیهوش و  روز رت28پس از . انجام شد)  بار9 ( 3 گروه  و) بار6 (2، گروه ) بار در طول دوره3( 1لوگرم در گروه کی
 میکرونی با آبی 7هاي سریال  برداري شد و بعد از طی مراحل بافتی برش پرفیوژن انجام و از قطعات کمري نخاع نمونه

  . گردیدل به روش استریولوژي انجامهاي گلیا تلوئیدن رنگ آمیزي و شمارش سلول
) 10184±791(در مقایسه با کنترل) 6913±208(هاي نوروگلیا در گروه کمپرسیون  دار تعداد سلول  کاهش معنی:ها یافته

 3و تیمار ) 9372±252(2، تیمار)7077±293( 1 هاي تیمار گروه همچنین با مقایسه گروه کمپرسیون با. مشاهده شد
  .)p>05/0( با گروه کمپرسیون به دست آمد3 و 2هاي  داري بین دانسیته نورگلیاي گروه ف معنیاختال) 252±8715(

هاي نوروگلیال را پس از کمپرسیون عصب   عصاره زردچوبه به علت اثرات آنتی اکسیدانی، دانسیته سلول:گیري نتیجه
اي آپوپتوزي فعال شده در اثر ضایعه احتماالً خاصیت آنتی اکسیدانی این عصاره مسیره. سیاتیک افزایش داده است

  .سازد محیطی عصب را غیر فعال می
 ، نوروگلیا، دژنراسیونزردچوبه :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  مشهد، گروه زیست شناسی دانشکده علومواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی  :نویسنده مسئول*

  Email:maryam_tehranipour@mshdiau.ic.ir
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  مقدمه
ک نورون محل سنتز اجزاي جسم سلولی ی

 هنگام قطع .باشد سیتوپالسمی و غشاي سطحی سلول می
 بخش جدا شده از سلول دچار دژنراسیون ،یک آکسون

غالف میلین نیز به قطعات کوچکتري شکسته و شود  می
هاي صدمه دیده با فرایند  چگونگی تخریب آکسون. شود می
 کردن باشد زیرا تخریب و فاگوسیته ین متفاوت میروال

قطعات در سیستم عصبی مرکزي با سرعت بسیار کمتري 
  .)1(شود انجام می

شود  هاي مغز یا نخاع قطع می هنگامی که اکسون
کند و  قسمت پروگزیمال محل قطع دوباره رشد می

رود ولی این رشد بعد از  هایی از آن به ناحیه ضایعه می جوانه
 سیستم عصبی این نوع رشد بی ثمر در. یابد  هفته پایان می2

علل  .مرکزي پستانداران، پرندگان و خزندگان وجود دارد
ها در سیستم عصبی مرکزي  عدم تشکیل دوباره آکسون

هاي  تئوري. هاي باالي حیوانات هنوز معلوم نیست رده
موجود درباره مواد محرك و مهار کننده رشد بحث 

 چند پروتئین وجود دارد که باعث بقاي نورون و. )2(کنند می
شود، این مواد توسط انواع مختلف سلول از  رشد آکسون می

  .)1(گردد ها و سلول گلیال تولید می جمله نورون
هاي نوروگلیا به عنوان  در سیستم عصبی سلول

ها عموماً کوچک  این سلول. کنند یک بافت پشتیبان عمل می
 سلول گلیال وجود دارد ودر 10هستند وبه ازاي هر نورون 

ها  این سلول. شود لی فقط هسته آنها دیده میهاي معمو برش
که سازنده میلین و بیگانه خوار هستند به صورت یک سیستم 

هاي سیستم  دینامیک در تبادل مایعات وگازها بین نورون
ها  این سلول. عصبی مرکزي با محیط اطراف شرکت دارند

توانند  نوروگلیاها می .شوند ها تقسیم می بر خالف نورون
اي نوروتروفیک مانند انکفالین و سوماتوستاتین ه مولکول

همچنین این . شود ها می آزاد کنند که سبب بقاي نورون
هاي پس سیناپسی را  توانند نورون ها مستقیماً می میانجی

  .)3(تحریک کنند و سبب پاسخ شوند

هدف از این تحقیق بررسی اثرات حفاظتی عصاره 
امی نخاع پس از هاي نوروگلیاي شاخ قد زردچوبه بر سلول

  .کمپرسیون عصب سیاتیک در رت است
 مواد و روش ها

طریق تجارتی ه در این تحقیق ریزوم زرد چوبه ب
تهیه شد و توسط مرکز هرباریوم دانشکده علوم پایه دانشگاه 

   ).6766: کدهرباریم(آزاد اسالمی مشهد تایید شد 
ریزوم زرد چوبه توسط دستگاه خرد کننده 

پودر زردچوبه تا زمان .  آسیاب گردیدکامالَ) آسیاب (
  .عصاره گیري در جاي خشک و خنک نگهداري گردید

از پودر زردچوبه عصاره الکلی به روش سوکسله 
گیري  روش سوکسله یک روش متداول عصاره. تهیه شد

 گرم پودر زردچوبه را ابتدا 100 در این روش مقدار ؛است
قرار  ریخته در دستگاه کارتوشداخل کاغذ مخصوص 

 کیسه حرارتیدستگاه عصاره گیري شامل یک . دهیم می
  .است

 درصد داخل بالن 70 سی سی الکل 600حدود 
همچنان که کیسه حرارتی آرام آرام گرم . شود ریخته می

نماید و آرام آرام عصاره  شود الکل را نیز گرم می می
مبرد کار . گردد زردچوبه با الکل مخلوط شده به بالن بر می

دن بخارات اضافی را بر عهده دارد بدین ترتیب از سرد کر
بدین ترتیب عصاره گیري . شود حجم کل محلول کاسته نمی

شود تا مایع نسبتاَ غلیظی در ته  با حرارت شوف بالن انجام می
  .)4(بالن جمع گردد

عصاره گیري سه روز متوالی از صبح تا شب 
بل صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود که تمام عصاره قا

در پایان از عصاره . حل درالکل از پودر استخراج شده است
الکلی حذف حالل صورت گرفت و عصاره خالص به دست 

توان   این عصاره را می. گرم بود02/18 آنآمده که مقدار 
. نگهداري کردگراد  درجه سانتی -20ها در فریز  براي مدت

گیري در اتاق تحقیقات گیاهی دانشکده علوم  عصاره
  .شگاه آزاد اسالمی صورت گرفتدان

مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی است که در 
با وزن  رت نربالغ نژاد ویستار 30تعداد .  انجام شد87سال 
ها از بخش   این رت. گرم استفاده شده است350-300
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 در شرایط ؛حیوانات مؤسسه سرم سازي رازي خریداري شد
 و درجه  ساعت روشنایی12 ساعت تاریکی و 12نوري 

گراد و رطوبت مناسب دراتاق   درجه سانتی24تا  22حرارت 
حیوانات دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از چند 

ه ها ب در مرحله بعد رت .روز قبل از آزمایش نگهداري شدند
 1 تایی کنترل، کمپرسیون، تیمار 6 گروه 5طور تصادفی در 

  .  قرار گرفتند3 وتیمار 2، تیمار 
هاي هر گروه با  ي انجام عمل کمپرسیون رتبرا

 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم رامپون 7تزریق داخل صفاتی 
 میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم کتامین بیهوش 70و

سپس عصب سیاتیک پاي راست در ناحیه سر . گردیدند
 ثانیه تحت 60 ،دار، قفل دوم استخوان ران توسط پنس قفل

س از کمپرسیون محل ضایعه پ. کمپرسیون قرار گرفت
در طول . )5(ضدعفونی و توسط گیره فلزي بخیه زده شد

قدر کافی از آب ه ها اجازه داشتند تا ب مدت آزمایش رت
آشامیدنی شهر و خوراك مخصوص رت که از شرکت 

 روز 28 در طول .جوانه خراسان تهیه شده بود، استفاده نمایند
ریق صفاقی عصاره تز هاي تیمار در گروه پس از کمپرسیون

 بار 3 (1میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم در گروه 100با دوز 
  . انجام شد) بار 9 (3 گروه  و) بار6 (2، گروه )در طول دوره

 از قطعات نخاعی مربوط به عصب 28  روزپس از
برداري انجام شد براي فیکساسیون   نمونه5L و4Lسیاتیک 

ام پرفیوژن پس از اتم. از متد پرفیوژن استفاده شد
براي یکسان بودن . گردیدبرداري از نخاع انجام  نمونه
ها نخاع به طور کامل تا انتهاي دم  برداري در همه نمونه نمونه

متر   میلی18اسب جدا گردید و از انتهاي دم اسب به اندازه 
 بعد از .متر تهیه شد  میلی8هایی به طول  باال رفته و نمونه

ها پس از  نمونه. رد مرحله پاساژ شدندها وا برداري نمونه نمونه
طی مراحل پاساژ وارد مرحله برش شده و از آنها به صورت 

 میکرونی تهیه شد که با آبی تولوئیدن 7هاي  سریال برش
با استفاده از دستگاه فتو میکروسکپ . رنگ آمیزي شد

 از منطقه شاخ قدامی در (Zeiss, Germany)تحقیقاتی 
هاي الزم با حفظ ترتیب و شماره  هاي تهیه شده عکس الم

براي شمارش نورونی از . براي مطالعات بعدي گرفته شد
برداري سیستماتیک استفاده شده است و براي  روش نمونه

به کار هاي گلیال روش دایسکتور  شمارش ذرات یعنی سلول
 هاي خام نیاز به پارامترهایی مانند براي آنالیز داده. گرفته شد

Q ∑ frame, ∑ ، ومیانگین  Vdisector است که این 
  :شوند پارامترها چنین تعریف می

Q ∑  :هاي شمارش شده در یک نیمه نمونه مجموع نورن.  
frame ∑  :برداري شده مجموع دفعات نمونه.  

Vdisector :برداري که برابر است  حجم چهارچوب نمونه
  A frame ×  H= Vdisector :با

A frame :برداري مساحت چهارچوب نمونه.  
H : فاصله بین دو برش یا ضخامت هر برش .  

میانگین


frame

Q هاي شمارش  حاصل تقسیم مجموع نورن

          شده در یک نیمه نمونه بر           
ها   براي بررسی داده.مجموع دفعات نمونه برداري

 در درون آزمون تیهاي آماري مانند  با استفاده از برنامه
ها نیاز به پارامتر دیگري است بنام  ها و میان گروه گروه

(Numerical Density)NVاز فرمول که.  یا دانسیته تعداد   

torVdiframe
Q

NV
sec




 6(گردد محاسبه می(.  

در این تحقیق براي به دست آوردن اندازه واقعی 
با مقیاس میکرون از الم  مساحت دایسکتور بر روي نمونه و

 ها با نرم افزار مینی تپ آنالیز داده .شدفاده میکرومتري است
   .انجام شد p>05/0  اب، آزمون آنوا، تی و 14

  ها یافته
نتایج حاصل ازبررسی پدیده دژنراسیون مرکزي 

روز پس از کمپرسیون و همچنین بررسی اثر  28در طول 
هاي تیمارشده با عصاره تام  گروه) نوروپروتکتیو(حفاظتی 

هاي گلیال در شاخ قدامی  مارش سلولزردچوبه به صورت ش
هاي  که میانگین دانسیته سلولاي است  گونه  بهنخاع

در مقایسه با ) 6913±208( نوروگلیا در گروه کمپرسیون
 یعنی ؛کاهش یافته است) 10184±791(گروه کنترل 

هاي نوروگلیا  کمپرسیون عصب باعث کاهش تعداد سلول
   ).2و1شکل(در گروه کمپرسیون شده است 
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 نورونهاي آلفا

  گلیالسلول  

 
هاي گلیال درنیمه راست شاخ  هاي حرکتی آلفا و سلول نورون. 1شکل 

 رنگ آمیزي آبی  .x400نماي  درشت( قدامی نخاع در گروه کمپرسیون
  )تولوئیدین

  

  
هاي گلیال درنیمه راست شاخ  هاي حرکتی آلفا و سلول نورون.  2شکل 

بی  رنگ آمیزي آ .x400نماي  درشت( قدامی نخاع در گروه کنترل
  )تولوئیدین

  

 2، گروه تیمار )7077±293 (1مقایسه گروه تیمار 
با گروه ) 8715±286 (3و گروه تیمار ) 252±9372(

اختالف  ها داده آماري آنالیزهاي و کمپرسیون
 بین دانسیته سلول گلیال گروه )p>05/0(داري معنی

دهد، در این   نشان می3 و 2هاي تیمار  گروه،کمپرسیون
یته سلولی نسبت به گروه کمپرسیون افزایش ها دانس گروه

  )5 و 4، 3 شکل(داشته است 

  
هاي گلیال درنیمه راست شاخ  هاي حرکتی آلفا و سلول نورون. 3شکل 

 رنگ آمیزي آبی  .x400نماي  درشت( 1قدامی نخاع در گروه تیمار 
  )تولوئیدین

  
  

                    
هاي گلیال درنیمه راست شاخ  لولهاي حرکتی آلفا و س نورون.  4 شکل 

 رنگ آمیزي آبی  .x400درشتنماي (  2قدامی نخاع در گروه تیمار
  ) تولوئیدین

  
  

هاي گلیال درنیمه راست شاخ  هاي حرکتی آلفا و سلول نورون. 5شکل   
 رنگ آمیزي آبی -400xدرشت نماي  (3قدامی نخاع در گروه تیمار

  )تولوئیدین
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 بحث
 1998 هیاشی و همکاران در با توجه به تحقیقات

مشخص شده که مرگ سلولی پس از کمپرسیون یا انقباض 
ریزي  کرونیک عصب سیاتیک از نوع مرگ سلولی برنامه

شده یا آپوپتوزیس بوده که درآزمایشات مختلف بیان 
هاي آپوپتوز از جمله فاکتور   ژن،هاي پیش آپوپتوتیک ژن

 9 و 3 اسپاز، باکس، ک)Apaf-1(فعال کننده آپوپتوتیک 
همچنین ایشیکاوا . )7(بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است

 نشان داد که استفاده از موادي 1999در و ناکانی شی 
که خنثی کننده قوي )  بوتیل نیتروژنN-3فنیل (PBNمثل

ROSبعد از آسیب عصب سیاتیک سطح  روز3 تا 1،  است 
mRNAرا 9آپوپتوتیک و کاسپاز -1  باکس وفاکتور 

 یعنی اکسیژن فعال در طول آسیب عصب ؛ش دادکاه
سیاتیک باعث مرگ سلولی آپوپتوز در جسم سلولی 

شود و اگر بتوان این  هاي ریشه قدامی نخاع می نورون
 که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند ياکسیژن فعال را با مواد

هاي نخاع و  غیر فعال کرد شاید بتوان از آپوپتوز نورون
  .)8( جلوگیري کردهاي پشتیبان آن سلول

 از گیاه جدا 1815کورکومین اولین بار در سال 
در روکونی و همکاران شد و ساختمان شیمیایی آن به وسیله 

هاي  کورکومین و دیگر عصاره. )9( کشف شد1973سال 
. ها فعالیت هیپولیپمیک دارند کورکوما النگا در رت

همچنین کلسترول، اسید چرب و تري گلیسرید را در 
گزارش شده که . )11، 10(آورند یسیتی الکلی پایین میتوکس

 HIVکورکومین فعالیت آنتی باکتریال، آنتی آمیبی، آنتی 
، آنتی )14، 13، 11( فعالیت آنتی اکسیدانیاین ماده. )12(دارد

  .دهد  نیز نشان می)19، 18(و ضد سرطانی) 17، 16، 15(توموري
بر طبق مطالعات اخیر کورکومین سبب کاهش 

با استفاده از آنالیزهاي . شود ب اکسیداتیو و آپوپتوز میآسی
DNA ثابت شده که یک دوز پایین از کورکومین به 

هاي  سلول(مخلوط کشت آستروسیت و الیگودندروسیت 
C6مسیر پنتوز فسفات میزان )  گلیوماي رتNADH 

 تنظیم را) نیکوتین آمید آدنین دي نوکلوتید هیدروژن(
. )20(نماید ید اکسیداز را فعال میئ آلد وکند و گلوتاتیون می

عالوه بر این در مطالعات اخیر چندین ژن جدید که توسط 
ها   این ژن.اند شوند شناسایی شده کورکومین تنظیم می

 فسفات 6 کتو ردوکتاز، گلوکز -هاي آلدو عبارتند از ژن
ید اکسیداز که موجود زنده را علیه ئدهیدروژناز و آلد
همچنین افزایش بیان . کنند حفاظت میاسترس اکسیداتیو 

هاي رله کننده  چند ژن کنترل سیکل سلولی مثل پروتئین
) IGF(و فاکتورهاي رشد شبه انسولینی ) Pirn(آپوپتوزیس 

  . )21( استاین مادهاز جمله عملکردهاي 
دهد که در  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

م گیاه زردچوبه هاي تیمار شده به وسیله عصاره تا تمام گروه
ها  آنالیز آماري داده. یابد دانسیته نوروگلیاها افزایش می

 را بین گروه کمپرسیون و )p>05/0(داري اختالف معنی
 .دهد نشان می)  بار تزریق9 (3و تیمار )  بار تزریق6( 2تیمار 

تواند احتماالً ناشی از اثرات آنتی اکسیدانی یا ضد  این اثر می
 که از پیشبرد دژنراسیون جلوگیري التهابی عصاره باشد

 لذا نتایج تحقیق حاضر هم راستا با تحقیقات ؛نموده است
تر مکانیسم   هر چند براي اظهار نظر دقیق.)20(باشد مربوطه می

موثر بر این پدیده در تحقیق حاضر، ضروري است در 
تحقیقات مرتبط آینده، ترکیبات موثره گیاه خالص سازي و 

ربوطه مورد بررسی قرار گیرد، کما اینکه به تفکیک اثرات م
شاید اثرات دیگري از ترکیبات موجود در این گیاه که تا 

لذا . اند، علت بروز نتایج این تحقیق باشد کنون ناشناخته
موارد پیشنهادي فوق چشم انداز تحقیقات آینده را فراهم 

  .نماید می
  نتیجه گیري

ن به علت داشت احتماالً عصاره گیاه زردچوبه
و آنتی اکسیدانی در  اثرات آنتی آپوپتوزي، آنتی التهابی

هاي پشتیبان نوروگلیا  جلوگیري از پیشبرد دژنراسیون سلول
 چنانچه نتایج حاصل از این تحقیق در ،بسیار موثر است

  .نماید  این موضوع را ثابت می3و 2هاي  گروه
  قدردانی تشکر و

م از گروه زیست شناسی دانشکده علوبدینوسیله 
پایه دانشگاه آزاد اسالمی مشهد که مارا درانجام این تحقیق 

این مقاله از پایان . گردد  تشکر و قدردانی مییاري نمودند
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Abstract 

 
Background: Following the reduction of neurons due to peripheral nervous injuries, the 

number of neuroglial cells also decline because of not receiving vital factors. The aim of this study 
was to determine the protective effects of curcuma longa total extract on spinal cord neuroglia cell 
degeneration after sciatic nerve compression in rats.  

Materials and Methods: In this experimental clinical- trial, Wistar rats were categorized in 
five groups (control, compression, treatment1, treatment 2 and treatment 3), each including six rats. 
For inducing the injury in the compression and treatment groups, the right sciatic nerve in the upper 
thigh was compressed using clamp forceps. In the treatment groups, 100mg/kg doses of the extract 
were injected in group1(3 times a day), group 2 (6 times a day) and in group3 ( 9 times a day). After 
28 days, following being anesthetized, the rats underwent perfusion and samples were taken out of the 
lumbar segments of their spinal cord. Then the samples, after going through tissue processes, were cut 
in 7 m serial sections and stained in blue toluidine. Through the stereological quantitative technique, 
neuroglial cells were counted. 

Results: A significant decrease was seen in the number of neuroglial cells in the compression 
group (6913±208) in comparison with the control group (10184±791).  
Also, through the comparison of the compression group with treatment group 1(7077±293), treatment 
group2 (9372±252) and treatment group 3 (8715±252) a significant difference among dnsity of 
neuroglial cells in groups and 3 with conppnessin group was seen. 
a remarkable increase in the numerical density of neuroglial cells was obtained (p<0.05).  

Conclusion: Due to its antioxidant effects, curcuma longa extract increased the numerical 
density of neuroglia cells following the compression of the sciatic nerve. The antioxidant effects of 
this extract probably inactivate the apoptosis channels which have been activated due to peripheral 
nerve injuries.       
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