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Abstract 

Background: The injuries of peripheral nervous system cause the death of a number of 
motor cells of the spinal cord. Neurotrophins family genes such as NT3 involve in neuronal 
survive after nerve injury and their expression changes after it. With due attention to the 
expansion of portulaca pleracea in the world study was conducted to determine the effects of 
alcoholic and aqueous extracts of Potulaca oleracea on the NT3 gene expression after sciatic 
nerve compression in rat. 

Materials and Methods: This study was performed on 88 male wistar rats that randomly 
were divided in 13 groups of 6 each. They consisted of control group, 4 compression groups 
(The sciatic nerve was compressed with locker pincer) and 8 treatment groups: compression + 
treatment with dose of 75 mg/kg of alcoholic and aqueous extract of Portulaca oleracea on 
days 1 and 7 (never compression was done on the first day). In all groups, Total RNA was 
extracted from the lumbar spinal cord segment in 1, 7, 14, 28 days and cDNA was 
synthesized, then NT3 expression changes were compared in groups. 

Results: There was a significant increase in NT3 gene expression in the compression 
group compared to control (p<0.001). The NT3 gene expression shows significant increase 
(p<0.05) in the treatment groups with alcoholic extract (except 1& 28 days). Also, there was 
no significant difference in gene expression between treatment group with acqueous extract 
and compression group in 1 and 7 days. A significant decrease was seen in the treatment 
groups with aqueous extract of purslane compared to compression (p<0.05). The NT3 gene 
expression shows significant increase in the treatment groups with alcoholic extract compared 
to treatment groups with aqueous extract in all days (p<0.05). 

Conclusion: The results reveal the Portulaca oleracea leaves extracts increase the NT3 
gene expression after sciatic nerve injury. This effect is more in alcoholic extract than 
aqueous extract. 
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 Portulaca) هاي آبی و الکلی برگ گیاه خرفه بررسی اثر عصاره

oleracea)  بر بیان ژنNT3 هاي آلفا پس از  در ترمیم نورون
   کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
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 30/9/95تاریخ پذیرش:  10/8/95تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
هاي خانواده  شود. ژن هاي حرکتی نخاع می آسیب به اعصاب محیطی موجب مرگ تعدادي از سلولزمینه وهدف: 

د. با توجه به کن ها تغییر می در بقاي نورونی دخالت دارند و پس از آسیب عصب، میزان بیان آن NT3نوروتروفین از جمله 
 ، این پژوهش به منظور تعیین اثرات عصاره الکلی و آبی خرفهدر دنیا )Portulaca oleracea( گستردگی گیاه خرفه

  پس از آسیب عصب سیاتیک در رت انجام شد.  NT3بر میزان بیان ژن
تایی قرار گرفتند  6گروه  13راس رت نر نژاد ویستار که به طور تصادفی در  88بر روي این مطالعه : ها مواد و روش

گروه کمپرسیون(عصب سیاتیک با پنس قفل دار فشرده شد)  4، (بدون آسیب)نترلگروه ک و عبارت بودند از: یک انجام شد
به صورت  7و  1عصاره الکلی و آبی برگ خرفه که در روز گرم بر کیلوگرم  میلی  75گروه تیمار: کمپرسیون + تیمار با  8و 

از قطعه کمري نخاع هر  28 و 14،  7 ،1داخل صفاقی تزریق شد (کمپرسیون عصب روز اول انجام شد). در روزهاي 
  ها مقایسه شد. در گروه NT3سنتز گردید، سپس تغییرات بیان ژن cDNAاستخراج و   Total RNAنمونه،
و در گروه تیمار الکلی در همه روزها به  )p>001/0(در گروه کمپرسیون نسبت به کنترلNT3 : میزان بیان ژن ها یافته

چنین بیان ژن بین گروه تیمار آبی و  ، هم)p>05/0داد(نشان را یش معناداري نسبت به کمپرسیون افزا 28و  1جز روزهاي 
کاهش معناداري در گروه تیمار آبی نسبت  28و  14اختالف معناداري نداشت و در روزهاي  7 و 1کمپرسیون در روزهاي 
ا نسبت به گروه تیمار با میزان بیان ژن در گروه تیمار با عصاره الکلی در همه روزه )p>05/0(به کمپرسیون دیده شد

  ). p>05/0(دادنشان را عصاره آبی افزایش معناداري 
را پس از آسیب عصب سیاتیک  NT3بیان ژن  ،رسد که عصاره برگ خرفه : با توجه به نتایج به نظر میگیري نتیجه

 بیشتر از عصاره آبی است. دهد و این تاثیرات در عصاره الکلی افزایش می
  .NT3خرفه، محافظت نورونی،  گیاهواژگان کلیدي: 
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  مقدمه
طناب نخاعی یک قسمت کامل از 

باشد،  گاه بدن یعنی سیستم عصبی میترین دست اختصاصی
هاي عصبی از مغز به تمامی  نخاع انتقال پیام کار اصلی

ها نشان داده  ). بررسی1باشد( هاي بدن و بالعکس می قسمت
هاي آسیب دیده مغز و نخاع  است که مرگ سلولی در بافت

چنین  ). هم2باشد( ترکیبی از الگوهاي آپوپتوز و نکروز می
هاي مهم و  ده است از جمله مکانیسممطالعات نشان دا

کلیدي، آسیب ثانویه در ضایعات نخاعی است که به واسطه 
ها  هاي آزاد، سیتوکاین عوامل متعددي نظیر افزایش رادیکال

شود. پس از ضایعات نخاعی،  هاي التهابی القا می و واکنش
هایی  ها بسیار مستعد آپوپتوز بوده و گیرنده الیگودندروسیت

کنند که موجب تحریک  را بیان می Fas و P75نظیر 
ها دمیلینه شده و  گردد. در نتیجه آکسون یند آپوپتوز میآفر

). ضایعه 3شود( اختالالت حرکتی نورولوژیک ایجاد می
هاي مختلفی شده و تاثیر متقابل  نخاعی موجب القا و مهار ژن

شود. فاکتورهاي  هر یک از اینها، مرگ عصب را موجب می
هاي  هاي شوك گرمایی و ژن ه برداري، پروتئینمختلف نسخ

دهند.  پیش التهابی پس از آسیب، افزایش بیان نشان می
بازگشت اعمال حسی و حرکتی و رفلکسی از دست رفته به 
بازیابی نورونی و ترمیم آکسونی در محل آسیب بستگی 

توان به اعضاي خانواده  ها می ). از جمله این ژن4دارد(
هاي مهمی در  ها نقش شاره کرد. نوروترفینها ا نوروتروفین

مراحل مختلف تکامل و حفاظت سیستم عصبی از جمله 
مهاجرت نورونی، تمایز، میلینه شدن، ازدیاد طول آکسون و 

یکی از اعضاي این گروه  NT3). 5کنند( آپوپتوز بازي می
ترشح آن افزایش  در چهارمین روز بعد از تولداست که 

 با عنوان عامل نوروتروفیک 3فین نوروترو ).6یابد( می

NTF3  یا با نام فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از
در انسان  NT3شود. ژن  نیز خوانده می HDNFهیپوکامپ 

و در موش بر روي کروموزوم  12P13بر روي کروموزوم 
چنین  هاي سیستم عصبی مرکزي هم قرار دارد و در نورون 6

جوانه زدن مسیر   NT3).7شود( ها بیان می در ماهیچه
چنین بعد از ضایعات  نخاعی را در حین تکامل هم-قشري

). با توجه به وسعت 8دهد( نخاعی در بزرگسالی افزایش می
افزون  معلولیت ناشی از آسیب نخاعی و افزایش روز

هاي بسیاري براي ترمیم این ضایعه  مبتالیان به آن تالش
طراف ضایعه انجام شده است. محققین در تالشند که محیط ا

هاي عصبی و  را طوري تغییر دهند که باعث رشد سلول
هاي موجود در نخاع تکثیر  ها شوند. چون نورون ترمیم آن

ها  یابند، جلوگیري از شدت تخریب یا مرگ آن نمی
از آن جایی تواند براي بهبود وضعیت بیمار مفید باشد.  می

در که داروهاي گیاهی عوارض جانبی نداشته و به راحتی 
ها  باشند، از دیرباز این گیاهان در درمان بیماري  دسترس می

گیاهی  Portulaca oleraceaاند. خرفه  مورد توجه بوده
کربنه از خانواده  دوست و چهار ساله و گرما یک

Portulacacea ،)که 9یک گیاه گرمسیري است ،(
ترکیبات متنوعی از آن جدا شده است مانند فالنووئیدها، 

ها، پلی ساکارید، اسیدهاي چرب، ترپنوئید، آلکالوئید
) و داراي 10ها و مواد معدنی( استرول، پروتئین، ویتامین

)، ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، 11اثرات محافظت نورونی(
خرفه در بیشتر نقاط جهان . )12ضدالتهابی و ضد درد است(

 -ترین منبع آلفا شود، از قرون باستان به عنوان غنی یافت می
ضروري،  6و  3نولنیک اسید، اسیدهاي چرب امگا لی

اسیداسکوروبیک، گلوتایتون، آلفاتوکرفرول و بتاکاروتن 
نقش مهمی در  3-شناخته شده است. اسیدهاي چرب امگا

افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن و پیشگیري و درمان فشار 
خون باال، بیماري قلب و عروق کرونر، سرطان و سایر 

). مصرف 10کند( بی و خودایمنی بازي میاختالالت التها
هاي با دانسیته  تواند سرعت اکسیداسیون لیپوپروتئین خرفه می

را به عنوان یک عامل مهم در تصلب شرایین   LDLپایینتر
ضد ). با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و 13را کاهش دهد(

التهابی و آنتی آپوپتوزي خرفه و برخورداري این گیاه از 
که نام برده شد، هدف از این تحقیق بررسی اثرات موادي 

هاي  بر ترمیم نورون عصاره آبی و الکلی برگ گیاه خرفه
پس از آسیب  NT3آلفاي نخاع از طریق بررسی بیان ژن 

  عصب سیاتیک در آن محدوده زمانی است. 
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  ها مواد و روش
براي انجام این پژوهش تجربی، برگ گیاه خرفه 

رخ شهرستان کاشمر واقع در جنوب از باغات منطقه کوهس
آوري شد و با کد  استان خراسان رضوي در خرداد ماه جمع

در هرباریوم دانشگاه آزاد واحد مشهد  9734هرباریومی 
گرم از پودر خشک برگ خرفه را داخل کاغذ  30تایید شد.

 مخصوص کارتوش ریخته و در دستگاه سوکسله قرار داده

محفظه مخصوص دستگاه  سی اتانول در سی 300شد. سپس 
که کیسه حرارتی دستگاه، آرام گرم  چنان ریخته شد. هم

شود حالل(الکل) نیز گرم شده و عصاره برگ خرفه با  می
گردد به این ترتیب از  حالل مخلوط گشته و به بالن بر می

شود. عصاره در دستگاه  حجم کل محلول کاسته نمی
ه و سرعت درج 40روتاري تقطیر در خالء که روي دماي 

دور در دقیقه تنظیم شده بود، تا یک سوم حجم  90چرخش
اولیه تغلیظ گردید و پس از آن، براي خشک شدن کامل 

قرار ساعت  24به مدت  درجه 40درون انکوباتور با دماي 
ساعت صورت گرفت  10). عصاره گیري در 14داده شد(

تا اطمینان حاصل شود که تمام عصاره قابل حل در حالل از 
) درصد 15گرم(بازده=5/4ستخراج شده است و در نهایت ا

عصاره الکلی خشک به دست آمد. بار دیگر همان مقدار 
سی آب مقطر به عنوان  سی 300پودر خشک با استفاده از 

حالل در دستگاه سوکسله قرار داده شد. مدت زمان الزم 
ساعت طول کشید و زمان الزم براي خشک شدن  18حدود 

 10گرم (بازده= 3ساعت بود و در نهایت  48در انکوباتور 
در این تحقیق از ) عصاره آبی خشک به دست آمد. درصد

 3راس رت حدوداً  88هاي نر نژاد ویستار استفاده شد.  رت
تایی (کنترل،  6گروه  13گرم در 250تا  200ماهه با وزن 

کمپرسیون، تیمار با عصاره الکلی، تیمار با عصاره آبی دوز 
ها از بخش  رم بر کیلوگرم) تقسیم بندي شدند. رتگ میلی 75

حیوانات دانشکده علوم پزشکی مشهد خریداري شد و تحت 
شرایط یکسان و استاندارد، از چند روز قبل از آزمایش در 

 و اتاق حیوانات دانشکده علوم دانشگاه آزاد نگهداري شدند

ها  آب مورد نیاز حیوانات از آب آشامیدنی شهر و غذاي آن
ز داراي فرمول استاندارد و از شرکت جوانه خراسان تهیه نی

رتهاي هر گروه با تزریق داخل صفاقی ماده بیهوشی، به شد. 
 6گرم کتامین و  میلی 60ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 

). سپس عصب 15گرم زایالزین، بیهوش گردیدند( میلی
سیاتیک پاي راست در ناحیه استخوان ران توسط پنس قفل 

ثانیه تحت کمپرسیون قرار گرفت، محل  60دوم)  دار(قفل
براي هر ضایعه ضدعفونی و توسط گیره فلزي بخیه زده شد. 

نوبت تزریق  2روز،  28جانور در گروه تیمار در طول 
 با استفاده از سرنگ انجام شد. mg/kg 75عصاره با دوز

اولین مرحله تزریق بالفاصله بعد از انجام عمل کمپرسیون و 
). در روزهاي 16(م یک هفته بعد صورت پذیرفتتزریق دو

پس از کمپرسیون از قطعات نخاعی مربوط به  28و  14، 7، 1
براي  ) نمونه برداري انجام شد.L4 , L5عصب سیاتیک(

ها، نخاع به طور  یکسان کردن نمونه برداري، در همه نمونه
 18کامل تا انتهاي دم اسب جدا شده، از انتها به اندازه 

متر تهیه  میلی 8هایی به طول  ر باال رفته و نمونهمت میلی
). از بافت نخاع به روش ستونی با استفاده از کیت 16شد(

  RNA،محصول شرکت دنازیست RNAاستخراج 
و طبق پروتکل موجود در کیت انجام شد. با استخراج 

و اسپکتروفتومتري از  استفاده از دستگاه ژل الکتروفورز
 5/1(ژل آگارز  اصل گردیداطمینان ح RNAاستخراج 

درصد به کار رفت و جهت دیدن باندها از اتیدیوم برماید 
 RNA و با استفاده از دستگاه نانودراپ غلظت استفاده شد)

محاسبه شد. جهت بررسی ژن  بر حسب نانوگرم بر میکرولیتر
محصول شرکت پارس  cDNAسنتز با استفاده از کیت

 Realشد. مرحلهسنتز  cDNA ،RNAهاي  توس از نمونه

Time PCR   با استفاده از پرایمر اختصاصی ژنNT3  و
استفاده شد  House keepingاکتین که به عنوان  -ژن بتا

) انجام شد. پرایمرهاي طراحی 3، 2(جدول  و طبق پروتکل
  ) ارائه شده است. 1ها در (جدول  شده براي ژن
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  NT3 یان ژن توالی پرایمر مورد استفاده براي بررسی ب .1 جدول
TM  Primer Sequence  GENES  

 
63 ºC  

Forward: 5´-CGTCCCTGGAAATAGTCATACGG -3´ 
Reverse: 5´-ACAGATGCCAATTCATGTTCTT -3''  

 
NT3  

  
60 ºC  

Forward: 5´-ATTGCTGACAGGATGCAGAA - 3´ 
Reverse: 5´-TAGAGCCACCAATCCACAC -3´  

ß-Actin 
 

  
  NT3ژن  براي Real time PCRپروتکل  .2جدول 

Component  Volume  Final conc  
SYBR Green PCR Master 

Mix(2x) 
10μl  1x  

50x ROX dye  0.4μl  1x  
Forward primer  1μl  100μM 
Reverse primer  1μl  100μM  

Template cDNA  3μl  0/5-1μg  
Sterilized D.W  4.6μl    
Total Volume 20μl    

  
 NT3براي ژن  Real time PCR. برنامه دمایی3جدول 

  
  
  
  
  
  

  
  ها یافته

 و Minitab 16ها از نرم افزار  براي آنالیز داده
بیان ژن پس از  استفاده شد. T-testو  ANOVAآزمون 

به جز تیمار  ها و در همه روزها ( کمپرسیون در همه گروه
) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداري نشان 1الکلی روز 

ترین میزان بیان ژن در گروه  . بیش)p<0/01(دهد می
و  14و در گروه تیمار الکلی در روز  28کمپرسیون، در روز 

شود. در روز اول  در گروه تیمار آبی در روز اول مشاهده می
ه کمپرسیون و تیمار پس از کمپرسیون، بین بیان ژن در گرو

آبی اختالف معناداري وجود ندارد ولی در گروه تیمار 
الکلی نسبت به این دو گروه کاهش معناداري دیده 

). در روز هفتم میزان بیان ژن 2 (نمودار)p<0/05(شود می
بین گروه تیمار آبی و کمپرسیون اختالف معناداري ندارد 

گروه افزایش ولی در گروه تیمار الکلی نسبت به این دو 
). در روز 2 (نمودار)p<0/01(شود  معناداري دیده می

چهاردهم بیان ژن در گروه کمپرسیون نسبت به گروه تیمار 
آبی و در گروه تیمار الکلی نسبت به دو گروه دیگر افزایش 

. در روز بیست و هشتم )p<0/001دهد( معناداري نشان می

Temp  Time  Cycle  
95 ºC  15 Min  1  
95 ºC  15 Sec  45  
63 ºC  30 Sec  
72 ºC  30 Sec  
72 ºC  5Min  1  
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تیمار الکلی و  بیان ژن در گروه کمپرسیون نسبت به دو گروه
و در گروه ) p<0/001تیمار آبی افزایش معناداري دارد(

تیمار آبی افزایش معنادار نسبت به تیمار الکلی دیده می 
  ).2(نمودار )p<0/05(شود

  

   
  

)، بیان 28و  14، 7، 1هاي کنترل و کمپرسیون در بازه زمانی روزهاي ( در عصب سیاتیک بین گروه NT3 مقایسه شدت بیان ژن  .1 نمودار
روز  7ترین مقدار  روز و کم 28ترین مقدار بیان ژن  ژن در همه روزها در گروه کمپرسیون نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. بیش

  شود پس از کمپرسیون مشاهده می
  اختالف معناداريp<0/05   
 اختالف معناداريp<0/01   
 اختالف معناداريp<0/001  6(د.ده را نشان می(n=    

  

   
  

روز پس از کمپرسیون  28و  14، 7، 1هاي کمپرسیون، تیمار با عصاره الکلی و آبی گیاه خرفه در  در گروه NT3 مقایسه بیان ژن  .2 نمودار
ناداري ) نسبت به گروه تیمار با عصاره آبی افزایش مع1عصب سیاتیک، بیان ژن در گروه تیمار با عصاره الکلی در همه روزها(به جز روز 

هاي تیمار آبی و الکلی نسبت  در نظر گرفته شده است). اختالف معنادار گروه 100داشته است(مقدار بیان ژن در گروه کنترل در همه روزها 
  .نشان داده شده است ¥هاي تیمار آبی و کمپرسیون با عالمت  و گروه $هاي تیمار الکلی و کمپرسیون با عالمت  ، گروهبه هم با عالمت 
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 بحث
دهد که بیان  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

روز در گروه  28و  14، 7، 1پس از گذشت NT3 ژن 
کمپرسیون در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداري نشان 

دهد. در تحقیق مشابهی که حیدرزاده انجام داده است  می
ساعت ابتدایی پس از آسیب  6در   NT3میزان بیان ژن

ساعت به اوج خود رسیده و  72ش یافته و در عصب افزای
). افزایش بیان ژن پس از 4دهد( سپس کاهش نشان می

یند تخریب آتواند به علت افزایش ناگهانی در فر آسیب می
ها، افزایش فعالیت  نورونی و دمیلینه شدن آکسون

هاي مهار کننده ناشی از آن،  میکروگلیاها، کاهش مولکول
ابی و هجوم ماکروفاژها به محل هاي الته افزایش واکنش

آسیب و در نهایت ایجاد شرایط مطلوب جهت افزایش بیان 
هاي تحریک کننده رشد آکسونی و دخیل در بقاي  ژن

). پژوهشی که توسط سانگ و همکارانش 4نورونی باشد(
انجام شد نشان داد که ضایعه نخاعی موجب القا و مهار 

ها مرگ سلول را  آن شود که تاثیر متقابل هاي مختلف می ژن
هاي پیش  هاي شوك حرارتی و ژن شود. پروتئین باعث می

دهند. از  التهابی، پس از آسیب نخاعی افزایش بیان نشان می
هاي نوروترانسیمتر و  طرفی دیگر بعضی گیرنده

هاي  هاي یونی، کینازها و پروتئین ترانسپورترها، کانال
یان نشان ساعت پس از آسیب نخاعی کاهش ب 3ساختاري، 

هایی که در رشد و تمایز، بقا و  اند. بسیاري از ژن داده
ساعت پس از آسیب،  24حفاظت عصبی نقش دارند، 

). در گروه کمپرسیون نتایج حاکی 17اند( افزایش بیان داشته
از افزایش بیان ژن در روز اول پس از کمپرسیون است که 

روز دهد سپس در  این مقدار در روز هفتم کاهش نشان می
در روز بیست وهشتم به  چهاردهم مجدداً افزایش داشته و

). کاهش بیان ژن در روز هفتم 1 رسد(نمودار اوج خود می
هم راستا با نتایج تحقیق حیدرزاده است. بر اساس نظریه 

ها از طریق  نوروتروفیک، بقا و تمایز تعداد خاصی از نورون
ود، ش فاکتورهاي نوروتروفیک مشتق از هدف تامین می

گیرد که  هایی انجام می ها در بافت انتقال برگشتی نوروتروفین
ها را تقویت  هایی که آن هدف تقویت هستند نه در نورون

هاي تقویت  ها بر روي نورون هاي آن کنند و گیرنده می
). طبق این 18هاي هدف نیستند( شونده هستند و در بافت

هاي  نظریه فاکتورهاي رشد به صورت برگشتی از اندام
چنین  شوند هم هاي عصبی مناسب منتقل می هدف به سلول

شوند.  هاي شوان در اعصاب محیطی سنتز می توسط سلول
بخشی از گزارشات دیگر هم معطوف به انتقال پس نورد 

هاي اطراف  هاي هدف یا سلول عوامل نوروتروفیک از بافت
جایی که این عوامل نقش موثري در  ضایعه است و از آن

ها دارند با اعمال فشار، تاثیر عوامل  رونحفظ نو
هاي  نوروتروفیک بافت هدف یا بافت اطراف به روي سلول

شود. بنابراین سطوح نوروتروفین  موتونورون قطع یا مختل می
در دسترس قرار گرفته در محل آسیب به منظور جبران 
فقدان فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از هدف براي حفظ 

). احتماالً به همین دلیل در روز 19نیست( بقاي سلولی کافی
ها مشهود است. نتایج این  هفتم کاهش بیان در همه گروه

دهنده افزایش معنادار بیان ژن در گروه تیمار با  تحقیق نشان
عصاره الکلی(به جز روز اول) نسبت به گروه کمپرسیون و 

). کاهش بیان ژن در روز 1 تیمار با عصاره آبی است(نمودار
احتماال به دلیل شوك ناشی از اثر عصاره الکلی است  اول

هاي اولیه کاهش داده  که به طور موقت بیان ژن را در ساعت
اند که عصاره  گران دیگري هم گزارش کرده است، پژوهش

). 20الکلی در ساعات اولیه تاثیري بر حیات سلول ندارد(
گروه  ترین میزان بیان ژن در دهد بیش ها نشان می آنالیز داده

باشد و افزایش  تیمار الکلی مربوط به روز چهاردهم می
). به 2 دهد(نمودار معنادار نسبت به دو گروه دیگر نشان می

 ,هاي شوان بخش دیستال سنتز دنبال آسیب آکسونی سلول

NGF P75, BDNF, NT4 اما نهNT3   را تنظیم مثبت
هاي با تمایل کم قبل از فساد  کند. افزایش گیرنده می
سون قابل تشخیص است و تصور بر این است که افزایش آک

NGF و P75 زمان، تکثیر و مهاجرت  به صورت هم
هاي  ). با زیاد شدن سلول19کند( هاي شوان را زیاد می سلول

شوان و پیشرفت روند ترمیم عصب، افزایش بیان ژن دیده 
شود که به نوبه خود روند ترمیم را افزون نموده و به نظر  می
کامل شده  14د در گروه تیمار الکلی، ترمیم در روز رس می
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به حد نرمال  28و بیان ژن سیر نزولی یافته تا در روز 
رسد. این کاهش معنادار بیان ژن در گروه تیمار الکلی  می

نسبت به گروه کمپرسیون در روز بیست و هشتم احتماالً به 
جمله دلیل وجود فاکتورهاي ترمیمی و ضد التهابی از 

یکی از  ).2 نووئیدها در عصاره الکلی خرفه است(نمودارفال
 لینولنیک اسید -ترکیبات موجود در خرفه آلفا

(ALA)که براساس  3یک اسید چرب امگا  )،10باشد( می
را در  BDNFتحقیقات انجام شده، میزان بیان ژن 

 دهد و گیرنده  هاي قشر و هیپوکامپ افزایش می نورون

TrkBال بهرا که میل ترکیبی با BDNF  دارد را فعال
شبیه به اسید  B). نیاسین از گروه ویتامین 21کند( می

نیکوتینیک و مشتقات آمیدیش(نیکوتین آمید) است. نیاسین 
 بر اساس شواهد، نیاسین بیان ).10در خرفه وجود دارد(

BDNF-TrKB  را افزایش داده و بقاي نورونی و رشد
). از 22ند(ک آکسون پس از آسیب عصبی را حمایت می

شباهت آن  NT3جایی که مقایسه توالی نوکلئوتیدي ژن  آن
 Aو  Bدهد  نشان می ).23دهد( نشان می  BDNFرا با

عالوه بر   Cتمایل به ترکیب با تیروزین کینازهاي نوع
)، این NT3 )5سوي دیگر. NT3  تیروزین کیناز نوع

 لینولنیک اسید و-توان در نظر گرفت که آلفا احتمال را می
هاي  پژوهش نیاسین تاثیرات مشابهی بر بیان ژن داشته باشند.

تري نیاز است تا مشخص شود کدام ترکیبات موجود  بیش
موثر است. در تحقیقی که  NT3در خرفه بر میزان بیان ژن 

حیدرزاده انجام داده است نیز مشاهده شد که تکثیر 
شود ترشح  هاي شوان در قطعه انتهایی سبب می سلول

ها تا روز چهاردهم بعد از  هاي رشد توسط این سلول فاکتور
ضایعه به حداکثر خود رسیده و سپس کاهش یابد بنابراین 
نتایج تحقیقات قبلی همسو با پژوهش فعلی است. نتایج نشان 

هاي تیمار با عصاره آبی در روز اول و  دهد بیان در گروه می
ژن NT3 هفتم اختالف معناداري نسبت به گروه کمپرسیون 

دهد و در روزهاي چهاردهم و بیست و هشتم  نشان نمی
). بر طبق نتایج، 2شود(نمودار  کاهش معناداري مشاهده می

بیان ژن در گروه تیمار الکلی نسبت به تیمار آبی افزایش 
گر این است که فاکتورهاي  دهد و بیان معناداري نشان می

). به 2 موثر بر بیان ژن در عصاره الکلی بیشتر است(نمودار
دهد که اثر مثبت عصاره  طور کلی نتایج تحقیق نشان می

تر بوده  الکلی برگ خرفه از عصاره آبی آن بر بیان ژن بیش
است. احتماالً در روش سوکسله، اتانول حالل بهتري براي 

   .استخراج عصاره این گیاه است
  

  گیري  نتیجه
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

الکلی برگ گیاه خرفه، پس از آسیب  هاي آبی و عصاره
) را افزایش 3NT( 3عصب سیاتیک، بیان ژن نوروتروفین 

هاي تیمار با عصاره الکلی، افزایش بیان ژن  داده و در گروه
  از گروه تیمار با عصاره آبی بیشتر است. 

  
  قدردانیتشکر و 

این تحقیق در گروه زیست شناسی دانشکده علوم 
احد مشهد انجام شد و حاصل پایان دانشگاه آزاد اسالمی و

نامه دانشجویی کارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري با عنوان 
بررسی اثر عصاره آبی و الکلی برگ گیاه خرفه "

portulaca oleracea  بر تغییرات بیان ژنNT3  و
دانسیته نورونی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در 

ریت محترم و باشد. از ریاست دانشکده و مدی می "رت
پرسنل گروه زیست شناسی به خاطر همراهی بی دریغشان 

  شود. قدردانی می
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