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  مقدمه 

تشکیالت مشبک به صورت زوائد و انشعاباتی 

از یک شبکه گسترده در بصل النخـاع و سـاقه مغـزي    

این انشعابات بـه صـورت تـراکم سـلولی در      .باشد می

رافـه را   خـط وسـط بـه هـم پیوسـته و تشـکیل هسـته       

بـه صـورت پراکنـده در دو     آنها هاي آکسون .دهند می

امتــداد  )روســترال و کــودال (جهــت ســري و دمــی  

در امتداد خط میانی تنه مغـزي تجمعـی از    .)1(اند یافته

از سطح هسـته اینترپـدانکوالر    وها وجود دارد  نورون

النخـاع   در بصـل   مـی در مغز میانی تا سـطح تقـاطع هر  

هـاي رافـه شـناخته     به نـام هسـته  اند که  گسترش یافته

ــی ــوند م ــته  .ش ــتم هس ــوان     سیس ــه عن ــه ب ــاي راف ه

ــده گســترده ــرین و پیچی ــک و   ت ــرین سیســتم آناتومی ت

ــه    ــتانداران پذیرفتــ ــز پســ ــیمیایی در مغــ                    نوروشــ

ویژگی اختصاصـی ایـن هسـته ایـن     . )2و 3(ستا  شده

است که بخش قابل تـوجهی از جمعیـت نـورونی آنهـا     

هرچند در حال حاضر شواهد  ؛باشد مینرژیک سروتو

متعــددي وجــود دارد کــه وجــود نوروترانســمیترهاي 

و انکفـالین   Pدیگري چون دوپامین، نوروتانسین، ماده 

ــته ــاي من را در هس ــه ــان  ص ــتم نش ــن سیس ــه ای وب ب

هاي سروتونرژیک از هسته رافـه   نورون .)4ـ8(دهد می

 ،الموستا، هیپوتاالموس ،ساقه مغز به کورتکس مغزي

ــپ   ــا و هیپوکامـ ــازال گانگلیـ ــد مـــیبـ ــاي  راه. رونـ هـ

سروتونرژیک دو راه مهاري و تحریکی در مغز دارنـد  

هیدروکسی تریپتوفان در تنظیم خواب و اشـتها   پنجو 

هاي سروتونرژیک به هسته  نورون .و لیبیدو نقش دارد

سوپرا کیاسـماتیک هیپوتـاالموس پروجکـت شـده بـه      

از طرفــی در ، کنــد مــیتنظــیم ریــتم ســیرکادین کمــک 

تسهیل رفتارهاي هدفمند حرکتـی و تکـاملی همـراه بـا     

 ،اسـترس حــاد  .نـوراپی نفــرین و دوپـامین نقــش دارد  

سـروتونین را بـه طـور گـذرا زیـاد و اسـترس مــزمن       

  .)9(کند ر سروتونین را تخلیه مییذخا

پـردازش   ،هـا مسـئول دریافـت، انتقـال     نورون 

هـاي   دیگـر مولکـول   هـا و  ها و آزاد کردن میـانجی  پیام

نوروگلیاها کار تغذیه، حفاظـت و  و باشند  میاطالعاتی 

 ؛هاي عصبی را به عهده دارند و شامل حمایت از سلول

هـاي   آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا و سلول

هـا،   در متابولیسم نورون ها آستروسیت.دهستناپاندیم 

هــا و  قــوام و ســفتی دســتگاه عصــبی، جــذب میــانجی

ري از انتشار الکتریکی و حفاظت از مغز و نخاع جلوگی

  ). 10(در هنگام آسیب نقش دارند

 ،valeriana officinalis میبا نام عل الطیب سنبلگیاه 

از ریشـه   .اروپا، آسیا و آمریکاي شـمالی اسـت    میبو

آیـد   مـی خشک شده این گیاه عصاره روغنی به دسـت  

و هـاي خـواب، اسـترس     که از آن در درمـان آشـفتگی  

تشنج نی و عضال سفتیافسردگی و اختالل اضطرابی، 

؛ ثر در این گیـاه از جملـه  ؤترکیبات م .شود میاستفاده 

والپوتریات، دیدرووالترات و ایزو والترات، در صـنایع  

داروسازي استفاده فراوانـی دارنـد و بـه عنـوان آرام     

بخش، ضد تشنج، خواب آور و نیز درمـان افسـردگی   

  .)11ـ13(گیرند یممورد استفاده قرار 

ــهدر  ــین   یکــی از مطالع ــاي انجــام شــده، چن ه

ــه  ــد ک ــزارش ش ــاه   گ ــه گی ــدروالکلی ریش ــاره هی عص

 هاي هسته رافـه مـاگنوس   بر تعداد نورون الطیب سنبل
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ولـی باعـث    ،شـته دانداري  موش صحرایی تأثیر معنـی 

 شـده داري  هـا بـه شـکل معنـی     افزایش انـدازه نـورون  

کـه عصـاره    شـد ش در مطالعه دیگري گزار). 14(است

نیسـت و    میسـ  الطیـب  سـنبل هیدروالکلی ریشـه گیـاه   

  ).21(گردد میباعث القاي مرگ نورونی ن

را  الطیـب  سـنبل اگرچه خاصیت ضد افسردگی 

سیسـتم   کهـاي سـروتونرژی   به افزایش فعالیت نورون

 الطیـب  سنبلو از طرفی عصاره دهند  میمشبک ارتباط 

و ارتبـاط ایـن   د گـرد  میها  باعث افزایش اندازه نورون

آنهـا دوطرفـه و    میي حـا هـا  آستروسـیت ها بـا   نورون

تأثیر  پیراموناي  تا کنون مطالعهولی  ،باشد میتنگاتنگ 

انجام نشده  ها آستروسیتبر مورفولوژي  الطیب سنبل

لذا هدف از این مطالعه بررسـی اثـرات عصـاره     است،

ــاه   ــی گی ــدر الکل ــنبلهی ــب س ــداد و  الطی ــر تع ــدازهب  ان

هـاي   ي هسته رافه ماگنوس مغـز مـوش  ها تآستروسی

  .بودصحرایی 
  

 ها مواد و روش

 40بر روي   1390در سال  مطالعه تجربی این 

هاي صحرایی نر نـژاد ویسـتار بـا میـانگین      موشسر 

موش . انجام شد ماه 2ـ5/2گرم و سن  170ـ250وزنی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تهیه  خانه وانـــاز حی ها

ته جهت سازگار شدن با محیط جدیـد  به مدت دو هفو 

در شرایط کنترل شـده از نظـر نـور، دمـا و تغذیـه در      

حیوانـات بـه صـورت     .اتاق حیوانـات نگهـداري شـدند   

؛ تایی به شرح زیر تقسیم شدند 10گروه  4تصادفی به 

در طول دوره مطالعـه آب مقطـر    ، که)کنترل(یک گروه

الطیب  لهیدروالکلی سنبعصاره  دو،  گروه گاواژ شد؛

 ســه،گــروه میلــی گــرم بــر کیلــوگرم،  300 ه میــزانبــ

گـروه  گرم بـر کیلـوگرم و    میلی 400 عصاره به میزان

 گـرم بـر کیلـوگرم    میلـی  600 عصاره به میـزان  چهار،

  .ندبه صورت روزانه گاواژ شد ،وزن بدن

پروتکل آن بـر اسـاس قـوانین بـین المللـی در      

ه در کمیتــشــد و مــورد حیوانــات آزمایشــگاهی اجــرا 

  .اخالق دانشگاه به تصویب رسید

تهیـه و زیـر نـور غیـر      الطیـب  سنبلریشه گیاه 

مقـدار   .مستقیم خورشید خشک و به پودر تبـدیل شـد  

ــانول  500 ــه در آب و الکــل ات ــه (گــرم از آن دو مرتب ب

سپس   خورده، ساعت خیس 24به مدت ) 1به  1نسبت 

 جـدا کـردن  جهت به دست آمده عصاره  .گردیدصاف 

 .ی و تغلیظ به دستگاه روتـاري منتقـل شـد   حالل اضاف

گــراد،  درجــه ســانتی 50و دمــاي  تحــت شــرایط خــأل

عصاره را در انکوباتور خشک کرده و پـس از تـوزین   

ــر ــایی     ،در آب مقط ــم نه ــه حج ــر ب ــار تقطی  500دو ب

  .رسانده شدلیتر  میلی

آب ) گـاواژ (خوراندنروز براي  14زمان مدت 

در نظـر   الطیـب  سنبلالکلی ریشه ـ   مقطر و عصاره آبی

پــس از  .شـد  مــیبــه صـورت روزانــه انجـام   و گرفتـه  

روز، حیوانـات بــه وسـیله تزریـق کتــامین     14گذشـت  

ــب آنهــا ند وبیهــوش شــد ــا اســتفاده از  از طریــق قل ب

 4پارافرمالدهید هپارینی شده، نرمال سالین هاي محلول

ــد ــد  ،درصـ ــد  5گلوتاردئیـ ــا(درصـ ــفات فدر بـ ر فسـ

جمجمـه خـارج   هـا از   مغز موش .شدپرفیوز )موالر1/0



 سجاد حاتمی جونی و همکاران

774 )92شماره پی در پی (1393آذر ـ 9ـ شماره 19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

انتقـال   درصـد  10هاي حـاوي فرمـالین    به ظرف ،شده

  .یافتند

ــوش  ــز م ــروج مغ ــس از خ ــه و   پ ــا از جمجم ه

میکروتوم از هاي مغزي با استفاده  از بافت ،گیري بلوك

هـا بـه    بـرش  .میکرونـی تهیـه شـد    10هاي  دوار، برش

 ،برش براي هر حیـوان  25تناوب یک به ده و به تعداد 

بـا اسـتفاده از    وآمیـزي   اسید فسفو تنگستیک رنـگ با 

 .بـــرداري شـــدند  میکروســـکوپ المپـــوس عکـــس  

افـزار ال اس اسـتارتر تحلیلـی     بـا نـرم   هـا  آستروسیت

  .دشگیري  ها اندازه شمارش و اقطار بزرگ آن
و آزمون آماري آنـالیز   SPSSافزار ها با نرم ادهد

 ال اس دي واریــانس یــک طرفــه و تســت اختصاصــی 
   .شدند و تحلیلتجزیه 

  

 ها یافته

هاي  آمیزي با اسید فسفوتنگستیک، فیبریل رنگ
هـا و میلـین بـه رنـگ      آستروسیتی، هسته آستروسیت

ــورون ــی و نـ ــا زرد    آبـ ــورتی تـ ــگ صـ ــه رنـ ــا بـ                هـ
نتایج بـه دسـت آمـده در ایـن تحقیـق      ). 1شکل (درآمد

ــه    ــدازه آستروســیت در هســته راف ــداد و ان شــامل تع
  .دشرش مگنوس گزا

ــیت   ــداد آستروس ــانگین تع ــه می ــا در  مقایس ه
هاي تجربی سه و چهار کـه بـه ترتیـب دوزهـاي      گروه
 الطیـب  سنبلگرم بر کیلوگرم عصاره  میلی 600و  400

چنـین   نسبت به گروه کنترل و هـم  ،دریافت کرده بودند
هاي این دو گـروه نسـبت بـه گـروه      تعداد آستروسیت

ر کیلـوگرم عصـاره   گرم ب میلی 300تجربی دو که دوز 
دار  اختالف آماري معنی ،دریافت کرده بود الطیب سنبل

هاي کنتـرل بـا گـروه     اما بین گروه ،)>05/0p(نشان داد
 )p=64/0(هاي تجربـی سـه و چهـار    تجربی دو و گروه

ــی   ــاري معنــــ ــتالف آمــــ                        داري مشــــــاهده  اخــــ
  ).1جدول ()p=83/0(نشد

هـاي موجـود    تمقایسه طول بزرگ آستروسـی 
هاي تجربی دو، سه و چهار نسـبت بـه    گروه  میدر تما

ه ب .داري را نشان داد تفاوت آماري معنی ،گروه کنترل
 عالوه بین گـروه تجربـی بـا دو گـروه تجربـی سـه و      

دار مشـاهده   تفـاوت آمـاري معنـی    ،چهار گروه تجربی
هـاي   امـا مقایسـه ایـن طـول بـین گـروه       ،)>05/0p(شد

  .داري را نشان نداد تفاوت معنی تجربی سه و چهار
  

  
بزرگ نمایی ، )PTAH(اسید فسفو تنگستیکتصویر میکروسکوپ نوري از هسته رافه ماگنوس در گروه کنترل با رنگ آمیزي  :1شکل 

  .میکرون، فلش ها آستروسیت و سرفلش ها نورون را نشان میدهند 50، مقیاس پایین 20
  



 حراییالطیب بر آستروسیت هاي رافه ماگنوس ساقه مغز موش هاي ص ثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبلأت

775 )92شماره پی در پی (1393آذر ـ 9ـ شماره 19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  هاي مختلف هاي هسته رافه ماگنوس در گروه وسیتمقایسه میانگین تعداد آستر :1جدول 
 

 ها میانگین تعداد آستروسیت تعداد گروه

  33/32± 95/1 10 کنترل
  46/34± 77/2  10  تجربی یک
 13/67± 37/3* 10 تجربی دو
 13/75± 93/2* 10 تجربی سه

  

  )>p 05/0(نشان دهنده اختالف آماري معنی دار با گروه کنترل و تجربی یک است*
  .هاي مختلف هاي موجود در هسته رافه ماگنوس در گروه مقایسه قطر بزرگ آستروسیت: 2دول ج

  
 )میکرومتر( ها میانگین طول قطر بزرگ آستروسیت تعداد گروه

  25/10±/ 63 10 کنترل
   45/6±/ 37  10  تجربی یک
  53/4±/ 9 10 تجربی دو
  9/3±/ 34 10 تجربی سه

  

  ، )>p 05/0(دار با گروه کنترل است معنی نشان دهنده اختالف آماري *
  

 بحث

جمعیـــت نـــورونی  ازبخـــش قابـــل تـــوجهی 

هر چند شواهد  ،باشد میسروتونرژیک هاي رافه  هسته

 ؛متعــددي وجــود نوروترانســمیترهاي دیگــري شــامل 

ــالین Pدوپــامین، نوروتانســین، مــاده  ثابــت  را  و انکف

در  اهـ  تفـاوت آنـاتومیکی ایـن هسـته    . )4ــ 8(نماینـد  می

توان اطالعات به  میجانوران مختلف بسیار کم است و 

دست آمده از یـک جـانور را بـراي جـانوران دیگـر و      

هـاي   تـراکم سـلول  . )15(استفاده قرار داد دانسان مور

ــاد  ــه بســیار زی ــوده  ســروتونرژیک در هســته راف و ب

تحریک شیمیایی یا الکتریکی هسته رافه بـه خصـوص   

رووتونین در نخـاع  سبب آزادسازي سـ  ،رافه ماگنوس

  .)16و17(شود می

در صــنایع  الطیــب ســنبلمــواد مــوثر در گیــاه 

بخـش، ضـد    و به عنوان آرام ردداداروسازي استفاده 

چنین براي درمـان افسـردگی و    آور و هم تشنج، خواب

اثر این گیاه  .)18(گیرد اضطراب مورد استفاده قرار می

 ملـه هـاي متعـددي از ج   بر نوروترانسمیترها و گیرنـده 

هیدروکسـی   5 ها و اپیوئیـدها،  ، گیرنده باربیتوراتگابا

نشـان  ، اپی نفرین، نور اپی نفرین و دوپامین تریپتوفان

  .)19ـ22(داده شده است

ــه   ــن مطالعـ ــه در ایـ ــداد  مقایسـ ــانگین تعـ میـ

هاي تجربی سه و چهار نسبت  ها در گروه آستروسیت

هـاي ایـن    چنین تعداد آستروسیت به گروه کنترل  و هم

دو اخـتالف آمـاري    ،و گروه نسبت به گـروه تجربـی  د

هاي کنتـرل بـا گـروه     اما بین گروه، داددار نشان  یمعن

هـاي تجربـی سـه و چهـار اخـتالف       و گروه تجربی دو

  .داري مشاهده نشد آماري معنی

ــاه ــال  جهانش ــاران در س ــر  1378ی و همک اث

اي  هـاي شـکنج دندانـه    آموزش فضایی بر تعداد سلول

هـاي   کـه یـادگیري   ،ا گـزارش کردنـد  موش صحرایی ر

هاي حافظه مرجع موجـب افـزایش    فضایی مانند روش
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اي شده و ایـن افـزایش    ها در شکنج دندانه آستروسیت

). 30(توانــد بــا طـول دوره آمــوزش مــرتبط باشــد  مـی 

ثیر آموزش فضایی أچنین این محققان در بررسی ت هم

مرجــع بــر تعــداد آستروســیت هــاي نــواحی مختلــف  

گزارش نمودند که آموزش  ،موش صحرایی هیپوکامپ

ــد موجــــب افــــزایش  مــــیفضــــایی مرجــــع                                        توانــ

ــیت  ــداد آستروســ ــف    تعــ ــواحی مختلــ ــا در نــ                                            هــ

  ).31(هیپوکامپ گردد

کــاال و  بــه وســیلهاي  مطالعــه، 2008در ســال 

هیپوکامـپ رت   الطیـب  سـنبل گیاه  همکاران روي اثرات

ها را با وارد کردن اسـترس   آنها ابتدا رت. انجام گرفت

هفتـه   3کـه   به افسـردگی مبـتال کردنـد و پـس از ایـن     

بــه آنهــا خوراندنــد بــه مطالعــه  الطیــب ســنبلعصــاره 

هیپوکامپ آنها پرداختند و مشـاهده کردنـد کـه سـطح     

وهـی  ها در مقایسه بـا گر  سروتونین در هیپوکامپ رت

باالتر و مشابه میزان  ،که عصاره دریافت نکرده بودند

بـی آر دي یـو    هـاي  به عالوه تعداد سـلول . طبیعی بود

ــت ــلول    مثبــ ــده ســ ــان دهنــ ــه نشــ ــاي در  کــ                                  هــ

                       چنــــین تعــــداد  باشــــد و هــــم مــــیحــــال تکثیــــر 

ره گرفتـه  هاي هیپوکامپ در گروهـی کـه عصـا    نورون

بیشتر از گروه افسرده و مشابه گـروه طبیعـی    ،بودند

   ).32(است

هـاي   مقایسه میـانگین طـول قطـر آستروسـیت    

هـاي تجربـی    موجود در هسته رافه ماگنوس در گـروه 

چنـین   دو، سه و چهار در مقایسه با گروه کنترل و هـم 

هاي تجربی سه و چهار نسبت به  گـروه تجربـی    گروه

امـا گـروه   ، دهـد  میداري نشان  کاهش آماري معنی دو

داري را نشـان   تجربی سه با چهار تفاوت آماري معنی

  .دهد مین

توجیهی که براي ایـن کـاهش طـول قطـر و در     

افزایش  ،توان بیان نمود میها  نتیجه اندازه آستروسیت

هـاي رافـه مگنـا بـه دنبـال مصـرف        تکثیر آستروسیت

شـود   مـی باعـث   این امـر باشد  می الطیب سنبلعصاره 

تر و در نتیجه  هاي این ناحیه جوان جمعیت آستروسیت

هـاي مربـوط بـه     تر باشند که با توجه بـه یافتـه   کوچک

هاي و افزایش تعداد آنها قابل توجیه  تعداد آستروسیت

  .باشد می

ها از نظر موقعیت قرارگیـري بـین    آستروسیت

بـر  هاي خونی جاي دارند و گمـان   ها و مویرگ نورون

در متابولیسم انـرژي نـورون    میاین است که نقش مه

گلیکـوژن موجـود در بافـت    ). 23و 24(بر عهـده دارنـد  

ها ذخیـره   به مقدار زیادي در آستروسیت مغزي تقریباً

  .)25و 26(شده است

هاي نوروگلیـا در   ها از جمله سلول آستروسیت

در متابولیسم مواد،   میبافت عصبی هستند که نقش مه

د و هدایت آکسـونی نـورون   یذیه، دفع مواد زامین تغأت

چنـین نشـان داده    اخیر هـم هاي  همطالع .بر عهده دارند

تـري در   هـا نقـش بسـیار فعـال     اسـت کـه آستروسـیت   

فعالیـت نـورونی از قبیـل تبـادل یـونی، تولیـد انــرژي،       

ــازي نوروترانســــمترها و ــد رهاســ ــناپس  تولیــ                     ســ

  .)27و 28(دارند

ــه ــش     مطالع ــون، نق ــا کن ــده ت ــام ش ــاي انج  ه

هــا در  هــا را تنهــا حمایــت کننــده نــورون آستروســیت
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 هامـا مطالعـ   ،انـد  گزارش کـرده دستگاه عصبی مرکزي 

 هـا را حتـی در پـردازش    اخیر نقش بیشتر آستروسیت

دهـد   این تحقیق نشان می. گزارش کرده استاطالعات 

ها نه تنها اطالعـات ورودي را دریافـت    آستروسیتکه 

هــا انتقــال  هــا را بــه نــورون دارنــد، بلکــه ســیگنال مــی

  .)29(دهند می

بـه دلیـل ترشـح     الطیـب  سـنبل فعل و انفعـاالت  

در . )33(اسـت ي مثل سروتونین و گابا نوروترانسمیتر

ناهیـد صـادقی و همکـاران بـه      به وسیلهاي که  مطالعه

ــاره     ــویز عص ــرات تج ــی اث ــنبلبررس ــب س ــر  الطی ب

به  ، ایشاننجام گرفتهاي هسته رافه ماگنوس ا نورون

 400، 300بــا دوزهــاي  الطیــب ســنبلتجــویز عصــاره 

اقـدام  براي مدت یـک مـاه    گرم بر کیلوگرم میلی 600و

مشاهده کردند که تجـویز عصـاره   این محققان . کردند

هاي رافـه    داري بر تعداد نورون ثیر معنیأت الطیب سنبل

ــاگنوس دارد ــ .م ــزرگ   ه ب ــک و ب ــار کوچ ــالوه اقط ع

نیـز افـزایش انـدازه نشـان دادنـد کـه نشـان        ها  نورون

ثیر عصــاره ایــن گیـاه بــر عملکــرد و تکثیــر  أدهنـده تــ 

  .)34(باشد میهاي این ناحیه  نورون

  

  گیري نتیجه

هاي هسـته رافـه در    اثر افزایش فعالیت نورون

ها بـه   ، تعداد آستروسیتالطیب سنبلاثر گاواژ عصاره 

ها افزایش  اي نورون عنوان عامل حمایت کننده و تغذیه

یافتــه اســت کــه حاصــل از افــزایش عملکــرد تکثیــري  

هـا   ها در جهت حمایـت از فعالیـت نـورون    آستروسیت

تجــویز ایــن عصــاره باعــث کــاهش انــدازه  .باشــد مـی 

شود که همگـی بیـانگر    میها در این منطقه  آستروسیت

ثیر ایـــن عصـــاره در افـــزایش فعالیـــت تکثیـــري أتـــ

  .باشد میهاي این منطقه  آستروسیت

  

  تقدیر و تشکر

 مینامه مقطع پزشکی عمو مطالعه حاصل پایان

تحقیقـات   مرکـز کمیته تحقیقـات دانشـجویی و   از . دبو 

گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسـوج کـه ایـن    

تقدیر و تشـکر  نمودند مین اعتبار أرا تصویب و تطرح 

  .آید میبه عمل 
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Abstract 
Introduction & aim: valerian root extraction is used in the treatment of sleep disorders, stress, 
depression, anxiety, muscle stiffness and tension. Astrocytes have role of nutrition, protection and 
support of the neurons. The purpose of this study was to investigate the effects of Valeriana extract 
on nucleus raphe magnus in the number and size of rat astrocytes. 

Methods: In the present experimental study, forty male Wistar rats weighing170-250g were 
randomly divided into four groups, including control and three experimental groups. The control 
group received distilled water and three experimental groups received 300, 400 and 600mg 
valerian root extract daily respectively for two weeks by gavage. Phsophotangestic acid staining 
was used to examine astrocytes. The size and number of astrocytes were calculated with 
LS.starter software. Data were analyzed, using SPSS software for statistical analysis and ANOVA 
and LSD tests. 

Results: The mean number of astrocytes in the experimental groups of three and four with the 
control group and experimental two showed a significant increase (P <0.05). Compare mean of 
great length of astrocytes in experimental groups of two, three and four with the control group 
showed a significant decrease and between the experimental group two and experimental groups 
of three and four a  statistically significant differences  were observed (P <0.05). 

Conclusion: Oral administration of hydro alcoholic extract of valerian increases astrocytes number 
and decreases their size in nucleus of raphe Magna, which indicated the effect of this extraction on 
proliferation of astrocytes increasing.  
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