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 پراکسیداسیون  میزانالکلی جفت بر ثیر عصارهأت
مغز متعاقب اي  شکنج دندانه بافتی ساختارلیپیدي و 

  در موش صحرایی میایسک
  

  1 مازیار احمدي، 4 پرستو راد،1، عباس رضایی2، ارسالن عزیزي3، جمشید محمدي3، علی میرزایی*2، حمداله دالویز1روح اله زارع خفري

  

، یاسـوج  پزشـکی  علوم دانشگاه، و مولکولی سلولی تحقیقات مرکز2  یاسوج، ایران،یاسوج پزشکی علوم ، دانشگاهوییدانشج تحقیقات  کمیته1
 ، دانـشگاه علـوم پزشـکی یاسـوج،     ماماییگروه4، یاسوج، ایران، یاسوج پزشکی علوم دانشگاه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی3یاسوج، ایران، 

   ایرانیاسوج، 
  

  25/11/1392:         تاریخ پذیرش   23/10/1392: تاریخ وصول
  چکیده

ثیر أتـ  هـدف ایـن مطالعـه    .ون لیپیدي بـراي سـالمتی مـضر هـستند    یکه تولید رادیکال هاي آزاد و پراکسیداس نظر به این :مقدمه
  .ددر موش صحرایی بو میمتعاقب ایسکمغز اي  و ساختار بافتی شکنج دندانهالکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدي  عصاره

  
 و 1 ی مساوي آزمایش گروه3طور تصادفی به ه ب نژاد ویستار  نر سر موش صحرایی 30  در این مطالعه تجربی    :بررسیروش  

 در زمانی مشابه آب مقطر داده  کهگرم بر کیلوگرم عصاره الکلی جفت دریافت کردند و کنترل     میلی 1000  و    500به ترتیب    که   2
 روز 15 بعـد از   .د دقیقه مسدود و سـپس بـاز شـ   15براي    دو طرف  ریان کاروتید مشترك  ها ش  در کلیه گروه  . تقسیم شدند ،  شد

مـالون دي   آنها براي مطالعات بافت شناسی و نیمکره چـپ آنهـا بـراي تعیـین میـزان          مغز  و نیمکره راست   شدندموش ها کشته    
  . تجزیه و تحلیل شدندفه طر آنالیز واریانس یکها با آزمون آماري  داده. مورد استفاده قرار گرفتالدهید

  
بود که  2/31±8/2 و 5/32±5/1به ترتیب  2 و1آزمایش  هاي  گروهاي  شکنج دندانههاي گرانوالر در  میانگین تعداد سلول   :ها  یافته

 هـاي  در گـروه   و میزان مالون دي آلدهیدپلی مورفهاي  میانگین تعداد سلول  . )<05/0p(داري با گروه کنترل نداشت     تفاوت معنی 
  ).<05/0p(داري با گروه کنترل نداشت معنی بود که تفاوت 05/9±3/1 ، 33/5±5/2و  57/8±1/0 ،71/4±1به ترتیب 2 و1زمایش آ
  

ي عــصبی متعاقــب هــا ســلول  آســیبنتوانــست بــا مهــار لیپیــد پراکــسیداسیون از رونــد کــاهشجفــت عــصاره : گیــري نتیجــه
  . جلوگیري نماید میایسک

  
   عصاره جفت، نورون  ،مغز، یپید پراکسیداسیونل، ایسکمی : کلیديهاي واژه

  
  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، ،حمداله دالویزدکتر : نویسنده مسئول*

Email: hamdidelaviz@yahoo.com 
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  مقدمه

کی هـاي پزشـ   سـکته مغـزي یکـی از اورژانـس    

شود و با توجه به آمارهاي ذکر شـده در         میمحسوب  

 دقیقه یک نفر بـر اثـر سـکته مغـزي دچـار مـرگ       4هر  

در سالیان اخیر تعداد مبتالیـان بـه سـکته          ). 1(شود می

ــزایش    ــعه افـ ــال توسـ ــشورهاي در حـ ــزي در کـ مغـ

کاهش جریـان خـون     به دنبال   . چشمگیري داشته است  

ي مغزي به  اه  نوروندر مغز و به دلیل حساسیت زیاد        

 در بـسیاري از     هـا   نـورون امکان مرگ   کمبود اکسیژن   

 به دنبال صدمات عروقی مغز،   ).2(صدمات وجود دارد  

اختالل ایجاد  روند متابولیسم اکسیداتیو درون سلولی      

 کـــه منجـــر بـــه کـــاهش تولیـــد گلـــوکز، شـــود مـــی

ایـن  ). 3(شـود  مـی مترها، کلسیم و فـسفات     نوروترانسی

رد و رونـد متابولیـسم در   فاکتورها باعث کاهش عملکـ   

شود که به نوبـه خـود باعـث کـاهش      میها   میتوکندري

ــید    ــشکیل اســ ــرژي، تــ ــد انــ ــیدونیک، آتولیــ راشــ

 تجمـع    و ها، انقبـاض عروقـی     پروستاگالندین، لکوترین 

رپرفیـوژن   ــ   هاي ایـسکمی   بررسی). 3(شود میپالکتی  

مغزي در مطالعات تجربی نشان داده است که بسته به      

میزان صدمات سلولی متفاوت بوده کـه         میزمان ایسک 

بهبود عملکـرد و    ). 4(همراه با نقص حرکتی بوده است     

ها بعد از صدمه     ترمیم صدمات سلولی ممکن است ماه     

   ).5(ادامه پیدا کند

ک به مغز ناشی از ی      میصدمات ناشی از ایسک   

 رویداد این آسیب تولید ترین روند متوالی است که مهم   

هـا،   سیب به پروتئینآ ت که باعث  رادیکال هاي آزاد اس   

هـا نـشان داده      بررسـی ). 6(شـود    مـی  DNA لیپیدها، و 

تـشکیل ایـن      میاست که متعاقب انسداد عروق و ایسک      

تشکیالت هیپوکامپ ها در فضاي خارج سلولی   رادیکال

ه  کـه بـ    شـود  می بیشتر   اي ده برابر   هاي قاعده  و هسته 

اوان ویــژه میــزان آن در مراحــل اولیــه هیپوکــسی فــر

 هـاي   چربی  باندهاي ها به سرعت با      این رادیکال   .است

دهند که منجر به تـشکیل      میاشباع نشده واکنش نشان     

یک زنجیره واکنشی از پراکسیداز، هیدروپرواکـسیداز       

شود کـه حـوادث فـوق میـزان سـیالیت            میو الدهیداز   

ه اســترس اکـسیداتیو بــ  .)6(دهـد  مــیغـشاء را کـاهش   

ــا  ــسکعنـــوان یکـــی از فاکتورهـ   میي تشخیـــصی ایـ

ایجـاد   کـه باعـث      شـود  مـی رپرفیوژن در نظـر گرفتـه       

تابولیـــسم اســـید م). 7(شـــود مـــیصـــدمات مغـــزي 

قـرار دارد    می که در مرحله ایـسک     راشیدونیک در مغز  آ

هـاي   کند  که منجر به افـزایش رادیکـال    میافزایش پیدا   

زاد ایجاد شده از طریق  آهاي   رادیکال. )8(شود میزاد  آ

ن اسیدهاي چرب غیـر اشـباع در فـسفو           پراکسیداسیو

 و ادم هـا  نـورون لیپیدهاي غشاء باعث آسیب به غشاء       

ــده و مغــزي ــت ش ــهدر نهای ــورونی  منجــر ب ــرگ ن  م

هـاي فـوري بـه منظـور         بنابر ایـن درمـان    ). 7(شود می

 در برابــر هیپوکــسی و التهــاب هــا نــورونحمایــت از 
 هـاي متفـاوتی بـراي      امـروزه درمـان    .ضروري اسـت  

و بـراي درمــان بافـت هــاي   هــاي آزاد  کـال حـذف رادی 

 .رود مـی کـار   ه  بـ   میعصبی در برابـر صـدمات ایـسک       

 هپارین و وارفارین از بروز      انعقاد مانند داروهاي ضد   

ر خیأ یا پیدایش آن را بـه تـ     و ترومبوز جلوگیري کرده  

در موارد سکته کامـل و پیـشرفته اثـري           اما ،اندازد می

ی از ســکته، بــه منظـور کــاهش عـوارض ناشــ   . نـدارد 
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عنوان یـک داروي ضـد لختـه        ه  توان ب  میسپرین  را      آ

کـه   در صورتیدهد  می شواهد نشان ).9(استفاده نمود 

ــله داروي ــایکلوزپرینبالفاصـ ــاد   را سـ ــد از ایجـ  بعـ

 رونـد التهـاب را   توانـد  می مصرف کرد صدمات مغزي 

 جلـو گیـري     هـا   نـورون کنترل نموده و از مرگ بیشتر       

هـاي مغـز  ماننـد تـشکیالت          تبرخی از قـسم   ). 10(کند

واکـنش بیـشتري نـشان        میهیپوکامپ در برابر ایـسک    

). 11(دهد و ممکن است بیشتر متحمل تغییرات شود   می

اي بخـشی از تـشکیالت هیپوکامـپ مغـز        شکنج دندانـه  

 مولکـولی، گرانـوالر   ؛است که از سه الیه سلولی شامل 

 . ي پلــی مـــورف تــشکیل شـــده اســـت  اهـــ و ســلول 

ن بخـــش از مغــز توانــایی انجـــام   ي ایــ هــا  نــورون 

 اما در در روند پیـري و  ،باشند مینوروژنزیس را دارا  

هـاي مغـزي     آسیب هاي مغزي بـیش از سـایر قـسمت         

   ).12(شود میدیگر متحمل تغییرات 

گیاهـــان داراي مقـــادیر بـــاالیی از  برخـــی از

هـا   ترکیبات فیتوکمیکـال، فنـل، کاروتینوئیـدها و تیـول         

ــات نقــش .اســت ــن ترکیب ــرد   ای ــار عملک  مهمــی در مه

بررسی هاي انجـام شـده      ). 13(هاي آزاد دارند   رادیکال

اکـسیدانی سـه گونـه        آنتـی  دهـد کـه خـواص      مینشان  

 اثـرات  را در برابـر      هـا  کلیـه ) کوئرکوس(مختلف بلوط   

  و ســـرطانسیتوتوکسیـــسیتی پراکـــسید هیـــدروژن

ثیر بعضی ترکیبات فنولیـک و      أت ). 14(کند میمحافظت  

 اثر مهارکنندگی بـاالیی بـر لیپیـد     کتوریااینفکوئرکوس  

   ).15(پراکسیداسیون دارند

جفت جزء غیرخوراکی از میـوه درخـت بلـوط          

طور وسیعی در نـواحی شـمالی و جنـوب          ه  است که ب  

میوه بلوط نوع برانتی و سایر انـواع  . ایران وجود دارد  

خـصوص  ه  آن در درمان اختالالت دستگاه گوارشی ب      

ه ان بـــو سرط دگیــــــی، بری اسهال، التهاب، سوختگ  

 بروز صدمات که نجاآاز  راین  بناب .)16ـ18(رود کار می 

زي اجتناب ناپذیر اسـت و امـروزه بـا        و سکته هاي مغ   

روز به روز این ضـایعات  افزایش جمعیت و تصادمات  

داروهـا تـا     اسـتفاده از     از طرف دیگر،  . شود میبیشتر  

مینـه فـراهم   کنون نتوانسته درمان جامعی را در ایـن ز  

 بـر   ثیر عصاره هیدروالکلی جفت   أت مطالعهدر این    ،کند

ي هــا نــورونتعــداد پراکــسیداسیون لیپیــدي و میــزان 

 کامپ استت هیپو اي که بخشی از تشکیال     شکنج دندانه 

ــال ایــسک  در مــوش صــحرایی مــورد مغــز  میبــه دنب

  .ته استبررسی قرار گرف
  

   بررسیروش

لـوط درکـوه    ابتدا میوه ب  در این مطالعه تجربی     

تعیین نوع  و پس ازشده هاي اطراف شهر یاسوج تهیه     

مقـداري از   ،   متخـصص گیـاه شـناس      بـه وسـیله   بلوط  

ی بخـــش یــ اروهــا در آزمایـــشگاه گیاهــان د   نمونــه 
ــاریو دانــشکده پزشــکی میبیوشــی   میبــه شــماره هرب

MPRC010-11  بــراي عــصاره گیــري . ندنگهــداري شــد

درونـی کـه    پوست خارجی میوه جدا گردید و پوسـته         

 ،ارد و بــر روي مغــز میــوه قــرار داســتالیــه نــازکی 

آوري و پــس از خــشک کــردن آن در ســایه،      جمــع 

  درصـد  70 گیري به روش هیدروالکلی اتـانول       عصاره

 40 ساعت در دمـاي      48با روش ماسراسیون به مدت      

انجـام  )  ممـرت آلمـان   ( گراد درانکوباتور  درجه سانتی 
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ر روي دسـتگاه    روزانه به مـدت سـه سـاعت بـ         . گرفت

ــه  ــده لولـ ــیکر(چرخاننـ ــا  ) شـ ــه 200بـ  دور در دقیقـ

چرخانیده و بعد با کاغذ صافی واتمن شماره یک فیلتر        

 و محلـول صـاف شـده بـا دسـتگاه تبخیـر کننـده                شد

تبخیـر و عـصاره      )  4000لمان مدل   آهیدلف  (چرخان  

 درجـه  ــ 20خشک به دست آمده در فریـزر در دمـاي         

  . م آزمایش نگهداري  گردیدگراد  تا زمان انجا سانتی

 نژاد ویستار از  سرموش صحرایی نر30تعداد 

ــه وزن  ــرم از م250 -200ب ــیراز  ؤ گ ــسه رازي ش س

ــداري ــدهخری ــوم    ش ــشگاه عل ــه دان ــوان خان  و در حی

همـه   .شـدند پزشکی یاسوج به مدت دو هفته نگهداري        

هاي انجـام شـده بـر اسـاس قـوانین        و عمل  ها  آزمایش

از حیوانات که مصوب دانـشگاه      حمایت    میمجمع عمو 

ه حیوانـات بـ  . شـدند  انجـام  ،بـود یاسوج علوم پزشکی  

  دو گـروه ؛شـامل   گـروه مـساوي  3طور تـصادفی بـه     

گرم بر    میلی 1000  و 500  دریافت کننده  2و  1 آزمایش

 قبـل از    .شـدند تقـسیم   و کنترل   کیلوگرم عصاره جفت    

 ازهـا    هوش کـردن مـوش     عمل جراحی و به منظور بی     

ــوط ک ــامینمخل ــب  ت ــه ترتی ــوزین ب  10و  100  و زایل

 ســپس. اســتفاده گردیــدگــرم در کیلــوگرم وزن  میلــی

تراشـیده    تـا اسـتخوان جنـاغ     ناحیه قدام گردن  موهاي  

هـا   شد و پس از باز کردن پوست و کنار زدن ماهیچـه        

 شریان کاروتیـد مـشترك بـراي     با استفاده از نخ بخیه    

رار دادن  پس از ق.گردید دقیقه مسدود و سپس باز     15

و ها روي هـم پوسـت بخیـه زده شـد             هاي ماهیچه  الیه

یـک روز بعـد     . هایشان برگردانده شد   ها به قفسه   موش

ه  و بـ   به ترتیـب   2و  1 آزمایشهاي   گروه از جراحی به  

میلـی گـرم در کیلـو گـرم          1000 و    500 طور روزانه   

 روز به شکل    15مدت    به وزن بدن عصاره الکلی جفت    

 در همـین  گـروه کنتـرل   بـه   . )19  و 20(داده شـد   گاواژ

بعد از  . داده شد آب مقطر    مدت زمان و به همین روش     

بـا روش قطـع     هـا     روزه مـوش   15اتمام دوره درمـان     

پـس از بیــرون  . نخـاع در ناحیـه گردنـی کــشته شـدند    

ــیم  ــز، ن ــره  آوردن مغ ــک ــات   چ ــراي مطالع ــا ب پ آنه

کره راست آنها بـراي تعیـین میـزان     شناسی و نیم   بافت

 در  .گرفـت اسیون لیپیدي مورد استفاده قـرار       پراکسید

تعـداد   شناسی پس از تهیه مقاطع بـافتی،  مطالعات بافت 

کره چـپ مغـزي      اي نیم  ي عصبی شکنج دندانه   ها  سلول

 شـمارش و ثبـت       المپیـوس  بـا میکروسـکوپ   هـا    موش

  .گردید

ــک تــست       ــا کم ــد ب ــالون دي آلدهی ــزان م می

ز بیـرون   بعد ا . تعیین گردید  )TBA(تیوباربیتوریک اسید 

آوردن مغز، نیمکره راست جدا شد و با پتاسیم کلراید           

لیتـر از    میلـی  5/0در ادامـه    .  درصد هموژن گردید   5/1

 1لیتـر محلـول اسیدفـسفریک         میلـی  3این محلول را با     

 TBA  درصـد  6 و یک میلی لیتر از محلـول آبـی           درصد

ســپس مخلــوط فــوق در آب جــوش . ســانتریفوژ شــد

 بوتانـل بـه   ــ Nلیتر از محلول  میلی4حرارت داده شد و    

 به مـدت    g200000ترکیب فوق اضافه گردید و با دور        

 ــ N در ادامـه الیـه رنگـی   .  دقیقه سـانتریفوژ گردیـد    20

 از .گیـري شـد    نانومتر اندازه 525بوتانل در طول موج     

ــوان اســتاندارد 1،1،3،3 ــه عن ــان ب   تترامتوکــسی پروپ

   ). 19( استفاده گردیدمالون دي آلدهید
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آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع  داده

 آنـالیز واریـانس یـک      و آزمـون آمـاري       SPSSافـزار  نرم

  . تجزیه و تحلیل شدندتوکی طرفه و تست تعقیبی 
  

   ها یافته

ــله،     ــایج حاص ــاس نت ــر اس ــانگینب ــداد می  تع

در گـروه درمـانی   گرانـوالر و پلـی مـورف     ي  ها  سلول

 هیـس اقمدر  71/4±1 و 5/32±5/1به ترتیب  1آزمایش  

اندکی افـزایش   ) 7/3±/4 و   75/26±3/1(با گروه کنترل  

  ).>05/0p(دار نبــود معنــیایــن تفــاوت یافتــه بــود کــه 

گرانـوالر و پلـی مـورف در        ي  هـا   سلول تعداد   میانگین

وه کنترل بوده و تفـاوت     نزدیک به گر   2آزمایش  گروه  

چنـین   هـم  ).>05/0p(داري بین آنها وجود نداشت     معنی

در گروه هاي مختلف    سیت  ستروآي  ها  سلولشمارش  

بین آنها نیز وجـود  تفاوت چشمگیري نیز نشان داد که    

 شناسـی  هـاي بافـت     بررسی ).1جدول  ()>05/0p(ندارد

مگیري ییرات ساختاري وسـیع و چـش       نشان داد تغ   نیز

  ).1تصویر (شود میها دیده ن روهبه لحاظ بافتی بین گ

 مـالون دي آلدهیـد  نتایج نشان داد که میـانگین    

ــروه ــاي  در گ ــایش ه ــب  2و 1آزم ــه ترتی  و 57/8±1 ب

 بــــا گــــروه  مقایــــسه بــــود کــــه در   3/1±05/9

  ).1جدول(نداشتداري   تفاوت معنی)8/9±4/0(کنترل
  

  
هاي مورد  آلدهید در گروه و غلظت مالون دي آستروسیت ، پلی مورف، گرانوالري ها سلول و انحراف معیار تعداد میانگینمقایسه : 1جدول 

  مطالعه 
  

  متغیر 
  گروه

  غلظت مالون دیآلدهید  هاي آستروسیت سلول  هاي پلی مورف سلول  هاي گرانوالر سلول
  )نانومول بر گرم(

  57/8±1  80/6±/1  71/4±1  5/32±5/1  1آزمایش
  05/9±3/1  8±1/1  33/5±5/2  29/31±8/2  2آزمایش 

  8/9±4/0  5/5±2/1  7/3±/4  75/26±3/1  کنترل
  <05/0  <05/0  <05/0 <05/0  داري سطح معنی

 
  

  

  
  

ي پلی مورف با ها سلولي گرانوالر با فالش  و ها سلول. هاي مختلف اي بافت مغزي موش ویستار در گروه مقاطعی از شکنج دندانه :1تصویر
  )scale bar: 20µm ائوزین، –، رنگ آمیزي هماتوکسیلین X40بزرگنمایی  میکروسکوپ المپیوس،. (فالش دوسر نشان داده شده اند
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  بحث

رسـانی بـه     مغزي ناشی از اختالل خـون     سکته  

سمتی از بافت مغز است و یکی از علل شایع نـاتوانی            ق

هـاي   در بزرگساالن بوده که منجـر بـه صـرف هزینـه           

شـود و نیـز    میهنگفتی جهت نگهداري و بازتوانی آنها    

داراي عوارض مختلف و متعددي نظیـر فلـج حرکتـی،           

هـاي   ن درمـا  ).1(باشد میاختالالت روانی و حتی مرگ      

دارویی و گیاهی متفاوتی را افراد مبتال براي بازتوانی          

 از آنها نیاز به بررسـی   ه برخی کنند ک  میخود استفاده   

هـا   که اثرات ایـن روش     و مطالعات تجربی دارند تا این     

اعث کـاهش  ــــ رپرفیوژن ب ـ ایسکمی  .مشخص گردد

شـود کـه متابولیـسم       مـی سطح اکسیژن درون سلولی     

کنـد و در صـورت نرسـیدن     می مختل   طبیعی سلول را  

بـه دنبـال رپرفیـوژن    . میـرد  میسریع اکسیژن ، سلول   

 درون سلولی به شکل متوالی      يها سري از واکنش   یک

شود  میشود که در نهایت باعث مرگ سلول  میشروع 

 ممکـن اسـت در درمـان     عصاره جفـت  هر چند که    ). 2(

 ثر باشـد،  ؤمات لولـه گـوارش مفیـد و مـ         برخی از صد  

الکلـی جفـت بـر میـزان      این مطالعه تأثیر عصارههدف 

اي  پراکسیداسیون لیپیدي و ساختار بافتی شکنج دندانه

  .در موش صحرایی بود مغز متعاقب ایسکمی

به نشان داد که عصاره جفت      نتایج این مطالعه    

 توانـست  میلی گرم بر کیلـوگرم وزن بـدن          500میزان  

 گرانوالر يها سلولافزایش میانگین تعداد    سبب    اندکی

ــساقمدر  ــود  هی ــرل ش ــروه کنت ــا گ ــ ، ب ــی ب ــور ه  ول ط

 متعاقـب القـا     ها  نورون مرگ   مانعچشمگیري نتوانست   

جفـت  عـصاره    در گروه درمان شده با       . گردد میایسک

 میلی گرم در کیلـوگرم نـسبت بـه گـروه         1000با دوز   

 در راسـتاي  .مـشاهده نگردیـد  خاصی  نیز نتایج    کنترل

ــوزو  ــر ک ــه حاض ــارنو هم  میمطالع ــشان )2009(ک  ن

کـه بـه مـدت      بلوط اینفکتوریا   اند که عصاره الکلی      داده

هـا داده شـد تغییـرات معنـی داري را            یک ماه به موش   

ربی خون ایجاد نکـرده بـود و حتـی    درکاهش میزان چ 

 بـا گـروه   مقایـسه کلـسترول در  باعث افـزایش میـزان      

رغـم مطالعـات     بنـابر ایـن علـی     ). 21(کنترل شده بـود   

 ویژگی هاي ضد درد، ضـد دیابـت،          باره زیادي که در  

بیـان شـده     عصاره جفـت     ضد التهاب و ضد ویروسی    

در مــورد سیــستم عــصبی  اثــرات حمــایتی آن  ،اسـت 

کـه در مطالعـه      نجاآاز  ). 21(مورد شک و تردید است      

 عصاره خام جفت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         حاضر

 وجود فیبرهاي محلول در عـصاره ممکـن اسـت      ،است

تغییرات چشمگیر لیپیـد پراکـسیداسیون بافـت        مانع از   

 با گروه کنترل شده     مقایسهدر گروه درمان در     مغزي  

دهـد کـه وجـود فیبرهـاي         مـی ها نـشان     بررسی. باشد

محلول در عصاره جفت در افـزایش میـزان کلـسترول         

ــوش ــ  در م ــحرایی م ــاي ص ــتؤه ــاهش  ).22(ثر اس ک

آلدهیـد در    میـانگین میـزان مـالون دي      نامحسوسی در   

م در  گـر   میلـی  500وه درمان شده با جفـت بـا دوز          گر

ــرل،   ــروه کنت ــه گ ــسبت ب ــوگرم ن ــال را  کیل ــن احتم  ای

توانـد   میانگیزد که عصاره جفت در دوز خاصی         میبر

کـه عـصاره جفـت در         یـا حتـی ایـن      .ثر واقع شـود   ؤم

ــبیه   ــاال ش ــاي ب ــی 1000دوزه ــ  میل ــرم در کیل وگرم گ

بـه  ، سـبب آسـیب   رغـم خاصـیت آنتـی اکـسیدانی       علی

دهد  می در این راستا شواهد نشان . شودسلول عصبی
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در بهبـود  پـارویلورا  که عـصاره میـزان مشخـصی از      

ــزان  ــورونمی ــا ن ــه ه ــکنج دندان ــشکیالت اي ي ش  در ت

). 23(ثر اســت ؤهیپوکامــپ و بهبــود عملکــرد مغــز  مــ

ممکن است به  اینفکتوریا عصاره از دوز باالي  استفاده  

مثل تانین عمل کنـد  نتاگونیست با ترکیبات دیگر  آشکل  

   ).23(ثیري بر کنترل روند التهاب نداشته باشدأو ت

 بـا مطالعـه     مقایسههاي تحقیق حاضر در      یافته

اي   که ساختار بافت شناسی شکنج دندانه     )2010(هاشم

هـاي صـحرایی گـزارش       را در سنین مختلف در موش     

سـبب تغییراتـی در      میداده است،  نشان داد کـه ایـسک        

کـه سـبب کـاهش تعـداد         طـوري ه  ها شده ب   مغز موش 

ي گرانــوالر و آستروسـیت و حتـی افــزایش   هـا  سـلول 

بررسـی هـاي انجـام      ).  24(شـود  میمالون دي آلدهید    

 رپرفیوژن باعث کاهش ـ  ایسکمیدهد که  میشده نشان 

 متابولیـسم   وشـود    مـی سطح اکـسیژن درون سـلولی       

ه بتغییرات ایسکمیک  ). 2(کند میطبیعی سلول را مختل 

ســرعت بــا تغییــرات بیوشــیمیایی در ســاختار ســلول 

ــراه  ــیهمـ ــود مـ ــاهی پـــس از    .شـ ــدت کوتـ  در مـ

 از  که باعث کند   میفضاي بین بافتی مغز تغییر       میایسک

شود کـه   میبین رفتن تنظیم سدیم و کلسیم یونی غشا       

این روند در صـورت تـداوم منجـر بـه مـرگ سـلولی                

ــی ــود م ــ . )2 و3(ش ــه ت ــصاره جأدر زمین ــت ثیرات ع ف

 خـانوف  هه شده است، مطالعـ  ی متفاوتی ارا  هاي  گزارش

ترکیبات فنول به میزان    نشان داد که    )2005(و همکاران 

ــی 50 ــرم در میل ــوط داراي   ل  میکروگ ــوه بل ــر از می یت

شـواهد   .)25(باشـد  مـی ون  یخاصیت مهار پراکـسیداس   

اکسیدانی گیاهان زمانی    دهد که ترکیبات آنتی    مینشان  

ثر واقـع گـردد کـه ایـن         ؤ مـ  زمغـ  می در ایـسک   تواند می

 عـصبی   صـدمات ترکیبات قبل و یـا بالفاصـله بعـد از           

  . )4(استفاده گردد

ــه ــاي  یافت ــه   ه ــشان داد چنانچ ــی ن ــن بررس  ای

چهار سـاعت بعـد از       و   اکسیدانی بیست    نتیآترکیبات  

در مغز مـورد اسـتفاده قـرار          میایجاد هیپوکسی عمو  

مات  و صـد   هـا   نـورون  ممکن است به دلیل مرگ       ،گیرد

هـر چنـد   . ثر واقع گردد ؤغیر قابل برگشت مغز کمتر م     

طـور چـشمگیري   ه که در این بررسی عصاره جفـت بـ   

نتوانست مانع کاهش پراکسیداسیون لیپیـدي و آسـیب     

 در برخی از مطالعـات دیگـر نـشان داده        ،سلولی گردد 

انــد کــه عــصاره گیاهــان دیگــري ماننــد زعفــران اثــر  

گلوبال  میو در ایسکمحفاظتی در مقابل آسیب اکسیداتی 

ــزي دارد، امــا اثــر آن بــر ادم مغــزي و آســیب       مغ

 مـشخص  مغزي موضعی کـامالً   میاکسیداتیو در ایسک 

اي   در مطالعــه)2012(وکیلــی و همکــاران). 26(نیــست 

توانـد   مـی ثره آن ؤگزارش داده اند زعفران و یا مواد م 

هاي اکسیداتیو در بافـت   باعث کاهش قابل توجه آسیب    

شـود و تجـویز زعفـران در     مـی ز قبیل مغز    ایسکمیک ا 

دار غلظـت بـافتی      باعـث کـاهش معنـی       میشروع ایسک 

نجــا کــه در مطالعــه آاز ).  26(مــالون دي آلدئیــد شــد 

 درمان با عصاره روز بعد از صدمه بوده است       حاضر

در . ممکن است باعث اختالف این نتایج گردیـده اسـت         

د هـ د مـی  وجـود دارد کـه نـشان         شـواهدي این راسـتا    

مــصرف خــوراکی زعفــران هفــت روز قبــل از ایجــاد  

تواند از آسیب اکسیداتیو و  میمغزي موضعی   میایسک

).  27(مرگ نورونی در موش صحرایی پیشگیري نماید       
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 اسـتفاده از دهـد کـه    میهاي دیگر نشان    عالوه یافته ه  ب

 دقیقه قبـل   30یک ترکیب ضد التهابی مانند نیموسوالید     

مـرگ  دار  معنـی میـزان    کـاهش    باعث  میاز ایجاد ایسک  

بنـابر  ). 28(بـود شـده   ي تشکیالت هیپوکامپ    ها  نورون

این زمان استفاده از ترکیبات حمایتی به منظور کاهش         
  .بسیار مهم است  میآسیب سلولی در ایسک

  

  گیري نتیجه

  در درمــان خیرأچنانچــه عــصاره جفــت بــا تــ

کـار  ه   بـ  رپرفیـوژن  ـ   هاي مغزي به دنبال ایسکمی     بافت

 ثیر آن در مهار میزان پراکـسیداسیون لیپیـدي        أ ت ،درو

 میکبا توجه به مطالعات . اندك استبافت هاي عصبی    

که اثرات این عصاره را بر روي سیستم عصبی انجام           

بــراي رســیدن بــه نتــایج گــردد  مــیپیــشنهاد  ،انــد داده

متفاوت این عصاره بررسـی و سـپس        اجزاي  ،  تر دقیق

ات عـصبی مـورد     بـر روي صـدم     دوزهاي مختلف    در

  . بررسی قرار گیرد
  

  شکر تقدیر و ت

یــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقیقــاتی مــصوب ا

 دانـشگاه علـوم پزشـکی    تحقیقـات و فنـاوري  معاونـت  

 . که با حمایت مالی این معاونت انجام شدیاسوج بود
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Abstract  
 
Background & aim: The production of free radicals and lipid peroxidation are harmful to health. 
The aim of this study was to determine the effect of the ethanol extract of Quercus species on lipid 
peroxidation and the histology of the gyrus dentatus after rat cerebral ischemia. 
 
Methods: In the present experimental study, thirty male Wistar rats were divided randomly into 
three groups. Experimental groups 1 and 2 received 500 and 1000 mg kg hydro alcoholic extract of 
Quercus and control group were given distilled water at the same time, respectively. In all groups, 
both sides of common carotid artery was blocked and then opened for 15 minutes. After fifteen 
days, the mice were killed and the right and left hemisphere were used to determine the level of 
malondialdehyde by histological studies. Data were analyzed by one-way AOVA.  
 
Results: The average number of granular cells in the dentate gyrus of experimental groups were 
32.5±1.5, 31.2±2.8, respectively, which was not significantly different in comparison to the control 
group (p>0.05). 
 
Conclusion: Hydro alcoholic extract of Quercus species inhibit lipid peroxidation by preventing the 
process of reducing ischemia-reperfusion after injury of nerve cells 
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