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ABSTRACT
Introduction: Chronic diabetes, via reduction of brain neurons, is associated with impaired
learning and memory. According to the antioxidant effect of Avicennia marina, this study
was conducted with the aim of investigating the neuroprotective effect of aqueous extracts
of Avicennia marina on neuronal density in the hippocampal CA1, CA2, CA3, and dentate
gyrus in diabetic rats. Materials and Methods: In this study 28 male rats were allocated
into equal groups of control, diabetic, and treated diabetic 1 and 2. The diabetes in diabetic
and treated diabetic groups was induced using an intraperitoneal (ip) injection of alloxan.
The treated diabetic groups 1 and 2 received the aqueous extract of Avicennia marina (ip,
100 and 200 mg/kg, respectively) in alternate days for one month. Sterile distilled water was
injected to the animals of control and diabetic groups. At the end of herbal treatments, animals
were anesthetized and their brains were removed. After tissue processing, tissue sections were
stained with Hematoxylin and Eosin. Then, the neuronal density in the hippocampal CA1,
CA2, CA3, and dentate gyrus were investigated. Results: Treatment with Avicennia marina
at 200 mg/kg in diabetic rats, but not 100 mg/kg, prevented neuronal loss compared to nontreated diabetic group. Conclusion: Administration of Avicennia marina extract could be
protect neurons against diabetes mediated cell degeneration.
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بررسی اثر عصارة آبی حرا بر دانسیتة نورونی  CA3 ،CA2 ،CA1و شکنجدندانهای هیپوکامپ در
موشهای صحرایی دیابتی
سید دامون صدوقی ،*1محمد امین عدالتمنش ،2راهله رهباریان
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2گروه فیزیولوژی ،دانشکده علوم ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
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چــــــــكيده
مقدمه :دیابت مزمن ،از طریق کاهش نورونهای مغزی با اختالل در یادگیری و حافظه همراه است .با
توجه به اثر آنتیاکسیدانی گیاه حرا ،این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظت عصبی عصارههای آبی حرا
بر تراکم نورونی در  CA3 ،CA2 ،CA1و شکنج دندانهای هیپوکامپ در موشهای صحرایی دیابتی انجام
شد .مواد و روشها :در این مطالعه  28موش صحرایی نر به گروههای مساوی شاهد ،دیابتی و دیابتی
تیمار شدۀ  1و  2اختصاص داده شد .دیابت در گروههای دیابتی و دیابتی تیمار شده ،با یکبار تزریق داخل
صفاقی آلوکسان القاء شد .گروههای دیابتی تیمار شدۀ  1و  ،2عصارۀ آبی حرا را (داخل صفاقی 100 ،و 200
میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب) یک روز در میان به مدت یک ماه دریافت نمودند .آب مقطر استریل به
حیوانات گروههای شاهد و دیابتی تزریق شد .در پایان درمانهای گیاهی ،حیوانات بیهوش شدند و مغز آنها
برداشته شد .پس از پردازش بافتی ،مقاطع بافتی با هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی شدند .سپس تراکم
نورونی در  CA3 ،CA2 ،CA1و شکنج دندانهای هیپوکامپ محاسبه شد .یافتهها :درمان با حرا بر حسب
 200میلیگرم بر کیلوگرم در موشهای صحرایی دیابتی ،اما نه  100میلیگرم بر کیلوگرم ،در مقایسه با
گروه دیابتی درمان نشده ،مانع کاهش نورونی شد .نتیجهگیری :تجویز عصارۀ حرا میتواند از نورونها در
برابر آسیبهای سلولی به واسطۀ دیابت محافظت کند.
كليد واژهها:
 .1هیپوکامپ
 .2موشهای صحرایی
 .3حیوانات
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دیابــت میتوانــد ســبب اختــال در حافظــه ،یادگیــری و
شناســایی شــود .همچنیــن مشــخص شــده اســت بیــن
بــروز دیابــت و اختــاالت ســاختاری و نوروشــیمیایی
ارتبــاط وجــود دارد .شــواهد نشــان داده اســت کــه افزایــش
رادیکالهــای آزاد 8و اســترس اکســیداتیو 9در ســلولهای
نورونــی در بــروز ایــن اختــاالت نقــش دارد ( .)5بررسـ�یها
نشــان داده اســت دیابــت منجــر بــه افزایــش رادیکالهــای
آزاد در تشــکیالت هیپوکامــپ و هســتههای قاعــدهای مغــز
میشــود .استرساکســیداتیو ناشــی از دیابــت بــه عنــوان
یکــی از فاکتورهــای مهــم آســیبهای مغــزی میباشــد
( .)6، 7افزایــش گلوکــز خــون بــه نوبــۀ خــود ،شــروع یــک
ســری از واکنشهــای آبشــاری را القــاء میکنــد کــه در
نهایــت منجــر بــه افزایــش تولیــد رادیکالهــای آزاد در
بافتهــای گوناگــون میشـ�ود .دیابــت اثــرات خــود را
از طریــق افزایــش اســترس اکســیداتیو ســلولی و ایجــاد
گونههــای فعــال اکســیژن ( 10)ROSو نیتــروژن ( 11)RNSبــر
روی نورونهــا اعمــال میکنــد و در نهایــت بــا پیشــرفت
اســترس اکســیداتیو ســبب مــرگ نورونهــا و بــه صــورت
نوروپاتــی بــروز میکنــد (.)8، 9
گیــاه حــرا بــا نــام علمــی Avicennia marina (Forsk) Vierh
از خانــوادۀ  Avicenniaceaeیکــی از اعضــاء گیاهــان مانگــرو
میباشــد .ایــن گیــاه بــهصــورت بوت ـهای یــا درختچ ـهای بــا
ارتفــاع متغیــر بیــن  ۱تــا  ۱۰متــر یافــت میشــود .پوســتۀ
ایــن گیــاه بــه رنــگ ســفید ،خاکســتری یــا ســبز مایــل بــه
زرد میباشــد .برگهــا معمــوالً بــه شــکل بیضــی یــا نــوک
تیــز بــوده ،در قســمت رویــی حالــت چرمــی و بــه رنــگ ســبز
روشــن و در قســمتهای زیریــن بــه رنــگ ســفید مایــل
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در پژوهشــی دیگــر مشــخص شــد فالونوئیدهــای گیــاه حــرا
از تشــکیل رادیکالهــای آزاد اکســیژن جلوگیــری میکنــد
( .)12، 14گــزارش شــده اســت عصــارۀ هیدروالکلــی بــرگ
گیــاه حــرا دارای اثــرات ضــد دردی میباشــد و ایــن اثــرات
بــه فالونوئیــد و تانــن موجــود در آن نســبت داده شــد (.)15
تحقیقــات نشــان میدهــد بــرگ گیــاه حــرا حــاوی ترکیباتــی
اســت کــه دارای خــواص ضــد التهابــی قابــل مالحظــهای
میباشــد و میتوانــد موجــب بهبــود آرتریــت در موشهــای
صحرایــی شــود ( .)16در پژوهشــی مشــخص شــد عصــارۀ
بــرگ گیــاه حــرا قــادر اســت اثــرات توکســیک مــوادی نظیــر
تتراکلریــد کربــن در بافتهــای مختلــف بــدن نظیــر بافــت کبد
را کاهــش دهــد و اثــرات محافظتــی داشــته باشــد و گــزارش
شــد ایــن اثــرات ناشــی از ترکیبهــای آنتــی اکســیدانی و
فالونوئیــدی بســیار گیــاه حــرا اســت ( .)17همچنیــن گــزارش
شــده اســت ترکیبهــای آنتیاکســیدانی بــرگ گیــاه حــرا
دارای اثــر محافظتــی بــر بافــت بیضــه و رونــد اسپرمســازی
در موشهــای صحرایــی تیمــار شــده بــا تتراکلریدکربــن دارد
( .)11بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد اســتفاده از گیاهــان
دارویــی و وجــود ترکیبــات بیولوژیکــی فعــال موجــود در گیــاه
حــرا ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثــر محافظتــی عصــارۀ
گیــاه حــرا بــر دانســیتۀ نورونــی مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و
شــکنج دندانـهای هیپوکامــپ در موشهــای صحرایــی دیابتــی
انجــام شــد.
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تشــکیالت هیپوکامــپ بخشــی از سیســتم لیمبیــک 1اســت.
2
دارای ســاختاری تاخــورده و در اعمــاق لــوب گیجگاهــی
جــای گرفتــه کــه شــامل ســه ناحیــۀ هیپوکامپــوس ،شــکنج
دندانــهای 3و ســابیکولوم میباشــد .هیپوکامپــوس بــه ســه
ناحیــۀ  5CA2 ،4CA1و  6CA3تقســیم میشــود ( .)1شـ�کنج
دندانــهای بخشــی از تشــکیالت هیپوکامــپ اســت کــه در
مقطــع کرونــال بــه شــکل  Vافقــی قــرار گرفتــه کــه دهانـ�ۀ
آن بــه ســمت خــارج تشــکیالت هیپوکامــپ قـ�رار دارد .شـ�کنج
دندانــهای از ســه قســمت بــه نامهــای الیــۀ مولکولــی ،الیــۀ
گرانــوالر و الیــۀ ســلولهای پلیمــورف تشــکیل شــده اســت
( .)2، 3چنانچــه هیپوکامــپ آســیب ببینــد ذخیــرۀ اطالعـ�ات
دچــار اختــال میشــود زیــرا هیپوکامــپ در حافظــه نقــش
دارد .همچنیــن هیپوکامــپ بــا قشــر جلویــی مغــز داخلــی
( 7)MPFCدر ارتبــاط اســت و هــر گونــه اختــال در انتقــال
پیــام بیــن ایــن دو قســمت ســبب خلــل در حافظــۀ فضایــی
میشــود (.)4
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مقدمه

بـ�ه خاکســتری و پ��رزدار اس��ت .گیاهــان حــرا مجموعــهای
از گیاهــان شورپســند و مقــاوم بــه نمــک دریــا بــوده و در
قالــب جنگلهــای جــزر و مــدی در امتــداد ســواحل شــرقی
آفریقــا ،جنــوب ،جنــوب شــرقی و جنــوب غربــی آســیا،
اســترالیا و در حاشــیۀ خلیــج فــارس در جزیــرۀ قشــم ،بنــدر
خمیــر ،بنــدر گواتــر ،بنــدر دیــر و خلیــج نایبنــد پراکندگــی
دارنــد ( .)10ایــن گونــه دارای ترکیبــات زیســتی فعالــی
بــوده و دارای فعالیتهــای مختلــف بیولوژیکــی میباشــد.
همچنیــن گیــاه حــرا غنــی از انــواع فیتوالکســینها،
اســتروئیدها ،اســیدهای کربوکســیلیک ،تاننهــا ،فالونوئیدهــا،
ایریدوئیدهــا و تریترپنهــا میباشــد ( .)11فالونوئیدهــا
بزرگتریــن گــروه از پلیفنولهــا میباشــند کــه خاصیــت
آنتیاکســیدانی باالیــی دارنــد و بــر اســاس ســاختار مولکولــی
شــامل گروههــای مختلفــی از آنتوســیانینها هســتند.
همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه مصــرف گیاهــان غنــی از
ترکیبهــای پلیفنــول میتوانــد ســطح آنتیاکســیدانها
را در خــون افزایــش دهــد ( .)12در طــب ســنتی از گیــاه حــرا
جهــت تســکین درد اســتفاده میشــود .همچنیــن مشــخص
شــده اســت دارای اثــرات سایتوتوکســیک ،ضــد ســرطانی و
ضــد تومــوری میباشــد ( .)13مطالعــات نشــان داد تجویــز
بــرگ گیــاه حــرا بــه موشهــای صحرایــی موجــب کاهــش
ســطح ســرمی گلوکــز شــد (.)12
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ایــن پژوهــش یــک مطالعــۀ تجربــی آزمایشــگاهی اســت که در
آزمایشــگاه تحقیقاتــی علــوم جانــوری گــروه زیستشناســی
دانشــگاه پیــام نــور مرکــز مشــهد در ســال  1393 -94انجـ�ام
شــده اســت .رعایــت تمامــی حقــوق حیوانــات آزمایشــگاهی
مبتنــی بــر دســتورالعملهای بینالمللــی مراقبــت و اســتفاده
از حیوانــات آزمایشــگاهی بــوده اســت.
جمعآوری گیاه و روش عصارهگیری

ایجاد هیپرگلیسمی تجربی
مــدل تجربــی دیابــت در مــوش صحرایــی بــا یــک بــار تزریــق
داخــل صفاقــی آلوکســان مونوهیــدرات (Sigma-Aldrich
 )Germanyبــه میــزان  120میلیگــرم بــر کیلوگــرم ایجــاد
شــد .همچنیــن از بافــر ســیترات ( )pH= 5/4بــه عنــوان حــال
آلوکســان اســتفاده گردیــد .آلوکســان بــه گــروه دیابتــی و
گروههــای دیابتــی تحــت تیمــار بــا عصــارۀ حــرا تزریــق شــد.
بــه دلیــل اینکــه مطالعــه بــر روی دیابــت مزمــن میباشــد،
حــدود  30روز پــس از تزریــق آلوکســان و القــاء دیابــت
تجربــی جهــت تأییــد آن خونگیــری از وریــد دمــی صــورت
گرفــت و قنــد خــون توســط دســتگاه گلوکومتــر (EasyGluco,
 )Koreaاندازهگیــری و قنــد خــون بــاالی  300میلیگــرم
بــر دس ـیلیتر بــه عنــوان شــاخص دیابتــی شــدن و روز صفــر
آزمایــش در نظــر گرفتــه شــد (.)18
حیوانات و گروههای مورد آزمایش
در ایــن مطالعــۀ تجربی آزمایشــگاهی  28ســر مــوش صحرایی
نــر بالــغ نــژاد ویســتار بــا محــدودۀ وزنــی  180-200گــرم از
موسســۀ واکســن و ســرم ســازی رازی مشــهد خریداری شــد.
حیوانــات در دمــای محیطــی 23- 25درجــۀ ســانتیگراد،

مطالعۀ بافتشناسی
پــس از گذشــت  30روز از اولیــن تزریــق عصــارۀ حــرا،
حیوانــات بــا دیاتیلاتــر ( )MERCK, Germanyبیهــوش
شــدند و توســط روش پرفیــوژن بافتهــای داخلــی بــدن
حیــوان فیکــس شــد .ســپس مغــز بــه آرامــی از جمجمــه
خــارج شــد و جهــت فیکــس شــدن ،در فرمالدئیــد  10درصــد
( )MERCK, Germanyقــرار داده شــد .پــس از انجــام مراحــل
پــردازش بافتــی ،مقاطــع بافتــی بــا ضخامــت  7میکــرون
تهیــه و توســط هماتوکســیلین و ائوزیــن رنگآمیــزی شــد
( .)19مناط��ق مختلــف هیپوکامــپ توســط میکروســکوپ
نــوری ( )Olympus CX21FS1, Japanمجهــز بــه دوربیــن
عکســبرداری ( )Cannon, Japanتصویربــرداری شــد .مطالعــۀ
تصاویــر توســط عدســی شــیئی بــا بزرگنمایــی 40انجـ�ام شـ�د.
تراکــم نورونــی ( )N/mm3مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و شــکنج
دندان ـهای هیپوکامــپ توســط روش دایســکتور محاســبه شــد
( .)3روش دایســکتور بــه ایــن صــورت اســت کــه در یــک چهار
چــوب مرجــع نورونهــا شــمارش میشــوند ،اگــر نورونــی در
هــر دو چهــار چــوب باشــد در شــمارش محســوب نمیشــود،
امــا اگــر نورونــی در چهــار چــوب مرجــع باشــد ولــی در چهــار
چـ�وب بع��دی نباشــد ،ش�مـارش میشــود (تعــداد دفعــات
تکــرار شــمارش n=5 ،بــرای تمــام گروههــا).
پــس از شــمارش نورونهــا تراکــم نورونــی توســط فرمــول زیــر
محاســبه شـ�د (:)20، 21
ΣQ/Σframe×V dissector=ND

 : ΣQمجمــوع نورونهــای شــمارش شــده در یــک نمونــه،
 :Σframeمجمــوع دفعــات نمونهبــرداری شــده در یــک
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بــرگ درخــت حــرا از ســواحل شــمالی جزیــرۀ قشــم جمــع
آوری شــد .ســپس توســط بخــش هرباریــوم دانشــکدۀ علــوم
دانشــگاه پیــام نــور مرکــز مشــهد شناســایی و تأییــد شــد.
گیــاه حــرا پــس از طــی مراحــل خشــک شــدن در ســایه
در دمــای  36±3درج��ۀ سـ�انتیگراد ،توســط آســیاب خــرد
شــد .عصارهگیــری بــا اســتفاده از دســتگاه سوکســله انجــام
شــد .ابتــدا  50گــرم پــودر خشــک شــدۀ گیــاه حــرا داخــل
کاغــذ کارتــوش ریختــه شــد و در محــل تعبیــه شــدۀ دســتگاه
سوکســله قــرار گرفــت .ســپس  400میلیلیتــر آب مقطــر
بــه عنــوان حــال در داخــل بالــن دســتگاه ریختــه شــد.
آب مقطــر توســط گرمکــن دســتگاه بــه جــوش میآیــد و
در نهایــت موجــب جداســازی عصــارۀ گیــاه حــرا میشــود.
کندانسوــر وظیفـ�ۀ ســرد کــردن بخــارات اضافــی را بــر
عهــده دارد بنابرایــن کاهــش حجــم محلــول بســیار آهســته
میباشــد .پــس از حــدود  10ســاعت مایــع نســبتاً غلیظــی
در تــه بالــن جمــع شــد .ســپس بــا حــذف حــال در دمــای
 40درجــۀ ســانتیگراد عصــارۀ تــام اســتخراج شــد .پــس از
حــذف حـلال ،عصــاره بــا غلظتهــای  100و  200میلیگــرم
ب�رـ کیلوگـ�رم بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (.)18
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مواد و روشها

رطوبــت نســبی  40-45درصــد و دورۀ روشــنایی تاریکــی
 12ســاعته نگهــداری شــدند .حیوانــات در قفسهـ�ای
اســتاندارد پلیکربنــات شــفاف قــرار داشــتند و آب بـ�ه
مقــدار کافــی توســط بطــری شیشــهای  500میلیلیتــر در
اختیــار آنهــا قــرار داده شــد و از کنســانترههای خوراکــی
اســتاندارد تغذیــه نمودنــد .بهمنظــور حصــول حالــت ســازش
بــا محیــط ،تمامــی آزمایشهــا پــس از گذشــت حداقــل10
روز پــس از اســتقرار حیوانــات انجــام شــد ( .)18موشهــای
صحرای��ی ب��هص�وـرت کامــ ً
ا تصادفــی بــه  4گــروه ()n=7
شــامل :گــروه شــاهد ســالم ،گــروه دیابتــی و گروههــای
دیابتــی تیمــار شــده بــا غلظتهــای  100و  200میلیگــرم
بــر کیلوگــرم عصــارۀ حــرا تقســیم شــدند .گروههــای شــاهد
ســالم و دیابتــی بــه مــدت  30روز ب ـه صــورت یــک روز در
میــان بــه روش داخــل صفاقــی  0/5میلیلیتـ�ر آب مقطــر
اســتریل دریافــت نمودنــد .ایــن عمــل بهمنظــور یکســان
نمــودن شــوک حاصــل از تزریــق انجــام گرفــت .گروههــای
دیابتــی تحــت تیمــار بــا  0/5میلیلیت��ر عصــارۀ آبــی گیــاه
حــرا بــا غلظتهــای  100و  200میلیگــرم بــر کیلوگــرم،
بــه مــدت  30روز بــهصــورت یــک روز در میــان و بــه روش
داخـ�ل صفاقـ�ی تیمـ�ار شـ�دند.
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نمونــه :V disecector،حجــم چهــار چــوب نمونهبــرداری کــه
برابــر اســت بــا  :A frame( A frame×Hمســاحت چهــار چــوب
نمونهبــرداری :H ،فاصلــۀ بیــن دو بــرش متوالــی یــا ضخامــت
هــر بــرش)
روش تجزیه و تحلیل دادهها
اطالعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار آمــاری SPSS

یافتهها
میانگیــن تراکــم نورونــی مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و شــکنج
دندانــهای هیپوکامــپ در گــروه دیابتــی تیمــار نشــده ،در
مقایســه بــا گــروه شــاهد ســالم بهطــور معن ـیداری کاهــش
یافـ�ت ( .)P>0/05میانگیــن تراکــم نورونــی مناطــق ،CA1
 CA3 ،CA2و شــکنج دندانـهای هیپوکامــپ در گــروه دیابتــی
تیمــار شــده بــا عصــارۀ حــرا بــا غلظــت  100میلیگــرم بــر
کیلوگرــم در مقایســه بــا گــروه دیابتــی تیمــار نشــده در هیــچ
یــک از مناطــق چهارگانــۀ هیپوکامــپ اختــاف معنــیدار
نداشـ�ت ( .)P<0/05در مقایســه بــا گــروه دیابتــی تیمار نشــده،
تجویــز عصــارۀ حــرا بــا غلظــت  200میلیگــرم بــر کیلوگــرم
بــه موشهــای صحرایــی دیابتــی بــ ه طــور معنــیداری از
کاهــش تراکــم نورونهــا در مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و
شــکنج دندان ـهای هیپوکامــپ جلوگیــری کــرد و دارای اثــرات
محافظتـ�ی بـ�ود(-)P>0/05( .نمــودار  ،1تصویــر .)1

نمــودار  -1میانگیــن تراکــم نورونــی ( )N/mm3مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و شــکنج
دندانـهای هیپوکامـ�پ ( )DGدر گروههــای مــورد مطالعــه P>0/05 .در مقایســه بــا
گــروه شــاهد ســالم (*) P>0/05 .در مقایســه بــا گــروه دیابتــی (.)#
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تصویــر - 1فتومیکروگــراف از مقطــع عرضــی شــکنج دندانــهای بافــت مغــز
موشهــای صحرایــی بــه تفکیــک گروههــای مــورد مطالعــه (رنــگ آمیــزی
هماتوکس�یـلین -ائوزیـ�ن ،بزرگنمایــی  400براب��ر) .ال��ف -گــروه شــاهد ســالم ب-
گ�رـوه دیابت��ی ج -گ�رـوه دیابتــی تیمــار شــده بــا غلظــت  100میلیگــرم بــر
کیلوگ��رم عص��ارۀ ح��را د -گ�رـوه دیابتــی تیمــار شــده بــا غلظــت  200میلیگــرم
بــر کیلوگــرم عصــارۀ حــرا .در تصاویــر تفــاوت بیــن تراکــم نورونــی در گروههــای
مــورد مطالعــه قابــل مشــاهده اســت.

بحث و نتیجهگیری
در ایــن مطالعــه اثــر عصــارۀ آبــی بــرگ گیــاه حــرا بــر دانســیتۀ
نورونــی مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و شــکنج دندانــهای
هیپوکامــپ مغــز موشهــای صحرایــی دیابتــی مــورد بررســی
ق�رـار گرفتــ .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضـ�ر ،دیابــت
توانسـ�ت دانســیتۀ نورونی مناطــق  CA3 ،CA2 ،CA1و شــکنج
دندانـهای هیپوکامــپ مغــز موشهــای صحرایــی دیابتــی را در
مقایسهــ ب��ا موشه�اـی صحرای�یـ س��الم بهط��ور معنــیداری
کاهـ�ش دهـ�د ( .)P>0/05گــزارش شــده اســت دیابــت موجــب
افزایــش دژنراســیون ،تحلیــل و آتروفــی ســلولهای عصبــی
میشــود و هیپرگلیســمی از طریــق مکانیســم اســترس
اکســیداتیو و افزایــش ســطح رادیکالهــای آزاد ،نقــش مهمــی
در توســعه و پیشــرفت نوروپاتــی دیابتــی دارد ( .)22همچنیــن
شــواهد نشــان میدهــد اختــال در حافظــه از عواقــب و
عــوارض بالقــوۀ دیابــت میباشــد کــه احتمــاالً ناشــی از اثــر
مســتقیم دیابــت روی آلزایمــر و افزایــش فاکتورهــای وابســته
بــه آن اســت (.)23
تجمــع پروتئینهــای آمیلوئیــد بتــا کــه یکــی از عوامــل ایجــاد
آلزایمــر اســت ،در ســلولهای عصبــی موشهــای صحرایــی
دیابتــی افزایــش مییابــد .تجمــع پالکهــای آمیلوئیــدی،
آبشــاری از رویدادهــای مرتبــط بــا اختــال نورونــی و عصبــی،
پاسـخهای شــدید التهابــی ،مــرگ ســلولهای عصبــی ،اختــال
در حافظــه و زوال عقــل را آغــاز میکنــد ( .)24در پژوهشــی
دیگــر مشــخص شــد هیپرگلیســمی مســیرهای متابولیســم
گلوکــز کــه بــر پیشــرفت نوروپاتــی داللــت دارد را فعــال
میکنــد .ایــن مســیرها شــامل انباشــت ســوربیتول و فروکتــوز،
افزایــش مســیر هگزوزامیــن ،تولیــد اضافــی سوپراکســید و
کاهــش ســطح آنزیمهــای آنتیاکســیدانی میباشــد .نتیجــۀ
همــۀ ایــن وقایــع افزایــش اســترس اکســیداتیو ســلولهای
عصبــی میباشــد ( .)25اســترس اکســیداتیو در بافــت عصبــی
زمانــی ایجــاد میشــود کــه تولیــد رادیــکال آزاد متجــاوز از
نصــف ظرفیــت آنتیاکســیدانی آن باشــد .کاهــش ظرفیــت
آنتیاکســیدانی نســبت بــه رادیــکال آزاد منجــر بــه ایجــاد
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ویرایــش  20تحلیــل شــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه نتایــج
کم�یـ اس��ت ،توس��ط آزمـ�ون کولموگــروف
بــه دس�تـ آم�دـه ّ
اس��میرنوف فــرض نرمــال بــودن دادههــا برقــرار شــد .جهــت
مقایس��ۀ میانگی��ن بی��ن گروهه��ای مـ�ورد آزمایــش از آنالیـ�ز
واریانــس یکطرفــه ( )One-way ANOVAو جهت مقایســۀ زوج
گروههــا از آزمــون تعقیبــی  Tukeyاســتفاده شــد .همچنیــن
نتایــج بــه دســت آمــده بــه همــراه محاســبات آمــاری مربوطــه
بــه صــورت انحــراف معیــار  ±میانگیــن گــزارش شــد .ســطح
معنــیداری در آزمونهــا  0/05در نظــر گرفتــه شــد.

دوره پنجم ،شماره دوم ،بهار 1396

گــزارش شــده اســت  6هفتــه پــس از القــاء دیابــت تجربــی
تراکــم آستروســیتها در هیپوتاالمــوس مغــز موشهــای
صحرایــی کاهــش یافــت .احتمــاالً کاهــش آستروســیتها در
هیپوتاالمــوس مغــز موشهــای صحرایــی دیابتــی میتوانــد
ناشــی از فعال شــدن مســیر آپوپتوز باشــد ( .)30هیپرگلیســمی
بــا افزایــش ســطح گلوکــز خــون و کاهــش انســولین یــا عامــل
رشــد شــبه انســولین و افزایــش ســایتوکینها منجــر بــه
فعــال شــدن مســیر آپوپتــوز در شــماری از بافتهــا از جملــه
ســلولهای عصبــی میشــود ( .)31ب��ا توج��ه بــه کاهــش تراکــم
نورونــی مشــاهده شــده در مناطــق مختلــف هیپوکامــپ مغــز
موشهــای صحرایــی دیابتــی پژوهــش حاضــر میتــوان گفــت،
نتایــج بــه دســت آمــده بــا ســایر تحقیقــات انجــام شــده در ایــن
زمینـ�ه همسـ�و میباشـ�د.
نتایــج نشــان داد میانگیــن تراکــم نورونــی مناطــق مــورد
بررســی هیپوکامــپ در نمونههــای دیابتــی تیمــار بــا غلظــت
 200میلیگ��رم ب��ر کیلوگـ�رم حــرا در مقایســه بــا شــاهد
دیابتـ�ی بهطـ�ور معنـ�یداری افزایـ�ش یافـ�ت ( .)P>0/05بــا
بررســی قســمتهای مختلــف گیــاه حــرا مشــخص شــد
فالونوئیدهــا از مهمتریــن ترکیبــات موجــود در گیــاه حــرا
میباشــند و در بــرگ گیــاه حــرا دو نــوع ترکیــب فالونوئیــدی
مهــم بــه نامهــای  Galactosideو Luteolin 7-O-methylether
 39-O-b-D-glucosideوجــود دارد (.)14
تحقیقــات نشــان داده اســت فالونوئیدهــا بــر کاهــش قنــد
خــون و بهبــود عــوارض دیابــت مؤثــر هســتند ( .)32همچنیــن

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر میتــوان گفــت تجویــز
عصاــرۀ ح��را ب��ا غل��ظت  200میلیگ��رم ب��ر کیلوگرــم در برابــر
آســیب هیپوکامــپ و کاهــش تراکــم نورونــی القاء شــده توســط
دیابتــ اث��ر محافظت��ی دارد و میتوانــد بهعنــوان محافظــی در
براب��ر تخری��ب نورون��ی ناش��ی از دیاب��ت معرفی ش��ود .بــا توجه به
نقــش گســتردۀ آنتیاکســیدانها در بیمــاران دیابتــی ،پیشــنهاد
میشــود مطالعــات بیشــتری بــر روی خــواص آنتیاکســیدانی
گی��اه ح��را و نقــش آن در کنترل عــوارض دیابــت در حجم نمونۀ
وســیعتر صــورت گیــرد .میتــوان بــا آنالیــز بیوشــیمیایی
عصــارۀ بــرگ گیــاه حــرا ،اثــر ترکیبــات آن را در بیمــاران
دیابتــی مــورد بررســی قــرار داد .همچنیــن مطالعــات تکمیلــی و
گســتردهتری پیرامــون شــناخت دقیــق مکانیس ـمهای ســلولی
و مولکولــی مؤثــر در عملکــرد فارماکولوژیکــی عصــارۀ حــرا در
کنتــرل دیابــت ،اســترس اکســیداتیو و نوروپاتــی دیابتــی نیــاز
اســت .محدودیتهــای ایــن مطالعــه شــامل عــدم امکانــات الزم
جهــت بررســی مکانیســم دقیــق اثــرات محافظتــی ترکیبــات
گیــاه حــرا در کنتــرل آســیبهای نورونــی میباشــد.
تشکر و قدردانی

بدینوســیله نویســندگان مقالــه از باشــگاه پژوهشــگران جــوان و
نخبـ�گان دانشـ�گاه آزاد اسـلامی و اسـ�اتید محترمـ�ی کـ�ه نقطـ�ه
نظره�اـی آنهــا نقــش ارزشــمندی در ارتقـ�اء کیفیـ�ت مقالـ�ه
داشــته اســت ،سپاســگزاری و قدردانــی مینماینــد.
3333
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مطالعــات انجــام شــده نشــان داد هیپرگلیســمی در ســلولهای
عصبــی کشــت داده شــده منجــر بــه فعــال شــدن مســیر
آپوپتــوز میشــود ( .)28کاهــش تراکــم نورونــی مشــاهده شــده
در مناطــق مختلــف هیپوکامــپ گــروه شــاهد دیابتــی احتمــاالً
ناشــی از همیــن اثــر دیابــت بــر ســلولهای عصبــی میباشــد.
یــک دلیــل احتمالــی دیگــر بــرای کاهــش تراکــم نورونــی
مناطــق مختلــف هیپوکامــپ گــروه شــاهد دیابتــی ،افزایــش
س��طح گونهه��ای فع��ال اکس��یژن و افزایــش استرساکســیداتیو
ســلولی در نتیجــۀ هیپرگلیســمی میباشــد .احتمــال مــیرود
هیپرگلیســمی از طریــق افزایــش ســطح گونههــای فعــال
اکسیــژن ســلولی و ســایر رادیکالهــای آزاد در افزایــش
آپوپت��وز نورونه��ا و تخری��ب آنه��ا نق��ش داش��ته اس��ت.
تجمــع رادیکالهــای آزاد ،محیطــی شــیمیایی و زیــانآور ایجــاد
میکنــد کــه منجــر بــه آســیب شــدید در بافتهــای عصبــی
میشــود (.)29

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.28

صدمــات در پروتئینهــا ،لیپیدهــا و اســیدهای نوکلئیــک
میشــود .ایــن آســیبهای ســلولی ،آپوپتــوز را در ســلولهای
عصبــی فعــال میکنــد و منجــر بــه نوروپاتــی وابســته بــه دیابت
میشــود ( .)26طــی تحقیقــات انجــام شــده چنــد مکانیســم
ممکــن اســت در ایجــاد نوروپاتــی دیابتــی نقــش داشــته باشــد.
میتــوان بــه تشــکیل پروتئینهــای گلیکوزیلــه و محصــوالت
نهایــی گلیکاســیون پیشــرفته ،اختــال در متابولیســم لیپیدهــا،
افزایــش صدمــات اکســیداتیو ،هیپرانســولینی و افزایــش
ویســکوزیتۀ خــون اشــاره کــرد (.)27

مشــخص شــده اســت فالونوئیدهــا از طریــق کاهــش ســطح
رادیکالهــای آزاد ســلولی اثــر محافظتــی بــر ســلولهای
عصبــی دارنــد و از تخریــب نورونــی جلوگیــری میکننــد
( .)33بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده و خصوصیــات
آنتیاکس��یدانی ف��وق العـ�ادۀ فالونوئیده��ا ،میتــوان آنهــا را
بــه عنــوان مولکولهــای محافــظ نورونــی لحــاظ کــرد .در واقع
فالونوئیده��ا اثــرات محافظتــی خــود را در برابــر رادیکالهــای
آزاد توســط خصوصیــات آنتیاکســیدانی خــود القــاء میکننــد
و اث��رات آنتیاکسـ�یدانی ای��ن ترکیبـ�ات ب��ه فالونوئیده��ا تــوان
مقابلــه بــا آســیبهای اکســیداتیو را میدهــد ( .)34بنابرایــن
احتمــال مـیرود یکــی از مکانیسـمهای اصلــی ترکیبــات گیــاه
حــرا کــه میتــوان از آن جهــت اعمــال حفاظــت نورونــی
بهــره جســت ،ویژگــی آنتیاکســیدانی آن باشــد .احتمــاالً
بــه همیــن دلیــل تراکــم نورونــی مناطــق مــورد بررســی
هیپوکامــپ در نمونههــای دیابتــی تیمــار بــا غلظــت 200
میلیگــرم بـ�ر کیلوگرــم حــرا در مقایســه بــا شــاهد دیابتــی
بهطــور معنـیداری افزایــش یافتــه اســت .افزایــش خونرســانی
بــه محــل آســیب دیــده نیــز مکانیســم دیگــری اســت کــه
ســبب بقــای نورونهــا میشــود .تحقیقــات منتشــر شــده
نشــان میدهــد فالونوئیدهــا بــا کاهــش انقبــاض عــروق در
ناحیــۀ آســیب دیــده ســبب افزایــش خونرســانی میشــوند
( .)35همچنیــن مشــخص شــده اســت فالونوئیدهــا ســبب
کاهشــ الته�اـب در ناحی��ۀ آس��یب دیــده میشــوند .بــهطــوری
کــه ایــن مــاده از ترشــح ســایتوکینها و ترکیبــات التهابــی
در محــل آســیب ایجــاد شــده توســط دیابــت جلوگیــری
مینمای��د و ب��ا کاه��ش التهــاب در مح��ل آسـ�یب از مــرگ
ســلولی جلوگیــری میکنــد (.)36
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