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  8931سوم بهمن  ی /هفته555 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 81/88/8931تاریخ چاپ:  81/81/8931تاریخ پذیرش:  81/7/8931تاریخ دریافت: 

  
 در یاجبار یتحت استرس شنا پورکنژ یها نورون یرواسطوخودوس بر  ياهگ يالکليدروه ی اثر عصاره يبررس

 يميستوشيمونوهیا و یستولوژيه روش با نر یيصحرا یها موش

 
 3ياکبر فائزه ،2نصر بهشتي سيدمهدي ،1محمدي گل رحيم

 
 

چکیده

ای  مطالعه یاجبار یشنا استرس تحت پوركنژ یها نورون روی بر( Lavender) اسطوخودوس اهیگ ی عصاره ریثأت مورد دربر اساس جستجوهای انجام شده،  مقدمه:

 .انجام شد یاجبار یتحت استرس شنا پوركنژ یها نورون یرو بر اسطوخودوس اهیگ ی عصاره ثیرأت بررسيی حاضر با هدف  از این رو، مطالعه. نشد یافت

 به یاجبار یشنا استرس تحت گروه چهار (.n=  81) شدند تقسیم تایي81 گروه 1 به تصادفي صورت به یيصحرا موش سر 11 ،تجربي ی مطالعه نیا در ها: روش

به صورت گرم/كیلوگرم  میلي 011و  111، 011اسطوخودوس با دزهای  ی عصاره مورد چهارم و سوم دوم، گروه ن،یسال نرمال ی كننده افتیدر اول گروه از عبارت بیترت
 روش با .شد ثابت نیفرمال در و خارج مخچه ،قیعم يهوشیب با درمان ی دوره از پس .بود( Intact)شاهد  گروه ،پنجم گروه .كردند فت ایدر روز 81 مدت بهگاواژ 

 .شدند تحلیل و تجزیه Scheff و Duncanهای  آزمون با ها داده. شد انجام ها نورون شناسي ریخت يبررس ي،میستوشیمونوهیا و یستولوژیه

ی دزها كه مورد یها گروهسایر  با سهیمقا در ،گرفتند يم اسطوخودوس ی گرم/كیلوگرم عصاره میلي 111 كه يواناتیحدر  پوركنژ سالم های نورون تعداد میانگین ها: یافته

 پوركنژ، یها نورون يعیطب ریغ شکل .(P < 118/1) نشان داد داری معنيافزایش  ،كردند يم افتیدر نیسال نرمال ای و عصاره نیا گرم/كیلوگرم از میلي 011و  011
 یشنا استرس تحت گروه در Caspase-3 با پوركنژ یها نورون شدن مثبت و اسیدوفیلي شیافزا سیتوپالسم، از هسته ی همحدود نبودن مشخص هسته، شدن متراكم

 .بیشتر بود ها گروهسایر  با سهیمقا در نیسال نرمال ی كننده افتیدر یاجبار

 قشر پوركنژ یها نورون روی بر محافظتي نقش یك تواند ميگرم/كیلوگرم  میلي 111 دز در ساسطوخودو ی عصاره كه داد نشان حاضر ی مطالعه گیری: نتیجه

 .باشد داشته یاجبار یشنا استرس تحت صحرایي های موش ی مخچه

 وركنژپ ،اسطوخودوس ی عصاره ،فیزیولوژیك استرس ،یيصحرا موش واژگان کلیدی:

 
تحت  پورکنژ یها نورون یرواسطوخودوس بر  یاهگ يالکلیدروه ی اثر عصاره يبررس .فائزه یاكبر ،نصر سیدمهدی بهشتي محمدی رحیم، گل ارجاع:

 8991-8910(: 111) 97؛ 8931مجله دانشکده پزشکي اصفهان . يمیستوشیمونوهیا و یستولوژیه روش با نر یيصحرا یها موش در یاجبار یاسترس شنا

 

 مقدمه

 ،دینما خارج یعیطب حالت از را بدن یهوموستاز ستمیس که یعامل هر

 ها استرس که چند هر ؛کند عمل زا استرس عامل کی عنوانه ب تواند یم

اس ترس   ی،س لول  یه ا  از ان واع اس ترس   یک  ی(. 1) باش ند  یم  تنوع م

 ه ای ززاد اکس ی ن   عدم تعادل بین تولید رادیکال اکسیداتیو است که از

(Reactive oxygen species  یاROS) نب ودن  یک ا   و ه ا  سلول رد 

 ه ا  زن ب ا  مواجه ه  دراکس یدانی ب دن    زنت ی  یعد  ا  یها ظر یت پاسخ

 ،(Biologic) یس ت یز یه ا  تی   عال توانند یم ها استرس(. 2) باشند یم

 را  رد ((Psychological and behavioralی ر تار و یروان -یروح

 ب ه  را   رد  یسالمت ،باشند مومدا و وستهیپ اگر و دهند قرار ریثأت تحت

 (. 3) انداخت خواهند خطر

 یه ا  اس ترس  ج اد یا، ب ا ا  زایس س ن    ک ه  اس ت  ش د   گزارش

(. 4) ش  وندی ادگیری و حا ه ه    اخ تالل  عام  ل توانن د  یم   واکس یداتی 

 ،مغ ز  یه ا  تی   عال یروبر  ها استرس که ستا شد  گزارش ،نیهمچن

( Psyche–brain–immune network)ب دن   یمن  یا ی شبکه و روان

 یه ا  واسطه در یراتییتغ ،شدید یها (. استرس5) دنگذار یم یمنف ریثأت

 مقاله پژوهشي
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زوری  ین  د جم   ا ر ،زن ی ک  ه نتیج  ه ش  وند یم   موج    را ییایمیش  

 از اس  تفاد (. 6) کنن د  یم  مخت ل   را ه  ا زن ک ردن ذخی ر    واطالع ا   

 سیا  زا  موج   ، س فنول یبو  ه ا  نیاندوس ولف  مانند ییایمیش با یترک

 ROS تی   عال سیا  زا  ش ود و  م ی  NOS2A ،(NO) دیاکس   کیرینت

مواجه ه   ،همچنین .(7) گردد یم موج  را NADPH کاهس با همرا 

ب ر   توان د  یم   ،دوران ب ارداری  ه ای محیط ی مختل ر در    ب ا اس ترس  

 ریثأت   هچ  مخ یکروزن  اتومیم س  اختار نهی  رر تاره  ای  یزیولوکی  ک 

 (. 8) بگذارند

 ک ه  دارن د  وجود یمختلف ییایمیش یداروها ،استرس نوع به بسته

ع وار    یدارا ، ام ا باش ند ثر ؤبر کاهس می زان اس ترس م     توانند یم

 ندای ر در (Neurotoxic) یسم اثرا  ،ها زن از یبعض و هستند یجانب

 طیش را  با کهاستفاد  از گیاهان دارویی  ،نیبنابرا. (9) دارند مغز تکامل

 نی  ا از یک  ی .رس د  یم   نه ر  ب ه  دتریمف ،باشند سازگارتر بدن یستیز

ط  س نتی م ورد اس تفاد      در ها یماریبدرمان  در که یاهیگ با یترک

 ا ی  گ ی عصار  ،است ثرؤمکاهس استرس  در ،نیهمچن وگیرد  قرار می

 ،اس طوخودوس  ا ی  گ ی (. استشمام رایح ه 11) باشد یم اسطوخودوس

کاهس ترشح کورتیزول و  باعث کاهس سطح اضطراب هنگام زایمان،

 .(11) شود یما زایس سطح سروتونین 

 ک اهس  وب ر حا ه ه    یدیمف اثرگیا  اسطوخودوس نیز  ی عصار 

مختل ر   ی م اد  ن وع   25(. اسانس این گیا  بیس از 12) دارد استرس

 لین الول،  س ینوول،  لینالی ل اس تا ،   از ها عب ار   ترین زن دارد که مهم

 ا ی  گ ی عص ار   دراس ت ک ه    گ ر ید  یترک نیچند و نرول و برنوول

 ی دهن د   ک اهس  یاصلنقس  ،با یترک. این دارد وجود اسطوخودوس

 ب    دخواب یبهب    ود میتنه    و  (Anxiolytic-like)  اض    طراب

(Insomnia )س تم یس از یبخش ،مخچه پورکن  یها نورون .(13) دارد 

 کاره ای  انجام و یعضالن سانیکش حفظ در که هستند یمرکز یعصب

 (. 14) دارند را یاصل نقس بدن دقیق و ظریر

 قشر یعصب یها سلول نیتر بزرگ ،مخچه قشر پورکن  یها نورون

 مولک والر  ی هی  ال و داخل در گرانوالر ی هیال نیب در که هستند مخچه

 ک ه  گاب ا  ترینوروترانسم از پورکن  یها نورون .اند گر ته قرار خارج در

( Axon) یعص ب  یه ا  رش ته  .کنند یم استفاد  ،دارند یمهار نقس کی

 تش کیل  را مخچ ه  خروج ی  یه ا  را  از یبخش   پ ورکن ،  یها نورون

(. 15) ش وند  یم   ری  درگ وی  نورودکنرات یه ا  یم ار یب در ک ه  هندد می

 ادم ج اد یاپ س از   ییصحرا یهاموشو همکاران در  یلیوک ی مطالعه

 از( Strokeی )مغ ز  ی ض ربه  یعن  ی یتجرب مدل جادیابه دنبال  یمغز

، (Middle cerebral artery) یانی  م یمغ ز  انیش ر  در انس داد  قیطر

 ک اهس  ب ر اسطوخودوسروغنحفاظتی م نقس ریثأتو  یسکمیابروز 

 استنمود   گزارشرا  وانا یحاین  در یتجرب مدل نیا در یمغز ادم

 ب ر  همک اران  و Buyukokuroglu توسط که یگرید ی مطالعه(.16)

 ک ه  ده د  یم   نش ان  ،است شد  انجام مخچه گرانوالر یها سلول روی

 یه ا  ن ورون  یرو ب ر  یمح ا هت  اث را  اسطوخودوس  ا یگ ی عصار 

  .(17) است داشته مخچه گرانوالر ی هیال

 روغ  ن ک  ه ده  د یم   ن نش  ا همک  اران و Cardia مطالع  ا 

 ک اهس  مع ر   در ک ه  ص حرایی  ه ای  موش روی براسطوخودوس 

( Anti-inflammatory) یالتهاب ضد نقس ،اند گر ته قرار محیط دمای

 نهی ر  س لولی  داخ ل  زن زیم  چن دین  تنه یم  طریق از را اثر اینو  دارد

 (.18) است شد  موج  سموتازید و سوپراکسیداز کاتاالز،

 یکن وم  انی  ب و ها سلول ساختار ی مطالعه قیدق یها روش از یکی

 (.19) باش   د یم    یمیستوش   یمونوهیا روش از اس   تفاد ، ه   ا زن

 کن یزنت   ی هی  پا بر که است یص اختصا روش کی ی،میستوشیمونوهیا

 زیتما ندای ر در توان یم ،روش نیا از. ردیگ یم انجام یبا ت یباد یزنت و

  یزس   یها سلول از یعیطب یها سلول ساختار را ییتغ در صیتشخ و

 یه ا  ن ورون  از د ید  یزس یها نونور نییتع یبرا نمود. استفاد  د ید

 ک  ه (21)ک  رد  اس  تفاد  یمختلف   ینش  انگرها از ت  وان یم   ی،ع  یطب

(. 21) باش د  یم   Caspase -3 ،م ورد  نی  ا در نش انگر  نیت ر  مع رو  

 یمرکز یعصب ستمیس گرید یها بخس یهماهنگ با پورکن  یها نورون

؛ دارن د  مش ارکت  ،باشد یم ییباال ظرا ت و دقت به ازین که یاعمال در

 یه ا  ن ورون  ،م ر یزلزا و وینورودکنرات یها یماریب در که نیا عالو  بر

 دی  مف و مثبت نقس هایی از گزارش به توجه با .شوند یم ریدرگ پورکن 

 یرو ب ر  عص ار   نی  ا ریثأت   گ زارش  نب ود  و اسطوخودوس ی عصار 

 ریثأت   تح ت  ییص حرا  یه ا  م وش  ی هچ  مخ قشر پورکن  یها نورون

 ی عص ار   ریثأتحاضر با هد  بررسی  پ وهس ،یاجبار یشنا استرس

 پ  ورکن  یه  ا ن  ورون یرو ب  راس  طوخودوس  ا ی  گ یالکل  _ -یزب  

 .شد انجام یاجبار یشنا استرس تحت نر ییصحرا یها موش

 

 ها روش

 ن ام  ک ه  است یاهیگ ،اسطوخودوس:اسطوخودوسیعصارهیهیته

. باش   د م   ی Lavender ای    Lavndula angustifolia زن علم   ی

 ی ک بار یه ا  برگ با متر مین ارتفاع به ساله چند یاهیگ ،اسطوخودوس

 ی ر ی  ت از یا پنب ه  رن گ  دیس ف  یه ا  گ رگ  از د یپوش   و رنگ سبز و

. دی  رو م ی  ترانهیمد ی هیناح و ایران در که است (Labiatae) انینعناع

 ا ی  گ نی  ا از گرم 511 ،اسطوخودوس گیا  یهوا بخس ی تهیه از پس

  ش امل  ک ه  محل ول  ت ر یل دو و ش د  پ ودر  یبرق   ابیزس  با استفاد  از 

 س اند  یخ، بود درجه 81اتانول یس یس 1511 و مقطر زب یس یس 511

 بع د . ش د  داد  قرار کیتار طیمح درساعت  48 مد ه ب ،سپس و شد

 در و ش د  ص ا   د ع ا   ب ه عص ار    ،محلول از ها تفاله کردن جدا از

 در و ات وکالو  بعد مراحل در و خشک گراد یسانت ی درجه 71 یمار بن

   .گردید خشک استریل شرایط در گراد سانتی ی درجه 51 زیر دمای

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkokuro%C4%9Flu%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12499081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardia%20GFE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29743918
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 یینه ا  غله ت  ک ه ی ط ور ه ب ؛شد گرم 51 خشک ی عصار  وزن

  در پ  ودر از گ  رم یل  یم 311 .ب  ود درص  د 11 عص  ار  از یناش  

 هی  ته اس تو   محلول تریل یلیم 111 تا شد حل مقطر زب تریل یلیم 111

 پ ودر  از گ رم  یل  یم 31 یح او  ،اس تو   محل ول  از تریل یلیم هر .شود

 یه ا  م وش  ب ه  نه ر  م د  یدزه ا  ب ا  ک ه  بود اسطوخودوس ی عصار 

 (.22-23) شد گاواک ییصحرا

ه ای ن ر در    م وش  یرو ب ر  یتجرب   ی مطالع ه  نی  ا:کارروش

دانش  گا  عل  وم  ی خان  ه از حی  وانگ  رم  211-251وزن  ی  ی مح  دود 

حیوان ا ،   ،روز  3 ی . پس از طی ی ک دور  شدپزشکی سبزوار تهیه 

  گ رو   پ ن   ب ه  دی  جد طیمح   در ع اد  . بع د از  ش دند زم وز   دس ت 

(11  =n) اس ترس  تح ت م ورد   گ رو   چه ار  شامل که شدند میتقس 

 بدون و یاجبار یشنا استرس)بدون و یک گرو  شاهد  یاجبار یشنا

 اولگرو   مورد، یاه گرو در  .بودنداسطوخودوس(  ی عصار  ا تیدر

 دو ی ط ول دور   در یاجبار یشنا استرس تحت یی،صحرا یها موش

 س الین را ب ه ص ور  گ اواک      هر روز نرمال ( بودند کهروز  14) هفته

 اس   ترس ش   نای اجب   اری ی  نام   ه اج   رای ش   یو دقیق   ه قب   ل از  61

 .کردنددریا ت 

دین ترتی   ب ود ک ه    ب   یاجب ار  ی ش نای  نامه شیو  یاجرا روش

 ش فا   ای اس توانه  مخ زن  ی ک  در ،اجب اری  ش نای به منهور  ها موش

 ب ا  زب ح اوی ( مت ر  س انتی  24 قط ر متر و  سانتی 41 ارتفاع) پروپیلنی

 جداگانه صور  بهمتر  سانتی 31 سطح و گراد سانتی ی درجه 25 دمای

)اس ترس ش نای    روز 14 م د   ب رای  دقیق ه  45 روزان ه  م د   ب ه  و

 .(24-25)قرار گر تند  اجباری(

 ی عص ار   ییص حرا  یه ا  م وش  چه ارم  و س وم  دوم، های گرو 

ب ه  گرم/کیل وگرم   میل ی  611و  411، 211با دزه ای   رااسطوخودوس 

 . (17، 25)نمودند  ا تیدر سالین جای نرمال بهصور  گاواک 

 قی  تزر ب ا  درم ان  ی دور  انی  پا از پ س  ن ر  ییصحرا یها موش

 داخ  ل گرم/کیل  وگرم، میل  ی 111) رامپ  ون و کت  امین یهوش  یب یدارو

 یه ا  م وش  ی جمجم ه  ،س پس  .شدند بیهوش قیعم طوره ب( یصفاق

 بال اص له  و خ ارج  اطیاحت با وانیح ی مخچه وشد  برداشته ییصحرا

 ق رار  درص د  11 نی رمال داخل در زیهترول و زیاتول از یریجلوگ یبرا

 در یری  گ قال  و (Tissue processingی )با ت پاساک از پس. شد داد 

. شد انجام سریال و کرونال صور ه ب یکرونیم 5 یریگ مقط  ،نیپارا 

 -هماتوکس یلین  ب ا  دهایاسال .شدند انتخاب یتصاد  صور ه ب مقاط 

 ا  زار  ن رم  و Motic ین ور  میکروس کو   ب ا  و زمی زی  رن گ  ائوزین

Advanced motic plus2 دی  د می  دان 41، 411یی نم  ا ب  زرگ ب  ا 

 ب ه  الم ه ر  از می دان  چهار گرو  هر از دیاسال 11 یعنی میکروسکوپی

گ ا ،   . زنشد گر ته تصویر و شد انتخاب سیستماتیک تصاد ی صور 

 ب ه  نف ر  دو توس ط  مخچ ه  مق اط   یرو ب ر  سالم های نورون شمارش

مت ر مرب      میل ی  8 × 8 ابعاد به( کور سو)دو  یکدیگر از مجزا صور 

  .شد ثبت و شمارش

  16ی  نس   خه SPSS ا    زار ن   رم از اس   تفاد  ب   ا ه   ا داد 

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )و ززم    ون  

One-way ANOVA  و نیز ززمونDunnett میانگین ی مقایسه برای 

 ه ای  گرو  داخل میانگین برای 15/1 زلفای ضری  با تجربی های گرو 

 چندگان ه  یها نیانگیم یبرا Scheffeززمون  از. واکاوی گردید تجربی

 .(26-27) شد استفاد 

 از میکرون ی  5 گی ری  مقط    از پس:ايمونوهیستوشیميارزيابي

 ب ا  ه ا  الم از مح دودی تعداد  روی بر میکروتوم با مخچه قشر ی ناحیه

 زمی زی  رنگ ،ایمونوپرکسیداز -بیوتین -زویدن معمول روش از استفاد 

 ب ر  یباد یزنت های غلهت و دما ،کار انجام مراحل .شد انجام اختصاصی

 از پ س  ک ه  ترتی    ب دین  ؛ش د  انج ام ( Roche) تی  ک دس تور  طبق

 ه ای  ش اخص  مح ل  زدای ی  ماس ک  گزیل ل،  ب ا  ها نمونه زدایی پارا ین

  عالی ت  مهار برای .گر ت انجام سیترا  با ر میکروویوو با کنیک زنتی

 اکس یزنه  زب درصد 3 محلول در دقیقه 31 مد  به پراکسیداز اندوکنز

. ش د  داد  شستشو ها الم سالین  سفا  با ر بابار دیگر،  و شد داد  قرار

 Biotinylated (Rabbit anti- cleaved caspase 3 ب  ادی زنت  ی

antibody ش  رکت( محص  ول DAKO روی، 559565 ی ش  مار  ب  ه 

 اس ت  ق ادر  ک ه  HRP به متصل زویدین استرپتو از .شد چکاند  ها الم

 هس ته  زمی زی  رن گ  ب رای  کن د،  اکس ید  را( (DAB بنزیدین زمینو دی

 (.21) شد گر ته تصویر و بررسی نوری میکروسکو  گردید. استفاد 

 ی مقایس ه  ب رای  Dunnettززمون  و نیز One-way ANOVAززمون 

 ینب   اس طوخودوس  ی عص ار   ی کنن د   ا  ت یدر ه ای  گ رو   میانگین

 ب رای  15/1 زلف ای  ض ری   ب ا  Duncanو ززمون  مورد و شاهدهای  گرو 

 .ندگر ت قرار استفاد  مورد تجربی های گرو  داخل میانگینواکاوی 

 

 ها افتهی

 ش اهد   و م ورد  های گرو  در پورکن  سالم های نورون تعداد های یا ته

 ط ور ه ب ،مخچه قشر پورکن  های سلول سالم های نورون تعداد میانگین

  ک  ه یاجب  ار یش  نا ب  ا اس  ترس تح  ت ه  ای م  وش در یدار یمعن  

 بیش تر دریا ت کردند،  اسطوخودوس ی گرم/کیلوگرم عصار  میلی 411

 ی    ا  211 ک    ه ب    ود ییص    حرا ه    ای م    وش از گروه    ی از

 ا  ت یدر اس طوخودوس  یدروالکلیه ی گرم/کیلوگرم عصار  میلی 611

 قش ر  پ ورکن   سالم یها نورون تعداد نیانگیم(. P < 111/1) کردند یم

 ی عص ار   ی کنن د   ا  ت یدر اس ترس  تح ت  مورد یگروها در مخچه

 ط ور ه ب   نیس ال  نرم ال  ی کنند  ا تیدر گرو  به نسبت اسطوخودوس

ه ای   در م وش  پورکن  یها نورون تعداد نیانگیم. بود شتریب یدار یمعن

 ا  ت یدر اس طوخودوس لیت ر   گرم/میل ی  میل ی  411 ک ه  استرس تحت
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ای ن اخ تال     ، ام ا ب ود  کمت ر )س الم(  ش اهد   گ رو   به نسبت ردند،ک

 س الم  یه ا  نورون تعداد نیانگیم نیکمتر(. P > 151/1) نبود دار یمعن

 ک  ه ب  ود یاجب  ار یش  نا اس  ترس تح  ت م  ورد گ  رو  در پ  ورکن 

 (.1و شکل  1 جدول) شد یم گاواک ها زن به نیسال نینرمال

 

 


موردهایگروهدرپورکنژهاینورونمعیارانحرافومیانگین.1شکل

سالمویاجباریشنااسترستحتنرييصحراهایموشدرمطالعه
  4 و( عصار  لوگرمی/کگرم یلیم 211) 2(، نیسال )نرمال 1 مورد یها گرو   *

 (عصار  لوگرمی/کگرم یلیم 611)
 عصار ( لوگرمی/کگرم یلیم 411)دز  3 مورد گرو   **
 عصار ( ا تی  گرو  شاهد )بدون استرس و عدم در***

 

 تغیی  را :ايمونوهیستوشههیميوشناسههيريخههتهههایيافتههه

 ب ه  مرک ز  از هسته مکان تغییر هسته، شدن متراکم مانند شناسی ریخت

 از هس ته  ی  مح دود  نب ودن  مش خص  ،یع  یطب ریغ یها شکل محیط،

 تح ت  گ رو   در پ ورکن   ه ای  س لول  زی اد  اس یدو یلی  و سیتوپالسم

 گ رو   با سهیمقا در نیسال نرمال ی کنند  ا تیدر یاجبار یشنا استرس

 انی  ب. ش د  مش اهد   ش تر یب اسطوخودودس ی عصار  ی کنند  ا تیدر

 ک ه  اس ترس  تح ت  بالغ نر صحرایی های موش در Caspase-3 مثبت

 ا   تیدر را خودوسواس  ط ا ی  گ ی گرم/کیل  وگرم عص  ار  میل  ی 411

گرم/کیل وگرم   میل ی  611و ی ا   211 ک ه  یگروه   ب ه  نسبت ،کردند یم

 (.2)شکل  شد مشاهد  کمتر ،کردند یم ا تیدر اسطوخودوس ی عصار 

 یا قه و   رنگ یعنی Caspase-3 با پورکن  یها نورون شدن مثبت

 نی  ا خ ود  ک ه  باش د  یم   HRP ب ا  DAB واک نس  از یناش ،ها نورون

 نی  ا یاحتمالمرگ  و پورکن  یها نورون  یزس ی دهند  نشان ،واکنس

 یریپ ذ  رن گ  .اس ت  یاجب ار  اس ترس  از ناش ی  یعص ب  یه ا  نورون

 پ ورکن   یه ا  ن ورون  شدن مثبت یعنی مخچه بزرگ یعصب یها سلول

 یش نا  اس ترس  تح ت  ه ای  موش از گروهی در شتریب Caspase-3 با

 نیس ال  نرم ال  ی،اجب ار  یش نا  اس ترس  از بعد که شد مشاهد  یاجبار

 پ ورکن   یه ا  نورون( شاهد) استرس بدون گرو  در. کردند یم ا تیدر

 (.3)شکل  نشد مشاهد  مثبت واکنس Caspase-3 با

 تح ت  ییصحرا های موش پورکن  سالم های نورون تعداد میانگین

 ی گرم/کیل  وگرم عص  ار  میل  ی 411 زد ک  ه یاجب  ار یش  نا اس  ترس

و  211یی ک ه  ه ا  گ رو   به نسبت ،کردند می دریا ترا  اسطوخودوس

 ط ور ه ب  ، کردن د  یم   ا  ت یدر عص ار   نیا گرم/کیلوگرم از میلی 611

 پ ورکن   سالم های نورون میانگین(. P < 111/1) بود شتریب یدار معنی

 ب ا  مقایس ه  در (اس ترس  بدون)شاهد  گرو  نر ییصحرا های موش در

 ب ود  ش تر یب یدار یمعن   ط ور ه ب   4و  2، 1 اس ترس  تح ت  های گرو 

(111/1 > P .)ک  ه 3 گ  رو  در پ  ورکن  یه  ا ن  ورون تع  داد نیانگی  م  

 هر ،کردند یم ا تیدر اسطوخودوس ی گرم/کیلوگرم عصار  میلی 411

 دار یمعن   یزم ار  نه ر  از ، ام ا بود کمتر شاهد گرو  با سهیمقا در چند

 .(P > 151/1) نبود

 ییص حرا  ه ای  م وش  در پ ورکن   سالم های نورون تعداد میانگین

 گرم/کیلوگرم میلی 411) 3 مورد گرو  در یاجبار یشنا استرس تحت

 1ه ای م ورد    از گرو  شتریب( P < 111/1) یدار یمعن طوره ب( عصار 

 611) 4( و گرم/کیل  وگرم عص  ار    میل  ی  211) 2(، س  الین  )نرم  ال 

 س الم  ه ای  ن ورون  تع داد  میانگین نیب( بود. گرم/کیلوگرم عصار  میلی

 نش د  مشاهد  یدار یمعن ارتباط شاهد گرو  با 3 مورد گرو  در پورکن 

(151/1 P < ؛)گ رو   در سالم یها نورون تعداد نیانگیای که م ه گونهب 

 اس طوخودوس  ی گرم/کیل وگرم عص ار    میل ی  411 ک ه  استرس تحت

 س ه یمقا در ، امابود کمتر شاهد گرو  از که چند هر ،کردند یم ا تیدر

 .بود شاهد گرو  به کینزد مورد یها گرو  ریسا با

 

سالمویاجباریشنااسترستحتنرييصحراهایموشدرمطالعهموردهایگروهدرپورکنژسالمهاینورونمعیارانحرافومیانگین.1جدول

 معیار انحراف ±میانگین  های سالم تعداد نورون گروه

 ینیپا حد باال حد

 8000/1 ± 87178/0 3853/1 8148/1 (نیسال نرمال + استرس)تحت  1 مورد گروه

 8750/1 ± 73380/0 8438/1 1083/3 ( اسطوخودوس ی گرم/کیلوگرم عصاره میلی 300 + استرس)تحت  3مورد  گروه

 3350/3 ± 18737/1 8453/3 8047/3 **اسطوخودوس( ی عصارهگرم/کیلوگرم  میلی 400 + )تحت استرس 3گروه مورد 

 1750/3 ± 90383/0 8883/1 4837/3 (اسطوخودوس ی عصارهگرم/کیلوگرم  میلی 800 + تحت استرس) 4مورد  گروه

 7500/3±39137/1 3050/3 1950/4 )اسطوخودوس عصاره بدون و استرس بدون) شاهد  گروه
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کهييصحراهایموشیمخچهقشرازکرونالمیکروني5مقطع.2شکل

یعصارهازمتفاوتيدزهایونیسالنرمال،یاجباریشنااسترستحت

یزیآمرنگساساربقرارگرفتند،اسطوخودوسيدروالکلیه

.نيائوز-نیلیهماتوکس
 های سلول  یلیواسید و مخچه پورکن  یها نورون در هسته شدن متراکم ،A تصویر

استرس شنای  تحت که ییصحرا های موش از گروهی در را گرانوالر ی الیه و پورکن 

 از عرضی مقط  ،B تصویر. دهد می نشان ،کردند دریا ت نیسال نرمال و بودنداجباری 

 ی عصار گرم/کیلوگرم  میلی 211 که یاجبار یشنا استرس تحت گرو  ی مخچه قشر

 کاهس و اسیدو یلی شدن کم ،C تصویر. دهد می نشان ،کردند دریا ت وخودوسطاس

  که ییصحرا یها موش از یگروه در پورکن  های سلول ی هسته تراکم

 تصویر .دهد یم نشان ،کردند ا تیدر اسطوخودوس ی عصار گرم/کیلوگرم  میلی 411

D ،و یاجبار یشنا ،استرس بدونهایی که  موش یعنی ؛استکنترل  گرو  به مربوط 

 به مربوط ،E ریتصو. بودند (طبیعی ی )مخچه اسطوخودوس ی عصار  ا تیدر بدون

 اسطوخودوس ی عصار  گرم/کیلوگرم میلی 611 که یاجبار یشنا استرس تحت گرو 

 .دهند می نشان را مخچه قشر گرانوالر ی الیه ،ها ستار . دهد یم نشان ،کردند یم ا تیدر

 با دیشد یریپذ رنگ مختلر درجا  با مخچه قشر پورکن  یها نورون ها کانیپ

 (.411 یینما بزرگ)دهد یم نشان را نیائوز -نیلیهماتوکس

 

 بحث

 قش ر  پ ورکن   س الم  یه ا  ن ورون  تع داد  میانگین ،حاضر ی مطالعه در

 اس ترس  تح ت  ن ر  ص حرایی  های موش در داری معنی طوره بمخچه

 ،گر تن د  م ی اس طوخودوس   یدروالکلی  ه ی عص ار   که یاجبار یشنا

  یزیول وکی  س رم  ک ه  ب ود  ص حرایی  ه ای  م وش  از گروهی از بیشتر

 روی ب  رک  ه  همک  اران و Buyukokuroglu ی مطالع  ه. گر تن  د م  ی

 ده د  یم نشان ،است شد  انجام مخچه قشر گرانوالر ی هیال یها نورون

 یه ا  ن ورون  یرو ب ر  یمحا هت ریثأتاسطوخودوس  ا یگ ی عصار  که

 (. 17) دارد مخچه گرانوالر ی هیال

 
هایموشیمخچهقشرازکرونالمیکروني5کرونالمقطع.3شکل

ي.میستوشیمونوهياروشباييصحرا
 که یاجبار یشنا استرس تحت مخچه قشر پورکن  یها نورون به مربوط ،A تصویر

 مثبت و یعیطب ریغ شکل با پورکن  نورون .دهد یم نشان ،کردند یم ا تیدر نیسال نرمال

 یها موش از یگروه به مربوط ،B ریتصو. دهد یم نشان را Caspase-3 با شدن

گرم/کیلوگرم  میلی 211 دز و بودند یاجبار یشنا استرس تحت کهاست  ییصحرا

 به نسبت را ها نورون نیا یریپذ رنگ کاهس ،کردند می دریا ت اسطوخودوس ی عصار 

 به مربوط، C تصویر. دهد یم نشان کردند یم ا تیدر نیسال نرمال که 1مورد  گرو 

 ی عصار گرم/کیلوگرم  میلی 411 دز که ی رااجبار یشنا استرس تحت ییصحرا یها موش

 ییصحرا یها موش به ربوطم، D تصویر .دهند می نشان ،کردند می دریا ت اسطوخودوس

 اسطوخودوس ی عصار  ا تیدر بدون و یاجبار یشنا استرس بدون یعنی شاهد گرو 

 یشنا استرس تحت گرو  یها موش به مربوط ،E ریتصو. باشد یم( ی طبیعی )مخچه

 نشان ،کردند ا تیدر اسطوخودوس ی گرم/کیلوگرم عصار  میلی 611 کهرا  یاجبار

 نبدو و ریخف د،یشد یریپذ رنگ با مخچه قشر پورکن  یها نورون ،ها کانیپ. دهد یم

 ×(. 411 یینما بزرگ) دهد یم نشان را Caspase-3 با یریپذ رنگ

 

 ک ه  چند هر .دارد خوانی هم گفته پیس ی مطالعه با حاضر پ وهس

 در ؛ چ را ک ه  دارد تف او   ی زن ان  مطالع ه  ب ا  حاض ر  ی مطالعه روش

 روی ب ر اس طوخودوس   یدروالکلیه ی عصار  اثرا  حاضر ی مطالعه

 استرس تحت نرصحرایی های موشی  مخچه قشر پورکن  های نورون

 ی مطالع  ه در ک  ه ح  الی در ؛اس  ت ش  د  انج  ام یاجب  ار یش  نا

Buyukokuroglu ی عص    ار  مح    ا هتی نق    س همک    اران و 

 گران والر  ی هی  ال یه ا  ن ورون  روی بر کشت طیمح دراسطوخودوس 

 ه ای  ن ورون ی بقا ا زایس. (17) است شد  انجام صحرایی های موش

 و حرکت ی  تع ادل  عملک رد  میتنه بهبود و یفیک و یکم یارتقا پورکن 

و همک اران در  یل  یوکک ه توس ط    یگزارش . دردارد یپ در را حسی

 م دل  ج اد یاب ه دنب ال    یمغ ز  ادم ج اد یاپ س از   ییصحرا یها موش

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkokuro%C4%9Flu%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12499081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkokuro%C4%9Flu%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12499081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCy%C3%BCkokuro%C4%9Flu%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12499081


 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران محمدي گل رحيم موش در یاجبار یتحت استرس شنا پورکنژ یهانوروناسطوخودوس بر  ياهاثر گ

 1343 1398سوم بهمن  ی/ هفته555ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

روغ ن هتی  ح ا مق س  ن ،اس ت  ش د   انج ام  Stroke یمغ ز  ی ضربه

  ذک   ر را یس   کمیا از یناش    یمغ   ز ادم روی ب   راس  طوخودوس 

  انی   ب قی   طر از ،اث   ر نی   رود ا احتم   ال م   ی ک   ه کن   د یم   

Vascular endothelial growth factor (VEGF)مه   ار  و 

 ش د   ج اد یا (Inhibiting oxidative stressی )استرس   یه ا  واکنس

 (. 16) است

  در هک    ده   د یم    نش   ان همک   اران و Oskouie ی مطالع   ه

  م    ریزلزا یم    اریب ب    ه ش    د  مب    تال ییص    حرا یه    ا م    وش

(Models of Alzheimer’s disease)  ی عص ار   بت ا  دی  لوئیزم توس ط 

 پنتوتن    ا  س    میمتابول در ریی    تغ قی    طر از خودوسواس    ط

(Pantothenate)، س  میمتابول CoA، ال ،یدکربوکس   ال ،یک  وزیگل 

 یم ار یب برگش ت  و یبهبود باعث یادیز حد تا گلوتاما  و زسپارا 

 (.27) دیگرد شد  القا مریزلزا

 قش ر  پ ورکن   سالم یها نورون تعداد نیانگیم ،حاضر ی مطالعه در

اس طوخودوس   ی عصار  که مورد گرو  صحرایی های موش درمخچه

 تحت مورد صحرایی های موش از گروهی از بیشتر ،کردند می دریا ت

 رود ک ه  یم احتمال .کردند می دریا ت  یزیولوکی سرم که بوداسترس

 تح ت  ییص حرا  یه ا  م وش  در س الم  یه ا  ن ورون  ینگمیان ا زایس

 ،گر تن د  یم   نیس ال  نرمال یجا بهاسطوخودوس  ی عصار که استرس

 یالته اب  ض د  اث ر  ک اهس  و یاجب ار  یشنا استرس نشد کم از یناش

 پ ورکن   یه ا  ن ورون  یرو ب ر  اس طوخودوس  ی عصار  یروغن بخس

 ک ه  نی  ا ب ه  توج ه  ب ا ک ه   اس ت  نیا گرید احتمال .است بود  مخچه

 .کنن د  یم   هی  تغذ گل وکز  ازاغل     یمرک ز  یعصب ستمیس یها نورون

 ونیس  الی سفور ی چرخ ه  س م یمتابول برگردان دن  در را ییتغ ،نیبنابرا

 را ریمس نیا ی واسطه با یترک ریسا و یتوکندریم در گلوگز ویداتیاکس

در  ک ه  اس ت  نمود  میتنه یطور ها نورون یرو بر استرس طیشرا در

   .است شد  ها نورون یرو بر استرس کاهس به منجره جینت

 یپورکن  یها نورون  یزس کاهس که گفت توان یم ی،کل طوره ب

 ض د  و( Anti oxidant) اکس یدانی  ضد خاصیت ریثأت از یناش شتریب

. اس ت  ب ود  اسطوخودوس  ی ( عصار Anti inflammation) التهابی

 موج اسطوخودوس  ا یگ روغن که دهد می نشان، گریهای د گزارش

 شد  ها زن در خواب سیا زا و نوزادان در استرسی های واکنس کاهس

 س الم  یه ا  ن ورون  تع داد  می انگین ، حاض ر  ی مطالع ه  در(. 28) است

 ازاس طوخودوس   ی عص ار  گ رم   میلی 411 دز در مخچه قشر پورکن 

 .بود گرم/کیلوگرم بیشتر میلی 611 و 211 دزهای

 کاهس گرم/کیلوگرم برای میلی 411 دز که گفت توان می ،بنابراین

 مناس بی  دز ی مخچ ه  قش ر  پ ورکن   یها نورون روی بر استرس اثرا 

 یداروه ا  که گر ت را جهینت نیا ،مطالعه بخس نیا از توان یم و است

. دارن د  را یبهت ر  ریثأت   دز کی   در ییایمیش   یداروه ا  هیش ب  یاهیگ

اس طوخودوس   روغن که دهد یم نشان ،همکاران و Cardia ی همطالع

 طریق از اثر این(. 18) دارد( Anti-inflammatory) یالتهاب ضد نقس

 و سوپراکس  یداز کات  االز،نهی  ر  س  لولی داخ  ل زن  زیم چن  دین تنه یم 

ی  مطالع ه  ب ا  حاض ر  ی مطالع ه  ی نتیج ه  است شد  موج  سموتازید

 ب ا  حاض ر  ی مطالع ه  ه ای  روش که چند هر ؛دارد خوانی گفته هم پیس

 اث ر ، حاض ر  ی مطالع ه  درک ه   راچ   ؛دارد تف او   گفت ه  ی پیس مطالعه

 ب الغ  ه ای  م وش  پ ورکن   های نورون روی براسطوخودوس  ی عصار 

 ک ه  حالی در ؛است شد  بررسی یاجبار یشنا استرس تحت صحرایی

 روی ب  ر اس  طوخودوس   ی عص  ار   نق  س  ،Cardia ی مطالع  ه  در

 ،ان د  گر ت ه  قرار محیط دمای کاهس معر  در که صحرایی های موش

در  یه ا  م وش  م ورد  در همکاران و Arzi ی مطالعه. است شد  انجام

 ی عص ار   ،اس ت  ش د   ه ا  زن در تش ن   موج    ک ه  کوتنین معر 

 اس ت  داشته یتشنج ضد اثر ها زن یرو بر اسطوخودوس یدروالکلیه

 ؛باش د  یم مقایسه قابل حاضر ی مطالعه با جنبه دو از مطالعه نیا .(29)

و در  استرس ها تحت ی حاضر، موش مطالعه کار روش در که نیا اول

ق رار   نیک وت ین ریثأت   ها تح ت  ( موش29) همکارانو  Arziی  مطالعه

 در اس طوخودوس  ی   عص ار  مثبت نقس یفایا از که نیا دوم گر تند.

 یمرک ز  یعص ب  س تم یس در متف او   مک ان  دو در ام ا  ،مطالعه دو هر

 .کرد ادی توان یم

 یس ور  یه ا  م وش  یور ب ر  ،ناهمکار و یملک یعباسی  مطالعه

  و 211 یه  ا دز در اس  طوخودوس ی عص  ار  ک  ه ده  د یم   نش  ان

 در یحرکت   یب   زم ان  م د   ک اهس  موج    ،لوگرمیک/گرم یلیم 411

 س ه یمقا در ،گر تن د  یم اسطوخودوس ی عصار  که ها موش از یگروه

 حاضر پ وهس با مطالعه نیا ،جهینت نهر از(. 24) دیگرد شاهد گرو  با

 .  دارند تفاو  گریکدی با کار روش در که ندچ هر. دارد یخوان هم

 یی،ص حرا  یها موش یرو بر همکاران و پور یعبدان ی مطالعه در

 توس ط  شد  القا زپوپتوز زانیم اسطوخودوس ی عصار  کهمشاهد  شد 

 که رسد یم نهر به .(31) داد کاهس شاهد گرو  با سهیمقا در را اتانول

 ض د  اث را   یدارا اس طوخودوس  ی عصار  ی نل یپل و یروغن بخس

  یزس و التهاب کاهس در بخس نیرود هم می احتمال و است یالتهاب

 تع داد  ک اهس  گ زارش  .اس ت  ب ود   ثرؤم   مخچه  پورکن یها نورون

 نه ر  از، باش د  شد  ایجاد که عللی هر به مخچه قشر سالم های نورون

 همچ ون  عص بی  مش کال   ا زایس ی مقدمهچرا که  ؛است مهم بالینی

 داش ته  دنب ال  ب ه  تواند یم را( Alzimer's disease)ی  راموش یماریب

 دس تگا   در مه م  ین واح  از یک  ی نی ز  مخچ ه  یها نورون(. 31) باشد

 در ک ه  باش د  یم   (CNSیا  Central nerve system) یمرکز یعصب

 عم ر  ک اهس  ب ه  منجر، تینهاو در  شود یم ریدرگ Alzimer یماریب

 را یش تر یب مطالع ا   ن د ای ر نی  ا چن د  ه ر  .گ ردد  می انسان در مفید

 ب ه وی      ،اس ت  یجهان مشکل کی ی راموش یماریب؛ چرا که طلبد یم
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 ی رابط ه  Alzimer یماریب سیا زا با جامعه ا راد سن نیانگیم سیا زا

 .دارد یمیمستق

Duan مانن  د معط  ر م  وادک  ه  دهن  د یم   گ  زارش ،همک  اران و 

ی خوش   سیا   زا و( Relaxation) زرام  س باع  ث ،س  طوخودوسا

(Arousal )یعص  ب س  تمیس از هی  ناح چن  د ب  ر ریثأت   قی  طر از  

 ی ش   انیپ قش   ر یعقب    و ییجل   و روسی   ج نهی   ر یمرک   ز

(Pre/post-central gyrus and frontal eye field )(.32) شود یم 

 ی عص  ار   نق  س  از بیش  تری  مطالع  ا   ش  ود  م  ی  پیش  نهاد 

 اس ترس  تحت حیوانا  مرکزی عصبی سیستم روی براسطوخودوس 

 رااس طوخودوس   اث ر  که است گزارشی اولین ،مطالعه این. شود انجام

 تح ت  ص حرایی  ه ای  موش ی مخچه قشر پورکن  یها نورون ویر بر

 .دهد یم نشان یاجبار استرس

 ک ه  ده د  م ی  نش ان  حاض ر  ی مطالعهیی، نها یریگ جهینت عنوان به

 قشر پورکن  های سلول روی بر محا هتی نقس تواند میاسطوخودوس 

 ح د  ت ا  و باش د  داش ته  استرس تحت نر صحرایی های موش ی مخچه

 .دهد کاهس را استرس مضرا  زیادی
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Abstract 

Background: There was no report about the effect of Lavandula angustifolia (lavender) on Purkinje neurons in 

cerebellum. The purpose of this study was to determine the effects of lavender extract on structure of Purkinje 

neurons during forced swimming stress.  

Methods: Fifty rats were randomly divided into five groups of ten. Four groups were enforced under swimming 

stress; the first group received gavage normal saline, the second, third, and fourth group received 200, 400, and 

600 mg/kg of gavage lavender extract, respectively. The fifth group considered as intact control. The treatment 

period was 14 days. Rats were deeply anesthetized and sacrificed, and the cerebella dissected and fixed in 

formalin. Histological passage was performed for each section, and stained thereafter. The number of normal 

Purkinje neurons were then counted. The morphological changes in the Purkinje neurons were histologically and 

immunohistochemically determined. Data were statistically analyzed using Duncan and Scheffe tests. 

Findings: There were significant increase in mean number of normal Purkinje neurons in rats received 400 

mg/kg lavender extract compared to other groups (P < 0.001). Compared to other groups, the morphological 

changes such as density of the nucleus in Purkinje neurons, raised cytoplasm acidophilic, and caspase-3-positive 

neuronal Purkinje increased in the group with swimming stress and normal saline. 

Conclusion: The results showed that lavender extract at 400 mg/kg dose may protect Purkinje neurons in male 

rats under forced swimming stress. 
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