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3/12/93:شپذیرتاریخ 14/6/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
ثیر عوامل فیزیکی، شیمیایی و أها تحت تنورون

)degeneration(پاتولوژیک دچار صدمه می شوند و تخریب

).1(ها یک صدمه دائمی محسوب می شودآن
هنگامی که یک عصب قطع می شود، ارتباط 

از آکسون با جسم سلولی قطع شده و قطعه دیستال آن 
محل ضایعه تا انتها شروع به دژنراسیون همزمان می کند. 
بعالوه دژنراسیون تا اولین گره رانویه به سمت پروگزیمال 
نیز ادامه می یابد که این فرایند را دژنراسیون والرین 

چنانچه میزان تخریب بخش پروگزیمال شدید .می گویند

ی به عقب به سوي جسم سلولباشد اثرات ضایعه رو
توسعه یافته و سبب دژنراسیون مرکزي (تخریب جسم 
سلولی) می شود، اجسام نیسل شکسته شده و در سرتاسر 
سیتوپالسم پراکنده می شود که این فرایند را کروماتولیز 

همچنین هسته از موقعیت مرکزي خود به سمت ؛گویند
محیط سلول تغییر مکان می دهد و جسم سلولی به دلیل 

).2(متورم می گرددتغییرات اسمزي 
با آزاد سازي جریان یآکسونيهابیشتر آسیب

هاي سیگنالی کلسیم همراه می باشد، در برخی از آسیب

چکیده:
شوند. ینخاع میشاخ قداميهانورونیجسم سلولبیباعث تخرون،یکمپرسایقطع عصب زمینه و هدف:

Stachys lavandulifolia(چاي کوهیاهیگ Vahl(و ضد یدانیاکسیاثرات آنتياز خانواده نعنائیان دارا
تهیچاي کوهی بر دانساهیبرگ گیاثر حفاظت نورونی عصاره آبیمطالعه بررسنیاست. هدف از ايآپوپتوز
باشد.ینر مییصحرايدر موش هاکیاتیعصب سونینخاع پس از کمپرسیمشاخ قدايآلفايهانورون
طور تصادفی به شش گروه ه سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ب60تجربی قیتحقنیدر ابررسی:روش

شدند. به میتقس) mg/Kg100)6=nو25،50،75تیمار با دوزهايو گروه هاي کمپرسیون وونیکنترل، کمپرس
قرار ونیه در معرض کمپرسیانث60قفل دار به مدت یچیبا استفاده از قکیاتیعصب سون،یکمپرسجادیمنظور ا

ونیاول و دوم پس از کمپرسيهفته هایطیدرون صفاققیبه صورت تزریکوهيچایگرفت. عصاره آب
يقرار گرفته و پس از نمونه برداروژنیها تحت متد پرفرتونیروز از زمان کمپرس28صورت گرفت، پس از 

گروه ها با هم جیمحاسبه و نتايولوژیاسترمتدو ورسکتیها با روش دانورونتهیدانس،يکمرهینخاع ناح
شدند.سهیمقا

داشتيدارینسبت به شاهد کاهش معنونیدر گروه کمپرسینورونتهیبر اساس یافته ها دانسها:یافته
)001/0<Pداري نشان یمعنشیافزاونیبا گروه کمپرسسهیدر مقاماریتيهاگروهینورونتهیدانسنی). همچن

).P>001/0(داد
یشاخ قداميهانورونياثرات حفاظت نورونی بر رويچاي کوهی دارااهیبرگ گیعصاره آب:يریگجهینت

.باشددیمفعیضربه نخامارانیاست و ممکن است در بعهیضاجادینخاع پس ازا

.چاي کوهی، نورون حرکتی آلفا، عصب سیاتیک، حفاظت نورونی، کمپرسیون:هاي کلیديواژه
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آکسونی که منجر به دژنراسیون حاد آکسونی می شود، 
جدایی بخش پروگزیمال و انتهاي دیستال به سرعت و در 

). 3(دقیقه پس از آسیب انجام می شود30طول 
تشکیل قطعات بیضی وبا متورم شدن آکسولما دژنراسیون

شکل ادامه می یابد. مسیرهاي سیگنالینگ که منجر به 
دژنراسیون آکسولما می شود ناشناخته اند و نشان داده 

پس از دژنراسیون )AAD(یحاد آکسونبیشده که آس
آکسولما، ناپیوستگی گرانولی سیتو اسکلتون آکسونی و 

که میتوکندري ها ده بنحويدايهاي داخلی روارگانل
نقاط آسیب دیده مجتمعکیرا در نواحی پارانودال نزد

می کند. بدنبال آن رتیکولوم سارکوپالسمیک و 
ها و دیگر ترکیبات اسکلت درون سلولی از نوروفیالمان

ها دپلیمریزه بین رفته، میتوکندري متورم و میکروتوبول
وبیکیتین می شوند. ناپیوستگی آکسولما وابسته به ی

)Ubiqitin(کالپاین تئازهايو پرو)calpain( می باشد که
بنابراین آکسون به ؛باعث جریان یون کلسیم می شود

قطعات مهره مانند تقسیم می شود. دژنراسیون آکسونی 
).4(بعنوان یک فرایند فعال پیشنهاد شده است

هاي آکسونی هاي شوان به آسیبسلولپاسخ
نیاد بر این است که نوروگلسریع می باشد. اعتق

)neuregulin(يعهده دار فعال سازي سریع سلول ها
در ErbB2رسپتورهاي نیشوان می باشد. نوروگل

هاي شوان را فعال کرده که خود میکروویلی هاي سلول
فعال شده ينازهایکنیواقعه ناشی از فعال شدن پروتئنیا
منجر به این عمل تاًیمی باشد که نها)MAPK(توژنیم

سرانجام طی يسازنیلیممیلین شده ودیپیکاهش سنتزل
).5(متوقف می شودیآکسونبیساعت پس از آس48

پس از تولد فاقد قدرت ها عموماًچه نوروناگر
اما می توانند در مقابل درجات معینی از ؛تکثیر می باشند

ضایعات مقاومت کرده و بهبود یابند. اگر یک فیبر عصبی 
د هم در اعصاب محیطی و هم در اعصاب قطع گرد

مرکزي تغییراتی ایجاد می شود که در صورت شدید 
). 4(سلولی می شودمرگبودن این تغییرات منجر به 

عاتیمرحله بتواند شدت ضانیکه در اياستفاده از ماده ا
،شدت ببخشدیامیالتيبه روندهاایرا کاهش دهد و 

باشد. در یالت عصباز مشکياریبسيتواند راهگشایم
یعیعلت طبه بیاهیگياز عصاره هاییبهره جونهیزمنیا

يهادستگاهریبر عملکرد سایبودن و نداشتن اثرات جانب
یاهانیاز گیکیباشد. یبدن مورد توجه اکثر محققان م

يچااهیگ،استیاثرات آرامبخشيکه در باور مردم دارا
است.یکوه

با یکوهيا، چ)Laminacea(انیز خانواده نعناعا
Stachys lavandulifoliaینام علم Vahlا،یپایاهی، گ

کم و ایمتعدد و به رنگ سبز يکوتاه، کرکدار با ساقه ها
نیایکیولوژیبتیباشد. فعالیميبه خاکسترلیمتماشیب

ننیاز جمله آلفا پیخاصباتیمربوط به وجود ترکاهیگ
لنیوفی) و بتا کار%13(ندرو)، بتا فال%28(رسنی)، م5/8%(
و دیاتانوئلیفند،یفالونوئيدارانی) است عالوه بر ا17%(

).6(باشدیمزیندیپنوئیتر
نیاییهواياز عصاره بخش هایطب سنتدر

به یالتهابيهايماریدر درمان عفونت، آسم و باهیگ
يمقواهیگنی). ا7(شودیاستفاده مسمیخصوص رومات

نی). عصاره ا8در اضطراب نیز موثر است (معده بوده و
) و 9بوده (یو ضد انگلیکروبیاثرات ضد ميدارااهیگ

از آن یو تراتوژنیزائقطباال اثرات سيدر دوزها
).11،10گزارش شده است (

عصاره یو ضد استرسیتوجه به اثرات ضد التهاببا
رود که بتوان از آن جهت کاهش یاحتمال ماهیگنیا

استفاده نمود. میبهبود روند ترمایو یعصبعاتیضاشدت 
اثر حفاظت یبا هدف بررسقیتحقنیاساس انیبر ا

يهانورونتهیبر دانسیکوهيچااهیگیعصاره آبینورون
کیاتیعصب سونینخاع پس از کمپرسیشاخ قداميآلفا

.نر انجام شده استییصحرايدر موش ها

روش بررسی:
اهیگيپس از جمع آور،یربمطالعه تجنیادر

دهبار ياطراف روستايهاهیاز کوهپایکوهيچا
هیدانشکده علوم پاومیمشهد، توسط مرکز هربارکینزد

یومیواحد مشهد با کد هرباریدانشگاه آزاد اسالم
سپس خشک و هیدر سااهیشد. برگ گیی) شناسا9420(



1394/ خرداد و تیر 2، شماره 17پزشکی شهرکرد/ دوره مجله دانشگاه علوم 

121

اره روش سوکسله عصه. از پودر برگ بدیگردابیکامال آس
گرم عصاره پودر 50). در این روش 12(دیگردهیتهیآب

شده در کاغذ کارتوش دستگاه عصاره گیري ریخته شد در 
محل حالل از آب سرد با دماي معمولی استفاده شد. در 

د.درصد تهیه ش5/4نهایت عصاره آبی با بازده
این تحقیق از موش هاى صحرایی نر نژاد در

استفاده يرازيموسسه سرم سازویستار خریدارى شده از 
گرم200- 250وزنبا ماهه3نرسر موش 60ابتدادرشد. 

عصب ونیکمپرسرتیما،کمپرسیونگروه شاهد، 6در
باگبریآبعصارهبار تزریق 2به همراه کیاتیس

به همراه کیاتیعصب سونیرسکمپرتیما،mg/Kg25دوز
ماری، تmg/Kg50دوزباگبریآبعصارهبار تزریق 2

عصارهبار تزریق 2به همراه کیاتیعصب سونیکمپرس
عصب ونیکمپرسماری، تmg/Kg75زدوباگبریآب
باگبریآبعصارهبار تزریق 2به همراه کیاتیس

کبار،یيصورت هفته اه در طول دوره بmg/Kg100زدو
) 13(دندشتقسیمونیهفته اول و دوم پس از کمپرس

روز اول همزمان با کمپرسیون و در روز هشتم (تزریقات در 
مادهصفاتىداخلتزریقباگروههرهاىموش .انجام شد)

بیهوشmg/Kg60کتامینوmg/Kg6رامپونبیهوشى
سرناحیهدرراستپاىسیاتیکعصبسپس؛شدند

) ثانیه60براىدومقفل(دارقفلپنستوسطراناستخوان
محلکمپرسیونازپس). 14(گرفتقرارکمپرسیونتحت
ازبعد. شدزدهبخیهفلزىگیرهتوسطوعفونىضدضایعه

بهآوردندبدستراخوداولیههوشیارىهاموش کهاین
وانخانهیحاستانداردشرایطدرومنتقلجداگانههاىقفس

هاىگروهدر. شدندنگهدارىرطوبتودما،نورنظراز
عملانجامازبعدالفاصلهبعصارهتزریقاولینتیمار

4باگبریآبعصارهکهطوريبه. شدانجامکمپرسیون
کیلوگرمبرگرممیلى100و 25،50،75مختلفدوز
بهکمپرسیونازپسروز28طولدرباریکاىهفته

(کالً دو شدتزریقحیواناتبهصفاقىداخلصورت
خاعىنقطعاتازکمپرسیونازپسروز28). 15) (قیتزر

شد. انجامبردارىنمونه) L4-L6(سیاتیکعصببهمربوط
دچاریعاسرواستحساسبافتىعصبىبافتکهآنجااز

بهکننده تیتثباینبرعالوهوشودمىتولیزایندهاىآفر
آندرخوبىبهنیزنخاعدورسختهاىپردهوجودعلت
در. شداستفادهنژپرفیوروش ازتیتثببراى. کندنمىنفوذ
%10فرمالینکننده (تیتثب،بیهوشحیواندرروش این
ازپس). 14(دیابمىجریانعروقىبسترهاىدر) ینمک

. ابتدا با قیچی شدانجامنخاعازبردارىنمونه،نژپرفیواتمام
شکم محتویات قفسه سینه ومامناحیه قفسه سینه باز شده ت

سینه با خارج می شود سپس در ناحیه مهرهاي قفسه 
اسکارپل ستون مهره ها بطور عرضی برش خورده و به 
آرامی با قیچی باریک سطح شکمی مهره ها تا انتهاي ستون 
مهره ها برداشته شده و نخاع بطور کامل خارج می شود. 

بهنخاع،هانمونههمهدربردارىنمونهبودنیکسانبراى
دمىانتهاازوگردیدجدااسب دمانتهاىتاکاملطور

8طولبههایىنمونهورفتهباالمترمیلى18اندازهبهاسب 
مرحلهواردهانمونه،بردارىنمونهازبعد. شدتهیهمترمیلى
مرحلهواردژپاسامراحلطىازپسهانمونه. شدندژپاسا

آبىباشدهتهیهمیکرونى7سریال هاىبرشوشدهبرش
ازدهاستفابا. دشدنآمیزىنگرائوزینوتولوئیدین

نیمهنخاعقدامىشاخمنطقهازفتومیکروسکپستگاهد
نمونهروشازنورونىشمارشبراى. شدگرفتهراست

براىوشداستفاده) تصادفى(رندومسیستماتیکبردارى
روشازآلفاحرکتىهاىنورونیعنىذراتشمارش

.)16(گردیداستفادهدایسکتور
تهیپارامتر دانسداده ها به یبررسيبرا
محاسبه ریفرمول زقیبود که از طرازین)ND(نورون ها 

=ND):17شد ( ∑Q/∑Frame ×V disector

∑Qنمونهکیشمارش شده در ي: مجموع نورون ها
Fram∑ :شدهبردارينمونهدفعاتمجموع

V disectorکه برابر با ي: حجم چهارچوب نمونه بردار
H×A Frameباشد.یم

A Frameي: مساحت چهارچوب نمونه بردار
Hضخامت هر برشایدو برش نی: فاصله ب.

Minitabداده ها از نرم افزار يآمارزیآناليبرا

تست با tراهه و کیانسیوارزیآناليو آزمون ها13
.استفاده شدP>05/0يداریسطح معن
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ها:افتهی
تهیو دانسآلفاحرکتىهاىنورونشمارش

مختلف يدر گروه هانخاعقدامىشاخدرینورون
دارنیمعکاهشباعثکمپرسیونپدیدهکهداد نشان

پس از نخاعقدامىشاخهاىنوروننورونىدانسیته

) و در گروه P>001/0(شدهشاهد گروهبهنسبتونیکمپرس
شیافزاینورونتهینسداونیبا کمپرسسهیدر مقاماریتيها
یاثرات حفاظت نوروننیشتری). بP>001/0است (افتهی

.)1ه بود (نمودار شمارmg/Kg75مربوط به دوز

مقایسه دانسیته تعداد نورون هاي حرکتی آلفاي شاخ قدامی نخاع در گروه ها:1نمودار شماره 
&&& :001/0<P001/0: ***؛ نسبت به گروه شاهد<Pمیلی حسب نسبت به گروه کمپرسیون. دوز عصاره ها در گروه ها بر

.گرم بر کیلوگرم می باشد

بررسی تصاویر میکروسکوپی از منطقه شاخ قدامی 
نیمه راست نشان داد، پس از کمپرسیون عصب، هسته 
نورون به کنار رانده شده و به تدریج در حال ناپدید شدن 

در مرکز و مشخص اما در گروه کنترل هسته کامالً؛است
کروي بوده والًها در گروه کنترل معماست. شکل سلول

که در گروه کمپرسیون چند وجهی می باشند. در در حالی
گروه هاي تیمار با تزریق عصاره، هسته نورون مجدد در 

mg/Kgدوزحال نمایان شدن است که در گروه تیمار با 

وضوح هسته ها نمایان تر بوده و شکل نورون به گروه 75
).1شاهد نزدیک تر شده است (تصویر شماره 

) در گروه هاL1-L4تصویر میکروسکوپی حاصل از برش عرضی قطعات نخاعی عصب سیاتیک (:1تصویر شماره 
علت مواد حفاظتی موجود در ه در گروه تیمار ب؛mg/Kg75: گروه تیمار با دوز چپ: گروه کمپرسیون،وسطکنترل،گروه: راست

. )400xی (درشت نمایها به حالت نرمال نزدیک تر است؛ رنگ آمیزي آبی تولوئیدینندك بوده و شکل سلولعصاره تغییرات ا
.هاي آلفا را نشان می دهندفلش نورون
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بحث:
يهابیاز جمله آسیعصبستمیسعاتیضا

است که هم فرد و هم جامعه را تحت يریبرگشت ناپذ
از کار ایو یحرکتیدهد. کم توانیقرار مریثأت

را متحمل جامعه یافراد خسارات فراوانیافتادگ
در جهت یتواند گامیمتیوضعنی. بهبود ادینمایم

.باشددهیدبیکاهش مشکالت افراد آس
اساس پژوهش حاضر دانسیته نورونی در بر

گروه کمپرسیون نسبت به گروه شاهد کاهش 
معنی داري داشته، بدین معنا که کمپرسیون عصب 

ک جانور سبب پدید آمدن اثرات دژنراسیون سیاتی
به صورت رتروگراد به )یجسم سلولبیتخر(مرکزي 

سمت جسم سلولی نورون هاي حرکتی در شاخ قدامی 
نخاع شد و نهایتاً دانسیته نورونی درگروه کمپرسیون در 

در نیمقایسه با گروه شاهد کاهش نشان داد. همچن
ینورونتهیدانسونیبا کمپرسسهیدر مقاماریتيگروه ها

.افتیمعنی داري شیافزا
از عوامل به وجود یکیعصب ونیکمپرس

. به دنبال باشدیمیطیدر اعصاب محعهیآورنده ضا
در يمتعددیکیولوژیبعیوقاکیاتیعصب سونیکمپرس

که از آن جمله دهدیميرویو مولکولیسطح سلول
هايلکایرادجادی) ا18(سیبه بروز آپوپتوزتوانیم

شدنزادو آیالتهابيندهایفعال شدن فرآآزاد،
مانند گلوتامات اشاره نمود یکیتحريترهاینوروترانسم

ونیباشد منجر به دژنراسدیعصب شدونیو اگر کمپرس
).19(گرددیدر نخاع ميمرکز

عصب ونینشان داده است کمپرسقاتیتحق
در جسم یمرگ نورونيدر رت سبب القاکیاتیس

موضوع نیردد. اگینخاع مهايآلفا موتونورونیسلول
هايژنک،یآپوپتوتشیپهايژنانیبه صورت ب

1کآپوپتوتیکنندهفعالفاکتورجملهازآپوپتوز
Apaf -بعصبیبعد از آس9و 3، باکس، کاسپاز

و دیشدبیکه آسنیشده است. ضمن ادهیدکیاتیس
ا حرکتی آلفقطع فیزیولوژیک اکسون نورون هاي 

موجب عدم دریافت عوامل تروفیک (به عنوان 
ی نورون هاي سلولجسمتوسط) شیمیاییهايسیگنال

حرکتی آلفا می شود و عدم دریافت عوامل تروفیک خود 
.)20(می تواند منتهی به مرگ نورونی شود

استرس يها واکنش هانورونبیزمان آسدر
يبرنده هاشیآزاد پيهاکالیشود، رادیمآغازویداتیاکس

سبب هاکالیرادنیو تجمع اباشندیواکنش ها منیا
تیشده و در نهادهیدبیآسبافتثانویههايآسیب

یآنتنبنابرای؛شوندها¬منجر به مرگ نورونتوانندیم
بر عهده یدر حفاظت نورونيانقش ارزندههادانیاکس

دارند.
مواد يدارانکهیعالوه بر ایکوهيچااهیگ

است که بر یاهانیاست، از جمله گیدانیاکسیآنت
نیهمچن؛)21(دارديدیاثرات مفیاسترسيهايماریب

Rahzani و همکارانش اثبات کردند که عصاره آبی
داراي اثرات مثبتی بر Stachys lavandulifoliaه گیا

؛ )22(باشدیمانعلیه استرس هاي اکسیداتیو در انس
نیایونیهش اثرات دژنراسما از نظر کاجینتانیبنابرا

دارد.یهمخوانقاتیتحقنیبا ااهیگ
يندهایفرآیعصب بعد از مدتونیدر روند کمپرس

به یالتهابهاي. ورود سلولشوندیفعال مزینیالتهاب
جادایباعثهاآنتیو مواد حاصل از فعالبیمنطقه آس

هايبه بافتشتریببیو آسآورانیزییایمیشطیمح
یالتهابهايسرکوب واکنشنیبنابرا؛گرددیمیعصب

عصب مؤثر باشد عالوه بر این اثبات میتواند در ترمیم
با داشتن اثرات یکوهيچااهیشده که عصاره گ

یمرگ سلوليضد التهابی باعث کاهش روندها
از ،یآکسونبیتواند پس از آسیلذا م؛ )7(شودیم

به درون آکسون ممانعت و از مرگ مینفوذ کلسشیافزا
يو بقامیکرده و باعث ترميریجلوگیعصبيسلول ها

عصب بیبه دنبال آسنیهمچن؛ها شودنورون
رها یناپسیسيدر فضایکیتحريترهاینوروترانسم

هاياز حد نورونشیبکیکه موجب تحرشوندیم
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یکیتحرتیو باعث بروز سمدهیگردیناپسیپس س
دامن هیثانوعاتیخود به ضادهیپدنیا. شوندیم
ارهعصریأثتیکه به منظور بررسیقی. در تحقزندیم
ها بر فعالیت خودبخودي موتونوروناهیگنیایدروالکلیه

يریپذکیعصاره باعث کاهش تحرنیشد، اانجام
ما با آن قیحاصل از تحقجیکه نتا)8(سلول شده بود

تهیشده دانسماریتياهدر گروهرایز؛داردیهمخوان
ونیاست که نشانه کاهش دژنراسافتهیشیافزاینورون

.باشدیم
بودند که نیاانگریبجیداده ها نتازیاز آنالپس

طبق انتظار کیاتیشده در عصب سجادیاونیکمپرس
را کاهش ینخاعیشاخ قداميهاتعداد نورونتهیدانس
و ونیکمپرسگروهینورونتهیدانسنیکه بطوريه ب،داد

شود. عالوه یمدهیديداریگروه کنترل اختالف معن
تزریق عصاره با دوزهاي کههاي تیمار بر این در گروه

بار در طول دوره انجام 2وتکرار mg/Kg75و 50، 25
نیرا بيداریمعنشیشده بود، دانسیته نورونی افزا

د. نشان داونیبا گروه کمپرسسهیدر مقاماریگروه هاي ت
اثرات نوروپروتکتیوي آن با توجه به دوز که ظاهراً 

نقش يایگوجهینتنیمصرفی افزایش می یابد. ا
با یکوهيچااهیعصاره گیاحتماليوینوروپروتکت

دوزها و تکرار فوق می باشد. این نتایج هم راستا با 
همچنین نتایج، ؛)10(دانشمندان استگریديهاافتهی

نسبت mg/Kg100نورونی گروه کاهشی را در دانسیته
نشان داد. این موضوع را می توان mg/Kg75به گروه 

گیاه مربوط ساخت که باعث عصارهبه اثرات تجمعی 
قیبا تحقجهینتنیکاهش سرعت ترمیم شده است. ا

انجام شده توسط دکتر جعفرزاده و همکارانش بر اثرات 
.)10(مطابقت دارداهیگنیايدوز باالینیسقط جن

:يریگجهینت
شود که یتوجه به شواهد موجود مشخص مبا

در یبیمنجر به اثرات تخرکیاتیعصب سونیکمپرس
ها در نخاع آنیحرکتيهانورونیجسم سلول

یحمل آکسونلهیبوسیبیاثرات تخرنیشود. ایم
ونیرسد و باعث دژنراسیمیرتروگراد به جسم سلول

عات،یضانیکاهش اایيریجلوگيشود. برایميمرکز
به عنوان یکوهيچااهیبرگ گیاز عصاره آباستفاده

و ضد یدانیاکسیکه خواص آنتویماده نوروپروتکتکی
ایو يبعدعاتیآن ثابت شده است احتماالً از ضایالتهاب

یطیاعصاب محبیپس از آسعاتیضاشرفتیپ
کند.یميریجلوگ

و قدردانی:تشکر
ه زیست شناسی دانشگاه آزاد تحقیق در گرواین

اسالمی واحد مشهد انجام شد که بدین وسیله از همه 
همکاران گروه زیست شناسی، مدیریت گروه سرکار 

معاونت محترم پژوهشی خانم دکتر شاهرخ آبادي و
دانشگاه جناب آقاي دکتر خلیل زاده تشکر و قدردانی 

می شود.
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Background and aims: Compression causes the cells body degeneration of alpha neurons in
anterior horn. Stachys lavandulifolia of Laminacea family has antioxidant and anti-apoptosis
effects. The aim of this study was to investigate the neuroprotective effect of aqueous extract of
Stachys lavandulifolia leaves, on alpha neurons density after sciatic nerve compression in male
rats.
Methods: In this experimental study, 60 male wistar rats were divided randomly into six groups:
control, compression, and compression + treatment (25, 50, 75, 100 mg/kg doses). In order to
induce compression, sciatic nerve was exposed to compression for 60 second using locker
pincers. Extract injection was done intraperitoneally in the first and second week after
compression. 28 days after compression, rats were occurred under profusion method. Then, after
sampling of the lumber spinal cord, the density of neurons was measured using dissector and
stereological methods and the results were compared together.
Results: According to the present results, density of neurons in compression group decreased
significantly compared to the control group (P<0.001). Moreover, Neuronal density increased
significantly in all treatment groups compared to the compression group (P<0.001).
Conclusion: Aqueous extract of Stachys lavandulifolia leaves has neuroprotective effect on
neurons in anterior horn of the spinal cord after injury. Probably, it can be useful in patients
with spinal cord injury.

Keywords: Stachys lavandulifolia, Alpha motoneuron, Sciatic nerve, Neuronal protection,
Compression.


