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مقاله پژوهشی

اثر پیش تیمار عصاره آبی تمبر هندی ( )Tamarindus indicaبر میزان
نفوذ پذیری سد خونی -مغزی و ادم مغزی در موش صحرایی
مرجان احسانی ،مهدی رهنما

*

گروه فیزیولوژی جانوری ،مرکز تحقیقات بیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،زنجان ،ایران.
تاریخ پذیرش94//10/16 :

تاریخ دریافت94/10/1 :

چکیده:
زمينه و هدف :مطالعات اخير پيشنهاد می کنند که عصاره تمبر هندی باعث سرکوب التهاب و کاهش آسيب
ناشی از استرس اکسيداتيو می شود .در این مطالعه ما تالش کردیم ،ارتباط بين اثر پيش تغذیه عصاره تمبرهندی
بر ميزان نفوذپذیری سد خونی -مغزی و ميزان بروز ادم مغزی را در مدل سکته مغزی رت مشخص کنيم.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی  70سر موش نر از نژاد ویستار به  10گروه تقسيم شدند .گروه کنترل آب
مقطر دریافت می کردند ،در حالی که در گروه شم تيمار و القای ایسکمی صورت نمی گرفت 3 .گروه تيمار
عصاره تمبر هندی را به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت  30روز دریافت کردند ( 75 ،50و100
ميلی ليتر بر کيلوگرم وزن بدن) 2 .ساعت بعد از آخرین دوز هر گروه اصلی به زیر گروه های MCAO
(انسداد شریان ميانی مغز) برای اندازه گيری سد خونی -مغزی و زیر گروه برای سنجش ادم مغزی تقسيم
می شوند .نتایج با استفاده از آزمون تحليل واریانس یک طرفه ) (ANOVAو آزمون تعقيبی  LSDمورد قضاوت
آماری قرار گرفت.
یافته ها :نتایج بررسی ها نشان داد عصاره آبی تمبر هندی در دوزهای  75و  100ميلی گرم بر کيلوگرم سبب
کاهش ميزان ادم (به ترتيب  )76/61±0/19 ،79/49±0/16نسبت به گروه کنترل ( )80/60±0/80گردید؛ همچنين
این عصاره سبب کاهش نفوذپذیری سد خونی -مغزی در دوزهای  75و  100ميلی ليتر بر کيلوگرم به ترتيب
( )9/05±0/79 ،9/61±0/73نسبت به گروه کنترل ( )12/75±0/81گردید.
نتيجه گيری :طبق یافته های این تحقيق پيش تيمار با عصاره آبی تمبر هندی باعث کاهش نفوذ پذیری سد
خونی -مغزی در مدل ایسکمی -خون رسانی مجدد می شود ،اما کارهای بيشتری نياز است تا این مشاهدات را
گسترش دهد.
واژه های کليدی :عصاره آبی تمبر هندی ،ادم مغزی ،سد خونی -مغزی ،موش صحرایی.

مقدمه:
سکته مغزی که از توقف دائمی یی موقی جریی
خو قسمت از مغز ن ش م شود و سومین ع می میر

خو رس ن سیستمیک به وجود م آیید ( .)2واقعیه اصیل
در طیی ایسییکم مغییزی ،تولییید رادیکیی هیی ی آزاد و

و

گونیییه هی ی ی واکنشی ی اکسیییی اسی ی کیییه بیییه خی ی طر

معلولی در بسی ری از جوامع انس ن اس ( .)1در صیور

پذیری ب الیش سبب آسیب به لیپیده  ،پیروتیین هی

زنده م ند فرد بعد از سکته عوارض چو فلج ن حییه ای از

واکن

بیید  ،مشییکیت در ح فظییه ،فکییر کییرد  ،حییر زد و

و اسید دزوکسی ریبونوکلیییک شیده و میر

حرک کرد به وجود م آید ( %15 .)2سکته ه به علی

ب عث م شیوند .رادیکی هی ی آزاد ضیمن شکسیتن سید

نیورون را

هموراژی (خونریزی دهنده) و  %85به عل ایسکم اس .

خون  -مغزی در ایج د ادم مغزی نق

ایسکم در اثر عوامل چو ترومبیوز و آمبیول و کی ه

مغزی سبب تشدید ض یعه ایسکمیک ابتدای ایج د شیده در

*

دارند ( .)3بیروز ادم

نویسنده مسئول :زنجان -دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان -مرکز تحقیقات بیولوژی -تلفنE-mail: meh_rahnema@yahoo.com،09121413969 :
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مغز م شود ()4؛ بن براین پیشگیری از توسعه ادم می توانید
در ک ه

ض یعه مغزی ایج د شده و کی ه

ن ش از سکته مغزی نق

میر

عص ره بر

و مییر

تمبر هندی بیه دلیی ترکیبی

فنلی خ صیی

ضد دردی و ضد الته ب ق ب توجه به صور وابسیته بیه
دوز ایجیی د نمییود ( .)10در مط لعییه دیگییری  Ghoneimو

داشته ب شد.

همک را به بررس فع لیی ضید آپوپتیوزی عصی ره بیر

تمبر هندی ب نی م علمی ) (Tamarindus indicaاز
دسته گی ه گلدار متعلق به زیر خی نواده ارغوانیی  ،رده دو

تمبییر هنییدی در آسیییب الق ی شییده توس ی ات ی نو در کبیید

لپه ای ه م ب شد که بوم منطقه هند و جنوب شرق آسی

موش هی ی صیحرای پرداختنید .آ هی بیی نمودنید ،دوز

اس ( .)5تمبرهندی ح وی  %55پ لی (قسیم گوشیت و

 100میل ی گییرم بییر کیلییوگرم اثییرا مح فظ ی کبییدی و

خوراک ) %34 ،دانه ب اشک ن منظم و سخ و  %11پوسیته

ضد آپوپتوزی ب الی دارد و م تواند به عنوا ییک ع می

اس ( .)6درخ تمبر هندی از  10تی

پیشیییگیری کننیییده در نظیییر گرفتیییه شیییود ( Gupta .)11و

غی م نند و الی

 24متر طو دارد .رشد این گی ه کنید اسی  ،ولی عمیر آ

همک را به بررس اثر حری تت عصی ره پ لی تمبیر هنیدی

بسی ر طوالن م ب شد ( .)7بر
سییبز و بییه رن ی

ه ی ایین درخی همیشیه

بر روی محتوای کیژ و استرس اکسیداتیو در کبد و کلییه

ه ی مرکییب و

سیدیم فلورایید پرداختنید.

سییبز روشیین هسییتند .بییر

گ ی ه ی ی اییین درخیی دارای  5گلبییر

زرد

آ ه بی کردند ،موش ه ی کیه عصی ره  200میلی گیرم

ی ن رنج و ی م ی به صیورت هسیتند .مییوه ایین

بییر کیلییوگرم عصی ره پ لی تمبییر هنییدی را دری فی کییرده

درخ لوبی م نند م ب شد و هر مییوه دارای  1تی  12هسیته

بودند ،بسی ری از اثرا ن مطلوب سیدیم فلورایید نسیب بیه

کم رن

بییه رنیی

موش ه ی صیحرای در معیر

اس که پ ل آ ترش میزه و خمییر م ننید اسی و توسی

گروه کنتیر کی ه

رشته ه ی فیبردار اح طه شده اسی  ،پوسی مییوه قهیوه ای

شده در زمینه تأثیر ترکیب

رن ی

و سییخ اس ی و گ ی ه ت ی  15س ی نت متییر طییو

دارد ( .)8بخی ی

ی فی ( .)12تی کنو مط لعی

انجی م

آنت اکسیدان و فنلی موجیود

در عص ره آب تمبیر هنیدی بیر نریو پیذیری سید خیون -
مغزی و ادم مغزی محیدود بیوده اسی  ،لیذا هید مط لعیه

بزرگی ی از میییزار کشیییوره ی م ننییید

تغذیییه عصیی ره آبیی تمبییر هنییدی بییر

آمریک ی مرکزی و شم برزی زیر کشی ایین محصیو

ح ضییر ،اثییر پییی

م ب شد و به دلی این که جمعی انس ن در کشیوره ی در

نرو پذیری سد خون  -مغیزی و ادم مغیزی در مید سیکته

ح توسعه از کمبود پروتیین در جیره غیذای روزانیه رنیج

مغزی موش صحرای م ب شد.

م برند ،این گی ه به عنوا گی ه غن از پروتیین و اسییده ی
آمینیییه ضیییروری بییید  ،مخصوصی ی ً غیییی و همچنیییین

روش بررسی:

کربوهیدرا برای انرژی و مواد معدن نظیر پت سیم ،فسیرر،

این تحقیق به روش تجرب انج م شید .میوش هی ی

کلسیم ،ویت مین  ،Cویت مین  Aو آهن در صینع دارویی و

صحرای نر ب لغ نی اد ویسیت ر در محیدوده وزنی 200-300

غذای ج یگ ه وی ه ای پیدا کرده اس ( .)8در بررس ه ی

گییرم از انسییتیتو پ سییتور ایییرا خریییداری شیید و در شییرای

فیتوشیمی ی نشی داده شیده اسی کیه حضیور بسیی ری از

 12سییی ع تییی ریک  -روشییین ی در دمییی ی  22درجیییه

فنل همچنین اسیده ی چیرب

س ی نت گییراد ب ی غییذای اسییت ندارد مییوش ه ی ی صییحرای

ضروری م نند آلر لینولنیک اسید و لینولییک اسید در دانیه،

نگهداری شدند .موش هی ی صیحرای بیه  10گیروه اصیل

ترکیب

فع م نند ترکیب

ریشه و حت بیر

ایین درخی بیه دلیی خیوا

تقسیم شیدند کیه هیر کیدام شی م  7حییوا بیود 3 .گیروه

درمی ن

ب الی که دارد ،مورد توجه م ب شد ( .)8،9در مط لعه ای به

آزم یش به مید  30روز عصی ره آبی تمبیر هنیدی را بیه

تمبر هندی در

صور خوراک و از طرییق گی واژ ،بی دوزهی ی  75 ،50و

بررس اثرا ضد الته ب و ضد دردی بر

مد ادم پنجه ن ش از ک راژینی در میوش هی ی صیحرای

 100میل لیتر بیر کیلیوگرم دری فی کردنید .گیروه کنتیر

پرداختند .نت یج این مط لعه مشخص نمود ،مصر خوراک

آب مقطر دری ف کرد و در گروه شم جراح انجی م شید،
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ول شری ک روتیدی مشیتر

طو نخ از تنه  ECAمشخص م شید .بعید از  60دقیقیه

مسیدود نگردیید .همچنیین

ایسکم  ،برقراری مجدد جری خو صور گرف .

این گروه ب عص ره تمبر هندی تیم ر نشید 2 .سی ع بعید از

استحک م سد خون  -مغیزی توسی انیدازه گییری

آخییرین تیمیی ر ،هییر گییروه اصییل تحیی جراحیی میید
( )MCAOانسداد شری می ن مغز قرار گرف  .موش هی ی

میییزا خییرو اوانییس بلییو ( )EBارزییی ب شیید .نخسیی

صحرای برای اندازه گیری میزا ادم مغزی و نریو پیذیری

موش ه ی صحرای از طریق ورید دم ،محلیو اوانیس بلیو

سیید خییون  -مغییزی از طریییق انییدازه گیییری جییذب نییوری

 %2را به اندازه  4میلی گیرم بیر کیلیوگرم بعید از  30دقیقیه

اوانس بلو به ک ر رفتند .دوزه ی انتخ ب بر اس س مط لعی

ایسکم دری ف کردند 24 .سی ع بعید از جریی مجیدد

انج م شده قبل بود (.)10

خییو  ،مییوش هیی ی صییحرای تحیی بیهوشیی از ن حیییه

ابتییدا غییی

میییوه ه ی ی ت ی زه تمبییر هنییدی را

قرسه سیینه بی ز شیدند و بی  250میلی لیتیر سی لین از طرییق

شکسیییته و قسیییم

آ را

شیدند

گوشیییت قهیییوه ای رنی ی

جدا کرده و هسته ه ی

بطن چ از وجیود اوانیس بلیو داخی رگی پی

را بیرو م آوریم .برای تهیه

عص ره  %10به  100گرم پ لی

(ت زم ن که م یع پرفیوز ب رنگی از دهلییز راسی خی ر
شود) ،سپس مغز خ ر شد و  2نیمکره از هیم جیدا شیده و

خی لص (معی د تقریبی ً

جداگ نه بررس شدند .برای اندازه گیری میزا خیرو

 25غی ) و یک لیتر آب مقطر نی ز داریم .این  2را ب

EB

هموژ شیده و بیرای

میکسر ک می مخلوط نموده ،سیپس مخلیوط بیه دسی

ب ف مغز در  2/5میل لیتر ب فر فسر

آمده را یک ب ر ب ک غذ ص ف ک میً فیلتر م کنییم و

رسوب پروتیین به آ  2/5میل لیتر اسید تری کلرواسیتیک

داخی ی بشیییر ریختیییه و در دسیییتگ ه تقطییییر در خیییی

 %60اض فه شد ،سپس  3دقیقیه بی ورتکیس هیم زده شید و

 Heidolph Rotary Evaporator, Laborota 400در

 30دقیقه در  4درجه سی نت گیراد خنیک شید .آ گی ه بیه

دم ی  60درجه س نت گراد قرار می دهییم تی هنگی م کیه

مد  30دقیقیه بی سیرع  1000دور در دقیقیه سی نتریروژ

عصی ره غلییی ح صی شییود .آ گی ه عصی ره را در تییر

گردید .در نه ی جذب نوری اوانس بلیو در بخی

شیشه ای تیره ب درپوش ریخته و ت زم استر ده در یخچی

توس اسیپکتروفتومتر ( )UV-Visible Americaدر جیذب

قرار م دهیم (.)13

 610نی نومتر انییدازه گیییری شیید و مطی بق منحنی اسییت ندارد

مییوش هیی ی صییحرای بعیید از تییوزین بیی 400

رویی

غلظ آ مح سبه گردید (.)15
 24س ع

میل گرم بر کیلیوگرم داروی کلیرا هییدرا (میر ،

پس از الق ی ایسکم  -خیو رسی ن

آلم ) بیهوش شدند .جراح مد س زی انسداد شیری

مجدد ،مغز حیوا خ ر گردید .مخچه ،پ مغزی و پی ز

می ن مغز مط بق دستورالعم  Longaو همکی را انجی م

بوی ی ی جییدا شییدند و وز خ ی لص نیمکییره ه ی ی مغییز

شد ( .)14به طور خیصه ،تح

( )WWاندازه گیری شد ،سپس وز خشک ( )DWبعد

جراح میکروسیکوپ

یک نخ بخیه ن یلو  0-3از طریق تنه شیری ک روتییدی
خیی رج ( )ECAوارد ر

شییری ن راسیی

از قرار گیرفتن  24سی ع

شیید و تیی

در آو بی دمی ی  120درجیه

س نت گراد اندازه گیری شد .در نه ی

محتوی آب مغز

رسید به شری مغیزی قیدام ( )ACAاز میی شیری

بیییییر اسییی ی س فرمیییییو ()[WW-DW)/WW]×100

ک روتیدی داخل ( )ICAب پتریگوپ التین بسته به نخ بیه

اندازه گیری شد (.)15

سم

جلو ادامه داده م شد .در اثیر تمی س نیخ بخییه و

 ،ACAجری خو از هر طر

تم م آن لیزه ب کمک نرم افیزار  SPSSو تسی

به ( MCAشری میی ن

مغز) بسیته می شید .ایین بسیته شید از طرییق احسی س
مق وم

در پیشروی نخ و ورود حیدود  20میلی متیر از

 one-way ANOVAمییورد آن ی لیز قییرار گرف ی

(روش

مق یسیه میی نگین هی  P>0/50 (LSDاز لحی

آمی ری

معن دار در نظر گرفته شد.
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یافته ها:
تأثیر دوزه ی مختلف عص ره آب تمبیر هنیدی

 100میل لیتر بر کیلوگرم در برابر گروه کنتر از نظیر

(  )Tamarindus indicaدر گییروه هی ی آزم یش ی بییر

آم ی ری معن ی دار بییود (در هییر  2مییورد  .)P>0/05در

نرو پذیری سد خون  -مغزی در نمودار شم ره  1ارائه

در گروه کنتر و

ضمن بین نیمکره ه ی راس

گردیده و نش م دهد که عص ره تمبیر هنیدی سیبب
کی ه

نرییو پییذیری سیید خییون  -مغییزی و در نتیجییه

که

اوانیس بلیو

محتوای آب مغز م گردد .غلظ

گییروه دوز  50اخییتی

وچ

معنیی داری وجییود داشیی

( ،)P>0/05ام ی بییین نیمکییره ه ی ی راس ی

و چی

در

گروه ه ی تیم ر شده ب دوزهی ی  75و  100میلی لیتیر

در نیمکره آسیب دیده (نیمکره راس ) در گروه هی ی

بر کیلوگرم اختی

تیم ر شده ب عص ره تمبیر هنیدی ،در مق یسیه بی گیروه

(( .)P<0/05در تصویر شم ره  1اوانس بلو خ ر شده

کنتر ک ه

ی فی

و ایین کی ه

در دوزهی ی  75و

آم ری معن داری وجود نداشی

از عروق نش داده شده اس ).

نمودار شماره  :1نمایانگر آثار دوزهای مختلف بر سد خونی -مغزی در گروه های آزمایشی مختلف در نيمکره راست و
چپ مغز  N= 7 .P<0/05رت در هر گروه آزمایشی

گروه شم

گروه کنترل

گروه دوز 50

گروه دوز 75

گروه دوز 100

تصویر شماره  :1نمونه ای از تصاویر تهيه شده از مغز حيوانات مورد مطالعه  24ساعت پس از اتمام جراحی
در ناحیه ایسکمیک اوانس بلو خارج شده از عروق به رنگ آبی تیره و با فلش مشخص شده است.
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ایسکم

مغزی سبب افزای

معن

در ح ل که در دوز  50میل لیتر بر کیلوگرم وز بد

دار آب

مغزی در نیمکره آسیب دیده (نیمکره راس ) در مق ب
نیمکره ی س لم در گروه کنتر م
 75و  100میل

این ک ه

شود .دوزه ی

معن دار نبود؛ همچنین میزا محتوی آب

مغزی بین نیمکره راس

و چ

در گروه عص ره

لیتر بر کیلوگرم وز بد عص ره

تمبر هندی ب دوز  50میل لیتر معن دار بود ،در ح ل

تمبر هندی محتوی آب مغز را در نیمکره آسیب دیده

در میزا

که

دادند و ک ه

شد که از لح

که در دوز  75و  100میل

آدم مغزی در این  2گروه دیده
آم ری معن

لیتر اختیف

آسیب مغزی بین  2نیمکره وجود نداش

دار بود (.)P>0/05

(نمودار

شم ره  2و تصویر شم ره .)2

نمودار شماره  :2نمایانگر آثار دوزهای مختلف بر ميزان ادم مغزی در گروه های آزمایشی مختلف در نيمکره راست و
چپ مغز N= 7 ،P<0/05رت در هر گروه آزمایشی

گروه شم

گروه کنترل

گروه دوز 50

گروه دوز 75

گروه دوز 100

تصویر شماره  :2نمونه ای از تصاویر تهيه شده از مغز حيوانات مورد مطالعه  24ساعت پس از اتمام جراحی
تصاویرکه با فلش نمایش داده شده است تاثیر دوزهای مختلف عصاره آبی تمبرهندی را بر میزان ادم مغزی نشان می دهد.
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اثر پیش تغذیه عصاره آبی تمر هندی در موش صحرایی

بحث:
نت یج ایین مط لعیه نشی داد پیی

ایسکم شیود ( .)20یکی از محصیوال جی نب تولیید

تیمی ر توسی

عص ره آب تمبر هندی در گیروه هی ی آزم یشی سیبب
کی ه

ترکیب ی
اس

نرو پییذیری سیید خییون  -مغییزی و ادم مغییزی

پییر انییرژی در بیید  ،رادیک ی ه ی ی اکسییی

( .)21حضور فراوا اکسی

در ب ف

ه ی هیوازی

م شود .این اثر در پ یین ترین دوز عص ره تمبیر هنیدی

مث ی مغییز م ی توانیید اییین مولکییو ه ی ی حی ی ت را بییه

یعن دوز  50میلی لیتیر بیر کیلیوگرم دییده نمی شیود.

کیه بسیی ر مهلیک هسینتد

مغیز دخ لی

مک نیسم ه ی که در صدمه به ب ف

در  2مرحله ،ایسکم که به دلی ک ه

گونه هی ی واکنشی اکسیی
تبدی کند ( .)22افزای

دارنید

گونه ه ی واکنش اکسی

در

جری خو در

مغز سبب آسیب اکسیداتیو به همه اجزای سلول توسی

موضع مربوطه ایج د م شود و در مرحله ریپرفیوژ کیه

تغییر در ب زه ی اسییده ی نوکلیییک ،شکسیتن اسیکل

بعد از مد زمی ن

 DNAدر  2فرم تک و دو رشیته ای و شکسیتن ب زهی ی

در اثر ب زگش

جری خو به ب ف

که از ایسکم م گذرد صدمه ایج د م شود ،متر و

گلیکوزیل بین ریبوز و ب زه م شود .ایسیکم مغیزی

ب فی

مغییز از

توسیی تولییید آبشیی ری از وقیی یع متیی بولیک  ،بیی تولییید

هسییتند .ب ی وقییو ایسییکم و محرومی ی

و گلوکز ،سیلو عصیب دچی ر کی ه

خییره

رادیک ه ی آزاد اکسی و نیتروژ  ،سبب تشیدید آسییب

انرژی م شود و پروسه ه ی وابسته به انیرژی کیه بیرای

سلول م گردد ( .)23آسیب ن ش از رادیکی هی ی آزاد

اکسی

بق سلو الزم اس

دچ ر اختی م گردد ( .)17،16در

مراح اولیه الق ی ایسکم  ،افزای

تولید رادیک ه ی

آزاد به طور انک ر ن پذیری در تشکی و پیشرف
مغزی ن ش از ایسکم نق

مک نیسم اسی

کیه در ف زهی ی اولییه ایسیکم شیرو

م ی شییود و یکی از وقی یع اصییل در اییین زمی وقییو
پراکسیداسیییو لیپییید اسیی

ضی یعه

عمیده ای دارنید( .)18هیم

( .)24اسییترس اکسیییداتیو

میی توانیید بییه صییور مسییتقیم توسیی آسیییب بییه

چنین آسیب ه ی که در اثر خو رسی ن مجیدد ایجی د

فسیییرولیپیده ی غشی ی ی و نوکلیوتییییده بیییه صیییور

م شوند ،در نتیجه آزاد سی زی فی کتور هی ی التهی ب و

غیر مستقیم از طریق می نج گری در آبشی ره ی سیلول

ضیی یعه دییییده مغیییزی

سبب آسییب مغیزی شیود ( .)25مولکیو هی ی التهی ب

رادیکی ی هی ی ی آزاد در ب فی ی

م ب شد( .)19مت لوپروتیین ز هی ی م تریکسی ()MMP9

( NF-KB )Nuclearfactor KBیک ی از اصییل تییرین

یک خ نواده از آنزیم ه ی پروتیولیتیک دارای اتص ال

اهدا داخ سلول استرس ه ی اکسیداتیو م ب شید .ایین

عنصییر روی ( )Znبییوده کییه قیی در بییه تجزیییه اجییزای

مولکیو هی بیه وسییله تعیداد زیی دی از ف کتورهی از جملیه

مییی تریکس خییی ر سییییلول در شییییرای گونییی گو

هیپرگلیسم  ،اسیده ی چرب آزاد و سیتوکین ه ی التهی ب

فیزیولوژیکییو پ توبیولوژیییک هسییتند .الیییه ب ی زا نق ی

فعی می گییردد .بیی بییی

عمییده ای در حریی نرو پییذیری سیید خییون  -مغییزی

بیمیی ری هیی ی میییزمن م ننییید دی بیی و تصیییلب شیییرایین

( )BBBایر م کند و در می  MMPه 2 ،ت ی آ ه از

( )Atherosclerosisمش هده م شیود .ی فتیه هی ی اخییر در

جمله  MMP-2و  MMP-9ق در بیه تجزییه غشی ی پ ییه

مورد شن س ی و بررس مولکو هی ی هید جدیید بیرای

اندوتلی هستند و منجر به ب ز شد سید خیون  -مغیزی

عم آنت اکسیدا ه نش داده اس که آنت اکسیدا هی

م شوند .در شرای پ تولوژی ایسیکم  -خیو رسی ن

ق در هستند مسیر  NF-KBرا مه ر کننید .مولکیو

مجییدد ،هضییم الیییه ب ی زا انییدوتلی  2س ی ع

بعیید از

ایسییکم شییرو میی شییود کییه ممکیین اسیی

ب عییث

نرو پذیری سد خون  -مغزی چند س ع

از حیید  NF-KBدر بعضی از

NF-KB

عیوه بر تأثیر بر س یر ف کتوره ی الته ب  ،ق در اسی ب عیث
افییزای

پس از شیرو

 MMP9شییود ( .)26آنت ی اکسیییدا ه ی همچییو

ویتیی مین  Cبیی
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جلوگیری م کننید Ranjan .و همکی را نشی دادنید کیه
تجویز روزانه ویتی مین  Cدر پریمی

پرداختند .موش هی عصی ره تمبیر هنیدی را بی دوزهی ی
 100و  200میل گرم بیر کیلیوگرم وز بید بیه مید

هی منجیر بیه کی ه

 50درصدی حجم انری رکتوس در مق یسیه بی گیروه شی هد
م ی گییردد ( .)27مط لع ی

 45روز دری ف

متعییددی بییر ت یأثیر ویت ی مین C

(اسییییید آسییییکوربیک) بییییر افییییزای

نمودند .آ ه بی کردنید میوش هی ی

که عص ره  200میل گیرم بیر کیلیوگرم تمبیر هنیدی را
دری ف

مهیییی ر کننییییده

کرده بودند ،ک ه

ق ب توجه در محصوال

( )Tissue- Type Plasminogen activator= TPAبی

پراکسیداسیییو ش ی م گلوت ی تیو و همچنییین محتییوای

ن م ک م  Activator-1Plasminogenیی  PAI-1تأکیید

گلیکیییوژ بعییید از القیی ی دی بیی

نشیی دادنییید (.)34

کرده اند که بیشتر آ ه در مید هی ی سیکته خوکچیه

 Sandaramو همکی ی را بیییه بررسی ی اثیییر ضییید درد و

هندی انج م شده اس

ضد الته ب تمبر هندی بر روی مر ص پرداختنید .نتی یج

و نش م دهد که  TPAدرون

این مط لعه نش داد بسی ری از ف کتوره ی التهی ب م ننید

ترش ی شییده پییس از سییکته ،در شییرای مختلییف ب عییث
افزای

اینترلییوکین  IL-23 ،IL-6و سیکلواکسییی ن ز  2کیی ه

 MMP9م شود .ویت مین هی ی آنتی اکسییدا

م نند ویت مین Cب فع کیرد

م ی بد .آ ه بی کردند عص ره تمبر هندی می توانید

 PAI-1ب عیث مهی ر TPA

میی شییوند و در نتیجییه از افییزای

به عنوا یک ع م قوی برای پیشگیری از عوام الته ب

 MMP9جلییوگیری

م کنند ( .)29،28ب توجه به این که میزا رادیک ه ی

میوثر واقیع شیود ( .)35در مط لعیه دیگییری  Adedayoو

آزاد ( )30و مقدار آنزیم  MMP9درسکته مغزی افیزای

همک را به بررس اثر حر تت تمبیر هنیدی در کی ه

میی ی بیید و اییین امییر ب عییث افییزای

میزا استرس اکسیداتیو در موش ه ی دی بت پرداختنید.

نرو پییذیری سیید

خون  -مغزی م گردد ( .)31آنت اکسیدا هی از جملیه

نت یج این مط لعیه مشیخص نمیود ،تمبیر هنیدی بیه دلیی

ویت مین  Cم توانند ب خنث کرد رادیکی هی ی آزاد و

محتییییوای بیییی الی پییییروتیین ،ویتیییی مین  Cو ترفییییی
آنت اکسییدان ب عیث حر تی

به دام انداختن آ هی و مهی ر فع لیی آنیزیم  ،MMP9بیه
صییور غیییر مسییتقیم سییبب کیی ه
خون  -مغزی شوند .از طر

بف

نرو پییذیری سیید

م کنند .در مط لع

اسیترس اکسییداتیو شیده و ییک

ک هنده من سب برای قند خیو اسی

دیگر ،این آنت اکسیدا ه

(Martinello .)36

و همک را دری فتند که تمبر هنیدی بی توجیه بیه داشیتن

ب ی مه ی ر رادیک ی ه ی ی آزاد از آسیییب مسییتقیم بییه سیید
خییون  -مغییزی و افییزای

کبدی و کی ه

و جلیوگیری از آسییب

فع لی

نرو پییذیری آ جلییوگیری

فع لیی

ه ی آنتی اکسییدان از طرییق افیزای

اخیر که بیه بررسی پی توفیزیولوژی

آنزیم ه ی سوپر اکسید دیسموت ز ،گلوت تیو پراکسیداز

اسیترس اکسییداتیو و التهی ب

ح صی از

این واقعه پرداخته اند ،نق

و ک ت الز در بهبود تصلب شرایین و ضی یع

دارد ( .)9در مط لعه ح ضیر مییزا نرو پیذیری

در گسترش آسیب ن ش از ایسکم مغزی و خو رس ن

آ نق

مجدد به وضیو مشیخص شیده اسی ( .)33،32بیر ایین

سد خون  -مغزی همچنین محتوی آب مغزی در گیروه

اس س به نظر م رسد که در مط لعه ح ضیر نییز کی ه

دری ف

میییزا نرو پییذیری سیید خییون  -مغییزی و محتییوی آب

میل لیتر بر کیلیوگرم وز بید نسیب
کم تر بود که احتم الً به عل

مغزی به دلی استر ده از عص ره آب تمبر هندی بوده که
آ هم به عل
مط لعی ی

بیه گیروه شی هد

اثیرا آنتی اکسییدان و

فنل موجود در تمبر هندی م ب شد .این ترکیبی

اثرا آنت اکسیدان این ترکیب گی ه

اس  .نت یج بیه دسی

کننده عص ره تمبر هندی در دوزه ی  75و 100

بعید

از جذب از دستگ ه گوارش وارد جری خو م شوند

آمیده از ایین تحقییق بی برخی از

و بخش از آ ه پس از انتق به مغز به علی

انجی ی م شیییده همخیییوان دارد ،بیییرای مثی ی

خ صیی

محلو بود در چرب  ،از سد خیون  -مغیزی گذشیته و

 Bhautkarو همک را بیه بررسی اثیر آنتی اکسییدان

وارد قسم

تمبییر هنییدی در مییوش هی ی دیی بت ن شی از آلوکس ی
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آسیب ه ی ن ش از

اثر پیش تغذیه عصاره آبی تمر هندی در موش صحرایی

عص ره آب تمبرهندی برای ک ه

ب عث اثرا

. سکته مغزی مورد نی ز اس

پل فن ه و اثرا هم افزای این ترکیب

قیییوی آنتی ی اکسییییدان روی رادیکی ی هییی ی آزاد و
 در، خو رس ن
داده و

:تشکر و قدردانی

اسیده ی م شوند که به دنب ک ه

این مح تجمع پیدا کرده اند و ب آ ه واکین

نویسندگ مق له بر خود واجب م دانند ت از

ایین

بیولییوژی دانشییگ ه آزاد

رادیک هی بی لیپییده ی موجیود در غشی ی نیورو هی

ک رکنیی مرکییز تحقیقیی

و جنی ب آقی ی دکتیر ن صیری عضیو
آم ر زیسیت بیه دلیی

 احتمی الً محتیوای بی الی میواد.)37( جلوگیری م شود

اسیم زنج

علم دانشگ ه ب گرای

 به ایین ترتییب از واکین.آ ه را خنث م کنند

آنت اکسیدان و فنل تمبر هنیدی می توانید دلیلی بیر

هیی

 مغزی و ادم مغیزی- میزا نرو پذیری سد خون

کمک ه ی بی دریغشی در انجی م ک رهی ی آمی ری

زی دی برای مشیخص کیرد اثیر

.تشکر و قدردان نم یند

که

ب شد هر چند مط لع
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Background and aims: Recent studies suggest that Tamarindus indica extracts suppress
inflammation and reduce stress oxidative injury. This study was aimed to determine the
relationship between the effect of pre-nutrition Tamarindus indica extracts on blood brain-barrier
permeability and brain edema in rat.
Methods: In this study, 70 male Wistar rats divided to 10 groups. The control group received
distilled water, while therapy and ischemia induction were not done for sham group. Three
treatment groups received doses of Tamarindus indica extracts with 50, 75 and 100 ml/kg of
body weight for 30 days. Two hours after the last dose, all the groups were divided to subgroups
of MCAO (Middle Cerebral Artery Occlusion) in order to measure of blood-brain barrier
permeability and brain edema. Data were analyzed using ANOVA and followed up LSD test.
Results: Results indicated that the aqueous extracts Tamarindus indica reduced brain edema in
75, and 100 dosages (79.49±0.16, and 76.61±0.19, respectively) compared with the control group
(80.60±0.08).They also reduced the permeability of the blood- brain barrier in experimental
groups of 75 and 100 ml/kg (9.61±0.73, and 9.05±0.79, respectively), compared with the control
group (12.75±0.81).
Conclusion: According to the results of this study, pre-treatment with Tamarindus indica
extracts can reduce the permeability of the blood brain-barrier and brain edema in a model of
ischemia- reperfusion in rats. But still more studies are needed to extend these observations.
Keywords: Tamarindus aqueous extracts, Brain edema, Blood brain- barrier.
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