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چکیده
دیابت در طول دوران بارداری ،باعث القای اختالالت تکاملی در بخشهای مختلف سیستم عصبی مرکزی از جمله نخاع میگردد .هدف
از این پژوهش مطالعه تغییرات هیستومورفومتریک حاصل از عصاره  Panax ginsengبر ناحیه کمری–خاجی نخاع در جنینهای  81روزه
موشهای صحرایی مادران دیابتی بود .تعداد  81موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل شاهد غیر دیابتی ،غیر دیابتی دریافتکننده عصاره،
شاهد دیابتی و دیابتی دریافتکننده عصاره تقسیم گردید .دیابت در موشهای گروه های دیابتی توسط داروی استرپتوزوتوسین القا گردید و هر
چهار گروه با جفتگیری طبیعی باردار شدند .گروههای دریافتکننده عصاره در طول بارداری روزانه بهمیزان  044میلیگرم بر کیلوگرم وزن
بدن عصاره جینسنگ قرمز را بهصورت خوراکی دریافت کردند .در روز هجدهم بارداری موشهای مادر از هر چهار گروه مورد مطالعه ،بیهوش
و جنینهای آنها خارج گردید .جهت انجام مطالعه هیستومورفومتریک ناحیه کمری-خاجی نخاع بههمراه ستون مهرهها از سایر بخشهای جنین
جدا گردید و پس از بهکارگیری روشهای بافتشناسی ،برخی فاکتورهای بافتی آن اندازهگیری گردید .در پایان اطالعات بهدست آمده با استفاده
از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری آنالـیز واریانس یکطرفه و تست دانکن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ( .)P≤4/40کاهش معنیداری
در قطر عرضی نخاع و تعداد سلولهای ماده خاکستری و سفید نخاع و افزایش معنیداری در قطر عمودی کانال مرکزی نخاع در گروه شاهد
دیابتی نسبت به گروههای غیر دیابتی در جنینهای  81روزه مشاهده گردید ( .)P≤4/40عصاره  Panax ginsengاز طریق افزایش تولید هورمون
انسولین ،قادر به کنترل هپیرگلیسمی در مادران دیابتی باردار و کاهش اختالالت حاصل از دیابت بر ناحیه کمری-خاجی نخاع در جنینهای آنها
میشود.
کلمات کلیدی :دیابت شیرین ،دیابت بارداری ،نخاع ،عصاره  ،Panax ginsengاسترپتوزوتوسین
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مقدمه
ديابت شیرين ،1يك بیماری متابولیت پیشرونده مزمن است که
با افزايش قند خون تشخیص داده میشود ( Luis-Rodriguezو
همکاران2612 ،؛  Balakumarو همکاران .)2662 ،افزايش قند خون
بهدلیل عدم جذب سلولی قند خون در اثر کاهش ترشح انسولین
(ديابت نوع  )1و يا مقاومت سلولهای بدن در برابر انسولین (ديابت
نوع  )2ايجاد میشود ( Luis-Rodriguezو همکاران2612 ،؛ Balakumar
و همکاران2662 ،؛  Nakamuraو همکاران .)2660 ،ديابت سبب بروز
عوارض جانبی بسیار زيادی ازجمله ،retinopathy ،nephropathy
 neuropathyو  atherosclerosisمیگردد .دستگاه عصبی يکی از
مهمترين دستگاههايی است که در اثر ديابت آسیب میبیند (،Jones
 ،)2661بهطوریکه آسیب به اعصاب دستگاه گوارش و ناحیه تولید
مثلی و نیز درگیری اعصاب حسی گزارش شده است ( Harrisonو
همکاران.)2666 ،
جنین در دوران بارداری تحت تأثیر تغییرات هورمونی و متابولیکی
بدن مادر قرار دارد و اين تغییرات میتواند اثرات قابل مالحظهای بر
رشد و نمو ارگانهای مختلف بدن جنین ايجاد کند ( Nakamuraو
همکاران .)2660 ،مطالعات نشان داده است که ديابت مادری اثرات
ناهنجاریزای شديدی بر روی دستگاههای ادراری ،عصبی و قلبی
عروقی جنین دارد ( Chungو  .)1291 ،Myrianthopoulosمیزان
ناهنجاریهای شديد در نوزادان مادران باردار ديابتی  2تا  4برابر اين
میزان در مادران غیر ديابتی است ( .)1221 ،Drazancicاگرچه ديابت
بارداری در انسان در هفته  24بارداری رخ میدهد اما مواردی از
تشکیل غیرطبیعی مغز ،نخاع و ستون مهرهها در نوزادان مادران ديابتی
ديده شده است ( Abergو همکاران .)2662 ،ديابت مادری با ايجاد
هیپرگلیسمی و هیپرانسولینیسم در جنین سبب توقف تولید نوروپپتید
 Yکه از میانجیهای عصبی مهم در مغز است ،میگردد ( Singhو
همکاران .) 1229،مطالعات نشان داده است که ديابت مادری میتواند
باعث بروز تغییراتی در بخشهای مختلف سیستم اعصاب مرکزی از
جمله ناحیه کمری-خاجی نخاع در جنینها و نوزادان موش صحرايی
گردد و ابعاد نخاع و تعداد نورونها را در اين ناحیه تحت تأثیر قرار
دهد ( Khaksarو همکاران2611 ،2612 ،؛  Hematianو همکاران،
2616؛  Khaksarو همکاران .)2616 ،با وجود پیشرفت فراوان در
کنترل عوارض ديابت در زنان باردار ريسك تولد نوزادان ناهنجار در
آنها همچنان بهطور معنیداری بیش از جمعیت سالم است (Mills
1

Diabetes mellitus
Rebound phenomenon or Somogyi
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و همکاران1221 ،؛  Leaو همکاران .)1220 ،براساس فرضیههای
موجود ارتباط مثبتی بین کنترل ضعیف ديابت در اوايل بارداری و
آنومالیهای مهم مادرزادی وجود دارد .برخی از اين آنومالیها عبارتند
از،hyperthrophic cardiomyopathy ،meningocele ،anencephaly :
حاالت غیرطبیعی در مغز ،نخاع ،مهرهها و مجاری ادراری ( Abergو
همکاران2662 ،؛ .)1221 ،Martinez
امروزه بهدلیل اثرات جانبی زيانبار ناشی از مصرف انسولین و
داروهای خوراکی کاهنده قند خون ،بیماران ديابتی تمايل زيادی به
مصرف ترکیبات و داروهای گیاهی دارند ( Sreelathaو ،Inbavalli
 .)2612بهعنوان مثال عوارضی مانند کهیر ،هیپوگلیسمی ،هیپرگلیسمی،
پديده ريباند يا سوموگی ،2لیپوآتروفی ،خارش ،تورم ،قرمزی ،گرمی
در محل تزريق و آنافیالکسی از عوارض انسولین میباشد و عوارضی
نظیر سردرد ،سرگیجه ،اسهال ،تهوع ،استفراغ ،درد شکمی،هیپوگلیسمی
و عفونت دستگاه تنفس فوقانی بهدنبال مصرف متفورمین ذکر شده
است ( .)2661 ،Rogerاز سوی ديگر استفاده مستمر از داروهای ضد
ديابتی خوراکی ،بهدلیل تخريب عملکرد سلولهای بتای پانکراس،
نمیتواند پاسخگوی کاهش قند خون در درازمدت باشد (،Skyler
2664؛  .)2662 ،Charpentierگیاهان دارويی منابع غنی از آنتی
اکسیدانهای طبیعی هستند که در طب سنتی برای کنترل و درمان
بسیاری از بیماریها از جمله ديابت بهکار میروند .اثرات کاهندگی
قند خون در بسیاری از گیاهان دارويی در نمونههای حیوانی و
آزمايشهای بالینی بررسی و تأيید شده است ( Omarو همکاران،
.)2616
در اين تحقیق از ريشه گیاه  Panax ginsengاز خانواده Araliaceae
استفاده شده است .جینسنگ يك گیاه دارويی شناخته شده در طب
سنتی شرقی است و غالباً بهعنوان سلطان گیاهان دارويی توصیف
میشود .در دهههای اخیر در اياالت متحده ،ريشه جینسنگ بهعنوان
يك مکمل غذايی مورد توجه قرار گرفته است .در طب شرقی،
جینسنگ معموالً در درمان ديابت مورد استفاده قرار میگیرد ( Xieو
همکاران .)2661 ،خاصیت دارويی گیاه جینسنگ مربوط به ريشه آن
است .ريشه اين گیاه دارای ترکیبات فعال مانند ساپونینهای تریترپنی،
روغنهای ضروری ،پلیاستیلن ،پلیساکاريد ،پپتیدوگلیکان ،ترکیبات
نتیروژنی ،اسیدهای چرب ،کربوئیدراتها و ترکیبات فنولی میباشد
1
( .)1221 ،Kumarمهمترين جزء فعال اين گیاه ،جینسنوزايدها
(ساپونینها) هستند که فعالیتهای فارماکولوژيکی متعدد ازجمله
خاصیت کاهندگی قند خون و ضد ديابتی را دارند ( Atteleو همکاران،
Gensenosides

2
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 .)1222تاکنون مطالعات بیشماری در ارتباط با اثر ضد ديابتی و
کاهندگی قند خون اين گیاه انجام شده است ( Parkو همکاران،
2614؛  Shishtarو 2614 ،Jovanovski؛ 2611 ،Arafa؛  Hongو
همکاران2611 ،؛  Rayaو همکاران2611 ،؛  Leeو 2611 ،Yun؛
 .)2611 ،Sawiressنتايج مطالعه  Liuو همکاران ( )2661نشان داد
که تجويز خوراکی ريشه جینسنگ بهمدت چهار هفته باعث کاهش
میزان گلوکز خون در موش صحرايی میگردد .جینسنگ و
جینسنوزايدهای استخراج شده از ريشه اين گیاه ،عالوه بر کنترل
ديابت ،اثرات گستردهای بر عملکرد سیستم عصبی مرکزی دارد .اين
اثرات شامل افزايش بقای نورونها ،رشد و گسترش زوائد نورونی و
جلوگیری از مرگ نورونها در برابر عوامل آسیبرسان مختلف
میباشد ( Radadو همکاران .)2664 ،ديابت بارداری پیامدهای متعدد
و خطرناکی در سیستم اعصاب مرکزی جنین بههمراه دارد (Khaksar
و همکاران2611 ،2612 ،؛  Hematianو همکاران2616 ،؛ Khaksar
و همکاران .)2616 ،نظر به خاصیت هیپوگلیسمیك ريشه گیاه جینسنگ
و اينکه در ايران تاکنون مطالعهای در ارتباط با تأثیر اين گیاه در
کاهش قند خون مادران باردار ديابتی انجام نشده است ،بنابراين هدف
از اين پژوهش مطالعه تغییرات هیستومورفومتريك حاصل از تجويز
عصاره الکلی ريشه گیاه  Panax ginsengبر ناحیه کمری-خاجی نخاع
در جنینهای  11روزه موشهای صحرايی ديابتی بود.

مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی :تعداد  10موش صحرايی سفید ماده
بالغ از نژاد  Sprague dawleyبا وزن 266-216گرم و  1سر موش
صحرايی نر با وزن  216-166گرم از مؤسسه حیوانات آزمايشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد .موشها ،در شرايط آزمايشگاهی
يعنی قرارگیری بهمدت 12ساعت در تاريکی و  12ساعت در روشنايی
و نیز درجه حرارت  26-22درجه سانتی گراد ،قرار گرفتند و بهمنظور
تطابق با محیط جديد بهمدت  16روز با غذای استاندارد و آب کافی
تغذيه شدند .درون هر قفس دو قطعه موش قرار گرفت.
آمادهسازی عصاره الکلی :پس از تهیه ريشه خام گیاه

Panax

 ginsengو تأيید آن توسط بخش گیاهان دارويی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،اين ريشه در دمای  166درجه سانتیگراد بهمدت دو ساعت
بخارپز شد .پس از اين مرحله ريشهها در دمای  06درجه سانتیگراد
خشك شدند .فرآورده حاصل ،جینسنگ قرمز ( )red ginsengنامیده
میشود ( Leeو همکاران .)2611 ،ريشههای جینسنگ قرمز توسط
آسیاب برقی ،پودر شد 1666 .گرم از پودر ريشه جینسنگ قرمز در
 2لیتر اتانول  26درصد خیسانده و بهمدت  1روز در يخچال

نگهداری و اين مخلوط روزانه بههم زده میشد .پس از گذشت پنج
روز محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد و درون آون  19درجه
سانتیگراد خشك گرديد ( Rayaو همکاران .)2611 ،پودر خشك شده
عصاره جینسنگ قرمز ،روزانه بهمیزان مصرف مورد نیاز ،در آب حل و
توسط لوله دهانی مخصوص (نیدل گاواژ) به حیوانات خورانده شد.
گروههای مورد مطالعه :پس از  16روز موشهای ماده بهصورت
تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند :گروه اول که ديابتی نشدند و در
طول بارداری روزانه معادل حجم گروههای دوم و چهارم آب مقطر را
بهصورت خوراکی دريافت کردند (گروه شاهد غیر ديابتی) .گروه دوم
که ديابتی نشدند و در طول بارداری روزانه بهمیزان  466میلیگرم
بر کیلوگرم وزن بدن عصاره جینسنگ قرمز را بهصورت خوراکی
دريافت کردند (گروه غیر ديابتی دريافت کننده عصاره) ( Rayaو
همکاران .)2611 ،گروه سوم که ديابتی شدند و در طول بارداری
روزانه معادل حجم گروههای دوم و چهارم آب مقطر را بهصورت
خوراکی دريافت کردند (گروه شاهد ديابتی) .گروه چهارم که ديابتی
شدند و در طول بارداری روزانه بهمیزان  466میلیگرم بر کیلوگرم
وزن بدن عصاره جینسنگ قرمز را بهصورت خوراکی دريافت کردند
(گروه ديابتی دريافتکننده عصاره) ( Rayaو همکاران.)2611 ،
ایجاد دیابت القایی در موشهای صحرایی :برای ديابتی کردن
موشها از داروی  Streptozotocinاستفاده شد .اين دارو با دوز 16
میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن و بهصورت داخل صفاقی به موشهای
گروه سوم و چهارم تزريق شد ( Anwarو 2664 ،Meki؛ Wyngaarden
و  .)1212 ،Smithاسترپتوزوتوسین يك داروی ضدسرطان است که
سلولهای بتای پانکراس را تخريب میکند ( Anwarو .)2664 ،Meki
آزمايش قند خون قبل از تزريق ،يك روز و  16روز بعد از تزريق برای
برای تأيید ديابت انجام شد .مبنای ديابتی شدن ،قند خون باالتر از
 216میلیگرم/دسیلیتر درنظر گرفته شد ( Jafariو .)2612 ،Khaksar
انجام آزمایش :پس از تثبیت ديابت (افزايش قند خون و افزايش
حجم ادرار) ،موشها برای ايجاد باروری در مرحله استروس سیکل
جنسی (با توجه به گسترش واژن) ،در کنار موش نر قرار داده شد.
تأيید جفتگیری با روش مشاهده پالکهای واژينال انجام میگرفت.
در طول دوره بارداری چهار گروه مورد آزمايش قرار گرفتند .با توجه
به اينکه تشکیل سیستم عصبی در موش صحرايی بعد از روز  2جنینی
شروع خواهد شد ،بنابراين در روز هجدهم بارداری موشهای مادر از
هر چهار گروه مورد مطالعه ،بیهوش و جنینهای آنها خارج گرديد
تا مراحل روند تشکیل و تکامل سیستم عصبی مرکزی آنها مورد
بررسی هیستومورفومتريك قرار گیرد .در هر گروه حداقل  1جنین
بررسی شد.
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تهیه مقاطع بافتشناسی و مطالعات هیستومورفومتریک:
جهت انجام مطالعه هیستومورفومتريك ،ناحیه کمری-خاجی نخاع
بههمراه ستون مهرهها از ساير بخشهای جنین جدا گرديد و پس از
شستشو با سرم فیزيولوژی ،نمونهها بهمدت  24ساعت در محلول بافر
فرمالین  16درصد تثبیت گرديد .پس از نوسازی محلول فیکساتیو،
نمونهها بهمدت  92ساعت ديگر در محلول مذکور قرار گرفت .پس از
انجام مراحل آمادهسازی بافتی ،تهیه بلوکهای پارافینی و ايجاد
برشهای سريال  1میکرونی از بلوکها و قرارگیری برشها بر روی
المهای میکروسکوپی ،مقاطع با هماتوکسیلین -ائوزين و ماسون تری
کروم سبز رنگآمیزی شدند .سپس موارد زير توسط میکروسکوپ
نوری مطالعه و اندازهگیری گرديد :قطر عرضی و عمودی نخاع ،قطر
عرضی و عمودی کانال مرکزی نخاع ،نسبت ماده خاکستری به ماده
سفید ،تعداد سلولهای نوروگلی ماده سفید در واحد سطح ،تعداد
نورونها و سلولهای نوروگلی ماده خاکستری در واحد سطح و ارتفاع
سلولهای اپانديم کانال مرکزی .اندازهگیریها به دو روش استاندارد
میکرومتری (دستی) و میکروسکوپ نوری ( Olympus BX11ساخت
کشور ژاپن) و نرمافزار  Olysiaانجام شد .جهت شمارش سلولی حداقل
 0منطقه در ماده سفید (نوروگلی) و خاکستری (نورون و نوروگلی)

شاخ قدامی و خلفی از هر مقطع مورد بررسی قرار گرفت و میانگین
آنها بهطور جداگانه ثبت شد.
آنالیز آماری :اطالعات بهدست آمده با استفاده از نرمافزار SPSS

و آزمونهای آماری آنالـیز واريانس يكطرفه و تست دانکن مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت .مرز استنتاج آماری  P≤6/61بود.

نتایج
جدول  1و شکل  1نشاندهنده میانگین±انحراف معیار تعداد
سلولها و ابعاد نخاع در ناحیه شبکه کمری-خاجی جنینهای 11
روزه هر چهار گروه مورد مطالعه موشهای صحرايی است .همانطور
که در اين جدول مشاهده میشود کاهش معنیداری در قطر عرضی
نخاع در ناحیه شبکه کمری–خاجی در جنینهای  11روزه گروه شاهد
مادران ديابتی نسبت به جنینهای  11روزه دو گروه مادران غیرديابتی
وجود داشته است ( .)P≤6/61قطر عرضی نخاع در جنینهای مادران
ديابتی دريافتکننده عصاره نسبت به هیچکدام از گروههای مورد
مطالعه در اين تحقیق تفاوت معنیداری را نشان نداد (.)P>6/61

جدول  :1مقایسه میانگین  ±انحراف معیار تعداد سلولها و ابعاد نخاع در ناحیه کمری-خاجی جنینهای  11روزه در چهار گروه مورد مطالعه
مادران غیردیابتی
فاکتورهای مورد مطالعه
قطر عرضی نخاع (میکرومتر)
قطر عمودی نخاع (میکرومتر)
قطر عرضی کانال مرکزی نخاع (میکرومتر)
قطر عمودی کانال مرکزی نخاع (میکرومتر)
ارتفاع سلولهای اپانديم (میکرومتر)
تعداد سلولهای ماده خاکستری (تعداد/واحد سطح)
تعداد سلولهای ماده سفید (تعداد/واحد سطح)

نسبت ماده خاکستری به سفید

مادران دیابتی

شاهد

عصاره جینسنگ

119/11 ± 21/42
402/40 ± 12/41
12/11 ± 1/21
160/12 ± 1/42 A
1/21 ± 1/11
2161/40 ± 242/10 A
141/02 ± 16/11 A
2/11 ± 6/22

122/01 ± 21/12
401/41 ± 26/19
11/64 ± 4/12
161/10 ± 2/11 A
1/11 ± 6/22
2910/91 ± 211/12 A
112/11 ± 21/11 A
2/92 ± 6/12

A

A

شاهد
410/24 ± 19/01
411/19 ± 22/21
20/11 ± 2/10
119/44 ± 16/11 B
9/24 ± 1/62
2601/29 ± 210/11 B
201/10 ± 29/12 B
2/12 ± 6/12
B

عصاره جینسنگ
161/11 ± 10/91
491/10 ± 21/11
21/21 ± 1/11
124/12 ± 11/62 AB
9/10 ± 1/61
2161/40 ± 221/10 AB
212/21 ± 21/11 AB
2/01 ± 6/24
AB

حروف انگلیسی غیرمشابه در رديفهای افقی نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P≤6/61

هرچند میزان اين فاکتور در جنینهای اين گروه نسبت به جنینهای
گروه شاهد ديابتی افزايش داشت اما اين فاکتور همچنان نسبت به
گروههای غیر ديابتی کاهش را نشان میداد اما اين کاهش از لحاظ
آماری معنیدار نبود ( .)P>6/61قطر عمودی کانال مرکزی نخاع در
ناحیه شبکه کمری–خاجی در جنینهای  11روزه گروه شاهد مادران
ديابتی نسبت به جنینهای  11روزه گروههای مادران غیرديابتی
افزايش معنیداری را نشان داد ( .)P≤6/61اين تغییر در جنینهای
گروه مادران ديابتی دريافتکننده عصاره نسبت به سه گروه ديگر مورد
مطالعه در اين تحقیق تفاوت معنیداری را نشان نداد (.)P>6/61
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کاهش معنیداری در تعداد سلولهای ماده خاکستری و سفید ناحیه
شبکه کمری–خاجی نخاع در جنینهای  11روزه در گروه شاهد مادران
ديابتی نسبت به جنینهای  11روزه گروههای مادران غیرديابتی وجود
داشت ( .)P≤6/61اين فاکتورها در جنینهای مادران ديابتی دريافت
کننده عصاره نسبت به هیچکدام از گروههای مورد مطالعه در اين
تحقیق تفاوت معنیداری را نشان نداد ( .)P>6/61هرچند فاکتورهای
فوقالذکر در جنینهای اين گروه نسبت به جنینهای گروه شاهد
ديابتی افزايش داشت اما همچنان با گروه غیرديابتی کاهش تقريباً
قابل مالحظه اما غیر معنیداری را نشان میداد (.)P>6/61

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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بحث
در اين مطالعه تغییرات هیستومورفومتريك حاصل از تجويز
عصاره الکلی ريشه گیاه  Panax ginsengبر ناحیه شبکه کمری–خاجی
نخاع در جنین  11روزه موشهای صحرايی ديابتی مطالعه گرديد.
ديابت شیرين بیش از  166میلیون نفر را در جهان مبتال نموده است
( .)1219 ،Huupponenاين بیماری با اثر بر روی مغز سبب تغییرات
نوروفیزيولوژيك و اختالل در ساختار و عمل مغز میشود .اين تغییرات
شامل بیان غیرطبیعی نوروپپتیدهای مغزی ،کاهش پالستیسیتی
سیناپسهایهیپوکامپال ،نوروتوکسیتی و تغییر در گلوتاتنوروترانسمیشن
است ( Reesو 2661 ،Alcolado؛  Revsinو همکاران .)2661 ،ديابت
بارداری احتماالً بهوسیله يك مکانیسم نقشپذير در بین فرزندان توسعه
میيابد و باعث افزايش خطر در نسلهای بعدی میگردد ( Reesو
2661 ،Alcolado؛  Reusensو  .)2661 ،Remacleمطالعه بر روی
حیوانات آزمايشگاهی نشان داد که افزايش سطح گلوکز مادر از طريق
جفت به سرتاسر جنین منتقل میشود ،بنابراين هیپرگلیسمی مادر
سبب هیپرگلیسمی جنینی خواهد شد ( Lamplو .)2664 ،Jeanty
افزايش قند خون و واکنش سريع انسولین مادری باعث نقص سیستم

عصبی و به عالوه سیستم عصبی مرکزی میشود ( Braakو همکاران،
 .)2662در حال حاضر گیاهان دارويی خوراکی با خاصیت ضدديابتی
بهويژه آن دسته که خواص سمی کمتری دارند ،مورد توجه هستند .ارزش
دارويی اين گیاهان به ترکیبات فعال زيستی آنها از قبیل ساپونینها،
آنتوسیانینها ،فالونوئیدها ،دیترپنها ،تریترپنها و ساير ترکیبات
فیتوشیمیايی آنها بستگی دارد ( Veermuthuو همکاران.)2660 ،
اين مطالعه نشان داد که قطر عرضی نخاع در ناحیه شبکه
کمری–خاجی در جنینهای  11روزه گروه شاهد مادران ديابتی
نسبت به جنینهای  11روزه دو گروه مادران غیرديابتی کاهش داشته
است .بنابراين ديابت مادری سبب کاهش قطر عرضی نخاع در ناحیه
شبکه کمری-خاجی جنین گرديد .در اين مطالعه قطر عمودی کانال
مرکزی نخاع در ناحیه شبکه کمری–خاجی در جنینهای  11روزه
گروه شاهد مادران ديابتی نسبت به جنینهای  11روزه دو گروه
مادران غیرديابتی افزايش معنیداری را نشان داد .بنابراين نوروپاتی
در اين ناحیه از نخاع منجر به ايجاد ناهنجاری در تشکیل صحیح آن
گرديده است ( Guytonو 2660 ،Hall؛  Articoو همکاران.)2662 ،
در مطالعه حاضر تعداد سلولهای ماده خاکستری و سفید ناحیه شبکه
کمری–خاجی نخاع در جنینهای  11روزه در گروه شاهد مادران
16

کرمی و خاکسار

اثر عصاره  Panax ginsengبر تغییرات هیستومورفومتریک ناحیه کمری-خاجی نخاع در...

ديابتی نسبت به جنینهای  11روزه ساير گروههای مورد مطالعه کاهش
داشته است .نتايج اين مطالعه درخصوص کاهش نورونها با نتايج
مطالعات ديگر مشابهت داشت ( Khaksarو همکاران2616 ،؛ Beauquis
و همکاران .)2661 ،همچنین در مطالعهای ديابت مادری در موشهای
سوری سبب کاهش تکثیر و افزايش آپوپتوز سلولهای نورواپیتلیال
در نخاع گرديد .مشخص شده است که در موش سوری ،ديابت مادری
سبب کاهش تکثیر و افزايش آپوپتوز سلولهای نورواپیتلیال در نخاع
جنین میشود .همچنین تحت تأثیر گلوکز زياد در سلولهای اجدادی
زاينده عصبی نیز کاهش تکثیر و افزايش آپوپتوز ديده میشود ( Gaoو
 .)2669 ،Gaoگزارش شده است که ديابت منجر به ايجاد نوروپاتی
در اعصاب مختلف ازجمله نوروپاتی در عصب سیاتیك ،اعصاب خودکار
و نخاع میگردد ( Guytonو 2660 ،Hall؛  Articoو همکاران.)2662 ،
هیپرگلسیمی ناشی از ديابت مادری در دوران جنینی میتواند سبب
اختالل در تشکیل طبیعی نخاع و بهويژه در ناحیه کمری-خاجی شود
و اين اختالل موجب بروز ناهنجاریهای مختلفی ازجمله تغییر در
شکل نخاع و تعداد نورونهای موجود در ماده خاکستری میگردد
( Hematianو همکاران .)2616 ،قطر عرضی نخاع در جنینهای
مادران ديابتی دريافتکننده عصاره  Panax ginsengنسبت به
جنینهای گروه شاهد ديابتی افزايش داشت اما همچنان نسبت به هر
دو گروه غیرديابتی کاهش را نشان میداد .اما اين کاهش از لحاظ
آماری معنیدار نبود .مطالعات نشان دادهاند که ريشه Panax ginseng
و جنسنوزايدهای جدا شده از آن فعالیتهای هیپوگلیسمیك و ضد
ديابتی در انسانها و حیوانات آزمايشگاهی دارند ( Shinو همکاران،
2611؛  Kimو  .)2661 ،Kimقطر عمودی کانال مرکزی نخاع و تعداد
سلولهای ماده خاکستری و سفید نخاع در ناحیه شبکه کمری-خاجی
در جنینهای  11روزه گروه مادران ديابتی دريافتکننده عصاره
 Panax ginsengنسبت به سه گروه ديگر تفاوت معنیداری را نشان
نداد اما تأثیر عصاره منجر شده بود که اين فاکتورها به گروه مادران
شاهد غیرديابتی اندکی نزديكتر شود.
نتايج مطالعه  Liuو همکاران ( )2661نشان داد که تجويز خوراکی
ريشه جینسنگ بهمدت چهار هفته باعث مهار مقاومت به انسولین القا
شده توسط سطوح باالی فروکتوز و همچنین کاهش میزان گلوکز
خون در موش صحرايی میگردد Luo .و همکاران ( )2662با بررسی
مکانیسم اثر گیاه جینسنگ برديابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین،
ن شان دادند که اين گیاه از طريق افزايش تولید هورمون انسولین و
کاهش آپوپتوز سلولهای بتای پانکراس قادر به کنترل هپیرگلیسمی
در موش صحرايی است Abo- Raya .و همکاران ( )2611نشان دادند
که تجويز عصاره گیاه جینسنگ قرمز به موشهای چاق مبتال به
ديابت موجب کاهش گلوکز خون ،کاهش هورمون لپتین ،کاهش وزن
04

بدن و همچنین افزايش سطح سرمی هورمون انسولین میگردد .در
اين تحقیق همچنین مشخص شد که گیاه جینسنگ فعالیت
آنزيمهای آنتیاکسیدان سوپراکسید دسموتاز ) )SODو کاتاالز )(CAT
و گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPxرا در موشهای صحرايی چاق مبتال به
ديابت افزايش میدهد ( Abo-Rayaو همکاران.)2611 ،
جینسنگ و جینسنوزايدهای استخراج شده از ريشه اين گیاه،
عالوه بر کنترل ديابت ،اثرات گستردهای بر عملکرد سیستم عصبی
مرکزی دارد .اين اثرات شامل افزايش بقای نورونها ،رشد و گسترش
زوائد نورونی و جلوگیری از مرگ نورونها در برابر عوامل آسیبرسان
مختلف میباشد ( Radadو همکاران .)2664 ،جینسنگ همچنین
قادر است از بیماریهای سیستم عصبی با منشأ تخريب و دژنراسیون
نورونی جلوگیری نمايد .نتايج مطالعه  Kampen Vanو همکاران ()2661
نشان دادند که عصاره جینسنگ باعث کاهش آثار تخريب نورونی در
مدل تجربی پارکینسون القا شده بهوسیله  ،MPTPدر موش صحرايی
میگردد.
گیاه جینسنگ از طريق افزايش تولید هورمون انسولین ،مهار
مقاومت به انسولین ،کاهش آپوپتوز سلولهای بتای پانکراس و در
نهايت کاهش قند خون ،قادر به کنترل هپیرگلیسمی است .همچنین
جینسنگ اثرات گستردهای بر عملکرد سیستم عصبی مرکزی شامل
افزايش بقای نورونها ،رشد و گسترش زوائد نورونی و جلوگیری از
مرگ نورونها در برابر عوامل آسیبرسان مختلف دارد .بنابراين اين
گیاه میتواند بهعنوان گزينهای مناسب برای ساخت دارويی برای
مقابله با ديابت بارداری پیشنهاد گردد.
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