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  20 تا 14 صفحات

  تحقیقی
  

  آپوپتوز مهار و ریتکث بر بابونه اهیگ گل یدروالکلیه عصاره اثر
  ویداتیاکس بیآس طیشرا در یعصب يادیبن يها سلول
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  مقدمه

ــلول حضــور مکــان نیشــتریب ــبن يهــا س ــواح در یعصــب يادی  ین
 بـه  زیتما ییتوانا یعصب يادیبن يها سلول ).1( است کوالریونتر ساب
 يهـا  يمـار یب در و هستند دارا را يمغز افتهی تخصص يها سلول اکثر

 میترم در و کرده مهاجرت دهید بیآس نقاط به قادرند یعصب ستمیس
 بـه  پاسـخ  در زیربطنـی  نـواحی  بنیـادي  هـاي  سلول ).2( کنند شرکت
 و التهـاب  سـکمی، یا ترومـا،  نظیـر  مختلـف  پـاتولوژیکی  هاي سیگنال

 ایـن  .)3( شـوند  فعـال  تواننـد  مـی  نیلیم رفتن نیب از و نورودژنراسیون
 ناحیـه  سـوي  بـه  خـود  طبیعـی  مسـیر  از حدودي تا توانند می ها سلول

 خـاص  سـلولی  فنوتیپ به آسیب ناحیه در و دهند جهت تغییر آسیب
 هاي واسطه و یعصب رشد عوامل خانواده .)4( شوند تبدیل منطقه آن

 دارنـد  وجود یعصب ستمیس در یعیطب طور به سینوروژنز کننده فعال
 دیـده  آسـیب  نـواحی  هـاي  سـلول  از عوامل این بیآس هنگام در .)5(

 يادیـ بن يهـا  سـلول  ياحیا مهاجرت، تقسیم، يالقا سبب و شده آزاد
 نیهمچن و یالیگل ساز شیپ يها سلول و عصبی ساز پیش هاي سلول به

 شـامل  دیگـر  عوامـل  از بسیاري گردند. می ساز شیپ يها سلول تمایز
ــارج مــاتریکس التهــابی عوامــل و نوروترانســمیترها هــا، هورمــون  خ

ــلولی ــی س ــد م ــیم، در توانن ــر، تنظ ــاء، تکثی ــاجرت احی ــایز و مه  تم
 .)6( باشـند  داشـته  نقـش  یالیگل يسازها شیپ و عصبی سازهاي پیش

 محـرك  کیـ  از اسـتفاده  یدرمـان  سـلول  در لیمسا نیتر مهم از یکی
 در یعصـب  يادیـ بن يهـا  لسـلو  ریـ تکث سـرعت  شیافـزا  يبرا مناسب

بـا نـام    (Matricaria chamomilla) بابونه اهیگ است. In vitro طیشرا
 یرومـ  هبابونـ  بـه  یفارسـ  زبان در که Chamaemelum nobile یعلم

 گـردد.  یمـ  استفاده يا گسترده طور به یسنت طب در ؛شود یم شناخته
 فـارس،  جـان، یآذربا هماننـد  رانیـ ا مختلـف  يها قسمت در اهیگ نیا

ــ و دماونــد و تهــران اطــراف خوزســتان،  فنــدقلو جنگــل در نیهمچن
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 ینـواح  در زیـ ن اهیـ گ نیـ ا از يگـر ید يهـا  گونه .کند یم رشد لیاردب
  ).8و7( دشون یم افتی اروپا مختلف

 از مختلـف  هـاي  بیمـاري  درمـان  براي گیاهی داروهاي از استفاده
 .اسـت  یافتـه  بسـیاري  گسترش خودایمنی و عصبی هاي بیماري جمله

 )،10( ضـدالتهاب  )،9( اکسـیدان  آنتـی  داروي عنـوان  بـه  بابونـه  گیاه
 )13( زخـم  تـرمیم  کننـده  تسـریع  همچنـین  و )12و11( ضداضطراب

 بـر  بابونه اهیگ اثر درباره يا مطالعه چگونهیه تاکنون شود. می استفاده
 با مطالعه نیا در است. نگرفته صورت یعصب يادیبن يها سلول يرو

 اثـر  )،15و14( بابونـه  اهیـ گ در يقـو  یدانیاکس ینتآ تیخاص به توجه
 یعصب يادیبن يها سلول ریتکث بر بابونه اهیگ گل یدروالکلیه عصاره

  شد. یبررس آن کیآپوپتوت یآنت تیخاص و
  بررسی روش

 آزاد دانشـگاه  بنیادي هاي سلول آزمایشگاه در ین مطالعه تجربیا
  شد. انجام 1392در سال  اردبیل واحد اسالمی
 روش بـه اه یـ ه گعصـار  بابونـه:  هگیا گـل  یدروالکلیه رهعصا هیته

 رده ریتکث و رشد روي بر آن مختلف يها غلظت ثرا و تهیه سوکسله
 بابونـه  گیـاه  گرفت. قرار یبررس مورد )NSCs( یعصب يادیبن یسلول

 جریـان  و سـایه  در و وريآ عجمخرداد ماه  در لیاردب شهر اطراف از
  .دیو سپس پودر گرد خشک هوا

 اسـتفاده  سوکسـله  روش بـه  گیـري  عصاره براي شده تهیه پودر از
 صـافی  کاغـذ  از کـه  هـایی  کارتوش در آماده پودر از گرم صدد. ش

 هـا  کارتوش سپس شد. ریخته ؛بود شده تهیه مناسب اندازه با معمولی
 لیتـر  میلـی  300 میزان به تقریباً و میداد قرار سوکسله دستگاه درون را

. گردیـد  اضـافه  آن بـه  حـالل  عنـوان  بـه  مقطـر  آب و متانول مخلوط
 بـه  حاصـله  عصـاره  یافـت.  ادامـه  سـاعت  12 مـدت  بـه  گیري عصاره

 در درپـوش  بـدون  سـاعت  24 مـدت  بـه  و منتقل اي شیشه هاي ظرف
 حـد  تـا  باقیمانـده  حـالل  تـا  شد نگهداري گراد یسانت درجه 50 آون

 يعـد ب هـاي  آزمایش براي شده تهیه عصاره سپس شود. تبخیر امکان
  د.یگرد نگهداري یخچال در

ـ بن يهـا  سلول کشت و يجداساز  يجداسـاز  يبـرا  :یعصـب  يادی
ــلول ــا س ــبن يه ــب يادی ــوزاد  5ز ا یعص ــر ن ــوشس ــحرایی م ــژا ص   دن

Sprague Dawley ــ(تکث ــالم ی ــگاه آزاد اس ــده در دانش ــد  یر ش واح
پروتکل  با مطابق ها موش از ينگهدار و مراقبت د.ش استفادهل) یاردب
 کامـل،  یهوشـ یب از بعـد  .دیـ گرد انجام یشگاهیآزما ناتوایح با کار

 کــردن لــه از پــس و شــد جــدا مغــز مکــرهین دو از پوکامــپیه بخــش
 کالژنـاز  و Acutase يهـا  میآنـز  از بافـت  برابر دو زانیم به یکیمکان

 هضـم  منظـور  بهگراد  یسانت درجه 37 يدما در قهیدق 30 مدت يبرا
 کــردن یخنثــ منظـور  بــه يبعـد  مرحلــه در د.یـ گرد اســتفاده یمـ یآنز
 ونیسوسپانسـ  سـپس  شـد.  استفاده FBS يگاو نیجن سرم از ها میآنز

 مدت به و شد داده عبور يکرومتریم 70 یلونینا مش لتریف از حاصله

 بـا  حاصـله  یسـلول  رسوب د.یگرد فوژیسانتر دور 3000 در قهیدق 10
ــ ــاو DMEM/F12 کشــــت طیمحــ   bFGF عامــــل رشــــد  يحــ

(basic Fibroblast Growth Factor)  عامـل   ،نـانوگرم  20 زانیـ بـه م
 نــانوگرم، 20زان یـ بــه م EGF (Epidermal Growth Factor)رشـد  
B27 )2 ،(نیسیاسترپتوما-نیلیس یپن درصد )همـراه  بـه  درصـد)  کی  

  و گـراد  یسـانت  درجـه  37 يدمـا  بـا  انکوباتور در FBS سرم درصد 5
ــ شــد. داده کشــت CO2 درصــد 5 ــس هــا ســلول کشــت طیمح   از پ

 یگروهـ  .افتی ادامه روز 5 تا عمل نیا ود یگرد ضیتعو اعتس 24
 و بودنـد  دهیچسـب  فالسـک  کـف  بـه  کـه  یعصب اديیبن هاي سلول از

 شدند يآور جمع سمپلر توسط تیپل سطح از زین شناور ينوروسفرها
 و فوژیسـانتر  از بعـد  و شـدند  منتقـل  یسـ  یسـ  15 فالکون درون به و
 DMEM/F12 کشـت  طیمحـ  با و شدند منتقل يگرید تیپل به پتاژیپ

ــاو ــد  يحـ ــل رشـ ــانوگرم) bFGF )10عامـ ــد  ،نـ ــل رشـ   EGFعامـ
 (یـک  استرپتومایسـین -سیلین پنی درصد)، کی( B27 ،)نانوگرم 10(

 درجـه  37 دماي با انکوباتور در FBS سرم درصد 5 همراه به درصد)
 دنیرس از پس ها سلول شد. داده کشت CO2 درصد 5 و گراد سانتی

 جدا فالسک کف از نیپسیتر از استفاده با يدرصد 70-80 تراکم به
 پاسـاژ  يها سلول از مطالعه نیا در شدند. داده پاساژ 2 به 1 نسبت با و

 یعصـب  يادیبن يها سلول تیماه دییتا منظور به د.یگرد استفاده سوم
 یتمـام  د.یـ گرد استفاده نینست يباد یآنت و یمیتوشیمونوسیا روش از

 و )Sigma, Belgium( گمایســـ تشـــرک از اســـتفاده مـــورد مـــواد
  د.یگرد يداریخر )Invitrogen, Germany( تروژنینویا

ه گیا گـل  هیـدروالکلی بـا عصـاره    یعصب يادیبن يها سلول ماریت
 مـوش  نوزاد پوکمپیه از شده زولهیا یعصب يادیبن يها سلول :بابونه

 مورد عصاره با شده ماریت گروه پنج و کنترل گروه کی در ییصحرا
و  800، 600، 400، 200 يهـا  غلظـت  بـا  خانـه  96 يهـا  تیپل در نظر

 مطالعه مورد و ماریت ساعت 48 مدت به تریل یلیکروگرم بر میم 1000
 عصـاره  کیـ آپوپتوت یآنتـ  اثـر  یبررسـ  يبـرا  نیهمچنـ  گرفتنـد.  قرار

 گـروه  چهار در یعصب يادیبن يها سلول بابونه اهیگ گل یدروالکلیه
 اول آزمون گروه )2 ؛)یعصب يادیبن يها (سلول اول کنترل گروه )1

 ؛بابونه) عصاره از µg/ml 600 با شده ماریت یعصب يادیبن يها (سلول
 50µM بـا  شـده  ماریت یعصب يادیبن يها (سلول دوم کنترل گروه )3

 دوم آزمـون  گـروه  )4 و آپوپتـوز)  يالقـا  يبـرا  H2O2 ژنهیاکس آب
 بابونـه  عصـاره  زا µg/ml 600 با شده ماریت یعصب يادیبن يها (سلول

 منظور به د.یگرد یبررس MTT روش با و)یداتیاکس بیآس طیشرا در
  شد. گرفته نظر در تکرار 5 قیدق يآمار يها یبررس

 اسـتفاده  MTT روش از ریـ تکث زانیم یابیارز يبرا :MTT آزمون
 یاصـل  فالسـک  از هـا  سـلول  کـردن  نهیپسـ یتر از بعد ابتدا در د.یگرد

 چاهـک  هر در سلول 5000 تعداد و دش انجام یسلول شمارش کشت
ــپل ــه 24 تی ــل خان ــد. منتق ــس ش ــاعت 48 از پ ــاریت س ــا م ــاره ب  عص
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 تـر یکرولیم 20 بـا  هـا  سـلول  کشت طیمح بابونه اهیگ گل یدروالکلیه
 کـه  تریل یلیم هر يازا به گرم یلیم 5 غلظت با گما)ی(س MTT محلول

ــازه صــورت بــه ــته ت  ســاعت 4 از بعــد شــد. ضیتعــو؛ بــود شــده هی
ــیونان ــ 37 در کوباس ــانتی هدرج ــراد س ــول گ ــلول روي محل ــا س ــه ه  ب

 اثـر  در شـده  جـاد یا فورمـازون  هـاي  کریستال و شد حذف یآهستگ
 چنـد  از پـس  شـد.  حـل  DMSO تریکرولیم 100 در MTT با واکنش

 هـا،  کریسـتال  کامـل  شـدن  حـل  و اتـاق  دمـاي  در انکوباسـیون  دقیقه
  شد. محاسبه )BioTek( زایاال دستگاه توسط نانومتر 570 در جذب

 تشخیصـی  روش :TUNEL روش از اسـتفاده  بـا  آپوپتـوز  یبررسـ 
 انجـام  )Roche, Germany( تانل کیت دستورالعمل براساس آپوپتوز
 پس یعصب يادیبن يها سلول کشت طیمح خالصه، طور به .پذیرفت

  از پـس  و شـد  هیـ تخل مورد مطالعـه  گروه چهار در ساعته 48 ماریت از
 مـدت  بـه  درصد4 دیپارافرمالدئ محلول لهیوس هب PBS با شستشو بار 3

 H2O2درصـد  Blocking )3 محلـول  سـپس  د.یگرد تیتثب قهیدق 30
 از پـس  و دیـ گرد اضـافه  هـا  سـلول  بـه  قـه یدق 10 مدت به متانول) در

درصـد   1/0ن تـو ی(تر Permeabilasation محلول در PBS با شستشو
 اطـراف  کـردن  خشـک  از پـس  شـد.  داده قرار )PBS درصد 1/0 در

 بـه  و شـد  اضـافه  هـا  سلول به Reaction mixture محلول µl50 نمونه
 داده قرار مرطوب جعبه وگراد  یسانت درجه 37 در ساعت کی مدت

  مـدت  بـه  و شـده  اضـافه  Converter-POD محلول µl50 سپس شد.
 بـا  یبررس يبرا گرفت. قرار گراد یسانت درجه 37 يدما در قهیدق 30

 شد اضافه DAB-substrate محلول lµ100-50 ينور کروسکوپیم
 شـده  شسـته  PBS با سپس شد. ينگهدار طیمح يدما در قهیدق 20 و
 دوبـاره  يشستشو از پس د.یگرد اضافه µl20 DAB-Chromogen و

ــا ــه و PBS ب ــردن مانت ــ ک ــ هب ــرول،یگل و PBS لهیوس ــه س ــا نمون ــا ه  ب
  د.یگرد مشاهده ينور کروسکوپیم

ـ ه و تحلیتجز  يافـزار آمـار   بـا اسـتفاده از نـرم    هـا  داده :يل آمـار ی
SPSS-15  يآمار يها آزمونو ANOVA  وTukey ل یه و تحلیتجز

 يدار یه شـدند. سـطح معنـ   یارا Mean±SEMشدند. داده به صورت 
  در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 
  ها یافته
 هـا  سلول کشت، هیاول ساعات در :یعصب يادیبن يها سلول کشت

 .ندشـد  مشاهده ؛بودند سلولی جسم برابر دچن گاهی که بلند زوائد با
 هـا  هسـته  و نمـوده  برقـرار  ارتبـاط  مجـاور  هـاي  سـلول  با ها سلول نیا

 مرز و شد تر یدوک ها سلول زمان شیافزا با د.یرس یم نظر به تر دهیکش
 از پـس  اول روز در شـد.  دهیـ د تـر  مشـخص  و تـر  مـنظم  هـا  سلول نیب

 از مـرور  به سوم و دوم زرو در .دادند لیتشک یکلون ها سلول ،کشت
 در نیـ ا شـدند.  پخـش  کـم  کـم  ها سلول و شد کاسته ها یکلون حجم

 يظـاهر  ينمـا  و داشتند میتقس قدرت ها سلول همچنان که بود یحال
 یعصـب  يادیـ بن يهـا  سـلول  آوردند. دست هب را عصبی شبه يها لولس

 و دهیکشــ یینمــا و کردنــد پــر را فالســک کــامالً روز 7 از بعــد
  و A-1 (شـکل  گرفتنـد  خـود  بـه  یتوپالسـم یس زوائـد  با شکل یدوک

1-B.( بـودن  یعصـب  اثبـات  بـراي  .داشـتند  ریتکث قدرت ها سلول نیا 
 بـادي  آنتـی  از سـوم  پاسـاژ  در آنها خلوص تعیین و NSCs يها سلول

Nestin وجـود  مربوطـه  نیپـروتئ  کـه  ییهـا  سلول در گردید. استفاده 
ــاد یآنتــ از اســتفاده لیــدل بــه ؛داشــت  FITC بــه کنژوکــه هیــنوثا يب

 هـاي  سـلول  درصد نییتع براي .ندشد دهید رنگ سبز توپالسمشانیس
 (شکل ندشد رنگ قرمز بروماید اتیدیوم توسط ها سلول هسته مثبت،

1-C  1و-D.( نیپروتئ يبرا مثبت يها سلول درصد نیانگیم Nestin 
  شد. یابیارز 17/0±21/98

 عصبی پـس از تیمـار  هاي بنیادي  مورفولوژي سلول:  MTTنتایج 
 طـول  در جـذب  بررسـی  به توجه با نداشت. تغییري گیاهی عصاره با

 تیمـار  هـاي  گروه تمامی در،  MTT آزمون نتایجو  نانومتر 570 موج
 جـذب  میـزان  افـزایش  ،بابونـه  گیـاه گـل   یدروالکلیه عصاره با شده

 کنتـرل  گـروه  بـه  نسـبت  زنده) عصبی بنیادي هاي سلول دهنده (نشان
 سـلولی  گـروه  در جـذب  میـانگین  بـاالترین  ).2 (شکلشت دا وجود
 µg/ml 600 و )µg/ml 400 )15/0±61/0 هـاي  غلظـت  بـا  شده تیمار

ن شــد یـی تع )2/0±08/0( کنتـرل  گــروهسـه بـا   یدر مقا )13/0±64/0(
)05/0P<آپوپتـوز از از غلظـت    یبررس ي) و براµg/ml600   اسـتفاده

  د.یگرد
 از پـس  MTT تسـت  تـایج به ن با توجه تست آپوپتوز با کیت تانل:

) 27/0±16/0( بابونــه عصــاره بــا شــده تیمــار گــروه، آپوپتــوز يالقــا
ــتالف ــی اخ ــا داري معن ــامی ب ــروه تم ــاي گ ــورد ه ــون م ــدا آزم ت ش

)05/0P< .( رنـگ  بـه  آپوپتوتیک هاي سلول تانل تستپس از انجام 
  ).C-3و  B-3 (شکلشدند  رویت قابل تیره تا روشن اي قهوه

 دوم آزمـــون گـــروه،  MTT تســـت يهـــا فتـــهایبـــا توجـــه بـــه 
ــتالف) 15/0±15/0( ــار اخ ــی يآم ــا  يدار معن ــروهب ــرل گ م دو کنت
 درصــد همچنـین  ).A-3ل (شـک  )>05/0Pد () نشـان دا 01/0±15/0(

، آزمون دوم، کنترل دوم کنترل يها گروه در آپوپتوتیک هاي سلول
، 55/23±21/2 و 17/65±36/3ب یـــــاول و آزمــــون اول بــــه ترت  

  ن شد.ییتع 08/7±51/0و  29/0±16/3
  بحث

 بابونـه،  گیـاه  گل هیدروالکلی عصاره مطالعه این نتایجبا توجه به 
 يهـا  سـلول  کـاهش  و عصـبی  بنیادي هاي سلول تکثیر افزایش باعث

ــک ــرایط در آپوپتوتی ــیب ش ــیداتیو آس ــا اکس ــدروژن ب ــید هی  پراکس
 آزمـون  و MTT assay هـاي  روش از اسـتفاده  مطالعه این درد. یگرد

  حاصله بود. نتایج بر مویدي انلت
ــال در ــر، ح ــافتن حاض ــان ی ــاي درم ــوثر ه ــراي م ــیاري ب  از بس

 و مغـزي  سکته پارکینسون، آلزایمر، مانند عصبی سیستمهاي  بیماري
MS منـاطق  در عصـبی  هـاي  سـلول  مـرگ  .است دشوار بسیار کاري  
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مپ هاي بنیادي عصبی استخراج شده از هیپوک نمایش سلول : 1 شکل

هاي بنیادي عصبی  سلولهاي  ) کلونیAنوزاد موش صحرایی. 
هاي  سلول) پر کردن Bت؛ ساع 24پس از چسبیده به کف پلیت 

(حالت کشیده و  پس از یک هفتهدر کف فالسک بنیادي عصبی 
 هاي بنیادي عصبی ایمونوسیتوشیمی از سلول) Cشکل)؛  دوکی

یادي عصبی هاي بن ایمونوسیتوشیمی از سلول) D(کنتراست)؛ 
  رنگ قرمز: اتیدیوم برماید ،بادي نستین آنتی :رنگ سبز  )،فلورسنت(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مختلف  تظهاي بنیادي عصبی در غل ) مقایسه سلولA : 2شکل 
هاي  گروهگروه کنترل و  بیندار  وجود اختالف معنیو  MTTبا روش 

  )>05/0P( 800و  µg/ml 400 ،600 هاي تظغل درتیمار 
B  وCهاي بنیادي عصبی قبل ( هاي سلول یکروگراف) مB) و بعد (C (

  عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه µg/ml600از تیمار با غلظت 
  

 ایـن  مشـترك  هـاي  ویژگـی  از یکـی  عنوان به نخاع یا و مغز مختلف
 ایــن درمــان بــراي حاضــر حــال در شــود. مــی محســوب هــا بیمــاري
  ).17و16(شود  می ادپیشنه عصبی هاي سلول پیوند ها بیماري

 سیسـتم  مخرب هاي بیماري در رفته دست از هاي سلول جایگزینی
ــبی ــال از عص ــط 1970 س ــرح Björklundو  Lindvall توس ــد مط  ش

 مناسـب  و دسـترس  قابل منبع عنوان به بالغین بنیادي هاي سلول ).18(
 مغـز  نواحی از برخی در ).19( شوند می محسوب درمانی سلول براي

تواننـد   مـی  کـه  دارنـد  وجـود  عصـبی  بنیـادي  هـاي  سلول بزرگساالن
  دسـت  از عصـبی  هـاي  سـلول  جـایگزینی  براي قبولی قابل ايه گزینه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنترل  ههاي بنیادي عصبی در چهار گرو مقایسه سلول )A : 3شکل 
هاي بنیادي عصبی  هاي بنیادي عصبی)، آزمون اول (سلول اول (سلول

هاي  عصاره بابونه)، کنترل دوم (سلولاز  µg/ml 600تیمار شده با 
القاي  برايH2O2آب اکسیژنه  50µMبنیادي عصبی تیمار شده با 

  هاي بنیادي عصبی تیمار شده با آپوپتوز)، آزمون دوم (سلول
µg/ml 600  بابونه در شرایط آسیب اکسیداتیو)از عصاره  
* 05/0P< دار با گروه کنترل اول اختالف معنی  
Ω 05/0P<  دار با گروه کنترل دوم معنیاختالف  

C و Bهاي بنیادي عصبی ( هاي سلول ) میکروگرافB گروه کنترل (
هاي تانل  دهنده سلول نشان:هاي قرمز ) گروه آزمون دوم. پیکانCدوم (

  هاي تانل مثبت سلول :هاي سیاه پیکان ،منفی
بی آهاي  هسته ،تر تانل مثبت هاي تیره هسته آمیزي هماتوکسیلین:  رنگ

  : تانل منفیگرن
  

 القـاي  و بوده محدود تعداد نظر از ها سلول این البته ).17( باشند رفته
ــر ــا در تکثی ــی آنه ــد م ــود توان ــا کمب ــان در را آنه ــیاري درم از  بس
 گیاهـان  دیگـر  سـوي  از نمایـد.  جبـران  عصـبی  سیسـتم  هـاي  بیماري

 نقـش  تواننـد  مـی  نوروتروفیـک  هـاي  پـروتئین  تولیـد  القاء با دارویی،
بـا   ).17( باشـند  داشـته  عصـبی  هـاي  بیمـاري  درمان در موثر و حیاتی

 و داخلـی  هاي سیگنال القاء توانایی ها استاتینما،  یلقب مطالعهتوجه به 
 مهـار  و عصـبی  بنیادي هاي سلول تکثیر در که شوند می هایی ژن بیان

  ).20( دارند باالیی بسیار نقش آپوپتوز
 عصـاره  در فالونوئیـدها  و فنلی ترکیبات باالي حضور به توجه با
 از گـروه  ایـن  بـه  را گیاه اکسیدانی نتیآ خاصیت توان میبابونه،  گیاه

 بابونه در موجود ترکیبات ترین مهم داد. اختصاص شیمیایی ترکیبات
ــارت ــدها، از عبـ ــابیزابولول، فالوونوئیـ ــازولین، آلفـ ــارنزن، کامـ  فـ
 و نـین ژ آپـی  روتـین،  حاوي گیاه این گل همچنین .است ها کومارین

ــتین ــت آزاد کوئرس ــه). 21-23( اس ــز  Guptaو  Srivastava مطالع نی
 هاي رده در آپوپتوز کنندگیء القا و ضدتکثیري خاصیت دهنده نشان

 بابونه عصاره همچنین). 24است ( انسانی سرطانی هاي سلول مختلف
 و داشــته نــاچیزي بســیار ضــدتکثیري فعالیــتطبیعــی  هــاي سـلول  در

  ).24( کند نمی ایجادها  سلول این در آپوپتوزي هیچگونه
ــون    ــایج آزم ــه نت ــه ب ــا توج ــر،   MTTب ــه حاض ــارهدر مطالع  عص
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 هـاي  سـلول  در را تکثیـري  خـود  ویژگی بابونهگیاه  گل هیدروالکلی
 جـذب  میـانگین  عصـاره،  دوز افـزایش  باکرد.  تشدید عصبی بنیادي
 بـاالترین  کـه  طـوري  بـه شـد.   بیشتر زنده) هاي سلول (نمایانگر نوري
از عصـاره   µg/ml 600تیمـار شـده بـا     گـروه  بـه  مربـوط  رشـد  میزان

  هیدروالکلی گل گیاه بابونه بود.
ــن ــایج ای ــی نت ــد م ــت توان ــیار فرص ــوبی بس ــراي خ ــتفاده ب  از اس

phytomedicine عصـبی  اختالالت درمان همچنین و پیشگیري براي 
 بــر مبتنــی اســتراتژي ایــن، بــر عــالوه باشــد. گیــاهی مــواد طریــق از

 از درمـانی  عوامـل  ایـن  از عبور براي را راه تواند می یوتکنولوژينانوب
  .)25( نماید هموار آسانی به مغزي سدخونی

 یضـدالتهاب  تیخاص درنظرگرفتن با ون مطالعه یا جینتا به توجه با
 درمـان  در اهیـ گ نیـ ا از اسـتفاده  مثبـت اثـرات   بـه  توان یمبابونه  اهیگ

 ژهیـ و بـه  ینخاع يها بیآس لیقب زا یعصب ستمیس مخرب يها يماریب
 يهـا  سـلول  زانیـ م کـاهش  گـر ید ییسـو  از بود. دواریام هیاول فاز در

 نیـ ا استفاده دبخشینو تواند یم بابونه عصاره حضور در کیآپوپتوت
 یچگـونگ  یبررسـ  يبـرا  باشـد.  یمنیادخـو  يمـار یب درمـان  در اهیـ گ

 و یعصـب  يادیـ بن يها سلول ریتکث روند بر عصاره نیا عمل سمیمکان
بـات موجـود در عصـاره و    یترک یبـه بررسـ  ، زآپوپتـو  مهـار  سمیمکان

  از است.ین يشتریب یلیمطالعات تکم
  گیري نتیجه

عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه ن مطالعه نشان داد که یج اینتا
و میزان آپوپتوز را در داده هاي بنیادي عصبی را افزایش  تکثیر سلول

  دهد. آنها کاهش می
 قدردانی و تشکر

  غیـــدر یبـــ يهـــا تیـــحما از ســـندگان مقالـــهیله نویوســـ نیبـــد
 آزاد دانشـگاه  یپژوهشـ  محترم معاون ،نیهاشم دیدسعیس دکتر يآقا

 دارند. یخود را اعالم م سپاس و ریتقد تینها لیاردب واحد یاسالم
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Neural stem cells can difrentiate to mature neural cells. Neural stem cells 
can migrate and repair the damage neural tissue. This study was done to determine the effect of hydro-
ethanolic extract of Chamaemelum nobile on cell prolifration and apoptosis of rat hipocample neural stem 
cells in the oxitative stress condition. 

Methods: In this experimental study, neural stem cells were isolated from hippocampus of neonatal rat 
brain. Isolated neural stem cells were treated at 200, 400, 600, 800 and 1000 µg/ml of hydro-ethanolic 
extract of Chamaemelum nobile for 48h. Cells proliferation rate were evaluated by MTT assay. 
Anti-apoptotic property of hydro-ethanolic extract of Chamaemelum nobile evaluated using TUNEL 
assay method. 

Results: Proliferation of neural stem cells were significantly increased in Chamaemelum nobile extract 
group in comparision with control (P<0.05). The rate of apoptotic cells were significantly reduced in 
Chamaemelum nobile extract group compared to control (P<0.05). 

Conclusion: The hydrethanolic extract of Chamaemelum nobile increases proliferation rate and reduces 
apoptosis of neural stem cells in the oxitative stress condition. 

Keywords: Neural stem cell, Chamaemelum nobile, Cell proliferation, Apoptosis 
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