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  چكيده
بيماران مبتال به . شود  مشاهده ميمغز مرکزي در دوره مختصري از قطع جريان خون سيستم عصبي  عملکردتغييرات قابل توجه در: زمينه و هدف

 است و Labiataeاسطوخودوس متعلق به خانواده . دهند طي فاز بهبودي نشان مي تغييرات شناختي، عاطفي و الکتروفيزيولوژيک در سکته مغزي
هدف از اين مطالعـه   .رود ين به عنوان اهداف درماني در طب گياهي به کار ميداراي مصرف زياد در توليد لوازم آرايشي و بهداشتي است و همچن      

  . ي مغزي رت است بررسي اثر عصاره اتانولي اسطوخدوس بر ميزان ادم مغزي در مدل سکته
 به صورت داخل هاي صحرايي  روز متوالي به موش۲۰به مدت ) گرم گرم بر كيلو  ميلي۲۰۰ و ۱۰۰با دوزهاي (عصاره اسطوخدوس : روش بررسي

 سـاعت بعـد از القـاي ايـسکمي ميـزان ادم مغـزي       ۲۴ ساعت بعد از آخرين دوز، جراحي بستن شريان مغزي انجـام شـد و   ۲. صفاقي تزريق شد 
  . گيري شد هاي دست نخورده اندازه گيري شد و ظرفيت آنتي اکسيداني سرم و بافت مغز در گروه اندازه
دار در ميـزان آب مغـزي در    هاي صحرايي با عصاره اتانولي اسطوخدوس باعث يک کاهش معنـي  ه تيمار موشدهد ک  اين تحقيق نشان مي :ها يافته

هاي دست نخورده در   عصاره اسطوخدوس باعث افزايش ظرفيت آنتي اکسيداني سرم و بافت مغز در گروه    .مقايسه با گروه ايسکمي گرديده است     
  . مقايسه با گروه کنترل شد

عصاره اسطوخدوس فعاليت نوروپروتکتيو در برابر ايسکمي مغزي داشته کـه مکانيـسم آن ممکـن     دهد که  اين مطالعه نشان مي نتايج:گيري نتيجه
   .است در ارتباط با افزايش فعاليت سيستم دفاعي آنتي اکسيداني خارجي و مهار استرس اکسيداتيو در مغز موش هاي صحرايي باشد

   ، موش صحراييادم مغزي، سکته مغزي: واژگان کليدي
  

 
  مقدمه

ـ  اي واژه      ـ   بـه Iskhein يونـان ي ي  از دو واژهيسکمي  يمعن
 خون گرفته شده که در کل بـه         يمعن  به Haemaمانع شدن و    

  هـا  هـا و بافـت     دن خـون بـه ارگـان      يت در رس  ي محدود يمعنا
  
  
  
  

  
ان خـون   ي به قطع جر   يا سکته مغز  ي ي مغز يسکميا. باشد يم

ـ ا ).١( شـود  يغز گفته مـ  از ميا قسمت يبه مغز     در اثـر  يسکمي
ــوامل ــوز،يع ــون ترومب ــولآ  چ ــونيمب ــاهش خ ــان  و ک   يرس
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ـ آ يم وجود ک به يستميس ـ ا). ٢(د  ي  از  يناشـ  (ي کـانون  يسکمي
ـ  از ايناش(مغزي  و گلوبال)  و ترومبوزيمبولآ ـ ي از ) يست قلب
ـ دل  بـه  يبافت مغـز  .  هستند يع جوامع بشر  ي شا يها يماريب ل ي

 بـه   ياديار ز يت بس يژن کم حساس  ير اکس ي ذخا سم باال و  يمتابول
ـ در ا  .)٣( دارد   يسکميـ ب ا يآس ـ  و   ي کـانون  ي مغـز  يسکمي ا ي

 )CBF: Cerebral Blood Flow (يان خـون مغـز  يگلوبال، جر
ژن يابـد کـه قـبال توسـط اکـس         ي ي کاهش مـ    از مغز  يدر مناطق 

ـ ا شـد  يه مي بسته نبود تغذکه ييها موجود در رگ ن امـر بـه   ي
 يان خون مغز که ناشـ ي جريا قطع کانون ي  و يست قلب ياعلت  

 و  ي مغز يسکميا. )۴( .دآي ي به وجود م   از انسداد عروق است   
ـ ان خون با القا تول    ي مجدد جر  يبرقرار ژن ي اکـس  يهـا  د گونـه  ي
شــناخته ) ROS: Reactive Oxygen Species(فعـال  

ـ    ي شده است که بـه نوبـه       و يداتيب اکـس يه آسـ  خـود، منجـر ب
کاهش . شود يک مي نوکلئيدهايها و اس ني، پروتئ  غشا يها ديپيل

ـ پيون ل يداسيش پراکـس  ي بافـت، افـزا    يهـا  داني اکس يآنت  و  يدي
 يها کالي راديساز  پاکي رفتگران براين عمل محافظتيهمچن

ــپيون ليداسيآزاد و مهــار پراکــس ــف يهــا  در مــدليدي  مختل
ها  دانين اکسيهمچن .)۵(  نشان داده شده استي مغزيسکميا

 هـستند کـه     ينگ مرگ سلول  يگنالي س يرهاي مس ياه آغاز کننده 
 .ممکن است به آپوپتوز منجر شود

دهـد،   يو رخ مـ يداتي که به دنبال اسـترس اکـس  يعي از وقا  يکي
 يهـا  تيـ ش فعال يل افزا يدل  در سلول به   ROSل  يش تشک يافزا

 منجـر بـه     ROSش  يافـزا . )۶( است   يتوکندريک در م  يمتابول
ل ير پتانس ييها، تغ  نين پروتئ تراته شد يدها، ن يپيده شدن ل  يپروکس

ـ  و تخريتوکنـدر ي مي داخلـ  يغشا ـ DNAب ي  .)۷( شـود  ي م
ROS کنـد و    ي را مصرف م   ونيگلوتاتل  يها از قب   دانياکس يآنت

ـ ر دهد و ن  ييها را تغ   دانياکس ي آنت يميت آنز يتواند فعال  يم ز در ي
ون ردوکتـاز،   يداز، گلوتـات  يون پروکـس  يدسترس بـودن گلوتـات    

 .)۸(ر قرار دهـد  يسموتاز را تحت تاثيد ديسکاتاالز و سوپراک

ـ دل تواند بـه   ي م ROSزان  يکاهش م  ـ د آن و يـ ل کـاهش تول ي ا ي
ـ  ا يطـ  .کال آزاد باشد  ي راد يها ش حذف کننده  يافزا  و يسکمي

 دچار اختالل   ي مغز يها رگي مجدد پس از آن، مو     يرسان خون
   درين اختالالت سبب بـروز ادم مغـز       يشوند که ا   يعملکرد م 

ادم . شـود  ي م يک و هموراژ  ي، ادم وازوژن  يوني ادم   ي  مرحله ۳
تورم . ، مخرب استيجاد تورم در بافت مغزي، به علت ايمغز

بافـت متـورم    .  اسـت  يش حجـم بافـت مغـز      ي افـزا  يمعنـا  به
هـا را جـا بـه جـا         مجاورش فشار وارد کرده و آن      يها بافت به
ش يکند و چون حجم جمجمه محدود اسـت منجربـه افـزا     يم

  . )۹(شود  يز مفشار در مغ
 هـا  يمارير ب يسا باسه  يمقاا در   نه ر ين هز يشتري ب ي مغز ي سکته

هـا و    بين آسـ  ي ا يها سميدرک مکان . کند ي م لي تحم جوامع به
ژه يـ و هـا و بـه   يمـار ين بيـ جاد نوروپروتکشن در مقابل ا  يز ا ين

ـ  هدف جد  يها مکان ييشناسا ـ ا د، جهـت درمـان    ي  از يسکمي
  .ت برخوردار اسياتيار حيت بسياهم

 يو و التهـاب از علـل اصـل        يداتينکه استرس اکس  يبا توجه به ا   
ن ناکارآمد بودن   ي هستند و همچن   يسکمي ا يها ط  ب نورون يآس

ـ  موجـود در درمـان ا      يداروها  ي ارتقـا ي، تـالش بـرا   يسکمي
 . شود يشتر ميداروها روز به روز ب

ـ  در اLavandula officinalisاه يـ گ ران عمومـا بـه اسـم    ي
م مـورد توجـه بـوده       ي شود و از قد    ي م دوس شناخته واسطوخ

ـ اه معطـر توز   يـ ک گ يصورت   اه به ين گ يا. است  يا ع گـسترده  ي
ـ اه و اسانس آن اساسا در صنعت تولين گي ايها  و گل داشته د ي

 در يفراوان باتيترک .)۱۰(رود  ي و عطر به کار ميشيلوازم آرا

 هـا  آن نيتـر  مهم از که  استشده ييشناسا اهيگ اين ي هعصار

 بورنئـول،  نئول،يس استات، ليناليل نالول،يل ول،يژران به انتو يم

ـ ريبوت دياسـ  کـامفور،  نن،يآلفاپ ـ انيوالر دياسـ  ک،ي  دياسـ  ک،ي
ـ  کـه ا ،کرد اشاره نيلوتئول دهاييفالونوئ و کياورسال ن مـواد  ي

 CNS (central nervous system) اه را بر منـاطق ير گياحتماال تاث

 از ينيتـسک  و يامبخـش آر اثـرات  بـروز  باعث و کرده تيتقو

 يدوس داراواه اسطوخيگ .)١١(شود  يمگابا  هاي رندهيگ قيطر
ـ ،  يي فـضا  ي  حافظه ي بر رو  ياثرات مثبت   و  ي احتـراز  يريادگي

ـ  ي است و اثرات ضد درديتعادل حرکت  اه يـ گ .)۱۲( باشـد  يم
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ــطوخ ــهواس ــدل دوس ب ــي ــتن خاص ــيل داش ــس يت آنت    يدانياک
ـ    يباال و ترک   ـ  ا يبـرا ) ۱۲ (ي فنـول  يبات فـراوان پل ن مطالعـه   ي

بـا سـنجش   م يکرد يسع ما مطالعه نيا در. انتخاب شده است
دوس بــه روش واه اســطوخيــ گيدانياکــس يت آنتــيــظرف

DPPH(2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl)ــاث ــر اي، تـ ن يـ
 يي موش صحراي مغزي  در مدل سکتهي مغزادمزان ياه بر ميگ

در اين مـورد   الزم به ذكر است كه      . مي قرار ده  يرا مورد بررس  
   .اي انجام نشده است تاكنون مطالعه

  
   بررسيروش

ــته     ــصارهي هي ــط : ع ــاه اس ــرگ(دوس وخوگي ــاقه و ب ) س
 مورد شناس توسط گياه مورد نظر يها نمونه  شد ويداريخر

  بـا  شـده  خـشك  پودر گيـاه  گرم ٥٠ مقدار. گرفت قرار يديتا

 ساندنيـ روش خ بـه  ) درصـد ٩٦(اتـانول   ليتـر  ميلـي  ٢٥٠

 ي چرخاننـده  روي بـر  گيـاه  محتـوي  ابتـدا  .شد گيري رهعصا
  مـدت  بـه  اتـاق  دمـاي  در و مگنـت  بـا  )Stirrer (مغناطيـسي 

ـ گرد صـاف  آن محتويـات  بعد و شد داده قرار ساعت ۲۴  .دي
 دهدا قـرار  گراد ي سانتي  درجه۳۷دماي در شده محلول صاف

  ).١١و١٢( شود خشك عصاره و بخار آن الكل و آب تا شد
  ين مطالعــه از نــوع تجربــ  يــا :يشگاهيــماوانــات آزيح

 مختلـف   يها  ساده در گروه   يوانات با روش تصادف   يبوده و ح  
 سر موش صحرايي ۴۹در اين مطالعه از .  قرار گرفتنديشيآزما

پاستور  گرم كه از انـستيتو ۳۰۰ تا   ۲۵۰زن  بالغ نژاد ويستار با و    
  حيوانـات حـين   . اسـتفاده گرديـد  شـده بـود   ايران خريـداري    

 روشـنايي  -مطالعه در شرايط دوازده ساعت تـاريكي  از  و قبل   
 نگهداري شـدند و بـا غـذاي       گراد ي سانت ي  درجه ۲۲ در دماي 

هاي صحرايي تهيه شده از انستيتو پاستور ايران  استاندارد موش
  :م شدندي تقسيي تا۷ گروه ۷ها به  وانيح. تغذيه شدند

۱- Ischemia) (را به  که آب مقطريگروه :يسکميگروه ا 
 تحـت    سـپس  افـت کـرده و    ي در )۱۲ (يصورت داخل صـفاق   

 . قرار گرفتندي کانوني مغزيسکميا

۲- (Sham)  بـدون   ي که تحـت جراحـ     يگروه:  گروه شم 
 . قرار گرفتنديان مغزيانسداد شر

۳- (Ischemia+100) ــ ــصاره يگروه  ي اتــانولي  کــه ع
ـ تزرصــورت   بـه دوس راواسـطوخ     بــا دوزيصـفاق ق داخــل ي

 و سـپس  افـت کردنـد  يلوگرم وزن بدن دريگرم بر ک  يلي م ۱۰۰
 . قرار گرفتندي مغزيسکمي ايتحت جراح

۴- )Ischemia+200( ي اتــانولي  کــه عــصاره يگروهــ 
   بــا دوزيق داخــل صـفاق يـ صــورت تزر دوس را بـه واسـطوخ 

افـت کردنـد و سـپس    يلوگرم وزن بدن دريگرم بر ک  يلي م ۲۰۰
 . قرار گرفتندي مغزيسکمي ايتحت جراح

۵- (Control-Intact) :ــ ــ يگروه ــت ه ــه تح ــه  چي ک گون
افت کردند و از سرم ي قرار نگرفته و فقط آب مقطر در  يجراح

 .  استفاده شدييايميوشي بيها  تستيو بافت مغزشان برا

۶- )Intact100 :(قـرار   يگونه جراح  چي که تحت ه   يگروه 
صـورت داخـل    به گرم يلي م۱۰۰نگرفته و فقط عصاره با دوز      

 ياز ســرم و بافــت مغزشــان بــرا  وافــت کردنــدي دريصــفاق
 . استفاده شد ييايميوشي بيها تست

۷- (Intact200): قـرار  يگونه جراح  چي که تحت ه   ي گروه 
 صـورت داخـل   به گرم يلي م۲۰۰نگرفته و فقط عصاره با دوز      

 ي از ســرم و بافــت مغزشــان بــرا وافــت کردنــدي دريصــفاق
 . استفاده شدييايميوشي بيها تست

 )n=7(  مداخلـه  يهـا  گـروه  ،مـار يت نيآخر از بعد ساعت دو
ــا( ــ، ايسکمي ــ، ا۱۰۰+ يسکمي ــم۲۰۰+ يسکمي ــت )، ش  تح

 به يزان ادم مغزي قرار گرفتند و م يان مغز ي انسداد شر  يجراح
 )n=7(  دست نخـورده   يها  شد و گروه   يريگ ر اندازه يروش ز 

 يهوشـ ي تحت ب  )، شم ۲۰۰+ ، سالم ۱۰۰+ سالم، سالم  -کنترل(
ها خارج شده   شده و بافت مغز آن     يريگ ق از قلبشان خون   يعم

وانـات طبـق   يکـشتن ح .  انجـام شـد    ييايميوشـ ي ب يها و تست 
  .باشد ي مربوطه مي اخالقيها پروتکل

 يق داخل صـفاق   ي تزر ي  لهيوس ه ب يي صحرا يها موش :يجراح
 و زيالزيـن  لـوگرم يگرم بـر ک  يليم ٥٠) هلند آلفاسان،( كتامين
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تحـت  . هوش شـدند يب لوگرميگرم بر ک  يلي م ٥ )هلند آلفاسان،(
که با استفاده  ٣-٠لون ينا هيبخ نخ کي ،يکروسکوپي ميجراح

ـ ان کاروتي شـر ي تنه قيطر از از حرارت سر آن گرد شده  يدي
ان يدن به شري شد و تا رسيداخلد  يان کاروت يشروارد   يخارج

 نيگوپـاالت يپتر با يد داخليان کاروتيان شري از مي قداميمغز

 يان مغـز يشـر  بـا  هيـ بخ نخ تماس اثر در .شد داده بسته ادامه
 بـسته  ي مغـز يانيان ميهر طرف به شر از خون انيجر ،يقدام
 خـون  انيـ جر مجدد يبرقرار ،يسکميقه ايدق ٦٠ از  بعد.شد

  ).۱۳(گرفت صورت 
  يبعـد از جداسـاز   :)يادم مغـز ( ي آب مغزيسنجش محتو 

  ، و ي خــارج شــد و مخچــه، پــل مغــز آنوان، مغــزيــســر ح
  هـاي مغـز    جدا شدند و وزن خـالص نيمكـره        يياي بو يازهايپ
)Wet Weight WW:(سـپس وزن خـشک  .  شديري اندازه گ 

)DW: Dry Weight (سـاعت در آون  ٢٤ بعد از قرار گرفتن 
ت، يدر نها . شدند يريگ  اندازه گراد ي سانت ي ه درج ١٢٠ يبا دما 
) 100×[WW/(WW-DW)](  آب مغز بر اساس فرمول  يمحتو
  . )١٣(  شديريگ اندازه
 يريـ گ  اندازه يبرا : پالسما يدانياکس يت آنت ي ظرف يريگ اندازه

  :  شد محلول استفاده۳ پالسما از يدانياکس يت آنتيظرف
د ي اس تريل يليم ۸م و   ي استات سد  تريل يليم۵/۱شامل  : ۱ محلول

ـ يم ۵۰۰۰ مقطر به حجم ظ که با آب     يک غل ياست رسـانده  تريل يل
  .شد

کـه بـا آب      )III(هـن   د آ يگرم کلر  يلي م ۲۷۰ شامل   :۲محلول  
   .رسانده شد تريل يليم ۵۰مقطر به حجم 

ـ يم ۴۰ن که در   ي آذ يگرم تر  يلي م ۴۷ شامل   :۳ محلول  تـر يل يل
HCL  ـ يم ۱۰ شـامل     کـه  محلـول کـار   . ه بود  حل شد تـر  يل يل

بـود   ۳ محلـول  تـر يل يليم ۱ و ۲محلول  تر  يل يليم ۱،  ۱محلول  
 ي  به اضـافه    سرم ي تر از نمونه  يکروليم ۲۵ت  يدر نها  .ه شد يته
 ده  وختـه يش ري آزمـا ي  محلول کار را در لوله    ۱ تريل يليم ۵/۱
 ، سـپس   شـد  گراد قـرار داده    ي سانت ي درجه ۳۷ يقه در دما  يدق

   .)۱۴(شد  ثبت ۵۹۳نور در طول موج  جذب

  قــدرت : مغــزيدانياکــس يت آنتــيــ ظرفيريــگ انــدازه
ــ ــس يآنت ــ يدانياک ــه وس ــز ب ــدازهي لهي مغ ــگ  ان ــايري   يي توان

   بــــا اســــتفاده از روش +Fe2بــــه  +Fe3 ايــــاحآن در 
FRAP) Ferric Reducing Antioxidant Power (ن يـي تع

ـ يم ۲۵  شـامل FRAPمحلول کار  .شد    بـافر اسـتات،  تـر يل يل
 و TPTZ (Tripyridyl-s-Triazine 2,4,6)محلـول   تـر يل يليم ۵/۲
  . است Fecl3تريل يلي م۵/۲

ـ ن بـا    زه شـد و   ي خـارج و همـوژن      سـالم  يهـا   گروه مغز   يروي
g۱۰۰۰۰ يابي ارز ي محلول شناور برا    سپس از  وژ شد يفي سانتر 

ن محلول  يتر از ا  يکرولي م ۵۰.  استفاده شد  يدانياکس يقدرت آنت 
  ي از محلـول کـار تـازه آمـاده شـده در دمـا              تـر يل يليم ۵/۱ به

 يقه کمپلکـس يدق ۱۰ بعد از. گراد اضافه شد ي سانت ي  درجه ۳۷
 . کرديک رنگ آبي جاديل شد که ايتشکTPTZ  و +Fe2نيب

  Feso4د وي محاسبه گرد نانومتر۵۹۳جذب آن در طول موج 
  . )۱۵ و۱۶(ن روش استفاده شد يعنوان محلول استاندارد در ا به

  DPPH اكسيداني عصاره به روش  فعاليت آنتييابيارز
هـاي ثابـت      راديكـال  ي اكسيداني عصاره به وسيله    فعاليت آنتي 

DPPH) ۱گيـري   انـدازه ) ليدروزيـ هل يـ کري پ۲ل، يفن ي د ۱و
در DPPH از موالر  يلي م۱/۰ لطور خالصه محلو  به.شود مي

ليتـر از    ميلـي ۳ از اين محلول به تريل يلي م۱اتانول آماده شد و     
ــه ــت ي نمون ــصاره در غلظ ــا  ع ــد  يه ــافه ش ــاوت اض .  متف

(Butylated HydroxyToluene) BHTعنوان کنتـرل    به
  نـانومتر  ۵۱۷ مـوج    جـذب در طـول    . شـود  يمثبت استفاده مـ   

هـاي آزاد بـا     حذف كننـدگي راديكـال    درصد اثر . محاسبه شد 
  :شود  محاسبه مياستفاده از فرمول زير

  

Inhibition of free radical by DPPH (%) 
=  

  

A0، ــور  در حــضور ي جــذب نــورA1 كنتــرل و يجــذب ن
  . استاندارد و يا عصاره استي نمونه

  مورد) ANOVA(ون ـفاده از آزمـها با است داده :يارآم زيآنال
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 SPSS 11افـزار   زها با کمک نرميتمام آنال. ز قرار گرفتنديآنال
ـ  انحراف مع ±نيانگي مصورت ها به داده. انجام شد ش ي نمـا اري

دار در نظر گرفتـه   ي معنياز لحاظ آمار>P ۰۵/۰. شود يداده م
  .اند شده

  
  ها افتهي

 در مدل يزان ادم مغزيدوس بر موسطوخ اي اثر عصاره      
 يهـا  موشمار  يدهد که ت   ين مطالعه نشان م   يا :ي مغز ي سکته
ـ ي م۲۰۰ با دوز   ييصحرا   لـوگرم باعـث کـاهش    يگـرم بـر ک   يل

  

 يسکميـ سه با گروه اي در مقا ي آب مغز  ي در محتوا  يدار يمعن
ن گروه شم يز بي نيدار يارتباط معن). =۰۳۸/۰P(ده است يگرد

گـر  ياز طرف د  ). =۰۰۹/۰P(د  ي مشاهده گرد  يمسکيو گروه ا  
 راست ي مکرهي در ني آب مغزين محتواي بيدار ي معناختالف

ـ در گـروه ا ) سالم( چپ   ي مکرهيو ن ) يسکميتحت ا (  يسکمي
 در ي آب مغـز ي محتـوا ).۱ نمودار) (=۰۲۹/۰P(مشاهده شد   

) سـالم (  چـپ  ي مکـره يو ن ) يسکميتحت ا ( راست   ي مکرهين
 يشاي آزميها گر گروهي در د ،يسکميمدل ا اد  ايجل اثبات   يدل به

 .سه شدي مقايسکميسه نشد و فقط در گروه ايمقا

 
 
 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرم بر  يلي م۲۰۰ و ۱۰۰دوز  که يسکمي ايها گروه، يسکميا- شم، کنترل( مختلف يشي آزمايها  گروهي آب مغزي محتوا:۱ نمودار
  ،)سالم( چپ ي مکرهيو ن) يسکميتحت ا( راست ي مکرهي در ن)اند هافت کرديدوس را درووخ اسطي لوگرم عصارهيک

(*P<0.05; **P<0.01; n=7).  
  
  
  

  

* * 

** 
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ـ دوس بـر ظرف   و اسـطوخ  ي اثر عـصاره   ـ  ي    يدانياکـس  يت آنت
 و ۱۰۰ يها  اسطوخودوس در دوزي ق عصارهيتزر: سرم مغز و

 سالم و يها  روز در رت۲۱لوگرم به مدت يگرم بر ک يلي م۲۰۰
ـ  يـ رفدست نخـورده ظ    ـ  را در ناح   يدانياکـس  يت آنت ه پنـومبرا   ي

ـ ز(و کانون  )=۰۰۱/۰P و =۰۳/۰P ب،يترت به(،  )کورتکس( ر ي
ـ ترت بـه ( مغـز ) قشر  بـه   ، نـسبت  )=۰۰۲/۰Pو   =۰۳۳/۰P ب،ي

ــرل ــه -کنت ــورده ب ــت نخ ــ   دس ــور معن ــزايدار يط   ش داد ي اف
گرم بر  يلي م۲۰۰ن اثر در دوز    يز ا يدر سرم خون ن   ). ۲ نمودار(
ــيک ــوگرم معن ــود  يل ــودار) (=۰۰۴/۰P(دار ب ــ ظرف).۳ نم ت ي

 سرم خون گروه شم نسبت به گروه کنترل باالتر      يدانياکس يآنت
 يهوش ي بي ر مادهيا تاثي يل استرس جراحيدل د به يکه شا   است

ـ ان ميباشـد گرچـه انـسداد شـر       . صـورت نگرفتـه اسـت   ياني
نتايج :  DPPH اسطوخدوس به روش يداني اکسيت آنتيظرف

 در  DPPHت آنتي اکسيداني عـصاره بـه روش         مربوط به تس  
 ICدهـد کـه     گزارش شده که نتايج حاصل نشان مي ۱جدول  

. اسـت ليتر  ميكرو گـرم بـر ميلـي       ۳۷عصاره با دوز     درصد   ۵۰
دوس بـر   وخوو عصاره اسـط   يانگر اثر نوروپروتکت  ي نما ۴شكل  

 نشان دادن   يش برا ين آزما ي در ا  .است ي مغز ي کانون يسکميا
 بـرش زده  يمتر يلي م۲ب در مغز، آن را با ضخامت يزان آس يم
قـه  ي دق ۶۰ سـاعت پـس از       TTC  ،۲۴ها با رنگ      همه برش  و

  .اند  رنگ شدهيسکمي ايالقا

 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ت يظرف مغز )ساب کورتکس(و کانون ) کورتکس( پنومبرا ي هي ناحيداني اکسيت آنتيخودوس بر ظرفو اسطي  عصارهريتاث :۲ نمودار
   گروه دست نخورده که دوز- ۳ شم - ۲ دست نخورده -  کنترل- ۱ دست نخورده يشي آزمايها  بافت مغز در گروهيدانياکس يآنت

  افت کردنديدوس را درو اسطوخ۲۰۰ گروه دست نخورده که دوز - ۴ افت کردنديدوس را درو اسطوخ۱۰۰
(*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001;  n=7). 



   زهرا ربيعي و همكاران
 

  ١٣٩٤ر مرداد و شهريو, ٩٨ي  شماره, ٢٣ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

47 

  
 

   دست نخورده-  کنترل- ۱ دست نخورده يشي آزمايها  سرم در گروهيدانياکس يت آنتيخودوس بر ظرف اسطي عصاره  اثر:۳ نمودار
دوس را و اسطوخ۲۰۰ گروه دست نخورده که دوز - ۴ افت کردنديدوس را درو اسطوخ۱۰۰ گروه دست نخورده که دوز - ۳ شم - ۲

  (P<0.01; n=7=**).افت کردند يدر
  

  BHTهاي مختلف اسطوخدوس و  براي غلظتDPPH هاي آزاد   قدرت حذف راديکال:۱ جدول
   (µg/ml) غلظت  نمونه  DPPHفعاليت پاک کنندگي راديکالي 

 IC50 (µg/ml)  درصد مهار

5  7.2  
10 15 
20 29 
30 40 
40 53 

  عصاره اسطوخدوس

80 87 

37  

1 4.02 
5 14.3 

10 25.2 
15 32.1 
20 41.5 
25 53.4 
40 62.6 

BHT  

80  89.6 

33.83  
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  ،TTCها با رنگ  همه برش.  هستندي مغزي کانونيسکميو عصاره اسطخدوس بر ايانگر اثر نوروپروتکتيها نما  شکل:۴ شكل
  .ک رت هستندي ي کرونال مغزيها انگر برشيهر ستون نما. اند  رنگ شدهيسکمي ايقه القاي دق۶۰ ساعت پس از ۲۴ 

a (ز گروه شاهد  اي رتي مغزيها برشb و cگرم بر  يلي م۲۰۰ و ۱۰۰ ي که با دوزهاييها  از گروهيي رتهاي مغزيها ب، برشيترت  به
  .اند مار شدهيخدوس تولوگرم وزن بدن با عصاره اسطيک

  
  بحث
مـار بـا    ي کـه ت   هـد د ين مطالعه نشان مـ    يج حاصل از ا   ينتا     

ـ      و اسـطوخ  ي اتانول ي عصاره دار ادم   يدوس باعـث کـاهش معن
ـ  .شود ي مي مغزي  مدل سکته يها  در رت  يزمغ ن يـ ن ايهمچن

 سرم و بافت مغز در  يدانياکس يش سطح آنت  يعصاره باعث افزا  
انـد   افـت کـرده   ي سالم که فقـط عـصاره در       يشي آزما يها گروه

 جداگانـه شـناخته     ي  بـا دو واقعـه     يسکميـ ب ا يآسـ . گردد يم
 اول  ي قـه ي چنـد دق   ير قابل اجتنـاب در طـ      ي غ يمرگ: شود يم

ـ گونـه جر  چي که هـ يا هيته و در ناح سک   جـه  يان خـون و در نت ي
ـ ه بـه نـام کـانون ا   يـ ن ناح ي وجود ندارد، ا    ATPچ  يه  يسکمي

 دچار نکروز شـده،  ي هين ناحياما در اطراف ا   . شود يمشناخته  
ان خون هنوز به مقـدار    يجا جر   وجود دارد که در آن     يا منطقه

ـ  و وجـود دارد يکمـ    ت  خـاموش اسـ  يکـ ي از لحـاظ الکتر يل
  رد،يـ گ يخـون بـه منظـور زنـده مانـدن مـ         ينزاي م يو به سخت  

ـ  ا يکه به آن پنـومبرا     ـ در مـدل ا   . نـد يگو ي مـ  يسکمي  يسکمي
(MCAO: Middle Cerebral Artery Occlusion) معـادل  ،کانون 

ـ  ز ي هيناح ـ  و پنـومبرا معـادل ناح  ير قـشر ي  مغـز  ي قـشر ي هي
ه هنـوز    پنومبرا کـ   ي در ابتدا در نواح    يادم مغز  .)۱۷(باشد   يم

جـاد ادم  يدر مدل ا. افتد يشوند اتفاق م ي ميرسان  خون يمقدار
ان ي شـر يمـ ي سـاعت پـس از بـستن دا   ۸ در جوندگان،   يمغز

 مجاور کانون سـکته     ي هيشتر در ناح  ي ب ي، ادم مغز  ي مغز يانيم
ـ ز تا ي ن MRIر  يتصاو. )۹( شود يده م يد ـ  يي کننـد کـه ادم      يد م

 يادم مغـز  . )۱۸( شـود  ي پنومبرا انجام م   ي ابتدا در نواح   يمغز
ـ مثـل جر ( جلوبرنـده  يروهايتوسط ن  ـ ان ي م و ي سـد يهـا  وني
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 يرسـان   که اصال خـون    يا هيبه سمت ناح  ) ان آب يم وجر يپتاس
 تعـادل،   يکـه قبـل از برقـرار       يطـور  ابد بـه  ي يان م يندارد جر 

 نسبت به پنـومبرا     ي کمتر يها تي آب و الکترول   ي کانون ينواح
م در يت و نرخ جمع شدن سـد توان از سرع   ين م يبنابرا. دارند

 ي ن سن منطقـه   ي تخم ي برا ياريعنوان مع  ه کانون سکته به   يناح
د توجه داشت احتمـال     يته با الب. )۱۹( دچار سکته استفاده کرد   

ــاد يا ــز ج ــوم ادم مغ ــاز س ــي، يف ــوراژيعن ــع ي هم ، در موق
شتر اسـت چـون    ي کانون سکته ب   ي هي مجدد در ناح   يرسان خون

 با قطع .)۹( برده است يل به سر م   کام يسکميط ا يقبال در شرا  
هـا متوقـف و در     نـورون يکيت الکتريان خون، فعاليکامل جر 

 رو به زوال    يوني ي و هموستاز  يقه سطح انرژ  يعرض چند دق  
 صورت  يهواز ي ب يها سمين زمان متابول  يهر چند در ا   . رود يم
ـ  تول يرد، اما بـرا   يگ يم  کـه سـبب حفـظ       ي در حـد   ATPد  ي

ـ  نيود کـاف  شي نورون يت غشا يجامع  يجـه، خـال  يدر نت. ستي
سـرعت سـبب     ، بـه  ي پـر انـرژ    يهـا  ها از فسفات   شدن سلول 

م و ي سـد يهـا  وني و ورود   يي غشا يها ب عملکرد پمپ  يتخر
شـود   ي مـ يت ادم درون سـلول يها و در نها کلر به درون سلول   

 تلـخ  طعم و مطبوع بسيار بوي با گياهي اسطوخودوس .)۲۰(

 درمـاني  عطر. شود مي استفاده آن از درماني عطر در كه است

 بـه  مبـتال  افـراد  درمان در مكمل هاي درمان ترين مهم از يكي

 .)٢١( رود مي شمار به ير مغزيغ و مغزي هاي ناهنجاري انواع
 اثـر  مختلـف،  هاي آزمون انجام با همكارانش و هاشمي حاج

 را گياه اين اسانس نيز و فنولي پلي و يدروالکليه هاي عصاره

. )١١( كردنـد  اثبـات  و بررسي ضدالتهاب ي ماده كي عنوان به
 کــه تعــادل شـود  يگفتــه مــ يطيو بــه شـرا يداتياسـترس اکــس 

ها به هم خورده و      دانياکس يها و آنت   دانين اکس ي ب يکيولوژيزيف
ـ   دانيدر جهت اکس    بـه  ي جـد يهـا  بيرود و آسـ    يش مـ  يها پ

  ليو ســبب تــشکيداتي اســترس اکــس.شــود ي وارد مــهــا بافـت 
ROSتـروژن  ي ني واکنـش ياهـ   و گونه)RNS: Reactive 

Nitrogen Species (ـ  يهـا  سميشده و مکان  ي متعـدد مخرب
ب يم، آسـ يش سطح کلـس ي، افزايتوکندريچون مهار عملکرد م   

. )۲۲(آورد  ي مجــدد و التهــاب را بــه وجــود مــيرســان خــون
ـ ي م ۲۰۰دوس بـا دوز     و اسـطوخ  ي اتـانول  ي عصاره گـرم بـر    يل

ـ  بـر س   يبخـش  لوگرم وزن بـدن اثـرات آرام      يک ستم اعـصاب   ي
اه ين گي اي آبي کند و عصاره يجاد مي اي در موش سوريمرکز

بخـش قابـل     گرم اثرات آرام   يلي م ۴۰۰ و   ۲۰۰ يز در دوزها  ين
 و ٢٠٠، ١٠٠ ي دوزهايا در مطالعه ).۲۳ (کند يجاد مي ايتوجه
ر يدوس باعث مهـار چـشمگ     و اسطوخ ي گرم عصاره  يلي م ٤٠٠

  شـده يي صـحرا يها  موش در PTZ از   ي ناش يحمالت صرع 
ــ).٢٤( اســت ــا خاصــون عــصاره اســطوخي همچن ت يدوس ب

ـ ي م٤٠٠ کـه دارد در دوز   يي بـاال  يدانياکس يآنت گـرم باعـث    يل
. د بافت مغز شده اسـت يآلده ير سطح مالون ديکاهش چشمگ 

 ٤٠٠ و   ٢٠٠،  ١٠٠ دوز   ٣دوس در   و اسطوخ ي عصارهن  يهمچن
غـز   موجـود در بافـت م      NOگرم باعـث کـاهش سـطح         يليم
 ي مهمـ  ييعنوان هدف دارو    آزاد به  يها کاليراد ).٢٤(شود   يم

مـشخص شـده    . اند  شناخته شده  يسکمي بهبود عوارض ا   يبرا
 از جملـه    يدانياکـس  ي با خواص آنت   يبات متعدد يترکاست که   

ـ   ي يي منابع غذا  يها که در برخ    فنول يپل شـوند سـبب    يافـت م
 ير جـانو يها  در مدل يسکمي حاصل از ا   يب مغز يکاهش آس 

  . )۲۵(شوند  يم
  
  يريجه گينت

عـــصاره اســـطوخدوس بـــه دليـــل داشـــتن خاصـــيت      
عنوان يک  تواند به   مي )۱۲(فنولي   اکسيداني و ترکيبات پلي    آنتي

گياه دارويي مناسب در پيشگيري از عوارض ناشي از ايسکمي 
  . مجدد مفيد باشد و خونرساني

  
  يتشکر و قدردان

ـ د يان برخـود الزم مـ     ي در پا      قـات و   يم از معاونـت تحق    يان
 که مـا    يزانيه عز ي شهرکرد و کل   ي دانشگاه علوم پزشک   يفناور

 . مي نمودند تشکر کنياريق ين تحقيرا در انجام ا
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Background and Objective: Clinically significant changes in central nervous system (CNS) function are 

observed following brief periods of CNS blood flow interruption. Stroke patients exhibit cognitive, 

emotional, and electrophysiological changes during the recovery phase. Lavender belongs to the Labiatae 

family and is used for a variety of cosmetic and therapeutic purposes in herbal medicine. This study 

investigates the effect of ethanolic extract of lavender on cerebral edema in a rat stroke model.  

Materials and Methods: Lavender extract was injected intraperitoneally (100 mg/kg and 200 mg/kg) for 20 

consecutive days. 2 hours after the last dose cerebral artery ligation surgery was performed. 24 hours after 

the induction of ischemia, cerebral edema was assessed. Also, antioxidant capacities of plasma and brain 

tissue were assessed in the intact groups.  

Results: This study shows that treatment of rats with ethanolic extract of lavender caused a significant 

decrease in brain water content compared with ischemia group. Lavender extracts increased antioxidant 

capacity in serum and brain tissue in the intacts compared with the control group.  

Conclusion: The results indicated that lavender extract has neuroprotective activity against cerebral ischemia 

and the mechanism may be related to augmentation in endogenous antioxidant defense and inhibiting 

oxidative stress in the rat brain. 

 

Keywords: Brain edema, Brain stroke, Rat  

  

  
 


