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Abstract
Background and purpose: Imbalance between low oxygen supply and oxygen demands
determines organ hypoxia causing oxidative stress and finally lead to cell death. Compounds with
antioxidant activity are able to exhibit antihypoxic property. Allium sativum has distinctive antioxidant
activities, but to the best of our knowledge, there is no reports on the protective effect of flower of this
plant against hypoxia. In this study, antihypoxic activities of this plant were evaluated.
Materials and methods: Protective effects of A. sativum flower methanolic extract against
hypoxia-induced lethality in mice were evaluated by three experimental models. Analysis of variance was
performed followed by Newman-Keuls multiple comparison test.
Results: Considerable protective activities were established in all models. Antihypoxic activity
was pronounced in asphyctic model. A. sativum flower methanolic extract showed the same activity of the
positive control; phenytoin, at 125 mg/kg (P>0.05). At 250 mg/kg it was significantly higher than
phenytoin (P<0.001). Compared to control group, in haemic model, the extract signiﬁcantly prolonged
survival time in a dose dependent manner. At 125 mg/kg, the extract was capable of keeping the mice
alive for 31.20±5.68 min (P<0.001). At 62.5 mg/kg, it prolonged survival time (P<0.05). In circulatory
model, the extract at 125 mg/kg significantly prolonged survival time (P<0.05) but was not found to be
effective at 62.5 mg/kg (P>0.05).
Conclusion: Methanolic extract of A. sativum flower demonstrated strong protective effects
against hypoxia in all three models.
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ارزیابی فعالیت آنتی هیپوکسی گل سیر در موش سوری
مهسا محمدیان

1
2

محمد علی ابراهیم زاده

چكیده
سابقه و هدف :عدم تعادل بین عرضه کم و مصرف زیاد اکسیژن منجر به هیپوکسی بافتی شوود کوه بوا ایجواد اسوتر
اکسیدتیو ،عموماً مرگ سلولی ایجاد میشود .ترکیبات آنتیاکسیدان میتواننود فعالیوت آنتویهیپوکسوی نشوان دهنود .سویر
فعالیت آنتیاکسیدانی خوبی دارد ،اما فعالیت آنتی هیپوکسی گل این گیاه گزارش نشده است.در این تحقیق فعالیوت آنتوی
هیپوکسی گیاه مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :اثر محافظتی عصاره متانلی گل سیر در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مودل
هیپوکسی بررسی شد .آنالیز واریانس یک سویه و متعاقب آن نیومن کولز به منظور تعیین اختالف بین میانگینها بهکار رفت.
یافتهها :اثرات محافظتی باالیی در تمامی مدل ها به اثبات رسید .اثرات به خصوو

در مودل خ گوی بسویار بواال بوود.

عصاره در دوز  ،521 mg/kgاثری معادل فنی توئین از خود نشان داد ( .)P >5/51در دوز  ،215 mg/kgبسیار قوی تر از فنی
توئین بود ( .)P <5/555در هیپوکسی ،به طور معنی دار و وابسته به دوز ،زمان زنده ماندن نسبت بوه کنتورل افوزایش یافوت.
دوز  mg/kg 521زمان مرگ را نسبت به گروه کنترل به تاخیر انوداخت ( .)P <5/555 ،15/25 1±/86در دوز 82/1 mg/kg
نیز زمان زنده ماندن را افزایش داد ( .)P <5/51در مدل جریوان خوونی ،عصواره در دوز  ،521 mg/kgزموان زنوده مانودن را
افزایش داد ( ،)P <5/51اما در دوز  ،82/1 mg/kgتاثیری نداشت (.)P >5/51
استنتاج :عصاره متانلی گل سیر ،اثر محافظتی(در مدل هیپوکسی) بسیار خوبی در تمامی مدلهای هیپوکسی در مووش
از خود نشان دادند.
واژه های کلیدی :هیپوکسی خ گی ،هیپوکسی خونی ،هیپوکسی جریان خون ،آنتی هیپوکسی ،سیر

مقدمه
کمبود اکسیژن در بافتهوای متتلوا از جملوه مغوز

مشكالت بهکار میروند( .)5هیپوکسی تغییورات زیوادی را

میتواند به تغییرات زیانآور در ساختار وعملكرد آن بافت

در فعالیت آنزیمها ایجاد میکندکه ایون امور در موواقعی

اایوداری و مقاوموت

مانند ایسكمی ،خوونریزی ،سوكته بوروز مویکنود .یووافتن

بافتها در مقابل هیپوکسوی گوردد ،از نظور درموانی قابول

درموانی کوه موجب کاهش مرگ و میر ناشی از آن شود

توجه خواهد بوود( .)5هیپوکسوی عامول ایو اد بسویاری از

ضروری بهنظور میرسود( .)2هیپوکسی موجب القاء تولید

مشووكالت مغووزی و بیموواریهووای قلبووی -عروقووی اسووت.

بوویش از وود نیتریووک اکسوواید ،تولیوود آنووزیم نیتریووک

ترکیبات آنتی هیپوکسی به منظور ایشگیری و درمان ایون

اکساید و افزایش اراکسیداسیون چربی میگردد .شواهد

منجر شود .هور ترکیبوی کوه باعو
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موجووب کوواهش اراکسیداسوویون چربووی موویگردنوود(.)2

ص اقی ،یوان در یک مح ظه شیشهای دربسته و مهور و

بوور ایوون اسووا  ،بووه دام انوودازی نیتریووک اکسوواید اثوور

موم شده توسط اارا فیلم ،به جم  155 mlقرار گرفوت.

ضد هیپوکسی خواهد داشت .هیپوکسی موجب افوزایش

موشها بر اثر کمبود اکسیژن محیط ،دچار تشن شوده و

قابل مال ظوه ررات فعوال اکسویژن مویگوردد ،بنوابراین

مردند .اثر ضدهیپوکسی عصاره به صورت زمان زنده بوودن

آنتیاکسیدانها به عنوان آنتیهیپوکسی مطرح هستند(.)1

موش بیان شد .از نرمال سالین به عنوان کنترل من ی و از

زرد کیجوا()8

فنیتوئین ( )i.p 50 mg/kgبه عنوان کنترل مثبت است اده

اثرات آنتیاکسیدانی خووبی گوزارش شوده و در هموین

شد( .)1از نیتریوت سودیم بوه عنووان عامول ایجواد کننوده

راستا ،فعالیت آنتیهیپوکسی مناسبی نیز از همین گیاهان

هیپوکسی خونی است

اده شد 15 .دقیقه بعود از تزریوق ip

چاپ شده است( .)6،1به نظر میرسد گزارش وجوود اثور

دوزهای مورد نظر از عصاره  )185mg/kg) NaNO2تزریوق

آنتیهیپوکسی توانسته است مكانیسم جدیدی برای بروز

شد .اثر ضد هیپوکسی به صورت زموان زنوده مانودن در

اثرات قلبی عروقی این گیاهان ارائه دهد.

مقایسه با گوروه کنتورل بیوان گردیود( .)1از  NaFبعنووان

اخیراً از گیاه گزنه( ،)4زولنو

( )1و قوار

جنس آلیوم  Alliumدارای اثورات فراوانوی هسوتند.

عاموول ایجادکننووده هیپوکسووی وابسووته بووه گووردش خووون

فعالیت آنتی اکسویدانی و قودرت بواالی بوه دام انودازی

است اده شد 15 .دقیقه بعد از تزریق  ipدوزهای مورد نظر

رادیكال آزاد نیتریک اکساید ازچنودین گونوه گوزارش

از عصاره به هر مووش  )515mg/kg( NaFتزریوق شود و

شده است( .)2-55علیرغم فعالیت خوب آنتیاکسویدانی

زمان زنده ماندن در مقایسوه بوا کنتورل سونجیده شود(.)1

و به داماندازی نیتریک اکساید ،فعالیت آنتویهیپوکسوی

آنووالیز واریووانس یووک سووویه ( )ANOVAو متعاقووب آن

از گل سیر گزارش نشده است .در ایون تحقیوق ،فعالیوت

نیومن کولز برای مقایسه میانگین ها به کار رفت .نتای با

آنتیهیپوکسی عصاره گول سویر  ،A.sativumدر سوه روش

ا تمال  P<5/51معنیدار در نظر گرفته شد.

( Asphyctic ،Haemicو  )Circulatoryمووورد بررسووی
قرار میگیرد.

مواد و روش ها

یافته ها و بحث
نتووای

اصوول از تزریوق نیتریوت سوودیم در نمووودار

شووماره  5آمووده اسووت .عصوواره بووا دوز  521 mg/kgدر

موشهای سوری نر با سن  55-6ه توهای از بتوش

هیپوکسووی خووونی نسووبت بووه گووروه کنتوورل فعالیووت

یوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم ازشوكی مازنودران

قابوول توووجهی از خووود نشووان داد و زمووان موورگ را بووه

هیه شد .در هر گروه 8 ،سر موش با وزن  21-25گرم در

توووواخیر انووووداخت ( 15/25± 1/86 mg/kgدر مقابوووول

وضووعیت کنتوورل شوودهی درجووه وورارت و روشوونایی

 .)P <5/555 ،55/61±5/11 mg/kgدر دوز 82/1 mg/kg

نگهداری شد .اودر غذا و آب جهت تغذیه در دسوتر

نیز موثر بود (.)P <5/51

آنها قرار گرفت .محلولهایی از عصاره متانلی گل سیر

نتای

اصول از تزریوق سودیم فلورایود در نموودار

با غلظوت  82/1 ،15/21و  521 mg/kgدر نرموال سوالین

شوووماره  2آموووده اسوووت .عصووواره در دوز521 mg/kg

تجارب قبلی تهیه شود( .)6،1در هور تسوت ،دوز

زمان زنده مانودن را افوزایش داد (56/45± 8/51 mg/kg

 82/1میلیگرم بر کیلوگرم مورد است اده قورار گرفوت و

دقیقه در مقابل  55/51±2/81 mg/kgدقیقه بورای گوروه

سپس سب میزان ااسخ ،دوز بعدی افرایش یوا کواهش

کنتوووورل )P<5/51 ،امووووا در دوز  82/1 mg/kgتوووواثیری

یافت .در هر تست ،دو دوز به کار رفت.

نداشت(.)P>5/51

بر اسا
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نشان مویدهنود مهارکننودههوای نیتریوک اکسواید سونتاز

در هیپوکسی خ گی 15 ،دقیقه بعد از تزریق داخول

ارزیابي فعاليت آنتي هيپوکسي گل سير در موش سوری

نتای

فعالیت آنتی هیپوکسیک بسیار خوبی در هر سوه مودل

اصل از هیپوکسی خ گی در نمودار شوماره

گی ،خونی و جریان خونی از Hypericum scabrum

رفت .عصاره در دوز  521 mg/kgاثری معادل فنیتوئین

گوووزارش شوووده اسوووت .عصووواره ایووون گیووواه در دوز

از خوووود نشوووان داد ( 22/15± 8/18 mg/kgدر مقابووول

 1/11 mg/kgزمان مرگ را در مدل خ گی از  28دقیقوه

 22/85±2/15 mg/kgدقیقه .)P>5/51 ،در دوز 215 mg/kg

برای گروه کنترل به  11دقیقوه افوزایش داد .در دو مودل

عصاره بسیار قویتر از فنیتوئین بود (.)p <5/555

دیگر نیز موجب طووالنیتور شودن زموان مورگ در دوز
 15/21 mg/kgشوووده اسوووت ( .)52()p <5/555فعالیوووت

40

*

20
10

)Survival time (minute

***
30

آنتیهیپوکسیكی در دو مدل هیپوکسی خوونی و جریوان
خونی از دانه گیاه  Hibiscus esculentusگزارش شوده
است .این عصاره در دوزهای  215-5555 mg/kgزموان
مووورگ را در مووودل خوووونی از  55بوووه  22دقیقوووه و در
موودل جریووان خووونی از  2دقیقووه بووه  56دقیقووه افووزایش

0

12
5

62
.5

S
N

داده اسووت ( .)51()P <5/555اثوورات آنتووی هیپوکسوویک

)Concentration (mg/kg

نمودار شماره  :1فعالیت آنتی هایپوکسی عصاره متانولی گل سویر در
هیپوکسی خونی در موش سوری نر

 Delphinium Elbursenseقوووووی و وابسووووته بووووه دوز
گووزارش شووده اسووت .عصوواره ایوون گیوواه در دوزهووای
 ،15/21-521 mg/kgزمان مورگ را در مووش در مودل

25

ns
15
10
5

)Survival time (minute

*

20

0

 51دقیقه افزایش داده است ( .)54()P <5/555در گزارشی
دیگر ،درمدل خ

گی عصارهگیواه Allium ampeloprasum

در دوز  215 mg/kgبه طور قابل مال ظهای نسبت به گوروه

12
5

N

62
.5

S

کنترل زمان مرگ را به تعویق انداخت (.)55()p <5/555

در تحقیووق قبلووی ،در موودل هیپوکسووی خووونی ،عصوواره

)Concentration (mg/kg

نمودار شماره  :2فعالیت آنتیهایپوکسی عصاره متانولی گل سویر در
هیپوکسی جریان خونی در موش سوری نر

 A.ampeloprasumدر دوز  155 mg/kgزمان زنوده مانودن
موشها را نسبت به گروه کنترل بوه طوور قابول توجوهای
افزایش داد ( .)P <5/555در مدل هیپوکسی گوردش خوون
نیز با دوز  155 mg/kgبه طور معنیداری زمان مورگ را

40
30

*

20
10

)Survival time (minute

***
***

***

خونی از  55به  52دقیقه و در مدل جریان خونی از  2بوه

0

به تأخیر انداخت ( .)55()P <5/51عصاره ویسه آ کراکوا
نیز در دوز  255 mg/kgزمان بقاء موش در مدل خ گوی
را افزایش داد ( .)P <5/55در همین دوز در مدل خوونی
( )P <5/55و در موودل جری وان خووونی کووامالً موووثر بووود

25
0
Ph
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n

12
5
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.5
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N

(.)5()P <5/55

)Extracts (dose, mg/kg

نمووودار شووماره  :3فعالیووت آنتووی هیپوکسووی عصوواره گوول سوویر در
هیپوکسی خ گی در موش سوری نر
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)2866 محترم تحقیقات و فنآوری آن وا د (کود طورح

خووانم متووین شووهبازی در دانشووكده داروسووازی رامسوور
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