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Abstract 
 

Background and purpose: Imbalance between low oxygen supply and oxygen demand determines 

organ hypoxia. It occurs especially in heart diseases and ischemia and causes death. Compounds with 

antioxidant activity could exhibit antihypoxic properties. Hibiscus rosa sinensis has good antioxidant activity, 

but there is no information about the antihypoxic activities of this plant. This study was designed to evaluate 

antihypoxic activities of H. rosa extract. 

Materials and methods: Protective effects of the methanolic extract of H. rosa against 

hypoxia-induced lethality in mice were evaluated by experimental models of hypoxia i.e. asphyctic, 

haemic, and circulatory models. This experimental study was carried out in 15 groups of male mice (n= 6 

per group). Data analysis was done applying Analysis of variance and Tukey's multiple comparisons test. 

Results: Findings showed significant protective activities in all three models. Antihypoxic 

activity was considerably high in asphyctic and haemic models. In asphyctic model, the extract at  

125 mg/kg showed similar activity to positive control, phenytoin (P>0.05), but at 250 mg/kg it was 

stronger than phenytoin (P<0.05). In haemic model, the extract demonstrated similar activity to 

propranolol at 125 mg/kg (P>0.05) and greater protective activity at 250 mg/kg (P<0.001). In circulatory 

model, the H. rosa extract was found to be effective at 62.5 mg/kg (P<0.05). At 125 mg/kg it significantly 

prolonged survival time to 14.04 ± 1.36 vs 11.37 ± 1.53 min in control group (P<0.01). The extract at 250 

mg/kg showed the same activity as propranolol (P>0.05). 

Conclusion: H. rosa extract showed strong protective effects against hypoxia in all three tested 

models. Compared to the control group, the extract significantly prolonged survival time in a dose 

dependent manner. 
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  گزارش کوتاه

 می زرد در موش سوريتارزیابی فعالیت آنتی هیپوکسی گل خ
  

        1محمد حسین حسین زاده
  2ابراهیم زادهمحمد علی 

  چکیده
ا هاکســیدانشــود. آنتیعدم تعادل بین عرضــه کــم و مصــرف زیــاد اکســیژن بــه هیپوکســی منجــر می و هدف: سابقه

اکسیدانی خوب گل ختمــی چیــزي در خصــوص فعالیــت رغم فعالیت آنتیهیپوکسی نشان دهند. علیتوانند فعالیت آنتیمی
  هیپوکسی آن یافت نشده است. این مطالعه بمنظور بررسی فعالیت آنتی هیپوکسی عصاره گیاه انجام شده است. آنتی

د در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش ســوري اثر محافظتی عصاره متانلی گل ختمی زر ها:مواد و روش
با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و جریان خونی بررسی شد. مطالعه به شکل تجربی بر روي موش سوري نــر انجــام شــد. 

  استفاده شد. هاتعیین اختالف بین میانگینآنالیز واریانس یک سویه و پست تست توکی به منظور 
ها به اثبات رسید. اثرات به خصوص در خفگی و خونی بسیار بــاال بــود. فظتی باالیی در تمامی مدلاثرات محا ها:یافته

تــوئین تر از فنیقــوي mg/kg  250اثري معادل فنی توئین از خود نشــان داد. در دوز mg/kg 125در خفگی، عصاره در دوز 
). در مــدل <05/0Pوپرانولــول از خــود نشــان داد (اثــري معــادل پر mg/kg  125). در هیپوکسی خونی در دوزP >05/0بود (

ـــاره در دوز  ـــونی، عص ـــان خ ـــود ( mg/kg 5/62جری ـــوثر ب ـــدن را از  mg/kg 125). در دوز P >05/0م ـــده مان ـــان زن زم
اثــري   mg/kg 250). عصــاره در دوز P >01/0دقیقه براي گــروه کنتــرل افــزایش داد (37/11 ±53/1در مقابل 36/1±04/14

  ). P <05/0لول داشت (همانند پروپرانو
  هاي هیپوکســی در مــوش از خــود نشــان داد. عصــاره عصاره فعالیت محــافظتی بســیار خــوبی درتمــامی مــدل استنتاج:

هــا صورت وابسته بــه دوز، زمــان زنــده مانــدن را نســبت بــه گــروه کنتــرل در موشاي و بهطور قابل مالحظهاز نظر آماري به
  داد. افزایش

  

  پوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، آنتی اکسیدانی، گل ختمیهی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هیپوکسی حالتی است که در آن بــدن یــا بخشــی از 
 بدن در سطح بافتی از دریافت میزان کافی اکســیژن محــروم

تواند در شرایط طبیعی فیزیولوژیکی شود. این حالت می
ــه ریــوي، ورزش ــدنی  و صــرفا در نتیجــه کــاهش تهوی ب

پاتولوژیــک  سنگین و صعود به ارتفاعات و یا در شرایط

 زودرس، دـه، تولـی، خونریزي، سکتـه ایسکمـو در نتیج
مسمومیت با سیانید و برخی از بیماري هاي قلبی عروقــی 

 درصد اکسیژن مــورد 20تا  15مغز با مصرف  .)1(ایجاد شود
ترین وابستگی را به میــزان اکســیژن دارد، نیاز بدن، بیش

  در هیپوکسـی به کمبـود اکسیـژن دچار اولین بخشی که
  

  :zadeh20@yahoo.com: E-mail      دانشکده داروسازي مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، ،فرح آبادجاده  17کیلومتر  :ساري - محمدعلی ابراهیم زاده مولف مسئول:

 . دانشجوي داروسازي، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران.1
 علوم داروئی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. استاد شیمی دارویی، مرکز تحقیقات 2

 : 7/3/1399تاریخ تصویب :             14/11/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            13/11/1398 تاریخ دریافت  
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  محمدحسین حسین زاده و همکاران     
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 گزارش کوتاه

تواند منجر به بروز غــش، تشــنج، شود مغز است و میمی
 کمبود اکســیژن .)2(افت هوشیاري، کما و مرگ مغزي شود

تواند سبب ایجاد آریتمی، در قلب در مراحل ابتدایی می
 هیپوکسی باعــث .)3(هاي قلبی شودحمالت قلبی و ایسکمی
شــود اي در آنزیم هــاي بــدن مــیایجاد تغییرات گسترده

ـــکــه در نتیجــ ــه شــدت ـه آن تولی ــال اکســیژن ب د ذرات فع
عنــوان هها بناکسیدابنابراین آنتی .)1(کندپیدا می افزایش

 ،)5(، زولنگ)4(هیپوکسی مطرح خواهند شد. از گزنهآنتی
اکسیدانی خــوبی تیاثرات آن )7(و قارچ زرد کیجا )6(پلم

هیپوکســی گزارش شده و در همین راســتا فعالیــت آنتــی
  ).8-10(مین گیاهان چاپ شده استخوبی نیز از ه

گیــاهی گلــدار و  Hibiscus rosa-sinensisختمی 
 طب سنتی از گــل در کند.وحشی است که درآسیا رشد می

هاي کبدي، درد معده و بیماري آن جهت درمان بیماري
کننــد. خــواص محافظــت نــورونی، مــی چشمی اســتفاده

عروقی و آنتی اکسیدانی بسیار خوبی از  -محافظت قلبی
. آنــالیز فیتوشــیمیایی اولیــه )11،12(آن گزارش شده است

 که عصاره آن حــاوي تــانن، در خصوص این گیاه نشان داد
هــا، فالانوئیــدها، آلکالوئیــدها، آنتراکینون، کینــین، فنــل

ها، گلیکوزیــدهاي قلبــی، پــروتئین، ترپنوئیدها، ساپونین
هــا، قنــدهاي احیــا شــده ، اسیدهاي آمینه، کربوهیــدرات

ختمــی عصاره گل  ).13(و استروئیدها است موسیالژ، اسانس
ها حاوي گل ).14(ن استزرد حاوي فنل، آلکالوئید و تان

چهــار نــوع فالونوئیــد، روتــین، کوئرســتین، کــامفرول و 
ها حــاوي مقــادیر عالوه بر این، گل .)15(میریستین است

 هــا، آلکالوئیــدهايها، آنتوســیانینقابل توجهی پروانتوسیانیدین
هاي تیامین، ریبوفالوین، نیاســین و سیکلوپپتید و ویتامین

نظر بــه اثــرات اثبــات شــده  ).13(اسید اسکوربیک هستند
 قلبی عروقی و اثرات خوب آنتی اکسیدانی گل ختمــی، در
 این مطالعه به بررسی فعالیت آنتی هیپوکسی عصــاره متــانلی
گل ختمی زرد پرداخته شده است. هــدف از انجــام ایــن 

ختمــی مطالعه، بررسی اثر محافظتی عصاره متانولی گــل 
ر موش سوري در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی د

  با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و جریان خونی بود.

  ها مواد و روش
  ) انجام شد.experimentalاین مطالعه به شکل تجربی (

توســط دکتــراي سیســتماتیک گیــاهی ختمــی گــل 
آوري و تایید (دکتر بهمن اسالمی) از حوالی ساري جمع

شد. نمونــه هربــاریومی در هربــاریوم دانشــکده بیولــوژي 
ــگاه آزاد قــائمد نگهــداري  1249شــهر بــه شــماره انش

شود. گل گیاه در سایه خشک شده، بــه قطعــات ریــز می
گیــري بــا روش خیســاندن بــا تبدیل شده و سپس عصاره

 100گــرم از گــل خشــک گیــاه بــا  25 متانول انجام شد.
ساعت  24لیتر متانول مخلوط شد. مجموعه به مدت میلی

جدا و مجددا حالل جدیــد رها گردید. روز بعد فاز آلی 
اضافه شد. این عمــل بــراي ســه بــار تکــرار شــد. در روز 
آخر، مجموعه حالل آلی توسط دستگاه روتاري (تبخیر 

ترتیــب عصــاره کننده چرخــان) حــذف گردیــد و بــدین
 125،  5/62هایی بــا غلظــت محلول .)16(مربوطه تهیه شد

در نرمال سالین تهیه شــد. اســاس انتخــاب  mg/kg 250و 
. در هــر )8-10(دوز اولیه، تجــارب درکارهــاي قبلــی بــود

گرم بر کیلو گرم مورد استفاده قــرار میلی 125تست دوز 
گرفت و سپس حسب میزان پاسخ، دوز بعدي افزایش یا 

  کار رفت.ه کاهش یافت. در هر تست، سه دوز ب
  

  حیوان مورد مطالعه
هفته اي کــه از  8-10از موش هاي سوري نر با سن 

انــات آزمایشــگاهی دانشــگاه علــوم پزشــکی بخــش حیو
مازندران تهیه شده بود، استفاده گردید. گروه هاي مورد 

 20-25سر مــوش ســوري بــا وزن  6مطالعه (در هر گروه 
هاي مجزا تحت وضعیت کنترل گرم) بودند که در قفس
گــراد) و درجــه ســانتی 25تا  20شده درجه حرارت (بین

 ساعت تاریکی) 12 ساعت روشن، 12 ايروشنایی (دوره
تغذیه آزادانــه در  نگهداري شدند. پودر غذا وآب جهت

  ها قرار گرفت.دسترس آن
  

  هیپوکسی خفگی
ــد از 30 ــاي  دقیقــه بع ــق داخــل صــفاقی دوزه   تزری
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ـــــــوان در  mg/kg 250و  125، 5/62   از عصـــــــاره، حی
  اي دربســته و مهــر و مــوم شــده یــک محفظــه شیشــه

  لیتــر قــرار گرفــت. لــیمی 300توسط پارا فیلم، بــه حجــم 
ــه عنــوان جــاذب    از مقــداري آهــک در پارچــه تــوري ب

CO2 ها بر اثر کمبود اکســیژن محــیط استفاده شد. موش
(هیپوکسی) تشنج گرفتــه و مردنــد. اثــر ضــد هیپوکســی 

  صــورت زمــان زنــده بــودن مــوش (بــه دقیقــه) ه عصاره ب
ــوان کنتــرل منفــی    بیــان گردیــد. از نرمــال ســالین بــه عن

به عنــوان کنتــرل مثبــت  (i.p 50 mg/kg) توئینو از فنی
موش  6. در این تست از در هر گروه )17،18(استفاده شد

  .استفاده گردید
  

  هیپوکسی خونی
عنــوان ه ب )NaNO2در این روش از نیتریت سدیم (

عامل ایجادکننده هیپوکسی خونی استفاده شد. دوزهــاي 
دقیقــه  30از عصاره تهیه شد.  mg/kg 250و  125،  5/62

بعد از تزریق داخل صفاقی دوزهاي مورد نظر از عصــاره 
صورت داخل صفاقی ه بmg/kg 360  NaNO2به موش، 

 تزریق شد. اثر ضد هیپوکسی به صورت زمــان زنــده مانــدن
 .)17،18(در مقایسه با گروه کنترل نرمال سالیـن بیــان گردیــد

ــر گــروه  ــن تســت در ه ــد. از  6در ای ــوش اســتفاده ش م
  .عنوان کنترل مثبت استفاده شدهب 20ولول پروپران
  

  هیپوکسی وابسته به گردش خون
) بعنــوان عامــل NaFدر این روش از سدیم فلوریــد(

ایجادکننده هیپوکسی وابسته به گــردش خــون، اســتفاده 
 از عصــاره تهیــه mg/kg 250و  125،  5/62شــد و دوزهــاي 

دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی دوزهاي مــورد  30شد. 
ه بــ mg/kg 150بــا دوز  NaFنظر از عصاره به هر مــوش،

صورت داخل صفاقی تزریق گردیــده و درصــد فعالیــت 
صورت زمان زنــده مانــدن در مقایســه ه در مقابل کنترل ب

 6با نرمال سالین سنجیده شد. در این تست در هــر گــروه 
عنــوان هب 20. از پروپرانولول )17،18(موش استفاده گردید

  .تفاده شدکنترل مثبت اس

  آنالیز آماري
بــار تکــرار شــده و کلیــه  3هــا گیــريتمــامی انــدازه

  گــــزارش شــــد.  Mean±SDصــــورت هاطالعـــات بــــ
ــالیز واریــانس یــک ســویه (   ) و متعاقــب آن ANOVAآن

Tukey's multiple comparisons test  ــراي مقایســه ب
دار معنــی >05/0P ها بکار رفت. نتایج با احتمــالمیانگین

افــزار فتــه شــد. بــراي رســم نمودارهــا از نــرمدر نظــر گر
GraphPad prism 8 .استفاده شد  

  

  یافته ها و بحث
در مسمومیت خونی که از سدیم نیتریت براي القاي 

هاي حمــل کننــده شود فاکتوراین مسمومیت استفاده می
هاي تولید ها، از نظر ساختاري و زنجیرهیعنی هموگلوبین

ر اخــتالل نیســتند و تنهــا هــا دچــاانــرژي در میتوکنــدري
تــر و پیونــد مشکل این است که این ماده با تمایــل بــیش

تري به هموگلوبین متصل شــده و بدینوســیله از مستحکم
 اتصال اکسیژن در گردش به هموگلوبین جلوگیري کرده

کنــد. در رســانی را دچــار مشــکل میو در نتیجه اکسیژن
یت حمل مسمومیت شیمیایی با تزریق سدیم نیتریت، ظرف

اکسیژن از طریق تبدیل هموگلوبین به مــت هموگلــوبین 
هاي کاهش یافته و در نتیجه با ایجاد هیپوکسی در ســلول

 نتایج حاصــل از ).10(گرددها موجب مرگ جاندار میبافت
 آمده است. عصــاره 1تزریق نیتریت سدیم در نمودار شماره 

در هیپوکسی خونی نسبت بــه کنتــرل  mg/kg 125 با دوز
در  02/15±69/1عالیت قابل توجهی از خــود نشــان داد (ف

 .)P >0001/0 دقیقه براي گروه کنتــرل، 32/11±55/1مقابل 
ـــول ـــادل پروپرانول ـــاثیري مع ـــن دوز ت    mg/kg 20 در ای

ــ   عنــوان کنتــرل مثبــت بکــار رفــت از خــود نشــان هکــه ب
ــاره در دوز )P <05/0( داد ــوي 250. عص ــیار ق ــر از بس ت

  ).P >001/0( پروپرانولول بود
 mg/kg  125-25/31عصاره گــل گــردو در مقــادیر

دقیقــه  12دقیقــه بــه  9از  خــونیزمان مــرگ را در مــدل 
هیپوکســـیک اثـــرات آنتی ).p()19 >01/0افـــزایش داد (

Elbursense Delphinium  ــــه دوز ــــوي و وابســــته ب ق
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ــاي ــاه در دوزه ــن گی ــاره ای ــت. عص ــده اس ــزارش ش    گ
mg/kg 125-25/31 ــرگ را د ــان م ــدل زم ــوش در م ر م
 ).P()20 >001/0دقیقــه افــزایش داد ( 19بــه  11از  خونی

ــونی، در دوز  ــدل خ ــو در م ــه لیم ــاره ب  mg/kg 250عص
هــا را افــزایش داد داري زمــان بقــاء مــوشطــور معنــیهبــ
)05/0< P در این دوز اثري معادل پروپرانولول از خود .(

 عصــاره ســرخ ولیــک در دوز ).P()17 <05/0نشــان داد (
mg/kg 400  حــدود یــک دقیقــه زمــان بقــا را در مــوش

دار بــود افزایش داد. ایــن افــزایش از نظــر آمــاري معنــی
)05/0< P اما عصاره سیاه ولیک در این دوز تأثیري بر .(

  .)22(نداشتزمان زنده ماندن در این نوع هیپوکسی 
  

✱✱✱

  
  

در مدل ختمی اره گل فعالیت آنتی هایپوکسی عص :1شماره  نمودار
  سوري خونی در موش

  
در مسمومیت گردش خونی، سدیم فلورایــد ســبب 

اکسیژن لیز شدن هموگلوبین شده در نتیجه ظرفیت حمل 
ــودن سیســتم ــا وجــود ســالم ب ــه و ســلول ب  هايکــاهش یافت

گــردد. آنزیمی و عملکردي دچار هیپوکسی و مرگ می
میت حــاد هاي باال سدیم فلوراید موجب مسمودر غلظت

و موجب لیز شــدن هموگلــوبین شــده و در نتیجــه ســبب 
وارد شدن ترکیبات موجود در ساختار آن به داخل خون 

شود. در تست هیپوکسی گردش خونی، چنانچــه اثــر می
ها حاصــل شــد، مثبتی در افزایش زمان زنده ماندن موش

رســانی بهتــر بــه توان در اکســیژندلیل این افزایش را می
ز شدن هموگلــوبین در خــون یــا افــزایش دلیل کاهش لی

 ).10(توان مقاومت سلول در برابــر هیپوکســی ذکــر نمــود
 2نتایج حاصل از تزریق سدیم فلوراید در نمودار شماره 

ــده اســت.  ــوثر بــود  mg/kg 5/62 در دوزعصــاره آم م
)05/0< P(  و زمان بقا را نسبت به گروه کنتــرل افــزایش

ـــــده mg/kg 125 در دوزداد.  ـــــان زن ـــــدن را از  زم   مان
دقیقــه بــراي گــروه 37/11±53/1در مقابــل ±04/14 36/1

تر از ). این اثر کمی ضعیفP >01/0( افزایش دادکنترل 
بود که بعنوان کنترل مثبت بکــار  mg/kg 20 پروپرانولول

ــت ــاره در دوز )P >05/0( رف ــد  250. عص ــري همانن اث
  .)P <05/0( پروپرانولول داشت

  
✱

  
  

در مدل ختمی فعالیت آنتی هایپوکسی عصاره گل  :2شماره  نمودار
  سوري جریان خونی در موش

  
-mg/kg 125هــاي عصــاره گــل گــردو در غلظــت

دقیقــه بــه  9از  جریان خــونیزمان مرگ در مدل  25/31
عصــاره  .)P()19 >001/0( دقیقــه افــزایش داده اســت 15

ریــان خــونی جدر مدل  elbursense Delphinium گیاه
دقیقــه افــزایش  17بــه  9از هــا را زمان زنده ماندن مــوش

ــت ــاره ).p()20 >001/0( داده اس ــا دوز  عص ــره ب ــاه ت گی
mg/kg250  در این مدل، زمان مرگ را نسبت بــه گــروه

 دارکنترل به تأخیر انداخت اما این اثر از نظــر آمــاري معنــی
لیمــو، فعالیــت 	در خصــوص بــه ).P()21 <05/0( نبــود

هیپوکسی بخصوص در مدل گردش خونی باال بود، تیآن
زمــان مــرگ را نســبت  mg/kg 5/62 که در دوز	تا جایی
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 .)P >01/0( داري افــزایش دادطــور معنــیهبه گروه کنترل ب
اثــري  mg/kg 250 اثــرات وابســته بــه دوز بــود و در دوز

ـــول ( ـــادل پروپرانول ـــان دادmg/kg 20مع ـــود نش  ) از خ
)01/0> P()17.( گــل ســیر در دوز عصــاره mg/kg 5/62 

زمــان  mg/kg 125اما در دوز  )P <05/0( تأثیري نداشت
   ).P()23 >05/0( زنده ماندن را افزایش داد

هایی اســت کــه مدل هیپوکسی خفگی یکی از مدل
 کنــد. درســازي مــیشرایط کمبود اکسیژن را در سلول شبیه

ید. عنوان کنترل مثبت استفاده گردهتوئین باین تست فنی
 را ATPاین دارو میزان فعالیت سلولی و مصرف اکســیژن و 

 ).10(نمایــدتر میتر و مقاومت در برابر هیپوکسی را بیشکم
 3شــماره در نمــودارهیپوکسی خفگــی نتایج حاصل از مدل 

مــوثر بــود  mg/kg 5/62در دوزعصاره حتی آمده است. 
 و زمان مرگ را نسبت به گروه کنترل منفی افــزایش داد

)05/0< P( . در دوز عصــارهmg/kg 125  اثـــري معـــادل
کــار رفــت از خــود هفنی توئین که بعنوان کنترل مثبت بــ

ــان داد ( ــل  82/29± 37/2نش ــه در مقاب  60/29±51/1دقیق
ـــوئین،دقیقـــه بـــراي گـــروه فنـــی  در دوز .)P <05/0( ت

mg/kg250 05/0( توئین بودتر از فنیعصاره قوي< P(.  
 بسیار خوبی در مدل خفگــیفعالیت آنتی هیپوکسیک 

عصــاره  گزارش شــده اســت. Hypericum scabrum از
زمــان مــرگ را در مــدل  mg/kg  75/7این گیــاه در دوز

ــه  26خفگــی از  ــرل ب ــراي گــروه کنت ــه  33دقیقــه ب دقیق
 در دوز گیــاه تــره عصــاره ).P()18 >001/0افــزایش داد (

mg/kg 250 اي نســبت بــه گــروه بــه طــور قابــل مالحظــه
   ).P( )21 >001/0زمان مرگ را بــه تعویــق انــداخت ( کنترل

  

را  زمــان مــرگ 250در مدل خفگی، عصاره به لیمو در دوز 
عصاره گل  ).P()17 <05/0افزایش داد ( توئینمعادل فنی

اثــري  mg/kg 125در مــدل خفگــی دوز  خصوصسیر به
 اثري mg/kg 250در دوز و  )P <05/0توئین (معادل فنی

 ).P()23 >001/0از فنی توئین ایجاد نمــود (ر  به مراتب قوي
 mg/kg عصاره متانلی انــدام هــوایی ویســه آ کراکــا در دوز

هــا را در داري زمان زنده مانــدن مــوشبه طور معنی 100
  .)P()24 >05/0این مدل افزایش داد (

  

✱

  

مــدل درختمــی فعالیت آنتی هیپوکسی عصاره گل  :3شماره  نمودار
  خفگی در موش سوري

  

  سپاسگزاري
ــه  ــه، حاصــل طــرح دانشــجویی مصــوب ب   ایــن مقال

وســیله از باشــد کــه بــدین) مــی6375شماره (کــد طــرح 
محترم تحقیقــات و فنــآوري  حمایت مالی حوزه معاونت

گــردد. کــد اخــالق ایــن مقالــه نیــز دانشــگاه تشــکر مــی
)IR.MAZUMS.REC.1398.1149.است(  
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