
 
  
 

  126

Antihypoxic Activities of Aerial Parts and Roots of  
Ferula persica in Mice 

 
 

Ramin Ataee1,  
Hedyeh Hasani2,  

Mahsa Mohammadyan2,  
Mohammad Ali Ebrahimzadeh3 

 
1 Assistant Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Hemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical 

Sciences, Sari, Iran 
2 Pharmacy Student, Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

3 Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Hemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, 
Sari, Iran 

 
 

 (Received February 3, 2019 ; Accepted July 7, 2020) 
 

Abstract 
 

Background and purpose: Hypoxia occurs in ischemia and heart attack, and leads to death. It 

involves production of reactive oxygen species. Antioxidants exhibit antihypoxic properties. Ferula 

persica has distinctive antioxidant activities. Nothing is known about the protective effect of this plant 

against hypoxia-induced lethality in mice. 

Materials and methods: Protective effects of methanolic extract of F. persica aerial parts and 

roots against hypoxia-induced lethality in mice were evaluated by experimental models of hypoxia, 

asphyctic, haemic, and circulatory. 

Results: Aerial parts showed a very good activity in asphyctic model and at 62.5 mg/kg the 

extract prolonged survival time (P< 0.05). At 250 mg/kg it showed the same activity as phenytoin. Root 

extract at 125 mg/kg prolonged survival time (P<0.001). Significant differences were seen between the 

effects of two extracts in all tested doses, but aerial parts were found to be stronger than root extract. In 

haemic model, aerial parts and roots showed similar activity in same doses (P>0.05). They showed the 

same activity as propranolol (P>0.05). Both extracts showed high activity in circulatory model and at 62.5 

mg/kg they prolonged survival time (P<0.001). 

Conclusion: The extracts showed protective effects against hypoxia in all tested models. 

Presence of polyphenols in this plant may be a proposal mechanism for its antihypoxic activities. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )126- 132(    1399سال     مهر    189اره سی ام    شمدوره 

  127       1399، مهر  189پزشکی مازندران                                                                                        دوره سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم                

 گزارش کوتاه

 ارزیابی فعالیت آنتی هیپوکسی اندام هوایی 
 و غده فروال پرسیکا در موش سوري

  
  3محمد علی ابراهیم زاده      2مهسا محمدیان      2هدیه حسنی      1رامین عطایی

  

  چکیده
شود. هیپوکسی موجــب هیپوکسی در ایسکمی و حمالت قلبی رخ داده و در نهایت به مرگ منجر می و هدف: سابقه

اکسیدان می توانند فعالیت آنتی هیپوکسی نشان دهند. گیاه فروال پرسیکا گردد. ترکیبات آنتیید ذرات فعال اکسیژن میتول
  هیپوکسی این گیاه گزارشی ارایه نشده است.اکسیدانی خوبی دارد که تا امروز درخصوص فعالیت آنتیفعالیت آنتی

هوایی و ریشه گیاه فــروال پرســیکا در مقابــل مــرگ و میــر ناشــی از  اثر محافظتی عصاره متانلی اندام ها:مواد و روش
  هیپوکسی در موش سوري با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و جریان خونی بررسی شد.

، موجب افزایش زمان زنده mg/kg 5/62اندام هوایی گیاه، اثر بسیار خوبی در تست خفگی نشان داد و با دوز  ها:یافته
زمــان بقــا را  mg/kg 125 تــوئین بــود. ریشــه درهماننــد فنی mg/kg250 . تــاثیر عصــاره در دوز)>05/0P( ها شدماندن موش
 داري بــا یکــدیگر اخــتالف داشــتند و انــدامطــور معنــیه. اندام هوایی و ریشه در تمامی دوزهاي یکسان، بــ)>001/0P( افزایش داد

هوایی و ریشه فروال در دوزهاي یکسان، اثر برابر از خود نشان تر از ریشه بود. در هیپوکسی خونی، عصاره اندام هوایی قوي
 ها اثر بسیار خــوبی در مــدل. عصاره)<05/0P( و در تمامی دوزها، اثر مشابه پروپرانولول از خود نشان دادند )<05/0P( دادند

  ).>01/0P( دداري زمان مرگ را افزایش دادنطور معنیهب mg/kg5/62  گردش خونی داشتند. هر دو عصاره در
هــا فنــل در ایــن عصــارهها از خــود نشــان دادنــد. حضــور پلــیها فعالیت محافظتی خوبی درتمامی مدلعصاره استنتاج:

 تواند مکانیسم احتمالی براي بروز اثر باشد.می
  

  هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، آنتی اکسیدان، فروال پرسیکا واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
به افــرادي  2019نوبل پزشکی و فیزیولوژي در سال 

 که کشف کردند سلول وجود اکسیژن را چگونه احساس
کند، اهدا کند و پاسخ خود را بر اساس آن تنظیم میمی

که اکسیژن براي حیات ضروري اســت، شــناخته شد. این
شده بود اما مکانیسم مولکولی که نشان دهد سلول دقیقــا 

 دهد و چگونهمی ش اکسیژن چه پاسخیبه کمبود یا افزای
نتایج تحقیق ایــن  .نبود کند، شناخته شدهبا آن تطبیق می

 و زیاد ول با کمـسل قـی تطبیـافراد در خصوص چگونگ
چیــز از جملــه بــارداري، بیمــاري شدن اکسیژن بــه همــه 

  کمبود اکسیژن در ارتفاعات زیاد، سرطان و ترمیم زخم
  

  E-mail:zadeh20@yahoo.com      دانشکده داروسازي مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، ، فرح آبادجاده  17کیلومتر  :ساري - اهیم زادهمحمدعلی ابر مولف مسئول:

  ازندران، ساري، ایران، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی ماستادیار .1
  ازندران، ساري، ایرانمجوئی، دانشگاه علوم پزشکی . دانشجوي داروسازي، کمیته تحقیقات دانش2
 ازندران، ساري، ایرانم، دانشگاه علوم پزشکی ینوپاتیهموگلوبپژوهشکده ، مرکز تحقیقات علوم داروئی، . استاد3

 : 17/4/1399تاریخ تصویب :           25/12/1398 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :          14/11/1398 تاریخ دریافت  
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  آنتی هیپوکسی فروال پرسیکا فعالیت
 

  1399، مهر  189سی ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره        128

ها اکنون اساس درك ما از این شود. این یافتهمربوط می
است که میزان اکسیژن چگونه ســوخت و ســاز ســلول و 

کند و این کشف، عملکرد فیزیولوژیک آن را تعیین می
هاي نوید بخشی در مبــارزه بــا کــم راه را براي استراتژي

هاي دیگــر بــاز خواهــد خونی، سرطان و بسیاري بیماري
کسی به معناي کاهش اکســیژن موجــود در . هیپو)1(نمود
توانــد منجــر بــه اخــتالل در هاي بدن است کــه مــیبافت

هــاي عملکرد بدن شود و ممکن اســت باعــث ناهنجــاري
 فیزیولوژیکی مختلف شود. هیپوکسی با پاتولوژي بیماري
قلبی عروقی و سکته مغزي مرتبط بوده و منجر به مــرگ 

 ت شده که هیپوکسیثاب ).2(شوددر بسیاري ازکشورها می
ــیژن  ــال اکس ــه ذرات فع ــل مالحظ ــزایش قاب ــب اف موج

هیپوکسی عنوان آنتیهها باکسیدان، پس آنتی)3(گرددمی
 باشند. اخیــرا از چنــدین گیــاه بــا اثــرات آنتــیمطرح می

هیپوکســی جــالبی بــه چــاپ اکسیدانی باال، فعالیت آنتــی
اراي . جنس فــروال از خــانواده چتریــان د)4،5(ایمرسانده

گونه آن بشکل خــودرو در ایــران  52گونه بوده که  150
 صورتهدر شهمیرزاد ب Ferula persicaروید. کما یا می

گسترده رویش داشته و به نام محلی متکا معروف بوده و 
طور هکاربرد غذایی و طب سنتی فراوانی دارد. این گیاه ب

 عنوان ملین، ضد هیجان و ضد دیابت، روماتیسمهسنتی ب
ــاالي آنتــی ).6(شــودو کمــر درد اســتفاده مــی  فعالیــت ب

 ).7(اکسیدانی از این گیاه اخیرا توسط ما گزارش شده است
هــاي انــدام هیپوکسی عصــارهدر این مطالعه فعالیت آنتی

ــی  ــه روش هیپوکس ــاه در س ــده) گی ــه (غ ــوایی و ریش ه
Haemic  ،(خونی)Asphyctic (خفگی)  وCirculatory 

 گیرد. در هیپوکسیبررسی قرار می (گردش خونی) مورد
خونی، از اتصال اکسیژن به هموگلوبین جلوگیري شــده 

شــود. در و در نتیجه اکســیژن رســانی دچــار مشــکل مــی
هیپوکسی گردش خــونی، لیــز شــدن هموگلــوبین اتفــاق 
افتاده و در نتیجه ظرفیت حمل اکســیژن کــاهش یافتــه و 

 عملکــردي هاي آنزیمــی وسلول با وجود سالم بودن سیستم
خفگی،  گردد و در هیپوکسیدچار هیپوکسی و مرگ می

  شود.عملکرد مغزي با کاهش اکسیژن محیط مختل می

  ها مواد و روش
هاي فروال پرسیکا در خرداد ماه اندام هوایی و ریشه

توسط دکتراي سیستماتیک گیاهی (آقــاي دکتــر بهمــن 
آوري و تاییــد شــد. نمونــه اســالمی) از فیرزوکــوه جمــع

باریومی در دانشکده بیولوژي دانشگاه آزاد قائم شــهر هر
شــود. انــدام ) نگهــداري مــی1475(به شماره هربــاریومی 

ها در سایه خشــک شــده، بــه قطعــات ریــز هوایی و ریشه
گیــري بــا متــانول بــه شــکل تبدیل شده و ســپس عصــاره

گرم  30خیساندن (ماسیراسیون) انجام شد. در این روش 
لیتــر متــانول مخلــوط شــد. میلی 90 از پودر گیاه با حدود

ســاعت رهــا گردیــد. روز بعــد فــاز  24مجموعه به مدت 
د. ایــن ـافه شـــد اضـــول جدیـــددا متانـــدا و مجـآلی ج

عمل براي ســه بــار تکــرار شــد. در روز ســوم، مجموعــه 
ها توسط دستگاه روتــاري (تبخیرکننــده چرخــان) حالل

فــروال  ریشــه از عصاره اندام هــوایی و ).7(حذف گردید
ــول ــت محل ــا غلظ ــایی ب ــال  mg/kg 250-5/62ه در نرم

 سالین تهیه شــد. اســاس انتخــاب دوز اولیــه، تجــارب در
گــرم میلی 5/62. در هر تست دوز )4،5(کارهاي قبلی بود

بر کیلوگرم مورد استفاده قــرار گرفــت و ســپس حســب 
ر ـمیزان پاسخ، دوز بعدي افرایش یا کاهش یافت. در هــ

وري نر بــا وزن ـاي سـهار رفت. موشه دوز بکـتست، س
گرم از بخــش حیوانــات آزمایشــگاهی دانشــگاه  27-22

  تهیه شد.
  

  هیپوکسی خفگی
ه بعــد از تزریــق داخــل صــفاقی دوزهــاي ـدقیقــ 30

اي مورد نظر از عصــاره، حیــوان در یــک محفظــه شیشــه
  دربسته و مهــر و مــوم شــده توســط پــارا فــیلم، بــه حجــم 

 2COعنوان جاذب ه. از آهک بلیتر قرار گرفتمیلی 300
هــا بــر اثــر هیپوکســی تشــنج گرفتــه و استفاده شد. موش

صورت زمان زنــده هها بمردند. اثر ضد هیپوکسی عصاره
عنــوان کنتــرل هبودن موش بیان گردیــد. نرمــال ســالین بــ

عنوان کنتــرل مثبــت هب) i.p mg/kg50توئین (منفی و فنی
  .)8(کار رفتبه
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  رامین عطایی و همکاران     

  129       1399، مهر  189دوره سی ام، شماره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                      

 گزارش کوتاه

  هیپوکسی خونی
عنــوان عامــل ایجــاد ه) بــNaNO2ریت ســدیم(از نیت

دقیقــه بعــد از تزریــق  30کننده هیپوکســی اســتفاده شــد. 
داخل صفاقی دوزهاي مورد نظر از عصاره ها بــه مــوش، 

2mg/kg) NaNO 360صورت داخل صــفاقی تزریــق ه) ب
شد. اثر ضد هیپوکسی به صــورت زمــان زنــده مانــدن در 

 ان گردید. پروپرانولــولکنترل نرمال سالیـن بیگروه مقایسه با
mg/kg 20 8(عنوان کنترل مثبت بکار رفتهب.(  
  

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

دقیقــه بعــد از  30ایجاد کننــده هیپوکســی اســتفاده شــد. 
هــا بــه تزریق داخل صفاقی دوزهاي مورد نظر از عصــاره

 صورت داخــل صــفاقیهب mg/kg150 با دوز NaFهر موش 
تزریق گردید و درصد فعالیت در مقابل کنترل بصــورت 
زمان زنده ماندن در مقایسه با نرمال سالین ســنجیده شــد. 

ــول  ــ mg/kg 20پروپرانول ــار هب ــت بک ــرل مثب ــوان کنت عن
  ).8(رفت

  
  آنالیز آماري

گــزارش شــد.  Mean±SDصورت هکلیه اطالعات ب
قب آن نیومن کولز براي آنالیز واریانس یک سویه و متعا

 >05/0P نتــایج بــا احتمــالها بکار رفــت. مقایسه میانگین
  دار در نظر گرفته شد.معنی

  

  یافته ها و بحث
در ایجاد مسمومیت خونی از سدیم نیتریت اســتفاده 
ــه  ــردش ب ــیژن در گ ــال اکس ــن روش از اتص ــد. در ای ش
هموگلوبین جلوگیري شده و در نتیجــه اکســیژن رســانی 

شود. در این مســمومیت، ظرفیــت حمــل ل میدچار مشک
اکسیژن از طریق تبدیل هموگلوبین به مــت هموگلــوبین 

هاي کاهش یافته و در نتیجه با ایجاد هیپوکسی در ســلول
نتــایج حاصــل  .)4(گرددها موجب مرگ جاندار میبافت

آمــده اســت.  1از تزریق نیتریت سدیم در نمودار شماره 

ــاه در ــدن  mg/kg 5/62 انــدام هــوایی گی زمــان زنــده مان
دقیقه براي گــروه کنتــرل بــه  95/11±38/1ها را از موش

ــــزایش داد 47/1±94/13 ــــه اف . در دوز )>05/0P( دقیق
mg/kg 125 001/0( فعالیت باالتر رفتP<(در این دوز . 

) که بعنوان کنتــرل mg/kg20اثري مشابه با پروپرانولول (
 دقیقــه) 44/16±39/1کار رفت، از خــود نشــان داد (همثبت ب

)05/0P<( . عصاره ریشــه درmg/kg 5/62  اثــر خــوبی از
و تاثیر یکسانی بــا پروپرانولــول  )>05/0P( خود نشان داد

تفاوتی از نظر آماري بــین دو عصــاره . )<05/0P( داشت
  .)<05/0P( در سایر دوزها وجود نداشت

  

  
  

پوکسی اندام هوایی و ریشه فــروال فعالیت آنتی های :1شماره  نمودار
  سوري پرسیکا در مدل خونی در موش

  
ــه لیمــو در مــدل خــونی، در دوز  mg/kg 250عصــاره ب

 )>05/0P(ها را افزایش دادداري زمان بقاي موشطور معنیهب
 ).05/0P>()8( و اثري معادل پروپرانولــول از خــود نشــان داد

زمــان  mg/kg 125-25/31 عصاره گل گــردو در مقــادیر
دقیقــه افــزایش  12دقیقه بــه  9از  خونیمرگ را در مدل 

 Elbursense Delphiniumعصــاره گیــاه  ).01/0P<()9( داد
 در زمان مرگ را درموش mg/kg 125-25/31 در دوزهاي

 .)P()10 >001/0(دقیقــه افــزایش داد 19بــه  11از  خونیمدل 
حــدود یــک  mg/kg 400 عصــاره ســرخ ولیــک در دوز

بقا را در موش افــزایش داد. ایــن افــزایش از دقیقه زمان 
 . اما عصــاره ســیاه ولیــک)>05/0P( دار بودنظر آماري معنی

در ایــن دوز تــأثیري بــر زمــان زنــده مانــدن در ایــن نــوع 
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 mg/kg 125 گل خطمی بــا دوزعصاره .)11(هیپوکسی نداشت
در هیپوکسی خونی نسبت به کنترل فعالیت قابل توجهی 

 32/11±55/1در مقابــل  02/15±69/1از خود نشــان داد (
 . در این دوز تاثیري)>0001/0P( دقیقه براي گروه کنترل

عنوان کنتــرل مثبــت هکه ب mg/kg 20 معادل پروپرانولول
 در مسمومیت .)05/0P>()12( بکار رفت از خود نشان داد

گردش خونی، سدیم فلوراید سبب لیز شدن هموگلوبین 
 ژن کاهش یافته و سلولشده در نتیجه ظرفیت حمل اکسی

هاي آنزیمــی و عملکــردي با وجود ســالم بــودن سیســتم
گــردد. در تســت هیپوکســی دچار هیپوکسی و مرگ می

گردش خونی، چنانچه اثر مثبتی در افزایش زمــان زنــده 
توان در ها حاصل شد، دلیل این افزایش را میماندن موش

ن اکسیژن رسانی بهتر به دلیل کاهش لیز شدن هموگلــوبی
 در خون یا افزایش توان مقاومت ســلول در برابــر هیپوکســی

نتایج حاصل از تزریــق ســدیم فلورایــد در  .)4(ذکر نمود
  آمده است.  2شماره  نمودار
  

✱✱✱

  
  

فعالیت آنتی هایپوکسی اندام هوایی و ریشه فــروال  :2نمودار شماره 
  سوري پرسیکا در مدل جریان خونی در موش

  
هیپوکســی بســیار آنتــی اندام هوایی فروال پرسیکا اثــر

 mg/kg 5/62در  خوبی در این تســت از خــود نشــان داد.
 48/10±67/0داري از طــور معنــیههــا را بــزمان بقا موش

دقیقه افــزایش  32/12 ± 82/0دقیقه براي گروه کنترل به 
ــول از . در ایــن دوز اثــري معــادل )>01/0P( داد پروپرانول

 mg/kg 250 . انــدام هــوایی در)<05/0P( ود نشــان دادخــ
ریشــه فــروال  .)>001/0P( تر از پروپرانولــول بــودبسیار قوي

ــز در دوز  ــوش mg/kg 5/62نی ــدن م ــده مان ــان زن ــا زم   ه
 دقیقــه افــزایش داد 22/12 ± 41/1داري بــه طور معنــیهب
)01/0P<(ــابه پروپرانولــول بــود ــر مش  . در ایــن دوز، اث
)05/0P>( اره ریشــه در دوزعصmg/kg 250  نیــز فعالیــت

 76/12 ± 88/0تري نسبت پروپرانولــول (هیپوکسی قويآنتی
  .)>05/0P( دقیقه) از خود نشان داد

 mg/kg 125 -25/31هــاي عصاره گل گردو در غلظت
   15دقیقــه بــه  9از  جریــان خــونیزمــان مــرگ در مــدل 

عصــاره گیــاه  ).001/0P<()9( دقیقــه افــزایش داده اســت
elbursense Delphinium  جریان خــونی زمــان در مدل

دقیقــه افــزایش داده  17بــه  9از هــا را زنده مانــدن مــوش
 mg/kg250گیــاه تــره بــا دوز  عصاره ).001/0P<()13( است

در این مدل، زمان مــرگ را نســبت بــه گــروه کنتــرل بــه 
 دار نبــودتأخیر انداخت اما این اثر از نظــر آمــاري معنــی

)05/0P>()14(. عصــاره گــل ســیر در دوز mg/kg 5/62 
زمــان  mg/kg 125امــا در دوز  )>05/0P( تأثیري نداشت

عصــاره گــل  ).05/0P<()15( زنده مانــدن را افــزایش داد
و زمــان  )>05/0P( مــوثر بــود mg/kg 5/62 دوزدر خطمــی 

 mg/kg125 در دوزگروه کنترل افــزایش داد. بقا را نسبت به
 37/11±53/1در مقابــل 04/14±36/1زمان زنده مانــدن را از 

اثــر  . ایــن)>01/0P( افــزایش داددقیقه براي گــروه کنتــرل 
ــعیف ــی ض ــول کم ــر از پروپرانول ــه  mg/kg 20ت ــود ک ب

  .)05/0P<()12( کار رفته عنوان کنترل مثبت بهب
هایی اســت کــه مدل هیپوکسی خفگی یکی از مدل
کنــد. ســازي مــیشرایط کمبود اکسیژن را در سلول شبیه

عنوان کنترل مثبت استفاده شد. هتوئین باین تست فنیدر 
 را ATPاین دارو میزان فعالیت سلولی و مصرف اکســیژن و 

 .)4(نمایدتر میتر و مقاومت در برابر هیپوکسی را بیشکم
 3شــماره  در نمــودارهیپوکسی خفگی نتایج حاصل از مدل 

عصاره اندام هوایی فروال پرسیکا اثــر بســیار آمده است. 
 ، موجــبmg/kg5/62خوبی در این تست نشان داد. در دوز 

 mg/kg 125 ). دوز>05/0Pها شــد(افزایش زمان بقاي موش
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 گزارش کوتاه

ــ ــیهب ــور معن ــرگ را (از ط ــان م  88/19 ± 55/0داري زم
ــه  ــرل ب ــروه کنت ــراي گ ــه ب ــه)  14/27 ± 38/1دقیق دقیق

هــاي . زنده ماندن در گروه)>0001/0P( طوالنی تر نمود
ــا ــده عص ــت کنن ــروه  mg/kg 250ره در دوز دریاف ــا گ ب

. )<05/0P( دقیقــه) برابــر بــود 30/29 ± 51/2توئین (فنی
تاثیري بر زمــان  mg/kg 5/62 عصاره ریشه فروال در دوز

و  125. عصــاره در دوز )<05/0P( زنده ماندن موش نداشت
250 mg/kg داد داري زمــان مــرگ را افــزایشطور معنیهب 

)001/0P<(تر از داري کمطور معنیهن ب. اما هنوز تاثیر آ
  ).>0001/0P( تاثیر فنی توئین بود

  

✱✱✱✱

✱

  
  

فعالیت آنتی هیپوکسی اندام هوایی و ریشــه فــروال  :3شماره  نمودار
  پرسیکا درمدل خفگی در موش سوري

  
مــوثر  mg/kg 5/62در دوزعصاره گل خطمی حتی 

  رل منفی افــزایش بود و زمان مرگ را نسبت به گروه کنت
  

اثــري معــادل  mg/kg 125در دوز عصاره . )>05/0P( داد
کــار رفــت از خــود هعنوان کنترل مثبت بهتوئین که بفنی

 60/29±51/1دقیقــه در مقابــل  82/29± 37/2نشــان داد (
ـــی ـــروه فن ـــراي گ ـــه ب ـــوئین،دقیق    در دوز .)<05/0P ت

mg/kg250 05/0(توئین بــودتر از فنیعصاره، قويP<()12(. 
 هیپوکسیک بسیار خوبی در مدل خفگــی ازفعالیت آنتی

Hypericum scabrum .عصاره ایــن  گزارش شده است
 زمان مرگ را در مدل خفگی mg/kg 75/7 گیاه در دوز

 دقیقــه افــزایش داد 33دقیقه براي گروه کنترل بــه  26از 
)001/0P<()13(. در دوز گیاه تره عصاره mg/kg 250  بــه

اي نسبت به گروه کنترل زمــان مــرگ حظهطور قابل مال
عصــاره گــل ســیر  .)001/0P<()14( را به تعویق انــداخت

معــادل اثــري  mg/kg 125در مدل خفگی دوز  بخصوص
اثري بــه مراتــب  mg/kg 250در دوز و  )<05/0P( توئینفنی

عصــاره  .)001/0P<()15( تــوئین ایجــاد نمــودتر از فنــیقوي
ه بــ mg/kg 100راکــا در دوز متانلی اندام هــوایی ویســه آ ک

ها را در این مــدل داري زمان زنده ماندن موشطور معنی
  .)05/0P<()16( افزایش داد

  

  سپاسگزاري
این مقاله، حاصل پایــان نامــه دانشــجویی بــه شــماره 

وســیله از حمایــت مــالی ) اســت. بــدین1179(کد طــرح 
آوري دانشــگاه حــوزه معاونــت محتــرم تحقیقــات و فــن

  ).IR.MAZUMS.REC.1398.1179د (گردتشکر می
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