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Abstract 

 

Background and purpose: Hypoxia occurs especially in heart diseases and could lead to death. 

Compounds with antioxidant activity could display antihypoxic property. Sambucus ebulus (SE) and 

Myrtus communis (Myrtle) are well known plants with distinctive antioxidant activities. To the best of our 

knowledge there are no reports on their antihypoxic activities. 

Materials and methods: Protective effects of SE fruit and leaf and Myrtle leaf methanol 

extracts were evaluated against hypoxia-induced lethality in mice by three experimental models of 

hypoxia, asphyctic, haemic and circulatory. Data was analyzed applying analysis of variance and 

Newman-Keuls test. 

Results: Antihypoxic activity was pronounced in asphyctic model for Myrtle extract. The extract 

at 125 mg/kg prolonged survival time (P<0.001). In circulatory model, the SE leaf extract showed a 

marked protective activity. This extract at 62.5 mg/kg prolonged survival time (P<0.001). Myrtle extract 

at 62.5 mg/kg also prolonged survival time (P<0.01). In haemic model, SE extracts significantly 

prolonged survival time. At 125 mg/kg, the leaf extract was capable of keeping the mice alive for a longer 

time (P<0.001). Also, it prolonged survival time at 62.5 mg/kg (P<0.01). 

Conclusion: The extracts showed suitable protective effects against hypoxia in some models. Myrtle 

and SE fruit extracts were the most effective extracts. Compared to the control group, they significantly 

prolonged survival time in a dose dependent manner. 
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 پژوهشی

 مورد برگ پلم و برگ و میوه  یپوکسیه یآنت تیفعال یابیارز
 یدر موش سور

 
     1کیان کاوه

     1مهسا محمدیان  

 2محمد علی ابراهیم زاده  

 چكیده
شرود  های قلبی و ایسکمی رخ داده و در نهایت منجر  بره مر ی مریهیپوکسی به خصوص در بیماری و هدف: سابقه

ای هستند کره فعالیرت پلم و مورد، گیاهان شناخته شده نشان دهند  یپوکسیه یآنت تیفعال نندتوای م دانیاکسیآنت باتیت ک
  اکسیدانی خوبی دارند، اما فعالیت آنتی هیپوکسی آن ها هنوز گزارش نشده است آنتی

ل مر ی و و ب ی پلم و بر ی مرورد در مبابر وهیم یعصاره متانل یاث  محافظتدر این مطالعه تج بی،  ها:مواد و روش
 زیآنرال  نترای  برا شرد یب رسر یخرون انیرو ج  یخرون ،یخفگر یپوکسیبا سه مدل ه یدر موش سور یپوکسیاز ه یناش  یم
 تفسی  شد کولز  ومنیو متعاقب آن ن هیسو کی انسیوار

از  شرت یزمان زنده ماندن را به م اترب ب mg/kg 521موث  بود  در دوز  اریبس یخفگ یپوکسیعصاره مورد در ه ها:یافته
نشان داد  در دوز از خود  یخوب یلیخ تیعصاره ب ی پلم فعال ،یخون انیج  یپوکسی  در ه(P >005/0) داد شیکنت ل افزا

mg/kg 1/22 ک د یزمان زنده ماندن را طوالن (005/0< P) دوز مروث  برود نیدر همنیز   عصاره مورد (05/0< P) در مردل  
عصاره ب ی پلم زمان زنرده  mg/kg 521دادند  در دوز  شیافزا رار زمان زنده ماندن دایطور معنه پلم ب یهاعصاره ،یخون

  (P >05/0) موث  بود زین mg/kg 1/22 در دوزاین عصاره   (P >005/0) داد شیماندن را افزا

 نیم مروث ت پل وهیمورد و م یهاعصارهها از خود نشان دادند  ها فعالیت محافظتی خوبی در ب خی مدلعصاره استنتاج:
زمان زنده مانردن را نسربت بره  ،و به صورت وابسته به دوز یابه طور قابل مالحظهاز نظ  آماری ها عصاره نیعصاره بودند  ا

 دادند  شیها افزاگ وه کنت ل در موش
 

 هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی ج یان خون، می تل، می توس، پلم واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ادل بین ع ضه کم اکسرینن و مصر ز زیراد عدم تع

 گ دد  کمبود اکسینن به خصوصآن موجب هیپوکسی می
آور در سراختار و تواند به تغیی ات زیراندر سطح مغز می

عملک د بافت مغز منج  گ دد  ب  این اساس هر  ت کیرب 
و یا داروئی که باعث پایداری و مباومت مغرز در مبابرل 

ز نبطره نظر  درمرانی قابرل ایسکمی یا هیپوکسی گ دد، ا
هیپوکسی، کاهش اکسینن در بدن،  ( 5)توجه خواهد بود

هرای برافتی و تخ یربعامل ایجاد بسیاری از مشرکالت، 
های قلب و ع وق است  ت کیبات م ی و می  در بیماری

 هیپوکسی به منظور پیشگی ی و درمان این مشکالتآنتی
 

 E-mail:zadeh20@yahoo.com     دانشکده داروسازی مجتمع دانشگاهی پیامب  اعظم، ،  ح آبادفجاده  51کیلومت   :ساری -محمدعلی ابراهیم زاده مولف مسئول:

 ، ساری، ای انتحبیبات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران کمیته ،داروسازی یدانشجو  5
 ، ساری، ای انوم پزشکی مازندرانعلدانشگاه  ،یاتپنویهموگلوب نوهشکدهپداروئی، م کز تحبیبات علوم  ،استاد  3

 : 22/4/5338تاریخ تصویب :              21/8/5331تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            23/8/5331 تاریخ دریافت 
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 کیان کاوه و همکاران     

 19      6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             

 پژوهشی

هیپوکسی تغیی ات زیادی در فعالیت   (2،3)به کار می وند

همچنررین  ( 2)کنرردانررواع آنررزیم هررا در برردن ایجرراد مرری

معضالتی ماننرد ایسرکمی، خرون یزی، هیپوکسی معموالً 

سکته، تولد نوزاد نارس و سای  مشکالت قلبی ع وقی را 

کنرد  از ایرن رو یرافتن راه حرل و درمرانی کره ایجاد می

موجب تخفیف و کاهش م ی و می  ناشی از آن شرود، 

گ چره مکانیسرم  ( 4،1)رسردتالشی ض وری به نظر  مری

وز برره ج احررت ناشرری از هیپوکسرری و مرر ی سررلولی هنرر

درستی مشخص نشده است، اما نشان داده شده است کره 

هیپوکسی موجب الباء تولید بیش از حد نیت یک اکساید 

مری گر دد   iNOSو تولید آنزیم نیت یک اکساید سرنتاز 

کره دهرد فاکتورهرایینشران مریشواهدی وجود دارد کره 

گر دد، در هیپوکسری مری iNOSک یپشرن موجب ت انس

وکسی موجب افرزایش للظرت کلسریم یابد  هیپتغیی  می

داخرررل سرررلولی، فررراکتور آلفرررا )نکررر وز تومررروری(، 

، E2پ اکسیداسرریون چ برری، تولیررد پ وسررتا گالنرردین 

از  Cو آزادسرررازی سررریتوک وم  3و  3فعالیرررت کاسرررپاز 

 Gمیتوکندری، الباء فاکتور آپوپتوزیس و انردونوکلوآز 

 down regulationدهنرد کره گ دد  شواهد نشان میمی

تواند ج احت سرلولی ناشری از ت یک اکساید سنتاز مینی

موجب  iNOSهای هیپوکسی را کاهش دهد  مهارکننده

ها و تشکیل آپوپتوزوم مری کاهش پ اکسیداسیون چ بی

بناب این بره دام انردازی نیت یرک اکسراید اثر   ( 4،1)گ دد

جرا ضدهایپوکسی خواهد داشت  از سروی دیگر ، از آن

کسی موجب افزایش قابل مالحظه که ثابت شده که هیپو

هرا بره اکسریدانآنتری (،2)گر ددذرات فعال اکسرینن مری

 شوند هیپوکسی مط ح میعنوان آنتی

 یجامد، عر وق خرون یدر تومورهااز سویی دیگ ، 

ندارند   یشکل گ فته و عملک د درست یعیطب  یبه طور ل

 ییو مرواد لر ا ننیشود تا نتوانند اکسموجب میام   نیا

گ چره کراهش  ( 1)ننردتهیره کرشد تومور را  یب ا یکاف

سلول ها کشنده باشد،  یب خ یتواند ب امی ننیفشار اکس

 طیشرر ا نیررتحررت ا یتومررور یهررااز سررلول یاریبسرر

 یتومرور یسلول ها ( 8)زنده بمانند توانندی م یپوکسیه

مبرراوم  یدرمرران یمیو شرر یوت اپیرربرره راد یپوکسرریدر ه

چنرد  قیراز ط  یپوکسریه طیشر ا ن،یرعالوه ب  ا ؛هستند

موجرب گسرت ش و متاسرتاز  میمستب  یم و لیروش مستب

 یب خر بره طرور معمرول در یپوکسیه ( 8)شودتومور می

 کیرس  و گر دن وجرود دارد و بره عنروان  یها س طان

 نیرب  ا ( 3)شناخته شده است صیفاکتور در تشخ سکیر

بره عنروان  تروانیرا مر کیپوکسیه یآنت باتیاساس ت ک

در درمران  یکمکر یحرداقل دارو اید س طان ض یدارو

 آن در نظ  گ فت 

 (،50)اخیرر اً از تعرردادی از گیاهرران از جملرره گزنرره

اثرر ات آنترری  (،53)و قررارز زرد کیجررا (55،52)زولنرر 

شرده و در همرین راسرتا مطالعراتی در  اکسیدانی گزارش

زمینه ی فعالیت آنتی هیپوکسی نیز از همرین گیاهران بره 

ب خی از این گیاهان، مانندگیاه  ( 5،54)چاپ رسیده است

گزنره گیراه شرناخته شرده ای در مصرارز قلبری ع وقرری 

رسررد گررزارش وجررود اثرر  کرره برره نظرر  مرری( 51)برروده

ب وز  هیپوکسی توانسته است مکانیسم جدیدی ب ایآنتی

 این اث ات مفید ارائه دهد 

از خرانواده  L  Sambucus ebulusپلم با نرام علمری

بره   انیردر شرمال ابروده کره  Caprifoliaceae انیشوند

هرت ج اهیرگ ایرناز  یشود  در طرب سرنتمی افتیوفور 

 تیررماننررد آرت  یالتهررام مفصررل یهررایمرراریدرمرران ب

 از گزش حش ات، در گلو درد یالتهابات ناش د،یروماتوئ

 اهیگ نیا ( 52)شوداستفاده می گ یدر موارد متعدد د زینو 

 کوبراکت یو ضرد هل  یسراث  دافع حش ات، ضد بوا یدارا

  ،یرادم، اگزمرا، که ،یعفرون یهرابوده و در درمان زخم

 نیرا یهاب ی ( 51)رودیبه کار م زین سمیالتهام و رومات

 اهیرگ نیا وهیبوده و از ب ی و م دهایآلکالوئ یحاو اهیگ

تررانن گررزارش شررده  و نیانیآنتوسرر، دیررفالونوئ برراتیت ک

 د،یاسرر کیررمشررتبات کاف  لیررقب از یمررواد ( 52)اسررت

 گرزارش اهیرمختلف گ یاز اجزا زیها و مواد ف ار ننیتیبولیا

 نیرا زومیرب ی و ر وه،یم یعصاره متانول ( 58)شده است

اسررتات( و  لیرر)پررس از اسررتخ ا  بررا هگررزان و ات اهیررگ

اثر  ضرد  اهیرگ نیرا یاندام هوائ یعصاره هگزان نیهمچن
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 درسریبه نظر  مر ( 58)انداز خود نشان داده یخوب یالتهاب

باشرد   TNFمهرار  یواسرطهه بر یکه نبش ضرد التهراب

اورزولیک اسید به عنوان یکی از اجزای ضد التهابی این 

 یدانیاکسرریآنترر تیررفعال ( 53)گیرراه گررزارش شررده اسررت

بره چراپ  اهیگ نیو گل ا وهیم یو متانول یآب یهاعصاره

بر  التهرام  اهیرگ نیرا وهیعصاره م  یتاث ( 20)است دهیرس

قرر ار  یپرردروس مررورد ب رسرر یحشرر هاز گررزش  یناشرر

 زین اهیگ نیا وهیم یعصاره یبخش امیاث  الت ( 25)استفته  گ

به  ( 22)گزارش شده استنویسنده این مباله توسط   اًیاخ

اثر   نیرمسر ول ا دیرکوزیگل-3- نیکوئ سرت رسردیمنظ  

 نیرشده اجزاء فعال ا دهیکوزیگل یهادیفالونوئ ( 23)باشد

 نیرا یضرد التهراب تیرفعال رسدی  م  به نظباشند یم اهیگ

 یدیاسرت وئ براتیت ک ایرها یدیفالونوئ یواسطهه ب اهیگ

 کیسررررت (،21)ژیاردیررررا ضررررد اثرررر  ( 24)در آن باشررررد

 تراثی  و (28)افسر دگی ضد ،(21)خارش ضد ،(22)هیداتید

 از اخیر اً (23)گیراه ایرن بر ی ت کیبات ب  رشد هورمون

  است شده گزارش ساری داروسازی دانشکده

 Myrtle (Myrtus communis L.,Mirtaceae) گیاه مورد

بره طرور گسرت ده  بوده و بومی آسیا وز بگیاهی همیشه س

 ها به عنروان چاشرنیب ی ( 30)روددر طی سنتی به کار می

ایرن گیراه رونرد  به خصوص ب ای گوشرت بره کرار مری

 و دارای فعالیرت (32)ضرد درد (،35)کاهنده چ بی خرون

هررای اکسرریدانآنترری  (33،34)باشرردیمرر موتاژنیررکآنترری

ها شناخته شده مانند فالونوئیدها، اسیدهای فنولیک، تانن

ت کیبرات  ( 31)انردو آلفا توکوف ول از مرورد جردا شرده

و  Semimyrtucommuloneمنحص  به ف دی نیرز ماننرد 

myrtucommulone A انرد کره اثر  ها جدا شدهاز ب ی

 در درد معرده، ( 32)رنردهابی داتقوی ضد میک وبی و ضردال

های وردگی و بیماریخکاهنده قندخون، در درمان س ما

دهان، ضد میک وم، در درمان یبوست، اشرتهاآور، ضرد 

کار ها بهصورت خارجی در درمان زخمبه ریزی و خون

عصراره دم کر ده گیاهران مختلرف،  برین از ( 31)رودمی

ی هرای داراعصرارهت ین عصاره ب ی مورد یکی از قوی

 ( 31)شرده اسرت کنندگی گرزارشاکسیدانی و شالتهآنتی

ها حاوی تانن، فالونوئیدها مانند کاتشین و اسرانس ب ی

محتوای ترام فنلری در بر ی براالت ین مبردار  ( 31)هستند

 هاهمچنین باالت ین مبدار تانن در ب ی  گزارش شده است

سراقه گرزارش شرده  باالت ین مبدار ترام فالونوئیرد درو 

 بسیار خوبی اکسیدانیاخی  فعالیت آنتیگزارشات ( 38)است

پلم  اهیگب  این اساس،   (33-42)دهدمیرا از این گیاه نشان 

Sambucus ebulus مورد و (Myrtle (Myrtus communis 

هستند  قردرت  ییباال اریبس یدانیاکسیآنت تیفعال یدارا

 هرم از یخروب دیاکسا کیت یآزاد ن کالیراد یدام اندازه ب

 تیرفعال قیرتحب نیرادر  ( 25،33)شده است ها گزارشآن

ب ی پلم، میروه پلرم و بر ی  یهاعصاره یپوکسیهیآنت

خرونی و مردل خرونی، گر دش  در سره روشگیاه مرورد 

در مروش  (Asphycticو  Haemic ،Circulatory) خفگی

   دیگ یق ار م یمورد ب رسن   سوری
 

 ها مواد و روش
 نمونه گیاهی

رد توسط دکت ای سیستماتیک گیاهی ب ی گیاه مو

)دکت  بهمن اسالمی( از ل ستان و میوه و ب ی پیاه پلم از 

هررای آوری و تاییررد شررد  نمونررهحرروالی سرراری جمررع

ه باریومی در ه باریوم دانشکده بیولوژی دانشرگاه آزاد 

نگهرداری شرد   5240و  5381هرای قائم شه  بره شرماره

قطعرات ریرز  اجزای گیاهران در سرایه خشرک شرده، بره

تبدیل شده و سپس عصاره گیر ی برا روش خیسراندن برا 

 20گ م از ه  بخش خشک گیاه با  30متانول انجام شد  

 24میلرری لیترر  متررانول مخلرروم شررد  مجموعرره برره مرردت 

ساعت رها گ دید  روز بعد فاز آلی جدا و مجدداً حالل 

جدید اضافه شد  این عمل ب ای سره برار تکر ار شرد  در 

مجموعه حالل آلری توسرط دسرتگاه روتراری روز آخ ، 

)تبخی  کننرده چ خران( حر ز گ دیرد و بردین ت تیرب 

 ( 52)های م بوطه تهیه شدعصاره

 

 یوانیح یروش تست ها
 ( انجام شد experimentalاین مطالعه به شکل تج بی )
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 پژوهشی

 نمونه ها یساز آماده
از پودر خشک، برا روش خیسراندن عصراره گیر ی 

 و 1/22، 21/35 با للظت ییهاولمحلشد  از این عصاره 

گ م بره کمرک انحرالل در ن مرال لویگ م ب  کیلیم 521

اسراس انتخرام دوز اولیره، تجرارم در  شرد  هیرته نیسال

 1/22در هرر  تسررت، دوز  ( 52،53)کارهررای قبلرری بررود

مورد استفاده ق ار گ فت و سرپس  گ ملویگ م ب  کیلیم

 ش یافرت حسب میزان پاسخ، دوز بعدی اف ایش یا کراه

 در ه  تست، دو دوز به کار رفت 

 
 مورد مطالعه وانیح

از  یهفتره ا 50-8نر  برا سرن  یسرور یهراموش از

  دیراسرتفاده گ د بخش حیوانات آزمایشگاهی دانشرگاه،

وش سروری س  م 2مورد مطالعه )در ه  گ وه  یهاگ وه

 تیمجزا تحرت وضرع یهادر قفس( گ م 21-20وزن  اب

درجرره  21 تررا 20نی)برر کنترر ل شررده درجرره حرر ارت

 52سراعت روشرن  52ی )دوره ا یی( و روشناگ ادیسانت

آم جهرت  شد  پرودر لر ا و ی( نگهداریکیساعت تار

 ها ق ار گ فت در دست س آن ، آزادانههیتغ 

 
 هیپوکسی خفگی
هر  میلی گ م ب  کیلروگ م از  1/22و  521دوزهای 

دقیبره بعرد از تزریرق داخرل  30  به کار رفتعصاره سه 

در یرک  وانیمورد نظ  از ه  عصاره، ح یصفاقی دوزها

محفظه شیشه ای دربسته و مه  و مروم شرده توسرط پرارا 

لیتر  قر ار گ فرت  از مبرداری میلری 300فیلم، به حجرم 

اسرتفاده  2CO مآهک در پارچه تروری بره عنروان جراذ

 ( تشن یپوکسیشد  موش ها ب  اث  کمبود اکسینن محیط )ه

 ضد هیپوکسی عصاره به صرورت زمرانگ فته و م دند  اث  

زنده بودن موش )به دقیبه( بیان گ دید  از ن مرال سرالین 

( بره i.p 50 mg/kgتوئین )به عنوان کنت ل منفی و از فنی

در هر   ،تست یندر ا ( 54)عنوان کنت ل مثبت استفاده شد

 موش استفاده گ دید  2 ،گ وه
 

 خونی هیپوکسی
عنرروان عامررل برره  میسررد تیررت یروش از ن نیررا در

اسررتفاده شررد  دوزهررای  یخررون یپوکسرریکننررده هجادیا

عصراره ه  گ م ب  کیلوگ م از میلی 521 و 1/22، 21/35

 یدقیبه بعد از تزریق داخل صرفاقی دوزهرا 30شد   هیته

بره ( 2mg/kg) NaNO 320مورد نظ  از عصاره به موش، 

صورت داخل صفاقی تزریق شد  اث  ضرد هیپوکسری بره 

ده ماندن در مبایسه با گ وه کنت ل ن مال صورت زمان زن

 2 ،در ایرن تسرت در هر  گر وه ( 54)سالیرن بیان گ دیرد

 موش استفاده گ دید 

 
 وابسته به گ دش خون هیپوکسی
 برره عنرروان عامررل  دیررفلور میروش از سررد نیررا در

وابسته به گر دش خرون، اسرتفاده  یپوکسیکننده ه جادیا

ی گررر م بررر  میلررر 521 و 1/22، 21/35شرررد و دوزهرررای 

دقیبه بعرد از تزریرق  30شد   هیعصاره تهه  کیلوگ م از 

 مررورد نظرر  از عصرراره برره هرر   یداخررل صررفاقی دوزهررا

به صورت داخل صفاقی  mg/kg 510با دوز NaF ،موش

تزریررق گ دیررده و درصررد فعالیررت در مبابررل کنترر ل برره 

صررورت زمرران زنررده مانرردن در مبایسرره بررا ن مررال سررالین 

 مرروش  2 ،تسررت در هرر  گرر وهسررنجیده شررد  در ایررن 

موش  532در کل ب ای انجام این تحبیق   دیاستفاده گ د

  (54)به کار رفت

 
 آنالیز آماری

بررار تکرر ار شررد  کلیرره  3هررا گیرر یتمررامی انرردازه

 گررزارش شررد   Mean ± SDاطالعررات برره صررورت 

و متعاقررب آن  (ANOVA)آنررالیز واریررانس یررک سررویه 

Newman-Keuls Multiple Comparison Test  بر ای

 P >01/0 نتای  با احتمرالها به کار رفت  مبایسه میانگین

شد  از ب نامره گر از پرد پ یسرم در نظ  گ فته دار معنی

 جهت آنالیز داده ها استفاده شد  1نسخه 
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 یافته ها
  رسی اث ات آنتی هیپوکسی خونیب

 برره  NaNO 2 میسررد تیررت ین قیررحاصررل از تزر  ینترا
 

 نیرآمرده اسرت  ا 5 شرماره جردول در mg/kg 320 زانیم

که موش پرس از  یزمان ب  حسب دقیبه بوده و مدت زمان

  کنردگرزارش مریدچار تشن  و م ی می شود را  قیتزر

 1/22و  521 برا دوزبر ی و میروه پلرم بره ت تیرب عصاره 

mg/kg تیرنسبت به گ وه کنت ل فعال یخون یپوکسیدر ه 

و به صورت  (P >005/0) ددناز خود نشان دا یقابل توجه

  یزمران مر ی را نسربت بره گر وه کنتر ل بره تراخ یبارز

( mg/kg 1/22تر  )عصاره میوه پلم در دوز پایین  ندانداخت

دقیبه اث ات یکسانی با بر ی پلرم برا دوز  41/25±11/5با 

  دقیبررره از خرررود 20/23±13/2( برررا mg/kg 521بررراالت  )

 عصرراره برر ی مررورد حترری بررا دوز  ( P <01/0نشرران داد )

mg/kg 521  اث  قابل مالحظه ای نسبت به گ وه کنتر ل از

 20/54±21/5در مبابرل  20/51± 43/2)خود نشران نرداد 

 ( 5) نمودار شماره  P <01/0ب ای گ وه کنت ل، 
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متانولی  هایعصاره فعالیت آنتی هایپوکسی مبایسه  :1نمودار شماره 

 سوری ن  در هیپوکسی خونی در موشورد ب ی و میوه پلم و ب ی م

 ،      <05/0P<        ،*** :005/0P<        ،ns  :  01/0P: **ب ی مورد )

NS : ن مال سالین    ،   SL :   ب ک پلم  ،   SF :  میوه پلم   ،  ML ب ی مورد : ) 

      وابسته به گ دش خون یپوکسیه یاث ات آنت یب رس
 510 زانیبه می  حاصل از تزریق سدیم فلوراید نتا        

آمده است   2جدول شماره در  لوگ میگ م ب  کیلیم

که  یزمان ب  حسب دقیبه بیان شده و مدت زمان نیا

دچار تشن  و م ی می شود را  قیموش پس از تزر

 می دهد  شینما

 ایرررن در  mg/kg1/22 زودعصرراره برر ی پلررم در 

 را از خررود نشرران داد   مرردل بهترر ین فعالیررت محررافظتی

 دقیبره  20/23±32/4هرا را بر ای مردت مروشاین عصراره 

 33/53±03/5گر وه کنتر ل برا )در مبابرل زنده نگه داشرت

عصاره میروه در دو دوز تسرت شرده   (P >005/0دقیبه( )

 هیچ فعرالیتی نشران نرداد  بر ی مرورد تنهرا در براالت ین 

 ی دار، برره طررور معنرریmg/kg 1/22دوز تسررت شررده، 

 (11/51± 51/3را افررزایش داد )زمرران زنررده مانرردن مرروش 

 دقیبررره بررر ای گررر وه  33/53±03/5دقیبررره در مبابرررل 

 ( 2)نمودار شماره  (P >05/0) کنت ل،
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مترانولی  هایعصاره فعالیت آنتی هیپوکسی مبایسه : 2نمودار شماره 

 خونگ دش  در هایپوکسیب ی و میوه پلم و ب ی مورد 
 ،     <05/0P<        ،*** :005/0P<        ،ns  :  01/0P: **ب ی مورد )

 NS : ن مال سالین    ،   SL :   ب ک پلم  ،  SF :  میوه پلم    ، ML ب ی مورد : ) 

 
 سوری ن  خونی در موشهیپوکسی  عصاره های متانولی ب ی و میوه پلم و ب ی مورد در مدلفعالیت آنتی هیپوکسی  :1شماره  جدول

 

  ن مال سالین (1/22) ب ی پلم (521) ب ی پلم (21/35) میوه پلم (1/22) میوه پلم (1/22) ب ی مورد (521) ب ی مورد

ns
 
43/2 ±20/51 ns

 
45/5±00/51 ***11/5±41/25 ns

 
 میانگین ±انح از معیار  21/5±20/54 53/3±20/53** 13/2±20/23*** 50/0±51/52

 

*** : P<.0..0      ,       ** : P< .0/.       ,        ns : P> 01/0  
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 پژوهشی

 در موش سوری ن خون گ دش در هایپوکسی عصاره های متانولی ب ی و میوه پلم و ب ی مورد فعالیت آنتی هیپوکسی  :2شماره  جدول
 

  ن مال سالین (21/35) ب ی پلم (1/22) ب ی پلم (1/22) میوه پلم (521) میوه پلم (21/35) ب ی مورد (1/22) ب ی مورد

**51/3 ±11/51 ns
 
32/2±00/54 ns

 
31/5±25/53 ns

 
28/5±81/52 ***32/4±20/23 ns

 
 میانگین ±انح از معیار  03/5±33/53 88/0±11/54

 

*** : P<.0..0      ,       ** : P< .0/.       ,        ns : P> 01/0  

 

 ی خفگیپوکسیه یت آنتاث ا یب رس
ش ایط کمبود اکسینن بر ای تسرت نتای  حاصل از 

 آمده است  این زمان ب  حسرب 3 شماره در جدولخفگی 

ق ارگیر ی در دقیبه بوده و مدت زمانی که موش پس از 

 دهد می شود را نمایشدچار تشن  و م ی میمحفظه بسته 

هررای برر ی و میرروه پلررم در هرریچ یررک از عصرراره

شرده فعرالیتی از خرود نشران ندادنرد، امرا  دوزهای تسرت

بره طرور معنری  mg/kg 521عصاره ب ی مرورد در دوز 

دقیبه ب ای گر وه  04/20 ±31/2داری زمان م ی را از 

  (P >005/0) دقیبه افرزایش داد 30/23± 15/2کنت ل به 

در این مدل، فنی توئین به عنروان کنتر ل مثبرت بره کرار 

 نیتروئیفن کنندهافتیدر یهازنده ماندن در گ وهرفت  

با گ وه  یدار یبود که تفاوت معن بهدقی 30/23 ± 15/2

ی هررا  زنررده مانرردن در گ وه(P >005/0) کنترر ل داشررت

با  mg/kg 521عصاره ب ی مورد در دوز  دریافت کننده

ی دار یمعنرراخررتالز  نیترروئیفنرر کننرردهافتیدرگرر وه 

ز خرود نداشت و این گ وه اث  مشابه گ وه کنت ل مثبت ا

  (4)نمودار شماره  (p <01/0) نشان داد
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مترانولی  هایعصاره فعالیت آنتی هیپوکسی مبایسه  :3نمودار شماره 

 خفگی در موش سوری ن در هیپوکسی  ب ی و میوه پلم و ب ی مورد

 ال سالین ، ن م : 005/0P<        ،ns : 01/0P>      ،NS: ***)ب ی مورد 

SL :      ،    ب ک پلمSF :       ،     میوه پلمML ب ی مورد : ) 

 بحث
یی اسرت کره هامدلمدل هیپوکسی خفگی یکی از 

کنرد  یمرسرازی ش ایط کمبود اکسینن را در سلول شبیه

 نشان داده شرده اسرت، 3طور که در نمودار شماره همان

بره طرور  mg/kg 521ب ی مورد در دوز این تحبیق، در 

 داد شافرزایگر وه کنتر ل  درزمان م ی را  ی،داریمعن

(005/0< p)  فنری  ات مشابه که گزارش شرده،در تحبیب

توئین نیز به عنوان عامل خوام آور و پائین آورنده خلق 

و به عنوان کنت ل مثبت استفاده گ دیده است کره میرزان 

مصرر فی را کمترر  و  ATPفعالیررت سررلولی و اکسررینن و 

 ( 43)نمایررد در ب ابرر  هیپوکسرری را بیشررت  مرری مباومررت

 هایلشررا ،ترروئین ماننررد سررای  مشررتبات هیرردانتوئینفنرری

های عصبی را تثبیت ک ده و فعالیرت تشرنجی را برا سلول

سرردیم از  هرراییونکرراهش ورود یررا افررزایش خرر و  

های لشاهای سلولی در قش  ح کتی مغز طی تولید تکانه

 دن ورود کربا طبیعی  کند  فنی توئینعصبی محدود می

هرای های پورکنن در بیماران دچار آریتمیسدیم به رشته

کنرد  می ناشی از دینیتال، اث  ضد آریتمی خود را اعمال

کنتر ل حمرالت تشرنجی در کلینیک به منظور دارو  ینا

در  ( 44)ی رودونیررک برره کررار مررکل -پارشرریال و تونیررک

 Allium ampeloprasumگیاه ت ه  عصارهگزارش قبلی، 
 بره نسربت یا هظرمالح قابل طور به mg/kg 210 دوزدر 

 حردود) انرداخت قیرتعو بره را م ی زمان ،کنت ل گ وه

( نسرربت برره کنترر ل مرر ی زمرران در قیررتعو درصررد 33

(005/0< P)(41)   اهیو سرر کیررسر خ ول یهرراعصررارهامرا 

 برر  ی یترراث mg/kg 400تررا دوز  یحترر کیررچیه کیررول

 یپوکسریهرا در مردل هزمان زنده مانردن مروش  شیافزا

  (42)نداشتند یخفگ

دو در مجمروع  ،های شریمیاییدر ب رسی مسمومیت

 وجود دارند، موادی که مسمومیت خونی  ت کیباتس ی 
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 خفگی در موش سوری ن در هایپوکسی متانولی ب ی و میوه پلم و ب ی مورد  هایعصاره فعالیت آنتی هیپوکسی  :4جدول شماره 
 

 

  ن مال سالین (1/22) ب ی پلم (521) ب ی پلم (1/22) میوه پلم (521) میوه پلم (1/22) ب ی مورد (521) مورد ب ی (10) فنی توئین

***15/2±30/23 ***80/2±33/30 ns 43/2±20/23 ns 44/1±20/22 ns 12/3±22/58 ns
 
31/3±83/28 ns

 
 میانگین ±انح از معیار  31/2±04/20 20/5±12/20

 

*** : P<.0..0     ,        ns : P> 01/0  

 

کنند و مروادی کره مسرمومیت گر دش خرونی ایجاد می

هایی کرره در متابولیسررم در دسررتکاری  کننررد ایجرراد مرری

و همکراران انجرام  Gibsonمغزی با مواد مختلف توسط 

در کار ب  روی سمیت سردیم نیت یرت مشرخص  ،گ فت

و گ دید که ارتبام نزدیکری برین واکرنش اکسیداسریون 

 ( 41)فعالیررت سیسررتم کولین ژیررک مغررزی وجررود دارد

گزارشات متعددی از فعالیرت آنتری هیپوکسریک ب خری 

گیاهران در دسرت اسررت کره بخررش زیرادی از آن هررا از 

سوی تیم تحبیباتی ما در دانشکده داروسازی سراری بره 

در تحبیرق قبلری، برا توجره بره نبرش چاپ رسیده است  

ز هیپوکسی نیت یت است س اکسیداتیو در عوارض ناشی ا

گیرراه ترر ه در زمرران زنررده مانرردن  عصررارهسرردیم، اثرر ات 

در این مدل از هایپوکسی نیز مورد ب رسی قر ار  هاموش

نشران داد کره  مطالعرهبه دست آمده از آن  نتای گ فت  

 یخرون یپوکسیه در mg/kg 100 دوز با گیاه ت ه عصاره

 نشران خود از یتوجه قابل تیفعال ،کنت ل گ وه به نسبت

 را مر ی زمران داریمعنی صورت به و (P >005/0) داد

  دوز در  انررداخت ی ترر خ برره کنترر ل گرر وه برره نسرربت

mg/kg 210 کنترر ل گرر وه بررا یداریمعنرر اخررتالز زیررن 

در مردل در گزارشی دیگ ،   (41)(P >01/0) شد مشاهده

 ،mg/kg 400 در دوز کیررسرر خ ول یعصرراره  ،یخررون

 نیرداد  ا شیزمان ببا را در مروش افرزا بهیدق کیحدود 

  عصراره (P >01/0) دار برود یمعن یاز نظ  آمار شیافزا

بر  زمران زنرده  ی یتراث زیردوز ن نیدر ا یحت کیول اهیس

  (42)نداشت یپوکسینوع ه نیماندن در ا

کرره برره ب رسرری آن  یمسررمومیت شرریمیایی دیگرر 

در باشد  میمسمومیت گ دش خون  پ داخته شده است،

 مواد شیمیایی سبب لیز هموگلوبین شرده ،ن مسمومیتای

در نتیجه ظ فیت حمل اکسینن کاهش یافته و سلول برا  و

دچار  ،های آنزیمی و عملک دیوجود سالم بودن سیستم

ایجراد  بر ای  در این مطالعره گ ددیهیپوکسی و م ی م

فلوراید شد  یون این مسمومیت از سدیم فلوراید استفاده 

با توجه به للظت تزریق شرده بره صرورت اث ات خود را 

های باال کره سربب   در للظتدهدیحاد و مزمن نشان م

هموگلروبین  شردن لیرز موجب، گ ددیمسمومیت حاد م

در نتیجره سربب وارد شردن ت کیبرات موجرود در  وشده 

شررود  از جملرره ایررن سرراختار آن برره داخررل خررون مرری

کره  شردبایهیستامین موجود در این زنجیر ه م ،ت کیبات

در اکث  مباالت به افزایش این ماده در این مسرمومیت و 

شرراخص ایررن مسررمومیت از آن یرراد گ دیررده اسررت  در 

مغرز اسرتخوان  تضرعیفمسمومیت مزمن این ماده سربب 

ها ها و اریت وسریتکه در نتیجه تولید لکوسیت گ ددیم

در بدن را فل  ک ده وسبب م ی سلول در اثر  ن سریدن 

گر دد کره بره دنبرال آن زنجیر ه هرا میاکسینن به سلول

در  ( 5،48)میر دگر دد و سرلول مریتنفسی سلول قطع می

 در mg/kg 210 دوز برراترر ه گیرراه  عصررارهمطالعرره قبلرری، 

 گر وه بره نسربت را م ی زمان ،خون گ دش یپوکسیه

 یآمررار نظرر  از اثرر  نیررا امررا ،انررداخت ی ترر خ برره کنترر ل

 mg/kg 100 دوز برا عصاره اما  (P <01/0) نبود داریمعن

 یمعنر بره طرور و داد نشران خرود از یتوجه قابل تیفعال

 ی تر خ بره کنتر ل گر وه بره نسربت را مر ی زمان یدار

در تحبیق حاض  عصاره بر ی   (41)(P >01/0) انداخت

بهت ین فعالیت محافظتی خون گ دش در هایپوکسی پلم 

هرا را بر ای مردت را از خود نشان داد  این عصاره مروش

  ب ی (P >005/0) دقیبه زنده نگه داشت 32/4±20/23

به طور معنی داری مورد تنها در باالت ین دوز تست شده 

  (P >05/0) زمرران زنررده مانرردن مرروش را افررزایش داد

ترر ین عامرل دخیررل در افرزایش زمرران زنرده مانرردن بریش

اکسیدان دیگر  ها وجود فالونوئید و ت کیبات آنتیموش

تی اسررت کره خررون رسرانی برره در گیراه و وجررود ت کیبرا
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 پژوهشی

در ب رسی اثر  ضرد  دهند های حیاتی را افزایش میاندام

صورت و همکاران  Burkovaهیپوکسی گزنه که توسط 

هرا و  علت اث  بخشی را افزایش میزان لکوسریت ،گ فت

ها و هموگلوبررولین ذکرر  گ دیررد  اثرر ات اریت وسرریت

اکسرریدانی و هیپوکسرری گزنرره را برره خررواص آنتیآنترری

 پ اکساید و مهار ک دن زنجی ه پ اکسیداسریون چ بریتیآن

 ها در ب ابر دهند که از تخ یرب و مر ی سرلولنیز ربط می

 کنند  مکانیسم افزایش خون سانیمی هیپوکسی جلوگی ی

در  ( 43)باشرردینیررز در تح یررک تولیررد هموگلرروبین م

گیاه جینکو بیلوبرا در ی محافظتضمن اثبات اث   ایمطالعه

 شردمشرخص ، های مغزی ناشی از هیپوکسیبب اب  آسی

گیاه متابولیسم تجزیه ان ژی مغرز در مروش این که ب ی 

 در  انردازدیم ی دچار هیپوکسی با تهویه مصنوعی را به ت خ

نتیجه گ فتند که بخش لی  فالون ب ی گیراه این تحبیق 

 هیپوکسی است  اثر ات روی متابولیسرمدارای فعالیت آنتی

 ( 10)ین فعالیت پیشنهاد شده استمغز ب ای ایجاد ا

 هیپوکسیک خوبی در دو مدل هیپوکسیفعالیت آنتی

 elbursense Delphinium گیراه از ج یان خرونی خونی و

اث ات قوی و وابسته به دوز برود  این گزارش شده است  

زمران  mg/kg 521-21/35 عصاره ایرن گیراه در مبرادی 

ه برر ای دقیبرر 55مرر ی را در مرردل هیپوکسرری خررونی از 

 3از  ج یران خرونیدقیبره و در مردل  53گ وه کنت ل به 

ه افررزایش داددقیبرره  51دقیبرره برر ای گرر وه کنترر ل برره 

خروبی در  هیپوکسریکآنتریفعالیت  ( 15)(P >005/0)است

از دانره گیراه  ج یران خرونیدو مدل هیپوکسی خرونی و 

Hibiscus esculentus  گزارش شده است  عصراره ایرن

زمرران مرر ی را در  mg/kg 5000-210گیرراه در مبررادی  

دقیبره و  22دقیبه ب ای گ وه کنت ل به  50مدل خونی از 

 58دقیبه ب ای گ وه کنت ل به  3از  ج یان خونیدر مدل 

فعالیرررت آنتررری  ( 44)(P >005/0) دقیبررره افرررزایش داد

 ج یان خونیهیپوکسیک خوبی نیز در دو مدل خونی و 

ن گیراه در از گل گ دو گزارش شرده اسرت  عصراره ایر

مرر ی را در مرردل زمرران  mg/kg 521-21/35مبررادی  

دقیبره و در  52دقیبه بر ای گر وه کنتر ل بره  3خونی از 

 51دقیبه بر ای گر وه کنتر ل بره  3از  ج یان خونیمدل 

از جمله فعالیت آنتی  ( 12)(P >005/0) دقیبه افزایش داد

ج یران  ، خرونی وهیپوکسیک خوبی در سه مدل خفگی

گرزارش شرده اسرت   Hypericum scabrumخرونی از 

زمان مر ی را  mg/kg  11/1عصاره این گیاه در مبادی  

 33دقیبره بر ای گر وه کنتر ل بره  22در مدل خفگری از 

دقیبرره افررزایش داد  در دو روش دیگرر  نیررز بررا موجررب 

 mg/kg 21/35طرروالنی ترر  شرردن زمرران مرر ی در دوز 

 انیررج  یپوکسرریدر ه ( 13)(P >005/0) گ دیررده اسررت

مروث  تر   mg/kg 500در دوز  کیرول اهیخون، عصاره س

هرا را زمان زنده ماندن مروش کهییبود  جا کیاز س خ ول

 بهدقی 21/38 ± 85/3در گ وه کنت ل به  23/3 ± 31/0از

در  زیررن کیرر  عصرراره سرر خ ول(P >005/0) داد شیافررزا

 برهیقد 44/22 ± 32/8دوز، زمان زنده ماندن را بره  نیهم

 دار برودیمعنر یاز نظر  آمرار زیرن  یتراث نیداد  ا شیافزا

(005/0< P)10در دوز  ی  ه  دو عصاره حت mg/kg  زین 

  (42)(P >05/0) ب  زمان بباء داشتند یداریمعن  یتاث

 خرونیفعالیت آنتی هیپوکسیک خوبی نیز در دو مدل 

گرزارش  Astragalus corniculatusاز  ج یان خرونی و

مردل ج یران خرونی شده است  به خصروص فعالیرت در 

 mg/kg قابل مالحظه برود  عصراره ایرن گیراه در مبرادی 

دو ب ابرر   haemicزمرران مرر ی را در مرردل  210-1/22

نسبت به گ وه کنت ل و در مدل ج یان خونی در مبرادی  

mg/kg 521-21/35  ( 14)ب اب  افزایش داد 3/2به بیش از 

از  خفگریهیپوکسیک خروبی در مردل فعالیت آنتی

گرزارش شرده اسرت  زمران Allium sativum  گیراه سری

مرر ی مرروش پررس از تجررویز عصرراره ایررن گیرراه برره مبرردار 

mg/kg 2120 توئین با دوز مشابه فنی mg/kg10  برود  ایرن

ترر  شرردن زمرران مرر ی در مرروش موجررب طرروالنیعصرراره 

در   یگرل سر یعصاره متانل یاث  محافظت یبتازگ ( 3)گ دید

با سه  یدر موش سور یپوکسیاز ه یناش  یمبابل م ی و م

 ی  اثر ات محرافظت(11)گزارش شرده اسرت یپوکسیمدل ه

مرردل هررا گررزارش شررده اسررت  اثرر ات  یدر تمررام ییبرراال

 باال برود و عصراره در دوز اریبس یبخصوص در مدل خفگ
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mg/kg  521  ن یتروئ یمعادل فنر یاثmg/kg 10   از خرود

 یبطرور معنر زیرن یخون یپوکسی(  در هP <01/0نشان داد )

ار و وابسته به دوز زمران زنرده مانردن را نسربت بره کنتر ل د

زمان م ی را نسبت به گر وه  mg/kg 521داد  در  شیافزا

از گیراه گزنره، اخی ا (  P >005/0انداخت )  یکنت ل به تاخ

جرالبی  هیپوکسیزولن  و قارز زرد کیجا نیز فعالیت آنتی

میروه ب ی و عصاره در تحبیق ما   (5،54)ایمبچاپ رسانده

 یپوکسیدر ه mg/kg 1/22و  521 با دوزپلم به ت تیب با 

از خود  یقابل توجه تینسبت به گ وه کنت ل فعال یخون

و زمان م ی را نسبت به گر وه  (P >005/0) ددننشان دا

ت ی از عصاره میوه پلم اث  قوی  دنانداخت  یکنت ل به تاخ

 ( P <01/0) ب ی پلم از خود نشان داد

 

 هیپوکسریی م بوم به آنتریهاتستانجام  ها باعصاره

در ه  سه مدل هایپوکسری خرونی، وابسرته بره گر دش و 

خفگی توانستند اث ات محافظتی خوبی در افزایش زمران 

ی سرروری در شرر ایط مختلررف هرراموشزنررده مانرردن 

 هیپوکسی از خود نشان دهد 
 

 سپاسگزاری
حاصل پایان نامه دوره دکت ای ح فره ای  ،این مباله

باشرد  میکیان کاوه در دانشکده داروسازی ساری  آقای

 معاونررت محترر م برردین وسرریله از حمایررت مررالی حرروزه

)کد  دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحبیبات و فنآوری

 گ دد تشک  می( 5332-50311اخالق 
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