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موش صحرایی نر

3، محمدرضا بیگدلی2، مهدي رهنما1الهام قاسملو

25/1/95: پذیرش مقاله22/12/94:دریافت اصالحیه از نویسنده25/8/94:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح24/6/94:دریافت مقاله

چکیده
گلی حاوي ترکیبات مریم. یابدهاي آزاد در مراحل اولیه ایسکمی مغزي افزایش میتولید رادیکال:زمینه و هدف

مغزي و -خونیگلی بر میزان نفوذپذیري سدهیدروالکلی مریماز این رو در این مطالعه، اثر عصاره. باشداکسیدانی مییآنت
.هاي صحرایی نر بررسی شده استحرکتی در مدل ایسکمی مغزي گذرا در موش- اختالالت عصبی

تایی تقسیم 7گروه 5ار به صورت تصادفی به سر موش صحرایی نر نژاد ویست35تجربی در این مطالعه:هامواد و روش
گرم میلی100و 75، 50مقادیرگلی را به ترتیب با هیدروالکلی مریمگروه کنترل آب مقطر؛ سه گروه دیگر عصاره. شدند

هفته دریافت کردند؛ گروه شم که تیمار و القاي ایسکمی در آنها صورت 3بر کیلوگرم، به صورت داخل صفاقی به مدت 
سازي سکته مغزي شریان مغزي میانی بسته شد و در آنها مدل،گروه اول4ساعت بعد از آخرین تزریق در 2. گرفتن

ها با استفاده از داده. شدحرکتی بررسی -مغزي و اختالالت عصبی-میزان نفوذپذیري سد خونیگرفت، سپسکانونی انجام
.تحلیل واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت

75، )68/10±54/0(50مغزي در هر سه دوز - خونیگلی سبب کاهش نفوذپذیري سدهیدروالکلی مریمعصاره:هاافتهی
>p ،001/0p=018/0به ترتیب (نسبت به گروه کنترل گردید ) 19/5±49/0(گرم بر کیلوگرم میلی100و ) 41/0±87/5(

داري نشان م بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل، کاهش معنیگرمیلی100و 75مقادیراختالالت عصبی در). >001/0pو 
).p=002/0و p=017/0به ترتیب (داد 

مغزي و -کاهش نفوذپذیري سد خونیگلی بتواند به واسطهمریماحتمال داردنتایج این مطالعه بر طبق:گیرينتیجه
. کندهاي ناشی از ایسکمی اعمالاختالالت عصبی، اثر حفاظتی در برابر آسیب

حرکتی- مغزي، اختالالت عصبی–ایسکمی مغزي گذرا، نفوذپذیري سد خونیگلی،مریم:هاي کلیديواژه
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...بر میزان نفوذپذیري) Salvia officinalis(گلی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم140

1395، سال 2، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
سکته مغزي به عنوان یک بیماري مهم، با عواقب ناتوان

کننده شناخته شده است و عالئم آن با توجه به محل 
و شامل اختالالت شناختی، حسی و آسیب مغزي، متفاوت

ترین علت مرگ وسکته مغزي عمده]. 1[است حرکتی 
].2[هاي طوالنی مدت در بزرگساالن استمیر و ناتوانی

میر ناشی از سکته مغزي ناگهانی حدود میزان مرگ و
.]3[باشدمی% 50و میزان ناتوانی ناشی از آن حدود 20%

هاي آزاد در مراحل اولیه ایسکمی مغزي تولید رادیکال
هاي ناشی از نقش اصلی را در آسیبیابد وافزایش می

هاي همچنین افزایش رادیکال. سکته مغزي بر عهده دارد
رسانی هاي ناشی از خونآزاد نقش اصلی را در آسیب

مطالعات ]. 4[کند مجدد به دنبال ایسکمی گذرا، ایفا می
هاي آزاد متعدد قبلی نشان داده است که تولید رادیکال

مغزي و ایجاد ادم –خونینقش مهمی در آسیب به سد 
ها اکسیدانآنتی].5[مغزي به دنبال ایسکمی مغزي دارد 

توانند اثرات جانبی ترین موادي هستند که مییکی از مهم
سکته مغزي و پیامدهاي ناشی از سکته ایسکمیک را 

هاي آزاد و به طور طبیعی بین تولید رادیکال. کاهش دهند
. یک تعادل برقرار استاکسیدانی بدنفعالیت سیستم آنتی

هرگونه تغییر در این تعادل سبب استرس اکسیداتیو بافتی 
].6[گرددمی

امروزه گیاهان دارویی به علت دارا بودن اثرات جانبی کمتر 
نسبت به داروهاي شیمیایی، بیشتر مورد توجه محققین 

برخی از این گیاهان به عنوان منابع غنی از . اندقرار گرفته
هاي طبیعی، در طب سنتی براي کنترل و داناکسیآنتی

مواد اولیه مؤثر در گیاهان . رونددرمان بیماري به کار می

د، به دلیل همراه نباشاي موجود میکه به صورت ذخیره
بودن با ترکیبات دیگر، از حالت تعادل زیستی برخوردارند، 

د، لذا اثرات جانبی نشوبه نحوي که در بدن انباشته نمی
براياین نکته دلیل خوبی. دنگذاربر جاي میکمتري 

انجام تحقیقات جدید بر اطالعات حاصل از طب سنتی را 
].7[آوردهم میافر

، گیاهی است Salvia officinalisگلی با نام علمی مریم
پیوسته گلبرگ، از راسته توبی اي،دانه، دولپهگلدار، نهان

یان و جنس پسند، تیره نعناعفلورال، راسته فرعی شاه
30-60اي به ارتفاع گلی گیاهی است بوتهمریم].8[سالویا 
اي افراشته، انشعابات چوبی و پایا، ساقهمتر با ریشهسانتی
هاي ساده، برگهاي کوتاه پیچیده،پوشیده از کركمتعدد،

این گیاه ]. 9[دار داراي پهنک، مستطیلی شکل و دمبرگ
در ]. 10[عناعیان است ترین نوع دارویی تیره نبا ارزش

ایران این گیاه در آذربایجان شرقی و بعضی مناطق آن در 
].8[شود ها کشت میباغچه
قندخون را ] 11[بخشدگلی آلزایمر را بهبود میمریم

و ] 13[و داراي اثرات ضدالتهابی] 12[دهدکاهش می
این گیاه داراي چندین ترکیب .است] 14[ضدتوموري

، سینئول، بورنئول، پنین، فالونوئیدها، فعال نظیر تویون
، تانن، مواد CوEهاي رزین، ویتامینگلیکوزید،ساپونین،

طبق تحقیقات انجام ]. 15[باشدها میترپنصمغی و دي
هاي گروه کاتشین گلی حاوي مواد تلخ، تاننشده مریم

هاي ، اسانس)ژنین، لوتئولیناپی(، فالونوئیدها )سالویا تانن(
، مواد گلیکوزیدي، )سینئول، کامفور، آلفا و بتا توجون(فرار 

باشدتوکوفرول، اسیدرزمارینیک و اسید آسکوربیک می
]16.[
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141الهام قاسملو و همکاران

1395ل ، سا2، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

هاي آزاد طور که قبالً نیز اشاره شد، افزایش رادیکالهمان
هاي ناشی از ، نقش زیادي در آسیب]4[به دنبال ایسکمی

درت افزایش ق،، بنابراین]5[عهده داردایسکمی بر
هاي طبیعی اکسیداناز آنتیاکسیدانی با استفاده آنتی
تواند در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده به دلیل می

هاي آزاد به دنبال ایسکمی، نقش مؤثري تولید رادیکال
به عنوان عضوي از (گلی رسد مریمبه نظر می. داشته باشد

مؤثر اکسیدانیبه دلیل داشتن ترکیبات آنتی) ویاجنس سال
بتواند سبب ] 17- 18[مانند ترکیبات فنولی و فالونوئیدي 

هاي آزاد شده و اثر حفاظتی بر مغز پاکسازي رادیکال
این مقاله، بر اساس جست و جوي نویسندگان . اعمال کند

سد گلی براثر حفاظتی عصاره مریماي در زمینهمطالعه
حرکتی در داخل و - مغزي و اختالالت عصبی-خونی
در این مطالعه اثر عصاره . از کشور یافت نشدخارج

بر میزان ) Salvia officinalis(گلی هیدروالکلی گیاه مریم
حرکتی - مغزي و اختالالت عصبی-نفوذپذیري سد خونی

در مدل ایسکمی مغزي گذرا در موش صحرایی نر مورد 
.بررسی قرار گرفت

هامواد و روش
در مرکز 1394این مطالعه تجربی در بهار سال 

تحقیقات بیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی زنجان صورت 
هاي صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی موش. گرفت
پاستور کرج خریداري گرم از مؤسسه انستیتو300تا 250

ساعت 12گراد و درجه سانتی22±2و در محدوده دمایی 
داري شدند و به صورت ساعت تاریکی نگه12روشنایی و 

موضوع مطالعه در . امحدود به آب و غذا دسترسی داشتندن

و گردیدجلسه کمیته اخالقی دانشگاه آزاد زنجان مطرح
.به تصویب رسیدiauz.REC.1393.45طی شماره 

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 35در این مطالعه 
گروه . تایی تقسیم شدند7گروه 5صورت تصادفی به 

روه دیگر عصاره هیدروالکلی گیاه کنترل آب مقطر و سه گ
گرم میلی100و 75، 50مقادیرگلی را به ترتیب با مریم

مقدار . بر کیلوگرم، به صورت داخل صفاقی دریافت کردند
بر اساس ] 20[و طول مدت تزریق عصاره ] 19- 20[

تزریق عصاره و آب مقطر هر . مطالعات قبلی انتخاب شد
تا (روز 21و به مدت صبح انجام گرفت11-12روز ساعت 

گروه (در گروه پنجم . ادامه یافت) دو ساعت قبل از جراحی
در این گروه . تیمار و القاي ایسکمی صورت نگرفت) شم

ناحیه جلوي (فقط استرس جراحی به حیوانات القاء گردید 
). گردن باز شده و شریان کاروتید از عصب واگ جدا گردید

هاي وه کنترل و گروهدو ساعت بعد از آخرین تزریق، گر
گلی تحت جراحی کننده عصاره هیدروالکلی مریمدریافت

Middle cerebral artery)شریان مغزي میانی 

occlusion; MCAO)قرار گرفتند.
گلی در اواخر خرداد ماه و هاي هوایی گیاه مریمبخش

ز روستاهاي اي در یکی ااز مزرعه1393اوایل تیرماه سال 
گیاه . آوري شدجمع) سفلیآبی(ده شهرستان خدابن

. گلی به صورت خودرو در مزرعه یونجه رشد کرده بودمریم
سپس از نظر تاکسونومیکی به تأیید هرباریوم دانشکده 

گیاه . زاد اسالمی زنجان رسیدعلوم پایه دانشگاه آ
گراد در سایه درجه سانتی25آوري شده در دماي جمع

. پودر گردید) تیدس(خشک شده و سپس توسط آسیاب 
مقدار ]. 20[گیري به روش خیساندن انجام گرفت عصاره

در ارلن ریخته شد، %70گرم از پودر گیاه با اتانل 50
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...بر میزان نفوذپذیري) Salvia officinalis(گلی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم142

1395، سال 2، شماره 15دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

روي . متر باالي پودر قرار گیردسانتی2طوري که حالل 
ساعت 24ارلن با فویل آلومینیومی پوشانده شد و به مدت 

زن بار با همهر دو ساعت یک. در دماي اتاق قرار گرفت
، محلولپس از این مدت. شداي مواد مخلوط میشیشه

صاف شد و جهت ) 1واتمن شماره (توسط کاغذ صافی 
ساخت Heidolphمدل (حذف حالل در دستگاه روتاري 

عصاره . گراد قرار داده شددرجه سانتی50با دماي ) آلمان
) ساخت ژاپنSB1100مدل (پس از غلیظ شدن در آون 

. گراد قرار گرفت تا خشک شوددرجه سانتی50با دماي
گرم بود که با استفاده از 20عصاره خالص به دست آمده 

تناسب، مقدار ماده خشک الزم براي تهیه هر دوز محاسبه 
100و 75، 50هاي گردید و با استفاده از آب مقطر غلظت

].20[گرم بر کیلوگرم تهیه شد میلی
هیدراتلکلراارويدباتوزین،ازبعدحیوانات

)Merckبرگرممیلی400میزانبه)ساخت آلمان
سازي مدلجراحی.شدندهوش یببدنوزنکیلوگرم

Middle cerebral)انسداد شریان میانی مغز یا همان 

artery occlusion; MCAO)دستورالعملمطابقLonga

به طور خالصه، تحت جراحی . ]21[شدو همکاران انجام 
تنه طریقاز0- 3نایلونبخیهنخیککوپی،میکروس

;External Carotid Artery)شریان کاروتیدي خارجی 

ECA) و تا رسیدن به شریان شدهوارد رگ شریانی راست
از میان (Anterior Cerebral Artery; ACA)مغزي قدامی

;Internal Carotid Artery)شریان کاروتیدي داخلی

ICA)تماساثردر.شددادهبسته ادامهپتریگوپاالتینبا
شریان هر طرف بهازخونجریانACAوبخیهنخ

Middle)میانی Carotid Artery; MCA)شودبسته می .
نخرويپیشدراحساس مقاومتطریقازشدناین بسته

مشخصECAتنهازنخطولمترمیلی20حدود ورودو
جریانمجدديبرقراردقیقه ایسکمی،60ازبعد. گردید
.گرفتصورتخون

گیري میزان مغزي توسط اندازه-یاستحکام سد خون
نخست، . ارزیابی شد) Evans Blue(آبی ایوانزخروج 
Merck(آبی ایوانز از طریق ورید دم محلول حیوانات

کیلوگرم وزن برلیتر میلی4را به اندازه % 2)ساخت آلمان
ساعت 24.کردنددقیقه ایسکمی دریافت 30بدن بعد از 

ناحیه وشدهبیهوشحیواناتبعد از جریان مجدد خون، 
لیتر سالین از میلی250مقدار. آنها باز شدقفسه سینه 

تا زمانی که مایع به حیوان تزریق گردید طریق بطن چپ 
آبی ایوانزورنگ از دهلیز راست خارج شودبیژپرفیو

ها از کرهشده، نیمسپس مغز خارج . گرددداخل رگی پاك 
، بافت آبی ایوانزگیري میزان خروج براي اندازههم جدا و 

براي . گردیدلیتر بافر فسفات هموژنمیلی5/2مغز در 
لیتر اسید میلی5/2به آن نیزرسوب پروتئین

. گردیداضافه % 60)مرك ساخت آلمان(کلرواستیکتري
ساخت IKA-VORTEX3مدل (دقیقه با ورتکس3سپس 
قرارگراد سانتیدرجه4دقیقه در 30زده و مه)آلمان

دقیقه با سرعت30آنگاه به مدت . گرفت تا خنک شود
-boecoمدل (دور در دقیقه سانتریفیوژ1000 c28

آبی در نهایت، جذب نوري .گردید) ساخت کشور آلمان
Genesis5مدل (بخش رویی توسط اسپکتوفتومترایوانز

و گیرينانومتر اندازه610جذب در )ساخت کشور آمریکا
].22[شد غلظت آن محاسبه ،مطابق منحنی استاندارد

ساعت بعد از 24حرکتی، -اختالالت عصبیمعاینه
انجام و همکاران Plesnilaالقاي ایسکمی توسط روش

بندي مقیاس دسته6در حرکتی-عصبیهاي یافته.گرفت
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-عصبیهیچ گونه عارضه) 0(صفرحیوانات مقیاس: نددش
نارسایی کامل در ، یکمقیاس؛دادندنشان نحرکتی

اختالل که یک سمت مقابل ضایعه انتهاي پنجه جلویی
، دومقیاس. شودخفیف در نظر گرفته میحرکتی-عصبی

و متوسطحرکتی- اختالل عصبی،به چپ چرخیدن
حرکتی-اختالل عصبی،افتادن سمت چپ، 3مقیاس
چهارانات مقیاسحیو. در نظر گرفته شدندشدید
خودي راه روند و سطح هبد به طور خودستتواننمی

ساعت 24که طی به حیواناتی .شتندهوشیاري پایین دا
،آمیزيدر صورتی که بعد از رنگردند،مبعد جراحی می

بخش وسیعی از مغزشان آسیب دیده و مرگ منحصر به 
].23[شدداده میمقیاس پنج، ودسکته مغزي ب

انجام 18نسخه SPSSافزاریزها به کمک نرمتمام آنال
مغزي و ارتباط –بررسی میزان نفوذپذیري سد خونی. شد

ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه کرهبین نیم
(One-way ANOVA)و آزمون تعقیبیLSD (least-

significant-difference)05/0. انجام گرفتp≤ به عنوان
نظر گرفته شد و نتایج به صورت دار در اختالف معنی

نمره اختالالت . میانگین و انحراف معیار بیان گردید
آزمون ناپارامتري ازاستفادهباابتداحرکتی-عصبی

Kruskal-Wallis مورد بررسی قرار گرفت و پس از اثبات
وتجزیهویتنی براي ها، از تحلیل منداري دادهمعنی

به عنوان اختالف ≥017/0pو ها استفاده شددادهتحلیل
.دار در نظر گرفته شدمعنی

نتایج
دهندهایوانز در بافت مغزي، نشانافزایش غلظت آبی 

پیش درمان با . مغزي است–افزایش نفوذپذیري سد خونی

گلی سبب کاهش غلظت آبی ایوانز عصاره هیدروالکلی مریم
کننده عصاره گردید در مغز حیوانات هر سه گروه دریافت

).1کل ش(

هاي صحرایی نر که در آنها ایسکمی نمونه مغز موش- 1تصویر
نواحی آبی رنگ به دلیل ایسکمی آبی . مغزي اعمال شده است

: cگروه شم، : bگروه کنترل، : a. اندایوانز را به خود جذب کرده
.100دوز : eو 75دوز : d، 50دوز 

-ایسکمی مغزي سبب افزایش نفوذپذیري سد خونی
دیده کره آسیبو در نتیجه غلظت آبی ایوانز در نیممغزي 

کره نسبت به نیم) 50/12±59/0(گروه کنترل ) راست(
پیش ). >001/0p(گردید ) 79/4±66/0(گروه شم راست

گلی سبب کاهش غلظت تغذیه با عصاره هیدروالکلی مریم
50در دوزهاي ) راست(کره آسیب دیده آبی ایوانز در نیم

گرم برمیلی75، )68/10±54/0(لوگرم گرم بر کیمیلی
کیلوگرم گرم برمیلی100و ) 87/5±41/0(کیلوگرم 

به ترتیب (نسبت به گروه کنترل گردید ) 49/0±19/5(
018/0=p،001/0p< 001/0وp< .(کره راست بین نیم

کره گرم بر کیلوگرم و نیممیلی50کننده گروه دریافت
مشاهده ) >001/0p(داري تفاوت معنیراست گروه شم

هاي کره چپ گروهغلظت آبی ایوانز در نیم. شد
، 50مقادیرگلی با کننده عصاره هیدروالکلی مریمدریافت
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داري با گرم بر کیلوگرم، تفاوت معنیمیلی100و 75
). 1نمودار(کره چپ گروه کنترل و شم، نشان نداد نیم

ه راست و چپ مغز در کرمقایسه غلظت آبی ایوانز در نیم-1نمودار 
اختالف *.هاي صحرایی نر نژاد ویستارهاي مختلف موشگروه
نسبت به گروه کنترل و در سطح p=018/0دار در سطح معنی
001/0p< 001/0دار در سطح اختالف معنی** ؛ #نسبت بهp<

دار در اختالف معنی*** ؛ *نسبت به گروه کنترل و نسبت به 
*گروه کنترل و نسبت به نسبت به >001/0pسطح 

حرکتی توسط آزمون -ابتدا نمره اختالالت عصبی
مورد ارزیابی قرار گرفت و Kruskal-Wallisناپارامتري 

دار ها اختالف معنیمشخص گردید که بین داده
)005/0=p (سپس مقایسات دو گروهی توسط . وجود دارد

نمره . انجام شدMann-Whitney Uآزمون ناپارامتري
گرم میلی100و 75حرکتی در دو دوز - تالالت عصبیاخ

داري نسبت به گروه کنترل بر کیلوگرم، کاهش معنی
50، اما دوز )p=002/0و p=017/0به ترتیب  (داشت 

داري بر نمره اختالالت گرم بر کیلوگرم تأثیر معنیمیلی
).1جدول (حرکتی نداشت -عصبی

).=7n(هاي صحرایی نر نژاد ویستارهاي مختلف موشحرکتی در گروه-ت عصبیمقایسه میانه نمره اختالال- 1جدول 

روه
چارك -چارك سوم(میانههاي نورولوژیکنقصگروه آزمایشیگ

)اول 012345

)3-5(0011324کنترل1

)0-0(0000000شم2

2
گرم بر میلیدوز 

)2- 4(0023113*50کیلوگرم

3
گرم بر میلیدوز 

)1-3(122102**75کیلوگرم

4
گرم بر میلیدوز 

)1-2(1321001***100کیلوگرم

-257653کل

نسبت به گروه شم>001/0pدار در سطح یاختالف معن*
نسبت به گروه شم>001/0pنسبت به گروه کنترل، در سطح p=017/0دار در سطح اختالف معنی**

نسبت به گروه شم>001/0pنسبت به گروه کنترل، در سطح p=002/0دار در سطح اختالف معنی***
Kruskalها توسط آزمون ناپارامتريدهابتدا دا –Wallis 005/0(شدارزیابیp= ( و سپس با استفاده از

.مقایسات دو گروهی صورت گرفتMann-Whitney Uآزمون ناپارامتري 
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بحث
درمانی با عصاره این مطالعه نشان داد که پیش

100و 75، 50مقادیرگلی در هیدروالکلی گیاه مریم
-لوگرم سبب کاهش نفوذپذیري سد خونیگرم بر کیمیلی

این کاهش وابسته به . شودمغزي در ایسکمی مغزي می
اثر بهتري 100و 75دوز بوده و در دوزهاي باالتر یعنی 

درمانی با عصاره، نمره اختالالت پیش،همچنین.داشت
گرم بر میلی100و 75مقادیررکتی را در ح-عصبی

.کیلوگرم کاهش داد
رسانی مجدد مغزي بعد از ایسکمی و خونتشکیل ادم 

مغزي در حفظ گرادیان غلظتی - با ناتوانی سد خونی
مغزي با حضور اتصاالت - سد خونی. ها همراه استیون

شود و اتصاالت محکم مناطقی از غشاء محکم شناخته می
هستند که کلسترول بیشترین غلظت را در آنجا دارد 

]24.[
Rabiei اثر روغن زیتون بر العهمطو همکاران در یک

میزان ادم مغزي را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه 
رسیدند که ممکن است افزایش سطح کلسترول و 
کلسترول استر مغزي در اثر مصرف روغن زیتون باعث 
ایجاد اثرات حفاظتی بر مغز شده و از این طریق باعث 

به مغزي گردد که این اثرات - افزایش استحکام سد خونی
حضور ترکیبات فنولی و اسیدهاي چرب اشباع نشده در 

شکسته شدن سد ]. 25[روغن زیتون نسبت داده شد 
تواند نتیجه فعال شدن مغزي می-خونی

مشخص شده است که . متالوپروتئینازهاي ماتریکسی باشد
توانند سبب مهاجرت متالوپروتئینازهاي ماتریکسی می

نتیجه سبب ایجاد چرخهها شده و درها به بافتنوتروفیل

سبب تواندمیهمچنین . معیوب و افزایش التهاب گردند
هاي مسئول برقراري اتصاالت محکم مانند تخریب پروتئین

و همکاران نشان Rabiei].26[شوندکلودین و اکلودین 
تواند دادند که ترکیبات فنولی موجود در برگ زیتون می

از فعال شدن NFkBبا مهار فعالیت فاکتور رونویسی 
متالوپروتئینازهاي ماتریکسی و در نتیجه از تخریب سد 

جایی که از آن]. 27[مغزي جلوگیري کند–خونی
باشد، شاید بتواند با گلی نیز داراي ترکیبات فنولی میمریم

- 16[مکانیسمی مشابه اثرات حفاظتی خود را اعمال کند 
15.[Sarshooriاخل و همکاران بیان کردند تزریق د

صفاقی روغن زیتون قبل از القاي ایسکمی سبب افزایش 
مغزي و کاهش نمره اختالالت –جامعیت سد خونی

در واقع ترکیبات فنولی روغن . گرددحرکتی می-عصبی
هاي قوي، از افزایش اکسیدانزیتون، به عنوان آنتی

هاي آزاد جلوگیري کرده و در نتیجه سبب حفظ رادیکال
]. 28[گردد مغزي می-نیسالمت سیستم سد خو

Allahtavakoliو همکاران بیان کردند ویتامینC ،
Cدهد و ویتامینحرکتی را کاهش می- اختالالت عصبی

اکسیدانی بوده و جزء داراي خاصیت آنتی
]. 29[شود غیرآنزیمی محسوب میهاياکسیدانآنتی
گلی نیز داراي اسید توان بیان کرد، چون مریممی

تواند سبب کاهش اختالالت باشد، مییآسکوربیک م
و همکاران نشان دادند Imani. حرکتی گردد-عصبی

اکسیدانی و عصاره بومادران به دلیل داشتن ترکیبات آنتی
حرکتی را کاهش - ضدالتهاب نمره اختالالت عصبی

].30[دهد می
بعد از جذب از دستگاه Eاکسیدان و ویتامین یآنت

ند و مقداري از آن بعد از این که شوگوارش وارد خون می
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به مغز رسید، به علت خاصیت محلول بودن در چربی از 
هاي مختلف مغز مغزي گذشته و وارد قسمت- سد خونی

افزایی این فنول و اثرات همپلی،در این محل. شودمی
اکسیدانی باعث اثرات قوي آنتیEترکیبات با ویتامین

شوند که به دنبال میهاي آزاد و اسیدهاروي رادیکال
اند و با رسانی در این محل تجمع پیدا کردهکاهش خون

کنند و به این ترتیب آنها واکنش داده و آنها را خنثی می
ها با لیپیدهاي موجود در غشاي از واکنش این رادیکال

مطالعات مختلف نشان ]. 31[کنندها جلوگیري مینورون
ا با داشتن مقادیر هاي مختلف سالوید که گونهندهمی

ترین منابع باالي ترکیبات فنولی، همواره یکی از مهم
اکسیدانی طبیعی مورد توجه براي مطالعه بوده استآنتی

]32-31[ .Haghjoo وTadjalliنشان دادند عصاره
اکسیدانی قوي مشابه هاي آنتیزاري با ویژگیگلی اللهمریم

ناشی از ایسکمی هايسیلیمارین، مغز قدامی را از آسیب
کند که این اثر حفاظتی به واسطهریپرفیوژن محافظت می

]. 33[اکسیدانی و ضدالتهابی است حضور ترکیبات آنتی
Razaviگلی به دلیل و همکاران نشان دادند عصاره مریم

آپوپتوزي و اکسیدانی، آنتیداشتن ترکیبات آنتی
ضایعات ضدالتهابی به عنوان یک ماده نوروپروتکتیو در 

که نتایج این مطالعات با مطالعه ] 19[کند عصبی عمل می
.باشدسو میحاضر هم

گیري هاي این مطالعه، عدم اندازهیکی از محدودیت
اکسیداهاي خون و پارامترهاي استرس غلظت آنتی

بررسی . اکسیداتیو مانند غلظت مالون دي آلدیئد بود
- در سدخونیثر در اتصاالت محکم موجود ؤهاي مپروتئین

. ثر باشدؤثیر عصاره مأتوانست در بیان علت تمغزي نیز می
حیواناتی که در هر گروه قرار گرفتند ،براي حل این مشکل

هاي مورد نیاز بود تا در صورت مرگ و میر بیشتر از نمونه
شود در مطالعات بعدي اثرات پیشنهاد می. جایگزین گردند

اي ایسکمی مورد بررسی گلی بعد از القدرمانی عصاره مریم
گیري رسد که اندازههمچنین به نظر می. قرار گیرد

زمان مارکرهاي استرس اکسیداتیو نیز در مطالعات هم
.بعدي سودمند واقع گردد

گیرينتیجه
گلی به واسطه کاهش رسد عصاره مریمبه نظر می

حرکتی - مغزي و اختالالت عصبی-نفوذپذیري سد خونی
مغزي، بتواند اثر حفاظتی بر مغز اعمال به دنبال ایسکمی 

. هاي ناشی از ایسکمی گرددکرده و سبب کاهش آسیب
شاید بتوان گفت این اثرات حفاظتی احتماالً به دلیل 

اکسیدانی و ضدالتهابی موجود در این حضور ترکیبات آنتی
هاي آزاد سبب کاهش گیاه باشد که با کاهش رادیکال

ه براي تأیید این موضوع به البت. گردندآسیب بافتی می
.تري نیاز استمطالعات گسترده

تشکر و قدردانی
داري بدین وسیله از آقاي میثم فروزنده براي همکاري در نگه

دکتر حسین مصطفويسازي ایسکمی،و تیمار حیوانات و مدل
متخصص علوم اعصاب براي راهنمایی در امر تحقیق و مطالعه، 

آمار زیستی، خانم معصومه دکتر جواد ناصریان متخصص 
اسالمی و ندا قمري  به دلیل مساعدت و بردباري در ارائه 

.امکانات آزمایشگاهی نهایت تشکر را داریم
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The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia Officinalis on Blood- Brain

Barrier Permeability and Neuromotor Deficits in Male Rat Transient

Ischemic Model

E. Ghasemloo1, M. Rahnema2, M.R. Bigdeli3
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Background and Objectives: In the early stages of brain ischemia, the production of free radicals increases.

Salvia officinalis is a rich source of antioxidant compounds. Therefore, in this study the effects of hydroalcoholic

extract of Salvia officinalis on blood -brain barrier permeability and neurological deficits have been studied.

Materials and Methods: In this experimental study 35 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups of

7 rats. The control group received distilled water; three groups received hydroalcoholic extracts of Salvia

officinalis, respectively with doses of 50, 75 and 100 mg/kg for, 3 weeks intraperitoneally; The sham group was

not treated and was not induced  bybrain ischemia. Thereafter, the first four groups underwent middle cerebral

artery occlusion 2 hours after the last injection and were induced by focal cerebral ischemia model, then blood-

brain barrier permeability, and neurologic deficits were investigated.. Data were analyzed using one-way

ANOVA.

Results: The hydroalcoholic extract of salvia could reduce permeability of the blood-brain barrier in three doses

of 50 (10.68±0.54), 75 (5.87±0.41) ,and 100 mg/kg (5.19±0.49) compared with the control group (p=0.018,

p<0.001 and p<0.001, respectively). Neurologic deficits reduced in the experimental groups of 75 and 100

mg/kg (p=0.017, p=0.002, respectively) compared with the control group.

Conclusion: These results indicate that Salvia officinalis can make a guardianship in front of brain ischemia

because it reduces blood- brain barrier permeability and neurologic deficits.

Key words: Salvia officinalis, Transient ischemia, Blood brain barrier permeability, Neurologic deficits
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