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اثر مریم گلی بر سکته مغزی

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عصارهی هیدروالکلی گیاه مریمگلی ( )Salvia officinalisبر میزان ادم مغزی و
2

الهام قاسملو ،1مهدی رهنما ،*1محمد رضا بیگدلی
 -1مرکز تحقیقات بیولوژی ،گروه فیزیولوژی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
 -2دانشکدهی زیست شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1394/02/09 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/03 :

چکیده
زمینه و هدف :تولید رادیکالهای آزاد در ایسکمی مغزی افزایش مییابد .مریمگلی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی میباشد ،از این رو در این مطالعه به بررسی
اثر عصاره مریمگلی بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقصهای نورولوژیک پرداختیم.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  35سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به  5گروه  7تایی تقسیم شدند .گروه کنترل ،آب مقطر و سه گروه دیگر عصاره
هیدروالکلی گیاه مریمگلی را به ترتیب با دوزهای  75 ،50و  100میلیگرم برکیلوگرم ،به صورت داخل صفاقی و به مدت 3هفته دریافت کردند 2 .ساعت بعد از
آخرین تزریق رتهای این چهار گروه ،به مدت  60دقیقه تحت جراحی انسداد شریان مغزی میانی قرار گرفتند .در اثر این انسداد ،نیمکره راست دچار ایسکمی
گردید .سپس میزان ادم مغزی و امتیاز نقصهای نورولوژیک در آنها بررسی شد .گروه آخر ،گروه شم که تیمار و القای ایسکمی در آنها صورت نگرفت .آنالیز ادم
مغزی با استفاده از نرم افزار  SPSS18به روش  LSDو آنالیز نقصهای نورولوژیک توسط آزمون ) )Mann-Whitney Uانجام شد و  p<0/05معنی دار در نظر گرفته
شد.
نتایج :نتایج بررسیها نشان داد تزریق عصاره مریمگلی در هرسه دوز  75 ،50و  100میلی گرم برکیلوگرم سبب کاهش میزان ادم (به ترتیب،83/29±0/47
 81/0±28/32و  )81/29±0/48نسبت به گروه کنترل ( )85/0±31/58گردید و سبب کاهش امتیاز نقصهای نورولوژیک در دوزهای  75و ( 100به
ترتیب 1/43±0/37و  )1±0/31نسبت به گروه کنترل ( )3/0±71/42گردید (.)p<0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد مریمگلی به واسطه ی کاهش ادم مغزی و اختالالت نورولوژیک بتواند در آسیب ناشی از سکته مغزی ،اثر حفاظتی بر مغز اعمال کند.
کلمات کلیدی :مریم گلی ،ادم مغزی ،نقص نورولوژیک ،سکته مغزی

مقدمه
سکته ی مغزی به عنوان یک بیماری مهم ،با عواقب ناتوان
کننده شناخته شده است و عالئم آن با توجه به محل آسیب
مغزی ،متفاوت و شامل اختالالت شناختی ،حسی و حرکتی است
( .)1سکته مغزی عمده ترین علت مرگ و میر و ناتوانیهای
طوالنی مدت در بزرگساالن است ( )2و بعد از سرطان و سکتهی
قلبی یکی از دالیل عمدهی مرگ و میر در جهان و اولین عامل از
*

نویسنده مسئول :مهدی رهنما ،مرکز تحقیقات بیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان،

زنجان ،ایران.
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کارافتادگی افراد باالی  65سال است ( )3در واقع سکتهی مغزی
سومین عامل مرگ و میر و اولین عامل ناتوانی در بزرگساالن در
اغلب کشورهای توسعه یافته است ( .)4میزان مرگ و میر ناشی
از سکته مغزی ناگهانی حدود  20درصد و میزان ناتوانی ناشی از
آن حدود  50درصد میباشد ( .)5تولید رادیکالهای آزاد در
مراحل اولیهی ایسکمی مغزی افزایش مییابد و نقش اصلی را در
آسیبهای ناشی از سکتهی مغزی بر عهده دارند .همچنین افزایش
رادیکالهای آزاد نقش اصلی را در آسیبهای ناشی از خونرسانی
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امتیاز نقصهای نورولوژیک در مدل سکته مغزی رت
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مواد و روشها
این مطالعهی تجربی در زمستان سال  1393در مرکز
تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد زنجان انجام گرفت .رتهای نر نژاد
ویستار در محدودهی وزنی  250تا  300گرم از موسسه انستیتو
پاستور کرج خریداری شدند و در حیوان خانهی مرکز تحقیقات
بیولوژی در قفسهای مناسب و در محدودهی دمایی 22 ± 2
درجه سانتیگراد و  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی
نگهداری میشدند و به صورت نامحدود به آب و غذا دسترسی
داشتند .نگه داری حیوانات مورد آزمایش مطابق با راهنمای
انستیتوی ملی سالمت انجام شده است.
در این مطالعهی تجربی  35سر رت نر نژاد ویستار به صورت
تصادفی به  5گروه  7تایی تقسیم شدند .گروه کنترل آب مقطر و
سه گروه دیگر عصارهی هیدروالکلی گیاه مریم گلی را به ترتیب با
دوزهای  75 ،50و  100میلی گرم بر کیلوگرم ،به صورت داخل
صفاقی و به مدت  3هفته دریافت کردند .گروه آخرگروه شم ،که
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مجدد به دنبال ایسکمی گذرا ،ایفا میکنند ( .)6مطالعات قبلی
نشان داده است که تولید رادیکالهای آزاد متعدد نقش مهمی در
آسیب به سدخونی – مغزی و ایجاد ادم مغزی به دنبال ایسکمی
مغزی ایفا میکنند ( .)7آنتی اکسیدانها یکی از مهمترین موادی
هستند که میتوانند اثرات جانبی سکتهی مغزی و پیامدهای
ناشی از سکتهی ایسکمیک را کاهش دهند .به طور طبیعی بین
تولید رادیکالهای آزاد و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی بدن یک
تعادل برقرار است .هر گونه تغییر در این تعادل سبب استرس
اکسیداتیو بافتی میگردد ( .)8مریم گلی با نام علمی Salvia
 ،officinalisگیاهی است گلدار ،نهان دانه ،دولپهای ،پیوسته
گلبرگ ،از راستهی توبی فلورال ،راسته فرعی شاه پسند ،تیرهی
نعناعیان و جنس سالویا ( .)9مریم گلی گیاهی است بوتهای به
ارتفاع  30-60سانتی متر با ریشهی چوبی و پایا ،ساقهای افراشته،
انشعابات متعدد ،پوشیده از کرکهای کوتاه پیچیده ،برگهای
ساده ،دارای پهنک ،مستطیلی شکل و دمبرگ دار است ( .)10این
گیاه با ارزش ترین نوع دارویی تیرهی نعناعیان است .گلهای این
گیاه به رنگ آبی مایل به بنفش بوده و به ندرت سفیدند و در
فاصلهی بین ماههای خرداد و تیر ظاهر میشود .ریشهای به رنگ
مایل به قهوهای و ساقههای متعدد ،منشعب ،چهارگوش و پوشیده
از کرک دارد ( .)11این گیاه در نواحی مدیترانهای و آسیایی
میروید .اگرچه این گیاه بومی نواحی مدیترانه است ،با این حال
در بعضی کشورهایی اروپایی نیز کشت میشود .در ایران نیز این
گیاه در آذربایجان شرقی و بعضی مناطق آن در باغچهها کشت
میشود ( .)9مریم گلی دارای چندین ترکیب فعال نظیر تویون،
سینئول ،بورنئول ،پنین ،فالونوئیدها ،ساپونین ،گلیکوزید ،رزین،
ویتامینهای  Eو  ،Cتانن ،مواد صمغی و دی ترپنها میباشد
( .)12مصرف طوالنی مدت بیش از  15گرم مریم گلی در روز
برای انسان سمی بوده و دارای عوارض جانبی است .محققین این
تاثیرات سمی را به تانن ،مواد تلخ و تویون موجود در این گیاه
نسبت دادند .به نظر میرسد مصرف تویون وابسته به دوز است ،به
طوری که در دوزهای کمتر از  15گرم دارای خواص آنتی
اکسیدانی و در دوزهای باالی  15گرم دارای خواص سمی است
( .)13دوزهای مورد استفاده در این مطالعه کمتر از دوز سمی
میباشد.

طبق تحقیقات انجام شده مریم گلی حاوی مواد تلخ ،تاننهای
گروه کاتشین (سالویا تانن) ،فالونوئیدها (اپی ژنین ،لوتئولین)،
اسانسهای فرار (سینئول ،کامفور ،آلفا و بتا توجون) ،مواد
گلیکوزیدی ،توکوفرول ،اسیدرزمارینیک و اسید آسکوربیک
میباشد (.)14
بافت مغز به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع فراوان،
مصرف زیاد اکسیژن و فعالیت ضعیف آنتی اکسیدانی ،مستعد
آسیبهای اکسیداتیو است ( .)15بنابراین افزایش قدرت آنتی
اکسیدانی با استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی میتواند در
کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده به دلیل تولید رادیکالهای
آزاد به دنبال ایسکمی ،نقش موثری داشته باشد .مریم گلی به
دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند ترکیبات فنولی و
فالونوئیدی میتواند سبب پاکسازی رادیکالهای آزاد شده و اثر
حفاظتی بر مغز اعمال کند .تاکنون دربارهی اثر حفاظتی عصارهی
مریم گلی بر پیامدهای ناشی از سکتهی مغزی بررسی صورت
نگرفته است ،ما در این مطالعه اثر عصارهی هیدروالکلی مریم گلی
بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقصهای نورولوژیک را مورد بررسی
قرار خواهیم داد.

صفحه 379

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 3پاییز 1394
صفحه 380

اثر مریم گلی بر سکته مغزی

روش تهیهی گیاه مریم گلی :بخشهای هوایی گیاه در

سنجش محتوی آب مغزی :بعد از جداسازی سر حیوان،

اواخر خرداد ماه و اوایل تیرماه سال  1393از مزرعهای در یکی از
روستاهای شهرستان خدابنده (آبی سفلی) جمع آوری شد .گیاه
به صورت خودرو در مزرعهی یونجه رشد کرده بود .این مزرعه هر
 7روز یک بار به مدت  2ساعت آبیاری میشد .سپس از نظر
تاکسونومیکی به تائید هرباریوم دانشکدهی علوم پایه دانشگاه آزاد
اسالمی زنجان رسید .گیاه جمع آوری شده در دمای  25درجهی
سانتی گراد در سایه خشک شده و سپس توسط آسیاب پودر
گردید .عصاره گیری به روش خیساندن انجام گرفت ( .)18مقدار
 50گرم از پودر گیاه با اتانل  70درصد در ارلن ریخته شد ،طوری
که حالل  2سانتی متر باالی پودر قرار گیرد .روی ارلن با فویل
آلومینیومی پوشانده شد و به مدت  24ساعت در دمای اتاق قرار
گرفت .هر دو ساعت یک بار با همزن شیشهای مواد مخلوط
میشد .پس از این مدت توسط کاغذ صافی (واتمن شمارهی )1
محلول صاف شد و جهت حذف حالل در دستگاه روتاری با دمای
 50درجه سانتی گراد قرار داده شد .عصاره پس از غلیظ شدن در
آون با دمای  50درجهی سانتی گراد قرار داده شد تا به عصارهی
خشک تبدیل شود .با استفاده از آب مقطر غلظتهای  75 ،50و
 100میلی گرم بر کیلوگرم تهیه شد.

مغز خارج شد .مخچه ،پل مغزی و پیازهای بویایی جدا شده و
وزن خالص نیمکرههای مغز ( )WWاندازه گیری گردید .سپس
وزن خشک ( )DWبعد از قرار گرفتن  24ساعت در آون با دمای
 120درجه اندازه گیری شده و در نهایت ،محتوی آب مغز با فرمول
 [)WW-DW)/WW]×100اندازه گیری گردید (.)21

ایجاد مدل سکتهی مغزی :رتها بعد از توزین ،با داروی
کلرال هیدرات به میزان  400میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بی
هوش شدند .جراحی مدل سازی انسداد شریان میانی مغز یا همان
 MCAOمطابق دستورالعمل لونگا و همکاران انجام شد ( .)20به
طور خالصه ،تحت جراحی میکروسکوپی ،یک نخ بخیه نایلون-0
 3از طریق تنه شریان کاروتیدی خارجی (External -ECA
 )Carotid Arteryوارد رگ شریانی راست می شود و تا رسیدن به
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ارزیابی رفتاری حاصل از سکته مغزی :معاینههای
نورولوژیک بعد از  24ساعت انجام شد .در طول  24ساعت بعد از
شروع انسداد تا قربانی شدن حیوان مراقبتهای ویژه انجام گرفت.
یافتههای نورولوژیکی در  5مقیاس دسته بندی گردید :شماره
صفر ( )0هیچ گونه عارضه نورولوژیک نشان نمیدهد؛ شماره یک
(نارسایی کامل در انتهای پنجههای جلویی) ،که یک نقص
نورولوژیک کانونی خفیف در نظر گرفته میشود .شماره دو (به
چپ چرخیدن) نقص نورولوژیک کانونی متوسط؛ شماره ( 3افتادن
سمت چپ) نقص کانونی شدید؛ رتهای شماره  4به طور
خودبخودی نمیتوانند راه روند و سطح هوشیاری پایین دارند؛ و
رتهایی که طی  24ساعت بعد جراحی میمیرند در صورتی که
بعد از رنگ آمیزی بخش وسیعی از مغز آنها آسیب دیده باشد و
مرگ منحصر به سکته مغزی باشد ،به آنها شماره  5داده میشود
(.)21
آنالیزهای آماری :تمام آنالیزها به کمک نرم افزار

SPSS

 V.18.0انجام شد .بررسی میزان ادم مغزی با استفاده از آزمون
 ANONAی یک طرفه توسط مقایسهی میانگینها به روش LSD
انجام شد و نقصهای نورولوژیک با استفاده ازآزمون Mann-
) )Whitney Uمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت ( p<0.05 .)22از
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تیمار و القای ایسکمی در آنها صورت نمیگیرد 2 .ساعت بعد از
آخرین تزریق گروه کنترل و گروههای دریافت کنندهی عصاره
مریم گلی تحت جراحی شریان مغزی میانی Middle Cerebral
 )Artery Occlusion) MCAOقرار گرفتند .این انسداد سبب عدم
خونرسانی به نیمکرهی راست و ایجاد ایسکمی در این نیمکره
گردید .تزریق هر روز ساعت  10-11صبح انجام شد و دوزها (-18
 )16و طول مدت تزریق عصاره ( )19بر اساس مطالعات قبلی
انتخاب شد .تمامی اصول اخالقی و پژوهشی کار با حیوانات در
این مطالعه رعایت گردید.

شریان مغزی قدامی ( ) Anterior Cerebral Artery-ACAاز
میان شریان کاروتیدی داخلی ()Internal Carotid Artery-ICA
با پتریگوپاالتین بسته ادامه داده میشود .در اثر تماس نخ بخیه و
ACAجریان خون از هر طرف به  MCAبسته میشود .این بسته
شدن از طریق احساس مقاومت در پیشروی نخ و ورود حدود 20
میلی متر طول نخ از تنه  ECAمشخص میشود .بعد از  60دقیقه
ایسکمی ،برقراری مجدد جریان خون صورت میگیرد .دمای بدن
از طریق رکتوم با کمک دماسنج دیجیتالی اندازه گیری و حدود
 37درجه نگهداری میشود.
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لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد و نتایج به صورت
 MEAN±SEMبیان گردید ( :MEANمیانگین و  :SEMانحراف
از معیار).

نتایج
دادههای حاصل از این مطالعه مشخص کرد که میزان ادم
مغزی در هر سه گروه تیمار شده با عصارهی مریم گلی ،نسبت به
گروه کنترل ،به طور معنی داری کاهش یافت ( .)p<0/05امتیاز
نقصهای نورلوژیک در دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی
داری نسبت به گروه کنترل نداشت ( )p>0/05اما در دو گروه
تیمار شده با دوزهای  75و  100میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به
گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (.)p<0/05
درصد آب مغزی در نیمکرهی آسیب دیدهی (نیمکرهی راست)
گروه کنترل ( )85/0±31/58نسبت به نیمکرهی سالم
(چپ )81/01±0/64به طور معنی داری افزایش یافت (.)p<0.001
همچنین ادم مغزی در نیمکرهی آسیب دیدهی گروه کنترل
( )85/0±31/58نسبت به نیمکرهی راست گروه شم
( ،)80/0±95/65افزایش معنی داری داشت ( .)p<0.001میزان
ادم مغزی در نیمکرهی آسیب دیدهی هر سه دوزِ  50میلی گرم

جدول  .1مقایسهی امتیاز نقصهای نورولوژیک .امتیاز نقصهای نورولوژیک در دو دوز  75و  100میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری را
نسبت به گروه کنترل نشان میدهد (به ترتیب  p=0/004و  .)p=0/001اما در دوز  50میلی گرم نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان
نمیدهد (.)p>0/05
نقص های نورولوژیک

شماره گروه

گروه آزمایشی

تعداد کل

1

کنترل

7

0

2

دوز 50kg/mg

7

0

2

3

دوز 75mg/kg

7

1

3

2

4

دوز100 mg/kg

7

2

3

2

0

کل

28

3

8

7

5

میانگین

میانه
4

1 0

2

3

4

5

0

1

2

2

2

3/71

2

2

1

0

2/28

2

1

0

0

1/42

2

0

0

1

1

3

2

-

-

نتایج آماری

(1:3 )p=0/004
(1:4)p=0/001
معنی دار

3:4، 2:3، 1:2،2:4
فاقد معنی
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بر کیلوگرم ( 75 ،)83/0±29/47میلی گرم بر کیلوگرم
( )81/0±28/32و  100میلی گرم بر کیلوگرم (،)81/0±29/48
کاهش معنی داری (به ترتیب  p<0.001 ،p=0.010و )p<0.001
را نسبت به گروه کنترل ،نشان داد .درصد آب مغزیِ دو نیمکرهی
راست ( )83/0±29/47و چپ ( )81/0±22/62دوز  50میلی گرم
بر کیلوگرم اختالف معنی داری داشت ( ،)p=0.017در حالی که
بین میزان ادمِ دو نیمکرهی راست ( )81/0±28/32و نیمکرهی
چپِ ( )80/0±90/52دوز 75میلی گرم بر کیلوگرم اختالف معنی
داری مشاهده نشد .همچنین میزان ادمِ نیمکرهی راست
( )81/0±29/48و نیمکرهی چپِ ( )80/0±96/48دوز  100میلی
گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی داری را نشان نداد ،که نشان
دهندهی اثر خوب این دو دوز عصاره میباشد (نمودار.)1
امتیاز نقصهای نورولوژیک در دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم
( )2/0±28/42تفاوت معنی داری را نسبت به گروه کنترل
( )3/0±71/42نمایان نکرد .اما دو دوز  75میلی گرم بر کیلو گرم
( )1/0±43/37و  100میلی گرم بر کیلوگرم ( )0±1/31سبب
کاهش معنی دار امتیاز نقصهای نورولوژیک ،نسبت به گروه
کنترل شدند (به ترتیب  p=0.004و ( )p=0.001جدول .)1
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۸۵

0.021
0.017

۸4
۸3

نیمکره ی راست

۸2

نیمکره ی چپ

۸1
۸۰
۷9

درصد آب مغزی [(WW-DW)/WW]×100

0.000

۸۶

۷۸

نمودار  .1مقایسهی درصد آب مغزی .ایسکمی مغزی سبب افزایش محتوای آب مغزی در نیمکرهی آسیب دیدهی (راست) گروه کنترل نسبت
به نیمکرهی سالم (چپ) گردید ( .)p<0/001پیش تغدیهای عصارهی مریم گلی سبب کاهش میزان ادم مغزی در هر سه دوز ،)p=0/010( 50
 )p<0/001( 75و  100میلی گرم بر کیلوگرم ( )p<0/001گردید .میزان ادم نیمکرههای راست و چپ در دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت
معنی داری داشت ( )p=0/017در حالی که میزان ادم نیمکرههای راست و چپِ دوزهای  75و  100میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی داری را
نشان نداد (.)p>0/05

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که تزریق درون صفاقی عصارهی
هیدروالکلی مریم گلی دارای اثر حفاظتی بوده و سبب کاهش
آسیبهای ناشی از القای ایسکمی در رت میشود .اثرات بهتر این
عصاره در دوزهای باالتر ( 75و  100میلی گرم بر کیلوگرم)
مشاهده شد.
ادم بافتی و افزایش فعالیت  )Myeloperoxidase( MPOاز
نشانههای پاسخ التهابی است .آنزیم  MPOنشانگر هجوم
لکوسیتهای دانه دار به بافت ملتهب است .این آنزیم در
نوتروفیلها و سلولهای دیگر که دارای منشا میلوئیدی هستند،
وجود دارد .ممکن است عصارهی هیدروالکلی مریم گلی و عوامل
ضدالتهابی دیگر با مهار  MPOاثر ضد التهابی داشته باشند (.)23
در گزارشات آمده است که اورسالیک اسید به عنوان جزئی از گیاه
مریم گلی خاصیت ضدالتهابی قوی دارد .بعضی از ترکیبات گیاهی
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مانند ت ری ترپن اولنولیک اسید و اورسالیک اسید یا دی ترپن
کارنوسول خاصیت ضدالتهابی دارند ( .)24رزمارینیک اسید
موجود در عصارهی مریم گلی باعث کاهش لکوترین  B4و درنتیجه
کاهش التهاب میشود ( .)25کارنوزل موجود در عصارهی آن نیز
اثر ضد التهابی دارد (.)26
گیاهان دارویی همیشه یک نقش کلیدی در مدیریت سالمت
جهانی ایفا میکنند و بهترین منبع درمانی برای بیماریهای
متعدد محسوب میشوند ( .)27آنتی اکسیدانهای طبیعی نه تنها
سالم هستند بلکه بسیار موثرتر نیز میباشند ( .)28طبق مطالعات
انجام شده مریم گلی سرشار از آنتی اکسیدانهاست .دی ترپنها
مسئول فعالیت آنتی اکسیدانی عصارهی آن است .این گیاه به علت
وجود دی ترپنهای فنولی در برگها خاصیت آنتی اکسیدانی دارد
و همچنین در آسیبهای اکسیداتیو مغزی و کبدی ،اثر حفاظتی
دارد ( .)29نشان داده شده است که محتوی اسید آسکوربیک و
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تشکر و قدردانی
بدین ترتیب از جناب آقای میثم فروزنده به دلیل همراهی در
انجام مراحل مطالعه ،جناب آقای دکتر حسین مصطفوی به دلیل
راهنمایی در انجام مطالعه ،سرکار خانم دنا قمری و سرکار خانم
معصومه اسالمی به دلیل همکاری در مرکز تحقیقات بیولوژی و
در اختیار قرار دادن امکانات الزم ،نهایت سپاس را داریم.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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فنول عصارهی برگ مریم گلی تولید مالونیل آلدئید در غشای
سلولی و پراکسیداسیون لیپیدی القا شده توسط نیتروپروساید
سدیم را کاهش میدهد و همچنین توانایی کاهش رادیکالهای
 OHرا نیز دارد .پس عصاره از بیماریهای دژنراتیو ،در جایی که
درگیر استرس اکسیداتیو است ،جلوگیری میکند ( .)30مطالعات
قبلی نشان داده است که روغن زیتون به علت دارا بودن ترکیبات
آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی به طورمعنی داری موجب کاهش
ادم مغزی و سبب القای تحمل به ایسکمی میشود (Rabiei .)31
و همکاران با بررسی تاثیر عصاره خوراکی برگ زیتون بر سطح
کلسترول ،کلسترول استر و تری گلیسرید مغزی و نفوذپذیری
سدخونی  -مغزی در مدل سکته مغزی موش دریافتند که عصاره
برگ زیتون باعث سرکوب التهاب و کاهش آسیب ناشی از استرس
اکسیداتیو میشود و به دلیل وجود ترکیبات زیادپلی فنولی باعث
کاهش ادم مغزی میگردد و همچنین عصاره برگ زیتون ممکن
است در مدل ایسکمی-خون رسانی مجدد موش اثر محافظت
عصبی داشته باشد ( Sarshoori .)32و همکاران اثرات محافظتی
کروسین (آنتی اکسیدان موجود در زعفران) بر آسیبهای ناشی
از سکتهی مغزی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند
که این ماده آسیب قشری و اختالالت نورولوژیک ناشی از سکتهی
مغزی را کاهش میدهد .آنها این اثر را به خاصیت آنتی
اکسیدانی ،ضد دردی و ضد التهابی این ماده نسبت دادند (.)33
فتاح زاده و همکاران تاثیر سولفات منیزیم وریدی را بر پیامدهای
ناشی از سکتهی مغزی مورد بررسی قرار داده و بیان کردند

سولفات منیزیم میتواند به عنوان یک عامل محافظت کنندهی
عصبی به کار رود ( .)34در واقع استفاده از سولفات منیزیم سبب
افزایش پتانسیل سیستمهای آنتی اکسیدانی مغزی میشود (.)35
ترکیبات آنتی اکسیدانی عصارهی مریم گلی با پاکسازی
رادیکالهای آزاد تولید شده به دنبال ایسکمی ،سبب کاهش
پراکسیداسیون لپیپیدی شده و استحکام سد خونی مغزی را
افزایش می دهند .ترکیبات ضدالتهابی آن نیز از ایجاد و پیشروی
التهاب و در نتیجه ایجادِ ادم جلوگیری میکنند .نتایج حاصل از
این بررسی با نتایج مطالعات مشابه همسو میباشد و به نظر
میرسد تزریق درون صفاقی عصارهی هیدروالکلی مریم گلی به
دلیل حضور ترکیبات فنولی و فالونوئیدی ،اثر حفاظتی در سکته
مغزی رت اعمال کند .برای تائید نهایی این یافته ،مطالعات
بیشتری نیاز است.
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Abstract
Bachground & Objectives: In the brain ischemia, the production of free radicals increases. Salvia is a rich source of
antioxidant compounds; therefore, in this study we will examine the effects of Salvia extracts on brain edema and score
of neurological deficits.
Materials & Methods: In this experimental study, 35 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups, each
containing 7 rats. The control group received distilled water, and the other three groups received intrapertioneally
hydroalcoholic extracts of Salvia officinalis with dosages of 50, 75, and 100 mg/kg for 3 weeks. Thereafter, each main
group underwent 60 min middle cerebral artery occlusion 2 hours after the last injection of Salvia extracts. This occlusion
caused ischemia in the right hemisphere. Then, the brain edema was assessed, and the neurologic deficits were analyzed.
The sham group was not treated and no induction of brain ischemia. Brain edema was analyzed through SPSS18 software
and LSD method, while the analysis of neurologic deficits was carried out by Mann-Whitney U.
Results: Our study results indicate that the hydroalcoholic extracts of Salvia reduced permeability brain edema in three
dosages of 50, 75, and 100mg/kg (83.29±0.42, 82.10±0.32 and 81.29±0.48, respectively) compared with the control
group (85.31±0.58). They also reduced the neurologic deficits in experimental groups of 75 and 100 mg/kg (1.43±0.37
and 1±0.31, respectively) compared with the control group (3.71±0.42) (p<0.05).
Conclusion: Salvia officinalis apparently have a protective effect against stroke damage due to the reduced brain edema
and neurological disorders.
Keywords: Salvia officinalis, Neurologic deficits, Brain edema, Stroke.
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