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ABSTRACT

Background & objectives: Basic and clinical studies have shown that the production of free
radicals was one of the main factors leading to the injury after stroke. In this study we
investigated the effect of hydroalcoholic extracts of Origanum vulgare on infarct volume and
neurological deficits in a rat stroke model.
Methods: In this experimental study 35 male Wistar rats were randomly divided into 5
groups, each containing 7 animals. First group (control) received distilled water, while other
three treatment groups received oral Origanum vulgare extract by gavage for 30 days (50, 75
and 100 mg/kg/day, respectively). These groups were subjected to 60 min middle cerebral
artery occlusion 2 hours after the last dose of Origanum extracts and followed by 24 hrs
reperfusion. After 24 hrs, the infarct volume and neurologic deficits were evaluated in the
groups. Sham operated groups (n=7) did not receive Marjoram and brain ischemia.
Results: The hydroalcoholic extract of Origanum reduced the infarct volume and neurologic
deficits in all treatment groups compared to control group.
Conclusion: It seems that Origanum vulgare extract can exert the neuroprotective effect
against stroke damage by reducing infarct volume and neurological disorders.
Keywords: Origanum vulgare; Infarct Volume; Neurological Deficits; Stroke.
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مقدمه
ــده  ــزي عم ــکته مغ ــرین س ــت ــرگ لعل ــر و م و می

و ]1مـدت در بزرگسـاالن اسـت [   هاي طوالنیناتوانی
بعد از سرطان و سکته قلبی سـومین عامـل مـرگ و    

ــت [  ــنعتی اس ــاتوانی درکشــورهاي ص ــر و ن ]. در 2می
ماندن افراد بعد از ابتال به سـکته مغـزي،   صورت زنده

اي از بدن، مشکالتی درعوارضی چون فلج شدن ناحیه
کـردن ایجـاد   ن، حرف زدن و حرکتحافظه، فکرکرد

]. در مراحل اولیـه ایسـکمی مغـزي تولیـد     3شود [می
ــال ــاي آزادرادیک ــاله ــیژن و  (رادیک ــاي آزاد اکس ه

ــی  ــزایش م ــروژن) اف ــلی را در  نیت ــش اص ــد و نق یاب
عهــده دارد. هــاي ناشــی از ســکته مغــزي بــرآســیب

هــا نقــش مهمــی در همچنــین افــزایش ایــن رادیکــال
رسـانی مجـدد بـه دنبـال     ز خـون هـاي ناشـی ا  آسیب

کـه تعـادل بـین    ]. زمـانی 4کند [گذرا ایفا میایسکمی
بدناکسیدانی هاي آزاد و سیستم آنتیتولید رادیکال

چکیده
مترین عواملی است که منجر به هاي آزاد یکی از مهدهد که تولید رادیکالالعات پایه و بالینی نشان میمطهدف:زمینه و

باشد. به همین دلیل در این اکسیدانی می. مرزنجوش گیاهی سرشار از ترکیبات آنتیشودمغزي میآسیببه دنبال سکته
ک مورد بررسی قرار گرفت.هاي نورولوژیمطالعه اثر مرزنجوش بر حجم آسیب بافتی و نقص

تـایی تقسـیم   7گـروه  5بـه صـورت تصـادفی بـه     سر موش صحرایی نر نژاد ویستار35در این مطالعه تجربی کار:روش
هیـدروالکلی  عصـاره اول ( شاهد درمان) با آب مقطر و سه گروه آزمایشـی، بـا   شدند، مورد استفاده قرار گرفت. گروه

روز تیمار شدند. 30کیلوگرم) به صورت خوراکی توسط گاواژ و به مدت گرم برلیمی100و 75، 50مرزنجوش (دوزهاي
) قـرار  MCAO(میـانی دقیقه تحـت انسـداد شـریان مغـزي    60ساعت بعد از آخرین گاواژ، به مدت 2ها سپس این گروه

هـاي  صو نقـ سـاعت حجـم آسـیب بـافتی    24رسـانی مجـدد صـورت گرفـت. بعـد از      ساعت خون24به مدت گرفتند و
گروه پنجم، شاهد جراحی (شم) که تیمار و القاي ایسکمی در آنهـا صـورت   نورولوژیک در آنها مورد بررسی قرار گرفت.

.نگرفت

هـاي نورولوژیـک و   هاي حاصل از مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی مرزنجوش سبب کـاهش نقـص  دادهها:یافته
گرم برکیلوگرم، در مقایسـه بـا گـروه شـاهد درمـان، گردیـد      میلی100و75، 50در هر سه دوز مغزحجم آسیب بافتی

)05/0p<.(
هاي نورولوژیک، بتواند اثر حفاظتی در آسیب بافتی و نقصرسد مرزنجوش به دلیل کاهش حجمبه نظر میگیري:نتیجه

مغزي اعمال کند.هاي ناشی از ایسکمیبرابر آسیب
ي مغزيهاي نورولوژیک، سکتهتی، نقصمرزنجوش، آسیب بافهاي کلیدي: واژه
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]. 5گـردد [ برهم بخورد، استرس اکسیداتیو ایجاد می
ــه دلیــل دارا  ــودن اســیدچرببافــت مغــزي ب هــاي ب

ن نشده فراوان که به راحتی دچار پراکسیداسـیو اشباع
و نیز به دلیل مصرف اکسیژن زیاد، مستعد گردندمی

ــیب ــاي اکآس ــت   ه ــین فعالی ــت. همچن ــیداتیو اس س
]. بنابراین به دلیـل  6اکسیدانی مغز ضعیف است [آنتی

هـاي آزاد بـه دنبـال ایسـکمی مغـزي،      تولید رادیکـال 
برابر تغییرات هیسـتوپاتولوژیکال  هاي مغزي درسلول

خواهنـد بـود.   پـذیر هاي اکسـیداتیو، آسـیب  و آسیب
همچنین ممکن است استرس اکسیداتیو، سبب آسیب 

]. 7آکسونی و اختالل در عملکرد میتوکندري گـردد [ 
به خوبی مشخص شده که بافت مغزي به شـدت در  
برابر ایسکمی آسیب پذیر است. حتی فقـدان مـوقتی   
اکسیژن و گلوکز در بافت مغـز، ممکـن اسـت سـبب     

هـا  هرکـدام از رگ ]. انسـداد 8مرگ سلولی گـردد [ 
تواند سبب کمبود اکسـیژن و گلـوکز و در نتیجـه    می

هاي مغزي گردد، بنـابراین مـرگ  در مکانیسماختالل
].9سلولی و آسـیب مغـزي را در پـی داشـته باشـد [     

هــاي طبیعــی باعــث افــزایش قــدرت آنتــی اکســیدان
هایی هاي پالسما و کاهش ابتال به بیمارياکسیدانآنتی

مغــزي ههــاي قلبــی و ســکتبیمــاريماننــد ســرطان، 
شـوند. بـا توجـه بـه سـمی بـودن و اثـرات سـوء         می

هاي مصنوعی موجود در مواد اي آنتی اکسیدانتغذیه
ءهـاي طبیعـی بـا منشـا    اکسـیدان غذایی، نیاز به آنتـی 

گیاهی به دلیل سمیت کمتر و اثربخشـی بیشـتر، یـک    
ــی    ــوب م ــدي محس ــرورت ج ــود [ض ــاه 10ش ]. گی

از تیرهOriganum vulgareعلمی مرزنجوش با نام 
Lamiaceae(Labiatae) .پراکنش وسیع جهانی دارد

ــران    ــاطق شــمال و شــمال غــرب ای ــاه در من ــن گی ای
پراکنــدگی بیشــتري دارد و در منــاطق گــرم جنــوبی 

]. از مهمتـرین ترکیبـاتی کـه در    11شـود [ یافت نمـی 
تـوان بـه   عصاره این گیاه مشـخص شـده اسـت، مـی    

2درصـد و کـارواکرول  135تیمولفنلیهاي مونوترپن

1 Thymol
2 Carvacrol

]. از دیگر ترکیبات این گیـاه  12درصد اشاره کرد [32
، آلفــا و 3ســیمین-pهــاي تــوان بــه هیــدروکربنمــی

تواننـد  ]. این ترکیبات می13اشاره کرد [4گاماتریپینن
مغزي اثرات خود را اعمال کنند -با عبور از سد خونی

و 5رسـالیک اسـید  دار ماننـد او ]. ترکیبات اکسیژن14[
]. 14انـد [ نیز در ایـن گیـاه مشـخص شـده    6بورنئول

عالوه بر رزمارینیک اسـید و اورسـالیک اسـید، سـایر     
ترکیبات فالونی و فالونوئیدها، این گیـاه را بـه عنـوان    
یک آنتی اکسیدان بسـیار مـوثر مطـرح کـرده اسـت      

ســیمین و بورنئــول بــه -p]. تیمــول، کــارواکرول، 15[
دوز آنزیم استیل کـولین اسـتراز را   صورت وابسته به

]. اورسالیک اسـید در مهـار عوامـل    16کنند [مهار می
همولیتیــک خــون نیــز اثــر دارد و داراي اثــرات ضــد 

].17سرطانی و ضدالتهابی است [
ــا توجــه بــه مطالــب اشــاره شــده، افــزایش تولیــد   ب

هاي آزاد بـه دنبـال ایسـکمی سـبب اسـترس      رادیکال
هـا  اکسـیدان گردد. آنتیتی میاکسیداتیو و آسیب باف

هاي آزاد، نقش موثري در توانند با کاهش رادیکالمی
کاهش پیامدهاي ناشی از ایسکمی مغزي اعمال کننـد.  
مرزنجـــوش داراي ترکیبـــاتی اســـت کـــه خـــواص  

هــا بــه اثبــات رســیده اســت و از اکســیدانی آنآنتــی
حجـم آسـیب   آنجایی که تاکنون اثر مرزنجـوش بـر   

ه مغزي مورد بررسی قرار نگرفتسکتهبافتی ناشی از
ــاره    ــر عص ــه اث ــن مطالع ــت، در ای ــدروالکلی اس هی

ــافتی و   ــر حجــم آســیب ب هــاي نقــصمرزنجــوش ب
مغزي مورد بررسـی قـرار   نورولوژیک ناشی از سکته

گرفت.

روش کار
وزنی هاي صحرایی نر نژاد ویستار در محدودهموش

ج گـرم از موسسـه انسـتیتو پاسـتور کـر     300تا 250
خانه مرکـز تحقیقـات در   خریداري شدند و در حیوان

3 P-Cymene
4 α and γ Terpinene
5 Ursolic Acid
6 Borneol
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درجـه  22±2هاي مناسب و در محدوده دمایی قفس
ساعت تاریکی 12ساعت روشنایی و 12گراد و سانتی

نگهداري شدند و به صورت نامحدود بـه آب و غـذا   
گروه کـه هـر   5دسترسی داشتند. سپس حیوانات به 

، تقسـیم  صحرایی نر بودنـد موشقسر 7کدام شامل 
(کنتـرل) بـا آب مقطـر و    شدند: گروه شاهد درمان

سه گروه آزمایشی با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش 
] به 18کیلوگرم [گرم برمیلی100و 50،75به میزان 

روز، به صورت خـوراکی و از طریـق گـاواژ    30مدت 
سـاعت  2ار شدند. آخرین گاواژ براي هر حیـوان  یمت

گرفـت. گـروه شـاهد   قبل از القاي ایسـکمی صـورت  
جراحی کـه تیمـار و القـاي ایسـکمی در آنهـا صـورت       

هاي نگرفت و فقط استرس جراحی (جداسازي شریان
کاروتید داخلی و خارجی از اعصاب واگ بدون انسداد 
عروق) بر آنها اعمال گردید. گاواژ حیوانـات هـر روز   

صبح انجـام شـد و دوزهـا بـر اسـاس      10-11ساعت 
].18اب شدند [مطالعات قبلی انتخ

عصاره گیري
گیاه مرزنجوش از مراتع شهرستان خدابنده از توابـع  

ــع  ــان جم ــتان زنج ــر اس ــط گ ــده و توس وه آوري ش
علـوم  دانشـکده )259111شناسـی و هربـاریوم (  گیاه

ــر     ــان از نظـ ــگاه آزاد زنجـ ــکی دانشـ ــه و پزشـ پایـ
آوري شـده در  تاکسونومیکی تایید شد. گیاهان جمـع 

گیـري بـه   شـدند. عصـاره  سایه خشک و سپس پـودر 
گرم از پودر100]. 10روش خیساندن انجام گرفت [

درصـد مخلـوط   70گیاه در ارلن با الکـل  خشک شده
متر بـاالي پـودر را   سانتی2به طوري که حالل تا ،شد

بپوشاند. درب ارلن با ورق آلومینیومی پوشانده و به 
سـاعت  24ساعت نگهداري شـد. در طـول   24مدت 

اي مخلـوط  یکبار با یـک همـزن شیشـه   هر دو ساعت
شد. بعد از اتمام مدت مورد نظر، مخلوط در دستگاه 

قرار داده شـد  گراددرجه سانتی50روتاري با دماي 
تا حالل جدا گردد. پس از تغلـیظ، عصـاره در آون بـا    

درجه قرار گرفت تا پودر عصاره به دسـت  50دماي 

ــاواژ   ــام گ ــپس هنگ ــد. س ــاي آی 100و75، 50دوزه
گرم از عصاره تهیه شد.میلی

ایجاد مدل سکته مغزي
هیـدرات  لکلـرا دارويبـا تـوزین، ازبعـد حیوانـات 

برکیلـوگرم گـرم میلی400میزان(مرك، آلمان) به
سـازي  مدلجراحیهوش شدند.بیبدن موش،وزن

مطـابق MCAO1انسداد شریان میانی مغز یا همـان  
ـ   لونگـا دستورالعمل . ]19ت [و همکـاران صـورت گرف

طور خالصه، حیوانات روي تشک جراحـی بـه پشـت    به
تراشیده خوابانده شدند و ناحیه جلوي گردن که قبالً

شده بود، ضدعفونی و تمیز گردید. یک برش طـولی  
کوچک در خط وسط قسمت قدامی گردن ایجاد شد. 

د بزاقی و عضـالت طـرف   بعد از کنارزدن پوست، غد
ــه ــت ناحی ــریا راس ــده، ش ــرش داده ش ــد ب ن کاروتی

مشترك، کاروتید خارجی، کاروتید داخلـی راسـت در   
معرض دید قرار گرفتند. سپس عصـب واگ و جسـم   

-0ها جدا گردید. نخ بخیه کاروتید، با دقت از شریان
یـق از طرکه قبال سر ان با هویـه گـرد شـده بـود،     3

شریان کاروتید خـارجی، بـه داخـل شـریان کاروتیـد      
متی برخـورد کنـد و   داخلی هدایت شـد تـا بـه مقـاو    

دقیقـه  60از شریان میانی مغز مسـدود شـود. پـس   
راسـت)، فیالمـان خـارج شـده و     ایسکمی (در نیمکره

ساعت) برقرار شد.24رسانی مجدد (خون
ارزیابی رفتاري حاصل از سکته مغزي

ــبی ــتالالت عص ــروه-اخ ــی در گ ــکمی حرکت ــاي ایس ه
24هـاي آزمایشـی و شـاهد درمـان)، پـس از      (گروه

رسانی مجدد مورد ارزیابی قرار گرفـت.  عت خونسا
حرکتـی حیـوان بـه    -در این آزمون اخـتالالت عصـبی  

:بنـدي گردیـد  درجـه 5شرح زیر از مقیاس صفر تـا  
هاس صفر به حیوانی داده شد که هیچگونه عارضـ مقی

بـه حیـوانی   1داد. مقیـاس  حرکتی از خود نشان نمـی 
سـمت  داده شد که هنگام آویزان شدن از دم، دست

ایســکمی شــده (دســت چــپ) را خــم مقابــل نیمکــره
بـه حیـوانی داده شـد کـه هنگـام      2کرد. مقیـاس  می

1 Middle Cerebral Artery Occlusion
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بـه  شروع حرکت بر روي یـک سـطح صـاف، شـروع    
دچار ایسکمی (سمت چرخیدن به سمت مقابل نیمکره

هنگام به حیوانی داده شد که 3کرد. مقیاس چپ) می
افتاد. دچار ایسکمی میحرکت به سمت مقابل نیمکره

به حیواناتی داده شد کـه سـطح هوشـیاري    4مقیاس 
تواستند راه روند. پائینی داشتند و به خودي خود نمی

در ،مردنـد سـاعت مـی  24به حیوانـاتی کـه قبـل از    
بخش وسـیعی از مغـز   ،آمیزيصورتی که بعد از رنگ

آسیب دیده و مرگ منحصر به ایسکمی مغزي هاآن
].19[داده شد5بود، مقیاس 

ارزیابی حجم آسیب بافتی ناشی از سکته مغزي
800بعد از ارزیـابی رفتـاري، حیوانـات بـا اسـتفاده از      

هوشی کشته شـده و  گرم برکیلوگرم داروي بیمیلی

درجه 4به سرعت خارج گردید و در دماي مغز آنها
دقیقـه در سـالین سـرد قـرار     5گراد به مدت سانتی

اتریکس مغـز  گرفت. سپس، مغزهاي مورد نظر در م
متـر میلـی 2قرار گرفته و به طور کرونال به مقـاطع  

دقیقــه در 15هــا بــه مــدت بــرش داده شــد. بــرش
تــري فنیــل تترازولیــوم -، 5، 3، 2درصــد 2محلــول 
ــد ( درجــه 37، مــرك آلمــان) در دمــاي TTCکلرای

].19آمیزي حیاتی انکوبه شدند [سلسیوس براي رنگ
ــگ  ــد از رن ــین بع ــط دورب ــزي، توس ــال از آمی دیجیت

ها عکس گرفته شد و حجم آسیب بافتی توسط نمونه
زیـر  و با استفاده از فرمـول Image Toolsافزار نرم

:محاسبه گردید

حجم آسیب بافتی اصالح شده=حجم نیمکره چپ –حجم نیمکره راست) –(حجم آسیب بافتی 

آنالیزهاي آماري
انجام شد. SPSS-18تمام آنالیزها به کمک نرم افزار 

بررســی حجــم آســیب بــافتی بــا اســتفاده از آزمــون 
ANOVA بــه هـا توسـط مقایسـه میـانگین   1یکطرفـه

هـاي نورولوژیـک بـا    و نقـص انجام شـد LSDروش 
تجزیـه و مـورد U2ویتنـی -مـن اسـتفاده ازآزمـون  
دار از لحاظ آماري معنـی >05/0pتحلیل قرارگرفت.

در نظر گرفته شد.

هایافته
هیـدروالکلی مرزنجـوش سـبب    با عصارهتغذیهپیش

ژیک در هاي نورولوکاهش حجم آسیب بافتی و نقص
، 50عصاره (با دوزهـاي  هر سه گروه دریافت کننده

).>05/0p(کیلـوگرم) گردیـد  برگرممیلی100و75
تغذیه با عصاره مرزنجوش سـبب کـاهش حجـم    پیش

بـر گـرم میلـی 50آسیب بافتیِ کـل در هرسـه دوز   
کیلوگرم برگرممیلی75)، 47/156±41/3م (کیلوگر

کیلــوگرم بــرگــرممیلــی100) و 60/2±81/120(

1 One-Way ANOVA
2 Mann-Whitney U

ــان  )73/3±94/82( ــاهد درم ــروه ش ــه گ ــبت ب نس
.)1شکل ) (>001/0p) گردید (67/2±67/193(

هاي صحرایی دچار ایسکمی موضعی مغزي. . برش مغز موش1شکل 
درصد 2ط محلول ها توسط ماتریکس مغزي انجام شده و توسبرش
TTCهاي دهنده بخشاند. نواحی سفیدرنگ نشانآمیزي شدهرنگ

هاي سالم دهنده بخشدچار آسیب مغزي و نواحی قرمز نشان
گلی کاهش باشد. آسیب بافتی در اثر مصرف عصاره مریممی
طول یک دهندهوط آبی پائین تصاویر نشانداري یافت (خطمعنی

باشد).متر میسانتی
a:؛روه شاهد درمانگb:؛گروه شاهدجراحیc: گروه دریافت کننده

گرم میلی75گروه دریافت کننده دوز:d؛گرم برکیلوگرممیلی50دوز 
گرم برکیلوگرممیلی100گروه دریافت کننده دوز :eو  ؛برکیلوگرم

ــم  ــاهش حج ــبب ک ــاره س ــه عص ــافتیِ ناحی ــیب ب آس
کیلـوگرم  بـر گـرم میلی50کورتکس در هر سه دوز
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ــی75)، 83/5±06/128( ــرممیلـ ــرگـ ــوگرم بـ کیلـ
کیلـــوگرم بـــرگـــرممیلـــی100) و 26/3±30/96(
ــان    08/4±08/68( ــاهد درم ــروه ش ــه گ ــبت ب )، نس
). همچنین حجـم  >001/0p) گردید (27/5±66/152(

ه سـه گـرو  کورتکس در هـر آسیب بافتیِ ناحیه ساب
گـرم بـر  میلـی 50عصاره بـا دوزهـاي   کنندهدریافت

کیلـوگرم  گرم بـر میلی75)، 51/28±45/4کیلوگرم (
کیلـــوگرم گـــرم بـــرمیلـــی100) و 29/3±55/24(
ــان    89/1±02/15( ــاهد درم ــروه ش ــه گ ــبت ب ) نس
ــی 83/4±08/41( ــاهش معن ــه  ) ک ــان داد (ب داري نش

).1) (نمودار>001/0pو =027/0p= ،004/0pترتیب 

کورتکس سیب بافتی در نواحی کورتکس و ساب. مقایسه حجم آسیب بافتی کل و آ1نمودار
دار آسیب بافتیِ کل و آسیب بافتی نواحی کورتکس و ساب کورتکس گردید. پیش تیماري با هر سه دوز عصاره هیدروالکلی مریم گلی سبب کاهش معنی 

نسبت به گروه شاهد درمان)>001/0p(اختالف معنی دار در سطح #و *
50نسبت به گروه شاهد درمان و دوز )>001/0p(در سطح اختالف معنی دار##** و 

75و 50نسبت به گروه شاهد درمان و دوزهاي )>001/0p(اختالف معنی دار در سطح ###*** و 
نسبت به گروه شاهد درمان)=027/0p(اختالف معنی دار درسطح $
نسبت به گروه شاهد درمان)=004/0p(اختالف معنی دار در سطح $$

50نسبت به دوز )=018/0p(نسبت به گروه شاهد درمان و در سطح )>001/0p(اختالف معنی دار در سطح $$$

ي هیدروالکلی مرزنجوش سـبب  تغذیه با عصارهپیش
50هـاي نورولوژیـک در هرسـه دوز    کـاهش نقـص  

برگرم میلی75)، 28/2±42/0کیلوگرم (برگرممیلی
کیلـوگرم  برگرم میلی100) و 57/1±48/0کیلوگرم (

) نســـبت بـــه گـــروه شـــاهد درمـــان 40/0±14/1(
و =011/0p= ،004/0p) گردید (به ترتیـب  31/0±4(

001/0p=1) (جدول.(

دهنده تعداد ستون چهارم نشانهاي نورولوژیک.نقص. مقایسه1جدول
هاي اند. نقصپنج) را داشتهتاها (صفرحیواناتی که هرکدام از مقیاس

100و75، 50عصاره (دوزهاي وژیک در هرسه گروه دریافت کنندهنورول
داري را معنیدرمان کاهش کیلوگرم) نسبت به گروه شاهدگرم برمیلی

نشان داد.

وه
گروه گر

آزمایشی
تعداد 

کل
ي نورولوژیکهانقص

میانگین
012345

700023258/3اهد درمانش1
50702221042/2دوز 2
7571230102دوز 3
10072311001دوز 4

-28376552کل
نتایج آماري

)001/0p=(1:4 و)004/0p=(1:3) 011/0وp=(1:2
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بحث
هیدروالکلی مرزنجـوش در هـر  تغذیه با عصارهپیش

برکیلوگرم) سـبب  گرممیلی100و 75، 50سه دوز (
کل و همچنین حجم آسیب کاهش حجم آسیب بافتی

کـورتکس گردیـد.   بافتی در نواحی کـورتکس و سـاب  
هـاي نورولوژیـک   عصاره، نقصتغذیه باهمچنین پیش

داري کاهش داد. ا در هرسه دوز به طور معنیر
اي مشــخص شــد کــه تزریــق داخــل     در مطالعــه
عصاره مرزنجـوش سـبب بهبـود حافظـه    هیپوکامپی 
شـود کـه ایـن اثـر بـه      هاي صحرایی مـی کاري موش

اکسیدانی در عصاره نسبت داده حضور ترکیبات آنتی
]. نتایج یک بررسی نشان داد که تزریق داخل 20شد [

گردد. محققین عصاره سبب تقویت حافظه میصفاقی
اثر تقویت کنندگی عصاره در یادگیري را بـه حضـور   

کولین اسـتراز از  ها و عوامل مهارکنندهاکسیدانیآنت
]. 21اسید در عصـاره نسـبت دادنـد [   جمله اورسالیک 

ثابت شده که تزریق داخل بطنی عصاره داراي اثرات 
اکی عصـاره  ]. مصـرف خـور  22باشـد [ ضد دردي می

ــی  ــور هیپوتاالموس ــت مح ــبب تقوی ــوفیزي-س -هیپ
هـاي ایـن محـور را    گنادي شـده و ترشـح هورمـون   

]. مشـخص شـده کـه عصـاره     23دهـد [ افزایش مـی 
هـاي  سـازي سیسـتم  مرزنجوش مصري به دلیل فعال

اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی، پراکسیداسـیون  آنتی
در ].18دهـد [ مـی لیپیدي در بافت قلبـی را کـاهش   

گردید که کافئیک اسید به واسطهاي مشخصمطالعه
-اکسیدآلدئید و افزایش بیان سوپرديکاهش مالون

نورونی در هیپوکامـپ  دسموتاز سبب کاهش آسیب
]. 24[گـردد رسانی مجدد میخون-به دنبال ایسکمی

اکسیدانی، سبب زعفران به دلیل داشتن ترکیبات آنتی
اد و افــزایش ســطح هــاي آزکــاهش تولیــد رادیکــال

حجـم سـکته   اکسـیدانی شـده و  فعالیت آنـزیم آنتـی  
مغزي را در مـدل تجربـی ایسـکمی مغـزي موضـعی      

ت شد که اي دیگر ثابدر مطالعه]. 25[دهدکاهش می
بودن ترکیبان فنـولی، مـانع   روغن زیتون به دلیل دارا

گـردد و حجـم آسـیب    هـاي آزاد مـی  تشکیل رادیکال
هاي تولید بیش از حد رادیکالبافتی ایجاد شده در اثر

همچنین مشخص شـده  ].26[دهدآزاد را کاهش می
بومادران بـه دلیـل حضـور ترکیبـات     است که عصاره

اکســیدانی و ضــدالتهابی، حجــم فیتواســتروژنی، آنتــی
اي در مطالعـه .]27[آسیب بافتی را کاهش می دهـد 

که روي سه گیاه دارویی انجام شد، مشخص گردیـد  
اکسـیدانی بـاالتري   ش داراي فعالیت آنتیکه مرزنجو

فالونوئیـد  نسبت به سایرین است و میزان فنول تام و 
نتایج این بررسی مقدار است. ناین گیاه داراي بیشتری

اکسـیدان ایـن گیـاه    نشان داد که خاصـیت قـوي ضـد   
مربوط به ترکیبات فنولی موجود دراین گیاه از جمله؛ 

ربوطــه، اســید مگلیکوزیــدپروتوکاتچینــک واســید
.]28[باشدمیکافئیک و اسیدروزمارینیک

نتیجه گیري
تواند سبب مطالعه حاضر نشان داد که مرزنجوش می

هـاي نورولوژیـک   بـافتی و نقـص  کاهش حجم آسیب
تحمـل بـه   د و بدین ترتیب سبب ایجـاد پدیـده  گرد

هاي ناشی ایسکمی شده و اثر حفاظتی در برابر آسیب
ی مجدد ایفا کند. از آنجایی کـه  رسانخون-از ایسکمی

ــات   مطالعــات ثابــت کــرده مرزنجــوش داراي ترکیب
اکسیدانی است، شاید بتوان این اثر حفاطتی را به آنتی
هاي موجود در عصاره نسبت داد.اکسیدانآنتی

تشکر و قدردانی
میـثم  آقـاي کارشناسـی ارشـد  مقاله از پایان نامهاین 

اسـتخراج شـده   62630519932003فروزنده با کد 
است. بدین وسیله نویسندگان از زحمات خـانم الهـام   

، دکتـر ه دلیل همکاري در انجام آزمایشـات قاسملو ب
و دریـغ هـاي بـی  به دلیل راهنمـایی حسین مصطفوي

دنا قمري و معصومه اسالمی به دلیل همکاري هاخانم
تجهیزات آزمایشگاهی اي که در ارائهو حوصلهو صبر

سپاس و قدردانی را دارند.داشتند، نهایت
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