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 Background and Aim: Recent studies point to the protective effects of 

Stachys lavandulifolia against inflammation and oxidative stress. The purpose 

of this study was to investigate the neuroprotective effects of Stachys 

lavandulifolia on brain injury, blood-brain barrier permeability and edema 

volume in rat stroke model.  

Materials and Methods: In this experimental study, 17 male Wistar rats 

groups (n=6) were used; including control groups, sham and groups receiving 

doses of 50, 75 and 100 mg/kg/day of extract; for 30 days and orally by gavage. 

Two hours after the last gavage, the stroke groups were subjected to the Middle 

Cerebral Artery Occlusion (MCAO) model. 24 hours later, the volume of stroke, 

the blood-brain barrier permeability (BBB) and the volume of edema were 

investigated in the experimental groups. Results were analyzed by one-way 

ANOVA, Bonffron post test through Graph Pad Prism software and designed 

through Excel.  

Ethical Considerations: This study with research ethics code 

IR.UI.REC.1397.162 has been approved by research ethics committee at 

Isfahan University. 

Findings: Pre-treatment with Hydroalcoholic Extract with doses of 50, 75 and 

100 mg/kg/day reduced stroke size. The dose of 75mg/kg/day reduced the 

permeability of BBB and the edema volume compared with the stroke group. 

Conclusion: The most effective dose of Stachys lavandulifolia is 75 mg/kg, 

which has a strong potential in neuroprotection and stroke prevention. This 

study could be useful in further investigating of neuroprotective effect of 

Stachys lavandulifolia. 
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 پژوهشی مقاله
 

کوهی بر روی اندازه ایسکمی مغزی، نفوذپذیری اثرات حفاظت نورونی عصاره هیدروالکلی چای

 مغزی موش صحرایی در مدل سکته ادممغزی و حجم -سد خونی
 

*1فیروزه علویان
   2اسوندیقسعیده ،  

 .رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ه،یگروه علوم پا. 1

 .رانیا ر،یمال ر،یدانشگاه مال ه،یگروه علوم پا .2
  

 چکیده  اطالعات مقاله

 22/02/97 تاریخ دریافت:

 13/05/97 تاریخ پذیرش:

 15/11/97 :انتشارتاریخ 

 ی کوهیچا یاثرات حفاظت گرانیب ریمطالعات اخ :زمینه و هدف 

(Stachys lavandulifolia) است. هدف از مطالعه حاضر،  ویداتیدر برابر التهاب و استرس اکس

و حجم  یمغز-یسد خون یریفوذپذن ،یمغز بیآس یبر رو یکوهیچا یاثرات حفاظت نورون یبررس

 .بود ییموش صحرا یمغزادم در مدل سکته

شد که شامل  استفاده ستاریرت نر نژاد و ییتا6گروه  17از  یپژوهش تجرب نیدر ا ها:و روش مواد

هر  یبه ازا گرمیلیم 100و  75، 50 یدوزها کنندهافتیدر یهاروهکنترل، شم و گ یهاگروه

گاواژ  قیاز طر یصورت خوراکروز و به 30به مدت ی کوهیوزن بدن در روز عصاره چا لوگرمیک

 MCAO (Middle سکته در معرض مدل یهاگاواژ، گروه نی. دو ساعت پس از آخرندبود

Cerebral Artery Occlusion ).سد  یریساعت بعد حجم سکته، نفوذپذ 24 قرار گرفتند

شد.  یبررس یشیآزما یهاو حجم ادم در گروه( Blood-brain barrier ،BBB) یمغز-یخون

 Graph Pad Prism افزارو توسط نرم یفرونبن یبیآزمون تعق ه،طرفکیآنووای  قیاز طر جینتا

 .افزار اکسل رسم شدندنرم قیو از طر لیوتحلهیتجز

اخالق  تهیکم بیبه تصو IR.UI.REC.1397.162مطالعه با کد اخالق  نیا القی:مالحظات اخ

 است. دهیدانشگاه اصفهان رس یپژوهش

 یبه ازا گرمیلیم 100و  75، 50 یبا دوزها یکوهیچا یدروالکلیبا عصاره ه ماریت شیپ :هاافتهی

 لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 75سکته شد. دوز  زیوزن بدن در روز سبب کاهش سا لوگرمیهر ک

 .با گروه سکته کاهش دهد سهیو حجم ادم را در مقا BBB یریوزن بدن در روز توانست نفوذپذ

وزن بدن در روز است که  لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 75 یکوهیدوز چا نیمؤثرتر :یریگجهینت

تواند در میالعه مط نیاست. ا یمغزاز سکته یریشگیو پ یدر حفاظت نورون یقو لیپتانس یدارا

  باشد. دیمف یکوهیچا یاثرات حفاظت نورون صیتشخدر  یبعد قاتیتحق

 واژگان کلیدی

 یکوهیچا

 یحفاظت نورون

  رت

 یمغزسکته
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 . مقدمه1

ومیر در بیشتر کشورهای مغزی سومین علت شایع مرگسکته

ی قلبی عروقی و سرطان است. اثرات هایماریبصنعتی پس از 

س اکسیداتیو و ناهنجاری ناشی از آن در سمیت نورونی استر

عوامل ایجادکننده  نیترمهمعنوان یکی از مناطق مغزی خاص به

ی پیشگیرانه هانمادراگرچه  .(1-3)اند شده مغزی مطرحسکته

 میرژ، (5)، ورزش (4)مانند استفاده از هایپراکسی نورموباریک 

اهش عوامل برای ک (7)مصرف اسید فولیک و  (6) متنوع ییغذا

فشارخون باال، هیپرکلسترولمی و دیابت( موردتوجه  مثالًخطر )

تاکنون تنها روش درمانی کارآمد، استفاده از  ،قرارگرفته است

پالسمینوژن نوترکیب بافتی ترومبولیتیک است که به دلیل 

 .(9 ،۸)ی ندارد اگستردهمحدودیت زمانی استفاده، کاربرد 

برای درمان  گستردهطور هاست که بهگیاهان دارویی مدت

که در طوری؛ بهاندقرارگرفتهمغزی موردتوجه محققان سکته

عنوان ی اخیر افزایش تقاضای گیاهان دارویی بههاسال

منجر به شناسایی انواع  و ایمن مؤثری طبیعی، نمادرهای روش

محصوالت طبیعی با پتانسیل درمانی بالقوه در برابر اختالالت 

بین، . ازاین(11 ،10)مغزی شده است مختلف ازجمله سکته

کوهی عنوان چایکه به Stachys lavandulifoliaگونه 

رف دارویی و خوراکی ی قدیم مصهانااز زم شودیمشناخته 

این گیاه از خانواده نعناعیان است. بسیاری از  .داشته است

(، خواص فنول)بیشتر  هاآنکوهی و ترکیبات ی چایهاگونه

به اثرات  توانیمجمله آن  بیولوژیکی متنوعی دارند که از

 HIV یهمانندسازاکسیدانی، ضددردی، مهار ضدالتهابی، آنتی

. اثرات حفاظت (13 ،12)اره کرد کنندگی خون اشو رقیق

نورونی این گیاه دارویی در مطالعات قبلی ثابت شده است؛ 

کوهی دارای اثرات مثال، عصاره آبی برگ چای عنوانبه

های آلفای شاخ قدامی نخاع پس نوروپروتکتیو با افزایش نورون

، اثرات ضددردی و ضدالتهابی چنینهماز ایجاد ضایعه است. 

های کلی چای کوهی به دلیل فعالیت متابولیتعصاره هیدروال

ها، آلکالوئیدها، فنلفالونوئیدها، پلی :ثانویه آن از جمله

ها تایید شده ها و کومارینترپنوئیدها، کارتنوئیدها، کورکومین

به مستعد بودن شدید مغز نسبت به آسیب . باتوجه (14)است 

ناشی از استرس اکسیداتیو به دلیل تقاضای باالی اکسیژن مغز 

 خصوص اسیدهای چرببه ،و محتوای باالی چربی آن

اکسیدانی در نشده و فعالیت پایین سیستم دفاعی آنتیاشباع

، (15 ،۸)کننده مغزی و نیاز به سیستم خنثیزمان سکته

فراوانی سکته مغزی و عدم درمان قطعی برای آن، ، چنینهم

 یمغز یمدر زمینه کاهش و پیشگیری از صدمات ایسک همطالع

. در این مطالعه به بررسی اثرات حفاظت نورونی ضروری است

کوهی در برابر استرس اکسیداتیو ناشی عصاره هیدروالکلی چای

پرداخته و بدین منظور  MCAOمغزی در مدل از سکته

 ادمو حجم  BBBی حجم سکته، میزان نفوذپذیری هاشاخص

 گرفت.وتحلیل قرار در تیمار با این گیاه مورد تجزیه

 

 ها. مواد و روش2

 حیوانات و شرایط آزمایشگاهی

تا  250 های نر بالغ ویستار با وزندر این مطالعه تجربی از رت

–ساعت روشنایی 12شرایط در  واناتیح گرم استفاده شد. 300

گراد و دسترسی کامل به درجه سانتی 24تا  22تاریکی، دمای 

مطابق  هاشیآزمای آب و غذای استاندارد نگهداری شدند. تمام

 Institutionalبا اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

Animal Ethics Committee (IAEC ).انجام پذیرفت 

( شامل: n= 6گروه تقسیم شدند ) 17طور تصادفی به حیوانات به

 شم گروه 3و کنترل حجم ادم(،  BBB)کنترل  کنترلگروه  2

گروه سکته  3ادم(،  و شم حجم BBB)شم حجم آسیب، شم 

گروه از هریک از  3و حجم ادم( و  BBB)برای حجم آسیب، 

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میلی 100و  75، 50دوزهای 

تیمار صورت پیشگروه( که عصاره چای کوهی را به 9در روز )

 10تا  9حیوانات به مدت یک ماه بین ساعت  کردند.میدریافت 

 کردند.صورت گاواژ دریافت اره را بهصبح، آب مقطر یا عص

 کوهیتهیه عصاره چای

ی هوایی هابخششناس، پس از تأیید گونه موردنظر توسط گیاه

ی اطراف شهرستان دهاقان استان اصفهان هاناکوهستگیاه از 

گرم از  100آوری و در سایه خشک شدند. سپس، بر روی جمع

منظور اضافه شد و به ددرص 75لیتر اتانول میلی 500پودر گیاه،
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 15بار این مخلوط به مدت خروج بهتر عصاره، هر دو ساعت یک

تا عصاره بهتر خارج شود.  گرفتیمدقیقه بر روی شیکر قرار 

شده و به کمک صاف دو بارساعت، محلول  4۸پس از گذشت 

(، تغلیظ شده و در IKA, RV05 BASICدستگاه روتاری )

، 50ی هاغلظتک شد. سپس، خش گرادیسانتدرجه  40دمای 

لیتر از عصاره با حل کردن پودر میلیبر  گرممیلی 100و  75

 .(16)خشک در نرمال سالین تهیه شد 

 MCAOالقای مدل 

صفاقی کلرال هیدرات  داخلاز طریق تزریق  را ابتدا حیوانات

 ,Merckگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( )میلی 400)

Germanyسپس با ایجاد برش در خط وسط  و هکردهوش ( بی

 مشخصرا کاروتید و شاخه خارجی آن گردن، انشعاب راست 

های مجاور را بادقت از کاروتید عصب واگ و بافت نماییم.می

جدا کرده، انتهای کاروتید راست و انشعاب خارجی آن را با نخ 

، شاخه داخلی کاروتید راست و سرخرگ زدهگرهبخیه محکم 

. سپس، منفذ میبندیمپتریگوپاالتین را با گیره ظریف موقتاً 

چکی در بدنه کاروتید راست ایجاد کرده و نخ نایلونی به کو

متر را از آن میلی 22تا  20و طول  مترمیلی 3صفر تا ضخامت 

عبور داده تا جایی که ابتدای سرخرگ سری جلویی توسط نوک 

نخ نایلونی حس شود. طی جراحی، درجه حرارت ناحیه رکتال 

ن مغزی نیز جریان خو (.Citizen-513w) دگردیگیری اندازه

 طور مداوم توسط لیزر داپلربه

(LDF; Moor Instrument, UK)  شد. پس از گذشت ثبت

جریان خون برقرار  مجدداًیک ساعت، با خارج کردن نخ نایلونی، 

، ناحیه بازشده گردن، بخیه شده و تیدرنها .(17)شد می

 شمی هاگروه. شدندیممستقر های مجزا حیوانات درون قفس

 های سکته و عدم عبور نخ نایلونی تیمار شدند.در شرایط گروه

 BBBگیری نفوذپذیری اندازه

، Merck) بلومیزان خروج اوانس از طریق BBBنفوذپذیری 

دقیقه از القای مدل سکته،  30برآورد شد. پس از  آلمان(

هر کیلوگرم وزن  گرم به ازایمیلی 4با غلظت  درصد 2بلو اوانس

. نیم ساعت بعد، نخ شدیمبدن از طریق ورید دمی تزریق 

ساعت، قفسه سینه حیوانات  24شد و پس از نایلونی خارج می

 250بلو با پرفیوز هوش بازشده و از طریق بطن چپ، اوانسبی

شد. این کار تا زمانی ادامه سالین از بدن خارج می تریلیلیم

ز دهلیز راست خارج شود. در مرحله رنگ اداشت که مایع بی

بافر  لیترمیلی 5/2شد و بافت مغز در بعد، مغز حیوان خارج می

تری  اسید تریلیلیم 5/2فسفات هموژنیزه شده و به آن 

های آن رسوب شد تا پروتئیناضافه می درصد 60کلرواستیک 

 30شد و بعد به مدت دقیقه ورتکس می 5کند. به دنبال آن، 

 30گاه، د. آنگردیگراد سرد میدرجه سانتی 4دمای  دقیقه در

شد و دور در دقیقه سانتریفیوژ می 1000دقیقه با سرعت 

بلو توسط محلول رویی جداشده، جذب نوری اوانس

نانومتر  610در  (Genova, Jenway) اسپکتروفتومتر

طبق منحنی استاندارد تعیین غلظت آن گیری شده و اندازه

 .(1۸)شد می

 ادمگیری حجم اندازه

 شد. مخچه، پل مغزیبعد از جداسازی سر حیوان، مغز خارج می

ی مغزی هامکرهینشدند و وزن خالص و پیازهای بویایی جدا می

WW (وزن مرطوب) د. سپس وزن خشک گردییری میگاندازه

DW (بعد از قرار گرفتن وزن خشک )ساعت در آون با دمای  24

شد. درنهایت، محتوی آب مغز بر گیری میدرجه اندازه 120

گیری ( اندازه100×[WW/(WW-DW)]) اساس فرمول

 .(17)شد می

 تنفسی خون و تعداد حرکاتگیری جریاناندازه

استفاده از دستگاه  هوشی باخون حیوانات پس از بیجریان

( تعیین شد؛ ابتدا، AD instrument Co, Australiaپاورلب )

با استفاده از دستگاه استریوتاکس و یک مته ظریف 

متر بر در سمت راست میلی 2دندانپزشکی، منفذی به قطر 

ناری متری کمتری پشتی و پنج میلیجمجمه، در یک میلی

شد. سپس، یک پروب لیزری سوزنی روی بریگما ایجاد می

دقیقه قبل از انجام  45گرفت. ثبت جریان، شامه قرار میسخت

MCAO که سیگنال لیزر داپلر به میزان شد و تا وقتیشروع می

 ۸0آمیز، حدود ایسکمی موفقیت ی)برای القا کردیمزیادی افت 

. افتییمت(، ادامه کاهش جریان خون مغزی ضروری اس درصد
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میزان حرکات تنفسی حیوانات نیز از طریق شمارش تعداد 

 .(15) شدیمگیری اندازه هاآنحرکات شکم 

 آماری تحلیل

و )آنووا( طرفه با استفاده از آزمون واریانس یک هادادهلیل تح

 Graph Pad Prismافزار فرونی به کمک نرمآزمون بنپس

افزار اکسل انجام شد. صورت گرفت. رسم نمودارها توسط نرم

 گزارش گردید. انحراف معیار±میانگین صورتها بهداده

05/0 p< شد. گرفتهداری درنظر عنوان حداقل سطح معنیبه 

 

 . مالحظات اخالقی3

مطابق با اصول اخالقی کار با حیوانات  هاشیآزماتمامی 

 Institutional Animal Ethics Committee آزمایشگاهی

(IAEC ) کد اخالقی با وIR.UI.REC.1397.162  مصوب

 دانشگاه اصفهان انجام پذیرفت.

 
 

 هاافتهی. 4

 انیمی بررسی تغییرات جریان خون شریان مغز

، کاهش جریان خون مغز MCAOبرای اطمینان از ایجاد مدل 

از خط پایه ضروری است. از شروع جراحی  درصد ۸0تا حدود 

کشد؛ نقطه صفر، زمان شروع تا انسداد رگ، مدتی طول می

سکته است. پس از برقراری جریان خون مجدد نیز مدتی زمان 

به دلیل انسداد  افزایش یابد؛ البته مجدداًتا جریان خون  بردیم

رسد اولیه نمی درصد 100برخی مسیرها، جریان خون به 

 (.1 نمودار)(15)

 
  .یمغزو پس از سکته قبل، ضمن یخون مغز انیجر راتییتغ .1نمودار 

MCAO (Middle Cerebral Artery Occlusion ؛)rCBF 
(regional cerebral blood flow ،)05/0  >p  .*خون نسبت به  انیجر

به کمک  ارمعی انحراف ± نیانگیمصورت ها بهاست. داده شده دهیسنج هیخط پا
 اند.هشد داده شینما یفرونآزمون بنو پس طرفهکی انسیآزمون وار

 سایز سکته کوهی بر رویاثرات عصاره چای

گرم به ازای هر میلی 100و  75، 50دوزهای  ریتأث، 2نمودار 

کوهی بر روی سایز سکته کیلوگرم وزن بدن در روز عصاره چای

، افزایش شم گروه. گروه سکته در مقایسه با دهدیمرا نشان 

(. p< 0001/0دیده داشت )داری در اندازه ناحیه آسیبمعنی

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در میلی 75، دوز چنینهم

و دوزهای  p< 01/0داری کوهی با سطح معنیروز عصاره چای

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز با میلی 100و  50

در مقایسه با گروه سکته، سبب  p< 05/0داری سطح معنی

 کاهش سایر سکته شدند.

 

 
 ،یمغز یهابرش یاندازه سکته. تمام یبر رو یکوهیچا یاثرات حفاظت .2نمودار 

 یهاشدند. بخش یزیآمرنگ TTCاعمال سکته با  قهیدق 60ساعت پس از  24
 مکرهیخون و سکته هستند )سکته تنها در ن انیها، معرف نقاط با قطع جربرش دیسف

 0100/0 گروه سکته وبا  سهیمقا در ** p < 10/0و  * p<  05/0 راست القاء شد(.

> p #### ارمعی انحراف ± نیانگیمصورت ها بهباشد. دادهمیبا گروه شم  سهیدر مقا 
 اند.شده داده شینما یفرونآزمون بنو پس طرفهکی انسیبه کمک آزمون وار

 

 BBBکوهی بر روی نفوذپذیری اثرات عصاره چای

ه در مقایسه ، گروه سکتدهدمیالف نشان  3طور که نمودار همان

بلو داری در خروج اوانسهای کنترل و شم، افزایش معنیبا گروه

 75کوهی تنها در دوز عصاره چای (.p< 0001/0داشت )

 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز قادر به کاهشمیلی

(. p< 01/0گروه سکته شد ) در مقایسه با BBBنفوذپذیری 

مغزی )راست( ی با سکتهمکرهینبلو به ب، ورود اوانس 3نمودار 
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گر که حضور رنگ آبی در این نیمکره، بیان دهدیمرا نشان 

 است. BBBشکسته شدن 

 

 
. گروه سکته BBB یرینفوذپذ یبر رو یکوهیچا یالف( اثرات حفاظت .3نمودار 

داشت  BBB یریدر نفوذپذ یداریمعن شیشم و کنترل افزا یهابا گروه سهیدر مقا
(0001/0 > p #### دوز .)وزن بدن در روز از  لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 75

با  سهیسد را در مقا نیا یریذپذ( نفو** p < 01/0) یداریطور معنبه یکوهیچا

به کمک آزمون  ارمعی انحراف ± نیانگیمصورت ها بهگروه سکته کاهش داد. داده
اند. ب( شکسته شدن شده داده شینما یفرونآزمون بنو پس طرفهکی انسیوار

BBB راست شده است. مکرهیبلو به نراست منجر به ورود اوانس مکرهیدر ن 

 

 ادمکوهی بر روی حجم اثرات عصاره چای

داری محتوای آب مغزی در نیمکره طور معنیمغزی بهسکته

 دیده را در مقایسه با گروه کنترل افزایش دادآسیب

(01/0 >p دوز .)ازای هر کیلوگرم وزن بدن در گرم به میلی 75

دار محتوای آب کوهی سبب کاهش معنیروز از عصاره چای

 .(4)نمودار  (p< 05/0مغزی در مقایسه با گروه سکته شد )

 
گروه  یآب مغز ی. محتوایدر برابر ادم مغز یکوهیچا یاثرات حفاظت .4نمودار 

 داشت  یداریمعن شیشم و کنترل افزا یهابا گروه سهیسکته در مقا
(01/0 > p ##چا .)وزن بدن در  لوگرمیهر ک یبه ازا گرمیلیم 75در دوز  یکوهی

با گروه  سهیدر مقا دم( قادر به کاهش حجم ا* p < 05/0) یداریطور معنروز به

 انسیبه کمک آزمون وار انحراف معیار ±میانگین  صورتها بهسکته شد. داده
 Wetحرف اختصار WWاند. شده داده شینما یفرونآزمون بنو پس طرفهکی

Weight  )وزن مرطوب( وWD  اختصارWeight Dry )است. )وزن خشک 
 

 بحث. 5

شده در این مطالعه، سایز سکته، میزان براساس نتایج مشاهده

های سکته نسبت به در گروه ادمو حجم  BBBنفوذپذیری 

با  هاافتهداری داشت. این یهای کنترل یا شم افزایش معنیگروه

 .(19 ،17)نتایج کارهای قبلی مطابقت دارد 

است  باریناولمغزی برای  کوهی بر روی سکتهاثر عصاره چای

 30انجام این پژوهش مشخص شد که  با .شودیمرش که گزا

کوهی بر روی فاکتورهای موردمطالعه مصرف خوراکی چای روز

یعنی حجم  فاکتور 3که کاهش هر ما اثرگذار است؛ به طوری

های در گروه متغیر هایو حجم ادم به نسبت BBBسکته، 

گرم به میلی 75مختلف تیمار شده با گیاه مشاهده شد و دوز 

آزمایش بهترین  3زای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در هر ا

 ها را داشت.پاسخ

، ذخایر اکسیژن کم و بافت مغزی به دلیل متابولیسم باال

آسیب  معموالً. حساسیت بسیار زیادی به آسیب ایسکمی دارد

. طی افتدیمی التهاب نورونی اتفاق هاواسطهبافتی توسط 

های سیتوکین توانندیمشده ایسکمی میکروگلیاهای فعال

ی سیتوتوکسیک هامولکولو  TNFα ،IL-1βالتهابی مثل 

را  ROS (reactive oxygen species)و  NOدیگری مثل 

ها نیز مانند میکروگلیاها قادر به . آستروسیت(20)تولید کنند 

 NOو  هانیکموک ،هانیتوکیستولید فاکتورهای التهابی مثل 

را  هاسلولی اتصالی هامولکولبیان  هانیتوکیس. (21)هستند 

 

 الف

 ب
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ساعت پس از شروع ایسکمی،  6تا  4که طوریه، بهافزایش داد

چسبیده و به بافت مغزی مهاجرت  هارگها به دیواره لوکوسیت

ی پیش برنده التهاب و آسیب هاواسطهکرده و شروع به ترشح 

ها درنهایت . تغییرات التهابی نورون(22) کنندیمثانویه مغزی 

و درنتیجه مرگ  ادمو تشکیل  BBBسبب تخریب  تواندیم

. مطالعات نشان داده که شکسته شدن (24، 23)سلولی شوند 

BBB  درنتیجه فعالیت متالوپروتئینازهای  تواندیم مغزی ادمو

باشد. پیش ماده اختصاصی متالوپروتئینازها،  ماتریکس

ن ی ماتریکس خارج سلولی مانند کالژن، فیبرونکتیهانیپروتئ

ها قادرند و نورون الیآندوتلی هاسلولو المینین هستند. گلیاها، 

که این اشکال غیرفعال  را بیان کنند هامیآنزاشکال غیرفعال این 

 شوندیمبه فرم فعال تبدیل  توسط فرآیندهایی چون التهاب

اهدافی برای  توانندیمبنابراین، مسیرهای التهاب نورونی ؛ (25)

 پیشبرد داروها در درمان ایسکمی باشند.

بی کوهی خواص ضدالتهاکه چای اندکردهمطالعات متعدد ثابت 

ی این اهفته 6که مصرف طوریاکسیدانی قوی دارد؛ بهو آنتی

اکسیدان چای در موش، سبب افزایش آزادشدن عوامل آنتی

عوامل اکسیدانت مانند  ( و کاهش تولیدGSHمانند گلوتاتیون )

( در نواحی مختلف مغز، MDAآلدئید دی آلدئید )دیمالون

. در تحقیق (26 ،3) شودمیمغزمیانی، کرتکس و مخچه  خصوصاً

برای کاهش اثرات کوهی دوز عصاره چای نیترمناسبحاضر، 

گرم به ازای میلی 75احتمالی ناشی از استرس اکسیداتیو سکته، 

شده هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود که موافق با کارهای انجام

ی ضدالتهابی هاسمیمکاندر این دوز،  احتماالً. (16)قبلی است 

اکسیدانی و حفاظت نورونی در حداکثر مقدار فعالیت خود آنتی

گرم به ازای میلی 100م انتظار، در دوز باالتر رغلی؛ زیرا عاندبوده

 افتییمهر کیلوگرم وزن بدن در روز، این اثر حفاظتی کاهش 

های درگیر در این دوز به حالت اشباع که ظاهرا مکانیسم

، شواهد محلی حاکی از افت شدید فشار و چنینهماند. رسیده

سرگیجه شدید در افرادی است که در این منطقه از جوشانده 

کنند که خود شاهدی است می این گیاه استفاده یدوزهای باال

کوهی و نیاز به مطالعه در تفاوت اثرات دوزهای مختلف چای

 های احتمالی. بیشتر بر روی دوزهای باالتر و مکانیسم

مربوط به ترکیبات  احتماالًکوهی اثرات نوروپروتکتیو چای

ها، دی تریپنوئیدها، دیاس کینیکوئاکسیدان مانند آنتی

مثال، وجود ترکیبات عنوانئیدها است. بهایریدوئیدها و فالونو

یندهای ضدالتهابی و آفالونوئید عصاره هیدروالکلی گیاه در فر

بازسازی نورونی از طریق افزایش تکثیر سلولی و کاهش فعالیت 

، اثرات حفاظتی چنینهم. (27) است مؤثراکسیژن آزاد 

کوهی در کاهش پراکسیداسیون لیپیدها، تریپنوئیدهای چای

ی هامیآنز، افزایش گلوتاتیون و ROSکاهش تولید 

متعدد ازجمله  نگیگنالیساکسیدان و فعال شدن مسیر آنتی

Nrf2 های عنوان مکانیسمتوان بهها را میدر آستروسیت

احتمالی اثرات عصاره گیاه در بهبود آسیب مغزی ناشی از سکته 

که مطالعات مولکولی و اسپکتروفوتومتری نیز این  تدرنظر گرف

 (2۸ ،26) اندنموده دییتأاثرات را 

طور ی سنتی بههانمادرکوهی در که عصاره چایاین باوجود

ی در مورد اثرات ضیضدونق، نظرات شوندیموسیعی استفاده 

که اثرات تراتوژنیک دوزهای ریطوسمی آن مطرح است؛ به

شده است و مصرف  این عصاره در تحقیقات مختلف ثابت یباال

اثرات سمی روی کبد، کلیه و طحال داشته  تواندیمطوالنی آن 

امر یکی از عوامل محدودکننده دوزهای باالی این  .(29)باشد 

 .کوهی است که اثبات آن در مغز نیاز به تحقیق بیشتر داردچای

ی احتمالی درگیر در هاسمیمکان، مطالعه در مورد چنینهم

گرم به میلی 100ای کوهی دوز چکاهش اثرات نوروپروتکتیو 

خون  ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز و بررسی تغییرات فشار

 . شودیمدوز کار شده و دوزهای باالتر توصیه  3در 

 

 گیرینتیجه. 6

اکسیدان استفاده از غذاهای غنی از آنتی توافق علمی در مورد

ی مرتبط با استرس هایماریبممکن است به کاهش بروز 

براساس نتایج  .اکسیداتیو یا حتی خواص ضدپیری کمک کند

احتمال دارد ارائه شده  یهادادهاین پژوهش و تایید تقریبی 

کوهی کاندیدی مناسب برای اهداف درمانی  عصاره چای

 مغزی باشد. سکته
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 . تقدیر و تشکر7

از  سندگانینوگونه حامی مالی نداشته است. این مطالعه هیچ

دکتر اعظم  یو مشاوره علم انیدکتر مشتاق مانهیصم یهمکار

 دارند. کمال تشکر را یعسگر

 

 

 

 

 

 ن. سهم نویسندگا8

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس 

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین

 منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

 



 1397هفت، بهمن و اسفند اراک، سال بیست و یک، شماره  پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران علویان

 

 100 

 

References 
1. Faraji F, Ranjbar A, Eshrati B, Talaie A, Shafie 

N, Pirasteh S. Comparing the oxidative stress 

indexes of CVA patients with control group. 

Arak Medical University Journal. 2008; 

11(3):109-16. 

2. Darabi S, Mohammadi MT, Noroozzadeh A. 

Neuroprotective Effects of Fullerenol against 

Reperfusion Injuries after Focal Transient 

Cerebral Ischemia in Rat. Journal of 

Mazandaran University of Medical Sciences. 

[Research (Original)]. 2017; 26(144):250-64. 

3. Vasilopoulou CG, Kontogianni VG, Linardaki 

ZI, Iatrou G, Lamari FN, Nerantzaki AA, et al. 

Phytochemical composition of mountain tea• 

from Sideritis clandestina subsp. clandestina 

and evaluation of its behavioral and 

oxidant/antioxidant effects on adult mice. 

European journal of nutrition. 2013; 

52(1):107-16. 

4. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Bigdeli MR. 

Evaluation of HIF1α EXPRESSION in 

Ischemic Tolerance Induced by Intermittent 

Normobaric Hyperoxia in the Rat Model of 

Stroke. Journal of Sabzevar University of 

Medical Sciences. 2012; 287-95. 

5. Chen B-L, Guo J-B, Liu M-S, Li X, Zou J, 

Chen X, et al. Effect of traditional Chinese 

exercise on gait and balance for stroke: a 

systematic review and meta-analysis. PloS 

one. 2015; 10(8): e0135932. 

6. Lakkur S, Judd SE. Diet and stroke: recent 

evidence supporting a Mediterranean-style diet 

and food in the primary prevention of stroke. 

stroke.2014; 46(7):2007-11. 

7. Huo Y, Li J, Qin X, Huang Y, Wang X, 

Gottesman RF, et al. Efficacy of folic acid 

therapy in primary prevention of stroke among 

adults with hypertension in China: the CSPPT 

randomized clinical trial. The Journal of the 

American Medical Association.2015; 

313(13):1325-35. 

8. Förstermann U, Xia N, Li H. Roles of vascular 

oxidative stress and nitric oxide in the 

pathogenesis of atherosclerosis. Circulation 

research. 2017; 120 (4):713-35. 

9. Xian Y, Federspiel JJ, Grau-Sepulveda M, 

Hernandez AF, Schwamm LH, Bhatt DL, et al. 

Risks and benefits associated with prestroke 

antiplatelet therapy among patients with acute 

ischemic stroke treated with intravenous tissue 

plasminogen activator. The Journal of the 

American Medical Association neurology. 

2016; 73(1):50-9. 

10. Rabiei Z, Gholami M, Rafieian kopaei M. 

Effect of Lavender on Blood Brain Barrier 

Permeability in Rats Subjected to Ischemia. 

Journal of Mazandaran University of Medical 

Sciences. [Research(Original)]. 2015; 

25(129):46-56. 

11. Simonyi A, Wang Q, Miller RL, Yusof M, 

Shelat PB, Sun AY, et al. Polyphenols in 

cerebral ischemia. Molecular neurobiology. 

2005; 31(1-3):135-47. 

12. Kitic D, Brankovic S, Radenkovic M, Savikin 

K, Zdunic G, Kocic B, et al. Hypotensive, 

vasorelaxant and cardiodepressant activities of 

the ethanol extract of Sideritis raeseri spp. 

raeseri Boiss & Heldr. Journal of Physiology 

and Pharmacology. 2012; 63:531-5. 

13. Tadić  VM, Jeremic I, Dobric S, Isakovic A, 

Markovic I, Trajkovic V, et al. Anti-

inflammatory, gastroprotective, and cytotoxic 

effects of Sideritis scardica extracts. Planta 

medica. 2012; 78(05):415-27. 

14. Hajhashemi V, Ghannadi A, Sedighifar S. 

Analgesic and anti-inflammatory properties of 

the hydroalcoholic, polyphenolic and boiled 

extracts of Stachys lavandulifolia. Research in 

Pharmaceutical Sciences. 2007; 1(2):92-8. 

15. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Mazloom R. 

Evaluation of ERK activity on Ischemic 

Tolerance-induced by Preconditioning with 

Intermittent Normobaric Hyperoxia in the Rat 

Model of Stroke. Arak Medical University 

Journal (AMUJ). 2017; 20(123):41-53. 

16. Neshat SB, Tehranipour M, Balanejad SZ. The 

effect of aqueous phase and hydroalcoholic 

extract of stachys lavandulifolia on VEGF 

gene expression changes and angiogenesis of 

chick embryo chorioallantoic membrane. 

Journal of Kermanshah University of Medical 

Sciences. 2017; 20(4):117-23. 

17. Alavian F, Hajizadeh S, Bigdeli MR, Javan M. 

The role of protein kinase C in ischemic 

tolerance induced by hyperoxia in rats with 

stroke. EXCLI journal. 2012; 11:188. 

18. Alavian F, Hajizadeh S, Javan M, Bigdeli MR. 

Effects of preconditioning with intermittent 

normobaric hyperoxia on TNFR1 and TNFR2 

expression in the rat brain. Physiology and 

Pharmacology. 2017; 21(2):110-9. 

19. Alavian F, Hajizadeh S, Bigdeli MR, Javan M. 

Effect of intermittent normobaric hyperoxia 

and protein kinase C activity on blood-brain 

barrier permeability. Journal of Shahrekord 



 1397هفت، بهمن و اسفند بیست و یک، شماره  سالاراک،  پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران انیعلو

 

 101 
 

University of Medical Sciences. 2012; 

14(3):40-50. 

20. Xiong X-Y, Liu L, Yang Q-W. Functions and 

mechanisms of microglia/macrophages in 

neuroinflammation and neurogenesis after 

stroke. Progress in neurobiology. 2016; 

142:23-44. 

21. Barata-Antunes S, Cristóvão AC, Pires J, 

Rocha SM, Bernardino L. Dual role of 

histamine on microglia-induced 

neurodegeneration. Biochimica et Biophysica 

Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. 2017; 

1863(3):764-9. 

22. Swanson R, Ying W, Kauppinen T. Astrocyte 

influences on ischemic neuronal death. Current 

Molecular Medicine. 2004;4:193-205. 

23. Gelderblom M, Sobey CG, Kleinschnitz C, 

Magnus T. Danger signals in stroke. Ageing 

research reviews. 2015; 24:77-82. 

24. Sanalmath SK, Gopal P, Parker JR, Downs 

RK, Parker JC, Dawn B. Global cerebral 

ischemia due to circulatory arrest: insights into 

cellular pathophysiology and diagnostic 

modalities. Molecular and cellular 

biochemistry. 2017; 426(1-2):111-27. 

25. Del Zoppo G, al e. Microglial activation and 

matrix protease generation during focal 

cerebral ischemia. Stroke. 2007; 38:646-51. 

26. González-Burgos E, Carretero ME, Gómez-

Serranillos MP. Nrf2-dependent 

neuroprotective activity of diterpenoids 

isolated from Sideritis spp. Journal of 

ethnopharmacology. 2013; 147(3):645-52. 

27. Yin F, Liu J, Zheng X, Guo L, Xiao H. 

Geniposide induces the expression of heme 

oxygenase-1 via PI3K/Nrf2-signaling to 

enhance the antioxidant capacity in primary 

hippocampal neurons. Biological and 

Pharmaceutical Bulletin. 2010; 33(11):1841-6. 

28. GonzaÌ lez-Burgos E, Carretero ME, GoÌ mez-

Serranillos MP. Diterpenoids isolated from 

Sideritis species protect astrocytes against 

oxidative stress via Nrf2. Journal of natural 

products. 2012; 75(10):1750-8. 

29. Arbabi Bidgoli S, Jamali Zavarhei M. 

Assessment of target organ toxicity induced by 

Stachys Lavandulifolia Vahl: a pathological 

study in female mice. Medical Sciences 

Journal. [Experimental]. 2014; 24(2):81-7. 

  


