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Abstract
Introduction: Oxidative stress is the result of imbalance between free radicals and the antioxidant defense
mechanisms of the body. Oxidative stress in brain causes dysfunction of brain activities, destruction of neurons, and
disorders like Alzheimer disease. In this experimental study, we examined the protective effect of Salvia officinalis L.
against oxidative stress induced by intracerebroventricular injection of streptozotocin in male rats.
Methods: In the experimental research, Wistar rats were divided into control, sham, and experimental groups.
Experimental groups received 25, 50 and 100 mg/kg body weight of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis
intraperitoneally. After two weeks, surgical procedure was performed on sham and experimental groups and after one
week of recovery, streptozotocin was injected intracerebroventricularly (i.c.v-STZ) at 3 mg/kg. Brain hemispheres were
separated after four weeks. Finally, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) levels were measured in brain
hemispheres.
Results: In the group receiving STZ, CAT and SOD levels were significantly decreased compared to the control
group (P<0.001), whereas intraperitoneal injection of different doses of Salvia officinalis leaves extract significantly
increased SOD and CAT levels compared to STZ group (P<0.001).
Conclusion: These data show that antioxidant effects of Salvia officinalis L. could prevent oxidative stress induced
by i.c.v.-STZ injection in the brains of male rats.
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اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی ( )Salvia officinalis L.بر فعالیت
آنزیم های کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز در مواجهه با استرس اکسیداتیو
ناشی از تزریق درون بطنی مغزی استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی نر
*2

شهرام شاه محمدی ،7مریم خسروی ،7اکبر حاجی زاده مقدم
 .7گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ،تهران
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چكيده
مقدمه :استرس اکسیداتیو ،نتیجه عدم تعادل بین رادیکالهای آزاد و سیستم آنتی اکسیدانی بدن میباشد .افزایش استرس اکسیداتیو در مغز موجب اختتلل در فعالیتتهتای
مغزی ،مرگ نورون ها و بیماریهایی چون آلزایمر میشود .در این مطالعه تجربی ،اثر حفاظتی گیاه مریم گلتی در مقابتل استترس اکستیداتیو ناشتی از تزریتق درون بطنتی مغتزی
استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها :در این مطالعه تجربی  24سر موش صحرایی نر ،در گروه های کنترل ،شم و تجربی تقسیم شدند .گروه های تجربی به مدت  3هفتته عاتاره هیتدروالکلی متریم
گلی را با دوز های  20 ،22و  700میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی دریافت نمودند .در پایان هفته دوم ،جراحی و کانول گذاری در بطن راست و در پایان هفتته ستوم،
تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین ( )i.c.v.- STZبا غلظت  3میلی گرم بر کیلوگرم انجام گرفت .در پایان هفته چهارم مغز موشها خارج شد و سطوح آنتزیم هتای سوپراکستید
دیسموتاز ( )SODو کاتاالز ( )CATدر بافت نیمکره های مغز اندازه گیری شد.
يافته ها :در گروه دریافت کننده  STZسطح آنزیم های  CATو  SODبه طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ( )P>0/007در حالیکه تزریق عااره مریم
گلی ،به طور معنی داری فعالیت آنزیم های  SODو  CATرا نسبت به گروه دریافت کننده  STZافزایش داد (.)P<0/007
نتيجه گيري :نتایج این تحقیق نشان میدهد که عااره هیدروالکلی مریم گلی میتواند از استرس اکسیداتیو القا شده با استرپتوزوتوسین در مغز موش صتحرایی جلتوگیری
نماید.
واژههاي كليدي :استرس اکسیداتیو ،مریم گلی ،استرپتوزوتوسین ،موش صحرایی

مقدمه

1

استرس اکسیداتیو ،نتیجه عدم تعادل بین رادیکالهای آزاد
و سیستم آنتی اکسیدانی بدن استت ] .[33رادیکتالهتای آزاد
*
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مانند گونه های اکسیژن واکنش پذیر ( )ROSموجب تغییترات
اکسیداتیو در سلولها متیشتوند ] .[27افتزایش ستطح ROS
منجر به آسیب به ماکروملکول های داخل سلول چون لیپیدها،
پروتئینها و  DNAو آسیبهای پاتولوژیکی میشتود ] .[23از
جمله بیماریهایی که در نتیجته افتزایش استترس اکستیداتیو
ایجاد میشوند میتوان از آلزایمتر ،پارکینستون ،هتانتینگتون و
دیابت نام برد ] .[77بافت عابی به دلیل داشتن مقادیر زیادی
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فسفولیپید و اسید چرب اشباع نشده و میزان باالی متابولیستم
به آسیب ایجاد شده توسط استرس اکستیداتیو بستیار حستاس
است و به نظر میرسد افزایش استترس اکستیداتیو ،از عوامتل
مهم تأثیرگذار در تغییر ساختار و عملکرد صحیح مغز میباشتد
] .[32استروپتوزوتوستتین ) (STZمتتاده ای شتتیمیایی استتت
که بواسطه تخریب سلولهای بتای جزایتر النگرهتان ،،از آن
برای درمان سرطان پانکراس استفاده میشود .تزریق این ماده
به صورت درون صتفاقی موجتب القتا ستری دیابتتت و بتته
صتورت درون بطن مغزی ) (i.c.v.باعث افزایش شاخص های
اکسیداتیو در مغز میشود ] .[31بطوریکته تزریتق  i.c.v.ایتن
ترکیب مدل آلزایمری در حیوانات القا میکند ].[2
گیاه مریم گلی ( )Salvia officinalis L.از گیاهان تیتره
نعناعیان میباشد ،گیاهی بوته ای به ارتفاع  30تا  30سانتیمتر
که در مکان های خشک و سنتگلخی و دامنتتته -هتای بتایر
غالب نواحی آسیا و شمال آفریقا میرویتد ] .[21عاتاره گیتاه
مریم گلی شامل ترکیبات فنلی ،فلونوئیدی و ...میباشتد کته
قدرت آنتی اکستیدانی و کنتترل رادیکتال هتای آزاد دارد ]،31
 .[71در طب سنتی از عاتاره ایتن گیتاه در درمتان برختی از
بیماریها مانند نقرس ،رماتیسم مزمن ،سرگیجه های عاتبی،
سردردهای با منشأ عاتبی استتفاده متیشتود ] .[21تتاکنون
تحقیقات متعددی اثرات ضتد دیتابتی ] ،[71ضتد التهتابی ]،3
 ،[34آنتی آنژیوژنیک ] [22و نیز آنتی اکسیدانی ] [71 ،1ایتن
عااره را گزارش نمودند .در ادامه تحقیقات فوق ،با توجته بته
اینکه اثر آنتی اکسیدانی عااره مریم گلی در بافت مغز تتا بته
حال مورد تحقیق قرار نگرفته است ،مطالعته حاضتر بتا هتد
بررسی نقش حفاظتی عااره هیدروالکلی مریم گلی در مقابتل
استتترس اکستتیداتیو القتتا شتتده بتتا تزریتتق درون بطنتتی
استروپتوزوتوسین ( )STZدر نیمکتره هتای مغتز متوشهتای
صحرایی نر انجام شد.

مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی تعداد  24سر موش صحرایی نر نژاد
ویستار با محدوده وزنی  220-200گرم از پژوهشکده انستتیتو
پاستور آمل خریداری و به اتاق حیوانات گروه زیستت شناستی
دانشتتگاه مازنتتدران انتقتتال داده شتتدند .حیوانتتات در شتترایط
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آزمایشگاهی با دوره روشتنایی و تتاریکی  72ستاعته و دمتای
 22 ± 3درجه سانتی نگهداری شده و در طتول دوره آزمتایش
به آب و غذای کافی دسترسی داشتند .آزمایشات یک هفته بعد
از انتقال موشها به مکان حیوان خانه به منظور ستازگاری بتا
محیط انجام شتدند .همته آزمایشتات بتا پیتروی از قتوانین و
مقررات مراقبتت و استتفاده از حیوانتات آزمایشتگاهی انجتام
گرفتت کته متتورد تأییتد کمیتته نظتتارت بتر حقتوق حیوانتتات
آزمایشگاهی دانشگاه مازندران بودند.
عااره گیری به شیوه خیساندن ( )Macerationانجام شد
] .[22 ،23برگ گیاه مریم گلی پ ،از خشک شدن دور از نور
مستقیم خورشید توسط آسیاب مکانیکی به پتودر تبتدیل شتد.
مقدار  700گرم از پودر خشک گیاه بتا  300میلتی لیتتر اتانتل
 %10در ظرفی ریخته شده و به مدت  12ساعت بر روی شیکر
با دور  730قرار داده شد .پ ،از این مدت محلول توسط کاغذ
صافی (واتمن شماره  ،)7صتا گردیتد .محلتول صتا شتده
جهتتتتتت حتتتتتذ حتتتتتلل در دستتتتتتگاه روتتتتتتاری
) (Heidolph WD 2000, Brinkmann, Canadaبا دمای
 20درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپ ،عااره غلیظ شده در
آون با دمای  20درجه سانتیگراد قرار داده شد تتا بته عاتاره
خشک تبدیل گردد .وزن عااره خشک مورد استتفاده در ایتن
آزمایش  4گرم بود .عااره خشتک بتا آب مقطتر بته صتورت
غلظتهای  20 ، 22و  700میلی گرم بر کیلوگرم ] [72تهیته
شد .استرپتوزوتوسین ) (New life Science, USAبا محلول
سالین به غلظتت  3میلتی گترم بتر کیلتوگرم ] [32 ،72تهیته
گردید.
متتوشهتتا در  3گتتروه  4تتتایی تقستتیم شتتدند .گتتروه
کنترل ) (Controlکه هیچ دارویی به شکل داخل صفاقی و یا
داخل مغزی دریافت نکردند .گروه شاهد ) (Shamکته حتلل
عاتاره را باتورت درون صتفاقی و حتلل ( STZستالین) را
باورت  i.c.v.دریافت کردند .گروه استرپتوزوسین ) (STZکه
به مدت سه هفته سالین را به عنوان حتلل عاتاره باتورت
درون صفاقی دریافت نمودند و سپ 3( STZ ،میلی گترم بتر
کیلوگرم) را باورت  i.c.v.دریافت کردند .گروه هتای عاتاره
مریم گلی که عاتاره را بته متدت سته هفتته بته ترتیتب در
غلظتهای  20 ،22و  700میلتی گترم بتر کیلتوگرم باتورت
درون صفاقی دریافت نمودند و در پایان هفتته ستوم 3( STZ
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میلی گرم بر کیلوگرم) را باورت  i.c.v.دریافت کردند.
در پایتان هفتته دوم تزریتق عاتتاره ،متوشهتای تمتتامی
گروهها بجز گروه کنترل جراحی شده و کانول گذاری در بطن
راست مغز انجام گرفت .در ایتن مرحلته ،حیوانتات بتا تزریتق
محلول زایلزین ( 2میلی گرم بر کیلوگرم) و کتامین ( 20میلی
گرم بر کیلوگرم) بیهتوش شتده و جهتت تثبیتت و مختاتات
بترداری در دستتگاه استرئوتکستی ) (Stoelting, USAقترار
گرفتنتتد .بتتا استتتفاده از اطلتت ،واتستتون و پاکستتینوس ][32
محل کانول گذاری (بطن راست مغز) با مختاات ( 0/4میلتی
متر از برگما 7/2 ،میلی متر از شیار میانی به طر بطن جانبی
راست و  3/3میلی متر از سطح جمجمه به عمق) مشخص شد
و کانول راهنمای شماره ( 27به طول  1میلی متر) در جمجمته
قتترار داده شتتد .ستتپ ،بتتا استتتفاده از ستتیمان دندانپزشتتکی
کانتتول راهنما روی جمجمه ثابت گردید .تزریق با سرسترن
شتتماره  21و توستتط ستترن هتتامیلتون  20میکرولیتتتری
) (Hamilton, Swissانجتتام گرفتتت .در پایتتان هفتتته ستتوم
تزریق عااره STZ ،با دوز  3میلی گرم بر کیلوگرم به حجتم
 20میکرولیتر ] [22در بطن راست انجام گرفت .در پایان هفته
چهارم همه گروهها تشریح شدند و نیمکره های مغز جدا شتده
و بلفاصله در نیتروژن متای قترار گرفتنتد و ستپ ،در زمتان
مناسب توسط بتافر فستفات ستالین ( )PH=7.4هموژناستیون
انجام گرفت و پت ،از ستانتریفیوژ بتا سترعت  rpm 3000در
دقیقتته ) (Hettich-Universal 320, Germanyمحلتتول
سوپرناتانت جهت بررسیهای بیوشیمیایی متورد استتفاده قترار
گرفت.
بررسی فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز :فعالیت این آنزیم بر
اساس روش میسرا و فریدوویچ ( )7112تعیتین شتد .ترکیبتات
سدیم کربنات ( 7میلی لیتر 20 ،میلی متوالر) ،نیتروبلتوتترازول
( 0/2میلی لیتر 22 ،میکرومتوالر) و هیدروکستی هیدروکلرایتد
( 0/2میلی لیتر 0/7 ،میلتی متوالر) بته محلتول رویتی بافتت
هموژن مغز ( 0/7میلی لیتر) اضافه شد و سپ ،تغییرات جذبی
آن توسط اسپکتوفتومتر در طول موج  230نانومتر تعیین شد و
برحسب میلی گرم بر پروتئین گزارش گردید.
بررسی فعالیت کاتاالز :آنزیم کاتاالز پراکسید هیتدروژن را
به آب و اکسیژن تبدیل میکند .طبق روش بوناونتورا ،شرودر و
فان ( )7112با اضافه کردن هیتدروژن پراکستید ( 2/7میلتی
711

شاه محمدی و همکاران

لیتر 1/2 ،میلی موالر) به محلول رویی هموژنات بافتت مغتز و
ستتپ ،تعیتتین تغییتترات جتتذبی در  220نتتانومتر در  22درجتته
سانتیگراد میزان فعالیت این آنزیم بتر حستب میلتی گترم بتر
پروتئین مشخص شد .آنالیز آماری دادهها با نترم افتزار SPSS
انجام شد .از آنجا که دادهها از توزی نرمتال برختوردار بودنتد
برای آنالیز چند گروهی از آزمون آماری آنتالیز واریتان ،یتک
طرفتته بتتا آزمتتون مکمتتل  Posthocاز نتتوع  Tukeyو بتترای
مقایسه دو گروهی از  Independent-sample t-testاستفاده
شد .سطح معنیداری  P<0/02انتخاب شده و نتایج به صورت
میانگین ±خطای معیار نشان داده شده است.

يافته ها
شکل  7و  2اثر تزریتق  i.c.v.- STZبته تنهتایی یتا بته
همراه غلظت های مختلف عاتاره متریم گلتی را بتر فعالیتت
غلظتتی آنتزیم هتای  CATو  SODنشتان متیدهتد .آنتالیز
واریتتتتان ،نشتتتتان داد کتتتته فعالیتتتتت غلظتتتتتی آنتتتتزیم
 22( = 31/7 ،P<0/007] SODو [F)2و ،P<0/007] CAT
 22( =732/2و [F)2در گروه دریافت کننده  STZنستبت بته
گروه کنترل و همچنین نسبت به گروه شتاهد بته طتور معنتی
داری کاهش یافت .در گروه های دریافت کننتده غلظتتهتای
مختلف عااره گیاه مریم گلی بته همتراه  ،STZغلظتت ایتن
آنزیمها نیز در مقایسه با گروه دریافت کننده  STZبطور معنی
داری افزایش نشان داد .همچنین غلظت این آنزیمها در گتروه
های دریافت کننده عااره با دوزهای  20و  700میلی گرم بتر
کیلوگرم نسبت به دوز  22میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی
داری داشتت ( ،)P<0/007امتا بتین دو گتروه دریافتت کننتده
عااره با دوزهای  700میلی گرم بر کیلو گرم و  20میلی گرم
بر کیلوگرم تفاوت معنی داری وجود نداشت.

بحث
مطالعتته حاضتتر نشتتان داد کتته تزریتتتتق  STZتغییتترات
معنتتی داری را در سیستتتم آنتتتتی اکسیدانتتتتی و آسیتتتب
اکسیداتتیتتتتو در مغتتتز متتوشهتتای صحرایتتتی ایجتتتاد
متتیکنتتد .تجتویتتتز عاتتتتاره متریتتتتم گلتتتی قبتتتل از
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تتزریتق  STZپاست آنتتی اکستیدانتی ستلول هتا را بواستطه
افزایش غلظت آنزیم های ستوپر اکستید دیستموتاز و کاتتاالز
تغییتتر داد .رادیکتتالهتتای آزاد و دیگتتر گونتته هتتای واکتتنش
پذیر توسط متابولیسم هوازی سلول های زنده ایجاد متیشتوند
] .[33بتته اضتتافه قتترار گتترفتن در معتتر اشتتعه یتتونیزان و
فرابنفش ،آلودگیهای محیطی و زیادهروی در مار الکل نیز
میتواند موجب زایش گونه های اکسیژن فعال شود که ممکن
است منجر به آسیب های سلولی شود ] .[23رادیکال هتای آزاد
و یتتا دیگتتر متتواد واکتتنش پتتذیر نقتتش مهمتتی در آغتتاز و
پیشتترفت بعضتتی بیمتتاریهتتا نظیتتر ناهنجتتاریهتتای مربتتو
به آسیب سیستم عابی میشود ] .[4ارتبا بین تزریق STZ
و اکسیداتیتو استرس در بافت عابی مغز قتبلا گتزارش شتده
است ] .[2استرپتوزوتوسین از سنتز  DNAدر باکتریها و نیتز
سلولهای پستانداران جلوگیری میکند ] .[2تاتور متیشتود
مکانیزم اثر  STZاز طریق آسیب به  DNAو کروموزومهتا از
طریق افزایش تولید رادیکالهای آزاد در طتی متتابولیزم ختود
میباشد ] .[2تزریق درون صفاقی  STZموجب ایجاد تومور در
ششها ،کلیهها ،پانکراس ،کبد و مثانه حیوانتات آزمایشتگاهی
میشود ] .[23 ،2در اثر القا  STZو مسمومیت سلولی ایجتاد
شده از طریق الکیله شدن  ،DNAگونه های اکسیژن واکتنش
پذیر ماننتد سوپراکستاید (• ،)O2پراکستید هیتدروژن (،)H2O2
رادیکال هیدروکسیل ( )•OHو نیتریک اکساید  ،نقش مهمتی
در مکانیزم آستیب  DNAو ستمیت  STZدارنتد ] .[2تجتویز
 STZموجب افزایش تولید پراکسیداسیون لیپیتدی ( )MDAو
نیتریک اکستاید ( )NOو کتاهش فعالیتت آنتزیم هتای آنتتی
اکستتیدانتی ماننتتد SOD ،CAT ،و گلوتتتاتیون پراکستتیداز در
موشهای آزمایشگاهی میشود ] .[7 ،20در آزمایش حاضر نیز
تزریق  STZدرون بطن راست مغز موشهای صحرایی که به
صورت تک دوز انجام گرفت ،سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی
یعنی کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز به مقتدار قابتل تتوجهی
کاهش داد (نمودار های  7و  .)2گیاه مریم گلی دارای ترکیبات
فنولی و فلونوئیدی میباشد که اثرات آنتی اکسیدانتی آنها در
تحقیقات قبلی مشخص شده است ].[22 ،24
در مطالعات گذشته نشان داده شده عاتاره آبتی -الکلتی
مریم گلی اثرات محتافظتی در برابتر پراکسیداستیون لیپیتدی
آنزیمی و غیرآنزیمی دارد ] .[27ماساکی و همکارانش ()7112
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نیز اثرات آنتی اکسیدانی عااره هیدروالکلی متریم گلتی را در
آزمایشات خود نشان دادنتد ] .[30عیتدی و همکتاران ()2003
نشان دادند که عااره برگ گیاه مریم گلتی اثتر مفیتدی روی
نگهتتداری حافظتته دارنتتد ] .[74همچنتتین ایوونتته و همکتتاران
( )2003گزارش کردند که عااره هیدروالکلی مریم گلی دارای
اثر محافظت نورونی در مقابل مسمویت بتا آمیلوئید متیباشتد
] .[22ویژگی آنتی اکسیدانی فلونوئیدها از ایتن رو استت کته
میتوانند الکترونهای رادیکتالهتای آزاد را از آن ختود کننتد
] .[33ترکیبات فنولی به آسانی اتم هیتدروژن را از گتروه OH
آروماتیک به یک رادیکال آزاد داده و موجب پایداری الکتترون
منفرد میشوند ] .[73از ترکیبات موثر فنولی موجود در عااره
مریم گلی که نقش آنتی اکسیدانی دارند میتوان از اورستلیک
اسید ،روزمارینیک اسید ،کارنوسیک اسید و کیرسیماریتین نتام
بتترد ] .[70استتیدهای فنولیتتک بتته ویتتژه کافئیتتک استتید و
روزمارینیک اسید ،دارای ستاختار کتکتولی بتوده و متیتواننتد
رادیکال ها را پاکسازی کنند ] .[1پاکسازی رادیکتالهتای آزاد
توسط ترکیبات فنولی برای ویژگی آنتی اکسیدانی آنهتا بستیار
اهمیت دارد و میتواند با شکستن واکنش زنجیره ای رادیکتال
آزاد ،از شروع آن جلتوگیری کنتد ] .[33 ،1ترکیبتات فنولیتک
اثرات آنتی اکسیدانی خود را در بدن موجودات زنده ،احتماالا بتا
تحریک سیستم دفاعی اندوژنز آنتی اکسیدانی اعمال میکننتد.
پلی فنول های میتوانند با القای آنزیمهایی چتون گلوتتاتیون
اس -ترانستتفراز ( )GSTموجتتب افتتزایش دف ت گونتته هتتای
اکسیدان و همچنین تحریک آنزیم های آنتی اکستیدان شتوند
].[73
در این تحقیق با بررسی آنتزیم هتای آنتتی اکستیدانی در
هموژنات مغز موشهای صحرایی مشخص شد در گروههتایی
که عااره مریم گلی را قبل از تزریتق  STZدریافتت کردنتد،
میزان فعالیت کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز به میتزان قابتل
تتتوجهی افتتزایش یافتتت .افتتزایش غلظتتت ایتتن آنتتزیمهتتا در
گروه های دریافت کننتده عاتاره احتمتاالا بته ختاطر حضتور
ترکیبات فنولی و فلونوئیدی است که موجب تقویتت سیستتم
آنتی اکسیدانی بدن شده است .برای دستیابی به مکانیزمهتای
موثر در ایتن فراینتدها بته مطالعتات بیشتتری در آینتده نیتاز
میباشد.
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سپاسگزاري

 همچنین از گتروه زیستت شناستی دانشتگاه.آزمایشگاهی تشکر میکنند
 شترایط،مازندران که با تأمین مناب متالی و امکانتات آزمایشتگاهی الزم
. قدردانی میشود،انجام این تحقیق را فراهم نمودند

نویسندگان مقاله از آقای ستید محمتد نبتوی و سترکار ختانم زهترا
استتماعیلی فتترد بتته ختتاطر کمتتکهتتای ارزنتتدهشتتان در انجتتام کارهتتای
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