
 49 آبان، پنجمدوره بیست و سه، شماره                       مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم         

 

9 
 

 وژنیپوپرفی/هیسکمیا  از یناش استرس اکسیداتیور بر ااثر عصاره هسته ان یبررس

  موش هیپوکامپدر بافت 

 

 2، مریم رفیعی راد1خدیجه قاسم زاده دهکردی

 

 ، سنندج، ايراناسالمي آزاد دانشگاه واحد علوم و تحقیقات سنندج، پايه، علوم دانشکده شناسي، زيست گروه( 1

 ، ايذه، ايراناسالمي آزاد دانشگاه ايذه، واحد پايه، علوم دانشکده سي،شنا زيست گروه( 2
 

 6/8/39: پذیرش تاریخ                                        8/6/39: دریافت تاریخ
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 ، ایذه، ایراناسالمي آزاد دانشگاه واحد ایذه، پایه، علوم دانشکده شناسي، زیست گروه * نویسنده مسئول:

Email: Rafieirad.m@gmail.com, Rafieirad.m@Izehiau.ac.ir 

 چکیده
رادیکال های آزاد در ایجاد و تشدید بیماری های عصبی نقش دارند و آنتی اکسیدان ها نقش محافظتی دارند. در این  مقدمه:

در  (SH-)بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و اندازه گیری میزان گروه های تیول (PGSE)خوراکی عصاره هسته انار مطالعه اثر تجویز
 مدل حیوانی ایسکمی هیپوپرفیوژن مزمن مورد بررسی قرار گرفت.

ه گروه ایسکمی دریافت کننده عصارو گروه کنترل، گروه ایسکمی تصادفی به سهبه صورت موش ها  مواد و روش ها: 

وسیله بخیه پوستی با دو گره محکم ه برای ایجاد ایسکمی در موش صحرایی، شریان های کاروتید عمومی ب هسته انار تقسیم شدند.
جهت ارزیابی میزان  طور کامل از وسط قطع گردیدند. سپس مغز موش هاه در رگ)باال و پایین( مسدود و سپس شریان ها ب

 استخراج شدند. (SH-)میزان گروه های تیولپراکسیداسیون لیپیدی و اندازه گیری 

نسبت به گروه کنترل افزایش  مالون دی آلدئید و تیول در گروه ایسکمیمیزان که نتایج ما نشان داد  یافته های پژوهش: 

به  میزان مالون دی آلدئید و تیول در گروه ایسکمی دریافت کننده عصاره هسته انار نسبتداشته است و ( P<0.001)معنی داری
 به ترتیب داشت.  (P<0.001( و )P<0.001)گروه ایسکمی کاهش معنی داری

جمله تولید  با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی توانسته اثرات ایسکمی از عصاره هسته انار احتماالً بحث و نتیجه گیری:

 رادیکال های آزاد را بهبود ببخشد.

 

mailto:Rafieirad.m@gmail.com
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 قدمهم
 و آزاد هيای  رادیکيال  تولیيد  بيین  عادی حالت در
 اگر اما است، توازن برقرار دفاعی آنتی اکسیدانی سیستم

 آید می پیش خورد، حالتی هم به توازن این دلیلی هر به
 تواند می شود که می گفته اکسیداتیو استرس آن به که
 طریي   مختلي  از  بیماری نوع یکصد از بیش پاتوژنز در

 عملکرد متابولیك تخریب جمله از متعدد های ممکانیس
سيلولی دخاليت    داخيل  کلسيیم  هموسيتاز  در اخيتلل  و

 .(1-3)کند
ایسکمی مغزی، یك بیماری عصبی /نژویهیپوپرف

ناشی از وقایع پياتوفیزیولوژی   تاست که در آن اختلال
در فرآینيد ایسيکمی،   . (4)آینيد  ميی وجود ه ب پی در پی

 Reaction)رادیکال های آزاد اکسیژن واکنش دهنده 

Oxygen Species)  و هیييدروژن پراکسييیداز قبیييل 
 هيد   بافيت  به و شوند می هیدروکسیل تولید رادیکال
آسیب عصيبی ناشيی از رادیکيال     .(5)رسانند می آسیب

آنتيی   و داشيته های آزاد در بیماری های عصبی نقيش  
  .(6)دارند فعالیت محافظتیها  در مقابل آناکسیدان ها 
واکينش   نهيایی  محصيوالت   تيرین  مهمیکی از 

 یکی که است آلدئید مالون دی آزاد،های  رادیکالهای 
 .(7)اسييتا لیپیييده اکسیداسييیون محصييوالت از
 به طيور  که است طبیعی پدیده یك لیپید راکسیداسیونپ

 ایين  کيه  شيود ميی   لیيد تو بدن در کم مقادیر در مداوم
 غشيای  و سلول هيا  برای پراکسیداسیونی های واکنش
توسيط   طبیعيی  به طيور  حال این با هستند سمی ها آن

گیاهيان   .شيوند  ميی  خنثيی  بیولوژیيك  هيای  مکانیسم
متعييددی دارای ترکیبييات بييا خييواک آنتييی اکسييیدانی 

این میيوه بيه دلیيل    . (8)است انار آن ها هستند از جمله
چنيین   داشتن خواک ضد باکتریایی و ضد التهاب و هم

آرام بخش در طب سنتی استفاده ميی   دارا بودن عوامل
عصاره های حاصل از بخش های مختل  میيوه   و شود
غنی از ترکیبات فنولیکی بيوده و افشيره پوسيت و     انار،

روغن بذر آن، دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بسیار قيوی  
ای اسييت کييه از آن مييی تييوان در غیيير فعييال کييردن  

بیشترین ویژگی آنتيی   . (9)رادیکالهای آزاد استفاده کرد
ایين  اکسیدانی آب میوه و روغين دانيه انيار بيه وجيود      

پونیکيالین،   ترکیبات فنليی از قبیيلپ پونیکياالژین هيا،    
 ژیييك اسييید وابسييته  گالیييك اسييید و بييه ویييژه اال  

علوه اخیرأ گزارش شيده کيه فعالیيت    ه ب .(8،18)است
برابير از   3آنتی اکسیدانی روغن هسته و آب میيوه انيار   

و نیز عصاره میيوه انيار    تر است و چای سبز قویانگور 
ی پلی فنولیك است که بیان غنی از آنتی اکسیدانت ها

. (11)را کياهش ميی دهيد    مهم اکسیداسيیون  ژن های
نشيان داد   3813نتایج مطالعه سرکاکی و همکياران در  
مدت، ظرفیيت   که عصاره هسته انار برای حافظه کوتاه

درمانی دارد که ناشی از خيواک آنتيی اکسيیدانی و در    
نتیجييه جيياروب کننييدگی رادیکييال هييای آزاد آن مييی  

وضيعیت   1995همکاران در سال  و . شیواکومار(4)باشد
ن تیيول را در منياط  مغيز    گلوتاتیون و هموستاز پروتئی

و موش بعد از ایسکمی در طول پرفیوژن مجدد متوسط 
سييطو  کييه  شييدید مغييزی مييورد بررسييی قييرار دادنييد

گلوتاتیون در منياط  مغيز در هنگيام برقيراری مجيدد      
سياعت بعيد از ایسيکمی     یيك جریان خيون بيه ميدت    

یا شدید برای نيیم سياعت کياهش یافيت و از     متوسط 
( در درصييد 58-66گلوتيياتیون)دسييت رفييتن حييداکثر  

کاهش گلوتاتیون و  استریاتوم و هیپوکامپ مشاهده شد
بييه عنييوان پييروتئین دی سييولفید  منيياط  مغييز اساسيياً

زمان گروه هيای تیيول    گلوتاتیون با از دست دادن هم
هيای فرجيی و    تيه یاف. (13)بازیافت ميی شيود   پروتئین

 سيکته مغيزی   در کيه  دهيد  می همکاران وی نیز نشان
میيزان   چنيین  هيم  و پلسما تام اکسیدانی آنتی ظرفیت
میيزان   وليی  یافتيه  کياهش  پلسيما  تیيول  هيای  گروه

 یافته این در است. یافته افزایش لیپیدی پراکسیداسیون

 بيوده  دار معنی پلسما تیول های گروه تنها کاهش ها

 و پلسيما  تیيول  هيای  ه گرو کاهش جه بهتو با  است.
 در که گفت توان می پلسما اکسیدانی تام آنتی ظرفیت

 یافتيه  افيزایش  آزاد هيای  تولید رادیکيال  مغزی سکته

اثييرات  ه حاضيير،عييایيين در مطال بيير بنييا. (13)اسييت
عصاره دانه انار از طریي    رونی(ون تکتیو)حفاظتوپرونور

ناشييی از  اسييترس اکسييیداتیو  بيير بررسييی اثيير آن 
رد ودر ميدل حیيوانی مي    مغيزی  سيکمی یا/هیپوپرفیوژن

   .گرفت ارزیابی قرار خواهد

 مواد و روش ها
تمامی آزمایش ها در تحقی  حاضر، با استفاده از  

 تولیيدی مرکيز   ویستاربالغ نژاد  ش های صحرایی نرمو
و نگهداری خانه حیوانات دانشگاه عليوم پزشيکی    تکثیر
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گيرم   388-358 وزنيی  محيدوده  اهواز بيا  جندی شاپور
درجيه   38±3 شرایط استاندارد انجام گرفت. حیوانات در

سيياعته  13 تيياریکی-روشيينایی سييیکل سييانتی گييراد و
دسترسی کافی به  د( وصبح آغاز می شو 7 )روشنایی از

چاودانيه   های دام پارس تهيران و  غذای فشرده شرکت
 ایيذه و  آب لوله کشی تصفیه شهر شهرضای اصفهان و
حیوانات دانشگاه آزاد اسيلمی واحيد    در مرکز نگهداری

 نگهيداری شيدند.   ایذه در درون قفس هيای اسيتاندارد  
برای آسان شيدن کيار و سيازش بيا شيرایط محيیط و       

ده، حیوانات از قبل روزانه بيه ميدت چنيد    کنن آزمایش 
طيور تصيادفی   به  حیوانات دقیقه دست آموز می شدند.

 های زیر تقسیم شدندپ به گروه
 گيروه  -3(، Control)(کنترلگروه شاهد سالم)-1
عنيوان دارو دریافيت   ه که هیچ مياده ای را بي   میایسک
 14که به مدت ایسکمی گروه  -3(، Ischemia)نکردند
پس  عصاره هسته انار را mg/kg 488 مقدار ، روزانهروز

داخيل   روش تجيویز بيه  از یك هفته از زميان جراحيی   
دریافييييييييت  گيييييييياواژ معييييييييدی یييييييييا 

 .(4،14)(Ischemia+PGSE)کردند
پيس از یيك    پروش جراحی برای ایجاد ایسکمی
، بیهوشييی بييا  روز محرومیييت غييذایی بييه حیوانييات  

 میلی گيرم بيه ازای   5میلی گرم/  188زیلزین)/کتامین
در وسيط   ی. شيکاف گردیيد هر کیلوگرم وزن بدن( القيا   

و بافت چربی زیر  شدبخش شکمی پوست گردن ایجاد 
شيود. عليله   ید دور می ئبرداشته شده و از تیروپوستی 

و  شيد  کنيار زده وسيیله شيکا  میيانی    ه ب ناحیه گردن
بافيت   وتید پس از مشاهده و آشکار شيدن از شریان کار

یله ابزارهای بخیه پوستی وسه بشده و های اطرا  جدا 
گره محکم در حول رگ)بياال و پيایین( مسيدود و     با دو

حیوانيات  طور کامل قطع می شوند. ه ب ها سپس شریان
پس از به هوش آمدن اجازه دارند تا آب و غذا مصير   

مشابهی در طير  دیگير   یك هفته جراحی بعد از  کنند.
 .انجام می شود

)محصييول انارها پروش تهیيه عصياره هسيته انيار    
 Punica granatumاز جينس و گونيه   ( شيیوند باغات 

کارشناس ارشيد گیياه شناسيی    که توسط  )انار خوراکی(
 اسيتفاده  شناسایی شيد،  واحد ایذه یدانشگاه آزاد اسلم

شده در هوای آزاد و در سایه بيه   های جدا  هسته گردید

مدت یك هفته خشيك شيدند. پيس از خشيك شيدن      
توزین و توسط آسيیاب برقيی   ها مقدار مورد نظر   هسته

( تبيدیل  mm 4/8 تير از مک قطير به پودر بسيیار ریز)بيا   
ساعت در اتانول  73سپس به مدت  ارشدند. پودر دانه ان

درجه و در دمای اتاق خیسانده شيد. مخليوپ پيودر     78
ر و الکل هير روز بيه انيدازه کيافی و در چنيدین      ادانه ان

لوپ الکيل  ساعت مخ 73شد. در پایان  نوبت به هم زده 
تيا  شيده  های ریزی عبور داده   از صافی ارو پودر دانه ان

  دست آمده در خيل ه ب هدست آید. عصاره آن ب هعصار
تحت تقطیر قرار گرفت تا الکل آن به طور کامل تبخیر 

ه بي  اردانيه اني   هشد. در پایان پس از تبخیر الکل عصيار 
ای که از این روش بيه دسيت     درصد عصاره .دست آمد

  .(15)درصد)نسبت به وزن دانه( بود 17حدود  آمد
در این آزمایش از گروه  پسنجش مالون دی آلدئید

وزن  هیپوکاميپ  بافيت  .تایی موش استفاده شد 6های 
 5/1میلی لیتر محلول  18گرم بافت  1شده و با ازا  هر 

از  .و هميوژن گردیيد   شيد  اضيافه  کلرید پتاسيیم درصد 
 5/3میلی لیتر برداشته شده و  5/8محلول هموژن شده 

اضافه به آن  درصد 3 تری کلرو استیك اسیدمیلی لیتر 
درجيه نگهيداری    37دقیقه در بن ماری  18شد و مدت 
 5/8 سانتریفیوژ شد. 3888دقیقه در دور  18شد. سپس 

لیتر از محلول رویی بعد از سانتریفیوژ برداشته شد  میلی
اسييید  درصيد  1لیتير محلييول   میليی  3و بيه هير یييك   
تيری   درصيد  67/8میليی لیتير محليول     1فسفریك  و 

دقیقه در آب جيوش   45اضافه شده و  باربیتوریك اسید
بيه هير   و  ندقرار گرفتند. لوله ها در ظر  یخ خنك شد

اضيافه شيد. بعيد از ورتکيس      لولیتر بوتان میلی 4یك 
ای سانتریفیوژ شيده   طور لحظهه دور ب 3588کردن، در 

و  خوانده شيد  nm533ب در طول موج ذو در نهایت ج
پس از قيراردادن اعيداد حاصيل از اسيپکتروفتومتری و     
جذب در معادله خطی منحنی استاندارد میيزان غلظيت   

MDA (بر اساسnmol/g/wet tissue  مورد ارزیيابی )
   .(16)گرفت رارق

در ابتدا باید منحنيی اسيتاندارد    منحنی استانداردپ
 MDAشد کيه الزم بيود محليول اسيتاندارد      رسم می

جيذب  تهیه شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، 
 ابطيه خطيی منحنيی   ها خوانده شيد و بيا اسيتفاده از ر   

میلی لیتير   5/8 .گیری گردیداندازه  غلظت ها استاندارد
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و  8، 6، 4، 3، 1، 5/8از محلول استاندارد با غلظت های 
میلی لیتر محلول  3میکروموالر برداشته شد. سپس  18

 اسید فسفریك اضافه شد و بقیيه مراحيل هيم    درصد 1
 .(1شماره  شکلچون مراحل قبل انجام شد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحنی استاندارد .1شماره  شکل

 
بيرای   پ(-SH)های تیول اندازه گیری میزان گروه

)معير  المين( اسيتفاده     DTNBارزیابی گروه تیول از 
میلييی لیتيير از بييافر  1د. در یييك لولييه آزمييایش یييگرد

لیتر محليول هميوژن   میکرو 58( را به =6/8PHتریس)
وج و جيذب نيوری آن در طيول مي     یمبافت اضافه نمود

 38(. سپس به لوله ها A1)شدنانومتر اندازه گیری  413
دقیقيه در   15اضافه نميوده،   DTNBمیکرولیتر معر  

دمای اتاق نگهداری و سپس جذب آن در همان طيول  
(. میزان جذب شاهد)حاوی A2)گردیدموج اندازه گیری 

متر اندازه گیری نانو 413( نیز در  DTNBبافر تریس و 
دست آمده در رابطه ه ب B, A2, A1(. مقادیر B)گردید

بير حسيب   های تیيول   زیر قرار داده شده و میزان گروه
 محاسبه می شود.میلی مول 

(A2-A1-B)*1.07/0.05*13.6 
داده  هياپ   ها و ابيزار تجزیيه و تحلیيل داده     روش

ارائيه و   Mean±SEMهای این تحقیي  بيه صيورت    
های نيرم   روش های مناسب آماری در محیط سپس با

، هيای  و با استفاده از روش SPSSو  Excelارهای افز
ANOVA تست پشتیبانLSD   تفياوت   و گردیدآنالیز

 P<0.05 حيداقل  ل  بيا ييي هيای مخت  نتایج بین گيروه 
 شد. تلقی معنی دار

 

 یافته های پژوهش

الون دی يييييييیانگین ميييييييه ميييييي در مقایس
، ترلييييای کنيييين گييروه هييييبی (MDA)دييييآلدئی
کيه   PGSEی دریافيت کننيده   سکمييي کمی و ایييایس

را  بييه صييورت روزانييه دریافييت  PGSEروز  14مييدت 
 (P<0.001)کردند مشاهده گردید که مالون دی آلدئیيد 

ت بييه ييييری نسبدر گييروه ایسييکمی افييزایش معنييی دا
ورتی که گيروه  ييدر ص .ته استييرل داشييروه کنتييگ
 PGSE (P<0.001) ندهييييت کنييييدریاف کمیييييایس

اهش معنيی داری داشيته   ييي می کیسکنسبت به گروه ا
ه گيروه تیيول بيین    ييي در مقایس .(3 شماره شکلاست)

سکمی دریافت کننده ييگروه های کنترل، ایسکمی و ای
PGSE  کهPGSE  روز به صورت گاواژ  14را به مدت

کيييه میيييزان  افت کردنيييد، مشييياهده شيييد يييييدری
زایش ييي کمی افييي روه ایسييي در گ (P<0.001)یولييت

ته ييي ترل داشييي روه کنييي ت بيه گ ييييمعنی داری نسب
روه ييييدر گ (P<0.01)روه تیييوليييياسييت و میييزان گ

روه ييييت بييه گيييينسب PGSEنده ييييافت کنييييدری
ه يييييعنی داری داشتييييياهش ميييييمی کيييييایسک
 .(3 شماره کلييشت)يياس
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 ( درون هیپوکامپ بین گروه های کنترل،MDAئید)آلددیمالون میانگیناز انحراف معیار ±مقایسه میانگین .2شماره  شکل

  #عالمت  و بین گروه ایسکمی و کنترل( بیانگر اختالف معنی دار ٭عالمت). PGSEایسکمی و ایسکمی دریافت کننده 

 . است PGSE بین گروه ایسکمی و ایسکمی درمان شده بااختالف معنی دار  بیانگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درون هیپوکامپ بین گروه های کنترل، ایسکمی و  SH-))انحراف معیار از میانگین گروه تیول±نگینمقایسه میا .3شماره  شکل

 اختالف  بیانگر #عالمت  و بین گروه ایسکمی و کنترل( بیانگر اختالف معنی دار ٭عالمت). PGSEایسکمی دریافت کننده 

 است.  PGSEبابین گروه ایسکمی و ایسکمی درمان شده معنی دار 

 

 و نتیجه گیری بحث
بييير وضيييعیت  PGSE اثييير، در ایييين مطالعيييه
ميورد   در ميدل حیيوانی   و تیيول  پراکسیداسیون لیپیدی
دسيت آميده ميا میيزان     ه در نتایج ب بررسی قرار گرفت.

 افيييزایش معنيييی داری (MDA)ميييالون دی آلدئیيييد

P<0.001 در گروه ایسکمی نسبت هیپوکامپبافت  در ،
نشان داد که میيزان   به گروه کنترل نشان داد. نتایج ما

دریافييت کننييده در گييروه ایسييکمی  مييالون دی آلدئیييد
کاهش معنی نسبت به گروه ایسکمی ر عصاره هسته انا

چنین مطالعه حاضر حکایت از کاهش  هم داشت. داری
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معنی دار تیول در گروه ایسکمی دریافت کننده عصياره  
یقيات  قتح هسته انار نسبت به گروه ایسکمی می کنيد. 

 قطيع  یيا  و مغيزی  سکته دنبال به دارد ان میپیشین بی

 و اکسیژن غلظت مغز، کاهش از قسمتی به خون جریان
 بيه  دقیقيه  چنيد  عير   در و سرعت به متابولیك مواد

 رسيند و ایين کياهش    ميی  تشخیص قابل غیر سطو 

 در اختلل سبب مغز، ایسکمیك ناحیه در بافتی اکسیژن
 ميی  آزاد یهيا  رادیکال تولید و ها عملکرد میتوکندری

 هيای  رادیکيال  برداشت میزان آن دنبال به و (17)شود
 و آزاد هيای  رادیکيال  نتیجيه  در و یابد می کاهش آزاد

 کيه  یابد می افزایش هوازی بی تنفس از ناشی الکتات
  .(5)شود می سلولی مرگ و اسیدوز موجب

و دیگر رادیکيال هيای آزاد    ROS سطو  معموالً
توسط مولکول های جاروب کننده که بيه عنيوان آنتيی    

در داخيل   اکسیدان شناخته شناخته شده انيد و معميوالً  
 رادیکيال  .(14)دسلول وجيود دارنيد، کنتيرل ميی شيون     

مشت  شده  و محصوالت نیتریت پروکسی هیدروکسیل،
 کربنييات هیدروکسييیل، رادیکييال)از پروکسييی نیتریييت

 را پتانسيیل  ایين  هميه ( نیتيروژن  اکسید دی و رادیکال
 آسيیب  DNA و هيا  پيروتئین  هيا،  چربيی  که به دارند

 است مغز از مناطقی اولین جزو هیپوکامپ. (17)برسانند
 هيانتیگتون،  آلزایمير،  ثيل م مغيزی  های بیماری در که

 مغيزی  تروميای  ویژه به و ایسکمی مغزی، سکته صرع،
نيار  امهم ترین پلی فنل های  .(16)شود می آسیب دچار

شييده بييه نييام پونیکيياالژین   را تييانن هييای هیييدرولیز
مطالعيات   .(18)دهنيد ميی  تشکیل  (Punicalagins)ها

عليت داشيتن    نشان داده اند کيه پونیکياالژین هيا بيه    
از  آزادخاصیت آنتی اکسيیدانی فعالیيت رادیکيال هيای     

بر ایين  . علوه (19)سوپراکسید را تنظیم می کنند جمله

از پراکسیداسیون لیپیدی، به واسطه حلور گيروه هيای   
هیدروکسييیل در سيياختار و پایييان دادن بييه زنجیييره    
پراکسیداسیون)با حذ  رادیکال های پراکسید( از آسیب 

ایين   بير  . بنيا (19)رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند
احتمال می رود انار بيه عليت داشيتن چنيین ترکیبياتی      

عوامل ناشی از استرس اکسیداتیو از جمله باعث کاهش 
ایسيکمی ميی   گروه هيای  و تیول در  مالون دی آلدئید

نشان داده اند  3887ر سال وست تی و همکاران د شود.
 نيوزادان  مغز تواند می انار های فنل پلی از غنی آب که

 ایسکمیك محافظيت  هیپوکسی آسیب برابر در را موش
 (38)دندار نوروپروتکتیو اتپلی فنول های انار اثر و کند

خيارجی  پلی فنل های فراوان موجود در پوست  ازو نیز 
 میوه، برگ و دانه انار به عنوان مهم ترین ترکیبات آنتی

و  in vivoرایط ييي ت شيياکسیدانی نام برده اند که تح
in vitro     نقش مهمی در پیشيگیری و درميان انسيداد

عروقی، فشارخون و جلوگیری از رسوب رگ های قلبی 
  . (31)موش دارند
 تغییير در  نوع دهد می نشان متعدد مطالعات تایجن
 ترکیب، نوع به توجه با اکسیدان آنتی های آنزیم فعالیت
 زميان  و دوز بررسيی،  ميورد  بافيت  مورد مواجهيه،  گونه

 .باشد می متفاوت مواجهه
کیبيات  از آنجایی که عصاره دانيه انيار حياوی تر   

، هاسید در اشيکال آزاد و بانيد شيد   الژیك آفنلی شامل 
می باشد، بيا  و دیگر فلونوییدها لوتانین و آنتوسیانین گ

روش جاروب کردن مواد اکسیدانی و رادیکال های آزاد 
از روند ایسکمی مغيز، موجيب بهبيودی اسيترس     ناشی 

 اکسیداتیو متعاقب ایسکمی می شود.
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Abstract 

Introduction: Free radicals are involved in 

the development and exacerbation of 

neurological diseases and antioxidants play 

a protective role. In this study the effect of 

oral administration of pomegranate seed 

extract (PGSE) was investigated on assess 

the rate of lipid peroxidation and measuring 

the rate of thiol groups (-SH) in an animal 

model of chronic ischemic hypoperfusion. 

  

Material & methods: The rats were 

randomly divided into three groups: control 

group, ischemia group and ischemia group 

receiving the pomegranate seed extract. For 

ischemia in the rat, general carotid arteries 

blocked by means of skin suture with two 

tight knot around the vessel (top and 

bottom) and then arteries were completely 

intersect. Then the rats' brains were 

extracted to assess the rate of lipid 

peroxidation and measuring the rate of thiol 

groups (-SH). 

  

Findings: Our results showed that 

malondialdehyde and thiol in ischemia 

group has significantly increased (p< 0.001) 

than in control group and rate of 

malondialdehyde and thiol in ischemia 

group receiving the extract of pomegranate 

seed  has significantly decreased, 

respectively (p<0.001) and (p<0.001), than 

in ischemia group.  

 

Discussion & Conclusion: Pomegranate 

seed extract possibly with powerful 

antioxidant properties, can improve the 

effect of ischemia such as production of 

free radicals. 

 

Keywords: Brain ischemia, Oxidative 

stress, Pomegranate seed extract, 

Malondialdehyde, Thiol 
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