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اثر عصاره اتانولي اسطوخدوس)  ) Lavandula officinalisبر میزان ادم مغزی
در مدل سكته ی مغزی
دهرا ربیعی* ، 1دکتر محمود ر یعیان
مرکز تح ی ات گیاهان دارویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
نویتنده مت و مکاتبات :دهرا ربیعی
کارشناس ارشد یزیولوژ  ،مرکز تح ی ات گیاهان دارویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه  :تغییرات اابل توجه در عملکرد یتتم عپبی مرکز ) (CNSدر دوره مختپر اد اطو جریان مون مغز مشاهده
می شود .بیماران مبت به کته مغز تغییرات شنامتی ،عاطفی و الکترو یزیولوژی
ا طومودوس متعلق به مانواده  Labiataeا ا و به عنوان اهدا
مطالعه برر ی اثر عپاره اتانولی ا طومدوس بر میزان ادم مغز در مد

در طی اد بهبود نشان می دهند.

درمانی در طب گیاهی به کار می رود .هد
کته

اد این

مغز رت ا ا.

روش کار :عپاره ا طومدوس با دودها  100و  200میلیگرمه به مدت  20رود متوالی به مون ها صحرایی به صورت
دامل صفاای تزریق شد 2 .اعا بعد اد آمرین دود ،جراحی بتتن شریان مغز

ان ام شد و  24اعا بعد اد ال ا

ایتکمی میزان ادم مغز انداده گیر شد و ر یا آنتی اکتیدانی رم و با ا مغز در گروهها د ا نخورده انداده گیر
شد.
یافته ها :این تح یق نشان می دهد که تیمار مون ها صحرایی با عپاره اتانولی ا طومدوس باعث ی

کاهن معنی دار

در میزان آب مغز در م ایته با گروه ایتکمی گردیده ا ا .عپاره ا طومدوس باعث ا زاین ر یا آنتی اکتیدانی رم
و با ا مغز در گروهها د ا نخورده در م ایته با گروه کنتر شد.
نتیجه گیری :نتای این مطالعه نشان می دهد که عپاره ا طومدوس عالیا نوروپروتکتیو در برابر ایتکمی مغز داشته و
ن ر ها نورولوژیکی را در مون ها صحرایی کاهن می دهد که مکانیتم آن ممکن ا ا در ارتباط با ا زاین عالیا
یتتم د اعی آنتی اکتیدانی مارجی و مهار ا ترس اکتیداتیو در مغز مون ها صحرایی باشد.
کلمات کلیدی :ادم مغز  ،کته مغز  ،مون صحرایی
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