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  Vicia hirsute ییاندام هوا یلوعصاره متان یپوکسیه یاثر آنت یبررس
 یدر موش سور در مدل های انواع هیپوکسی
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 rahmanpour_arvin@yahoo.com* پست الکترونیک: 

 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 چکیده

 اختلال ،شود که در نهایتمی یمنجر به تورم و آسیب بافت ،بدن کاهش اکسیژن رسانی به :هدف زمینه و

هیپوکسی تغییرات زیادي در  کند.ها ایجاد میها و بافتمویرگ را میان اکسید کربنتبادل اکسیژن و دي

و کاهش مرگ خفیف ت ، جهتیافتن راه حل و درمان ؛ از این روآوردوجود می بهبدن  فعالیت آنزیم هاي

این مطالعه با هدف بررسی اثرات آنتی هیپوکسی گیاه ماشک  .رسدنظر میه ضروري بآن  و میر ناشی از

 هاي مختلف هیپوکسی در موش سوري انجام شد.معمولی در مدل

غلظت   2 و با استفاده از منظور بررسی فعالیت آنتی هیپوکسیاخیر به  يمطالعه :کارروشمواد و 

موش سوري نر در سه گروه  08بر روي  ،روش استاندارد 3 هب (Vicia hirsuteمتانولی ماشک ) يعصاره

 انجام شد.

 يهاموش ،صورت داخل صفاقیه ب 2NaNO پس از تزریق ،در بررسی آنتی هیپوکسی خونی :هایافته

متانولی  يهعصار دوز هاي مختلف از ی کهدو گروه اما مردند 813/0±028/8گروه کنترل در مدت زمان 

(. در P<80/8) اي داشتندبا گروه کنترل اثرات قابل ملاحظهدر مقایسه  ؛استفاده کرده بودندماشک 

 يعصاره جا. در ایندست آمدنتایج خوبی به  نیز NaFپس از تزریق داخل صفاقی  ،هیپوکسی گردش خون

نده ماندن را نسبت به گروه زمان ز مدت ايبه صورت قابل ملاحظه mg/kg 188 دوز  متانولی ماشک در

زمان مدت   ،عصاره این mg/kg 08 دوز همچنین با استفاده از ؛داددقیقه افزایش می 08/11±008/2 ل،کنتر

شیشه اي  يحیوان در یک محفظه ،(. در مدل هیپوکسی خفگیP<80/8)  یافتافزایش  هاماندن موشزنده 

 mg/kg 08 دوز؛ به دست آمد ي زیرنتایج قابل ملاحظه ، قرار گرفت و پس از آن،دربسته و مهر و موم شده

این اثرات نسبت  .سوري را زنده نگه داشت ( موش80/8>P) mg/kg 188 متانولی ماشک و دوز يعصاره

 به گروه کنترل بارز بوده است.

زیابی متانولی ماشک را مثبت ار يمی توان اثرات آنتی هیپوکسی عصاره ،: با توجه به نتایجگیرینتیجه

 کرد.

 متانولی ماشک، آنتی اکسیدان، موش سور ي: آنتی هیپوکسی، عصارهکلیدیهایهواژ
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 مقدمه

ي در منجر به تغییرات زیان آور کمبود اکسیژن

هر  ،شود. بر این اساسمیمغز ساختار و عملکرد 

)یا ترکیبی( که باعث پایداري و مقاومت مغز  ییدارو

نظر درمانی ز ا؛ در مقابل ایسکمی یا هیپوکسی گردد

عامل  ،. هیپوکسی بافتی(1) قابل توجه خواهد بود

و در صورت طولانی شدن باعث است تخریب سلولی 

. کمبود اکسیژن تغییرات (2،3)مرگ بافت می شود. 

زیادي را در عملکرد آنزیم هاي بدن ایجاد می کند 

. تلاش براي یافتن راه حل درمانی که موجب (2)

 ؛ش مرگ و میر ناشی از هیپوکسی شودتخفیف و کاه

. گرچه مکانیسم آسیب (1،0)رسد ظر مینهضروري ب

گ سلولی هنوز به درستی ناشی از هیپوکسی و مر

که هیپوکسی است شده  اما نشان دادهباشد نمی مشخص

بیش از حد آنزیم اکساید سنتاز موجب القاء و فعالیت 

 B4  نقش مهمی در تولید لکوترین این آنزیم .گرددمی

 -نیتریک اکساید دهند که کند. شواهد نشان میایفا می

هیپوکسی را آسیب سلولی ناشی از  ؛تواندسنتاز می

موجب کاهش  iNOSهاي کاهش دهد. مهار کننده

 -ها و تشکیل آپوپتوزوم میپراکسیداسیون چربی

 ،. بر این اساس مهار تولید نیتریک اکساید(1،0)گردد

 با توجه به اثباتخواهد داشت. را اثر ضد هیپوکسی 

ذرات  يموجب افزایش قابل ملاحظههیپوکسی اینکه 

عنوان هها بآنتی اکسیدان ؛(6)گردد فعال اکسیژن می

 آنتی هیپوکسی مطرح خواهند شد. 

و  Papilionaceae گیاه ياز خانواده Viciaجنس 

نقش  V. sativum .باشدمیگونه در ایران  10داراي 

ت ناشی از در مقابل سمیّ اشته ودمحافظتی در سرطان 

 -از خود نشانفعالیت محافظت کبدي  ،کربندلریکتترا

ز گونه هاي مختلف گیاه، ا همچنین ؛(8)است داده 

. (0)است  الیت حشره کشی نیز گزارش شدهفع

شامل شلاته  ،فعالیت آنتی اکسیدانی قبلی مطالعات

اندازي رادیکال  دامهکنندگی آهن، احیاکنندگی و ب

 -کرده بیان گیاه از گونه هاي مختلفرا هیدروکسیل 

ت سلولی . اثر ضد میکروبی و سمیّ(0،18)است 

 گیاه .(11)گزارش شده است  V. fabaگیاه   يخانواده

V. sojaki  يبومی ایران و از خانواده Papilionaceae 
اخیرا فعالیت خوب ضد افسردگی  ؛ همچنینباشدمی

 .(12)گزارش شده است  آنوآنتی اکسیدانی  (0)

هاي مختلف اسانس و عصاره با پتانسیلی که در 

محققین را  يعلاقه ؛ماشک وجود داردگیاه  هاي گونه

از این است.  به منظور یک منبع طبیعی غنی، برانگیخته

جهت پایداري و  توانمیرو پیشنهاد می شود که 

 از آنها مقاومت مغز در مقابل ایسکمی یا هیپوکسی

آنتی . این مطالعه با هدف بررسی اثرات کرداستفاده 

هاي انواع هیپوکسی در هیپوکسی گیاه ماشک در مدل

 موش سوري انجام شده است.

 

 کارروش و مواد
 متانولی گیاه ماشک یآماده سازی عصاره

 (Vicia hirsuteماشک معمولی) يتازه يهابرگ     

 شهرداري دارویی باغ گیاهان از 1301در خرداد ماه 

پس از تایید  .و شستشو گردید ارومیه جمع آوري

 علوم گیاهی و کشاورزي دانشگاه ارومیه،  يدانشکده

و سپس پودر شد.  در سایه و دماي اتاق خشکها برگ

عصاره از روش سوکسله با حلال متانول  يبه منظور تهیه

توسط  ء،. حلال عصاره تحت شرایط خلاگردیداستفاده 

درجه  88 يدمادر بن ماري با  دستگاه روتاري خارج و

ساعت حرارت داده شد تا  10به مدت  ،نتی گرادسا

 مورد حیوانات. (13)کاملا خشک و تغلیظ گردد 

 آزمایش

موش سوري نر با محدوده   08در این تحقیق از 

از خانه حیوانات  استفاده گردید که گرم 23 ± 2وزنی 

 6به طور تصادفی به  بود. آنها تهیه شده دانشگاه ارومیه
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روش  3ماشک و  يز عصارهغلظت ا 2تایی ) 0گروه 

موش  0 و در این میانسنجش هیپوکسی( تقسیم بندي 

 هاموش. انتخاب شدند گروه کنترل 1براي  نیز سوري

ري حیوانات آزمایشگاهی به مرکز پرورش و نگهدا

تحت  ،هاي استاندارد نگهداري موشو در قفس لمنتق

 12ساعت روشنایی و  12شرایط نوردهی کنترل شده 

گراد درجه سانتی 22±2ریکی و دماي ثابت ساعت تا

نگهداري شدند. حیوانات قبل از انجام مطالعات به 

تطابق  را گذراندند تا تاثیر  يمدت یک هفته دوره

منفی استرس ناشی از محیط ناآشنا بر روي نتایج 

ها با پلت ي مورد نظر به حداقل برسد. موشمطالعه

رسی آزاد تغذیه شدند و به آب و غذا )پلت( دست

 داشتند.
 روش سنجش فعالیت آنتی هیپوکسی

لیت ضد هیپوکسی خفگی، جهت سنجش فعا

ماشک تهیه و دوز  يهاي مشخصی از عصارهغلظت

دقیقه  38انتخاب شد.   mg/kg 08  و mg/kg 188اولیه 

بعد از تزریق داخل صفاقی دوزهاي مورد نظر از دارو، 

مهر و موم اي دربسته وشیشه يحیوان در یک محفظه

مقداري  ازشده توسط وازلین قرار گرفت و 

توري به عنوان ي (  در پارچه3cm388آهک)حجم

موش سوري بر اثر هیپوکسی  .استفاده شد 2COجاذب 

اثر ضد  در این مطالعه، و  مرد. شدتشنج دچار 

زمان زنده بودن موش مدت صورت ههیپوکسی دارو ب

ه عنوان کنترل از نرمال سالین ب ؛ همچنینبیان گردید

( به عنوان کنترل i.p 50 mg/kgتوئین ) منفی و از فنی

  .(12،11)مثبت استفاده شد 

از  نجش فعالیت آنتی هیپوکسی خونی،به منظور س

 يعنوان عامل ایجاد کنندهه(  ب2NaNOنیتریت سدیم)

دقیقه بعد از تزریق  38هیپوکسی خونی استفاده شد. 

  ي ماشکر عصارهداخل صفاقی غلظت هاي مورد نظ

داخل صفاقی تزریق و  نیتریت سدیم به روش به حیوان،

زمان زنده ماندن در مدت اثر ضد هیپوکسی به صورت 

 مقایسه با گروه کنترل نرمال سالیـن بیان شد.

در روش سنجش فعالیت ضد هیپوکسی وابسته به  

 -عنوان عامل ایجادهگردش خون از سدیم فلورید ب

 .ابسته به گردش خون استفاده شدی وهیپوکس يکننده

دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی دوزهاي  مورد نظر  38

داخل  روش هبا دوز مورد نظر ب  NaF، هاموشدارو به 

درصد فعالیت در مقابل  سپس .صفاقی تزریق گردید

زمان زنده ماندن در مقایسه با  مدت صورتهکنترل ب

 . (12،11)نرمال سالین سنجیده  شد

 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها  روش

گزارش   Mean ± SDاطلاعات بصورت  يکلیه

  ANOVAشد. روش آماري آنالیز واریانس یک سویه 

 يو متعاقب آن آزمون نیومن کولز براي مقایسه

(  P<80/8کار رفت.  نتایج با احتمال )همیانگین ها ب

 معنی دار در نظر گرفته شد.
 

 هایافته

رات آنتی نتایج حاصل از بررسی اثمطالعه  در این     

 نشان داد که خفگی و هیپوکسی خونی، گردش خون

  mg/kg 08متانولی ماشک با دوزهاي يعصاره

در هیپوکسی خونی نسبت به گروه   mg/kg 188و

و به صورت بارزي داشت  کنترل فعالیت قابل توجهی

زمان مرگ را نسبت به گروه کنترل به تاخیر انداخت. 

زنده زمان مدت  mg/kg 08ماشک با دوز  يعصاره

  ؛افزایش داددقیقه   120/0±131/1را به  ماندن 

موجب  mg/kg 188در دوز این عصاره  همچنین

 دقیقه 08/11±008/2به  مدت زمان زنده ماندنافزایش 

بین دوزهاي تزریقی مشاهده  يداریتفاوت معن گردید.

ماشک  يعصاره mg/kg 188 دوزاستفاده از شد که در 

گروه کنترل در مدت زمان  يهاموش .بود نتیجه بهتر

دقیقه مردند. عصاره در دوز  028/8±813/0
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mg/kg188  در مقایسه با زمان زنده ماندن مدت از نظر

(. P<80/8ایجادکرد ) يداریتفاوت معن گروه کنترل،

در هیپوکسی   mg/kg 188ماشک با دوز  يعصاره

فعالیت قابل  ،روه کنترلگردش خون نسبت به گ

توجهی از خود نشان داد و به صورت بارزي زمان 

 ؛ یعنیمرگ را نسبت به گروه کنترل به تاخیر انداخت

دقیقه،  03/11±802/8را به  زنده ماندنزمان  مدت

ماشک  يعصاره mg/kg 08ز افزایش داد. در دو

با گروه کنترل مشاهده شد و  يداریتفاوت معن

 03/13±181/2کنترل در مدت زمان گروه  يهاموش

 يعصاره mg/kg 188دوز(. P<80/8دقیقه مردند)

 -به صورت قابل ملاحظه ،ماشک در هیپوکسی خفگی

 ت به گروه کنترلاي زمان مرگ را نسب

 68/33±082/1 دقیقه در مقایسه با 11/12±68/16)

. (P<80/8) به تاخیر انداختکنترل(  گروه براي دقیقه

عصاره اثرات قابل  این  mg/kg 08دوزاستفاده از در 

ملاحظه اي در تاخیر زمان مرگ نسبت به گروه کنترل 

فنی توئین بعنوان  دقیقه(. 80/30±862/1مشاهده نشد)

 (.P<80/8)گردیدکنترل مثبت استفاده 
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 ماشک بر آنتی هیپوکسی خونی در موش سوری، متانولی ی: اثر دوزهای مختلف عصاره1شکل 

001/0>P***  ینشان دهنده  (.اختلاف معنی دار با گروه کنترل استNs: not significant) 
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و  **P<01/0موش سوری، متانولی ماشک بر آنتی هیپوکسی وابسته به گردش خونی ی: اثر دوزهای مختلف عصاره2شکل 

001/0>P***  .در مقایسه با گروه کنترل معنی دار است 
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 *P<00/0متانولی ماشک بر آنتی هیپوکسی خفگی در موش سوری  یدوزهای مختلف عصاره : اثر3شکل 

 (Ns: not significant)  ت.در مقایسه با گروه کنترل معنی دار اس **P<01/0و 

 

 گیریو نتیجه بحث

 يدانه يروي عصاره العات مورسان و همکارانمط 

نشان داد که این میوه اثرات آنتی هیپوکسی  انگور

پلی فنلی به ترکیبات  مربوطکه دارد هیپوباریک خوبی 

مغز را از  و باشدمی اکسیدانی قوي آنو آنتی

هیپوباریک محافظت هاي اکسیداتیو هیپوکسی استرس

 ROS,NO,IL-6کند. هیپوکسی هیپوباریک غلظت می

هایی که تحت درمان با را در مغز بالا می برد. در گروه 

کاهش  و شدمشاهده  ROSکاهش  ؛دانه انگور بودند

 موارد کنترل بود.گروه مشابه  IL-6,MMP2غلظت 

اثرات ضد التهابی و آنتی آنژیوژنیک  بیانگر ذکرشده

 .  (10) گور استعصاره ان

ها و ترکیبات فنولی مانند فلاونوئید ،در گیاهان

ها در خنثی سازي پروآنتوسیانین وجود دارد. فلاونوئید

هاي اکسیداتیو ارض مضر واکنشرادیکال و کاهش عو

. مکانیسم عمل فلاونوئیدها براي بروز اثر ر هستندموث

اکسیدانی و آنتی هیپوکسی به صورت جمع آوري آنتی

ها، هاي آزادي مثل سوپر اکسید، آنیوندیکالرا

هاي و رادیکالهاي پراکسید چربی رادیکال

توانایی به دام  همچنین آنها د؛باشهیدروکسیل می

اندازي اکسیژن منفرد و شلاته کردن فلزات را نیز 

 ،مواد اکسیدانی این دسته از. خاصیت آنتی(16)دارند

وکسیل فراوان هاي آروماتیک و هیدروابسته به گروه

هاي که باعث به دام اندازي رادیکال است ساختار آنها

شود. فلاونوئیدهایی که گروه هیدروکسیل آزاد آزاد می

عمل جمع آوري رادیکال را بهتر انجام  ؛بیشتري دارند

 . (18)دهندمی

محتواي تام  ،ابراهیم زاده و همکاران در تحقیقات

متانولی سیاه  و هاي آبیفنولی و فلاونوئیدي عصاره

پلی فنلی  يکه عصاره شدمشخص  وولیک بررسی 

ها بیشترین محتواي فنولی و فلاونوئیدي را دارد. عصاره

هاي فلزي نیز با خصوصیات شلاته کنندگی آهن و یون

 ؛ همچنیناکسیدان ایفا کنندتوانند نقش آنتیمی

هاي زیرا یون ؛نمایندآپوپتوز و تخریب سلولی را مهار 

هاي هاي اکسیداسیون اسیدهاي واکنشکوآنزیم ،فلزي

.  به طور کلی اثر (10)چرب و مواد رادیکالی هستند 

هاي مسیر آنتی هیپوکسی در جهت افزایش آنزیم

 -فنی از است. در این تحقیق ATPگلیکولیز و میزان 
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خلق  يتوئین به عنوان عامل خواب آور و پائین آورنده

ت که میزان فعالیت اس شده و کنترل مثبت استفاده

و مقاومت در  ترمصرفی را کم ATPاکسیژن و  ،سلولی

توئین مانند . فنی(10) برابر هیپوکسی را بیشتر می کند

هاي عصبی را هاي سلولغشا ،سایر مشتقات هیدانتوئین

فعالیت تشنجی را  ،هاي عصبیطی تولید تکانهتثبیت و 

ز هاي سدیم ابا افزایش خروج یا کاهش ورود یون

 کندغشاهاي سلولی در قشر حرکتی مغز محدود می

توئین با طبیعی کردن ورود سدیم به . فنی(28)

هاي ناشی از هاي پورکنژ در بیماران دچار آریتمیرشته

دیژیتال، اثر ضد آریتمی خود را اعمال می کند. این 

کلونیک و _دارو براي کنترل حملات تشنجی تونیک

 .(11) پارشیال به کار می رود

 ؛دست آمدهب ي حاضرمطالعهاز نتایجی که با  

متانولی  يمشخص گردید که بعد از تزریق عصاره

مدت تغییر بارزي در  ،هاي متفاوتماشک با غلظت

زمان زنده ماندن حیوان در مقایسه با گروه کنترل 

عصاره در هیپوکسی این استفاده از . شودمیمشاهده 

گروه  يهاو موشنشان داد  را اثرات بارزي ،خونی

 نتایج مردند. 813/0±028/8کنترل در مدت زمان 

در استفاده کرده بودند؛ ماشک  يعصاره ی که ازگروه

 -دربر را ايهاثرات قابل ملاحظ ،مقایسه با گروه کنترل

 يعصاره   mg/kg 188و  mg/kg 08داشت. دوزهاي

زمان مرگ را به  ،متانولی ماشک در هیپوکسی خونی

دقیقه به   08/11± 008/2و  120/0± 131/1ترتیب 

تاخیر انداختند. این فعالیت از لحاظ آماري نسبت به 

 (. P<80/8گروه کنترل بارز بود )

نشان  هیپوکسی وابسته به گردش خونآنتی نتایج

عصاره، ترکیب موثرتري بوده  mg/kg 188 دوز داد که

زمان زنده ماندن مدت این ماده به صورت بارزي  است.

دقیقه نسبت  03/11±8020/8)ل ا نسبت به گروه کنترر

افزایش  (دقیقه در گروه کنترل   08/18±100/1به 

 متانولی ماشک در دوز ي.  عصاره(P<80/8)داد می

mg/kg 08  دقیقه   03/13±181/2براي مدت زمان

این اثرات نسبت به گروه  ؛ها را زنده نگه داشتموش

 .(P<80/8)کنترل بارز بوده است

 یتمامدر  نتایج هیپوکسی خفگی با توجه به

فعالیت قابل  ،هاي تست شده نسبت به گروه کنترلدوز

 متانولی در دوز يعصاره .نشان داده شدتوجهی 

mg/kg 188 موثرترین ترکیب بوده است. این ترکیب به

 مان مرگ را نسبت به گروه کنترل صورت بارزي ز

   68/33±082/1دقیقه در مقایسه با    11/12±68/16)

. (P<80/8)تاخیر انداخت  ( بهدقیقه براي گروه کنترل

زمان زنده ماندن را  مدت عصارهنیز  mg/kg 08در دوز

افزایش  (دقیقه نسبت به گروه کنترل 862/1±80/30)

تست هیپوکسی گردش خونی که در  (. P<80/8داد )

متانولی  ياثرات عصاره ؛این مطالعه انجام گرفت

طور که همان کرد.بررسی را مسمومیت ماشک بر این 

مدت زمان این عصاره  ؛در بخش نتایج مشخص شد

این افزایش  توانمیدهد. حال را افزایش میزنده ماندن 

بهبود  علت اول، .را در دو علت  مورد بررسی قرار داد

و به تعویق افتادن زمان مرگ اکسیژن رسانی  وضعیت

اند به دلیل کاهش لیز شدن هموگلوبین توکه میاست 

در خون یا در اثر آزاد شدن هموگلوبین ذخیره از مغز 

دوم نیز افزایش توان مقاومت سلول علت استخوان باشد.

. بیشترین عامل دخیل در استدر برابر هیپوکسی 

 ،ها وجود فلاونوئیدزمان زنده ماندن موش مدت افزایش

یاه و وجود ترکیباتی اکسیدان دیگر در گترکیبات آنتی

هاي حیاتی را افزایش است که خون رسانی به اندام

 دهند. می

در بررسی اثر ضد هیپوکسی گزنه که توسط 

 را بخشی -علت اثر آنان ؛بورکوا صورت گرفت

ها و ها و اریتروسیتافزایش میزان لکوسیت

گزنه  . اثرات آنتی هیپوکسیکردندهموگلوبولین ذکر 
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آنتی پراکساید و مهار  ،اکسیدانیرا به خواص آنتی

دهند که از کردن زنجیره پراکسیداسیون چربی ربط می

جلوگیري ها در برابر هیپوکسی تخریب و مرگ سلول

 اثر رسانی نیز درمکانیسم خونافزایش علاوه بهد. کنمی

. (21)باشدمی توسط گزنه تولید هموگلوبینتحریک 

دل خفگی، فعالیت آنتی هیپوکسیک خوبی در سه م

هیپوکسی خونی و هیپوکسی وابسته به گردش خون از 

توسط اسلامی و  Hypericum scabrum Lگیاه 

در مدل هیپوکسی . همکاران گزارش شده است

 در مقادیر مذکور گیاهي عصاره ،خفگی يوسیلههب

mg/kg 80/8  26را از  مدت زمان زنده ماندن 0/62تا 

؛ قیقه افزایش دادد 633ه کنترل به دقیقه براي گرو

 در دوز این گیاهاستفاده از ، در دو روش دیگر همچنین

mg/kg 20/31  مدت تر شدن طولانی موجب 088تا

گردید  دقیقه 22دقیقه به  0از حدود  زمان زنده ماندن

(881/8<Pاین اثر می .) تواند ناشی از خواص

 .(12)اکسیدانی گیاه باشد آنتی

 

 تشکر و قدردانی

مراتب قدردانی و تشکر  ،نویسندگان مقاله بدین وسیله

خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

اي این و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه که در اجر

 ابراز می دارند. ؛تحقیق ما را همراهی کردند
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Abstract  

Backgrounds and Aim: Hypoxia brings about detrimental changes in the correct structure 

and function of the brain. Accordingly, any medication (or compound) which results in the 

stability and strength of the brain upon hypoxia or ischemia, would be highly remarkable 

medically.  

Anti-hypoxia compounds are effective in treatment and prevention of this problematic. 

Hypoxia brings significant changes to the activity of various enzymes in body, hence 

discovering medical solutions which decrease the death rate seems necessary. 

Material and Methods: This study analyzes anti-hypoxia activity with a two-extract 

concentration through three standard methods in hypoxic mice. In this study 80 male mice are 

divided into three groups. 

Results: In the anti-hypoxia of blood analysis, an intraperitoneal injection through NaNO2 in 

the control group,results in the death rate of 8.013±0.827 during the study. Comparing to the 

control group, both groups of Vicia hirsuta methanol extract had significant impacts 

(p<0.05). In hypoxic blood circulation, the intraperitoneal injection of NaF yields significant 

results. The compound was more effective at a 100 mg/kg dosage. Extract at a dose of 50 

mg/kg increased the survival (p<0.05). In the hypoxic asphyxia, placing the animals in a 

sealed glass container brings on noticeable results. At a dosage of 50 mg/kg of methanol 

extract of Vicia hirsuta and at a dosage of 100 mg/kg (p<0.05) mice were kept alive, and 

comparing to the control group, these results were revealing and remarkable. 

Conclusion: according to the results the anti-hypoxia effects of Vicia hirsute extract was 

favorable. 
Keywords: Anti-hypoxia, Vicia hirsute, Antioxidants, Mice. 
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