
CCA2A

رجائی پوردکتر،1مرضیه شاهانی منجمیدکتر،1کهین 2رامش

ایران،1 اصفهان، اسالمی، آزاد دانشگاه فالورجان، واحد بیوشیمی، گروه فالورجان،شناسیزیستگروه)2) آزاددانشگاه،واحد

ایاسالم اصفهان، مکاتبه،رانی، نویسندهنشانی مسئولي ایران:ي اصفهان، اسالمی، آزاد دانشگاه فالورجان، واحد بیوشیمی، ،گروه

شاهانیدکتر e-mail:shahanipur_k@yahoo.comپور؛کهین

LDLL

CC

A2A

A2ACC

LDLL

ppA2A

Cpp

CA2A

کلیدي واکنش:واژگان پروتئین فسفولیپازCگرکیناکرین، هیپرکلسترولمی، لیپیدي، پروفایل ،2Aلیموترش خرگوشک، گل ،
مقاله اصالحیه29/4/98:دریافت دریافت مقاله23/10/98:ـ پذیرش 28/10/98:ـ

مقدمه

مهم از یکی درهیپرلیپیدمی دخیل فاکتورهاي ریسک ترین

بیماري شدت و قلبیشیوع آترواسـکلروزیس-هاي و عروقی

بیماريآ1.است دسته از اسـتترواسکلروز عروقی قلبی هاي

لیپیدها تدریجی رسوب با شریانکه در کلسیم بـزرگو هـاي

می شـرکتسـلول2شـود.ایجاد تهـاي در پـالكکننـده شـکیل

ماهیچـهســلول(مونوسـیت،آترواسـکلروز صــاف،هـاي اي

جملـهTلنفوسیت از مختلـف مـواد از زیـادي مقـدار تولیـد (

ــوکین ســیتوکین،6اینترل کمپلمــان، ــروتئینهــا،فاکتورهــاي پ

نیتریکC(CRP)iگرواکنش مـیو تحریک را 3-5کننـد.اکساید

یکـدیگر بـا آترواسـکلروز در مختلفی عوامل اینکه به توجه با

i- C-Reactive Protein
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می نمیدرگیر و بوده پیچیده آن فرآیند عامـلشوند، یک توان

کرد. مشخص آن براي اصلی فمصرینکهابهتوجهبا6خطر

ــتموجوشیمیاییيهادارو جهـــ -قلبیيهاريبیمانمادرد

بهیشاگرالذ،میباشددمتعدجانبیارضعودارايقیوعر

بیماانمادرايبرییدارونگیاهاازدهستفاا چنانهمهاريین

ا7است.یشافزابهرو یافتنرویناز براي باییداروهاتالش

ط جـانبو)یاهی(گبیعیمنشأ عـوارض نظـربـهیـدمفیبدون

همچنـرسـدیم برخـیقـاتتحقین. کـه اسـت داده ازینشـان

خواصیاهانگ میبا کنتـرل یمتنظـیداسـیون،اکسیـزانچون

مرحلـههايیچرب مهـار بـه قـادر التهابـات، کـاهش و خـون

حتیلتشک طریشرفتپیو از هـايیسممکانیقآترواسکلروز

کنترل مثل درین(اولـیچربـهايرگهتشکیلمختلف مرحلـه

آسشر هستند.يهایبوع آتروژنز)

ــفولیپازهاي ــزرگ2Aفس ب از ــی ــانوادهیک خ ــرین ــايت ه

میآنزیم تشکیل را لیپولیتیک بههاي و قدرتشـاندهند واسطه

موقعیـت در اسـتري پیونـد هیـدرولیز تسریع از SN-2براي

ــفولیپیدها، وگلیسروفســـ ــرب چـــ ــیدهاي اســـ ــاخت ســـ

می توصیف 8-10شوند.لیزوفسفولیپیدها

CRPاز و ــاب الته ــد فرآین ــراي ب ــدار پای ــانگر نش ــک ی

ارزشپــروتئین کــه اســت حــاد مراحــل در شــده تولیــد هــاي

بیمــاري ریســک قلبــیپیشــگویی مــی-هــاي دارا را -عروقــی

سلول11،12CRPباشد. فسفولیپیدهاي به اتصال آسیببا هاي

فعال جهت ایندیده مصرف افزایش و کمپلمان سیستم سازي

توسطسلول سـلولها تحریـک آنـدوتلیالماکروفاژهـا، هـاي

ــول مولک ژن ــان بی ــراي ژنب ــان بی ــاهش ک و چســبنده ــاي ه

مـینیتریک آترواسـکلروز خطـر افزایش باعث سنتاز -اکسید

مکانیسـم6اینترلوکین13شود. بـا چربـی بافت از هـايمشتق

ــزایش اف و ــاز لیپ ــوپروتئین لیپ ــت فعالی کــاهش ــر نظی متعــدد

ماک توسط چربی تريبرداشت رهاسازي و گلیسـریدروفاژها

می اثر بدن متابولیسم مشتقi(QNC)کیناکرینگذارد.بر یک ،

فارمـاکولوژیکیآکریدون اثـرات اسـت. آب در QNCمحلول

نوکلئیـک سـنتز مهـار اتصـالشامل طریـق از وDNAاسـید

ضـد مهــاراثرهـاي دلیـل بـه پالکـت ضـد و پروسـتاگالندین

ضد2Aفسفولیپاز فعالیت پالکتو تجمع مهار ولیپولیتیک، هـا

نوتروفیل درونی استتجمع 14-16.ها

i- Quinacrine

ورباســکیوم علمــی ــام ن ــا ب خرگوشــک ــا ی مــاهور iiگــل

حدودبزرگ و است میمونیان گل خانواده از طبقه 2500ترین

دارد. التهـاب،17،18گونه ضـد چـون اثرهـایی داراي گیـاه ایـن

مشـکالتضد کننـدگی درمان و ضدتومور و19تنفسـیسرفه،

آنتی خواص لیموترشمی20اکسیدانیداراي گیـاهiiiباشد. ایـن

فالونوئیدها، نظیر مهمی بسیار مغذي مواد -ویتـامینمحتوي

است. کارتنوئیدها و لیمونوئیدها 21ها،

الوکانی پژوهشی سالivدر در همکاران گـزارش2013و

روزانــه مصــرف کــه، آب10يکردنــد در لیمــوترش درصــد

موشآشامید مدتنی به صحرایی سـطح5هاي توانست هفته

و تـام مالحظـهLDLکلسترول قابـل طـور بـه کـاهشرا اي

سـالمطالعه22دهد. در همکاران و کبیري داد2010ي نشـان ،

از برخـی و لیپیـدها سـطح کـاهش با خروس تاج عصاره که،

جلـوگیري آترواسـکلروز پیشرفت از بیوشیمیایی فاکتورهاي

سـالال23کند.می در همکاران و کـه،2013گازار دادنـد نشـان

دوزهـاي4مصرف با زعفران آبی عصاره و200،400هفته

موشمیلی600 در بدن وزن کیلوگرم بر صـحراییگرم هـاي

بر مطلوبی تريتاثیر لیپیـدسطوح و تـام کلسـترول گلیسرید،

مصرفی دوز با گروه در که دارد تـاثیرمیلی600تام این گرم

ــ ــود.بیش ب ــوش24تر خرگ روي ــر ب ــه ک ــی پژوهش ــايدر ه

گیـاه عصـاره گرفـت، انجـام Artemisiaهیپرکلسـترولمیک

absinthiumمعنـی کاهش تـريتوانست سـطح در را -داري

شـاخص همچنـین نمایـد، ایجـاد خـون کلسـترول و گلیسرید

صـورت بـه مـذکور گیـاه خورانـدن بـا نیـز آترواسکلروتیک

سطح و شده کاهش دچار معنیHDLفاحش راافزایش داري

گروه اسـت.در داده نشـان تیمار تحت فعـالترکیبـات25هاي

ــاهب گی ــوژیکی روغــنیول از عمــدتاً ي،ضــروريهــاترخــون

اسـیدهافالوونوئین،کومار ویلتشـکیـکفنولیدهايو شـده

ترکیبیاصل استراگيضـروريهـاروغنترین ولــــــآن،

)(Estragolقبلـی.دباشـیمـیکولکـاویلمتیا تحقیقـات در

نسـبت میـزان روي بر فالونوئیدها حاوي گیاهان مثبت اثرات

HDL/LDL.اسـت گردیده مـواد26اثبات حضـور بنـابراین

عصــاره ترکیــب در مطالعــهمشــابه در اســتفاده مــورد هــاي

روي بـر مثبـت اثـرات ایجاد بر دلیلی بتواند شاید نیز حاضر

هم باشد. نظر مورد فاکتورهاي شـدهمقادیر مشـخص چنـین

باعث دارویی گیاهان از آمده دست به فالونوئیدهاي که است

ii- Verbascum
iii- Citrus limon (L.) Burm
iv- Olukanni
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آنزیم فعالیت مـیHMG-COAکاهش ازردوکتـاز و شـوند

نگه پایین سرم در را آن مقدار کلسترول بیوسنتز مهار طریق

میگزارش27دارند. گیاهان ترکیبات که دارند وجود نیز -هایی

متابولیسم تعدیل طریق از ازلیپوپروتئینتوانند ویـژه بـه هـا

گیرنــده روي بــر عمــل بهبــودLDLهــايطریــق باعــث

را آن ــت برداش ــزان می ــه نتیج در و ــده ش ــترولمی هیپرکلس

دهند. 28افزایش

ــه مطالع ــابراین، ــهبن مقایس ــدف ه ــا ب ــر حاض ــري اث ي

وآنتی پوست خرگوشک، گل هیدروالکلی عصاره اسکلروتیک

بـرآب کینـاکرین داروي و خـون،لیموترش لیپیـدهاي غلظـت

ــروتئین فســفولیپازCگــرواکــنشپ فعالیــت ســطح در2Aو

گرفت.موش صورت ویستار نژاد نر هاي

روش و هامواد

کـد با حاضر .1397،008IR.IAU.FALA.RESمطالعه

ــه کمیت تصــویب ــه واحــدب اســالمی آزاد دانشــگاه اخــالق ي

است. رسیده فالورجان

از تجربی، پژوهش این نرنـژادسر25در صحرایی موش

متوسط وزن با از180-200ویستار کـه شـد اسـتفاده گـرم

حیوان پرورش اسـالمیبخش آزاد دانشگاه آزمایشگاهی هاي

موش گردید. تهیه فالورجان بـاواحد سـازگاري منظور به ها

حیـوان النـه در هفتـه، یک مدت به آزمایشـگاهیمحیط، هـاي

فالورجان، واحد اسالمی آزاد اسـتاندارددانشگاه شـرایط در

دماي سانتی25با ودرجه مناسـب تهویه نور، رطوبت، گراد،

نگه کافی غذاي و آب به شـدند.دسترسی پایـانداري از پـس

موش محیط، با سازگاري بهدوره شـامل5گروه5ها تایی

دریافت که شاهد وکنندهگروه بـود معمـولی غـذایی رژیـم ي

دریافت که آزمون گروه پرچـربکننـدهچهار غـذایی رژیـم ي

تقسیم شدند.بودند، بندي

هیپرکلسـترولمی ایجاد براي پرچرب غذاي تهیه منظور به

موش در5/1ها،در را پودرکلسـترول روغـن5/3گـرم گـرم

با و نموده حل شده گرم مخلـوط95دنبه مـوش غـذاي گـرم

مدت به و موش2کرده به شد.ماه داده 23ها

کمب جبران منظور موشبه در ویتامین درود روز چند ها

آن به سبزیجات و هویج اصلی، غذاي بر عالوه دادههفته ها

شد.می

اطمینان2 جهت پرچرب، رژیم با تغذیه شروع از پس ماه

موش شدن هیپرکلسترولمیک نمونهاز نوبت یک ازها، گیري

آن نمونهچشم لیپیدي پروفایل میزان و گرفته صورت هاها

شد.گاندازه یري

ــل گ ــدروالکلی هی ــاره عص ــه تهی ــراي ب ــاره: عص ــه تهی

بـه اصـفهان استان طبیعی ازمرکزمنابع گیاه ابتدا ، خرگوشک

عصاره گردید. شناسایی و تهیه خشک ازصورت پـس گیـري

اتـانول حـالل کمـک با و خیساندن روش به گیاه، شدن پودر

خشـک70 از پـس نیـز لیمـوترش پوسـت شـد. انجام درصد

آس بـهشدن، روزانـه و آمـده در پودر صورت به و شده یاب

بـه و شـده مخلـوط فیزیولـوژي سـرم بـا نظـر مـورد میزان

مـیموش خورانـده بـهها و روزانـه هـم لیمـوترش آب شـد.

مـی تهیـه دستی بـهصورت نظـر مـورد میـزان بـه و گردیـد

میموش تزریق شد.ها

موش بودن هیپرکلسترولمی از اطمینان از تزریقبعد ها،

مدتعصاره به گرفت:1ها انجام زیر صورت به و ماه

دریافت1 گروه این در حیوانات شاهد: گروه يکننده)

بودند. فیزیولوژي سرم

تجربی2 گروه موش1) که: شده هیپرکلسترولمی هاي

میزان به روزانه را لیموترش ازايلیترمیلی5/2آب به

بدن وزن دریافکیلوگرم صفاقی داخل صورت کردند.به ت

تجربی3 گروه موش2) کـه: شـده هیپرکلسـترولمی هـاي

میـزان بـه روزانـه را خرگوشک گل هیدروالکلی 800عصاره

بدنمیلی وزن کیلوگرم ازاي به صـفاقیگرم داخل صورت به

کردند. دریافت

تجربی4 گروه موش3) کـه: شـده هیپرکلسـترولمی هـاي

میـزان بـه روزانـه را کیناکرین ازايلـیمی6داروي بـه گـرم

بدن وزن کردند.کیلوگرم دریافت گاواژ صورت به

تجربی5 گروه موش4) که: شده هیپرکلسترولمی هاي

میزان به روزانه را لیموترش خشک پوست 500پودر

بدنمیلی وزن کیلوگرم ازاي به دریافتگرم گاواژ صورت به

کردند.

ي:ریگخون

آخر48 از پس خونقیتزرنیساعت شـد.يریـگ، انجـام

بهموش مادهیمخلوطيوسیلهها کتـامهوشیبياز نیکننـده

زادرصــد10 درد ضــد مــاده ســرنگدرصــد2نیزیــلیو بــا

صوینیانسول صفاقرتبه بـههوشیب،یداخل سـپس شـدند.

آنتریلیلیم10زانیم قلب شداز گرفته خون جـداوها از پس

انتقالسرميساز لولهبهآنو سـرمدورفاپنيهاداخل هـا،

اندازه زمان دمايریگتا در سانت-70يفاکتورها گرادیدرجه

ند.شديدارنگه
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شاخص پروفایـلسنجش بررسی جهت بیوشیمیایی: هاي

تـري میزان شامل تـام،لیپیدي، کلسـترول وHDLگلیسـرید،

LDLکیت واز شـد اسـتفاده طب پیشتاز شرکت ساخت هاي

اتوآنـاالنمونه دستگاه با گرفتنـد.ها قـرار سـنجش مـورد یزر

اینترلـوکین فاکتورهاي االیـزايCRPو6سنجش روش بـه

کیت از استفاده با و شـرکتساندویچی سـاخت ایسـتهـاي

حساسیتiبیوفارم اینترلـوکین92/4با براي لیتر بر نانوگرم

برايمیلی008/0و6 لیتر بر جهـتCRPگرم و گرفت انجام

فسفولیپاز فعالیت و2Aسنجش سـاندویچی االیزاي روش از

ــوري البرات ــوژي تکنول ــی بیواس ــرکت ش ــاخت س ــت ــاiiکی ب

میلی01/0حساسیت بر میزاننانوگرم شد. استفاده CVلیتر

ــت کیـ ــام تمـ ــراي ــورتبـ صـ ــه بـ ــتفاده اسـ ــورد مـ ــاي هـ

CV(%)=SD/meanX100.باشد می

آماري: جمعدادهتحلیل شدههاي نرمآوري کمک افـزاربا

SPSSمعنـی21نسخه سـطح و شـده آماري 95داريتحلیل

آزمون تمامی در شـد.درصد گرفته نظر در مقایسـهها بـراي

گروه بین پارامترها از یک هر مطالعـهمیانگین مـورد 5(هـاي

اسـترپ)،)گروه (بوت فرضیات آزمون اسـتفادهLSDوiiiاز

نمونــه روش یــک فرضــیات آزمــون کــه تکــراريشــد گیــري

باشد.می

هایافته

مدت به پرچرب رژیم دریافت آترواسکلروز: ماه2ایجاد

گروهتوانست تريدر افزایش سبب نظر مورد گلیسرید،هاي

کاهشLDLکلسترول، باHDLو مقایسه در خون سرم در

شود، بودند کرده استفاده معمولی غذایی رژیم از که گروهی

میکه موشانتظار در آترواسکلروز القاي سبب گرددهارود

).1(نمودار

(-1نمودار لیپیدي پروفایل تغییرات میانگین گروهHDLوTG،Cho،LDLمقایسه در میان) (خونگیري بررسی مورد هاي
دوره).

شاخص عصارهتغییر دریافت از پس بیوشیمیایی هـاهاي

میـــــزان بـــــه کینـــــاکرین داروي دریافـــــت دارو: 6و

میـزانگرم/کیلوگرممیلی بـه لیمـوترش پوسـت پودر 500و

معنیمیلی کاهش موجب فاکتورهـايگرم/کیلوگرم ،LDLدار

CRPــفولیپاز فس ــت فعالی ــدار2Aو مق ــزایش اف درHDLو

گروهگروه سایر و شاهد گروه به نسبت تیمار تحت هايهاي

(نمودارهاي گردید تیمار ).4،3،2تحت

به خرگوشک گل هیدروالکلی عصاره 800میـزاندریافت

آبمیلــــی و ــوگرم ــزانگرم/کیلــ میــ ــه بــ ــوترش 5/2لیمــ

معنیمیلی کاهش باعث تريلیتر/کیلوگرم فاکتور گلیسـریددار

گــروه و شــاهد گــروه بــا مقایســه در گــروه دو ایــن هــايدر

شـد.دریافت لیمـوترش پوست پودر و کیناکرین داروي کننده

ــري ت غلظــت ــانگین می دیگــر ــارت عب ــه گــروب در هگلیســرید

بادریافت مقایسه در خرگوشک گل هیدروالکلی عصاره کننده

گروه معنـیسایر کاهش تیمار تحت سـههاي (بـا یافـت داري

دریافت لیمـوترشگروه خشک پوست کیناکرین، داروي کننده

معنی تفاوت کنترل معنیو تفاوت هیچ داشت). بینداري داري

تـري غلظت دریافـتمیانگین گـروه در سـرم کننـدهگلیسـرید

دریافـت گروه با خرگوشک گل هیدروالکلی آبعصاره کننـده

نشد. مشاهده لیموترش
i- EASTBIOPHARM
ii- Bioassay Technology Laboratory
iii- Bootstrap
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معنی تفاوت کلسترول فاکتور مورد میانگیندر بین داري

نبود.گروه موجود مختلف هاي

ــت غلظ ــانگین ــتLDLمی دریاف ــروه گ دارويدر ــده کنن

گـروه سایر با مقایسه در کـاهشکیناکرین تیمـار تحـت هـاي

گــروهمعنــی در فــاکتور ایــن میــانگین ــین همچن یافــت. داري

ازدریافت بعـد تیمـار (دومـین لیمـوترش خشک پوست کننده

ــت دریاف ــروه گ دو ــا ب دادن) ــاهش ک ــر نظ از آبدارو ــده کنن

ــاوت تف ــک خرگوش ــل گ ــدروالکلی هی ــاره عص و ــوترش لیم

داد.معنی نشان دار

غلظــت ــانگین دریافــتHDLمی گــروه پوســتدر ــده کنن

لی دریافــتخشــک شــاهد، گــروه ســه بــا آبمــوترش ــده کنن

خرگوشـک گـل هیـدروالکلی عصـاره و )P>05/0(لیموترش

معنی (نمودارتفاوت داشت ).2دار

نمودارهايهمان در که اسـت،4و3طور شده داده نشان

فسفولیپاز آنزیم فعالیت غلظـت2Aمیانگین میـانگین CRPو

بـا و بـوده بیشـترین شـاهد گروه تفـاوتگـ4در دیگـر روه

فسفولیپازمعنی آنزیم فعالیت میانگین دیگر طرف از دارد. دار

2Aغلظت دریافتCRPو گروه کیناکریندر داروي درکننده

گـروه با دریافـتهـايمقایسه وشـاهد، لیمـوترش آب کننـده

معنـی تفـاوت خرگوشک گل هیدروالکلی داشـتعصاره داري

)05/0<.(Pمعن تفاوت بیهیچ آنـزیمداري فعالیت میانگین ین

غلظـــت2Aفســـفولیپاز میـــانگین گـــروهCRPو در ســـرم

دریافـتدریافت گروه با کیناکرین داروي پوسـتکننده کننـده

نشد. مشاهده لیموترش خشک

(-2نمودار لیپیدي پروفایل تغییرات میانگین گروهHDLوTG،Cho،LDLمقایسه در بررسی) مورد هاي
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فعالیت-3نمودار میانگین گروهPLA2مقایسه بررسیدر مورد هاي

معنی تفاوت **) شاهد با مقایسه در معنی*).>001/0Pدار شاهدتفاوت با مقایسه در )،>05/0P(دار

معنی† (تفاوت کیناکرین داروي با مقایسه در )>05/0Pدار

غلظتمقایسه-4نمودار گروهCRPمیانگین بررسیدر مورد هاي

معنی تفاوت **) شاهد با مقایسه در معنی).>001/0Pدار تفاوت *) شاهد با مقایسه در ).>05/0Pدار

معنی† (تفاوت کیناکرین داروي با مقایسه در )>05/0Pدار

نمودارهمان در که میـزان5طور اسـت، شـده داده نشان

اینترلو گروه6کینفاکتور از کدام هیچ گـروهدر بـه نسبت ها

معنی تغییرات نتیجـهداريشاهد دیگر عبارت به است. نداشته

معنANOVAآزمون تفاوت بـهیعدم ولی داد. نشان را دار

C
R

P

لی
می
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وگ
نان
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که این بـهP=086/0دلیل پـس05/0تقریبا بـه بـود، نزدیـک

این میانگین تفاوت آزمون، پس نتیجه و کرده مراجعه آزمون

دریافتف گروه در را بـااکتور لیمـوترش خشـک پوست کننده

معنآب را همیلیموترش داد. نشان فاکتوردار این تفاوت چنین

دریافـت گـروه گــروهدر بـا لیمــوترش خشـک پوسـت کننــده

معندریافت تقریبا کیناکرین داروي بود.یکننده دار

بررسیگروهدر IL-6غلظتمیانگینمقایسه-5نمودار مورد هاي

معنی† (تفاوت لیموترش خشک پوست با مقایسه در )>05/0Pدار

بحث

مطالعه تجویزدر حاضر، هیدروالکلی30ي عصاره روزه

آب و خرگوشــک مــوشگــل از گــروه دو بــه هــايلیمــوترش

تري سطح کاهش موجب شده شـدههیپرکلسترولمی گلیسرید

خشـک پوست و کیناکرین داروي تجویز دوو بـه لیمـوترش

موش از دیگر سطحگروه کاهش موجب هیپرکلسترولمی هاي

LDLفسـفولیپاز آنزیم فعالیت میانگین ،2Aغلظـت وCRPو

غلظتهم میانگین افزایش هیچHDLچنین تجویز ازشد. کدام

و کلسـترول غلظت میانگین کاهش یا و افزایش باعث تیمارها،

است.6اینترلوکین نشده

ــ نت ــاس اس ــر ــهب مطالع دارويایج ــرف مص ــر، حاض ي

معنــی کــاهش لیمــوترش پوســت پــودر و درکینــاکرین داري

فسفولیپازLDL،CRPغلظت فعالیت ،2Aافـزایش همچنین و

غلظتمعنی در دیگرHDLداري و شاهد گروه با مقایسه در

همگروه است. کرده ایجاد هیپرکلسترولمیک نتـایجچهاي نـین

می عصانشان مصرف که خرگوشـکدهند گل هیدروالکلی ره

آب معنـیو کـاهش باعـث تـريلیموترش دودار در گلیسـرید

مـوش از گـروهگروه بـا مقایسـه در هیپرکلسـترولمیک هـاي

گـروه دیگـر و فاکتورهـايشاهد میـزان امـا اسـت. شـده هـا

اینترلوکین و گروه6کلسترول از کدام هیچ بـهدر نسـبت هـا

معنی طور به شاهد تغیگروه مـوثرداري نقش است. نکرده یر

لیمـوترش و خرگوشـک گـل هیـدروالکلی درعصاره بایـد را

کرد. بررسی گیاهان این ترکیبات

در همکاران و گونـه2004تاتلی عصاره اصلی -ترکیبات

سـاپونین فالونوئیـدها، را: ورباسـکوم ایریدوئیـدها،هاي هـا،

ــل ــوترپنفنی مون ــد، گلیکوزی ــد ــتروئیداتانوئی اس ــد، ،گلوکوزی

و کـاروتن تـانن، چـرب، اسـید فنـل، اسید آلکالوئید، اسپرمن

کردنـد. گـزارش سـال29غیره در نیـز همکـاران و 2019لـین

مهمـی بسیار مغذي مواد محتوي لیموترش که کردند گزارش

ویتــامین فالونوئیــدها، کارتنوئیــدهانظیــر و لیمونوئیــدها هــا،

مطالعـه30است. که آنجا آترواسـکلراز جدیـد یـکهـاي را وز

نموده معرفی التهابی ازبیماري یکـی اینکـه بـه توجه با و اند،

خاصـیتترکیب اسـت، فالونوئیـد گیـاه دو هر در اصلی هاي

مـی را گیـاه دو ایـن فالونوئیـدهايآترواسکلروزي بـه تـوان

آن در داد.موجود ارتبـاط بزرگتـرینها از یکـی فالونوئیـدها

کهگروه هستند طبیعی ترکیبات مـیهاي فنـولی ترکیب -جزء

و31باشند دارویـی خـواص خـاص، فیزیولـوژي خاطر به که

IL
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آن دارنـد.نقش اهمیـت بسـیار سـالمتی در فالونوئیـدها32ها

ــی ویژگ ــدداراي ض ــی، ویروس ــد ض ــی، میکروب ــد ض ــاي ه

تقویت اکسیدانیآترواسکلروزي، ضد دیابتی، ضد قلبی، کننده

هستند. التهابی ضد مهمـیفالونوئیدها33،34و عامـل عنوان به

پالکـت تجمـع لیپیـدها، پراکسیداسیون مهار کنتـرلجهت هـا،

مــویرگ ــذیري نفوذپ و ــتشــکنندگی فعالی ــا، ــیه آنزیم هــاي

شـده شناخته لیپواکسیژناز و آنسیکلواکسیژناز ایـنانـد. هـا

آنتی اثرات خاطر به را حذفاعمال قدرت و کننـدگیاکسیدانی

میرادیکال انجام آزاد 35،36دهند.هاي

ــالیزدر آن ــون ــیاتLSDآزم فرض ــون آزم ــاهش،و ک

میانگینمعنی در وتريداري افزایشLDLگلیسرید HDLو

گروه شـد.هابین دادمشاهده نشـان حاضـر بررسـی نتـایج

آب و خرگوشک گل هیدروالکلی عصاره بـهتزریق لیمـوترش

موش از گروه تـريدو سـطح هیپرکلسترولمی، گلیسـریدهاي

گ طورروهدر به شاهد گروه با مقایسه در را، تیمار تحت هاي

شـاهدمعنی گروه به نسبت آن میزان و است داده تغییر داري

است یافته ).P=001/0(کاهش

براي کیناکرین داروي تجویز که داد نشان نتایج همچنین

موش از گروه هیپرکلسترولمیک کلسترولــهاي سطح ی،

LDLدرمان تحت گروه در گروهرا به نسبت دارو این با

گروه بقیه و دریافتشاهد گروه جز به پوستها پودر کننده

معنی طور به کاهشلیموترش سبب و داده تغییر LDLداري

است نشان).P=001/0(شده نتیجه کهدهندهاین است آن ي

کیناکرینهايترکیب مانند هم لیموترش پوست در موجود

کاهشتوانسته سبب گردند.LDLاند

نشـان پوسـتيدهنـدهنتایج پـودر تجـویز کـه اسـت آن

مـوش از گـروه یـک بـراي گـاواژ صـورت به هـايلیموترش

کلسـترول سـطح تحــتHDLهیپرکلسـترولمی، گـروه در را

گروه بقیه و شاهد گروه با مقایسه در گـروهتیمار جـز بـه ها

معنـیدریافت طور به کیناکرین داروي دادهکننده تغییـر داري

افزایش سبب استHDLو هـم).P=015/0(شده نتیجـه این

کـهنشان اسـت کیناکرین و لیموترش پوست مشابه اثر دهنده

توانسته دو میـزانهر مشـابهی طور به افـزایشHDLاند را

دهند.

گروه بین کلسترول میانگین بررسـی،مقایسه مـورد هـاي

معنـی نـدادتفاوت نشـان عبـار.)P=583/0(داري گـردیتبـه

گروه در بودهمیانگین مشابه تقریبا مختلف حـاکیهاي این و

کــه اســت آن گــلاز هیــدروالکلی عصــاره دارو، تجــویز

آب بـهخرگوشک، لیمـوترش خشـک پوست پودر و لیموترش

وموش بـوده مشـابهی تقریبا اثر داراي هیپرکلسترولمی هاي

گروه در کلسترول گـروهسطح بـه نسـبت تیمـار تحـت هـاي

تغ چشمشاهد است.ییر نداشته گیري

سـال در همکـاران و مطالعـه2010ایپک قبلـیطـی هـاي

داراي گیــاه ایــن کــه، دادنــد نشــان مــاهور گــل گیــاه دربــاره

سـاپونینترکیب ورباسـکوزید، شـامل گانـه هشـت هـا،هـاي

ــد ایریدوئی و ــتروئیدها اس ــدها، فالونوئی ــالپول، کات ــوبین، اک

اسـت. آلکالوئیـدها و ازآن37گلیکوزید یکـی کردنـد ثابـت هـا

اتانوئیـدترکیب فنیـل ماهورگلیکوزید گل گیاه گانه هشت هاي

آنتـی خـواص بـر عالوه که ضـداست خاصـیت و اکسـیدانی

درد ــد ضـ ــیت خاصـ داراي و... ــیکی سیتوتوکسـ و ــابی التهـ

همکـاران و خـان همچنین و محققان این هست. هم (آنالژزي)

ــال س ــرف2010در مص ــه، ک ــد دادن ــان درنش ــوترش لیم

چشـمخرگوش طـور بـه باال کلسترول رژیم تحت گیـريهاي

اســت. داده کــاهش را خــون کلســترول ويعســگر38میــزان

سالهمکاران کهزین2008در دادند خـوراک،نشان یمصرف

کـاهشتـاجاهیگ سـبب ود،یسـریگليتـرخـروس کلسـترول

چگالنیپوپروتئیل مکمیبا و چگـانیپوپروتئیلزانیشده یلبا

افزاباال اثرآن.دهدیمشیرا بـهاهیـگنیاکیدمیپیپولیهها را

جمــعيدیــپیلونیداســیپراکسیکاهنــدگتیخاصــ یکننــدگو

اکسيهاکالیراد دادندژنیآزاد 39.نسبت

هموسـتاز فاکتورهاي و کرونر عروق بیماري بین ارتباط

التهابی فاکتورهاي فسـفولیپازCRP(و ،2Aمولکـول هـايو

شـدهچسبنده داده نشـان گلبـولی) رسـوب سرعت و سلولی

ــت. ــفولیپاز40اس فس ــلولی س ــیب ــی2Aآس م ــال فع ــد،را کن

در2Aفسفولیپاز و آراشـیدونیک اسـید شـدن سـاخته باعـث

ــی م ــدها ایکوزانوئی ــد تولی ــه ب ــر منج ــز نی آن ــت ــود،نهای ش

واسطه هستند.ایکوزانوئیدها التهابی مختلفگروه41هاي هاي

بیمـاريد2Aفسفولیپاز و لیپیـد سیگنالینگ گوناگون انواع -ر

ریـه، التهـاب روماتوئیـد، آرتریـت دارنـد. دخالت التهابی هاي

بیماري اسکلروز)، مالتیپل (مانند عصبی قلبـیاختالالت -هاي

جملهعروقی بیمـاريآترواسکلروز:از جملـه از سـرطان -و

فسفولیپاز هاي آنزیم که هستند آن2Aهایی میدر دخیل -ها

باشند.

آنالیز آمـاريLSDآزمون تفـاوت فرضـیات، آزمـون و

فعالیتمعنی میانگین در گروه2PLAداري مختلـفبین هـاي

داد مطالعه).P=00/0(نشان تجویزنتایج داد، نشان حاضر ي

موش در کیناکرین مهـارداروي باعـث هیپرکلسـترولمی، هاي

فسفولیپاز وسـطح2Aآنزیم شـده درمـان تحت گروه ایـندر
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گروه بقیه و شاهد گروه به نسبت تحـتآنزیم گروه جز به ها

معنی طور به لیموترش پوست پودر با کردهتیمار تغییر داري

گروه.است دیگر بـهدر نسـبت آنـزیم این فعالیت تغییر نیز ها

می مشاهده قابل شاهد باشد.گروه

گـروهCRPمیانگین در تفـاوتنیز بررسـی، مـورد هـاي

(دارمعنی داد نشـانP=00/0نشان حاضـر بررسـی نتـایج .(

موش براي کیناکرین داروي تجویز هیپرکلسترولمی،داد، هاي

فاکتور کاهش وCRPباعث شده درمان تحت گروه سطحدر

گروه بقیه و شاهد گروه به نسبت فاکتور گـروهاین جز به ها

معنی طور به لیموترش پوست پودر با تیمار تغییرتحت داري

میزانکر نتایج است. آنـزیمCRPده فعالیـت نتـایج 2PLAبا

نشان و داشته گـروهيدهندههمخوانی که است کـهآن هـایی

فعالیت میزان2PLAکمترین کمترین دادند نشان کهCRPرا

می دارا هم را است التهابی فاکتور باشند.یک

میـانگینLSDآنـالیز در فرضـیات آزمـون بـینIL-6و

مــوگــروه ــیهــاي معن ــاوت تف ــه، مطالع ــدادرد ن نشــان داري

)086/0P=نشـان نتایج و دارو،) تجـویز کـه اسـت آن دهنـده

آب خرگوشــک، گــل هیــدروالکلی پــودرعصــاره و لیمــوترش

موش به لیموترش اثـراتپوست داراي هیپرکلسترولمی، هاي

اینترلوکین سطح و بوده مشابهی گروه6تقریبا تحـتدر هاي

گــرو بـه نسـبت معنـیتیمـار تفـاوت شـاهد وه نداشــته داري

توانسـتهعصاره کیناکرین داروي همچنین و میــــزانها انـد،

IL-6 میزان به نزدیک اثـر IL-6را و رسانده شاهد گروه در

عصاره این میمثبت نشان دارو مانند را دهند.ها

ســـال در ــاران همکـ و در1390نصـــري پژوهشـــی در

ــه يهرعصالتهابیاضدودرديضدثراسیربريزمینـــــــ

ولکلیرواهید ــه ــونمیگلاهگیيساقهریشـ درئـــیزوسامـ

نشاآزکوچکشمو ــهدادنمایشگاهی کـــــ ــد رهعصانـــــ

اامعنکاهشباعثگیاهساقهویشهرلکلیرواهید دربلتهادار

ومیلی600يهادوز کیلوگرم بر همچنـینمی800گرم شـود.

ومیلی600دوزهاي کیلوگرم بر ضـدبیشتر800گرم اثر ین

ضــد اثــر احتمــاالً کــه دارنــد، را ضــددردي و التهــابیدردي

ساقهعصاره و ریشه بهي مربوط سازوئی میمون گل گیاه ي

می کوئرستین ویژه به آن، طریـقفالونوئیدهاي از کـه باشـد

فسـفولیپاز آنزیم اکسـاید2Aمهار نیتریـک و لیپواکسـیژناز ،

ای دردي ضد و التهابی ضد اثر کند.سنتاز می 42جاد

سالمطالعه در وهمکاران دانا ضـد1390ي اثـر دربـاره

ــه آلوئــ ــاه گیــ ــکلروزي ــوشآترواســ خرگــ در ــايورا هــ

کـاهش مبـین نشـانCRPهیپرکلسترولمیک از گرهـايیکـی

حاضـر تحقیـق بـا کـاهش این که است. آترواسکلروز التهابی

دارد.هم 43خوانی

مطالعه سالدر در که دارا2016اي وهمکـارانتوسط بـی

عنوان هیـدروالکلیعصـارهیالتهـابضـداثریبررسبا هـاي

زر،یس و گزنه موشتونیبرگ ديهادر به انجـامابـتیمبتال

دادجینتاگرفت، عصارهکهنشان گزنهتجویز برگ سیر، هاي

می زیتون سـیتوکینو سـرمی سـطح کاهش باعث هـايتواند

التهـابی پـروتئین قبیـل از ایCالتهابی فـاکتور6نترلـوکین، و

موش در آلفا توموري شود.نکروز دیابتی 44هاي

سالمطالعه در همکاران و فر محمدي عنـوان1396ي بـا

عصاره ترکیب اثر فرنگیبررسی کنگر مریم، خار گیاهان هاي

مـوش در الکلـی غیـر چـرب کبـد بـر عناب صـحراییو هـاي

تريبیان سطح کاهش کلسترول،گر افزایشوLDLگلیسرید،

موشHDLسطح دریافتدر دوزهـايهاي بـا عصاره کننده

میمیلی400و200 کیلوگرم بر وگرم کـاهش ایـن کـه باشد،

مطالعه با همافزایش حاضر دارد.ي 45خوانی

سال در همکاران و مطالعـه1391اکبري مـورددر در اي

عصارهبررسی دراثر لیپیـدي پروفایـل و قنـد بـر شـلغم ي

صحراییهاموش الوکساني با شده کـهدیابتی داشـتند بیان

پختــه شــلغم تــريعصـاره گلــوکز، سـرمی گلیســرید،میــزان

موشLDLوکلسترول در گروهرا با مقایسه در دیابتی هاي

معنـی طور به دیابتی میـزانکنترل و کـاهش، راHDLداري

میمیافزایش این که همخـوانیدهد حاضـر تحقیـق بـا توانـد

ب 46اشد.داشته

ــزیم آنـ ــت فعالیـ ــار مهـ ــا بـ ــدها ــدفالونوئیـ ماننـ ــایی هـ

اکسید2Aفسفولیپاز نیتریک و لیپواکسیژناز سیکلواکسیژناز، ،

می بدن در التهاب کاهش باعث میـزان47شوندسنتاز کـاهش و

CRPفعالیت توسـط2PLAو التهاب روند شدن کند نهایتاً و

آب و خرگپوست گیـاه هیـدروالکلی عصاره وشـکلیموترش،

ــدمــی رون شــدن ــد کن و ــاب الته ــرل کنت جهــت راهــی ــد توان

باشد. هیپرلیپیدمیک افراد در آترواسکلروز

کلینتیجه گیري

کـه دادنـد نشـان مطالعـه ایـن از حاصل يعصـارهنتایج

لیدروالکلیه آب و پوسـت خرگوشک، علـتمـوترشیگل بـه

آنتــی ترکیبــات و فالونوئیــدها ــینداشــتن همچن و اکســیدانی

توانستهداروي تعـدیلکیناکرین یـک عنوان به عمـلاند کننـده

تري فاکتورهاي میزان و فعالیتLDLگلیسرید،کرده ،2PLA

ــزانCRPو می و کــاهش درHDLرا ــا ام دهــد، ــزایش اف را

ــوکین اینترل و ــترول کلس ــزان می ــورد داروي6م ــا ب ــار تیم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
98

.2
1.

5.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1398.21.5.5.3
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2603-en.html


پوسـت و آب و خرگوشـک گل هیدروالکلی عصاره کیناکرین،

معنیلیموترش کلیتغییرهاي طور به است. نداده نشان داري

پوســت پــودر و کینــاکرین داروي بــه مربــوط تــاثیر بهتــرین

می نشان این و بوده ترکیـبلیموترش احتمـاال کـه هـايدهـد

سـایر بـه نسـبت لیمـوترش پوست در موجود مفید و موثر

میترکیب بهتر و بوده بیشتر اعمـالها التهـابی ضـد اثر تواند

آنتیکرد اثر و باشد.ه داشته بیشتري اسکلروتیک

ــگزاري منتجا:سپاس مقاله کانپایاازین بوارشناسیرنامه وشد ده

تحقیقاتیهمایشگاآزهشیوپژممحترنمسئوالازسیلهوبدین

انشگادا آزاد ــالورحدواسالمیه اجافــ مساعدنصفهان خاطر تبه

ا انجادر پژم تقدیروین میوهش د.شوتشکر

نویسندگاورضتعا تعانمنافع: تالیفرضهیچ به توجه با ومنافع

انتشاایا مقالهر ند.ادهنکرمعالاین
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Abstract
Introduction: Atherosclerosis is a disease of the veins characterized by the deposition of low-

density lipoprotein (LDL) cholesterol and total cholesterol on the inner wall of medium and large
diameter arteries. The aim of this study was to compare the anti-sclerotic effect of hydroalcoholic
extract of verbascum Thapsus, lemon juice, lemon peel and quinacrine on blood lipid
concentration, C-reactive protein (CRP) and phospholipase A2 (PLA2) enzyme activity in male
Wistar rats. Materials and Methods: In this study, 25 male wistar rats were randomly divided into
the control (n=5) and high fat diet groups (n=20). After 2 months of a high fat diet, rats with
hypercholesterolemia were divided into 4 groups: receiving 2.5 ml/kg body weight lemon juice, 500
mg/kg body weight, lemon peel, 800 mg/kg body weight hydroalcoholic extract of verbascum
thapsus and 6 mg/kg body weight Quinacrine and treated for one month. Finally, the effects of the
drug and extracts on lipid profiles, PLA2 and CRP were evaluated in hypercholesterolemic rats.
Results: The high-fat diet increased triglycerides, total cholesterol, and LDL levels and decreased
high-density lipoprotein. Administration of hydroalcoholic extract of verbascum thapsus, lemon
peel and juiceand quinacrine improved lipid status and decreased phospholipaseA2, CRP activity
(P<0.05). Conclusion: Treatment with hydroalcoholic extract of verbascum thapsus, lemon peel
and juice and quinacrine can improve lipid concentrations, CRP and phospholipaseA2 activity.

Keywords: Quinacrine, C-reactive protein, Lipid profile, Hypercholesterolemia, Phospholipase A2,
verbascum thapsus, Lemon
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