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Abstract
Background: Hyperlipidemia is one of risk factor in cardiovascular diseases, with regard to
possible effect of Elaegnus angustifolia this study aimed at evaluating the effect of E. angustifolia
leaf extract on lipid profiles in normal and fed with hyperlipidemic diet rats which was conducted
in 2014 in the laboratory of the Faculty of Science, Islamic Azad University of Hamedan.
Materials and methods: 30 male rats (150 g) were divided in five groups control, treated with
lovastatin (10 mg/kg, p.o, for one week) and treated with E. angustifolia extract (300 mg/kg, p.o,
for one week) randomly. All groups (except control group) fed with hyperlipidemic diet (20%
sheep oil) for 5 weeks. At the end of experiment and after 12 h fasting, the blood samples were
collected from heart directly and plasma lipid concentrations were measured using the ELISA
method. Data were analyzed by analysis of variance test using SPSS software and difference
between data with p<0.05 considered significant.
Results: The data showed that the feeding animals with hypelipidemic diet was increased weight
animals and was caused hyperlipidemia in serum (p<0.01). E. angustifolia leaf extract significantly
decrease plasma triglyceride (57.5±4.7) and LDL (37.5±2.9) and increase HDL (18.8±1.2) in
obese rat (p<0.01), but it did not show significant effect on decreasing serum cholesterol level.
Conclusion: It seems that consumption of E. angustifolia leaf extract could have significant
favorable effects on the lipid and weight profiles of obese rats.
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چکیده
سابقه و هدف :هیپرلیپدمی از عوامل خطر اصلی در پیشرفت بیماریهای قلبی-عروقی میباشد .نظر به تاثیر احتمالی گیاه سنجد ،هدف از
مطالعه حاضر بررسی اثر برگ گیاه سنجد در رتهای سالم و تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب بر پروفایل لیپیدی که در سال  3333و در
آزمایشگاه دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان انجام شد بود.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،تعداد  33سر موش صحرایی نر بالغ ( 353گرم) به طور تصادفی در پنج گروه کنترل ،درمان شده با
لواستاتین ( 33میلیگرم/کیلوگرم ،خوراکی ،به مدت یک هفته) و درمان شده با عصاره سنجد ( 333میلیگرم/کیلوگرم ،خوراکی ،به مدت یک
هفته) تقسیم شدند .تمامی حیوانات (به جز گروه کنترل) با جیره پر چرب ( 23درصد روغن حیوانی) به مدت  5هفته تغذیه شدند .پس از
پایان آزمایشات و بعد از  32ساعت ممانعت از تغذیه ،از موشهای ناشتا خونگیری مستقیم از قلب انجام شد و مارکرهای لیپیدی پالسما به
وسیله روش االیزا تعیین شد .فاکتورهای مورد نظر بررسی و با نرم افزار  SPSSو آزمونهای آماری آنالیز واریانس مقایسه شدند و اختالف بین
دادهها با  p<3/35معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :جیره پر چرب به مدت  5هفته موجب باال رفتن معنیدار وزن و چربیهای خون در موش شد ( .)p<3/33عصاره برگ سنجد
به طور معنیداری سطح تریگلیسیرید ( )57/5±4/7و  )37/5±2/3( LDLپالسما را کاهش داده و موجب افزایش )38/8±3/2( HDL
سرم موشهای چاق گردید ( ،)p<3/33اما تغییر محسوسی در کاهش کلسترول پالسما از خود نشان نداد.
نتیجهگیري :به نظر میرسد که مصرف برگ گیاه سنجد موجب بهبود پروفایل لیپیدی و وزنی در حیوانات چاق میشود.
واژگان كلیدي :عصاره سنجد ،هیپولیپیدمی ،کلسترول ،موش صحرایی.
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افززایش چربزی خزون از جملزه ناهنجزاری هزای مززمن ناشزی از
اختالالت متابولیک است که به دلیل عوامل متعدد ایجاد میشزود.
درحال حاضر ،بیماریهای قلبی عروقی از مهمترین عوامل مرگ و
میر در بسیاری از کشورها ،به خصوص جوامع صزنعتی مزیباشزند
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بیمززاریهززای قلبززی عروقززی بززه وقززو مززیپیوندنززد ( .)2یکززی از
مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقزی ،هیپرکلسزترولمی
است ( .)3بنابراین کاهش کلسترول خون یکی از روش های مزوثر
جهت کاهش بروز بیماری های قلبی عروقی و مرگ میزر ناشزی از
آنها اسزت .امزروزه بزرای درمزان و کزاهش چربزی هزای خزون از
داروهای شیمیایی استفاده میشود .یکی از پر مصزرف تزرین ایزن
داروها لواسزتاتین مزیباشزد .طبزم مطالعزات انجزام شزده ،داروی
لواستاتین بزر روی آنززیم  HMG-COAاثزر مهزاری رقزابتی دارد.
فرمول مولکولی لواستاتین شبیه سوبسزترای آنززیم HMG-COA
میباشد .مهار کنندههزای آنززیم  HMG-COAردوکتزاز ،بوسزیله
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بررسی تاثیر عصارۀ برگ گیاه سنجد ) (Elaegnus angustifolia L.بر پروفایل
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کاهش سنتز کلسترول در کبد و افزایش تولید رسزپتورهای LDL

مواد و روشها
این مطالعه تجربی در سزال  3333و در آزمایشزگاه تحقیقزاتی
دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحزد همزدان انجزام شزد.
تعداد  33سر رت نر به وزن تقریبی  338/5گرم از نژاد ویستار
از انستیتو پاستور تهران خریداری و به مدت  2هفته در قفزس
های مخصوص نگهداری در اتاق حیوانات بادمای  22±2درجه
سانتیگراد و شرایط  32ساعت تاریکی و  32سزاعت روشزنایی
نگهداری شدند تا به وزن دلخواه  353گرم برسند .موشها بزه
آب و غذای استاندارد بزه صزورت آزادانزه دسترسزی داشزتند.
حیوانات به طور تصادفی به پنج گروه تقسزیم شزدند)3 :گزروه

کنترل با تغذیه نرمال)2 ،گروه تغذیه شده با غذای پرچرب)3 ،
گروه تغذیه شده با غذای نرمال به عالوه عصزاره سزنجد (333
میلیگرم/کیلوگرم) )4 ،گروه تغذیه شده با غزذای پرچزرب بزه
عالوه عصاره سنجد ( 333میلی گرم/کیلوگرم) )5 ،گروه تغذیه
شده با غذای پرچرب به عالوه داروی لواستاتین (دوز  33میلی
گرم/کیلوگرم ،شرکت کیمیدارو) .پروتکل این تحقیم بر اساس
قوانین بین المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی انجام گردید.
برگ گیاه سنجد از باغهای اطراف همدان تهیه گردید و سپس
توسط کارشناس متخصص گیاه شناسی دانشگاه بزوعلی سزینا
مرکز همدان شناسایی گردید .بعد از ایزن کزار ،بزرگهزا تمیزز
شده و در سایه خشک گردیدنزد .بزرگ توسزط آسزیاب برقزی
خانگی ساخت شرکت  Moulinexبه صورت پودر نرمی درآمزد.
بعد از تهیه پودر برگ سزنجد بزه مزدت یزک هفتزه در الکزل
اتیلیک  83درصد ( 83درصزد الکزل اتیلیزک  36درجزه و 36
درصد آب مقطر) قرار داده شزد تزا مزواد مزهثره آن اسزتخرا
گردد .مخلوط حاصل توسط کاغذ صافی ،صزاف شزده و بعزد از
صاف کردن توسط دسزتگاه روتزاری  Lab Techمزدل EV311
حالل آن جدا گردید و به منظور خشزک کزردن درون فزرف
پتری ریخته و در زیر هود قرار داده شد.
به منظزور بزاال بزردن چربزی خزون حیزوان از روغزن حیزوانی
استفاده کردیم .بررسیهای قبلی مشخص کرده کزه شزاخص-
هایی ملل کلسترول تام ،تری گلیسیرید و  ،LDLبعد از تغذیزه
با روغن حیوانی افزایش مییابد .از آنجایی که در کارهای قبلی
برای باال بردن چربی خون به مدت پنج هفته حیزوان را تحزت
رژیم پر چرب قرار دادند ( )32و همچنین در کار دیگری بزرای
باال بردن چربی خون از  23روز رژیم پر چرب اسزتفاده کردنزد
( ،)33بنابراین مالک را پنج هفته قرار داده و حیوانهزا را بعزد
از سپری شدن دو هفته مدت سازگاری با حیوانخانه ،به مزدت
پنج هفته تحت رژیم پر چرب (دارای  23درصد روغن حیوانی)
قزرار دادیززم .پززس از دوره تیمززار حیوانززات بززا رژیززم پرچززرب،
حیوانات به مدت یک هفته تحزت درمزان بزا عصزاره سزنجد و
داروی لواستاتین روزانه به صورت گاواژ قزرار گرفتنزد .پزس از
پایان دوره تیمار (گذشت یک هفته از شرو درمان) ،حیوانزات
را به مدت  32ساعت ناشتا نگه داشته و پس از سزپری شزدن
این مدت حیوانات توسط اتر بیهزوش شزده و خزون گیزری از
قلب آنهزا بزه طزور مسزتقیم صزورت گرفزت .خزونهزا درون
لولههای آزمایش استریل ریختزه شزدند و سزپس در دسزتگاه
سانتریفیوژ در  2533دور در دقیقه ،بزه مزدت ده دقیقزه قزرار
گرفتند تا سرم آنها جدا گردد .سرم حاصل توسط سمپلر جزدا
و سپس برای سنجشهای بیوشیمیایی بزه آزمایشزگاه منتقزل
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باعث افزایش برداشت کلسترول از خزون مزیشزوند ( .)4،3چزون
داروهای کزاهش دهنزده کلسزترول خزون دارای عزوارب جزانبی
مختلفی میباشند و همچنین هزینههای درمانی سنگین تحمیلزی
بر بیماران ،مصرف گیاهان دارویی را حایز اهمیت کرده است (.)5
یکی از تیرههای گیاهی که در طب سزنتی در دنیزا حزایز اهمیزت
است ،تیره سنجد ( )Elaeagnaceaمیباشد که در نزواحی شزمال
آسیا تا هیمالیا و اروپا وجود دارند ( .)6یزک گونزه از ایزن جزنس،
 Elaeagnus angustifoliaیا زیتون روسزی ،در طزب سزنتی ایزن
گیاه به عنزوان عوامزل درمزانی بزه کزار مزیرود .بزه طزور ملزال،
میوههای رسیده سنجد در درمان دیسانتری آمیبی به کار میروند
( .)7درطب سنتی چین از برگهای این گیاه جهت درمزان آسزم،
برونشیت و بیماریهای تنفسی دیگزر اسزتفاده مزیشزود ( .)8در
طب سنتی ایران به عنوان عامل ضد درد معرفی شده و در درمزان
آرتریت روماتویید مطرح شده است ( .)3تحقیقات نشان داده است
کززه گیززاه سززنجد حززاوی برخززی از ترکیبززات فالونوییززدی و
سیتواسترولی می باشد که این ترکیبات واجد اثزرات ضزد دردی و
ضد التهابی هستند ( .)33همچنین نقش عصاره آبی و الکلی میزوه
سنجد در شل شدن عضالت صاف روده موش سوری بررسی شزد
و مشخص گردیدکه این گیاه به دلیزل داشزتن فالنودیزدها اثزرات
ملبتی در شل شزدن عضزالت صزاف دارد ( .)3مشزخص گردیزده
است که عصاره سنجد به عنزوان یزک درمزان جدیزد گیزاهی ،در
درمان استئوآرتریت زانو کارآیی بهتری از استامینوفن دارد (.)33
لذا با توجه به گزارشات فوق و با توجه به اینکزه در مزورد تزاثیرات
احتمالی این گیاه بر روی چربیهای خون تاکنون بررسی جزامعی
صورت نپذیرفته است ،بر آن شدیم تا با این پژوهش تأثیرات مزورد
نظر با اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیزاه سزنجد را مزورد ارزیزابی
قرار دهیم.
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تاثیر گیاه سنجد  Elaegnus angustifolia L.بر لیپیدمی

یافتهها
این تحقیم روی تعداد  33نمونه و در  5گروه شش تایی انجام
گرفت .تغییرات وزن بدن گروههای آزمایشی مختلف در زمزان
شرو و همچنین در انتهای آزمزایش در جزدول  3نشزان داده
شده است .همان طور که از دادهها برمیآید در ابتدای آزمایش
تفاوتی بین وزن بدن در گروه هزای مختلزف آزمایشزی وجزود
ندارد ،امزا بزا شزرو آزمزایش و در ادامزه آن تغذیزه بزا جیزره
پرچرب در گروههای تغذیزه شزده بزا جیزره پرچزرب بزر روی
پروفایل وزنی تاثیر گذاشته است .وزن گزروههزایی کزه غزذای
پرچرب مصرف کردند ،نسبت به گروه کنتزرل در پایزان هفتزه
پنجم (مرحله افزایش وزن و چاق شزدن) اخزتالف معنزیداری
داشت ( ،)p<3/333اما با شزرو درمزان بزا عصزاره سزنجد در
پایان آزمایش این اختالف در مقایسه با گزروه کنتزرل کزاهش
داشت (( )p<3/35جدول .)3
جدول  -1وزن بدن (گرم) نمونه ها بر حسب مراحزل بررسزی و بزه
تفکیک گروه های مورد مطالعه.
مرحله افزایش وزن و چاق
شدن
شرو

مرحله درمان

پایان

244/8±3/3 353/6±3
کنترل
323/7±3/7 343/5±3/6
تغذیه پرچرب
c
تغذیه نرمال  +عصاره 323/3±3/7 343/5±3/6
c
تغذیه پرچرب  +عصاره 333/8±3/4 353/2±3
b
تغذیززززه پرچززززرب 286/3±3/5 353/3±3/6 +
لواستاتین
c

شرو

پایان

244/8±3/3
323/7±3/7
323/3±3/7
333/8±3/4
286/3±3/5

265/6±3/2
324/8±3/5
a,e
273/8±3/6
a,d
232/8±3/7
a,d
236±3/3

نمودار  -1مقایسه میزان سطح سرمی تری گلیسیرید خون نمونهها
بر حسب گروههای مورد مطالعه .مقادیر بیزانگر میزانگین  ±خطزای
معیار مربوط به  6موش صحرایی نر نژاد ویستار است* .بیانگر معنی-
داری گروهها نسبت به گروه تغذیه پرچرب استp<3/33** .

همان گونه که در نمودار  2مشاهده میشزود تغذیزه بزا جیزره
پرچرب باعث افزایش در سطح سرمی کلسترول در گروه تغذیه
شده با جیره پرچرب نسبت به گروه کنتزرل شزد (.)p<3/333
گروههزای دریافزت کننزده عصزاره سزنجد بزا دوز  333میلزی
گرم/کیلوگرم و همچنین گروه دریافت کننده داروی لواستاتین
با اینکه باعث کاهش در سطح سرمی کلسترول نسبت به گروه
کنترل تغذیه شده با جیره ی پرچرب شدند ،اما این کزاهش از
لحاظ آماری معنیدار نبود.

c

 p<3/35 aدر مقایسززه بززا گززروه کنتززرل  p<3/33 bدر مقایسززه بززا گززروه کنتززرل
 p<3/333cدر مقایسه با گروه کنترل  p<3/35 dدر مقایسه با گروه تغذیه پرچرب
 p<3/333در مقایسه با گروه تغذیه پرچرب

e

در نمودار  3سطح سرمی تریگلیسیرید در بین گروههای مورد
آزمایش اراده شده است .همان گونه که مشاهده میشود تغذیه
با جیره پرچرب باعث افزایش در سطح سرمی تری گلیسزیرید

نمودار  -2مقایسه میزان سطح سرمی کلسترول خون نمونههزا بزر
حسب گروههای مورد مطالعه .مقادیر بیانگر میانگین  ±خطای معیار
مربوط به  6موش صحرایی نر نژاد ویستار است* .بیانگر معنزیداری
گروهها نسبت به گروه کنترل استp<3/333*** .
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گردید .به منظور سنجش کلسترول تام ،تعیین تری گلیسزرید،
 HDL ،LDLو  VLDLموجززود در سززرم ،از کیززت آنزیمززی
محصول شرکت  Biolaboفرانسه استفاده شد.
تحلیل آماری بر روی یافتههای به دست آمده با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  23صورت گرفت .ابتزدا دادههزا بزه صزورت
میانگین±خطای معیار اراده و سزپس بزین آنهزا آزمزون آنزالیز
واریانس یک طرفه انجام و جهت تعیین اختالف بین گروهها از
آزمون توکی استفاده شد p<3/35 .معنیدار در نظر گرفته شد.

در گروه تغذیه شده با جیره پرچرب نسبت به گروه کنترل شد.
گروههزای دریافزت کننزده عصزاره سزنجد بزا دوز  333میلزی
گرم/کیلوگرم با اثر بر روی سطح سرمی تری گلیسزیرید باعزث
کاهش معنی داری ( )57/5±4/7نسبت به گروه تغذیه شده بزا
جیززره پرچززرب ( )323/2±34/2شززدند ( .)p<3/33همچنززین
اختالف معنیداری در گروههای دریافت کننده عصزاره سزنجد
همراه با تغذیه نرمال و تغذیه پرچرب و گزروه دریافزت کننزده
لواستاتین نیز مشاهده شد (.)p<3/35
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نمودار  -3مقایسه میزان سطح سزرمی  HDLخزون نمونزه هزا بزر
حسب گروههای مورد مطالعه .مقادیر بیانگر میانگین  ±خطای معیار
مربوط به  6موش صحرایی نر نژاد ویستار است * .بیانگر معنزیداری
گروهها نسبت به گروه کنترل و  #بیانگر معنیداری گروههزا نسزبت
به گروه تغذیه پرچرب استp<3/33## ،p<3/35# ،p<3/35* .

در نمودار  4سطح سرمی  LDLدر گروههای مختلف آزمایشزی
اراده شده است .همان گونه که در نمودار  4مشاهده مزیشزود،
تغذیه با جیره پرچزرب باعزث افززایش معنزیداری در سزطح
سرمی  LDLدر گروه تغذیه شده با جیزره پرچزرب نسزبت بزه
گروه کنتزرل شزد ( .)p<3/333گزروه دریافزت کننزده عصزاره
سنجد با دوز  333میلی گرم/کیلوگرم همراه با تغذیه پرچزرب
با اثر بزر روی سزطح سزرمی  LDLباعزث کزاهش معنزیداری
( )37/5±2/3نسبت به گزروه تغذیزه شزده بزا جیزره پرچزرب
( )63/3±3/3شد ( .)p<3/33اما این اختالف در گروه دریافزت
کننده عصاره سنجد با دوز  333میلی گرم/کیلوگرم همزراه بزا
تغذیه نرمال معنیدار نبود.
نمودار  ،5سطح سرمی  VLDLرا در گروههای مختلزف نشزان
میدهد .همانگونه که در نمودار مشاهده مزیشزود تغذیزه بزا
جیره پرچرب باعث افزایش در سطح سزرمی  VLDLدر گزروه
تغذیه شده با جیره پرچرب نسبت به گروه کنترل شزد .گزروه-

هززای دریافززت کننززده عصززاره سززنجد بززا دوز  333میلززی
گرم/کیلززوگرم در گززروه تغذی زه نرمززال ( )32/7±3/6و تغذیززه
پرچرب ( )32/3±3/5با اثر بر روی سطح سرمی  VLDLباعزث
کاهش معنیداری نسبت به گروه تغذیه شده با جیزره پرچزرب
( )24/2±2/3شدند ( .)p<3/33همچنین اخزتالف معنزیداری
در گروههای دریافت کننده عصاره سنجد در گروه تغذیه نرمال
و تغذیه پرچرب با گروه دریافت کننده لواستاتین نیز مشزاهده
شد (.)p<3/35

نمودار  -4مقایسه میزان سطح سزرمی  LDLخزون نمونزه هزا بزر
حسب گروه های مورد مطالعزه .مقزادیر بیزانگر میزانگین  ±خطزای
معیار مربوط به  6موش صزحرایی نزر نزژاد ویسزتار اسزت * .بیزانگر
معنیداری گروهها نسبت بزه گزروه کنتزرل و  #بیزانگر معنزیداری
گروهها نسبت به گروه تغذیه پرچزرب اسزت،p<3/33** ،p<3/35* .
***p<3/33## ،p<3/333

نمودار  -5مقایسه میزان سطح سرمی  VLDLخزون نمونزههزا بزر
حسب گروههای مورد مطالعه .مقادیر بیانگر میانگین  ±خطای معیار
مربوط به  6موش صحرایی نر نژاد ویستار است * .بیانگر معنزیداری
گروهها نسبت به گروه تغذیه پرچرب استp<3/33** .

بحث
نتایج به دست آمده از تحقیم نشان داد که عصاره هیزدروالکلی
برگ گیاه سنجد ،به طزور معنزیداری نسزبت بزه گزروه کنتزرل
میزان چربیهای خون از قبیل تریگلیسزرید LDL ،و VLDL
را کاهش و  HDLرا افزایش میدهد .این نتایج با نتایج حاصزل
شزده از تحقیقزات مختلفزی از جملزه مقایسزه اثزرات درمزانی
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در نمودار  3سطح سرمی  HDLدر گروه هزای مزورد آزمزایش
آمده است .همان گونه که در نمودار نشان داده شده تغذیزه بزا
جیره پرچرب باعث کزاهش در سزطح سزرمی  HDLدر گزروه
تغذیه شده با جیزره پرچزرب نسزبت بزه گزروه کنتزرل شزد.
گروههزای دریافزت کننزده عصزاره سزنجد بزا دوز  333میلزی
گرم/کیلززوگرم در گززروه تغذیززه نرمززال ( )36/3±3/4و تغذیززه
پرچرب ( )38/8±3/2با اثر بر روی سطح سزرمی  HDLباعزث
افزایش معنیداری نسبت به گروه تغذیه شده با جیره پرچزرب
( )33/2±3/7شدند ( p<3/35و  ،p<3/33به ترتیب) .همچنین
اختالف معنیداری در گروههای دریافت کننده عصزاره سزنجد
همراه با تغذیه نرمال و تغذیه پرچرب و گزروه دریافزت کننزده
لواستاتین نیز مشاهده شد (.)p<3/333
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صورت گرفت ،نتایج حاکی از تغییرات معنیدار در کاهش تری
گلیسرید LDL ،و  VLDLو افززایش HDLمزیباشزد کزه ایزن
نتیجه با نتایج باسو و همکزارانش همخزوانی دارد ( .)23امزا در
تحقیم ما کاهش کلسترول مشاهده شد ،ولزی ایزن کزاهش در
سطح معنیداری نبود .عصاره میوه سنجد فاقد تأثیر معنزیدار
در کاهش چربیهزای گفتزه شزده بزود .شزاید بتزوان یکزی از
علتهای آن را در مناسب نبودن دوز موثر عصاره میوه سزنجد
جستجو کرد.
سنجد تلی عالوه بر اینکه منبع غنی از اسیدهای چزرب اشزبا
نشده است ،منبع غنی از آنتیاکسزیدانهزای محلزول در آب و
آنتیاکسیدانهای محلول در چربی نیز مزیباشزد .در تحقیقزی
که هدف آن اثر آنتیاکسیدانی عصاره سنجد تلی و تأثیر آن بر
روی چربیهای پالسزما ،اکسزایش  LDLو تجمزع پزالکهزای
خونی بود ،تغییزرات چشزمگیری در کزاهش کلسزترول تزام و
 LDLمشاهده گردید ( .)23این نتایج با نتایج تحقیم حاضر از
نظر کزاهش  LDLهمخزوانی دارد .امزا عصزاره بزرگ قزادر بزه
کاهش کلسترول نبود.
به نظر میرسد که اسزیدهای چزرب اشزبا کلیزرنس واسزط-
گیرنده  LDLرا سرکوب میکنند و حتزی بیزان گیرنزده هزای
 LDLرا نیز مهار کرده و به این طریم باعث افزایش کلسزترول
کل میشزوند .بنزابراین ممکزن اسزت اولئیزک اسزید فعالیزت
گیرندههزای  LDLرا بزه حالزت نرمزال برگردانزد و بزاز جزذب
کلسترول را کاهش دهد ( .)22در بررسی اثرات عصزاره الکلزی
هسته خرما بر غلظزت گلزوکز و چربزی خزون در مزوش هزای
صحرایی دیابتی نر مشزاهده گردیزد کزه عصزاره هسزته خرمزا
تأثیرات کاهندگی بر روی سطح کلسترول و  LDLدارد که این
اثر احتماالً به دلیزل وجزود لینولئیزک اسزید و اولئیزک اسزید
موجود در هسته خرما باشد ( .)23در بررسی حاضر این نتزایج
با کاهش معنیدار  LDLهماهنگی دارد ،اما در مورد کلسترول
کاهش معنیداری مشاهده نگردید.
در بررسی اثزر رژیزم غزذایی حزاوی روغزن کنجزد بزر میززان
کلسترول خون موشهای صحرایی مشخص گردیزد کزه اسزید
اولئیک موجود در روغن کنجد موجب افزایش لیپزوپروتئین بزا
چگالی باال ) )HDLمیشود ( .)24نتیجه حاصل از این بررسزی
با نتایج ماتسون و همکاران ( )23مغزایرت دارد ،زیزرا او اعزالم
کرده بود که اولئیک اسید بر  HDLتزأثیری نزدارد ،امزا نتزایج
بررسی ما که بر روی عصاره سنجد صورت گرفت ،نشان دهنده
افزایش HDLدر سطح معنزیدار بزود کزه بزا نتزایج شزفاهی و
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فنززوفیبرات و لواسززتاتین ( ،)34کارآزمززایی بززالینی دو داروی
فلواستاتین و لواستاتین در بیمزاران هیپرکلسزترولیک ( ،)35و
همچنین ارزیابی اثر لواستاتین در کاهش آسیبهای حاصزل از
استرس اکسیداتیو در بیماران هیپرکلسترولمی با اختالل عروق
کرونری ( )36که بر روی بیماران هیپرلیپیزدمیک انجزام شزده
است ،هماهنگی دارد .حیوانات تغذیه شده با جیره پرچزرب بزه
مدت  5هفته به طور معنیداری دارای افزایش وزن و همچنین
افزایش چربیهای خون از قبیل تری گلیسریدVLDL ،LDL ،
و کاهش  HDLنسبت به گروههای کنترل که از جیره معمولی
استفاده میکردند شدند .بعد از مدت تغذیه حیوانات بزا جیزره
پر چرب ،درمان حیوانات با عصاره برگ گیاه سزنجد بزه مزدت
یک هفته انجام شد .چون بیشتر ترکیبزات  LDLاز کلسزترول
مشززتم مززیشززوند ،و چززون داروی لواسززتاتین بززر روی آنزززیم
 HMG-COAباعززث کززاهش  LDLمززیشززود ( ،)37بززه نظززر
میرسد اثرات کاهش دهندگی چربیهای خزون كکزر شزده بزا
مکانیسمی مشابه مکانیسزم تزأثیر بزروی آنززیم HMG-COA
صورت گرفته باشد.
همچنین در مطالعهای که بر روی موش ها انجام شد مشزخص
گردیززد کززه تزریززم عصززاره دانززه سززنجد تلززی دریززایی (L.
 )Hippophaea rhamnoidesبه طور چشمگیری گلوکز سزرم،
تریگلیسرید و اسید نیتریک را در موش هزای دیزابتی پزایین
میآورد و نتایج نشان داد که عصاره دانزه سزنجد تلزی دریزایی
میتواند در جلوگیری کردن از عارضههزای دیزابتی مزرتبط بزا
هیپرلیپیدمی و استرس اکسایشی مفید باشد ( .)38در تحقیم
حاضر نیز با وجود متفاوت بودن گونه سنجد مورد آزمزایش بزا
گونزه سزنجد تلزی دریزایی (،)Hippophaea rhamnoides L.
نتایج کاهش تریگلیسرید با یکدیگر همخوانی دارد.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از کاهش معنزیدار در VLDL ،LDL
و تری گلیسرید در گروه دریافت کننده عصاره برگ گیاه سزنجد
میباشد .همچنین افزایش معنزیدار  HDLداشزتیم .ایزن تزأثیر
شاید به علت وجود ترکیبات ضزد التهزابی از جملزه تزاننهزا در
عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سنجد باشد .همچنین ثابزت شزده
است که تاننهای متزراکم شزده در گیزاه سزنجد مزیتواننزد در
پایین آوردن کلسترول خون مهثر باشند (.)33
در تحقیم دیگری ،تأثیرات ضد چربی تولید شده در روغن دانه
سنجد تلی بررسی شد و مشاهده گردید کزه میززان کلسزترول
تام ،تریگلیسرید LDL ،و  VLDLبه طور چشزمگیری بعزد از
دریافت عصاره کاهش یافته و  HDLنیز افزایش یافت ( .)23در
بررسی حاضر کزه بزر روی عصزاره هیزدروالکلی بزرگ سزنجد

تاثیر گیاه سنجد  Elaegnus angustifolia L.بر لیپیدمی

93  زمستان 4  شماره 38 دوره
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 به نظر میرسزد کزه عصزاره بزرگ گیزاه سزنجد دارای،در کل
 هزر چنزد کزه الزم.اثرات هیپولیپیدمیک و کاهش وزن اسزت
است مطالعات تکمیلی نظیر جزدا نمزودن مزواد مزوثر در ایزن
زمینه انجام شود تا با قطعیت بیشتر بتوان در مورد این اثزرات
.نتیجه گیری کرد

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خزود الزم مزی داننزد کزه از زحمزات
جناب آقای دکتر رمضان کلوندی عضزو محتزرم هیزات علمزی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعزی اسزتان همزدان بزه
.جهت شناسایی علمی گیاه سنجد تشکر و قدردانی نمایند

HDL افززایش

 شاید یکی از علل.) مطابقت دارد24( همکاران
.وجود اولئیک اسید در عصاره برگ سنجد باشد
در بررسززی اثززر عصززاره هیززدروالکلی بززرگ سززنجد بززر روی
 مشزاهدهLDL  ما کاهش معنیداری را در،لیپیدهای خون نیز
 از نظر بررسی تأثیر این عصاره بزر روی وزن و خزوراک.کردیم
حیوان مشاهده کردیم که بعزد از پزنج هفتزه از شزرو جیزره
 وزن حیوانات نسزبت بزه گزروه کنتزرل بزه، درصد23 پرچرب
 بعد از تزریم عصزاره در.صورت معنیداری افزایش نشان دادند
 امزا در،گروه شاهد و کنترل همچنزان اضزافه وزن را داشزتیم
گروه تزریم شده با عصاره برگ و میوه سنجد ما کاهش وزن را
 اما در مورد گروه درمان شده با لواستاتین نیزز،مشاهده کردیم
.اضافه وزن را داشتیم
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