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ABSTRACT
Background and Aim: The aim of this study was to investigate the protective effects of
Tanacetum parthenium extract (TPE) on lipid peroxidation and acute heart injury induced by
carbon tetrachloride (CCl4) in rats.
Materials and Methods: In an experimental study, 30 male Wistar rats were divided into 5
groups (n=6). Two of the groups were normal and damage control groups, other 3 groups
were damage groups treated with 40, 80 and 120 mg / kg of TPE for 14 days before being
damaged by CCl4. At the end of the study we measured the activity of creatine kinase (CKMB) isoenzyme and lactate dehydrogenase (LDH), total cholesterol (TC), HDL-C and LDL-C
in serum, as well as the activity of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase
(GPX), and arylesterase (ARE) and malondialdehyde (MDA) concentration, as lipid
peroxidation index, in myocardial homogenates.
Results: The results of this study showed that treatment with carbon tetrachloride
significantly increased the levels of CK-MB, LDH, TC, LDL-C and MDA and decreased
ARE, HDL-C, SOD and GPX (P <0.001) in a dose dependent manner.
Conclusion: The present study demonstrated that TPE can be considered as a substance with
various potential effects such as antioxidant activity and cardioprotective effects.
Key words: Tanacetum parthenium, Carbon tetrachloride, Myocardium, Lipid peroxidation,
Antioxidant.
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بررسی اثرات محافظتی عصارهی بابونهی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط

چکیده
لیپیدی و آسیب حاد ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن ( )CCl4در میوکارد قلب موش صحرایی انجام گرفت.
روش بررسی :در یک مطالعه تجربی 37 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به  4گروه  6تایی تقسیم شدند .گروهها شامل شاهد
سالم ،شاهد آسیب و  3گروه آسیب که به مدت  13روز قبل از ایجاد آسیب با  ،CCl4بهترتیب با دوزهای  07 ،37و  127میلیگرم
بر کیلوگرم  TPEتیمار گردیدند .در پایان مطالعه ،فعالیت آنزیمهای قلبی کراتینکیناز ( )CK-MBو الکتات دهیدروژناز
( ،)LDHمقادیر کلسترول تام ) ،(TCلیپوپروتئین با چگالی باال ) (HDL-Cو لیپوپروتئین با چگالی پایین ) (LDL-Cدر سرم،
بعالوه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان سوپراکسید دیسموتاز )،(SODگلوتاتیون پراکسیداز ) (GPXو آریلاستراز ( )AREو
غلظت مالوندیآلدئید ) (MDAبه عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در هموژنات بافت میوکارد قلب مورد سنجش قرار
گرفت .سپس نتایج مورد تحلیل و آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق تتراکلریدکربن موجب افزایش معنیدار LDL- ،TC ،LDH ،CK-MB
 Cو  MDAو کاهش  SOD ،HDL-C ،AREو  GPXمیشود  P>7/771تزریق عصاره باعث تغییرات این فاکتورها به
صورت وابسته به دوز میگردد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که عصاره بابونه گاوی میتواند بعنوان مادهای با اثرات مختلف از جمله فعالیت آنتی-
اکسیدانی و اثرات محافظتکننده قلبی در بدن مطرح باشد.
کلمات کلیدی :بابونهی گاوی ،تتراکلریدکربن ،میوکارد قلب ،پراکسیداسیون لیپیدی ،آنتیاکسیدان
وصول مقاله 26/6/22:اصالحیه نهایی 26/17/2:پذیرش26/11/17:
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زمینه و هدف :این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظتی عصارهی گیاه بابونهی گاوی ( )TPEبر جلوگیری از پراکسیداسیون

لطفاله رضاقلی زاده 17

جهان شناخته شده است .اگرچه بیماری قلبی و عروقی به هر

اختالالت قاعدگی ،پسوریازیس ،اسپاسم ،درد معده تورم،

نوع مشکل مربوط به قلب یا رگهای خونی اطالق میشود،

وزوز گوش ،سرگیجه و دندان درد استفاده میشد .همچنین

اما این اصطالح غالباً برای بیان آسیب ناشی از آترواسکلروز

از این گیاه جهت سقط جنین ،درمان درد کلیه ،کولیک و

بر قلب یا رگها بهکار میرود .این بیماری به دلیل تشکیل

کمک به هضم استفاده میشد .در طب سنتی از این گیاه به

پالکهای چربی در داخل سرخرگها ودر نتیجه موجب

عنوان تببر استفاده میکردند به همین خاطر این گیاه را

ضخیم شدن و سفت شدن دیواره این عروق شده و از

 Feverfewنیز مینامند ( 17و  .)2بیش از  37نوع

رسیدن خون کافی به اندامها و بافتهای بدن از طریق

سزکوییترپن الکتون در گیاه بابونهی گاوی شناسایی شده

سرخرگها جلوگیری میکند .اخیراً استرس اکسیداتیو به-

است .مهمترین ماده موثرهی این گیاه ترکیبی به نام پارتنولید

عنوان یکی از عوامل اصلی بیماریهای قلبی عروقی مطرح

است که اثرات بیولوژیک زیادی دارد( .)11پارتنولید پاسخ

شده است که میتواند به خاطر رژیم غذایی ناسالم ،بی-

اسپاسموژنیک به واسطهی سروتونین را مهار میکند .بعالوه،

تحرکی ،اضافه وزن ،مصرف دخانیات ،زیادهروی در

این ترکیب میتواند به شکل غیررقابتی با داروهای

مصرف الکل یا کافئین ،سوء مصرف مواد مخدر ،فشار

سروتونرژیک ایجاد کنندهی انقباض مثل (فن فلورامین و

روحی و روانی و یا برخی از داروها و مواد شیمیایی ایجاد

دکستروآمفتامین) اثر آنتاگونیستی داشته باشد( .)11عصاره

شود ( .)1افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از تولید رادیکال-

گیاه بابونه گاوی میتواند با مهار کانالهای پتاسیمی مانع از

های آزاد و کاهش آنتیاکسیدانهای موجود در میوکارد

اسپاسم آئورت قلبی گردد( .)12همچنین میتواند آزاد شدن

قلب و به طور کلی از بین رفتن تعادل بین اکسیدانها و

سروتونین ( )5HTرا از طریق خنثی کردن گروه

آنتیاکسیدانها اصلیترین عامل آسیب قلب به وسیلهی

سولفیدریل در داخل و خارج سلول مهار کند(.)11

تعدادی از این عوامل میباشد( 3و .)2

عصارهی گیاه بابونه حاوی سزکوییترپنی به نام آلفا متیلن

تتراکلریدکربن ( )CCl4یکی از قدیمیترین و پراستفاده-

بوتیروالکتون میباشد که میتواند به این گروههای

ترین مادهی سمی جهت ایجاد آسیبهای بافتی در حیوانات

سولفیدریل چسبیده و آن را مهار نماید( .)13عالوه بر آن،

آزمایشگاهی میباشد .متابولیسم تتراکلریدکربن با تشکیل

عصاره این گیاه میتواند آزاد شدن هیستامین را از ماست-

رادیکال آزاد آغاز شده (4و ،)3سپس از طریق

سلها در پریتونئال موش صحرایی مهار کند .این مکانیسم

پراکسیداسیون لیپیدی و تولید گونههای فعال اکسیژن

ممکن است به ورود کلسیم به داخل ماستسلها مرتبط

) (ROSموجب آسیب غشای سلول و در نتیجه مرگ سلول

باشد( .)11با توجه به اثرات این گیاه بر روی قلب و

میگردد 6( .و  .)0این امر موجب آسیب یا نکروز بسیاری از

فاکتورهای مرتبط با قلب ،هدف از این مطالعه بررسی تأثیر

بافتها از جمله کبد ،کلیه ،ریه ،بیضه ،مغز و خون و

محافظتی و آنتیاکسیدانی گیاه بابونه گاوی بر روی آسیب

همچنین بافت قلب میشود (.)0

قلبی ایجاد شده به وسیلهی تتراکلریدکربن در موش

گیاه بابونهی گاوی یکی از گیاهان بومی اروپا و آسیا است

صحرایی میباشد.

ولی کشت آن در سراسر جهان گسترش یافته است .در ایران
نیز در برخی مناطق از جمله در منطقهی آذربایجان،

روش بررسی

ارسباران ،گیالن و مازندران به شکل خودرو میروید .در

در این مطالعه تجربی ،آزمایشات بر روی سرم و همچنین
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بیماری قلبی و عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در

گوش ،سردرد ،التهاب پوست ،تب ،دفع حشرات ،التهاب،
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مقدمه

گذشته از این گیاه برای درمان آرتریت ،آسم ،یبوست ،درد

 17بررسی اثرات محافظتی عصاره بابونه...

تعداد  37سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ،با سن  3هفته از

 -گروه آسیب ( 13 :)CCروز آب مقطر(گاواژ) دریافت

دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه تهران خریداری شد و جهت

کردند  ،روز  13مقدار  1/4میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم

تطبیق با محیط و شرایط جدید به مدت دو هفته بدون هیچ

وزن بدن ،مخلوط تتراکلریدکربن و روغن زیتون (1:1

مداخلهی تحقیقاتی نگهداری گردید تا وزن آنها به -277

) V/Vبه صورت  IPتزریق شد.

 107گرم برسد .شرایط نگهداری حیوانات شامل دمای

 -گروه پیشدرمان با دوز  37عصاره ( 37 :)TP40میلیگرم

حدود  22درجه سانتیگراد 12 ،ساعت روشنایی و  12ساعت

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،از عصاره گیاه به مدت 13

تاریکی و در بستری از پوشال میباشد .این تحقیق از

روز بهصورت خوراکی دریافت کردند ،روز  13مقدار 1/4

نظررعایت موازین اخالقی ،مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه

میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مخلوط

علوم پزشکی اردبیل بوده و دارای کد شناسایی

تتراکلریدکربن و روغن زیتون ( )IPتزریق گردید.

IR.ARUMS.REC.1394.67

از

مرکز

ثبت

 -گروه پیشدرمان با دوز  07 :)TP80( 07میلیگرم به ازای

کارآزمایی بالینی جمهوری اسالمی ایران میباشد.

هر کیلوگرم وزن بدن ،از عصاره گیاه به مدت  13روز به-

جمعآوری گیاه:

صورت خوراکی دریافت کردند ،روز  13مقدار  1/4میلی-

نمونههای گیاهی از آذربایجانشرقی منطقهی ارسباران،

لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مخلوط تتراکلریدکربن و

شهرستان خدافرین جمعآوری گردید .قسمتهای هوایی گیاه

روغن زیتون ( )IPتزریق گردید.

در اواسط اردیبهشتماه جمعآوری شده و پس از تأیید

 -گروه پیشدرمان با دوز  127 :)TP120( 127میلیگرم به

جنس و گونهی گیاهی با استفاده از کلیدهای تشخیص

ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،از عصاره گیاه به مدت  13روز

معتبر توسط کارشناس هرباریوم در مرکز تحقیقات

بهصورت خوراکی دریافت کردند ،روز  13مقدار 1/4

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی با کد هرباریومی

میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مخلوط

 ،2311برای استخراج عصاره آماده شد.

تتراکلریدکربن و روغن زیتون ( )IPتزریق گردید.

عصارهگیری از گیاه:

نحوهی ایجاد آسیب قلبی:

اندامهای هوایی گیاه در سایه و در دمای محیط

برای ایجاد آسیب قلبی ،تتراکلریدکربن در روغن زیتون با

(27-24درجه سانتیگراد) به طور کامل خشک شده ،با

نسبت برابر ( 47درصد تتراکلریدکربن در  47درصد روغن

استفاده از هاون چینی پودر گردید و در متانول  07درصد به

زیتون) حل شده ،از مخلوط حاصل  1/4میلیلیتر به ازای هر

مدت هفت روز خیسانده شد .سپس عصارهی به دست آمده

کیلو گرم وزن بدن رت به شکل داخل صفاقی تزریق

از صافی رد گردید .بعد توسط rotary evaporator

گردید(.)13

تغلیظ شد .پس از تبخیر الکل ،عصارهی تغلیظ شده در

 30ساعت پس از تزریق تتراکلریدکربن رتها با تزریق 277

مدت دو هفته در دستگاه  Freeze dryerتحت شرایط

میکرولیتر مخلوط کتامین-زایالزین بیهوش شده و

 Main dryingو  Final dryingتبدیل به پودر شد.

خونگیری مستقیما از قلب انجام شد .خون به مدت  27دقیقه

گروهبندی حیوانات:

در دمای آزمایشگاه بدون حرکت باقی مانده سپس با

 -گروه کنترل نرمال ( 13 :)NCروز آب مقطر (بهصورت

استفاده از سانتریفیوژ ( 3777 rpmبه مدت  17دقیقه) سرم

خوراکی) دریافت کردند ،در روز  13فقط  1/4میلیلیتر به

آنها جدا گردید .سرم مربوط به هر نمونه در میکروتیوب-
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طرح مطالعه :

صفاقی ) (IPتزریق شد.
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بافت قلب هموژنیزه شده موشهای صحرایی انجام گرفت.

ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،روغن زیتون به صورت داخل

لطفاله رضاقلی زاده 19

قلب جدا شده و با استفاده از سرم فیزیولوژی شسته شده و

هیدرولیز فنیلاستات در طول موج  207نانومتر در مدت یک

در نیتروژن مایع نگهداری گردید.

دقیقه اندازهگیری شد .غلظت فنل آزاد شده با استفاده از

آنالیز بیوشیمیایی سرم:

ضریب جذب مولی )pH=8( 1317M-1 cm-1محاسبه شد.

بررسی فعالیت آنزیمهای مارکر آسیب قلبی شامل CK-

یک واحد از فعالیت آریلاستراز برابر است با یک میلیمول

 MBو  LDHو همچنین اندازهگیری میزان کلسترول تام(

فنل تولید شده در دقیقه در شرایط مذکور میباشد و به

 ،(TCلیپوپروتئین با چگالی پایین ) (LDL-Cو

شکل  U/Lبیان میگردد(.)16

لیپوپروتئین با چگالی باال ) (HDL-Cسرم با استفاده از

اندازهگیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی:

کیتهای تشخیصی شرکت پارسآزمون مطابق با

اندازهگیری مالوندیآلدهید ( )MDAبهعنوان شاخص

دستوالعمل مشخص شده در هر کیت و با استفاده از فتومتر

& Mihara

) (Ependorf, Ecom-E6125بهروش دستی انجام

پراکسیداسیون لیپیدی طبق روش

 Uchiyamaو با اندکی تغییر انجام گرفت( .)10در این

گرفت.

روش 377 ،میکرولیتر از مایع رویی بافت هموژن شده با

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

 377میکرولیتر تری کلرواستیک اسید حل شده پس از

( )SODو گلوتاتیون پراکسیداز (:)GPX

سانتریفیوژ 377 ،میکرولیتر از مایع رویی با  2377میکرولیتر

 277میلیگرم از بافت قلب قطعهقطعه و در یک لوله ریخته

اسید فسفریک  %1مخلوط گردید .پس از ورتکس ،به میزان

شد و به میزان  2میلیلیتر به آن بافر هموژنیزاسیون (بافر

 1میلیلیتر محلول تیوباربیتوریک اسید  % 7/60به لوله

تریس ) pH=7.4 ،اضافه گردید سپس با استفاده از

آزمایش اضافه شده و پس از ورتکس مجدد به مدت 67

هموژنایزر ) (Heidolph, Silent Crusherبه مدت 2

دقیقه در داخل یک بنماری در حال جوش قرار گرفت.

دقیقه در دور  17777 rpmهموژنیزه شد .سوسپانسیون

پس از اتمام مدت الزم لولههای آزمایش زیر آب سرد

حاصل به مدت  27دقیقه در دور  12777 rpmو دمای 3

خنک شده ،بهمیزان  1677میکرولیتر -nبوتانل اضافه

درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد تا سلولهای هموژنیزه نشده

گردیده و به مدت  1الی  2دقیقه ورتکس شد .سپس به

رسوب کرده و محلول رویی برای اندازهگیری فعالیت

مدت  17دقیقه با دور  3777 rpmسانتریفیوژ گردید و پس

سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز مورد استفاده

از جدا شدن فاز آلی (محلول رویی) اندازهگیری جذب

قرار بگیرد.

نوری در طول موج  432نانومتر در مقابل -nبوتانل به عنوان

سنجش  SODو  GPxمطابق با دستورالعمل ارائه شده در

بالنک انجام گرفت .غلظت  MDAپس از انتقال نتایج

کیت )RANDOX (Laboratories Ltd., UK

حاصل از جذب به منحنی استاندارد تهیه شده با ،3 ،3 ،1 ،1

انجام گرفت .اندازهگیری  GPXمطابق با کیت

تترامتوکسی پروپان تعیین گردید( .)10سنجش پروتئین به

) RANDOX (Laboratories Ltd., UKو بر اساس

روش برادفورد که بر پایه اتصال رنگ کوماسیبلو به

روش  Valentineو  Pagliaانجام شد (.)14

پروتئین بنا نهاده شده ،انجام گرفت(.)12

اندازهگیری فعالیت آریلاستراز سرمی:

آنالیز آماری:

فعالیت آریلاستراز به وسیلهی ارزیابی میزان هیدرولیز فنیل

نتایج آنالیز آماری به صورت میانگین  ±انحراف معیار

استات اندازهگیری میشود 47 .میکرولیتر از سرم موش با 2

گزارش شد .نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون
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سانتیگراد منتقل شد .بالفاصله بعد از خونگیری ،قسمتی از

کلسیم و  3/26میلیمول فنیلاستات مخلوط شد .مقادیر
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های  7/4میلیلیتری توزیع شده و به فریزر  -07درجه

میلیموالر بافر  Tris-HClحاوی  7/2میلیموالر کلرید

 17بررسی اثرات محافظتی عصاره بابونه...

با آزمون ( ANOVAآنالیز واریانس) یک طرفه و با تست

گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXقلب :

تعقیبی با سطح معنیداری کم ( )LSDتحلیل شد .میزان

تأثیر عصارهی بابونهی گاوی بر روی فعالیت آنزیم GPX

معنیداری به صورت  P >7/74گزارش گردید .انجام تمام

قلب در رتهایی که با تتراکلریدکربن دچار آسیب شدهاند

تستهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 20

در نمودار  2آمده است .رتهایی که فقط تتراکلریدکربن

انجام گرفت.

دریافت کرده بودند کاهش معنیداری را در میزان فعالیت
آنزیم  GPXدر مقایسه با گروه کنترل ( )NCنشان دادند.

تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی کلسترول و آنزیمهای

باعث افزایش معنیدار فعالیت این آنزیم شد (.)p>7/74

CK-MBو :LDH

تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان شاخص

جدول  ،1نشاندهندهی تأثیر عصارهی بابونهی گاوی بر

پراکسیداسیون لیپیدی ( )MDAقلب:

روی سطح  HDL-C ،TCو  LDL-Cو فعالیت CK-

تأثیر عصارهی بابونهی گاوی بر روی میزان پراکسیداسیون

 MBو  LDHدر رتهایی است که با تتراکلریدکربن

لیپیدی ( )MDAقلب در رتهایی که با تتراکلریدکربن

دچار آسیب شدهاند .رتهای آسیبدیده با تتراکلریدکربن

دچار آسیب شدهاند در نمودار  3نشان داده شده است.

(گروه  )CCافزایش معنیداری را در سطوح LDL- ،TC

رتهایی که فقط تتراکلریدکربن دریافت کرده بودند

 CK-MB ،Cو  LDHو کاهش معنیدار  HDL-Cدر

افزایش معنیداری را در میزان  MDAدر مقایسه با گروه

مقایسه با گروه کنترل (گروه  )NCنشان دادند .پیشدرمان

کنترل ( )NCنشان دادند ( .)p>7/771پیشدرمان با TPE

با  TPEبه مدت  13روز در دوزهای  07 ،37و  127سبب

به مدت  13روز در دوزهای  07و  127میلیگرم بر کیلوگرم

کاهش میزان  CK-MB ،LDL-C ،TCو LDH

موجب کاهش معنیدار در سطوح  MDAشد

همچنین موجب افزایش معنیدار در سطح  HDL-Cبه

(.)p>7/771

شکل وابسته به دوز نسبت به گروه  CCگردید.

تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم

تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم

آریلاستراز ( )AREسرمی:

سوپراکسید دیسموتاز ( )SODقلب :

تأثیر عصارهی بابونهی گاوی بر روی میزان فعالیت آنزیم

تأثیر عصارهی بابونهی گاوی بر روی فعالیت آنزیم SOD

آریلاستراز در رتهایی که با تتراکلریدکربن دچار آسیب

قلب در رتهایی که با تتراکلریدکربن دچار آسیب شدهاند

شدهاند در نمودار  3آمده است .رتهایی که فقط

در نمودار  1نشان داده شده است .رتهایی که فقط

تتراکلریدکربن دریافت کرده بودند کاهش معنیدار در

تتراکلریدکربن دریافت کرده بودند کاهش معنیداری را در

میزان  AREدر مقایسه با گروه کنترل ( )NCنشان دادند.

میزان فعالیت آنزیم  SODدر مقایسه با گروه کنترل ()NC

پیشدرمان با  TPEبه مدت  13روز در دوز  127میلیگرم

نشان دادند ( .)p>7/771پیشدرمان با  TPEبه مدت 13

باعث افزایش قابل مالحظهای در میزان فعالیت آنزیم آریل-

روز در دوزهای  07و  127میلیگرم بر کیلوگرم باعث

استراز شد (.)p>7/71

افزایش معنیدار فعالیت این آنزیم گردید (.)p>7/74
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یافتهها

پیشدرمان با  TPEبه مدت  13روز در دوزهای  07و 127
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کولموگروف -اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها

تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم

لطفاله رضاقلی زاده 17

متغیر ها
گروه ها
NC
CC

TP80
TP120

465/38

398

45/88

±92/58

±27/92

±5/57

 293/42

 7887/59

 38/93

±27/25

±36/63

±5/85

323

7874

23/88

±25/48

±32/38

±6/38

* 367/66

238

* 28/4

±48/55

±99/3

±8/46

* 383/88

* 244

 27/4

±52/29

±53/52

±8/75

82/38 ±7/29
 73/75±7/5
* 98/68±7/5
 99/53±8/24
 95/98±7/82

5/3
±8/83
 55/89
±8/37
58/86
±2/84
 85/67
±8/66
 87/68
±8/93

8/78
 9/58
7/26
7/45
7/88

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار ( )n=6گزارش شده است  .نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل نرمال  .نشان-
دهندهی معنادار بودن ( )p>8/84نسبت به گروه کنترل آسیب  .نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل آسیب میباشد.

نمودار  :7تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز( )SODقلب .اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش
شده است (  .)n=6نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل نرمال ) * .(NCنشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/84نسبت به
گروه آسیب ) (CCمیباشد.
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TP40

CK-MB
)(U/L

)LDH (U/L

)TC (mg/dL

)HDL (mg/dL

LDL
)(mg/dL

LDL/HDL
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جدول :1مقایسهی فعالیت آنزیمهای قلبی و پروفایل لیپیدی سرم بین گروههای مورد مطالعه

 17بررسی اثرات محافظتی عصاره بابونه...
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است (  .)n=6نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل نرمال ) * .(NCنشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/84نسبت به گروه
آسیب ) (CCمیباشد.

نمودار  :8تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی ( .)MDAاعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده
است (  .)n=6نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل نرمال )  .(NCنشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به
گروه کنترل آسیب ) (CCمیباشد.

نمودار  : 5تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم آریلاستراز ( .)AREاعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است
(  .)n=6نشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/887نسبت به گروه کنترل نرمال )  .(NCنشاندهندهی معنادار بودن ( )p>8/87نسبت به گروه کنترل
آسیب ) (CCمیباشد.
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نمودار  :9تأثیر تتراکلریدکربن و  TPEبر روی میزان فعالیت آنزیم گلوتاتین پراکسیداز ( .)GPXاعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده

لطفاله رضاقلی زاده 11

تتراکلریدکربن سبب ایجاد استرس اکسیداتیو در بافت قلب

پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش میزان  MDAگردد.

میشود که تشخیص این آسیب به وسیلهی افزایش فعالیت

پراکسیداسیون لیپیدی نشان دهندهی عدم تعادل بین میزان

آنزیمهای  TC ،CK-MB ،LDHو  LDL-Cو کاهش

رادیکال آزاد و آنتیاکسیدانهای بدن میباشد .در این

فعالیت  AREو مقدار  HDL-Cدر سرم و همچنین کاهش

مطالعه تزریق تتراکلریدکربن مطابق با بررسیهایی که

فعالیت آنزیمهای  SODو  GPXو افزایش میزان MDA

 Eshagiو همکارانش بر روی بافت قلب انجام داده بودند،

در بافت قلب تأیید گردید  .تزریق عصارهی گیاه بابونه

سبب افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی و  MDAدر

گاوی در دوزهای مختلف با اصالح کردن فاکتوهای تغییر

هموژنات قلب شد( .)6نتایج حاصل از اندازهگیری MDA

یافته ،سبب کاهش اثرات مخرب تتراکلرید کربن شد.

در این مطالعه نشان داد که پیشدرمان با  TPEمیزان

امروزه آنزیم  CK-MBمعتبرترین مارکر اسیب میوکارد

پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش میدهد .نتایج بررسیهای

در کنار تروپونینهای قلبی است و در مواردی که به

 Eshagiو همکارانش نشان داد که ترکیباتی مثل مواد پلی-

میوسیت قلبی آسیب میرسد این آنزیم در سرم افزایش می-

فنولی و فالوونوئیدها میتوانند جلوی پراکسیداسیون لیپیدی

یابد .همچنین این آنزیم به همراه  LDHدر موارد دیستروفی

و آسیب به قلب را بگیرند .با توجه به اینکه گیاه بابونهی

عضالنی نیز افزایش مییابد( .)0بنابراین یکی از نشانههای

گاوی نیز دارای این ترکیبات و ترکیبات آنتیاکسیدان دیگر

آسیب به قلب افزایش سطوح این آنزیمها در سرم

مثل فالونولها ،اپیژنین و لوتئولین میباشد( )21لذا ،به نظر

میباشد( .)6رادیکالهای آزاد تولید شده به وسیلهی

میرسد که علت کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدی در

تتراکلریدکربن میتواند با پیوندهای دوگانهی غشای لیپیدی

گروههای درمان شده با عصارهی بابونهی گاوی وجود این

ارتباط برقرار کرده و به غشای سلولی آسیب بزند .آسیب به

ترکیبات در عصارهی بابونهی گاوی باشد.

غشای سلول سبب نفوذ و نشت آنزیمهای  CK-MBو

تأثیر  TPEدر پیشگیری از آسیبهای اکسیداتیو را میتوان

 LDHبه درون جریان خون میشود .یافتههای Sahreen

با اندازهگیری آنزیمهای آنتیاکسیدانی  SODو  GPXو

و همکاران نشان داد که ترکیباتی از جمله تانین ،ساپونین و

همچنین آریلاستراز بیشتر مورد بررسی قرار دادSOD .

کامفرول دارای خاصیت آنتیاکسیدانی هستند و میتوانند

یک آنزیم دفاعی است که رادیکال سوپراکسید را به

جلوی اثرات آسیبزایی گونههای فعال اکسیژن را

 H2O2تبدیل میکند GPX .نقش حیاتی در حفظ تعادل

بگیرند( .)27پایداری نسبی فعالیت آنزیمهای  CK-MBو

حالت احیایی جانوران تحت شرایط استرس اکسیداتیو حاد

 LDHدر گروههای پیشدرمان با  TPEممکن است به

داشته و آنها را در مقابل آسیب شیمیایی به پروتئینها و

خاطر داشتن ترکیبات آنتیاکسیدان عصاره باشد که از

لیپیدها حفظ میکند .این آنزیمها با مشارکت یکدیگر می-

طریق جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی و پایدار ساختن

توانند جلوی آسیب به وسیلهی رادیکالهای آزاد را بگیرند

غشای سلول ،جلوی نشت این آنزیمها و در نتیجه افزایش

( .)22در این مطالعه تزریق تتراکلریدکربن سبب کاهش

فعالیت سرمی آن را میگیرند.

میزان  SODو  GPXشد .آریلاستراز آنزیمی وابسته به

تزریق داخل صفاقی تتراکلریدکربن سبب تولید رادیکالهای

 HDLاست بنابراین کاهش فعالیت آنزیم آریلاستراز

فعال ازجمله تریکلرومتیل و پراکسی تریکلرومتیل میشود

میتواند یا در نتیجهی کاهش میزان  HDL-Cدر گروههای

که در طی واکنشهای آبشاری میتوانند با بیومولکولهای

آسیب دیده با تتراکلریدکربن و یا ناشی از غیرفعال شدن
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق

بین ببرند( .)0تخریب غشای سلول قلبی میتواند سبب ایجاد
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بحث

سلول و غشای سلول پیوند برقرار کرده و غشای سلول را از

 10بررسی اثرات محافظتی عصاره بابونه...

گیری  HDL-C ،TCو  LDL-Cبه عنوان پارامترهای

تعمیم نتایج آن را محدود سازد .عدم وجود گروه کنترل

دخیل در بیماریهای قلبی عروقی بیشتر مورد بررس قرار

مثبت با یک داروی شناخته شدهی قلبی از موارد این

گرفت .کاهش سنتز پروتئین و اختالل در متابولیسم

محدودیتها بود .مطالعات بیشتر در زمینهی اثرات محافظتی

فسفولیپیدها ممکن است در سطوح غیر طبیعی لیپوپروتئینها

 TPEبرروی سایر فاکتورهای قلبی و همچنین فاکتورهای

دخیل باشد .افزایش سطوح کلسترول ممکن است به خاطر

التهابی در زمینهی آسیبهای ناشی از سموم شیمیایی در

افزایش استریفیکاسیون اسیدهای چرب ،مهار بتا

قلب و بافتهای دیگر بدن مورد نیاز است.

اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش دفع لیپیدهای سلولی
باشد .تتراکلرید کربن انتقال استات به درون سلولهای

نتیجهگیری

کبدی را تحریک کرده (احتماال از طریق افزایش دسترسی

نتیجه مطالعات حاضر نشان داد که عصاره بابونه گاوی می-

به استات) و سبب افزایش ساخت کلسترول میشود(.)23

تواند به عنوان مادهی با اثرات مختلف آنتیاکسیدانی از

عالوه بر آن ،یافتههای سایر محققین نشان داد که سنتز

اثرات مخرب تتراکلرید کربن و احتماالً سایر سموم شیمیایی

آپولیپوپروتئین نیز توسط تتراکلرید کربن مهار میشود که

در بافت قلب پیشگیری کند.

این عمل سبب کاهش سنتز لیپوپروتئینها میگردد( .)23در
بین آنتیاکسیدانها ترکیبات فنلی ،قویترین ترکیبات در

تشکر و قدردانی

مهار پراکسیداسیون لیپیدی هستند ( .)24با توجه به اینکه

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه

 TPEغنی از سزکوئیترپنهای هیدروکسیلدار است پس

علوم پزشکی اردبیل بوده و نویسندگان مقاله از زحمات

احتماال میتواند جلوی اثرات مخرب  ROSها را گرفته و

کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی این

جلوی اکسیداسیون  LDL-Cو اکسیداسیون غشای سلول

دانشگاه تشکر مینمایند .همچنین نویسندگان مقاله از

را بگیرد( .)17این عمل از یک طرف باعث میشود انتقال

زحمات آقای دکتر حمیدرضا عکافی (دانشگاه آزاد اسالمی

استات به داخل سلول کبدی کاهش یافته و در نتیجه سنتز

واحد فالورجان) که در شناسایی این گیاه کمک کردند

کلسترول ،اسیدهای چرب آزاد و تری گلیسرید کاهش یابد.

قدردانی مینمایند.

از طرف دیگر با افزایش تولید  HDL-Cو کاهش
تولید  LDL-Cدریافت کلسترول و تجزیهی آن توسط کبد
را آسان کرده تا به این طرق میزان  LDL-Cو کلسترول در
خون کاهش یابد .یافتههای سایر محققین نیز همسو با یافته-
های ما بود(26و .)24
مقاومت گروههای تیمار شده با  TPEدر برابر خواص
آسیبزایی تتراکلرید کربن میتواند به دلیل توانایی این
گیاه در تحریک آنزیمهای آنتیاکسیدان جهت مقابله با
گونههای فعال اکسیژن تولید شده به وسیلهی تتراکلریدکربن
باشد(.)20
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اثرات محافظت قلبی و درمانی  TPEبا استفاده از اندازه-

محدودیتهای انکارناپذیری بود که ممکن است قابلیت
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آنزیم به علت آسیبهای اکسیداتیو باشد.

این تحقیق از نظر امکانات و شرایط انجام کار دچار
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