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  :چکیده

در پـژوهش حاضـر،    .می شود از نیشکر استخراج ترکیبی از الکل هاي اصلی با زنجیره بلند است که ،پلی کوزانول :و هدف زمینه
لسـترولمیک مـورد بررسـی قـرار     در خرگـوش هـاي هایپرک   فاکتورهاي بیوشیمیایی مربـوط بـه آن   تأثیر پلی کوزانول بر روي آترواسکلروز و

  .گرفت
رژیـم  کـه  ) =6n(گـروه کنتـرل  : به چهار گروه تقسیم شدند گرم 1750با میانگین وزنی  خرگوش نر بالغ نژاد نیوزیلند سر 24 :روش بررسی

پلـی  دارو، ل حـال بـه ترتیـب    و کلسـترولی شـده بودنـد    %2کلسـترول که بـا رژیـم پـر     )n=6( 2و  1و تجربی ، گروه شمندغذایی معمولی داشت
خـونگیري بـه عمـل     تیمـار،  پس از چهار هفتـه . می کردند دریافت) گاواژ(به صورت تیمار خوراکیرا  5/0 و mg/kg  25/0با دوز کوزانول

جهـت بررسـی هـاي هیسـتولوژیکی نیـز      . انـدازه گیـري شـد   و تري گلیسـرید   LDL-C ،HDL-C آمد و فاکتورهاي بیوشیمیایی کلسترول،
تجزیه  ،و آزمون آنالیز واریانس SPSSنرم افزار آماري نتایج به دست آمده با استفاده از  .فیکس شد% 10و در فرمالین آئورت خارج گردید 

  .و تحلیل شد
 ،)2و  1تجربـی  گـروه  بـه ترتیـب  ( 5/0 و kg  mg 25/0/در تیمار با پلی کوزانول بـا دوزهـاي    نتایج حاصل از بررسی نشان داد که: یافته ها

             بـه ترتیـب   و تـري گلیسـرید و افـزایش معنـی داري     LDL-C کلسـترول و  در میـزان  )  >P 01/0 و >05/0P بـه ترتیـب  (ري معنی دا کاهش
)05 /0P< 01/0 وP<(  در میزانHDL-C  شمدر مقایسه با گروه)Sham( نشان داد که تیمار بـا  نیز بررسی هاي هیستولوژیکی . آمد بدست

  .مانع ایجاد پالك هاي آتروم شده است ،)2و  1به ترتیب گروه تجربی(میلیگرم در روز  5/0و  25/0با دوزهاي پلی کوزانول 
 HDL-Cو تري گلیسرید و افـزایش   LDL-C کلسترول، ثر در کاهش میزانمؤیک ترکیب  می توانداحتماالً  پلی کوزانول :نتیجه گیري

  .باعث جلوگیري از تشکیل پالك آتروم شودو  باشد
  ، آترواسکلروزLDL-C ،HDL-Cپلی کوزانول، :کلید واژه ها

 14/8/90: پذیرش مقاله  28/7/90: اصالحیه نهایی   16/11/89: وصول مقاله

  
  مقدمه 

تـرین علـت مـرگ و میـر در      آترواسکلروز همـواره فـراوان          
عـروق کرونـري    وآئورت  که عمدتاًکشورهاي توسعه یافته بوده 

زیس ه دربـاره علـت آترواسـکلرو   امـروز . )1(می نمایـد را گرفتار 
غلظـت هـاي بـاالي    می رسد چندین فرضیه وجود دارد که به نظر 

چربیهاي پالسما مهمترین عامـل در بـروز آترواسـکلروزیس مـی     
واژه آترواسکلروز از زبان یونانی گرفته شده اسـت و بـه   ). 2(باشد

مـی   ه اینتیمـاي شـریان هـا و تجمـع چربـی     معناي ضخیم شدن الی
ی در قسمت مرکزي پـالك قـرار گرفتـه اسـت و روي     چرب. باشد

لیپـــوپروتئین ایجـــاد کننـــده  ).3(آن پوشـــش فیبـــري قـــرار دارد
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ایـن  . ی از کلسـترول مـی باشـد   که غنـ  بوده LDL ،آترواسکلروز
به علت نفوذپذیري بـه آنـدوتلیوم زیـرین یـا بـه علـت        نوتئیلیپوپر

ن هـا  اتصال به اجزاي ماتریکس خارج سلولی ماننـد پروتئوگلیکـا  
 يمطالعـات زیـاد   ).4و 5(در اینتیماي شریان ها انباشـته مـی شـوند   

ارتباط قوي بین اخذ غذاي پرچرب و پیشرفت آترواسکلروز را به 
ک، آتروژنیـ . انـد وسیله تغییر ضخامت دیواره کاروتید نشـان داده  

روي داده و بـه صـورت    پدیده ي اسـت کـه پـس از صـرف غـذا     
غذاي پرچرب به طور موقتی یک وعده . لحظه اي ایجاد می شود

د توسـط  عملکرد آندوتلیال را تخریب می کند که این اثر می توان
رابطــه مســتقیم بــین کــم کــردن ). 6(آنتــی اکســیدانها بلوکــه شــود

ــط     ــکلروز توس ــرفت آترواس ــم شــدن پیش ــما و ک ــدهاي پالس لیپی
 بـراي کـاهش و   ).7(آنژیوگرافیهاي مکرر به اثبـات رسـیده اسـت   

اسـتاتین   ″داروهایی تجویز می شوند کـه بـه   درمان چربی خون ، 
ــدگان ســنتز   اســتاتین هــا،  . مــی باشــندف   هــا معــرو″ مهــار کنن

مــان دیــس لیپیــدمی و جلــوگیري از رکلســترول هســتند و بــراي د
پژوهش هـاي   ).8(می روند بیماري هاي کاردیوواسکوالر به کار 

استاتین  به کمک LDLحاکی از آن است که پایین آمدن جدید 
داده و احتمال صدمه خطر ابتال به سرطان را افزایش با دوز باال،  ها

مدارك کلینیکـی و  .)9(به کبد را با افزایش دوز موجب می گردد
نشان دهنده کاهش چشمگیر در مرگ و میر ناشی  کیژیلواپیدمیو

در بـین مصــرف کننـدگان میــوه،    عروقـی -از بیمـاري هـاي قلبــی  
تـأثیر  ). 10و11(اهـان اسـت  شـده از گی  جسبزیجات و مواد استخرا

مثبــت چنــین رژیــم غــذایی بــه وجــود ترکیبــات  پلــی فنولیــک و  
فالونوئیدهاي ویژه موجود در آنها مربوط است که احتماالً ناشـی  

پلـی  ). 12و13(از اثرات آنتی اکسیدانی موجود در آنها مـی باشـد  
الکلی است با مجموعه اي از الکل هاي زنجیره ي بلنـد   ،کوزانول

ــامل   ــه ش ــانول  ،اوکتــاکوزانولک ــري آکونت هگزاکوزانــول و  ،ت
الـی   24ره کربنـی  یـ مقادیري کمتر از الکل هاي دیگر با طول زنج

پلـی کوزانـول مخلـوطی از     ،بـه عبـارتی   ).14(می باشـد  کربن 34
شــکر یــا انــواع اســت کــه از نی) آلیفاتیــک(چربــی دار الکـل هــاي 

ــه روشــ  ــی  .دهاي مختلــف اســتخراج مــی شــو گیاهــان دیگــر ب پل

و نـوش دارو   وزانول ابتدا در کشور کوبا کشف و تولید گردیدهک
. این محصـول هـیچ خطـر مسـمومیتی نـدارد      .)15(است نام گرفته

بخش فعال آن هنوز مشخص نشده ، اما نشان داده شده اسـت کـه   
الکل هاي بـا زنجیـره بسـیار بلنـد مـی تواننـد باعـث اکسیداسـیون         

زومال شوند پروکسی   اکسیداسیون  -اسیدهاي چرب به همراه بتا
کــه باعــث بــه وجــود آمــدن متابولیــت هــاي زنجیــره کوتــاه مــی   

در پژوهش حاضر تـأثیر پلـی کوزانـول کـه از عصـاره       ).15(شود
نیشکر بدست آمده، بـر روي میـزان کلسـترول، تـري گلیسـرید و      

  .بررسی گردیدپالك هاي آتروم و سایر لیپوپروتئین ها 
 

  بررسیروش 
پلـی کوزانـول از   . در ایـن تحقیـق تجربـی اسـت     نوع مطالعه        

در استرالیا تهیه  Johnson & Barana Co Pty Ltdشرکت 
لیگرمی بوده و فاقد می 10گردید که به صورت قرص هاي خالص 

رنـگ   ، ساکاروز، گلوتن ، مخمر و افزودنی ها یـا  نمک، الکتوز
سر خرگـوش   24 براي انجام این تحقیق، .می باشد هاي مصنوعی

گـرم ، از مؤسسـه    1750 یبـالغ نـژاد نیوزیلنـد بـا میـانگین وزنـ      نـر  
ــد    ــداري ش ــتور خری ــتیتو پاس ــوص    ه وانس ــاي مخص ــس ه در قف

 23±2خرگوش در اتاق حیوانات، با درجه حـرارت کنتـرل شـده    
به منظور تطبیق با شرایط محـیط   .درجه سانتیگراد نگهداري شدند

نـور   جدید، خرگوش ها به مـدت یـک هفتـه در دمـا، رطوبـت و     
اتاق حیوانـات  ) ساعت روشنایی 12ساعت تاریکی و  12( مناسب

گـروه   4خرگوش ها به طور تصـادفی  بـه   سپس  .شدند نگهداري
ه رژیم غذایی معمولی داشـت ل که گروه کنتر: )= 6n(تقسیم شدند

محلـول در اسـید   ( %2کـه بـه وسـیله کلسـترول     ، گـروه شـم  اسـت 
رژیـم   کـه  دو و گـروه تجربـی یـک   ند، کلسترولی شـد  ،)اولئیک

 هـاي بـا دوز  را به ترتیب پلی کوزانول و غذایی پر کلسترول داشته
mg/kg 25/0 16و17(کردنـد  دریافتاز طریق گاواژ را  5/0 و(. 

پـس از پایـان    .)16(ادامـه یافـت  چهـار هفتـه   تیمار کردن به مدت 
 سپس. ساعت در حالت ناشتا بودند 12-15 حیوانات حدود ،تیمار

 سی سی از ورید مرکزي گـوش خرگـوش   5 گبا استفاده از سرن
بـا اسـتفاده از   پس از تهیـه سـرم،    .خون گیري صورت گرفت ،ها
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شـرکت  (و کلسـترول  )شرکت زیست شـیمی (تري گلیسرید کیت
تــري و  LDL-C ، HDL-C کلسـترول،  میــزان )پـارس آزمـون  

سـپس جهـت    .انـدازه گیـري شـد    اهر یـک از نمونـه هـ    گلیسرید
، شــکیل احتمــالی پــالك آتــرومبررســی هــاي هیســتولوژیکی و ت

با استفاده از اسکالپل جدا نموده و در ظـرف  را  سرخرگ آئورت
فیکس کردن نمونه  براي. داده شدو ششست حاوي سرم فیزیولوژي

بـرش هـایی از سـرخرگ    نهایتـاً  . اسـتفاده شـد  % 10از فرمـالین  ها 
رنـگ آمیـزي    میکـرون تهیـه گردیـد و بـا      6 با ضـخامت آئورت 

رنگ آمیزي شده و بطور کامالً تصـادفی،   ،ائوزین -هماتوکسیلین
مورد بررسی میکروسـکوپی  پنج مقطع از هر نمونه انتخاب شده و 

  . قرار گرفت
ــانس بــراي تحلیــل آمــاري داده هــا از      ــالیز واری ــه  آن یــک طرف

(one-way ANOVA)  ــه دنبـــال آن آزمـــون تعقیبـــی   و بـ
TUKEY  ه ها از نظر تمامی داد .شددر مقایسه چندگانه استفاده

بـراي    SEM ±میـانگین   آماري با اسـتفاده از نتـایج بـه صـورت    
در همـه    .سر در هر گروه بیـان شـده اسـت    6نمونه هاي خونی از 

     . معنی دار در نظر گرفته شد  >05/0Pتحلیل ها مقادیر

  
  یافته ها

 سرم اثر پلی کوزانول بر میزان کلسترول

میـزان کلسـترول   مـی شـود،    مشـاهده  1همانطور که در نمودار     
ــی داري    ــورت معن ــه ص ــاي  )  P>٠١/٠(ســرم ب ــوش ه در خرگ

 در مقایسه با خرگوش هـاي کنتـرل، افـزایش   ) شم(هیپرکلسترولی
 5/0 و mg/kg  25/0 هـاي در تیمار با پلی کوزانول با دوز. یافت

، میزان کلسترول سـرم بـه صـورت معنـی     )2و  1تجربیبه ترتیب (
نسبت به گروه شم کاهش ) P>٠١/٠و >05/0Pبه ترتیب( داري
  .دادنشان 

  

                   
خرگوش هاي در به ترتیب (  5/0 و mg/kg  25/0پلی کوزانول با دوزهاي مقایسه اثر  :1 نمودار

هر ستون  .در مقایسه با گروه شمبر میزان کلسترول سرم )  2و تجربی 1هیپرکلسترولی تجربی
 .سر می باشد که سه بار تکرار شده است 6ونه خونی از یراي نم SEM ±میانگین بیانگر 

05/0P< * 01/0و P< ** حاکی از تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه شم می باشد.  
  

 سرم LDL-C میزان اثر پلی کوزانول بر

 LDL-Cمیـزان  مشـاهده مـی شـود،     2همانطور که در نمودار     
ــی داري     ــورت معن ــه ص ــرم ب ــوش هــ ) >P 01/0(س اي در خرگ

در مقایسه با خرگوش هـاي کنتـرل، افـزایش    ) شم(هیپرکلسترولی
  5/0 و mg/kg  25/0 در تیمار با پلی کوزانول با دوزهاي. یافت

سرم بـه صـورت معنـی     LDL-Cمیزان  ،)2و  1به ترتیب تجربی(
نسبت به گروه شم کاهش  ) >P 01/0و  >05/0Pبه ترتیب(داري
  . دادنشان 

  
به ترتیب در خرگوش هاي (  5/0 و mg/kg  25/0لی کوزانول با دوزهاي مقایسه اثر پ :2نمودار 

هر ستون . سرم در مقایسه با گروه شم LDL-Cبر میزان )  2و تجربی 1هیپرکلسترولی تجربی
  . سر می باشد که سه بار تکرار شده است 6یراي نمونه خونی از  SEM ±بیانگر میانگین 

05/0P< * 01/0و P< ** معنی دار در مقایسه با گروه شم می باشد حاکی از تفاوت.  
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  ...تاثیرپلی کوزانول بر    4   
 

  1390سال/دوره شانزدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 

  سرم  HDL-C میزان اثر پلی کوزانول بر
در ) P>٠١/٠(سرم بـه صـورت معنـی داري     HDL-Cمیزان     

ایسـه بـا خرگـوش هـاي     در مق) شم(خرگوش هاي هیپرکلسترولی
 و 25/0  در تیمار با پلی کوزانول با دوزهـاي . یافت کنترل کاهش

5/0mg/kg )میـزان  )2و  1تجربی به ترتیب ،HDL-C    سـرم بـه
نسـبت بـه   )   P>٠١/٠ و  >05/0Pبه ترتیب(صورت معنی داري

 .)3نمودار (گروه شم افزایش نشان داد

                                          
به ترتیب در خرگوش هاي (  5/0 و mg/kg  25/0مقایسه اثر پلی کوزانول با دوزهاي  -3نمودار 

هر ستون . سرم در مقایسه با گروه شم HDL-Cبر میزان )  2و تجربی 1ی تجربیهیپرکلسترول
 . سر می باشد که سه بار تکرار شده است 6یراي نمونه خونی از  SEM ±بیانگر میانگین 

05/0P< * 01/0و P< ** حاکی از تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه شم می باشد.  
  

       سرم ریدتري گلیس میزان اثر پلی کوزانول بر
ــه در نمــودار       ــانطور ک ــی شــود،   4هم ــاهده م ــزان مش ــري می ت

در خرگـوش   )P>٠١/٠(سـرم بـه صـورت معنـی داري     گلیسرید
هــاي کنتــرل  درمقایســه بــا خرگــوش) شــم(هــاي هیپرکلســترولی

  5/0 و 25/0در تیمار با پلی کوزانول بـا دوزهـاي    .افزایش یافت

mg/kg  )ي گلیسـرید سـرم بـه    رت، میزان )2و  1به ترتیب تجربی
نسـبت بـه   ) P>٠١/٠ و P>٠۵/٠بـه ترتیـب  (صورت معنی داري

  .گروه شم کاهش نشان داد
  

  
  

  
  

به ترتیب در خرگوش هاي (  5/0 و mg/kg  25/0مقایسه اثر پلی کوزانول با دوزهاي : 4نمودار 
هر ستون . مبر میزان تري گلیسرید سرم در مقایسه با گروه ش)  2و تجربی 1هیپرکلسترولی تجربی

  . سر می باشد که سه بار تکرار شده است 6یراي نمونه خونی از  SEM ±بیانگر میانگین 
05/0P< * 01/0و P< ** حاکی از تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه شم می باشد.  

  

       اثر پلی کوزانول بر پالك هاي آتروم

ئورت در دیواره آنتایج مطالعات هیستولوژیکی نشان داد که      
در این فاقد پالك هاي آتروم بوده و جداره رگ  ،گروه کنترل

جداره رگ را در  1شکل. داشتعی کامالً طبی ظاهري گروه،
محلول %(2کلسترول به میزان مصرف . گروه کنترل نشان می دهد

شروع که از طریق گاواژ صورت گرفت، باعث  )در اسید اولئیک
که به صورت ه درت شك هاي آتروم در جداره آئوایجاد پال

در  ).2شکل ( دیده می شوددگی در جدار آئورت قلب برآم
 که به ترتیب ) 4شکل( 2و تجربی) 3شکل( 1گروه هاي تجربی

، نددریافت کرد mg/kg 5/0و  25/0 با دوزهاي پلی کوزانول را
هیچ تفاوتی از ه این دو گرو وجداره آئورت کامالً طبیعی بود 

  .نشان ندادکنترل نسبت به گروه نظر بافتی 
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    5 پریچهر یغمایی     

 

  1390سال/دوره شانزدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  

  

  
  
  
   کنترلبافت داخلی سرخرگ آئورت در گروه : 1شکل  

رنگ آمیزي ( )× 10بزرگنمایی ( شمبافت داخلی سرخرگ آئورت در گروه : 2شکل
                                                                                                      )ائوزین -هماتوکسیلینرنگ آمیزي ( )× 10بزرگنمایی ( )ئوزینا -هماتوکسیلین

         

  
  

  
  

  1تجربی بافت داخلی سرخرگ آئورت در گروه : 3شکل
  2بافت داخلی سرخرگ آئورت در گروه تجربی : 4شکل 
رنگ آمیزي ) (× 10بزرگنمایی ( ) وزینائ -رنگ آمیزي هماتوکسیلین) (× 10بزرگنمایی (

  )ائوزین -وکسیلینهمات

 
  بحث
 هـاي در پژوهش حاضر، در تیمـار بـا پلـی کوزانـول بـا دوز              

mg/kg  25/0  بـه    2و  1بـه ترتیـب در گروهـاي تجربـی      5/0و
ــار هفتـــه ــاهش)16و17(مـــدت چهـ ــزان ، کـ  معنـــی داري در میـ

معنـی داري در   و افـزایش و تـري گلیسـرید    LDL-Cکلسترول،
بررسـی   در. بوجـود آمـد  وه شم در مقایسه با گر HDL-Cمیزان 

پلـی کوزانـول بـا     هاي هیستولوژیکی نیز نشان داده شد که تیمار با
مانع ایجاد پالك هاي آتروم شـده   5/0و  mg/kg  25/0دوزهاي

در پژوهشـی   2000و همکاران در سال  Menendez .)16(است
نشـان دادنــد کــه مصــرف پلـی کوزانــول مــی توانــد اکسیداســیون   

LDL-C اده در حالیکه میزان را کاهش دHDL-C   را افـزایش
و همکـاران در   Wangدر تحقیقی که در حالیکه ). 18( می دهد

انجام دادند، هیچ تـأثیري از افـزودن پلـی کوزانـول در      2003سال
کلسترول سرم در همسترهاي تغذیه کننده از رژیـم غـذایی داراي   

ــد% 25/0 ــاران در ســــال   Dulin ).19(نیافتنــ در  2006و همکــ
ــر  تجر ــود بـ ــات خـ ــداد بیـ ــال    40 روي تعـ ــان بزرگسـ ــر انسـ نفـ

ــط   ــترولمیاي متوس ــار  هایپرکلس ــه در تیم ــد ک ــان دادن ــا  نش ــی ب پل
 LDL-C میـزان  در یهیچ تفـاوت ، )میلیگرم در روز 20(کوزانول 

نمی  پلی کوزانول مشاهده و) پالسبو(کاذب  تیمارروه هاي گ بین
ــین  ).7(شــود ان نشــ 2008و همکــاران در ســال  Dullensهمچن
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  ...تاثیرپلی کوزانول بر    6   
 

  1390سال/دوره شانزدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 

ــه ــیچ دادندکـــ ــک از  هـــ ــزاء یـــ ــک اجـــ ــک تـــ ــی  تـــ پلـــ
ــول ــا ) C30,C28,C26,C24(کوزان ــد ی ــا آلدهی ــاي  ی اســید ه

و  LDL-Cثیري بـر کـاهش   أبه آنها، ت مربوط چرب زنجیره بلند
 ).20(در نتیجه کاهش خطر ابتال به بیماري هاي قلبی نداشته اسـت 

ــا، ســطح   ــه م ــاي   و  LDLدر مطالع ــترول ســرم در گــروه ه کلس
بــه طــور محسوســی  )sham( شــم بت بــه گــروهنســ 2و1تجربــی

ــت    ــرده اس ــدا ک ــاهش پی ــا  گر ،)P>01/0و P>05/0( ک ــه ب چ
و همکـاران   Dulin، 2003و همکاران در سال Wangتحقیقات 
مغــایرت  2008و همکــاران در ســال  Dullensو  2006در ســال 

نـوع   ،شـرایط موجـود در آزمایشـگاه    مربـوط بـه   که احتماالً دارد
در حالیکـه   ،و عوامل محیطی مـی باشـد  ارو ، دوز مصرفی دتغذیه

ــا ــ بــ ــال   Menendezات تحقیقــ ــاران در ســ و  2001و همکــ
McCarty بیشـتر   از آنجـایی کـه  . همـاهنگی دارد  2002در سال

الً پلـی کوزانـول بـا    ااز کلسترول می باشد و احتم LDLترکیبات 
 -3-هیدروکسـی  -3(ردوکتـاز  HMG-CoAاثر بر روي آنزیم 

شـده   LDLباعـث کـاهش   ) ردوکتاز Aزیممتیل گلوتاریل کوآن
تحقیقـی کـه    در 2006همکاران در سال و  Dev ).18و21( است

پلـی کوزانـول باعـث     کـه نشـان دادنـد    ،بر روي موش انجام دادند
از طریـق فعـال سـازي     ردوکتـاز  HMG-COA کاهش فعالیـت 

AMP– سـنتز   .)12(مـی شـود   )آدنوزین مونوفسفات کیناز(کیناز
کـه   ري یک سري آنزیم صورت مـی گیـرد  گ ل با واسطهوکلستر

از . مــی باشــد ردوکتــاز HMG-CoAیکــی از ایــن آنــزیم هــا، 
کیناز با فعال شدن باعـث کـاهش فعالیـت آنـزیم      –AMP یطرف

HMG-CoA پس هر مـاده یـا متـابولیتی کـه     . ردوکتاز می شود
مــی توانــد  ،کینــاز شــود –AMPبتوانــد باعــث افــزایش فعالیــت 

ــت  ــاز HMG-CoAفعالی ــه از  داده را کــاهش ردوکت و در نتیج
کینـاز، همچنـین    –AMP. )12(ل جلـوگیري نمایـد  وسنتز کلستر

 بنـابراین . )22(مـی سـازد   کربوکسیالز را غیر فعال  CoA–استیل
AMP– اصلی فسفریالسیون  ي هم تنظیم کننده ،کینازHMG-

CoA   و هــم تنظــیم اســتیل  بــودهردوکتـاز–CoA  کربوکســیالز
ل و بیوسـنتز اسـید   وتنظیم کلستر آن درنقش  حاکی از ،توسط آن

در پایـان   2005و همکاران در سـال   Ho Ng .)12( چرب است
 ي تغذیـه شـده بـا   به این نتیجه رسیدند که همسترها تحقیقات خود
% 15-25ل کلی سـرم آنهـا بـه میـزان     ومیزان کلسترپلی کوزانول، 

همچنـین دفـع   . افزایش یافته بـود % 7-8/16 تا HDL-Cکاهش و
 کـه در حالی. یافـت افزایش % 25-73  به میزانل هاي اسیدي استرو

شــرایط  اکونتــانول در -1وهگزاکوزانــول  -1 ،نــولتتــرا کوزا -1
دفــع بیشــتر  .آنتــی اکسـیدانی نداشــت  هــیچ فعالیــت آزمایشـگاهی 

اسیدهاي صفراوي به تبدیل بیشتر کلسترول به اسیدهاي صـفراوي  
د و کــاهش ه کبــدر کبـد، و در نتیجــه ورود کلسـترول از خــون بـ   

پلـی   بنـابراین احتمـاالً   ،خواهـد شـد  میزان کلسـترول خـون منجـر    
-LDLکوزانول از طریق دفع اسیدهاي صفراوي موجب کـاهش  

C ــول مصــرف شــده در حیطــه دوز    ).5(شــده اســت ــی کوزان پل
ــده  ) در روز 5وmg10(متعــارف آن ــوان یــک داروي کاهن ــه عن ب

یداسـیون لیپیـد بـا    برابـر پرواکس در  LDL-Cلیپید، احتمال قابلیت 
 واسطه گري ماکروفاژ و وابسته به یون فلزي را کاهش مـی دهـد  

و اثـــــرات موجـــــب التهـــــاب  LDL-Cاکسیداســـــیون ). 23(
و همچنین جذب زیـاد  ) 24(می شود تلیوموسیتوتوکسیک در آند

آن از طریق پاك سـازي ماکروفـاژي بـراي تشـکیل سـلول هـاي       
ص شـده در   کف آلود ضروري است کـه اولـین مرحلـه ي مشـخ    
آسـیب  . )16(بافت هاي داراي سختی دیواره سرخرگ مـی باشـد  

سلول آندوتلیومی ممکن است باعث ایجاد اختالالت عروقـی، از  
. )25(جمله سختی دیواره سرخرگ و تشکیل لخته در رگ شـود 

در برابر تغییـر   LDL-Cآنتی اکسیدانها ممکن است از  استفاده از
ــوده و بـــدی    ــیونی محافظـــت نمـ ــب از ایجـــاد  اکسیداسـ ن ترتیـ

پلــی  بنــابراین، از آنجـا کـه   . نمایـد  جلـوگیري آترواسـکلروزیس  
اثر ضد آنتی احتماالً کوزانول یک عامل کاهنده کلسترول بوده و 

اکسیدانی دارد، ترکیب این دو ویژگـی مـی توانـد داراي اهمیـت     
ــی باشــد  قابلیــت کــاهش و  LDL-Cکــاهش غلظــت  . کلینیک

LDL-C وانـد در کـاهش خطـر ابـتال بـه      براي اکسیداسیون می ت
در تحقیق حاضـر، پلـی    .)23(آترواسکلروزیس حائز اهمیت باشد

کوزانول از تخریـب آنـدوتلیوم تحریـک شـده توسـط کلسـترول       
احتماالً مربوط به کـاهش اکسیداسـیون    که است جلوگیري نموده

LDL-C  باشد و نتـایج مـا    می پلی کوزانول در نتیجه ي مصرف
حـاکی از ایـن    در یک راستا بـوده کـه همگـی   گزارشهاي قبلی با 

از آسیب آنـدوتلیوم جلـوگیري   می تواند   پلی کوزانول هستند که
   .)26و 27(نماید
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    7 پریچهر یغمایی     

 

  1390سال/دوره شانزدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  

  نتیجه گیري
اثرات یافته هاي حاصل از این مطالعه حاکی از        

هیپوکلسترولمیک و هیپولیپیدمیک مشاهده شده توسط پلی 
دهد که این ترکیب  نشان می بوده و کوزانول در خرگوش ها

در درمان  با منشاء گیاهی مفید تواند به عنوان یک دارويمی
هر  .هایپرلیپیدمیک مورد استفاده قرار گیرد هایپرکلسترولمیک و

ن یچند تحقیقات بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بیشتري جهت تعی
  .مکانیسم اثر آن الزم است دقیق و تشخیص

  تشکر و قدردانی
له حاصل پایان نامه براي اخذ درجه کارشناسی ارشد این مقا       

بوده است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
تهران و با همکاري و مساعدت آزمایشگاه علوم پایه این واحد 
صورت پذیرفت و از تمامی کسانی که همکاري صمیمانه اي با ما 

، تشکر و خصوصاً جناب آقاي دکتر منصور بیات داشته اند
  .قدردانی به عمل می آید
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