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بررسی اثرات ضدآمیلًئیديشویکی ي بازکىىدگی فیبریلهای آمیلًئیدی گیاٌ مریم گلی در شرایط
آزمایشگاهی< استراتصی برای کاهش تجمع فیبریلهای آمیلًئید اوسًلیه در اثر تسریقهای مکرر
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-2اغسادیاز ،داًؿکدُ ػلَم خایِ ،گسٍُ شیػرؾٌاغی ،داًؿگاُ لسغساى ،خسم آتاد ،لسغساى ،ایساى

يافته  /دوره  / 22شماره  / 3پايیز  / 99مسلسل 58
چكيده
دريافت مقاله99/4/2 :

پذيزش مقاله99/5/22 :

مقذمٍ :اخیراً تالغَبی ري بٍ رؼذ زیبدی در جُت ريؼه ظبخته مکبویعم مًلکًلی تؽکیل آمیلًئیذ ي بررظی ترکیببت مؤثرر بؤرای مُؤبر
ظبختبرَبی آمیلًئیذی ـًرت گرفتٍ اظت .بررظی فرایىذ فیبریلزایی از طریق القب ي مُبر آن بب اظتفبدٌ از ترکیبؤبت خؤبؾ مبوىؤذ مؽؤتقبت
آريمبتیک اطالعبت مفیذی در جُت پبیذارظبزی ظبختبر پريتئیه در اختیبر مؤیگؤاارد .در مطبلعؤٍ حبرؤر ،ارؤرات رؤذآمیلًئیؤذيشویکی ي
وبپبیذارکىىذگی مریم گلی در ؼرایط آزمبیؽگبَی بب اظتفبدٌ از اوعًلیه گبيی بٍ عىًان پريتئیه الگً بررظی ؼذ.
مًاد ي ريغَب :برای القبی فیبریلزایی ،اوعًلیه پبوکراض گبيی بٍ مذت  10ريز در ببفر گالیعیه  50میلیمؤًرر بؤب  pH=2/2در دمؤبی 55
درجٍ ظبوتیگراد اوکًبٍ ؼذ .ایجبد آمیلًئیذ بب اظتفبدٌ از ريغَبی اظپکتريظکًپی جؤاة  ،CRفلًرظؤبوط  THT ،ANSي میکريظؤکً
الکتريوی ريبؽی وؽر میذاوی ) (FE-SEMبررظی ؼذ .ظپط تأریر غلظتَبی مختلف عفبرٌ مریم گلی (وعبتَبی  1 ،0/1ي  5عفؤبرٌ تؤب
بٍ  1پريتئیه) ريی مُبر فیبریالظیًن ي وبپبیذارکردن فیبریلَبی از پیػ ؼکل گرفتٍ اوعًلیىی بررظی ؼذ.
یبفتٍ َب :وتبیج حبکی از کبَػ قببل تًجٍ تجمعبت فیبریلَبی آمیلًئیذی در ومًوٍَبی اوکًبٍ ؼذٌ بب داري وعبت بٍ ومًوٍ ؼبَذ بؤًد .عؤاليٌ
بر ایه ،وتبیج وؽبن داد کٍ عفبرٌ مریم گلی در َمٍ غلظتَب بٍ يیصٌ در وعؤبت  1:1داري بؤٍ پؤريتئیه ،دارای ارؤر مُؤبری قؤًی بؤر فرآیىؤذ
فیبریالظیًن ي دفیبریالظیًن پريتئیه اوعًلیه اظت.
میتًان از ایه گیبٌ برای درمبن بیمبریَبی آمیلًئیذی اظتفبدٌ کرد.
ياشٌَبی کلیذی :اوعًلیه گبيی ،مریم گلی ،فیبریلَبی آمیلًئیذی.

*آدرس مكاتبه :خرم آباد ،کیلومتر  5جاده خرم آباد تهران ،دانشگاه لرستان ،گروه زیست شناسی.
پست الكترونیكbahramikia.s@lu.ac.ir :
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بحث ي وتیجٍگیری :وتبیج وؽبن داد کٍ بب تخلیؿ ي جذاظبزی ترکیببت مثررٌ گیبٌ مریم گلی ي ارر آن بر فیبریلَبی آمیلًئیؤذی ،احتمؤبرً

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی

مقذمٍ

ضازوًَد ٍ ّوکازاى
الگَی ایدُآ تسای هًالؼِ زدوغ آهیلَئید ازائِ ههیؾهَد.

تیؽ اش  20تیوازی اًػاًی اش خولهِ تیوهازی آلصایوهس،

تسای هْاز فیثسیالغهیَى آهیلَئیهد اًػهَلیي ٍ اخهسال دز

دیاتر ًَع  ،2تیوازی خازکیٌػَى ٍ زغَب آهیلَئید ٍاتػسِ

زغَب آهیلَئید اش خیؽ زؿکی ؾدُ ،زاّکازّهای دزههاًی

تِ ّوَدیالیص ػٌَاى ؾدُ اغر کِ تا زؿهکی آهیلَئیهد دز

الشم اغر (.)12

خلههی خدسیههدّا اززثههاو دازًههد ( .)2،1دز يههی ایههي ٍ،ههایغ،

زاّکازّهههای دزههههاًی تهههسای دزههههاى اخهههسالالذ

خههسٍزنیيّههای هطلههَلی کههِ دز ضالههر هؼوههَ زههاخَزدُ

آهیلَئیدٍضًیک دز دٍ هػیس ازائِ ؾدُ اغر کِ ػثاززٌد اش:

ّػههسٌد ،غههاخسازّای ضههد ٍاغههى تههدزاخَزدُ زؿههکی

هْاز زؿکی آهیلَئید ٍ ً،غ زدوؼاذ آهیلَئیدی زؿهکی

هیدٌّد ٍ دز زغَتاذ فیثسیلی زدوغ هییاتٌد کِ ایي اههس

ؾدُ ( .)13هَلکَ ّهای آزٍهازیهک کَزهک هاًٌهد ،سههص

هٌدس تِ آغیة غلَلی ٍ اخسال ػولکسد اًدامّا هیؾهَد.
زؿکی فیثسی آهیلَئید تِ خسٍزنیي ّای هسزثى تا تیوهازی
هطدٍد ًویؾَد .تػهیازی اش خهسٍزنیي ّهای دیگهس ًیهص دز
ؾسایى آشهایؿگاّی خساًػی زؿکی زدوؼاذ آهیلَئیهدی
زا زطر ؾسایى دًازَزاغیَى خصئی دازًد (.)3
یکی اش خسٍزنیيّایی کِ زؿکی آهیلَِئید دز آى ههَزد
زَخِ ،ساز دازد اًػَلیي اغر ( )4اًػَلیيَّ ،زههَى خلهی
خدسیدی کَزکی هسؿک اش  51آهیٌَاغید تا یک غهاخساز
ههازخیر آلاههای ًػههثساً تههصزا اغههر کههِ ًیههؽ هْوههی دز
هساتَلیػن گلَکص دازد .اًػَلیي تِ يَز ػودُ دز ٍشیکهَ -
ّای زسؾطی لَشالوؼهدُ دازای غهاخساز ّگصاههس اغهر ،دز
خسیاى خَى آشاد هیؾَد ٍ تا گیسًدُ خَد تِ ػٌَاى هًََهس
تسّنکٌؽ هیکٌد ( .)6،5اًػَلیي زَلید ؾدُ دز تهدى تهِ
قَزذ ّگصاهس ذخیسُ هیؾَد دز ضالی کِ فهسم فؼها آى
تِ قَزذ هًََهس اغهر ( .)7اًػهَلیي گهاٍی تها اًػهَلیي
اًػاًی فیى دز غِ اغید آهیٌِ هسااٍذ اغر .غاخساز اٍلیِ
غا  1951زؼییي ؾد .غدع هًالؼهاذ تیؿهسسی دز ایهي
شهیٌِ قَزذ گسفر ( .)9،8دز هًالؼاذ آشهایؿگاّی ًؿاى
دادُ ؾدُ اغر کِ زطر ؾسایى دًهازَزُ کهسدى اش خولهِ
 pHاغیدی ٍ دزخِ ضسازذ تاال ،هَلکهَ ّهای هًَهَهسی
اًػَلیي تِ قَزذ فیثسی ّای آهیلَئید زدوهغ ههییاتٌهد
( .)10،11اش آًدا کِ ایي فیثسی ّا تِ زٍؼّهای هتسلاهی
تِ خَتی هؿتف ؾهدُاًهد ،اًػهَلیي تهِ ػٌهَاى غیػهسن

هیؾًَد .دز غا ّای اخیس اًثَّی اش گصازؼّا هثٌهی تهس
ایي کِ هَلکَ ّای کَزک هاًغ اش فیثسی شایی هیؾهًَد،
ازائِ ؾدُ اغهر ( .)14-16گسٍّهی اش زسکیثهاذ هَلکهَلی
کَزک ،خلیفٌَ ّا ٍ فالًٍَئیدّا ّػسٌدً .ؿاى دادُ ؾهدُ
اغر زسکیثاذ خلی فٌَلی يثیؼی کِ تِ يهَز گػهسسدُ دز
هَاد غهرایی ٍ دازٍّهای گیهاّی یافهر ههی ؾهًَد ،تاػه
اخسال دز غاخسازّای آهیلَئیدی ٍ کاّؽ غویر غلَلی
فیثسی ّای آهیلَئیدی هی ؾًَد ( .)13اهسٍشُ ػال ِ،شیادی
تِ اغساادُ اش دازٍّای يثیؼی ٍ گیاّاى دازٍیهی تهِ ػلهر
داؾسي کوسسیي ػَازل خاًثی ٍ زطو تیؿسس دز هیایػهِ
تا دازٍّای هكٌَػی ٍخَد دازد.
هسین گلی تا ًهام ػلوهی  Salvia officinalis Lهسؼله تهِ
خاًَادُ  Lamiaceaeاغهر ( Salvia officinalis .)17گیهاّی
ّویؿِ غثص ،دازای غاِّ،ای زَتی ،تساّهای خاکػهسسی ٍ
گه ّههای آتههی هسوایه تههِ ازغههَاًی اغههر .ایههي گیههاُ دازای
ٍیطگیّای ندغسياى ،نهد اغداغهن ،نهد ػاًَهر ٍ ،هاتم
اغرّ .نزٌیي دازای اثساذ دزهاًی َ،ی دز تیوازاى هثسال تهِ
شٍا ػی ٍ یا اخسال ؾٌاخسی اغر (.)19،18
گًَِّای خٌع هسین گلهی هٌثؼهی غٌهی اش زسکیثهاذ
خلی فٌَلی تا تیؽ اش  160خلیفٌَ ؾٌاخسِ ؾدُ ّػهسٌد
کِ ضاٍی هدوَػهِای اش اغهیدّای فٌهَلی ٍ فالًٍَئیهدّا
ّػسٌد .زأثیساذ هثثر تالیٌی ایهي خهٌع دز شهیٌهِّهای
هتسلهههز اش خولهههِ افهههصایؽ ًهههَزٍزسٍفیيّههها ،فؼالیهههر
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اًػَلیي گاٍی تسای اٍلیي تهاز زَغهى فسدزیهک غهاًگس دز

کٌگههَ ٍ زیههَفالٍیي  ،Tتاػ ه هْههاز فسایٌههد فیثسیه شایههی

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
کَلیٌسضیک ،فؼالیر آًسهی کهَلیي اغهسساشی ،اثهساذ آًسهی

ػكازُگیسی  100گسم اش گیهاُ ههَزد ًظهس دز  500هیلهی

اکػههیداًی ،نههدالسْاتی ،نههد افػههسدگی ٍ نههد اًؼیههادی

لیسس ازاًَ  80دزقد خیػاًدُ ٍ  24غاػر دز دهای ازها

تسزغی ؾدُ اغر ( .)20تا زَخِ تِ خٌثِّای تالیٌی ههسین

ًگْدازی ؾد ٍ تا کاغر قافی قاف ؾد .ػكهازُ تهِ دغهر

گلههی ٍ ٍخههَد هیههادیس تههاالی فٌههَ ّهها ٍ فالًٍَئیههدّا دز

آهدُ دز ظسفی زیسُ دز یتسا ًگْدازی ؾد .ایي کاز یهک

گیاّاى ،دز ایي هًالؼِ ػكازُ هسین گلی تِ هٌظَز تسزغهی

تاز دیگس زکساز ٍ ػكازُ تِ دغهر آههدُ تهِ هسضلهِ ،ثلهی

اثههساذ اضسوههالی آى تههس دزهههاى تیوههازیّههای ٍاتػههسِ تههِ

انافِ گسدید .دٍ هسضلِ دیگس تهِ ّوهیي قهَزذ الثسهِ تها

آهیلَئید تسزغی گسدید ٍ اش اًػَلیي خهاًکساظ گهاٍی تهِ-

ازاًَ  70دزقد اًدام ؾد .دز خایاى یکثاز دیگس ک ػكازُ

ػٌَاى خسٍزنیي الگَ اغساادُ ؾد.

قاف ٍ تسای زثتیهس ضهال آلهی دز زٍزهازی ،هساز گسفهر.

مًاد ي ريغَب

غدع ػكازُ آتی تا،ی هاًدُ دز فسیص دزایس ،ساز دادُ ؾد زا
خؿک ؾَد .ػكازُ خؿک ؾدُ تِ دغر آههدُ اش هسضلهِ

مًاد
اًػههَلیي خههاًکساظ گههاٍی ،زیههَفالٍیي  ،)THT( Tآًیلیٌههَ
ًاسههالي  -8غههَلاًَیک اغههید )، ،(ANSسهههص کٌگههَ (،)CR
گلیػههههیي ،غههههدین فػههههااذ هٌَتاشیهه هک دی ّیهه هدزاذ
( ،)NaH2PO4.H2Oغههدین فػههااذ دیتاشیههک دی ّیههدزاذ
( ،)Na2HPO4.2H2Oغدین آشید ( ،)NaN3اغهید ّیهدزٍکلسیک
( ٍ )HCLغههدین ّیدزٍکػهههید ( )NaOHاش ؾههسکر ههههس
(آلواى)؛ الک ازیلیک يثی  96دزقد ضدوی اش ؾهسکر الکه

آخس دز فسیص  -20دزخِ زا شههاى اغهساادُ ًگْهدازی ؾهد.
تسای زْیِ ػكازُّای گیاّی ،ػكازُ زام اٍلیِ تا غلظر 10
هیلی گسم تس هیلی لیسس زْیِ ٍ غدع اش آًْا غلظهرّهای
خاییيزس  5 ، 1، 0.1ػكازُ زام تِ 1خسٍزنیي (هیلیگهسم تهس
هیلیلیسس ) زْیِ ؾد .هطلَ ّا تؼد اش آهادُغاشی دز دهای
 -20دزخِ ٍ دز زازیکی ًگْدازی ؾدًد.
تُیٍ ومًوٍَب
تسای هًالؼِ اثس ػكازُ تس زًٍد ؾک گیسی فیثسی ّای

ًكس.

آهیلَئیدی ،اًػهَلیي خهاًکساظ گهاٍی تها اغهساادُ اش تهافس

تجُیسات
دغهههههههههههههههسگاُ اغهههههههههههههههدکسسٍفلَزیوسسی
( )FluorescenceSpectrophotometerههههد

Cary-Eclipse

غههاخر ؾههسکر آهسیکههایی  ،Agilentدغههسگاُ هیکسٍغههکَج
الکسسًٍی زٍتؿی هد

 FE-SEMغاخر ؾهسکر TESCAN

کؿَز زک ،دغسگاُ تي ههازی غهسٍلَضی ههد  WBغهاخر
 Epochغاخر ؾسکر تیَزک ( ،)BioTekخیاذ هسهس غهاخر
ؾسکر آهسیکایی .TwinLab
تُیٍ عفبرٌ گیبَی
گیاُ هسین گلی اش شهیيّای ؾْسغساى دٍزٍد ٍا،هغ دز
اغساى لسغساى خوغآٍزی ٍ زَغى اغهسادیاز غیػهسوازیک
گیاّی اش داًؿگاُ لسغساى ؾٌاغایی ٍ تا ؾوازُ ّستهازیَهی
 14055دز ّستازیَم داًؿگاُ لسغساى ًگْدازی ؾهد .تهسای
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زْیِ ؾد .غدع هیکسٍزیَجّای ضهاٍی هطلهَ خهسٍزنیي
دز غیاب ٍ ضهَز ػكازُ (ًػهثرّهای  5 ٍ 1 ،0/1ػكهازُ
زام تِ  1خسٍزنیي) دز داخ ضوام آب تدٍى ّنشدُ ؾهدى
هطلَ دز دهای  57˚Cتهِ ههدذ  10زٍش اًکَتهِ گسدیهد.
تسای هًالؼِ اثهس ػكهازُ تهس زًٍهد دفیثسیالغهیَىً ،وًَهِ
فیثسیلههِ ؾههدُ دز زٍش دّههن ،دز غیههاب ٍ ضهههَز ػكههازُ
(ًػثرّای  5 ٍ 1 ،0/1ػكازُ زام تِ  1خسٍزنیي) دز دهای
 37˚Cتِ هدذ غِ زٍش اًکَتِ ؾد.
ريغَبی مطبلعٍ فیبریلَبی آمیلًئیذی
آزمًن اتفبل قرمس کىگً ()CR

اتسدا اغسَ

غلهی  CRتهِ ٍغهیلِ تهافس فػهااذ 10

هیلیهَالز ( 0/15 NaClهیلیههَالز 0/02 NaN3 ،دزقهد،
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ؾسکر ایساًی دی زدْیص آزیا ،دغسگاُ هیکسٍخلیر زیدز ههد

گلیػیي 50هیلی هَالز ( )pH;2/2دز غلظر  1هیلیهَالز

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
 )pH 7/4زْیِ ؾد .غدع  5هاکسٍلیسس اش ًوًَهِ خهسٍزنیي
تِ  400هاکسٍلیسس اش هطلَ کهازی  20( CRههاکسٍهَالز)

یبفتٍَب
آزمًن اتفبل قرمس کىگً ()CR

افصٍدُ ٍ کاهالً هتلَو ؾد .هطلهَ ضاقه تهِ ههدذ 30
د،ییِ دز دهای ازا ٍ دز زازیکی اًکَتِ ؾد .غدع ؾهدذ
خرب دز يَ هَج ً 700-400اًَهسس اًداشُگیسی ؾد.
آزمبیػ فلًرظبوط تیًفاليیه )THT( T

اتسدا اغسَ

هَلکَ ّ CRػسٌد .ایي خایگاُّا ٍا،غ دز غًص قهاطاذ
تسای فیثسی ّای آهیلَئیدی اغر،ٍ .سی  CRتهِ فیثسیه -
ّای آهیلَئیدی هسك هیؾَد افصایؽ هاکصیون خهرب دز

غلی  THTتهِ ٍغهیلِ تهافس فػهااذ 10

هیلیهَالز ( 0/15 NaClهیلیههَالز 0/02 NaN3 ،دزقهد،
 )pH 7زْیِ ؾد .غدع  15هاکسٍلیسس اش ًوًَِ خسٍزنیي تِ
 2985هاکسٍلیسس اش هطلَ کهازی  15( THTههاکسٍهَالز)
افههصٍدُ ٍ کههاهالً هتلههَو ؾههد .ؾههدذ فلَزغههاًع تهها
اغدکسسٍفلَزغهههههههاًع دز ٍ 440 excitation

فیثسی ّای آهیلَئیدی دازای خایگهاُّهای ازكها تهِ

يیز  CRهؿاّدُ هیؾَد ٍ هاکصیون خهرب ًهَزی آى اش
 490تِ ً 500اًَهسس اًسیا ( )red shiftخیدا هیکٌد (.)21
دز ؾک  1تا اغساادُ اش آشهَى ازكا ،سههص کٌگهَ ،زهأثیس
ػكازُ هسین گلی تس زًٍهد فیثسیالغهیَى ٍ دفیثسیالغهیَى
اًػَلیي تِ زكَیس کؿیدُ ؾدُ اغر.

emission

 ٍ 460-600ػههههسل ؾههههکاف ( 10ٍ 5تههههِ زسزیههههة

Insulin Fibril 10 day

الف

)Insulin+MG(1- 0.1
)Insulin+MG(1- 5

تسای  )emission ٍ excitationاًداشُگیسی ؾد.

)Insulin+MG(1- 1
bufer

0/4

()ANS

اتسدا اغسَ

0/3

غلی  ANSتهِ ٍغهیلِ تهافس فػهااذ 10

هیلیهَالز ( 0/15 NaClهیلیههَالز 0/02 NaN3 ،دزقهد،

0/2

 )pH 7زْیِ ؾد .غدع  15هاکسٍلیسس اش ًوًَِ خسٍزنیي تِ

0/1

تِ  300هیکسٍلیسس اش هطلَ کازی  20( ANSهاکسٍهَالز)

0
600

ٍ  2685هیکسٍلیسس اش تافس گلیػیي افصٍدُ ٍ کاهالً هتلهَو
ؾد .ؾدذ فلَزغاًع تا اغدکسسٍفلَزغاًع دز

Insulin Fibril 10 day

ة

)Insulin Fibri+MG(1- 0.1
)Insulin Fibri+MG(1- 5

0/5

)Insulin Fibri+MG(1- 1

بررظؤؤی ریخؤؤت ؼىبظؤؤی ظؤؤبختبری بؤؤب اظؤؤتفبدٌ از

0/4

bufer

میکريظکً الکتريوی ريبؽی ()FE-SEM

خٌح هیکسٍلیسس اش ّس ًوًَِ ز،ی ؾدُ (تِ ٍغیلِ آب -

0/2

هیًس تِ هیصاى  70تساتس) زٍی فَی آلَهیٌیَهی ،هساز دادُ

0/1

ؾدً .وًَِّا خع اش خؿک ؾدى دز هداٍزذ َّا تِ ٍغیلِ

0

الیِای اش يال خَؾاًدُ ؾد ٍ دز ٍلسهاض  15Kevتها تهصزا-
ًوایی  90kxزَغى هیکسٍغکَج الکسسًٍی زٍتؿهی اغهکي
ؾدًد.

600

500
550
)wavelength(nm

450

400

ؼؤؤکل  .1آزمؤؤًن اتفؤؤبل قرمؤؤس کىگؤؤً در غیؤؤبة ي ح ؤؤًر
غلظتَبی مختلف عفبرٌ مریم گلی .الز) ازشیاتی اثس ػكهازُ ههسین
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0/3

)congo red absorbance(A.U.

تسای  emission ٍ excitationاًداشُگیسی ؾد.

550

400

)wavelength(nm

excitation

 ٍ 420-600 emission ٍ 380ػههههههسل ؾههههههکاف 5

500

450

)congo red florescence(A.U.

آزمبیػ فلًرظبوط آویلیىؤً وفتؤبله  -8ظؤًلفًویک اظؤیذ

0/5

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
گلههی تههس زًٍههد فیثسیالغههیَى اًػههَلیي 10 ،زٍش خههع اش اًکَتاغههیَى
ًوًَِّای خسٍزنیي دز دهای 57˚C

ب) ازشیاتی اثس ػكازُ هسین گلی تس زًٍد دفیثسیالغیَى
زدوؼاذ آهیلَئیدی اًػَلیي ،غِ زٍش خهع اش اًکَتاغهیَى
فیثسی ّا دز دهای 37˚C
ّواى يَز کِ دز ؾک .1الز هؿاّدُ هیؾهَد ،يیهز
خرب ًَزی ،سهص کٌگَی اًػَلیي گهاٍی 10 ،زٍش خهع اش
اًکَتاغیَى دز دهای  57˚Cافهصایؽ ههییاتهد ٍ ههاکصیون
خرب ًَزی آى تِ غور يهَ ههَج ً 510هاًَهسس اًسیها
خیدا هیکٌد .ایي زغییساذ تیاًگس فیثسیلهِ ؾهدى خهسٍزنیي
اًػَلیي زطهر ؾهسایى اغهیدی ٍ ضهسازذ تهاال اغهر .دز

ضازوًَد ٍ ّوکازاى
فلًرظبوط THT

فیثسی ّای آهیلَئیهدی دازای خایگهاُّهای ازكها تهسای
خسٍب فلَزغٌر ّ THTػسٌد .ایي خایگهاُّها ٍا،هغ دز کاًها
تیي قاطاذ تسای فیثسی ّای آهیلَئیدی اغر .شهاًی کِ ایي
زسکیة تهِ غهاخساز قهاطاذ تسهای هَخهَد دز فیثسیه ّهای
آهیلَئید هسك ههیؾهَد ،ؾهدذ فلَزغهاًع  THTافهصایؽ
هییاتد ( .)22دز ؾک  2تها اغهساادُ اش آشههایؽ فلَزغهاًع
 ،THTزههأثیس ػكههازُ هههسین گلههی تههس زًٍههد فیثسیالغههیَى ٍ
دفیثسیالغیَى اًػَلیي تِ زكَیس کؿیدُ ؾدُ اغر.
Insulin Fibril 10 day
)Insulin+MG(1- 0.1

200

)Insulin+MG(1- 5
)Insulin+MG(1- 1

اش ػكازُ هسین گلی اغر ،ؾهسایى اغهیدی ٍ ضهسازذ تهاال

150

Insulin Fresh

دز ؾدذ خهرب ًهَزی ،سههص

100

کٌگَ هیؾَد ٍ زغییس دز ؾهاًِ يیهز ٍ اًسیها تهِ يهَ

50

هَجّای تاالزس هؿاّدُ ًویؾَد .لرا هیزَاى ًسیدِ گسفر
کِ ػكازُ هسین گلی اش فیثسیلهِ ؾهدى اًػهَلیي هواًؼهر

0
600

هههیکٌههد ٍ هههاًغ اش زکوی ه ؾههدى فسآیٌههد فیثسیالغههیَى
خسٍزنیي هیؾَد .زایید ایي ادػا ًیاش تِ آشهایؿاذ زکویلهی

500
550
)wavelength(nm

450

ة

Insulin Fibril 10 day
)Insulin Fibri+MG(1- 0.1

140

)Insulin Fibri+MG(1- 5

ّواى يَز کِ دز ؾک .1ب هؿاّدُ ههیؾهَد ،زطهر

120

)Insulin Fibri+MG(1- 1

100

Insulin Fresh

ؾسایى تسگؿرخهریسی زًٍهد فیثسیالغهیَى ،ؾهدذ يیهز

80

خرب ًَزی ،سهص کٌگَی فیثسی ّای اش خیؽ ؾک گسفسهِ

60

اًػَلیي کاّؽ هییاتد اها هاکصیون يیز خرب ّنزٌهاى

40

دز ًاضیِ ً 500اًَهسس ،ساز دازد کهِ ًؿهاى دٌّهدُ ٍخهَد

20

زطر ایي ؾسایى ،هاکصیون خرب ًَزی ًوًَِّهای اًکَتهِ
ؾدُ دز ضهَز غلظرّای هتسلهز ػكهازُ ههسین گلهی اش
 500تِ ً 490اًَهسس اًسیا ( )blue shiftخیدا هیکٌد .ایهي
زغییههساذ تیههاًگس اثههس ایههي ػكههازُ تههس زػههسیغ زًٍههد
دفیثسیالغیَى خسٍزنیي اغر .تیؿسسیي هیصاى زأثیس ػكهازُ
تس تسگؿرخریسی فیثسی ّهای آهیلَئیهدی دز ًػهثر 1 :1
ػكازُ تِ فیثسی اغر.
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0
600

550

500

450

)wavelength(nm

ؼکل  .2اوذازٌگیری ؼذت فلًرظبوط  THTدر غیبة ي ح ًر
غلظتَبی مختلف عفبرٌ مریم گلی برای ارزیببی تأریر عفبرٌ
الز) زأثیس تس زًٍد فیثسیالغیَى اًػهَلیي 10 ،زٍش خهع اش اًکَتاغهیَى
ًوًَِّای خسٍزنیي دز دهای 57˚C
ب) زأثیس تس زًٍد دفیثسیالغیَى زدوؼهاذ آهیلَئیهدی اًػهَلیي 3 ،زٍش
خع اش اًکَتاغیَى فیثسی ّا دز دهای 37˚C
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هیادیس تاالی فیثسی ّای آهیلَئیدی دز ًوًَِ کٌسس اغر.

)(THT)flourescence(A.U.

دیگسی دازد کِ دز اداهِ زطیییاذ تداى خسداخسِ هیؾَد.

)(THT) flourescence(A.U.

ًوًَِّایی کِ هطلَ خسٍزنیي ضاٍی غلظرّای هتسلاهی
قسفاً هٌدس تِ افصایؽ اًد

الف

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
ّواًًَزّواى يَز کِ دز ؾک .2الز هؿاّدُ هیؾَد،

الف

ؾهههدذ فلَزغهههاًع  10 ،THTزٍش خهههع اش اًکَتاغهههیَى
اًػَلیي دز دهای  57˚Cافصایؽ هییاتد .ایي افصایؽ تیهاًگس

70

60
50

ؾک گیسی فیثسی ّای آهیلَئید دز ًوًَِ اًکَتِ ؾدُ اغهر.

40

دز ًوًَِّای ضاٍی ػكازُ هسین گلی (دز زواهی غلظرّای

30
20

هَزد آشهایؽ ػكهازُ) افهصایؽ دز ؾهدذ فلَزغهاًع THT

ًػثر تِ خسٍزنیي ؾاّد ًازیص اغر کهِ تیهاًگس اثهس هْهازی
ػكازُ گیاُ تس فیثسیالغیَى اًػَلیي اغر.
دز ؾک .2ب زًٍد دفیثسیالغهیَى تهِ زكهَیس کؿهیدُ
خیؽ ؾک گسفسهِ اًػهَلیي 3 ،زٍش خهع اش اًکَتاغهیَى دز

0
600

450
500
550
)wavelength(nm

400

ة

Insulin Fibril 10 day
)Insulin Fibril+MG(1- 0.1
)Insulin Fibril+MG(1- 5
)Insulin Fibril+MG(1- 1
Insulin Fresh

30
25

20

دهای  37˚Cاش ضدٍد  150 a.uدز ؾک .2الز تِ کوسهس اش

15

 140 a.uدز ؾک .2ب هیزغد .ایي زغییساذ تیهاًگس زهأثیس

10
5

دهای خاییي تس ؾسٍع زًٍد تسگؿرخریسی فیثسی ّا اغر .دز
ضهههَز ػكههازُ هههسین گلههی (دز زوههاهی غلظههرّههای هههَزد

0
600

550

500

450

)(ANS)flourescence(A.U.

ؾدُ اغر .ؾهدذ فلَزغهاًع ً THTوًَهِ فیثسیه ّهای اش

10

)(ANS)flourescence(A.U.

Insulin Fibril 10 day
)Insulin+MG(1- 0.1
)Insulin+MG(1- 5
)Insulin+MG(1- 1
Insulin Fresh

400

)wavelength(nm

آشهایؽ) کاّؽ تیؿسسی دز ؾدذ فلَزغاًع ً THTػهثر
تِ ًوًَِ ؾاّد هؿاّدُ هیؾَد کِ تیاًگس زأثیس ػكازُ گیهاُ

ؼکل  .3اوذازٌ گیؤری ؼؤذت فلًرظؤبوط  ANSدر غیؤبة ي

تس زػسیغ زًٍد دفیثسیالغیَى اغهر .دز ایهي خكهَـ ًیهص

ح ًر غلظت َبی مختلف عفبرٌ مریم گلی بؤرای ارزیؤببی تؤأریر

تیؿسسیي هیصاى زأثیس ػكازُ تس تسگؿرخریسی فیثسیه ّهای

عفؤؤبرٌ .الههز) زههأثیس تههس زًٍههد فیثسیالغههیَى اًػههَلیي 10 ،زٍش خههع اش

آهیلَئیدی دز ًػثر  1 :1ػكازُ تِ فیثسی دیدُ هیؾَد.
فلًرظبوط ANS

اًکَتاغیَى ًوًَِّای خسٍزنیي دز دهای 57˚C
ب) زأثیس تس زًٍد دفیثسیالغیَى زدوؼاذ آهیلَئیهدی اًػهَلیي 3 ،زٍش
خع اش اًکَتاغیَى فیثسی ّا دز دهای 37˚C

فلَزغاًع آًیلیٌهَ ًاسهالي  -8غهَلاًَیک اغهید )(ANS

فلَزغاًع  10 ،ANSزٍش خع اش اًکَتاغهیَى اًػهَلیي دز

اغساادُ ؾدًَ .اضی آب گسیص دز هؼسل ضال فیثسی ّهای

دهای  57˚Cافصایؽ هییاتد .ایي افهصایؽ تیهاًگس افهصایؽ

ANS

ّیدزٍفَتیػیسِ غًطی اًػَلیي ٍ ؾک گیسی فیثسی ّای

آهیلَئیدی خایگاُّای ازكا تسای خسٍب فلَزغهٌر

ّػسٌد .شهاًی کِ ایي زسکیة تهِ غهاخساز قهاطاذ تسهای

آهیلَئید دز ًوًَِ اًکَتِ ؾدُ اغر .دز ًوًَهِّهای ضهاٍی

هَخَد دز فیثسی ّای آهیلَئیهد هسكه ههیؾهَد ،ؾهدذ

ػكازُ هسین گلی (دز زوهاهی غلظهرّهای ههَزد آشههایؽ

فلَزغاًع آى افصایؽ هییاتد ( .)23دز ؾک  3تا اغساادُ

ػكههازُ) افههصایؽ دز ؾههدذ فلَزغههاًع ً ANSػههثر تههِ

اش آشهایؽ فلَزغاًع ANS؛ زأثیس ػكهازُ ههسین گلهی تهس

خسٍزنیي ؾاّد ًازیص اغر کِ تیاًگس اثس هْازی ػكازُ گیاُ

ّیدزٍفَتیػههیسِ غههًطی يههی زًٍههد فیثسیالغههیَى ٍ

تس ،سازگیسی غًَش آب گسیص خسٍزنیي دز هؼهسل غهًص ٍ

دفیثسیالغیَى اًػَلیي تِ زكَیس کؿیدُ ؾدُ اغر.

دز ًسیدِ هْاز فیثسیالغیَى اًػَلیي اغر.
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تسای زؼییي هیهصاى ّیدزٍفَتیػهیسِ غهًطی اش ًؿهس

ّواى يَز کِ دز ؾک .3الز هؿاّدُ هیؾَد ،ؾهدذ

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
دز ؾک .3ب ؾدذ فلَزغهاًع ً ANSوًَهِ فیثسیه -

ب

ّههای اش خههیؽ ؾههک گسفسههِ اًػههَلیي 3 ،زٍش خههع اش
اًکَتاغههیَى دز دهههای  37˚Cاش ضههدٍد  50 a.uدز ؾههک
.3الز تِ ضدٍد  28 a.uدز ؾک .3ب کاّؽ هییاتهد .ایهي
زغییساذ تیاًگس زأثیس دهای خاییي تهس ؾهسٍع زًٍهد تسگؿهر-
خریسی فیثسی ّا اغهر .دز ضههَز ػكهازُ ههسین گلهی (دز
زواهی غلظرّای هَزد آشهایؽ) کاّؽ تیؿسسی دز ؾهدذ
فلَزغاًع ً ANSػثر تِ ًوًَِ ؾاّد هؿاّدُ هیؾَد کهِ
تیاًگس زأثیس ػكازُ گیاُ تس کاّؽ تیؿسس غًَش ّیهدزٍفَب
دز هؼسل غهًص خهسٍزنیي ٍ زػهسیغ زًٍهد دفیثسیالغهیَى

ؼکل  .4تفبيیر میکريظکً  FE-SEMدر غیبة ي ح ًر عفبرٌ

اغر .دز ایي خكَـ ًیص تیؿسسیي هیهصاى زهأثیس ػكهازُ دز

مریم گلی

ًػثر  1 :1ػكازُ تِ فیثسی دیدُ هیؾَد.
تفبيیر میکريظکًپی ()FE-SEM
فیثسی ّای آهیلَئیدی تدٍى زَخِ تِ خهسٍزنیي هٌثهغ

الز) ؾک غاخسازی اًػَلیي 10،زٍش خهع اش اًکَتاغهیَى ًوًَهِّهای
خسٍزنیي (ؾاّد) دز دهای  57˚Cتا تصزاًوایی 500 nm
ب) ؾک غاخسازی اًػَلیي اًکَتِ ؾدُ دز ضههَز ػكهازُ ههسین
گلی (آشهَدًی) تِ ًػثر ( )1:1تا تصزاًوایی 500 nm

آًْهها دازای ؾههک غههاخسازی زؾههسِ هاًٌههد ّػههسٌد (.)24

خسٍزنیي اًػَلیي دز ضالر يثیؼی فیصیَلَضیکی دازای

هیکسٍغکَج الکسسًٍی زٍتؿی (ٍ )FE-SEMغیلِای تػیاز

غههاخساز کههسٍی اغههرّ .وههاى يههَز کههِ دز ؾههک .4الههز

ػالی تسای هؿاّدُ ؾک غاخسازی خهسٍزنیيّها اغهر .دز

هالضظِ هیؾَد دز غیاب ػكازُ ههسین گلهی ،هَزفَلهَضی

ؾک  4تا اغساادُ اش هیکسٍغکَج  ،FE-SEMزأثیس ػكازُ

غاخسازی اًػَلیي ( 10زٍش خع اش اًکَتاغیَى ًوًَهِّهای

هههسین گلههی (دز ًػههثر  1 :1ػكههازُ تههِ خههسٍزنیي) تههس

خههسٍزنیي دز دهههای  ) 57˚Cدازای غههاخساز زؾههسِای ٍ

هَزفَلَضی غاخسازی خسٍزنیي يی زًٍد فیثسیالغهیَى تهِ

فیثسیلی اغر .دز ضهَز ػكازُ ههسین گلهی فیثسیه ّهای

زكَیس کؿیدُ ؾدُ اغر.

اًػَلیي ،تا ٍخَد زغییس ؾک اش ضالهر کهسٍی تهِ غهور
الز

ؾک گیسی غاخسازّای فیثسیلی ٍ خًی غَ دادُ ًوهی-
ؾًَد .ایي زكَیس تیاًگس زأثیس هْازی ػكازُ هسین گلهی تهس
ؾک گیسی فیثسی ّای آهیلَئید اغر (ؾک .4ب).

زٍیکسدّههای هؿههسس

تههسای هًالؼههِ فیثسیهه ّههای

آهیلَئیدی ،یهافسي اغهسسازطی تهسای خلهَگیسی یها دزههاى
تیوازیّای ٍاتػسِ تِ خال ّهای آهیلَئیهدی اغهر (.)25
زسکیثههاذ هتسلاههی ؾٌاغههایی ؾههدُاًههد کههِ اش زؿههکی
فیثسی ه ّههای آهیلَئیههدی دز هطههیى  in vitroخلههَگیسی
هههیکٌٌههد .دز ًسیدههِ کازّههای هسٌههَػی تههسای ؾٌاغههایی
زسکیثهههاذ هْهههازگس زؿهههکی آهیلَئیهههد یههها زسکیثهههاذ
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بحث ي وتیجٍگیری

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
آًسیآهیلَئیدٍضًیک قَزذ گسفسِ ٍ اتصازّای هتسلای تسای

اغیدی ٍ دهای تاال) آهیلَئید زؿکی دّد ( .)29تِ ػهالٍُ

زٍتؽ ایي زسکیثاذ هؼسفی ؾهدُاًهد .یکهی اش زاّثسدّهای

اگس تا خهدا ؾهدى یهَى زٍی اًػهَلیي ّگصاههسی تهِ فهسم

اهیدٍازکٌٌدُ تسای دزهاى تیوازیّای آهیلَئیدی ،زهداخ

هًََهسی فؼا زثدی ؾَد زؿکی فیثسی ّای آهیلَئیدی

دز زدوههغ خههسٍزنیي ٍ ی ها ت هیثثههاذ غههاخسي الیگَهسّهها ٍ

دز  ٍ pH;7/5دهههای  37دزخههِ هػههلن هههیتاؾههد .تههسای

فیثسی ّای زؿکی ؾدُ تا اغساادُ اش هَلکَ ّای کَزک

دغریاتی تِ ایي ّدف تاید اش خداکٌٌدُ یهَى زٍی هاًٌهد

اغر .گسٍّی اش زسکیثاذ هَلکَلی کَزهک ،خلهیفٌهَ ّها

ازیدیَم دی آهید زسسا اغسیک اغید ( )EDTAاغساادُ کسد

ّػسٌد کِ دز غلظهرّهای تهاال دز گیاّهاى ٍخهَد دازًهد.

(ّ .)30هنزٌهیي زطیییههازی دز شهیٌهِ آهیلَئیهدی ؾههدى

فٌَ ّا ػودزاً ًهِ زٌْها دازای اثهساذ نهدآهیلَئیهدٍضًیک

اًػَلیي ٍ زایید ایي هًلة کهِ شًدیهسُ  Bدز آهیلَئیهدی

ّػسٌد ،تلکِ اثهساذ تهیثثهاذ کٌٌهدُای تهس فیثسیه ّهای

ؾدى ًیؽ کلیدی دازد قهَزذ گسفسهِ اغهر ٍ هؿهاّدُ

آهیلَئیدی (زثدی فیثسی تِ زدوؼهاذ تهیؾهک ) دازًهد.

ؾدُ کِ شًدیسُ  Bاش اًػَلیي گهاٍی تهِ زٌْهایی ،هادز تهِ

هکاًیػن تیثثاذ ًوهَدى فیثسیه ّها اضسوهاالً هساهاٍذ اش

زؿکی فیثسیه دز  pHاغهیدی اغهر .دز ٍا،هغ زؿهکی

هکاًیػههن هْههاز زؿههکی آهیلَئیههد اغههر ()27 ،26 ،19

فیثسی ّای آهیلَئیدی اًػَلیي ؾاه  2فاش هی تاؾد :فهاش

زسکیثاذ هَلکَلی کَزک ضهاٍی ضلیهِّهای آزٍهازیهک ٍ

اٍ

 ،فههاش کٌههد ٍاکههٌؽ اغههر کههِ دز يههی آى شًدیههسُ B

گههسٍُّههای ّیدزٍکػههی (هاًٌههد خلههیفٌههَ ّهها) تهها

اًػَلیي آهیلَئید زؿکی ههیدّهد ٍ فهاش دٍم فهاش غهسیغ

آهیٌَاغیدّای آزٍهازیهک هَخهَد دز خهسٍزنیيّها اززثهاو

ٍاکٌؽ اغر کِ دز يهی آى غهایس ،ػهورّهای اًػهَلیي

تس،ههساز هههیکٌٌههد ٍ اش زؼاهه هیههاى شًدیههسُّههای خههاًثی

فیثسی زؿکی هیدٌّد (ّ .)29نزٌیي زدوهغ اًػهَلیي

آهیٌَاغیدّا -کِ هَخة زؿکی ّػسِّای ّیهدزٍفَتیک

تِ قَزذ فیثسی ّای آهیلَئید دز هط زصزی شیسخَغهسی

فیثسی ّای آهیلَئیدی ههیؾهًَد -خلهَگیسی ههیکٌٌهد.

اًػَلیي ٍ دز اغساادُ اش خوهحّهای اًػهَلیي دز تیوهازاى

ػالٍُ تس ضلیِ فٌَلی ،ازكا ّیدزٍضًی ًیص تسای خلَگیسی

دیاتسی هؿاّدُ ؾهدُ اغهر کهِ ایهي زدوهغ تاػه

تهسٍش

اش زؼاه غاخسازی فیثسی ّای آهیلَئیدی نهسٍزی اغهر.

خاغخّای ایوٌی ًاخَاغسِ هیؾَد .اًػَلیي اًػاًی دازٍیی

ضهَز گسٍُّای  OHدز ضلیهِّهای فٌهَلی غهثة خیًَهد

خس هكسف تسای تیوازاى دیاتسی اغر (.)31

فیثسی ّای آهیلَئیدی هیؾَد .ایي خیًَدّهای ّیهدزٍضًی

غههاخسازّای آهیلَئیههدی زا هتسهه هههیکٌٌههد ٍ غههویر

خایدازی کودلکع "تاشدازًدُ-فیثسی " زا افصایؽ هیدّد ٍ

فیثسی ّای آهیلَئیهد زا کهاّؽ ههیدٌّهد ( .)32زهاکٌَى

دز ًسیدِ اثس هْازی خلیفٌَ زا افصایؽ هیدّد (.)28،26

ػكازُّا ٍ زسکیثاذ گیاّی هتسلای تسای یهافسي زسکیثهاذ

اًػَلیي اش خولِ خسٍزنیيّایی اغر کهِ زهَاى تهاالیی

دزهاًی هؤثس دز هْهاز ؾهک گیهسی ٍ ضهرف فیثسیه ّهای

تسای زؿکی غهاخسازّای خلیوسیهصُ دازد .اًػهَلیي اٍلهیي

آهیلَئید تسزغی ؾدُاًد .تِ ػٌَاى هثا  ،ػكازُ آتی زیؿهِ

خسٍزنیي خازج غلَلی اغر کِ اش ًظس ؾیویایی دز زؿکی

گیهههاُ ،Withania somniferaخهههاًَادُ  ،Solanaceaeدز

فیثسی ّای آهیلَئیدی دز اًػاى ؾٌاغایی ؾدُ اغر .يی

ؾسایى  in vitroزؿهکی فیثسیه ّهای  Aβزا تهِ قهَزذ

تسزغههیّههای هتسلههز زؿههکی فیثسی ه ّههای آهیلَئیههدی

ٍاتػسِ تِ هیداز هْاز هیکٌد ( .)18ػكازُ آتی غهیس دازای

اًػَلیي دز ؾسایى هسااٍذ دیدُ ؾدُ اغهر ،تهسای هثها

زأثیس تس ّس دٍ فسایٌد فیثسیالغیَى ٍ دفیثسیالغیَى اغهر.

اًػَلیي ،هادز

اغهر دز  ٍ pH;2/2دههای  57دزخهِ (pH

ایي هْاز ٍاتػسِ تِ هیداز ٍ شهاى اغر ( .)19یکی اش هْن-
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ّیدزٍضًی تیي تاشدازًهدُ ٍ غهاخسازّای تسهای هَخهَد دز

زطیییههاذ هتسلههز ًؿههاى دادُ اًههد کههِ فالًٍَئیههدّا

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
زهسیي خلهیفٌهَ ّهای زهای غهثص(Epigallocatechin ،

گلی تاػ افصایؽ فػاَزیالغیَى  ٍ CREBتْثَد ضافظِ

 Gallate) EGCGاغر کِ دز  in vivoههاًغ ؾهک گیهسی

فهایی دز ههَؼّها ههیؾهَد .اغهید کلسٍضًیهک ٍ اغهید

فیثسی ّای  hIAPPدز هساض اٍلیِ فسآیٌهد ؾهک گیهسی

فلَئَزیک اخصای هْن ػكازُ هسین گلی ّػسٌد کهِ تاػه

فیثسی ّا هیؾَد .دز in vitroتِ خای زؿکی فیثسی ّای

کاّؽ فؼالیر کَلیي اغهسساش ههیؾهًَد .هْازکٌٌهدُّهای

غوی آهیلَئیهد هٌدهس تهِ زؿهکی زدوؼهاذ غیهس غهوی

اغسی کَلیي اغسساش زٌْا ػَاه هَزد زأیید غاشهاى غهرا ٍ

تیؾک ههیؾهَد .ایهي زسکیهة زدوؼهاذ فیثسیلهی زا دز

دازٍ تسای هؼالدِ تیوازی آلصایوس ّػسٌد .هًالؼهاذ ،ثلهی

هههَؼّههای غیهس دیههاتسی کههاّؽ هههیدّههد ( .)33ػكههازُ

ًؿاى هیدٌّد کِ  1هیلیگهسم ػكهازُ ههسین گلهی تاػه

گًَهِّهای  Sideritis scardicaي ( Sideritis euboeaاش

تْثَد یادگیسی ٍ ضافظِ دز هَؼّایی هیؾَد کِ تِ آًْا

اػهای خاًَادُ  ٍ Lamiaceaeهٌثهغ غٌهی اش فالًٍَئیهدّا)

آهیلَئید تسا زصزی ؾدُ اغر ( .)39،38تس ایهي اغهاظ تها

دز دزهاى اٍلیِ ؾسٍع  ،ADزأثیساذ ،ات زَخْی دز کاّؽ

زَخِ تِ ایي کِ ػكازُ هسین گلی ضاٍی هیهادیس تهاالیی اش

هیداز زدوؼاذ ًدازد اها اغهساادُ اش ایهي ػكهازُّها تاػه

فٌَ ّا ٍ فالًٍَئیدّا اغر ،ایي ػكازُ تهِ هٌظهَز تسزغهی

کاّؽ ،ات زَخْی دز اًداشُ فیثسی ّا هیؾَد .دز هساض

اثساذ اضسوالی تس فیثسیالغیَى ٍ فیثسیه شدایهی آهیلَئیهد

خیؿسفسِ  ،ADایي ػكازُ ّا هٌدس تهِ کهاّؽ دز زؼهداد ٍ

زٍی خسٍزنیي اًػَلیي گاٍی تهِ ػٌهَاى الگهَی ؾهٌاخسِ

اًههداشُ خههال ّهها هههیگههسدد ( .)34ػكههازُ تههسا دزخههر

ؾدُ تا اغساادُ اش زٍؼّای هسٌَػی اش ،ثی آشهَى ،THT

 (EGb761) Ginkgo bilobaدز  in vitroهاًغ ؾک گیهسی

 ،ANSآشهههَى خههرب ،سهههص کٌگههَ ٍ  FE-SEMاغههساادُ

فیثسی ّای  Aβهیؾَد ( .)35ػكهازُ هسهاًَ

Cassia

گسدیدً .سهایح ضاقه اش تسزغهی هیهصاى اغدکسسٍغهکَخی

(toraخاًَادُ  )Leguminosaeػالٍُ تس ایي کهِ هٌدهس تهِ

فههساتٌاؽ – هسئههی ًؿههاى داد کههِ هی هصاى خههرب ًههَزی

هْاز فیثسیالغیَى  Aβ42هیؾهَد ،فیثسیه ّهای اش خهیؽ

ًوًَههِّههای خسٍزنیٌ هی فا،ههد ػكههازُ گی هاُ دز هیایػههِ تهها

غاخسِ ؾدُ زا ًیص زدصیِ هیکٌد (.)36

ًوًَههِّههای خسٍزنیٌهی دازای ػكههازُ گیهاُ خیلهی تیؿههسس

خكَـ تسخی زسکیثاذ هَخَد دز آى اش خولهِ ،Thujone

اغر .تاال تَدى هیصاى خرب ًهَزی ًوًَهِّهای خسٍزنیٌهی

 1,8-Cineole ٍ Camphorدازای خاقیر نهد هیکسٍتهی،

فا،د ػكازُ هوکي اغر ًاؾی اش زدوغ ایي خسٍزنیي تاؾهد

آًسی اکػیداًی ٍ ند غسياى اغر ( .)17تهس هثٌهای یهک

اها تا افصٍدُ ؾدى ػكهازُ گیهاُ تهِ ًوًَهِّهای خسٍزنیٌهی

تسزغههی گرؾههسًِگههس دز هههَزد ًیههؽ زههازیتی زؼههدادی اش

هیصاى خرب کاّؽ یافر .ایي اهس اضسواالً هیزَاًهد ًاؾهی

گیاّاى ازٍخایی دز تْثهَد ؾهٌاخر ٍ ضافظهًِ ،ؿهاى دادُ

اش ازكهها زسکیثههاذ هَخههَد دز آًْهها (هاًٌههد زسکیثههاذ

ؾدُ اغر کِ گیاُ هسین گلی هوکي اغر تهِ يهَز تهالیَُ

آًسیاکػیداًی) تهِ ًهَاضی خاقهی اش خهسٍزنیي دز خْهر

تههسای تیوههازی آلصایوههس دزهههاى يثیؼههی فههساّن کٌههد

هواًؼر اش زدوغ خسٍزنیي تاؾد ،تِ يَزی کِ ػكازُ ههسین

( CREB .)37ػاه ه زًٍَیػههی اغههر کههِ اش هههدذّههای

گلی هیصاى خرب دز ًػثر  1:1زا تیؿسس کاّؽ دادً .سایح

يَالًی ػاهلی هْن دز اغاظ هَلکَلی یهادگیسی ٍ ضافظهِ

فلَزغاًع ً THTیص دز غیاب ههسین گلهی افهصایؽ ؾهدذ

تِ ضػاب هیآید .آهیلَئید تسها ،فػاَزیالغهیَى ٍ CREB

فلَزغاًع زا ًؿاى داد کِ اضسوهاالً تهِ دلیه ًثهَد ههسین

زکثیههس غههلَلی دز ّیدَکاهههح هههَؼ زسازیتسههِ زا هْههاز

گلی ،فیثسیالغهیَى دز خهسٍزنیي قهَزذ گسفسهِ ٍ خهرب

هیکٌد .هًالؼاذ ،ثلی ضاکی اش آى اغر کِ ػكازُ ههسین

فلَزغاًع افصایؽ یافسهِ اغهرً .ػهثر  1:1اش خهسٍزنیي ٍ

 / 98يافته ،دوره  ،22پايیز 99

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2023-01-09

اخیساً گصازؼ ؾهدُ اغهر کهِ ػكهازُ ههسین گلهی تهِ

هیتاؾد ٍ ًوَداز خرب تِ غور يهَ ههَج تهاالزس زفسهِ

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
ػكازُ ،ؾدذ فلَزغاًع زا تیؿسس کاّؽ داد .زیَفالٍیي

ضازوًَد ٍ ّوکازاى
T

تیي زًگ ،سهص کٌگَ تا تا،یهاًدُ آزٍهازیهک فٌیه آالًهیي

دز تیي قاطاذ تسها ،هساز ههیگیهسد ٍ فلَزغهاًع غهايغ

 24دز اًػَلیي تسّنکٌؽ ٍیهطُ قهَزذ گسفسهِ ،زؿهکی

هیکٌد خع کاّؽ ؾدذ خرب فلَزغهاًع ًؿهاىدٌّهدُ

فیثسی زا هْاز هیکٌد ( .)43دز ایي تسزغهی خهیؽ تیٌهی

کاّؽ قاطاذ تسا اغر.

ؾد کِ ضلیِّای آزٍهازیک هسین گلهی اضسوهاالً تها تها،ی-

 ANSتِ ػٌَاى زدیاب فلَزغاًع هیزَاًهد تهِ ًهَاضی

هاًدُ ّای آزٍهازیک اًػهَلیي اززثهاو تس،هساز ههیکٌٌهد ٍ

ّیدزٍفَب خسٍزنیي هسكه ؾهَد .تسزغهی هیهصاى ؾهدذ

هٌدس تِ زثثیر غاخساز اًػهَلیي تهد زهاخَزدُ ههیؾهًَد.

فلَزغاًع  ANSدز ضهَز ٍ غیهاب غلظهرّهای هساهاٍذ

کههاّؽ ؾههدذ فلَزغههاًع  ANSدز ضهههَز اًػههَلیي

ػكازُ هسین گلی ًؿاى داد کِ دز ضهَز هسین گلی ؾهدذ

(ؾههک  )3هوکههي اغههر تههِ دلیهه زثثیههر اًػههَلیي دز

فلَزغاًع ً ANSػثر تِ ًثَد آى کهاّؽ ههییاتهد .ایهي

کاًاَزهاغیَى خاـ تاؾدّ ،واى گًَِ کِ دز تسزغی اًدام

زسکیثاذ هَخَد دز ػكازُ (هاًٌهد

ؾدُ زَغى اهیٌی ٍ ّوکازاى ( )40خیؽ تیٌهی ؾهدُ کهِ

زسکیثاذ آًسیاکػهیداًی) اش يسیه ازكها ٍ هطافظهر اش

ضلیِّای آزٍهازیک اخی ضًیي اضسواالً تها تها،یهاًهدُّهای

هٌاي ّیدزٍفَب دز هیات ضهال اغهر کهِ ایهي ػاهه

آزٍهازیک اًػَلیي تسّنکٌؽ ایداد هیکٌٌهد ٍ هٌدهس تهِ

یؼٌهی کههاّؽ غههًَش ّیهدزٍفَب دز هؼههسل اش زؿههکی

زثثیر غاخساز اًػَلیي تاش ؾدُ ) (unfoldedهیؾهًَد .اش

زدوؼاذ خسٍزنیٌی خلَگیسی هیکٌهد .هًهات تها هٌطٌهی

يسف دیگس ،اػسیاد تس ایي اغر کِ خیًَهدّای ّیهدزٍضًی،

ازكا  THTکهِ دز ؾهک ً 2ؿهاى دادُ ؾهدُ اغهر ،دز

غاخساز هسکصی ّوهِ فیثسیه ّهای آهیلَئیهدی زا زثثیهر

هًالؼِ ضانس زطر ؾسایى آشهایؿگاّی ،فیثسی ّای تهال

هیکٌٌد ( .)32تس اغهاظ گصازؾهی اش خهَزاذ ٍ ّوکهازاى،

اًػَلیي گاٍی دز  10زٍش زؿکی ؾد.

ّوِ هْازکٌٌدُّهای خلهیفٌهَلی ضهدا ،دازای دٍ ضلیهِ

کاّؽ اضسواالً تِ دلی

خسٍزنیي ،زدوغ اٍلیِ اًػَلیي ً،غ ؾد .اػسیاد تس ایي اغر

ضلیِّای آزٍهازیک ّػسٌد .زأکیهد ؾهدُ اغهر کهِ ایهي

کِ هسضلِ تطساًی ،ث اش زؿکی آهیلَئید ،تهد زهاخَزدگی

ػٌاقههس غههاخسازی تههسای تههسّنکههٌؽ غی هسکٍَاالًػهی تهها

ًا،ف غاخساز خسٍزنیي يثیؼی اغر ( .)40دز ایهي ضالهر،

غههاخسازّای قههاطاذ تسهها نههسٍزی ّػههسٌد ( .)32دز

ّػسِ ّیدزٍفَتیک ٍ تا،یهاًدُّای آزٍهازیهک هَخهَد دز

هًالؼههِای دیگههس اثههس کَئسغههسیي تههس زًٍههد فیثسیالغههیَى

خسٍزنیيّا دز دغسسظزس اش اؾکا يثیؼی ّػسٌد تٌاتسایي

اًػَلیي زَغى ٍاًگ ٍ ّوکازاى ( )13تسزغهی ؾهد .آًْها

تسّنکٌؽّای اغساکیٌگ ٍ آبگسیهص تهیي تها،یهاًهدُ

هؿاّدُ کسدًد کِ تتؽ ّیدزٍفَتیک کَئسغسیي هیزَاًد

زیَیر هیؾَد .هًسش ؾهدُ اغهر کهِ تهسّنکهٌؽّهای

تِ ّػسِ ّیدزٍفَتیک اًػَلیي کِ دز هؼسل ازكها ،هساز

اغساکیٌگ ،غْوی خساًهسضی ٍ ّهنزٌهیي خْهر گیهسی ٍ

دازد هسك ؾَد تٌاتسایي زؿکی ّػهسِ اًػهَلیي زا هْهاز

زوای الشم تسای فسآیٌد زدوغ زا فساّن هیکٌد ٍ اش ایي زٍ

کٌد .دز ًسیدِ هًالؼِ فَ ًؿاى داد کِ کَئسغسیي زهأثیس

زػهسیغ دز فیثسیالغهیَى آهیلَئیهد ههیؾهَد (.)32

هْازی تس فیثسیالغیَى اًػَلیي ٍ اثس تهیثثهاذ کٌٌهدُ تهس

تٌاتسایي ،زثثیر ضالر يثیؼی زَغى زسکیثاذ کَزهک تها

فیثسی ّای اًػَلیي تال دازد .تٌا تس ًسایح تِ دغهر آههدُ

داؾهسي ضلیههِّهای آزٍهازیهک هوکهي اغههر ههسش اًههسضی

دز تسزغی ضانس ،ػكازُ هسین گلی ًیهص هاًٌهد کَئسغهسیي

فؼا غاشی زا افصایؽ دّد ،دز ًسیدِ غسػر زدوغ زا کٌٌهد

هیزَاًد زٌیي اثهسی زا تهس هٌهاي ّیهدزٍفَب اًػهَلیي

کٌد ( .)42-40تِ ػٌَاى هثا ً ،ؿاى دادُ ؾهدُ اغهر کهِ

تگرازد ٍ غًَش ّیدزٍفَب دز هؼسل زا کاّؽ ٍ زؿهکی

تاػ
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دز ضهههَز هههسین گلههی دز ًػههثر هههَلی 1 :1دازٍ تههِ

فٌَ  ،یک ازكها دٌّهدُ ٍ ضهدا ،غهِ گهسٍُ  OHزٍی

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

زدوؼاذ خسٍزنیٌی زا هْاز کٌدً .سایح ایي تسزغی ًؿاى داد
کِ هسین گلی زیسیثاً اثس تیثثاذ کٌٌدُ ًیص تس فیثسی ّهای
اًػههَلیي تههال دازد .ای هي ًسههایح زا ه هیزههَاى تههِ ،ههدزذ
آًسیاکػیداًی هسین گلی ًػثر داد .هًالؼاذ تهیؾهوازی
ًؿاى دادُاًد کِ تاشدُ زغَب فیثسی خلیفٌَ ّا هػسییواً
تا ظسفیر آًسیاکػیداًی آًْا اززثاو دازد (.)44،13
تا زَخِ تِ ایي کِ خدیدُ زدوغ خسٍزنیيّا تاػ ایدهاد
تسخی اش تیوازیّا هیگسدد ،هسین گلی اضسواالً تِ ٍاغهًِ
زسکیثههاذ فالًٍٍَئیههدی تاػهه زثثیههر ضالههر هًَههَهسی
هیؾَد ٍ اش ایهي يسیه تاػه

تهِ ّهن زیتهسي غهاخساز

فیثسیلی هیؾَد .ایهي گیهاُ تهِ ػلهر داؾهسي گهسٍُّهای
ّیدزٍکػی هسك تِ ضلیِ تاػ تاش ؾدى فیثسی ّهای اش
خیؽ زؿکی ؾدُ هیؾَد .خیؿٌْاد هیؾَد دز خلَگیسی
اش زدوغ خسٍزنیي اًػَلیي ،زطیییهاذ تیؿهسسی دز شهیٌهِ
زسکیثاذ هَخَد دز گیاُ هسین گلی قَزذ خهریسد ٍ اًدهام
آشهایؿههاذ دز هههد

ّههای ضی هَاًی ٍ دز ؾههسایى in vivo

قَزذ گیسد ٍ خساًػی دازٍیهی آى تهسای اغهساادُ اًػهاى
تسای خیؿگیسی ٍ دزهاى زدوغّای خسٍزنیٌی هطهسش ؾهَد.
ًسایح کاز ضانهس ًؿهاى داد کهِ تها زتلهیف ٍ خداغهاشی
زسکیثاذ هؤثس گیاُ هسین گلهی ٍ اثهس آى تهس فیثسیه ّهای
آهیلَئیدی ،اضسوهاالً ههیزهَاى اش ایهي گیهاُ تهسای دزههاى
تیوازیّای آهیلَئیدی اغساادُ کسد.

تؽکر ي قذرداوی
ًَیػٌدگاى اش هؼاًٍر خطٍّؿی داًؿگاُ لسغساى کِ تها
ضوایر هالی اهکاى اًدهام ایهي زطییه زا فهساّن آٍزدًهد
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زیدیس ٍ زؿکس تِ ػو هی آٍزًد.

ضازوًَد ٍ ّوکازاى

اثساذ ندآهیلَئیدٍضًیکی گیاُ هسین گلی
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Abstract
Background: Recently, there has been growing efforts to elucidate the molecular mechanism of amyloid
formation and investigating effective compounds for inhibiting of amyloid structures. Investigation of the
fibrillation process through its induction and inhibition using specific compounds such as aromatic
derivatives provide useful information for stabilizing the protein structure. In the present study, the in vitro
anti-amyloidogenic and destabilizing effects of Salvia officinalis were investigated using bovine insulin as a
model protein.
Materials and Methods: To induce fibrillation, the bovine pancreatic insulin was incubated for 10 days in
50 mM glycine buffer at pH = 2.2 at 57° C. Amyloid formation was examined using CR absorption
spectroscopy, ANS and THT fluorescence and Field-emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
methods. Then, the effect of different concentrations of Salvia officinalis extract (ratios of 0.1, 1, and 5
extracts to 1 protein) on inhibition of fibrillation and destabilization of pre-formed insulin fibrils was
investigated.
Results: Results indicated a significant decrease in the accumulation of amyloid fibrils in drug-incubated
samples compared to control. It also found that Salvia officinalis extract in all concentrations, especially in
the 1: 1 ratio of drug to protein, has a strong inhibitory effect on fibrillation and defibrillation of insulin
protein.
Conclusion: The results of this study showed that by purification and isolation of effective compounds
of Salvia officinalis and its effect on amyloid fibrils, this plant could probably be used to treat amyloid
diseases.
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