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  4/3/90: پذیرش مقاله،   18/1/90 : دریافت مقاله
Ø در این مطالعـه اثـرات   . ترواسکلروز به اثبات رسیده استآمروزه نقش آنتی اکسیدانها در جلوگیري و بهبود بیماري       ا:  مقدمه

  .پرکلسترولمیک بررسی شده استیها ترواسکلروز در خرگوشهايآپروفایل لیپید و پیشرفت  عوامل خطرمصرف آبغوره بر 
Øپرکلسترول -2 معمولی -1دریافت کننده تقسیم  شدند؛  گروه 4فی به دي بطور تصادنر نیوزیلن خرگوش 32: ها مواد و روش 

فاکتورهاي گلـوکز،   . آبغوره ml 10و  ) کلسترول% 1 ( پرکلسترول -4 آبغوره     ml 5و  ) کلسترول% 1( پرکلسترول   -3) کلسترول% 1(
 SGPT(نس آمینازهاي کبـدي  ، ترا )ApoA, ApoB (A ,B، آپو لیپو پروتئین هاي  )TG(، تري گلیسرید  )TC( تامکلسترول 
,SGOT(    لیپوپروتئین با دانسیته باال ،)HDL-C (  ماه پس از تیمار انـدازه گیـري   و ظرفیت آنتی اکسیدانی قبل از آزمایش و دو

  .گروهها تعیین و بررسی شده در انتهاي مطالعه، تشکیل رگه چربی در آئورت در هم. شد
Øمصرف روزانه : ها یافتهml 5 افزایش معنی داري را در سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی و ) یک بار(ره  آبغو10 وHDL-C نسبت 
 SGPT,SGOT)(دار در میزان ترانس آمینازهاي کبدي هر دو دوز آبغوره موجب کاهش معنی .داده گروه رژیم پرکلسترول نشان ب
هیچ اختالف . رول شدرژیم پرکلست نسبت به TGدار در سطح  آبغوره موجب کاهش معنیml 10مصرف . شد ApoBگلوکز و ،

نتایج بافت شناسی نشان داد . هاي آبغوره و گروه رژیم پرکلسترول دیده نشد بین گروهApoA  و تام داري در سطح کلسترولمعنی
  .که مصرف آبغوره  به میزان زیادي موجب کاهش شدت ضایعه در دیواره آئورت نسبت به گروه پرکلسترول شد

Ø    بـر روي   ) بعنوان یک آنتـی اکـسیدان     (نتایج این مطالعه پیشنهاد کننده تأثیر حمایتی مصرف آبغوره          : ريگینتیجهبحث و
  .باشدترواسکلروز میعوامل خطر آبرخی از 
Ø هیپرلیپیدمی، کلسترول، تري گلیسرید، آنتی اکسیدان: هاي کلیديواژه 
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  مقدمه
کـشورهاي  آترواسکلروزهمواره فراوانترین علت مرگ و میر  

ي همراه با سخت شدن دیواره      این بیمار . عه یافته بوده است   توس
االستیسیته و باریک شـدن راه  ها و به دنبال آن کاهش  سرخرگ
هـاي مهـم بـدن    خون و نهایتا کاهش جریـان خـون انـدام        عبور

عوامل خطـر مشخـصه آترواسـکلروز    . باشدازجمله قلب ومغز می  
افـزایش  ). 1 (هـستند ...  وهیپرلیپیدمی، دیابت ملیتوس، سـیگار  

هـاي  گلیسرید و همچنـین افـزایش واکـنش       غلظت گلوکز، تري  
  . اکسیداتیو با تغییرات ناشی از مصرف غذا ارتباط دارد

هاي اکسیداتیو در طی این مراحل، شـامل آسـیب           فرآیند
 هــا، ی از جملــه پروتئینهــا، کربوهیــدراتبـه ســاختارهاي ســلول 

دهدکـه  ت نشان مـی   مطالعا. .ستهاي نوکلئیک و چربیها ا    دیاس
یداتیو، از  اکـسیدانها ممکـن اسـت در زمـان اسـترس اکـس            آنتی

آسـیب  . پذیري ارگانیسم مفید باشـند    طریق جلوگیري از آسیب   
 از لیپیـد یـا کربوهیـدرات    اکسیداتیو پس از مصرف غذاي غنـی     

بنـابراین مـواد غـذایی پرچـرب، بـر تعـادل            . شـود مشخص مـی  
  ).2(واهند گذاشتردوکس ارگانیزم تاثیر خ

آبغوره یک عصاره اسیدیتیک است و یک محصول باستانی         
مـصارف  و داراي    شـود کـه بعنـوان چاشـنی اسـتفاده مـی          است

هایی مثل کـاتچین و  آبغوره داراي فالونوئید. داروئی زیادي است  
 با در نظر گـرفتن اینکـه، آبغـوره ترکیبـی          ). 3(است آنتوسیانین

ق بـر آن    ، در ایـن تحقیـ     سـت است که به آسانی قابل دسترس ا      
عوامــل خطــر و پیــشرفت آبغوره را بــر برخــی شــدیم تــا تــأثیر

  .بررسی کنیمآترواسکلروز 

  هامواد و روش
در ابتدا جنس و گونه انگور توسط متخصص گیاه شناسـی         

 Vitisنام علمـی ایـن گیـاه    . در دانشگاه اصفهان شناسایی شد

Sylvestris      پس انگـور   سـ  .است1589 است با شماره هرباریوم

به منظـور اسـتاندارد   . از ناحیه امین آباد اصفهان جمع آوري شد 
نمودن آبغوره تعـدادي از فاکتورهـاي آن از جملـه آنتوسـیانین،      

pH دانــسیته، ویتــامین ، C اسیداســتیک و فالونوئیــدهاي آن ،
  .اندازه گیري شد

هـاي آزمایـشگاهی بـراي      خرگوش یکـی از بهتـرین مـدل       
در واقـع خرگـوش بـه مقـدار     . لروز است آترواسکبررسی بیماري   

زیاد به کلـسترول حـساس اسـت و در پاسـخ بـه رژیـم غـذایی            
توانـد منجـر    کند که می  پرکلسترول ،هیپرکلسترولمی ایجاد می   

رو در این تحقیق براي ایجـاد پـالك       ترواسکلروز شود، از این   آبه  
 خرگـوش سـفید   32.ترواسکلروز از خرگوش استفاده شده است    آ

 هفته 6-7 کیلوگرم و محدوده سنی 2-5/2ندي با وزن    نر نیوزیل 
از انستیتو رازي کرج خریداري شده و در النه حیوانات به مـدت        

 12 سـاعت تـاریکی و    12(دو هفته در دمـا و رطوبـت مناسـب           
  . تیمار قرار گرفتندنگهداري و سپس تحت) ساعت نور

اي آمـاده   ا با استفاده از مواد غذایی دانـه       ه تغذیه خرگوش 
. استاندارد تهیه شده از شـرکت خـوراك دام پـارس انجـام شـد              

گـروه  : ی تقـسیم شـدند     تـای  8 گـروه    4سپس بطور تصادفی به     
% 1(، رژیــم پرکلــسترول )رژیــم معمــولی (بــدون کلــسترول 

ــسترول ــا    )کل ــراه ب ــسترول هم ــم پرکل ــورهml5، رژی  ( آبغ

(VRJ5+%1cho:5ml verjuice+%1cholesterol) و  
ــراه  ــسترول همــــــ ــم پرکلــــــ ــا رژیــــــ  ml 10 بــــــ

  VRJ10+%1cho:10ml)آبغوره

verjuice+%1cholesterol) . هاي تحت رژیم   به گروه
  بــه روش (Merck)پرکلــسترول مقــدار یــک گــرم کلــسترول

force feeding   داده شد، در ضمن آبغوره  روزانه نیز بـاهمین 
  فاکتورهــاي گلــوکز، ).5و4( روش  بــه خرگوشــها داده شــد  

هـاي   ، آپولیپـوپروتئین  )TG(سریدگلیـ ، تري )TC( تام کلسترول
A,B) ApoA,ApoB(  تـــــرانس آمینازهـــــاي کبـــــدي،

)SGPT,SGOT(       لیپوپروتئین با دانـسیته بـاال ،)HDL-C ( 
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مـاه پـس از تیمـار       اکسیدانی قبـل از تیمـار و دو         وظرفیت آنتی 
  .گیري شداندازه

 سـاعت در  12 -15قبل از شروع آزمایش حیوانات حـدود        
 از بیهوش کردن حیـوان بـا کلروفـرم، از         پس .حالت ناشتا بودند  

خــون گرفتـه شــده از  . قلـب حیـوان خــونگیري بـه عمــل آمـد    
محتوي (خرگوشها در دو لوله جداگانه براي تهیه سرم و پالسما           

cc 5/0  ها با شماره و تاریخ    تمام لوله .ریخته شد ) سیترات سدیم
 بـه مـدت   3500مشخص و به منظور تهیه سرم و پالسما با دور    

  .قیقه سانتریفوژ گردید د20
، تـري گلیـسرید      )TC ( تام کلسترولفاکتورهاي گلوکز،    

)TG( هـاي     ، آپولیپوپروتئینA,B) ApoA,ApoB(   تـرانس،
، لیپوپروتئین بـا دانـسیته    )SGPT,SGOT(آمینازهاي کبدي 

هـاي بیوشـیمیایی شـرکت پـارس        توسط کیت  ) HDL-C(باال
ــاچی     ــاالیزر هیتـ ــتگاه اتوآنـ ــون و دسـ ــتو902آزمـ            ظرفیـ

  .دگیري شاندازه ) 6(کتروفتومتري اکسیدانی به روش اسپآنتی
ـ             توسـط   اتدر پایان مطالعه بعـد از بیهـوش کـردن حیوان

، از آنها خونگیري به عمل آمد و سپس آئـورت           % 5پنتوباربیتال  
آنها جهت مطالعه هیستوپاتولوژي براي ثابت شـدن در فرمـالین    

فـت شناسـی از   ت آوردن الم با  جهـت بـه دسـ     . قرار گرفت % 10
 -هماتوکــسیلین (H&Eرنــگ آمیــزي نمونــه هــا، بــه طریقــه 

چندین مرحله از اعمال بافت شناسی برروي آنها انجـام           ) ائوزین
ــا   .شــد ــورت ب ــه شــده از آئ ــاطع تهی ــزي مق ــگ آمی پــس از رن

 1-4هماتوکــسلین، درجــه پــالك آترواســکلروتیک در مقیــاس 
  .تعیین شد

تـر از نـصف ضـخامت مـدیا،         ضخامت پـالك کم   : 1درجه  
ري اشکال خفیفی از عدم کارایی اندوتلیال، افـزایش در نفوذپـذی   

هـاي  هـایی از چـسبیدن سـلول      لیپیدها و نمونـه   : پالسما شامل 
وتلیال، وجود ماکروفـاژ و سـلول       به اند ) ماکروفاژو پالکت (خونی
  آلود درون اینتیماکف

ضـخامت پـالك در حـد نـصف ضـخامت مـدیا،             : 2درجه  
  ماکروفاژ و سلول ماهیچه صاف درون پالك حضور 

ضخامت پالك به اندازه  ضـخامت مـدیا، حـضور          : 3درجه  
ماکروفاژ و سلول ماهیچه صاف درون پالك  کـه نـشان دهنـده         
سنتز و تکثیر ماتریکس خارج سلولی به وسیله ماهیچه صـاف و           
بافت همبند فراوان درون پالك به تجمع کالژن وپروتئوگلیکـان    

  . می شود
ضخامت پالك بیشتر از ضخامت مدیا، پـالك بـه   : 4درجه  

صورت یـک هـسته لیپیـدي بـزرگ و کـامالً برآمـده در سـطح            
اندوتلیال، فیلتراسیون سـلول هـاي التهـابی شـامل ماکروفـاژ و             

  ).7(سلول هاي کف آلودو کلسیفیکاسیون در هسته لیپیدي 
pH ــیله ــسیتومتر،   pH بوس ــیله دان ــسیته بوس ــر، دان  مت
ــامین  ــد )C) 8ویت ــیانین )9(و فالونوئی ــه روش  )10(و آنتوس ب

اندازه )11(  تیتراسیون   اسپکتروفتومتري و اسیداستیک به روش    
  .گیري شد

کـن ریختـه و   هـا را درون مخلـوط     غوره: روش تهیه آبغوره  
هاي له شده را که داراي پوست و هسته هستند،   پس از آن غوره   

مـل صـاف   درون یک تنظیف و یـا صـافی ریختـه و بـه طـور کا           
یـزیم و درب آن را بـه   را در بطري مورد نظر مـی     آب غوره ر  .کرد

  ).12(م تا هوا به داخل آن نفوذ نکندیبندطور کامل می
 در ایـن تحقیـق   :ي تام در آبغـوره  فالونوئیدهاتعیین میزان   

ــد ــامفالونوئی ــ  ت ــیله س ــه وس ــوم  ب ــک آلومینی نجش کالریمتری
 میلـی لیتـر از      1 در این روش  .اندازه گیري شد    ) AlCl3(کلراید

) میلی گرم در لیتـر     80و60،40،20(یا  ) آبغوره(نمونه مورد نظر    
بـه  ) به عنوان فالونوئید اسـتاندارد    (از محلول استاندارد کاتچین     

میلی لیتر آب   4که محتوي   ) میلی لیتر 10با حجم   (یک فالسک   
 میلـی لیتـر  3/0سپس به مخلـوط حاصـل   . است، اضافه گردید

NaNO2%) 5 (اضافه شد.   
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ــس از ــه 5پ ــر  3/0 دقیق ــی لیت ــافه %) AlCl3) 10میل اض
اضـافه  ) موالرNaOH)1 میلی لیتر2در ششمین دقیقه . گردید
محلول .  میلی لیتر رسانده شد10حجم محلول با آب به     . گردید

به خوبی مخلوط گردید وجذب نوري آن در مقابل جذب نـوري            
تعیـین  ).9( انـدازه گیـري شـد    nm510 بالنک در طـول مـوج   

 توسط اسپکتروفتومتر و با    Cغلظت ویتامین    :Cظت ویتامین   غل
 دي فنیـل هیـدرازین بـه عنـوان رنـگ            4 و   2استفاده از معرف    

  ).8(کننده تعیین گردید 
ــا اســتفاده از یــک جفــت  : تعیــین درصــد اسیداســتیک ب

 بورت بر روي یک حلقه ایستاده ، یک بورت پرشـده بـا      -کالمپ
 ارلـن مـایر     بـه . یـد  گرد  استاندارد، به آن وصل    NaOHمحلول  

ml250  ،ml 5 که اضافه نموده و جهت تعیین نقطـه پایـانی    سر
  . واکنش چند قطره شناساگر فنل فتالئین افزوده شد

 به NaOHرا باز نموده تا بتدریج محلول شیر بورت    سپس
با چرخش مداوم، مخلوط ارلـن  .محتویات درون ارلن افزوده شود  

ــور رنــگ      ــت نمــوده تــا بــا ظه  صــورتی خفیــف  را یکنواخ
   ).11 ( متوقف شودNaOHافزودن

بعد از جداسازي : گیري ظرفیت آنتی اکسیدانی   روش اندازه 
 هاي قرمـز بـاقی مانـده بـا بـافر           لبولپالسماي خون سیتراته، گ   

 PBS) سه تا چهار مرتبه شستشو داده شد) بافر فسفات سالین .
 بـافر  ml 2 میلـی لیتـر گلبـول قرمـز       50براي شستشو بـه ازاء      

 دقیقـه بـا دور   10اضافه و پس از مخلوط کـردن آن، بـه مـدت        
rpm3000  سپس محلول رویی جدا و اعمـال  .  سانتریفوژ گردید

فوق بر روي گلبول ها تکرار گردیـد تـا رنـگ محلـول روشـن و         
پس از شستشوي گلبول ها با اسـتفاده از بـافر   . کامالً شفاف شد  

PBS     ود،  گردیـ تهیـه   % 20، سوسپانسیون گلبـولی ml200  از 
 رقیـق شـد و      10 به   1 پالسماي   ml50سوسپانسیون گلبولی با    

  .شدزده هم دقیقه 10 مخلوط به مدت  آنپس از

 ml200 ــول ــوالر  70 از محل ــی م  AAPH) 2,2 میل

diazobis1-amidinopropanedihydrochloride( )ــه -ب

هـاي آزاد   عنوان یک ماده اکسیدکننده موجـب تولیـد رادیکـال         
بول قرمز حمله کرده و موجب همولیز غشاء  شده که به غشاء گل    

 ساعت دیگر عمـل     2 و مدت    ه اضافه شد  مخلوطبه  ) شودآن می 
 بافر به مخلوط فوق اضـافه    ml 1  پایان  در . ادامه یافت    هم زدن 

در طـول  . هـم خـورد    دقیقـه    10 به مدت    rpm3000و در دور    
 جذب محلول رویـی بـه دسـت آمـد و بـا جـذب           nm540موج  

نمونـه اش شـامل تمـام مـوارد بـاال بـه              (AAPHنمونه شاهد   
میـزان ظرفیـت    . مقایـسه شـد   ) استثناي نمونه پالسما می باشد    

آنتی اکسیدانی پالسما بر اساس میزان کـاهش همـولیز گلبـول            
قرمز در نمونه هاي سرم مختلف در مقایسه با نمونه شـاهد و بـا    

  .دگردیتوجه به فرمول زیر محاسبه 
 (1-ODT/ODS)×100 =ار لیز گلبول قرمز درصد مه  

درصـد  = 1-میـزان جـذب نمونـه     / میزان جذب استاندارد    × 100
  مهار لیز گلبول قرمز

ODS :میزان جذب استاندارد و: ODT  6(میزان جذب نمونه.(  
ــالیز آمــاري بــراي  شــده، SPSSداده هــا وارد برنامــه : آن

بررسی نتایج بیوشیمیایی و مقایسه میانگین گروههاي آزمـایش         
ــون  ــون  و ســپس،One-Way ANOVAاز آزم  LSD آزم

) مـاه 2(آزمایش  از بعد اختالف میانگین بین قبل و   . استفاده شد 
 نتـایج  م تمـا بین گروههـا در نظـر گرفتـه شـده و          براي اختالف   

سـطح  .  محاسبه شـده اسـت     Mean±SDبدست آمده بصورت    
 براي تمامی آنالیزها در نظر گرفتـه شـده      >p 05/0معنی داري   

 One-Wayزمطالعات بافت شناسی از آزمـون  براي آنالی. است

–ANOVAوTukey ــد ــتفاده ش ــطح ه و  اس ــه  p>05/0س ب
  . ري درنظر گرفته شده استعنوان سطح معنی دا
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      :ها یافته 
گیـري شـده     به فاکتورهاي بیوشیمیائی اندازه    نتایج مربوط 

در گـروه پرکلـسترول،      .آورده شـده اسـت    1در آبغوره در جدول   
بـا گـروه رژیـم معمـولی افـزایش          ر مقایسه   میزان گلوکز سرم د   

ــی ــشان معن ــیداري را ن ــدم ــصرف . )p=0001/0(ده  ml 5م
داري را راه با رژیم پرکلـسترول کـاهش معنـی    آبغوره هم ml10و

بـه  (ه گروه رژیم پرکلسترول نـشان داد    در سطح گلوکز نسبت ب    
ــب ــدول) (=0001/0p(و) =0001/0p(ترتیـــــــ  )2جـــــــ

روه ولی نسبت به گـ    در گروه رژیم معم    TCوTGوApoBسطح
ــی   ــاهش معن ــسترول ک ــم پرکل ــترژی ــب  (داري داش ــه ترتی ب

)0001/0p=(001/0 p=0001/0وp= .(  
 در گروه رژیم معمـولی نـسبت بـه    HDLوApoA سطح

بـه  ( داري رانـشان داد   روه رژیـم پرکلـسترول افـزایش  معنـی         گ
 آبغوره همراه بـا  ml 10مصرف ). =034/0pو=p 036/0ترتیب 

 نسبت  TGدار  در سطح     معنیب کاهش   رژیم پرکلسترول موج  
 ml10 و   ml 5مـصرف   ). =0001/0p(به رژیم پرکلسترول شد     

آبغوره همـراه بـا رژیـم پرکلـسترول افـزایش معنـی داري را در          
بـه  ( نسبت به گروه رژیم پرکلسترول نشان داد    HDL-Cسطح  
  ).2جدول )(=032/0p و=012/0pترتیب

ــ ــی ه ــتالف معن ــطحیچ اخ ــسترولداري در س ــ کل  و ام ت
ApoA هاي آبغوره و گـروه رژیـم پرکلـسترول دیـده           بین گروه

و ).=875/0pو=306/0pبـه ترتیـب   ( تـام  نشد، بـراي کلـسترول    
هـر دو دوز  ). =073/0pو =755/0pبـه ترتیـب  (ApoA بـراي  

بـه     شـدند ApoBدار درمیـزان  آبغوره موجـب کـاهش معنـی   
  ). 2-6نمودارهاي ). (=013/0pو =004/0pترتیب

دار درمیـزان  ز آبغوره موجب کاهش معنیهر دو دو مصرف  
ترانس آمینازهاي کبدي نسبت به گروه رژیم پرکلـسترول شـد،        

 SGPTو براي   ).=007/0pو=005/0pبه ترتیب (SGOTبراي  
مـصرف  ). 8و7نمودارهـاي ). (=032/0pو=p 001/0به ترتیـب (

ml 5و   ml 10 آبغــوره همــراه بــا رژیــم پرکلــسترول افــزایش 
ـ معنی داري را در سطح   ه گـروه   ظرفیت آنتی اکسیدانی نسبت ب

) =023/0pو=047/0pبـه ترتیـب   (رژیم پرکلسترول نـشان داد 
  ).9نمودار(

مصرف آبغوره به میزان زیادي موجـب کـاهش ضـایعه در            
الك درجـه پـ   . دیواره آئورت نسبت بـه گـروه پرکلـسترول شـد          

ضخامت  نصف  و ضخامت پالك کمتر از    درهردوگروه آبغوره یک    
ــا  مـــدیا و حـــاوي ت              عـــداد کمـــی ماکروفـــاژ درالیـــه اینتیمـ

هـاي آترومـی قابـل       رژیـم پرکلـسترول، پـالك      هدرگرو.باشدمی
ضـخامت مـدیا و درجـه     ضخامت پالك در حـد      . تشخیص است 

وفـاژ هـاي مملـو ازچربـی        هـا ماکر  در این پـالك   .  است 3پالك  
  ).2 و1شکل(آلود را ایجادکرده اندسلولهاي کف

  ن فاکتورهاي بیوشیمیایی موجود در آبغورهمیزا-1  شمارهجدول
(mean±SD ( مقدار  شاخص 

24/3±01/ pH 
 g/cm3دانسیته 157/0±001/0
 C   mg/dویتامین 8/1±05/0

 )درصد(اسیداستیک 81/9±04/0
 g /cc  100 فالونوئید 97/1±238/0
 Mg/  g100 انتوسیانین 2±04/1 /99
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،گلوکز،ظرفیت آنتی اکسیدانی ApoB, ApoA, TG, TC, SGPT,SGOT,HDL مقایسه فاکتورهاي بیوشیمیایی -2  شمارهجدول
  درگروههاي تجربی قبل از آزمایش و دو ماه بعد از آزمایش

فاکتورهاي 
 بیوشیمیایی

 گروهها 

 رژیم پرکلسترول  
رژیم پرکلسترول و 

ml5آبغوره 
رژیم پرکلسترول و 

ml10آبغوره 
لیرژیم معمو  

 67/16 ± 01/3  20± 51/7  50/16 ± 45/10  25/25 ± 50/4  
HDL (mg/dl) 50/58 دوماه بعد  ± 50/18  17/107 ± 77/47 * 67/96 ± 69/18 * 33/99 ± 69/4 * 

 67/148 ± 94/62  33/176 ± 81/45  17/381 ± 89/146  50/149 ± 18/56  
TG(mg/dl) 61/61 ±410 دوماه بعد  50/140 ± 09/48  50/199 ± 25/58 * 50/150 ± 72/70 * 

8/61 پایه  ± 1/12  63/76 ± 46/22  67/62 ± 82/26  8/97 ± 7/23  
TC(mg/dl) 67/1413 دوماه بعد ± 10/80  67/1397 ± 62/552  83/1214 ± 20/226  75/116 ± 14/19 * 

± 67/62 پایه  67/19  33/48 ± 76/10  50/43 ± 87/17  25/36 ±  73/14  
SGOT(mg/dl) 50/147 دوماه بعد ±   26/77  50/43 ± 94/7 * 33/43 ± 58/15 * 55/39 ±  18/7 * 

83/62 پایه ±    47/16  50/45  ± 55/8  17/56 ± 89/11  35/32 ± 11/4  
SGPT(mg/dl) 33/148 دوماه بعد ±  43/51  50/46 ± 14* 50/63 ± 11/17 * 65/42 ±  *29/9  

83/64 پایه  ± 43/17  89± 21/13   33/86 ± 71/8  75/100 ± 68/5 33/222 دوماه بعد (mg/dl)گلوکز   ± 45/25  17/153 ± 87/24 * 33/147 ± 38/28 * 75/111 ±  2/13 * 
83/20 پایه ± 48/2  67/24 ± 84/4  33/21 ± 35/6  19± 45/2  

ApoA(mg/dl) 67/26 دوماه بعد ± 77/6  67/33 ± 78/3  36± 90/3  75/43 ± 87/2 * 
17/5 پایه ± 48/2  17/7 ± 33/2  83/4 ± 64/2  50/4 ± 91/1  

ApoB(mg/dl) 67/26 دوماه بعد ± 19/10  50/12 ± 12/9 * 50/12 ± 64/4 * 25/4 ± 71/1 * 
50/26 پایه کسیدانیظرفیت آنتی         ± 12/1  56/22  ± 13/2  96/19   ± 43/1  42/21   ± 33/2  

41/25 دوماه بعد    ± 86/2  42/28  ± 38/1 * 66/25  ± 17/1 * 08/24 ±  08/1 * 
05/0< p  :*   ـا ـایر گروهه ـولی،رژیم پرکلـسترول، رژیـم پرکلـسترول و      (معنی دار بودن اختالف غلطت فاکتورهاي بیوشیمیایی، بین گروه پرکلسترول با س ـوره، رژیـم پرکلـسترول و   ml5رژیـم معم ـوره  آبغ . رانـشان مـی دهـد   ) ml10 آبغ
  .را نشان می دهدMean ± SEهرستون

HDL (high density lipoprotein), TG(triglyceride),TC(totalcholesterol),SGOT(serum glutamic oxaloacetate transaminase,SGPT(serum glutamic pyruvic 
transaminase),ApoA(apolipoprotein A),ApoB(apolipoprotein B). 

 
نتایج بافـت شناسـی آئـورت  در گروههـاي تیمـار شـده         -1شکل

 - آبغـوره ml5 رژیـم پرکلـسترول و     - رژیم پرکلـسترول   -رژیم معمولی (
  آبغورهml 10رژیم پرکلسترول و 

ت مـدیا، اشـکال   ضخامت پالك کمتـر از نـصف ضـخام      : 1درجه  
: خفیفی از عدم کارایی اندوتلیال، افزایش در نفوذپذیري پالسـما شـامل            

ماکروفــاژو (لیپیــدها و نمونــه هــایی از چــسبیدن ســلول هــاي خــونی 
  به اندوتلیال، وجود ماکروفاژ و سلول کف آلود درون اینتیما) پالکت

ضخامت پالك در حـد نـصف ضـخامت مـدیا، حـضور             : 2درجه  
  ول ماهیچه صاف درون پالكماکروفاژ و سل

ضخامت پالك به اندازه  ضخامت مدیا، حضور ماکروفـاژ          : 3درجه  
ـنتز و تکثیـر                  و سلول ماهیچه صاف درون پالك  کـه نـشان دهنـده س
ماتریکس خارج سلولی به وسیله ماهیچه صاف و بافـت همبنـد فـراوان              

  .درون پالك به تجمع کالژن وپروتئوگلیکان می شود
الك بیشتر از ضخامت مدیا، پالك به صـورت       ضخامت پ : 4درجه  

ــدوتلیال،     ــده در ســطح ان ــامالً برآم ــزرگ و ک ــدي ب ــسته لیپی یــک ه
فیلتراسیون سلول هاي التهابی شامل ماکروفاژ و سلول هاي کـف آلـودو        

  ).7(کلسیفیکاسیون در هسته لیپیدي 
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:p<0.05 :* ترواسکلروتیک درآئورتضخامت پالك ا-2 شکل  
  میانگین اختالف بین گروه رژیم پرکلسترول با سایرگروهها

) (VRJ5+%1cho:5ml verjuice+%1cholesterol)  
(VRJ10+%1cho:10ml verjuice+%1cholesterol)  

  :گیريبحث و نتیجه
ــشان داد کــه    ــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق ن رژیــم نتــایج ب

 در سـطح    داراعـث کـاهش معنـی      آبغوره، ب  ml10 و ml5پرکلسترول و   
 در HDL-Cدار در میـزان   و افـزایش معنـی  ApoB تري گلیسرید و

   بینــی پــیش یکــی از ApoB .مقایــسه بــا گــروه پرکلــسترول شــدند
 اسـت ت و از پروفایل لیپید مـوثر تـر   هاي بیماري قلبی عروقی اس    کننده

یـد   بـر تول   آبغـوره توانـد بـه علـت تـاثیر          مکانیزم این کاهش مـی     ).13(
بنـدي و ترشـح ذرات   ر در باز جذب و یا کاهش بـسته   لیپوپروتئین، تاخی 
  فنولهـا انجـام   مکـانیزم بـالقوه کـه توسـط پلـی         . اشـد از آنتروسیت هـا ب    

ــی ــودم ــی ،ش ــضم چرب ــده   کاهش ه ــاز در مع ــت لیپ ــذب و فعالی ، ج
 درگیـر در    هـاي احتماالً از طریـق تـاثیر بـر آنزیم         آبغوره   .)13و14(تاس

ـیل       . )15(د عمل می کن   متابولیسم کلسترول  ـیل کلـسترول اس آنزیم آس
ترانسفراز استریفیه شدن درون سلولی کلسترول را کاتـالیز مـی کنـد و              

.  نقـش دارد ApoB,VLDLدر جذب کلـسترول و ترشـح هپـاتیکی       
شود که استرکلـسترول کمتـري در   کاهش فعالیت این آنزیم موجب می  

ط کبـد   کمتـري توسـ  VLDLدسترس کبد قـرار گیـرد و در نتیجـه          
گلیـسرید   را تـري VLDLبه دلیل آنکـه بخـش بزرگـی از        . تولید شود 

ــشکیل مــی  ــاهش ورود  ت            بــه پالســما کــاهش   VLDLدهــد، ک
  ).15(شت گلیسرید را به همراه خواهد داتري

 
ـلولهاي کـف    )3درجه -ضخامت پالك به اندازه  ضخامت مدیا(رژیم پرکلسترول -2     )هیچگونه ضایعه اي در اینتیما مشاهده نمی شود  (رژیم معمولی -1 فلـشها س

  400ائوزین با بزرگنمایی -رنگ آمیزي با هماتوکسیلین-) آلودرانشان میدهد
ضـخامت پـالك کمتـر از نـصف     (آبغـوره 10ml+ رژیم پرکلـسترول -4)        1درجه -ف ضخامت مدیاضخامت پالك کمتر از نص (آبغوره5ml+رژیم پرکلسترول -3

  400بابزرگنمایی )1درجه -ضخامت مدیا
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هـاي هایپرکلـسترولمی انجـام        اي که بـرروي خرگـوش       درمطالعه
ـی ) سـی سـی در روز     20(شده است مـشخص شـد کـه آبغـوره          ت خاص

گرچـه درایـن مطالعـه      . پیشگیري کننده و درمانی برکلسترولمی نـدارد      
تاثیر مثبت آبغوره بر هایپرکلسترولمی مشاهده نـشد ولـی بایـد متـذکر        
شد که سطح لیپید تنها فاکتور خطر آترواسکلروز نیست و ممکن اسـت             

مثـل  (هـاي دیگـري       آبغوره باعث مهار آترواسـکلروز ازطریـق مکانیـسم        
هـا، بهبـود عمـل        ي نیتریک اکساید، تنظیم عمل پالکت     تقویت آزادساز 

ماننـد آنچـه کـه    )  به اکسیداسیونLDLآندوتلیال و کاهش حساسیت  
در مورد آب انگور به اثبات رسیده است باشد، به این دلیل کـه آبغـوره و           

ـبیه           انـد وهـر دو داراي ترکیبـات       آب انگور ازنظر سـاختمانی بـه هـم ش
  ). 16(فالونوئیدي هستند

این مطالعه مصرف هر دو دوز آبغوره موجب کاهش معنـی دار         در  
تاثیر آبغوره در کـاهش     . در میزان گلوکز نسبت به رژیم پرکلسترول شد       

  :قند خون را می توان به دالیل زیر دانست 
ـتین کـه جـذب              -1 به دلیل وجود فالونوئید هـایی ماننـد کوئرس

  .گلوکز را در روده مهار می کند
فسفاتاز هـستند و   -6ارنده عملکرد آنزیم گلوکز   فالونوئیدها باز د  -2

درنتیحه موجب کاهش قند خون می شوند زیرا این آنزیم موجـب جـدا        
کردن فسفات از گلوکز فـسفریله شـده و ایـن امـر موجـب آزاد شـدن                  

  تعدادي ازمطالعات نـشان مـی دهـد          -3). 1(گلوکز به خون می گردد      
مهــاري برتعــدادي تاثیر) ترکیــب موجوددرآبغــوره(کــه اســید اســتیک 

  ).17(ازآنزیمهایی دارد که درمتابولیسم کربوهیدرات شرکت می کنند
پلی فنول ها به مقدار کافی جذب شده و بنابراین مـی تواننـد بـه            
ــت      ــزایش ظرفی ــه اف ــود از جمل ــوژیکی خ ــرات بیول ــالقوه اث ــور ب   ط

پلـی فنـول هـا از روده جـذب شـده و          .  آنتی اکسیدانی را اعمال کننـد     
ـین مطالعـات   ).18( در جریان خون افزایش می یابد   غلظت آن ها   همچن

 Lifen اثـــرات آنتـــی اکـــسیداتیو فالونـــول هـــا و 2004در ســـال 
ــد کوئرســـــتین ، میرســـــین و    ــا ماننـــ ــدهاي آنهـــ   گلیکوزیـــ

  ).19.(کا مپفرول را بر ضد رادیکال هاي آزاد نشان داده است

ـیده مو      جـب افــزایش  مطالعـات نـشان مـی دهــد کـه انگورجوش
نتـایج  ) .20(شـود  اکـسیدانی توتـال مـی    در ظرفیـت آنتـی    چشمگیري  

دار در میـزان  ان داد که آبغوره موجـب کـاهش معنـی       تحقیق حاضر نش  
SGPT, SGOT ـ   .  شـد زیم هـا بعـد از حملـه قلبـی،     سـطح ایـن آن

ـیب ماهیچـه مـی                بیماري هاي کبدي و بیماري هـایی کـه موجـب آس
س آمینازهـاي   مدارك نشان می دهـد کـه تـران        . شوند، افزایش می یابد   

 VLDL کبدي مارکر متابولیـسم غیرنرمـال لیپوپروتئینهـا مخـصوصا    

هستند که منجر به تجمـع لیپوپروتئینهـاي غنـی ازتـري گلیـسرید در             
همچنین تحقیقات نشان مـی دهـد کـه      . ) 21(گردش خون می شوند     

تغییر در سبک زندگی و کاهش لیپید موجـب بهبـود عملکـرد کبـد در      
در مطالعه قبلـی، اثـرات حـاد مـصرف      ). 22(ود  سندرمهاي متابولیک ش  

آبغوره بربرخی از ریسک فاکتورهاي اترواسکلروز نـشان دادکـه مـصرف             
، oxLDLموجب کاهش میزان گلوکز،فیبرینـوژن،      ) روزانه(حاد آبغوره   

  ).23(مالون دي آلدهید می شود 
دراین مطالعه گروههاي تیمارشـده بـا آبغـوره بـه میـزان زیـادي               

یعه در دیوارهء آئـورت نـسبت بـه گـروه پرکلـسترول         موجب کاهش ضا  
کـاهش شـدت ضـایعه احتمـاالً بـه دلیـل اثـر فالونوئیـدها بـر                  . شدند

ـیدونیک     و تـاثیر بـر      واکنشهاي التهابی    ـید آراش کـاهش  ،  متابولیـسم اس
تولید رادیکال هاي آزاد، کاهش میـزان پراکـسیداسیون لیپیـدیوافزایش           

مطالعـه نـشان دادکـه مـصرف        نتایج این   ). 25(می باشد     HDLغلظت  
آبغوره ازطریق کاهش سطح ریسک فاکتورهاي پروفایل لیپید وافـزایش          
ظرفیت آنتی اکسیدانی موجب کاهش اثرات مخرب رژیـم پرکلـسترول           

  .می شود

  :  و قدردانیتشکر
ــه یازکارکنــان محتــرم مرکزتحقیقــات ف زیولــوژي کــاربردي والن

  .کروقدردانی میشودگروه فیزیولوژي دانشگاه اصفهان تشحیوانات 
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