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18/3/92: ، پذیرش مقاله18/1/92:  دریافت مقاله
 اکسیداسیون لیپیدها و ازجمله   :مقدمهLDL      در جیـره  فاده از مـواد آنتـی اکـسیدان        استبا.نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد

در نتیجـه باعـث   جلـوگیري و LDLاز اکـسیداسیون  تـوان مـی اسانس گیاهانی مانند اسانس مرزه خوزستانی   وEمانند ویتامین   غذایی  
ی  هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت هـاي مختلـف اسـانس روغنـی مـرزه خوزسـتان                   .آترواسکلروز شد و پیشرفت   جلوگیري از ایجاد    

.برون تنی استسرم درمحیطLDL بر اکسیداسیون بر مهار ) ساچوریا خوزستانیکا(
 نمونه خون تهیه شد وبعد از یک شب ناشتایی از افراد سالم :هامواد و LDLهاي کنتـرل ، اکـسید   سرم جداشده را در گروه

میکرومـوالر  100با غلظـت  E و ویتامین ) میکروگرم برمیلی لیتر200و 100، 50(اسانس روغنی مرزه خوزستانی با غلظت هاي شده با مس و 
MDAو Lag time)(زمـان تـاخیري   ،وگـه ژهاي کونمقدار دي انLDLجهت بررسی اکسیداسیون . مطالعه شدبه عنوان کنترل مثبت 

مهـار  بـر E سـتانی  و ویتـامین   غلظت هاي مختلف اسانس روغنـی مـرزه خوز  اثرات واندازه گیري شدتشکیل شده)مالون دي آلدئید(
.بررسی شدتحت اثر مسسرمLDL اکسیداسیون 

باعث کاهش اکـسیداسیون اسانس روغنی مرزه خوزستانی دهد کهنتایج بدست آمده نشان می: هایافته LDL   سـرم مـی شـود ،
باغلظـت  E یکروگرم بر میلی لیترو ویتـامین  م200و 100، 50(بطوري که میزان زمان تاخیري براساس غلظت اسانس روغنی مرزه خوزستانی 

اثر مهاري اسانس روغنی مرزه خوزسـتانی بـر اکـسیداسیون            .درصد افزایش یافت   11/111و 100،  66/66،  33/33به ترتیب   ) میکروموالر100
LDL است) میکروگرم برمیلی لیتر200و 100، 50(متناسب با غلظت.
   ازاکـسیداسیون   باعـث جلـوگیري   اسانس روغنی مرزه خوزستانی     ان میدهد که    نتایج بدست آمده نش   : گیريبحث و نتیجهLDL

.داشته باشددرون تنی شرایطواین ترکیبات ممکن است اثرات مشابهی در
اکسیداسیون : هاي کلیديواژهLDL ،اسانس روغنی ساچوریا خوزستانیکا.

چکیده
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مقدمه
روز نقش مهمـی در ایجـاد آترواسـکل        LDLاکسیداسیون  

مـواد اکـسیدان در مـواد غـذایی باعـث ایجــاد      ازاسـتفاده . دارد
LDL             اکسید شده و این باعث ایجـاد و پیـشرفت آترواسـکلروز

شــود، تمایــل آن بــه اکــسید مــیLDLوقتــی . )1(شــودمــی
اکــسیده در LDLجمــع شــدن . یابــدرســپتورش کــاهش مــی

هاي کف آلود و تشکیل شدن     ماکروفاژها منجربه پیدایش سلول   
استفاده از مواد آنتـی اکـسیدان ماننـد         با. گرددآترواسکلروز می 

گیاهان دارویی غنی از مواد آنتی اکـسیدان ماننـد   و E ویتامین 
جلـوگیري   LDLتوان از اکسیداسیون    ساچوریاخوزستانیکا می 

). 2(ودر نتیجه باعـث جلـوگیري از ایجـاد آترواسـکلروز شـد     
کـه  ی شواهدي وجود دارد     ول ،پاتوژنز آترواسکلروز پیچیده است   

یکـی از حـوادث      LDLدهد اکسیداسیون لیپیـدها و      نشان می   
از . هاي آترواسکلروز نقش داردمهمی است که در تشکیل پالك     

مطـرح  ترواسکلروز،  به عنوان یک بیماري  التهابی  نیـز          آطرفی  
است و گفتـه مـی شـود عوامـل اکـسیداتیو وعوامـل التهـاب زا             

ایجـاد و توسـعه آتروسـکلروز نقـش          بصورت سیکلی معیوب در   
و E استفاده از مواد آنتی اکسیدان مانند ویتـامین  .)1-3(دارند

گیاهـــان دارویـــی غنـــی از مـــواد آنتـــی اکـــسیدان ماننـــد  
جلـوگیري   LDLتوان از اکسیداسیون    ساچوریاخوزستانیکا می 

). 2(در نتیجــه باعــث جلــوگیري از ایجــاد آترواســکلروز شــدو
ي هر چه بیشتر بیماران و مردم در استفاده از       امروزه شاهدتقاضا 

ــشمندان    ــی پزشــکان و دان ــی هــستیم و از طرف ــان داروی گیاه
عالقمند به تجویز و تحقیق هر چه بیشتر از گیاهـان دارویـی و              
جایگزین کردن داروها و آنتی اکسیدان هاي طبیعـی بـه جـاي             

).4-9(داروهاي شیمیایی و سنتزي هستند 
یـق اسـتفاده شـده بـا نـام علمـی           گیاهی که در ایـن تحق     

) Satureja khozestanika("وریا خوزســـتانیکاچســـا"
هـاي  شود که محـل رویـش طبیعـی آن در اسـتان         شناخته می   

مـرزه  "خوزستان و لرستان اسـت و در گـویش محلـی بـه نـام                
مرزه که از گیاهان خانواده نعنـاع    . شود شناخته می  "خوزستانی

التهابی و ضدمیکروبی و ضد به شمار می رود داراي خواص ضد      
. مصرف مرزه موجب کاهش چربـی خـون مـی شـود           . استدرد  

انعقـادي دارد و زمـان انعقـاد خـون را     گیاه مرزه خاصـیت ضـد    
).10-12(تر می کندطوالنی

ازترکیبات مهم موجود در مرزه کارواکرول است کـه         یکی
خـواص مفیـد   بـه  بـا توجـه   . داراي خواص آنتی اکسیدانی است   

ــرز ــار     م ــتانیکا برمه ــرات ساچوریاخوزس ــه اث ــن مطالع ه در ای
بررسـی شـده   بـرون تنـی  محـیط  سرم درLDL اکسیداسیون 

.است

هامواد و روش
اسانس روغنی ساچوریا خوزستانیکاتهیه 

مرزه خوزستانی از مزارع شهرستان خـرم آبـاد در اسـتان            
قسمت هاي هوایی گیـاه را در مرحلـه         . لرستان جمع آوري شد   

جمع آوري و بعد از شستشو در سایه خشک شد و بـا              گل دهی 
%).9/0(استفاده از دستگاه سوکسله اسانس گیري شد 

دي ســــدیم اتــــیلن دي آمــــین تترااســــتات  مــــواد
(Na2EDTA)  ــدیم ــد، دي س ــد، ســدیم کلری ، پتاســیم برمی

از شرکت سـیگما خریـداري       (Na2HPO4)هیدروژن فسفات   
در مرکـز تحقیقـات     اسانس روغنی ساچوریا خوزسـتانیکا      شد و   

. گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تهیه شد
نمونه گیري خون

بـا  نمونه هاي خون از افراد سالم گرفتـه شـد سـرم آنهـا             
شد و جدا) دقیقه 10به مدت    3000دور  (تریفوژ  ناستفاده از سا  

براي جلوگیري از اکسیداسیون نمونه هاي سرم به آنهـا سـدیم            
.اضافه شد%) wt/vol06/0(هایی با غلظت نآزید
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LDLجداسازي 

LDL  استفاده از  روش ناپیوسته شیب غلظتی با    سرم با
دانسیته سـرم بـا اضـافه کـردن برمیـد           . اولتراسانتریفوژ جداشد 

. شـد گرم بر میلی لیتر رسانده21/1به  ) g/ml365/0(پتاسیم
mol/lit(سـدیم کلریـد   میلی لیتر 5/3به لوله هاي سانتریفوژ   

و  ه شـد  هاي غلیظ شده اضـاف    میلی لیتر ازسرم   5/1و  )  154/0
به مدت rpm40000با دورL7-55اولتراسانتریفوژ بکمن در
بعد . گردید درجه سانتیگراد سانتریفوژ   10ساعت در دماي     5/2

LDL. است جدا شد   LDLاز سانتریفوژ یک الیه زرد رنگ که        

در رجـه سـانتیگراد   د 4ساعت در دماي     48جدا شده  به مدت      
و % 01/0شـده حـاوي سـدیم آزیـد    ییاکسیژن زداPBSبافر 

EDTA01/0 %در زمــان دیــالیز ســه بــار بــافر دیــالیز شــد و
).13(تعویض شد

LDLاکسیداسیون 

آن انـدازه گیـري    وتئینغلظت پرLDLبعد از جداسازي    
بـا  غلظـت آن    LDLو جهت بررسی  اکسید اسـیون         )14(شد

PBS104/7موالرومیلیpH= میکروگرم بر میلی 150به
نمونـه حـاوي    و LDLبدنبال آن کنترل که حـاوي       . لیتر رسید 

میکروموالر فاقد عصاره  و نمونـه هـاي حـاوي           10سولفات مس   
ساچوریاخوزسـتانیکا بـا    میکرومـوالر و عـصاره    10سولفات مس 

. میکروگرم بر دسی لیتـر تهیـه شـد    200و 100،   50غلظتهاي  
نـانوموالر تهیـه   100نیز با غلظـت    Eه حاوي ویتامین    یک نمون 

معادل حجم عصاره هاي استفاده شـده حـالل بـه نمونـه             و شد
انـدازه   بـا  LDLتغییرات اکـسیداتیو    . مس اضافه شد  کنترل و 

که نتیجه  نا مومتر    234گیري جذب  ماوراء بنفش  محلول  در          
دقیقـه  10هـر   تشکیل و افزایش دي ان هـاي کونژوگـه اسـت            

).15(ساعت انجام شد3یکبار به مدت 
منحنــی LDLجهــت ارزیــابی کینتیــک اکــسید اســیون 

هـا رسـم    بدست آمده، بر  حسب  زمان نمونه        هاي  جذب، جذب 

Lag(شد و با اسـتفاده از منحنـی رسـم شـده زمـان تـاخیري      

time (        سـاعت    3بعـد از     کونژوگهو غلظت پایانی  دي ان هاي
).L/mol/cm29500(ضریب  مولی  با استفاده از    (بدست آمد   

براسـاس روش : اندازه گیري مـالون دي آلدئیـد تـشکیل شـده      1
مـالون   محصول پایانی پراکسیداسیون لیپیـد کـه      1برگ آست و 

از اضـافه کـردن امـالح    بعـد . است اندازه گیري شـد   دي آلدئید   
6بـراي مـدت      LDLعصاره ها به نمونـه هـاي        سولفات مس و  

جه سانتیگراد اینکوبه شد و در پایـان بـا          در 37ساعت در دماي    
میلـی مـوالر واکـنش     2با غلظت پایـانی  EDTAاضافه کردن

نانومتر اندازه   532جذب  نمونه ها در      . اکسیداسیون متوقف شد  
هاي بدست آمده با استفاده از ضـریب        گیري شد و مقدار جذب    

nm/mgتشکیل  شـده بـر حـسب    MDAمولی به عنوان  –

LDL- protein 17،16(شد گزارش.(
آنالیزآماري

انحراف معیار بیان شـده     + نتایج بدست آمده بصورت میانگین      
بـا  هـا معنی دار بودن نتایج از نظر آماري و اخـتالف بـین گـروه       . اند

.ارزیابی شدمن ویتنیآزمونو SPSSاستفاده از نرم افزار 

هایافته
وزسـتانیکا  خسـاچوریا نتایج بدست آمده نشان داد که     ارزیابی  

کـاهش   برون تنی در محیط    LDLبطور معنی داري اکسیداسیون     
مهاراکسیداسیونبرخوزستانیکاساچوریااثر). P>05/0(می دهند

LDL  ایـن وابـستگی    (متناسب است خوزستانیکابا غلظت ساچوریا
).غلظت خطی استبا

هـاي   ، جـذب  LDLجهت بررسی کینتیک اکـسیداسیون      
کـه در   متر، بر حسب زمان رسـم شـد       نانو 234بدست آمده در    

قـسمت  3در نمـودار مـذکور،   . نشان داده شـده اسـت   1نمودار
فازتوسـعه  ، )Lag phase(فـاز تـأخیري   . شـود مجزا دیده مـی 

1.Aust and Burge
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)propagation phase(    کـه شـدت اکـسیداسیونLDL در
کـه  ) decomposition(خاتمـه    یابد و فاز  این فاز افزایش می   
زمـان  1با استفاده از نمودار .باشدمی LDLاتمام اکسیداسیون   

خوزستانیکا مربوطه بدست آمـد  ساچوریا) Lag time(خیريأت
. خوزستانیکا مربوطـه رسـم شـد      و زمان تاخیري براي ساچوریا    
2بدست آمده در نمـودار شـماره        نتایج مربوط به زمان تاخیري    

.نشان داده شده است
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LDL در محلولPBS10 ،4/7میلی موالرpH= 37در دماي

هر نقطه میانگین بدست آمده . ساعت3درجه سانتیگراد براي مدت 
; )(C. آزمایش می باشد3از  n-LDL(Cu) + n-LDLCopper

;(SKE1) n-LDL + ساچوریا خوزستانیکا با غلظت)µg/dl50(;
(SKE2)n-LDL +ا خوزستانیکا با غلظت ساچوری)µg/dl100(;

)SKE3( n-LDL + ساچوریا خوزستانیکا باغلظت)µg/dl200(;
(E)+ n-LDL Vit E با غلظت)µM100.(
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مقایسه زمان تاخیري اثر ساچوریا خوزستانیکا بر مهار .2نمودار
آزمایش 3هر نقطه میانگین بدست آمده از LDL. اکسیداسیون 

نسبت به مس معنی دار ان دهنده آن است کهنش*عالمت . می باشد
. معنی دار استSKE1نسبت به نشان دهنده آن است که#است و 

.است1عالمت هاي اختصاري مشابه نمودار 
از طریـق انـدازه گیـري جـذب        LDLتغییرات اکسیداتیو   
سـاعت بدسـت   3نا نومتر بعد از    234ماوراء بنفش  محلول  در       

بـا  (گـه   ژوپایـانی  دي ان هـاي کون        آمد و بر اسـاس آن غلظـت       
. بدسـت آمـد   ) L/mol/cm29500استفاده از ضـریب  مـولی        

اسـاس  بر.نشان داده شده است    3نتایج بدست آمده در نمودار        
.خوزستانیکا معنی دار استنتایج بدست آمده اثر ساچوریا
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مقایسه اثر ساچوریاخوزستانیکا بر مهار تشکیل دي ان . 3نمودار
هر نقطه از میانگین بدست LDL.ناشی از اکسیداسیونکونژوگه 
نشان دهنده آن است که#عالمت . آزمایش می باشد3آمده از 

عالمت هاي اختصاري . معنی دار استSKE1نسبت به مس و 
.است1مشابه نمودار 
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در از اندازه گیري میـزان مـالون دي آلدئیـد           حاصل نتایج
اساس نتایج بدست آمـده اثـر   بر. نشان داده شده است4نمودار  

مــالون دي غلظتهــاي مختلــف ساچوریاخوزســتانیکادر کــاهش 
تشکیل  شـده نـسبت بـه نمونـه حـاوي سـولفات مـس                 آلدئید

.فاقدساچوریاخوزستانیکا معنی دار است
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MDAمقایسه اثر ساچوریاخوزستانیکا بر مهار تشکیل .4نمودار

3بدست آمده از هر نقطه از میانگینLDL. ناشی از اکسیداسیون 
نسبت به مس نشان دهنده آن است که*عالمت . آزمایش می باشد
.است1عالمت هاي اختصاري مشابه نمودار .و معنی دار است

گیريبحث و نتیجه
در دیواره عروق بعنوان عامـل اصـلی         LDLاکسیداسیون  

بــر اســاس ). .2(باشــددر پیــدایش و توســعه آترواســکلروز مــی
افـراد آترواسـکلروزي، مقــادیر   LDLده در مطالعـات انجـام شـ   

وجـود دارد  ) نسبت بـه افـراد سـالم   (اکسیدان کمتري مواد آنتی 
در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی ساچوریا خوزسـتانیکا در          ). 3(

مـس از طریـق واکـنش    . اسـت محیط برون تنی بررسی شـده 
فنتــون و هــابرویس باعــث ایجــاد رادیکالهــاي آزاد مــی شــود و 

مـی شـود و     LDLاز این طریـق باعـث اکـسید شـدن            احتماال
بــدنبال آن میــزان لیپیــد پراکــسیدها و دي ان هــاي کونژوگــه 
افــزایش مــی یابــد و میــزان آنتــی اکــسیدان هــاي موجــود در  

هاي بدلیل تعامل با رادیکال    Eمانند ویتامین     LDLساختمان  
بـر اسـاس نتـایج      . آزاد بوجود آمده توسط مس  کاهش می یابد        

آمده در این مطالعه ساچوریا خوزستانیکا مانند ویتـامین          بدست
E            مـالون   بطور معنی دار باعث کاهش دي ان هـاي کونژوگـه و

همچنـین زمـان تـاخیري تحـت اثـر سـاچوریا            . ددي آلدئید ش  
.خوزستانیکا افزایش یافت

ــد،    ــال تولی ــادي در ح ــات زی ــز تحقیق ــون مراک ــم اکن ه
ن هـا در مهـار عـوارض    جداسازي و کاربرد انـواع آنتـی اکـسیدا       

عروقی، سرمی و بافتی دیابت می باشند و امروزه توجـه خاصـی             
هاي با منشأ طبیعی شـده  در اینگونه تحقیقات به آنتی اکسیدان  

ها مهم است توانـایی نفـوذ   آنچه در قابلیت آنتی اکسیدان    .. است
آنها در غشاهاي بیولوژیک و سرعت عمل آنها در مهار و خنثـی             

ترین زمان ممکن بعد از تولیـد  هاي آزاد در کوتاه کردن رادیکال   
البتــه چنانچــه یــک آنتــی ). 19،18(رادیکــال هــاي آزاد اســت 

اکسیدان بتواند خـواص دیگـري چـون خـواص ضـد التهـاب و               
کاهش چربی ها و نیز بتواند سیستم آنزیم هاي آنتی اکـسیدانی      
. بدن را فعال تر نماید از نظـر تئـوري مناسـب تـر خواهـد بـود                 

حال حاضر مطالعات زیادي با استفاده از آنتی اکسیدان هـایی   در
،  )کــاتکین هــا(چــون آلفالیپوئیــک اســید، عــصاره چــاي ســبز 

و دیگر مواد چون عصاره هـاي روغنـی   Eو ویتامینcویتامین 
گیاهی در ارتباط با بیماري هاي مختلف ماننـد دیابـت صـورت             

هش عـوارض آن    گرفته است و اثرات مفید آنها در درمان و یا کا          
). 21،20(بیماري مشاهده شده است 

بر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده سـاچوریا خوزسـتانیکایک              
حاوي ترکیبات با خواص آنتی اکسیدان قوي است هر چنـد تـا             
کنون تحقیقات کمی در مورد ساچوریا خوزستانیکا انجام شـده           

با این وجود مطالعاتی اثر ساچوریا خوزستانیکا در کـاهش          . است
-25(و چربی و خاصیت ضـد انعقـادي را گـزارش داده انـد     وزن
توسط مؤلفین گـزارش داده شـده        در یک مطالعه که قبالً    ). 22

هـاي  نشان داده شده که مرزه خوزستانی در درمان مـوش          است
ثر است همچنین مهمترین ترکیبات موجـود     ؤصحرایی دیابتی م  
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ها، تري   در اسانس مرزه خوزستانی عبارتند از کارواکرول، تانین       
ترپنوییدها و فالوونوییدها که قبال توسط مـؤلفین گـزارش داده           

کارواکرول مهمترین جزء و بیشترین درصـد اسـانس    . شده است 
بعالوه محققـین دیگـر نـشان دادنـد کـه           . مرزه خوزستانی است  

هـاي پراکـسیل    کارواکرول  داراي اثر حـذف کننـدگی رادیکـال         
انی خوب و ضد التهـابی      است  و همچنین داراي اثر آنتی اکسید       

).  21،20(است 
ثري ؤنتایج نشان داد که سـاچوریا خوزسـتانیکا بطـور مـ            

هاي توان با بررسی  شود و می  می LDLباعث مهار اکسیداسیون    

یـا حتـی بـا بررسـی     بیشتر از آن به عنوان یک مکمل غذایی و
ــتال شــد   ــسک مب ــاهش ری ــوان دارو در ک ــه عن ــشتر ب ــه بی ن ب

.عروقی استفاده شودهاي قلبی وبیماري

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی         
خود را از معاونت تحقیقات و همچنین مرکز تحقیقات داروهاي          
گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی به خـاطر تـصویب و تعیـین             
اعتبار و فراهم نمودن امکانات و تجهیـزات آزمایـشگاهی جهـت            

.ن پروژه تحقیقاتی اعالم می نمایدانجام ای
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