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  88/11/2: پذیرش مقاله، 88/9/27: دریافت مقاله
Ø اکسیداسیون لیپیدها و ازجمله   :  مقدمه LDL      استفاده مواد اکسیدان در مواد غذایی .  نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد

استفاده از مواد آنتی اکسیدان مانند ویتامین  با. شود شرفت آترواسکلروز می  اکسید شده و این باعث ایجاد و پی        LDLباعث ایجاد   
E  و کوآنزیم خوزستانیکا   وریات ، سا Q10 توان از اکسیداسیون      میLDL نمـود پیشگیري آترواسکلروز از ایجاد   و  کرده  جلوگیري .

 In vitroسرم درمحیط  LDLکسیداسیون لیپید پرا بر Q10کوآنزیم  ،Eوریاخوزستانیکا، ویتامین تسااثرات عصاره دراین مطالعه
  . مقایسه شده است

Øاز افراد سالم نمونه خون تهیه شد و:  مواد و روش ها LDL  سرم جداشده را در گروههاي کنترل، اکسید شده با مس و
جهت بررسی .  مطالعه شدQ10کوآنزیم  ،Eوریاخوزستانیکا، ویتامین تساعصاره  همزمان اینکوبه با اکسید شده با مس و

 ، Eاثرات ویتامین همچنین . هاي تشکیل شده اندازه گیري شد TBARS مقدار دي انهاي کونجوگه و LDLاکسیداسیون 
  .  سرم بررسی شدLDL  اکسیداسیونبرمهار Q10 و کوآنزیموریاخوزستانیکا تسا
Øوریاخوزستانیکا، ویتامین تسادهد که  نتایج بدست آمده نشان می:  یافته هاE،وآنزیم کQ10 باعث کاهش اکسیداسیون LDL 

  . می شودسرم 
Ø    وریاخوزستانیکا، ویتامین تسانتایج بدست آمده نشان میدهد که     : نتیجه گیري بحث وE،  کـوآنزیمQ10    باعـث جلـوگیري

  .  داشته باشدin vivoواین ترکیبات ممکن است اثرات مشابهی در می شود LDLازاکسیداسیون 
Ø کسیداسیون ا: واژه هاي کلیديLDL  ،وریاخوزستانیکا، ویتامین تساE،  کوآنزیمQ10  
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  مقدمه
 نقـش مهمـی در ایجـاد آترواسـکلروز      LDLاکسیداسیون  

 LDLاستفاده مواد اکسیدان در مواد غذایی باعـث ایجـاد         . دارد
 شـود  اکسید شده و این باعث ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز مـی          

 گیرنـده اش مایـل آن بـه   شـود، ت   اکسید مـی LDLوقتی  ) . 1(
 اکـسیده در ماکروفاژهــا  LDLجمـع شــدن  . یابــد کـاهش مـی  

منجربه پیدایش سلولهاي کف آلود و تشکیل شدن آترواسـکلروز   
و Eبااستفاده از مواد آنتـی اکـسیدان ماننـد ویتـامین            . گردد    می

 جلـوگیري   LDLمیتـوان از اکـسیداسیون       ساتوریا خوزستانیکا 
) . 2( آترواســکلروز شــدز ایجــاد  اپیــشگیريودر نتیجــه باعــث 

کـه  ولی شواهدي وجـود دارد  . پاتوژنز آترواسکلروز پیچیده است  
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان 

 یکی از حـوادث مهمـی       LDLدهد اکسیداسیون لیپیدها و      می  
از طرفـی   . است که در تشکیل پالکهاي آترواسکلروز نقـش دارد        

مطـرح اسـت و      نیـز  التهـابی  به عنوان یک بیماري    اترواسکلروز،
ـ      می شود عوامل اکسیداتیو و    گفته   صـورت  ه  عوامل التهـاب زا ب

) 3-1 (سیکلی معیوب در ایجاد و توسعه آتروسکلروز نقش دارند    
 .  

 ن تحقیـق اسـتفاده شـده بـا نـام علمـی            گیاهی که در ایـ    
شود که محل رویش طبیعی     شناخته می    "ساتوریا خوزستانیکا "

حلـی  هاي خوزستان و لرستان است و در گـویش م        آن در استان  
مرزه کـه از گیاهـان   .  شود  شناخته می"مرزه خوزستانی"به نام   

 ضـد  ،خانواده نعناع به شمار می رود داراي خواص ضد میکروبی         
مصرف مرزه موجب کاهش چربی خون      . استدرد   التهابی و ضد  

انعقـادي دارد و زمـان انعقـاد        گیاه مرزه خاصیت ضـد    . می شود 
بـه عنـوان     Q10 نزیمکـوآ . ) 6-4 (خون را طوالنی تر می کنـد      

 یک آنتی اکسیدان قوي باعث مهـار پراکـسیداسیون لیپیـدها و           
 اثرا ت آنتی اکسیدانی کـوآنزیم     . شود حذف رادیکالهاي آزاد می   

Q10  ایجاد آترواسـکلروز بیـشتر از ویتـامین       از  در جلوگیري E 
  ) . 9-7( است

توجه به شواهد تئوري استرس اکـسیداتیو اولـین عامـل    با  
نتیجه مـی تـوان از مـوادي         در. اد آترواسکلروز است  ر ایج د مهم

که به هر نحو درمهار استرس اکـسیداتیو مـوثر باشـند اسـتفاده       
شـاید ایـن روش درمـانی بـا ایـن عـصاره یـا سـایر آنتـی                   . کرد

ترس اکسیداتیو وسایر مکانیـسمهاي  بتواند در مهار اس    اکسیدانها
  سیب زا موثر واقع شودآ

  مواد و روشها 
، ) Na2EDTA( یلن دي آمـین تترااسـتات     دي سدیم ات  

 پتاسـیم برمیــد، ســدیم کلریــد، دي ســدیم هیــدروژن فــسفات 
)Na2HPO4 (   سیگما خریداري شد و عـصاره مـرزه       از شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی لرسـتان     یگیاههاي   دارو درمرکزتحقیقات
  . تهیه شد

بـا   نمونه هاي خون از افراد سـالم گرفتـه شـد سـرم آنهـا              
 جداشـد و  )  دقیقه 10 به مدت    3000دور   (نتریفوژاستفاده از سا  

براي جلوگیري از اکسیداسیون نمونه هاي سرم بـه آنهـا سـدیم        
  . اضافه شد) wt/vol %06 .0( آزیدبا غلظت نهایی

LDL            سرم با روش ناپیوسته شـیب غلظتـی بااسـتفاده از 
دانسیته سـرم بـا اضـافه کـردن برمیـد           . اولتراسانتریفوژ جداشد 

بـه لولـه    . رسـانده شـد    g/ml 21/1 به) g/ml 365/0) پتاسیم
و ) mol/lit 154/0(  میلی لیترسدیم کلرید   5/3 هاي سانتریفوژ 

ــافه شــد و از      5/1 ــیظ شــده اض ــر ازســرمهاي غل ــی لیت  میل
 5/2 به مدت    rpm 40000با دور  L7-55اولتراسانتریفوژ بکمن   

بعــد از . اســتفاده شــد درجــه ســانتیگراد 10ســاعت در دمــاي 
 LDL.  است جـدا شـد     LDLیک الیه زرد رنگ که      سانتریفوژ  
 در  درجـه سـانتیگراد    4در دمـاي     ساعت   48به مدت    جدا شده 
ــافر   PBS) 4/7 PH ،mol/L 16/0 NaCl ،mol/L 01/0بــ

Na2HPO4 (         و  %01/0 اکسیژن زدا شـده حـاوي سـدیم آزیـد 
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EDTA 01/0 %         دیالیز شد ودر زمان دیالیز سه بار بافر تعویض
  ) . 10( شد

  غلظت پروتیئن آن انـدازه گیـري       LDL جداسازيبعد از   
 PBS 10 بـا    LDLاکـسید اسـیون      و جهت بررسـی   ) 11 (شد
.  میکروگرم بر میلی لیتر رسید150 به =PH 4/7و  موالر میلی

نمونـه حـاوي سـولفات      وLDLدنبال آن کنترل که حـاوي       به  
و نمونـه هـاي حـاوي سـولفات          میکروموالر فاقد عصاره  10مس  
 بـا غلظتهـاي    سـاتوریا خوزسـتانیکا   ر و عصاره    میکروموال10مس
 میکروگرم بر دسی لیتر تهیه شد و یک نمونه حاوي        200 و 100

ــا غلظــت  Eویتــامین  ــا Q10وکــوآنزیم  مــوالرمیکرو 100ب  ب
معـادل حجـم عـصاره هـاي         تهیـه شـد و     موالر  نانو 300غلظت

تغییـرات  . استفاده شده حالل به نمونه کنترل ومس اضافه شـد         
در  محلـول  ماوراء بنفش   با اندازه گیري جذب    LDLاکسیداتیو  

  سـاعت انجـام شـد      3ومتر هر ده دقیقه یکبار به مـدت         ن نا 234
)12 . (  

 منحنــی LDLجهــت ارزیــابی کینتیــک اکــسید اســیون 
زمان نمونه ها رسم شـد       حسب بدست آمده، بر   جذب، جذبهاي 

 و غلظت پایـانی    و با استفاده از منحنی رسم شده زمان تاخیري        
با اسـتفاده از   (ساعت بدست آمد 3ان هاي کونجوگه بعد از    دي  

  ) ) 29500L/mol/cm (مولی ضریب
  : شده  تشکیلTBARS اندازه گیري

ــاس روش  ــانی Aust  وBurgeبراســ ــصول پایــ   محــ
 بعـد . است اندازه گیري شد TBARSپراکسیداسیون لیپید که  

 عصاره ها بـه نمونـه هـاي        از اضافه کردن امالح سولفات مس و      
LDL    اینکـو    درجه سانتیگراد 37 ساعت در دماي   6 براي مدت

 2 بـا غلظـت پایـانی    EDTAبه شد و در پایان با اضافه کـردن   
نمونه ها در    جذب. اکسیداسیون متوقف شد   میلی موالر واکنش  

 نانومتر اندازه گیري شد و مقدار جذبهاي بدسـت آمـده بـا        532

 بـر  شـده   تـشکیل MDAاستفاده از ضـریب مـولی بـه عنـوان       
  ) . 14 و 13 (شد  گزارشnm/mg – LDL- proteinحسب 

انحـراف معیـار    + صورت میـانگین    ه  دست آمده ب  ه  نتایج ب 
معنی دار بودن نتایج از نظر آماري و اختالف بین          . بیان شده اند  

 ویتنـی مـن     وآزمـون  SPSS نـرم افـزار      اسـتفاده از   بـا  گروهها
  . ارزیابی شد

  ها  یافته
سـاتوریا   غلظتهـاي مـورد نظـر      وبعد از اضافه کردن مس      

ـ  هـ  خوانـدن جـذب نمونـه      به نمونه هـا و     خوزستانیکا  طـور ه ا ب
 پیوسته هر ده دقیقـه یکبـار، منحنـی کینتیـک اکـسیداسیون     

LDL  ،رسم شد و مقدار دي انهاي کونجوگـه TBARS   هـاي
نتایج بدست آمده نـشان داد کـه      . تشکیل شده اندازه گیري شد    

  درLDLنـی داري اکـسیداسیون   بطـور مع  ساتوریا خوزستانیکا 
سـاتوریا   اثـر ) . >05/0p (ددهـ  اهش میکرا  In vitroیط حم

ســاتوریا بــا غلظــت LDL اکــسیداسیون مهــار بــرخوزســتانیکا 
) این وابستگی با غلظت خطی اسـت      ( متناسب است خوزستانیکا  

بدسـت    ، جـذبهاي LDLجهت بررسی کینتیک اکسیداسیون    . 
در . ) 1 نمـودار ( مان رسم شـد ز حسب  نانومتر، بر 234آمده در   

فـاز   (Lag phase. شود  قسمت مجزا دیده می3نمودار مذکور، 
 کـه شـدت اکـسیداسیون    propagation phase، ) تـأخیري 

LDL     یابد و فاز     در این فاز افزایش میdecomposition  کـه 
  . باشد  میLDLاتمام اکسیداسیون 

  از طریـق انـدازه گیـري جـذب     LDLتغییرات اکسیداتیو   
 سـاعت بدسـت   3 نا نـومتر بعـد از   234در  محلول ماوراء بنفش 

بـا   (دي ان هـاي کونجوگـه      آمد و بر اسـاس آن غلظـت پایـانی         
 بدسـت آمـد   ) ) 29500L/mol/cm (مـولی  استفاده از ضـریب   

 ساتوریا خوزسـتانیکا  راساس نتایج بدست آمده اثر      ب. ) 2نمودار  (
  معنی دار است
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 تشکیل شده، بعد از تهیه نمونـه        TBARSجهت بررسی   
انکو به شد و     درجه سانتیگراد  37 ساعت در دماي   5ها به مدت    

میلی مـوالر   2 با غلظت پایانی EDTAدر پایان با اضافه کردن    
 532نمونـه هـا در    جـذب . اکـسیداسیون متوقـف شـد    واکـنش 

نانومتر اندازه گیري شد و مقدار جذبهاي بدست آمده با استفاده        
شــده بــر حــسب   تــشکیلMDAمــولی بــه عنــوان از ضـریب  

nm/mg – LDL- proteinنتایج بدسـت آمـده   .  بدست آمد
اساس نتایج بدست    بر.  نشان داده شده است    3در نمودار شماره    

در کــاهش ســاتوریا خوزســتانیکا آمـده اثــر غلظتهــاي مختلـف   
MDA شده نـسبت بـه نمونـه حـاوي سـولفات مـس               تشکیل
  نی دار استمع ساتوریا خوزستانیکافاقد
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 درجه 37در دماي  =4/7PH میلی موالر، PBS 10 در محلول LDL بر مهار اکسیداسیون ساتوریا خوزستانیکا کینتیک اثر -1نمودار شماره

-C ( (; n-LDL) Cu (+ n-LDL Copper;) S1 (+n.  آزمایش می باشد3هر نقطه میانگین بدست آمده از .  ساعت3سانتیگراد براي مدت 
LDL باغلظت توریا خوزستانیکاسا )g/dlµ100 (;) S2 (n-LDL + باغلظت ساتوریا خوزستانیکا) g/dlµ200 (;) E (n-LDL + Vit Eباغلظت 

)µM100 (;) CoQ10) n-LDL  + کوآنزیمQ10باغلظت ) nM300 (  
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هر نقطه از میانگین بدست آمده  LDL. یل دي ان کونجوگه ناشی از اکسیداسیونبر مهار تشک ساتوریا خوزستانیکا مقایسه اثر -2نمودار شماره 

) C. نسبت به مس معنی دار است ساتوریا خوزستانیکا  وغلظبهاي مخبلفE نشان دهنده آن است که اثرویبامین *عالمت .  آزمایش می باشد3از 
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 (; n-LDL) Cu (+ n-LDL Copper;) S1 (+n-LDL باغلظت ساتوریا خوزستانیکا) g/dlµ100 (;) S2 (n-LDL + ساتوریا خوزستانیکا 
  ) nM300 ( باغلظتQ10کوآنزیم +  µM100 (;) CoQ10) n-LDL (باغلظتn-LDL + Vit E) g/dlµ200 (;) E (باغلظت
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 3هر نقطه از میانگین بدست آمده از  LDL. یداسیون ناشی از اکسMDAبر مهار تشکیل  ساتوریا خوزستانیکا مقایسه اثر -3نمودار شماره 
نسبت به مس ) g/dlµ200( با غلظت ساتوریا خوزستانیکا  وغلظبهاي مخبلفE نشان دهنده آن است که اثرویبامین *عالمت . آزمایش می باشد
 + g/dlµ100 (;) S2 (n-LDL (باغلظت ساتوریا خوزستانیکا n-LDL+) C ( (; n-LDL) Cu (+ n-LDL Copper;) S1. معنی دار است

  ) nM300 ( باغلظتQ10کوآنزیم +  µM100 (;) CoQ10) n-LDL (باغلظتn-LDL + Vit E) g/dlµ200 (;) E (باغلظت ساتوریا خوزستانیکا
  

 

  گیري  بحث و نتیجه
عنوان عامل اصـلی در  ه  در دیواره عروق ب LDLاکسیداسیون  

بـر اسـاس مطالعـات     ) .2( باشـد  پیدایش و توسعه آترواسکلروز مـی    
آترواسـکلروز، مقـادیر کمتـري مـواد      بـه  مبـتال  انجام شده در افراد

هـدف از ایـن   ) . 3 (وجـود دارد ) نسبت به افراد سالم    (اکسیدان آنتی
 Eوویتـامین    ساتوریا خوزستانیکا  اثر آنتی اکسیدانی     مقایسهمطالعه  

مـس از طریـق واکـنش    . است In vitro در محیطQ10و کوآنزیم 
 احتمـاال از  . کالهاي آزاد می شـود    یهابرویس باعث ایجاد راد     و فنتون

بـدنبال آن میـزان   .  مـی شـود    LDLاین طریق باعث اکسید شدن      
لیپید پراکسیدها و دي انهاي کونجوگـه افـزایش مـی یابـد ومیـزان        

ـ Eمانند ویتـامین    LDLآنتی اکسیدانهاي موجود در ساختمان       ه  ب
کـاهش مـی    د آمده توسط مس دلیل تعامل با رادیکالهاي آزاد بوجو     

 ساتوریا خوزستانیکا بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه         . یابد
کـه آنتـی اکـسیدانهاي شـناخته         Q10و کوآنزیم    Eمانند ویتامین   

ــ. شــده اي هــستند طــور معنــی دار باعــث کــاهش دي انهــاي  ه ب

) Lag time( همچنین زمـان تـاخیري  . شد TBARSکونجوگه و
ـ . افزیش یافت  وزستانیکاساتوریا خ تحت اثر  دسـت  ه بر اساس نتایج ب
یک آنتی اکسیدان قوي است هر چنـد تـا     ساتوریا خوزستانیکا    آمده

 انجام شده اسـت ساتوریا خوزستانیکا   کنون تحقیقات کمی در مورد      
 در کـاهش وزن وچربـی     را سـاتوریا خوزسـتانیکا    اثـر  ولی مطالعاتی 

نتـایج نـشان داد      . )12-15( وخاصیت ضد انعقادي گزارش داده اند     
طـور مـوثري باعـث مهـار اکـسیداسیون        ه  بساتوریا خوزستانیکا   که  

LDL      یـا   آن به عنوان یک مکمـل غـذایی و    می شود و می توان از
 بـه  ابـتال تر بـه عنـوان دارو در کـاهش ریـسک           حتی با بررسی بیش   

  . بیماریهاي قلبی و عروقی استفاده شود
نتایجی کـه    باQ10 با توجه به آنتی اکسیداسیون کوآنزیم  

تـوان مطالعـاتی را در جهـت        مـی  از این تحقیق بدست می آید     
به نحـوي کـه بتـوان بـا         , ریزي نمود   بررسی اثر آن در انسان پی     

تـر و یـا بهبـود الگـوي زنـدگی            استفاده از آن به درمان راحـت      
 . بیماران دیابتی دست یافت
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