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Øآرترواسکلروز به معناي تجمع چربی و سخت و سفت شدن جدار شریان ها می باشد و تمایل به درگیري نواحی خاصی :  مقدمه

ات و شـواهد بـالینی   از سیستم گردش خون دارد که بر اساس ناحیه گرفتار شدت درگیري و ویژگی هاي مربوط به ضایعه، تظـاهر        
امروزه از داروهایی .  استLDLتنها عامل ضروري در پدید آمدن آترواسکلروز، سطح باالي کلسترول    . خاصی را به وجود می آورد     

  .  استفاده می شودHDL و افزایش LDLنظیر لووستاتین، کلیسترامین و کلوفیبرات جهت کاهش سطح 
Øف جداگانه و توام دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر سطح سرمی چربی هاي در این مطالعه اثر مصر:  مواد و روش ها

خرگوشها به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند و .  خرگوش نر سالم بررسی شده است25خون و ایجاد رگه هاي چربی در آئورت 
: یم غذایی نرمال بدون دریافت دارو، گروه دورژ:  روز به ترتیب زیر، رژیم غذایی و دارویی دریافت کردند، گروه یک45براي مدت 

، گروه ) میلی گرم دو بار در روز200( رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات : رژیم غذایی پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه
ب به اضافه کلوفیبرات رژیم غذایی پرچر: و گروه پنج)  میلی گرم دو بار در روز50(رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات : چهار

نمونه گیري از خون حیوانات به صورت . ) میلی گرم دو بار در روز600(و پودر دانه جوانه زده شنبلیله )  میلی گرم دو بار در روز200(
ونه هاي همچنین پس از مطالعه نم. ناشتا در ابتدا و انتهاي مطالعه انجام شد و از نظر محتواي سرمی چربیها مورد بررسی قرار گرفت

  پاتولوژي از آئورت حیوانات تهیه و بررسی میکروسکوپی شد
Øاین نتایج سودمند بودن دانه جوانه زده شنبلیله را هنگام مصرف با کلوفیبرات در پیشگیري و درمان هیپرلیپیدمی :  یافته ها

  . )P<0. 05(و آترواسکلروز در خرگوش مطرح می سازد 
Øم، کلسترول تا:  بحث و نتیجه گیريLDL و تري گلیسیرید در گروههاي سه، چهار و پنج در طی مطالعه نسبت به گروه دو ،

عالوه بر ایـن شـدت کمتـري از    .  در این گروهها نسبت به گروه دو بیشتر بودHDLافزایش کمتري داشت، در صورتی که افزایش     
  . درگیري آئورت با رگه هاي چربی در گروه پنج دیده شد

Øآترواسکلروز، خرگوش، رگه چربی، شنبلیله، کلوفیبرات، هیپرلیپیدمی : واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
امروزه در اغلب کشورهاي جهان هیپرلیپیدمی و به سـبب          
آن آترواسکلروز منجر به بیماري هاي عروق کرونر و حتی مرگ           

آترواسکلروز یک اصطالح گرفتـه شـده از زبـان          ) 2و1(می شود   
دو واژه آترو به معناي تجمع چربی و        یونانی است که ترکیبی از      

اسکلروز به معناي سخت و سفت شـدن جـدار شـریان هـا مـی             
این فرایند از زمان کودکی و حتی جنینی شروع شده          . )3(باشد  

. )4(و نخستین تظاهرات بالینی آن در بزرگسالی ظاهر می شود       
آترواسکلروز تمایل به درگیري نواحی خاصی از سیستم گـردش         

که بر اساس ناحیه گرفتار، شدت درگیـري و ویژگـی          خون دارد   
هاي مربوط به ضایعه، تظاهرات و شـواهد بـالینی خاصـی را بـه      

تنها عامل مستقل و ضروري در پدید آمدن        . )5(وجود می آورد    
 است بـه طـوري کـه    LDLآترواسکلروز، سطح باالي کلسترول    

ــطوح     ــده، در س ــرزاي عم ــل خط ــایر عوام ــضور س ــی در ح حت
، حـوادث آترواسـکلروتیک   mg/dl 150 ام کمتـر از کلسترول ت

داروهاي مختلفی براي پیشگیري و درمان ایـن   . )6(نادر هستند   
بیماري استفاده می شود کـه بـا اسـیدهاي صـفراوي روده بانـد         

امـروزه از داروهـایی     . شده و از باز جذب آنها جلوگیري می کند        
 سـطح  مانند لووستاتین، کلیسترامین و کلوفیبرات جهت کاهش    

LDL    و افزایش HDL     کـه بـه دلیـل      ) 7و8( استفاده می شود
عوارض جانبی این داروهاي سنتتیک استفاده از گیاهان دارویـی   

تریگـونال یـک گیـاه دارویـی        . )9(مورد توجه قرار گرفته اسـت       
مشهور از خانوده پروانه آساها است که به طور وسـیع در آسـیا،              

کل خـوراکی و بعنـوان   آفریقا و کشورهاي حوزه مدیترانه بـه شـ   
اثرات درمانی متعددي نظیر کاهنده قنـد  . ادویه مصرف می شود 

در . خون و کاهنده چربی خون از این گیاه گـزارش شـده اسـت         
طب سنتی چین از دانه هاي این گیـاه بـراي درمـان اخـتالالت         

چندین مقالـه اثـرات   . )10-13(گوارشی استفاده می شده است      
پرلیپدمی گزارش کرده انـد و پـودر        سودمند شنبلیله را روي هی    

دانه شنبلیله بی چربی به همراه رژیم غذایی، کلـسترول توتـال،          
LDL    ــه اي در ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــسیرید را ب ــري گلی  و ت

هدف از  . )14-19(دیابتهاي وابسته به انسولین کاهش می دهد        
انجام این مطالعه تعیین اثر دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات     

 و LDL ،HDL ،TGغییــرات ســطح ســرمی کلــسترول، بــر ت
ایجاد رگه هاي چربی ناشی از هیپرکلسترولمی در جدار شـریان     

  . آئورت خرگوش می باشد

  مواد و روشها
ــاه  ــع آوري گی ــی    : جم ــام علم ــا ن ــنبلیله ب ــاه ش گی

Trigonella foenum graecum L  از منطقــه لرســتان
زده، در دماي   پس از جداسازي دانه هاي جوانه       . جمع آوري شد  

  . اتاق خشک و سپس پودر شدند
مواد مصرفی شامل پودر کلسترول سـاخت      : مواد مصرفی 

شرکت مرك آلمان، روغن زیتون، دانه جوانه زده شنبلیله، پـودر    
، غذاي آماده حیـوان و      ) ساخت شرکت پخش رازي   (کلوفیبرات  

  . بود) Woerden-Holand(داروي کتامین 
ـ    : حیوانات  25(ات از انـستیتو پاسـتور  پـس از تهیـه حیوان

 روز از   7، نمونـه هـا بـه مـدت          ) گرمـی  1800خرگوش هاي نر    
هنگام ورود به النه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی لرستان رژیـم      

سـپس بـه   . معمولی دریافت کردند تا بـا محـیط سـازگار شـوند     
: گروه یـک : صورت تصادفی به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند        

رژیـم غـذایی    : ون دریافـت دارو، گـروه دو      رژیم غذایی نرمال بد   
رژیم غـذایی پرچـرب بـه       : پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه     

: ، گـروه چهـار  ) میلی گرم دو بـار در روز   200( اضافه کلوفیبرات 
 میلی گرم دو بـار  50(رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات       

رژیـــم غـــذایی پرچـــرب بـــه اضـــافه : و گــروه پـــنج ) در روز
و پودر دانه جوانه زده     )  میلی گرم دو بار در روز      200(اتکلوفیبر
  . ) میلی گرم دو بار در روز600(شنبلیله
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قبل از رژیم غـذایی و تجـویز        : تهیه غذاي پر کلسترول   
داروها از قلب هر حیوان پنج میلی لیتر خون بـه صـورت ناشـتا           
براي تعیین سطح پالسـمایی کلـسترول تـام، تـري گلیـسیرید،          

LDL, HDLفته شد تا از باال نبودن سطح لیپید اطمینـان   گر
براي تهیه رژیـم پـر کلـسترول از پـودر کلـسترول         . حاصل شود 

 گرمی و روغـن زیتـون       100شرکت مرك آلمان در قوطی هاي       
 استفاده شد به این صورت که هر گرم پودر کلـسترول در چهـار    
میلی لیتـر روغـن زیتـون حـل شـده و پـس از حـرارت دادن و           

غـذاي  ( گـرم کنجالـه   100جهـت چـرب نمـودن      همگن کردن   
ظرف غذا روزانه محتوي غذا بود و حیوانات       . به کار رفت  ) حیوان

داروهـا بـا توجـه بـه      . در طول مطالعه به آب دسترسی داشـتند       
گروهها به صورت زیر به حیوانات خورانده می شـد؛ کلـوفیبرات          

 600  میلی گرم دو بار در روز و پودر دانه جوانه زده شنبلیله       50
. ) شـب 8 صـبح و  8در حـدود سـاعات   (میلی گرم دو بار در روز     

 روز ادامه داشت سپس حیوانات بـه        45روند تغذیه و دادن دارو      
 ساعت از غذا محروم ماندند و بعد از این زمـان تحـت              12مدت  

  . بررسی هاي الزم قرار گرفتند
از هر حیوان مقدار پنج سی سـی خـون تهیـه        : خونگیري
 دور در دقیقـه  2000 دقیقه و با سـرعت  20دت شده بود و به م 

 BT(سانتریفوژ شده و از سرم آنهـا توسـط دسـتگاه اتوآنـالیزر     

ســاخت کــشور ایتالیــا میــزان کلــسترول توتــال، تــري  ) 1000
  .  تعیین شدHDL و LDLگلیسیرید، 

پس از تزریق وریدي کتامین با دوز باال حیوانات      : اتوپسی
سینه و شکم آنها شریان آئـورت       کشته شده و با باز کردن جدار        

از قوس تا انتهاي شکم برداشته شده و در محلول فرمالین قـرار             
نمونـه  . گرفت تا وجود رگه هاي چربی آترواسکلروز بررسی شود       

ها در دستگاه پردازنده بافت پردازش و قالبهاي پـارافینی تهیـه            
 ائـوزین  - میکرونی روي الم با هماتوکـسیلن     4-5شد و برشهاي    

آمیزي شده و از نظـر میکروسـکوپی و ماکروسـکوپی رگـه         رنگ  
  . هاي چربی بررسی شدند
داده هـاي آمـاري توسـط نـرم افـزار           : روش هاي آماري  

SPSS                مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد و پـس از حـصول 
اطمینان از طبیعی بـودن داده هـا، بـراي مقایـسه متغیـر هـاي           

ایـسه زوجهـا و   داخل گروهی قبل و بعد از مطالعـه از تـست مق           
براي مقایسه بین گروهی از آنالیز واریانس یکطرفه و تست شفه           

  .  معنی دار محسوب گشتP<0. 05استفاده شد و 

  یافته ها
در همه گروهها بجز گروه یک، کلسترول تام هر گروه بعد           
از انجام آزمایش در مقایسه با قبـل از آن بـه طـور معنـی داري            

از مطالعه نیز بیانگر تفاوت معنـی       نتایج بعد   . افزایش یافته است  
داري بین کلسترول تام گروه یک با سایر گروهها و نیز گروه دو              

در گروه سوم نیز نسبت به گروه دو به       . با سایر گروهها می باشد    
طور معنی داري کلسترول تام بعد از آزمایش نسبت به گروه دو           

در گـروه چهـارم میـزان    . به طور معنـی داري کمتـر مـی شـود        
لسترول تام بعد از آزمایش نسبت به گروه دو بـه طـور معنـی              ک

داري کمتر است و در مورد گروه پـنج نیـز وضـعیت همینطـور               
است، یعنی بـه طـور معنـی داري داراي کلـسترول تـام بعـد از            

در مقابـل میـان گـروه       . آزمایش نسبت به گروه دو پایینتر است      
 تفـاوت معنـی   سه با چهار و پنج و گروه چهار با گروه سه و پنج     

کلسترول تام گروه پنج نیز در مقایسه بـا         . داري دیده نمی شود   
  . )1و2جداول (گروههاي سه و چهار تفاوت چشمگیري ندارد 

نتایج بعد از مطالعه نیـز بیـانگر تفـاوت          : تري گلیسیرید 
از .  می باشـد   5و4و3معنی داري بین تري گلیسیرید گروه دو با         

 نـسبت بـه   5 آزمایش در گروه طرفی بین تري گلیسیرید بعد از   
  . )3و4جداول (  کاهش بیشتري مشاهده می شود3و4گروه 
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  . در گروههاي پنج گانه قبل و بعد از آزمایش) mg/dl( میانگین غلظت کلسترول تام-1جدول شماره 
 Pارزش   تفاوت میانگین  بعد از آزمایش  فبل از آزمایش  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه

 NS  -4/7±8/7  6/51±1/7  2/44±46/8  -  معمولی  1
 P<0. 001  8/1639  6/1682 ±3/89  8/42± 41/9    پرچرب  2
  P<0. 001  2/1236  4/1298±2/105  2/62±21/11  شنبلیله  پرچرب  3
  P<0. 001  1236±82  1280±  81  2/43± 4/8  کلوفیبرات  پرچرب  4
  P<0. 001  1234±101  1287±3/87  8/52±78/16  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  5

  
  . بین گروههاي پنج گانه بعد از آزمایش) mg/dl( مقایسه میانگین غلظت کلسترول تام-2جدول شماره 

  Pارزش  Fمقدار  انحراف معیار  میانگین  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه
  3/89  6/1682  -  پرچرب  1
  3/105  4/1298  شنبلیله  پرچرب  2
  1/81  1280  کلوفیبرات  پرچرب  3
  2/87  1287  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  4

3/23  P<0. 001  
  
  
  

  
  . در گروههاي پنج گانه قبل و بعد از آزمایش) mg/dl( میانگین غلظت تري گلیسیرید-3جدول شماره 

 Pارزش   تفاوت میانگین  بعد از آزمایش  قبل از آزمایش  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه
  NS 1  -6/3±7/2  6/71±5/9  2/75±84/5  -  معمولی  1
 P<0. 001  6/256±33  2/321±18/29  6/64±64/10  -  پرچرب  2
  P<0. 001  169± 22  211±04/47  2/73±53/8  شنبلیله  پرچرب  3
  P<0. 001  8/182±4/29  239± 22  2/56±2/13  کلوفیبرات  پرچرب  4
  P<0. 001  138±  26  8/195±9/16  6/57±5/17  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  5

1- Non significant 

  
  . بین گروههاي پنج گانه بعد از آزمایش) mg/dl( مقایسه میانگین غلظت تري گلیسیرید-4جدول شماره 

  Pارزش  Fمقدار  انحراف معیار  میانگین  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه
  2/29  2/321  -  پرچرب  1
  04/47  211  شنبلیله  پرچرب  2
  4/22  239  کلوفیبرات  پرچرب  3
  9/16  8/195  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  4

4/29  P<0. 001  
  
  
  

LDL :      ،در همه گروهها بجز گروه یـکLDL   هـر گـروه 
بعد از انجام مطالعه در مقایسه با قبل از آن به طور معنـی داري     

ه نشان مـی دهـد کـه در         افزایش یافته است نتایج بعد از مطالع      
 نسبت به سـایر گروههـا بـه طـور معنـی          LDLگروه دو میزان    

گروه سه نسبت به گروه یک و دو متفـاوت اسـت          . داري باالست 
 در LDL. ولی در مقایسه با چهار و پنج فرق محـسوسی نـدارد       

گروه چهارم به صورت معنی داري از گروه یک بیشتر و از گـروه     
دو، سه و پنج کمتر است ولی در گروه پنجم تفاوت محـسوس و     

 نسبت به سایر گروهها LDLمعنی داري به صورت پایین بودن       
مشاهده می شود در صورتیکه نسبت به گروه سه و چهار تفاوت         

  . )5و6جداول (معنی داري ندارد
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HDL :تالف معنی داري در سطح اخHDL در گروه یک 
ولی بین گروههاي دو و چهار و بین گروههاي دو و . مشاهده نشد

  . )7و8جداول (پنج اختالف معنی داري وجود دارد 
اندازه رگه هاي چربی در گروههاي سه،       : رگه هاي چربی  

  چهار و پنج نسبت به گروه دو کمتر شده بود ولی بین گروه 

و گـروه دریافـت کننـده     ) گـروه سـه   (شـنبلیله   دریافت کننـده    
از . تفـاوت معنـی داري وجـود نـدارد        ) گـروه چهـار   (کلوفیبرات  

گـروه  (طرفی در مورد گروه دریافت کننده شنبلیله کلـوفیبرات          
کاهشی در میزان درگیري آئورت با رگه هاي چربی دیـده           ) پنج

  . )9جدول (می شود
  

  .  در گروههاي پنج گانه قبل و بعد از آزمایش)LDL)mg/dl میانگین غلظت -5جدول شماره 
 Pارزش   تفاوت میانگین  بعد از آزمایش  قبل از آزمایش  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه

  NS  -2/1±3/6  18±16/3  2/19±96/3  -  معمولی  1
 .P<0  492± 39  6/510±96/38  6/18±79/8  -  پرچرب  2

001 
 .P<0  311±  4  342±76/85  8/30±26/5  شنبلیله  پرچرب  3

001  
 .P=0  6/353±7/40  378± 41  4/24±4/5  کلوفیبرات  پرچرب  4

001  
 .P<0  364± 43  8/391±4/42  2/27±83/3  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  5

001  
  

  . ي پنج گانه بعد از آزمایشبین گروهها) LDL)mg/dl مقایسه میانگین غلظت -6جدول شماره 
  Pارزش  Fمقدار  انحراف معیار  میانگین  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه

  9/38  6/510  -  پرچرب  1
  8/85  2/342  شنبلیله  پرچرب  2
  4/41  378  کلوفیبرات  پرچرب  3
  4/42  8/391  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  4

6/8  P=0. 001  
  
  
  

  
  . در گروههاي پنج گانه قبل و بعد از آزمایش) HDL)mg/dl میانگین غلظت -7جدول شماره 

 Pارزش   تفاوت میانگین  بعد از آزمایش  قبل از آزمایش  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه
  NS  4/1  6/23±03/4  25±87/5  -  معمولی  1
 P<0. 001  2/13  4/34±02/5  2/21±86/2  -  پرچرب  2
  P=0. 033  33  61±39/18  28±21/7  شنبلیله  پرچرب  3
  P<0. 001  4/45  4/69±4/5  24±  7  کلوفیبرات  پرچرب  4
  P<0. 001  6/52  8/75±9  2/23±3/7  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  5

  
  . بین گروههاي پنج گانه بعد از آزمایش) HDL)mg/dl مقایسه میانگین غلظت -8جدول شماره 

  Pارزش  Fمقدار  انحراف معیار  میانگین  دارو  رژیم غذایی  شماره گروه

  02/5  4/34  -  پرچرب  1
  74/7  48  شنبلیله  پرچرب  2

2/8  P=0. 002 
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  36/5  4/69  کلوفیبرات  پرچرب  3
  04/9  8/75  کلوفیبرات+شنبلیله  پرچرب  4
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  .  نتایج پاتولوژي نمونه آئورت در گروههاي پنج گانه بعد از آزمایش-9جدول شماره 
  میانگین  ارزیابی پاتولوژي  شماره نمونه ها  شماره گروه

  0  0و0و0و0و0  5و4و3و2و1  1
  4/3± 89/0  2+و4+و4+و3+و4+  10و9و8و7و6  2
  2/2±  3/1  1+و2+و4+و1+و3+  15و14و13و12و11  3
  2/2±  3/1  1+و2+و4+و3+و1+  20و19و18و17و16  4
  2±  7/0  2+و3+و1+و2+و2+  25و24و23و22و21  5

  وجور رگه هاي چربی به میزان متوسط) 2+  وجود رگه هاي چربی به میزان کم) 1+   از هر گونه ضایعهوجود سطح صاف و عاري ) 0
  وجود رگه هاي چربی در سراسر آئورت) 4+  وجود رگه هاي چربی در بیشتر قسمت هاي آئورت) 3+

  
  بحث و نتیجه گیري

نتایج به دست آمده از این مطالعـه نـشان مـی دهنـد کـه       
ده گیاه شنبلیله به تنهایی یا به صورت ترکیب     پودر دانه جوانه ز   

داده هـاي   . با کلوفیبرات داراي خاصیت هیپوکلسترولمیک است     
ما نشان می دهد که پودر دانه جوانه زده شنبلیله یا کلـوفیبرات    

ــطح     ــال و ســـ ــسترول توتـــ ــاهش کلـــ  در LDLدر کـــ
هایپرکلسترولمیک خرگوش ها موثر بوده و ترکیب این دو با هم  

درمان با کلـوفیبرات یـا شـنبلیله در خرگوشـهاي           . تموثرتر اس 
مبتال به هایپرکلسترولمیک باعث کاهش سطح تري گلیـسیرید         

 شده است، چون در مقایسه بـا گـروه کنتـرل،         HDLو افزایش   
گروههاي دریافت کننده شنبلیله و دریافت کننده کلـوفیبرات و     

ت بـا توجـه بـه تفـاو       . شنبلیله تفاوت معنی دار نشان می دهند      
معنی دار میان گروههاي دریافت کننده کلـوفیبرات در کـاهش          

LDLهانــان و همکــارانش در ســال .  اثــر سینرژیــسمی دارنــد
 نشان دادنـد کـه فیبرهـاي غـذایی محلـول در شـنبلیله              2003

 و  LDLقابلیت جلوگیري از افزایش سـطح تـري گلیـسیرید و            
ــابتی را دارد  HDLافـــزایش  ــاي دیـ . )20-22( در مـــوش هـ
ت دیگــر نــشان مــی دهنــد کــه شــنبلیله اثــرات       مطالعــا

اما در انسان مصرف دانه جوانه     . هیپولیپیدمیک در حیوانات دارد   
 شـده امـا   LDLزده شنبلیله پودر شـده باعـث کـاهش سـطح         

 و تري گلیـسیرید مـشاهده       HDL  ،VLDLتغییري در سطح    

ــشد ــرم،   . ن ــال س ــسترول توت ــابتی، کل ــاران دی  و LDLدر بیم
VLDL  د کـاهش قابـل مالحظـه داشـتند امـا       و تري گلیسیری

 تغییري نداشت و افزایش سطح کلـسترول توتـال،   HDLسطح  
LDL        و تري گلیسیرید و کاهش سطح HDL     از عوامل خطـر 

در این مطالعه مـصرف    . مهم براي بیماران عروق کرونر می باشد      
 را LDLکلوفیبرات و دانه جوانه زده شنبلیله سطح کلسترول و     

.  در خرگـوش هـا شـدند      HDL سـطح    کاهش و باعث افـزایش    
اضافه کردن شنبلیله به کلوفیبرات باعث کاهش رگه هاي چربی 

ایـن تـاثیر مـی توانـد مربـرط بـه اثـر آنتـی          . تشکیل شده شـد   
اثـر  . هایپرلیپیدمیک یا فعالیت آنتی اکـسیدانی شـنبلیله باشـد         

هیپو کلسترولمیک آن مربوط به باند شدن ساپونین و فیبرهـاي     
ي صفراوي و افزایش دفع آنهـا از طریـق مـدفوع            آن به نمک ها   

درمان با آن عارضـه اي نـدارد و جهـت پیـشگیري از              . می باشد 
از جمله محدودیت هاي انجـام      . )16(آترواسکلروز مناسب است    

طرح می توان به نداشتن محل نگهداري مناسب براي حیوانـات           
  . اشاره کرد
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