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چکیده
Salvia(ی علمنامباگلییممرگیاهریشه officinalis L.(موردییداروخواصدلیلبه،دوراریبسگذشتهازنعناعیانخانوادهاز
ازاستفادهباکردنخشکازپسراکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهنمونهتحقیق،این دراست.قرارگرفتهاستفاده

موشسر60ازتحقیقانجامبرايگردید.جداعصارهازروتاريدستگاهازاستفادهبااتانولحاللونمودهگیريعصاره%96تانولا
گلیمریمخوراکیعصارهکهشدندبنديیمتقستایی10گروه6بههاموششد.استفادهبالغنرویستارنژادبزرگآزمایشگاهیسفید

کیلوگرمبرگرمیلیم50دوزباایزونیازیددارويازاکسیداتیواثرءالقابرايوکیلوگرمبرگرمیلیم200دوزباراکیتوزانتیمارو
روشازکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرعصارهاکسیدانیآنتیاثراتمقایسهبرايهمچنینشد،استفادهگاواژصورتبه

DPPHکاهشباعثگلییممرگیاهالکلیعصارهازاستفادهگردید.استفادههیدرازیلپیکریل-1یلفندي- 2،2مادهکمکبه
باشدهتیمارگلییممرعصارههمچنینشد.سرمHDLافزایشباعثسویی ازوگردیدALPوLDLکلسترول،،گلیسیریدتري

وگلییممرگیاهازاستفادهمثبتاثراتاینبهتوجهبارو ازاینگردید.سرمHDLافزایشباعثوLDL،ALTکاهشباعثکیتوزان
پایاندرهمچنین.استتوجهقابلشدهیابیارزفاکتورهايبهبوددهندهاثراتکهشدگیريیجهنتکیتوزانباشدهتیمارگلییممر

مراتببهگلییممربامقایسهدرکیتوزانابشدهتیمارگلییممرالکلیعصارهاکسیدانییآنتاثراتکهگردیدمشخصDPPHآزمایش
اثراتبرییديتأمهرنیزتحقیقایننتایج.داشتگلییممرهاياکسیدانیآنتمیزانبرکیتوزانتیمارمثبتاثرازحکایت کهبودباالتر

بود.بدنيهاسلولبرایزونیازیددارويمخرب

Salvia officinalis(گلییممرکلیدي:هايواژه L.(،،ویستارموشسرم،بیوشیمیاییپارامترهايکیتوزان،DPPH.

مقدمه
وبـوده توجـه مورددیربازازداروییگیاهانازاستفاده

دارویـی گیاهـان کهیاثراتبرعالوهدادهنشاناخیرتحقیقات

اثـرات دارايگیاهـان مختلـف هـاي قسـمت عصارهدارند،
Mohammadi Zeid(اسـت نیـز یگـري دناشناخته et al.,

ـ ترکمصـرف شیافـزا بایصنعتیزندگدر.)2012 ي هـا بی
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مصـرف بـا داروهـا، سمیمتابولازحاصلموادایودانیاکس
ـ نوالکلات،یدخان تشعشـعات معـرض درگـرفتن قـرار زی

ـ زدانیاکسـ مـواد ،یونیزهغیروزهیونی ـ تولبـدن دريادی دی
هـا چربی،هاپروتئین،DNAبریفراوانيهابیآسوشود می

ـ هو Ranjbar(سـازند مـی واردکـربن يهـا دراتی et al.,

بـوده، توجـه موردهموارهکهیاهانیگانواعازیکی).2006
ـ نامباگلیمریماهیگ Salviaیعلم officinalisخـانواده از

Ahmadi(استنعناع et al., ـ گنیاگونههزاراز.)2013 اهی
ـ گگلـی مـریم .استرانیامختصآنگونههفدهحدود یاهی

يداراکـه اسـت متـر سـانتی 60تـا 30ارتفاعبه،پرشاخه
هايساقهوايقهوهبهلیمااهیگشهیر.استپرپشتيظاهر

ــدد، ــعب،متع ــارگوشمنش ــوچه ــركازدهیپوش ــتک اس
)Ghasemloo et al., ـ دلبـه گذشـته، از).2015 خـواص لی

هـم یسـنت طبدروشدهمیاستفادهگلیمریماهیگ،ییدارو
امـاکن درخـودرو حالـت بـه گلـی مـریم اهیگ.داردکاربرد
وایآسـ ینـواح بیشتر ریباهايدامنهویسنگالخایخشک
بــاگلوکــانازمشــتقیکیتــوزاند.یــرویمــقــایآفرشــمال

ازآنتجـاري نـوع واسـت کیتـین تکرارشـونده واحدهاي
.شـود مـی اسـتخراج میگـو مانندبندپایانیخارجیاسکلت

حـاوي گلـی ي مـریم هـا بـرگ ویژه بهگیاههواییهاياندام
مختلـف اقلیمـی شـرایط درآنمقـدار کـه هسـتند اسانس
نـام بـه کتونیکدارايگیاهایناست.)%1-5/2(متفاوت
نیزسالوونوسالویون،سالویولکهاست)%30-50(تویون
هايتانن)،%3-8(تلخموادحاويگلیمریمشود.مینامیده
ن)،یلوتئولونیژن(اپیفالوونوئید(سالویاتانن)،کاتشینگروه
ـ ریمقادرزینی،گلیکوزیدي،مواد ـ توکـوفرول، ی فراوان دیاس

Pino(اسـت نیـز کیآسـکورب دیاسـ وکینیرزمار et al.,

,Fleming؛ 1999 ـ ). 1998 ـ نیرزماردیاس ـ ترکیـک کی بی
ـ فعالبایفنل ضـد تیخاصـ ازجملـه اریبسـ ی کیولـوژ یبتی

Nagy(اسـت ی ضـدالتهاب واکسیدانیآنتی،توموري et al.,

Orhan؛ 1999 et al., ـ میمـر ،بیـان شـیرین .)2006 ویگل
ـ فعالشیافـزا باشنیآو ـ نوCنیتـام یوتی ضـد اثـر بـا زی

ـ تقوموجبخودییایباکتر ـ یاسـتم یستی وانـات یحدریمن
& Cook(شوندمی Saman, هـا ترپنیسزکوئوجود.)1996

Nickavar(استدهیرساثباتبهاهیگنیادرهامونوترپنو

et al., داروییگیاهارزندهبسیارخواصبهتوجهبا).2005
ـ گعصـاره اکسـیدانی آنتـی اثـرات تاشدیمآنبرمذکور اهی
بـر آنتـأثیر  وکیتـوزان بـا شدهتیمارگلیمریموگلیمریم
وHDL ،LDL ،AST ،ALP ،ALTکبديفاکتورهايروي

دررا سـرم گلوکزوگلیسیریدتريکلسترول،چربیپروفایل
کنیم.بررسیویستارنژادنرهايرت

هاروشومواد
گیاهـان تحقیقـات مرکـز أیید تازبعدگلییممرگیاهبذر
دانشـگاه مزرعـه درشـهرکرد، اسالمیآزاددانشگاهدارویی
گرادیسانتدرجه15تا 13مطلوبدماییشرایطدرمذکور

متوسـط بافتباخاکیدرگروه،دودر1394سالیزپایدر
رشـد بـراي  کلسـیم مقـادیري حاويکهرسی)-شنی(خاك

ایجـاد برايگیاهرویشازپسشد.دادهکشتبود گیاهبهتر
راکیتوزانتجاريپودرکیتوزان،باتیمارشدهگلیمریمگروه

دروکردهایجاد%4/0محلولوحلاستیکاسیدحاللدر
گـروه وشداسپريگیاهرويباریکروز10هرونوبت3

Chien(آمـد دسـت بکیتـوزان باشدهتیمار et al., 2007(.
پسراکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهنمونه

حاللوکردهوزنسایهدرروز10مدتبهکردنخشکاز
دمـاي درسـاعت 72وکردهاضافهگیاهبهرا%)96(اتانول

قـرار )گـراد یسـانت درجـه 45-50(اتانولجوشنقطهزیر
کاغـذ بـا رارویـی محلـول نمونـه زمانیناازبعدوگرفت
عصـاره ازحـالل روتاريدستگاهتوسطوکردهجداصافی

درالکل).لیتریکوشدهخشکگیاهگرم500(گردیدجدا
اتـانولی، حذفازبیشتراطمینانبرايراهانمونهبعدمرحله

گـراد یسـانت درجه50دمايدرآوندرساعت24مدتبه
دوزبـا تحقیقـات انجـام بـراي هـا نمونـه ازبعد ودادهقرار

mg/kg200شداستفاده)Panda & Kar, 1998.(

آزمایشاستفادهموردحیوانات
ـ نوعازیقاتیتحقمطالعهنیادر سـرموش 60ازیتجرب

ـ محـدوده درویسـتار نـژاد نـر ی شـگاه یآزمابـزرگ  یوزن
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خریـداري شهرکرداسالمیآزاددانشگاهازگرم220-180
کربنـه پلیهايقفسدرهاموشآزمایشزمانطولدرشد.

دمــايدراندارداســتشــرایطدر وتــایی10صــورتبــهو
ــه24-20 ــانتیدرج ــرادس ــناییدوره وگ ــاریکی-روش ت
بـه آسـان دسترسـی کهطوريبه،شدنددارينگهساعته12
گـروه 6بـه تصـادفی طـور بـه هـا موشداشتند.اغذوآب
شدند.تقسیمتایی10

ازغیـر بـه داروییترکیبهیچکهشاهدگروهاول:گروه
ــرآب ــذاومقط ــتغ ــد.دریاف ــروهنکردن ــروهدوم:گ گ

گـرم میلـی 200میزانبهگلیمریمگیاهعصارهکنندهدریافت
گـروه سـوم: گروه.بدنوزنکیلوگرمهرازايبهکیلوگرمبر

کیتـوزان بـا شـده تیمـار گلیمریمگیاهعصارهکنندهدریافت
کیلوگرمهرازايبهکیلوگرمبرگرممیلی200میزانبه4/0

ایـزو دارويکننـده دریافـت گـروه چهـارم: گروه.بدنوزن
کیلوگرمهرازايبهکیلوگرمبرگرممیلی50میزانبهنیازید
ایزونیازیـد دارويکننـده دریافتگروهپنجم:گروه.بدنوزن

گیـاه عصـاره همـراه بـه کیلـوگرم برگرممیلی50میزانبه
هـر ازايبـه کیلـوگرم بـر گرممیلی200میزانبهگلیمریم

دارويکننـده دریافـت گـروه ششم:گروه.بدنوزنکیلوگرم
عصارههمراهبهکیلوگرمبرگرممیلی50میزانبهایزونیازید

میــزانبــه4/0کیتــوزانبــاشــدهتیمــارگلــیمــریمگیــاه
بود.بدنوزنکیلوگرمهرازايبهکیلوگرمبرگرممیلی200

عصارهتجویزنحوه
دوزبـا کیتـوزان یمـار توگلیمریمنظرموردعصارهدو
گـرم میلی50دوزبانیازیدایزووکیلوگرمبرگرممیلی200

صـورت بـه صـبح 9مشـخص زماندرروزهرکیلوگرمبر
مقطـر آبازفقـط شـاهد گـروه بـراي شد.خوراندهگاواژ

ورهدپایـان دروروز14گذشـت ازپـس گردیـد. استفاده
اخالقـی مسـائل  کلیـه گـرفتن نظـر درباوهاموشمطالعه
توسطآزارواذیتازمورديهیچبدونحیواناتبهمربوط

صورتبهکاتوریدسدرآلمان،مركشرکت%4/96کلروفرم
مــوشهــرازوشــیهبیازپــسند.شــدبیهــوشاستنشــاقی

ایـن بـه وشـد انجـام قلـب ازمستقیمصورتبهگیريخون
لولهیکدروشدگرفتهخونلیترمیلی2موشهرازمنظور
گیـري انـدازه وسـرم جداسـازي بـراي  ضدانعقادمادهبدون

بـا لیپـوپروتئین پـایین، چگـالی بـا لیپوپروتئینفاکتورهاي
ترانسـفراز، آمینـو آسـپارتات ترانسفراز،آالنینباال،چگالی
اسـتفاده گلیسـیرید تريوگلوکزکلسترول،فسفاتاز،آلکالین

پـایین، چگالیبالیپوپروتئینمیزانآزمایشانجامبرايشد.
آسـپارتات ترانسـفراز، آالنـین بـاال، چگـالی بالیپوپروتئین

ــفراز، ــالینآمینوترانس ــفاتاز،آلک ــترول،فس ــوکزکلس وگل
،شـد اسـتفاده انعقـاد ضـد مادهبدونخونازگلیسیریدتري

سـرم داسـازي جوخـون لختـه تشکیلازپسکهطوريبه
شـرکت اسـپکتروفوتومتري هايکیتتوسطفاکتورهامیزان
درایتالیـا کشـور ساختآلفاآنالیزراتودستگاهباعلمپادتن

ایــالم(ره)خمینـی امـام بیمارسـتان تشخیصـی آزمایشـگاه 
شد.گیرياندازه

DPPHآزمایشانجام

ســنجشي بــرامرســوميهــاروشازیکــیروشایــن
مبتنـی روشاین.ستگیاهیيهانمونهیدانیاکسیآنتفعالیت

نـام بـه ي امـاده آزاديهـا کـال یرادمیـزان ياندازدامبهبر
ازاسـتفاده بـا )DPPH(هیدرازیلپیکریل-1فنیليد-2،2

درجـذب میـزان کاهشسببکهاستیدانیاکسیآنتعوامل
Jimenez-Escrig(دشـو مینانومتر517موجطول et al.,

توانـد مـی کـه ي امـاده باDPPHمحلولکهموقعی.)2000
رادیکـال ي احیـا فرمشودمخلوطباشدهیدروژناتمدهنده

واکـنش ایـن .استرنگکاهشباهمراهکهشودمیتشکیل
ـ بـنفش رنـگ رفتنبینازسبب آنشـاخص کـه شـود یم

محلـول تهیـه در.اسـت نانومتر517درجذبیباندتشکیل
مركاتانولدرDPPHازگرمیلیم13مقدارDPPHاستک

ازپـس وشـد رسانده حجمبهلیتریلیم500ژوژهبالندر
درپکتوفتومترياسـ دسـتگاه درفـوق محلولطول موجآن

7/0بـین بایدطول موج(شدقرائتمترنانو517طول موج
اســتکمحلــولازلیتــرمیلــی9/3مقــدار.باشــد)8/0تــا
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ــاخته ــدهس ــهدرراش ــالول ــایشيه ــهآزم ــداروریخت مق
وگلـی یممـر یهعطرمامختلفيهاغلظتازماکرولیتر100
دقیقه30مدتبهتاریکمحلدرواضافهراکیتوزانتیمار

کیتــوزانتیمـار وگلــییممـر يهــانمونـه وشــدنگهـداري 
توســطپــایینبــهبــااليهــاغلظــتازمجــزاصــورتبــه

IC50درصـد زیرفرمولباوشدیريگاندازهاسپکتوفتومتري

گردید.محاسبهاکسلنمودارازاستفادهبا

100A
A1
B
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هادادهآماريوتحلیلتجزیه
آنهـا وتحلیـل تجزیـه براي،هادادهآوردندستبازپس

اکسـل جـدولهاي  درهـا داده،بودننرمالازاطمینانازپس
SASيافزارنرمبرنامهتوسط آنالیز. شدآماريآنالیز2000

دردانکنآزمونباهایانگینممقایسه)ANOVA(واریانس
شد.انجام)P>05/0(احتمالسطح

نتایج
دریافتراگلییممرعصارهکهدومگروهدرگلوکزمیزان

ایجـاد داريیمعنتغییرشاهدگروهبهنسبتنتوانستکردند

يهـا گـروه بـین مقایسهدرهمچنین).P>0.05(نماید
بـا ایزونیازیـد وگلـی یممربایازیدنیزواکنندهیافتدر
موجـب اسـت نتوانستهکیتوزانباشدهتیمارگلییممر

ـ آنهااختالفوگرددگلوکزکاهش سـطح درداریمعن
یسـیرید گلتـري میـزان ).1شکل()P<0.05(است1%

ـ تفـاوت شاهدگروهباگلییممرگروهدر درداریمعن
ــطح ــته %1س ــثوداش ــاهشباع ــزانک ــاکتورمی ف
ــري ــت ــدهریدیگلیس ــتش ــکل()P<0.05(اس .)1ش

ــین ــروهدودرهمچن ــتدرگ ــدهیاف ــدکنن وایزونیازی
شـاهد گـروه بـه نسـبت گلییممرباهمراهایزونیازید

)P<0.05(اسـت شدهداریمعنکهاستداشتهافزایش
بهتـر عملکرديباگلییممرهاگروهبیندر.)1شکل(

ایزونیازیـد گـروه وشـده گلیسـیرید تريکاهشباعث
میـزان البتـه  اسـت. شـده فـاکتور ایـن افـزایش باعث

هـا گـروه یتمامبهنسبتگلییممرگروهدرکلسترول
ــر ــودکمت ــکل()P<0.05(ب ــدول 1ش ــروه.)1، ج گ

شـده کلسـترول یشافزاباعثبیشترهمهازایزونیازید
یمـار تگلـی یممـر باایزونیازیدگروه.)P<0.05(است
کلسـترول رويبـر مثبتیاثرنتوانستکیتوزانباشده

.باشدداشتهگلییممرباایزونیازیدگروهبامقایسهدر

میزانبرایزونیازیدباکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهالکلیعصارهاثر-1جدول
)mg/dl(رتسرمبیوشیمیاییفاکتورهاي

دریافتیدوزگروه
(mg/dl)

گلوکز
معیار)انحراف±(میانگین

گلیسیریدتري
معیار)انحراف±(میانگین

کلسترول
معیار)انحراف±(میانگین

1-d1/3±204c3/1±91cd3/2±63
2200d6/0±201e3/0±51d6/0±62
3200c1/1±305d5/0±76d7/0d±69
450±200e49/1±174a5/1±140a8/0±94
550±200b8/0±324c6/0±125c6/0±64
650±200a6/0±334b3/0±90b3/0±69

.)P>0.05(یستنداریمعنتفاوتدارندمشابهحروفکهاعداديستونهردر
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تیمـار گلـی یممـر وگلییممريهاگروهدرHDLمیزان
وشـاهد گروهازباالترداريیمعنصورتبهکیتوزانباشده
تماممیاندر.)2، جدول 1شکل()P<0.05(بودگروهابقیه 
.)P>0.05(بـود کمترهمهازایزونیازیدHDLمیزانهاگروه
گلـی یممـر وگلـی یممـر کنندهیافتدرگروهدرLDLمیزان
شـد مشـاهده شـاهد گـروه ازتریینپاکیتوزانباشدهتیمار

بـا شـاهد گـروه بینداريیمعنآمارياختالفو)1شکل(
)P<0.05(داردوجـود کیتـوزان بـا شـده تیمـار گلـی یممر

بیشـتر  درASTکبـد یراختصاصیغآنزیممیزان.)2(جدول

نداشـت شـاهد گـروه بـا داريیمعنآمارياختالفهاگروه
)P>0.05()کبـد اختصاصیآنزیممیزان).1شکلALTدر

تیمارگلییممرکنندهیافتدرگروهتنهاشاهدگروهبامقایسه
داردنگـه پـایین راآنزیمسطحاستتوانستهکیتوزانباشده

)P<0.05(ایزونیازیدتیماربهمربوطآنزیمسطحباالترینو
گلـی یممـر بـا همـراه ایزونیازیدگروهدرو)P>0.05(است
بـا همـراه ایزونیازیـد بـا مقایسـه درکیتـوزان باشدهتیمار

دهـد کـاهش راایزونیازیـد مخرباثراتنتوانستهگلییممر
)P>0.05(.

برایزونیازیدباکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهالکلیعصارهاثر-2جدول
)mg/dl(رتسرمLDLوHDLمیزان

دریافتیدوزگروه
(mg/dl)

HDL

معیار)انحراف±(میانگین
LDL

معیار)انحراف±(میانگین
1-e5/0±27b8/0±26
2200c4/0±32b7/0±25
3200c3/0±29b4/0±24
450±200f8/0±25c6/0±23
550±200a5/0±38a4/0±29
650±200d5/0±36b3/0±27

.)P>0.05(نیستداریمعنتفاوتدارندمشابهحروفکهاعداديستونهردر

ایزونیازیدباکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهالکلیعصارهاثر-3جدول
)Iu/ml(رتسرمALPوALTوASTمیزانبر

دریافتیدوزگروه
(mg/dl)

AST

معیار)انحراف±(میانگین
ALT

معیار)انحراف±(میانگین
ALP

معیار)انحراف±(میانگین
1-c8/0±142e6/0±65cd4/0±410
2200a2/1±206d6/0±66d3/1±328
3200c6/0±142f3/0±54b5/0±519
450±200b1±152a7/0±82a8/0±1028
550±200d8/0±135c4/0±74c2±494
650±200b6/1±142b5/0±76b3/1±565

.)P>0.05(یستنداریمعنتفاوتدارندمشابهحروفکهاعداديستونهردر
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کننـده  یافتدردر گروه ALPیراختصاصی کبد غمیزان آنزیم 
تـر  گلی توانسته سطح آنزیم را نسبت به گروه شـاهد پـایین  یممر

). باالترین میزان آنزیم هم مربوط بـه گـروه   P<0.05(نگه دارد 
). در مقایسـه  1) (شکل P>0.05است (کننده ایزونیازید یافتدر

گلی تیمـار شـده بـا    یممرکننده ایزونیازید همراه با یافتدرگروه 
گلی، تیمار کیتـوزان نتوانسـته   یممرا کیتوزان و ایزونیازید همراه ب

).3) (جدول P>0.05(است سطح آنزیم را پایین نگه دارد 

باکیتوزانتیماروگلییممراکسیدانییآنتمقایسهنتایج
DPPHروش

ــکلدر ــار1ش ــوزانتیم ــرکیت ــییمم ــیت،گل خاص
بـاالتر مراتـب بـه گلـی یممـر بهنسبتحاصلاکسیدانییآنت
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وگلیسیریدتريو)Mg/dl(گلوکزمیزانبرایزونیازیدباکیتوزانباشدهتیمارگلییممروگلییممرگیاهالکلیعصارهاثر-1شکل
مطالعهمورد يهاگروهدرALPوHDL،LDL،AST،ALTکلسترول

بحث
این مطالعه از اولین تحقیقاتی است که روي این مـاده بـه   

گلـی بـراي سـنجش تغییـرات فاکتورهـاي      همراه گیاه مریم
بیوشیمیایی سرم مربوط بـه کبـد و پروفایـل چربـی سـرم و      

انجـام شـده اسـت. در ایـن تحقیـق      اکسیدانیخاصیت آنتی
گـرم بـر کیلـوگرم عصـاره گیـاه      میلـی 200استفاده از دوز 

گلـی تیمارشـده بـا کیتـوزان و همچنـین      گلـی و مـریم  مریم
روز 14کیلوگرم به مـدت  گرم برمیلی50ایزونیازید با دوز 

هاي نژاد ویستار میـزان گلـوکز در گـروه دوم کـه    در موش
کردند نتوانست نسبت بـه گـروه   گلی را دریافتعصاره مریم

).P>0.05(داري ایجاد نماید شاهد تغییر معنی
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ــین ــینمقایســهدرهمچن ــاگــروهب ــتدريه ــدهیاف کنن
بـا شدهتیمارگلییممرباایزونیازیدوگلییممرباایزونیازید

اختالفوگرددگلوکزکاهشموجباستنتوانستهکیتوزان
ششـم هفتهدر).P<0.05(استداریمعنشاهدگروهباآنها

باتیمارتحتدیابتیودیابتیگروهدودرسرمگلوکزمیزان
ـ طـور بـه یگلمیمر بـود اولروزنتـایج ازبـیش يداریمعن
)P<0.05(ــادیــابتیگــروهتیمــارو کــاهش،یگلــمیمــرب

دیـابتی گـروه بـا مقایسهدرسرمگلوکزسطحدريداریمعن
تحقیـق ایـن  درآمـده بدسـت نتـایج بـا کـه نیاوردوجودب

بـازه درایزونیازیـد درسـ مینظربهبنابراین دارد.همخوانی
النگرهـانس جزایردربتايهاسلولرويبرروز14زمانی

تاراخودترشحیتواناییطوري کهبه،گذاشتهاثرپانکراس
درهیپرگلیسـمی یـک بروزموجبودادهدستازحدودي

سـویی ازویافتـه کـاهش انسولینترشحوگردیدههاموش
ایـن  درکیتـوزان بـا شـده تیمـار گلییممروگلییممرگیاه

.باشـند داشـته خـون قنـد برکاهندگیاثرنتوانستندبررسی
ظرفیـت ازنیزسرمدریسیریدهاگلتريحدازیشبافزایش

رفتهفراترلیپازآنزیموصفراويهايیمآنزهیدرولیزکنندگی
بـدن يهابافتوکبددرچربیصورتبهآنذخیرهباعثو

هـاي یمـاري باز بسـیاري سـاز ینـه زمنیـز خودکهگرددمی
وهـا ترکیبازاستفادهنیزموردایندرپس.استمتابولیکی
تعـدیل رااضـافی یسـیرید گلتريمیزانبتوانندکهداروهایی

طـوري ، بـه بودخواهدمفیدبسیاردندهکاهشراآنودنکن
بـا گلـی یممرگروهدریسیریدگلتريمیزانمطالعهایندرکه

میـزان کـاهش باعـث وداشـته  داریمعنتفاوتشاهدگروه
ــاکتور ــريف ــین.)P<0.05(اســتشــدهیســیریدگلت همچن

وایزونیازیـد کننـده یافتدرگروهدودرداريیمعنصورتبه
افـزایش شـاهد گـروه بهنسبتگلییممرباهمراهایزونیازید

بــاگلــییممــرهــاگــروهبــیندر.)P<0.05(اســتداشــته
گـروه وشـده گلیسـیرید يتـر کاهشباعثبهترعملکردي
.)P>0.05(اسـت شـده فاکتوراینافزایشباعثایزونیازید

Cartaکهکردند گزارشمطالعهیکدر)1996(همکارانو
وهااکسیدانیآنتشیافزاسببگلییممریالکلدرویهعصاره
کـرده دمدنینوشـ همچنین.شودیمآزاديهاکالیرادکاهش

ـ ملیتعـد سببگلییممراهیگ ـ پیلزانی یـد گردخـون يدهای
)Carta et al., دیگــرمطالعــهیــکدرهمچنــین).1996

Khosraviاهیگیالکلدرویهعصارهاثر)2010(همکارانو
Salvia(یگلمیمر officinalis( ـ مبـر وHDLوLDLزانی
مـورد را نـر یشـگاه یآزمابـزرگ مـوش دردیریسیگليتر

ـ پیلسـطح یبررسـ نیادر.دادندقراریبررس خـون، يدهای
LDLداروکننـده افـت یدريهـا گـروه دردیریسـ یگليترو

داروکهیواناتیحدرکهیصورترد،افتیشیافزاایزونیازید
ـ میمـر اهیگیالکلدرویهعصارهو همزمـان صـورت بـه یگل

گردیدمشاهدهخونيدهایپیلسطحکاهشبود،شدهزیتجو
تحقیـق ایندرشدهانجاممطالعهبایقاًدقآمدهبدستنتایجکه

متابولیســمبهبــودموجــبگیاهــانیچنــیندارد.همخــوانی
چربـی بافـت وکبـد ناحیـه دودریـژه وبهبدندرهایچرب
وخـون درموجـود کلسـترول مقدارکهییآنجااز.شوندمی

احتمالرودیمفراترآنکنندهمحلولعواملظرفیتازصفرا
صـفراوي يهـا سـنگ تشـکیل همچنینوکلسترولرسوب

میـزان وجـود لـزوم ازجـداي پـس دارد،وجودکلسترولی
وهـا هورمونبرخیسنتزبراي یازنموردمیزانبهکلسترول

ـ آنمـازاد سـلولی متابولیسمدراستفاده عـوارض توانـد یم
ونمــودهینشــرایتصــلبایجــادازجملــهیريناپــذجبــران

سـکته وکرونـر عـروق ماننـد عروقیخطرناكهايیماريب
نسبتگلیمریمگروهدرکلسترولمیزانتحقیقاین درشود.

ازایزونیازیـد گـروه .)P>0.05(بـود کمترهاگروهیتمامبه
.)P<0.05(اسـت شـده کلسـترول یشافزاباعثبیشترهمه

نتوانسـته کیتـوزان باشدهتیمارگلیمریمباایزونیازیدگروه
گـروه بـا مقایسـه درکلسـترول رويبـر مثبتـی اثـر است

و P<0.05(.Lima(باشـد داشـته گلـی مـریم بـا ایزونیازید
ــراترويبررســیدر)2005(همکــاران ــاهدمنــوشاث گی

ایـن بـه خـون گلیسـیرید تريوکلسترولرويبرگلیمریم
کـاهش باعـث گلـی مـریم گیـاه دمنـوش کهرسیدندنتیجه
مطالعـه درهمچنین.شودیمخونگلیسیریدتريورولکلست

Khosraviاهیگیدروالکلیهعصارهاثر)2013(همکارانو
Salvia(یگلمریم officinalis( ـ مبـر وHDLوLDLزانی

مشـخص نـر یشـگاه یآزمابـزرگ موشدردیریسیگليتر
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ـ پیلسطح.گردید دردیریسـ یگليتـر وLDLخـون، يدهای
در.افـت یشیافـزا ایزونیازیـد داروکنندهافتیدريهاگروه
ـ هعصارهوداروکهیواناتیحدرکهیصورت ـ گیدروالکلی اهی
سـطح کـاهش ،بـود شدهزیتجوهمزمانصورتبهگلیمریم

تحقیقاینازحاصلنتایجباکهشدمشاهدهخونيدهایپیل
وســینئولکــهدادهنشــانمطالعــاتدارد.همخــوانیکــامالً
-HMGآنـزیم فعالیتمانعگلیمریمگیاهدرموجودکامفور

COAسببیجهدرنت،شدهکلسترول)سنتزکنندهیمتنظ(آنزیم
یعنیکلسترولمعکوسمسیر.شودیمکلسترولسنتزکاهش

بازگرداندنومحیطیيهاسلولازکلسترولاضافیبرداشت
توسـط متـابولیکی فراینـد  اینکهاستدفعبرايکبدبهآنها

ـ وسـاطت HDLنامبهباالچگالیبالیپوپروتئین .شـود یم
رسـوب ازجلوگیريبراي سرمدرHDLترکیبوجودپس

ـ  ایجـاد وهـا بافـت وهـا سـلول درکلسـترول حـد ازیشب
بسیارعروقیگرفتگییاشرایینتصلبقبیلازهایییماريب

بـا لیپـوپروتئین اینمیزانشدهانجامتحقیقدر.استحیاتی
تیمـار گلیمریموگلیمریميهاگروهدرHDLباالچگالی

وشـاهد گروهازباالترداريیمعنصورتبهکیتوزانباشده
میـزان هـا گـروه تمـام میـان در.)P>0.05(بودگروهابقیه 

HDLبـود کمتـر همهازایزونیازید)P>0.05(.بررسـی در
Khosraviسـطح کـه  شـد دادهنشـان )2013(همکارانو

ــوپروتئین ــالیپ ــالیب ــروهدرHDLچگ ــتدرگ ــدهیاف کنن
نسـبت بـدن وزنیلوگرمکبرگرمیلیم50دوزبادیازیزونیا

ایـن شـده انجـام نتـایج باکهکاهششاهدوکنترلگروهبه
يهـا مـوش رويبـر يامطالعـه دردارد.همخـوانی تحقیق

کـرده اکسـیدان ایجـاد ایزونیازیددارويباکهآزمایشگاهی
طوربهتواندیمکهشد خونگلوکزسطحافزایشباعثبودند

وگلیسیریديترکلسترول،سطحافزایشموجبغیرمستقیم
LDLسطحکاهشبهمنجروHDLبررسـی ایـن در.شود
گلـی مـریم وگلـی مـریم کنندهیافتدرگروهدرLDLمیزان
وشـد مشـاهده شاهدگروهازتریینپاکیتوزانباشدهتیمار

تیمـار گلیمریمباشاهدگروهبینداريیمعنآمارياختالف
وP<0.05(.Kianbakht(داشـت  وجـود کیتـوزان بـا شده

بـرگ عصـاره اثـرات رويبـر يامطالعه)2012(همکاران

Salvia(گلیمریم officinalis(خـون لیپیـدهاي غلظـت بر
کهدادندانجامدومنوعدیابتبهمبتالهیپرلیپیدمیکبیماران
درهمچنـین ؛شدLDLکاهشباعثگلیمریمبرگعصاره

کــهشــدمشــخص)2013(همکــارانوKhosraviمطالعـه 
LDLمیـزان کـاهش باعـث گلـی مریمهیدروالکلیعصاره

وداردیهمخـوان تحقیـق ایـن ازحاصلنتایجباکهشودیم
بـا همـراه LDLآوردنپـایین درتواندمیکیتوزانهمچنین
مـواد ازجملهدان،یاکسموادکند.عملگلیمریمگیاهعصاره
قبـل هستند کـه  ایزونیازیدمانندداروهاسمیمتابولازحاصل

ـ نکهیااز نـد، ینماواردبـدن یاصـل يهـا سـلول بـه یبیآس
آنـزیم میزاندر.کنندیمپاكطیمحازراآنهااکسیدانیآنت
آمـاري اخـتالف هاگروهبیشتر درASTکبدیراختصاصیغ

بررسیدر.)P>0.05(نشدمشاهدهشاهدگروهباداريیمعن
ترانسـفراز آمینوآالنینآنزیممیزانکبديهايیمآنزتغییرات

سیتوپالسـم درآنـزیم ایـن کـه گردیـد یريگاندازهALTیا
ــزایش.داشــترافعالیــتیشــترینبکبــدييهــاســلول اف

یـا هیپوکسـی اثـر درکبـدي يهـا سلولغشاينفوذپذیري
ایـن نشـت موجـب تواندیممختلفدالیلبهسلولینکروز
پس،شودخوندرآنفعالیتافزایشوخونداخلبهآنزیم
دالیلباکبديهايیبآستشخیصدرآنزیماینیريگاندازه

اختصاصـی آنزیممیزانتحقیقاین درکهاستمفیدمختلف
کننـده یافتدرگروهتنهاشاهد،گروهبامقایسهدرALTکبد

پـایین راآنزیمسطحتوانستهکیتوزانباشدهتیمارگلیمریم
تیمـار بهمربوطآنزیمسطحباالترینو)P<0.05(داردنگه

بـا همـراه ایزونیازیـد گـروه در.)P>0.05(استایزونیازید
همراهایزونیازیدبامقایسهدرکیتوزانباشدهتیمارگلیمریم

دهـد کاهشراایزونیازیدمخرباثراتنتوانستهگلیمریمبا
)P>0.05( .Khosraviــارانو ــی)2013(همک ــربررس اث

Salvia(یگلمریماهیگیدروالکلیهعصاره officinalis( بـر
انجـام راآزمایشگاهیبزرگيهاموشدرکبدييهامیآنز

سـطح بررسـی بـه توجـه بـا تجربـی مطالعـه ایندر.دادند
ــز ــامیآنــ ــیوAST،ALT،GGT،ALPيهــ بررســ

کـاهش ي بـرا رسـد مینظربه،يکبدبافتيهیستوپاتولوژ
گیاههیدروالکلیعصارهمؤثردوز،موردنظريهامیآنزسطح
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. باشـند کیلوگرمبرگرمیلیم250و100يدوزهاگلیمریم
Arabiالکلـی عصارهرويبرمطالعهبا)2014(همکارانو

اینبهنرموشدرخونبیوشیمیاییپارامترهايبرگلیمریم
توسـط داريیمعنکاهشیکALTآنزیمکهرسیدندنتیجه
اسـت کـرده یـدا پگلـی مریمگیاهعصارهگرمیلیم150دوز

)P<0.05(،مطالعـه ایـن درآمدهبدستنتایجبهتوجهباکه
القاءبرايایزونیازیددارويازمطالعهایندردارد.همخوانی

سـطح رفـتن باالباعثکهشداستفادهداتیویاکساسترساثر
ALTرسـد مـی نظـر بـه کـه گردیـد هـا گروهتمامبیندر

خـود یسـم اثـرات بـا )ROS(یژناکسـ آزادهـاي یکالراد
ترتیـب بدینوشوندغشاییلیپیدهايپراکسیداسیونموجب

ـ بـا وداشـته باشـند   هـا سـلول ءغشابرتخریبیاثر بـر راث
ایـن افـزایش باعـث نـد نتوامیکبدييهاسلولسیتوپالسم

روازایــن،اســتهیــدرولیتیکیآنــزیمALPد.نــگردآنــزیم
.شـود مـی مشاهدهقلیاییpHدرآنفعالیتمیزانبیشترین

دروپاتولوژیکشرایطدرخونسرمفسفاتازآلکالینمقدار
تحقیقایندرکهیابدمیافزایشيکبدواستخوانیضایعات

کننـده یافتدرگروهدرALPکبدیراختصاصیغآنزیممیزان
شـاهد گـروه بـه نسـبت راآنـزیم سـطح توانستهگلیمریم

مربوطهمآنزیممیزانباالترین.)P<0.05(داردنگهتریینپا
مقایسهدر.)P>0.05(استایزونیازیدکنندهیافتدرگروهبه

باشدهتیمارگلیمریمباهمراهایزونیازیدکنندهیافتدرگروه
کیتـوزان تیمـار ،گلـی مـریم بـا همـراه ایزونیازیدوکیتوزان
.)P>0.05(داردنگـه پایینراآنزیمسطحکهاستنتوانسته

Nanبرگلیمریمعصارهاثربررسیدر)2001(همکارانو
کهرسیدندنتیجهاینبهموشدرپانکراسوکبدپارامترهاي

ازجملـه مـوش کبـد هـاي یمآنزعملکردبراهیگنیاعصاره
ALPـ کـاهش راآنوگذاشـته اثر ـ گعصـاره .دهـد یم اهی
وداردتـأثیر  نیـز فسفاتازآلکالنژنانیبمیتنظبرگلیمریم
ـ آنکـاهش باعث نکـه یابـه توجـه بـا سـویی از،شـود یم

کهاستگلیمریمعصارهمهميهابیترکگریدازپنین-آلفا
تـوان مـی نیبنـابرا ،شودمیي توکندریمدرATPدیتولمانع

ـ اجینتـا براساسکهنمودانیب سـطح احتمـاالً پـژوهش، نی
ـ گعصـاره نییپـا دوزدرنازیکنیکراتیسرم گلـی مـریم اهی

بـراي فسفاتازنیآلکالیسرمسطحمقابلدروافتهیکاهش
ـ افزایشATPدیتولبرايیازنموردفسفاتینتأم .یابـد یم
الکلیعصارهازاستفادهکهشدمشخصتحقیقاینپایاندر

وLDLکلسترول،گلیسیریدتريکاهشباعثگلیمریمگیاه
ALPافـزایش باعـث دیگرسوي ازوشودمیHDL شـده
بـه کیتوزانباشدهتیمارگلیمریمعصارهاثرهمچنیناست.

وALTوLDLکـاهش باعـث کهشدمشخصصورتاین
اثراتاینبهتوجهبارو ازاینشد.سرمHDLافزایشباعث
بـا شـده تیمـار گلـی مریموگلیمریمگیاهازاستفادهمثبت

فاکتورهـاي بهبوددهنـده اثـرات کـه  گیریمیمنتیجهکیتوزان
آزمـایش پایـان درهمچنـین .اسـت توجهقابلشدهیابیارز

DPPHـ اثـرات کـه گردیدمشخص عصـاره اکسـیدانی یآنت
گلـی مریمبامقایسهدرکیتوزانباشدهتیمارگلیمریمالکلی
میـزان بـر کیتـوزان تیمارمثبتاثرازحکایت کهبودباالتر
تحقیـق ایـن نتایجهمچنین.داردگلیمریمهاياکسیدانآنتی
بـر ایزونیازیـد دارويمخـرب اثـرات بـر ییـدي تأمهـر نیز

بود.بدنيهاسلول

سپاسگزاري
مسـئوالن محتـرم   ازراخودقدردانیمراتبوسیلهینبد
شهرکرداسالمیآزاددانشگاهداروییگیاهانتحقیقاتمرکز
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Abstract
Due to the medicinal properties, the root of sage (Salvia officinalis L.) has been used from a

very distant past. In the present study, the homogenate of sage and the sage treated with
chitosan was extracted after drying using 96% ethanol. Then, ethanol solvent was removed from
the extract using rotary equipment. To do this research, 60 adult male white Wistar rats were
used. The rats were divided into six groups of 10. The oral extract of sage and the sage treated
with chitosan was used at a dose of 200 mg/kg. In addition, a dose of 50 mg/kg of isoniazid was
used as gavage to induce oxidative effect. The DPPH method was also used with the help of
1,2-diphenyl 1-picyril hydrazine to compare the antioxidant effects of sage and the sage treated
with chitosan. The use of alcoholic extract of Salvia sp. led to reduced triglyceride, cholesterol,
LDL and ALP as well as increased HDL levels. In addition, the extract of sage treated with
chitosan led to decreased LDL, ALT and increased HDL levels. Therefore, according to the
results, it was concluded that the beneficial effects of the factors evaluated were significant.
Also, the DPPH test results showed that antioxidant effects of alcoholic extract of the sage
treated with chitosan was much higher and more effective than sage, indicating the positive
effect of chitosan treatment on the amount of sage antioxidants. The results of this study
confirmed the undesirable effects of isoniazide on the cells of body.

Keywords: Sage (Salvia officinalis L.), chitosan, serum biochemical parameters, wistar rat,
DPPH.


