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مقایسه آسیبشناسی اثر عصارههای سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر
هیپرلیپیدمی در موش صحرایی نر بالغ
الدن شهرکیمجاهد ،1سیدهآیدا داوری ،*2محمدرضا

حاجینژاد3

چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر عصاره گیاه سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر چربیی
های سرم و ضایعات آسیبشناسی کبد در موشهای صحرایی نیر بیاله هیلرلیلییدمی
بود 40 .سر موش صحرایی باله نر ویستار بطور تصادفی بیه  4گیروه 10تیایی کنتیر،
هیلرلیلیییدمی
هیلرلیلیدمی

هیلرلیلیییدمی
تیرار با mg/kg

تیرییار بییا mg/kg

 200عصییاره سییالویا ویرگاتییا و

 200عصاره سالویا شریفی تقسیم شدند .جیره پرچرب بیه

مدت  1ماه خورانده شد .سلس  2موش از هر گروه انتخیاب و وجیود هیلرلیلییدمی بیا
اندازهگیری کلسترو ،و تری گلیسرید سرم تایید شد .دو گیروه آخیر عصیارهها را بیه
مدت  21روز به صورت خوراکی دریافت کردند .در پایان آزمایش خونگیری از قلیب
جهت بررسی کلسترو ،تری گلیسیرید

HDL

 LDLسرم و نرونیه گییری بافیت کبید

جهت بررسی آسیبشناسی صورت گرفت .دادهها توسط تحلیل واریانس ی

طرفیه و

آزمون تعقیبی توکی آنالیز شدند .نتایج نشان داد که عصاره سالویا شریفی سبب کیاهش
معنیدار کلسترو ،تیری گلیسییرید  LDLو افیزایش  HDLسیرم در مقایسیه بیا گیروه
هیلرلیلیدمی

اختالف معنیداری با گروه هیلرلیلییدمی

باالی خون میتواند سبب کاهش قدرت سیستم آنتیاکسیدانی
بدن شده فرد را به انواع بیراریها مستعد سازد ( .)19موسسه
ملی سالمت آمریکا هیلرلیلیدمی را افزایش سطح تری گلیسرید
سرم ) (TGکلسترو ،تام ) (TCو لیلوپروتئی با چگالی کم
) (LDL-cو کاهش سطح لیلوپروتئی با چگالی باال

)(HDL-c

تعریف کرده است ( .)9کبد چرب غیرالکلی ( )NAFLDبه
عنوان ی

اختال ،متابولیکی پر خطر به طور جهانی گریبان گیر

بشر بوده که معروالً با چاقی مفرط هیلرلیلیدمی بیراریهای

تیری گلیسییرید و LDL

قلبی ی عروقی و دیابت ملیتوس نوع  2هرراه میباشد (.)11

کاهش داد اما  HDLسرم موشهای ایی گیروه

 NAFLDبا تجرع تریگلیسریدها در هلاتوسیتها که در اثر

شد .درمان با عصاره سالویا ویرگاتیا کلسیترو،

سرم را در مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

و برخی از انواع سرطانها دارد ( 13و  .)12هرچنی چربی

نداشیت .هرچنیی عصیاره سیالویا شیریفی

ضایعات بافت کبد را در مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

دریافیت کننیده عصیاره سیالویا

ویرگاتا کاهش داد .ای نتایج نشیان دهنیده اثیر حفیامتی مصیرف عصیارههای سیالویا

استریفیکاسیون اسیدهای چرب آزاد و گلیسرو ،شکل میگیرند
مشخص میشود و بسته به شدت آسیب به علت حساس بودن

شریفی و سالویا ویرگاتا بر ضایعات کبدی ناشی از هیلرلیلیدمی بود کیه در ایی رابطیه

به عواملی هرچون استرسهای اکسیداتیو میتواند به استحاله و

گیاه سالویا شریفی اثر بهتری داشت.

بالونی شدن هلاتوسیتها استئاتوز نکروز فیبروز و نهایتا

واژگان کلیدی :سالویا شریفی سالویا ویرگاتا هیلرلیلیدمی

سیروز کبدی منجر گردد ( 20و  .)7منبع افزایش اسیدهای

تاریخ دریافت  1395/11/25تاریخ پذیرش 1396/2/26

چرب آزاد در کبد و تجرع آنها در ای بافت از طریق لیلولیز

مقدمه

(هیدرولیز اسیدچربهای و گلیسرو ،از تری گلیسیرید) در

امروزه استفاده از محصوالت غذایی پر چرب به علت طعم

بافت چربی مصرف فرآوردههای غذایی پرچرب و لیلوژنز

مطلوبی که دارند افزایش چشرگیری پیدا کرده است .تری

مجدد فراهم میشود ( .)10درمانهای دارویی مناسب جهت

مهری هستند که

بهبود کبد چرب شامل استفاده از آنتی اکسیدانها حساس کننده

دریافت بیش از حد آنها از طریق جیره غذایی ارتباط تنگاتنگی

های انسولی و محافظت کنندههای کبدی یا عوامل کاهیش

بیا بیراریهای قلبی ی عروقی کبد چرب دیابت استئوآرتریت

دهنیده چیربی هستند ( .)8بسیاری از داروهای شیریایی

گلیسیرید و کلسترو ،لیلیدهای بیولوژی

 -1دانش آموخته دانشکده داملزشکی دانشگاه زابل زابل ایران
* -2استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده داملزشکی دانشگاه زابل زابل ایران
()Davari.aida1@gmail.com
 -3استادیار گروه علوم پایه دانشکده داملزشکی دانشگاه زابل زابل ایران
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که در حا ،حاضر در درمان هیلرلیلیدمی مصرف میشوند دارای
اثرات جانبی مضر میباشند ( .)15ای
بسیاری از بیراران در مقابل ای

امر سبب میشود تا

شریفی و سالویا ویرگاتا بر ضایعات آسیبشناسی کبد در
موشهای صحرایی نر باله هیلرلیلیدمی

بوده است.

درمانها مقاومت کنند اما

استفاده از داروهای گیاهی در سطح وسیعی توسط افراد استقبا،
میشود و روش موثری در پیشگیری و درمان ای

عارضه

محسوب میشود .هرچنی اثرات جانبی ای داروها نسبت به
داروهای شیریایی به مراتب کرتر میباشد( .)17سالویا ()Salvia
ردهای بزرگ و با اهریت از نظر دارویی صنعتی و زینتی است

مواد و روش کار
جمعآوری ،شناسایی و تهیه عصاره دو گیاه سالویا شرریفی و

سالویا ویرگاتا
گیاه سالویا شریفی با شراره هرباریوم ( 30403خراسیان جنیوبی
ی بند ذره) و گییاه سیالویا ویرگاتیا بیا شیراره هربیاریوم 36128

که در بر گیرنده گونههای علفی بوتهای و درختچه مانند است.

(خراسان شرالی ی جنوب غربی بجنیورد ی کیوههیای آالدا)) از

به هزار گونه در جهان متعلق به تیره نعناییان

پژوهشکده علوم گیاهی دانشیگاه فردوسیی مشیهد بیه صیورت

( )Lamiaceaeزیر تیره استاکیوایده ( )Stachyioideaeو تبار

خش

شده شناسایی و خرییداری شیدند .بیرای تهییه عصیاره

سالویه ( )Salvieaeاست که در مناطق گرم و نیره گرمسیری

هیدروالکلی ابتدا گیاهان خش

جهان گسترش دارند( 70 .)2گونه از رده سالویا در ایران

صورت پودری در آمدند .سیلس مقیدار  100گیرم از هیر گییاه

گزارش شده است که برخی از آنها در طب سنتی مورد استفاده

توسط ترازوی دیجیتا ،وزن شده و در داخل بشیر ریختیه شید.

قرار میگیرند ( .)6امروزه تحقیقات به عرل آمده نشان داده

مقدار  500میلی لیتر آب مقطر و  500میلییلیتیر اتیانو ،بوسییله

است که اعضای رده سالویا دارای خواص فارماکولوژیکی و

استوانه مدرج اندازه گیری و به گیاه خش

اضافه گردید .سیلس

بیولوژیکی قابل توجهی میباشند زیرا حاوی منابع غنی از

درب مرف بسته شد و به مدت  72ساعت در دمای آزمایشیگاه

ای رده با نزدی

و اسیدهای فنولی

فالونوئیدهای فنولی

هستند ( .)22بنابرای

شده توسط دستگاه آسیاب بیه

قرار گرفت .محلو ،بدست آمده توسط کاغذ صافی صاف شید

فعالیتهای ضد میکروبی ضد ویروسی ضد دیابتی و آنتی

و حال ،به طیور کامیل بوسییله دسیتگاه روتیاری بیا دور  60و

اکسیدانی گونههای ای رده به خوبی ثابت شده است ( 23و .)5

دمای  º50cاز محلو ،جدا گردید و در انکوباتور  37 ºcبه طیور
شد.

گونه سالویا شریفی

کامل خش

( )Salvia Sharifiبرای اولی بار از مناطق خراسان جنوبی و

نگهداری و گروهبندی حیوانات

شرالی گزارش شده است و خواص ضد میکروبی و آنتی

در ای مطالعه از تعداد  40سر موش صحرایی نر باله نژاد

اکسیدانی آن به اثبات رسیده است ( .)6هرچنی تحقیقات به

ویستار با میانگی وزن  170-220گرم استفاده شد .موشها از

عرل آمده وجود برخی ترکیبات موجود در اسانس سالویا

حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی زابل تهیه شده و در اتاق

ویرگاتا ( )Salvia Virgataنظیر فالونوییدها سینئو ،و کامف را

حیوانات دانشکده داروسازی ای دانشگاه نگهداری شد .ای

مسئو ،خواص ضد میکروبی آنتی اکسیدانی و احتراال ضد

حیوانات ی

سرطانی ای گونه گیاهی میدانند ( .)14تاکنون مطالعهای در

 12ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی با در نظر گرفت دوره

دو گونه گیاهی از جنس سالویا بر روی

نوری از  7صبح تا  7شب و دمای 25-27º cدر شرایط طبیعی

هیلرلیلیدمی صورت نگرفته است .بنابرای هدف از پژوهش

و رژیم غذایی طراحی شده نگهداری شدند تا با محیط جدید

حاضر بررسی و مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی دو گیاه سالویا

سازگار شوند .ای شرایط در طو ،مدت آزمایش نیز حفظ

رابطه با اثر ای
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هفته قبل از شروع آزمایش در شرایط کنتر ،شده
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گردید .حیوانات در طو ،آزمایش در قفسهای پالستیکی
مخصوص نگهداری موش صحرایی با ابعاد استاندارد

گرفتند( .)4موشها به مدت ی

را

ماه جیره هیلیرلیلیدمی

cm

دریافت نرودند .سلس جهت تایید بروز بیراری از هر گروه 2

 15×25×40که کف ای قفسها بوسیلهی براده چوب پوشیده

سر موش انتخاب گردید و توسط دی اتیل اتر بیهوش و از

شده بود نگهداری شدند بستر ای حیوانات هر  7روز یکبار

سینوس چشم آنها خونگیری بعرل آمد .نرونهها به آزمایشگاه

تعویض گردید و تغذیه آنها بوسیله غذای مخصوص موش

ارسا ،شد و جهت سنجش چربی خون دو پارامتر تری

صحرایی که از شرکت جوانه خراسان تهیه شده بود صورت

گلیسرید و کلسترو ،مورد بررسی قرار گرفت .موشهای

هفته  40سر موش صحرایی نر باله بصورت

صحرایی دارای سطح کلسترو ،بیشتر از  140 mg/dlو تری

گرفت .پس از ی

تصادفی به  4گروه تقسیم شدند .ای چهار گروه عبارتند از

گلیسرید بیشتر از  130 g/dlهیلرلیلیدمی

گروه  10 1سر موش صحرایی نر باله که هیچ دارویی دریافت

اندازهگیری فاکتورهای بیوشیریایی سرم

نکردند و بعنوان گروه کنتر ،بوده با غذای معرولی تغذیه

پس از پایان دوره آزمایش موشها طی  12ساعت جز آب هیچ

شدند.

ماده دیگری دریافت نکردند .سلس توسط دی اتیل اتیر بیهیوش

گروه  10 2سر موش صحرایی نر باله که پس از هیلرلیلیدمی

شده و خونگیری به روش مستقیم از قلب انجام شید .از هریی

شدن  21روز با جیره غذایی هیلرلیلیدمی

تغذیه شدند و

محسوب شدند (.)3

از نرونهها حدود  5سیسی خون گرفته شد و نرونیههای خیون

هیچگونه دارویی دریافت نکردند.

در لولههای آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد به دسیتگاه سیانتریفیوژ

گروه  10 3سر موش صحرایی نر باله که پس از هیلرلیلیدمی

منتقل و به مدت  5دقیقه با دور  3000سانتریفیوژ شیدند .سیلس

تغذیه کردند و روزانه میزان mg/kg

سییرم جییدا شییده از آنهییا توسییط سییرللر در مییروف درب دار

شدن از جیره هیلرلیلیدمی

 200عصاره هیدروالکلی گیاه سالویا ویرگاتا را به مدت  21روز

پالستیکی اپندرف ریخته شدند و به فریزر  -20 º cمنتقیل و بیه

بصورت خوراکی توسط نید ،گاواژ دریافت کردند.

آزمایشگاه کلینیکا ،پاتولوژی دانشکده داملزشکی دانشیگاه زابیل

گروه  10 4سر موش صحرایی نر باله که پس از هیلرلیلیدمی

ارسا ،گردیدند .پارامترهای تری گلیسیرید کلسیترو HDL ،و

شدن از جیره هیلرلیلیدمی

تغذیه کردند و روزانه میزان mg/kg

 LDLسرم به روش آنزیری و با اسیتفاده از کییتهیای تجیاری

 200عصاره هیدروالکلی گیاه سالویا شریفی را به مدت  21روز

شرکت پیارس آزمیون و دسیتگاه اتوآنیالیزر (

بصورت خوراکی توسط نید ،گاواژ دریافت کردند .دوز

 )Holandاندازهگیری شدند.

عصارهها بر اساس مطالعات قبلی و بررسیهای اولیه انتخاب

تهیه نمونههای بافتی جهت بررسی آسیبشناسی

شد ( .)1به علت بروز عالئم کولی

Selectra, prom,

در دوزهای باالتر دوز

پس از بیهوشی موشها توسط اتر و انجیام خیونگیری از قلیب

 200 mg/kgمناسب تشخیص داده شد .دستورالعرل تهیه رژیم

با رعایت اصو ،اخالقی داملزشکی موشها میورد کالبدگشیایی

غذایی پرچرب با توجه به مقاالت مشابه قبلی و بررسیهای

قرار گرفته نرونههایی با ابعاد  1×1×0/5 cmاز بافیت کبید آنهیا

اولیه انتخاب گردید .گروه کنتر ،با رژیم استاندارد پلت شده

تهیه شد .نرونیهها در میروف حیاوی فرمیالی بیافر  %10قیرار

مخصوص موش صحرایی (خریداری شده از شرکت جوانه

گرفت تا ضر تثبیت بافتها مراحل آبگیری شیفافسیازی و

خراسان) تغذیه شدند .گروههای دوم سوم و چهارم به منظور

آغشتگی با پارافی توسط دستگاه اتوتکنیکون بیرای آنهیا انجیام

ماه تحت رژیم

مقاطع بافتی بیا ضیخامت 5

ایجاد وضعیت هیلرلیلیدمی

به مدت ی

غذایی حاوی  %2کلسترو %20 ،روغ ذرت و  %3اتانو ،قرار

گیرد .پس از قالب گیری با پارافی

میکییرون توسییط میکروتییوم تهیییه شییده و بییا روش متییداو،
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هراتوکسیلی ی ائوزی رنگآمیزی شیدند .سیلس المهیا توسیط

گروه چهیارم نسیبت بیه گیروه سیوم معنییدار بیود ()P<0/05

میکروسکوپ نوری با بزرگنراییهیای مختلیف میورد بررسیی

(جدو .)1 ،سطح سرمی تری گلیسیرید در چهار گروه بصیورت

مقایسه و عکس برداری قرار گرفتند.

میانگی  ±انحراف معیار مورد مطالعه قرار گرفت .مقایسه چهیار

تحلیل آماری دادهها

گروه با هم از لحاظ معنیداری توسط آزمون توکی نشان داد کیه
SPSS

سطح سرمی تری گلیسیرید در گروه کنتر ،در مقایسه بیا گیروه

نسخه  20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .پارامترهای

هیلرلیلیدمی

در مقایسیه

محاسبه شده در چهار گروه با استفاده از روش آنالیز واریانس

بییا گییروه سییوم ( )P<0/05و نیییز در مقایسییه بییا گییروه چهییارم

طرفه و آزمون توکی از لحاظ معنیداری بی گروههای

( )P<0/01معنیدار بود .هرچنی گروه چهارم نسیبت بیه گیروه

نتایج بدست آمده در ای تحقیق با استفاده از نرمافزار

ی

مختلف با یکدیگر مقایسه شدند .سه سطح معنیداری P<0/05

 P<0/01و  P<0/001برای پارامترها در نظر گرفته شد و نتایج
بدست آمده به صورت میانگی  ±انحراف معیار بیان گردید.

( )P<0/001و در گروه هیلرلیلیدمی

سوم دارای اختالف معنیدار بود (( )P<0/05جیدو .)1 ،سیطح
سرمی  HDLگروه کنتر ،در مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

دارای

اختالف معنیدار بود ( .)P<0/05سیطح سیرمی  HDLدر گیروه
تحت درمان با سالویا شریفی تفاوت معنیداری با گیروه کنتیر،

نتایج

نداشت اما  HDLسرم گروه تحت درمان بیا سیالویا ویرگاتیا بیه

فاکتورهای بیوشیمیایی سرم

طور معنیداری از گروه شاهد سالم کرتر بود ( .)P<0/05سیطح

میزان کلسترو ،تام در بی چهار گروه مورد مطالعه بعد از اتریام

سرمی LDLدر گروه کنتر ،در مقایسیه بیا گیروه هیلرلیلییدمی

آزمایش اندازه گیری و ثبت شید و مقیدار آن در هیر گیروه بیه

دارای اختالف معنیدار بود ( .)P<0/001سیطح سیرمی LDLدر

صورت میانگی  ±انحراف معیار بیان گردید .مقایسه چهار گیروه

گروه تحت درمان با سالویا شریفی یه طور معنییداری بیشیتر از

با هم از لحاظ معنیداری توسط آزمون توکی نشان داد که گیروه

گروه کنتر ،بود .هرچنیی  LDLسیرم گیروه تحیت درمیان بیا

کنتر ،با گروه هیلرلیلیدمی

( )P<0/001و گیروه هیلرلیلییدمی

در مقایسه با گروه سوم ( )P<0/05و در مقایسه با گیروه چهیارم

سالویا ویرگاتا با  LDLسرم گروه تحت درمان با سالویا شیریفی
تفاوت معنیداری داشت (( )P<0/05جدو.)1 ،

( )P<0/01معنیدار بود .هرچنی اختالف بی کلسترو ،سرم در
جدول  -1مقایسه پارامترهای بیوشیریایی سرم در گروههای مختلف موشهای صحرایی نر نژاد ویستار.
کلسترو،

تری گلیسرید

)(mg/dl

)(mg/dl

HDL
)(mg/dl

LDL
)(mg/dl

90/6a±6

64/2a±7/5

47/9a±5/5

26/3a±5/8

144/4c±7/7

139/7c±6/9

32/6b±6

66/1b±10/6

هیلرلیلیدمی  +سالویا ویرگاتا

131/3bc±9

123/3bc±7/5

38b±5/6

49/8c±4/2

هیلرلیلیدمی  +سالویا شریفی

111/2b±8

94/2b±4/7

43/4a±6/2

35a±7/7

گروهها
کنتر،
هیلرلیلیدمی

حروف نامشابه  b aو  cنشان دهنده اختالف معنیدار بی گروههای مورد مطالعه هستند .دادهها به صورت میانگی  ±انحراف معیار بیان شدهاند.
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آسیبشناسی

و در ناحیه اطراف لبولی اندکی واکوئله است .نظم سلولی بسییار

نتایج بررسی مقاطع بافت کبد در گروههای مختلف تفاوتهیایی

بهتر شده طنابهای هلاتوسیتی مشخصتر و اندازه هلاتوسییت

را نشان داد .در بررسی المهای تهیه شده از گیروه او( ،کنتیر)،

ها به علت کاهش تورم سلولی و واکوئوالسیون به حالت طبیعی

پارانشیم کبد سالم و فاقد هرگونیه ضیایعه آسیبشناسیی بیوده

نزدی

تر میباشد (نگاره .)3

سیاهرگ مرکزی و طنابهای هلاتوسیتی به صورت مینظم قیرار
داشتند (نگاره .)1

نگاره  -3سطح مقطع کبد موشهای تیرار شده با عصاره سالویا شریفی.
طنابهای هلاتوسیتی منظمتر و بهبود نسبی پارانشیم کبد در ناحیه مرکز لبولی
(فلش) در مقایسه با ناحیه اطراف لبولی که هنوز اندکی هلاتوسیتهای
نگاره  -1سطح مقطع کبد سالم در موشهای گروه کنتر .،رنگآمیزی
هراتوکسیلی ی ائوزی

) =55 µmبزرگنرایی)

واکوئوله (نوک فلش) مشاهده میشوند .رنگآمیزی هراتوکسیلی ی
ائوزی ) =µ 50mبزرگنرایی(.

در گروه دوم (هیلرلیلیدمی ) نسبت به گروه کنتیر ،بافیت کبید

در گروه درمان شده با عصاره هیدروالکلی سالویا ویرگاتا نییز در

دجنره شده هلاتوسیتها واکوئوله و هسیتههیای آنهیا فشیرده و

مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

وضعیت پارانشیم کبید بهتیر شیده

تیره شده بودند .هرچنیی اتسیاع سیینوزوئیدها و نیامنظم شیدن

طنابهای هلاتوسیتی مشخصتر بود .هرچنی اندازه هلاتوسیت

طنابهای هلاتوسیتی قابل مشاهده بود (نگاره .)2

ها به حالت طبیعی نزدی

شده بود اما در مقایسه با گروه درمان

با سالویا شریفی میزان سیلو،هیای واکوئلیه بیه وییژه در ناحییه
اطراف لبولی بیشتر بود (نگاره .)4

نگاره  -2سطح مقطع کبد موشهای هیلرلیلیدمی  .استحاله پارانشیم کبد.
واکوئوالسیون شدید هلاتوسیت ها هرراه با فشردگی و تیرگی هستههای آنها
(فلش) سینوزوئیدهای متسع (نوک فلش) و بی نظری طنابهای هلاتوسیتی
مشاهده میشود .رنگآمیزی هراتوکسیلی ی ائوزی ) =µ 50mبزرگنرایی( .

در گروه درمان با عصاره هیدروالکلی سالویا شیریفی در مقایسیه
با گروه هیلرلیلیدمی

پارانشیم کبد در ناحیه مرکز لبولی سالمتیر

نگاره  -4سطح مقطع کبد درمان شده با عصاره سالویا ویرگاتا .وجود طناب
های هلاتوسیتی نسبتا منظم و کاهش واکوئوالسیون هلاتوسیتها در ناحیه
مرکز لبولی در مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

(فلش) اگرچه هلاتوسیتهای

متورم و واکوئله در ناحیه بی لبولی بارز هستند (نوک فلش) .رنگآمیزی
هراتوکسیلی -ائوزی ) =µ 100mبزرگنرایی( .
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الدن شهركیمجاهد ،سیدهآیدا داوری ،محمدرضا حاجینژاد

بحث

نتایج مطالعه فوق هرخوانی دارد .در مطالعه مشابه دیگری تیثثیر

از زمانهای بسیار دور برای درمان چربی خیون و بیریاریهیای

عصییاره الکلییی بخییشهییای هییوایی گیییاه گییل ارونییه (

Salvia

از فرآوردههای گیاهی بهره میی بردنید .از جرلیه میواد

 )Hydrangeaبر فاکتورهای بیوشیریایی پالسرا در رتهیای نیر

مؤثره گیاهی که دارای خاصییت کاهنیده چربیی خیون میباشیند

مبتال به هیلرکلسترولری مورد بررسی قرار گرفت و نتیایج نشیان

میتوان به آلکالوئیدها پلتید و گلیکان ها ترپنوئیدها آمینواسییدها

داد که عصاره گیاه گل ارونه با کاهش مییزان کلسیترو ،و آنیزیم

و یونهای غیرآلی موجود در گیاهیان داروییی اشیاره کیرد (.)16

های کبدی میتواند در بهبود عرلکیرد کبید میؤثر باشید( .)1در

گونههای مختلف جنس سالویا به علیت دارا بیودن منیابع غنیی

مطالعه حاضر نیز دو عصیاره سیالویا شیریفی و سیالویا ویرگاتیا

خیییواص

سییبب کییاهش معنیییداری در سییطو کلسییترو ،ت یام و تییری

فارمیاکولوژیکی و بیولیوژیکی قابییل تیوجهی دارنید و از جرلییه

گلیسرید خون شدند که احتریا ،مییرود ایی نقیش بیه علیت

گیاهانی هستند کیه در طیب سینتی بیرای درمیان بیریاریهیای

وجود مواد آنتی اکسیدانی در عصارههای میذکور باشید .وجیود

دارای کاربرد زیادی میباشیند 22( .و  .)16در مطالعیه

ترکیبات میؤثر گونیاگونی نظییر اسییدهای فنلیی فالونویییدها

حاضر نتایج بررسی و مقایسه اثر عصیاره هییدروالکلی دو گییاه

گلیکوزیدهای فنلی آنتوسیانی ها کوماری ها پلی ساکارید هیا

سالویا شریفی و سالویا ویرگاتیا بیر هیلرلیلییدمی در موشهیای

استرو ،ها و ترپنویییدها در بسییاری از گیاهیان رده سیالویا بیه

صحرایی نر باله نشان داد که در گروه درمان با سالویا ویرگاتیا و

اثبات رسیده است که به خصوص فالونوییدها و ترپنویید هیای

سالویا شریفی میزان کلسترو ،تری گلیسیرید و  LDLبه دسیت

موجود در ای گیاهان از طریق مسیرهای آنزیری و غیر آنزیریی

به طور معنیداری کنتر ،شده

سبب خاصیت آنتی اکسیدانی آن ها میشوند و ای اثر در رابطیه

متابولی

فالونوئییییدهای فنولیییی

متابولی

و اسییییدهای فنولیییی

آمده نسبت به گروه هیلرلیلیدمی

و کاهش یافت که ای کاهش در رابطه با سالویا شیریفی بیشیتر

با گونه سالویا ویرگاتا به اثبات رسیده است ( 14و  .)6هرچنیی

مشاهده گردید .هرچنی اختالف میان هر دو گروه درمیان شیده

مشخص شده است که فالونوییدها و ترپنویید هیای موجیود در

نیز از نظر آماری معنیدار بود به ای مفهوم که عیالوه بیر تیاثیر

گیاهان رده سالویا در کاهش قند و چربی خیون میؤثر میباشیند

کاهنییده هییر دو گیییاه مییذکور بییر روی سییطح کلسییترو ،تییری

که ای امر نیز متعاقب فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها رخ می دهید

گلیسیرید خون و  LDLنشان داد که سالویا شریفی قیادر اسیت

( .)1براساس نتایج مطالعه حاضر در بررسی نرونیههای بیافتی

به طور معنیداری بیشتر از سالویا ویرگاتا در کاهش سیطح ایی

پس از تایید استحاله پارانشیم کبد بالونی شیدن هلاتوسییت هیا

فاکتورها مؤثر باشد .هرچنی با وجیود افیزایش سیطح  HDLدر

نامنظری طناب های هلاتوسیتی و اتساع سیینوزوئیدها در گیروه

ای افزایش

در مقایسه با گروه کنتر ،مشاهده گردید که موارد

هر دو گروه درمان در مقایسه با گروه هیلرلیلیدمی

هیلرلیلیدمی

در ارتباط با سالویا ویرگاتا معنیدار نبیود .در پژوهشیی کیه بیه

فوق در گروه درمان شده با عصاره سالویا ویرگاتیا تیا حیدودی

منظور بررسی اثرات عصاره برگ مریم گلی ) (S. officinalisبیر

بهبود یافته و در گیروه درمیان بیا عصیاره سیالویا شیریفی ایی

غلظت لیلیدهای خون بیراران هیلرلیلیدمی

مبتال به دیابت نیوع

بهبودی بارزتر بیود .هرچنیی یافتیه هیای سیرولوژی

و آنیالیز

دوم انجام گرفتیه اسیت نتیایج حاصیل نشیان داد کیه در گیروه

آماری مؤید نتایج آسیبشناسیی بیود .در پژوهشیی کیه توسیط

دریافت کننده عصاره مذکور در مقایسه با گروه دارونریا سیطو

خسییروی و هرکییاران در سییا 1392 ،بییر روی اثییر عصییاره

خونی گلوکز کلسترو ،تام تری گلیسرید و  LDLکاهش ولیی

هیدروالکلی گیاه مریم گلی ( )Salvia officinalisبر آنیزیم هیای

سطح خونی  HDLافزایش یافته اسیت ( )15کیه ایی نتیایج بیا

کبدی در موش بزرگ آزمایشگاهی نر انجام گرفت نتایج نشیان
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داد که عصاره مذکور عالوه بر کاهش سطح سیرمی آنیزیمهیای

تشکر و سپاسگزاری

کبدی در گروههای دریافت کننده عصیاره در مقایسیه بیا گیروه

نویسندگان از بخش پاتوبیولوژی دانشیکده داملزشیکی دانشیگاه

دچار استرس اکسیداتیو از لحاظ آسیبشناسی نیز سبب کیاهش

زابل جهت حراییت و هرکیاری بییدریغشیان کریا ،تشیکر را

التهاب در بافت کبد و کاهش اتساع سیینوزوئیدها میشیود ()4

دارند.

که تا حدودی با نتایج بافتی مطالعه حاضیر بیر روی دو عصیاره
سالویا شریفی و سیالویا ویرگاتیا هرخیوانی داشیت .اگرچیه در
پژوهش مذکور واکوئوالسییون هلاتوسییتهیا (بیالونی شیدن)

فهرست منابع
 .1آقابابا  .چوبینه م .زارعی ع .چنگیزی آشتیانی س)1395( .

مشییاهده نگردییید .در مطالعییهای دیگییر بییر روی اثییر ضیید

تثثیر عصاره الکلی بخشهای هوایی گیاه گل ارونه بر فاکتورهای

آفالتوکسینی عصاره میریم گلیی ( )Salvia officinalisبیر روی

بیوشیریایی پالسرا در رتهای نر مبتال به هیلرکلسترولری مجله

بافت کبد به اثبات رسیید کیه مییزان نکیروز و التهیاب کبید در

دانشگاه علوم پزشکی قم .85-78 )4( 10

گروههای تیرار با عصاره میذکور در مقایسیه بیا گیروه دریافیت

 .2بطیاری ف .واعظی ج .اجتهادی

 .فارسی م .جوهرچی

کننده سم آفالتوکسی به صورت معنیداری کاهش یافتیه اسیت

م )1391( .تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناییان) با تاکید

که ای تاثیر احتراال به علیت اثیرات آنتیی اکسییدانی و کیاهش

بر گروه  Eو  Dفلورا ایرانیکا در شرا ،شرق ایران نشریه علوم

میزان گونههای فعا ،اکسیژن میباشد ( .)21هرچنی در مطالعیه

دانشگاه خوارزمی .223-234 )4( 11

دیگییری کییه بییه بررس یی تییاثیر عصییاره

Salvia–Nelumbinis

 naturalisبییر روی موشهییای تحییت القییای اسییتئاتوهلاتیت
غیرالکلی پرداخته بود مشاهده گردید که میزان التهیاب لبیوالر و
آپوپتوز در بافت کبد در گروههای دریافت کننده عصاره میذکور

 .3حیدریان ا .رفیعیان کوپایی م .اشرفی ک )1392( .تاثیر عصاره
هیدروالکلی سیر کوهی بر میزان فعالیت آنزیم فسفاتیدات
فسفوهیدروالز کبد و پروفایل لیلیدی سرم موش صحرایی
هیلرلیلیدمی

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل .37-46 )4( 15

 .4خسروی م .خاکلور ش .تجدد گ .تکذبانی بالسی ف.

در مقایسه با گروه دچار کبد چرب غیرالکلی کاهش معنییداری

( )1392اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی ( Salvia

را نشان میدهد ( .)18یافتههای ای مطالعات بیا نتیایج پیژوهش

 )officinalisبر آنزیمهای کبدی در موش بزرگ آزمایشگاهی

حاضر از نظیر بهبیود بافیت کبید در گروههیای دریافیت کننیده

نر مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .113-119 )2( 23

عصارههای جنس سالویا هرخوانی دارد.
هرانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد در ارزییابی بیافتی و
سرمی هر دو گونه گیاه سیالویا تیاثیرات مثبتیی را در مقابلیه بیا
ضایعات ناشی از هیلرلیلیدمی نشان دادند کیه ایی وضیعیت در
مییورد عصییاره سییالویا شییریفی بهتییر بییود .بنییابرای مصییرف
عصارههای هیدروالکلی سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا میتوانید

 .5عیدی ا )1393( .اثر ضد دیابتی عصاره اتانولی بخشهای
هوایی گیاه  Salvia syriacaدر موشهای صحرایی دیابتی
شده توسط استرپتوزوتوسی

مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای 11

(.1363-1372 )3
 .6نجفی ش .موسوی س.م .شفقت م )1394( .بررسی
خواص فیتوشیریایی آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گیاه
دارویی  Rech. f. & Esfand Salvia sharifiiبه روش

سبب اصال وضعیت کبدی از نظر آسیبشناسیی و سیرولوژی

میکرو دایلوش

گردد که ای اثرات مثبت در رابطه با سیالویا شیریفی نسیبت بیه

گرمسیری وابسته به انجر متخصصی بیراریهای عفونی و

سالویا ویرگاتا بارزتر میباشد.

گرمسیری .33-39 )71( 20

(ریز رقت) فصلنامه بیراریهای عفونی و
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