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 کلسترول ،تري گلیسرید ،فسفاتیدات فسفوهیدروالز ،پسته وحشی هاي کلیدي: واژه
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 چکیده
استاتین هـا باعـث کـاهش چربـی      کلوفیبرات و ،ژمفیبروزیل چند مصرف داروهاي شیمیایی ضد چربی مثل هر مقدمه:

ـ نتایج . به همراه دارندعوارض جانبی  معموالً خون می شوند ولی اینگونه داروها ات کـرده کـه مصـرف محصـول     مطالعات اثب
درختان خانواده آناکاردیاسه داراي اثرات کاهنده چربی خون می باشند ولی مکانیسم دقیق اثرات کاهندگی آنها بر چربی هـاي  

 است،کلیدي در متابولیسم گلیسرولیپدها  یبا توجه به این که آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدروالز آنزیم .خون مشخص نشده است
مـوش  چربیهاي سرم  میزان تري گلیسرید کبد و ،فعالیت آنزیم مذکور روژه بررسی تاثیر مصرف پسته وحشی برهدف از این پ

 .بوده است صحرایی
صـحرایی انجـام گرفـت. گروهـاي      هايموشـ بر روي  روزه 60 و 15در یک دوره  تجربی این آزمایش :ها روش مواد و

پودر پسته قـرار   درصد 10تحت رژیم معمولی بعالوه  (٦=n)تست  تحت رژیم معمولی استاندارد ولی گروه هاي (٦=n)شاهد
ـ ت ،ریدــــ تـري گلیس  ،دروالز کبـدي ــــ دات فسفوهیــزیم فسفاتی. پس از اتمام هر دوره فعالیت آنگرفتند  ،وتال کلسـترول ــ
HDL کلسترول،LDL کلسترول،VLDL   یري شد.گکلسترول سرم و میزان تري گلیسرید کبدي اندازه 

روزه باعث افزایش میزان کلسترول در کلیه فراکسیون هاي لیپوپروتئنی و  15پسته وحشی در دوره  :ي پژوهشیافته ها
نسبت بـه   درصد 11به میزان را  و فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدروالز (٠٫٠٥>P)کاهش میزان تري گلیسرید کبدي شد

معنی داري در میزان کلسترول فراکسیون هـاي لیپـوپروتئنی و   روزه تفاوت  60. در دوره بلند مدت داداهش ـــکنترل کگروه 
 گـروه  نسـبت بـه   درصـد  16به میزان  مذکورولی فعالیت آنزیم ، (٠٫٠٥>P)کنترل مشاهده نشدگروه تري گلیسرید سرم با 

کـاهش  کنتـرل  گـروه   کنترل کاهش یافته بود و میزان تري گلیسرید کبدي نیز به طور معنی داري در گروه تست نسبت بـه  
  .(٠٫٠٥>P)یافته  بود

کوتـاه   کـه در  طوريه حاکی از وجود یک یا چند ماده موثر در پسته وحشی است ب پژوهش نتایج :نتیجه گیريبحث و 
نی می شود . براي درك بهتر مکانیسم اثر آن بایسـتی از پسـته   یمدت باعث افزایش کلسترول در کلیه فراکسیونهاي لیپوپروتئ

. از طرف دیگر در دراز مدت ایـن اثـر افزایشـی بـر     نمودبر روي متابولیسم چربیها آزمایش  بی تهیه ووحشی عصاره الکلی و آ
لینولنیـک   ناشی از وجود فراوان اسیدهاي چرب ضروري لینولئیک و متابولیسم کلسترول مشاهده نمی شود. این پدیده احتماالً

. با توجه بـه اینکـه آنـزیم فسـفاتیدات فسـفوهیدروالز در      از مدت باعث کاهش کلسترول می شوددر پسته می باشد که در در
مهم دارد و پسته وحشی می تواند باعث کاهش فعالیت آن و در نتیجـه کـاهش میـزان سـنتز تـري       یتشکیل کبد چرب نقش

 می توان از پسته وحشی در درمان کبد چرب از طریق جدا سازي و تخلـیص  ،بلند مدت گردد گلیسرید کبدي در کوتاه مدت و
 اجزاء موثر آن استفاده کرد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-17-fa.html


  اسفندیار حیدریان و همکاران -...کبد  بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدروالز تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) 

 ٥٠

   مقدمه
روي ریسک  یکی از عوامل موثر بر عادات غذایی
چند مصرف  است. هرو هیپرلیپیدمی  فاکتورهاي کرونري

 ،مفیبروزیلژ داروهاي شیمیایی ضد چربی مثل
 و کلوفیبرات واستاتین ها باعث  کاهش چربی خون

 می شوند ولی اینگونه داروها عوارض قلبی عروقی
در جستجو  .نیز هستندداراي عوارض جانبی معموالً 

موثر  به شکلیبراي ترکیبات فعال زیستی غذاها، که 
را تحت  و هیپرلیپیدمی عروقی-ریسک بیماري قلبی

) Nutsآجیل ها ( مصرف زیاد به رقرار دهند بیشت تاثیر
 انجام شده، مطالعات نتایجدر  . اخیراً)1(توجه شده است

بادام و گردو بر سطح  خصوصاً ،اثرات مفید آجیلها
لیپیدهاي سرمی و متعاقب آن عوارض سرخرگ کرونري 

مکانیسمهاي  یا و گزارش شده است.مکانیسم اختصاصی
کاهش  یا دي وپروفیل لیپی برتعیین کننده این بهبودي 

اما  ،ریسک بیماري سرخرگ کرونري ناشناخته است
آجیل ارتباط  ممکن است با محتواي چربی غیراشباع
ی از چربیهاي یداشته باشد. همه آجیلها داراي سطح باال

غیراشباع مونو یا پلی و سطح پایینی از چربیهاي اشباع  
 با بقیه انواع آن هستند. ترکیب اسید چرب هر نوع آجیل

و  E ویتامین ،فیبر از نظرتفاوت است. بعالوه آجیلها م
  .   )2(هستندغنی ترکیبات دیگر 

لق به ـــمتع (Pistachia)ی ــه وحشــپست
 می باشد. (Anacardiaceae)انواده آناکاردیاسه ـــخ
و  (Pistachia khinjuk)وكــنجخونه هاي ــگ

دو گونه مهم هستند   (Pistachia atlantica )آتالنتیک
د ــرشران ــایکه با درختان مختلف در منطقه زاگرس 

. با توجه به وجود میزان زیاد اسیدهاي چرب )3(می کنند
ثیر این ــأوان به تــــمی ت ،)4،5(پسته در غیر اشباع

زیمهاي ـــدي و آنــایل لیپیـــل بر پروفـــآجی
ر در متابولیسم چربیها اشاره نمود. یکی از ـــدرگی
 درگیر در متابولیسم ديــکلی زیمهايـــنرین آــــمهمت

 Phosphatidate)فسفوهیدروالز فسفاتیدات چربیها

phosphohydrolase, PAP) .آنزیم  می باشد
 (٣٫١٫٣٫٤ PAP,EC)دروالزـــهیوـفسف فسفاتیدات

اسید فسفاتیدیک را به دي آسیل گلیسرول و فسفات 
معدنی تبدیل می کند. این واکنش در نقطه ابتدایی 

ابولیسم گلیسرولیپیدها واقع شده است. تعدیل فعالیت مت

 .)6(آنزیم در بیوسنتز فسفولیپیدهاي غشایی اثر می گذارد
آنزیم فسفاتیدات  نوعدو  اندر سلول پستاندار

که بین  PAP١ )1؛ فسفوهیدروالز شناسایی شده است
و در   است شده  دپالسمی توزیع ــآن  سیتوزول و شبکه

فرم دیگر  )2، لیپیدها دخالت می کندتنظیم سنتز گلیسرو
در غشاء  نامیده می شود غالباً  PAP٢آنزیم که 
سیگنال  انتقال در وود ــافت می شـــپالسمایی ی

  .     )7(دارددخالت  (Signal transduction ) سلولی
 به شکلیبا توجه به اینکه درخت پسته وحشی 

گسترده در کشور ایران رشد می کند، هدف از این 
بر فعالیت آنزیم کلیدي  پسته وحشیتحقیق بررسی تاثیر 

مسیر بیوسنتز چربیها یعنی فسفاتیدات فسفوهیدروالز، 
بوده چربیها و لیپوپروتئینهاي سرم موش صحرایی (رت) 

  .است
  ها مواد و روش

در  1386صورت تجربی در سال ه این مطالعه ب
گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  م انجام گرفت.ایال
  مواد )1

تول از شرکت ریوتیت يد و اسید فسفاتیدیک
Sigma سرم  ،رابوراتـــم تتیدـــس ،کا)ی(آمر

 ،اتانول ،و تریس هیدروکلراید ياوـــن گیومـــآلب
 ،هیدروکینون ،یروسولفیتسدیم پ ،دي اتیل اتر ،کلروفرم

 ،سدیم سولفیت ،ربناتــدیم کـــس ،اسید آسکوربیک
از   EDTA،EGTA،PMSF ،کلرواستیکاسید تري 

  .و تهیه گردید(آلمان) خریداري  Merckشرکت 
  مورد آزمایش حیوانات) 2

در این تحقیق از موشهاي صحرایی نر سفید از نژاد 
Wistar د. یاستفاده گرد گرم 160± 20 ین وزنیانگیبا م

در اتاق  انستیتو پاستور تهران خریداري و از موشها
در  ییتا  6 يدر گروه ها Cº5 ±20ي در دماحیوانات 

ساعت  12 تحت شرایطو  هاي جداگانه قرار گرفتهقفس 
  .نگهداري شدندساعت روشنایی  12 وتاریکی 
مخصوص موش  يغذا ،موشها آزادانه به آب 

)Standard pelleted food (مخلوط شده با  يا غذای
. داشتند یبه نسبت مشخص دسترس یپودر پسته وحش

غذا منع  آب و بل از کشته شدن ازساعت ق 12 موشها
تمامی  ط،یبه منظور حصول سازش با مح شدند.
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استقرار حیوانات در  از آزمایشها پس از گذشت یک هفته
     .گردیدانجام  النه حیوانات

  غذاي حاوي پسته وحشی  ي روش تهیه) 3
دانه هاي سالم و  یــپسته وحش يداریپس از خر

درجه حرارت اطاق و در و در  همغز دار جدا و تمیز شد
سایه خشک گردید. پس از آسیاب نمودن، پودر بدست 

درصد با غذاي پودر شده استاندارد  10 آمده با نسبت
حاوي ( غذاي مخصوص موش موش مخلوط و مجدداً

   تولید گردید. درصد پسته وحشی) 10
  و دوره هاي غذاییبندي  گروه) 4

و یک  15این تحقیق در یک دوره کوتاه مدت 
به  سر موش 24 .روزه انجام گردید 60دوره بلند مدت 

روزه، تست 15شاهد  شامل گروه 4به  یطور تصادف
م شدند. یروزه تقس 60 تست و روزه 60 روزه ، شاهد15

و گروه تست از  شده معمولی پلیتگروه شاهد از غذاي 
پسته وحشی تغذیه  درصد 10 حاوي معمولی غذاي
  . شدند

و  چربیها، PAP آنزیم اندازه گیري فعالیت) 5
  ها لیپوپروتئین

 از L µ250حجمی معادل  درPAP م یت آنزیفعال
mM 100  4/7بافر تریس هیدروکلراید باpH= و شامل 

 ،دي تیوتریتول موالر یلیم 1 ،  MgCl٢موالر  یلیم 2
 موالر یلیم EGTA  ، 1و EDTAمیلی موالراز  1

نیز  یمیک واحد آنزی. )8(گیري شد اندازه فسفاتیدات
کرومول یم 1 در نظر گرفته شد که بتواند یمیمقدار آنز

در مدت  سنجش استاندارد طیرا تحت شرا یفسفات معدن
روش ه مقدار پروتئین ب. )8(قه آزاد کندیک دقی

عنوان ه با استفاده از سرم آلبومین گاوي بو  )9(برادفورد
    . گردید اندازه گیرياستاندارد 

اندازه گیري پارامترهاي نمونه خون مورد نیاز جهت 
اربیتال چشم موش با  از شبکه رترو سرم بیوشیمیایی

بعد از لخته شدن  واستفاده از لوله هاي مویینه تهیه 
   دقیقه به دردور  3500سرعت  درسانتریفوژ  باسرم  خون

 يترو  کلسترولمیزان . گردیددقیقه جداسازي  10مدت 
 کاو رمانبا استفاده از کیت شرکت د ید سرمیسریگل
سنجش تعیین گردید. کالري متریک  از طریقایران) (
و  یاز روش رسوب یبینها بر اساس ترکیپوپروتئیل

شرکت  يت هایو با استفاده از ک )10(ژفویاولتراسانتر

کلسترول با روش -HDLایران) انجام شد. (کاو درمان
معرف  شد. در مرحله اول، يریاندازه گ HDLرسوبی 

 ریبات غیافزوده شد تا ترک به سرم رسوب دهنده
بات با ین ترکیمجتمع شوند. سپس ا HDLی لیپوپروتئین

قه رسوب داده یدق 10فوژ به مدت یاستفاده از سانتر
 یمیزـــرول با روش آنــکلست-HDLشدند. آنگاه 

کلسترول بر اساس فرمول - LDL .)10(شد يریاندازه گ
 گردید و محاسبه  )Fridewald()11فرید والد (

VLDL - 5کلسترول از تقسیم تري گلیسرید بر عدد 
تخلیص تري گلیسرید از بافت کبد  .)11(دمحاسبه گردی

براساس روش تغییر یافته فولچ که توسط نورمن 
)Normanمیزان سپس ،)12() ابداع گردید، انجام شد 

تري تعیین مطابق با روش  آندر تري گلیسرید موجود 
  .     شدیري اندازه گ گلیسرید نمونه هاي پالسما

  تحلیل آماري) 6
مورد آنالیز  SPSSنتایج به دست آمده با نرم افزار

میانگین ، با بدست آوردن میانگین .آماري قرار گرفت
 10 رژیم غذایی حاوي( خطاي استاندارد متغیر دو گروه
اده از روش ـــ، با استفدرصد پسته وحشی و شاهد)

ین دو متغیر معنی دار بودن اختالف ب T-testمقایسه اي 
  .بررسی قرار گرفتمورد درصد  5درسطح  در دو گروه

  یافته هاي پژوهش
   یپسته وحشپودر ر یتاث

در دوره م یت آنزیج بدست آمده از سنجش فعالینتا
نشان داده شده  1نمودار شماره  و 1در جدول روزه  15

م در یت آنزیالــدهد که فع یان مــنشیافته ها  است.
هر یافته است. کاهش د ــدرص 11 دوداًــحن دوره یا

دار  یمعن ين کاهش از لحاظ آماریا چند
   . (٠٫٠٥<P)نیست

 ،نتایج نشان می دهد که غلظت کلسترول توتال
کلسترول -LDL ،کلسترول-HDL ،تري گلیسرید سرم

روزه نسبت به شاهد  15 کلسترول در دوره- VLDLو 
درصد  54/30و  2/10 ،31/22 ،39/1 ،02/24به ترتیب 
طوري که ه . ب)2 شماره جدول(است داشتهافزایش 

و  کلسترول-HDL ،زایش کلسترول توتالــــاف
LDL-کلسترول معنی دار بود(P<٠٫٠٥).  اما افزایش

کلسترول در این دوره - VLDLتري گلیسرید سرم و
تري گلیسرید کبدي در این . (٠٫٠٥<P)معنی دار نبود
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تست

که این  )2ه (نمودار شماردرصد کاهش یافته 59/19دوره 
  .(٠٫٠٥>P) بودکاهش از نظر آماري  معنی دار 

یافته هاي بدست آمده از اندازه گیري فعالیت آنزیم 
نشـان   1نمـودار شـماره    و 1 روزه در جدول 60در دوره 

ایـن دوره از کـاهش    داده شده اسـت. فعالیـت آنـزیم در   
وردار بـود امـا   ــــ شـاهد برخ گروه درصدي نسبت به 16

  .(٠٫٠٥<P) معنی دار نبود
ایج سنجش میزان چربیها و لیپوپروتئینها پس ــنت
ی ــودر پسته وحشـــاوي پـــره حـــرف جیـــاز مص

این ت. ـــارائه شده اس 3دول ـــروزه در ج 60در دوره 
رول ــــت کلستــان می دهد که غلظـــنش افته هاـــی

و  رولـــکلست-LDL ،رولــکلست-  HDL،وتالـــــت
VLDL -و  67/12 ،81/9 ،69/13رول به ترتیب کلست

ولی داشته، درصد نسبت به گروه شاهد افزایش  30/25
 62/2مقدار تري گلیسرید سرمی در این دوره کاهش 

با این وجود پارامترهاي خونی مذکور  .درصدي داشت
اختالف معنی داري را در گروه شاهد و تست نشان 

کبدي  . از طرف دیگر تري گلیسرید(٠٫٠٥<P)ندادند 
(نمودار شماره درصد کاهش یافته بود 2/20در این دوره 

 که این کاهش از نظر آماري معنی دار بود) 2

(P<٠٫٠٥).

  
  

  
  روزه 60و 15هاي دوردر) nmol Pi/min/mg proteinبرحسب ( PAPفعالیت مخصوص آنزیم  .1جدول

  ( درصد)تغییرات   گروه تست   شاهدگروه    
  -%  11   55/6 ± 82/0  36/7 ± 72/0  وزهر 15دوره  در فعالیت آنزیم

  -%  57/16  60/7 ± 40/0  11/9 ± 19/1  روزه 60دوره  در فعالیت آنزیم
  نشان داده شده اند. SEM ± Meanصورت ه اعداد ب

  سر بود. 6تعداد رتهاي هر گروه  افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت به گروه شاهد است.
  

  
  

  روزه 60و  15در دوره زمانی  PAPر تاثیر پسته وحشی بر میزان فعالیت آنزیم نمودا . 1نمودار شماره
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  روزه 60و  15نمودار تاثیر پسته وحشی بر غلظت تري گلیسرید کبدي رتها در دوره زمانی  . 2نمودار شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روزه 15تاثیر پسته وحشی در دوره غلظت چربیها و لیپوپروتئین ها در گروه شاهد و تست تحت  .2جدول

 پارامتر شاهد گروه  گروه تست  )درصدتغییرات (

  )mg/dl(  کلسترول توتال 73/65 ± 35/4 52/81 ± 26/2 ٭ % + 02/24
  )mg/dlگلیسرید سرم( تري  77/73 ± 42/10  80/74 ± 07/2  +  %  39/1

  )mg/dlکلسترول (-HDL 04/41 ± 93/2 20/50 ± 21/2٭  % + 31/22

  )mg/dlکلسترول (-LDL 46/8 ± 57/1  94/16 ± 47/3٭  % + 2/100

54/30+ %  41/0 ± 96/14  01/1 ± 46/11 VLDL -لسترول(کmg/dl(  

 )mg/g rتري گلیسرید کبد(  95/4 ± 14/0  98/3 ± 15/0 ٭  -% 59/19
  به گروه شاهد است.افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت  نشان داده شده اند. SEM ± Meanصورت ه اعداد ب

  سر بود. 6. تعداد رتهاي هر گروه )P<0,05( ستاره ها معنی دار بودن اعداد را نسبت به گروه شاهد نشان می دهد
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  روزه 60غلظت چربیها و لیپوپروتئین ها در گروه شاهد و تست تحت تاثیر پسته وحشی در دوره . 3جدول

 مترپارا شاهد گروه  گروه تست  )درصدتغییرات (

  )mg/dl(   کلسترول توتال   58/65 ± 44/4  56/74 ± 92/4  % + 69/13

  )mg/dlتري گلیسرید سرم (  77/73 ± 42/10  83/71 ± 98/5  -%  62/2

81/9 + %  34/1 ± 86/45  03/3 ± 76/41  HDL-کلسترول   )mg/dl(  

67/12 + %  73/1 ± 69/9  91/1 ± 60/8  LDL-کلسترول    )mg/dl(  

30/25+ %  19/1 ± 36/14  01/1 ± 46/11  VLDL -) کلسترولmg/dl(  
 )mg/gr(  تري گلیسرید کبد  95/4 ± 22/0  95/3 ± 27/0 ٭  -% 20/20

  افزایش و کاهش تغییرات بصورت درصد نسبت به گروه شاهد است. نشان داده شده اند. SEM ± Meanصورت ه اعداد ب
  سر بود. 6. تعداد رتهاي هر گروه )P<0,05( ن می دهدستاره معنی دار بودن اعداد را نسبت به گروه شاهد نشا

  
  

   و نتیجه گیري بحث
 ،یر در جوامع انسانیم از عوامل مهم مرگ و

است. در  از جمله آترواسکلروز یعروق-یقلب يهایماریب
ایکوزانوئیدها  تولید ،آترواسکلروز ناشی از هیپرلیپیدمی

ر ــتغییپروستاسیکلین ها و ...)  ،روستاگالندین هاــ(پ
اسیدهاي  ،می کند. از آنجا که پیش ساز این ترکیبات

الزم است به نقش و اهمیت  ،چرب ضروري است
نقش گیاهان  .)10(شوداسیدهاي چرب خوراکی توجه 

مختلف در کاهش چربیهاي خون و در نتیجه کاهش 
عروقی شناخته شده است. در این زمینه -بیماریهاي قلبی

و برگ درخت گردو اشاره می توان به شنبلیله، شوید 
احتمال کاهش  ،مطالعات صورت گرفته .)14،13(نمود

رف منظم ـــعروقی را با مص-قلبی ياریهاـــخطر بیم
این کاهش آن  ی. علت احتمالنشان داده استردو ـــگ

رب غیر اشباع ــچ يدهاـــاست که گردو سرشار از اسی
با پیوند دوگانه است که حضور این ترکیبات سبب 

کلسترول سرم -LDLرول تام و ـــش غلظت کلستکاه
ه نیز مانند گردو داراي ــپست. )15،16(ودــــش یم

در  ،اع استـــاسید چرب غیر اشب راوانیـــفمیزان 
ون گردو ــــرف آن را همچـــوان مصـــه می تــنتیج

 رـــخط جلوگیري از براي کاهش چربیهاي خون و
   هاي بررسیاساس  بر بیماري آترواسکلروز توصیه کرد.

  
  

  

، تاکنون هیچ مطالعه اي بر توسط ما انجام شده
کاهش چربیهاي خون  بر پسته وحشی اثر مکانیسم روي

اي بر روي  ولی مطالعات پراکنده انجام نشده است.
 مثالً .انجام گرفته است پسته وحشی برخی از خواص

آثار روغن پسته وحشی را بر  شکوماراسینگ و همکاران
یا  و ت و نقش الروکشی آن بررسی کردندروي پوس

اثرات روغن  1993 سال اران درــورائی و همکــــم
اکوکینتیک ــارمـــپسته وحشی را بر پارامترهاي ف

 تنها .)17(هاي بتا در موش بررسی کردنده کنند مسدود
ک مطالعه نشان داده شد که مصرف پودر پسته ی در

اهش کعث درصد) با 100درصد و 10(به صورت  یوحش
 ،کلسترول ،دیسریگل يرـــت تــر غلظـــیچشمگ

VLDL - کلسترول وLDL- کلسترول در خرگوشهاي
کلسترول سرم به -HDLحالیکه غلظت  در ،نر می شود

ولی در این تحقیق ، )5(یافته بودطور معنی داري افزایش 
     بررسی نشده است. پسته وحشی مکانیسم اثر

ر متابولیسم چربیها تاثیر پسته ب از عوامل موثر در
  دورهکه ـــطوریه د بـاشــمدت زمان تغذیه رژیمی می ب

روزه (کوتاه مدت) زمان کافی براي درك کلی  10غذایی 
روي متابولیسم کلسترول  بر اثرات رژیم غذایی

 باعث افزایش عواملی که نظر می رسده . ب)18(نیست
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 15در دوره  ئینی سرملیپوپروت کلسترول در فراکسیونهاي
، )19(مقادیر زیاد صمغ عواملی مثل دنمی شوروزه 
، اسیدهاي چرب )21(، اسیدهاي چرب ترانس)20(رزین

کمبود   ،)22(، اسیدهاي چرب اشباع)18(غیراشباع پلی
در متابولیسم  اثر مهاري عنصر روي و )24،23(مس
در دوره بلند مدت تحت تاثیر ، اما باشد )23(مس
، نوع )25(رولهاي گیاهیــاست و ات پکتینیــــترکیب

 )26-28(رب غیراشباع مونو ـــ، اسید چ)15(فیبر غذایی
ولنیک، ـــد لینــــد اولئیک، اسیـــاسی اًـــخصوص

نسبت  ،)30(اسید آرژنین ، آمینو)15،29(اسید لینولئیک
 )31(و محصوالت ترپنوئیدي )Lys/Arg)15خیلی پایین 

مذکور یعنی پارامترهاي  ،این رویه برعکس می شود
پسته وحشی  ،عالوه بر این موارد. می یابندکاهش 

و  )5(حاوي مقادیر باالیی اسیداولئیک و اسیدلینولئیک
و در این رابطه  اثبات شده  می باشد )18(معدنی  عناصر

ب کاهش فعالیت ـــسب می توانند واملـــع  اینکه 
کاهش  ، همچنینشوند. در این تحقیق )PAP )7آنزیم 

در  روزه و 60و  15ر هر دو دوره زمانی د PAPفعالیت 
مشاهده  مقدار تري گلیسرید موجود در کبد کاهش نتیجه
واسطه ه کاهش فعالیت آنزیم ب بخشی از احتماالًشد. 

در پسته است که اولئیک و لینولئیک وجود اسید هاي 
ایت ـــنهدر  و PAPباعث کاهش فعالیت آنزیم

 د.نشوی ي مدـــرید کبـــاهش میزان تري گلیســـک
با توجه به اینکه آنزیم فسفاتیدات  ،ابراینـــبن

مهم دارد و  یفسفوهیدروالز در تشکیل کبد چرب نقش
پسته وحشی می تواند باعث کاهش فعالیت آن و در 
نتیجه کاهش میزان سنتز تري گلیسرید کبدي در کوتاه 

می توان از پسته وحشی در  ،بلند مدت گردد مدت و
طریق جدا سازي و تخلیص اجزاء  درمان کبد چرب از

  موثر آن استفاده کرد.
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Phosphatidate Phosphohydrolase and 
Serum Lipids and Lipoproteins Profile 
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Abstract 
 
Introduction: Although the consumption 
of chemical drugs such as clofibrate and 
statins reduce serum lipids, they have 
undesirable side effects. So, at the 
present time the use of medicinal plants 
are preferred, because they are cheap, 
beneficially effective and of low 
undesirable side effects. The nuts of 
Anacardiace family have hypolipidemic 
effects on serum lipid profile by 
unknown mechanisms. 
 
Phosphatidate phosphohydrolase (PAP) 
is a key regulator enzyme in lipid 
metabolism. Therefore, the aim of this 
study is to determine effects of Pistacia 
khinjuk nut on PAP, serum lipid profile 
and liver content triglyceride in rats.  
 
Materials and Methods: Four groups of 
rats (n=6/group) were fed  with normal 
diet (control) or normal diet plus 10% 
pistachio nut powder for 15 and 60 days  . 
Then, PAP activity, triglyceride, total 
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL- 
cholesterol, VLDL- cholesterol, and liver 
content triglyceride were measured. 
 
Findings: Feeding rats with pistachio nut 
for 15 days had significant elevated 

cholesterol in all lipoprotein fractions 
and reduced liver content triglyceride 
(P< 0,05). Although, PAP activity 
reduced approximately 11%, it was not 
significant in control group (P>0,05). On 
the other hand, rats fed with pistachio 
nut for 60 days had no significant 
differences with control group in all 
lipoprotein fractions (P>0,05), whereas 
the liver content triglyceride 
significantly decreased(P<0,05). In 
addition, PAP activity also decreased 
nearly 16% with respect to control group.  
  
  
Conclusion: The data shows that in 
pistachio nut, there is one or some 
substances able to elevate cholesterol 
metabolism. Hence, for understanding 
the effect of pistachio nut on lipid 
metabolism, it is necessary to prepare 
alcohol and water extraction of pistachio 
nut and examine them. On the other 
hand, in long time, no significant 
affection was seen. This may be due to 
the effect of essential fatty acids of nut, 
linoleic and linolenic, that can reduce 
serum lipids. Considering the fact that 
PAP is involved in the formation of fatty 
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liver and also pistachio nut can result in 
reduction of liver content triglyceride by 
decreasing PAP activity in short and 
long courses, the pistachio nut can be 
used for the treatment of fatty liver 

through isolation and purification of 
effective components of it.  
 
Key words: pistachio nut, phosphatidate 
phosphohydrolase, triglyceride, 
cholesterol
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