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 چکیده
ها با افزایش  است. این بیماری یافته آترواسکلروز طی سال های اخیر افزایشعروقی از جمله  -های قلبی بیماری مقدمه:

باشند. گیاهان اسپند و دارفلفل به عنوان کاهنده چربی های خون در طب سنتی  ( مرتبط میLDLسطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین)
میزان کلسترول، بر را  دارفلفل و اسپند اهانیگاتانولی  ثر عصارهابر آن بود که مطالعه حاضر این راستا مورد استفاده قرار می گیرند، در 

 . دهدخون مورد بررسی قرار  VLDLو  LDL ،HDLتری گلیسرید، 

به یک گروه کنترل و سه گروه مورد آزمایش تقسیم  NMRIموش های کوچک نر نژاد  در این تحقیق ها: مواد و روش

عصاره هیدروالکلی گیاه گروه دوم ، (mg/kg02 )حدودگرم/لیترمیلی 022عصاره هیدروالکلی گیاه اسپند با غلظت  گروه اولشدند. 
 (mg/kg02 )حدودترکیب این دو عصاره را با همین غلظتگروه سوم و  (mg/kg02 )حدودگرم/لیترمیلی 022دارفلفل با غلظت 

 کالریمتریجهت سنجش فاکتورها در سرم از روش روز بود.  02دوره تیمار دریافت کردند.  روزانه به صورت محلول در آب آشامیدنی
  تست توکی تجزیه و تحلیل شدند ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و استفاده و داده

افت در هر سه گروه دری  LDLدر سطح کلسترول و( P<0.05)با توجه به داده ها، کاهش معنی داری :یافته های پژوهش

چنین ترکیب هر دو عصاره باعث کاهش  کننده عصاره گیاهان اسپند، دارفلفل و ترکیب هر دو نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. هم
LDL یک از این گیاهان به تنهایی شدند ولی در میزان نسبت به عصاره هرHDL گلیسرید و  ، تریVLDL  محاسبه شده اختالف

 معنی داری مشاهده نگردید. 

گیاهان اسپند و دارفلفل در این پس از کاربرد عصاره سرم  LDLبا توجه به کاهش میزان کلسترول و  گیری:نتیجهبحث و 

 پیشنهاد شوند.  LDLاین ترکیبات می توانند به عنوان ترکیبات کاهنده کلسترول و تحقیق، 
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 مقدمه
با توجه به کاربرد مجدد گیاه درمانی در اکثر 
کشورهای پیشرفته دنیا و وجود منابع غنی از گیاهان 
دارویی در ایران به لحاظ تنوع آب و هوایی و گسترش 

که در  یپوشش گیاهی موجود، لزوم تحقیق روی گیاهان
طب سنتی به عنوان کاهنده چربی خون توصیه شده 

علل مرگ و ترین  اند، احساس می گردد. یکی از شایع
 عروقی آترواسکلروز می باشد که-میر در بیماران قلبی

به باال بودن میزان  ،ترین عوامل ایجادکننده آن از مهم
(. 2،0)شده استلیپوپروتئین های خون اشاره  لیپیدها و

ین برنامه های درمانی برای کنترل هیپرلیپیدمی بر ا بنا
اکسیداسیون  ها، با مهار اکسیدانضروری است. آنتی 

LDL  در پیشگیری از بیماری آترواسکلروز نقش
  (.0)دارند

در طب سنتی دو گیاه اسپند و دارفلفل دارای کاربرد 
که هر دو  داده اندو مطالعات نشان  می باشندداروئی 

(. 0،4)دخاصیت آنتی اکسیدانی هستن این گیاهان دارای
( از خانواده گیاه فلفل Piper longumگیاه دارفلفل)

آلکالوئید  یگیاه دارفلفل حاوی تعداد زیاد(. 4)می باشد
و ترکیبات وابسته است. پیپرین و ایپرونالین از آلکالویید 
های مهم این گیاه می باشند که دارای خاصیت آنتی 

 harmalaپند)ـــاس یاهـــگ(. 4)تندــیدانی هسـاکس
Peganum ) ترکیبات  و از خانواده زیگوفیالسه بودهنیز

اصلی آن چند آلکالوئید شامل هارمان، نورهارمان، 
باشد که به بتاکربولین ها  هارمین، هارمالین می

دارای خاصیت آنتی اکسیدانی نیز این گیاه (. 6)معروفند
و هارمالین  و اثرات آنتی اکسیدانی آن به هارمین است

مشاهده شده  (.7)شود موجود در عصاره نسبت داده می
که ترکیبات هارمین و هارمالین گیاه اسپند سرعت 

طور ه را در محیط آزمایشگاه ب LDLاکسیداسیون 
معنی دار کاهش می دهند که به دلیل ظرفیت باالیی 
این دو آلکالوئید در حذف رادیکال های آزاد است. اثر 

 این کاهش بیشتر از اثر هارمین می باشد. هارمالین در 
 یحاو فلفل که داده است نشان ییایمیش یزهایآنال
( یفنول ماده)نیسیکاپسا و اسانس د،یفالونوئ ن،یکومار

 در موجود نیسیکاپسا کیفارماکولوژ آثار از. باشد یم
 رهیذخ بافت از یچرب سمیمتابول کیتحر به فلفل اهیگ
 (G6PD)یکبد میآنز دو نیچن هماشاره شده است.  یا

 ،میآنزدو  نیا که کند یم فعال را پازیل نیپوپروتئیل و
 یم شفاف را پالسما و هیتجز را ها کرونیلومیش
 دیفالونوئ یدارا دارفلفل و اسپند اهیگ دو هر(. 8)دنکن

 یدیپیل کاهنده اثرات یاحتمال سمیمکان که می باشند
 کلسترول لیاست میآنز تیفعال کاهش دها،یفالونوئ

 مسئول که)یکبد یها سلول ترانسفراز لیآس
 ،(باشد یم آن رهیذخ و کلسترول ونیکاسیفیاستر

 ونیگلوتات لیمت یدروکسیه میآنز تیفعال کاهش
 یکبد یها رندهیگ تعداد شیافزا و زردوکتا A میکوآنز

و مشاهده می شود که  (0،22)گزارش شده است
می  یدانیاکس یآنت تیخاص یدارا دهایفالونوئ
 یآور جمع ییتوانا دهایفالونوئ رو نیا از (.22)باشند

 از ممانعت و دیسوپراکس و لیدروکسیه یها کالیراد
 (.20)ا هستنددار را دهایپیل ونیداسیپراکس

در طب  با توجه به کاربرد گیاهان اسپند و دارفلفل
سنتی، در این تحقیق به بررسی علمی اثر عصاره این 

چربی های خون پرداخته  گیاهان بر کاهش پروفایل
 شد.

 ها مواد و روش
در این تحقیق از موش های  :حیوانات مورد آزمایش

استفاده شد که در مرکز پرورش  NMRIسفید نر نژاد 
و  c° 0±00و نگهداری حیوانات در دمای محیط

حیوانات در شدند.  نگهداریدرصد  02-02رطوبت 
ساعت تاریکی  20ساعت روشنائی و  20شرائط 

حیوانات با غذای استاندارد موش  نگهداری می شدند.
 تغذیه می شدند.

گیاهان میوه و دانه  :نحوه تهیه عصاره هیدروالکلی
و سپس پودر نموده خشک را در سایه اسپند و دارفلفل 

گرم از پودر هر گیاه درون ارلن یک  022شدند. میزان 
اضافه گردید، به  درصد 72لیتری ریخته و به آن الکل 

گونه ای که سطح پودر را کامأل بپوشاند و پودر گیاه 
درآن غوطه ور گردد. سپس درب ارلن با نسکو فیلم 

ساعت در  70کامأل مسدود شد. ترکیب حاصل به مدت 
 20 طی این زمان، هر این وضعیت باقی ماند و در

ساعت یک بار ظرف محتوی ترکیب کامأل تکان داده 
بعد ترکیب حاصله با کاغذ صافی واتمن  شد. در مرحله

 درصد 72الکل  صاف شد. سپس به تفاله باقی مانده،
اف شد. سپس ــساعت ص 20اضافه شد و بعد از 
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محلول های صاف شده توسط دستگاه روتاری در دمای 
دور در  222درجه سیلیسیوس و سرعت چرخش  62

دقیقه تا یک سوم حجم اولیه تغلیظ شدند. محلول به 
طری دیش ریخته شد و بر روی هیتر بت آمده در دس

برقی با حرارت غیر مستقیم و شرایط استریل خشک 
. بعد از تغلیظ و خشک کردن عصاره، مقادیر مورد شد

 .نظر از آن جهت ساختن محلول خوراکی استفاده شد
سر  00در این آزمایش از  :های مورد آزمایش گروه

که به صورت موش کوچک آزمایشگاهی استفاده شد 
عصاره تایی تقسیم شدند.  6 گروه 0 تصادفی به

گیاهان اسپند و  هیدروالکلی میوه و دانه هر یک از
مخلوط با آب آشامیدنی با غلظت ذکر شده به  دارفلفل

گروه اول مدت سی روز، روزانه به موش ها داده شد. 
عنوان گروه کنترل، در طول آزمایش دارویی دریافت ه ب

 022وم عصاره گیاه اسپند را با غلظت نکرد. گروه د
. به (20)دریافت کرد (mg/kg02)حدودمیلی گرم/لیتر

میلی  022گروه سوم عصاره گیاه دارفلفل با غلظت 
و گروه  (20،24)داده شد(mg/kg02 )حدودگرم/لیتر

میلی  022 چهار عصاره گیاه دارفلفل و اسپند با غلظت
. در (24-20)(mg/kg02 )حدودگرم/لیتر دریافت کرد

پایان روز سی ام، حیوانات با اتر بی هوشی شده و خون 
ری از ناحیه بطن قلب انجام شد. جهت سنجش یگ

از  LDLو  HDLگلیسرید، کلسترول،  میزان تری
)کیت های اندازه گیری شرکت کالریمتریروش 

 زتوسطین VLDL زانیمیاورانطب)بیوتک( استفاده شد. 
 (.26)دیگرد محاسبه VLDL=TG/5 فرمول

محاسبات با  :اطالعات تجزیه و تحلیلروش 
طرفه برای مقایسه   استفاده از روش آنالیز واریانس یک

 Fانجام شد. بعد از هر  SPSSها توسط نرم افزار  گروه
ادامه  test Post hoc Tukeyدار، آنالیز به کمک  معنی

معنی دار فرض  24/2کمتر از  Pیافت. از لحاظ آماری 
 شد. 

 یافته های پژوهش
 (P<0.05)یکاهش معنی دار دهندهداده ها نشان 

سرم گروه دریافت کننده عصاره اسپند  LDLدر میزان 
 HDL در مورد. (P<0.05)بودنسبت به گروه کنترل 

سرم، تغییر معنی دار در گروه اسپند نسبت به گروه 
چنین در مورد تری گلیسرید  کنترل مشاهده نشد. هم

مشاهده شده در گروه عصاره اسپند نسبت نیز تغییرات 
میزان کلسترول سرم، در  .به گروه کنترل معنی دار نبود

گروه دریافت کننده عصاره اسپند، نسبت به گروه 
مورد  در. (P<0.05)نشان دادکنترل کاهش معنی داری 

نیز تغییرات مشاهده شده نسبت به  VLDL میزان
ده ها نشان داد داچنین  هم .گروه کنترل معنی دار نبود

در گروه دریافت کننده عصاره  یکه کاهش معنی دار
سرم نسبت به گروه کنترل  LDLدارفلفل، در میزان 

سرم، تغییر معنی  HDL. در مورد (P<0.05)وجود دارد
در گروه دریافت کننده عصاره دارفلفل نسبت به  یدار

چنین در مورد تری  هم. گروه کنترل مشاهده نشد
غییرات مشاهده شده در گروه عصاره گلیسرید نیز ت

در مورد  .دارفلفل نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود
در گروه  یمیزان کلسترول سرم، کاهش معنی دار

 نسبت به گروه کنترل وجود داشت عصاره دارفلفل
(P<0.05) . تغییرات مشاهده شده در میزانVLDL 

 هم. (P<0.05)نیز نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود
در میزان  یکاهش معنی دار نشان دهندهداده ها چنین 
LDL ،دارفلفل  -دریافت کننده عصاره اسپند گروه سرم

چنین کاهش  هم. (P<0.05)بودنسبت به گروه کنترل 
دو  سرم در گروه دریافت کننده ترکیب هر LDLمیزان 

عصاره نسبت به گروه دریافت کننده عصاره اسپند به 
میزان  عالوه بر این .(P<0.05)دتنهایی معنی دار بو

LDL  در گروه دریافت کننده  معنی داریسرم کاهش
دو عصاره نسبت به گروه دریافت کننده  ترکیب هر

نشان  اتمشاهد. (P<0.05)نشان داد دارفلفلعصاره 
 دو عصاره توان بیشتری در کاهش که ترکیب هر ندداد

، هر چند عصاره HDLدر مورد . دندار LDL میزان
دارفلفل و اسفند باعث افزایش آن شده بودند ولی این 

دارفلفل نسبت به -افزایش در گروه های آزمایشی اسپند
مقدار تری گلیسرید در . گروه کنترل معنی دار نبود

کاهش مشاهده شده ولی در گروه آزمایشی دریافت 
دارفلفل نسبت به گروه کنترل -کننده عصاره اسپند

در مورد میزان کلسترول سرم، کاهش  .معنی دار نبود
دارفلفل نسبت به گروه -معنی دار در گروه عصاره اسپند

تغییرات مشاهده شده در . (P<0.05)کنترل وجود داشت
سرم نیز نسبت به گروه کنترل معنی دار  VLDLمیزان 

 (.2 نبود)جدول شماره
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 دارفلفل و ترکیب هر دو عصاره بر مقدار سرمی، عصاره گیاهان اسپندقایسه تأثیر م .1 جدول شماره

 LDL ،HDL،VLDL  کلسترول و تری گلیسرید ، 
 تری گلیسرید

(Means±SD) 

 کلسترول

(Means±SD) 

VLDL 
(Means±SD) 

HDL 
(Means±SD) 

LDL 
(Means±SD) 

 چربی ها             
 گروه

 کنترل 0/2±42 0/0±2/00 0/2±8/22 0/2±2/00 0/0±8/40

 عصاره گیاه اسپند *0/2±8/08 4/2±2/00 0/2±2/0 *2/2±8/72 4/0±2/07

 عصاره گیاه دارفلفل *7/2±6/07 0/0±6/00 8/2±6/8 *0/0±2/66 0/0±4/00

7/0±6/04 8/2±6/60* 7/2±2/0 0/0±2/08 0/2±0/02* عصاره هر دو گیاه 

 *= P<0.05 (mg/dl) 

 

 

 نتیجه گیری وبحث 
این پژوهش، عصاره گیاهان  یافته هایبا توجه به 

 پایین دانسیته با لیپوپروتئین میزاناسپند و دارفلفل 
. دادند کاهش داری یمعن طور به را کلسترول و خون

 پپتیدها، پلی ها، الگیوپروتئین که دادند نشان محققان

 و فالونوئیدهاساکاریدها،  پلی ئیدها، آلکالوئیدها، استرو
 خاصیت توانند دارویی می گیاهان در موجود پکتین
تحقیقات  .(27)داشته باشندخون  یچرب دهنده کاهش

 یادیز اثر و نییپا تیسم یدارا دارفلفلنشان داده که 
 یاتانول عصاره. (20،24)باشد یم خون یچرب کاهش در
 ضد تیفعال که دارد یچرب ضد نقش دارفلفل وهیم

 ضد یتجار یدارو با سهیمقا قابل (in vivo)آن یچرب
 طوره ب نیپر یپ لیمت. (26)است Simastatin یچرب
 در یکبد کلسترول و سرم کل کلسترول یدار یمعن

می  کاهش را باال کلسترول یدارا یها موش
ثیر عصاره و ا. اطالعات بسیار کمی در زمینه ت(20)دهد

وجود مواد موثره گیاه اسپند بر میزان چربی های خون 
دارد. پژوهش ها نشان می دهد که عصاره آبی گیاه 
اسپند میزان لیپوپروتئین با دانسیته پایین در خون را 

 (.28)کاهش می دهد
 هم و ها اکسیدان آنتی مثبت اثرها،  بررسی رد

 در اکسیدانی آنتی خواص با ییدارو چنین گیاهان
 نتایج اساس بر .است شده گزارش خون کاهش چربی

 و دارویی گیاهان مطالعات محققین، از آمده دست به
 چربی ها، تحریک جذب کاهش باعث ها اکسیدان آنتی

 کلسترول دفع افزایش و صفرا طریق از کلسترول ترشح
 اند هداد نشان تحقیقات. (20)می شوند طریق مدفوع از

 شامل گیاهان در اکسیدانی آنتی ترکیبات که
  که دـــباش می کالوئیدهاـــآلو ها لیکوپن کاروتنوئیدها،

 
 های رادیکال از ناشی های آسیب از جلوگیری موجب

 حذف با ها  آنتی اکسیدان. (02،02)شوند می آزاد

 اختالالت در کاهش اکسیژن آزاد های رادیکال
 ثروم تیواکسیدا استرس از ناشی متابولیسمی

 تعدادی که دادند نشان محققین چنین هم. (00)هستند
 لیپوپروتئین ها، گلیکاسیون مهار باعث داروییگیاهان  از

 و چربی ها متابولیسم که در پروتئین هایی و آنزیم ها
 طریق باعث این از و شده دارند، نقش لیپوپروتئین ها

 (.00-04)می شوند سرم چربی های کاهش
 در موجود یهادیآلکالوئ داده که نشان قاتیتحق

 ایپرونالین دارای خاصیت و نیپریپ ژهیو به دارفلفل اهیگ
مشاهده شده که  نیچن هم (.4)هستند آنتی اکسیدانی

به دلیل ظرفیت ترکیبات هارمین و هارمالین گیاه اسپند 
 ،باالیی این دو آلکالوئید در حذف رادیکال های آزاد

ه را در محیط آزمایشگاه ب LDLسرعت اکسیداسیون 
اثر هارمالین در این  .دهند طور معنی دار کاهش می

  (.6،7)باشد کاهش بیشتر از اثر هارمین می
هر دو گیاه اسپند و دارفلفل دارای فالونوئید هستند 

مکانیسم احتمالی اثرات کاهنده لیپیدی فالونوئیدها، که 
کاهش فعالیت آنزیم استیل کلسترول آسیل ترانسفراز 
سلول های کبدی)که مسئول استریفیکاسیون کلسترول 
و ذخیره آن می باشد(، کاهش فعالیت آنزیم هیدروکسی 

ردوکتاز و افزایش تعداد  Aمتیل گلوتاتیون کوآنزیم 
فالونوئیدها دارای  .(22)باشدگیرنده های کبدی می 
از این رو  .(20)نیز هستندخاصیت آنتی اکسیدانی 

فالونوئیدها توانایی جمع آوری رادیکال های 
هیدروکسیل و سوپراکسید و ممانعت از پراکسیداسیون 

 نشان پژوهش کی از حاصل جینتا. (06)لیپیدها را دارند
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 یدیفالونوئ باتیترک که است بوده مطلب نیا دهنده
هورمون ها  .(07)باشند یم یتواستروژنیف خواص یدارا

بر تنظیم میزان کلسترول خون موثرند. استروژن ها 
کلسترول خون را کاهش می دهند. به همین دلیل قبل 
از یائسگی در زنان کلسترول پالسما کمتر است و در 
مردان کلسترول خون باالتر از زنان است. پس یکی از 

توسط این گیاهان را می دالیل کاهش چربی خون 
 ها نیز نسبت داد. توان به خواص فیتواستروژنی آن

که ماده کاپسایسین موجود در دارفلفل چنین  هم
. این موجب کاهش چربی خون می شودفنولی است 

سبب تحریک متابولیسم چربی و فعال  ماده می تواند
و لیپوپروتئین لیپاز  G6PD کردن آنزیم کبدی

. (0)شود)شیلومیکرون ها را تجزیه و پالسما را شفاف( 
 می افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپازچنین باعث  هم

رید موجود در که واسط هیدرولیز تری گلیس شود 
یافته های این تحقیق نشان داد  .شیلومیکرون می باشد

را  LDLکه عصاره گیاه اسپند میزان کلسترول و 
چنین عصاره گیاه دارفلفل نیز کاهنده  ش داد. همکاه

بود. عالوه بر این کاربرد هر  LDLمیزان کلسترول و 

دو عصاره اثر کاهندگی بیشتری نسبت به کاربرد هر 
احتماالً عصاره گیاهان عصاره به تنهایی داشت. 

خون و  LDLدارفلفل و اسپند به دو روش یکی کاهش 
می توانند از  LDL دیگری جلوگیری از اکسیداسیون

بروز آترواسکلروز جلوگیری نمایند و عصاره هر دو با 
  ثیر بیشتری در این زمینه دارند.اهم ت
 دارفلفل و اسپند عصاره که نیا به توجه با
 یم شنهادیپ است،یی ایمیش متعدد باتیترک اتیمحتو

 در آن فعال باتیترک وی جداساز آنی اجزا شود 
 قراری بررس مورد حاضر قیتحق با مشابهیی ها  پژوهش

 و سلول درسطحی شتریب مطالعاتچنین  هم .رندیگ
 بهتر درکی برای سلول داخلی رسان امیپی رهایمس

بر پروفایل های  دارفلفل و اسپند عصاره اثر سمیمکان
 .شود  انجاملیپیدی 

 سپاسگزاری
نویسندگان از همکاران دانشگاه بدین وسیله 

های بی   همکاریخوارزمی و دانشگاه رازی جهت 
 دریغشان نهایت تشکر را دارند.
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Abstract 

Introduction: In recent years, coronary-

heart diseases including atherosclerosis 

have been a large outbreak. These diseases 

are associated with increasing low density 

lipoprotein (LDL). Since Peganumharmala 

and Piper longum plants are used as 

decreasing the blood lipid profiles in 

traditional medicine. So, in the present 

study the effect of ethanolic extracts of 

Peganumharmala and Piper longumwere 

was considered on the cholesterol, 

triglyceride, LDL, HDL, VLDL in mice 

blood.  

 

Materials & methods: In this study, male 

NMRI mice were divided into a control 

group, and three experimental groups. The 

first treatment group perceived the extract 

of Peganumharmala with 200 mg/lit 

concentration(40mg/kg 

approximately)daily. The second group 

perceived the extract of Piper longum with 

200 mg/lit concentration in drinking 

water(40mg/kg approximately) daily and 

the third group perceived daily the 

combination of both extracts with 200 

mg/lit concentration in drinking water 

(40mg/kg approximately). Treatment period 

was 30 days. The factors in the serum were 

measured via Colorimetric method. The 

obtained data were analyzed by SPSS 

software (ANOVA and Tukey tests). 

 

Findings: According to data, a significant 

decreasing (p<0.05) in cholesterol and LDL 

levels in each of three groups comparing to 

the control group were observed. Also, the 

combination of two extract caused the 

decreasing LDL level toward the extract of 

each of these plants loneliness, but no 

significant differences in the level of HDL, 

triglyceride and calculated VLDL were 

observed.  

 

Discussion & conclusions: Due to the 

decreasing of the rate of cholesterol and 

LDL of the serum in this research, 

Peganumharmala and Piper longum plants 

have been probably decreasing LDL and 

cholesterol. 

 

Keywords: Peganumharmala, Piper longum, 

HDL, LDL, Cholesterol 
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