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Abstract 
Background and Objective: The brain is exceptionally susceptible to 
oxidative stress that may be caused by a high cholesterol diet. 
Hypercholesterolemia and oxidative stress are the major risk factors for 
many diseases such as cognitive abnormalities and various central 
nervous system disorders. This study aimed to evaluate the antioxidant 
and enzyme modulation activities of hydro-alcoholic extract of 
Trachyspermum ammi in the brain homogenates of adult Wistar rats. 
Materials and methods: In this experimental study, 28 male rats in the 
weight range of 190-220 g were divided into four different groups 
including control, Control plus Ajwain extract, HF, and Ajwain extract-
treated high cholesterol-fed groups. Rats were fed a high-cholesterol diet 
(high-fat group) or a normal diet (control group) for eight weeks. The 
extract was injected intraperitoneally into rats at a dose of 250 mg/kg 
weight for three weeks once a day. The activity of butyrylcholinesterase 
(BChE), catalase (CAT), reduced glutathione (GSH), and reactive 
oxygen species (ROS) activities were measured by relevant kits in 
homogenous tissue of the rat brain. Finally, the results were analyzed by 
one-way ANOVA statistical test. 
Results: Our study showed that the levels of BChE, Catalase, GSH 
significantly reduced in the high-fat group compared to the control 
group after eight weeks and the ROS levels significantly increased in the 
high-fat group compared to the control (p<0.01). Levels of BChE, 
catalase and reduced glutathione were significantly increased compared 
to the high-fat group after treatment with Ajwain extract (p <0.01). 

Conclusion: Antioxidants and anticholinesterase inhibitors may 
provide appropriate therapies that improve oxidative stress and reduced 
cognitive function associated with neurodegenerative diseases.  
Keywords: Trachyspermum ammi (Ajwain), Oxidative stress, 
Cholinesterase, Hypercholesterolemia 
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 چکیده
در معرض استرس اکسیداتیو قرار  ایپرکلسترول مغز را به طور فزایندهرژیم  :و هدف مقدمه

دهد. افزایش کلسترول و استرس اکسیداتیو از فاکتورهای خطر اصلی برای بسیاری از بیماریها می
هدف از این . سیستم عصبی مرکزی است و انواع مختلف اختالالت از قبیل ناهنجاریهای شناختی

 هموژنه آبی الکلی زنیان دربافت اکسیدانتی و تنظیم آنزیمی عصارهای آنتیمطالعه ارزیابی فعالیته
 باشد.مغز موشهای نر ویستار بالغ می

موش آزمایشگاهی بزرگ نر در محدوده وزنی  82در این مطالعه آزمایشگاهی،  مواد و روشها:
و پرچرب +  گروه مختلف شامل کنترل، کنترل + عصاره زنیان، پرچرب گرم به چهار 882-092

پرکلسترول )گروه پرچرب( یا غذای نرمال )گروه  ها با رژیمعصاره زنیان تقسیم شدند. موش
کیلوگرم وزن بدن به  میلی گرم بر 852شدند. عصاره با دوز  تغذیهکنترل( به مدت هشت هفته 

 هایمدت سه هفته و روزی یک بار از طریق داخل صفاقی به موشها تزریق شد. فعالیت آنزیم
های اکسیژن گونه و( GSH) احیا گلوتاتیون، (CAT) کاتاالز (،(BChEکولین استراز  بوتیریل
انتها،  در. گیری شدها اندازههموژنه مغز موش های مربوطه در بافتتوسط کیت ROS)) غیرفعال

 آنالیز شد. آماری آنوای یک طرفه تستنتایج توسط 
یل کولین استراز، کاتاالز و گلوتاتیون احیا بعد از هشت مطالعه ما نشان داد که سطوح بوتیر نتایج:

به طور  ROSدر گروه پرچرب نسبت به گروه کنترل کاهش و سطوح  معناداری هفته به طور
سطوح بوتیریل کولین  (.p<20/2)یافته است  معناداری در گروه پرچرب نسبت به کنترل افزایش

یمار با عصاره زنیان به طور معناداری نسبت به گروه استراز، کاتاالز و گلوتاتیون احیا به دنبال ت
 (.p<20/2پرچرب افزایش یافته است )

ویژگیهای آنتی اکسیدانتی و آنتی کولین استرازی زنیان ممکن است روش درمانی  نتیجه گیری:
شناختی مرتبط با  داتیو و کاهش عملکردیکه از این طریق، استرس اکس مطلوبی ایجاد کند

 ی عصبی بهبود یابند.لیل برندهبیماریهای تح
 داتیو، کولین استراز، رژیم پرکلسترولیزنیان، استرس اکس ها:کلید واژه
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 های صحرایی نر دریافت کننده رژیم ...های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراژ در بافت مغز موشارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص

 مقدمه

در طول سالهای گذشته مصرف رژیم غذایی پرچرب در 
 است که این بین مردم به طور معناداری افزایش پیدا کرده

فرآیند منجر به مشکالت مختلفی ازجمله سندروم متابولیک 

ی خود موجب افزایش شده است. چاقی به نوبه و چاقی

شود می 2رول و دیابت نوع فشار خون، افزایش سطح کلست
اند که مصرف همچنین مطالعات مختلف نشان داده (.1،2)

برای ابتال به  میرژیم غذایی پرکلسترول فاکتور خطر مه

انواع دمانس از جمله دمانس عروقی و بیماری آلزایمر 

اثرات مرکزی روی فرآیندهای  همچنین .(3)باشد می

شود شناختی دارد و موجب نقص در حافظه و یادگیری می
کسب اطالعات جدید از محیط  یادگیری فرآیند .(4،5)

اطراف است و نگهداری و بازیابی این اطالعات حافظه 

شود. کاهش عملکرد سیستم کولینرژیک در مغز، نامیده می
های التهاب نورونی و افزایش استرس اکسیداتیو، واکنش

ای در اختالل حافظه ایفا افزایش کلسترول نقش عمده

. کاهش ناقل عصبی استیل کولین در شکاف (1)کند می

سیناپسی با کاهش کولینرژیک در مغز و به دنبال آن با 
باشد. شواهدی وجود دارند دال  کاهش شناختی همراه می

 با مستقیمیارتباط  های کولین استرازبر اینکه مهارکننده
بنابراین بازیابی سطح  ؛های شناختی دارندبهبود توانایی

استیل کولین از طریق مهار استیل کولین استراز و بوتیریل 

. بوتیریل (7)باشد می مؤثریکولین استراز، راه درمانی 

کولین استراز یک سرین هیدروالز است که قادر به 

باشد. بوتیریل کولین هیدرولیز کردن استرهای کولین می
ویژگیهای منحصر به فرد است که به طور  آنزیمی بااستراز، 

گسترده در سیستم عصبی توزیع شده است و در عملکرد 

. از سوی دیگر مغز، به (1)باشد می مؤثرنورونی بسیار 
علت مصرف زیاد اکسیژن، مقادیر باالی اسیدهای چرب 

-غیراشباع و رژیم غذایی پرچرب، وجود فلزهای اکسایش

کاهش فعال مثل آهن و مس و در مقابل، ذخایر ناچیز 
ر استرس اکسیداتیو بسیار آسیب پذیر اکسیدانتی در برابآنتی

ی افزایش سطوح استرس اکسیداتیو در نتیجه باشد.می

 دهد.ها رخ میاکسیدانها و کاهش سطوح آنتیاکسیدان
 Reactive oxygen species های اکسیژن غیرفعالگونه

(ROS)های داری هستند که توسط مسیر، ترکیبات اکسیژن

ها، سیب اکسیداتیو به پروتئینشوند و آمتابولیک تولید می

تولید خارج از حد و نامتعادل . کنندالقا می DNAو لیپیدها 

ممکن است موجب افزایش  غیرفعالاکسیژن  هایگونه

تواند منجر به مرگ نورونی استرس اکسیداتیو شود که می

از طریق القای آپوپتوز یا نکروزیس شود. مقاالت بسیاری 

غیرفعال و  اکسیژنهای د گونهحاکی از ارتباط بین تولی
عوامل  .(1،2،8،9)ی عصبی دارند اختالالت تحلیل برنده

حذف کننده اثرات مضر محصوالت اکسیداتیو، 

 سیستم آنزیمیشوند. اجزای اکسیدان نامیده میآنتی

اکسیدان مانند سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز، گلوتاتیون آنتی

غیر باشند و از اجزای از و گلوتاتیون ردوکتاز میپراکسید
روبین، توان آلبومین، یوریک اسید، بیلینیز مییمی آنز

 از .(9-11) و بتاکاروتن را نام برد C ویتامین، E ویتامین
مند به کشف عوامل درمانی جدیدی رو محققان عالقه این

اهان دارویی هستند. تولیدات گیاهی به طور معمول در گی
هستند و عوارض جانبی کمتری نسبت به می کمتر س

پیشگیری  ی درمان وداروهای شیمیایی دارند. توانایی بالقوه

باشد. داروهای گیاهی موضوع مطالعات بسیار گسترده می

اند که طبیعی کشف شده یمؤثرهدر واقع بسیاری از مواد 
. گیاه (2،9،12)باشند ژگیهای مختلف درمانی میدارای وی

( به عنوان  Ajwain ) یا  (Trachyspermum Ammi) زنیان
طعم دهنده و چاشنی در غذاهای مردم کشورهای مختلف 

شود. این گیاه به از جمله ایران، هند و پاکستان استفاده می

لحاظ پزشکی بسیار با ارزش است و در درمان انواع 

بیماریها در انسان و حیوان کاربرد دارد. گزارش شده است 

اکسیدانتی، ضدمیکروبی، ضد تیکه گیاه دارای فعالیتهای آن
 میی چربی و تنظیم فعالیت آنزیدرد، ضد سموم، کاهنده

( و کارواکارول (Thymolتیمول  .(12-11) باشدمی

(Carvacarol) باشند که ترپنوئیدهای اصلی گیاه زنیان می

کند. به عالوه فعالیت آنزیم کولین استراز را تنظیم می

های گیاه دارای ویژگیهای ضد افزایش چربی خون و دانه

. طبق اطالعات ذکر شده، (1)آنتی اکسیدانتی است 
ی آبی الکلی گیاه ی حاضر برای بررسی اثر عصارهمطالعه

کاتاالز، )های استرس اکسیداتیو بر روی آنزیم نزنیا
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و همکاران بازرگان  

و آنزیم بوتیریل کولین استراز در  ROSگلوتاتیون احیا(، 

ی مغز موش آزمایشگاهی بزرگ طراحی شده بافت هموژنه

 است.
 ها مواد و روش

این پژوهش یک مطالعه تجربی و آزمایشگاهی از نوع 

یوانی ح هایمداخله ای همراه با گروه شاهد بر روی مدل

پزشکی و  دانشکده بیوشیمیآزمایشگاه  باشد که درمی
با کد مصوبه  مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

 13955223 های پزشکی به شمارهکمیته اخالق در پژوهش

آزمایشگاهی سر موش  28 در این مطالعه از انجام شد.

خریداری شده از انستیتو  نر سفید، نژاد ویستار بزرگ

گرم استفاده شد.  192-222 در محدوده وزنور پاست
، در دمای کدهدانش مرکز پرورش و نگهداریدر  هاموش

با شرایط روشنایی و تاریکی  گرادسانتیدرجه  23تا  21

تایی در هر قفس قرار داده  7تا  5ی هاطبیعی در گروه
آزادانه به آب لوله کشی و غذای  ات به طورشدند. حیوان

شرکت خوراك دام پارس شده از  تهیه ،مخصوص موش
دسترسی داشتند. روش نمونه گیری تصادفی و ابزار 

تجربی بود. متغیرهای  هاآزمایششامل  هاگردآوری داده

 .آورده شده است 1-3مورد مطالعه در جدول 

نر به  بزرگ آزمایشگاهی سر موش 28در این مطالعه 
 هایبه ترتیب گروه گروه مساوی 4صورت تصادفی به 

 ، زنیان وشم کنترل )تحت رژیم غذایی پرچرب( ،نترلک
رژیم غذایی پرچرب و نیز عصاره  تیمار با گروه تحت

ذای زنیان غکنترل و  های. به گروهتقسیم شدند زنیان

به دو گروه دیگر به  و هفته داده شد 8معمولی به مدت 
 %1( کلسترول High Fatهفته غذای پر کلسترول ) 8 مدت

هفته به  8. پس از (17) شد داده %25/2و اسیدکولیک 

 با غلظت زنیانهای غیر از کنترل و شم کنترل عصاره ه گرو

mg/kg 252  تزریق  به طور داخل صفاقی هفته 3به مدت

تا و برای گروه شم کنترل فقط غذای پرکلسترول  شد

 ه شد.انتهای سه هفته ادامه داد
و انتهای زمان تزریق با رژیم پرچرب  تغذیهدر انتهای زمان 

انجام گرفت و  هالیه موشگیری از چشم کخون هاعصاره
جهت انجام آزمایشات  هاسرم هاینمونه پس از سانتریفوژ،

 چربی، در فریزر نگهداری شدند.

به روش ماسراسیون  زنیانستخراج عصاره آبی الکلی ا

پودر دانه خشک  گرم 122در این روش  .(18) انجام شد
میلی لیتر حالل متانول خیسانده شده و  522 درگیاه زنیان 

با  1 توسط کاغذ صافی واتمن شماره ساعت 72بعد از 

و با استفاده از دستگاه بن  فیلتر شده میکرومتر 152قطر 

درجه آب آن جدا گردید. سپس عصاره  72ماری در دمای 
پودر خشک عصاره تا زمان انجام  لیوفیلیزه تهیه شده و

 ،19) درجه در یخچال نگهداری شد 4 آزمایشات در دمای

22). 

 ند ودی اتیل اتر بیهوش شد با هابعد از اتمام کار، موش

توسط گیوتین جدا و مغز به طور کامل از  اتسر حیوان
با استفاده از  مغز هموژنه بافت .جمجمه خارج گردید

روش کار به این صورت بود دستگاه هموژنایزر تهیه شد. 

 9/2نرمال سالین  و سپس شد توزین مغز ابتدا بافت که

و  شد اضافه آنهر بافت مغزی به درصد متناسب با وزن 

در  5222به مدت دو دقیقه با دستگاه هموژنایزر با دور 
محلول هموژنیزه شده،  مجدداً دقیقه هموژنیزه گردید و

در دقیقه و به  3222سانتریفوژ یخچال دار با دور  توسط

جلوگیری از  به منظوردقیقه سانتریفوژ شد.  5مدت 
 4 در دمای باال تمامی مراحلها، ها و پروتئینتخریب آنزیم

. پس از انجام صورت گرفته شد گرادسانتیدرجه 
جدا و  محتویاتسانتریفوژ، محلول رویی شفاف از بقیه 

درون میکروتیوب دو سی سی جمع آوری شد و از این 

و  ROSکولین استراز،  فعالیت آنزیم محلول برای سنجش
 .(21)گردید کاتاالز و گلوتاتیون استفاده 

تواند نشانه میفعالیت آنزیم کولین استراز اختالل در 
نقصان وسیع سیستم کولینرژیک مغز باشد. برای 

 الماناز روش  گیری فعالیت بوتیریل کولین استراز،اندازه

Ellman  میلی لیتر از  4/2به طور خالصه  شود،میاستفاده

میلی  1/2به کووت حاوی  محلول هموژن بافتی رقیق شده
 122، سپس شدموالر( اضافه  8pH= ،1/0فر فسفات )لیتر با

به فوتوسل اضافه  DTNB المنمیکرو لیتر از واکنشگر 

 نانومتر 412 طول موج و سپس جذب نوری در گردید

 22دقیقه، جذب را صفر و  2پس از گذشت  و شده قرائت
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 . تغییرات جذب درگردیدمیکرو لیتر سوبسترا به آن اضافه 

المن  روشو بر اساس  شده دقیقه ثبت 12دقیقه تا  هر دو

 .(21) میزان فعالیت کولین استراز محاسبه گردید
 دی غیرفلورسانس، با رنگ لیپوفیلیک ROSسطوح 

که به صورت غیر فعال از ) کلروفلورسین دی استات،

درون  های ROSکند در حضور میغشای سلولی عبور 

دی -2،7استراز درون سلولی به  هایسلولی توسط آنزیم
، (کندمیکلروفلورسین شکافته و ایجاد فلورسانس 

 میکرو 12که  بود شد. روش کار به این صورت گیریاندازه

 12تر از دی کلروفلورسین دی استات با غلظت لی

میکرولیتر از هموژنه بافتی اضافه شد و  152به  میکروموالر

درجه  37دقیقه در دمای  42محلول مخلوط به مدت 
میزان فلورسانس  و گردیدو در تاریکی انکوبه  گرادسانتی

نانومتر نشر اندازه  525)جذب( و  نانومتر تحریک 488در 

 .(22) گیری شد

( با روش CATگیری فعالیت آنزیم کاتاالز )اندازه

نانومتر انجام شد. در  242اسپکتروفوتومتری درطول موج 
این روش، آنزیم کاتاالز نمونه با تجزیه پراکسید هیدروژن 

نانومتر  242سبب کاهش جذب این ماده در طول موج 

تفاوت جذب در واحد زمان، فعالیت آنزیم  از و شودمی
یک واحد کاتاالز بر طبق تعریف،  .گرددمی گیریاندازه

 2O2Hموجب تجزیه یک میکرومول  که است آنزیمیمقدار 
 .گرددگراد میدرجه سانتی 25در مدت یک دقیقه در دمای 

که خود  =7pHمول بافر فسفات با  25/2شامل  هامعرف 

موالر  1/2با غلظت  4HPO2Kمیلی لیتر از  4/15 شامل نیز
که  بودموالر  1/2با غلظت  4PO2KHاز  میلی لیتر 1/9و 

 همچنین .رسدمیمیلی لیتر  52با آب مقطر به  آن حجم
 فسفات بافر( در %32موالر ) 259/2پراکسید هیدروژن 

روش کار تهیه گردید. طبق  7مساوی  pHموالر با  25/2

میلی لیتر  1میلی لیتر معرف و  9/1ابتدا در داخل کووت، 

 5 به مدتو  اضافه شد موالر 259/2پراکسید هیدروژن 
میلی لیتر از هموژنه بافتی  1/2دقیقه آن انکوبه، سپس 

نانومتر  242و تغییرات جذب در طول موج  شداضافه 

 .(23)ثبت گردید دقیقه  2برای 

میلی لیتر از مایع  1/2 جهت سنجش گلوتاتیون احیا شده

 2/8تریس بافر ) M 2/2میلی لیتر از  3/2رویی بافت با 

pH= میلی لیتر از  22/2( وM DTNB 21/2  در لوله
میلی لیتر  58/1 این مخلوطبه  گردید وآزمایش مخلوط 

میلی لیتر اضافه شد. یک واکنشگر  2 حجم تامتانول مطلق 

( نیز DTNBون نمونه( و یک نمونه خالی )بدون خالی )بد

دقیقه  5های آزمایش هر ای مشابه آماده شد. لولهبه شیوه
 دقیقه ساکن شدند و سپس 32و به مدت  دتکان داده ش

 15به مدت  RTدور در دقیقه در  3222 دوردر  هالوله

 412دقیقه سانتریفوژ شدند. جذب نوری در طول موج 

رنگ به دست آمده به مدت یک  .نانومتر سنجیده شد

 .(24) ساعت پایدار است
بیان شدند. در مورد  Mean ± SEMبه صورت  هادادهمیتما

 درنتایج از آزمون آماری پارامتریک آنووای یکطرفه و 

دار از آزمون توکی استفاده شد. آنالیز ف معنیاختال صورت

در برنامه سیگما استات انجام شد. جهت  هاآماری داده

رسم نمودارها از برنامه اکسل استفاده گردید. در مورد کلیه 
 دارمعنیبه عنوان سطح  p <25/2اختالف در سطح  هایافته

 در نظر گرفته شد.

 

 نتایج
بعد از هشت هفته سطوح پروفایل چربی را  1جدول 

دهد. همانطور که تغذیه با رژیم پرکلسترول نشان می
با رژیم پرکلسترول به مدت هشت  تغذیه شودمیمشاهده 

هفته سطوح تری گلیسیرید، کلسترول تام و کلسترول 

LDL  را در گروه پرچرب نسبت به گروه کنترل افزایش و

گروه به  را در گروه پرچرب نسبت HDLسطح کلسترول 

ترل کاهش داده است. تیمار گروه پرچرب با عصاره کن

به  Cدر مقایسه با گروه  Dرا در گروه  HDLزنیان سطح 

از سوی دیگر سطوح  طور معناداری افزایش داده است.

 Dدر گروه  LDLتری گلیسرید، کلسترول تام و کلسترول 
 کاهش معنادار داشته است. Cدر مقایسه با گروه 
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و همکاران ازرگانب  

 مختلف هایگروهیل چربی در سطوح پروفا -1 جدول

 گروه حیوانی

 نوع چربی 

 کنترل
A 

 زنیانکنترل+

B 

 رژیم پرچرب

C 

 زنیانرژیم پرچرب+

D 

 12/8±222/12 11/8±3/183 *11/3±5/233 **57/8±1/225 (mg/dl) گلیسیریدتری 

 9/1±8/73 4/1±44/72 *87/2±24/91 **11/2±23/83 (mg/dl) تام کلسترول

 HDL (mg/dl) 13/2±8/12 31/2±28/74 *24/1±25/21 **32/1±8/41 کلسترول

 LDL(mg/dl) 55/2±7/42 11/1±4/37 *51/2±9/51 **82/1±3/47کلسترول 

 در مقایسه با گروه پرچرب  p<21/2**کنترل، در مقایسه با   p<25/2*   در هر گروه( n=7.)است شده ارائه Mean ± SEMها به صورت داده
 

 

وط به فعالیت آنزیم بوتیریل کولین نتایج مرب 1نمودار 
 های( در بافت هموژنیزه هیپوکمپ موشBChEاستراز )

 گروه دهد. این پارامتر درمیمختلف را نشان  هایگروه
کنترل تحت تیمار با زنیان افزایش معناداری نسبت به گروه 

پرچرب کاهشی بارز و  و در گروه (>21/2p)کنترل دارد 
 شودمشاهده میگروه کنترل در مقایسه با  دارمعنی

(21/2p<) .گروه پرچرب تیمار شده با زنیان افزایش 
فعالیت این آنزیم را در مقایسه با گروه پرچرب  معنادار

در گروه پرچرب  مؤلفهو این  (>21/2p) دهدمی نشان
تحت تیمار با زنیان  نسبت به گروه کنترل دارمعنیکاهش 

 .(>21/2p) دارد
 

 
 
 

 
 

 مختلف هایفعالیت بوتیریل کولین استراز در گروه نتایج به دست آمده از میزان .1نمودار 

 

** :21/2>p نسبت به گروه کنترل 

$$ :21/2>p نسبت به گروه پرچرب 

## :21/2>p نسبت به گروه کنترل + زنیان 
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( مربوط (AFU نتایج مربوط به شدت فلورسانس 2 نمودار
به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در  ROSمیزان به 

مختلف را  هایگروه هایبافت هموژنیزه هیپوکمپ موش
و پرچرب تیمار  پرچرب دهد. این پارامتر در گروهمینشان 

 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادارشده با زنیان 
 .(p<21/2) دهدمینشان  تحت تیمار با زنیان

 

 
 مختلف هایبه عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در بافت هموژنیزه هیپوکمپ در گروه ROSمربوط به میزان  (AFUشدت فلورسانس ) .2نمودار 

## :21/2>p کنترل + زنیان نسبت به گروه 
 

نتایج مربوط به میزان گلوتاتیون احیا در بافت  3نمودار 
مختلف را نشان  ایهگروه هایهموژنیزه هیپوکمپ موش

در این پارامتر  دارمعنیکاهش در گروه پرچرب  دهد.می
و در گروه  (p<21/2)مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد 

دار در  اپرچرب تیمار شده با زنیان نیز یک افزایش معن

به عالوه . (p<21/2)مقایسه با گروه پرچرب وجود داشت 
ا زنیان های پرچرب و پرچرب تحت تیمار بدر گروه

کاهش معنا دار نسبت به گروه کنترل تحت تیمار با زنیان 
 .(p<21/2)شود مشاهده می

 

 
 مختلف هایدر بافت هموژنیزه هیپوکمپ در گروه (GSHگلوتاتیون احیا ) میزان :3نمودار 

** :21/2>p 21/2: $$ نسبت به گروه کنترل>p 21/2: ## نسبت به گروه پرچرب>p ل + زنیاننسبت به گروه کنتر 
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و همکاران بازرگان  

 

کاتاالز که شاخصی  آتزیم نتایج مربوط به فعالیت 4 نمودار
باشد در می میاز سیستم دفاع آنتی اکسیدان از نوع آنزی

مختلف را  هایگروه هایبافت هموژنیزه هیپوکمپ موش
در گروه  شودهمانطور که مشاهده می دهد.مینشان 

با گروه در مقایسه  دارمعنیکاهش پرچرب این پارامتر 

. به عالوه فعالیت این آنزیم (p<21/2) دهدمیکنترل نشان 
در گروه پرچرب تحت تیمار با زنیان در مقایسه با گروه 

و  (p<21/2) دهددهد میمینشان  دارمعنیپرچرب افزایش 
در گروه پرچرب نسبت به گروه کنترل تحت تیمار با زنیان 

 .(p<21/2) دهدمی شودکاهش معنا دار دیده می
 

 

 
 

 مختلف های: میزان فعالیت کاتاالز در بافت هموژنیزه هیپوکمپ در گروه4نمودار 

** :21/2>p 21/2: $$ نسبت به گروه کنترل>p 21/2: ## نسبت به گروه پرچرب>p نسبت به گروه کنترل + زنیان 

 

 

 بحث
سه  از ریسک فاکتورهای عمده افزایش کلسترول خون

، افزایش یماریهای قلبی و عروقیآترواسکلروز و ب اختالل
تواند این اثر را از میباشد که می فشارخون و انواع دیابت

آزاد اکسیژن و پراکسیداسیون  هایطریق تولید رادیکال
 .(3) لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از آن اعمال نماید

دهد که التهاب نورونی و استرس اکسیداتیو نتایج نشان می
5 3) شودها به نواقص شناختی منجر میدر هیپوکامپ موش

ی دفاعی بدن هامکانیسم ها. در مقابل آنتی اکسیدان(57 1
هستند که در حفظ وضعیت کاهش و  هادر برابر اکسیدان

ی های فعال و برقراری تعادل بین واکنشهاحذف گونه
میزان . دکننمیایفا  را مهمیکاهش در بدن نقش  -اکسایش

تعادل سیستم آنتی اکسیدانی در برابر عوامل اکسیدان از 
ی آنتی اکسیدان در هاطریق سنجش میزان فعالیت آنزیم

مانند کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز یا تعیین مقدار  بدن
 هامحصوالت ناشی از پراکسیداسیون لیپیدها و پروتئین

از منابع غنی آنتی اکسیدان  .(511 59 2)قابل بررسی است 
 زنیانتوان به گیاهان دارویی اشاره نمود. گیاه میبرون زاد 

از کهن ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی 
ایران و ملل مختلف با دارا بودن خواص ضدالتهابی، 

و فشارخون و اثراتی بر سیستم  میضدمیکروبی، ضدآریت
. با توجه به اهمیت (15-12) باشدمیعصبی و تولیدمثلی 

استرس اکسیداتیو ناشی از آن و البته  و لیپیدمیدیس 
محدودیت مطالعات انجام شده، هدف از این مطالعه 

بر روی زنیان  گیاه عصاره آبی الکلی بررسی اثر
استرس اکسیداتیو و کولین استراز در بافت  هایشاخص

 باشد.میول رژیم پرکلستر کننده دریافت هایمغز موش
نتایج این مطالعه نشان داد فعالیت آنزیم بوتیریل کولین 
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 هایدر بافت هموژنیزه هیپوکمپ موش (BChEاستراز )
در  دارمعنیصحرایی در گروه پرچرب کاهشی بارز و 

و  Van Lithکه با مطالعات مقایسه با گروه کنترل داشت 
نشان ی خود باشد. آنها در مطالعهراستا میهمکاران هم

دادند که رژیم غذایی پرکلسترول فعالیت آنزیم بوتیریل 
را در سرم خون موش آزمایشگاهی بزرگ کولین استراز 

بنابراین یاقته آنها به این نتیجه رسیدند که  ؛دهدکاهش می
 .(25)بوتیریل کولین استراز در متابولیسم لیپید درگیر است 

توانست زنیان  عصاره رژیم پرچرب با هایدرمان موش
فعالیت این آنزیم در مقایسه با  دارمعنیموجب افزایش 

و  Asif, Hafiz . نتایجی که با مطالعاتگروه پرچرب گردد
همکاران مطابقت دارد. آنها در بخشی از این مطالعه فعالیت 

 ROSمیزان  .(12)زنیان را نشان دادند  گیاه آنزیمیتنظیم 
 پرچرب هایبه عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در گروه

که با  نشان داد در مقایسه با گروه کنترل دارمعنی افزایش
و همکاران مطابقت دارد. آنها  Amin, K. Aمطالعات 

با رژیم  های تغذیه شدهاختالل اکسیداتیو در مغز موش
پرچرب را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

ی حیوان با رژیم پرچرب به علت فعالیت مسیر تغذیه
بیوشیمیایی و تسریع لیپید پراکسیداسیون به طور معناداری 

میزان گلوتاتیون  .(1)شود می ROSباعث افزایش سطوح 
در مقایسه با گروه  ی معناداردر گروه پرچرب کاهش احیا

باعث  زنیانپرچرب با  هایکنترل داشت و درمان موش
این پارامتر در مقایسه با گروه پرچرب  معنادار افزایش
فعالیت کاتاالز نیز که شاخصی از سیستم دفاع آنتی گردید. 

 باشد در گروه پرچرب کاهشمی میآنزی اکسیدان از نوع
به عالوه فعالیت  .در مقایسه با گروه کنترل نشان دادمعنادار 

در گروه پرچرب تحت  هااین آنزیم پس از درمان موش
در مقایسه با گروه پرچرب یک افزایش  زنیانتیمار با 

ای نشان و همکارانش طی مطالعه Kim .نشان داد معنادار
آنتی اکسیدانتی کاتاالز و گلوتاتیون احیا  دادند که فعالیت

در گروههای دریافت کننده رژیم پرچرب کاهش معنادار 
. (9)ی حاضر است. یافته است که هم راستا با مطالعه

مطالعات مختلفی در رابطه با اثرات آنتی اکسیدانتی گیاه 
و  Goswami, Nزنیان انجام شده است. در این رابطه 

های آزاد گیاه زنیان و همکاران پتانسیل جاروبگری رادیکال
نها نشان دادند که این گیاه دارای رازیانه را بررسی کردند. آ

باشد که ناشی از پلی خواص آنتی اکسیدانتی قوی می
های موجود در گیاه است و سلولها را از آسیب ناشی فنول

ی . در مطالعه(21)کند میهای آزاد محافظت از رادیکال
و همکاران اثر گیاه زنیان را روی تومور  Singh, Aدیگر 

ی موش مورین بررسی کردند و اپیتلیال پوست و معده
در  نشان دادند که میزان گلوتاتیون ردوکتاز و کاتاالز

گروههایی که عصاره دانه گیاه زنیان دریافت کرده بودند 
نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. افزایش فعالیت 
کاتاالز و گلوتاتیون احیا در این ازمایش پس از تزریق 

رود به علت قابلیت سمیت زدایی عصاره عصاره، انتظار می
ل های غیرفعاگیاه زنیان در حذف و سمیت زدایی گونه

های غیرفعال باشد که منجر به اکسیزن و سایر متابولیت
 .(27)شود حفاظت بر علیه استرس اکسیداتیو می

 

 نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که سطوح بوتیریل کولین استراز،  
ز و گلوتاتیون احیا بعد از هشت هفته به طور کاتاال

معناداری در گروه پرچرب نسبت به گروه کنترل کاهش و 
به طور معناداری در گروه پرچرب نسبت به  ROSسطوح 

سطوح بوتیریل کولین استراز،  کنترل افزایش یافته است.
کاتاالز و گلوتاتیون احیا به دنبال تیمار با عصاره زنیان به 

 داری نسبت به گروه پرچرب افزایش یافته است.طور معنا
ی گیاه الکلی دانه-آبی توان اعالم کرد که عصارهمیبنابراین 

تواند اثرات آنتی اکسیدانتی و حفاظت عصبی زنیان می
پتانسیل درمانی مناسب این  داشته باشد و پیشنهاد کننده

گیاه به دنبال اختالالت ناشی از افزایش کلسترول خون 
 باشد. می
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