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چکیده

گیاهان دارویی منبع بالقوه ای محس�وب می ش�وند که به منظور کش�ف ترکیباتی که دارای اثرات ارزش مند دارویی هس�تند ،مورد توجه
می باش�ند .به منظور بررس�ی اثرات عصاره های برگ انجیر ( )Ficus caricaبر ترش�ح و محتوای تری گلیسرید ،از عصاره های مختلف برگ
انجیر هیدروالکلی (متانولی) ،کلروفرمی ،اتردوپترولی ،کلروفرم آبی و اتردوپترول آبی) در کش�ت س�لول  HepG2استفاده شد .در آزمایش
های انجام ش�ده ،مشخص ش�د که عصاره های کلروفرمی و اتر دوپترولی ،سمی بودند و به همین دلیل از مطالعه حذف شدند .سپس غلظت
های مختلف از عصاره هیدروالکلی ( 0/08 ،0/05 ،0/03میلی رم بر میلی لیتر) عصاره کلروفرم آبی ( 0/15 ،0/1 ،0/07میلی گرم بر میلی لیتر)
و عصاره اتر دو پترول آبی ( 0/13 ،0/1 ،0/08میلی گرم بر میلی لیتر) در حالت پایه و تحریک شده با گلوکز به محیط کشت اضافه و مدت 48
ساعت انکوبه شدند .در حالی که گلوکز به طور معناداری موجب تحریک ترشح تری گلیسیرید ( 201±2/1میلی گرم بر دسی لیتر) در برابر
حالت پایه ( 76/2± 8/4میلی گرم بر دس�ی لیتر) ش�د ،انکوباسیون عصاره گیاهی موجب کاهش اثر گلوکز (ترشح تری گلیسیرید به سطح
پایه و یا کمتر (عصاره هیدروالکلی  70/7 ±6/8میلی گرم بر دسی لیتر ،عصاره کلروفرم آبی ( 66/3±0/66میلی گرم بر دسی لیتر) و عصاره
اتر دوپترول آبی ( 109/7±1/4میلی گرم بر دسی لیتر) شد .عالوه بر آن محتوای تری گلیسیرید سلول های  HepG2در حالت تحریک شده با
گلوکز ( 609 ±71/48میلی گرم در هر خانه) ،کاهش معناداری را نسبت به عصاره هیدروالکلی ( 285±19/8میلی گرم در دسی لیتر) کلروفرم
آب�ی ( 331/5±17/7میل�ی گرم در هر خانه) و اتر دوپترول آبی ( 279±15/75میلی گرم در هر خانه) نش�ان داد ،در حالی که محتوای تری
گلیس�یرید در حالت پایه  342/75±37/43میلی گرم در هر خانه بود .اگرچه عصاره های برگ انجیر موجب کاهش ترش�ح و محتوای تری
گلیسرید در حالت تحریک شده با گلوکز شدند اما در حالت پایه تغییرات معناداری ایجاد نکردند  .در نتیجه عصاره های برگ انجیر توانستند
موجب تعدیل در ترش�ح و محتوای تری گلیس�رید در سلول  HepG2ش�وند  .علت این تغییرات با توجه به آزمایش های فیتو شیمیایی  ،به
حضور فالونوئیدها در برگ انجیر نسبت داده می شود .
کلمات کلیدي:

 ، Ficus caricaترشح تری گلیسرید و سلول های HepG2
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Effects of Ficus caraca leaf extracts on triglyceride secretion and content of HepG2 cell
By: S.Ahmad Fatemi: Assistant Professor of Pharmacology of Veterinary, Faculty of Veterinary Medicine, University
of Tehran. F. Asadi: Associate Professor of Biochemictry of Veterinary, Faculty of Veterinary Medicine, University of
Tehran. A. Rasouli: Assistant Professor of Pharmacology of Veterinary, Faculty of Veterinary Medicine, University of
Tehran. M. Hossein Salehi: Associate Professor of Pharmacognosy of Medicl Science of University of Tehran.
Plant material remain a source of potencial for discovery of new compounds With valuable pharmacological activities.
To investigate the effects of Ficus carica leaf extract on triglyceride (TG) secretion and content, hydrometanolic (total),
chloroform, etherdepetrol, aqueous chloroform, and aqueous etherdepetrol were used on HepG2 cell culture. chloroform
and etherdepetrol Extracts were toxic and were eliminated from experiment. Different concentrations of total extract
(0.03, 0.05 and 0.08 mg/ml) aqueos chloroform extract (0.07, 0.1, 0.15 mg/ml )aqueos etherdepetrol extract (0.08 ,0.1,
0.13 mg/ml) were added to the media in both basal and glucose-stimulated conditions and incubated for 48 h. While
glucose significantly increased TG secretion (201±2.1mg/dl) vs. basal condition (76.2±-8.4 mg/dl), Co2 incubation with
plant extracts, reduced glucose effect back to the basal levels or lower values (total extract up to 70.7±6.8 mg/dl, aqueos
chloroform extract up to 66.3±0.66 mg/dl and aqueos etherdepetrol extract up to 109±1.4 mg/dl). Furthermore, TG
content of HepG2 cells in glucose- stimulated condition (609±71.48 mg/dl) showed a significant decrease in response to
total extract (up to 285±19.8 mg/well) aqueos chloroform extract (331.5±17.7 mg/well), aqueos etherdepetrol. Extract
(279±15.75 mg/well) while basal TG content was 342.75±37.43 mg/dl. Although the extracts reduced the TG secretion
and content in glucose stimulated conditions, they did not change significantly these parameters in basal conditions. In
conclusion, Ficus carica leaf extracts could modulate stimulated TG secretion and content in HepG2 cells. The reason of
these effects, in regard to Phytochemical experiments can contributed to presence of flavonoids in the leaf of fig.
Key words: Ficus carica, Triglyceride secretion, HepG2 cells.

 بخش های مختلف انجیر.برخی دیگر از گیاهان نش��ان داده شده است
 در درمان انواع بیماری هاFicus carica ) با نام علم��یfg( خوراک��ی
 انجیر تازه در رفع سوء هاضمه و یبوست و جوشانده. استفاده شده است
 در درمان،برگ آن در از بین بردن التهاب مجاری تنفس و پوس��ت آن
)17(  عصاره ب��رگ آن دارای اثر ض��د کرم. )۴،۲( اس��هال مؤثر اس��ت
) کاهش دهنده٣۵،٣٠،1٠() کاهش دهنده قند خون٣٣(ضد س��رطان
) و ضد11( ) کاهش دهنده کلسترول خون۲8 ( تری گلیس��یرید خون
، و همکارانPerez ، 1۹۹۹  در سال.) است۲۲( پاپیلوماتوز پستان گاو
اثر جوش��انده برگ انجیر را بر کاهش ترش��ح تری گلیسیرید پالسما در
 اثر۲٠٠6 ) و اسدی و همکاران در سال۲8( Post Prandial شرایط
) انجیر را بر کاهش ترشح و محتوای تری گلیسیرید درLatex( شیرابه
.)۵(  کبد نشان دادندSlice culture جوجه گوشتی در مدل
 تاثیر مفی��د برگ و ش��یرابه انجیر بر،اگ��ر چه در مطالع��ات فوق
 اما جزء یا اجزای مؤثر در این ارتباط،پارامترهای لیپیدی نشان داده شد
 در این مطالعه اثر عصاره های مختلف برگ، از این رو.مش��خص نشدند
HepG2 انجیر بر ترش��ح و محتوای تری گلیس��رید در کش��ت س��لول
 گامی، بررسی شد تا با توجه به آزمایش های فیتو شیمیایی انجام شده
در جهت مشخص شدن جزء یا اجزای مؤثر در برگ انجیر که در کاهش
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مقدمه

 اختالل در،یک��ی از عل��ت های اصلی مرگ و می��ر در جوامع ام��روزی
متابولیسم چربی ها است که منجر به آترواسکلروز و عواقب قلبی عروقی
 در حال حاضر برای درمان اختالل. )۲۹ ،۲۵ ،18(ناشی از آن می شود
لیپید که در انس��ان به صورت افزایش تری گلیس��رید و کلسترول خون
،  فیبرات،  داروهای متعددی از خانواده استاتین ها، متجلی می ش��وند
 در دامپزشکی.)۹(  نیاس��ین و کلستیرامین استفاده میشوند،پروبوکول
اخت��الل در متابولیس��م لیپیدها به صورت افزایش تریگلیس��یرید خون
 سندرم کبد،)٣۲،٣1(  هیپرلیپمی در تک س��می،)1۹( در س��گ و گربه
) و نیز۵(  افزای��ش چرب��ی در محوطه بطنی طی��ور،)1٣( چ��رب در گاو
) بروز می کند٣۴( س��ندرم کبد چرب هموراژیک و آترواسکروز در طیور
ک��ه درمان آنها با تصحیح جیره غذایی و تجوی��ز داروهای کاهنده چربی
 در این زمینه بررس��ی های بسیاری.)٣۴،٣۲،٣1،1۹،۹( صورت می گیرد
در م��ورد اث��رات عوامل کاهنده چربی خون در طب س��نتی انجام ش��ده
) و گیاهان بس��یاری شناس��ایی شده اند که٣٠،۲۹،۲8،11،1٠( .اس��ت
 در.دارای اثرات کاهنده بر تری گلیس��یرید و کلس��ترول خون هس��تند
) زردچوبه1۵( بررس��ی های مختلف اث��رات کاهنده چربی زغال اخت��ه
) و18( ) و س��یر۲٠ ،٣( ) درخت مس��واک18( ) دانه هاي اس��فرزه٣7(
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تری گلیسیرید نقش دارند برداشته شود.

مواد و روش کار

الف  :جمع آوری برگ

برگ انجیر در چهار نوبت در تیر ماه سال  1٣8۴از سه درخت انجیر
در مؤسسه تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در جنوب تهران،
جمع آوری و در کیسه پارچه ای قرار داده شدند .سپس برگ ها به مدت
یک هفته در دمای معمولی و در فضای آزاد ،در س��ایه قرار گرفتند تا به
تدریج خشک شدند .طی این مدت برای جلوگیری از بروز فساد ،برگ ها
در دو روز اول ،س��ه تا چهار بار در روز و در روزهای بعد ،یک تا دو بار در
روز ،زیر و رو می شدند .پس از اینکه برگ ها به طور کامل خشک شدند
توس��ط آس��یاب برقی خرد و به پودر تبدیل و سپس در ظروف شیشه ای
درب دار نگه داری شدند.
ب  :عصاره گیری از برگ و لیوفلیزه کردن عصاره ها

از برگ پودر ش��ده با اس��تفاده از متانول و دس��تگاه سوکسله مدل
 ،HP6-500عصاره هیدروالکلی (متانولی) موس��وم به عصاره تام تهیه و
به کمک دستگاه تبخیر دوار مدل  Heidolphتا حد امکان تغلیظ شد
و س��پس عصاره را در پلیت قرار داده تا ح��الل آن به طور کامل تبخیر
شود .برای به دست آوردن عصاره های کلروفرم 1۵٠ ،سانتی متر مکعب
کلروفرم و  ۵٠سانتی متر مکعب آب ،بر روی عصاره متانولی ریخته و با
استفاده از دکانتور  ،فاز کلروفرمی و آبی آن جدا شد .این کار جمعا سه
بار تکرار شد .سپس فاز کلروفرمی توسط دستگاه تبخیر دوار تغلیظ شد
و عصاره آن در پلیت قرار گرفت و بعد از تبخیر شدن حالل آن ،به عنوان
عصاره کلروفرمی در پلیت و فاز آبی آن به عنوان عصاره کلروفرم آبی در
بطری نگه داری شدند .برای تهیه عصاره های اتردوپترول و اتردوپترول
آبي ،عملیاتی که برای تهیه عصاره های کلروفرم انجام ش��ده بود دنبال
ش��د ،اما به جای کلروفرم  1۵٠،سانتی متر مکعب اتردوپترول به عصاره
متانولی اضافه ش��د .عصاره های به دس��ت آمده در یخچال قرار گرفتند
و سپس توسط دس��تگاه لیوفلیزاسیون مدل  Epsilon-1-12Dشرکت
 ،Christدر پژوهش��گاه مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی به صورت
لیوفلیزه درآمدند .عصاره های لیوفلیزه شده در ورقه آلومینیوم قرار داده
شدند و تا زمان آزمایش در فریزر  -76درجه سانتی گراد قرار گرفتند.
ج  :آزمایش های فیتو شیمیایی

آزمایش ه��ای مقدماتی فیتوش��یمیایی بر روی عص��اره متانولی به
منظور تعیین حضور آلکالوئیدها ،س��اپونین ،تانن ،فالونوئید و گلیکوزید
انجام شد (.)1
د  :مطالعه در کشت سلول
س��لول های  HepG2از انس��تیتو پاستور ایران تهیه شدند و پس از

کشت در فالسک های مدل  T75و پس از رسیدن به تراکم معادل 8٠
درصد ،در پلیت های بیست و چهارخانه مدل  nuncکشت داده شدند.
محیط کشت ( )DMEMمورد استفاده  ،حاوی  1٠درصد  FBSو یک
درص��د  Lگلوتامی��ن بود  .در ادامه غلظت ه��ای مختلفی از پنج عصاره
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متانولي ،کلروفرمي ،اتردوپترول��ي ،کلروفرم آبي و اتردوپترول آبي تهیه
شده به پلیت ها اضافه شدند و طی مطالعه دوز – پاسخ ،مقادیر مناسب
که فاقد اثر س��می بودند مش��خص شدند .س��می بودن دوز ،با آزمایش
س��نجش پروتئین س��لول با اس��تفاده از روش  )8( Brodfordو رنگ
آمیزی س��لول با تریپان بلو به منظور اطمینان از مرگ یا حیات س��لول
مشخص شد .در نهایت معلوم شد که عصاره های کلروفرم و اتر دوپترول
در مقادیر پایین تأثیری بر ترش��ح و محتوای تری گلیسیرید ندارند و در
مقادیر متوس��ط و باال که بر ترش��ح و محتوای تری گلیس��یرید مؤثرند،
موجب مرگ س��لول می ش��وند  .به این ترتیب این دو عصاره از مطالعه
حذف شدند و مقادیر افزایش یابنده عصاره متانولی( هیدروالکلی) (٠/٠٣
 ٠/٠8 ، ٠/ ٠۵ ،میل��ی گرم بر میلی لیتر ) عصاره کلروفرم آبی (، ٠/٠7
 ٠/1۵ ،٠/1میل��ی گرم ب��ر میلی لیتر) و عصاره اتر دو پترول آبی (٠/٠8
 ٠/1٣ ، ٠/1 ،میل��ی گ��رم بر میلی لیتر ) ب��ه پلیت ها اضافه و در حالت
پایه و تحریک شده با گلوکز ( ۲8میکرولیتر) به مدت  ۴8ساعت در انکو
باتور حاوی  ۵درصد  CO۲انکوبه ش��دند .منظور از حالت پایه وضعیتي
اس��ت که طي آن به محیط کش��ت س��لول ،فقط عصاره با غلظت هاي
مختلف اضافه مي ش��ود و منظور از حالت تحریک شده ،وضعیتي است
که طي آن عالوه بر عصاره با غلظت هاي مختلف ،گلوکز هم اضافه شده
اس��ت .پس از این مدت پلیت ها از انکوباتور خارج و لیپید های موجود
در س��لول به روش ( Goldstein)۲1و  Brownو لیپید های موجود
در محیط کشت به روش  Blighو  )6( Dyerاستخراج شدند  .سپس
مقدار تری گلیس��یرید موجود در سلول و محیط کشت توسط  Neriو
همکاران ( )۲7س��نجش شد  .تکرار پذیری نتایج با آزمایش های متعدد
مورد بررسی قرار گرفت.
پردازش آماری داده ها

نتایج مطالعه بوسیله آنالیز واریانس یکطرفه ()one-way-ANOVA
جهت مقایس��ه میانگین ها م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار گرفت.اختالف بین
میانگین ها در آزمایش��ات مختلف با س��طح اطمینان  p> ٠/٠۵تعیین شد و
کلیه عملیات مربوط توسط نرم افزار  Sigma statمورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

نتایج آزمایش های فیتو شیمیایی

آزمایش های فیتو شیمیایی که بر روی عصاره متانولی انجام شد نشان
داد ،که برگ انجیر دارای آلکالوئید ناچیز ،مقدار قابل توجهی تانن و مقادیر
متوسط فالونوئید بوده و فاقد ساپونین و گلیکوزید است.
اثر عصاره متانولی بر ترشح تری گلیسرید در حالت پایه و
تحریک شده

همانطور که از نمودار شماره یک مشخص است عصاره متانولي با غلظت های
( ٠/٠8 ، ٠/ ٠۵ ، ٠/٠٣میل��ی گرم بر میلی لیتر) توانس��تند موجب کاهش
معنادار ( )p > ٠/٠٠1در ترش��ح تری گلیس��یرید به ترتیب ،1٠6/۲±6/6
 11٣/۹±۲/٣و  7٠/7±6/8میلی گرم بر دسی لیتر در مقابل حالت تحریک
شده با گلوکز ( ۲٠1±۲/1میلی گرم بر دسی لیتر) شوند .در حالی که همین
غلظت ها در حالت پایه اثر معنا داری بر ترشح تری گلیسرید نداشتند.
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اثر عصاره متانولی بر محتوای تری گلیسرید در حالت پایه و
تحریک شده

همانطور که از نمودار ش��ماره دو مش��خص است عصاره متانولي با
غلظت های ( ٠/٠8 ، ٠/ ٠۵ ، ٠/٠٣میلی گرم بر میلی لیتر) توانس��تند
موج��ب کاهش معن��ادار ( )p > ٠/٠٠1در محتوای تری گلیس��یرید به
ترتی��ب  ٣67/۵±6۹/7۵ ، ٣۲۲/۵±1۹/۵ ، ۲8۵±1۹/8میل��ی گرم بر
دسی لیتر در مقابل حالت تحریک شده با گلوکز ( 6٠۹±71/۴8گرم بر
دس��ی لیتر) شوند  .در حالی که همین غلظت ها در حالت پایه اثر معنا
داری بر محتوای تری گلیسرید نداشتند.
اثر عصاره کلروفرم آبی بر ترشح تری گلیسیرید در حالت پایه و
تحریک شده

همان طور که از نمودار ش��ماره س��ه مشخص اس��ت عصاره عصاره
کلروفرم آبی ( ٠/1۵ ، ٠/٠1 ، ٠/٠7میلی گرم بر میلی لیتر) توانس��تند
موجب کاهش معنادار ( )p > ٠/٠٠1در ترشح تری گلیسیرید به ترتیب
 67/۲±1/8 ، 1٠6/۲±۲/۴و  66/٣±٠/66میل��ی گ��رم ب��ر دس��ی لیتر
درمقابل حالت تحریک ش��ده با گلوکز ( ۲٠1±۲/1میلی گرم بر دس��ی
لیتر) شوند .در حالی که همین غلظت ها در حالت پایه اثر معناداری بر
ترشح تری گلیسیرید نداشتند.
اثر عصاره کلروفرم آبی بر محتوای تری گلیسیرید در حالت پایه
و تحریک شده

همانطور که از نمودار ش��ماره چهار مش��خص است عصاره کلروفرم
آب��ی ( ٠/1۵ ، ٠/1 ، ٠/٠7میل��ی گرم بر میلی لیتر) توانس��تند موجب
کاه��ش معن��ادار ( )p> ٠/٠٠1در محت��وای تری گلیس��رید به ترتیب
 ٣۲۲/۵±1٠/۲ ، ٣7۲/7۵±۵7و  ٣87/7۵±۵1/۹8میلی گرم بر دس��ی
لیتر در مقابل حالت تحریک ش��ده با گلوکز  6٠۹±71/۴8گرم بر دسی
لیتر) شوند .در حالی که همین غلظت ها در حالت پایه اثر معناداری بر
محتوای تری گلیسیرید نداشتند.
اثر عصاره اتردوپترول آبی بر ترشح تری گلیسیرید در حالت
پایه و تحریک شده

همانطور که از نمودار ش��ماره پنج مش��خص اس��ت عصاره اتر دو
پت��رول آب��ی ( ٠/1٣ ، ٠/1 ، ٠/٠8میل��ی گرم بر میلی لیتر توانس��تند
موجب کاهش معنادار ( )p > ٠/٠٠1در ترشح تری گلیسیرید به ترتیب
 11٠/67±۴/6 ،11۴/۲±۴/8و  1٠۹/7±1/۴میلی گرم بر دسی لیتر در
مقابل حالت تحریک شده با گلوکز ( ۲٠1±۲/1میلی گرم بر دسی لیتر)
شوند .در حالی که همین غلظت ها در حالت پایه اثر معنا داری بر ترشح
تری گلیسیرید نداشتند.
اثر عصاره اتردوپترول آبی بر محتوای تری گلیسرید در حالت پایه و
تحریک شده

همانطور که از نمودار ش��ماره ش��ش مشخص اس��ت عصاره اتر دو
پت��رول آب��ی ( ٠/1٣ ، ٠/1 ، ٠/٠8میل��ی گرم بر میلی لیتر توانس��تند
موج��ب کاه��ش معن��ادار ( )p> ٠/٠٠1در محتوای تری گلیس��رید به
در
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ترتی��ب  ٣67/۵±8/7 ، ٣۲۲/۵±1۹/۴٣و  ٣۲7/7۵±۹/۵٣میلی گرم بر
دس��ی لیتر در مقابل حالت تحریک ش��ده با گلوکز ( 6٠۹±71/۴8گرم
بر دس��ی لیتر) ش��وند .در حالی که همین غلظت ه��ا در حالت پایه اثر
معناداری بر محتوای تری گلیسیرید نداشتند.

بحث

امروزه گیاهان بسیاری وجود دارند که در انسان و حیوانات تجربی به
جهت اثرشان بر کاهش چربی و اثر ضد آترواسکلروز و ضد دیابتشان مورد
بررسی قرار گرفتهاند ( .)٣٠،۲8،۲٠،1۵،11،1٠در این ارتباط در مطالعه
ای که توس��ط Perezو همکاران در س��ال  1۹۹۹انجام شد،نشان داده
ش��د که تزریق داخل صفاقی ،جوشانده برگ انجیر به موشهای Ratکه
توسط امولسیون تری گلیسیرید با زنجیر بلند،به هیپرتری گلیسیریدمی
مبتال شده بودند،موجب کاهش تری گلیسیرید پالسما شد،اما بر میزان
کلس��ترول اثری نداش��ت ( .)۲8اثر کاهش تری گلیس��یرید که در این
مطالعه بدس��ت آمد ،در مطالعه ای که پیش از این توس��ط Campilo
با برگ انجیر انجام ش��ده بود ،تایید شد ( Canal.)1٠و همکاران نشان
دادند که عصاره کلروفرمی حاصل از جوشانده برگ انجیر ،موجب کاهش
کلسترول و همچنین کاهش نسبت کلسترول تام به کلسترول HDLو
همچنین کاهش قند خون در موش هایی شد که توسط استرپتوروسین
به دیابت مبتال ش��ده بودند ( .)11اس��دی و همکاران نش��ان دادندکه
ش��یرابه انجیر میتواند محتوای تری گلیس��یرید کبد و همچنین ترشح
تری گلیسیرید و کلسترول را در کبد جوجه ها ،به طور معناداری کاهش
دهد که این کاهش وابسته به دوز بوده است(.)۵
در مطالعه حاضر ،نش��ان داده شده اس��ت که عصاره های متانولی،
کلروفرم آبی و اتردوپترول آبی توانستند ترشح و محتوای تری گلیسیرید
را در کبد در حالت تحریک ش��ده با گلوکز ،که طی آن تولید و ترش��ح
تری گلیس��یرید افزایش می یابد و ش��بیه به حالت هیپرلیپیدمیک در
موج��ود زنده اس��ت،کاهش دهند و این کاهش در هر دو مورد (ترش��ح
و محتوای تری گلیس��یرید) س��لول های  HepG2معنادار بوده است
(نمودارهای 1تا .)6در ارتباط با نقش گلوکز ،نش��ان داده ش��ده اس��ت
که تولید و ترش��ح تری گلیسیرید در س��لول های کبد ،بدنبال افزایش
کربوهیدرات ها افزایش می یابد(.)1۴ام��ا عصاره های متانولی،کلروفرم
آبی ،اتردوپترول آبی نتوانس��تند در ترش��ح و محتوای تری گلیس��یرید،
در حال��ت پایه تغییری ایجاد کنند .این نتیجه با نتایج س��ایر پژوهشها
که نش��ان میدهد اثر کاهندگی برگ و شیرابه انجیر بر لیپیدهای خون
در موارد هیپرلیپیدمی ( )٣٠،۲۹و یا در حیواناتی بوده اس��ت که توسط
استرپتوزوس��ین به دیابت مبتال ش��ده و بدین ترتیب میزان گلوکز و به
تبع آن  ،چربی خون افزایش یافته اس��ت ( ،)٣٠،11،1٠هم خوانی دارد.
در تمام این مطالعات  ،نحوه اثر کاهندگی انجیر بر چربی مشخص نشد،
در این راس��تا اسدی و همکاران پیش��نهاد کردند که برگ درخت انجیر
احتماال حاوی موادی اس��ت که می تواند موجب افزایش اثر لیپولیتیک
لیپوپروتئین لیپاز پالسما شود(.)۵
در آزمای��ش های فیتوش��یمیایی که در این مطالع��ه برروی عصاره
متانولی صورت گرفت ،نش��ان داده شد که برگ انجیر عالوه بر آلکالوئید
به مقدار کم ،دارای مقدار متوسطی فالونوئید است.
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فالونوئیدها ترکیبات مختلفی هس��تند که فالونول ،فالون ،کاتشین
و ایزوفالون ها در این دس��ته قرار می گیرند و از این گروه ،فالون ها در
طیف وس��یع ت��ری از گیاهان موجودند .بیش��ترین فالونولهایی که در
گیاهان ش��ناخته ش��ده اند کوئرس��تین و کامپفرول هستند (.)۲6 ،18
نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که فالونوئید ها در کاستن از خطر
بروز بیماریهای عروقی نقش عمدهای دارند .در این ارتباط نش��ان داده
ش��ده اس��ت که ایزوفلووان حداقل مس��ئول بروز اثر کاهش دهنده تری
گلیس��یرید پروتئین س��ویا است که توصیه می ش��ود در انسان های در
معرض حمالت قلبی استفاده شود ( .)16از طرف دیگر در ساخت ،ترشح
و انتقال لیپیدها ،آنزیم های بس��یاری مثل  FAS ، GAT ،ACATو
 MTPنق��ش دارن��د ( .)۲۵در این خصوص اثرات مه��اری فالونوئیدها
مث��ل نارینجنین موجود در میوه گریپ ف��روت بر آنزیم های DGAT،
 ACAT، MTPو  HMG-COAردوکت��از گ��زارش ش��ده اس��ت
( .)۲٣،16،7همچنین اثرات کاهن��ده فالونوئید  xanthohumolsکه
یک پلی فنول موجود در گیاه رازک است بر ترشح  apoBدر سلول های
 HepG2به کاهش فعالیت  DGAT ،MTPنس��بت داده می شود (،7
 .)٣6 ،1۲یکی از آنزیم های کلیدی که در س��اخت اس��ید چرب دخالت
دارد  FASاست که مهار آن توسط فالونوئید موجب کاهش تولید اسید
چرب و به دنبال آن کاهش س��اخت تری گلیس��یرید می ش��ود (. )۲۴
ش��اهد دیگر بر اثر مهاری فالونوئی��د toxifolin ،موجود در گیاه کنگر
اس��ت که موجب مهار ترشح تری گلیس��یرید و همچنین غلظت داخل
سلولی آن در سلول های  HepG2و در ضمن با اثر مهاری بر آنزیم های
 DGAT2و  ،DGAT1موجب کاهش تؤامان تری گلیسیرید در داخل
سلول و فضای شبکه آندوپالسمی می شود (.)1٣

نمودار  -2اثر غلظت های مختلف عصاره متانولی بر محتوای تری گلیسیرید
در حالت تحریک شده

نمودار  -3اثر غلظت های مختلف عصاره کلوفروم آبی بر ترشح تری گلیسیرید
در حالت تحریک شده

نمودار  -1اثر غلظت های مختلف عصاره متانولی بر ترشح تری گلیسیرید
در حالت تحریک شده

نمودار  -4اثر غلظت های مختلف عصاره کلوفروم آبی بر محتوای تری گلیسیرید
در حالت تحریک شده
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3 - acyl-CoA-Cholesterol acyl transferase
4 - microsomal triglyceride transfer protein
5- hydroxyl-methyl Glutaryl Coenzyme A reductase
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