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 چکیده

 اثرات مطالعه، این در. هستند توجه مورد بسیار خون چربی دهنده کاهش و اکسیدانی آنتی فعالیت دلیل به گیاهیهاي  عصاره :سابقه و هدف
  .شد بررسی حیوانی مدل و آزمایشگاهی شرایط در) Biarum carduchrum( کارده گیاه متانولی آبی عصاره

 دي-2و2 آزاد رادیکال مهار: آزمون سه از طریق کارده عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت ابتدا. شد انجام مرحله دو در پژوهش این :هامواد و روش
 EDTA و BHT توکوفرول، آلفا اسکوربیک، اسید با و تعیین کنندکی احیاء قدرت و فلزات گیرندگی ،)DPPH( (هیدرازیل پیکریل-1-فنیل

 از ترتیب به صحراییهاي  موش دوم و اول گروه. یافت ادامه صحرایی موش تایی شش گروه پنج با روز 21 مدت به پژوهش سپس. شد مقایسه
 در روزانه بودند، کرده مصرف پرچرب غذایی رژیم کهها  موش دیگر گروه سه. کردند استفاده پرچرب غذایی رژیم و) کنترل(معمولی  غذایی رژیم
 هفته هر پایان در و بررسی از قبل. نمودند دریافت بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به عصاره گرم میلی 600 یا و 400 ، 200 دهان طریق از نوبت یک

  .شد تعیینها  موش وزن همچنین و سرم HDL-C و TC(، LDL-C(کل  کلسترول ،)TG(گلیسرید  تري میزان
 از بهتر ترتیب به کنندگی احیاء قدرت و DPPH مهار در کارده عصاره. یافت افزایش غلظت با متناسب عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت :هایافته
BHT 05/0( بود توکوفرول آلفا و ≤ p .(دار معنی کاهش باعث گیاه عصاره همچنینTC ، TG و LDL-C ) p و) 045/0 و/ 012 صفر، ترتیب به 

  ).p=006/0( گردید سرم HDL-C دار معنی افزایش
 سرم یافته افزایشهاي  چربی سطح و دارد خوبی نسبتاً اکسیدانی آنتی خاصیت توکوفرول، آلفا و BHT با مقایسه در کارده عصاره :گیري نتیجه
  .کند می اصالح را پرچرب غذایی رژیم از ناشی

  پرچرب غذایی رژیم چربی، پروفایل اکسیدانی، آنتی فعالیت صحرایی، موش کارده، عصاره :واژگان کلیدي

  مقدمه 
 یـن ا. گیاهان منبع ارزشمندي از ترکیبات فنلـی هسـتند  

ها  اي میوه نقش مهمی در خصوصیات حسی و تغذیه یباتترک
هـا   اکسیدانی خود، سلول با فعالیت آنتیو  و سبزیجات داشته
در ). 1(کننـد   هاي اکسایشی محافظت مـی  را در مقابل تنش

اکسیدان بسیار محدود  یت تولید آنتیهاي جانوري ظرف سلول
هـاي   رادیکال سلول، هوازي متابولیسم است، در حالی که در

هاي  موجودات زنده مکانیسم .شوند می تولید دائم به طور آزاد

در صورت . ها دارند دفاعی مختلفی براي مقابله با این رادیکال
هـاي اکسایشـی    اکسیدانی بدن، تـنش  کافی نبودن دفاع آنتی

عروقـی و سـرطان   -هاي عصبی،  قلبـی  ل شده و بیماريحاص
اکسیدان،  هاي غذایی حاوي مواد آنتی رژیم). 2(کنند  بروز می

تـرین حفاظـت در برابـر ایـن      ها، مهـم  ها و میوه  نظیر سبزي
هـاي نوکلئیـک    ها و اسید ها، چربی ها بوده و از پروتئین تنش

  ).٣(کنند  محافظت می
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داري غـذا، از مهـم تـرین    اکسایش لیپیدها در طول نگهـ 
باشـد کـه بـراي     علل فساد غذاهاي حاوي چربی و روغن مـی 

هـاي   اکسـیدان  اي از آنتـی  جلوگیري از آنها به طور گسـترده 
هـاي مصـنوعی    اکسـیدان  آنتی). 4(شود  مصنوعی استفاده می

هاي باال تجزیـه شـده و بـه دلیـل جـذب و       در درجه حرارت
). 5(طرنـاك هسـتند   تجمع در بافت، براي انسان سـمی و خ 

تـاکنون تحقیقــات زیـادي بــراي جـایگزین نمــودن آنهـا بــا     
در ایـن رابطـه   . هاي طبیعی صورت گرفته است اکسیدان آنتی

هاي گیـاهی بـه طـور     ها و عصاره بسیاري از ادویه ها، اسانس
  ).6(باشند  موثري در تأخیر انداختن اکسیداسیون مفید می

از گیاهان تیـره  ) Schott )Biarum  carduchorumکارده 
است که به دلیل ویژگـی برنـدگی   ) Areaceae(گل شیپوري 

هاي تازه آن به ایـن نـام معـروف     زبان در زمان خوردن برگ
گیـاه بـه صـورت وحشـی در دامنـه رشـته        ایـن . شده اسـت 

هاي فارس و کهکیلویه و بویر  هاي زاگرس واقع در استان کوه
ق ترکیه، سوریه و عـراق نیـز   روید و در برخی مناط احمد می

ــران و در  ). 7، 8(انتشــار دارد  ــرب ای ــوب و جنــوب غ در جن
شهرهاي شیراز، کازرون و یاسوج از این گیاه یک نوع غـذاي  

افراد محلی خـواص  . شود تخمیري به نام آش کارده تهیه می
مختلفی نظیر کاهش چربی و فشار خون به این غـذا نسـبت   

در رابطه با خصوصـیات ایـن    تاکنون هیچ پژوهشی. دهند می
در این مطالعه ابتدا محتـواي فنلـی و   . گیاه انجام نشده است

 اکسیدانی عصاره آبی متـانولی کـارده در شـرایط    خواص آنتی
هــاي ســرم خــون  آزمایشــگاهی و ســپس اثــر آن بــر لیپیــد

  .ي صحرایی نر بررسی گردیدها موش
  ها مواد و روش 

گیـاه کـارده از بـازار محلـی در      :گیري عصاره سازي آماده
کازرون خریداري و پس از شستشوي برگ ها، در آون تحـت  

براي عصاره گیري، گیاه خشک شده . خشک شد C˚40خالء 
 پـودر  سپس گیـاه . عبور داده شد 40آسیاب و از الک با مش 

متانول مخلوط و % 80با محلول آبی   50:  50شده به نسبت 
 10مخلوط حاصل به مـدت   .زده شد با ورتکس به شدت هم

دور در دقیقـه سـانتریفوژ و محلـول     3000دقیقه با سـرعت  
ادامـه عصـاره بـه کمـک      در. باالي رسوبات آن جـدا گردیـد  

 در و تغلـیظ  C˚40 يتبخیرکننده چرخان تحت خالء در دما
  ). 9(شد  خشک دما همین با خالء تحت آون در نهایت
 کـل  میـزان  :کـل ترکیبـات فنلـی    میـزان  گیري اندازه

 بر و گیري ترکیبات فنلی گیاه با روش فولین سیوکالتو اندازه
 عصـاره  خشـک  مـاده  گـرم  در تانیـک  اسید گرم میلی اساس

 عصـاره  محلـول  لیتـر  میلـی  5/0 خالصه طور به. شد گزارش
 فولین معرف لیتر میلی 5/2 با) شدن خشک و تغلیظ از قبل(

 لیتـر  میلـی  2 و مقطـر  آب بـا  شـده  رقیق برابر 10 سیوکالتو
 لولـه .  شـد  مخلـوط  خـوبی  بـه % 5/7 سدیم کربنات محلول

 گـرم  آب حمـام  در دقیقـه  15 مدت به نمونه حاوي آزمایش
 دســـتگاه توســـط آن جـــذب ادامـــه در و قرارگرفـــت  45

 از. شــد خوانـده  نـانومتر  760 مــوج طـول  اسـپکتروفتومتردر 
ز هاي غیر از نمونـه نیـ   همراه با واکنشگر%  80محلول متانول 

   ).10( به عنوان کنترل استفاده شد
در  :DPPH آزاد رادیکـال  کنندگی مهار فعالیت ارزیابی

، توانایی به دام انداختن این  DPPHآزمون مهار رادیکال آزاد 
از ترکیبات فنلـی   ppm150- 50 هاي  رادیکال توسط غلظت

در  BHTاسید آسکوربیک، آلفا توکوفرول و  و با عصاره تعیین
بـراي ایـن منظـور درون لولـه     . غلظت مشـابه مقایسـه شـد   

 هـر   هاي مختلف از ترکیبات فنلی عصاره یـا  آزمایش، غلظت
لیتر محلول متانولی  میلی 5ن، با اکسیدا آنتی ترکیبات از یک

DPPH )mM 1/0 ( 20زده شـد و پـس از    به طور کامل هـم 
، میـزان جـذب آن در طـول مـوج     C˚25دقیقه نگهداري در 

%  80براي نمونه کنترل، از محلـول  . نانومتر تعیین شد 517
درصـد مهـار رادیکـال    . متانول به جاي عصاره اسـتفاده شـد  

DPPH    توسط عصـاره و ترکیبـات، از رابطـه :ୡିୱ
ୡ

× ١٠٠ 
 یـزان م یـب بـه ترت   Asو   Ac فرمـول   یـن ا در. محاسبه شد

  .)11( جذب کنترل و جذب نمونه بودند
براي تعیـین میـزان احیـاء     :کنندگی احیاء قدرت ارزیابی

اسـتفاده شـد    )1986(یـایزو  او کنندگی عصاره گیاه از روش 
 حـاوي  ي عصـاره  لیتـر  میلی 5/0 آزمایش، انجام براي). 12(

 بـا  گیاه فنلی ترکیبات از ppm150- 50  مختلفهاي  غلظت
 5/0و )  مــوالر 2و   =6/6pH(فسـفات   بـافر  لیتـر  میلـی  5/0

 دقیقـه  30 مـدت  به و مخلوط سیانید فري یملیتر پتاس میلی
 از پــس. شـد  داده قـرار  C˚50 يدمـا  بـا  گـرم  آب حمـام  در

  اسـید،  یککلرو اسـت  يتر%  10محلول  لیتر میلی 5/2 افزودن
 یفوژسـانتر  g× 1500 سـرعت  با دقیقه 10 مدتها  به   نمونه

 و برداشـته  لیتر میلی 2 آزمایش، لوله باالي محلول از. شدند 
 لیتـر  میلـی  2/0 و مقطـر  آب لیتـر  میلـی  یـک  افزودن از پس

 700 موج طول ها در نمونه فریک، جذب کلرید% 1/0 محلول
براي مقایسه از آلفا توکوفرول، اسید . شد اندازه گیري نانومتر

درصـد   80همچنین محلول . استفاده شد BHTاسکوربیک و 
  .متانول نیز به عنوان کنترل استفاده شد
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 50در ایـن آزمـایش    :فلـزات  گیرنـدگی  توانایی ارزیابی
میکرولیتـر محلـول    100میکروگرم عصاره خشـک گیـاه بـا    

میکرولیتر متانول مخلـوط و   900میلی موالر و  2کلرید فرو 
در ادامه پس از افزودن . گذاري شد دقیقه گرمخانه 5به مدت 

دقیقـه دیگـر    10فـروزین و   mM 5میکرولیتر محلـول   400
. نانومتر خوانده شـد  526ها در  مونهگرمخانه گذاري، جذب ن

  ).13( استفاده شد Cو ویتامین   EDTAبراي مقایسه از
 30در این پـژوهش از   :کار روش و بررسی مورد حیوانات

 230-250سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبـی  
از خانـه   هـا  موش. شد ماه استفاده 5/2-3گرم و سن تقریبی 

گاهی دانشـگاه آزاد کـازرون تهیـه    پرورش حیوانـات آزمایشـ  
 نظر آب و غـذا،  از مطلوب شرایط روز در 21شدند و به مدت 

حیوانات دسترسـی آزاد   .تحت آزمایش قرار گرفتند و نور دما
 طـور  بـه  روزانـه  داشـته و ) معمولی یا پرچـرب (به آب و غذا 

طول شـبانه   در. گرم غذا مصرف کردند 24 ±13/٠  متوسط
 و روشـنایی  چرخـه  و C˚3±22 یطدرجه حرارت مح یزروز ن

   .بود برقرار ساعت 12 تاریکی
گروه شـش تـایی تقسـیم     5حیوانات به طور تصادفی به 

ي صـحرایی از آب و  هـا  مـوش ، )کنتـرل (در گروه اول . شدند
. غذاي معمولی تغذیه کرده و هیچ عصاره اي دریافت نکردنـد 

شرکت خـوراك  غذاي معمولی، غذاي فشرده موش بود که از 
ي صـحرایی از  هـا  موشدر گروه دوم، . دام پارس تهیه گردید

غـذاي پرچـرب شـامل غـذاي     . غذاي پرچرب استفاده کردند
. درصد چربی اطراف روده گاو بـود  15فشرده موش همراه با 

ي صـحرایی نیـز از   هـا  مـوش هاي سوم، چهارم و پـنجم   گروه
بـه   غذاي پرچرب استفاده کـرده و روزانـه از طریـق سـرنگ    

بر کیلـوگرم وزن   گرم میلی 600و  400،  200 ترتیب مقدار 
  . )14( خود عصاره دریافت کردند

ی هاي  شاخص و وزن تغییرات گیري اندازه  :سـرم  چرـب
، کلسـترول کـل   )TG(و میزان تـري گلیسـرید    ها موشوزن 

)TC( ،LDL-C   وHDL-C هـاي   شروع و پایان هفتـه  آنها در
 یبررسـ  بـراي . گیـري شـدند   انـدازه اول، دوم و سوم مطالعه 

هـاي   گیري بـین سـاعت   خونسرم موش،  یپیدهايل یتوضع
. ي ناشـتا انجـام گرفـت   هـا  مـوش دم  یهو از ناح صبح 10-8

 ×gدقیقـه بـا سـرعت     15بـه مـدت    ها موشهاي خون  نمونه
هـاي   با کیـت   HDL-Cو TG ،TCسانتریفوژ و میزان   1500

ارم طـب بـه    با کیـت شـرکت   LDL-C آزمایش شرکت من و

در تمـام مراحــل  ). 15(روش اسـپکتروفتومتري تعیـین شــد   
  .مالحظات اخالقی در مورد حیوانات رعایت گردید

طرح آزمـایش در مرحلـه بررسـی     :آماري تحلیل و تجزیه
تصـادفی  ً اکسیدانی عصاره، در قالب طرح کامال وضعیت آنتی

اطالعات این مرحلـه   .فاکتوریل بود که با سه تکرار انجام شد
ها با  با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین

  ). ≥ P 05/0(آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شد 
ــدهاي ســرم   ــانگین وزن و ســطح لیپی بــراي مقایســه می

 Tي صحرایی در شـروع و پایـان بررسـی از مقایسـه     ها موش
در  هـا  مـوش هـاي مختلـف    زوجی و براي مقایسه نتایج گروه

مرحله تیمار دهی از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن 
ها با نرم  داده آماري تحلیل و تجزیه). ≥P  05/0(استفاده شد 

  .انجام شد Excelرسم نمودارها با نرم افزار  وSPSS  18افزار
 هایافته  

بـازده   :بازده عصاره گیـري و میـزان ترکیبـات فنلـی    
این عصـاره  . بود% 47/17گیري با محلول آبی متانول،  عصاره

 175خشک گردید که حاصل آن،  C˚40در آون تحت خالء 
  .ماده خشک از یک گرم گیاه خشک بود گرم میلی

میزان کل ترکیبات فنلی حاصل از عصاره گیاه کـارده بـا   
 گــرم میلــی 23/1  ± 16/0روش فــولین ســیوکالتو، معــادل 

  ایـن مقـدار بـر   . ک در گـرم وزن خشـک گیـاه بـود    اسیدتانی
اساس معادله خط منحنـی اسـتاندارد اسـید تانیـک یعنـی       

0339/0  +X0048/0  =Y  به دست آمد که در آنX   مقـدار
مقدار ترکیبـات فنلـی گیـاه برحسـب اکـی واالن       Yجذب و 

  . اسید تانیک است
بـا افـزایش    :DPPH بررسی میزان مهـار رادیکـال آزاد   

غلظت ترکیبات فنلی عصاره، اسید اسکوربیک، آلفا توکوفرول 
به طـور   DPPHاکسیدانی مهار رادیکال  آنتی  ، فعالیتBHTو 

از ). 1جـدول  (افزایش یافت  ≥ P  05/0داري در سطح  معنی
هاي حاوي اسید آسـکوربیک بـه ترتیـب در     این لحاظ نمونه

رول و عصـاره در  و آلفـا توکـوف   50و  100، 150هـاي   غلظت
بیشترین فعالیت را داشـتند و پـس از آنهـا     ppm 150غلظت

قسـمت در   50و  100هـاي   آلفا توکوفرول و عصاره با غلظت
 50و  100، 150هـاي   به ترتیـب در غلظـت   BHTمیلیون و 

   .ندداشتقرار 
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 BHT اکسیدانی عصاره کارده در مقایسه با اسید اسکوربیک، آلفا توکوفرول و  توان آنتی. 1جدول 
 BHT  EDTA  آلفا توکوفرول  اسید اسکوربیک  عصاره کارده  )ppm(غلظت  نوع فعالیت آنتی اکسیدانی

  
  DPPHمهار رادیکال آزاد

(%) 

50  g24/0±75/24  c55/0±62/62  g38/0±11/25  j38/0±93/1    
100  f48/0±08/33  b71/0±50/70  f33/0±90/33  i17/0±64/6    
150  e86/0±92/45  a26/0±22/85  d45/0±16/52  h23/0±97/9    

  
  قدرت احیاء کنندگی

50  g042/0±091/0  e005/0±235/0  j003/0±020/0  f005/0±187/0    
100  f004/0±185/0  b008/0±490/0  i001/0±034/0  d004/0±343/0    
150  d009/0±348/0  a006/0±688/0  h008/0±051/0  c004/0±468/0    

  
  (%)گیرندگی  فلزات

50  e48/1±19/66  h63/0±67/21      c24/0±51/81  
100  de82/0±61/67  g65/0±91/31      b48/0±62/84  
150  d07/0±95/68  f32/0±78/43      a41/1±00/89  

  .است% 5 سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان براي هر نوع فعالیت آنتی اکسیدانی غیریکسان حروف*
  

از لحاظ میزان احیاءکنندگی  :بررسی قدرت احیاءکنندگی
هاي  ، نمونهnm700آهن و افزایش جذب نمونه در طول موج 

 100و  150هاي  حاوي اسید آسکوربیک به ترتیب در غلظت
ــت  BHTو  ــارده در غلظ ــاره ک ــترین  ppm150  و عص بیش

از ایـن نظـر   ). 1جـدول  (فعالیت احیاء کننـدگی را داشـتند   
قسـمت   150و  100هـاي   هاي حاوي عصاره در غلظت نمونه

هـاي   درغلظـت  BHTداري با  در میلیون، تفاوت آماري معنی
ــاء    100و   50 ــت احی ــتند و فعالی ــون نداش ــمت درمیلی قس

ــت    ــارده در غلظ ــاره ک ــدگی عص ــور   ppm 150کنن ــه ط ب
. بیشتر بـود  ppm50 داري از اسید اسکوربیک با غلظت  معنی

در بین این ترکیبات، آلفا توکوفرول کمترین فعالیـت احیـاء   
  ). ≥ 05/0P(کنندگی را داشت

نتایج پـژوهش در جـدول    :بررسی قدرت گیرندگی فلزات
اکسـیدان بـه    که عصاره به عنوان یک آنتـی  دهد نشان می 1

ارد و این قابلیت وابسـته  طور مؤثري قابلیت اتصال به آهن د

همچنین فعالیت گیرنـدگی فلـزات آن   . به مقدار عصاره است
و   EDTAداري کمتـر از  هاي مشابه به طـور معنـی   در غلظت

  ).≥P 05/0(بیشتر از اسید اسکوربیک بود
ي هـا  مـوش  :بررسی وزن و سطح لیپیدهاي سرم مـوش 

داري  صحرایی در شروع آزمایش از نظر وزنـی تفـاوت معنـی   
 یـا  و معمـولی  غـذاي  با تغذیه هفته سه طول در نداشتند، اما

). 2جدول (یافت  افزایش داري معنی طور به آنها وزن پرچرب
 هـا  مـوش مشـابه وزن   یزسرم ن یپیدهايمدت سطح ل یندر ا
 ییغـذا  یمدار رژ نشانه اثر معنی یشافزا ینکه ا یافت یشافزا
مقـدار  . )3جدول ( بود ≥ P  05/0ها در سطح  شاخص ینبر ا

P هـاي   بـا رژیـم   ها موشدهد که تغذیه  این جدول نشان می
را با شـدت بیشـتري    TCغذایی معمولی و یا پرچرب، وزن و 

)0001/0p= ( در مقایسه باHDL-C ،TG  وLDL-C   افـزایش
  ). 0/ 045و  012/0، 006/0به ترتیب   p(داد 

  
  تاثیر رژیم هاي معمولی و پرچرب بر وزن موش هاي صحرایی نر  در مدت آزمایش .2جدول 

  مقدار عصاره  رژیم غذایی
)mg/kg(  

  pمقدار   )گرم(وزن
    پایان هفته سوم  پایان هفته دوم  پایان هفته اول  قبل از آزمایش

  d*82/2±244  c41/1±249  b71/0±5/260  a71/0±5/272  0001/0  بدون عصاره  معمولی
  d82/2±242  c41/1±5/253  b71/0±5/264  a 71/0±5/280  0001/0  بدون عصاره  پرچرب
  d 41/1±247  c82/2±255  b82/2±268  a41/1±283  0001/0  200  پرچرب
  d12/2±5/243  c41/1±252  b82/2±264  a41/1±276  0001/0  400  پرچرب
  d41/1±  246  c82/2±253  b00/0±265  a24/4±276  001/0  600  پرچرب

  .است% 5 سطح در دار معنی اختالف نشانه غیریکسان در هر ردیف حروف*
  

  وزن و سطح لیپیدهاي سرم موش هاي صحرایی نر در شروع و پایان آزمایش. 3جدول 
  وزن موش ها  زمان بررسی

  )گرم(
    )mg/dl(سطح لیپیدهاي سرم موش ها 

 LDL HDL  کلسترول کل  تري گلیسیرید
 b*36/9±50/244  b55/7±40/144  b46/5±10/92  b70/3±51/65  b42/5±16/22  قبل آزمایش
 a44/13±00/287  a41/18±50/165  a75/13±33/117  a32/8±22/71  a15/6±43/27  پایان آزمایش

  P 000/0  012/0  000/0  045/0  006/0مقدار 
  .است% 5 سطح در دار معنی اختالف نشانه غیریکسان در هر ستون حروف*
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با رژیم غذایی پرچرب در مقایسه با رژیـم   ها موشتغذیه 
شـد کـه    ها موشدار وزن  غذایی معمولی سبب افزایش معنی

ي تغذیه شـده منحصـراً بـا غـذاي     ها موشدر این میان وزن 
ــرل(معمــولی  ــر   ) کنت ــب براب ــه ترتی ــذاي پرچــرب ب ــا غ و ب

همـان  ). 4جدول (د بود درص 50/38±52/0و  71/0±50/28
شود دریافت روزانـه عصـاره    مشاهده می 4طور که در جدول 

شـد   ها موشهمراه با رژیم غذایی پرچرب سبب کاهش وزن 
قسمت در میلیون  600و  400که این کاهش پس از مصرف 

همچنین رژیم غـذایی پرچـرب در   ). =001/0p(دار بود  معنی
هـاي   بـر شـاخص  داري  مقایسه با رژیـم معمـولی اثـر معنـی    

ي هـا  مـوش دهـد کـه در    این نتایج نشان می. لیپیدي داشت
 200تغذیه شده با غذاي پرچرب، با افزایش دریافت عصاره از 

بــه  LDL-Cو  TC ،TGقسـمت در میلیــون، میـزان    600تـا  
و ) 002/0به ترتیب صـفر، صـفر و    p(داري کاهش طور معنی
 داري افــزایش یافــت  بــه طــور معنــی   HDL-Cشــاخص 

)015/0p=.(  
  

  اثر رژیم هاي معمولی و پرچرب بر درصد افزایش وزن و اندیس هاي لیپیدي سرم موش هاي صحرایی نر در پایان آزمایش. 4جدول 
رژیم 
  غذایی

  مقدار عصاره
)mg/kg(  

  افزایش وزن
  (%)موش  

    )mg/dl(سطح اندیس هاي لیپید سرم در پایان آزمایش 
  LDL  HDL  کلسترول کل  تري گلیسیرید

 c*71/0±50/28  c83/2±00/162  c12/2±00/105  c41/1±00/69  b41/1±00/24  بدون عصاره  معمولی 

  a71/0±50/38  a12/2±50/191  a41/1±00/136  a12/2±50/82  b83/2±00/21  بدون عصاره  پرچرب
  a41/1±00/36  b41/1±00/176  b24/4±00/125  b41/1±00/76  ab83/2±00/27  200  پرچرب
  b71/0±50/32  d41/1±00/156  b83/2±00/119  c83/2±50/69  a41/1±00/32  400  پرچرب
  c41/1±00/30  e12/2±50/140  c12/2±50/100  d54/3±50/59  a83/2±00/33  600  پرچرب

  P  001/0 0001/0  0001/0  002/0 015/0مقدار
  .است% 5 سطح در دار معنی اختالف نشانه غیریکسان در هر ستون حروف*

  
  بحث  

روش فولین یک روش ساده در اندازه گیري میـزان کـل   
هاي این تحقیق نشـان داد   یافته. ترکیبات فنلی گیاهان است

اسـید تانیـک در    گرم میلی 23/1  ± 16/0گیاه کارده حاوي 
% 70گرم وزن خشک گیاه است که این مقدار در حد عصاره 

، و کمتـر از اغلـب میـوه هـا، سـبزیجات و      )16(متانولی جو 
  ).17-19(غالت است 

اکسیدانی، با  گیري فعالیت آنتی هاي اندازه در کلیه آزمون
اکسـیدانی نیـز افـزایش     افزایش غلظت عصاره، فعالیت آنتـی 

ورود مقدار بیشتر ترکیبات فنلی به محیط یافت که دلیل آن 
با افزایش غلظت ترکیبات فنلی و افزایش تعداد . واکنش است

هــاي هیدروکســیل در محــیط واکــنش، احتمــال      گــروه
هـاي آزاد بیشـتر شـده و فعالیـت      دهی به رادیکـال  هیدروژن

 یجمطابق نتـا  یجنتا این). 20(یابد  اکسیدانی افرایش می آنتی
و همکاران است که نشـان دادنـد    Sowndhararajanپژوهش 

 یـاه توسط عصاره گ DPPHآزاد  یکالراد یمهارکنندگ یتفعال
 یشغلظـت عصـاره، افـزا    یشتابع غلظت آن اسـت و بـا افـزا   

  . )21(یابد  می
هاي مختلـف از   مقایسه فعالیت ضد رادیکالی عصاره براي

 IC50طبـق تعریـف   . اسـتفاده شـد   یـز ن IC50فاکتوري به نام 
 DPPHهـاي آزاد   از رادیکـال %  50غلظتی از عصاره است که 

 یـن هر چقدر ا). 22(کند موجود در محیط واکنش را مهار می
. مقدار کمتر باشد، فعالیت ضد رادیکالی عصاره بیشـتر اسـت  

، ppm165 عصـاره کـارده معـادل     يبـرا  IC50 یبررس یندر ا

و  150 و 5/5 یبو آلفاتوکوفرول به ترت یکاسکورب یداس يبرا
 بـودن مقـدار    یـک نزد. بـود  ppm700 از  یشترب  BHTبراي
IC50 بودن آن نسـبت   یشترکارده به آلفاتوکوفرول و ب عصاره
هاي آزاد  یکالعصاره کارده در مهار راد یینشانه توانا BHTبه 

چنین توانـایی   .است BHTتر از  يدر حد آلفاتوکوفرول و  قو
و چـاي سـبز   ) 23(ید ها مانند عصاره گل شو در اغلب عصاره

  . هم گزارش شده است) 24(
معیـاري بـراي قابلیـت    ) III(توان احیـاء کننـدگی آهـن    

شود  الکترون دهی و اکسیداسیون ترکیبات فنلی محسوب می
هـا   این ویژگی به طور معمول در ارتبـاط بـا ردوکتـان   ). 25(

اکسیدانی خـود را از طریـق    ترکیبات نقش آنتی این. باشد می
اي  هــاي زنجیــره هیــدروژن و مختــل نمــودن واکــنش دادن 

ــال  ــکیل رادیک ــا بعضــی از      تش ــنش ب ــا واک ــاي آزاد و ی ه
کنند  سازهاي پراکسید و ممانعت از تشکیل آنها ایفا می پیش

دهد فعالیت احیاء کنندگی  نتایج این تحقیق نشان می). 26(
و بسیار فراتـر از آلفـاتوکوفرول    BHTعصاره، قابل مقایسه با 

و با افـزایش میـزان عصـاره، قـدرت احیاءکننـدگی نیـز       بوده 
ممکن است ترکیبات فنلی عصاره بـا روشـی   . یابد افزایش می

ــه     ــرون ب ــق دادن الکت ــی از طری ــا، یعن ــان ه ــابه ردوکت مش
هاي آزاد، با تشکیل محصوالت پایدار و پایان دادن به  رادیکال

هــاي آزاد، خاصــیت   هــاي زنجیــره اي رادیکــال   واکــنش
  ).16(دانی خود را بروز دهند اکسی آنتی
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هـا   اگر چه آهـن بـراي انتقـال، تـنفس و فعالیـت آنـزیم      
هـاي   باشد، اما یک فلز فعال است و موجب آسیب ضروري می

پلـی  ). 27(شـود  هاي زنـده مـی   ها و بافت اکسایشی به سلول
ها ممکن است خاصیت گیرندگی فلزات نیز داشته باشند  فنل

هاي اکسایشی کاتالیز شده  واکنشو به واسطه این توانایی، از 
در ایـن پـژوهش، میـزان    . توسط آهن و مس ممانعت کننـد 

و در % 66-69گیرندگی فلزات توسـط عصـاره کـارده حـدود     
ــت ــر از  غلظ ــابه کمت ــاي مش ــید    EDTAه ــتر از اس و بیش

و همکاران میـزان کالتـه    P ≤ .(Choi  05/0(اسکوربیک بود 
ر عصاره متانولی ماش، میلی گرم در لیت 4هاي  کنندگی نمونه

ــرنج ســیاه را   ــرده و % 67-90ســورگوم، ارزن و ب ــزارش ک گ
هاي کـاتکول را عامـل اصـلی فعالیـت گیرنـدگی       حضورگروه

  . )28(ها معرفی کردند  فلزات توسط پلی فنل
 سه مدت به صحراییي ها موش تغذیه حاضر پژوهش در
 وزن توجـه  قابـل  افزایش موجب پرچرب غذایی رژیم با هفته
 Akbay نتایج مطابق نتیجه این. )3 و 2جداول (شد  ها موش

 در پرچـرب  غذاییهاي  رژیم دادند نشان که است همکاران و
 بیشـتري  میزان به را جوندگان وزن معمولی، رژیم با مقایسه
  ).29(دهند  می افزایش

بدن در حال طبیعی داراي یک تعادل پویـا بـین میـزان     
اکسـیدانی اسـت    تم دفاع آنتیهاي آزاد و سیس تولید رادیکال

هاي مختلـف   که این تعادل، بدن را در مقابل ابتال به بیماري
هاي غذایی پرچرب  رژیم). 30(کند  از جمله سرطان حفظ می

هاي آزاد در بافت، سبب افـزایش   با تولید مقادیر زیاد رادیکال
، TG ،TCهاي آزاد سرم و در نتیجـه افـزایش    میزان رادیکال

LDL-C  و کاهشHDL-C شوند که یکی از عواقـب آنهـا    می
 ایـن  در). 31( باشـد  هاي کرونـري قلـب مـی    ابتال به بیماري

 غـذایی  رژیـم  با شده تغذیه صحراییي ها موش تیمار مطالعه
کـارده، سـطح افـزایش     عصـاره  با هفته سه مدت به پرچرب
را اصــالح نمــود و ســبب کــاهش    TG ،TC ،LDL-Cیافتــه 
اثر مصـرف درازمـدت بخـش    . ها گردید خصدار این شا معنی

ي صـحرایی  هـا  موشهوایی کرفس وحشی بر لیپیدهاي سرم 
 زیتجـو  اثـر  ینهمچنـ  و) 32(در مدل تجربی هیپرلیپیـدمی  

 مـدل  در صـحرایی ي هـا  مـوش  بر وحشی کرفس آبی عصاره

 سودمند و مطلوب تغییرهاي موجب زین قندي دیابت تجربی
مطلـوب   تغییـر  .)33( اسـت  شـده  خـون  لیپیدهاي سطح در

  TG، TC، LDL-Cکـاهش   یعنـی سرم،  یپیديهاي ل شاخص
را به ترکیبات فنلی و فالونوئیدهاي گیـاه   LDL-C  یشو افزا

این ترکیبات سلول و بافت را در برابـر  ). 34(دهند  نسبت می
هـاي   زا و اکسیداتیو ناشی از تشـکیل رادیکـال   عوامل استرس

و همکاران نیز  Nieua). 35(کنند  فعال اکسیژن محافظت می
هـاي آزاد   ها را عامل کاهش دهنده تشکیل رادیکال فالونوئید

معرفی کرده و نشان دادند که بین میـزان فالونوئیـد گیـاه و    
دار وابسته به غلظت وجود  مهار رادیکال آزاد یک رابطه معنی

را عامل  یاسو یگوساکاریدهاياول و همکاران Chen). 36(دارد 
بـه  . کردنـد  یمعرفـ  ییي صحراها موش یربکاهش دهنده چ

 تشکیل طریق از سویا اولیگوساکاریدهاي محققین یناعتقاد ا
 فعالیـت  بـاال،  ملکـولی  وزن بـا  فنلـی  ترکیبـات  بـا  کمپلکس

 بـا شـدت بیشـتري    و کـرده  پیدا توجهی قابل اکسیدانی آنتی
و  یگرجـان  ).14(کنند  می خنثی و جذب را آزادهاي  رادیکال

توسـط عصـاره را تـا     یپیـدي هـاي ل  همکاران کاهش شاخص
ـ    یمبه اثر مستق يحد در  یعصاره بر ممانعـت از جـذب چرب
   ).37( دستگاه گوارش نسبت دادند یهناح

دهد کـه عصـاره کـارده در     نتایج مطالعه حاضر نشان می
 اکسیدانی در حد و یا حتی قوي تـر از  برخی خصوصیات آنتی

. کنـد  مصنوعی عمل می یا و طبیعی هاي اکسیدان آنتی بعضی
ــا عصــارههــا مــوشهمچنــین تیمــار   موجــب ي صــحرایی ب

مـی   خـون  سطح لیپیـدهاي  در سودمند و مطلوب تغییرهاي
با توجه به ناخالص بودن عصاره و همچنـین شـباهت   . گردد

دیگـري   ها در انسان و موش، مطالعـات  کم  متابولیسم لیپید
تجـویز آن بـه ســایر   در ارتبـاط بـا خـالص سـازي عصـاره و      

   .گردد می حیوانات آزمایشگاهی پیشنهاد
  سپاسگزاري

از معاونت محترم پژوهشی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    
هاي مالی و فراهم آوردن امکان انجـام   کازرون جهت حمایت

این تحقیق در قالب طرح پژوهشی مصوب دانشـگاه تشـکر و   
  .شود سپاسگزاري می
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Background and Objective: Plant extracts are of considerable interest due to antioxidant and lipid-

lowering activities. In this study, the effects of hydromethanolic extract of Karde (Biarum carduchrum ) in 

in vitro and animal model systems were determined.  

Materials and Methods: This study was conducted in two stages. Firstly,  the antioxidant activity  of 

hydromethanolic extract of Karde was assessed by three tests (namely: 2,2-Diphenyl--picrylhydrazyl 

(DPPH) radical-scavenging, chelating activity  and reducing power),  and compared with ascorbic acid, α-

tochopherol, BHT and EDTA. Secondly, the study was continued with five groups of six rats for 21 days. 

The first and second groups of rats were fed with normal diet (control) and  high-fat diet, respectively. The 

other three groups of rats received high-fat diet, and were orally fed with extract at a single dose of 200, 

400 and 600 mg/kg body weight, respectively. Triglycerides (TG), total cholesterol (TC), LDL-C and 

HDL-C along with the body weight of experimental animals were determined at the beginning and end of 

each week.  

Results: Antioxidant activity of the extractwas increased proportionally with the concentration. Karde 

extract had significant DPPH radical scavenging and reducing power properties compared to BHT and  α-

tochopherol, respectively (p≤0.5). Moreover, the plant extract significantly reduced the serum TC, LDL-C 

and TG levels (p= 0.000, 0.012 and 0.045, respectively) and increased serum HDL-C (p=0.006).  

Conclusion: Karde extract has a relatively good antioxidant activity, and can modify abnormal blood lipid 

levels induced by high-fat diets.  

Keywords: Karde extract, Rat, Antioxidant activity, Lipid profile, High-fat diet 
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