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 اثرات ریواس بر چربی های خون در خرگوش هیپرلیپیدمیک
 

 )Pharm.D(و قاسم جعفری ) M.D،Ph.D( *موسی الرضا حاج زاده

 . دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، بخش فیزیولوژی

 چکیده
 عروقی از علل شایع مرگ ومیر و از کارافتادگی است که با ایجاد آترواسکلروز در  –بیماری های قلبی   : و هدف سابقه  

اند   که موسوم به ریسک فاکتورهای قلبی      CHDعوامل زمینه ساز ایجاد     . آید وجود می ه  عروق کرونر و پیشرفت آن ب     
دهد  شواهد نشان می  . آید حساب می ه تور اصلی ب  متعدد هستند و در بین آنها افزایش کلسترول خون یک ریسک فاک           

های  کاری کم .دارندنقش   آتروژنز   درطور مستقیم یا غیرمستقیم      ه های غنی از تری گلیسرید نیز ب       که لیپوپروتئین 
 و برخی   CHDتیروئید موجب زیاد شدن کلسترول، تری گلیسرید و هیپرتانسیون دیاستولیک شده و لذا زمینه ساز                 

که از  ) Rheum ribes(های آبی و الکلی گیاه ریواس        در این پژوهش اثرات عصاره    . شوند الت عمل قلب می   دیگر از اختال  
روید، بر چربی های خون در خرگوش هیپوتیروئید مورد          ای از گیاه است که در ایران می         گوناسه و گونه   خانواده پلی 

 .مطالعه قرار گرفت
 درصد پودر   w/v (05/0(های سالم مقدار       آب مصرفی خرگوش    هببرای ایجاد هیپرلیپیدمی،     : ها مواد و روش  

 49در پایان   . ها از پایان هفته چهارم به بعد هیپرلیپیدمیک شدند          خرگوش.  شد اضافه هفته   7مازول برای مدت     متی
 : روز به شرح زیر تیمار شدند18ها به چند دسته تقسیم و به مدت   خرگوش،روز برابر پروتکل مطالعه

 570عنوان کنترل مثبت روزانه مقدار      ه  ب Bلیتر آب مقطر، گروه         میلی 10-15 روزانه   ،عنوان کنترل منفی   ه ب Aگروه  
 پودر عصاره آبی و پودر       g/kg B.W 4 روزانه به ترتیب مقدار       D و گروه     Cگرم پودر اسید نیکوتینیک، گروه        میلی

 10 از تجویز متی مازول و نیز       7 و   4 در پایان هفته     .عصاره الکلی ریواس در آب مقطر به صورت خوراکی دریافت نمودند         
عمل آمد و کلسترول و تری گلیسرید سرم با         ه گیری ب   روز پس از تیمار از خرگوش ها در شرایط مناسب خون             18و  

 .های آنزیماتیک روتین آزمایشگاهی اندازه گیری شدند روش
و نیز موجب   ) P<0.001(ان هفته چهارم و هفتم       دار کلسترول در پای     مازول موجب افزایش معنی     متی: ها یافته

 افزایش  ، روز 49سطح تری گلیسرید در پایان     . گردید) P<0.001(افزایش معنی دار تری گلیسرید در پایان هفته چهارم        
 موجب کاهش معنی دار کلسترول به      18 و   10عصاره آبی در مقایسه با آب مقطر در روز           . نشان داد ولی معنی دار نبود    

این عصاره سطح تری گلیسرید را در روز دهم تیمار         . گردید) P<0.01( درصد   87/84 درصد و    34/56 به مقدار    ترتیب
 ). P<0.05( درصد در مقایسه با آب مقطر کاهش داد 88/66 تیمار به مقدار 18و در روز ) NS( درصد 29/11به میزان 

و ) P<0.05( درصد   56/40غلظت کلسترول را به مقدار       روز در مقایسه با آب مقطر        10عصاره اتانلی ریواس در پایان      
 به میزان   10این عصاره غلظت تری گلیسرید را در روز        . کاهش داد ) P<0.01( درصد   27/72 روز به مقدار     18در پایان   

اسید نیکوتینیک در مقایسه با آب      . کاهش داد ) P<0.01( درصد   14/79 به مقدار    18و در روز    ) NS( درصد   39/34
و ) P<0.05( درصد     8/62و  ) P<0.01( درصد   7/54 سطح کلسترول را به ترتیب به مقدار         18 و   10 پایان روز    مقطر در 

 . طور معنی دار کاهش داده ب) P<0.05( درصد 68/62 درصد و 11/62سطح تری گلیسرید را به ترتیب به مقدار 
 ریشه ریواس موجب کاهش معنی دار       اتانلی های آبی و   دهد عصاره  طور که نتایج نشان می      همان: نتیجه گیری 

شوند و مقدار این     های هیپرلیپیدمیک می   در خرگوش )  تیمار 18روز  (و تری گلیسرید سرم    ) هر دو روز تیمار   (کلسترول  
های ریواس را برای پایین      توان مصرف فرآورده   ها نیز در حد اسید نیکوتینیک و یا بیشتر از آن است و لذا می                کاهش

 .افرادی که کلسترول و یا تری گلیسرید باالتر از طبیعی دارند پیشنهاد کرد خون درآوردن چربی های 
 

 .ریواس، هیپرکلسترولمی، هیپرتری گلیسریدمی، کم کاری تیروئید، خرگوش: واژگان کلیدی
 

  E-mail: ms.hajzadeh@mums.ac.ir، 0511-8413579: ، نمابر0511 -8440350: تلفن. نویسنده مسئول*
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 مقدمه
ترین علل    شایع ء عروقی جز  –ز دیر باز بیماری های قلبی      ا

اند و امروزه نیز این بیماری ها هم در            مرگ ومیر انسان بوده  
کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای در حال توسعه در بین           

 شیوع باال دارد و در هر دو جنس زن و مرد یکی  از               ،جمعیت
ق کرونر  بیماری عرو . ]20،11[علل شایع مرگ ومیر است       

 زمینه ساز    Coronary heart disease -(CHD) -قلب  
این بیماری با ایجاد      . مرگ ومیر و از کار افتادگی است         

. وجود می آید ه  ن ب آآترواسکلروز در عروق کرونر و پیشرفت       
هیپوتیروئیدیسم از بیماری های شایع غددی است و هر دو فرم          

  و خفیف    hypothyroidism) (Overt شدید یا بارز    
Subclinical hypothyroidism) (       آن اثرات متعدد و

های بدن دارند و با ایجاد هیپرکلسترولمی،         گوناگونی بر ارگان  
توانند  هیپرتری گلیسریدمی و هیپرتانسیون دیاستولیک می         

.  شوند CHDساز ایجاد و پیشرفت آرتریواسکلروز و لذا         زمینه
] 9،7 [ 

ز کاهش  نی  و ]22[کاهش چربی های خون در افراد          
چربی ها و هیپرتانسیون دیاستولیک در افراد دچار کم کاری           

ه فاکتورهای قلبی نقش ب     تواند در کاهش ریسک     تیروئید می 
 در این    CHDسزایی داشته باشد و از ایجاد و پیشرفت              

 .]8،7 [ بیماران جلوگیری نماید

ها و داروهای گیاهی       امروزه توجه به مصرف فراورده      
 عالوه بر چین و هندوستان در کشورهای        افزایش یافته است و   

های دارویی گیاهی رو به گسترش         غربی نیز تعداد کارخانه    
های تجربی حیوانی و نیز مطالعات کلینیکی           پژوهش. است

اند و از    ای را برای گیاه ربارب نشان داده       اثرات متعدد و ارزنده   
نها اثرات کاهنده چربی های خون توسط این گیاه است         آجمله  

                گوناسه گیاه ریواس متعلق به خانواده پولی              . ]13[
)Polygonacae (  های متعددی از آن در نقاط        است و گونه

  رویند مختلف دنیا از جمله چین، هندوستان ترکیه و ایران می          
]19،1[. 

     روید موسوم به ریواس      ای از گیاه که در ایران می         گونه
)Rheum ribes (گیاه در خراسان در اطراف        این. باشد می 

های اطراف منطقه زشک از ییالقات مشهد         نیشابور و در تپه    
ن به صورت سبزی خوراکی خام و پخته و          آروید و ساقه     می

   گیرد نیز به صورت شربت و گاهی مربا مورد استفاده قرار می           
در کتب طب قدیم نیز از ریوند و ریواس صحبت شده و             . ]1[

االدویه  برای ریواس     صاحب مخزن . اند هرا ذکر کرد   خواص آن 
ملطف و با قوت قابضه و مفرح       «  :شمارد خواص زیر را برمی   

و مقوی معده و احشاء و جگر حار و تحریک اشتها و قاطع               
 قی صفراوی و تشنگی و غثیان و مسکن حدت صفرا و خون و     

تر از آب آن است و        رب ریواس قوی   …کننده آن دو     صافی
احتراقات را نافع    جنون و رفع بخارات و    شربت آن وحشت و     

حکیم محمد مؤمن نیز خواص ریواس را چنین        . ]3[» ....است  
 مقوی …مسهل اخالط غلیظه و رقیقه و خام  «: کند معرفی می

 تنقیه دماغ و انواع     000قوه جاذبه جگر و پادزهر سموم بارده        
 .]4[» صداع بارده و صفراوی

ننده و اشتهاآور و مسهل     ک  ریواس را تلخ و خنک     ،میرحیدر
اخالط غلیظه و رقیقه و مسکن حدت صفرا و خون و                  

های کبد   کننده صفرا و خون  و مفید برای معالجه گرفتگی          صاف
و طحال و تحلیل بادها و نفخ لوله هاضمه و تسکین دردهای             

داند و از موارد تجویز آن پاک کردن          انه و رحم می   ثکلیه و م  
 .]5[شمارد  د و صفراوی را برمیدماغ و انواع سردردهای سر

های  ها و مطالعات فراوانی که بر روی گونه           در پژوهش 
مختلف گیاه ربارب به عمل آمده، اثرات متعدد و ارزشمندی            

توان به   برای این گیاه گزارش شده است که در بین آنها می             
 :موارد مهم زیر اشاره کرد

 .]17[هم چسبیدگی و تجمع پالکتی ه  اثر مهارکننده ب-

 جلوگیری از پیشرفت اورمی، کاهش کلسترول و              -
های  تری گلیسرید و افزایش آلبومین و ترانسفرین سرم در رت        

 .]CRF (]19(دچار نارسایی مزمن کلیوی 

 کاهش اوره و تری گلیسرید سرم و کندکردن سیر               -
 .]23[پیشرفت نارسایی مزمن کلیه در بیماران 

، طوالنی کردن عمر    CRF بهبود شرایط بیماران مبتال به       -
 .]16[های درمانی  بیمار و کاهش هزینه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-187-fa.html


  و همکارانموسی الرضا حاج زاده                                                ...                                          دراثرات ریواس بر چربی ها ی خون 

 ٢١

، مهار تولید   CRF بهبود عمل کلیه در بیماران مبتال به          -
 . ]26[ و کاهش التهاب 6 –انترلوکین 

  کاهش کلسترول تام سرم و کاهش کلسترول تام و              -
استرهای کلسترول در کبد و افزایش ترشح صفرا در موش             

 .]14[سوری 

 در مردان دچار    LDL-Cلسترول تام و کاهش      کاهش ک  -
 .]13[هیپرکلسترولمی 

که اثرات کاهش دهنده چربی های خون برای         با وجود این  
، Rheum rhaponticumهای ربارب مثل         سایر گونه  

Rheum palmatum     و  Rehum undulatum] 14،18،
نظر   به - بر حسب اطالع ما تا کنون       -گزارش شده است  ] 27
) Rheum ribes(د اثرات ضدچربی ریواس      رسد در مور   می

که یک گونه از ربارب و گیاه محلی ایران است، گزارشی                
وجود ندارد و لذا ما در این مطالعه تصمیم گرفتیم اثرات                
ریواس را بر چربی های خون در مدل خرگوش هیپوتیروئید           

 .مطالعه نماییم

 
 ها مواد و روش

در اواسط  گیاه ریواس     .ها تهیه گیاه و عصاره     ) الف
شهریورماه از منطقه زشک که از ییالقات مشهد است                 

آوری گردید و توسط کارشناس هرباریوم دانشگاه              جمع
ه ها ب  ریشه. فردوسی مشهد مورد شناسایی و تأیید قرار گرفت       

های اصلی با آب شسته شد و به قطعات                 همراه ریزوم 
 فتاب و  آقیم  تدور از نور مس    ه  تر تقسیم و در سایه ب       کوچک

رطوبت و زیر باد مستقیم پنکه خشک شد و توسط آسیاب به             
های کتانی تا موقع تهیه عصاره        پودر تبدیل و در داخل کیسه      

 .نگهداری شد

برای این کار   . عصاره الکلی با روش سوکسله تهیه شد        
های گیاه با مقدار کافی الکل         گرم پودر ریشه و ریزوم      150

   ردید و به مدت      درجه وارد دستگاه سوکسله گ       96اتیلیک  
عصاره حاصل با   .  ساعت عمل استخراج انجام شد       18-12

) plate(داخل ظروف   ه   تغلیظ گردید و ب    ،دستگاه حذف حالل  
 درجه  40 ساعت در اون     24ای تمیز منتقل و به مدت         شیشه

مقدار . دست آید ه  گراد قرار گرفت تا عصاره خشک ب        سانتی
        حاصل گرم عصاره خشک حاصل شد و لذا عصاره                48

)W/W (32 %باشد می. 

. تهیه شد ) Maceration( به روش خیساندن     ،عصاره آبی 
 گرم پودر با مقدار کافی آب در ارلن یک لیتری قرار داده             150
 . سانتی متر باالی پودر بود    5/1-2نحوی که ارتفاع آب     ه  شد ب 

 ساعت در دمای اتاق قرار گرفت        48-72محلول برای مدت    
خوبی ه  دقیقه ب5نه چند بار و هر بار به مدت در حالی که روزا

محلول به کمک قیف بوخنر و پمپ خالء با         . شدمی تکان داده   
 ،فشار صاف شد و حالل توسط دستگاه حذف حالل دوار             

ه ای تمیز ب   شیشه) plate(حذف و باقیمانده عصاره در ظروف       
گراد قرار    درجه سانتی  40ماری با دمای    ساعت در بن   24مدت  

بود % W/W (18(دست آمده ه عصاره ب. تا خشک شودگرفت  
 .زمان مصرف در یخچال قرار گرفت و تا

 خرگوش  32در این پژوهش از      .حیوان مورد آزمایش  ) ب
 کیلوگرم  2 ±3/0 ماه و وزن      7-15سفید نر و ماده با سن         

ها از خانه حیوانات دانشکده پزشکی         خرگوش. استفاده شد 
اندارد سیکل نور و تاریکی      جا تحت شرایط است    تهیه و همان  

تهیه شده توسط شرکت جوانه      ) پلت( ساعته و با غذای       12
 .خراسان و با آب شیر نگهداری شدند

در  .ایجاد کم کاری تیروئید و هیپرلیپیدمی در حیوانات ) ج
) W/V(های انتخاب شده سالم مقدار         آب مصرفی خرگوش  

مان مازول که از شرکت داروسازی لق        درصد پودر متی   05/0
 هفته پودر   7ها به مدت      خرگوش.  شد اضافهتهیه شده بود     

مازول دریافت نمودند و در پایان هفته چهارم و هفتم برای            متی
. عمل آمد ه  گیری ب  تعیین کلسترول و تری گلیسرید سرم، خون     

 ایجاد هیپرلیپیدمی در     ،گیری کلسترول و تری گلیسرید     اندازه
 . حیوانات را تأیید نمود

در پایان هفته هفتم     .های هیپرلییپدمیک  خرگوشتیمار  ) د
6 گروه   3 خرگوش مورد مطالعه به       32مازول،   از تجویز متی  

تقسیم شدند  ) E و   D( تایی   7و دو گروه      ) C و   A، B(تایی  
مازول در آب آشامیدنی آنها ادامه         که مصرف متی    در حالی 
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 ٢٢

ر های مذکو   روز هر کدام از گروه     18یافت، از اینجا به بعد طی       
 :های متفاوت درمانی به شرح زیر قرار گرفتند تحت رژیم

 10-15 روزانه به مقدار      ،عنوان کنترل منفی  ه  ب Aگروه  
 .میلی لیتر از راه دهان آب مقطر دریافت نمودند

گرم   میلی 570 روزانه مقدار    ،عنوان کنترل  مثبت   ه  ب Bگروه  
ه پودر اسیدنیکوتینیک به صورت سوسپانسیون در آب مقطر ب         

پودر اسید نیکوتینیک از شرکت     (اکی دریافت نمودند    رور خو ط
Merkآلمان تهیه گردید .( 

 پودر عصاره آبی    g/kg  B.W 4 روزانه مقدار    Cگروه  
اکی دریافت  رلیتر آب مقطر خو       میلی 10-15ریواس در    

 .نمودند

 روزانه  E و گروه    g/kg  B.W 4 روزانه مقدار    Dگروه  
 عصاره الکلی در آب       از پودر خشک   g/kg  B.W 6مقدار  

. اکی دریافت نمودند  رطور خو ه  مقطر به صورت سوسپانسیون ب   
 پس از گذشت چند روز       Eکه حیوانات گروه     با توجه به این   

 3اشتهایی پیدا کردند و      تجویز عصاره شدیداً کاهش وزن و بی      
 .سر از آنها مردند، این گروه از مطالعه حذف شد

 پایان روز دهم و روز       در .های سرم  گیری چربی  اندازه) ه
هیجدهم از تیمار، در وضعیت و زمان ثابت و با نهایت دقت از             

عمل آمد، سرم خون تهیه     ه  گیری ب  ها خون  ورید رانی خرگوش  
گیری چربی ها در یخچال و یا فریزر           شد و تا زمان اندازه      

های  کلسترول تام و تری گلیسرید سرم با روش       . نگهداری شد 
ن آزمایشگاهی با استفاده از کیت شرکت آنزیمی متداول و روتی  

گیری  زیست شیمی ایران توسط روش اسپکتروفتومتری اندازه       
 .شد

های  تجزیه و تحلیل یافته    . تجزیه و تحلیل داده ها      ) و
 INSTAT و   SPSSپژوهشی با استفاده از برنامه کامپیوتری       

تفاوت بین چند گروه با استفاده از روش آماری            . انجام شد 
One way ANOVA       گاه مقایسه    مشخص گردید و آن

 Tukey-Keramerهای تجربی با کنترل توسط تست          گروه
 زوج  T-Testبرای مقایسه بین افراد یک گروه از         . انجام شد 

ها معنی دار     بود اختالف   P< 0.05استفاده گردید و هر جا که       
 .تلقی شد

 
 نتایج

تجویز  .اثر متی مازول بر کلسترول و تری گلیسرید           
مازول در آب آشامیدنی موجب افزایش معنی دار کلسترول        متی 

 ،و در پایان هفته هفتم    ) P< 0.001(در پایان هفته چهارم شد      
               کلسترول پالسما باز هم افزایش بیشتری نشان داد                 

)P< 0.001 .(طور مشابه متی مازول در پایان هفته چهارم        ه  ب
              افزایش داد  سطح تری گلیسرید را به طور معنی داری              

)P< 0.001 (     روز نیز تری گلیسرید افزایش      49و در پایان 
در پایان  ). 1جدول  (نشان داد ولی این افزایش معنی دار نبود         

 .ها دچار هیپرلیپیدمی بودند  روز  خرگوش49
 

 ها  اثر متی مازول بر چربی های خون در خرگوش.1جدول 

  )0(روز صفر  28روز  49روز 

*** 

4/35 ± 152 

*** 
65/69 ± 6/92 

 
 
6/19 ± 1/41 

 کلسترول

)mg/dl( 

 
1/61 ± 6/189 

*** 
7/54 ± 7/246 

 
2/47 ± 5/169 

 تری گلیسرید

)mg/dl( 

روز صفر قبل از تجویز      .  است SD Mean ±اعداد نشان دهنده    
 هفته پس از تجویز     4 پایان   28، روز   n= 32: متی مازول در آب آشامیدنی   

. n= 8:  هفته از تجویز متی مازول    7 پایان   49 و روز    n= 32: متی مازول
*** P<0.001 

 
 تجویز عصاره آبی به      .اثر عصاره آبی بر چربی های خون      

 تیمار در مقایسه    18 و   10های هیپوتیروئید در روز      خرگوش
            مـــوجب کـــاهش معنی دار کلسترول          ،با آب مقطر    

)P< 0.01 (  گردید)  تیمار  10صاره در روز    این ع  ).2جدول 
 سطح  18موجب تغییر معنی دار تری گلیسرید نشد ولی در روز         

کاهش داد  ) P< 0.05% (88/66تری گلیسرید را به میزان       
درصد کاهش برای هر عصاره و یا اسید               ). 3جدول   (

برای (نیکوتینیک در مقایسه با آب مقطر از فرمول زیر                 
 :محاسبه گردید) کلسترول
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  و همکارانموسی الرضا حاج زاده                                                ...                                          دراثرات ریواس بر چربی ها ی خون 

 ٢٣

  در همان روز         A میانگین غلظت کلسترول گروه –میانگین غلظت کلسترول در گروه عصاره                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100           

  در همان روز                                        Aمیانگین غلظت کلسترول گروه                                           

 
 

 عصاره اتانولی    .اثر عصاره الکلی بر چربی های خون         
موجب  روز در مقایسه با آب مقطر         10ریواس نیز در پایان      

و در  ) P<0.05% (56/40کاهش معنی دار کلسترول به میزان      
     گردید) P< 0.01% (27/72 روز به میزان         18پایان   

غلظت تری گلیسرید سرم نیز توسط این عصاره در        ). 2جدول  (
      به مقدار  18و در روز     ) NS% (39/34 به میزان     10روز  

14/79)  %P< 0.01 ( کاهش یافت) 3جدول.( 

 
 های هیپوتیروئید های آبی و الکلی ریواس و اسید نیکوتینیک بر کلسترول خون در خرگوش  اثرات عصاره.2 جدول

 
 گروه مورد مطالعه )قبل از تیمار (49روز   بعد از تیمار10روز   بعد از تیمار18روز 

 
0/40 ± 0/193 

 

 
25± 8/138 

 

 
4/35 ± 5/152 

 

 )شاهد منفی(آب مقطر 

ml/day15-10 

 
* 

80 ± 8/71 

 
*** 

42 ± 0/49 

 
 
4/35 ± 5/152 

 )شاهد مثبت(اسید نیکوتینیک 

mg/day570 

 
** 

1/13 ± 2/29 

 
** 

3/30 ± 6/60 

 
 
4/35 ± 5/152 

 عصاره آبی

g/kg B.W/day4 

 
** 

2/76 ± 5/53 

 
* 
4/10 ± 5/82 

 
 
4/35 ± 5/152 

 عصاره الکلی

g/kg B.W/day4 

 
 بعد از تیمار تعداد     18 و   10در روز   . n= 8 تعداد خرگوش ها در هر گروه         49در روز   .  است SD Mean ±و به صورت     ) mg/dl(غلظت کلسترول   

اختالف ) قبل از شروع تیمار    (49 پس از تیمار در مقایسه با روز         18 و   10غلظت کلسترول در گروه آب مقطر در روز         . باشد  می n= 5ها در هر گروه      خرگوش
 one way )دهند    تغییرات معنی داری را نشان می     (P<0.0022)  18و  (P<0.0008)  10ها در روز     کوتینیک و عصاره  اسید نی . دهد معنی دار نشان نمی  

ANOVA) .                  طور معنی داری غلظت کلسترول را کاهش داده است        ه  اسید نیکوتینیک در روز دهم و هجدهم تیمار در مقایسه با آب مقطر در همان روزها ب:        
*  P<0.05, *** P<0.001) Tukey-Kramer .( عصاره آبی در روز دهم و هجدهم تیمار غلظت کلسترول را در مقایسه با آب مقطر در همان روزها

طور مشابه عصاره الکلی نیز در مقایسه با آب مقطر در روز دهم                   ه  و ب ) P<0.01) Tukey-Kramer **: . طور معنی دار کاهش داده است      ه  ب
(*P<0.05) و روز هجدهم (**P<0.01)طور معنی دار کاهش داده است ه  تیمار غلظت کلسترول را ب )(Tukey-Kramer. 

 
 اسید نیکوتینیک   .اثر اسید نیکوتینیک بر چربی های خون      

عنوان کنترل مثبت استفاده شد در         ه  که در این آزمایش ب      
های هیپوتیروئید در مقایسه با آب مقطر موجب              خرگوش

اسید . لیسرید سرم گردید   کاهش معنی دار کلسترول و تری گ      
ل پالسما را به     و سطح کلستر  18 و   10نیکوتینیک در روز     

) P< 0.05% (8/62و  ) P< 0.01% (7/54ترتیب به مقدار     
این دارو در پایان روز دهم موجب         ). 2جدول  (کاهش داد   

           %11/62کاهش معنی دار سطح تری گلیسرید به مقدار              
)P< 0.05 (     68/62به مقدار    18و در پایان روز) %P< 0.05

 ).3جدول (گردید ) 

 
 

 در صد کاهش       

 کلسترول در یک=    

 عصاره در روز معین     
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 1382، پائیز و زمستان 2 و 1، شماره 5                                               جلد  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ٢٤

  اثرات عصاره آبی و الکلی ریواس و اسید نیکوتینیک بر تری گلیسرید خون در خرگوش هیپوتیروئید.3جدول 

 
 گروه مورد مطالعه )قبل از تیمار (49روز   بعد از تیمار10روز   بعد از تیمار18روز 

 
5/88 ± 2/286 

 

 
25 ± 8/194 

 

 
1/61 ± 6/189 

 

 )شاهد منفی(آب مقطر 

ml/day15-10 

* 
102 ± 8/106 

 

* 
1/59 ± 8/73 

 

 
1/61 ± 6/189 

 

 )شاهد مثبت(اسید نیکوتینیک 

mg/day570 

 
* 

8/26 ± 8/94 

 
 

8/92 ± 8/172 
 

1/61 ± 6/189 

 عصاره آبی

g/kg B.W/day4 

** 
7/91 ± 7/59 

 
4/53 ± 8/127 

 
1/61 ± 6/189 

 عصاره الکلی

g/kg B.W/day4 

 
 بعد از تیمار تعداد     10در روز   . n= 8 تعداد خرگوش ها در هر گروه         49در روز   .  است SD Mean ±و به صورت   )  mg/dl(غلظت تری گلیسرید   
ظت غل.  میباشد n= 5 و در سایر گروه ها          n= 4 پس از تیمار تعداد خرگوش ها در گروه اسید نیکوتینیک              18 و در روز      n= 5خرگوش ها در هر گروه       

اسید نیکوتینیک و عصاره ها در روز . اختالف معنی دار نشان نمیدهد) قبل از شروع تیمار (49 در مقایسه با روز 18 و 10تری گلیسرید در گروه آب مقطر در روز 
10    (P<0.035)   18 و (P<0.0023)        تغییرات معنی داری را نشان میدهند  (one way ANOVA) .    و هجدهم تیمار    اسید نیکوتینیک در روز دهم 

کاهش تری گلیسرید  . P<0.05) (Tukey-Kramer  *: در مقایسه با آب مقطر در همان روزها بطور معنی داری غلظت تری گلیسرید را کاهش داده است                
(داری کاهش داده است      توسط عصاره آبی در روز دهم در مقایسه با آب مقطر معنی دار نیست ولی این عصاره در روز هجدهم تریگلیسیرید را بطور معنی                             

*P<0.05) (Tukey-Kramer .(          تغییر ایجاد شده توسط  عصاره الکلی در مقایسه با آب مقطر در روز دهم معنی دار نیست و در روز هجدهم معنی دار است
)( ** P<0.01) Tukey-kramer.(  

 
 

 بحث
امروزه مرگ ومیر و از کار افتادگی ناشی از بیماری               

از موارد هشدار دهنده و نگران         ) CHD(ایسکمیک قلب    
ای است که در کشوهای غنی و نیز در حال توسعه توجه             کننده

فاکتورهای . خود جلب کرده است     ه  مراکز پزشکی را ب     
رسد  نظر می ه  که ب  CHD  خطرساز یا ریسک فاکتورهای    

ساز ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز عروق کرونر هستند          زمینه
 و  LDL -پالسما و کلسترول   زیادی کلسترول    : عبارتند از 

ون، ی پالسما، هیپرتانس   HDL -پایین بودن سطح کلسترول     
کشیدن سیگار، دیابت قندی، افزایش وزن و افزایش                 
               تری گلیسرید و ذرات غنی از تری گلیسرید پالسما                

]25،24،12[ . 

 مالحظه  3 و   2نتایج حاصل از این مطالعه که در جداول          
های آبی و الکلی ریشه      هد که تجویز عصاره   د شود نشان می   می

های هیپوتیروئید دچار      های ریواس به خرگوش       و ریزوم  
 و  10هیپرکلسترولمی و هیپرتری گلیسریدمی در فواصل زمانی       

طور معنی داری موجب کاهش غلظت پالسمایی       ه   روز ب  18
 ،عصاره آبی . شده است ) 18 روز(کلسترول و تری گلیسرید     

ر روز دهم در حد اسید نیکوتینیک و در          سطح کلسترول را د   
یعنی بیش از اسید نیکوتینیک     % 87/87روز هیجدهم به مقدار     

طور که از مقایسه اثر عصاره    و همان ) 2جدول  (دهد   کاهش می 
شود، تغییرات حاصل در     آبی و اسید نیکوتینیک مشخص می      

غلظت کلسترول خون ناشی از اسید نیکوتینیک در مقایسه با           
بی آکه عصاره     یعنی این  (P>0.05)ی معنی دار نیست    عصاره آب 

 .نیز تأثیری در حد اسید نیکوتینیک و یا بیشتر از آن دارد
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  و همکارانموسی الرضا حاج زاده                                                ...                                          دراثرات ریواس بر چربی ها ی خون 

 ٢٥

 سطح تری گلیسرید خون در خرگوش            ،عصاره آبی  
 و در ) NS% (29/11 به مقدار    10هیپرلیپیدمیک را در روز      

که اسید   دهد، در حالی   طور معنی داری کاهش می   ه   ب 18روز  
 سطح تری گلیسرید را    ، تیمار 18 و   10 در روزهای    نیکوتینیک

اثر عصاره آبی در کاهش      . دهد طور معنی داری کاهش می   ه  ب
 اسید   حد  درمان معنی دار و در      18تری گلیسرید در روز      

 .نیکوتینیک است

توان دریافت که عصاره اتانلی ریشه           می 2از جدول    
ی دار طور معن ه   سطح کلسترول را در روزهای تیمار ب        ،ریواس

تر از   سنگ یا قوی   دهد و این عصاره  نیز اثری هم         کاهش می 
طور که در    همان. اسید نیکوتینیک در کاهش کلسترول دارد       

 ، تیمار 18شود عصاره الکلی در روز          مشاهده می  3جدول  
سطح تری گلیسرید را اندکی بیشتر از اسید نیکوتینیک کاهش          

 عصاره در روز    توان گفت که هر دو      داده است و بنابراین می     
های معنی دار و در حد اسید نیکوتینیک یا باالتر از            کاهش 18
های  ن بر سطح کلسترول و تری گلیسرید پالسما در خرگوش        آ

رسد که هر دو عصاره برای         به نظر می   . هیپوتیروئید دارند 
 .تری دارند کاهش سطح تری گلیسرید نیاز به زمان طوالنی

اه ما روی خرگوش     در پژوهش دیگری که در آزمایشگ      
هیپرکلسترولمیک انجام شد، هم عصاره اتانولی و هم عصاره           
آبی ریشه ریواس سطح کلسترول خون را بطور معنی داری            

در پایان دو هفته مصرف خوراکی عصاره اتانلی        . کاهش دادند 
 درصد و عصاره آبی به       1/59غلظت کلسترول را به میزان       

لی که اسید      درصد کاهش دادند، در حا          82/43میزان   
 1/37نیکوتینیک در مدت مشابه غلظت کلسترول را به مقدار           

در این پژوهش نیز اثرات کاهش دهنده         . درصد کاهش داد  
های ریواس در حد قابل مقایسه با اسید             کلسترول عصاره 

نیکوتینیک و یا بیشتر از آن است و اثرات کاهش دهنده                
 .]2[کند  کلسترول در پژوهش حاضر را نیز تأیید می

Li    و Liu) 1991 (          گزارش کردند که در یک مدل
 Rheumتجویز عصاره ) 6/5نفروکتومی (نارسایی کلیه در رت 

emodi         موجب کاهش کلسترول و تری گلیسرید پالسما شد    
]19[ .Li و Ye) 1981 (     های  در خرگوش سالم و خرگوش

 کاهش  Rheum hotaoenseهیپرلیپیدمیک با تجویز عصاره    
 تری گلیسرید و   β-Lipoprotein (LDL)/ول،  معنی دار کلستر 

pre- β Lipoprotein (VLDL)      سرم را گزارش کردند       
ها نیز با پژوهش حاضر هماهنگ است و نتایج     این یافته . ]18[

ای دیگر از ربارب یعنی ریواس انجام شده           ما را که با گونه     
 .کند است تأئید می

Goel     مصرف گزارش کردند که     ) 1997(و همکارانش
روزانه خوراکی فیبر ساقه ربارب در مردان دچار                   

طور معنی داری موجب    ه   هفته ب   4مدت  ه  هیپرکلسترولمی ب 
 سرم گردید ولی سطح        LDL-Cکاهش کلسترول تام و        

HDL-C    نشان  ]14[آنها در مطالعه دیگری     . ]13[ تغییر نکرد 
های   در موش    Rheum rhaponticunدادند که ساقه      

وجب کاهش کلسترول پالسما و کاهش        هیپرکلسترولمیک م 
کلسترول و نیز استرهای کلسترول در کبد حیوان شد و فعالیت           

 و دفع اسیدهای     Cholesterol 7α- hydroxylaseآنزیم  
گران مذکور   پژوهش. صفراوی در مدفوع حیوان افزایش یافت     

آورنده کلسترول فیبر ربارب ممکن      پیشنهاد کردند که اثر پایین    
 افزایش دفع اسیدهای صفراوی و افزایش          است مربوط به   

های   وهمکارانش نیز یافتهGoelگزارشات . فعالیت آنزیم باشد  
 .نمایند های ریشه ریواس را تأیید می ما با عصاره

نشان ) 2000( و همکارانش     Abeدر گزارش دیگری     
 اثر پایین آورنده کلسترول      Rheum undulatumدادند که   

 که اثر مذکور ممکن است مربوط به         آنها پیشنهاد نمودند  . دارد
 و  Galloyl glucoseاثر مهاری قوی موادی چون ترکیبات          

Galloyl proanthocyanidin       باشد که در عصاره موجود 
  را که یک      Squalen epoxidaseتواند آنزیم    است و می   

در بیوسنتز  ) Rate-limiting(آنزیم تعیین کننده سرعت        
ممکن است اثر پایین آورنده      . ]6[کلسترول است مهار نماید      

شود مربوط    که در پژوهش حاضر دیده می       ،کلسترول ریواس 
      باشد که در ریواس موجود است         Rhaponticinبه وجود    

طور که تاکنون مشخص شده است، عواملی چون          همان. ]21[
 CHDالتهاب نیز در پاتوژنز آترواسکلروز و         تجمع پالکتی و  

 موجود در   Stilbenده که مشتقات    نقش دارند و نشان داده ش     
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از قبیل راپونتوژنین و       ) Rheum undulatum(ربارب   
اند  دزوکسی راپونتوژنین دارای اثر مهاری قوی بر تجمع پالکتی        

، لذا ممکن است اثر کاهنده کلسترول و تری گلیسرید و            ]17[
 پیشرفت   برای    ها نقش پیشگیرانه     اثر ضدپالکتی ربارب    

 . اشته باشند دCHDآترواسکلروز و 

تواند پیشرفت آترواسکلروز را      از عوامل دیگری که می      
های   و افزایش لیپوپروتئین   LDLسرعت بخشد، اکسید شدن      
هرگونه تغییر شرایطی که    . ]24،10[غنی از تری گلیسرید است     

به نحوی بتواند موجب کاهش کلسترول، کاهش تری گلیسرید         
 یا از اکسیداسیون    و ذرات غنی از تری گلیسرید پالسما شود و       

LDL    تواند در کند کردن سیر پیشرفت          جلوگیری کند، می
 اثر مفید داشته باشد و       CHDآترواسکلروز و جلوگیری از      

های ریواس در    دهد، عصاره  طور که این مطالعه نشان می      همان
هیپرلیپیدمی که متعاقب کم کاری تیروئید ایجاد شده در حدی           

ک موجب کاهش کلسترول و       قابل مقایسه با اسید نیکوتینی      
اند و لذا ممکن است نقش مهمی در          تری گلیسرید پالسما شده  

توان پیشنهاد نمود که      می.  داشته باشند   CHDپیشگیری از    
های ریواس در کاهش کلسترول و تری گلیسرید ناشی          عصاره

توانند از عوارض     می از کم کاری تیروئید مؤثرند و احتماالً        
 و هیپرتری گلیسریدمی و سایر         ناشی از هیپرکلسترولمی    

 عروقی که در بیماران هیپوتیروئید دیده           -اختالالت قلبی 
 .شود جلوگیری نمایند می

ها گزارش  Stibene و   Rahaponticinدر ریواس وجود    
که این مواد اثر ضدپالکتی و        و با توجه به این     ]21[شده است   

اکسیدان دارند ممکن است با این مکانیسم نیز در                  آنتی
         لوگیری از پیشرفت آترواسکلروز نقش داشته باشند              ج
از طرف دیگر هیپرکلسترولمی، شلی دیواره عروق        . ]27،15[

های  تواند ناشی از فاکتور    کند که می     را مهار می     NOدر اثر   
 متعددی باشد که موجب اختالل در تولید و یا افزایش تجزیه و           

طور  ن و هما  ]28[شوند    می NOیا تغییر در عمل بیولوژیک       
های ریواس با کاهش     دهد عصاره  که پژوهش حاضر نشان می    

کلسترول پالسما ممکن است از تغییرات عروقی مذکور              

جلوگیری نموده و با بهبود شرایط از پیشرفت آترواسکلروز و           
CHDبکاهند  . 

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و با توجه به اینکه              
های مختلف    تأثیر مثبت گونه   مطالعات فراوان حیوانی و انسانی    

کاهش کلسترول، تری گلیسرید و سایر           ربارب را بر    
 نقش دارند   CHDپارامترهایی که در پاتوژنز آترواسکلرز و        

دهد، مصرف ریواس را برای پیشگیری از پیشرفت           نشان می 
ه ب. اییمنممی  عروقی توصیه -آترواسکلروز و بیماری های قلبی

روی ریواس در موارد       شتر بر رسد با مطالعات بی      نظر می 
 همراه  CHDهای پالسما و      متعددی که با اختالالت چربی      
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