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Abstract
Background and purpose: The paraoxonase 2 is one of the paraoxonase family enzymes,
which, unlike the paraoxonase 1 and 3, is an intracellular antioxidant system expressed in many cells.
Andrographophyllide is a plant that has recently received attention and is used in many fields due to
different properties, including antioxidant property. The purpose of this study was to evaluate the effect of
andrographolide on paraoxonase 2 expression.
Materials and methods: In this study, 18 Wistar rats were divided into three groups, including
a control group (receiving physiologic serum) and two experimental groups that received 3.5 mg/kg
andrographolide and 7 mg/kg andrographolide. Real-time PCR was performed to evaluate the expression
of paraoxonase 2.
Results: Compared to the control group, andrographolide at 3.5 and 7 mg/kg body weight
reduced the liver expression of paraoxonase 2. The rate of expression of paraoxonase 2 was somewhat
similar in both doses.
Conclusion: To the best of our knowledge, for the first time, current study showed that injection
of andrographolide extract at 3.5 and 7mg/kg body weight of male rats reduced the expression of liver
paraoxonase 2.
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چكیده
سابقه و هدف :آنزیم پاراکسوناز  2یکی از آنیزیمهیا ایانوا پ پاراکسیوناز ی باشی کیب بیال اینز آنزییییمهیا
پاراکسوناز  1و  3جزء سیستم آنت اکسی ان اال سلول بو پ و ر بسیار از سلولهیا بییام ی شیو یکی از کالکیتیا
گیاه کب اایالا ،ر ز ینبها ختلف از جملب اثالا آنت اکسی ان ور کوجب فالاوان قالار گالفتب اسی آن روگالافولیی
باش این طالعب با ه ز بالرس کاثیال آن روگالافولی رو بیام آنزیم پاراکسوناز  2انجام گالف
مووداد و روشهووا :ر اییین طالعییب کجالبی آز ایایی،اه  ،از  11سییال ییو ر  3گییالوپ  6کییای شییا ل گییالوپ کنتییالل
( ریاف کنن پ سالم فیزیولوژ ) ،گالوپ ریاف کنن پ آن روگالافولی با وز  3/5یل گالم بیب ازا هیال کیلیوگالم وزم
ب م و گالوپ ریاف کنن پ آن روگالافولی با وز  7یل گالم بب ازا هال کیلو گیالم وزم بی م ،اسیتفا پ گال یی جهی
بالرس یزام بیام آنزیم پاراکسوناز  2از رو  Real-time PCRاستفا پ ش
یافتهها :آن روگالافولی با وزها  3/5و  7یل گالم بب ازا هال کیلوگالم وزم ب م و صحالای نال باعث کاهش ر بیام
کت آنزیم پاراکسوناز  2نست بب گالوپ کنتالل شو یزام کاهش بیام آنزیم پاراکسوناز  2نست بب گالوپ کنتالل ر هال
و وز  7و  3/5یل گالم بب ازا هال کیلو گالم وزم ب م کقالیتا یکسام باش .
استنتاج :این طالعب بالا اولین بار نایام ا کیب کزریین آن روگالافولیی بیا وزهیا  3/5و  7یلی گیالم بیب ازا هیال
کیلوگالم وزم ب م و صحالای نال باعث کاهش ر بیام کت آنزیم پاراکسوناز  2شو .
واژه های کلیدی :پاراکسوناز  ،2و

صحالای  ،آن روگالافولی

مقدمه
یک ی از آنییزیمهییا اییانوا پ پاراکسییوناز ،آنییزیم
پاراکسوناز  2باش این آنزیم بیال اینز آنیزیمهیا

پاراکسوناز  1و  3کب بب سااتار  HDLتصیل بیو پ و ر
شون  ،جزء سیستم آنت اکسی ان اال
اوم یاف

مولف مسئول :علی نعمتی -ار بیل :ایابام انا،اپ ،کوثال ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل
 1استا یار ،گالوپ بیوشیم بالین  ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
 2کارشناس ارش بیوشیم بالین  ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
 3انایار ،گالوپ علوم کالبیت و رواناناس  ،اناک پ علوم کالبیت و رواناناس حقن ،انا،اپ حقن ار بیل  ،ار بیل ،ایالام
 4انایار ،گالوپ بیو شیم بالین  ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
 5الب  ،گالوپ علوم کاالح ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
 6استا یار ،گالوپ علوم کاالح ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
 7الب  ،گالوپ فن آور اطنعا  ،اناک پ پزشک  ،انا،اپ علوم پزشک ار بیل ،ار بیل ،ایالام
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در موش صحرایی نر نژاد ویستار

پژوهشی

رضاعلی پناه مقدم و همکاران

شیو

سلول بو پ کب ر بسیار از سلولها بیام

()2،1

این آنزیم عل رغم کاابب سااتار با ایزوفالمهیا  1و 3

وثالکالین ا پ االصساز ش پ از گیاپ آنی روگالافی
پانیکوالکیییا ( ر اییییالام عیییالوز بیییب نیییائین هاونییی

پاراکسوناز ،قا ر بب هی رولیز ارگانوفسیفا هیای نیییال

آن روگالافولی  ،از این کالکیب گیاه

(هی رولیز  -5هی روکس ایکوزا کال انوئیک اسی  1و
-5الکتوم)

باش ایین آنیزیم ر شیتکب ان وپنسیم

صاز قالار ار آنزیم پاراکسوناز  2نقش بیالقوپ ا
قابلب با استالس اکسی اکیو اال سلول

ر

ار و ر پاسخ

ببطور کب آ تلی و همکیارام نایام

س

آ پ اس

ا ن کب وز  5یکالو والر آن روگالافولیی ی کوانی
باعث هار بییام ژمهیا  NF-κBو  STAT3ر کای

افزایش یافتب و با کاهش استالس اکسی اکیو روم سلول
حاک از آم اس

از طالعا

سیستم آنت اکسی ان بی م

اتن گیاه رو بیام بالا از ژمها ،نتایج ارزن پا بب

ختلییه بیب یییزام زیییا

آنزیم پاراکسوناز  2نیز کاهش

البوط بب کقوی

ر طیه گستال پا

استفا پ ش پ اس ( )12همکنیین ر بالرسی اثیالا ایین

بب افزایش استالس اکسی اکیو روم سیلول  ،بییام آنیزیم
پاراکسیوناز  2ر سییلولهیا

باش ( )12با کوجب بب اثالا بسیار قو آنت اکسیی ان

سییلول باف ی

ن ی ان شییو ( )13هییمکنییین فورسییتیال و

یاب ( )4،3،1بالرس هیا

همکارام ناام ا ن کب وز  11یلی گیالم بیب ازا هیال

کب آنزیم پاراکسوناز  2عنوپ بال ایین

ر ی ل

کب از اکسی اسیوم  LDLجلوگیال

کن

جزئ اکسی ش پ را وبارپ بب حالی

کوانی

LDL

اول بالگال انی

کیلو گالم وزم بی م آن روگالافولیی ی کوانی

اییل ر رشی ،

وش سالطام پالوستا  ،بییام ژمهیا

()1

ککثیییال و هماننیی سییاز سییالطام پالوسییتا را کییاهش

کلسییتالول از

ه ( )14ر این طالعب ،بالا اولین بار کاثیال و وز 3/5

پنکها آکالواسیکلالوکیک انی ازپ آمهیا را کوکیک

و  7یل گالم آن روگالافولی بب ازا هیال کیلیوگالم وزم

ر قابلیب بیا آکالواسیکلالوز

صیحالای نیال رو بییام آنیزیم پاراکسیوناز 2

ایین آنیزیم ی کوانی بیا افییزایش بال اشی
کن و همکنین نقش همی

ار ( )5ر و های کب ژم این آنیزیم ایا و
اس

شی پ

کاکیل قطیالا کالبی  ،سیلولهیا کیه آلیو و

یزام پینکهیا آکالواسیکلالوز بیبطیور کایم،یال
افزایش
وار

یاب ( )6بییام کتی

ب م و

ور بالرس قالار گالف

هی ز از ایین طالعیب بالرسی

کاثیال آن روگالافولی رو بیام کت

آنزیم پاراکسوناز2

بو پ اس

آنیزیم پاراکسیوناز  2ر

مداد و روش ها

نییال هیپال گلیسم و هیپال کلسیتالولم کیب ی

کواننی نجییال بییب اسییتالس اکسییی اکیو شییون نیییز افییزایش

ر این طالعب کجالب آز ایا،اه  ،با کی اانقی

یاب ( ) 1 ،7از طالز ی،ال ایین آنیزیم ی کوانی سینتز

 ،IR.ARUMS.REC.1394.22کییب بییب کصییویب کمیتییب

کال گلیسیالی را هار کن ( )3همکنیین اروهیا پیایین

بیا

آورن پ کالب اوم و نیز ارو ها ض

یابت

کوانن

یییزام بیییام آنییزیم پاراکسییوناز  2را افییزایش هن ی
بالرس ها ناام

هن کب آب انار و کوئالسیتین

رعای استان ار ها اصول کار با حیوانیا آز ایای،اه ،

()6

کواننی

گیاه کب ر ز ینبهیا

آن روگالافولی یک کالکیب

آن روگالافولی ی ی باش ی
کالپن و حلقبا اس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

و ها ،ن،ه ار ش ن و آب و غذا کاف
و ها قالار ا پ ش

ختلف از جملب اثالا آنت اکسی ان اایالا ور کوجب
فالاوان ی قییالار گالفتییب اس ی

از و ها نال نژا ویستار استفا پ گال ی

یو هیا ر

قف ی هییا پنسییتیک اسییتان ار خصییوی ن،ه ی ار

یییزام بیییام اییین آنییزیم را بیبطییور کاییم،یال افییزایش
هن ( )11 ،11یک از کالکیتا

اانق انا،اپ علیوم پزشیک ار بییل رسیی پ اسی

ا ،رطوب
کقالیت

و

حل ن،هی ار

ر ستالس

یو هیا از نییال

و نور ر ح استان ار کنییم گال ی و وزم

و ها بین  151-211گیالم بیو پ اسی

بالرس کاثیال آن روگالافولی بال رو بییام کتی
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پاراکسوم نیس ول

ر عوض ارا فعیالی الکتییوناز

)

تاثير آندروگرافوليد روی بيان آنزیم پاراکسوناز 2

بیب  3گیالوپ  6کیای کقسییم

پاراکسوناز  11 ،2سال یو

آگارز  1/2رص الکتالوفورز گال ی جه

اطمینیام از

ش ن یک گالوپ ببعنوام گالوپ کنتالل ( ریاف کنن پ

ع ی م آلییو گ

سیییالم فیزیولیییوژ ) ،گیییالوپ وم بیییب عنیییوام گیییالوپ

حاصل با آنیزیم  DNase Iکیمیار گال یی جهی

ازا هال کیلو گالم وزم ب م و گالوپ سوم بب عنوام گالوپ

انجیام

 Real-time PCRابتی ا  cDNAاز  mRNAاسیتخالا شی پ
( ) Cat. No. PR891620کولی ش

و با استفا پ از کی

کنن پ آن روگالافولی با وز  7یل گالم بب ازا

کالاب ای با استفا پ از پالوککیل سیب الحلیبا انجیام

هال کیلو گیالم وزم بی م انتخیاب شی ن انتخیاب کعی ا

هیمکنیین

ریاف

نمونبها بال اساس کارها

گالف کب ر ج ول شمارپ  1آور پ ش پ اسی
کوال پالایمالها

اابب انجام گالف

آن روگالافولیی بیب صییور پییو ر االیی ار شی

اکصال آمها ر ج ول شمارپ  2اخص ش پ اس
ا پ ها بع از جمع آور با استفا پ از نیالم افیزار

غلی ها  3/5و  7یل گالم آن روگالافولی بب صور
حلول اکانول کهیب گال ی آز ایش ر  6روز ،و کزرین
بب حجم یک یل لیتال و بیب صیور
صور روزانب ،یک نوب

اایل صیفاق بیب

ر صتح انجام گالف

روز شاییم ییو هییا بیهییو

بع از

ش ی پ و از قلییب ییو هییا

اومگیال ش و بع از شکافتن سینب ،کتی جی اسیاز
گال ی بنفاصلب کت با بال

بب قطعا کوکیک کیال ر

 SPSSنسخب  16و رو

 RNAکام از باف

کت

از کالایزول )شالک

ر نیال گالفتب ش

 GAPDHو پاراکسوناز )15( 2
الاحل

ا (سانت گالا )

ز ام (ثانیب )

کع ا سیکل

Preincubation

35

611

1

34

31

61

31

72

31

3Step Amplification

Melting

کتی از

هموژنیزپ شی پ اایل یکالوکییوب

 RNase freeنتقل شی و رو آم  1سی سی کالاییزول

Cooling

و  211 ،DNAیکالو لیتال کلالوفالم بب اایل هیال یکیالو
کیوب اضافب ش و بیالا رسیوب  RNAاز ایزوپالوپیانول
 RNAاستخالا شی پ

غلی

 RNAبب س

آ پ ر این طالعیب عی

 1611 – 5111نانو گالم بال یکالو لیتال بیو پ اسی

بیین
بیالا

اطمینیییام از اسیییتخالا  ،RNAحصیییول حاصیییل رو

35

11

65

61

41

37

1

37

31

41

اییین طالعییب بییالا اولییین بییار ناییام ا کییب کزرییین
آن روگالافولیی با وزها  3/5و  7یلی گییالم بیب ازا
هال کیلوگالم وزم ب م و
ر بیام کت
شو

و اطمینیام از عی م آلیو گ آم بیب DNAو پیالوکیین از
سییت،اپ نییانو راپ ) (Thermo Fisherاسییتفا پ شیی

41

یافته ها

اضافب گال ی بالا ج اساز  RNAاز فازها پیالوکیین

استفا پ گال ی بالا کعیین غلی

م :1پالوککییل ییای سییب الحلییب ا بییالا ژم هییا

جددل شمادد

شالایط استالیل بال اشتب و با استفا پ از نیتالوژم ایع کا ن
هموژنیزپ ش باف

.

(Thermo

استفا پ گال ی ح و  1111یل گیالم از بافی

آ ار ( )ANOVAیک طالفیب

کجزیب و کحلیل گال ی و سطح عن ار کمکال از 1/15

یکالوکیوبها خصوی ر ا  -11رجب سانت گیالا
کا ز ام انجام آز ایش ن،هی ار شی بیالا اسیتخالا

ور اسیتفا پ ر ایین طالعیب و یا

صحالای نیال باعیث کیاهش

آنزیم پاراکسوناز  2نست

بب گالوپ کنتالل

یزام کاهش بیام آنزیم پاراکسوناز  2نست

بیب

گالوپ کنتالل ر هال و وز  7و  3/5یل گالم بب ازا هال
کیلوگالم وزم ب م کقالیتا یکسیام بیییو (کصیویال شیمارپ )1
ییور طالعییب بییالا ژم

نحنیی بوب ر گییالوپهییا

پاراکسوناز  2و  GAPDHر کصویال شمارپ  2آ پ اس

م

جل شما

4

م :2کوال پالایمال ها

ور استفا پ ر این طالعب و ویژگ آم ها ()15

Gene
Paraoxonase2

)'Forward primer (5' → 3
CTAACGGCCAGAAGCTCTTCG

)'Reverse primer (5' → 3
GATGTACACTGTCGTCACCGAT

GAPDH

GTTACCAGGGCT

GGGTTTCCCGTT

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

)Tm (°C

)Amplicon Size (bp

61
61

251
511
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ریاف کنن پ آن روگالافولی بیا وز  3/5یلی گیالم بیب

 RNAکییام حاصییل بییا  ،DNAنمونییب

پژوهشی
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با غلی

1.05

م

م

م2

ییو هییا

1

0.9

اکسی

0.85

پاراکسوناز  2یک از آنزیمها

ور طالعب

یسموکاز کاثیال ن ار ( )13از طالز ی،ال آنزیم
باش کب کح

سلول

یاب

بیام آم افزایش

روم

هم آنتی اکسیی ان

شالایط استالس اکسی اکیو ییزام
()2

ر طالعییب روزنییتن و همکییارام و هییمکنییین ر
طالعب هایک و همکارام ،نایام ا نی کیب ییزام بییام
آنزیم پاراکسوناز  2ر شالایط استالس اکسی اکیو بب عنیوام
یک پاسخ انتخاب سلول بالا کیاهش بیار اکسیی اکیو،
:2م نحن بوب ر گالوپ ها

تص یرما

ور طالعب بالا ژم ها

پاراکسوناز  2و GAPDH

افزایش

یاب ( )21،1ر ز ینب کاثیال عوا ل ختله رو

بیام آنزیم پاراکسوناز  2طالعیا
اسییی

بحث

بیییو

انجیام شی پ

تعی

و همکیییارام ( اکالوفاژهیییا

و

یییو

ونوسی ها انسان ) و کوستا و همکارام (سیلولهیا

بال اساس نتایج این طالعب ،کزرین آن روگالافولی بیا

یزام بییام

غز و ) کب بب بالرس کاثیال کورستین رو

وزها  3/5و  7یل گالم بیب ازا هیال کیلیو گیالم وزم

پاراکسوناز  2پال ااتبان  ،نایام ا نی کورسیتین ییزام

صحالای ویسیتار نیال ،باعیث کیاهش ر بییام

بیییام پاراکسییوناز  2را ر اییین ر پهییا سییلول افییزایش

ب م و
کت

آنزیم پاراکسوناز  2نست بب گالوپ کنتالل

یک از گیاهان کب اایالا ر ز ینیبهیا
کوجب فالاوان قالار گالفتب اس

شیو

ختلیه یور

آن روگالافی

پانیکوالکیا

ی باش ی اییین گیییاپ ارا کالکیتییا

ختلف ی از قتیییل

کییالپن ،فنونوئی ی و الکتییوم اس ی

ییوثالکالین ییا پ

االص ساز ش پ از این گیاپ آن روگالافولی ی باشی
کب ییک

ه ( )22،21همکنین طالعب بالای از حققیین نیییال
شاینال و همکارام و آویالام و همکارام حاک از آم اسی
کب آب انار یا قسم ها

ختله را

بیییام پاراکسییوناز  2را ر کایی

انار

سییلول

کواننی

اکالوفاژهییا

افیزایش هنی ( )23،11فالنانی ز و همکییارام نیییز ر سییال
(ییک گونیب

 2112با بالرس کاثیال عصارپ گییاپ یالبا یی

کیالپن الکتیوم اسی ( )16آن روگالافولیی

گیییاه سالشییار از کالکیتییا فنییول ) ر کنییییم بیییام و

عنوپ بال اوای ض التهیاب  ،کاهنی پ گلیوکز و کالبی

فعالیی

پاراکسییوناز  2ر افییالا سییالم ،ناییام ا نی کییب

اوم بو پ و ارا اوای ض سالطان و آنت اکسیی ان

عصارپ گیاپ یالبا ی

بسیییار قییو

تع ی

ی باش ی ( )17طالعییا

بییب بیییام

اثالا قو آنت اکسی ان آن روگالافولی پال ااتیبانی کیب
کوام بیب طالعیب اس و همکیارام ،و طالعیب واسیو و

باعث افزایش بیام و فعالی

پاراکسییوناز  2ر ونوسییی
حیط

هییا و اکالوفاژهییا اییوم

شیو و از اسیتالس اکسیی اکیو اایل سیلول

جلوگیال

کن ( )24با کوجب بب این کیب طالعیا ییا

همکارام اشارپ کیال ( )11،16آن روگالافولیی عینوپ بیال

ش پ البوط بب سایال عصیارپهیا گییاه

اثیالا آنت اکسییی ان  ،رو بیییام بالای از آنییزیمهییا

آمها از آن روگالافولی استفا پ ن،ال ی پ اس

آنتیی اکسییی ان هییم کییاثیال ار

ر بالرسیی گییوآم و

همکارام ر این ز ینب ،ناام ا نی کیب آن روگالافولیی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گف

آنیزیم

کب یافتیب یا ر ایین یور تنیاق

حققین بو پ اس

ی باشی و ر
نم کیوام

بیا یافتیب ایین

از طیالز ی،یال طالعیب

گیوآم و
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تص یرما

ر عییالض و سییی،ار یییزام بیییام آنییزیم

کاکییاالز را کییاهش ی ه ی و رو بیییام آنییزیم س یوپال

0.95

 :1یزام بیام آنزیم پاراکسوناز  2ر گالوپ ها

 1یل گالم بب ازا هیال کیلیوگالم وزم بی م ر
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2 تاثير آندروگرافوليد روی بيان آنزیم پاراکسوناز

 همکنین آن روگالافولیی. رو بیام این آنزیم حسوبگال

همکارام همسو بیا ایین طالعیب ی باشی کیب نایام ا

 یل گالم بب ازا هیال کیلیوگالم وزم7  و3/5 با وزها

آن روگالافولی ی یییزام بیییام آنییزیم کاکییاالز کییبمجییزء

صیحالای ویسیتار نیال باعیث کیاهش ر بییام

را کیاهش

. شو

ب م و

 نست بب گالوپ کنتالل2آنزیم پاراکسوناز

کت

سپاسگزاری
ب ینوسیلب از کلیب کسان کب ر انجام ایین کحقیین

ال کیاثیال تفیاو عصیارپهیا،کوان ناان
)13(

ه کب

گیاه رو بیام آنیزیمهیا آنتی اکسیی ان باشی

 آن روگالافولیی، نتایج حاصیل از ایین طالعیب نایام ا
هی و ایین

.ا را یار نمو ن کمال کاکال و ق ر ان را اریم

آنزیمها سیستم آنت اکسیی ان بی م اسی

 را کاهش2 یزام بیام آنزیم پاراکسوناز

کوان یک نتیجب هم ر رابطب بیا اثیالا آن روگالافولیی
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