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Abstract 
 

Background and purpose: Cataract is a common disease and oxidative stress is recognized as a 
major cause in its development. The aim of this study was to investigate the protective effect of 
Phyllanthus emblica L., Acorus calamus L., and Chelidonium majus L.  against cataracts according to the 
antioxidant properties of these plants in rats. 

Materials and methods: In this study, 30 neonate rats (8-10 days) were divided into five 
groups; group 1 (control group) received normal saline on day 10. In other four groups, subcutaneous 
injections of sodium selenite (30 µmol/Kg) were done to induce cataract on day 10.  In group 2 no other 
intervention was done. Groups 3, 4 and 5 received IP injections of Phyllanthus emblica L., Acorus 
calamus L. and Chelidonium majus L. extracts (400 mg/kg), respectively on day 9-12. On day 17, 
morphological examination of rats’ lenses were performed and on day 30 the rats were anaesthetized and 
their lenses were removed. The contents of glutathione and malondialdehyde were measured in lens 
tissue. DPPH and flavonoid content tests were also done on plants’ extracts. 

Results: P. emblica, C.majus, and A.calamus had the highest amount of antioxidant compounds, 
glutathione level in lens tissue, reduction in cataract grade, and the highest eye protection compared to the 
sodium selenite group, respectively. Also, the content of malondialdehyde were the lowest in groups that 
received P.emblica, A.calamus, and C.majus compared to the control group. 

Conclusion: P. emblica has considerable protective effect on cataract in rats. 
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  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عـه دانـــلــمج
  )1- 10(   1400سال    یورشهر    200سی و یکم   شماره دوره 

  1400، شهریور  200دوره سی و یکم، شماره                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                   2

 پژوهشی

اثرات محافظتی گیاهان آمله، اگیرترکی و مامیران در پیشگیري از 
 کاتاراکت تجربی مدل حیوانی 

  
        1فیروزه عسکري
        2محمد آزادبخت

        3صبا غالمی
         4فاطمه اکبري
  5فاطمه شکی

        6کیومرث نوروزپور دیلمی
        7ملوس نادري

  8مریم سلمانی سراجی
  چکیده

ترین عامل ایجاد آب مروارید(کاتاراکت) یک بیماري شایع در جوامع است و استرس اکسیداتیو مهم و هدف: سابقه
در رت بــا  و مــامیران در برابــر آب مرواریــد ، اگیرترکیی اثر محافظتی سه گیاه آملهباشد. هدف از این مطالعه بررسآن می

  اکسیدانتی این گیاهان است.توجه به خواص آنتی
(گــروه کنتــرل)  1گروه تقسیم شدند. گــروه  5روزه انتخاب و به  8-10نوزاد رت  30در این مطالعه،  ها:مواد و روش

بــه  µmole/kg 30بــراي القــاي کاتاراکــت نابــالغ،  5و  4، 3، 2دریافت کرد و بــه گــروه  بعد از تولد 10نرمال سالین در روز 
(گروه بیمار) تنها تک دوز سلنیت سدیم دریافت کردند. ســپس  2گروه صورت زیرجلدي محلول سلنیت سدیم تزریق شد.

عصــاره ســه گیــاه mg/kg 400ی پس از تولد به ترتیب با تزریق داخــل صــفاق 12تا 9به صورت روزانه از روز  5و 4و 3گروه
ها تولد، رت 30ها بررسی مورفولوژي شد و در روز ، لنز رت17روز  آمله، اگیرترکی تحت درمان قرار گرفتند. در مامیران،

 DPPHگیري شد. همچنین تســت آلدهید بافت عدسی اندازهها خارج شد و محتواي گلوتایتون و مالون ديبیهوش و لنز آن
  هاي این گیاهان انجام گرفت.وئیدي روي عصارهو محتواي فالوون

اکســیدانتی، ســطح گلوتــاتیون در بافــت ترین میــزان ترکیبــات آنتــیبه ترتیب آمله، مامیران و اگیرترکی بیش ها:یافته
ترین محافظت چشمی نسبت به گــروه ســلنیت ســدیم را داشــتند. از نظــر محتــواي کاتاراکت و بیش عدسی و کاهش درجه

  ترین میزان را بعد از گروه کنترل نرمال سالین داشتند.آلدهید، گیاهان آمله، اگیرترکی و مامیران به ترتیب کممالون دي
  شود.طور چشمگیري باعث بهبود آب مروارید در مدل حیوانی رت میگیاه آمله به استنتاج:

  
  اکسیدانتآلدهید، فالونوئید، آنتیوتاتیون، مالون دياسترس اکسیداتیو، مامیران، آمله، اگیر ترکی،گل کاتاراکت، هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه
ترین علــت کاتاراکت (آب مروارید) به عنوان شایع

هــا نفــر را در سراســر جهــان مبــتال کــرده نابینایی، میلیون
است و خطر ابتال به این بیماري، بــا افــزایش ســن هرچــه 

  در حال حاضر تنها روش درمان  یابد.تر افزایش میبیش
  

 :azadbakhtm@hotmail.com E-mail               جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازي17کیلومتر :ساري - محمد آزادبخت مولف مسئول:
  کی مازندران، ساري، ایراندانشجوي دکتري داروسازي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزش .1
  استاد، گروه فارماکوگنوزي و بیوتکنولوژي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران .2
  دانشجو کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه ازاد اسالمی علی اباد کتول، گلستان، ایران .3
  دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساري، ایرانفارماکوگنوزي،  دکترايدانشجوي  .4
  دانشیار، گروه سم شناسی و فارماکولوژي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران .5
  دانشیار، گروه چشم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران .6
  ناسی و فارماکولوژي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراندستیار، گروه سم ش .7
  کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران .8
 : 17/5/1400تاریخ تصویب :                 10/6/1399:تاریخ ارجاع جهت اصالحات             5/6/1399 تاریخ دریافت  
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  و همکاراني عسکر روزهیف     

  3        1400، شهریور  200دوره سی و یکم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       

 پژوهشی

موثر براي آب مروارید انجام عمل جراحی براي خــارج 
کردن عدسی کدرشده و جایگزینی آن با یــک عدســی 
 مصنوعی است. باتوجه به داشتن عوارضی مانند دوبینــی،
تیرگی کپسول و ادم ماکوسیستوئید و عدم دسترســی بــه 

زیاد، اســتفاده از روش جراحــی  تجهیزات مدرن و هزینه
باعث محدودیت در مناطقی از جهــان شــده اســت. علــل 
 مختلفی در آب مروارید نقش دارند که یکی از این عوامــل
 استرس اکسیداتیو است. این استرس ناشی از عدم تعادل بین

اکســیدانی پذیر و سیستم آنتــیهاي اکسیژن واکنشگونه
 هايو درخصوصیات فیزیکی وشیمیایی پروتئین )1(باشدمی

کنــد و از ایــن کریستالی شده در عدسی تغییر ایجاد مــی
گذارد، کریستالین تاثیر می_aطریق بر عملکرد چاپرون 

 هــا،تغییر عملکردگیرنــده که منجر به باز شدن پرو تئین،
 DNAهاي ناقــل و تغییــرات در پروتئین ها،فعالیت آنزیم

 هــاي. استرس اکسیداتیو باعث ایجــاد رادیکــال)2،3(شودمی
هــاي آزاد را از شود. ترکیباتی که این رادیکــالآزاد می

توانند به بهبود روند بیماري کمــک کننــد. بین ببرند، می
اگیر ترکی و مامیران احتماال به دلیــل داشــتن  گیاه آمله،

ــل ــل فن ــیدانی مث ــی اکس ــات آنت ــدها ترکیب ــا و فالنوئی   ه
ــان،در سا ــی ختارش ــالم ــد رادیک ــه توانن ــاي آزاد را ب   ه

 بنابراین ایــن ســه گیــاه ذکــر شــده را مــورد دام بیندازند.
   گیــاه مــامیران بــا نــام علمــی .)4(دهــیمبررســی قــرار مــی

Linn majus Chelidonium  گیــاهی اســت از خــانواده
Papaveraceae ، ــده مــی ــاه پرســتو نامی  .)5(شــودکــه گی

این گیاه در  .)6(باشدمی cai_qu _baiهاي دیگر آن، نام
ــی ــع م ــا توزی ــمال آفریق ــیا و ش ــا و آس ــوداروپ در  .)7(ش

ترکیبــات اصــلی ایــن گیــاه آلکالوئیــدهاي ایزوکینــولین 
 پروپینو، بربرین، کلریترین، مانند سنگینارین،کلییدونین،

فالنوئیدها و اسیدهاي فنولیــک موجــود اســت.  کپتینین،
و ترکیبات خالص حاصل از  majus.Cهردوعصاره خام 
هاي بیولــوژیکی از جملــه اي از فعالیتآن طیف گسترده

کننــده سیســتم معتــدل ضدمیکروبی، التهابی،اثرات ضد 
ضد درد و محافظــت در برابــر امــواج رادیــو  ایمنی بدن،

  .)5،8،9(دهداکتیو نشان می

از  L.eblica Phyllanthusگیاه آملــه بــا نــام علمــی 
است. این گیــاه بــومی شــرق  Euphorbiaceaae خانواده

ه و در کشورهاي هند،ازبکســتان،چین و مــالزي آسیا بود
 ،Cویتامین ترکیبات اصلی آن پکتین، .)10(شودیافت می

 .)10،11(باشــندها مانند اسید االژیک و اسید گالیک مــیتانن
به دلیل داشتن ترکیبات فنولیک و فال نوئیدي و با توجــه 

اکسیدانی هاي مزدوج، داراي فعالیت آنتیبه داشتن حلقه
ها در برابــر قوي است که می توانند به محافظت از سلول

هــاي آزاد کمــک امــل اکســیداتیو ناشــی از رادیکــالعو
هاي ضد میکروبــی این گیاه داراي فعالیت .)11-13(کنند

  .)14،15(باشدو ضد التهاب و ضد سرطان می
 از خــانواده L.calamus Acorusگیاه اگیر ترکی با نام 

Araceae  است. این گیاه بومی شمال آمریکــا و شــمال و
از ایــن گیــاه بــراي  .)16(باشــدشرق آسیا ماننــد هنــد مــی

ــب، ــاهش ت ــم و  ک ــان آس ــه درم ــک ب ــد درد و کم ض
شود برونشیت و اسهال مزمن و ضد افسردگی استفاده می

و براي رفع خشکی چشم و دید کــم و تــاري چشــم نیــز 
ها بــه دلیــل وجــود بسیار مفید است. بعضی از این فعالیت

ــکواترپن ــدها، سس ــل پروپانوئی ــد فنی ــاتی مانن ــا،ترکیب  ه
هــا و لینگین ها،و گلکوزیدهاي زانتان فالون اهمونوترپن

بــا توجــه بــه  .)3،17،18(استروئیدهاي موجود در آن است
 اکسیدانی ایــن گیاهــان،محتواي فالنوییدي و خاصیت آنتی

کننــده مطالعــه حاضــر بــه منظــور بررســی اثــر پیشــگیري
کی و آمله بر آب مرواریــد القــا گیاهان مامیران، اگیر تر

شده در رت انجام شد و همچنین تاثیرات این گیاهــان را 
دهــد و از لحــاظ بر روي این بیماري مورد بحث قرار می

  .کندفورمولوژي نیز بررسی می
  

  مواد و روش ها
 هاي هوایی مامیران از حوالی رودخانــه شهرســتاناندام

در  295493/64779553/36نکا واقع در استان مازنــدران 
ــر ترکــی از عطــاري در  ــاه اگی ــزوم گی ــار و ری فصــل به

واقع در استان گلستان تهیه شد.  آباد کتولشهرستان علی
هاي آمله نیز از کارخانه نیــاك گرگــان تهیــه شــد و میوه
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  در کاتاراکت اهانیگ یاثرات محافظت
 

  1400ر ، شهریو 200، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم            4

ـــص  ـــط متخص ـــاریومی توس ـــه هرب ـــه نمون ـــد از تهی بع
  تیک گیاهی مورد تایید قرار گرفت.سیستما

گــرم از هــر  500یاهــان، بــراي اســتخراج عصــاره گ
کدام از اندام هوایی مــامیران، ریــزوم اگیرترکــی، میــوه 
آمله خشک و پودر شده و به صورت جداگانــه بــا روش 

درصــد  70 گیري با اتانولماسراسیون تحت عمل عصاره
ساعت قرار گرفــت و عصــاره بــا اســتفاده از  72به مدت 

دستگاه روتاري خشک و ســپس در ظــروف مخصــوص 
  .)17(نگهداري شدند در یخچال

  
  )DPPHمهار رادیکال آزاد (

ــزان مهــار رادیکــال هــ  اي آزاد ازبــراي ســنجش می
DPPH .9/3در این روش به هر عصــاره  استفاده شدDPPH 

 نانومتر خوانده شــد. 515اضافه و جذب آن درطول موج 
 1شماره  با استفاده از معادله DPPHدرصد مهار رادیکال 

اکســیدانی (مقدار آنتــی C50 Iمحاسبه و نتایج به صورت
درصد اولیه برسد)  50 به DPPHکه الزم است تا غلظت 

   .)19(شدبیان 
  

     : 1شماره ه معادل
 I% = (Ablank-Asample /Ablank)×100 

  
  فالنووئید

 براي ارزیابی میزان فالنووئیــد کــل از روش آلومینیــوم
عصــاره بــه طــور لیتــر از هــر میلــی1کلرید اســتفاده شــد. 

درصــد آلومینیــوم  2لیتر محلول متانلی میلی 1جداگانه با 
دقیقه در دماي اتاق انکوبــه  10کلرید مخلوط و به مدت 

در طــول مــوج  UV-visibleشد و جذب نمونه با دستگاه
  .)20(نانومتر تعیین شد و براساس کوئرستین بیان شد 415

  

  حیوانات و طراحی آزمایشی
گــرم  15 تــا 10روزه با وزنی بین  10نوزادان رت نر 

از موسسه تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم 
 12پزشکی مازندران تهییه شد و تحت شرایط استاندارد (

 ) و دسترسیC ̊24دماي ( روشنایی، - ساعت چرخه تاریکی
ایــن گرفتنــد. رار آزادانــه بــه آب و غــذاي اســتاندارد) قــ

مطالعه مطابق با اصول انجمن حمایت از حقوق حیوانــات بــا 
  انجام شد. IR.MAZUMS.REC.1398.2760 کد اخالق

گروه  5روزه به طور تصادفی به  10نوزاد رت  30
 سالیننرمال ، گروه کنترل)( 1گروه ). N=6تقسیم شدند (

دریافت کردنــد و بــه  بعد از تولد 10زیرجلدي در روز 
ــ 5و  4، 3، 2گــروه  ــه ب ــالغ ب راي القــاي کاتاراکــت ناب

صورت زیرجلدي، محلول سلنیت سدیم حل شــده در 
ــالین ــال س ــا دوز  9/0 نرم ــد ب وزن  µmole/kg 30درص

(گــروه  2 بدن به صورت تک دوز تزریــق شــد. گــروه
بیمار) تنها تــک دوز ســلنیت ســدیم دریافــت کردنــد. 

پــس از  12تا 9صورت روزانه از روز به 5 و 4و 3گروه
هــاي عصــاره mg/kg400تزریق داخل صــفاقی تولد با 

آمله، اگیرترکــی تحــت درمــان قــرار  گیاهان مامیران،
پس از تولــد بررســی عدســی  17گرفتند. سپس در روز

  ها با دستگاه اسلیت لمپ انجام گرفت.رت
ــد، رت 30در روز  ــس از تول ــاي پ روزه بــا  30ه

گرم از  100هر  در ml 15/0 کتامین و زایالزین با دوز
 ها پس از عمل جراحی خــارجبدن بیهوش و عدسی وزن

 لیتر بافر مانیتول قرار گرفت و سپسمیلی 2/0شده و در 
با تکنیک سایش بین شیشه هموژنیزه شده و ســپس در 

دقیقــه بــا دور  15گــراد بــه مــدت درجه سانتی 4دماي 
 آوريسانتریفیوژ شد و سپس محلول رویی جمع 3000

 مالون دي آلدهیــد )،GSH( گلوتاتیون شد و براي بررسی
)MDA.مورد استفاده قرار گرفت (  

  
  اندازه گیري محتواي آنتی اکسیدان عدسی

  )GSH( گلوتاتیون
ســی رویــه سی 2عدسی، GSH گیري براي اندازه

جداشده حاصل از سانتریفیوژ بافت هموژن شــده را بــا 
 TCAسی سی 5/1اضافه و سپس با   EDTAسی سی 1

دقیقه به آن  15تریفیوژ به مدت مخلوط شد. پس از سان
 DTNBســی ســی 5/0سی بافر مانیتول و سپسسی 5/2

 412اضافه شد و سپس میزان جذب آن در طول مــوج 
  .)18(با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتري خوانده شد
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  و همکاراني عسکر روزهیف     

  5        1400، شهریور  200دوره سی و یکم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       

 پژوهشی

  )MDHمالون دي آلدهید(
مالون دي آلدهید نشانگر میزان لیپیــد پراکسیدیشــن 

ـــتفاده از روش  ـــا اس ـــت و ب گیـــري انـــدازه Satohاس
لون دي آلدهیــد بــا طبق این روش ابتــدا مــا .)21(شودمی

 اسیدتیوباربیتوریک (شرکت مرك) وارد واکنش و سپس
 وسیله بوتانول نرمال استخراج شد وبا استفاده از دستگاهبه

نانومتر خوانده شد  532اسپکتوفتومتري طول موج جذب 
و با نمودار اســتاندارد مقایســه شــد، همچنــین از بوتــانول 

  .)22(نرمال به عنوان بالنک استفاده شد
  

  یافته ها
هــاي گــروه با توجه به ارزیابی کدورت لنز عدسی،

 و صفر را نشــان 3ترتیب اعداد سالین بهنرمال سدیم وسلنیت
هــاي هاي تحت درمان با عصــارهدهد وهمچنین گروهمی

 آمله و اگیر ترکی نسبت به گروه کنترل به ترتیب مامیران،
ـــداد،  ـــام 1/2 0±/06، 4/1 ±04/0،  9/1 ±03/0اع ل را ش

  ).1(جدول شماره شوندمی
  

میزان کدورت ایجاد شده در لنــز هــا بــه تفکیــک  :1جدول شماره 
  گروه هاي مورد مطالعه و تعداد لنز در گرید

  

 0گرید  1گرید  2گرید  3گرید 
 میزان کدورت(گرید) و تعداد لنز در هر گرید

 گروه ها

 لدپس از تو 10روز  ) Kg/µmol 30(تزریق سلنیت سدیم  0 0 0 12

 پس از تولد 10تزریق نرمال سالین روز  12 0 0 0

 ) mg/kg 400تزریق زیر صفاقی عصاره اگیر ترکی( 0 3 5 4

 ) mg/kg 400تزریق زیر صفاقی عصاره مامیران( 0 2 4 6
 )mg/kg 400تزریق زیر صفاقی عصاره آمله( 0 8 3 1

  
  مختلفهاي  ها درگروه تغییرات گرید کدورت لنز رت :2شماره  جدول
  

 گروه ها ي مورد مطالعه میانگین گرید کدورت لنز رت ها

 پس از تولد 10روز  ) Kg/30 µmol( تزریق سلنیت سدیم  3

 پس از تولد 10تزریق نرمال سالین روز  0

 ) mg/kg 400( تزریق زیر صفاقی عصاره مامیران ±9/1  03/0
 ) mg/kg 400تزریق زیر صفاقی عصاره آمله ( 4/1 ± 04/0

 ) mg/kg 400تزریق زیر صفاقی عصاره اگیر ترکی ( 1/2 ± 06/0

  
  دســت آمــده هــاي بــهبرطبــق یافتــه : DPPH تســت

و 9/12 ±05/0هــاي ، بــه ترتیــب غلظــتDPPHدر تست 
 لیتــر از گیاهــانمیکروگرم/میلی 5/682± 9/1و  9/568 6/1±

ــامیران و اگیرترکــی باعــث مهــار  ــه، م درصــدي  50آمل

DPPH )شــدندIC50 ( ــین ــامین  IC50و همچن  Cدر ویت
  .محاسبه شد 74/1 ± 4/8

 تست فالونویید: با استفاده از معادلــه منحنــی اســتاندارد
هــاي مقدار فالونوییدهاي موجود در عصــاره کوئرستین،

 .2R,(y=0.0026x+0.0113(0.9986=گیاهان بیان ومحاسبه شد
  ي ایـــن ســـه گیـــاه بـــه ترتیـــب در محتـــواي فالونوییـــد

و  3/310±09/0 ان، آمله و اگیرترکی شاملگیاهان مامیر
    به دست آمد. )mg/g( 61/9 ± 82/1و  4/173 ± 41/1

ــت  ــروه:  GSHتس ــه درگ ــان داد ک ــایج نش ــاي نت ه
هاي دریافت کننده عصاره گیاهان نسبت به گروهدریافت

کننده سلنیت سدیم افــزایش وجــود دارد، بــا ایــن حــال 
گیاهــان را نیــز گروه کنترل نسبت به لنزهایی که عصاره 

 تــري را نشــان دادبــیش GSHدریافت کرده بودند میزان 
)1/30± 3/256.(  

 

  
 

نمــودار مربــوط بــه میــزان گلوتــاتیون در لنزهــاي  :1نمــودار شــماره
هاي مورد مطالعه. گروه ها:  استخراج شده در چشم رت ها در گروه

  )، Chelidonium majus( یم+مامیراننرمال سالین، سلنیت سدیم، سلنیت سد
)، سلنیت سدیم + اگیر (Phyllanthus emblica سلنیت سدیم + آمله

  ).Acorus calamusترکی(
  

 با توجه به نتایج به دست آمــده از تســت : MDA تست
MDA  (به عنوان یک شاخص پراکسیداسیون لیپیــد)، در

کننده عصاره گیاهــان کــاهش معنــاداري لنزهاي دریافت
 بت به گروه سلنیت سدیم و جود دارد. گیاه آملــه نســبتنس

میکــرو مــول، مــالون  7/9±9/1به دو گیاه دیگر با غلظت 
(گروه نرمال سالین و  شدتري را شامل میآلدهید کمدي

   میکرو مول). 13±5/1، 1/4±2/0سلنیت سدیم به ترتیب 
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  در کاتاراکت اهانیگ یاثرات محافظت
 

  1400ر ، شهریو 200، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                دوره سی و یکم            6

  
میزان مالون دي آلدهید در لنزهاي نمودار مربوط به  :2ئمودارشماره

 استخراج شده در چشم رت ها در گروه هاي مورد مطالعــه. گــروه هــا:
 )،Chelidonium majusنرمال سالین، سلنیت سدیم، سلنیت سدیم+مامیران(

  )، ســلنیت ســدیم + Phyllanthus emblica( سلنیت ســدیم + آملــه
  ).Acorus calamusاگیر ترکی(

  

  بحث
ترین اختالالت بینایی در از شایع آب مروارید یکی

سراسر جهان است و تنهــا روش قطعــی بــراي درمــان آن 
 خارج کردن عدسی کدر و جایگزینی آن بــا لنــز مصــنوعی

هــاي است. با توجه به عوارض پس از جراحــی و هزینــه
زیاد آن دسترسی به این روش در سراسر جهــان محــدود 

ري از ایجــاد بنابراین یافتن راهی براي پیشــگی شده است.
تواند عــالوه بــر بهبــود کیفیــت زنــدگی آب مروارید می

 هاي مربوط به این بیمــاري را کــاهش دهــد.افراد، هزینه
عوامل مختلفی در ایجاد بیماري آب مرواریــد شناســایی 
شده است، استرس اکسیداتیو به عنــوان یکــی از عوامــل 
اصلی در ایجــاد آب مرواریــد باعــث آســیب بــه سیســتم 

   .)2،23(شوداکسیدانی میتیدفاعی آن
GSH  ،اولین خط دفاعی در برابــر اکســیداتیو اســت

براثر افــزایش ســن، باعــث تجمــع GSHکه کاهش سطح
ــال ــد و هــاي آزارادیک د در نتیجــه پراکسیداســیون لیپی

اي در مطالعــه .)2(شــودکاهش فعالیت آنتی اکسیدانی می
بــراي درمــان  2020و همکارانش درسال  Nakazawaکه 

در گــروه تحــت  GSHآب مروارید ارائه دادنــد غلظــت 
د درمان تقریبا برابر با گــروه کنتــرل و در رنــج نرمــال بــو

در پــژوهش  ،)24(ونسبت به گــروه بیمــار کــاهش داشــت
تــر از تر از گروه بیمار و کمکمی بیشGSHحاضر میزان

کدام از عصاره ها به رنج نرمــال گروه کنترل بود اما هیچ
   د.گلوتاتیون نرسیدن

MDA نشانگر خــوبی بــراي فراینــدهاي اکســیداتیو 
را در  MDA و همکــارانش غلظــت Doganay )25(اســت

مروارید پژوهشی با عنوان اثر کافئیک اسید در مدل آب
گیري کردنــد، در ایــن ایجاد شده با سلنیت سدیم اندازه

نســبت بــه گــروه بیمــار کــاهش و  MDA پژوهش میزان
نسبت به گروه کنترل افزایش داشته اســت در مطالعــه مــا 

   .)26(شوداي مشاهده مینیز چنین نتیجه
 توانــداکسیدان میاستفاده از مکمل یا مواد مغذي آنتی

در  .)27(در پیشگیري و درمــان آب مرواریــد مــوثر باشــد
هاي غــذایی و گیاهــان دارویــی ترکیبــات برخی از نمونه

فالونوییــدها و ترکیبــات فنــولی بــه  شود.فنولی یافت می
هــاي آزاد، اکسیدانی با مهار رادیکالدلیل خاصیت آنتی

توانــد اثــرات مثبتــی ها و حیوانــات مــیدر سالمتی انسان
در برخی از مطالعات از فالونویید بــه عنــوان  داشته باشد.

اي پیشگیري از اســترس اکســیداتیو یک داروي بالقوه بر
شود، ما نیز در این مطالعه از این پارامتر براي استفاده می

  .)28(هاي گیاهی استفاده کردیمارزیابی نمونه
از  .Phyllanthus emblica L گیاه آمله با نام علمی

باشــد کــه در منــابع طــب مــی Euphorbiaceaeخــانواده 
  (اشــاره چشــم ســفیدي  زدودنســنتی ایــران آن را بــراي 

میــوه آملــه  .)29(انــدبه کاتاراکــت) بســیار خــوب دانســته
محــافظ  داراي اثرات کاهش دهنده قند و لیپیــد خــون و

هاي آنتی میکروبیــال، . همچنین فعالیت)30،31(کبد است
. ترکیبــات )14،15،32(ضد التهاب و ضد سرطان نیــز دارد

  هــا تــانن ،Cویتــامین عمده موجود در ایــن گیــاه پکتــین،
ــین ماننــد اســید اال ژیــک و اســید گالیــک اســت، همچن

  ترکیبــــات فالونوییــــدي و فنــــولی فــــراوان توانســــته 
اثرات آنتی اکسیدانتی چشــمگیري را در مقابلــه بــا است 

ها ناشی از استرس اکسیداتیو نظیــر ســرطان نشــان بیماري
  .)10-15(دهد
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  و همکاراني عسکر روزهیف     

  7        1400، شهریور  200دوره سی و یکم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       

 پژوهشی

  .Acorus calamus L گیاه اگیر ترکی با نام علمــی
باشد، در طب سنتی ایــران گفتــه می Araceaeاز خانواده 

شده است که مالیدن آن روي چشم بــراي رفــع ســفیدي 
چشم (اشاره به کاتاراکت) و چرك کردن قرنیه و بهبود 

همچنــین  .)33(دیــد و کــم ســو بــودن چشــم مفیــد اســت
آرامش بخش و  ،)34(این گیاه هاي ضد باکتریاییفعالیت

 ،)36(آنتــی اکســیدانت ،)35(ضد افســردگی ،)34(ضد درد
کننــده عــروق کولین استراز، اسپاسمولیتیک، تعدیلآنتی

 هــا بــه دلیــلکه بعضی از این فعالیت )37(گزارش شده است
، هــاوجود ترکیباتی مانند فنیل پروپانوئیدها، سسکواترپن

ها و ها، لیگنینها، گلیکوزیدهاي زانتان، فالونمونوترپن
  .)37-39(انداستروئیدهاي موجود در آن نسبت داده

 Chelidonium majus Linnگیاه مامیران، با نام علمی 
اســت کــه ترکیبــات  Papaveraceaeگیــاهی از خــانواده 
الوئیدهاي ایزوکینولین، فالونوئیــدها اصلی این گیاه آلک

باشند. مطالعات مختلف نمایانگر و اسیدهاي فنولیک می
 سیستمکننده چربی، معتدل دهندهاثرات ضد التهابی،کاهش

. با توجه به اشارات مختلــف )5،9،40(باشندایمنی بدن می
ین سه گیاه و وجود ترکیبــات مطالعات انجام شده روي ا

 فنول و فالونوییدي در این گیاهان و منشا اکسیداتیو بیمــاري
کاتاراکت این مطالعه به منظور بررسی اثــر ایــن گیاهــان 

هــاي مناســب بــراي یکی از راه در این بیماري انجام شد.
القــاي آب  invivoمطالعه آب مروارید انسانی در محیط 

  .)41(باشدیم در رت میمروارید به واسطه سلنیت سد
Doganay  و همکاران بــا تزریــق زیــر جلــدي یــک

 روزه باعــث القــاي 10هــاي دوز واحد سلنیت سدیم بــه رت
ها شدند این روش به دلیل تسریع در آب مروارید در آن

ایجــاد آب مرواریــد و راحتــی، در مطالعــه مــا نیــز مــورد 
بر روي اثــر  در مطالعه اي دیگر .)26(استفاده قرار گرفت

 اســتیل سیســتئین در محافظتی قطره چشــمی و تزریــق ان
هــاي اتاراکت ایجاد شده توسط سلنیت ســدیم در رتک

تیل اي انجام دادند. در این مطالعــه ان اســروزه مطالعه 10
ــاي  ــتئین در روزه ــل  13و  11و  9سیس ــورت داخ ــه ص ب

هاي چشــمی آن طــی صفاقی تزریق شد و همچنین قطره
ها مورد استفاده قــرار بعد از تولد موش 30تا  15روزهاي 

  .)41(گرفت
درمطالعه حاضر به دلیــل دشــواري رعایــت شــرایط 

هاي چشــمی و هاي چشمی در ساخت قطرهاستریل قطره
 سهولت درتزریق داخل صفاقی موجب شدکه از ایــن روش

  .)1(براي درمان گروه مورد آزمایش استفاده شده است
شود که بررسی سمیت روي این گیاهان پیشنهاد می

انجام شود و همچنین فرموالســیون مشــترك از ایــن ســه 
گیاه به منظور بررسی اثرات هــم افزایــی، آگونیســیتی و 

گیــاه آملــه  .آنتاگونیستی مجموع این گیاهان انجام شــود
ــود آببــه مــروارد در مــدل طــور چشــمگیري باعــث بهب

  شود.حیوانی رت می
  

  سپاسگزاري
 نامــه دکتــرايایــن مقالـه حاصــل بخشــی از پایـان

باشــد (کــد اخــالق: عمومی دکتر فیــروزه عســکري مــی
1396,2760IR.MAZUMS.RECبدینوسیله از زحمــات .( 

نشکده داروســازي معاونت و پرسنل محترم پژوهشـی، دا
 شناســی دانشــگاهو پرسنل آزمایشگاه فارماکوگنوزي و ســم

  .گرددعلوم پزشکی مازندران تشکر و قدردانی می
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