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Abstract 
 

Background and purpose: Pancreatic lipase is a major digestive enzyme in digestion and 
absorption of fats.  Inhibition of the pancreatic lipase activity has always been one of the goals of 
researchers to control obesity and related disorders. Current inhibitory agents have several side effects. 
The aim of this study was to investigate the inhibitory effect of Ferula persica, Ginkgo biloba, Nelumbo 
nucifera, and Dicyclomine on pancreatic lipase activity. 

Materials and methods: In this experimental study, Ferula persica, Ginkgo biloba, and 
Nelumbo nucifera were extracted by soxhlet method. Methanolic or aqueous extracts of plants and 
dicyclomine at 10, 25, 50, 100, 200, and 400 μg/ml were prepared and their inhibitory effect on a fixed 
concentration of commercial pancreatic lipase were investigated. The combined extracts of Ferula 
persica and Nelumbo nucifera were also applied to the enzyme at the ratio of 1:3, 2:2, 3:1, and without 
quotas. Lipase activity was measured based on the release of methyl resorphine as colorimetric assay. 

Results: Extracts of Ferula persica and Nelumbo nucifera alone or combined in a ratio of 1:2 at 
50 μg/ml led to further decrease in pancreatic lipase activity compared to the unexposed enzyme. Ginkgo 
biloba and Dicyclomine did not show any considerable inhibitory effect at concentrations and ratios studied. 

Conclusion: The extracts of Ferula persica and Nelumbo nucifera, alone or in combination, 
showed inhibitory effect on pancreatic lipase activity. Further studies, especially clinical trials are 
suggested to evaluate the efficacy and safety of these compounds. 
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 پژوهشی

،  Ferula persica،Ginkgo biloba اهانیگ يمهاراثرات  یبررس
Nelumbo nucifera نیکلومیس يد يو دارو   

 یپانکراس پازیل میآنز تیبر فعال
  

         1مرسده میرکاظم
         2مهدي سهمانی
         3احسان عالی

  4مجید قربانی نهوجی
         5امیرجوادي
  6چگینی کوروش گودرزوند

  چکیده
هــا اســت و مهــار فعالیــت آن هاي گوارشی در هضم و جذب چربــیترین آنزیملیپاز پانکراسی از مهم و هدف: سابقه
 اهداف محققین جهت کنترل چاقی و اختالالت مربوطه بوده اســت. عوامــل مهارکننــده موجــود داراي عــوارضهمواره از 

و  Ferula persica،Ginkgo biloba  ،Nelumbo nucifera اهــانیگ يمهــار بررســی بــا هــدف این مطالعهمتعددي هستند. 
  انجام پذیرفت یپانکراس پازیل میآنز تیبر فعال نیکلومیس يد يدارو

تحــت  Nelumbo nuciferaو  Ferula persica ،Ginkgo bilobaگیاهــان در ایــن مطالعــه تجربــی،  ها:مواد و روش
، 10هــاي هاي متانولی یا آبی گیاهان یا داروي دي سیکلومین در غلظتصارهگیري به روش سوکسیله قرار گرفتند. ععصاره

لیتر تهیه و بر غلظت ثابت لیپاز پانکراسی تجاري اثر داده شد. عصاره ترکیبی روگرم در میلیمیک 400، و 200، 100، 50، 25
بنــدي بــر و بدون سهم 3:1 ،2:2 ،1:3هاي بندي در نسبتصورت سهمنیز به Nelumbo nuciferaو  Ferula persicaگیاهان 

  صورت سنجش کالریمتري انجام پذیرفت.هگیري فعالیت لیپاز، براساس آزادسازي متیل رزورفین باندازهآنزیم اثر داده شد. 
ترکیبی با نســبت یــک صورت هتنهایی و بهر یک به  Nelumbo nuciferaو  Ferula persicaگیاهان  عصاره ها:یافته

تري در فعالیت لیپاز پانکراسی در مقایســه بــا آنــزیم مواجهــه لیتر موجب کاهش بیشمیکروگرم در میلی 50ت غلظدر  به دو
هــاي مــذکور ها و نسبتسیکلومین اثر مهاري قابل توجهی در غلظتو داروي دي Ginkgo bilobaاما از گیاه نیافته گردید. 

  مشاهده نگردید.
 صورت تک به تک و ترکیبــی داراي اثــر مهارکننــدگیبه Nelumbo nuciferaو  Ferula persica عصاره گیاهان استنتاج:

  گردد.بر فعالیت آنزیم لیپاز پانکراسی بودند. انجام کارآزمایی بالینی جهت بررسی اثربخشی و ایمنی این ترکیبات پیشنهاد می
  

  Ferula persica ،Nelumbo nucifera ،Ginkgo biloba، Dicyclomine لیپاز پانکراسی، واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
شــود مثــل هایی که از آن ناشی مــیچاقی و بیماري

ــت،  ــزایش فشــارخون، دیاب اخــتالالت قلبــی عروقــی، اف
 از مشــکالت هاو برخی سرطان اختالالت تنفسی در خواب

  افزایش شیوعمرض چاقی با  بزرگ جامعه پزشکی است.
  

 :kgvand@ymail.com E-mail                                دانشکده پزشکی ،نشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزددا :یزد -کوروش گودرزوند چگینی مولف مسئول:
  دانشجوي کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی شهید بابایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران .1
  شهید بابایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایراندانشکده پزشکی  ،دانشیار،گروه بیوشیمی و ژنتیک .2
  استادیار، گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکی شهید بابایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران .3
  ، کرج، ایرانجهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات گیاهان داروئی، علوم کشاورزي و گیاهی، گروه استادیار .4
  ، قزوین، ایراننیقزو یعلوم پزشک دانشگاه، یپزشک یشناس کروبیم قاتیتحق مرکزی شهید بابایی، دانشکده پزشک ،یاجتماع یپزشک گروه، اریاستاد .5
  استادیار، گروه بیوشیمی بالینی و بیولوژي مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران .6
 : 10/8/1400تاریخ تصویب :             29/4/1400 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            22/3/1400 تاریخ دریافت  
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در بزرگساالن و کودکان بــه عنــوان یکــی از علــل قابــل 
 شود.در سرتاسر جهان شناخته می پیشگیري مرگ و میر

کــار گرفتــه هراهکارهاي مختلفی براي مقابله با چــاقی بــ
العاتی که با رویکرد کنتــرل شده است. در بسیاري از مط

چاقی با استفاده از منابع گیاهی و طبیعی انجام شده است 
این منابع از لحاظ دارا بودن خاصیت ضــد لیپــازي مــورد 
ارزیابی قرار گرفته اند. بخــش عمــده فرآینــد هیــدرولیز 

 هــايها مربوط به لیپاز پانکراسی است که از آسینوسچربی
ــرون ــه دربخــش ب ــانکراس ب ــز پ ــح  ونری ــه ترش دوازده

داروهاي محــدودي بــراي مهــار آنــزیم لیپــاز . )1(شودمی
انــد. اورلیســتات و ســیبوترامین از جملــه ایــن تایید شــده

ــا ایــن وجــود اورلیســتات بــا عــوارض  داروهــا هســتند. ب
 هاي شکمی، مدفوعنفخ شکمی، کرامپمتعددي ازجمله 

اختیاري مدفوع و مدفوع چرب همــراه بــوده و آبکی، بی
ها با افزایش اثر منفی آن بر کلیــه، افــزایش پیــدا انینگر

داروي سیبوترامین نیز به دلیــل افــزایش . )2،3(کرده است
خطرات قلبی عروقی و سکته هاي مغزي مصــرف آن در 

داروي دي  ).4(بســـیاري از کشـــورها منـــع شـــده اســـت
کولینرژیک است و عنوان یک داروي آنتیسیکلومین به

ش کــاربرد راوه صاف دستگاه گدر تسکین اسپاسم عضل
دارد. اخیرا اثر مهارکنندگی این دارو بر لیپــاز میکروبــی 

ســیکلومین گزارش شده و نشان داده شده اســت کــه دي
 با میل ترکیبی باالیی به آنزیم لیپاز سودوموناس آئروژینــوزا

. با )4(نمایدطور رقابتی آنزیم را مهار میه اتصال یافته و ب
ارو بــر لیپــاز پانکراســی مــورد بررســی حال اثر این د این

  قرار نگرفته است.
 هــاي مختلــفاند که بخشگیاهان بسیاري معرفی شده

ها داراي خاصیت مهارکنندگی لیپاز پانکراسی بوده و آن
. از میان این )5-14، 3(در مقاالت مختلف مرور شده است

گیاهان می تــوان بــه اثــر مهارکننــدگی عصــاره گیاهــان 
aFerula Gummos ،Ferula asafetida  وoopoda Ferula 

بر لیپاز پانکراسی اشاره نمــود کــه  Apiaceaeاز خانواده 
ها در عصاره این گیاهان ترپن وجود ترکیباتی از گروهبه

. عــالوه بــر ایــن، عصــاره )15-17(نسبت داده شــده اســت

، نیز به Ginkgoaceaeاز خانواده  Ginkgo bilobaبرگ 
از پانکراسی معرفــی شــده اســت. در عنوان مهارکننده لیپ

از جملــه  biflavoneعصــاره بــرگ ایــن گیــاه ترکیبــات 
isoginkgetin ،bilobetin ،ginkgetin و sciadopitysin  و

و  Trilactone terpenes ،Ginkgolides A,Bترکیبــات 
bilobalide اثــر )18- 20(جداســازي و شناســایی شــده اســت .

ــی  ــانولی و آب ــاره مت ــاري عص از  o nuciferaNelumbمه
 بر لیپاز پانکراسی، آلفــا آمــیالز، Nelumbonaceaeخانواده 

  .)21-24(و آلفا گلوکوزیداز نیز گزارش شده است
 هــايدر حال حاضر عوامل بسیاري که مبتنی بر مکمل

 اند بــا ایــنغذایی هستند براي مقابله با چاقی معرفی شده
هــا آن کــدام از طور قاطع ایمنی و موثر بودن هیچهحال ب

ثابت نشــده اســت. بــا عنایــت بــه اهمیــت عملکــرد لیپــاز 
، Ginkgoaceaeپانکراســـی و نقـــش گیاهـــان خـــانواده 

Apiaceae  وNelumbonaceae  که در باال به مواردي از
گیاهانی از  با هدف بررسی ها اشاره گردید این مطالعهآن

 Ferula persica، Ginkgo bilobaها شامل این خانواده
ــل  Nelumbo nucifera و ــود و قاب ــران موج ــه در ای ک

اي با اثر مهاري دسترس هستند براي دستیابی به فرآورده
داروي  ،عالوه بــر ایــنانجام پــذیرفت.بر لیپاز پانکراسی 

سیکلومین نیــز از لحــاظ توانــایی مهــار فعالیــت لیپــاز دي
  پانکراسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  

  مواد و روش ها
 IR.QUMS.REC.1397.242ا شناســه ب ،این مطالعه تجربی

اخــالق در پــژوهش دانشــگاه علــوم پزشــکی کمیتــه  در
  قزوین به تصویب رسیده است.

  
  مطالعه مورد اهانیمواد و گ

ـــان ـــتان و از Ferula persica گیاه ـــل تابس ، اوای
اوایــل  Nelumbo nuciferaارتفاعات اســتان مازنــدران، 

، اواخر Ginkgo bilobaتابستان و از مرداب بندرانزلی و 
آوري گردید و بهار از مزرعه گیاهان دارویی کرج جمع

ــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی  توســط پژوهشــکده گیاه
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 پژوهشی

واحدکرج مورد شناسایی قــرار گرفــت و ثبــت گردیــد. 
ارایه شــده  1شماره  مشخصات گیاهان مذکور در جدول

گیــري بــه روش سوکســیله از گیاهــان در اســت. عصــاره
ه بهداشت و گروه فارمــاکولوژي هاي دانشکدآزمایشگاه

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی قـــزوین انجـــام شـــد. داروي 
از شــرکت  صــورت پــودر خــالصســیکلومین نیــز بــهدي

، 25، 10هــاي داروسازي خوارزمی تهیه شد و در غلظــت
ــر در آب میکروگــرم در میلــی 400، و 200، 100، 50 لیت

یپاز لیتر لگرم در میلیمیلی 5مقطر تهیه و بر غلظت ثابت 
صورت ه پانکراسی تجاري اثر داده شد. لیپاز پانکراسی ب

ـــت  ـــداري شـــد. کی تجـــاري از شـــرکت ســـیگما خری
گیري فعالیت لیپاز و کالیبراتور مربوطه از شــرکت اندازه

  پارس آزمون خریداري گردید.
  
  مشخصات گیاهان مورد مطالعه :1شماره  جدول

 

  شماره هرباریومی  مختصات جمع آوري  خانواده گیاهی  نام علمی گیاه

Ferula persica Willd. Apaiaceae 
  

06' 86"0  36 N: 
16' 60" 051E:   

 

IMPH- 4503  

Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae  
 

54' 12"0  35N:   
53' 14 050E:   

 

IMPH- 7119  

Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonaceae  09' 13"0  37 N:  
39' 09" 049E:  IMPH- 7120  

  
  يریعصاره گ

آوري گیــاه پــس از جمــعیا ریشه هاي هوایی شاخه
در سایه و دماي محیط خشک شده سپس بــرگ و ســاقه 

 هاي مدنظر آسیاب گردید و پــودريگل آن جدا و بخشو 
همگن تهیه شد. جهت تهیه عصــاره الکلــی، مقــداري از 

بندي گردیده و پودر گیاه وزن شده، با کاغذ صافی بسته
تگاه سوکســیله قــرار گرفــت. اي دســدرون محفظه شیشه
ریخته، جریان آب بــر قــرار درصد  90داخل بالن متانول 

شد و دماي هیتــر افــزایش داده شــد تــا متــانول بــه نقطــه 
جوش برسد. در پایان محلول موجود در بالن در چنــدین 

استریل  UV پلیت ریخته شد و زیر هود که از قبل با اشعه
جهــت  .شوند نگه داشته شد تا خشک چند روز بود شده

تهیــه عصــاره آبــی، مقــداري از پــودر گیــاه وزن شــده و 
داخل بشر حاوي آب مقطر به میزان متناسب با وزن گیاه 

دقیقه روي حرارت قرار داد شد  20ریخته شد و به مدت 
تا بجوشد. بعد از سرد شدن محلول داخل قیف بــا کاغــذ 

ی صافی ریخته شد. در پایان بعد از عبور کامل از کاغذ صاف
از  محلول داخل چندین پلیت ریختــه شــده و زیــر هــود کــه

چند روز نگهداري شد  بود استریل شده UVقبل با اشعه 
هــا از کــف تا خشک شوند. ســپس بــا تراشــیدن عصــاره

اي از هرکدام حاصل شــد. بــراي پلیت پودر خشک شده
هــاي گیــاهی، تهیه محلول استوك از هر کدام از عصاره

لیتــر از میلی 50یاه مربوطه در گرم از پودر خشک گ 5/0
  حالل حل شده و از کاغذ صافی عبور داده شد.

 عصــاره ،Ginkgo bilobaعصاره آبی خام برگ گیاه 
، و عصاره الکلی Ferula persicaالکلی خام ریشه گیاه 

در ادامــه مطالعــه  Nelumbo nuciferaخــام بــرگ گیــاه 
 Ferula persicaمورد استفاده قرار گرفت. عصاره گیــاه

در حالل متانول به حجم رسانده  Nelumbo nuciferaو 
 ،100، 200، 400ها شــامل هاي مختلف ازعصارهغلظت شد.
 گــرممیلــی 5لیتر بر غلظــت میکروگرم بر میلی 10و  25، 50

لیتــر آنــزیم اثــر داده شــد. اثــر ترکیبــی دو گیــاه بر میلی
Ferulapersica  وNelumbo nucifera هــاي در غلظــت

صــورت لیتــر نیــز بــهمیکروگرم بــر میلــی 100و  50 و 25
 5بر غلظت  1:3و  3:1، 2:2هاي بندي شده در نسبتسهم
  لیتر از آنزیم اثر داده شد. گرم در میلیمیلی

  
  پازیل تیفعال يریگاندازه

گیري فعالیت آنزیم براســاس ســنجش میــزان اندازه
  سوبســـتراي کرومـــوژن آزادســازي متیـــل رزورفــین از 

 O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-1,2 اســتر

(6-methylresorufin) امولسیون شده با اسیدهاي صــفراوي 
براســاس دســتورالعمل  در واکنش لیپاز استوار اســت کــه

 گیــرد.به روش کالریمتري صورت مــیموجود در کیت 
میکرولیتــر از  20طــور خالصــه، در مخلــوط واکنشــی هب

  بــا  Goods bufferبــه محلــول کــالیبراتور  محلول لیپاز یا
8 = pH هــاي اضــافه شــد و بــا حجــم مناســبی از غلظــت

مختلف عصاره یا دارو مخلوط گردید. پــس از مخلــوط 
انکوبــه شــد و  37 دمــاي دقیقــه در  5نمودن بــه مــدت 

پس . میکرولیتر محلول سوبسترا اضافه گردید 250 سپس
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از مخلــوط نمــودن، جـــذب نــوري پــس از دو دقیقـــه 
نـــانومتر بـــا  580در طـــول مـــوج  37 یون در انکوباســ

خوانده شد. بعد از یــک و دو دقیقــه  دستگاه االیزا ریدر
مقــدار اختالفــات نیز جذب نوري قرائت گردید. ســپس 

جذب نوري پس از دقایق اول و دوم با هــم جمــع شــده، 
بر عدد دو تقسیم گردید و میانگین تغییرات جذب نوري 

)δAکــالیبراتور و بالنــک هــا) براي هــر یــک از نمونــه ،
ــواد و  ــد. محلــول بالنــک حــاوي تمــام م محاســبه گردی

هــا منهــاي هــاي مــورد اســتفاده در ســنجش نمونــهمعرف
کیت تجاري  ) Calآنزیم لیپاز بوده است. از کالیبراتور (

گیري لیپاز مذکور براي محاســبه فعالیــت لیپــاز در اندازه
ه اتور بــاســتفاده گردیــد. فعالیــت کــالیبر 1شماره فرمول 

مــورد  1شــماره  ) در فرمــولU/lصورت واحــد در لیتــر (
  استفاده قرار گرفت.

  
  :  1فرمول شماره 

  
  

ــت ــا غلظ ــتات ب ــاي از ارلیس  100و  50و  25و  10ه
 عنوان مهارکنندهبه DMSOلیتر در حالل گرم بر میلیمیلی

هــاي و بــراي مقایســه اثــر مهــاري عصــاره کنتــرل مثبــت
نمونه فاقد عصاره یا داروي مورد تفاده گردید. گیاهی اس

 100مطالعه در شرایط مشابه به عنــوان کنتــرل بــا فعالیــت 
اثر مهارکنندگی عصاره درصد آنزیم در نظر گرفته شد. 

صــورت بــاقی مانــده فعالیــت ه یا داروي مــورد مطالعــه بــ
 ها با استفاده ازآنالیز آماري داده محاسبه وگزارش گردید.

 ANOVAو  Unpaired T-testهــاي وتســت SPSS افزارنرم
در  >P 05/0 صــورتهداري بصورت گرفت. سطح معنی

صــورت میــانگین حــداقل ســه ههــا بــنظر گرفته شد. داده
  گیري گزارش گردید.اندازه

  

  ها افتهی
ــاز پانکراســی تجــاري در ،در ایــن مطالعــه آنزیم لیپ

ـــاه معـــرض غلطـــت ـــی گی   هـــاي مختلـــف عصـــاره آب

Ginkgo biloba  و عصاره متانولی گیاهــانFerula persica 
هاي ترکیبی عصاره گیاهان و نسبت Nelumbo nuciferaو 

Ferula persica  وNelumbo nucifera و همچنــین در ،
ــر  ــرار گرفــت و از نظــر اث معــرض داروي دي ســیکلومین ق

  مهارکنندگی این عوامل مورد بررسی قرار گرفت.
اد کــه فعالیــت هاي صــورت گرفتــه نشــان دارزیابی

هاي مختلف ارلیســتات نســبت بــه لیپاز تحت تاثیر غلظت
 هــايآنزیم مواجهه نیافته کاهش یافته است. در بــین غلظــت

لیتــر بــا مهــار گرم در میلیمیلی 100مورد بررسی غلظت 
تــري در فعالیــت آنــزیم درصدي باعث کاهش بــیش 98

مهار گردید. بنابراین در ادامه از این غلظت براي ارزیابی 
ســت آمــده از با توجه بــه نتــایج بــه  آنزیم استفاده گردید.

میزان فعالیت آنزیم لیپــاز پانکراســی مواجهــه ها، تحلیل داده
 Ferula persicaهاي مختلــف عصــاره گیــاه یافته با غلظت

نسبت به آنزیم مواجهه نیافتــه کــاهش یافتــه اســت کــه ایــن 
 هــايغلظت). از میان >P 001/0دار بوده است(کاهش معنی

ــف مــورد ــذکور غلظــت  مختل ــاره م ــه از عص  50مطالع
طــور میــانگین موجــب کــاهش هلیتر بمیکروگرم بر میلی

  ).1 (نمودار شماره تري در فعالیت آنزیم گردیدبیش
  

  
  

بر آنــزیم لیپــاز   Ferula persicaاهیعصاره گ ياثر مهار :1نمودار شماره 
 برحســب میآنــز تیفعال راست به چپ از بیستون ها به ترت، پانکراسی

 ســتاتیارل بــا میآنــز تیــبــر فعال يمهار )، اثریمنف(کنترل  تریل در واحد
، 200، 400 يها غلظت با اهیعصاره گ ي)، متوسط اثر مهارمثبت(کنترل 

  . دهد یم نشان را تریل یلیم بر کروگرمیم 10 و 25، 50، 100
  ) است.>P 001/0( یاحتمال ارزش مقدار:  *

  
آنــزیم لیپــاز پانکراســی قــرار گرفتــه  میــزان فعالیــت

ـــت ـــاثیر غلظ ـــاه تحـــت ت ـــاره گی ـــف عص ـــاي مختل   ه
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 پژوهشی

Nelumbo nucifera  ــه نمونــه آنزیمــی کــه در نســبت ب
معرض عصاره این گیاه قرار نگرفته اســت کــاهش یافتــه 

). در بــین >006/0Pدار اســت (است و این کاهش معنــی
هاي مورد بررسی از عصاره مذکور غلظت تمامی غلظت

طور میانگین باعــث کــاهش هلیتر بمیکروگرم بر میلی 50
  ).2(نمودار شماره تري در فعالیت آنزیم گردیدبیش

  

  
  

بــر آنــزیم  Nelumbo nucifera اهیــعصاره گ ياثر مهار :2نمودار شماره 
 بــر میآنــز تیــفعال راســت به چپ از بیستون ها به ترت، لیپاز پانکراسی

 بــا میآنــز تیــبــر فعال ياثــر مهــار)،  یمنفــ(کنترل  تریحسب واحد در ل
 يها غلظت با اهیعصاره گ ي)، متوسط اثر مهار مثبت(کنترل  ستاتیارل

  . دهد یم نشان را تریل یلیم بر کروگرمیم 10 و 25، 50، 100، 200، 400
  ) است.>P 600/0( یاحتمال ارزش مقدار:  *

  
ـــن  ـــاه  مطالعـــهدر ای ـــی عصـــاره دو گی   اثـــر ترکیب

Ferula persica  وNelumbo nucifera هــاي در غلظت
 بنــديصورت ســهملیتر بهمیکروگرم بر میلی 100، و 50، 25

 بنــديو بــدون ســهمیه و تقســیم 3:1 ،2:2 ،1:3هاي در نسبت
مورد بررســی قــرار گرفــت. میــزان فعالیــت آنــزیم لیپــاز 
 پانکراسی کــه تحــت تــاثیر ترکیــب دو عصــاره گیاهــان

Nelumbo nucifera  وFerula persica هــاي بــه نســبت
نسبت به نمونــه آنزیمــی مواجهــه مختلف قرار گرفته بود 

ــی ــاهش معن ــن ک ــان داد و ای ــاهش نش ــه ک ــود نیافت دار ب
)01/0P<50دســت آمــده غلظــت ه هاي بــ). از میان داده 

 طــور میــانگین باعــثهلیتر با نسبت برابر بــمیکروگرم بر میلی
 ).3اره(نمودار شــم تري در فعالیت آنزیم گردیدکاهش بیش

میزان فعالیت آنزیم لیپــاز پانکراســی کــه تحــت همچنین 
و  Nelumbo nuciferaتاثیر ترکیب دو عصــاره گیاهــان 

Ferula persica  بــودبدون اختصاص سهم قــرار گرفتــه 

نسبت به آنــزیم مواجهــه نیافتــه کــاهش نشــان داد و ایــن 
دســت ه). در بین نتــایج بــ>006/0Pدار بود (کاهش معنی
 50هــاي مختلـــف، غلظـــت یـــابی غلظـــتآمــده از ارز

تري در فعالیت لیتر باعث کاهش بیشمیکروگرم بر میلی
  آنزیم گردید.

  

  
  

 Nelumbo nucifera اهیــدو عصاره گ بیترک ياثر مهار :3 شماره نمودار
 ،3:1، 2:2، 1:3 يهابه نسبت  یپانکراس پازیل میبر آنز Ferula persicaو 

 تریل در واحد برحسب میآنز تیفعال تراس به چپ از بیستون ها به ترت
و  Nelumbo nuciferaدو  بیــترک ي)، متوســط اثــر مهــاریمنف(کنترل 

Ferula persica تریل یلیم بر کروگرمیم 3:1، 2:2، 1:3 به نسبت بیبه ترت 
  . دهد یم نشان را
  ) است.>P 200/0( یاحتمال ارزش مقدار:  *

  
بر لیپاز  Ginkgo bilobaدر ارزیابی اثر عصاره گیاه 

 پانکراسی مشخص شد که عصاره فعالیت آنزیم را کاهش
). با این حــال، ایــن کــاهش در اغلــب >P 05/0(دهد می

ها چشمگیر نبود و تفاوت زیادي با فعالیت آنــزیم غلظت
  ).4مواجهه نیافته نداشت (نمودار شماره 

  

  
  

 تیفعال بر Ginkgo bilob اهیگ عصاره يمهار اثر یابیارز :4 شماره نمودار
 میآنــز تیــاز چــپ بــه راســت فعال بیــستون ها بــه ترت ،یپانکراس پازیل

 بــا میآنــز تیــبــر فعال ي)، اثــر مهــاری(کنترل منف تریبرحسب واحد در ل
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 يهــا غلظت با اهیعصاره گ ي)، متوسط اثر مهارمثبت(کنترل  ستاتیارل
  .دهد یم نشان را تریل یلیم بر کروگرمیم 10 و 25، 50، 100، 200، 400

  
در ارزیابی اثر داروي دي سیکلومین بر فعالیت لیپاز 

داري ها تفاوت بــارز و معنــیپانکراسی، در اغلب غلظت
  ).5مشاهده نگردید (نمودار شماره 

  

  
  

 پــازیل تیــفعال بر نیکلومیس يد يمهار اثر یابیارز :5شماره  نمودار
ب برحس میآنز تیاز چپ به راست فعال بیستون ها به ترت ،یپانکراس

 ستاتیارل با میآنز تیبر فعال ي)، اثر مهاری(کنترل منف تریواحد در ل
، 400، 1000يدارو با غلظت ها ي) ومتوسط اثر مهارمثبت(کنترل 

  .دهد یم نشان را تریل یلیم بر کروگرمیم 10 و 25، 50، 100، 200
  

  بحث
 هــاي گوارشــیتحقیقات بسیاري در جهت مهار آنزیم

د غذایی انجام شــده اســت. براي جلوگیري از جذب موا
هاي موثر در هضم و جــذب مــواد غــذایی یکی از آنزیم

لیپاز پانکراسی است که با توجه به عوارض جانبی برخی 
از داروهاي شــیمیایی مهارکننــده ایــن آنــزیم، مطالعــات 
بسیاري در جهت تــرویج مصــرف داروهــاي گیــاهی بــه 
 عنوان جایگزین داروهاي شیمیایی انجام شــده اســت. در
این مطالعه از لیپاز پانکراسی خــوك جهــت بررســی اثــر 

 ها و دارو استفاده گردید. این لیپــاز همولــوژيمهاري عصاره
 باالیی با لیپاز پانکراسی انسانی دارد و خصوصیات کینتیکی

. همچنین در این مطالعه فعالیــت بــاقی )21(آن مشابه است
هــاي هاي مختلــف عصــارهمانده آنزیم در حضور غلظت

ورد مطالعه و دارو تعیین شد و با فعالیت آنزیم در عــدم م
 Kumarدر مطالعه  حضور عصاره یا دارو مقایسه گردید.

ثــر مهــاري عصــاره گیــاه بــه ا ،2013سال و همکاران در 

Ferula asafetida  از خانوادهApiaceae  بر آنزیم لیپــاز
 هــاي. در این مطالعه از میان عصــاره)16(شدپانکراسی اشاره 

ــل، ه ــان، اتیــل اســتات، و متان گــزان نرمــال، دي کلرومت
باعــث  Ferrula asaefoetidaعصاره اتیل استات رزیــن 

درصــدي در فعالیــت لیپــاز پانکراســی  72کاهش حــدود 
ه میکروگرم در میلی لیتر بــ 250شده است که در غلظت 

دست آمده است. در مطالعــات دیگــر اثــر مهارکننــدگی 
 oopoda Ferulaو  aFerula Gummosعصاره گیاهــان 

بر لیپاز پانکراسی نشان داده شد و به ترکیبــاتی از گــروه 
. از ترکیبــات فعــال )15،17(ها نسبت داده شده اســتترپن

هــاي گیــاه جــنس بیولوژیک دیگري که از آنالیز عصاره
Ferula ، ــ تــوان بــه مشــتقات مــی دســت آمــده اســته ب
 فور) و ترکیبــات حــاوي ســولsesquiterpeneترپن (سسکی

  .)25-28(اشاره نمود
براي درمان  Nelumbo nuciferaعصاره برگ گیاه 

ــرار گرفتــه اســت  .)28(چــاقی در چــین مــورد اســتفاده ق
Velusami بــه اثــر  2013اي در سال و همکاران در مقاله

 بــر لیپــاز Nelumba Nuciferaمهاري عصاره متانولی و آبی 
  .)22(ندپی بردلیتر میکروگرم بر میلی 50IC ،47پانکراسی در 

Ratna Kumar  و همکاران نیز طی مطالعــات خــود
ــاده ــوق الع ــاري ف ــر مه ــه اث ــه  اي ب ــد ک ــرده ان ــاره ک اش

nucifera Nelumbo  همســو بــا نتــایج ایــن داشته است و
  .)21(مطالعه است

ـــدگی  Onoدر مطالعـــه  و همکـــاران، اثـــر مهارکنن
بر فعالیت لیپــاز  Nelumbo nuciferaعصاره اتانلی برگ 

ــی 50IC 46/0در  ــیمیل ــرم در میل ــده گ ــزارش ش ــر گ لیت
کــه ترکیبــات فنلــی از  در این مطالعه هنگامی ).23(است

لیپــاز از  عصاره حذف شدند اثر مهاري عصاره بر فعالیت
بین رفته است. بر این اساس اثر مهارکنندگی به ترکیبات 

ت داده شــده اســت. البتــه در بفنلی موجود در عصاره نس
گیــري یت لیپاز با استفاده از کیــت انــدازهاین مطالعه فعال

. در ایــن گردیدگیري اشاره نشد و به جزئیات متد اندازه
مطالعه همچنین اثر مهارکننــدگی عصــاره فــوق بــر لیپــاز 
پانکراسی در مــدل حیــوانی مــورد ارزیــابی قــرار گرفتــه 
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 )rat( صورت خــوراکی بــه رتهاست. در این مدل عصاره ب
و  ،گیــريسرید در خون انــدازهگلیتري داده شد و سپس

نشان داده شد که مصرف خوراکی عصــاره فــوق باعــث 
  گلیسرید پالسما می شود.تريکاهش 

گلوکوزیــداز -آمــیالز و آلفــا-مهار آنزیم هاي آلفا
 گردیــدنیز گــزارش  Nelumbo nuciferaتوسط عصاره 

به ترکیبات فنولیک و فالونوئیدي موجــود در بــرگ  که
  .)21(شد این گیاه نسبت داده

و همکــاران بــه اثــرات مهــاري  Bustanjiدر مطالعه 
و  Ginkgo bilobaآنزیم لیپاز در عصــاره متــانولی گیــاه 

. همچنــین در ایــن مطالعــه گردیــد فواید دیگر آن اشــاره
تري کــه نســبت متانول به دلیل قطبیت بیش که اشاره شد

از  ،شــودتري میبه آب دارد باعث خروج ترکیبات بیش
  ن تري الکتــون کــه اثــر مهــاري آن بــر آنــزیم جمله ترپ

 Adisakwattana. )30(لیپاز پانکراسی گزارش شده است
اي به اثــر مهــاري عصــاره آبــی و همکاران نیز در مطالعه

Ginkgo biloba 18(نــدبر آنزیم لیپاز پانکراسی اشاره کرد(. 
بر فعالیت لیپاز  Ginkgo bilobaاثر مهاري عصاره برگ 

العات دیگر نیــز نشــان داده شــده اســت. پانکراسی در مط
عصاره برگ این گیاه حاوي ترکیبــات فعــال بســیاري از 

ــري الکتــون ــرپن ت ــه ت هــا، بــاي فالونوئیــدها، و جمل
نشان داده همچنین  .)29،30(گلیکوزیدهاي فالوانول است

و  ginkgolidesها شامل شده است که ترپن تري الکتون
bilobalideسطی بــر فعالیــت لیپــاز ، داراي اثر مهاري متو

 60تا  23در محدوده  50ICپانکراسی هستند که با مقادیر 
. اثر مهــاري )29(گیردلیتر صورت میمیکروگرم در میلی

، isoginkgetin) شــامل biflavonoidsهــا (باي فالونوئید
bilobetin ،ginkgetin ،sciadopitysin  بر فعالیــت لیپــاز

راي اثر مهاري قوي پانکراسی نشان داده شده است که دا
تا متوسط بوده است. همچنین نشان داده شــده اســت کــه 

 در Ginkgo bilobaمحتوي بــاي فالونوئیــدها در بــرگ 
میکروگــرم  8641تــا  4072نواحی جغرافیایی مختلف از 

در گرم متفــاوت اســت و ایــن در حــالی اســت کــه بــاي 
فالونوئیدها از ترکیبات اصلی موجود در برگ این گیاه 

موجــود در عصــاره  ي. محتــوي بــاي فالونوئیــدهاهستند
 به مراتب بیش از محتــوي تــرپن Ginkgo bilobaبرگ 

تري الکتون عنوان شده است و اثر مهاري عصاره برگ 
 باي فالونوئیدي آن نسبت داده تر به اجزاياین گیاه بیش

 مواجهه آنزیم حاضرحال در مطالعه  . با این)19(شده است
 Ginkgo bilobaعصــاره گیــاه هــاي مختلــف بــا غلظــت

کاهش فعالیت قابل مالحظه اي را نشان نــداد و حــداکثر 
 لیتر مشاهدهمیکروگرم بر میلی 10مهار آنزیمی در غلظت 

شد. موارد فوق می تواند حداقل بخشــی از دالیــل عــدم 
دست آمــده در ایــن مطالعــه بــا مطالعــات ه انطباق نتایج ب

اشد. عالوه بر ایــن، ب Ginkgo biloba دیگر در ارتباط با
نوع عصاره هم در حصول میزان اثر مهارکننــدگی تــاثیر 

و همکاران  Kumarگذار است. به عنوان مثال در مطالعه 
هگــزان، -nهــاي عصــاره که به بررسی اثر مهارکننــدگی

گیــاه مختلــف بــر  33کلرومتان، اتیل استات و متانلی دي
درصــد  نشان داده شد کــه ،لیپاز پانکراسی پرداخته است

هــاي مختلــف یــک گیــاه متفــاوت مهارکنندگی عصاره
ــاه مــورد  حاضــر. در مطالعــه )16(اســت عصــاره خــام گی

در برخی مطالعات عصــاره هــاي اما  ارزیابی قرار گرفت
گیاهی مراحل متفاوت و مختلفی از استخراج و پــاالیش 

هــاي اســتخراج بــا حــالل تــوان بــهکه مــی را طی نمودند
ختلــف و همچنــین اســتفاده از هــاي ممختلف و با نســبت

 HPLCو  TLCهاي مختلف کرمــاتوگرافی شــامل روش
نوع ترکیب یا  ،توان انتظار داشت. بنابراین میاشاره کرد

بــر  اســت ترکیباتی که در فــرآورده نهــایی تغلــیظ شــده
  میزان اثر مهارکنندگی تاثیر گذار بوده باشد.

ــات انجــام شــده در ارتبــاط بــا اثــر داروي  مطالع
 مطالعــاتکلومین بر فعالیت لیپاز محدود است. در سیدي

انجام شده توسط طــالبی و همکــاران، اثــر مهارکننــدگی 
داروي دي سیکلومین بر لیپاز باکتریــایی و توقــف رشــد 

. بــر ایــن اســاس در ایــن )4(باکتري گزارش شــده اســت
 سیکلومین بــر فعالیــت لیپــاز پانکراســیمطالعه اثر داروي دي

 گرفت. در بررسی صــورت گرفتــه نشــانمورد ارزیابی قرار 
ســیکلومین داده شد که آنزیم مواجهه یافته با داروي دي
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هــا تفــاوت غلظــتنسبت به آنزیم مواجهه نیافته در اغلب 
  شده ندارد. گیريخاص و مشهودي در فعالیت اندازه

تــوان حاضر می مطالعه هاي موجود دربراساس یافته
 Nelumbo nuciferaو  Ferula persicaاگرچــه  ،گفت

هر یک به تنهــایی اثــرات مفیــدي بــر مهــار آنــزیم لیپــاز 
پانکراسی داشت اما ترکیب این دو عصــاره بــا یکــدیگر 
نیز توانست نتایج مثبت و قابل توجهی نشان دهد. در این 
مطالعه رابطه اي وابسته به دوز بین غلظــت عصــاره و اثــر 

). 2و  1شــماره  دست نیامــد (نمــوداره مهارکنندگی آن ب
هاي این مطالعه است. این یافته در حقیقت از محدودیت

که مراحلی از اســتخراج و پــاالیش بــر روي  در صورتی

ها صورت بگیرد ممکن است فرآورده اي حاصل عصاره
داري را ایجاد نماید. در شود که مواد موثره آن اثر معنی

گیــري ایــن مطالعــه از روش رنــگ ســنجی بــراي انــدازه
ــد، پیشــنهاد مــیفعالیــت آنــزیم  شــود اثــر اســتفاده گردی

هاي دیگر نیز ها بر فعالیت لیپاز با استفاده از روشعصاره
ها بر ساختار آنــزیم و مورد بررسی قرار گیرد. اثر عصاره

هاي مورد چگونگی مهار و ماده موثره موجود در عصاره
بررسی نیز از مواردي هســتند کــه در ایــن مطالعــه مــورد 

گردد مطالعات ند. همچنین پیشنهاد میبررسی قرار نگرفت
حیوانی جهت بررسی اثر بخشی و ایمنی کاربرد عصــاره 

  گیاهان مذکور انجام گیرد.
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