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غدد و متابوليکي در جهان یعني بيماري دیابت مي شود که از آن با نام اماالمراض یاد مي شود چرا که تمام
بدن از جمله سيستم گوارش ،کليه ،چشم و از همه مهم تر سيستم قلب و عروق را تحت تاثير خود قرار
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روش تحقيق :در این تحقيق از  21قالده سگ نژاد بومي به مدت ده روز استفاده شد ،سپس به سه گروه



سرم

چهار تایي تقسيم شدند که شامل گروه کنترل ،گروه دریافت کننده سماق به ميزان 21گرم و گروه دریافت



سماق

کننده سماق به ميزان  5گرم به ازاي هر کيلوگرم خوراک مصرفي هر قالده سگ بوده و پس از اتمام دوره



سگ

تجویز خوارکي پودر سماق اقدام به خونگيري و سپس آزمایشات مربوطه انجام شد.

ميدهد که شایع ترین علت وقوع مرگ و مير در جهان پيشرفته (آرترواسکروزیس) است.

نتایج و بحث :نتایج این تحقيق نشان داد که مصرف پودر خوراکي سماق همراه با غذا در سگ ها به مدت
 21روز باعث کاهش معني دار در فراسنجه هاي کلوگز سرم خون ،تري گليسرید و همچنين آنزیم هاي کبدي
آالنين آمينوترانسفراز (  )ALTو آسپارتات آمينوترانسفراز ( )p < 1/15( )ASTشد .این در حالي است که
سطح کلسترول سرم تحت تاثير مصرف سماق قرار نگرفت (.)p > 1/15
توصيه کاربردي/صنعتي :با توجه به اینکه نتایج این تحقيق با تحقيقات مشابه هم خواني دارد مي توان
به اثرات آنتي دیابتي ،آنتي آترواسکروز ،آنتي اکسيداني گياه سماق پي برد و همچنين از آن به عنوان
جایگزین داروهاي شيميایي استفاده کرد.

 .1مقدمه
امروزه محققان دریافته اند بسیاری از بیماری های امروزه ناشی از

خنثی سازی رادیکال های آزاد می باشد که شامل اختالالت

استرس اکسیداتیو سلولی که نتیجه ایی از عدم تعادل بین تشکیل و

متابولیکی ،سرطان ها ،بیماری های عفونی ،پیری بدن و همچنین
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افزایش بروز یکی از شایع ترین بیماری های غدد و متابولیک در جهان

به صورت خوشه های مجتمع در انتهای ساقه اصلی بوده ،تبدیل به

یعنی بیماری دیابت شده است که از آن با نام اماالمراض یاد می شود

میوه های نسبتاً کروی و کوچک می شوند .میوه های رسیده گیاه

چرا که تمام بدن از جمله؛ سیستم گوارش ،کلیه ،چشم و از همه مهم

قرمز متمایل به قهوه ای هستند و میوه های نرسیده ،سبز رنگ و به

تر سیستم قلب و عروق را تحت تاثیر خود قرار میدهد که شایع ترین

شدت سمی هستند .قسمت مورد استفاده در طب سنتی و آشپزی

علت بروز مرگ و میر در جهان پیشرفته (آرترواسکروزیس) است )

ایران ،پوسته های پیاله ای شکل ریز ،قرمز رنگ و ترش مزه سطح
5

Hematabadi and Larijani, 2012; Abbass et al., 2012
 .( 1388; Salimi et al., 2012; Setorki et al.,متاسفانه از معایب

میوه گیاه است ) . (Amin, 1991سماق به طور وحشی در منطقه
وسیعی ،از جزایر قناری (واقع در اقیانوس اطلس) تا سواحل مدیترانه

بزرگ طب مدرن استفاده بی رویه از داروهای شیمیایی در جهت

و ایران و افغانستان می روید .محل رویش سماق در ایران ،مناطقی در

درمان موارد فوق می باشد که باعث ایجاد عوارض جانبی خطرناک

استان آذربایجان شرقی در شهرستان هوراند جنگل های ارسباران می

ناشی از استفاده مکرر آن ها می گردد ) . (Abbass et al., 2012لذا

باشد ) . (Zargary, 1990واژه سماق در زبان سامی و آرامی به معنی

با در نظر گرفتن موارد فوق و هزینه های بسیار سنگین مراقبت و

قرمز و قرمز بودن است و نام علمی آن  Rhus coriariaاست که در

درمان امروزه تغذیه مناسب ،بهداشت ،فعالیت بدنی و طب پیشگیری

قدیم به آن "سماک" نیز میگفتند .در حقیقت فارسی آن سماک و

که شامل طب سنتی به ویژه گیاهان دارویی می باشد مورد توجه عام

عربی آن سماق است ) . (Mozafarrian, 1998از خواص دارویی گیاه

و خاص قرار گرفته است .بنابر این مساله باید اساسا بیماران را به سوی

سماق می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی ،خاصیت ضد میکروبی،

مصرف گیاهان دارویی سوق داد ( Shahbazi and Maleknia,

ضد تب ،ضد التهاب ،ضد خونریزی ،رفع درد دندان ،تقویت لثه ،نقرس

 .)2005استفاده از سگ به عنوان یک حیوان آزمایشگاهی در تحقیقات

و رماتیسم همچنین تصفیه خون از مواد زائد اشاره کرد

علوم پزشکی و دامپزشکی یک اصل اجتناب ناپذیر و کامال متداول می

) .(Mozafarrian, 1998; Tohouri, 2010همچنین سماق برای

باشد از آنجائی که آناتومی فیزیولوژی و ویژگیهای بدنی انسان و سگ

بیماران دارای قند خون ،دیابت و چاقی مفرط مفید است .نتایج

شباهت های بسیار با یکدیگر دارند سگ به عنوان یک الگوی

بررسیها نشان میدهد که سماق تاثیر ضدمیکروبی دارد و مانع از

تحقیقاتی معتبر در زمینه های فیزیولوژی داروئی جراحی و داخلی

بروز بیماری دیابت میشود ( Mozafarrian, 1998; Salimi et al.,

کاربرد فراوانی دارد ( .)Sheikhhasan etal., 2014بد نیست بدانیم

 .)2012یکی از عوامل به وجود آمدن عوارض مختلف دیابت ،ترکیب

که اولین مسافران فضا شامل یک سگ یک میمون و یک مرغ بود که

شدن گلوکز با پروتئینهای حیاتی بدن است که منجر به تغییر

قطعا یکی از اهداف این طرح بررسی شرایط فضا و فشارهای وارد بر

عملکرد ساختار شیمیایی این پروتئینها میشود و سماق تا  ۱5درصد

بدن موجودات زنده قبل از ورود انسان به فضا بوده است .گیاه مورد

بروز این فرایند را متوقف مینماید .مصرفش در افراد مبتال به دیابت

نظر ما در پژوهش حاضر سماق می باشد که درختچه ایست

از

میکند

کوهستانی که میوه های خوشهای دارد و از راسته افراسانان

) .(Mozafarrian,1998; Tohouri., 2010سترکی و همکاران

) ،(Sapindalesتیره پستهایان ) (Anacardiaceaeاست

( )5995در بررسی اثر مصرف سماق همراه غذای پرکلسترول بر برخی

) .(Tohouri, 2010سابقه طوالنی در طب سنتی ایرانی دارد و به

تشکیل

هموگلوبین

اضافی

جلوگیری

فاکتورهای آترواسکلروز در خرگوش که این مطالعه تجربی بر روی 42

عنوان یک ماده پیشگیری کننده از بیماری های قلبی مورد توجه قرار

خرگوش نر نیوزیلندی که به طور تصادفی به  9گروه  ۱تایی رژیم

دارد ( .)Zargham and Zargham, 2008از خصوصیات گیاه سماق

معمولی ،رژیم پرکلسترول ( )%5و رژیم پرکلسترول همراه با  %4پودر

برگ های مرکب از  9تا  51برگچه ،پوشیده از کرک و دندانه دار است.

سماق (افزوده شده به غذای مصرفی) تقسیم شدند ،انجام گردید .آن

رنگ برگ ها در پاییز به قرمز متمایل می شوند و این ویژگی از

ها به این نتیجه رسیدند که که مصرف سماق همراه غذا ،اثر مفید بر

اختصاصات گیاه است ) . (Zargary, 1990هم چنین گل های گیاه

برخی ریسک فاکتورهای آترواسکلروز و استرس اکسیداتیو و آنزیم

1. Epicarp
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های کبدی ناشی از مصرف غذای پرچرب دارد (Setorki et al.,

گروه سوم :گروه دریافت کننده پودر گیاه سماق به میزان  53گرم

) .2012لذا با توجه به اینکه شمار مطالعات راجع به اثرات

به ازای هر کیلوگرم خوراک مصرفی هر قالده سگ در دو نوبت در

هیپوگلیسمی و همچنین داده های کلینیکی گیاه سماق محدود است

طول  42ساعت

هدف از این مطالعه بررسی خواص ارزنده گیاه سماق و تغییرات آن بر

 .3-2نحوه تیمار

روی فاکتور های بیوشیمیایی سرم در مورد مدل حیوانی سگ که
شامل قند خون( ،)FBSکلسترول ( ،)CLOتری گلیسیرید (،)TGL

این مطالعه در بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

آالنین آمینوترانسفراز (  )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ()AST

شهر کرد واقع در شهر کیان انجام گرفت .در طول دوره از جیره مرغ

می باشد و قابل تعمیم به انسان نیز می باشد.

پخته شده استفاده گردید .تمام عالیم حیاتی آنها از قبیل ضربان قلب،
تعداد تنفس ،دمای بدن ،و فشار خون آنها ثبت و اندازه گیری شد .در
طول روز حداقل دوبار همه سگ ها مورد بررسی قرار می گرفتند و

 .2مواد و روش ها

در قفسهای جداگانه و مشخص نگهداری میشدند و هر روز محیط

 .1-2حیوانات مورد آزمایش

نگهداری شستشو میشد و هر چهار روز کف محیط نگهداری و
قفسها ضد عفونی میشد و تمام نتایج به ثبت رسیدند.

برای انجام این تحقیق از  54قالده سگ بالغ نر نژاد بومی با دامنه
وزنی  93-41کیلوگرم استفاده شد .در طول مدت انجام آزمایش

 .4-2طریقه مصرف سماق

سگها در قفسهای جداگانه به صورت سه گروه چهار تایی و تحت

در این تحقیق پس از تهیه سماق از عطاری های رسمی شهر

شرایط استاندارد در دمای  93-41درجه سانتی گراد و سیکل

شهرکرد جنس و گونه آن توسط متخصص گیاهان دارویی علوم

روشنایی -تاریکی  54ساعته نگه داری شدند به طوری که دسترسی

پزشکی شهرکرد شناسایی و نمونه آن در واحد هرباریوم مرکز مذکور

آسان به آب و غذا داشتند .جیره غذایی سگها کامال مشابه بوده و دو

قرار داده شد (شماره هرباریومی  .)46۱میوه سماق را در یک محل

هفته قبل از شروع تحقیق داروی ضد انگل مبندازول و پرازیکوانتل

سرپوشیده در شرایط استاندارد ،دور از نور خورشید ،رطوبت ،آلودگی

(بر طبق دوز دارو) به سگ ها خورانده شد ،تا از هر گونه بیماری انگلی

میکروبی و با تهویه مناسب خشک نموده ،پس از خشک شدن ،گیاه

گوارشی پاک شده و با تزریق داروی آیورمکتین 4زیر پوستی در دو

توسط آسیاب برقی به خوبی پودر شد ،سپس میزان  1و  53گرم

نوبت و شست و شو با شامپوی ضد انگل پوستی آنها از نظر انگل

سماق را با  1و  53سی سی آب دیونیزه (برای ایجاد چسبندگی الزم

پوستی نیز پاک شدند .سپس مجددا قبل از شروع تحقیق مورد معاینه

و تبدیل به گلوله های خوراکی) مخلوط کرده و در دو نوبت در طول

دقیق سالمت قرار میگیرند .سگ ها به طور کامال تصادفی به سه

 42ساعت به حیوانات تحت تحقیق خورانده شد .این مقدار به ازای

گروه چهار تایی تقسیم شدند.

هر کیلوگرم خوراک مصرفی هر قالده سگ محاسبه گردید و به طور

 .2-2گروه بندی

جداگانه به صورت بلوس های خوراکی خورانده شد.

گروه اول :گروه کنترل بود که هیچ ترکیب دارویی به غیر از آب

 .5-2خون گیری

و غذا دریافت نکردند.

برای خونگیری از ورید دست 9استفاده شد .به این صورت که پس

گروه دوم :گروه دریافت کننده پودر گیاه سماق به میزان  1گرم

از مقید سازی موهای اطراف محل مورد نظر تراشیده شد و سپس با

به ازای هر کیلوگرم خوراک مصرفی هر قالده سگ در دو نوبت در

پنبه و الکل ضد عفونی شد و سپس به آرامی خونگیری انجام پذیرفت.

طول  42ساعت

جمع آوری نمونه خون از هر سگ به صورت جداگانه و به وسیله
سرنگهای با حجم  1سی سی خون سه بار در طول تحقیق در
3. Sefalic

2. Ivermectin
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روزهای صفر ،پنجم و روز دهم انجام شد و سپس به داخل لولههای

در گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت .همچنین

آزمایش جداگانه و عالمت گذاری شده منتقل گردید و نمونهها

نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که کاهش" قند خون " در 53

بالفاصله پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل گردید .در داخل

روز بعد از مداخله در گروه سماق  1و  53گرم بیشتر از گروه کنترل

آزمایشگاه نمونهها سانتریفیوژ شدند و پس از جدا کردن سرم به وسیله

بود ( .) 𝑝 < 3/31طی مطالعه سترکی و همکاران ( )5995طی

سمپلر و انتقال آنها به میکروتیوب های جداگانه و مشخص فریز شدند

بررسی اثر مصرف سماق همراه غذای پرکلسترول بر برخی فاکتورهای

تا برای انتقال به آزمایشگاه آماده شوند و فاکتورهای مد نظر شامل

آترواسکلروز در خرگوش متوجه کاهش معنی دار سطح کلوگز

میزان قند خون ،کلسترول ،تری گلیسرید ،آالنین آمینوترانسفراز

( )93/51%نسبت به گروه رژیم پرکلسترول نشان داد () 𝑝 < 3/31

(  )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTاندازه گیری شوند.

) .(Setorki et al., 2012همچنین طی تحقیقی که توسط
 Giancarloو همکاران ( )4336انجام شد مشخص گردید عصاره

 .6-2روش اندازه گیری فاکتورها

الکلی میوه سماق با مهار آنزیم آلفا آمیالز منجر به کاهش گلوکز خون

پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه مجهز به دستگاه مورد نیاز

شده که این اثر مربوط به حضور فالونوئید های موجود در سماق می

فاکتورهای قند خون ،کلسترول ،تری گلیسرید ،آالنین آمینوترانسفراز

باشد .از طرفی ،با نوجه به فعالیت کوئرستین می توان گفت که اثر

(  )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTتوسط کیتهای

هیپوگلیسمی عصاره سماق به ترکیب فالونوئیدی (کوئرستین) موجود

اسپکتروفتومتری شرکت پارس آزمون توسط دستگاه اتو آناالیزر

در آن مربوط است .فعالیت کوئرستین جذب گلوکز را در روده مهار

اکوپالست ساخت کشور ایتالیا به شماره سریال 2006GD100139

می کند .این عمل به طور اختصاصی بر روی ناقل گلوکز ()Glu T2

اندازه گیری شد.

صورت می گیرد ( .)Giancarlo et al., 2006آنالیزهای

 .7-2محاسبه آماری

فیتوشیمیایی ،حاکی از آن است که میوه سماق منبع غنی از ترکیبات
فنلی نظیر تانن ،کوئرستین ،میریستین ،آنتوسیانین ها

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (نمودار ،میانگین و

( )Delphinidin, Myrtillin, Chrysantheminو اسیدهای آلی

انحراف معیار) ،آمار استنباطی (تحلیل واریانس  Anovaو آزمون

(اسید مالیک ،سیتریک ،فوماریک و تارتاریک) می باشد ( Özcan,

توکی )Tukeyو همچنین آزمون تعقیبی  LSDدر نرم افزار SPSS

.)2003; Perchellet et al., 1992

 20استفاده شده است  .طرح مدل آماری کامال تصادفی آنالیز شده و
تجزیه واریانس به صورت یک طرفه بود.

قند خون

 .3نتایج و بحث

قبل از مداخله

۱۴۰
۱۲۰

 1روز بعد از
مداخله

تاثیر پودر خوراکی سماق بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی شامل:
آمینوترانسفراز (  )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبررسی و

*

*

۸۰
۶۰

مقایسه شدند .

mg/dl

قند خون( ،)FBSکلسترول ( ،)CLOتری گلیسیرید ( ،)TGLآالنین

 50روز بعد از
مداخله

۱۰۰

۴۰

 .1-3قند خون ()FBS

0 5 10

5 10

0 5 10

نمودار شماره  ،5میانگین میزان گلوکز را در گروه های تحت تیمار

۲۰
۰

نشان می دهد .نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از آن بود

سماق  50سماق  1گرم
گرم

تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند ،ولی در  53روز بعد از مداخله

نمودار  .2اثر سماق بر مقدار قند سرم خون سگ (ميانگين  ±انحراف معيار)

که تغییرات ایجاد شده در " قند خون "اگرچه در  1روز بعد از مداخله

کنترل

پس از  1و  50روز مداخله ( * .) 𝑝 < 0/01اختالف معنی دار با گروه کنترل
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از طرفی ،طی تحقیقی مشخص گردید فعالیت هیپوگلیسمی

 .3-3تری گلیسرید

کوئرستین در رت های دیابتی شده با آلوکسان ،از طریق مهار جذب

نمودار شماره  ،4میانگین میزان تری گلیسرید را در گروه های

کلوگز در روده می باشد ( .)Nuraliev and Avezov, 1991بنابراین

تحت تیمار نشان می دهد .نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و

فعالیت هیپوگلیسمی سماق را می توان به حضور فالونوئید کوئرستین

آزمون تعقیبی  LSDحاکی از آن بود که تغییرات ایجاد شده در "

نسبت داد .میوه سماق به دلیل داشتن ترکیبات فنلی نظیر تانن،

تری گلیسرید "  1و  53روز بعد از مداخله در گروههای کنترل ،سماق

فالونول ها و آنتوسیانین ها Mavlyanov et al., 1997; Özcan and

 1گرم و سماق  53گرم تفاوت معنی داری وجود داشت (𝑝 < 3/31

) .)Haciseferogullari, 2004می تواند به عنوان یک منبع غنی از

) .در حالیکه در مطالعه سترکی و همکاران ( )5995بر روی خرگوش

آنتی اکسیدان ها عمل کند (.)Pourahmad et al., 2010

ها نر نیوزلندی که رزیم غذایی پر کلسترول همراه با سماق داشتند،

 .2-3کلسترول

اختالف معنی داری در مورد این پارامتر نسبت به گروه های مورد
مطالعه گزارش نشد ) .(Setorki et al. 2012همچنین در مطالعه

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از آن است که تغییرات

حاج محمدی و همکاران ( )5991بر روی اثرات دریافت کننده سماق

ایجاد شده در " کلسترول "  1و  53روز بعد از مداخله در گروههای

در بیمارانی با هایپرلیپیدمیا که به صورت یک آزمایش بالینی تصادفی

مورد مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند ( . ) 𝑝 > 3/31اثرات

در دو گروه یکی دریافت کننده سماق و دیگری دریافت کننده دارونما،

کاهش دهنده کلسترول سماق در دوز مشخص این تحقیق که در

اختالف معنی داری بین گروه دریاقت کننده سماق و گروه دریافت

مدت زمان کوتاه یعنی  1و  53روز بعد از مداخله در گروههای مورد

کننده دارونما وجود نداشت (.)Hajmohammadi et al., 2016

مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند ( .) 𝑝 > 3/31این در
حالی است که در مطالعات انجام شده توسط مارسال و همکاران

قبل از مداخله

( )4353اثرات کاهش دهنده کلسترول و توتال کلسترول ناشی از

تری گلیسرید
۲۵۰

مصرف سماق در طوالنی مدت قبال گزارش شده بود ( Marcela et

 1روز بعد از
مداخله

 .)al .2010رئوفی و همکاران ( )59۱۱در بررسی اثر سماق در کاهش
به بیماریهای قلبی -عروقی که توسط پزشک متخصص قلب ،بیماری
آنان تایید شده بود و  LDLباال نیز داشته و به درمانگاه قلب

۱۵۰

* *

*

mg/dl

کلسترول در مقایسه با لوستاتین که در این بررسی  ۱6بیمار مبتال

 50روز بعد از
مداخله

۲۰۰

*

۱۰۰

بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کرده بودند ،مورد بررسی

۵۰

قرار گرفتند .بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .یک
گروه تحت درمان با لوستاتین و گروه دوم تحت درمان با لوستاتین به
عالوه سماق قرار گرفتند .پس از  9ماه مصرف داروهای درمانی مورد

0 5 10

5 10

سماق  50گرم

سماق  1گرم

0 5 10

۰

کنترل

نمودار  .1اثر سماق بر مقدار تری گليسرید سرم خون سگ (ميانگين ±

نظر ،مجددا  LDLکلسترول سرم آنان اندازه گیری و مورد بررسی

انحراف معيار) پس از  1و  50روز مداخله (.) 𝑝 < 0/01
*اختالف معنی دار با گروه کنترل

قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که میتوان گفت مصرف سماق
هرچند باعث کاهش سطح کلسترول سرم میگردد ،ولی این تاثیر از

 .4-3آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز)(AST

نظر آماری معنیدار نمیباشد ( .)Raufi et al., 2009همچنین
سترکی و همکاران ( )5995در مطالعه ایی بر روی خرگوش ها نر

نمودار شماره  .9نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون

نیوزلندی که رزیم غذایی پر کلسترول همراه با سماق داشتند متوجه

تعقیبی  LSDحاکی از آن بود که تغییرات ایجاد شده در آنزیم

کاهش معنی دار توتال کلسترول ( )%49/1نسبت به گروه مورد شدند

آسپارتات آمینوترانسفراز) 1 (ASTو  53روز بعد از مداخله در

).(Setorki et al., 2012

گروه های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی داری است و کاهش این
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آنزیم در گروه سماق  1گرم بیشتر از گروه کنترل و گروه سماق 53

(اگرچه به رنج نرمال نزدیک نبود) مشاهده شد (Abbass et al.,

گرم بود ( .)𝑝 < 3/31از آنجاییکه سطح آنزیم های کبدی بعد از

).2012

حمله قلبی ،بیماری های کبدی و بیماری هایی که موجب آسیب
ماهیچه می شوند ،افزایش می یابد ( .)Charlton et al., 2002و با

قبل از مداخله

توجه به مطالعه انجام شده توسط نادری و همکاران که نشان دادند
در  LDLموجب کاهش  ASTو  ALTتا  %99در سلول های کبدی
موش های صحرایی شده است ( .)Naderi et al., 2008بنابراین

 50روز بعد از
مداخله

کاهش میزان آنزیم  ASTرا می توان به اثرات آنتی اکسیدانی این
گیاه نسبت داد .همچنین از دیگر ترکیبات موجود در گیاه سماق می

* *
* *
5 10 0 5 10

۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

u/lit

ترکیبات آنتی اکسیدانی فلفل سیاه با تاثیر بر اکسیداسیون لیپیدها

 1روز بعد از
مداخله

آسپارتات آمينوترانسفراز

0 5 10

سماق  50سماق  1گرم
گرم

کنترل

توان به آنتوسیانین ها اشاره کرد که سلول های اندوتلیال را از طریق

نمودار  .3اثر سماق بر مقدار آنزیم آسپارتات آمينوترانسفراز) (ASTسرم

بازدارندگی پراکسی نیتریت که موجب آسیب اکسیداتیو می شود

خون سگ (ميانگين  ±انحراف معيار) پس از  1و  50روز مداخله (0/01

حفظ می کنند .آنتوسیانین ها از طریق کاهش بیان ( iNOSآنزیمی

< 𝑝).

است که به وسیله سلول های مختلف توسط سایتوکاین ها در شرایط

*اختالف معنی دار با گروه کنترل.

استرس التهابی ایجاد میشود) عمل میکنند .به نظر می رسد

 .5-3آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ( )ALT

آنتوسیانین ها اثرات متضادی بر ایزوفرم های  NOSدارند .طبق

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی  LSDحاکی

مطالعات انجام شده تولید نیتریک اکساید توسط  eNOSنقش مهمی

از آن است که بین تغییرات ایجاد شده در آنزیم آالنین آمینوترانسفراز

در آغاز هموستازی عروق کرونر دارد در حالیکه نیتریک اکساید توسط

(  1 )ALTو  53روز بعد از مداخله در گروههای مورد مطالعه تفاوت

 iNOSموجب بیماری های عروق کرونر می شود .بنابراین آنتوسیانین

معنی داری وجود داشت که به عنوان مثال؛ در  1روز بعد از مداخله

ها در تعادل بین  eNOSو  iNOSنقش مهمی ایفا می کنند

کاهش این آنزیم در گروه سماق  1گرم بیشتر از گروه کنترل و گروه

( .)Okopien et al., 2004سترکی و همکاران متوجه کاهش معنی

سماق  53گرم و همچنین در  53روز بعد از مداخله کاهش این پارامتر

دار آنزیم های کبدی ( )ASTبه میزان  % 51/26نسبت به گروه

در گروه سماق  53و  1گرم بیشتر از گروه کنترل و کاهش سماق 1

پرکلسترول شدند ( .(Setorki et al., 2012) )𝑃 <3/31در مطالعه

گرم بیشتر تر از سماق  53گرم بود ( .)𝑝 < 3/31سترکی و همکاران

شفیعی و همکاران ( )4355تحت عنوان بررسی اثرات کاهش دهنده

متوجه کاهش معنی دار آنزیم های کبدی ( )ASTبه میزان 43/11

ناشی از مصرف عصاره میوه گیاه سماق در موش های

 %نسبت به گروه پرکلسترول شدند ((Setorki et al., )𝑝 < 3/31

هایپرکلسترولمیک طی بررسی آنزیم های کبدی دریافتند که در

) .2012در مطالعه عباس و همکاران ( )4354که برروی بررسی

موش های تیمار نسبت به سایر گروهای مورد مطالعه اختالف معنی

تغییرات آنتی اکسیدانی در موش های سالمند تحت درمان قرار گرفته

دار وجود نداشت (.)Shafiei et al., 2011

با عصاره سماق بود متوجه افزایش غیرقابل توجه آنزیم های کبدی در

همچنین در مطالعه عباس و همکاران ( )4354که برروی بررسی

موش های سالخورده نسبت به گروه کنترل شدند این درحالی است

تغییرات آنتی اکسیدانی در موش های سالمند تحت درمان قرار گرفته

که پس از دریافت عصاره خوراکی سماق درجاتی از کاهش این آنزیم

با عصاره سماق بود متوجه افزایش غیرقابل توجه آنزیم های کبدی در

(اگرچه به رنج نرمال نزدیک نبود) مشاهده شد (Abbass et al.,

موش های سالخورده نسبت به گروه کنترل شدند این درحالی است

) .2012همچنین در مطالعه شفیعی و همکاران ( )4355تحت عنوان

که پس از دریافت عصاره خوراکی سماق درجاتی از کاهش این آنزیم

بررسی اثرات کاهش دهنده ناشی از مصرف عصاره میوه گیاه سماق
در موش های هایپرکلسترولمیک طی بررسی آنزیم های کبدی
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دریافتند که در موش های تیمار نسبت به سایر گروهای مورد مطالعه

سایر فاکتور های بیوشیمیایی خون و سرم در گونه های مختلف انجام

اختالف معنیدار وجود نداشت (.)Shafiei et al., 2011

گیرد.

قبل از مداخله

 .5تقدیر و تشکر

آالنين آمينوترانسفراز

****

* *

0 5 10

5 10

سماق  50گرم سماق  1گرم

۸۰
۶۰

به لحاظ تامین شرایط و امکانات الزم برای انجام این تحقیق تشکر به

u/lit

 1روز بعد از
مداخله
 50روز بعد از
مداخله

۱۰۰

بدین وسیله از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
عمل می آید.

۴۰

0 5 10

۲۰
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۰

کنترل
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نمودار  .4اثر سماق بر مقدار آنزیم آالنين آمينوترانسفراز (  )ALTسرم
خون سگ (ميانگين  ±انحراف معيار) پس از  1و  50روز مداخله (0/01
< 𝑝).
*اختالف معنی دار با گروه کنترل ** ،اختالف معنی دار با سماق  50گرم

 .4نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف پودر خوراکی سماق همراه
با غذا در سگ ها به مدت  53روز باعث کاهش معنی دار در پارامترهای
گلوکز خون ،تری گلیسرید و همچنین آنزیم های کبدی آالنین
آمینوترانسفراز (  )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTشد .این
در حالی است که در مورد فاکتور کلسترول در گروه های مورد مطالعه
در مدت زمان مشخص این تحقیق اختالف معنی دار نسبت به سایر
گروه ها مشاهده نشد که با توجه به اینکه نتایج این تحقیق با تحقیقات
مشابه هم خوانی دارد می توان به اثرات ضد دیابتی ،آنتی آترواسکروز،
آنتی اکسیدانی آن پی برد .پیشنهاد می شود با توجه به اینکه میزان
مصرفی و مدت زمان مصرف پودر سماق مقداری خاص و زمانی
مشخص بوده و احتمال اثرات بهتر در غلظت های دیگر و مدت زمان
بیشتر داده می شود ،مطالعاتی با دوزها و مدت زمان بیشتر روی این
گیاه انجام شود .همچنین در این تحقیق روش استفاده از این گیاه به
صورت پودر خوراکی بوده است لذا پیشنهاد می شود مطالعاتی به
شکل عصاره از این گیاه انجام شود و با توجه به احتمال بروز واکنش
های متفاوت در سایر مدل های حیوانی نسبت به این گیاه ،مطالعاتی
در جهت آنالیز کامل تر ترکیبات این گیاه و همچنین آنالیز کامل تر
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