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چکیده

نتایج و تحلیل

برگ زيتون دارای فعاليت محافظتی از جمله آنتیاکسيدانی ،ضدالتهابی ،ضدآريتمی

هيدروکسی تريزول با مهار راديکالهای آزاد ،عمدتا از طريق اهدای اتمهای هيدروژن از

و مهارکننده ليپوپروتئين با چگالی کم است .عصاره برگ زيتون شامل اولئوروپين،

گروههای هيدروکسيل نقش آنتیاکسيدانی خود را ايفا کرده و باعث ارتباط کم انرژی با حداقل

هيدرو کسی تريزول ،تيروزول و کافئيک اسيد ،تريترپنها ،فالونوئيدها و کالکونها

واکنشپذيری ناشی از جابهجايی در راديکال فنوکسيل میشود(Safarzadeh et al., .

است .پراکسيداسيون ليپيدها باعث تغيير در سياليت و پتانسيل غشاء ،عملکرد گيرنده و
نفوذپذيری يونی شده و در نهايت منجر به مرگ سلول میگردد.
در فرآيند التهاب ،اسيد آراشيدونيک توسط سيکلواکسيژناز )(COXو ليپواکسيژناز
)(LOXبه پروستاگالندينها ،ترومبوکسانها ،پروستاسيکلين و لکوترينها تبديل میشود
اين واسطههای التهابی مسئول درد و ساير عالئم التهابی هستند .هيدرو کسی تريزول با
مهار راديکالهای آزاد ،نقش آنتیاکسيدانی خود را ايفا میکند .اولئوروپين با تنظيم بيان
BCL-2و کاهش بيان BAXنقش مهمی در محافظت از نورونها در برابر آپوپتوز
ناشی از ايسکمی دارد .عصاره برگ زيتون دارای فعاليت انسداد کانال کلسيم است.
ترکيبات وانيلوئيد در فرايند ضد دردی بسيار مؤثر است .اسيد کافئيک و همه مشتقات آن
با زنجيره آليفاتيک اثرات ضد درد قابلتوجهی را در مدلهای تجربی درد ايجاد میکند.

مقدمه
گياه زيتون بهعنوان يکی از گياهان دارويی پرکاربرد مورد پذيرش قرارگرفته است.

ترکيب تغذيهای عصاره برگ زيتون به شدت تحت تأثير فرآوری (خشککردن و استخراج)
است .مغز به دليل داشتن ميزان باالی اسيدهای چرب غيراشباع )(PUFAو يونهای فلزی
انتقالی ردوکس عالوه بر مصرف زياد اکسيژن و سطح آنتیاکسيدانی نسبتا پايين در معرض
آسيب اکسيداتيو قرار دارد)Singh et al., 2010( .پراکسيداسيون چربی غشای مغز ،پس از
ايسکمی ،ضربه ،احتماال در بيماریهای پارکينسون و آلزايمر نيز رخ میدهد.
پراکسيداسيون ليپيدها باعث تغيير در سياليت و پتانسيل غشاء ،عملکرد گيرنده و نفوذپذيری
يونی میشود و اين تغييرات درنهايت منجر به مرگ سلول میگردد .سهم قابلتوجهی از اين
فرايند توسط يونهای آهن که از طريق واکنش فنتون در تشکيل راديکالهای هيدروکسيل
شرکت میکنند و نقش اساسی در تجزيه هيدروپراکسيدهای چربی دارد ،صورت میگيرد.
مقدار زياد آهن آزاد از پروتئينهای ذخيرهسازی ،مانند فريتين ،توسط کاهندههايی مانند
آنيون سوپر اکسيد يا از پروتئينهای هم توسط پر اکسيدها آزاد میشود .آهن آزادشده،

)2020اين ترکيب با افزايش سطح quinone oxidoreductase 1 NQO1 NAD(P)Hاز
سلولهای دوپامينرژيک در برابر آپوپتوز محافظت میکند( Sarbishegi et al., 2018) .

ايسکمی مغز باعث آزاد شدن اسيدهای آمينه تحريککننده ،تجمع سريع اسيدآراشيدونيک و
دوکوزاهگزانوئيک اسيد درنتيجه فعاليت فسفوليپاز A2و فسفوليپاز Cبهعنوان يک عامل
ايجادکننده برای تحريک اسفنگوميليناز که در توليد سراميد دخيل است میشود .سراميد با
مهار انتقال الکترون ميتوکندری و آزادسازی سيتکروم Cباعث ايجاد آپوپتوز و همچنين باعث
فعال شدن کاسپاز  3و آغاز آبشار مرگ سلولی میشود .فعالسازی فسفوليپاز و کاهش
قابلتوجه فسفاتيديل کولين در سکته مغزی رخ میدهد که منجر به از بين رفتن فعاليت
فسفوکولين سيتيديل ترانسفراز شده که تا حدی توسط ديفسفوکولين سيتيدين  5ترميم میشود.
مهار سنتز فسفاتيديل کولين از طريق غير فعالسازی سيتيديل ترانسفراز فسفوکولين
)(CCTمنجر به اختالل در متابوليک و الکتروفيزيولوژيک ،استرس اکسيداتيو و مرگ سلولی
میگردد .محافظت عصبی باواسطه اولئوروپين به دليل افزايش سطح فسفاتيديل کولين مغز،
کاهش ميزان آنيونهای سوپر اکسيد و راديکالهای هيدروکسيل و جلوگيری از انفجار تنفسی
نوتروفيلها و راديکالهای مرتبط است .اولئوروپين با تنظيم بيان BCL-2و کاهش بيان BAX

نقش مهمی در محافظت از نورونها در برابر آپوپتوز ناشی از ايسکمی ايفا کرده و همچنين
با کاهش بيان IL-1β ،TNF αو Coxتشکيل پراکسيداسيون ليپيدی را مهار میکند.
)(Sarbishegi et al., 2018

بيوفالونوئيد میتواند با اثر بر برادی کينين ،ماده Pو اسيد آراشيدونيک در انتهای عصبی در
کنترل درد مداوم نقش داشته باشد .تجويز ترکيبات وانيلوئيد از طريق راههايی مانند استفاده از
کپساسينوئيدها بر روی اعصاب محيطی ،يا تزريق عامل در فضای اپيدورال يا زير آراکنوئيد

منابعدر فرايند ضد دردی بسيار مؤثر است.
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