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  1387 بهار، 1، شمارة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

بررسی  فعالیت  آنالیز ترکیبات موجود در اسانس چهار چاشنی غذایی  و

                            INVITROدر محیط فیبرینولیتیک این ترکیبات

  2راهله شامی ، 1صدیقه عسگري ،2عباس جعفریان دهکردي، 1نرگس جعفري دینانی، *1غالمعلی نادري

   ، اصفهانمرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1 

  ، اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 2

  88 بهمن 21: پذیرش    88 تیر 21: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و زهاي دخیل در بیوسنت بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

هـاي   داروهاي ترومبولیتیک که براي حـل لختـه  . هاي تشکیل شده در دیواره رگ هستند بیماریهاي آتروترومبوتیک مثل انفارکتوس قلبی و مغزي نتایج وخیم لخته :مقدمه

هـاي چهـار    به منظور بررسی اثرات فیبرینولیتیک اسانس این مطالعه .گاهی اوقات نتایج کشنده می شوند تشکیل شده به کار می روند محدودیت هاي دارند که سبب ایجاد خطر و

   .صورت گرفت زردچوبه، دارچین و گلپر آویشن شیرازي،چاشنی غذایی رایج 

بـه پالسـما    FITCفیبرینوژن نشاندار با  ،ثرات فیبرینولیتیکابررسی براي . آنالیز گردید GC/MSپس از تهیه اسانس گیاهان مربوطه، ترکیبات آنها توسط دستگاه  :ها روش

بـه   )10/1و 100/1، 1000/1(ي هـا  رقـت در اسـانس  و )  U/ml 1000-100( استرپتوکیناز در غلظت هـاي . اضافه و سپس براي تشکیل لخته نشاندار به آنها کلسیم اضافه گردید

   . (excitation= 478 nm, emission= 510 nm) دقیقه قرائت گردید 60و 10،20،40 و فلورسانس بعد ازتنهایی و در حضور استرپتوکیناز به لخته نشاندار اضافه 

 زردچوبـه فعالیـت فیبرینولیتیـک    ،و بیشترین خاصـیت فیبرینولیتیـک را دارد  . است واجد درصد باالي از کارواکرول آویشن شیرازي اسانسنتایج نشان می دهند که  :ها یافته

با درصد باالي سینامالدئید فعالیت فیبرینولیتیک کمتـر و اسـانس   دارچین . که با درصد باال در این گیاه وجود دارند برمی گردد یبات تومرون، زینجی برن و کورکومیناحتماال به ترک

  .)p>0.05( تقریبا فاقد فعالیت فیبرینولیتک می باشد با داشتن درصد باالي از استرهاي خطی و هگزیل بوتیرات گلپر

گیاهـان   است و بررسی فعالیت فیبرینولیتیـک ایـن   in vitroاین مطالعه تصدیق کننده فعالیت فیبرینولیتیک آویشن شیرازي، زردچوبه و تاحدودي دارچین در محیط  :گیري تیجهن

  .نیازمند بررسی و تحقیق است in vivoدر محیط 

  

  نفیبرینولیتیک، اسانس، کروماتوگرافی، فیبرینوژ :هاي کلیدي واژه
 

 

  *مقدمه

هموستاز به معنی برقراري جریان نرمال خون در سیستم گردش 

  

  

   gh.naderi@yahoo.com                    :نویسندة مسئول مکاتبات  *

  www.phypha.ir/ppj               :                              وبگاه مجله

خون از یک طرف و جلوگیري از خونریزي در زمان ایجاد صدمه 

اختالالت هموستاتیک منجر به ایجـاد لختـه   . ]12 و 6، 2 [است

ترومبـوس ایجـاد شـده در     .هاي نابجا و ترومبوآمبولی می گردد

ص سیستم هموستاز سبب بسته سیستم گردش خون در نتیجه نق

انفارکتوس مغزي یـا   مثل شدن رگ و بیماریهاي آتروترومبوتیک

  . قلبی و در نهایت منجر به مرگ می شود

عوامل ترومبولیتیک ماننـد آلتـپالز، انـی اسـترپالز، اوروکینـاز و      

  ١٣۴٧تأسیس  

In Vitro
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. براي معالجه این بیماریهـا بـه کـار مـی رونـد      ]4[ استرپتوکیناز

ایجاد لیتیـک  (  مربوط به این ترکیبات ]15و  8[ عوارض جانبی

) اثیر بر میخ هاي پالکتی نابجا و واکنشـهاي آلرژیـک  عمومی، ت

سبب توجه روزافزون به استفاده از ترکیبات گیـاهی و طبیعـی در   

  . ]13و 10، 7،9[درمان اینگونه اختالالت  گردیده است

چهـار گیـاه    ،در این تحقیق جهت بررسی خاصیت فیبرینولیز

مربـوط   که در کتابهاي و گلپردارچین ،زردچوبه ،آویشن شیرازي

به طب سنتی و برخی منـابع از آنهـا بـه عنـوان گیاهـانی داراي      

خاصیت مفید و مطلوب بر دستگاه گردش خون یـاد شـده اسـت    

  .] 14و11 [ انتخاب شدند

از آنجایی که ترکیبات فعال در گیاهان دارویی در بخشـهاي  

مختلف گیاه متمرکز و بندرت کل گیاه بعنوان دارو اسـتفاده مـی   

خشهاي مورد نظر از هریک از گیاهـان ذکـر شـده    شود اسانس ب

ترکیبـات مختلـف آنهـا     GC/MSتهیه و سپس توسط دسـتگاه  

سپس این اسانس براي بررسی فعالیت فیبرینولیتیک . آنالیز شدند

  .به کار رفت in vitroدر محیط 

  مواد و روشها

از خانواده  Zataria moltiflora( برگ گیاه آویشن شیرازي

labiateae(  ــول در ــاه از اطــراف دزف ــروردین م ــر ،ف ــوه گلپ           می

)Heracleum persicum  از خانوادهUmbelifera(  در اسفند

 .Cinamomum( ریزوم دارچـین  ،ماه از ییالقات اطراف تهران

Spp  از خـــــانوادهLauraceae ( و زرچوبـــــه )Curcuma 

domestica  از خـــانوادهZingiberaceae(  از بـــازار گیاهـــان

پس ازشناسایی و تهیه نمونه هرباریمی از هر . تهیه شدند دارویی

الـک   12گیاه، گیاهان مورد نظر خشک، پودر و با الـک شـماره   

  . گردید

 2000از پودر سائیده شـده وزن  و در یـک بـالون    گرم  100

چند پـرل شیشـه اي   و آن با آب مقطر پر شده ریخته  3/2که تا 

اه تقطیر متصل نمـوده  سپس فالکس را به دستگ .یمبه آن افزود

عمل حرارت . تا به آرامی حرارت ببیند و شروع  به جوشیدن کند

سپس . آنقدر ادامه داده شد تا دیگر به حجم اسانس افزوده نگردد

  .]3[حرارت قطع  و اسانس جمع آوري گردید

تعیین مقدار اسانس حاصله بر مبنـاي فارماکوپـه بریتانیـا و     

روغن فرار بر حسب میلی لیتـر  بروش حجمی  و بر اساس مقدار 

در صد گرم گیاه خشک و پودرشده صورت گرفت و رنگ و بوي 

  .آن مشخص گردید

 اسانس جمع آوري شده توسط دسـتگاه گـاز کرومـاتوگرافی   

براي  هر جزء اسانس  .آنالیز شدمتصل شده به طیف سنج جرمی 

یــک الگــوي شکســت خــاص وجــود دارد کــه بــر اســاس آن و 

کتب مرجع، شناسایی اجزاء اسـانس صـورت    اطالعات دستگاه و

  .]1[گرفت

با مدل  Hewlett Packardمورد استفاده  GC/MSدستگاه 

 25/0متر و قطر  30به طول  HP-5MSمجهز به ستون  6980

  . می باشد میکرو

 4شـروع  و بـا سـرعت      c ْ60برنامه ریزي حرارتی ستون از

گـاز هلیـوم بـا    از . افزایش یافـت  c ْ275درجه در دقیقه تا دماي 

پتانســیل . در طــول ســتون اســتفاده شــد mm/min  2ســرعت

ــیون  ــرون  70یونیزاس ــیون   الکت ــت، جریــان یونیزاس  1000ول

  .بود 50-300میکروآمپر و محدوده جرمی 

فیبرینـوژن  , جهت بررسی اثرات فیبرینولیتیک گیاهان مذکور

درصد حاصل  2استریل خشک شده انسان تهیه و سپس محلول 

. نشـاندار نمـودیم  ) FITC( با فلوئورسئین ایزوتیوسیاناتاز آن را 

FITC     ماده اي زرد رنـگ بـا فرمـول شـیمیاییC21H11NO5S 

 24و بعـد از  ) اپتییـیم  PH=  8(این ماده در محیط قلیایی . است

با گروههاي آمـین زنجیـره هـاي     4ساعت انکوباسیون در دماي 

  FITC.جانبی اسید آمینه ترکیب می شود

 24به محلول فیبرینوژن اضـافه و بمـدت   2به  1با نسبت  

 -جهــت تشــکیل کمــپلکس فیبرینــوژن ºc4ســاعت در دمــاي 

سپس . انکوبه گردید) FITC – FIB(فلوئورسئین ایزوتیوسیانات 

را درون بورت ریخته و محلـول حـاوي    25محلولی از سفادکس 

دقیقـه جهـت جـدا     20و بـه فواصـل    ml 5کمپلکس در مقادیر 

پس از تهیه . آزاد از کمپلکس، روي آن ریخته شد FITCنمودن 

ــا غلظــت   FITC – FIBمحلــول کمــپلکس  از  mg/ml 1/0ب

بـه نحـوي بـه آن اضـافه گردیـد تـا غلظـت          CaCl2محلـول 

  .باشد mmol/l20در محیط  CaCl2نهایی

انکوبـه و سـپس بـه     37دقیقـه در   80این مخلوط به مدت 

دقیقـه در  15بـه مـدت   ه لوله تمنظور ته نشین نمودن لخته در 

براي حذف مقادیر اضافی کمپلکس، . دور سانتریفوژ گردید 4000

ــافر  CaCL2آزاد و  FITCفیبرینــوژن و  ــا ب ــه ب مــوالر  1/0لخت

  .شستشو داده شد
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  ارچین و گلپرترکیبهاي موجود در اسانس آویشن شیرازي، زردچوبه، د - 1جدول

  گلپر  دارچین  زردچوبه  آویشن شیرازي  نام گیاه

  درصد  نام ترکیب  درصد  نام ترکیب  درصد  نام ترکیب  درصد  نام ترکیب  ردیف

1  3-Octanol  18/0  Terpinolene  18/0  cinnamaldehyde82/96  octanol10/0  

2  Terpinen α  09/0  N-Hexyl Butyrate09/0  copaeneα  23/0  PARA-cymene15/0  

3  PARA-cymene79/1  Methyl salisylate79/1  muuroleneα11/0  Buthyl-2-methyl 
butanoat

11/0  

4  1,8- cineole11/0  Dihydro carvone11/0  cadinenγ41/0  terpinenγ08/0  

5  terpinenγ  37/0  Octyl acetate37/0  Para methoxy 
cinnamaldehyde

55/0  1-octanol45/0  

6  Linalool80/2  copaeneα80/2      linalool4/0  

7  Terpinen-4-ol12/0  caryophylleneβ12/0      Hexyl 
isobutyrate

57/3  

8  Carvacrol 
methyl ether  

40/1  hummuleneα40/1      Hexyl butyrate  16/30  

9  Thymol37/1  AR curcumene37/1      Octyl acetate82/12  

10  carvacrol09/88  zingibereneα  09/88      -2-methyl 
butanoat  

62/10  

11  Carvacrol 
acetata  

46/0  Bisaboleneβ  46/0      Heptyl 
isobutyrate

84/0  

12  βcaryophyllen
e

96/0  Nerolidol E96/0      N-octhyl 
isobutyrate

84/2  

13  Hummulene β17/0  Caryophyllene 
oxide

17/0      copaeneα29/4  

14  Germacren 
<Bicyclo>

26/0  AR Tumeron26/0      Ethyl decanoate75/12  

15  Isobornyl 
acetate

11/0  Tumeronα  11/0      Trans 
caryophyllene

09/1  

16  spathulenol18/0  Muurolene<4-
hydroxyl>α  

18/0      hummuleneα  23/0  

17  Caryophyllene 
oxide

3/0    3/0      amorpheneα  14/0  

18              AR curcumene65/0  

19              zingibereneα64/0  

20              muuroleneα18/0  

21              bisaboleneβ  14/0  

22              sesquiphellandre
neβ  

46/1  

23              Hexyl benzoat12/0  

24              AR Turmerin18/0  

25              Muurolene<14-
hydroxy-α>

14/0  

  24/86  13/98    74/90    76/98    جمع
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ها بر میـزان فلورسـانس    اسانسپس از آن جهت بررسی اثر 

سـه   گیاههر  اسانساسترپتوکیناز از در حضور و محیط به تنهایی 

 رقـت از هر  lµ 100تهیه شد و ) 10/1،  100/1، 1000/1( رقت

به لوله هاي حاوي پالسما و لختـه نشـاندار جهـت بررسـی اثـر      

جهت بررسی اثر عصـاره هـا   . اضافه گردید ها به تنهایی اسانس

از  lµ 100در حضـور اسـترپتوکیناز    بر میزان فلورسانس محیط 

 unit/mlلختـه نشـاندار و   ،لوله هاي حاوي پالسـما به  رقتهر 

نمونـه گیــري ازلولـه هــا در   . اسـترپتوکیناز  اضـافه گردیــد   500

پس از مجاورت نمونه ها بـا محـیط     60و  40، 20، 10زمانهاي

  .  انجام شد و میزان فلورسانس قرائت شد

ــراي  ــر هــر یــک ازحــذف ب مربوطــه در   ياهــ اســانس اث

 از هـر یـک   رقـت  کمترین،مورد آزمـایش  فلورسانس نمونه هاي

اسانس ها را درمحیط  پالسمایی  حاوي لختـه غیرنشـاندار وارد   

ولختـه   نموده ودر مقایسه با نمونه هاي که تنها حـاوي پالسـما  

فلورسانس احتمالی ناشی ازاسانس اندازه گیـري   ،غیر نشاندار بود

همچنین جهت حذف اثـر اجـزاي حاصـل از لیـز لختـه بـر       . شد

بـاالترین و   ,رسانس بدست آمده از نمونه هاي مورد بررسـی  فلو

پایین ترین غلظت استرپتوکیناز را در محیط لختـه غیـر نشـاندار    

وارد کرده و با مقایسه فلورسانس این نمونه و نمونه اي که تنهـا  

تولیـد و عـدم تولیـد     ،و پالسـما بـود   حاوي لختـه غیـر نشـاندار   

  . گردیدفلورسانس از نمونه مورد نظرکنترل 

±Meanنتـایج بصـورت    :آنالیز آمـاري  SD      بـا منظـور نمـودن

ها مورد تجزیه و تحلیل آمـاري قـرار گرفتـه     انحراف معیار نمونه

 .اسـتفاده شـد   SPSS13براي مقایسه آماري از نرم افـزار   .است

ــور از   ــدین منظ ــا  ANOVAب Tukeyو متعاقب test  ــت جه

هاي مختلف هر  ات معنی دار مابین رقتمشخص نمودن اختالف

 اسـتفاده شـد   استرپتوکیناز اسانس و مابین هریک از اسانس ها و

  .رسم شد Excelافزاري  هاي مربوط نیز، در برنامه نرمشکلکلیه 

  یافته ها

گرم پودر گیاه آویشـن   100هر مقادیر اسانس بدست آمده از 

 5/3، 5/2، 5/2 شیرازي، زرچوبه، دارچین و گلپر به ترتیب حـدود 

برنگ هـاي سـبز روشـن، زرد     به ترتیب ی لیتر است کهمیل 2و 

  .دیده می شود روشن، زرد تیره شفاف و بیرنگ شفاف

ترکیب  .آمده اند 1نتایج مربوط به آنالیز اسانس ها در جدول 

درصــد و پــس از آن لینــالول و  80حــدود  Areaکــاروکرول بــا 

 تیمول بیشترین سهم را در میان ترکیبات موجود در اسانس گیاه

باالترین جز موجود در اسانس زرچوبـه مربـوط بـه    . آویشن دارد 

ــب آر ــا-ترکی ــورمرون و آلف ــرن و آر  -ت ــی ب ــورمرون، زینج -ت

آنالیز اسانس دارچین مشخص نمود کـه حـدود   . کورکومین است

 .درصد از این اسانس را ترکیب سینامالدئید تشکیل می دهـد  90

ي خطـی نظیـر   عمده ترکیبات موجود در اسانس گلپر را اسـترها 

و ) درصد 75/12( ، اتیل دکانوات)درصد 16/30( هگزیل بوتیرات

  .تشکیل می دهند) درصد 62/10( اکتیل استات

نتایج مربوط به تاثیر اسانس ها بر میران لیز لخته و در نتیجه 

همانگونـه  . نمایش داده شده است 1 شکلافزایش فلورسانس در 

یرازي بصورت مشخص است اسانس آویشن ششکل که از روي 

وابسته به دوز سبب لیز لخته و افـزایش میـزان فلورسـانس مـی     

افزایش محسوسی ، افزایش زمان مجاورت اسانس با لخته. گردد

در لیز لخته و در نتیجه افزایش فلورسانس ایجاد نمی کنـد و بـه   

رابطـه  . (نمـی گـردد    زمـان مشـاهده  -عبارتی رابطه فلورسانس

  ).نشده استزمان در شکل بیان -فلورسانس

اسانس زردچوبه بصورت وابسته بـه دوز سـبب لیـز لختـه و     

با گذشت . )≥p/05( میزان فلورسانس می گرددمعنی دار  افزایش

بـا لختـه،    100/1و  10/1زمان مجاورت اسانس در رقـت هـاي   

و  3میزان لیز لخته و فلورسانس ناشی از آن به ترتیب به میـزان  

رقــت هــاي مــذکور رابطــه واحــد افــزایش مــی یابــد و در   5/2

 1000/1در رقـت  ). ≥p/05( زمـان مسـتقیم اسـت    -فلورسانس

میزان فلورسانس ناشی از لیز لخته در حضور رقت هاي مختلف اسانسهاي  - 1شکل

  آویشن شیرازي، زردچوبه، دارچین و گلپر

p/05( اختالف معنی دار میزان فلورسانس در هر رقت نسبت به رقت بیشتر*:  ≤(  
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در . و گلپر اثر فیبرینولیتیک مشاهده نمـی گـردد   اسانس دارچین

این دو اسـانس لیـز لختـه و افـزایش      10/1و  100/1رقت هاي 

بین فلورسـانس ناشـی از ایـن دو    .  فلورسانس مشاهده می گردد

ــتال  ــانس اخ ــن دو اس ــت در ای ــدارد  رق ــود ن ــی داري وج ف معن

)p>0.05(.  )1 شکل .(  

 ،بـا لختـه   و گلپـر  افزایش زمان مجاورت اسـانس دارچـین   

افزایش محسوسی در لیز لخته و در نتیجـه افـزایش فلورسـانس    

زمان مشاهده نمی -ایجاد نمی کند و به عبارتی رابطه فلورسانس

زمان در شکل بیـان نشـده   -رابطه فلورسانس( .) p>0.05( گردد

  ). است

میزان فلورسانس ناشی از لیز لختـه توسـط اسـترپتوکیناز در    

نشان  2 شکلمختلف هر یک از اسانس ها در  رقت هايحضور 

هـیچ یـک از    1000/1رقـت   فلورسانس ناشی از .داده شده است

(  نسبت بـه فلورسـانس نمونـه کنتـرل     SKها در حضور اسانس 

اخـــتالف معنـــی داري ) توکینازنمونـــه حـــاوي فقـــط اســـترپ

اسـانس آویشـن    100/1و  10/1در رقت هـاي  ). p>0.05(ندارد

شیرازي، دارچین و زردچوبـه فلورسـانس محـیط در مقایسـه بـا      

فلورســانس نمونــه کنتــرل بــه صــورت معنــی دار بیشــتر اســت 

)05/p≤.(  

اسانس گلپر در هیچ یک از رقت هاي به کار رفته در حضور  

افزایشی بر فلورسانس ناشی از لیز لختـه توسـط   استرپتوکیناز اثر 

  ). 2 شکل( استرپتوکیناز نشان نمی دهد

  بحث 

اویشن باعث افزایش قابـل   نتایج نشان می دهند که اسانس

گردد که بیانگر اثرات فیبرینولیز می توجهی در فلورسانس محیط 

ایـن   اسانسخاصیت فیبرینولیتیک . قابل توجه این گیاه می باشد

همچنین در حـد  . استابسته به دوز و غیر وابسته به زمان گیاه و

قابل توجهی باعث افزایش فلورسانس ناشی از لیز لختـه توسـط   

گردد که این اثرنیز به صورت وابسـته  می  استرپتوکیناز در محیط

 اسـانس به دوز و غیر وابسته به زمـان بـوده و بیانگرتاثیرسـریع    

 اسـانس بل ذکر است که قا. آویشن در طی دقایق اولیه می باشد

سایر گیاهان مورد مطالعه در این طـرح   اسانسآویشن نسبت به 

بـا توجـه بـه    . افزایش بیشتري در فلورسانس محیط ایجاد نمود

گزارش ارائه شـده در مـورد ترکیـب کـارواکرول و فعالیـت ضـد       

احتماال بین فعالیـت فیبرینولیتیـک ایـن     ،]16[تجمع پالکتی آن

کرول که در اسانس این گیاه دیده مـی شـود   گیاه و ترکیب کاروا

  .ارتباط وجود دارد

باعـث افـزایش فلورسـانس در محـیط مـی      زردچوبه  اسانس

ایـن   توسط این گیاه است قدرت لیز لختهگردد که نشان دهنده 

 GC/MSنتایج مربوط بـه آنـالیز   . است و زمان دوزاثر وابسته به 

زینجـی بـرن و   این گیاه نشان می دهند که ترکیبـات تورمـون،   

کورکومین در اسانس ایـن گیـاه درصـد بـاالي را بـه خودشـان       

و   Cnageدر مطالعه صورت گرفته بوسیله . اختصاص می دهند

 in vivoهمکارانش گـزارش گردیـده کـه کورکـومین بصـورت      

نین چهم .]5[ فیبرینولیز در مدل حیوانی می گرددباعث افزایش 

فیبرینولیتیـک قابـل    اثـر بحـق  در مطالعه صورت گرفته بوسیله 

 توجه دارچین به ماده زینجی برین و کورکومین نسبت داده شده

وجود این دو ماده در زردچوبه می تواند یبانگر فعالیـت  . ]3[است

  .فیبرینولیتیک آن باشد

نسبت به دو اسـانس قبلـی   دارچین  اسانساثر فیبرینولیتیک 

  اهده و با گذشت زمان افزایشـی در میـزان لیـز لختـه مشـ      ترکم

% 95آنالیز اسانس این گیاه نشان می دهد کـه حـدود    .دوشمی ن

از طرفـی  . ترکیب این اسانس را سینامالدئید تشـکیل مـی دهـد   

گزارش گردیده که تاثیرات دارویی سـینامالدئید طـی جوشـاندن،    

 ]3[تبخیر و فراینـد اکسیداسـیون خودبخـودي از بـین مـی رود      

رینولیتیک پایین این گیاه بنابراین می توان گفت که خاصیت فیب

  .می تواند در اثر این عامل باشد

میزان فلورسانس ناشی از لیز لخته در حضور استرپتوکیناز و رقت هاي  - 2شکل

  مختلف اسانس هاي آویشن شیرازي، زردچوبه، دارچین و گلپر

 از به تنهاییاختالف معنی دار میزان فلورسانس در هر رقت نسبت به استرپتوکین*: 

)05/p≤(
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 اسـانس گلپـر  مختلف  مربوط به استفاده از رقت هاي نتایج

 مـی دهنـد کـه اسـانس    محیط پالسمایی حامل لخته نشان  در

بکـارگیري  . گلپر را می توان فاقد اثرات فیبرینولیتیـک دانسـت  

توکیناز حضـور اســترپ  در گلپـر در محــیط پالسـمایی و   اسـانس 

افزایشی معناداري را درمیزان فلورسانس ناشـی از   هیچگونه اثر

کـه بـا توجـه بـه      هـد دمی لیز لخته توسط استرپتوکیناز نشان ن

نتایج حاصل از قدرت لیز لخته توسط اسانس گیـاه بـه تنهـایی    

  .نبود این نتیجه دور از انتظار

آنالیز این اسانس نشان می دهد که اکثریت ترکیبـات آن را  

شاید %) 90(استرهاي خطی و هگزیل بوتیرات تشکیل می دهند

بتوان گفت که این ترکیبات فاقد یا واجد اثـرات فیبرینولیتیـک   

  .بسیار اندك می باشند

ترکیبات شاخص گیاهانی که در پایان پیشنهاد می گردد که 

ــرات ف ــد  یباث ــزارش گردی ــا گ ــوجهی از آنه ــل ت ــک قاب رینولیتی

تحـت   ،احل تغلیظ و خالص سـازي جداسازي و پس از انجام مر

اثر فیبرینولیتیک آنها در مدلهاي  in vitroو  in vivoآزمونهاي

تا در صورت تایید بتوان مصـرف   دریمورد بررسی قرار گ حیوانی

این ترکیبات را در قالـب یـک فـرم دارویـی قابـل قبـول و یـا        

بصورت بخشی از رژیم غذایی بیماران با سابقه اختالالت قلبـی  

   .مورد بررسی قرار دادعروقی 
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