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 چكيده
 در و شود مي سنتز گياهان توسط که است طبيعي هاي فنل پلي مؤثره ترکيبات از يكي نين( استيل هيدروکسي تري -2-1-5) رزورترول

 نمايد. مي نقش يفايا بنفش ماوراء اشعه و محيطي هاي استرس قارچي، هاي عفونت عليه دفاعي سيستم ويژه به گياهان اعمال از بسياري

 در که يديمف اثرات ليدل به بيترک نيا شود. مي يافت ها توت انواع و سبز چاي زميني، بادام انگور، در عمده طور به ترکيب اين

 هاي پژوهش در اخيراً دارد، متابوليک سندرم و عروقي -قلبي هاي بيماري سرطان، جمله از ها بيماري از بسياري درمان و پيشگيري

 بر را رزورترول مفيد اثرات جهان مختلف نقاط از پژوهشگران اخير دهه دو در .است نموده جلب خود به را زيادي جهتو پزشكي

 طور به مطالعات اين نتايج اند. داده قرار مطالعه مورد حيواني مختلف هاي مدل در قلب هاي نارسايي و عروقي -قلبي هاي بيماري

 انسان در قلب نارسايي رفع در رزورترول هاي توانايي بررسي جهت در آمده دست به علمي اتاطالع است. بوده کننده دلگرم چشمگيري

 باشد مي توسعه حال در و يافته توسعه کشورهاي در ومير مرگ مهم علت همچنان قلبي نارسايي بيماري .است داشته يرشد به رو روند

 رخداد با مقابله جهت پيشگيرانه اقدامات شايع، و مزمن هاي بيماري بيلق اين درمان براي موجود مختلف داروهاي از استفاده رغم علي و

 مسيرهاي روي بر آن عمل نحوه و رزورترول محافظتي اثرات مروري؛ يمقاله اين در است. ضروري کامالً امر يک قلبي يها يماريب

  است. گرفته رقرا بررسي و بحث مورد قلبي هاي نارسايي و بيماري به توجه با گوناگون متابوليكي

 محافظتي اثرات قلبي، بيماري عمل، مكانيسم قلبي، نارسايي رزورترول، :کليدي واژگان

ISMJ 2015; 18(1): 183-199 
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 مقدمه

 ناشی ومير مرگ لعل ترين مهم از يکی قلبی نارسايی

 عنوان هب و است عروقی –قلبی هاي بيماري از

 در مکرر پذيرش و شدن بستري علت ترين شايع

 محسوب شمالی ايآمريک و اروپا هاي بيمارستان

 یقلب يینارسا يماريب به انيمبتال (.2و  1) گردد یم

 مناسب یپزشک يهامراقبت تحت که یصورت در یحت

 تيفيک با یزندگ است ممکن رند،يگ قرار آل دهيا اي و

 (.4و  3) ندينما تجربه را نييپا

 عوامل از ثرأمت و دهيچيپ سندرم کي یقلب يینارسا

 يازهاين رفع در قلب یتواننا صورتبه که است متعدد

 .کندیم بروز بدن يهابافت و اعضاء یکيمتابول

 قلبی نارسايی ايجاد در سهيم بالقوه عوامل از برخی

 ،قلب خونیکم بيماري ،باال فشارخون از عبارت

 .باشدیم عروق یگرفتگ و قلب دريچه بيماري ديابت،

 در که قلب عضالت حجم شيافزا عوامل، نيا اثر در

 جاديا یقلب دهبرون حفظ جهت در يماريب هياول لمراح

 قلب یاحتقان يینارسا به تداوم صورت در شود،یم

 شرايط اين ميکروسکوپی سطح در شود.یم یمنته

 هاليبريوفيم زانيم اي و تعداد حجم، در افزايش باعث

 تگیخگسي هم از آن نتيجه که شود می ها ميتوکندري و

 قلب هاي ماهيچه کارآيی عدم ،ها سلول سازماندهی در

 در .گرددیم آن یضانقبا عناصر دادن دست از و

 يا يفشار بار افزايش جبرانی، فاز دنبال هب کهیصورت

 بر تواند می يابد، ادامه قلب حفره بر خون حجم

 فاز به منجر و شده چيره رلينگااست فرانک مکانيسم

 ماهيچه کروزن نتيجه در ،شود درماندگی يا و خستگی

 هم از قلب، اي رشته هاي ماهيچه تجزيه طريق از

 وجود  به فيبروز نهايتاً و سارکوپالسمی شبکه پاشيدگی

 پاسخ عمل يهاسميمکان (.6و  5) آيد می

 يهااسترس بر مشتمل مذکور یکيولوژيزيپاتوف

 یدرمان اهداف از نکروز و آپپتوز بروز،يف ،یشياکسا

 و نجبغر مسيرهاي اين .گردندیم محسوب بالقوه

 از انتقال براي ،نوروهورمونی هاي پاسخ و پيچيده

 بزرگ عدم مرحله تا شدگیبزرگ جبرانی مرحله

  (.8 و 7) هستند یقلب نارسايی يماريب در شدگی

 را داروهايی اخير دهه در نیيبال عملی راهکارهاي

 سمپاتيک عصبی سيستم که است داده قرار نظرمد

 سيستم و رژيک(آدرن-بتا هاي پذيرنده کننده )مهار

 مبدل آنزيم کننده )سد آلدسترون –آنژيوتانسين –رنين

 اساس عنوان به (2 آنژيوتانسين پذيرنده و آنژيوتانسين

 از قلب سيستوليک نارسايی براي پزشکی درمان پايه و

 داده نشان مطالعات (.11و  9) باشند می ها آن جمله

 ،2 آنژيوتانسين مبدل آنزيم هاي مهارکننده که است

 با مارانيب گروه در را وميرمرگ و شدن بستري روند

 15 کنترل گروه با مقايسه در قلب سيستوليک نارسايی

 همچنين (.11) دهند می کاهش درصد 27 یال

 ميزان ترتيب به آدرنرژيک -بتا پذيرنده هاي سدکننده

 را شدن بستري مدت و درصد 34 تا را ومير مرگ

 کاهش نترلک گروه با مقايسه در درصد 36-28

 هاي آنتاگونيست راستا، نيهم در (.13و  12) دهند می

 ترکيب يک عنوان به مينرالوکورتيکوئيدها رسپتورهاي

 بيماران از بسياري براي استاندارد مراقبت اساسی

 نارسايی با بيماران ژهيو هب قلب نارسايی با بستري

 باشند. می شديد و خفيف عالئم با همراه سيستوليک

 و درصد 37 تا 31 را ومير مرگ ميزان داروها گونه اين

 را شدن بستري مدت داري معنی طور به همچنين

 نظر به نيا بر عالوه (.15و  14) دهند می کاهش

 هاي آگونيست قبيل از جديد هاي معرف رسد یم

 و بيمار مراقبت روي بر احتماالً ميوسين و ايوابرادين

 .(17و  16) است تأثيرگذار ها آن یبازتوان

 شده، انيب موارد بر مشتمل پزشکی درمان بر افزون

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 17

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-661-fa.html


 182/ اثرات رزورترول در پيشگيري و درمان نارسايي قلبي                                              موحد                                       

http://bpums.ac.ir 

 قلبی سيستوليک نارسايی با بيماران سازي  ال ايده شيوه

 وهيش نيا است. مطرح رانهيشگيپ موارد عنوان به زين

 يراستا در که شود یم يادوره يهاشيآزما شامل

 هماهنگی و ها تپش ضد کردن جايگزين و پيشگيري

 ومير مرگ کنترل در زيادي عمناف که قلب بافت مجدد

 اما (.19و  18) شود می برده کار به دارد يماريب و

 که مديريتی شيوه و يسازال ايده ،یدرمان دارو رغم علی

 شرفتيپ با و يابد می ادامه اغلب ها ضعف شد، برده نام

 تيواقع دهد. رخ تواند می مرگ عالئم ،یقلب يینارسا

 با بيماران مورد رد که يیهاروش تاکنون که است نيا

 همگی است شده اعمال قلب سيستوليک نارسايی

 داري معنی طور به اندنتوانسته و شده شکست به منجر

 کارايی )عدم قلب ده برون تقويت و حفظ در

  (.21 و 21) نمايند ايفاء يسودمند نقش دياستوليک(

 مهار جهت جديدتري يراهکارها که است الزم بنابراين

 نارسايی و قلب شدگی بزرگ مجدد برگشت يا گسترش

 جينتا طبق اساس اين بر گيرد. قرار بررسی مورد آن

 کار و یشگاهيآزما واناتيح يرو بر مطالعات از حاصل

 جات وهيم ثرهؤم مواد کنسانتره باتيترک ،ینيبال يها يیآزما

 یحت و يريشگيپ در بالقوه طور هب توانند یم جاتيسبز و

 یقلب يهايینارسا ژهيو به اه يماريب از ياريبس درمان

 باشند. سودمند
 

 ييغذا مواد مؤثره کنسانتره

 و هيتغذ به محدود یمفهوم يدارا غذا گذشته در

 از باالتر يامرتبه به غذا مفهوم امروزه اما بود. يريس

 درمان و پيشگيري يعنی خود، سنتی نقش و ارزش

 راستا، نيهم در (.22) است يافته گسترش بيماري

 طبق شود.یم ديتول و هيته يمغذ مختلف تبايترک

 که هستند غذايی هاي مکمل مغذي، ترکيبات تعريف،

 کل )در غذايی مواد مؤثره کنسانتره يکننده فراهم

 استفاده مورد سالمتی ارتقاء براي و باشند می غذاها(

 است نيا داشت نظر در ديبا که يانکته رند.يگیم قرار

 قابل غذايی رژيم اديع شرايط در باتيترک نيا که

  ستند.ين دسترس

 و بالينی کارآزمايی اساس بر اپيدميولوژيکی شواهد

 غذاها مؤثره ترکيبات که دهد می نشان آزمايشگاهی

 –قلبی هاي بيماري خطرات کاهش باعث توانند می

 نشان هاپژوهش انيم نيا در (.22) گردند عروقی

 اد،آز چرب اسيدهاي غذايی، فيبرهاي که اندداده

 از گروهی ها فنل پلی و ها ويتامين گياهی، هاي استرول

 بسيار قلب عملکرد تقويت براي که هستند یترکيبات

-نشان رياخ يهاپژوهش انيم نيا در هستند. سودمند

 و درمان بر فنلیپل باتيترک مثبت اثرات يدهنده

 نيا به ادامه در است. یقلب يینارسا از يريشگيپ

 است. هشد پرداخته باتيترک
 

  فنل پلي باتيترک

 خاص توجه مورد راًياخ که یفنل یپل باتيترک

 اهانيگ توسط اند،گرفته قرار یپزشک علوم پژوهشگران

 اعمال ترکيبات اين (.24و  23) شوندیم ساخته

 و افشانیگرده تا گرفته رشد از گياهان در را گوناگونی

 دهند. می انجام گياه دفاعی سيستم در نقش يفايا

 و فنلی هاي حلقه به بسته یفنلیپل باتيرکت

 به يکديگر، به اتصال در ها آن ساختمانی اتيخصوص

 و فنوليک اسيدهاي جمله از مختلفی طبقات

 ترکيبات، گونه اين از يکی شوند. می تقسيم فالونويدها

 قارچی، هاي عفونت هنگام در که باشد می رزورترول

 محيطی يها استرس و بنفش ماوراء اشعه با تماس

 شود می توليد اهانيگ توسط هوا برودت قبيل از ديگر

 عتيطب در يزومريا نوع دو در بيترک نيا (.25)

 جرم با (1 )شکل ترانس نوع و سيس نوع دارد: وجود

 طبيعت در نوع دو هر که دالتون 24/228 مولکولی

 (.29) شوندیم افتي دوست چربی صورت به
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 س رزورتروليس        ترانس رزورترول     

 

 

 ( ساختمان رزورترول1شکل 
 

 گياهان از تعدادي در توجهی قابل مقدار به رزورترول

 توت انار، سويا، زمينی، بادام انگور، جمله از خوراکی

 گياهان در حدودي تا و (26) اخته ذغال و سياه

 کاج درختان و اوکاليپتوس چنار، قبيل از غيرخوراکی

 خربق جمله از دار گل گياهان از بعضی همچنين و

 يرو بر مطالعات در (.28و  27) گردد می يافت سفيد

 رزورترول بالينی، کارآزمايی و آزمايشگاهی حيوانات

 با است. شده شناخته قلب محافظ عامل يک عنوان به

 را ادعا نيا خالف کيولوژيدمياپ مطالعات حال، نيا

  (.31) کند یم ثابت

 خصوص در قيحقت به پژوهشگران توجه مزبور تناقض

 و جات ميوه و غذاها در ماده نيا خالص عصاره خواص

 هاي مدل در عروقی -قلبی هاي بيماري روي بر ها آن اثر

 باعث و ساخته معطوف خود به را انسانی و حيوانی

  گرديد. رزورترول مورد در پژوهش به زياد عالقه ايجاد

 مورد در زيادي هاي پژوهش انجام باعث لهأمس اين

 جات ميوه و غذاها در ماده اين خالص عصاره خواص

 در عروقی -قلبی هاي بيماري روي بر ها آن اثر و

 از یبرخ ادامه در (.25) شد انسانی و حيوانی هاي مدل

 است. گرفته قرار توجه مورد هاپژوهش نيا

 

 آزمايشگاهي حيوانات روي بر مطالعات
 

 خون فشار

 پيشگيري در رزورترول اثر مورد در بسياري مطالعات

 در که نقايصی خصوص به قلب هاي نارسايی درمان و

 هاي مدل در است، داده رخ خون فشار افزايش اثر

 بعضی است. شده انجام آزمايشگاهی و تجربی مختلف

 در توجه قابل کاهش دهنده نشان مطالعات اين از

 و عملکرد وضعيت بهبود با همراه خون فشار

 زيتجو مثال عنوان هب (.31-34) باشد می قلب ساختمان

 ینفرکتوم ینسب صورت هب که يیها موش در رزورترول

 و ديگرد یستوليس خون فشار کاهش باعث بودند شده

 يامطالعه در (.35) کرد يريجلوگ قلب شدن بزرگ از

 رزورترول فروکتوز، با شده هيتغذ يهاموش به مشابه،

 کاهش آن ماحصل که شد خورانده مکمل، عنوان هب

 بود قلب شدن بزرگ مهار و یستوليس خون فشار

 که اندکرده گزارش پژوهشگران از یگروه اخيراً (.32)

 باال خون فشار تواند می باال دوز با رزورترول مصرف

 طور  به را قلب چپ بطن شدن بزرگ آن دنبال به و

 هاي موش يکی که حيوانی مختلف مدل دو در همزمان

SHR (Spontaneously hypertensive rats) با 

 2 آنژيوتانسين که هايی موش ديگري و باال خون فشار

 (.34) دهند کاهش را بود شده تزريق ها آن به

 مورد در مطالعات اين در شده ارائه هاي گزارش با

 بزرگ و خون فشار بر رزورترول سودمند اثرات

 ممکن که رسيد نتيجه اين به توان می قلب، شدگی

 و پيشگيري در متوسط رطو به بتواند رزورترول است

 باشد. مؤثر قلب شدگی بزرگ و باال خون فشار درمان

 شروع از قبل رزورترول که است یشرط به نيا البته

 شود. استفاده باال خون فشار

 از يکی قلب شدگی بزرگ که واقعيت اين به توجه با

 مطالعات از ياريبس باالست، خون فشار تداوم هاي نشانه

 از صرفنظر گوناگون، یوانيح يها مدل در گرفته صورت

 و يريشگيپ در رزورترول اثرات خون، فشار راتييتغ

 نشان را گريد يهايینارسا و قلب یشدگ بزرگ کنترل

 رزورترول يیتوانا رغميعل و نهيزم نيهم در (.35) اندداده

 در آن يیکارآ عدم قلب، یشدگ بزرگ از يريجلوگ در
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 شده مسدود یشکم ريمس از ها آن آئورت که يیها موش

  (.36) است دهيرس اثبات به پژوهشگران توسط بود،

 که اندداده نشان مطالعات از تعدادي جينتا نيا بر عالوه

 بزرگ بهبود به منجر تواند می رزورترول مصرف اثرات

 که هنگامی در آن انقباضی کارايی عدم و قلب شدگی

 کي در (.37-41) بشود است، افتاده اتفاق بيماري

 در رزورترول مصرف اثرات یبررس جهت العهمط

 بهبود بود، شده بسته ها آن آئورت که هايی موش مورد

 دياستوليک فشار نارسايی و قلب شدگی بزرگ

 همکاران و (Chan) چان همچنين (.41) شد گزارش

 هاي موش در رزورترول استعمال که کردند مشاهده

SHR قلبی اعمال توجه قابل بهبودي باعث جوان- 

 که است شده ثابت طور همين (.39) شد ها آن عروقی

 - قلبی عملکرد ارتقاء باعث مؤثري طور به رزورترول

 و کليه مشکل که است شده هايی موش در عروقی

 قادر رزورترول همچنين (.41) دارند باال خون فشار

 کارايی عدم و شدگی بزرگ داري معنی طور به است

 باال خون فشار اثر رد که را قلب هاي ماهيچه یانقباض

  (.41) بخشد بهبود است افتاده اتفاق

 انجام ما تحقيقاتی گروه توسط اخيراً که اي مطالعه در

 با همراه رزورترول خوراندن که شد مشخص گرفته

 SHR هاي موش به خون فشار آورنده پايين داروهاي

 باعث داري معنی طور  به تواندیم هفته 28 مدت به پير

 حالت به عروقی -قلبی طبيعی غير ضعيتو برگرداندن

 و بالقوه توان نيمب جينتا نيا یهمگ (.42) شود طبيعی

 مشکالت بر آمدن فائق در رزورترول دار یمعن

 خون فشار بواسطه که است قلب یاتيعمل و یساختمان

 یکيفارماکولوژ يداروها با تنها و آمده وجود هب باال

 گرفته تصور يهایبررس است. درمان قابل ديجد

 به و پيشگيري در رزورترول بالقوه توان دهندهنشان

 عروقی -قلبی هاي نارسايی بهبودي در صورت همان

 راستا نيهم در است. بوده خون فشار افزايش از ناشی

 یوانيح مختلف يها مدل يرو بر شده انجام مطالعات

 يرو بر رزورترول یحفاظت نقش از زين خون فشار

 نيا بر گواه شواهد همچنين ؛دارد تيحکا قلب بافت

 فشار کاهش رزورترول رژيم و خوراکی دوز که است

 صينقا بازگرداندن باعث بلکه ندارد همراه به را خون

 بر ميمستق ريتأث قيطر از يعاد حالت به قلب بافت

 شود.یم قلب چهيماه
 

  قلب بافت خوني کم بيماري

 يهاچهيماه يرو بر رزورترول یمحافظت يهاسميمکان

 است: ريز قرار به قلب

 تجمع مهار قيطر از یقلب آنفارکتوس از يريشگيپ -

 هاپالکت

 به خون مجدد انتشار از یناش صدمات از يريشگيپ -

  يسازیشرط شيپ قيطر از قلب يهابافت

 دهيد بيآس بافت يبازساز کيتحر -

 در عامل يک عنوان به رزورترول تأثير مطالعه، سه تاکنون

 قلب خونی کم بيماري به مبتال حيوانی فمختل هاي مدل

 نيا از يکی در (.43-45) است داده قرار بررسی مورد را

 نظمی بی است قادر رزورترول که شد داده نشان مطالعات

 که هايی موش در را انفارکتوس اندازه و قلب ضربان

 انتشار و خونی کم صدمات و بسته ها آن ناجی سرخرگ

 شده ايجاد ها آن در راحیج عمل از قبل که خون مجدد

 مصرف گريد يامطالعه در (.44) کند پيشگيري را بود

 از بعد و قبل زمان در و یجراح عمل کي یط رزورترول

 شرفتيپ از يدار یمعن طور هب ،یناج سرخرگ بستن

 و کرده يريشگيپ یقلب سکته از یناش قلب یشدگبزرگ

 تهکاس قلب يهاچهيماه در آنفارکتوس منطقه وسعت از

 جداگانه طور  به ها، يافته اين شبيه همچنين (.43) است

 گرفت، انجام انگليسی سفيد هاي خوک روي بر يامطالعه

 کم ايجاد از قبل رزورترول مصرف که صورت بدين

 ارتقاء باعث خوک، مدل در قلب ماهيچه مزمن خونی
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 قلب هاي ماهيچه به خون مجدد انتشار کيفی سطح

  (.45) گرديد

 طور به گرچه که دهندیم نشان شده مطرح ياهپژوهش

 يک عنوان به رزورترول که است شده يريگجهينت وسيعی

 کم رخدادهاي از پيشگيري جهت ساز شرط پيش عامل

 را آن بالقوه توان ولی کند، می عمل قلب بافت خونی

 عوارض بهبودي جهت درمانی عامل يک عنوان به

 خونی کم بيماري با همسو که عروقی -قلبی هاي بيماري

 نيهم در داد. قرار ارزيابی مورد توانیم است قلب بافت

 در رزورترول بالقوه توان مطالعات از تعدادي راستا

 خونیکم از بعد صدمات از ناشی هاي نارسايی برگرداندن

 اندداده قرار آزمون مورد را طبيعی حالت به قلب بافت

 قلب، آنفارکتوس جراحی مدل يک در (.51-48)

 وسعت در داري معنی کاهش متوجه پژوهشگران

 سيستوليک هاي شاخص اعمال کيفی ارتقاء و آنفارکتوس

 رزورترول با درمان وسيله  به چپ بطن دياستوليک و

 اثرات ژاپنی پژوهشگران از یگروه (.44) شدند

 تحت که هايی موش قلب بافت از محافظت بر رزورترول

 مورد را بودند هگرفت قرار سرخرگی چپ شريان انسداد

 شرايط تحت که هايی موش به دادند. قرار آزمايش

 گرفته قرار عمدي آنفارکتوس صورت به قلب نارسايی

 نتايج شد. خورانده رزورترول هفته چهار مدت به بودند

 شده بزرگ هاي قلب است قادر رزورترول که داد نشان

 و عادي شرايط به را مزمن قلبی آنفارکتوس علت به

 بالقوه توان گر،يد يهاپژوهش در (.46) رگرداندب طبيعی

 نقش یکل طور هب همچنين و پيشگيري در رزورترول

 در قلب بافت از محافظت در رزورترول اي واسطه

 با و خوک تا گرفته موش از حيوانی متعدد هاي گونه

 است. گرديده مشاهده مصرفی دوز باالترين تا ترين پايين

 رزورترول با درمان آمده، تدس به جينتا اساس بر هرچند

 گونه هيچ قلبی آنفارکتوس از پس هفته دوازده مدت به

 اعمال همچنين و آنفارکتوس وسعت در تغييري

 جالب اريبس نکته (.47) است نداشته قلب هموديناميکی

 دوز ترين پايين که است نيا هاپژوهش نيا در توجه

 هر يبرا گرم یليم کي مقدار به رزورترول مصرفی

 مطالعات از برخی در که روز در بدن وزن لوگرميک

 در که است چيزي از کمتر خيلی است، شده استفاده

 نيا است الزم نيهمچن دارد. وجود يعاد غذايی رژيم

 انجام مطالعات تمام در که رديگ قرار توجه مورد مطلب

 بوده مدت کوتاه صورت به رزورترول مصرف پذيرفته،

  (.44-48) است

 خونی کم صدمات که واقعيت اين گرفتن نظر در با

 است سرخرگی شريان بيماري از ناشی که قلب بافت

 -قلبی هاي بيماري از ناشی هاي مرگ اکثر مسبب

 تر يافته سازمان و بيشتر يهاارزيابی باشد. می عروقی

 قلب بافت بازسازي یبررس جهت حيوانی کارآزمايی

 تا ،است نياز مورد عملياتی و ساختمانی لحاظ از

 به قلب خونی کم بيماري در رزورترول سودمند اثرات

 توسط که عملی مکانيسم يافتن همچنين برسد. اثبات

 حين در قلب بافت از حفاظت موجب رزورترول آن

 دارد. شتريب قاتيتحق به ازين شود یم خونی کم

 

 قلب ماهيچه درد

 شدگی بزرگ کاهش باعث داري معنی طور هب رزورترول

 هايی موش در سيستوليک عمل بهبودي و قلب چپ بطن

 ميوسين سازي مصون توسط الحاقی ماهيچه التهاب که

 گريد یپژوهش در همچنين (.49) شد داشتند قلب بافت

 يک در رزورترول مکمل با قلب بافت عملياتی ارتقاء

 ديگرد مشاهده قلب بافت یويروس التهاب با موش مدل

 يداروها انباريز اثرات رزورترول نيا بر عالوه (.51)

 و 51) دهدیم کاهش را قلب بافت يرو بر ضدسرطان

 که اندکرده گزارش پژوهشگران از یگروه نيهمچن (.52
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 الکتريکی فعاليت طبيعی غير شرايط است قادر رزورترول

 دچار که هايی موش مدل در را قلب ساختمانی و

 آرسنيک با مسموميت از ناشی قلب ماهيچه مشکالت

 در مشابه يهاافتهي (.51) بخشد بهبود را ودندب اکسيد تري

 واسطه هب شده القاء بيآس داد نشان زين متفاوت مطالعه دو

 رزورترول مصرف اثر در قلب چهيماه در نينيدوکسوروب

  ديگرد قلب بافت یاتيعمل ارتقاء باعث و افتهي بهبود

 (.52 و 51)

 نارسايی يبرا اکنون هم که  یدرمان يها روش برخالف

 هاي سلول مترشحه عوامل فقط و رديگیم انجام لبق

 نقش پژوهشگران دهد، می قرار یبررس مورد را عصبی

 یخنث در رزورترول اکسيدانی آنتی محافظتی و متمايز

 هاي راديکال يعنی اکسيژنی فعال هاي گونه تيفعال نمودن

 اکسيد سوپر آنزيم فاقد که هايی موش در را آزاد

  (.53) اندداده قرار کاوش مورد دندبو منگنزدار ديسموتاز

 باعث رزورترول باالي نسبتاً دوز يک مطالعه اين در

 باعث داري معنی طور به و شد قلب ماهيچه عمل حفظ

 گشاد قلب ماهيچه مشکل که هايی موش بقاء ارتقاء

 نارسايی و (Dilated cardiomyopathy) شونده

 شد. داشتند قلب مزمن

 سرطان بيماري عوارض برروي رزورترول تأثير اخيراً

 وسيله  به که صحرايی موش مدل در قلب بافت

 ماهيچه مرض دچار 26C آدنوکارسينوماي تومورهاي

 در (،49) است گرفته قرار بررسی مورد بودند شده قلب

 بافت آتروفی از داري معنی طور به رزورترول بررسی اين

  نمود. جلوگيري قلب

 روي بر رزورترول یتمحافظ اثرات ديگري مطالعه در

 با قلب اي ماهيچه صدمات تحت که هايی موش مدل

 نتايج قرارگرفت. یبررس مورد اند قرارگرفته آندوتوکسين

 موجب داري معنی طور به رزورترول با درمان که داد نشان

 تأثير تحت که شده القاح قلب اي ماهيچه صدمات کاهش

  (.54) ستا شده بودند، گرفته قرار سموم يا و ها ويروس

 بر رزورترول محافظتی اثر روي بر مطالعات اندکی تعداد

 و سموم توسط شده القاح قلب اي ماهيچه بيماري روي

 طور به است. گرفته انجام حيوانی هاي مدل در ها ويروس

 بهبودي سبب مختلف طرق به رزورترول استعمال عموم

 است. شده باال مطالعات تمام در قلب بافت عملکرد

 در وسيعی طور به و مختلف دوزهاي در رزورترول اثرات

 دوره و است گرفته قرار بررسی مورد گوناگون مطالعات

 است. بوده مدت بلند و مدت کوتاه بصورت هم درمان

 يک در رزورترول با درمان بدانيم که است مهم نکته اين

 قلب کامل نارسايی با مدل يک در و مدت بلند مطالعه

  (.53) تاس بوده مؤثر بسيار

 

 ديابت و چاقي

 مهم بسيار مشترک ناخوشی يک عروقی -قلبی بيماري

 رزورترول شود. می محسوب ديابتی و چاق جامعه در

 بدن ساز و سوخت کننده تنظيم و اکسيدان آنتی يک

 در تواند می که بود خواهد آل ايده مولکول يک و است

 مورد قلب بافت از محافظت و ديابت چاقی، درمان

 یمختلف يهاپژوهش راستا نيهم در گيرد. قرار دهاستفا

 اند.آمده ادامه در موارد نيا از یبرخ است. گرفته انجام

 در قلب سيستوليکی عمل بهبودي باعث رزورترول

 استرپتوزوسين با که صحرايی هاي موش و ها موش

(STZ) در (.56 و 55) گرديد بودند شده ديابتی 

 شده ديابتی وانیحي مدل روي بر که يديگر مطالعه

 باعث رزورترول با درمان گرفت، انجام لپتين فاقد

 (.57) شد قلب دياستوليک و سيستوليک عمل اصالح

 گزارش گرفته انجام اخيراً که اي مطالعه در همچنين

 هاي موش در رزورترول استعمال که است شده

 شده چاق خاصی غذايی رژيم توسط که صحرايی

 شد ها آن در دياستوليک کارايی اصالح موجب بودند

 انجام حيوانی مدل در که یمشابه يمطالعه در (.58)

 در رزورترول با درمان که شد مشاهده گرفت،
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 و قلب شدگی بزرگ کاهش باعث چاق هاي موش

 توجه قابل نکته (.59) ديگرد دياستوليک عمل بهبودي

 داراي مطالعات، اين دوي هر که است نيا

 تاکنون بودند. 2 نوع بتديا اوليه مراحل خصوصيات

 عليه رزورترول بودن مؤثر بر دال محدودي اطالعات

 آن بودن همسو و عروقی -قلبی هاي بيماري عوارض

 هر است. داشته وجود 2 و 1 نوع ديابت و چاقی با

 عموماً که اند داده نشان مطالعات کم تعداد همين چند،

 به و متابوليکی هاي شاخص در توجهی قابل بهبودي

 هاي مدل در قلب بافت ساختمان و عمل نسبت انهم

 داشته وجود 2 و 1 نوع ديابت و چاقی نظر از حيوانی

 و باال و پايين دوزهاي با مطالعات اين، بر عالوه است.

 جهت مدت بلند و کوتاه زمانی هاي دوره در همچنين

 است. شده استفاده درمان در رزورترول اثرات آزمايش
 

 انسان روي بر باليني کارآزمايي

 و یوانيح يهامدل يرو بر که يیهاپژوهش اساس بر

 هاي راه است، گرفته صورت ترکيبی درمان مورد در

 از استفاده با کمکی درمانی هاي روش يا ديگر جديد

 رزورترول همچون غذايی مؤثره مواد بالقوه توان

 قلبی هاي بيماري ثانويه و اصلی پيشگيري جهت

 (.61) است گرفته قرار وشکا و بررسی مورد انسان

 اثرات شد، بررسی باال هاي بخش در که طوري به

 -قلبی هاي بيماري بهبودي در رزورترول از يديمف

 گزارش بالينی پيش مطالعات در (CVD) عروقی

 اثرات است الزم و ستين یکاف نيا اما است. شده

 جديد درمانی عامل يک عنوان به رزورترول ینيبال

 بالقوه توان تعيين جهت قلب از محافظت براي

 شمار با مقايسه در رد.يگ قرار یبررس مورد آن حقيقی

 اثرات يسودمند که بالينی پيش مطالعات از وسيعی

 طبيعی حالت به برگشت و پيشگيري در رزورترول

 تعداد اند، داده نشان را عروقی - قلبی هاي بيماري

 به مبتال افراد در رابطه همين در بالينی مطالعات کمی

CVD بين از (.62 و 61) است گرفته انجام 

 هاي بيماري برروي انسانی بالينی هاي کارآزمايی

 مصرف اثرات مورد يک در فقط عروقی، -قلبی

 صورت قلبی بيماران در قلب اعمال بر رزورترول

 ديگر هاي کارآزمايی که حالی در (،63) است پذيرفته

 قلب ساختمان يا و عمل نه و خطر عوامل روي بر

 با (.64) است بوده بالينی طرح يا زمينه يک عنوان به

 رزورترول نقش مورد در پژوهشی وسيع حيطه وجود

 چند به ادامه در عروقی، - قلبی هاي بيماري در

 است. شده پرداخته انسان برروي بالينی کارآزمايی

 صورت به که انسان روي بر بالينی کارآزمايی يک در

 و ماه سه طی دارونما با شده رلکنت و سوکور دو تصادفی

 مرد( 26 و زن 14) آنفارکتوسی قفقازي بيمار 41 روي بر

 مورد ثانويه پيشگيري در رزورترول نقش شد، انجام

 با همراه که داد نشان نتايج (.63) گرفت قرار بررسی

 پايين دوز يک مصرف استاندارد، و اصلی داروي

 در اريد معنی بهبودي و حفاظت به منجر رزورترول

 سيستوليک عمل کمتري مقدار به و دياستوليک عمل

 اثرات شود. می دارونما( )با کنترل گروه با مقايسه در قلب

 تجمع کاهش آندوتليال، عمل بهبودي رزورترول، گريد

 تغييرپذيري افزايش و کلسترول سطوح کاهش ها، پالکت

 بالينی کارآزمايی مطالعات جينتا بود. قرمز هاي گلبول

 حاوي انگور عصاره با مداخله اثرات يسودمند ،رياخ

 تجزيه التهاب، سطح کاهش در رزورترول پايين دوز

 بيماران در ساز چربی بيولوژيکی هاي شاخص و فيبرين

 – یقلب يهايماريب اوليه پيشگيري براي درمان تحت

 بودند پايدار صدري آنژين به مبتال که بيمارانی و یعروق

 در مشابه يمطالعه يک در (.64-66) اند داده شرح را

 بهبودي داشتند، پايدار صدري آنژين که بيمارانی مورد
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 آديپونکتين مولکول التهابی ضد سطح در داري معنی

 PAI-1 (Plasminogen) سطح کاهش با همراه
Activator Inhibitor Antigen Type-1  

  بودند کرده مصرف رزورترول که گروهی در

  (.61) شد ايجاد

 روش با دوسوکور، بالينی کارآزمايی يک عاتاطال

 از استفاده با يعنی موازي طور به ترکيبی درمان

 با بيماران در کلسيم بورات فروکتو و رزورترول

 منجر رزورترول با درمان که داد نشان صدري آنژين

 چربی وضع بهبودي و التهابی هاي شاخص کاهش به

 در بالينی یکارآزماي اين نتايج همچنين شود. می خون

 فروکتوبورات و رزورترول همزمان عمل خصوص

 در (.67) است شده داده نشان ترکيبی طور به کلسيم

 شده اشاره بالينی هاي کارآزمايی از آمده دست به نتايج

 8-11) رزورترول پايين دوز از استفاده تاکنون

 يک فقط چند هر است. بوده آميز موفقيت گرم( ميلی

 را قلب ساختمان و عمل بالينی کارآزمايی مطالعه

 که شواهدي بنابراين است. داده قرار ارزيابی مورد

 در قلب بافت از محافظت در را رزورترول يسودمند

 و محدود اريبس دهدیم نشان یعروق - یقلب بيماران

 دراز اثرات نيهمچن و است قبول قابل سختی به

 در قلب ساختمان و عمل روي بر رزورترول مدت

 تنها نيست. شده شناخته عروقی -قلبی نبيمارا

 است پذيرفته انجام انسان روي بر که اي مطالعه

  بوده رزورترول مدت کوتاه اثرات دهندهنشان

 (.63) است

 شده ثبت بالينی هاي آزمايی کار طبق

(12337816ISRCTN، 11185167NCT، 

11914181NCT) قلبی هاي بيماري مورد در- 

 ضرورت همگی انسان روي بر قلب نارسايی عروقی،

 رزورترول مفيد اثرات مورد در هايی آزمايش انجام

 عوامل ديگر بر  عالوه قلب عمل و ساختمان روي بر

 نتايج دهد. می نشان را عروقی قلبی هاي بيماري خطر

 و بيشتر بينش ما به بالينی هاي کارآزمايی اين

 عنوان به رزورترول بالقوه توان مورد در تري عميق

 قلب نارسايی درمان در الحاقی کملم يک

 داد. خواهد

 رزورترول مصرف نحوه و يدرمان دوز

 درمانی هاي دوره و دوزها با رزورترول سودمند اثرات

 یبررس وسيعی طور به بيماري از بعد و قبل در مختلف

 اين در رزورترول اثر مورد در که مطالعاتی است. شده

 اين که هدد می نشان گرفته قرار بحث مورد مقاله

 در کروموليم 11) کم بسيار دوزهاي از طبيعی ترکيب

 گرم 4) باال دوز تا گرفته روز( در بدن وزن لوگرميک

 شده واقع مؤثر روز( در بدن وزن لوگرميک هر در

 عدم افزايش به منجر موضوع اين متأسفانه، است.

 دوز چگونه که گرديده، پژوهشگران ذهن در اطمينان

 براي را خصوصی به حيوانی مدل و درمانی دوره يا

 مطالعات اکثر حال، هر در کنند. انتخاب خود مطالعه

 1) باالي نسبتاً تا پايين درمانی دوز يک با گرفته انجام

 روز( در بدن وزن لوگرميک در گرم یليم صد تا

 گرم یليم 2 تا 1 حد در دوزهاي است. بوده رزورترول

 و صحرايی يها موش در روز در بدن وزن لوگرميک در

 دوز يک تواند می ها انسان در گرم ميلی 11 حدود در

 ممکن دلخواه مورد اثرات و شود محسوب رژيمی

 حاوي هاي نوشيدنی و غذاها مصرف با است

 يک به غيررژيمی دوز يک آيد. دست به رزورترول

 استعمال طريق از فقط که شود می اطالق درمانی دوز

 دوزهاي بود. هدخوا دريافت قابل رزورترول مکمل

 مطالعاتی اکثر اما اند، بوده اميدبخش رزورترول رژيمی

 با مقايسه در اند نموده استفاده را آن درمانی دوز که

 هر اند. داده گزارش قوي بسيار اثرات رژيمی، دوزهاي

 پايين دوز با رزورترول مصرف ها انسان در چند

 است. بوده مؤثرتر
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 دوز بودن مؤثر که است آن مشاهده، قابل و مهم نکته

 مصرف، روش به زيادي حدود تا رزورترول درمانی

 هاي شاخص و مطالعه در شده استفاده حيوانی مدل

 دسترسی زيست که چرا دارد. بستگی ارزيابی مورد

 منحصراً قلب، بافت توسط آن برداشت و رزورترول

 يسو از دارد. خون جريان در آن غلظت به بستگی

 که دارد پايين بسيار یدسترس زيست رزورترول گر،يد

 زين و يابد نمی حد از بيش افزايش مصرفی، دوز با

 در جذب محل به محدود رزورترول دسترسی زيست

 طور به رزورترول استعمال مسير بنابراين است. روده

 خون جريان در ماده اين دسترس در غلظت بر يقين

 لرزورترو باالي نسبتاً دوز مثال عنوان به دارد. تأثير

 شود، می مصرف خوراکی صورت به که گرم(یليم111)

 11 خونی غلظت همان مشابه تقريباً ياجهينت

 است، شده استعمال تزريقی صورت به که کروموليم

 رزورترول با درمان دوره طول همچنين کند.یم جاديا

 يک تا حتی و شروع دقيقه 15 با مختلف مطالعات در

 ديبا نجايا در که يانکته است. شده گزارش هم سال

 زمانی دوره يک در که است نيا رديگ قرار توجه مورد

 هر نمود، مشاهده را قوي اثرات است مشکل کوتاه،

 ضد يا مولکولی تغييرات وضعيت نظر از اگر چند

 دوره کنيم نگاه موضوع به التهابی ضد و اکسيدانی

 باشد. کافی است ممکن روز چند مثالً کوتاه درمانی

 عمل و ساختمان در تغييرات که هنگامی حال نيا با

 دوره بايد باشد، انتظار مورد رزورترول مصرف با قلب

 در گزارشی گيرد. قرار اولويت در مدت بلند درمانی

 باال نسبتاً دوزهاي با رزورترول سمی اثرات مورد

 روز( در بدن وزن لوگرميک هر در گرم 511 تا 211)

 ممکن بنابراين ندارد، وجود آزمايشگاهی حيوانات در

  تر طوالنی زمان مدت در رزورترول استعمال است

 براي مناسب زمان نهايت، در باشد. ايمن ماه( 4-1)

 اما است. یبررس و نقد حال در هنوز درمان شروع

 با درمان شروع براي زمان مؤثرترين که گفت توانیم

 خيلی زمان مدت در حيوانی هاي مدل در رزورترول

 که چرا است. بوده ها آن در بيماري ايجاد زا تر قبل

 به رزورترول خوراندن اندداده نشان هاپژوهش

 محيط يک شودیم باعث قبل از آزمايشگاهی حيوانات

 نيا در آيد. وجود به ها آن در قوي اکسيدانی ضد

 ها آن در اکسايشی هاي استرس از ناشی اثرات طيشرا

 يابد.یم کاهش

 توان ارزشيابی مطالعات، خیبر از هدف حال نيا با

 طبيعی حالت به يا مديريت در رزورترول بالقوه

 حيوانی مطالعات در همچنين است. بيماري برگرداندن

 بوده، بيماري دوره از بعد درمان شروع که هنگامی

 زانيم اما است؛ شده مشاهده رزورترول سودمند اثرات

 ادايج از قبل درمانی دوره با مقايسه در آن يسودمند

 در ن،يا وجود با است. بوده کمتر بيماري

 درمان که هنگامی رزورترول با بالينی هاي کارآزمايی

 بوده تر بخش اطمينان شود شروع بيماري دوره از بعد

 باعث يقين طور به رزورترول ظرفيت اين است.

 اکثر در که چرا شد، خواهد آن بالينی ارزش افزايش

 درست را خود مارانبي درمان بالينی متخصصين موارد،

 کنند. می شروع بيماري به ابتالي از بعد

 شواهد که کرد انيب نيچن توانیم يبندجمع کي در

 يا و مشخص دوز يک بودن مؤثر با رابطه در متقن

 مشاهده بيماري مدل يک در خصوص به درمانی دوره

 تا شخص يک از داروها بودن مؤثر که چرا شود. ینم

 متعددي عوامل به بستگی و است متغير ديگر شخص

 و بيماري شدت بيمار، کلی سالمتی سن، قبيل از

 رو، اين از دارد. ديگر اقتصادي –اجتماعی عوامل

 که رسيد نتيجه اين به تا داد انجام بايد دقيقی ارزيابی
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 خاص بيماري نوع يک جهت درمانی دوره يا و دوز

 خير. يا است مناسب

 

 در رولرزورت يسودمند عدم بر دال شواهد

 قلب از محافظت

 مثبت اثرات از حمايت در بسيار شواهد رغم علی

 در قلب ساختمان و عملکرد روي بر رزورترول

 دو نتايج عروقی، -قلبی بيماري مختلف هاي وضعيت

 شرايط از برخی در را ماده اين بودن مؤثر غير مطالعه،

 نيا از یکي در اند. نموده گزارش پاتولوژيکی

 يا پيشگيري در ترتيب  به رزورترول با درمان مطالعات،

 که صحرايی هاي موش در قلب شدگی بزرگ بهبود

 بودند گرفته قرار قلب دريچه جراحی عمل تحت

 پژوهش در نيهمچن (.36) است نداشته اثري گونه هيچ

 بر اثري گونه هيچ رزورترول با درمان ،يگريد

 صحرايی هاي موش در قلب دياستوليک عمل نارسايی

 شده القاح قند افزايش و انسولين مقاومت حتت که

 مورد در توجه قابل نکته (.58) است نداشته بودند

 نيا در که است نيا (36-58) پيشين مطالعات

 قرار استفاده مورد پايين دوز با رزورترول ها،پژوهش

 دو نيا طيشرا در آيا اينکه بنابراين است، گرفته

 ايجاد قلب رد حفاظتی اثرات باال دوز زين پژوهش

 نيست. مشخص خير يا نمايد می
 

 قلب از محافظت در رزورترول عمل مكانيسم

 از بسياري روي بر ها، فنل پلی ريسا مثل رزورترول

 کند می اثر مهم مولکولی اهداف و متابوليکی مسيرهاي

 عنوان به خود ماهيت در آن عمل مکانيسم رو اين از و

  است هتوج مورد مختلف اثر چند با اي ماده

  (.69و  68)

 از محافظت خصوص در رزورترول عمل مکانيسم

 اثرات و التهابی ضد ضداکسيدانی، نقش خاطر به قلب

 از مشخص یکيمتابول مسيرهاي و اهداف روي بر

 AMPK (Adenosine Monophospate قيطر

kinase،) SIRTUIN1 انسان بدن در که )پروتئينی 

 اکسيد و شود( می کدگذاري SIRT1 ژن توسط

 يک نيتريک اکسيد (.71) باشد می (NO) نيتريک

 در معموالً و است قلب محافظتی ساز درون مولکول

 غلظت عروقی -قلبی هاي بيماري پاتولوژيک شرايط

 است شده گزارش (.71) يابد می کاهش خون در آن

 با آزمايشگاهی حيوانات در رزورترول کاربرد که

 خونی سطح نشد طبيعی باعث عروقی -قلبی بيماري

 نقش نيتريک اکسيد (.31) شود می نيتريک اکسيد

 افت باعث امر همين و دارد عروق گشادکنندگی

 در و بيمار قلب بار کاهش خود نوبه به و فشارخون

 نيتريک اکسيد اساس برهمين شود. می بهبودي نتيجه

 رزورترول اثرات در اي واسطه و کليدي مولکول يک

  د.باش می قلب از محافظت جهت

 (،NOS) سنتتاز اکسيد نيتريک آنزيم فعاليت

 دارد، وجود پوششی هاي سلول در که نوعی مخصوصاً

 گزارش و باشد می نيتريک اکسيد افزايش اصلی مرحله

 به رزورترول مطلوب اثرات از یبخش که است شده

 (.33 و 32) است آنزيم نوع اين فعاليت تحريک ليدل

 که باشد می  AMPKرزورترول، ديگر مهم اثر محل

 نمايد. می ايفاء نيتريک اکسيد توليد در کليدي نقش

 است، AMPK تيفعال برنده باال که يگريد مولکول

LKBI تنظيم رزورترول با درمان اثر در که باشد می 

 (.46 و 35 ،33) گردد می

 با همسو قلب عملکرد بهبود رزورترول، گريد اثر

 باشدیم SIRT1 با مرتبط SERCA ژن بيان افزايش

 ژن به وابسته کلسيم شدن رها و برداشت (.73)

SERCA 2A انبساطی و انقباضی" هاي حرکت براي" 

 دياستوليک، و سيستوليک عمل ديگر عبارت به يا قلب

 اثر محل يک رو اين از و است محوري عمل يک
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 (.75) است درمانی هاي مولکول زيست براي کليدي

 عمل هبوديب توضيح در اي يافته چنين بنابراين

 رزورترول به وابسته قلب دياستوليک يا سيستوليک

 باشد. می مهم بسيار

 به التهاب و اکسايشی استرس شده، انيب موارد بر عالوه

 هاي نارسايی پيشرفت و ايجاد در زيادي بسيار زانيم

 مقايسه در نظري لحاظ از رزورترول دارند. نقش قلبی

 ضعيف سيداناک آنتی يک یفنل پلی ترکيبات ديگر با

 ضد اتييخصوص که، حالی در (،72) گردد می تلقی

 اي هسته عامل (.73) باشد می مستند کامالً آن اکسيدانی

 در کليدي فعال رونويسی عامل يک β (NFKB) کاپا

 در آزاد هاي راديکال و ها سيتوکين سطوح به پاسخ

 از که است یپروتئين IKB باشد. یم سلول سيتوزول

 يريجلوگ طبيعی هاي محيط در NFKB فعاليت

 رزورترول مصرف که است شده گزارش کند. می

 مهار سپس و IKB فرسايش از پيشگيري موجب

 داخل به انتقال با که (74) شود می NFKB فعاليت

 آور زيان هاي ژن رونويسی به منجر سلول هسته

 نشان هاپژوهش راستا نيهم در شود. می گوناگونی

 آلفا -TNF سطوح کاهش ثباع رزورترول که اندداده

 شده رها سيتوکين دو که (IL-6) 6 نينترلوکيا و

 نيتوکيس دو نيا شودیم باشند می ماکروفاژها توسط

 و 58) شوند NFKB فعاليت شروع باعث توانند می

 تنظيم موجب رزورترول با درمان همچنين (.42

 سوپراکسيد جمله از کليدي هاي آنزيم فعاليت

 پراکسيداز گلوتاتيون و (75) االزکات (،39) ديسموتاز

 فعاليت افزايش باعث تواند می زين و شود می (76)

2-Nrf هر که سلول هسته در اختصاصی )پروتئين 

 افزايش سلول اکسيدانی آنتی قدرت شود فعال گاه

  (.41) گردد قلب بافت در يابد( می

 در رزورترول نقش که ديگر کليدي عمل مکانيسم

 در آن توانايی دهد، یم نشان را قلب از محافظت

 فيبروز در که است هايی پروتئين عمل نمودن نظم بی

 بيشترين ها فيبروبالست (.39) دارند نقش قلب بافت

 کنند. می آزاد قلب در را فيبروز کننده ايجاد عوامل

 شود قلب در فيبروز کاهش موجب تواند می رزورترول

 اشدب می کالژن سطوح کاهش با همراه خود اين که

 ممکن رزورترول با فيبروز از پيشگيري بنابراين (.29)

 بيماري در سيستوليک و دياستوليک حفظ به است

 کند. کمک قلبی

 

 گيري نتيجه

 هاي پژوهش در که داري معنی بلند هاي گام رغم علی

 در آن تأثير و رزورترول ينهيزم در گرفته صورت

 هايجا است، شده برداشته بيماري و همگانی سالمتی

 و بررسی نيازمند که دارد وجود ديگري مهم خالی

 دست نيا از موارد نيترمهم از یبرخ هستند. توجه

 زيست افزايش باعث که است هايی روش ارتقاء شامل

 )حيوانی مدت دراز هاي کارآزمايی اجراي و دسترسی

 رزورترول مضرات و منافع ارزيابی جهت انسانی( و

 اختصاص توجه قابل يها تالش به توجه با شود. می

 فشارخون قلب، از محافظت مورد در پژوهش به يافته

 توصيف کامل طور به که قلب خونی کم بيماري و

 حيوانی زنده بافت روي بر مطالعه کمی تعداد اند، شده

 و چاقی جمله از متابوليکی سندرم هاي بيماري زين و

 نيهمچن است. آمده در اجراء به (2 و 1 )نوع ديابت

 ساختمان مورد در يمحدود يها کارآزمايی و عاتمطال

 و عروقی -قلبی بيماران در قلب عملکرد و

 اين، بر عالوه دارد. وجود قلب آشکار هاي نارسايی

 بالقوه توان سهيمقا مورد در یکم يهاپژوهش

 که هنگامی و يیتنها به قلب از محافظت در رزورترول
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 -قلبی هاي بيماري اختصاصی داروهاي با ترکيب در

 رديگیم قرار استفاده مورد قلب هاي نارسايی و عروقی

  است. شده گزارش

 در بررسی و پژوهش دهه يک از بيش که يوجود با

 و نتايج قلب از محافظت در رزورترول اثرات مورد

 تصميم آينده فقط است، آورده بار به زيادي اطمينان

 رزورترول با درمان حقيقت در آيا که گرفت خواهد

 آزمايشگاهی کاربرد از آميزي موفقيت طور به تواند می

 رژيم يک به تبديل يا و يابد انتقال بيمار بالينی به

 خير. يا گردد عروقی -قلبی بيماران براي استاندارد

 

 يسپاس و قدردان

 محترم ريمد يديحم یدکترعل يآقا از مقاله سندهينو

 مسعود يآقا و بوشهر یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش

 ليدل به یشناس کروبيم ارشد کارشناس زاده ميعظ

 سپاس کمال مانهيصم مقاله يراستاريو در يهمکار
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Absract 

Resveratrol (3, 5, 4- trihydroxystilbene) is one of the natural polyphenolic bioactive compounds 

synthesized by plants to serve many functions, especially defense against fungal infections, environmental 

stresses and UV radiation. It is found mainly in grapes, green tea, peanuts and berries. This compound has 

recently received increased attention in medical research, due to its effects on prevention and treatment of 

many diseases, including cancer, cardiovascular disease, and metabolic syndrome. Over the past two 

decades, researchers from all over the world studied the beneficial effects of resveratrol against 

cardiovascular diseases and heart failure in different animal models. Importantly, the results of these 

studies have been promising and recently this knowledge has been translated into examining the efficacy 

of resveratrol in humans with heart failure. Since heart failure continues to be a significant cause of 

cardiovascular mortality in the developed and also developing countries, and despite different medicines 

available for the treatment of such common chronic systemic diseases, preventive measures to be 

necessary to combat the incidence of heart problems. In this review article the protective effects of 

resveratrol and its mechanisms of action on different metabolic pathways with respect to heart disease and 

failure will be discussed. 
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