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 13/13/1397 :تاریخ پذیرش مقاله                                   23/11/1396 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک
 .بودهای هایپرکلسترومیک مطالعه بررسی اثرات ضد آترواسکلروزی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوش اینهدف  زمینه و هدف:

 21روز با رژیم غذایی استاندارد تغذیه شدند. گروه رژیم پر کلسترول شامل  75خرگوش سالم بود که به مدت  5گروه رژیم معمول شامل  ها:مواد و روش

های گروه برابر شامل گروه 4پس از شروع به  روز 45ها وزن غذا( تغذیه شدند. این خرگوش %1روز با رژیم غذایی پرکلسترول ) 75خرگوش بود که به مدت 

 تقسیم شدند. mg/kg 411 و 211، 111به ترتیب به میزان  چایل اوتی با عصاره هیدروالکلیروزانه مبتال )رژیم پرکلسترول( و تحت درمان 

(، HDLبه  LDL)نسبت  کی، شاخص آتروژنLDLو  HDLهای تری گلیسیرید، کلسترول تام، غیراز قند خون شاخصبه شروعروز پس از  75و  45در روز  نتایج:

CRPدادنشان اری دنسبت به گروه سالم افزایش معنیو بدون درمان  ، فیبرینوژن، سطح سرمی نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در گروه با رژیم پرکلسترول .

و  LDLکلسترول، تری گلیسیرید،  داریدر همه دوزها، موجب کاهش معن هایپرکلسترولمیروز پس از استقرار  31مصرف خوراکی عصاره چایل اوتی به مدت 

زمان د، هم، فیبرینوژن و سطح مالون دی آلدهیCRPموجب کاهش شاخص آتروژنیک،  همچنینعصاره،  mg/kg 411و  211. دوز شدسطح مالون دی آلدهید 

نشان داری را گرم/کیلوگرم از عصاره، کاهش معنیمیلی 411شد. سطح سرمی نیتریک اکساید تنها در دوز  مبتالهای ، نسبت به خرگوشHDLبا افزایش سطح 

 .داد

 .داد نشان را یخوب اثرات یوانیح مدل در یپرکلسترولمیها اثرات کاهش در یاوت لیچا یدروالکلیه عصاره گیری:نتیجه

 

 چایل اوتی، آترواسکلروزیس، هایپرلیپیدمی، خرگوش کلیدی: کلمات

 

 
 

 

 

 مقدمه
های گذشته تغییر روند زندگی مردم به سمت در طی دهه

تحرکی، مصرف غذاهای آماده و پرچرب و همچنین مصرف کم

 عروقی شده است-های قلبیدخانیات موجب افزایش بروز بیماری

، ازجمله ا موارد فوقی مرتبط بهاامروزه بیماری کهیطور. به(1)

آیند. متأسفانه بر اساس حساب میومیر بهترین عوامل مرگمهم

ومیر درصد موارد مرگ 22سازمان بهداشت جهانی  یهاگزارش

ناشی از حوادث قلبی و عروقی در کشورهای کم توسعه یا 

مؤثر و . یک مکانیسم (2 و 1) دهدتوسعه رخ میدرحال

عروقی، تشکیل پالك -های قلبیشده در ایجاد بیماریشناخته

یا آترواسکلروتیک  (Atheroma plaque) آترومی

(Atherosclerotic plaqueدر عرو )ضایعه آترومی از (3) است ق .

های شود که حاوی سلولیک کالهک  فیبروز سطحی تشکیل می

سفید و ماکروفاژها است. پالك آترومی های عضالت صاف، گلبول

های مرده، دارای یک هسته مرکزی نکروتیک است که از سلول

 های پالسما تشکیلآلود و پروتئینکلسترول، ماکروفاژهای کف

های کنونی بیماری آترواسکلروز بر اساس دانسته  .(2)شود می

. عوامل مختلفی (4) شودیک بیماری التهابی در نظر گرفته می

پژوهشیمقاله   

 

ی، سی، دانشکده دامپزشکناگروه میکروب شسید میثم ابطحی فروشان،  :مسئول نویسنده*

                                                                              Email: sm.abtahi@urmia.ac.ir.ایرانارومیه، دانشگاه ارومیه، 
https://orcid.org/0000-0003-2579-6618 
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وان تآن جمله می گذارند که ازبر شروع و پیشرفت التهاب اثر می

های آزاد، پرفشاری خون، دیابت قندی، تغییرات از رادیکال

ها از ژنتیکی، هایپرکلسترولمی و حتی برخی از میکروارگانیسم

. بنابراین (5 و 2)دیاها را نام برد یها و کالمقبیل هرپس ویروس

ترکیباتی که بتواند بر هر یک از موارد فوق مؤثر واقع شود، ممکن 

عنوان یک عامل درمانی سودمند در روند آترواسکلروز است که به

 مطرح گردد.

دسترس داروهای گیاهی طی قرون متمادی تنها منبع قابل

اند. در عصر حاضر باوجود پیشرفت بودهجهت درمان دردها و آالم 

و توسعه چشمگیر کاربرد داروهای سنتزی، هنوز گیاهان دارویی 

ها در مقیاس وسیعی مورداستفاده و اشکال دارویی حاصل از آن

در برخی کشورها از اجزاء الینفک  کهیطورگیرند، بهقرار می

نیز در ها شوند و بازار تجارت آنمحسوب می یسیستم دارودرمان

. (6)تری دارد مقایسه با سایر داروهای شیمیایی رونق افزون

ضرر یو ب بسیاری بر این باورند که محصوالت طبیعی کامالً سالم

. طب سنتی (7) ستین درستهستند، هرچند که چنین تصوری 

های بهداشت و سالمت بسیاری از کشورهای جهان به سیستم

ازجمله چین، مکزیک، نیجریه و تایلند وارد شده است. عالوه بر 

خصوص اروپا نیز رهای جهان سوم در کشورهای غربی و بهکشو

گرایش و تقاضا برای طب سنتی باوجود در دسترس بودن علم 

. با همه این تفاسیر (2) پزشکی نوین، در حال افزایش است

 و گسترده هایبررسیانجام  دارویی نیازمنداستفاده از گیاهان 

 .(7)های آزمایشگاهی و بالینی است کارآزمایی

 Cynodonچایل اوتی )مرغ ویا چایر( ) های دور گیاهاز زمان

dactylonجانی( در برخی از مناطق ایران ازجمله در آذربا 

شده و در طب سنتی این عنوان یک گیاه دارویی شناختهبه

هایی نظیر تهوع، ریزوم آن برای درمان بیماری منطقه، ریشه و

شود. های گوارشی استفاده میاستفراغ، فشارخون باال و ناراحتی

در باورهای سنتی مردم منطقه آذربایجان نامبرده همچنین گیاه 

ازجمله . (9) عنوان داروی ضد چربی خون نیز کاربرد داردبه

توان به بتا کاروتن، بتا سیسترول ترکیبات عصاره این گیاه می

(β-sitosterols ویتامین ،)C ،اسیدپالمیتیک، فالونوئیدها ،

آلکالوئیدها،  (،triterpenoidها، تری ترپنوئیدها )ساپونین

باوجودی . (11)فورفورال، گلوکز، فروکتوز و سلنیوم اشاره نمود 

به  یو ضدالتهاب یدانیاکسیکه اثرات متعددی از قبیل اثرات آنت

، ولی تاکنون تحقیق جامعی (11)این گیاه نسبت داده شده است 

ثرات احتمالی ضد آترواسکلروتیک این گیاه صورت در مورد ا

در این مطالعه بر آن شدیم که به ارزیابی  نیبنابرا نگرفته است.

 هایصورت درمانی در خرگوشاثرات عصاره هیدروالکلی گیاه به

 تحت جیره غذایی پرکلسترول بپردازیم.
 

 

 

  هامواد و روش

 بندیجامعه موردمطالعه و گروه   

بود. جامعه موردمطالعه،  تجربی -از نوع مداخله ایاین مطالعه 

خرگوش نر بالغ از نژاد نیوزیلندی بـا وزن متوسط  سر 25شامل 

کیلوگرم است که از مؤسسه رازی کرج خریـداری و به  2تا  7/1

انتقال یافتند.  دانشگاه ارومیه خانه حیوانات دانشکده دامپزشکی

هـا بـه مـدت دو هفتـه تحـت منظور تطابق با محیط، خرگوشبه

 12سـاعت نور،  12رژیم پایه و شرایط استاندارد ازلحاظ نـور )

و درجــه حــرارت درصد  55ساعت تاریکی(، رطوبـت نسـبی 

هـا در گــراد نگهداری شـدند. خرگـوشدرجــه ســانتی 2±23

از  شدههیته Fosskorn Superایـن مـدت بـا رژیـم استاندارد 

این رژیم شـامل  و پاسـتور تغذیه شدند. هر کیلوگرم ازانستیت

. گــرم آب است 31گــرم فیبــر و  151گــرم پــروتئین،  141

کلیه مراحل انجام تحقیق مورد تائید کمیته اخالق دانشگاه 

 قرار گرفت. م.پ.( 92. 2. 27)با کد اخالق ارومیه 

در ابتدا در  شدهیداریهای خرپس از طی این مدت خرگوش

 :صورت تصادفی تقسیم شدندهای زیر بهگروه

گروه رژیم معمول: شامل پنج سر خرگوش سالم بود که به 

 روز با رژیم غذایی استاندارد تغذیه شدند. 75مدت 

سر خرگوش بود که به مدت  21گروه رژیم پر کلسترول: شامل 

تغذیه وزن غذا(  %1روز با رژیم غذایی پرکلسترول )کلسترول  75

 شدند.

پس از آغاز  45منظور اثبات بروز روند آترواسکلروز در روز به

بیماری از کلیه حیوانات به ترتیبی که در زیر خواهد آمد، 

گیری شده و پروفایل بیوشیمیایی خون ارزیابی شد. در ادامه خون

صورت های رژیم پرکلسترول در چهار گروه مساوی و بهخرگوش

 قسیم شدند:تصادفی به شرح زیر ت

روز دیگر  31سر خرگوش بود که به مدت  5گروه مبتال: شامل 

وزن غذا( تغذیه شدند.  %1با رژیم غذایی پرکلسترول )کلسترول 

روز بافر نرمال  31زمان به مدت ها هماین دسته از خرگوش

 های تیمار دریافت کردند.سالین را در حجم برابر با گروه

: هرکدام شامل پنج سر 411و  211، 111های تیمار گروه

روز دیگر با رژیم  31خرگوش بودند که مشابه گروه قبل به مدت 
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مان زها همغذایی پرکلسترول تغذیه شدند. این دسته از خرگوش

چایل  روز، تحت تیمار خوراکی با عصاره هیدروالکلی 31به مدت 

گرم/کیلوگرم میلی 411 و 211، 111به ترتیب به میزان  اوتی

 قرار گرفتند.خوراکی ت صوربه

 تهیه عصاره گیاهی:  

بعد از تهیه گیاه چایل اوتی، جنس و گونه آن توسط کارشناس 

وسیله دستگاه خردکننده، کل گیاه تعیین گردید. سپس به

)حالل آب و اتانول صورت پودر درآورده شد. عصاره هیدروالکلی به

ای مشابه با نجفی و بر اساس شیوه )51به  51به نسبت حجمی 

 .(12)همکاران تهیه شد 

 :بیوشیمیایی یهاشیآزما  

و پس از پایان آن جانوران به  45قبل از شروع مطالعه، روز 

قرار داده شدند. سپس نمونه  ساعت در حالت ناشتا 12مدت 

خون از رگ میانی گوش جهت بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی 

کلســترول تــام، تــری گلیســیرید،  گرفته شد. قند خون،

LDL- کلســترول وHDL -های کلسترول با استفاده از کیت

به  LDLشـد. نسبت  یریگاندازه رانیا ی،میشستیآنزیمـی ز

HDL گزارش شد. فیبرینوژن و سطح  تروژنیکشاخص آعنوان به

CRP و سطح مالون رانیا ،با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون 

. سطح نیتریک (11) شد یریگاندازه Satohدی آلدهید به شیوه 

اکساید سرم به شیوه گریس و با کیت ساخت شرکت زیست سیب 

 .(13) شد یریگاندازه ، ایرانفن

 آنالیز آماری:  

و سپس  طرفهکیها از آزمون واریانس جهت مقایسه داده

در  داریعنوان سطح معنبه > p 15/1آزمون توکی استفاده شد. 

 نظر گرفته شد.
 

 نتایج
 مطالعهپس از آغاز  75و  45روز  در شدهانجامی هایابیارز

 ی مرتبط با پروفایل چربی )شاملهاشاخص که نمودمشخص 

جدول  -شاخص آتروژنیکو  LDLتری گلیسیرید، کلسترول تام، 

 و CRP شامل سوح) ی التهابیهاشاخصزمان با ( هم1

ول جد -و مالون دی آلدهید سرمینیتریک اکساید  ،نوژنیبریف

ری دارژیم پرکلسترول افزایش معنی کنندهافتیدر گروه در (2

رژیم  کنندهافتیدر گروه در HDLسطح  حالنیباا .یافت

داری نسبت به گروه دارای رژیم عادی پرکلسترول کاهش معنی

(. قند خون ناشتا در بین دو گروه تغییر 1)جدول  افتی

-(؛ بنابراین در این شرایط خرگوش1)جدول  افتیداری نمعنی

 و پروفایل بیوشیمیایی 45در روز های دریافت رژیم پرکلسترول 

 کلسترولمی را نشان دادند.هایپر التهابی

 موردمطالعه یهاخرگوش در یچرب لیپروفا راتییتغ یابیارز -1 جدول

 
 ناشتا خون قند

(mg/dL) 

گلیسیرید  تری

(mg/dL) 

تام  کلسترول

(mg/dL) 
HDL(mg/dL) LDL(mg/dL) آتروژتیک شاخص 

 a 127/12±9/72a 143/27±11/65 a 73/21±3/16 a 52/39±6/59 a 1/212±1/119 a 1/51±139/57 سالم

 1/53a 751/72±11/34b 212/61±14/35a 35/72±1/72b 399/5±36/41 b 11/16±1/62 b±141/41 45روز -مبتال

 1/42a 914/91±12/52c 929/61±16/25 c 25/36±1/2c 497/5±66/62c 21/21±1/12c±141/44 75روز -مبتال

عصاره -مبتال

(mg/kg111) 
141/66±2/16 a 332/42±24/72d 629/31±11 d 31/22±4/16d 452/31±36/37d 16/16±1/74d 

عصاره -مبتال

(mg/kg211) 
142/66±2/12a 313±19/24 b 511/61±14/95e 35/22±1/47b 354/22±16/26b 2/19±1/52 e 

عصاره -مبتال

(mg/kg411) 
143/5±1/73 a 211±19/24 b 323/65±6/52f 45/34±1/94e 234/22±15/49c 6/11±1/51f 

 

 .است >1p/ 15سطح  در داریمعن اختالفدهنده نشان همسان غیر حروف
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رسد که مصرف خوراکی عصاره میبر اساس نتایج به نظر 

گرم/کیلوگرم به مدت میلی 111هیدروالکلی چایل اوتی در دوز 

ها، موجب روز پس از استقرار هاپیرکلسترولمی در خرگوش 31

کلسترول و تری گلیسیرید و سطح مالون دی  داریکاهش معن

ه رژیم پرکلسترول ب کنندهافتیدر یهاآلدهید نسبت به خرگوش

طور ها بهکلیه این شاخص کهیطورشد، به روز 75مدت 

 یهاداری از سطوح این فاکتورها در مورد خرگوشمعنی

نیز در سطح  ،روز 45رژیم پرکلسترول به مدت  کنندهافتیدر

 (. سطوح شاخص2و جدول  1قرار گرفت )جدول  یترنییپا

نسبت به  داریو فیبرینوژن باوجود کاهش معن CRPآتروژنیک، 

روز،  75رژیم پرکلسترول به مدت  کنندهافتیدر یهاخرگوش

 کنندهافتیدر یهاخرگوش به همچنان سطح باالتری را نسبت

و جدول  1روز را نشان داد )جدول  45رژیم پرکلسترول به مدت 

2.) 

 211مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در دوز 

تری  کلسترول و داریگرم/کیلوگرم موجب کاهش معنمیلی

، فیبرینوژن و سطح CRP، شاخص آتروژنیک، LDLگلیسیرید، 

، نسبت به HDLزمان با افزایش سطح مالون دی آلدهید، هم

رژیم پرکلسترول به مدت به مدت  کنندهافتیهای درخرگوش

کلسترول وتری گلیسیرید  یهاشاخص کهیطورروز شد، به 75

فاکتورها در  داری از سطوح اینطور معنیو شاخص آتروژنیک به

 45رژیم پرکلسترول به مدت  کنندهافتیدر یهامورد خرگوش

(. سطوح 2و جدول  1قرار گرفت )جدول  یترنییروز در سطح پا

HDL ،CRP ،LDL فیبرینوژن و مالون دی آلدهید ازنظر آماری ،

 45رژیم پرکلسترول به مدت  کنندهافتیبه حد مشابه با گروه در

این میزان از عصاره  حالنی(. باا2و جدول  1روز رسید )جدول 

 داری ایجاد نکرددر سطح سرمی نیتریک اکساید تغییر معنی

 (.2)جدول 

 411مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در دوز 

روز پس از استقرار  31گرم/کیلوگرم به مدت میلی

هاپیرکلسترولمی در کنار ایجاد تغییرات مشابه با گروه 

گرم/کیلوگرم توانست میلی 211عصاره به میزان  کنندهافتیدر

ه داری نسبت بطور معنیسطح سرمی نیتریک اکساید را بهکه 

روز را  75رژیم پر کلسترول به مدت  کنندهافتیدر یهاخرگوش

غیراز نیتریک اکساید ها به(. کلیه شاخص2جدول ) کاهش دهد

روز رژیم  45که  ییهابهبود بهتری را نسبت به خرگوش

طح س حالنیپرکلسترول را دریافت نموده بودند نشان دادند. باا

 یهانیتریک اکساید در این رژیم همچنان نسبت به خرگوش

روز باالتر بود  45رژیم پر کلسترول به مدت  کنندهافتیدر

 (.2)جدول 

 411های درمانی، درمان با دوز در مقایسه بین گروه

داری موجب بهبود بهتری نسبت طور معنیگرم/کیلوگرم بهمیلی

مالون  و دیریسیدیگر شد. کاهش سطح تری گل یدرمانبه دو گروه

گرم/کیلوگرم میلی 411دی آلدهید در گروه درمان شده با دوز 

 موردمطالعه یهاخرگوش در یالتهاب یفاکتورها راتییتغ یابیارز -2 جدول

 CRP 

(mg/dL) 
 (µM) دیاکسانیتریک  (mg/dL)فیبرینوژن 

 دیآلدهمالون دی 

(mol/L) 

 1/251a 155/21±5/66 a 61/16±3/17 a 1/23±1/42 a±1/36 سالم

 1/3b 221/39±12/33b 91/74±2/21b 1/93±1/61 b±2/1 45روز -مبتال

 1/2c 221/17±17/53c 127/74±5/51c 2/43±1/25 c±2/6 75روز -مبتال

عصاره -مبتال

(mg/kg111) 
2/3±1/2d 269/1±14/52d 123/5±5/11c 1/53±1/15 d 

عصاره -مبتال

(mg/kg211) 
1/96±1/152b 229/66±9/17b 119/33±2/51c 1/23±1/11b 

عصاره -مبتال

(mg/kg411) 
1/76±1/162e 214/66±19/42 e 92/1±2/64 d 1/36±1/11 a 

 

 است.>p 1/ 15سطح  در داریمعن اختالفدهنده نشان همسان غیر حروف
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اد داری نشان ندهای سالم تغییر معنیبه حدی بود که با خرگوش

 (.2و جدول  1)جدول 
 

  بحث
 

ای راستا با باورهرسد همبه نظر می تحقیقبر اساس نتایج این 

سنتی برخی از مردمان آذربایجان غربی مصرف عصاره 

طور مفیدی بر روی پروفایل چربی خون و الکلی گیاه بهوهیدر

با  هایپرکلسترومیک مؤثر است. های التهابی در حیواناتشاخص

سیرید و شاخص یگلتوجه به افزایش سطح کلسترول، تری

رسد که مصرف رژیم پرکلسترول به مدت نظر می آتروژنیک به

موجب ایجاد شرایط هایپرکلسترولمی در  یخوبروز به 45

ایج نیز نتات گذشته طور مشابه در مطالعها شده است. بهخرگوش

ش اردرصد( گز 1مشابهی در صورت استفاده از رژیم پرکلسترول )

-. همچنین  در مطالعات گذشته ایجاد پالك(14-15) شده است

درصد  1پرکلسترول های  تحت رژیم های آترومیک در خرگوش

. در شرایط واقعی به (14-15) شده است دیروز تأک 75پس از 

غیر برخی از موارد هایپرکلسترولمی فامیلی، بیماری در افراد پس 

تایج شود. نرولمی تشخیص داده میتاز ایجاد و استقرار هایپرکلس

ایل یدروالکلی چنشان داد که عصاره ه یخوباین تحقیق نیز به به

اوتی در همه دوزها در کاهش سطوح کلسترول، تری گلیسیرید 

کند. کامالً مشخص و همچنین شاخص آتروژنیک موفق عمل می

الزم جهت  نهیزمشیاست که هایپرکلسترولمی مقدمه و پ

دارد. بر اساس مرور مطالب علمی به نظر آترواسکلروز را فراهم می

در مورد اثرات ضد رسد که اطالعات چندانی نمی

هایپرکلسترولمی یا آترواسکلروزی گیاه چایل اوتی در دسترس 

نتایج برخی از مطالعات صورت گرفته حاکی از  حالنیباشد. باا

آن است که گیاه چایل اوتی در حیوانات دیابتی شده با دوز باالی 

، در کنار کاهش سطح  قند خون منجر به بهبود نیاسترپتوزوس

. (16) کلسترول ناشی از دیابتی شدن نیز شده استافزایش 

طور مثال نشان داده شده است که مصرف خوراکی عصاره چایل به

، LDLسطح کلسترول تام سرم،  داریاوتی منجر به کاهش معن

TG داریو افزایش معن HDL های دیابتی شده با دوز در موش

 .(16) ودشهای مبتالبه دیابت خودایمن میو موش STZباالی 

تفاده اس است که نبا توجه به ماهیت التهابی آترواسکلروز، ممک

از داروهای ضدالتهاب از قبیل پیروکسیکام، کتوبروفن و 

دیکلوفناك در پیشگیری و یا تخفیف عوارض آترواسکلروز مفید 

باشد. البته عوارض جانبی فراوان این ترکیبات مانع استفاده 

. در همین (17-12) آترواسکلروز استها در درمان گسترده از آن

راستا، امروزه توجه زیادی به استفاده از گیاهان دارویی با خواص 

 یو کاهنده چربی خون شده است. اثرات ضدالتهاب یضدالتهاب

طور سنتی در هند به شده است.شناخته یخوباوتی به گیاه چایل

-های مزمن التهابی استفاده میاز این گیاه برای درمان بیماری

های ایمنی به نحو های التهابی و پاسخواکنش .(19) شود

هیپرکلسترولمی موجب . (21) اندشده دهیتندرهم یتوجهقابل

های بزرگ و های اندوتلیوم در شریانموضعی سلول فعال شدن

عامل  ،هارگداخلی ، در الیه LDLمتوسط گشته و احتباس 

 یهای ایمناصلی در شروع روند تشکیل آتروم  و فراخوانی سلول

واکنش  به این الیه باشد. هاو مونوسیت Tهای از قبیل لنفوسیت

وفاژ و های ماکرهای رفتگر موجود در سطح سلولگیرنده

 ودشها منجر به ترشح سایتوکاین پیش التهابی میلیپوپروتئین

در مطالعات پیشین خاصیت  یتوجهطور جالببه .(22-21)

صاره های مختلف عسیستم ایمنی توسط فراکشن یکنندگلیتعد

سفید گزارش شده است. عصاره  یهاچایل اوتی بر روی موش

های ایمنی و پاسخ یبادیچایل اوتی موجب افزایش تولید آنت

-های ایمنی سلولی و لنفوسیتتبع آن کاهش پاسخهومورال و به

-گذشته به نقش لنفوسیتمطالعات . در (23) گرددمی Tهای 

 اشارهآترواسکلروز بیماری گسترش ضایعات جاد و ای در Tهای 

. بنابراین الاقل قسمتی از آثار مفید عصاره (21-22) شده است

کاهش تری گلیسیرید،  ٔ نهیهیدروالکلی چایل اوتی درزم

کلسترول، فاکتور آتروژنیک که در این مطالعه مشاهده شد، 

های ایمنی درگیر در روند ممکن است که به دلیل تعدیل واکنش

هایپرکلسترولمی و آترواسکلروز باشد. نکته جالب آنکه کاهش 

 411در گروه درمان شده با دوز  دیریسیسطح تری گل

ر های سالم تغییگرم/کیلوگرم به حدی بود که با خرگوشمیلی

 داری نشان نداد.معنی

موجود در خون یک نشانگر  (CRP) دهندهپروتئین واکنش 

اغلب  CRPسطح سرمی  یریگپاسخ التهابی )ایمنی( است. اندازه

با  .(24) رودیمهای التهابی و عفونی به کار برای تعیین پروسه

ممکن  CRP واسکلروز، سطحتوجه به ماهیت التهابی بیماری آتر

های آترواسکلروزی در است در زمان شروع تشکیل پالك

اندازه میزان زیاد ، بهCRPها افزایش یابد. میزان زیاد سرخرگ

LDL و 21) اعتماد استبینی خطر حمله قلبی قابلدر پیش 

. حتی در برخی از تحقیقات نشان داده شده است که در (24

)مستقل از کلسترول باال( عامل  CRPبرخی افراد، سطوح باالی 
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. همانند (24)برای بروز حمالت قلبی است  یتوجهخطر قابل

CRPنشانگرهای افزایش ، افزایش سطح فیبرینوژن نیز یکی از 

پاسخ التهابی در بدن است. بین مقدار این گلیکوپروتئین و میزان 

 داری موجود استعروقی نیز ارتباط معنی -های قلبیبروز بیماری

در این مطالعه رژیم غذایی  رفتطور که انتظار می. همان(25)

کلسترول موجب افزایش این دو فاکتور شد. تیمار با عصاره پر

طور گرم/کیلوگرم بهمیلی 411و  211زهای وچایل اوتی در د

تر به مقادیر مناسب CRPسطح  یدر بازگردان یزیآمتیموفق

البته کاهش سطح فیبرینوژن تنها در دوز باالی  .موفق بوده است

انجام شده  راًیاخی جالبی که بر اساس مطالعه عصاره رخ داد.

و  CRPرسد باوجودی که سطح هر دو شاخص است، به نظر می

کلروز آترواس کنندهییشگویپیک فاکتور  عنوانبهفیبرینوژن 

مطرح هستند، ولی ارتباط مستقیمی بین تغییر سطح این دو 

 (.26فاکتور نسبت به هم وجود ندارد )

و کاهش غلظت افزایش غلظت کلسترول و تری گلیسیرید 

HDL بر متابولیسم اسید آراشیدونیک و تحریک  ریاز طریق تأث

آزاد و  یهاکالیمونوسیت/ماکروفاژها سبب افزایش تولید راد

شود که تشدید اترواسکلروز و آسیب استرس اکسیداتیو می

های . افزایش سطح رادیکال(27 و 12)عروقی را به همراه دارد 

موجبات راه انداختن  LDLآزاد اکسیژن از طریق اکسیداسیون 

 و 12) شوندهای التهابی و ایمنی و تشدید بیماری میواکنش

در  یدانیاکسیبنابراین استفاده از ترکیبات آنت .(27 و 22 ،21

د رسجلوگیری از  ایجاد و پیشرفت بیماری منطقی به نظر می

 اهگی دادند نشان فیتوشیمیایی، مطالعات کهیی. ازآنجا(27)

Cynodon dactylon یدانیاکسیترکیبات آنت  از غنی 

درمانی این  ( احتماالً بخش مهمی از اثرات11) فالونوئیدهاست

گیاه که در این مطالعه مشاهده شد، مربوط به این بخش است. 

سمیت  باعث کاتاالز مانند زادرون یدانیاکسیهای آنتآنزیم

کاهش فعالیت این  هستند. رسانبیآس آزاد هایرادیکال زدایی

 دمی مشاهده شدهیپیهای دیابتی مبتالبه هایپرلآنزیم در موش

 مواد از استفاده که اندداده نشان چندی مطالعات (.22است )

ازجمله چایل  یاهانیفنولی که در گ پلی یهادانیاکسیآنت حاوی

 هایآنزیم فعالیت افزایش وفور حضور دارند موجباوتی به

.  در مطالعه ما نیز (29)شود می کاتاالز ازجمله یاندیاکسیآنت

های تحت رژیم افزایش سطح مالون دی آلدهید در خرگوش

پرچربی نیز حاکی از بروز فشار اکسیداتیو به دنبال 

در اینجا نتایج حاکی بهبود سطح مالون  هایپرکلسترولمی است.

دی آلدهید به دنبال مصرف عصاره هیدروالکلی چایل اوتی است، 

 411عصاره در دوز  کنندهافتیدر گروه در کهیطوربه

گرم/کیلوگرم سطح مالون دی آلدهید به سطح مشابه با میلی

در  یتوجههای با رژیم طبیعی رسید. به نحو جالبخرگوش

نشان داده شده است که عصاره  1395مطالعه ابطحی در سال 

های آزاد هیدروالکلی چایل اوتی موجب مهار تولید رادیکال

 .(23) شوداکسیژن توسط ماکروفاژهای صفاقی در موش می

لیال های اندوتلتولید پایه و مداوم نیتریک اکساید توسط سلو

ازجمله عوامل مؤثر در حفظ تمامیت عروقی و برقراری مناسب 

-. تولید نیتریک اکساید در سلول(31) جریان خون در آن است

مشخص  یخوباست. به eNOSهای اندوتلیال بر عهده ایزوآنزیم 

شده است که با پیشرفت آترواسکلروز، به دلیل اختالل در عملکرد 

 eNOSواسطه های اندوتلیال، تولید نیتریک اکسید بهسلول

در شرایط  اکساید یابد و در عوض تولید نیتریککاهش می

-افزایش می یتوجهبه نحو قابل iNOSالتهابی از طریق ایزوآنزیم 

نیتریک اکساید در این  ختهیگس. تولید لجام(31 و 21) یابد

شرایط موجب آسیب نیتراتیو و گسترش التهاب و آترواسکلروز 

. بر اساس نتایج ما نیز افزایش سطح (31و  31و  21) شودمی

 هایپرکلسترولمیکهای خونی نیتریک اکساید در سرم خرگوش

کامالً مشخص بود. درمان با عصاره هیدروالکلی چایل اوتی پس 

گرم/کیلوگرم موجب کاهش میلی 411از استقرار بیماری در دوز 

سطح نیتریک اکساید سرمی شد. مطالعات گذشته  داریمعن

نشان داده است که ترکیباتی از قبیل آنتوسیانین و  یخوببه

و در عوض افزایش  iNOSقادر به کاهش فعالیت    Cویتامین 

حضور مقادیر  یتوجه. به نحو جالب(32) است eNOSفعالیت 

ان نش یخوبو آنتوسیانین در مطالعات قبلی به Cباالی ویتامین 

 .(33) داده شده است
 

 گیرینتیجه

ها نشان داد که عصاره این یافته ی کلیبندجمعیک  عنوانبه

هیدروالکلی چایل اوتی در کاهش پروفایل بیوشیمیایی 

-می را نشان بسیار خوبیپرکلسترولمی در مدل حیوانی اثرات یها

ها، قند خون ناشتا از گروه کدامچیدر کل مطالعه و در هدهد. 

با همه این تفاسیر این مطالعه  نداد.داری را نشان تغییر معنی

تنها یک مطالعه مقدماتی بوده و الزم است که مطالعات بیشتری 

 صورت گیرد.
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Abstract 
 

Background & Objective: This study was carried out to investigate the anti-atherosclerotic properties 

of hydro-alcoholic extract of C. dactylon in hypercholesterolemic rabbits. 

Materials & Methods: The standard regime was consisted of 5 normal rabbits that they were fed for 

75 constitutive days with a standard regimen. Hypercholesterolemic group was consisted of 20 

rabbits that were fed for 75 constitutive days with a high cholesterol (1% of food weight). These 

rabbits were allocated in 4 equal groups at the day after initiating the research, including animals 

with the hyper-cholesterol regime and treatment groups that daily received 100,200 or 400 mg/kg of 

the hydro-alcoholic extract of C. dactylon, respectively. 

Results: On the 45th and 75th day after beginning, other than blood sugar, the levels of triglyceride, 

total cholesterol, HDL and LDL, atherogenic index (LDL/HDL ratio), CRP, fibrinogen, serum levels 

of nitric oxide and malondialdehyde were significantly increased in rabbits with hypercholesteremic 

regime and without treatment compared to normal rabbits. The oral administration of the extract of 

C. dactylon at all doses for 30 constitutive days after the establishment of hypercholesterolemia, could 

significantly reduce the levels of cholesterol, triglyceride, LDL, and malondialdehyde. Moreover, 200 

and 400 mg/kg of extract could significantly decrease the levels of the atherogenic index, CRP, 

fibrinogen, and malondialdehyde, and simultaneously increase the levels of HDL compared to 

rabbits with hypercholesterolemia. Only 400 mg/kg of extract could significantly decrease the serum 

levels of nitric oxide. 

Conclusion: Hydro-alcoholic extract of C. dactylon showed beneficial effects in reducing of 

hypercholesterolemia in the animal model. 
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