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چایل اوتی در هایپرکلسترولمی
دوره بالینی پزشکی

مقاله پژوهشی

اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوشهای مبتالبه هایپرکلسترولمی
1

 -1گروه میکروبشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه بیماری های درونی و کلینیکال پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -3گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -4مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1396/11/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/13/13 :

چکیده
زمینه و هدف :هدف این مطالعه بررسی اثرات ضد آترواسکلروزی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوشهای هایپرکلسترومیک بود.
مواد و روشها :گروه رژیم معمول شامل  5خرگوش سالم بود که به مدت  75روز با رژیم غذایی استاندارد تغذیه شدند .گروه رژیم پر کلسترول شامل 21
خرگوش بود که به مدت  75روز با رژیم غذایی پرکلسترول ( %1وزن غذا) تغذیه شدند .این خرگوشها  45روز پس از شروع به  4گروه برابر شامل گروههای
مبتال (رژیم پرکلسترول) و تحت درمان روزانه با عصاره هیدروالکلی چایل اوتی به ترتیب به میزان  211 ،111و  411 mg/kgتقسیم شدند.
نتایج :در روز  45و  75روز پس از شروع بهغیراز قند خون شاخصهای تری گلیسیرید ،کلسترول تام HDL ،و  ،LDLشاخص آتروژنیک (نسبت  LDLبه ،)HDL
 ،CRPفیبرینوژن ،سطح سرمی نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در گروه با رژیم پرکلسترول و بدون درمان نسبت به گروه سالم افزایش معنیداری نشان داد.
مصرف خوراکی عصاره چایل اوتی به مدت  31روز پس از استقرار هایپرکلسترولمی در همه دوزها ،موجب کاهش معنیدار کلسترول ،تری گلیسیرید LDL ،و
سطح مالون دی آلدهید شد .دوز  211و  411mg/kgعصاره ،همچنین موجب کاهش شاخص آتروژنیک ،CRP ،فیبرینوژن و سطح مالون دی آلدهید ،همزمان
با افزایش سطح  ،HDLنسبت به خرگوشهای مبتال شد .سطح سرمی نیتریک اکساید تنها در دوز  411میلیگرم/کیلوگرم از عصاره ،کاهش معنیداری را نشان
داد.
نتیجهگیری :عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در کاهش اثرات هایپرکلسترولمی در مدل حیوانی اثرات خوبی را نشان داد.
کلمات کلیدی :چایل اوتی ،آترواسکلروزیس ،هایپرلیپیدمی ،خرگوش
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درحالتوسعه رخ میدهد ( 1و  .)2یک مکانیسم مؤثر و
شناختهشده در ایجاد بیماریهای قلبی-عروقی ،تشکیل پالك
آترومی ( )Atheroma plaqueیا آترواسکلروتیک
( )Atherosclerotic plaqueدر عروق است ( .)3ضایعه آترومی از
یک کالهک فیبروز سطحی تشکیل میشود که حاوی سلولهای
عضالت صاف ،گلبولهای سفید و ماکروفاژها است .پالك آترومی
دارای یک هسته مرکزی نکروتیک است که از سلولهای مرده،
کلسترول ،ماکروفاژهای کفآلود و پروتئینهای پالسما تشکیل
میشود ( .)2بر اساس دانستههای کنونی بیماری آترواسکلروز
یک بیماری التهابی در نظر گرفته میشود ( .)4عوامل مختلفی
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نگرفته است .بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم که به ارزیابی
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه بهصورت درمانی در خرگوشهای
تحت جیره غذایی پرکلسترول بپردازیم.

مواد و روشها
جامعه موردمطالعه و گروهبندی
این مطالعه از نوع مداخله ای -تجربی بود .جامعه موردمطالعه،
شامل  25سر خرگوش نر بالغ از نژاد نیوزیلندی بـا وزن متوسط
 1/7تا  2کیلوگرم است که از مؤسسه رازی کرج خریـداری و به
خانه حیوانات دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه انتقال یافتند.
بهمنظور تطابق با محیط ،خرگوشهـا بـه مـدت دو هفتـه تحـت
رژیم پایه و شرایط استاندارد ازلحاظ نـور ( 12سـاعت نور12 ،
ساعت تاریکی) ،رطوبـت نسـبی  55درصد و درجــه حــرارت
 23±2درجــه ســانتیگــراد نگهداری شـدند .خرگـوشهـا در
ایـن مـدت بـا رژیـم استاندارد  Fosskorn Superتهیهشده از
انستیتو پاسـتور تغذیه شدند .هر کیلوگرم از این رژیم شـامل
 141گــرم پــروتئین 151 ،گــرم فیبــر و  31گــرم آب است.
کلیه مراحل انجام تحقیق مورد تائید کمیته اخالق دانشگاه
ارومیه (با کد اخالق  92 .2 .27م.پ ).قرار گرفت.
پس از طی این مدت خرگوشهای خریداریشده در ابتدا در
گروههای زیر بهصورت تصادفی تقسیم شدند:
گروه رژیم معمول :شامل پنج سر خرگوش سالم بود که به
مدت  75روز با رژیم غذایی استاندارد تغذیه شدند.
گروه رژیم پر کلسترول :شامل  21سر خرگوش بود که به مدت
 75روز با رژیم غذایی پرکلسترول (کلسترول  %1وزن غذا) تغذیه
شدند.
بهمنظور اثبات بروز روند آترواسکلروز در روز  45پس از آغاز
بیماری از کلیه حیوانات به ترتیبی که در زیر خواهد آمد،
خونگیری شده و پروفایل بیوشیمیایی خون ارزیابی شد .در ادامه
خرگوشهای رژیم پرکلسترول در چهار گروه مساوی و بهصورت
تصادفی به شرح زیر تقسیم شدند:
گروه مبتال :شامل  5سر خرگوش بود که به مدت  31روز دیگر
با رژیم غذایی پرکلسترول (کلسترول  %1وزن غذا) تغذیه شدند.
این دسته از خرگوشها همزمان به مدت  31روز بافر نرمال
سالین را در حجم برابر با گروههای تیمار دریافت کردند.
گروههای تیمار  211 ،111و  :411هرکدام شامل پنج سر
خرگوش بودند که مشابه گروه قبل به مدت  31روز دیگر با رژیم
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بر شروع و پیشرفت التهاب اثر میگذارند که از آن جمله میتوان
از رادیکالهای آزاد ،پرفشاری خون ،دیابت قندی ،تغییرات
ژنتیکی ،هایپرکلسترولمی و حتی برخی از میکروارگانیسمها از
قبیل هرپس ویروسها و کالمیدیاها را نام برد ( 2و  .)5بنابراین
ترکیباتی که بتواند بر هر یک از موارد فوق مؤثر واقع شود ،ممکن
است که بهعنوان یک عامل درمانی سودمند در روند آترواسکلروز
مطرح گردد.
داروهای گیاهی طی قرون متمادی تنها منبع قابلدسترس
جهت درمان دردها و آالم بودهاند .در عصر حاضر باوجود پیشرفت
و توسعه چشمگیر کاربرد داروهای سنتزی ،هنوز گیاهان دارویی
و اشکال دارویی حاصل از آنها در مقیاس وسیعی مورداستفاده
قرار میگیرند ،بهطوریکه در برخی کشورها از اجزاء الینفک
سیستم دارودرمانی محسوب میشوند و بازار تجارت آنها نیز در
مقایسه با سایر داروهای شیمیایی رونق افزونتری دارد (.)6
بسیاری بر این باورند که محصوالت طبیعی کامالً سالم و بیضرر
هستند ،هرچند که چنین تصوری درست نیست ( .)7طب سنتی
به سیستمهای بهداشت و سالمت بسیاری از کشورهای جهان
ازجمله چین ،مکزیک ،نیجریه و تایلند وارد شده است .عالوه بر
کشورهای جهان سوم در کشورهای غربی و بهخصوص اروپا نیز
گرایش و تقاضا برای طب سنتی باوجود در دسترس بودن علم
پزشکی نوین ،در حال افزایش است ( .)2با همه این تفاسیر
استفاده از گیاهان دارویی نیازمند انجام بررسیهای گسترده و
کارآزماییهای آزمایشگاهی و بالینی است (.)7
از زمانهای دور گیاه چایل اوتی (مرغ ویا چایر) ( Cynodon
 )dactylonدر برخی از مناطق ایران ازجمله در آذربایجان
بهعنوان یک گیاه دارویی شناختهشده و در طب سنتی این
منطقه ،ریشه و ریزوم آن برای درمان بیماریهایی نظیر تهوع،
استفراغ ،فشارخون باال و ناراحتیهای گوارشی استفاده میشود.
همچنین گیاه نامبرده در باورهای سنتی مردم منطقه آذربایجان
بهعنوان داروی ضد چربی خون نیز کاربرد دارد ( .)9ازجمله
ترکیبات عصاره این گیاه میتوان به بتا کاروتن ،بتا سیسترول
( ،)β-sitosterolsویتامین  ،Cاسیدپالمیتیک ،فالونوئیدها،
ساپونینها ،تری ترپنوئیدها ( ،)triterpenoidآلکالوئیدها،
فورفورال ،گلوکز ،فروکتوز و سلنیوم اشاره نمود ( .)11باوجودی
که اثرات متعددی از قبیل اثرات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی به
این گیاه نسبت داده شده است ( ،)11ولی تاکنون تحقیق جامعی
در مورد اثرات احتمالی ضد آترواسکلروتیک این گیاه صورت
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تهیه عصاره گیاهی:
بعد از تهیه گیاه چایل اوتی ،جنس و گونه آن توسط کارشناس
تعیین گردید .سپس بهوسیله دستگاه خردکننده ،کل گیاه
بهصورت پودر درآورده شد .عصاره هیدروالکلی (حالل آب و اتانول
به نسبت حجمی  51به  (51بر اساس شیوهای مشابه با نجفی و
همکاران تهیه شد (.)12
آزمایشهای بیوشیمیایی:

قبل از شروع مطالعه ،روز  45و پس از پایان آن جانوران به
مدت  12ساعت در حالت ناشتا قرار داده شدند .سپس نمونه
خون از رگ میانی گوش جهت بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی
گرفته شد .قند خون ،کلســترول تــام ،تــری گلیســیرید،
-LDLکلســترول و - HDLکلسترول با استفاده از کیتهای
آنزیمـی زیستشیمی ،ایران اندازهگیری شـد .نسبت  LDLبه
 HDLبهعنوان شاخص آتروژنیک گزارش شد .فیبرینوژن و سطح
 CRPبا استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ،ایران و سطح مالون
دی آلدهید به شیوه  Satohاندازهگیری شد ( .)11سطح نیتریک

آنالیز آماری:
جهت مقایسه دادهها از آزمون واریانس یکطرفه و سپس
آزمون توکی استفاده شد p < 1/15 .بهعنوان سطح معنیدار در
نظر گرفته شد.

نتایج
ارزیابیهای انجامشده در روز  45و  75پس از آغاز مطالعه
مشخص نمود که شاخصهای مرتبط با پروفایل چربی (شامل
تری گلیسیرید ،کلسترول تام LDL ،و شاخص آتروژنیک -جدول
 )1همزمان با شاخصهای التهابی (شامل سوح  CRPو
فیبرینوژن ،نیتریک اکساید سرمی و مالون دی آلدهید -جدول
 )2در گروه دریافتکننده رژیم پرکلسترول افزایش معنیداری
یافت .بااینحال سطح  HDLدر گروه دریافتکننده رژیم
پرکلسترول کاهش معنی داری نسبت به گروه دارای رژیم عادی
یافت (جدول  .)1قند خون ناشتا در بین دو گروه تغییر
معنیداری نیافت (جدول )1؛ بنابراین در این شرایط خرگوش-
های دریافت رژیم پرکلسترول در روز  45پروفایل بیوشیمیایی و
التهابی هایپرکلسترولمی را نشان دادند.

جدول  -1ارزیابی تغییرات پروفایل چربی در خرگوشهای موردمطالعه
قند خون ناشتا

تری گلیسیرید

کلسترول تام

()mg/dL

()mg/dL

()mg/dL

سالم

139/57±1/51 a

127/12±9/72a

143/27±11/65 a

73/21±3/16 a

مبتال-روز 45

141/41±1/53a

751/72±11/34b

212/61±14/35a

35/72±1/72b

399/5±36/41 b

مبتال-روز 75

141/44±1/42a

914/91±12/52c

929/61±16/25 c

25/36±1/2c

497/5±66/62c

21/21±1/12c

مبتال-عصاره
()111mg/kg

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

مبتال-عصاره
()211mg/kg

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

مبتال-عصاره
()411mg/kg

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

)HDL(mg/dL

)LDL(mg/dL

شاخص آتروژتیک

52/39±6/59 a

1/212±1/119 a
11/16±1/62 b

حروف غیر همسان نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p<1/ 15است.
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غذایی پرکلسترول تغذیه شدند .این دسته از خرگوشها همزمان
به مدت  31روز ،تحت تیمار خوراکی با عصاره هیدروالکلی چایل
اوتی به ترتیب به میزان  211 ،111و  411میلیگرم/کیلوگرم
بهصورت خوراکی قرار گرفتند.

اکساید سرم به شیوه گریس و با کیت ساخت شرکت زیست سیب
فن ،ایران اندازهگیری شد (.)13
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جدول  -2ارزیابی تغییرات فاکتورهای التهابی در خرگوشهای موردمطالعه
مالون دی آلدهید

CRP
)(mg/dL

فیبرینوژن ()mg/dL

نیتریک اکساید ()µM

سالم

1/36±1/251a

155/21±5/66 a

61/16±3/17 a

1/23±1/42 a

مبتال-روز 45

2/1±1/3b

221/39±12/33b

91/74±2/21b

1/93±1/61 b

مبتال-روز 75

2/6±1/2c

221/17±17/53c

127/74±5/51c

2/43±1/25 c

مبتال-عصاره
()111mg/kg

2/3±1/2d

269/1±14/52d

123/5±5/11c

1/53±1/15 d

مبتال-عصاره
()211mg/kg

1/96±1/152b

229/66±9/17b

119/33±2/51c

1/23±1/11b

مبتال-عصاره
()411mg/kg

1/76±1/162e

214/66±19/42 e

92/1±2/64 d

1/36±1/11 a

()mol/L

حروف غیر همسان نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p<1/ 15است.

معنیداری از سطوح این فاکتورها در مورد خرگوشهای
دریافتکننده رژیم پرکلسترول به مدت  45روز ،نیز در سطح
پایینتری قرار گرفت (جدول  1و جدول  .)2سطوح شاخص
آتروژنیک CRP ،و فیبرینوژن باوجود کاهش معنیدار نسبت به
خرگوشهای دریافتکننده رژیم پرکلسترول به مدت  75روز،
همچنان سطح باالتری را نسبت به خرگوشهای دریافتکننده
رژیم پرکلسترول به مدت  45روز را نشان داد (جدول  1و جدول
.)2
مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در دوز 211
میلیگرم/کیلوگرم موجب کاهش معنیدار کلسترول و تری
گلیسیرید ،LDL ،شاخص آتروژنیک ،CRP ،فیبرینوژن و سطح
مالون دی آلدهید ،همزمان با افزایش سطح  ،HDLنسبت به
خرگوشهای دریافتکننده رژیم پرکلسترول به مدت به مدت
 75روز شد ،بهطوریکه شاخصهای کلسترول وتری گلیسیرید
و شاخص آتروژنیک بهطور معنیداری از سطوح این فاکتورها در
مورد خرگوشهای دریافتکننده رژیم پرکلسترول به مدت 45

journal.fums.ac.ir

مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در دوز 411
میلیگرم/کیلوگرم به مدت  31روز پس از استقرار
هاپیرکلسترولمی در کنار ایجاد تغییرات مشابه با گروه
دریافتکننده عصاره به میزان  211میلیگرم/کیلوگرم توانست
که سطح سرمی نیتریک اکساید را بهطور معنیداری نسبت به
خرگوشهای دریافتکننده رژیم پر کلسترول به مدت  75روز را
کاهش دهد (جدول  .)2کلیه شاخصها بهغیراز نیتریک اکساید
بهبود بهتری را نسبت به خرگوشهایی که  45روز رژیم
پرکلسترول را دریافت نموده بودند نشان دادند .بااینحال سطح
نیتریک اکساید در این رژیم همچنان نسبت به خرگوشهای
دریافتکننده رژیم پر کلسترول به مدت  45روز باالتر بود
(جدول .)2
در مقایسه بین گروههای درمانی ،درمان با دوز 411
میلیگرم/کیلوگرم بهطور معنیداری موجب بهبود بهتری نسبت
به دو گروهدرمانی دیگر شد .کاهش سطح تری گلیسیرید و مالون
دی آلدهید در گروه درمان شده با دوز  411میلیگرم/کیلوگرم
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بر اساس نتایج به نظر میرسد که مصرف خوراکی عصاره
هیدروالکلی چایل اوتی در دوز  111میلیگرم/کیلوگرم به مدت
 31روز پس از استقرار هاپیرکلسترولمی در خرگوشها ،موجب
کاهش معنیدار کلسترول و تری گلیسیرید و سطح مالون دی
آلدهید نسبت به خرگوشهای دریافتکننده رژیم پرکلسترول به
مدت  75روز شد ،بهطوریکه کلیه این شاخصها بهطور

روز در سطح پایینتری قرار گرفت (جدول  1و جدول  .)2سطوح
 ،LDL ،CRP ،HDLفیبرینوژن و مالون دی آلدهید ازنظر آماری
به حد مشابه با گروه دریافتکننده رژیم پرکلسترول به مدت 45
روز رسید (جدول  1و جدول  .)2بااینحال این میزان از عصاره
در سطح سرمی نیتریک اکساید تغییر معنیداری ایجاد نکرد
(جدول .)2

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هشتم | شماره  | 3پاییز 9317

چایل اوتی در هایپرکلسترولمی
دوره بالینی پزشکی

به حدی بود که با خرگوشهای سالم تغییر معنیداری نشان نداد
(جدول  1و جدول .)2

بر اساس نتایج این تحقیق به نظر میرسد همراستا با باورهای
سنتی برخی از مردمان آذربایجان غربی مصرف عصاره
هیدروالکلی گیاه بهطور مفیدی بر روی پروفایل چربی خون و
شاخصهای التهابی در حیوانات هایپرکلسترومیک مؤثر است .با
توجه به افزایش سطح کلسترول ،تریگلیسیرید و شاخص
آتروژنیک به نظر میرسد که مصرف رژیم پرکلسترول به مدت
 45روز بهخوبی موجب ایجاد شرایط هایپرکلسترولمی در
خرگوشها شده است .بهطور مشابه در مطالعات گذشته نیز نتایج
مشابهی در صورت استفاده از رژیم پرکلسترول ( 1درصد) گزارش
شده است ( .)14-15همچنین در مطالعات گذشته ایجاد پالك-
های آترومیک در خرگوشهای تحت رژیم پرکلسترول  1درصد
پس از  75روز تأکید شده است ( .)14-15در شرایط واقعی به
غیر برخی از موارد هایپرکلسترولمی فامیلی ،بیماری در افراد پس
از ایجاد و استقرار هایپرکلسترولمی تشخیص داده میشود .نتایج
این تحقیق نیز به بهخوبی نشان داد که عصاره هیدروالکلی چایل
اوتی در همه دوزها در کاهش سطوح کلسترول ،تری گلیسیرید
و همچنین شاخص آتروژنیک موفق عمل میکند .کامالً مشخص
است که هایپرکلسترولمی مقدمه و پیشزمینه الزم جهت
آترواسکلروز را فراهم میدارد .بر اساس مرور مطالب علمی به نظر
نمیرسد که اطالعات چندانی در مورد اثرات ضد
هایپرکلسترولمی یا آترواسکلروزی گیاه چایل اوتی در دسترس
باشد .بااینحال نتایج برخی از مطالعات صورت گرفته حاکی از
آن است که گیاه چایل اوتی در حیوانات دیابتی شده با دوز باالی
استرپتوزوسین ،در کنار کاهش سطح قند خون منجر به بهبود
افزایش کلسترول ناشی از دیابتی شدن نیز شده است (.)16
بهطور مثال نشان داده شده است که مصرف خوراکی عصاره چایل
اوتی منجر به کاهش معنیدار سطح کلسترول تام سرم،LDL ،
 TGو افزایش معنیدار  HDLدر موشهای دیابتی شده با دوز
باالی  STZو موشهای مبتالبه دیابت خودایمن میشود (.)16
با توجه به ماهیت التهابی آترواسکلروز ،ممکن است که استفاده
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
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بحث

گسترده از آنها در درمان آترواسکلروز است ( .)17-12در همین
راستا ،امروزه توجه زیادی به استفاده از گیاهان دارویی با خواص
ضدالتهابی و کاهنده چربی خون شده است .اثرات ضدالتهابی
گیاه چایل اوتی بهخوبی شناختهشده است .بهطور سنتی در هند
از این گیاه برای درمان بیماریهای مزمن التهابی استفاده می-
شود ( .)19واکنشهای التهابی و پاسخهای ایمنی به نحو
قابلتوجهی درهمتنیده شدهاند ( .)21هیپرکلسترولمی موجب
فعال شدن موضعی سلولهای اندوتلیوم در شریانهای بزرگ و
متوسط گشته و احتباس  ،LDLدر الیه داخلی رگها ،عامل
اصلی در شروع روند تشکیل آتروم و فراخوانی سلولهای ایمنی
از قبیل لنفوسیتهای  Tو مونوسیتها به این الیه باشد .واکنش
گیرندههای رفتگر موجود در سطح سلولهای ماکروفاژ و
لیپوپروتئینها منجر به ترشح سایتوکاین پیش التهابی میشود
( .)21-22بهطور جالبتوجهی در مطالعات پیشین خاصیت
تعدیلکنندگی سیستم ایمنی توسط فراکشنهای مختلف عصاره
چایل اوتی بر روی موشهای سفید گزارش شده است .عصاره
چایل اوتی موجب افزایش تولید آنتیبادی و پاسخهای ایمنی
هومورال و بهتبع آن کاهش پاسخهای ایمنی سلولی و لنفوسیت-
های  Tمیگردد ( .)23در مطالعات گذشته به نقش لنفوسیت-
های  Tدر ایجاد و گسترش ضایعات بیماری آترواسکلروز اشاره
شده است ( . )21-22بنابراین الاقل قسمتی از آثار مفید عصاره
هیدروالکلی چایل اوتی درزمینهٔ کاهش تری گلیسیرید،
کلسترول ،فاکتور آتروژنیک که در این مطالعه مشاهده شد،
ممکن است که به دلیل تعدیل واکنشهای ایمنی درگیر در روند
هایپرکلسترولمی و آترواسکلروز باشد .نکته جالب آنکه کاهش
سطح تری گلیسیرید در گروه درمان شده با دوز 411
میلیگرم/کیلوگرم به حدی بود که با خرگوشهای سالم تغییر
معنیداری نشان نداد.
پروتئین واکنشدهنده ) (CRPموجود در خون یک نشانگر
پاسخ التهابی (ایمنی) است .اندازهگیری سطح سرمی  CRPاغلب
برای تعیین پروسههای التهابی و عفونی به کار میرود ( .)24با
توجه به ماهیت التهابی بیماری آترواسکلروز ،سطح  CRPممکن
است در زمان شروع تشکیل پالكهای آترواسکلروزی در
سرخرگها افزایش یابد .میزان زیاد  ،CRPبهاندازه میزان زیاد
 LDLدر پیشبینی خطر حمله قلبی قابلاعتماد است ( 21و
 .)24حتی در برخی از تحقیقات نشان داده شده است که در
برخی افراد ،سطوح باالی ( CRPمستقل از کلسترول باال) عامل

سید میثم ابطحی فروشانی و همکاران

journal.fums.ac.ir

دی آلدهید به دنبال مصرف عصاره هیدروالکلی چایل اوتی است،
بهطوریکه در گروه دریافتکننده عصاره در دوز 411
میلیگرم/کیلوگرم سطح مالون دی آلدهید به سطح مشابه با
خرگوشهای با رژیم طبیعی رسید .به نحو جالبتوجهی در
مطالعه ابطحی در سال  1395نشان داده شده است که عصاره
هیدروالکلی چایل اوتی موجب مهار تولید رادیکالهای آزاد
اکسیژن توسط ماکروفاژهای صفاقی در موش میشود (.)23
تولید پایه و مداوم نیتریک اکساید توسط سلولهای اندوتلیال
ازجمله عوامل مؤثر در حفظ تمامیت عروقی و برقراری مناسب
جریان خون در آن است ( .)31تولید نیتریک اکساید در سلول-
های اندوتلیال بر عهده ایزوآنزیم  eNOSاست .بهخوبی مشخص
شده است که با پیشرفت آترواسکلروز ،به دلیل اختالل در عملکرد
سلولهای اندوتلیال ،تولید نیتریک اکسید بهواسطه eNOS
کاهش مییابد و در عوض تولید نیتریک اکساید در شرایط
التهابی از طریق ایزوآنزیم  iNOSبه نحو قابلتوجهی افزایش می-
یابد ( 21و  .)31تولید لجامگسیخته نیتریک اکساید در این
شرایط موجب آسیب نیتراتیو و گسترش التهاب و آترواسکلروز
میشود ( 21و  31و  .)31بر اساس نتایج ما نیز افزایش سطح
خونی نیتریک اکساید در سرم خرگوشهای هایپرکلسترولمیک
کامالً مشخص بود .درمان با عصاره هیدروالکلی چایل اوتی پس
از استقرار بیماری در دوز  411میلیگرم/کیلوگرم موجب کاهش
معنیدار سطح نیتریک اکساید سرمی شد .مطالعات گذشته
بهخوبی نشان داده است که ترکیباتی از قبیل آنتوسیانین و
ویتامین  Cقادر به کاهش فعالیت  iNOSو در عوض افزایش
فعالیت  eNOSاست ( .)32به نحو جالبتوجهی حضور مقادیر
باالی ویتامین  Cو آنتوسیانین در مطالعات قبلی بهخوبی نشان
داده شده است (.)33

نتیجهگیری
بهعنوان یک جمعبندی کلی این یافتهها نشان داد که عصاره
هیدروالکلی چایل اوتی در کاهش پروفایل بیوشیمیایی
هایپرکلسترولمی در مدل حیوانی اثرات بسیار خوبی را نشان می-
دهد .در کل مطالعه و در هیچکدام از گروهها ،قند خون ناشتا
تغییر معنیداری را نشان نداد .با همه این تفاسیر این مطالعه
تنها یک مطالعه مقدماتی بوده و الزم است که مطالعات بیشتری
صورت گیرد.
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خطر قابلتوجهی برای بروز حمالت قلبی است ( .)24همانند
 ،CRPافزایش سطح فیبرینوژن نیز یکی از نشانگرهای افزایش
پاسخ التهابی در بدن است .بین مقدار این گلیکوپروتئین و میزان
بروز بیماریهای قلبی -عروقی نیز ارتباط معنیداری موجود است
( .)25همانطور که انتظار میرفت در این مطالعه رژیم غذایی
پرکلسترول موجب افزایش این دو فاکتور شد .تیمار با عصاره
چایل اوتی در دوزهای  211و  411میلیگرم/کیلوگرم بهطور
موفقیتآمیزی در بازگردانی سطح  CRPبه مقادیر مناسبتر
موفق بوده است .البته کاهش سطح فیبرینوژن تنها در دوز باالی
عصاره رخ داد .بر اساس مطالعهی جالبی که اخیراً انجام شده
است ،به نظر میرسد باوجودی که سطح هر دو شاخص  CRPو
فیبرینوژن بهعنوان یک فاکتور پیشگوییکننده آترواسکلروز
مطرح هستند ،ولی ارتباط مستقیمی بین تغییر سطح این دو
فاکتور نسبت به هم وجود ندارد (.)26
افزایش غلظت کلسترول و تری گلیسیرید و کاهش غلظت
 HDLاز طریق تأثیر بر متابولیسم اسید آراشیدونیک و تحریک
مونوسیت/ماکروفاژها سبب افزایش تولید رادیکالهای آزاد و
استرس اکسیداتیو میشود که تشدید اترواسکلروز و آسیب
عروقی را به همراه دارد ( 12و  .)27افزایش سطح رادیکالهای
آزاد اکسیژن از طریق اکسیداسیون  LDLموجبات راه انداختن
واکنشهای التهابی و ایمنی و تشدید بیماری میشوند ( 12و
 22 ،21و  .)27بنابراین استفاده از ترکیبات آنتیاکسیدانی در
جلوگیری از ایجاد و پیشرفت بیماری منطقی به نظر میرسد
( .)27ازآنجاییکه مطالعات فیتوشیمیایی ،نشان دادند گیاه
ترکیبات آنتیاکسیدانی
Cynodon dactylonغنی از
فالونوئیدهاست ( )11احتماالً بخش مهمی از اثرات درمانی این
گیاه که در این مطالعه مشاهده شد ،مربوط به این بخش است.
آنزیمهای آنتیاکسیدانی درونزا مانند کاتاالز باعث سمیت
زدایی رادیکالهای آزاد آسیبرسان هستند .کاهش فعالیت این
آنزیم در موشهای دیابتی مبتالبه هایپرلیپیدمی مشاهده شده
است ( .)22مطالعات چندی نشان دادهاند که استفاده از مواد
حاوی آنتیاکسیدانهای پلی فنولی که در گیاهانی ازجمله چایل
اوتی بهوفور حضور دارند موجب افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی ازجمله کاتاالز میشود ( .)29در مطالعه ما نیز
افزایش سطح مالون دی آلدهید در خرگوشهای تحت رژیم
پرچربی نیز حاکی از بروز فشار اکسیداتیو به دنبال
هایپرکلسترولمی است .در اینجا نتایج حاکی بهبود سطح مالون
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چایل اوتی در هایپرکلسترولمی
دوره بالینی پزشکی

تعارض منافع
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.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند
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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.
Keywords: Cynodon dactylon, Atherosclerosis, hypercholesteremic, Rabbit
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