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آترواسکلروز عامل خطر عمده برای پیشرفت بیماریهای قلبی و عروقی است .هدف مطالعه
حاضر تعیین اثرات چای کامبوجا بر استرس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی پرکلسترول
در خرگوشهای نیوزلندی بود.
مواد و روشها
در مطالعه تجربی حاضر  32خرگوش نژاد نیوزلندی (با وزن تﻘریبی  2500-2000گرم)
بطور تصادفی در  4گروه  8تایی قرار گرفتند .گروه اول (کنترل) رژیم غذایی استاندارد و
گروه دوم (هیپرکلسترولمی) رژیم غذایی پرکلسترول ( 1درصد) را به مدت  40روز دریافت
کردند .گروه سوم چای کامبوجا با دوز  10میلی لیتر بر کیلوگرم (گاواژ -روزانه) و گروه
چهارم رژیم غذایی پر کلسترول را به همراه چای کامبوجا دریافت کردند .در نهایت سطوح
کلسترول ،مالوندیالدهید و ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم و نیتریک اکساید تعیین شد.
یافتهها
خرگوشهایی که رژیم غذایی پرکلسترول همراه با چای کامبوجا و گروهی که فﻘط چای
کامبوجا دریافت کرده بودند نسبت به گروه رژیم غذایی پرکلسترول دارای سطح کلسترول
خون معنیدار پایینتری بودند ( P=0/03و  .)P=0/0001سطح  MDAسرم خون در
خرگوشهایی که کامبوجا را به تنهایی و همراه با رژیم پرکلسترول دریافت کردند به طور
معنیداری نسبت به گروه هایپرکلسترولی کاهش یافت ( P=0/001و  .)P=0/02گروهی که
فﻘط کامبوجا دریافت کردند ظرفیت آنتیاکسیدانی خونشان نسبت به گروه هایپرکلسترولی
افزایش معنیداری داشت ( )P=0/001و سطح  )Nitric oxide( NOخونشان به طور معنی-
داری کاهش یافته است (.)P=0/001
نتیجهگیری
میتوان اینگونه استدالل نمود که چای کامبوجا ممکن است با بهبود سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی و ممانعت از اکسیداسیون لیپیدها از پیشرفت آترواسکلروز ممانعت به عمل
آورد.
کلیدواژهها
چای کامبوجا ،خرگوش ،هایپرکلسترولمیک ،استرس اکسیداتیو
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تاثیر چای کامبوجا بر پارامترهای استرس اکسیداتیو در خرگوشهای هایپرکلسترولمی

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

بیماریهای قلبی  -عروقی یکی از مهمترین علل مرگومیر

هیپوکلسترولمی در این زمینه مفید باشند (.)9

در جهان هستند و پیشبینی میشود تا سال 25 ،2020

کامبوجا یک نوشیدنی سنتی تخمیر شده است که سابﻘه

میلیون نفر در اثر این بیماریها جان خود را از دست بدهند

چندین هزار ساله در شرق دارد و در عین حال ،امروزه نیز

(.)1

بسیار محبوب است .آشکار شدن خواص درمانی کامبوجا

بیماری آترواسکلروز که نتیجه رسوب لیپیدها در آندوتلیوم

موجب افزایش مصرف و عالقه به آن شده است .کامبوجا

سرخرگهای متوسط و بزرگ است علت بسیاری از مرگ-

سرشار از آنتیاکسیدانهایی نظیر ویتامینهای  Eو،C

ومیرها در سراسر جهان به شمار میآید .امروزه با مطالعه

بتاکاروتن و سایر کاروتنوئیدهاست .این چای مانند چای

عوامل مختلف بیوشیمیایی خون میتوان به نحوی مؤثر از

سیاه محتوی پلیفنولها و سایر ترکیبات دارای قدرت

بروز این بیماری در افراد مستعد پیشگیری به عمل آورد (2-

آنتیاکسیدانها است ،اما چای کامبوجا تخمیر شده به مراتب

. )4از جمله مهمترین این عوامل ترکیبات لیپیدی خون

از چای سیاه معمولی مفیدتر است .متخصصان دریافتهاند که

هستند .در این میان غلظت باالی کلسترول پالسمای خون

میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای موجود در کامبوجا صد برابر

)(LDL

بیشتر از ویتامین  Cو  25برابر بیشتر از ویتامین  Eاست.

یافت میشود مهمترین عامل ایجاد آترواسکلروز محسوب می

بنابراین نوشیدن آن به درمان بیماریهای مزمن ناشی

شود  .تحﻘیﻘات نشان میدهد که اکسیداسیون این ترکیب

از استرس اکسیداتیو کمک میکند .کامبوجا محتوی

ایجاد

اسیدهای آمینه مختلف ،آلکالوئیدهای متیل زانتین (کافئین،

آترواسکلروز در بیماریهای قلبی عروقی است همچنین عامل

تئوفیلین و تئوبرومین) ،اسید اسکوربیک و ویتامینهای گروه

1MDAبیانگر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نشانه افزایش

(Bشامل اسید فولیک ) B9است (.)10

فشار اکسیداتیو و ایجاد بیماریهای قلبی عروقی است (-4

در مطالعات صورت گرفته در محیط  in vitroو  in vivoاثرات

.)7

آنتیاکسیدانی کامبوجا ( )11-13نشان داده است .در مطالعه

آترواسکلروز یک عامل خطر عمده برای توسعه و پیشرفت

دیپتی 2و همکاران اثرات مفید چای کامبوجا بر استرس

بیماریهای قلبی و عروقی است .اکسیداسیون لیپوپروتئینها

اکسیداتیو ناشی از استات سرب مورد بررسی قرار گرفته و

و سطوح باالی کلسترول سرم نﻘش مهمی در پاتوژنز

نتایج این مطالعه نشان میدهد تیمار موشهای صحرایی با

آترواسکلروز دارد ،بنابراین پیشنهاد شده است که مهار

چای کامبوجا باعث کاهش  MDAسرم و کاهش تکه تکه

اکسیداسیون  LDLو کاهش سطوح تریگلیسیرید ،کلسترول

شدن  DNAو همچنین افزایش سطح گلوتاتیون سرم و

و  LDLسبب به تعویق افتادن آترواسکلروز میشود ( .)8لذا

افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز میشود ( .)11در

که اغلب به صورت لیپوپروتئینهایی با چگالی پایین

به صورت  ox-LDLنشان دهنده اولین مرحله

Malondialdehyde1
Dipti2
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مقدمه

انتظار میرود که ترکیبات با فعالیت آنتیاکسیدانی و

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

تتراکلرید کربن بررسی شده و نتایج نشان میدهد تیمار با

داخمل ظمرف بمه عنموان چمای کامبوجا مصرف شد (.)12

چای کامبوجا باعث کاهش سطح آنزیمهایی مانند ،ALP2

حیوانات و گروهبندی

 ALT4 ،AST3و همچنین کاهش سطح مالون دی آلدهید

در مطالعه تجربی حاضر  32خرگوش نر نژاد نیوزلندی تهیه

سرم میشود ( .)12در مطالعهای اثرات هایپوکلسترلمیک و

شده از انستیتو پاستور تهران (با وزن تﻘریبی 2500-2000

اثرات آنتی اکسیدانی چای کامبوجا در موشهای سوری تغذیه

گرم) در شرایط دمایی مناسب ( (21±2درجه سانتیگراد و

شده با رژیم پرکلسترول بررسی شده و نتایج نشان میدهد

 12ساعت روشنایی و  12ساعت خاموشی با دسترسی آزاد به

چای کامبوجا توانسته سطح مالون دی آلدهید سرم را کاهش

آب و غذای یکسان نگهداری شدند .در همه مراحل اجرای

و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون

این پژوهش ،قواعد مربوط به اصول کار با حیوانات

پرکسیداز را افزایش دهد ( .)13با توجه به نﻘش استرس

آزمایشگاهی طبق دستورالعمل کمیسیون اروپا

(86/609

اکسیداتیو ناشی از دیسلپیدمی و اضافه وزن در پاتوژنز

)/EECرعایت گردید .از مشکالت و محدودیتهای این

بیماریهای مختلف مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر چای

مطالعه مرگومیر حیوانات بود که با جایگزین کردن حیوانات

کامبوجا بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو در خرگوشهای

مطالعه کامل شد.

دریافت کننده رژیم غذایی پرکلسترول صورت گرفت.

حیوانات به  4گروه  8تایی تﻘسیم شدند .گروه اول (کنترل)

مواد و روشها

رژیم غذایی استاندارد را به مدت  40روز دریافت کرد .گروه

تهیه چای کامبوجا

دوم (هیپرکلسترولمی) رژیم غدایی پرکلسترول ( 1درصد) را

جهت تهیه چای کامبوجا حدود  800سی سی آب تصفیه

به مدت  40روز دریافت کردند .گروه سوم رژیم غذایی

شده شهری جوشانده و به همراه  60گرم شکر مجددا  2الی

استاندارد را به همراه  10میلی لیتر بر کیلوگرم چای کامبوجا

 3دقیﻘه جوشانده شد .سپس  30گرم قاشق غذاخوری چای

(خوراکی به روش گاواژ -روزانه) به مدت 40روز دریافت

خشک معمولی مرغوب بمه آن اضمافه گردید و کمی بعد از

کردند .گروه چهارم رژیم غذایی پر کلسترول به همراه چای

سرد شدن صاف شد و به یک ظرف شیشهای با دهانه گشاد

کامبوچا (خوراکی -روزانه) به مدت  40روز دریافت کردند .در

منتﻘل شد .در مرحله بعد  100گرم قارچ شسمته شده بمه

پایان آزمایش از حیوانات در بیهوشی عمیق توسط داروی

ظمرف فوق اضافه گردید .سپس دهانه ظرف به وسیله یک

کلرال هیدرات با دوز  600میلی گرم بر کیلوگر از قلبشان

پارچه کتان تمیز پوشانده شد تا ضمن عبور هوا به داخل ظرف

خونگیری شده و در نهایت تستهای بیوشیمیایی نظیر

از ورود آلودگی به آن جلوگیری شود .ظرف به انکوباتور با

کلسترول FRAP5 ، MDA ،و  NO6انجام شد.

دمای  27درجه سانتیگراد انتﻘال یافت .بعد از یک هفته،

اندازهگیری ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم

ظرف حاوی کشت کامبوچا از انکوباتور خارج شد و محصوالت
Murugesan1

Alanine Aminotransferase4

Alkaline Phosphatase2

Ferric Reducing Ability of Plasma5

Aspartate Transaminase3
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مطالعه مرگسان 1اثرات محافظت کبدی کامبوجا در برابر

این تخمیر به یخچال  4درجه سانتیگراد منتﻘل و محلول

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

استفاده شد که شامل :محلول  :1بافر ( 1/55میلیلیتر استات

های کادمیوم در سولفات روی و بافر گالیسین به مدت 5

سدیم و  8میلیلیتر اسید استیک غلیظ که با آب مﻘطر به

دقیﻘه غلتانده شدند تا فعال گردند .سپس این گرانولهای

حجم  500میلیلیتر رسانده شدند) ،محلول  2شامل کلرید

فعال شده به نمونهها افزوده و به مدت  10دقیﻘه هم زده

آهن ( 270میلیگرم کلرید آهن ( )IIIاست که با آب مﻘطر به

شدند .پس از طی زمان مزبور محلول حاصل به تیوپهای

حجم  50میلیلیتر رسانده شد) و محلول  3شامل تری آذین

جدید منتﻘل شده و ماده واکنشگر  Griess1به نمونهها افزوده

( 47میلیگرم تریآذین که در  40میلیلیتر هیدروکلریک

میشود و به مدت  10دقیﻘه در دمای اتاق ( 25درجه سانتی

اسید  40میلیموالر حل شد) بود .محلول کار با افزودن 10

گراد) در محیط تاریک انکوبه میشوند .در نهایت ماده

میلیلیتر محلول شماره  1 ،1میلیلیتر محلول شماره  2و 1

واکنشگر  Griess2افزوده شد و بالفاصله جذب نوری نمونهها

میلیلیتر محلول شماره  3تهیه شد 25 .میکرولیتر از نمونه

در طول موج  540نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

سرم به  1/5میلیلیتر محلول کار اضافه شده و  10دقیﻘه در

اندازهگیری شد (.)14

دمای  37درجه سانتی گراد قرار داده شد ،سپس جذب نوری

آنالیز آماری

در طول موج  593نانومتر ثبت شد (.)14
اندازهگیری میزان مالون دیآلدهید سرم
به طور خالصه  0/5گرم تیوباربیتوریک اسید با  80میلیلیتر
اسیداستیک  20درصد مخلوط شده pH ،آن توسط
هیدروکسید سدیم روی  3/5تنظیم شده و حجم آن توسط
اسید استیک  20درصد به  100میلیلیتر رسانده شد100 .
میکرولیتر از نمونه سرم با  100میکرولیتر محلول 8/1 SDS
درصد و  2/5میلیلیتر محلول کار مخلوط شد .نمونهها به
مدت یک ساعت در بنماری آب جوش قرار گرفت ،سپس
خنک شده و در دور  4000 rpmسانتریوفوژ شدند .جذب
نوری محلول رویی در طول موج  523نانومتر ثبت شد (.)14
روش اندازهگیری محتوای  NOسرم
اندازهگیری  NOبر اساس احیای نیترات به نیتریت توسط
کادمیوم انجام میشود .نمونهها با افزودن محلول سولفات روی
و هیدروکسید سدیم پروتئین زدایی شدند و پس از سانتریفوژ،

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

SPSS v.16

صورت گرفت .جهت تعیین اختالف معنیدار بین گروهها از
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعﻘیبی توکی استفاده
شد .با استفاده از میانگین و انحراف معیار نمودارها رسم شدند.
مﻘدار  P<0/05از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها
با توجه به نتایج نمودار  1سطح کلسترول خون در
خرگوشهای دریافت کننده رژیم پرکلسترول نسبت به گروه
کنترل که رژیم غذایی استاندارد دریافت کرده بودند بعد از
 40روز به طور معنیداری باالتر بود ( .)P=0/001عالوه بر این
سطح کلسترول خون خرگوشهایی که رژیم غذایی
پرکلسترول همراه با چای کامبوجا و گروهی که فﻘط چای
کامبوجا دریافت کرده بودند نسبت به گروه رژیم غذایی
پرکلسترول بصورت معنیداری پایینتر بود ( P=0/03و

 .)P=0/0001نتایج اندازهگیریهای روز اول نشان داد
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برای اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم از سه محلول

محلول رویی جدا و به آن بافر گالیسین افزوده شد .گرانول-

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

خرگوشها دارای سطح کلسترول طبیعی بودند و بعد از 40
روز تیمار با رژیم پرکلسترول دچار هایپرکلسترولی شدند.

روز آخر

روز اول

1۰۰۰

*

۶۰۰
۴۰۰

***

***

کلسترول سرم ()mg/dl

۸۰۰

2۰۰
۰

کامبوجا +هیپرکلسترولی

هایپرکلسترولی

کامبوجا

کنترل

گروههای آزمایشی

شکل  -1اثر چای کامبوجا بر سطوح کلسترول سرم در گروههای آزمایشی * :اختالف معنیدار گروه هایپرکلسترولمی با سایر گروهها
(*** P>0/001و* )P>0/05

با توجه به نتایج نمودار  2تیمار خرگوشهای نیوزلندی توسط

در مﻘایسه با گروه کنترل بود .عالوه بر این نتایج نشان داد که

رژیم غذایی غنی از کلسترول با افزایش  MDAسرم در مﻘایسه

افزایش  MDAسرم در خرگوشهای دریافت کننده رژیم

با گروه کنترل همراه بود ( .)P<0/001پس از  40روز تیمار،

پرکلسترول در مﻘایسه با خرگوشهای دریافت کننده رژیم

سطوح  MDAسرم در خرگوشهای هایپرکلسترولمی دریافت

پرکلسترول و چای کامبوجا بیشتر است .نتایج اندازهگیریهای

کننده چای کامبوجا از خرگوشهای هایپرکلسترولمی بطور

روز اول نشان میدهد سطح  MDAخون خرگوشها در حد

MDA

نرمال است و بعد از  40روز تیمار با غذای پرکلسترول این

معنیداری کمتر بود ( .)P<0/001میانگین افزایش

سرم در خرگوشهای کنترل ،خرگوشهای هایپرکلسترولمی،

فاکتور افزایش چشمگیری داشته است.

خرگوشهای سالم دریافت کننده کامبوجا و خرگوشهای
هایپرکلسترولمی دریافت کننده کامبوجا حاکی از افزایش
قابل توجه پراکسیداسیون لیپیدها در گروه هایپرکلسترولمی
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12۰۰

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

روز آخر

روز اول

۴۰۰
3۵۰

2۰۰
1۵۰

***

*** ***

1۰۰

 MDAسرم ()µmol/dl

2۵۰

۵۰
۰
کامبوجا +هیپرکلسترولی

کامبوجا

هایپرکلسترولی

کنترل

گروههای آزمایشی

شکل  -2اثر چای کامبوجا بر سطوح  MDAسرم در گروههای آزمایشی * :اختالف معنیدار گروه هایپرکلسترولمی با سایر گروهها
(*** P>0/001و *)P>0/05

با توجه به نتایج نمودار  3پس از  40روز تیمار ،ظرفیت

خرگوشهای سالم دریافت کننده کامبوجا و خرگوشهای

آنتیاکسیدانی سرم در خرگوشهای هایپرکلسترولمی دریافت

هایپرکلسترولمی دریافت کننده کامبوجا بود که حاکی از

کننده چای کامبوجا از خرگوشهای هایپرکلسترولمی بیشتر

افزایش بیشتر ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در خرگوشهای

بود اما تفاوت معنیدار نبود .ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در

سالم دریافت کننده چای کامبوجا در برابر خرگوشهای

دریافت کننده چای کامبوجا بطور

کنترل و همچنین افزایش بیشتر ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم

معنیداری بیشتر از خرگوشهای هایپرکلسترولمی بود

در خرگوشهای هایپرکلسترولمی دریافت کننده چای

( .)P<0/001میانگین افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در

کامبوجا در مﻘایسه با خرگوشهای هایپرکلسترولمی است.

خرگوشهای سالم

خرگوشهای

کنترل،

خرگوشهای

هایپرکلسترولمی،
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*

3۰۰

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

روز آخر

12۰۰

روز اول

۶۰۰

**

*

۴۰۰
2۰۰
۰

کامبوجا +هیپرکلسترولی

کامبوجا

هایپرکلسترولی

کنترل

گروههای آزمایشی

شکل  -3اثر چای کامبوجا بر ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در گروههای آزمایشی :* .اختالف معنیدار با گروه دریافت کننده رژیم پرکلسترول
* P>0/001 *** ،P>0/01 ** ،P>0/05

با توجه به نتایج نمودار  4پس از  40روز تیمار ،میزان نیتریک

( .)P=0/001میزان نیتریک اکساید سرم در خرگوشهای سالم

اکساید سرم در خرگوشهای هایپرکلسترولمی از

دریافت کننده کامبوجا به طور معنیداری کمتر از

خرگوشهای گروه کنترل بطور معنیداری بیشتر بود

خرگوشهای هایپرکلسترولمی بود (.)P=0/001

روز آخر

2.۵۰

روز اول

1.۵۰

1.۰۰

***

***

۰.۵۰

نیتریکاکساید سرم ()µmol/dl

2.۰۰

۰.۰۰
کامبوجا +هیپرکلسترولی

کامبوجا

هایپرکلسترولی

کنترل

گروههای آزمایشی

شکل  -4اثر چای کامبوجا بر سطح نیتریک اکساید سرم در گروههای آزمایشی P>0/001 *** .نشان دهنده اختالف معنیدار با گروه
دریافت کننده رژیم پرکلسترول
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۸۰۰

ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم ()µmol/dl

***

1۰۰۰

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

جدول -1میانگین ±انحراف معیار مربوط به تغییرات سطح کلسترول FRAP ، MDA ،و  NOسرم خرگوشها
کنترل

0/05 0±/04

365/80 ± 148

5/43 17±/07

47/4±42/68

هایپرکلسترولی

1/38 0±/045

250/09 ± 57/9

275/75 ± 59/34

1010/5±46/63

کامبوجا

0/05 0±/057

491 195±/7

1/03 0±/5

38/7±24/18

کامبوجا  +هایپر کلسترولی

1/0±27/015

322/08 ± 54/4

202/875 ± 6/6

649/5±13/68

بحث

و  LDLگلیکه را تولید میکند .تغییرات  LDLو به طور خاص

در مطالعه حاضر که با هدف ارزیابی تاثیر چای کامبوجا بر

اکسیداسیون آن ممکن است نﻘش کلیدی در بروز آتروژنز ایفا

پارامترهای استرس اکسیداتیو در خرگوشهای دریافت کننده

کنند LDL .)18( .اکسید شده قادر به باند شدن به

رژیم غذایی پرکلسترول صورت گرفت ،نتایج نشان داد که

رسپتورهای LDLنیست و توسط سلولهای  foamدر شریان

تیمار خرگوشهای نیوزلندی با رژیم غذایی پرکلسترول به

کرونر گرفته میشود ( LDL .)19اکسید شده تولید

مدت  40روز با افزایش معنیدار سطوح مالوندیآلدهید سرم

سیتوکینهای التهابی توسط ماکروفاژها را تحریک میکند و

و کاهش معنیدار ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم همراه است و

همچنین باعث افزایش مهاجرت سلولهای ماهیچه صاف از

تیمار توسط چای کامبوجا سبب کاهش مالون دی آلدهید و

تونیکا مدیا به انتیما میشود ( LDL .)15اکسید شده با الﻘاء

افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم میگردد.

فعالیت سلولهای اندوتلیال و اختالل در عملکرد سلولهای

آترواسکلروز به عنوان شایعترین و مهمترین ریسک فاکتور

اندوتلیال ،تشکیل سلولهای  foamماکروفاژ و تحریک

بیماریهای قلبی و عروقی شناخته میشود ( .)15سطوح

مهاجرت و پرولیفراسیون سلول ماهیچه صاف در تشکیل و

باالی کلسترول و تریگلیسیرید سرم و همچنین انتﻘال LDL

گسترش پالکهای آترواسکلروتیک مشارکت میکند (.)20

اکسید شده از اندوتلیوم به دیواره عروق نﻘش اساسی در بروز

 LDLاکسیدشده در پالکهای آترواسکلروتیک تجمع مییابد

آترواسکلروز دارند ( .)16بنابراین انتظار میرود که ترکیبات

و این موضوع از این نظریه که در پیشرفت و توسعه

آنتیاکسیدان با مهار اکسیداسیون لیپوپروتئین کم چگال از

آترواسکلروز نﻘش دارد حمایت میکند (.)21

آترواسکلروز ممانعت به عمل آورند (.)17

مطالعه پراسانا1و همکاران در سال  ،2011در مدل موشهای

در شرایط پاتولوژیک مثل استرس اکسیداتیو و متابولیک،

هایپرکلسترولمی نشان داد که الﻘای هایپرکلسترولمی توسط

هایپرلپیدمی و هاپیرگلیسمی دیابتیک LDL ،موجود در

رژیم غذایی پرکلسترول با افزایش معنیدار پراکسیداسیون

گردش خون تحت تأثیر تغییرات شیمیایی آنزیمی و

لیپیدها ،کاهش معنیدار ظرفیت آنتیاکسیدانی ،محتوای

غیرآنزیمی قرار میگیرد و ترکیباتی نظیر  LDLاکسید شده

گلوتاتیون و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی همراه است

Prasanna1
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گروهها

(µm(NO

(µm(FRAP

(µm(MDA

کلسترول()mg/dl

سترکی و همکاران

تاثیر چای کامبوجا بر خرگوشهای هایپرکلسترولمی

ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها

کامبوجا با بر استرس اکسیداتیو ناشی از کرومات ،)23( V

و میزان نیتریک اکسید سرم در خرگوشهای دریافت کننده

ترت-بوتیل هیدروپراکسید ( ،)24تریکلرواتیلن ( ،)25سرب

رژیم پرکلسترول همراستا است.

( ،)11تتراکلریدکربن ( )12نشان داده شده است.

در مطالعه حاضر که بر روی خرگوشهای هایپرکلسترولمی

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که تیمار

صورت گرفت مشاهده شد که چای کامبوجا سبب تﻘویت

خرگوشهای دریافت کننده رژیم پرکلسترول با کاهش

ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم و کاهش میزان پراکسیداسیون

معنیدار اکسیداسیون لیپیدها و افزایش معنیدار ظرفیت

لیپیدها میگردد .در مطالعه یانگ1و همکاران در سال 2009

آنتیاکسیدانی سرم همراه است .بنابراین میتوان اینگونه

نیز تیمار موشهای هایپرکلسترولمی توسط چای کامبوجا با

استدالل نمود که چای کامبوجا قادر است با بهبود سیستم

کاهش معنیدار پارامترهای استرس اکسیداتیو همراه بود

دفاع آنتیاکسیدانی و ممانعت از اکسیداسیون لیپیدها از

( .)13اثرات مهاری چای کامبوجا بر استرس اکسیداتیو ناشی

پیشرفت آترواسکلروز ممانعت بعمل آورد ،با این وجود

از هایپرکلسترولمی به حضور ترکیبات زیستفعال نظیر

پیشنهاد میشود با ارزیابی میزان آترواسکروز در خرگوشهای

پلیفنلها و ترکیباتی دهنده مانند ( Theaflavinsپلی فنول-

دریافت کننده رژیم پرکلسترول و چای کامبوجا در در

های آنتی اکسیدانی هستند که از تغلیظ فالون  ol-3در برگ

مطالعات آینده درستی فرضیه فوق اثبات گردد.

چای در طول اکسیداسیون آنزیمی از چای سیاه تشکیل می-

با توجه به یافتهها نظر میرسد که چای کامبوجا در مطالعات

شود) و ( thearubiginsپلی فنولهای پلیمری هستند که در

بالینی نیز موثر واقع گردد و توصیه میشود اثرات حفاظتی

طول اکسیداسیون آنزیمی و تراکم دو گاالکتاچین (اپیگاالکا

آن در بیماران مبتال به هایپرکلسترولمی مورد ارزیابی قرار

تچین و اپیگاالکاتچین گاالت) با مشارکت پلی فنول

گیرد.

اکسیدازها در طی واکنشهای تخمیر در چای سیاه تشکیل

تشکر و قدردانی

می شوند) نسبت داده شده است که مﻘادیر آن در چای

بدین وسیله نویسندگان این مﻘاله از کارکنان آزمایشگاه

کامبوجا در مﻘایسه با چای سیاه باالتر است ( .)13در مطالعه

تحﻘیﻘاتی دانشگاه آزاد واحد فالورجان تشکر و قدردانی می-

حاضر که بر روی خرگوش صورت گرفت نیز اثرات حفاظتی

نمایند.

چای کامبوجا بر استرس اکسیداتیو ناشی از هایپرکلسترولمی
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