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چکیده
کلستاز به صورت کاهش در جریان صفرا در نتیجه آسیب ترشح از هپاتوسیتها یا

مسیر دفعی اولیه برای موادی مانند بیلیروبین ،کلسترول ،برخی

انسداد جریان صفرا از مجاری صفراوی معرفی میشود که منجر به احتباس اسیدهای

محصوالت دفعی مانند گزنوبیوتیکها ،مولکولهای چربی

صفراوی ،بیلی روبین و کلسترول میشود .منیزیم ،دومین کاتیون فراوان درون سلولی،
نقش فیزیولوژیکی ضروری در بسیاری از عملکردهای بدن ایفا میکند .هدف از این
مطالعه بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخصهای آتروژنیک در موشهای صحرائی نر
کلستاتیک میباشد.
در مطالعه حاضر  18موش صحرایی نر نژاد ویستار بصورت تصادفی در  9گروه قرار
گرفتند .انسداد مجرای صفراوی به روش استاندارد صورت گرفت .سولفات منیزیم

دوست و برخی کاتیونهای فلزی است ( .)89بنابراین مقدار
این ترکیبات در بدن با کاهش جریان صفرا در شرایط کلستاز
افزایش مییابد .قرار گرفتن هپاتوسیتها در معرض سطوح
افزایش یافته اسیدهای صفراوی سمی میتواند منجر به تولید

( 5/8 ،5/50و  5/2گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به روش درون معده ای ،یک بار در روز

گونههای اکسیژن فعال ،استرس اکسیداتیو و تخریب کبدی پیش

و به مدت  21روز تیمار شد .نمونههای سرمی جمعآوری شده و پروفایل لیپیدی سرم

رونده شود ( .)38کبد نقش مهمی در متابولیسم لیپید و مراحل

با استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری شد .سپس شاخصهای آتروژنیک
محاسبه شدند.

مختلف سنتز و انتقال لیپید ایفا میکند ( .)85بنابراین ،دور از

کلستازیس منجر به افزایش معنیدار مقادیر شاخصهای آتروژنیک گردید و تیمار

انتظار نیست که بیماریهای کبدی میتواند سطوح لیپید پالسما

موشهای کلستاتیک با سولفات منیزیم به طور معنیداری مقادیر شاخصهای

را در مسیرهای مختلف تحت تأثیر قرار دهند ( .)25در بیماری

آتروژنیک را کاهش داد.
سولفات منیزیم احتماال با کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنزیمهای مؤثر

کلستاز کاهش جریان صفرا و تجمع مواد سمی صفرا در کبد

در متابولیسم لیپوپروتئینها موجب بهبود پروفایل لیپیدی سرم و کاهش میزان

منجر به آسیب سلولهای کبدی و اختالل در عملکرد سنتتیک

شاخصهای آتروژنیک در موشهای کلستاتیک میگردد.

آنها شده و در نتیجه موجب کاهش تولید آنزیمهای درگیر در

واژگان کلیدی :شاخص آتروژنیک ،انسداد مجرای صفراوی ،کلستاز ،سولفات منیزیم
تاریخ دریافت 99/1/3 :تاریخ پذیرش99/82/1 :

متابولیسم لیپوپروتئینها میشود .اختالل در هوموستاز چربی
در کبد در مدت کلستاز ،سطح سرمی لیپیدهای خون از
جمله تریگلیسریدها ( ،)Triglyceride, TGکلسترول تام

مقدمه

( ،)Total cholesterol, TCلیپوپروتئین با چگالی پایین (

کلستاز به معنی انسداد مجرای صفراوی و مهار جریان صفرا

 )density lipoprotein, LDLرا افزایش و سطح لیپوپروتئین با

است که میتواند منشأ داخل کبدی یا خارج کبدی داشته باشد

چگالی باال( )High density lipoprotein, HDLرا کاهش

( .)8کلستاز ،چه به صورت خارج کبدی و چه به صورت داخل

میدهد (.)89

کبدی ایجاد شود ،از انتقال صفرا به دوازدهه جلوگیری نموده و

اختالل در میزان چربیهای خون ( )Dyslipidemiaبعنوان یکی

سبـب تجمـع صفرا در کبد و مجاری صفراوی میگردد .صفرا

از مهمتـریـن عوامل خطر مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی

Low

* -8گروه زیستشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانakram_eidi@yahoo.com .
 -2گروه پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3گروه جراحی دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -9گروه پاتولوژی ،بیمارستان شریعتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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( )Cardiovascular diseases, CVDشناخته شده است ،که

سالمتی بدن و همچنین جلوگیری از بیماری های مختلف

معموال با افزایش سطوح  VLDL ،LDL ،TC ،TGو کاهش

استفاده وسیعی شده است .هدف از این مطالعه بررسی اثر

سطح  HDLهمراه میباشد ( .)87نیمی از حوادث  CVDدر

سولفات منیزیم بر شاخصهای آتروژنیک  AC ،CRRو

مواردی اتفاق میافتد که سطوح لیپیدی پالسما در محدوده

در سرم موشهای صحرائی نر بالغ کلستاتیک میباشد.

AIP

طبیعی بوده و پیش بینی این وقایع اغلب با استفاده از
پارامترهای پروفایل لیپیدی مشکل میباشد .به همین دلیل،

مواد و روش کار

چندین شاخص مرتبط با لیپوپروتئین پیشنهاد شده است که در

در این تحقیق تجربی موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با

واحدهای کلینیکی به منظور تشخیص بهتر افراد در معرض

محدوده وزنی 815-255گرم و میانگین سنی  85تا  82هفته

خطر حوادث قلبی عروقی مورد استفاده قرار می گیرند (.)7

مورد استفاده قرار گرفتند .موشها از بخش تکثیر و نگهداری

نسبت خطر قلبی ( ،)Cardiac risk ratio, CRRنسبتی از میزان

حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه تهران تهیه و در قفسهای

 TCبه میزان  HDLمیباشد ( .)80ضریب آتروژنیک

مخصوص نگهداری شدند .تمامی حیوانات تحت شرایط

HDL

محیطی و تغذیهای استاندارد و یکسان با درجه حرارت 22 ±2

از  TCو تقسیم آن بر  HDLمحاسبه شده و بر اهمیت  HDLدر

درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  95-65درصد و سیکل نوری

پیش بینی خطر  CVDتاکید میکند ( .)7همچنین محققین

 82ساعت روشنایی 82 /ساعت تاریکی نگهداری شدند .تغذیه

Atherogenic index of plasma,

موشها با استفاده از پلت آماده مخصوص حیوانات

 )AIPرا پیشنهاد کردند که به صورت ) log(TG/HDLمحاسبه

آزمایشگاهی(خوراک دام پارس ،ایران) صورت گرفت و آب نیز

شده و اثبات میکند که آتروژنیسیته پالسما نیز عامل پیش بینی

بصورت آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفت .به منظور پرهیز از

کننده مهم و مستقل برای خطر  CVDمیباشد (.)6

استرس و سازگار شدن حیوانات با محیط ،هیچگونه آزمایشی

 (BDL) Bile Duct Ligationیک مدل تجربی مناسب برای

به مدت یک هفته روی موشها صورت نگرفت .با شروع دوره

القاء انسداد صفراوی خارج کبدی و بررسی اختالالت ناشی از

آزمایش ،وزن بدن یک بار در هفته اندازه گیری و ثبت گردید.

آن میباشد که به طور وسیعی در تحقیقات تجربی کلستاز مورد

تعداد کل حیوانات مورد استفاده در این تحقیق  18سر میباشد

استفاده قرار میگیرد (.)82

و در  9گروه  9تایی مطابق زیر قرار می گیرند.

منیزیم چهارمین کاتیون فراوان در بدن و دومین کاتیون فراوان

 )8گروه کنترل :حیوانات دست نخورده  +تیمار روزانه آب

درون سلولی بعد از پتاسیم است ( .)33امروزه منیزیم موضوعی

مقطر

قابل توجه در بیولوژی و پزشکی میباشد .منیزیم یون ضروری

 )2گروه

برای فعالیت بسیاری از آنزیمها از جمله آنزیمهای درگیر در

 +تیمار روزانه  5/0 mlآب مقطر (حالل دارو)

متابولیسم گلوکز ،سنتز و شکست اسیدهای چرب ،متابولیسم

 )3-0گروههای تجربی سالم :حیوانات سالم  +تیمار خوراکی

پروتئین و  DNAمیباشد ( .)35شواهدی وجود دارند که نشان

سولفات منیزیم در دوزهای  5/8 ، 5/50و  5/2گرم/کیلوگرم

میدهند منیزیم میتواند بعنوان آنتیاکسیدان عمل کند ( .)9با

وزن بدن

توجه به نقشهای فیزیولوژیک متنوع عناصر ،از این دسته از

)6گروه  :BDLحیوانات جراحی شده همراه با  + BDLتیمار

مواد معدنی طبیعی و مکملهای غذایی حاوی آنها برای حفظ

روزانه آب مقطر

( )Atherogenic coefficient, ACاز طریق تفریق میزان

شاخص آتروژنیک پالسما (
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 : Sham-Operatedحیوانات جراحی شده بدون BDL
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 )7-9گروههای تجربی  :BDLحیوانات جراحی شده همراه با

بیهوش شدن خون گیری از قلب آنها صورت گرفت .نمونه ها

 + BDLتیمار خوراکی سولفات منیزیم در  3دوز 5/8 ، 5/50و

پس از  35دقیقه وقفه جهت ایجاد لخته خون ،به وسیله دستگاه

 5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن

سانتریفیوژ و با دور  3555در دقیقه سانتریفیوژ گردیدند و سرم
Merck KGaA, Darmstadt,

آنها پس از جمع آوری در دمای  -15درجه سانتیگراد

حیوانات ،سولفات منیزیم (

 )Germanyرا به صورت محلول در  5/0میلی لیترآب مقطر و

نگهداری شد تا برای تعیین فاکتورهای بیوشیمیایی با استفاده از

با روش گاواژ درون معده ای ،یک بار در روز دریافت کردند.

کیت های مخصوص مورد استفاده قرار گیرند.

مدت تیمار  21روز بود.

در این مطالعه از دستگاه اتوآناالیزر

انسداد مجرای صفراوی با روش استاندارد(

Bile Duct

(RA1000, Technicon,

) USAبه منظور تجزیه و تحلیل نمونه ها استفاده گردید.

:)Ligation, BDL

پروفایل لیپیدی با استفاده از کیت های رنگ سنجی آنزیمی

انسداد مجرای صفراوی بر اساس روش استاندارد  Olteanuو

(کیت های کلسترول ،تری گلیسرید و  ، HDLشرکت پارس

همکاران ( )2582صورت گرفت( .)29هرکدام از حیوانات بعد

آزمون ،تهران ،ایران) مورد سنجش قرار گرفتند .سپس

از توزین ابتدایی با تزریق داخل صفاقی) (i.p.کتامین

شاخصهای آتروژنیک به صورت زیر محاسبه شدند (:)2

هیدروکلراید ( 95میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و زایالزین
( 85میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند .سپس با

Cardiac Risk Ratio (CRR) = TCh/HDLc
Atherogenic Coefficient (AC) = (TCh-HDLc)/HDLc
)Atherogenic Index of Plasma (AIP) = log(TG/HDLc

برش بخش میانی شکم در  3الیهی پوست ،عضله و صفاق،

روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها

مجرای صفراوی مشترک شناسایی شده و در دو قسمت توسط

تمامیدادههای به دست آمده در این تحقیق به روش آنالیز

نخ بخیه ابریشمی( 9-5اولی دقیقا زیر تقاطع مجرای کبدی و

واریانس یک طرفه ( )One-way ANOVAو آزمون تعقیبی

دومی قبل از ورودی مجرای پانکراسی) مسدود گردید .مجرای
صفراوی از بین این دو نقطه قطع شد و سپس الیه های صفاق،

توکی تحلیل گردید .نتایج به صورت  Mean ± S.E.Mارائه شد
و مالک استنتاج آماری  p<5/50در نظر گرفته شد.

عضالت و پوست به دقت بخیه زده شدند .برای جلوگیری از
جویده شدن نخ های بخیه توسط حیوانات ،بر روی موضع

نتایج

اسپری اکسی تتراسایکلین استفاده شد .هم چنین به منظور

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهند که مقادیر شاخصهای

جلوگیری از کاهش درجه حرارت بدن ،حیوان تا به هوش

آتروژنیک ( AC ،CRRو  )AIPدر حیوانات گروه

BDL
***

آمدن کامل بر روی صفحه گرمایشی) (Heat padقرار گرفت و

نسبت به گروه کنترل سالم به طور معنیداری

پس از به هوش آمدن کامل به قفس مخصوص نگهداری منتقل

افزایش یافت .تیمار موشهای BDLبا سولفات منیزیم در

شد .موشهای گروه شاهد ) ،(Sham operatedمشابه

دوزهای  5/8 ،5/50و  5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن به ترتیب

گروه  ،BDLتحت بیهوشی کامل قرار گرفته و بخش میانی

( +++p<5/558 ،++p<5/58و  )+++p<5/558موجب

حفره شکمی در الیه ی پوست و عضله برش داده شد ولی

کاهش معنیداری در شاخص  CRRنسبت به گروه

بدون ایجاد انسداد مجرا صفراوی) (BDLالیههای شکمی با نخ

گردید .هم چنین تیمار حیوانات گروه  BDLبا سولفات

بخیه دوخته شدند .پس از پایان دورهی آزمایش ( 21روز)،

منیزیم در دوزهای  5/8 ،5/50و  5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن

حیوانات به مدت  82ساعت ناشتا نگهداری شدند و پس از

به ترتیب ( ++p<5/58، ++p<5/58و  )+++p<5/558مقادیر

)p<5/558

(

BDL
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شاخص آتروژنیک ACرا به طور معنیداری نسبت به

وزن بدن تغییر معنیداری را در مقادیر شاخصهای

گروه  BDLکاهش داد .از سوی دیگر ،میزان شاخص

آتروژنیک  AC ،CRRو  AIPنسبت به گروه کنترل سالم

آتروژنیک  AIPنیز در موشهای  BDLتیمار شده با سولفات

ایجاد نکرد(جدول .)8

منیزیم در دوزهای  5/8و  5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن به

نتایج به صورت  Mean±SEMبرای  9سر موش در هر گروه
***

p<5/558

اختالف از گروه کنترل سالم

ترتیب( +p< 5/50و )++p<5/58به طور معنیداری در

ارائه شده است.

مقایسه با گروه  BDLکاهش یافت .تیمار حیوانات سالم با

را نشان میدهد ++p<5/58 ، +p<5/50 .و

سولفات منیزیم در دوزهای  5/8 ،5/50و  5/2گرم/کیلوگرم

اختالف از گروه کنترل  BDLرا نشان میدهد.

+++p<5/558

جدول  -8اثر سولفات منیزیم بر میزان شاخصهای آتروژنیک در موشهای صحرائی نر سالم و کلستاتیک شده به روش BDL
CRR

AC

AIP

کنترل

2/7 ± 5/8

8/7 ± 5/8

5/0 ± 5/8

کنترل جراحی)(sham

2/6 ± 5/8

8/6 ± 5/8

5/0 ± 5/5

5/50

2/9 ± 5/2

8/3 ± 5/25

5/9 ± 5/8

5/8

2/2 ± 5/2

8/3 ± 5/8

5/9 ± 5/5

5/2

2/5 ± 5/8

8/9 ± 5/2

5/9 ± 5/8

BDL

*** 7/8 ± 8/8

*** 0/9 ± 8/8

*** 8/5 ± 5/8

5/50

9/1 ± 5/9 ++

9/2 ± 5/0 ++

5/9 ± 5/8

5/8

9/3 ± 5/3 +++

3/3 ± 5/3 ++

5/1 ± 5/5 +

5/2

3/0 ± 5/2 +++

3/8 ± 5/9 +++

5/7 ± 5/8 ++

گروه ها  /شاخص

سولفات منیزیم (گرم/کیلوگرم وزن بدن)

 + BDLسولفات منیزیم (گرم/کیلوگرم وزن بدن)

بحث
در این مطالعه اثر سولفات منیزیم بر مقادیرشاخصهای
آتروژنیک در موشهای صحرائی نر کلستاتیک شده به روش

لیپیدها را مختل کند .تجمع ترکیبات صفراوی سمی در
هپاتوسیتها که از اختالل در جریان صفرا از کبد به درون لوله
گوارشی ناشی میشود منجر به تخریب هپاتوسیتها ،اختالل

 BDLمورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از

در عملکرد سنتزی کبد و کاهش تولید آنزیمهای دخیل در

مطالعه حاضر ،انسداد مجرای صفراوی منجر به آشفتگی

متابولیسم لیپوپروتئینها میشود ( .)32هایپرکلسترولمیا اختالل

لیپیدهای خون و افزایش مقادیر شاخصهای آتروژنیک ( CRR,

رایج در بیمارانی میباشد که از انسداد مجرای صفراوی رنج

 )AC, AIPدر موشهای صحرائی کلستاتیک شده گردید.

میبرند و میتواند در نتیجه نقص در پاکسازی کلسترول و

کبد اندام مهمی برای حفظ تعادل دینامیک متابولیسم کلسترول

نمکهای صفراوی از طریق جریان صفرا در مجرای صفراوی

و تری گلیسرید میباشد .اختالل حاد یا مزمن در عملکرد کبد

ایجاد شده و به دنبال برگشت کلسترول و اسیدهای صفراوی به

میتواند افزایش لیپیدهای خون را القاء کند( .)39بیماری کبد

جریان خون منجر به افزایش سطح کلسترول سرمی و همچنین

کلستاتیک میتواند بسیاری از جنبههای جذب و متابولیسم

برهم زدن تعادل استرول بدن شود ( .)28از آن جا که افزایش
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بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخصهای آتروژنیك در موشهای صحرائی نر كلستاتیك شده به روش انسداد مجرای صفراوی

کلسترول آزاد پالسما با افزایش فسفولیپیدها نیز همراه است

عنصر منیزیم یکی از عناصر مهم میباشد که در بسیاری از

( ،)22در نتیجه در کلستاز خارج کبدی ،هایپر کلسترولمیا عمدتا

فرآیندهای سلولی نقش ارزنده ای را بر عهده دارد .منیزیم نقش

با ایجاد یک لیپو پروتئین نابهنجار به نام لیپوپروتئین )LPX( X

مهمی در متابولیسم لیپیدها دارد و کوفاکتور برای آنزیمهای

در پالسما همراه میشود LPX .حاوی مقادیر کمی از تری

مورد نیاز در متابولیسم لیپیدها از جمله لسیتین کلسترول آسیل

آسیل گلیسرول ( )%3) )TAGو کلسترول استر ( )%2میباشد.

ترنسفراز و لیپوپروتئین لیپاز میباشد .بنابراین ،تیمار با منیزیم

به دلیل اینکه کبد نمیتواند به آسانی  LPXرا از پالسما برداشت

میزان تری گلیسرید ،چربی VLDL ،و آپولیپوپروتئین بتا را

کند ،بنابراین -LPXکلسترول در فیدبک مهاری سنتز کلسترول

کاهش و میزان  HDLرا افزایش میدهد ( .)29ارتباط مستقیم

کبدی شرکت نمیکند .این امر سبب افزایش سنتز کلسترول

میان منیزیم سرم و لیپوپروتئینها در افراد بالغ سالم گزارش شده

کبدی ،در کبد کلستاتیک میشود ( .)86هم چنین کلستاز کبدی

است ( .)20تحقیقات نشان دادند که مکمل خوراکی منیزیم به

مزمن سبب افزایش مقدار ( LDLدر شکل  ،)LPXبروز

LDL

طور معنی داری موجب بهبود ذرات لیپیدی آتروژنیک در

غنی از تری آسیل گلیسرول و هم چنین کاهش غلظت

HDL

بیماران مبتال به دیابت شیرین میشود .ارتباط میان منیزیم و

در پالسما میشود .مکانیسم کاهش  HDLمیتواند ناشی از

عملکرد لیپیدی قابل قبول به نظر میرسد زیرا منیزیم یک

افزایش سرعت پاکسازی  HDLو یا کاهش سنتز  HDLدر زمان

کوفاکتور مهم در متابولیسم لیپیدها میباشد ( .)21به عالوه،

کلستاز باشد ( .)32همچنین کاهش فعالیت لسیتین کلسترول

آنزیم محدود کننده سرعت در سنتز کلسترول،

آسیل ترنسفراز پالسما میتواند دلیلی برای کاهش  HDLدر

ردوکتاز ،نیز برای فعال و غیر فعال شدن از طریق فسفریالسیون

شرایط کلستاز باشد ( .)1کاهش آنزیم  LCATکه در شرایط

به یون منیزیم نیازمند است ( 27و .)26

طبیعی وظیفه انتقال کلسترول از غشاهای سلولی به  HDLرا به

عنصر منیزیم باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی

عهده دارد ،همراه با اختالل در لیپاز کبدی ،منجر به تشکیل

مانند گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXمیشود .این آنزیم نقش

شکل جدیدی از  HDLبه نام ذرات  HDLنو ظهور در کلستاز

مهمی در کاهش هیدروپراکسیداسیون لیپیدی در خون ،کبد و

میشود ( .)32اختالل در سنتز کبدی پروتئین انتقال دهنده

کلیه داشته و موجب کاهش غلظت هیدروژن پراکسید ()H2O2

فسفولیپید در پالسما ( )PLTPنیز میتواند به طول معنیداری

و در نتیجه کاهش استرس اکسیداتیو و حفاظت سلولی

سطح  HDLرا در گردش خون کاهش دهد .در موشهای

میگردد .محققین نشان دادند که استفاده از مکمل خوراکی

صحرایی با انسداد طوالنی مدت مجرای صفراوی ،هم چنین

منیزیم موجب افزایش میزان آنزیم SODدر پالسمای رتهای

اختالل در ظرفیت بتا اکسیداسیون گزارش شده است.

مسموم شده با کادمیوم گردید ( .)0با توجه به نقش آنتی

پراکسیداسیون لیپیدهای  LDLدر غشاء سلولهای کبدی نیز در

اکسیدانی و کوفاکتوری منیزیم ،این عنصر در ساختار و عملکرد

ایجاد اختالالت کلستاز کبدی نقش دارند ( .)81به طور کلی

طبیعی سلولها نقش دارد .در موشهای دیابتی شده ،تیمار با

بیماری کبد کلستاتیک میتواند در فرایند جذب و متابولیسم

منیزیم موجب حفظ سطوح طبیعی میزان گلوکز و لیپیدهای

لیپیدها اختالل ایجاد کرده و در نتیجه منجر به افزایش

پالسما میگردد و موجب کاهش استرس اکسیداتیو و در نتیجه

شاخصهای آتروژنیک و باالرفتن خطر قلبی ـ عروقی گردد.

حفظ بقای سلولی میشود (.)83

در این مطالعه تیمار حیوانات  BDLبا سولفات منیزیم مقادیر

در مطالعهای نشان داده شد که مصرف  855میلیگرم بر

شاخصهای آتروژنیک ( )CRR, AC, AIPرا در موشهای

کیلوگرم وزن بدن مکمل منیزیمی به همراه آب آشامیدنی ،به

صحرائی کاهش داد.

مدت  65روز ،سطح گلوکز ناشتا ،تری گلیسرید و کلسترول تام

HMG-CoA
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طاهره اشراقی ،اكرم عیدی ،پژمان مرتضوی ،احمد اصغری ،سیدمحمد توانگر

را در خون موشهای دیابتیک شده با آلوکسان کاهش میدهد

با توجه به مطالعه حاضر ،تیمار خوراکی سولفات منیزیم

( .)3در مطالعه ای دیگر ،مصرف مکمل خوراکی منیزیم موجب

میتواند مقادیر شاخصهای آتروژنیک که در اثر انسداد مجرای

کاهش معنیدار سطوح کلسترول LDL-C ،و تریگلیسرید و به

صفراوی دستخوش تغییرات مضر میشود را به وضعیت طبیعی

موازات آن افزایش سطح  HDL-Cو بهبود حساسیت به

نزدیک کند .احتماالً سولفات منیزیم با کاهش استرس اکسیداتیو

انسولین در بیماران مبتال به فشار خون گردید (.)88

و حفاظت از هپاتوسیتها در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از

مطالعات پیشنهاد میکنند که استرس اکسیداتیو افزایش یافته

نمکهای صفراوی ،از بروز اختالل در عملکرد سنتزی کبد

میتواند در آسیب عروقی مشاهده شده در شرایط کمبود منیزیم

جلوگیری کرده و با توجه به نقش کوفاکتوری منیزیم ،موجب

مشارکت داشته باشد .کمبود منیزیم در رتها ،هایپرلیپیدمیا را
القاء کرده ،توزیع لیپوپروتئینهای پالسما را تحت تأثیر قرار داده
و منجر به آسیب غشاء و آسیب قلبی عروقی میشود .کمبود
منیزیم یک وضعیت التهابی را با افزایش سطوح سایتوکاینها
( )IL-1 , IL-6 , TNFایجاد میکند .در مطالعات متعدد نشان
داده شده است که سایتوکاینها ،افزایش سریع در تری اسیل
گلیسرول را از طریق تحریک سنتز لیپیدی کبدی و کاهش
فعالیت لیپوپروتئین لیپاز ایجاد میکنند .این سایتوکاینها در کبد
سنتز پروتئینهای مشخصی را القاء میکنند (پروتئینهای فاز
حاد مثبت) ،در حالیکه سنتز پروتئینهای دیگر (پروتئینهای فاز
حاد منفی) مهار میشود .نتایج حاصل از تحقیقات اثبات
میکنند که تجویر لیپوپلی ساکارید به همسترها سطوح

apo E

 mRNAرا در کبد کاهش میدهد و پیشنهاد شده است که

apo

 Eبه عنوان یک پروتئین فاز حاد منفی در نظر گرفته میشود.
این مشاهدات پیشنهاد میکنند که پاسخ التهابی میتواند نقش
مهمی در گسترش هایپر لیپیدمیا به دنبال محرومیت از  Mg2+ایفا
کند ( .)23محققین نشان دادند که مکمل منیزیمی خوراکی،
غلظتهای پالسمایی تری گلیسرول VLDL ،و آپولیپو پروتئین
 )apoB( Bرا در بیماران مبتال به بیماری قلبی کاهش میدهد
( .)21منیزیم یکی از کوفاکتورهای تنظیم کننده فعالیت آنزیم
های دخیل در متابولیسم گلوکز ،لیپیدها و لیپوپروتئینها می
باشد .در نتیجه میتوان از این عنصر در درمان دیابت و عوارض
قلبی ـ عروقی ناشی از افزایش اسیدهای چرب آزاد پالسما به
دنبال بروز دیابت استفاده نمود (.)9
5311

افزایش فعالیت آنزیمهای مؤثر در متابولیسم لیپوپروتئینها و در
نتیجه کاهش شاخصهای آتروژنیک میشود .بنابراین شاید
بتوان در آینده از این عنصر بعنوان یک مکمل دارویی برای
جلوگیری از ابتال به بیماریهای قلبی عروقی ناشی از افزایش
چربی خون در بیماران کلستاتیک یا بیماران دارای سنگ کیسه
صفرا استفاده کرد.
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