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بررسی تاثير استنشاق غيرفعال دود سيگار بر پروفايل چربی سرم در موش صحرائی
جعفر رحمانیکهنموئی
استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتRahmani@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله31/4/51 :پذیرش نهایی)31/8/1 :

چکیده
دود غیرفعال سیگار حاوی  5برابر منوکسید کربن و  6برابر نیکوتین بیشتر از دودی است که فرد سیگاری استنشاق میکند و دلیل این
امر خاصیت حفاظتی فیلتر سیگار است .دود سیگار حاوی طیف وسیعی از اکسیدانها و رادیکالهای آزاد است که قادرند بهطور
مستقیم و یا غیرمستقیم استرس اکسیداتیو را در بدن القاء کنند ،ضمن آنکه افزودن برخی مواد معطر به سیگار در افزایش آسیبها و
ایجاد رادیکالهای آزاد نقش بهسزایی دارد .هدف این مطالعه بررسی تاثیر استنشاق غیرفعال دود سیگار بر پروفایل چربی سرم در
موشهای صحرائی بود .بدین منظور ،تعداد  66سر موش صحرائی نر ویستار بهطور تصادفی به دو گروه  8تائی تیمار و شاهد تقسیم
گردیدند .در گروه شاهد مداخلهای صورت نگرفت ،اما گروه تیمار بهمدت یک ماه و بهصورت روزانه در معرض استنشاق دود
غیرفعال حاصل از یک نخ سیگار قرار گرفت .بعد از یک ماه ،از ورید دمی موشها خونگیری انجام شد و بعد از جداسازی سرم،
مقادیر چربی آن شامل تری گلیسیرید،کلسترول تام )low-density lipoprotein( LDL ،و  )high-density lipoprotein( HDLمورد
سنجش قرار گرفته و نتایج حاصله با آزمون  t-testمورد تحلیل آماری قرار گرفت .در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد ،افزایشی
معنیدار ( )p<1/16در سطح سرمی  LDLمشاهده شد ولی از لحاظ سایر پارامترها بین دو گروه اختالف معنیداری برآورد نگردید.
نتایج مطالعه نشان داد دود سیگار موجب افزایش  LDLسرم میگردد که یکی از فاکتورهای خطر برای بیماریهای قلبی-عروقی
محسوب میشود.
کلید واژهها :سیگار ،دود غیرفعال ،پروفایل لیپیدی سرم ،موش صحرایی.
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مقدمه

مصرفشده بیشتر شود ،رادیکالهای آزاد بیشتری تولیرد

علیرغم آگاهی از اثرات نامطلوب مصرف سیگار برر
سالمتی  ،مصرف سیگار در جوامع انسانی ،همچنرا رو
به گسترش است .برر اسرا

جعفر رحمانیکهنموئی

گراارش سرازما جهرانی

بهداشت تقریباً یکسوم افراد دارای سن  51سال و باالتر

شده و بنابراین مقدار آنتیاکسیدا ها کاه

پیدا تواهرد

کرد (.)Bahmani et al., 2006
سیگار کشید  ،مهمتررین فراکتور مررو زودر

در

کشررورهای در حررال توسررعه محسرروب مرریگررردد .دود

در جهرا سریگاری میباشرند .جمعیرت مرردا و زنرا

سیگار حاوی بی

سیگاری در ایرا نیا به ترتیب  62و  3درصرد گراارش

مانند مونوکسید کرربن ،هیردروکربنهرای آروماتیرک و

گردیده است(.)Rostami and Jorfi., 2010

نیکوتین است (.)Carvalho et al., 2006

رادیکرالهرای آزاد ،اترمهرا و یرا ملکرولهرایی برا

از چهار هاار ماده سرمی و جهر زا

در مطالعه رنجبر و همکارا در سال  6002مشرخ

الکترو های منفرد و قدرت واکنشگری بسیار باال بوده و

گردید که میاا پراکسیداسیو لیپیدی در افراد سیگاری،

بررا گررردش مررداوم در بررد  ،موجررب آسرریب برره

باالتر از افراد غیرسیگاری بوده و ظرفیت آنتیاکسریدانی

مراکروملکولهرای مختلر

برد جانردارا از قبیر

پروتئینها ،لیپیردها ،کربوهیردراتهرا و  ...مریشروند و
ممکن است به  DNAسلولهای مختل

آسیب برسانند.

در اثر مصرف سیگار ،رادیکالهای آزاد متعددی در بد
تولیررد مرریشرروند کرره مرریتواننررد سرربب آسرریب
ماکرومولکولهرای حیراتی برد ازجملره پرروتئینهرا و

تام پالسما و گروههای تیول پالسما در افرراد سریگاری،
پایینتر از افراد سیگاری میباشد .برا توجره بره کراه
گروههای تیول و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پالسما چنین
استنباط میشود که در افراد سیگاری ،تولید رادیکالهای
آزاد افاای

یافته است (.)Ranjbar et al., 2004

در یررک بررسرری مشررخ

گردیررد کرره افرراای

لیپیدها شوند .آنایمها نیا به دلی سراتتار پروتئینری کره

تریگلیسیرید بعد از وعده غراایی در سریگاریهرا 10 ،

هسرتند ،بره-

از افراد غیرسیگاری است ،درحالی که هر دو

دارند ،نسبت به رادیکالهای آزاد حسرا

درصد بی

طوریکه ساتتار و فعالیت آنها میتواند تحت تاثیر ایرن

گروه تریگلیسیرید ناشتای نرمال داشرتند ( Axelsen et

مولکولها قرار گیرد (.)Bahmani et al., 2006

.)al., 1995

دود سیگار یکی از عوام تولیدکننرده اکسریدا هرا و
رادیکالهای آزاد میباشد ،ضمن آنکره افراود برتری
مرواد معطرر بره سریگار در افراای

آسریبهرا و ایجراد

دود سیگار حراوی طیر

وسریعی از اکسریدا هرا و

رادیکالهرای آزاد اسرت کره مریتوانرد پراکسیداسریو
لیپیدها را افاای

دهد .در هر استنشاق از دود سیگار در

بررهسراایی دارد .بررین میرراا

حرردود  5052رادیکررال آزاد وارد ریررههررا مرریگررردد.

آنتیاکسیدا ها با مدت زما مصرف سیگار و تعداد نر

رادیکالهای آزاد قادرند بهطور مستقیم و یا غیرمسرتقیم

رادیکرالهررای آزاد نقر

سیگار مصرفشرده در روز همبسرتگی منفری معنریدار

استر

دیده شده است که کامالً منطقی به نظر مریرسرد زیررا،

افراد سیگاری  LDLپالسما و تجمع اجراای حاصر از

هرچه مدت زما مصرف سیگار و یا تعرداد نر سریگار
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نیکوتین به سرلولهرای انردوتلیال آسریب وارد مریکنرد

عام مخدوشگر صدای فرن ،در گرروه شراهد نیرا فرن

(.)Hecht, 2002

تعبیهشده همامرا برا مداتلره در گرروه تیمرار روشرن

با توجه به مجموعره فروق و همچنرین تطرر براالی

گردید .بعد از یک ماه از موشها تو گیری انجام شرد

استنشاق دود سیگار برای افرادی که چربی تو براالیی

و بعد از سرانتریفیوژ و جداسرازی سررم ،برا اسرتفاده از

داشته و زمینه بیماریهای قلبی -عروقی دارنرد ،در ایرن

کیتهای تشخیصی زیست شیمی ،مقرادیر چربری سررم

مطالعه تاثیر دود غیرفعال سیگار بر پروفای لیپیدی سررم

شام تریگلیسیرید ،کلسترول تام LDL ،و  HDLمورد

موشهای صحرایی بهعنوا یک مدل آزمایشگاهی مورد

سنج

قرار گرفت .در طول مدت تحقیق ،هر دو گرروه

بررسی قرار گرفت.

در معر

شرایط محیطی و نوری یکسا بوده دسترسی

نامحدود به آب و غاا داشتند.
تحلیل آماری دادهها

مواد و روشها
این بررسی بهصورت مداتلرهای و مقایسرهای انجرام

نتایج حاصله با استفاده از نرم افاار  SPSSنسخه 51

گردید .بدین ترتیب که تعداد  52سر موش صحرائی نرر

و بررهروش  t-testمررورد تجایرره و تحلیر آمرراری قرررار

نژاد ویستار در محدوده وزنری  600الری  610گررم بره-

گرفت .مقادیر  p<0/01معنیدار در نظر گرفته شد.

صورت تصادفی بره دو گرروه  8ترائی تیمرار و شراهد

یافتهها

تقسیم شده و در جعبههای پروپیلن ساتتهشده در ابعراد

مقایسه میانگین کلسترول ،تریگلیسرید و  HDLبرین

 20×30×30سررانتیمتررر قرررار گرفتنررد .در گررروه تیمرار،

دو گروه شراهد و تیمرار معنریدار نبرود ،ولری مقایسره

موشها بهمدت یک ماه و بهصورت روزانه با استفاده از
مکنده طراحیشده ،در معرر

میانگین  LDLبین دو گروه شاهد و تیمار معنیدار برود

استنشراق دود غیرفعرال

( )p<0/05و این مقدار در گروه تیمرار بیشرتر از گرروه

حاص از یک ن سریگار قررار گرفتنرد ،ولری در گرروه

شاهد بود (جدول .)5

شاهد هیچ مداتلهای صورت نگرفت .بهمنظرور حراف

جدول  -1مقایسه ميانگين مقادیر سرمی چربی خون بين دو گروه شاهد و تيمار
گروه

شاهد
تیمار

فراسنجههای سرمی مورد آزمايش
کلسترول

( )m g / d l

81 / 56 ± 55 / 22 a
a

02 / 61 ± 0 / 08

تریگليسريد

)mg / d l ( H D L

)mg / d l ( LD L

18 / 00 ± 56 / 00 a

12 / 33 ± 0 / 65 a

53/81±3/03a

a

a

b

( )m g / d l

33 / 61 ± 52 / 02

15 / 33 ± 3 / 38

63/33±2/28

 :a,bحروف غیریکسان در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار میباشد ( ) p < 0 / 01
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بحث و نتیجهگیری

در بررسی چیترا و همکارا در سال  6000کره در آ

در مطالعه حاضر میاا تریگلیسرید ،کلسترول ترام
و  HDLتو موشهای صحرایی متعاقب تیمار برا دود
سیگار تغییر معنیداری نشا نداد ولی افاای

معنیدار

موشهای صحرایی بهمدت یک ماه و بهصورت روزانره
در معر

استنشاق دود سریگار قررار داشرتند ،افراای

معنیدار کلسترول ترام و ترریگلیسررید سررم در گرروه

LDLسرم در گروه تیمار به اثبات رسید .ایرن در حرالی

سیگاری نسبت به گروه شراهد مشراهده گردیرد کره برا

اسررتکرره در بررسرری انجررام گرفترره توسررط ارگونرردر و

نتایج تحقیق حاضر کامالً در تضاد است ( Chitra et al.,

همکررارا در سررال  6000روی دانشررجویا دانشررگاه

.)2000

آنکررارا ،تفرراوت معنرریدار در سررط مررالو دیآلدئیررد

اثرات مخرب رادیکالهرای آزاد مریتوانرد از طریرق

( )MDAکلسررترول تررام HDL ،و  LDLتررو پررا از

مکانیسمهای مختل

شرام پراکسیداسریو چربریهرا،

مواجهه با دود سیگار مشاهده شد کره برا نترایج تحقیرق

ممانعرررت از سررراتت پرررروتئین و کررراه

حاضر در مورد کلسترول تام و  HDLهمتوانی نداشرته

آدنرروزینتررریفسررفات باشررد .در اثررر پراکسیداسرریو

ولی در تصوص  LDLبا نتایج این بررسی کامالً منطبق

چربیها ،مقدار  LDLاکسیدشرده (  )Ox-LDLافراای

است (.)Ergunder et al., 2009

مییابد کره ایرن عامر مریتوانرد برا سراتت و ترشر

میررراا

تررای و همکررارا در سررال  6005نشررا دادنررد کرره

اینترلوکین  )IL-1( 5از ماکروفاژها و ترش سیتوکینهرا

کلسررترول تررام و  LDLسرررم در افررراد سرریگاری و

ارتباط داشته باشد کره افراای

میراا  LDLدر تحقیرق

غیرررسرریگاری متفرراوت نیسررت .یافترره ایشررا در مررورد

حاضر را توجیه مینماید.

کلسترول با نتایج این بررسری هرمراسرتا بروده ولری در
مورد  LDLمخال

با نتایج بهدست آمرده اسرت ( Tai

.)and Tan, 2001

در تحقیق انجام شده توسط آنتونیاد
سال  ،6003افاای
و  LDLسرم و کاه

و همکارا در

معنیدار کلسترول تام ،تریگلیسرید
معنیدار  HDLدر افراد سیگاری

نتایج مطالعه روی موشهای صحرایی نشا داده کره

در مقایسه با گروه شاهد به اثبات رسید که با نتایج ایرن

تاریق تک دوز زیرجلردی تارترارات نیکروتین (mg/kg

بررسی در مورد فاکتورهای کلسترول تام ،تریگلیسررید

 )3/1برهصررورت روزانرره برره مرردت  51روز ،منجررر برره

و  HDLهمتوانی نداشته ولی در مورد  LDLسرم کامالً

معنیدار کلسرترول ترام بره میراا  55درصرد و

انطباق دارد ( .)Antoniades et al., 2003بهنظر میرسد

قاب توجه میاا تریگلیسررید پالسرما

را بتوا به تفراوت-

افاای

همچنین افاای

تفاوت در نتایج بررسیهای مختل

و  LDLدر مقایسه با گروه شراهد مریشرود ،کره یافتره

های افراد مورد بررسی مرتبط دانسرت کره دارای تنرو

ایشا به استثنای  ،LDLدرتصوص سرایر فاکتورهرای

ژنتیکی و اپیژنتیکی میباشند ،ضرمن آنکره برین میراا

مررورد بررسرری بررا تحقیررق حاضررر همخرروانی نرردارد

آنتیاکسیدا ها با مدت زما مصرف سیگار و تعداد نر

(.)Chattopadhyay and Chattopadhyay, 2008

سیگار مصرفشده در روز ارتباط معنریدار وجرود دارد
چرا که هر چه مدت زما مصرف سیگار و یا تعداد نر
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 رادیکررالهررای آزاد،سرریگار مصرررف شررده بیشررتر شررود

سپاسگزاری
محترررم

 کارشررنا،از همکرراری آقررای شررکوهی

، درمانگرراه دانشررکده دامپاشررکی و آقررای محمرردیا
محترم آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی در انجرام
 اعالم میگردد در این.سپاسگااری میگردد

کارشنا
این پژوه

.مطالعه هیچگونه تضاد منافعی وجو ندارد

بیشتری تولید شده و پراکسیداسیو چربیها بیشتر اتفاق
.تواهد افتاد
بسیاری از مطالعات قبلی نشرا دهنرده آ اسرت کره
 میگردد که براHDL سرمی

مصرف تنباکو باعث کاه

Yang and Liu, ( نترایج ایرن بررسری هرمتروانی دارد

 در نتیجهگیری کلی میتوا گفرت دود غیرفعرال.)2004
 سرم میگرردد کره یکری ازLDL سیگار موجب افاای
عروقی و حتی افراد-فاکتورهای تطر برای بیمارا قلبی
.سالم تلقی میگردد
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Abstract
Passive cigarette smoke contains five times more carbon monoxide and six times more nicotine
compared to the main smoke because cigarette filter has a protective role for smokers. Cigarette
smoke contains a range of oxidants and free radicals that can directly or indirectly induce
oxidative stress in the body. Adding some aromatic ingredients to cigarette may play an
important role in increasing damage and free radicals. The aim of this study was to evaluate the
effects of passive inhalation of cigarette smoke on serum lipid profile in rats. For this purpose,
16 male Wistar rats were divided randomly into two groups of eight rats, control and treatment.
There was no intervention in the control group, but treatment group was exposed to a cigarette
passive smoke on a daily basis for a month. After a month, the rat tail vein blood samples were
taken and after separation of the sera, serum lipid profiles, including triglycerides, total
cholesterol, LDL and HDL was measured and the results were statistically analyzed using t-test.
There was a significant (p<0.01) difference between the two groups regarding the serum levels
of LDL but no other significant differences were observed. The results showed that cigarette
smoke causes an increase in serum LDL, which is considered one of the risk factors for
cardiovascular diseases.
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