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مطالعه اثرات محافظتی رزوراترول بر انفارکتوس تجربی میوکارد ایجاد شده توسط
ایزوپروترنول در موش صحرایی
داریوش مهاجری ،*1علیرضا منادی ،2غفور موسوی ،3امیرپرویز رضایی

صابر3

 -3استاد گروه آموزشی پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -3استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmohajeri@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 13/6/33 :پذیرش نهایی)13/33/38 :

چکیده
انفارکتوس میوکارد که خصوصیات مکانیکی ،الکتریکی ،ساختاری و بیوشیمیایی سیستم قلب را تحت تاثیر قرار میدهد ،،یکدی ا
دالیل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته بهشمار میرود .ه،ف این مطالعه ار یابی اثرات محافظتی ر وراترول در برابر انفارکتوس
حاد میوکارد ایجاد ش،ه توسط ایزوپروترنول در موش صحرایی میباش .،ب،ین منظور ،تع،اد  04سر موش صحرایی نر ویستار بهطدور
تصادفی به چهار گروه برابر شامل-1 :گروه شاه -2 ،،تیمار با ر وراترول -3 ،تیمار با ایزوپروترندول و  -0تیمدار بدا ایزوپروترندول
بهعالوه ر وراترول تقسیم ش،ن .،ایزوپروترنول ( )58 mg/kgدر دو رو متوالی به فاصله  20ساعت به طور یرجلد،ی و ر وراتدرول
( )24 mg/kgبه طور داخل صفاقی به م،ت  34رو متوالی تزریق ش .،در پایان ،نمونه خون جهت اند،ا هگیدری بیومارکرهدای قلدب
شامل کراتین کینا  MB-و الکتات دهی،روژنا اخذ ش .،سپس همه موشها جهت آسیبشناسی بافتی و تعیین وضعیت آنتیاکسدی،انی
عضله قلب ،با سنجش میزان مالوندیآل،ئی ،و فعالیت آنزیمهای سوپراکسی ،دیسموتا  ،کاتاال و گلوتداتیون پراکسدی،ا آسدانکُشدی
ش،ن .،در مشاه،ات ریزبینی ،عضله قلب گروه تیمار با ایزوپروترنول دچار تغییرات ش،ی ،دژنراتیو و نکرو شد،ه بدود ،در حدالیکده
ر وراترول آسیب نکروتیک قلب را کاهش داد .مقادیر سوپراکسی ،دیسموتا  ،کاتاال و گلوتاتیون پراکسی،ا قلب در گروه تیمدار بدا
ایزوپروترنول بهطور معنیداری ( )p>4/41کاهش یافت ولی در گروه تیمار با ر وراترول بهعالوه ایزوپروترندول بدهطدور معندیداری
( )p>4/48افزایش یافت .ر وراترول مق،ار مالوندیآل،ئی ،را که در اثر تیمار با ایزوپروترنول افزایش یافته بدود ،بدهطدور معندیداری
( )p>4/48کاهش داد .نتایج نشان داد ر وراترول با خواص آنتیاکسی،انی خود قلب موشهای صحرایی را ا آسیب ایسکمیک ناشدی
ا ایزوپروترنول محافظت میکن.،
كلید واژهها :ایزوپروترنول ،انفارکتوس قلب ،ر وراترول ،موش صحرایی.
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مقدمه

از سوی الیگر اکثر مواال بیولو ی

با منشا طبیعی اثیرای

سکتههای قلبی و عواقب ناشی از آن یکیی از الییی

جانبی بسیار اندکی روی بیااران بیه جیای مییگذارنید.

مرگ و میر الر کشورهای توسعه یافته به شیاار مییروال

بنابرای استفاالپ از الرمیانهیای جدیید و تکایلیی بیرای

( .)Levy and Feinleib, 1984انفییارکتوم میوکییارال

الرمییان سییکتههییای قلبییی و کنتییرل عییوارب از آن بییه

پدیییدپ پیدیییدپای اسییک کییه یاو یییای مکییانیکی

یاوص الر کشورهای پیشرفته میورال بحیث مییباشید

الکتریکی سایتاری و بیوشیایایی سیستم قلب را تحک

( .)Nandave et al., 2007آنتیاکسییدانهیای متعیدالی

تاثیر قرار میالهید ( .)Petrich et al., 1996انفیارکتوم

برای ارزیابی اثیرای محیافظتی احتایالی آنهیا الر برابیر

میوکارال موقعی رخ میالهد که نکیروز علیله قلیب بیه

انفارکتوم حاال میوکارال مورال آزمیای

قیرار گرفتیهانید

اللی عدم تعاالل طیوینی میدی بیی اکسیی نرسیانی و

( Buttros et al., 2009; Suchalatha and Shyamala,

مییینان تضایییای علییله قلییب بییرای اکسییی ن رخ الهیید

 .)2004آنتیاکسیدانها تشکی گونههای فعال اکسی ن را

( .)Lopez and Murray, 1998الر میان مکانیسیمهیای

الاالپ و بدینوسیله باعث محافظک از میوسییکهیا

مختل ی

تعایید راالیکییالهییای آزاال الر پییاتوفینیولو ی

انفارکتوم حاال میوکارال موثر قلاداال شدپ اسک ( Zhou

کاه

میشوند (.)Peer et al., 2008
رزوراتییرول ( )3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbeneییی

 .)et al., 2008اینوپروترنییول ( )Isoproterenolییی

فیتوآلکسییی

آگونیسک بتا-آالرنوسپتور اسک که با ایعاال عیدم تعیاالل

 )Oktem et al.2010کیه حیداق الر  72گونیه گییاهی

بی اکسیدانها و آنتیاکسیدانها الر میوکارال باعث سکته

یافک میشوال ( .)Jeandet et al., 1991تحضیضای نشیان

قلبی میشوال ( Rajadurai and Prince, 2006; Rathore

الاالپ اسییک کییه رزوراتییرول الارای اثییرای ییید التهییابی

 .)et al., 1998الرمانهای رایج برای انفارکتوم میوکارال

آنتیاکسیدانی و ید الیابتی میباشد ( ;Su et al., 2006

شام استفاالپ از مهار کنندپهای آن یوتانسی کانورتینی

 .)Collodel et al., 2011نشان الاالپ شدپ اسک که اثرای

آنینیم ()Angiotensin Converting Enzyme, ACE
آنتاگونیسکهای گیرندپ بتیا-آالرنر یی

کاه

طبیعییی اسییک ( ;Jeandet et al., 1991

الر پراکسیداسیون لیپیدی رزوراترول بسیار قوی-

و عوامی یید

تر از سایر فنیولهیا نظییر اپییکیاتدی ()epicatechin

پالکتی میباشد .به هر حال با توجه بیه میینان میرگ و

کاتدی ( )catechinو کوئرستی ( )quercetinمیباشید

میر بای الر پی انفیارکتوم قلیب عوامی موجیوال و الر

( .)Shingai et al., 2011هادنی نشان الاالپ شدپ اسک که

السترم برای الاروالرمانی ای عارییه و کنتیرل تلفیای

رزوراترول آسیب  DNAرا توسط پاکسازی راالیکالهای

ناشی از آن کافی به نظر نایرسد .از سوی الیگیر میواال

میالهد .الر مطالعه الیگری مشخص

بیولو ی

هیدروکسی کاه

شایهای از فارماکوتراپی میدرن بیایاریهیا را

شدپ اسک که رزوراترول آپوپتوز سلوهای زاییای بیلیه

تشکی می الهند .اگر چه عوام الاروییی متنیوعی بیرای

را بهطور معنیالاری کاه

مییالهید ( Uguralp et al.,

الرمان انواع بیااری ها وجوال الارال لکی اللیب بیایاران

.)2005

قاالر به تحا اثرای جانبی الاروهای شیایایی نیسیتند و
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با توجه به اثرای آنتییاکسییدانی رزوراتیرول گایان

ییفاقی بییه مییدی  14روز الریافییک کییرال .گییروپ الوم

میروال ای ماالپ بتواند بافک علله قلیب الر انفیارکتوم

( )RESرزوراتیرول ( Sigma Chemicals, St Louis,

ایعاال شیدپ الر اثیر رزوراتیرول محافظیک کنید .الر هیر

 )USرا به مینان  74 mg/kgالر  34 ml/kgنرمال سیالی

وری با توجه به بررسی منابد مطالعهای الر رابطیه بیا

بییه شییک تنریییق الای ی

ییفاقی و بییه مییدی  14روز

اثرای محافظتی رزوراترول الر برابر انفارکتوم میوکیارال

الریافک کرال ( .)Yulug et al., 2013گروپ سیوم ()ISO

ایعاال شدپ الر اثر رزوراترول الر موش یحرایی وجیوال

اینوپروترنیول ( )Sigma Chemicals, St Louis, USرا

تحضیق حاییر بیرای اولیی بیار جهیک

الر الو روز اول (روزهای  3و  7مطالعیه) بیه فا یله 70

ارزیابی اثرای محافظتی رزوراترول الر برابر انفیارکتوم

ساعک بیا تنرییق زیرجلیدی بیا الز  55 mg/kgو نرمیال

حاال میوکارال ایعیاال شیدپ الر اثیر رزوراتیرول الر میوش

فاقی بیه میدی 14

ندارال .بنابرای

حرایی طراحی گرالید.

سالی ( )34 ml/kgرا از راپ الای

روز الریافییک کییرال ( .)Li et al., 2006گییروپ چهییارم
( )RES+ISOاینوپروترنییول ( )55 mg/kgرا بییه فا ییله

مواد و روشها

 70ساعک الر روزهای  3و  7از راپ تنریق زیرجلیدی و

مطالعه حایر از نوع تعربی آزمایشیگاهی بیوالپ و الر

رزوراتییرول ( )74 mg/kgرا بییه مییدی  14روز از راپ

سییال  3191الر مرکیین تحضیضییای الانشییگاپ آزاال اسییالمی

الای

تبرین انعام شد .الر ای مطالعه کلیه مالحظای ایالقی و

 70ساعک پس از آیری تیاار موشها وزنکشی شیدپ

پروتک های کار روی حیوانای آزمایشگاهی مورال تائیید

و ناونه یون جهک ارزیابی بیومارکرهیای قلیب شیام

کایته نظاری بر حضوق حیوانای آزمایشگاهی بوال.

کراتی کیناز )CK-MB( MB-و یکتای الهییدرو ناز از

فاقی الریافک کرال.

بییرای انعییام ای ی مطالعییه از تعییداال  04سییر مییوش

سینوم پشک کرپ چشم ( )Retro-orbital plexusاییذ

حرایی نیر نی اال ویسیتار بیا وزن  744±75گیرم و الر

گرالید .ناونههای یون با سیرعک  0444الور الر القیضیه

محدوالپ سنی  6-2هفته اسیتفاالپ شید .شیرایط تغذییه و

به مدی  34القیضه سانتریفیو شد و اندازپگیری مارکرهیا

نگهالاری برای تاام گروپ هیا یکسیان و بیه یوری 37

به روش اسپکتروفتومتری با استفاالپ از کیکهای تعارتی

ساعک روشنایی/تاریکی و المای  73±7الرجه سلسیوم

( )Randox Laboratories Ltd, UKانعام شد.

بیوال .جیییرپ لییذایی یکسیان و آب نییین بییهطییور آزاال الر

سپس هاه موشها هیمزمیان بیا ایعیاال الررفتگیی الر

هفته عاالی به شیرایط

مهیرپهیای گیرالن ( )Cervical dislocationبیه راحتیی

شروع شد .هاه تیاارها بیی سیاعای 3

کشته شدند .قلب موشها جدا و وزن آنها انیدازپگرفتیه

السترم قرار گرفته و پس از ی
جدید آزمای

تا  6بعد از ظهر اجرا شد.

شد .بیرای تعییی وییعیک آنتییاکسییدانی قسیاتی از

موشها بهطور تااالفی به  0گروپ مساوی تضسیم شدند.

علله قلب سریعاً جدا و الر سالی بسیار سیرال شستشیو

گروپ اول ( )Controlبه عنوان شیاهد الر نظیر گرفتیه

و هاو نای  %34الر  )w/v( %3/35کلرور پتاسییم تهییه

شد و نرمال سالی را به مینان  34 ml/kgبه شک الای

شد .هاو نای با سرعک  2444الور الر القیضه و به مدی
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 34القیضه الر المای  0الرجه سانتیگراال سانتریفیو شدپ و
محلول رویی جهک سنع

مینان پراکسیداسیون لیپیدی

اندازپگیری گرالید .مضیاالیر بیه

 515 nmالر مضاب بالن

وری نانومول بر 344گرم بافک بیان شدند.

از طریق انیدازپگییری مضیدار میالونالیآلدئیید (MDA

فعالیک سوپراکسید الیساوتاز توسط روش نیشیکیای و

; )malondialdehydeو هادنییی بییرای انییدازپگیییری

هاکاران تعییی گرالیید ( .)Nishikimi et al., 1972الر

فعالییییک آنییینیمهیییای آنتییییاکسییییدانی سوپراکسیییید

حییدوال  5میکروگییرم از پییروتیی هییای تییام هییر یی

از

الیسیاوتاز ) )superoxide dismutase; SODکاتیایز

هاو نایهای قلب با بافر پیروفسیفای سیدیم فنیازی

( )catalase; CATو گلوتیییاتیون پراکسییییداز (GPX

متوسییییولفای ( )phenazine methosulfate; PMTو

; )glutathione peroxidaseمورال استفاالپ قرار گرفک.

نیتییرو-بلییو تترازولیییوم ( ;Nitro-blue Tertazolium

فعالیک آننیمهای آنتیاکسیدانی مورال مطالعه و میینان

 )NBTمخلییییو گرالییییید .واکیییین

بییییا افیییینوالن

الینوکلیوتییید (Nicotinamide-

 MDAبییا اسییتفاالپ از کیییکهییای تعییاری موجییوال

نیکییوتی آمیییدآالنییی

( Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute,

 )adenine dinucleotide; NADHآلیاز شید .مخلیو
الر المای  14الرجه سلسیوم به میدی  94ثانییه

 )Nanjing, Chinaو طبیق السیتورالعا شیرکک تولیید

واکن

کنندپ کیک انعام شد .مضیدار  MDAبیافتی بیه یوری

انکوبه و با افنوالن  3میلی لیتیر اسیید اسیتی

گالسییال

گرالید .شدی جذب مخلیو رنگینای تشیکی

نانومول مالونالیآلدئید ( )nmolالر میلیگرم پیروتیی و

متوق

فعالیک آنتیاکسیدانی به وری واحدهای قرارالاالی الر

شدپ الر  564nmاندازپگیری شد .هیر واحید از فعالییک

میلیگرم پروتیی عنوان گرالید.

سوپراکسید الیساوتاز به وری للظک آننیم مورال نیاز
برای ماانعک از تولید رن

پراکسیداسیون چربی الر علله قلیب بیا روش رنی

تیا  54الر ید الر  3القیضیه

سیینعی ( )colorimetricallyبییه وسیییله انییدازپگیییری

تحک شرایط مطالعه تعیی گرالید.

)thiobarbituric acid reacting substances( TBARS

فعالیییک کاتییایز توسییط روش کالیبییورن و بییر اسییام

طبق روش فراگا و هاکاران ( )3955انعام شد ( Fraga

تعنیه پراکسیید هییدرو ن الر  704nmمیورال سینع

.)et al., 1988

قییرار گرفییک ( .)Claiborne 1985بییه طییور یال ییه

بهطور یال یه 4/3 :میلیی لیتیر هاو نیای بیافتی بیا 7
میلییییلیتیییر معیییر

مخلو مورال سنع

متشیک از  3/95میلیی لیتیر بیافر

((Thiobarbituric acid)TBA-

فسییفای ( 3 )4/45 M, pH= 2میلییی لیتییر پرکسییید

4/75 TBA %12( trichloroacetic acid)TCA-Hcl

هیدرو ن ( )4/439 Mو  4/45میلیی لیتیر )%34( PMS

مول  HCLو  TCA %35بیه نسیبک  )3:3:3مخلیو و

الر حعم نهایی  1میلی لیتر بوال .تغیییرای الر جیذب الر

پس از  35القیضه قرارگیری الر ب ماری جیوش ینی

 704nmاندازپ گییری شید .الر نهاییک نتیعیه بیه شیک

گرالید و الر  1544 gبه مدی  34القیضیه الر المیای اتیاق

"فعالیک کاتایز الر القیضه" محاسبه گرالید.

سانتریفیو شد .شدی جذب محلیول روییی شیفا

الر
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فعالیییک گلوتییاتیون پراکسیییداز بییا اسییتفاالپ از روش

بافک قلب موشها الر فرمالی بافری  34الر ید پاییدار

روتیرو و هاکیاران ( )Rotruck et al., 1973و بیر

شد و از ناونههای پایدار شدپ الر فرمالی بیا اسیتفاالپ از

اسام واکن

ذی مورال سنع

شیوپهای رایج پاسا بافک و تهییه مضیاطد هیسیتولو ی

قرار گرفک.

( → 2H2O +گلوتییاتیون احیییا ) H2O2 + 2GSH

برش هایی با یخامک  5میکرون و رن

آمینی معایول

(گلوتاتیون اکسید)GSSG

هااتوکسییییلی  -ائیییوزی تهییییه شییید .مشیییاهدای

گلوتاتیون پراکسیداز الر هاو نای بیافتی گلوتیاتیون را

میکروسییکوپی بییا بنرگناییایی  ×344و الر  5میییدان

اکسیدپ کرالپ که به طور هم زمان پراکسید هییدرو ن بیه

میکروسییکوپی از هییر بییرش بییهطییور تاییاالفی بییا

پس از  34القیضه توسیط

میکروسیکو

نیوری میدل ECLIPSE E200( Nikon

و گلوتیاتیون باقیاانیدپ

سایک کشور اپ ) انعام شد.

آب احیا میگرالال .ای واکن
تری کلرواسیتی

اسیید متوقی

توسیییط محلیییول الیتییییوبیس نیتروبننوئیی ی

اسیییید

( )Dithiobis nitrobenzoic acid; DTNBمعدالاً فعیال
گرالیدپ و منعر به تشکی ترکیب رنگی میگرالال کیه بیا
اسپکتروفتومتر الر  074nmاندازپگیری میشوال .مخلیو
واکن گر متشک از  4/7میلی لیتر اتیل الیآمیی تتیرا-
اسیتی

اسیید ( ;ethylenediamine tetra-acetic acid

 4/3 4/5mM )EDTAمیلیلیتر آزید سیدیم ( sodium

تحلیل آماری دادهها
برای تحلی الاالپها از نیرمافینار  SPSS-17اسیتفاالپ شید.
الاالپهای بهالسک آمدپ کاّی بیه یوری مییانگی ±انحیرا
معیار ( )mean±SDارائه و ایتال

معنییالار بیی گیروپهیا

توسط آزمون آماری آنالین واریانس ی طرفه ( )ANOVAو
آزمون تعضیبی توکی ( )tukeyمورال بررسی قیرار گرفیک .الر
مورال الاالپهای هیستوپاتولو ی برای مضایسه نتایج الرجهبنیدی
شدپ آسیب بافک قلیب اییتال

معنییالاری توسیط آزمیون

 4/3 34mM )azideمیلیییلیتییر پراکسییید هیییدرو ن

ناپیارامتری کروسیکال والییس ( )kruskal-wallisو سیپس

 7/5mMو  4/7میلیلیتر هاو نای بوال که الر  12الرجیه

آزمییون یییو م ی -ویتنییی ( )mann-whitney u testبییرای

بیا

ارزیییابی مضایسییهای الو بییه الو مییورال اسییتفاالپ قییرار گرفییک.

سانتیگراال به مدی  34القیضه انکوبه گرالیید .واکین
افنوالن  4/5میلی لیتر تری کلرواستی
متوق

اسیید  34الر ید

ایتالفای الر سطح  p<4/45معنیالار تلضی شدند.

و لولههیا بیا  7444الور الر القیضیه بیه میدی 35

القیضه سانتریفیو شدند 1 .میلی لیتر الی سدیم هیدرو ن

یافتهها

 4/5 mMو  4/3میلیییلیتییر  4/40 DTNBالر یید بییه

تاثیر اینوپروترنول و رزوراترول بیر وزن بیدن و وزن

حا یله الر

قلب موشهای حرایی مورال مطالعه الر جدول  3نشان

 074nmاندازپگیری شد .فعالیک گلوتاتیون پراکسیداز به

معنیالاری از لحیا وزن بیدن

محلول شناور افنوالپ شد و بالفا یله رنی

وری میلی گرم پروتیی /القیضیه/میکرومول گلوتیاتیون

رن

بی گروپهای مورال مطالعه وجوال نداشیک هرچنید کیه
کاه

اکسید بیان گرالید.
آسیبشناسی بافتی قلب موشهای مورال آزمیای

الاالپ شدپ اسک .ایتال

بیا

آمینی هااتوکسیلی -ائوزی انعام شد .قسیاتی از

انید و لیرمعنییالار الر وزن بیدن میوشهیای

گروپ تیاار با اینوپروترنول مشاهدپ شد.

دوره  ،8شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 3313

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

موشها را الر مضایسه بیا گیروپ تیایار بیا اینوپروترنیول

تیاار با اینوپروترنول بیهطیور معنییالاری وزن قلیب
موشها را الر مضایسه بیا گیروپهیای شیاهد و تیایار بیا
رزوراترول افینای

الاال (.)p<4/45

بهطور معنیالاری کاه

الاال ( .)p<4/43الر گیروپ تیایار بیا

اینوپروترنول بهعالوپ رزوراترول رزوراترول وزن قلب
جدول  -1تاثیر رزوراترول بر وزن بدن و وزن قلب در موشهای صحرایی مورد مطالعه
وزن بدن

گروهها

وزن قلب ()gr

()gr

گروپ شاهد

745/97±5/95

4/751±4/470

گروپ تیاار با رزوراترول

737/05±34/56

4/752±4/472

گروپ تیاار با اینوپروترنول

743/21±6/07

a

4/035±4/415

گروپ تیاار با اینوپروترنول بهعالوپ رزوراترول

746/50±5/17

b

مضاالیر به وری میانگی  ±انحرا

4/133±4/475

معیار برای  34سر موش حرایی الر هر گروپ ارائه شدپ اسک.

 :aالارای ایتال

معنیالار الر مضایسه با گروپ شاهد (.)p<4/43

 :bالارای ایتال

معنیالار الر مضایسه با گروپ تیاار با اینوپروترنول (.)p<4/45

تاثیر اینوپروترنول و رزوراترول بر آننیمهیای میارکر

الر مضایسه با گروپ شاهد ایعاال شد ( )p<4/43الر حالی

سرمی قلب موشهای حرایی مورال مطالعه الر جیدول

که تیاار با رزوراترول مضاالیر افینای

یافتیه مارکرهیای

 7نشان الاالپ شدپ اسک .الر گروپ تیاار با اینوپروترنیول

سییرمی مییذکور را بییهطییور معنیییالاری کییاه

افنای

معنیالاری الر مضاالیر سرمی کیراتی

کینیازMB-

الاال

(.)p<4/43

( )creatine kinase-MBو یکتای الهییدرو ناز ()LDH
جدول  -2تاثیر رزوراترول بر آنزیمهای مارکر سرمی قلب در موشهای صحرایی مورد مطالعه
گروهها

الکتات دهیدروژناز ()IU/L

کراتین کیناز)IU/L( MB-

گروپ شاهد

755/51±11/26

55/97±5/60

گروپ تیاار با رزوراترول

723/67±16/05

52/06±6/35

گروپ تیاار با اینوپروترنول

631/07±62/27a

707/15±77/30a

گروپ تیاار با اینوپروترنول بهعالوپ رزوراترول

093/25±55/61b

350/77±35/29b

مضاالیر به وری میانگی  ±انحرا

معیار برای  34سر موش حرایی الر هر گروپ ارائه شدپ اسک.

 :aالارای ایتال

معنیالار الر مضایسه با گروپ شاهد (.)p<4/43

 :bالارای ایتال

معنیالار الر مضایسه با گروپ تیاار با اینوپروترنول (.)p<4/45

فعالیک آننیمهای آنتیاکسیدانی  CAT SODو  GPxو

قلب موشهای حرایی گروپ تیایار بیا اینوپروترنیول

 MDAالر جییدول  1نشییان الاالپ شییدپ اسییک .فعالیییک

کاه

معنییالاری الر مضایسیه بیا گیروپ شیاهد الاشیک

آننیمهای آنتیاکسیدانی  CAT SODو  GPxالر بافیک

( .)p<4/43عالوپ بر ای

افینای

معنییالاری الر سیطح
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 MDAبهعنوان شایص اسیترم اکسییداتیو الر بافیک

معنیالاری را الر فعالیک آننیمهای آنتیاکسییدانی SOD

قلب موشهای حرایی گروپ تیایار بیا اینوپروترنیول

 CATو  GPxالر مضایسه با گروپ تیاار با اینوپروترنیول

مشاهدپ شد ( .)p<4/43موشهای حرایی گروپ تیایار

ایعاال کرال ( .)p<4/45هادنی الر ای گیروپ الرمیان بیا

با رزوراترول که تنها رزوراترول را الریافک کرالپ بوالند

رزوراتییرول باعییث افیینای

معنیییالار مییینان  MDAالر

تغییر قاب توجهی الر فعالیک آننیمهیای آنتییاکسییدانی

بافک قلب موشهای حرایی الر مضایسه با گروپ تیایار

قلییب نشییان نداالنیید .الر گییروپ تیاییار بییا اینوپروترنییول

با اینوپروترنول شد (.)p<4/45

بییهعییالوپ رزوراتییرول الرمییان بییا رزوراتییرول افیینای
جدول  -3تاثیر رزوراترول بر آنتیاکسیدانهای قلب در موشهای صحرایی مورد مطالعه
گروهها

مالوندیآلدئید
)(nmol/mg protein

سوپراکسید دیسموتاز
)(U/mg protein

کاتاالز
consumed/mg
)protein

گلوتاتیون پراکسیداز

(μmol of H2O2

oxidized/mg
)protein

(μmol of glutathione

گروپ شاهد

6/92±3/13

5/27±4/57

36/12±4/20

7/14±4/37

گروپ تیاار با رزوراترول

6/55±3/72

5/60±4/29

35/20±4/57

7/03±4/35

گروپ تیاار با اینوپروترنول

33/36±7/34a

5/73±4/51a

34/31±4/57a

3/55±4/33a

5/37±3/55b

2/30±4/62b

31/65±4/69b

7/30±4/39b

گروپ تیاار با اینوپروترنول
بهعالوپ رزوراترول
مضاالیر به وری میانگی  ±انحرا

:a

الارای ایتال

 :bالارای ایتال

معیار برای  34سر موش حرایی الر هر گروپ ارائه شدپ اسک.

معنیالار الر مضایسه با گروپ شاهد (.)p<0/01
معنیالار الر مضایسه با گروپ تیاار با اینوپروترنول (.)p<0/05

الر آسیبشناسی بیافتی هایانطیوریکیه الر شیک 3

آماسیی نشیک گلبیولهیای قرمین ییون و االم بینیابینی

نشان الاالپ شدپ اسک سایتار بافتی قلب الر میوشهیای

مشاهدپ شد (شک  .)1الر گروپ تیاار بیا اینوپروترنیول

حرایی گروپ شاهد طبیعی و سالم بوال .تغییر پاتولو ی

بهعالوپ رزوراترول الرمان با رزوراترول بیهطیور قابی

یا ی نین الر بافک قلیب میوشهیای یحرایی گیروپ

تییوجهی باعییث کییاه

تیاار با رزوراترول مشاهدپ نشد بهطیوریکیه سیایتار

نکیروز و ارتشیاو لکوسیییکهیا الر بافییک علیله قلییب

بافتی قلب الر ای گروپ شبیه گروپ شاهد کامالً طبیعیی

موشهای حرایی شید و تنهیا آسییب قابی مشیاهدپ

به نظر میرسید (شیک  .)7الر بافیک قلیب میوشهیای

حلور االم بینابینی مالیم و واکوئویسییون میوسییکهیا

حرایی گروپ تیاار با اینوپروترنول تغییرای ال نراتییو
و نکروز تارهیای علیالنی قلیب ارتشیاو سیلولهیای

تغییییرای پاتولوزیی

بهیاوص الر نواحی آندوکارال بوال (شک .)0

از جالییه
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شکل  -1نمای ریزبینی از بافت قلب یک موش صحرایی از گروه

شکل  -3نمای ریزبینی از بافت قلب یک موش صحرایی از گروه تیمار

شاهد :بافت قلب سالم و بدون تغییر پاتولوژیک است (رنگآمیزی

با ایزوپروترنول :تغییرات دژنراتیو و نکروز تارهای عضالنی قلب،

هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی .)×04

ارتشاح سلولهای آماسی ،نشت گلبولهای قرمز خون و ادم بینابینی
مشاهده میشود (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی
.)×144

شکل  -2نمای ریزبینی از بافت قلب یک موش صحرایی از گروه

شکل  -0نمای ریزبینی از بافت قلب یک موش صحرایی از گروه تیمار

تیمار با رزوراترول :تغییر پاتولوژی خاصی در بافت قلب مشاهده

با ایزوپروترنول بهعالوه رزوراترول :ادم بینابینی و واکوئوالسیون

نمیشود (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی .)×04

میوسیتها قابل مشاهده است (رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،
درشتنمایی .)×04

بحث و نتیجهگیری

اینوپروترنول وزن قلب به طور معنیالاری افنای

ایسیییکای ناشیییی از اینوپروترنیییول الر حیوانیییای
آزمایشگاهی نین هاانند انسیان مییتوانید بیه اییتالیی
متابولی

و مورفولو ی

پییدا

کرال الر حیالی کیه تغیییری الر وزن بیدن حا ی نشید.
افنای

مشاهدپ شدپ الر وزن بدن ماک اسیک مربیو

متعدالی منعر شوال (Karthick

به تغیییرای االمیاتوز و آماسیی الر فلیاهای مییانبیافتی

 .)et al., 2006الر مطالعییه حایییر متعاقییب تیاییار بییا

علییله قلییب باشیید (.)Upaganlawar et al., 2009

مطالعه اثرات محافظتی رزوراترول بر انفارکتوس تجربی میوکارد ایجاد شده...

مشخص شدپ اسک که ی

الر د افینای
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الر محتیوای

مایعای میانبافتی قلیب مییتوانید منعیر بیه کیاه

الپ

اسیک ( .)Su et al., 2006; Collodel et al., 2011الر
ای رابطه الر بررسی حایر مشخص شید کیه کیاه

الر دی عالکرال علله قلب شوال ( Laine and Allen,

فعالیییک آنیینیمهییای سوپراکسییید الیسییاوتاز کاتییایز و

وزن قلیب

گلوتییاتیون پراکسیییداز الر مییوشهییای تیاییار شییدپ بییا

 .)1991الرمان با رزوراترول ماند از افینای

ناشی از اینوپروترنول شید کیه ایی مییتوانید بیهاللیی
کاه

تغیییرای آماسیی و االم الر بافیک قلیب باشید و

اینوپروترنییول بییهطییور معنیییالاری توسییط رزوراتییرول
افنای

یافک .الر مطالعای انعام شدپ توسیط  Mokniو

حاکی از آن اسک که رزوراترول علله قلب را الر برابیر

هاکاران الر سال  7431نین اثرای محافظتی رزوراتیرول

ایسکای محافظک میکند.

بر آسیب ایسکای-بازیونرسانی قلب از طرییق تعیدی

تارهیای علیالنی قلیب الارای آنینیمهیای شایایی

فعالیک آننیمهای آنتیاکسیدان بیه اثبیای رسییدپ اسیک

کینییازMB-

( .)Mokni et al., 2013ای نتیایج نشیان مییالهید کیه

هادییون یکتییای الهیییدرو ناز و کییراتی

هستند .الر مطالعه حایر اینوپروترنیول باعیث افینای

رزوراتییرول میییتوانیید سیسییتم تییدافعی آنتیییاکسیییدانی

معنیالار فعالیک آننیمهای مذکور شد .الر هیر یوری

میوکارال را علیه استرم اکسیداتیو تضویک کند .هادنی

الرمان با رزوراترول بهطور معنییالاری میاند از افینای

نشان الاالپ شدپ اسک که پراکسیداسیون لیپیدی با شیدی

ای آننیمها الر اثر اینوپروترنول شد که نشیان مییالهید

آسیب لشاهای سلولی تارهای علالنی قلب و لیرفعال

رزوراترول آسیب علله قلب ناشی از اینوپروترنیول را

میباشد ( Karthikeyan et al.,

کاه

میالهد.

شدن آننیمها الر ارتبا

 .)2007مالونالیآلدئید محایول نهیایی پراکسیداسییون

مطالعای قبلیی نشیان الاالپ اسیک کیه اینوپروترنیول
باعث استرم اکسیداتیو شدید الر علله قلب موشهای
یحرایی مییشیوال ( .)Rathore et al., 1998الر ایی

چربی بیوالپ و افینای
راالیکالهای آزاال و کاه

آن ماکی اسیک الر اثیر تولیید
فعالیک آنتیاکسیدانها باشید

( .)Zhou et al., 2006الر مطالعای پیشیی

االعیا شیدپ

گونههای فعال اکسیی ن ییا تخلییه آنتیی-

اسک که انفارکتوم قلبیی الر اثیر اینوپروترنیول الر اثیر

اکسیدانها ماک اسک باعث الضا استرم اکسییداتیو و

پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از راالیکالها اتفاق مییفتید

به موجب آن افارکتوم میوکارال گرالال ( Sawyer et al.,

(.)Zhou et al., 2006

راستا افنای

یافته مالون-

 .)2002آننیمهای پیا کننیدپ راالیکیالهیای آزاال نظییر

الر ای مطالعه رزوراترول مضاالیر افنای

سوپراکسید الیساوتاز کاتایز و گلوتاتیون پراکسیداز بیا

الیآلدئید ناشی از اینوپروترنول را کیاه

پاکسازی راالیکالهای اکسی ن ماننید ییون سوپراکسیید

مضییاالیر مییالونالیآلدئییید الر قلییب بعیید از الرمییان بییا

پراکسید هیدرو ن و ماانعیک از تشیکی راالیکیالهیای

فعالیک آننیمهای

هیدروکسییی

رزوراترول ماک اسک الر اثر افنای

الاال .کیاه

سیسییتم تییدافعی ا ییلی علیییه اسییترم

سوپراکسید الیساوتاز کاتیایز و گلوتیاتیون پراکسییداز

اکسیداتیو هستند ( .)Sawyer et al., 2002الر مطالعیای

باشد .امکان الارال که راالیکالهای آزاال الضا شیدپ توسیط

اثرای آنتیاکسیدانی رزوراترول نشیان الاالپ شیدپ

اینوپروترنول بهطور موثر توسط ای آننیمها پاکسیازی

پیشی
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شدپ باشد که ای یوال اثرای محافظتی رزوراترول را الر
آسیب ایسکای

میوکارال ناشی از اینوپروترنول را میی-

رساند.

انفارکتوم قلبیی تو ییه و بیه عنیوان یی

منبید قابی

السترم با یا یک آنتیاکسیدانی بیهطیور هیمزمیان بیا
سایر الاروها مورال استفاالپ قرار گیرال.

الر بررسی حایر بافک علله قلب موشهیای تیایار
شدپ با اینوپروترنول تغییرای پاتولو یی

ای که آیا رزوراترول باعث کاه

اثرای الرمانی سایر

گسیترالپای از

الاروهای مارفی الر موارال انفارکتوم قلبی میشیوال ییا

جاله نکروز کاالیومیوسیکها االم بینابینی ییونرینی و

ییر الر ای مطالعه نامشیخص مانیدپ و امکیان مضایسیه

ارتشاو لکوسیکهیا را نشیان الاال کیه حیاکی از آسییب

تاثیر ای ماالپ با سیایر ترکیبیای الر میوارالی کیه الچیار

شدید میوکارال میباشد .الر هر وری رزوراتیرول بیه-

سییکته قلبییی هسییتند فییراهم نشییدپ اسییک .هییمچنییی
رزوراتیرول مکیان و

طییور قاب ی تییوجهی از آسیییب علییله قلییب ناشییی از

چگونگی تاثیر الزهیای مختلی

اینوپروترنییول جلییوگیری کییرال .اییی یافتییههییا اثییرای

مکانیسم یا مکانیسم هیای مولکیولی و سیلولی میثثر الر

محافظک از قلبی رزوراترول را بیشتر میورال تاییید قیرار

عالکرال فارمیاکولو یکی آن ناشینایته مانیدپ و نییاز بیه

میالهد.

مطالعای آتی و گسترالپتری الارال.

با توجه به معاوعه فوقالذّکر رزوراترول با اسیتفاالپ
از یییواص آنتیییاکسیییدانی یییوال علییله قلییب مییوش

سپاسگزاری

حرایی را الر برابر استرم اکسییداتیو ناشیی از اثیرای

ای مضاله از طیرو تحضیضیاتی کیه بیا بوالجیه پ وهشیی و

پیس

حاایک مالی الانشیگاپ آزاال اسیالمی واحید تبریین بیه انعیام

از انعام کارآزمایی های شاهدار اتفاقی و حایول نتیایج

رسیدپ اسک اسیتخرا شیدپ اسیک .بدینوسییله از معاونیک

ایسکای

اینوپروترنول محافظک میکند .بنابرای

مثبک رزوراترول میتواند الر پیشیگیری از آسییبهیای
اکسیداتیو میوکارال ناشی از ایسیکای الر بیایاران الچیار
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