دوره  ،11شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 1316

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

مطالعه تاثیر عصاره اتانولی کلم بروکلی بر استرس اکسیداتیو القاءشده توسط استامینوفن در
کلیه موش صحرایی
حسین جدی ،1داریوش

مهاجری*2

 -1دانشآموخته دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2استاد گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتdaryoushmohajeri@yahoo.com :

(دریافت مقاله 59/12/22 :پذیرش نهایی)59/9/4 :

چکیده
مصرف مقادیر زیاد استامینوفن باعث آسیب کلیوی میشود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی تعیین اثرات محافظتی عصاره اتاانولی کلام
بروکلی در مقابل آسیب ایجادشده توسط استامینوفن در بافت کلیه موش صحرایی بود .موشهای صحرایی نر ویستار بهطور تصاادفی
در  4گروه  8سَری توزیع گردیدند .گروه  1بهعنوان شاهد ،نرمال سالین ( )11 ml/kgو گروه  2عصاره الکلای کلام بروکلای

(mg/kg

 )211را با تزریق داخل صفاقی بهطور یکروز در میان ،در مدت  14روز دریافت کردند .گروه  3استامینوفن را باهصاورت تاکدوز
( )051 mg/kgبا تزریق داخل صفاقی دریافت کرد .گروه  4پس از دریافت تکدوز استامینوفن ( )051 mg/kgبا تزریق داخل صفاقی،
عصاره الکلی کلم بروکلی را مشابه گروه  2دریافت کرد .در پایان دوره آزمایش ،سطح سرمی اوره ،اساید اوریاک و کاراتینین ماورد
سنجش قرار گرفت .آسیبشناسی بافتی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیبهای کلیه انجام گردید .ماحصل پراکسیداسیون لیپیدی
(مالوندیآلدئید) ،فعالیت سوپرا کسید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز جهت ارزیابی استرس اکسایداتیو
در هموژنات بافت کلیه مورد سنجش قرار گرفت .عصاره اتانولی کلم بروکلی در موشهای تیمارشده با استامینوفن بهطور معنایداری
مقادیر سرمی اوره ،اسید اوریک و کراتینین و میزان پراکسیداسیون لیپیدی بافت کلیه را کااهش و ساطوآ آنتایاکسایدانهاای آن را
افزایش داد .در آسیبشناسی بافتی ،عصاره اتانولی کلم بروکلی ،جراحات کلیوی موشها را بهبود بخشید .یافتههاای بررسای حا ار
نشان داد که عصاره اتانولی کلم بروکلی دارای اثرات حفاظتی در برابر سمیّت کلیوی استامینوفن بوده و اثرات محافظتی فوق ممکان
است با خواص آنتیاکسیدانی و پاکسازی رادیکالهای آزاد توسط عصاره مرتبط باشد.
کلیدواژهها :کلم بروکلی ،استرس اکسیداتیو ،استامینوفن ،کلیه ،موش صحرایی.
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جددن

مقدمه

 Brassicaنظیددر بروه ددی ( ،)broccoliگددده ددم

استامینوفن بهعنوان پرمصرفترین داروی ضدد درد

( ،)cauliflowerه ددم پددی ( )kaleو ه ددم بروهسدددد

نکدروز شددید ه یده شدده و بده

( )brussels sproutsدارای اثرات محافظتی ارزشدمند و

نارسایی ه یوی منجر میگردد .مکانیسمهای آسیب ه یه

مهم در برابدر بیمداریهدا هسدتند ( Verhoeven et al.,

توسط استامینوفن بهخدوبی شدناخته نشدده اسدت ،ولدی

 .)1997این گیاهان حاوی مقادیر زیادی ایزوتیوسدیانات

تخ یه گ وتداتیون احیدا( ( ،)Glutathione; GSHاتصدال

(اغ ب بهشکد پیشسازهای گ وهوزینوالت) هستند هده

هوواالن به پروتئینها ،تولیدد گوندههدای فادال اهسدی ن

باضی از آنها (بهعنوان مثدال سدولفورافان یدا  -4متیدد

( )Reactive oxygen species; ROSو نیتریک اهسید و

سولفینید بوتید ایزوتیوسیانات) القا(هنندههای قدرتمندد

پراهسیداسددیون لیپیدددی مهددمتددرین عوامددد دخیددد در

آنددزیمهددای فدداز  2هسددتند ( .)Fahey et al., 1997از

مکانیسم آسیب ه یه توسط استامینوفن ق مداد شدهاند و

آنجددائیهدده بروه ددی ( Brassica oleracea L. var.

نشان داده شده است هه عوامد آنتدیاهسدیدان در برابدر

 )italicaحاوی تنوعی از پ یفندها میباشدد ،لدذا منبدس

نفروتوهسیسیتی این دارو نقش محافظتی دارندد ( Parra

بسیار خوبی از ترهیبات الزم برای سالمتی بدن به شمار

.)et al., 2003

میرود ( .)Moreno et al., 2006اثدرات مفیدد بروه دی

در دوزهای باال باعد

اگرچه عوامد دارویی متنوعی بدرای درمدان اندوا

احتماالً به خواص آنتیاهسیدانی مسدتقیم و غیرمسدتقیم

بیماری ها وجود دارد ،لکن اغ ب بیماران قادر به تحمدد

آن مربدوط مدیشدود ( .)Finley et al., 2005همچندین

اثرات جانبی داروهای شیمیایی نیستند و از سوی دیگدر

بروه ی حاوی سایر ترهیبات محافظ نظیر بتدا-هداروتن،

اهثر گیاهان اثرات جانبی بسیار اندهی در بیماران بهجای

ویتامین  Cو ویتامین  Eاست هه در هداهش گوندههدای

میگذارند .میوههدا و سدبزیجات منبدس بسدیار خدوبی از

فادال اهسدی ن مدوثر هسدتند ( Chiu and Houghton,

آنتیاهسیدانهای طبیای در رژیم غدذایی انسدان هسدتند

 .)2005بروه ی اثرات آنتیاهسیدانی و محافظتی خود را

هدده شددامد ترهیبددات آنتددیاهسددیدانی متنددوعی ازجم دده

در مقابد بسیاری از بیماریها ازجم ه پارهینسون ( Han

هارتنوئیدها ،ویتامینها ،فالوونوئیددها و سدایر ترهیبدات

 ،)et al., 2007سددرطان پسددتان ( Singletary and

فنولیک ،گ وتاتیون و متابولیتهای درونزاد میباشند هده

 ،)MacDonald, 2000سدرطان مثانده ( Zhang et al.,

بدن را در مقابد رادیکالهای آزاد مضر محافظدت مدی-

 ،)2006سددرطان پروسددتات (،)Canene et al., 2007

هنند ( .)Larson, 1988این آنتیاهسیدانها به شددت بدا

سرطان ریه ( ،)Ritz et al., 2007سرطان ه یه ( Bosetti

هاهش خطر ابتال به بیماریهای مدزمن نظیدر اخدتالالت

 ،)et al., 2007سدرطان هبدد (،)Kensler et al., 2005

ق بی-عروقدی ،سدرطان ،دیابدت ،آلزایمدر ،هاتاراهدت و

سدرطان پوسدت ( ،)Talalay et al., 2007آسدیب مزدز

عوارض ناشی از ههولت در ارتباط هستند ( Zhang and

( )Zhao et al., 2007و فزونددی ه سددترول خددون

 .)Hamauzu, 2004سدبزیجات چ یپدائی ( cruciferous

( )Murashima et al., 2004نشان داده است.

 )vegetablesمتا ق به خانواده  cruciferaeبه خصوص
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با توجه به مجموعه فوقالذهر در مورد اثرات مفیدد

 12ساعت و در قفد هدای جداگانده نگدهداری شددند.

بروه ی ،این گیاه احتماالً توانایی آن را خواهد داشت هه

تزذیه موش ها با استفاده از پ ت آماده صورت گرفدت و

بتواند ه یهها را از آسیب ناشی از تدنشهدای اهسایشدی

آب نیز بهطور دائم در اختیار آنها قدرار گرفدت .پد

از

القددا(شددده توسددط اسددتامینوفن محافظددت هنددد .در هددر

عادت به محیط جدید ،موشها بدهطدور تصدادفی بده 4

صورت ،طدی بررسدی مندابس ،مطالادهای منتشرشدده در

گروه مساوی تقسیم شدند .گروه  1بهعنوان شاهد سالم،

رابطه با اثرات محافظتی عصاره اتانولی ه م بروه دی در

نرمال سالین را به میزان  12 ml/kgیکروز در میدان بده

برابر استرس اهسیداتیو القا(شده توسدط اسدتامینوفن در

شکد تزریق داخد صفاقی طدی  14روز دریافدت هدرد.

بافت ه یه موش صحرایی یافت نشدد .بندابراین ،مطالاده

گروه  2عصاره الک ی ه دم بروه دی ( )222 mg/kgرا از

حاضر برای اولین بار جهدت ارزیدابی اثدرات محدافظتی

راه تزریق داخد صفاقی یدکروز در میدان در مددت 14

عصاره اتانولی ه دم بروه دی در برابدر آسدیب ناشدی از

روز دریافت هرد .گروه  2استامینوفن را بهصورت تدک-

استرس اهسیداتیو القا(شده توسط اسدتامینوفن در بافدت

دوز ( )092 mg/kgاز راه تزریق داخد صدفاقی دریافدت

ه یه موش صحرایی انجام گردید.

هددرد .گددروه  4پدد

از دریافددت تددکدوز اسددتامینوفن

( )092 mg/kgاز راه تزریق داخد صفاقی ،عصاره الک ی

مواد و روشها

ه م بروه ی ( )222 mg/kgرا مشابه گدروه  2بدا تزریدق

طاارآ آزمااایش :مطالادده حاضددر از نددو تجربددی

داخد صدفاقی بدهطدور یدکروز در میدان طدی  14روز

آزمایشگاهی بوده و در محد مرهدز تحقیقدات دانشدگاه

دریافت هرد.
از خریدداری

آزاد اسالمی تبریز انجام شد .جهت انجام مطالاده تادداد

روش تهیه عصااره :ه دم بروه دی پد

 22سر موشهای صحرایی نر ن اد ویسدتار در محددوده

توسط گروه گیاهشناسدی دانشدکده هشداورزی دانشدگاه

وزنی  222±22گرم و سن  5-12هفته از مرهز پدرورش

آزاد اسالمی تبریز مورد تائید قرار گرفت .ه دم بروه دی

حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی تبریدز تهیده

پ

از شستشو توسط آب ،خشک گردیده و به قطادات

شدددد.در ایدددن مطالاددده ه یددده مالحظدددات اخالقدددی و

هوچک تقسیم شد .قطاات گیاه در محیط سایه در مدت

پروتکد های هار روی حیوانات آزمایشگاهی مورد تائیدد

 22روز خشک گردیده و هموژنیزه شد تا به شکد پودر

همیته نظارت بدر حقدوق حیواندات آزمایشدگاهی مرهدز

درآمد .عصاره اتانولی به روش سوهسد ه بدا اسدتفاده از

تحقیقات آزاد اسالمی تبریز ،مدّ نظر قرار گرفت.

 922می دیلیتددر اتددانول  59درجده بددرای  122گددرم وزن

از انتقال موشها به محد انجدام مطالاده ،بدهمنظدور

خشک ماده گیاهی تهیده شدد .عصداره در حمدام بخدار

پرهیز از استرس و سازگارشددن بدا محدیط ،هدی گونده

به صورت نیمهجامد تز یظ شد .دوز مصرف عصاره نیدز

آزمایشی به مدت یک هفته روی آنها صورت نگرفدت.

بر اساس مطالاه وادیول و گوری در سدال  2211تایدین

مددوشهددا در درجدده حددرارت  24درجدده سددانتیگددراد و

گردید (.)Vadivel and Gowry, 2011

پ

رطوبت نسبی هفتاد درصد و چرخه روشدنایی-تداریکی
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از

پراهسیداسیون چربدی در هبدد بدا روش رندج سدنجی

تجویز آخرین دوز دارو ،نمونه خون جهت اندازهگیدری

( )colorimetricallyبددهوسددی ه اندددازهگیددری TBARS

اوره ( ،)Fawcett and Scott, 1960اسددید اوریددک

( )thiobarbituric acid reacting substancesطبددق

( )Caraway, 1955و هراتینین سدرم ( ،)Teitz, 1987از

روش فراگا و همکاران در سال  1511انجام شد ( Fraga

سینوس پشت هره چشدم ( )retro-orbital plexusاخدذ

 .)et al., 1988بهطور خالصه 2/1 ،می یلیتدر هموژندات

گردید .سدرم نموندههدای خدون توسدط سدانتریفیوژ بدا

بافتی با  2می یلیتر مارف trichloroacetic ( TCA-Hcl

سدرعت  2922دور در دقیقده و بده مددت  19دقیقده در

acid( TBA-)acid

 20( )Thiobarbituricدرصددددد

دمای  22درجه سانتی گدراد جددا شدد .هدم زمدان همده

 2/29 ،TBAمول  HCLو  19درصد  ،TCAبده نسدبت

موشها با ایجاد دررفتگی در مهرههای گردن ( cervical

 )1:1:1مخ وط و پ

از  19دقیقه قرارگیری در بنماری

 )dislocationبهراحتی هشته شدند .ه یه چپ مدوشهدا

جوشان ،خنک گردید و در  2922 gبه مددت  12دقیقده

سددریااً خددارد و در سددالین بسددیار سددرد شستشددو و

در دمای اتاق سدانتریفیوژ شدد .شددت جدذب مح دول

هموژنددات  12درصددد در  1/19درصددد ( )w/vه ددرور

رویی شفاف در  929 nmدر مقابد بالنک انددازهگیدری

پتاسیم تهیده شدد .هموژندات بدا سدرعت  0222دور در

گردید .مقادیر به صورت نانومول بر 122گرم بافت بیدان

دقیقه و بهمدت  12دقیقه در دمای  4درجه سدانتیگدراد

شدند.

نمونهبرداری و روشهای تشخیصی 24 :ساعت پ

سانتریفیوژ شده و مح ول شناور ( )supernatantجهدت

فاالیدددت سوپراهسدددید دیسدددموتاز توسدددط روش

سدددنجش میدددزان پراهسیداسدددیون لیپیددددی ( Lipid

نیشیکیمی و همکاران تایین گردید ( Nishikimi et al.,

; ،)peroxidationسوپراهسددددید دیسددددموتاز

 .)1972در حدود  9میکروگرم از پروتئینهدای تدام هدر

( ،)Superoxide dismutase; SODهاتددداالز (CAT

یک از هموژناتهای ه یوی با بافر پیروفسدفات سددیم،

;) ،Catalaseگ وتددداتیون پراهسدددیداز ( Glutathione

فنازین متوسولفات

LPO

; )peroxidaseو گ وتدددددداتیون ردوهتدددددداز

( )phenazine methosulfate; PMTو نیتدددرو-ب دددو

( )Glutathione reductase; GRمددورد اسددتفاده قددرار

تترازولیوم ( )Nitro-blue Tertazolium; NBTمخ دوط

گرفت.

گردید .واهدنش بدا افدزودن نیکدوتینآمیدد-آدندین دی-

GPX

فاالیت آنزیمهای آنتیاهسیدانی مورد مطالاه و میزان

نوه ئوتیددد ( ;Nicotinamide-adenine dinucleotide

 MDAبا استفاده از هیتهای تجاری موجود ( Nanjing

 )NADHآغاز شد .مخ وط واهنش در دمدای  22درجده

Jiancheng Bioengineering Institute, Nanjing,
 )Chinaو طبق دستورالامد شرهت تولیدد هنندده هیدت

س سددیوس بدده مدددت  52ثانیدده انکوبدده و بددا افددزودن 1

انجددام شددد .مقدددار  MDAبددافتی بددهصددورت نددانومول
( )nmolمالوندیآلدئید در می یگرم پدروتئین و فاالیدت
آنتیاهسیدانی بهصورت واحدهای قراردادی در می یگرم
پروتئین عنوان گردید.
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می یلیتر اسید استیک گالسدیال متوقدگ گردیدد .شددت
جددذب مخ ددوط رنددجزای تشددکید شددده در 992nm
اندددازهگیددری شددد .هددر واحددد از فاالیددت سوپراهسددید
دیسموتاز بده صدورت غ ظدت آندزیم مدورد نیداز بدرای
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ممانات از تولید رنج تا  92درصدد در  1دقیقده ،تحدت

متوقگ و لولههدا بدا  2222دور در دقیقده بده مددت 19

شرایط مطالاه ،تایین گردید.

دقیقه سانتریفیوژ شدند 2 .می یلیتر دیسددیم هیددروژن

فاالیت هاتاالز توسط روش هالیبورنه در سدال  1519و

 2/1 mMو  2/1می ددیلیتددر  2/24 DTNBدرصددد بدده

بر اساس تجزیه پراهسدید هیددروژن در  ،242nmمدورد

مح ول شناور افزوده شد و بالفاصد ه رندج حاصد ه در

سددنجش قددرار گرفددت ( .)Claiborne, 1985بددهطددور

 422nmاندازهگیری شد .فاالیدت گ وتداتیون پراهسدیداز

خالصه ،مخ وط مورد سنجش متشکد از  1/59می یلیتر

به صورت می یگرم پروتئین/دقیقه/میکرومول گ وتداتیون

بافر فسفات ( 2/29 Mو  1 ،)pH= 0می یلیتدر پرهسدید

اهسید بیان گردید.

هیدددروژن ( )2/215 Mو  2/29می ددیلیتددر 12( PMS

فاالیددت گ وتدداتیون ردوهتدداز بددا اسددتفاده از روش

درصد) در حجم نهدایی  2می دیلیتدر بدود .تزییدرات در

مهنددداس و همکدداران ( )Mohandas et al., 1984بددر

جذب ،در  242nmاندازهگیری شد .در نهایت نتیجده بده

اساس واهنش ذید مورد سنجش قرار گرفت.

شکد "فاالیت هاتاالز در دقیقه" محاسبه گردید.
فاالیددت گ وتدداتیون پراهسددیداز بددا اسددتفاده از روش
روتددراو و همکدداران ( )Rotruck et al., 1973و بددر
اساس واهنش ذید مورد سنجش قرار گرفت.
H2O2+2GSH → 2H2O + GSSG

گ وتاتیون پراهسیداز ،در هموژنات بدافتی ،گ وتداتیون را
اهسیده هرده هه به طور همزمان پراهسدید هیددروژن بده
آب احیا( میگردد .این واهنش پ

NADPH + H+ + GSSG → NADP+ + 2GSH

در حضور گ وتاتیون ردوهتاز ،گ وتاتیون اهسید ،احیدا(
گردیده و همزمان NADPH ،به  NADP+اهسدیده مدی-
شود .فاالیت آنزیم در دمای اتاق و با ناپدید شدن میزان
 NADPHدر دقیقدده بددا اندددازهگیددری اسددپکتروفتومتری
هاهش جذب نوری در  ،242nmتایین گردید.
برای مطالاات هیستوپاتولوژی ،پ

از پایدارسازی ه یه

از  12دقیقه توسدط

چددپ در فرمددالین بددافری  12درصددد ،از بافددتهددای

تری ه رواستیک اسید متوقدگ و گ وتداتیون بداقیماندده

قالب گیریشده در پارافین ،مقاطس پیدرپی با ضخامت 9

نیتروبنزوئیدددک اسدددید

میکرون و رنج آمیزی مامول هماتوهسی ین-ائوزین تهیه

( )Dithiobis nitrobenzoic acid; DTNBمجدداً فادال

شد .مقاطس تهیهشده ،با میکروسکوپ نوری مدل نیکدون

گردیده و منجر به تشکید ترهیب رنگی میگردد هده بدا

( ،ECLIPSE, E200ساخت هشور ژاپن) مدورد مطالاده

اسپکتروفتومتر در  422nmاندازهگیری میشود .مخ دوط

قرار گرفتند .بررسی مقاطس آسدیبشناسدی توسدط یدک

واهنشگر متشکد از  2/2می یلیتدر اتدی ن دیآمدین تتدرا

مقیددداس نیمددده همّدددی ( )semiquantitative scaleو

اسدتیک اسدید ( ;ethylenediamine tetra-acetic acid

بددهصددورت دوسددو بددیخبددر جهددت ارزیددابی تزییددرات

 2/1 ،2/1 mM )EDTAمی یلیتر آزید سددیم ( sodium

پاتولوژیک ،مورد مطالاه قرار گرفتند و از لحدا شددت

 2/1 ،12 mM )azideمی ددیلیتددر پراهسددید هیدددروژن

آسیب بر اساس روش بالودیا و همکاران در سال 2225

 2/9mMو  2/2می یلیتر هموژنات بود هه در  20درجده

بهصورت عددم وجدود آسدیب ( ،)-آسدیب مالیدم (،)+

س سیوس به مدت  12دقیقه انکوبه گردیدد .واهدنش بدا

آسیب متوسط ( ،)++آسدیب شددید ( )+++رتبده بنددی

افزودن  2/9می یلیتر تریه رواسدتیک اسدید  12درصدد

شدند (.)Bhalodia, 2009

توسدددط مح دددول دیتیدددوبی

121

حسین جدی و داریوش مهاجری

مطالعه تاثیر عصاره اتانولی کلم بروکلی بر...

تحلیل آماری دادههاا :داده هدای بده دسدت آمدده همدی

فراسنجه های بیوشیمیایی سرم :در موشهای صدحرایی

بهصورت  mean±SEMارائه و اخدتالف ماندی دار بدین

تیمارشده با استامینوفن سطوح سرمی اوره ،اسید اوریک

یددکطرفدده

و هراتینین در مقایسه با گروه شاهد بدهطدور ماندیداری

گددروههددا توسددط آزمددون تح یددد واریددان

( )ANOVAو آزمون تاقیبی توهی ( )Tukeyدر سدط

( )p<2/29افزایش یافت .تیمار بدا عصداره اتدانولی ه دم

مانددیداری  p<2/29توسددط نددرمافددزار آمدداری SPSS

بروه ی ،سطوح سرمی اوره ،اسید اوریک و هدراتینین را

ویرایش  15مورد واهاوی قرار گرفت.

هه در اثر استامینوفن افزایش یافته بود بدهطدور ماندیدار
( )p<2/29هاهش داد (جدول .)1

یافتهها
جدول  -1تاثیر عصاره الک ی ه م بروه ی بر تزییرات پارامترهای بیوشیمیایی سرم در سمّیت ه یوی استامینوفن در موش صحرایی
گروه

تیمار

فراسنجههای بیوشیمیایی
اوره ()mg/dl

اسید اوریک ()mg/dl

هراتینین ()mg/dl

1

نرمالسالین

22/42±2/92

1/29±2/12

1/19±2/11

2

عصددداره اتدددانولی ه دددم

22/12±2/42

1/24±2/19

1/10±2/12

3

استامینوفن

29/92±2/19



2/99±2/22



2/99±2/22

4

اسددددتامینوفنا عصدددداره

24/29±2/90

1/21±2/10

1/22±2/11

بروه ی

اتانولی ه م بروه ی

*

مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد برای  1موش صحرایی در هر گروه ارائه شده است.

 :نشانگر اختالف مانیدار با گروه شاهد سالم

اثارات آنتاایاکساایدانی :در مددوشهددای تیمارشددده بددا

اتددانولی ه ددم بروه ددی سددطوح سددرمی آنددزیمهددای

اسددتامینوفن سددطوح سددرمی آنددزیمهددای سوپراهسددید

آنتی اهسیدانی فوق را هه در اثر استامینوفن هاهش یافتده

دیسموتاز ،هاتداالز ،گ وتداتیون پراهسدیداز و گ وتداتیون

بود ،بهطور مانیدار ( )p<2/221افدزایش داد .تیمدار بدا

ردوهتاز در مقایسه با گدروه شداهد بدهطدور ماندیداری

عصدداره اتددانولی ه ددم بروه ددی مقدددار افددزایش یافتدده

( )p<2/221هدداهش و میددزان مددالوندیآلدئیددد بددهطددور

مالون دی آلدئید را در موش های تیمار شده با استامینوفن

مانی داری ( )p<2/221افزایش یافت .تیمدار بدا عصداره

بهطور مانیدار ( )p<2/221هاهش داد (جدول .)2
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جدول  -2تاثیر عصاره الک ی ه م بروه ی بر فاالیت آنتیاهسیداتیوی ه یه در سمّیت ه یوی استامینوفن در موش صحرایی
فراسنجههای بیوشیمیایی
تیمار

گروه

مالوندیآلدئید

سوپراهسید

( nmol/g

دیسموتاز

)protein

()U/mg protein

گ وتاتیون
هاتاالز

پراهسیداز

()U/mg protein

( U/mg

گ وتاتیونردوهتاز
( U/mg
)protein

)protein

1

نرمالسالین

2/92±2/19

19/24±2/91

92/99±2/42

15/91±1/29

112/02±0/19

2

عصاره اتانولی ه م بروه ی

2/91±2/10

14/49±2/22

99/11±2/09

22/40±1/09

129/22±9/15

2

استامینوفن

9/91±2/49

*

5/99±2/20

94/59±2/24

*

19/12±1/24

*

02/99±9/52

2/12±2/22

12/12±2/29

92/11±2/12

10/94±1/21

121/10±9/02

4

استامینوفنا عصاره اتانولی
ه م بروه ی

*

*

مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد برای  1موش صحرایی در هر گروه ارائه شده است.
 :نشانگر اختالف مانیدار با گروه شاهد سالم

آسیبشناسی بافتی :در مطالادات ریزبیندی نموندههدای

نمونههای بافتی گدروه ( 4تیمدار بدا استامینوفناعصداره

گروه ( 1شاهد سالم) ساختار بافت ه یهها هامالً سدالم و

اتانولی ه م بروه ی) بهبود قابدتوجهی در بروز تزییرات

طبیای بود (شکد  .)1در نمونههای گدروه ( 2تیمدار بدا

پاتولوژیک مشاهده گردید .تزییرات پاتولوژیک مشداهده

عصاره اتانولی ه م بروه ی) ساختار بافدت ه یدههدا نیدز

شده در ایدن گدروههدا شدامد پرخدونی و ادم جزعدی و

طبیای و سالم به نظر میرسید و اثری از تزییرات بدافتی

تزییرات مالیم دژنراتیو همراه با نکروز خفیگ و پراهنده

در آن مشاهده نگردید (شکد  .)2در نموندههدای بدافتی

سد ولهددای اپیت یدال توبددولی بدود (شددکد  .)4تزییددرات

گددروه ( 2تیمددار بددا اسددتامینوفن) آسددیب بافددت ه یدده

آسددیبشناسددی بددافتی تمددامی گددروههددا در جدددول ،2

بهصورت تزییرات دژنراتیو س ولهدای توبدولی ،نکدروز

درجهبندی و مقایسه گردیده است.

حاد توبولها ،ادم ،پرخونی و خونریزی شددید بیندابینی
مشاهده گردید .تزییرات نکدروز ،پرخدونی و خدونریزی
شدید نیز در گ ومرولها بسیار واض بود (شکد  .)2در
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شکل  -1نمای ریزبینی از بافت ه یه یک موش صدحرایی از گدروه شداهد
سالم هه ساختار آن طبیادی اسدت (هماتوهسدی ین-ائدوزین ،درشدتنمدایی
.)×292

شکل  -3نمای ریزبینی از بافت ه یده یدک مدوش صدحرایی از گدروه
تیمددار بددا اسددتامینوفن هدده در آن تزییددرات شدددید و گسددترده نکددروز
س ولهای اپیت یال توبولی (پیکانهای ضخیم) در منطقه قشدری ه یده و
همچنین پرخونی و خدونریزی در هالفده مدویرگی گ دومرول و بافدت
بینابینی ه یه (پیکانهدای ندازو) مشدخي مدیباشدد (هماتوهسدی ین-
ائوزین ،درشتنمایی .)×292

شکد  -2نمای ریزبینی از بافت ه یه یک موش صحرایی از گروه تیمار

شکد  -4نمای ریزبینی از بافت ه یه یک موش صحرایی از گروه تیمار

با عصاره اتانولی ه م بروه ی هه نسدبتاً سدالم بده نظدر رسدیده و تزییدر

با استامینوفنا عصاره اتانولی ه م بروه ی هده آسدیب بدافتی فقدط بده

پاتولوژیک خاصی ندارد (هماتوهسی ین-ائوزین ،درشتنمایی .)×292

شکد تزییرات دژنراتیدو خفیدگ (پیکدانهدا) در سد ولهدای پوششدی
توبولها مشاهده میشود (هماتوهسی ین-ائوزین ،درشتنمایی .)×292

جدول  -2تاثیر عصاره اتانولی ه م بروه ی بر آسیب بافتی ه یه متااقب تیمار با استامینوفن در موش صحرایی
تورمحاد

پرخونی و

اتساع

نکروز سلولهای

سلولی

خونریزی

توبولی

پوششی توبولها

-

-

-

-

+++
+,-

گروه

تیمار

1

نرمالسالین

-

2

عصاره اتانولی ه م بروه ی

-

-

2

استامینوفن

+++

+++

+++

+

+

+

4

استامینوفنا عصاره اتانولی ه م
بروه ی

عالمت ( )-نشانگر عدم وجود آسیب ،عالمت (ا) نشانگر آسیب پاتولوژیک مالیم( ،اا) آسیب متوسط و (ااا) آسیب شدید میباشد.
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مطالادده در توافددق بددا نشددانیهددا و شددواهد ،بددا نتددایج

بحث و نتیجهگیری
برخی از داروها ،مواد شیمیایی و ویروسهدا باعد

بیوشیمیایی بهدستآمده همخوانی داشته و آنها را مورد

آسیب شدید ه یه و نکروز آن میگردندد هده درمدان آن

تائید قرار میدهد .تحقیقات نشان داده است هه اسدترس

بسیار مشکد و گداهی اوقدات امکدانناپدذیر مدیباشدد.

اهسیداتیو مکانیسم اصد ی اسدتامینوفن در ایجداد اثدرات

پیشگیری و یدا درمدان

توهسیک در ه یده مدوشهدای صدحرایی اسدت .تخ یده

داروها و موادی هه بتوانند باع

نارسایی ه یه شوند ،بسیار با ارزش میباشند.

گ وتاتیون احیا( ( ،)GSHاتصال هوواالن به پدروتئینهدا،

در ایدن مطالاده تزریدق داخدد صدفاقی اسدتامینوفن

تولید گونههای فاال اهسی ن ( )ROSو نیتریدک اهسدید

آسددیب شدددید ه یدده مددوشهددای

( )Gordon et al., 1986و پراهسیداسددیون لیپیدددی

صحرایی شد به طوری هده ،منجدر بده افدزایش ماندیدار

مهمترین عوامد دخید در مکانیسم آسیب بافتها توسط

سطوح سرمی اوره ،اسید اوریدک و هدراتینین مدوشهدا

استامینوفن ق مداد شدهاند (.)Kamiyama et al., 1993

( )092mg/kgباع د

گردید .تزییرات مانیدار در مقدادیر پارامترهدای مدذهور

در بررسی حاضر بهنظر میرسدد هده رادیکدالهدای

حکایت از آسدیب ه یدوی مدوشهدا دارد ( Burtis and

آزاد حاصددد از واهددنش متابولیددتهددای اسددتامینوفن بددا

 .)Ashwood, 1996همچنین ،مصرف استامینوفن باعد

اهسی ن یا واهنش رادیکالهای سوپراهسدید بدا پراهسدید
پراهسیداسددیون لیپیدددهای غشددایی و

افزایش قابدتوجه میزان مالوندیآلدئید و هاهش فاالیت

هیدددروژن باع د

آنزیم هدای سوپراهسدید دیسدموتاز ،هاتداالز ،گ وتداتیون

همچنددین اسددیدهای چددرب غیراشددبا تددوری داخددد

پراهسیداز و گ وتاتیون ردوهتاز بافدت ه یده مدوشهدای

سیتوپالسددمی گردیددده اسددت هدده منجددر بدده تشددکید

صحرایی در مقایسه با گروه شاهد گردید.

پراهسیدهای لیپیدی (مدالوندیآلدئیدد) و از بدین رفدتن

نتایج بررسی حاضر نشدان داد هده دوز 222mg/kg

تمامیت غشا( س ول و در نهایت آسیب توبولهای ه یده

عصاره الک ی ه م بروه ی ،اثر محافظتی قابدتدوجهی در

شده است .افزایش میزان مالوندیآلدئید در مدوشهدای

برابر سمیت ه یوی ناشی از استامینوفن دارد بهطوریهه،

تیمارشده با استامینوفن ،نشاندهنده افزایش واهنشهدای

پارامترهای شاخي آسیب ه یوی ناشی از استامینوفن را

پراهسیداسیونی است هه به ضاگ مکانیسمهای تددافای

تا حد طبیای خود هاهش داد .در این بررسی ،تزییدرات

آنتیاهسیدانی نیز منجر گردیده و بدینترتیب ممانات از

دژنراتیو متوسط تا شدید و نکروز سد ولهدای پوششدی

تولید مفرطِ رادیکالهای آزاد هدم مقددور نخواهدد بدود

توبولها توسدط اسدتامینوفن ایجداد گردیدد .بدا تجدویز

( .)Naik, 2003بهعبارتیدیگر ،افزایش میزان مدالوندی-

عصاره الک ی ه دم بروه دی در هندار اسدتامینوفن ،فقدط

آلدئیددد در ه یدده در اثددر اسددتامینوفن حدداهی از افددزایش

تزییددرات دژنراتیددو خفیددگ مشدداهده گردیددد و اثددری از

پراهسیداسیون لیپیدی است هه منجدر بده آسدیب بافدت

نکروز دیده نشد هه این خود اثدرات محدافظتی عصداره

ه یه و همچنین ناتوانی مکانیسم تدافای آنتدیاهسدیدانی

ه م بروه ی در مقابد سمّیت ه یوی استامینوفن را نشان

در ممانات از تشکید بیرویده رادیکدالهدای آزاد مدی-

میدهد .در هر صورت ،یافتدههدای آسدیبشناسدی ایدن

گردد.
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مطالعه تاثیر عصاره اتانولی کلم بروکلی بر...

سوپراهسدددید دیسدددموتاز ،هاتددداالز و گ وتددداتیون

( .)Chance et al., 1952بنابراین ،هاهش فاالیت هاتاالز

پراهسیداز آندزیمهدای آنتدیاهسدیدانی هسدتند هده یدک

ممکن است منجر به بروز برخی اثرات مخرب ناشدی از

سیستم تدافای را ع یه گونههای فادال اهسدی ن تشدکید

رادیکال سوپراهسید و پراهسید هیدروژن گردد.

دادهاندددد ( .)Lil et al., 1988هددداهش فاالیدددت

گ وتاتیون ردوهتاز یک آنزیم سیتوزولی است هه در

سوپراهسیددیسموتاز شاخصی حساس در مدورد آسدیب

هاهش گ وتاتیون اهسدید ( )GSSGبدهعندوان محصدول

س ولهای بافتها میباشد .این آنزیم یکی از مهمتدرین

نهایی فاالیت گ وتاتیون پراهسیداز روی گ وتاتیون احیا(

عوامد در سیستم تدافای آنتیاهسیدانی آنزیمی میباشد.

( )GSHدخیددد مددیباشددد ( Suresh and Vandana,

سوپراهسید دیسدموتاز ،آنیدون سوپراهسدید را از طریدق

 .)2008متااقب تیمار با استامینوفن هاهش قابد تدوجهی

تبدید آن به پراهسید هیدروژن پاوسازی هرده و بددین

در میزان گ وتاتیون پراهسیداز حاصد میگردد هه منجدر

ترتیب اثرات توهسیک آنرا هاهش میدهدد ( Curtis et

به دسترسی گ وتاتیون ردوهتاز به سوبسترا خواهدد شدد

 .)al., 1972در بررسددی حاضددر ،میددزان سوپراهسددید

هه بددین ترتیدب فاالیدت گ وتداتیون ردوهتداز هداهش

دیسددموتاز بافددت ه یدده در مددوشهددای تیمارشددده بددا

مییابد .مصرف عصاره ه م بروه ی توأم بدا اسدتامینوفن

استامینوفن بهدلید تشکید فراوان آنیونهای سوپراهسید،

فاالیت گ وتاتیون ردوهتاز را مجددداً برقدرار هدرده هده

بهطور مانیداری هاهش یافت .همچنین فاالیت آندزیم-

مصددرف  GSSGجهددت تشددکید گ وتدداتیون احیددا( و

هددای زداینددده پراهسددید هیدددروژن یانددی هاتدداالز و

افددزایش سددمزدایددی متابولیددتهددای فاددال توسددط

گ وتاتیون پراهسیداز در این موشها بهطدور ماندیداری

هون وهاسیون با گ وتاتیون احیا( را برقرار میهند.

هاهش پیدا هرد .بدهنظدر مدیرسدد هده غیرفادال شددن

نتایج بررسی حاضر اثرات مفید فارماهولوژیکی عصداره

سوپراهسیددیسدموتاز توسدط آنیدونهدای افدزایشیافتده

ه م بروه ی را در مقابد سمیّت ه یوی استامینوفن نشان

سوپراهسید ،منجر به غیرفاال شدن آنزیمهای هاتداالز و

میدهد .بنابراین ،پ

از انجام هارآزمداییهدای شداهدار

گ وتاتیون پراهسیداز میشود .در ایدن مطالاده ،مصدرف

اتفدداقی و حصددول نتددایج مثبددت ،عصدداره ه ددم بروه ددی

عصدداره ه ددم بروه ددی مددانس از هدداهش سوپراهسددید

میتواند بهعنوان یک داروی گیاهی جهدت پیشدگیری از

دیسموتاز ،هاتاالز و گ وتاتیون پراهسدیداز شدد هده ایدن

آسیبهای ه یوی ناشی از اسدترس اهسدیداتیو متااقدب

ممکن است در اثر زدایدش رادیکدالهدا توسدط عصداره

مصددرف اسددتامینوفن در مددورد انسددان توصددیه گددردد.

باشد هه منجر به حفظ و بقا( این آنزیمها شده است.

همچنین ه م بروه ی میتواند به عنوان یدک منبدس قابدد

هاتاالز ،آنزیم آنتیاهسیدانی است هه در بافدتهدای

دسترس بده صدورت مکمدد و افزودندی غدذایی جهدت

حیوانی بهطور گستردهای منتشر شدده و دارای بیشدترین

پیشگیری یدا درمدان مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد .لکدن،

فاالیت در هبد و گ بولهدای قرمدز مدیباشدد .هاتداالز،

شناخت دقیق ماده یا مدواد مدوثر اصد ی ایدن عصداره و

پراهسددید هیدددروژن را تجزیدده هددرده و بافددتهددا را از

شناخت دقیق مکان و مکانیسم یا مکانیسم های مولکولی

رادیکالهای بسیار فاال هیدروهسید محافظت مدیهندد
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تعارض منافع
- نویسندگان اعالم میدارند هه در این مطالاه هدی

و س ولی مؤثر در عم کدرد فارمداهولوژیکی آن نیداز بده
.مطالاات آتی و گستردهتری دارد

.گونه تضاد منافای وجود ندارد

سپاسگزاری
 سازمانها و ارگانهایی هده در انجدام،از ه یه افراد
 صدمیمانه قددردانی،این هار پ وهشی همکاری داشتهاند
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Abstract
Acetaminophen overdose causes kidney injury. The aim of the present study was to evaluate the
protective effect of ethanolic extract of Brassica oleracea L. var. italica against acetaminophen induced damage in rat kidney. Male Wistar rats were randomly assigned into 4 groups of 8
animals each. Groups I (control) and II received intraperitoneal injections of normal saline (10
ml/kg) and ethanolic extract of broccoli (200 mg/kg) every other day for 14 days. Group Ш
received a single intraperitoneal injection of acetaminophen (750 mg/kg). Group IV received
ethanolic extract of broccoli similar to group Ш after administration of a single intraperitoneal
injection of acetaminophen (750 mg/kg). At the end of experiment, serum levels of urea, uric
acid and creatinine were assessed. Moreover, histopathological observations were also
conducted to assess the degree of renal tissue injury. Product of lipid peroxidation
(malondialdehyde) and activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and
glutathione reductase were assayed in kidney homogenates. In acetaminophen-treated rats,
ethanolic extract of broccoli significantly decreased serum urea, uric acid and creatinine and
renal tissue peroxidation levels and elevated the values of anti-oxidants. Histopathologically,
ethanolic extract of broccoli ameliorated acetaminophen-induced kidney injury. The results of
this study indicated that ethanolic extract of broccoli exerts a protective effect against
acetaminophen induced renotoxicity in rats which might be related to its anti-oxidant potential.
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