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چکیده
لیپوپلیساکاریدها از عوامل مهم آسیبهای جنین در طی مراحل رشد میباشند .این آسیبها شامل تاخیر در رشد جنین ،مرگ داخلل
رحمی جنین ،جذب جنینی و زایمان زودرس بوده و با استرس اکسیداتیو ناشی از لیپوپلیساکاریدها مرتبط میباشلند .هلد

از ایلن

مطالعه بررسی اثر محافظتی ویتامین  Eدر برابر صدمات جنینی ناشی لیپوپلیساکاریدها در موش صحرایی بود .در این مطالعه تعداد 84
سر موش صحرایی آبستن به  8گروه تقسیم و به موشهای گروههای  1و  2در روزهای  11تا  11آبستنی لیپوپلیساکارید بهمیلاان 11
میکروگرم بر کیلوگرم بهصورت داخل صفاقی ،به گروههای  2و  3یک هفته قبل از تجویا لیپوپلیساکارید ،ویتامین  Eروزانه بهمیلاان
 22میلیگرم بر کیلوگرم به صورت داخل عضالنی و به گروه  8به عنوان شاهد ،سالین نرمال بهصورت داخل صفاقی تاریق گردید .در
روز  14تمامی موشها آسانکشی شدند .تعداد جنینهای زنده و مرده شمارش شده ،سپس تعداد جنینهای زنده وزن گردیده و طلول
تاج-کفل در جنینهای زنده و اسکلت در متاکارپ ،متاتارس ،بندهای انگشتان دسلت و پلا و جنلا نیلا انلدازهگیلری شلد .میلاان
مالونیلدیآلدئید و گلوتاتیون بافتی کبد مادر ،کبد جنین و جفت اندازهگیری شد .تجویا لیپوپلیساکارید بهطور معنلیداری ()p<2/21
موجب افاایش تلفات جنینی ،کاهش وزن جنین و طول تاج-کفل در جنینهای زنده و کاهش استخوانیشلدن اسلکلت در متاکلارپ،
متاتارس ،بندهای انگشتان دست و پا و جنا آنها گردید .نتایج نشان داد که تجویا همزمان ویتلامین  Eو لیپلوپلیسلاکارید موجلب
کاهش آسیبهای ناشی از لیپوپلیساکارید و بهبود صدمات مربوطه در جنین موش صحرایی میشود.
کلیدواژهها :ویتامین  ،Eلیپوپلیساکارید ،آسیب جنین ،آنتیاکسیدان ،موش صحرایی.
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( .)Chen et al., 2005; Ejima et al., 2000القواء LPS

مقدمه
لیپوپلیساکارید ( )LPSیک ترکیب سمی در دیوواره

باع

تحریک ماکروفاژها برای تولید انواع رادیکالهوای

باکتریهای گرم منفی بوده و معموالً به مقدار زیوادی در

آزاد آکسووی ن ( )reactive oxygen species; ROSو

لوله گوارش انسان و حیوانات حضور دارد و بوه دنبوال

افووزایش نیتروتیووروزی و نیتریووک اکسوواید ( )NOدر

هرگونه استرس در دستگاه گووارش احتموال ورود ایو

ارگانهای غنوی از ماکروفواژ موی شوود ( Gayle et al.,

ماده به گردش خون و بیماریزایوی ایو مواده در نقوا

 .)2004مطالعات اخیر نشان داد که -Nاسوتیل سیسوتئی

مختلووب بوودن ودووود دارد ( .)Jacob et al., 1997در

که یک پیشساز گلوتاتیون و یک آنتیاکسویدان مسوتقیم

بررسی های انجام شده ،انتقوال  LPSاز موادر بوه دنوی

است ،باع

مودب عوارض متعددی در دنی شده است که اختالل

ناشی از سمیت رادیکالهای آزاد اکسوی ن در اثور القواء

در رشد دنی یا مرگ دنی در دوران آبستنی میتوانود

 LPSدر مووادر مووی شووود (.)Altavilla et al., 1990

از آن دسته عوارض باشد .ای عوارض در انسان بیشوتر

انواعی از آنتیاکسیدانهوا از مووشهوا در برابور زایموان

با سقط دنی همراه بوده و در دونودگان مویتوانود بوا

زودرس و مرگ داخل رحمی دنی

ناشی از القواء LPS

مرگ دنی در داخل رحم و یا دلوگیری از رشود آن و

محافظت کردهاند .ویتامی  Eبهعنوان یک آنتویاکسویدان

نوارس هموراه باشود ( Buhimschi et al.,

محلول در چربی ،یکی از اعضاء خانواده آلفا ،بتا ،گاما و

.)2003; Ogando et al., 2003; Silver et al., 1995

دلتوواتوکوووفرول و مربووو بووه دلتوواتوکوترینووول اسووت

مطالعات متعدد نشان دادهاند که فاکتور تومووری نکوروز

(  .)Herrera and Barbas, 2001فرم فعوال ویتوامی ،E

آلفا ( )TNF-αیکی از واسطههای عمده است که باعو

هومولوگ آلفواتوکوفرول اسوت کوه غشواء سولول را از

تحلیل در رشد دنینی ،مورگ دنوی در داخول رحوم و

اکسیداسیون ناشی از واکنش رادیکالهای آزاد اکسوی ن

زایمان زودرس شده و در اثر تزریق  LPSبهودوود موی

و رادیکالهای چربوی تولیدشوده در طوی واکونشهوای

آیود ( Buhimschi et al., 2003; Cederberg et al.,

زنجیرهای پراکسیداسیون چربیهای غیر اشباع محافظوت

 .)2001همچنی زمانی که موادر در معورض  LPSقورار

موویکنوود ( .)Griffith, 1980اسووید اسووکوربیک یووک

میگیرد ،بهطور معنیداری بیوان آنوزیم نیتریوک اکسواید

آنتیاکسیدان است و نشان داده شده است کوه از نقو

سنتاز ( )iNOSدر سلولهای دفت و میومتر و همچنی

عضو دنی ناشی از دیابت ملیتوس تجربی ایجواد شوده

تولید نیتریک اکساید در دفت و رحم افزایش موی یابود

در دوره بوارداری ،دلووگیری مویکنود ( Herrera and

( .)Bautista et al., 1990پروستاگلندی ها نقش مهموی

 .)Barbas, 2001در مطالعوووهای دیگووور تووواثیر اسوووید

در مسمومیت دنینی ناشی از القاء  LPSدارند .همچنی ،

اسکوربیک بر تحلیل رشد دنی و مرگ داخول رحموی

یکی از مهمتری دالیل عوارض ناشی از ای ماده تولیود

دنی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشوان داده اسوت

رادیکالهوای آزاد اکسوی ن (  )ROSاسوت کوه مودوب

دلووگیری از

ایجاد دنوی

مرگ داخل رحمی دنی و تحلیل رشد دنی مویشوود
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 LPSاثر محافظتی کمتری بر مرگ داخل رحموی دنوی

یک هفته در شرایط آزمایشگاه نگهداری شده و هور روز

خواهد داشوت ( .)Buhimschi et al., 2003نشوان داده

از لحووا بووالینی مووورد ارزیووابی قوورار گرفتنوود .یکووی از

است که در استرس اکسیداتیو ناشی از القاء  LPSدرمان

معیارهای مهم ارزیابی سالمت حیوانوات ،وزنگیوری در

با یکی از عوامل محافظتکننده مانند ویتوامی  Eبسویار

روز صفر و تکرار وزنگیری در روز هفتم بود .حیوانات

مهم است .لذا ،در ای مطالعه اثر حفاظتی ویتوامی  Eدر

در قفسهای فلزی بوا دموای محویط  20الوی  29دردوه

برابر صدمات دنینی ایجادشوده توسوط  LPSدر مووش

سانتیگراد ،رطوبت  40الی  44درصد ،تهویه  10الی 15

صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

بار در سواعت و روشونایی  12سواعت در روز (  4الوی
 )16نگهداری شدند .از غذای آمواده قابول دسوترس بوه
صورت پلت برای موشهای صحرایی اسوتفاده گردیود.

مواد و روشها
ای مطالعوه بوهصوورت تجربوی آزمایشوگاهی و در

دهت انجام دفتگیری ،حیوانات نور و مواده در طوول

دانشگاه آزاد اسوالمی واحود تبریوز در سوال  65-69بوا

مدت شب به نسبت  2به  4در داخل قفس قرار گرفتنود.

رعایت حقوق حیوانوات آزمایشوگاهی بوا دریافوت کود

صبح روز بعد برای بررسی لقاح ،حیوانات ماده از لحا

کمیتووه اخووالق پ و وهش علوووم پزشووکی دانشووگاه آزاد

تشکیل پالک واژینال و همچنی ودود و یا عدم ودوود

اسوووالمی واحووود تبریوووز بوووه شوووماره شناسوووایی

اسووپرم در اسوومیر واژن مووورد ارزیووابی قوورار گرفتنوود.

 IR.IAUT.TABRIZ.REC.1396.64انجام پذیرفت.

مادههایی که مثبت بودند بوه عنووان روز صوفر آبسوتنی

 -مللواد شللیمیایی :لیپوووپلیسوواکارید ( )LPSبوواکتری

تلقی شدند .س حیوانات ماده در زمان آبستنی  12هفته

 ،0127:H8اسووید اسووکوربیک،

بود .حیواناتی که نتیجه آزموایش در آنهوا منفوی بوود ،از

Thiobarbituric

شدند .مادههای مثبت به تعداد  42سور و

اشریشوویاکلی سووروتی
( TBARS

reactive

acid

آزمایش حذ

 ،)substancesکیت سنجش گلوتواتیون و سوایر موواد و

بووا محوودوده وزنووی  200الووی  250گوورم انتخوواب و

اقالم مورد اسوتفاده در ایو مطالعوه ،از شورکت سویگما

بهصورت تصادفی در  4گروه 12تایی تقسیم شودند .در

ساخت کشور آمریکا خریداری شدند.

روزهای  15تا  14آبستنی ،به ترتیب به گوروه هوای اول

 -حیوانات :حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده در ای

و دوم ،مقدار  45میکروگرم بوه ازای هور کیلووگرم وزن

مطالعووه ،موووشهووای صووحرایی نوو اد ویسووتار بودنوود.
موشهای دنس ماده با وزن تقریبی  120الی  200گورم
و به تعداد  94سر و دنس نور بوا وزن تقریبوی  200توا
 220گرم و به تعداد  32سر دهت دفتگیوری ابتودایی
انتخاب شدند .تمامی موشها از محل نگهداری حیوانات
آزمایشگاهی دانشوگاه علووم پزشوکی تبریوز خریوداری
گردید .در ابتدا برای بررسی وضعیت سالمت ،به مودت

بدن از  LPSبواکتری گورم منفوی اشرشویاکلی سوروتی
 0127:H8بهصورت داخل صفاقی تزریق شد .گروههای
دوم و سوم از یوک هفتوه قبول از تزریوق  ،LPSروزانوه
مقدار  20 mg/kgویتامی  Eبه صورت داخول عضوالنی
دریافت کردند .گروه چهارم به عنوان گروه شاهد بوده و
برای مشابهسازی استرس تزریق بوه آنهوا سوالی نرموال
تزریق شد .در روز  12تمامی حیوانات بعود از بیهوشوی
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توسط اتر آسوانکشوی شوده و رحوم آنهوا بوه صوورت

نمونه حاصل با  3/5میلیلیتور ان-بوتوانول ()n-butanol

دداگانه وزن شد و سپس تعداد دنی های مرده و زنوده

به مودت  5دقیقوه ترکیوب شود .بعود از سوانتریفیوژ بوا

شمارش شده و بعود از وزنکشوی دنوی هوای زنوده و

سرعت  5000دور در دقیقه به مدت  5دقیقه و در دمای

دفت آنها ،با استفاده از کولیس اندازه دمجمه توا دم در

 4درده سوانتیگوراد ،فواز بوتوانول دداسوازی شوده و

دن وی هووای زنووده و اسووکلت در متاکووار  ،متاتووارس،

کدورت ماده باقیمانده توسط اسپکتروفوتومتر (نوانومول

بنوودهای انگشووتان دسووت و پووا و دنووا مشووخ

شوود.

بر میلیگرم) مشخ

شد (.)Savitha et al., 2005

موشهای صحرایی بعد از بیهوشی با اتر آسوانکشوی و

 -اندازهگیری مقادیر  :GSHسونجش مقوادیر  GSHبوا

سپس کالبدگشایی گردیده و نمونههایی از کبود موادر و

استفاده از روش  Griffithانجوام شود ( Nordberg and

دنی های مربوطه دداسازی شد و از نمونههای موذکور

 .)Arner, 2001ابتدا بافت کبد همووژنیزه شوده ،سوپس

هموژنات تهیه گردید و مقادیر گلوتاتیون بوافتی ()GSH

 0/4میلوویلیتوور از آن بووا  0/4میلوویلیتوور محلووول اسووید

و میووزان پراکسیداسوویون لیپیوودی ( )LPOآنهووا توسووط

متافسفریک مخلو گردید تا پوروتئی هوای آن رسووب

کیتهای اختصاصی مورد ارزیابی قورار گرفوت .سوپس

کند .بعد از  40دقیقه بوا اسوتفاده از سوانتریفیوژ بوا دور

دنی ها به مدت حداقل  2هفته در اتانول نگهداری شده

 rpm 5000به مدت  5دقیقه ،پروتئی رسوبی دداسازی

و بعوود از انجووام مراحوول آمووادهسووازی ،از لحووا انوودازه

شوود 400 .میکرولیتوور از مووایی رویووی بووا  0/4میلوویلیتوور

بخشهای مختلب بدن که میتوانند شاخصی برای نشان

محلول فسفات هیدروژن سدیم مخلوو شود و دوذب

باشند ،بررسی شودند ( Delashoub et

نوری آن در  412نانومتر قرائت گردید .مقادیر  GSHبوا

دادن رشد دنی
.)al., 2014

واحد نانومول بر میلیگرم پروتئی  ،تعیی شد.

 -انللدازهگیللری پراکسیداسللیون لیپیللدی :سوونجش

 -نحوه ارزیابی رشد جنینها :در ابتدا برای اینکه نفووذ

پراکسیداسیون لیپیدی بوا انودازهگیوری موالوندیآلدئیود

رنگ به درون دنی ها بهتر شود ،پوست دنوی هوا دودا

( )Malondialdehyde; MDAصوووورت پوووذیرفت.

شد .سپس دنی ها به مدت  3روز در اتانول  65درصود

اندازهگیری سطوح  MDAبا اسوتفاده از تیوباربیتوریوک

قرار گرفتند .برای رنگآمیزی غضرو هوا ،بوه مودت 2

اسید ( )TBAانجام شد .بهطوور خالصوه  50میکرولیتور

روز در محلولی از آلسی بلوو ،اتوانول و اسوید اسوتیک

نمونه در لوله ریخته شد و  1میلیلیتر آب مقطور بوه آن

گالسیال قرار گرفتند ،سپس شستشوو داده شودند .بورای

اضافه گردید .بعود از اضوافه کوردن محلوول حواوی 26

رنگآمیزی استخوانها ،به مدت  2روز رنوگآمیوزی بوا

میلیمول ( TBAخریداری شده از شورکت سویگما ) در

آلیووزاری رد ( )alizarin redصووورت گرفووت .عموول

اسید استیک  ،کامال ًمخلو شد ،سوپس بوه مودت یوک

شفا سازی با پتاس نیم درصد صورت گرفوت .دردوه

سوواعت در بو موواری  100دردووه قوورار گرفووت .آنگواه

رشد دنی بر اساس روش آلیورتی و همکاران در سوال

نمونوووههوووا خنوووک شوووده و  25میکرولیتووور از اسوووید

 1646صووورت گرفووت ( .)Aliverti et al., 1979در

هیدروکلریک ( 5( )HCLمول در لیتر) به آن اضافه شد.

اضووافی ،تعوودادی از مراکووز
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اسووتخوانینشووده در  5ناحیووه اسووکلتی شووامل دنووا ،

پیشی و پسوی در گوروه موادهوه بوا لیپووپلیسواکارید

متاکار  ،متاتارس ،بندهای اندام حرکتی پیشی و پسی

نسبت به سایر گروهها ودود داشوت ( .)p<0/01دردوه

در دنوی

مووشهوا بررسوی شود ( Buhimschi et al.,

استخوانیشدن متاتارس در گوروه موادهوه بوا لیپووپلی-
آمواری معنوی-

.)2003

ساکارید با سایر گروهها دارای اخوتال

 -تحلیل آماری دادهها :برای بررسی تفاوتهای آماری

داری بود (.)p<0/05

معنیدار بی گوروههوای موورد مطالعوه ،آزموون تحلیول

مقادیر مالوندیآلدئید ( )MDAبوه طوور معنویداری در

واریووانس یووکطرفووه ( )ANOVAو پووسآزمووون HSD

کبود مووادر و کبوود دنوی ( )p<0/01و همچنووی دفووت

توسط نرمافزار  SPSSویورایش  19موورد اسوتفاده قورار

( )p<0/05در گروه موادهه با لیپوپلیساکارید نسبت بوه

گرفت .مقادیر  p<0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

سایر گروهها افزایش یافته بود (ددول  .)3در حوالیکوه
میزان مالونیل دیآلدئید دفت در میوان گوروه تیموار بوا
ویتامی  Eبهعوالوه لیپووپلیسواکارید ،بوا گوروه شواهد

یافتهها
نتایج مربو به وزن دنی ها ،تعداد دنی های زنده و
مرده ،وزن دفتها ،دذب دنینی و طول ستون فقورات
در دوودول  1آورده شووده اسووت .اخووتال

معنوویدار و

مشخصی در وزن دفت و دنی میان گروه موادهوه بوا
لیپوپلیساکارید و سایر گروهها مشاهده شود (.)p<0/05
همووی طووور تفوواوت آموواری معنوویداری میووان تعووداد
دنووی هووای موورده و زنووده در گووروه موادهووه بووا
لیپوپلیساکارید با سایر گروهها ودود داشت (.)p<0/05
تفوواوت آموواری معنوویداری میووان گووروه موادهووه بووا
لیپوپلیساکارید و سایر گروهها در دذب دنوی ودوود
نداشووت ( .)p<0/05میووزان طووول توواد کفوول در گووروه
لیپوپلیساکارید بهطور معنیداری از بقیه گروههوا کمتور
بود ( .)p<0/05مقایسه مقادیر مربو به رشد بخشهای
مختلب استخوانی دنی هوا بوی گوروههوا در دودول 2
آورده شده است .تفواوت آمواری معنویداری در دردوه
استخوانیشدن متاکار

و دنا بوی گوروههوای موورد

مطالعه مشاهده نشد .در مقابل ،تفاوت آماری معنیداری
میان درده استخوانیشدن بنودهای انودامهوای حرکتوی

اختال

آماری معنیداری ودود نداشت .ایو در حوالی

است که اختال

آمواری معنویداری در میوزان مالونیول

دیآلدئید کبد مادر بی گروه موادهه با لیپوپلیسواکارید
و تیمار با ویتامی  Eبوهعوالوه لیپووپلیسواکارید ودوود
داشت ( .)p<0/01مقایسه مقوادیر بوهدسوتآموده بورای
 GSHبی گروهها در دودول  4مشوخ

شوده اسوت.

موادهه با لیپوپلیساکارید به مقدار قابل توودهی میوزان
 GSHرا در کبد مادر کاهش داد که با دو گروه شواهد و
تیمار با ویتامی  Eاخوتال

آمواری معنویداری داشوت

( .)p<0/05تیمار با ویتامی  Eنتوانست بهطوور معنوی-
داری از کاهش میزان  GSHکبد موادر در اثور لیپووپلی-
ساکارید ،دلوگیری کند .در کبد دنی و دفت نیز میزان
 GSHدر گروه موادهه با لیپوپلیساکارید در مقایسوه بوا
بقیه گروهها بهطور معنیداری کاهش یافوت (.)p<0/01
در ضم میزان ای ماده در کبد دنی و دفت در گوروه
موادهه با لیپوپلیساکارید ،در مقایسه با گوروه تیموار بوا
لیپوپلیساکارید و ویتامی  Eنیز اختال

آمواری معنوی-

داری داشت (.)p<0/05
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ددول  -1مقایسه گروهها از لحا وزن دفت ،تعداد دنی های زنده و مرده ،وزن دنی ها ،میزان دذب دنی و طول بدن (میانگی  ±انحرا
گروهها

ویتامینE

شاهد

لیپوپلیساکارید+ویتامینE

لیپوپلیساکارید

معیار).

معنیداری

فراسنجهها
0/52±0/05a

وزن دفت (گرم)

a

وزن دنی زنده (گرم)

0/54±0/04a
a

4/01±0/009

3/65±0/033

تعداد دنی زنده

a

12/1±0/12

تعداد دنی مرده

a

0/11±0/02

میزان دذب دنینی

0/52±0/02

0/56±0/2

طول تاد-کفل (میلیمتر)

3/62±0/44a

3/60±0/01a

 :a,bحرو

مختلب در هر ردیب نشاندهنده ودود اختال

a

11/25±0/1

a

0/13±0/02

0/32±0/04b

0/52±0/02a

0/021

b

3/15±0/01

a

3/42±0/31

0/039

b

a

11/94±0/1

0/22±0/024

a

0/14±0/11

0/002

0/95±0/33

0/56±0/14

0/021

3/45±0/12b

3/24±0/14a

0/026

b

9/2±0/3

آماری معنیدار بی گروهها میباشد (.)p<0/05

ددول  -2مقایسه رشد بخشهای مختلب استخوانی دنی بی گروههای مورد مطالعه (میانگی  ±انحرا
گروهها

0/004

شاهد

ویتامین

E

لیپوپلیساکارید

معیار).

لیپوپلیساکارید+ویتامین

E

معنیداری

فراسنجهها (میلیمتر)
متاکار

3/65±0/01

3/26±0/04

متاتارس

a

a

3/42±0/1
4/51±0/05

a

4/44±0/04

b

a

3/49±0/31

0/006

بند اندامهای حرکتی پسی

3/55±0/24a

3/51±0/03a

2/45±0/01b

3/5±0/00a

0/009

دنا

5/64±0/54

5/64±0/3

5/22±0/2

5/62±0/1

0/22

بند اندامهای حرکتی پیشی

 :a,bحرو

4/29±0/02

a

3/26±0/1

مختلب در هر ردیب نشاندهنده ودود اختال

a

4/21±0/1

3/22±0/09

b

3/25±0/23

0/46

2/6±0/4

0/025

آماری معنیدار بی گروهها میباشد (.)p<0/05

ددول  -3مقایسه مقادیر مالوندیآلدئید (نانومول بر میلیگرم) بافتهای مختلب بی گروههای مورد مطالعه (میانگی  ±انحرا
فراسنجهها

مالونیلدیآلدئید جفت

مالونیلدیآلدئید کبد مادر

معیار).

مالونیلدیآلدئید کبد جنین

گروهها
شاهد
ویتامی

E

لیپوپلیساکارید
ویتامی

 + Eلیپوپلیساکارید

معنیداری
 :a,bحرو
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مختلب در هر ستون نشان دهنده ودود اختال

255/1±12/3a

432/45±31/6a

a

a

294/4±5/4

444/36±10/0

241/4±31/1a
a

246/9±21/24

392 /2±24/2b

410/11±54/3c

531/29±22/6c

296/12±15/2a

446/52±23/2b

321/01±10/64b

0/016

0/005

0/006

آماری معنیدار بی گروهها میباشد (.)p<0/05
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ددول  -4مقایسه مقادیر گلوتاتیون (نانومول بر میلیگرم) بافتهای مختلب بی گروههای مورد مطالعه (میانگی  ±انحرا
جفت

فراسنجهها

معیار).
کبد جنین

کبد مادر

گروهها
549/1±95/62a

1025/23±24/9a

924/43±25/2a

a

534/34±31/4

a

1000/43±15/4

a

942/21±14/9

لیپوپلیساکارید

c

244/22±51/2

b

424/22±49/6

c

305/23±49/5

ویتامی  + Eلیپوپلیساکارید

b

b

454/4±124/2

شاهد
ویتامی

E

410 /29±44/2

معنیداری
 :a,bحرو

0/006

مختلب در هر ستون نشاندهنده ودود اختال

b

0/014

540/23±41/9
0/009

آماری معنیدار بی گروهها میباشد (.)p<0/05

با توده به مطالب فوق و تحقیقات انجام شده ،ای

بحث و نتیجهگیری
لیپوپلیساکارید ( )LPSیک ترکیب سمی در دیواره

نکته به اثبات رسیده است که عوارض ایجادشده توسوط

باکتریهای گرم منفی بوده و معموالً به مقدار زیوادی در

 LPSبووهدنبووال ایجوواد یووک سوومیت اکسوویداتیو در بوودن

لوله گوارش انسان و حیوانات حضوور دارد ( Jacob et

میباشد (.)Silver et al.,1995; Bautista et al., 1990

 )al.,1997و بووهدنبووال هرگونووه اسووترس در دسووتگاه

با توده به نووع عارضوه ایجادشوده از  ،LPSاسوتفاده از

گوارشی احتمال ورود ای ماده به دریان گوردش خوون

روشهای مختلب برای کاهش سومیت اکسویداتیو ایو

و بیماریزایوی آن در نقوا مختلوب بودن ودوود دارد

ماده بسیار مهم بوده و یکی از ایو روشهوا اسوتفاده از

( .)Fukui et al., 1991با انتقال  LPSاز مادر بوه دنوی

آنتیاکسویدانهوا مویباشود ( ;Buhimschi et al., 2003

عوارض متعددی ازدمله اختالل در رشد یا مرگ دنوی

 .)Yuan-Hua et al., 2006آنتیاکسیدانها در بسیاری از

ایجاد شده است که در انسان بیشتر با سقط دنی همراه

سرطانها همواره بهعنوان یوک مواده محافظوتکننوده و

بوده ( )Romero et al., 1988و در دوندگان مویتوانود

همچنی پیشگیریکننده مطرح بودهاند و استفاده از آنها

با مرگ دنی در داخل رحم و یا دلوگیری از رشود آن

در برابر آسیبهای اکسیداتیو توصیه شده اسوت ( Shen

نوارس هموراه باشود ( Ogando et al.,

شوده اسوت کوه اسوتفاده از

و ایجواد دنوی

 .)X et al., 2005مشوخ

دالیول عووارض ناشوی LPS

داروهای آنتیاکسیدان میتواند آسیب دنینی ایجادشوده

تولید رادیکالهای آزاد اکسی ن از ماکروفاژهوا بوه دنبوال

توسط  LPSدر موش را کواهش دهود ( Buhimschi et

 .)2003یکی از مهمتوری

تحریووک آنهووا توسووط  LPSموویباشوود ( Silver et

 .)al.,1995از طوور

دیگوور  LPSمودووب اخووتالل در

عملکرد آنزیم هماکسی ناز  1در کبد دنی مویشوود کوه
با افزایش تولید رادیکال آزاد همراه اسوت ( Bautista et

.)al., 1990

al., 2003; Chen et al., 2005; Yuan-Hua et al.,
 .)2006مطالعات محققی در سوال  2003نشوان داد کوه

 N-acetylcysteineکه پویشسواز گلوتواتیون بووده و از
طر

دیگر دارای نقش آنتیاکسویدانی مویباشود ،قوادر

است نقش محافظتی در برابر سقط دنی

ناشوی از LPS

داشته باشد ( .)Buhimschi et al., 2003محققان چینوی
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نیووز در سووال  2009نشووان دادنوود کووه اسووتفاده از اسووید

ایجادشده توسط دوگزوروبیسی ( )doxorubicinرا کوه

آسکوربیک بوه عنووان آنتویاکسویدان ،مویتوانود نقوش

در واقی عارضهای ناشی از رادیکالهوای آزاد مویباشود،

پیشگیرانهای در برابر عوارض و آسیبهای دنینی ناشی

کاهش دهد ( .)Kalender et al., 2005مشوخ

شوده

از  LPSداشته باشد (.)Yuan-Hua et al., 2006

است که ویتامی  Aنیز قادر است عووارض  LPSرا توا

آنتیاکسویدانهوا مویتواننود خطور پیشورفت دههوا

حد زیادی کاهش دهد ولی قدرت آنتیاکسویدانی آن در

عمری طوالنیتور

 Eکمتر میباشد ( Delashoub et al.,

بیماری مهلک را کاهش دهند و باع

و با کیفیت باالتر شوند ( .)Para et al., 1998ویتامی E

مقایسه با ویتامی
.)2014

در مطالعه حاضر نشان داده شد که  LPSمویتوانود

یکی از ویتامی های محلول در چربی است .ای ویتامی
همچون ویتامی  Cخاصیت آنتیاکسیدانی دارد و اثورات

منجر به استرس اکسیداتیو و آسیب ناشی از آن در بودن

مخرب رادیکالهای آزاد در بافوتهوای بودن را از بوی

مادر و دنی گردد .ای اثر بوا بررسوی افوزایش مقوادیر

می برد .سابیک و همکاران در سال  2006اثرات حمایتی

 MDAو کاهش مقادیر  GSHو هموی طوور تواثیر روی

ویتامی  Eو گیاه زنجبیول بور سومیت القاءشوده توسوط

رشد دنی قابل تودیه است .موادهه بوا  LPSبوه طوور

سیکلوفسفامید در دستگاه تولید مثل موشهای نر ،پویش

معنیداری منجر به کاهش وزن دنی  ،طول بدن دنی و

از شروع دوره شیمیدرمانی را گزارش کردند ( Sabik et

همی طور کاهش رشد استخوانی در بندهای انودامهوای

 .)al., 2009الشمسووی و همکوواران در سووال  2004نیووز

حرکتی پیشی و پسی و همی طور متاتارس میشود که

نشان دادهاند که ویتامی  Eبوا کواهش گلووکز خوون در

یافته اخیر بوا نتوایج ریوورا و همکواران در سوال 1662

موشهای آزمایشگاهی دیابتی مودب کواهش عووارض

همخوانی دارد ( .)Rivera et al., 1998افوزایش مقوادیر

بیماری میگردد .در مطالعه ایشوان کواهش مالونیولدی-

 MDAدر بررسی حاضر به دلیل افوزایش در سواخت و

آلدئیوووود ( )MDAو افووووزایش گلوتوووواتیون ( )GSHو

تولید گونههای فعال اکسی ن مویباشود LPS .منجور بوه

سوپراکسووید دیسووموتاز ( )SODدر موووشهووای دیووابتی

آسیب اکسیداتیو در ارگانهای مختلب میگوردد کوه بوا

تیمارشده با ویتامی

 Eگزارش شده اسوت ( Alshamsi

 .)et al., 2004ویتامی  Eبا دلوگیری از پراکسیداسیون

افووزایش مقووادیر  MDAدر سوورم و بافووتهووا مشووخ
میشود .یافتههای بررسی اخیر با نتایج محققوان پیشوی

لیپیدها و محافظت در برابر رادیکالهای آزاد ،مهمتوری

در ای

آنتیاکسیدان غشواهای بیولوژیوک اسوت ( Traber and

Ben-Shaul et al., 2001; Nordberg and Arner,
 .)2001تحقیق انجامگرفته توسط باتیسوتا و همکوارانش

 .)Atkinson, 2007شو و همکووارانش در سووال 2005
ثابت کردند که استفاده از ویتامی  Eو سلنیوم مویتوانود
میوزان آپوپتووز سولولی را کواهش دهود ( Shen et al.,

 .)2005در سال  2005دمعی از محققان ترکیهای ثابوت
کردند که استفاده از ویتامی  Eمیتوانود سومیت کبودی
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زمینه همخووانی دارد ( ;Altavilla et al., 1990

در سووال  1660نشووان داد کووه  LPSمنجوور بووه تحریووک
ماکروفاژها شده و باع

تولید گونههای فعوال اکسوی ن

در بافتها میشود که با افزایش نیتروزی در ارگانهای
غنی از ماکروفاژ همراه اسوت (.)Bautista et al., 1990
ادیما و همکارانش در سال  1666نشان دادند کوه LPS
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منجوور بووه افووزایش میووزان -4هیدروکسووی-2نوننووال (4-

نشان داد که مصر

 )hydroxy-2-nonenalدر دفووت موویشووود کووه ایوو

کوواهش عوووارض ای و موواده در رونوود رشوود دنووی و

پروتئی هم دلیل دیگری بر ایجاد استرس اکسویداتیو در

همی طور روند استخوانسازی در قسمتهوای مختلوب

دنووی موویباشوود ( .)Ejima et al., 2000رادی و

از قبیل بندهوای انودامهوای حرکتوی پیشوی و پسوی و

همکارانش ثابت کردند که کاهش گروههای سولفیدریل

متاتارس میگردد .همی طوور ایو ویتوامی قوادر بووده

بعد از اندوتوکسمی ممک است به دلیل افوزایش تولیود

مقادیر  MDAدر کبد دنی و مادر را که بهدنبال استفاده

رادیکالهای آزاد و نیتریک اکسید ( )NOباشد که دلیول

از  LPSافزایش چشمگیری داشت ،تا حد طبیعوی خوود

دیگری بر آسیب اکسیداتیو اسوت (.)Radi et al., 1991

کاهش دهد .همچنی کواهش معنویدار  GSHبوهدنبوال

ای کاهش در گروههوای سوولفیدریل ممکو اسوت بوه

موادهووه بووا  ،LPSبووا درمووان هوومزمووان بووا ویتووامی

دلیل کاهش در تولید پروتئی های دارای گروههوای SH

بهصورت معنیداری دبران شد .تمامی نتایج فوق نشوان

و کاهش در تولیود  GSHو کواهش فعالیوت گلوتواتیون

از قدرت حفاظتی ویتامی  Eدر برابر عوارض ناشوی از

ردوکتواز در بافوتهوا باشود (.)Savitha et al., 2005

 LPSدر دنووی دارد .بووا تودووه بووه اینکووه اسووتفاده از

گلوتاتیون بهعنووان یکوی از مشوهورتری مولکوولهوای

داروهای مختلوب در طوول دوران بوارداری محودودیت

نابودکننده رادیکالهای آزاد در سیتوپالسم میباشود .در

های زیادی دارند ،لذا استفاده از ویتامی  Eبهعنوان یک

مطالعه حاضر ،کاهش در مقادیر ای ماده در کبد موادر و

آنتیاکسیدان ایم  ،در برابر عوارض دنینی  LPSتوصیه

دنی

بعد از اسوتفاده از  LPSنشوان مویدهود کوه LPS

منجر به افزایش آسیب اکسیداتیو و بوه طبوی آن کواهش
ظرفیت آنتیاکسیدانی گشته است .ای کاهش در میوزان
 GSHمیتواند منجر بوه افوزایش آسویب در چربویهوا،
پوروتئی هووا و همووی طووور  DNAشووود ( Riedel and

 .)Maulik, 1999ویتوووامی  Eبوووه عنووووان عووواملی

همزمان ویتامی  Eبا  LPSمنجر به

E

میگردد.
سپاسگااری
بدینوسیله از حمایوت موالی دانشوگاه آزاد اسوالمی
واحد تبریز در انجام ای تحقیق کمال تشکر و قودردانی
را داریم.

آنتیاکسیدانی ،قوادر اسوت بوهطوور مسوتقیم بوا کواهش
پراکسیدازهای غشا باع

کاهش عملکرد رادیکوالهوای

آزاد و کاهش آسیب اکسیداتیو گردد .ای کار با تسوهیل
عملکرد  GSHپراکسیداز هموارتر میشود .مطالعه اخیور

تعارض منافع
نویسندگان اعالم مویدارنود کوه هوی گونوه تضواد
منافعی ندارند.
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Abstract
Lipopolysaccharides (LPS) are one of the most important factors in the formation of embryonic
damages. These damages include intra-uterine growth retardation, intra-uterine fetal death,
embryonic absorption and preterm birth and are associated with oxidative stress caused by
lipopolysaccharides. This study aimed to investigate the protective effect of vitamin E on
lipopolysaccharide induced fetal damages in the rat. In this study, 48 pregnant rats were selected
and allocated to 4 groups. In groups 1 and 2, 75 µgr/kg of lipopolysaccharides were injected
intraperitoneally on day 15 to 17 of pregnancy. A week before administration of
lipopolysaccharides to rats of groups 2 and 3, they received 20 mg/kg of intramuscular vitamin
E daily. Group 4 received normal saline intraperitoneally as a control group. In day 18 of
pregnancy all mice were euthanized. In each animal, the number of live and dead embryos were
counted. Then the live fetuses were weighed and the length of crown–rump, metacarpus,
metatarsus, anterior phalanges, posterior phalanges and sternum were determined. In addition,
the amounts of malondialdehyde and glutathione were measured in maternal and embryonic
liver and placenta. Administration of lipopolysaccharides significantly increased fetal mortality
and reduced fetal weight, length of the tail and crown–rump, live embryos and skeletal
ossification of the metacarpus, metatarsus, anterior and posterior phalanges and sternum. Results
showed that simultaneous administration of vitamin E and lipopolysaccharides reduced damages
and improved respective injuries in mice embryos.
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