دوره  ،12شماره  ،2پیاپی  ،46تابستان 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی
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 - 1دانش آموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 - 2استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 - 3استاديار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
* نويسنده مسئول

مکاتباتdaryoushmohajeri@yahoo.com :

(دريافت مقاله 96/8/8 :پذيرش نهايی)97/6/28 :

چكیده
متوتركسات به عنوان يک داروي ضدسرطان ،در دوزهاي باال براي كبد سمّي است .معلوم گرديده است كه استرس اكسییداتیو در
سمّیت متوتركسات دخیل است .با توجه به خواص آنتي اكسیداني ريشه گیاه شلغم ،اين مطالعه ،براي ارزيابي اثرات محا فظتي عصار ه
هیدروالكلي ريشه شلغم در برابر سمیّت كبدي ناشي از متوتركسات در موش صحرايي انجام شد .بدين منظور  40سر موش صح رايي
نر ويستار به طور تصادفي در چهار گروه مساوي تقسیم گرديدند .گروه  1به عنوان شاهد انتخاب شد .به گروههاي  2و  ، 4ريشه گیاه
شلغم ( )200 mg/kgبه مدت  15روز متمادي گاواژ گرديد .گروههاي  3و  4تک دوز متوتركسات ( )20 mg/kgرا در دهمین روز
آزمايش به طور داخل صفاقي دريافت كردند .در پايان ،سطوح سرمي آنزيمهاي آسپارتاتآمینوترانسیفراز ،آالنیینآمینوترا نسیفراز و
آلكالین فسفاتاز و بیليروبین تام ،آلبومین و پروتئین تام گروهها اندازهگیري شد .میزان مالونديآلدئید و فعالیت آنزيمهاي سوپرا كسید
ديسموتاز ،كاتاالز ،گلوتاتیون پراكسیداز و گلوتاتیون ردوكتاز نیز در هموژنات بافت كبد اندازهگیري شد .از بافت كبد موشها م قاطع
بافتي تهیه و در نهايت ،يافتههاي بیوشیمیايي با نتايج هیستوپاتولوژي تطبیق داده شد .در گروه  ،4عصاره ريشه شلغم به طور معنيداري
( )p<0/05میزان افزايشيافته آنزيم هاي شاخص آسیب كبد و بیليروبین تام را كاهش و سطوح كاهش يافته آلبومین و پیروتئین تیام
سرم را بهطور معنيداري ( )p<0/05افزايش داد .در اين گروه ،عصاره ريشه شلغم بهطور معنيداري ( )p<0/05میزان پ راكسیداسیون
لیپیدي را كاهش و سطوح آنتياكسیدان هاي كبد را افزايش داد .از لحاظ هیستوپاتولوژي نیز تغییرات بافتي شیامل آمیاس ،تغیییرات
دژنراتیو و نكروز ،همراستا با يافته هاي بیوشیمیايي بودند .نتايج نشان داد عصاره ريشه شلغم با خواص آنتياكسییداني خیود ،كبید
موش هاي صحرايي را در برابر سمّیت ناشي از متوتركسات محافظت ميكند.
كلیدواژهها :متوتركسات ،مسمومیت كبدي ،ريشه گیاه شلغم ،موش صحرايي.
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که قسمت های خوراکی آن دارای  14ترکیاب فناولی و 6

متوترکساااات ( )MTX; methotrexateيکااای از

اسید آلای مایباشاد .ايان گیااه منبعای سرشاار از آنتای -

ترکیبات ضدسرطان با کاربرد بالینی میباشد .اين ترکیاب

اکساایدانهااای ف نولیااک بااه خصااون فالوونااولهااا و

به طور وسیع به عنوان يک داروی شیمیدرمانی اساتااده

هیدروکسی سینامیک اسید میباشد ( Fernandes et al.,

ماایشااود .متوترکسااات در درمااان انااوا خطرناااا

 .)2007مشخص نماودهاناد کاه کویرساتین و کاایمارول

تومورهای بدخیم مثل بدخیمیهای خون ،لنا ،،پساتان،

مهم ترين فالوونوییادهای خاانواده براسیکاساه هساتند.

رحم و برخی ديگر از بیماری ها مثل آرتريات روماتوییاد

کایمارول يک آنتی اکسیدان بسیار قوی بوده و کویرستین

استااده میشاود ( .)Jouyban et al., 2011متوترکساات

حاذفکننااده بس ایار مااورر راديکاالهااای آزاد ماایباشااد

يک هپاتوتوکسیک بالقوه است و مطالعات حااکی از ارار

( .)Franciscoa et al., 2009از طرفای ارارات مااافظتی

سمی آن باه واساطه تشاکیل اکساینن فعاال مایباشاد

عصاره الکلی ريشه گیاه شالغم در برابار سامیت کلیاوی

(.)Ghaffari et al., 2011

سیسپالتین مورد بررسی قارار گرفتاه و نشاان داده شاده

بااه منظور کاااهش اراارات یااانبی متوترکسااات باار

اسات کااه ايان عصاااره از طريااس کااهش اسااتر هااای

بیماران ،مطالعات زيادی در مورد تااریر آنتایاکسایدانهاا

اکسیداتیو نقاش حااایتی خاود را در برابار سیساپالتین

در اين زمینه انجام شده اسات .برخای گزارشاات ارارات

اعمال میدارد باه طاوریکاه ،میازان ماالوندیآلدییاد را

مثبت آنتی اکسیدان هايی مانند ويتامین  ،Aعصااره سایر،

کاهش و فعالیت آنزيم های سیستم تدافعی آنتیاکسایدانی

- Nاستیل سیستئین و تنگستات سديم را در قباال ارارات

نظیاار سوپراکسااید ديسااموتاز ،کاتااالز و گلوتاااتیون

سامی متوترکساات نشاان مایدهناد ( Yüncü et al.,

پراکسیداز را افزايش میدهد (.)Kim et al., 2006

 .)2006امروزه استااده از عصااره هاای گیااهی باه عناوان

با تویه به بررسی منابع ،مطالعاه ای در رابطاه باا ارارات

يک روش درماان مناساب و ايمان بسایار متاداول شاده

مااافظتی شاالغم در مقاباال سامیتت کباادی متوترکسااات

اسااات .خاااانواده براسیکاساااه ( )Cruciferaeيکااای از

يافت نشد .بنابراين ،هدف مطالعه حاضر برای اولاین باار

پرمصرف ترين اقالم سبزیها در دنیا است .از میاان آنهاا

ارزيابی اررات ماافظتی عصاره هیادرو الکلی ريشاه گیااه

شلغم با نام علمی  Brasscia rapaدر دامناه گساتردهای

شلغم بر سامیتت کبادی ناشای از متوترکساات در ماوش

از اروپا تا شرق آسیا کشت و مصرف مایشاود ( Russo,

صارايی بود.

 .)2008قسمت های مختل ،اين گیاه (ريشه ،بار ،،باذر
و گل) در طاب سانتی بارای درماان اماراض مختلا ،از

مواد و روشها

یملاه سارطان ( )Traka and Mithen, 2008و ديابات

اياان مطالعااه تجرباای آزمايشااگاهی در آزمايشااگاه

( )Shukia et al., 2000اسااتااده ماایشااود .آنااالیز

بیوشااایمی و پااااتولوژی مرکاااز تاقیقاااات حیواناااات

فیتوشیمیایی ایزای مختل ،گیاه شالغم نشاان داده اسات

آزمايشگاهی دانشکده دامپزشاکی دانشاگاه آزاد اساالمی
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واحد تبرياز طای ساال  1395انجاام شاد .آزماايش روی

شرکت طی ،آزما طب) تات خأل کامالً خشک گردياد.

مااوش هااای صااارايی ناار ويسااتار در مااادوده وزناای

عصاره تهیه شده تاا زماان اساتااده در يخ اال و تاات

 200±20گاارم و ساان  10هاتااه کااه از مرکااز پاارورش

شرايط انجماد نگهداری شد (.)Jung et al., 2008

حیوانات آزمايشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحاد تبرياز

در اين آزمايش از  40سر ماوش صاارايی اساتااده شاد

تهیه گرديده بودند ،انجام شد .موش ها برای سازگاری باا

که بهطور تصادفی به  4گاروه مسااوی  10تاايی شاامل:

مایط یديد ،قبل از آغاز مطالعه يک هاتاه در قا هاای

 - 1گااروه شاااهد سااالم  - 2گااروه تیمااار بااا عصاااره

مخصون در شرايط  12سااعت روشانايی و

هیدروالکلی ريشه گیاه شالغم - 3 ،گاروه دريافاتکنناده

و

متوترکسااات و  - 4گااروه تیمااار بااا عصاااره شاالغم و

فايبرگال

 12سااعت تاااريکی و دمااای  21±2دریااه سلساایو

دسترسی آزاد به مقاادير دلخاواه آو و غاذای پودرشاده

متوترکسات تقسیم گرديدند.

استاندارد نگهداری شدند .در اين مطالعاه اصاول اخالقای

به موش های صارايی گروه  1و  3سالین نرماال باه

کار با حیوانات به طور کامل رعايت شد و پروتکالهاای

میزان  10 ml/kgو به موش های صارايی گروههاای  2و

کار روی حیوانات ،مورد تایید کمیته نظاارت بار حقاوق

 4عصااره هیاادروالکلی ريشااه گیاااه شالغم بااه میاازان

حیواناااات آزمايشاااگاهی مرکاااز تاقیقاااات حیواناااات

 200mg/kgدر  10 ml/kgساالین نرمااال ( Kim et al.,

آزمايشااگاهی دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد تبريااز قاارار

 ،)2006به مادت  15روز متاوالی گااواژ گردياد .در روز

گرفت .مراحل مختل ،مطالعه بهصورت دوساو بایخبار

 10آزمايش به موش هاای گاروههاای  3و  ،4تاکدوز

انجام شد .بدين معنی که ،کارآزماايی باه نااوی برناماه -

متوترکسااات ( Sigma Chemical Company, St.

ريزی شد که نه تیمارگر و نه آزمايشگاه ،در هیچ ياک از

 )Louis, MO, U.S.Aباه میازان  20 mg/kgدر ml/kg

مراحل متویه گروه های تخصیص يافته مورد ( تیماار) و

 10ساالین نرماال ( )Hemeida and Mohafez, 2008و

شااهد نبودنااد .لاذا ،در ابتاادا مااوارد تااات آزمااايش و

به موش های گروه های  1و  ،2فقط سالین نرماال (ml/kg

گروهها کد گاذاری شاده ،ساپ

وارد مراحال مختلا،

مطالعه گرديدند.

 )10از طريس داخل صااقی تزريس شد.
در پايان دوره آزمايش (روز پانزدهم)  2میلایلیتار

ريشه گیاه شلغم (  )Braascia rapaتوسط بخش

خون یهت اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیايی شااخص

گیاهشناسای دانشاکده کشااورزی دانشاگاه آزاد اساالمی

عملکرد کبد از سینو

پشت کره چشام ( retro-orbital

واحد تبرياز شناساايی شاد و ماورد تاییاد قارار گرفات.

 )plexusموش هاای صاارايی اخاذ و سارم نموناههاای

ريشه های تازه ( 100گارم) باا آو تمیاز باه طاور کامال

خاون توساط ساانتريایوژ (ماادل  Universalاز کمپااانی

از برش ،سه بار توسط اتاانول عصااره

 )Hetichبا سارعت  2500دور در دقیقاه و باه مادت 15

شسته شده و پ

یادا شاد .در اداماه

گیری شدند .عصاره به دست آمده صااف شاده و ساپ

دقیقه در دمای  30دریه سلسایو

توساط دساتگاه روتااری اواپوراتاور (مادل ،TAT Rdij

سرمهای تهیه شاده یهات انادازه گیاری مقاادير سارمی
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آناازيم هااای آسااپارتات آمینوترانساااراز ( ،)ASTآلنااین

اکسیدانی به صورت واحادهای قاراردادی در میلایگارم

آمینوترانساراز ()Reitman and Frankel, 1957( )ALT

پروتئین عنوان گرديد.

و آلکاالین فساااتاز (  )Kind and King, 1954( )ALPو

پراکسیداسیون چربی در کبد با روش رنا

سانجی

آلباومین ( )Albو پاروتئین تاام ( Lowry et al., ( )TP

به وسایله انادازه گیاری thiobarbituric acid ( TBARS

 )1951و بیاالروبااین تااام (Malloy ( )Total Bilirubin

 )reacting substancesطباس روش  Fragaو همکااران

 )and Evelyn, 1937مورد استااده قرار گرفت.

انجاام شاد ( .)Fraga et al., 1988مقاادير باه صاورت

برای اندازه گیری فعالیات آنتایاکسایدانی در بافات

نانومول بار  100گارم بافات بیاان شادند .فعالیات SOD

کبااد ،هاامزمااان همااه موشهااا بااا اتاار آسااانکشاای

توساااط روش  Nishikimiو همکااااران در ساااال 1972

( )Euthanasiaشادند .کباد موش هاا ساريعاً خاار و در

تعیین گردياد ( .)Nishikimi et al., 1972هار واحاد از

ساالین ساارد شستشااو و هموژنااات  10درصااد در 1/15

فعالیت  SODبه صورت غلظت آنازيم ماورد نیااز بارای

درصد ( )w/vکلرور پتاسایم تهیاه گردياد .هموژناات باا

ممانعت از تولید رن

تاا  50درصاد در  1دقیقاه ،تاات

ساارعت  7000دور در دقیقااه و بااه ماادت  10دقیقااه در

شرايط مطالعه ،تعیین گرديد .فعالیت  CATتوساط روش

دمای  4دریه سانتی گراد توساط ساانتريایوژ يخ االدار

 Claiborneو بر اسا

(ماادل  ،Centric90ساااخت شاارکت  DOMELاروپااا)،

سنجش قرار گرفات ( .)Claiborne, 1985فعالیات GPX

سانتريایوژ شد و مالاول شاناور یهات سانجش میازان

باا اساتااده از روش  Rotruckو همکااران و بار اساا

پراکسیداسیون لیپیدی از طريس انادازه گیاری مقادارمالون

واکنش:

دیآلدییاااد ( )Malondialdehyde; MDAو هم ناااین

( → 2H2 O + GSSGگلوتاتیون احیاء) H2 O2 + 2GSH

تجزيه پراکساید هیادروژن ماورد

( گلوتاتیون اکسید)

بارای اناادازه گیاری فعالیاات آنازيم هااای آنتایاکساایدانی
سوپراکسااید ديساااموتاز ( ;superoxide dismutase

مورد سنجش قرار گرفته و باه صاورت میلای گارم

 ،)SODکاتالز ( ،)catalase; CATگلوتاتیون پراکسیداز

پروتئین/دقیقه /میکرومول گلوتاتیون اکساید بیاان گردياد

( )glutathione peroxidase; GPXو گلوتاتیون ردوکتاز

(.)Rotruck et al., 1973

( )glutathione reductase; GRمااورد اسااتااده قاارار

فعالیت  GRبا اساتااده از روش  Mohandasو همکااران
بر اسا

گرفت.
فعالیت آنزيم های آنتای اکسایدانی ماورد مطالعاه و
میزان  MDAباا اساتااده از کیات هاای تجااری مویاود

واکنش:

 NADPH + H+ + GSSG → NADP + + 2GSHمورد
سنجش قرار گرفت (.)Mohandas et al., 1984

( Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute,

باارای انجااام آزمايشااات هیسااتوپاتولوژی ،قساامت

 )Nanjing, Chinaو طباس دساتورالعمل شارکت تولیااد -

باقیمانده کبد موشها (سمت ديافراگماتیک لوو چا )

کننده کیت انجام شاد .مقادار  MDAباافتی باه صاورت

بااه ماادت  48ساااعت یهاات پايدارسااازی در فرمااالین

نانومول  MDAدر میلای گارم پاروتئین و فعالیات آنتای -

بافری  10درصد قارار داده شاد .در اداماه مراحال پاسااژ
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بافتی (شامل آبگیری با دریات صاعودی الکال ،شاااف -

يافتهها

سازی با گزيلال و قالاب گیاری در پاارافین ماذاو) روی

در موش هااااای صااااارايی گااااروه  ،2عصاااااره

قطعاات کبااد انجاام گرفاات .از نموناههای کباادی فااوق

هیادرو الکلی ريشااه گیاااه شالغم تغییاار معناایداری را در

برش های پی در پی باا ضاخامت  5میکارون آمااده و از

هیچيک از پارامترهای مورد سنجش در مقايسه باا گاروه

هر  10برش يک مقطع و در مجمو از هار نموناه  3لم

 1ايجااااد نکااارد .در موش هاااای صاااارايی گاااروه ،3

آمیازی هماتوکسایلین -

متوترکساات ساطوح سارمی آنازيمهااای  AST ،ALTو

ایوزين صورت گرفت .میازان التهااو در ناحیاه پورتاال،

 ALPو بیلیروبین تاام سارم را در مقايساه باا گاروه ،1

نکروز سلول های کبدی و ارتشاح سلولهاای آماسای باه

بهطور معنیداری ( )p<0/05افزايش و میزان پروتئین تاام

تهیه شده و بر روی آنهاا رنا

صورت نیمه کمی (  )Semiquantitative scaleو دوساو -

و آلباااومین سااارم را باااهطور معنااایداری کااااهش داد

کااور طبااس روش ارایااه شااده توسااط  Freiو همکاااران

( .)p<0/05در گروه  4تیمار با عصاره ريشاه گیااه شالغم

ارزيابی گرديد .شدت آسیب ،از صاار تاا ( 4صاار :عادم

مانع از افزايش آنزيم های شااخص آسایب کباد و بیلای -

ویاود آساایب :1 ،حااداقل آساایب :2 ،آساایب مالياام:3 ،

روبین تام سرم و همچنین مانع از کاهش پاروتئین تاام و

آسیب متوسط و  :4آسیب شديد) رتبه بنادی شاد ( Frei

آلبومین سرم در ارر متوترکسات شد بهطوری که ،تاااوت

 .)et al., 1984دریه بنادی ها باا بزرگنماايی  ×100و در

معنیداری بین اين گروه و گروه شااهد بارآورد نگردياد

 5میدان میکروسکوپی از هر برش ،به طاور تصاادفی ،باا

(یدول  .)1در گروه  ، 3متوترکساات مقاادير آنازيمهاای

ناوری مادل نیکاون (،ECLIPSE E200

 GPX ،CAT ،SODو  GRرا در مقايسه با گاروه  ،1باه

میکروساکو

ساخت کشور ژاپن) انجام گرديد.

طاور معنایداری ( )p<0/05کاااهش و میازان مااالوندی -

 -تحلیل آمیاري دادههیا :بارای تالیال داده هاا از بساته

آلدیید را باه طاور معنایداری ( )p<0/05افازايش داد .در

نرمافزاری  SPSS-19استااده شاد .داده هاای مرباوب باه

گروه 4تیمار با عصاره ريشه گیاه شالغم ماانع از افازايش

شادت آساایب کبااد ب اه صاورت توصاایای ارایااه شااده و

مالوندیآلدیید و همچنین مانع از کاهش فعالیات آنازيم -

داده هااای بهدساات آمااده کمتاای  ،بااه صااورت میااانگین±

های  GPX ،CAT ،SODو  GRدر ارر متوترکسات شاد

اناااراف اسااتاندارد ( )mean±SEMارایااه و اخااتالف

بهطوری که ،تااوت معنی داری بین اين گروه و گاروه 1

معناایدار بااین گروه هااا توسااط آزمااون آماااری تالیاال

باارآورد نگرديااد (یاادول  .)2در آساایب شناساای بااافتی

يک طرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبای تاوکی

همانطور که در شکل  1نشان داده شاده اسات ،سااختار

( )Tukeyماااورد بررسااای قااارار گرفااات .از آزماااون

لوبولی و سلولی کباد در ماوشهاای صاارايی گاروه 1

کلمااوگروف -اساامیرن )Kolmogorov-Smirnov( ،نیااز

طبیعی و سالم بود (شاکل  :1الا .)،در کباد ماوشهاای

بارای تعیاین نرمااال باودن توزياع داده هااا اساتااده شااد.

صارايی گروه  2نیز هیچ گونه تغییر پاتولوژيکی خاصای

هم نین مقادير  p<0/05معنیدار تلقی شد.

مشااهده نشاد باهطاوری کااه ،سااختار لوباولی کباد ،بااا

واريان
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وريدچااه مرکاازی و طناااو هااای شااعاعی رو بااه مرکااز

پاتولوژيک در بافت کبد موشهای صارايی شاد و تنهاا

هپاتوسیت ها ،کامالً طبیعی باه نظار مایرساید (شاکل :1

آساایب قاباال مشاااهده ،تغییاارات دژنراتیااو خایااای بااه

و) .در کبااد مااوش هااای صااارايی گااروه  ،3نکااروز

خصون در اطراف وريدچه مرکازی باود (شاکل  :1د).

شاديد و کاانون هاای پراکناده

مشاهدات ريزبینی بافت کبد موش های صارايی گاروه -

نکروز در قسمت های مختل ،لوبول های کبدی مشااهده

های تات مطالعه بهطور کمتای در یادول  3آورده شاده

میشد (شکل  .) :1در گروه  ، 4تیمار باا عصااره ريشاه

است.

هپاتوسیت ها توام با آما

گیاه شلغم ،بهطور قابال تاویهی ماانع از باروز تغییارات
یدول  - 1تاریر عصاره هیدروالکلی ريشه گیاه شلغم بر پارامترهای بیوشیمیايی سرم موش صارايی در آسیب کبدی ناشی از متوترکسات
پارامترهای بیوشیمیايی
گروه

آلنین

آسپارتات

آلکالین فسااتاز

بیلیروبین تام

آلبومین

پروتئین تام سرم

آمینوترانساراز

آمینوترانساراز

()U/L

سرم()mg/dl

()g/dl

()g/dl

()U/L

()U/L
شاهد سالم

53/1±61/80 a

a

تیمار با عصاره شلغم

63/2±57/82 a

62 /5 ±44 /157

37 /4 ±18 /150 a

54 /7 ±65 /217 a

067 /0 ±888 /0 a

38 /0 ±37 /4 a

b

23 /10 ±47 /283

072 /0 ±497 /1

b

34 /0 ±70 /2

52 /0 ±81 /5

a

047 /0 ±869 /0

a

39 /0 ±38 /4

19/3±72/180

88 /6 ±34 /229

14 /2 ±35 /91

a

75 /4 ±81 /168

موایهه با متوترکسات
تیمار با عصاره و متوترکسات

a

12 /8 ±77 /196

036 /0 ±838 /0

46 /0 ±45 /4

57 /0 ±20 /9

45 /0 ±17 /8 a

b

b

a

a

a

a

46 /8 ±83 /211

b
a

b
a

60 /0 ±23 /8

 :a,bحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح  p< 0/05میباشد.

یدول  - 2تاریر عصاره هیدروالکلی ريشه گیاه شلغم بر فعالیت آنتیاکسیدانی کبد موش صارايی در آسیب ناشی از متوترکسات
پارامترهای بیوشیمیايی
گروه

مالون دیآلدیید

سوپراکسید ديسموتاز ( U/mg

کاتالز ( U/mg

گلوتاتیون

گلوتاتیون ردوکتاز

( nmol/g

)protein

)protein

پراکسیداز ( U/mg

()U/mg protein

)protein

)protein
شاهد سالم

18/0±23/3 a

a

تیمار با عصاره شلغم

16/0±27/3 a

موایهه با متوترکسات

b

تیمار با عصاره و

a

17/0±45/4

15 /0 ±31 /3

75 /0 ±82 /17

32 /4 ±71 /65

95 /0 ±71 /15

21 /4 ±41 /110

11 /1 ±03 /18 a

61 /3 ±39 /69 a

43 /0 ±82 /15 a

67 /3 ±73 /103 a

64 /0 ±23 /11

80 /3 ±72 /45

25 /0 ±67 /8

49 /1 ±65 /77

b
a

52 /0 ±95 /16

متوترکسات
 :a,bحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح  p< 05/0می باشد.
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a

a

b
a

57 /2 ±81 /63

b
a

67 /0 ±92 /13

b
a

53 /2 ±84 /101
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یدول  - 3تاریر عصاره هیدروالکلی ريشه گیاه شلغم بر آسیب بافت کبد موشهای صارايی ناشی از متوترکسات
گروهها

شاهد سالم

تیمار با عصاره شلغم

موایهه با متوترکسات

تیمار با عصاره و متوترکسات

دریهبندی آسیب بافتی
آما

در ناحیه پورتال
دریه 0

10

10

0

5

دریه 1

0

0

0

3

دریه 2

0

0

0

2

دریه 3

0

0

5

0

دریه 4

0

0

5

0

تغییرات دژنراتیو و نکروز
دریه 0

10

10

0

6

دریه 1

0

0

0

3

دریه 2

0

0

1

1

دریه 3

0

0

6

0

دریه 4

0

0

3

0

ارتشاح بینابینی سلولهای آماسی
دریه 0

10

9

0

6

دریه 1

0

1

0

2

دریه 2

0

0

3

2

دریه 3

0

0

5

0

دریه 4

0

0

2

0

صار :عدم ویود آسیب :1 ،حداقل آسیب :2 ،آسیب ماليم :3 ،آسیب متوسط و  :4آسیب شديد.

173

سعید خداداد و همکاران

مطالعه اثر عصاره هیدرو الکلی ريشه گیاه شلغم بر ...

شکل  - 1نمای ريزبینی از کبد موشهای صارايی مورد آزمايش (هماتوکسیلین -ایوزين ،بزرگنمايی ×  .)400نمای ريزبینای از کباد گاروه ( 1شااهد ساالم) کاه
ساختار آن طبیعی است (ال .)،نمای ريزبینی از کبد گروه ( 2گروه تیمار با عصاره هیادروالکلی ريشاه گیااه شالغم) کاه بافات آن ساالم باهنظر رسایده و تغییار
پاتولوژيک خاصی ندارد (و) .نمای ريزبینی از کبد گروه ( 3گروه موایهه با متوترکسات) که در آن نکروز هپاتوسایتهاا در ناحیاه پاری پورتاال (پیکاانهاای
سبز) و آما

شديد (پیکان های زرد) و پرخونی (نو

داوری س متی) که تغییرات دژنرسان

پیکان) در ناحیه پورتال مشاهده میشود ( ) .نمای ريزبینای از کباد گاروه ( 4گاروه تی ماار باا عصااره و

هیدروپیک (پیکانها) را در اطراف وريدچه مرکزی نشان می دهد (د).

بحث و نتیجهگیري

آلبومین میت واند مساتقیماً در ارار آسایب گلاومرولهاای

يافته های بیوشایمیايی و هیساتوپاتولوژی بررسای

کلیه نیز تاات تااریر قارار گیارد ( Venkatesan et al.,

حاضاار حکايااات از آسااایب توکساایک کباااد در ارااار

 .) 2000بنااابراين ،در مطالعااه حاضاار کاااهش معناایدار

متوترکسات دارد که با نتااي رضاايی مقادم و همکااران

آلباومین ساارم ممکان اساات حکايات از آساایب کلیااوی

در سال  2015هم خوانی دارد ( Rezaei Moghadam et

متوترکسات نیاز داشاته باشاد .در ايان مطالعاه تیماار باا

 .)al., 2015در اين مطالعه ،متوترکساات باعاا افازايش

عصاره الکلای ريشاه گیااه شالغم باا دوز  200mg/kgباه

معنیدار مقادير سرمی آنزيمهاای  ALT ،ASTو  ALPو

مدت  15روز ،باهطاور معنایداری ماانع از باروز ارارات

بیلیروبین تام و کاهش معنیدار پاروتئین تاام و آلباومین

سمتی متوترکسات باا دوز  20mg/kgدر کباد ماوشهاای

سرم در مقايسه با گروه شاهد ساالم شاد .غلظات سارمی

صارايی گرديد .اين ارر احتمالً به دلیل ماافظت غشااء
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سلول و ممانعات از نشات آنزيم هاای داخال آن حاصال

حاضار  ،مصاارف عصاااره ريشااه شاالغم مااانع از کاااهش

می گردد ( .)Thabrew et al., 1987کنترل ماورر ساطوح

فعالیت  CAT ،SODو  GPXدر ارر متوترکسات شد کاه

بیلیر وبین تام ،پروتئین تاام و آلباومین سارم ،بهباود زود

اين واقعه ممکن است در ارر پاکسازی راديکالها توساط

هنگااام مکانیساام های عملکااردی و ترشااای ساالولهای

عصاره اتااق افتااده باشاد کاه باعاا حااق و بقااء ايان

کبدی را نشان می دهد .با تجويز عصاره ريشاه شالغم در

آناازيم هااا شااده اساات .هاامچنااین ،متعاقااب تیمااار بااا

کنااار متوترکسااات ،فقااط تغییاارات دژنراتیااو خایاا،

متوترکسات کاهش قابل تویهی در میزان  GPXحاصال

هپاتوسیت ها مشاهده گرديد و ارری از نکروز ديده نشاد

گرديد که منجر باه دسترسای  GRباه سوبساترا شاده و

که اين خود اررات حاایتی عصاره ريشه شلغم در مقابال

بدين ترتیب فعالیت  GRکااهش يافات .چناین باه نظار

سمیت کبادی متوترکساات را نشاان میدهاد .مطالعاات

میرسد کاه عصااره ريشاه شالغم در کناار متوترکساات

ريزبیناای ،در توافااس بااا نشااانه ها و شااواهد ،بااا نتاااي

فعالیاات  GRرا مجاادداً برقاارار نمااوده کااه مصاارف

بیوشیمیايی بهدست آمده از ايان بررسای هامراساتا مای -

گلوتاتیون اکسید را یهات تشاکیل گلوتااتیون احیااء و

باشد .اررات ماید فوق را می توان به اررات آنتیاکسایدانی

افاازايش ساام زداياای متابولیاات هااای فعااال توسااط

و کاهش اساتر هاای اکسایداتیو ترکیباات م ویاود در

کوننوگاسیون با گلوتاتیون احیاء برقارار مایکناد .نتااي

عصاره مربوب دانسات ( .)Franciscoa et al., 2009باه

بررسی ما ،گزارش ساير ماققین را در خصاون ارارات

اين معنا که عصاره با یلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی

آنتیاکسیدانی عصاره ريشه شلغم و زدايش راديکالهاای

منجر به تثبیت غشا هاای سالولی شاده و ماانع از نشات

آزاد توسط آن را مورد تایید قرار مایدهاد ( Franciscoa

آنازيمهاا مای گاردد .در بررسای حاضار ،افازايش میاازان

 .)et al., 2009تاقیقاااتی کااه توساط رضااايی مقاادم و

مااالوندیآلدییااد در بافاات کبااد ،متعاقااب موایهااه بااا

همکارانش در مورد اررات ماافظتی عصاره الکلی ريشاه

اکسایداتیو ناشای

گیاه شلغم در برابر سمتیت کبدی و گوارشی انجاام شاده،

از راديکال های آزاد ،يکای از مکانیسام هاای احتماالی در

نشان داده است که اين عصاره از طريس کاهش اساتر -

پاتوفیزيولوژی سمیتت کبدی متوترکسات میباشد .نقاش

هااای اکساایداتیو نقااش حاااایتی خااود را در برابااار

اکسیداتیو و مداخله گونه های فعاال اکساینن در

متوترکسات اعمال میدارد به طوری کاه ،میازان ماالون -

پاتوژنز سمیت کبدی متوترکسات به اربات رسایده اسات

دیآلدیید را کاهش و میزان گلوتااتیون احیااء و فعالیات

( .)Ghaffari et al., 2011در مطالعااه مااا تغییراتاای در

آنزيم های سیساتم تادافعی آنتای اکسایدانی نظیار ،SOD

سسیتم تدافعی آنتای اکسایدانی و میازان ماالوندیآلدییاد

 CATو  GPXرا افزايش میدهد ( Rezaei Moghadam

بافاات کبااد مااوش هااای صااارايی متعاقااب تیمااار بااا

.)et al., 2013; Rezaei Moghadam et al., 2015

متوترکسات مشاهده شد .کاهش فعالیت  SODشاخصای

مکانیسام عملکارد عصااره الکلای ريشاه گیااه شاالغم در

برای آسیب سلول های کبادی اسات .در مطالعاه

مطالعه مذکور با نتااي بررسای حاضار هامخاوانی دارد.

متوترکسات ،نشان میدهد که اساتر

استر

حسا
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مطالعات انجاام شاده توساط رفعاتاهلل و همکاارانش در

با تویه به مجموعه فوق الذتکر ،عصاره هیادروالکی

سال  2006نشان داده اسات کاه تیماار باا عصااره شالغم

ريشه گیاه شلغم ،کبد ماوش هاای صاارايی را در برابار

مااانع از باااروز آساایب سااالول هااای کبااادی توساااط

سمتیت ناشی از متوترکسات ماافظات مایکناد .باه نظار

تتراکلريدکربن میشاود .طباس نظار آنهاا ارار مااافظتی

میرسد که اين اررات حاایتی ريشه گیاه شلغم به خااطر

عصاره شلغم احتمالً به دلیل خاوان آنتایاکسایدانی آن

مااواد مااورره مویااود در شاالغم (گلوکوزينااولتهااا و

بوده است ( .)Rafatullah et al., 2006در مطالعهای کاه

ترکیبات فنولیک) ،بهخصاون ارارات آنتیاکسایدانی آن

توسط چاوی و همکاارانش در ساال  2006انجاام شاده،

باشد .اين که آيا عصاره ريشه گیااه شالغم باعاا کااهش

اررات آنتیاکسیدانی و ماافظت از کبدی عصاره اتاانولی

اررات درمانی متوترکسات میشود يا خیر در اين مطالعاه

شلغم در هر دو شرايط درون تنی (  )in vivoو بارون تنای

نامشااخص مانااده و امکااان مقايسااه از نظاار تاااریرات در

(  )in vitroمورد مطالعاه قارار گرفتاه اسات .در مطالعاه

مواردی که دچار نئوپالزی هستند ،فاراهم نشاده اسات.

ايشان تجويز خوراکی عصاره اتانولی شلغم به موشهای

هام چناین چگاونگی تاااریر دوزهاای مختلا ،عصاااره و

صارايی کاه کباد آن هاا توساط دی -گاالکتوزآمین (d-

شناخت دقیس ماده يا مواد مورره اصلی ،مکان و مکانیسام

 )Galactosamineآسایب ديااده بااود ،منجاار بااه بهبااود

ياا مکانیساام های مولکااولی و ساالولی م ا رر در عملکاارد

وضعیت کبد گرديده است (.)Choi et al., 2006

فارماکولوژيکی آن نیز ناشناخته مانده و نیاز باه مطالعاات

يافتااه هااای اياان بررساای را ماای تااوان از نظاار خااوان

آتی و گسترده تری دارد.

فیتوشیمیايی گیاه مورد آزماايش هام ماورد تالیال قارار
داد .مطالعه ترکیبات گیاه شلغم ویود  14ترکیب فناولی،

سپاسگزاري

 6اسید ارگانیک و خاصایت آنتای اکسایدانی باالی ايان

باادين وساایله از معاوناات پنوهشاای دانشااگاه آزاد

گیااه را رابات کارده اسات (.)Fernandes et al., 2007

اسالمی واحد تبريز بارای تاامین هزيناه هاای ماالی ايان

ترکیبات فنولیک ،گروه بزرگای از متابولیات هاای رانوياه

مطالعه سپاسگزاری میشود.

اين سلسله گیاهی بهشمار مایروناد .هم ناین تاقیقاات
نشان داده است کاه ايزوتیوسایاناتهاا و متابولیاتهاای
ايناادول گلوکوزينااولت دو گااروه عمااده از مشااتقات
گلوکوزينولت ها هستند که هار دوی آنهاا دارای ارارات
ضدسرطانی میباشند (.)Mithen et al., 2003
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