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چکیده
در این مطالعه اثر سم زدایی عصاره هیدرواتانلی پوست میوه انار بر بافت و آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی نر
مسموم شده توسط آفالتوکسین بررسی شد .حیوانات توسط گاواژ سم آفالتوکسین در غلظت  480میکروگرم بر کیلوگرم
روزانه به مدت  8هفته مسموم شدند .عصاره هیدرواتانلی پوست انار در غلظت های  200 ،100 ،50و  300میلیگرم بر
کیلوگرم به مدت  8هفته هم زمان با گاواژ سم آفالتوکسین تیمار شد .پس از  8هفته نمونه گیری از خون و کبد حیوانات
انجام شد .سطح پارامترهای سرم شامل آنزیم های آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز (،)AST
آلکالین فسفاتاز ( )ALPو پروتئین توتال ( )TPسرم توسط کیت اندازهگیری شد .مقاطع بافتی از نمونه کبدی تهیه و به
روش هماتوکسیلین  -ائوزین رنگ آمیزی شد .نتایج نشان داد آفالتوکسین موجب افزایش سطح  ALP، AST،ALTسرم و
ضریب کبدی و کاهش سطح  TPسرم در موشهای صحرایی مسموم در مقایسه با گروه کنترل سالم میشود .تیمار
غلظتهای  200 ،100 ،50و  300میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرواتانلی پوست انار باعث کاهش معنیدار سطح
 ALP ،AST،ALTسرم ،افزایش سطح  TPسرم و کاهش غیرمعنی دار ضریب کبد و آسیب بافتی کبد در موشهای
صحرایی مسموم در مقایسه با گروه کنترل مسموم شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد عصاره هیدرواتانولی
پوست انار بر آسیب کبدی ایجاد شده توسط آفالتوکسین اثر محافظتی داشته و استفاده از این میوه را در طب سنتی
برای درمان اختالالت کبدی را تایید میکند.
کلیدواژهها :آفالتوکسین ،انار ،مسمومیت کبدی ،موش صحرایی نر

مقدمه
قارچ آسپرژیلوس فالووس جزء آسکومیستهاا و
یک قارچ ساارروفیت و هاوی ا یساتس آساپرژیلوس

فالووس ی جمله كپکهایي یست كه ی نظر مسمومیت
غااییي یهمیات ویاه یا دیشاهه و قاادر باه تولیا
مایکوتوكسیني به نام آفالتوكسای مايباشا

]10،11س
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آفالتوكسی ها مهابولیتهاا ثانویه قارچي هساهن كاه

در ناایت سرطاد كب ميشود .]19

توسط گونههاا آسپرژیلوس فالووس و راری یهیکوس

یماارو در علاا رزشااکي ،گرییشااي بااه سااوا

تولی ميشون س در صورتي كه یی سموم ی طریق موید

بار بردیرا ی منابع طبیعي باه ویاه گیاهااد دیرویاي

غاااییي ویرد ب ا د گردن ا  ،بااریا ینساااد و یوینااا
مخصوصأ دیمها سرطاد ی هسهن

ر ی آم

یست و سا ماد با یشت جااني نیز در مورد

]7س درجه اریر

یسهفاد ی یی گیاهاد در كشور ها توصیه هاایي نماود

باال و رطوبت ی جمله عویمل مسهع كننا یا هساهن

یست .شویه نشاد مي دهن بسایارا ی ماوید طبیعاي

كااه باعاال تولیا آفالتوكساای ی قااارچ آسااپرژیلوس

موجود در رژی غاییي بوسیله یجزیا فعال خود ماانع

ميشون س در طبیعات چااار ناو آفالتوكسای یصالي

ی رش و ریشرفت سرطاد كب به شیو هااا مخهلا

شاااامل  G1 ،B2 ،B1و  G2و دو ناااو محصاااوال

ی جمله ماار رش تومور و مهاسها گردی

و موجا

مهابولیکي آد تحت عنوید  M1و  M2وجود دیرنا كاه

محافظت در بریبر موید سارطانزی و یفازیی

یثربخشاي

مي توینن خاوری دیم و ینسااد هماننا رر  ،گنا م،

]21،2س

دیروهاا شیمي درماني مي شون

سویا ،بادیم میني ،آجیل ها و خشکبار ری آلود سا ن س

ینااااار ( )Punica granatum L.ی خااااانوید

آفالتوكسی رش كودكاد ری مخهل ماي كنا  ،آلاودگي

 Lythraceaeدرخهي كوچک بود و بای  5تاا  8مهار

ناشي ی آفالتوكسی مي توین در دورید جنیني نیز رخ

یرتفا دیردس ینار ی

ماد هاا ق ی به عنوید یک گیاا

دید و یا هي بع ی تول ی طریاق شایر ماادرا كاه

دیرویااي در طا

آلود به آفالتوكسی ش

باعل یخهالل در رش شاود

 .]17همچنی  ،آفالتوكسی یثر سرطاد ییي در ینساد
و یوینااا

دیرد و باعاال سااركوم سیسااه ییمنااي،

نکرو كب ا ،تجمع چربي در كب  ،ضایعا

كبا ا و

هي تومور كبا ا ماي گاردد ]20س آفالتوكسای

B1

تحت یثر آنازی سایهوكروم ( P450ییا آنازی در كبا

بطورا كه بخ

ساانهي در نظاار گرفهااه شا
هاا مخهل

یساات،

آد ماننا گال ،روسات

تنه ،روست میو  ،برگ ها و ریشه یناار ماورد یساهفاد
قااریر مااي گرفهااه یسااتس میااو ینااار دیریا خااوی
ض باكهریایي و ض یلهاابي و ماا تار ی هماه فعالیات
آنهااي یكساای یني گسااهرد یا یساات ]9،18س تركیبااا
بیوشیمیایي ینحصارا میاو یناار كاه سرشاار ی آنهاي

ساخهه ميشود) فعال شا

و باه مااكرومولکولهاایي

مانن ا  DNAمهصاال ش ا

ژنهیکااي

یادا بود و به تا گي توجه بسیارا ی مح اد ری باه

یافهاه

یخیر نشاد دید یست

و باعاال جا ا

ميگرددس ژد  P53در معرض آفالتوكسی جا
و ییا جاا

مه اااطع در كا ود  249ژد  P53باعاال

یكسی ید و فالونوئی ها یسات ،دیریا خاوی
خود جل

كرد یستس تح ی ا

كه عصار ینار ،یک منبع فریوید ی تركیباا

درمااني

شایمیایي

جابجایي با گوینی و تیمی و تغییر تکثیار سالولي و

گیاهي ض یلهاام و ض سرطاد مي باش

 .]5تركیباي

یخهالل سنهز  DNAدر كرومو وم سلول هاا كبا ا ،

ی ینوی مخهلفي ی رليفنولها باعل ش

كه ینار آنهاي

ییجاد ضایعا

كب ا  ،ییجاد تومور كب ا ،كب چارم

و نکرو كب ا مي نمای

]14س آفالتوكسی در ینسااد

یكسی ید هاا ینحصارا و مهفاوتي در م ایسه با ساایر
آنهي یكسی ید ها مانن ویهامی  Aو  Cدیشهه باش و ی
یثر بسیار گسهرد تر یسات

با یبهال به هپاتیت مازم  Bمارتبط یسات و باا ییجااد

آنجایي كه دیریا یک طی

آفالتوكسیکو یس در یبهال به مسمومیتهااا كبا ا و

كه مي توین علیه چنا ی ناو ریدیکاال آ ید یثرگاایر
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باش س مصرف ینار بار سارطاد هااا كبا  ،رروساها ،

سانهيگرید نها یرا ش ن و ی خاوری

روست ،كولود و رود بزرگ ،ریه ،رسهاد و خاود یثار

آم آشامی ني تغایه كردن س

ماارا دیرد ]3،16س مطالعا

مهع د نشاد دید ین كاه

رلي فنولیک هاا ینار ماار كنن

هااا قاوا در رشا

سلولهاا سرطاني ی جملاه سارطاد ساینه هساهن و
باعل یل اا آرورهو  ،توق
كاه

چرخه سالولي و همچنای

یلهاام در شارییط آ مایشاهاهي و دیخال با د

ميشون

دیم راارس و

گروه های تجربی

گرو هاا مورد بررسي شامل مویرد یر هسهن :
گرو كنهرل سال كه هیچ تیمارا دریافت نکردنا
()n=8س
گرو كنهارل مساموم كاه سا آفالتوكسای ری باا

]4س

ه ف ی ینجام یی تح یق بررسي یثار سا
روست میو ینار بر آسی

دییاي

كب ا ناشي ی آفالتوكسای

در موش هاا صحرییي نر مي باش س

غلظت  480میکروگرم بر كیلوگرم ری رو ینه باه ما
 8هفهه بصور

درود صفاقي دریافت كردن ()n=8س

گرو هاا تجربي كه س آفالتوكسی ری با غلظات
 480میکروگرم بر كیلوگرم ری رو یناه بصاور

درود

مواد و روشها

صفاقي و عصار هی رویتانولي برگ ینار در غلظتهاا

تهیه عصاره گیاهی

 200 ،100 ،50و  300میليگرم بر كیلوگرم ری بصور

میو ینار ی ساو در راییز خری یرا شا و روسات

گاویژ رو ینه دریافت كردن ()n=8س

آد در دماا  25درجه سانهیهرید تمیز و خشک گردی و
روست خشک ش

آد توسط آسایام مکاانیکي راودر

ش و در كیسه هاا نایلوني در فریزر تا ماد آ ماای
نها یرا ش س باریا عصاار گیارا 400 ،گارم راودر
خشک ش
م

با  2200میلاي لیهار یتاانول  80درصا باه

 72ساعت خیسان ش س سپس مخلوط صاف ش

نمونه برداری

بع ی  8هفهاه تیماار ،یویناا
بیاوش ش ن و نمونه خود ی قل
و تو ی و ضری

تاو ی و باا یتار
گرفهه ش س كب ج ی

كب ا ی نسبت و د كب هر یوید

بر و د ب د یوید ب ست آم س رس ی ج یسا ا سرم،

و االل توساط دساهها روتاارا جا ی شا س عصاار

سااطپ راریمهرهاااا ساارم شااامل آناازی هاااا آالناای

در دمااا  -20درجاه

آمینوترینسااافری

هیا رویتانلي ب سات آما

سانهيگرید تا ماد یسهفاد نها یرا ش س

آمینوترینسااافری ( ،)ALTآساااپارتا

( ،)ASTآلکالی فسفاتا ( )ALPو رروتئی تاام ()TP
سرم با یسهفاد ی كیت رارس آ مود تعیی ش س

حیوانات

در یی مطالعه تجربي  48سر ماوش صاحرییي نار

بافت شناسی

نهید ویسهار با مح ود و ني  180تا  250گرم تایاه و

نمونههاا كب ا ج ی و در فیکساتیو فرمال ئی قریر

دیمپزشاکي دینشاها

گرفاات و رااس ی تایااه م اااطع كباا ا بااه روش

در  6گرو  8تاایي درود

هماتوكسیلی  -یئو ی رنگآمیازا شا س آسای هااا

قفااسهاااا تمیااز در شاارییط دمااایي  22-24درجااه

بافهي در هار نموناه باافهي بررساي شا و بار یسااس

به آ مایشها

یوینا

دینشاک

تارید منه ل ش ن س یوینا

26

اثر عصاره هیدرواتانولی پوست میوه انار بر آسیب کبدی القاء شده توسط آفالتوکسین در موشهای صحرایی نر بالغ  /نظری و همکاران

معیارهاا  Ishakبه ضور هر آسی
ش

]8س سپس مجمو آسی

سطپ آنزی هاا  (p<0.05) ALT ،)p<0.05) ASTو

یاک یمهیاا دید

 (p<0.05) ALPو یفزیی

هاا بافهي در هر نموناه

) (p<0.01سرم و كاه

ب ست آم س

معنيدیر سطپ TP

كب ا در

غیرمعنيدیر ضری

موشهاا صحرییي مسموم در م ایسه با گرو كنهرل
مسموم ميگردد (ج ول )1س

آنالیز آماری

آنالیز آمارا دید ها با یسهفاد ی نرم یفزیر  SPSSو

بافتشناسي نشاد دید گاویژ رو ینه یکباار

مطالعا

روش آمارا آنالیز ویریانس یکطرفاه و تسات تع یباي

آفالتوكسی در غلظات  480میکروگارم بار كیلاوگرم

Mean ± SEM

غیرمعناااايدیر آساااای هاااااا

 Tukeyینجام شا س دید هاا بصاور

موجاا ا

یریئه ش ن س مر یسهنهاج آمارا  p<0.05بودس

یفاااازیی

هیسهوراتولوژیکي كب در موشهاا صحرییي مساموم
در م ایسه باا گارو كنهارل ساال مايگاردد و ییجااد
ضایعاتي مانن یلهاام كبا ا مالیا  ،نکارو سالولي،

يافتهها

آرورهو بافت كب ا و نکرو ش د هپاتوسیتها ماي-

نهایج تح یق اضر نشاد دید تیمار باا آفالتوكسای
موج ا

یفاازیی

معناايدیر سااطپ ،(p<0.05) AST

نمای س تیماار خاوریكي رو یناه عصاار هیا رویتانولي

معنايدیر

روست میو ینار در غلظتهااا  200 ،100 ،50و 300

 (p<0.05) ALTو  )p<0.01( ALPو كاه
 )p<0.01( TPساارم و یفاازیی

میليگرم بر كیلوگرم و د ب د به م

غیرمعناايدیر ضااری

 8هفهه موج

كب ا در موشهاا صاحرییي مساموم در م ایساه باا

كاه

موشهاا كنهرل سال ميشود (ج ول )1س

در موشهاا صاحرییي مساموم در م ایساه باا گارو

همچنی ،

تیمار

خوریكي

هی رویتانولي روست میو ینار موج

رو ینه

عصار

كاه

معنيدیر

غیرمعنيدیر آسی هاا هیسهوراتولوژیکي كب ا

كنهرل مسموم ميگردد (تصویر )1س

جدول  - 1اثر تیمار خوراکی روزانه عصاره هیدرواتانولی پوست میوه انار بر آنزيم های کبدی ،پروتئین توتال و آسیب های هیستوپاتولوژيکی
کبدی در موش های صحرايی مسموم شده توسط آفالتوکسین.
گرو ها
راریمهر

عصار (میلي گرم بر كیلوگرم)
300

200

100

50

كنهرل مسموم

سال

259±30 +

255±40 +

273±34 +

* 457±38

** 505.5±84

212.6±23

)ALP (U/l

41±8 +

* 60±2

* 56±2

* 52±1

* 60±1

39±3

)ALT (U/l

104±5 +

108±10 +

109±16 +

115±11

* 155±5

102±13

)AST (U/l

6.6±0.3 +

7±0.3 ++

6.75±0.2 ++

6.55±0.03 +

** 5.5±0.34

6.9±0.12

)Total Protein (g/dL

0.023±0.001

0.026±0.001

0.024±0.001

0.024±0.002

0.027±0.001

0.02±0.002

0.5±0.3

0.83±0.48

0.43±0.3

1.1±0.3

1±0.3

0.6±0.3

 * p<0.05 ،** p<0.01یخهالف ی گرو سال س
 +p<0.05 ،++p<0.01یخهالف ی گرو كنهرل مسمومس

ضری
آسی

كب ا

هیسهوراتولوژیکي
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تصوير  -1تصاوير میکروسکوپ نوری از بافت کبدی گروه سالم ( ،)aالتهاب کبدی ماليم ( ،)bآپوپتوز و نکروز سلولی ( ،)cهپاتوسیتهای
نکروتیک که توسط سلولهای ملتهب احاطه شده اند (( )dرنگ آمیزی  ،H&Eبزرگنمايی .)×100

معنيدیر سطپ  TPسرم و كاه

بحث

غیرمعني دیر ضاری

در مطالعه اضر ،یثر س دییي عصار هی رویتانلي

كباا ا و آساای هاااا هیسااهوراتولوژیکي كباا در

روست میو ینار بر بافت و آنزی هاا كب ا موشهااا

موشهاا صحرییي مسموم در م ایسه با گارو كنهارل

صحرییي نر مسموم ش

توساط آفالتوكسای بررساي

مسموم گردی س
در سال هاا یخیر ،مطالعا

ش س نهایج تح یق نشاد دید تیمار با آفالتوكسی موج
یفاازیی

مهع دا بر روا منابع

معناايدیر سااطپ آناازی هاااا آمینوترینساافری

طبیعي به منظور یافه منابع غني ی آنهي یكسی ید ها و

آمینوترینساافری ( ،)ASTآلکااالی

در محافظت با د در بریبار

( ،)ALTآسااپارتا

فسفاتا ( )ALPسرم ،كاه
( )TPو یفزیی

معني دیر رروتئی توتاال

غیرمعنيدیر ضاری

كبا ا و آسای

مصرف یی تركیبا

ن
ص ما

ناشي ی یسهرس یكسی یتیو ینجام گرفهه یستس

میزید باالا موید فناولیکي در روسات و دیناه یناار

هیسهوراتولوژیکي كب در موشهاا صاحرییي مساموم

نشاااد دهن ا

در م ایسه با موش هاا كنهرل سال ش س تیمار خوریكي

یكسی یني قوا یی عصار مي باش س خوی

رو ینه عصار هی رویتانلي روست میاو یناار موجا

ی وجااود فالوونوئیاا هاا آد یساات كااه یااک آنهااي

معنايدیر ساطپ  ALT،ASTو  ،ALPیفازیی

یكسی ید قوا و ض یلهاام محساوم مايشاودس تماام

كاه

خاصاایت ض ا قارچي و ترفیاات آنهااي
ینار ناشي
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میو هاا با رنگ قرمز اوا آنهي یكسای ید هساهن و

 Heberو همکارید ( )2006میو ینار ری منباع غناي

ینار در ریس آناا قریر دیردس مکانیس یثر آنهي یكسی یني

فنولیک معرفي كرد و یی موید ری مسائول

ینار ی هماال مربوط به تركیبا

ی تركیبا

فنولیک ،تان هاا قابل

خاصایت ضا میکروبي یناار دینساهن س در ویقاع ،مااوید

هی رولیز ی قبیل رونیکاالژی  ،رونیکالی  ،یسی گالیاک

فنولیک به همری رروتئی هایي با و د مولکولي یااد،

و یسی یالژیک مي باش س تركیبا

فنولیاک یناار دیریا

خاصاایت آنهاايیكساای یني و توینااایي خنثاايسااا ا
ریدیکالهاا آ ید ری دیرد كاه ماانع رشا سالولهااا

جام با آنزی هاا سلولي (یكسای وردوكها ) موجاود
در سیهورالس و دیویر سلولي ویكن

مي دهن

]9س

 Sarkhoshو همکارید ( )1386دلیل فعالیت آنهاي-

سرطاني ميشود ]5،16س
 Cano-Lamadridو همکااااارید ( )2016میاااازید
رونیکاالژی ری در آم ینار  201میلي گرم بر لیهر تعیی
كردن

كمپلکس هاا ریچی

یا تشکیل مي دهنا و راس ی

. ]6

یكسی یني ینار ری به ضور موید فنولیک باه خصاو
یالژیک و رونیکاالژی نسبت دیدن
بر یساس مطالعا

]15س

ینجام گرفهاه توساط Banerjee

 Naseerو همکارید ( )2014یثر ماارا بالاه هااا

( )2012نشاااد دید شاا كااه رلااي فنااولهاااا ینااار

روست یناار ری بار رشا قاارچ  Aspergillus flavusو

مااركنن هاا قوا رش سلول هاا سرطاني ی جملاه

نشااد

چرخاه سالولي و

تولی آفالتوكسی ها در برنج هااا ینباار شا
دیدن

]12س

همچناای كاااه

تح ی ا
كه تركیبا

سرطاد سینه هسهن و باعل توقا

 Ashoushو همکارید ( )2013نشااد دید
آنهي یكسی یني روست یناار باعال كااه

سطپ آنزی هاا  ALTو  ASTدر آسی

یلهاااام در شاارییط آ مایشااهاهي و

دیخل ب د مي شون

]4س

با مطالعه ضور فنل ها و ترفیات آنااا در تنظای

كب ا ناشاي

ریدیکال هاا آ ید مشخص ش عصار آبي روست ینار

ی قریرگیاارا در معاارض  CCL4در مااوش صااحرییي

كمهااری و عصااار یلکلااي آد بیشااهری فعالیاات آنهااي
یكسی یني ری دیری مي باش

ميگردد ]3س

.]13

 Aloqbiو همکاااارید ( )2016میااازید تركیباااا

بنابریی  ،تیمار عصاار هیا رویتانولي روسات یناار

فنولیک آم ینار ،ترفیت آنهي یكسی یني آد و همچنای

باعل كاه

كب ا ناشي ی س آفالتوكسی در

توینایي باالا خننثي سا ا ریدیکاالهااا آ ید توساط

موش هاا صاحرییي مساموم ماي شاود كاه ی همااال

آم ینار ری در م ایسه با سایر آبمیو هاا نشااد دیدنا س

بویسطه تاثیر تركیبا

آنهي یكسی یني موجاود در گیاا

نهایج تح یق آناا نشااد دید آم یناار نسابت باه ساایر

یستس

آبمیو هاا ماورد مطالعاه ی تركیباا

فنلاي بیشاهرا

برخوردیر یستس همچنی  ،آم ینار تویناایي یاادا در
ماااار ریدیکااال هاااا آ ید ری دیرد و مااي تااوید یثااری
سودمن ا در ت ویت سیسه دفا آنهيیكسی یني ب د و
كاه

یسهرس یكسی یتیو دیشهه باش

آسی

]1س

تشکر و قدردانی
نهااایج مطالعااه اضاار مسااهخرج ی رایاااد نامااه
كارشناسي یرش دینشها آ ید یسالمي وی
ریشوی یستس

وریمای -
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