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نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژندار و ماده موثر موجود در سیگار میباشد .این ماده برای
دستگاههای قلبیـ عروقی ،تنفسی و بافتهای مختلف بدن سمی است .در مطالعه حاضر
نقش حفاظتی ژل رویال به عنوان آنتیاکسیدان بر تغییرات بافتی و آسیبهای اکسیداتیو
ناشی از نیکوتین مورد بررسی قرارگرفت.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر از  56سر موش صحرایی ماده بالغ استفاده شد که به  8گروه  7تایی شامل
گروه  :1شاهد ،گروه  3 ،2و  : 4به ترتیب دریافت کننده نیکوتین به میزان  1 ،0/5و mg/kg
 2وزن بدن  ،گروه  :5دریافت کننده ژل رویال به میزان  100 mg/kgوزن بدن ،گروه 7 ،6
و  :8به ترتیب دریافت کننده نیکوتین به میزان  1 ،0/5و  2 mg/kgوزن بدن به همراه ژل
رویال به میزان  100 mg/kgوزن بدن .نیکوتین و ژل رویال روزانه به مدت 49روز به ترتیب
به صورت داخل صفاقی و خوراکی در گروههای آزمایشی تجویز شدند .پس از اتمام دوره
تیمار ،نمونههای سرمی و بافتی جمع آوری و برای مطالعات سرمی و بافتشناسی مورد
استفاده قرار گرفتند .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی
در نرمافزار  SPSSمورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.

یافتهها
ژل رویال تنش اکسیداتیو و سطوح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز ،آالنین آمینو ترانسفراز
و آلکالین فسفاتاز و همچنین آسیبهای بافت کبدی را در گروههای تحت تیمار با نیکوتین
بهبود بخشید.

نتیجهگیری
ژل رویال میتواند اثرحافظتی بر بافت کبدی موشهای صحرایی تحت تیمار با نیکوتین
داشته باشد.

کلیدواژهها
نیکوتین ،کبد ،ژل رویال ،موش صحرایی
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اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موشهای صحرایی ماده بالغ تحت تیمار با

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

نیکوتین یکی از چندین آلکالوئید فعال طبیعی است که

گلوتاتیون کاهش مییابد ( .)11آنتیاکسیدانتهای اندوژن

بیشتر در گیاهانی مانند تنباکو یافت میشود ( )1و هنگام

مانند گلوتاتیون ،گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید

استنشاق در طی سیگارکشیدن به سرعت در سیستم

دیسموتاز ،کاتاالز ترکیباتی هستند که به عنوان

گردش خون جذب میشود که بیش از  80%آن در کبد

مهارکننده رادیکالهای آزاد عمل میکنند .آنتیاکسیدانت

متابولیزه میشود ( .)2نیکوتین دارای اثرات جانبی قابل

ها با رادیکالهای آزاد واکنش نشان میدهند و تنشهای

توجهی در دستگاه گوارش میباشد و در تاخیر روند بهبود

اکسیداتیو را مهار نموده و مانع آسیب سلولها میشوند

زخمهای گوارشی در افراد سیگاری نقش بارزی ایفا می

( .)12در این رابطه اخیراً ژل رویال مورد توجه ویژه قرار

کند ( .)3نیکوتین همچنین موجب افزایش رها شدن

گرفته است چرا که گزارشات عنوان کردهاند که این ماده

اسیدهای چرب آزاد از کبد و سنتز کبدی لیپوپروتئین

یک آنتیاکسیدانت بسیار فعال و دارای ظرفیت باالی مهار

های بسیار کم چگالی میشود ( .)4گزارش شده است که

رادیکالهای آزاد میباشد .ژل رویال مادهای ژالتینی است

مصرف نیکوتین در غلظت مشابه با افرادی که سیگار

که از غدد زیرحلقی زنبوران عسل کارگر ترشح میشود و

دریافت میکردند موجب آسیبهای کبدی میشود .از

شامل بسیاری از ترکیبات مهم بافعالیت زیستی مانند

سوی دیگر ،مشخص شده است که نیکوتین موجب ایجاد

اسیدآمینهها ،پروتئین ،قندها ،اسیدهای چرب ،مواد

تنش اکسیداتیو در محیط آزمایشگاه و محیط بدن می

معدنی و ویتامینها است .نشان داده شده که ژل رویال

شود ( .)5افزایش تولید رادیکالهای آزاد و سطوح

واجد فعالیتهای فارماکولوژیک متعدد مانند خواص ضد

پراکسیداسیون لیپیدی دربافت معده موشهای صحرایی

التهابی ،ضد آماسی ،ضد میکروبی و آنتیاکسیدانتی می

( )6و نیز افزایش پراکسیداسیون لیپید در سلولهای

باشد (13و .)14بنابراین ،ژل رویال با توجه به دارا بودن

تخمدان همستر چینی که با نیکوتین انکوبه شده بود

خواص آنتیاکسیدانتی و اثرات محفاظت کبدی در راستای

گزارش شده است (.)7

کاهش سمیتهای کبدی ناشی از نیکوتین در این مطالعه

شواهد متعددی از نقش تنشهای اکسیداتیو در سمیت

مورد استفاده قرار گرفت.

های ناشی از نیکوتین در اندامها حکایت دارند ( .)8دود

مواد و روشها

سیگار باعث افزایش قابل توجه تنش اکسیداتیو در قلب،

در این مطالعه تجربی 56 ،سر موش صحرایی ماده بالغ با

کبد و ریه موش میشود ( )9و مصرف نیکوتین به طور

میانگین وزنی  175±3 gاز مرکز پرورش حیوانات

قابل ماحظهای پراکسیداسیون لیپید در کبد را افزایش

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه به طور تصادفی انتخاب شد.

میدهد (.)10

موشها در شرایط 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی

بررسیهای پیشین نشان داده است که مواد شیمیایی

و در دمای ◦ 22±2 Cبا دسترسی آزاد به آب و غذای کافی

واکنشپذیر اسید تیوباربیتوریک و هیدروپراکسید در کبد،

به مدت یک هفته برای سازش با محیط آزمایشگاه در

ریه و قلب موشهای صحرایی تحت درمان با نیکوتین
Catalase enzyme: CAT
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مقدمه

افزایش و فعالیت  ،CAT1سوپراکسیددیسموتاز و سطح

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

قفسهای مخصوص نگهداری و سپس به طور مساوی به 8

سنجش میزان مالون دی آلدهید(MDA) 5

گروه  7تایی شامل گروه  :1شاهد ،گروه  :2دریافت کننده

میزان پراکسیداسیون لیپیدها بر اساس تشکیل

نیکوتین به میزان  0/5 mg/kgوزن بدن  ،گروه  :3دریافت

تعیین می شود MDA .محصول نهایی پراکسیداسیون

کننده نیکوتین به میزان  1 mg/kgوزن بدن ،گروه :4

اسیدهای چرب است و با تیوباربیتویک اسید وارد واکنش

دریافت کننده نیکوتین به میزان  2 mg/kgوزن بدن،

میشود و تولید مجموعهای رنگی مینماید .اساس روش،

گروه  :5دریافت کننده ژل رویال به میزان 100 mg/kg

اندازهگیری اسپکتوفتومتریک رنگ ایجاد شده است .در

وزن بدن ،گروه  :6دریافت کننده نیکوتین به میزان

این مطالعه سطوح پراکسیداسیون لیپیدها با استفاده از

mg/kg

روش  Cheesemanو  Esterbauerاندازهگیری شد .جهت

 100وزن بدن ،گروه  :7دریافت کننده نیکوتین به میزان

تهیه بافر فسفات 1 /5040 g ،سدیم دی هیدروژن فسفات

mg/kg

به همراه  2/1790 gدی سدیم هیدروژن فسفات با ترازو

 100وزن بدن ،گروه  :8دریافت کننده نیکوتین به میزان

وزن گردید و در یک بالن  100ریخته شد و با آّب مقطر

mg/kg

به حجم رسانده شد pH .محلول ،روی  7/4تنظیم گردید.

 100وزن بدن تقسیم شدند .تجویز نیکوتین درگروههای

جهت تهیه محلول تریکلریک اسید 10g ،از ماده در یک

آزمایشی به صورت داخل صفاقی و ژل رویال به صورت

بالن  100با آب مقطر به حجم رسانده شد 0/67 g .از

خوراکی روزانه به مدت  49روز صورت گرفت .در این

ماده تیوباربیتوریک اسید نیز در بالن  100به حجم رسانده

 1 mg/kgوزن بدن به همراه ژل رویال به میزان
 2 mg/kgوزن بدن به همراه ژل رویال به میزان

تحقیق داروی نیکوتین از شرکت

(Sigma-Aldrich,

شد .نمونه بافت کبد وزن گردید و  10%وزن حجم به آن

)USAو ژل رویال زنبور عسل نیز از مرکز تحقیقات

بافر فسفات اضافه گردید و در هاون کوبیده شد .سپس

کشاورزی استان آذربایجان غربی تهیه گردید.

هموژن تهیه شده به مدت  5دقیقه با دور 1000

خونگیری و ارزیابی فراسنجههای بیوشیمیایی

سانتریفیوژشد 150 µl .از محلول رویی برداشته شد و به

همه موشها بعد از اتمام دوره  49روزه تیمار ،بیهوش و

لوله آزمایش منتقل گردید سپس  300 µlتری

خونگیری از قلب انجام شد .نمونههای خونی

کلرواستیک اسید  10%به آن اضافه شد و به مدت 10

سانتریفیوژ(3000دور در 15دقیقه) شدند و نمونه های

دقیقه با دور 1000در دمای ◦ 4 Cسانتریفیوژ گردید.

سرمی جدا گردید .سطوح سرمی آنزیمهای کبدی شامل

سپس  300 µlاز محلول رویی به لوله آزمایش منتقل و

آالنین

◦C

آسپارتات

آمینوترانسفراز،)AST(1

آمینوترانسفراز)ALT(2

با  300 µlاز تیوباربیتوریک اسید  0/67 %در دمای

فسفاتاز)ALP(3

 100برای  25دقیقه انکوبه شد 5 .دقیقه پس از خنک

براساس دستورالعملهای کیتهای اختصاصی(زیست

شدن محلول ،رنگ صورتی ناشی از  MDAبا تیو

شیمی،ایران) با روش اسپکتروفوتومتری 4اندازه گیری

باربیتوریک اسید ظاهرو با اسپکتروفتومتر در طول موج

شدند.

 535 nmارزیابی گردید .میزان  MDAبه کمک ضریب

و

آلکالین

1

Aspartate Aminotransferase
Alanine Aminotransferase
3
Alkaline Phosphatase
4
Spectrophotometry
2
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 0/5 mg/kgوزن بدن به همراه ژل رویال به میزان

MDA

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

(.)15

های زیر استفاده گردید:

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز )(CAT

محلول(1بافر استات  300میلی موالر) که جهت تهیه آن

فعالیت  CATبراساس توانایی آن در تجزیه پراکسید

 0/9809 gاستات سدیم و  1/3 mlاسید استیک در یک

هیدروژن به روش  Aebiتعیین گردید .تجزیه پراکسید

بالن  100ریخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد و

هیدروژن با کاهش جذب در طیف جذبی  240 nmقابل

با  pH=3/6تنظیم گردید.

بررسی است .تفاوت در جذب در واحد زمان معادل مقدار

محلول 10 TPTZ( 2میلی موالر در 40میلی موالر)HCL

فعالیت  CATاست .محلول بافرفسفات به روش مذکور

به این منظور TPTZ 0/0312gو  HCL 34 µlدر یک

تهیه و  pHمحلول ،روی  6/8تنظیم گردید .جهت تهیه

بالن  10ریخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد.

محلول پراکسیدهیدروژن 0/15 ml ،پراکسیدهیدروژن در

محلول  ) Fecl3 0/0540g( 3در یک بالن  10ریخته شد

یک بالن  100با بافرفسفات ریخته شد و در هاون قرار

و با آب مقطر به حجم رسانده شد.

گرفته در محیط یخ کوبیده شد .محلول هموژن بافتی

جهت تهیه معرف  25 ml ،FRAPازمحلول 1با  2/5mlاز

تهیه شد ،به مدت  5دقیقه در دور  5000سانتریفیوژ

محلول  2و  2/5 mlاز محلول (3به نسبت )1:1:10با هم

گردید .در مرحله بعدی  100 µlاز محلول رویی

مخلوط گردید .محلول معرف باید به تازگی و در روز آنالیز

سانتریفیوژ شده به  2/8 mlبافر فسفات اضافه گردید و

تهیه گردد .جهت تهیه هموژن بافت 10% ،وزن حجم بافت

پس از افزودن  100 µlاز محلول پراکسید هیدروژن،

به آن  KCLاضافه گردید و در هاون کوبیده شد .سپس

جذب در طول موج  240 nmدر زمان های صفر و 30

هموژن تهیه شده با دور  1000به مدت  5دقیقه

ثانیه اندازهگیری شد .جهت صفر نمودن دستگاه

سانتریفیوژ گردید .ازمحلول رویی  100 µlبرداشته شد و

اسپکتروفوتومتر از بافر فسفات استفاده شد .در پایان

به لوله آزمایش منتقل گردید و  3 mlمعرف  FRAPبه آن

مقادیر برحسب  U/gr tissueبیان گردید (.)16

اضافه شد و در بن ماری ◦ 37 Cبه مدت  7-10دقیقه

سنجش

انکوبه گردید .جذب کمپلکس آبی رنگ در 593 nm

ظرفیت آنتیاکسیدانی تام (TAC)1

 TACتوسط تست  2FRAPبر اساس روش

Benzie and

Strainبررسی گردید .ارزیابی  FRAPتغییر در جذب
593

را

به

واسطه

تشکیل

توسط اسپکتروفوتومتر خوانده شد .مقادیر برحسب

ترکیب

nm

Fe(II)-

 Tripyridyhriazineآبی رنگ از ) Fe(IIIاکسید شده بی

 nmol/gr tissueبیان گردید (.) 17
مطالعه بافت شناسی
نمونههای بافتی مناسب از کبد برداشته شد و در محلول

محلولKCL

بافر فرمالین  ،10%جهت پایدار شدن قرار گرفت .پس از

محلولg، KCL

تثبیت ،بافتها توسط الکل آبگیری ،در گزیلول شفاف

 7/5ازماده را در یک بالن  500ریخته شد و با آب مقطر

سازی و بعد ازتهیه قالبهای پارافینی ،مقاطعی به قطر -7

رنگ اندازه میگیرد .در روز آنالیز بافتها در
سرد  1/5%هموژنیزه گردید .جهت تهیه

Total Antioxidant Capacity
Antioxidant PowerــFerric Reducing

1
2
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جذبی محاسبه و به صورت  nmol/gr tissueبیان شد

به حجم رسانده شد .جهت تهیه معرف  FRAPاز محلول

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

(پاس) با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند.

گروه نیکوتین دوز  0/5 mgهمراه ژل رویال نسبت به

تجزیه وتحلیل دادهها

گروه نیکوتین  2 mgو گروه درمان نیکوتین  1 mgهمراه

دادههای این مطالعه با استفاده از بسته نرمافزاری

ژل رویال نسبت به گروههای نیکوتین  0/5و 1 mg

SPSSمورد ارزیابی آماری قرار گرفتند .جهت مقایسه بین

اختاف معنیداری ( )P>0/05نشان دادند ،در گروههای

گروهها از آنالیز واریانس یکطرفه و به دنبال آن تستهای

تیمار با نیکوتین افزایش معنیداری ( )P>0/05در سطح

مقایسهای چندگانه توکی مورد استفاده قرار گرفت .مقدار

ALPنسبت به گروه شاهد مشاهده شد و در گروههای

)  (P>0/05برای تعیین سطح معنیداری بین گروهها در

درمان نیکوتین0/5و  1 mgهمراه ژل رویال نسبت به گروه

نظر گرفته شد.

های نیکوتین1و  2 mgاختاف معنیدار ( )P>0/05بود.

یافتهها

میزان  ASTهم در هر سه گروه نیکوتین نسبت به گروه

نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که تجویز

شاهد و در گروه درمان نیکوتین  0/5 mgهمراه ژلرویال

نیکوتین در هر سه دوز (1، 0/5و  )2باعث افزایش

نسبت به هر سه دوز نیکوتین ،گروه نیکوتین  1 mgهمراه

MDA

ژل رویال نسبت به گروه نیکوتین  1و  2 mgو گروه

در دوزهای  1و  2mgنسبت به گروه شاهد معنیدار بوده

نیکوتین  2 mgهمراه ژل رویال نسبت به گروه نیکوتین

است ( )P>0/05درگروههای درمان ،نیکوتین 0/5 mgبه

 0/5 mgاختاف معنیدار ( )P>0/05نشان داد (جدول

همراه ژل رویال در مقایسه با گروه نیکوتین 1و ،2 mg

.)2

گروه نیکوتین  1 mgهمراه ژل رویال نسبت به گروه

یافتههای هیستوپاتولوژیکی

نیکوتین  2 mgو گروه نیکوتین  2 mgهمراه ژلرویال

در مقاطع عرضی تهیه شده از بافت کبد ،در گروه شاهد و

نسبت به گروه نیکوتین  0/5 mgاختاف معنیداری

گروه ژل رویال ساختار لوبولهای کبدی و هپاتوسیتها

( )P>0/05نشان داد .کاهش آنزیم  CATدر هرسه دوز

در اطراف ورید مرکزی به صورت طبیعی مشاهده شد

نیکوتین نسبت به گروه شاهد معنیدار بوده ( )P>0/05و

(شکل شمارهA-1و .) Eدر گروههای تیماربا نیکوتین 0/5و

در گروههای درمان ،نیکوتین  0/5 mgبه همراه ژل رویال

 1 mgدر بسیاری از نقاط بافتی اتساع بیش از حد

mg

سینوزوئیدها حضور داشت و ضایعه بافتی دیگری مشاهده

MDAشده است به این صورت که میزان افزایش

در مقایسه با گروه نیکوتین  1 mgو ،2گروه نیکوتین

 1همراه ژل رویال نسبت به گروه نیکوتین  2 mgمعنی

نشد (شکل شمارهB -1و ،) Cاما در دوز باالی نیکوتین

دار ( )P>0/05مشاهده شد.

فضای سینوزوئیدی به مقدار زیادی اتساع یافته و افزایش

 TACتنها در گروه نیکوتین با دوز باال کاهش معنیداری

چربی سلولهای کبدی و نکروز سلولی مشاهده شد (شکل

( )P>0/05نشان داد و در گروه درمان دوزهای  0/5و

mg

 1ولی در گروه  )Dدر گروههای درمان نیکوتین 0/5و

mg

 1نیکوتین همراه ژل رویال در مقایسه با گروه نیکوتین

 1همراه با ژل رویال تغییرات بافتی چندانی مشاهده نشد

 2mgاختاف معنیدار ( )P>0/05مشاهده شد (جدول

(شکل  F-1و  Gدرمان نیکوتین  2 mgهمراه با ژل رویال

ALT

سلولهای چربی کاهش چشمگیری داشته ولی فضای

 .)1نتایج فاکتورهای سرم خون نشان داد که میزان

در گروههای هر سه دوز نیکوتین افزایش معنیداری
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 6میکرون تهیه و بعد از رنگآمیزی پریودیک اسیدـ شیف

( )P>0/05نسبت به گروه شاهد داشته و در گروه درمان

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

سینوزوئیدی در بیشتر مناطق متسع دیده میشود (شکل

شماره. )H-1

جدول  -1تاثیر تیمار ژل رویال برمیزان TAC ،MDAو  CATدرکبد موشهای گروههای مختلف آزمایشی

شاهد

7/88±1/72

589/40±22/13
d

d

482/95±15/17

23/95±1/58

ad

410/14±33/80

17/61±1/65

15/47±2/68

نیکوتین 0/5 mg

24/14±0/82

نیکوتین 1 mg

abc

38/35±3/60

نیکوتین 2 mg

31/84±1/33

cd

ad

ab

14/27±1/66

280/57±65/52

a

ab

cd

31/84±1/09

cd

d

560/48±48/36

27/40±0/81

نیکوتین100mg+1mgژ رویا

ad

d

521/88±43/41

abd

نیکوتین  100mg+2 mgژ رویا

ab

a

ab

ژ رویا 100mg

6/97±1/86

نیکوتین100mg+0/5mgژ رویا

12/35±2/02

627/82±3/91

21/11±0/69
33/59±3/06

356/91±35/56

bcd
cd

21/30±0/72

19/31±1/19

 :aوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه شاهد ()P>0/05
 :bوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 0/5 mg
 :cوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 1 mg
 :dوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 2 mg

جدول  -2میزان  ALT ،ASTو  ALPدرکبد سرم موشهای صحرایی گروههای مختلف آزمایشی
گروهها

)AST(U/L

)ALT(U/L

)ALP(U/L

شاهد

93/36±2/44

29/10±1/38

95/36±2/89

ad

39/50±0/76

a

123/83±5/96

ad

41/16±1/28

a

136/60±1/93

abc

47/16±2/89

a

a

119/93±0/74

نیکوتین 0/5 mg

122/66±2/02

نیکوتین 1 mg

137/00±3/05

نیکوتین mg

93/36±2/58

ژ رویا 100mg

bcd

نیکوتین 100 mg+0/5 mgژ رویا

abcd

108/53±1/63

نیکوتین  100mg+1 mgژ رویا

110/10±1/21

acd

نیکوتین  100mg+2 mgژ رویا

b

131/33±2/40

27/80±1/63

141/50±2/92

bcd

93/53±3/17

d

110/26±5/03

34/65±1/22
32/15±2/11

cd

a

bcd
cd

ac d

116/98±3/11

41/13±1/60

 :aوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه شاهد ()P>0/05
 :bوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 0/5 mg
 :cوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 1 mg
 :dوجود اختاف معنیدار در مقایسه با گروه نیکوتین دوز ) P>0/05( 2 mg
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گروهها

)MDA(nmol/gr

)TAC(nmol/gr

)CAT(U/gr

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

:Aگروه شاهد :ورید مرکزی و هپاتوسیتها دارای ساختار طبیعی میباشند.
:Bگروه دریافت کننده نیکوتین به میزان 0/5میلیگرم :اتساع سینوزوئیدها در بسیاری ازنقاط بافتی دیده میشود.
 :Cگروه دریافت کننده نیکوتین به میزان 1میلیگرم :اتساع سینوزوئیدی مشهود میباشد :D.گروه دریافت کننده
نیکوتین به میزان  2میلیگرم :اتساع بیش از حد فضای سینوزوئیدها ،افزایش چربی سلولهای کبدی ونکروز سلولی قابل رویت است.
: Eگروه دریافت کننده ژل رویال  :ضایعه ای در بافت مشاهده نشد
:Fگروه دریافت کننده نیکوتین میزان 0/5میلیگرم همراه ژل رویال  :G,گروه دریافت کننده
نیکوتین به میزان 1میلیگرم همراه ژل رویال :تغییرات چندانی دربافت کبد مشاهده نشد.
 : Hدریافت کننده نیکوتین به میزان  2میلیگرم همراه ژل رویال :کاهش در نکروز سلولی دیده شد.
رنگ آمیزی پاس ،بزرگنمایی  400برابر

بحث

در موشهای صحرایی که در معرض نیکوتین بودند منظور

مطالعه حاضر نشان داد که پراکسیداسیون لیپیدی در

میشود ( .)18مصرف نیکوتین باعث کاهش فعالیت

گروههای دریافتکننده نیکوتین نسبت به گروه شاهد

کاتاالز ،سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون در موشهای

افزایش داشت .پراکسیداسیون لیپید میتواند به عنوان

صحرایی میشود ( .)11نقش اصلی آنزیم کاتاالز حذف

یک شاخص برای اندازهگیری آسیبهایی که در غشای

آنیون سوپراکسید ایجاد شده و تبدیل آن به آب میباشد

بافتها رخ میدهد به عنوان یک نتیجه از تولید رادیکال

(.)19

آزاد استفاده شود .به این ترتیب سطح باالی محصوالت

طبق مطالعات گذشته نیکوتین ماده سمی موجود در گیاه

پراکسیداسیون لیپید در کبد موشهای صحرایی تحت

تنباکو و توتون است که به راحتی از گیاه برای استفاده در

درمان با نیکوتین در مطالعه حاضر ممکن است به علت

محصوالت جایگزین نیکوتین جدا میشود ( .)20این ماده

تولید بیش ازحد رادیکال آزاد توسط نیکوتین باشد .با در

به متابولیت کوتینین اکسید شده که دارای نیمه

نظر گرفتن ارتباط تنش اکسیداتیو و شرایط پاتولوژیک

عمرطوالنی است و میتواند نقش مهمی در بیماریهای

مختلف ،توجه زیادی به اثرات نیکوتین بر تنش اکسیداتیو

عروقی داشته باشد .تجویز مزمن نیکوتین باعث تولید
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شکل  -1مقطع عرضی کبد،

خدابنده و همکاران

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش

میشود ( .)21کبد که محل اصلی متابولیک است به

میدهد ( .)25نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان داد

شدت به فرایندهای اکسیداتیو مرتبط با سمیت نیکوتین

که ژل رویال سطح آنزیمهای کبدی را نسبت به گروههای

حساس است .مکانیسمهای مختلفی که نیکوتین باعث

تحت تیمار با نیکوتین کاهش داد که این نتایج درمورد

ایجاد تنش اکسیداتیو میشود ،شناخته شده است .در

 ASTقابل توجهتر بود .آشکار شده است که ژل رویال

واقع نیکوتین باعث افزایش تولیدگونههای فعال اکسیژن

باعث بهبود قابل توجه در سطح فراسنجههایی مانند

توسط افزایش پاسخ لکوسیتها به  C5aفعال و اختال در

 ALT ،ASTو پروتئین متعاقب القاء آسیب به وسیله

زنجیره تنفسی میتوکندری میشود (.)20

تیروکسین میگردد (.)26در این پژوهش تغییرات

با توجه به جدول  1ژل رویال باعث کاهش سطح

هیستوپاتولوژیک چشمگیری در دوزهای  0/5و 1 mg

پراکسیداسیون لیپیدی شده است .همانطور که پیشتر

نیکوتین مشاهده نشد ولی در دوز  ،2 mgژل رویال آسیب

گزارش شده است ژل رویال فعالیت آنتیاکسیدانتی باالیی

بافتی ناشی از نیکوتین را تا حد زیادی بهبود بخشید .در

داشته و توانایی مهار رادیکالهای آزادی مانند آنیون

این راستا ،گزارشات قبلی نشان دادندهاند که ژل رویال

سوپراکساید و هیدروکسی رادیکال را دارد ( .)22در این

باعث بهبود قابل توجهی در سطوح ، ALT ,ASTکلسترول

بررسی مشاهده شد که نیکوتین موجب افزایش سطح

و تریگلیسرید نسبت به گروه شاهد در مسمومیت ناشی

آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی و ایجاد نکروز

از

شده

سلولی و اتساع بیش از حد سینوزوئیدی در کبد گردید.

توسط

همانطور که مطالعات قبلی نشان داده است نیکوتین

صحرایی میشود .به دنبال تجویز  200 mgفمونیسین

باعث آسیب سلولهای کبدی و وقوع نکروز و تغییرات

و100یا  150 mgژل رویال در موشهای صحرایی برای

چربی سلولها میشود( .)20بررسی برخی آنزیمهای

یک دوره سه هفتهای ،گزارش شد که ژل رویال تغییرات

سرمی به عنوان شاخص تشخیص تخریب سلولهای

هیستوپاتولوژیک القا شده توسط این ماده در کبد را بهبود

 ASTوALT

بخشید و از این روی بیان شد که ژل رویال ممکن است

مهمتر از بقیه میباشند .تقریبا در تمام بیماریها و آسیب

اثرات محافظت کبدی در مسمومیت با فمونیسین داشته

های کبدی ،مقادیر سرمی این آنزیمها تاحدودی افزایش

باشد (.)27

مییابد .باالترین مقادیر درشرایطی ایجاد میشود که

نتیجهگیری

نکروز شدید کبد وجود داشته باشد (.)23

با توجه به یافتههای این پژوهش چنین به نظر میرسد که

 ALTعمدتا در کبد یافت میشود ولی  ASTعاوه بر کبد

نیکوتین به شکل وابسته به دوز در بروز آسیبهای کبدی

در بسیاری از بافتهای دیگر از جمله قلب ،عضات

در موشهای صحرایی نقش دارد و ژل رویال با داشتن

اسکلتی و مغز نیز یافت میشود .بنابراین نشانگر

ترکیبات غنی از فعالیت بیولوژیکی ،میتواند در مقابل

اختصاصی برای آسیب کبدی آنزیم  ALTاست ( .)24در

تنش اکسیداتیو ناشی از نیکوتین نقش محافظتی داشته و

مطالعهای که روی موشها انجام شده است مشاهده شده

آثار مخرب ناشی از نیکوتین را در بافت کبد موشهای

که تجویز نیکوتین میزان پروتئین کل ،آلبومین و بیلی

صحرایی کاهش دهد .با وجود این ،آشکار شدن مکانیسم

کبدی پیشنهاد شده است که از میان آنها

فمونیسین

(یک

verticillioides

مایکوتوکسین

تولید

 ) Fusariumدر موشهای
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.بافت کبد مستلزم مطالعات تجربی گستردهتر میباشد

دقیق اثرات محافظتی و نیز کارایی درمانی به ویژه در
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