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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات هیوسیامین روی استرس اکسیداتیو سلول های کبدی در موش
صحرایی نر
نریمان خسروی فارسانی ،1مسعود مشهدی اکبر بوجار ،1حسین تیموری ،*2زینب امینی فارسانی،3
2
دلنیا غالمی ،2زهرا سجادپور
1گروه زیستشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده علوم پایه سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/30 :

تاریخ دریافت95/1/28 :

چکیده:
زمينه و هدف :افزایش توليد رادیکال های آزاد توسط دستگاههای درون زا و برون زا در بدن ما منجر به
استرس های اکسيداتيو شده که به سلولهای اندامهای مختلف آسيب میرساند .هيوسيامين یک تروپان آلکالوئيد
مهم جداشده از برخی گونههای سوالناسه میباشد که بهواسطه خواص ضد درد ،ضدالتهاب ،ضد تب و ضد
تشنج ،در پزشکی سنتی استفاده میشود .خاصيت آنتیاکسيدانی و آنتی گالیکيشنی تروپان آلکالوئيدها میتواند در
مقابله با استرس اکسيداتيو نقش داشته باشد .هدف این مطالعه بررسی اثر آنتیاکسيدانی و آنتی گالیکيشنی ترکيب
هيوسيامين روی سلولهای کبد موشهای صحرایی نر است.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی ،سلولهای کبد از موش نر  Sprague-Dawleyجدا گردیده،
در شرایط استاندارد کشت داده شدند .غلظتهای متعدد هيوسيامين ( 0-32ميکروموالر) روی سلولهای کبدی
اثر داده شد ،سپس فعاليت آنزیمهای گلوتاتيون پراکسيداز ،سوپر اکسيد دیسمومتاز ،کاتاالز و همچنين خنثیسازی
 DPPHو گلی اکسال به روش اسپکتروفتومتری بررسی شد .تغييرات در ميزان مالون دی آلدئيد ( )MDAدر
سلولهای کبدی بهوسيله کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال اندازهگيری شد.
یافتهها :فعاليت آنزیمهای گلوتاتيون پراکسيداز ،سوپراکسيد دیسمومتاز و کاتاالز بهموازات افزایش غلظت
هيوسيامين در سلول های کبدی افزایش یافت و توليد گونه های فعال اکسيژن را در مقایسه با گروه کنترل کاهش
داد .ميزان فعاليت آنزیمهای  SOD ،CATو  GPXدر غلظت  8ميکروموالر هيوسيامين در مقایسه با گروه کنترل
بهصورت معنیداری افزایش یافت و به ترتيب  10/33و  8/6و  6/3واحد آنزیم بود ( .)P<0/05همچنين استفاده از
غلظت  4ميکروموالر هيوسيامين ميزان  ،MDAگلی اکسال و ميزان مهار  DPPHرا در مقایسه با گروه کنترل
به ترتيب  2/26 ،1/94و  2/33برابر کاهش داده است (.)P<0/05
نتيجهگيری :نتایج ما نشان داد که هيوسيامين دارای فعاليت های آنتیاکسيدانی و آنتی گالیکيشنی قابلتوجهی
روی سلول های کبد موش صحرایی است .این ترکيب ،سلولهای کبد را در برابر اثرات مخرب رادیکالهای آزاد
حفاظت میکند .بررسی اثرات این ترکيب برای درمان بيماریهای مرتبط با استرس اکسيداتيو در آینده مفيد
خواهد بود.
واژههای کليدی :هيوسيامين ،استرس اکسيداتيو ،سلولهای کبد ،موش صحرایی.

مقدمه:
) ROS (Reactive Oxygen Speciesو گونههای

رادیکال های آزاد ،مولکول های فعال و بسیار

فعال نیتروژن ( )RNSحاصل میشوند ROS .بهصورت

ناپایداری هستند که از گونههای فعال اکسیژن

*نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی -پژوهشکده علوم پایه سالمت -تلفن،09133054781 :
E-mail: hosseintimm@yahoo.com
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اثرات هیوسیامین روی استرس اکسیداتیو

مداوم از طریق فرایندهای متابولیک بدن تولید می

قرار می گیرند .گیاهان حاوی این آلکالوئیدها از دوران

DNA

باستان بهعنوان سموم ،نقش حیاتی در پزشکی ارتدوکس

حمله کرده و منجر به توسعه بیماری های مختلف

ایفا می کردند ( .)12،11بهتازگی ،خواص آنتیاکسیدانی

می شوند ( .)2،1افزایش تولید  ROSبهوسیله

بعضی از اعضای خانواده تروپان آلکالوئیدها نشان داده شده

دستگاههای داخلی و منابع خارجی منجر به استرس

است .بااینوجود ،مطالعات کمی در زمینه خواص

اکسیداتیو شده که به سلول های اندام های مختلف

آنتیاکسیدانی هیوسیامین انجام شده است .عالوه بر این،

ازجمله کبد صدمه می زند ()4،3؛ بنابراین ،یک سیستم

اعضای این خانواده دارای فعالیت آنتی گالیکیشنی

دفاعی آنتیاکسیدانی برای خنثی کردن اثرات استرس

( )Antiglycation activityنیز هستند ()13؛ اما تاکنون

اکسیداتیو در کبد ضروری است .آنزیمهای گلوتاتیون

خواص آنتی گالیکیشنی هیوسیامین بررسی نشده است.

پراکسیداز ) ،GPX (Glutathione peroxidaseکاتاالز

پژوهش حاضر با هدف بررسی خواص آنتیاکسیدانی و

SOD

آنتی گالیکیشنی هیوسیامین در غلظتهای مختلف در

شوند و به لیپیدهای غشایی سلول ،پروتئین ها و

) ،CAT (Catalaseسوپر اکسید دیسموتاز

) (Superoxide dismutasو مهم ترین اجزای سیستم
دفاع آنتیاکسیدانی در برابر  ROSهستند.

کشت بافت کبد موش صحرایی انجام شده است.

SOD ،CAT

روش بررسی:

و  GPXدر کبد برای خنثی کردن رادیکال های

برای انجام این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی 56 ،سر

سوپراکسید و هیدروکسیل بسیار فعال هستند (.)6،5

موش های صحرایی نر سالم از نژاد

رادیکالهای آزاد در واکنش گالیکیشن نیز

Sprague-Dawley

شرکت میکنند .در این واکنش گروههای آمین پروتئینها

( 8هفته ای با وزن  200-250گرم) از آزمایشگاه حیوانات

با گروههای کربونیل قندهای احیاکننده واکنش میدهند و

انستیتوپاستور تهیه شد .حیوانات در شرایط عادی ( 12ساعت

از طریق یک سری واکنشهای پیچیده درنهایت منجر به

نور 12 /ساعت تاریکی و دمای  25درجه سانتیگراد)

)AEGs (Advancedglycation end products

نگهداری شدند و با یک رژیم غذایی استاندارد

میشوند ( .)7استرس اکسیداتیو منجر به افزایش تولید

آزمایشگاهی و مقدار آب مناسب تغذیه شدند (.)14

 AEGمیشود .مطالعات مختلف نشان دادهاند که AEG

شرایط نگهداری و آزمایشگاهی برای تمام موشها ،یکسان

ارتباط نزدیکی با بیماری دیابت دارد ()9،8؛ بنابراین

در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است ،کلیه اصول

بررسی ترکیبات گیاهی که خواص آنتیاکسیدانی و

اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مورد

آنتی گالیکیشنی دارند ،در مهار آسیبهای زیستی القاء

تأیید وزارت بهداشت ،مدنظر قرارگرفته شد (کد .)1135

شده توسط استرس اکسیداتیو و درمان بیماریهای

آنزیم های استاندارد  SOD ،CATو  ،GPXهیوسیامین،

مختلف موثر است.

) DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylو محیط کشت

تشکیل

هیوسیامین ،یک تروپان آلکالوئید دارویی مهم

) DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Mediumاز

است که توسط بسیاری از گیاهان گونه سوالناسه ازجمله

شرکت مواد شیمیایی سیگما ( )St. Louis, MOخریداری

 Datura ،Atropa ،Anisodusو  Duboisiaتولید

شدند .مواد شیمیایی دیگر نیز از مواد تجاری موجود با

می شود ( .)10این ترکیبات بهواسطه خواص ضد درد،

باالترین کیفیت بودند.

ضدالتهاب ،ضد تب ،ضد تشنج ،ضد اسهال و فعالیت

برای تهیه محلول اصلی ،هیوسیامین در اتانول

آنتیاکسیدانیشان برای درمان چندین بیماری مورد استفاده

 %70حل شد .در ادامه برای آمادهسازی غلظت مطلوب
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جهت تیمار کردن بافت کبد ،محلول اصلی هیوسیامین

در این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی ،برای سنجش

به محلول محیط کشت اضافه شد .محلول محیط کشت

فعالیت آنتیاکسیدانی هیوسیامین ،میزان فعالیت آنزیمهای

و محلول اصلی هیوسیامین بهصورت تازه در آب مقطر

 SOD ،CATو  ،GPXمیزان )MDA (Malondialdehyde

حل شدند و از طریق یک فیلتر  0/22میکرونی

و درصد خنثیسازی رادیکال  DPPHاندازهگیری شد.

( )Gelman ،Acrodiscفیلترشدند .مقدار اتانول موجود

میزان فعالیت  SODبا روش اسپکتروفتومتری همانند روش

در محلول  %0/1بود .در آزمایش های بعدی مقدار

سان و همکاران اندازهگیری شد ( .)17در این روش،

اتانول معادل با آن ارائه شد و هیچ اثر واضحی در

سیستم آنزیم گزانتین -گزانتین اکسید از برای مهار احیا

پارامترهای بیولوژیکی مشاهده نشد.

 (Nitro Blue Tetrazolium) NBTاستفاده میشود .یک

برای انجام آزمایش ،موشها بهصورت تصادفی

واحد از  SODبرابر با مقدار آنزیمی است که باعث مهار

بر اساس جدول اعداد تصادفی به یک گروه کنترل

 %50میزان احیا  NBTمی شود .فعالیت  SODبهعنوان یک

 7تایی و  7گروه تجربی  7تایی تقسیم شدند .موش ها

واحد آنزیم بر گرم بافت ( )g/Uبیان میشود .برای سنجش

کشته شدند و کبد آنها در شرایط استریل برداشته شد.

میزان فعالیت  GPXاز روش اصالح شده گانزلر و همکاران

بافتهای کبد سالم گروه اول بهعنوان شاهد (کنترل) و

استفاده شد ( .)18مخلوطی حاوی  200میکرولیتر

بافتهای کبد گروههای دوم تا هشتم که به ترتیب تحت

(غلظت  1/5میلی موالر) 200 ،میکرولیتر ایزوآسکوربات

تأثیر غلظتهای  16 ،8 ،4 ،2 ،1 ،0/5و  32میکروموالر

(غلظت  9/9میلی موالر) 200 ،میکرولیتر گلوتاتیون

هیوسیامین قرار میگیرند ،بهعنوان گروههای تیمار

(غلظت  0/25میلی موالر) 150 ،میکرولیتر بافر فسفات

(تحت درمان) در نظر گرفته شدند .لوب کبد دو بار با

پتاسیم (غلظت  1میلی موالر) 150 ،میکرولیتر

نرمال سالین سرد شسته شد و سپس به قطعات کوچک

()Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

تقسیم شد .در ادامه مقدار  0/5گرم از لوب کبد هر

غلظت  1/5میلی موالر) 150 ،میکرولیتر ( EDTAغلظت

نمونه به یک پتری دیش که هر یک حاوی محیط

 0/36میلی موالر) 100 ،میکرولیتر گلوتاتیون ردوکتاز

کشت 30 ،میلیگرم بر میلیلیتر آسپاراژین ،آنتیبیوتیک

( 0/24واحد) به  20میکرولیتر از عصاره بافت اضافه شد و

( 200واحد بر میلیلیتر پنیسیلین و  200میلیگرم/

به مدت  10دقیقه در انکوباتور در دمای  37درجه قرار

میلیلیتر استرپتومایسین) و  %10سرم جنین گوساله

گرفت .میزان جذب آنزیم  GPXدر طول موج

غیرفعال شده با گرما بود ( ،)pH=7/4اضافه شد .در انتها

 340نانومتر به مدت  1دقیقه با استفاده از دستگاه

کشت بافت به مدت  24ساعت در انکوباتور (دمای 37

اسپکتروفتومتر  U2000اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم

درجه و  )%5 CO2قرارگرفته .غلظت های ،4 ،2 ،1 ،0/5

بهعنوان یک واحد آنزیم بر گرم بافت ( )g/Uبیان

 16 ،8و  32میکروموالر از هیوسیامین بهطور جداگانه

میشود .میزان فعالیت  CATنیز با استفاده از روش

تهیه شد .نمونه های بافت کبد بهصورت جداگانه با

آیبیز و همکاران اندازهگیری شد ( .)19مخلوط

غلظت های مختلف هیوسیامین تحت تیمار قرار گرفتند.

واکنش شامل  200میکرولیتر بافر فسفات  50میلی

سپس نمونه های تیمار به مدت  24ساعت در انکوباتور

موالر ( 50 ،)pH<5میکرولیتر  H2O2و  10میکرولیتر

قرار داده شدند و برای مراحل بعدی مطالعه آماده

عصاره بافت بود .واکنش با افزودن عصاره آغاز شد.

شدند (.)14-16

میزان کاهش  H2O2در جذب  240نانومتر مورد

37

MgCl2

NADPH
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اثرات هیوسیامین روی استرس اکسیداتیو

سنجش قرار گرفت .فعالیت آنزیم بهعنوان یک واحد

اندازهگیری شد ( .)22مخلوطی که شامل  100میکرولیتر

آنزیم بر گرم بافت ( )g/Uبیان میشود.

سدیم فومارات و  100میکرولیتر  Girardبود ،به

 ،MDAمحصول پر اکسیداسیون لیپیدی است

 100میکرولیتر از عصاره بافت اضافه شد و به مدت

که توسط  HPLCمشخص میشود و توسط بِرد و

 30دقیقه در دمای  37درجه انکوبه شد .میزان جذب

همکاران توصیف شده است ( .)20میزان آن بهصورت

در طول موج  294نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

میکرومول  MDAبر میلیگرم پروتئین بیان میشود.

اندازهگیری شد .میزان گلی اکسال برحسب میکرومول
بیان میشود.

 DPPHیک رادیکال آزاد پایدار است که باعث
تغییراتی در میزان جذب در طول موج  517نانومتر

هر آزمایش حداقل  3بار تکرار شد و دادهها

از طریق جذب الکترون از ترکیبات آنتیاکسیدان

بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

می شود .اثر عصاره ها بر رادیکال  DPPHبا استفاده از

تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار

روش  Brand-Williamsبرآورد شد ( .)21بهصورت

و به روش آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو

خالصه 100 ،میکرولیتر از یک مجموعه از غلظت های

آزمون دانکن انجام شد .ارزش ( )P<0/05برای همه

عصاره با  500میکرولیتر از  1 DPPHمیلی موالر

آزمایش های آماری معنیدار در نظر گرفته شد.

SAS

مخلوط شد و سپس به مدت  30دقیقه در تاریکی قرار
داده شد .میزان جذب در طول موج  517نانومتر توسط

یافتهها:

دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و درصد
خنثیسازی رادیکال  DPPHمحاسبه شد .در ادامه،

فعالیت آنتیاکسیدانی آنزیم ها در دوزهای

برای سنجش فعالیت آنتی گالیکیشنی هیوسیامین،

مختلف در کشت بافت کبد پس از  24ساعت در جدول

میزان گلی اکسال با استفاده از روش میشل و همکاران

شماره  1نشان داده شده است.

جدول شماره  :1ميزان فعاليت آنزیم های آنتیاکسيدان در بافت کبد پس از  24ساعت تيمار با هيوسيامين
ميکروموالر

هيوسيامين /غلظت (units) SOD

(units) GPX

(units) CAT

0

3/8±0/37

4/6±0/61

6/6±0/88

0/5

3/3±0/21

4/9±0/37

7/1±0/78

1

5±0/73

5±0/24

8/5±0/43

2

7/1±0/9

5/1±0/32

10/6±0/89

4

8±1/08

5/5±0/37

#11/43±0/66

8

#8/6±0/77

#6/3±0/37

10/33±0/58

16

5/4±0/63

6±0/4

9/53±0/91

32

2/3±0/25

6/6±0/45

8/8±0/61

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده اند؛  :#غلظتی از هیوسیامین که باعث افزایش معنی داری در
فعالیت آنزیم می شود (.)P>0/05
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تیمار بافت کبد با هیوسیامین در غلظت

پس از تیمار کبد با هیوسیامین در غلظت  8میکروموالر

 8میکروموالر فعالیت این آنزیمها را در مقایسه با گروه

میزان فعالیت آنزیمهای  SOD ،CATو  GPXبه ترتیب

کنترل بهصورت معنیداری افزایش داده است (.)P>0/05

 10/33و  8/6و  6/3واحد آنزیم بود (نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1مقایسه ميزان فعاليت آنزیم های آنتیاکسيدان در بافت کبد پس از  24ساعت تيمار با غلظتهای
مختلف هيوسيامين
با افزایش غلظت هیوسیامین تا مقدار  8میکروموالر ،میزان فعالیت آنزیمهای

SOD

و

GPX

نیز افزایش مییابد .حداکثر میزان

فعالیت  CATنیز در غلظت  4میکروموالر مشاهده شده است.
DPPH

حاصل از آسیب هایا اکسیداتیو لیپیدها پس از تیمار با

قابلیت مهار رادیکال های آزاد توسط

بررسی شد .باالترین اثر مهاری هیوسیامین در مقایسه با

غلظت های  0/5تا  32میکروموالر هیوسیامین توسط روش

کنترل در غلظت  4میکروموالر مشاهده شد .محصوالت

 MDAاندازهگیری شد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2سطح پر اکسيداسيون ليپيدی ،ميزان مهار  DPPHو ميزان گلی اکسال در بافت کبد پس از 24
ساعت تيمار با هيوسيامين
هيوسيامين /غلظت ميکروموالر

)MDA (nmol/mg

)DPPH (nmol/mg

)Glyoxal (nmol/mg

0

22/13±1/51

0/94±11/4

31/5±0/96

0/5

20/5±1/06

12/46±0/75

26/6±1/7

1

16/53±0/62

17±0/99

24±1/71

2

1/06±13/2

19/3±1/2

19/2±1/71

4

11/4±0/98

25/8±0/8#

*13/5±0/71

8

**10/1±0/94

21/4±1/2

18±1/08

16

17/23±1/58

14±0/63

27/5±1/05

32

24±1/63

8/2±0/61

32/2±2/15

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده اند؛ ** :غلظتی از هیوسیامین که باعث کاهش معنیداری در مقدار

MDA

میشود ()P>0/05؛  :#غلظتی از هیوسیامین که باعث تغییرات معنیداری بر جذب  517نانومتر میشود ()P>0/05؛ * :غلظتی از
هیوسیامین که باعث کاهش معنیداری در مقدار گلی اکسال میشود (.)P>0/05
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هیوسیامین باعث میشود ،سطح پایه گلی اکسال

گسترده برای اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی

در مقایسه با کنترل بهصورت معنیداری کاهش یابد

عصاره های گیاهی استفاده می شود ( .)27یافته های

( .)P>0/05باالترین اثر مهاری هیوسیامین در مقایسه با

مطالعه ما نشان داد که هیوسیامین توانایی مهار

کنترل در غلظت  4میکروموالر مشاهده شد .همچنین در

رادیکالهای آزاد را دارد .نتایج مطالعه ما همسو با

مقایسه بین غلظتهای مختلف هیوسیامین تفاوتهای

سایر مطالعات بیانگر فعالیت باالی آنتیاکسیدانی

معنیداری در کاهش مقدار گلی اکسال مشاهده شد.

هیوسیامین می باشد ( Kai .)28و همکاران با استفاده از
روش  DPPHنشان دادند که آلکالوئیدهایی مانند

بحث:

هیوسیامین در ریشه گیاه ( Anisodus acutangulusاز
سلول های انسان دو خط دفاعی در برابر

خانواده سوالناسه) باعث اثرات آنتیاکسیدانی این گیاه

رادیکال های آزاد دارند .این دو خط دفاعی شامل

نسبت به گروه شاهد می شود که تأیید کننده مطالعه ما

آنتیاکسیدان های داخلی و آنزیم ها هستند .آنزیم های

است (.)13

 SOD ،CATو  GPXاولین خطوط دفاعی سلول ها در

بااینوجود ،فعالیت افزایش یافته این آنزیم ها در

SOD

تحقیق حاضر مشابه با گزارش های دیگر نشان می دهد

اثرات سمی آنیون سوپر اکسید را از طریق تبدیل

که  ROSآغازگر فعالیت این آنزیم در کبد ،تغییر

کردن آن به پراکسید هیدروژن کاهش می دهدCAT .

قابلتوجهی در فعالیت  SOD ،CATو  GPXپس از

آنزیم آنتی اکسیدان دیگری است که بهطور گسترده

درمان با مواد شیمیایی نشان داده شده است ( .)29بعضی

در بافت های حیوانی وجود دارد و باالترین فعالیت را

از اعضای خانواده تروپان آلکالوئیدها مانند آتروپین و

در کبد و گلبولهای قرمز خون دارد CAT .پراکسید

کوکائین معموالً در گیاهان خانواده های مختلف یافت

هیدروژن را تجزیه و بافت های مختلف بدن را در

می شوند Al-Ashaal .و همکاران گزارش کردند که

برابر رادیکال های هیدروکسیل محافظت می کند.

آتروپین ،هیوسیامین و اسکوپوالمین فعالیت آنتیاکسیدانی

 GPXنیز اثرات سمی  H2O2را در سلولهای قرمز

دارند ( .)12مطالعه کریمی و ختایی نشان داد که

خون کاهش می دهد (.)25،24

آلومینیوم باعث افزایش بیوسنتز متابولیکهای ثانویه،

برابر رادیکال های آزاد هستند ( .)23آنزیم

یافته های مطالعه ما نشان داد که نهتنها یک

مانند هیوسیامین و القای تولید  ROSو درنتیجه افزایش

سطح پایه از فعالیت آنزیمهای  SOD ،CATو  GPXدر

فعالیت آنزیم  CATو  SODمی شود .در مطالعه کریمی

بافت کبد وجود دارد ،بلکه تیمار کبد با هیوسیامین

و ختایی ،اثر غلظت های مختلف آلومینیوم در سطح

باعث افزایش قابلتوجهی در فعالیت آنتیاکسیدانی این

سنتز متابولیت های ثانویه و فعالیت آنزیم ها اندازهگیری

آنزیم ها می شود .پژوهش حاضر ،یافته های مطالعات

شد .کریمی و ختایی نشان دادند که آلومینیوم در

دیگر را در بررسی اثرات آنتیاکسیدانی هیوسیامین

غلظت های  25و  225میلی موالر باعث می شود

تأیید می کند .قربان پور و همکاران در مطالعه خود

هیوسیامین به حداکثر سطح خود برسد و در این

گزارش کردند ،بیوسنتز آلکالوئیدهایی مانند هیوسیامین

غلظتها فعالیت مهاری  CATو  SODبه بیشترین مقدار

در گیاه هیوسیامین نایجر بهواسطه نیتروژن تحت تأثیر

خود برسد ( .)30در مطالعه  Sivakumarو

قرار می گیرد و باعث افزایش فعالیت آنزیمهای ،CAT

 Panneerselvamفعالیت آنزیم  CATو  SODپس از

 SODو  GPXمیشود (.)26

درمان با  Triadimefonافزایش پیدا کرد (.)31
DPPH

یک مثال دیگر از آسیب های رادیکال های

بر اساس توانایی مهار رادیکال های آزاد بهصورت

آزاد اکسیژن ،پر اکسیداسیون لیپیدی است که میتواند

عالوه بر این آنزیم ها ،آزمایش های
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منجر به اختالل در عملکرد کبد شود .برای مشخص

( )Advanced Glycation End Productsمیشود (.)8

ROS

نتایج مطالعه ما نشان داد که هیوسیامین فعالیت آنتی

ایجاد می شود ،ما سطح  MDAرا اندازهگیری کردیم.

گالیکیشنی باالیی دارد و منجر به کاهش میزان گلی

تشکیل  MDAیکی از قدیمی ترین و رایج ترین

اکسال در بافت کبد میشود .مطالعه حاضر نخستین

آزمونها برای اندازهگیری پر اکسیداسیون لیپیدی ایجاد

بررسی در زمینه فعالیت آنتی گالیکیشنی تروپان

شده توسط  ROSمیباشد .سطح قابل تشخیصی از

آلکالوئید هیوسیامین است و نشاندهنده فعالیت آنتی

 MDAدر سلول های بافت کبد دیده شد .این مشاهده

گالیکیشنی قابلتوجه این ترکیب است .همانطور که

بیانگر این نکته هست که یک سطح پایه ای از آسیب

قبل بیان شد  ROSمنجر به تشکیل  AGEشده و در

اکسیداسیون لیپیدی در بافت طبیعی کبد وجود دارد.

ایجاد بیماریهای مرتبط با استرس اکسیداتیو نقش

بهخصوص ،شواهدی وجود دارد که نشان می دهد

دارد ()9،8؛ بنابراین از تروپان آلکالوئیدها میتوان در

آسیب بافت کبد پس از مواجه با  ،ROSالقا کننده

درمان دیابت استفاده کرد؛ البته این پیشنهاد به بررسی

کردن اینکه آیا پر اکسیداسیون لیپیدی توسط

پر اکسیداسیون لیپیدی و افزایش شکل گیری

بیشتری نیاز دارد.

MDA

است ( Jun .)31،30و همکاران اثبات کردند که استرس

نتیجه گیری:

اکسیداتیو ناشی از مواجه با کمبود اکسیژن متناوب به
مدت یک هفته منجر به احتمال افزایش در سطح MDA

مطالعه حاضر نشان می دهد که هیوسیامین

در بافت کبد می شود ( .)32درحالیکه هیپوکسی

ترکیب فعال زیستی با فعالیت آنتیاکسیدانی و آنتی

متناوب روی سطح  MDAدر آئورت و قلب تأثیر

گالیکیشنی است .هیوسیامین که نوعی آنتیاکسیدان

نمیگذارد .یافته های ما نشان داد که هیوسیامین مقدار

طبیعی است سلولهای کبد را در برابر اثرات مخرب

 MDAرا کاهش می دهد .هم راستا با مطالعه ما ،مطالعه

رادیکالهای آزاد حفاظت میکند و به دلیل داشتن

 Liuو همکاران نشان داد که یک آلکالوئید به نام

فعالیت آنتی گالیکیشنی ترکیب موثری برای درمان

بربرین فعالیت آنزیم  SODرا افزایش داده و یون

دیابت خواهد بود؛ این یافته به بررسی بیشتری در آینده

سوپراکسید و مقدار  MDAرا کاهش می دهد (.)33

نیاز دارد.

عالوه بر این ،در این مطالعه ما فعالیت آنتی

تشکر و قدردانی:

گالیکیشنی هیوسیامین را نیز بررسی کردیم .گلی
اکسال متابولیت فیزیولوژیکی است که در اثر اتو

مطالعه حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی

اکسیداسیون آسکوربات ،تخریب اکسیداتیو گلوکز و

ارشد آقای نریمان خسروی فارسانی در دانشگاه

تخریب پروتئینهای گلیکوزیله ایجاد میشود .گلی

خوارزمی با کد  1135میباشد .از زحمات خانم دکتر

اکسال القاکننده آسیب سلولی است و همچنین باعث

زهرا امینی فارسانی که در آنالیز آماری ما را مساعدت

افزایش میزان گالیکیشن شده و منجر به تشکیل

کردند ،تشکر مینماییم.

AGE
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Background and aims: Increased production of free radicals by endogenous systems and
exogenous sources in cells leads to oxidative stress, which damages to the cells of various
organs. Hyoscyamine is one of the important tropane alkaloid isolated from some Solanaceous
species used to traditional medicine that they are used for their analgesic, anti-inflammatory,
antipyretic, and anticonvulsant activities. The antioxidant and antiglycation properties of tropane
alkaloids may represent a role in dealing with oxidative stress. The aim of this study was to
investigate the antioxidant and antiglycation effects of hyoscyamine component on the liver cells
in male rats.
Methods: In this experimental- laboratory study, liver cells were isolated from male
Sprague–Dawley rats. The cells cultured under standard conditions. Various concentrations of
hyoscyamine (0-32 µM) were treated on rat liver cells. Then, the activity of glutathione
peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) as well as glyoxal and
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) inhibition were measured by spectrophotometry.
High-performance liquid chromatography (HPLC) was performed for measuring malondialdehyde
(MDA) in liver cells.
Results: CAT, SOD and GPX enzyme activities increased as the concentration of hyoscyamine
increased. DPPH showed a strong inhibition on reactive oxygen species generation compared to
control group. The amount of SOD, CAT and GPX enzyme activities in 8 micromolar
concentration of hyoscyamine compared with the control group significantly increased as 10.33
and 8.6 and 6.3 units (P<0.05). Also, hyoscyamine (4µM) reduced the amount of MDA,
glyoxylate and DPPH compared to the control group as 1.94, 2.26, and 2.33 times (P<0.05).
Conclusion: Our findings indicated that hyoscyamine had considerable antioxidant and
antiglycation activities on rat liver cells. This compound protects liver cells against the damaging
effects of free radicals. The effects of this compound for the treatment of diseases associated with
oxidative stress would be useful in the future.
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