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مقاله پژوهشی

اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از
بیماری کبد چرب و مسمومیت با نیتریت سدیم در موشهای صحرایی نر بالغ
الهام اشرفی ،سید ابراهیم حسینی

گروه زیستشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/10/19 :

تاریخ دریافت95/7/25 :

چکیده:
زمينه و هدف :دارچين گياهی است که از طریق کاهش سطح استرس اکسيداتيو باعث اصالح شاخصهای
اکسيداتيو میشود .اختالل کبد چرب و استفاده از نگه دارنده های مواد غذایی نظير نيتریت سدیم ،باعث شيوع
اختالالت کبدی میشوند .لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره دارچين بر تغييرات بافتی ناشی از رژیم
غذایی پرچرب و محتوی نيتریت سدیم در موشهای صحرایی نر بالغ انجام گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی از  80سر موش صحرایی نر بالغ در گروههای کنترل (فاقد تيمار) ،شاهد
(تيمار با حالل دارو) و  7دسته تجربی دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب ( 10ميلی ليتر بر کيلوگرم) ،عصاره
دارچين ( 60ميلی گرم بر کيلوگرم) ،نيتریت سدیم ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم) ،دارچين با نيتریت سدیم ،دارچين
باریم پرچرب ،نيتریت سدیم با رژیم پرچرب و نيتریت سدیم با رژیم پرچرب و دارچين با دوزهای تعيين شده
استفاده گردید .تجویزها  60روزه و بهصورت گاواژ انجام گرفت .در پایان پس از بیهوش نمودن حيوانات کبد
آنها خارج و پس از تهيه مقاطع بافتی سلولهای کبدی شمارش گردید ونتایج حاصل از مطالعات بافتی و شمارش
سلولی توسط نرمافزار  SPSSو از طریق آزمونهای  ANOVAو  Duncanمورد آناليز قرار گرفتند و معنی داری
اختالف دادهها در سطح  P>0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج این بررسی نشان داد رژیم غذایی پرچرب و محتوی نيتریت سدیم به ترتيب باعث افزایش و
کاهش معنی دار در تعداد سلولهای کوپفروهپاتوسيت ها در سطح  P>0/01میشود و در ساختار بافتی کبد نيز
تغييراتی نظير پرخونی ،نکروزانعقادی ،تورم سلولی ،تحليل واکوئلر ،ارتشاح لنفوسيتی ،آپوپتوز ،احتقان و پرخونی
و بالونی شدن هپاتوسيت ها مشاهده شد و در گروههای دریافت کننده دارچين با رژیم پرچرب و محتوی نيتریت
سدیم تغييرات ایجاد شده اصالح گردید.
نتيجهگيری :رژیمهای غذایی پرچرب و محتوی نيتریت سدیم احتماالً از طریق ایجاد استرس اکسيداتيو باعث
ایجاد آسيبهای بافتی در کبد می شوند .عصاره دارچين نيز احتماالً با داشتن خواص آنتیاکسيدانی قوی مانع
اثرات مخرب نيتریت سدیم و رژیم غذایی پرچرب بر ساختار بافتی کبد میگردد.
واژههای کليدی :نيتریت سدیم ،کبد چرب ،دارچين ،کوپفر ،هپاتوسيت.

مقدمه:
و یا پرچرب ایجاد میشود و منجر به استئاتوز کبدی و

بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از بیماریهای

آسیب به آن میگردد (.)1

شایع در جهان امروز بهحساب میآید که طیف وسیعی
از بیماریهای کبدی از استئاتوزیس ساده تا استئوهپاتیت

بیماری کبد چرب ،نوعی تجمع چربی در

غیرالکلی را شامل میشود .این بیماری معموالً با چاقی

سلولهای کبدی است که در صورت عدم کنترل،

مفرط ،هیپرلیپیدمی و دیابت نوع  2همراه میباشد.

روندی بدخیم به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب

بیماری کبد چرب درنتیجه تغذیه با جیره غذایی پرکالری

سلولی آن را طی میکند ( .)2یکی از حالت های بیماری

*
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الهام اشرفی و سید ابراهیم حسینی

اثرات دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از بیماری کبدچرب

رسوب چربی در هپاتوسیت ها است .حالت دیگر این

طحال و دیگر اندامهای بدن گردند ( .)11نتایج حاصل از

بیماری ،شامل استئوهپاتیت غیرالکلی است که عالوه بر

یک بررسی نشان داد که پروکسی نیتریت ()O-ONO

استئاتوز نشاندهنده واکنش غیر التهابی -نکروزی نیز

حاصل از ترکیبات حاوی نیتریت و یا نیترات بهراحتی از

میباشد ( .)3مقاومت به انسولین و استرسهای اکسیداتیو

غشاء فسفولیپیدی سلولهای مختلف عبور میکنند و با

از مهمترین دالیل ابتال به بیماری کبد چرب بهحساب

مولکولهای زیادی از قبیل لیپیدها ،پروتئینها و

میآیند (.)4

واکنش داده و از طریق نکروزه نمودن و یا پدیده آپوپتوز

در بیماران با اختالل کبد چرب غیرالکلی نشان

DNA

منجر به مرگ سلولی میشوند (.)12

داده شده است که فعالیت بدنی و انجام فعالیتهای منظم

بر اساس مطالعات انجام شده ،مشخص شده

ورزشی ضمن پیشگیری از بروز این بیماری به درمان آن

است که پروکسی نیتریت و نیتریک اکساید بهوسیله

نیز کمک مینماید ( .)5دارچین گیاهی با نام علمی

مکانیسمهای مختلف بر روی سیستم قلبی و عروقی تأثیر

 Cinnamomum zeylanicumیکی از قدیمی ترین

میگذارند و باعث ایجاد و راهاندازی پروسه مرگ

گیاهان دارویی است که در طب سنتی مورد استفاده قرار

سلولی و آسیبهای مختلف بافتی میگردند (.)11

می گیرد .از ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده پوست

بر اساس نتایج حاصل از یک بررسی روشن شده است

دارچین می توان به سینامون آلدهید ،سافرول ،سینامیک

که نیتریت سدیم در دوزهای مختلف میتواند با افزایش

اسید ،کادینن ،کاریوفیلن ،تانن ها ،فنل ها ،دی ترپن ها،

میزان نیتریک اکساید در خون باعث کاهش ضخامت

ترکیبات کربوهیدراتی و موسیالژی متفاوت و مقادیر

الیه میانی سرخرگها و منجر به ایجاد انواعی از

اندکی از کومارین نیز اشاره نمود .قسمتهای مختلف این

اختالالت دیگر گردد ( .)13نتایج حاصل از مطالعات

گیاه ازجمله پوست آن دارای اثرات آنتیاکسیدانی بسیار

نشان میدهند که در اثر دریافت چربیهای اشباع،

قوی میباشد و باعث تقویت قلب ،معده و روده ،بهبود

غلظت کلسترول و ذرات  LDLدر بدن باال میرود و

فعالیت کلیهها و افزایش نیروی جنسی می شود (.)7،6

منجر به بروز بیماریهای کبد چرب و استئاتوز کبدی
میشود (.)14

مطالعه ای نشان داد که عصاره پوست گیاه
دارچین احتماالً با داشتن ترکیبات فالونوئیدی و

از طرف دیگر ترکیبات نیتریت ازجمله

آنتی اکسیدانی از طریق افزایش برداشت گلوکز

افزودنیهایی هستند که در فرآوردههای گوشتی مورد

توسط سلول های مختلف بدن و با کاهش سطح

استفاده قرار میگیرند و به دلیل استفاده بیرویه از

استرس اکسیداتیو باعث اصالح شاخص های قندی و

کودهای نیتروژن دار در کشاورزی این ماده بهصورت

انسولینی خون می شود ( .)8در مطالعه ای دیگر نشان

گسترده در آب ،خاک و اکوسیستمهای مختلف وجود

داده شد که مصرف دارچین باعث کاهش مالون دی

دارد ( .)15این ترکیبات میتواند زندگی بسیاری از

آلدهید می گردد ( .) 9در یک بررسی نشان داده شد

انسانها را در معرض خطر قرار دهد و ازآنجاکه استفاده

که مصرف روزانه مقادیر  3،1و  6گرم دارچین،

از فرآوردههای گیاهی بهعنوان جانشین یا مکمل

باعث کاهش معنی دار گلیسیرید ،کلسترول تام،

داروهای شیمیایی مطرح است ،یکی از این گیاهان

 LDLو قند خون و افزایش میزان  HDLدر بیماران

پرخاصیت دارچین میباشد .لذا مطالعه حاضر با هدف

دیابتی نوع  2می شود (.)10

بررسی اثر عصاره دارچین بر مسمومیت ناشی از نیتریت

نیتراتها و نیتریتها از کلیدیترین افزودنیها

سدیم بر ساختار بافتی و عملکردی کبد در موشهای

در تولید فرآوردههای گوشتی عملآوری شده محسوب

صحرایی نر بالغ مبتال به اختالل کبد چرب انجام گردید.
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کبد چرب غیرالکلی استئاتوز ساده میباشد که نشاندهنده

میشوند که میتوانند باعث آسیب به عروق خونی ،کبد،
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روش بررسی:
آزاد اسالمی واحد شیراز انجام شد 80 .سر موش

رژیم غذایی معمولی که بهصورت نامحدود در اختیار

صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار ،در محدوده ی وزنی

آنان قرار داشت ،به ترتیب تحت تیمار با  60میلی گرم

 190-200گرم و سن  100-110روزه آماده گردید.

بر کیلوگرم عصاره هیدرو الکلی دارچین 10 ،میلی

حیوانات مورد بررسی در این مطالعه از مرکز پرورش و

لیتر بر کیلوگرم رژیم غذایی پرچرب 45 ،میلی گرم بر

نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

کیلوگرم نیتریت سدیم تهیه شده از شرکت مرک

شیراز تهیه گردیدند .در مطالعه حاضر در طول دوره

آلمان 10 ،میلی لیتر بر کیلوگرم رژیم غذایی پرچرب

آزمایش ،همه حیوانات از آب و غذای فشرده ساخت

همراه با  45میلی گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم،

شرکت خوراک دام پارس تهران و بدون محدودیت

 60میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو الکلی دارچین

برخوردار بودند و در یک اتاق مخصوص در دمای

به همراه  10میلی لیتر بر کیلوگرم رژیم غذایی

 2±20درجه سلسیوس و در شرایط  12ساعت روشنایی

پرچرب 60 ،میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو

و  12ساعت تاریکی نگهداری شدند .پروتکل این

الکلی دارچین همراه با  45میلی گرم بر کیلوگرم

تحقیق بر اساس قوانین بینالمللی در مورد حمایت از

نیتریت سدیم 60 ،میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو

حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه

الکلی دارچین همراه با  45میلی گرم بر کیلوگرم

تحت شماره  IR.miau13951006به تصویب رسید .در

نیتریت سدیم و  10میلی لیتر بر کیلوگرم رژیم غذایی

این بررسی برای ایجاد اختالل کبد چرب غیرالکلی نیز

پرچرب قرار گرفتند.

از پروتکل گاواژ امولسیون پرچرب استفاده گردید .بر

در این بررسی کلیه تجویزها به صورت گاواژ

اساس این پروتکل ،حیوانات عالوه بر رژیم غذایی

و برای مدت  60روز انجام گردید ( .)18سپس در

معمولی که بدون هیچ محدودیتی در اختیار آنان قرار

پایان دوره آزمایش پس از بی هوش نمودن موش ها

میگرفت ،به مدت  60روز نیز تحت گاواژ روزانه

به وسیله اتر اقدام به جداسازی اندام کبد آن ها گردید

 2میلی لیتر امولسیون پرچرب قرار گرفتند.

و پس از ثابت نمودن آن با فرمالین  %10با کمک
دستگاه های تیشی وپروسسور مدل

با توجه به مطالعات  Machadoو همکاران و ZOU

meditel TBS88

و همکاران ،پروتکل امولسیون پرچرب برای موشهای

ساخت کشور آلمان و میکروتوم تمام اتوماتیک مدل

صحرایی ،شامل سدیم دی اکسی کوالت ( 10گرم)،

 Sakuraساخت کشور هلند اقدام به تهیه مقاطع بافتی

کلسترول ( 100گرم) ،پودر کامل شیر ( 80گرم)،

گردید .مقاطع بافتی تهیه شده پس از رنگ آمیزی

کربوهیدرات ( 200گرم) ،روغن ذرت ( 400گرم)،

با هماتوکسیلین  -ائوزین مورد ارزیابی قرار گرفتند و

ساکاروز ( 150گرم) ،توئین  36/4( 80گرم) ،پروپیلن

تعداد سلول های کوپفر و هپاتوسیت در جایگاهی

گلیکول  31/1( 80گرم) ،مولتی ویتامین ( 2/5گرم) ،نمک

یکسان برای تمام نمونهها و در سطحی معادل

( 10گرم) ،مواد معدنی مخلوط ( 1/5گرم) و آب مقطر

 5000میکرومتر مربع شمارش گردیدند .در پایان پس

( 300میلی لیتر) میباشد .)17،16

از تأیید نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون

در پژوهش حاضر حیوانات به  8گروه  9تایی

کالموگروف  -اسمیرنوف ،نتایج به دست آمده با

شامل گروههای کنترل (فاقد تیمار) ،شاهد (تحت تیمار

استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از آزمون های

با نرمال سالین بهعنوان حالل داروها) و  7دسته تجربی

آماری  ANOVAو دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار
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این مطالعه تجربی در سال  1395در دانشگاه

تقسیم شدند .حیوانات گروههای تجربی نیز عالوه بر

الهام اشرفی و سید ابراهیم حسینی

اثرات دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از بیماری کبدچرب

گرفتند و اختالف داده ها در سطح  P≤0/05معنی دار

پرچرب و یا همراه با نیتریت سدیم نسبت به حیوانات گروه

در نظر گرفته شد.

کنترل اختالف معنی داری مشاهده نمیشود .همچنین،
نتایج این بررسی نشان داد که در حیوانات گروههای تجربی

نتایج حاصل از آنالیز دادههای این بررسی نشان

غذایی پرچرب به همراه نیتریت سدیم در میانگین تعداد

داد که در میانگین تعداد سلولهای کوپفر در حیوانات

سلولهای کوپفر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری

دریافتکننده دارچین بهتنهایی و همراه با رژیم غذایی

در سطح  P≤0/05مشاهده شد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1نتایج مربوط به تعداد سلولهای کوپفر و هپاتوسيت در مساحتی برابر با  5000ميکرومتر مربع در
گروههای مورد بررسی (ميانگين  ±انحراف معيار)
تعداد سلولهای کوپفر

تعداد سلولهای هپاتوسيت

سلولها
گروهها

(ميکرومتر مربع)

(ميکرومتر مربع)

کنتـرل

2/00±0/31

7/00±0/31

شاهد

2/00±0/21

7/00±0/35

دارچين ( 60ميلی گرم بر کيلوگرم)

1/28±0/28

7/00±0/48

نيتریت سدیم ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم)

**5/60±0/50

**3/40±0/60

رژیم غذایی پرچرب ( 10ميلی ليتر بر کيلوگرم)

**4/60±0/50

**3/90±0/27

رژیم غذایی پرچرب ( 10ميلی ليتر بر کيلوگرم)  +دارچين ( 60ميلی گرم بر کيلوگرم)

2/66±0/91

6/00±0/36#

نيتریت سدیم ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم)  +دارچين ( 60ميلی گرم بر کيلوگرم)

2/57±0/64

5/71±0/47#

رژیم غذایی پرچرب ( 10ميلی ليتر بر کيلوگرم)  +نيتریت سدیم ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم)

**5/66±0/42

**3/00±0/51

رژیم غذایی پرچرب ( 10ميلی ليتر بر کيلوگرم)  +نيتریت سدیم ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم) +

3/85±0/55*#

5/00±0/37 *#

دارچين ( 60ميلی گرم بر کيلوگرم)

* :نشاندهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل به ترتیب در سطح P≥0/05؛ ** :نشاندهنده اختالف معنی دار با گروه کنترل
به ترتیب در سطح P≤0/01؛  :#نشاندهنده اختالف معنی دار با گروههای دریافتکننده رژیم پرچرب و نیتریت سدیم بهتنهایی و
با یکدیگر در سطح .P≥0/05

به عالوه نتایج این مطالعه نشان داد که در

همچنین ،نتایج حاصل از آنالیز دادههای این

میانگین تعداد سلول های کوپفر در حیوانات تحت

مطالعه نشان داد که در میانگین تعداد سلولهای

تیمار با رژیم غذایی پرچرب به همراه نیتریت سدیم و

هپاتوسیت در حیوانات دریافتکننده دارچین بهتنهایی و

دارچین نسبت به گروه های دریافتکننده رژیم

همراه با رژیم غذایی پرچرب و یا همراه با نیتریت سدیم

غذایی پرچرب و یا نیتریت سدیم به تنهایی و یا با

نسبت حیوانات گروه کنترل اختالف معنی داری

P≤0/05

مشاهده نگردید؛ درحالیکه در میانگین تعداد سلولهای

یکدیگر کاهش معنی داری در سطح

هپاتوسیت در حیوانات گروههای تجربی دریافتکننده

مشاهده گردید (جدول شماره .)1
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یافتهها:

تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب ،نیتریت سدیم و رژیم
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نسبت به گروه کنترل در سطح  P≤0/01و در حیوانات

کنار هم قرار دارند .همچنین بر اساس مشاهدات حاصل

تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب به همراه نیتریت

از تصاویر بافتی در گروه دریافتکننده نیتریت سدیم

سدیم نسبت به گروه کنترل در سطح  P≤0/05مشاهده

مشخص گردید که ضایعات میکروسکوپی در این گروه

گردید (جدول شماره .)1

عمدتاً شامل پرخونی ،اتساع سینوزوئیدها ،نکروز

بهعالوه ،نتایج این بررسی نشان داد که در

انعقادی سلولهای کبدی مرکز لوبولی ،تورم سلولی و

میانگین تعداد سلولهای هپاتوسیت در حیوانات تحت

تحلیل واکوئلر خفیف تا متوسط سلولهای نواحی میان

تیمار با رژیم غذایی پرچرب به همراه عصاره دارچین،

لوبولی ،همچنین ارتشاح لنفوسیتی ،آپوپتوز ،احتقان و

دریافتکننده نیتریت سدیم با دارچین و تحت تیمار با

پرخونی و بالونی شدن هپاتوسیت ها میباشد .درحالیکه

نیتریت سدیم به همراه رژیم غذایی پرچرب و دارچین

مشاهدات حاصل از تصاویر بافتی در حیوانات گروه

نسبت به گروههای دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب

دریافتکننده نیتریت سدیم به همراه عصاره دارچین

و یا نیتریت سدیم بهتنهایی و یا با یکدیگر افزایش

نشان داد که در این گروه ضایعات میکروسکوپی

معنی داری در میانگین تعداد سلولهای هپاتوسیت در

شامل ارتشاح لنفوسیتی ،آپوپتوز ،احتقان و پرخونی و

سطح  P≤0/05مشاهده شد (جدول شماره .)1

بالونی شدن هپاتوسیت ها ،نکروز انعقادی یا پیکنوز،

نتایج حاصل از مطالعات بافتی در گروههای

قطعهقطعه شدن و لیز شدن هسته سلولها ،ائوزینوفیلی

کنترل و شاهد نشان داد که هیچگونه تغییر پاتولوژیکی

شدن سیتوپالسم سلولها و واکنش خفیف آماسی در

در بافت کبد مشاهده نمیشود .بهطوریکه تمام

پیرامون نکروز میباشد (تصویر شماره .)1
A

B

تصویر شماره  :1تصاویر بافتی کبد در گروههای دریافتکننده سدیم نيتریت
دریافتکننده سدیم نیتریت بهتنهایی ( (Aو همراه عصاره هیدرو الکلی دارچین ) (Bرنگآمیزی شده با هماتوکسیلین– ائوزین و با
بزرگنمائی 400؛ فلش نارنجی نشاندهنده آپوپتوز ،فلش آبی نشاندهنده احتقان و پرخونی ،فلش سبز نشاندهنده بالونی شدن
هپاتوسیت ها و فلش زرد نشاندهنده ارتشاح لنفوسیتی میباشد.
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رژیم غذایی پرچرب و نیتریت سدیم هرکدام بهتنهایی

هپاتوسیت ها بهطور منظم و بدون هیچگونه آسیبی در

الهام اشرفی و سید ابراهیم حسینی

اثرات دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از بیماری کبدچرب

تصاویر بافتی در حیوانات گروه دریافتکننده رژیم

به همراه عصاره دارچین نشان داد که از ضایعات

غذایی پرچرب نشان داده شد که در این گروه

میکروسکوپی نظیر پرخونی ،ارتشاح لنفوسیتی ،بالونی

ضایعات میکروسکوپی شامل احتقان و پرخونی،

شدن هپاتوسیت ها کاسته شده و اگرچه در تعداد

آپوپتوز ،افزایش ماکرووزیکول های انباشته از چربی

سلولها ،میکرووزیکول ها و ماکرو وزیکولهای

در برخی از نواحی بهویژه نواحی مرکز لوبولی،

چربی کاهش معنی داری مشاهده گردید اما هنوز در

افزایش تعداد سلولهای چربی و واکوئله شدن

برخی از نقاط آسیب خفیف (ائوزینوفیلی شدن

هپاتوسیت ها بهوضوح قابل مشاهده بود که نشاندهنده

سیتوپالسم و آپوپتوز) و قطرات ریز چربی بهصورت

القاء کبد چرب میباشد .درحالیکه تصاویر بافتی کبد

پراکنده قابلمشاهده بود (تصویر شماره .)2
A

B

تصویر شماره  :2تصاویر بافتی کبد در گروههای دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب
دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب بهتنهایی

((A

و همراه عصاره هیدرو الکلی دارچین

)(B

رنگآمیزی شده با

هماتوکسیلین– ائوزین و با بزرگنمائی 400؛ در تصویر  Aفلش سبز نشان دهنده وجود سلول های چربی و واکوئله شدن
هپاتوسیت ها به ویژه در نواحی مرکز لوبولی و فلش زردنشان دهنده آپوپتوز و احتقان و پرخونی می باشد؛ به عبارتی در
این گروه القاء کبد چرب به خوبی انجام شده است .در تصویر  Bکاهش میزان پر خونی ،ارتشاح لنفوسیتی ،بالونی شدن
هپاتوسیت ها و کاهش معنی دار در تعداد سلول ها ،میکرووزیکول ها و ماکرووزیکول های چربی قابل مشاهده است؛
اما هنوز در برخی نقاط آسیب خفیف )ائوزینوفیلی شدن سیتوپالسم و آپوپتوز) و قطرات ریزچربی به صورت پراکنده
قابل مشاهده بود.

بهعالوه تصویر بافتی کبد در گروه

ارتشاح لنفوسیتی ،آپوپتوز ،احتقان ،پرخونی و بالونی

دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب به همراه سدیم

شدن هپاتوسیت ها ،نکروز انعقادی یا پیکنوز ،قطعهقطعه

نیتریت نیز نشان داد که ضایعات میکروسکوپی در این

شدن و تجزیه هسته سلولها ،ائوزینوفیلی شدن

گروه عمدتاً شامل پرخونی ،اتساع سینوزوئیدها ،نکروز

سیتوپالسم ،واکنش تورمی در پیرامون نواحی نکروزه

انعقادی سلولهای کبدی مرکز لوبولی ،تورم سلولی و

شدید و آسیب و ازهمگسیختگی سلولهای کبدی

تحلیل متوسط تا شدید سلولهای نواحی میان لوبولی،

میباشد .درحالیکه تصاویر بافتی تهیه شده از بافت کبد
18
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عالوه بر این ،بر اساس مشاهدات حاصل از

در حیوانات گروه دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب
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با نیتریت سدیم به همراه عصاره دارچین نشان داد که

نر و ماده باعث تحلیل و نکروزه شدن سلولهای کبدی

ضایعات میکروسکوپی در این گروه عمدتاً شامل

و رسوب هموسیدرین در کبد ،طحال و گرههای لنفاوی

پرخونی ،نکروز انعقادی سلولهای کبدی مرکز لوبولی،

و همولیز میشود (.)9

تورم سلولی و تحلیل واکوئلر خفیف تا متوسط

همسو با نتایج تحقیق حاضر در یک بررسی

سلولهای نواحی میان لوبولی ،ارتشاح لنفوسیتی،

دیگر نشان داده شده است که نیتریتها و نیتراتها

آپوپتوز ،احتقان و پرخونی و بالونی شدن هپاتوسیت ها

هر دو پیش ساز رادیکالهای نیترو اکسید ( )NOهستند

بود و اگرچه تعداد ماکرو وزیکولهای چربی کاسته

که منجر به تولید  -ONOOو ایجاد استرس اکسیداتیو

شده بود اما هنوز بهصورت پراکنده مشاهده میشد و

میگردند و رادیکالهای  -ONOOنیز باعث

دارچین نیز نتوانسته بود سبب کاهش عوارض

پراکسیداسیون غشاء لیپیدی ،پروتئینها و اسید نوکلئیک

هیستوپاتولوژیک شود.

میشوند که درنهایت همه این عوامل منجر به القاء
آپوپتوز و نکروز در سلولهای کبدی میشوند .نشان
داده شده است که افزایش میزان مالون دی آلدئید در

بحث:

حیوانات تحت تیمار با نیتریت سدیم بهعنوان یک
نتایج هیستوپاتولوژیک در این مطالعه نشان داد

شاخص مهم در افزایش استرس اکسیداتیو در بافتهای

که رژیم غذایی پرچرب و محتوی نیتریت بهتنهایی و با

کبدی میباشد و ترکیباتی نظیر ویتامین  Eکه دارای

یکدیگر باعث بروز ضایعات میکروسکوپی در ساختار

خواص آنتیاکسیدانی بسیار قوی میباشند ،میتوانند با

بافتی کبد میشود که شامل پرخونی ،تورم سلولی و

کاهش میزان مالون دی آلدئید کبدی از عوارض نیتریت

نکروزه شدن همراه با تحلیل متوسط تا شدید سلولهای

سدیم جلوگیری نمایند و باعث حفاظت از سلولهای

کبدی میگردد .همچنین باعث ارتشاح لنفوسیتی،

کبدی گردند (.)19

آپوپتوز ،احتقان و پرخونی و اتساع سینوزوئیدها و بالونی

نتایج حاصل از مطالعات بیانگر آن است که

شدن هپاتوسیت ها میشود.

عصاره دارچین دارای خواص آنتیاکسیدانی قوی

بهعالوه نکروز انعقادی یا پیکنوز ،قطعهقطعه

میباشد ()7،6؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر نیز دارچین

شدن و تجزیه شدن هسته سلولها و ائوزینوفیلی شدن

احتماالً با داشتن خواص آنتیاکسیدانی مشابه با

سیتوپالسم در آنها تشخیص داده شد و واکنشهای

ویتامین  Eو از طریق افزایش توان آنتیاکسیدانی بدن

تورمزا شدید در پیرامون نکروز ،آسیب و از هم

منجر به بهبود آسیبهای کبدی ناشی از مصرف نیتریت

گسیختگی سلولهای کبدی ،بینظمی و پیک نوز هسته

سدیم می شود .تحقیقات نشان دادهاند که جیره غذایی

به میزان زیادی در آنها مشاهده گردید .همچنین

پرچرب از طریق کاهش تولید اکسید نیتریک و کاهش

افزایش سلولهای چربی و واکوئله شدن هپاتوسیت ها،

فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و

کاهش تعداد سلولهای هپاتوسیت و افزایش سلولهای

گلوتاتیون پراکسیداز باعث افزایش آسیب اکسیداتیو در

کوپفر بهوضوح قابل مشاهده بود که همه نشاندهنده

بدن میشود ( .)20-22بهعالوه بروز اختالل در پتانسیل

اثرات تخریبی نیتریت و غذاهای پرچرب پرسلولهای

آنتیاکسیدانی آنزیماتیک حاکی از آن است که

کبدی میباشد.

موشهای تغذیه شده با جیره پرچرب قادر به مهار

همسو با نتایج حاصل از این بررسی در یک

تشکیل رادیکالهای آزاد که باعث آسیب بافتی

مطالعه دیگر نیز نشان داده شد که مصرف  6هفتهای

میشوند ،نیستند (.)23
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در حیوانات گروه دریافتکننده رژیم غذایی پرچرب

نیتریت سدیم در آب آشامیدنی در موشهای صحرایی

الهام اشرفی و سید ابراهیم حسینی

اثرات دارچین بر ضایعات کبدی ناشی از بیماری کبدچرب

بافت نسبت به سایر عوامل آسیبرسان ازجمله

آن میزان بیان و فعالیت ژن  COX-2را کاهش

استرسهای اکسیداتیو ،باعث پیشرفت استئاتوز به سمت

میدهد ( .)29،28لذا ،دارچین احتماالً از طریق افزایش

استئاتوهپاتیت ،فیبروز و سیروز میشود ( .)22به عالوه بر

متابولیسم چربیها و کاهش بیان و فعالیت ژن

این ،با عنایت به آنکه بین استرسهای اکسیداتیو و ایجاد

میتواند از آسیب به کبد در شرایطی نظیر مصرف

التهابات بافتی ارتباط معنی داری نشان داده شده

رژیم غذایی پرچرب و یا محتوی نیتریت سدیم

است ( .)24لذا ،احتماالً در پژوهش حاضر نیز در

جلوگیری نماید .همچنین ،در پژوهشهای مختلف

حیوانات با رژیم غذایی پرچرب آسیب به ساختار بافتی

مشخص شده است که عصاره متانولی پوست درخت

کبد و تغییر در تعداد انواع سلولهای آن ،به دلیل

دارچین اثر آنتیاکسیدانی خود را از طریق مهار مواد

کاهش توان آنتیاکسیدانی بدن و افزایش میزان استرس

مختلفی مثل فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا ()TNF-α

اکسیداتیو و ایجاد التهابات ناشی از آن میباشد.

اعمال میکند ()31،30؛ بنابراین در پژوهش حاضر نیز
احتماالً عصاره دارچین از طریق کاهش میزان

با توجه به توان آنتیاکسیدانی بسیار قوی عصاره

COX-2

TNF-α

دارچین بهبود آسیبهای بافتی ناشی از مصرف همزمان

اثرات محافظتی خود را بر بافت کبد و پیشگیری از

رژیم غذایی پرچرب و عصاره دارچین را میتوان به

آسیبهای ناشی از تیمار با رژیم غذایی پرچرب و

کاهش رادیکالهای آزاد و افزایش توان آنتیاکسیدانی

محتوی نیتریت سدیم اعمال نموده است.

بدن و درنتیجه کاهش میزان استرسهای اکسیداتیو ناشی

نتیجهگیری:

از مصرف رژیم غذایی پرچرب در حیواناتی که همزمان
از دارچین نیز استفاده نمودهاند نسبت داد (.)7،6

نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی

پژوهشها نشان میدهند که رژیمهای غذایی

پرچرب و محتوی نیتریت سدیم احتماالً از طریق

پرچرب با فعال نمودن و افزایش بیان ژن فاکتور هستهای

ایجاد استرس اکسیداتیو باعث ایجاد آسیب های بافتی

کاپا -ب ( )NFκBباعث ایجاد آسیبهای اکسیداتیو در

در کبد می شوند و عصاره دارچین نیز احتماال با

کبد میشوند ( .)26،25،21همچنین نشان داده شده است

داشتن خواص آنتی اکسیدانی قوی مانع اثرات مخرب

که تجویز نیتریت سدیم با افزایش سطح واسطههای

نیتریت سدیم و رژیم غذایی پرچرب بر ساختار بافتی

التهابی و استرس اکسیداتیو باعث صدمه به غشای سلول

کبد می گردد.

و واکنشهای آپوپتوزی میشود و این امر در بقاء و یا

تشکر و قدردانی:

مرگ سلولی نقش مهمی ایفا میکند.
درحالیکه دارچین قادر است بهطور معنی داری

این مقاله برگرفته از پایاننامه خانم الهام اشرفی

COX-2

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد

کبدی جلوگیری نماید ( .)27بهعالوه نشان داده شده

شیراز میباشد که تحت شماره  48130519932015در

است که دارچین در شرایط هیپرلیپیدمی میتواند یک

تاریخ  1394/8/20به تصویب رسیده است .لذا نویسندگان

نقش مستقیم در متابولیسم لیپیدها و کاهش سطح

مقاله بر خود واجب میدانند تا از همکاران حوزه

لیپیدهای سرمی داشته باشد و از طریق افزایش فعالیت

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

آنتیاکسیدانی کبدی میزان پراکسیداسیون لیپیدی را نیز

شیراز که در انجام این مطالعه نهایت همکاری را داشتند،

کاهش دهد.

تقدیر و تشکر بنمایند.

از افزایش بیان ژن اکسیداتیو و پیش التهابی
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Background and aims: Cinnamon by reducing the oxidative stress level causes improving the
oxidative attributes. Fatty liver disorder and the use of food preservatives such as sodium nitrite as
well as fatty liver disease cause liver disorders and relevant diseases around the world. Therefore,
this study was aimed to investigate the effects of cinnamon extract on histological changes
induced by high-fat diet and sodium nitrite in adult male rats.
Methods: In this experimental study, 80 adult male rats were used. The adult rats are divided in
control group (un treated), sham (treated with solvent), 7 experimental groups receiving high-fat
diet(10ml/kg), cinnamon extract (60mg/kg), sodium nitrite (45mg/kg), cinnamon with sodium
nitrite, cinnamon with high-fat diet, sodium nitrite with high-fat diet, high-fat diets with sodium
nitrite and cinnamon were performed. The prescriptions have been done through gavage in 60
days. At the end, after anesthetizing rats, their livers were seperated and after preparing tissue
sections, liver cells were counted. The obtained results of tissue studies and cell counting have
been analyzed using SPSS software through ANOVA and Duncan tests. In this study, data
difference was significant (P<0.05).
Results: The results showed a significant increase and decrease in the groups receiving high-fat
diet and sodium nitrite, respectivly in Kupffer cells numbers and Hepatocytes (P<0.01). It was
also observed changes such as Hyperemia, coagulation necrosis, cell swelling, vacuoles erosion,
lymphocytic infiltration, apoptosis, hyperemia, ballooning hepatocytes in liver tissue structure. So,
changes in the groups receiving cinnamon with high-fat diet and sodium nitrite modified.
Conclusion: High-fat diets and sodium nitrite likely causes liver tissue damage by oxidative
stress. Cinnamon extract may also with strong antioxidant properties prevent sodium nitrite
destructive effects and high-fat diet on liver tissue.
Keywords: Sodium nitrite, Fatty liver, Cinnamon, Kupffer, Hepatocyte.
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