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مقدمه :آکریل آمید کاربرد فراوانی در صنعت دارد و در غذاهای غنی از نشاسته و پروتئین که در دمای باال طبخ می شود

واژگان کلیدی:

تشکیل می شود .این ترکیب دارای سمیت عصبی است .هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی احتمالی عصاره ات انولی
خارمریم در مقابل سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات برون تنی (سلول های  )PC12و درون تنی (رت)
می باشد.

آکریلآمید
خارمریم
سمیت عصبی
آنتی اکسیدان
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
محفوظ است.

روش کار :اثرات عصاره خارمریم در جلوگیری از سمیت آکریل آمید در سلولهای  PC12با تست  MTTارزیابی شد .به

گروه های مختلف حیوانی آکریل آمید با دوز  50میلی گرم برکیلوگرم ،دوزهای  600 ،200و  400میلی گرم بر کیلوگرم
عصاره اتانولی خارمریم همزمان با تجویز آکریل آمید و ویتامین  Eبه عنوان کنترل مثبت به صورت داخل صفاقی و به مدت
 11روز ( روزی یکبار) تجویز گردید .پس از اتمام دوره تجویز در حیوانات امتیاز راه رفتن تعیین شد.
یافته ها :با افزایش غلظت آکریل آمید میزان زنده ماندن سلول ها در مدت زمان  26ساعت کاهش یافت .عصاره خارمریم
در تمامی غلظت ها پس از  26ساعت مجاورت با سلول ها باعث کاهش سمیت ناشی از آکریل آمید گردید .تجویز آکریل
آمید باعث ایجاد اختالالت حرکتی قابل توجه در حیوانات شد .تجویز عصاره اتانولی خارمریم ( 400میلی گرم بر کیلوگرم)
باعث بهبود حرکات حیوانات در مقایسه با گروه دریافت کننده آکریل آمید شد.
نتیجه گیری :عصاره اتانولی گیاه خارمریم قادر است سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید را کاهش دهد .بخشی از اثرات
محافظت عصبی این ترکیب می تواند از طریق اثر آنتی اکسیدانی باشد.

مقدمه
آکریل آمید )CH2=CH– CO– NH2; 2-propenamide( ACR
عضو خانواده آلدئیدهای  αو  βغیر اشباع و آلکنهای  Type 2میباشد
[ .]1این ترکیب به راحتی پلیمریزه میشود و تولید پلی آکریل آمید میکند
که دارای کاربرد فراوانی در صنایع مختلف از جمله تصفیه فاضالبها ،تهیه
رنگها ،تهیه محصوالت آرایشی بهداشتی و تهیه ژلهای الکتروفورز جهت
جداسازی و خا لص سازی پروتئینها در آزمایشگاههای بیولوژی میباشد [,1
 .]2عالوه بر استفاده این ترکیب در صنعت و آزمایشگاهها ،افراد به صورت
عمومی در معرض آکریل آمید از طریق رژیم غذایی قرار میگیرند زیرا در
آوریل  2002دانشگاه استکهلم اعالم کرد این ترکیب در غذاهای غنی از
نشاسته و پروتئین که در دمای باالتر از  120° Cتهیه میشوند ،بوجود
میآید [ .]6 ,3آکریل آمید مونومر به عنوان ترکیب سمی مد نظر میباشد

و اثر نهایی و مهم آن سمیت عصبی در انسانها و حیوانات ،سمیت دستگاه
تولید مثل ،سمیت ژنتیکی و سرطانزایی در جوندگان میباشد [ .]5-3این
ترکیب بر سیستم عصبی مرکزی و محیطی تأثیر میگذارد .عالئم سمیت
شامل :آتاکسی ،ضعف عضالت اسکلتی دیستال ،کرختی دستها و پاها و
خستگی میباشد .در حیوانات آزمایشگاهی عالئم عصبی ایجاد میکند که
در بسیاری از جنبهها مشابه سمیت عصبی است که در انسانها رخ میدهد
[ .]4 ,6با توجه به اهمیت سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید ،مطالعات
مختلف برون تنی و درون تنی در جهت یافتن مکانیسمهای دخیل در این
سمیت انجام شده است .کاهش محتوای گلوتاتیون و افزایش میزان لیپید
پراکسیداسیون در بافت مغز [ ،]7تغییر در سطح پروتئینهای دخیل در
آپوپتوز ( Bcl-2 ،Baxو  )Caspase3در بخشهای مختلف مغز [ ،]8تورم
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روش کار
جهت این مطالعه آکریل آمید و رنگ ( MTTمرک-آلمان) مورد استفاده
قرارگرفت .در ابتدا عصاره اتانولی خار مریم تهیه شد .بدین منظور گیاه خار
مریم از مزرعه نمونه دانشکده کشاورزی ،اول جاده سرخس جمع آوری شد.
برای تهیه عصاره اتانولی خارمریم ،از روش سوکسله استفاده شد .به عنوان
حالل استخراج ،اتانول مطلق مورد استفاده قرار گرفت .پیش از استخراج
عصاره گیاه ،جهت افزایش بازده عصاره گیری ،چربی زدایی با پترولئوم اتر
صورت گرفت [ .]25 ,26جهت مطالعه برون تنی از رده سلولی PC12
استفاده شد .این رده سلولی از انیستیتو پاستور تهران تهیه شد .سلولهای
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و دژنراسیون نواحی انتهایی آکسونی [ ]9از جمله مکانیسمهای دخیل در
سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید میباشد .با توجه به اینکه القاء استرس
اکسیداتیو نقش مهمی در سمیت عصبی آکریل آمید دارد ،مطالعه روی
ترکیبات با خاصیت آنتی اکسیدانی جهت مهار سمیت این ترکیب ضروری
به نظر میرسد .در مطالعات قبلی ما اثرات آنتی اکسیدان های مهم مثل
کروسین [ ،]10 ,7لینالول[ ، ]11تیموکینون [ ]12و کریزین [ ]13در
سمیت عصبی آکریل آمید بررسی و نتایج قابل توجهی در کاهش سمیت
این ترکیب بدست آمد .گیاه خار مریم ( Silybum marianumیا Milk
 )thistleدر اصل بومی آسیا و جنوب اروپا بوده ولی امروزه در سرتاسر دنیا
یافت میشود .اثرات دارویی این گیاه به علت وجود گروهی از فالوونولیگنان
هایی است که به آن سیلی مارین گفته میشود .سیلی مارین ترکیبی از
انواع مختلف فالوونوئیدها ،ترکیبات محلول در آب و محلول در الکل
میباشد .دانههای گیاه خارمریم منبعی خوب از  5نوع فالوونوئید به نامهای
سیلی بین ،ایزوسیلی بین ،سیلی دیانین ،سیلی کریستین و تاکسی فولین
میباشند [ .]15 ,16این گیاه در طب سنتی دارای کاربردهای فراوانی بوده
است که از جمله به موارد زیر میتوان اشاره کرد :ضد حساسیت ،ضد قارچ،
ضد سمیت کبدی ،ضد التهاب ،آنتی اکسیدان ،ملین ،هضم کننده غذا،
پایین آورنده چربی خون ،پایین آورنده کلسترول [.]17-15
اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت عصبی خارمریم و سیلی مارین در مطالعات
مختلف مورد توجه قرار گرفته است .همچنین با توجه به نفوذ خوب سیلی
مارین از سد خونی-مغزی ،این ترکیب در درمان سمیت عصبی هم میتواند
مورد توجه قرار گیرد [ .]19 ,18پیش درمانی سلولهای آستروسیتی  C6با
عصاره خارمریم که در مواجهه با مورفین قرار گرفته بودند ،باعث افزایش
میزان زنده ماندن سلولها و افزایش سطوح گلوتاتیون شد .همچنین نشان
داده شد که این گیاه نه تنها اثرات حفاظتی دارد بلکه هیچ گونه اثرات سمی
نداشته و به عنوان یک جاروبگر قدرتمند رادیکالهای آزاد فعالیت میکند
[ .]20تجویز عصاره خارمریم از طریق کاهش پراکسیداسیون چربی در بافت
هیپوکامپ رت های دیابتی ،باعث افزایش یادگیری و بهبود حافظه کوتاه
مدت شد [ .]21همچنین عصاره متانولی گیاه خار مریم توانست اثرات
حفاظتی بسیار خوبی در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از  H2O2از خود نشان
دهد [ .]22تجویز سیلی مارین به صورت قابل توجهی باعث کاهش تجمع
پالکهای آمیلوئید بتا و بهبود عملکرد حافظه در مدل آلزایمر ناشی از تجویز
آمیلوئید بتا در رت شد[ .]23با توجه به اهمیت نقش استرس اکسیداتیو در
سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید و همچنین اثرات آنتی اکسیدانی و
محافظت عصبی خارمریم ،در مطالعه کنونی اثرات حفاظتی عصاره خارمریم
در سمیت عصبی آکریل آمید در مدل برون تنی (سلولهای  )PC12و
درون تنی (رت) مورد بررسی قرار گرفت.
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 PC12به صورت یک الیه چسبنده به سطح (با درجه چسبندگی کم) در
محیط کشت  RPMI 1460که حاوی  %10حجمی/حجمی سرم جنین
گاوی که قبالً غیر فعال شده است ،پنی سیلین ( 100واحد در میلی لیتر)،
استرپتومایسین ( 100میلی گرم در میلی لیتر) میباشد کشت داده شد و
در انکوباتور  37درجه سانتیگراد و  %5 CO2نگهداری شد .محیط کشت
سلولها بسته میزان رشد آنها هر  2تا  3روز تعویض شد .جهت بررسی اثر
ترکیبات بر درصد بقا و زندهمانی سلولها از روش  MTTاستفاده شد .جهت
بررسی اثرات سمی آکریلآمید ،ابتدا سلولهای  PC12با تعداد 5000
سلول در هر چاهک کاشته شدند .بعد از  26ساعت آکریل آمید با
غلظتهای  1تا  20میلی موالر (تهیه شده در  )PBSبه سلولها اضافه شد.
بعد از زمان مجاورت  26ساعت ،معرف  MTTبا غلظت نهایی  0/5میلی
گرم در میلی لیتر به هر خانه در پلیت اضافه شد .پلیتها به مدت  2تا 6
ساعت در انکوباتور قرار گرفتند .سپس محلول رویی خارج شد و - 200
 100میکرولیتر از  DMSOبه عنوان حالل فورمازان اضافه شد .بعد از حل
شدن کریستالهای بنفش رنگ فورمازان ،جذب پلیت توسط دستگاه االیزا
ریدر در طول موج  565نانومتر در مقابل  430نانومتر خوانده شد [ .]10بعد
از محاسبات مربوطه  IC50ترکیب آکریلآمید برای زمان مورد نظر تعیین
شد .اثرات عصاره خار مریم به تنهایی بر سلولهای  PC12نیز بررسی شد.
بدین منظور ابتدا سلولهای  PC12به تعداد  5000سلول در هر چاهک
کاشته شدند .بعد از زمان مجاورت  26ساعت ،غلظتهای ،20 ،10 ،5 ،2/5
 50و  100میکرو گرم در میلی لیتر این عصاره به سلولها اضافه شدشد .بعد
از  26و  68ساعت مواجهه با عصاره ،درصد بقا سلولی با روش MTT
ارزیابی شد .برای بررسی اثرات حفاظتی عصاره خار مریم در سمیت ناشی
از آکریلآمید در سلولهای  ،PC12ابتدا سلولها در معرض غلظتهایی از
عصاره گیاه که فاقد اثر سمی بر سلولها بود قرار گرفت .بعد از گذشت 26
ساعت ،آکریل آمید با غلظت  5میلی موالر ( :IC50غلظتی که باعث مرگ
و میر در  %50سلولها شد) اضافه شد و بعد از  26ساعت مجاورت با
سلولها ،میزان بقاء سلولها با روش  MTTمورد ارزیابی قرار گرفت .جهت
مطالعه درون تنی از در این مطالعه از رت های نر گونه ویستار با وزن 230
تا  250گرم که در بخش تکثیر اتاق حیوانات دانشکده داروسازی مشهد
پرورش یافتهاند استفاده شد .این حیوانات در بازه دمایی  22-25درجه
سانتی گراد و شرایط نوری به شکل  12ساعت تاریکی 12،ساعت روشنایی
و بدون محدودیت دسترسی به آب و غذا نگهداری شدند .شرایط نگهداری
حیوانات مطابق قوانین کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کد
طرح )89443:بود .برای ایجاد سمیت عصبی در حیوانات رت نر دوز 50
میلی گرم بر کیلوگرم آکریل آمید به صورت داخل صفاقی به مدت  11روز
(روزی یکبار) تجویز شد [ .]7 ,6جهت بررسی اثرات حفاظتی عصاره در
سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید از دوزهای  600 ،200و  400میلی گرم
بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی استفاده شد [ .]24گروههای مورد
آزمایش به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفتند (تعداد حیوانات در هر گروه
 7میباشد):
گروه اول :حیوانات رت نر دریافت کننده حامل (گروه کنترل) ،گروه دوم:
حیوانات رت نر دریافت کننده دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم آکریل آمید،
گروه سوم :حیوانات رت نر دریافت کننده دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم
آکریل آمید  +عصاره خارمریم با دوز  200میلی گرم بر کیلوگرم ،گروه
چهارم :حیوانات رت نر دریافت کننده دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم آکریل
آمید  +عصاره خارمریم با دوز  600میلی گرم بر کیلوگرم ،گروه پنجم:

مهری و همکاران

بررسی اثر محافظت عصبی عصاره خارمریم در سمیت عصبی

تصویر  :2اثر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی خار مریم بر
سلولهای  PC12طی مدت  26و  68ساعت .دادهها به شکل
میانگین  ±انحراف معیار صورت حاصل از  3آزمایش جداگانه میباشد
(تعداد تکرار در هر آزمایش  5میباشد) .از آزمون آماری ANOVA
جهت بررسی سطح اختالف آماری گروهها نسبت به گروه کنترل
استفاده شد.
پیش درمانی سلولها با غلظتهای مختلف عصاره اتانولی خارمریم (،2/5
 50 ،20 ،10 ،5و  100میکرو گرم در میلی لیتر) به مدت  26ساعت
به شکل قابل توجهی باعث کاهش مرگ سلولی ناشی از آکریل آمید را
کاهش داد (( )P > 0/001تصویر .)3

یافتهها
نتایج حاصل از اثر غلظتهای مختلف آکریل آمید بر روی رده سلولی
 PC12نشان داد که با افزایش غلظت آکریل آمید اثر سمیت روی سلولها
به تدریج افزایش یافته است .نتایج بیانگر آن است اثر سمیت آکریلآمید
روی سلولهای رده  PC12وابسته به غلظت است (تصویر .)1

تصویر  :0اثر غلظتهای مختلف آکریلآمید بر سلولهای  PC12طی
مدت زمان  26ساعت .دادهها به شکل میانگین  ±انحراف معیار حاصل از
 3آزمایش جداگانه میباشد (تعداد تکرار در هر آزمایش  5میباشد) .از
آزمون آماری  ANOVAو  Post test Tukey-Kramerجهت
بررسی سطح اختالف آماری گروهها نسبت به گروه کنترل استفاده شده
است *** P > 0/001 .و  ** P > 0/01در مقایسه با گروه کنترل
میباشد.

تصویر  :3اثر عصاره اتانولی خارمریم بر سمیت ناشی از آکریل آمید
بعد از  26ساعت مجاورت با سلولهای  .PC12دادهها به شکل
میانگین  ±انحراف معیار حاصل از  3آزمایش جداگانه میباشد (تعداد
تکرار در هر آزمایش  5میباشد) .از آزمون آماری  ANOVAو
 Tukey-Kramer Post testجهت بررسی سطح اختالف آماری
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حیوانات رت نر دریافت کننده دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم آکریل آمید +
عصاره خار مریم با دوز  400میلی گرم بر کیلوگرم ،گروه ششم :حیوانات
رت نر دریافت کننده عصاره خارمریم با دوز  400میلی گرم بر کیلوگرم،
گروه هفتم :حیوانات رت نر دریافت کننده  50میلی گرم بر کیلوگرم آکریل
آمید  +ویتامین  Eبا دوز  200میلی گرم بر کیلوگرم (روز در میان) (گروه
کنترل مثبت) [.]12
بعد از اتمام دوره تجویز ،آزمون شاخص رفتاری تعیین شد .رتها به ترتیب
در جعبهای به ابعاد  100 cm × 100 cmگذاشته و حرکات هر یک به
مدت  3دقیقه تحت نظر گرفته شد .حرکات رتها به صورت زیر درجه
بندی شد:
 -1گام برداشتن و راه رفتن طبیعی بود.
 -2گام برداشتن و راه رفتن در حد جزئی تحت تأثیر قرار گرفته
بود که ضعف و سستی جزئی اندامهای عقبی مشهود بود.
 -3گام برداشتن و راه رفتن در حد متوسط تحت تأثیر قرار گرفته
بود که ضعف و سستی متوسط اندامهای عقبی مشهود بود.
 -6گام برداشتن و راه رفتن شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته و فلج
اندام تحتانی ایجاد شده بود [.]28 ,27 ,11
محاسبات آماری توسط برنامه نرم افزاری  Prism 6انجام گرفت .نتایج به
صورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شدهاند .جهت مقایسه بین
گروههای مختلف در مطالعه سلولی از تست آماری  ANOVAو Post
 test Tukey-Kramerاستفاده شد و P > 0/05به عنوان تفاوت معنی
دار در نظر گرفته شد .در آزمون رفتاری ،دادهها به صورت Median with
 rangeنمایش داده شد و از آزمون غیر پارامتریک Kruskal - Wallis
استفاده شد.

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-010017

پس از انجام محاسبات با نرم افزار  IC50،Prismآکریل آمید برابر  5میلی
موالر بدست آمد .نتایج حاصل از اثر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی خار
مریم بر روی رده سلولی  PC12نشان داد که که غلظتهای  2/5تا 100
میکرو گرم در میلی لیتر از عصاره بعد از  26و  68ساعت مواجهه اثری بر
حیات سلولها ندارد (تصویر .)2

دوره  ،01شماره  ،0بهار 0317

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

آکریل آمید در رت .دادهها به صورت  Median with rangeنشان
داده شده است .تست غیر پارامتریک  Kruskal Wallisجهت
بررسی اختالف آماری استفاده شده است .تعداد حیوانات در هر گروه
 7میباشد ** P > 0/01 .در مقایسه با کنترل و  # P > 0/05در
مقایسه با آکریل آمید میباشد.

بحث
در این مطالعه اثرات حفاظتی عصاره اتانولی خارمریم در سمیت ناشی
از آکریل آمید در دو مدل برون تنی ( )PC12و درون تنی بررسی شد.
در مدل دورن تنی ،پیش درمانی سلولها با عصاره خارمریم به صورت
قابل توجهی باعث کاهش سمیت آکریل آمید شد .در مدل درون تنی
نیز تجویز عصاره اتنولی خارمریم توانست سمیت ناشی از آکریل آمید
را کاهش دهد .در این مطالعه ابتدا از آکریل آمید به شکل درون تنی و
با تزریق داخل صفاقی  50میلی گرم بر کیلو گرم (یکبار در روز به مدت
 11روز) جهت القاء سمیت عصبی در رتهای نژاد ویستار نر استفاده
شد .سپس دوزهای  600 ،200و  400میلی گرم بر کیلوگرم عصاره
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تصویر  :4اثر عصاره اتانولی خارمریم بر اختالالت حرکتی ناشی از
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گروهها نسبت به گروه کنترل استفاده شده است*** P > 0/001 .
در مقایسه با کنترل و  ### P > 0/001در مقایسه با آکریلآمید
میباشد :ACR( .آکریل آمید :Extract ،عصاره اتانولی خارمریم).
در مطالعه درون تنی اثر عصاره اتانولی خارمریم بر تغییرات حرکتی
ناشی از آکریل آمید در رت بررسی شد .نتایج نشان داد تجویز آکریل
آمید با دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی باعث
ایجاد اختالالت حرکتی قابل توجه در حیوانات شد ( P > 0/01در
مقایسه با گروه کنترل) .تجویز عصاره اتانولی خارمریم با دوز  400میلی
گرم بر کیلوگرم به صورت قابل توجهی باعث بهبود حرکات حیوانات در
مقایسه با گروه دریافت کننده آکریل آمید گردید ( .)P > 0/05همچنین
تجویز ویتامین  Eبه عنوان کنترل مثبت اختالالت حرکتی ناشی از
آکریل آمید را بهبود بخشید و تفاوت قابل توجهی بین اثرات ناشی از
ویتامین  Eو سیلی مارین در دوز  400میلی گرم بر کیلوگرم وجود
نداشت (تصویر .)6

اتانولی خارمریم به همراه دوز  50میلی گرم بر کیلوگرم آکریل آمید به
مدت  11روز به رت های نر تزریق گردید .با توجه به نتایج به دست
آمده مشخص شد که در میان  3دوز تست شده ،عصاره اتانولی خارمریم
با دوز  400میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین اثر حفاظتی در برابر سمیت
عصبی ناشی از آکریلآمید و مشابه با ویتامین  Eبا دوز  200میلی گرم
بر کیلوگرم از خود نشان داد .از مدلهای مختلفی جهت ایجاد سمیت
عصبی در حیوانات استفاده میشود [ ،]29ولی تزریق آکریل آمید به
مدت  11روز به رت و به شکل داخل صفاقی یکی از معتبرترین روشها
جهت ایجاد سمیت عصبی توسط آکریلآمید میباشد که در مطالعات
مختلفی استفاده شده است [ ،]13-11به همین جهت از این روش برای
ایجاد سمیت عصبی در حیوان استفاده گردید .شاخص قابل اطمینان
جهت ایجاد سمیت عصبی در حیوان نیز انجام آزمون رفتاری نحوه
حرکت حیوانات میباشد [ .]30در این مطالعه نشان داده شد که
حرکات و راه رفتن رتهای دریافت کننده آکریل آمید به شدت تحت
تأثیر قرار گرفته و دچار مسمومیت بارز شدهاند و به همین جهت در
امتیازبندی عدد  6به آنها تعلق گرفت .در این مطالعه نیز همانند
مطالعات مشابه ،مشخص شد که تجویز آکریل آمید با دوز  50میلی
گرم بر کیلوگرم به مدت  11روز به شدت گام برداشتن حیوانات را تحت
تأثیر قرار داده و فلج اندام تحتانی در رتها ایجاد شد .رتهای دریافت
کننده آکریل آمید به همراه عصاره اتانولی خارمریم با دوز  400میلی
گرم بر کیلوگرم و نیز رتهای دریافت کننده ویتامین  Eبا دوز 200
میلی گرم بر کیلوگرم به جهت داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی توانستند
سمیت عصبی آکریل آمید را به شکل معنی داری کاهش دهند و از
ایجاد فلج اندامهای تحتانی در رتها جلوگیری کنند .همچنین تفاوت
معنی دار بین اثرات حفاظتی عصاره خارمریم و ویتامین ( Eکنترل
مثبت) در این مطالعه وجود نداشت ،که این امر نشان میدهد عصاره
خار مریم اثرات قابل توجهی در این مدل دارد .در مطالعه دیگری اثبات
شده است که تجویز سیلی مارین با دوزهای  80 ،60و  140میلی گرم
بر کیلوگرم در رتهای دریافت کننده آکریلآمید با دوز  50میلی گرم
بر کیلوگرم به مدت  11روز باعث کاهش سمیت عصبی ناشی از
آکریلآمید گردید [ . ]31نشان داده شده است که تجویز کروسین با
افزایش محتوای گلوتاتیون و کاهش میزان لیپید پراکسیداسیون در
بافت کورتکس مغز توانست سمیت عصبی آکریل آمید در رت را کاهش
دهد (.)4
در مطالعهای نشان داده شده است که تجویز داخل صفاقی نانوذرات
تیتانیوم دی سولفید با دوز  100و  150میلی گرم بر کیلوگرم به مدت
 2هفته باعث افزایش میزان آپوپتوز در سلولهای طحال شد .تجویز
خوراکی عصاره خارمریم با دوز  300میلی گرم بر کیلوگرم یک هفته
قبل و یک هفته بعد از تجویز نانوذرات ،درصد سلولهای آپوپتوتیک را
کاهش داد [ .]32تحقیقات آزمایشگاهی نشان دادهاند که دیابت
ملیتوس باعث کاهش یادگیری ،حافظه و مهارتهای شناختی میشود.
تجویز عصاره خارمریم با دوز  100میلی گرم بر کیلوگرم از طریق کاهش
پراکسیداسیون چربی در بافت هیپوکامپ رت های دیابتی باعث افزایش
یادگیری و بهبود حافظه کوتاه مدت شد [ .]21در مدل بیماری
پارکینسون پس از تجویز -4هیدروکسی دوپامین در رتها ،تجویز
سیلی مارین با دوز  200میلی گرم بر کیلوگرم به شکل داخل صفاقی
به مدت  2هفته توانست میزان لیپید پراکسیداسیون را کاهش و منجر

Downloaded from journal.nkums.ac.ir at 5:29 IRDT on Sunday July 22nd 2018

[ DOI: 10.29252/nkjmd-010017 ]

مهری و همکاران

بررسی اثر محافظت عصبی عصاره خارمریم در سمیت عصبی

 در مدل.]36[  نشان دادROS اکسیدانی خود را از طریق کاهش
بیماری آلزایمر که بر روی نورونهای کشت داده شده کورتکس رت
 میکروگرم در میلی لیتر50  و10 انجام گرفت سیلی مارین با غلظت
 وBax  و کاهش میزان پروتئینBcl-2 باعث افزایش میزان
 شد و از این طریق منجر به کاهش آپوپتوز و مهارCaspase 3
 در مطالعه دیگر.]35[ پیشرفت تحلیل عصبی در بیماری آلزایمر گردید
 میکروگرم در میلی لیتر12-192 مشاهده شد سیلی مارین با غلظت
 را از طریق فعال کردنPC12 سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای
 با توجه به موارد ذکر شده.]34[  را کاهش دادNrf2 مسیر سیگنالیگ
و اثرات آنتی اکسیدانی قوی خارمریم از یک سو و نقش مهم استرس
اکسیداتیو در سمیت آکریل آمید به نظر میرسد اثرات قابل توجه
حفاظت عصبی عصاره خارمریم در این مطالعه در مدل درون تنی و
.برون تنی از طریق مهار استرس اکسیداتیو باشد

به تغییر در فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در مغز این حیوانات
 سیلی مارین از طریق اثر بر استرس اکسیداتیو توانست اثرات.گردد
 در قسمت برون.]33[ حافظتی قابل توجهی در این مدل نشان دهد
 میکرو گرم در100  و50 ،20 ،10 ،5 ،2/5 تنی این مطالعه غلظتهای
 موردPC12 میلی لیتر عصاره اتانولی خارمریم بر روی رده سلولی
آزمایش قرار گرفت که هیچ یک از این غلظتها اثر سمی بر روی این
رده سلولی نداشتند و در نتیجه به عنوان غلظتهای مناسب جهت این
 مجاورت رده سلولی مذکور با عصاره.مطالعه انتخاب شده بودند
 میکرو گرم100  و50 ،20 ،10 ،5 ،2/5 خارمریم در تمامی غلظتهای
 ساعت توانست سمیت ناشی از آکریل آمید26 در میلی لیتر به مدت
 مجاورت سلولها با آکریل آمید از طریق افزایش گونههای.را کاهش دهد
 را افزایش داد درPC12 فعال اکسیژن سمیت سلولی در سلولهای
حالیکه مجاورت با کروسین از طریق مهار استرس اکسیداتیو سمیت
 در مطالعه دیگری.]10[ سلولی را به صورت قابل توجهی کاهش داد
 باC6 نشان داده شده است که پیش درمانی سلولهای آستروسیتی
 میکرو گرم در میلی لیتر که در مواجهه200 عصاره خارمریم به میزان
 باعث افزایش میزان زنده ماندن سلولها و،با مورفین قرار گرفته بودند
 همچنین نشان داده شد که این گیاه نه تنها.سطوح گلوتاتیون شد
اثرات حفاظتی از خود نشان داد بلکه هیچ گونه اثرات سمی نداشته و
.]20[ به عنوان یک جاروبگر قدرتمند رادیکالهای آزاد فعالیت میکند
اثرات ایجاد استرس اکسیداتیو توسط ترکیب بنزو آلفا پیرن بر روی
.اریتروسیت های استخراج شده از خون انسانی مورد بررسی قرار گرفت
در این مطالعه عصاره خارمریم و فالوونولیگنانهای آن شامل سیلی
 سیلی دیانین و سیلی کریستین فعالیت آنتی، ایزوسیلی بینین،بینین
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عصاره اتانولی خارمریم در سمیت ناشی از آکریل آمید در مدل درون
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Abstract
Introduction: Due to the importance of Acrylamide (ACR) neurotoxicity, investigation
of the compounds, which can reduce the toxicity of ACR seems to be essential. The
antioxidant effects of Silybum marianum (milk thistle) have been shown by different
studies. The aim of this study was to evaluate the possible protective effects of the extract
of S. marianum in prevention of the neurotoxicity of ACR in both in vitro and in vivo
models.
Methods: Acrylamide toxicity in PC12 cells and the protective effect of S. marianum
extracts to prevent toxicity were evaluated by the MTT test. Neurotoxicity was induced
using administration of ACR (IP) for 11 days in rats. The effect of different doses of
ethanolic extracts (200, 400, and 600 mg/kg) of milk thistle was evaluated in ACRinduced neurotoxicity in Wistar rats using gait score examination. In this study, vitamin
E (200 mg/kg) was used as a positive control. At the end of the treatment the gait score
was evaluated.
Results: The viability of the cells decreased following exposure to different
concentrations of ACR for 24 hours (IC50: 5mM). The alcoholic extract of S. marianum
at different concentrations after 24 hours of exposure to cells led to a significant decrease
in toxicity. Furthermore, ACR at a dose of 50 mg/kg caused significant motor disorders
in rats. The alcoholic extract at a dose of 600 mg/kg significantly improved animal
movements as compared to the group receiving ACR.
Conclusions: The alcoholic extract of S. marianum significantly reduced the
neurotoxicity of ACR in both in vitro and in vivo models, possibly through antioxidant
activity.

