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ناشی  اکسیداتیو استرس کاهش در منیزیم اکسیدانی آنتی اثرات
  از تزریق درون صفاقی تتراکلریدکربن در موش صحرایی 

  ویستار نربالغ نژاد
  3یصاف الدین شهاب ،1سید علی حائري روحانی ،2  پژمان مرتضوي،1ديیع اکرم  ،*1مرادي فرهاد

  
 و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه پاتولوژي، کلنیکال  گروه2، ایران، تهران تحقیقات، و لومع واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ، شناسی زیست گروه 1

   ایران، تهران  تحقیقات، و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه پاتولوژي، وهگر 3، ایران، تهران  تحقیقات،
  

  15/2/1393 :               تاریخ پذیرش30/11/1392:تاریخ وصول
  چکیده
 مقابل در منیزیم سولفات اکسیدانی آنتی اثرات تحقیق این در .د دارسلولی متابولیسم و ختاراس در میمه نقش منیزیم: هدف و مقدمه

  .تگرف قرار بررسی مورد کربندتتراکلری از ناشی کبدي اکسیداتیو استرس
  

 ،نبکـر  تتراکلریـد  با مسموم کنترل، ؛ملشا تایی 9 گروه 4 به  بالغ نر صحرایی موش سر 36 مطالعه تجربی این در :روش بررسی
 درون تزریق با که منیزیم سولفات کیلوگرم بر گرم 15/0 دوز با شده تیمار حیوانات و منیزیم سولفات کننده دریافت سالم حیوانات 

 از گیـري  خـون  و هـوش  بی اتر اتیل دي با حیوانات ،آزمایش دوره پایان در .نددش تقسیم ،بودند شده مسموم کربن تتراکلرید یقصفا
آلکـالین   ، آسـپارتات آمینوترانـسفراز  ، آالنـین آمینوترانـسفراز  ؛قبیل از شیمیایی بیو هاي پارامتر سپس .گرفت انجام سیاهرگ ژگوالر

. گرفتند قرار میآنزی سنجش مورد بافتی هموژنایز از حاصل  سوپراکسید دیسموتازآنزیم نینچ مه و ترانسفراز گاماگلوتامیل ،فسفاتاز
  . طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند آنالیز واریانس یکهاي آماري  آوري شده با استفاده از آزمون هاي جمع دهدا

  

گامـا  آلکـالین فـسفاتاز،     آسپارتات آمینوترانـسفراز، هاي آنزیم میزان، تتراکلریدکربن با شده مسموم گروه در داد نشان نتایج :نتایج
 بـا  مقایـسه  درداري  کاهش معنی  سوپر اکسید دیسموتاز آنزیم میزان ودار  افزایش معنی مینوترانسفراز آالنین آفراز وسگلوتامیل تران

 میـزان  بـدن  وزن کیلـوگرم  بـر  گرم 15/0 دوز با و منیزیم باسولفات تیمار گروه در .)>05/0p(است را نشان داده سالم کنترل گروه
 آنزیم میزان و دار معنی  کاهش و آالنین آمینوترانسفرازترانسفرازاز، گاما گلوتامیل آلکالین فسفات  آسپارتات آمینوترانسفراز،هاي آنزیم

  ).>05/0p(استداري را نسبت به گروه کنترل مسموم نشان داده  افزایش معنی سوپر اکسید دیسموتاز
  

 بخـشیده  بهبود را کربن تتراکلرید از ناشی کبدي اکسیداتیو اثرات اکسیدانی آنتی خاصیت بودن دارا با منیزیم سولفات :گیري نتیجه

   .است
  

  ییصحرا موش ،کبد اکسیداتیو، استرس اکسیدانی، آنتی منیزیم، سولفات :کلیديهاي  واژه
  
  تحقیقات و علوم واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه گروه زیست شناسی،تهران ، فرهاد مرادي، : مسئول نویسنده*

Email:f.moradi1353@yahoo.com  
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  ه مقدم

 کـه  دارد متنـوعی  فیزیولوژیـک  هاينقش کبد

 ها گزنوبیوتیک و داروها زدایی سم آن ترین مهم از یکی

 انـدام   ایـن سـالمتی  گـروه  در بدن سالمتی .باشد می

 انـواع  بـه  منجـر  داروها و سموم ).1(دباش می حیاتی

 از یکـی  ).2(دشـو  مـی  کبـدي  مزمن و حاد هاي آسیب

 مسمومیت کبدي، مسمومیت ایجاد در رایج هاي روش

 کربن، تتراکلرید هدف اندام .باشد می تتراکلریدکربن با

 بـه  رمنجـ  شیمیایی توکسین این. باشد می کلیه و کبد

 از و ها هپاتوسیت در هیستوپاتولوژیک تغییرات ایجاد

 التهاب و سلولی تورم نکروز، چربی، رانسژند جمله

  ).2(شود می  میآنزی یراتیتغ انواع آن دنبال به و

و   میتتراکلرید کـربن حاللـی اسـت کـه در شـی          

صنعت کـاربرد دارد و در طـی متابولیـسم دو ترکیـب       

تـري کلرومتیـل و پراکـسی تتراکلرومتیـل تولیـد            میس

کند که صـدمات حـاد کبـدي و از جملـه سـیروز و                می

  ).3 و4(شود نکروز را منجر می

 استامینوفن، تیواستامید اتانول    تتراکلریدکربن،

بـه  از جمله مـوادي هـستند کـه بعـد از ورود بـه بـدن          

 متـابولیزه  P450زدایـی    هـاي سیـستم سـم       آنزیم وسیله

شوند و به واسطه ایجاد استرس اکـسیداتیو کـه از            می

هاي فعـال اکـسیژن، کـاهش سیـستم          طریق تولید گونه  

سیدانی و اک هاي آنتی اکسیدانی شامل آنزیم تدافعی آنتی

دهنـد،   گلوتاتیون احیاء رخ مـی   میهاي غیر آنزی   مولکول

چنـین   در عملکرد میتوکندري اختالل ایجاد کرده و هـم        

هــاي پــیش التهــابی و بــا فعــال کــردن  بــه واســطه ژن

سیــستم آبــشاري کاســپازها موجــب وقــوع آپوپتــوز، 

در نتیجـه    وشوند   سمیت کبدي می  هایتنکروز و در ن   

هــاي آزاد تولیــد  یــدکربن، رادیکــالمتابولیــسم تتراکلر

  ).5(شود می

هاي آزاد موجب شروع پراکسیداسیون  رادیکال

شـوند، سـیالیت     مـی لیپیدي و آسیب بـه غـشاء سـلول       

چنـین سـاختمان و      غشاء سـلول را کـاهش داده و هـم         

ــن   مــیعملکــرد غــشاء ســلول را دگرگــون   ســازند، ای

ــال ــاکرومولکول   رادیک ــه م ــا ب ــر    ه ــستی نظی ــاي زی ه

  ) .2 و5(رسانند  می آسیب DNAها و  ئینپروت

هـاي آزاد موجـب صـدمات        چنـین رادیکـال    هم

نکروز کبـدي  . شوند  میکبدي و در نتیجه نکروز کبدي     

ــزیم   ؛از قبیــل   میهــاي ســر موجــب افــزایش میــزان آن

، (ALP)،آلکالین فسفاتاز (AST)آسپارتات آمینوترانسفراز 

و آالنـــــین (GGT)  ترانـــــسفرازگامـــــا گلوتامیـــــل

ــزیم هــاي سیــستم  (ALT)ینوترانــسفرازآم  و کــاهش آن

و  (SOD) سوپراکـسید دیـسموتاز    اکـسیدانی نظیـر    آنتی

  ).2(شوند   میکاتاالز

رسـان بـا منـشأ       کبد در معرض عوامل آسـیب     

هایی  بیرونی مانند سموم و عوامل درونی مثل رادیکال      

 اکسیداز و یـا در اثـر اخـتالل        NADPHکه در اثر فعالیت     

آیـد قـرار     مـی ی بدن مثل التهـاب پـیش      در عوامل طبیع  

ــل  ). 5(دارد ــد در برابــر عوام ــابراین محافظــت از کب بن

رســـان بـــه وســـیله مـــوادي کـــه خاصـــیت   آســـیب

اکسیدانی دارند ماننـد منیـزیم ضـروري بـه نظـر             آنتی

  . رسد  می
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در تحقیقات مختلف در ارتباط با بررسی آثـار         

  )2(تنـی  برون   و )1( درون تنی  و در شرایط    می  هیپومنیزی

دوزهاي مختلـف منیـزیم بـه شـکل خـوراکی ، تزریـق           

درون صفاقی و تزریـق وریـدي مـورد اسـتفاده قـرار         

اگر چه بعضی دوزها بی تـأثیر و بعـضی         . گرفته است 

 درون تنی گرم در شرایط      میلی 100 و   50دوزها مانند   

 ولـــــی نتـــــایج ،داراي اثـــــرات مطلـــــوبی بـــــوده

ز آثـاري از    هیستوپاتولوژیک نشان داده است که هنـو      

  ).6ـ8(نکروز یا آسیب وجود دارد

گــرم بــر   میلـی 150 دوز ،آیــد  مــیلـذا بــه نظـر   

کیلوگرم وزن بـدن در ارتبـاط بـا اسـترس اکـسیداتیو         

مـورد بررسـی قـرار      تتراکلرید کـربن ناشی از تزریق

تـرین حفاظـت کبـدي در مقابـل       گیرد تا احتماالً مطلوب   

ــرا  ــد و تغیی ــا نمای ــربن را ایف ــد ک ــامطلوب تتراکلری ت ن

  .و هیستوپاتولوژیک را به حداقل برساند  میآنزی

هـاي حفاظـت    طور که بیـان شـد بررسـی        همان

 انجام نـشده اسـت       درون تنی کبدي منیزیم در شرایط     

اي از تحقیقات انجام شـده مربـوط بـه         و از طرفی پاره   

  .بررسی شرایط کاهش منیزیم بوده است

د انـ  هـایی کـه بـا منیـزیم تیمـار شـده            در موش 

شـود و    مـی  در حـد طبیعـی حفـظ    SODعملکرد آنـزیم   

اکــسیدانی گلوتــاتیون پراکــسیداز  فعالیــت آنــزیم آنتــی

   ).9(یابد  میافزایش 

تحقیقات نشان داده که با کاهش منیـزیم مـرگ        

یابـد و تیمـار بـا منیـزیم           میسلولی اکسیداتیو افزایش    

، افزایش رونویـسی ژنـی،      DNAموجب افزایش پایداري    

هـا   هاي دخیل در بیوسنتز پروتئین     اري آنزیم حفظ پاید 

و در نتیجه افزایش تولید پروتئین، رشد و بقاء سـلولی    

 اخیر از منیـزیم بـه عنـوان       ايه  لذا  تحقیق  ،  )8(شود  می

ــا بیمــاري  هــاي ســندروم  فــاکتور پنهــان در ارتبــاط ب

ــام  ــد و کـــاهش ایـــن عنـــصر    مـــیمتابولیـــک نـ                      برنـ

ــد  ــاتی در ب ــاري   حی ــواع بیم ــستعد ان ــرد را م ــا  ن ف                ه

  ). 6 و 9(سازد  می

 متنوع اثرات با ارتباط در اي گسترده اتقتحقی

 و است شده انجام مرکزي عصبی سیستم رب منیزیم

                     معطـوف  بیـشتر  دنــــ ب انـدام  ایرــــ س درهـا   تحقیق

 ) میمنیزیهیپـو ( منیـزیم  اهشــــ ک راتــــــ اث هـــــب  

  ).10ـ12(دباش  می

 اکـسیدانی  آنتـی  نقـش  اخیـر  هاي پژوهش در 

 و اسـت  گرفتـه  قرار گران پژوهش توجه مورد منیزیم 

                 بـــا توجـــه بـــه نقـــش کوفـــاکتوري منیـــزیم آنـــزیم  

ــت      ــده اس ــرح ش ــصر مط ــن عن ــا ای ــانی ب                      ..)13(درم

ــا دارا    ــستی بـ ــصر زیـ ــک عنـ ــتفاده از یـ ــودن اسـ بـ

اکسیدانی و ضد التهابی، کـو فـاکتور    خصوصیات آنتی 

هاي سـلولی،   ها، پایداري ساختار غشاء و اندامک      آنزیم

ــضور در ســاختمان موجــود زنــده و هــم                     چنــین  ح

ــادي دارد  ــم، اهمیـــــت زیـــ ــانبی کـــ                                . اثـــــرات جـــ

اکـسیدانی    آنتـی اثر  هدف از مطالعه حاضر بررسی      لذا  

               اکـــسیداتیو ناشـــی از منیـــزیم در کـــاهش اســـترس 

در مــوش  تتراکلریــد کــربن  تزریــق درون صــفاقی  

  .صحرایی بود

                                                             

1-in vivo 
2-in vitro 
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  بررسیروش

 صحرایی موش سر 36 مطالعه تجربی این در

 مـورد  گـرم  200-230 وزن بـا  ویـستار  نژاد  بالغنر

 اسـتاندارد  شـرایط  درهـا   موش. گرفتند قرار استفاده

ــنایی ســاعت12  روشــناییرهدو   ســاعت12و روش

 قـرار گـراد    سـانتی  درجـه  23-25 دماي در و تاریکی

 محدودیتی هیچ بدون زمایشآ دوره طول در .گرفتند

 رعایت با تحقیق. گرفت قرار نهاآ اختیار در غذا و بآ

 حیوانـات  پـرورش  بـا  ارتبـاط  در اصـول اخالقـی  

 مـواد  تحقیـق  درایـن  .گرفـت  انجـام  زمایـشگاهی آ

 از شـرکت   خریـداري شـده  منیـزیم  سولفات ،یییاشیم

)(Poole,Uk ــدکربن ــده از  تتراکلریـــ ــداري شـــ  خریـــ

  هـاي  نـزیم آ کیـت تـشخیص  و) آلمـان ، (Merekشـرکت 

AST,ALP,ALT, GGT وSOD شـرکت  از شـده  خریداري 

 .مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    ) نتهـرا  ـ  ونمزآ پارس(

کـه   کنتـرل،  گـروه  ؛شـامل  تایی 9 گروه 4 به حیوانات

 بآ چنین هم و یقصفا درون صورت به زیتون غنرو

 و شـرایط  سـازي  یکـسان  دلیـل  به(گاواژگردیدمقطر 

 بـه  دارو تزریـق  از ناشـی  اسـترس  احتمال اثر حذف

 بـه ، تتراکلریـدکربن  بـا   مسموم گروه، )ها گروه سایر

 بـه بـدن   وزن کیلوگرم هر ازاي به لیتر میلی5/0میزان

 شـده  رقیـق  زیتـون  روغـن در )  درصـد 50(صـورت 

 گـاواژ مقطـر   بآ نیـز  گـروه  ایـن  بـه  ،کردنـد  دریافت

 سـولفات کننـده  دریافـت  سـالم  حیوانات گروه .گردید

 بـه  بـه ازاي وزن بـدن،   کیلوگرم بر گرم 15/0 منیزیم

 یقصفا درون صورت به زیتون روغن نیز گروه این

 تتراکلریدکربن با مسموم حیوانات گروه  وشد تزریق

 بـر  گرم 15/0 دوز با یممنیز سولفاتبا  شده تیمار و

  ومسموم گروه .گردید بندي گروه ،بدن وزن کیلوگرم

 کـربن  تتراکلریـد  با که منیزیم سولفات با تیمار گروه

 در و دوبار اي هفته تیمار ینح شکل به شدند مسموم

 کربن تتراکلرید یقصفا درون تزریق با بار 8 مجموع

 که بدن وزن کیلوگرم لیتر به ازاي هر  میلی5/0 دوز با

 صـورت  بـه  شـده  رقیـق  زیتون روغن  درصد 50 با

 در .شـدند  کبدي حاد مسمومیت دچار یقصفا درون

 12 از پـس  حیوانـات )  روز28(شزمـای آ دوره پایـان 

 از گیري خون و ندگردید هوش  بیاتر با ناشتا ساعت

 و شـد  تهیه خونی سرم .گرفت انجام والرگسیاهرگ ژ

ــاي نـــزیمآ ــه GGT و  ALT,AST,AlPهـ ــکک بـ  مـ

 جهـت . مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد     تريماسپکتوفتو

 ربـاف  لمـو  یمیلـ  50با کبدي بافت،  SODنزیمآ سیربر

 9 به 1نسبت  وردنآ دست به براي )PH=4/7(فسفات

 تريتوماسـپکتوف  کمک به و گردید گنهم  میحج وزن

    .گرفت قرار                     سنجش مورد SODآنزیم 

اســتفاده از  آوري شــده بــا    هــاي جمــع   داده

هاي آماري آنـالیز واریـانس       و آزمون   SPSSافزار    نرم

  .طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند یک
  

  ها یافته

نتایج حاصل از تحقیـق حاضـر نـشان داد کـه            

هـاي آالنـین آمینوترانـسفراز، آسـپارتات       فعالیت آنزیم 
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ــل   ــسفاتاز، گاماگلوتامیـ ــالین فـ ــسفراز، آلکـ آمینوترانـ

 در گروه مسموم شده با تتراکلریـد        سرمی، ترانسفراز

داري را نـسبت بـه گـروه کنتـرل           کربن افـزایش معنـی    

  .)>05/0p(دادنشان 

هـا در حیوانـات سـالم تیمـار          میزان این آنـزیم   

 گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن تغییـر      15/0شده با دوز    

ــشان   معنــی ــرل ن ــه گــروه کنت ــسبت ب ــدادداري را ن . ن

 گرم بـر    15/0 دوز   چنین تیمار با سولفات منیزیم با      هم

کیلــوگرم وزن بـــدن در حیوانـــات مـــسموم کـــاهش  

 و  ALT ،AST ،ALPهــاي  داري را در میــزان آنــزیم معنــی

GGT          را نسبت به گروه مسموم شده با تتراکلرید کربن 

  .نشان داد

نتایج حاصل از تحقیـق حاضـر نـشان داد کـه            

 حاصـل از    )SOD(فعالیت آنزیم سوپراکـسید دیـسموتاز     

ــ ــایز باف ــا   هموژن ــده ب ــسموم ش ــدي در گــروه م ت کب

داري را نـسبت بـه گـروه         تتراکلریدکربن کاهش معنـی   

میــزان ایــن آنــزیم در   . )>05/0p(ادکنتــرل نــشان د 

ــا دوز    ــده ب ــار ش ــالم تیم ــات س ــر 15/0حیوان ــرم ب  گ

داري را نـسبت بـه     کیلوگرم وزن بـدن تغییـرات معنـی       

چنـین تیمـار بـا سـولفات         هـم . نـداد گروه کنترل نشان    

 گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن در           15/0بـا دوز    منیزیم  

حیوانــات مــسموم شــده بــا تتراکلریــد کــربن افــزایش 

ــی ــی  معن ــزیم آنت ــزان آن ــسیدانی  داري در می  را SODاک

نسبت به گـروه مـسموم شـده بـا تتراکلریـد کـربن را               

  .)1جدول (نشان داد
   بحث

ها نقش   منیزیم در ساختار و فیزیولوژي سلول     

ــی  ــا م ــی ایف ــد  اساس ــزیم داراي  ). 8و 9(کن ــصر منی عن

چنـــین نقـــش  پتانـــسیل قـــوي ضـــد التهـــابی و هـــم 

، لـذا در    )10 و 13(باشد    اکسیدانی شناخته شده می    آنتی

تحقیـق تجربـی حاضـر اثــرات حفاظـت کبـدي عنــصر      

منیـــزیم در برابــــر اثـــرات اکــــسیداتیو ناشــــی از   

هاي صحرایی مـورد بررسـی       تتراکلریدکربن در موش  

  .قرار گرفت
  

  
  

 با شده القا حاد مسمومیت نتیجه در کبدي و  میسر شیمیاییوبی فاکتورهاي روي بر منیزیم سولفات اثراتمعیار  انگین و انحرافمی :1جدول
   نر بالغ نژاد ویستارصحرایی هاي موش در کربن تتراکلرید

  
  گروه

  پارامترها
  کنترل
  

 با شده مسموم گروه

  کربن تتراکلرید
 سولفات کننده دریافت سالم هگرو

  کیلوگرم بر گرم15/0 یزیممن
 بر گرم15/0منیزیم سولفات با تیمار گروه

  کربن تتراکلرید + بدن وزن کیلوگرم

  **66/328±67/27 3/45 ±17/1 *582 ±45/57  3/46±27/2 )لیتر برواحد بین المللی(آالنین آمینوترانسفراز 
 **66/331 ±60/20 95/123 ±63/8 *70/661 ±36/18 81/124± 35/9 ) لیتر برواحد بین المللی(آسپارتات آمینوترانسفراز 

 **15/348±12/24 12/280±13/12 *12/558 ±23/16 32/281 ±24/12 ) لیتر برواحد بین المللی(آلکالین فسفاتاز 

 **64/328±46/19 84/122 ±46/7 *80/657 ±25/16 61/123 ± 25/8 )لیتر بر واحد بین المللی( گلوتامیل ترانسفراز -گاما

 **4/8±2/17 6/8 ±35/1 */8 ± 2/1 2/9± 3/1 )گرم  میلیبرواحد بین المللی(راکسید دیسموتاز سوپ

  
  . را نشان می دهد مسمومدار نسبت به گروه کنترل  تغیرات معنی ** وروه کنترل گار نسبت به د معنیتغییرات *
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 در کـه  داد نـشان  تحقیق این از حاصل نتایج

  و AST، ALP، ALT هـاي  آنزیم میزان مسموم کنترل گروه

GGT یـــاکـسیدان  آنتـی  آنـزیم  و دار معنی افزایشSOD 

 نشان را داري معنی کاهش کبدي هموژنایز از حاصل

 بـا  شـده  مـسموم  گـروه  در طرفـی  از وداده اسـت  

 انتخابی دوز با  منیزیم سولفات  با که کربن تتراکلرید

 بودنـد  شـده  تیمـار  بدن وزن گرم کیلو بر گرم 15/0

 وGGT  و AST، ALP، ALT  هاي آنزیم در داري یمعن کاهش

را  SOD اکـسیدانی  آنتـی  آنـزیم  در داري یمعنـ  افـزایش 

 سیـستم  بـه وسـیله   تتراکلریدکربن  .ه استداد نشان

 تبـدیل  آزاد هـاي  رادیکـال  بـه  کبدي P450 کروم سیتو

 خریـب ت بـه  منجـر  آزاد هـاي  رادیکال این و شود می

 میندوپالسآ هشبک کاندام غشاء تخریب ،یسلول غشاء

 فیزیولـوژي  و سـاختار  در ریـ غیت نتیجـه  در و خشن

 نکروز، به منجر نهایت در و شود می کبدي هاي سلول

هـا   هپاتوسـیت  در چربـی  رانسنـ دژ ،سـلولی  التهـاب 

 فعـال  بـه  منجر  آزاد هاي رادیکال طرفی از و شود می

 در و میتوکنـدریایی  اخـتالل  و Bax فاکتورهـاي  شـدن 

 بـه  توکنـدري یم از C رمندسـیتوک  يآزادسـاز  نتیجـه 

 نهایت در و کاسپازي آبشار شدن فعال و پالسموسیت

 مشابه با .شده است سلولی آپوپتوز و نکروز به منجر

 هاي آنزیمتحقیق حاضر تتراکلریدکربن موجب افزایش      

AST، ALP، ALT و GGTزیمــــــ اهش آنـــــ ک و SOD   شـده 

  ).14 و15، 2(است

ه بـ  کـه  اسـت  مهـم  یزیـست  عنصر یک منیزیم

 هـاي  آنـزیم  ویـژه ه ب ها آنزیم برخی کوفاکتور عنوان

 در منیـزیم  .باشـد  مـی  سبکـر  چرخـه  در دخیـل 

 ،انـرژي  ذخیـره  سـلولی،  متابولیـسم  مثل یندهاییآفر

  .دارد نقش غشایی هاي پمپ شدن فعال

 وقـایع  در ثانویـه  پیـامبر  عنـوان ه بـ  منیـزیم 

 ترشـح  و تولیـد  رد نـین چ هـم  و انـسولین  گنسیگنالی

 ایـن  بـر  عـالوه  و کنـد  می ایفا را  میمه نقش انسولین

 شـناخته  التهـابی  ضد و خون فشار ضد نقش داراي

 ) .16ـ18(باشد می نیز شده

 آمیدآدنین نیکوتین آنزیم مهار موجب منیزیم

 افزایش که طوريه ب .شود می اکسیداز فسفات نیکوتید

 آزاد هـاي  رادیکـال  تولیـد  افـزایش  باعـث  آنـزیم  ایـن 

 مـستقیم  طـور  بـه  تواند می منیزیم نتیجه در .شود می

 موجـب  یـا  و کـرده  مهـار  را آزاد هاي رادیکال تولید

  ).19ـ21(شود آزاد هاي رادیکال کردن جاروب

 2010 سـال  در ارانکـ هم وپژوهش چی یانگ 

 دنبال به عصبی حفاظت به منجر منیزیم که داد نشان

  ).20(است شده میایسک

 کوفاکتور منیزیم که داد نشان مطالعه حاضر

 ،باشد می CAMP سلولی داخل پیامبر مسیر براي الزم

 بـه  وابسته 2 و 1 کیناز تنظیم موجب منیزیم با تیمار

 کیناز پروتئین شدن فعال و سلولی خارج هاي سیگنال

 فعالیـت  افـزایش  آن دنبـال  به و میتوژنی کننده فعال

 بـه  دهنـده  پاسـخ  عناصـر  به شونده متصل پروتئین

CAMP  هـا  ژن بیـان  و رونویسی افزایش نهایت در و 

ــدف ــژه  ه ــد اي وی ــت در و Bcl2 مانن ــظ نهای ــاي حف  بق

 احتمـال  نتیجـه  در و) 18(شـود  مـی  مغزي هاي سلول

 از حفاظـت  باعـث  منیزیم مشابه مکانیسم در رود می
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 از ناشـی  اکسیداتیو آسیب برابر در کبدي هاي سلول

 .ه استشد کربن تتراکلرید

 بقاء افزایش باعث منیزیم، داد نشان تحقیقات

 شـده  درون تنـی  شـرایط  در هـا  هپاتوسـیت  سـلولی 

  ).21(است

 ذخایر افزایش باعث منیزیمتحقیقات نشان داد 

 زاتاالک و  SOD ون،یاتتگلو ؛قبیل از سلول اکسیدانی آنتی

 شـده  اکـسیداتیو  اسـترس  بـا  مـرتبط  بیمارهـاي  در

 محققان سایر نتایج با موافق تحقیق این در) 22(است

 آنـزیم  افـزایش  موجـب  منیـزیم  سـولفات  بـا  یمـار ت

  .است شده هپاتوسیت در SOD اکسیدانی آنتی

 منیـزیم  اکسیدانی آنتی نقش اخیر قاتیتحق در

 ).13 و15(پژوهشگران قرار گرفته است توجه مورد

 ســایر بـه وسـیله   انجـام شـده   هـاي  در تحقیـق 

 کـاهش  و آپوپتـوز  مهـار  موجـب  منیـزیم محققـان  

 از و  3 کاسپازـو  Bax مانند آپوپتوز ضد هاي پروتئین

 ضد نیپروتئمیزان  در دار معنی افزایش موجب طرفی

 مهـــار بـــا نتیجـــه در. اســـت شـــده Bcl2 آپوپتـــوزي

 و نکروز وز تووپآپهاي کاسپازي موجب مهار  واکنش

 ).17(است شده سلولها پایداري نتیجه در

 سـال  در همکـاران  و آلکـساندر  هـاي  تحقیـق 

 بـا  کلیه در روي بازجذب در منیزیم داد ننشا 2012

 و اسـت  ثرؤمـ  دارد غـشایی  هـاي  پمپ بر که ثیريأت

 SOD آنـزیم  فعالیـت  افـزایش  بـه  منجـر  روي افـزایش 

 مقابـل  در ها سلول از حفاظت نتیجه در و سیتوزولی

 فعالیـت   موجـب افـزایش  چنین هم و ه استدش سموم

 سیدازپراکـ  گلوتـاتیون  مانند اکسیدانی آنتی هاي آنزیم

ا سـولفات   بـ  مـشابه بـا ایـن تحقیـق تیمـار            .شده است 

ــزیم     ــزایش آنـ ــب افـ ــزیم موجـ ــر SODمنیـ  در برابـ

  ). 22(کربن شده استدتتراکلری

 فیزیولوژیـک  کننـده  مهـار  منیـزیم  سـولفات 

 اکثـر  در طرفـی  از و باشـد  مـی   میکلـسی  هـاي  کانـال 

 کبـدي  هـاي  سـلول  کلـسیم  غلظـت  کبـدي  هاي بیماري

 یـک  عنـوان ه بـ  کلـسیم  افزایش ینا و ابدی می افزایش

 در رسـان  آسـیب  وقـایع  برنـده  پـیش  و کننـده  آغـاز 

 منیـزیم  بـا  تیمـار  نتیجـه   در.باشـد  مـی  ها هپاتوسیت

 و ولیزسیتو درون کلسیم میزان طبیعی حفظ موجب

                     هـاي کبــدي شــده   ســلول بقــاي افــزایش نتیجــه در

  ) .10 و 11(است

 نـشان  2010 سـال  رد همکاران ولین ه مطالع

 کننـده  واسـطه  عوامـل  تولیـد  مهـار  با منیزیم که داد

 و E2 دیننپروســتاگال و هــا کمــوکین ماننــد التهــاب

 نموده ایفا را  میمه التهابی ضد نقش  6و 1 اینترلوکین

  ) .11(است

 و سـلولی  آسـیب  ننـده ک ایجاد عوامل از یکی

 نقـش  بـا  ،منیـزیم  نتیجه در .باشد می التهاب ،آپوپتوز

 سلولی بقاي حفظ موجب اکسیدانی آنتی و التهابی ضد

 ).21(شده است رسان آسیب عوامل برابر در

 2012ل سـا  درمطالعه هلمـوت و کریـستوف   

  اسـترس  برابر در ترمزي عنوان به منیزیم داد نشان

 کـاهش  کـه  طـوري ه  بـ  ،شـود  مـی  محسوباکسیداتیو  

 فـشارخون،  افـزایش  بـه  منجر )هیپومنیزیمی( منیزیم

 اختالالت با و انسولین به مقاومت گلوکز، به متمقاو

 میـزان  چنـین  هـم  و اسـت  همـراه  متابولیـک  سندروم
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  راداري معنـی  کـاهش HDL-C  خـون  مفیـد  کلـسترول 

 ). 21(داده است نشان

 2012 سـال  در الکـساندرو همکـاران   تحقیقات

 پیدهایل پراکسیداسیون مهار موجب ،منیزیم داد نشان

 مرگ سلول در منیزیم کاهشدنبال ه ب و گردیده است

  ) .22(یافته است افزایش نیز اکسیداتیو سلولی

 کـه  داد نـشان  2012 سـال  در  میلـر تحقیقات

 و غـذا  رسـاندن  و خـون  گـردش  بهبـود  در منیـزیم 

 ها بافت از دیزا مواد کردن دور و ها سلول به اکسیژن

 هـاي  آسـیب  از  منیـزیم  نتیجـه  در ،دارد  مـی مه نقش

 میلیـــسومتاب زایــد  حـــصوالتم از ناشــی  احتمــالی 

   ) .23(ي نموده استجلوگیر 

 کـه  شـود  مـی  پیـشنهاد  تر  کاملبررسی جهت

 تعیـین  از استفاده با منیزیم سولفات زدایی سم اثرات

 ماننـد  همـوژن  کبـد  از شـده  جـدا  هـاي  آنزیم فعالیت

 منیزیم سولفات ثیرأت. پراکسیداز گلوتاتیون و کاتاالز

 لیپیـد  فعالیت میزان چنین هم و تیمار پیش صورت به

 اثرچنین   هم وئیددآل دي مالون ویژه به پراکسیدازها

 ثیراتأتـ  با مقایسه در مجزا شکل به ها اکسیدان آنتی

 . گیرد قرار بررسی مورد ها ناکسیدا آنتی ترکیبی

  

  گیري  نتیجه

 ستنیـ آنتاگو منیزیم عنصرکه  با توجه به این

 تاثـرا  داراي چنـین  هـم  و بـوده  کلـسیم  طبیعـی 

 طرفـی  از و باشـد  مـی  شـده  شـناخته  اکـسیدانی  آنتی

 آزاد ياه رادیکال تولید کاهش در عنصر این توانایی

 در آن توانـایی  چنـین  هـم  و آنهـا  کـردن  جـاروب  و

 احتمـاالً منیـزیم   سلولی اکسیدانی آنتی ذخایر افزایش

 برابـر  در کبـدي  هـاي  سـلول  حفاظـت  در  میمه نقش

 بـا  . داردن تنیدرو و  برون تنیرسان آسیب عوامل

 سـولفات  احتماالً تحقیق این از حاصل نتایج به توجه

 اسـترس  کـاهش  موجب اکسیدانی آنتی نقش با منیزیم

 بهبـود  و تتراکلریـدکربن  از حاصـل  کبدي اکسیداتیو

   .است شده آن از ناشی  میآنزی تغییرات
  

  تقدیر و تشکر

ــراي     ــع دکت ــه مقط ــان نام ــل پای ــه حاص مطالع

نوري از دانـــشگاه آزاد تخصـــصی فیزیولـــوژي جـــا

بــا  کـه   بـوده واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران       میاسـال 

   .شده استانجام این دانشگاه حمایت مالی 

از پرسنل آزمایشگاهی علوم و تحقیقات تهران       

انـد   که نهایت همکاري را در انجـام ایـن پـروژه داشـته       

  .کمال تقدیر و تشکر را داریم
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Abstract 
introdaction & aim: Magnesium playes  an  important role in the structure and cell metabolism. In 
this research , anti oxidant effects of magnesium sulfate against oxidative stress effects of 4CCL  
was investigated 
 

Methods: In this experimewtal study 36 male adults rats were placed into4 groups, with nine rats in 
each group. Treatment was then carried out as follows. Group I received olive oil (intraperitoneally) 
and distilled water (intragastrically), and served as the untreated control animal group. Group II was 
the hepatotoxicity group that was given a suspension of 4CCL (i.p., 0.5 mL/kg b.wt, 50% 4CCL  in 

olive oil), twice a week. Groups III received 4MgSO dissolved in distilled water daily via an 

intragastric tube(.0.15M 2 g/kg b.wt.)Groups IV were the treatment group that received 4MgSO  

dissolved in distilled water daily, via an intragastric tube 0.15 2Mg  g/kg b.wt.),with 4CCL  (i.p., 0.5 

mL/kg b.wt., 50% 4CCL  in olive oil) twice a week. After a 28-day treatment period, the animals 
were deprived of food overnight, anesthetized by exposure to diethyl ether, and then sacrificed by 
decapitation. Blood ws collected from the jugular vein, and serum was separated and used for liver 
marker assays. Levels of ALT, AST ALP and GGT were estimated using commercial kits. The liver 
homogenates were used for the assay of SOD .All data were expressed as means   S.E.M. 
Statistical analysis was carried out using one-way ANOVA followed by a Tukey post hoc test. The 
criterion for statistical significance was p<0.05. 
 

Results:In the 4CCL -treated control group, serum ALT, AST, ALP and GGT were significantly 
increased as compared with the untreated control group. In contrast, the group that also received 
mgso4 Showed signifi cantlyless elevated levels of ALT, AST, ALP and GGT. compared to normal 
levels. Liver SOD activity in 4CCL -treated rats was decreased significantly when compared with 

the the control group. Treatment with 4MgSO  protected this enzyme activity.  
 

Conclusion:The results  of this study showed that magnesium sulfate has improved oxidative 
effect of 4CCL  in the liver rats because of its antioxidant properties. 
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