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اﺛﺮ محافظتی ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ سمیت کلیوی القا شده ﺑا ﺑﺮوموﺑنزن در موش سفید کوچک
پذیرش1401/01/29 :

دریافت1400/11/12 :

هادی کالنتﺮ ،1مهدی گودرزی ،2محمدجواد خداﯾار ،3الهه صادقی ،4زهﺮا ﺑصیﺮ ،5مجتبی حقی کﺮم اهلل ،6مجتبی
کالنتﺮ*6

 .1استادیار ،مرکز تحقیقات سم شناسی ،پژوهشکده علوم پایه پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران  .2استادیار ،مرکز تحقیقات
گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران  .3دانشیار ،گروه سم شناسی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران  .4دکترای داروسازی ،مرکز تحقیقات سم شناسی ،پژوهشکده علوم پایه پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران  .5استادیار ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامﭙزشکی ،دانشگاه شﻬید ﭼﻤران اهواز ،اهواز ،ایران  .6استادیار ،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،
شوشتر ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :بروموبنزن یک سم محیطی است که متابولیتهای آن باعث سﻤیت کلیوی میگردد .مکانیسم دخیل در ایجاد سﻤیت
شامل استرس اکسیداتیو است .هدف از این مطالعه تعیین اثرات محافظتی بربرین در برابر سﻤیت کلیوی القا شده با بروموبنزن در موش نر
سفید کوﭼک نژاد  NMRIبود.
روش کار :در این مطالعه تجربی 40 ،سر موش سفید کوﭼک به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند .گروه یک (کنترل) :دریافت
کننده نرمال سالین ،گروه دوم :دریافت کننده تک دوز بروموبنزن ( )0/36 ml/kgبهصورت داخل صفاقی در روز دهم ،گروه سوم ،ﭼﻬارم
و پنجم :دریافت کننده بربرین به ترتیب با دوزهای  25، 50، 100 mg/kgبهصورت خوراکی به مدت  10روز متوالی و تک دوز
بروموبنزن ( )0/36 ml/kgبهصورت داخل صفاقی در روز دهم 24 .ساعت بعد از آخرین تجویز ،از حیوانات خونگیری شد و مارکرهای
کلیوی اندازهگیری گردید .از کلیه راست جﻬت اندازهگیری مارکرهای استرس اکسیداتیو و از کلیه ﭼپ جﻬت بررسی مطالعات بافت شناسی
استفاده گردید.
ﯾافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز بروموبنزن سﺒب افزایﺶ معنادار نیتروژن اوره خون ،کراتینین ،مالون دی آلدئید ،نیتریک
اکساید و کاهﺶ معنادار سطح گلوتاتیون و فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،سوپراکسید دیسﻤوتاز و گلوتاتیون پراکسیداز نسﺒت به گروه کنترل
میگردد ( .)p<0/05اما بربرین سﺒب کاهﺶ معنادار نیتروژن اوره خون ،کراتینین ،مالون دی آلدئید ،نیتریک اکساید و هﻤچنین افزایﺶ
معنادار سطح گلوتاتیون و فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،سوپراکسید دیسﻤوتاز و گلوتاتیون پراکسیداز نسﺒت به گروه بروموبنزن گردید
(.)p<0/05

کلیدواژهها :استرس اکسیداتیو ،بروموبنزن ،بربرین ،سﻤیت کلیوی ،موش نر سفید
*نوﯾسنده مسئول :استادیار ،دانشکده علوم پزشکی شوشتر ،شوشتر ،ایران
اﯾمیلKalantar-m@shoushtarums.ac.ir :

تلفﻦ06136224242 :

نماﺑﺮ0613626185 :
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نتیجهگیﺮی :مطالعه حاضر نشان داد که درمان با بربرین بهطور معناداری منجر به بﻬﺒود عﻤلکرد کلیوی و کاهﺶ آسیب اکسیداتیو بافت
کلیه در سﻤیت القا شده با بروموبنزن میشود.

کالنتر و همکاران /اثر محافظتی بربرین بر سمیت ناشی از بروموبنزن

طب سنتی ﭼین و هند بهکار میرفته است .این آلکالوئید در
بسیاری گیاهان وجود دارد از جﻤلهBerberis aristata :
و .Berberis vulgarisاین ترکیب فیتوشیﻤیایی را میتوان در
ریشه ،ریزوم و پوسته ساقه این گیاهان یافت .به دلیل خواص
آنتی اکسیدانی ،ضد التﻬابی و ضد میکروبی ،بربرین از مدتها
پیﺶ در طب سنتی ﭼین ،هند و خاورمیانه بهعنوان یک دارو
استفاده شده است ( .)7جالب توجه است تحقیقات کلینیکی
دیگر بر روی بربرین اثرات دارویی دیگری برای آن برشﻤرده
است که در درمان بسیاری از دردهای مزمن و بیﻤاریها از
جﻤله سرطان ،افسردگی ،دیابت ،ﭼربی و فشارخون باال سودمند
میباشد (.)8
از آنجایی که کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیﻤاریهای
کلیوی از اهﻤیت ویژهای برخوردار است و به لحاظ نقـﺶ
حیـاتی کلیه در بدن ،هدف از این مطالعه تعیین اثرات محافظتی
بربرین در برابر سﻤیت کلیوی القا شده با بروموبنزن در موش نر
سفید کوﭼک نژاد  NMRIبود.

مقدمه
کلیه نقﺶ مﻬﻤی در حذف داروها و هﻤچنین آالیندههای
سﻤی محیطی دارد .آسیب به کلیه سﺒب از دست رفتن پوشﺶ
اپیتلیالی ،تغییرات آپوپتیک و نکروتیک در لولههای کلیوی می-
شود .مسﻤومیت کلیوی هﻤچنین باعث آسیب به غشای
گلومرولی و تغییرات هستهای و تحلیل میتوکندریایی در سلول-
های توبولی کلیه و در نﻬایت اختالالت زیادی در بدن میشود
( .)1انواع نفروپاتیهای مزمن و حاد بعد از مصرف داروهای
مختلف گزارش شده است که این سﻤیت کلیوی ناشی از آسیب
به بخﺶ لوله بینابینی میباشد .بیﻤاری مزمن کلیه مﻤکن است
در اثر ایجاد رادیکالهای آزاد ،آزاد شدن کﻤوکاینها و حرکت
سلولهای التﻬابی به محل آسیب دیده متعاقﺒاً منجر به فیﺒروز
بافتی شود (.)2
یکی از موادی که باعث سﻤیت و آسیب به کلیه می شود
برموبنزن است .بروموبنزن یک ماده خام صنعتی است که در
ساخت بسیاری از داروها و مواد شیﻤیایی استفاده میشود.
بروموبنزن یک مایع بیرنگ و بیبو است که در طی فرآوری یا
در طول تولید فنیل منیزیم بروماید ،در اتﻤسفر آزاد میشود و به
عنوان یک ماده سﻤی شناخته میشود که در صورت مصرف یا
بلعیده شدن سﺒب مسﻤومیت میگردد ( .)3بروموبنزن توسط
آنزیم سیتوکروم  P450هیدرولیز و به متابولیتهای مختلفی
تﺒدیل میشود که سﺒب آسیبهای کﺒدی و کلیوی میگردند
( .)4این متابولیتها در فاز  IIآنزیمهای متابولیزهکننده داروها،
توسط گلوتاتیون ترانسفراز به گلوتاتیون متصل میشود .این
اتفاق سﺒب کاهﺶ گلوتاتیون ،کاهﺶ فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدانی از جﻤله کاتاالز ،سوپراکسید دیسﻤوتاز ،گلوتاتیون
پراکسیداز ،افزایﺶ لیﭙید پراکسیداسیون ،تخلیه  ،ATPاختالل
در عﻤلکرد میتوکندری و در نﻬایت از بین رفتن محافظت سلولی
در برابر رادیکالهای آزاد اکسیژن و ایجاد آسیب به سلولها
میگردد (.)5
ترکیﺒات طﺒیعی گیاهی با خواص آنتی اکسیدانی ،در برابر
آسیبهای بافتی کﺒدی و کلیوی ناشی از سﻤوم ،اثر محافظتی
دارند .اکسید شدن این ترکیﺒات بهوسیله رادیکالهای آزاد منجر
به ایجاد رادیکالهایی با فعالیت کﻤتر و پایداری بیشتر میشود و
افزایﺶ واکنﺶ گروه هیدروکسیل موجود در این ترکیﺒات
طﺒیعی ،رادیکالها را غیرفعال میکند ( .)6بربرین یک آلکالوئید
ایزوکوئینولین گیاهی است که با تاریخ درمانی بسیار طوالنی در

روش کار
مواد :بربرین ( )CAS No.:633-65-8و بروموبنزن ( CAS
 )No.:108-86-1از شرکت سیگﻤا خریداری گردید .تترا
اتوکسی پروپان ،آلﺒومین سرم گاوی ،تیوباربیتوریک اسید ،دی
تیو -بیس -نیترو بنزوئیک اسید ،کوماسی بلو جی ،تری
کلرواستیک اسید ،گلوتاتیون احیاء و دیگر مواد شیﻤیایی از
شرکت مرک تﻬیه گردید.

پﺮوتکل مطالعه
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حیوانات
برای انجام این مطالعه از موش نر سفید کوﭼک جنس
آلﺒینو در محدوده وزنی  20-25گرم استفاده گردید .حیوانات از
مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز خریداری شدند .حیوانات در قفسهایی از جنس پلی
کربنات در دمای  25±2درجه سانتیگراد در سیکل نوری 12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگﻬداری شدند و توسط
غذای فشرده مخصوص خریداری شده از شرکت خوراک دام و
آب لولهکشی شﻬری تغذیه گردیدند .برای سازگاری بیشتر با
محیط آزمایشگاه یک هفته پیﺶ از شروع مطالعه حیوانات در
شرایط مذکور قرار داده شدند.

کالنتر و همکاران /اثر محافظتی بربرین بر سمیت ناشی از بروموبنزن

 40سر موش سفید کوﭼک جنس نر نژاد  NMRIبه
صورت تصادفی در  5گروه (هر گروه دارای هشت حیوان) به
شرح زیر تقسیم شدند:
گروه یک (کنترل) :دریافت محلول سرم فیزیولوژی باحجم  2 ml/dayبه صورت خوراکی به مدت  10روز متوالی و
دریافت تک دوز نرمال سالین ( )0/1 mlبه صورت داخل صفاقی
در روز دهم.
گروه دوم :دریافت تک دوز بروموبنزن ( )0/36 ml/kgبهصورت داخل صفاقی در روز دهم.
گروه سه :دریافت بربرین با دوز  25 mg/kgبه صورتخوراکی به مدت  10روز متوالی ( )9و تک دوز بروموبنزن
( )0/36 ml/kgبه صورت داخل صفاقی در روز دهم.
گروه ﭼﻬار :دریافت بربرین با دوز  50 mg/kgبه صورتخوراکی به مدت  10روز متوالی ( )9و تک دوز بروموبنزن
( )0/36 ml/kgبه صورت داخل صفاقی در روز دهم.
گروه پنج :دریافت بربرین با دوز  100 mg/kgبه صورتخوراکی به مدت  10روز متوالی ( )9و تک دوز بروموبنزن
( )0/36 ml/kgبه صورت داخل صفاقی در روز دهم.
به منظور ایجاد سﻤیت کلیوی از دوز 0/36 ml/kg
بروموبنزن استفاده گردید ،بدین صورت که0/36 ml :بروموبنزن
خالص با روغن زیتون به حجم  10 mlرقیق شد و به ازای هر
گرم وزن بدن موش نر سفید کوﭼک نژاد  ،NMRIیک واحد
انسولین به صورت داخل صفاقی تزریق شد ( .)10بین تجویز
برموبنزن و بربرین در روز دهم یک ساعت فاصله زمانی بود24 .
ساعت بعد از تجویز آخرین دوز (روز یازدهم) و پس از القای
بیﻬوشی با کتامین /زایالزین با دوز  ،90/9 mg/kgاز قلب
حیوان خونگیری به عﻤل آمد و حیوانات بهوسیله گیوتن آسان-
کشی شدند .نﻤونههای خون با دور  4000 rpmبه مدت ده
دقیقه سانتریفیوژ گردیدند .برای ارزیابی آسیب کلیوی ،سرم جدا
شده به آزمایشگاه بیوشیﻤی منتقل و شاخصهای عﻤلکرد کلیه
از جﻤله کراتینین و نیتروژن اوره خون اندازهگیری گردید .از هر
حیوان کلیه سﻤت راست جدا شد و در محلول فرمالین %15
تثﺒیت و جﻬت تعیین میزان آسیب بافتی به آزمایشگاه پاتولوژی
ارسال شد .کلیه سﻤت ﭼپ برای ارزیابی میزان مالون دی
آلدئید ،نیتریک اکساید ،گلوتاتیون ،سوپراکسید دیسﻤوتاز ،کاتاالز
و گلوتاتیون پراکسیداز جدا گردید .برای این منظور  0/5گرم از
بافت کلیه در بافر فسفات  0/1موالر با  pH= 7/4و با غلظت

 10%حجﻤی /وزنی هﻤوژنیزه گردید .برای تعیین غلظت
پروتئین ،از روش  Bradfordاستفاده شد ( .)11در ابتدا معرف
برادفورد که شامل کوماسی بلو ،اسید فسفریک  %85و اتانول
 96%میباشد ،تﻬیه گردید .جذب رنگ حاصل از مخلوط 50
میکرولیتر از هﻤوژنه بافتی رقیق شده و  2/5میلیلیتر از معرف
برادفورد را با دستگاه اسﭙکتروفتومتر در طول موج  595نانومتر
در معادله کالیﺒراسیون غلظتهای مشخص  100تا 1000
میکروگرم بر میلیلیتر از آلﺒومین سرم گاوی قرار داده و غلظت
پروتئین محاسﺒه گردید.
اندازهگیﺮی میزان مالون دی آلدئید
برای تعیین میزان مالون دی الدئید ،از روش Satho
استفاده شد ( .)12به نیم میلیلیتر از بافت هﻤوژنه1/5 ،میلیلیتر
تری کلرو استیک اسید  %10اضافه نﻤوده و سﭙس با دور
 4000rpmبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید .به  1/5میلی-
لیتر از مایع رویی (سوپرناتانت) 2 ،میلیلیتر محلول  %0/67تیو
باربیتوریک اسید اضافه نﻤوده و سﭙس به مدت  30دقیقه در
حﻤام آب جوش انکوبه شد .سﭙس  26میلیلیتر محلول -1
بوتانول به محلول اضافه و به مدت  15دقیقه با دور 4000 rpm
سانتریفیوژ گردید .جذب محلول رویی صورتی رنگ به کﻤک
اسﭙکتروفتومتر در طول موج  532نانومتر قرائت گردید .غلظت
مالون دی آلدئید با استفاده از تترا اتوکسی پروپان بهعنوان
استاندارد تعیین شده و نتایج به صورت نانومول بر میلیگرم
پروتئین بیان شد .جﻬت رسم منحنی کالیﺒراسیون از غلظتهای
 0/2تا  20میکروموالر تترا اتوکسی پروپان در اسید سولفوریک
 10%استفاده گردید.
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اندازهگیﺮی میزان گلوتاتیون
محتوای گلوتاتیون توسط واکنﺶ گلوتاتیون با معرف الﻤن
) (DTNBو ایجاد رنگ زرد ) (TNBشناسایی و اندازهگیری
میشود ( .)13بهطور خالصه  1میلیلیتر بافر  Tris-EDTAبا
 pH= 8/6به  50میکرولیتر بافت هﻤوژنه اضافه و مخلوط
گردید .سﭙس  20میکرولیتر معرف الﻤن  0/01موالر در متانول
به مخلوط باال اضافه و بعد از  15دقیقه نگﻬداری در دمای اتاق،
رنگ زرد ایجاد شده در طول موج  412نانومتر با دستگاه
اسﭙکتروفتومتر قرائت شد .از استاندارد گلوتاتیون در غلظتهای
مختلف برای رسم منحنی کالیﺒراسیون استفاده شد .با توجه به
میزان پروتئین در هر میلیلیتر از سوپرناتانت ،محتوای گلوتاتیون
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بر حسب نانومول بر میلیگرم پروتئین بهدست آمد.

تجزﯾه و تحلیل آماری
در این تحقیق نتایج به صورت  Mean±SEMبیان شد.
برای مقایسه دادههای سنجﺶهای بیوشیﻤیایی از آزمون way
 one ANOVAو آزمون تعقیﺒی  Tukeyاستفاده شد .نرمافزار
آماری مورد استفاده Graph Pad PRISM Software Inc,
 USA,نسخه  8بوده و ( )p<0/05بهعنوان سطح معنیداری در
نظر گرفته شد.

اندازهگیﺮی میزان نیتﺮﯾک اکساﯾد
سنجﺶ میزان نیتریک اکساید بر اساس واکنﺶ گریس
انجام شد ( .)14به علت این که سنجﺶ مستقیم نیتریک اکساید
در بافتهای زنده مشکل است میزان نیتریت و نیترات بهعنوان
شاخصی برای نیتریک اکساید محسوب میشود .محلول کاری
شامل سولفانیل آمید  ،%1نفتیلن اتیلن دی آمید دی هیدرو
کلرید آمید  %1و ارتوفسفریک اسید  %2/5بود .برای سنجﺶ آن
 1 mlبافت هﻤوژنیزه و  1 mlاز محلول گریس استفاده شد.
مخلوط این دو به مدت  10دقیقه در دمای اتاق نگﻬداری شد و
جذب نوری آن در طول موج  540نانومتر خوانده شد و برای
منحنی استاندارد از رقتهای مختلف نیتریت سدیم استفاده
گردید.

نتاﯾج
اﺛﺮات ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ و ﺑﺮوموﺑنزن ﺑﺮ میزان کﺮاتینیﻦ و
نیتﺮوژن اوره خون
هﻤانطور که در نﻤودار (a, b) 1نشان داده شده است،
تجویز بروموبنزن باعث افزایﺶ معنادار میزان کراتینین و
نیتروژن اوره خون نسﺒت به گروه نرمال سالین (کنترل) میگردد
( .)p<0/05با این حال ،تجویز بربرین سﺒب کاهﺶ معنادار
میزان کراتینین و نیتروژن اوره خون نسﺒت به گروه بروموبنزن
گردید (.)p<0/05

اندازهگیﺮی فعالیت آنزﯾمهای کاتاالز ،سوپﺮاکسید
دﯾسموتاز و گلوتاتیون پﺮاکسیداز
اندازهگیری فعالیت آنزیمهای فوق بر اساس دستورالعﻤل
کیت ساخت شرکت  ZellBioانجام گردید.
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نمودار  :1میانگین سطح نیتروژن اوره خون و کراتینین در گروههای مورد مطالعه
 :NSنرمال سالین :BB ،برووبنزن :BBR ،بربرین :BUN ،نیتروژن اوره خون :Cr ،کراتینین
* اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین ()p<0/05
 #اختالف معنیدار با گروه برموبنزن ()p<0/05
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( .)p<0/05هﻤچنین کاهﺶ معناداری در میزان مالون دی
آلدئید و نیتریک اکساید در گروههای تحت درمان با بربرین
نسﺒت گروه بروموبنزن وجود دارد (.)p<0/05

اﺛﺮات ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ و ﺑﺮوموﺑنزن ﺑﺮ میزان مالون دی آلدئید
و نیتﺮﯾک اکساﯾد
نتایج حاصل از نﻤودار  )a, b( 2نشان میدهد که افزایﺶ
معناداری در میزان مالون دی آلدئید و نیتریک اکساید در گروه
دریافت کننده بروموبنزن نسﺒت به گروه کنترل وجود دارد

نمودار  :2میانگین سطح مالون دی آلدئید و نیتریک اکساید در گروههای مورد مطالعه
 :NSنرمال سالین :BB ،برووبنزن :BBR ،بربرین :MDA ،مالون دی آلدئید :NO ،نیتریک اکساید
* اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین ()p<0/05
 #اختالف معنیدار با گروه برموبنزن ()p<0/05

( .)p<0/05هﻤچنین تجویز بربرین توانسته بود که بهطور
معناداری از کاهﺶ میزان گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیمهای
آنتی اکسدانی ناشی از بروموبنزن جلوگیری کند (.)p<0/05
نتایج در نﻤودار  )a, d( 3نشان داده شده است.

اﺛﺮات ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ و ﺑﺮوموﺑنزن ﺑﺮ میزان گلوتاتیون احیاء
و فعالیت آنزﯾمهای آنتی اکسیدانی
نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز بروموبنزن باعث
کاهﺶ معنادار میزان گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیمهای
کاتاالز ،سوپراکسید دیسﻤوتاز و گلوتاتیون پراکسیداز میگردد
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نمودار  :3میانگین سطح گلوتاتیون و گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دیسﻤوتاز و کاتاالز در گروههای مورد مطالعه
 :NSنرمال سالین :BB ،برووبنزن :BBR ،بربرین :GSH ،گلوتاتیون :GPx ،گلوتاتیون پراکسیداز :SOD ،سوپراکسید دیسﻤوتاز :CAT ،کاتاالز
* اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین ()p<0/05
 #اختالف معنیدار با گروه برموبنزن ()p<0/05

اﺛﺮات ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ و ﺑﺮوموﺑنزن ﺑﺮ هیستوپاتولوژی ﺑافت
کلیه
در گروه کنترل بافت کلیه دارای ساختار نرمال بوده و
ساختﻤان لولههای پیچیده پروگزیﻤال و دیستال ،کﭙسول بومن و
گلومرولها طﺒیعی میباشد و ضایعه پاتولوژیک خاصی مشاهده
نگردید (تصویر  ،1 Aجدول  .)1در گروه دریافت کننده
بروموبنزن مشاهده شد که این ماده باعث آسیب بافتی شده و
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تغییرات تخریﺒی در گلومرولها و لولههای پروگزیﻤال ایجاد می
کند .هﻤچنین برموبنزن باعث تجﻤع سلولهای التﻬابی و سلول
های خونی در بافت کلیه شده بود (تصویر  ،1 Bجدول  .)1در
گروهی که تحت درمان با بربرین قرار گرفته بودند میزان آسیب
وارده به ساختﻤان کلیه نسﺒت به گروه بروموبنزن بهطور
معناداری کﻤتر بود (تصویر  ،1 C-Dجدول .)1

کالنتر و همکاران /اثر محافظتی بربرین بر سمیت ناشی از بروموبنزن

تصوﯾﺮ  :1تصویر میکروسکوپی بافت کلیه موش سفید کوﭼک در گروههای مورد مطالعه .رنگآمیزی هﻤاتوکسیلین و ائوزین ،بزرگنﻤایی X40

 :Aتصویر میکروسکوپی بافت کلیه موش سفید کوﭼک در گروه کنترل :B ،تصویر میکروسکوپی بافت کلیه موش سفید کوﭼک در گروه
بروموبنزن :C ،تصویر میکروسکوپی بافت کلیه موش سفید کوﭼک در گروههای دریافت کننده بربرین با دوز  50 ،25و  100میلیگرم بر کیلوگرم.
پیکان سفید توخالی :تخریب لوله پروگزیﻤال ،پیکان سفید توپر ،تجﻤع گلﺒولهای قرمز ،پیکان سیاه توخالی :ارتشاح سلولهای التﻬابی ،پیکان سیاه توپر:
تخریب گلومرول.
جدول  :1اثر بربرین و بروموبنزن بر میانگین و انحراف معیار نتایج هیستوپاتولوژی بافت کلیه

گﺮوه
معیارهای
هیستوپاتولوژی

نرمال سالین
(کنترل)

بروموبنزن
27/9±0/26

قطر گلومرول )(µm

16/67±1/6

*

30±1

آسیب لوله پروگزیﻤال )(%

آسیب لوله پروگزیﻤال )(%
ارتشاح سلولهای التﻬابی

0

0/16±0/12

87±1/8

42/38±0/23

66/28±1/9

*#

*#

#

26/6±2/1

15±2/2

16/6±0/21

*#

#

#

2/8±0/16

2/5±0/16

1/3±0/51

0/33±0/21

*
2/8±0/16

*
2/3±0/21

*#
1/3±0/21

#
0/16±0/16

*#

#

*
*#
* اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین ()p<0/05
 #اختالف معنیدار با گروه برموبنزن ()p<0/05
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87/36±2/8

*

بروموبنزن+
بربرین 25

بروموبنزن+
بربرین 50

بروموبنزن+
بربرین 100
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ﺑحث
نتایج بررسیهای بافت کلیه در این مطالعه نشان داد که
بروموبنزن باعث بروز آسیب کلیوی میشود .بر این اساس
دستیابی به روشهایی جﻬت کاهﺶ عوارض سوء این ماده
امری ضروری به نظر میرسد .در مطالعه کنونی ،مشخص
گردید که تجویز بربرین سﺒب پیشگیری از آسیب کلیوی ناشی
از مصرف بروموبنزن در موش سفید کوﭼک میگردد .نکروز
سلولهای کلیوی سﺒب کاهﺶ سرعت فیلتراسیون گلومرولی
میگردد که منجر به کاهﺶ کلیرانس اوره و کراتینین شده که
در نﻬایت باعث افزایﺶ غلظت آنﻬا در خون میشود (.)15
نیتروژن اوره خون و کراتینین بهعنوان دو مارکر اصلی در
سﻤیت کلیوی به شﻤار میروند که در بیﻤاریهای کلیوی
افزایﺶ مییابند ( .)16در مطالعه ما افزایﺶ قابل توجﻬی در
میزان نیتروژن اوره خون و کراتینین در گروه دریافت کننده
بروموبنزن وجود داشت که نشان دهنده سﻤیت کلیوی ناشی از
بروموبنزن بود .در گروهی که با بربرین پیﺶتیﻤار شده بودند،
میزان نیتروژن اوره خون و کراتینین بهطور قابل توجﻬی کاهﺶ
یافت که این کاهﺶ میتواند به علت اثرات آنتی اکسیدانی
بربرین باشد .در مطالعه رحﻤانی و هﻤکاران ،میکروامولسیون
عصاره هیدروالکلی مریم نخودی توانسته بود افزایﺶ اوره و
کراتینین سرمی ناشی از تجویز بروموبنزن را کاهﺶ دهد .آنﻬا
کاهﺶ میزان اوره و کراتینین را با اثر آنتی اکسیدانی آن مرتﺒط
میدانند ( .)17یکی از مکانیسمهای مﻬم در بروز سﻤیت حاد
کلیوی بروموبنزن ایجاد آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکالهای
آزاد است ( .)18متابولیزه شدن بروموبنزن به متابولیتهای
مختلف و کونژوگاسیون آنﻬا با گلوتاتیون باعث تولید رادیکال-
های آزاد میگردد که مﻬﻤترین آنﻬا رادیکال هیدروکسیل می
باشد و منجر به استرس اکسیداتیو ،کاهﺶ گلوتاتیون احیاء،
غیرفعال شدن آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،پراکسیداسیون ﭼربی-
ها ،تخریب پروتئینها ،آسیب به  DNAو در نﻬایت نکروز
سلولهای کلیوی میشود ( .)18پراکسیداسیون لیﭙید منجر به
تولید آلدئیدهای سﻤی گردیده که یکی از سﻤیترین آنﻬا ،مالون
دی آلدئید است .این ماده محصول نﻬایی تجزیه پراکسید ﭼربی
است که در حال حاضر بهعنوان شاخص پراکسیداسیون لیﭙیدی
در نظر گرفته میشود ( .)19عالوه بر این ،یکی دیگر از
شاخصهای معتﺒر برای ارزیابی استرس اکسیداتیو ،نیتریک
اکساید است .نیتریک اکساید پس از سنتز قادر است با مولکول
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اکسیژن واکنﺶ داده و  N2O3تولید کند که  N2O3نیز به نوبه
خود با مولکول اکسیژنهای از قﺒیل سوپر اکسید واکنﺶ داده و
پراکسی نیتریت تولید میکند که این ماده موجب تخریب بافت-
ها میشود ( ،)20لذا میزان نیتریت میتواند بهعنوان شاخصی
معتﺒر برای ارزیابی استرس اکسیداتیو به کار رود ( .)21در این
مطالعه میزان مالون دی آلدئید و نیتریک اکساید در گروه
دریافت کننده بروموبنزن به تنﻬایی ،افزایﺶ ﭼشﻤگیری یافت
که مشابه با نتایج مطالعات قﺒلی بود ( .)22هﻤچنین در مطالعه
ما مشخص گردید که پیﺶدرمانی با بربرین موجب کاهﺶ
میزان مالون دی آلدئید و نیتریک اکساید میگردد .در مطالعه
 Chenو هﻤکاران نیز مشخص شده است که بربرین میتواند
از طریق کاهﺶ میزان مالون دی آلدئید و نیتریک اکساید سﺒب
کاهﺶ سﻤیت کلیوی ناشی از داروهای مختلف از جﻤله
دوکسوروبیسین گردد ( .)23گلوتاتیون احیاء جزء مﻬﻤی از
سیستم آنتی اکسیدانی غیر آنزیﻤی بوده و نقﺶ مﻬﻤی را در
کنترل اثرات توکسیک رادیکالهای آزاد بر عﻬده دارد (.)24
بنابراین کاهﺶ میزان گلوتاتیون احیاء میتواند بهعنوان عاملی
مستقیم در پراکسیداسیون ﭼربی ناشی از بروموبنزن مطرح
باشد .همراستا با نتایج مطالعه کنونی ،در مطالعات قﺒلی نشان
داده شده است که میزان گلوتاتیون احیاء در اثر تجویز
بروموبنزن کاهﺶ مییابد ( .)17سوپراکسید دیسﻤوتاز ،کاتاالز،
گلوتاتیون پراکسیداز آنزیمهای آنتی اکسیدانی هستند که
سیستﻤی تدافعی را علیه گونههای فعال اکسیژن تشکیل دادهاند
(.)25
سوپراکسید دسﻤوتاز ،آنیون سوپراکسید را از طریق تﺒدیل
آن به پراکسید هیدروژن زدوده و بدین ترتیب اثرات توکسیک
آن را کاهﺶ میدهد .در بررسی حاضر ،فعالیت آنزیم
سوپراکسید دسﻤوتاز در موشهای تیﻤار شده با بروموبنزن به
دلیل تشکیل فراوان آنیونهای سوپراکسید ،بهطور معنیداری
کاهﺶ یافت که در پی آن فعالیت آنزیمهای زداینده پراکسید
هیدروژن یعنی کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز نیز در این موش-
ها بهطور معنیداری کاهﺶ یافته بود که مطابق با گزارشات
قﺒلی بود ( .)27 ،26به نظر میرسد که غیرفعال شدن
سوپراکسید دسﻤوتاز توسط آنیونهای افزایﺶ یافته سوپراکسید،
منجر به غیرفعال شدن سایر آنزیمهای آنتی اکسیدانی میشود.
آنزیم کاتاالز  H2O2را به اکسیژن و آب تجزیه میکند.
هﻤچنین این آنزیم یکی از مﻬمترین آنزیمها در محافظت از

 اثر محافظتی بربرین بر سمیت ناشی از بروموبنزن/کالنتر و همکاران

 اثرات محافظت کلیوی این ترکیب را میتوان به.گرفته شود
خاصیت آنتی اکسیدانی بالقوه آن و جلوگیری از پراکسیداسیون
.لیﭙیدی در بافت کلیه نسﺒت داد

.)28(  را داردH2O2 سلول در مقابل آلودگی اکسیدی بهوسیله
 پراکسیدها را،آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از گلوتاتیون
-به الکل کاهیده و از تشکیل رادیکالهای آزاد جلوگیری می
 در واقع گلوتاتیون پراکسیدازها کاهﺶ پراکسید هیدروژن.کنند
(آب اکسیژنه) و طیف گستردهای از پراکسیدهای آلی به الکل
مربوطه و آب را با استفاده از گلوتاتیون سلولی کاتالیز میکنند
 مصرف بربرین مانع از کاهﺶ، در مطالعه کنونی.)29(
 کاتاالز،گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسﻤوتاز
و گلوتاتیون پراکسیداز ناشی از بروموبنزن گردید که این مﻤکن
است در اثر زدایﺶ رادیکالها توسط بربرین باشد که منجر به
 اثر بربرین بر.حفظ و بقاء این عوامل آنتی اکسیدانی شده است
روی فاکتورهای آنتی اکسیدانی در این مطالعه مطابق با
.)30( گزارشات قﺒلی بود

[ Downloaded from journal.jmu.ac.ir on 2023-01-10 ]

تشکﺮ و قدردانی
بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در اجرای این پژوهﺶ نﻬایت
 تﻤام.هﻤکاری را داشتند؛کﻤال تشکر و قدردانی به عﻤل میآید
 اجرا و نگارش هﻤه بخﺶهای پژوهﺶ،نویسندگان در طراحی
 پروپوزال این تحقیق توسط کﻤیته.حاضر مشارکت داشتهاند
اخالق دانشگاه آزاد اسالمی تﺒریز تأیید شده است (کد اخالق
 حاصل، این مقاله.)IR.IAU.TABRIZ.REC.1400.075
، دانشکده دامﭙزشکی،پایان نامه دانشجوی دکترای فیزیولوژی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تﺒریز استخراج شده است و هیچ
کﻤک مالی خاصی از سوی سازمانهای تأمین مالی دریافت
.نکرده است
تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود نداشت

نتیجهگیﺮی
نتایج بهدست آمده از این مطالعه موید این مطلب است که
بربرین در جلوگیری از آسیب کلیوی حاصل از بروموبنزن موثر
میباشد و میتواند بهعنوان یک ترکیب محافظ کلیوی در نظر
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Abstract
Introduction: Bromobenzene is an environmental toxin whose metabolites cause renal toxicity. The
mechanism involved in toxicity includes oxidative stress. The aim of this study was to investigate the
protective effects of berberine against bromobenzene-induced renal toxicity in male NMRI mice.
Materials and Methods: In this experimental study, subjects were divided into five groups. Group I:
control: recipient of normal salineGroup II: recipient of bromobenzene at a dose of 0.36 ml/kg
intraperitoneally on the tenth day. Third, fourth and fifth groups: recipient of berberine at doses of 25, 50,
100 mg/kg, orally for 10 days successively, and bromobenzene at a dose of 0.36 ml/kg intraperitoneally.
24 hours after the last administration, blood samples were taken from animals and renal markers were
measured. The right kidney was used to measure markers of oxidative stress and the left kidney was used
for histological studies.
Results: The results of this study revealed that bromobenzene administration causes a significant increase
in blood urea nitrogen creatinine, malondialdehyde and nitric oxide, as well as a significant reduction of
glutathione levels and activity of catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes than
the control group (p<0.05). But berberine causes a significant decrease in blood urea nitrogen creatinine,
malondialdehyde and nitric oxide, as well as a significant increase of glutathione levels and activity of
catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes than the bromobenzene group
(p<0.05).
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Conclusion: The present study indicates that treatment with berberine significantly improved renal
function and reduced oxidative damage to kidney tissue in bromobenzene-induced toxicity.
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