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چکیده
مقدمــه :مطالعــات اخیــر نشــان دادهانــد کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــرای انســان ســمی هســتند.
ســیلیمارین بــه عنــوان داروی محافــظ کبــدی شــناخته شــده اســت .در ایــن مطالعــه از روش تهنشــینی نانــو
بــرای تولیــد نانوکریســتال بــه منظــور بهبــود حاللیــت ســیلیمارین اســتفاده شــد .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن
نقــش حفاظتــی ســیلیمارین و نانوکریســتال آن در درمــان آســیب کبــدی ناشــی از نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
در مــوش اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی ،موشهــای صحرایــی بــه پنــج گــروه کنتــرل ،شــم ،مســموم شــده (تجویــز
خوراکــی نانــو دی اکســید تیتانیــوم بــا دوز  150میلیگــرم بــر کیلوگــرم بــه مــدت ســه هفتــه) وگروههــای
مســموم درمــان شــده بــا ســیلیمارین و نانــو ســیلیمارین (تجویــز خوراکــی بــا دوز  100میلیگــرم بــر کیلوگــرم
بــه مــدت ســه هفتــه پــس از تجویــز نانــو نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم) تقســیم شــدند .در پایــان ،فعالیــت
آنزیمهــای آســپارتات آمینوترانســفراز ( ،)ASTآالنیــن آمینــو ترانســفراز ( )ALTوآلکالیــن فســفاتاز ()ALP
ســرمی و تغییــرات هیســتولوژیکی کبــدی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتههــا :مصــرف خوراکــی نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم منجــر بــه افزایــش معن ـیدار فعالیــت آنزیمهــای
 AST، ALTو  )P > 0/01( ALPو ( )P > 0/001ســرمی و قطــر هســته هپاتوســیتها گردیــد (.)P > 0/05
ســیلیمارین و نانوکریســتال آن ســطوح افزایــش یافتــه آنزیمهــای کبــدی ناشــی از مصــرف نانــوذرات دی اکســید
تیتانیــوم را کاهــش داده و همچنیــن قطــر هســته هپاتوســیتهای موشهــای مســموم شــده را کاهــش دادنــد
(.)P > 0/001
نتیجــه گیــری :یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســیلیمارین و نانوکریســتال آن احتمــاالً بــه
دلیــل خاصیــت آنتیاکســیدانی ،ســبب حفاظــت کبــدی در برابــر آســیب ناشــی از مصــرف نانــو ذره اکســید
تیتانیــوم میگــردد.

مقدمه
امــروزه بــا گســترش فنــاوری نانــو اســتفاده از نانــوذرات در افزودنیهای
مــواد غذایــی ،مــواد دارویــی ،رنــگ و لــوازم آرایشــی توســعه فراوانــی
یافتــه اســت[ .]3-1اخیــرا ً نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــه دلیــل
ثبــات بــاال بــه وفــور در صنایــع مختلــف دارویــی ،آرایشــی بهداشــتی
و پزشــکی نیــز اســتفاده میشــوند[ .]3از طرفــی اثــرات ســمی
نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بواســطه القــا اســترس اکســیداتیو و
در نتیجــه اختــال در عملکــرد سیســتمهای مختلــف بــدن از جملــه
کبــد نیــز گــزارش شــده اســت[ .]5 ,4 ,2کبــد ارگان مهمــی بــرای
س ـمزدایی میباشــد و نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم توانایــی نفــوذ

بــه ســلولهای کبــدی را دارنــد .ایــن ترکیبــات میتواننــد منجــر بــه
شــکلگیری رادیکالهــای آازاد ،گونههــای فعــال اکســیژن ()ROS
و شــروع پراکسیداســیون لیپیــدی و درنتیجــه آســیب بــه ســلولهای
کبــدی شــود[ .]7 ,6همچنیــن نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
میتواننــد فعالیــت آنزیمهــای کبــدی ازجملــه  ALT ،ASTو ALP
را افزایــش داده و منجــر بــه ایجــاد التهــاب و تغییــرات بافتــی در آن
شــوند[ .]5 ,4ترکیبــات گیاهــی در طیــف وســیعی از بیماریهــای
حــاد و مزمــن کبــدی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد[ .]8ســیلیمارین
عصــاره اســتاندارد دانــه و میــوه گیــاه خارمریــم اســت[ .]13-9کــه

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،دوره  ،23شماره  ،4زمستان 1395
شــامل حــدود  65تــا  80درصــد فالونولیگنانهــای ســیلیبین ،A
ســیلیبین  ، Bایزوســیلیبین ،Aایزوســیلیبین ، Bسیلیکریســتین،A
سیلیکریســتین Bو ســیلیدیانین بــا مقادیــر کمــی فالونوئیدهــای
تاکســیفولین و در حــدود  20تــا  35درصــد از اســیدهای چــرب و
ترکیبــات پلیفنولیــک میباشــد .عصــاره گیــاه خارمریــم بــرای
درمــان اختــاالت کبــد و طحــال و کیســه صفــرا مــورد اســتفاده
قرارمــی گیــرد [ .]15-13ایــن کمپلکــس آنتیاکســیدانی دارای طیــف
گســتردهای از خــواص بیولوژیکــی ازجملــه خــواص ضــد التهابــی و
ضــد ســرطانی ،تعدیــل کننــده سیســتم ایمنــی ،محافــظ کبــدی ،ضــد
حساســیت ،آنتــی موتاژنیــک ،ضــد ترومبــوز و گشــاد کننــده عــروق
میباشــد[.]15-13 ,11 ,10
یکــی از چالشهــای مهــم در گســترش فرموالســیون ســیلیمارین
حاللیــت آبــی ضعیــف آن اســت .ســیلیمارین دارای خــواص بیولوژیکی
فراوانــی اســت امــا فراهمــی زیســتی و بهــرهوری درمانــی آن توســط
حاللیــت آبــی ضعیــف محــدود شــده اســت[ .]16 ,14 ,9تاکنــون
چندیــن روش بــه منظــور افزایش حاللیــت و فراهمی زیســتی داروهای
کممحلــول در آب اســتفاده شــده اســت .نانوامولوســیون ،نانوکریســتال
و نانــوذرات پلیمــری میتواننــد بــرای افزایــش حاللیــت و هــدف
قــراردادن ســلولهای دلخــواه بــا حداقــل آســیب بــه ســلولهای
طبیعــی اســتفاده شــوند[ .]9نانوکریســتالها ذراتــی بــا انــدازهای
نانومتــری هســتند .ویژگــی مهــم داروهــای نانوکریســتالی افزایــش
توانایــی انتقــال آنهــا از غشــای ســلول اســت کــه ســبب اســتفاده ایــن
ترکیبــات در مســیرهای مختلفــی از جملــه تزریقــی ،دهانــی ،پوســتی،
چشــمی و ریــوی میگــردد .نانوکریســتالها عــاوه بــر اینکــه صــد
در صــد متشــکل از دارو هســتند ،دارای مزایــای دیگــری ازقبیــل
افزایــش حاللیــت اشــباع و ســرعت انحــال و چســبندگی عالــی بــه
ســطوح بیولوژیکــی میباشــند[ .]18 ,17بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه،
اثــرات ســلیمارین و نانوکریســتال آن بــر فعالیــت آنزیمهــای کبــدی و
آســیب بافتــی کبــد ناشــی از مصــرف نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
روش کار

ساخت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــا اســتفاده از روش ســل-ژل ســاخته
شــدند .در ایــن روش  5میلیلیتــر محلــول  TiCl4در دمــای صفــر
درجــه ســانتیگراد بــه آرامــی بــه  50میلیلیتــر محلــول اتانــول اضافــه
شــد .در ادامــه بــرای تکمیــل فرآینــد آبکافــت ،محلــول بــه مــدت
دوســاعت در دمــای محیــط روی همــزن مغناطیســی قرارگرفتــه تــا
بــه محلــول ژالتینــی زرد روشــن تبدیــل شــد .پــس از اتمــام زمــان
ژالتینــه شــدن ،دمــا بــه  87درجــه ســانتیگراد رســانده شــد کــه طــی
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مــدت  3روز محلــول ژالتینــی زرد رنــگ بــه پــودر ســفید رنــگ تبدیل
شــد .بــا ســاییده شــده پــودر ســفید رنــگ حاصــل از فرآینــد کلســینه
کــردن ،پــودری یکنواخــت و ریزتــر حاصــل گردیــد[.]19

ساخت نانوکریستال سیلیمارین
تهیــه نانوکریســتال ســیلیمارین بــا اســتفاده از روش رســوبگذاری
تبخیــری نانوسوسپانســیون انجــام شــد[ .]18بطــور خالصــه ابتــدا 10
میلــی گــرم پودرســیلیمارین (شــرکت ســیگما) در  1میلیلیتر اســتون
حــل شــد .ســپس بــه ازای هــر میلــی لیتــر اســتون  20میلیلیتــر
هگــزان به محلــول اضافــه گردیــد .در نهایت نانوکریســتال ســیلیمارین
بوســیله پرانــدن حــال بــا روتــاری بدســت آمــد .ســایز نانــوذرات و
خــواص فیزیکــی و شــیمیایی آنهــا بــه کمــک دســتگاه میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی و دســتگاه پــراش پرتــو  )XRD( Xتعییــن شــد.

حیوانات
در ایــن مطالعــه تجربــی از  35ســر مــوش نــر صحرایــی نــژاد ویســتار
بــا میانگیــن وزنــی  200تــا  250گــرم اســتفاده شــد .حیوانــات از
پژوهشــکده انســتیتو پاســتور شــمال خریــداری و بــه منظور ســازگاری
بــا محیــط بــه مــدت یــک هفتــه در اتــاق حیوانــات در قفسهــای
مخصــوص در دمــای مناســب ( 23 ± 2درجــه ســانتیگراد) و نــور
کافــی ( 12ســاعت روشــنایی و  12ســاعت تاریکــی) نگهــداری
شــدند .حیوانــات آزمایشــگاهی بــه پنــج گــروه هفتتایــی :کنتــرل،
شــم ،مســموم شــده وگروههــای مســموم تیمــار شــده بــا ســلیمارین
و نانوســیلیمارین تقســیم شــدند .گــروه شــم حــال نانــوذرات دی
اکســید تیتانیــوم و ســیلیمارین ،گــروه مســموم شــده ،نانــوذرات دی
اکســید تیتانیــوم را بــا دوز  150میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن بــه
مــدت  21روز بــه صــورت گاواژ دریافــت کردنــد .همچنیــن گروههــای
مســموم تیمــار شــده ،ســیلیمارین و نانوســیلیمارین را نیــز  24ســاعت
پــس از آخریــن گاواژ نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم ،بــا دوز 100
میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن بــه مــدت  21روز بــه صــورت تــک
دوز و از طریــق گاواژ دریافــت کردنــد.

آنالیز بیوشیمیایی سرم
حیوانــات بــا تزریــق مخلــوط داروهــای کتامیــن و زایالزیــن بیهــوش
شــدند و خونگیــری از قلــب آنهــا انجــام شــد .خــون جمــع آوری
شــده بــه مــدت  15دقیقــه بــا دور  3000ســانتریفیوژ شــد تــا ســرم
از لختــه جــدا شــود[ .]20ســنجش فعالیــت آنزیــم کبــدی  ASTبــا
اســتفاده از کیــت آنزیمــی  COبیوشــیمی (شــرکت پــارس آزمــون
 ALT ،).Lot no 92003بــا اســتفاده از کیــت آنزیمــی CO
بیوشــیمی (شــرکت پــارس آزمــون  ALP ،).Lot no 92005بــا
اســتفاده از کیــت آنزیمــی  COبیوشــیمی (شــرکت پــارس آزمــون

حاجی زاده مقدم و همکاران
 ).Lot no 92003و توســط روش پیشــنهادی فدراســیون بیــن المللی
شــیمی بالینــی ( )IFCCبــا کمــک دســتگاه اتوآناالیــزر Cobas
 Miraانجــام شــد و ســمیت کبــدی بــا تغییــر در ســطوح ،AST
 ALTو  ALPســرم مــوش تعییــن شــد.

بررسی بافت شناسی
بــه منظــور تهیــه اســایدهای بافــت شناســی ،پــس از نمونــه بــرداری
از بافــت کبــد ،ایــن بافــت جهــت تثبیــت بــه محلــول ثبوتــی فرمالیــن
 10درصــد بافــری منتقــل شــد .پــس از طــی مراحــل تثبیــت ،آمــاده
ســازی و قالبگیــری در پارافیــن ،نمونههــا بــا اســتفاده ازمیکروتــوم
بــا ضخامــت  5میکــرون بــرش داده شــده و بــا روش هماتوکســیلین
و ائوزیــن رنــگ آمیــزی شــدند .ســپس بــا اســتفاده ازمیکروســکوپ
نــوری فاکتــور قطــر هپاتوســیت هــا ،قطــر هســته هپاتوســیت هــا ،قطر
ســینوزوئیدها انــدازه گیــری و تعــداد هپاتوســیتها شــمارش گردیــد.

محاسبات آماری
محاســبات بــه روش آنالیــز واریانــس یــک طرفــه بــه کمــک نرمافــزار
 SPSSویرایــش  20صــورت گرفــت و بــه کمــک Post Hoc Tukey
ادامــه یافــت .از لحــاظ آمــاری  Pکمتــر از  0/05معنــیدار در نظــر
گرفتــه شــده و بــرای رســم نمودارهــا از نــرم افــزار Sigmaplat 12
اســتفاده شــد.
یافتهها
مورفولــوژی و ســایز ذرات نانــو دی اکســید تیتانیــوم و نانوکریســتال
ســیلیمارین بوســیله میکروســکوپ الکترونــی روبشــی مــورد بررســی
قــرار گرفــت .میانگیــن ســایز ذرات بــه ترتیــب در حــدود  30و 63
نانومتــر تعییــن شــد .نانــو دی اکســید تیتانیــوم ســنتز شــده پــودری
ســفید رنــگ اســت کــه بلورهــای آن در فــاز آناتــاز میباشــد و بــه

وســیله  XRDپایــداری حرارتــی بــاال و خاصیــت فــوق آب دوســتی آن
تأییــد شــده اســت .در مطالعــه حاضــر ســمیت نانــوذرات دی اکســید
تیتانیــوم بــر کبــد مــوش نــژاد ویســتار مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
مقایســه نتایــج آزمــون آمــاری مربــوط بــه میــزان فعالیــت آنزیــم
 ASTدر گــروه مســموم شــده ،در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،افزایــش
معنــیدار ( )P > 0/01را نشــان میدهــد .همچنیــن گــروه مســموم
تیمــار شــده بــا ســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش
معنـیدار ( )P > 0/01در ســطح  ASTنشــان میدهــد درحالــی کــه
گــروه مســموم تیمــار شــده بــا نانوســیلیمارین افزایــش معنـیداری بــا
گــروه کنتــرل نداشــت .ســطح  ASTدر گــروه مســموم تیمــار شــده با
ســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه مســموم شــده ،کاهــش داشــته امــا
ایــن کاهــش معن ـیدار نبــوده در حالیکــه در گــروه مســموم تیمــار
شــده بــا نانــو ســیلیمارین کاهــش معنــیدار ( )P > 0/01مشــاهده
شــد .مقایســه نتایــج آزمــون آمــاری مربــوط بــه میــزان فعالیــت آنزیــم
 ،ALTدر گــروه مســموم شــده در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،افزایــش
معنــیدار ( )P > 0/01را نشــان میدهــد .در گــروه مســموم تیمــار
شــده بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
کاهــش مشــاهده شــده معنیدارنبــود .همچنیــن در ســطح ALT
ســرم گــروه مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین
در مقایســه بــا گــروه مســموم شــده ،کاهــش معن ـیدار ()P > 0/01
مشــاهده شــد .مقایســه نتایــج آزمــون آمــاری مربــوط بــه میــزان
فعالیــت آنزیــم  ،ALPافزایــش معنـیداری ( )P > 0/001را در گــروه
مســموم شــده در مقایســه بــا گــروه کنتــرل نشــان میدهــد .درحالــی
کــه در گــروه مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،افزایــش معن ـیداری مشــاهده نمیشــود.
فعالیــت آنزیــم  ALPدر گــروه مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین و
نانــو کریســتال آن بــه ترتیــب بــا  P > 0/01و  P > 0/001در مقایســه
بــا گــروه مســموم شــده بطــور معنـیداری کاهــش یافــت (جــدول .)1

جدول  :1تأتیر سیلیمارین و نانوکریستال آن بر میزان فعالیت آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPسرم موشهای صحرایی مسموم شده با نانودی اکسید
تیتانیوم a
 ALPسرمU/L ،

 ALTسرمU/L ،

 ASTسرمU/L ،

کنترل

209/28 ± 34/28

62/14 ± 7/28

136/28 ± 9/86

نانودی اکسید تیتانیوم

295/71 ± 51/97

شم
سیلیمارین

196/57 ± 30/98

241/57 ± 31/60

215/00 ± 39/99
نانوکریستال سیلیمارین
 aهمه مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه کنترل P > 0/01
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه کنترل P > 0/001
 dمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه مسموم شده P > 0/01
 eمقادیر معنیداردر مقایسه با گروه مسموم شده P > 0/001

c

d
e

55/42 ± 6/80

75/71 ± 7/47

60/85 ± 10/97
59/42 ± 8/92

b
d
d

162/71 ± 34/52

186/57 ± 36/01

175/42 ± 27/84
153/00 ± 22/96

b
b
d
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جدول  :2تأثیر سیلیمارین و نانوکریستال سیلیمارین بر تغییرات ایجاد شده در فاکتورهای کبدی بافت کبد موشهای صحرایی مسموم شده با نانودی
اکسید تیتانیوم a
/mm2تعداد هپاتوسیت

قطر هپاتوسیتμm

قطر سینوزوئیدμm

قطر هسته هپاتوسیتμm

کنترل

536/80 ± 49/92

13/58 ± 0/6

4/91 ± 0/55

6/93 ± 0/16

نانودی اکسید تیتانیوم

510/96 ± 105/24

شم
سیلیمارین

569/44 ± 19

457/44 ± 78/81

494/40 ± 22/49
نانوکریستال سیلیمارین
 aهمه مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند.
 bمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه کنترل P > 0/01
 cمقادیر معنیدار در مقایسه با گروه مسموم شده P > 0/001

14/70 ± 0/4

15/48 ± 2/75

4/74 ± 0/96

6b/32 ± 0/48

15/47 ± 0/62

5/66 ± 1/01

7 /28 ± 0/11

13/55 ± 4

مطالعات بافتی
بــا توجــه بــه دادههــای بافتــی بدســت آمــده از مطالعــه حاضــر ،در
انــدازه قطــر هســته هپاتوســیت کاهــش معنــیدار ( )P > 0/01در
گــروه مســموم شــده نســبت بــه گــروه کنتــرل ،مشــاهده میشــود.
در گروههــای مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،اختــاف معنــیداری مشــاهده نشــد
و در ایــن گروههــا در مقایســه بــا گــروه مســموم شــده ،افزایــش
معن ـیدار ( )P > 0/001مشــاهده میشــود .در گــروه مســموم تیمــار
شــده بــا نانوســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه مســموم تیمــار شــده
بــا ســیلیمارین افزایــش قطــر هســته هپاتوســیت مشــاهده شــد امــا
ایــن افزایــش معن ـیدار نبــود .در ارزیابــی تعــداد هپاتوســیت ،قطــر
هپاتوســیت و قطــر ســینوزوئید در گــروه مســموم شــده نســبت بــه
گــروه کنتــرل ،اختــاف معنیداری مشــاهده نشــد .همچنیــن در گروه
مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین در مقایســه بــا
گــروه کنتــرل و گــروه مســموم شــده ،اختــاف معنـیداری مشــاهده
نشــد .در گــروه مســموم تیمــار شــده بــا نانوســیلیمارین در مقایســه
بــا گــروه مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین اگرچــه افزایــش تعــداد
هپاتوســیت ،قطــر هپاتوســیت و قطــر ســینوزوئید مشــاهده شــد امــا
ایــن افزایــش معن ـیدار نبــود (جــدول .)2
بحث
ذرات دی اکســید تیتانیــوم مــورد اســتفاده در صنعــت دارای امنیــت
بــاال بــرای مصــرف کننــده میباشــند و قرارگرفتــن در معــرض ایــن
مــواد نســبتاً بــی ضــرر اســت[ .]1بــا ایــن حــال مطالعــات اخیــر
نشــان داده اســت کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بدلیــل ایجــاد
اســترس اکســیداتیو بــرای انســان و حیوانــات ســمی هســتند[.]3 ,2
نیمهعمــر نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــرای ذرات زیــر 250
نانومتــر حــدودا ً  541روز میباشــد کــه مشــاهده شــده کــه قــرار
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4/71 ± 0/37

7/20 ± 0/06

5/30 ± 0/89

7c/07 ± 0/31
c

گرفتــن در معــرض ایــن نانــوذرات میتوانــد باعــث آســیبهای
اکســیداتیو و اختــال در عملکــرد کبــد میشــود[ .]12 ,4مطالعــات
انجــام شــده در رابطــه بــا ســمیت نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
در مــوش بالــغ نشــان میدهــد کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
میتوانــد آســیب کبــدی را ایجــاد و حملــه اکســیداتیو را در کبــد
مــوش القــا کنــد[ .]21براســاس نتایــج بیوشــیمیایی ایــن مطالعــه،
مواجهــه موشهــا بــا نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم موجــب
افزایــش معنـیدار مقادیــر آنزیمهــای ســرمی  ALT ،ASTو ALP
شــد و ایــن نشــان دهنــده ســمیت نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
بــا دوز  150میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن بــر کبــد مــوش
صحرایــی اســت .در راســتای ایــن پژوهــش ،مطالعــه لئــو و همــکاران
در ســال  2009نشــان داد کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم بــا
تزریــق داخــل صفاقــی میتواننــد فعالیــت  ALT ،ASTو  ALPرا
افزایــش دهنــد و باعــث ایجــاد آســیب در عملکــرد کبــد شــوند کــه
بــا نتایــج مــا همخوانــی دارد[ ALT .]7و  ASTجــزء آنزیمهــای
غیرعملکــردی پالســما هســتندکه بــه طــور طبیعــی در ســلولهای
برخــی از اندامهــا از جملــه کبــد قرارگرفتهانــد .مطالعــات روی
آســیب کبــدی ناشــی از نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم افزایــش
ســطح ســرمی آنـــزیمهای  ALTو  ASTرا نشــان میدهــد کــه
ممکــن اســت ایــن افزایــش بدلیــل تغییــر در نفوذپذیــری غشــای
پالســمایی ســلولهای کبــدی و یــا صدمــات ســلولی حاصــل از
قــرار گرفتــن درمعــرض نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم باشــد[,22
 .]23پیشــنهاد شــده اســت کــه نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
میتواننــد بــا پروتئینهــا و آنزیمهــای بافــت بینابینــی کبــد
واکنــش داده و منجــر بــه التهــاب ،افزایــش شــاخصهای التهابــی
در ایــن بافــت شــوند[ .]6اثــرات حفاظتــی عصــاره خارمریــم توســط
وایــت و همکارانــش گــزارش شــده اســت .در مطالعــات پیشــین
مشــاهده شــده کــه عصــاره خارمریــم نهتنهــا بــا رادیکالهــای آزاد
مضــر کونژوگــه میشــود بلکــه پاســخهای پیشالتهابــی ناشــی از

حاجی زاده مقدم و همکاران
افزایــش ســطوح  TGF B1و  TNF-aرا ســرکوب میکنــد[.]24
در پژوهــش انجــام شــده افزایش ســطح  ALT ،ASTو  ALPســرم
در موشهــای مســموم شــده بــا نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم پــس
از درمــان بــا ســیلیمارین و نانوســیلیمارین بــه طــور معنــیداری
کاهــش یافــت .ایــن یافتــه نشــان میدهــد کــه ســیلیمارین و
نانوکریســتال آن بــا حفــظ یکپارچگــی غشــای پالســمایی ،تمایــل
بــه جلوگیــری از آســیب کبــد داشــته و در نتیجــه موجــب ســرکوب
نشــت آنزیــم از میــان غشــاء شــده و بــه ایــن صــورت فعالیــت
محافظــت کبــدی را بــه نمایــش میگــذارد .ایــن مــورد ممکــن
اســت دلیلــی بــرای تصحیــح ســطح ســرمی آنزیمهــای نشــانگر
در طــول اســتفاده از ســیلیمارین و نانوکریســتال آن باشــد[.]24
همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه نانوســیلیمارین افزایــش رخ
داده در ســطح  ALT ،ASTو  ALPســرم در موشهــای مســموم
شــده بــا نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم را بیشــتر از ســیلیمارین
کاهــش میدهــد .ایــن نتایــج را میتــوان بوســیله باالتــر بــودن
فراهمــی زیســتی[ ]9و بیشــتر بــودن خــواص آنتیاکســیدانی[]14
نانوســیلیمارین نســبت بــه ســلیمارین توجیــه کــرد .عــاوه بــر ایــن
در ایــن پژوهــش تغییــرات فاکتورهــای بافتــی بافــت کبــد از جملــه
تعــداد هپاتوســیت ،قطــر هپاتوســیت ،قطــر هســته هپاتوســیت و قطر
ســینوزوئید در کبــد بررســی شــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از این
پژوهــش ،انــدازه قطــر هســته هپاتوســیتها در گــروه مســموم شــده
کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن در ارزیابــی تعــداد هپاتوســیتها،
قطــر هپاتوســیتها و قطــر ســینوزوئیدها در گــروه مســموم شــده
نســبت بــه گــروه کنتــرل ،اختــاف معنــیداری مشــاهده نشــده
اســت .تغییــرات در ســلولهای کبــدی میتوانــد بــه وســیله
متابولیســم مــواد ســمی در کبــد ایجــاد شــود .مطالعــات متعــددی
وجــود دارد کــه تغییــرات بافتــی مشــابه ناشــی از قــرار گرفتــن در
معــرض مــواد شــیمیایی ســمی متفــاوت را نشــان میدهــد .برانبــک
و همکارانــش در ســال  1990نشــان دادنــد کــه هرگونــه تغییــر در
انــدازه و شــکل هســته ســلولهای کبــدی میتوانــد بــه عنــوان
نشــانهای از افزایــش فعالیــت متابولیــک ســلولها باشــد امــا ممکــن
اســت منشــأ پاتولوژیکــی نیــز داشــته باشــد[ .]25در مطالعــه منفــرد
و همکارانــش در ســال  ،2012آســیب کبــدی ماهــی قــزل آالی
رنگینکمــان ناشــی از غلظتهــای مختلــف فنــل مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت .در پایــان دوره مــورد مطالعــه در گــروه مســموم
شــده بــا فنــل کاهــش قابــل توجهــی درقطــر هســته هپاتوســیت
هــا مشــاهده گردیــد کــه بــا نتایــج مــا همخوانــی دارد  .در ایــن
پژوهــش کاهــش در قطرســلولهای هپاتوســیت و افزایــش در حجــم
ســینوزوئید نیــز مشــاهده گردیــد[.]26
در پژوهــش حاضــر در گــروه مســموم تیمــار شــده بــا ســیلیمارین
و نانوســیلیمارین ،قطــر هســته هپاتوســیتها افزایــش معنــیداری

را در مقایســه بــا گــروه مســموم شــده نشــان داد .در گــروه مســموم
تیمــار شــده بــا نانوســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه مســموم
تیمــار شــده بــا ســیلیمارین ایــن افزایــش بیشــتر بــود ،هرچنــد
کــه ایــن افزایــش معنــیدار نبــود .پرویــن و همکارانــش در ســال
 ،2011درحیوانــات مســموم شــده بــا  CCl4تحــت درمــان بــا
ســیلیمارین ( 20میلیگــرم بــر کیلوگــرم) اتســاع ســینوزوئیدهای
اطــراف وریــد مرکــزی را مشــاهده نمودنــد و در درمــان بــا
نانوســیلیمارین پارانشــیم نرمــال کبــدی مشــاهده گردیــد[.]27
تغییــرات ســاختاری دیــده شــده در بررســی حاضــر احتمــاالً نتیجــه
تشــکیل رادیکالهــای آزاد توســط نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم
و همچنیــن توانایــی ایــن ترکیبــات در تخریــب غشــای پالســمایی
هپاتوســیتها میباشــد .نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم پــس از
ورود بــه ســلول دیگــر توزیــع آزادانــه در سیتوپالســم را ندارنــد امــا
ترجیح ـاً در میتوکنــدری تجمــع مییابنــد .هنگامیکــه میتوکنــدی
توســط نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم مــورد حملــه قــرار میگیــرد،
توانایــی دفــاع آنتیاکســیدانی میتوانــد تغییــر کنــد[.]28 ,5
عملکــرد آنتیاکســیدانی ســیلیمارین و نانوکریســتال آن ،جلوگیــری
از تشــکیل رادیکالهــای آزاد بــا مهــار ویــژه آنزیمهــای تولیــد
کننــده گونههــای فعــال اکســیژندار و بهبــود انســجام میتوکنــدری
در شــرایط اســترس میباشــد[.]13
نتیجه گیری
تغییــرات معنـیدار در پارامترهــای بیوشــیمیایی ســرم و بافتــی کبــد
موشهــای ســوری قــرار گرفتــه در معــرض نانــوذرات دی اکســید
تیتانیــوم بیانگــر صدمــات بافتــی اســت .ایــن یافتههــا نشــان
میدهــد نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم در طــول  21روز متوالــی
ممکــن اســت باعــث ایجــاد هپاتوتوکسیســیتی در مــوش صحرایــی
شــود .همچنیــن درمــان بــا ســیلیمارین و نانــو ذرات آن احتمــاالً
از طریــق خاصیــت آنتیاکســیدانی خــود و جلوگیــری از تشــکیل
رادیکالهــای آزاد موجــب بهبــود آســیب کبــدی میگــردد .عــاوه
بــر ایــن از آنجــا کــه نانــوذرات ســیلیمارین قــدرت بیشــتری در مهــار
رادیکالهــای آزاد نســبت بــه ســیلیمارین خــام دارد .درنتیجــه
درمــان موشهــای مســموم شــده بــه وســیله نانــوذرات دی اکســید
تیتانیــوم بــا نانوســیلیمارین موثرتــر از ســیلیمارین میباشــد.
سپاسگزاری
از همــکاری صمیمانــه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه مازنــدران بــه
ســبب تأمیــن مالــی ایــن پژوهــش و همچنیــن از ســرکار خانــم
خانجانــی بــه دلیــل کمــک بــی دریــغ ایشــان تقدیــر و قدردانــی
میشــود .ضمنــاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع نویســندگان در
تعــارض نمیباشــد.
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Abstract
Introduction: Recent studies have indicated that titanium dioxide nanoparticles (TiO2
NPs) are toxic for human. Silymarin is a well-known hepatoprotective drug. In this study,
the nanoprecipitation technique was used for nanocrystals to improve the solubility of
silymarin. The aim of this study was to analyze the protective role of silymarin and its
nanocrystal on liver damage due to TiO2 NPs in rat.
Methods: In this experimental study, rats were divided to five groups in separate cages:
Control, vehicle, toxic group (150 mg/kg TiO2 NPs for three weeks orally) as well
as silymarin and silymarin NPs groups (100 mg/kg for three weeks orally after TiO2
NPs administration). Then, the serum level of aspartate transaminase (AST), alanine
transaminase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) as well as the liver histological
changes were investigated.
Results: Oral administration of Tio2 NPs resulted in significantly elevated levels of ALT,
AST and ALP of serum and significantly increased the core diameter of hepatocytes (P
< 0.05). Silymarin and its nanocrystal reduced the elevated liver enzyme levels and also
decreased the core diameter of hepatocytes in toxic rats (P < 0.001).
Conclusion: The results from the present study indicated that silymarin and its nanocrystal
probably due to antioxidant effects cause hepatoprotective against TiO2 NPs-induced
liver injury.

