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دریافت مقاله4131/7/41 :

چکیده

زمینه و هدف :شیوع بیماریهای التهابی در سراسر جهان رو به افزایش میباشد.
تاکنون درمانهای رایج نتوانستهاند در مبتالیان به بیماریهای التهابی ،درمان قطعی
ایجاد کنند .از طرفی مطالعات اخیر اثرات ضد التهابی عصارۀ آبی سنجد را نشان
دادهاند .اینترلوکین  6سایتوکاینی است که میزان آن در بسیاری از بیماریهای
التهابی افزایش مییابد و لذا به عنوان مارکری برای بیماریهای التهابی شناخته
میشود .هدف از این مطالعه بررسی اثر عصارۀ آبی میوۀ سنجد بر غلظت سرمی
 )pg/ml( IL-6در موشهای دریافتکنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسال آبورتوس
بود.
روش بررسی 52 :سر موش سوری به  2گروه مساوی پنجتایی تقسیم شدند .گروه
کنترل عصاره دریافت نکرد .به چهار گروه بعدی به ترتیب دوزهای01 ، 51 ، 01 :
و  01میلیگرم بر کیلوگرم عصارۀ آبی سنجد به طریق صفاقی و به مدت چهار روز
تزریق شد .هر  2گروه از طریق تزریق داخل صفاقی  011میکروگرم لیپوپلی
ساکارید باکتری بروسال آبورتوس در روز چهارم دریافت کردند .پس ازخونگیری
از قلب موشها سرم آنها جدا شد و بالفاصله در دمای -01درجۀ سانتیگراد
نگهداری شده و سپس غلظت  IL-6با روش اختصاصی  Elisaاندازهگیری
گردید.
یافتهها :غلظت سرمی  )pg/ml( IL-6کاهش معناداری را در گروههای آزمون
 01میلیگرم بر کیلوگرم ( 51 ،)P=1/112میلیگرم بر کیلوگرم (01 ،)P=1/100
میلیگرم بر کیلوگرم ( )P=1/105و  01میلیگرم بر کیلوگرم ()P=1/150
نتیجهگیری :میتوان گفت یکی از اثرات ضد التهابی عصارۀ سنجد ایجاد کاهش در
غلظت سرمی  IL-6میباشد.
کلید واژگان :عصارۀ آبی سنجد ،اینترلوکین  ،6لیپوپلی ساکارید بروسال آبورتوس.
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مقدمه
امروزه بیماریهای التهابی از انواع بیماریهای شایع

واکنش التهاب شامل یك مجموعه پاسخ است که قسمتی

است که گریبانگیر جوامع بشری شده است ( .)0علت این

از آن پاسخ فاز حاد میباشد.

بیماریها پاسخهای ایمنی است که در قالب واکنشهای

پاسخ فاز حاد شامل افزایش غلظت پروتئینهای پالسما

التهابی شکل میگیرد .این بیماریها که شیوع آنها در کل

است که مدت کوتاهی پس از ورود عوامل عفونی روی

جهان در حال افزایش میباشد ،شامل آرتریت روماتوئید،

میدهد .این پروتئینها شامل C–Reactive Protein

استئو-آرتریت و بیماری کرون است( .)0به عالوه واکنش-

) ،(CRPفیبرینوژن و آمیلوئید  Aسرمی است (.)9

های التهابی در ایجاد بعضی بیماریهای دیگر مانند آسم

 IL-6القاءکننده مهم در تولید پروتئینهای فوق از کبد

آلرژیك ( )5و درماتیت آتوپیك ( )0نیز نقش بسیار مهمی

میباشد ( .)0این سایتوکاین همچنین باعث افزایش عمر

دارد .داروهای رایج در درمان این بیماریها دارای عوارض

سلولهای لنفوسیت ،آستروسیت ،سلولهای اندوتلیال و

جانبی متعددی هستند .مثالً "داروهای ضد التهاب غیر

سلولهای خونساز (سلولهای هماتوپوئتیك) میشود (.)0

استروئیدی" anti-inflammatory drugs NSAID

به عالوه اثرات درمانی و ضد درد عصارۀ آبی سنجد بر

 Non Steroidalکه از رایجترین این نوع داروها می-

بعضی بیماریها مانند آرتریت روماتوئید که از دسته

باشد ،دارای عوارض جدی بر سیستم گوارش شامل زخم

بیماریهای التهابی محسوب میشود ،گزارش شده است

معده و خونریزیهای رودهای-معدی و نیز عوارض قلبی-

(.)01

عروقی میباشد ( .)0لذا نیاز به درمانهای جدید به گونهای

با توجه به گزارشهای فوق و برای پیبردن به چگونگی

که ضمن مهار پاسخهای التهابی عوارض کمتری بر سایر

اثر عصاره بر واکنشهای التهابی بر آن شدیم تا تأثیر

بافتها داشته باشد ،کامالً ضروری به نظر میرسد .امروزه

عصارۀ سنجد را بر  IL-6به عنوان یکی از سایتوکاینهای

کشف مواد طبیعی دارویی که در درمان بیماریها حداقل

مهم التهابی ( )0مورد سنجش قرار دهیم.

عوارض جانبی را داشته باشند به شدت مورد توجه قرار
گرفته است .یکی از علتهای کاربرد این داروها در درمان

روش بررسی

بیماریها ،سازگار بودن آنها با طبیعت انسان است .میوۀ

مطالعۀ ما از نوع تجربی بود .در این مطالعه از مدل

سنجد دارای ترکیبات متعددی شامل کربوهیدراتها (،)2

حیوانی موش کوچك آزمایشگاهی استفاده شد 52 .سر

اسیدهای چرب و نیز فالونوئیدها (با اثرات ضد التهابی) و

موش با میانگین وزنی  w : 52±2انتخاب شدند .از لیپوپلی

غیره میباشد ( .)6فالونوئیدها دارای اثرات ضد درد و ضد

ساکارید باکتری بروسال آبورتوس به عنوان آنتیژن برای

التهاب میباشد و در ترکیبات داروهای ضد التهاب به کار

القاء واکنش التهابی استفاده شد .روش تهیۀ لیپوپلی

میرود (.)7

ساکارید از باکتری بروسال همان روشی بود که در اکثر

 IL-6سایتوکاینی است که از سلولهای مختلف

مقاالت به کار رفته بود ( .)00عصارۀ آبی سنجد توسط

(ماکروفاژ ،فیبروبالست و غیره) در پاسخ به عوامل عفونی

کمالی نژاد در گروه فارماکولوژی دانشکدۀ داروسازی

و یا آسیبهای بافتی تولید میشود ( IL-6 .)0سایتوکاین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه گردید.

اصلی در پاسخ فاز حاد میباشد( .)0الزم به ذکر است که

موشها به پنج گروه پنجتایی تقسیم شدند .یك گروه
کنترل که فقط آنتیژن دریافت کردند و چهار گروه دیگر
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عالوه بر آنتیژن دوزهای مختلف از عصارۀ سنجد

روش آماری :برای بررسی آماری از آزمون آنالیز واریانس

( 01 ،01،51و  01میلیگرم بر کیلوگرم) محلول شده در

یكطرفه استفاده شد .از تست  LSDبه منظور بررسی

بافر  PBSرا بهصورت داخل صفاقی در چهار روز متوالی

تفاوت در بین گروهها استفاده شد.

دریافت کردند .روز پنجم همۀ گروهها لیپوپلی ساکارید
بروسال آبورتوس ( 011میکروگرم داخل صفاق) را به

یافتهها

عنوان آنتیژن دریافت نمودند .روز بعد موشها با اتر

غلظت سرمی  )pg/ml( IL-6کاهش معناداری را در

بیهوش شدند و سپس خونگیری از طریق قلب انجام شد.

گروههای آزمون  01میلیگرم بر کیلوگرم (51 ،)P=1/112

سرم خونها جدا شد و تا انجام مرحلۀ بعدی در فریزر 01

میلیگرم بر کیلوگرم ( 01 ،)P=1/100میلیگرم بر کیلوگرم

– درجۀ سانتیگراد نگهداری گردید .در مرحلۀ بعد سرم-

( )P=1/105و  01میلیگرم بر کیلوگرم ( )P=1/150در

های تهیه شده با کیت الیزای اختصاصی IL-6

مقایسه با گروه شاهد نشان داد.

) (Invitrogen Life Technologiesبرای تعیین
غلظت سرمی این سایتوکاین مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  :4تغییرات غلظت اینترلوکین  ) IL-6 ( 6در موشهاي درمان شده با دوزهاي مختلف عصارۀ
آبی میوۀ سنجد نسبت به گروه کنترل ( p<5/55اختالف با گروه کنترل)
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بحث
هدف این مطالعه بررسی عصارۀ سنجد بر غلظت
سرمی ( IL-6به عنوان یك مارکر واکنشهای التهابی) در
موشهای کوچك آزمایشگاهی بود.
این مطالعه توانست کاهش غلظت  IL-6در سرم
موشهایی که عصار Gسنجد را دریافت کرده بودند،
نسبت به کنترل نشان دهد .اما این غلظت در سرم گروه-
های موشی با دریافت دوزهای مختلف عصاره تفاوت
معناداری نداشت .لذا در طیف دوزی به کار رفته مقدار
عصارۀ دریافت شده بر شدت کاهش  IL-6در گروههای
مختلف نسبت به یکدیگر تأثیری نداشت (شکل  .)0میوۀ
سنجد با دارا بودن ترکیبات متعددی از جمله فالونوئیدها با
اثرات ضد التهاب ( )7به عنوان دارویی با اثرات ضد درد و
نیز با اثرات درمان بر بعضی بیماریهای التهابی گزارش
شده است (.)01
همچنین در یك مطالعه ( )05معلوم شد که عصارۀ
سنجد در درمان بیماران مبتال به استئوآرتریت ( )OAتأثیر
مثبت دارد .از آنجا که معلوم شده است ،یکی از علتهای
تخریب غضروف در بیماران مذکور  IL-6میباشد ()00
میتوان گفت یکی از اثرات عصاره بر بهبود بیماران مبتال
به  OAایجاد کاهش در غلظت  IL-6میباشد.
در مطالعهای اثر مهارکنندۀ عصارۀ سنجد بر آنزیمهای
مبدل اسید آراشیدونیك به پروستوگلندینها (آنزیم
 )COXمشاهده شد ( .)00پروستوگلندینها از مهمترین

لنفوسیتهای  Th17از زیر گروههای لنفوسیتهای
 Thاست که به دلیل تولید  IL-17به این نام خوانده می-
شوند .این سلولها نقش عمدهای در ایجاد بیماریهای
التهابی مانند آرتریت روماتوئید ،مالتیپل اسکلروزیس (-
 )MSو غیره ایفا میکنند IL-6 .نقش مهمی در تمایز این
لنفوسیتها از سلولهای TCD4 +ایفا میکند (.)07
دستۀ دیگری از لنفوسیتها به نام لنفوسیتهای T
تنظیمی ( )Tregهستند که با مهار فعالیت سلولهای Th
باعث ایجاد تولرانس و نیز جلوگیری از آغاز واکنش
های التهابی میشوند .تأثیر  IL-6بر روی این دسته از
لنفوسیتهای  Tجلوگیری از تمایز و مهار تولید آنها از
پریکرسرهای مربوطه میباشد (.)07
با این توضیح میتوان گفت عصارۀ سنجد با کاهش
 IL-6احتماالً تعادل فعال شدن  Th17و  Tregرا به نفع
مهار پاسخهای ایمنی و کاهش واکنش التهابی تغییر می-
دهد.
اضافه مینماید که تاکنون اثر مستقیم عصارۀ سنجد
بر لنفوسیتهای  Tتنظیمی به عنوان اصلیترین ردۀ سلولی
مهارگر پاسخهای ایمنی بررسی نشده است .میتوان با
بررسی اثر آن بر این ردۀ سلولی مکانیزمهای احتمالی
بیشتری از اثرات این عصاره را بر پاسخهای ایمنی روشن
کرد.

واسطهگرهای واکنش التهابی محسوب میشوند (.)02
از طرفی معلوم شده است که پروستوگلندین  E2با

نتیجهگیري

افزایش تولید  IL-6باعث تخریب مفاصل در بیماران مبتال

با توجه به نقش مهم  IL-6در واکنشهای التهابی و

به آرتریت روماتوئید می شود ( ،)06لذا میتوان علت

اثر عصارۀ سنجد بر این سایتوکاین میتوان گفت یکی از

احتمالی کاهش غلظت سرمی  IL-6را به مهار آنزیمهای

اثرات ضد التهابی عصارۀ سنجد ایجاد کاهش در غلظت

مولد پروستوگلندینها نسبت داد.

سرمی  IL-6میباشد.
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Abstract
Background and Objectives: The incidence of inflammatory
disease is increasing around the world. Conventional therapies
in patients with inflammatory diseases unable to cure
completely. However, recent studies have shown antiinflammatory effects of angustifolia aqueous extract. The IL6 cytokine level is increased in many inflammatory diseases
and is recognized as a marker for inflammatory diseases.
Therefore, this study aimed to evaluate the effect of
angustifolia aqueous extract on IL-6 serum levels in mice
receiving lipopolysaccharide of Brucella abortus.
Subjects and Methods: Twenty five mice were divided into
five equal groups. The control group did not receive the extract.
The four next groups intraperitoneally received the different
dose of 10, 20, 30 and 40 mg/kg of angustifolia aqueous extract
daily for four days. All groups intraperitoneally received 100 g
of lipopolysaccharide of Brucella abortus on the fourth day.
Blood samples were collected by cardiac puncture. The sera
were separated and kept frozen at −80°C and thawed shortly
before determination of IL-6 levels by the ELISA kit.
Results: Our results showed that serum concentrations of
IL -6 ( pg/ml) in groups receiving angustifolia aqueous extract
at dose of 10 mg/kg (P<0.05), 20 mg/kg (P = 0.o14), 30 mg/kg (P
=0.012) and 40 mg/kg (P=0.023) significantly decreased when
compared to control group (p <0.05).
Keywords:
Angustifolia
aqueous
Lipopolysaccharide of Brucella abortus.
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