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 راتييو تغ ديترشح اس زانيمغز گردو بر م يپوسته داخل ياثرات عصاره الکل يبررس

 نر ييصحرا يهادر موش يمعد وژنيرپرف -يسکميا بيبه دنبال آس يمعد ويداتياکس
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 رانيبجنورد، ا ،يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشک ،ييدارو اهانيو گ يعيطب يهافرآورده قاتيمرکز تحق -1

 رانيبجنورد، ا ،يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يو فارماکولوژ يولوژيزيگروه ف -2

 رانيبجنورد، ا ،يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -3

 رانيبجنورد، ا ،يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يولوژيگروه راد -4

  رانيکردستان، سنندج، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -5

 ده يچك
 يپوسته داخل يمطالعه اثرات عصاره الکل نيرو در انيباشد. از ايم يدانيو ضد اکس يخواص ضد التهاب يگردو دارا هدف:

نر  ييصحرا يهادر موش يمعد وژنيرپرف -يسکميا بيبه دنبال آس يمعد  ويداتياکس راتييو تغ ديترشح اس زانيمغزگردو بر م
 .شده است يبررس

 (،دست نخوردهشامل کنترل ) ييتا 10گروه  4به  ستارينر نژاد و ييسر موش صحرا 40 ،يمطالعه تجرب نيدر اها: و روش مواد
شدند. در  ميتقس mg/kg 50و mg/kg 20مغز گردو با دوز يپوسته داخل يمجدد، گروه عصاره الکل وژنيپرف -يسکميا بيگروه آس

 نينچو هم يبافت معد وليت د،يآلدئ يمالون د داز،يپراکس ونيگلوتات سموتاز،يد ديسوپر اکس ريمعده، مقاد دياس زانيهر گروه م
 .شد يريگاندازه يبافت راتييتغ

 سموتاز،يد ديسوپر اکس ميآنز تيمجدد موجب کاهش فعال وژنيپرف -يسکميحاضر نشان داد القا ا يمطالعه جينتا ها:يافته
 زانيمغز گردو، م يپوسته داخل يشد. درمان با عصاره اتانول ديآلدئ يمالون د شيمعده و افزا ديو اس وليت داز،يپراکس ونيگلوتات

را کاهش  وليو ت ديآلدئ يمالون د ريو مقاد شيافزا يرا به طور معنادار سموتازيد ديسوپر اکس ميآنز تيفعال زانيو م يمعد دياس
شد. تفاوت  يو سلول يبافت يمغز گردو باعث بازساز يپوسته داخل ينشان داد که عصاره اتانول زين يکيستوپاتولوژيه جيداد. نتا

 .دو دوز عصاره وجود نداشت نيب يداريمعن
شود و درمان يم ييصحرا يهامعده در موش بيباعث آس وژنيرپرف -يسکميپژوهش حاضر نشان داد که ا جينتا گيري:نتيجه

 .معده موثر واقع شود يسکمياز ا ياز عوارض ناش يريشگيتواند در پيمغز گردو م يپوسته داخل يبا عصاره اتانول
  

مالون  داز،يپراکس ونيگلوتات سموتاز،يد ديسوپر اکس وژن،يرپرف -يسکميا بيمغز گردو، آس يپوسته داخلهاي کليدي: واژه
 نر ييموش صحرا د،يترشح اس ول،يت د،يآلدئ يد

 

 مقدمه
مخاط دستگاه گوارش يکي از اجزاء مهم در دفاع در مقابل 

به علت  يموکوس معد کهينحو ، به[1] باشدياثرات مضر م
 يهايژگيآن، واجد و نيکوپروتئيگل يباال يمحتوا

 ينقش مهم کربناتيب يهاونيبوده که همراه با  يدانياکسيآنت
 وژنيپرف -يسکميا بيبه دنبال آس يدر محافظت مخاط معد

 (I/R) مجدد وژنيپرف -. آسيب ايسکمي[2]دارد  (I/R) جددم

شوك مانند  طيجراحي در شرا يهايکه اغلب در پاتولوژ

مخفي و  يهادر فتق ايهموراژي، سوختگي، تروما، عفونت و 
علت حائز  نيبه ا شوديفيبروزي ايجاد م يهايدر چسبندگ

 يتباف بيو آس يکه سبب بروز پاسخ التهاب باشدياهميت م
است که  ييهابافت نياز اول يکي. دستگاه گوارش [5] شوديم

از  يناش کيبه دنبال شوك هموراژ وژنيکاهش پرف ريتحت تأث
 [.3] رديگيخون قرار م انيکاهش جر

اط در توانايي مخ يمخاط معدي يک فاکتور اساس پرفيوژن
جهت مقاومت در مقابل اثرات مضر است و مشخص شده که 

 9/9/1400 تاريخ پذيرش: 27/7/1399تاريخ دريافت:    _Sh@yahoo.com1366F_         31513051-058 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 -ي آسيب القا شده بـا ايـسکميکنندهديفاکتورهاي اصلي تول
سازي نـوتروفيلي هاي آزاد اکسيژن و فعالرپرفيوژن، راديکال

 [.1] است
ها گشته و تيلوکوس يسازمنجر به فعال يسکميا

را  (ROS) يواکنش يژنياکس يهاشده گونهفعال يهالينوتروف
وده و اثر ب کيتوکس ،يژنيمشتقات اکس ني. اکننديترشح م

 ديها با توللينوتروف گر،يد ي. از سو[4]ها دارد مخرب بر بافت
در  تهابيالسيتوکين پيش کيکه  IL-1β مانند ييهانيتوکيس

 کننديبافت ايفا م بيفرايند التهاب است، نقش اصلي را در تخر
[6.] 

بافت که اکثراً مطالعه  کيولوژيب يهادانياکسيآنت انيم در
 يحاو ميآنز کيکه  (SOD) سموتازيد ديشده است، سوپر اکس

 يهابيدر مقابل آس يخط دفاع نياست، اول يمس و رو
کردن  هيفيو در دتوکس باشديم دياکسسوپر ونيشده با آن يانجيم

 يارهاياز مع گريد يکي. [7]هستند  مياندوژن سه يدهايپراکس
است که از  (MDA) ديآلده يد ليمالون و،يداتياسترس اکس

. شوديم يناش يديپيل ليروکسيپ يهاکاليشکسته شدن راد
 ،يمعد کيو توکس يعوامل محافظت نيعدم تعادل ب کي نيبنابرا

 [.6،8] گردديم يمنجر به التهاب حاد و نقص انسجام مخاط معد
به دنبال  يگوارش يهابيآس يباال وعيتوجه به ش با

 ياضاف ريمقاد ليمناسب، مهار تشک يروش درمان کي ،يسکميا
از  يادي. تعداد ز[9،10] باشديآزاد م يهاکاليراد
 التيبوتجمله  از يو صنعت يساختگ يهادانياکسيآنت
گاالت  ليتولوئن و پروپ يدوکسيه التيبوت ل،يانوزيدروکسيه

 حال،نيا . باشونديآزاد استفاده م يهاکاليراد يسازكپا يبرا
 جاديا يواسطهبه يساختگ يهادانياکسياستفاده از آنت

انجام  اطياحت بودنشان با نوژنزيو کارس يکبد يهابيآس
 ياهيشده است که بتوان از منابع گ ياديتالش ز ني. بنابراشوديم

 [.11]را استخراج کرد  هادانياکسيآنت يعيو طب
مغز آن از  است که به دليل غني بودن يماده مغز کي گردو،

ميزان کلسترول خون را پايين آورده  ،3 -اسيدهاي چرب امگا
 کنديو به حفاظت بدن در برابر امراض قلبي و سرطان کمک م

مغز گردو  يموجود در پوسته داخل نيآرژن ي. سطوح باال[12]
 شيبا افزا دياکسا کيتريو ن ليتبد دياکسا کيتريبه ن توانديم

محور  يرو بر ن،يهورمون آزادکننده گنادوتروپ يآزادساز
 ياثر گذاشته و آزادساز ضهيب زيپوفيه پوتاالموسيه

 [.13]دهد  شيها را افزاگنادوتروپ
ثابت شده است که، ژوگلون موجود در برگ  ،يامطالعه در

مؤثر در رابطه با مهار  يدرخت گردو به عنوان عامل ضد سرطان
در موش  ياروده ميبدخ اي ميخخوش يتومورها ليتشک

 تيبا خاص گرييد بي. اسکوآلن، ترک[14]باشد يم

 دهايپيشدن ل ديکه از پراکس باشديدر گردو م يدانياکسيآنت
 [.15] کنديم رييوگجل

نشان داد  2006و همکاران در سال  Kornsteiner مطالعه
از  ادييز ريمقاد يمغزها، دارا گريبا د سهيکه گردو در مقا

در برابر  يمناسب يبازدارنده تواننديبوده که م کيفنول باتيترک
 [.16]باشد  LDL ونيداسياکس

نشان داده شد که ترکيبات پيروگالول،  گريدر مطالعات د 
وانيليک اسيد، پروتوکاتئوچيک اسيد و اتيل گاالت از مشتقات 

گردو داراي باالترين خاصيت  مغز يفنلي موجود در پوسته داخل
. ترکيبات فنلي از اکسيداسيون ليپيدي و باشنديکسيداني مآنتي

دي آلدئيد که باعث  لونتوليد محصوالت اکسيداسيون مانند ما
و فساد مواد غذايي  ياهيتغيير بو، رنگ و کاهش ارزش تغذ

 [.17،18] ندينمايجلوگيري م شود،يم
موجود در گردو، داراي ساختاري مشابه با  يهاتواستروليف

داده،  شيرا افزا يمنيا ستميکلسترول هستند، عملکرد س
واع و سبب کاهش بروز ان دهنديکلسترول خون را کاهش م

مغز  ي. عصاره پوسته داخل[19] شوديها ماز سرطان يخاص
 اهشو در ک [20]بوده  عيوس يدانياکسيخواص آنت يگردو دارا

و  يعروق کرونر قلب و درمان امراض جلد يهايماريب
 نيپوپروتئيل شيسبب افزا نيچنهم باشد،يم ديفشارخون باال مف
با وزن  نيپوپروتئيو کاهش ل (HDL) باال يبا وزن مولکول

و  2نوع   ابتيگشته و در درمان د (LDL) نييپا يمولکول
 [.21] باشديعروق مؤثر م يريپذانعطاف شيافزا

 يراتييدر واقع همراه با تغ يمعد وژنيرپرف -يسکميا بيآس
 يپوسته داخل گر،يبوده و از طرف د ويداتياسترس اکس ستميدر س

 باشد،يپاسخ م نيدر کاهش ا يمؤثر باتيترک يمغز گردو حاو
صورت نگرفته  نهيزم نيدر ا ياتاکنون مطالعه کهنيبا توجه به ا

 ياثرات عصاره الکل نييتعاست لذا هدف از انجام مطالعه حاضر 
 راتييو تغ ديترشح اس زانيمغز گردو بر م يپوسته داخل

 وژنيرپرف -يسکميا بيبه دنبال آس يبافت معد ويداتياکس
 .باشديم ينر طراح ييصحرا يهادر موش يمعد

 
 هامواد و روش

با  ستاريسر موش صحرايي نر نژاد و 40در اين مطالعه از 
در شرايط دمايي گرم استفاده شد. حيوانات  200-250وزن 

ـ تاريکي درجه سانتي 22-20 ساعته  12گراد و دوره روشنايي 
و غذا خانه دانشکده پزشکي نگهداري شدند و آب در حيوان

 ياتقيطرح تحق نيها قرار داشت. انجام اآزادانه در اختيار آن
ا شـماره ب يخراسان شمال يتوسط دانشگاه علوم پزشک

کار با  يگرفت و تمـام اصول اخالق قرار دييمورد تأ 95پ934
طور تصادفي هشدند. حيوانات ب تيرعا يشگاهيآزما واناتيح
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 مياست تقس ييحراسر موش ص 10گروه که هر گروه شامل  4به 
 ديسوپر اکس ريمعده، مقاد دياس زانيشدند و در هر گروه م

بافت  وليو ت ديآلدئ يمالون د داز،يپراکس ونيگلوتات سموتاز،يد
 . [22]شد  يريگاندازه يمعد

 تحت مطالعه شامل: يهاگروه
 (intactگروه کنترل ) -1
به  واناتيمجدد: ح وژنيپرف -يسکميا بيگروه آس -2 

 24و سپس به مدت  يسکميا بيتحت آس قهيدق 30مدت 
فوق در  يهامجدد قرار گرفتند و شاخص وژنيساعت تحت پرف

 .ديگرد يابيها ارزآن
مغز گردو با دوز   يپوسته داخل يگروه عصاره الکل -3

mg/kg 20: و قبل از شروع  يسکميقبل از شروع ا قاًيدق
 mg/kg 20با دوز مغز گردو يمجدد، پوسته داخل وژنيپرف

 . ديگرد قيتزر يصورت داخل صفاقهب
مغز گردو با دوز  يپوسته داخل يگروه عصاره الکل -4

mg/kg50: وژنيو قبل از شروع پرف يسکميقبل از شروع ا قاًيدق 
صورت هب mg/kg 50با دوز مغز گردو يمجدد، پوسته داخل

 .[23] ديگرد قيتزر يداخل صفاق
 عصاره هيته ينحوه
مغز گردو خشک شده در  يگرم پوسته داخل 300 مقدار

تا پودر شود. پودر خشک شده را در الکل  ختهير يبرق ابيآس
مدت  نيا يو در ط ساندهيساعت خ 48به مدت حداکثر  96%
شود.  ريتبخ يبار ظرف تکان داده شده تا الکل به راحت نيچند

 به دست آمده را در لوله يسپس آن را صاف کرده و عصاره الکل
دور  4500با سرعت  وژيفيو در دستگاه سانتر ختهير شيآزما
قرار داده تا ذرات معلق در آن جدا  قهيدق 8به مدت  قهيبر دق

 يبه دست آمده در آون و در دما عيما وژيفيشود. بعد از سانتر
بماند.  يباق يظيغل رهيگراد قرار داده تا شيدرجه سانت 70

وزن مقدار ماده حل نشده  تارسوبات خشک شده را وزن نموده 
وزن ماده حل شده  ه،يو با کم نمودن از مقدار اول ديدست آهب

 . [23] ديمحاسبه گرد
 اجرا روش
 رپرفوژيون -ايجاد ايسکمي روش
هوش بي IPصورت ه( بmg/kg50) وپنتاليتوسط ت حيوان

داده و سپس پوست،  يدر خط وسط شکم يبرش طول کيشده، 
کنار زده شد. سپس شريان  ،يشکم يو عضالت و احشا ايفاس
هاي اطراف است از بافت ياز آئورت نزول ياکه شاخه اكيسل

و توسط يک کليپ ميکرواسکوالر مسدود  ديدقت ايزوله گردهب
د. سپس شريان به محل خود برگردانده و ناحيه برش داده يگرد

دقيقه ادامه  30طور موقت بخيه زده شد. انسداد به مدت هشده ب

و پس از اين مدت با الپاراتومي مجدد کليپ برداشته شده  افتي
 .[2]ساعت برقرار شد )رپرفوژيون(  24 و گردش خون به مدت

 ترشح شده دياس زانيم يريگاندازه
از خوردن غذا محروم  وانيح شيساعت قبل از آزما 24
 يهوشيآزاد به آب وجود داشت. بعد از ب يدسترس يشد ول

در دئودنوم، معده در  يسوراخ جاديشده و با ا يالپاراتوم وانيح
 معده از روش ديغلظت اس يريگاندازه يدسترس قرار گرفت. برا

washout ها، ابتدا نمونه هيته ياستفاده شد. برا قهيدق 15مدت هب
و  قيبه داخل معده تزر يولوژيزياز محلول سرم ف تريليليم 1

شد.  دهياز معده کش تريليليم 1 قه،يدق 15 انيپس از پا
 يدر دما يآورها، بالفاصله پس از جمعنمونه دياس يريگاندازه
صورت گرفت  يدست تراتوريو با استفاده از دستگاه ت شگاهيآزما

[24]. 
 وليت يريگاندازه

هموژن کرده و  KClبافت معده را وزن کرده، سپس با  ابتدا
شد.  فوژيسانتر rpm 1500با دور قهيدق 10به مدت  تينها در
,  وليت يريگاندازه ي)سوپرناتانت( برداشته، تا برا ييرو عيما

MDA  وSOD  ابتدا  وليت يريگاندازه ي. برا[25]استفاده شود
 50سپس  خته،ير شيدر لوله آزما سيبافر تر يسيس کي
. سپس دياز سوپر ناتانت برداشته و به آن اضافه گرد تريلکرويم

طول  و جذبش با اسپکتروفتومتر در ختهيهر نمونه در کوت ر
 20ها و بالنک به نمونه ت،يخوانده شد. در نها nm 412موج

بعد، دوباره جذب  قهيدق 15اضافه و  DTNBمحلول  تريکروليم
 شد. داشتدايخوانده و  اهنمونه هيبالنک و بق

 :ديمحاسبه گرد رياز فرمول ز وليت زانيم
Thiol (mM) = (A2-A1-B) * 1.07/0.05 *13.6 

 MDA يريگاندازه
از سوپرناتانت و دو  يسيس کي ,MDA يريگاندازه يبرا

و درِ  ختهيبزرگ ر يهادرون لوله TBAاز محلول  يسيس
ها به محکم بسته شد. سپس لوله ل،يو فو لميها را با پارافلوله

محلول به مدت  تينها در آب جوشانده شد. در قهيدق 45مدت 
در  ييرو عياو جذب م فوژيسانتر rpm 1500در دور قهيدق 10
nm 535 زانيخوانده شد و م MDA محاسبه  رياز فرمول ز
 :[26] ديگرد

MDA (mmol/g tissue) = ab/1.56*10^5S 
 دازيپراکس ونيو گلوتات سموتازيد ديسوپراکس يريگاندازه

 عيبافت معده در ما يدانياکسيآنت يهاميآنز نيا ريمقاد
مربوطه  يهاتيو طبق ک ELISAهموژن بافت معده به روش 

 .[7] ديگرد يبررس
 کيستوپاتولوژيه يابيارز
 يها جهت مطالعه و بررسنمونه يسازمنظور آماده به

 يمخاط يماکروسکوپ عهيها، از محل ضاآن کيستوپاتولوژيه
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 5سالم نمونه کوچک  هياز ناح يمعده به همراه بخش کوچک
جدا  شيکنترل و آزما يهامعده در گروه وارهياز د يمتريسانت

 ؛يريگو قالب يپاساژ بافت ون،يکساسيمراحل ف يشد و پس از ط
شد و به  هيدوار ته کروتوميم لهيوسهب يکرونيم 5مقاطع نازك 

. مقاطع ديگرد يزيآم( رنگH&E) نيو ائوز نيليروش هماتوکس
مطالعه،  Olympus CX41 نگيتوريمون ستميکمک سشده به هيته

 .ديگرد يبردارو عکس زيآنال
ها با توجه به ساختار طبقات نمونه کيستوپاتولوژيه زيآنال

 ،يغدد معد شياز نظر آرا يو سروز يعضالن رمخاط،يمخاط، ز
و  يطبقه مخاط بيتخر زانيم ،يزيخونر زانيعالئم اولسر و م

 در واحد سطح )در وسعت ياهيحاش يهاتراکم سلول يبررس زين
شمارش  يمعدتنه غدد  يانيمربع از بخش م متريليم 01/0

 .(انجام شد
 هاداده ليو تحل هيتجز

. دياستفاده گرد SPSS 15 افزاراز نرم يآمار زيآنال جهت
و  انيها در هر گروه بشاخص SEM ± Mean صورتهب جينتا

از آزمون  يکم يرهايمتغ عياز نرمال بودن توز نانيبه منظور اطم
 يهاسهيمقا ياستفاده شد. برا رنوفياسم -کولميوگروف

دنبال  ه( و بANOVAطرفه ) کي انسيوار زيچندگانه از آنال
استفاده شد. در همه  يتوک يبيو تست تعق LSDآن از آزمون 

 دار در نظر گرفته شد.يمعن >05/0Pمراحل، 
 اخالقي مالحظات

از زجر  يريو جلوگ يمالحظات اخالق تيمنظور رعا به
شده  هوشيب يها قبل از انجام اعمال جراحآن يتمام وانات،يح

ول مطرح شده راجع همه اص واناتيکار با ح نيشد در ح يو سع
 تهيشود و مجوز کم تيرعا يوانيح يهابه اخالق پژوهش

 يکار رو ي( برا95پ//934کد ) دانشگاه ياخالق پزشک
 يکار جهت حفظ اصول اخالق ي. در انتهاديها اخذ گردوانيح

  .کشته شد KCl يداخل قلب قيبا تزر وانيکار، ح
 

 نتایج
 يهادر گروه سموتازيد ديسوپر اکس ميسطح آنز راتييتغ

 يسکميدر گروه ا سموتازيد ديسوپر اکس ميآنز تيفعال. مختلف
داشت که معنادار بود  ينسبت به گروه کنترل کاهش قابل توجه

(042/0=P ،U/ml1/16±35/7هم .)درمان با عصاره  نيچن
 تيفعال شيسبب افزا لوگرميگرم بر کيليم 50 و دوز 20 دوز
در  کهشد  يسکمينسبت به گروه ا سموتازيد ديسوپر اکس ميآنز

 شيافزا نيا لوگرميگرم بر کيليم 20 گروه درمان شده با غلظت
در  ي( ولP، U/ml 12/439±55/227=253/0نبود ) معنادار

 شيافزا لوگرميگرم بر کيليم 50 گروه درمان شده با غلظت

شکل ( )P، U/ml 23/82±96/36=02/0معنادار مشاهده شد )
1.) 

 یمآنز یتمغز گردو بر فعال یپوسته داخل یالکل یرعصارهتاث. 1شکل 

 یدارا ییصحرا یموش هابافت معده ( در  SOD) یسموتازد یدسوپراکس

گروه کنترل، گروه ایسکمی )بدون درمان(، . القا شده  رپرفیوژن – یسکمیا

(.  kg/mg50( و گروه ایسکمی+پوسته)mg/kg 20گروه ایسکمی+پوسته )

* مقایسه گروه >P 0.05گزارش شد.  (Mean± SEM)ها به صورت داده

+ مقایسه گروه درمان با گروه >P 0.01و ) ایسکمی با گروه کنترل(

 ایسکمی(.

 
 يهادر گروه دازيپراکس ونيگلوتات ميسطح آنز راتييتغ

شود، يمشاهده م 2 شکل که در طورهمان. مختلف مورد مطالعه
نسبت به  يسکميدر گروه ا دازيپراکس ونيگلوتات ميآنز تيفعال

 ، P=001/0گروه کنترل کاهش معنادار داشت )

U/ml24/47±113/4 20( و در درمان با عصاره غلظت 
نسبت به گروه  GPX ميآنز تيفعال زانيم لوگرميگرم بر کيليم
 ,U/ml =3/0دار نبود )يکه معن ددهيکاهش نشان م يسکميا

P16/15±76/114 ) گرم يليم 50و در درمان با عصاره غلظت
 شيافزا يسکمينسبت به گروه ا ميآنز تيفعال زانيگرم ملويبر ک

( P،U/ml  31/065±140/52=54/0دار نبود )يمعن يول افتي
 (.2شکل )

 
مختلف مورد  يهادر گروه يمعد ديغلظت اس راتييتغ
شکل که در  يطورهمان ،يمعد ديبررسي غلظت اس در. مطالعه

در گروه  ديشود غلظت اسيمشاهده م 3
 يبود که بعد از القا meq/ml/15min  98/10±71/60کنترل

کاهش  meq/ml/15min 88/4±80/20مقدار به  نيا يسکميا
 .ا گروه کنترل داشت و معنادار بودب يکه تفاوت قابل توجه افتي
(045/0=Pو به ترت )گرم بر يليم 50 و 20 ب درمان با دوزي
داد که   شيافزا يسکميرا نسبت به گروه ا دياس زانيم لوگرم،يک

تفاوت معنادار داشت  يسکميبا گروه ا 50پوسته دوز 
(meq/ml/15min (49/32±25/106( ،001/0=Pول )ي 
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معنادار  يسکميبا ا سهيمقادر  20پوسته دوز 
شکل ( )meq/ml/15min (67/7±28/43( ،304/0=P)نشد

3) 

 
 یمآنز یتمغز گردو بر فعال یپوسته داخل یالکل یرعصارهتاث 2شکل 

 یدارا ییصحرا یموش ها بافت معده( در در GPX) یدازپراکس یونگلوتات

درمان( ، گروه کنترل، گروه ایسکمی )بدون  القا شده رپرفیوژن–یسکمیا

 kg/mg50) پوسته + ایسکمی ( و گروه mg/kg 20گروه ایسکمی+پوسته )

*   مقایسه >P 0.01گزارش شد. ) (Mean± SEM)ها به صورت (. داده

 گروه ایسکمی با گروه کنترل(

 
 ی(در گروه هاmEq/ml/15 min) یمعد یدغلظت اس ییراتتغ.  3شکل 

درمان(، گروه ایسکمی+پوسته گروه کنترل، گروه ایسکمی)بدون . مختلف

(mg/kg20(و گروه ایسکمی+پوسته )kg/mg50داده .) ها به صورت

(Mean± SEM) .0.05 (گزارش شد P< مقایسه گروه ایسکمی با گروه *

 +  مقایسه گروه درمان با گروه ایسکمی(>P 0.01و) کنترل(

 

مختلف مورد  يهادر گروه ديالدئ يمالون د زانيم راتييتغ
سطح مالون  شوديمشاهده م 4 شکلکه در  يطورهمان. مطالعه

 شيبا گروه کنترل افزا سهيدر مقا يسکميدر گروه ا ديآلدئ يد
( و P،mmol/g  1847/69±31325=03/0) معنادار داشت.

 20در گروه درمان با غلظت  ديآلدئ يسطح مالون د نيچنهم
( P،mmol/g  97/996±20225=002/0) لوگرميگرم بر کيليم

داشت. و در گروه  يکاهش معنادار يسکميبه گروه ا نسبت
 يسکمينسبت به گروه ا لوگرميگرم بر کيليم 50 درمان با غلظت

  P ،mmol/g=112/0معنادار نشده است. )داشت که  شيافزا
 (.4شکل (, )76/961±25900

سطح  ییراتمغز گردو  بر تغ یپوسته داخل یعصاره الکل یرتاث .4شکل 

-یسکمیا یدارا ییصحرا یموش ها بافت معدهدر در  آلدئیدیمالون د

گروه کنترل، گروه ایسکمی )بدون درمان(، گروه . القاء شده  یوژنرپرف

(. kg/mg50( و گروه ایسکمی+ پوسته)mg/kg20ایسکمی+پوسته )

* مقایسه گروه >P 0.05گزارش شد.)  (Mean± SEM)ها به صورت داده

+  مقایسه گروه درمان با گروه >P 0.01و ) ایسکمی با گروه کنترل(

 ایسکمی (

 . مختلف مورد مطالعه يهادر گروه وليسطح ت راتييتغ
 يداريمعن يراتييهاي مورد مطالعه تغنشان داد در گروه جينتا

مشاهده  5 که در نمودار يطورمشاهده شد. همان وليدر سطح ت
  mmolدر گروه کنترل ولي، سطح تLSDشود بر اساس تست يم
  mmolمقدار به نيا ،يسکميبود که بعد القا ا 7/4±64/51
 يو معنادار يهکه تفاوت قابل توج افتيکاهش  7/3±18/27

 20درمان با غلظت  نيچن(. همP=028/0با گروه کنترل داشت )
( و P،mmol 0003/3±93/8=007/0) لوگرميگرم بر کيليم

( P ،mmol794/2±46/11=002/0) لوگرميگرم بر کيليم 50
 .ديگرد يسکمينسبت به گروه ا وليت زانيدار ميسبب کاهش معن

 (  5شکل )
 يبافت کيستولوژيه يابيارز. کيستوپاتولوژيه يابيارز

ه نشان داد که در گروه کنترل بافت معده نرمال بود. بعد از معد
آميزي با رپرفيوژن معدي، رنگ -ايسکمي بيالقاي آس

معده در  وارهيغدد د بيي تخردهندههماتوکسيلين ائوزين نشان
 وارهيغدد د نيب يزيآستر مخاط و عالئم اولسر و خونر هيناح
 زانيدر گروه بدون درمان م يسکميا جادياست. به دنبال ا دهمع

 افتهيبه صورت قابل مالحظه کاهش  ياهيحاش يهاتراکم سلول
مختلف پوسته  يهاتحت درمان با دوز يهااست. در گروه

 يمشاهده نشد و بازساز يزيغز گردو اولسر و خونرم يداخل
شکل آستر مخاط مشاهده شد ) هيدر ناح ياهيحاش يهاسلول

6.) 
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سطح  ییراتمغز گردو بر تغ یپوسته داخل یاثرات عصاره الکل . 5شکل

القا  یوژنرپرف-یسکمیا یدارا ییصحرا یموش ها بافت معدهدر در  یولت

گروه ایسکمی )بدون درمان(، گروه ایسکمی+پوسته گروه کنترل، . شده

(mg/kg 20(و گروه ایسکمی+پوسته )kg/mg50 داده .) ها به صورت

(Mean± SEM)  (.0.05گزارش شد P<  50* مقایسه گروه درمان دوز 

+  مقایسه گروه >P 0.01میلی گرم بر کیلوگرم با گروه ایسکمی( و )

یلی گرم بر کیلوگرم با گروه م20ایسکمی با درمان و گروه درمان دوز

 ایسکمی(

 سطح واحد در ای حاشیه سلول های تراکم . 6شکل 

 مرز از نمونه کنترل؛ گروه در معده دیواره میکروسکوپی مقطع. 7شکل 

 معده دیواره غدد. است شده تهیه معده ای غده غیر و ای غده بخش بین

 اپیتلیوم. است مشهود معده دیواره غده ای بخش مخاط آستر ناحیه در

 H&E. باشد می شده شاخی مطبق سنگفرشی نوع از غده ای غیر بخش

× 400 

 

 تخریب ایسکمی؛ گروه در معده دیواره میکروسکوپی مقطع . 8شکل ت

 بین خونریزی و اولسر عالئم و مخاط آستر ناحیه در معده دیواره غدد

 H&E × 400. است مشهود معده دیواره از ناحیه این در غدد

 

 عصاره با درمان گروه در معده دیواره میکروسکوپی مقطع . 9شکل 

 معده دیواره غدد بازسازی درصد؛ 50 غلضت با مغزگردو داخلی پوسته

. مخاط آستر الیه در آنها منظم نسبتا آرایش و مخاط آستر ناحیه در
H&E × 400 

 

 گيريبحث و نتيجه
 ديسوپراکس ميآنز تيمطالعه حاضر نشان داد که فعال جينتا

و درمان با عصاره  افتيکاهش  يسکميدر گروه ا سموتازيد
 تيدر فعال يقابل توجه شيمغز گردو افزا يپوسته داخل ياتانول

گرم يليم 50کرد که درمان با دوز  جاديا سموتازيد ديسوپراکس
شد.  ميآنز زانيدر م يمعنادار شيگرم عصاره، باعث افزالويبر ک

 يهادهنده اختالل در سازوکارنشان SOD تيکاهش فعال
سلول  بيباعث آس ياست و به طور قابل توجه يمحافظت

 يسکميبر اثر گردو بر ا يمبن يگري. مطالعات د[26]شود يم
شده  يمطالعه حاضر بررس يهاافتهيها مطابق با ارگان ريسا

 يو همکاران اثر محافظت دمنشرا يمثال در  مطالعه ياست، برا
( موجود دياس کيو فنول ليليشده وان دي)فرم اکس دياس کيليوان
-يسکميا يرو بر اهانيگ ري)گردو( و سا juglans regia در

قرار  يمورد برس نر ييصحرا يهادر موش يقلب وژنيرپرف
 کيليمطالعه نشان داد که در گروه درمان با وان جيگرفت. نتا

 شيافزا GPX  ،SODها از جملهدانياکسينتآ زانيو م دياس
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در  نيچن. و هم[27]شود يبهتر م زين يو فانکشن قلب ابدييم
بر  يروغن گردو وحش ياثر مهار CHEN Mo-ran يمطالعه

در  پوکامپيه يادندانه روسيج يهاآپوپتوز سلول يرو
 قيقرار گرفت. بعد از تزر ينر مورد بررس ييصحرا يهاموش

 SOD روز سطح 9 بعد ،يوانيح يهابه مدل يشروغن گردو وح
که حاصل  يجيشد. و نتا يريگاندازه يسرم وليو سطح استراد

و سرم کاهش قابل مالحظه دارد  وليشد نشان داد سطح استراد
. و افتي شيبه صورت وابسته به دوز افزا SOD مينزآسطح 

وجود داشت. و  bax انيو کاهش ب bcl-2 انيب شيافزا نيچنهم
مشاهده  پوکامپيه يادندانه روسيج يهامهار آپوپتوز سلول

 يهاعصاره ريسا ريمربوط به تاث يگري. مطالعات د[28]شد 
 مورد SOD شيو افزا يمعد يسکميا يرو بر يدانياکسيآنت

آهنگرپور و  يمثال در مطالعه ياند. براقرار گرفته يبررس
 -يسکميا يچوبه( رو)زرد نيکروس يحفاظت همکاران اثر

 يسکمينر به دنبال القا ا ييصحرا يهادر موش يمعد وژنيرفرپ
شده  يبررس دازيپراکس ونيو گلوتات SOD يهاميآنز شيبا افزا

به صورت  نياست که نشان داده است اساس عملکرد کروس
 ونيو گلوتات SOD ديتول شيو افزا mRNA انيب شيافزا

 .[29]آزاد است  يهاکاليراد ديمهار تول قياز طر دازيپراکس
 يمطالعات مطرح شده و مطالعه جيبا توجه به نتا نيبنابرا

مشابه  يهابعد درمان با عصاره SODحاضر، نشان داده شده 
(، به علت Woody endocarpiumمغز گردو ) يپوسته داخل

به  و،يداتيدر برابر استرس اکس يدانياکسيآنت يميآنز تيفعال
 کند. يم دايپ يمعنادار شيافزا يصورت قابل توجه

 دياس زانيمطالعه، کاهش معنادار در م نيا جينتا گريد از
بدون درمان نسبت به  يمعد وژنيرپرف -يسکميمعده در گروه ا

 و 20 يبعد از درمان با دوزها گريد يگروه کنترل بود و از سو
مغز گردو  يپوسته داخل يعصاره اتانول لوگرميگرم بر کيليم 50

 نيا زانيدوز م رفتنو با باال  افتي شيافزا ديترشح اس زانيم
 نيا لوگرميگرم بر کيليم 50دوز  يشد و برا ترشيب زين شيافزا
 Tomasz يمشابه مطالعه افتهي نيمعنادار شده است. ا شيافزا

Brzozowskia ديترشح اس زانيو همکاران در مورد نقش و م 
اولسر  جاديا در يمعد وژنيرپرف -يسکميبه دنبال ا يمعد
نشان داده شد،  يافتيدر يجهيبه نت جهباشد که با تويم ،يمعد

معده،  ديترشح اس زانيم ،يمعد وژنيرپرف -يسکميبه دنبال ا
 ابديبه شدت کاهش م نيستاميه ديو تول يمعد شنيرکوليکروسيم
جوان انجام  ييصحرا يهاموش يکه رو گري. در مطالعه د[30]

مشخص شد که استرس  يکيستوپاتولوژيه يابيشد، در ارز
 يمخاط بيآس شرفتيطور وابسته به زمان باعث پ به ويداتياکس
 ابدييمعده کاهش م يدياس عيما زانيزمان مشوند و هميم يمعد

[31] . 

مطرح شده،  يحاضر و دو مطالعه يلعهمطا جينتا اساس بر
 يمجدد معد وژنيپرف -يسکميا جاديبه دنبال ا يمعد دياس انزيم

دنبال درمان با عصاره کند. که در مطالعه ما، به يم دايکاهش پ
 دايمعنادار پ شيافزا دياس زانيمغز گردو، م يپوسته داخل ياتانول

ملکرد ع يباعث بازساز هعصار نيا رسدينظر مهکند که بيم
 گردد. يم يو بهبود بافت يمعد ديمترشح اس يهاسلول
معنادار سطح  شيمطالعه حاضر افزا جياز نتا گريد يکي

نسبت به گروه کنترل نشان  يسکميدر گروه ا ديآلدئ يمالون د
مغز گردو کاهش  يپوسته داخل يعصاره اتانول قيداد که با تزر

گرم بر يليم 20درمان عصاره، دوز يهادوز نيو از ب ابدييم
 يآن را کاهش داده است. برخ زانيم يبه طور معنادار لوگرميک

ه است مطالعات همسو با مطالعه حاضر وجود دارد که نشان داد
 يخانواده باتيدارا بودن توکوفرول و ترک ليکه گردو به دل

 ديپيل ونيداسياز اکس ،يقو يدانيکسيو اثر آنت E نيتاميو
 نيپپس ،يگريد يدر مطالعه نيچن، هم[32]کند يم يريجلوگ

 ريو سا MDA زانيو م ديتول شموجود در گردو، باعث کاه
 ي. در مطالعه[33]شده است  يديپيل ونيداسيمحصوالت پراکس

با  گرييد بينشان داده شده است که اسکوآلن ترک يگريد
 بيترک نيدر گردو است که ا يدانياکسيآنت تيخاص

 دهايپيشدن ل دياست و از پراکس ژنيکننده موثر اکسخاموش
نشان داد  گريد قاتيتحق جين نتايچن. هم[15]کند يم رييجلوگ

ترکيبات پيروگالول، وانيليک اسيد، پروتوکاتئوچيک اسيد و اتيل 
گردو داراي باالترين  گاالت از مشتقات فنلي موجود در

آوري داني هستند. ترکيبات فنلي با جمعاکسيخاصيت آنتي
آوري اکسيژن منفرد، ي آزاد، دادن هيدروژن، جمعهاراديکال

يون ليپيدي و توليد محصوالت ها، از اکسيداسيون نشالته نمود
 .[17،18]کند يم يرياکسيداسيون مانند مالون دي آلدئيد جلوگ

 يدانياکسيآنت يهاعصاره ريبر اثر سا يمبن يگريد مطالعات
انجام شده است. به  MDAو کاهش  يمعد يسکميا يبر رو

 يبررس يبابونه بر دستگاه گوارش اهيگ يطور مثال اثرات محافظت
 بيبابونه بر آس يدروالکليعصاره ه يشده است. اثر حفاظت

 ييصحرا يهاعده القا شده توسط اتانول در موشم يمخاط
 يمطالعه بررس نيو همکاران انجام شد. در ا کيتوسط سم
 باعث %80اتانول  يخوراک زينشان داد که تجو يماکروسکوپ

شود و يم ييصحرا يهادر معده موش يمخاط عاتيضا ديتول
باعث کاهش  يبا عصاره بابونه به طور قابل توجه يدرمانشيپ

 يقابل توجه شيافزااز اتانول شد. اتانول باعث  يزخم معده ناش
که عصاره بابونه به طور  شوديافت ميدر سطح مالون دي آلدئيد 

 . [34] مالون دي آلدئيد را کاهش داد زانيم يريچشمگ
( که MF) نيريفيژکه مان ديبه اثبات رس يگريمطالعه د در

 ياست، اثرات ضد ترشح يعيسنتون طب ليگلوکوز کيدرواقع 
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معده دارد.  يهابرابر انواع مدل زخم در يقو يدانيو ضد اکس
و  MFبا  ،يسکميتحت ا واناتيمطالعه ح نيا در نيبنابرا

( تحت درمان قرار گرفتند. مطالعات OMPامپرازول )
 يخود را تا حد ياثرات محافظت MFنشان داد که  کيستيانمک

کند. به يم فايا PPAR-γ و Nrf2,HO-1 انيب کيتحر قياز طر
 يليدر دوز باال، خ ، خصوصاMFًاثر  ،يزيانگطور شگفت

 يرو يچندان ريامپرازول نشان داده شد اما تاث رياز تاث ترشيب
Nrf2 يومارکرهايب يرو يملکول جيرو نتانيا نداشت، و از 
با  MF يدانيشده، منعکس ساخت که، اثر ضد اکس يريگاندازه

کنار  در ون،يها و گلوتاتدانياکسيتوتال آنت تيظرف شيافزا
 MFقابل قضاوت است، به عالوه  MDAنرمال ساختن سطح 

کاهش  زيرا ن وژنيرپرف -يسکمياز ا يناش دياکسا کيتريسطح ن
داخل  نيچنداد و هم ننسبت به امپرازول نشا يبرتر ريداد که تاث

سنتاز  دياکسا کيتريصورت وابسته به دوز باعث کاهش نهسرم ب
 ني؛ بنابرا[35]نامنظم را کاهش داد  يهازوفرميا کهيحال شد در

 MDAعنوان کرد که  توانيالذکر ممطالعات فوق جيطبق نتا
د درمان با ، بع[4] يسلول يغشا يديپيل ونيداسيمحصول پراکس

مغز گردو، به  ياز جمله پوسته داخل يدانيساکينتآ يهاعصاره
 ياز سو .[35] ابدييکاهش معنادار م ،يسلول يبهبود غشا ليدل
در گروه  وليمطالعه حاضر نشان داد که سطح ت جينتا گر،يد
است و درمان  افتهينسبت به گروه کنترل کاهش معنادار  يسکميا

 وليت زانيگرم ملويگرم بر کيليم 50پوسته  يبا عصاره اتانول
و همکاران بر  Jie Cui يدر مطالعه نيچناست. هم افتهيکاهش 

 ويداتيدر مقابل استرس اکس دروژنيدهيسولف ياثر حفاظت يرو
 جادينشان داد که به دنبال ا يمعد وژنيرپرف -يسکميدر ا

ها دانتياکسيآنت ريبه همراه سا وليسطح ت وژنيرپرف -يسکميا
 . [36] ابدييکاهش م

نقش  وليو همکارانش نشان داد ت Stein H يمطالعه در
 يزيمعده در برابر خونر يمخاط بيدر حفاظت از آس يمهم
 جاديمطالعه بعد ا نيدارد. که در ا وژنيو رپرف يمعد ديشد

 هيکه به دنبال تخل افتيبه شدت کاهش  وليسطح ت يسکميا
 يطمخا بيآس ول،يمهار سنتز ت ايمعده  يمخاط وليت ييايميش

سبب  ،يخارج وليبا ت يريشگيو سپس پ ديگرد دتريمعده شد
 وژنيپرف -يسکمياز ا يناش يمحافظت در برابر عوارض مخاط

 .[37]مجدد شد 
مطالعه حاضر نشان داد  ،يکيستوپاتولوژيه يابياز نظر ارز 

 ياهيحاش يهاتراکم سلول زانيم ،يسکميا جاديکه به دنبال ا
اما در گروه درمان  ابدييکاهش م يمعد دياس يدهکننترشح

 بيآس يگريد ي. در مطالعهميسلول هست نيا يشاهد بازساز
 راتييغخون و ت انياز کاهش جر يناش يحاد مخاط معد

مجدد،  وژنيپرف -يسکميا بيآس يدر ط يخون معد زگردشير

 يسازگردش خون، فعال زيبه همراه اختالل عملکرد ر
شده است  دهيد يواکنش يژنياکس يهاهو گون يلينوتروف

و استرس  يمعد دينقش مهم اس يگري. در مطالعه د[21،38]
اولسر  جاديدر ا ،يمعد وژنيرپرف -يسکميدر ا وهايداتياکس
به  وژنيرپرف -يسکميا ني. بنابرا[8]قابل توجه است  يمعد

تام  تيآزاد و بر هم زدن تعادل ظرف يهاکاليراد ديواسطه تول
و کاهش  يبافت بيتخر شيبدن و معده، سبب افزا يدانياکسيآنت

 است.    دهيمختلف معده گرد يتعداد سلول در نواح
مغز گردو  يپوسته داخل يپژوهش اثر عصاره اتانول نيا در

(Woody endocarpiumبر م )راتييو تغ يمعد ديترشح اس زاني 
مورد  يمعد وژنيرپرف -يسکميبه دنبال ا يبافت معد ويداتياکس

حاضر نشان  يمطالعه يهاافتهي نيترقرار گرفت. مهم يبررس
مغز  يپوسته داخل يدهد که به دنبال درمان با عصاره اتانوليم

به طور قابل  SOD ميآنز تيفعال زانيو م يمعد دياس زانيگردو م
 کاهش زين MDA زانيکرد و م دايپ شيافزا يتوجه و معنادار

 يهاتراکم سلول زانيم يکيستوپاتولوژيه يابي. و در ارزافتي
 ني. که اافتي يبعد درمان بازساز يمعد ديمترشح اس ياهيحاش

پوسته  يعصاره اتانول يقو يدانياکسيتنآ اتاز اثر يحاک جينتا
است در  بهتر نيباشد. بنابرايمغز گردو م يپوسته داخل يداخل

و درمان  يعروق تياز جمله حما يسکميا يهادرمان ريکنار سا
در نظر گرفته شود  يسکميا يبرا يتيحما يدرمان ،يکيوتيبيآنت

زمان طور هم بهگزار ريدهنده و تاثاثرات بهبود ييتوانا يکه دارا
و حداقل  يدانياکسيو آنت يدانيمتعدد اکس يفاکتورها يرو بر

منحصر  يهايژگيخواص و و ليباشد و لذا به دل يعوارض جانب
از  يمغز گردو و عدم گزارش عوارض جد يفرد پوسته داخلهب

مبتال به اختالالت  مارانيدر ب يعامل درمان نيآن، استفاده از ا
 .شوديم شنهاديپ يمعد يسکمياز ا يناش يگوارش
 

 تشكر و قدردانی
 از تمامي کساني که به عنوان نمونه وارد اين پژوهش شده و

شود. اين موجبات انجام آن را فراهم کردند تقدير و تشکر مي
دانشگاه علوم  يو فناور قاتيطرح با حمايت مالي معاونت تحق

 .انجام گرفته است يپزشکي خراسان شمال
 

 مشاركت و نقش نویسندگان
مطالعه، مهسا  يو طراح دهي: ايو مسعود نظر يکشاورز هيزک

ها، داده يآور: جمعيزيو رضا عز ياريکارو ثروت  ،يکوثر
فرزانه  ج،ينتا ريو تفس زي: آناليکشاورز هيزک فر وبهنام يمرتض
را  جينتا سندگاني: نگارش نسخه اول مقاله. همه نويشاکر
 .د نمودندييمقاله را تا يينموده و نسخه نها يبررس
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Effects of ethanolic extract of woody endocarpium walnut 

on acid secretion and gastric oxidative changes following 
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Introduction: Walnut has anti-atherogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Walnut 

also contains many substances with strong neuroprotective properties, including vitamin E, folate, melatonin, 

flavonoids and polyphenolic compounds, which have strong anti-inflammatory and antioxidant properties. The aim 

of this study was to investigate the effects of ethanolic extract of woody endocarpium walnut on acid secretion and 

oxidative changes of the gastric tissue following ischemic-reperfusion injury in male rats. 

Materials and Methods: 40 male Wistar rats were divided into 4 groups (n = 10 in each group) control (intact), 

ischemia-reperfusion injury group, and ethanolic extract of woody endocarpium walnut (20 and 50 mg/kg). In each 

group, the amount of acid secretion, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, malondialdehyde, thiol and 

histological changes of gastric tissue were measured. 

Results: The results of the present study showed that ischemia-reperfusion induction decreased the activity of 

superoxide dismutase, glutathione peroxidase, thiol and gastric acid and increased malondialdehyde. Treatment with 

ethanolic extract of woody endocarpium walnut significantly increased the amount of acid secretion and superoxide 

dismutase activity and decreased the levels of malondialdehyde and thiol. In histopathological evaluation, the density 

of peripheral cells secreting gastric acid was restored after treatment. There was no significant difference between the 

two doses of the extract. 

Conclusion: The results of the present study showed that ischemia-reperfusion causes gastric damage in rats and 

treatment with ethanolic extract of woody endocarpium walnut can be effective in preventing complications of gastric 

ischemia. 

 

Keywords: Woody endocarpium of walnut, Ischemia-reperfusion injury, Superoxide dismutase, Glutathione 

peroxidase, Malondialdehyde, Thiol, Acid secretion, Male rat 
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