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چكيده
هدف :هدف اين مطالعه بررسي اثر حفاظت پرتويي مصرف خوراکي روزانه (به مدت يک هفته/يک ماه) و تک دوز عصاره چاي
سبز در برابر تابش پرتوهاي گاما در موش ميباشد.
مواد و روشها :اين پژوهش بر روي 60موش نر بالغ از نوع  Balb/cبا وزن  25تا  30گرم در  6گروه مساوي انجام گرفت .اين
گروهها شامل کنترل ،فقط تابشديده ،مصرف روزانه  200ميليگرم بر کيلوگرم عصاره چاي سبز به مدت يک هفته و بدون
تابشدهي ،تابشديده بعد مصرف يک هفتهاي  200ميليگرم بر کيلوگرم عصاره ،تابشدهي بعد از خوراندن  200ميليگرم بر کيلوگرم
عصاره چاي سبز به مدت يک ماه ،و تابشدهي بعد از  2ساعت پس از خوراندن  800ميليگرم برکيلوگرم عصاره چاي سبز ،بودند.
يافتهها :خوراندن عصاره چاي سبز قبل از تابشدهي به طور معناداري باعث کاهش تعداد  51%( MnPCEکاهش )P<0/001 ،و
 28%( MnNCEکاهش ،)P<0/05 ،و افزايش نسبت  12%( PCE/PCE+NCEافزايش )P<0/0001 ،نسبت به گروه فقط تابشديده
گرديد .درصد  DNA in tailو  apoptotic cometsبا مصرف خوراکي چاي سبز (متوالي يا يک دوز تنها) کاهش چشمگيري را نشان
داد (.)P<0/001
نتيجهگيري :مصرف خوراکي عصاره چاي سبز در هر دو حالت تک دوز و پيوسته خاصيت محافظ پرتويي معناداري داشت و
اين اثرات در حالت مصرف مداوم بيشتر از مصرف يکباره بود.
واژههاي کليدي :چاي سبز ،مواد محافظتکننده پرتويي ،آزمون بررسي ريز هستهها ،آزمون کامت ،سلولهاي مغز استخوان،
موشها

مقدمه
امروزه پرتوهاي يونيزهکننده کاربردهاي گستردهاي در
تشخيص و درمان بيماريها ايفا ميکنند ،به طوري که جايگاه
ضروري و حياتي در کاربردهاي پزشکي پيدا کردهاند .پرتوهاي
ايکس و گاما از انوع پرتوهاي فوتوني يونيزان بوده و در
تشخيص و درمان کاربرد گستردهاي دارند .از پرتوهاي گاما
کبالت 60-که انرژي آنها برابر با  1/17و  1/33مگاالکترون
ولت ميباشد ،معموالً در پرتودرماني خارجي و داخلي (براکي
تراپي) استفاده ميشود .استفاده از اين پرتوها عليرغم داشتن
فوايد مهم ،ميتواند باعث ايجاد آسيبهاي راديوبيولوژيکي نيز
شود [ .]2،1اين پرتوها در برهمکنش با بافت ،توليد
راديکالهاي آزاد نموده که ممکن است باعث شکست در
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رشتههاي  ،DNAو ايجاد آسيبهايي برگشتناپذير و مرگ
سلولي گردند [.]1
موادي که خاصيت آنتياکسيدان (جاروبگرهاي راديکال
آزاد) دارند در ترميم آسيبهاي سلولي کمککننده هستند
[ .]3،1تحقيقات زيادي براي يافتن محافظهاي پرتويي با
کمترين اثرات جانبي انجام شده است [ .]4،8در سالهاي اخير
عالقه به ترکيبات گياهي با اثرات محافظتکنندههاي پرتويي به
دليل اثربخشي باال و سميت پايينشان ،افزايش يافته است [.]4،9
در مطالعات قبل اثر محافظت پرتويي عصاره گياهان مختلف از
قبيل دانه انگور ،قهوه ،روغن کنجد ،و زردچوبه بررسي است
[ .]11،10،6،4چندين تحقيق محدود اثر حفاظتکنندگي پرتويي
چاي سبز را گزارش نمودهاند [ .]12،15و در اين مطالعات،
نشان داده شد که مصرف خوراکي چاي سبز به صورت تک دوز
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کومش
خوراکي يا پيوستهي روزانه ،قبل از تابشدهي باعث محافظت
پرتويي ميگردد.
در مطالعات پيشين ذکر شده ،مقايسهاي بين اثرات تک دوز
و روزانه چاي سبز به صورت خوراکي انجام نشده است.
بنابراين ،در مطالعه حاضر ،اثر حفاظتکنندگي پرتويي مصرف
خوراکي عصاره چاي سبز به صورت روزانه و در يک دوز تنها
در برابر تابش پرتوهاي گاما ،توسط آزمون بررسي ريزهستهها
) (Micronucleus assayو آزمون کامت قليايي (Alkaline
) comet assayبه ترتيب بر روي سلولهاي مغز استخوان و
خون محيطي موش بررسي و مقايسه شد.
مواد و روشها
حيوانات مورد آزمايش .اين پژوهش تجربي -کمي بر
روي 60موش در  6گروه مساوي انجام گرفت .موشهاي
سوري نر بالغ از نوع  Balb/cبا عمر  6تا  8هفته و وزن  25تا
 30گرم از موسسه پاستور خريداري شدند .اين موشها در
شرايط مناسبي در دماي  22 ±2درجه سانتيگراد و  12ساعت
روشنايي در شبانهروز ،نگهداري شده و غذاي استاندارد موش
و آب به طور آزادانه در اختيار آنها قرار داده شد .پروتکلهاي
کد
با
اخالق
کميته
توسط
آزمايشگاهي
" "MUBABOL.REC.1391.4و با شماره " "97000659در
دانشگاه علوم پزشکي بابل تاييد گرديد.
روش تهيه عصاره چاي سبز .تهيه عصاره چاي سبز طبق
روشي که در مقاله  Zhaoو همکاران [ ]12توضيح داده شد،
انجام گرديد .به طور خالصه ،برگهاي چاي سبز خريداري
شده از بازار محلي (نوع ( ،Camellia Sinensisخرد و در آب
مقطر در دماي  80درجه سانتيگراد به مدت  8ساعت (100
گرم چاي سبز با  1000ميليليتر آب مقطر استخراج شده) قرار
گرفتند .سپس با استفاده از سانتريفيوژ در  1000دور به مدت
 30دقيقه چرخانده شد .در مرحله بعد قسمت بااليي مايع به
دست آمده فيلتر شده و بر روي اواپراتور چرخشي
) (INGOS ،RVO 200A) (Rotary Evaperatorتبخير گرديد.
عصاره پودري تا زمان استفاده درون فريزر ( -18درجه
سانتيگراد) نگهداري شد .پودر به دست آمده جهت استفاده
خوراکي (به صورت گاواژ) براي موشها با نرمال سالين رقيق
گرديد.
آزمون بررسي ميزان فعاليت آنتياکسيدانهاي عصاره چاي
سبز با استفاده از دي فنيل پيکريل هيدرازيل ()DPPH
از آزمون  DPPH radial scavengingيا فعاليت اصالح
راديکالهاي آزاد ،به منظور بررسي ميزان آنتياکسيدانهاي
موجود در عصاره چاي سبز با استفاده از طيف سنجي به روشي
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که توسط  Cuendetو همکارانش بيان شده است [ ،]13استفاده
شد .عصاره چاي سبز با غلظت  1ميليگرم بر ميليليتر در
متانول تهيه شده و پنجاه ميکروليت از اين محلول به محلول 5
ميليليتر متانول و  %0/004از  DPPHاضافه شد .سپس به مدت
 30دقيقه در يک اتاق تاريک و در دماي اتاق ( 25-30درجه
سانتيگراد) نگهداري شد .از دستگاه طيفسنج نوري -فرابنفش
(برند شيمادزو مدل  ،UV-3600ساخت ژاپن) جهت بررسي و
ثبت درصد جذب محلول در مقايسه با طول موج  517نانومتر
(با ظرف خالي) استفاده شد .نتيجه آزمايش ،درصد مهار يا
درصد خنثيسازي فعاليت  DPPHرا به ميزان  66±5/1%در
غلظت  1ميليگرم بر ميليليتر نشان داد.
تابشدهي و گروههاي مورد آزمايش .موشها توسط
چشمه کبالت ،Teratron 780( 60-ساخت کشور کانادا) با
آهنگ دوز  54سانتيگري بر دقيقه با دوز تابشي برابر با  3گري
به کل بدن تحت تابش قرار گرفتند .تابش  3گري به دليل اينکه
در طي چند روز پس از تابشدهي به عنوان يک دوز غير کشنده
ميباشد و در عين حال تغييرات مرگ و مير سلول يا خسارت
در اندامهاي حساس به سرعت مشاهده ميشود ،انتخاب گرديد
[.]14
تعداد  60موش به صورت تصادفي در  6گروه مساوي (10
موش در هر گروه) طبقهبندي شدند .گروه اول (گروه کنترل):
موشهاي اين گروه به جاي عصاره چاي سبز ،آب خالص
دريافت کردند و تابشدهي نشدند .گروه دوم :عصاره چاي سبز
به ميزان  200ميليگرم بر کيلوگرم روزانه به مدت يک هفته به
حيوانات اين گروه به صورت خوراکي داده شد ولي تابشدهي
صورت نگرفت .گروه سوم :موشهاي اين گروه روزانه به مدت
يک هفته به جاي عصاره چاي سبز ،آب خالص دريافت کردند
و در انتهاي هفته با پرتوهاي گاما کبالت  60به اندازه  3گري
مورد تابشدهي قرار گرفتند .گروه چهارم :موشهاي اين گروه
بعد از خوردن عصاره چاي سبز به مدت يک هفته (روزانه 200
ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش) ،در انتهاي هفته مورد
تابشدهي ( 3گري -کبالت  )60قرار گرفتند .گروه پنجم :در
اين گروه موشها بعد از خوراندن عصاره چاي سبز به مدت
يک ماه (روزانه  200ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش)،
تابشدهي شدند .گروه ششم :به موشهاي اين گروه ،عصاره
چاي سبز به ميزان  800ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش
خورانده شد و بعد از  2ساعت تحت تابشدهي قرار گرفتند.
غلظت  200ميليگرم بر کيلوگرم بنابر مطالعه  Huو
همکارانش [ ]15که در يک مقاله مروري نشان دادهاند که
مصرف حدود  9الي  10گرم از برگ چاي سبز در انسان بيخطر
ميباشد ،انتخاب شد .همچنين مقاالت ديگري نيز از اين غلظت

کوروش صابر و همکاران

حفاظت پرتويي چاي سبز

نتايج
تاثيرتابش گاما بر سلولهاي مغز استخوان و خون محيطي
موش .در گروهي که تابشدهي تنها (بدون مصرف عصاره)
توسط پرتوهاي گاما به ميزان  3گري انجام شده بود ،افزايش
معناداري در ميزان  MnPCEو MnNCEها نسبت به گروه
کنترل ،مشاهده گرديد ( .)P<0/00001اين افزايش در تعداد
ريزهستههاي  PCEنسبت به سلولهاي  NCEبيشتر بود.
همچنين نسبت  PCE/PCE+NCEدر اين گروه ،به طور
معناداري نسبت به گروه کنترل کاهش يافت (.)P<0/00001
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بر روي موشها به صورت روزانه استفاده نمودهاند [.]16،18
در مطالعه حاضر ،از غلظت  800ميليگرم بر کيلوگرم به صورت
تک دوز خوراکي در موشها مورد استفاده قرار گرفته و هيچ
اثر سميتي از آن بر روي موشها گزارش نشده است [.]20،19
همچنين در مطالعهاي ديگر [ ]21که غلظتهاي مختلف از چاي
سبز را به منظور بررسي اثر سميتي بر روي موش مورد آزمايش
قرار داده بود ،تا غلظت  2500ميليگرم بر کيلوگرم ،هيچگونه
اثر سميتي روي موش گزارش نشده است.
آزمون بررسي ريزهستهها .آزمون بررسي ريزهستهها بر
روي سلولهاي اريتروسيت مغز استخوان موش به روش توضيح
داده شده در پژوهش  Krishnaو همکاران انجام گرديد [.]14
به طور خالصه ،مغز استخوان خارج شده به صورت
سوسپانسيون درآمده و همراه با سرم جنين گاوي Fetal
) bovine serum (FBSدرون سانتريفيوژ قرار داده شد .سلولها
با عمل سانتريفيوژ با سرعت  1000دور بر دقيقه براي  10دقيقه
در دماي  4درجه سانتيگراد به دست آمدند .اسميرهاي
) (Smearsمغز استخوان آماده شده ،به صورت اساليد درآمده
و در دماي اتاق قرار داده شدند .اين اسميرها توسط ماده
 May-Greunwald/Giesmaپس از  24ساعت خشک شدن
در هواي آزاد رنگآميزي شدند .در اين آزمون ،با روش
رنگآميزيPCE ،ها به رنگ آبيNCE ،ها به رنگ نارنجي و
هسته سلول به رنگ بنفش ديده ميشود .براي هر گروه از
حيوانات PCE 8000 ،به منظور تعيين درصد MnPCEها و
MnNCEها در نظر گرفته شد .از نرمافزار ( ImageJنسخه ،1/8
موسسه ملي سالمت آمريکا) جهت شمارش تعداد سلولها و
تعيين درصد متغيرها و همچنين محاسبه نسبت
 PCE/PCE+NCEبه منظور تعيين اثرات پرتويي با و بدون
مصرف عصاره چاي سبز در هر گروه استفاده گرديد.
پس از  24ساعت از تابشدهي موشهاي هر گروه با
ترکيب داروهاي کتامين و زايالزين به ترتيب برابر با  100و 10
ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش به صورت تزريق وريدي
بيهوش شده و با روش جابهجايي ستون مهرههاي گردني و
قطع نخاع کشته شدند [ .]4هر دو ران براي آزمون بررسي
ريزهستهها از بدن موش خارج شدند .همچنين حدود 200
ميکروليتر خون قبل از قرباني نمودن موش از سلولهاي محيطي
بدن از دم موش 2 ،و  24ساعت پس از تابشدهي براي بررسي
در آزمون آلکالين کامت جمعآوري شد .خونهاي جمعآوري
شده با کمک ماده ضد انعقاد در يخچال تا زمان بررسي نگهداري
گرديدند.
آزمون آلکالين کامت .روش انجام آزمون آلکالين کامت
براي بررسي آسيبهاي  DNAدر سلولهاي لنفوسيت خون

محيطي با کمک مطالعه  Kumarو همکارانش صورت پذيرفت
[ .]22به طور خالصه ،حدود  5000سلول خوني در آگاروز
( )0/%7با دماي ذوب پايين به صورت سوسپانسيون حل شد.
سپس اين سلولها بر روي اساليدهايي که يک اليه از آگاروز
( )1%با دماي ذوب متوسط بر روي آنها ،اليه نشاني و فريز
شده ،به صورت يک اليه قرار داده شدند .اساليدها با استفاده
از محلول اتانول  %70در مدت زمان  15دقيقه ثابت و سپس بر
روي يک صفحه داغ ،خشک شدند .براي تعيين ميزان DNA
آسيبديده ،اساليدها به مدت  10دقيقه با يديد پروپيديم (25
ميليگرم در ميليليتر) رنگآميزي گرديدند و با استفاده از
ميکروسکوپ فلورسنت خودکار ( Metafer 4متاسيستم ،آلمان)
با  203برابر بزرگنمايي ،مورد مشاهده قرار گرفتند .ماژول
 MetaCyteبراي آناليز دنبالههاي  DNAاستفاده شد.
پارامترهاي مربوط به حداقل  1000هستهي اسکن شده محاسبه
و درصد DNA in tailبراي اندازهگيري مقدار  DNAمهاجرت
کرده محاسبه شد .براي اندازهگيري درصدهاي متغير apoptotic
 ،cometsکامتهايي که بيش از  DNA 60%در دم داشتند به
عنوان  apoptotic cometsطبقهبندي شدند .درصدهاي DNA
 in tailو  apoptotic cometsدر زمانهاي  2و  24ساعت پس
از تابش گاما محاسبه شدند.
آناليز آماري .دادههاي جمعآوري شده به صورت ميانگين
و خطاي معيار ارائه شدهاند .آناليز آماري با استفاده از نرمافزار
( SPSS 16شرکت  ،IBMاياالت متحده آمريکا) انجام شد.
آزمون آناليز واريانس ( )one-way ANOVAو Turkey's
 HSDبراي مقايسه دادههاي مربوط به متغيرهاي آزمون
ريزهسته شامل ميزان  MnPCEو  MnNCEو نسبت
 PCE/PCE+NCEو همچنين متغيرهاي آزمون کامت قليايي
شامل درصد  DNA in tailو  apoptotic cometsدر گروههاي
مختلف مورد استفاده قرار گرفتند .مقادير  P-valueکمتر از
 0/05به عنوان شاخص تفاوت معنادار بين گروههاي مورد
بررسي در نظر گرفته شد.
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تاثير تابشدهي به همراه مصرف روزانه عصاره چاي سبز
به مدت يک ماه بر روي سلولهاي مغز استخوان و خون
محيطي موش .خوراندن عصاره چاي سبز به مدت يک ماه (قبل
از تابشدهي) باعث کاهش تعداد MnPCEها ( )P<0/0001و
MnNCEها ( )P<0/03و افزايش در نسبت
 )P<0/0001( PCE/PCE+NCEدر مقايسه با گروه فقط
تابشدهي شده گرديد (جدول  .)1همچنين در اين گروه کاهش
درصد  DNA in tailو  apoptotic cometدر مقايسه با گروه
تابشدهي به همراه داشته است ( .)P<0/0001نتايج دقيقتر در
شکلهاي  1و  2قابل مشاهده است.
تاثير تابشدهي به همراه مصرف روزانه عصاره چاي سبز
يکبار  2ساعت قبل از تابشدهي بر روي سلولهاي مغز
استخوان موش .مصرف تک دوز خوراکي عصاره چاي سبز
( 800ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش) دو ساعت قبل از
تابشدهي باعث کاهش مقدار MnPCEها ( )P<0/0001و
MnNCEها ( )P<0/03و افزايش در نسبت
 )P<0/0001( PCE/PCE+NCEدر مقايسه با گروه فقط
تابشدهي گرديد (جدول .)1طبق شکلهاي  1و ،2درصد
 DNA in tailو  2 ،apoptotic cometساعت و  24ساعت پس
از تابشدهي در اين گروه در مقايسه با گروه تابشدهي کاهش
چشمگيري داشته است (.)P<0/01
با توجه به شکل  ،4اثرات محافظت پرتويي در گروهي که
مصرف يکباره عصاره چاي سبز داشتند در مقايسه با گروههايي
که مصرف پيوسته داشتند (يک هفته/ماه) ،در اکثر پارامترهاي
مورد بررسي هم براي سلولهاي مغز استخوان و هم براي
سولهاي خون محيطي ،کمتر بود.

جزييات نتايج در جدول  1آورده شد .نتايج آزمون کامت قليايي
نشاندهنده افزايش شديد در مقدار درصد DNA in tailو
 apoptotic cometدر  2و  24ساعت پس از تابشدهي در
مقايسه با گروه کنترل بود (( )P<0/001شکلهاي  1و .)2در
شکل  3نمونههايي از تصاوير آزمون کامت قليايي نشان داده
شد.
تاثير عصاره چاي سبز بر روي سلولهاي مغز استخوان و
خون محيطي موش بدون تابشدهي .مصرف خوراکي روزانه
عصاره چاي سبز به مقدار  200ميليگرم بر کيلوگرم به مدت
يک هفته ،بدون تابشدهي باعث ايجاد تغييرات معنادار در
 MnNCE ،MnPCEو نسبت  PCE/PCE+NCEدر مقايسه با
گروه کنترل نشد ( جدول  .)1همچنين درصدهاي DNA in tail
و  apoptotic cometsنيز نشاندهنده عدم سميت مصرف روزانه
عصاره چاي سبز بر روي سلولهاي خون محيطي بود
(شکلهاي  1و .)2
تاثير تابشدهي به همراه مصرف روزانه عصاره چاي سبز
به مدت يک هفته بر روي سلولهاي مغز استخوان و خون
محيطي موش .مصرف خوراکي عصاره چاي سبز به طور روزانه
به مدت يک هفته قبل از تابشدهي باعث کاهش تعداد
MnPCEها ( )P<0/0001و MnNCEها ( )P<0/03و
افزايش در نسبت  )P<0/0001( PCE/PCE+NCEدر مقايسه
با گروه تابشدهي شده بدون مصرف عصاره چاي سبز ،شده
است (جدول .)1طبق شکلهاي  1و ،2مصرف چاي سبز باعث
کاهش درصد  DNA in tailو  apoptotic cometدر مقايسه با
گروه تابشدهي گرديد (.)P<0/001

نوع گروه

گروه

تعداد  MnNCEها به ازای تعداد  MnPCEها به ازای
 1000سلول PCE
 1000سلول PCE

 1کنترل

3/0±32/53

4/0±60/57

PCE/PCE+NCE %

52/0±29/83

 2عصاره چای سبز به تنهایی

3/0±22/41

4/0±77/61

51/0±94/85

 3تابش دهی به تنهایی

7/1±28/#06

19/1±47/#81

37/1±70/#07

6/0±24/68

47/1±02/06

 4عصاره چای سبز (روزانه به مدت یک هفته)+تابش دهی

*

4/0±42/29

 5عصاره چای سبز (روزانه به مدت یک ماه)+تابش دهی

*

3/0±93/31

 6عصاره چای سبز (دو ساعت قبل از تابش دهی)+تابش دهی

*

5/0±69/36

*

6/0±12/74

*

9/0±45/77

*

*
*

*

48/0±12/95
42/0±31/76

MnPCE= Micro-nucleated polychromatic erythrocytes; MnNCE= Micro-nucleated normochromic erythrocytes
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جدول  -1مقادیر میانگین به همراه انحراف معیار  MnNCE ،MnPCEو نسبت  PCE/PCE+NCEدر گروههای مختلف موش مورد آزمایش در این
تحقیق .عالمت  #نشاندهنده وجود اختالف معنادار با گروه کنترل .عالمت * نشاندهنده اختالف معنادار گروه ها با گروه تابش دهی به تنهایی.
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شکل  .1مقایسه درصد  DNA in tailدر گروههای مختلف مورد بررسی  2ساعت ( )2hو  24ساعت ( )24hبعد از تابش دهی .ارتفاع نمودارها ،مقدار میانگین
و انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شدهاند .عالمت * نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروهها در  2ساعت میباشد (،)P<0/001
عالمت  #نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروهها در  24میباشد ( P<0/001و عالمت  Oنشان دهنده معناداری اختالف در بین دو گروه میباشد
( :Control .)P<0/001گروه کنترل :GT .گروه مصرف کننده عصاره چای سبز بدون تابش دهی :IR .گروه تابش دهی شده به تنهایی :IR+GT (2h) .تابش
دهی بعد از مصرف یک دوز تنها از عصاره چای سبز  2ساعت قبل از تابش دهی :IR+GT (7d) .تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت
هفت روز :IR+GT (30d) .تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت سی روز.
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شکل  -2مقایسه درصد  Apoptotic cometدر گروههای مختلف مورد بررسی  2ساعت ( )2hو  24ساعت ( )24hبعد از تابش دهی .ارتفاع نمودارها مقدار
میانگین و انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شدهاند .عالمت * نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروهها در  2ساعت میباشد
( ،)P<0/001عالمت  #نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروهها در  24میباشد ( )P<0/001و عالمت  Oنشان دهنده معناداری اختالف در بین دو
گروه میباشد ( :Control .)P<0/001گروه کنترل :GT .گروه مصرف کننده عصاره چای سبز بدون تابش دهی :IR .گروه تابش دهی شده به تنهاییIR+GT .
) :(2hتابش دهی بعد از مصرف یک دوز تنها از عصاره چای سبز  2ساعت قبل از تابش دهی :IR+GT (7d) .تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز
به مدت هفت روز :IR+GT (30d) .تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت سی روز.
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شکل  .3نمونه هایی از تصاویر آزمون کامت قلیایی  )aگروه کنترل  )bگروه کنترل  )cگروه تابشدیده تنها
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شکل  .4مقایسه درصد متغیرهای مختلف رادیوبیولوژیکی در گروههای مصرف کننده عصاره چای سبز به همراه تابش دهی (مصرف روزانه به مدت یک هفته/ماه
و مصرف یک دوز تنها  2ساعت قبل از تابش دهی ) .ارتفاع نمودارها مقدار میانگین و انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شدهاند .عالمت *
نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروهها میباشد ( :IR+GT (2h) .)P<0/05تابش دهی بعد از مصرف یک دوز تنها از عصاره چای سبز  2ساعت قبل
از تابش دهی :IR+GT (7d).تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت هفت روز :IR+GT (30d) .تابش دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای
سبز به مدت سی روز.

بحث و نتيجهگيری
در تحقيقات گذشته خاصيت محافظ پرتويي عصاره چاي
سبز به صورت تک دوز خوراکي و چندين روز قبل از
تابشدهي مورد تاييد قرار گرفته است [ .]24،23اما اين
روشهاي مصرف عصاره چاي سبز با يکديگر مقايسه نشدهاند.
بدين ترتيب ،در مطالعه حاضر ،اثر محفاظت پرتويي عصاره
چاي سبز به صورت خوراکي (تک دوز و متوالي) بر روي
سلولهاي موش در مقابل پرتوهاي گاما مورد بررسي و مقايسه
قرار گرفت .خاصيت آنتياکسيداني محتواي پليفنولي و
کاتچيني عصاره چاي سبز در تابشدهي با پرتوهاي گاما اثبات
شده است [ .]25به دليل آسان بودن روش خوراکي نسبت به
تزريقي اين روش انتخاب گرديد ،تا بتوان در تحقيقات آينده
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دارويي ،محافظ پرتويي با منشا عصارههاي گياهي توليد نموده
و از آن به صورت خوراکي استفاده نمود .همچنين نشان داده
شده است که مصرف عصاره چاي سبز به صورت خوراکي باعث
افزايش ميزان آنتياکسيدانها مربوط به چاي سبز در جريان
خون ميشود [.]26
از آنجايي که ميزان حساسيت سلولهاي  PCEدر مقابل
پرتوهاي يونيزان نسبت به سلولهاي  NCEبيشتر است [،]1
تغييرات ايجاد شده در آنها طبق نتايج مطالعهي حاضر بيشتر
بود .در حالت کلي ،طبق نتايج اين تحقيق ،تعداد MnPCEها و
MnNCEها کاهش و نسبت  PCE/PCE+NCEافزايش
معناداري را هنگام تابشدهي با مصرف عصاره چاي سبز نسبت
به گروهي که اين عصاره را مصرف نکردهاند (تابشدهي تنها)،

کوروش صابر و همکاران

حفاظت پرتويي چاي سبز
نشان داد .نتايج حاصله ،با يافتههاي ساير محققين که اثرات
حفاظت پرتويي چاي سبز به صورتهاي مختلف در نمونههاي
حيواني بررسي نمودهاند ،مطابقت دارد [.]14-26،12
در مطالعهاي توسط  Leeو همکارانش [ ]27دوزي برابر با
 1000ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش  24ساعت قبل از
تابشدهي به موشها تزريق شد .آنها نشان دادند که عصاره
پليفنولي چاي سبز باعث اثر حفاظتکنندگي پرتويي در
سلولهاي روده (کاهش آسيبها تا  ،)%15کلونيهاي طحال
(افزايش بقا تا  4برابر) و بقاي سلولي (تا  10برابر) ميشوند.
همچنين  Kumarو همکارانش [ ]22اثرات حفاظتي عصاره
چاي سبز که به مدت  3روز قبل از قرار گرفتن در معرض
پرتودرماني به موشها خورانده شده بود ،در سلولهاي خوني
آنها اثبات کردند .بر طبق مطالعات آنها پليفنولهاي چاي
سبز باعث کاهش آسيبهاي اکسيداتيو پرتوي و آپوپتوز به
ترتيب با کمک بازيابي وضعيت ردوکس از طريق مسير Nrf2-
 ERKو کاهش بيان  Baxميشوند [.]22
در تحقيقات ديگر که اثر عصاره چاي سبز بر روي
نمونههاي خون انساني و آنزيمهاي نمونههاي حيواني بررسي
شد ،نيز تاييدکننده اثر حفاظتي اين عصاره بود .به عنوان مثال،
داوري و همکارانش [ ]28اثرات عصاره چاي سبز بر روي
نمونههاي خوني  5فرد سالم که تحت تابشدهي با پرتوهاي
گاما کبالت 200( 60-سانتيگري) قرار گرفته بود ،مورد بررسي
قرار دادند .طبق نتايج آنها مصرف  4گرم عصاره چاي سبز به
مدت  5روز باعث کاهش چشمگير ريزهستهها در لنفوسيتهاي
خوني گرديد .همچنين اثر محافظ پرتويي عصاره چاي سبز 3
ساعت بعد از مصرف خوراکي آن ،بيشترين مقدار بود .در
مطالعهاي ديگري توسط  Dasو همکارانش [ ،]29اثر
پليفنولها و اپيکاتچين چاي بر روي آنزيمهاي کبدي ،کبد و
بيضه موشها که تحت تابش  5گري از پرتوهاي گاماي کبالت-
 60قرار گرفته بودند ،مورد بررسي قرار گرفت .در اين تحقيق
اپيکاتچين به ميزان  100ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن موش
به مدت  3روز قبل از تابشدهي به آنها خورانده شد و بعد از
 24ساعت از تابشدهي آنزيمهاي کبدي ،بافت بيضه و کبد
موشها مورد بررسي قرار گرفتند .بر اساس نتايج اين تحقيق،
مصرف  3روزه اپيکاتچين موجود در چاي سبز به طور
چشمگيري آسيبهاي پرتو گاما را کاهش [.]29
عصاره چاي سبز با داشتن طيف وسيعي از آنتياکسيدانها
که در اين تحقيق ميزان فعاليت آنتياکسيداني اين عصاره در
جاروب نمودن راديکالهاي آزاد  O2 -و  H2O2با استفاده از
آزمون  DPPHمورد بررسي قرار گرفت .همچنين در مطالعات
قبلي نشان داده شده است که فعاليت آنتياکسيداني چاي سبز
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در غلظتهاي يکسان بيشتر از عصاره گياهاني نظير
،Punica granatum ،Phyllanthus emblica L.
 ،Ginko biloba ،Cinnamomum cassiaچاي اوالنگ ،چاي
سياه و چاي سرخ يا  Aspalathus linearisميباشد .همچنين
از طرف ديگر نشان داده شد که فعاليت آنتياکسيداني چاي سبز
کمتر از اسيد اسکوربيک خالص در غلظت يکسان ميباشد
[ .]30هدف از بررسي فعاليت آنتياکسيداني عصاره چاي سبز
در اين تحقيق ،اطمينان از صحيح بودن روش استخراج عصاره
چاي سبز و اطمينان از فعاليت آنتياکسيداني عصاره ساخته شده
ميباشد .در مطالعه حاضر ميزان فعاليت آنتياکسيداني چاي سبز
ارزيابي نشد ،چرا که اين امر در تحقيقات قبلي مورد بررسي
قرار گرفته است [ .]31،33همچنين نشان داده شد که مقدار
فعاليت آنتياکسيداني چاي سبز در  ،DPPHهمبستگي قوياي
با ميزان کل فنولها در عصاره دارد [.]31
مصرف چاي سبز هم به صورت تزريقي بر روي موش و
هم به صورت خوراکي بر روي موش و انسان مورد بررسي قرار
گرفته است [ ]24-19،26و نشان داده شد که مصرف خوراکي
چاي سبز نيز غلظت مواد موثر چاي سبز را در خون افزايش
ميدهد [ .]19به دليل آسان بودن مصرف خوراکي چاي سبز،
در اين تحقيق اين روش مصرف (طوالني مدت يا يک مرتبه
قبل از تابشدهي) مورد بررسي قرار گرفت .طبق نتايج مطالعه
حاضر ،اختالف معناداري در پارامترهاي ارزيابي شده بين
مصرف متوالي چاي سبز در  7و  30روز پيدا نشد .دليل اين
موضوع ميتواند ناشي از جذب مشابه عوامل مؤثر عصاره چاي
سبز در روشهاي مصرف روزانه ذکر شده باشد ،زيرا ثابت شد
که فعاليت آنتياکسيداني موجود در خون حاصل از عصاره چاي
سبز پس از يک هفته مصرف خوراکي در موشها به حداکثر
خود ميرسد [.]34
استفاده از عصاره چاي سبز به عنوان محافظ پرتويي به
صورت تک دوز و مصرف متوالي خوراکي ميتواند اثرات تابش
گاما را بر روي مغز استخوان موش و سلولهاي خوني به
صورت معناداري بکاهد .طبق يافتههاي مطالعهي حاضر ،تأثير
مصرف مداوم (يک هفته يا يک ماه قبل از تابشدهي) با غلظت
 200ميليگرم بر کيلوگرم نسبت به تک دوز  800ميليگرم بر
کيلوگرم قبل از تابشدهي ( 2ساعت قبل) قابل توجه بود .قابل
ذکر است که بين مصرفهاي متوالي (يک هفته /ماه) تفاوت
معنيداري وجود نداشت ،بنابراين مصرف خوراکي  7روز قبل
از تابشدهي پيشنهاد ميشود.
تشكر و قدردانی
اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي با عنوان "بررسي اثر
حفاظت پرتويي چاي سبز بر موشهاي آزمايشگاهي تابشدهي
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Introduction: The aim of this study was to investigate the radiation protective effect of daily oral consumption
(for one week/one month) and single oral dose of green tea extract against gamma irradiation in mice.
Materials and Methods: This study was performed on 60 adult male Balb/c mice weighing 25 to 30 gr in 6 equal
groups. These groups include control, only irradiated, daily consumption of 200 mg/kg of green tea extract for one
week and without irradiation, irradiated group after consumption of 200 mg/kg extract for one week, irradiation after
200 mg/kg oral consumption of green tea extract for one month, and irradiation 2 hours after eating 800 mg/kg of
green tea extract.
Results: The results demonstrated that the oral consumption of green tea extract before irradiation significantly
decreased MnPCE (51% decrease, P<0.0001) and MnNCE (28% decrease, P<0.05), and increased PCE/PCE + NCE
ratio (12% increase, P<0.0001) compared to the only-irradiated group. The percentage of DNA in tail and apoptotic
comets decreased significantly with consuming green tea extract (continues or single dose) (P<0.001).
Conclusion: Oral consumption of green tea extract in both single and continuous doses had radiation protection
significantly, and these effects were more in the case of continuous consumption than single consumption.
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Keywords: Green Tea, Radiation-Protective Agents, Micronucleus Tests, Comet Assay, Bone Marrow Cells,
Mice.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

93

