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 (63/6/32 مقاله: پذيرش -22/1/32 مقاله: )دريافت
 

 ده:يچك
 مزاياي تمام رغم هب ،شوند مي محسوب شده آوري عمل گوشتي هاي فرآورده توليد در ها افزودني ترين ازکليدي نيتريت و نيترات :زمينه

مطالعه،  اين در است. داشته همراه به افزودني اين از استفاده مورد در را هايي نگراني نيتروزآمين زاي سرطان مواد ايجاد نيتريت، تكنولوژيكي

 .شد يبررس بالغ ماده و نر ييصحرا موش در طحال بافت بر ميسد تيترين يكيستوپاتولوژيه اثرات

 ميتقس ييتا 61 گروه 6 به تيجنس اساس بر يتصادف طور به ستاريو نژاد بالغ ماده و نر ييصحرا موش سر 61 حاضر مطالعه در :ها روش و مواد

 611روزانه ) ميسد تيترين حداقل دوز يکننده افتيدر گروهسه  بهک از دو جنس )نر و ماده( يهر  قرار گرفتند. مداخله تحت روز 61 مدت به و

 کنترل گروه و (زن بدنازاي يک کيلوگرم و گرم به ميلي 111روزانه ) حداکثر دوز کننده افتيدر گروه (،ازاي يک کيلوگرم وزن بدن گرم به ميلي

 جار در اتر به آغشته پنبه از استفاده با 61 روز انيپا در کردند. يم افتيدر شرب آب قيطر از را ميسد تيترين ييصحرا يها موش شدند. ميتقس

 راتييتغ يبررس جهت و خارج وانيح بدن از طحال بافت و گرفت صورت چپ بطن از يريخونگ ،يهوشيب از پس .دنديگرد هوشيب ،يهوشيب

 يبافت يها يژگيو رينظ ييفاکتورها .گرفت انجام نيائوز - نيليهماتوکس روش به ها نمونه يزيآم رنگ د.يگرد هيته يبافت مقاطع ها آن از يبافت

 سجن دو هر در (NOx) خون دياکسا کيترين زانيم و شيآزما از بعد و قبل بدن وزن راتييتغ و طحال( بافت کيمورفولوژ و کي)مورفومتر

 مستقل يت آزمون از و گرفت قرار يآمار يبررس مورد 61ش يرايو SPSS افزار نرم لهيوس به آمده دست به جينتا انتها در گرفت. قرار يبررس مورد

(t-test) شد استفاده طرفه کي انسيوار زيآنال و. P value ديگرد گزارش يآمار دار يمعن اختالف عنوان به 11/1 از کمتر. 

 خصوصاً جنس، دو هر در (Mononuclear) ييا هسته تک نوع از نهيزم التهاب م،يسد تيترين مصرف که داد نشان حاضر مطالعه جينتا :ها يافته

 دوز کننده افتيدر گروه در وانات،يح خون در (NOx) دياکسا کيترين زانيم جنس دو هر در نيهمچن .آورد يم وجود به را ها پالپ اطراف در

 شيفزاا يمعنادار صورت به کنترل گروه با سهيمقا در لوگرميک بر گرم يليم 611 کننده افتيدر گروه و ميسد تيترين گرملويک بر گرم يليم 111

  .بود افتهي

 و طحال کبد، ،يخون عروق به بيآس باعث ميسد تيترينکه  دهد يم نشان شده انجام يها پژوهش ريوسا حاضر پژوهش جينتا :گيري نتيجه

 .دارد ديکأت ييغذا مواد در دارنده نگه مواد گريد با ميسد تيترين ينيگزيجا لزوم برلذا ود.ش يم ها ارگان گريد

 ييصحرا موش د،ياکسا کيترين م،يسد تيترين ،طحال ،التهاب :کليدي واژگان
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 مقدمه

 نيتريت شكر، نمك، از استفاده شامل گوشت آوري عمل

 يكسري آمدن پديد براي گوشت در نيترات يا و

 ترکيبات، اين بين از .باشد مي آن در مطلوب ايه ويژگي

 و برخوردارند تري کليدي نقش از نيترات و نيتريت

 شده آوري عمل هاي گوشت مطلوب هاي ويژگي ي عمده

 که يتمحصوال در بيشتر نيترات .شود مي مربوط ها آن به

 را رسيدگي دوره يا دارند تري طوالني آوري عمل زمان

 (.1) شود مي ادهاستف گذارند مي سر پشت

 در تواند مي که است گر واکنش بسيار ماده يك نيتريت

 نظر نقطه از .کند شرکت متعددي شيميايي هاي واکنش

 جلوگيري در نيتريت بوتوليني ضد عملكرد بهداشتي،

 از بوتولينوم کلستريديوم باکتري سم توليد و رشد از

 يك نيتريت عالوه به .است برخوردار زيادي اهميت

 شدن اکسيده از و است خوب بسيار اکسيدان آنتي

 نگهداري طول در گوشتي هاي فرآورده هاي چربي

 سطح نيهمچن (.2) کند مي جلوگيري ها آن

 جاديا ليپتانس ،تيترين يدرمان و يكيولوژيزيف

 ليقب از يانسان يها يماريب در يدرمان يها فرصت

 انيجر يبرقرار و اردکويم انفارکتوس ،يمغز سكته

 (.3) آورد يم وجود به را ها يسكميا در جددم خون

 براي شده ذکر مطلوب هاي ويژگي تمام رغم يعل

 ها آمين با خاص شرايط در تواند مي ماده اين نيتريت،

 گوشتي هاي فرآورده در موجود آزاد آمينه اسيدهاي و

 .(4) کند توليد را ها نيتروزآمين و دهد واکنش

 از بسياري در ها ننيتروزآمي زايي جهش و زايي سرطان

 در رو اين از و است رسيده اثبات به حيوانات

 گوشتي هاي فرآورده در ماده اين توليد خصوص

  .(5) دارد وجود زيادي هاي نگراني شده آوري عمل

در  عروق، يگشادکنندگ اثرات متعدد مطالعات

 ،ييصحرا يها موش در تيتريندوزهاي پايين 

 و ؛کند يم ديئأت را انسان و ماتيپر سگ، گوسفند،

 يكيولوژيزيف نقش دانشمندان که است قرن مين از شيب

  (.3) کنند يم يبررس را عروق اتساع در وني نيا

 باعث يدنيآشام آب در ميسد تيترين مصرف نيهمچن

 نياسين ،B1 نيتاميو ن،يبوفالوير غلظت شيافزا

 .(6) شود يم طحال در نياسين کاهش و دياس ئكيپانتو

 خون گردش دستگاه در ديلنفوئ اندام نيتر بزرگ طحال

 و يتيفاگوس يها سلول اديز تعداد علت به باشد. يم انسان

 طحال ها، سلول نيا و گردش در خون نيب كينزد تماس

 به که ييها سميكروارگانيم مقابل در يمهم يدفاع نقش

 محل ن،يهمچن کند. يم يباز کنند، يم نفوذ خون انيجر

  (.7) باشد يم زين قرمز يها گلبول از ياريبس بيتخر

 و شده هيتجز خود خودبه صورت به معده در تيترين

 ديتول تروژنين فعال يدهاياکس گريد و دياکسا كيترين

 پالسما در سرعت به تيترين جذب، از پس و (3) شده

 کند يم برقرار ونديپ ها تيتروسيار با و افتهي گسترش

 يها يکتربا و باشد يدياس معده PH که  يهنگام (.8)

 با يآسان به تيترين باشند، موجود روده در ييا روده

 باتيترک و دهد يم واکنش دهايآم و هيثانو يها نيآم

 8) کند يم ديتول را (N- nitrose) تروزينن ا يزا سرطان

 را ياثرات زين طحال بافت رد تواند يم احتماالً که (9و 

 کند. اعمال

 در همكاران و (Chan) چن توسط که ييا مطالعه در

 مغز از خارج يساز خون بروز شد انجام 2001 سال

 ميسد تيترين معرض در که ييها موش در استخوان

 گروه از شتريب يدار يمعن طور به بودند گرفته قرار

 بود. کنترل

 بدن مختلف يها ستميس يرو بر تيترين نكهيا رغم يعل

 ييايميش و ييدارو ،ييغذا عيصنا در و است رگذاريثأت

 در زين يامروز جوامع در و دارد يا گسترده رفمص

 مورد هيرو يب طور به ها کش آفت و ييغذا عيصنا
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 نهيزم در يا مطالعه تاکنون اما است، گرفته قرار استفاده

 و طحال بافت بر يكيستوپاتولوژيه اثرات يبررس

 نيا بر دياکسا كيترين ريثأت و ماده و نر جنس دو سهيمقا

طحال  تياهم هب توجه با لذا ت،اس نگرفته صورت بافت

 از هدف ،ها سميارگان گريد بر ميسد تيترين اثر و

 تيترين يكيستوپاتولوژيه اثرات يبررس حاضر يمطالعه

 .باشد يم ماده و نر جنس دو در طحال بافت بر ميسد

 

 ها روش و مواد
 بالغ ماده و نر ييصحرا موش سر 60 ،پژوهش نيا در

 ي خانه از گرم 230±10 يبيرتق وزن با ستاريو نژاد از

 در و شدند هيته اهواز يپزشك علوم دانشگاه واناتيح

 ينگهدار کازرون آزاد دانشگاه واناتيح ي خانه

 لنيات يپل يها قفس در ييصحرا يها موش .ندديگرد

 حرارت درجه با استاندارد طيشرا در و مخصوص

 ينور طيشرا و گراد يسانت درجه 22±2 برابر متوسط

 زمان مدت به يكيتار ساعت 12 و ييروشنا ساعت 12

 يبرا روز 14 و شيآزما يبرا روز 60) روز 74

 زييپا فصل در پژوهش نيا شدند. ينگهدار (يسازگار

 گرفت. صورت آذر( و آبان مهر، يها ماه )در

 فشرده استاندارد يغذا به آزادانه ييصحرا يها موش

 حالل عنوان به يدنيآشام آب از و داشتند يدسترس

ك از دو جنس )نر يهر  .شد يم استفاده ميسد تيترين

 شرح به ييتا ده گروه 3 در ييصحرا يها موشو ماده( 

  شدند: يبند طبقه ريز

 يغذا و يدنيآشام آب از روزانه کنترل: گروه (6

 طور به (يعيطب و سالم مي)رژ يشگاهيآزما استاندارد

 تحت و کردند يم استفاده شيآزما يط در آزادانه

 نگرفتند. قرار يخاص ماريت گونه چيه

 175 مقدار روزانه حداقل: دوز با ماريت گروه (2

 ميسد تيترين بدن وزن لوگرميک كي يازا به گرم يليم

 ييغذا ميرژ و يدنيآشام آب در محلول صورت به

  کردند. يم افتيدر يعيطب و سالم

 350 مقدار روزانه حداکثر: دوز با ماريت گروه (1

 ميسد تيترين بدن وزن لوگرميک كي يزاا به گرم يليم

 ميرژ همراه به يدنيآشام آب در محلول صورت به

 کردند. يم افتيدر يعيطب و سالم ييغذا

 توسط ها موش 61 روز در مار،يت روزه 60 دوره از پس

 با و شدند نيتوز کننده ديمق دستگاه و کننده مهار

 وشهيب ،يهوشيب جار در اتر به آغشته پنبه از استفاده

 هوشيب وانيح از يانسان کامالً روش به سپس دند.يگرد

 جدا .آمد عمل به يريگ خون چپ بطن از سرنگ با شده

 -18 يدما در ها سرم و گرفت صورت سرم يساز

 را طحال يها بافتسپس  .شدند زيفر گراد يسانتدرجه 

 9) يولوژيزيف سرم با شستشو از پس و آورده رونيب

 هيته يبرا ،مقطر( آب تريل كي در ميسد ديکلر گرم

 سپس و قرارگرفتند درصد 10 نيفرمال در يبافت مقاطع

 هيته يبافت مقاطع ها آن از يبافت راتييتغ يبررس جهت

 (NOx) خون دياکسا كيترين زانيم يرياندازگ .ديگرد

 .شد انجام زايال تيپل كرويم در سيگر واکنش طبق

 نيزائو - نيليهماتوکس روش به ها نمونه يزيآم رنگ

 و كي)مورفومتر يشناس بافت يها يژگيو و انجام

 و قبل بدن وزن راتييتغ ،طحال( بافت كيمورفولوژ

 (NOx) خون دياکسا كيترين زانيم و شيآزما از بعد

 گرفت. قرار يبررس مورد
 

 يآمار زيآنال
  SPSS افزار نرم در ها داده ثبت از پس

(SPSS Inc، Chicago، Il، USA )17ش يرايو، 

 از شيآزما دوره اتمام از بعد و قبل وزن سهيمقا يبرا

 كيترين زانيمسه يجهت مقا و (t-test) يت آزمون

 آزمون مختلف يها گروه در (NOx) خون دياکسا
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 و گرفت قراراستفاده  مورد طرفه كي انسيوار زيآنال

05/0≥P شد. گزارش يآمار دار يمعن اختالف عنوان به 

 

 ها يافته
 ريمقاد با شرب آب قيطر زا ميسد تيترين افتيدر

 بر( P≤/05) سطح در يدار يمعن ريتأث حداکثر و حداقل

 شده ماريت يها گروه در ماده واناتيح وزن نيانگيم

 در گريكدي به نسبت نيهمچن و کنترل گروه به نسبت

 ز،ين نر واناتيح در .شتندا شيآزما انيپا و شروع

 ريمقاد با شرب آب قيطر از ميسد تيترين افتيدر

 بر P≤05/0سطح  در يدار يمعن ريتأث حداکثر و حداقل

 نسبت شده ماريت يها گروه در واناتيح وزن نيانگيم

 ماده و نر کنترل يها گروه است. نداشته کنترل گروه به

 گروه يحت و تيترين کننده افتيدر يها گروه به نسبت

 را يشتريب وزن اضافه حداکثر، گروه به نسبت حداقل

  ها داده P≤05/0درسطح  نيا اما است داشته

 اند. نشده دار يمعن

 ريمقاد با شرب آب قيطر از ميسد تيترين افتيدر

 در يدار يمعن راتييتغ جاديا باعث حداکثر، و حداقل

 و نر واناتيح دياکسا كيترين ييپالسما غلظت نيانگيم

 نسبت P≤05/0درسطح  شده ماريت يها گروه در ماده

 طور همان است. شده شياآزم انيپا در کنترل گروه به

 ييپالسما غلظت شود، يم مشاهده 1 نمودار در که

 نر جنس دو حداقل و حداکثر گروه در دياکسا كيترين

 دار يمعن سطح در و مالحظه قابل طور به ماده و

05/0≥P است. افتهي شيافزا کنترل گروه به نسبت 

 
 .اند آورده شده (SEM  ±X) نيانگيار ميمع يخطا ± نيانگير بر اساس ميمقاد (1نمودار 

 سه با گروه کنترل وجود دارد.يحداقل و حداکثر در مقا يتجرب يها ان گروهيم≥p 01/0در سطح  يدار ياختالف معن *

 

 و رنگ در يخاص رييتغ يماکروسكوپ هياول يبررس در

 مشخص شده يجداساز يها نمونه از كي چيه در قوام

 تمام ينور كروسكوپيم کمك به يبررس در اما د.ينگرد

 التهاب جنس دو هر در دارو يکننده افتيدر يها گروه

 ارتشاح شيافزا با همرا دها،ينوزوئيس اتساع و يا نهيزم

 تمام در د؛يگرد مشاهده ماکروفاژ و يا هسته تك

 التهاب ،جنس دو هر در دارو کننده افتيدر يها گروه

 ارتشاح شيافزا اب همرا دها،ينوزوئيس اتساع و يا نهيزم

 ،جنس دو هر در .شد دهيد ماکروفاژ و يا هسته تك

 لوگرميک بر گرم يليم 350 دوز کننده افتيدر يها گروه

 لوگرميک بر گرم يليم 175 کننده افتيدر گروه به نسبت

 (pulp) ديسف يها پالپ اطراف التهاب و يا نهيزم التهاب

 از يا نهيمز التهاب جنس دو هر در و دادند نشان شتريب را

 نوع از اغلب و (Mononuclear) يا هسته تك نوع

  .دبو تيلنفوس
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 گرم يليم 350 دوز کننده افتيدر يها گروه در نيهمچن

 گرم، يليم 175 کننده افتيدر گروه به نسبت لوگرميک بر

 دهيد شتريب وضوح به نهيزم در (Conjestion) احتقان

 جنس به وطمرب يها نمونه در يکل طور به البته شد. يم

 .شد دهيد يشتريب التهاب نر گروه به نسبت ماده،

 گروه در شود يم مالحظه 4 و1 شكل در که گونه همان

 و منظم کامالً ها هيال تمام ظاهر جنس دو هر در کنترل

 گروه به مربوط که 5 و 2 شكل يول باشد يم كنواختي

 باشد يم لوگرميبرک گرم يليم 170 دوز کننده افتيدر

 التهاب و يا نهيزم التهاب شود يم مالحظه که هگون همان

 قرمز )رنگ شود يم دهيد (pulp) اه پالپ اطراف

 که 6و 3 شكل در اما ،باشد( يم التهاب دهنده نشان

 لوگرميبرک گرم يليم 350 کننده افتيدر گروه به متعلق

 ها پالپ اطراف التهاب و يا نهيزم التهاب باشد يم

 باشد. يم مشخص يخوب به

 

 
(1) 

 
 

 
(2) 

 
(3)  

 

 
(4) 

 

 
(5)  

 

 
(6) 

 

 بحث
 (2009همكاران ) و (Stokes) استوک  مطالعه در

 آب در محلول صورت به ميسد تيترين مصرف

 بافت پالسما، در تراتين و تيترين زانيم ،يدنيآشام

 (.10) داد شيافزا را کبد و قلب
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 شده ماريت يتجرب يها گروه در زين حاضر ي مطالعه در

 آب در ميسد تيترين مصرف ليدل به ميسد تيترين با

 است افتهي شيافزا خون در NOx غلظت ،يدنيآشام

 در تيترين غلظت کنترل يها گروه در که يحال در

 .دبو نرمال سطح

 از بسياري در ها نيتروزآمين زايي جهش و زايي سرطان

 در رو اين از و است رسيده اثبات به حيوانات

 گوشتي هاي فرآورده در ماده اين توليد خصوص

 (.5) دارد وجود زيادي هاي نگراني شده آوري عمل

 تيترين مصرف داد، نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا

ي ا هسته تك نوع از نهيزم التهاب م،يسد

(Monoulear) اطراف در خصوصاً جنس، دو هر در 

 دو هر در نيهمچن آورد يم وجود به را ديسف يها پالپ

 در وانات،يح خون در دياکسا كيترين زانيم جنس

 لوگرميک بر گرم يليم 350 دوز کننده افتيدر گروه

 بر گرم يليم 175 کننده افتيدر گروه و ميسد تيترين

 يمعنادار صورت به کنترل، گروه با سهيمقا در لوگرميک

  .بود افتهي شيفزا ا

 تيترينمصرف  ،2009 سال در  ياهمطالع يط در

 مدتبه ماده و نر يها موش در يدنيآشام آب در ميسد

 يها سلول نكروز و اندک ونيدژنراس باعث هفته 6

 يها گره و طحال کبد، در نيدريهموس رسوب و يکبد

 يا مطالعه يط نيهمچن (.11) شود يم زيهمول و يلنفاو

  سال در همكاران و( Maekawa) اواكئما توسط که

 معرض در که ييها موش گرفت، صورت 1982

 شانطحال و خون رنگ ندبود گرفته رارق ميسد تيرتين

 در (.12) بود يعيطب ريغ نيمتهموگلوب بروز ليدل به

 شد انجام همكاران و (Chan) چن توسط که يا مطالعه

 ييها موش در استخوان مغز از خارج يساز خون بروز

 طور به بودند گرفته قرار ميسد تيترين معرض در که

 لهيوس به که بود کنترل گروه از شتريب يدار يمعن

 در ساز خون ي رهيت و تر بزرگ ،يا خوشه يها سلول

 مت غلظت نيهمچن ،شد هيتوج قرمز پالپ

 در يا هسته تك يها سلول و شيافزا نيهموگلوب

  .(11) افتندي کاهش يمعنادار طور به طحال

 كيترين که ندددا نشان همكاران و (Oates) وتزا

 يها تيفوسلن مرگ در را يمهم نقش تواند يم دياکسا

 مهار قيطر از احتماالً که کند فايا موش، طحال

 .(13) داافت يم اتفاق روند نيا c (pkc) نازيک نيپروتئ

 2001 الس در همكاران و( Yilmaz) لمازيا نيهمچن

 تواند يم ييالقا نياندوتوکس که دادند گزارش

 جاديا كياندوتوکسم يها موش در را طحال يها بيسآ

 كيترين ديتول ليدل به را تيخاص نيا توان يم که کند

 يتمام .(14) دنمو هيتوج ييالقا اي يالياندوتل دياکسا

 را پژوهش نيا از حاصل جينتا شده ذکر مطالعات

 د.ينما يم دييأت

 

 يريگ جهينت
 شده انجام يهاپژوهش ريسا و حاضر پژوهش جينتا

 عروق به بيآس باعث ميسد تيترينکه  دهد يم نشان

 نيهمچن شود. يم ها ارگان گريد و طحال کبد، ،يخون

 نگه مواد گريد با ميسد تيترين ينيگزيجا لزوم بر

 دارد. ديکأت ييغذا مواد در دارنده
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Abstract 

Background: Nitrite and nitrate are common additives in meat processed products. In spite of all 

technological advantages of nitrite, creation of nitrosamine carcinogenic substances causes a lot of 

concerns for use of these additives. In this study, the histopatological effects of sodium nitrite on the 

splenic tissue in adult male and female rats were evaluated. 

Material and method: In recent studies, 60 adult male and female rats strain Vistar, divided in 6 groups 

of 10. They were examined for 60 day, and they (male and female rats separately) were divided in 175 

mg/kg/day dose recipient group, 350 mg/kg/day dose recipient group and control group which was 

absorbed nitrite through drinking water. At the end of day 60, using cotton dipped in ether in the jar of 

anesthesia, were anesthetized. After anesthesia, blood from the left ventricle was taken .the spleen was 

taking out of body, and then tissue sections were prepared for testing tissue changes. The samples were 

stained with Hematoxilin- Eozin method. In both sex, factors like morphometric and morphologic from 

spleen tissue, body weight changes before and after test and blood NOx level was checked. After data 

collection, all data was analyzed by SPSS statistical software version 17 with using Independent sample t-

test and ANOVA. P value of less than 0.05 were reported as statistically significant. 

Result: The results showed that consume of sodium nitrite, cause background inflammation type of 

Mononuclear in both sex, especially around the pulp. Also, in both sex NOx levels in the blood of animals 

in the group receiving 350 mg/ kg and group receiving 175 mg of sodium nitrite per kg compared with the 

control group, significantly increased (p ≤ 0.05).  

Conclusion: Considering of this study and other studies, Nitrite can cause damage to blood vessels, liver, 

spleen and other organs. Also sodium nitrite has to switching to other food preservatives.  
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