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 چكيده
 تواند مي نيتريت اکوسيستم، و خاک آب، در نيتريت ميزان بودن باال و جامعه در آماده غذاهاي در نيتريت زياد مصرف به توجه با :زمينه

 نربالغ صحرايي هاي موش در آئورت برسرخرگ سديم نيتريت اثرات حاضر مطالعه در اندازد  خطر به را ها انسان از بسياري سالمتي

 .است شده بررسي
 شامل که شد تقسيم تايي 53 گروه سه به تصادفي طور به ويستار نژاد بالغ نر صحرايي موش سر 23 حاضر مطالعه در ها: روش و مواد

 223) سديم نيتريت حداکثر دوز کننده دريافت گروه و (روز بدن/ زنو لوگرميک گرم/ يليم 522) حداقل دوز کننده دريافت گروه

 صحرايي هاي موش .گرفتند قرار مداخله تحت روز 03 مدت به را ها آن سپس. بودند کنترل گروه و (بدن/روز وزن لوگرميگرم/ک يليم

 اصول رعايت با سپس و منتقل بيهوشي جار هب را ها موش آزمايش پايان در. کردند مي دريافت آشاميدني آب طريق از را سديم نيتريت

 بافتي، تغييرات بررسي جهت و خارج، حيوان بدن از آئورت سرخرگ گرفت، صورت قلب از خونگيري اتر با بيهوشي از پس يوتناژي

 قرار رسيبر مورد ،سرخرگ مورفولوژيک( و )مورفومتريک شناسي بافت هاي ويژگي نظير فاکتورهايي و شد تهيه بافتي مقاطع آن از

 (Internal media) مياني ي يهال ضخامت. شد انجام ائوزين هماتوکسيلين و کروم تري  ماسون روش به ها نمونه آميزي رنگ. ندگرفت

 وسيله به آمده دست به نتايج انتها در و. شد سنجيده نيز خون اکسايد نيتريک ميزان. گرديد گيري اندازه Image tool افزار نرم توسط

 .گرفت قرار آماري بررسي مورد ANOVA تست و 52 ويرايش SPSS رافزا نرم

 پايين و باال دوز با سديم نيتريت کننده دريافت گروه در آئورت سرخرگ مياني اليه ضخامت که داد نشان حاضر مطالعه نتايج :ها يافته

 مديا اليه کيلوگرم بر گرم ميلي 223 کننده فتدريا گروه در و (≥32/3p) است يافته کاهش خود کنترل گروه به نسبت دار معني سطح در

 .دهد يم نشان را يكنواخت غير حالت و نامنظم نسبتاً

 .کند القا آئورت سرخرگ بافت بر را مخرب اثرات مدت دراز در تواند مي سديم نيتريت حاصل نتايج براساس گيري: نتيجه

  اکسايد کنيتري صحرايي، موش آئورت، سرخرگ سديم، نيتريت :کليدي واژگان
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 مقدمه

 نگهدارنده عنوان به ها نيتريت و ها نيترات مصرف امروزه

 يافته چشمگيري افزايش غذايي محصوالت از بسياري در

 آوري عمل زمان که يتمحصوال در بيشتر ها نيترات است

 گذارند مي سر پشت را رسيدگي دوره يا دارند تري طوالني

  .(1) شود مي استفاده

 ارزيابي براي مهمي يها شاخص ،تيترين و نيترات مقادير

 از نيتريت مهم منبع آب رو اين از و. دباش يم آب کيفيت

 که آنجا از. (2) شود مي محسوب نيترات احيا طريق

 و نيتريت شکر، نمك، از استفاده شامل گوشت آوري عمل

 هاي ويژگي يکسري آمدن پديد براي گوشت در نيترات يا

 و نيتريت ترکيبات، اين بين زا. باشد مي آن در مطلوب

 عمده و برخوردارند تري کليدي نقش از نيترات

 ها آن به شده آوري عمل هاي گوشت مطلوب هاي ويژگي

 سفيد گير نم نمك يك سديم نيتريت .(1) شود مي مربوط

 دماي در. باشد يم NaNo2 ييايميش فرمول با جامد رنگ

c023 حل خوبي به آمونياک و آب در و شود يم تجزيه 

 تريل يليم 133 بر گرم 22 آن حل قابليت که يطور به شده

 حل قابل نيز پيريدين و اتر آب، اتانول، در. دباش يم آب

 در ها نيتروزآمين زايي جهش و زايي سرطان. دباش يم

 در رو اين از و است رسيده اثبات به حيوانات از بسياري

 گوشتي هاي وردهفرآ در ماده اين توليد خصوص

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

 ايي روده يها يباکتر و باشد اسيدي معده pH که يهنگام

 ثانويه يها نيآم با آساني به نيتريت باشند، موجود روده در

-N يزا سرطان ترکيبات و دهد يم واکنش آميدها و

nitrose (5 و 2) کند يم توليد را . 

 صورت به پستانداران بدن نيتريت سطح که سدر يم نظر به

 در پالسما نيتريت ها انسان در. باشد يم شده حفاظت

 ميزان اين کاهش و دارد قرار نانومول 053 تا 121 محدوده

 خطرناک فاکتورهاي افزايش و اندوتليال اختالل با همراه

 متعدد مطالعات .(6) است بوده کرونري عروق يها يماريب

 دوزهاي در نيتريت توسط عروق، نندگيک گشاد اثرات

 و پريمات سگ، گوسفند، صحرايي، يها موش در پايين

 ميزان به اکسيژن که حالتي در. است کرده ئيدأت را انسان

 کند يم توليد آرژنين L– از را NO2، NO باشد کافي

 باعث و رسيده صاف هاي ماهيچه به NO اين از مقداري

 خون در آن از مقداري هک يحال در. شود مي عروق اتساع

 .(5) شود يم تبديل نيتريت به بافت در و نيترات به

 اما. باشد ينم اديز نسبتاً م،يمستق طور به NO تيسم اثرات

 يپروکس ليتشک و دهاياکسا سوپر با واکنش اثر در

 شيافزا يا مالحظه قابل طور به آن تيسم اثر ت،يترين

 طور به تواند مي (-ONOO) نيتريت پروکسي (7) ابدي يم

 با و کند عبور يديپيل فسفو هيال دو غشا از آزادانه

 و ها نيپروتئ دها،يپيل ليقب از ياديز هدف يها مولکول

DNA قيطر از يسلول مرگ تينها در و ادهد  واکنش 

 ميزان حقيقت در .(2) کند ايجاد  را آپتوزيس يا و نکروز

 دباش يم بيشتر برابر ده تا نيترات، به نسبت نيتريت سميت

 هيپرتروفي ميا,هموگلوبين تم قبيل از مشکالتي باعث و

 و (يصحراي يها موش )در آدرنال گلومروزاي زونا ناحيه

 ريه مثانه، کبد سرطان مانند زايي سرطان از نامعلومي شواهد

 سال در همکاران و (Alef) آلف. (4 و 0) شوند يم يمر و

 باعث تنيتري حاوي غذايي رژيم که دادند نشان 2313

 ها رگ درون غشاء شدن سلولي پر مکانيسم بر منفي تأثير

 .(9) شود مي

 2335 سال در همکاران و (Borbely) يبوربل همچنين

 هاي مولکول ،نيتريت پروکسي که دادند گزارش

α– تأثير تحت را قلب ميوکارديوم در موجود هاي اکتين 

 روي بر نيتريت اينکه رغم علي. (13) دهد مي قرار

 غذايي، صنايع در ,است ثيرگذارأت بدن مختلف هاي سيستم

 همچنين و شتهدا اي گسترده مصرف شيميايي و دارويي

 طور به ها کش آفت و غذايي مواد از بسياري در امروزه
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 انشعاباتي و آئورت. است گرفته قرار استفاده مورد رويه بي

 نوع از رنديگ يم سرچشمه آئورت کمان از که

 ممکن ها رگ اين ديواره باشند يم االستيك هاي سرخرگ

 تازه و رنگ زرد ها، آن در االستيك فراواني دليل به است

 اليه يك داراي االستيك هاي سرخرگ مياني پوشش. باشد

 بافت در باريك اليه يك وسيله به که است اندوتليوم

 خاصيت به توجه با. (11) شود مي حمايت زيرين پيوندي

 از ونخ که حالي در االستيك، سرخرگ ديواره ارتجاعي

 سرخرگي سيستم در ,گردد يم پمپ متناوب طور به قلب

 ترکيبات که آنجا از. (13) ابدي يم جريان پيوسته صورت به

 در نگهدارنده عنوان به گسترده صورت به نيترات حاوي

 عنوان به آئورت سرخرگ شود, مي استفاده آماده غذاهاي

 نيترات حاوي ترکيبات مصرف جانبي اثرات در هدف يك

 اثرات بررسي حاضر مطالعه از هدف لذا .باشد مي حمطر

 بافت بر آن ثيراتأت و سديم نيتريت پاتولوژيکي هيستو

 پژوهش, اين از حاصل نتايج با .باشد مي آئورت سرخرگ

 احتمالي خطرات متوجه را افراد بيشتر آگاهي با توان مي

 .نمود ترکيبات اين مصرف
 

 ها روش و مواد

 نژاد از بالغ نر صحرايي موش سر 03 از پژوهش اين در

 حيوانات خانه از ها موش اين تمامي که استفاده ويستار

 آزمايشگاهي شرايط در و تهيه اهواز پزشکي علوم دانشگاه

 جهت .شدند نگهداري کازرون واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 سه مدت به ها موش جديد، محيط با حيوان شدن نوسأم

 نگهداري جديد ايطشر در آزمايش شروع از قبل روز

 اتيلني پلي هاي قفس در صحرايي هاي موش. شدند

 يمحيط حرارت درجه با استاندارد شرايط در و مخصوص

 و گراد سانتي ي درجه 23-25 آزمايش انجام زمان در

 12 روشنايي، ساعت 12 زماني ي چرخه در نوري شرايط

 و آزمايش براي روز 63) روز 60 مدت به تاريکي، ساعت

 تمام .شدند نگهداري محيط( در سازگاري براي روز 0

 نامحدود صورت به استاندارد فشرده يغذا به ها موش

 تايي ده گروه 0 در صحرايي هاي موش. داشتند دسترسي

 شدند: بندي طبقه زير شرح به

 کازرون شهرستان آشاميدني آب از روزانه کنترل: گروه -5

 به طبيعي( و سالم )رژيم آزمايشگاهي استاندارد غذاي و

 تحت و کردند يم استفاده آزمايش طي در آزادانه طور

  .نگرفتند قرار خاصي تيمار گونه هيچ

 گرم ميلي 175 مقدار روزانه :پايين دوز با تيمار گروه -2

 به سديم نيتريت خود بدن وزن کيلوگرم يك يازا به

 به کازرون شهرستان آشاميدني آب در محلول صورت

 .کردند يم دريافت طبيعي و لمسا غذايي رژيم همراه

 به گرم ميلي 053 مقدار روزانه :باال دوز با تيمار گروه -2

 صورت به سديم نيتريت خود بدن وزن کيلوگرم يك يازا

 رژيم همراه به کازرون شهرستان آشاميدني آب در محلول

 دوره از پس (2) کردند يم دريافت طبيعي و سالم غذايي

 آغشته پنبه از استفاده با ها موش 61 روز در تيمار، روزه 63

 بيهوش حيوان از. گرديدند بيهوش بيهوشي، جار در اتر به

 بيرون را آئورت سرخرگ و آمد عمل به خونگيري شده

 تهيه براي فيزيولوژي، سرم با شستشو از پس و آورده

 آميزي رنگ گرفتند قرار درصد 13 فرمالين در بافتي مقاطع

 تري وماسون ائوزين –کسينهماتو روش به بافتي مقاطع

 سرخرگ بافت هيستوپاتولوژيکي تغييرات و انجام کروم

 گرفت صورت سرم سازي جدا .گرفت قرار بررسي مورد

 دانشکده آزمايشگاه به اکسايد نيتريك گيري اندازه جهت و

 براي. گرديد ارسال کازرون واحد آزاد دانشگاه دامپزشکي

 MDI 040تکي از اکسايد نيتريك غلظت اندازگيري

:Cod،Colorimetric Nitric Oxide Assay Kit 

 شد استفاده سنجي طيف مبناي بر
 

 مختلف هاي سرخرگ در مديا اليه ضخامت گيري اندازه نحوه

 و شده نصب کامپيوتر روي بر را Image tool برنامه ابتدا

 با همديگر؛ به کامپيوتر و ميکروسکوپ اتصال از پس
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. دش اندازگيري مديا اليه امتضخ برنامه ينا از استفاده

 ميکروسکوپ زير در را نظر مورد الم که صورت دينب

 از استفاده با ،ميکروسکوپ کردن تنظيم از پس و داده قرار

 با ها سرخرگ در نظر مورد مقطع از عکسي کامپيوتر

 اين از استفاده با و ؛شد يم گرفته 433 و 133 نمايي بزرگ

 حسب بر نقطه 5 در اقلحد مديا اليه ضخامت افزار نرم

 مقاطع تمام براي کار ينا و شد يم اندازگيري ميکرومتر

 توسط آمده دست به يها داده و ت؛گرف مي صورت بافتي

 SPSS (SPSS Inc، Chicago، Il، USA) برنامه

 و T-test آماري هاي تست از استفاده با و 17 ويرايش

ANOVA ندتگرف قرار آماري بررسي مورد. 
 

 ها يافته
 کمي نتايج

 پس را مطالعه مورد هاي سرخرگ الم مياني: اليه ضخامت

 از پس و داده قرار ميکروسکوپ زير در آميزي رنگ از

 از عکسي کامپيوتر از استفاده با ،ميکروسکوپ کردن تنظيم

 433 و 133 نمايي بزرگ با ها سرخرگ در نظر مورد مقطع

 اليه امتضخ افزار نرم اين از استفاده با و ؛شد يم گرفته

 اندازگيري ميکرومتر برحسب نقطه 5 در حداقل مديا

 بود صورت اين به گيري اندازه اين از حاصل نتايج. شد يم

 کنترل گروه در مياني اليه ضخامت يانگينم که

 پايين دوز با تيمار گروه در و ميکرومتر 45/13±42/541

 17/514±75/11 (،روز بدن/ وزن لوگرميک گرم/ يليم 175)

 گرم/ يليم 053) باال دوز با تيمار گروه در و ومترميکر

 ميکرومتر 69/419±01/10 ،(روز بدن/ وزن لوگرميک

 گروه با مقايسه در باال دوز با تيمار گروه در که باشد، مي

 نشان را داري معني کاهش p≤35/3 سطح در کنترل

 .(1 )نمودار دهد مي
 

 

 
 

 

 نر ييصحرا موش در آئورت سرخرگ وارهيد يانيم هيال ضخامت يکم راتييتغ (1 نمودار

 (SEM   ) نيانگيم اريمع يخطا±نيانگيم اساس بر ريمقاد. شصتم( )روز شيآزما انيدرپا

 کننده افتيدر يتجرب يها گروه نيب در يدار يمعن اختالف  دهنده نشان I. اند شده آورده

 با ماريت گروه اي 0 گروه و ميسد تيترين نييپا دوز با ماريت گروه اي 2 )گروه ميسد تيترين

 .باشد يم p≤35/3 سطح در (1 )گروه کنترل گروه با سهيمقا در م(يسد تيترين يباال دوز
 

 بعد که داد نشان حاضر مطالعه نتايج :اکسايد نيتريک ميزان

 با آشاميدني آب طريق از سديم نيتريت دريافت از

 در اکسايد نيتريك ميزان اکسايد؛ نيتريك ميزان گيري اندازه

 مقايسه در سديم نيتريت باال و پايين دوز با تيمار گروه دو

 ≥35/3p سطح در معناداري صورت به کنترل، گروه با

 گروه در اکسايد نيتريك غلظت يانگينم است يافته افزايش

 با تيمار گروه در و ليتر بر مولميکرو 12/42±14/10 کنترل

 ،(روز بدن/ وزن ملوگريک گرم/ يليم 175) پايين دوز

 دريافت گروه در و ليتر بر مولميکرو 19/22±51/231

 ،(روز بدن/ وزن لوگرميک گرم/ يليم 053) باال دوز کننده

 گروه در که باشد، مي ليتر بر مولميکرو 52/03±62/023

 کنترل گروه با مقايسه در سديم نيتريت باالي دوز با تيمار

 دهد مي اننش را داري معني کاهش p≤35/3 سطح در

 .(2 )نمودار
 

 
 

 

. شصتم( )روز شيآزما انيپا در دياکسا كيترين زانيم يکم راتييتغ (2 نمودار

. اند شده آورده (SEM   ) نيانگيم اريمع يخطا±نيانگيم اساس بر ريمقاد

 اي 2 )گروه ميسد تيترين افتيدر يتجرب يها گروه نيب در يدار يمعن اختالف

 يباال دوز با ماريت گروه اي 0 گروه و ميسد تيترين نيپائ دوز با ماريت گروه

 .دارد وجود p≤35/3 سطح در (1 )گروه کنترل گروه با سهيمقا در م(يسد تيترين
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  کيفي نتايج

 هاي سرخرگ بافت هيستولوژي مطالعات به مربوط نتايج

  نوري ميكروسكوپ زير در آئورت

 در آئورت سرخرگ از مقطعي نوري فتوميکروگراف

 گرم/ يليم 175) پائين دوز با تيمار گروه کنترل، هاي گروه

 نيتريت باالي دوز با تيمار و (روز بدن/ وزن لوگرميک

 پايان در (روز بدن/ وزن لوگرميک گرم/ يليم 053) سديم

 .دهد يم نشان را شصتم روز آزمايش،

 گروه دو به مربوط که 4 و 2 ،1 شکل در که ونهگ نهما

 و سديم نيتريت کيلوگرم بر گرم ميلي175 ندهکن دريافت

  يهال نواحي تمام ظاهر شود يم مالحظه است؛ کنترل گروه

 ولي داشته را نرمال ضخامت و کنواختي منظم، کامالً مديا

 053 کننده دريافت گروه به مربوط که 5 و 0 شکل در

 تمام ظاهر باشد مي سديم نيتريت کيلوگرم بر گرم ميلي

 مقادير و بوده کنواختيغير نامنظم، نسبتاً ديام  يهال نواحي

 شود مي مشاهده انتيما ي يهال در لنفوسيت تجمع از يزياد

 .(5 )شکل است لنفاوي ارتشاح دهنده  نشان که
 

 آئورت سرخرگ بافت نوري ميكروسكوپ مطالعات

 ترتيب به کنترل گروه در را آئورت سرخرگ 4 و 1 شکل

 ائوزين، هماتوکسيلين و کروم تري ماسون آميزي رنگ با

 پايين دوز با تيمار گروه در را آئورت سرخرگ 2 شکل

 آميزي رنگ با سديم نيتريت کيلوگرم( بر گرم ميلي 175)

 در شده ايجاد ضايعات 5 و 0 شکل و تري ماسون

 053) باال دوز با تيمار گروه در را آئورت سرخرگ

 به 433 نمايي بزرگ با سديم نيتريت کيلوگرم( بر گرم ميلي

 هماتوکسيلين و کروم تري ماسون آميزي رنگ با ترتيب

 .دهد مي نشان ائوزين

 

    
   (5)                                    (2)                          (2) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
(9)    (2) 

 

 بحث
 با شده ماريت يتجرب گروه در حاضر ي مطالعه در

 آب در ميسد تيترين مصرف ليدل به ميسد تيترين

 يافته شيافزا سرم در اکسايد نيتريك غلظت يدنيآشام

 تيترين غلظت کنترل يها گروه در که يحال در است

 ايجاد باعث که طوري به باشد يم نرمال سطح در
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 پالسمايي غلظت انگينيم در داري معني راتيتغي

 گروه به نسبت شده تيمار هاي گروه در اکسايد نيتريك

 نيتريك ميزان و است شده آزمايش پايان در کنترل

 نيتريت باالي و پائين دوز با تيمار هاي گروه در اکسايد

 معناداري طور به خود کنترل گروه به نسبت سديم

 سرعت که آنجا از (p≤35/3) است يافته افزايش

 در گوارش، دستگاه توسط تيترين و نيترات جذب

 سرعت .دباش يم متفاوت جانوران، مختلف هاي گونه

 هاي موش و ها انسان گوارش دستگاه در جذب

 سرعت نشخوارکنندگان در اما زياد نسبتاً صحرايي

 اکثر در ها نيتريت و ها تراتين. باشد يم کمتر جذب

 خوبي به شکمبه – روده بااليي قسمت از ها گونه

 غذايي وعده يك مصرف از بعد و شود يم جذب

 افزايش پالسما در ماده اين سطح نيترات از سرشار

 )نيمه ماند يم باقي حد آن در يطوالن مدت تا و يافته

 بر عالوه. د(باش يم ساعت 5-6 نيترات ييپالسما عمر

 نيترات مصرف از پس نيز پالسما نيتريت ميزان اين

 .(5 و 2) ابدي يم افزايش

 به همکاران و (Alusik) كيآلوس ،2332 سال در

 و جوان افراد خون نيتريت و نيترات ميزان بررسي

 با را نيتريت و نيترات سطح و پرداختند مسن

 همچنين. (10) دادند نشان مرتبط التهابي يها شاخص

 صورت به سديم نيتريت مصرف قبلي مطالعات طبق

 در نيترات و نيتريت ميزان آشاميدني آب در محلول

 .(12) دهد يم افزايش را کبد و قلب بافت پالسما،

 در اکسايد نيتريك زانمي نيز حاضر مطالعه در

 افزايش داري معني طور به کننده دريافت هاي گروه

 اب طريق از ماده اين دريافت از ناشي که يافته

 .باشد مي آشاميدني
 استاندارد روش (IMT) مديا اليه ضخامت اندازگيري

 عروقي قلبي سيستم خطر عوامل تشخيص براي

 اين ضخامت مطالعه اين در .(16) شود يم محسوب

 اليه ضخامت يانگينم که گرفت قرار بررسي مورد اليه

 دوز با شده تيمار هاي گروه در را معناداري کاهش مديا

 پايان در کنترل گروه به نسبت سديم نيتريت باالي

 ديگري مطالعات. (p≤35/3) داد مي نشان آزمايش

 تغييري باعث سديم نيتريت با تيمار که دهد مي نشان

 و شود نمي صحرايي موش رد قلب ضربان ميزان در

 بدن حرارت درجه تنظيم آزمايش دوران طي در حتي

 سال در همچنين. (14) گيرد مي صورت خوبي به

 که دادند نشان همکاران و (Stokes) استوکز ،2339

 از مانع آشاميدني آب در پايين دوز با نيتريت مصرف

 از مانع و ها آن مهاجرت باعث ها، لوکوسيت چسبندگي

 با ارتباط در اين که. شود يم سرخرگي تاختالال

 کم و tetrahydroprotein ميزان اندک يافتن کاهش

 ها داده اين. باشد يم c-reactive نيپروتئ شدن

 داد نشان را نيتريت التهابي ضد جديد خصوصيات

 براي طبيعي درمان عنوان به تواند يم نيتريت ضمناً،

 دوتلياليان اختالالت و سکوالرها و کرويم التهاب

  .(12) ددرگ معرفي خون کلسترول افزايش به وابسته
 در همکاران و (Carlestrom) استروم کارل همچنين

 رژيم در موجود نيترات که دادند نشان 2313 سال

 را NO– نيتريت – نيترات ريمس تواند مي غذايي

 مسير از NO ديتول اختالل حدي تا و کند تحريك

Enos تواند يم روند اين هک کند جبران را داخلي 

 در جديد تغذيه براي روشي آمدن وجود به باعث

 يا عروقي – قلبي بيماري عليه پيشگيري يا درمان

 در NO ديگر طرف از اما. (15) باشد دو نوع ديابت

 باعث مختلف اختالالت ايجاد قيطر از باال دوزهاي

 سيستم در )خصوصاً ها سلول نرفت بين از و انحطاط

 يمضر اثرات تواند يم زين خود NO دشو يم عصبي(

 .(17) کند جاديا را
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 دادند گزارش 2332 سال در همکاران و (Ono) اونو

 اليه ضخامت Candesartan داروي از استفاده با که

 اين وعلت يابد يم کاهش کاروتيد سرخرگ مياني

 .کردند توصيف بدن در NO ميزان افزايش را, کاهش

O2 و NO يکيتولوژپا طيشرا از يبعض در همچنين
- 

O2 و NO که يزمان و شود يم ساخته همزمان طور به
- 

 رند،يبگ قرار گريهمد کنار در خود به خود طور به

 پروکسي. (19) ابدي يم شيافزا تيترين يپروکس ديتول

 يها مولکول بيشتر با آهسته نسبتاً طور به نيتريت

 اکسيدکننده يك عنوان به و داده نشواک كيولوژيب

 .(7) باشد مي شده شناخته انتخابي

 ونيداسيپراکس قيطر از تيترين يپروکس تيسم

 ونيداسياکس و ها نيپروتئ کردن دار تروژنين دها،يپيل

 کردن فعال ،DNA ويداتياکس قيطر از بيآس ها، آن

 ييکسر شدن رفعاليغ و کسيماتر يها نيپروتئ متالو

همچنين پروکسي نيتريت  .ديآ يم وجود به اه ميآنز از

 ،DNA يها بيآس ،ييايتوکندريم يها بيآس جهينت در

 ها، گناليس انتقال در اختالل کاسپازها،ي ساز فعال

 دري سلول مرگسبب   Ca+2 زانيم نبودن ميتنظ

 عضالت و اليتل اندو يها سلول و ،ها تيوسيم ويکارد

 .(12) شود يم عروق صاف

 ها ميتوکندري و مياني اليه در سلولي مرگ القا همچنين

 از تواند يم نيز نيتريت پروکسي و اکسايد نيتريك توسط

. (2) شود محسوب مياني اليه ضخامت کاهش عوامل

 مورد باال دوز با نيتريت مطالعه اين در که آنجا از اما

 افزايش دار معني طور به خون NO ميزان و بود استفاده

 کاهش تواند يم NO غلظت ايشافز اين که است يافته

 مطالعات. (19) کند تأييد و القا را مياني اليه ضخامت

 تيمار گروه در آئورت سرخرگ يرو بر ميکروسکوپي

 لوگرميک گرم/ يليم 053) سديم نيتريت باالي دوز با

 به نسبت مديا اليه تغييرات از حاکي (روز بدن/ وزن

 کنترل روهگ و سديم نيتريت پايين دوز با تيمار گروه

 باالي دوز با تيمار گروه در که صورت بدين. باشد يم

 حالت و نامنظم نسبتاً مديا اليه سديم نيتريت

 تجمع از مقاديري و دهد يم نشان را غيريکنواخت

 . شود يم يافت وفور به اليه اين در لنفوسيت

 صاف هاي ماهيچه و اندوتليال اليه آسيب اصلي دليل

 نيتريت پروکسي زياد وليدت به توان مي را عروق،

(ONOO) (21) داد نسبت عروق ديواره در . 

 بر خود مطالعات در 2336 سال در (Maneen) نيمان

 بر نيتريت پروکسي که داد نشان صحرايي موش روي

 از مغزي هاي سرخرگ صاف عضالني بافت يرو

 .(11). گذارد يم يرتأث اکتين -f دپليمرازسيون طريق

 دياکس پر اکسيد، سوپر معرض در گرفتن قرار همچنين

 به نيز نيتريت پروکسي و اکسايد نيتريك هيدروژن،

DNA در نيتريت پروکسي. کند مي وارد آسيب سلول 

 ييايتوکندريم نيپروتئ سنتز از مانع مختلف يدوزها

 و ونيداسياکس عملکرد و ATP سطح جهينت در شده

 .(23) دهد يم کاهش را سلول ييايتوکندريم ياياح

 تحقيقات طي در 2334 سال در (Zou) يزو چنينهم

 يماريب در ONOO تشکيل که است داده نشان خود

 مشکالت شرفتيپ و شروع باعث توسيمل ابتيد

 ها پالکت اتصال ليقب از ييها بيآس و شود يم يعروق

 به را يبافت يها بيآس و تيترومبوس ها، تيمنوس و

 طالعاتم اساس بر کلي طور به. (21) آورند يم وجود

 وسيله به نيتريت پروکسي و اکسايد نيتريك شده انجام

 عروقي و قلبي سيستم روي بر مختلف هاي مکانيسم

 ي پروسه اندازي راه و ايجاد باعث و گذارد مي تأثير

 اتصال قبيل از ييها بيآس و شود مي سلولي مرگ

 يها بيآس و ترومبوسيت ها، تيمنوس و ها پالکت

. شود يم عروق اتساع باعث و هآورد وجود به را بافتي

 خون اکسايد نيتريك ميزان مطالعه اين در که آنجا از
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 سديم نيتريت باالي و پائين دوز با تيمار هاي گروه در

 مديا اليه يکنواخت غير حالت اين. بود يافته افزايش

 053) سديم نيتريت باالي دوز با تيمار گروه در

 نيتريك تأثير زا ناشي تواند مي برکيلوگرم( گرم ميلي

 عروقي و قلبي سيستم بر نيتريت پروکسي و اکسايد

 مصرف که دهد مي نشان تحقيق اين نتايج. داد نسبت

 بدن براي مضر فاکتور يك باال دوزهاي در نيتريت

 با ماده اين جايگزيني يا و آن ميزان کاهش با و بوده

 .کرد پرهيز ماده اين مضر اثرات از توان مي ديگر مواد

References: __________________________________________________________ 
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Abstract 

Background: Because of high consumption of nitrite in processed (fast) foods and high level of nitrite in 

water, soil and ecosystem, nitrite can endanger humans health. In this study the effects of sodium nitrite on 

aorta was examined in adult male rats. 

Materials and Methods : In the present study, 30 Wistar adult male rats were randomly divided into three 

groups of 10, including; control group. First experimental group that received low dose of sodium nitrite 

(175 mg/kg.bw), second experimental group that received high dose of sodium nitrite (350 mg/kg.bw). 

They were examined for 60 days. The rats got sodium nitrite through drinking water. At the end of the 

experiment the rats were taken to the anesthesia jar and based on ether principles, they anesthetized with 

ether and their blood samples were collected from their hearts. Then their aorta were extracted from their 

bodies and the tissue sections were prepared for testing tissue changes. Features such as histological 

features of aorta (morphometric and morphologic features) were analyzed. The samples were stained with 

masson trichrome and Hematoxylin- Eosin methods. The internal media layer was measured with Image 

tool software. Then the amount of nitrite oxide in their blood were tested. At the end results were analyzed 

by 17 version of SPSS software and ANOVA test was run. 

Results: The results of this study showed that thickness of medial layer in two experimental group that 

received low and high dose of sodium nitrite compared with the control group decreased (p 0.05), and the 

group that received of high dose of sodium nitrite showed irregular and non- uniform state in aortic media 

layer. 

Conclusion: The finding of this study indicated that consumption of sodium nitrite in long term can 

induce damage in artries tissue. 
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