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 6باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد کازرون
 2گروه زيست شناسي و علوم آزمايشگاهي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد کازرون
(دريافت مقاله -32/1/22 :پذيرش مقاله)32/6/63 :

چكيده:
زمينه :نيترات و نيتريت ازکليديترين افزودنيها در توليد فرآوردههاي گوشتي عملآوري شده محسوب ميشوند ،بهرغم تمام مزاياي
تكنولوژيكي نيتريت ،ايجاد مواد سرطانزاي نيتروزآمين نگرانيهايي را در مورد استفاده از اين افزودني به همراه داشته است .در اين مطالعه،

اثرات هيستوپاتولوژيكي نيتريت سديم بر بافت طحال در موش صحرايي نر و ماده بالغ بررسي شد.
مواد و روشها :در مطالعه حاضر  61سر موش صحرايي نر و ماده بالغ نژاد ويستار بهطور تصادفي بر اساس جنسيت به  6گروه  61تايي تقسيم
و بهمدت  61روز تحت مداخله قرار گرفتند .هر يک از دو جنس (نر و ماده) به سه گروه دريافت کنندهي دوز حداقل نيتريت سديم (روزانه 611
ميليگرم بهازاي يک کيلوگرم وزن بدن) ،گروه دريافت کننده دوز حداکثر (روزانه  111ميليگرم بهازاي يک کيلوگرم وزن بدن) و گروه کنترل
تقسيم شدند .موشهاي صحرايي نيتريت سديم را از طريق آب شرب دريافت ميکردند .در پايان روز  61با استفاده از پنبه آغشته به اتر در جار
بيهوشي ،بيهوش گرديدند .پس از بيهوشي ،خونگيري از بطن چپ صورت گرفت و بافت طحال از بدن حيوان خارج و جهت بررسي تغييرات
بافتي از آنها مقاطع بافتي تهيه گرديد .رنگآميزي نمونهها به روش هماتوکسيلين  -ائوزين انجام گرفت .فاکتورهايي نظير ويژگيهاي بافتي
(مورفومتريک و مورفولوژيک بافت طحال) و تغييرات وزن بدن قبل و بعد از آزمايش و ميزان نيتريک اکسايد خون ( )NOxدر هر دو جنس
مورد بررسي قرار گرفت .در انتها نتايج بهدست آمده بهوسيله نرمافزار  SPSSويرايش  61مورد بررسي آماري قرار گرفت و از آزمون تي مستقل
( )t-testو آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد P value .کمتر از  1/11بهعنوان اختالف معنيدار آماري گزارش گرديد.
يافتهها :نتايج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف نيتريت سديم ،التهاب زمينه از نوع تک هستهايي ( )Mononuclearدر هر دو جنس ،خصوصاً
در اطراف پالپها را بهوجود ميآورد .همچنين در هر دو جنس ميزان نيتريک اکسايد ( )NOxدر خون حيوانات ،در گروه دريافت کننده دوز
 111ميليگرم بر کيلوگرم نيتريت سديم و گروه دريافت کننده  611ميليگرم بر کيلوگرم در مقايسه با گروه کنترل بهصورت معناداري افزايش
يافته بود.
نتيجهگيري :نتايج پژوهش حاضر وساير پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد که نيتريت سديم باعث آسيب به عروق خوني ،کبد ،طحال و

ديگر ارگانها ميشود.لذا بر لزوم جايگزيني نيتريت سديم با ديگر مواد نگه دارنده در مواد غذايي تأکيد دارد.
واژگان کليدي :التهاب ،طحال ،نيتريت سديم ،نيتريک اکسايد ،موش صحرايي
*دانشگاه آزاد اسالمي ،واحدکازرون ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کازرون ،ايران
Email :Dr.f.juibar@gmail.com
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تأثير هيستوپاتولوژيک نيتريت سديم بر طحال در موشهاي

جويبار و همكاران

تاثير هيستوپاتولوژيک نيتريت سديم بر طحال در موشهاي صحرايي نر و ماده 6666 /

مقدمه

گوسفند ،سگ ،پريمات و انسان را تأئيد ميکند؛ و

عملآوري گوشت شامل استفاده از نمك ،شكر ،نيتريت

بيش از نيم قرن است که دانشمندان نقش فيزيولوژيكي

و يا نيترات در گوشت براي پديد آمدن يكسري
نيتريت و نيترات از نقش کليديتري برخوردارند و

همچنين مصرف نيتريت سديم در آب آشاميدني باعث
افزايش غلظت ريبوفالوين ،ويتامين  ،B1نياسين

عمدهي ويژگيهاي مطلوب گوشتهاي عملآوري شده

پانتويئك اسيد و کاهش نياسين در طحال ميشود (.)6

به آنها مربوط ميشود .نيترات بيشتر در محصوالتي که

طحال بزرگترين اندام لنفوئيد در دستگاه گردش خون

زمان عملآوري طوالنيتري دارند يا دوره رسيدگي را

انسان ميباشد .بهعلت تعداد زياد سلولهاي فاگوسيتي و

پشت سر ميگذارند استفاده ميشود (.)1

تماس نزديك بين خون در گردش و اين سلولها ،طحال

نيتريت يك ماده بسيار واکنشگر است که ميتواند در

نقش دفاعي مهمي در مقابل ميكروارگانيسمهايي که به

واکنشهاي شيميايي متعددي شرکت کند .از نقطه نظر

جريان خون نفوذ ميکنند ،بازي ميکند .همچنين ،محل

بهداشتي ،عملكرد ضد بوتوليني نيتريت در جلوگيري

تخريب بسياري از گلبولهاي قرمز نيز ميباشد (.)7

از رشد و توليد سم باکتري کلستريديوم بوتولينوم از

نيتريت در معده بهصورت خودبهخود تجزيه شده و

اهميت زيادي برخوردار است .بهعالوه نيتريت يك

نيتريك اکسايد و ديگر اکسيدهاي فعال نيتروژن توليد

آنتياکسيدان بسيار خوب است و از اکسيده شدن

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

چربيهاي فرآوردههاي گوشتي در طول نگهداري

گسترش يافته و با اريتروسيتها پيوند برقرار ميکند

آنها جلوگيري ميکند ( .)2همچنين سطح
فيزيولوژيكي و درماني نيتريت ،پتانسيل ايجاد
فرصتهاي درماني در بيماريهاي انساني از قبيل
سكته مغزي ،انفارکتوس ميوکارد و برقراري جريان

( .)8هنگامي که  PHمعده اسيدي باشد و باکتريهاي
رودهايي در روده موجود باشند ،نيتريت به آساني با
آمينهاي ثانويه و آميدها واکنش ميدهد و ترکيبات
سرطانزاي ان نيتروز ( )N- nitroseرا توليد ميکند (8

خون مجدد در ايسكميها را بهوجود ميآورد (.)3

و  )9که احتماالً ميتواند در بافت طحال نيز اثراتي را

عليرغم تمام ويژگيهاي مطلوب ذکر شده براي

اعمال کند.

نيتريت ،اين ماده ميتواند در شرايط خاص با آمينها

در مطالعهايي که توسط چن ( )Chanو همكاران در

و اسيدهاي آمينه آزاد موجود در فرآوردههاي گوشتي

سال  2001انجام شد بروز خونسازي خارج از مغز

واکنش دهد و نيتروزآمينها را توليد کند (.)4

استخوان در موشهايي که در معرض نيتريت سديم

سرطانزايي و جهشزايي نيتروزآمينها در بسياري از

قرار گرفته بودند بهطور معنيداري بيشتر از گروه

حيوانات به اثبات رسيده است و از اين رو در

کنترل بود.

خصوص توليد اين ماده در فرآوردههاي گوشتي

عليرغم اينكه نيتريت بر روي سيستمهاي مختلف بدن

عملآوري شده نگرانيهاي زيادي وجود دارد (.)5

تأثيرگذار است و در صنايع غذايي ،دارويي و شيميايي

مطالعات متعدد اثرات گشادکنندگي عروق ،در

مصرف گستردهاي دارد و در جوامع امروزي نيز در

دوزهاي پايين نيتريت در موشهاي صحرايي،

صنايع غذايي و آفت کشها بهطور بيرويه مورد
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ويژگيهاي مطلوب در آن ميباشد .از بين اين ترکيبات،

اين يون در اتساع عروق را بررسي ميکنند (.)3
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بررسي اثرات هيستوپاتولوژيكي بر بافت طحال و

سالم و طبيعي دريافت ميکردند.

مقايسه دو جنس نر و ماده و تأثير نيتريك اکسايد بر اين

 )1گروه تيمار با دوز حداکثر :روزانه مقدار 350

بافت صورت نگرفته است ،لذا با توجه به اهميت طحال

ميليگرم به ازاي يك کيلوگرم وزن بدن نيتريت سديم

و اثر نيتريت سديم بر ديگر ارگانيسمها ،هدف از

بهصورت محلول در آب آشاميدني به همراه رژيم

مطالعهي حاضر بررسي اثرات هيستوپاتولوژيكي نيتريت

غذايي سالم و طبيعي دريافت ميکردند.

سديم بر بافت طحال در دو جنس نر و ماده ميباشد.

پس از دوره  60روزه تيمار ،در روز  61موشها توسط
مهار کننده و دستگاه مقيد کننده توزين شدند و با

مواد و روشها
در اين پژوهش 60 ،سر موش صحرايي نر و ماده بالغ
از نژاد ويستار با وزن تقريبي  230±10گرم از خانهي
حيوانات دانشگاه علوم پزشكي اهواز تهيه شدند و در
خانهي حيوانات دانشگاه آزاد کازرون نگهداري
گرديدند .موشهاي صحرايي در قفسهاي پلي اتيلن
مخصوص و در شرايط استاندارد با درجه حرارت
متوسط برابر  22±2درجه سانتيگراد و شرايط نوري
 12ساعت روشنايي و  12ساعت تاريكي بهمدت زمان
 74روز ( 60روز براي آزمايش و  14روز براي
سازگاري) نگهداري شدند .اين پژوهش در فصل پاييز
(در ماههاي مهر ،آبان و آذر) صورت گرفت.
موشهاي صحرايي آزادانه به غذاي استاندارد فشرده
دسترسي داشتند و از آب آشاميدني بهعنوان حالل
نيتريت سديم استفاده ميشد .هر يك از دو جنس (نر
و ماده) موشهاي صحرايي در  3گروه دهتايي به شرح
زير طبقهبندي شدند:
 )6گروه کنترل :روزانه از آب آشاميدني و غذاي
استاندارد آزمايشگاهي (رژيم سالم و طبيعي) بهطور
آزادانه در طي آزمايش استفاده ميکردند و تحت
هيچگونه تيمار خاصي قرار نگرفتند.
 )2گروه تيمار با دوز حداقل :روزانه مقدار 175
ميليگرم بهازاي يك کيلوگرم وزن بدن نيتريت سديم
http://bpums.ac.ir

استفاده از پنبه آغشته به اتر در جار بيهوشي ،بيهوش
گرديدند .سپس به روش کامالً انساني از حيوان بيهوش
شده با سرنگ از بطن چپ خونگيري بهعمل آمد .جدا
سازي سرم صورت گرفت و سرمها در دماي -18
درجه سانتيگراد فريز شدند .سپس بافتهاي طحال را
بيرون آورده و پس از شستشو با سرم فيزيولوژي (9
گرم کلريد سديم در يك ليتر آب مقطر) ،براي تهيه
مقاطع بافتي در فرمالين  10درصد قرارگرفتند و سپس
جهت بررسي تغييرات بافتي از آنها مقاطع بافتي تهيه
گرديد .اندازگيري ميزان نيتريك اکسايد خون ()NOx
طبق واکنش گريس در ميكرو پليت اليزا انجام شد.
رنگآميزي نمونهها بهروش هماتوکسيلين  -ائوزين
انجام و ويژگيهاي بافتشناسي (مورفومتريك و
مورفولوژيك بافت طحال) ،تغييرات وزن بدن قبل و
بعد از آزمايش و ميزان نيتريك اکسايد خون ()NOx
مورد بررسي قرار گرفت.

آناليز آماري
پس

از

ثبت

دادهها

در

نرمافزار

SPSS

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incويرايش ،17
براي مقايسه وزن قبل و بعد از اتمام دوره آزمايش از
آزمون تي ( )t-testو جهت مقايسه ميزان نيتريك
اکسايد خون ( )NOxدر گروههاي مختلف آزمون
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استفاده قرار گرفته است ،اما تاکنون مطالعهاي در زمينه

بهصورت محلول در آب آشاميدني و رژيم غذايي

جويبار و همكاران

تاثير هيستوپاتولوژيک نيتريت سديم بر طحال در موشهاي صحرايي نر و ماده 6661 /

آناليز واريانس يك طرفه مورد استفاده قرار گرفت و

نسبت به گروههاي دريافت کننده نيتريت و حتي گروه

 P≥0/05بهعنوان اختالف معنيدار آماري گزارش شد.

حداقل نسبت به گروه حداکثر ،اضافه وزن بيشتري را
داشته است اما اين درسطح  P≥0/05دادهها
معنيدار نشدهاند.

دريافت نيتريت سديم از طريق آب شرب با مقادير
حداقل و حداکثر تأثير معنيداري در سطح ( )P≥/05بر
ميانگين وزن حيوانات ماده در گروههاي تيمار شده
نسبت به گروه کنترل و همچنين نسبت به يكديگر در
شروع و پايان آزمايش نداشت .در حيوانات نر نيز،
دريافت نيتريت سديم از طريق آب شرب با مقادير
حداقل و حداکثر تأثير معنيداري در سطح  P≥0/05بر
ميانگين وزن حيوانات در گروههاي تيمار شده نسبت
به گروه کنترل نداشته است .گروههاي کنترل نر و ماده

دريافت نيتريت سديم از طريق آب شرب با مقادير
حداقل و حداکثر ،باعث ايجاد تغييرات معنيداري در
ميانگين غلظت پالسمايي نيتريك اکسايد حيوانات نر و
ماده در گروههاي تيمار شده درسطح  P≥0/05نسبت
به گروه کنترل در پايان آزمايش شده است .همانطور
که در نمودار  1مشاهده ميشود ،غلظت پالسمايي
نيتريك اکسايد در گروه حداکثر و حداقل دو جنس نر
و ماده بهطور قابل مالحظه و در سطح معنيدار
 P≥0/05نسبت به گروه کنترل افزايش يافته است.

نمودار  )1مقادير بر اساس ميانگين  ±خطاي معيار ميانگين (  )X± SEMآورده شدهاند.
* اختالف معنيداري در سطح  p≤0/01ميان گروههاي تجربي حداقل و حداکثر در مقايسه با گروه کنترل وجود دارد.

در بررسي اوليه ماکروسكوپي تغيير خاصي در رنگ و

تك هستهاي و ماکروفاژ ديده شد .در هر دو جنس،

قوام در هيچيك از نمونههاي جداسازي شده مشخص

گروههاي دريافت کننده دوز  350ميليگرم بر کيلوگرم

نگرديد .اما در بررسي به کمك ميكروسكوپ نوري تمام

نسبت به گروه دريافت کننده  175ميليگرم بر کيلوگرم

گروههاي دريافت کنندهي دارو در هر دو جنس التهاب

التهاب زمينهاي و التهاب اطراف پالپهاي سفيد ()pulp

زمينهاي و اتساع سينوزوئيدها ،همرا با افزايش ارتشاح

را بيشتر نشان دادند و در هر دو جنس التهاب زمينهاي از

تك هستهاي و ماکروفاژ مشاهده گرديد؛ در تمام

نوع تك هستهاي ( )Mononuclearو اغلب از نوع

گروههاي دريافت کننده دارو در هر دو جنس ،التهاب

لنفوسيت بود.

زمينهاي و اتساع سينوزوئيدها ،همرا با افزايش ارتشاح
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يافتهها

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6131

 /6661طب جنوب

همچنين در گروههاي دريافت کننده دوز  350ميليگرم
بر کيلوگرم نسبت به گروه دريافت کننده  175ميليگرم،
احتقان ( )Conjestionدر زمينه به وضوح بيشتر ديده
ميشد .البته بهطور کلي در نمونههاي مربوط به جنس
همانگونه که در شكل 1و  4مالحظه ميشود در گروه

()3

کنترل در هر دو جنس ظاهر تمام اليهها کامالً منظم و
يكنواخت ميباشد ولي شكل  2و  5که مربوط به گروه
دريافت کننده دوز  170ميليگرم برکيلوگرم ميباشد
همانگونه که مالحظه ميشود التهاب زمينهاي و التهاب
اطراف پالپها ( )pulpديده ميشود (رنگ قرمز
نشاندهنده التهاب ميباشد) ،اما در شكل  3و 6که
متعلق به گروه دريافت کننده  350ميليگرم برکيلوگرم

()4

ميباشد التهاب زمينهاي و التهاب اطراف پالپها
بهخوبي مشخص ميباشد.

()5

()1

()6

بحث
در مطالعه استوک ( )Stokesو همكاران ()2009
()2

مصرف نيتريت سديم بهصورت محلول در آب
آشاميدني ،ميزان نيتريت و نيترات در پالسما ،بافت
قلب و کبد را افزايش داد (.)10
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ماده ،نسبت به گروه نر التهاب بيشتري ديده شد.

جويبار و همكاران

تاثير هيستوپاتولوژيک نيتريت سديم بر طحال در موشهاي صحرايي نر و ماده 6661 /

با نيتريت سديم بهدليل مصرف نيتريت سديم در آب

بروز خونسازي خارج از مغز استخوان در موشهايي

آشاميدني ،غلظت  NOxدر خون افزايش يافته است

که در معرض نيتريت سديم قرار گرفته بودند بهطور

در حالي که در گروههاي کنترل غلظت نيتريت در

معنيداري بيشتر از گروه کنترل بود که بهوسيله

سطح نرمال بود.

سلولهاي خوشهاي ،بزرگتر و تيرهي خونساز در

سرطانزايي و جهشزايي نيتروزآمينها در بسياري از

پالپ قرمز توجيه شد ،همچنين غلظت مت

حيوانات به اثبات رسيده است و از اين رو در

هموگلوبين افزايش و سلولهاي تك هستهاي در

خصوص توليد اين ماده در فرآوردههاي گوشتي

طحال بهطور معناداري کاهش يافتند (.)11

عملآوري شده نگرانيهاي زيادي وجود دارد (.)5

اوتز ( )Oatesو همكاران نشان دادند که نيتريك

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ،مصرف نيتريت

اکسايد ميتواند نقش مهمي را در مرگ لنفوسيتهاي

سديم ،التهاب زمينه از نوع تك هستهاي

طحال موش ،ايفا کند که احتماالً از طريق مهار

( )Monoulearدر هر دو جنس ،خصوصاً در اطراف

پروتئين کيناز  )pkc( cاين روند اتفاق ميافتاد (.)13

پالپهاي سفيد را بهوجود ميآورد همچنين در هر دو

همچنين ايلماز ( )Yilmazو همكاران در سال 2001

جنس ميزان نيتريك اکسايد در خون حيوانات ،در

گزارش دادند که اندوتوکسين القايي ميتواند

گروه دريافت کننده دوز  350ميليگرم بر کيلوگرم

آسيبهاي طحال را در موشهاي اندوتوکسميك ايجاد

نيتريت سديم و گروه دريافت کننده  175ميليگرم بر

کند که ميتوان اين خاصيت را بهدليل توليد نيتريك

کيلوگرم در مقايسه با گروه کنترل ،بهصورت معناداري

اکسايد اندوتليالي يا القايي توجيه نمود ( .)14تمامي

ا فزايش يافته بود.

مطالعات ذکر شده نتايج حاصل از اين پژوهش را

در طي مطالعهاي در سال  ،2009مصرف نيتريت

تأييد مينمايد.

سديم در آب آشاميدني در موشهاي نر و ماده بهمدت
 6هفته باعث دژنراسيون اندک و نكروز سلولهاي

نتيجهگيري

کبدي و رسوب هموسيدرين در کبد ،طحال و گرههاي

نتايج پژوهش حاضر و ساير پژوهشهاي انجام شده

لنفاوي و هموليز ميشود ( .)11همچنين طي مطالعهاي

نشان ميدهد که نيتريت سديم باعث آسيب به عروق

که توسط مائكاوا ( )Maekawaو همكاران در سال

خوني ،کبد ،طحال و ديگر ارگانها ميشود .همچنين

 1982صورت گرفت ،موشهايي که در معرض

بر لزوم جايگزيني نيتريت سديم با ديگر مواد نگه

نيتريت سديم قرار گرفته بودند رنگ خون و طحالشان

دارنده در مواد غذايي تأکيد دارد.

بهدليل بروز متهموگلوبين غير طبيعي بود ( .)12در
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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 ttest 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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