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  انگور هسته عصاره و ماهي روغن از غني غذايي رژيم يمحافظت اثر
  ييصحرا  موش در کيداستياس توسط شده ءالقا تيکول بر

 ۳زاده مومن وشيدار ،۳يميابراه ليدا ،۱توسلي عليرضا دکتر ،۲*آي جعفر دکتر ،۱تخشيد محمدعلي دکتر

 نوين ، دانشگاه علوم يها يآور  بافت ، دانشکده فنيمهندس گروه دانشيار -۲.  شيرازي ، دانشگاه علوم پزشکياپزشک ، دانشکده پيري استاديار گروه علوم آزمايشگاه-۱
 .رازي شيدانشگاه علوم پزشک ،ي راپزشکيدانشکده پ  ،يشگاهي کارشناس ارشد ، گروه علوم آزما-۳ . تهرانيپزشک

_____________________________________________________________________  
  چكيده
 ييغذا ميرژ .دارند آن ايجاد در مهمي نقش  زادآ يها کاليراد كه است كولون لتهابيا مزمن بيماري اولسراتيو كوليت : هدف و زمينه

 يقو دانتياکس ينتآ مواد يحاو انگور هسته عصاره .است موثر يماريب نيا درمان در دانتياکس ينتآ مواد و -٣ امگا چرب يدهاياس يحاو
القا شده توسط اسيداستيک بر کوليت  از روغن ماهي و عصاره هسته انگور رژيم غذايي غني محافظتي اثربه منظور تعيين  مطالعه نيا .است

  . انجام شدهاي صحرايي در موش
  

 گروه .شدند ميتقس ييتا ١٠ گروه ٥ به يتصادف صورته بنژاد ويستار ي نر از يصحرا موشسر ٥٠در اين مطالعه تجربي   :بررسي روش
ـ يم کي در انگور هسته عصاره G( mg/kg٥٠ گروه( انگور هسته عصاره وهگر ،يماه روغن تريل يليم ٦/١ )F گروه( يماه روغن  ب آ تـر يل يل
ژ بـه   گاوا صورت به انگور هسته عصاره mg/kg٥٠ و يماه روغن تريل يليم ٦/١ )FG گروه( انگور هسته عصاره + يماه روغن گروه و مقطر

 از پـس  .داشـتند  افتيدر مقطر بآ از يکساني حجم )Co( تيلکو گروه و )C( کنترل يها گروه در ها موش .نمودند افتيدر  روز ٣٠مدت  
 بـا   انگـور هـسته تيمار با روغن ماهي و عصاره   گروهو تيمار با روغن ماهي    ،  انگور هستهعصاره  با  تيمار   ، يآزمايش يها هگرو در روز٣٠
 .داشـتند  افـت يدر نيسال يرکتوم درون قيرتز کنترل گروه .ديگرد جاديا تيکول )درصد٤( کيداستياس تريل يليم کي ي درون رکتوم  قيتزر

  .گرفت قرار يابيارز مورد يبافت يشناس بيسآ و يکروسکوپيم بيسآ نمرات با التهاب و يبافت يها بيآس درجه،  تيکول جاديا از بعد دوروز
  

 .دي گردها  موش کولونياطها در بافت مخ پتيد کريب شديالتهاب و آس جاد زخم ،يک موجب ايداستي اسيرکتوم ق درونيتزر : ها يافته
سه با گروه ي و عصاره هسته انگور در مقاي با مصرف توأم روغن ماهرماي و التهاب در گروه تيکروسکوپي ، مي ماکروسکوپيها بيشدت آس

 جـب مو يمـاه  روغـن  وبه تنهـايي   انگور هسته عصاره با ها موش هيتغذ که يصورت در ).>٠٥/٠P( را نشان داد   يدار يت کاهش معن  يکول
  .دينگرد يماکروسکوپ و يکروسکوپيم يها بيسآ نمرات در يدار يمعن يبهبود
  

 کيداستياست القاء شده توسط يجاد کوليقبل از ا انگور هسته عصاره و يماه روغن مصرف توأم كه مطالعه نشان داد نيا : گيري نتيجه
  .مي باشد هاي صحرايي اب کولون موشهاي ماکروسکوپي ، ميکروسکوپي و الته داراي نقش محافظتي در برابر آسيب

  
  انگور هسته عصاره ، تيکول ، کيداستياس ، يماه روغن : ها واژه کليد
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  تکولي بر انگور هسته عصاره و ماهي روغن از غني اييغذ رژيم محافظتي اثر / ٢

  )۳۳پي در پي  (۱شماره  / ۱۲دوره  / ۱۳۸۹ بهار / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

  مقدمه
 کـه  اسـت  کولـون  التهـابی  مـزمن  بیماري اولسراتیو کولیت
 در مهمی نقش )2( اکسیداتیو استرس و )1( التهابی هاي واسطه
 بافـت  بـه  ماکروفاژهـا  و هـا  نوتروفیـل  ارتـشاح . ددارن آن ایجاد

ــاطی ــصات از روده مخـ ــم مشخـ ــن مهـ ــاري ایـ ــت بیمـ  .اسـ
 فعـال  هاي گونه روده، مخاطی بافت در شده فعال هاي نوتروفیل
ــسیژن ــامل اک ــون ش ــسید ی ــس رادیکــال ،سوپراک  و لیهیدروک
 موجـب عوامل    این .کنند می ترشح و ولیدت دروژنیه دیپراکس

 هـاي  رگ و مخـاط  نفوذپذیري افزایش لیپیدها، پراکسیداسیون
 توسـعه  و مخـاطی  بافـت  بـه  هـا  نوتروفیـل  ورود افزایش خونی،
 فعـال  با همچنین اکسیژن فعال هاي گونه. )2( گردند می التهاب
 از رونویــسی NF-KB (Nuclear factor –kappa B)ن کــرد
 التهـابی  پاسخ در درگیر هایی آنزیم و ها سیتوکین هاي ژن روي
 ها آنزیم و التهابی هاي واسطه آزادشدن .)3( دهند می افزایش را

 اسـهال  و خـونریزي  زخم، ایجاد روده، دیواره تخریب موجب
 کــاهش موجــب همچنــین اکــسیداتیو اســترس .)1( گــردد مــی

ــل ــی عوام ــسیدان آنت ــهینت در و اک ــزایش ج ــدت اف ــاري ش  بیم
  .)2( رددگ می

 مهم اهداف از داروها سوء اثرات از کاستن و التهاب کنترل
 درمـانی  روش مـوثرترین  .باشـند  مـی  اولـسراتیو  کولیـت  درمان

ــت ــسراتیو کولیــ ــتفاده اولــ ــاي از اســ ــدالتهاب داروهــ  ضــ
 ایـن  اکثر ولی ؛است ها آمینوسالیسیالت و کورتیکواستروئیدي

 دلیـل  همـین  بـه .)4( هـستند  شـدید  جانبی اثرات داراي داروها
 طبیعی درمان هاي روش از تاگرفته   انجام اي گسترده تحقیقات

ــه از ــم جمل ــرا غــذایی خــاص هــاي رژی ــرل يب  و بیمــاري کنت
 چرب اسیدهاي .)5( گردد استفاده آن مجدد عود از جلوگیري
ــید پنتانوئیــک ایکــوزا چــرب اســیدهاي شــامل 3-اامگــ  و اس

ــوزا ــید هگزاانوئیـــک دوکـ ــع در اسـ ــاب رفـ ــس و التهـ  کینتـ
 هـستند  مـوثر و درمـان دیـسمنوره اولیـه      خودایمنی هاي بیماري

 ؛شوند می یافت ماهی روغن در که چرب اسیدهاي این ).7و6(
ــا رقابــت در ــیدونیک ب ــشکیل از اسیدآراش ــدهاي ت  ایکوزانوئی

 چرب اسیدهاي اثر .)8( کنند می ممانعت لکوترین مانند التهابی
ــان در 3-اامگــ ــت بیمــاري درم ــسرات کولی ــین یواول ــار اول  در ب

 قـرار  توجـه  مـورد  اسـکیموها  جمعیت اپیدمیولوژیک مطالعات
 سـایر  از کمتر اسکیموها جمعیت در بیماري این شیوع .گرفت

 چـرب  اسیدهاي باالي نسبت به را آن دلیل که است ها جمعیت
 جمعیت این غذایی رژیم در 6-اامگ چرب اسیدهاي به 3-اامگ

 در 3-اامگـ  چـرب  اسـیدهاي  میزان کاهش .)9( دانستند مرتبط
 ایجــاد در را مــواد ایـن  نقــش نیـز  روده التهــاب يدارا بیمـاران 
 روغـن  از متعـددي  مطالعـات  در .)10( سـازد  می مطرح بیماري
 از جلـوگیري  یـا  و اولسراتیو کولیت بیماري درمان براي ماهی
ــتفاده بیمــاري مجــدد عــود ــده اس ــصرف .)11( اســت گردی  م
ــم ــا رژیـ ــذا يهـ ــاو ییغـ ــن يحـ ــ روغـ ــات و یاهمـ  ترکیبـ

 از یناشـ  التهـاب  و یبافت يها بیسآ کاهش در دانتیاکس ینتآ
ــکول ــوثر تی ــرژ .اســت م ــذا می ــاو ییغ ــن يح ــاه روغ  و یم

 مـدل  در التهـاب  و یبـافت  يهـا  سـیب آ بهبـود  موجب Eویتامین
  ).12(گردید  ویالسرات تیکول یتجرب

 اریبـس  دانیاکـس  یآنتـ  ترکیبـات  از یغن انگور هسته عصاره
 اثـر  .باشـد  یمـ  هـا  فنـول  یپلـ  و نیدیانیسـ  یپروآنت لهجم از يقو

ــ ــ یپروآنت ــدن، در نیدیانیس ــر 20 ب ــامیو براب ــر 50 و C نیت  براب
 یخنثـ  بـا  دانیاکـس  یآنتـ  بـات یترک ایـن  .)13( است E نیتامیو

 اثـر  از یناشـ  یسـلول  بیتخر ي، جلو آزاد يها کالیراد نمودن
 عـصاره  از لیـ دل نیهمـ  به). 14 (دنریگ یم را آزاد يها کالیراد

ــسته ــور ه ــان در انگ ــ درم ــه یاختالالت ــراه ک ــا هم ــزا ب  شیاف
 يا مطالعــه در .گــردد یمــ اســتفاده ؛هــستند زادآ يهــا کـال یراد

 انگـور  هـسته  عـصاره  نیدیانیپروآنتوسـ  يباال يدوزها مصرف
 توســط شــده ءالقــا تیــکول در یبــافت بیســآ کــاهش موجــب

 مـزمن  مـدل  کیـ  کـه گردیـد    دیاسـ  کیسولفون تروبنزنین يتر
 رکتــومی درون تجـویز  ).15(اسـت   یتجربـ  ویسراتولـ ا تیـ کول

 کولیـت  بـراي  تکـرار  قابـل  و ارزان سـاده،  مـدلی  اسیداستیک
 کـه  باشـد  می کوچک آزمایشگاهی حیوانات در حاد اولسراتیو

 اسـت  انـسان  در اولـسراتیو  کولیـت  مـشابه  بالینی تصویر نظر از
ی محـافظت  وی درمـان  اثری بررسي برای  وانیح  مدل نیا از). 15(

 اسـتفاده  ویالـسرات  تیـ کول بر ضدالتهاب و دانتیاکس ینت آ مواد
ي هـا  رژیـم  اثـر ي متعـدد  مطالعـات  رد). 16-19(است گردیده  
 اسـت  گرفتـه  رار قـ  ی مـورد بررسـ    ویلـسرات وا تیکول بریی  غذا

 رژیم غذایی غنی این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظتی). 20(
القا شده توسط   بر کولیت    وراز روغن ماهی و عصاره هسته انگ      

  . انجام شدهاي صحرایی در موشاسیداستیک 
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  بررسي روش
ـ  مطالعه نیا در  نـژاد  ی نـر  یصـحرا  مـوش سـر    50 از ی تجرب

Wistar ــه ــیتقر وزن ب ــتفاده 220±20 یب ــا مــوش. شــد اس  در ه
ــرایط ــاعت12 ش ــنایی س ــاعت 12 -روش ــاریکی س ــاي و ت  دم

 غـذا  و آب افـت دری در و ندشد نگهداري گراد سانتیدرجه  25
 شـده  هیـ ته( فـشرده  غـذاي  از هـا  موش هیتغذ يبرا .بودند آزاد
 .دیـ گرد اسـتفاده  )فـارس  وریـ ط و دام خـوراك  شرکت توسط
 گـروه  شـامل  ییتـا  10 گروه 5 به یتصادف صورتبه   واناتیح

 عـصاره  بـا  مـار یت گـروه  ،(Co) تیکول گروه ،(C) سالم کنترل
 مـار یت گروه و (F) یهما روغن با ماریت گروه ،(G) انگور هسته
  .شدند میتقس (FG) انگور هسته عصاره و یماه روغن با

 ی روغـن نـوع  Fish oil Menhaden( منهـادن  یروغن مـاه 
 يداریـ کـا خر ی آمرDeytsاز شـرکت  ) انوس آرامیدر اق یماه
  .دیگرد

 )Vitis vinifera(انگــور وهیــم :تهيـه عــصاره هــسته انگــور 
 از) رازی دانـشگاه شـ  یعـ یبخ طی موزه تار  3983ه هرباریوم   شمار(

 جـدا  وهیم از انگوري  ها هسته. دیگرد تهیه شیراز اطراف مناطق
گـراد     درجه سانتی  50ي  دما در ساعت 72 مدتي  برا و دیگرد
. دیـ گرد ابیس آ شده خشکي  ها هسته. دیگرد خشک اون در
 محلـول  تـر یل یلـ یم 500بـا  شـده  ابیسـ ي آ هـا   هـسته  از گرم 50
ــه ــا در و درصــد70 دروالکلی ــشگاه يدم ــه آزمای ــدت ب  72 م

 لتـر یف؛  آمـده  دسـت  هبـ  عـصاره . دیـ گرد گیـري  عـصاره  ساعت
ــگرد ــ و دیـ ــیلهه بـ ــتگاه وسـ ــاري دسـ ــتبخ روتـ ــد ریـ   هکننـ

(rotary evaporator) ــس و شــد برداشــته حــالل  خــشک از پ
 بـه   کریـستالی  خـشک  عـصاره  گـرم 92/5 مقدار،  کامل نمودن
ي بـرا  و دیـ گرد حـل  ب آدر مده آ دست به   عصاره. مد آ دست
ــا اســتفاده ــاي منفــی دري بعــدي ه گــراد   درجــه ســانتی20 دم

  .دیگردنگهداري 
 هـسته  عـصاره  mg/kg50 روز 30 مـدت  به و روزانه ها موش
 بـا  مـار یت گـروه ( مقطـر  ب آ تـر یل یلیم کی در شده حل انگور
 بـا  ماریت گروه( یماه روغن تریل یلیم 6/1 ،)انگور هسته عصاره
 در شـده  حـل  انگـور  هـسته  عـصاره  mg/kg50 و )یماه روغن
 گـروه ( یمـاه  روغـن  تـر یل یلیم 6/1 +مقطر ب آ  تریل یلیم کی
 گـاواژ  صـورت  بـه  )انگـور  هسته عصاره وی  ماه روغن با ماریت
 تیـ کول و سـالم  کنتـرل  يها گروه در ها موش .داشتند افتیدر

 روغـن  حجـم  .نمودنـد  افـت یدر مقطـر  بآ يمـساو  يها حجم
 روزانـه  هـا  مـوش  هکـ  بـود  ییغذا رژیم درصد 10 معادل یماه
ــد  افــتیدر  هــسته عــصاره mg/kg50 دوز انتخــاب). 21(نمودن

 یبـافت  بیسـ آ مقابـل  در دوز نیـ ا یحفـاظت  اثـر  براساس انگور
 ).23و22 (بـود  گرید يها يماریب در ویداتیاکس استرس از یناش

 روغـن  بـا  مـار یت ،انگـور  هـسته  عـصاره  با ماریت  روز 30پس از   
، انگـور  هـسته  عـصاره  وی  همـا  روغـن  بـا  مـار یتگروه   و یماه
 ایجـاد  يبـرا  .دیـ گرد جادیا  در حیوانات   اولسراتیو حاد  تیکول

ــت ــسراتیو کولیـ ــاد اولـ ــق روش از حـ ــومی درون تزریـ  رکتـ
 24 مدت براي ابتدا حیوانات. )20( گردید استفاده اسیداستیک
 اجــازه فقــط و شــدند يرنگهــدا داري روزه حالــت در ســاعت
 اتـر  بـا  مختـصر  طـور  بـه  را حیـوان  سپس. داشتند آب مصرف
 درون بـه  متر سانتی 8 میزان به SF6 نرم لوله یک ؛کرده بیهوش
 درصـد 4 اسیداستیک لیتر میلی یک و کرده وارد حیوان رکتوم
ــق کنتــرل گــروه. گردیــد تزریــق رکتــوم درون بــه  درون تزری

 تیـ کول جـاد یا از بعـد  روز دو. داشـتند  دریافت سالین رکتومی
 لهیوسـ ه  ب تیکول شدت .ر بیهوش شدند  با استفاده از ات    ها موش
 قـرار ی  بررسـ  مـورد  نداشـت ی  گـاه  آ درمـان  نـوع  از کهي  فرد

 انتهـاي  از متـري  سـانتی  8 قطعـه  یـک  وانیـ ح هري  برا. گرفت
 را کولـون  طـولی  برش یک ایجاد با سپس .دیگرد جدا کولون
 بـه  سالین محلول با مدفوعي  ایبقا نمودن پاكي  برا و کرده باز
 ماکروسـکوپی  سـیب آ .دیـ گرد وزن و شد هداد شستشوی  رامآ

ی دهــ نمـره  5 تـا  صــفر از) Morris )24 روش براسـاس  کولـون 
 کلیه نکات مربوط به دستورالعمل کار با        .)جدول یک  (دیگرد

  .حیوانات در این مطالعه رعایت شد
  

  )Morris )۲۰ کولون براساس روش ماكروسكوپي سيبآ : ۱جدول 
  نمره  

  صفر  سيبآبدون 
  ۱  بدون زخم -ضعي احتقان مو

  ۲  هاي خطي بدون التهاب شديد زخم
  ۳  هاي خطي با التهاب در يك نقطه زخم

  ۴  التهاب يا زخم در دو محل يا بيشتر
التهاب و زخم در دو محل يا بيشتر يا يك محل زخم و 

  متر از طول كولون التهاب بزرگ با درگيري بيش از يك سانتي
۵  

  
 ،یکروسـکوپ یم طالعـات  م ي برا :کيستوپاتولوژيه مطالعات

 درسـپس   . گردیـد  ثابت فرمالدئید محلول در کولون يها نمونه
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 میکرومتري 5 مقاطع .شد داده قرار پارافین در و يریبگآ الکل
 کیـ  و شـد  چـسبانده  يا شهیـ ش يهـا  الم يرو بر و گردید تهیه
 مقـاطع  .دیـ گرد خـشک گـراد     ی درجـه سـانت    37 يدما در شب

 .شـدند  آمیزي رنگ ائوزین سیلینهماتوک با و یده ب آ شفاف،
 توسـط  التهـاب  شدت وکریپت   میکروسکوپیک آسیب درجه
 و ارزیـابی  ؛نداشـت  آگـاهی  درمـان  نـوع  از کـه  یشناس  آسیب
روش  براسـاس  پـت یکر بیسـ آ یدهـ  نمـره  .دیـ گرد یدهـ  نمره

Murthy )25(  بود) 2جدول.(  
  

  )Murthy) ۲۱دهي آسيب کريپت براساس روش  نمره : ۲جدول 
  نمره  

  صفر  کريپت سالم
  ۱   کريپت۳/۱از بين رفتن 
  ۲   کريپت۳/۲از بين رفتن 

  ۳  ها و سالم بودن اپيتليوم رفتن کامل کريپت ازبين
  ۴  ها و اپيتليوم از بين رفتن کامل کريپت

  
 سـطح  وسـعت  نمـره  در نمونـه  هـر  يبرا مدهآ دست به نمره
ــدرگ ــد 1-25 ،1( يریـ ــد 26-50 ، 2 ؛درصـ  51-75 3 ؛درصـ
 پـت یکر نمـره  تـا  دیـ گرد ضـرب  ) درصـد  76-100،  4 ؛درصد

 و )Onderdonk )26 روش براساس التهاب شدت .دیآ دست هب
 هـا  تیلکوسـ  یموضـع  ارتـشاح  ؛)نمره صـفر  ( ی طبیع صورت به
 زخـم  و )2نمـره  ( پتیکر آبسه و ها تیلکوس ارتشاح ؛)1نمره  (

 در مـده آ دسـت ه  بـ  نمـرات  .گردیـد  یده نمره )3نمره  ( مخاط
حاصـل   التهـاب  درجـه  تا دیگرد ضرب يریدرگ سطح وسعت
  .شود

 SPSS-13ر  افـزا  نرم کمک به ها داده يمارآ تحلیل و تجزیه
ــا .دیــگرد نجــاما ــ جینت ــم صــورته ب ــار نیانگی  و انحــراف معی

 آمـاري  آزمون از یکدیگر با ها گروه مقایسه براي. گزارش شد 
 کـه  یصـورت  در و دیـ گرد اسـتفاده  طرفـه  کیـ  واریانس آنالیز
ــال ــانس یزآن ــ اخــتالف وجــود واری ــشان را يدار یمعن  از ؛داد ن
 در اخـتالف  .شـد  اسـتفاده  هـا  گروه سهیمقا يبرا دانکن آزمون
  .گردید منظور دار معنی >05/0P احتمال سطح

  ها يافته
 پس ساعت 48 : کياست دياس يرکتوم درون قيتزر اثرات

 ،درصـــد 4 اسیداســـتیک محلـــول یرکتـــوم درون قیـــتزر از
 تیـ کول عالئـم  از کـه  یخـون  اسـهال  ،تیکول هگرو يها موش

 کولـون  کیماکروسکوپ ينما. باشد را نشان ندادند     ی م ویالسرات
 مخاط، دیشد بیآس وجود دهنده نشان گروه نیا يها موش در
ــم ادم، ــا زخـ ــعم يهـ ــونر و قیـ ــود يزیخـ ــیب .بـ ــاي آسـ  هـ

 یکمـ  یابیـ ارز مـورد  بیسآ یده نمره با کولون ماکروسکوپی
 اخـتالف  سـالم  کنتـرل  گـروه  بـا  کـه  )8/4±2/0( گرفتنـد  قرار
ــ ــشان داد ) >001/0P (دار یمعن ــودار(ن ــک نم ــدول ی  .)3 و ج
 دهنـده  نشان که کولون طول به وزن نسبت در دار یمعن یشیفزاا

 سالم کنترل گروه به نسبت ؛است کولون بافت در ادم و التهاب
 هیــستوپاتولوژیک يهــا یویژگــ). 2ر نمــودا( دیــگرد مــشاهده
ــامل ــروز شــ ــشاح و ادم ،نکــ ــلول ارتــ ــا ســ ــاب يهــ  یالتهــ

 کولون یمخاط بافت در )ها لینوفیائوز و ها تیمورفولکوس یپل(
 پتیکر رفتن بین از دهنده نشان زخم يدارا ینواح یبررس .بود
 تـشکیل  و اي ماهیچـه  الیـه  شـدن  ضـخیم  اپیتلیال، هاي سلول و

 شـکل ( بـود  کولـون  میکروسکوپی مقاطع در کریپت هاي آبسه
 داد نـشان  التهـاب  و پتیکر آسیب درجه نمرات یسهمقا .)یک
 يدارا کولیــت گــروه در التهــاب شــدت و آســیب درجــه کــه

 و  4و3 يرهـا نمودا(بـود    سـالم  کنتـرل  گروه با دار یمعن تفاوت
  ).3جدول 

ــرات ــصرف اث ــم م ــا رژي ــذايي  يه ــر غ ــيب ب ــاي آس  ه

 رژیـم  بـا  هـا  موش هیتغذ :کولون يکروسکوپيم و يماكروسكوپ
 موجــب انگــور هــسته عــصاره و یمــاه روغــن يحــاو ییغــذا
 )4/2±5/0( یماکروسـکوپ  يهـا  آسیب شدت دار معنی کاهش
 مصرف گروه در .)ر یک نمودا( دیگرد تیکول گروه به نسبت
 یماکروســکوپ  بیســآ کــاهش هــم یمــاه روغــن کننــده

 گـروه  بـا  دار یمعنـ  تفاوت هرچند ؛دیگرد مشاهده )4/0±5/3(
 انگـور  هـسته  عـصاره  کننـده  مـصرف  درگروه .نداشت تیکول

ــنگرد مــشاهده )6/4±3/0( یماکروســکوپ بیســآ کــاهش  .دی
 مــصرف گــروه در طــول بــه وزن نــسبت در دار یمعنــ یکاهــش
 گــروه بـه  نــسبت انگـور  هــسته عـصاره  و یمــاه روغـن  کننـده 
 در میکروسـکوپی  سطح در ).2ر  نمودا( دیگرد مشاهده تیکول
 عالئـم  انگـور  هسته عصاره و یماه روغن کننده مصرف گروه

 ارتــشاح  کــاهش  اپیتلیــوم،  بافــت  یســلول  بیســ آ کــاهش 
 تعـداد  افزایش و اي ماهیچه بافت ضخامت کاهش ها، لکوسیت
  .گردید مشاهده شکل جامی هاي سلول
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  غذايي هاي رژيم مصرف اثرات : ۱ر نمودا
  کولون ماكروسكوپي هاي آسيب بر

  .باشد مي معيار انحراف±ميانگين صورت به نتايج
 )>۰۵/۰P (کوليت گروه با دار معني اختالف *

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  غذايي هاي رژيم مصرف اثرات : ۲ نمودار
  کولون طول به وزن نسبت بر

  .باشد مي معيار انحراف± ميانگين صورت به تايجن
  )>۰۵/۰P (کوليت گروه با دار معني اختالف *

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي آسيب بر مختلف غذايي هاي رژيم اثرات :۳ نمودار
  كولون كروسكوپيمي

  .باشد مي معيار انحراف± ميانگين صورت به تايجن
  )>۰۵/۰P (کوليت گروه با دار معني اختالف *

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صحرايي هاي موش کولون بافت مقاطع از فتوميکروگراف :۱ شکل
 از سالم طبيعي مخاطي بافت )A(. هماتوکسيلين با شده ميزيآ رنگ
. است سالم مخاطي بافت دهنده نشان که کنترل صحرايي هاي موش

)B( تخريب دهنده نشان که اسيداستيک توسط شده القاء کوليت 
 حاوي غذايي رژيم با درماني پيش )C(. است اپيتليال بافت وسيع
 بافت به سيب آکاهش موجب انگور هسته عصاره و ماهي روغن

  )۱۰۰ ايينم زرگ ، بH&Eآميزي  رنگ. (است شده مخاطي

*

**
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  كولون التهاب درجه بر مختلف غذايي هاي رژيم اثرات : ۴ر نمودا
  .باشد مي معيار انحراف± ميانگين صورت به تايجن

  )>۰۵/۰P (کوليت گروه با دار معني اختالف *
  

 اخــتالفي دارا التهــاب شــدت و پــتیکر بیســ آنمــرات
ي حـاو  غـذایی  رژیـم  مـصرف  .بـود  تیـ کول گروه با دار یمعن

 دري  دار یمعنـ  اخـتالف ی  مـاه  روغـن  ا ی و انگور هسته   عصاره
 گـروه  بـه  نـسبت ی  کروسـکوپ یمي  هـا  بیسـ  آ و التهـاب  شدت
  ).3 و جدول  و شکل یک4و3 نمودار( نکرد جادیا تیکول

  بحث
ن مطالعـه  ی مورد استفاده در ایی غذايها میسه اثرات رژ  یمقا

ته انگـور    به همراه عصاره هس    ینشان داد که مصرف روغن ماه     
 موجـب کـاهش    ؛)13(دان است   یاکس یبات آنت ی ترک يکه حاو 
 در  .گـردد  یت م یجاد کول ی از ا  ی و التهاب ناش   ی بافت يها بیآس
 ین اثراتـ ی چنـ ي دارایی بـه تنهـا    یکه مصرف روغن ماه    یحال
کـه  ) 28و27(گـر  ی از مطالعات دیج برخ یافته با نتا  ین  یا. ستین

 يدان برایاکس ی آنت بیک ترک ی و   یب روغن ماه  یدر آنها ترک  
  . داردیخوان  هم شده بود؛و استفادهیت السراتیدرمان کول

Shimizu )27( ــشان ــه داد نـ ــم کـ  حـــاوي غـــذایی رژیـ
 مـدل  در کولون بافت ترمیم موجب E ویتامین و اسید لینولنیک
 بـه  کیـ نولنیل مـصرف  کـه ی  حـال  در. گردد یم تیکولی  تجرب

 داده نـشان  دیگـري  مطالعه در. ستیني  اثر نیچني  دارایی  تنها
ــد ــه ش ــصرف ک ــم م ــان ه ــیدچرب زم ــ اس ــب و 3-اامگ  ترکی
 مـدل  درمـان  در مفیدي اثرات داراي کوئرسیتین اکسیدان یآنت

 .)28( است اولسراتیو کولیت تجربی

 ویالـسرات  تیـ کول پـاتوژنز  در یمهم نقش زادآ يها کالیراد
 .ابـد ی یم شیافزا يماریب نیا در زادآ يها کالیراد دیتول .دارند
 سموتاز،یـ د دیسوپراکـس  يها مینزآ کیولوژیزیف طیشرا تحت
ــات ــاالز و دازیپراکــس ونیگلوت ــل در ســلول از کات  عوامــل مقاب
ــ ؛کننــد یمــ مقاومــت دکنندهیاکــس  ویلــسراتوا تیــکول در یول
 حفاظت ستمیس تیتقو لذا .ابدی یم کاهش ها مینزآ نیا تیفعال
 از زادآ يهـا  کـال یراد يهـا  کننـده  پـاك  بـردن  کـار  به با سلول

ــداف ــان اه ــکول در یدرم ــسرات تی ــت ویال ــاتیترک از و اس  ب
ــآ ــس ینت ــف دانیاک ــاکنون مختل ــتفاده ت ــده اس ــت ش  .)2( اس

 کـه  هـستند  یعیطب دانیاکس ینتآ باتیترک جمله از دهایفالونوئ
 .باشــند یمــ زادآ يهــا کــالیراد يبــرا یمناســب يکننــدها پــاك
 جملـه  زا دانیاکـس  ینتـ آ بـات یترک يدارا انگـور  هـسته  عصاره
 اثــر شــدن خنثــی موجــب کــه باشــد یمــ هــا نیدیانیســ یپروانتــ
 ءغـشا  چـرب  اسیدهاي پراکسیداسیون منع و آزاد هاي رادیکال

 NF-KB رونویـسی  عامـل  شـدن  فعـال  از مانع و )14و13(گشته  
 دوز در انگـــور هــسته  عــصاره  از اســـتفاده). 29 (گــردد  یمــ 
50mg/kg و اهـ  تیلکوسـ  ارتـشاح  کاهش با روز 28 مدت به و 
 اثر در کبد بیسآ از ءایاح ونیداسیاکس طیشرا در تعادل جادیا

 )22( يکبـد  یسکمیا اثر در ای و )21( يصفراو يمجار انسداد
 ؛هـستند  زادآ يهـا  کـال یراد دیـ تول شیافـزا  با همراه دو هر که

 مـصرف  کـه  شد داده شانن Li  مطالعه در .است نموده محافظت
ــا ــاال يدوزهـ ــ يبـ ــصار نیدیانیپروآنتوسـ ــسته هعـ ــور هـ   انگـ

)mg/kg 400-100( تیـ کول در یبـافت  بیسـ آ کـاهش  موجب 
 مـدل  کیـ ( دیاسـ  کیسـولفون  تروبنـزن ین يتر توسط شده ءالقا

  هاي ماکروسکوپي، آسيب کريپت و التهاب کولون هاي غذايي مختلف بر آسيب اثرات رژيم : ٣جدول 
  

  طول کولون/ وزن  آسيب ماکروسکوپي آسيب کريپت درجه التهاب
(mg/cm) 

 روهگ

٠ 
٥/٧ ± ٣/٠  
٧/٥ ± ٩/٠ 
٧/٤ ± ٦/٠  
*٦/٤ ± ٢/١ 

٠ 
١٥ ± ٧/٠ 
١١ ± ٥/١ 
٩ ± ٩/١ 
*٨ ± ٤/٢ 

٠ 
٨/٤ ± ٢/٠ 
٦/٤ ± ٣/٠ 
*٥/٣ ± ٤/٠ 
*٤/٢ ± ٥/٠ 

١٣٠± ٢٠  
٢٣٠± ٥٠  
١٩٠± ٥٠  

* ١٦٠± ٤٠  
* ١٣٨ ± ٤٥ 

  کنترل
  کوليت

  عصاره دانه انگور+ کوليت 
  روغن ماهي+کوليت

 عصاره انگور+ روغن ماهي +کوليت
  )>٠٥/٠P(دار با گروه کوليت   اختالف معني*    .باشد انحراف معيار مي±صورت ميانگين نتايج به

 

روغن + کوليت 
عصاره  + يماه

 هسته انگور

روغن + کوليت 
 يماه

عصاره + کوليت 
 هسته انگور

 کنترل کوليت
اب

الته
جه 

در
  

*

0
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2
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 ما مطالعه جینتا .)15( گردد یم )مزمن یتجرب ویسراتولا تیکول
 در ییتنهــا بــه دوز نیــا در انگـور  هــسته عــصاره دادکــه نـشان 
ــ يهــا بیســآ از محافظــت و التهــاب کــاهش  مــدل در ونکول
 اخــتالف نیــا علــت .ستیــن مــوثر ویلــسراتوا تیــکول یتجربــ
 عـصاره  یمصرف دوز ت،یکول جادیا مدل در تفاوت به تواند یم
 هـسته  عـصاره  از ما مطالعه در .باشد استفاده مورد عصاره نوع و

 از Li مطالعــه  در کــه یصــورت در .دیــ گرد اســتفاده انگــور
  ).15(د یگرد ادهاستف انگور هسته عصاره نیدیانیپروآنتوس
 در و باشـد  یمـ  )30( ضـدالتهابی  اثـرات  يدارا یماه روغن
 بافـت  بیسـ آ کـاهش  و التهـاب  رفـع  يبـرا  یمختلفـ  مطالعات
 و یوانیــح يهــا مــدل در ویلــسراتوا تیــکول از یناشــ یمخــاط
 يدهایاسـ  ).32و31و27 (اسـت  گرفته قرار استفاده مورد یانسان

ــرب ــ چ ــود 3-اامگ ــن در موج ــاه روغ ــا یم ــاهش ب ــتول ک  دی
 افـزایش  ؛)32و31و27 (هـا  نیلکـوتر  ماننـد  یالتهـاب  يها واسطه
 کـاهش  بـه ء  غـشا  يهـا  نیپـروتئ  فعالیـت  بر اثر و ءغشا سیالیت
 کننـد  یمـ  کمـک  یبـافت  يها بیسآ میترم و ها بیسآ و التهاب

 کاهش موجب چرب اسیدهاي این مصرف وجود نیا با .)33(
 در هـا  بافـت  دنپذیرشـ  آسیب نتیجه در و ها اکسیدان آنتی سطح
 يمـار یب جادیا که نیا ژهیو به. شود می اکسیدکننده مواد مقابل
 زیـ ن هـا  دانیاکـس  ینتـ آ سـطح  کـاهش  با همراه ویالسرات تیکول

 مــصرف کــه اســت شــده شنهادیــپ لــذا .)27( باشــد یمــهمــراه 
 اکسیدان آنتی اتترکیب با همراه یستیبا 3-اامگ چرب اسیدهاي
 از یکـ ی کـه  داشت توجه یستیبا ضمن در). 32و31و27 (باشد
 مـواد  از اسـتفاده  ویلـسرات وا تیکول درمان در مطرح يها روش
 يحـاو  کـه  ییغـذا  میـ رژ لـذا  ).16-19 (اسـت  دانیاکـس  ینتآ

 مـاده  کیـ  و ضـدالتهاب  بیـ ترک کیـ  عنـوان  به یماه روغن
 .باشد یم موثر ویالسرات تیکول درمان در ؛باشد دانیاکس ینتآ

  گيري نتيجه
 عـصاره  و ماهی روغنن داد که مصرف توأم  این مطالعه نشا  

 و التهـاب  کاهش در کنندگی تقویت اثرات داراي انگور هسته
 و باشـد  مـی  اولسراتیو کولیت از یناش بافتی هاي سیبآ کاهش
 هـسته  عـصاره  و مـاهی  روغـن  از غنـی  غذایی رژیم از استفاده
 شیافـزا  و تیـ کول يماریب عود از يریشگیپ در تواند می انگور
 .گیرد قرار توجه مورد یبافت تمقاوم

  قدرداني و تشكر
ــات    ــرح تحقیق ــه حاصــل ط ــن مقال ــماره  (یای  )87-4143ش

 رازیشـ  یپزشـک  علوم دانشگاه پژوهشی محترم معاونتمصوب  
 طـرح  ایـن  هزینـه  تـامین از آن معاونـت محتـرم بـه خـاطر      . بود

  .گردد ی ميسپاسگزار

References 
1. Hanauer SB. Inflammatory bowel disease: epidemiology, 
pathogenesis, and therapeutic opportunities. Inflamm Bowel Dis. 
2006 Jan;12(Suppl 1):S3-S9. 

2. Pravda J. Radical induction theory of ulcerative colitis World. J 
Gastroenterol. 2005 Apr 28;11(16):2371-2384. 

3. Wang J, Fu YX. Tumor necrosis factor family members and 
inflammatory bowel disease. Immunol Rev. 2005 Apr;204:144-
155. 

4. Head KA, Jurenka JS. Inflammatory bowel disease Part 1: 
ulcerative colitis--pathophysiology and conventional and 
alternative treatment options. Altern Med Rev. 2003 Aug;8(3):247-
283. 

5. Gassull MA. Review article: the role of nutrition in the 
treatment of inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol 
Ther. 2004 Oct;20 Suppl 4:79-83. 

6. Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in inflammation and 
autoimmune diseases. J Am Coll Nutr. 2002 Dec;21(6):495-505. 

7. Zamani M, Arab M, Nasrollahi Sh, Manikashani Kh. [The 
evaluation of fish oil (Omega-3 fatty acids) efficacy in treatment of 
primary dysmenorrhea in high school female students in Hamadan] 
J Gorgan Uni Med Sci. 2005; vol 7(1): 39-42. [Article in Persian] 

8. Lee TH, Arm JP. Modulation of the allergic response by fish oil 
lipids and eicosatrienoic acid. Prog Clin Biol Res. 1989;297:57-68. 

9. Belluzzi A, Boschi S, Brignola C, Munarini A, Cariani G, 
Miglio F. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory bowel 
disease. Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1 Suppl):339S-42S. 

10. Siguel EN, Lerman RH. Prevalence of essential fatty acid 
deficiency in patients with chronic gastrointestinal disorders. 
Metabolism. 1996 Jan;45(1):12-23. 

11. MacLean CH, Mojica WA, Newberry SJ, Pencharz J, Garland 
RH, Tu W, et al. Systematic review of the effects of n-3 fatty acids 
in inflammatory bowel disease Am J Clin Nutr. 2005 
Sep;82(3):611-619. 

12. Takhshid MA, Ai J, Alavi J, Tavasoli AR. [Effects of diets 
enriched with fish oil, vitamin A and vitamin E on experimental 
ulcerative colitis in rat's] FEYZ, Kashan University of Medical 
Sciences and Health Services. 2007;3(11): 8-14. [Article in 
Persian] 

13. Nassiri-Asl M, Hosseinzadeh H. Review of the 
pharmacological effects of Vitis vinifera (Grape) and its bioactive 
compounds. Phytother Res. 2009 Sep;23(9):1197-1204. 

14. Shi J, Yu J, Pohorly JE, Kakuda Y. Polyphenolics in grape 

www.SID.ir

Archive of SID



  تکولي بر انگور هسته عصاره و ماهي روغن از غني اييغذ رژيم محافظتي اثر / ٨

  )۳۳پي در پي  (۱شماره  / ۱۲دوره  / ۱۳۸۹ بهار / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

seeds-biochemistry and functionality. J Med Food. 2003 
Winter;6(4):291-299. 

15. Li XL, Cai YQ, Qin H, Wu YJ. Therapeutic effect and 
mechanism of proanthocyanidins from grape seeds in rats with 
TNBS-induced ulcerative colitis. Can J Physiol Pharmacol. 2008 
Dec;86(12):841-849. 

16. El-Abhar HS, Hammad LN, Gawad HS. Modulating effect of 
ginger extract on rats with ulcerative colitis. J Ethnopharmacol. 
2008 Aug 13;118(3):367-372. 

17. Harputluoglu MM, Demirel U, Yücel N, Karadağ N, Temel I, 
Firat S, et al. The effects of Gingko biloba extract on acetic acid-
induced colitis in rats. Turk J Gastroenterol. 2006 Sep;17(3):177-
182. 

18. Cetinkaya A, Bulbuloglu E, Kantarceken B, Ciralik H, Kurutas 
EB, Buyukbese MA, et al. Effects of L-carnitine on 
oxidant/antioxidant status in acetic acid-induced colitis. Dig Dis 
Sci. 2006 Mar;51(3):488-494. 

19. Cetinkaya A, Bulbuloglu E, Kurutas EB, Ciralik H, 
Kantarceken B, Buyukbese MA. Beneficial effects of N-
acetylcysteine on acetic acid-induced colitis in rats. Tohoku J Exp 
Med. 2005 Jun;206(2):131-139. 

20. Jurjus AR, Khoury NN, Reimund JM. Animal models of 
inflammatory bowel disease. J Pharmacol Toxicol Methods. 2004 
Sep-Oct;50(2):81-92. 

21. Dines KC, Cotter MA, Cameron NE. Contrasting effects of 
treatment with omega-3 and omega-6 essential fatty acids on 
peripheral nerve function and capillarization in streptozotocin-
diabetic rats. Diabetologia. 1993 Nov;36(11):1132-1138. 

22. Dulundu E, Ozel Y, Topaloglu U, Toklu H, Ercan F, Gedik N, 
et al. Grape seed extract reduces oxidative stress and fibrosis in 
experimental biliary obstruction. J Gastroenterol Hepatol. 2007 
Jun;22(6):885-892. 

23. Sehirli O, Ozel Y, Dulundu E, Topaloglu U, Ercan F, Sener G. 
Grape seed extract treatment reduces hepatic ischemia-reperfusion 
injury in rats. Phytother Res. 2008 Jan;22(1):43-48. 

24. Morris GP, Beck PL, Herridge MS, Depew WT, Szewczuk 
MR, Wallace JL. Hapten-induced model of chronic inflammation 
and ulceration in the rat colon. Gastroenterology. 1989 

Mar;96(3):795-803. 

25. Murthy SN, Cooper HS, Shim H, Shah RS, Ibrahim SA, 
Sedergran DJ. Treatment of dextran sulfate sodium-induced 
murine colitis by intracolonic cyclosporin. Dig Dis Sci. 1993 
Sep;38(9):1722-1734. 

26. Onderdonk AB, Bartlet JG. The role of bacteria in 
experimentalulcerative colitis. Am J Clin Nutr. 1979; 32:258-265. 

27. Shimizu T, Igarashi J, Ohtuka Y, Oguchi S, Kaneko K, 
Yamashiro Y. Effects of n-3 polyunsaturated fatty acids and 
vitamin E on colonic mucosal leukotriene generation, lipid 
peroxidation, and microcirculation in rats with experimental 
colitis. Digestion. 2001;63(1):49-54. 

28. Camuesco D, Comalada M, Concha A, Nieto A, Sierra S, Xaus 
J, et al. Intestinal anti-inflammatory activity of combined quercitrin 
and dietary olive oil supplemented with fish oil, rich in EPA and 
DHA (n-3) polyunsaturated fatty acids, in rats with DSS-induced 
colitis. Clin Nutr. 2006 Jun;25(3):466-476. 

29. Terra X, Valls J, Vitrac X, Mérrillon JM, Arola L, Ardèvol A, 
et al. Grape-seed procyanidins act as antiinflammatory agents in 
endotoxin-stimulated RAW 264.7 macrophages by inhibiting 
NFkB signaling pathway. J Agric Food Chem. 2007 May 
30;55(11):4357-4365. 

30. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and 
inflammatory diseases. Am J Clin Nutr. 2006 Jun; 
83(6 Suppl):1505S-1519S. 

31. Nieto N, Fernandez MI, Torres MI, Ríos A, Suarez MD, Gil A. 
Dietary monounsaturated n-3 and n-6 long-chain polyunsaturated 
fatty acids affect cellular antioxidant defense system in rats with 
experimental ulcerative colitis induced by trinitrobenzene sulfonic 
acid. Dig Dis Sci. 1998 Dec;43(12):2676-2687. 

32. De Ley M, de Vos R, Hommes DW, Stokkers P. Fish oil for 
induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database 
Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD005986. 

33. Pajari AM, Rasilo ML, Mutanen M. Protein kinase C activation 
in rat colonic mucosa after diets differing in their fatty acid 
composition. Cancer Lett. 1997 Mar 19;114(1-2):101-103. 

 

www.SID.ir

Archive of SID



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

