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)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله/ 24

31تا24صفحات

تحقیقی

کیستوپاتولوژیهوکیمورفومتريهاشاخصبرروسنیکوملیسیوماهیگوهیمیآبعصارهاثر
يسورموشيلنفاويهااندام

4یرستميسعد،3ییمویلنیحسدکتر،2*يکرديمحمودفاطمهدکتر،1نژادیصادقجواددکتر

ز.یتبرجان،یآذربایمدندیشهدانشگاه،هیپاعلومدانشکده،یشناسستیزگروه،اریاستاد- 2تهران.دانشگاه،یدامپزشکدانشکدهه،یپاعلومگروه،اریاستاد- 1
ز.یتبرجان،یآذربایمدندیشهدانشگاه،هیپاعلومدانشکده،یمولکولیسلولیشناسستیزارشدکارشناس- 4.یدامپزشکیحیتشرعلومیتخصصيدکتر- 3

 ________________________________ _____________________________
چکیده
Lycium(بارباروملیسیومگیاهاثر:هدفوزمینه barbarum L.(نییتعمنظوربهمطالعهاین.استشدهگزارشایمنیقدرتافزایشدر

Lycium(روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهاثر ruthenicum L.(لنفـاوي هـاي انـدام هیسـتوپاتولوژیک ومورفومتریکيهاشاخصبر
شد.انجاميسورموش

قرارماریتوکنترلییتا6گروهششدریتصادفصورتبهBALB/cنژادازسوريموشسر36تجربیهمطالعینادر:بررسیروش
مـار یتيهـا گـروه يبراروز21طی800وmg/kg/bw50،100،200،400يدوزهادرروسنیکوملیسیوماهیگمیوهآبیعصارهگرفتند.

بـدن، وزننسـبی افزایشتیمار،مدتازپسنمودند.افتیدرگاواژروشبهرالوژيفیزیوسرمmg/kg/bw100کنترلگروهد.یگردگاواژ
شد.یبررسطحالولنفاويعقدهتیموس،هیستوپاتولوژيوهیستومورفومتريمورفومتري،تغییرات
بدنوزنکاهشسبباالتربيدوزهادراما؛نداشتهاموشوزنبرياثر100وmg/kg/bw50دوزهايدرعصارهاینتجویز:هاهیافت

جینتـا ).>05/0P(داشـت داريمعنـی يآمـار کـاهش کنتـرل گـروه بهنسبتmg/kg/bw800دوزدرتیموسایندکس).>05/0P(دیگرد
دوزهايدراما)؛>05/0P(افتیافزایشداريمعنیصورتبهپاییندوزهايدرمرکزيبخشضخامتدادنشانتیموسکهیستومورفومتری

افزایشکنترلگروهبهنسبتmg/kg/bw800دوزدرطحالولنفاويعقدهدرکپسولضخامتد.یگردنمشاهدهکنترلگروهباتفاوتیباالتر
هـاي انـدام برگیاهاینعصاره200و mg/kg/bw50 ،100دوزهايهیستوپاتولوژیکی،هايیافتهبهتوجهبا.)>05/0P(دادنشانداريمعنی

کپسـول، بـروز یفسـبب 400وmg/kg/bw800دوزهـاي دراماشد؛خونسازيافزایشوایمنیهايسلولارتشاحوحریکتباعثلنفاوي
د.یگردهاگروهاینلنفاويهاياندامدرآسیبزینویسلولداربستيهاسلولدرآپوپتوزوهاکولیفولونیدژنراس
ـ باعث تغبی میوه گیاه لیسیوم روسنیکومآاز عصاره 800وmg/kg/bw400يدوزها:گیرينتیجه يهـا انـدام ک یسـتوپاتولوژ یرات هیی

گردد.یمیشگاهیآزماموشيلنفاو
طحال،لنفاويعقدهتیموس،،يستوپاتولوژی، ههیستومورفومتري،روسنیکوملیسیوم:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
ac.mahmoodi@azaruniv.ac.irالکترونیکیپست،کرديمحموديفاطمهدکتر:مسؤولنویسنده*

041،34327541-34327500تلفن،5375171379کدپستی،آذربایجانمدنیشهیددانشگاه،مراغه–تبریزجادهکیلومتري35،تبریز:ینشان
20/10/1393:مقالهپذیرش،6/10/1393:نهاییاصالح،24/4/1393:مقالهوصول

مقدمه
ــتازومیســیلجــنس ــیزمبیســهری ــاهیســیلفــهیطاوین ــب ازشیب

جهــانخشــکمــهینوخشــکمنــاطقدرعمــدتاًیاهیــگگونــه100
ا)یآســواروپــامعتــدلینــواح،یجنــوبيکــایآمرقــا،یآفر(جنــوب
يادرختچــهاهیــگگونــه5رانیــادرجــنسنیــا).1(داردپــراکنش

،یبلوچسـتان خـار ویـ د،یترکمنـ خـار وید،یینایمخارویديهانامهب
ریـ نظیمختلفـ بـات یترک).2(داردغیـ تگـرگ ویخراسـان ارخوید

وکیرسـت یمدیاسـ المنس،-بتاک،ینولئیلدیاسک،یدهگزادکانوئیاس
واســتخراججــنسنیــاوهیــمیآبــعصــارهدرهگزادکــانوآتلیـ ات

بارباروملیسیومژهیوهبومیسیلجنساهانیگ).3(استشدهییشناسا
)Lycium barbarum(اثـرات وانـد شدهشناختهاریسبیسنتطبدر

.اسـت شدهگزارشمختلفمقاالتدریمنیاقدرتشیافزادرآن
mRNAانیـــبشیافـــزاطحـــال،يهـــاتیوســـفلنریـــتکثشیافـــزا

ینـ یپروتئ-يدیسـاکار یپلـ کمـپلکس زیتجـو متعاقب2-نینترلوکیا
یآبـ عصاره).4(استشدهگزارشیوانیحمدلدربارباروملیسیوم

بـه وابسـته یدانیاکسـ یآنتتیفعالبارباروملیسیوميهاوهیمیاتانولو
،یمنـ یاسـتم یسبهبـود قیـ طرازاهیـ گنیـ ا).5(دارنـد عصارهغلظت

بـه باربـاروم لیسیوميضدتوموراثر).6(استيضدتومورثرايدارا
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25/همکارانونژادصادقیجواددکتر

)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانشکیپزعلومدانشگاهعلمیمجله

شدهگزارش)+CD8و+T)CD4يهاسلولشیافزابرآناثرلیدل
ــ).7(اســت ــيدهایســاکاریپل ــاروملیســیومازشــدهتخراجاس ،بارب

کشــنده،Tيهــاتیلنفوســ،Bيهــاســلول،Tيهــاســلولعملکــرد
راماکروفاژهـا وکیتیدنـدر يهـا سـلول ،یعـ یطبکشـنده يهاسلول

ودهیبخشبهبودرایمنیاستمیسعملکردمجموعدروکندیممیتنظ
ارومباربـ لیسـیوم .)8(کاهـد یمرایدرمانیمیشازیناشیسماثرات

ــل ــیرونوعوام ــالراAP-1وNFATیس ــردهفع ــثوک ــاباع يالق
شـود یمـ هانیپروتئنیاترشحوIL-2وIFN-γيهاژنازیسیرونو

آپوپتـوز، بـا مـرتبط يهـا مولکـول انیـ بمیتنظبابارباروملیسیوم).9(
).10(داردآپوپتوزبهمسن،Tيهاسلولمقاومتدریمعکوسنقش

یابتیضــددو)12و11(یقارچضــدویکروبیضــدماثــراتنیهمچنــ
قیـ دقيهـا سـم یمکانوجـود نیـ ابااست.شدهگزارشآن)14و13(

مطالعـات ونبودهمشخصاهیگنیایشناسسمزینویکیفارماکولوژ
).15(استشدهشنهادیپخصوصنیادریلیتکم

وجـنس نیااهانیگمتعددمصارفویدرمانخواصبهتوجهبا
درموجـود يهـا گونـه کیولوژیباثراتدربارهپژوهشسابقهفقدان

گیـاه میـوه آبـی عصـاره اثـر تعیـین منظـور بـه مطالعهنیا؛کشورمان
هیسـتوپاتولوژیک ومورفومتریکيهاشاخصبرروسنیکوملیسیوم

.شدانجامسوريموشلنفاويهاياندام
بررسیروش
يریگعصارهوروسنیکوملیسیوماهیگيآورجمع

از)،FAR(1772یمیهربــارشــمارهبــاروســنیکوملیســیوماهیــگ
يهـا وهیـ مشد.يآورجمعرودنهیمیساطرافدروبوکانشهرستان

بـه شـگاه یآزماطیمحدروشدبرداشتمحلدراهیگسالمودهیرس
بــاوخشــکشــگاهیآزمایمعمــوليدمــادرودیخورشــنــورازدور
لیســیوموهیـ میآبـ هعصــارهیـ تهيبـرا د.یــگردپـودر یبرقـ ابیآسـ 

تحــتســپسوشـد ســاندهیخآبدرشــدهپـودر وهیــم،روسـنیکوم 
ازحاصـله محلـول شـد. جوشـانده سـاعت چهـار مـدت بهرفالکس

آمـد. دستهبرنگ)(قرمزیآبعصارهوشددادهعبوریصافکاغذ
ــرا ــذفيب ــتمیسازآبح ــتقطس ــالءدرری ــانخ ــتگاهازچرخ دس

اسـتفاده گـراد یسانتدرجه60يدمادرالءخپمپبهمتصليروتار
ازآبکاملحذفيبراآمد.دستهبیشکليریقجامدمادهوشد
Freezeشرو Dryingد.یگرداستفادهساعت48مدتبه
عصارهزیتجووواناتیح
بـا BALB/cنـژاد ازنربالغموشسر36يرویتجربمطالعهنیا
یدامپزشــککدهدانشــازشــدهيداریــخرگــرم20-25یبــیتقروزن

شد.نجامازیتبردانشگاه
–یکیتـار چرخـه ،مناسبيدمابااستانداردطیشرادرواناتیح
صـورت ودشـدن ينگهـدار یکافيغذاوآبساعته،12ییروشنا
گرفتند.قرارتیماروکنترلتایی6گروهششدریتصادف

لیســیومگیــاهاثــرتعیــینبــارابطــهدرهمکــارانوLiمطالعــهدر
500و200،350دوزهـــايازاکســـیداتیواســـترسروياربـــارومب

اسـت شدهاستفادهتیمارروز30طیبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی
دربارباروملیسیوماثرتعیینبرايهمکارانوGongمطالعهدر). 16(

دوزهـاي ازدرمـانی، شـیمی وایکساشعهبایافتهمواجهههايموش
اسـت شـده استفادهبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی200و50،100

تـا 50شـامل يبیشـتر دوزهـاي محـدوده حاضرمطالعهدرلذا). 17(
شد.گرفتهنظردربدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی800

فیزیولوژيسرمبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی100کنترلگروه
اولیتجربيهاگروهنمود.افتیدرگاواژصورتبهروز21یطرا

ــا ــنجمت ــهپ ــترتب ــی800و50،100،200،400بی ــرممیل ــرگ ب
شدهحلروسنیکوملیسیوماهیگمیوهآبیعصارهبدنوزنکیلوگرم

نمودند.افتیدرگاواژقیطرازروز21یطرايولوژیزیفسرمدر
يمورفومترويلنفاويهاانداميریگنمونه

مرکلروفـ بـا وانـات یحمجـدد، نیتـوز وشیآزمـا دورهانیپادر
وانـات یحبدنازيالریآگزيلنفاوعقدهوموسیتطحال،وهوشیب

توسـط یلنفـ گـره ومـوس یتطحـال، يهـا اندامابعادد.یگردخارج
يهـا انداموزنسپسشد.يریگاندازهمتریلیم01/0دقتباسیکول

محاسـبه )گـرم 01/0دقـت (یتـال یجیديتـرازو بـا مـوس یتوطحال
وزنمنهـاي ثانویـه وزنوزن،افـزایش زانیـ ممحاسـبه ايبـر د.یگرد
وزنمیتقسـ بـا زیـ نهـا انـدام ایندکسشد.اولیهوزنبرتقسیمواولیه
).19و18(دیگردنییتعهیثانووزنبراندام
يستوپاتولوژیهويستومورفومتریهمطالعاتویبافتمقاطعهیته

يبـرا درصـد 10نیفرمـال محلـول دروانـات یحيلنفاويهااندام
مراحـل ثبـوت، يبرایکافزمانمدتازپسشدند.ورغوطهثبوت

نیائـوز -نیلیهماتوکسروشبههابافتيزیآمرنگمنظوربهمعمول
مـورد ينـور کروسـکوپ یمتوسـط یبـافت مقـاطع سـپس شـد. انجام

توسـط یکروسـکوپ یمریتصـاو وگرفـت قـرار یشناسـ بافـت مطالعه
شد.خذاکروسکوپیمبهمتصلنیدورب

مطالعـه، مـورد يهااندامکیستومورفومتریهمطالعاتانجاميبرا
ــرماز ــزارن AxioVision)Carlاف Zeiss(ــتفاده ــد.اس ــایمعش ياره
ــوطکیســتومورفومتریه ــهمرب ــدازهشــامليلنفــاوگــرهب ــگان يری

مانتـل ضـخامت وگـر یزاهیناحقطرکول،یفولقطرکپسول،ضخامت
پولـپ يهـا کـول یفولقطـر کپسـول، امتضخطحالبارابطهدربود.
ضـخامت شـد. يریگاندازهمانتلضخامتوگریزاهیناحقطرد،یسف

قـرار یابیـ ارزمـورد زیـ نمـوس یتيهـا لوبوليمرکزويقشربخش
طـور هبدیددانیم5مقطعهرازومقطع8يلنفاواندامهرازگرفت.

شد.فادهاستکیستومورفومتریهيارهایمعمطالعهيبرایتصادف
يآماريهادادهلیتحلوهیتجز

نـدکس یابـدن، وزنینسبراتییتغبهمربوطکیفومتررموجینتا
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سوريموشلنفاويهاياندامهیستوپاتولوژیکومورفومتریکشاخصبرروسنیکوملیسیوماهیگوهیمآبیعصارهاثر/26

)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

بـه مربـوط کیسـتومورفومتر یهجینتازینوموسیتندکسیاوطحال
SPSS-18افـزار نرمازاستفادهباموسیتویلنفطحال،گرهيهااندام

انسیـ وارزیآنالواریمعانحرافآزمونيآماريهاروشاساسبرو
سـطح گرفـت. قـرار لیـ تحلوهیـ تجزمـورد )ANOVA(طرفـه کی

شد.گرفتهنظردر05/0ازکمتريداریمعن
هایافته

مـوس یتنـدکس یاوطحـال ندکسیاها،موشوزنینسبشیافزا
است.آمدهکیجدولدرمطالعهمورديهاگروه

درروسـنیکوم لیسـیوم عصارهزیتجودادنشانيومتریبيهاافتهی
وزنبـر ياثـر بـدن وزنلـوگرم یکبـر گـرم یلیم100و50يدوزها
کـاهش بـه منجـر دوزهاریسادرامانداشت؛مطالعهمورديهاموش
ــگردوزن ــدکسیادر).>05/0P(دی ــالن ــروهطح ــاگ ــفيه مختل

افتیدرگروهموسیتندکسیانشد.افتیيداریمعنيآمارتفاوت
گـروه بهنسبتعصارهازبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم800کننده
).>05/0P(داشتيداریمعنيآمارکاهشکنترل
مـورد يهـا مـوش مـوس یتکیسـتومورفومتر یهجینتـا بهتوجهبا

تیموسایندکسوطحالایندکسبدن،وزننسبیافزایشمعیارانحرافومیانگینمقایسه:1جدول
روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهباشدهتیماروکنترليهاگروهسوريهايموشدر

تیموسایندکسطحالایندکسوزننسبیافزایشهاگروه
c030/0±139/0a0018/0±0057/0a0005/0±0010/0کنترل

میوهآبیعصارهکنندهدریافت
روسنیکوملیسیومگیاه

(mg/kg/bw)

50bc*012/0±103/0a0020/0±0066/0ab0004/0±0013/0
100abc017/0±078/0a0016/0±0053/0ab0006/0±0014/0
200ab007/0±065/0a0022/0±0065/0ab0006/0±0015/0
400ab004/0±047/0a0018/0±0060/0ab0004/0±0018/0
800a015/0±048/0a0012/0±0068/0b0005/0±0023/0

است.ستونهمهايدادهینبدارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانغیریکسانحروف*سر6:گروههريهاموشتعداد

تیموسکهیستومورفومتریهايدادهمعیارانحرافومیانگینمقایسه:2جدول
روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهباشدهتیماروکنترليهاگروهسوريهايموشدر

)µmمرکزي(بخشقطر)µmقشري(بخشضخامت)µm(کپسولضخامتهاگروه
a7/6±6/21bc2/20±2/352a1/32±3/404کنترل

میوهآبیعصارهکنندهدریافت
روسنیکوملیسیومگیاه

(mg/kg/bw)

50a *4/0±7/14c9/15±9/378b4/22±9/557
100a5/0±1/12ab7/22±5/291b8/31±5/530
200a6/0±7/11abc9/8±3/346b9/14±2/521
400a4/5±6/15a3/15±2/280a9/14±0/399
800a1/1±2/17d8/20±7/476a5/8±0/410

است.ستونهمهايدادهبیندارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانغیریکسانحروف*سر6:گروههريهاموشتعداد

لنفیگرهکهیستومورفومتریهايدادهمعیارانحرافومیانگینمقایسه:3جدول
روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهباشدهتیماروکنترليهاگروهسوريهايموشدر

)µm(فولیکولقطر)µmمانتل(ضخامت)µmزایگر(ناحیهقطر)µmکپسول(ضخامتهاگروه
a2/3±4/9ab3/19±6/244a2/13±2/52ab7/17±1/368کنترل

عصارهکنندهدریافت
لیسیومگیاهمیوهآبی

(mg/kg/bw)روسنیکوم

50a*5/2±3/10a6/19±4/211a2/14±1/46a2/16±7/334
100a1/1±8/7a0/19±0/232a4/9±1/47a0/7±8/359
200b3/2±1/22b3/20±7/299a1/4±5/48bc9/18±1/404
400a8/0±6/9a4/14±0/215a2/8±5/51a9/7±4/341
800b2/3±9/22ab9/35±3/268a7/5±2/58bc8/38±9/411

است.ستونهمهايدادهبیندارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانغیریکسانفحرو*سر6:گروههريهاموشتعداد

طحالکهیستومورفومتریهايدادهمعیارانحرافومیانگینمقایسه:4جدول
روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهباشدهتیماروکنترليهاگروهسوريهايموشدر

)µm(فولیکولقطر)µmمانتل(ضخامت)µmایگر(زناحیهقطر)µmکپسول(ضخامتهاگروه
a0/1±0/9d9/20±2/305a9/14±68/91ab3/3±8/482کنترل

آبیعصارهکنندهدریافت
روسنیکوملیسیومگیاهمیوه

(mg/kg/bw)

50a *3/2±1/8a7/7±8/173a9/11±1/110ab6/11±1/414
100ab0/1±5/11c7/6±2/238a4/13±4/154ab6/15±3/514
200a6/1±6/8ab5/18±1/169a8/13±2/98a0/22±9/356
400ab8/1±2/13abc6/17±0/204a5/19±4/181b4/13±8/572
800b8/3±9/15bc1/12±4/231a8/14±0/114ab5/21±5/481

است.ستونهمهايدادهبیندارمعنیتفاوتوجوددهندهنشانغیریکسانحروف*سر6:گروههريهاموشتعداد
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27/همکارانونژادصادقیجواددکتر

)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانشکیپزعلومدانشگاهعلمیمجله

تفـاوت یتجربـ يهـا گـروه درکپسـول ضخامت،)2(جدولمطالعه
بخـش ضـخامت امـا ؛نـداد نشـان کنتـرل گـروه بايداریمعنيآمار
گـرم میلـی 800و400يزهـا دوکنندهافتیدريهاگروهدريقشر

يآمـار تفاوتکنترلگروهبهنسبتعصارهازبدنوزنکیلوگرمبر
).>05/0P(داشتيداریمعن

،50يهـا دوزکننـده افـت یدريهاگروهيمرکزبخشضخامت
گروهبهنسبتعصارهازبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی200و100

يهـا گـروه درو)>05/0P(تافـ یشیافزايداریمعنطوربهکنترل
بـدن وزنکیلـوگرم برگرممیلی800و400يدوزهاکنندهافتیدر
مشـاهده يداریمعنـ يآمـار تفـاوت کنترلگروهبهنسبتعصارهاز

).a-a′-1(شکلنشد
افـت یدريهـا گروهدرموسیتيستوپاتولوژیهمطالعهبهتوجهبا

چگونـه یهعصارهازبدنوزنوگرمکیلبرگرممیلی100و50کننده
افـت یدريهـا گـروه درامـا نشـد؛ مشاهدهیکیپاتولوژویبافترییتغ

عصـاره ازبـدن وزنکیلـوگرم برگرممیلی800و200،400کننده
.شــدمشــاهدهمــوسیتکپســولدربــروزیفصــورتبــهیبــافترییــتغ

بـدن نوزلـوگرم یکبرگرمیلیم800دوزباماریتگروهدرنیهمچن
مشـاهده (مـدوال) يمرکـز بخـش کولریرتیاپيهاسلولدرآپوپتوز

.دیگرد
)3(جـدول يلنفـاو عقـده کیسـتومورفومتر یهمطالعهبهتوجهبا

بـر گـرم یلـ یم800دوزکننـده افـت یدرگـروه درکپسـول ضخامت
يآمـار شیافـزا کنتـرل گروهبهنسبتعصارهازبدنوزنلوگرمیک

يپارامترهـــــاریســــا درامـــــا)؛>05/0P(تداشــــ يداریمعنــــ 
یتجربـ يهـا گروهنیبيداریمعنيآمارتفاوتکیستومورفومتریه

ازبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی800و50،100،200،400باشدهتیماروکنترلهگروهايموشلنفاويهاياندامریتصاو:1شکل
روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصاره

(a-a′):میزيآرنگ،میکرومتر200:بارها(اندازهتیموسبافتیمقاطعH&E.(ستارهعالمتباشدهمشخصتیموسرکزيمبخشضخامت
بهنسبت(a′-a)روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهازبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی200و100دوزهايکنندهدریافتهايگروهدر

هايگرهکپسولضخامت).H&Eزيمیآرنگمیکرومتر،50:بارها(اندازهلنفاويگرهبافتیمقاطع:(′b-b).یافتافزایش(a)کنترلگروه
افزایش(b)کنترلگروهبهنسبت(′b)روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهازبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی800کنندهدریافتگروهلنفاوي

کنندهدریافتهايگروهسفیدپولپدرزایگرناحیهقطر).H&Eمیزيآرنگ،میکرومتر200:بارها(اندازهطحالبافتیمقاطع:(′c-c)افت.ی
افت.یکاهش(c)کنترلگروهبهنسبت(c′-c)روسنیکوملیسیومگیاهمیوهآبیعصارهازبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی800و100دوزهاي
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سوريموشلنفاويهاياندامهیستوپاتولوژیکومورفومتریکشاخصبرروسنیکوملیسیوماهیگوهیمآبیعصارهاثر/28

)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

).b-b-1شکل(نشدمشاهدهکنترلگروهبا
يهـا نمونـه ازیبعضـ دريلنفـاو عقـده یکروسکوپیممطالعهدر
بـدن وزنکیلـوگرم برگرممیلی100و50کنندهافتیدريهاگروه

ي(داراهیثانويهاکولیفوله،یاوليهاکولیفولتورماثربرعصارهاز
دررفعـال یغيهـا سـلول ازيارهیـ تبخـش ومرکـز درگـر یزابخش

يدوزهابايهاگروهدرکهاستیدرحالنیاند.گرفتشکله)یحاش
هـا کـول یفولنیبفاصلهکورتکسبخشیلنفيهاکولیفولدرباالتر

لیتشـک يادیـ زاریبسـ هیـ انوثيهاکولیفولوبودیعیطبحدازشتریب
وياهیحاشقسمتدرند.شددژنرهزینهاکولیفولازیبعضودیگرد

يهـا طنـاب درشـد. مشـاهده یسـلول بیآسـ يمرکـز قسمتدرزین
نیــاشــد.دهیــدآپوپتــوزازیمختلفــدرجــاتزیــنيمرکــزيلنفــاو
مـورد یکروسـکوپ یمدیـ ديهـا دانیمدريانفرادصورتهبهاسلول

وگنــوزهیپهســتهآنهــایاصــلمشخصــهکــهشــدندمشــاهدهمطالعــه
.بوددیشدیلینوفیائوزتوپالسمیس

مختلـف يهاگروهدرطحاليستومورفومتریهمطالعهبهتوجهبا
کیلـوگرم بـر گـرم میلـی 800گـروه درکپسولضخامت)4(جدول

يداریمعنـ يآمارشیافزاکنترلگروهبهنسبتعصارهازبدنوزن
یتمـام درزیـ ندیسـف پولـپ درگـر یزاهیـ ناحقطـر ).>05/0P(تافی

ــروه ــاگ ــيه ــهیمقادریتجرب ــاس ــروهب ــرلگ ــاهشکنت ــارک يآم
مانتلضخامتوهاکولیفولقطراما)؛>05/0P(ددانشانيداریمعن
يآمــارتفــاوتکنتــرلگــروهبــاســهیمقادریجربــتيهــاگــروهدر
).c-c′-1شکل(نداشتيداریمعن

کنندهافتیدريهاگروهدرطحالیشناسبافتالعهمطبهتوجهبا
قرمزپولپودیسفپولپ،روسنیکوملیسیومعصارهازنییپايدوزها
راتییـ تغامـا ؛شدمشاهدهکریپغوليهاسلوليتعداديحاوطحال

جیتـدر بـه بـاال يدوزهـا درد.یگردنمشاهدههابافتدرکیپاتولوژ
بـه شـده واردیبـافت بیآسوهشکاقابلکریپغوليهاسلولتعداد
کننـده افـت یدريهـا گـروه درکـه يطـور بـه د.یـ گردظـاهر طحال
درهعصـار ازبـدن وزنکیلـوگرم بـر گرممیلی800و400يدوزها
یبـافت یختگیگسـ هـم ازوبـود مشـاهده قابـل زینکمتریینمابزرگ
ياهسلولدرآپوپتوزباالتر،یینمابزرگبامطالعهدرشت.داوجود

مـورد درکیـ کنوتیپيهـا هستهشد.مشاهدهیسلولداربستقسمت
راهاسلولنیايخودهخودبمرگکهشددهیديدیلنفوئيهاسلول

صـــورتبـــهیبـــافترییـــتغیطحـــالکپســـولمـــورددرداد.نشـــان
یبـافت بـروز یفاثـر بـر یطحـال کپسـول يهمبنـد بافـت یشدگمیضخ

یبعضدرمحدودصورتبهبروزیفويهموراژنیهمچنشد.مشاهده
داشت.وجودطحالبافتيهاقسمتاز

بحث
اهیگوهیمیآبعصارهزیتجودادنشانمطالعهنیاازحاصلجینتا

ــیوم ــنیکوملیس ــادرروس ــايدوزه ــیم100و50(نییپ ــرمیل ــرگ ب

يهـا مـوش بدنوزندريداریمعنيآماررییتغبدن)وزنلوگرمیک
شیافـزا ازمانعيداریمعنطوربهتواندیماما؛کندینمجادیايسور

گـروه باسهیمقادربااليدوزهاباماریتيهاگروهدربدنوزنینسب
کـاهش بـا ارتبـاط درهمکـاران وZhangمطالعـه باکهشودکنترل

یهمخـوان باربـاروم لیسـیوم زیتجـو اثـر دررخواریشـ يهاموشوزن
نیادرمختلفدیساکارمونو6وجودهمکارانوZhang).20(دارد

شیافـزا وییغـذا مـواد لیتبـد بیضـر شیافـزا بهمنجرکهرااهیگ
رابطـه نیـ ادریاصـل علـت راشـود یمبدندرآهنويرويمحتو
اثـرات ازیکـ یرابدنوزنکاهشیطالعاتمیطرفاز).20(نددانست

علـت کـه انـد کردهذکر)22(یسماهانیگزینو)21(داروهایسم
توسـط ییغـذا موادازیکافاستفادهعدموییاشتهاکمراآنیاصل

اند.کردهذکروانیح
روســنیکوملیســیوماهیــگوهیــمیآبــعصــارهحاضــر،مطالعــهدر

گـروه بـا سهیمقادرماریتيهاگروهدرموسیتوزنشیافزاموجب
بلــوغوزیتمــامحــلمــوسیتکــهنیــابــهجــهوتبــاد.یــگردکنتــرل
شــدنکیــتحردهنـده نشــانراتییــتغنیـ ا؛اســتTيهــاتیلنفوسـ 

ــکوپ ــایکیماکروس ــدامنی ــت.ان ــدراس ــتوپاتولوژیهیبررس کیس
لـوگرم یکبـر گـرم یلیم100و50کنندهافتیدريهاگروهموس،یت

؛نداشـتند یکیپـاتولوژ عارضـه نـوع چیهـ تنهانهعصارهازبدنوزن
ــزابلکــه ــدازهشیاف يســتوموفومتریهیبررســدريمرکــزبخــشان

وهیمیآبعصارهریتاثتحتاندامنیاتیفعالشیافزانشانگرموسیت
ــگ ــیوماهی ــنیکوملیس ــتروس ــهاس ــاک ــاتب ــیضدومطالع ویروس

ــاروملیســیوماهیــگيروشــدهانجــامیضدســرطان )23و9و8و5(بارب
کیکروسـکوپ یمیبررسـ درکـه اسـت یحـال درنیااست.همراستا

و400يدوزهاکنندهافتیدريها(گروهیسميدوزهادرموسیت
موسیتکپسولبروزیفبدن)وزنلوگرمیکهريازابهگرمیلیم800

نیـ ايلنفاويهاکولیفوليمرکزبخشدرآپوپتوزازيمواردزینو
شد.دادهصیتشخاندام

مـوش یلنفـ گـره کـه نکتـه نیـ ابهتوجهبايلنفاوگرهمورددر
کیـ مورفومتریبررسـ عمـالً وبودهفیظروکوچکاریبسيسور

همطالعـ ؛شـود یمـ مواجـه خطـا بـا آنزیناچوزنبهتوجهبااندامنیا
ــه ــورتب ــکوپیمص ــتومتریهوکیکروس ــامکیس ــد.انج ــهش مطالع

بـروز یفازیمختلفـ درجاتکهدادنشانیلنفگرهکیستوپاتولوژیه
يهـا کـول یفوللیتشـک زیـ نوداربسـت يهـا سـلول آپوپتوزکپسول،

يهـا کـول یفوللیتشـک یول؛شودیمدهیدماریتيهاگروهدرهیثانو
بـدن وزنلوگرمیکبرگرمیلیم100و50ماریتيهاگروهدرهیثانو
عصــارهازدوزنیــاوشـد یتلقــانـدام نیــامثبـت کیــتحرحـد در

يبـاال يدوزهـا د.ینماکیتحررايلنفاواندامنیایخوببهتوانست
وویـ دژنراتاثـرات جـاد یاباعـث بدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم200

ــپاتولوژ ــادرکیــ ــدامنیــ ــگردانــ ــهد.یــ ــاتدرچنانچــ مطالعــ
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ــتومورفومتریه ــخامتکیس ــولض ــرهکپس ــگ ــروهدریلنف ــاگ يه
بـدن وزنلـوگرم یکبرگرمیلیم800و400يدوزهاکنندهافتیدر
يداریمعنـ طـور بـه ماریتيهاگروهریساوکنترلگروهباسهیمقادر

BوTيهـا تیلنفوسـ تجمـع محـل يلنفـاو يهـا رهگافت.یشیافزا

شیپـ ازشیببدنیاختصاصدفاعدراندامنیایاتیحنقشوهستند
ویسـرطان يهـا بافـت متاسـتاز ریمسـ درنیهمچن؛گرددیممشخص
وزنلـوگرم یکبرگرمیلیم100و50ریمقادلذاهستند.کینئوپالست

رایمناسـب کیـ تحرکومروسـنی لیسیوماهیگوهیمیآبعصارهازبدن
يهـا سـلول بـا مبـارزه درتوانسـت ونمـود جـاد یایلنفـ يهاگرهدر

درشـده انجـام مطالعاتباکهباشدموثریکروبیمعواملویسرطان
یهمخـوان آنینـ یچيهـا تـه یوارگـر یدوبارباروملیسیوماهیگنهیزم
).24و11و7(شتدا

ازطحـال يروروسـنیکوم لیسـیوم اهیـ گیآبـ عصارهاثریبررس
نیبـ رايداریمعنـ اخـتالف ،یطحالندکسیاوکیمورفومترلحاظ
نیـ اادیـ زاحتمـال بـه البتهنداد.نشانکنترلگروهوماریتيهاگروه

اکثـر درطحـال ریـ متغوزنوانـدازه خـاطر بـه داریرمعنـ یغاختالف
ریـ متغتوانـد یمـ زینگونهکیموجوداتنیبدرکهاستپستانداران

دررییــتغلیــدلبـه راطحــالوزندررییـ تغهمکــارانوSilvaباشـد. 
وکیســـتولوژیهمطالعـــهدر).25(انـــددانســـتههـــاســـلولتـــراکم

و50يدوزهاکنندهافتیدريهاگروهدر،طحالکیستوپاتولوژیه
یکیپاتولوژعارضهچیهعصارهبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم100

زانیــمشیافــزاوهیــثانوولکــیفوللیتشــکنیهمچنــشــد.نمشــاهده
اثرازیحاک؛دیگرددییتاهاتیوسیمگاکارشیافزاباکهيخونساز

مـوش طحـال دردوزهـا نیادراهیگنیایآبعصارهکنندهکیتحر
کیـ درباربـاروم لیسـیوم يروشـده انجـام مطالعـه باکهبوديسور
کـز مرقطـر کیسـتومورفومتر یهيهایبررسدر).9(داردقرارراستا

کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرمـار یتيهـا گروهدردیسفپولپیشیزا
همکـاران وInouyeمطالعـه درداشـت. يداریمعنـ يآمـار کـاهش 
مـواد یبرخمصرفاثردرهاکولیفولیشیزامرکزاندازهدرکاهش

مشـخص نیهمچنـ شـد. گزارشهاسلولریتکثیبازدارندگازیناش
دریبازدارنـدگ نیـ اونگرفتـه انجامهیناحنیادريآپوپتوزکهشد
بـوده مدتیطوالندرژنیآنتهمانبهپاسخوهیاولیمنیاپاسخاثر

ــت ــا).26(اس ــاب ــودنی ــارزوج ــریابی ــولیفولقط ــاک ــهدره مطالع
انــدازهکــهدادنشــانحاضــرمطالعــهدرطحــالکیســتومورفومتریه

اخـتالف تـرل کنگـروه بـا سـه یمقادرماریتيهاگروهدرهاکولیفول
وانـدازه دررییـ تغکـه اسـت یحـال درنیا.ندارديداریمعنيآمار

مـواد کیـ پاتولوژاثـرات جـزء طحـال يلنفـاو يهـا کـول یفولتعداد
ــف ــممختل ــارهیس ــدهاش ــتش ــاد).28و27(اس ــریمق 200ازشیب

اثـرات اهیـ گنیـ اعصـاره ازبدنوزنلوگرمیکهريازابهگرمیلیم
صـورت بـه یبـافت بیآسـ کپسـول، بـروز یفتصـور هبراکیپاتولوژ
درراآپوپتـوز دیشـد شیافـزا زیـ نوکیـ کنوتیپيهـا هستهونکروز
یکیپـاتولوژ عـوارض بـاالتر يدوزهـا بیترتبهکهدادنشانطحال

دادند.نشانرايدتریشد
لیســیومگیــاهوهیــمآبــیعصــارهاثــراتتــردقیــقبررســیبــراي

ــاهیســتوپاتولوژیکیطالعــاتملنفــاوي،هــايانــدامبــرروســنیکوم ب
میکروسـکوپ نیزوایمنوهیستوشیمیواختصاصیهايمیزيآرنگ

گردد.میپیشنهادالکترونی
گیرينتیجه

اهیـ گوهیـ میآبـ عصـاره ازاستفادهکهدادنشانمطالعهنیاجینتا
يدوزهـا درBALB/cنـژاد يسـور يهاموشدرروسنیکوملیسیوم

ــف ــثمختل ــادیاباع ــتغج ــمورفولوژراتیی ــتولوژیهک،ی وکیس
هیـ تهیبـافت مقـاطع مطالعهگردد.یميلنفاويهااندامدرکیپاتولوژ

بـر اهیگنیاعصارهنییپايدوزهامثبتاثريلنفاويهااندامازشده
ویمنـ یايهاسلولارتشاحوکیتحرصورتبهرايلنفاويهااندام

تلفـات مـورد دوکـه استیدرحالنیا.دادنشانيخونسازشیافزا
بــرگــرمیلــیم800و400يدوزهــاکننــدهافــتیدريهــاگــروهدر
يهـا شـاخص نظرگـرفتن دربـا زیـ نوعصـاره ازبـدن وزنلوگرمیک

،هـا گروهنیايهاموشریسادرکیستومورفومتریهوکیمورفومتر
نظرازونمودمطرحیسممادهکیعنوانبهراعصارهازمقدارنیا

هـا گـروه نیـ ايلنفـاو يهـا انـدام دربیآسنیشتریبزینیکیپاتولوژ
شد.مالحظه
قدردانیوتشکر

درجـه اخـذ يبرایرستميسعديآقانامهانیپاحاصلمقالهنیا
ــ ــدیکارشناس ــتهدرارش ــترش ــیزیس ــلولیشناس ــولیس ازمولک
تیـ حمابـا وبودآذربایجانمدنیشهیددانشگاهپایهعلومدانشکده

خاطربهلهیوسنیبدد.یرسانجامبهدانشگاهآنیشپژوهمعاونتیمال
م.یینمایمتشکرمحترممعاونتآنازق،یتحقبودجهنیتام
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Several studies reported the immunological activity of Lycium barbarum.
This study carried out to determine the effect of aqueous extract of fruits of Lycium ruthenicum L. on
morphometric and histomorphometric indices in mice lymphatic organs.

Methods: In this experimental study, 36 adult mice were randomly allocated into six experimental and
control groups. The experimental groups were received Lycium ruthenicum L. fruit aqueous extract in the
doses of 50, 100, 200, 400 and 800 mg/kg/bw, daily by feeding tube for 21 days. In the control group
animals were recived 100 mg/kg/bw of saline using feeding tube. After the treatment, the relative increase
in the body weight, morphometric, histomorphometric and histopathologic indices in thymus, lymph node
and spleen were measured.

Results: The administration of extract in doses of 50 and 100 mg/kg/bw did not effect on body weight of
mice but in the doses of 200, 400 and 800 mg/kg/bw significantly reduced the body weight
(P<0.05).Thymus index in 800 mg/kg/bw of extract significantly reduced in comparison with controls
(P<0.05). Thickness of thymus medulla in low doses significantly increased while it was not visible in
higher doses (P<0.05).  Thickness of capsule in lymph node and spleen in dose of 800 mg/kg/bw
significantly increased in comparison with control group (P<0.05). Low doses of the Lycium barbarum
extract increased stimulation and infiltration of the immune cells and hematopoiesis in the lymphoid
organs while in doses of 400 and 800 mg/kg/bw caused pathological changes including fibrosis in
capsule, degeneration in follicles and stromal cell apoptosis.

Conclusion: Aqueous extract of fruits of Lycium ruthenicum L. in doses of 400 and 800 mg/kg/bw causes
histopathological alterations in the lymphoid organs.

Keywords: Lycium ruthenicum L., Histomorphometry, Histopathology, Thymus, Lymph node, Spleen
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