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Abstract 

 

Background and purpose: The antioxidant property of lycopene is well proven. The aim of this 

study was to evaluate the effect of lycopene on Oral Mucositis (OM) in rat induced by gamma radiation. 

Materials and methods: This experimental study was conducted in 28 male Wistar rats. They 

were divided into four groups (n=7 per group). 15 Gy of gamma radiation was used for 7 min and 39 sec.  

The rats were intraperitoneally (IP) injected within 6 days (daily) and their lips and tongues were 

examined to assess the incidence and severity of mucositis. Blood samples were also taken from the mice 

on days zero and six and the serum total antioxidant was evaluated by biochemical assays. Data analysis 

was done in SPSS V18. One-way ANOVA was done to analyze the datasets for mucositis and serum 

antioxidant capacity. Mann–Whitney test was applied for pairwise comparison of therapeutic groups in 

terms of the severity of mucositis.  

Results: Lycopene caused no delay in the onset of mucositis but the severity of mucositis was 

lower in lycopene groups compared to that in the placebo group. According to FRAP test, total 

antioxidant capacity changes of serum were significant between treatment groups on day six between L50 

and PR, L50 and LR25, PR and LR50, and LR25 and LR50 groups. 

Conclusion: Lycopene did not delay the onset of mucositis in treatment groups, but the severity 

of mucositis was lower in lycopene groups compared with that in placebo group. 
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 ـدرانــــازنــــي مــــكـــزشــــوم پــــلـــــگاه عـشــــه دانـــــلـــمج

 (991-941)   9911سال    فروردین    951بيست و هشتم   شماره دوره 

 9911 فروردین،  951تم، شماره شدوره بيست و ه                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                              991

 گزارش کوتاه

 در محافظت  یدهان تیبر موکوز کوپنیل یدانیاکس یآنت ریتاث
 (هی)مطالعه اول ratگاما در  یپرتو

 
 5یمسلم وشیدار      ۴ریپورام یمهد      ۳ایاکبر مقدم ن یعل      2ایطاهره مالن      1مطلب نژاد نایم

 2زاهدپاشا قیشقا      6یسهراب کاظم

 

 چكیده
که خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن به اثبات رسیده است، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جاییاز آن هدف:و  سابقه

 .باشدهای تحت تابش اشعه گاما می ratدر لیکوپن بر موکوزیت دهانی 
تایی طبقه شده بودند، صورت گرفت. اشعه گروه هفت 4موش نر که در  82روی این مطالعه تجربی  ها:مواد و روش

ها روزانه تزریقات مورد نظر را به روش داخل ثانیه استفاده شد. موش 93دقیقه و  7گری و به مدت  51گاما به میزان 
کوزیت معاینه روز دریافت کردند و روزانه از ناحیه لب و زبان جهت بررسی بروز و شدت مو 6به مدت  (IP)صفاقی 

آوری شد و به منظور بررسی میزان ها جمعمطالعه از موش 6نوبت طی روزهای صفر و  8شدند. نمونه خون هم 
قرار داده شد.  SPSS 18افزار آماری ها در نرماکسیدان توتال سرم مورد بررسی بیوشیمی قرار گرفت. سپس دادهآنتی
های درمانی آنالیز شد و برای مقایسه شدت موکوزیت در گروه one way ANOVAهای مربوط به موکوزیت توسط داده

اکسیدانی سرم با استفاده از تست های مربوط به ظرفیت آنتیاستفاده شد. داده man-whithneyبه صورت دو به دو از تست 
one way ANOVA  .آنالیز شدp- value معنادار در نظر گرفته شد 51/5تر از در کم  

هرای لیکروپن نسربت بره گرروه کوپن موجب تأخیر در بروز موکوزیت نشد، اما شدت موکوزیت در گرروهلی ها:یافته
نیز در روز ششم  FRAPهای درمانی با استفاده از تست سرم بین گروه اکسیدانیپالسبو کم تر بود. تغییرات ظرفیت تام آنتی

 .دار بودمعنی 50LRو  25LRگروه  و 50LRو  PR، گروه 25LRو  50L، گروه PRو  50Lمطالعه بین گروه 
های درمانی نشد ولی شدت موکوزیت در گروه دریافرت کننرده لیکوپن موجب تاخیر در بروز موکوزیت در گروه استنتاج:

 .لیکوپن خفیف تر از گروه پالسبو بود
 

 لیکوپن، موکوزیت، آنتی اکسیدان، سرمواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 یبرا یمان انکولوژدر یبخش جدانشدن یوتراپیراد

 ماننرد یمضرر یسر و گردن است که عوارض جرانب مارانیب
کره  یو درد تمیرکنرد. اریمر جادیرا ا یدهان تیموکوز

از  یشررود اناشرر یمرر جررادیا یدهرران تیررتوسررط موکوز
حفرره دهران و اوروفرارنکسب، بره  کیرترومات یهازخم

 .ب5اباشدیم یوتراپیمخاط در اثر راد عیسر بیعلت تخر
 

 :Shaqa.zahed@gmail.com E-mail                  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده دندانپزشکی: ساری - زاهدپاشا قیشقا مسئول: مولف

 بابل، ایران دانشگاه  علوم پزشکی بابل، ،دانشکده دندانپزشکی ،بیماری های دهان و فک و صورت ، گروهاستاد .5
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ، ایران ،دانشکده دندانپزشکی ،دهان و فک و صورت بیماری های ، گروهاستادیار. 8
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران ،پزشکیدانشکده  ،فارماکولوژی ، گروهاستاد. 9

 راندانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ای ،بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ، گروهاستاد. 4

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران ،پزشکیدانشکده  یوتراپی،راد ، گروهاستادیار. 1
6 .PhD گروه فارموکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرانعلوم دارویی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، 
 : 85/5/5936تاریخ تصویب :               95/9/5931 ت :تاریخ ارجاع جهت اصالحا              58/9/5931 تاریخ دریافت 
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 991     9911، فروردین  951دوره بيست و هشتم، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    

 گزارش کوتاه

لیکوپن یک پیگمان قرمزرنگ قابل حرل در رربری 

ها تولیرد بوده که توسط گیاهان و برخی میکروارگانیسم

این پیگمان، کاروتنوئید اصلی در گوجه فرنگی  شود.می

ترری در گریرف فرروت صرورتی، بوده و بره مقردار کرم

. گوجره ب8اشرودیافت می papaya و هندوانه، فلفل قرمز

درصد  21بیش از  فرنگی و تولیدات غذایی محتوی آن،

. ایرن محصرول گیراهی دارای ب9اغنی از لیکروپن هسرتند

کره  طوریهب است،اکسیدانی قابل توجهی خاصیت آنتی

آوری جمرعرا  بROSهای فعال اکسرینن اتواند گونهمی

و آسریب بره کرده و در نتیجه از پراکسیداسیون لیپیردی 

DNA رنرین دارای خاصریت. لیکوپن همب4اجلوگیری کند 

باالیی بروده و  ب4امیتوژنیکو فعالیت آنتی ب1اضدالتهابی

در مقاالت به پتانسیل ضد سرطانی آن نیز اشراره فرراوان 

. لرذا برا توجره بره اثررات فارماکولوژیرک ب6اشده اسرت

ی لیکوپن، در این مطالعه بر آن شدیم که عالوه بر بررسر

 دهرانی اثرات بالینی لیکروپن برر روی رونرد موکوزیرت

را در  اکسرریدانی آنخاصرریت آنترری ،ناشرری از پرتوتررابی

 ارزیابی کنیم. ratنمونه سرم 

 

 مواد و روش ها
آزمایشررگاهی برروده و طررر  حاضررر از نرروع  مطالعرره

پیشنهادی پس از تصویب در شورای پنوهشی بره وسریله 

وم پزشرکی بابرل کمیته اخالق در پرنوهش دانشرگاه علر

 تأیید شد.

موش های نرر آزمایشرگاهی همگری از نرناد آلبینرو 

و محرردوده وزنرری هفترره  7-55دامنرره سررنی بررا اویسررتارب 

 .ب7اانتخاب شدندگرم در زمان پرتودهی  85±565
 

rat  گروه تصادفی تقسیم شردند کره ترتیرب  4ها به

 :بودگروه ها به قرار زیر 

یافررت کننررده در :بrat 7، گررروه مرروردا گررروه اول

mg/kg15  50(روزانه به صورت لیکوپن(L؛ 

دریافررت کننررده  :بrat 7، گررروه شرراهدا گررروه دوم

 ؛(P)اشعه گاما و آب مقطر 

کننده اشعه دریافت :بrat 7، گروه موردا گروه سوم

 ؛LR)50(روزانه به صورت لیکوپن  mg/kg15گاما و 

 کننده اشرعهدریافت :بrat 7، گروه موردا گروه رهارم

 LR)25( ت روزانهه صورلیکوپن ب mg/kg81گاما و 

 

بره  IPهای تعیین شده داروها بره طریر  ابتدا غلظت

ها عنوان اولین تزری  صبح روز قبل از پرتودهی به گروه

 ها قبل از انجام پرتودهی با کتامین بیهروشداده شد. موش

 7گرری بره مردت  51گامرا بره میرزان در معرض اشعه  و

ه در یک تابش قرار گرفتند. موقعیت قرار ثانی 93دقیقه و 

در  ratگیری تیوب به این صورت بود که کرل کرانیرال 

 .ب7افیلد تابش اشعه قرار گرفت

از ناحیه زبران و لرب برا  قبل از تزری ، ها rat روزانه

از جهت موکوزیت دهانی معاینه برالینی  Parkinsمقیاس 

تزریرر  در روز آخررر بعررد از معاینرره بررالینی و  .ب7اشرردند

 کشته شدند. ها بیهوش و سپس، ابتدا موشداروها

 سرم نمونره ،اکسیدانی توتالبه منظور تعیین میزان آنتی

 گرفته شد 6و  5ها در روزهای  ratاز  cc9خون به مقدار 

و ب Ferric reducing antiocxidant powerا FRAPاز روش و 

 بthiobar biotoric acid reactive substanceا TBARSتسرت 

 .ب2،3امیزان آنتی اکسیدان سرم محاسبه شد
 

 و بحث یافته ها
یررک مرروش  ،در روز اول مطالعرره بعررد از پرتوترراپی

مرد و از مطالعه خرار  شرد. در  8آزمایشگاهی از گروه 

دلیل پیک موکوزیت و عدم تغذیه کافی و ه ب ،روز ششم

 PR 4های آزمایشگاهی، در گرروه دهیدراته شدن موش

نیرز،  50LR  مروش و در گرروه 25LR، 4ه موش، در گرو

 دو موش مرده و از مطالعه خار  شدند.

مطالعه، معاینره  55موکوزیت از لحاظ بالینی تا روز 

دلیل ناکافی بودن حجم خرون جهرت انجرام ه ولی ب ،شد

آزمایشررات، آنررالیز آزمایشررات بیوشرریمی تررا روز ششررم 

که شدت موکوزیرت ترا روز  حالی در ،مطالعه انجام شد

 دهم مطالعه بررسی شد.
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 PR ،25LRهرای میانگین شروع موکوزیت در گروه

کره مالحظره  طروریهدر روز دوم مطالعه بود. بر 50LRو 

شود در این مطالعه لیکوپن منجرر بره ترأخیر در برروز می

 هرایموکوزیت نگردید و زمان بروز موکوزیت برین گرروه

 .ب5ه شمار دار نبود انموداردرمانی از لحاظ آماری معنی
 

 
روند تغییرات شدت موکوزیت در سه گروه طی ده  :1نمودار شماره 

 روز مطالعه
 

دهد که شدت موکوزیرت در گرروه نتایج نشان می

25LR 50تررر از گررروه در روز رهررارم مطالعرره خفیررفLR 

 دار بررودبرروده کرره ایررن اخررتالف از لحرراظ آمرراری معنرری

از شدیدتر  PRرنین موکوزیت در گروه هم .ب=55/5pا

 بوده و این اختالف نیز در روزهرای رهرارم 50LRگروه 

مطالعرره  ب=53/5pاو ششررم ب =51/5pا ، پررنجمب=55/5pا

و  PRهرای شردت موکوزیرت برین گرروه. دار برودمعنی

25LR دار نبوددر طی ده روز مطالعه معنی. 

اکسریدانی تغییرات داخل گروهی ظرفیت تام آنتری

(TAC)  مطالعرره بررا سرررم بررین روزهررای صررفر بررا ششررم 

 25LRو  50Lهررای ، در گررروهFRAPاسررتفاده از تسررت 

 .ب=51/5pا دار بودمعنی

، تغییرررات داخررل TBARSنتررایج حاصررل از تسررت 

های سرم را در روزهای صفر برا ششرم گروهی اکسیدان

دار نشران معنری 50LRو   50L،PRهرای  مطالعه در گرروه

 .ب=51/5pو  =55/5p= ،55/5pداد ا

 درمانی برا اسرتفاده از ی سرم بین گروهتغییرات اکسیدان

، ب=51/5pا 50LRدر روز صفر مطالعه و  TBARSتست 

 50LRو  25LR، گررررروه ب=55/5pا 50LRو  PRگررررروه 

دار برروده و در روز ششررم مطالعرره بررین معنرریب =51/5pا

 50LRو  25LRو گررروه  ب=51/5pا LR50و  L50گررروه 

 دار بود.معنی ب=51/5pا

اکسرریدانی سرررم بررین نترریتغییرررات ظرفیررت تررام آ

نیرز در روز  FRAPهای درمانی با استفاده از تست گروه

 50L، گرروه ب=55/5pا PRو  50Lششم مطالعه بین گروه 

 و گررروه ب=51/5pا 50LRو  PR، گررروه ب=55/5pا 25LRو 

25LR  50وLR 51/5اp= ب8 شماره دار بود انمودارمعنیب. 
 

 
های  درگروه بTACایدانی سرماکس ظرفیت تام آنتی :2نمودار شماره 

 مورد مطالعه
 

 لیکررروپن بررره عنررروان یرررک فررررآورده گیررراهی 

از  هررای آزاد، توانررایی حفاظررتکننررده رادیکررالجمررع

رنرین ها را در برابرر اسرترس اکسریداتیو دارد. هرمسلول

هررای آزاد آغررازگر سررازی رادیکررالتوانررایی غیرفعررال

 ،پراکسیداسیون لیپیدی را نیز دارد. در نتیجه در تحقیقات

وینه لیکوپن را فرآورده گیراهی مهمری ه کاروتنوئیدها ب

 .ب6ادر پیشگیری از آسیب بافتی معرفی کردند

ها یا مکانیسرم آنتری اکسریدانی بره اکسیداناثر آنتی

 عوامل واقعی یا مدل از قبیرل قطبیرت محریط، دمرا، نروع

سوبسرررترا، شررررایط اکسیداسررریون، وضرررعیت فیزیکررری 

اکسیداسیون، عوامل تولیدکننده رادیکال آزاد و اکسینن 

فعال مثل اشعه و افرزایش غلظرت کاروتنوئیردها بسرتگی 

سررمی، برین  TACرسرد تغییررات بره نظرر مری .ب55ادارد

توان را می 25LRبا  50LRو گروه  50Lبا  25LRهای گروه

ویرنه کاروتنوئیردها ه اکسریدان بر با افزایش غلظت آنتی

اکسریدان که افرزایش غلظرت آنتریطوریهب توجیه کرد.

اکسریدان را تواند آنتیخود به عنوان عاملی است که می

برره نظررر  50LRدر گررروه  .ب55ابرره اکسرریدان تبرردیل کنررد

رسد عالوه بر غلظت باالی لیکوپن، اشعه نیرز ممکرن می
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 گزارش کوتاه

نوئیردها شرده و در است منجر به تغییر در سراختار کاروت

رنرین منجر به افزایش غلظت اکسیدان گردد. هرم ،نتیجه

 اکسریدانیسازی سیستم آنتریتواند موجب فعالاشعه می

 اکسریدانیداخلی بدن گشته و موجب افزایش غلظرت آنتری

کننده افزایش مقرادیر و این فرضیه توجیه ب55اسرم گردد

FRAP  و کاهش مقادیرTBARS  در گروهPR د.باشمی 

لیکروپن  81غلظرت  ،رسد در این مطالعره به نظر می

در حضور اشعه توانایی حفاظت از اکسیداسیون لیپیردی 

که موجرب  طوریهب، های آزمایشگاهی را دارددر موش

اکسیدانی سرم و کراهش در افزایش در ظرفیت تام آنتی

 گردد.می TBARSمقادیر 

در ایررن مطالعرره لیکرروپن منجررر برره تررأخیر در بررروز 

های درمانی نسربت بره گرروه شراهد وکوزیت در گروهم

هرا در روز دوم نشد و شروع موکوزیت در تمامی گرروه

عنروان گردیرد کره  Bignotto  مطالعه بمطالعه بود. بر ط

هرای خاصیت ضدالتهابی موکوزیرت مررتبط برا وینگری

 و با توجه به نتایج حاصرل ب1اباشداکسیدانی آن میآنتی

دانی سررم، لیکروپن نتوانسرته اسرت اکسیتغییرات آنتی از

موجررب تررأخیر در موکوزیررت کرره شررروع آن بررا پروسرره 

 50LRشردت موکوزیرت در گرروه  .التهابی است، گردد

بود که این اخرتالف بره غیرر از  25LRتر از گروه خفیف

 روز رهارم مطالعه که روند معکوسی داشت، در روزهرای

 در گرروه موش 4رسد مرگ دار نبود. به نظر میدیگر معنی

25LR  بر روی نتایج معاینرات برالینی از موکوزیرت تراثیر

گذاشته و قضاوت درست در رابطه با شدت موکوزیرت 

 بین این دو گروه درمانی نیازمند مطالعات آتی می باشد.

گیری و عدم دریافت مواد غذایی رادیوتراپی، خون

هرای آزمایشرگاهی موجرب و آب از راه دهان در مروش

ها در  ratن و در نتیجه مرگ بسیاری از ضعیف شدن آنا

شرد کره الزم اسرت در مطالعرات  PRو  25LRهای گروه

هرای آزمایشرگاهی نیرز از راه تغذیه روزانه مروش ،آینده

 داخل صفاقی صورت گیرد تا حجم کلری آب و پالسرمای

 بدن آنان کاهش نیابد.
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