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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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چكیده
سابقه و هدف :از آنجایی که خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن به اثبات رسیده است ،هدف از این مطالعه بررسی تاثیر
لیکوپن بر موکوزیت دهانی در  ratهای تحت تابش اشعه گاما میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه تجربی روی  82موش نر که در  4گروه هفتتایی طبقه شده بودند ،صورت گرفت .اشعه
گاما به میزان  51گری و به مدت  7دقیقه و  93ثانیه استفاده شد .موشها روزانه تزریقات مورد نظر را به روش داخل
صفاقی ) (IPبه مدت  6روز دریافت کردند و روزانه از ناحیه لب و زبان جهت بررسی بروز و شدت موکوزیت معاینه
شدند .نمونه خون هم  8نوبت طی روزهای صفر و  6مطالعه از موشها جمعآوری شد و به منظور بررسی میزان
آنتیاکسیدان توتال سرم مورد بررسی بیوشیمی قرار گرفت .سپس دادهها در نرمافزار آماری  SPSS 18قرار داده شد.
دادههای مربوط به موکوزیت توسط  one way ANOVAآنالیز شد و برای مقایسه شدت موکوزیت در گروههای درمانی
به صورت دو به دو از تست  man-whithneyاستفاده شد .دادههای مربوط به ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم با استفاده از تست
 one way ANOVAآنالیز شد p- value .در کمتر از  5/51معنادار در نظر گرفته شد
یافتهها :لیکوپن موجب تأخیر در بروز موکوزیت نشد ،اما شدت موکوزیت در گرروههرای لیکروپن نسربت بره گرروه
پالسبو کم تر بود .تغییرات ظرفیت تام آنتیاکسیدانی سرم بین گروههای درمانی با استفاده از تست  FRAPنیز در روز ششم
مطالعه بین گروه  L50و  ،PRگروه  L50و  ،LR25گروه  PRو  LR50و گروه  LR25و  LR50معنیدار بود.
استنتاج :لیکوپن موجب تاخیر در بروز موکوزیت در گروههای درمانی نشد ولی شدت موکوزیت در گروه دریافرت کننرده
لیکوپن خفیف تر از گروه پالسبو بود.
واژه های کلیدی :لیکوپن ،موکوزیت ،آنتی اکسیدان ،سرم
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تاثیر آنتی اکسیدانی لیکوپن بر موکوزیت دهانی در محافظت
پرتوی گاما در ( ratمطالعه اولیه)

گزارش کوتاه

لیکوپن یک پیگمان قرمزرنگ قابل حرل در رربری
بوده که توسط گیاهان و برخی میکروارگانیسمها تولیرد
بوده و بره مقردار کرمترری در گریرف فرروت صرورتی،

گروه سوم اگروه مورد7 rat ،ب :دریافتکننده اشعه
گاما و  15mg/kgلیکوپن به صورت روزانه )(LR50؛
گروه رهارم اگروه مورد7 rat ،ب :دریافتکننده اشرعه
گاما و  81mg/kgلیکوپن به صورت روزانه )(LR25

هندوانه ،فلفل قرمز و  papayaیافت میشرودا8ب .گوجره
فرنگی و تولیدات غذایی محتوی آن ،بیش از  21درصد

ابتدا غلظتهای تعیین شده داروها بره طریر  IPبره

غنی از لیکروپن هسرتندا9ب .ایرن محصرول گیراهی دارای

عنوان اولین تزری صبح روز قبل از پرتودهی به گروهها

خاصیت آنتیاکسیدانی قابل توجهی است ،بهطوری کره

داده شد .موشها قبل از انجام پرتودهی با کتامین بیهروش

میتواند گونههای فعال اکسرینن اROSب را جمرعآوری

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

کرده و در نتیجه از پراکسیداسیون لیپیردی و آسریب بره

دقیقه و  93ثانیه در یک تابش قرار گرفتند .موقعیت قرار

 DNAجلوگیری کندا4ب .لیکوپن همرنرین دارای خاصریت

گیری تیوب به این صورت بود که کرل کرانیرال  ratدر

ضدالتهابیا1ب و فعالیت آنتیمیتوژنیکا4ب باالیی بروده و

فیلد تابش اشعه قرار گرفتا7ب.

در مقاالت به پتانسیل ضد سرطانی آن نیز اشراره فرراوان

روزانه  ratها قبل از تزری  ،از ناحیه زبران و لرب برا

شده اسرتا6ب .لرذا برا توجره بره اثررات فارماکولوژیرک

مقیاس  Parkinsاز جهت موکوزیت دهانی معاینه برالینی

لیکوپن ،در این مطالعه بر آن شدیم که عالوه بر بررسری

شرردندا7ب .در روز آخررر بعررد از معاینرره بررالینی و تزری ر

اثرات بالینی لیکروپن برر روی رونرد موکوزیرت دهرانی

داروها ،ابتدا موشها بیهوش و سپس کشته شدند.

ناشرری از پرتوتررابی ،خاصرریت آنترریاکسرریدانی آن را در
نمونه سرم  ratارزیابی کنیم.

به منظور تعیین میزان آنتیاکسیدانی توتال ،سرم نمونره
خون به مقدار  9ccاز  ratها در روزهای  5و  6گرفته شد
و از روش  FRAPاFerric reducing antiocxidant powerب و

مواد و روش ها
مطالعرره حاضررر از نرروع آزمایشررگاهی برروده و طررر
پیشنهادی پس از تصویب در شورای پنوهشی بره وسریله
کمیته اخالق در پرنوهش دانشرگاه علروم پزشرکی بابرل
تأیید شد.
موش های نرر آزمایشرگاهی همگری از نرناد آلبینرو
اویسررتارب بررا دامنرره سررنی  7-55هفترره و محرردوده وزنرری
 565±85گرم در زمان پرتودهی انتخاب شدندا7ب.
 ratها به  4گروه تصادفی تقسیم شردند کره ترتیرب
گروه ها به قرار زیر بود:
گررروه اول اگررروه مررورد7 rat ،ب :دریافررت کننررده
 15mg/kgلیکوپن به صورت روزانه )(L50؛
گررروه دوم اگررروه شرراهد7 rat ،ب :دریافررت کننررده
اشعه گاما و آب مقطر )(P؛

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تسرت  TBARSاthiobar biotoric acid reactive substanceب
میزان آنتی اکسیدان سرم محاسبه شدا3،2ب.

یافته ها و بحث
در روز اول مطالعرره بعررد از پرتوترراپی ،یررک مرروش
آزمایشگاهی از گروه  8مرد و از مطالعه خرار شرد .در
روز ششم ،به دلیل پیک موکوزیت و عدم تغذیه کافی و
دهیدراته شدن موشهای آزمایشگاهی ،در گرروه 4 PR
موش ،در گروه  4 ،LR25مروش و در گرروه  LR50نیرز،
دو موش مرده و از مطالعه خار شدند.
موکوزیت از لحاظ بالینی تا روز  55مطالعه ،معاینره
شد ،ولی به دلیل ناکافی بودن حجم خرون جهرت انجرام
آزمایشررات ،آنررالیز آزمایشررات بیوشرریمی تررا روز ششررم
مطالعه انجام شد ،در حالی که شدت موکوزیرت ترا روز
دهم مطالعه بررسی شد.
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میشود .این پیگمان ،کاروتنوئید اصلی در گوجه فرنگی

مینا مطلب نژاد و همکاران

تاثير آنتي اکسيداني ليكوپن بر موکوزیت دهاني

و  LR50در روز دوم مطالعه بود .برهطروری کره مالحظره

گروههای درمانی با استفاده از تست  FRAPنیرز در روز

میشود در این مطالعه لیکوپن منجرر بره ترأخیر در برروز

ششم مطالعه بین گروه  L50و  PRاp=5/55ب ،گرروه L50

موکوزیت نگردید و زمان بروز موکوزیت برین گرروههرای

و  LR25اp=5/55ب ،گررروه  PRو  LR50اp=5/51ب و گررروه

درمانی از لحاظ آماری معنیدار نبود انمودار شماره 5ب.

 LR25و  LR50اp=5/51ب معنیدار بود انمودار شماره 8ب.

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

نتایج نشان میدهد که شدت موکوزیرت در گرروه
 LR25در روز رهررارم مطالعرره خفیررفتررر از گررروه LR50

نمودار شماره  :2ظرفیت تام آنتیاکسیدانی سرماTACب درگروههای
مورد مطالعه

برروده کرره ایررن اخررتالف از لحرراظ آمرراری معنرریدار بررود
اp=5/55ب .همرنین موکوزیت در گروه  PRشدیدتر از

لیکررروپن بررره عنررروان یرررک فررررآورده گیررراهی

گروه  LR50بوده و این اختالف نیز در روزهرای رهرارم

جمررعکننررده رادیکررالهررای آزاد ،توانررایی حفاظررت از

اp=5/55ب ،پررنجم اp=5/51ب و ششررم اp=5/53ب مطالعرره

سلولها را در برابرر اسرترس اکسریداتیو دارد .هرمرنرین

معنیدار برود .شردت موکوزیرت برین گرروههرای  PRو

توانررایی غیرفعررالسررازی رادیکررالهررای آزاد آغررازگر

 LR25در طی ده روز مطالعه معنیدار نبود.

پراکسیداسیون لیپیدی را نیز دارد .در نتیجه در تحقیقات،

تغییرات داخل گروهی ظرفیت تام آنتریاکسریدانی
) (TACسرررم بررین روزهررای صررفر بررا ششررم مطالعرره بررا
اسررتفاده از تسررت  ،FRAPدر گررروههررای  L50و LR25

معنیدار بود اp=5/51ب.

کاروتنوئیدها به وینه لیکوپن را فرآورده گیراهی مهمری
در پیشگیری از آسیب بافتی معرفی کردندا6ب.
اثر آنتیاکسیدانها یا مکانیسرم آنتری اکسریدانی بره
عوامل واقعی یا مدل از قبیرل قطبیرت محریط ،دمرا ،نروع

نتررایج حاصررل از تسررت  ،TBARSتغییرررات داخررل

سوبسرررترا ،شررررایط اکسیداسررریون ،وضرررعیت فیزیکررری

گروهی اکسیدانهای سرم را در روزهای صفر برا ششرم

اکسیداسیون ،عوامل تولیدکننده رادیکال آزاد و اکسینن

مطالعه در گرروه هرای  PR ،L50و  LR50معنریدار نشران

فعال مثل اشعه و افرزایش غلظرت کاروتنوئیردها بسرتگی

داد ا p=5/55 ،p=5/55و p=5/51ب.

داردا55ب .بره نظرر مریرسرد تغییررات  TACسررمی ،برین

تغییرات اکسیدانی سرم بین گروه درمانی برا اسرتفاده از

گروههای  LR25با  L50و گروه  LR50با  LR25را میتوان

تست  TBARSدر روز صفر مطالعه و  LR50اp=5/51ب،

با افزایش غلظت آنتی اکسریدان بره ویرنه کاروتنوئیردها

گررررروه  PRو  LR50اp=5/55ب ،گررررروه  LR25و LR50

توجیه کرد .بهطوریکه افرزایش غلظرت آنتریاکسریدان

اp=5/51ب معنرریدار برروده و در روز ششررم مطالعرره بررین

خود به عنوان عاملی است که میتواند آنتیاکسریدان را

گررروه  L50و  LR50اp=5/51ب و گررروه  LR25و LR50

برره اکسرریدان تبرردیل کنرردا55ب .در گررروه  LR50برره نظررر

اp=5/51ب معنیدار بود.

میرسد عالوه بر غلظت باالی لیکوپن ،اشعه نیرز ممکرن
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میانگین شروع موکوزیت در گروههرای LR25 ،PR

تغییرررات ظرفیررت تررام آنترریاکسرریدانی سرررم بررین

گزارش کوتاه

مینا مطلب نژاد و همکاران

نتیجه ،منجر به افزایش غلظت اکسیدان گردد .هرمرنرین

موجررب تررأخیر در موکوزیررت کرره شررروع آن بررا پروسرره

اشعه میتواند موجب فعالسازی سیستم آنتریاکسریدانی

التهابی است ،گردد .شردت موکوزیرت در گرروه LR50

داخلی بدن گشته و موجب افزایش غلظرت آنتریاکسریدانی

خفیفتر از گروه  LR25بود که این اخرتالف بره غیرر از

سرم گرددا55ب و این فرضیه توجیهکننده افزایش مقرادیر

روز رهارم مطالعه که روند معکوسی داشت ،در روزهرای

 FRAPو کاهش مقادیر  TBARSدر گروه  PRمیباشد.

دیگر معنیدار نبود .به نظر میرسد مرگ  4موش در گرروه

به نظر می رسد در این مطالعره ،غلظرت  81لیکروپن

 LR25بر روی نتایج معاینرات برالینی از موکوزیرت تراثیر

در حضور اشعه توانایی حفاظت از اکسیداسیون لیپیردی

گذاشته و قضاوت درست در رابطه با شدت موکوزیرت

در موشهای آزمایشگاهی را دارد ،بهطوری که موجرب

بین این دو گروه درمانی نیازمند مطالعات آتی می باشد.

افزایش در ظرفیت تام آنتیاکسیدانی سرم و کراهش در

رادیوتراپی ،خونگیری و عدم دریافت مواد غذایی
و آب از راه دهان در مروشهرای آزمایشرگاهی موجرب

مقادیر  TBARSمیگردد.
در ایررن مطالعرره لیکرروپن منجررر برره تررأخیر در بررروز

ضعیف شدن آنان و در نتیجه مرگ بسیاری از  ratها در

موکوزیت در گروههای درمانی نسربت بره گرروه شراهد

گروههای  LR25و  PRشرد کره الزم اسرت در مطالعرات

نشد و شروع موکوزیت در تمامی گرروههرا در روز دوم

آینده ،تغذیه روزانه مروشهرای آزمایشرگاهی نیرز از راه

مطالعه بود .بر طب مطالعه  Bignottoعنروان گردیرد کره

داخل صفاقی صورت گیرد تا حجم کلری آب و پالسرمای

خاصیت ضدالتهابی موکوزیرت مررتبط برا وینگریهرای

بدن آنان کاهش نیابد.

آنتیاکسیدانی آن میباشدا1ب و با توجه به نتایج حاصرل
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