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Abstract 

 

Background and purpose: Nitrite is used for preserving food, especially in processed meat 

products. Processed foods containing nitrite are highly used in many countries. This harmful substances in 

water, soil and ecosystem endanger the health of people. In this study, we examined the effect of sodium 

nitrite on liver enzymes and histological structure of the liver in streptozotocin-induced diabetic rats. 

Materials and methods: In this study, 60 adult male Wistar rats were divided into six groups 

(n= 10 per group): a control group, experimental groups receiving 175 and 350 mg/kg/day sodium nitrite, 

a diabetic control group, and diabetic groups receiving 175 and 350 mg/kg/day sodium nitrite for 60 days. 

Diabetes was induced in rats by intraperitoneal administration of streptozotocin (65 mg/kg). Blood 

samples were collected after anesthesia and the serum AST, ALP, and ALT were measured. Also, liver 

tissues were removed to investigate the histological changes. Statistical analysis was done by one way 

variation and student’s ANOVA Test. P values less than 0.05 were considered significant. 

Results: The AST, ALP, and ALT levels significantly increased in diabetic groups and the group 

receiving 175 and 350 mg/kg sodium nitrite (P< 0.05). The mean levels of AST, ALP, and ALT levels in 

the diabetic group receiving 350 mg/kg sodium nitrite were 239 ± 3.8, 286 ± 3.5, 162 ± 3.6, respectively. 

Conclusion: The results showed that sodium nitrite can induce adverse effects on the liver, 

especially on the liver in diabetic rats. 
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 ژوهشیپ

کبد  بافتی ساختار و یم های کبدیآنز بر سدیم نیتریت اثرات بررسی
 استرپتوزوتوسین صحرایی دیابتی شده با موش در

 
    1فاطمه رمضانی نوروزانی

     2نژاد اوجی درنا    

 3و2رنجبری قربانی علی   

 چكيده
 و کالبذا  سوسذی  بذ  صوذو  غذاای  مواد نگهداری جهت صنعت، در استفاده مورد ماده نیتریت و هدف: سابقه

 در مضذر ماده این وجود چنینو هم هاآن در نیتریت بودن باال و جامع  در فسفیت غااهای زیاد مورف ب  با توج  .باشدم 
 هایآنزیم بر سدیم نیتریت اثرات پژوهش این . دراندازدم  صطر ب  را هاناانس از بسیاری سالمت ، اکوسیستم و صاک، آب

 گیرد.ت  شده، مورد بررس  قرار م صحرای  دیاب موش کبد در بافت  ساصتار کبدی و

 تذای  00گذروه  6بالغ نژاد ویستار ب  طور توادف  ب   نرسر موش صحرای   60 تجرب ،مطالع  این در  ها:مواد و روش
کنترل دیابت  )دیابت  شذده نیتریت سدیم، گروه mg/kg/day 310و  071 کنندهتجرب  دریافتهای گروه،گروه کنترلشامل 

پ  . تقسیم شدندروز،  60ب  مدت  سدیم نیتریت mg/kg/day 310و  071کننده وتوسین( و گروه دیابت  دریافتبا استرپتوز
مذورد بافت کبد جهت بررس  تغییرات بذافت   و  ALPو ALT ،ASTو صونگیری، سرم برای بررس  فاکتورهای  از بیهوش 

، Tukey)شذامل  Anova Test آمذاری هذایآزمذون و SPSS 07 افذزارنذرم از اسذتفاده بذا هذاداده بررس  قرار گرفت. نتذای 
Sheffe ،Duncan )01/0 و گرفت قرار تحلیل و تجزی  مورد≥ p  شد گرفت  نظر در دارمعن. 

های گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم و گروهمیل  310و  071کننده دوز گروه دریافت ،مطالع  حاضر در ها:یافته
 ALPو  ALT ،ASTترین میزان (. بیشp <01/0نشان دادند ) ALPو  ALT ،ASTهای در آنزیم داری را دیابت ، افزایش معن

 069±6/3و  986±1/3، 932±8/3سدیم ب  ترتیب برابر با  نیتریت بر کیلوگرم گرممیل  310کننده در گروه دیابت  دریافت
 گردید.مشخص 

 اثرات مخرب را القا کند. بد ب  صوو  در موش دیابت افت کبر ب تواندم نیتریت سدیم  ،اسا  نتای  حاصل بر استنتاج:
 

 استرپتوزوتوسین، موش صحرای ، کبدی یها نیتریت سدیم، آنزیمواژه های کليدی: 
 

 مقدمه
 افزایش غاای  مواد در هاافزودن  از استفاده امروزه

 ایذن معذر  در گسذترده طذوربذ  هذاناانسذ و است یافت 
 نیتریت .(0)دارند قرار سدیم ریتنیت قبیل از هانگهدارنده

 است گرفت  قرار احیا و اکسیداسیون هایواکنش مرکز در
 ب  یا احیا NOبیولوژیک  و فعال بسیار رادیکال ب  تواندم  و

 کردذعمل .(9)شود تبدیل اکسید نیترات آنیون ب  فراوان طور
 

 E-mail: dr_alighorbani87@yahoo.com         نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ،واحدکازرون اسالم  آزاد دانشگاه کازرون: -علی قربانی رنجبری مولف مسئول:

 ایران، کازرون ،اسالم  آزاد دانشگاه، کازرون واحد، دامپزشک  دانشکده، پای  علوم ، گروهاستادیار. 0

 ایران، کازرون ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالم، نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه. پزشک عموم ، 9

 ایران، مشهد، مشهد فردوس  دانشگاه، دامپزشک  دانشکده، . دکترای تخوو  بیوتکنولوژی3

 : 0/6/0321تاریخ توویب :               02/09/0321 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             09/00/0321 تاریخ دریافت 
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 و همکاران فاطمه رمضانی نوروزانی     

 4931 دی،  411ه ، شمارمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم        479

 پژوهشی

 سذم دو تولیذ رشد از جلوگیری در نیتریت بوتولین  ضد

 برصذوردار زیادی از اهمیت بوتولینوم کلستریدیوم باکتری

 بسذیار صذوب اکسذیدانآنت  یک نیتریت عالوه ب  .است

 گوشت  هایفرآورده هایچرب  شدن اکسیده و از است

 حقیقت در (.3)کندم  جلوگیری هاآن نگهداری در طول

 تذربیش برابر ده تا، نیترات ب  نسبت نیتریت سمیت میزان

 دسذتگاه توسذ  نیتریت و نیترات جاب سرعت (.1)باشدم 

 .باشذدم  متفذاوت، جانوران مختلف هایگون  در، گوارش

 و هاانسان گوارش دستگاه در جاب سرعت ک  طوریب 

 جذاب سذرعت نشخوارکنندگان در اما زیاد نسبتاً هارت

 از هاگونذ  اکثذر در هانیتریت و هانیترات. باشدم  ترکم

 و شذوندم  جاب صوب  ب  شکمب  –روده ی باال قسمت

 سطح نیترات، از سرشار غاای  وعده یک مورف از بعد

 در طذوالن  مذدت تذا و یافت  افزایش پالسما در ماده این

 6-1 نیتذرات پالسذمای  عمذر نیمذ ) ماندم  باق  حد آن

 نیذز پالسما نیتریت میزان این، بر عالوه .(باشدم  ساعت

 و هذانیترات (.1،6)یابذدم  فزایشا نیترات مورف از پ 

 شذوند،م  دفع ادرار طریق از دائم  صورت ب  هانیتریت

 و باشدم  ترکم نیتریت ب  نسبت نیترات دفع سرعت هرچند

 اولیذ  ادرار در موجذود نیتذرات درصذد( 80عمده ) قسمت

 (.7)شذودم  منتقذل صون ب  فعال انتقال مکانیسم وسیل  ب 

 هذذایباکتری و باشذذد اسذذیدی معذذده ph کذذ هنگذذام  

 بذا آسذان  بذ  نیتریذت، باشذند موجذود روده در ای روده

 ترکیبذات و دهذدم  واکذنش آمیذدها و ثانوی  هایآمین

 تشذکیل سرعت کند.م  تولید را N-nitroseزای سرطان

  مجذذاور بذذا متناسذذب ثانویذذ  هذذایآمین بذذا نیتروزاسذذیون

دد اثذذرات مطالعذذات متعذذ (.0،1)باشذذدم  نیتریذذت غلظذذت

گشادکنندگ  عروق، توس  نیتریت در دوزهذای پذایین 

صحرای ، گوسفند، سگ، پریمات و انسان  یهادر موش

ش از نیم قرن است ک  دانشمندان یرا تائید شده است و ب

نقش فیزیولوژیک  این یون در اتسذاع عذروق را بررسذ  

 و همکذاران  Chanدر مطالعات  ک  توس  .(6،7)کنند م

 01ب  بررس  اثر نیتریت سذدیم بذ  مذدت  9000در سال 

ب  این نتیجذ   ،صحرای  پرداصتند یهاهفت  بر روی موش

دست یافتند ک  نیتریت سدیم باعث تخریب بافت بیضذ  

ها نیذز طذول شود و در ماده ها مو کاهش حرکت اسپرم

 .(8)ابدی سیکل جنس  افزایش م

 نذوع دیابذت بذ  منجذر متفذاوت  ژنتیک  فاکتورهای

 افذراد مبذتال. گردنذدمذ  دو نذوع ملیتذو  دیابت و یک

 اعوذاب رتینوپات ، نفروپات  مانند عوارض  بروز مستعد

 دیابت بیماری. (2،00)هستند صون فشار افزایش و محیط 

 در کبدی اصتالالت شیوع اصل  عوامل از یک  عنوان ب 

 تحقیقات از بسیاری. شودم  محسوب آمریکا متحده ایالت

 میر و مرگ مهم علل از یک  کبد بیماری ک  دهندم  نشان

از این رو، شیوع بذاالی . (00،09)باشدم  دو تیپ دیابت در

های کبدی در بیماران دیابت  و نیذز بذروز دیابذت بیماری

رسد ک  در بیماران کبدی گزارش شده است. ب  نظر م 

تر در دیابت نذوع دو اتفذاق های کبدی بیشبروز بیماری

هذای چون غیرطبیع  بودن آنزیمک  عوارض  هم افتدم 

کبذدی، کبذد چذرب غیذذر الکلذ ، سذیروز، کارسذذینومای 

 (.1)های کبدی و نارسای  حاد کبدی را در بر داردسلول

 افذذزایش صفیذذف تذذران  آمینازهذذا اغلذذب در بیمذذاران 

دیابت  تیپ دو وجود دارد. عذالوه بذر آن، بذرای کنتذرل 

نظیذذر همودیذذالیز یذذا عذذوار  کبذذدی دیابذذت، اقذذدامات  

باشد. بنابراین، بذا فوتوکوآگوالسیون شبکی  موجود نم 

تذر معمذول وجود این کذ  عذوار  کبذدی دیابذت، کذم

چذون توان آن را در کنار عوارض  هذمباشد، ول  م م 

 گلومرولوپات ، رتینوپات  و نفروپات  قرار دارد. آزمایشات

 توانذذد سذذاالن  بذذرای مشذذخص شذذدن بیمذذاری کبذذد مذذ 

وسیل  آنالیزهای بیوشیمیای  ساده مثذل بررسذ  آالنذین ب 

با توج  ب  این کذ  امذروزه . (1)آمینوترانسفراز انجام شود

سوسذی ، کالبذا  و دیگذر  نظیذر صنعت  از محووالت

 افذراد مواد غاای  حاوی نیترت سذدیم بذ  وفذور توسذ 

 هذایبیمذاری بذ  مبذتال افذراد صوذو ب  جامع  مختلف

شود، لاا بررس  تاثیرات ایذن استفاده م دیابت   و کبدی

 هایهای مختلف بدن در حالتماده نگهدارنده بر دستگاه

کذ  مختلف ضروری است. از طرف دیگر با توج  ب  این

شذود زدای  مواد مورف  در کبد انجام م متابولیسم و سم
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 نيبر کبد با استرپتوزوتوس میسد تیترياثرات ن
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چنذین اهمیذت نقذش کبذد در ارتبذام بذا متابولیسذم و هم

های پالسما و اسذتفاده روز وتئیننیتریت سدیم و سنتز پر

افزون از مواد غاای  حاوی نیتریت سدیم، مطالع  حاضر 

 و کبدی هایآنزیم بر سدیم نیتریت اثرات جهت بررس 

 بذا شذده دیذابت  صذحرای  مذوش در کبذد بذافت  ساصتار

 استرپتوزوتوسین صورت پایرفت.
 

 مواد و روش ها
 و با کذد این مطالع  تجرب  ابتدا در قالب طرح مطرح

 مذوش سر 60 ب  تایید کمیت  اصالق  رسید. سپ  239111

 930±00نر بالغ از نژاد ویستار بذا وزن تقریبذ   صحرای 

صانذ  حیوانذات  ازمذاه اسذتفاده و  3-9و سن حدود گرم 

 در شرای  آزمایشذگاه  وتهی   شیراز دانشگاه علوم پزشک 

  .دانشگاه آزاد اسالم  کازرون نگهداری شدند

گروه ده تای  ب  شرح زیر  6ای صحرای  در هموش

  طبق  بندی شدند:

گروه کنترل: روزان  از آب آشامیدن  شهرسذتان  (0

کازرون و غاای استاندارد آزمایشگاه  )رژیذم سذالم و 

 کردند طور آزادان  در ط  آزمایش استفاده مطبیع ( ب 

  و تحت هیچ گون  تیمار صاص  قرار نگرفتند.

بذ  وسذیل  استرپتوزوتوسذین : دیابت کنترل  ( گروه9

 شهرسذتان آشذامیدن  آب از دیذابت  گردیدنذد و روزانذ 

 و سذالم رژیذم) آزمایشگاه  استاندارد غاای و کازرون

 .کردندم  استفاده آزمایش ط  در آزادان  طورب ( طبیع 

 هذر یگذرم بذ  ازامیلذ  071 گروه تیمار بذا دوز (3

یذک  یگرم ب  ازایل م 071: روزان  مقدار وزن کیلوگرم

نیتریذذت سذذدیم بذذ  صذذورت  ،کیلذذوگرم وزن بذذدن صذذود

محلول در آب آشامیدن  شهرسذتان کذازرون بذ  همذراه 

  .کردند رژیم غاای  سالم و طبیع  دریافت م

 هذر یگذرم بذ  ازامیلذ  310 گروه تیمار بذا دوز (1

یذک  یگرم ب  ازامیل  310: روزان  مقدار وزنکیلوگرم 

ن صود نیتریت سدیم ب  صورت محلول کیلوگرم وزن بد

در آب آشذذامیدن  شهرسذذتان کذذازرون بذذ  همذذراه رژیذذم 

 .کردند غاای  سالم و طبیع  دریافت م

 رمذگذ ذذذمیل 071دوز  با دیابت  تیمار شده ( گروه1

هذذا بذذ  وسذذیل  ابتذذدا مذذوش :وزن کیلذذوگرم یذذک ازای بذذ 

 071 مقذدار استرپتوزوتوسین دیابت  شدند. سپ  روزانذ 

 نیتریذت صذود بدن وزن کیلوگرم یک ازای ب  گرم یل م

 آب دریافت نمودند. در محلول صورت ب  سدیم

 بذ  گرم میل  310دوز  شده با دیابت  تیمار ( گروه6

استرپتوزوتوسین  وسیل  ب  ابتدا :کیلوگرم وزن یک ازای

 بذ  گذرممیلذ  310 مقدار روزان  دیابت  گردیدند. سپ 

 بذذ  سذذدیم نیتریذت صذذود نبذد وزن کیلذذوگرم یذک ازای

 .نمودند دریافت آب در محلول صورت

 استرپتوزوتوسذذین، هذذامذذوش کذذردن دیذذابت  بذذرای

 گرممیل  61 دوز تک با( سیگما، آلمان شرکت ساصت)

 از بعذد. شذد تزریق صفاق  داصل صورت ب  کیلوگرم بر

 تذربذیش صون گلوکز سطح با ناشتا حیوانات ساعت، 08

 (.03)شدند گرفت  نظر در ، دیابت mmol/L 1/06 از

ها بذا ، موش60روزه تیمار، در روز  60پ  از دوره 

استفاده از پنب  آغشذت  بذ  اتذر در جذار بیهوشذ ، بیهذوش 

گردیدنذذد. از حیذذوان بیهذذوش شذذده بذذ  صذذورت مسذذتقیم 

 سرعت با دقیق  01 برای از قلب ب  عمل آمد و صونگیری

 انتریفوژسذ سلسیو  درج  30 دمای در دقیق  در دور 9100

 و( آلمان Hettich ساصت EBA21 مدل سانتریفوژ) شده

 کبد فعالیت سرم  بیومارکرهای. شد جداسازی آن سرم

 هایکیت از استفاده با ALT ،AST ،ALP (01،01) شامل

 .شدند گیریاندازه( آزمون پار  کیت) موجود تجاری

 مذاده بذاالی دوز توسذ  هاموش کش آسان از پ 

 گیذرینمونذ  و صذار  هذامذوش کبد(، کتامین) بیهوش 

 00 بذذافر فرمذالین در پایدارسذذازی از پذ  و انجذذام بذافت 

 1 ضخامت با های برش پارافین، در گیریقالب و درصد

 آمیذزیرنذگ با هیستوپاتولوژیک مقاطع و تهی  میکرون

 میکروسذذکو  از. گردیذذد تهیذذ  ائذذوزین-هماتوکسذذیلین

 بررسذ  بذرای ECLIPSE E200 مذدل NIKON نذوری

 از اسذتفاده بذا هذاداده نتذای  .شذد اسذتفاده بافت  تغییرات

 Anova Test آمذاری هذایآزمذون و SPSS 07 افزارنرم
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 پژوهشی

 تحلیذل و تجزیذ  مورد Tukey ،Sheffe ،Duncanشامل 

 .شد گرفت  نظر در دار معن p  ≤01/0 و گرفت قرار
 

 یافته ها
دوز  کننذدهدیابت  دریافذت گروه حاضر، مطالع  در

 نسبت ب  سدیم نیتریت کیلوگرم بر گرممیل  310و  071

 هذایآنزیم در را داری معن افزایش کنترل دیابت ، گروه

AST  و ALTدادند  نشان(01/0≥ p)،  امذا میذزان آنذزیم

ALP گذرم میلذ  310کننده تنها در گروه دیابت  دریافت

بر کیلوگرم نیتریت سدیم نسبت ب  کنترل دیابت  افزایش 

، ASTمیذزان  ترینبیش (.p ≤01/0)ر را نشان داد دامعن 

ALP  وALT گذرممیل  310 کنندهدریافت دیابت  گروه در 

بذ   هذاگذروه سذایر بذ  نسذبت سذدیم نیتریت بر کیلوگرم

 مشذاهده 069±6/3و  986±1/3، 932±8/3ترتیب ب  میزان 

 گذروه هذایدر مذوش. (0)جدول شماره  (p <01/0)گردید 

 هایگروه و سالم کنترل گروه با مقایس  در دیابت  کنترل

 بذر گذرممیلذ  310و  071 دوزهذای کننذدهدریافت سالم

، AST) کبذدی هایآنزیم میزان سدیم، نیتریت کیلوگرم

ALP  وALT ) و  972±1/3، 991±9/9ترتیب برابر بذا  ب

 (.p ≤01/0)یافت  افزایش داریمعن  ب  صورت 6/3±019

 071 دوزهای کننده یافتدر سالم هایاز طرف  در گروه

 هذایآنزیم میزان سدیم، نیتریت برکیلوگرم گرممیل  310 و

نسبت بذ  گذروه کنتذرل سذالم بذ   (ASTو  ALP) کبدی

 . اما میذزان آنذزیم(p <01/0) تر بودداری بیشصورت معن 

ALT گذرم میلذ  310کننذده تنها در گروه سالم دریافت

دار نسذبت بذ  بر کیلوگرم نیتریذت سذدیم افذزایش معنذ 

 (.p <01/0)گروه کنترل سالم مشاهده گردید 

 

 کبدنتای  مربوم ب  مطالعات میکروسکو  نوری بافت 
شناس  توس  متخوذص پذاتولوژی در بررس  بافت

آزمایشذگاه پذذاتولوبیوژی دانشذکده دامپزشذذک  دانشذذگاه 

 شناسذ آسیب آزاد اسالم  واحد کازرون انجام شد. در

 و سذالم کذامالً کبذد بافذت، رلکنتذ گذروه از کبذد بافت 

 تیمذار سالم گروه در(. الف-0 شماره توویر) بود طبیع 

 کبد بافت در سدیم نیتریت کیلوگرم بر گرم میل  071 با

 بود )توذویر نشده ایجاد صاص  پاتولوژیک  تغییر گون هیچ

 کذامالً چربذ  تغییذر دیذابت ، گذروه در اما. ب(-0شماره 

 توویر) بود ایجاد شده  لوبول مرکز نواح  در مشخو 

 دوز کننذدهسذالم دریافذت گروه کبد بافت در(.  -0 شماره

 هذایگذروه و سذدیم نیتریذت بر کیلوگرم گرممیل  310

 310و  071سدیم ب  میذزان  نیتریت کنندهدریافت دیابت 

، سذذینوزوییدها احتقذان و اتسذاع کیلذوگرم بذر گذرممیلذ 

 و ایذ هسذت  تذک التهذاب  هذایسذلول ارتشذاح بذا همراه

داشذت  وجذود سذینوزوئیدها جذدار سلول  پرولیفراسیون

 د، ذ، ر(.-شماره ا تواویر)

 

مقایس  تاثیر نیتریت سدیم بر شاصص های سرم  آسیب  :1جدول شماره 

 بافت کبدی در موش های صحرای  سالم و دیابت  شده با استرپتوزتوسین
 

 AST  (U/L) های مورد پژوهشگروه
Mean±SD 

ALP  (U/L) 
Mean±SD 

ALT  (U/L) 
Mean±SD 

 78±3/9 029±3/3 060±6/9 گروه کنترل سالم

 019±6/3 972±1/3 991±9/9 گروه کنترل دیابت 

 72±3/0 900±1/1* 071±3/1* میل  گرم/کیلوگرم 071گروه سالم تیمار شده با دوز
 80±9/3* 901±7/3* 080±0/1* میل  گرم/کیلوگرم 310گروه سالم تیمار شده با دوز 

 012±0/9* 980±1/9* 931±1/9* میل  گرم/کیلوگرم 071گروه دیابت  تیمار شده با دوز

 069±6/3* 986±1/3* 932±8/3* میل  گرم/کیلوگرم 310گروه دیابت  تیمار شده با دوز
 

 انحراف معیار ± میانگین معیار صطای دهنده نشان مقادیر از یک هر *
در سطح داری  اصتالف معن ALT ،AST ،ALP (U/L،) پالسمای  غلظت
01/0≥ p  را نشان م  دهدنسبت ب  گروه کنترل سالم.  

 

  
 ب                                          الف              

  
 د                                                         

  
 ر                                                        ذ

 

 بافت  -الف و ب. های مورد بررس نمای بافت  نمون  :1تصویر شماره 
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 بر گرممیل  071کننده کبد در گروه کنترل و گروه سالم دریافت
 -دهد.  را نشان م  000و  10سدیم با بزرگنمای   نیتریت کیلوگرم
دیابت   گروه ب  متعلق صحرای  موش یک کبد بافت از ریزبین  نمای

های سالم ب  ترتیب متعلق ب  گروه -(، د، ذ، ر10نمای  )بزرگ
سدیم و دیابت   نیتریت کیلوگرم بر گرممیل  310کننده دریافت
سدیم  نیتریت کیلوگرم بر گرممیل  310و  071کننده دریافت
 (.000نمای  )بزرگ

 

 بحث
 هذایبآسذی هذایشذاصص افذزایش، مطالع  این در

 کننذدهسالم دریافت گروه در( ASTو  ALT ،ALP) کبدی

 کیلذوگرم و بذر گذرممیلذ  310نیتریت سذدیم بذ  میذزان 

و  071کننذده مقذادیر های دیابت  کنترل و موذرفگروه

 هذایسذلول آسذیب نشذانگر گرم بذر کیلذوگرممیل  310

 تجربذ  دیابذت و سذدیم نیتریت مورف زمان در کبدی

 در همکذاران و Ramesh های یافت  با نتیج  این. باشدم 

 کبذدی مارکرهذای اصتالل (.06)دارد مطابقت 9007 سال

 سذالم از افذراد تذربذیش 9 تیذپ دیابذت بذ  مبتال در افراد

 .دارد همخذوان  مذا نتذای  بذا نیذز یافتذ  این ک  (07)است

 بذذر سذذم  و مخذذرب اثذذرات بذذر عذذالوه استرپتوزوتوسذذین

 اثذر کبد مانند هااندام ایرس بر لوزالمعده، بتای هایسلول

 آثار اکسیداتیو، استر  واسط  ب  چنینهم دارد. تخریب 

 هذایشذاصص افذزایش لذاا؛ گذااردمذ  بذر کبذد مخرب 

 هذایگروه در( ASTو  ALT ،ALP) کبدی هایآسیب

 .(08،02)اسذت توجیذ  قابذل استرپتوزتوسین با شده دیابت 

 همکذارانش و Stokes توس  9002ای ک  درسال درمطالع 

گذذزارش داده شذذد کذذ  موذذرف نیتریذذت  ،انجذذام گرفذذت

میذذزان  ،سذذدیم بذذ  صذذورت محلذذول در آب آشذذامیدن 

نیتریت و نیترات در پالسما، بافت قلب و کبد را افزایش 

دهذذد کذذ   نشذذان م مطالعذذ  دیگذذرینتذذای   (.90)دهذذد م

ب  صذورت محلذول در آب شذرب،  تجویز نیتریت سدیم

بذالغ باعذث  نذرصذحرای   یهذاروز در موش 60ب  مدت 

 .(90)شذذود مبافذذت کبذذد ایجذذاد تغییذذرات محسوسذذ  در 

 دو غشذا از آزادان  طور ب ( ONOپروکس  نیتریت )

 هذدف یهذامولکذول با و کند م عبوری دیپیفسفول  یال

 واکذذنش DNA و هذذانیپذذروتئ دها،یذذپیل لیذذقب ازی ادیذذز

 قیذطر از  سذلول مذرگ بذ  منجذر تینها در ک  دهد م

necrosis یا و apaptosis مطالعات صورت  .(99)شود م

کذ  بذر روی  Usunomenaتوسذ   9000گرفت  در سال 

نیتریذت  و DMA-HCL مذوش صذحرای  تیمذار شذده بذا

نشذان  ،کبدی صذورت گرفذت یهامیسدیم بر روی آنز

 (intra hepatic cell) داصل  کبذدی یهاداد ک  در سلول

ها نکروز سذلول ،n- nitrosamine هایب  دلیل پیش ماده

 (.93)ردیگ و آسیب بافت  صورت م

Maneen روی بذذر صذذود مطالعذذ  در 9006 سذذال در 

 روی بذر نیتریذت پروکسذ  ک  داد نشان صحرای ، موش

 طریذذق از مغذذزی هذذایسذذرصرگ صذذاف عضذذالن  بافذذت

 پروکسذذ . گذذااردم  تذذیثیر اکتذذین - f دپلیمرازسذذیون

 وابسذت  اتساع این ک  شودم  عروق اتساع باعث نیتریت

 افذزایش و عذروق صاف ماهیچ  در اکتین - f کاهش ب 

 پروکسذذ  چنذذینهذذم (.91)باشذذدم  اکتذذین G - محتذذوی

 فعذال غیذر را قلبذ  هذایمیوسذیت در اکتذین -α نیتریت،

 شذده، انجام مطالعات اسا  بر کل  طور ب  (.91)سازدم 

 هذاینیسممکا وسیل  ب  اکساید نیتریک و نیتریت پروکس 

 و گذااردم  تاثیر عروق  و قلب  سیستم روی بر مختلف

 و شود م  سلول  مرگ پروس  اندازیراه و ایجاد باعث

، هذذامنوسذذیت و هذذاپالکت اتوذذال قبیذذل از های آسذذیب

 و آورده وجذذود بذذ  را بذذافت  هایآسذذیب و ترومبوسذذیت

 بذ  وابسذت  اتسذاع ایذن کذ  شذودم  عذروق اتسذاع باعث

 افذذزایش و عذروق صذذاف ماهیچذ  در تذذیناک - f کذاهش

 .(96)باشدم  اکتین G - محتوی

Krishnamoorty  نشان  9007و همکارانش در سال

 دادند ک  مورف نیتریت سدیم باعث تغییرات در سذطح

LPO (Lipid proxidationو آنزیم ) اکسذیدانتهای آنت 

 هذای مذارکر کبذدیو فعالیت آنذزیم  POشود. سطحم 

AST (Aspartate Aminotransferase)  اسید فسذفاتاز ،

LDL (Lactate dehydrogenase بذذ )داری  طذذور معنذذ

اکسذیدانت های آنت یابد، در حال  ک  آنزیمافزایش م 

( در مذذوش Superoxide dismutase) SODو فعالیذذت 

یابذد. صحرای  درمان شده با نیتریت سذدیم کذاهش مذ 
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 پژوهشی

ه، پروکسذ  طور کل  بذر اسذا  مطالعذات انجذام شذدب 

نیتریت و نیتریک اکساید ب  وسیل  مکانیسم های مختلف 

گذاارد و باعذث ایجذاد و راه بر روی بافت کبد تاثیر مذ 

های  از شود و آسذیباندازی پروس  ی مرگ سلول  م 

قبیذذل اتسذذاع و احتقذذان سذذینوزوییدها، همذذراه بذذا ارتشذذاح 

ای  و پرولیفراسذیون سذلول  های التهاب  تک هست سلول

ک  بذا نتذای   (97)آوردجدار سینوزوئیدها را ب  وجود م 

 حاصل از مطالعات ما همخوان  دارد.

از زمان  ک  ثابت شد کاربرد زیاد نیترات و نیتریت 

کنذد، کنتذرل در فرآورده گوشذت  ایجذاد مسذمویت مذ 

ها اهمیت پیدا کرد. اکسیداسذیون هموگلذوبین مقدار آن

 و تبدیل آن ب  هموگلوبینهای قرمز صون با نیتریت گلوبول

و در نتیج  اکسیداسیون در بدن، عامل ایجاد مسذمومیت 

اسذذت. از ایذذن رو، در اکثذذر کشذذورها حذذد مجذذاز بذذرای 

مورف ترکیبات شیمیای  در نظر گرفت  شده است و این 

نیترات و  ppm 100مقدار در محووالت گوشت  حدود 

حاصذل و دیگذر  نتذای  . بر اسذا (98)نیتریت است 900

 کبد بافت تواند برم  سدیم نیتریت مطالعات انجام شده،

 لاا. کند القا را مخرب اثرات دیابت  افراد در ب  صوو 

 .باشدم  الزام  صنعت در سدیم نیتریت جایگزین  لزوم
 

 سپاسگزاری
  معاونذذذذت و پژوهشذذذذ  بخذذذذش از وسذذذذیل بذذذذدین

 آقذای، کذازرون واحذد اسذالم  آزاد دانشذگاه پژوهش 

 تشکر همکاری جهت زاده، مرحمت  سینح محمد دکتر

 .گرددم  قدردان  و
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