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 مقدمه

ها است که دوکسوروبیسین دارویی از خانواده آنتراسایکلین

در کنار دیگر داروهاي عضو این خـانواده مثـل دونوروبیسـین، 

ایپاروبیســین و ایداروبیســین در درمــان طیــف وســیعی از 

ها از قبیـل لنفومـا، لوکمیـا و سـرطان پسـتان مـورد بدخیمی

 DNAهـاي دارو با رشته کنش اینبرهم گیرد.استفاده قرار می

هـاي هـا، تولیـد گونـهکه منجر به مهار سـاخت مـاکرومولکول

از طریـق مهـار فعالیـت  DNAواکنشگر اکسیژن و آسـیب بـه 

شود، مکانیسم پیشنهادي اثـرات ضـد می IIآنزیم توپوایزومراز 

 .)3-1(توموري این دارو است 

اثرات سمیتی دوکسوروبیسـین از قبیـل سـرکوب فعالیـت 

عارضـه جـانبی  خونسازي، تهوع و استفراغ، آلوپشیا و بـه ویـژه

اصلی این دارو یعنی سمیت قلبی باعث شده تا معضـلی جـدي 

هـا ایجـاد این دارو در درمان سـرطان آمیزموفقیتدر استفاده 

ــود ــم. )4( ش ــی ( عالئ ــمیت قلب ــی از cardiotoxicityس ) ناش

 پمپـاژ قـدرت وی انقباضـ قدرت کاهشدوکسوروبیسین شامل 

 اتساع ،)5(ی وپاتیومیکارد ،)1( قلبی احتقانیی نارسا ،)5( قلب

 متأسـفانهاسـت کـه ی قلبـ تمیر عالمت بدون اختالالت و قلب

. مکانیسـم )1(باشـد ضعیفی داشته و کشـنده مـی آگهیپیش

ایجاد سمیت قلبی توسط دوکسوروبیسین بـا مکانیسـم اثـرات 

شـامل افـزایش اسـترس  عمدتاًضد توموري آن متفاوت بوده و 

هاي اکسیداتیو در بافت قلبـی اسـت کـه افـزایش تولیـد گونـه

 تأییــدواکنشـگر اکسـیژن و افــزایش پراکسیداسـیون لیپیـدي 

، )6( هااکسـیدانآنتی. کـاهش میـزان )8-1،6(کننده آن است 

رهـایش  )9،10(هـا مهار سـنتز نوکلئیـک اسـیدها و پـروتئین

و  )12(تغییر فعالیت نور آدرنرژیکی  ،)11(هاي وازواکتیو آمین

هــاي هــاي قلبــی خاصــی از دیگــر مکانیســمکــاهش بیــان ژن

 .)1(پیشنهاد شده براي ایجاد سمیت قلبی هستند 

داروهاي مختلفی بـراي کـاهش عـوارض ایـن دارو  تاکنون

استفاده شده اما هنوز پاسـخ مطلـوبی گرفتـه نشـده اسـت. در 

همین زمینه در کنـار تحقیقـات صـورت گرفتـه بـر داروهـاي 

گیـاهی از قبیـل فالونوئیـدها  مؤثرهشیمیایی، استفاده از مواد 

)Flavonoidsه اي یافتـ) هم در تحقیقات علمـی رواج گسـترده

ي مهمـی از ترکیبـات پلـی فنـولی خـانواده دهایـفالونوئاست. 

اي در قلمرو گیاهان دارنـد و اثـرات هستند که فراوانی گسترده

و تنظـیم  )13(بیولوژیکی متعددي از قبیل مهار رشـد تومـور 

و استفاده از خـواص درمـانی  )14،15(هاي التهابی دارند پاسخ

 .)16(کاربرد داشته است  تاکنونها از دوران یونان باستان آن

 یدانیاکسـیآنتـ اثـرات با ئیدفالونو کی عنوان به ژنینآپی

 دارد وجــود گنــدم جوانــه و پرتغــال کــرفس، ب،یســ در يقــو

 بهتـر هرچـه بهبـود در ژنینآپی که است شده ثابت .)17،18(

 ختنیبـرانگ سـبب و کنـدیمـ کمـکی عروقـی قلبـ مشکالت

 وی ضـدالتهاب تیـفعال، بروز یپالکت تجمع مهار ،یمنیا ستمیس

 .)19،20(شود می سرطان برابر دری محافظت اثرات

 اثــراتنشــان دادنــد کــه  2015و همکــاران در ســال  هــو

 انفـارکتوس عالئم بهبود باعث قلبي رو بر ژنینآپیی محافظت

. دهــدیمــ کــاهش را وسانفــارکتناحیــه  انــدازه و شــدهی قلبــ

 انیـجر در LDH و CK-MB تیـفعال کـاهش باعـث ژنینآپی

پـروتئین آپوپتـوزي  کـاهش قیـطر از شود،یمي کرونر عروق

 رینظ ضد آپوپتوزيي هانیپروتئ شیافزا و )Casp-3( 3کاسپاز 

2Bcl رینظ زيآپوپتوي هانیپروتئ کاهش و Bax کـاهش سبب 

 مهـار باعـث عـالوهبه. شودیم هاتیوسیومیکارد آپوپتوز زانیم

 وژنیـپرفیر-یسـکمیا نـدیآفر در P38/MAPK ونیالسیفسفر

بنابراین بـا توجـه بـه عوامـل درگیـر در پـاتوژنز  )21( شودیم

و آنتــی  اکســیدانیآنتیســمیت قلبــی از یــک ســو و خــواص 

ثـرات العـه ااز سـویی دیگـر، در ایـن مط ژنینآپـیآپوپتوتیک 
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ــر مــدل ســم ژنینآپــی ــ تیب ــا شــده توســط دارو یقلب  يالق

 مورد برسی قرار گرفت. نر ییدر موش صحرا نیسیدوکسوروب

 هامواد و روش

 داروها و مواد

داروي دوکسوروبیسین از شـرکت داروسـازي اکسـیر نـانو 

ز (حـالل و متیل کربوکسی سلول ژنینآپیسینا (تهران، ایران)، 

 خریداري شد. )ت سیگما (آمریکااز شرک )ژنینآپی

 حیوانات

ز اسر موش صحرایی نر  60تعداد براي انجام این مطالعه از 

اه اي دانشـگنژاد ویستار که از مرکز مطالعات تجربی و مقایسـه

علوم پزشـکی ایـران خریـداري شـد اسـتفاده گردیـد. تمـامی 

 ساعته، رطوبت 12حیوانات در محیطی با چرخه نور و تاریکی 

ب و آو با دسترسـی آزاد بـه  گرادسانتیدرجه  22دماي ، 25%

ی غذا قرار داشتند و به منظور انجام آزمایش به صـورت تصـادف

 تایی قرار گرفتند. 10گروه  6در 

 طراحی مطالعه

 باشد:گروهاي مورد مطالعه به شرح زیر می

 نعنـوا بـه نیسـال نرمـال گـروه نیا در کنترل: گروه -1

 48 یزمـان فواصـل بـا روز 12 یطـ در دوکسوروبیسـین حالل

 شد و عالوه بـر آن، قیتزر) i.p( یصفاق داخل صورت به ساعته

) نیـز بـه ژنینآپـیمتیل کربوکسی سلولز (حالل  عمل گاواژ با

 روز متوالی انجام شد. 12مدت 

 تیسم مدل گروه نیا در ):Doxگروه سمیت قلبی ( -2

 mg/kgی (تجمعـ دوز بـا نیسیدوکسوروبي دارو قیتزر بای قلب

 بـه سـاعته 48ی زمان فواصل با mg/kg 2 دوز 6 صورت به) 12

 .شد القا) i.pی (صفاق داخل قیتزر صورت

الم، داروي سدر این گروه به حیوانات  :ژنینآپیگروه  -3

 ن بـدنگرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزمیلی 50با دوز  ژنینآپی

)mg/kg50 (دش گاواژ واناتیح به یمتوال روز 12 مدت به. 

ــروه -4 ــانی  گ ــیدرم ــی  و 25 ژنینآپ ــمیت قلب س

)Dox+Api25:( تیسـم مـدلي القـا با همزمان گروه نیا در 

گرم وزن گرم به ازاي هـر کیلـویلیم 25 دوز با ژنینآپی ،یقلب

 گـاواژ وانـاتیح بـهی متـوال روز 12 مدت به) mg/kg25( بدن

 .شد

ــروه -5 ــانی  گ ــیدرم ــی  50 ژنینآپ ــمیت قلب و س

)Dox+Api50:( تیسـم مـدلي القـا با همزمان گروه نیا در 

گرم وزن گرم به ازاي هـر کیلـومیلی 50 دوز با ژنینآپی ،یقلب

 گـاواژ وانـاتیح بـهی متـوال روز 12 مدت به) mg/kg50( بدن

 .شد

ــروه -6 ــانی  گ ــیدرم ــی  75 ژنینآپ ــمیت قلب و س

)Dox+Api75:( تیسـم مـدلي القـا با همزمان گروه نیا در 

زن وگرم به ازاي هـر کیلـوگرم یلیم 75 دوز با ژنینآپی ،یقلب

 گـاواژ وانـاتیح بـهی متـوال روز 12 مدت به) mg/kg75( بدن

 .شد

 فتـهگر اندازه مطالعهي انتها و ابتدا در واناتیحتمامی  وزن

بـه منظـور بررسـی  وانـاتیحی تمام از شیآزما انیپا در و شد

هـاي شاخصبه عمل آورده شد.  یوگرافیاکوکاردعملکرد قلبی 

)، LDHهـاي الکتـات دهیـدروژناز (آسیب قلبی شـامل آنـزیم

 و ) بوده کـه در سـرم سـنجیده شـدهCK-MBکراتین کیناز (

 بـه آنهـای قلبـ بافـت و شـده کشـته واناتیحی تمام درنهایت

) H&E آمیزيرنـگبافتی (با اسـتفاده از  مطالعات انجام منظور

 .گردید خارج

در پایـان  ):HW/BWنسبت وزن قلب بـه وزن بـدن (

ها نیـز پـس وزن شده و بافت قلبی آن مجدداًآزمایش حیوانات 
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) بـه HWاز خارج شدن از بدن وزن شده و نسـبت وزن قلـب (

 ) محاسبه شد.BWوزن بدن (

هاي اکوکاردیوگرافی که شـامل شاخص اکوکاردیوگرافی:

)، قطر داخلـی پایـان FS)، کسر کوتاه شدگی (EFکسر تخلیه (

) و قطر داخلی پایـان سیسـتولی LVIDdچپ (دیاستولی بطن 

) بــود. در روز ســیزدهم، توســط دســتگاه LVISdبطــن چــپ (

) در مرکــز تحقیقــاتی، M mode, 12 MHzاکوکـاردیوگراف (

آموزشی و درمانی قلـب و عـروق شـهید رجـایی تهـران ثبـت 

 شدند.

هاي کـراتین کینـاز سطوح سرمی آنزیم گیرياندازه

)CK-MBناز () و الکتــات دهیــدروژLDH:(  بــراي بررســی

میزان آسیب وارده بـه قلـب، پـس از انجـام اکوکـاردیوگرافی، 

) و mg/kg, i.p70حیوانات تحت بیهوشی عمیـق بـا کتـامین (

) قـرار گرفتـه و سـپس خـونگیري از mg/kg, i.p10زایالزین (

هـاي خـونی بـه مـدت نـیم طریق قلب به عمل آمده و نمونـه

 سـانتریفوژشـده و پـس از ساعت در محیط آزمایشگاه منعقـد 

بـا  LDH و CK-MBهاي ها و برداشتن سرم، میزان آنزیمنمونه

ــت ــتفاده از کی ــد. اس ــنجیده ش ــوص س ــزاي مخص ــاي االی ه

بر اساس روشی است که اساس آن واکـنش  MDA گیرياندازه

ن ) و تولید رنگ قرمـز ناشـی از آTBAبا تیوباربیتوریک اسید (

نـانومتر را  532 مـوجلطواست که بیشترین جـذب نـوري در 

اسـاس مهـار اتواکسیداسـیون هماتوکسـیلین و  بر SOD دارد.

ــوري در  ــذب ن ــزایش ج ــوجطولاف ــنجیده  560 م ــانومتر س ن

 شود.می

 بررسی بافتی

هاي پایــــان آزمــــایش و پــــس از انجــــام تســــتدر  

انجام خونگیري، قفسـه سـینه حیوانـات بـاز  اکوکاردیوگرافی و

 قـرار %10شـده و در فرمـالین  شده و بافت قلبی آنـان خـارج

میکرونی بافت قلبی تهیه شـد و بـا  6هاي گرفت و سپس برش

)، H&Eبافتی هماتوکسـیلین و ائـوزین ( آمیزيرنگاستفاده از 

تغییرات بافت قلبی در زیر میکروسکوپ نـوري مـورد مشـاهده 

 قرار گرفت.

 آنالیز آماري

زم یــآمــاري پر افــزارنرمبــراي تجزیــه و تحلیــل آمــاري از 

)GraphPad Prism 5.00هــا بـه صــورت ) اســتفاده شـد. داده

Mean±SEM هـا از آزمـون گزارش شد. به منظور مقایسه داده

ــانس  ــالیز واری ــهیکآن ــون One way ANOVA( طرف ) و آزم

هــا داده داريمعنــیمتعاقــب تــوکی اســتفاده گردیــد و ســطح 

05/0<P .در نظر گرفته شد 

 هایافته

 قلبی نتایج وزن بدن و بافت

افـت بوزن بـدن و وزن  گیريانـدازهآنالیز نتایج حاصـل از 

 Dox هــايگروهقلبــی نشــان داد کــه میــانگین وزن قلبــی در 

)001/0<P ،(Dox+Api 50  وDox+Api 75 )05/0<P (

دار دارد. همچنـین وزن نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معنـی

بــه  Doxدر مقایســه بــا گــروه  Dox+Api 25قلبــی در گــروه 

). وزن بـدن نیـز در P>05/0داري افزایش یافت (معنیصورت 

در مقایسه بـا  Dox+Api 75و  Dox ،Dox+Api 50 هايگروه

). P>05/0دار از خـود نشـان داد (گروه کنترل کـاهش معنـی

ه مـورد مطالعـ هـايگروهنسبت وزن قلبی به وزن بدن در بین 

 .)1داري نشان نداد (جدول تفاوت معنی
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 وزن بدن و بافت قلبی گیرياندازهمربوط به  نتایج. 1جدول 
وزن قلب به وزن بدن 

)HW/BW برحسب (
 به گرم گرممیلی

) BWوزن بدن (
 گرم برحسب

) HWوزن قلب (
 گرم برحسب

 هايگروه
 مطالعاتی

165/0±85/3  508/9±8/265  026/0±025/1  control 
195/0±5/3  47/14±5/253  0396/0±892/0  50Api  
153/0±375/3  256/6±3/209  * 0119/0±725/0  *** Dox 
104/0±75/3  84/17±233  0317/0±885/0  $ 25Dox+Api  
246/0±85/3  *91/10±3/212  0440/0±845/0  * 50Dox+Api  

204/0±9/3  27/11±5/213  * 0397/0±835/0  * 75Dox+Api  
BW) ؛ وزن بدنgr ،(HW) ؛ وزن بافت قلبیgr ،(HW/BW ؛ نسبت وزن بافت قلبی به

یانگین نتایج به صورت م ؛ دوکسوروبیسین.Doxو  ژنینآپی؛ mg/gr ،(Apiوزن بدن (
±SEM * .05/0بیان شده است<P  *** ،001/0در مقایسه با گروه کنترل<P ه در مقایس

 Dox.در مقایسه با گروه  P>05/0$ با گروه کنترل،

 

 نتایج اکوکاردیوگرافی

 A-1ره همانطور کـه در نمـودار شـما ):EFکسر تخلیه (

 و Dox هـــايگروهدر  EFنشــان داده شـــده اســت، میـــزان 

Dox+Api 75 داري در مقایسه با گروه کنتـرل کـاهش معنـی

 50و  25درمان با دوزهـاي  که یحال)، در P>05/0نشان داد (

ــرمیلیم ــی گ ــاهش ژنینآپ ــدن از ک ــوگرم وزن ب ــه ازاي کیل  ب

ا قلبی جلوگیري کرده است. همچنـین درمـان بـ EFدار معنی

اعـث ببـه ازاي کیلـوگرم وزن بـدن  ژنینآپیگرم میلی 25دوز 

ــی ــزایش معن ــروه  EFدار اف ــه گ ــبت ب ــت  Doxنس ــده اس ش

)05/0<P.( 

در  Doxایـن مقـدار در گـروه  ):FSکسر کوتاه شدگی (

داري کـاهش یافـت مقایسه بـا گـروه کنتـرل بـه طـور معنـی

)05/0<P ار داز کـاهش معنـی ژنینآپی). درمان با هر سه دوز

FS  نسبت به گروه کنترل جلوگیري کرده است اما فقط درمان

باعـث  دنبه ازاي کیلوگرم وزن ب ژنینآپیگرم میلی 25با دوز 

گردیـده اسـت  Doxدر مقایسه بـا گـروه  EFدار افزایش معنی

)05/0<P نمودار) (B-1.( 
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مورد  هايگروهر ) دEF%میزان درصد کسر تخلیه ( .A-1نمودار  

 ؛ دوکسوروبیسین. نتایج به صورتDoxو  ژنینآپی؛ Apiمطالعه. 

در مقایسه با گروه  P>05/0بیان شده است. * SEM±میانگین 

 .Doxدر مقایسه با گروه  P>05/0$کنترل، 

 ):LVIDdقطر داخلی پایان دیاسـتولی بطـن چـپ (

ي دارآنالیز آماري نتایج حاصل نشان داد که هیچ تفاوت معنـی

-Cمورد مطالعه دیده نشد (نمـودار  هايگروهدر  LVIDdبین 

1(. 

 ):LVIDsقطر داخلی پایان سیسـتولی بطـن چـپ (

در  LVIDsنشان داده شده اسـت  D-1همانطور که در نمودار 

ــايگروه  Dox+Api 75 ) وDox ،Dox+Api 50 )01/0<P ه

)05/0<Pدار نشـان ) در مقایسه با گروه کنترل افـزایش معنـی

بـه ازاي  ژنینآپـیگـرم میلی 25درمان با دوز  که یحالاد در د

دار قطر پایان سیستولی بطن چـپ کیلوگرم باعث کاهش معنی

 ).P>01/0شد ( Doxنسبت به گروه 

 هاي قلبیآنزیمنتایج 

 LDHمیزان سرمی آنـزیم  ):LDHالکتات دهیدروژناز (

 افـزایش Api 50نسبت به گروه کنترل و گـروه  Doxدر گروه 

 3در هـر  ژنینآپـی). مصرف P>01/0دهد (دار نشان میمعنی

در مقایسـه بـا گـروه  LDHدار گروه درمانی از افـزایش معنـی
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 ژنینآپی 25کنترل جلوگیري کرده است اما تنها درمان با دوز 

شـده  Doxدر مقایسـه بـا گـروه  LDHدار باعث کاهش معنـی

 ).2)، (نمودار P>05/0است (

دهـد کـه نشـان مـی 3نمودار  ):CK-MBکراتین کیناز (

نسـبت بـه گـروه  Doxدر گـروه  CK-MBمیزان سرمی آنزیم 

). درمان بـا دوزهـاي P>05/0دار داشت (کنترل افزایش معنی

25 )001/0<P 05/0( 50) و<Pبـه ازاي  ژنینآپـیگرم ) میلی

-CKدار باعث کـاهش معنـی Doxکیلوگرم در مقایسه با گروه 

MB از افــزایش  ژنینآپــی 75و  50ي شــد. درمــان بــا دوزهــا

در مقایسه با گروه کنترل جلوگیري کرده و  CK-MBدار معنی

را در مقایسـه بـا  CK-MB، میـزان ژنینآپـی 25درمان با دوز 

 ).P>05/0گروه کنترل کاهش داد (
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 ؛ دوکسوروبیسین. نتایج بهDoxو  ژنینآپی؛ Apiمطالعه.  مورد

در مقایسه با  P>05/0بیان شده است. * SEM±صورت میانگین 

 .Api 50در مقایسه با گروه  P>05/0$گروه کنترل، 
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 ین.؛ دوکسوروبیسDoxو  ژنینآپی؛ Apiمورد مطالعه.  هايگروه

 بیان شده است. SEM±نتایج به صورت میانگین 
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 ین.؛ دوکسوروبیسDoxو  ژنینآپی؛ Apiمورد مطالعه.  هايگروه

در  P>05/0بیان شده است. * SEM±نتایج به صورت میانگین 

در مقایسه با گروه کنترل،  P>01/0مقایسه با گروه کنترل، **

$$01/0<P  در مقایسه با گروهDox. 
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در  P>01/0بیان شده است. ** SEM±نتایج به صورت میانگین 

، Api 50در مقایسه با گروه  P>05/0#مقایسه با گروه کنترل، 

$05/0<P  در مقایسه با گروه.Dox  

 بافت شناختی راتییتغنتایج 

 طبیعی، فواصل بین سلولی Api 50کنترل و  هايگروهدر 

، Doxو فیبرهاي عضالنی قلب ساختار منشعب دارند. در گـروه 

ی افـزایش یافتـه، فیبرهـاي عضـالنی مـوجسلولی  فواصل بین

 .خـارج شـده اســت طبیعـیشـکل شـده و از حالـت انشــعابی 

ها، نکـروز سـلولی و نقـاط دژنراسیون گسترده کاردیومیوسیت

هموراژیک نیز به وضوح قابل مشـاهده اسـت. در گـروه کانونی 

Dox+Api 25از دژنراسیون  ،، فواصل بین سلولی کاهش یافته

تـا  Doxها و نکروز سلولی در مقایسه بـا گـروه یتکاردیومیوس

و  Dox+Api 50 هايگروهدر حد زیادي جلوگیري شده است. 

Dox+Api 75تـا موراژیـک هاي ه، فواصل بین سلولی و کانون

 .)1کاهش یافته است (شکل  يحدود
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نتایج به  ؛ دوکسوروبیسین.Doxو  ژنینآپی؛ Apiمورد مطالعه. 

در مقایسه با  P>05/0بیان شده است. * SEM±صورت میانگین 

در  Api 50 ،##01/0<Pدر مقایسه با گروه  P>05/0#گروه کنترل، 

، Api 50در مقایسه با گروه  Api 50 ،###001/0<Pمقایسه با گروه 

$05/0<P ا گروه در مقایسه بDox ،$$$001/0<P  در مقایسه با گروه

Dox. 
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هاي : تغییرات بافت شناختی قلب در پایان آزمایش. برش1شکل 

میکرومتري از قاعده به سمت رأس قلب که با  6عرضی 

اند. تصویر میکروسکوپ میزي شدهآائوزین رنگ-هماتوکسلین

 200(سمت چپ) و بزرگنمایی  40ایی نوري بافت قلبی با بزرگنم

 هايگروهمورد مطالعه. در  هايگروههمان بافت (سمت راست) در 

Dox+Api 25  وDox+Api 75هاي ، فواصل بین سلولی و کانون

: گروه B: گروه کنترل، Aکاهش یافته است.  تا حدوديهموراژیک 

Api 50 ،C گروه :Dox ،D گروه :Dox+Api 25 ،E گروه :Dox+Api 50 ،

F گروه :Dox+Api 75. 

 گیرينتیجهبحث و 
رو نشـان داد کـه دریافـت داروي هاي مطالعـه پـیشیافته

هاي عملکردي قلب مثـل دوکسوروبیسین باعث کاهش شاخص

کسر تخلیه و کسر کوتاه شدگی و افزایش قطر پایان سیستولی 

هـاي بطن چپ گردید. همچنین میزان سـطوح سـرمی آنـزیم

LDH  وCK-MB  با تزریق دوکسوروبیسین افـزایش یافـت. نیز

گـرم بـه ازاي میلـی 25بـا دوز  ژنینآپیاز سوي دیگر مصرف 

کسر کوتاه  دار کسر تخلیه واز کاهش معنی وزن بدن، کیلوگرم

شدگی جلوگیري کرده و با کاهش قطر پایان سیسـتولی بطـن 

-CKو  LDHهـاي چپ و همچنین کاهش میزان سرمی آنزیم

MB  سمیت قلبی در مقایسه با گـروه  الئمعباعث بهبودDOX 

 شد.

ي رو بـر کهیی دارو تیمسموم سرطان، المللیبین موسسه

ــب ــر قل ــ اث ــدیم ــه را کن ــور ب ــوم ط ــی  یعم ــمیت قلب س

)cardiotoxicity( اسـت کرده گذارينام )22( .DOX طـور بـه 

 کار به هاسرطان ازي ادیز انواع درمان در آمیزموفقیت و عیوس

 در DOX توســط شــده جــادیای قلبــ تیمســموم امــا؛ رودیمــ

ــه ــاخي هاده ــد ری ــه لیتب ــی ب ــ ازی ک ــاینگران ــزرگي ه  ب

 توسـط شـده القـای قلبـ تیمسموم .است شده هاستیانکولوژ

DOX نـادر حاد نوع. کند بروز نمزم ای حاد صورت به تواندیم 

 بـه منجـر و افتاده اتفاق DOX يباال دوز افتیدر از بعد و بوده

 نـوع کـهی درحـال. شـودیمـی قلب حادیی نارسا وي کاردیتاک

 دوز نیآخـر افـتیدر از بعـد سـال نیچنـد است ممکن مزمن

DOX و از آنجـا کـه  )23( دهد نشان را خودی درمانیمیش در

 4هاي سمیت قلبی در برخی از بیماران مبتال به سرطان نشانه

سال پـس از درمـان بـا دوکسوروبیسـین خـود را نشـان  20تا 

دهد لذا گسترش سمیت قلبی عامل تهدید کننده حیات در می

 در کـهیی هـاسـمیمکان. )24(رود این بیمـاران بـه شـمار مـی

 و بـودهی عـامل چنـد و دهیچیپ هستند لیدخی قلب تیمسموم

4

 

×
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 ،)25() ياتوفـاژ نکـروز، آپوپتـوز،( یسـلول مـرگ انـواع شامل

 انیـب رییتغ ،)27(ی سلولی پرتروفیاه ،)26( ویداتیاکس استرس

ــتغ ،)28( ژن ــت ریی ــاتر حال ــلول خــارج کسیم  و) ECMی (س

 بطـن حالـت رییتغو  )29( میکلس هومئوستاز در گذرا اختالل

رسـد در تمـامی ایـن . هرچند کـه بـه نظـر مـیباشدیم )30(

زاي هـاي آزاد در اثـرات آسـیبگیري رادیکالها شکلممکانیس

بنـابراین منطقـی ؛ )31،32(دوکسوروبیسین نقش داشته باشد 

 اکسیدانیآنتیرسد که استفاده از موادي با خاصیت می به نظر

بتواند با تعدیل استرس اکسیداتیو عوامل دخیـل  ژنینآپیمثل 

در سمیت قلبی را کاهش دهد. بر پایه تحقیقات گـزارش شـده 

داراي اعمال فارمـاکولوژیکی متنـوعی از قبیـل  ژنینآپیقبلی 

اسـت  DNAاسترس اکسیداتیو، ضد تومور و ضـد آسـیب ضد 

هاي متابولیکی هاي قلبی، آنزیم. به دنبال آسیب میوسیت)33(

، از میوکــارد بــه پالســما رهــا LDHو  CK-MBقلبــی شــامل 

بـه عنـوان  LDHو  CK-MBشوند. افزایش سطوح سـرمی می

. در )34(شـوند خته مـیهاي مهم آسیب میوسیتی شـنامارکر

مطالعه حاضر نیـز القـاي سـمیت قلبـی بـا اسـتفاده از داروي 

ــزان  ــزایش می در  CK-MBو  LDHدوکسوروبیســین باعــث اف

هـاي سالم شد که بیانگر آسـیب میوسـیت هايگروهمقایسه با 

 ژنینآپـیمان با قلبی توسط داروي دوکسوروبیسین است و در

ــر  ــافظتی ب ــر مح ــا اث ــته ب ــانی توانس ــروه درم ــه گ ــر س در ه

هاي آسیب قلبـی جلـوگیري ها از افزایش آنزیمکاردیومیوسیت

بـه ازاي  ژنینآپیگرم میلی 25کند. بعالوه اینکه درمان با دوز 

کیلوگرم وزن بدن، سطوح سرمی ایـن دو آنـزیم را نسـبت بـه 

اد. همسو با نتایج مـا هـو و ) کاهش دDoxگروه سمیت قلبی (

باعث  ژنینآپینشان دادند که مصرف  2015 همکاران در سال

و  LDHهاي بروز اثرات حفاظت قلبی نظیر کاهش میزان آنزیم

CK-MB کاهش سایز انفارکتوس و کاهش میـزان آپوپتـوز در ،

بنـابراین ایـن ؛ )21(شـود قلب ایزوله موش صـحرایی نـر مـی

بـا ایجــاد محافظـت قلبــی  ژنینآپـیاحتمـال وجـود دارد کــه 

ـــیت ـــی از کاردیومیوس ـــلولی ناش ـــرگ س ـــر م ـــا در براب ه

هاي عملکرد قلبـی نظیـر دوکسوروبیسین، باعث بهبود شاخص

وزن  ههمچنـان کـکسر تخلیه و کسر کوتاه شدگی شده است 

نسبت به گروه  ژنینآپیدریافت کننده  بافت قلبی هم در گروه

DOX  کاهش کمتري را از خود نشان داد. هرچند کـه نسـبت

مختلف تغییـري  هايگروهوزن بافت قلبی به وزن بدن در بین 

اثر داروي دوکسوروبیسین بر کاهش  به خاطر احتماالًندارد که 

 ایش است.وزن عمومی در بین حیوانات مورد آزم

ي هـامیآنـز سـطح کـه است گونه نیبد یقلب بافت تیماه

 کاتـاالز و) SOD( سـموتازید دیسوپراکسـ ریـنظ اکسیدانآنتی

)CAT (موجـب امر نیا که است نییپاي عاد طیشرا در آن در 

ــزا ــ شیاف ــب يریپذبیآس ــه قل ــتول ب ــترس و ROS داتی  اس

شـده . ثابت شده است که سمیت قلبی (القا شودیم ویداتیاکس

توسـط ایزوپروترنـول) باعــث تولیـد سوپراکسـیدهاي آنیــون و 

شود که محیط اکسیداتیوي تشکیل هاي فعال اکسیژن میگونه

ي هااکسـیدانآنتیگـردد. شده و استرس اکسیداتیو ایجاد مـی

درونزاد بدن مثل سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز 

کـه  )35(هسـتند  خط دفاعی اول در برابر استرس اکسـیداتیو

هاي درونزاد عضـله قلبـی در ناکسیدانشان داده شده این آنتی

. در )36(یابنـد سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول کـاهش مـی

نشــان داده شــد کــه  2016مطالعــه بــوا و همکــاران در ســال 

گرم به ازاي کیلـوگرم باعـث افـزایش میلی 75با دوز  ژنینآپی

ي سوپراکسـید دیسـموتاز، گلوتـاتیون هااکسـیدانآنتیسطوح 

در بافـت قلبـی پراکسیداز و کاتاالز و کاهش مالون دي آلدهید 

 )37(شـود به دنبال آسیب عضله قلبی توسط ایزوپروترنول می

بنابراین این احتمال وجود دارد کـه در مطالعـه انجـام گرفتـه 

خـود از  یدانیاکسـآنتیاز طریق خواص  ژنینآپیتوسط ما نیز 
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سـمیت قلبـی را  عالئمآسیب به عضله قلبی جلوگیري کرده و 

 کاهش داده است.

زایـی سـمیت قلبـی نقـش مکانیسم دیگري که در آسـیب

ي القـا کـه دادنـد نشـاني ادیـز مطالعـاتدارد، آپوپتوز است. 

 آپوپتـوزی خارج وی داخل ریمس دو هر از DOX توسط آپوپتوز

 و انیـب شیافـزا بـا DOX ،یداخلـ ریمسـ در. ردیگیم صورت

ــزا ــیفسفر شیاف ــروتئین ونیالس ــث P53 پ ــزا باع ــب شیاف  انی

ی داخلـ ریمسـ بیـترت نیبـد و شـده Bax رینظیی هانیپروتئ

با  ژنینآپی. نشان داده شده که )38،39( شودیم فعال آپوپتوز

کــاهش  و Bcl2 هــاي ضــد آپوپتــوزي مثــلافــزایش پــروتئین

و در کـل بـا کـاهش نسـبت  Baxهاي آپوپتوزي مثل پروتئین

bax/bcl2  ــب ــی متعاق ــیب قلب ــاهش آس ــث ک ــه 30باع  دقیق

ایزوله موش  روي قلب بردقیقه پرفیوژن مجدد،  50و  ایسکمی

. از آنجـا کـه )21(شـود (مـدل النگنـدورف) مـی صحرایی نـر

هـم  ژنینآپیآپوپتوز در پاتوژنز سمیت قلبی نیز دخیل است و 

داراي خــواص ضــد آپوپتــوزي اســت پــس در مطالعــه حاضــر 

تواند در محافظـت نیز می ژنینآپیاعمال ضدآپوپتوزي  ماالًاحت

هـا در برابـر آسـیب ناشـی از دوکسوروبیسـین کاردیومیوسیت

دخالت داشته باشد. البته از آنجـا کـه در ایـن کـار تحقیقـاتی 

هاي دخیل در سمیت قلبی نظیر استرس اکسیداتیو و مکانیسم

شـود تـا در اد میلذا پیشنه ،آپوپتوز مورد بررسی قرار نگرفتند

در کـاهش  ژنینآپـیمطالعات آینده بررسـی مکانیسـم اثـرات 

 آسیب سمیت قلبی مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

بـا  ژنینآپـینتایج مطالعه حاضر نشان داد کـه درمـان بـا 

ــزیم ــزان آن ــزایش می ــوگیري از اف ــاي جل ، CKMBو  LDHه

بافـت و با بهبود تغییـرات  FSو  EFجلوگیري از کاهش میزان 

شناختی عضله قلبی باعث کاهش آسیب ناشی از سمیت قلبـی 

 گردد.القا شده توسط دوکسوروبیسین می

 دانیو قدرتشکر 
مطالعه حاضـر توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات 

بهداشتی درمانی ایران مـورد حمایـت مـالی قـرار گرفـت کـه 

 گردد.بدینوسیله مراتب قدردانی اعالم می
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Abstract 

Background: Doxorubicin has been used in the treatment of malignancies, including lymphoma, 
leukemia and breast cancer. Cardiotoxicity is the main adverse effect of doxorubicin. Apigenin, as a 
flavonoid, has antioxidant, anti-inflammatory and anti tumoral properties. The aim of this study is 
the assessment of the effect of apigenin on cardiotoxicity induced by doxorubicin.  
Materials and Methods: 60 male wistar rats were divided into 6 groups. Cardiotoxicity was 
induced by 6 injections of doxorubicin (2 mg/kg, ip) over 12 days. The treatment groups received 
orally 25, 50 and 75 mg/kg/day apigenin for 12 days simultaneously with cardiotoxicity induction.  
Results: The heart weight to body weight ratio showed no significant difference between different 
groups. In the apigenin group (25 mg/kg), EF and FS showed  a significant increase (P<0.05) and 
LVEDs, LDH and CK-MB showed a significant decrease, in comparison to the cardiotoxicity 
group. 
Conclusion: Apigenin prevents LDH and CK-MB elevation and also EF and FS reduction and 
improves cardiac tissue changes and leads to a decrease in cardiac damage induced by doxorubicin.  
Keywords: Apigenin, Doxorubicin, Cardiotoxicity, Echocardiography, Cardiac enzymes. 
 
*Citation: Fallah Rajabpour Zare M, Rakhshan K, Aboutaleb N, Nikbakht F, Bakhshesh M, Azizi Y. Apigenin 
improves myocardial function and attenuates cardiotoxicity induced by doxorubicin in male rats. Yafte. 2018; 20(1):85-
98. 


	آپیژنین باعث بهبود عملکرد قلبی و کاهش سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر میشود
	مقدمه
	مواد و روشها
	یافتهها
	بحث و نتیجهگیری
	تشکر و قدردانی
	References:

