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Abstract
Background and Objectives: Accumulation of toxic bile salts in a bile
duct ligation (BDL) animal model plays a pivotal role in the induction
of liver fibrosis. Vitamin B5 is an essential nutrient, which acts as a
cofactor in many detoxification system enzymes. In the present
research, the antifibrotic effect of vitamin B5 was investigated on liver
cholestasis induced by BDL in rats.
Methods: In this experimental study, 72 male Wistar rats were divided
into 9 groups: Control, sham-operated, vitamin B5 (5, 50, and
100mg/kg bw), BDL, and BDL+vitamin B5 (5, 50, and 100mg/kg bw).
After BDL, rats were given vitamin B5 via intragastric gavage for 28
consecutive days. At the end of the experiment, blood was collected
from heart and activity of aspartate aminotransferase (AST), alanine
aminotransferase (ALT), and alkaline phosphatase (ALP) enzymes,
were measured. The data were analyzed using one-way ANOVA test.
Results: In the BDL animals, the serum activities of AST, ALT, and
ALP significantly increased (p<0.001). Treatment of BDL rats with
vitamin B5 significantly attenuated these changes.
Conclusion: The results of this study indicated that vitamin B5 has
hepatoprotective and antifibrotic effects in the cholestatic liver, which
is likely due to the antioxidative and free radical scavenging effects of
this vitamin.
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اثر ويتامین  B5بر سطوح آنزيمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای
صفراوی
فاطمه سادات امامی ،1اکرم عیدی ،*1پژمان مرتضوی ،2احمد اصغری

3

واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد

زمینه و هدف :تجمع نمکهای سمی صفراوی در مدل حیوانات با انسداد مجرای

اسالمی ،تهران ،ایران.

صفراوی

) ،)Bile Duct Ligation, BDLنقشی اساسی در القای فیبروز کبدی دارد .ویتامین B5

2گروه پاتوبیولوژی ،واحد علوم و

ماده مغذی ضروری است که بهعنوان کوفاکتور در بسیاری از آنزیمهای سیستم مسمومیتزدایی

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،

عمل میکند .در تحقیق حاضر ،اثر آنتیفیبروتیک ویتامین  B5در کولستاز کبدی القاشده توسط

ایران.

 BDLدر موشهای صحرایی بررسی گردید.

3گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی،
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه تجربی 72 ،موش نر نژاد ویستار به  9گروه شامل :گروههای
کنترل ،جراحی شاهد ،ویتامین  50 ،5( B5و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) BDL ،و BDL

 +ویتامین  50 ،5( B5و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند .موشها پس از انجام
 ،BDLبه مدت  28روز متوالی از طریق گاواژ داخل معدهای ،ویتامین B5را دریافت کردند .در
پایان آزمایش ،خون از قلب حیوانات ،جمعآوری و فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز
( ،)ASTآالنین آمینو ترانسفراز ( )ALTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPاندازهگیری شد .دادهها با
استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه تحلیل شدند.

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

اکرم عیدی ،گروه زیستشناسی،
دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد

يافتهها :در حیوانات با انسداد مجرای صفراوی ،میزان فعالیت  ALT ،ASTو  ALPسرم ،افزایش
معنیداری یافت ( .)p<0/001تیمار موشهای  BDLشده با ویتامین  ،B5بهصورت معنیداری
موجب تخفیف این تغییرات گردید.

اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران،

نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد ویتامین  B5دارای اثرات محافظت کبدی و

ایران؛

آنتیفیبروتیک در کبد کولستاتیک است که احتماالً در نتیجه اثرات آنتیاکسیداتیو و جاروکننده

آدرس پست الکترونیکی:
eidi@srbiau.ac.ir

رادیکال آزاد این ویتامین میباشد.
کلید واژهها :کولستاتیک؛ کبد؛ موش صحرایی؛ اسید پنتوتنیک.

تاریخ دریافت94/7/20 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
تاریخ پذیرش94/11/21 :
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1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

چکیده

اثر ویتامین  B5بر سطوح آنزیمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی

فاطمه سادات امامی و همکاران

کولستاز ناشی از اختالل در جریان صفرا میباشد و از نظر

ولی میزان آن بهمراتب از  ASTکمتر است .میزان  ALTدر

مورفولوژی با تجمع صفرا در سلولهای کبدی و مجاری

هپاتیت ویروسی و یا سایر ضایعات حاد کبدی بهصورت

صفراوی مشخص میگردد .درصورت تجمع فرآوردههای

معنیداری افزایش مییابد ( .)7آنزیم دیگر مهم کبدی ،آنزیم

ترشحی بهصورت طبیعی در خون ،کولستاز ایجاد میشود.

آلکالین فسفاتاز ) (Alkaline Phosphates, ALPاست .این آنزیم

کولستاز بهعنوان آسیب کبدی ،قادر به القای فیبروز کبدی نیز

از خانواده آلکالین فسفاتازها بوده و با هیدرولیز فنیل فسفات آن

میباشد .روند ایجاد آسیب اولیه میتواند در نتیجه سیروز کبدی

را به فنل و یون فسفات تبدیل میکند .در افراد بالغ ،آنزیم موجود

ایجاد گردد که در این حالت ساختار بنیانی واحدهای عملکردی

در سرم منشأ کبدی داشته و اندازهگیری آن در چنین بیماریهایی

کبد بهنحوی تخریب میشوند که جریان خون به داخل کبد

دارای اهمیت است (.)8

سرازیر و فعالیت کبد را مختل میکند ( .)1تجمع درون کبدی

ویتامین ( B5اسید پنتوتنیک)؛ ویتامین محلول در آب با ویژگی

اسیدهای صفراوی سمیشده در حالت کولستاتیک باعث آپوپتوز

آنتیاکسیدانی است .فرم  CoAنیزغالبترین شکل این ویتامین در

هپاتوسیت و در نهایت ،فیبروز صفرا و سیروز میشود .همچنین

بافتهای مختلف ،بهخصوص کبد ،آدرنال ،کلیه ،مغز ،قلب و

استرس اکسیداتیو ،نقش مهمی در مرگ سلولی ایفا کرده و با

بیضهها میباشد ( .)9ویتامین  B5به این فرم وارد چرخه کربن شده

پیشرفت آسیب کولستاتیک کبدی همراه است .اسیدهای

و تولید انرژی میکند ،همچنین ویتامین  B5در سنتز اسیدهای

صفراوی هیدروفوب ،تولید گونههای اکسیژن واکنشگر را در

چرب و یا کلسترول ،استیالسیون الکلها ،آمینها ،آمینواسیدها

هپاتوسیتها و میتوکندری کبدی تحریک میکنند ( .)2تخریب

نقش دارد ( .)11،10عالوه بر این ،ویتامین  B5به تولید ویتامین

ماتریکس نیز اهمیت زیادی در فیبروژنز دارد ،اما اطالعات بسیار

کمک کرده و باعث بهبود سریعتر زخمها میشود ( .)12عالئم

اندکی در مورد منشأ سلولی دقیق و تنظیم در کبد آسیبدیده

کمبود ویتامین  B5بهصورت عوارض پوستی ،کبدی ،همچنین

موجود است ( .)3-5عوارض کولستاز مستقیم یا غیرمستقیم با

بروز اختالل در عملکرد آدرنال و سیستم عصبی پدیدار میشود

کاهش جریان صفرا در ارتباط بوده و بازتاب آن با احتباس مواد

( ،)13درحالیکه اثرات جانبی قابلمالحظهای در زمان مصرف

وابسته به ترشح صفرا ،کاهش تحویل اسیدهای صفراوی به روده

باالی آن؛ حتی در سطوح باالتر از  10گرم در روز گزارش نشده

و در نتیجه سوءجذب چربی ،ویتامینهای محلول در چربی و

است (.)14

صدمه پیشرونده هپاتوسلوالر همراه است ( .)6اولین گام در

با توجه به اهمیت بیماری کولستاز ،یافتن درمانی مناسب مهم

تشخیص آسیب کبدی ،ارزیابی آنزیمهای شاخص کبدی در

است .در مطالعه حاضر تعیین اثر تیمار ویتامین  B5بر سطوح

خون است که این آنزیمها تحت شرایط عادی ،درون سلولهای

آنزیمهای شاخص کبدی در فیبروز کبد کولستاتیک در رتهای

کبدی وجود دارند.

مدل انسداد مجرای صفراوی ()Bile Duct Ligation, BDL

شاخصترین آنزیمهای کبدی :آسپارتات آمینو ترانسفراز

بررسی گردید.

D

) (Aspartate aminotransferase, ASTو آالنین آمینو ترانسفراز
) (Alanine aminotransferase, ALTمیباشد .آمینوترانسفرازها

روش بررسی

با کاتالیز واکنشهای شیمیایی در سلولها ،در تأمین اسیدهای

در این تحقیق تجربی ،از موشهای صحرایی نر بالع نژاد ویستار

آمینه ضروری و نیمهضروری برای بافتهای بدن نقش دارند.

(با وزن حدود  180-200گرم و میانگین سنی  10-12هفته)

آنزیم  ASTدر سیتوپالسم و میتوکندری سلولهای قلب ،کبد و

استفاده شد .موشها از بخش تکثیر و نگهداری حیوانات

عضالت وجود دارد .درصورت بروز ضایعه در بافتهای فوق،

آزمایشگاهی دانشگاه تهران تهیه شدند .تمامی حیوانات تحت

میزان  ASTسرم افزایش مییابد.

شرایط محیطی استاندارد (دمای  22±2درجـه سانتیگـراد ،چـرخـه
19
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مقدمه

آنزیم  ALTنیز همانند  ،ASTتوزیع گستردهای در بافتها دارد،

اثر ویتامین  B5بر سطوح آنزیمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی

فاطمه سادات امامی و همکاران

جیره غذایی و تعداد دفعات غذای یکسان نگهداری شدند.

قسمت (اولی دقیقاً زیر تقاطع مجرای کبدی و دومی قبل از

موشها با استفاده از پلت آماده مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

ورودی مجرای پانکراس) بهوسیله نخ بخیه ابریشمی  4-0مسدود

)خوراک دام پارس ،ایران( تغذیه شدند و آب نیز بهصورت آزاد

و سپس مجرای صفراوی از بین این دو نقطه قطع گردید .در

در اختیار آنها قرار گرفت .پروتکل این مطالعه مطابق اصول

ادامه 2 ،میلیلیتر سالین استریل گرم به داخل محوطه بطنی ریخته

اخالقی مورد تأیید کمیتههای بینالمللی حمایت از حقوق

شد و سپس با دقت ،الیههای شکمی و پوست با نخ ویکریل

حیوانات آزمایشگاهی انجام شد ( .)15با شروع دوره آزمایش،

(نخ بخیه قابلجذب سنتتیک) و نایلون  0-4بخیه گردید.

وزن بدن یکبار در هفته ،اندازهگیری و ثبت گردید.

موشهای گروه شم نیز همانند گروه  ،BDLتحت بیهوشی کامل

در این مطالعه ،تعداد  72سر موش به  9گروه  8تایی ،به شرح زیر

قرار گرفته و بخش میانی حفره شکمی در  3الیه (پوست ،عضله و

تقسیم شدند :گروه اول (کنترل) :حیوانات این گروه بدون

صفاق) برش خورد و بدون ایجاد انسداد مجرای صفراوی،

جراحی بوده و روزانه  0/5میلیلیتر آب مقطر را بهصورت گاواژ

الیههای شکمی با نخ بخیه دوخته شدند .برای جلوگیری از

دریافت کردند .گروه دوم ( :(Sham-Operatedحیوانات این

جویده شدن نخهای بخیه توسط حیوانات بر روی موضع ،از

گروه جراحی شدند ،اما بر روی آنها  BDLانجام نشد و روزانه

اسپری اکسیتتراسایکلین استفاده گردید .حیوانات پس از به

 0/5میلیلیتر آب مقطر بهصورت گاواژ دریافت کردند.

هوشآمدن کامل ،به قفس مخصوص نگهداری منتقل

گروه سوم ) :(BDLبر روی حیوانات این گروه جراحی همراه با

 2روز بعد از انجام عمل جراحی ،تغییر رنگ ادرار حیوانات،

 BDLانجام گرفت و روزانه  0/5میلیلیتر آب مقطر بهصورت

همچنین تغییر رنگ گوشهای آنها به طرف رنگ زرد،

گاواژ دریافت کردند.

نشاندهنده موفقیت عمل جراحی کولستاز بود .پس از طول دوره

گروههای چهارم تا ششم ( BDLتجربی) :بر روی حیوانات،

آزمایش ( 28روز) ،حیوانات به مدت  12ساعت ،ناشتا نگهداری

به ترتیب با ویتامین B5

شدند ،سپس با دی اتیل اتر ،بیهوش و خونگیری از بطن قلب آنها

(دوزهای  50 ،5و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) بهصورت

انجام گرفت .سپس نمونههای خون ،سانتریفوژ و سرم

گاواژ تیمار شدند (.)17

بهدستآمده جهت اندازهگیری میزان فعالیت آنزیمهای ،AST

گروههای هفتم تا نهم (سالم تجربی) :حیوانات بدون جراحی و

 ALTو  ALPبه کار رفت.

سالم بوده و روزانه حیوانات به ترتیب با ویتامین ( B5دوزهای ،5

دادهها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی

 50و  100میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) بهصورت گاواژ تیمار

تحلیل شدند .نتایج بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد ارائه

شدند .گروهها در  9قفس قرار داده شدند و طول دوره آزمایش

گردید .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

جراحی همراه با  BDLانجام شد و روزانه

شدند.

 28روز بود (.)16
ابتدا حیوانات با تزریق درون صفاقی کتامین هیدروکلراید

يافتهها

( 60میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن) و زایالزین ( 10میلیگرم

در میزان آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPدر گروههای حیوانات

برکیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند ،سپس موهای ناحیه میانی

سالم تیمارشده با ویتامین ( B5دوزهای  50 ،5و  100میلیگرم

شکم کامالً تراشیده و بعد از ضدعفونی کردن پوست شکم با

برکیلوگرم) در مقایسه با گروه کنترل سالم ،تفاوت معنیداری

استفاده از الکل  70درجه ،حفره شکمی در  3الیه (پوست ،عضله

مشاهده نشد (نمودارهای شماره  ،1-3جدول) .افزایش معنیداری

و صفاق) برش زده شد .انسداد مجرای صفراوی به روش

در میزان آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPدر حیوانات جراحیشده

استاندارد  BDLانجام گرفت ()18؛ بدین صورتکه پس از

 BDLبا گروه کنترل سالم دیده شد (نمودارهای شماره ،1-3

بیهوش کردن حیوان و آمـادهسـازی مـوضـع عمـل ،بخـش میانـی

جدول).

20
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روشنایی/تاریکی  12ساعت ،رطوبت  %56±2و نور کافی) ،نوع

حفره شکمی ،باز و مجرای صفراوی عمومی ،شناسایی و در دو

اثر ویتامین  B5بر سطوح آنزیمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی

فاطمه سادات امامی و همکاران

همچنین در میزان آنزیم  ASTبین گروه جراحیشده و

وجود داشت ،اما دوز  5میلیگرم برکیلوگرم ،بیتأثیر بود (نمودار

دریافتکننده ویتامین ( B5در دوزهای  50 ،5و  100میلیگرم

شماره  ،2جدول) .در میزان آنزیم  ALPبین گروه  BDLو

برکیلوگرم) با گروه کنترل BDLشده ،کاهش معنیداری وجود

دریافتکننده ویتامین ( B5دوز  100میلیگرم برکیلوگرم) با گروه

داشت (نمودار شماره  ،1جدول) .در میزان آنزیم  ALTبین گروه

کنترل  BDLنیز کاهش معنیداری وجود داشت ،اما دوزهای  5و

 BDLو دریافتکننده ویتامین ( B5دوزهای  50و  100میلیگرم

 50میلیگرم برکیلوگرم ،بیتأثیر بودند (نمودار شماره  ،3جدول).
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بـرکیلـوگـرم) بـا گـروه کـنتـرل BDLشـده ،کـاهـش معنـیداری

نمودار شماره  :1تأثیر تیمار خوراکی ويتامین  B5بر فعالیت آنزيم  ASTسرمی در موشهای صحرايی سالم و .BDL
هر ستون میانگین  ±خطای استاندارد ) (Mean ± S.E.Mرا نشان میدهد .تعداد حیوانات در هر گروه  8سر میباشد.
 *** p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم را نشان میدهد +++ p<0/001 .اختالف از گروه کنترل  BDLرا نشان میدهد.

نمودار شماره  :2تأثیر تیمار خوراکی ويتامین  B5بر فعالیت آنزيم  ALTسرمی در موشهای صحرايی سالم و .BDL
هر ستون میانگین  ±خطای استاندارد ) (Mean ± S.E.Mرا نشان میدهد .تعداد حیوانات در هر گروه  8سر میباشد.
 *** p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم را نشان میدهد +++ p<0/001 .اختالف از گروه کنترل  BDLرا نشان میدهد.
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اثر ویتامین  B5بر سطوح آنزیمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی

فاطمه سادات امامی و همکاران

 *** p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم را نشان میدهد ++ p<0/01 .اختالف از گروه کنترل  BDLرا نشان میدهد.
جدول :تأثیر تیمار خوراکی ويتامین  B5بر فعالیت آنزيمهای  ALT ،ASTو  ALPسرمی در موشهای صحرايی سالم و *BDL
آنزيمها

)AST (IU/L

)ALT (IU/L

)ALP (IU/L

32/16 ± 1/25

27/66 ± 1/67

238/10 ±10/72

33/5 ± 1/34

28/33 ± 1/05

225/04 ± 6/89

5

32/33 ± 1/15

27/00 ± 1/06

237/33 ± 3/97

50

28/83 ± 0/98

25/16 ± 1/14

288/33 ± 2/36

100

26/16 ± 0/91

22/33 ± 1/15

224/50 ± 2/31

*** 215/33 ± 9/71

*** 154/00 ± 9/02

*** 385/00 ± 14/53

5

+++*** 192/00 ± 1/71

*** 149/66 ± 3/11

*** 375/16 ± 1/79

50

+++*** 174/50 ± 2/30

+++*** 134/16 ± 2/70

*** 363/09 ± 2/23

100

+++*** 161/66 ± 2/11

+++*** 113/50 ± 2/36

++*** 342/00 ± 2/78

گروهها
کنترل سالم
کنترل شاهد
ويتامین ( B5میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن)
کنترل BDL
 + BDLويتامین ( B5میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن)

*نتايج بهصورت  Mean ±S.E.Mارائه شده است .تعداد حیوانات در هر گروه  8سر میباشد.
 *** p<0/001اختالف از گروه کنترل سالم را نشان میدهد ++ p<0/01 ،+++ p<0/001 .اختالف از گروه کنترل  BDLرا نشان میدهد.

بحث

این ارتباط تخریب غشای پالسمایی و آزادسازی سیتوزولی

اختالل در جریان صفرا در هر نقطه از مجرای صفراوی ،منجر به

آنزیمها را در کولستاز توجیه میکند .همچنین استرس اکسیداتیو،

تجمع صفرا در سلولهای کبدی ،مجاری صفراوی و ایجاد

نقش مهمی در مرگ سلولی ایفا کرده و با پیشرفت آسیب

کولستاز میشود ( .)1آنزیمهای کبدی تحت شرایط عادی ،درون

کولستاتیک کبدی مرتبط است .اسیدهای صفراوی هیدروفوب،

سلولهای کبدی وجود دارند ،اما زمانیکه کبد آسیب میبیند

تولید گونههای اکسیژن واکنشگر را در هپاتوسیتها و

این آنزیمها وارد جریان خون میشوند ( .)18همچنین کولستاز

میتوکندری کبدی تحریک میکنند Russo .و همکاران (سال

منجر به تجمع درون کبدی اسیدهای صفراوی سمیشده که این

 )2011عنوان کردند اسیدهای صفراوی هیدروفوب بهصورت

تجمع باعث آپوپتوز هپاتوسیتها میگردد .تحقیقات نشان داده

درون سلولی در طی کولستاز ،تجمع و با انتقال الکترون بهصورت

است غلظتهای باالی اسیدهای صفراوی هیدروفوب با نکروز در

طبیعی تداخل کرده که فعالیت کمپلکسهای تنفسی  Iو  IIرا

هپاتوسیتهای تازه جداشده و تازه کشتشده در ارتباط است.

مهار میکنند (.)19
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نمودار شماره  :3تأثیر تیمار خوراکی ويتامین  B5بر فعالیت آنزيم  ALPسرمی در موشهای صحرايی سالم و .BDL
هر ستون میانگین  ±خطای استاندارد ) (Mean ± S.E.Mرا نشان میدهد .تعداد حیوانات در هر گروه  8سر میباشد.

اثر ویتامین  B5بر سطوح آنزیمهای کبدی در رتهای کولستاتیک مدل انسداد مجرای صفراوی

فاطمه سادات امامی و همکاران

سرمی آنزیمهای کبدی  AST ،ALTو  ALPگردید.

میزان پراکسیداسیون لیپیدها و کمک به مکانیسمهای بازسازی،

آسیب به هپاتوسیتها باعث تغییر در عملکردهای انتقالی ،همچنین

بهویژه سنتز فسفولیپیدها ایفا میکند ( .)23احتماالً ویتامین  B5خود

تغییر در نفوذپذیری غشای این سلولها شده و در نهایت ،نشت

موجب افزایش پایداری و تثبیت غشای سلولهای کبدی شده و از

آنزیمها را از سلولها درپی خواهد داشت که این آزادسازی

این طریق از نشت آنزیمهای کبدی به داخل خون جلوگیری

آنزیمی به درون جریان خون منجر به آسیبهای بیشتر به

میکند ،لذا موجب کاهش سطوح آنزیمهای کبدی در سرم

سلولهای کبدی میشود ( .)20براساس نتایج تحقیق حاضر ،تیمار

میشود.

ویتامین  B5بهصورت معنیداری موجب کاهش میزان فعالیت

در مطالعه حاضر مشخص گردید پنتوتنیک اسید با جمعآوری،

آنزیمهای کبدی  AST ،ALTو  ALPشده و میزان فعالیت آنها را

حذف رادیکالهای آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو ،مانع از

به سمت مقادیر طبیعی سوق میدهد .تیمار ویتامین  B5بر میزان

آسیب به غشای پالسمایی هپاتوسیتها شده و بهعنوان یک عامل

فعالیت آنزیمهای  AST ،ALTو  ALPدر سرم رتها با آسیب

مؤثر در بهبود آسیبهای کبدی عمل میکند ،لذا میتوان این

کبدی بهوسیله تتراکلریدکربن نشان داد تیمار خوراکی این

ماده را کاندیدی مناسب برای درمان بیماریهای کبدی و سایر

ویتامین موجب بازگرداندن سطوح آنزیمها تا مقادیر طبیعی

بیماریهای اکسیداتیو در نظر گرفت.

میشود (.)17
تحقیقات نشان میدهد پنتوتنیک اسید به حذف گونههای

نتیجهگیری

واکنشگر اکسیژن ( )Reactive Oxygen Species, ROSو در

نتایج تحقیق حاضر نشان داد ویتامین  B5در بهبود عوارض ناشی

نتیجه جلوگیری از آپوپتوز هپاتوسیتها کمک میکند ،لذا

از انسداد صفرا در موشهای نر نژاد ویستار ،مؤثر عمل میکند و

پنتوتنیک اسید و بعضی از مشتقات آن ،فاکتورهایی ارزشمند در

سطوح سرمی فاکتورهای آنزیمی نظیر  ALT ،ASTو  ALPنیز

درمان بیماریهای مرتبط با استرس اکسیداتیو به شمار میروند

در گروه  ،BDLافزایش و بعد از تیمار با ویتامین  ،B5کاهش

( .)21ویتامین  B5احتماالً با نقش آنتیاکسیدانی خود با کاهش

مییابند .بنابراین ،ویتامین  B5عالوه بر عدم ایجاد مسمومیت ،به

رادیکالهای آزاد تولیدشده در نتیجه کولستاز ،به کاهش استرس

شکل مؤثری در بهبود عالئم کولستاز کبدی موفق عمل کرده و

اکسیداتیو حاصل از این شرایط کمک میکند .افزایش

میتواند بهعنوان کاندیدی مناسب برای ساخت داروی مؤثر بر

مشاهدهشده در گلوتاتیون بعد از تیمار پنتوتنیک اسید میتواند

درمان کولستاز کبدی معرفی گردد.

نتیجه کاهش در شکست باندهای دیسولفیدی در گلوتاتیونهای
متصل به پروتئین و آزادسازی آنها باشد ( .)22گزارش شده است

تشکر و قدردانی

پنتوتنیک اسید و ترکیبات نزدیک به آن ،با افزایش سطح درون

این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد ،مصوب دانشگاه

سلولی کوآنزیم  ،)CoA( Aسلولهای توموری آسیت ارلیخ

آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات میباشد.

( )Ehrlichرا علیه آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد اکسیژن
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