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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
 1397 تابستان، 2، شماره 10دوره 

 
  

 
 

 

 
مقدمه

آهن به عنوان یک عنصر ضروري براي تولید انرژي، حمل اکسیژن، تکثیر 
سلول ها و انجام اکثر فعالیت هاي زیستی در موجودات زنده محسوب می 

. این عنصر در رژیم غذایی به دو صورت همی و غیر همی وجود ]82T1[شود
روده کوچک از دو مسیر  دارد و عمدتا توسط سلول هاي قسمت دئودنوم
توسط انتقال دهنده آهن  جذبی همی (توسط انتقال دهنده هم) و غیر همی

. در بدن یک فرد سالم ]82T2 ,82T3[جذب می شود  (DMT1) دو ظرفیتی یا
بیش از دو سوم آهن بدن در ساختار گلبول هاي قرمز و پیش سازهاي آنها 

میلی گرم آهن براي تولید گلبول  20-25ته است و روزانه حدود به کار رف
. این در حالی است که مقدار قابل توجهی ]82T4[هاي قرمز تازه مورد نیاز است

از آهن مورد نیاز براي خون سازي از بازیافت آهن گلبول هاي قرمز پیر 
میلی گرم آهن روزانه  1-2توسط ماکروفاژها تامین می گردد و تنها حدود 

شود. همواره مقادیر بسیار ناچیزي از آهن در اثر  از طریق روده ها جذب می

ریزش سلول هاي جدار روده کوچک (تنها مسیر دفع آهن) از بدن دفع می 
. به دلیل نبود یک مکانسیم فیزیولوژیک اختصاصی براي دفع ]82T2 ,82T4[شود

آهن، در صورتی که آهن به مقدار زیادي از طریق رژیم غذایی وارد بدن 
متابولیسمی آهن دچار اختالل شده باشند و یا در صورتی شود، مسیرهاي 

که فرد در اثر ابتال به بیماري هایی نظیر تاالسمی نیاز به تزریق هاي مکرر 
خون داشته باشد، آهن اضافی در بدن انباشته شده و باعث ایجاد مسمومیت 

. انواع اضافه باري آهن به دو گروه ]82T4 ,82T5[با آهن و اضافه باري آن می شود
اصلی اولیه (ارثی) و ثانویه تقسیم می شوند. اضافه باري آهن اولیه (ارثی) 

، (HFE) در اثر جهش در ژن هایی مانند پروتئین هموکروماتوزیس انسانی
رسپتور ترانسفرین، ژن کد کننده هپسیدین و یا جهش در ژن کد کننده 

. اشکال اضافه باري ثانویه آهن ]82T6[می شود  پروتئین هموجوولین ایجاد
شامل انواع القا شده با آنمی همولیتیک مزمن، مسمومیت آهن ناشی از 

 سرمی سطوح روي آن تاثیر بررسی و آهن بار اضافه از ناشی کبدي مسمومیت مدل ایجاد

 اسپراگو نژاد نر صحرایی موش در هپسیدین
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 آهن باري اضافه
 اسپراگو صحرایی موش

 هپسیدین

 دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
  خراسان شمالی پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
.  شودمی ایجاد ریز درون غدد و قلب کبد، ویژه به و بدن مختلف هاي بافت در آهن تجمع اثر در آهن با مسمومیت :مقدمه

  تحقیق این در ما. شودمی قلبی نارسایی و کبدي سیروز دیابت، رشد، کاهش مانند مهمی عوارض ایجاد باعث اختالل این
 .نماییم فراهم اختالل این با مقابله هايراه شناسایی براي را زمینه آهن باري اضافه مدل ایجاد با تا ایمنموده سعی
  به ها موش. شد استفاده گرم 280-300 وزن با بالغ اسپراگو نژاد نر صحرایی موش سر 12 از مطالعه این در: کار روش

  دکستران آهن صفاقی داخل تزریق از آهن باري اضافه ایجاد براي. شدند تقسیم مداخله و کنترل شامل تایی 6 گروه دو
  هب هپسیدین سرمی سطوح. گردید استفاده ائوزین – هماتوکسین آمیزي رنگ از آهن رسوب بررسی براي. شد استفاده

 .شد گیري اندازه سنجی رنگ روش با آهن سرمی سطوح. شد گیري اندازه الیزا روش
  دکستران آهن با مداخله گروه هايموش کبدي بافت هاينمونه در آهن توجه قابل تجمع يدهنده نشان نتایج ها:یافته

)  لیتر دسی در پیکوگرم 12/0±01/0 مقابل در 22/0 ± 02/0( هپسیدین سرمی سطوح. باشدمی کنترل گروه با مقایسه در
  کنترل گروه از بیشتر مداخله گروه در) لیتر دسی در گرم میلی 186±34/3 درمقابل 258 ± 18/6( آهن سرمی سطوح و

 ).P >05/0(داشتند آهن کبدي باري اضافه با داريمعنی رایطه گروه دو هر و بوده
  اضافه ایجاد باعث تواندمی کیلوگرم هر ازاي به گرم میلی 75 میزان به دکستران آهن صفاقی داخل تزریق نتیجه گیري:

 .شود اسپراگو هايموش در هپسیدین سرمی سطوح افزایش و آهن باري
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 و همکاران زاده ملک          هپسیدین سرمی سطوح روي آن اثر و آهن بار اضافه از ناشی کبدي مسمومیت              

، رمکمل هاي زیرجلدي یا عضالنی آهن و یا مواردي نظیر بتا تاالسمی ماژو
آنمی سلول داسی شکل یا سندروم میلودیسپالستیک می باشد که به تزریق 

. هموستاز آهن بدن نیازمند مکانیسم هایی است ]82T6 ,82T7[مکرر خون نیاز دارند
آهن مصرف  که جذب غذایی آهن، آزاد شدن آهن از ذخایر و جذب مجدد

. ارتباط بین سلول هایی که آهن را مصرف می ]82T4[شده را کنترل نمایند
کنند و سلول هایی که آهن را برداشت می کنند باید به طور دقیقی تنظیم 
شود و در این مورد از هورمونی به نام هپسیدین به عنوان اصلی ترین 

.این پروتئین ]82T8[هورمون تنظیم کننده هموستاز آهن نام برده می شود 
اولین بار از اولترا فیلتره پالسما جدا سازي شد و با مشاهده خواص آن، به 

. هپسیدین ]82T9[ن شده در کبد نام گذاري شدعنوان پپتید ضد میکروبی بیا
 "باشد که غنی از سیستئین بوده و عمدتایک هورمون پپتیدي کوچک می

از سلول هاي کبدي ترشح می شود ولی سایر بافت ها مانند سلول هاي 
نتز می کنند. هپسیدین نقش بافت چربی هم می توانند این هورمون را س

. هپسیدین ]82T9 ,82T10[حیاتی در نگهداري ثابت هموستاز آهن بدن انسان دارد
هاي اپیتلیال روده کوچک جذب در سلول DMT1 با کاهش میزان ناقل

دهد. هپسیدین با اتصال به فروپورتین (کانال اي آهن را کاهش میروده 
آزاد کننده آهن از ماکروفاژها) و تخریب آن باعث کاهش آزاد شدن آهن از 
محل هاي ذخیره آهن (ماکروفاژها) و در نهایت کاهش میزان آهن سرم می 

. مسمومیت با آهن باعث افزایش تولید رادیکال هاي آزاد بر می ]82T10[شود
و هیدروژن  O)2- (گردد. در شرایط نرمال و پاتولوژیک آنیون سوپراکسید

تولید شده در بدن توسط آنزیم هاي آنتی اکسیدان  2O2(H (پراکسید
ه و ز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز متابولیزه شدمانند سوپراکسید دیسموتا

. در حالت اضافه باري آهن، یون هاي آزاد آهن با آنیون ]82T11[از بین می روند 
طی واکنش فنتون  2O2(H (و پراکسیدهیدروژن O)2- (سوپراکسید

)+ OH+ OH3+  Fe 2O2+ H 2+Fe واکنش داده و (
را ایجاد می OH)• (پذیرتر هیدروکسیلتر و واکنش رادیکال هاي سمی

. رادیکال سمی هیدروکسیل باعث دپلیمریزه کردن پلی]82T11[کند 
ها و شروع ، غیر فعال کردن آنزیم DNAهايساکاریدها، شکستن رشته
ها به نوبه خود باعث . این رادیکال]82T12 ,82T13[شود پراکسیداسیون لیپیدها می

تخریب غشاهاي سلولی و غشاهاي اندامک هاي سلولی مثل میتوکندري و 
هاي پروتئولیتیک آزاد گردند. با تخریب غشاي لیزوزوم، آنزیملیزوزوم می

ر گرفتن اثرات بسیار . با در نظ]82T12[شودشده و منجر به مرگ سلول می
هاي مقابله با این وضعیت زیانبار اضافه باري آهن به منظور یافتن راه

هاي مختلفی را ارایه هاي متمادي است که محققین در این زمینه مدلسال
از  انداي استفاده کردهاند. برخی از محققین در این مورد از مدل تغذیهکرده

بررسی نقش هپسیدین در مقاومت جمله دونگیووانی و همکاران براي 
هفته به موش  16انسولینی با دادن یک رژیم غذایی غنی از آهن به مدت 

. همچنین ]82T14[صحرایی از نوع موس در آنها اضافه باري آهن ایجاد کردند 
ماچی و همکاران به منظور بررسی تاثیر اضافه باري آهن در هیپوگنادیسم 

روز در آنها اضافه باري  11با دادن مکمل آهن به صورت غذایی به مدت 
. برخی از محققین هم از تزریق داخل پریتوآن ]82T15[آهن ایجاد کردند 

اند که در این هاي آهن براي ایجاد اضافه باري آهن استفاده نمودهمکمل
هاي ایجاد شده توسط گائو و همکاران و نیز داس و توان به مدلزمینه می

. از طرف دیگر برخی از محققین هم موش ]82T16 ,82T17[همکاران اشاره کرد
به مدل تواناند که میهاي ناتوان سازي شده در این زمینه استفاده کرده

هاي ایجاد شده توسط فلورس و همکاران و نیز دورتا و همکاران اشاره 
ده در این پژوهش، از حداقل دوز مکمل . در مدل ارایه ش]82T18 ,82T19[نمود

آهن و نیز زمان کمتري براي ایجاد اضافه باري آهن نسبت به مطالعات یاد 
شده استفاده شده است. هدف ما از این پژوهش ایجاد مدل مناسبی براي 

هاي دخیل در ایجاد اضافه باري آهن و نیز بررسی ترکیبات بررسی مکانیسم
همچنین ترکیبات موثر روي کاهش بیان  مقابله کننده با این چالش

 باشد. هپسیدین در مدل ارائه شده می

 روش کار 
این پژوهش یک نوع مطالعه تجربی بوده و با کد اخالقی 

IR.ARUMS.REC.1394.125  به تصویب کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل رسیده و با رعایت اصول کار با حیوانات 

هاي نر نژاد است. در این آزمایش از موشآزمایشگاهی انجام شده 
هاي اسپراگو به عنوان حیوان مورد آزمایش استفاده شده است. موش

مورد نظر از بخش نگهداري حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران خریداري و در محل مخصوص نگهداري حیوانات 

یط شدند تا با شراآزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نگهداري 
هاي پالستیکی محیطی تطابق کافی پیدا کنند. موش ها در قفس

استاندارد مخصوص در محیطی که رطوبت و نور آن در حد استاندارد 
تنظیم شده بود نگهداري شدند. در شروع مطالعه موش ها به طور 

 تایی تقسیم شدند.  6تصادفی به دو گروه 

 هاي مورد آزمایش شامل:گروه
سی سی سرم فیزیولوژي  1سر موش: دریافت کننده  6ه کنترل با گرو

 به صورت داخل صفاقی
سی سی آهن  1دریافت کننده  سر موش: 6گروه مداخله با  -2 

میلی گرم به ازاي هر  75 دکستران محلول در سرم فیزیولوژي با دوز
 کیلوگرم وزن بدن حیوان 

دوز و مدت زمان انجام آزمایش براساس آزمایش پایلوت و با توجه به کارهاي 
. تزریق به صورت روزانه و به مدت دو هفته ]82T16 ,82T17 ,82T20[مشابه انتخاب شد 

ها اي همه موشبصورت داخل پریتوآن انجام گرفت. در پایان زمان دو هفته
هاي بافت کبدي براي بررسی ه دنبال خونگیري نمونهبیهوش شدند و ب

هاي کبدي در فرمالین رسوب آهن جداسازي گردید. بعد از جداسازي، نمونه
ساعت از فیکس  48درصد جهت فیکس شدن قرار گرفتند. پس از طی  10

 95، 90، 80، 70هاي حجمی مختلف الکل شامل ها در درصدشدن، نمونه
بگیري قرار گرفتند. در ادامه شفاف سازي درصد و الکل مطلق جهت آ

پارافین قالب گیري  ها درها در محلول گزیلول انجام شد. سپس نمونهنمونه
میکرومتر تهیه و رنگ  4هایی به ضخامت هاي بافتی برششدند. از بلوك

 آمیزي رنگ مراحل. شد انجام ائوزین –آمیزي هماتوکسیلین 
 مدت هب گزیلول محلول در گذاشتن شامل ترتیب به ائوزین-هماتوکسیلین

دقیقه،  5به مدت  %96پس گذاشتن در ظرف حاوي الکل س دقیقه، 5
دقیقه،  8-5شستشو با آب، گذاشتن در محلول هماتوکسیلین به مدت 

ثانیه، شستشو با  30شستشو با آب، گذاشتن در محلول اسید الکل به مدت 
ثانیه، شستشو با آب،  30آب، گذاشتن در محلول کربنات سدیم به مدت 

ثانیه، شستشو با آب، گذاشتن  40-50گذاشتن در محلول ائوزین به مدت 
 2-1به مدت  %100دقیقه، گذاشتن در الکل  2-1به مدت  96در الکل 

دقیقه می 5دقیقه و در نهایت شفاف سازي در محلول گزیلول به مدت 
مورد مطالعه قرار  هاباشد. براي تائید رسوب آهن تصاویر میکروسکوپی الم

 cusabioگیري سطوح سرمی هپسیدین از کیت شرکت گرفت. براي اندازه
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)CSA-EL01010124RAاساس ) بر اساس روش االیزا استفاده شد. بر
الندا  100ها دو برابر رقیق شدند سپس دستورالعمل سازنده کیت ابتدا نمونه

خته شده و دو ساعت هاي مورد نظر ریها و استانداردها در چاهکاز نمونه
نگهداري شدند سپس مایع رویی برداشته شده و آنتی  oC  37در دماي

گذاشته  C o 37بادي متصل به بیوتین اضافه شده و یک ساعت در دماي 
الندا  100ها سه بار شسته شده و شدند. بعد از این مدت همه چاهک

HRP-Avidin بار  5ها اضافه گردید. در ادامه کار بعد از به کلیه چاهک
ها به همه چاهک TMBسی سی از سوبستراي  90شستشو با بافر مقدار 

گذاشته شد و بعد از طی این مدت  C o 37دقیقه در دماي  30اضافه شد و 
ها ریخته شد و سپس جذب نوري کننده به همه چاهکابتدا محلول متوقف

ومتر توسط الیزا ریدر خوانده شد. میزان آهن نان 450ها در طول موج چاهک
ه از ) با استفادایران –سرم با استفاده از کیت استاندارد (شرکت درمان کاو 

گیري شد. براي اثبات اندازه نانومتر 560روش رنگ سنجی در طول موج 
هاي گیري آهن سرم و مشاهده رسوب آهن در نمونهاضافه باري آهن از اندازه

 ده گردید.بافتی استفا
نسخه  SPSSها بعد از جمع آوري بوسیله برنامه نرم افزاري آنالیز داده

ها با استفاده از آزمون انجام شد. ابتدا نرمال بودن توزیع نمونه 16
کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد سپس با استفاده از روش آزمون تی 

متر اري کدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنیمستقل داده
 دار تلقی شدند.معنی 05/0از 

 هایافته
اي آهن دکستران باعث هاي ما نشان دادند که تزریق دو هفتهیافته

شود. همانطوري که در تجمع قابل توجه این عنصر در بافت کبد می
82Tهاي متمایل نشان داده شده است تجمع قابل توجهی از گرانول 1 تصویر

در  ائوزین-به رنگ آبی (فلش زرد رنگ) در رنگ آمیزي هماتوکسیلین
هاي ما هاي کبدي قابل رویت است. همچنین یافتهسیتوپالسم سلول

نشان دادند که تزریق آهن دکستران همزمان با ایجاد اضافه باري آهن 
دار در سطوح سرمی آهن در مقایسه با گروه معنی در کبد باعث افزایش

). میانگین سطوح سرمی آهن در 2تصویر 05/0P<) (82Tشود (کنترل می
میلی  258±18/6و  186±34/3گروه کنترل و گروه مداخله به ترتیب 

گرم در دسی لیتر بود. همچنین نتایج ما حاکی از آن بود که سطوح 
هاي تیمار شده با آهن دکستران در مقایسه در موش سرمی هپسیدین

). 3تصویر 05/0P<) (82Tداري داشت (با گروه کنترل افزایش معنی
میانگین سطوح سرمی هپسیدین در گروه کنترل و گروه مداخله به 

.بود لیتر دسی در پیکوگرم 22/0±02/0 و 12/0 ± 01/0ترتیب 

 
 هاي آهن با فلش نشان داده شده است.در نمونه کبد موش اسپراگو رسوب قابل توجه گرانول :1 تصویر

 

 
 مقایسه سطوح سرمی آهن در دو گروه کنترل و مداخله :2تصویر 
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هاي تعداد موش ).=01/0P(شود در مقایسه با گروه کنترل می دار در سطوح سرمی آهن در گروه مداخله* تزریق آهن دکستران باعث افزایش معنی
 سر بود. 12مورد مطالعه 

 
 مقایسه سطوح سرمی هپسیدین در دو گروه کنترل و مداخله : 3تصویر 

 سر بود. 12عه هاي مورد مطال. تعداد موش)=02/0P(داري داشت * سطوح سرمی هپسیدین در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی
 

 بحث
دهد که تزریق داخل پریتوآن آهن دکستران نتایج این مطالعه نشان می

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی میلی 75به میزان 
شود. اسپراگو به مدت دو هفته باعث ایجاد اضافه باري آهن در کبد می

هاي از عناصر بسیار مهم براي انجام واکنشدر حالیکه آهن یکی 
باشد، تجمع این عنصر در متابولیسمی و بقاي اکثر موجودات زنده می

هاي آزاد تواند اثرات مرگباري از طریق ایجاد رادیکالها میداخل سلول
هایی و پراکسیداسیون لیپیدي داشته باشد و باعث تخریب گسترده بافت

هاي تاکنون مدل 1928پانکراس و کلیه شود. از سال از قبیل کبد، قلب، 
هاي حیوانی مختلفی براي ایجاد اضافه باري آهن به منظور یافتن راه

هاي اولیه از . در مدل]82T21[اند مقابله با آن مورد ارزیابی قرار گرفته
حیواناتی مانند گونه ژربیل موش صحرایی، خوکچه هندي، گونه موس 
موش صحرایی و نیز گونه ویستار موش صحرایی استفاده گردید که با 
توجه به عدم مشابهت یا مشابهت کم اضافه باري آهن ایجاد شده در 

ایی و خوکچه هندي با اضافه باري مدل ي ژربیل موش صحرگونه
. با ]82T22-26[انسانی، محققین به استفاده از موس و ویستار روي آوردند 

دي از قبیل جثه کوچک و سخت بودن توجه به وجود مشکالت متعد
باشد. همچنین خون گیري و تزریق استفاده از موس زیاد متداول نمی

هاي ارایه شده ترکیبات مختلفی از قبیل کربونیل آهن، نیتریلو در مدل
استات فریک و آهن دکستران استفاده شده است که به دلیل تري

و نیز سمیت کمتر  بدن، جذب باال PH مزایایی از قبیل پایداري در
. از طرف دیگر ]82T15 ,82T22 ,82T27[تر است استفاده از آهن دکستران متداول
هاي مختلفی از قبیل خوراکی، تزریق در ایجاد اضافه باري آهن روش

اوت مورد ارزیابی قرار گرفته است و هاي ناكداخل پریتوآن و موش
باشد چراکه در ریتوآن میبهترین الگو در این زمینه تزریق داخل پ

هاي خوراکی زمان بسیار زیادي (چندین ماه) صرف ایجاد مدل مدل

شود و مدل ناك اوت هم بدلیل بر هم زدن مسیر اضافه باري آهن می
طبیعی متابولیسم آهن عمال براي بررسی برخی شرایط خاص کاربرد 

از موش صحرایی . در مدل ارایه شده در این پژوهش ]82T15 ,82T17 ,82T18[دارد 
رد هاي موش صحرایی دااسپراگو که جثه بزرگتري نسبت به سایر گونه

و نیز از حداقل دوز آهن دکستران و زمان کمتري نسبت به مطالعات 
تواند جزو مزایاي این مدل نسبت به سایر مشابه استفاده شد که می

 ها باشد.مدل
ضافه باري آهن از طرف دیگر نتایج بررسی ما نشان داد که در مدل ا

یم دانیم تنظیابد. همانطوریکه میسطوح سرمی هپسیدین افزایش می
. ]82T4[گیرد متابولیسم آهن توسط هورمونی به نام هپسیدین صورت می

ترشح کبدي این هورمون در شرایطی که بدن نیازمند آهن باشد کاهش 
یابد تا زمینه جذب آهن بیشتري را براي بدن فراهم نماید و در می

ر آهن بدن افزایش داشته باشد میزان ترشح شرایطی که میزان ذخای
. ]82T28[یابد تا از جذب آهن اضافی جلوگیري نماید هپسیدین افزایش می

نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که اضافه باري آهن ارتباط 
. در زمینه ]82T8 ,82T29[آشکاري با افزایش سطوح سرمی هپسیدین دارد

ها از اي از بیماريپاتوژنز اضافه باري آهن و ارتباط آن با طیف گسترده
ها جمله سیروز کبدي، بیماري قلبی، دیابت و انواع مختلفی از سرطان

. ]82T30[شود تحقیقات متعددي انجام شده است که در زیر اشاره می
مارتینلی و همکاران نشان دادند که رسوب آهن در کبد می تواند منجر 

شده و با تکثیر و افتراق این سلول  stellate به فعال کردن سلول هاي
ها به سلول هاي شبیه میوفیبروبالست زمینه را براي آسیب بافت کبد 

. فراکانزانی و همکاران در یک بررسی کوهورت روي ]82T31[فراهم کند 
نفر نشان دادند که افراد دچار اضافه باري آهن در معرض خطر  230

همکاران . آدامس و ]82T32[ها هستند ابتال به سرطان کبد و سایر بدخیمی
نشان دادند که اضافه باري آهن ارتباط معنی داري با سیروز کبدي، 
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هاي انجام گرفته ساس بررسی. برا]82T33[دیابت و بیماري هاي قلبی دارد 
در زمینه پاتوژنز الکل و ارتباط آن با سیروز کبدي نشان داده شده است 
که اضافه باري آهن با تشدید اثرات الکل در ایجاد آسیب جدي کبد 
نقش دارد. در افرادي که دچار الکلیسم و اضافه باري آهن هستند میزان 

دچار اضافه باري آهن  شیوع سیروز بسیار بیشتر از افرادي است که
ها حاکی از آن است که آهن به عنوان یک . بررسی]82T33-37[نسیتند 

ه و اضافه باري آن ارتباط تنگاتنگی با انواع عنصر کارسینوژن بود
از طرف دیگر متابولیسم آهن و ترشح . ]82T38-40[ها دارد سرطان

هپسیدین تحت تاثیر التهاب نیز قرار گرفته و ترشح هپسیدین در 
رایط یابد بنابراین در این ششرایط التهابی بویژه التهاب مزمن افزایش می

ا ب تواند به آنمی ناشی از کمبود آهن مبتال شود که به درمانفرد می
. بنابراین با توجه به اثرات بسیار ]82T41 ,82T42[هاي آهن مقاوم است مکمل

زیانبار اضافه باري آهن و نیز وجود آنمی مقاوم به مکمل درمانی با آهن 
یافتن مکانیسمی براي مقابله با اختالالت مسیر متابولیسمی آهن جزو 

شود. در زمینه مقابله با این اختالالت هاي پزشکی محسوب میاورژانس
ده است ولی یکی از بهترین هاي مختلفی پیشنهاد شمکانیسم
تواند استفاده از مکانیسم طبیعی کنترل کننده ها میمکانیسم

ش تواند نقمتابولیسم آهن باشد و در این زمینه هورمون هپسیدین می
. با توجه به نتایج مطالعه ما، از این ]82T4[اي داشته باشد تعیین کننده

توان براي بررسی ترکیبات مقابله کننده با اضافه باري مدل حیوانی می
همچنین ترکیبات موثر روي کاهش بیان هپسیدین (بعنوان فاکتور  آهن

 .کلیدي کنترل کننده متابولیسم آهن) استفاده نمود
توان به داشتن تبحر الزم براي کار با هاي این مطالعه میاز محدودیت

هاي مورد بررسی هاي آزمایشگاهی اسپراگو و احتمال مرگ موشموش
والنی شدن مدت زمان آزمایش اشاره در اثر سمیت آهن تزریقی در ط

 . نمود

 گیرينتیجه
میلی گرم به ازاي هر  75تزریق داخل صفاقی آهن دکستران به میزان  

تواند باعث ایجاد اضافه باري آهن و افزایش سطوح سرمی کیلوگرم می
توان به عنوان مدلی هاي اسپراگو شود و از آن میهپسیدین در موش

 ابله با اختالالت متابولیسمی آهن استفاده نمود.هاي مقبراي بررسی راه

 سپاسگزاري
و با تامین مالی  IR.ARUMS.REC.1394.125این پژوهش با کد 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده است. بدینوسیله از واحد 
ریم.دا پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمال تشکر و قدردانی را
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Abstract 
Introduction: Iron toxicity is caused by the accumulation of iron in different organs, 
especially the liver, heart and endocrine glands. This disorder causes side effects such as 
growth retardation, hypogonadism, diabetes, cirrhosis of the liver and heart failure. This 
study paves the way for identifying the ways of overcoming this disorder through iron 
overload model. 
Methods: In this study, 12 adult male Sprague rats weighing 280-300 g were used. 12 
Sprague rats were divided into two groups: control and iron overload groups. To create 
iron overload, iron dextran was injected. Hematoxylin and Eosin (H&E) staining was 
used for the examination of iron deposits in the liver tissue. Serum hepcidin levels were 
measured by ELISA method. Serum iron levels were measured using the photometric 
method. 
Results: The results showed a considerable iron accumulation in liver tissue of the 
Sprague rats in intervention group compared to the control group. Serum hepcidin 
(0.22±0.02 versus 0.12±0.01 pg/dl) and iron (258±6.18 versus 186±3.34 mg/dl) levels in 
the iron overload group were more than that of the control group and both groups had a 
significant relationship under iron overload conditions (P<0.05). 
Conclusions: Intraperitoneal injection of 75 mg/kg iron dextran creates iron overload 
model and increases serum Hepcidin levels in Sprague rats. This model is used for the 
investigation of iron metabolism pathways and its disorders. 
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