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چکیده:
مقدمه :کبد اندام حساس و در معرض خطر در رادیوتراپی تومورهای ناحیه سینه و شکم است .در مطالعه حاضر ،تغییرات در آزمونهای عملکردی کبد
در طی پرتودرمانی با رادیو داروهای گالیم  67و ید  131مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها :میزان آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز در گروه دریافت کننده ید و آالنین آمینو ترانسفراز و میزان سرمی آلبومین در گروه دریافت کننده
ید 131و گالیم  67افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به حساسیت کبد در طی پرتودرمانی و افزایش میزان سرمی آنزیمهای این اندام ،می توان از آزمونهای عملکردی کبد به عنوان
بیومارکرهای مفید برای تشخیص اثرات پرتودرمانی استفاده کرد.
واژگان کلیدی :ید  ،131گالیم  ،67آنزیمهای کبدی ،پروتئینهای کبدی

* نویسنده مسئول ،نشانی :فارس ،استهبان ،دانشگاه پیام نور ،گروه زیست شناسی.
تلفن تماس09175664650 :
اصالح1398 /6/28 :
دریافت1398/2/27 :

عملکردی بعد از پرتودرمانی در آن مشاهده شده است [4و.]5
مشخص شده است که بیماریهای کبدی ناشی از تابش یکی از
مهمترین عوارض در بیماران تحت پرتودرمانی نواحی شکمی و
پایین تر قفسه سینه است و محدود شدن افزایش دوز عامل مهمی
برای حفاظت کبد است [ .]6برای ارزیابی میزان آسیب وارد شده
به کبد ،آنزیمهای کبدی معیار اختصاصی برای آسیبهای کبدی
محسوب میشوند [ .]7آنزیمهای آالنین آمینو ترانسفراز و
آسپارتات آمینوترانسفراز به عنوان مارکرهای تشخیصی آسیب
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مقدمه:
پرتو درمانی بخشی جداییناپذیر از درمان بیماران مبتال به
سرطان بوده و روی هر دو سلولهای توموری و طبیعی تأثیرگذار
است [ .]1قرار گرفتن در معرض تابش یونیزه می تواند اثرات
بیولوژیکی بر سالمت انسان با تأثیرات دیررس یا زودرس در
بافتها و اندامهای طبیعی ایجاد کند [2و .]3کبد نقش مهمی در
فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله متابولیسم ،ترشح و ذخیره مواد
بر عهده دارد .اگرچه عقیده بر این است که کبد نسبتاً در مقابل
اشعه رادیواکتیو مقاوم است ،ولیکن تغییرات مورفولوژیکی و
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روش کار :حیوانات مورد آزمایش  60سر موش صحرایی نر بودند که به سه گروه تقسیم شدند :گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند ،گروه تجربی
اول و دوم به ترتیب 0/1 ،میلی کوری ید  131از طریق گاواژ دهانی و  0/3میلی کوری گالیم  67از طریق تزریق درون صفاقی دریافت کردند 48 .ساعت
پس از تزریق یا گاواژ دهانی ،نمونههای خونی تهیه و برای اندازهگیری آنزیمهای آالنین آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز و میزان سرمی آلبومین
بررسی شدند.

مطالعه برخی پارامترهای کبدی متعاقب پرتوگیری

میشود [ .]18عالوه بر این ،مشاهده شده است که به کار بردن
ید  ،131گالیم  67و تکنسیم  99در پرتودرمانی منجر به افزایش
میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز کبدی میشود [ .]19با توجه به
اهمیت درمانی رادیوداروها و برخی از اثرات زیانبار آنها بر
بافتهای مختلف بدن ،این پژوهش با هدف تعیین اثرات احتمالی
پرتو ید  131و گالیم  67بر میزان سرمی آنزیمها و پروتئینهای
کبدی انجام شد.
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روش کار:
در این مطالعه تجربی از  60سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
با محدوده وزنی  250تا 300گرم استفاده شد .حیوانات به طور
تصادفی به سه گروه بیست تایی تقسیم شدند :گروه اول به عنوان
گروه کنترل در نظر گرفته شد که هیچ دارویی دریافت نکردند،
گروه دوم  0/3میلی کوری گالیم  67از طریق تزریق درون صفاقی
دریافت کردند ] [19و به گروه سوم  0/1میلی کوری ید رادیواکتیو
از طریق گاواژ دهانی خورانده شد.
چهل و هشت ساعت پس از تزریق یا گاواژ دهانی ،کلیه حیوانات
با اتر بیهوش و با استفاده از سرنگ  5میلی لیتری از قلب آن ها
به طور مستقیم خون گیری شد .نمونه های خونی به دست آمده
به مدت  10دقیقه با دور  50000در دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس
سرم از لخته جدا شد و نمونهها برای سنجش آنزیمها در دمای
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .اندازهگیری میزان سرمی
هورمونهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینو
ترانسفراز ( )ALTتوسط دستگاه اوتــو آناالیزر مدل میرا ،ساخت
ژاپن در آزمایشگاه تشخیص طبی انجام گرفت .میزان سرمی
آلبومین نیز توسط شیوه  Green Bromocresolاندازهگیری شد.
در این روش پروتئین در محیط قلیایی با یونهای مس تشکیل
کمپلکس الجــوردی رنگ میدهد .شدت رنگ ایجاد شده
متناسب مقدار پروتئین در نمونه است.
کلیه مالحظات اخالقی در مورد حیوانات مورد مطالعه رعایت شد
و کد اخالق تحقیق حاضر بر اساس مصوبه کمیته اخالق در
پژوهشهای زیستی  IR.PNU.REC.1397.021میباشد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری واریانس یک طرفه
در نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شد .به منظور بررسی اختالف
معناداری داده ها ،آزمون آماری توکی با در نظر گرفتن سطح
معناداری  P≤ 0/05به کار گرفته شد .همچنین برای سنجش
نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف -
اسمیرنف استفاده شد که نرمال بودن دادهها با سطح معناداری./2
= Pتایید شد.
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کبدی بوده و میزان سرمی آنها با آسیب کبدی به سرعت افزایش
پیدا میکند [ .]8ترانس آمینازها که نقش مهمی در متابولیسم
پروتئین و اسید آمینه داشته و تقریباً در تمام سلولهای بافتهای
بدن یافت میشوند ،در اثر بروز بیماریها یا صدمات بافتی تحت
تاثیر قرار گرفته و به درون خون آزاد میشوند .طی پژوهشی
مشخص شده است که تابش اشعه به کبد منجر به افزایش میزان
سرمی آنزیمهای کبدی میشود [ .]8همچنین مطالعات متعدد
افزایش میزان سرمی این دو آنزیم را در اثر تابش اشعه گاما نشان
داده اند [9و .]10عواملی از قبیل سن بیمار ،دوز شیمی درمانی و
مدت زمان درمان بیشترین تأثیر را بر میزان آزمونهای عملکردی
کبد دارند .آزمون های عملکرد کبد برای تشخیص ،ارزیابی شدت
و مدیریت صحیح آسیب ناشی از تابش بسیار مهم است .توضیح
سازوکار تغییر پارامترهای آزمونهای عملکردی کبد دشوار است،
اما به احتمال زیاد این افزایش میتواند مربوط به تخریب سلول
باشد [.]11
رادیو داروی ید  131یکی از رادیو ایزوتوپهای مناسب در
تشخیص و درمان پرکاری و سرطانهای تیروئید است که در
بسیاری از مراکز پزشکی هستهای برای درمان استفاده میشود
[ .]12رادیونوکلئید گالیم 67-با نیمه عمر  78/3ساعت به روش
گیراندازی الکترون واپاشی کرده و دو پرتو گاما با انرژی های
 93/3 Kevو  186 Kevگسیل میکند .این رادیودارو به دلیل
نیمه عمر مناسب و سهولت تولید ،یکی از بهترین گزینههای
رادیوایزوتوپ است که برای تصویربرداری در تعیین محل
بافتهای عفونی ،تشخیص ضایعات و تومورهای مختلف به
خصوص تومورهای موجود در ریه و بافت های نرم کاربرد دارد
[.]13
مطالعات نشان داده است که تابش حاد دوزهای با شدت باالتر
از  10گری میتواند منجر به آسیب جدی ساختاری در کبد و
سمیت کبدی شود [ .]14آزمایشات انجام شده روی موشها نشان
داد که قرار گرفتن در معرض تابش اشعه گاما می تواند به طور
قابل توجهی باعث افزایش میزان آنزیم کبدی آالنین
آمینوترانسفراز شود [ .]15پژوهش های اخیر تایید کرده اند که
مواجه با تابش اشعه ایکس و گاما ،باعث بروز آسیبهای کبدی
میشود [ .]16طی مطالعهای مشخص شده است که در بیماران
مبتال به لنفوم معده ،رادیوتراپی منجر به آسیب کبدی و افزایش
معناداری در میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز شده است [ .]6همچنین
مطالعات نشان داده است که تابش اشعه در بیماران مبتال به تومور
سینه و شکم منجر به افزایش آزمونهای عملکردی کبد در طول
تابش شده است [ .]17مطالعات پیشین نشان داده اند که پس از
تزریق تکنسیم  99تفاوت معناداری در میزان سرمی آنزیمهای
آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی مشاهده

فرشته دادفر و همکاران

فرشته دادفر و همکاران

مطالعه برخی پارامترهای کبدی متعاقب پرتوگیری

یافتهها:
مقایسه میانگین مقدار آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه
دریافت کننده ید ( )37/8نسبت به گروه کنترل ( )28/9افزایش
معناداری را نشان داد ،ولی در گروه دریافت کننده گالیم 67
( )27/9اختالف معناداری در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.
مقایسه آزمون آماری مربوط به آنزیم آالنین آمینوترانسفراز نشان

I131
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داد که در گروه دریافت کننده رادیوداروهای ید  )28/9( 131و
گالیم  )42/2( 67افزایش معناداری را نسبت به گروه کنترل
( )19/4نشان دادند (نمودار .)1میزان سرمی آلبومین در گروه
کنترل دارای کمترین مقدار ،3/85 ،و سپس گروه ید  131با مقدار
 4/82و بیشترین مقدار مربوط به گروه گالیم  67به اندازه 5/32
بود .هر دو گروه دریافت کننده رادیودارو اختالف معناداری با گروه
کنترل داشتند (نمودار.)2
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نمودار :1میانگین و انحراف معیار مقادیر آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز و آلبومین در بین گروه های آزمایشی.
* حرف  aنشان دهنده اختالف معنادار گروه های آزمایشی با گروه کنترل است .
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نمودار  :2میانگین و انحراف معیار میزان آلبومین در بین گروه های آزمایشی.
حرف  aنشان دهنده اختالف معنادار گروه های آزمایشی با گروه کنترل است .
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میزان آلبومین در گروه های آزمایشی
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منجر به آسیبهای کبدی میشود .بنابر این اشعه گاما نقش
توکسیک روی آنزیمهای مارکر کبدی دارد [ .]28همچنین
مشاهده شده است که در بیماران مبتال به لنفوم معده ،پس از
پرتودرمانی میزان سرمی آنزیمهای آلکالین فسفاتاز ،آالنین
ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز افزایش معناداری نسبت به
قبل از درمان پیدا کرده اند [ .]6همچنین در بیماران مبتال به
سرطان معده ،تابش اشعه باعث افزایش میزان آنزیمهای کبدی
آالنین ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز شده
است [ .]29عالوه بر این ،پس از پرتودرمانی در بیماران مبتال به
سرطان تغییراتی در میزان سرمی آنزیمهای کبدی مشاهده شده
است .مشخص شده که تابش اشعه ایکس منجر به افزایش
معناداری در میزان سرمی آنزیمهای کبدی شامل آالنین
ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در بیماران
دارای تومور در ناحیه سینه و شکم شده است [.]17
نتیجهگیری:
این مطالعه نشان داد که با در معرض قرار گرفتن در مقابل
رادیوداروهای گالیم  67و ید 131تغییرات قابل مالحظهای در
میزان سرمی آنزیمهای کبدی صورت می گیرد .با توجه به این
که تغییرات این آنزیم شاخص کلیدی در اختالالت کبدی است،
درمان پرتودرمانی باید به منظور کاهش دوز کبد برنامه ریزی شده
و محدودیت دوز برای کبد سالم باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
تشکر و قدردانی:
بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از
تمامی افرادی که در انجام این پژوهش همکاری داشتهاند ،اعالم
میدارند.
تعارض منافع:
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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بحث:
پژوهش حاضر نشان داد که میزان سرمی آنزیم آسپارتات
آمینوترانسفراز پس از تزریق ید  131و آنزیم آالنین آمینوترانسفراز
و میزان سرمی آلبومین پس از تزریق ید  131و گالیم  67به موش
های صحرایی منجر به افزایش معناداری در میزان سرمی این دو
آنزیم در مقایسه با گروه کنترل میشود .هرگونه افزایش در مقادیر
سرمی آنزیمهای کبدی به عنوان شاخصی از بیماری کبد در نظر
گرفته میشوند .بنابراین افزایش هم زمان آزمون های عملکردی
کبد در طول پرتودرمانی احتماالً مربوط به آسیب کبدی ناشی از
اشعه است [ .]20مطالعات قبلی در مورد بیماران بدون اختالل
کبدی که تحت پرتودرمانی قرار گرفتهاند ،تایید کرده است که
قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزاسیون میتواند باعث اختالل
کبدی یا حتی سرطان کبد شود [ .]23-21سازوکار آسیب کبدی
ناشی از شیمی درمانی مربوط به تولید اکسیژن ROSاست که
برای ایجاد آپوپتوز سلول تومور به کار می رود [ .]24تابش
یونیزاسیون از طریق ایجاد رادیکالهای آزاد با سیستم های
بیولوژیکی در ارتباط است که به طور غیرمستقیم نقش مهمی در
القاء استرس اکسیداتیو ایفا میکند و منجر به آسیب سلولی
اختالل عملکرد ارگان میشود .به تازگی مشخص شده است که
استرس اکسیداتیو احتماالً عامل بروز برخی بیماریها و اختالل
در متابولیسم لیپید و پروتئین است [ .]25استرس اکسیداتیو با
تولید بعضی از گونههای اکسیژن واکنشی به عنوان یکی از
سازوکارهای سمیت حاصل از تابش مطرح شده است [.]26
پرتودرمانی منجر به اختالل در عملکرد کبد و افزایش میزان
آلکالین فسفاتاز دو برابر مقدار طبیعی و میزان ترانس آمیناز ها تا
 5برابر مقدار طبیعی میشود [.]27
استرس اکسیداتیو تقش حیاتی در آسیب شناسی و پیشرفت
آسیبهای سلولی القاء شده توسط تابش اشعه گاما دارد .اشعه گاما
اثر معناداری در افزایش آسیب های سلول های کبدی ،کاهش
وزن کبد و افزایش میزان سرمی آنزیمهای آالنین ترانسفراز،
آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز دارد .استرس
اکسیداتیو از طریق افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش میزان
آنزیمهای کلیدی کبد که دارای نقش آنتی اکسیدانی می باشند
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Introduction:
The liver is an organ at risk in radiotherapy of thoracic and abdominal tumors. In this study was
investigated the alteration in liver functional tests during radiotherapy with gallium 67 and iodine 131.
Materials & Methods:
Sixty male Wistar rats were divided into 3 groups: the control without treatment, the experimental
groups 1 and 2 received 0.1Mci 131 iodine through oral gavage 0.3Mci 67Gallium with intraperitoneal
injection respectively. 48 hours after injection or oral gavage, the level of serum aspartate
aminotransferase, alanine aminotransferase and albumin were checked.
Results:
The results showed that level of serum aspartate aminotransferase in 131 iodine group and alanine
aminotransferase and albumin significant increase in 131 iodine and 67Gallium than control group.
Conclusion:
Regarding liver sensitivity during radiation therapy and elevated serum levels of these enzymes, liver
function tests may be useful as biomarkers for the detection of radiotherapy effects.
Keywords: 131Iodine, 67Gallium, Hepatic Enzymes, Hepatic Proteins
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