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 مقدمه
 بها که  است بیماری( استئوپروز) استخوان پوکی
 و بوده همراه استخوانی معدنی تراکم و توده کاهش
 هایشکسهتیی به  ابهتا خطهر افهااشش به  منجر

 داده نشهان هاگاارش طبق (.1) شودمی استخوانی
 تها 10 به  منجهر ران استخوان شکستیی ک  شده
 شکسههتیی از بعههد ومیههرمرگ افههااشش درصههد 20
 در مهد طوالنی ههایمراقبت به  نیهاز ک  شودمی
 بیماری اشن(. 2) دهدمی افااشش را سالخورده افراد
 اولیه  فرم. شودمی تقسیم ثانوش  و اولی  فرم دو ب 
 دست از علت شائسیی، ب  شا پیری از ناشی تواندمی

 در که درحالی. باشهدمیسر اسهترونن سطح دادن

 بیمهاری در تواننهدمی مختلفهی عله  ثانوشه ، فرم
 برخهی به  تهوانمی عوامه  اشهن از. باشهند دخی 

 پاراتیروئیههد و پرکهاری ماننهد هورمهونی اخهتاال 
به  دنبها  مفهر   بهدن کهورتیاو  سطح افااشش
از قبیه  گلوکوکورتیکوئیهد  داروهاشی مد طوالنی
 عهوار  از شکهی که  اسهتئوپروز .(3کهرد ) اشهاره

 مهمی مسئل  است، داروها اشن از استفاده بلندمد 
 (.4) آشدمی شمار ب 

 طوربه  کامه  استقرار از بعد بیماری اشن هرچند
 ههایبهروش تهوانمی امها نیست درمانقاب  قطعی
(. 3)کرد  جلوگیری آن گسترش و اشجاد از مختلف

دستاوردهای اخیر منجر ب  طراحی داروهاشی شهده 
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 Sargassum جلبک عصاره ریتاث یستومورفومتریه و یکیستوپاتولوژیه یابیارز

tennerimum استخوان یپوک به مبتال یهاموش یاستخوان بافت بر 

 چکیده

 عدوار  بده توجده بدا. انددازدیم مرگ دام به را یتوجه قابل تیجمع یاستخوان یهایشکستگ با که است یخاموش یماریب استخوان یپوک :هدف و زمینه

 .شد یبررس استخوان یپوک یماریب بر ساگاسوم جلبک اثر مطالعه نیا در. است گرفته قرار نظر مد یعیطب یهامکمل از استفاده ییایمیش یداروها

 شد،، شداهد، یهداگدروه به هاموش استخوان، یپوک یالقا از پس .شد انجام NMRI نژاد یشگاهیآزما موش سر 80 یرو یتجرب مطالعه نیا: کار روش

 نیتدامیو µg/week/mice 025/0 و ،یکلسد لوگرمیک بر گرم یلیم 125 مثبت کنترل گروه یدرمان دوز. شدند ،یتقس یمنف کنترل و یتجرب مثبت، کنترل
D مقداط  انتهدا، در. شد خورانده گروه هر به روز 28 مدت به که بود سارگاسوم جلبک عصاره روز در بدن وزن گرم 100 بر گرم یلیم 10 ،یتجرب گروه در و 
 .گرفت قرار مطالعه مورد یستوپاتولوژیه

گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منفی  .(> 01/0p) بدودهای استخوانی دارا ها بیشترین تخریب را در تیغهگروه کنترل منفی نسبت به سایر گروه :هایافته

 منفدی برخدوردار بدود داری نسدبت بده گدروه کنتدرلافزایش معندی ازهای دیده شده استئوبالستمچنین در ناحیه پریوست تعداد ه و هتخریب کمتری داشت

(01/0p<). 

 بده فعدال بداتیترک یحداو کده آنجا از و داشته استخوان یپوک بر یدار یمعن ریتاث م،یتنر سارگاسوم جلبک که داد نشان حاضر مطالعات : هرگیرینتیجه

 ریتداث یدارا جلبدک نیدا کده شدده داده نشدان نیهمچند. باشدد دارا را استخوان یپوک مهار ییتوانا قیطر چند از تواندیم باشد،یم جذب قابل ،یکلس همراه
 TNFα و RANK نیپدروتئ مهدار ،BMP و Smad ریمسد کردن فعال قیطر از استئوکالست دیتول مهار و یساز استخوان ندیفرآ در یفرد به منحصر

 .باشدیم
 

 یستوپاتولوژیه سارگاسوم، جلبک موش، استخوان، یپوک: هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریافت:   

 30/11/95  تاریخ پذیرش:   2/9/95  تاریخ دریافت: 
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 -1: کننهدمی است ک  با دو فرآشند اساسهی عمه 
طی اشن پروس ، عهاملی باعهب بازسهازی اسهتخوان 

 شهودمیک  باعب توقف تحلی  اسهتخوان  شودمی

)اسههترونن، کلسههی تههونین، بههیت فسههفونا  ههها، 
داروههاشی  -2، رالوکسهیفن( و Dکلسیم، وشتهامین 

هسههتند )فلوراشههد،  سههازیاستخوانمحههر   کهه 
 (.5استروئیدهای آنابولیک( )

دسترس برای درمان  اگرچ  تعدادی از عوام  در
و شا جلوگیری از پوکی اسهتخوان وجهود دارد، امها 

هستند و شها  هاآنبعضی از افراد مخالف استفاده از 
جههاشیاشن شههام   هههایدرماناز  دهنههدمیتههرجیح 
رنشمههی و اههیاهای کههاربردی اسههتفاده  هههایمکم 
 2004(. طبهق گهاارش راکوشه  در سها  6کنند )

آخهرشن راه درمهان استفاده از داروههای شهیمیاشی 
بیماری بوده و اسهتفاده از مهواد میهیی و فعالیهت 

 (.7) گیردمیشت درمان قرار وبدنی در اول
 همچنین مطالعا  همواره نشان داده ک  افااشش

مثبتهی بهر روی  تهثثیرو سباشجا   هامیوهدرشافت 
 (.6) گیاردمیتراکم معدنی استخوان بر جای 

را بها  شهماریبیامروزه محققین عوار  جهانبی 
 انهدکردهمفر  داروهای پوکی اسهتخوان گهاارش 

، (ONJ) فهههک اسهههتئونکروز بههه  تهههوانمیکههه  
فیبرشاسیون دهلیای، سرطان مری )به  خفهو  

ایهر  هایشکستییبا مفر  بیت فسفونا  ها( و 
 (.8-11معمو  استخوان ران اشاره کرد )

 همبنههد، هههایبافت ترشنسهخت از شکی انستخوا
 .اسههت دائمههی تیییههر حهها  در و عههرو  زنههده، پههر
اسهت  العمرمهادام فرآشنهد شهک اسهتخوان بازسازی

 توسه  استخوان تشکی  شام  بازسازی اشن .(12)
 توسههه  اسهههتخوان بازجهههی  و هااستئوباسهههت
 و مهنمم بازجهی  بها که باشد می هااستئوکاست

 تحهت شده تشکی  تازه استخوان ب  کلسیم رسو 
 (.1) گیردمی قرار مستمر بازسازی
 دارای موجهههودا  ترشنسهههاده جههها  ههههاجلبک
عهالی،  گیاههان برخا  .آشندمی شمار ب  کلروفی 
 بهرگ و رشش ، سهاق  فاقد هاجلبک روششی ساختار
 موجهودا  ههاجلبک شهودمی گفته  آنک  با .است
 مهورد در تعرشهف اشهن هستند، ولی ایساده بسیار
 اشهن مهوارد از بعضی در .ندارد عمومیت هاآن تمام

 از بسهیاری در نیستند، بلک  ساده تنهان  موجودا 

 سههاختار دارای و شافتهه  تکامهه  پیشههرفت ، جههها 
 وشژگهی. هسهتند ایپیچیده بسیار زاششی و روششی
 خهود ب  را انسان نمر بیشتر هاجلبک در ک  بارزی
 در .اسهت ههاآن گونهاگون ههایرنگ کندمی جلب

 به  را ههاجلبکوشژگهی،  اشهن از استفاده با گیشت 
 و ایقههوه- آبهی، سهبا-سبا :یهاجلبک رده چهار
از گونهه  سارگاسههوم . (13کردنههد ) تقسههیم قرمهها
 نیمهه  و گرمسههیری منههاطق ایقهههوه هههایجلبک

. وجود دارد عمقکم هایدر آ  ک  است گرمسیری
 از انههی و میههیی ترکیبههی دارای جلبههک اشههن

 فیبرهای کاروتنوئیدها، ،هاوشتامین مث  بیواکتیوها
 ترپنوئیههدها، معههدنی، و مههواد هههاپروتئین اههیاشی،

 سهولفات ، ساکارشدهای پلی ،هااسترو  ،فاونوئیدها
 هایاز گونه  که  باشدمی فئوفیتین و ها فنو  پلی

 ترکیبها  اشن. آشدمی دست ب  جلبک اشن مختلف
 مختلفهی بیولهونشکی ههایفعالیت شهده جداسازی
 اکسههیدانی، آنتههی ضههدتورم، ضههددردی، ماننههد

 بهاال ضهدتوموری، ضهدمیکروبی، نورونی، محافمت
 کبهدی، محافمهت انعقادی، ضد بدن، اشمنی بردن

بها دارا  جلبهک اشهن بنابراشن؛ دارند... و ضدوشروسی
 در صهنعت فو  عملکردهایباال در  پتانسی  بودن

 1در جههدو   .(14) شههودمی کاررفتهه ب  داروشههی
 طورکلیبه جلبهک سارگاسهوم  هایگون ترکیبا  

 ذکر شده است.

توسه  شوچیامها و  2002 سا  در ک  بررسی در
 جلبهک آنهابولیکی تهثثیر عنهوان تحهت شاماگوچی

 متههافیا و دشههافیا اجههاای بههر هههارنری سارگاسههوم
گرفهت  صهور  مسهن و جهوان ههاموش استخوان

 بهبهود بهر سارگاسوم جلبک تثثیر آن ، نتیج (15)
 بود. همچنهین در سها  هاموش در سازیاستخوان
 عنهههوان بههها تحقیقهههی همکهههاران کهههیم و 2015
 ههههایفعالیت و آدشپوننیهههک ضهههد ههههایفعالیت

 جلبهک کوئینهون اکتیو بیو مشتقا  استئوباستی
 که  دادند انجام Sargassum thunbergii ایقهوه
 شک عنوان ب  جلبک فو  بودن کاربردی آن نتیج 
 (.16بود ) استخوان پوکی برای ایاشی منبع

 حیوانی تجربی مد  اشجاد حاضر تحقیق از هد 

اوارشکتهومی و کورتهون  وسهیل  به  پوکی استخوان
عفههاره جلبههک  تههثثیربررسههی  سههپتو  تراپههی

سارگاسوم تنرشمم در تیییهرا  هیسهتوپاتولونشکی 
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بتوان از  تا باشدمیکمری  L5استخوان ران و مهره 
 پیشهییران و  مکمه  اشن جلبک ب  عنهوان روشهی

 استئوپروز استفاده کرد. درمان جهت
 

 کار روش 
 مهوش سهر 80 تعهداد مطالعه  اشهن انجام جهت
 موسسه  از NMRI نهژاد ماده آزماششیاهی کوچک
 به  ههاموش. شهد خرشداری کرج رازی سازی سرم
 .بودنهد هفته  8 تقرشبهی سن با و گرم 32±3 وزن

 شکسان هاموش هم  برای نیهداری و تییش  شراش 
 مخفو  های قفت در هاموش .شد گرفت  نمر در
 درجه  19-23 دمهای در و پوشها  از بستری در و

 سهاعت 12 و روشهناشی سهاعت 12 بها گراد سانتی
در تمهامی مراحه  اشهن  .شهدند نیههداری تارشکی

پژوهش، نکا  اخاقی کار با حیوانا  آزماششیاهی 
 به  عهاد  هفته  شهک از پهت رعاشت شده اسهت.

 و شههاهد، شههم گههروه سهه  بهه  جدشههد وضههعیت
 ههاآن روی بهر مطالعه  و شهده تقسیم اوارشکتومی

 منمهور به  هوشهی بهی انجهام بهرای. گردشهد آااز
 7 تارشق با هاموش ابتدا تخمدان، برداشتن جراحی

 پهیش عنوان ب  2% میلی گرم بر کیلوگرم زاشازشن

 10% میلی گرم بر کیلوگرم کتامین 70 و بیهوشی
 به  بیهوشی برای( هلند رشوهک ن،اهلفاسآ رکتهش)

گرفتنهد  قهرار بیهوشهی تحت صفاقی داخ  صور 
(17.) 

 انجهام بهرای مهوش سر 50 تعداد: اواریکتومی 
 از پههت و شههده آمههاده اوارشکتههومی جراحههی عمه 
 تراشهیدن و فهو  روش به  حیهوان کهردن بیهوش
 اسهکرا  بتهادشن بها را پوست پشت، ناحی  موهای
 بهرش 23 شهماره جراحی تیغ با آن از پت و کرده

 احتیها  بها زشهرشن الش  پوست، از بعد .داده شدند
 ههر تخمهدان کهردن پیدا از بعد و شده داده برش
 را تخمهدان ناحیه  انتهای از خونبند پنت با طر 
 .شهدند لییهاتور 0-6 جهی  قابه  نه  بها و گرفت 
 از شهک ههر و گردشد قطع اتفاال  قیچی با سپت
 و صهفا  ابتهدا آن از پهت .شهد خهارج هاآنتخمد

 صهور  ب  وشکرش  جی  قاب  ن  با داخلی عضا 
 به  0-5 نهاشلون ن  با پوست بعد و سرتاسری ساده

 عمه  از بعهد انتها در. شد بخی  ساده تکی صور 
 منتقه  هها قفهت به  ههاموش از شهک هر جراحی
 ساعت شک تا دقیق  45 بین هاموش تمامی .شدند
 روز 10مهد   به  و آمدند هوش ب  جراحی از بعد

 ترکیبات موجود در گونه سارگاسوم -1 جدول

 Humidity (g.100g-1( گرم 40/7

 Ashes (g.100g-1( گرم 35/38
 Crude protein (N×6.25) (g.100g-1( گرم 57/6
 Crude fiber (g.100g-1( گرم 55/6
 Ether extract (g.100g-1( گرم 05/1
 Nitrogen free extract (g.100g-1( گرم 08/40
 Gross energy (MJ g-1( میلی ژول 48/10

 Calcium (g.100g-1( گرم 21/3
 Phosphorus (g.100g-1( گرم 1/0

 Sodium (g.100g-1( گرم 1/20

 Potassium (g.100g-1( گرم 77/5

  g.100gMagnesium)-1( گرم 90/0

 Copper (ppm) پی پی ام 0/1

 Zinc (ppm) پی پی ام 0/1600

 Iron (ppm) پی پی ام 0/3600

 Cholesterol (g.100g-1( گرم 0/4

 Total lipids (g.100g-1( گرم 93/1

                      Fatty acids (% total FAs)↓ 

 Linoleic acid (C18.2 LA) درصد 99/6

 α – linolenic acid (C18:3 ALA) درصد 65/2

 Arachidonic acid (C20:4 AA) درصد 83/9

 Eicosapentaenoic acid (C20:5 EPA) درصد 53/3

 Docosahexaenoic acid (C22: 6 DHA) درصد 60/0
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 Enrofloxacine 5% بیوتیهک آنتهی درمهان تحت
 بها (آفها  جامهدا ) دارو روشان داروسازی شرکت)

 تها مقطهر آ  بها میلی گرم بر کیلوگرم که  1 دوز
 زشهر صور  ب  شد رقیق لیتر میلی 3/0 ب  رسیدن
 به  روز 4 مهد  به  گرفتند. همچنین قرار پوستی
 .شد اسپری OTC هاموش زخم مح 

 6 زمهان مهد  گیشهت از پت: کورتون تراپی
 اشهن در که  رسهید تراپهی کورتهون ب  نوبت هفت 
 ب  شده اوارشکتومی یهاموش از عدد 35 ب  مرحل 
 دوز با سوکسینا  پردنیاولن متی  هفت  12 مد 

 صور  ب  میان در روز میلی گرم بر کیلوگرم س  7
 .شد تارشق پوستی زشر

 شوتانهاشا از پت: تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی
 و فمهور ناحی  استخوان از هر گروه، موش 5 کردن
 فرمهالین در و گردشهد جهدا کمری L5 ناحی  مهره

 مراحه  شد، سپت داده قرار روز 10 مد  ب  %10
 و Tissue processor دسهتیاه توسه  بافتی پاسان
 توس  میکرون 5 های ضخامت ب  ناز  های برش

 از پهت نهاشهت در و شهد انجهام میکروتوم دستیاه
 مقههاطع ائهوزشن و هماتوکسههیلین بها آمیههای رنهگ

 به  دسهت نتهاش  .(18گردشد ) تهی  میکروسکوپی
 نشانیر( 2و  1)در اشکا   بافتی نمون  تهی  آمده از
 روز، اشهن که  بود هاموش در استخوان پوکی تائید
 .شد گرفت  نمر در آزماشش صفر روز

 گهروه) ههاگروه مشخفها : گروه بندی نهایی
 صههفر روز شههدن مشههخ  از پههت( نهههاشی بنههدی

 شههاهد گههروه :شههد تعیههین قههرار اشههن بهه  آزمههاشش
(10=n )شهم طبیعی، گهروه ایای (10=n )اهیای 

( n=10) اوارشکتههومی مقطههر، گههروه آ +  طبیعههی
 اهیای( n=10) درمهان کنتر  طبیعی، گروه ایای

 ، گهروهD وشتهامین و کلسهیم بها درمهان+  طبیعی
 جلبک با درمان+ طبیعی ایای( n=10) سارگاسوم

 اههیای( n=10) منفههی کنتههر  گههروه سارگاسههوم،
 هاگروه ب  روز 28 مد  ب  طبیعی. موارد ذکر شده

 125دوز درمهانی گهروه کنتهر  درمهان . شد داده
میلهی  500میلی گرم بر کیلوگرم در روز کلسهیم، 

و  (19)گههرم تولیههد داروسههازی رامههورفین هههر روز 
µg/week/mice 025/0  وشتامینD  تولیهدIndia 

softgel healthcare   بههار در  4روز  28در مههد
و در گهروه تجربهی عفهاره  (20)فواص  شک هفت  

میلهی گهرم بهر  10 (Bw)ا دوز جلبک سارگاسوم ب
 (.15بود ) وزن بدن گرم 100

 در: بررسی تغییررا  هیسرتومورفومتریک  
، ههاموشو آسهان کشهی  شهده طی مراح  انتهای

بررسی تیییرا  هیستوپاتولونشکی در استخوان ران 
کمری صور  گرفت. همچنهین تعهداد  L5و مهره 

با استفاده از عدسی  استخوانی هایتیی سلو  ها و 
خانه  مربعهی در شهک  100چشمی مشبک حاوی 

میلههی متههر مربههع شههمارش شههد و انههدازه گیههری 
خ   ضخامت ترابکو  ها و نواحی استخوانی توس 

 کش مدرج در سطح میکرون انجام گرفت.
تحلیه  آمهاری توسه  برنامه  : بررسی آماری

19SPSS- اطاعا  ب  دست آمهده از  .انجام شد
اسهتفاده از تحلیه   مقادشر هیستومورفومتری بها

وارشههانت و ازمههون تعقیبههی دانکههن در سههطح 
 تحلی  شد. 05/0معناداری 

 
 هایافته

، تفاوشر بافهت سهالم اسهتخوان 2و  1در اشکا  
شهاهد و شهم  هایگروهکمری در  L5فمور و مهره 

. مههاترشکت سههالم شههودمیمشههاهده  20در هفتهه  
استئوسهیت روی آن قهرار  هایسلو استخوانی ک  

و سلو  استئوسیتی ک  استوان  ای شک   اندگرفت 
بههوده و الکونههای اطههرا  آن نیهها مشههخ  اسههت. 

اوارشکتهههومی از  مهههاترشکت اسهههتخوانی در گهههروه
های شاهد، شم کمتر است و میهاان تخرشهب گروه

همچنهین در اشهن گهروه تخرشهب  .باشهدمیبیشتر 
. میهاان شهودمیاستئوسیت نیها دشهده  هایسلو 

اسههتخوانی گههروه  هایتییهه ت و تخرشههب مههاترشک
هها اوارشکتومی + پردنیاولون نسبت ب  سهاشر گهروه

بیشههتر بههوده کهه  اشههن شههد  تخرشههب مههاترشکت 
استخوانی مبنای اشجهاد پهوکی اسهتخوان در نمهر 

 گرفت  شد.

 24، تفهاوشر مربهو  به  هفته  4و  3 در اشکا 
 L5ماترشکت استخوانی در استخوان فمور و مههره 

های شهاهد، شهم و کمری گروه اوارشکتومی از گروه
کنتههر  مثبههت کمتههر بههوده و میههاان تخرشههب از 

. همچنهین در باشهدمیهای ذکر شده بیشهتر گروه
اشن گهروه سهلو  استئوسهیت بها هسهت  در حها  

تخرشههب  . بیشههترشنشههودمیتخرشههب مشههاهده 
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اسهتخوانی در گهروه کنتهر   هایتیی ماترشکت و 
. در گروه کنتر  مثبهت بهر ودشمیمنفی مشاهده 

 استئوسهیت هایسهلو روی ماترشکت اسهتخوانی 
 هایتییهه و اطههرا  مههاترشکت را  انههدگرفت قههرار 

که  افهااشش  انهدکردهاستخوانی )ترابکوالر( احاط  

استخوانی در اشهن  هایتیی مینرالیااسیون و بهبود 
نسبت به  گهروه  هاتیی . اشن شودمیگروه مشاهده 

 هایگروهشاهد و شم تخرشب داشت  ولی نسبت ب  
دشیر میاان اشن تخرشب کمتر شده است. در گهروه 

استئوباسهت که  در  هایسهلو تجربی ردشفهی از 

 
 (h،g)  زولونیپردن+ یکتومیاوار و( e,f)ی کتومیاوار ،(c,d) ش، ،(a,b) شاهد یهاگروه -(نییپا) 100× و (باال) 40× یینما بزرگ -20 هفته H&E یزیآم رنگ با فمور استخوان یبافت ریتصو -1 شکل

 
+ یکتدومیاوار و( e,f)ی کتدومیاوار ،(c,d) شد، ،(a,b) شداهد یهداگروه -(نییپدا ) 100× و (بداال) 40× یینمدا بدزرگ -20 هفتده H&E یزیآم رنگ با یکمر L5 مهره ستخوان یبافت ریتصو -2 شکل
 (g,h)زولونیپردن

 
 (g,h)ی منف کنترل و( e,f)ی تجرب ،(c,d) مثبت کنترل ،(a,b) یکتومیاوار یها گروه -(نییپا) 100× و( باال) 40× یینما بزرگ -24 هفته H&E یزیآم رنگ با فمور استخوان یبافت ریتصاو -3 شکل

 
 کنتدرل و( e,f) یتجربد ،(c,d) مثبدت کنتدرل ،(a,b) یکتومیاوار یهاگروه -(نییپا ) 100× و (باال) 40× یینما بزرگ –24 هفته  H&E یزیآم رنگ با یکمر L5 مهره استخوان یبافت ریتصاو -4 شکل

 (g,h) یمنف
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حاشی  تییه  اسهتخوانی در ناحیه  پرشوسهت قهرار 
اشهن بیهانیر افهااشش  شود ک میمشاهده  اندگرفت 
استئوباست در اشن گهروه نسهبت  هایسلو تعداد 

. دباشهمیکنتر  منفی و اوارشکتهومی  هایگروهب  
استخوانی در اشهن گهروه نیها به   هایتیی تخرشب 

 .باشدمیشد  گروه کنتر  منفی ن
استئوباست و استئوسیت مهره  تعداد ترشنپاشین

L5   کنتهر  منفهی و  ههایگروهکمری و فمهور به
 هایگروهنسبت ب   اوارشکتومی اختفا  داشت  ک 

 اندداشهههت  داریمعنهههیشهههاهد و شهههم کهههاهش 
(000/0p=) .کنتههر  مثبههت و تجربههی  هههایگروه

ولهی  اندداشهت ن داریمعنهینسبت ب  ههم تفهاو  
اوارشکتهومی و کنتهر  منفهی  ههایگروهنسبت به  
شهاهد و شهم  ههایگروهنسبت  و دارمعنیافااشش 
گههروه  .(=000/0p) داشههتند داریمعنههیکههاهش 

و گههروه کمههری  L5تجربههی در استئوسههیت مهههره 
تفهاو   کنتر  مثبت در استئوسیت استخوان فمور

. اندداشههت ن هههاگروهاز  شههکهیچبهها  داریمعنههی
کمهری و  L5 بیشترشن تعداد استئوکاسهت مههره

کنتهر  منفهی اختفها   استخوان فمور ب  گهروه
شاهد، شهم، کنتهر   هایگروهداشت  ک  نسبت ب  

داشهت  اسهت  داریمعنهیمثبت و تجربی افهااشش 
(000/0p=) .هههایگروهتجربههی نسههبت بهه   گههروه 

 و نسهبت به  گهروه دارمعنهیشاهد و شم افهااشش 
 بهوده اسهت داریمعنیکنتر  منفی دارای کاهش 

(000/0p=).  گههروه کنتههر   همچنههین نسههبت بهه
 .(2)جدو  نداشت  است  داریمعنیمثبت تفاو  

ههای میاان ضخامت و تعداد ترابکهو  ترشنپاشین
کنتهر  منفهی  کمهری به  گهروه L5فمور و مهره 

کهاهش  هاگروهاختفا  داشت  ک  نسبت ب  ساشر 
گروه تجربهی . (=000/0p) داشت  است داریمعنی
 داشهت  داریمعنهی کهاهش شهم و شاهد ب  نسبت
 ششافهاا یدارا یمنف کنتر  گروه ب  نسبت و است
 در داریمعنهی تفاو  و (=001/0p) بوده دارمعنی
 از شههکهیچ بهه  نسههبت فمههور هههایترابکو  تعههداد
بیشترشن فاصل  ترابکهو  هها . است نداشت  هاگروه

در مهره کمهری و فمهور به  گهروه کنتهر  منفهی 
شاهد، شم  هایگروهاختفا  داشت  ک  نسبت ب  

 گهروه .(=000/0p) داشت  است داریمعنیافااشش 
و  دارمعنهیتجربی نسبت ب  گروه شهاهد افهااشش 
 داریمعنهینسبت ب  گروه کنتهر  منفهی کهاهش 

بها  داریمعنهیو تفهاو   (=000/0p)داشت  اسهت 

 24 هفته در تیاستئوس و استئوکالست استئوبالست، یها سلول شمارش اریمع  انحراف±نیانگیم -2 جدول

 L obt F obt L oct F oct L ocyt F ocyt تیمار

Control(n=6) 5/19±3/162a 2/13±1/182a 7/0±4/6c 7/0±4/8c 5/120±6/1211a 2/89±0/1600a 

Sham(n=6) 9/9±3/160a 4/15±5/183a 1/1±3/6c 9/0±7/8c 4/158±6/1199a 5/151±3/1583a 

OVT(n=5) 1/12±0/116c 9/12±3/125c 3/0±7/8a 8/0±7/10ab 6/31±6/1022b 2/68±3/1299c 

PC(n=6) 2/8±7/140b 1/14±5/160b 9/0±3/7bc 0/1±9/8c 0/76±9/1171a 8/111±5/1518ab 

EXP(n=6) 4/8±6/135b 2/5±0/154b 4/0±5/7b 1/1±5/9bc 7/64±0/1097ab 8/50±4/1433b 

NC(n=6) 6/9±8/112c 2/17±6/120c 0/1±2/9a 0/1±2/11a 0/82±4/990b 0/124±6/1265c 

Sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 
 24انحراف  معیار متغیرهای تیغه ها و نواحی استخوانی در هفته  ±میانگین  -3جدول 

 L width Tb F width Tb L n Tb F n Tb L sep Tb F sep Tb L B area F B area تیمار

Control(n=6) a3/4±0/41 a3/7±0/55 a7/0±0/6 a0/1±8/6 d4/7±0/138 d7/11±3/141 a7/0±1/14 a7/0±9/14 

Sham(n=6) a5/6±0/40 a0/9±8/53 a8/0±7/5 a4/1±6/6 cd1/9±3/140 d6/12±0/147 a7/1±9/13 a9/1±8/14 

OVT(n=5) cd6/1±5/27 cd9/2±1/36 cd3/0±7/3 b0/1±3/5 ab8/5±0/157 b8/8±0/185 cd6/0±8/10 c8/0±6/11 

PC(n=6) ab6/5±8/37 ab9/7±7/50 ab0/1±4/5 a6/0±4/6 cd9/7±4/142 c7/12±4/161 b6/0±7/12 ab0/1±0/14 

EXP(n=6) bc4/6±6/32 bc2/2±2/43 bc2/0±5/4 ab6/0±8/5 bc0/6±8/149 c1/13±0/164 c6/0±7/11 b9/0±2/13 

NC(n=6) d0/6±7/24 d5/8±2/32 d0/1±2/3 b6/0±0/5 a8/8±9/160 a5/6±5/201 d6/0±5/10 c2/1±3/11 

sig 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 05/0حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح 
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کنتهر  مثبهت نداشهت  اسهت. کمتهرشن  هایگروه
کمری و فمهور  L5تراکم ناحی  استخوانی در مهره 

ب  گروه کنتر  منفی اختفا  داشت  ک  نسبت ب  
کنتههر  مثبههت و تجربههی  شههم، شههاهد، هههایگروه

گهروه  .(=000/0p)است داشت   داریمعنیکاهش 
 دارمعنیتجربی نسبت ب  گروه شم و شاهد کاهش 

نسههبت بهه  گههروه کنتههر  منفههی دارای افههااشش و 
و نسههبت بهه  گههروه  (=000/0p)بههوده  داریمعنههی

نداشههت  اسههت  داریمعنههیکنتههر  مثبههت تفههاو  
 .(3)جدو  

 
 گیرینتیجهبحث و 

اخیههر محققههین، اثههرا  آنتههی  هایبررسههیدر 
اکسههیدانی، ضههد التهههابی، سیتوتوکسههیکی و ضههد 
سرطانی جلبک سارگاسهوم نشهان داده شهده و در 

سارگاسوم  جلبک تثثیراشن پژوهش فو  ب  بررسی 
تیییهههرا  هیسهههتوپاتولونشکی و  بهههر تنرشمهههوم

کمری  L5هیستومورفومتری استخوان ران و مهره 
 سهر 80بهی از جهت اشن مطالع  تجر پرداخت  شد.

 استفاده کردشم ک  NMRI نژاد آزماششیاهی موش
استخوان و گروه بندی،  پوکی بیماری القای از پت

 .گردشد آااز هاآن روی بر مطالع 
 که  اسهت اسهکلتی اخهتا  شک استخوان پوکی
 با و است استخوان استحکام کاهش آن بارز وشژگی
 دانسههیت  و تههراکم کههاهش ماننههد بههارزی عائههم

 افهراد در زنهدگی کیفیهت کهاهش باعب استخوانی
 معهر  در را فهرد اسهت ممکهن عاوه . ب شودمی

 استخوان پوکی .دهد قرار استخوان شکستیی خطر
 WHO و اسهت گرفته  لقهب قرن خاموش بیماری
 تها اسهت داشت  آن بر را (جهانی بهداشت )سازمان
 به  تبدش  و بیماری اشن افاون روز گسترش درباره
 شهد  .دههد هشهدار جوامهع بهرای بهارگ معض 

 حهدی به  بیمهاری پیامدهای نامطلو  و گسترش
 روز عنهوان به  مهیادی اکتبر بیستم روز ک  است

 .است شده نامییاری استخوان پوکی جهانی
سارگاسههوم  در مههورد تههاثیرا  درمههانی گونهه 

مطالعهها  زشههادی صههور  گرفتهه  اسههت و طبههق 
 جههت اخیر پتانسی  درمانی اشن گونه  هایبررسی
 (.14ذکر شده است ) های مختلفی بیماری درمان

 تعههداد کههاهش و استئوکاسههت تعههداد افههااشش

 سهها  در همکههاران و شههائو مقالهه  در استئوباسههت
 روز 28 مهههد  بههه  کههه  شیههههاموش در 2008

شهد  مشاهده بودند کرده درشافت گلوکوکورتیکوئید
 گههروه در نیهها حاضههر مطالعهه  نتههاش  در کهه  (21)

 مفههر  و اوارشکتههومی از پههت منفههی، کنتههر 
 تعههداد در داریمعنههیافههااشش  گلوکوکورتیکوئیههد

 هااستئوباسههت تعههداد کههاهش و هااستئوکاسههت
 .(>01/0p) شد دشده

استخوانی در گروه  هایترابکو تعداد و ضخامت 
نسهبت  هاآناوارشکتومی شده کاهش و فاصل  بین 

شافته  اسهت  داریمعنهیب  گهروه شهاهد افهااشش 
(01/0p<). بوشهد و کلینهک شافت  های اشن نتاش  با 

 و روشههن دبیههدی الهه  ولههی (،22) 2008 سهها  در
 در همکهاران و سئو و (23)1388 سا  در همکارن

 ههای متییهر تمهام داد نشان ( ک 24) 2010 سا 
 مهی کهاهش اسهتخوان پوکی بیماری در شده ذکر
 دارد. همخوانی شابد

دست آمده از اشن پهژوهش مشهاهده   در نتاش  ب
شد ک  تعداد استئوباست گروه تجربی نسهبت به  

کنتههر  منفههی و اوارشکتههومی افههااشش  هههایگروه
کهه  بهها نتههاش   (>01/0p) داشههت  اسههت دارمعنههی

کهه  بیههان  2002شامههاگوچی و شوشههیاما در سهها  
 Sargassumداشتند با درشافهت خهوراکی عفهاره 

horneri   استئوباسهت  هایسهلو تحرشک تشکی
دشهافیا و متهافیا اسهتخوان مشهاهده  هایبافتدر 
 (.15) همخوانی دارد شودمی

تعداد استئوسیت ها، نواحی اسهتخوانی، تعهداد و 
اسهتخوانی در گهروه تجربهی  هایترابکو ضخامت 

نسبت ب  گروه کنتر  منفی افااشش داشت  ک  اشن 
افههااشش در مههورد تعههداد استئوسههیت ههها، نههواحی 
استخوانی، ضهخامت ترابکهوالر در اسهتخوان ران و 

مههره کمهری  ههایترابکو مهره کمهری و تعهداد 
همچنین در مهورد  .(>01/0p) بوده است دارمعنی

فاصههل  ترابکههو  ههها نیهها و  هااستئوکاسههتتعهداد 
 L5در اسههتخوان ران و مهههره  داریمعنههیکههاهش 

کمری گروه تجربی نسبت ب  گهروه کنتهر  منفهی 
 .(>01/0p)ماحم  شد 

اخیر محققین بیان داشتند که   هایبررسیطبق 
استخوان را تنمهیم  هموستازی S. horneri عفاره

تشههکی   S. horneriاجههاای عفههاره  .کنههدمی
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استئوباست را تحرشک و مانع از تشکی   هایسلو 
و از اشهن طرشهق  شهودمیاستئوکاست  هایسلو 

اجهاای  .شهودمیموجب افهااشش تهوده اسهتخوان 
اکتور های رشهد اسهتخوانی را ف S. horneri عفاره

 و اشهن عمه  را از طرشهق القهای دهنهدمیافااشش 
استئوباسهت و  هایسهلو بر روی  Smadفعالیت 
-TNF می دهد. انجام RANKو  TNF-αسرکو  

α  وRANKL  ب  نوب  خود باعب افهااشش فعالیهت
NF-kB می  پیش ساز استئوکاست هایسلو  در

در نتیج  جلبک سارگاسوم ههارنری مهانع  و شوند
 (.25) نیا خواهد شد NF-kBعملکرد 

ی ههاجلبکاز دشیر ماشت های گاارش شهده در 
کی گههیاری بههر بیمههاری پههو تههثثیرجهههت  ایقهههوه

اثهرا  تعهدش  کننهده ههای  به  توانمیاستخوان 
 (، وجهودSERM( )26گیرنده اسهترونن ) یانتخاب

کلسههیم قابهه  جههی ، داشههتن ترکیبههی بهه  نههام 
موجهب مههار  RAW264,7فوکوزانتین ک  با مهار 

داشهتن ترکیبهی به  نهام  .شودمی هااستئوکاست
ترپنوئید ک  موجب ساخت اسهتروئید و همچنهین 

د اثراتی شب  اسهترونن توانمیو  شودمی هااسترو 
داشت  باشد و نیا انی بودن از مواد معدنی دشیری 

 منیاشم و ... اشاره کرد از قبی  سدشم فسفر پتاسیم
 (.27و  14)

 داده تشهخی  زود اسهتخوان پهوکی بیماری اگر
 هایشکسهتیی از تهوانمی و است درمانقاب  شود

 ر مفهه هرچنههد .کههرد جلههوگیری آن از ناشههی
 پوکی درمان برای D وشتامین و کلسیم هایمکم 

 بیش کلسیم خوردن ولی است، نیاز مورد استخوان
 جههت (مهد طوالنی مفهر  شا باال دوز با) حد از

 سهنگ اشجاد ب  منجر است ممکن استخوان، بهبود
 و آههن جهی  بها قلیها، تهداخ  شیر سندرم کلی ،

 در گیشت  هایبررسی براساس .(28)شود  شبوست
 تحهت ک  سارگاسوم جلبک مختلف هایگون  مورد

 اثهر و گرفت  قرار بررسی مورد کلینیکی فرآشندهای
 و مهد طوالنی در)ترکیبها   اشهن مورد در سوئی
 به  علهم بها و (29)است  نشده دشده( باال های دوز

 پهوکی درمهان طهی در شهیمیاشی داروههای اشنک 
 نشهان خود از بیشماری عوار  ندتوانمی استخوان
 سارگاسهوم جلبک احتماالٌ ک  گفت توانمیدهند، 
 دراز در) بیمههاری اشههن درمههان و پیشههییری بههرای

 بود. خواهد سودمند( مد 
در آخر با توج  ب  اشن ک  طی دهه  ههای اخیهر 
کاربرد درمهانی جلبهک سارگاسهوم در بسهیاری از 
کشور ها ب  اثبا  رسیده است اما در کشور اشهران، 

بیشتر ب  منمور تهی  خورا   هاجلبکاشن گروه از 
دام و آباشان شا در تولیهد مهواد بهداشهتی از جمله  
تهی  هیدرون  جهت تولید پانسمان زخهم کهاربرد 

. با توج  ب  نتاش  فو  و در دسترس بودن اندداشت 
مختلهف جلبهک سارگاسهوم در سهواح   هایگون 

جنوبی اشران، استفاده از جنب  درمانی اشن جلبهک 
 د بخش خواهد بود.نوش

 روی بهر بیشهتری مطالعا  ک  شودمیپیشنهاد 
 هایسههلو  کشههت روی بههر جلبههک اشههن تههثثیر

 بیماری اشن از جلوگیری در هاآن تثثیر و استخوانی
 .شود انجام باالتر دوزهای در
 

 تشکر و تقدیر
 تههههثثیر" انوهههههعننام  با نشن مقال  حاص  پاشاا

بر المت سرمی  Sargassum tenerrimumجلبک 
ی مبههتا بهه  پههوکی هههاموشاسههتئوپروتیرشن در 

کارشناسی ارشد رشت  زشسهت ع همقطاستخوان در 
شناسی علوم جانوری گهراشش سهلولی تکهوشنی در 

و بهها حماشههت دانشههیاه آزاد  باشههدمی 1394سهها  
 اسامی واحد پرند اجرا شده است.
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Abstract 
Background: Osteoporosis is a silent disease which is causing death of significant population 

due to bone fractures. Use of natural supplements is considered with respect to side effects of 

chemical drugs. In this study, the effect of sargassum algae on osteoporosis disease was 

investigated. 

Methods: The study was done on 80 mice heads of NMRI race. After osteoporosis induction, 

the mice were divided into the control, sham, positive control, experimental and negative 

control groups. The therapeutic dose of positive control group was 125 mg/kg/day of calcium 

and 0.025 μg/week/mice vitamin D and that of in the experimental group was 10mg/100g 

(bw)/day Sargassum algae extract that was fed for 28 days to each group. Finally, 

histopathology sections were studied. 

Results: The negative control group had more degradation in lamellar bone (bone blades) 

than other groups (P<0.01). The experimental group had less degradation compared to 

negative control group and also, the number of observed osteoblasts in the periosteum had a 

significant increase than negative control group (P<0.01). 

Conclusion: Our study showed that Sargassum tenerrimum algae has meaningful effect on 

osteoporosis and since it includes active ingredients with absorbable calcium; it can have the 

ability of osteoporosis inhibition in several ways. Also, it was shown that algae have unique 

effect in ossification process and inhibition of osteoclast production via activation of Smad 

and BMP path, RANK protein inhibition and TNFα. 

 

Keywords: Osteoporosis, Mouse, Sargassum algae, Histopathology 
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