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 م پضؿكي يبػَجاسهغبى داًؾ، هدلِ علوي پظٍّـي داًـگبُ علَ

 (120)ؿوبسُ پي دس پي1396فشٍسديي ٍ اسديجْـت ، 1، ؿوبس22ُدٍسُ 

 

بُ ؿٌگ يثشگ گ يذسٍاتبًَليعلبسُ ّ ياثشحفبظت  

(Tragopogon Pratensis L.)  ًش ييدس کجذ هَؽ كحشا 

 بفت کٌٌذُ اػتبت ػشةيدس
 

  3يشاصيكش ه، ًب*2يٌيي ٍصيحؼ 1يٌيآصادُ حؼ
 

گشٍُ  3شاى ،ي، ّوذاى، اٍاحذّوذاى ،يداًـگبُ آصاداػاله ،پشػتبسي گشٍُ 2شاى،ي، اّوذاى ،، ٍاحذّوذاىياًـگبُ آصاداػالهد، يؼت ؿٌبػيگشٍُ ص1

       ، ايشاىّوذاى ،ٌبيػ يداًـگبُ ثَعل، يؿٌبػ ؼتيص
 

 9/2/1396: شؽيخ پزيتبس                     9/9/1395خ ٍكَل: يتبس

 چکيده

ٍ     يه يذاًياکؼ يخَاف آًت يک داسايػٌتت ٍ يعيًج يّب تياص تشک يثشخو و ىدد:  زمين ي دس يچٌن  ّنن  ثبؿنٌذ کنِ دس هحبف نت اص کجنذ 

علنبسُ   ياثش حفبظت يهٌبلعِ حبهش ثب ّذف ثشسػ کٌٌذ. يهفب يا يوي اص خولِ ػشة ًقؾ هْيفلضات ػٌگ بًجبس ػوَم ٍيکبّؾ اثشات ص

 .ثَد ًش ييهَؽ كحشا دس ((.Tragopogon pratensis Lبُ ؿٌگيگ يذسٍاتبًَليّ

 

هلنشف  کٌتنشل،  ؛ ؿنبه  ّب  اػتفبدُ ؿذ. گشٍُ يػش 6گشٍُ  6ًش دس  ييػش هَؽ كحشا 36اص  يتدشث ي هٌبلعِيدس ا :يثشسػ سٍؽ

ػنشة  هلنشف   5ٍ  4 ، 3 يتدشثن  يّب گشٍُ ،ٍ هحلَل دس آة يّفتِ ثِ كَست خَساک 4تش ثِ هذت يگشم دس ل5/0سٍصاًِ  ػشةکٌٌذُ 

 800بد ين ٍ دٍص ص گشم ثش کيلَگشم يهيل 400دٍص هتَػي  ،گشم ثش کيلَگشم يهيل 200کن دٍص سٍصاًِ ثببُ ؿٌگ يوبس ثب علبسُ گيتحت ت

)دٍص  يثِ تٌْبي بُ ؿٌگيعلبسُ گ بفتيدسهثجت  کٌتشلگشٍُ  ٍ  بفت کشدًذيّفتِ دس 4ثِ هذت  ثِ كَست گبٍاطٍگشم ثش کيلَگشم  يهيل

ي ، يي ک ، آلجنَه ي، پشٍتئ يکجذ يّب نيثِ عو  آهذ ٍ آًض يشيگ ّب خَى ؾ اص هَؽيبى آصهبيدس پبؿذ. گبٍاط ( گشمگشم ثش کيلَ يهيل 400

تدضيِ ٍ   يتَک تؼتٍ آًَا ض يآًبل يآصهَى آهبسؿذُ ثِ ٍػيلِ  يآٍس خوع يّب دادُؿذًذ.  يشيگ ذ اًذاصُيآلذّ يي ٍ هبًَل ديسٍث يليث

  .تحلي  ؿذًذ

 

ؾ يؼنِ ثنب گنشٍُ کٌتنشل افنضا     يػنشة دس هقب بفنت کٌٌنذُ اػنتبت    يدسدس گشٍُ  (AST,ALT,ALP)يکجذ يّب نيآًض  يهػشػٌَح ّب:   يبفتِ

داس  يؾ هعٌن يافنضا   MDAداس ٍ  يي ک  ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل کبّؾ هعٌيي ػشم ، پشٍتئيي آلجَهيچٌ ّن (.>001/0pذا کشد)يپ يداس يهعٌ

ؾ يي افنضا يچٌن  ّنن  .(>001/0p)کنبّؾ ًـنبى   يداس يثنِ كنَست هعٌن    يکجذ يّب نيآًض وبس ثب علبسُ ؿٌگيت يّب ًـبى داد. دس گشٍُ

 ؿذ.هـبّذُ ي ک  ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ يپشٍتئٍ  ييآلجَه يهض دس ػٌح ػشيً يداس يهعٌ

  

ؿذُ صاد آ يّب كبليذ ساديکبّؾ تَلهَخت  يذاًياکؼ يآًت يّب تي  داسا ثَدى تشکيثِ دل بُ ؿٌگ احتوبالًيثش هَخَد دس گؤهَاد ه ثحث:

 گشدد. يدس خَى ه يکجذ يّب نيآًض يٍ کبّؾ آصادػبص يکجذ يّب ت غـبء ػلَليػجت تثجٍ 
 

 ييهَؽ كحشا، ؿٌگ  ،يکجذ يوْبياػتبت ػشة، آًض :يکليذ يّب ٍاطُ

 
   پشػتبسيگشٍُ كذُ پشػتبسي، داًـ ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ّوذاى ّوذاى،، يٌيي ٍصيؼٌذُ هؼئَل: حؼيًَ*

Email: hossein_ Vazini@yahoo.com 

 

 





ٍ ّوكبساى آصادُ حؼيٌي  
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 مقدمو

ػننشة دس  يحننبٍ ييبيوياػننتفبدُ اص هننَاد ؿنن

ي اهنش  ين ؼت ؿذُ کنِ ا يي صيهح يكٌعت، ػجت آلَدگ

ش هَخَدات يبت اًؼبى ٍ ػبيهَخت ثِ خٌش افتبدى  ح

 ييّب ثبفت يػشة ثش سٍثَدى   يوػ (.1گشدد) يهصًذُ 

 ٍ ِ، کجنذ ين کل ،يوٌن يؼنتن ا يػنبص، ػ  ؼتن خَىيهبًٌذ ػ

ق ين ػنشة اص ًش  ش چٌنذ گبًنِ داسد.  يثأت يؼتن علجيػ

پَػنت ٍاسد خنَى    ٍ يؼتن تٌفؼيدػتگبُ گَاسؽ، ػ

ّنب   تيتشٍػياسب آى ث دسكذ 99ػپغ دس خَى  ؿذُ ٍ

دس پالػنوب خْنت اًتقنبل ثنِ      دسكذ1بتٌْ بفتِ ٍيًَذ يپ

ِ (. 2)هبًذ يه يّب ثبق ش اًذاميػب اص  ػشة خزة ؿذُ چن

ّنبي ًنشم تدونع     ًشيق گَاسؿي ٍ يب تٌفؼني دس ثبفنت  

دس افشادي کِ دس صهبى حيبت خَد ثِ  ّبِ يبثذ. هٌبلع هي

دّنذ   اًذ ًـنبى هني   هعشم ػشة ثَدُ هذت ًَالًي دس

ّنبي   پغ اص هشگ، ثيـتشيي هقذاس ػشة دس هيبى ثبفنت 

ثبفنت کجنذ تدونع    ًشم ثذى هبًٌذ قـش ٍ هشکنض کلينِ ٍ   

 عوذُ هشثَى ثِ تنأثيش  ًَسِ ػويت ػشة ث (.3بثذ)ي يه

ػت کِ هٌدنش ثنِ   ا ّب ػلَل  يوّبي آًضي ػيؼتن آى ثش

ًـنبى دادُ  ّنب  ِ هٌبلعن ؿنَد.   يه اختالالت ثيَؿيويبيي

ّبي دسٍى ػلَلي ثنيي   تَاًذ ػيگٌبل اػت کِ ػشة هي

ّب سا تحشيک کٌذ کنِ ثنِ    ّپبتَػيت ٍ ّبي کَپفش ػلَل

ػنبکبسيذّب   يٌشطيک ثبعث کبّؾ ػٌح ليپَپليًَس ػ

ي غننذُ دس يي ٍ ثضسگتننشيتننش کجننذ هْننن(. 4)ؿننَد هنني

ي عوَ هْنن  يثبؿذ، ا يهختلف ه يّب تيؼن تشکيهتبثَل

دس پشداصؽ هَاد غزايي، دفع ػوَم ٍ تَليذ اػنيذّبي  

كفشاٍي ًقؾ داسد کِ ايي اهش ثِ ٍاػٌِ گشدؽ خَى 

اي اعونبل  گبًِ هٌحلش ثنِ فنشد آى اػنت. کجنذ داس     دٍ

هتٌَعي اػنت. ايني اًنذام، ًقنؾ هحنَسي دس تغزينِ ٍ       

ّننب داسد. کجننذ هؼننؤٍل ػننٌتض     هتبثَليؼننن ٍيتننبهيي 

ّبي حيبتي هث  آلجَهيي، فبکتَسّبي اًعقنبدي،   پشٍتئيي

ْ  آپَپشٍتئيي دس عولكنشد    يون ّب ٍ غيشُ اػت ٍ ًقنؾ ه

ّبي هبکشٍفبطي  ػيؼتن ايوٌي ثِ ٍاػٌِ داؿتي ػلَل

تنشيي اعونبل کجنذ     . يكني اص هْنن  (5)ذکٌ يکَپفش ايفب ه ٍ

صدايني   عالٍُ ثنش ػنَخت ٍ ػنبص هنَاد هختلنف، ػنن      

ّب، هَاد آلَدُ کٌٌذُ هحيٌني ٍ داسٍّنبي    گضًَثيَتيک

 يذگين ت ديآػن  يٌيؿنبخق ثنبل   (.7ٍ6ػنت) ؿيويبيي ا

ي ين اػنت، ا  يعولكنشد کجنذ   يّنب  ؾياًدبم آصهنب  يکجذ

 يّنب  نيآًنض   يهي ػنٌَح ػنش  يني تع ؛ؿنبه   ّب ؾيآصهب

 پشٍتئيي کن  ،  آلجَهيي،  (AST,ALT,ALP) يؿبخق کجذ

ش ين ّب غ نيي آًضيچِ ػٌح ا ثبؿذ. چٌبى يه ثيليشٍثييٍ 

علنبسُ   هحتو  اػت. يثبؿذ هٌـب اختالل کجذ يعيًج

ي ين هختلنف ا  يّنب  اص قؼنوت  ِ ؿذُ يتْ ييبّبى داسٍيگ

اػنت   يهٌبػج ييبيويؿ يّب تيتشک يبّبى، حبٍيًَع گ

دننبد يخننبًَساى اسا دس اًؼننبى ٍ  يکننِ اثننشات دسهننبً 

ع يدس كنٌب  يبّين گ يّنب  ذ. علنبسُ ٍ اػنبًغ  ين ًوب يه

، ًعنن دٌّنذُ، ًگْذاسًنذُ ٍ    يثنِ عٌنَاى چبؿنٌ    ييغزا

 (. 8ذاى اػتفبدُ گؼتشدُ داسًذ)ياکؼ يآًت

ثنب ًنبم    يخ، دس ًنت ػنٌت  يب  اػنل ين بُ ؿنٌگ  يگ

بُ ينني گيننا يوننؿننَد. ًننبم عل ي  ؿننٌبختِ هننيننالخ رًننت

Tragopogon Pratensis L.     يعلفن  يبّين گاػنت. ؿنٌگ  ٍ

 يّب ـِيگشدد. س يههحؼَة  يخَسدً يّب يخضء ػجض

آى  يّنب    ثنِ صسد ٍ ثنشگ  ين ذ هبيؿك  ٍ ػف يآى دٍک

 ياص خننبًَادُ کبػننٌ بُ ينني گينناثبؿننذ.  يهنن يًننَاس

(Compositae) هلشف ؿٌگ، ثشاي سفنع اخنتالالت   اػت .



 .Error! AutoText entry not defined دس کجذ هَؽ كحشايي ًش اثش علبسُ ثشگ گيبُ ؿٌگ 
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هعننذُ ٍ تننشؽ کننشدى   کجننذ ٍ احؼننبع ػننَصؽ دس 

ثنشاي دفنع    ساصي هلشف ؿنٌگ سا  يبيصکش. ذاػتيهف

بُ هٌبًق يؾ گيهح  سٍ (.9ُ اػت)ِ ًوَديػوَم تَك

بُ ؿنٌگ  ين گ ثبؿنذ.  يهشًنَة هن   يهعتذل ٍ چوٌضاسّنب 

ًننَع هختلنف اػننت کننِ هحننذٍدُ   150ؾ اص يؿنبه  ثنن 

ثبؿنذ.   يقب هن يب، ؿوبل آفشيآًْب دس اسٍپب، آػ يپشاکٌذگ

اص  يغٌن  يٍلن  ،داسد  يون بس کيثؼن  يآى کنبلش  يّب ـِيس

ن، يضيننجننش، هٌي، فB6ي يبهتننيٍ يي اػننت ٍ حننبٍيپننشٍتئ

ي هَاد  يتش اص خولِ هْن(. 10)ي اػتيجَفالٍين ٍ سيپتبػ

ي، يٌننَليتننَاى ثننِ ا يبُ ؿننٌگ هننيننگ يننيثشُ داسٍؤهنن

ّنب اؿنبسُ    ييتنبه يتَػتشٍل ٍ ٍيتَل، فيتَل، هبًيٌَصيا

ٍ   يقن يدس تحق (.11)کشد بُ ؿنٌگ  ين ـنِ گ يس يکنِ ثنش س

اثنشات   يبُ داساين ي گين كَست گشفت هـخق ؿذ کِ ا

ت ين کٌٌذُ پَػت ٍ هذ ثشًٍـيقبثن، تشه ،هذػشفِ

ٍ    يّنب ِ (. ًجق هٌبلعن 12ثبؿذ) يه  ياًدنبم ؿنذُ ثنش س

ي ين بُ ؿٌگ هـخق ؿذ کِ ايگ يذسٍ اتبًَليعلبسُ ّ

 يدس ثشاثش صخن هعنذُ ًبؿن   ياثشات هحبف ت يبُ داسايگ

ٍ  يچٌن  (. ّن13اص اتبًَل اػت) اثنشات   يي هٌبلعنِ ثنش س

بُ ؿنٌگ  ين گ يذسٍاتبًَليت حبد ٍ هضهي علبسُ ّيػو

 يدس حبلنت خنَساک   يتيگًَِ اثش ػنو  چيًـبى داد کِ ّ

 .(14ؿَد) يذُ ًويبُ ديي گيدس ا

ک ًنشف  ياص  ييبّبى داسٍيت گيثب تَخِ ثِ اّو

آًْنب اص ًنشف    يني ت داسٍين فيک ييهشٍست ؿٌبػنب  ٍ

ذ فعنبل  ين خذ يّنب  تيتَاى دس خْت کـف تشک يگش هيد

 يياص آًدنب ثشداؿنت.   يثشؤٌِ گبم هيي حيدس ا يؼتيص

ٍ   يون ق علين کِ تنب کٌنَى تحق    ياثنشات هحنبف ت   يثنش س

کجنذ كنَست ًگشفتنِ اػنت،      يبُ ثش سٍيي گيعلبسُ ا

علنننبسُ اثنننشات  يثشسػننني هٌبلعنننِ ينننّنننذف اص ا

اػنتبت  اص  يت ًبؿيثش سفع هؼوَه   ؿٌگ يذسٍاتبًَليّ

  يکجنذ  يّنب  نياص آًنض  يشات غل نت ثشخن  ييتغ ػشة دس

 . ثَدًش  ييكحشا  هَؽ

 

  يسٍؽ ثشسػ

ػنش هنَؽ    36تعنذاد   هٌبلعنِ تدشثني،   دس ايي

دس هحذٍدُ ٍصًني   ظاد ٍيؼتبسًش ثبلغ ً كحشايي )ست(

گشم اص هَػؼِ پبػتَس تْشاى اػتفبدُ ؿنذ.   220ن250

سٍؿنٌبيي  ػبعت 12ّب دس ؿشايي اػتبًذاسد  کليِ گشٍُ

دسخنِ   22نن  25حنذٍد   يٍ ثب دهنب  يػبعت تبسيك 12ٍ

. ًذًگْنذاسي ؿنذ   ّنبي اػنتبًذاسد   دس قفنغ  گشاد ػبًتي

    ِ کـني ٍ غنزاي    حيَاًبت ثِ ًنَس آصاداًنِ ثنِ آة لَلن

هخلَف دس ًَل هذت ثشسػني دػتشػني داؿنتٌذ.    

ثِ ٍػنيلِ تدنَيض   ب ّ خْت القبي آػيت کجذي دس هَؽ

ثنِ كنَست    ػنشة  گشم دس ليتنش اػنتبت   5/0خَساکي 

ِ  4 ثِ هذت خَساکي ٍ هحلَل دس آة آؿبهيذًي ٍ  ّفتن

 500حنبٍي  ثنشاي تْينِ آة آؿنبهيذًي     . ؿَد ايدبد هي

گشم اػتبت ػنشة   5/0هقذاس  ،ػشة ونيليمقسمت در 

 ٍ پنغ اص حن  ؿنذى هنَسد      سا دس يک ليتش آة اهنبفِ 

ػپغ دسهنبى ثنب علنبسُ ّينذسٍ      گشفت. اػتفبدُ قشاس

الكلي آغبص ؿنذ. علنبسُ تْينِ ؿنذُ دس آة هقٌنش ثنِ       

كَست ػَػپبًؼيَى دسآهنذُ ٍ ثنب دٍصّنبي تعينيي     

ّنب دادُ   ثنِ هنَؽ   ّفتِ 4ؿذُ اص ًشيق گبٍاط ثِ هذت 

 ؿذ.

ٍ دس ّنش  گشٍُ  6حيَاًبت ثِ ًَس تلبدفي ثِ 

؛ ثٌنذي ؿنذًذ   تقؼينػش حيَاى ثِ كَست صيش  6گشٍُ 
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کننِ ّننيچ تيوننبسي دسيبفننت ، کٌتننشل ػننبلن اٍل، گننشٍُ

ُ  ٍآة(. هَؽًكشدًذ)غزاي هعوَلي  اػنتبت   دٍم، گنشٍ

ّفتنِ ثنِ    4ثنِ هنذت   گشم دس ليتنش   5/0 ػشة ثب غل ت

گشٍُ ل دس آة دسيبفت کشدًذ. كَست خَساکي ٍ هحلَ

آة حبٍي اػتبت ػشة پغ اص دسيبفت  5ٍ 4ٍ 3تدشثي

، 800) دٍصثنب   ؿٌگ علبسُ، گشم دس ليتش 5/0ثب غل ت 

سٍصاًِ ثِ كَست گبٍاط  لَگشم(يگشم ثش ک 200ٍ  400

)ؿنبّذ  گنشٍُ ؿـن  ّفتِ دسيبفت کشدًنذ.   4ثِ هذت  ٍ

ُ ثنِ ّونشا    کِ ّوبًٌذ گشٍُ کٌتنشل، آة  گشٍّي هثجت(

ؿنٌگ سٍصاًنِ ثنِ    علنبسُ  لنَگشم  يگشم ثنش ک يليه 400

 ّفتِ دسيبفت کشدًذ.  4كَست گبٍاط ٍ ثِ هذت 

پغ اص پبيبى دٍسُ پشٍسؽ، ثِ ٍػيلِ حيَاًبت 

دي اتي  اتش ثيَْؽ ؿذًذ. ػنپغ کبلجنذ گـنبيي سٍي    

آًْننب اًدننبم ؿننذ ٍ اص قلننت آًْننب ثننِ ٍػننيلِ ػننشًگ،   

 10 ّنبي خنَى ثنِ هنذت     ًوًَِ .ي ثِ عو  آهذشگي خَى

ػننبًتشيفَط  ،دٍس دس دقيقننِ  4000ثننب ػننشعت دقيقننِ ٍ

ػنننٌح  خنننذا ٍ ػنننشيعبً خنننَى ّنننب ػنننشم .ؿنننذًذ

، پشٍتئيي ک ، آلجنَهيي   AST,ALT,ALPّبي  آًضين يػشه

ػشم، هبًَل دي آلذّينذ ٍ ثيلنشٍثيي تنبم ٍ ثيلينشٍثيي     

بي ثيَؿننويبيي ّنن اػننتفبدُ اص کيننتثننب  هؼننتقين ػننشم 

 ٍ ّننبي  لعو دػننتَسا )ؿننشکت پننبسع آصهننَى،ايشاى( 

 ثنِ ٍػنيلِ کينت االينضا     هَخنَد دس ّنش کينت      هشثًَِ

ّبي ثبفت کجذ  ثب اًدبم الپبساػكَپي ًوًَِ ػٌديذُ ؿذ.

تْيِ ٍ پغ اص ؿؼتـنَ ثنِ ٍػنيلِ ػنشم فيضيَلنَطي      

دسكذ خْنت فنيكغ ؿنذى ٍ     10ثالفبكلِ دس فشهبليي 

 تْيِ هقبًع ثبفتي قشاس دادُ ؿذ.

اووات  وگهواار  حورموررد  در  مالحظات اخالقي

مطابق راهىموا  اوتوتوتر بووه الم  وي  والما ر بوا ر ا وا 

برخووررد بووا حوراوووات  ضوورابا اخووالش يس وو ي اصوورو ر

 اوجام  ا.هماان  يمصرب داوشگاي آزاد ا الم

 اص هشکنض  بُ ؿٌگ دساٍاػي فلن  تبثؼنتبى  يگ

 يٌب ػنبصهبى خْنبد کـنبٍسص   ياثني ػن   ييبّبى داسٍيگ

ثِ  ذيأيتٍ   يوعل ييؿٌبػبپغ اص  ِ ٍ يتْ اػتبى ّوذاى

ثننننب کننننذ  کبسؿننننٌبع ّوننننبى هشکننننض   ٍػننننيلِ 

  هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت.  331092 يهَيّشثبس

ِ   بُ خـک ؿذُ ٍيگ ييَّا يّب اًذام  ثنِ ٍػنيل

 .اًدبم ؿذ يشيگ علبسُ. ػپغ پَدس ؿذ يبة ثشقيآػ

ک ثـننش ين ِ ؿنذُ دسٍى  يننبُ تْين گنشم اص پنَدس گ    120

ثنِ   ذيگشددسكذ اهبفِ  80ک يليثِ آى الك  ات ٍ ختِيس

دس ظنشف سا   .ػٌح پَدس سا ثپَؿنبًذ  کِ کبهالً يا گًَِ

خچننبل يّفتننِ دس  کيننثننِ هننذت  لن ثؼننتِ ٍيثننب پننبساف

بُ يپَدس گ اص حالل ٍ يذ تب هخلَى ّوگٌيگشد يًگْذاس

كنبف ؿنذ    يػپغ هخلَى ثب کبغز كبف ذ.يثِ دػت آ

هحلَل كبف ؿنذُ   ختِ ؿذ.يهبًذُ دٍس س يتفبلِ ثبق ٍ

ٍ  يس يػن  يػ 500ک اسلي  يدس  دس دػنتگبُ   ختنِ ؿنذ 

دػتگبُ ثب ػشعت  ،قشاس گشفت شيت تجخيثب قبثل يسٍتبس

ن ؿنذ ثعنذ اص گزؿنت    يگنشاد تٌ ن   يِ ػبًتخدس 60-50

ًَس کبه  اص حالل خنذا  ِ کِ علبسُ ث هذت صهبى الصم

ختِ يت سيداخ  پل دػت آهذُ ساِ علبسُ خبلق ث ؿذ.

ثِ كَست دس ثنبص  ػبعت ٍ  48ش َّد ثِ هذت يصدس  ٍ

ٍ  تيػپغ پل. قشاس دادُ ؿذ تب خـک ؿَد تنب   ّب ثؼنتِ 

 گننشاد يدسخننِ ػننبًت ننن20ضس يننفشصهننبى هلننشف دس 

 .ًذؿذ يًگْذاس
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ؿننذُ ثننب اػننتفبدُ اص    يخوننع آٍس يّننب دادُ

بًغ ين ٍاس يآهنبس  يّنب  آصهَىٍ  SPSSيافضاسآهبس ًشم

 ِ ٍين ضتد يتنَک  تؼت ٍ آًَا  يي آصهَدًيث ، ک ًشفِي

 .ؿذًذ  يتحل

 

 ىا يافتو

ًـبى داد کِ اػنتبت   ّبِ ح حبك  اص هٌبلعيًتب

ّنب  ذ دس هنَؽ يؿنذ  يت کجنذ يدنبد ػنو  يػشة ثبعث ا

 يّنب نيآًنض   يهداس ػٌَح ػش يؾ هعٌيذ ٍ ثب افضايگشد

ؼنِ ثنب گنشٍُ کٌتنشل ٍ     يدس هقبALT  ASTٍ  ALP, يکجذ

ض علننبسُ ي(. تدننَ>001/0pگننشٍُ ؿننن ّوننشاُ ثننَد )

ِ بُ ؿٌگ دس ّش يثشگ گ يذسٍالكليّ  400 ،200 دٍص ػن

داس يلنَگشم ثبعنث کنبّؾ هعٌن    يگشم ثنش ک يليه 800ٍ 

                  ؼنننِ ثنننب گنننشٍُ  يدس هقب يکجنننذ يّنننبنيضاى آًنننضينننه

 ؿذ. اػتبت ػشةکٌٌذُ  بفتيدس

ي هٌبلعِ اػتبت ػشة ثبعنث  يح ايثش اػبع ًتب

ي ين آالًنننيآًنننض  يهداس ػنننٌح ػنننش يؾ هعٌنننيافنننضا

دس گشٍُ هؼوَم ؿذُ ثب اػنتبت   (ALT)شاصٌَتشاًؼفيآه

(، دس >001/0pذ)ين ؼِ ثب گشٍُ کٌتشل گشديػشة دس هقب

بُ ؿنٌگ دس  ين گ يذسٍالكلين کِ دسهبى ثب علبسُ ّ يحبل

لنَگشم ثبعنث   يگشم ثش کيليه 800ٍ  200،400 يدٍصّب

ؼِ ثنب گنشٍُ   يدس هقب ALTن يضاى آًضيداس ه يکبّؾ هعٌ

                  بفنننننت کٌٌنننننذُ اػنننننتبت ػنننننشة يک دسيتَکؼننننن

 (.1()ًوَداس >001/0pؿذ)

داس ػنٌح   يؾ هعٌن ياػتبت ػنشة ثبعنث افنضا   

دس  (AST)ٌَتشاًؼننفشاصين آػننپبستبت آهيآًننض  يهػننش

ؼِ ثنب گنشٍُ   يدس هقباػتبت ػشة کٌٌذُ  بفتيگشٍُ دس

کننِ دسهننبى ثننب   ي(، دس حننبل>001/0pذ )يننکٌتننشل گشد

 400 ،200 يبُ ؿٌگ دس دٍصّنب يگ يذسٍالكليعلبسُ ّ

داس  يلنَگشم ثبعنث کنبّؾ هعٌن    يگشم ثنش ک يليه 800ٍ 

کٌٌنذُ  بفنت يؼنِ ثنب گنشٍُ دس   يدس هقب ASTن يضاى آًضيه

 (.2()ًوَداس >001/0pاػتبت ػشة ؿذ)

داس  يؾ هعٌن يي ثبعث افنضا يچٌ اػتبت ػشة ّن

اػنتبت  کٌٌذُ  بفتيدس گشٍُ دس ALPن يآًض يهػٌح ػش

(، دس >001/0pذ)ين ؼِ ثب گشٍُ کٌتشل گشديدس هقب ػشة

بُ ؿنٌگ دس  ين گ يذسٍالكلين کِ دسهبى ثب علبسُ ّ يلحب

لَگشم ثبعنث  يگشم ثش کيليه 800ٍ  400 ،200 يدٍصّب

ؼِ ثنب گنشٍُ   يدس هقب ALP نيضاى آًضيداس ه يکبّؾ هعٌ

ؿننذ هؼننوَم ؿننذُ ثننب اػننتبت ػننشة  کٌٌننذُ بفننتيدس

(001/0p< 3()ًوَداس.) 

ًتننبيح حبكنن  اص ػننٌدؾ آلجننَهيي ػننشم دس  

تحت هٌبلعِ ًـبى داد کِ ّبي  خَى هَؽ يّب آصهبيؾ

اػتبت ػشة ثِ دلي  اثشات هخشة خَد دس کجذ، هيضاى 

آلجَهيي ػشم سا دس هَؽ ّبي دسيبفنت کٌٌنذُ اػنتبت    

داسي کنبّؾ   ػشة ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثِ ًَس هعٌي

ّبي تيونبس   علبسُ گيبُ ؿٌگ دس هَؽ (.>01/0p)دّذ 

داس هيضاى آلجَهيي ػنشم   ؿذُ ثب دٍص کن فبقذ اثش هعٌي

ًؼجت ثِ گنشٍُ هؼنوَم ؿنذُ ثنب اػنتبت ػنشة ثنَد        

(05/0p>)،     اهننب دس گننشٍُ ّننبي تيوننبس ؿننذُ ثننب دٍص

ًؼنجت ثنِ گنشٍُ     داس هعٌني هتَػي ٍ صيبد داساي اثنش  

 (.1خذٍل )(>01/0P)هؼوَم ؿذُ ثَدًذ 

 ُ گينشي پنشٍتئيي کن  دس     ًتبيح حبك  اص اًنذاص

ّبي تحت هٌبلعِ ًـبى داد کِ اػتبت  ػشم خَى هَؽ

 يهداس دس هقنذاس ػنٌح ػنش    کبّؾ هعٌيػشة هَخت 



ٍ ّوكبساى آصادُ حؼيٌي  
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ّبي هؼوَم ؿذُ ثنب ػنشة داسد     پشٍتئيي ک  دس هَؽ 

(001/0p<،) کِ تيوبس ثب علبسُ ؿٌگ ثنب دٍص   دس حبلي

ّنبي هنَسد ً نش     کن ًتَاًؼت پشٍتئيي ک  سا دس هَؽ

داسي ًؼنجت   ثبال ثجشد ٍ دس ايي گشٍُ ًيض تفنبٍت هعٌني  

تيوبس ثب دٍص  (.>001/0p)ثِ گشٍُ کٌتشل ًـبى دادُ ؿذ

ثبال ثنشد اهنب    يوهتَػي علبسُ ؿٌگ پشٍتئيي ک  سا ک

ذُ ين دگشٍُ کٌتنشل   ِداس ًؼجت ث ّوچٌبى اختالف هعٌي

. دس تيوبس ثب دٍص ثبالي علبسُ ؿٌگ پنشٍتئيي کن    ؿذ

کنِ   ًنَسي ِ ثِ هيضاى قبث  تَخْي افضايؾ ًـبى داد ث

پشٍتئيي ک  دس ػنشم هنَؽ     يهاختالفي ثيي ػٌح ػش

ؿننذُ ًؼننجت ثننِ گننشٍُ کٌتننشل ٍخننَد    ّننبي تيوننبس  

 .(1خذٍل )ًذاؿت

ّبي هنَسد   خَى هَؽ (MDA)هبلَى دي آلذّيذ

آصهبيؾ دس ايي هٌبلع ًيض ثيبًگش ايي هَهَع ثنَد کنِ   

اػتبت ػنشة ثنِ ؿنذت هَخنت تخشينت ثبفنت کجنذ ٍ        

کنِ   ّبي آى ؿذُ ثِ ًحَي ّبي غـبء ّپبتَػيت چشثي

 ّبي دسيبفنت  آلذّيذ خَى هَؽ هبلَى دي يهػٌح ػش

کٌٌذُ اػتبت ػشة ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتنشل ثنب اخنتالف    

( ًؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل افنضايؾ    >001/0pداسي) هعٌي

دّذ. ّوبًٌذ ًتبيح حبك  اص پشٍتئيي ک  ػشم  يهًـبى 

هَؽ ّب، هبلَى دي آلذّيذ دس خَى گشٍُ تيونبس ؿنذُ   

ثب دٍص کن هبًٌذ گشٍُ هؼوَم ؿنذُ ثنب اػنتبت ػنشة     

داس  خننتالف هعٌنني ًؼننجت ثننِ گننشٍُ کٌتننشل داساي ا   

اهب دٍص هتَػي علبسُ تَاًؼنت   ،(>001/0pثبؿذ) يه

ايني هنبدُ سا     يهاثش قبث  تَخْي گزاؿتِ ٍ ػنٌح ػنش  

ي ًؼنجت ثنِ   داس هعٌني يي ثيبٍسد. ّش چٌنذ اخنتالف   يپب

گشٍُ تيونبس ؿنذُ ثنب    دس (. >05/0Pگشٍُ کٌتشل داؿت)

هبلَى دي آلذّيذ ػشم سا ثِ ٍ دٍص صيبد علبسُ ؿٌگ 

ي دس خَى هَؽ ّبي تيونبس ؿنذُ کنبّؾ    هيضا ى صيبد

کنِ ًؼنجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل فبقنذ اثنش         ًنَسي ِ داد. ث

داس ؿذ. اػتفبدُ اص علبسُ ؿٌگ ثب دٍص هتَػني   هعٌي

هنبلَى   يهّبي ػبلن ًيض فبقذ اثش دس ػٌح ػش دس هَؽ

 (.1ثَد)خذٍلدي آلذّيذ خَى هَؽ ّب 

سٍثننيي تننبم ٍ ثيليننشٍثيي   دس خلننَف ثيلنني 

دػت آهذُ حبکي اص آى ثَد کنِ  ِ ثهؼتقين ػشم، ًتبيح 

ّش   يهداس ػٌح ػش اػتبت ػشة هَخت افضايؾ هعٌي

ّبي هؼنوَم ؿنذُ ثنب     دس خَى هَؽ ّب دٍ ايي تشکيت

(. >01/0pاػتبت ػشة ًؼنجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل ثنَد)     

تيوبس ثب علنبسُ ؿنٌگ ثنب دٍص کنن تنأثيش چٌنذاًي دس       

کبّؾ ثيليشٍثيي تبم ٍ هؼتقين ًؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل   

کننِ دٍص هتَػنني ٍ صيننبد  (، دس حننبلي>01/0pت)ًذاؿنن

ِ  ِ علبسُ ؿٌگ تَاًؼت ث اي ػنٌح   ًَس قبثن  هالح ن

ّبي تيونبس   ّب سا دس خَى هَؽ ّش دٍ ثيلشٍثيي  يهػش

کِ ًؼجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل     ؿذُ کبّؾ دّذ. ثِ ًَسي

داسي ثنَد. علنبسُ    ايي ٍهنعيت فبقنذ اخنتالف هعٌني    

ثنش  ّنبي ػنبلن فبقنذ ا    ؿٌگ ثب دٍص هتَػني دس هنَؽ  

ثيلينشٍثيي تنبم ٍ هؼنتقين      يهداسي دس ػٌح ػش هعٌي

 (.1خذٍل)خَى ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثَد

                                        ّنننننبي ثنننننبفتي تْينننننِ ؿنننننذُ   ًوًَنننننِ

                                       هيكشٍػننننننننكَح ًننننننننَسي ثننننننننِ ٍػننننننننيلِ

(ZEISS, Axioskop 2, mot/plus, Germany) گٌوننبيي ثننب ثضس

ثنبفتي ًـنبى داد دس    يّنب ِ هٌبلعِ ؿذًذ. هٌبلعن  400×

 ّنبي کجنذي کنبهالً   ثبفنت کجنذ ػنلَل    ،ّبي کٌتشلگشٍُ

ّنبي ػنلَلي ثنِ ًنَس هنٌ ن دس      ًجيعي ثنَدُ ًٌٍنبة  



 .Error! AutoText entry not defined دس کجذ هَؽ كحشايي ًش اثش علبسُ ثشگ گيبُ ؿٌگ 

(120)ؿوبسُ پي دس پي1396ن فشٍسديي ٍ اسديجْـت 1ؿوبسُ ن22هدلِ اسهغبى داًؾ ن دٍسُ   935 

چٌنيي ّنيچ    اًذ. ّناًشاف ػيبّشگ هشکضي قشاس گشفتِ

 خنَسد ّنبي کجنذي ثنِ چـنن ًوني     ًكشٍصي دس ػنلَل 

بى داد کننِ دس گننشٍُ (. ًتننبيح اينني هٌبلعننِ ًـنن1)ؿننك 

 ػنجت آػنيت حنبد کجنذي      ،کٌٌذُ اػتبت ػنشة دسيبفت

ّنبي  ّب)ػلَلؿَد کِ ثب ًكشٍص گؼتشدُ ّپبتَػيتهي

ّبي ػنلَلي کجنذي ٍ   کجذي(، ثِ ّن سيختگي ً ن ًٌبة

داسثؼننت ػننلَلي ٍ استـننبح تعننذاد قبثنن  تننَخْي اص   

ّنب  ّب ٍ ًَتشٍفين  ّبي التْبثي اص خولِ لٌفَػيتػلَل

(. دس گشٍُ 2سيذ هشکضي ّوشاُ اػت)ؿك  دس اًشاف ٍ

گشم ثش کيلنَگشم علنبسُ   هيلي 200تيوبس ؿذُ ثب دٍص 

ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگ، ًبحينِ ًكنشٍصُ تغيينشات قبثن      

ّنبي  اي پيذا ًكشدُ ثَد ٍ فقني استـنبح ػنلَل    هالح ِ

التْبثي دس اًشاف ػيبّشگ هشکضي تب حنذٍدي کنبّؾ   

گنشم ثنش   هيلني  400يبفت. دس گشٍُ تيوبس ؿنذُ ثنب دٍص   

کيلَگشم علبسُ ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگ، ًبحيِ ًكشٍصُ 

تننش ؿننذُ ٍ استـننبح ثننِ هيننضاى قبثنن  تننَخْي کَچننک

ّننبي التْننبثي دس اًننشاف ػننيبّشگ هشکننضي تننب  ػننلَل

(. دس گنشٍُ تيونبس   3حذٍدي کنبّؾ يبفتنِ اػت)ؿنك     

گننشم ثننش کيلننَگشم علننبسُ  هيلنني 800ؿننذُ ثننب دٍص 

فت کجذ ثؼنيبس ثيـنتش   ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگ، تشهين ثب

ّنبي  ثبؿنذ، ًكنشٍص ٍ استـنبح ػنلَل    اص دٍص پبئيي هي

التْبثي ثِ هيضاى ثؼيبس چـوگيشي کبّؾ يبفتِ اػت ٍ 

 (. 4هـبثِ گشٍُ کٌتشل ؿذُ اػت)ؿك   تقشيجبً

 

 

 

 
بًگش يث يداس هعٌيؾ يشة هَخت افضاػ هَسد آصهَى.  يّبٌَتشاًؼفشاص دس گشٍُين آػپبستبت آهيحبك  اص ػٌدؾ آًض يّبؼِ دادُي: هقب1ًوَداس 

 ين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثباليآًض يهوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ، کبّؾ ػٌح ػشيت يگشٍُ ّب يهن ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ. توبيي آًضيا يداسيهعٌ

 ؿذ. يداس هعٌيعلبسُ 
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-يبًگش هعٌيث يداس هعٌيؾ يػشة هَخت افضاهَسد آصهَى.  يبٌَّتشاًؼفشاص دس گشٍُيي آهين آالًيحبك  اص ػٌدؾ آًض يّبؼِ دادُي: هقب2ًوَداس 

علبسُ  ين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثباليآًض يهوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ، کبّؾ ػٌح ػشيت يگشٍُ ّب يهن ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ. توبيي آًضيا يداس

 ؿذ. يداس هعٌي

 

 

 يداسيبًگش هعٌيث يداس هعٌيؾ يػشة هَخت افضاهَسد آصهَى.  يّبدس گشٍُ ي فؼفبتبصين آلكبليحبك  اص ػٌدؾ آًض يّبؼِ دادُي: هقب3ًوَداس 

علبسُ  ين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثباليآًض يهوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ، کبّؾ ػٌح ػشيت يگشٍُ ّب يهن ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ. توبيي آًضيا

 ؿذ. يداس هعٌي
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 ين دس هَؽ ّبيي هؼتقيشٍثيليي تبم ٍ ثيشٍثيليذ ػشم، ثيآلذّ يي ک ، هبلَى ديپشٍتئي، يضاى آلجَهيح حبك  اص هيًتب يؼِ ايهقب يثشسػ : 1خذٍل

 هَسد هٌبلعِ.

 ي ػشميآلجَه گشٍُ ّب

 ليتش( )گشم دس دػي

 ي ک يپشٍتئ

 ليتش( )گشم دس دػي

 ذيآلذّ يهبلَى د

 )هيكشهَل دس ليتش( 

 ي تبميشٍثيليث

 ليتش( )هيلي گشم دس دػي 

 نيي هؼتقيشٍثيليث

 ليتش( گشم دس دػي)هيلي 

 02/0 ± 007/0 22/0 ± 04/0 4/12± 78/1 21/6 ± 18/1 16/3 ± 43/0 کٌتشل

 06/0 ± 01/0 ** 37/0± 02/0 ** 5/37± 21/3*** 37/3± 45/1*** 10/2 ± 21/0** ػشة

 05/0 ± 001/0* 30/0 ± 03/0 ** 7/30± 14/3*** 42/3 ± 3/1*** 35/2± 7/0** ػشة + دٍص کن علبسُ

 3/0 ± 002/0 24/0 ± 05/0 3/16 ± 30/4 27/4 ± 7/1* 79/2 ±4/0* دٍص هتَػي علبسُػشة + 

 02/0± 001/0 21/0 ± 01/0 5/14 ± 34/2 14/6 ± 20/1 25/3 ± 6/0 بد علبسُيػشة + دٍص ص

 02/0 ± 001/0 23/0 ± 01/0 4/13 ± 1/2 47/6 ± 44/1 22/3 ± 52/0 علبسُ ثب دٍص هتَػي

تحت  يه گروه هايب  >001/0pاوگر يوما ***و  >01/0pاوگر  يوما **،  >00/0pاوگريوما *ه شده و ياراار يمع رافاوح ±هيوگايم داده ها به صورت
 باشد.  يمآزمون 

 

گ بّشيّب ثِ ًَس هٌ ن دس اًشاف ػلَثَل يػلَل يّبّب( ٍ ًٌبةتي)ّپبتَػ يکجذ يّبػلَلِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ کٌتشل. يتْ ي: هقٌع ثبفت1ؿك  

 ي.يائَص-ييليّوبتَکؼ يضيٍ سًگ آه 400× ييثضسگٌوب .خَسد يثِ چـن ًو يچ ًكشٍصيقشاس گشفتِ ٍ ّ کان(ي)پ يهشکض
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-ًٌبة يختگي، ثِ ّن س(ديکان سفيپ) ّبتيًكشٍص ٍ ٍاکَئ  داس ؿذى ّپبتَػبفت کٌٌذُ اػتبت ػشة. يِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ دسيتْ ي: هقٌع ثبفت2ؿك  

 ييائَص-ييليّوبتَکؼ يضيٍ سًگ آه 400× ييدّذ. ثضسگٌوبيسا ًـبى ه ػجض( کانيپ) يبّشگ هشکضيٍ التْبة دس اًشاف ػ يکجذ يػلَل يّب

 

 
ّب ثٌَس قبث  تي. ًكشٍص ّپبتَػؿٌگ يذسٍالكليلَگشم علبسُ ّيگشم ثش کيليه 400وبس ؿذُ ثب دٍص يِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ تيتْ ي: هقٌع ثبفت3ؿك  

-ييليّوبتَکؼ يضيٍ سًگ آه 400× ييبفتِ اػت. ثضسگٌوبيکبّؾ  يذ هشکضيدس اًشاف ٍس يالتْبث يّبتِ اػت. استـبح ػلَلبفيکبّؾ  يهالح ِ ا

 ي.يائَص
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-ًكشٍص ثِ ًَس قبث  هالح ِبُ ؿٌگ. يگ يذسٍالكليلَگشم علبسُ ّيگشم ثش کيليه 800وبس ؿذُ ثب دٍص يِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ تيتْ ي: هقٌع ثبفت4ؿك  

ٍ سًگ  400× ييؿذُ اػت. ثضسگٌوب يهدذدا ثبصػبص ياًذ ٍ داسثؼت ػلَلثِ كَست هٌ ن دسآهذُ يکجذ يػلَل يّببفتِ اػت. ًٌبةي کبّؾ يا

 ي.يائَص-ييليّوبتَکؼ يضيآه

  بحث

 ييايميبافت کبد در اثر مواجه شدن با مواد ش  

گ  ردد.  يالته  ام م  ب رس  ان موج  ب وک  روز و يآس  

ب رسان ب ه  يسرم از جمله مواد آس يحاو هاي بيترک

ّنذف اص ايني هٌبلعنِ     گردود. يمحسوم م يبافت کبد

ثنش سفنع      علنبسُ ّينذسٍاتبًَلي ؿنٌگ   ثشسػي اثنشات  

تغيينشات غل نت    ػنشة دس اػتبت هؼوَهيت ًبؿي اص 

 . ثَدكحشايي ًش   ّبي کجذي  هَؽ ثشخي اص آًضين

ق حبهنش ًـنبى   ين تحق دػت آهنذُ اص ِ ح ثيًتب

بُ ؿنٌگ ثنِ   ين گ يذسٍالكليوبس ثبعلبسُ ّيتدّذ کِ  يه

ػنٌح   ثش يشات قبث  تَخْييّفتِ هَخت تغچْبس هذت 

اثنش   يهتعنذد  يّنب ِ هٌبلعن  .گنشدد  يهن  يکجذ يّب نيآًض

ٍ  ثبفت ثش يذيفالًٍٍَث ٍ يذاًياکؼ يآًت يّب تيتشک  ّنب 

 يظُ کجنذ هنَسد ثشسػن   ين هختلف ثذى ثِ ٍ يّب دػتگبُ

 يّنب  ثش ثبفنت  ّب تيي تشکياثشات گًَبگَى ا ٍ ادُقشاس د

ُ  هختلف ذّب ين ّنب ٍفالًٍٍَئ  فٌنَل  اػنت.  هـبّذُ ؿنذ

ت يننفعبل يّؼننتٌذ کننِ داسا  يوننهْ يبّيننگ يّننب تيننتشک

َى يذاػن يتَاًٌنذ اکؼ  يه يعٌيثبؿٌذ.  يه يذاًياکؼ يآًت

 يشيب اص ٍقنَع آى خلنَگ  ين ش اًذاختنِ  يخأذّب سا ثِ تيپيل

 هْنن سا  يبّين گ ّنب  تيي تشکيا هحققبى ٍخَد(. 16کٌٌذ)

ثننِ اثجننبت   Tragopogonبُ يننهختلننف گ يّننب دس گًَننِ

 (.17اًذ) سػبًذُ

ذ يننض القننبگش تَلينني ًيفلننضات ػننٌگ  ياص ًشفنن

َ يذاتيآصاد ٍ هتعبقننت آى اػننتشع اکؼنن يّننب كننبليساد

  هنشگ  ين ي داليتش يي ٍ اكلياص هْوتش يكيّؼتٌذ کِ 

(. عنالٍُ ثنش اػنتشع    19ٍ18اػنت)  يکجنذ  يّنب  ػلَل

دس کجننذ  يق احتوننبليننَ، ػننشة اص ػننِ ًش يذاتياکؼنن

فلض ػنشة   يون ػياثش هؼتقکٌذ: اٍل  يت القب هيهؼوَه
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بل ياًنذٍتل  يّنب  کِ هٌدش ثِ كذهِ ػنلَل  يوؼكيب اي ٍ

اص  يًبؿ يت التْبثيٌذ هشثَى ثِ آػيآدٍم، فش ؿَد. يه

ّب کنِ ًقنؾ     يًفَر ًَتشٍف کَپفش ٍ يّب ت ػلَليفعبل

 ػننَم .(21ٍ20)داسًننذالتْننبة  يدس ٍاػننٌِ گننش يوننهْ

ِ   يفشآ ٍ  يساّْنب  اص ٌذ هشتجي ثب اخنتالل ػنشة کن  ًقن  

ٍ  ن،يکلؼن  ؛ ين اص قج  يون عٌبكش هْ يؼتياًتقبل ص  هنغ 

ت ػشة ثنِ ًنَس عونذُ    يػو .(22)ؿَد ياًدبم ه يسٍ

 ّنب  ػنلَل   يون يآًض يّنب  ؼتنيش آى ثش ػيثأهشثَى ثِ ت

اص  ؿنَد.  يهن  ييبيويَؿن ياػت کِ هٌدش ثِ اخنتالالت ث 

آػننپبستبت  يّننب نيتننَاى ثننِ آًننض   يهننًْننب آخولننِ 

 ALT ٌَتشاًؼنننفشاصيي آهي، آالًنننASTٌَتشاًؼنننفشاص يهآ

دس هٌبلعننِ  .(23)اؿننبسُ کننشد ALPي فؼننفبتبص يلكننبلآٍ

دس دٍص  يذًيدس آة آؿنبه ض اػتبت ػشة يتدَ حبهش

داس دس  يؾ هعٌن يهٌدش ثِ افنضا  ،ونيليقسمت در م 500

ِ  AST,ALT,ALP يکجنذ  يّنب  نيػٌح آًض  يّنب  دس ًوًَن

سػنذ   يهن ثِ ً نش   .ؼِ ثب گشٍُ کٌتشل ؿذيػشم دس هقب

 يکجنذ  يّنب  ػنلَل  غـنبء  يشيػشة ثب اثش ثش ًفَر پنز 

 دّذ.  يش هييسا تغ ّب نيآًض يهغل ت ػش

َ  ُ ؿنذ، ًـنبى داد  يا دس هٌبلعِ ض اػنتبت  يتدن

 گشم يليه  50ٍ 25، 10دٍص) ٍ ثبسٍص 15هذت  دس ػشة

ًؼنجت ثنِ گنشٍُ     AST ٍALTيّنب  نيآًنض  (لَگشميثش ک

کنِ   يدٌّذ دس حبل يًـبى ًو يداس يکٌتشل اختالف هعٌ

 يداس يًؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل کنبّؾ هعٌن     ALPن يآًض

ق هْنبس  ين اص ًش احتونبالً  ALPًـبى داد. اثش ػنشة ثنش   

Naن يت آًنض ين فعبل
+
-k 

+ 
ATPase    يشيٍ کنبّؾ ًفنَر پنز 

اتلنبل  (. 24د)گنشد   يهن  ALPغـبءػلَل ثبعث کنبّؾ  

ت يّنب ػنجت آػن    تيتَػآصاد ثِ غـبء ّپب يّب كبليساد

 يّنب  نيت آًنض ين دنِ فعبل يًكشٍص آى ؿذُ دس ًت ٍ ءغـب

 يي حبلنت ػنجت آصادػنبص   ين ٍ ا بثنذ ي يؾ هيافضا يکجذ

 يتَصٍل ػلَليدسٍى ػ يعيکِ دس حبلت ًج ييّب نيآًض

ِ ح ثن يًتنب ًجنق   .(25)ؿنًَذ  يبى خَى هن يّؼتٌذ ثِ خش

بُ ين ونبس ثنب علنبسُ گ   يِ حبهنش ت دػت آهذُ اص هٌبلع

 شات قبثن  تَخنِ ثنش   يين تغػنجت   ّفتِ  4ثِ هذت ؿٌگ 

 کبّؾ گشدد ٍ يه AST,ALT,ALP يکجذ يّب نيػٌح آًض

ؾ هقنذاس دٍص علنبسُ   يّب ثب افضا نيت آًضيفعبل ػٌح ٍ

کِ ثش ػنٌح   يقيدس تحق. بثذي يؾ هيبُ هَسد ً شافضايگ

 50بفتٌذ کِ يكَست گشفت هحققبى دس يکجذ يّب نيآًض

ي يهننبس يليبُ ػننيننلننَگشم علننبسُ گيگننشم ثننش ک يلننيه

ثِ  يشيخلَگ يکجذ يّب نيؾ ػٌح آًضيتَاًذ اص افضا يه

 يّنب  تين ي اهنش ثنِ علنت ٍخنَد تشک    ين عو  آٍسد کنِ ا 

ش يين تغ(. 26بُ ثنَدُ اػنت)  ين هَخَد دس گ يذيفالًٍٍَئ

کنبهالً   ييبيويدس حونَس ػنوَم ؿن    يکجذ يّب تيفعبل

شات اخنتالل دس  يين ي تغين ؿٌبختِ ؿذُ اػت. اص خولنِ ا 

  ًكنشٍص ٍ  ين ثنِ دل  ت ّنب يتَػّپب يػبص ييسًٍذ پشٍتئ

ّب ًـبى  يثبؿذ. دس اغلت ثشسػ يه  يت ثبفت کجذيتخش

ضاى ػنٌح  ين ثنش ه  ييبيويدادُ ؿذُ اػت کِ ػنوَم ؿن  

ي ک  ػشم اثش گزاس ثَدُ ٍ ثنِ  يي ٍ پشٍتئيآلجَه يهػش

سا کنبّؾ   يي دٍ پبساهتش خًَيا يا ًؼجت قبث  هالح ِ

ي يبسويي هٌبلعِ ًـبى دادُ ؿنذ کنِ ػنل   يدس ا دادُ اًذ.

دس هقبثن  عَاهن     يقبدس اػت کِ هحبف ت ثبفنت کجنذ  

 يجن يي تشکيوبسيكَست دّنذ. ػنل   يثِ ًَس هَثش يوػ

ؿنَد ٍ   يهن ِ يتْ (.Silybum marianum L)بُ ياػت کِ اص گ

دس  ( . 27ثش ثبفت کجنذ داسد)  يقَ يذاًياکؼ ياثشات آًت

ض هـبّذ ؿذ کنِ اػنتبت ػنشة ػنٌح     يش ًيهٌبلعِ اخ
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هؼنوَم   يّب ي ک  سا دس هَؽيي ٍ پشٍتئيآلجَه يهػش

 يکبّؾ داد. علنبسُ ؿنٌگ تَاًؼنت ثنب اثنش هحنبف ت      

ثكبّذ ٍ هنبًع کنبّؾ سًٍنذ     يجيي سًٍذ تخشيخَى اص ا

ًـبى دادُ ؿنذ   يدس پظٍّـکجذ ؿَد.  يي ػبصيپشٍتئ

ؾ يذ افنضا يَاػنتبه يش تين ػوَم ً  يکِ اػتفبدُ اص ثشخ

ذ کنِ  ين آ يهن ّب ثِ ٍخَد  تيَى ّپبتَػيذاػيسًٍذ اکؼ

ذ خنَى ٍ  ين آلذّ يؾ ػنٌح هنبلَى د  يآى افنضا  حبك 

ي پنظٍّؾ ثنب   ين ح اي( . ًتنب 28خَاّنذ ؿنذ)    يثبفت کجذ

هب ّنن   ثِ ٍػيلِح حبك  اص هٌبلعِ كَست گشفتِ يًتب

 ياص چٌذ هحلنَل  يكيذ يآلذّ يثبؿذ.  هبلَى د يهػَ 

چنشة   يذّبياػت کِ عوَهبً دس اثش ؿكؼتِ ؿنذى اػن  

ِ ش اؿجبع يغ کٌٌنذُ آصاد  ذ ياکؼن  يّنب  كنبل يساد ثِ ٍػنيل

آى  يّنب  تين سػذ کنِ ػنشة ٍ تشک   يهؿَد. ثِ ً ش  يه

ب ين ن ثنش ثبفنت کجنذ    يش اػتبت ػنشة ثنب اثنش هؼنتق    يً 

آصاد  يّننب كننبليساد يدس سًٍننذ آصاد ػننبص يشگننزاسيتأث

ذ ػشم خنَى  يآلذّ يؾ هبلَديذ کٌٌذُ هَخت افضاياکؼ

 يؿنَد کنِ علنبسُ ؿنٌگ داسا     يهؿذُ ثبؿذ. تلَس 

ثش تَاًؼتِ ثبؿنذ  ؤه يّب ىذاياکؼ يآًت يجبت حبٍيتشک

اػتبت ػشة ثكبّنذ.   يواص اثشات ػ يشيًَس چـوگِ ث

 يذسٍالكليًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ علبسُ ّ ّبِ هٌبلع

Trogopogon pretansis ّب ٍ ثنب   فٌَل يپل يذاًياکؼ ياثشآًت ثب

آصاد ٍ اثنننش  يّنننب كنننبليساد يػنننبص يخنننزة ٍ خٌثننن

 يساكننبل آصاد دايؼننتن ساديذّب دس هْننبس ػيننفالًٍٍَئ

 يننيصدا ٍ ػننن ي، هحبف نت کجننذ ياثنشات  هننذ تَهننَس 

اثش هثجت  احتوبالً سػذ يثِ ً ش ه ييثٌبثشا (.29ثبؿذ) يه

 يذين فالًٍٍَئ ک ٍين فٌَل يّنب  تين ثب تشک ؿٌگ علبسُ

ق ين ي تحقين ّنش چٌنذ دس ا   هشتجي ثبؿنذ. آى هَخَد دس 

  يهتالؽ ؿذ تب اثشات ػنشة سا ثنش کجنذ ٍ ػنٌح ػنش     

شد اهننب اص يننقنشاس گ  يهننَسد ثشسػنن يکجنذ  ين ّننبيآًنض 

دس خلنَف اداهنِ دادى    يکِ هـكالت هتعذد ييآًدب

 يّننب ٌننِيّننب ٍ ثننبال ثننَدى ّض  هننذت صهننبى آصهننَى 

دس خلنَف   ّنب  ؾيٍ عنذم اًدنبم آصهنب    يـگبّيآصهب

، تنَسؽ سا ثنب   يٍ َّسهًَ يهش عَاه  ػشيػب يثشسػ

گنشدد کنِ دس    يهن ـنٌْبد  يلنزا پ  ،ّوشاُ ًونَد  يهـكالت

ق هنَاسد فنَم هنذً ش    يقي تحيهشتجي ثب ا يّب يثشسػ

 حبك  گشدد.  يح ثْتش ٍ کبهلتشيقشاس گشفتِ تب ًتب

 

 يشيگ يدًِت 

ُ يح ايًتب ي پظٍّؾ ًـبى دادُ اػت کِ علنبس

شات ييننثننش تغتَاًننذ  يؿننٌگ هنن بُ يننگ يذسٍالكليننّ ي

ػجت کبّؾ اثش ثش ثبؿذ ٍ ؤه يؿبخق کجذ يّب نيآًض

  ة ثش کجذ گشدد.ػش ػَء

 

 تـكشش ٍ يتقذ

اسؿنذ   يبى ًبهِ کبسؿٌبػن يپبي هقبلِ حبك  يا

داًـنگبُ آصاد ٍاحنذ    دس يخبًَس يَلَطيضيدس سؿتِ ف

اًدنبم ؿنذُ   آى ٍاحنذ   يت هنبل ين کِ ثب حوب ،ّوذاى ثَد

ي يا يکِ هبسادس اخشا يِ کؼبًيلِ اص کليي ٍػيثذ. اػت

 ؿَد. يه يًوَدًذ قذسداً يبسيح ًش
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ABSTRACT 
 

Background & aim: Some  natural  and synthetic compounds have antioxidant properties which 
protect the liver tissue against  toxins  such as lead. they also plays an important role in reducing 
the harmful effects of heavy metals and pesticides. The aim of this experimental study is to 
investigate the protective effects of Tragopogon pratensis leaves extract (TPE) in male rats.   

 
Methods: In this study 36 male Wistar rats weighing 220±250g  were randomly divided into six 
groups: control group, toxicant group received 0.5g/L lead acetate in tap water, treatment groups 
(1,2 and 3: received 0.5gr/L lead acetate in tap water and 200,400,800 mg/kg TPE ) respectively. 
positive control received 400mg/kg TPE gavaged . At the end of examination the blood samples 
were collected and liver enzymes, total protein, albumin, MDA, total bilirubin and direct bilirubin 
were analyzed. The data were analyzed by SPSS software and one-way ANOVA and Tukey´s test. 

 
Results: Serum levels of liver enzymes (AST, ALT, ALP) increased significantly in the acetate 
group compared with the control group (P<0.001).The serum levels of albumin and total proteins 
were reduced and MDA was increased significantly compared with control group (P<0.001). The 
serum levels of liver enzymes were reduced significantly in treatment groups compared with 
toxicant group (P≤0.001).  
 
Conclusion: The effective ingredients in Tragopogon pratensis extract  are probably due to the 
presence of antioxidant compounds reduce the production of released radicals which can stabilize 
the membrane of the hepatocyte membrane and reduce the release of liver enzymes in the blood. 
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