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اسهغبى داًؾ ،هدلِ علوي پظٍّـي داًـگبُ علَم پضؿكي يبػَج
دٍسُ  ،22ؿوبسُ ،1فشٍسديي ٍ اسديجْـت (1396ؿوبسُ پي دس پي)120

اثشحفبظتي علبسُ ّيذسٍاتبًَلي ثشگ گيبُ ؿٌگ
) (Tragopogon Pratensis L.دس کجذ هَؽ كحشايي ًش
دسيبفت کٌٌذُ اػتبت ػشة
آصادُ حؼيٌي 1حؼيي ٍصيٌيً ،*2بكش هيشاصي

3

1گشٍُ صيؼت ؿٌبػي ،داًـگبُ آصاداػالهيٍ ،احذّوذاىّ ،وذاى ،ايشاى 2،گشٍُ پشػتبسي ،داًـگبُ آصاداػالهيٍ ،احذّوذاىّ ،وذاى ،ايشاى  3،گشٍُ
صيؼتؿٌبػي ،داًـگبُ ثَعليػيٌبّ ،وذاى ،ايشاى
تبسيخ ٍكَل1395/9/9 :

تبسيخ پزيشؽ1396/2/9 :

چکيده
زمينو و ىدد :ثشخي اص تشکيتّبي ًجيعي ٍ ػٌتتيک داساي خَاف آًتياکؼيذاًي هيثبؿنٌذ کنِ دس هحبف نت اص کجنذ ٍ ّننچٌنيي دس
کبّؾ اثشات صيبًجبس ػوَم ٍ فلضات ػٌگيي اص خولِ ػشة ًقؾ هْويايفب هيکٌٌذ .هٌبلعِ حبهش ثب ّذف ثشسػي اثش حفبظتي علنبسُ
ّيذسٍاتبًَلي گيبُ ؿٌگ) )Tragopogon pratensis L.دس هَؽ كحشايي ًش ثَد.
سٍؽ ثشسػي :دس ايي هٌبلعِ تدشثي اص  36ػش هَؽ كحشايي ًش دس  6گشٍُ  6ػشي اػتفبدُ ؿذ .گشٍُّب ؿنبه ؛ کٌتنشل ،هلنشف
کٌٌذُ ػشة سٍصاًِ 0/5گشم دس ليتش ثِ هذت ّ 4فتِ ثِ كَست خَساکي ٍ هحلَل دس آة ،گشٍُّبي تدشثني  5 ٍ 4 ، 3هلنشف ػنشة
تحت تيوبس ثب علبسُ گيبُ ؿٌگ سٍصاًِ ثب دٍص کن 200هيليگشم ثش کيلَگشم ،دٍص هتَػي  400هيليگشم ثش کيلَگشم ٍ دٍص صينبد 800
هيليگشم ثش کيلَگشم ثِ كَست گبٍاطٍ ثِ هذت ّ 4فتِ دسيبفت کشدًذ ٍ گشٍُ کٌتشل هثجت دسيبفت علبسُ گيبُ ؿٌگ ثِ تٌْبيي (دٍص
 400هيليگشم ثش کيلَگشم) گبٍاط ؿذ .دس پبيبى آصهبيؾ اص هَؽّب خَىگيشي ثِ عو آهذ ٍ آًضينّبي کجذي  ،پشٍتئيي ک  ،آلجنَهيي ،
ثيليسٍثيي ٍ هبًَل ديآلذّيذ اًذاصُگيشي ؿذًذ .دادُّبي خوعآٍسي ؿذُ ثِ ٍػيلِ آصهَى آهبسي آًبليض آًَا ٍ تؼت تَکي تدضيِ ٍ
تحلي ؿذًذ.
يبفتِ ّب :ػٌَح ػشهي آًضينّبي کجذي( )AST,ALT,ALPدس گشٍُ دسيبفنت کٌٌنذُ اػنتبت ػنشة دس هقبيؼنِ ثنب گنشٍُ کٌتنشل افنضايؾ
هعٌيداسي پيذا کشد(ّ .)p<0/001نچٌيي آلجَهيي ػشم  ،پشٍتئيي ک ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل کبّؾ هعٌيداس ٍ  MDAافنضايؾ هعٌنيداس
ًـبى داد .دس گشٍُّبي تيوبس ثب علبسُ ؿٌگ آًضينّبي کجذي ثنِ كنَست هعٌنيداسي کنبّؾ ًـنبى(ّ .)p<0/001ننچٌنيي افنضايؾ
هعٌيداسي ًيض دس ػٌح ػشهيآلجَهيي ٍ پشٍتئيي ک ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ هـبّذُ ؿذ.
ثحث :هَاد هؤثش هَخَد دس گيبُ ؿٌگ احتوبالً ثِ دلي داسا ثَدى تشکيتّبي آًتياکؼيذاًي هَخت کبّؾ تَليذ ساديكبلّبي آصاد ؿذُ
ٍ ػجت تثجيت غـبء ػلَلّبي کجذي ٍ کبّؾ آصادػبصي آًضينّبي کجذي دس خَى هيگشدد.
ٍاطُّبي کليذي :اػتبت ػشة ،آًضيوْبي کجذي ،ؿٌگ  ،هَؽ كحشايي
*ًَيؼٌذُ هؼئَل :حؼيي ٍصيٌيّ ،وذاى ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ّوذاى ،داًـكذُ پشػتبسي ،گشٍُ پشػتبسي
Email: hossein_ Vazini@yahoo.com
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هتٌَعي اػنت .ايني اًنذامً ،قنؾ هحنَسي دس تغزينِ ٍ

مقدمو
اػننتفبدُ اص هننَاد ؿ نيويبيي حننبٍي ػننشة دس

هتبثَليؼننن ٍيتننبهييّننب داسد .کجننذ هؼننؤٍل ػننٌتض

كٌعت ،ػجت آلَدگي هحيي صيؼت ؿذُ کنِ ايني اهنش

پشٍتئييّبي حيبتي هث آلجَهيي ،فبکتَسّبي اًعقنبدي،

هَخت ثِ خٌش افتبدى حيبت اًؼبى ٍ ػبيش هَخَدات

آپَپشٍتئييّب ٍ غيشُ اػت ٍ ًقنؾ هْوني دس عولكنشد

صًذُ هيگشدد( .)1ػوي ثَدى ػشة ثش سٍي ثبفتّبيي

ػيؼتن ايوٌي ثِ ٍاػٌِ داؿتي ػلَلّبي هبکشٍفبطي

هبًٌذ ػيؼتن خَىػنبص ،ػيؼنتن ايوٌني ،کلينِ ،کجنذ ٍ

ٍ کَپفش ايفب هيکٌذ( .)5يكني اص هْننتنشيي اعونبل کجنذ

ػيؼتن علجي تأثيش چٌنذ گبًنِ داسد .ػنشة اص ًشينق

عالٍُ ثنش ػنَخت ٍ ػنبص هنَاد هختلنف ،ػننصدايني

دػتگبُ گَاسؽ ،ػيؼتن تٌفؼي ٍ پَػنت ٍاسد خنَى

گضًَثيَتيکّب ،هَاد آلَدُ کٌٌذُ هحيٌني ٍ داسٍّنبي

ؿذُ ٍ ػپغ دس خَى  99دسكذ آى ثب اسيتشٍػيتّنب

ؿيويبيي اػنت( .)6ٍ7ؿنبخق ثنبليٌي آػنيت دينذگي

پيًَذ يبفتِ ٍ تٌْب1دسكذ دس پالػنوب خْنت اًتقنبل ثنِ

کجذي اًدبم آصهنبيؾ ّنبي عولكنشد کجنذي اػنت ،ايني

ػبيش اًذامّب ثبقي هيهبًذ( .)2ػشة خزة ؿذُ چنِ اص

آصهبيؾ ّب ؿنبه ؛ تعينيي ػنٌَح ػنشهي آًنضينّنبي

ًشيق گَاسؿي ٍ يب تٌفؼني دس ثبفنتّنبي ًنشم تدونع

ؿبخق کجذي ) ، (AST,ALT,ALPآلجَهيي  ،پشٍتئيي کن

هييبثذ .هٌبلعِّب دس افشادي کِ دس صهبى حيبت خَد ثِ

ٍ ثيليشٍثيي هيثبؿذ .چٌبى چِ ػٌح ايي آًضينّب غينش

هذت ًَالًي دس هعشم ػشة ثَدُاًذ ًـنبى هنيدّنذ

ًجيعي ثبؿذ هٌـب اختالل کجذي هحتو اػت .علنبسُ

پغ اص هشگ ،ثيـتشيي هقذاس ػشة دس هيبى ثبفنتّنبي

گيبّبى داسٍيي تْيِ ؿذُ اص قؼنوتّنبي هختلنف ايني

ًشم ثذى هبًٌذ قـش ٍ هشکنض کلينِ ٍ ثبفنت کجنذ تدونع

ًَع گيبّبى ،حبٍي تشکيت ّبي ؿيويبيي هٌبػجي اػنت

هييبثذ( .)3ػويت ػشة ثِ ًَس عوذُ هشثَى ثِ تنأثيش

کننِ اثننشات دسهننبًي سا دس اًؼننبى ٍ خننبًَساى ايدننبد

آى ثش ػيؼتنّبي آًضيوي ػلَلّب اػت کِ هٌدنش ثنِ

هيًوبينذ .علنبسُ ٍ اػنبًغ ّنبي گينبّي دس كنٌبيع

اختالالت ثيَؿيويبيي هيؿنَد .هٌبلعنِّنب ًـنبى دادُ

غزايي ثنِ عٌنَاى چبؿنٌيً ،عنن دٌّنذًُ ،گْذاسًنذُ ٍ

اػت کِ ػشة هيتَاًذ ػيگٌبلّبي دسٍى ػلَلي ثنيي

آًتياکؼيذاى اػتفبدُ گؼتشدُ داسًذ(.)8

ػلَلّبي کَپفش ٍ ّپبتَػيتّب سا تحشيک کٌذ کنِ ثنِ

گيبُ ؿنٌگ ينب اػنليخ ،دس ًنت ػنٌتي ثنب ًنبم

ًَس ػيٌشطيک ثبعث کبّؾ ػٌح ليپَپلي ػنبکبسيذّب

رًننتالخي ن ؿننٌبختِ ه نيؿننَدً .ننبم علو نياي ني گي نبُ

هننيؿننَد( .)4کجننذ هْنننتننشيي ٍ ثضسگتننشيي غننذُ دس

 Tragopogon Pratensisاػنت .ؿنٌگ گينبّي علفني ٍ

L.

هتبثَليؼن تشکيتّبي هختلف هيثبؿذ ،ايي عوَ هْنن

خضء ػجضيّبي خَسدًي هحؼَة هيگشدد .سيـِّبي

دس پشداصؽ هَاد غزايي ،دفع ػوَم ٍ تَليذ اػنيذّبي

آى دٍکي ؿك ٍ ػفيذ هبين ثنِ صسد ٍ ثنشگّنبي آى

كفشاٍي ًقؾ داسد کِ ايي اهش ثِ ٍاػٌِ گشدؽ خَى

ًننَاسي هننيثبؿننذ .اينني گيننبُ اص خننبًَادُ کبػننٌي

دٍ گبًِ هٌحلش ثنِ فنشد آى اػنت .کجنذ داساي اعونبل

( )Compositaeاػت .هلشف ؿٌگ ،ثشاي سفنع اخنتالالت
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اثش علبسُ ثشگ گيبُ ؿٌگ دس کجذ هَؽ كحشايي ًش Error! AutoText entry not defined.

کجننذ ٍ احؼننبع ػننَصؽ دس هعننذُ ٍ تننشؽ کننشدى

ّنننذف اص ايننني هٌبلعنننِ ثشسػننني اثنننشات علنننبسُ

هفيذاػت .صکشيبي ساصي هلشف ؿنٌگ سا ثنشاي دفنع

ّيذسٍاتبًَلي ؿٌگ ثش سفع هؼوَهيت ًبؿي اص اػنتبت

ػوَم تَكيِ ًوَدُ اػت( .)9هح سٍيؾ گيبُ هٌبًق

ػشة دس تغييشات غل نت ثشخني اص آًنضينّنبي کجنذي

هعتذل ٍ چوٌضاسّنبي هشًنَة هنيثبؿنذ .گينبُ ؿنٌگ

هَؽ كحشايي ًش ثَد.

ؿنبه ثنيؾ اص ً 150ننَع هختلنف اػننت کننِ هحننذٍدُ
پشاکٌذگي آًْب دس اسٍپب ،آػيب ،ؿوبل آفشيقب هني ثبؿنذ.

سٍؽ ثشسػي

سيـِّبي آى کنبلشي ثؼنيبس کوني داسدٍ ،لني غٌني اص

دس ايي هٌبلعنِ تدشثني ،تعنذاد  36ػنش هنَؽ

پننشٍتئيي اػننت ٍ حننبٍي ٍيت نبهيي  ،B6فيجننش ،هٌي نضين،

كحشايي (ست) ًش ثبلغ ًظاد ٍيؼتبس دس هحذٍدُ ٍصًني

پتبػين ٍ سيجَفالٍيي اػت( .)10اص خولِ هْنتشيي هَاد

250ن 220گشم اص هَػؼِ پبػتَس تْشاى اػتفبدُ ؿنذ.

هننؤثشُ داسٍينني گيننبُ ؿننٌگ هننيتننَاى ثننِ ايٌننَليي،

کليِ گشٍُّب دس ؿشايي اػتبًذاسد 12ػبعت سٍؿنٌبيي

ايٌَصيتَل ،هبًيتَل ،فيتَػتشٍل ٍ ٍيتنبهيي ّنب اؿنبسُ

ٍ 12ػبعت تبسيكي ٍ ثب دهنبي حنذٍد 25نن  22دسخنِ

کشد( .)11دس تحقيقني کنِ ثنش سٍي سيـنِ گينبُ ؿنٌگ

ػبًتيگشاد دس قفنغّنبي اػنتبًذاسد ًگْنذاسي ؿنذًذ.

كَست گشفت هـخق ؿذ کِ ايني گينبُ داساي اثنشات

حيَاًبت ثِ ًنَس آصاداًنِ ثنِ آة لَلنِ کـني ٍ غنزاي

هذػشفِ ،قبثن ،تشهين کٌٌذُ پَػت ٍ هذ ثشًٍـيت

هخلَف دس ًَل هذت ثشسػني دػتشػني داؿنتٌذ.

هيثبؿذ(ً .)12جق هٌبلعنِّنبي اًدنبم ؿنذُ ثنش سٍي

خْت القبي آػيت کجذي دس هَؽّب ثِ ٍػنيلِ تدنَيض

علبسُ ّيذسٍ اتبًَلي گيبُ ؿٌگ هـخق ؿذ کِ ايني

خَساکي  0/5گشم دس ليتنش اػنتبت ػنشة ثنِ كنَست

گيبُ داساي اثشات هحبف تي دس ثشاثش صخن هعنذُ ًبؿني

خَساکي ٍ هحلَل دس آة آؿبهيذًي ٍ ثِ هذت ّ 4فتنِ

اص اتبًَل اػت(ّ .)13نچٌنيي هٌبلعنِ ثنش سٍي اثنشات

ايدبد هيؿَد .ثنشاي تْينِ آة آؿنبهيذًي حنبٍي 500

ػويت حبد ٍ هضهي علبسُ ّيذسٍاتبًَلي گينبُ ؿنٌگ

قسمت در ميليون ػشة ،هقذاس  0/5گشم اػتبت ػنشة

ًـبى داد کِ ّيچگًَِ اثش ػنويتي دس حبلنت خنَساکي

سا دس يک ليتش آة اهنبفِ ٍ پنغ اص حن ؿنذى هنَسد

دس ايي گيبُ ديذُ ًويؿَد(.)14

اػتفبدُ قشاس گشفت .ػپغ دسهنبى ثنب علنبسُ ّينذسٍ

ثب تَخِ ثِ اّويت گيبّبى داسٍيي اص يک ًنشف

الكلي آغبص ؿنذ .علنبسُ تْينِ ؿنذُ دس آة هقٌنش ثنِ

ٍ هشٍست ؿٌبػنبيي کيفينت داسٍيني آًْنب اص ًنشف

كَست ػَػپبًؼيَى دسآهنذُ ٍ ثنب دٍصّنبي تعينيي

ديگش هيتَاى دس خْت کـف تشکيتّنبي خذينذ فعنبل

ؿذُ اص ًشيق گبٍاط ثِ هذت ّ 4فتِ ثنِ هنَؽّنب دادُ

صيؼتي دس ايي حيٌِ گبم هؤثشي ثشداؿنت .اص آًدنبيي

ؿذ.

کِ تنب کٌنَى تحقينق علوني ثنش سٍي اثنشات هحنبف تي

حيَاًبت ثِ ًَس تلبدفي ثِ  6گشٍُ ٍ دس ّنش

علبسُ ايي گيبُ ثش سٍي کجنذ كنَست ًگشفتنِ اػنت،

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

مالحظات اخالقي در موررد وگهواار حوراووات

ًكشدًذ(غزاي هعوَلي هَؽ ٍآة) .گنشٍُ دٍم ،اػنتبت

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

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

اصوورو ر ضوورابا اخووالش يس و ي برخووررد بووا حوراوووات

كَست خَساکي ٍ هحلَل دس آة دسيبفت کشدًذ .گشٍُ

مصرب داوشگاي آزاد ا الميهماان اوجام ا.

تدشثي 5ٍ 4ٍ 3پغ اص دسيبفت آة حبٍي اػتبت ػشة

گيبُ ؿٌگ دساٍاػي فلن تبثؼنتبى اص هشکنض

ثب غل ت  0/5گشم دس ليتش ،علبسُ ؿٌگ ثنب دٍص( ،800

گيبّبى داسٍيي اثني ػنيٌب ػنبصهبى خْنبد کـنبٍسصي

 200 ٍ 400گشم ثش کيلَگشم) سٍصاًِ ثِ كَست گبٍاط

اػتبى ّوذاى تْيِ ٍ پغ اص ؿٌبػبيي علوي ٍ تأييذ ثِ

ٍ ثِ هذت ّ 4فتِ دسيبفت کشدًنذ .گنشٍُ ؿـن(ؿنبّذ

ٍػننننيلِ کبسؿننننٌبع ّوننننبى هشکننننض ثننننب کننننذ

هثجت) گشٍّي کِ ّوبًٌذ گشٍُ کٌتنشل ،آة ثنِ ّونشاُ

ّشثبسيَهي 331092هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت.

 400هيليگشم ثنش کيلنَگشم علنبسُ ؿنٌگ سٍصاًنِ ثنِ
كَست گبٍاط ٍ ثِ هذت ّ 4فتِ دسيبفت کشدًذ.

اًذام ّبي َّايي گيبُ خـک ؿذُ ٍ ثنِ ٍػنيلِ
آػيبة ثشقي پَدس ؿذ .ػپغ علبسُگيشي اًدبم ؿذ.

حيَاًبت پغ اص پبيبى دٍسُ پشٍسؽ ،ثِ ٍػيلِ

 120گنشم اص پنَدس گينبُ تْينِ ؿنذُ دسٍى ينک ثـننش

دي اتي اتش ثيَْؽ ؿذًذ .ػنپغ کبلجنذ گـنبيي سٍي

سيختِ ٍ ثِ آى الك اتيليک  80دسكذ اهبفِ گشديذ ثنِ

آًْننب اًدننبم ؿننذ ٍ اص قلننت آًْننب ثننِ ٍػننيلِ ػننشًگ،

گًَِاي کِ کبهالً ػٌح پَدس سا ثپَؿنبًذ .دس ظنشف سا

خَىگيشي ثِ عو آهذً .وًَِّنبي خنَى ثنِ هنذت 10

ثننب پننبسافيلن ثؼننتِ ٍ ثننِ هننذت ي نک ّفتننِ دس يخچننبل

دقيقننِ ٍ ثننب ػننشعت 4000دٍس دس دقيقننِ ،ػننبًتشيفَط

ًگْذاسي گشديذ تب هخلَى ّوگٌي اص حالل ٍ پَدس گيبُ

ؿنننذًذ .ػنننشم خنننَى ّنننب ػنننشيعبً خنننذا ٍ ػنننٌح

ثِ دػت آيذ .ػپغ هخلَى ثب کبغز كبفي كنبف ؿنذ

ػشهيآًضينّبي  ، AST,ALT,ALPپشٍتئيي ک  ،آلجنَهيي

ٍ تفبلِ ثبقي هبًذُ دٍس سيختِ ؿذ .هحلَل كبف ؿنذُ

ػشم ،هبًَل دي آلذّينذ ٍ ثيلنشٍثيي تنبم ٍ ثيلينشٍثيي

دس يک اسلي  500ػي ػني سيختنِ ؿنذ ٍ دس دػنتگبُ

هؼننتقين ػننشم ثننب اػننتفبدُ اص کيننتّنبي ثيَؿننويبيي

سٍتبسي ثب قبثليت تجخيش قشاس گشفت ،دػتگبُ ثب ػشعت

(ؿننشکت پننبسع آصهننَى،ايشاى) ٍ دػننتَسالعو ّننبي

 50-60دسخِ ػبًتيگنشاد تٌ نين ؿنذ ثعنذ اص گزؿنت

هشثًَِ هَخنَد دس ّنش کينت ثنِ ٍػنيلِ کينت االينضا

هذت صهبى الصم کِ علبسُ ثِ ًَس کبه اص حالل خنذا

ػٌديذُ ؿذ .ثب اًدبم الپبساػكَپي ًوًَِّبي ثبفت کجذ

ؿذ .علبسُ خبلق ثِ دػت آهذُ سا داخ پليت سيختِ

تْيِ ٍ پغ اص ؿؼتـنَ ثنِ ٍػنيلِ ػنشم فيضيَلنَطي

ٍ دس صيش َّد ثِ هذت  48ػبعت ٍ ثِ كَست دس ثنبص

ثالفبكلِ دس فشهبليي  10دسكذ خْنت فنيكغ ؿنذى ٍ

قشاس دادُ ؿذ تب خـک ؿَد .ػپغ پليتّب ثؼنتِ ٍ تنب

تْيِ هقبًع ثبفتي قشاس دادُ ؿذ.

صهننبى هلننشف دس فشي نضس 20ن ن دسخننِ ػننبًتي گننشاد
ًگْذاسي ؿذًذ.
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دادُّننبي خوننع آٍسي ؿننذُ ثننب اػننتفبدُ اص

کٌتننشل گشديننذ ( ،)p<0/001دس حننبلي کننِ دسهننبى ثننب

ًشمافضاسآهبسي ٍ SPSSآصهَى ّنبي آهنبسي ٍاسينبًغ

علبسُ ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگ دس دٍصّنبي 400 ،200

يک ًشفِ ،ثيي آصهَدًي آًَا ٍ تؼت تنَکي تدضينِ ٍ

ٍ  800هيليگشم ثنش کيلنَگشم ثبعنث کنبّؾ هعٌنيداس

تحلي ؿذًذ.

هيضاى آًضين  ASTدس هقبيؼنِ ثنب گنشٍُ دسيبفنتکٌٌنذُ
اػتبت ػشة ؿذ(ً()p<0/001وَداس .)2
اػتبت ػشة ّنچٌيي ثبعث افنضايؾ هعٌنيداس

يافتوىا
ًتبيح حبك اص هٌبلعِ ّب ًـبى داد کِ اػنتبت

ػٌح ػشهيآًضين  ALPدس گشٍُ دسيبفت کٌٌذُ اػنتبت

ػشة ثبعث ايدنبد ػنويت کجنذي ؿنذيذ دس هنَؽّنب

ػشة دس هقبيؼِ ثب گشٍُ کٌتشل گشدينذ( ،)p<0/001دس

گشديذ ٍ ثب افضايؾ هعٌيداس ػٌَح ػشهي آًنضينّنبي

حبلي کِ دسهبى ثب علبسُ ّينذسٍالكلي گينبُ ؿنٌگ دس

کجذي  ALP ٍ AST ,ALTدس هقبيؼنِ ثنب گنشٍُ کٌتنشل ٍ

دٍصّبي  800 ٍ 400 ،200هيليگشم ثش کيلَگشم ثبعنث

گننشٍُ ؿننن ّوننشاُ ثننَد ( .)p<0/001تدننَيض علننبسُ

کبّؾ هعٌيداس هيضاى آًضين  ALPدس هقبيؼِ ثنب گنشٍُ

ّيذسٍالكلي ثشگ گيبُ ؿٌگ دس ّش ػنِ دٍص 400 ،200

دسيبفننتکٌٌننذُ هؼننوَم ؿننذُ ثننب اػننتبت ػننشة ؿننذ

ٍ  800هيليگشم ثنش کيلنَگشم ثبعنث کنبّؾ هعٌنيداس

(ً()p<0/001وَداس .)3

هيننضاى آًنننضينّنننبي کجنننذي دس هقبيؼنننِ ثنننب گنننشٍُ
دسيبفت کٌٌذُ اػتبت ػشة ؿذ.

ًتننبيح حبك ن اص ػننٌدؾ آلجننَهيي ػننشم دس
آصهبيؾّبي خَى هَؽّبي تحت هٌبلعِ ًـبى داد کِ

ثش اػبع ًتبيح ايي هٌبلعِ اػتبت ػشة ثبعنث

اػتبت ػشة ثِ دلي اثشات هخشة خَد دس کجذ ،هيضاى

افنننضايؾ هعٌن نيداس ػنننٌح ػنننشهي آًنننضين آالًن نيي

آلجَهيي ػشم سا دس هَؽ ّبي دسيبفنت کٌٌنذُ اػنتبت

آهيٌَتشاًؼفشاص) (ALTدس گشٍُ هؼوَم ؿذُ ثب اػنتبت

ػشة ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثِ ًَس هعٌيداسي کنبّؾ

ػشة دس هقبيؼِ ثب گشٍُ کٌتشل گشدينذ( ،)p<0/001دس

دّذ ( .)p<0/01علبسُ گيبُ ؿٌگ دس هَؽّبي تيونبس

حبلي کِ دسهبى ثب علبسُ ّينذسٍالكلي گينبُ ؿنٌگ دس

ؿذُ ثب دٍص کن فبقذ اثش هعٌيداس هيضاى آلجَهيي ػنشم

دٍصّبي  800 ٍ 400،200هيليگشم ثش کيلنَگشم ثبعنث

ًؼجت ثِ گنشٍُ هؼنوَم ؿنذُ ثنب اػنتبت ػنشة ثنَد

کبّؾ هعٌيداس هيضاى آًضين  ALTدس هقبيؼِ ثنب گنشٍُ

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

تَکؼننن نيک دسيبفنننننت کٌٌنننننذُ اػنننننتبت ػنننننشة

هتَػي ٍ صيبد داساي اثنش هعٌني داس ًؼنجت ثنِ گنشٍُ

ؿذ(ً()p<0/001وَداس .)1

هؼوَم ؿذُ ثَدًذ (()P<0/01خذٍل .)1

اػتبت ػنشة ثبعنث افنضايؾ هعٌنيداس ػنٌح

ًتبيح حبك اص اًنذاصُگينشي پنشٍتئيي کن دس

ػننشهي آًننضين آػننپبستبت آهيٌَتشاًؼننفشاص) (ASTدس

ػشم خَى هَؽّبي تحت هٌبلعِ ًـبى داد کِ اػتبت

گشٍُ دسيبفت کٌٌذُ اػتبت ػشة دس هقبيؼِ ثنب گنشٍُ

ػشة هَخت کبّؾ هعٌيداس دس هقنذاس ػنٌح ػنشهي
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آصادُ حؼيٌي ٍ ّوكبساى

پشٍتئيي ک دس هَؽّبي هؼوَم ؿذُ ثنب ػنشة داسد

دٍص صيبد علبسُ ؿٌگ ٍ هبلَى دي آلذّيذ ػشم سا ثِ

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

هيضا ى صيبدي دس خَى هَؽ ّبي تيونبس ؿنذُ کنبّؾ

کن ًتَاًؼت پشٍتئيي ک سا دس هَؽّنبي هنَسد ً نش

داد .ثِ ًنَسي کنِ ًؼنجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل فبقنذ اثنش

ثبال ثجشد ٍ دس ايي گشٍُ ًيض تفنبٍت هعٌنيداسي ًؼنجت

هعٌيداس ؿذ .اػتفبدُ اص علبسُ ؿٌگ ثب دٍص هتَػني

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

دس هَؽّبي ػبلن ًيض فبقذ اثش دس ػٌح ػشهيهنبلَى

هتَػي علبسُ ؿٌگ پشٍتئيي ک سا کويثبال ثنشد اهنب

دي آلذّيذ خَى هَؽ ّب ثَد(خذٍل.)1

ّوچٌبى اختالف هعٌيداس ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتنشل دينذُ

دس خلننَف ثيلننيسٍثننيي تننبم ٍ ثيليننشٍثيي

ؿذ .دس تيوبس ثب دٍص ثبالي علبسُ ؿٌگ پنشٍتئيي کن

هؼتقين ػشمً ،تبيح ثِ دػت آهذُ حبکي اص آى ثَد کنِ

ثِ هيضاى قبث تَخْي افضايؾ ًـبى داد ثِ ًنَسي کنِ

اػتبت ػشة هَخت افضايؾ هعٌيداس ػٌح ػشهي ّش

اختالفي ثيي ػٌح ػشهي پشٍتئيي ک دس ػنشم هنَؽ

دٍ ايي تشکيت ّب دس خَى هَؽّبي هؼنوَم ؿنذُ ثنب

ّننبي تيوننبس ؿننذُ ًؼننجت ثننِ گننشٍُ کٌتننشل ٍخننَد

اػتبت ػشة ًؼنجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل ثنَد(.)p<0/01

ًذاؿت(خذٍل .)1

تيوبس ثب علنبسُ ؿنٌگ ثنب دٍص کنن تنأثيش چٌنذاًي دس

هبلَى دي آلذّيذ) (MDAخَى هَؽّبي هنَسد

کبّؾ ثيليشٍثيي تبم ٍ هؼتقين ًؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل

آصهبيؾ دس ايي هٌبلع ًيض ثيبًگش ايي هَهَع ثنَد کنِ

ًذاؿنت( ،)p<0/01دس حننبلي کننِ دٍص هتَػنني ٍ صيننبد

اػتبت ػنشة ثنِ ؿنذت هَخنت تخشينت ثبفنت کجنذ ٍ

علبسُ ؿٌگ تَاًؼت ثِ ًَس قبثن هالح نِاي ػنٌح

چشثيّبي غـبء ّپبتَػيتّبي آى ؿذُ ثِ ًحَي کنِ

ػشهي ّش دٍ ثيلشٍثييّب سا دس خَى هَؽّبي تيونبس

ػٌح ػشهيهبلَى ديآلذّيذ خَى هَؽّبي دسيبفنت

ؿذُ کبّؾ دّذ .ثِ ًَسي کِ ًؼجت ثنِ گنشٍُ کٌتنشل

کٌٌذُ اػتبت ػشة ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتنشل ثنب اخنتالف

ايي ٍهنعيت فبقنذ اخنتالف هعٌنيداسي ثنَد .علنبسُ

هعٌيداسي(ً )p<0/001ؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل افنضايؾ

ؿٌگ ثب دٍص هتَػني دس هنَؽّنبي ػنبلن فبقنذ اثنش

ًـبى هيدّذّ .وبًٌذ ًتبيح حبك اص پشٍتئيي ک ػشم

هعٌيداسي دس ػٌح ػشهي ثيلينشٍثيي تنبم ٍ هؼنتقين

هَؽ ّب ،هبلَى دي آلذّيذ دس خَى گشٍُ تيونبس ؿنذُ

خَى ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثَد(خذٍل.)1

ثب دٍص کن هبًٌذ گشٍُ هؼوَم ؿنذُ ثنب اػنتبت ػنشة

ًوًَنننننِّنننننبي ثنننننبفتي تْينننننِ ؿنننننذُ

ًؼننجت ثننِ گننشٍُ کٌتننشل داساي اخننتالف هعٌننيداس

ثننننننننِ ٍػننننننننيلِ هيكشٍػننننننننكَح ًننننننننَسي

هيثبؿذ( ،)p<0/001اهب دٍص هتَػي علبسُ تَاًؼنت

(Axioskop 2, mot/plus, Germany

 )ZEISS,ثننب ثضسگٌوننبيي

اثش قبث تَخْي گزاؿتِ ٍ ػنٌح ػنشهي ايني هنبدُ سا

× 400هٌبلعِ ؿذًذ .هٌبلعنِّنبي ثنبفتي ًـنبى داد دس

پبييي ثيبٍسدّ .ش چٌنذ اخنتالف هعٌنيداسي ًؼنجت ثنِ

گشٍُّبي کٌتشل ،ثبفنت کجنذ ػنلَلّنبي کجنذي کنبهالً

گشٍُ کٌتشل داؿت( .)P<0/05دس گشٍُ تيونبس ؿنذُ ثنب

ًجيعي ثنَدُ ًٌٍنبةّنبي ػنلَلي ثنِ ًنَس هنٌ ن دس
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اًشاف ػيبّشگ هشکضي قشاس گشفتِاًذّ .نچٌنيي ّنيچ

يبفت .دس گشٍُ تيوبس ؿنذُ ثنب دٍص  400هيلنيگنشم ثنش

ًكشٍصي دس ػنلَلّنبي کجنذي ثنِ چـنن ًونيخنَسد

کيلَگشم علبسُ ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگً ،بحيِ ًكشٍصُ

(ؿننك ً .)1تننبيح اينني هٌبلعننِ ًـنبى داد کننِ دس گننشٍُ

ثننِ هيننضاى قبث ن تننَخْي کَچننکتننش ؿننذُ ٍ استـننبح

دسيبفتکٌٌذُ اػتبت ػنشة ،ػنجت آػنيت حنبد کجنذي

ػننلَلّننبي التْننبثي دس اًننشاف ػننيبّشگ هشکننضي تننب

هيؿَد کِ ثب ًكشٍص گؼتشدُ ّپبتَػيتّب(ػلَلّنبي

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

کجذي) ،ثِ ّن سيختگي ً ن ًٌبةّبي ػنلَلي کجنذي ٍ

ؿننذُ ثننب دٍص  800هيلننيگننشم ثننش کيلننَگشم علننبسُ

داسثؼننت ػننلَلي ٍ استـننبح تعننذاد قبثنن تننَخْي اص

ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگ ،تشهين ثبفت کجذ ثؼنيبس ثيـنتش

ػلَلّبي التْبثي اص خولِ لٌفَػيتّب ٍ ًَتشٍفين ّنب

اص دٍص پبئيي هيثبؿنذً ،كنشٍص ٍ استـنبح ػنلَلّنبي

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

التْبثي ثِ هيضاى ثؼيبس چـوگيشي کبّؾ يبفتِ اػت ٍ

تيوبس ؿذُ ثب دٍص  200هيليگشم ثش کيلنَگشم علنبسُ

تقشيجبً هـبثِ گشٍُ کٌتشل ؿذُ اػت(ؿك .)4

ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگً ،بحينِ ًكنشٍصُ تغيينشات قبثن
هالح ِاي پيذا ًكشدُ ثَد ٍ فقني استـنبح ػنلَلّنبي
التْبثي دس اًشاف ػيبّشگ هشکضي تب حنذٍدي کنبّؾ

ًوَداس  :1هقبيؼِ دادُّبي حبك اص ػٌدؾ آًضين آػپبستبت آهيٌَتشاًؼفشاص دس گشٍُّبي هَسد آصهَى .ػشة هَخت افضايؾ هعٌيداسي ثيبًگش
هعٌيداسي ايي آًضين ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ .توبهيگشٍُ ّبي تيوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ ،کبّؾ ػٌح ػشهيآًضين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثبالي
علبسُ هعٌيداسي ؿذ.
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ًوَداس  :2هقبيؼِ دادُّبي حبك اص ػٌدؾ آًضين آالًيي آهيٌَتشاًؼفشاص دس گشٍُّبي هَسد آصهَى .ػشة هَخت افضايؾ هعٌيداسي ثيبًگش هعٌي-
داسي ايي آًضين ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ .توبهيگشٍُ ّبي تيوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ ،کبّؾ ػٌح ػشهيآًضين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثبالي علبسُ
هعٌيداسي ؿذ.

ًوَداس  :3هقبيؼِ دادُّبي حبك اص ػٌدؾ آًضين آلكبليي فؼفبتبص دس گشٍُّبي هَسد آصهَى .ػشة هَخت افضايؾ هعٌيداسي ثيبًگش هعٌيداسي
ايي آًضين ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ؿذ .توبهيگشٍُ ّبي تيوبس ؿذُ ثب علبسُ ؿٌگ ،کبّؾ ػٌح ػشهيآًضين سا داؿتٌذ کِ دٍص ثبالي علبسُ
هعٌيداسي ؿذ.
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خذٍل :1ثشسػي هقبيؼِ اي ًتبيح حبك اص هيضاى آلجَهيي ،پشٍتئيي ک  ،هبلَى دي آلذّيذ ػشم ،ثيليشٍثيي تبم ٍ ثيليشٍثيي هؼتقين دس هَؽ ّبي
هَسد هٌبلعِ.
آلجَهيي ػشم

پشٍتئيي ک

هبلَى دي آلذّيذ

ثيليشٍثيي تبم

ثيليشٍثيي هؼتقين

گشٍُ ّب

(گشم دس دػيليتش)

(گشم دس دػيليتش)

(هيكشهَل دس ليتش)

(هيلي گشم دس دػيليتش)

(هيلي گشم دس دػيليتش)

کٌتشل

3/16 ± 0/43

6/21 ± 1/18

12/4± 1/78

0/22 ± 0/04

0/02 ± 0/007

ػشة

**2/10 ± 0/21

***3/37± 1/45

***37/5± 3/21

** 0/37± 0/02

** 0/06 ± 0/01

ػشة  +دٍص کن علبسُ

**2/35± 0/7

***3/42 ± 1/3

***30/7± 3/14

** 0/30 ± 0/03

*0/05 ± 0/001

ػشة  +دٍص هتَػي علبسُ

*2/79 ±0/4

*4/27 ± 1/7

16/3 ± 4/30

0/24 ± 0/05

0/3 ± 0/002

ػشة  +دٍص صيبد علبسُ

3/25 ± 0/6

6/14 ± 1/20

14/5 ± 2/34

0/21 ± 0/01

0/02± 0/001

علبسُ ثب دٍص هتَػي

3/22 ± 0/52

6/47 ± 1/44

13/4 ± 2/1

0/23 ± 0/01

0/02 ± 0/001

داده ها به صورت مياوگيه ±اوحرافمعيار ارايه شده و * وماياوگر ** ، p<0/00وماياوگر  p<0/01و *** وماياوگر  p<0/001بيه گروه هاي تحت
آزمون ميباشد.

ؿك  :1هقٌع ثبفتي تْيِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ کٌتشل .ػلَلّبي کجذي (ّپبتَػيتّب) ٍ ًٌبةّبي ػلَلي لَثَلّب ثِ ًَس هٌ ن دس اًشاف ػيبّشگ
هشکضي (پيکان) قشاس گشفتِ ٍ ّيچ ًكشٍصي ثِ چـن ًويخَسد  .ثضسگٌوبيي × ٍ 400سًگ آهيضي ّوبتَکؼيليي-ائَصيي.
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ؿك  :2هقٌع ثبفتي تْيِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ دسيبفت کٌٌذُ اػتبت ػشةً .كشٍص ٍ ٍاکَئ داس ؿذى ّپبتَػيتّب (پيکان سفيد) ،ثِ ّن سيختگي ًٌبة-
ّبي ػلَلي کجذي ٍ التْبة دس اًشاف ػيبّشگ هشکضي (پيکان ػجض) سا ًـبى هيدّذ .ثضسگٌوبيي × ٍ 400سًگ آهيضي ّوبتَکؼيليي-ائَصيي

ؿك  :3هقٌع ثبفتي تْيِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ تيوبس ؿذُ ثب دٍص  400هيليگشم ثش کيلَگشم علبسُ ّيذسٍالكلي ؿٌگً .كشٍص ّپبتَػيتّب ثٌَس قبث
هالح ِ اي کبّؾ يبفتِ اػت .استـبح ػلَلّبي التْبثي دس اًشاف ٍسيذ هشکضي کبّؾ يبفتِ اػت .ثضسگٌوبيي × ٍ 400سًگ آهيضي ّوبتَکؼيليي-
ائَصيي.
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ؿك  :4هقٌع ثبفتي تْيِ ؿذُ اص کجذ گشٍُ تيوبس ؿذُ ثب دٍص  800هيليگشم ثش کيلَگشم علبسُ ّيذسٍالكلي گيبُ ؿٌگً .كشٍص ثِ ًَس قبث هالح ِ-
اي کبّؾ يبفتِ اػتًٌ .بةّبي ػلَلي کجذي ثِ كَست هٌ ن دسآهذُاًذ ٍ داسثؼت ػلَلي هدذدا ثبصػبصي ؿذُ اػت .ثضسگٌوبيي × ٍ 400سًگ
آهيضي ّوبتَکؼيليي-ائَصيي.

قشاس دادُ ٍ اثشات گًَبگَى ايي تشکيتّب ثش ثبفنتّنبي

بحث
بافت کبد در اثر مواجه شدن با مواد ش يميايي

هختلف هـبّذُ ؿنذُ اػنت .فٌنَلّنب ٍفالًٍٍَئينذّب

آس يب رس ان موج ب وک روز و الته ام م ي گ ردد.

تشکينتّننبي گينبّي هْوني ّؼننتٌذ کننِ داساي فعبلينت

ترکيبهاي حاوي سرم از جمله مواد آسيب رسان ب ه

آًتياکؼيذاًي هي ثبؿٌذ .يعٌي هي تَاًٌنذ اکؼيذاػنيَى

بافت کبدي محسوم مي گردودّ .نذف اص ايني هٌبلعنِ

ليپيذّب سا ثِ تأخيش اًذاختنِ ينب اص ٍقنَع آى خلنَگيشي

ثشسػي اثنشات علنبسُ ّينذسٍاتبًَلي ؿنٌگ ثنش سفنع

کٌٌذ( .)16هحققبى ٍخَد ايي تشکيت ّنب گينبّي هْنن سا

هؼوَهيت ًبؿي اص اػتبت ػنشة دس تغيينشات غل نت

دس گًَننِّننبي هختلننف گيننبُ  Tragopogonثننِ اثجننبت

ثشخي اص آًضينّبي کجذي هَؽ كحشايي ًش ثَد.

سػبًذُاًذ(.)17

ًتبيح ثِ دػت آهنذُ اص تحقينق حبهنش ًـنبى

اص ًشفنني فلننضات ػننٌگيي ًيننض القننبگش تَليننذ

هيدّذ کِ تيوبس ثبعلبسُ ّيذسٍالكلي گينبُ ؿنٌگ ثنِ

ساديكننبلّننبي آصاد ٍ هتعبقننت آى اػننتشع اکؼ نيذاتيَ

هذت چْبس ّفتِ هَخت تغييشات قبث تَخْي ثش ػنٌح

ّؼتٌذ کِ يكي اص هْوتشيي ٍ اكلي تشيي دالين هنشگ

آًضينّبي کجذي هنيگنشدد .هٌبلعنِّنبي هتعنذدي اثنش

ػلَلّنبي کجنذي اػنت( .)18ٍ19عنالٍُ ثنش اػنتشع

تشکيتّبي آًتياکؼيذاًي ٍ فالًٍٍَثيذي ثش ثبفتّنب ٍ

اکؼننيذاتيَ ،ػننشة اص ػننِ ًشيننق احتوننبلي دس کجننذ

دػتگبُّبي هختلف ثذى ثِ ٍينظُ کجنذ هنَسد ثشسػني

هؼوَهيت القب هي کٌذ :اٍل اثش هؼتقين ػويفلض ػنشة
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ٍ يب ايؼكويکِ هٌدش ثِ كذهِ ػنلَلّنبي اًنذٍتليبل

غـبء ٍ ًكشٍص آى ؿذُ دس ًتيدنِ فعبلينت آًنضينّنبي

هيؿَد .دٍم ،فشآيٌذ هشثَى ثِ آػيت التْبثي ًبؿي اص

کجذي افضايؾ هييبثنذ ٍ ايني حبلنت ػنجت آصادػنبصي

فعبليت ػلَلّبي کَپفش ٍ ًفَر ًَتشٍفي ّب کنِ ًقنؾ

آًضينّبيي کِ دس حبلت ًجيعي دسٍى ػيتَصٍل ػلَلي

هْونيدس ٍاػننٌِ گننشي التْننبة داسًننذ( .)20ٍ21ػننَم

ّؼتٌذ ثِ خشيبى خَى هنيؿنًَذ(ً .)25جنق ًتنبيح ثنِ

فشآيٌذ هشتجي ثب اخنتالل ػنشة کنِ اص ساّْنبي ًقن ٍ

دػت آهذُ اص هٌبلعِ حبهنش تيونبس ثنب علنبسُ گينبُ

اًتقبل صيؼتي عٌبكش هْوني اص قجين ؛ کلؼنين ،هنغ ٍ

ؿٌگ ثِ هذت ّ 4فتِ ػنجت تغيينشات قبثن تَخنِ ثنش

سٍي اًدبم هيؿَد( .)22ػويت ػشة ثنِ ًنَس عونذُ

ػٌح آًضينّبي کجذي  AST,ALT,ALPهيگشدد ٍ کبّؾ

هشثَى ثِ تأثيش آى ثش ػيؼتنّنبي آًضيوني ػنلَلّنب

ػٌح ٍ فعبليت آًضينّب ثب افضايؾ هقنذاس دٍص علنبسُ

اػت کِ هٌدش ثِ اخنتالالت ثيَؿنيويبيي هنيؿنَد .اص

گيبُ هَسد ً شافضايؾ هييبثذ .دس تحقيقي کِ ثش ػنٌح

خولننِ آًْننب هننيتننَاى ثننِ آًننضينّننبي آػننپبستبت

آًضينّبي کجذي كَست گشفت هحققبى دسيبفتٌذ کِ 50

ALT

هيل نيگننشم ثننش کيلننَگشم علننبسُ گي نبُ ػ نيلي هننبسيي

ٍآلكننبليي فؼننفبتبص  ALPاؿننبسُ کننشد( .)23دس هٌبلعننِ

هيتَاًذ اص افضايؾ ػٌح آًضينّبي کجذي خلَگيشي ثِ

حبهش تدَيض اػتبت ػشة دس آة آؿنبهيذًي دس دٍص

عو آٍسد کنِ ايني اهنش ثنِ علنت ٍخنَد تشکينتّنبي

 500قسمت در ميليون ،هٌدش ثِ افنضايؾ هعٌنيداس دس

فالًٍٍَئيذي هَخَد دس گينبُ ثنَدُ اػنت( .)26تغيينش

ػٌح آًضينّنبي کجنذي  AST,ALT,ALPدس ًوًَنِّنبي

فعبليتّبي کجذي دس حونَس ػنوَم ؿنيويبيي کنبهالً

ػشم دس هقبيؼِ ثب گشٍُ کٌتشل ؿذ .ثِ ً نش هنيسػنذ

ؿٌبختِ ؿذُ اػت .اص خولنِ ايني تغيينشات اخنتالل دس

ػشة ثب اثش ثش ًفَر پنزيشي غـنبء ػنلَلّنبي کجنذي

سًٍذ پشٍتئييػبصي ّپبتَػيت ّنب ثنِ دلين ًكنشٍص ٍ

غل ت ػشهيآًضينّب سا تغييش هيدّذ.

تخشيت ثبفت کجذي هيثبؿذ .دس اغلت ثشسػيّب ًـبى

آهيٌَتشاًؼنننفشاص  ،ASTآالًن نيي آهيٌَتشاًؼنننفشاص

دس هٌبلعِاي ًـنبى دادُ ؿنذ ،تدنَيض اػنتبت

دادُ ؿذُ اػت کِ ػنوَم ؿنيويبيي ثنش هينضاى ػنٌح

ػشة دس هذت 15سٍص ٍ ثب دٍص( 50ٍ 25 ،10هيليگشم

ػشهيآلجَهيي ٍ پشٍتئيي ک ػشم اثش گزاس ثَدُ ٍ ثنِ

ثش کيلَگشم) آًنضين ّنبيً ALTٍ ASTؼنجت ثنِ گنشٍُ

ًؼجت قبث هالح ِاي ايي دٍ پبساهتش خًَي سا کنبّؾ

کٌتشل اختالف هعٌيداسي ًـبى ًوي دٌّذ دس حبلي کنِ

دادُ اًذ .دس ايي هٌبلعِ ًـبى دادُ ؿنذ کنِ ػنليوبسيي

آًضين ً ALPؼجت ثِ گنشٍُ کٌتنشل کنبّؾ هعٌنيداسي

قبدس اػت کِ هحبف ت ثبفنت کجنذي دس هقبثن عَاهن

ًـبى داد .اثش ػنشة ثنش  ALPاحتونبالً اص ًشينق هْنبس

ػويثِ ًَس هَثشي كَست دّنذ .ػنليوبسيي تشکيجني

فعبلينت آًنضين  ٍ Na+-k + ATPaseکنبّؾ ًفنَر پنزيشي

اػت کِ اص گيبُ ) (Silybum marianum L.تْيِ هنيؿنَد ٍ

غـبءػلَل ثبعث کنبّؾ  ALPهني گنشدد( .)24اتلنبل

اثشات آًتي اکؼيذاًي قَي ثش ثبفت کجنذ داسد( . )27دس

ساديكبلّبي آصاد ثِ غـبء ّپبتَػيتّنب ػنجت آػنيت

هٌبلعِ اخيش ًيض هـبّذ ؿذ کنِ اػنتبت ػنشة ػنٌح
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ػشهيآلجَهيي ٍ پشٍتئيي ک سا دس هَؽّبي هؼنوَم

هَخَد دس آى هشتجي ثبؿنذّ .نش چٌنذ دس ايني تحقينق

کبّؾ داد .علنبسُ ؿنٌگ تَاًؼنت ثنب اثنش هحنبف تي

تالؽ ؿذ تب اثشات ػنشة سا ثنش کجنذ ٍ ػنٌح ػنشهي

خَى اص ايي سًٍذ تخشيجي ثكبّذ ٍ هنبًع کنبّؾ سًٍنذ

آًنضين ّننبي کجنذي هننَسد ثشسػني قنشاس گينشد اهننب اص

پشٍتئيي ػبصي کجذ ؿَد .دس پظٍّـي ًـبى دادُ ؿنذ

آًدبيي کِ هـكالت هتعذدي دس خلنَف اداهنِ دادى

کِ اػتفبدُ اص ثشخي ػوَم ً ينش تيَاػنتبهيذ افنضايؾ

هننذت صهننبى آصهننَىّننب ٍ ثننبال ثننَدى ّضيٌننِّننبي

سًٍذ اکؼيذاػيَى ّپبتَػيتّب ثِ ٍخَد هنيآينذ کنِ

آصهبيـگبّي ٍ عنذم اًدنبم آصهنبيؾّنب دس خلنَف

حبك آى افنضايؾ ػنٌح هنبلَى دي آلذّينذ خنَى ٍ

ثشسػي ػبيش عَاه ػشهيٍ َّسهًَي ،تنَسؽ سا ثنب

ثبفت کجذي خَاّنذ ؿنذ( ً . )28تنبيح ايني پنظٍّؾ ثنب

هـكالتي ّوشاُ ًونَد ،لنزا پيـنٌْبد هنيگنشدد کنِ دس

ًتبيح حبك اص هٌبلعِ كَست گشفتِ ثِ ٍػيلِ هب ّنن

ثشسػي ّبي هشتجي ثب ايي تحقيق هنَاسد فنَم هنذً ش

ػَ هيثبؿذ .هبلَى دي آلذّيذ يكي اص چٌذ هحلنَلي

قشاس گشفتِ تب ًتبيح ثْتش ٍ کبهلتشي حبك گشدد.

اػت کِ عوَهبً دس اثش ؿكؼتِ ؿنذى اػنيذّبي چنشة
ًتيدِگيشي

غيش اؿجبع ثِ ٍػنيلِ ساديكنبلّنبي اکؼنيذ کٌٌنذُ آصاد
هيؿَد .ثِ ً ش هيسػذ کنِ ػنشة ٍ تشکينتّنبي آى

ًتبيح ايي پظٍّؾ ًـبى دادُ اػت کِ علنبسُ

ً يش اػتبت ػنشة ثنب اثنش هؼنتقين ثنش ثبفنت کجنذ ينب

ي ّيننذسٍالكلي گيننبُ ؿننٌگ هننيتَاًننذ ثننش تغييننشات

تأثيشگننزاسي دس سًٍننذ آصاد ػننبصي ساديكننبلّننبي آصاد

آًضينّبي ؿبخق کجذي هؤثش ثبؿذ ٍ ػجت کبّؾ اثش

اکؼيذ کٌٌذُ هَخت افضايؾ هبلَدي آلذّيذ ػشم خنَى

ػَء ػشة ثش کجذ گشدد.

ؿذُ ثبؿذ .تلَس هيؿنَد کنِ علنبسُ ؿنٌگ داساي
تشکيجبت حبٍي آًتي اکؼيذاىّبي هؤثش تَاًؼتِ ثبؿنذ

تقذيش ٍ تـكش

ثِ ًَس چـوگيشي اص اثشات ػوياػتبت ػشة ثكبّنذ.

ايي هقبلِ حبك پبيبى ًبهِ کبسؿٌبػني اسؿنذ

هٌبلعِ ّب ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ علبسُ ّيذسٍالكلي

دس سؿتِ فيضيَلَطي خبًَسي دس داًـنگبُ آصاد ٍاحنذ

 Trogopogon pretansisثب اثشآًتياکؼيذاًي پليفٌَلّب ٍ ثنب

ّوذاى ثَد ،کِ ثب حوبينت هنبلي آى ٍاحنذ اًدنبم ؿنذُ

خنننزة ٍ خٌثن نيػنننبصي ساديكنننبلّنننبي آصاد ٍ اثنننش

اػت .ثذيي ٍػيلِ اص کليِ کؼبًي کِ هبسادس اخشاي ايي

فالًٍٍَئيننذّب دس هْننبس ػيؼننتن ساديكننبل آصاد داساي

ًشح يبسي ًوَدًذ قذسداًي هيؿَد.

اثنشات هننذ تَهننَسي ،هحبف نت کجننذي ٍ ػنننصداينني
هيثبؿذ( .)29ثٌبثشايي ثِ ً ش هيسػذ احتوبالً اثش هثجت
علبسُ ؿٌگ ثب تشکينت ّنبي فٌَلينک ٍ فالًٍٍَئينذي
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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.
Keywords: Lead acetate, liver enzymes,rat, Tragopogon pratensis, rat
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