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1گروه زيست شناسي ،واحد علوم و تحقيقات فارس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،فارس ،ايران2،گروه زيست شناسي ،واحد شيراز ،دانشگاه آزاداسالمي،
شيراز ،ايران 3،مرکز تحقيقات گياهان دارويي ،دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ،ياسوج ،ايران4،مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي ،دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج ،ياسوج ،ايران5 ،گروه زيستشناسي ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاداسالمي ،کازرون ،ايران6 ،بخش پاتولوژی ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز،
شيراز ،ايران
تاريخ وصول1396/5/29 :

تاريخ پذيرش1396/8/13 :

چکيده
زمينه و هدف :برگ و گل گياه علف چشمه ( )Nasturtium officinalis.Lحاوی ترکيبهای فالنوئيدی است .اين گياه ويژگيهای متعددی
مانند خواص ضدسرطاني ،کاهش قند خون و چربي خون دارد .در تحقيق حاضر ،اثر محافظتي عصاره هيدروالکلي گياه علف چشممه
در مسموميت كبدی ناشي از تتراكلريد كربن در موشهای صحرايي ويستار مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي 32 ،سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار به  4گروه شامل؛ گروه كنترل (دريافمت كننمده
روغن زيتون) ،گروه شاهد (دريافت كننده روغن زيتون و تتراكلريد كربن) و دو گروه درماني يک و دو (دريافت كننده روغن زيتون
و تتراكلريد كربن) و به ترتيب عصاره هيدروالکلي علف چشمه  250و  500ميليگمرم بمر كيلموگرم وزن بمدن تقسميم شمدند .تزريمق
روغن زيتون و تتراكلريد كربن به صورت درون صفاقي انجام گرفت و عصاره هيدروالکلي علف چشمه به صورت خوراکي دريافمت
نمودند .موش های صحرايي به مدت  32روز به صورت خوراكي روزانه تيمار شدند .در پايان دوره آزمايش نمونه خوني دريافمت و
سطوح آالنين آمينوترانسفراز ،آسپارتات آمينوترانسفراز ،آلكالين فسفاتاز و پروتئين تام در سرم اندازهگيری گرديد .همچنمين نمونمه
کبدی برداشت و تغييرات بافتي کبد مورد بررسي قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمون آماری آناليز واريانس يمکطرفمه تجزيمه و
تحليل شدند.
يافتهها :ميانگين سطح سرميآالنين آمينو ترانسفراز ،آسپارتات آمينو ترانسفراز و آلكالين فسمفاتاز در گمروه چهمارم در مقايسمه بما
گروه دوم به طور معني داری کاهش يافته بود( .)p 0/05ميانگين سطح سرمي پروتئين تام در گروه چهارم در مقايسه با گروه دوم
به طور معني داری افزايش يافته بود( .)p 0/05مطالعههای بافتي نشان داد که نکروز و التهاب بافتي کبد ناشي از تتراکلريد کربن با
عصاره هيدروالکلي علف چشمه بهبود يافته است.
نتيجهگيری :عصاره هيدروالکلي علف چشمه احتماالً ميتواند سلولهای کبمدی را در برابمر آسميب توكسمي و اكسميداتيو ناشمي از
تتراكلريدكربن محافظت نمايد.
واژه های كليدی :علفچشمه ،تتراكلريدكربن ،محافظت كبدی ،موش صحرايي.
*نويسنده مسئول :جمشيد محمدی ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ،مرکز تحقيقات گياهان دارويي
Email: j.mohammadi.4554@gmail.com
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 Nasturtium officinalisدر مسموميت کبدی ناشي از

اثر محافظتي علف چشمه درمسموميت کبدی ناشي از تتراکلريد کربن

صنعت كاربرد دارد و سبب مسموميت کبد مميگمردد.

مقدمه

ميباشد که در سنتز پمروتئينهمای پالسممايي ،برخمي

تمممریكلرومتيمممل( )CCl3و پراكسمممي تتراكلرومتيمممل

هورمونها ،اوره ،صفرا و متابوليسم مواد آلمي ممؤثر

( ،)OOCCL3تخريمب شممديد سمملولهما و صممدمات حمماد

ميباشد( .)1همچنين محل تجزيه اکثر داروها و سموم

كبدی از جملمه سميروز و نكمروز ايجماد مميشمود(.)7

در کبد ميباشد .کبد بما آسميبهمای زيمادی از طمرف

مطالعههای اخيمر نشمان داده کمه  CCl4سمبب افمزايش

داروهمما و سممموم روبممرو اسممت و ترکي مبهممايي مثممل

توليد راديکالهای آزاد و نهايتاً سبب اخمتالل و آسميب

تيواستاميد ،تتراکلريدکربن ،اتانول و اسمتامينوفن بعمد

در چندين ارگان نظير کبد و کليه ميشود(.)7

از ورود به کبد به وسيله سيتوکروم P450موجمود در

در سممالهممای اخيممر دسممتيابي بممه انممواع

شبکه آندوپالسميمتابوليزه شده و در طمي ايمن عممل

آنتياكسيدان با منشا گياهي جهت غلبه بر آسيبهمای

راديکالهای آزاد توليد ميشوند( 4م.)2

ناشي از عوامل شيميايي توكسي

به طور جدی مورد

يكي از مهمترين اثمرات تخريبمي راديكمالهمای

توجممه پژوهشممگران بمموده اسممت .در دهممههممای اخي مر

آزاد شروع پراكسيداسيون ليپيمدها اسمت كمه موجمب

اسممتفاده از داروهممای گي ماهي در کشممورهای در حممال

آسمميب غشممای سمملول ممميشممود .اسمميدهای چممرب در

توسعه و توسعه يافته به علمت گسمترش فعاليمتهمای

سياليت غشا نقش دارند ،اما اين مولكولهای غيراشباع

بيولوژيمک ،اثربخشمي ،عمموار

جممانبي كمتممر ،ايمنمي

منجر به كاهش سياليت غشا و از بين رفتن سماختمان

نسبي و قيممت ارزان افمزايش يافتمه اسمت ،امما اثمرات

و عملكرد آن ميشوند .ايمن راديكمالهما مميتواننمد بما

ترکيب های فعال بيولوژيک برخي از گونههمای گيماهي

آلكيلمممه كمممردن گمممروههمممای پروتئينمممي و ديگمممر

بر سالمت انسان مشخ

نشده است( 9و .)8بسمياری

ماكرومولكولهای سلولي و به همان نسمبت حملمه بمه

از تركيبات گياهي از جملمه پلميفنملهما دارای خمواص

اسمميدهای چممرب اشممباع نشممده منجممر بممه توليممد ليپيممد

آنتياكسميداني هسمتند(10و  .)9تركيمبهمای پلميفنلمي

پراكسمميداز شمموند و ايممن منجممر بممه صممدمات كبممدی

خصوصاً فالونوئيدها اثر حفاظتي در برابر آسيبهای

ممميگممردد .نكممروز كبممدی منجممر بممه افممزايش سممطح

ناشي از سموم كبدی و راديكالهای آزاد دارند(.)11

سرميآنزيمهای شماخ

كبمدی در خمون مميشموند.

گياه علف

چشمه(officinale

 )Nasturtiumاز تيمره

افزايش سطح آالنين آمينوترانسمفراز( ،)ALTآسمپارتات

شب بو است و مکانهای اصلي رويش آن در اروپمای

آمينوترانسممممفراز( ،)ASTآلكممممالين فسممممفاتاز( )ALPو

مرکزی و غربي بوده است ،اما امروزه در تمماميدنيما

بيليروبمين نشمانگر آسميبهمای كبمدی اسمت( 6و .)5

گسترده شده است .در نواحي مختلف ايمران از جملمه؛

تتراكلريممدكربن( )CCl4حاللممي اسممت كممه در شمميميو

کرج ،لرستان ،گميالن ،شميراز ،سيسمتان ،کرمانشماه و
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کبممد يک مي از ارگممانهممای حي ماتي و مهممم بممدن

در طممي متابوليسممم تتراكلريممدكربن ،بمما تولي مد سممموم

سيد عبدالعظيم حسيني و همکاران

سرشار از ويتامينهای محافظت کننده مختلف بموده و

از مواد آنتي اکسيدانت نظير فالنوئيدها در گيماه علمف

در درمان بيماریهای متابوليک مزمن ميتواند کاربرد

چشمه است( 23و  .)22با توجه به ترکيبها و خمواص

داشته باشد .در اواخر قرن نوزدهم به عنموان تصمفيه

گي ماه علممف چشمممه ،در تحقيممق حاضممر اثممر عصمماره

کننده خون و همچنين در درمان بيمماریهمای ريمه از

هيدروالكلي آن بر درمان مسموميت كبدی القا شده بمه

آن استفاده شده است(14م .)12در طمب سمنتي از ايمن

وسيله تتراكلريدكربن در موشهای صحرايي نمر بمالغ

گي ماه ب مه عنمموان داروی خل م آور ،مممدر و اشممتهاآور

بررسي گرديد.

استفاده شده است( .)13استفاده از اين گياه در درممان
رماتيسم ،نقرس ،بيماریهای کليه ،کبمد ،سمل ،زردی و

روش بررسي

کاهش قندخون توصيه گرديده است(16م .)12اين گيماه

تحقيق حاضر به روش تجربمي انجمام گرفمت.

دارای ترکيبهای غذايي مهمينظير؛ آهمن ،يمد ،کلسميم،

تعداد  32سر موش صحرايي نر بالغ نمژاد ويسمتار بما

منگنز و ويتامينهای  E ، Aو  Cميباشد .به دليل وجود

محدوده وزني 220م  200گرم از انستيتو رازی شمعبه

مقادير باالی ويتامين  Cدر اين گياه ،از زمانهای قمديم

شيراز خريداری و بمه آزمايشمگاه حيوانمات دانشمکده

برای درمان آسکوربوت کاربرد داشته اسمت .در طمب

پزشکي دانشگاه علوم پزشمکي ياسموج انتقمال يافتنمد.

کودکممان در آلمممان ،ايمن گيماه بممه عنمموان داروی ضممد

برای سازگاری با محي حيوانات در اتماقي بما درجمه

باکتری در درمان عفونت دستگاه ادراری کاربرد دارد.

حرارت كنترل  23±2درجه سانتيگمراد و دوره نموری

برگ پودر شده در هند به عنوان خل آور استفاده مي-

 12ساعت روشنايي م تاريكي نگهمداری شمدند و آب و

شود( 18و .)17مطالعه های مختلفمي بمر روی خمواص

غذای كافي در دسترس آنها قرار گرفت .تمامي مراحل

آنتياکسيداني گياهان انجام شده است( 20و  .)19گيماه

آزمايش بمرای گمروههمای ممورد بررسمي در شمراي

علف چشمه مشابه ساير گياهان خانواده شب بو ،منبع

كامالً يكسان انجام پذيرفت .مراحل آزمايش با رعايمت

غني از ترکيبهای گلوکوزينوالت مميباشمد کمه دارای

كامل موازين اخالقي انجام گرفت.

خصوصيات ضد سمرطاني مميباشمند( .)21ايمن گيماه

برای تهيه عصاره ابتمدا گيماه علمف چشممه از

دارای خاصيت جمع کنندگي راديکالهای آزاد اکسيژن

چشمممههممای شهرسممتان بويراحمممد در خممرداد ممماه

نظير سوپراکسيد ،محافظت سلولي در برابر آسيبهای

1395جمممعآوری شممد .سممپس بممه وسمميله متخص م

شممميميايي شمممامل سمممموم محيطمممي ،کممماهش دادن

گياهشناسي در دانشگاه ياسوج تأييد و در هموای آزاد

پراکسيداسيون در نمواحي بمافتي مختلمف و محافظمت

و سايه خشک گرديد .سمپس گيماه بمه وسميله آسمياب

بافممتهممايي نظي مر کبممد در برابممر انممواع اسممترسهممای

برقي(مدل  3000آسانتوس شمر ،،ايمران) پمودر شمد.
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کهگيلويه و بويراحمد ميرويد( .)12گياه علمف چشممه

شيميايي ميباشند که علت اصلي آن وجود سمطح بماال

اثر محافظتي علف چشمه درمسموميت کبدی ناشي از تتراکلريد کربن

حممممل گرديممممد و در پرکوالتور(شممممرکت فنمممماوران

کيلوگرم وزن بدن روزانه به صورت خوراکي تجمويز

بايامدم ايران) به مدت  72ساعت در دمای اتما24±2( ،

گردي مد .گممروه چهممارم درممماني  2هفتممهای دو بممار بممه

درجه سمانتيگمراد) نگهمداری شمد .سمپس بمه وسميله

صمممورت درون صمممفاقي محلمممول روغمممن زيتممون و

پارچممه مخصمموص منفممذ دار دو بممار فيلتممر گرديممد.

تتراکلريدکربن به نسبت  1:1به ميمزان  1ميلميليتمر در

محلولهمای حاصمله بما اسمتفاده از دسمتگاه روتماری

هر کيلوگرم وزن بدن تزريق و عصارهی هيمدروالکلي

 )Heidolph-در شمراي خمال تغلميظ گرديمد.

علف چشمه با دوز  500ميلي گرم روزانه بمه صمورت

برای تهيه پودر خشک ،ماده حاصله به مدت سمه روز

خوراکي تجويز گرديد .موشهای صحرايي به مدت 32

در دمای  39درجه سانتيگمراد در دسمتگاه آون قمرار

روز بممه صممورت خمموراكي روزانممه تيمممار شممدند48 .

گرفت .عصاره بمه دسمت آممده در دممای 20مم درجمه

ساعت پس از آخرين تيمار ،مموشهمای صمحرايي بمه

سانتيگمراد در داخمل يخچمالفريزر(شمرکت پمارس م

وسيله اتر بيهوش گرديدند و 5مم 3ميلميليتمر خمون از

ايران) نگهداری شد .دوزهای  250و  500ميليگرم بمر

قلب آنها گرفته شد.

(Germany

نمونممههممای خممون ب مه مممدت  12دقيقمممه و بممما

کيلوگرم وزن بدن برداشته و در آب مقطر حل شد.
موشهای صحرايي به  4گروه  8سری تقسميم

سمممرعت  4000دور در دقيقممه بممه وسمميله دسممتگاه

شدند .گروه اول کنترل منفي كمه روغمن زيتمون را بمه

 (Sigma-سممرم آنهمما جممدا و در

سممانتريفيوژ(Germany

ميزان  0/5ميليليتر دوبار در هفته به صمورت تزريمق

دمممای 20مم درجممه سممانتيگممراد نگهممداری شممد .بممرای

درون صفاقي دريافت نمودنمد .هممچنمين روزانمه 0/5

اندازهگيری ميزان توتال پروتئين و آنمزيمهمای کبمدی

ميليليتر آب مقطر به صورت خوراكي دريافت نمودند.
گروه دوم کنترل مثبت كه تتراكلريدكربن  50درصد (با
نسبت  1:1رقيق شده با روغن زيتون) را بمه ميمزان 1
ميليليتر بر كيلوگرم وزن بدن به مدت دو بار در هفته
و به صورت درون صفاقي دريافمت كردنمد .هممچنمين
روزانه  0/5ميليليتر آب مقطمر بمه صمورت خموراكي
دريافت نمودند .گروه سوم درماني 1هفتهای دو بار به
صمممورت درون صمممفاقي محلمممول روغمممن زيتممون و
تتراکلريد کربن به نسبت  1:1به ميزان  1ميلميليتمر در
هر کيلوگرم وزن بدن تزريق درون صفاقي و عصاره-
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،ALP

 ASTو

ALT

از کيتهای سماخت شمرکت پمارس

آزمون ايران و دسمتوراالعملهمممای مربوطمه موجمود
در هر کيت استفاده شمد .هممچنمين نمونمههمای بافمت
کبمدی برداشمته شممد و در داخمل محلمول فرمممالين 10
درصد نگهداری شدند .سپس مراحل تهيه الم و رنم -
آميزی نمونمه بافمت در بخمش پماتولوژی بيمارسمتان
شهيد بهشتي ياسوج انجام گرديد .المهای تهيه شده به
وسمميله ميکروسممکون نمموری بررسممي گرديدنممد و
وضعيت بافتي در تمامينمونهها مشخ

شد.

دادههممای جمممعآوری شممده بمما اسممتفاده از
نرمافزار آمماری  SPSSو آزممونهمای آمماری آنماليز
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مقدار  500گرم پودر علفچشمه در الکمل  70درصمد

ی هيدروالکلي علف چشمه بما دوز  250ميلميگمرم بمر

سيد عبدالعظيم حسيني و همکاران

واريانس يمک طرفمه (آنمموا) و تسمت تموکي تجزيمه و

وزن بدن نسبت به گروه مثبت بمهصمورت معنميداری

تحليل شدند.

سمممممبب كممممماهش سمممممطح سمممممرميآنمممممزيم

AST

نتايج حاصله در مطالعه حاضر بررسي مقادير

يافتهها
بررسمممي ميمممانگين ميمممزان آنمممزيم  ALPدر

فعاليت ميزان پروتين تمام در پايمان دوره آزممايش در

ALP

گروه کنترل مثبت نسبت به گروه کنترل منفمي کماهش

سرمي بمه صمورت معنميداری در مموشهمای گمروه

معنيداری را نشان ميدهد .همچنين نتمايج نشمان داده

کنترل مثبت در مقايسه با گروه کنتمرل منفمي افمزايش

تجممويز دوزهممای  250و  500ميلمميگممرم بممر کيلمموگرم

يافته است(نمودار  .)1تجويز عصاره هيدروالکلي علف

عصاره هيدروالکلي علف چشمه در گروههای درمماني

چشمه در گروههای گروه سموم و چهمارم نسمبت بمه

سوم و چهمارم نسمبت بمه گمروه کنتمرل مثبمت سمبب

گروه كنترل مثبت به صورت معنيداری موجب كاهش

افممزايش معنمميدار ميممزان پممروتين تممام در غلظممت

گروههای مورد مطالعه نشان داد كه ميزان آنمزيم

معنممممم مي دار سمممممممطح سمممممممرميآنمممممممزيم

ALP

سرميگرديد (نمودار .)4

گرديد(()p< 0/05نمودار .)1

بررسي نمونه بافتي کبد در گروه کنترل منفمي

بررسي ميانگين ميزان آنزيم ALTدر گروههای

نشان داد که بافت کبد به صورت سالم و فاقد ضمايعه

مورد مطالعه نشان داد كه تيمار با تتراكلريمدكربن بمه

ديده مميشمود و تممام سماختارهای کبمد بمه صمورت

صممورت معنمميداری سممطح آنممزيم  ALTسممرمي گممروه

واضممح و قابممل تشممخي

ممميباشد(تصمموير1ممم.)A

کنتممرل مثبممت را در مقايسممه بمما کنتمرل منفممي افممزايش

هپاتوسيتهما ،شمريان مرکمزی و لوبمول کبمدی قابمل

ميدهد(نمودار  .)2تيمار با عصماره هيمدروالكلي علمف

تشخي

ميباشد .مقاطع بافتي در گروه کنتمرل مثبمت

چشمه در گروه چهمارم بما مقمدار  500ميلميگمرم بمر

کبد چرب و غالباً به فرم حباب چه به ميزان زيمادی از

كيلوگرم وزن بدن نسمبت بمه گمروه کنتمرل مثبمت بمه
صورت معنيداری سبب كماهش سمطح سمرمي آنمزيم
 ALTگرديد(.)p<0/05
ميزان آنزيم  ASTدر گروههمای ممورد مطالعمه
نشان ميدهد كه ميزان آنزيم  ASTسرمي بمه صمورت
معنيداری در گروه کنترل مثبت در مقايسمه بما گمروه
کنترل منفي افمزايش يافتمه اسمت(نمودار  .)3تيممار بما
عصاره هيدروالكلي علف چشمه در گروههای سموم و
چهارم با مقمادير  250و  500ميلميگمرم بمر كيلموگرم
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بافت همراه با اتساع خفيف سينوزوييدها و بي نظمي و
تخريب سلولي خفيف تعدادی از سملولهمای کبمدی را
نشان ميدهد(تصوير1م .)Bبررسيهمای بافمت کبمد در
گروه درمماني  1اتسماع خفيمف سمينوزوييدها و جممع
شدن خون در تعمدادی از عمرو ،و عاليمم بهبمودی را
نشان ميدهد (تصوير 1م .)Cمطالعه بافت کبد در گروه
درماني  ،2اتساع متوس سينوزوييدها و عاليم بهبمود
را نشان ميدهد(تصوير 1م.)D
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گرديد(( )p<0/05نمودار .)3

اثر محافظتي علف چشمه درمسموميت کبدی ناشي از تتراکلريد کربن

را نشان ميدهد ،حرف  bمعني دار بودن را نشان ميدهد.

نمودار  :2مقايسه سطح سرمي  ALTدر گروههای مورد مطالعه ( .) p<0/05نتايج نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار ميباشد .حرف  aنتايج مشابه
را نشان ميدهد ،حرف  bمعنيدار بودن را نشان ميدهد.

نمودار  :3مقايسه سطح سرمي  ASTدر گروههای مورد مطالعه ( .)p<0/05نتايج نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار ميباشد .حرف  aنتايج مشابه
را نشان ميدهد ،حرف  bمعنيدار بودن را نشان ميدهد.
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نمودار  :1مقايسه سطح سرمي  ALPدر گروههای مورد مطالعه ( .)p<0/05نتايج نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار ميباشد .حرف  aنتايج مشابه

سيد عبدالعظيم حسيني و همکاران

مشابه را نشان ميدهد ،حرف  bمعني دار بودن را نشان ميدهد.

تصوير  :1مقاطع بافتي تهيه شده از کبد در گروههای مورد مطالعه گروه کنترل منفي ( ،)Aگروه کنترل مثبت ( ،)Bگروه درماني  )C( 1و گروه درماني
 .)D( 2بزرگنمايي  ،X10رن آميزی هماتوکسيلين -ائوزين.

کبدی شناخته ميشوند( .)24داروهای شميميايي بمرای

بحث
کبممد اعمممال متفمماوت بيوش ميميايي ،سممنتزی و

درمممان بيممماریهمما اغلممب دارای عمموار

جممانبي

ترشحي را بر عهمده دارد و آنمزيمهمای آن بمه عنموان

هسممتند( .)23بنممابراين ،تحقيممق بممرای يممافتن داروهممای

نارسماييهمای

گياهي جهت جايگزيني داروهمای شميميايي ،ضمروری

شاخ

680

های بيوشيميايي در تشمخي
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نمودار : 4مقايسه سطح سرميپروتين تام در گروههای مورد مطالعه .نتايج نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار ميباشد ( .) p<0/05حرف  aنتايج

اثر محافظتي علف چشمه درمسموميت کبدی ناشي از تتراکلريد کربن

بيماریهای كبدی در طب سمنتي اسمتفاده گرديمده كمه

منبعي غني از تركيب هايي با خواص پيشگيری كننده و

بسياری از آنها حاوی تركيبات پليفنلي و فالونوييمدها

حفاظت كننده به ويژه در كبد هستند( .)23در مطالعهای

ميباشند( 25و .)24

گزارش گرديده برخي از سبزیهما و ادويمههما نظيمر؛

نتايج به دسمت آممده در مطالعمههمای مختلمف

ريحان ،بمرگبمو ،جعفمری ،سمروكوهي ،تخمم باديمان،

نشان داده تتراکلريدکربن قادر به تخريمب سملولهمای

رازيانممه ،زيممره سممبز ،هلممو و زنجبيممل دارای فعاليممت

كبممدی اسممت .محققممين علممت سممميت را آزاد شممدن

آنتممياكسمميداني هسممتند و عصمماره ريحممان قممدرت

راديكالهای آزاد ميدانند کمه بمه سمرعت بما سماختار

آنتياكسميداني قابمل مقايسمه بماتورولوكس دارد(.)28

غشای سلول ترکيب ميشود .همچنين توليد ليپيمدهای

استفاده از عصارههای آبمي و الکلمي گياهمان مختلمف

راديكممممالي و تجزيمممه فسممممفوليپيدهای موجممممود در

ممميتوانممد اثممرات تخريبممي کبممد ناشممي از تزريممق

رتيكولوپالسمي باعث آزاد شمدن آنمزيمهمای  ALPو

تتراکلريدکربن را کاهش داده و باعث بهبود بافمت کبمد

 AST،ALTميشود و در نهايت ايمن واكمنش منجمر بمه

شوند .در آسيب کبدی ناشي از تتراکلريمد کمربن حمل

مممرگ سمملول و نكممروز سمملولي ممميگممردد( 26و.)25

شده در روغن زيتون مشخ

شده که تجويز عصاره

تحقيق های مختلمف نشمان داده تزريمق درون صمفاقي

گياه گينگوبالبا از نکروز و فيبروز کبد در برابر آسيب

تتراكلريدكربن سمبب مسمموميت كبمدی مميشمود بمه

ناشي از تتراکلريدکربن جلوگيری ميکند .اثر محافظتي

كبمدی بمهصمورت

گياه فو ،از طريق کاهش آنمزيمهمای ممارکر کبمدی و

طوری كه ميزان آنزيمهای شاخ

معنيداری افزايش مييابند .ايجاد آسيبهای سملولي و

پراکسيداسميون ليپيمدها صممورت مميپممذيرد( .)29در

خروج آنزيمها از سلولها سبب ورود آنها به سمرم و

بررسي حاضر ،يافتههای هيستوپاتولوژی نيز حماكي

افزايش آنزيمهای كبدی در سرم شده اسمت( 27و.)26

از آسيب شديد بافت كبد در اثر تتراکلريدکربن بمود و

بدريش و همكاران در مطالعمهای گمزارش دادهانمد کمه

تجويز عصاره علمف چشممه سمبب بهبمود بافمت کبمد

مسممموميت کبممدی بممه وسمميله تتراکلريممدکربن ايجمماد

ميشود .خاصيت آنتمياکسميداني گيماه علمف چشممه،

ميشود و با مسموم كمردن مموشهمای صمحرايي بما

سيستم آنتياکسيداني در موشهای صحرايي و مقابله

 CCl4ب ما دوز  0/5ميلمميليتممر بممر كيلمموگرم وزن بممدن

با استرس اکسيداتيو شدن را تقويت نموده و به دنبمال

فعاليممت آنمممزيمهمممای  AST ،ALTو  ALPافمممزايش يافتمممه

آن آسممميب کبمممدی کممماهش يافتمممه اسمممت( 31و.)30

است( .)27اثمرات آنتمياكسميداني عصماره بسمياری از

آنتياکسيدانها قادر هستند با کماهش پراکسيداسميون

گياهممان از جملممه؛ خممار مممريم ،كاسممني ،شمميرينبيممان،

ليپيدی و نکروز هپاتوسيتي تما حمد زيمادی کبمد را در

هميشه بهار و شاهتره اثبمات شمده اسمت( .)28برخمي
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ميباشمد .بعضمي از گياهمان در درممان مسمموميت و

عصارههای خام گياهي مورد استفاده در طمب سمنتي،

سيد عبدالعظيم حسيني و همکاران

گزارش گرديده ،احتماالً علت کاهش تعمداد سملولهمای

از مواد آنتياکسيدانت نظير فالنوئيمدها در گيماه علمف

نکروتي مک در اثممر القمما بافممت کبممد بممه تتراکلري مدکربن،

چشمه است .به همين دليل است که مصرف ايمن گيماه

وجودآنتياکسيدانهای موجود در عصاره گياه پنيرك

اثرات حفاظتي بر بافمتهمای بمدن اعممال نمموده و در

باشد( .)32اين نتايج با پژوهشهايي کمه عصماره همای

جهممت کماهش اسممترس اکسميداتيو عمممل مميکنممد(.)36

هيدروالکلي گياهان خرگريو و جاشير بمر فاکتورهمای
عملکردی کبد و کليه را مورد بررسي قرار داده اسمت،

مصرف علف چشمه از آسيب سلولي جلوگيری نموده
و سطح آنتي اکسيدانها را افزايش ميدهد(.)22

مطابقت دارد ( 34و .)33آسيب سلولهای کبدی سمبب
رهاسازی آنزيمهما در خمون و افمزايش ترانسمفرازها

نتيجهگيری
از يافتممه هممای تحقيممق حاضممر نتيجممهگيممری

ميشود(35م.)32
تجويز عصاره هيدروالکلي علف چشممه سمبب
کاهش فعاليت آنزيمهای  AST ،ALTو  ALPميشود و از
طرف ديگر سبب بهبود بافتهای کبمدی درگمروههمای
درماني ميگردد .زيرا خواص آنتمياكسميداني در ايمن
گياه گزارش شده است و مصرف عصاره هيدروالکلي
علف چشمه سبب کاهش فعاليت آنمزيمهمای کبمدی در
خممون م ميشممود و از آس ميبهممای سمملولي جلمموگيری
م مينماي مد و نهايت ماً سممبب بهبممود سمملولهممای کبممدی

ميشود احتماالً کاهش آنزيمهای  AST ،ALPو  ALTبمه
دليل وجود آنتمياکسميدانهما در عصماره هيمدروالکلي
علف چشمه ميباشد .بنمابراين ترکيمب همای شميميايي
موجود در گياه علف چشمه در بهبود آسيبهای کبدی
موثر است .با توجه به نتايج به دسمت آممده ،پيشمنهاد
مي شود آزمايشهای تکميلي در خصوص بررسي اثر
ترکيبهای مؤثر عصاره علف چشمه بر حفاظت بافمت
کبدی و آنزيمهای آن انجام گيرد.

مميگممردد .بنممابراين مصممرف علممف چشمممه از آس ميب
سلولي جلوگيری نموده و سمطح آنتمي اکسميدانهما را
افزايش ميدهد( .)20در خصوص اثرات مفيد مصمرف
علف چشمه مشخ

شمده اسمت کمه ايمن گيماه دارای

خاصيت جمع کنندگي راديکالهای آزاد اکسميژن نظيمر
سوپراکسيد ،محافظمت سملولي در برابمر آسميب همای

تقدير و تشكر
بممدين وسمميله از مرکممز تحقيممقهممای گياهممان
دارويي دانشگاه علومپزشکي ياسوج به دليل همکماری
الزم جهت انجام اين پژوهش که بخشمي از پايمانناممه
دانشجويي ميباشد ،سپاسگزاری ميگردد.

شممميميايي شمممامل سمممموم محيطمممي ،کممماهش دادن
پراکسيداسيون در نمواحي بمافتي مختلمف و محافظمت
بافممتهممايي نظي مر کب مد در برابممر انممواع اسممترسهممای
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Abstract:
Background and aim: Leaves and flowers of Nasturtium officinalis L. contain flavonoid compounds.
This plant has several characteristics, such as anticancer properties, blood suger insucer and blood
lipids. In the present study, the protective effect of hydroalcoholic extract of grasses in liver toxicity
induced by carbon tetrachloride in Wistar rats was investigated.
Methods: In this research, 32 male Wistar rats were randomly allocated into four equal groups of
control (received olive Oil), positive control (received olive Oil + CCl4), and four groups as treatment 1
and 2 received olive oil intraperitoneal administration and 250, 500mg/kg body weight hydroalcoholic
extract Nastartium officinals respectively. Animals were treated orally by gavage daily for 32 days. At
the end of experiment, serum levels of aspartate and alanine transferase, alkaline phosphatase and
total proteins were assessed. The Data was analyzed with using of one-way ANOVA, followed by Tukey's
HSD tests using SPSS 21.
Results: The mean of ALT, AST, ALP reduced and total protein increased significantly in the in the
fourth group compared to the second group (P<0.05). Histological investigation demonstrated that
necrosis and inflammation of liver reduced following carbon tetrachloride (CCl4)-induced
hepatotoxicity.
Conclusion: Hydroalcoholic extract of Nasturtium officinal's can protect liver cells against toxic
oxidative damage caused by carbon tetrachloride.
Key words: Nasturtium officinalis, Carbon tetrachloride, Liver toxicity, Rat
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