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  علف چشمه يدروالکليعصاره ه ياثر محافظت

Nasturtium officinalis از  يناش یت کبديمسموم در

 ييدکربن در موش صحرايتتراکلر

  6فر یديد امينو ،5شريعتي ، مهرداد4زيدالو له، حمدا*3ید محمدي، جمش2و 1ينيم حسيد عبدالعظيس

 

راز، دانشگاه آزاداسالمي، يواحد ش شناسي، گروه زيست2،رانيفارس، ا زاد اسالمي،دانشگاه آ قات فارس،يشناسي، واحد علوم و تحق گروه زيست1

، دانشگاه علوم پزشكي يو مولکول يسلولتحقيقات مرکز 4،رانياسوج، اياسوج، ي يدانشگاه علوم پزشک ،يياهان دارويتحقيقات گ مرکز 3،رانيراز، ايش

، رازيشدانشگاه علوم پزشکي  ،یبخش پاتولوژ6، نرايانشگاه آزاداسالمي، کازرون، ا، دکازرون شناسي، واحدگروه زيست5 ،رانياسوج، اياسوج، ي

 ، ايرانرازيش

 13/8/1396 تاريخ پذيرش:         29/5/1396تاريخ وصول: 

 

 دهيچک
 

 یمتعدد یها يژگياه وين گي. ااست یديفالنوئ یهابيترک یحاو (Nasturtium officinalis.L) اه علف چشمهيبرگ و گل گهدف:  و نهيزم

علف چشممه   اهيگ يدروالکليه عصاره محافظتي اثر حاضر، تحقيق . درداردخون  ي، کاهش قند خون و چربيخواص ضدسرطان مانند

 گرفت. قرار بررسي ستار مورديو صحرايي هایموش در كربن از تتراكلريد كبدی ناشي مسموميت در
 

 كننمده  كنترل )دريافمت  گروه ؛شامل گروه 4ستار به ياز نژاد و بالغ نر اييصحر موشسر  32 تجربي،مطالعه  اين در بررسي: روش

 روغن زيتون كننده دريافت) ک و دوي يدرمان گروه و دو كربن( تتراكلريد و زيتون روغن كننده شاهد )دريافت گروه زيتون(، روغن

ق يم تزرشمدند.   تقسميم  وزن بمدن  كيلموگرم  بمر  مگمر  ميلي 500و  250 علف چشمه يدروالکليه عصاره ترتيب به( و كربن تتراكلريد و

افمت  يدر يبه صورت خوراک علف چشمه يدروالکليانجام گرفت و عصاره ه يكربن به صورت درون صفاق تتراكلريد و روغن زيتون

 و افمت يدر ينمونه خون شيدوره آزما انيپار . دشدند تيمار روزانه خوراكي صورت به روز 32 مدتبه  ييصحرا یموش هانمودند. 

نمونمه  ن يچنم مه. گرديد گيریاندازه سرم ن تام دريپروتئ و فسفاتاز آلكالين آمينوترانسفراز، آمينوترانسفراز، آسپارتات آالنين سطوح

ه و يم طرفمه تجز  کيم انس يز واريآنال یآمار  آزمون ها با استفاده ازدادهگرفت.  قرار يمورد بررس کبد يرات بافتييتغبرداشت و  یکبد

 ل شدند.يتحل
 

سمه بما   يگمروه چهمارم در مقا   در فسمفاتاز  آلكالينو  ترانسفراز آمينو آسپارتات ترانسفراز، نوآمي آالنين يمسر سطح نيانگيم ها:يافته

 در گروه چهارم در مقايسه با گروه دوم پروتئين تام  يسرم سطح ميانگين (.p 05/0)افته بوديکاهش  یدار يطور معنوم به گروه د

 با کربن دياز تتراکلر يناش کبد يبافت نشان داد که نکروز و التهاب يبافت  یها همطالع (.p 05/0افزايش يافته بود) یدار يبه طور معن

 .افته استيبهبود  علف چشمه يدروالکليه عصاره
 

 از ناشمي  يواكسميدات  توكسمي  و  آسميب  برابمر  در را کبمدی  های سلول تواندمياحتمااًل  علف چشمه يدروالکليعصاره ه: گيرینتيجه

 .نمايد محافظت تتراكلريدكربن
 

 چشمه، تتراكلريدكربن، محافظت كبدی، موش صحرايي.علفكليدی:  یه هاواژ
 

  يياهان دارويتحقيقات گ اسوج، مرکزي يدانشگاه علوم پزشک ،اسوجي ،ید محمديجمش: مسئول نويسنده*

Email:  j.mohammadi.4554@gmail.com 
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 مقدمه

 بممدن مهممم و ياتيممح همماینارگمما از يکممي کبممد

 يبرخم  ،ييپالسمما  همای نيپمروتئ  سنتز در که باشد يم

 ثرؤمم  يآلم  مواد سميمتابول و صفرا اوره،، هاهورمون

 سموم و داروها اکثر هيتجز محل نيچن هم .(1باشد)يم

 طمرف  از ادیيم ز یهما بيآسم  بما  باشد. کبديم کبد در

 مثممل يهمماي بيممترکو  اسممت روبممرو سممموم و داروهمما

 بعمد  نوفنياسمتام  و اتانول دکربن،يتتراکلر د،يتامواسيت

 در موجمود  P450توکروميس به وسيله کبد به ورود از

 عممل  نيم ا يطم  در و شده زهيمتابول يمندوپالسآ شبکه

 (.2م 4شوند)يم ديتول آزاد هایکاليراد

 همای راديكمال  تخريبمي  اثمرات  ترين مهم از يكي

 وجمب م كمه  اسمت  ليپيمدها  شروع پراكسيداسيون آزاد

 در چممرب شممود. اسمميدهایمممي سمملول غشممای آسمميب

غيراشباع  هایمولكول اين اما دارند،نقش  غشا سياليت

 سماختمان  رفتن بين از و غشا سياليت كاهش به منجر

 بما  تواننمد ممي  هما راديكمال  شوند. ايمن مي عملكرد آن و

 ديگمممر و همممای پروتئينمممي گمممروه كمممردن آلكيلمممه

 حملمه بمه   نسمبت  همان به و سلولي هایماكرومولكول

 ليپيممد توليممد بممه منجممر نشممده اشممباع چممرب اسمميدهای

 كبممدی صممدمات بممه منجممر ايممن و پراكسمميداز شمموند

 سممطح افممزايش بممه كبممدی منجممر گممردد. نكممروز مممي

شموند.  ممي  خمون  در یكبمد  شماخ   هایآنزيم يمسر

 ، آسمپارتات (ALT)آمينوترانسمفراز  آالنين سطح افزايش

و  (ALP)اتازفسممممف ، آلكممممالين(AST)آمينوترانسممممفراز

 (.5 و 6كبمدی اسمت)   یهما  بيآسم  نشمانگر  روبمين  بيلي

و  يمشممي در كممه اسممت حاللممي (CCl4)تراكلريممدكربنت

گمردد.  يت کبد مم يسبب مسموم و دارد كاربرد صنعت

 ومسمممد يممبمما تول ،تتراكلريممدكربن متابوليسممم طممي در

تتراكلرومتيمممل  پراكسمممي و (CCl3)كلرومتيمممل تمممری

(OOCCL3) ،حمماد صممدماتا و همم د سمملوليب شممديممتخر 

 (.7)شمود  يجماد مم  يا نكمروز  و سميروز  جملمه  از كبدی

ش يسمبب افمزا   CCl4ر نشمان داده کمه   يم اخ یها همطالع

ب يو آسم  تًا سبب اخمتالل يآزاد و نها یها کاليد راديتول

  (.7)شود يمه ير کبد و کلينظن ارگان يدر چند

 انممواع بممه اخيممر دسممتيابي  هممای سممال در

همای   آسيب بر غلبه جهت گياهي منشا با اكسيدان آنتي

 مورد جدی طور به توكسي  شيميايي عوامل از ناشي

 ريمماخ یهممادهممه در .بمموده اسممت پژوهشممگران توجممه

 حممال در یکشممورها در ياهيممگ یداروهمما از اسممتفاده

 یهما تيم فعالش گسمتر  علمت  به افتهي توسعه و توسعه

 يمنمميا ،كمتممر جممانبي عمموار  ،ياثربخشمم ک،يممولوژيب

 اثمرات  امما  ،اسمت  افتمه ي شيافمزا  ارزان ممت يق و ينسب

 ياهيم گ یهما گونه از يبرخ کيولوژيب فعال یها بيترک

 بسمياری  (.8و 9است)مشخ  نشده  انسان سالمت بر

خمواص   دارای هما فنمل پلمي  جملمه  از گياهي تركيبات از

 فنلمي پلمي  یهما  (. تركيمب 9و 10هسمتند)  اكسميداني آنتي

 هایآسيب برابر در حفاظتي فالونوئيدها اثر خصوصًا

 (.11دارند) آزاد هایو راديكال كبدی سموم از ناشي

ره يم از ت (Nasturtium officinale)اه علف چشمهيگ

 یش آن در اروپما يرو ياصل یها شب بو است و مکان

ا يم دن يمبوده است، اما امروزه در تمما  يو غرب یمرکز

 ؛ران از جملمه يم مختلف ا يگسترده شده است. در نواح

سمتان، کرمانشماه و   يراز، سيالن، شم يکرج، لرستان، گم 
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اه علمف چشممه   ي. گ(12)ديرويراحمد ميه و بويلويکهگ

محافظت کننده مختلف بموده و   یهانيتاميسرشار از و

تواند کاربرد يک مزمن ميمتابول یهایماريدر درمان ب

ه ياواخر قرن نوزدهم به عنموان تصمف  در داشته باشد. 

ه از يم ر یهما یممار ين در درمان بيچن کننده خون و هم

ن يم از ا ي. در طمب سمنت  (12م14)آن استفاده شده است

آور، مممدر و اشممتهاآور  خلمم  یعنمموان داروه اه بمميممگ

اه در درممان  ين گي. استفاده از ا(13)استفاده شده است

و  یه، کبمد، سمل، زرد  يکل یهایماريسم، نقرس، بيرمات

 اهيم ن گيا .(12م16)ده استيه گرديکاهش قندخون توص

 ،ميد، کلسم يم آهمن،   ؛رينظ يممه ييغذا یها بيترک یدارا

ل وجود يباشد. به دل يم C و A ، E یهانيتاميمنگنز و و

م يقمد  یهااز زمان اه،ين گيدر ا C نيتاميو یر بااليمقاد

درمان آسکوربوت کاربرد داشته اسمت. در طمب    یبرا

ضممد  یاه بممه عنمموان دارويممن گيممکودکممان در آلمممان، ا

کاربرد دارد.  یدراردر درمان عفونت دستگاه ا یباکتر

-يآور استفاده م برگ پودر شده در هند به عنوان خل 

خمواص   یبمر رو  يمختلفم  یها ه. مطالع(17و 18)شود

اه يم . گ(19و  20)اهان انجام شده استيگ يدانياکس يآنت

اهان خانواده شب بو، منبع ير گيعلف چشمه مشابه سا

 یباشمد کمه دارا  ينوالت مم يگلوکوز یها بياز ترک يغن

 اهيم گن يم ا .(21)باشمند يمم  يات ضد سمرطان يوصخص

ژن يآزاد اکس یهاکاليراد يت جمع کنندگيخاص یدارا

 یهابيدر برابر آس يد، محافظت سلولير سوپراکسينظ

، کممماهش دادن يطممميشمممامل سمممموم مح  ييايميشممم

مختلمف و محافظمت    يبمافت  يون در نمواح يداسيپراکس

 یهممار کبممد در برابممر انممواع اسممترسيممنظ ييهممابافممت

آن وجود سمطح بماال    يباشند که علت اصليم ييايميش

اه علمف  يم دها در گير فالنوئيدانت نظياکس ياز مواد آنت

و خمواص   ها بي. با توجه به ترک(22و  23)چشمه است

 عصمماره اثممر حاضممر تحقيممق در ،اه علممف چشمممهيممگ

بمه   شده القا مسموميت كبدی درمان بر آن دروالكلييه

 بمالغ  نمر  ای صحراييهموش تتراكلريدكربن در وسيله

 گرديد. بررسي

 

 يروش بررس

گرفمت.   انجمام  تجربمي  روش به تحقيق حاضر

 بما  ويسمتار  نمژاد  نر بالغ صحرايي سر موش 32 تعداد

شمعبه   یانستيتو راز از گرم 200 م220وزني  محدوده

وانمات دانشمکده   يشمگاه ح يو بمه آزما  راز خريداریيش

تنمد.  افياسموج انتقمال   ي يدانشگاه علوم پزشمک  يپزشک

درجمه   بما  ياتماق  وانات دري  حيبا مح یسازگار یبرا

 نموری  دوره و گمراد سانتي درجه 23±2كنترل  حرارت

 و آب و شمدند  نگهمداری  تاريكيم   روشنايي ساعت 12

 مراحل  يمتما. گرفت قرار آنها دسترس در كافي غذای

 شمراي   در بررسمي  ممورد  همای گمروه  بمرای  آزمايش

 رعايمت  با آزمايش مراحل .پذيرفت انجام يكسان كاماًل

 .گرفت انجام اخالقي موازين كامل

 از چشممه  علمف  اهيم گ ابتمدا  عصاره هيته برای

 ممماه خممرداد در راحمممديبو شهرسممتان هممایچشمممه

متخصمم   بممه وسمميلهشممد. سممپس  یآور جمممع1395

 آزاد هموای  درو د يياسوج تأي دانشگاه در يشناس اهيگ

 ابيآسم  لهيوسم  بمه  اهيم گ د. سمپس يگرد خشک هيسا و

شمد.   ران( پمودر يم ا شمر،،  آسانتوس 3000)مدل يبرق
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 درصمد  70الکمل   در چشمهعلف پودر گرم  500مقدار 

               فنمممماوران پرکوالتور)شممممرکت در و ديممممگرد حممممل

 24±2اتما، )  دمای در ساعت 72مدت  ران( بهيا مامديبا

له يسمپس بمه وسم   . نگهمداری شمد  ( گمراد  يدرجه سمانت 

د. يممدلتممر گريو بممار فپارچممه مخصمموص منفممذ دار د 

روتماری   دسمتگاه  از اسمتفاده  بما  حاصمله  همای  محلول

(Heidolph- Germany) د.يم گرد ظيتغلم  خمال    يشمرا  در 

 روز سمه  مدت به حاصله ماده خشک، پودر هيته برای

 قمرار  آون دسمتگاه  در گمراد  يسانت درجه 39دمای  در

 درجمه  مم 20دممای   در آممده  دسمت  بمه  گرفت. عصاره

 م  پمارس  زر)شمرکت يفرخچمال ي داخمل  در گمراد  يسانت

 بمر  گرميليم 500 و 250 یشد. دوزها ران( نگهداریيا

 شد.  حل مقطر آب در و برداشته بدن وزن لوگرميک

تقسميم   یسر 8 گروه 4 به ييصحرا یها موش

 بمه  را زيتمون  روغمن  كمه  يکنترل منف اول گروه شدند.

 تزريمق  صمورت  به هفته در تر دوباريليليم 5/0ميزان 

 5/0روزانمه   چنمين  نمودنمد. همم   دريافت صفاقي ندرو

 .افت نمودنديدر خوراكي صورت به مقطر آب ليترميلي

درصد )با  50تتراكلريدكربن  كه کنترل مثبت دوم گروه

 1ميمزان   بمه  زيتون( را روغن با شده رقيق 1:1نسبت 

 هفته در بار دو مدت به بدن وزن بر كيلوگرم ليترميلي

 چنمين  كردنمد. همم   دريافمت  يدرون صفاق صورت به و

 خموراكي  بمه صمورت   مقطمر  آب ليترميلي 5/0روزانه 

دو بار به  یاهفته 1يدرمان سوم گروه .افت نمودنديدر

ون و تممميمحلمممول روغمممن ز يصمممورت درون صمممفاق

تمر در  يليلم يم 1زان يبه م 1:1د کربن به نسبت يتتراکلر

-و عصاره يدرون صفاق قيلوگرم وزن بدن تزريک هر

گمرم بمر   يلم يم 250شمه بما دوز  علف چ يلکلادرويه ی

ز يتجمو  يبه صورت خوراکگرم وزن بدن روزانه لويک

دو بممار بممه  یاهفتممه 2 يدرمممان چهممارم گممروه د.يممگرد

ون و تممميمحلمممول روغمممن ز يصمممورت درون صمممفاق

تمر در  يليلم يم 1زان يم به م 1:1دکربن به نسبت يتتراکلر

 يدروالکليم ه یق و عصارهيلوگرم وزن بدن تزريک هر

بمه صمورت   گرم روزانه  يليم 500با دوز  علف چشمه

 32 مدتبه  ييصحرا یها موش د.يگردز يتجو يخوراک

 48. شممدند تيمممار روزانممه خمموراكي صممورت بممه روز

ه بم  ييصمحرا  یهما مموش  ،مارين تيساعت پس از آخر

ز تمر خمون ا  يل يلم يم 3مم 5دند و يگرد هوشياتر ب لهيوس

  .گرفته شدقلب آنها 

دقيقمممه و بممما  12ه مممدت خممون بمم یهمما نمونممه

دور در دقيقممه بممه وسمميله دسممتگاه     4000سمممرعت 

در جممدا و آنهمما سممرم  Sigma- Germany))سممانتريفيوژ

بممرای  .شممد ینگهممدار گممراد يدرجممه سممانت ممم20 یدممما

همای کبمدی    ميآنمز ن و يتوتال پروتئزان يری ميگ اندازه

ALP ،AST  و ALT های سماخت شمرکت پمارس     تياز ک

مربوطمه موجمود    یهممما  العملامتورران و دسيآزمون ا

بافمت   یهما  نمونمه  نيچنم  همم  .در هر کيت استفاده شمد 

 10ن يدر داخمل محلمول فرمممال  برداشمته شممد و   یکبمد 

-ه الم و رنم  يشدند. سپس مراحل ته ینگهدار درصد

مارسمتان  يب یدر بخمش پماتولوژ   نمونمه بافمت   یزيآم

ه ه شده بيته یهاد. المياسوج انجام گردي يد بهشتيشه

و دنممد  يگرد يبررسمم  یکروسممکون نممور  يله ميسممو

  .شد مشخ ها نمونه يمتمادر  يت بافتيوضع

 اسممتفاده از شممده بمما   یآور جمممع یهمماداده

ز يآنمال  یآممار  یهما  و آزممون  SPSS یافزار آممار  نرم
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ه و يم تجز يو تسمت تموک   (آنمموا طرفمه )  کيم  انسيوار

   .شدندل يتحل

 

 ها افتهي

 در ALPآنمممزيم  ميمممزانن يانگيمممم يبررسممم

 ALPآنمزيم   ميزان كه داد نشان مطالعه مورد های گروه

 گمروه  همای مموش  داری درمعنمي  صمورت  بمه   يمسر

 افمزايش  يکنتمرل منفم   گروه با در مقايسه کنترل مثبت

علف  يدروالکليه عصاره تجويز .(1ر )نمودااست يافته

 بمه  گروه سموم و چهمارم نسمبت    یهاگروه در چشمه

 كاهش داری موجبمعني صورت به كنترل مثبت گروه

                           ALPآنمممممممزيم  يمسمممممممر سمممممممطح دار يمعنممممممم

 (.1ر )نمودا(>p 05/0د)يگرد

 هایگروه در ALTبررسي ميانگين ميزان آنزيم

 بمه  تتراكلريمدكربن  با تيمار كه نشان داد مطالعه مورد

 گممروه  يمسممر ALTآنممزيم  سممطح داریصممورت معنممي

 افممزايش رل منفمميکنتمم بمما مقايسممه را در کنتممرل مثبممت

هيمدروالكلي علمف    عصماره  با تيمار (.2دهد)نمودار  مي

 بمر  گمرم ميلمي  500 مقمدار  چهمارم بما   گروه در چشمه

 بمه  کنتمرل مثبمت   بمه گمروه   بدن نسمبت  وزن كيلوگرم

آنمزيم    يمسمر  سمطح  كماهش  داری سببمعني صورت

ALT (05/0گرديدp<.) 

 مطالعمه  ممورد  همای گروه در ASTآنزيم  ميزان

 بمه صمورت    يمسر ASTآنزيم  ميزان كه دهدمي نشان

گمروه   بما  مقايسمه  در کنترل مثبت گروه در داریمعني

 بما  (. تيممار 3ر اسمت)نمودا  يافتمه  افمزايش  کنترل منفي

های سموم و  در گروه علف چشمه هيدروالكلي عصاره

 كيلموگرم  بمر  گمرم ميلمي  500و  250چهارم با مقمادير  

داری معنمي  صمورت بمه  مثبت گروه به بدن نسبت وزن

                  ASTآنمممممزيم  يمسمممممر سمممممطح كممممماهش سمممممبب

 (.3ر )نمودا (>05/0pگرديد)

نتايج حاصله در مطالعه حاضر بررسي مقادير 

فعاليت ميزان پروتين تمام در پايمان دوره آزممايش در    

گروه کنترل مثبت  نسبت به گروه کنترل منفمي کماهش   

شمان داده  دهد. همچنين نتمايج ن داری را نشان مي معني

گممرم بممر کيلمموگرم  ميلممي 500و  250تجممويز دوزهممای 

های درمماني  عصاره هيدروالکلي علف چشمه در گروه

سوم و چهمارم نسمبت بمه گمروه کنتمرل مثبمت سمبب        

دار ميممزان پممروتين تممام در غلظممت    معنممي افممزايش

 (. 4گرديد )نمودار  يمسر

منفمي   بررسي نمونه بافتي کبد در گروه کنترل

افت کبد به صورت سالم و فاقد ضمايعه  نشان داد که ب

صمورت  ه شمود و تممام سماختارهای کبمد بم     ديده ممي 

(. Aممم1باشد)تصممويرواضممح و قابممل تشممخي  مممي  

هما، شمريان مرکمزی و لوبمول کبمدی قابمل       هپاتوسيت

باشد. مقاطع بافتي در گروه کنتمرل مثبمت   تشخي  مي

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

 و  يمبي نظهمراه با اتساع خفيف سينوزوييدها و بافت 

را همای کبمدی    سملول تخريب سلولي خفيف تعدادی از 

 همای بافمت کبمد در    (. بررسيBم1دهد)تصويرنشان مي

اتسماع خفيمف سمينوزوييدها و جممع      1گروه درمماني  

را  بهبمودی  ميم عال و شدن خون در تعمدادی از عمرو،  

ت کبد در گروه مطالعه باف (.Cم1دهد )تصوير  يمنشان 

 بهبمود  ميعال و اتساع متوس  سينوزوييدها ،2درماني 

 (.Dم1دهد)تصوير  يمرا نشان 
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ج مشابه ينتا  aحرف .باشد يم اريمع انحراف ±ن يانگيج نشان دهنده مينتا .(>05/0p) مورد مطالعه یهاگروه در  ALP يممقايسه سطح سر: 1ر نمودا

 دهد.يبودن را نشان م دار يمعن bدهد، حرف يرا نشان م

 

 
ج مشابه ينتا  aباشد. حرف يم اريمع انحراف ±ن يانگينشان دهنده مج ينتا .( >05/0p) مورد مطالعه یهاگروه در  ALT يممقايسه سطح سر: 2ر نمودا

 دهد.دار بودن را نشان مي معني bحرف دهد، يرا نشان م

 

 

 
ج مشابه ينتا  aحرف .باشد يم اريمع انحراف ±ن يانگيج نشان دهنده مينتا .(>05/0p)مورد مطالعه  یهاگروه در AST  يممقايسه سطح سر: 3ر نمودا

 دهد.يدار بودن را نشان م يمعن bدهد، حرف يرا نشان م



 و همکاران يسيد عبدالعظيم حسين

 680 (124)شماره پي در پي1396م آذر و دی5م شماره22مجله ارمغان دانش م دوره 

 

ج ينتا  aحرف. ( >05/0p)اشد ب يمار يانحراف مع ±ن يانگيج نشان دهنده مينتا .مورد مطالعه یهادر گروهن تام يپروت يممقايسه سطح سر:  4نمودار

 دهد.يدار بودن را نشان م يمعن bدهد، حرف يمشابه را نشان م

 

 

 

 يو گروه درمان (C) 1 ي، گروه درمان(B)، گروه کنترل مثبت (A) يگروه کنترل منف مورد مطالعه یهادر گروهه شده از کبد يته ي: مقاطع بافت1 ريتصو

2 (D)يي. بزرگنما X10، نيائوز-ن يليهماتوکس یزيرن  آم. 

 

 

 بحث 

 و یسممنتز، ييايميوشمميکبممد اعمممال متفمماوت ب

آن بمه عنموان    یهما ميآنمز  ورا بر عهمده دارد   يترشح

 یهما يي  نارسما يدر تشمخ  ييايميوشيب یهاشاخ 

 بمرای  داروهای شميميايي (. 24)شوند يمشناخته  یکبد

 جممانبي عمموار دارای  اغلممب هممابيممماری درمممان

 يممافتن داروهممای بممرای تحقيممق بنممابراين، (.23هسممتند)

 ضمروری  ،ييايميشم  یداروهما  يجايگزين جهت گياهي
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 و مسمموميت  درممان  در گياهمان از  يبعضم  باشمد. مي

 كمه  دهيم اسمتفاده گرد  سمنتي  در طب كبدی هایبيماری

 فالونوييمدها  و فنليپلي حاوی تركيبات آنها از بسياری

 .  (24و  25باشند)مي

مختلمف   یهما  هدر مطالعم  آممده  دسمت ه ب نتايج

 همای سملول  به تخريمب  قادر دکربنيتتراکلرنشان داده 

 آزاد شممدنرا  سممميت علممت اسممت. محققممين  كبممدی

 کمه بمه سمرعت بما سماختار      دانند يم آزاد یها راديكال

 ليپيمدهای  دين توليچن هم .شود يمب يترک سلول غشای

 در دفسممممفوليپيدهای موجممممو هيممممتجز و راديكممممالي

 و ALP یهما آنمزيم  آزاد شمدن  باعث رتيكولوپالسمي 

ALT ،AST بمه  منجمر  واكمنش  ايمن  نهايت در و شودمي 

 (.25و 26گممردد)مممي سمملولي نكممروز و مممرگ سمملول

صمفاقي   درون تزريمق  داده نشمان  مختلمف  یها تحقيق

 بمه  شمود  يمم  كبمدی  مسمموميت  سمبب  تتراكلريدكربن

صمورت  بمه  كبمدی  شاخ  هایآنزيم ميزان كه طوری

و  سملولي  یها آسيب جاديا .يابندمي افزايش داریمعني

 و سمرم  ها سبب ورود آنها به سلولاز  هاآنزيم خروج

 (.26و 27اسمت)  شده در سرم كبدی یهاآنزيم شيافزا

نمد کمه   اهگمزارش داد  یادر مطالعمه  و همكارانش يبدر

جمماد يدکربن ايممتتراکلر بممه وسمميله یبممدت کيمسممموم

 بما  صمحرايي  همای كمردن مموش   مسموم با شود و يم

CCl4 وزن بممدن كيلمموگرم بممر ليتممرميلممي 5/0ا دوز بمم 

افتمممه يش يافمممزا ALP و ALT ،AST همممایآنمممزيمت يمممفعال

 از بسمياری  عصماره  اكسميداني آنتمي  . اثمرات (27)است

 بيممان،شمميرين كاسممني، مممريم، خممار ؛جملممه از گياهممان

 (. برخمي 28اسمت)  ثبمات شمده  ا ترهشاه و بهار هميشه

 سمنتي،  در طمب  استفاده مورد گياهي خام یهاعصاره

 كننده و خواص پيشگيری با يهاي تركيب از غني منبعي

 یا در مطالعه(. 23هستند) كبد در ويژه به كننده حفاظت

 ؛ريم نظ هما ادويمه  و هما از سبزی برخيده يگزارش گرد

 تخمم باديمان،   سمروكوهي،  جعفمری،  بمو، بمرگ  ريحان،

 فعاليممت یدارا زنجبيممل و هلممو سممبز، زيممره رازيانممه،

 قممدرت ريحممان صممارهند و عهسممت ياكسمميدان آنتممي

(. 28دارد) تورولوكسبما  قابمل مقايسمه   اكسميداني  آنتي

 مختلمف  اهمان يگ يالکلم  و يآبم  هایعصاره از استفاده

 قيممتزر از يناشمم کبممد يبممياثممرات تخر توانممديممم

 کبمد  بافمت  بهبود و باعث داده کاهش را دکربنيتتراکلر

 حمل  کمربن  ديم تتراکلر از ياشن کبدی بيآس شوند. در

 عصاره زيجوکه ت شده مشخ  تونيز روغن در شده

 بيآس در برابر کبد بروزيف و نکروز از نگوبالبايگ اهيگ

 يمحافظت کند. اثريم ریيجلوگ دکربنيتتراکلر از يناش

و  کبمدی  ممارکر  همای ميآنمز  کاهش قيطر از فو، اهيگ

 در .(29)رديپممذيممم صممورت دهايممپيل ونيداسم يپراکس

 حماكي  هيستوپاتولوژی نيز های يافته حاضر، بررسي

بمود و   دکربنيتتراکلر اثر در كبد بافت شديد آسيب از

سمبب بهبمود بافمت کبمد      علمف چشممه  ز عصاره يتجو

اه علمف چشممه،   يم گ يدانياکسم  يت آنتم يخاص .شود يم

و مقابله  ييصحرا یهادر موش يدانياکسيستم آنتيس

نموده و به دنبمال   تيو شدن را تقويداتيبا استرس اکس

 (.30و 31)افتمممه اسمممتيکممماهش  یب کبمممديآن آسممم

 ونيداسم يپراکس کماهش  با ندهست قادر هادانياکس يآنت

 در را کبمد  ادیيم ز حمد  تما  يتيهپاتوس نکروز و دیيپيل
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 یا ن در مطالعمه يچنم  همم  کنند. محافظت هابيمقابل آس

 همای تعمداد سملول   کاهش علت احتمااًل ده،يگزارش گرد

 ،دکربنيممتتراکلر بممه کبممد بافممت القمما اثممر در کيممنکروت

 ركيپن اهيگ عصاره در موجود هایدانياکس يوجودآنت

 یعصماره هما  کمه   ييهاج با پژوهشين نتايا (.32باشد)

 یبمر فاکتورهما   ريشو و جايخرگر اناهيگ يدروالکليه

، قرار داده اسمت  يمورد بررس ه رايکبد و کل یعملکرد

سمبب   یکبد یهاب سلوليآس (.33و 34)مطابقت دارد 

رانسمفرازها  ش تيهما در خمون و افمزا   ميآنز یرهاساز

 .(32م35)شوديم

علف چشممه سمبب    يدروالکليز عصاره هيتجو

شود و از يم ALPو  ALT ،ASTهای آنزيمت يفعالکاهش 

 یهما درگمروه  یکبمد  یهاگر سبب بهبود بافتيطرف د

ن يم در ا اكسميداني خواص آنتمي  زيراگردد. يم يدرمان

 يدروالکليهعصاره مصرف و  است شده ارشگز اهيگ

در  یکبمد  یهما ميآنمز  تيفعال علف چشمه سبب کاهش

 یريجلمموگ يسمملول یهممابيشممود و از آسمميخممون ممم

 یکبممد یهمماتممًا سممبب بهبممود سمملول يد و نهايممنما يممم

ب يمصممرف علممف چشمممه از آسممن يبنممابرا گممردد. يممم

هما را  دانياکسم  ينموده و سمطح آنتم   یريجلوگ يسلول

 مصمرف  ديمفدر خصوص اثرات  (.20)دهديش ميافزا

 یاه دارايم ن گيم مشخ  شمده اسمت کمه ا    علف چشمه

ر يم ژن نظيآزاد اکسم  یهاکاليراد يت جمع کنندگيخاص

 یب هما يدر برابمر آسم   يد، محافظمت سملول  يسوپراکس

، کممماهش دادن يطممميشمممامل سمممموم مح  ييايميشممم

و محافظمت   مختلمف  يبمافت  يون در نمواح يداسياکسپر

 یهمماد در برابممر انممواع اسممترسر کبمميممنظ ييهممابافممت

آن وجود سمطح بماال    يباشد که علت اصل يم ييايميش

اه علمف  يم دها در گيم ر فالنوئيدانت نظياکس ياز مواد آنت

اه يم ن گيم ف ااست که مصر ليدلن يچشمه است. به هم

بمدن اعممال نمموده و در     یهما بر بافمت  ياثرات حفاظت

 .(36)کنممديعمممل ممم ويداتياهش اسممترس اکسممجهممت کمم

نموده  یريجلوگ يب سلوليف علف چشمه از آسمصر

 (.22دهد)يش ميها را افزادانياکس يو سطح آنت

 

 یريگجهينت

 یريممگجممهيق حاضممر نتيممتحق یافتممه همما ياز 

بمه   ALTو  ALP، AST یهاميکاهش آنز احتمااًلشود  يم

 يدروالکليم هما در عصماره ه  دانياکسم يل وجود آنتم يدل

 ييايميشم  یهما  بيم ترکن يبنمابرا  .باشد يمعلف چشمه 

 یکبد یهابياه علف چشمه در بهبود آسيگموجود در 

شمنهاد  يپ آممده،  دسمت  به نتايج به توجه باموثر است. 

اثر  خصوص بررسي در تکميلي یها آزمايش شود يم

بر حفاظت بافمت   علف چشمه ثر عصارهؤم یها بيترک

 رد.يانجام گ آن یها ميو آنز یکبد

 

 تشكرتقدير و 

اهممان يگ یهمما قيممرکممز تحقم از وسمميله بممدين

 یهمکمار  دليل به اسوجي يپزشک علوم دانشگاه ييدارو

 ناممه  از پايمان  يبخشم  که پژوهش اين انجام الزم جهت

 گردد.مي سپاسگزاری باشد،يم ييدانشجو
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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. 
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