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  چکیده
اي مواد اولیه حاويشود. گیاه آویشن باشد که منجر به اختالالت کبدي مزمن میمقدمه: تتراکلریدکربن بعنوان یک سم مهم کبدي می

ي هیدروالکلی آویشن در مسمومیت کبدي ناشی از حافظت کبدي عصارهتعیین اثر م باشد. هدف،میخواص آنتی اکسیدانی  با
  تتراکلریدکربن می باشد.

هاي آزمایشگاهی در از موشیراسیون انجام شد. گیري از گیاه آویشن پس از خشک و پودر کردن، به روش ماسمواد و روش: عصاره
ا تزریق ات بها با ترکیبتایی) تقسیم شده و مواجهه شدن گروه6ه (گرو 6ها بصورت تصادفی به گرم استفاده شد. نمونه 5±25ي محدوده

(تتراکلریدکربن  3(روغن زیتون)، گروه 2(نرمال سالین)، گروه 1روز انجام شد. گروه  7بار و به مدت داخل صفاقی و روزي یک
1ml/kg 400، 200هاي (دوز 5و  4)، گروه mg/kg 1هیدروالکلی آویشن+تتراکلریدکربن عصارهml/kg (ویتامین 6)، گروهC 
1ml/kg( . ن پس از خونگیري از قلب، نمونه خو قرار گرفته و یجراح، تحت ، بیهوش شدهقیتزرساعت پس از آخرین  24حیوانات

استفاده شد و از بافت کبد خارج شده  ALP و ALT ،ASTجهت اندازه گیري آنزیم هاي کبدي سانتریفیوژ شده و سرم جداشده 
  مورد استفاده قرار گرفت. MDA و ي گلوتاتیون احیاگیرجهت اندازه

- هاي مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن در مقایسه با گروه دریافتي تتراکلریدکربن + دوزکنندههاي دریافتها: در گروهیافته
داري الف آماري معنیاخت ALPو  ALT،AST هايو آنزیم MDAها سطح گلوتاتیون و ي تتراکلرید کربن در اغلب نمونهکننده

  ). p<0.05مشاهده شده است (

هاي کبدي میزان آنزیم شود. با توجه به نتایجهاي کبدي و استرس اکسیداتیو مینتایج: تتراکلریدکربن منجر به افزایش میزان آنزیم
  دي باشد.تواند داراي اثرات حفاظتی در مسمومیت کبموجود در سرم، عصاره این گیاه، خصوصا در دوز باال می

  

  

  هاي کلیدي:آویشن، آویشن شیرازي، سمیت کبدي، تتراکلرید کربن، موش سوريواژه
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  مقدمه -1
 نیتراز معمول یکی ).pang et al 1992شود که با مرگ و میر باالیی همراه است(هاي کبدي یکی از مشکالت جهانی محسوب میبیماري

در  جهید و در نتکنیم افتیخون را در انیاز جر يکبد حجم باالتر، واحد وزنباشد که براساس یتجمع سموم کبد م يها برامکان
باشد، نقش محل تقریبا تمام مسیرهاي بیوشیمیایی بدن میارگان  نیااز آنجا که  .ردیگ یقرار م یاز مواد سم يباالتر ریمعرض مقاد

آن  شتریب تیحساسباشد که سبب یم زین  يشتریب یدفع و کیمتابول يعملکردها يداراو  حیاتی در اجرا و تنظیم هموستاز بدن دارد
هاي بعد از ورود به بدن توسط آنزیمباشد و ). تتراکلرید کربن بعنوان یک سم مهم کبدي میNasiri et al 2012( شودیم یبه مواد سم

درطی متابولیسم  .شودابولیزه کننده میهاي متهاي آزاد از طریق آنزیمباعث تولید رادیکالو  شودمتابولیزه میP450سیستم سیتوکروم 
 ).Recknagel et al 1989ّ( شوند)تولید میooccl3و پراکسی تتراکلرومتیل() ccl3تتراکلریدکربن دو ترکیب سمی شامل تریکلرومتیل(

 یمرگ سلول تیاو در نه میاشباع و اختالل در هموستاز کلس ریچرب غ يها دیاس ونیداسیشده باعث پراکس دیآزاد تول يها کالیراد
آزاد  يها کالی. راد شوندنکروز، تغییر چربی، سیروز کبدي و ... می بنا به ایجاد سمیت حاد یا مزمن موجب صدماتی چونو  گردد یم

- میعامل باعث شده آنز نیو هم شودمیبرده را سبب نام يها میآنز تیفعال شیافزا ،تیغشاء هپاتوس بیربا تخ تتراکلریدکربنحاصل از 
و نوع  زانیم گرانیها بمیآنز نیا تیفعال شیخون شوند و افزا انیقرار دارند وارد جر یسلول توزولیدرون س یعیکه در حالت طب ییها
  ).Badrish et al 2008(تواند باشدمی يکبد يهابیآس

د نیم قرن پیش گیاهان یکی از ها از دیرباز در جوامع بشري معمول بوده و تا حدواستفاده از گیاهان دارویی براي درمان بیماري
- رفتند. لزوم بررسی اصولی و واقع بینانه طب سنتی و گیاهان دارویی از مدتها به شمار میمهمترین منابع تأمین دارو براي درمان درد

. در طی هاي اخیر به ضرورت بررسی گیاهان دارویی توجه بسیاري شده استها قبل در جوامع علمی کشورمان احساس شده و در سال
 Wojdyło et al(اندهاي غذایی به عنوان محافظ کبدي مورد بررسی قرار گرفتهدهه اخیر تعداد زیادي از محصوالت گیاهی و ترکیب

2007.(  

). Sakhaee et al 2011(باشدمی،افغانستان و پاکستان گیاه بومی ایران بوده و  Laminaceaeآویشن شیرازي  متعلق به خانواده
Zatariamultiflora باشد. جنس زاتاریا از خانواده نعناعیان در ایران با یک گونه یکی از گیاهان دارویی باارزش این خانواده می

اش حاوي روغن فرارکه شامل مواد اولیه). Zarei et al 2014شود (شناخته می zatariamultiflorabiossاي به نام علمی درختچه
اش حاوي ترپن،ترپنویید، باشد و روغن ضروري یا عصارهباشد که مکمل فعالیت فالوونیدها هستند میارواکول میفنول،تیمول و ک

ها بویژه ترکیبات فالونوئیدي، با فنلپلی ). Borhan-mojabi et al 2013باشد(فنولیک و ترکیبات آلیفاتیکی با فعالیت حیاتی مختلف می
-ها به وسیله رادیکالشدن فالونوئیداکسید .هاي کبدي ایجادشده از سموم اثر حفاظتی دارندرآسیبخاصیت آنتی اکسیدانی شان دربراب

موجود در شود و افزایش واکنش گروه هیدروکسیل هایی با فعالیت کمتر و پایداري بیشتر میهاي آزاد منجر به ایجاد رادیکال
  ).Khoshvaghti et al 2012کند(ها را غیرفعال میفالونوئیدها، رادیکال

( با توجه به آویشن شیرازي اهیاین مطالعه به منظور تعیین اثرات گاز آنجا که مطالعات گسترده اي بر سایر اثرات این گیاه انجام شده 
حاد  باشند در سمیت توانندیم کالیها) که داراي آثار هپاتوپروتکتیو  و ضد راد دیینوخصوصا  انواع فالو اهیموجود در گ باتینوع ترک

  کبدي ناشی از تتراکلریدکربن (بعنوان یک مدل ایجاد سمیت کبدي) طراحی گردیده است.
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  مواد و روش -2
گیري با روش شناس هرباریوم شد و پس از عصارهاندام هوایی (برگ) گیاه آویشن تهیه شده و پس از تایید متخصص گیاه

  درجه سانتیگراد خشک شد. 40اي با استفاده از اون در حرارت مرحلهماسیراسیون چند

خانه دانشکده داروسازي ساري یوانها از ح. موشنجام شدگرم ا 25±5هفته و وزن 10 تا 8 این مطالعه روي موشهاي نر با سن 
منظور عادت کردن حیوانات به سپس به مدت یک هفته به .هاي مربوطه قرارگرفتندتایی تقسیم و در قفس6گروه  6تهیه و به 

 .روز مواد ذیل را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند 7سپس به مدت . گونه تزریقی نگهداري شدندبدون هیچ محیط جدید
 ها عبارتند از:گروه

 400، 200هاي دوز( )5) و (4()، گروه 1ml/kg(تتراکلریدکربن  )3((روغن زیتون)، گروه )2((نرمال سالین)، گروه )1گروه(
mg/kg 1تتراکلریدکربن هیدروالکلی آویشن+عصارهml/kg()(ویتامین )6، گروهC 1ml/kg( 

طبق رعایت اصول اخالقی قرار گرفتند. پس  یجراحپس از بیهوش شدن با دي اتیل اتر، تحت  قیتزرساعت پس از آخرین  24حیوانات 
دقیقه  15مدت ب 1500دقیقه نگهداري در دماي محیط جهت انکوبه شدن، با دور 30از خونگیري از قلب، نمونه خون پس از 

هاي سانتریفیوژ شد و  سرم جداشده  در میکروتیوپهاي استریل نگهداري و جهت اندازه گیري آنزیم هاي کبدي استفاده شد. از کیت
بعد از عمل جراحی کبد حیوان جدا  استفاده شد. ALPو  ALT ،AST میسه آنز گیري هرجهت اندازه  ELITEKبیوشیمیایی و در اینجا از

آلدهید مورد ديگیري میزان گلوتاتیون و مالونگرم آن با ترازو وزن شده و به لوله هموژنیزر انتقال داده شد تا جهت اندازه1/0شده و 
واکنش مالون دي آلدئید با اسید تیو استفاده شد.  kurtelگیري میزان مالون دي آلدهید از روش براي اندازه مصرف قرار گرفت.

اســتخراج گردید و جذب آن و بافرتریس  بوتانول n ، منجر به تولید رنگ صورتی میشود که به وســیلهجهدر 100اربیتوریک در دماي ب
هاي حاوي میزان گلوتاتیون بر اســاس ترکیب گروه ).Kurtel H et al 1992نانومتر با دستگاه االیزا خوانده شد( 490 در طول موج

با اسپکتروفتومتر سنجش گردید و ازگلوتاتیون احیاء جهت به دست آوردن منحنی  نانومتر 412 و تغییر جذب در DTNBسولفیدریل با 
  ).Fairbanks et al 1994استاندارد استفاده شد(

ها ها، به روش انالیز واریانسهها پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار مقادیر مورد ارزیابی در گروبه منظور بررسی و مقایسه داده
)One way ANOVA  مورد بررسی با استفاده از نرم افزار(SPSS 22 قرار گرفته و سپس به منظور مقایسه دوتایی فاکتورها در گروه -

  دار در نظر گرفته شد.به عنوان معنی P<0.05شده که استفاده  Tukeyهاي مورد بررسی از آماره 

  

  نتایج -3
و  ALT ،AST ،ALPتیون احیا و همچنین افزایش سطح آنزیم هاي ، تتراکلرید کربن سبب کاهش گلوتا1طبق یافته هاي جدول شماره 

MDA  شده است.استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن پس از مسمومیت با تتراکلریدکربن سبب افزایش سطح گلوتاتیون نسبت به
معناداري آنها را کاهش داد و میزان نیز با اختالف  ALT،AST،ALPگروه دریافت کننده ي سم شد و در مورد آنزیم هاي افزایش یافته 

MDA  بعنوان مارکر استرس اکسیداتیو نسبت به گروه دریافت کننده ي سم کاهش یافت که با افزایش دوز عصاره همانطور که در
  تر بوده است.گیرمیلی گرم کاهش چشم 400جدول مشاهده می شود در دوز 
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 ) کبد موش بعد از تزریق عصاره گیاه آویشن شیرازي بهALT, AST, ALPهاي(نتایج حاصل از تعیین میزان آنزیم

ها با نتایج حاصل از تعیین میزان گلوتاتیون کبد موش بعد از تزریق تتراکلریدکربن بعنوان دهدکه این دادهنشان می200mg/kgمقدار
) کبد موش ALT, AST, ALPهاي(زیم) نتایج حاصل از تعیین میزان آنP<0.05داري دارند.(گروه کنترل مثبت، اختالف آماري معنی

ها با نتایج حاصل از تعیین میزان گلوتاتیون دهد که این دادهمینشان 400mg/kgمقداربعد از تزریق عصاره گیاه آویشن شیرازي به 
هاي آنزیم بنابراین عصاره منجر به کاهش میزان) P<0.05(.داري دارندکبد موش بعد از تزریق تتراکلریدکربن اختالف آماري معنی

هاي مورد مطالعه نشان هاي کبد در گروه، تغییرات میزان آنزبم1ي سم شده است و طبق جدول شماره کبدي در گروه دریافت کننده
- نشان می 400mg/kgنتایج حاصل از تعیین میزان گلوتاتیون کبد موش بعد از تزریق عصاره گیاه آویشن شیرازي به مقدار  داده شد.

داري حاصل از تعیین میزان گلوتاتیون کبد موش بعد از تزریق تتراکلریدکربن اختالف آماري معنیها با نتایج ادهدهد که این د
   )P<0.05دارد.(

و شاخصی براي ارزیابی استرس اکسیداتیو محسوب  پراکسیداسیون لیپیدهاست يکه نتیجه MDAنتایج حاصل از تعیین میزاندر مورد 
آلدهید ديگیري مالونتزریق تتراکلریدکربن بسیار زیاد بوده و  مقایسه نتایج حاصل از اندازه از بعد) 1(شود، طبق داده هاي جدول می

+تتراکلریدکربن با نتایج حاصل از گروه کنترل مثبت ، هر دو گروه اختالف  400mg/kgو200ي عصاره هاي دریافت کنندهبین گروه
  )p<0.05.(ته استداري داشآماري معنی

  

هاي کبدي حیوانات مواجهه شده با سمیت نتایج حاصل از تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازي بر فعالیت آنزیم )1(جدول 
  Ccl4حاد ناشی از 

Mean±SD 

IU/L بین المللی بر لیتر واحد  

 

  حثب -4

    ALT(IU/L)   AST(IU/L)    ALP(IU/L)  گروهها
نرمال  -1

سالین(کنترل 
  منفی)

36,50±14,209 
 

  48,17±10,342   12,176±52,67  
 

  

روغن  -2
  زیتون(شاهد)

103,33±15,552   103,00±6,356   7,259±107,50    

221,67±20,027   13,755±129,00   16,269±184,67  تتراکلریدکربن-3    
تتراکلریدکربن -4

+ عصاره 
200mg.kg 

111,17±14,162   9,004±106,67    19,146±172,17    

تتراکلریدکربن -5
+ عصاره 

400mg.kg  

82,83±7,985   86,17±8,909   12,485±121,67    

C  56,50±9,731   9,559±88,83ویتامین  - 6    15,642±77,67   
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در این مطالعه به بررسی اثرات گیاه آویشن شیرازي بر روي مسمومیت کبدي ناشی از تتراکلریدکربن پرداخته شد و همانطور که 

دار میزان دار سطح گلوتاتیون و کاهش معنیگیاه آویشن شیرازي در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنیمشاهده شد عصاره 
هاي اکسیدانتی گیاه آویشن شیرازي اشاره کرد که با خنثی کردن رادیکالتوان به اثر آنتیهاي کبد شد. درتوجیه این فرایند میآنزیم

شود این فرضیه را با توجه به مقایسه با گروه دریافت بدن کمتر کرده است و همچنین می آزاد بدن میزان مصرف گلوتاتیون را در
تواند گلوتاتیون را چون مشابه این ویتامین احتماالً می( را بازي کند Cتواند نقش ویتامین مطرح کردکه عصاره میCي ویتامین کننده

 Pietta et al)نقش دارد(GSH)به فرم احیا اش (GSSGم اکسید گلوتاتیون(و در تبدیل فر) افزایش و نقش آنتی اکسیدانی داشته باشد

2000,Fang et al 2002, Amic et al 2003( توان اشاره کرد عصاره این گیاه نسبت به گروه کنترل مثبت(تتراکلریدکربن) و همچنین می
 غالباً ه ترکیبات فنلی موجود در عصاره گیاه که توان بهاي کبدي و گلوتاتیون شده که این نتیجه را میسبب کاهش میزان آنزیم

  مربوط دانست. بوده(Carvacrol)ارواکرولک

دچار  يکبد يسلول ها یوقتتوان اشاره دانست. باشد میمی يکبد يها بیدر سرم، که معرف آس يکبد يها میدر مورد سطح آنز
-یم شیها در خون افزامیآنز نیا زانیشوند و میم آزاد مموجود در آن به داخل سر يها میآنز جهیشده و در نت زیشوند، ل بیآس

  .)Amic et al 2003(ابدی

در  400mg/kgو  200در سرم موش هاي دریافت کننده عصاره هیدروالکلی آویشن به مقدار  ALT،AST،ALPسطوح آنزیم هاي 
ها ست و با افزایش دوز این کاهش سطوح آنزیمي  تتراکلریدکربن کاهش داشته اکنندهمقایسه با سطح آن در موش هاي گروه دریافت

بیشتر شده و در نهایت نشان می دهد که عصاره آویشن شیرازي در مقابل مسمومیت کبدي ناشی از تتراکلریدکربن اثر محافظتی دارد 
گیرد که دلیل یشود یعنی تا حدود زیادي جلوي کاهش سطح را مکه با افزایش غلظت عصاره آویشن شیرازي این محافظت بیشتر می

اکسیدانتی مانند فنول، فالونوئید در گیاه اویشن شیرازي دانست که ترکیب سمی و اکسیدانتی تولید شده از تواند ترکیبات آنتیآن می
 کند.تتراکلریدکربن را خنثی می

ایسه با گروه تتراکلریدکربن به ي عصاره در مقهاي دریافت کنندهدار  لیپیدپراکسیداسیون گروهدراین مطالعه خصوصا اختالف معنی
هاي آزاد تولید شده کاهش یافته و آسیب به اکسیدانی دارد و به طبع این خاصیت رادیکالوضوح نشان داد که این گیاه خاصیت آنتی
 است.هاي کبدي هم فعالیت شان با بهبودي بافت کمتر شدهبافت هم کمتر شده است. در نتیجه آنزیم

شوند و اکثر آنتی هاي حیوانات یافت میها و حتی در بافتها،قارچبیعی تقریباً در همه گیاهان،میکروارگانیسمهاي طاکسیدانتآنتی
  .)Cuozzo et al 1995(باشندهاي طبیعی از دسته ترکیبات فنلی میاکسیدان

ما بدلیل ). Ruberto et al 2007ند(دهرا کاهش می ROS هاي ناشی ازسلولی به میزان زیادي آسیبهاي محافظتی درونگرچه مکانیسم
هاي مواد غذایی و طبیعی بسیار براي سالمتی انسان اکسیدانهاي محافظتی دیگر بویژه آنتیفراوانی تولید این رادیکالهاي آزاد وجود راه

ها بد را در مقابل آسیببا کاهش پراکسیداسیون لیپیدي و نکروز هپاتوسیتی تا حد زیادي ک ها قادرنداکسیدانتباشد. آنتیمفید می
هاي غذایی به عنوان محافظ کبدي در طی دهه اخیر تعداد زیادي از محصوالت گیاهی و ترکیبمحاظت کنند. به همین دلیل است 

هاي زیاد داروهاي مدرن، دارویی که قادر به تحریک کبد آسیب دیده و بازسازي . امروزه با وجود پیشرفتاندمورد بررسی قرار گرفته
دد آن باشد وجود ندارد. همین موضوع سبب شده است تا برخی از دانشمندان علوم داروشناسی پتانسیل فعالیت هپاتوپروتکتیو را در مج

اکسیدانتی ها داراي خواص آنتیفنلکه بسیاري از ترکیبات گیاهی از جمله پلیاگیاهان و بر پایه طب سنتی جستجو کنند، چر
و همکاران بر اثر محافظتی کبدي  اولوروپن و تیموکویینون و خرما  SibghatullahSangi) در تحقیقی که Halliwell et al 1991هستند(

داري منجر به اصالح آسیبهاي بافتی در مسمومیت القا شده توسط تتراکلریدکربن در رت انجام دادند نشان دادند این مواد بصورت معنی
ي قابل و همکاران راجع به تاثیرات و مواد تشکیل دهنده sajedاي مروري که در مقاله). Sangi et al 2014شوند(و آنزیمی کبد می
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اکسیدانی، میکروبیال، خاصیت آنتیارزش داروشناسی گیاه آویشن شیرازي انجام دادند، نشان داد که این گیاه خواص صد در صد آنتی

توان ). لذا با توجه به نتایج این مطالعه میSajed et al 2013باشد(ل میاش حاوي کارواکرول و تیموباشد و عصارهدرد میالتهابی، ضدضد
تر بر روي سایر از سوي دیگر با ارزیابی جامع. از عصاره هیدروالکی آویشن شیرازي به عنوان محافظت کننده کبدي بهره جست

تري را به توان نتایج قطعیي عصاره میکیل دهندهي تشفاکتورهاي بیوشیمایی و پاتولوژیکی حیوانی و همچنین استفاده از مواد موثره
  .ها به جامعه انسانی بیشتر گردددست آورد تا قابلیت تعمیم داده

  

  تقدیر و تشکر -5
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ي کارشناسی ارشد سماین مقاله پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم میرزاجانی دانشجوي رشته
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