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Potentilla(برگ پنجي هیدروالکلی گیاه تأثیر محافظت کبدي عصاره reptans( 
القاء شده توسط  کبدي سمیتبیومارکرهاي استرس اکسیداتیو در مدل بر 

تتراکلریدکربن در موش صحرایی
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7/9/97: تاریخ پذیرش14/2/97:  تاریخ دریافت

چکیده
سمومازبسیاريتوسطکبديآسیبایجاداصلیهايمکانیسم،اکسیداتیواسترسالقايو) ROS(اکسیژنفعالهايگونهتولید

توسط  آسیب کبدي القا شدههاي استرس اکسیداتیو  شاخص بر پنج برگگیاه  ياثر محافظتی عصارهحاضر، يمطالعه در.  استکبدي
) گرم 230-250(سر موش صحرایی نر نژاد ویستار آلبینو  35.مورد بررسی قرار گرفتهاي صحرایی در موش)CCl4(تتراکلریدکربن 

به صورت داخل صفاقی  16در روز  درصد 9/0نرمال سالین  ml/kg1سپس، آب مقطر خوراکی: قسیم شدند؛ گروه اولت به پنج گروه
)IP( 16در روز  آب مقطر به صورت خوراکی، به دنبال آن: گروه دوم. ندددریافت کرml/kg1به صورت روغن زیتونIP فت دریا

زیتونروغندرصد در CCl450مخلوط زاتک دوز  16آب مقطر به صورت خوراکی دریافت کردند، سپس در روز : گروه سوم. کردند
به صورت خوراکی،  عصاره250و mg/kg100دوزهاي ترتیببهروزانه: پنجموچهارمهايگروه. نددریافت کرد IPبه صورت 

کبدهاي بیوشیمیایی راسنجهف سرمیسپس فعالیت . دریافت کردند IPزیتونروغنوCCl4تک دوز از مخلوط  16سپس در روز 
سطوح و )TP(پروتئین تام  ،)TB(روبین، بیلی)ALP(، آلکالین فسفاتاز)ALT(و آالنین ترانسفراز )AST(آمینوترانسفرازهاآسپارتات

نتایج تحقیق . گیري شد اندازه)GPX(و گلوتاتیون پراکسیداز) CAT(، کاتاالز)SOD(سوپراکسید دسموتازاکسیداتیو هاي  آنزیمسرمی 
سطح کاهش ،روبین تامو بیلی AST ،ALT ،ALPهاي سبب افزایش سرمی آنزیم شاهدهاي گروه کربن در موشتتراکلریدنشان داد که 

-آنزیم سرمی افزایش یافتهسطوح mg/kg250در دوزعصارهبا  درمان.گردیدGPXو SOD ،CATهاي آنزیم فعالیت و پروتئین تام
در دوزهاي گیاه يهمچنین عصاره. متعادل ساخت داربه صورت معنی ناشی از تتراکلریدکربن را ALPو AST،ALTهاي 

mg/kg100  هاي سرمی آنزیم سبب افزایش 250وSOD  وGPX هیدروالکلی گیاه  يحاضر نشان داد عصاره ينتایج مطالعه.گردید
.شودکبدي میاکسیدانی سبب محافظت از زدایی کننده و فاکتورهاي آنتیهاي سماز طریق تعدیل آنزیم احتماالً پنج برگ

، استرس اکسیداتیو، سمیت کبديبیومارکر، تتراکلرید کربن، پنج برگعصاره هیدروالکلی : کلیديکلمات 
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 ،هاخود دارند و در صورت عدم جلوگیري از فعالیت آن
 تخریب بافتی.به آسیب اکسیداتیو شوند توانند منجرمی

هاي بیماري، پیري هاي اکسیداتیو سببحاصل از آسیب
-هاي قلبیبیماري نیز افزایش احتمال بروز وتحلیل برنده

 ,Jaeschke et al. 2002(دوشمیهاسرطانانواع و  عروقی

Kohen and Nyska 2002(.
هاي اکسیژن گونهو آزاد هايدر حالت طبیعی رادیکال

-ي دفاع آنتیایجاد شده در بدن به وسیلهگر واکنش

اکسیدانی سیستم دفاع آنتی.رونداکسیدانی بدن از بین می
هاي آنزیمی مانند اکسیدانحاوي یک مجموعه از آنتی

 پراکسیداز و گلوتاتیون ،سموتازیسوپر اکسید د،کاتاالز
A،Eيهانویتامیمتشکل ازیغیرآنزیم هاياکسیدانیآنت

وکیوآنزیم ک(یوبی کینوندها و ونوئیوفالاتیون، گلوت،Cو
هاي آزاد میزان تولید رادیکال عدم تعادل در.باشدمی)10

استرس بروز موجب  اکسیدانیو سیستم دفاع آنتی
 به سیستم بیولوژیکهاي جدي اکسیداتیو و آسیب

 ،هاي آزاددر نتیجه جهت از بین بردن رادیکال. شودمی
مورد نیاز استیاکسیدانیآنتمواد غذایی حاوي رژیم

)Kohen and Nyska 2002, Gebicki 2016(.
تتراکلریدکربن یکی از مواد شیمیایی بسیار سمی و 

استرس ایجاد منجر به خطرناك است که مواجهه با آن 
هاي اکسیداتیو و آسیب بافتی به همراه افزایش سطح آنزیم

و در ادامه نکروز، سیروز، سرطان کبد و در نهایت  کبدي
هاي رادیکال. )Weber et al. 2003(شودکما یا مرگ می

کاهش و یا نهایت باعث در تتراکلریدکربن آزاد مشتق از
هاي اکسیداتیو دخیل در واکنشهاي غیرفعال شدن آنزیم

Ha and Lee(دنگردمی 2003, Lin, Tseng et al. 2008( .
به همین دلیل تالش در پی کشف و استفاده از 
ترکیباتی که اثر حفاظت کبدي داشته باشند رو به افزایش 

هاي توجه به طب ،هاي اخیردر سال از این رو. باشدمی
گیاهی  اءمکمل و اثرات درمانی ترکیبات طبیعی با منش

رغم علی.)Brewer 2011(افزایش یافته است
که در طب مدرن براي درمان یا  قابل توجهیهاي پیشرفت

هاي گوناگون حاصل شده، کاهش سرعت پیشرفت بیماري

طب استفاده از که  شودایجاد میدر درمان هایی گاه چالش
تواند آن را حل میهمراه طب نوین سنتی یا مکمل به

 Batey et al. 2005, Stickel and Schuppan(نماید

2007, Ferrucci et al. 2010(.
مطالعات قبلی نشان داده است که اغلب ترکیبات 

توانند منبع بسیار طبیعی و به خصوص گیاهان دارویی می
. داروها باشندمهمی به منظور یافتن ترکیبات جدیدتر 

پنج ترین گیاهان در بین گیاهان دارویی گیاه یکی از مهم
Potentillaبا نام علمی  برگ reptans نام انگلیسی ،Five 

leafگل سرخ  ي، از تیره)Rosaceae( است)Zargari 

1995, De Natale and Pollio 2007( . ،این گیاه علفی
هاي منشعب و خوابیده بر روي زمین است که پایا با ساقه

در مزارع مرطوب ایران، آمریکاي شمالی و نواحی معتدل 
در ایران در مناطقی همچون . رویدآسیا و ایران می

در طب . شودهمدان، اراك و لرستان یافت میگرگان، 
 يسنتی ایران از این گیاه به عنوان ضدالتهاب، تصفیه کننده

هاي داخلی استفاده شده ریزيخون يخون، قطع کننده
در چندین سال اخیر مطالعه بر . )Zargari 1995(است

هاي روي خواص ضد میکروبی، ضد سرطانی بر روي رده
هاي اکسیدانی گونههاي سرطانی و نیز خواص آنتیسلول

مورد توجه قرار گرفته است Potentillaمختلف گیاه 
)Tomczyk et al. 2008, Tomczyk et al. 2011, Paduch 

et al. 2015, Tomovic et al. 2015(.
نام علمی  باپنج برگاي از گیاه که گونهنظر به این

Potentilla reptans  بومی مناطق مختلفی از ایران است و
 Potentillaياي در خصوص نقش عصارهمطالعه

reptans هاي دخیل در در افزایش یا کاهش شاخص
، انجام مطالعاتی در ندارداسترس اکسیداتیو وجود 
فظت یا عدم محافظت از کبد خصوص بررسی اثرات محا

. رسددر نتیجه مسمومیت کبدي، ضروري به نظر می
هیدروالکلی  يعصارهثیرأت يهدف از این تحقیق، مطالعه

هاي شاخصبر ) Potentilla reptans(پنج برگگیاه 
، )SOD(سوپراکسید دسموتازاز جمله استرس اکسیداتیو 

و نیز )GPX(و گلوتاتیون پراکسیداز) CAT(کاتاالز
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مینوترانسفرازآآسپارتاتبیوشیمیایی نظیرهاي فراسنجه
)AST(ترانسفراز، آالنین)ALT(ترانسفرازو آلکالین
)ALP(، روبینبیلی)TB( و پروتئین تام)TP( در نمونه-

هاي صحرایی نر هپاتوتوکسیک ناشی موش هاي سرمی در
.بوداز تتراکلریدکربن

مواد و روش کار
با نامبرگ پنجگیاههاينمونهتحقیقاینانجامبراي

حوالیگرگان،از استانPotentilla reptansعلمی
اجنیدکترآقايتوسطتنگراه يمنطقهگلستان،شهرستان

ییدأتبرايوشدآوريجمعگیاهی،سیستماتیکدکتراي
علومدانشگاهداروسازييدانشکدهمرکزيهرباریومبه

کداخذوییدأتازبعدشد،ارجاعتهرانپزشکی
آزمایشگاهدرگیاه)THE 6912(يمشخصهباهرباریومی

مکانیکیآسیابتوسطسپسوخشکاتاق،دمايدر
. گردیدحاصلدستیکيپودروشدغربالوآسیاب

بهگیاهخشکبرگازگرم150،عصارهيبراي تهیه
80متانوللیترمیلی300بامجاورتدرساعت72مدت

يثرهؤمموادتاشددادهدرصد آب مقطر قرار 20+ درصد 
باآمدهدستبهمخلوطگردد، سپسگیاه استخراج

در.شدفیلتر1صافی واتمن شماره کاغذازاستفاده
مدتبهعصارهوآلیحالليمجموعهآخر،يمرحله

 کامالًداده و قرارپتريظرفدرونهودزیردرهفتهیک
دستبهيعصارههفتهیکگذشتازپس. خشک شد

جاییدروریختهايشیشهداردربظرفیکدرآمده
منظوربه. شدنگهداريیخچالدمايدرونورازدور

 mg/kg B.W100دوزهاي،نرهاي صحراییموشتیمار
 Distilled(مناسب از آب مقطرمقداردرعصارهاز 200و 

water (شدحل.
موش صحرایی نر بالغ نژاد  35این تحقیق ازدر

Wistar گرم استفاده شد250تا 230وزنی يمحدودهدر . 
انستیتوپاستور ایران خریداري شدند  يسسهؤحیوانات از م

ساعت12گراد وسانتی يدرجه 22±2و در دماي حدود 

تاریکی نگهداري شدند، همچنین ساعت12روشنایی و
ها قرار آزاد در اختیار آنبه صورت روزانه وغذا آب و

المللی پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین. داده شد
در مورد حیوانات آزمایشگاهی و همچنین اخذ کد اخالق 

اخالق  ياز کمیته IR.IAU.K.REC.1396,41يبا شناسه
کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

. رفتکرج انجام گ
 بابه منظور سازگاري حیوانات پیش از شروع تحقیق

محل نگهداري حیوانات ها به موش،محیط جدید
به  سپسو منتقلدامپزشکی  يدانشکدهآزمایشگاهی در 

:نددبندي شتایی تقسیم 7گروه  5صورت تصادفی به 
 به صورت آب مقطر روز 16، )کنترلگروه (یک گروه-1

از 16ml/kg B.W1و در روزگاواژ خوراکی با سرنگ
داخل صفاقی تزریقی  شکلبه  درصد 9/0نرمال سالین 

)IP(نددریافت کرد.
 16،)روغن زیتون يگروه دریافت کننده(دوم  گروه-2

و در  گاواژخوراکی با سرنگ روز آب مقطر به صورت
دریافت IPشکلبه ml/kg B.W1روغن زیتون 16روز
-استفاده می CCl4روغن زیتون به عنوان حالل از (ندکرد

).شود
 CCl4(،16گروه شاهد، دریافت کننده (سوم گروه -3

و در  گاواژخوراکی با سرنگ روز آب مقطر به صورت
درصد در روغن زیتون را که  CCl450مخلوط 16روز 

با دوز ) 1:1(با فیلتر سرسرنگی استریل شده با نسبت 
ml/kg B.W1 شکلبهIP کردنددریافت.

روز  16یمار اول بوده و به مدت ت، گروه چهارم گروه-4
به صورت mg/kg B.W100زوگیاه با د يعصارهاز 

در روز کردند، سپس دریافتگاواژ خوراکی و با سرنگ 
درصد و روغن زیتون را که با  CCl450مخلوطی از 16

ml/kgبا دوز ) 1:1(فیلتر سرسرنگی استریل شده با نسبت 

B.W1 شکلبهIP نددریافت کرد.
 16به مدت که ، گروه تیمار دوم بوده و پنجمگروه -5

به صورت  mg/kg B.W250زوگیاه با د يعصارهاز روز 
در روز گاواژ دریافت کردند سپس خوراکی و با سرنگ 
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درصد و روغن زیتون را که با  CCl450مخلوطی از 16
 ml/kgبا دوز ) 1:1(فیلتر سرسرنگی استریل شده با نسبت 

B.W1 شکلبهIP  دکردندریافت .
با ساعت، با رعایت اصول اخالقی 48پس از گذشت

و ) mg/kg80(درصد  10کتامین ترکیباستفاده از 
 داخل صفاقیبه صورت )mg/kg10(درصد  2الزین یزا

نواحی  ،از اطمینان از بیهوشی کامل پس .بیهوش شدند
سینه و شکم حیوانات شکافته شد و با استفاده از سرنگ 

پس  . صورت گرفتگیري مستقیم از قلب خون،انسولین
به جایی از اخذ خون حیوانات با استفاده از تکنیک جا

اي خون به دست هنمونه.کشته شدندهاي گردن مهره
ضد انعقاد  يهاي آزمایش فاقد مادهآمده در داخل لوله

قرار دقیقه در محیط آزمایشگاه  30به مدت هپارین 
هاي خون با استفاده از دستگاه سرم نمونهسپس . گرفتند

) C°4دقیقه و دماي  5به مدت  g×3000دور (سانتریفیوژ 
. منتقل شد ml2آوري شد و به میکروتیوب جمع

تا -C°20هاي حاوي سرم خون در درمايمیکروتیوب
.انجام آزمایش نگهداري شدند زمان

آسپارتات آمینوترانسفراز هاي کبدي آنزیمسرمی سطح
)AST(،آالنین ترانسفراز)ALT( و آلکالین ترانسفراز
)ALP(،  مقادیر پروتیین تام)TP( روبین تام و بیلی)TB( 

هاي بیوشیمیایی پارس آزمون ایران با استفاده از کیت
هاي سازنده با استفاده از شرکتمطابق با دستورالعمل 

کمپانیBT-3000مدلاتوآناالیزردستگاه 
BIOTECNICA ایتالیا مورد سنجش قرار گرفتند

)Sadeghi et al. 2008, Panahi Kokhdan et al. 2017(.
هاي سوپراکسید الیت سرمی آنزیمفع جهت سنجش

و کاتاالز )GPX(، گلوتاتیون پراکسیداز )SOD(سموتازد
)CAT(هاي شرکت از کیتZellbio GmbH, Germany

 رنگ روش اساسکیت بر يمطابق با دستور سازنده
در طول موج  SODآنزیم فعالیت.استفاده گردیدسنجی

nm420، آنزیمGPX در طول موجnm412 آنزیم وCAT 
ریدر ه االیزادستگا با استفاده ازnm405در طول موج

.)Hosseini-Zijoud et al. 2016(گیري شداندازه
 IBM SPSSافزار نتایج به دست آمده به کمک نرم

Statistics  تفاوت .مورد تحلیل قرار گرفت 25نسخه
هاي  هاي مختلف مطالعه براي شاخص متغیرها بین گروه

و  ANOVAطرفه  پیوسته به کمک آزمون واریانس یک
هاي ناپیوسته به کمک آزمون کروسکال  براي شاخص

همچنین .انجام شد >05/0Pداريسطح معنیوالیس با 
مقادیر هر یک از گیاه و يدوز عصارههمبستگی بین 

با سطح به کمک آزمون اسپیرمن هاي بیوشیمیایی شاخص
. مورد بررسی قرار گرفت >05/0Pداريمعنی

نتایج
در  ALPو  AST ،ALTهاي آنزیمسرمی فعالیت 

گروه (اند را به تنهایی دریافت کرده CCl4هایی که موش
افزایش داري معنیبه طور در مقایسه با گروه کنترل  )شاهد
با ار تیم ،CCl4با  هاي هپاتوتوکسیکدر موش. یافت

با دوز پنج برگگیاه هیدروالکلی يصارهع
mg/kg/B.W100 هاي کبدي را مسطوح افزایش یافته آنزی

فقط دار اختالف معنی، اما کاهش دادنسبت به گروه شاهد 
مشاهده گردید ALPدر مورد سطح سرمی آنزیم 

)05/0P<(.تیمار با دوز همچنین نتایج نشان داد که
mg/kg/B.W250وح سرمی سطدار سبب کاهش معنی
گردیدALPو  AST ،ALTکبدي هايآنزیمافزایش یافته 

)001/0P<() 1جدول( .
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تحت  هاي صحرایی هپاتوتوکسیک ناشی از تتراکلریدکربنموشانحراف معیار یا خطاي استاندارد در  ±تغییرات میانگین : 1جدول 
Potentillaي هیدروالکلی عصارهدرمان با  reptans

پارامتر
TP (g/dl)TB (mg/dl)AST (iu/l)ALT (iu/l)ALP (iu/l)گروه

3/289±8/699/62±7/13445/10±50/02/31±60/601/0±11/0)کنترل(اول 
7/278±5/657/63±6/12609/10±51/07/21±27/601/0±12/0)روغن زیتون(دوم 

7/706±6/131***0/243±3/32***0/336±14/92***58/0±01/0*34/5±25/0**)گروه شاهد(سوم 
mg/kg100(12/0±40/601/0±50/03/37±0/2074/28±6/147##7/49±7/369(چهارم
mg/kg250(06/0±41/601/0±48/0###5/30±4/168###6/32±5/133###1/29±6/279(پنجم

TP = ،پروتیین تامTB =روبین تام، بیلیAST = ،آسپارتات آمینوترانسفرازALT = آالنین ترانسفراز وALP =آلکالین ترانسفراز
.باشدمیانحراف معیار  ±میانگین ها بر اساسي دادهکلیه

*05/0P<  ،01/0**نسبت به گروه کنترلP<  001/0*** نسبت به گروه کنترل وP< نسبت به گروه کنترل
#05/0P<  ،01/0##نسبت به گروه شاهدP<  001/0###نسبت به گروه شاهد وP< نسبت به گروه شاهد

گروه شاهد در  هايدر موشسرم غلظت پروتئین تام
داري را نشان دادمقایسه با گروه کنترل کاهش معنی

)05/0P< .(زمان از استفاده همکه حالیدرCCl4  و
هاي تیمار اول و دوم به ترتیب با گیاه در گروه يعصاره

افزایش سرمی  باعث 250و  mg/kg B.W100دوزهاي
اما در مقایسه با گروه شاهد این  گردید،پروتئین تام 
روبین تام برعکس غلظت بیلی.دار نبوداختالف معنی

کنترل به طور مقایسه با گروه سرم در گروه شاهد در
گیاه در  يداري افزایش یافت و تجویز عصارهمعنی

هاي موشدر 250و  mg/kg B.W100دوزهاي 
کاهش  داري سبببه شکل معنینتوانست هپاتوتوکسیک 

 يهمچنین مقایسه. گرددروبین تام سرم غلظت بیلی
، ASTهاي کبدي هاي بیوشیمیایی مانند آنزیمفراسنجه

ALT  وALP روبین تام سرمی، بین و پروتئین تام و بیلی
روغن زیتون با گروه  يهاي دریافت کنندهگروه موش

داري نبودکنترل نشان داد که اختالف این دو گروه معنی
.)1جدول (

هاي صحرایی هپاتوکسیک گروه شاهد سطح در موش
در مقایسه با گروه  GPXو  SOD ،CATهاي سرمی آنزیم

تجویز ). >05/0P(یافتکاهشداريمعنیکنترل به طور
در  250و  mg/kg B.W100گیاه در دوزهاي يعصاره
هاي دار آنزیمهاي هپاتوتوکسیک سبب افزایش معنیموش
SOD  وGPX 05/0(نسبت به گروه شاهد گردیدP<( .

 يدر گروه تیمار دریافت کننده CATمقدار سرمی آنزیم 
عصاره نسبت به گروه شاهد mg/kg B.W100دوز

داري معنیبین دو گروه آماري افزایش یافت اما اختالف 
در گروه  CATکه فعالیت سرمی آنزیم نبود، در حالی

بهنسبتmg/kg B.W250دوز يتیمار دریافت کننده
افزایش داري معنیبه طور شاهدگروهواولتیمارگروه
mg/kg B.W250دوز  تجویز عصاره در، )>05/0P(یافت

داري معنیطور را به  SODآنزیم فعالیت سرمیتوانست
همچنین فعالیت ).>01/0P(تا حد نرمال افزایش دهد 

در گروه  GPXو  SOD ،CATهاي اکسیداتیو سرمی آنزیم
-زیتون با گروه کنترل تفاوت معنی روغن يدریافت کننده

).2جدول (داري نداشت
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سوپراکسید و ، گلوتاتیون پراکسیداززهاي کاتاالبر میزان سرمی آنزیمانحراف معیار یا خطاي استاندارد ±میانگین   :2جدول 
Potentillaهیدروالکلی  يعصارهتحت درمان با  هاي صحرایی هپاتوتوکسیک ناشی از تتراکلریدکربندسموتاز در موش reptans

آنزیم
Cat (iu/ml)GPX (iu/ml)SOD (iu/ml)گروه

6/54±8/65607/1±9/1658/23±97/0)کنترل(اول 
3/54±8/62040/2±2/1680/22±19/1)روغن زیتون(دوم 

1/42±70/0*2/431±05/45**1/10±12/1**)گروه شاهد(سوم 
mg/kg100(99/0±2/11#83/18±4/570#98/0±5/51(چهارم 
mg/kg250(#27/1±3/14###58/24±5/583##18/1±0/54(پنجم 

.باشدمییار معانحراف±میانگین ها بر اساسي دادهکلیه
 *05/0P<  01/0**نسبت به گروه کنترل وP< نسبت به گروه کنترل

#05/0P<  ،01/0##نسبت به گروه شاهدP<  001/0###نسبت به گروه شاهد وP< نسبت به گروه شاهد

بحث 
به  هاي مهمچالشیکی از هاي کبدي بیماريدرمان 
مورد  سنتتیکجایی که اکثر داروهاي از آن.رود شمار می

ها داراي عوارض جانبی  استفاده براي درمان این بیماري
سمت یافتن داروهاي مناسب گیاهی به  هاالشت ،هستند

-تر و قیمت ارزانسمیت کم،ترداراي عوارض جانبی کم

در بدن . )Luk et al. 2007(شودمیسوق داده  ،تر
P450اکسیداز هاي سیتوکرومزدایی توسط آنزیمسمیت

گیرد که بسته به نوع متابولیت اولیه، کبدي صورت می
فعال و سمی  يهاي ثانویهسبب تولید متابولیتگاهی 

رساند هاي بدن آسیب میشود که به کبد و دیگر بافت می
)Kim et al. 2000(  .ز جمله ترکیباتی که توسط سیستم ا

به  کربنتتراکلرید ،شود تجزیه میسیتوکروم اکسیداز 
سبب ب این ترکی.استعنوان یک ترکیب هپاتوتوکسیک

شود آسیب کبدي از استئاتوز به سرعت به نکروز  می
شکسته CCl4علت سمیت . لوبول مرکزي تبدیل شود

که به دنبال آن رادیکال آزاد  استکلر شدن پیوند کربن ـ
 Ha and Lee 2003, Weber(شود تري کلرومتیل ایجاد می

et al. 2003, Lin et al. 2008 .(هاي آزاد اتصال رادیکال
 ،شود ها سبب آسیب غشا و نکروز میبه غشاي هپاتوسیت

ALPوAST،ALTکبدي هايدر نتیجه فعالیت آنزیم

هایی یابد و این حالت سبب آزادسازي آنزیم افزایش می
که در حالت طبیعی درون شوند به جریان خون می

در نتیجه به منظور تشخیص .هستندسیتوزول سلولی 
وALT،ASTهايسطوح سرمی آنزیم ،هاي کبديآسیب
ALPدر واقع .گیرند به طور وسیع مورد استفاده قرار می

گر آسیب الذکر بیانهاي فوقافزایش سطح سرمی آنزیم
ل عملکرد غشاي سلولی در کبد الساختار و در نتیجه اخت

همچنین .باشد کبدي میو معرف درجه و نوع آسیب 
روبین سرم نشان کاهش پروتئین تام و افزایش غلطت بیلی

ناشی از سموم هاي کبديآسیب به سلول يدهنده
 Drotman and(است CCl4مانند ههپاتوتوکسیکی 

Lawhorn 1978, Soni et al. 2008(.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، تتراکلریدکربن با 

داري هاي کبدي سبب افزایش معنیایجاد آسیب در سلول
در  ALPو  AST ،ALTهاي کبدي غلظت سرمی آنزیم

در . هاي گروه شاهد در مقایسه با گروه کنترل شدموش
هیدروالکلی گیاه  يکه عصاره هاي هپاتوتوکسیکموش

هاي کبدي اند، فعالیت سرمی آنزیمدریافت کرده پنج برگ
AST ،ALT  وALP  به صورت وابسته به دوز در مقایسه

. داري کاهش نشان یافتبا گروه شاهد به طور معنی
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هاي کبدي و نزدیک شدن به کاهش فعالیت سرمی آنزیم
تواند می پنج برگگیاه  يمقادیر گروه کنترل توسط عصاره

گیاه  يکبدي عصاره يبه دلیل خاصیت محافظت کننده
هپاتوتوکسیک کههاي در موشهمچنین. باشد پنج برگ

CCl4 در ،)گروه شاهد(را به تنهایی دریافت کردند
روبین بیلیغلظت داريبه طور معنیکنترلمقایسه با گروه 

کاهش پروتئین تام  سطح سرمیافزایش و  یتام سرم
 با مطالعه نشان داد که تیمارنتایج حاصل از این .یافت
mg/kgهايدوز B.W100  پنج گیاه  يعصارهاز  250و

کاهش پروتئین تام و سرمی غلظت  سبب افزایشبرگ
اما در مقایسه با  شده استروبین تام بیلیسرمی لظت غ

. دار نبودگروه شاهد این اختالف معنی
سوپراکسید دسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز 

اکسیدانی هستند که یک سیستم تدافعی را هاي آنتیآنزیم
 Reactive oxygen(گرواکنشاکسیژن يهاعلیه گونه

species; ROS(اندتشکیل داده)Gebicki 2016( . کاهش
شاخصی حساس در مورد فعالیت سوپراکسید دسموتاز 

ترین این آنزیم یکی از مهم .هاي کبدي استآسیب سلول
.تاکسیدانی آنزیماتیک اسعوامل در سیستم تدافعی آنتی

سوپراکسید دسموتاز آنیون سوپراکسید را از طریق تبدیل 
آن به پراکسید هیدروژن پاکسازي نموده و بدین ترتیب 

 Szymonik-Lesiuk(دهداثرات توکسیک آن را کاهش می

et al. 2003, Naik and Panda 2007, Yang et al. 2008(
هاي اکسیدانی است که در بافتآنزیم آنتی نیز کاتاالز

ترین اي منتشر بوده و داراي بیشحیوانی به طور گسترده
کاتاالز پراکسید .هاي قرمز استفعالیت در کبد و گلبول
ها از کند و باعث محافظت بافتهیدروژن را تجزیه می

بنابراین .شودهاي بسیار فعال هیدروکسیل میرادیکال
منجر به برخی اثرات تواند میکاهش فعالیت کاتاالز 

مخرب ناشی از رادیکال سوپراکسید و پراکسید هیدروژن 
.Szymonik-Lesiuk et al(گردد  تحقیقدر .)2003

، سوپراکسید دسموتازهاي سرمی آنزیمحاضر، میزان 
هاي زداینده پراکسید هیدروژن یعنی همچنین فعالیت آنزیم

گروه شاهد هاي موشاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز درک

ه ب .داري کاهش یافتبه طور معنینسبت به گروه کنترل 
رسد میسوپراکسید، به نظرهاي اوان آنیوندلیل تشکیل فر

هاي که غیرفعال شدن سوپراکسید دسموتاز توسط آنیون
هاي افزایش یافته سوپراکسید، منجر به غیرفعال شدن آنزیم

، این مطالعه در .شودکاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز می
از  احتماالًپنج برگبرگ گیاه يعصاره تجویز خوراکی

و از  اکسیدانیتدافعی آنتیفعالیت سیستم طریق جبران
هاي آزاد اثرات حفاظتی خود را سازي رادیکالطریق خنثی

و  mg/kg B.W100هايدوزبا  تیمارو  اعمال کرده است
هاي هپاتوتوکیسیک در موشپنج برگگیاه  يعصاره250

 هايسرمی آنزیمفعالیت دار معنیسبب افزایش CCl4با 
فقط (و کاتاالز گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دسموتاز

بخشی از رسدمینظربه. شد )mg/kg B.W250در دوز
به علت وجودپنج برگگیاه اکسیدانیآنتیخواص
در . گیاه استدرموجودنوئیدوفنولیک و فالوترکیبات

فیتوشیمیایی جهت شناسایی پروفایل مطالعات متعدد
که است ثابت شده Potentillaهاي مختلف جنس گونه

نوئیدهاواین گیاه حاوي ترکیباتی همچون فنول، فالو
، )نظیر کومیفرول، کیورستین و انواع گلیکوزیدها(

استکوماریک اسید، کافئیک اسید، فرولیک اسید
)Tomczyk and Latté 2009(  که نقش مواد فنولیک و

هاي آزاد مشتق از ونوئیدي در کاهش رادیکالوفال
و E2-پروستاگالندیناکسیژن، همچنین کاهش آزادسازي 

-5(مهار فعالیت آنزیم دخیل در پاتوژنر التهاب 
اکسیدانی و نتیجه دارا بودن خواص آنتیو در) لیپوکسیژناز

 ,Liu 1995(ت به اثبات رسیده اس ضدالتهابی کامالً

Nijveldt et al. 2001, Ikeda et al. 2008( .در مطالعات 
مختلف به منظور ارزیابی ترکیبات فعال با خواص 

 پنج برگهاي مختلف گیاه فارماکولوژیکی موجود در گونه
ترکیباتی با خواصدارايگیاهيعصارهکه یید شدأت

و غلظت این مواد استباالییالتهابیضدواکسیدانیآنتی
مانندهواییهاياندامازبیشگیاهيریشهوریزومدر

و پیشنهاد کردند که این گیاه  استآنهايبرگوهاساقه
هاي التهابی مناسبی جهت درمان بیماري يتواند گزینهیم
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 .Damien Dorman et al. 2011, Tomovic et al(باشد

2015(.
اثرات فارماکولوژیک گیاه  يمطالعات محدودي درباره

Potentilla در ایران و جهان صورت گرفته است .
اکسیدانی و همچنین بررسی اثرات نتیخواص آ يمطالعه
بر  Potenitlla reptansآبی و الکلی گیاه  يعصاره

گلیسیرید و نیز ، کلسترول و تريHDL ،LDLفاکتورهاي
 يعصاره هاي سوري نشان داد کههاي کبدي موشآنزیم

همچنین  HDLدار سطح  معنی اتانولی گیاه سبب افزایش
و افزایش  ASTو  ALTهاي کبدي دار آنزیمکاهش معنی

Avcı(دیگردمیزان نیتریک اکساید  et al. 2006(. در
-اثرات ضدالتهاب و آنتی تحقیق جامعی که براي بررسی

بر موش دیابتی  Potentilla discolorياکسیدانی عصاره
شده توسط استرپتوزوتوسین همراه با دریافت رژیم غذایی 
با چربی باال انجام شد، محققین به این نتیجه رسیدند که 

 total(TFE)هاي دیابتیک که تحت درمان باموش

flavonoids extract یا(TTE)total tripenoids extract 
و fasting blood glucose(FBG(قرار داشتند، غلظت 

GSP (glycosylated serum proterin)هاي در گروه
درمان نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و همچنین سطح 

در  LDL-cو ) TG(گلیسرید ، تري)TC(کلسترول تام 
 TTEیا  TFEهاي صحرایی دیابتیک تحت درمان با موش

هاي تر از موشبیش HDL-cکاهش یافت و سطح 
و  MDAعالوه سطوحه دیابتیک گروه کنترل گردید، ب

NO که سطح را کاهش داد، در حالیSOD  وGSH  در
افزایش پیدا  يهاي دیابتیک تحت درمان با عصارهموش

همچنین در مشاهدات هیستوپاتولوژیک مشخص . کرد
هاي بتا سلولروي  اثرات محافظتی بر يشد عصاره

 .Zhang et al(هاي دیابتیک داردموش يلوزالمعده

2010( .
توان دریافت گیري کلی از این مطالعه میدر یک نتیجه

اثراتتوانست پنج برگهیدروالکلی گیاه  يکه عصاره
هر .دهدکاهشکبددرراتتراکلریدکربنازناشیسمی

گیاه مشخص  يچند که مکانیسم دقیق عملکرد عصاره
توان می نیست، اما با توجه به نتایج مطالعات فیتوشیمیایی

ک موجود در گیاه ترکیبات فنولی گونه استنباط کرد کهاین
رود و اکسیدانی آن به شمار میمسوول خواص آنتی

هاي عملکرد مطالعات آتی مکانیسم شود که درپیشنهاد می
.هاي موجود در گیاه مورد ارزیابی قرار گیرداکسیدانآنتی

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از زحمات جناب آقاي دکتر اجنی از اعضاي بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران     
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Abstract
Production of reactive oxygen species (ROS) and induction of oxidative stress are the main 

mechanisms of xenobiotics-induced liver injury. In the present study, the effect of hydro-
alcoholic extract Potentilla reptans on oxidative stress indices in carbon tetrachloride (CCl4) 
induced liver toxicity in male rats was investigated. Thirty five male Wistar-albino rats (200-
250 g) were divided into five experimental groups; Group I was treated with distilled water 
via gavage daily, followed by Normal saline 0.9%, 1ml/kg B.W, intraperitoneal (i.p) on day 
16. Group II received distilled water via gavage daily, followed by olive oil, i.p on day 16. 
Group III treated with distilled water via gavage daily, followed by a single dose of CCl4 with 
olive oil 50%, i.p on day 16. Group IV and V received extract at doses of 100 and 250 mg/kg 
via gavage daily, followed by a single dose of CCl4 with olive oil 50%, i.p on day 16. Then 
serum levels of biochemical liver parameters such as, aspartate  aminotransferase (AST), 
alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), total protein (TP) and total 
bilirubin (TB) and serum level of oxidative enzymes, superoxide dismutase (SOD), 
glutathione peroxidase (GPX) and catalase (CAT) were performed. The results of our research 
showed that CCl4 in the hepatotoxic group caused a significant increase in the serum levels of 
AST, ALT, ALP and TB as well as decreased TP, SOD, GPX and CAT serum levels. 
Treatment with the extract at dose 250 mg/kg/d significantly normalized the CCl4-elevated 
serum levels of ALT, AST and ALP. The extract (100 and 250mg/kg) also increased levels of 
SOD and GPX. Results of the present study indicated that the extract had antioxidant 
properties and reduced the toxic effects of carbon tetrachloride in the liver.

Key word: Hydro-alcoholic extract of Potentilla reptans, Carbon-tetrachloride, Biomarker, 
Hepatotoxicity, Oxidative Stress
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