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بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس()Kelussia odoratissima Mozaff
بر آسیب های کبدی ناشی ازتتراکلریدکربن در موش های کوچک آزمایشگاهی
حسین سازگار ،1احسان باللی ،1فاطمه صادقی سامانی

1

تاریخ پذیرش0936/6/7 :

تاریخ دریافت0931/01/7 :

چکیده
مقدمه :امروزه یکی از مشکالت جوامع بشری بیماری های کبدی و استفاده از داروهای شیمیایی با عوارض جانبی می باشد که باعث تغییر
رویکرد محققین به سمت منابع داروی گیاهی جدید شده است .کلوس دارای خواص دارویی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد .در این تحقیق اثر
عصاره هیدروالکلی بخش های هوایی(برگ و ساقه) این گیاه بر آسیب های کبدی ناشی از تتراکلریدکربن در موش سوری بررسی شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه از  36سر موش سوری نر استفاده شد .یک گروه به عنوان کنترل و دو گروه به عنوان شاهد مثبت(آب مقطر،
روغن زیتون و تتراکلرید کربن) و شاهد منفی(آب مقطر و روغن زیتون) و  3گروه به عنوان گروه های آزمایشی دریافت کننده عصاره(غلظت های ،200
 800 ،400میلی گرم بر کیلوگرم) در نظر گرفته شدند .عصاره کلوس به مدت  3روز گاواژ و از روز  3به بعد به مدت  5روز به همــراه گاواژ ،مقدار 1
میلی گرم بر کیلوگرم روغن زیتون و تتراکلریدکربن به نسبت مساوی تزریق داخل صفاقی گردید.
یافته های پژوهش :یافته های پاتولوژیک در بافت کبد نشان داد ،این بافت در تمام گروه ها به جزء گروه های کنترل و شاهد منفی ،دارای
درجات مختلفی از نکروز کبدی در اطراف ورید مرکزی و به طور شدید در گروه شاهد مثبت است .بررسی فاکتورهای خونی نشان دهنده کاهـــش
معنی دار این فاکتورها در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد مثبت می باشد .هم چنین مشخص شد با افزایش مقدار دوز مصرفی عصاره ،از میزان
آنزیم های کبدی  ،ALT ،AST ،ALPبیلی روبین تام و مستقیم و آسیب های پاتولوژیکی کبد کاسته شده است.
بحث و نتیجه گیری :با بررسی نتایج چنین به نظر می رسد وجود ترکیبات فالونوئیدی و فنلی در گیاه کلوس می تواند منجر به کاهش اثرات
سمی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در بافت کبد موش شود.

واژه های کلیدی :کلوس ،تتراکلریدکربن ،آنزیم های کبدی ،موش سوری
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بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس( )Kelussia odoratissima Mozaffبر-...حسین سازگار و همکاران

مقدمه
کبد یکی از اندام های حیاتی بدن انسان است که
عمل سم زدایی ترکیبات خارجی ،داروها ،سموم و ...را
انجام می دهد .در اکثر موارد ،طی عمل سم زدایی،
فعال سازی متابولیکی توسط آنزیم های سیتوکروم
 P450میکروزوم های کبدی باعث ایجاد متابولیت های
ثانویه و فعال می شود که این مواد می تواند موجب
آسیب به بافت های مختلف از جمله کبد شود(.)1
تتراکلریدکربن( )CCL4از جمله موادی است که
بعد از ورود به بدن توسط آنزیم های سیستم سم زدایی
سیتوکروم  P450مــتابولیزه می شـــود ،متابولیسیم
تتراکلریدکربن باعث تولید رادیکال های آزاد از طریق
آنزیم هـــای متابولیزه کننده داروها در رتیکولوم
اندوپالسمیــک می شود .در طـــی متابولیســـیم
تتراکلریدکربن دو ترکیب سمی شامل تری کلرو متیل
( )CCL3و پراکسی تتراکلرومتیل( )OOCCL3تولید
می شوند که موجب صدمات کبدی می شود(.)2،3
اتصال رادیکال های آزاد به غشای هپاتوسیت ها سبب
آسیب غشا و نکروز می شود .در نتیجه آن آنزیم هایی
مانند  AST ،ALT ،ALPکه در حالت طبیعی درون
سیتوزول سلول هستند آزاد شده و میزان این فاکتورها
در خون افزاش می یابد .بنا بر این می تــــوان این
آنزیم ها را در خون به عنوان شاخصی جهت بررسی
آسیب های کبدی مور استفاده قرار داد(.)4
با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر
روی بعضی از بافت های بدن به خصوص کبد ،مسئله
بازگشت به استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی مدنظر
قرار گرفته است .یکی از مــهم تــــرین منـــابع
آنتی اکسیدان های طبیعی ،ترکیبات فنلی یا پلی فنلی
است که به طور گسترده در گیاهان وجود دارند( .)5این
ترکیبات آنتی اکسیدانی در گیاهان است که موجب
جلوگیری از آســـیب های ناشی از رادیکال های آزاد
می شوند(.)6
فالونوئــیدها نیز دارای قوی تریـــن قـــدرت
آنتی اکسیدانی در بین ترکیبات فنلی می باشند و دارای
خواص ضد التهابی ،ضد اسپاسمی ،ضد ســـرطان و
آنتی اکسیدانی ،فعال کردن آنزیم های آنتی اکسیدان،
پاکسازی مستقیم رادیکال های آزاد هستند( .)5فعالیت
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آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی در گیاهان عمدتاً ناشی از
قدرت احیاکنندگی و ساختار شیمیایی آن ها است که
آن ها را قادر به خنثی کردن رادیکال های آزاد ،تشکیل
کمپلکس با یون های فلــــزی و خاموش کــــردن
مولکـــول های اکـــسیژن یگانه و سه گانه می سازد.
ترکیبات فنلی از طریق اهداء الکترون به رادیکال های
آزاد واکنش های اکسیداسیون را مهار می کنند(.)7
گیاه معطر و دارویی کرفس بختیاری(کلوس) با نام
علمی  Kelussia odoratissima Mozaffگیاهی
علفی ،چند ساله ،از خانواده چتریان( )Apiaceaeدارای
ساقه منشعب ،توخــالی شیاردار به ارتفاع  20تا 60
سانتی متر می باشد .مهم ترین رویشگاه های این گیاه
در جنوب غربی ایران و ارتفاعات کوه های زاگرس
بختیاری می باشد( .)8تاکنون وجود ترکیباتی مثل
فتالید ،فالونوئید و ترپنوئید در این گیاه گزارش شده
است(.)9
کلوس دارای اثرات ضد درد و التهاب ،آرام بخش،
ضد انعقاد ،کاهنده اسید و پپسین معده و تقویت کننده
حافظه می باشد .هم چنین بر طبق مطالعات انجام
شده ،این گیاه دارای فالونوئید ،ترکیبات فتالیدی،
اسیدهای چرب و مواد فنلی می باشد که اثرات
پیشگیری کننده از سرطان و محافظت از کبد به آن ها
نسبت داده شده است .هم چنین به دلیل دارا بودن
ترکیبات فنلی و فالونوئیدها ،این گیاه دارای خاصیت
مهار رادیکال هــای آزاد و اثــــرات آنتی اکسیدانی
است( .)10از آن جایـــی که کبد یکی از ارگان های
کلیدی در اعمال متابولیکی و ترشحی است و هم چنین
خارج کردن سموم از بدن به عهده کبد می باشد لذا
این موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در
درمان کبد می افزاید بنا بر این مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس بر
آسیب های کبــــدی ناشـــی از تـــتراکلریدکربن در
موش های سوری انجام شد.
مواد و روش ها
استخراج عصاره هیدروالکلی کلوس :گیاه کلوس
پس از جمع آوری از منطقه بازفت استان چهارمحال و
بختیاری با استفاده از کتب فلورگیاهی ایران شناسایی
شد .مقدار  3کیلوگرم گیاه کلوس تازه در فصل بهار
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تهیه گردید و پس از شستن به مدت  5الی  6روز در
سایه خشک و به وسیله هاون به قطعات  0/5تا 1
سانتـــی متر خرد شــدند .عصـــاره گیری به روش
پرکوالسیون صورت گرفت .در این روش مقدار 500
سی سی اتانول  90درصد بر روی تکه های کلوس خرد
شده ریخته شد و در آون  45درجه به مدت  48ساعت
نگهداری شد و پس از آن با استفاده از دستگاه روتاری
در خال(مدل  ،)STRIKE202در دمـــــای  30درجه
سانتی گراد عمل تغلیظ انجام گرفت(.)11
بررسی محافظت کبدی :در این آزمایش از  36سر
موش سوری نر(نژاد  )Balb/Cکه در  6گروه  6تایی به
صورت تصادفی قرار گرفتند استفاده گردید .موش ها
در قــفس های مخــصوص نگهــــداری موش های
آزمایشگاهی و با سیکل نوردهی 12ساعت روشنایی و
12ساعت تاریکی و با دمای  25درجه سانتی گراد
نگهداری شدند .خوراک آن ها از کارخانه خوراک دام
فرادانه تهیه شد.

گروه بندی حیوانات
گروه ( 1گروه کنترل) :که هیچ گونه تیماری را
دریافت نمیکردند.
گروه ( 2گروه شاهد منفی) :آب مقطر به مدت 3
روز گاواژ گردید و از روز  3به بعد به مدت  5روز به
همراه گاواژ ،مقدار  0/5میلی گرم بر کیلوگرم روغن
زیتون به صورت داخل صفاقی تزریق گردید.
گروه ( 3شاهد مثبت) :آب مقطر به مدت  3روز
گاواژ گردید و از روز  3به بعد به همراه گاواژ ،مقدار 1
میلی گرم بر کیلوگرم روغن زیتون و تتراکلریدکربن به
نسبت مساوی تزریق داخل صفاقی گردید.
گروه ( 4گروه تیمار عصاره  :)1عصاره با غلظت
 200میلی گرم بر کیلوگرم به مدت  3روز گاواژ گردید
و از روز  3به بعد به مدت  5روز به همراه گاواژ ،مقدار
 1میلی گرم بر کیلوگرم روغن زیتون و تتراکلریدکربن
به نسبت مساوی به صورت داخل صفاقی تزریق گردید.
گروه ( 5گروه تیمار عصاره  :)2عصاره با غلظت
 400میلی گرم بر کیلوگرم به مدت  3روز گاواژ و از روز
 3به بعد به مدت  5روز به همراه گاواژ ،مقـــدار 1
میلی گرم بر کیلوگرم روغن زیتون و تتراکلریدکربن به
نسبت مساوی تزریق داخل صفاقی گردید.
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گروه ( 6گروه تیمار عصاره  :)3عصاره با غلظت
 800میلی گرم بر کیلوگرم به مدت  3روز گاواژ گردید
و از روز  3به بعد به مدت  5روز به همراه گاواژ ،مقدار
 1میلی گرم بر کیلوگرم روغن زیتون و تتراکلریدکربن
به نسبت مساوی تزریق داخل صفاقی گردید(.)4،12
پس از پایان آخرین تزریق و گاواژ موش ها به
وسیله تزریق داخل صفاقی کتامین وزایالزین بیهوش
شده و به طور مستقیم از قلب آن ها خونگیری شد و
کبد آن ها برداشته و داخل فرمالین  10درصد قرار
گرفت و پس از  24ساعت فرمالین ،ظرف ها تعویض
شد .نمونه های خون پس از لخته شدن در دمای اتاق
به مدت ده دقیقه با دور  3000دور در دقیقه سانتریفوژ
شدند و پـــس از جداســــازی سرم ،سرم ها برای
اندازه گیری آنزیم های کبدی در ظرف حاوی یخ به
آزمایشگاه ارسال شدند(.)4
غلظت آنزیم های کبدی در آزمایشگاه با استفاده از
کیت های تشخیصی شرکت پارس آزمون و به روش
فتومتریک و با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج
 340نانومتر اندازه گیری شد.
نمونه های بافتی قبل از فیکاسیون جهت تهیه
برش بافتی ابتدا با آب مقطر شستشو شدند و سپس به
وسیله الکل اتیلیک(اتانول) آب گیری بعد از آن به
وسیله تولوئن شفاف گردیدند و سپس مرحله نفوذ
پارافین و قالب گیری بافت به وسیله پارافین و در
مرحله بعد تهیه برش بافتی و بعد از آن ذوب پارافین و
جداسازی برش بافتی و مرحله آبدهی و در نهایت بافت
توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند.
روش تجزیه داده ها :داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSو آزمون آنالیز واریانس یک طرفه()ANOVA
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و با استفاده از آزمون
توکی وجود اختالف میانگین در بین گروه ها در سطح
 P<0.05در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
در گروه کنترل و شاهد منفی اختالف معنی دار در
میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز مشاهده نگردید .در گروه
شاهد مثبت اختالف معنی دار()715.67±82.00 u/l
در میزان افزایش آنزیم آلکالین فسفاتاز با دیگر گروه ها
مشاهده گردید( .)P<0.05در گروه های دریافت کننده
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کیلوگـــرم می باشــــد و کــــمترین آن مربوط به
غـــلـــظــت  200میـــلی گـــرم بر کیـــلوگـــرم
می باشد(جدول .)1

عصاره ،میزان آنزیم آلکاین فسفاتاز نسبت به گروه
شـــاهد مثـبـــت کاهـــش یافت که بــــیشترین
کــــاهش مـــربوط به غلظت  800میلی گرم بر

در کبد موش سوری تیمار شده با تتراکلریدکربن
ALP
گروه های آزمایش
351.67±23.56
c
کنترل
380.00±15.87
c
شاهد منفی
715.67±82.00
a
شاهد مثبت
541.76±35.13
b
عصاره 200 mg/kg
469.00±42.53
bc
عصاره 400 mg/kg
377.00±12.53
c
عصاره 800 mg/kg
 :aتفاوت با دیگر گروه ها در  P<0.05معنی دار است b .تفاوت با گروه های  1 ،2 ،3 ،6در  P<0.05معنی دار است.
 :cتفاوت با گروه های  3 ،4 ،5در  P<0.05معنی دار است :bc .تفاوت با گروه  3در  P<0.05معنی دار است.

نســـبت به گروه شــــاهد مثبت کاهش یافت که
بیشتــرین کاهـــش مربــــوط به غلـــظت 800
مـیلی گرم بر کیلــوگرم می باشد و کمترین آن مربوط
به غلظت  200میلی گرم بر کیلوگرم می باشد(جدول
شماره .)2

در گروه کنترل و شاهد منفی اختالف معنی دار در
میزان آنزیم  ALTمشاهده نگردید .در گروه شاهد
مثبت اختالف معنی دار در میزان افزایش آنزیم ALT
با دیگر گروه ها مشـــاهده گـــردید( .)P<0.05در
گروه های دریافت کننده عصاره از میزان آنزیم ALT

جدول شماره  .2تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلوس بر میزان آنزیم ALT
در کبد موش سوری تیمار شده با تتراکلریدکربن
ALT
گروه های آزمایش
49.00±2.00
c
کنترل
50.00±5.56
c
شاهد منفی
137.00±77.64 a
شاهد مثبت
86.00±5.19
b
عصاره 200 mg/kg
70.67±3.05
bc
عصاره 400 mg/kg
57.67±5.50
bc
عصاره 800 mg/kg
 :aتفاوت با دیگر گروه ها  P<0.05معنی دار است :b .تفاوت با گروه های  1 ،2 ،3در  P<0.05معنی دار است.
 :cتفاوت با گروه های  3و  4در  P<0.05معنی دار است :bc .تفاوت با گروه  3در  P<0.05معنی دار است.

دریافت کننده عصاره از میزان آنزیم آسپارتات آمینو
ترانسفراز نسبت به گروه شاهد مثبت کاهش یافت که
بیشترین کاهش مربوط به غلظت  800میلی گرم بر
کیلوگرم می باشد و کمترین آن مربوط به غلظت 200
میلی گرم بر کیلوگرم می باشد(جدول شماره .)3

در گروه کنترل و شاهد منفی اختالف معنی دار در
میزان آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز مشاهده نگردید.
در گروه شاهد مثبت( )314.00±15.52 u/lاختالف
معنی دار در میزان افزایش آنزیم آلکالین فسفاتاز با
دیگر گروه ها مشاهده گردید( .)P<0.05در گروه های
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جدول شماره  .1تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلوس بر میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز
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جدول شماره  .3تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلوس بر میزان آنزیم آسپارتات
آمینو ترانسفراز در کبد موش سوری تیمار شده با تتراکلریدکربن

بیلی روبیـن تام در( )P<0.05دیــــده می شـــود .در
گروه های دریافت کننده عصاره مربوط به غلظت 400
و  800میلی گرم بر کیلوگرم اختالف معنی دار دیده
نشد و از میزان سطح بیلی روبین تام در این گروه ها در
اثر عصاره کاسته گردیده است(جدول شماره .)4

بین گروه کنترل و گروه شاهد منفی هیچ تفاوت
معنی دار مشاهده نگردید .در گروه شاهد مثبت و گروه
دریافت کننده عصاره غلظت  200میلی گرم بر
کیلوگرم تفاوت معنی دار وجود ندارد ولی بین این دو
گروه با دیگر گروه ها تفاوت معنی دار در میزان افزایش

جدول شماره  .4تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلوس بر میزان بیلی روبین تام
در کبد موش سوری تیمار شده با تتراکلریدکربن
TOTAL BILI
گروه های آمایش
.3200±.080
b
کنترل
.4133±.208
b
شاهد منفی
4.1000±.6000
a
شاهد مثبت
3.2666±1.1015 a
عصاره 200 mg/kg
1.3666±.2081
b
عصاره 400 mg/kg
.5666±.1527
b
عصاره 800 mg/kg
 :aتفاوت با گروه های  1 ،2 ،5و 6در  P<0.05معنی دار است :b .تفاوت با گروه های  3و  4در  P<0.05معنی دار است.

وجود دارد( .)P<0.05بین گروه های دریافت کننده
عصاره با گروه شاهد مثبت اختالف معنی دار وجود
دارد( .)P<0.05در این گـــروه ها عـــصاره باعث
کاهش سطح بیلی روبین مستقیم گــــردیده است
(جدول شماره .)5

بین گروه کنــترل و گـــروه شاهد منفی اختالف
معنی دار از لحاظ مــــیزان بیلی روبین مستــــقیم
مشــاهده نگــــردید .بین گـــروه شــــاهد مثبت
( )1.566±0.4041mg/mlبا دیگر گروه ها از لحاظ
افزایش میزان بیلی روبین مستقیم اختالف معنی دار
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AST
گروه های آزمایش
123.67±9.018
c
کنترل
154.67±7.02
c
شاهد منفی
314.00±15.52
a
شاهد مثبت
244.00±22.65
b
عصاره 200 mg/kg
201.33±20.00
d
عصاره 400 mg/kg
134.00±8.185
c
عصاره800 mg/kg
 :aتفاوت با دیگر گروه ها در  P<0.05معنی دار است :b .تفاوت با دیگر گروه ها در  P<0.05معنی دار است
 :cتفاوت با گروه های  3 ،4و  5در  P<0.05معنی دار است :d .تفاوت با گروه های  1 ،2 ،3 ،4و  6در  P<0.05معنی دار است.

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس( )Kelussia odoratissima Mozaffبر-...حسین سازگار و همکاران
جدول شماره  .5تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلوس بر میزان بیلی روبین مستقیم
در کبد موش سوری تیمار شده با تتراکلریدکربن

اطراف ورید مرکزی و به طور شدید در گروه شاهد
مثبت مشاهده گردید .سلول های نکروز شده کبدی
دارای هسته کوچک و چروکیده بوده و در بعضی نیز
هسته ها در حال از بین رفتن بودند هم چنین در این
ناحیه در داخل سلول ها واکوئل های سفید رنگ
مشاهده شد که به احتمال زیاد تجمع چربی بوده
است(شکل شماره  2و .)3

یافته های پاتولوژیک
الف-یافته های ماکروسکوپیک :در تمام گروه ها به
جز پرخونی و در گروه شاهد مثبت تورم و گـــردشدن
لبه های کبد یافته دیگری در کبد قابل مشاهده نبود.
ب-یافته های میکروسکوپیک :بافت کبد در تمام
گروه ها به جز گروه های کنترل(شکل شماره  )1و
شاهد منفی دارای درجات مختلفی از نکروز کبدی در

شکل شماره  .1بافت کبد موش سوری(گروه کنترل)
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DIRECT BILI
گروه های آزمایش
0.1833±0.0288
c
کنترل
0.2000±0.000
c
شاهد منفی
1.566±0.4041
a
شاهد مثبت
0.9667±0.0577
b
عصاره 200 mg/kg
0.8833±0.0763
b
عصاره 400 mg/kg
0.5333±0.1527
bc
عصاره 800 mg/kg
 :aتفاوت با گروه های  1 ،2 ،4 ،5و  6در  P<0.05معنی دار است :b .تفاوت با گروه های  1 ،2و  3در  P<0.05معنی دار است.
 :cتفاوت با گروه های  4و  5در  P<0.05معنی دار است :bc .تفاوت با گروه  aدر  P<0.05معنی دار است.
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هیپرکروم شدن هسته برخی از هپاتوسیت ها(پیکان) رنگ آمیزی H  E×400

شکل شماره  .3بافت کبد موش سوری گروه شاهد مثبت(آب مقطر ،روغن زیتون و تتراکلریدکربن)
مشاهده هپاتوسیت با دو هسته در کبد(پیکان) و دژنره شدن هپاتوسیت های کبد(سرپیکان) رنگ آمیزی H  E× 400

اثر تــــزریق تـــتراکلـــریدکربن ،به طـــور کــامالً
مشخص کاستــــه شــــده اســت( شکل شماره ،4
.)6 ،5

در گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی
کلوس با افزایش غلظت عصاره از میزان آسیب های
پاتولوژیکی سلول های کبدی مــــوش ســـوری در

03

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 22:15 IRST on Sunday January 20th 2019

شکل شماره  .2بافت کبد موش سوری-گروه شاهد منفی(آب مقطر و روغن زیتون)

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس( )Kelussia odoratissima Mozaffبر-...حسین سازگار و همکاران

هیدروپیک واکوئلشن سیتوپالسم(پیکان) و نکروز کانونی هپاتوسیت ها(سر پیکان) رنگ آمیزی H  E×400

شکل شماره  .5بافت کبد موش سوری-گروه دریافت کننده عصاره با غلظت()400 ml/kg
نکروز کانونی هپاتوسیت ها و تراوش سلول های آماسی(پیکان) و اتساع غیر طبیعی سیاهرگ های
کبدی(سر پیکان) رنگ آمیزی H  E× 100

شکل شماره  .6بافت کبد موش سوری گروه دریافت کننده عصاره با غلظت()800 ml/kg
مشاهده هیپرکروم شدن هسته هپاتوسیت کبد(پیکان) و دژنره شدن هپاتوسیت های
کبد(سر پیکان) رنگ آمیزی H  E× 400
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شکل شماره  .4بافت کبد موش سوری-گروه دریافت کننده عصاره با غلظت()200 ml/kg
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تزریق
درون صفاقی تتراکلریدکربن ،مسمومیت کبدی ایجاد
می کند ،به طوری که میزان آنزیم های شاخص کبدی
یعنی  AST ،ALP ،ALTدر خون باال رفته است(گروه
شاهد مثبت) اما در گروه هایی که عصاره هیدروالکلی
کلوس به صورت گاواژ در غلظت های  400 ،200و
 800میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نموده اند از میزان
آسیب غشاء سلول های کبدی کاسته شده که بیشترین
کاهش مربوط به عصاره  800میلی گرم/کیــــلوگرم
می باشد که به سبب این فرآیند از میزان آنزیم های
 AST ،ALP ،ALTدر خون گروه های دریافت کننده
عصاره کاسته شده است .در بررسی های انجام شده نیز
افزایش میزان بیلی روبین تام و بیلی روبین مستقیم در
گروه شاهد مثبت مشاهده گردید و کاهش میــزان
بیلی روبین تام و بیلی روبین مستقیم در گروه های
دریافت کننده عصاره مشاهده شد که بیشترین کاهش
مربوط به غلظت  800میلی گرم از عصاره و کمترین
آن مربوط به غلظت  200میلی گــــرم از عصـــاره
می باشد که بـــیانگر خاصـــیت آنتــــی اکسیدانی و
محافظت کنندگی کلوس در برابر آسیب های ناشی از
تتراکلریدکربن می باشد .مطـــالعات هیسـتوپاتولوزیکی
بیانگر این مطلب است که بیشترین ضایعات کبدی در
مقایسه با گروه کنترل مربوط به گروه شـــاهد مثبت
می باشد و به ترتیب با افزایش غلظت مصرفی عصاره
هیدروالکلی کلوس از میزان ضایعات کبدی کاسته شده
است.
نتایج تحقیقات جمشیدی و همکاران ،نشان داد که
خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان به میزان مواد فنلی
موجود در آن ها مانند فنل ها و فالونوئیدها بستگی
دارد که با افزایش این ترکیبات در گیاه خـــاصیت
آنتی اکسیدانی نیز افزایش می یابد(.)13
گیاه کلوس نیز به دلیل دارا بودن ترکیبات فنلی و
فالونوئیدها ،دارای خاصیت مهار رادیکال های آزاد و
اثرات آنتی اکسیدانی می باشد بنا بر این منجر به غیر
فعال ساختن رادیکال های آزاد تولید شده توسط
تتراکلریدکربن شده و از آسیب به غشای سلول ها و
القای نکروز در کبد جلوگیری نموده است .با کاهش
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آسیب های پارانشیمی کبد توسط عصاره گیاه کلوس،
فعالیت سرمی آنزیم های کبدی نیز به طبع آن کاهش
یافته است و نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که
عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس احتماالً می تواند کبد را
در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از تتراکلریدکربن
محافظت نماید و این اثر حفاظتی کبدی در برطرف
نمودن تغییرات ایجاد شده توسط آنزیم های سمیت زدا
و آنتی اکسیدان و جاروب کردن رادیکال های آزاد موثر
است.
در همین راستا قاسمی و همکاران در سال()1389
طی مطالعـــاتی دریافـــتند که عصـــاره کاســــنی
( )Cichoriumintybusو اســـانس کـرفس بختیاری
( )Kelussia odoratissima Mozaffبـــر رفــــع
مسمومیت ناشی از ســـموم ارگانــــوفسفره در موش
صحرایی ،به دلیل وجود ترکیبات فنلی در این گیاهان
باعث بهـــبودی کبد به خصوص در غـــلظت 400
میلی گرم/کیلوگرم عصاره می شود( )11هم چنین
تحقیقات رحمانی و همکاران در سال  ،1392نشان داد
تجویز خوراکی عصاره عدس قرمز در موش سفید
کوچک به دلیل داشتن ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی،
اثر اکسیداسیون و آسیب ناشی از تزریق تتراکلریدکربن
را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده است( )1که
نتایج حاصل از این تحقیقات با نتایج پژوهش حاضر
هم خوانی داشته و بیانگر این مطلب می باشد که
عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس به علت دارا بودن
ترکیبات فنلی و فالونوئیدها احتماالً نقش مهمی را در
جلوگیری از آسیب دیدگی کبد بر اثر اکسیداسیون ایفا
می کند.
این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی کلوس
احتماالً قادر است که آنزیم های کبدی شاخص در
رابطه با آسیب های کبدی کاهش دهد در همین راستا
میرزایی و همکاران در سال( )1390نشان دادند که
ترکیبات فنلی یا پلی فنول های موجود در عصاره
هیدروالکلی هسته انگور و جفت(میوه بلوط) احتماالً بر
سمیت ناشی از تتراکلریدکربن تاثیر داشته و قادر به
کاهش فعالیــــت های آنزیــــم هــــای کــــبدی
 AST ،ALP ،ALTو بیلی روبین به طور معنی دار
در کبد موش های صحرایی شده است( .)14نتایج
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حسین سازگار و همکاران-...) برKelussia odoratissima Mozaff(بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کلوس

بر اساس نتایج این مطالعه عصاره هیدروالکلی
کلوس به دلیل دارا بودن ترکیبات فنلی و فالونوئیدی و
خاصیت آنتی اکســـیدانی ناشی از حضور این ترکیبات
می تواند کبد را در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از
تتراکلریدکربن محافظت نماید و این اثر حفاظتی کبدی
احتماالً در برطرف نمودن تغیـــیرات ایجاد شده در
آنزیم های سمیت زدا و غیر فعال ساختن رادیکال های
.آزاد موثر است
 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی:تعارض منافع
.را اعالم نکرده اند
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر حسین سازگار از جناب آقای
دکتر عبدالرسول نامجو جهت بررسی اسالیدهای برش
بافتی و جناب آقای دکتر عبداهلل قاسمی پیر بلوطی
جهت راهنمایی در بخش های گیاهی کمال تشکر و
.قدردانی را داریم

حاصل از این تحقیق نیز هم خوانی بسیار نزدیکی با
.نتایج حاصل از پژوهش حاضر دارد
گر چه مکانیسم های محافظتی درون سلولی به
 را کاهـــشRos میزان زیادی آسیب های ناشی از
می دهند اما به علت فراوانی تولید این رادیکال های
آزاد وجود راه های محافظتی دیـــگری به ویــــژه
آنتی اکسیدان های مواد غذایی برای سالمتی انسان
بسیار مهم می باشد از آن جا که استرس اکسیداتیو و
التهاب القا شده توسط آن عامل آسیب زننده به بافت
کبدی هستند و در ایجاد بسیاری از بیماری های حاد
 از این رو آنتی اکسیدان ها،کبدی نقش مهمی دارند
قادرند با کاهش اکسیداسیون لیپـــیدی و نکـــروز
هپاتوسیتی تا حد زیادی کبد را در مقابل آسیب ها
محافظت کنند به همین دلیل است که اهمیت
جستجوی آنتی اکسیدان های طبیعی در سال های
.)1(اخیر افزایش قابل توجهی یافته است
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Abstract
Introduction: Regarding the importance of
liver injuries in modern societies,
researchers have paid great attention to
safer therapeutic products due to the side
effects of chemical medicine. Klaussia
odoratissima Mozaff is a herb with
medicinal properties, such as antioxidant
effects. This paper aimed to investigate the
effect of hydroalcoholic extracts of the
aerial parts of this plant (leaves and stems)
on liver injury induced by carbon
tetrachloride in mice.

Findings: Pathological findings in liver
tissue indicated that apart from the control
and negative control groups, there were
different degrees of liver necrosis around
the in all groups, more specifically in the
positive control group. Study of the blood
factors revealed a significant decrease of
these factors in experimental groups
compared to the positive control group. In
addition, it was also found that the increase
in the dose of extract could decrease the
level of liver enzymes ALT-AST-ALP,
total and direct bilirubin, and pathological
damages.

Materials and Methods: This study was
conducted on 36 male mice divide into 6
groups, including a control group, a
positive control (distilled water, olive oil
and carbon tetrachloride), a negative
control (distilled water and olive oil), and 3
experimental groups, which received the
extract (concentrations of 200, 400, and 800
mg/kg). At first, the Klaussia odoratissima
Mozaff extract was administered to mice by
gavage for 3 days. Afterwards, the equal
proportions of olive oil and carbon
tetrachloride (1 mg/kg) was administered
intraperitoneally to male mice for 5 days by
gavage.

Discussion & Conclusions: According to
the findings of the current study it can
concluded that flavonoid compounds and
phenolic in Klaussia odoratissima Mozaff
can decrease the toxic effects induced by
carbon tetrachloride in liver tissues of
mice.
Keywords: Klaussia odoratissima Mozaff,
Carbon tetrachloride, Liver enzymes, Mice
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