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بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در موش صحرایی نر نژاد ویستار
به دنبال دریافت استرپتوزوتوسین


2

طهمورث شهریور ،1مختارمختاری  ،1ولی علیپور

 )1گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون ،كازرون ،ايران
 )2گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ،هرمزگان ،ايران
تاریخ دریافت66/6/01 :
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تاثیر عصاره آبی زنجبیل) (Zingiber Officinaleبر میزان آنزیم های کبدی ،پارامترهای

تاریخ پذیرش66/01/06 :

مقدمه :دیابت باعث افزایش میزان آنزیم های کبدی در پالسما و ن شت این آنزیم ها از سیتوزول کبد به درون گردش خون می گردد .در
این تحقیق ،تاثیر عصاره آبی زنجبیل( )Zingiber Officinaleبر میزان آنزیم های کبدی ،پارامتــرهای بیوشیـــمیایی و تغیـــیرات بافتی در
موش های صحرایی نر به دنبال القای استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها :حیوانات مورد آزمایش  24موش صحرایی بود که به  6گروه تقسیم شدند :گروه کنترل که هیچ تیمار دارویی دریافت
نکرد ،گروه شاهد دیابتی که حیوانات این گروه  07 mg/kgاسترپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی در ابتدای دوره  4ماهه آزمایش
دریافت کردند ،گروه تجربی  1و  4که حیوانات این گروه به ترتیب  077و  407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل روزانه به طور دهانی طی  4ماه
دریافت کردند ،گروه تجربی  3و  2که حیوانات این گروه ابتدا  07 mg/kgاسترپتوزوتوسین دریافت نموده و سپس طی یک دوره دو ماهه روزانه
به ترتیب  077و  407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل دریافت کردند 24 .ساعت پس از آخرین تزریق ،نمونه های خونی تهیه و برای اندازه گیری
سطح سرمی آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز( ،)ASTآالنین آمینو ترانسفراز( ،)ALTآلکالین فسفاتاز( )ALPو سطوح سرمی آلبومین ،پروتئین
توتال تست شدند .مطالعات بافتی کبد با استفاده رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد.
یافته های پژوهش :میزان آنزیم های  ALT ،ASTو  ALKدر گروه شاهد دیابتی(دریافت کننده  07 mg/kgاسترپتوزوتوسین) و
آنزیم  ASTدر گروه تجربی ( 4دریافت کننده  077 mg/kgعصاره آبی زنجبیل به تنهایی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار در سطح
 P<0.05نشان داد .برخالف آن ،میزان آنزیم های  ALTو  ALPدر گروه تجربی ( 1دریافت کننده  407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل به
تنهایی) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح  P<0.05نشان داد .غلظت سرمی پروتئین توتال و آلبومین در گروه تجربی (4دریافت
کننده  077 mg/kgعصاره آبی زنجبیل) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار در سطح  P<0.05نشان داد .نتایج آماری نشان می دهد.
میزان آنزیم های  ALT ،ASTو  ALPدر گروه های تجربی  3و (2دریافت کننده  407و  077 mg/kgعصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین)
نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش معنی دار در سطح  P<0.05نشان داد .هم چنین غلظت پروتئین توتال در گروه تجربی ( 3دریافت کننده
 407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه شاهد دیابتی نیز در سطح  P<0.05افزایش معنی دار نشان داد .از نظر بافت
شناسی ،در گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین نکروز سلولی ،التهاب سلولی ،تجمع واکوئل چربی ،از هم پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل
فضاهای زیاد بین سلول ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .در حالی که در گروه های دریافت کننده استرپتوزوتوسین هـــمراه با مقـــدار
 077 mg/kgعصاره نسبت به گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین ،عالئم کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری :عصاره آبی زنجبیل به دلیل وجود ترکیباتی از قبیل جینجرول ،شوآگل و آنتوسیانین ها احتماالً در کاهش سمیت
ناشی از استرپتوزوتوسین و بهبود سطوح آنزیم های کبدی نقش دارند.

واژه های کلیدی :زنجبیل ،استرپتوزوتوسین ،ALP ،ALT ،AST ،پارامترهای بیوشیمیایی ،رت
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چکیده
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مقدمه
کبـــد نـــقش های مهمـــی را در فرآیندهای
فیزیولوژیکی از جمله متابولیسم ،ترشح و ذخیره مواد بر
عهده دارد .عالوه بر این سم زدایی انواع داروها در کبد
روی می دهد .هپاتیت حاد ،مزمن و سیروز کبدی به
دنبال اختالالت کبدی ایجاد می شود( .)1در روند
دیابت تغییراتی در کربوهیدرات ها ،لیپیدها ،پروتئین ها
و تغییر در ماهیت آنتی اکسیدان ها در کبد رخ می دهد.
تغییرات بیوشیمیایی و عملکرد غیر طبیعی کبد که
شامل تغییر در کربوهیدرات ها ،لیپیدها ،پروتئین ها و
آنتی اکســـیدان ها می باشد در طـــی دیابـــت رخ
می دهد( .)4استرپتوزوتوسین( )STZیک ترکیب طبیعی
است که توسط باکتری استرپتومایسن آکروموژنز تولید
می شود ،این ترکیب خاصیت ضد باکتریایی قوی دارد
و در درمان ســـلول های بــتای پانکــراس به کار
می رود( .)3استرپتوزوتوسین یک آنتی بیوتیک و ضد
سرطان برای القای دیابت نوع  Iاست این ماده،
رادیکال های آزاد اکسیژن( )ROSتولیــد می کنــد و
فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان را کاهش می دهد(.)2
در دیابت القاء شده توسط  ،STZروند آپوپتوزیز
سیستمیک در درون کبد رخ می دهد ،که این فعالیت از
طریق مسیرهای  P53/ERKیا سیگنال های ملکولی
وساطت کننده  P53عمل می کــند( .)4مطالعات نشان
می دهد که یکی از عوامل موثر در درمان بیماری ها،
گیاهان دارویی می باشد .مواد طبیعی با منشاء گیاهی
برای درمان و محافظت از کبد در گذشته مورد توجه
بوده است .گیاهان دارویی در درمان سرطان ،دیابت،
آترواسکلروز و بیماری های قلبی-عروقی نقش دارند.
ترکیبات فعال مانند فالونوئیدها ،مواد فنولیک و آنتی
اکسیدان ها به فراوانی در گــیاهان دارویـــی یافت
می شوند( .)0فالونوئیــدها و ترکــیبات فنولی دارای
فعالیت های بیولوژیکی متعدد از جمله توانایی خنثی
کردن رادیکال های آزاد و فعالیت آنتــی اکسیــدانتی
می باشند .این ترکیبات در درمان و حفاظت سلول های
کبدی در برابر آسیب های اکسیداتیو نیز مورد تــوجه
می باشند( .)6ترکیبات فتوشیمیایی زنجبیل شامل،
روغن های اساسی ،ترکیب فنلی ،کربوهیدرات ها،
پروتئین ها ،آلکالوئــیدها ،گلیــکوزیدها ،اســتروئیدها،
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ترپنوئیدها ،ساپونین ها و تــانن ها هــستند که نقش
مهمی را در خصـــوصیــــات طبی این گیاه بر عهده
دارند( .)0ترکیبات شیمیایی زنجبیل شامل ،Gingerol
 Shoagolو  ،Gingerdionپارادول ،گاالنال  Aو ،B
والینوئید و زینجرون می باشد .ترکیبات دیگر شامل،
کربوهیدرات ها ،چربی ،موادمـعدنی ،ویـــتامــین ها و
واکس ها می باشد .دیگر اجزاء ریزوم شامل ،روغن
فرار ،زینجرین و زنجــبیل گلــیکوزید  A-Cمی باشد.
اثرات تازه زنجبیل به دلیل جینجرول ها می باشد که
یکسری از ترکیبات فنلی است و مهم ترین آن ها -6
جینجرول می باشد و اثرات زنجبیل خشک به دلیل
شوآگول ها است که فرم دهیدراته شده جینجرول ها
می باشد( .)4یکی از مواد خشک موجود در زنجبیل
خشک ،شوآگل می باشد .مطالعات نشان می دهد
شوآگول فرم هیدراته جینجرول می باشد که نقش
مهمی را در عملکرد آن بازی می کند( .)9شوآگول ها
غلظت کلسیم درون سلولی را افزایش می دهند .برخی
از ترکیبات زنجبیل مــانند فنــولیک و -6جینجرول،
ســلول های ســـرطان گاســـتریک را از طــریق
مکـانیسم های مختلف کاهش می دهد( .)17یکی از
ترکیبات موجود در زنجبیل ،آنتوسیانین ها می باشد که
ترکیبات آنتی اکسیدانی بسیار قدرتمندی هستند که با
مهار سیکلواکسیژنازها و لیپواکسیژنازها می توانند باعث
سرکوب مسیرهای مرتبط با درد شوند .این ترکیــبات
می توانند از طریق مهار نیتریک اکساید سنتتاز باعث
مهار مسیرهای التهابی شده و اثرات ضد دردی خود را
نشان می دهد( .)11مطالعات نشان می دهد که فعالیت
زنجبیل دارای خواص درمانی وسیعی می باشد .این
خصوصیات شامل درمان روماتیــسم ،تــب ،دمانس،
پرفشاری خون ،استفراغ ،یبوست ،درد ،عفونت ،آسم،
دیابت ،بیماری عصبی ،درد قفسه سینه ،تنظیم ایمنی،
ضد التهاب ،ضد آپوپتوز ،آنتی اکسیدان قوی ،درد معده،
اسهال ،تهوع ،اختالالت قلبی و بیماری های تنفسی
می باشد .هم چنین زنجبیل دارای خصوصیات ضد
اسپاسم ،محرک اشتها ،ادرار آور ،خلط آور ،ضد درد،
آرامش بخش ،آنتی باکتریال ،شل کننده عروق ،شل
کننده برونش ها ،محرک موضعی ،مسهل و تقویت
کننده قوای جنسی نیز می باشد( .)4در واقع زنجبیل
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نحوه تجویز دارو ،روش خونگیری ،سنجش آنزیمی
و بررسی های بافتی :ابتدا مقادیر مختلف دارو
استرپتوزوتوسین با ترازوی دیجیتالی با دقت 7/771
گرم وزن شد .پس از  14ساعت بی غذایی شبانه با
تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین()70 mg/kg,i.p
حل شده در سرم فیزیولوژی دیابت القاء شد( 0 .)10روز
پس از تزریق  ،STZاز نمونه های خونی تهیه شده
برای تعیین میزان گلوکز و تایید دیابتی شده توسط
گلوکومتر استفاده گردید و سطح گلوکز خون ثبت
گردید .مــوش هـــایی با ســطوح گلــوکز بیـــش
از  407 Mg/dlدیابتی محسوب شدند .برای اطمینان از
دیابتیک ماندن حیوانات در گروه های  12روزه
 OGTTیا تست تحمل گلوکز انجام شد .به این طریق
که در پایان  12روز ،پس از خونگیری از موش ها به
37
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میزان پروتئین های سرم و بافت کبدی را به طور قابل
توجه ای افزایش می دهد .احتماالً جینجرول ،میزان
فعالیت زنجبیل را با سطوح گلوتاتیون افزایش داده و
نهایتاً پیوندهای سمی را متابولیزه کرده و سرعت دفع
این مــواد را از بـــدن را افـــزایش می دهــد(.)14
آنتوسیانین ها یکی از ترکیبات موجود در فالونوئیدها
می باشند .مطالعات نشان می دهد که آنتوسیانین ها
دارای اثر حفاظتی بر سلول های کبدی می باشند(.)13
برای ارزیابی میزان صدمه سلول های کبدی آنزیم
 ALTاز آنزیم  ASTمهم تر می باشد ،این آنزیم به
طور اختصاصی در کبد یافت می شود و به عنوان
معیاری اختصاصی برای آسیب سلول های کبدی است.
 ALPیک آنزیم متصل به غـــشاء است و در اکثر
بافت ها وجود دارد و در اثر بیماری های کبدی و
صفراوی افزایش می یابد و در بیماری های خود ایمنی
و برخی بیماری های عفونی و التهابی تغییرات آشکاری
دارد( .)12مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که
تنوع بیشماری از گیاهان دارویی با اثرات جانبی کم در
درمان بیماری های کبدی وجود دارد ،که در این راستا
می توان به زنجبیل اشاره کرد .از آن جایی که کبــد
مسئول متابولیسم ،سنتز و تجزیه پروتئین ها می باشد و
سنتز بخش بزرگی از آمینواسیدها در کبـــد صــورت
می گیرد ،آلبومین و اکثر ترکیبات سرم خون در کبد
تولید می شوند و غیر نرمال بودن سطح آسپارتات
آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،آلکالین فسفاتاز،
آلبومین و پروتئین توتال ممکن است نشان دهنده
بیماری های کبــدی باشـــد .در این تحقیق میزان
آنزیم های  ALP ،ALT ،ASTو غلظت سرمی
آلبومـــین ،پـــروتئیـــن تـــوتال به دنبــال دریافت
استرپتوزوتوسین پارامترهای بافتی از جمله التهاب
سلولی ،تجمع واکوئل چربی ،نکروز سلولی ،از هم
پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل فضای زیاد بین
سلول ها بررسی شد.
مواد و روش ها
حیوانات آزمایشگاهی :در این مطالعه تجربی از 24
سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی
 477±17گرم در محدوده سنی  4/0تا  3ماه استفاده
گردید.
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حیوانات به  6گروه تقسیم شدند :گروه کنترل ،گروه
شاهد دیابتی ،گروه های تجربی  4 ،1و گروه های
تجربی  3و  2مطابق با گروه بندی که در بند ب چکیده
مقاله ارائه شده است ،داروها و عصاره ها را با مقادیر
مختلف دریافت کردند .میزان عصاره ها و مدت زمان
آن با توجه به کارهای قبلی صورت گرفته انتخاب
گردید( .)16،10کلیه حیوانات تحت دوره نوری 14
ساعت روشنایی و  14ساعت تاریکـــی و در دمـــای
 47-44درجه سانتی گراد و رطوبت کافی نگهداری
شدند .حیوانات به وسیله غذاهای اســتانـــدارد تغذیه
می شدند و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند(.)10
تهیه عصاره آبی زنجبیل :ریزوم تازه زنجبیل از
فروشگاه خریداری شد و پس از خشک نمودن به روش
علمی ،ریزوم های خشک شده پودر شــدند .برای
عصاره گیری ،پودر وزن شده در دستگاه پرکوالتور قرار
داده شد و به میزان کافی اتانول  07درصد به پودر
اضافه گشت .عصاره آبی پودر گیاه زنجبیل طی مدت
 42ساعت در ظرفی به صورت قطره قطره جمع گردید.
در طول مدت عصاره گیری در صورت پایین آمدن
حالل ،مجدداً به آن حالل اضافه می شود .پس از
گذشت مدت  42ساعت ،عصاره رقیق گیاه زنجبیل
آماده می شود و در پایان حجم مصرفی اتانول 07
درصد نیز یادداشت می گردد .در پایان عصاره رقیق
گیاه به وسیله دستگاه روتاری تغلیظ می گردد(.)9

تاثیر عصاره آبی زنجبیل) (Zingiber Officinaleبر میزان آنزیم های کبدی-...مختار مختاری و همکاران
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هر حیوان  1 gr/kgگلوکز به ازای وزن بدن به طور
دهانی با گاواژ داده شد 17 .و  67دقیقه پس از دادن
گلوکز ،خون با استفاده از ورید دمی مورد بررسی شده و
سطح گلوکز خون ثبت گردید( .)14در گروه های
تجربی  4 ،1و  3و  2روزانه به ازای هر موش صحرایی
 407و  077میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی به
صورت گاواژ خورانده شد .تجویز دارو روزانه بین ساعت
 9-17صبح با استفاده از فیدر انجام گرفت(. )10
سپس در پایان دوره  4ماهه آزمایش همه حیوانات
گروه با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت  7/771گرم
وزن شدند 24 .ساعت پس از آخرین تزریق ،کلیه
حیوانات تحت تاثیر بی هوشی با اتر قرارگرفته و با
استفاده از سرنگ  0میلی لیتری خونگیری مستقیم از
قلب انجام شد و از هر حیوان  3تا  0میلی لیتر خون
جمع آوری شد .نمونه های خونی به دست آمده چند
دقیقه در شرایط آزمایشگاهی در انکوباتور نگه داری شد
و سپس به مدت  10دقیقه با دور  0777در دقیقه
سانتریفیوژ شدند .سرم از لخته جدا شد و نمونه ها برای
سنجش آنزیم ها و پارامترهای بیوشیمیایی در دمای
 -47درجه سانتی گراد نگهداری شدند .اندازه گیری
غلظت سرمی  ALT ،ASTو  ALPتوسط دستگاه
اوتــوآناالیزر مـــارک-میرا(ساخت ژاپن) در آزمایشگاه
تشخیص طبی با شیوه های خاص هر آنزیم انجام
گرفت( .)19غلظت سرمی فاکتورهای مختلف توسط
شیوه های مناسب :آلبومین توسط شیوه Green
 ،Bromocresolپروتـــئین تـــوتال توســـط شیوه
( biuret reaction end pointروش فتــــومتریک)
اندازه گیری شد .در این روش پروتئین در محیط قلیایی
با یون های مس تشکیل کمپلکس الجــوردی رنگ
می دهد .شدت رنگ ایجاد شده متناسب مقدار پروتئین
در نمونه است( .)47پس از خونگیری ،با برش زدن
ناحیه شکمی ،کبد تمام حیوانات جدا و پس از شستشو
با سرم فیزیولوژی در ظرف نگهداری بافت حاوی
محلول فیکساتور فرمالین  04درصد قرار داده شدند.
فرمالین پس از گذشت  42ساعت تعویض شد .بافت ها
برای تهیه اسالید به آزمایشگاه بافت شناسی ارسال
شدند(.)41
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برای مطالعات هیستوپاتولوژیــک با اســـتفاده از
دستگاه  Tissue processorمراحـــل تثبیت کردن،
آبگیری ،شفاف سازی ،آغشته ســازی(جایگزیــنی) و
قالب گیری انجام شد .پس از بلوک کردن بافت کبد ،با
استفاده از میکروتوم الیه های  0میکرونی تهیه شد.
الم های تهیه شده با دو رنگ هماتوکسیلین-ائوزین
رنگ آمیزی شدند .زایلول به عنوان حالل چسب و
شفاف کننده بافت استفاده گردید .برش هایی با
ضخامت  0میکرون و از هر نمونه  3مقطع با رنگ
آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین تهیه گردید .سپس با
روش آسیب شناسی توسط یک مقیاس نیمه
کمی( )Semiquantitative scaleبه صورت دوسوکور
از نظر آسیب بررسی شدند .تغییرات هیستوپاتولوژیک
کبد در گروه های مختلف پارامترهایی از قبیل التهاب
سلولی ،تجمع واکوئل چربی ،نکروز سلولی ،از هم
پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل فضای زیاد بین
سلول ها مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در
فتومیکروگراف های تهیه شده از بافت های کبد نشان
داده شده اند( .)44کلیه برش ها با بزرگ نمایی  27و
در شش میدان میکروسکوپی ،به طور تصادفی ،با
میکروســـکوپ نـــوری ساخـــت کشـــور ژاپن
مدل نیکون( )ECLIPSE E200مشاهده گردیدند .از
مناطق آسیب دیده تصاویری با وضوح پنج مگاپیکـسل
تهیه شد.
روش آماری :جهت تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها
از برنامه نرم افزاری  SPSSنسخه  16استفاده شد .ابتدا
اطالعات به رایانه ها داده شد و آزمون آماری
 ANOVAبر روی آن ها انجام گرفت .به منظور
بررســـی اخـــتالفات معــــنی دار داده هــــا از
تست( )Tukey-HSDاستفاده شد و معنادار بودن
اختالف میانگین ها در سطح  P<0.05مورد بررسی
قرار می گیرد .غلظت سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز،
آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز ،پروتئین توتال
و آلبومین به صورت میانــگین±خطــای معــــیار
( )Mean±SEMارائه شد.
یافته های پژوهش
مقایسه میانگین آنزیم  ASTدر گروه شاهد دیابتی
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با میانگین غلظت  404/24±16/31نسبت به گروه
کنترل با مقادیر  134/01±0/10aدر سطح P<0.05
افزایش معنی دار نشان داد .هم چنین گروه تجربی 4
با میانگین غلظت  477/44±3/44bدر مقایسه با گروه
کنترل با مقادیر  134/01±0/10در سطح P<0.05
افزایش معنی دار نشان داد ،در حالی که میزان آنزیم
 ASTدر گروه های تجربی  3و  2با میانگین غلظت
 101/924±/44cو  160/00±47/12cنسبت به گروه
شاهد دیابتی با مقادیر  404/24±16/31در سطح
 P<0.05کاهش معنی دار نشان داد(جدول شماره .)1
مقایسه آزمون آماری مربوط به میزان  ALTنشان
داد در گروه شاهد دیابتی با میانگین غلظت
 140±9/24نسبــت به گــــروه کنــترل با مـــقادیر
 03/00±0/24aافزایش معنی دار در سطح P<0.05
نشان داد .هم چنین در گروه تجربی  1با میانگین
غلظت  7/69±4/34bنسبت به گروه کنترل با مقادیر
 03/00±0/24در سطح  P<0.05کاهش معنی دار
نشان داد .در حالی که میزان آنزیم  ALTدر گروه های
تجربی  3و  2با میانـــگین غلظــت 47/00±9/24c
و  47/24±4/00cنسبت به گروه شاهد دیابتی با مقادیر
 140±9/24در سطح  P<0.05کاهش معنی دار نشان
می دهد(جدول شماره .)1
مقایسه میانگین آنزیم  ALPدر گروه شاهد دیابتی
با میانگین غلظت  1000/44±07/01در مقایسه با
گروه کنترل با مقادیر  667/00±27/01aدر سطح
 P<0.05افزایش معنی دار نشان داد .هم چنین در
گروه تجربی  1با میانگین غلظت 009/12±41/12 b
در مقایسه با گروه کنترل با مقادیر 667/00±27/01
 667/00±67/00در سطح  P<0.05کاهش معنی دار
نشان داد ،در حـــالی که مـــیزان آنزیم  ALPدر
گــــروه هــــای تـــجـــربی  3و  2میــــانگین
غـــلـــظـــت  600/44 ±20/01cو 032±42/44c
نسبـــت به گــــروه شـــاهد دیــــابتــــــی با
مقادیر  1000/44±07/01در سطح  P<0.05کاهش
معنی دار نشان داد(جدول شماره  .)1مقایسه آزمون
آماری مربوط به میزان سرمی پروتئین توتال در گروه
شاهد دیابتی با میانگین غلظت  0/41±7/3نسبت به
گروه کنتـــرل با مقـــادیـــر  0/74±7/2تفاوت

معنی دار در سطح  P≤0.05نشان نداد .هم چنین در
گروه تجربی  4با میانگین غلظـــت  6/14±7/3bدر
مقایسه با گروه کنترل با مـــقادیر  0/74±7/2در
سطح  P<0.05کاهش معنی دار نشان داد ،در حالی که
میانگین غلظت سرمی پروتئین توتال در گروه تجربی
 3با میانگین غلظت  4/72±7/40cنسبت به گروه
شاهد دیابتی با مقادیر  0/41±7/3در سطح P<0.05
افزایش معنی دار نشان داد(جدول شماره  .)1مقایسه
آزمون آماری مربوط به میزان سرمی آلبومین در گروه
شاهد دیابتی با میانگـــین غلظت  2/4±7/10نسبت
به گروه کنـــترل با مقـــادیر  2/70±7/70تفاوت
معنی دار در سطح  P≤0.05مشاهده نشد .در گروه
تجربی  4با میانگین غلظـــت  3/04±7/10bدر
مقایسه با گروه کنترل با مقـــادیر  2/70±7/70در
سطح  P<0.05کاهش معنی دار نشان داد ،در حالی که
میانگین غلظت سرمی آلبومین در گروه های تجربی 3
و  2با میــانـــگیـــن غلـــظـــت  2/21±7/10و
 2/41±7/70نسبت به گروه شاهد دیابتی با مقدار
 2/4±7/10در سطح  P<0.05تفاوت معنی دار نشان
نداد(جدول شماره  .)1نتایج بافتی نشان داد در گروه
کنترل ،هپاتوسیت ها شکل طبیعی خود را حفظ کرده،
سیتوپالسم محافظت شده ،هسته مشخص و تغییرات
پاتولوژی خاصی در آن دیده نمی شود(شکل شماره .)1
در گروه دریافت کننده استرپتوزوتوســین نکــروز
سلولی ،از هم پاشیدگی در فضای پورتال ،هسته بزرگ
و تشکیل فضاهای زیاد بین سلول ها ،تورم شدید
هپاتوسیت ها ،تجمع واکوئل چربی نسبت به گروه
کنترل و گروه های دیابتی دریافت کننده عصاره
مشاهده شد(شکل شماره .)4
در گروه های تجربی  1و  4سلول های کبدی
طبیعی با سیتوپالسم محافظت شده ،هسته مشخص و
فضای بین سلول ها نسبتاً نرمال بوده و مانند گروه
تغییرات پاتولوژیک خاصی مشاهده
کنترل
نگردید(شکل شماره  .)3در گروه تجربی  3شرایط
تخریب کمی در فضای پورتال ،التهاب سلولی ،تشکیل
فضاهای نسبتاً کم بین سلول ها نسبت به گروه تجربی
 2مشاهده شد(شکل شماره  .)2در گروه تجربی 2
دارای سلول های کبدی با تخریب سلولی نسبتاً کم،

تاثیر عصاره آبی زنجبیل) (Zingiber Officinaleبر میزان آنزیم های کبدی-...مختار مختاری و همکاران

فضای بین سلول ها طبیعی و تغییرات پاتولوژی خاصی

جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار مقادیر آنزیم آسپارتات امینوترانسفراز( ،)ASTآنزیم آالنین
آمینوترانسفراز( ،)ALTآنزیم آلکالین فسفاتاز( ،)ALPپروتئین توتال و آلبومین موش صحرایی نر
پروتئین توتال()gr/dl

آلبومین()gr/dl

میانگین و انحراف معیار
)ALP (IU/Lit

)AST(IU/Lit

گروه ها

)ALT (IU/Lit

شکل شماره  .1بافت کبد در گروه کنترل ،سلول ها دارای اندازه طبیعی(فلش مشکی) ،هسته طبیعی(فلش قرمز)
و فضای بین سلول ها(فلش آبی) نرمال می باشد .رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی()×40

شکل شماره  .2بافت کبد در گروه شاهد دیابتی(دریافت کننده استرپتوزوتوسین داخل صفاقی به میزان  ،)07 mg/kgنکروز
سلولی(فلش مشکی) ،التهاب سلولی(فلش قرمز) ،از هم پاشیدگی در فضای پورتال و تشکیل فضاهای زیاد
بین سلول ها(فلش آبی) و تجمع واکوئل چربی(فلش زرد) .رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی()×40
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کنترل
134/01±0/10 a
03/0±00/24 a
667/00±27/01 a
2/70±7/70
0/74±7/2
شاهد دیابتی
404/24±16/31
140±9/24
1000/44±07/01
2/4±7/10
0/41±7/3
تجربی 1
103/10±00/00
69±4/34 b
009/12±41/12 b
2/44±7/4
0/60±7/6
تجربی 4
477/44±3/44 b
44/24±3/41
047/12±67/12
3/04±7/10 b
6/14±7/3 b
تجربی 3
101/249±7/44 c
47/00±9/24c
600/44±20/01 c
2/21±7/10
4/72±7/40 c
c
c
تجربی 2
160/47±00/12
47/24±4/00
032±42/44
2/41±7/70
0/01±7/40
 P<0.05aگروه شاهد دیابتی در مقایسه با گروه کنترل P<0.05b ،گروه های تجربی  1و  4در مقایسه با گروه کنترل،
 P<0.05cگروه های تجربی  3و  2در مقایسه با گروه شاهد دیابتی
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مشاهده نشد(شکل شماره .)0
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شکل شماره  .3بافت کبد در گروه های تجربی  1و (2دریافت کننده  077 mg/kgعصاره آبی زنجبیل به تنهایی) ،سلول های
نرمال می باشد .رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی(.)×40

شکل شماره  .4بافت کبد در گروه تجربی (3دریافت کننده استرپتوزوتوسین درون صفاقی به میزان  07 mg/kgبه اضافه عصاره
آبی زنجبیل به میزان  )077 mg/kgتشکیل فضاهای نسبتاً کم بین سلول ها(فلش آبی) و نکروز سلولی به میزان کم
(فلش مشکی) مشاهده گردید .رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی()×40

شکل شماره  .0بافت کبد در گروه تجربی (4دریافت کننده استرپتوزوتوسین درون صفاقی به میزان  07 mg/kgبه اضافه آبی
زنجبیل به میزان  ،)077 mg/kgاندازه سلول ها نسبتاً طبیعی(فلش مشکی) و هسته طبیعی(فلش قرمز) و فضای
بین سلول ها نسبتاً طبیعی(فلش آبی) می باشد .رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی()×40

37
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بحث و نتیچه گیری
پیش درمانی با عصاره آبی زنجبیل با مقادیر  077و
 407 mg/kgدر مقایسه با گروه دریافت کننده
استرپتوزوتوسین میزان آنزیم های  ALT ،ASTو
 ALPرا به طور معنی داری در سطح  P<0.05کاهش
داد ،در حالی که میزان آنزیم های  ALTو  ALPدر
گروه های دریافت کننده  407 mg/kgعصاره آبی
زنجبیل نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار در
سطح  P<0.05نشان داد(جدول شماره .)1
میزان آنزیم های کبدی  ALT ،ASTو  ALPبه
صورت معنی داری به دنبال دریافت استرپتوزوتوسین
افزایش پیدا می کند که نشان دهنده تخــریب کــبد
می باشد .در افراد دیابتی ،افزایش میزان آنزیم های
کبدی  ALT ،ASTو  ALK.Pدر پالســما نــشان
می دهد دیابت سبب اختالالت کبدی می شـــود .بنا
بر این افزایش میزان  ALT ،ASTو  ALK.Pدر
پالسما ،نتیجه نشت این آنزیم ها از سیتوزول کبد به
داخل گردش خون می باشد( .)43مطــالعات نــشان
می دهد به دنبال تزریق استرپتوزوتوسین ،فعالیت
فعالیت  NADHدهیدروژناز افزایش یافته و فعالیت
سیتوکروم  cاکسیداز در زنجیره تنفسی میتوکندریایی
کاهش می یابد .افزایش فعالیت  NADHدهیدروژناز و
کاهش فعالیت سیتوکروم  Cاکسیداز باعث نشت
الکترون ها از غشای داخلی میتوکندری و افزایش تولید
رادیکال های آزاد اکسیژن در بافت های در معرض
 STZمی گردد(.)42
مطالعات نشان می دهد در بیماران دیابتی ،عملکرد
آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین های  E, Cو فعالیت
آنزیم هــای آنـتی اکسیدانی مثل کاتاالز ،سوپراکسید
دسموتاز( )SODو گلوتاتـیون پراکـــسیداز کـــاهش
می یابد( .)40تحقیقات مختلف درباره بیماری دیابت
نشان می دهد که القای دیابت با تزریق  STZسبب
افزایش معنی داری در سطح سرمی آنزیم های عملکرد
کبدی( )AST, ALT, ALPدر موش های دیابتی
نسبت به گروه نرمال می گردد( Grzanna .)46و
همکاران در سال  4770گزارش کردند که زنجبیل و
برخی از ترکیبات آن بر علیه سیتـــوکیــن ها سنتز
می شوند و جایگاه های التهاب را مخفی می کنند.
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زنجبیل با میزان  077 mg/kgاثر قابل توجه ای در
کاهش التهاب نشان می دهد(.)40
در مطالعات بافتی در گروه دریافت کننده
استرپتوزوتوسین نکروز سلولی ،از هم پاشیدگی در
فضای پورتال ،هسته بزرگ و تشکیل فضاهای زیاد بین
سلول ها ،تورم شدید هپاتوسیت ها ،تجمع واکوئل
چربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(شکل شماره 1
و  .) 4هم چنـــین در گـــروه هــای تجربی  1و 4
سلول های کبدی طبیعی با سیتوپالسم محافظت شده،
هسته مشخص و فضای بین سلول ها نسبتاً نرمال بوده
و مانند گروه کنترل تغییرات پاتولوژیک خاصی مشاهده
نگردید(شکل شماره  .)3در گروه تجربی  3نیز شرایط
تخریب کمی در فضای پورتال ،التهاب سلولی ،تشکیل
فضاهای نسبتاً کم بین سلول ها نسبت به گروه تجربی
 2مشاهده شد(شکل شماره  .)2در گروه تجربی 2
سلول های کبدی با تخریب سلولی نسبتاً کم ،فضای
بین سلول ها طبیعی و تغییرات پاتولوژیک خاصی
مشاهده نشد(شکل شماره .)0
مطالعات نشان می دهد که -6جینجرول دارای
عمل آنتی اکسیدانی می باشد و سبب حفاظت سلول از
استرس اکسیداتیو می شود ،و به عنوان یک عامل
موثر برای جلوگیری از تولید گونه های اکسیژن فعال و
بیان  COX-2القاء شده توسط اشعه فرابنفش به کار
می رود( .)44پیشنهاد می شود که اثر حفاظتی کبدی
زنجبیل ،حداقل مقداری از آن به دلیل فالونوئیدها و
تری پنوئیدها می باشد .تخمین فعالیت ،ALAT
 GGT ،ASATنشانگر مناسبی در ارتباط با عملکرد
کبــدی می باشـــد .این آنــزیم ها در ســیتـوزول
هپاتوسیت ها قرار دارند .وقتی که سلول های کبدی
آسیب می بینند ،این آنزیم ها به درون پالســما آزاد
می شود و فعالیت پالسمایی آن ها افزایش می یابد و
آسیب سلول های کبدی افزایش می یابد .کاهش قابل
توجـــه در ترانـــس آمینــازهای  ALAT ،ASATو
فعالیت های  GGTدر ارتباط با اثرات حفاظت کبدی
زنجبیل می باشد( .)49با توجه به نتایج حاصل از این
تحقیق و مطالعات سایر محققان زنجبیل با
مقادیر( )407 ،077 mg/kgبه همراه با استرپتوزوتوسین
باعث برگشت  ALT ،ASTو  ALPبه حد طبیعی شد.
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در مقادیر  077و  407 mg/kgبه علت خواص آنتی
اکسیدانی ترکیبات زنجبیل باعث محافظت سلول های
کبدی در بــرابر مـــسمومیت می شود و از آزاد شدن
آنزیم های  ALT ،ASTو  ALPبه سرم جلوگیری
می کند .به طور کلی ،این نتایج با تحقیقات سایر
محققان بر روی کبد تا حدودی هم خوانی دارد.
مطالعات نشان می دهد عصاره اتانولی ریزوم زنجبیل
در سمیت القاء شده توسط تتراکلرید کربن به طــور
معنی داری منجر به کاهش سطــح ســـرمی SOD
می شود و در مقادیر باالتر از  377 mg/kgموجب
کاهش قابل توجه ای در  SODپالسما MDA ،کبدی،
 ASTسرمی و افزایــش پروتئـــین های پالســما
می شود( .)10ماهیت آنتی اکسیدانی کبد از قبیل
فعالیت های  GST ،GPX ،CAT ،SODو  GSHبه
طور قابل توجه ای در موش هایی که با استامینوفن
القاء شده اند ،کاهش می یابد .نتایج نشان می دهد که
اثر حفاظت کبدی عصاره آبی-اتانولی زنجبیل بر علیه
سمیت فعال القاء شده توسط استامینوفن توسط
جلوگیری از کاهش آنتی اکسیدان های کبدی و یا در
اثر کاهش ظرفیت رادیکــــال هــای آزاد وســاطت
می شود( .)37فعالیت محافظت کبدی عصاره اتانولی
زنجبیل بر سمیت کبدی القاء شده توسط پاراستامول در
موش های صحرایی گزارش شده است .عصاره زنجبیل
به طور قابل توجه ای منجر به کاهش آنزیم گلوتامات
پیروات ترانس آمیناز ،گلوتامات اگزالواستات ترانس
آمیناز در این سمیت می گردد( .)10فعالیت حفاظت
کبدی عصاره آبی-اتانولی زنجبیل بر علـیه مـــقادیــر
 37 mg/kgاستامینوفن که القاء کننده سمیت کبدی
شدید می باشد ،عمل می کند .عصاره آبی زنجبیل به
طور قابل توجه ای حفاظت کبدی را با فعالیت های
سرمی ترانس آمینازها و آلکالین فسفاتازها آشـــکار
می سازد(.)37
مقایسه نتایج آزمون آماری مربوط به فعالیت
پروتئین توتال و آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده
 077 mg/kgدر مقایسه با گروه کنترل کاهـــش
معنی دار نشان می دهد ،که در واقع نشان دهنده این
مطلب است که این مقدار از زنجبیل اثراتی منفی بر
روی آلبومین و پروتئین کل دارد .در دوزهای کمتر
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افزایش تدریجی غلظت آلبومین و پروتئین کل مشاهده
می شود(جدول شماره  .)1هم چنین میانگین غلظت
پروتئین توتـــال در گروه تجــربی دریافــت کننده
 407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل و استرپتوزوتوسین
نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش معنی دار در سطح
 P<0.05مشاهده گردید(جدول شماره  .)1نتایج به
دست آمده از مقادیر  407 mg/kgعصاره آبی زنجبیل
و استرپتوزوتوسین نشان می دهد که این دارای اثرات
موثری بر میزان پروتئین توتال می باشد .مطالعات
نشان می دهد که در زمان بیماری های کبدی تولید
آلبومین کاهش می یابد .از آن جایی که کبد در سنتز
آلبومین نقش دارد ،افزایش سنتز آلبومین را می توان به
عنوان یک نشانه در بهبود فعالیت سلول های کبدی
پیشنهاد نمود( .)12یکی از آنتی اکسیدانت های مهم در
گیاهان ترکیبات فنولی می باشد و در خون به صورت
متصل به آلبومین حمل می شود و دارای اثر متقابل در
افزایش میزان پروتئین حمل کننده می باشد(.)12
نتایج ثابت می کند که زنجبیل یک اثر وابسته به
دوز که به طور قابل توجه ای پروتئین های پالسما را
در موش هایی که سمیت کبدی در آن ها القاء شده
است را افــزایش می دهد .زنجـــبیل یـــا میـــزان
 377mg/kgیک کاهـــش در سـطوح  MDAدر
بافت های کبدی را نشان می دهد(.)14
مصرف زنجبیل با مقادیر  407و  077 mg/kgبه
همراه استرپتوزوتوسین باعث برگشت سطح باال رفته
آنزیم های  ALT ،ASTو  ALPبه سطح طبیعی
(گروه کنترل) شد که به علت خاصیت آنتی اکسیدانتی
ترکیبات موثر زنجبیل در حفاظت از سلول های کبدی
در مقابل استرس اکسیداتیو می باشد .هم چنین عصاره
آبی زنجبیــل با مقــادیر  407 mg/kgهمـــراه با
استرپتوزوتوسین باعث افزایش پروتئین توتال نسبت به
گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین گردید .عصاره آبی
زنجبیل می تواند توسط مکانیسم های مختلف موجب
اثرات حفاظتی بر تغییرات فاکتورهای شیمیایی مرتبط با
کبد القاء شده توسط استرپتوزوتوسین گردد.
پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی اثر عصاره
زنجبیل بر عوارض کبدی ناشی از دیگر سموم القاء
کننده دیابت در موش های صحرایی مورد مطالعه قرار
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) وGingerdion  وShoagol ،Gingerol(فنولی
آنتوســیانین ها باعــث کاهــش سمیت کبدی ناشی
.استرپتوزوتوسین گردید
سپاسگزاری
بدیــن وســیله از مســئولین محــترم دانشــگاه
علوم پزشـــکی هــرمزگان و هــم چنــین حــوزه
معــاونــت محترم پژوهشــی دانشگاه آزاد اســالمی
کــازرون کـه در انــجـــام ایــن تــحــقــیــق
 ســپاســگزاری،صمــیمــانه همــکاری نموده اند
.می شود

 هم چنین اثر آنتی اکسیدانتی آنزیم های کبدی بر.گیرد
 اثر استرپتوزوتوسین بر سیستم تولید،استرپتوزوتوسین
مثلی موش های صحرایی مختلف و تغییرات ملکولی
ژن های ایجادکننده مرگ سلولی در بدن موش های
.صحرایی ماده ارزیابی گردد
نتایج این مطالعه نشان داد استرپتوزوتوسین باعث
تخریب بافت کبد و به دنبال آن افزایش آنزیم های
کبدی و هم چنین اختالل در سنتز آلبومین و پروتئین
 عصاره آبی زنجبیل به واسطه خواص.کل می شود
 ترکیبات،آنتی اکســیدانتی به خصـــوص فالونوئیدها
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مختار مختاری و همکاران-...( بر میزان آنزیم های کبدیZingiber Officinale)تاثیر عصاره آبی زنجبیل

Effects of Ginger (Zingiber Officinale) Aqueous Extract on the
Levels of Hepatic Enzymes, Biochemical Parameters,
and Histological Changes in Male Wistar
Strain Rats Following Treatment
of Streptozotocin
Shahrivar T1, Mokhtari M *1, Alipour V2
(Received: September 1, 2017

Accepted: January 9, 2018)

Abstract
Introduction: Diabetes induces leakage of
hepatic enzymes from cytosol into the
circulation and increases the plasma levels
of these enzymes. In this study, the impacts
of ginger (Zingiber Officinale) aqueous
extract on the levels of liver enzymes,
biochemical parameters, and histological
changes in male rats were assessed
following induction of diabetes by
Streptozotocin.

mg/kg Ginger extract alone) increased
significantly compared to the control group
(p<0.05). In contrast, the levels of ALT and
ALP enzymes declined significantly in
experimental group 1 (recipient of
250mg/kg extract alone) relative to the
control p (< 0.05). Serum concentrations of
total protein and albumin reduced
significantly in the experimental group 2 in
comparison with the control group. Also, In
experimental groups 3 and 4 (recipient of
250 and 500 mg/kg Ginger extract and
Streptozotocin) relative to the diabetic
control group, the levels of AST , ALT and
ALP indicated a significant reduction, while
the concentration of total proteins increased
significantly in experimental Group 3 (p <
0.05). Finally, histological study revealed
cellular necrosis, cellular inflammation, and
vacuolar fat accumulation, disintegration of
Portal spaces and formation of large
intercellular spaces in diabetic control
relative to the control group. Such disorders
were less significant in groups receiving
Streptozotocin along with 500mg/kg doses
of extract compared to the group receiving
Streptozotocin alone.

Materials & methods: 42 male Wistar rats
were divided into 6 groups: the control (left
untreated), Diabetic control received 70
mg/kg Streptozotocin once at the beginning
of the experiment; the experimental groups
1 and 2 daily received 250 and 500 mg/kg
ginger aqueous extract respectively; the
experimental groups 3 and 4 first received
Streptozotocin once, and then a daily dose
of 250 and 500 mg/kg extract. Oral
administration of aqueous extract continued
over a period of two months. 48 hours after
the last administration blood samples were
prepared and used for measurement of
aspartate aminotransferase (AST), alanine
aminotransferase
(ALT),
alkaline
phosphatase (ALP), and the serum levels of
albumin and total protein. Also, hepatic
histological study was carried out by
hematoxylin-eosin staining method.

Discussion & conclusions: Due to the
presence of compounds such as gingerol,
shoagol, and anthocyanins, ginger aqueous
extract can possibly reduce hepatic toxicity
caused by Streptozotocin and improve the
serum levels of liver enzymes.

Findings: The serum levels of AST, ALT,
and ALK enzymes in diabetic control group
(recipient of 70mg/kg Streptozotocin) and
the AST enzyme concentration in
experimental group 2 (recipient of 500

Keywords: Ginger, Streptozotocin, AST,
ALT, ALP, Biochemical parameters, Rat
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