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 چکیده
با توجه به پیشرفت روزافزون دیابت و استفاده از داروهای جایگزین و کم خطر گیاهی، در این مطالعه تجربی اثر عصاره  مقدمه:

 های کبدی و آسیب شناسی بافتی بررسی گردید. فعالیت آنزیمبر   Petroselinum  crispumهیدروالکلی برگ گیاه جعفری 

گروه تیماری تقسیم شدند. پس   5سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به   60در این مطالعه  ها: مواد و روش

 ، ASTکبدی های فعالیت آنزیم های خونی و مقاطع بافت کبد اخذ گردید. از انجام تیمارهای الزم، از حیوانات تحت آزمایش نمونه
ALT ،ALP  شناسی بافتی بررسی گردید. مورد سنجش قرار گرفت. مقاطع میکروسکوپیک از کبد تهیه و از نظر آسیب  

افزایش  دیابتی غیر کنترل مقایسه با در گروه دیابتی در( ALT، AST، ALP)کبدی های فعالیت آنزیم یافته های پژوهش:

داری در فعالیت آنزیم ها و ترمیم بافت آسیب دیده کبد  مداخله عصاره گیاهی موجب کاهش معنی  .(P<0.01)معنی داری نشان داد
 .(P<0.01)های دیابتی گردید در موش

 است قادر دیابتی های موش در جعفری برگ هیدروالکلی  عصاره که داد نشان تحقیق این های یافته گیری : بحث و نتیجه

 این از. بود توجه قابل کبد شناسی بافت بر دیابت به ءابتال حالت در عصاره این ترمیمی اثر. نماید تعدیل را کبدی های آنزیم فعالیت
 دیابت از ناشی کبدی التهاب از جلوگیری در آن حفاظتی اثر از بتوان شاید جعفری عصاره التهابی ضد اثر و فارماکولوژیکی خواص
 .نمود استفاده
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 مقدمه
مرگ و میر  دالیل ترین بیماری دیابت یکی از مهم

و بیمارستانی در جوامع مالی  و ایجاد هزینه های
علت  بهسراسر جهان شیوع دیابت در  است. مختلف

، شهرنشینی و افزایش چاقی ، افزایش سنرشد جمعیت
در حال افزایش  فیزیکی افراد،فعالیت  کاهشبه دلیل 

میلیون   171 بهداشت جهانی اساس آمار بر (.1است)
مبتال به دیابت بوده اند و تخمین  0000 نفر در سال

میلیون  066به  0000زده می شود این جمعیت تا سال 
ناشی از بیماری  (. استرس اکسیداتیو0)یابدافزایش  نفر

های  آسیب کنندهایجاد لعوام ترینم هم یکی ازدیابت 
بیمار  های بدن بیوشیمیایی سلولاختالالت بافتی و 

و  افزایش تولید رادیکال های آزاد (.0است) دیابتی
در موارد دیابت نی اکسیدا دفاع آنتیتضعیف عملکرد 

با  افزایش قندخون(هایپرگلیسمی) (.4)می شودمشاهده 
ها و فعال  پروتئینشدن  گلوکز، گلیکوزیلهاکسیداسیون 
دارای چند )الکل ها الکل متابولیسم پلی شدن مسیر
 سرعت بخشیدن به تولید وکسیل( موجبرگروه هید

اکسیداسیون  و افزایش ROS اکسیژن فعالگونه های 
می  پروتئین بافت های مختلف و  DNA،چربی ها

 آزاد در افراد مبتال به دیابت رادیکال هایتولید (. 5شود)
خته شنا های کبدی فعالیت آنزیم یکی از علل تغییر

 که سطح است نشان داده تتحقیقا نتایج (.6شده است)
iکبدی از جملهآنزیم های 

ALP
4، AST

3،ALT
ه ب 2

پیدا  افزایشبتال به دیابت متوجهی در افراد  طور قابل
 توسعه و شروعدر  مزمن چنین التهاب (. هم7کند) می

 (.8ست)شده اده مشاه دیابت اختالالتی مانند بیماری
 مهاجرت صورته ب پیچیده دفاعی مکانیسم یک التهاب

برای از بین  دیده آسیب بافت به عروق ها از لکوسیت
تواند موجب   می مزمن التهاب .می باشد بردن آسیب

   .(9شود) بافت به صدمه
یکی از  (Petroselinum crispum)جعفریگیاه 

که در  ( استUmbelliferae)اعضای خانواده چتریان
تی استفاده بهداش-آرایشی عطر و صنایع غذایی، دارویی،

 درمان این گیاه برای از برگ و در طب سنتی می شود
روماتیسم،  ادم، قولنج، ،یرقانشکم،  نفخیبوست، 

می  ی استفادهکبد بیماری مشکالت پروستات و
و ( apiol)(. روغن های ضروری آپیول10شود)

آپی  و فالونوئیدهای (Myristicin)مریستیسین
جعفری   در گیاه( luteolin)و لوتئولین (apiin)ئین

های  که نقش چشمگیری در فعالیت دارد وجود
توجه به وجود ترکیبات با (. 11،10)فارماکولوژیکی دارند

اثرات تعدیل کننده بر روی ، در این گیاهدارویی 
 در موشسرم  HDL و LDLکلسترول، تری گلیسرید، 

چنین عملکرد  و هم (10)رایی دیابتی شدهحهای ص
 آناثر حفاظتی و  (15(، استرس اکسیداتیو)14)کلیوی

والپرووات تغییرات پاتولوژیک ناشی از در برابر 
 مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تاکنون ( 16)سدیم

مطالعه ای که در رابطه با اثر عصاره گیاه جعفری بر 
در ها و آسیب شناسی بافت کبدی  تغییرات آنزیم

تحقیق حاضر گزارش نشده است.  باشد،بیماران دیابتی 
در نظر دارد تا به بررسی اثر حفاظتی عصاره برگ گیاه 

های دیابتی و برآورد میزان اثربخشی  جعفری در موش
 ها و آنزیماختالالت پیشگیری از عصاره این گیاه در 

در ناشی از بیماری دیابت  ت کبدبافآسیب شناسی 
           حیوانات تحت آزمایش، بپردازد.

 مواد و روش ها
 گیاه جعفری با نام علمی :جمع آوری گیاه

Petroselinum Crispum  از مزارع زیر کشت این
جنس و  ایالم تهیه گردید. حومه شهرستان گیاه در

باریوم گیاه شناسی و بانک ژن گیاهی  هرگونه گیاه در 
به شماره دانشگاه ایالم  ،دانشکده کشاورزی

IUGB1857 .مورد تایید قرار گرفت 
 :آماده سازی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری

 petroselinumتازه  جعفری گیاه  تحقیق  در این

crispum) )ع آوری و سرشاخه ها پس از جدا جم
شو داده شد. عمل خشک و  شدن، با آب سرد شست

 درجه 05 یدما کردن در سایه، به دور از نور خورشید و
سرشاخه های خشک شده گیاه  انجام شد. گراد یسانت

جهت عصاره -پودربه شکل  یآسیاب مکانیک وسیلهه ب
  عصاره گیری از پودرفرآیند  .گردیدتبدیل  -گیری
 ک دستگاه سوکسولهو با کم  مرحلهچند  طی در حاصل
را در کاغذ  گرم از پودر گیاه 00 مرحله در هر شد. انجام

 70 اتیلیک الکل ml000 حجمبا  انده،پیچ صافی 
دستگاه  درپس از تقطیر  ،هشد وارد دستگاه درصد
عصاره آن استخراج  ،ساعت 10-18مدت  بهله وسوکس
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استفاده از   بادست آمده ه بعصاره پس س .گردید
  04به مدت  و شد تغلیظ روتاری اواپوراتور دستگاه
سانتی  درجه 55 دمای فور با دیگر در داخلساعت 

برای تهیه  عصاره خشک شده گردید. آبگیری ،گراد
هیدروالکلی عصاره  g/kg 1 ،g/kg 0،g/kg  4 هایدوز

حل عنوان حالل، ه بآب مقطر  دربرگ جعفری 
 .(07،09)گردید

نر   یصحرای های موشدر این تحقیق از  :حیوانات
 ،گرم  050-000در محدوه وزنی ویستار بالغ از نژاد 

انستیتو پاستور ایران(   تهیه شده توسط دانشگاه  ایالم)از
و تمام حیوانات در شرایط مناسب  استفاده گردید.

در و  درصد 40-60 و رطوب00±0 دمایاستاندارد، 
تاریکی در ساعت  10ساعت روشنایی و 10دوره نوری 

نگهداری  ،قفس های مخصوص پوشیده شده از پوشال
آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند.  حیواناتشدند. 

حیوانات و  یش ها  پس از دو هفته از استقرارتمامی آزما
پس از پایان  سازش با شرایط محیط جدید انجام شد.

تمامی حیوانات مورد آزمایش با استفاده از  مرحله تیمار،
در عمل آمد. ه ها ب گیری از آن خوناتر بیهوش و 

کشته شدند  از روش مرگ آسان،با استفاده مرحله آخر 
و بالفاصله اندام کبد از بدن جدا گردید و در محلول 

جهت اقدامات  درصد 10مناسب الکل و سپس فرمالین 
 بعدی قرار داده شد.

موش های  مدل تجربی دیابت در :بتدیا یالقا
بار ترزیق درون صفاقی   با یک تحت آزمایش

ایجاد گردید و از      mg/kg 65 استرپتوزوتویسن به میزان
( به عنوان حالل استرپتوزوتوسین -5/4PHبافر سیترات)

و هفته از تزریق د (. پس از17استفاده شد)
  ش هادر دم مو استرپتوزوتوسین، با ایجاد خراشی

)با اتعمل آمد و قندخون ناشتای حیوانه ب نمونه گیری
ساخت  On-call Know استفاده از دستگاه گلوکومتر
نمونه و دامنه اندازه  00کشور آلمان، با ظرفیت 

. مورد سنجش قرار گرفت( mg/dl 600-00)گیری
مالک دیابتی شدن موش های صحرایی افزایش میزان 

های  موش (.17بود) mg/dl000گلوکزخون به باالتر از 
 دیابتی شده برای انجام آزمایشات بعدی آماده گردیدند.

 سر موش 60تعداد  :نحوه گروه بندی و انجام مطالعه
گروه  5مورد استفاده در این مطالعه به طور تصادفی به 

 صورت دو گروهه . تقسیم بندی بتقسیم شدند تایی 10
)شاهد کنترل دیابتی و (شاهد سالم)غیر دیابتی، کنترل
 های دیابتی سه گروه تجربی)موش چنین هم و بیمار(

عصاره  g/kg  4 ،g/kg 0 ، g/kg1مقدارترتیب ه بکه 
( انجام شد. موش های صحرایی گیاهی دریافت کردند

روز  به روش گاواژ عصاره  08به مدت تحت تیمار 
دریافت جعفری را  گیاه برگ هیدروالکلی

بیمار و شاهد سالم های شاهد  موش در (.18،19کردند)
ن شرایط دخاطر یکسان بوه گاواژ سرم فیزیولوژی ب

 )شرکت دام ومعمولیآب و غذای  آزمایش، انجام شد.
 ها قرار داده شد. در اختیار گروه طیور پارس(

پس از  :گیری و آزمایش های بیوشیمیایی خون
با استفاده ، و پایان آزمایش ی صحراییش هاتیمار مو

ه گیری  ب نمونه حیواناتاز قلب گیری،  از سرنگ خون
 آزمایشگاهدر درمای  تهیه شده خوننمونه  .عمل آمد

و دقیقه سانتریفیوژ  15دور در دقیقه به مدت  4000با 
 میزان فعالیت آنزیم های کبدی. سرم خون جدا گردید

ALT، AST، ALP دستگاه  با استفاده از
 کره جنوبی و singco-S3100مدل فتومتر رواسپکت

کیت آنزیمی پارس آزمون)ایران( بر اساس)فدراسیون 
بین المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی( اندازه 

  شد.گیری 
 مرحله خون  پس از :آزمایش های هیستولوژی

گردید و   ها با برش جراحی خارج گیری، اندام کبد آن
و جهت تثبیت در   ه شدهشستبا محلول سرم فیزیولوژی 

پس از تهیه برش  .شد درصد قرار داده 10فرمالین 
هایی از نمونه های بافت کبد در گروه های مورد 
مطالعه با استفاده از روش  پاساژ بافت و تهیه برش 

 میکرون و رنگ آمیزی با 5با ضخامت  هایی
 (.00گردید) مقاطع بافتی تهیه ،وزینائ-هماتوکسیلین

صورت مقایسه ه مقاطع، ب بافتی آسیب شناسی
 ورید کبدی شاملرفولوژی ساختار لبول هیستومو
و   رمارک()رشته کبدی یصفحات سلول مرکزی،

میکروسکوپ  نوری  مدل   سینوزوئیدها، با استفاده از 
ساخت کشور ژاپن( مورد   ECLIPSE E 200)نیکون،

مقاطع اسالیدهای  پایان از تمامدر بررسی قرار گرفت. 
 ثبت و گزارش هیستومورفولوژی تغییرات بافت کبدی

 ید.گرد
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تحلیل داده ها با آزمون   :آنالیز آماری داده ها
 و آزمون ANOVA one-wayواریانس یک طرفه 

انجام  SPSSو با استفاده از نرم افزار  Tukyesتکمیلی 
میانگین ±صورت انحراف معیاره نتایج ب .شد

(Mean±SE )در محدوده اطمینان  و سطح معنی دار
 بیان گردید.  درصد  95

 ی پژوهشیافته ها
 (:ALTآنزیم آالنین آمینو تراتسفراز)فعالیت میزان 

که  در گروه دیابتی افزایش یافت ALTفعالیت آنزیم 
تفاوت معنی داری  نسبت به گروه غیر دیابتی)سالم( 

در بین  ALTآنزیم فعالیت . سطح (P<0.01)نشان داد
 و g/kg 1، g/kg0دیابتی دریافت کنندههای  گروه

g/kg 4  عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری نسبت
)جدول وه کنترل دیابتی تفاوت معنی داری داشتبه گر

عصاره گیاه  اثر تعدیل کننده که نشان دهنده (1شماره 
 بودن بیمار یدر شرایط دیابت آنزیم فعالیتدر  جعفری

 بین سطح آنزیمتفاوت معنی داری  .(P<0.01)است
ALT  درگروه دیابتی دریافت کننده دوزg/kg1  عصاره

وه کنترل گر در مقایسه باهیدروالکلی برگ گیاه جعفری 
اثر تعدیل که نشان دهنده  غیر دیابتی وجود نداشت
 های دیابتی است.  کننده این عصاره در موش

 آنزیم آسپارتات آمینو تراتسفرازفعالیت میزان 
(AST:) فعالیتسطح  معنی داری بین تفاوت 

 دیابتی  نسبت  به کنترل گروه کنترل در  ASTآنزیم
افزایش   وجود داشت که  نشان دهنده  یک  غیر دیابتی

در  شرایط وقوع بیماری دیابت AST  آنزیمفعالیت در 
 در بین گروه AST آنزیم فعالیت. سطح (P<0.01)است
 g/kg 1، g/kg0 ،g/kg 4کننده دریافت دیابتی های

به گروه  جعفری نسبت کلی برگ گیاهعصاره هیدروال
 (P<0.01)وجود داشت کنترل دیابتی تفاوت معنی داری

که نشان دهنده اثرات مثبت عصاره گیاه جعفری در 
 آنزیمتفاوت معنی داری بین سطح  .وضعیت دیابت بود

AST دوز  در گروه  دیابتی دریافت کنندهg/kg1 
ه جعفری و گروه کنترل برگ گیا عصاره هیدروالکلی

 g/kg1گروه دریافت کننده  .وجود نداشت غیر دیابتی
 ،( در شرایط دیابت1 شماره عصاره گیاهی)جدول

    .دقویترین پاسخ را به نمایش گذاشته بو
سطح   (:ALPآنزیم آلکالین فسفاتاز)فعالیت میزان 

 طور معنی داریه در گروه دیابتی ب  ALPفعالیت آنزیم
نسبت به گروه کنترل غیر دیابتی افزایش نشان 

  g/kgکننده های دیابتی دریافت . گروه(P<0.01)داد

1  ،g/kg0 ،g/kg 4 گیاه کلی برگعصاره هیدروال  
، از نظر فعالیت دیابتی نسبت به گروه کنترل جعفری

از  .(P<0.01)نشان داد کاهش معنی داری  ALPآنزیم
 کننده عصاره، دوزهای دیابتی دریافت  بین گروه

g/kg1  گیاه جعفری)جدول عصاره هیدروالکلی برگ
دوز را به خود ترین ثروم ،قبلهمانند موارد ( 1شماره 

که نسبت به گروه غیر دیابتی  طوریه ، باختصاص داد
 .(P>0.01)اختالف معنی داری نداشت

  
 

 سرم AST ،ALP،  ALT میانگین فعالیت آنزیم های کبدیمقایسه . 1شماره  جدول

 موش های صحرایی در گروه های مورد مطالعه
 گروه ها

 
 

 آنزیم های کبدی

 (AST)آمینوترانسفراز آسپارتات
          (U/L) 

 (ALT)آمینوترانسفراز آالنین
(U/L)        

 (ALP)فسفاتاز آلکالین
U/L)      ) 

 14/10± 07/1 40/46± 00/0 40/144± 49/5 کنترل غیر دیابتی

 57/011a  54/1 ±40/140a 00/0 ±69a± 69/0 کنترل دیابتی

 08/151cb 79/0 ±85/49cb  79/1 ±71/15cb±05/0 جعفری g/kg1دیابتی+ 

 171b  90/0 ±85/67b  89/0 ±85/04b±6/4 جعفری g/kg0دیابتی+ 

 197b 01/0 ±40/89b  08/0 ±08/09b± 91/1 جعفری g/kg4دیابتی+ 

است. مقادیری که در هر ستون دارای حروف نامتشابه هستند،  شده ارائه گروه هر در معیار انحراف±میانگین به صورت مقادیر
 معنی دار هستند.نسبت به گروه کنترل دیابتی، دارای اختالف 
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بررسی هیستومورفولوژیک  :بافت شناسی یافته های
بافت کبد در بین دو گروه کنترل دیابتی و غیر دیابتی و 

 ،g/kg 1دوز های) سه گروه تجربی دریافت  کننده
g/kg0 و g/kg 4را نشان داد. در گروه  ( نتایج زیر

کنترل غیر دیابتی ساختار بافت کبد سالم وطبیعی 
 (.1شماره  )تصویربود

 ساختار لبول کبدی در اطرافدر  یابتیددر گروه 
تک هسته ای و صورت تجمع ه ب التهاب ورید مرکزی
آرایش صفحات سلول  و بی نظمی در سلول کوپفر
و  ، اتساع ورید مرکزی(رمارک کبدی)رشته

و  0شماره  ویراتص)می شود مشاهده  سینوزوئیدهای آن
سلول تک  سه تا پنجتجمع  در گروه کنترل دیابتی (.0

و محو شدن  ه ای)لنفوسیت( درون هپاتوسیت هاهست
سینوزوئیدها و افتادگی صفحات سلول کبدی بر روری 

 .(4شماره  هم مشخص می باشد)تصویر
 g/kg  1در گروه تجربی دیابتی تیمار شده با دوز

اره هیدروالکلی برگ جعفری در ساختار لبول کبد عص
صورت  ه ، التهاب ببا گروه کنترل دیابتی در مقایسه

تجمع)تک هسته ای وسلول کوپفر( در اطراف ورید 
مشاهده نمی شود)اثر درون سینوزوئیدها  و مرکزی

از التهاب حفاظتی عصاره( و سینوزوئیدها متسع و پر 
بی نظمی کمتری در صفحات سلول  نمی باشند

کبدی)رشته رمارک( مشاهده می شود صفحات سلول 

کبدی توسط سینوزوئیدها از یکدیگر جدا شده اند و 
سلول های  تجمع سلول تک هسته ای لنفوسیت در

 (.5شماره  هپاتوسیت ها مشاهده نمی گردد)تصویر
 g/kg  0در  گروه تجربی دیابتی تیمار شده با دوز 

در ساختار لبول کبد  یدروالکلی برگ جعفریعصاره ه
صورت ه در مقایسه با گروه کنترل دیابتی، التهاب ب

تجمع)تک هسته ای ها و سلول کوپفر( در اطراف ورید 
 )تصویرو درون سینوزوئیدها مشاهده نمی شود مرکزی
متسع و پر از التهاب نمی  S سینوزوئیدها .(6شماره 

صفحات سلول  . بی نظمی کمتری در آرایشباشند
شود و تجمع سلول  میکبدی)رشته رماک( مشاهده 

های تک هسته ای)لنفوسیت( سلول های هپاتوسیت  
 (.0شماره  مشاهده نمی گردد)تصویر

  g/kg   4دوز  تجربی دیابتی تیمار شده بادر  گروه  
عصاره هیدروالکلی برگ جعفری در ساختار لبول کبد 

صورت ه در مقایسه با گروه کنترل دیابتی، التهاب ب
تجمع)تک هسته ای و سلول کوپفر( در اطراف ورید 

 )تصویرو درون سینوزوئیدها مشاهده نمی شود مرکزی
شکل ظاهری سینوزوئیدها متسع و پر از  (.7شماره 

آرایش   ی کمتری درو بی نظم التهاب نمی باشد
صفحات سلول کبدی)رشته رمارک( مشاهده می شود و 
تجمع سلول های تک هسته ای)لنفوسیت( در سلول 

 اتوسیت مشاهده نمی شود.های هپ
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل غیر دیابتی که ساختارآن طبیعیفتومیکروگراف از مقطع عرضی از یک لبول کبدی در گروه . 1تصویر شماره 

 .H=هپاتوسیت ،S=سینوزوئید ،CV=ورید مرکزی  .(×11نمایی ائوزین، بزرگ-است)هماتوکسیلین
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صورت ه فتومیکروگراف از مقطع عرضی از یک لبول کبدی در گروه کنترل دیابتی که در آن التهاب ب  .2تصویر شماره 

 و سلول کوپفر( در اطراف ورید مرکزی)پیکان ضخیم مشکی( مشخص می باشد.  تجمع)تک هسته ای ها

 .H=هپاتوسیت ،S=سینوزوئید ،CV=ورید مرکزی .(×11نمایی ائوزین، بزرگ-)هما توکسیلین

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت ه فتومیکروگراف از مقطع عرضی از یک لبول کبدی در گروه کنترل دیابتی که در آن التهاب ب .3تصویر شماره 

 تجمع)تک هسته ای هاو سلول کوپفر( در اطراف ورید مرکزی)پیکان ضخیم مشکی( و خون درون ورید مرکزی

 . (×11نمایی ائوزین، بزرگ-توکسیلین)هما)پیکان نازک مشکی( مشخص می باشد.

 .H=هپاتوسیت  ، =Sسینوزوئید ،=CVزی ورید مرک
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فتومیکروگراف از مقطع بافت کبد در گروه کنترل دیابتی که در آن)تجمع لنفوسیت داخل سلول کبد()پیکان   .4 تصویر شماره

ضخیم مشکی( و حالت چند الیه صفحات سلول کبدی)پیکان  نازک مشکی( بی نظمی صفحات سلول کبدی)رشته رمارک(

 .=Hهپاتوسیت  ، =Sسینوزوئید .مشخص می باشد

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصاره  g/kg1تیمار شده با در گروه کنترل دیابتی  لبول کبدی یکاز ساختار عرضی  از مقطعفتومیکروگراف  .5تصویر شماره 

و سلول کوپفر( در اطراف ورید مرکزی مشخص نمی باشد   که التهاب به صورت تجمع)تک هسته ای ها هیدروالکلی برگ جعفری

 .=Hهپاتوسیت  ، =Sسینوزوئید ،CV=ورید مرکزی. ×(11نمایی ائوزین، بزرگ-توکسیلین)هما
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عصاره  g/kg2تیمار شده با دیابتی  در گروه کنترل لبول کبدی یکاز ساختار از مقطع عرضی فتو میکروگراف  .6تصویر شماره 

 و سلول کوپفر( در اطراف ورید مرکزی مشاهده  صورت تجمع)تک هسته ای هاه که در آن التهاب ب هیدروالکلی برگ جعفری

 .H =هپاتوسیت ، =Sسینوزوئید ،CV=ورید مرکزی .×(11نمایی ائوزین، بزرگ-)هماتوکسیلینشود نمی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصاره  g/kg4تیمار شده با  لبول کبدی در گروه کنترل دیابتی یکساختار  فتومیکروگراف از مقطع عرضی از .7تصویر شماره 

شود.   مرکزی مشاهده نمی و سلول کوپفر( در اطراف ورید ها صورت تجمع)تک هسته ایه بالکلی برگ جعفری که التهاب هیدرو

   .=Hهپاتوسیت ،  =Sسینوزوئید ،=CVورید مرکزی. ×(11 نمایی ائوزین، بزرگ-)هماتوکسیلین
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  سه گروه هیستومورفولوژی بافت کبداز مقایسه 
 ،g/kg 1،  g/kg0دوز های)تیمار شده با  دیابتی تجربی
g/kg4 )ر دیابتی به وضوح  مشخص با گروه کنترل غی

برگ  هیدروالکلیعصاره  g/kg 1تیمار  با دوز  است که
کبدی در   لساختار لبو از ایجاد التهاب در جعفری

گیری سینوزوئیدها جلو اطراف ورید مرکزی و درون
شامل اندازه   چنین مورفولوژی لبول کبدی کرده و هم

نظم صفحات سلول  وئیدها وورید مرکزی و سینوز
گروه سالم شباهت بیشتری   ک( بهرکبدی)رشته رما

این دوز  دهنده بیشترین تاثیر  نشانکه  یدا کرده استپ
کبد در برابر آسیب  های در محافظت ساختار لبول

 می باشد. ناشی از دیابت

 نتیجه گیری   بحث و
که  نشان داداین مطالعه بیوشیمیایی  های یافته

 ALP و AST ،ALTکبدی  های آنزیم سرمی فعالیت
مقایسه با گروه  درشده موش های صحرایی دیابتی  در

تیمار موش های  .ه استیافتافزایش  کنترل سالم
صحرایی دیابتی با عصاره هیدروالکلی برگ 

Petroselinum crispu فعالیت آنزیم های 
AST،ALT  و  ALP را در سرم  خون  این  حیوانات

ها کاهش داد. بدین معنی اثر  تا سطح طبیعی آن
های  فعالیت آنزیم های دیابتی توانست عصاره در موش

 حالت نرمال قبلی برگرداند. نتایج این تحقیقفوق را به 
( و 0014و همکاران)  .Ashraf Hبا نتایج تحقیقات

Zafar M.(0009مطابقت دارد )(00،01 .)چنین  هم
که نشان  (0011و همکاران) El-Kherbawy مطالعات

گیاه جعفری  با، ی هیپرکلسترولمیکها موشتغذیه  داد
 ASTو ALT  کبدی آنزیم هایفعالیت  کاهش موجب

 از طرفی .خوانی دارد ، هم(19)می شودموجود در خون 
و  Ozsoy- Sacan طی تحقیقی که توسط

های صحرایی دیابتی شده  در موش (0006همکاران)
با استرپتوزوتوسین انجام شد، نشان داده شد عصاره آبی 

 ALPکبدی برگ گیاه جعفری در کاهش فعالیت آنزیم 
که با نتایج  (00)ثر بوده استودر آن حیوانات بسیار م

  .مطالعه ما همسو می باشد
ز حاکی اهای دیابتی  موش هیستوپاتولوژی نتایج

نحوی که ه ب بود های کبدی در ساختار لبول التهاب
های  ای و ازدیاد سلولهای تک هسته ارتشاح سلول

های کوپفر از جدار  سلول خروجچنین  و هم کوپفر
و در اطراف  یت شدوکبد ردر مقاطع بافتی سینوزوئیدها 
 های لسلوو  های کوپفر تجمع سلولنیز  ورید مرکزی

های بافتی در این  نمونه. مشاهده گردیدای  هسته تک
 مطالعه نشان دهنده بی نظمی در ساختار صفحات

حضور رشته رمارک( و گسترش ورید )های کبدی سلول
شماره  گروه دیابتی بود)تصاویری لبول کبد در مرکزی

( در تحقیقی که بر روی 1996و همکاران) Das (.0و  0
که دیابت  های صحرایی انجام دادند، دریافتند موش

موجب از بین رفتن آرایش صفحات سلولی و تشکیل 
. این گزارش نتایج مطالعه (00)گردد رشته رمارک می

چنین نتایج تحقیقات  هماخیر را تقویت می نماید. 
Masjedi  (0009و همکاران ) وAshraf  و همکاران 

ورید مرکزی و بی نظمی  شکل حاکی از تغییر( 0014)
رت های  یدر صفحات سلول کبدی در بافت کبد

 و Mahmoud (. مطالعات01،04دیابتی می باشد)
تکثیر   حاکی از متسع شدن ورید مرکزی، کاران نیزهم

از  ها این سلول و انتشارکوپفر و خروج  های سلول
 های داخل سینوزوئیدها و بی نظمی در صفحات سلول

 گزارشهمگی ، بدین معنی که (05)کبدی می باشد
حقیق حاضر نتایج حاصل از تهمسو با  الذکر های فوق

در حیوانات سالمی که دیابت  می باشد.یدکننده آن ائو ت
)تصاویر شماره نداشتاین تغییرات بافتی وجود  نداشتند،

 . (1 و 0
مداخله تیماری موش های صحرایی دیابتی شده با 

در Petroselinum crispum  عصاره هیدروالکلی برگ
 موشتحقیق ما، از تغییرات پاتولوژیک ایجاد شده در 

بدین صورت که  عمل آورد.ه های دیابتی ممانعت ب
ی حیوانات دیابتی در اثر های کبد ساختار بافتی لبول

ارتشاح تک  موجب ممانعت ازتجویز عصاره جعفری، 
 در اطرف ورید های کوپفر و تکثیر سلول ها هسته ای

چنین تیمار  (. هم7تا  4)تصویر شماره گردید مرکزی
بی نظمی در  جعفری،موش های صحرایی با عصاره 

 را کاهش داد و کررشته رما وصفحات سلول کبدی 
را به حالت طبیعی خود ی سینوزوئیدها شکل ظاهر

 عالوه بر جلوگیری از . این تغییرات بافتی مثبتبرگرداند
کبدی و  های آرایش صفحات سلولو نظم  ،التهاب

را موجب  دیابتی در حیوانات شکل ظاهری سینوزوئیدها
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  نشان دهنده اثر حفاظتی عصاره جعفری بر که شد
برابر پاتوژنز ناشی از دیابت بوده  ساختار بافت کبد در

های همسو با نتایج بافت شناسی این  گزارشاست. 
اثر حفاظتی عصاره گیاه جعفری در  که مؤید مطالعه

شرایط هیپرکلسترولمی، مسمومیت دارویی و شرایط 
 El-Kherbawy ترتیب توسط ه ب ،توکسیک می باشد

دیده ( ارائه گر06و همکاران) Jassim، (19و  همکاران)
تغذیه   که گویای این مطلب استاست. مطالعات فوق 

کبد آسیب دیده بافت  بر جعفری اثرات ترمیمیبا گیاه 
 .ها داشته استموش 

 دهد مینشان  ه نتایج تحقیق حاضرک چنان هم
های  آنزیمعالوه بر افزایش سطح  دیابتیدر گروه های 

با گروه  نیز در مقایسه کبدی، تغییرات بافتی کبدی
، با شدت بیشتری رخ داده است، در حالی سالم کنترل

 هم جعفریکه در گروه های تیمار شده با عصاره گیاه 
بسیاری از  های کبدی، آنزیمزمان با کاهش سطح 

تغییرات بافتی ناشی از دیابت بهبود یافته و تا حدی به 
 .نزدیک شده بود های غیر دیابتی موشگروه 

دهنده تخریب  های سرمی نشان  افزایش آنزیم
 از ها آنزیم اینغشای سلولی است که موجب نشت 

. (06)جریان خون می شود به کبد های سیتوزول سلول
فت شناسی حاکی از التهاب مالیم چنین تحقیقات با هم
صورت ه ب های کبد( پارانشیم کبد)هپاتوسیت در

ها مجموعه ای از  سلول های  التهابی  مانند لنفوسیت 
کوپفر  در  بیماری  دیابت می و  سلول های 

های  ( که در نتیجه آن تشکیل رادیکال07،08)باشد
 (.8آزاد و پاسخ التهابی مشاهده می شود)

یک مکانیسم احتمالی در رابطه با اثرات مفید  
تواند  یبر تغییرات بافتی کلیوی، م جعفریعصاره گیاه 

 پلیترکیبات  فالونوئیدها و، ناشی از حضور آلکالوئیدها
و با خاصیت این گیاه  برگطبیعی موجود در فنولی 

فعال شدن سلول های  .(11)باشداکسیدانی باال آنتی
بازی  کبدشناسی بافت نقش مهمی در آسیب  کوپفر

   مقادیر کافی در KCSکوپفر  می کند. انتشار سلول
 HSCs  ستاره ایسلول های  و فعالیتتکثیر  محرک

فیبروز  و تجمع کالژنموجب  که در نتیجه آنمی باشد 
  (.07)گردید خواهد کبد

نتایج  مطالب بیان شده و تطابق با توجه به  
ین مطالعه ا هیستوپاتولوژی بیوشیمیایی و مطالعات

 برگ هیدروالکلی رهعصا احتماالًتجربی، 
petroselinum crispum پلی  مواد دلیل داشتن به

کاهش کلسترول و تری مانند فالونوئیدها با  فنلی
، کاهش لیپیدها دنبال آن کاهش سطحه ب گلیسرید و

دلیل خاصیت  به وگیری از هیپرگلیسمیجل خون،قند
آنتی اکسیدانی،  آنزیم های تعامل با ،باال آنتی اکسیدانی

 ها، آن آزاد و واکنش با تولید رادیکال های از جلوگیری
فعالیت   و کاهش التهابی سایتوکاین های انتشار کاهش

 و  پیشترفت  تخریب بافتیهابی از ایجاد سلول های الت
، سیروز و سرطان کبد در افراد دیابتی  فیبروزآن به 

این استفاده از گیاه  بر . بنا(09،00)می کند جلوگیری
آنتی  خاصیتدلیل مواد پلی فنلی با ه عفری بج

سیب و بهبود عملکرد از آ اکسیدانی باال برای جلوگیری
که در  چند افراد دیابتی توصیه می گردد. هر کبد در

این زمینه باید تحقیقات بیوشیمیایی و فارماکولوژی 
 بیشتری انجام شود.

در مجموع، در مطالعه حاضر مشخص گردید که 
 ناشی از با کاهش بیومارکرهای سرمی گیاه جعفری

 ندامعملکرد این ا ،آسیب کبد و نیز کاهش آسیب بافتی
های صحرایی دیابتی شده با  را در موش

این پدیده احتماالً  ،ه استبهبود بخشد ترپتوزوتوسینسا
اکسیدانی  و آنتیک گلیسمیواز طریق فعالیت هایپ

گیاه مطلوب اثرات با مشاهده شود.  عصاره اعمال می
ناشی از  کبدیبر آسیب های بافتی  دارویی جعفری

درمان  می تواند در پیشگیری، کنترل و ، احتماالًتدیاب
 .موثر باشد دیابتناشی از  کبدعوارض 
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Abstract  

Introduction: According to the progress of 

diabetes and the use of alternative herbal 

medicines, in this study, the effect of 

Petroselinum crispum parsley leaf  

hydroalcoholic extract on histopathological 

and liver enzymatic activity were 

examined. 

  

Materials & methods : In this study, 60 

male wistar rats with the weight range of 

250-300 g were divided randomly into 5 

groups of treatment. After the necessary 

treatments tested on animals , blood and 

liver samples were collected . Activity of 

liver enzymes AST, ALT, ALP was 

measured . The microscopic sections were 

prepared from the liver and the pathological 

tissue was investigated . 

Findings: Activity of liver enzymes (ALT, 

AST, ALP) in the diabetic group compared 

to non-diabetic controls showed a 

significant increase (p<0.01). The 

intervention of parsley leaves extract 

resulted in a significant decrease in the 

activity of the enzyme and repair damaged 

liver tissue in diabetic rats was (p<0.01). 

 

Discussion & Conclusions: The findings 

showed that the extract of parsley leaves in 

diabetic rats can modulate the activity of 

the hepatic enzymes. Healing effect of the 

extract in the case of diabetes on liver 

histopatology was remarkable. The 

pharmacological properties and anti-

inflammatory protective effect of the 

parsley might be used to prevent hepatitis 

caused by diabetes. 

 

Keywords: Petroselinum crispum, Hepatic 

enzymes, Diabetes, Rat   
 

 
1. Dept of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ilam University, Ilam, Iran 

2. Dept of Biology, Faculty of Sciences,Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

3. Dept of Biology, Faculty of Sciences,Payame Noor University, Tehran, Iran  
* Correspondin author Email: Email: j.cheraghi@ilam.ac.ir  

 

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

  

 

  

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2292-fa.html
http://www.tcpdf.org

