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 چكیده
های بیوشیمیایی و  مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی اماشود،  اد الکل باعث القاء پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه میمصرف ح مقدمه:

لعه، کنند. هدف از این مطا شده با اتانول محافظت می ءها را در برابر تنش اکسیداتیو و آسیب القا اکسیدانی بافت شناختی کلیه دارد. ترکیبات آنتی بافت
بیان و نیز نقش حفاظتی عصاره برگ این گیاه در مسمومیت  اکسیدانی عصاره برگ و ساقه گیاه شیرین ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی

 کلیوی القاء شده با اتانول بود.

سیوکالتو و کلرید -های فولین ب به روشبیان به ترتی ساقه شیرین فالونوئید تام عصاره برگ و ارزیابی محتوای فنل و ها: مواد و روش

ه ( انجام شد. بDPPH) diphenyl-1-picrylhydrazyl-2,2ها به روش مهار رایکال آزاد  اکسیدانی این عصاره آلومینیوم انجام شد. سنجش فعالیت آنتی
لیتر آب(،  میلی 1یا کنترل)روزانه  1ویستار شامل گروه  صحرایی نر نژاد عالوه اثر حفاظتی عصاره برگ این گیاه، پس از تیمار دهانی چهار گروه موش

)روزانه  4درصد( و گروه  50لیتر اتانول  میلی 1گرم/کیلوگرم عصاره برگ و  میلی 500)روزانه  3درصد(، گروه  50لیتر اتانول  میلی 1)روزانه  2گروه 
شناختی با استفاده از  شناختی بافت کلیه انجام شد. مطالعه بافت یایی و بافتهای بیوشیم گرم/کیلوگرم عصاره برگ( توسط ارزیابی شاخص میلی 500
  SPSS vol.20های حاصل با استفاده از نرم افزار آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. در نهایت دادهائوزین رنگ-آمیزی هماتوکسیلین رنگ

 دند.بندی ش گروه P<0.05 آنالیز و با آزمون دانکن در سطح

عالیت ــاقه و برگ فـــهای س ارهــبیان محتوای فالونوئیدی باالتری از عصاره برگ داشت. عص عصاره ساقه شیرین های پژوهش: یافته

یی های صحرا ( نشان دادند. نتایج آنالیز بیوشیمیایی بر روی بافت کلیه موشدرصد 71( خوبی نسبت به اسید آسکوربیک)درصد 86-93اکسیدانی) آنتی
داری  تغییر معنی اما( و محتوای پراکسید هیدروژن در گروه تیمار شده با اتانول افزایش یافت، SODنر نشان داد که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز)

که بافت کلیوی  چنین نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد ( آن گروه مشاهده نشد. همMDAدر محتوای پروتئین کل و مالون دی آلدئید)
 های صحرایی نر تیمار شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل، دچار آسیب شده و عصاره گونه مورد مطالعه این آسیب را تعدیل نمود.  موش

اکسیدان  نتیتواند به عنوان یک آ بیان واجد فعالیت زیستی است و در آینده می رسد عصاره گیاه شیرین به نظر می گیری: بحث و نتیجه

 کار رود.ه طبیعی جدید در صنایع غذایی و دارویی ب
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 مقدمه
عال به طور های آزاد مشابه اکسیژن ف رادیکال

 ها طبیعی در مسیرهای متابولیسمی مختلف در سلول
رسانی  شوند و نقش مهمی در فرآیند پیام تولید می

 کنند. عوامل دیگری از جمله پرتو سلول ایفا می
مشروبات الکلی نیز ممکن است فرابنفش، سیگار و 

های آزاد تحریک  ها را جهت تولید رادیکال سلول
ها  ها برای سلول باالی این رادیکال (. مقادیر1کنند)

ها  خطرناک بوده و ممکن است به اجزاء سازنده سلول
، فسفولیپیدها و غشاهای  DNAها، مانند پروتئین

ها و  سلولی آسیب رسانده و موجب تخریب بافت
(. 2گردد) های مختلف مانند التهاب، سرطان و... بیماری

 6ی، حدود بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهان
درصد از کل مرگ و میر در جهان وابسته به مصرف 

(. مصرف حاد و مزمن الکل باعث ایجاد 3الکل است)
اکسیدانی آن  تغییرات در اعمال سلول و سیستم آنتی

و  بر فرآیندهای بیوشیمیاییگردیده و اثرات مخربی 
جمله کبد و کلیه  های بدن از فیزیولوژیکی اغلب اندام

انول و ــی که اتــسمـــکانیــطور کلی م (. به4دارد)
های حاصل از آن موجب آسیب به بافت کبد  متابولیت

شوند، به طور کامل روشن نیست. با این  و کلیه می
اند که اتانول با القاء  حال، برخی مطالعات نشان داده

ید هیدروژن، ــجمله پراکس های آزاد از تولید رادیکال
(. 2،5ای سلولی و بافتی گردد)ه تواند سبب آسیب می

ط آنزیم الکل ـــد توســـرف در کبــالکل پس از مص
دهیدروژناز به استالدئید تبدیل شده و در نهایت با تولید 

(. 6شود) رادیکال آزاد سوپراکسید به استات تبدیل می
های مضرر  کلیه نیز که محل دفع بسیاری از متابولیت

های آزاد حاصل از  کالتواند تحت تاثیر رادیاست، می
(. نتایج حاصل از مطالعات 7مصرف الکل قرار گیرد)

است که مصرف حاد الکل باعث القاء  قبلی نشان داده
چند  گردد، هر پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه می

های  مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی
(. 8یه دارد)ـــناسی کلـــت شــــبیوشیمیایی و باف

توانند  ها ترکیبات مهمی هستند که می اکسیدان آنتی
سلول را در برابر اکسیداسیون محافظت نموده و در 

 داتیو موثرــــهای اکسی یبــپیشگیری و درمان آس

روه ـــیبات شامل دو گــــرکــــ(. این ت9د)ـــهستن
های آنزیمی و غیر آنزیمی هستند.  اکسیدان آنتی

تاالز و گلوتاتیون پراکسیداز از سوپراکسید دیسموتاز، کا
اکسیدانی هستند که  های آنتی ترین آنزیم جمله مهم

وده و ــهای اکساینده واکنش نم مستقیماً با رادیکال
بدیل ـــکالی تـــر رادیــهای غی وردهآها را به فر آن
دلیل دارا بودن ه های گیاهی ب نمایند. عصاره می

اکسیدانی قابل  واص آنتیهای متنوع، دارای خ متابولیت
های مهم موجود در  توجهی هستند. آنتی اکسیدان

فولیک، اسید  ها، اسید گیاهان شامل توکوفرول
آکریلیک  های کاروتنوئیدی، فنیل آسکوربیک، رنگیزه

یدها و ــــمله فالونوئـــها از ج نلـــاسیدها و پلی ف
های  ترین گروه فنل ها هستند که بزرگ آنتوسیانین

ور کلی این ــــشوند. به ط امل میــــعی را شـــطبی
تلف از جمله ـــها قادرند به اشکال مخ اکسیدان آنتی
 کنندگی، احیاء التـــهای آزاد، ک سازی رادیکال پاک

های آنتی اکسیدانی  کنندگی آنزیم کنندگی و یا فعال
های  سلول عمل نموده و موجب کاهش و یا رفع آسیب

های زیستی  اد در سیستمهای آز شی از رادیکالنا
 (.10گردند)

مشتمل بر ( .Glycyrrhiza L)بیان جنس شیرین
متعلق به تیره بقوالت و بومی اغلب  گونه گیاهی، 20

 . گونه(11د)ـــباش یا میــــژه آســویه نقاط جهان ب
G. glabra های مهم این جنس است که  یکی از گونه

سراسر دنیا دارد. ترکیبات جدا شده  پراکنش وسیعی در
 )تری ها انســـاز این گونه شامل اسید آسکوربیک، اس

ها، کوئرستین و  ها(، ترکیبات فنلی)چالکون ترپن
های  ترول و ساپونینــــواســـایزوفالونوئیدها(، فیت

(. 12باشند) ید( میــــریزیک اســـیدی)گلیسیگلیکوز
اند که گیاه شیرین بیان در  مطالعات قبلی نشان داده

درمان دیابت، التیام زخم و نیز در حفاظت کبدی و 
(. هدف از 13ی در مقابل سموم مختلف موثر است)کلیو

فعالیت ترکیبات فنلی و ارزیابی محتوای این مطالعه 
و   G. glabraگونهبرگ و ساقه آنتی اکسیدانی عصاره 

سمیت  ربرگ این گیاه بحفاظتی عصاره  اثر بررسینیز 
های صحرایی نر  کلیوی القاء شده با اتانول در موش

 باشد. می
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

26
.4

.1
 ]

 
 [

 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
 ]

 

                             2 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.26.4.1
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4282-en.html


 97 مهر، چهارمدوره بیست و شش، شماره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                     

3 

 ها واد و روشم
های  همه مواد شیمیایی و حالل شیمیایی: مواد

لمان( و )آشرکت مرک مورد استفاده در این پژوهش از
 .است هخلوص باال تهیه شد ا درصد( بآمریکا)سیگما

طبیعی زیستگاه  ازG. glabra گونه  مواد گیاهی:
در شر  و نمونه وجمع آوری شد قزوین  خود در استان

 .نگهداری شد( BASU)باریوم دانشگاه بوعلی سینا هر
گرم  25برای تهیه عصاره،  استخراج عصاره گیاهی:

ساقه گونه مورد مطالعه پودر شد. استخراج  یااز برگ 
لیتر حالل  میلی 250عصاره از پودر خشک گیاه با 

 6سط دستگاه سوکسله به مدت متانول خالص و تو
پس از صاف کردن توسط  ها عصارهساعت انجام شد. 

تا زمان مصرف در فریزر  1کاغذ صافی واتمن شماره 
در این  (.14)ندداری شدنگه گراد( درجه سانتی -20)

 از نظر محتوای های برگ و ساقه پژوهش عصاره
 ارزیابیمورد  اکسیدانی فعالیت آنتیو  یفنل ترکیبات

اکسیدانی بیشتر  دلیل پتانسیل آنتیه بو  قرار گرفتند
حفاظتی بر مسمومیت  اثر در سنجشعصاره برگ، 

 تنها های صحرایی کلیوی القاء شده با اتانول در موش
 از عصاره برگ استفاده شد.

 5/0ظور، ـــبدین من ارزیابی محتوای فنل تام:
 5با برگ گونه مورد مطالعه  یالیتر عصاره ساقه  میلی
 4( مخلوط شد و 10:1)ولیتر معرف فولین سیوکالت میلی
موالر( به آن اضافه شد.  1لیتر کربنات سدیم) میلی

دقیقه در دمای اتاق  15سپس مخلوط واکنش به مدت 
ها  و در تاریکی نگهداری گردید. در نهایت جذب نمونه

 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 760در طول موج 

Perkin  Elmer UV/Visible(مدلLambda 45  ،
آمریکا( قرائت شد. محتوای فنل تام به کمک منحنی 

ردید و بر حسب ـــبه گــاستاندارد اسید گالیک محاس
 (.15)ره گزارش شدگرم بر گرم وزن خشک عصا میلی

به طور خالصه، به  ارزیابی محتوای فالونوئید تام:
رد مطالعه برگ گونه مو یالیتر عصاره ساقه  میلی 5/0
میلی لیتر متانول  5/1لیتر(،  گرم بر میلی 1:10)

(، درصد 10لیتر کلرید آلومینیوم) میلی 1/0)خالص(، 
لیتر  میلی 8/2موالر( و  1لیتر استات پتاسیم) میلی 1/0

 30آب مقطر اضافه شد. سپس مخلوط واکنش به مدت 
تاریکی نگهداری گردید و در دقیقه در دمای اتاق و 

نانومتر قرائت شد. محتوای  415ن در طول موج جذب آ
فالونوئید تام به کمک منحنی استاندارد کوئرستین 

گرم بر گرم وزن  محاسبه گردید و بر حسب میلی
 (.16خشک عصاره گزارش شد)

فعالیت مهارکنندگی  ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی:
عصاره ساقه و برگ گونه مورد  DPPH رادیکال آزاد

 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0های  تــدر غلظ عهــمطال
 5/2سنجش شد. بدین منظور،  لیتر گرم در میلی میلی
لیتر محلول متانولی  میلی 1لیتر از عصاره با  میلی

DPPH  ر مخلوط شد و پس موال 0/3×10-4با غلظت
دقیقه در  30ت از این که به شدت بهم زده شد، به مد

ب مخلوط واکنش تاریکی نگهداری گردید. سپس جذ
(. در این پژوهش از اسید 17نانومتر قرائت شد) 517در 

آسکوربیک به عنوان کنترل استاندارد استفاده شد و 
درصد فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد با استفاده از 

 فرمول زیر به دست آمد:
 100×[As- Ab / Ac] - 1 = درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد

وط واکنش بدون عصاره جذب مخل cAکه در آن، 
لیتر متانول به جای  میلی DPPH+5/2لیتر  میلی 1)

 DPPH (5/2جذب مخلوط واکنش بدون  bAعصاره(، 
لیتر  میلی 1های مختلف +  لیتر عصاره در غلظت میلی

جذب مخلوط واکنش  sA( و DPPHاتانول به جای 
 1های مختلف +  لیتر عصاره در غلظت میلی 5/2)

 باشد.  ( میDPPH رلیت میلی
در این  ها: بندی آن حیوانات آزمایشگاهی و گروه

پژوهش، حیوانات)موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 
گرم( در شرایط استاندارد از نظر  150-200تقریبی 

تاریکی، دما -شرایط نگهداری)آب و غذا، دوره روشنایی
و رطوبت( نگهداری شدند. موازین اخالقی کار با 

یید کمیته اخالق گروه اانات آزمایشگاهی که مورد تحیو
م سینا همدان بود، هنگا شناسی دانشگاه بوعلی زیست

حیوانات به های صحرایی رعایت شد.  کار با موش
سر موش صحرایی  6گروه و هر گروه شامل  چهار

لیتر  میلی 1تقسیم شدند. گروه اول)گروه کنترل( روزانه 
 لیتر اتانول میلی 1ول( روزانه )گروه اتانآب، گروه دوم

درصد، گروه سوم)گروه اتانول و عصاره برگ( روزانه  50
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  میلی 500ابتدا 

لیتر  میلی 1ساعت بعد،  4عصاره و در فاصله زمانی 
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درصد و گروه چهارم)گروه عصاره برگ(  50اتانول 
گرم وزن بدن گرم به ازای هر کیلو میلی 500روزانه 

در این . (18)عصاره از طریق دهانی دریافت نمودند
اکسیدانی باالتر عصاره  دلیل فعالیت آنتیه پژوهش ب
ار ــبت به ساقه، از عصاره برگ جهت تیمــبرگ نس

های صحرایی استفاده شد. پس از طی شدن یک  موش
دوز باالی اتر با تنفس  روش حیوانات به، هروز 14دوره 

ها بالفاصله از بدن حیوان خارج  . کلیه(18)دشدنکشته 
 آنالیزشدند و پس از شستشو، بخشی از کلیه جهت 

گراد و بخشی  درجه سانتی -70بیوشیمیایی در دمای 
 10شناسی در فرمالین  دیگر جهت مطالعات بافت

 درصد نگهداری شد.
 آنالیز بیوشیمیایی و بافت شناسی بافت کلیه

جهت سنجش  ن کل:ارزیابی محتوای پروتئی
بافتی استخراج  میکرولیتر از عصاره 70پروتئین کل، 

 2لیتر بافر استخراج( به  میلی 5/1گرم در  2/0شده)
معرف برادفورد افزوده شد و سریعاً ورتکس  لیتر میلی

دقیقه در تاریکی  25ها به مدت  گردید. در نهایت نمونه
انومتر ن 595ها در طول موج  قرار گرفتند و جذب آن

میکرولیتر  70قرائت شد. در این سنجش بالنک شامل 
بافر استخراج)به جای عصاره پروتئینی( بود. محتوای 

بافت  گرم بر گرم وزن پروتئین کل بر اساس میلی
نمونه با استفاده از منحنی استاندارد سرم آلبومین گاوی 

(BSA(گزارش گردید )19). 
(: SODسموتاز )ارزیابی فعالیت آنزیم سوپراکسید دی

فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز بر اساس روش 
Beauchamp و Fridovich's (20تعیین شد .)5/1 

 50ات)ـــلیتر مخلوط واکنش شامل بافر فسف میلی
موالر(،  میلی 1/0) 8/7pH:  ،)EDTAموالر،  میلی

موالر، ریبوفالوین  میلی 75( NBTنیتروبلوتترازولیوم)
موالر( و عصاره  میلی 13ر(، متیونین)موال میلی 2)

دقیقه در معرض منبع نوری فراهم  25آنزیمی به مدت 
واتی نگهداری شد. بالنک  30شده توسط یک المپ 

در همان مخلوط واکنش بود که در تاریکی قرار گرفت. 
نانومتر خوانده  560ها در طول موج  نهایت جذب نمونه

فرمول زیر محاسبه شد و درصد فعالیت آنزیم بر اساس 
 شد:

 کنترلA / نمونهA - کنترلA = درصد فعالیت آنزیم

، جذب مخلوط واکنش بدون Aکنترلکه در آن 
، جذبمخلوط واکنش همراه با Aنمونهعصاره آنزیمی و 
 باشد.عصاره آنزیمی می

(: MDAآلدئید کل) دی ارزیابی محتوای مالون
کل عصاره به کمک روش  MDAسنجش محتوای 

Baryla (نمونه21و همکاران انجام شد .)  ها در هاون
دقیقه تا پودر شدن  5چینی حاوی ازت مایع به مدت 

گرم پودر گیاه درون  1/0کامل سائیده شدند. سپس 
 لیتر میلی 1لیتری ریخته شد و  میلی 2میکروتیوب 

به آن  (w/v)درصد TCA 1/0)کلرواستیک اسید)تری
 10000دقیقه با سرعت  30ها پس از  اضافه شد. نمونه

گاه  دقیقه سانتریفوژ شدند. آن 10دور در دقیقه به مدت 
 4ده و ـــمحلول روشناور به لوله آزمایش منتقل ش

درصد  5/0( محتوی درصد 20) TCAلیتر  میلی
 ها در بن د. نمونهـــتیوباربیتوریک اسید به آن اضافه ش

دقیقه  15گراد به مدت  درجه سانتی 95ی ماری در دما
حمام آب یخ قرار داده  ها در قرار داده شدند. سپس آن

دور در  10000شده و پس از سرد شدن با سرعت 
گاه جذب  دقیقه سانتریفوژ شدند. آن 10دقیقه به مدت 

 MDAنانومتر قرائت شد و محتوای  532ها در  نمونه
 گرم بر گرم وزن بافت گزارش شد. بر حسب میلی

برای سنجش  کسید هیدروژن:ارزیابی محتوای پرا
 1گرم بافت کلیه در  1/0مقدار پراکسید هیدروژن، 

( TCA)موالر 1/0لیتر تری کلرو استیک اسید  میلی
های حاصل با سرعت  سائیده شد و سپس عصاره

دقیقه سانتریفوژ  10دور در دقیقه به مدت  10000
لیتر از محلول سانتریفوژ شده به  میلی 5/0شدند. سپس 

موالر  میلی 10بافر فسفات پتاسیم  لیتر میلی 5/0
(7pH:  و )موالر اضافه  1لیتر یدید پتاسیم  میلی 5/0

 390گردید و جذب مخلوط واکنش در طول موج 
نانومتر قرائت شد. مقدار پراکسید هیدروژن در هر نمونه 

محاسبه  cm1-M 28/0-1با استفاده از ضریب خاموشی 
وزن تر بافت گزارش  و بر حسب میکرومول بر گرم

 (. 22شد)
H2O2غلظت=ضریب خاموشی/تغییرات جذب نمونه 

شناسی،  جهت مطالعه بافت شناسی: مطالعات بافت
بافت کلیه جدا شده و با استفاده از سرم فیزیولوژیکی 

درصد تثبیت شد.  10رمالین ــــشستشو و سپس در ف
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گاه بافت با درجات صعودی اتانول، آبگیری و توسط  آن
گیری شده با  های قالب گیری شد. نمونه پارافین قالب

، Micro RODS 4055پارافین توسط میکروتوم)مدل 
گیری و با رنگ  میکرومتر برش 5ایران( با ضخامت 

های  آمیزی شدند. برش ائوزین رنگ-هماتوکسیلین
آمیزی شده توسط میکروسکوپ نوری مورد  رنگ

برداری شد. در  کسها ع و از آن هبررسی قرار گرفت
ریب ــــروفی و تخــهای آت مقاطع بافتی شاخص

های نزدیک  تلیالی لوله ها و حاالت غیر اپی گلومرول
با مقیاس واحد و در مقایسه با گروه کنترل به قشر کلیه 

 مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهش حاضر با های حاصل از  داده آنالیز آماری:

شد. سپس  آنالیز 20 نسخه SPSS نرم افزاراستفاده از 
 در سطحو ن ــــها به روش دانک مقایسه میانگین

P<0.05 ورت ـــل به صـــایج حاصــانجام شد و نت
 انحراف معیار بیان شد.  ±میانگین

 های پژوهشی یافته
ارزیابی محتوای فنل و فالونوئید تام و فعالیت آنتی 

ونه نتایج مشخص کرد که عصاره گ اکسیدانی عصاره:
مورد مطالعه در هر دو بخش ساقه و برگ دارای 

گرم گالیک اسید بر گرم وزن  میلی 7تا  5محتوای فنل)
گرم کوئرستین  میلی 4تا  1خشک عصاره( و فالونوئید)

 باشد)جدول بر گرم وزن خشک عصاره( باالیی می
الف ـــاقه اختـــهای برگ و س (. عصاره1 شماره
 امانداشته،  حتوای فنل تاممدر ( P<0.05)داری معنی

. دادنشان  ی باالتری رافالونوئیدعصاره ساقه محتوای 
یاری از ــــئول بســـترکیبات فنلی ممکن است مس

از جمله فعالیت  ی گیاهیها های زیستی عصاره فعالیت
چند این خواص در  ، هرها باشند اکسیدانی آن آنتی
ور ترکیبات تواند به حض های گیاهی مختلف می گونه
ها مربوط باشد.  اکسیدانی دیگری غیر از فنل آنتی

ها  اکسیدانی عصاره بررسی فعالیت آنتینتایج حاصل از 
 در جدول DPPHبه روش مهارکنندگی رادیکال آزاد 

ای مختلف ارزیابی ه است. در روش ارائه شده 2 شماره
ر اکسیدانی، میزان فعالیت باالتر با مقادی فعالیت آنتی

50IC الیت ـــیزان فعــــود. مــــش کمتر گزارش می
 50ICهای مورد مطالعه برحسب  اکسیدانی نمونه آنتی

 112/0±006/0به ترتیب عبارت است از: عصاره برگ)

 113/0±003/0عصاره ساقه)≤لیتر( گرم بر میلی میلی

 ±002/0آسکوربیک)اسید <لیتر( گرم بر میلی میلی
چنین نتایج نشان  لیتر(. هم ر میلیگرم ب میلی 142/0

ها با افزایش  اکسیدانی نمونه داد که پتانسیل آنتی
 (.1 شماره یابد)شکل ها افزایش می غلظت آن

نتایج حاصل از آنالیز  آنالیز بیوشیمیایی بافت کلیه:
 بیوشیمیایی بافت کلیه مشخص نمود که فعالیت آنزیم

SOD با اتانول در های صحرایی تیمار شده  در موش
نترل و گروه تیماره شده با مقایسه با گروه ک

نشان داد.  (P<0.05)داری +اتانول، افزایش معنیعصاره
ش استرس ـــال افزایـــبه دنب SODمیزان فعالیت 

اکسیداتیو به ویژه افزایش سطح پراکسید هیدروژن، 
افزایش نشان داد که در توافق با نتایج حاصل از برخی 

شته است. از سوی دیگر، افزایش محتوای مطالعات گذ
های  در بافت کلیه موش MDAپروتئین کل و 

نبود  (P<0.05)دار معنی ،صحرایی تیمار شده با اتانول
تر  ( که احتماالً حاکی از میزان خفیف2 شماره )جدول

در آسیب نسبت به پراکسیداسیون لیپیدی غشاء است. 
سیدانی باالتر اک دلیل فعالیت آنتیه پژوهش حاضر ب

عصاره برگ نسبت به ساقه، از عصاره برگ جهت تیمار 
عصاره این  های صحرایی استفاده شد. تیمار با موش

و نیز  SODدار فعالیت آنزیم  باعث کاهش معنی
های  محتوای پراکسید هیدروژن در مقایسه با موش

صحرایی تیمار شده با اتانول شد که حاکی از نقش 
هش استرس اکسیداتیو و نیز تعدیل در کا آنحفاظتی 

 (.2 شماره تخریب بافت کلیه بود)جدول
نتایج حاصل از مطالعات  شناسی: مطالعات بافت

شناسی کلیه مشخص نمود که بافت کلیه در  بافت
های صحرایی تیمار شده با اتانول، در مقایسه با  موش

های صحرایی گروه  ساختار طبیعی بافت کلیه در موش
روفی ـــــآت (،2A .، Bشمــــاره  لـــرل)شکــــکنت

ریب ـــــگ( و تخــــکان زرد رنــــها )پی گلومرول
- تلیالی لوله حاالت غیر اپی )پیکان قرمز رنگ( وها آن

ستاره زرد رنگ( را نشان )کلیه های نزدیک به قشر 
های  (. بافت کلیه موشB. 2شماره  شکل)دادند

ه به همراه اتانول، کاهش صحرایی تیمار شده با عصار
هــــای نزدیک  یالی لولهــــتل ر اپیـــــدر حالت غی

یز ـــگ( و نــــتاره زرد رنـــ)سبه قشـــر کلیــــه
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ان ــــــعی را نشـــیــــای طبـــه رولــــلومــگ
شابه ــــشتر مــ( که بیC. 2ماره ــــش کلـــدادند)ش

 لـــترل بود)شکــــتی گروه کنـــتار بافــــساخ
 (D. 2 شماره

 
 

 

 

 G. glabraاکسیدانی عصاره گونه  محتوای فنل و فالونوئید تام و فعالیت آنتی .1شماره  جدول 
 محتوای فنل نمونه

 گرم بر گرم وزن خشک عصاره()میلی 

 محتوای فالونوئید
 گرم بر گرم وزن خشک عصاره()میلی 

 (IC50) valueاکسیدانیفعالیت آنتی 

 03/1a  64/1± 73/0b  112/0± 006/0b ±84/6  برگ بیان صاره گیاه شیرینع

 95/0a  86/3± 91/0a  113/0± 003/0b ±29/5  ساقه

 002/0a ±142/0  - - - اسید آسکوربیک 

 است.  P<0.05در سطحدار است. بر اساس آنالیز دانکن حروف یکسان در هر ستون عدم بیانگر اختالف معنی SD ± تکرار 3 مقادیر، میانگین

 
 
 

 

 های بیوشیمیایی بافت کلیه در آسیب ناشی از اتانول بر شاخص G. glabraاثر عصاره برگ گونه  .2شماره  جدول
 
 نمونه

 های بیوشیمیاییشاخص

 محتوای پروتئین کل
 گرم بر گرم وزن خشک بافت()میلی 

  SODآنزیم  فعالیت

 ( U/mg protien) 

 MDAمحتوای 
 گرم بر گرم وزن خشک بافت()میکرو  

 H2O2محتوای 

 )میکرو مول بر گرم وزن خشک بافت(

 005/0a 61/51 ± 2/1a 016/0 ± 004/0a 091/0 ± 003/0a ± 059/0 اتانول

 007/0a 84/41 ± 9/0b 011/0 ± 001/0a 031/0 ± 009/0b ± 064/0 بیان+ عصاره برگ گیاه شیریناتانول

 010/0a 22/40 ± 1/1b 014/0 ± 005/0a 028/0 ± 011/0b ± 061/0 بیانعصاره برگ گیاه شیرین

 002/0a 56/43 ± 6/1b 012/0 ± 009/0a 028/0 ± 007/0b ± 056/0 کنترل

 است.  P<0.05سطح دار در است. بر اساس آنالیز دانکن حروف یکسان در هر ستون عدم بیانگر اختالف معنی SD ± تکرار 3 مقادیر، میانگین

 
 

 
 
 

 
 

 های  در غلظت G. glabraاکسیدانی عصاره ساقه و برگ گونه  مقایسه فعالیت آنتی. 1شماره  كلش

 مختلف و اسید آسكوربیک به عنوان استاندارد
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 گروه کنترلهای صحرایی  کلیه در موشساختار بافت : Aهای صحرایی نر.  شناسی کلیه در موش تصاویر بافت .2شماره  شكل

های صحرایی تیمار شده با  کلیه موشبافت لی در چیدمان سلو شدیدآشفتگی  B:دهد.  بیعی را نشان میکه چیدمان سلولی ط

های نزدیک به  تلیالی لوله و حالت غیر اپی (قرمز رنگ)پیكان ها ، تخریب آن)پیكان زرد رنگ(ها که آتروفی گلومرول اتانول

 های صحرایی تیمار شده با عصاره برگ گیاه ر بافت کلیه در موش: ساختاC.دهد نشان میقشر کلیه)ستاره زرد رنگ( را 

 : ساختار بافت کلیه Dباشد.  بیان+اتانول که از نظر چیدمان سلولی و ساختار بافتی مشابه گروه کنترل می شیرین 

 بیان به تنهایی که از نظر  های صحرایی تیمار شده با عصاره برگ گیاه شیریندر موش

 باشد. و ساختار بافتی مشابه گروه کنترل می چیدمان سلولی

 

 

 گیری بحث و نتیجه
عصاره گیاه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

دارای سطوح باالیی از ترکیبات بیان  دارویی شیرین
فنلی است و در برابر مسمومیت کلیوی القاء شده با 

. نر نقش حفاظتی داردهای صحرایی  اتانول در موش
ف ــبات مختلـــیاهی دارای ترکیـــگهای  هعصار
مطالعات  ها هستند. فنل از جمله پلی اکسیدانی آنتی

ویژه ه ب باتــــاین ترکیاند که  قبلی نشان داده
 و هـــداشتراوانی ــهای زیستی ف فالونوئیدها فعالیت

های گیاهی را  توان بسیاری از خواص عصاره گونه می
این ترکیبات در ساختار (. 10)نسبت داد ها آنبه 

های هیدروکسیل هستند و  شیمیایی خود دارای گروه
نند. ـــک دانی عمل میـــبه عنوان عوامل آنتی اکسی

ه و ـــندگی باالیی داشتــکنها قدرت احیاء فنل پلی

های آزاد اکسیژن و نیتروژن  توانند با رادیکال می
در  واکنش دهند و باعث کاهش استرس اکسیداتیو و

های  ها و بافت نهایت خسارات ناشی از آن به سلول
چنین اسیدهای فنلی با ساختاری  (. هم23بدن شوند)

کنش با  ویژه، دارای پتانسیل باالیی جهت بر هم
باشند و از  ها می های مختلف از جمله آنزیم پروتئین

الیت ـــت از فعــتوانند باعث ممانع این طریق می
، 450Pهای مختلف سیتوکرم  نند ایزوفرمهایی ما آنزیم

یژناز و ـــکسپواـــکسیژناز، الکل دهیدروژناز، لیسیکلوا
های اکسیژن  گزانتین اکسیداز شوند که در تولید گونه

تند. مصرف حاد الکل، فعالیت این ـــفعال دخیل هس
عالوه اثرات ه (. ب24دهد) ها را افزایش می آنزیم

اکسیدانی  ها با عوامل آنتی فنل همکردار یا متضاد پلی
و نیز تنظیم سطوح گلوتاتیون درون سلولی مورد بحث 
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(. نتایج حاصل از پژوهش حاضر 25است) قرار گرفته
بیان دارای محتوای باالی  نشان داد که گیاه شیرین

ها در ساقه ترکیبات فنلی و از جمله فالونوئید
ها،  اکسیدان در میان آنتی (.1 شماره )جدولاست

رادیکالی باالتری نسبت دارای فعالیت ضد فنلی ترکیبات
( و اسید آسکوربیک Eها)ویتامین  به توکوفرول

(. نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت 25( هستند)C)ویتامین 
اکسیدانی در پژوهش حاضر نشان داد که عصاره  آنتی

اکسیدانی  واجد فعالیت آنتیگونه مورد مطالعه برگ 
 هر دو بخش برگ وسبت به ساقه بوده و باالتری ن

اسید  ( در مقایسه بادرصد 86-93بیشتری)فعالیت ساقه 
توافق با برخی که در  نشان دادند( درصد 71)آسکوربیک

 شماره و شکل 1 شماره است)جدولاز مطالعات گذشته 
( 2010و همکاران) Sultana(. هرچند در مطالعات 1

یاه ــگریشه ه اکسیدانی عصار فعالیت آنتی میزان
 گزارش شدهکمتر از اسید آسکوربیک بیان  شیرین

در های یک گونه گیاهی  تنوع در جمعیت. (26)است
که ناشی از تفاوت در های طبیعی مختلف  اهزیستگ

 ها رویشگاهآن موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی 
های  تواند در محتوای کمی و کیفی متابولیت میست، ا

 .(27)دها بسیار موثر باش یز فعالیت زیستی آنثانویه و ن
انجام شده  مطالعاتبرخی نتایج حاصل از عالوه ه ب

میان محتوای ترکیبات فنلی و  همبستگی قویحاکی از 
برخی فعالیت زیستی عصاره گیاهان است، حال آن که 

نشان ها  ان آنـــرا میعیفی ــــتگی ضــهمبسدیگر 
عالیت ـــدارای فیبات فنلی چه ترک اگر .(28)اند داده
این  رسد به نظر میی هستند، رادیکالی باالیضد

ی ها مسئول فعالیت زیستی عصاره تنها اجزاءترکیبات 
ها با  آنمتضاد حتی همکردار یا اثرات  و نبوده گیاهی

ی ها رنگیزه اکسیدانی از جمله آنتی دیگر یباتترک
ها  کربوهیدراتها و  ها، ترپن ، توکوفرلکاروتنوئیدی

 ها میزان فعالیت زیستی عصارهکننده  مجموع تعیین در
تولید (. 29)ستا ها از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی آنو 

های آزاد در مسیرهای متابولیسمی تحت تاثیر  رادیکال
یابد. تعادل در میزان  عوامل مختلف خارجی افزایش می

های  یستمــــرل ســـا تحت کنتـــه این رادیکال
اکسیدانی سلول مانند کاتاالز و سوپراکسید  آنتی

دیسموتاز، نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای سلولی از 

های آزاد  رسانی سلول دارد. تولید رادیکال جمله پیام
ممکن است تحت تاثیر مصرف الکل افزایش یابد که در 

اکسیدانی، به  های آنتی صورت عدم حضور مکمل
رساند. استالدئید  های بدن آسیب می ها و بافت سلول

محصول متابولیسم الکل در کبد است که در نهایت با 
دیل ـــتات تبــــتولید رادیکال آزاد سوپراکسید به اس

های آزاد حاصل  شود. کلیه نیز تحت تاثیر رادیکال می
های  (. آنتی اکسیدان7گیرد) از مصرف الکل قرار می

ت ارزشمندی هستند که به عنوان مکمل سنتزی ترکیبا
توانند در پیشگیری و  اکسیدانی سلول می سیستم آنتی

از این (. نتایج حاصل 9ها موثر باشند) درمان این آسیب
کال آزاد ـــــتوای رادیـــمطالعه نشان داد که مح

پراکسید هیدروژن بافتی و به دنبال آن فعالیت آنزیم 
های صحرایی تیمار  شدر موSOD اکسیدانی  آنتی

شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل و گروه تیماره 
زایش ـــانول افــــاره برگ+اتــــده با عصـــــش

چند محتوای  شان داد. هرـــن (P<0.05)داری معنی
های مختلف  بافتی در گروه MDAپروتئین کل و 

در  رسد اتانول داری نشان نداد. به نظر می تفاوت معنی
داتیو ـــترس اکسیـــکار رفته، موجب القاء اسه دوز ب

یه در ـــباعث تخریب جدی بافت کل اماشود،  می
گردد.  های صحرایی تیمار شده با اتانول نمی موش

ست و سه ا ها اندامدر بدن ویژه SOD میزان آنزیم 
 Mn-SOD ،Cu/Zn-SODاست: نوع آن خالص شده

وع ـــــ(. نEC-SODی)ــــولــــرون سلــب SODو 
 Cu/Zn-SOD  از دو زیرواحد پروتئینی تشکیل شده

که هر یک دارای یک جایگاه فعال حاوی یک یون 
عنوان ه باشند. یون مس ب مس و یک یون روی می

شود و یون  خدمت گرفته میه جایگاه ردوکس فعال ب
وع ـــت. نـــئین اســــمس مسئول حفظ ساختار پروت

 Cu/Zn-SOD شود.  وفور در سیتوسل یافت می به
در ماتریکس میتوکندریایی حضور دارد  Mn-SODنوع 

در هر زیرواحد است.  Mnو دارای چهار زیرواحد با یک 
های  در کلیه موش SODدر مطالعه حاضر فعالیت 

صحرایی تحت تیمار اتانول افزایش یافت که احتماالً 
 و یا تنظیم Mn-SODمربوط به افزایش بیان ژن 

 باشد. بیش در کلیه می Cu/Zn-SODافزایشی فعالیت 
بیانی این آنزیم منجر به افزایش تبدیل سوپر اکسید به 
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گردد. انباشتگی پراکسید  پراکسید هیدروژن می
دنبال تیمار اتانول در مطالعه ه هیدروژن در کلیه ب

حاضر، ممکن است ناشی از القاء استرس اکسیداتیو و 
مار ـــاصل از الکل باشد. تیتوسعه آسیب کلیوی ح

های صحرایی با عصاره گونه مورد مطالعه باعث  موش
ناشی از های بیوشیمیایی  کاهش برخی از شاخص

شد که نقش حفاظتی عصاره را به عنوان یک استرس 
اکسیدانی در کاهش استرس اکسیداتیو  مکمل آنتی

چند  ناشی از اتانول و تخریب بافت کلیه نشان داد. هر
تار بافتی های بیوشیمیایی ارزیابی شده و ساخ خصشا

های صحرایی تیمار شده با عصاره برگ  کلیه در موش
داری  اختالف معنیگروه کنترل  با (4به تنهایی)گروه 

 است که . نتایج مطالعات قبلی نیز نشان دادهنداشت
مصرف حاد اتانول باعث القاء پراکسیداسیون لیپید و 

های  ها و نیز کاهش فعالیت آنزیم تخریب شدید بافت
اکسیدانی از جمله سوپر اکسید دیسموتاز در کلیه  آنتی
 صرف مزمن اتانول دارای اثراتی خفیفم اماگردد،  می

یمیایی و های بیوش در غشاء و تغییر برخی از شاخص
های  (. از سوی دیگر گزارش8شناختی کلیه است) بافت

کیبات مختلف در متعددی در مورد نقش حفاظتی تر
الکلی و  سمیت کلیوی القاء شده با کادمیوم، مشروبات

ان ـــ(. مطالعات قبلی نش30جنتامایسین وجود دارد)
اند که اتانول باعث افزایش آتروفی و تخریب  داده

های نزدیک به  تلیالی لوله ها و حالت غیر اپی گلومرول
 ایجـــــ(. در این پژوهش نیز نت8شود) قشر کلیه می

ی های صحرای دست آمد و بافت کلیه موشه مشابهی ب
ی و تروف، آتیمار شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل

 های هتلیالی لول ها و حالت غیر اپی تخریب گلومرول
مار تی نزدیک به قشر کلیه را نشان داد. در بافت کلیه

ر غی شده با عصاره برگ به همراه اتانول، کاهش حالت
 یز وجودهای نزدیک به قشر کلیه و ن تلیالی لوله یاپ

افت های طبیعی مشاهده شد که با ساختار ب گلومرول
ی در ا تا کنون مطالعه کلیه گروه کنترل مشابه بود.

بر  G. glabra ونهـــعصاره گ اظتیـــمورد اثر حف
 شناختی در آسیب های بیوشیمیایی و بافت شاخص

تایج است. ن نشدهانول انجام کلیوی القاء شده با ات
لعات شناسی کلیه، نتایج مطا حاصل از مطالعات بافت

هش نتایج پژوبیوشیمیایی را تائید نمود. در مجموع 
دارای  G. glabraعصاره گونه حاضر نشان داد که 

تی فاظسطوح باالیی از ترکیبات فنلی است و پتانسیل ح
رد ل دانواتا خوبی در برابر مسمومیت کلیوی القاء شده با

در  تواند در آینده به عنوان منبعی امیدبخش و می
 راستای تولید دارو جهت جلوگیری یا درمان اغلب

ه ویژه های حاصل از استرس اکسیداتیو و ب بیماری
 های کلیوی مورد توجه قرار گیرد. مسمومیت

 سپاسگزاری

اله ـــایج رســــخشی از نتـــش بــــاین پژوه
ت که با ــــفی اسدبگی اســــی مصطاـــدکتری آق

 ام شدهـــنا انجـــشگاه بوعلی سیــــحمایت مالی دان
 است.
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Abstract 
Introduction: Acute alcohol consumption 

leads to induction of lipid peroxidation in 

renal tissues, but its chronic consumption 

has moderate effects on biochemical and 

histological characteristics of this organ. 

Antioxidants have protective effects against 

ethanol-induced oxidative stress and tissue 

injury. The aim of this study was to assess 

antioxidant activity of Glycyrrhiza glabra 

leaf and stem extracts and the protective 

effect of its leaf extract on ethanol-induced 

nephrotoxicity. 

 

Materials & methods: Total phenol and 

flavonoid contents of leaf and stem extracts 

of G. glabra were measured by Folin 

Ciocalteu and AlCl3 assays, respectively. 

Antioxidant activity of both extracts was 

assessed using 2, 2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) free radical 

scavenging. In addition, protective effect of 

the leaf extract was assessed using 

biochemical and histological analyses of 

renal tissues of male Wistar rats, which 

were divided into four groups including 

group 1 or control (received 1 ml distilled 

water daily), group 2 or ethanol group 

(received 1 ml of 50% ethanol daily), group 

3 or ethanol + leaf extract group (received 1 

ml of 50% ethanol + 500 mg/kg leaf extract 

daily), and group 4 (received 500 mg/kg of 

leaf extract daily). All treatments are 

performed through intragastric 

administration. Biochemical and 

histological analyses were used for the 

evaluation of nephrotoxicity. For 

histological study, the samples were stained 

with Hematoxylin-Eosin and examined by 

light microscopy. Finally, all the data were 

analyzed by SPSS (Ver. 20) and grouped by 

Duncan's Multiple Range Test at P <0.05 

level.  

 

Findings: There was no significant 

difference between total phenol contents of 

the stem and leaf extracts. However, the 

stem extract showed a higher total 

flavonoid content than the leaf extract. 

Also, both the extracts showed higher 

antioxidant activities (86-93%) than that of 

ascorbic acid (71%). Results from 

biochemical analysis indicated a significant 

increase in superoxide dismutase (SOD) 

activity and H2O2 content in the renal 

tissues of ethanol-treated rats in comparison 

with other groups; however, there were no 

significant changes in total protein and 

malondialdehyde (MDA) contents. Results 

from histological examination showed that 

alcohol consumption intensity injured 

kidney tissues, which was effectively 

moderated by the studied extract. 

  

Discussion & Conclusions: Results from 

the present study showed that G. glabra 

extract has biological activity and can be 

used in future as a new natural antioxidant 

in food and drug industries. 

 

Keywords: Glycyrrhiza glabra L., 

Antioxidant activity, Ethanol, 

Nephrotoxicity, Phenol, Rats 
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