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Abstract
Background and purpose: This study was designed to determine the protective effect of flower
and leaf ethyl acetate extract of Viola odorata L. against ethanol induced chronic nephrotoxicity in male
Wistar rats.
Materials and methods: Ethyl acetate extracts of flower and leaf of V. odorata were prepared.
Then, Total phenolic and flavonoid contents of extracts were determined. Animals were randomally
assigned into follwing groups: control (normal saline), ethanol (10 mg/kg, IP), ethanol with oral doses (125,
250, and 500 mg/kg) of flower and leaf ethyl acetate extracts and Vit E (positive control). After 28 days,
animals were anesthetized, kidneys were removed and level of reactive oxygen species (ROS), lipid
peroxidation (LPO), protein carbonyl, and antioxidant content (glutathione) were evaluated. In addition,
histopathological changes as well as total antioxidant capacity (TAC), BUN and Cr in serum were evaluated.
Results: Ethanol promoted significant increase in ROS, LPO, and P.C levels in kidney while it
reduced GSH storage. We found that ethanol treatment led to significant histologic changes and also
elevation of BUN and Cr. Furthermore, TAC decreased in the plasma of ethanol-treated rats. Administration
of both extracts markedly inhibited renal oxidative stress and reduced BUN and Cr levels in the plasma.
Furthoremore, plasma TAC and pathological lesions were improved after treatment with both extracts.
Conclusion: Viola odorata showed protective effects against ethanol-induced nephrotoxicity,
which may be attributed to its antioxidant activity. So, it can be considered effective against oxidative
stress induced by chronic ethanol exposure in kidney tissue.
Keywords: ethanol, Viola odorata, kidney, oxidative stress, toxicity
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چکیده
سابقه و هدف :هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی عصارههای گل و برر
کلاوی ناشی از مواجهه مزمن با اتانول رر موشهای صحرایی نر بور.

گاراه بشه ره معطرر رر برابرر سر ا

مواد و روشها :عصاره اتال استاتی از گل و بر بشه ه معطر تهاه و محتوای تام فشولی و فالونوئادی آن تعاران شرد.
موشهای صحرایی به  9گروه کشترل ،اتانول ( ،01 mg/kgراخل صهاقی) ،اتانول به ه راه روزهرای خروراکی ( 211 ،021و
 )111 mg/kgاز عصاره بر وگل گااه و کشترل مثب (ویتامان  )Eتقسام شدند و بعد از  22روز ررمان ،کلاهها جدا شرد و
فاکتورهای استرس اکساداتاو (شامل گونههای فعال اکساژن ،لاپاد پراکساداساون ،پروتئان کربونال و گلوتراتاون) ،سرطو
سرمی ناتروژن اوره خون ،کراتاشان ،ظرفا تام آنتیاکسادانی پالس ا و ناز آساب پاتولوژیک کلاه ارزیابی شد.
یافتهها :اتانول سبب افزایش ذرات فعال اکساژن ،لاپاد پراکساداساون ،پروتئان کربونال و کاهش گلوتاتاون رر کلاه شرد و
ه چشرران یررایعات پاتولوژیررک رر کلارره وافررزایش سررطو سرررمی ناتررروژن اوره خررون و کررراتاشان و ناررز کرراهش ظرفا ر تررام
آنتیاکسادانی پالس ا م اهده شد.تجویز هر رو عصاره های گل و بر گااه ،استرس اکساداتاو و اخرتالتت باوشرا اایی ناشری
ازاتانول را رر باف کلاه و سرم موشها مهار کرر و سبب بهبور ظرفا تام آنتی اکسادانی و یایعات پاتولوژیک شد.
استنتاج :بشه ه معطر اثرات محافظتی قابل توجهی رر مقابل س ا کلاوی ناشی از اتانول ن ان رار که احت ات به رلارل
خاصا آنتی اکسادانی آن میباشد .بشابراین این گااه میتواند به عشوان یک ررمان موثر رر برابر استرس اکساداتاو ناشی از
ت اس مزمن با اتانول رر باف کلاه رر نظرگرفته شور.
واژه های کلیدی :اتانول ،بشه ه معطر ،کلاه ،استرس اکساداتاو ،س ا

مقدمه
اترانول پرر مصررفترررین مراره رارویری مرورر سررو
استهاره رر جهان اس  .اختالتت ناشی از مصرف الکرل
این مقاله حاصل طر تحقاقاتی ش اره  2012اس

که توسط معاون

به عشروان یرک م رکل مهرم سرالم ع رومی محسرو
میشور .بر طبق گزارشات اپادماولوژیک 1/9 ،ررصد از

تحقاقات و فشاوری ران گاه علوم پزشکی مازندران تامان شده اس .

مولف مسئول :عمران حبیبی -ساری :کالومتر  07جاره خزر آبار ،مجت ع ران کاهی پاامبر اعظم ،ران کده راروسازی
 .0مرکز تحقاقات علوم رارویی ،پژوه کده ه وگلوباشوپاتی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2استاریار ،گروه سم ششاسی و فارماکولوژی ،ران کده راروسازی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3ران جوی رکترای تخصصی سم ششاسی ،ک اته تحقاقات ران جویی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2ران جوی رکترای ع ومی راروسازی ،گروه فارماکوگشوزی ،ران کده راروسازی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1ران اار ،ران کده پزشکی ،مرکز تحقاقات ژنتاک ای شی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1مرکز تحقاقات طب سشتی و مک ل ،پژوه کده اعتاار ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .7استاریار ،گروه فارماکوگشوزی ،ران کده راروسازی ،ران گاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 0392/2/2 :
تاریخ ارجاع جه اصالحات 0397/2/21:
 تاریخ رریاف 0397/2/03 :
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اثرات مهاری عصاره اتیل استاتی بنفشه معطر در برابر
سمیت کلیوی ناشی از مواجهه مزمن بااتانول در موش صحرایی

پژوهشی

فاطمه شکی و همکاران

کررل مررر هررای سررالاانه رر اثررر مصرررف الکررل رخ

شده و اطالعاتی مبشی بر خروام آنتری اکسرادانی نارزاز

که استهاره طروتنی

آمده اس ( .)00،01هدف از این مطالعه

میرهد( .)0مطالعات ن ان راره اس

شدیدی رر توبولهرای کلاره شرور( .)2چشردین مکاناسرم
برای س ا

کلاوی الکل پا شهار شده اس

کره رر ایرن

برران اسررترس اکسرراداتاو ،برره عشرروان یکرری از مهررمترررین

بررسی اثر محافظتی عصراره اتارل اسرتاتی برر
گارراه بشه رره معطررر رر مقابررل س ر ا

و گرل

کلارروی ناشرری از

مواجهه مرزمن برا اترانول رر مروشهرای صرحرایی نرر برا
رویکرر به خاصا

آنتی اکسادانی این گااه بوره اس .

مکاناسمها ششاخته شده اس ( .)3برر هرم خروررن تعرارل
مازان اکسادان ها و رفاع آنتی اکسرادانی بردن اسرترس

مواد و روش ها

اکساداتاو نام رارر( .)2مطالعات ن ان میرهد که مصرف

ج ع آوری و عصاره گاری گااه

اتانول ه رراه برا تولارد مقراریر زیراری راریکرال آزار رر

انرردامهررای هرروایی گارراه ( بررر

و گررل) از مشطقرره

باف های بدن اس  .برای مثال Bulleن ان رار که مصررف

هزارجریررب شهرسررتان نکررا ج ررعآوری شررد و پررا از

مزمن اتانول میتواند با واسطه تولارد راریکرالهرای آزار

ششاسایی توسرط متخصرس ساسرت اتاک گاراهی (رکترر

وایجار زنجاره استرس اکساداتاو سبب اختالل و سر ا

مسررعور آزاربخرر ) و تهارره ن ونرره هربرراریومی بررا کررد

کلاه شرور( .)1اترانول پرا از ورور بره گرررش

 E1-215-111رر واحررد هربرراریوم ران ررکده راروسررازی

رر باف

خون وارر کبد و سایر اندامهای متابولازان شده و رر طی

ساری نگهداری شدند .ن ونهها به مردت  1روز رر سرایه

وقررایع متابولاسررم ،راریکررالهررای آزار زیرراری را تولاررد

نگهداری شدند و سپا با قرارگاری رر رسرتگاه آون برا

میکشد .عالوه بر کبد که محل اصرلی متابولاسرم اترانول

ررجه حرارت  21ررجره سرانتیگررار بره مردت  0ههتره

اس  ،کلاه ناز به رلارل رارا برورن ساسرتم مترابولازان رر

خ ک شدند .رر ابتدا  11گرم از اندام های گااه به طور

معرض آسابهای اکساداتاو ناشی از اتانول اس ( .)1لذا

جداگانه پورر شده و به ک ک یک حالل غار قطبری بره

ساستم رفراع

نام هگزان ع لاات عصارهگاری اولاه به مشظور جداسرازی

استهاره از ترکابات آنتی اکسادان و تقوی

آنتیاکسادانی بدن میتواند از آسابهای کلاروی ناشری

و حذف ترکابات پاگ انی و چربی از پوررهای آسراا

از مصرف الکل جلوگاری ن اید .برای مثرال  Sönmezو

شده،انجام شد .سپا عصاره هگزانی رور ریختره شرد و

ه کارانش م اهده کررندکه مالترونان و ویترامان  Cبره

رر ارامه ،ع لاات عصارهگاری از پوررهای گل و برر

عشوان رو ترکاب آنتیاکسادان ،توانستشد استرس اکساداتاو

گارراه برره طررور مجررزا و برره روش خاسرراندن چشرردباره

وس ا

کلاوی حاصل از اتانول را مهار کششد(.)7

گاراه بشه ره معطرر ) (Viola odorata L.گاراهی از

) (Macerationبره وسرراله  111مالرریلاتررر از حررالل اتاررل
اسرررتات ( 3برررار تکررررار) رر رمرررای اترررا انجرررام شرررد.

خانواره Violaceaeو بومی آساا ،اروپا و آفریقا اس  .از

عصارههای به رس

این گااه به عشوان  Sweet violaنارز نرام بررره مریشرور.

شرایط خال رر رمای  21ررجه سانتیگرار تیلرا شرد و

بر های گااه رارای رنگ سبز تاره و به شرکل قلرب برا

پرا از آن توسررط رسرتگاه فریررز ررایرر برره پرورر کررامال

لبههای رندانه رار وگلهای گاراه نروت تارز و برشهش یرا

خ ررک تبرردیل و رر ظرررف رر بسررته و ررون یخچررال

آبی رنگ هستشد( .)2رر طب سرشتی خروام مختلهری از

نگهداری شدند.

آمده توسط رستگاه چرخران تحر

ج له ید التها  ،آنتی باکتریال و یدتب ،یرد ت رش ،
یدیرقان و کاهش رهشده ف ارخون از آن گزارش شرده
اس ( .)9اخارا مطالعرات مختلهری روی ایرن گاراه انجرام

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تعاان محتوای تام فشل و فالونوئاد گااه بشه ه معطر
محتوی تام فشلاک بر اساس مالیگرم گالاک اسراد
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مدت الکل میتواند سربب نکرروز و تیااررات سراختاری

این گااه به رس

اثرات مهاری عصاره اتيل استاتي بنفشه معطر

به ازای هر گرم از عصاره خ ک گااه و به ک ک روش
اسپکتروفوتومتری و ه رراه برا معررف فرولان سراوکالتاو

موشهای صحرایی نر با محدوره وزنی  211تا 211
گرم رر شرایط استاندارر رمرایی و محاطری برا رسترسری

 0 mg/mlرا بررا  1مالرری لاترمعرررف  01برابررقاررق شررده

مشاسب به آ و غذا و رعای

معرف فولان ساوکالتاو ترکاب ن وره و سپا بره مردت

و تاریکی نگهداری شردند .ت رام مراحرل آزمای رات برا

 01رقاقه رر رمای اتا انکوبه مین ایام .سپا  2مالریلاترر

توجه به رسرتورالع لهرای ثبر شرده رر ک اتره اخرال

از محلول  71 mg/mlبیکربشات سردیم بره آن افرزوره و

ران گاه علوم پزشکی مازندران انجام شرد (کرد اخرال :

این بار به مردت  11رقاقره رر رمرای اترا و رر تراریکی

 .)IR.MAZUMS.REC.95.2164حاوانرررات برررهطرررور

انکوبه میکشام .سپا مازان جذ ن ونهها رر طول موج

تصارفی به  9گروه شش تایی به شر زیرر تقسرامبشردی

شررد( .)02ه چشرران محترروای تررام

شرردند :گررروه اول (کشترررل) نرمررال سررالان و گررروه روم

فالونوئارردی بررا ک ررک روش اسررپکتروفوتومتری و برره

اتررانول بررا روز  01mg/kgبرره صررورت راخررل صررهاقی

وساله آلوماشاوم کلرید تعاان شد .از استاندارر کوئرستان

رریاف

کررند .به گرروههرای سروم ترا پرشجم عرالوه برر

با غلظ های مختلف ( 011 ،11 ،21 ،02/1و )211 μg/ml

اتانول راخل صهاقی با روز  ،01 mg/kgبره ترتارب ،021

به مشظور رسم مشحشی کالابراسراون اسرتهاره شرد .بره نرام

 211و  111 mg/kgاز عصاره گل گاراه بشه ره معطرر بره

 ،0 mg/mlبره ترتارب 0/1

صورت خوراکی راره شد.گروه های ش م تا ه رتم نارز

مالیلاتر اتانول  91ررصد 1/0 ،مالی لاتر محلرول آلوماشاروم

اتانول  01mg/kgراخرل صرهاقی بره ه رراه  211 ،021و

 711نررانومتر قرائرر

مالیلاتر از عصراره برا غلظر

کلرید  01ررصد و  1/0پتاسام استات  0موتر و رر نهای

 111 mg/kgاز عصاره بر

ساکل  02ساعته روششایی

گااه بش ه معطر بره صرورت

 2/2مالیلاترر آ مقطرر مریافرزایام و بعرد از  31رقاقره

خوراکی رریاف

انکوباساون رر رمای اتا  ،مازان جذ ن ونهها رر طرول

اتانول به ه رراه  21mg/kgویترامان( Eبره عشروان کشتررل

شد .محتوای فالونوئادی بر اسراس

مثب ) به صورت خوراکی راره شرد .ایرن پروتوکرل بره

مالیگرم کوئرستان به ازای هر گرم عصاره خ ک گااه

و پا از آن حاروان هرا

موج  201 nmقرائ

باان شد( .)02ارزیابی فعالا

جرارو کششردگی راریکرال

 DPPHتوسط عصارههای اتال استاتی بر

کررنرد .بره گرروه نهرم نارز 01mg/kg

مدت  22روز متوالی ارامه یاف
باهوش و باف

کلاه آنها جدا شد .بعرد از ه وژناسراون

و گل گاراه

باف ها  ،فاکتورهای پروتئان کربونال ،مالون ری آلدهارد،

بشه ررره معطرررر از راریکرررال 0( DPPHو -0ری فشارررل 2

گلوتاتاون و گونههای فعال اکساژن) (ROSارزیابی شد.

پاکریل هادرازیل) جه ارزیابی فعالا جارو کششردگی

ه چشان بررسی پاتولوژیک باف

ارزیابی

عصارههای گااه استهاره شد .رر ابتدا غلظ های مختلهی از

مازان آساب بافتی انجام شد .ن ونههای خون نارز جهر

کلاه ناز جه

)011μM

اندازهگارری مارزان کرراتاشان()Crو ناترروژن اوره خرون

رقاق شردند و پرا از نگهرداری بره مردت  01رقاقره رر

( )BUNو ناز ظرفا

ترام آنتریاکسرادانی سررم از قلرب

رمای اتا  ،مازان جذ آنها رر طول مروج  107نرانومتر

موشهای صحرایی ج عآوری شد.

عصارهها رر محلول متانولی ( DPPHبا غلظ

ثب

شد .فرایشد فو  3برار تکررار شرد .رر ایرن روش از

ویتامان Cو نارز بوتارل هادروکسری آنارزول ) (BHAبره

اندازه گاری غلظ پروتئان

غلظتی از ن ونهها

محتوی پرروتئان رر بافر

عشوان استاندارر استهاره شد .رر نهای
که برای جارو

کررن  11ررصد راریکالهرای DPPH

مورر نااز بور ،به عشوان  IC50گزارش شد(.)03

4

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

کلاره برا روش برارفرورر

تعاان شد .از آلبرومان سررم گراوی بره عشروان اسرتاندارر
استهاره شد .ن ونههای ه وژنه برا کوماسری بلرو ترکارب
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تعاان شد .ابتدا  0مالی لاتر از محلرول عصراره برا غلظر

طراحی مطالعه

پژوهشی

فاطمه شکی و همکاران

رسررتگاه اسررپکتروفوتومتر رر طررول مرروج  191نررانومتر

اساد ) 21 (TCAررصد وزنی حج ی ریخته و بره مردت

اندازهگاری شد .سپا مارزان پرروتئانهرای ن ونرههرا بره

 01رقاقرره رر رمررای  2ررجرره قرررار راریررم تررا اسررتخراج

مازان 0مالیگررم پرروتئان رر هرر مالریلاترر بررای سرایر

صورت گارر .سپا رسو حاصله را با  111ماکرولاترر

آزمای ات تشظام شد(.)02

ازری ناترو فشال هاردرازین )1/2 (DNPHررصرد و 111

شررد و پررا از گذش ر

اندازه گاری مازان ذرات فعال اکساژن با فلوری تری
انرردازه گاررری سررطو ROSبررا اسررتهاره از معرررف
ریکلرو فلورسئان ری استات) (DCFH-DAانجام شرد.
به طور خالصه معرف مذکور با غلظ

نهایی  01 μMبه

ن ونهها افزوره و به مردت  01رقاقره انکوبره شرد .مارزان
راریکالهای آزار تولاد شده با ک ک رستگاه فلروری تر
 Shimadzu RF5000Uررطول موج تحریکری 221nm
و ن ری  121nmاندازه گاری شد(.)01

ماکرولاتر از  2 HCLنرمرال بررای گرروه کشتررل مواجره
کرریم .سپا ن ونه ها را به مدت یک ساع

رر رمرای

اتا قرار راره و هر 1رقاقه ورتکا ن روریم .رر مرحلره
بعد با افزورن  11ماکرولاتر از 21 TCAررصد پروتئانها
رسو کررند .ماکروتاو ها پا از سرانتریهاوژ 3 ،برار
با  0111μʟاز مخلوط اتانول-اتارل اسرتات شست رو راره
شرردند .ررنهای ر

محتویررات ماکروتاررو هررا را رر 211

ماکرولاتر محلول  1موتر گواناردین هادروکلرایرد حرل
کرره و مازان پرروتئان کربونارلهرا را برا قرائر

اندازه گاری مازان لاپاد پراکساداساون

جرذ

آنها رر طول موج  311 nmمحاسبه ن وریم(.)07

انرردازهگاررری ماررزان مررالون ری آلدهاررد ()MDA
برره عشرروان مررارکر لاپاررد پراکساداسرراون توسررط روش

اندازه گاری محتوای گلوتاتاون

تاوبارباتوریک اساد انجام شد .بدین ترتاب که 1/21 ml

محتوای گلوتاتاون بره ک رک معررف ریتاروناتررو

سررولهوریک اسرراد  1/11مرروتر برره  1/2 mlاز ن ونررههررا

بشزوئاررک اسرراد ) (DTNBانرردازهگاررری شررد .شرردت

افزوره شد ،سپا  1/3 mlتاوبارباتوریک اساد  2ررصرد

رنررگ تولاررد شررده توسررط رسررتگاه اسررپکتروفوتومتری

به مج وعه فو ایافه شد و ه ه ماکروتاو ها به مدت

) )UV1601 PC, ShimaDzu, Japanرر طررول مرروج

 31رقاقه رر بن ماری گرم انکوبه شد .سپا تاو هرا رر

 202nmارزیابی و مازان گلوتاتاون برر حسرب نرانوموتر

ظرف یخ قرار راره و سرر شدند .رر مرحلره بعرد1/2 ml

گزارش شد(.)02

-nبوتررانول برره هرکرردام از ماکروتاررو هررا افررزوریم.
سررپا ع لاررات سررانتریهاوژ رر  3111rpmو برره مرردت
 01رقاقه انجام شد و مازان  MDAت رکال شرده رر هرر
یرررک از ماکروتارررو هرررا بررره وسررراله قرائررر

جرررذ

ارزیابی ظرفا تام آنتی اکسادانی رر سرم
بدین مشظرور مقردار  200 µlاز ن ونرههرای سررم برا
 3 mlاز واکش رررگر ( TPTZترررری فشارررل ترررری آزیرررن)

سرروپرناتان هررا رر طررول مرروج  132nmتوسررط رسررتگاه

مخلوط و ورتکا شد .سپا ن ونهها و بالنک رر رمای

اتیررزا )(Tecan, Rainbow Thermo, and Austria

 37ررجه سانتیگررار بره مردت  31رقاقره انکوبره شرد و

اندازهگاری شد(.)01

مازان جذ آن ها با ک ک رسرتگاه اسرپکتروفوتومتری
 UVرر طول موج  193نانومتر قرائ

اندازه گاری پروتئان کربونال
تعاان مقدار پروتئانکربونال بهروش اسپکتروفوتومتری
انجررام شررد .برره طررور خالص ره  211ماکرولاتررر از باف ر

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شد .از غلظ هرای

مختلررف  FeSO4برره عشرروان اسررتاندارر اسررتهاره شررد و
نترای برر اسراس ماکرومروتر  Fe2+رر هرر لاترر محلرول
گزارش شد(.)09
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 01رقاقرره جررذ آنهررا توسررط

ه وژن شده کلاه را راخرل  111μʟاز ترریکلرواسرتاک

اثرات مهاری عصاره اتيل استاتي بنفشه معطر

اندازهگاری مازان BUNو Crررخون موشهای صحرایی

محسو مری شرور.طبق نترای ن رورار شر اره  0تزریرق

مارزان  BUNو  Crخرون برا ک رک کار تجراری

اترانول سربب القرای گونرره هرای فعرال اکسراژن رر کلارره
موشهای صحرایی شد .هر رو عصاره بر

بشه ه معطر مازان ت کال گونه های فعرال اکسراژن را رر

بررسی هاستوپاتولوژیک باف کلاه
کلاه رر فرمالان  01ررصرد فراکا

ن ونههای باف

شده ،رر الکرل رهاردره شرد و رر پرارافان قرارگرفر

و

مقایسرره بررا گررروه رریافر

کششررده اتررانول برره طررور قابررل

توجهی مهار کرر (.)P <1/11

پا از رنگآمازی توسط رنگ ه اتوکسالن و ائوزین،

جدول شماره  :1ارزیرابی فعالار

اسالیدها با ک ک ماکروسکپ نوری روی شدند.

 DPPHتوسط عصاره های اتال استاتی بر

آنالاز آماری
شده و ه ه آنالازهرای آمراری توسرط نررمافرزار آمراری

و گل بشه ه معطر

عصاره ها و استانداررها

)IC50 (µg/ml

بشه ه معطر

273.4 ± 5.8

عصاره گل بشه ه معطر

231.4 ± 7.2

عصاره بر

نتای برحسب ماراانگان  ±انحرراف معارار گرزارش

جرارو کششردگی راریکرال آزار

Cویتامان

5.04 ± 0.02

بوتال هادروکسی آنازول

53.82 ± 3.2

مازان مهارکششدگی  11ررصرد از راریکرال هرای آزار ) (IC50بره صرورت

 SPSSمدل  02انجام شرد .از تسر هرای آمراری آنروای

 Mean±SDگزارش شده اس  .ویتامان Cو بوتال هادروکسی آنارزول بره

یکطرفه با پس تس  Tukeyاستهاره شد حدور معشیراری

عشوان استاندارر هستشد.

 p <1/11رر نظر گرفته شد.

یافته ها
محترروای تررام فشررل و فالونوئاررد و ماررزان فعالارر
جررررارو کششرررردگی راریکررررال آزار  DPPHتوسررررط
عصارههای اتال استاتی گل و بر

گااه بشه ه معطر

محتوای تام فشلاک عصاره اتال استاتی بر

و گرل

بشه ررره معطرررر بررره ترتارررب  11/2 ± 1/9و 23/2 ± 1/2
مالرریگرررم معررارل گالاررک اسرراد رر یررک گرررم عصرراره
خ ررک بررر
عصارههای بر

و گررل گارراه و محترروای تررام فالونوئارردی
و گل گااه ناز به ترتارب 20/2 ± 2/0و

 13/1 ± 3/9مالیگررم معرارل کوئرسرتان رر یرک گررم
عصاره خ ک برر

و گرل گاراه تعاران شرد .ه چشران

نتررای ماررزان  IC50عصرراره هررا جهر

ارزیررابی خاصررا

جارو کششدگی راریکرال  DPPHرر جردول شر اره 0
گزارش شد.

اثر عصاره های اتال استاتی گل و بر

بشه ره معطرر برر

تولاد  ROSیکی از ن رانه هرای اسرترس اکسراداتاو

6

گااه بشه ه معطر بر مازان  ROSتولاد شده توسط اترانول) (EtOHرر
باف

کلاه .نتای به صورت  Mean ± SDگزارش شده اس .

*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110
 :#ن ان رهشده اختالف معشیرار با گروه اتانول اس

:##ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس

(.)P <1/11
(.)P <1/10

:###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110
ویتامان ای ) : )Vit Eبه عشوان کشترل مثب

رر نظر گرفته شد.

اثر عصاره های اتال استاتی گرل و برر

ت کال گونه های فعال اکساژن رر کلاه موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نمودار شماره  :1تاثار عصاره های اتال استاتی گل) (FEو بر

)(LE

بشه ره معطربرر

پراکساداساون لاپادی رر کلاه موش صحرایی
مازان پراکساداساون لاپادی با بررسی مارزان تولارد
مالون ریآلدهاد ( )MDAکه یکی از محصوتت نهایی
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شرک

پارس آزمون اندازهگاری شد.

و گل گاراه

پژوهشی

فاطمه شکی و همکاران

اثر عصراره هرای اتارل اسرتاتی گرل و برر

فرایشد اکساداساون لاپادها محسرو مریشرور ،صرورت
گرفرر  .ه ررانطورکرره رر ن ررورار شرر اره  2م رراهده

معطربر غلظ گلوتاتاون رر کلاه موش صحرایی

کلاه موشهرای رریافر

گلوتررراتاون بررره عشررروان مهرررمتررررین سرررد رفررراعی

کششده اترانول برهطرور معشریراری افرزایش یافر  .نترای

آنترریاکسررادانی برردن ،نقررش قابررل مالحظررهای رر برابررر

ن ان رار که رر گروههای رریافر
گل و بر

بشه ه معطر نسب

کششرده عصرارههرای

به گرروه رریافر

کششرده

اتانول ،مازان تولاد  MDAبهطرورمعشیراری ()P <1/11
کاهش یاف .

آسابهای اکساداتاو وارره به باف ها رارر .نترای ن ران
رارکه اترانول سربب تخلاره سرطو گلوتراتاون رر بافر
کلاه مروشهرای صرحرایی شرده اسر  .از سرویی ریگرر
تجویز عصارههای بر

بره

و گل بشه ره معطرر توانسر

طررور معشرریراری از کرراهش گلوترراتاون رر ایررن بافرر
کشد (ن ورار ش اره.)2

م انع

اثر عصاره های اتال استاتی گرل و برر

بشه ره معطربرر

ظرفا تام آنتی اکسادانی رر سرم موش صحرایی
راره های ن ورار ش اره  1ن ان رار که ظرفار
آنتی اکسادانی رر سرم موش های رریاف

ترام

کششده اترانول

رر مقایسه با گروه کشتررل یره طرور معشری راری کراهش
یاف  .ررحالی که هرر رو عصراره بشه ره معطرر بره طرور
معشیراری سبب افزایش رر ظرفا
نمودار شماره :2

تاثار عصارههای اتال استاتی گل) (FEو بر

)(LE

تام آنتری اکسرادانی

سرمی موشها شد (.)P <1/11

گااه بشه ه معطر بر مازان لاپاد پراکساداساون القا شده توسط اتانول
)(EtOHرر باف کلاه.نتای به صورت Mean ± SDگزارش شده اس .
*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110
 :##ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس

(.)P <1/10

 :###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110
ویتامان ای ) : )Vit Eبه عشوان کشترل مثب

رر نظر گرفته شد.

بشه ره معطربرر

اثر عصاره های اتال استاتی گرل و برر
پروتئان کربونال رر کلاه موش صحرایی

طبق ن ورار ش اره  3مازان پروتئان کربونال عشروان
مارکر مهم آساب اکسراداتاو پرروتئانهرا بره طرور قابرل
توجهی ( )P <1/110پا از تجویزاتانول افزایش یافر .
رر حالی که تجویز ه زمان عصارههای بر

و گل گااه

نمودار شماره  :3تاثار عصاره های اتال استاتی گل) (FEو بر

)(LE

گااه بشه

ه معطر بر اکساداساون گلوتاتاون ناشری ازاترانول )(EtOH

رر باف

کلاه  .نتای به صورت Mean ± SDگزارش شده اس .

بشه ه معطر به ه راه اتانول سبب کراهش معشریراری رر

*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110

کلاره مروشهرای

 :###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110

تولاد مازان پروتئان کربونال رر بافر
صحرایی شد (.)P <1/11

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ویتامان ای ) : )Vit Eبه عشوان کشترل مثب

رر نظر گرفته شد.
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میشور ،مازان  MDAرر باف

بشه ره

اثرات مهاری عصاره اتيل استاتي بنفشه معطر

اثر عصاره های اتال استاتی گل و بر

بشه ره معطرر برر

مازان اوره و کراتاشان رر خون موش صحرایی
ن ررانه مهررم آسرراب کلارروی ،پررا از تزریررق اتررانول
به گرروه کشتررل افرزایش

به طور قابل مالحظه ای نسب
یاف

(جدول شر اره .)2رر مقابرل ،عصرارههرای گرل و

بر

بشه ره معطرر سربب کراهش معشریراری رر مارزان

 BUNو  Crنسررب

برره گررروه رریافرر

کششررده اتررانول

شد (.)P <1/11
نمودار شماره  :4تاثار عصاره های اتال استاتی گل) (FEو بر

)(LE

گااه بشه ه معطر بر مازان پروتئان کربونال تولاد شده توسط اترانول
) (EtOHرر باف کلاه .نتای بهصورت  Mean±SDگزارش شده اس .
*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110
 :#ن ان رهشده اختالف معشیرار با گروه اتانول اس

(.)P <1/11

 :###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110
ویتامان ای ) : )Vit Eبه عشوان کشترل مثب

رر نظر گرفته شد.

جدول شماره  :2تاثار عصاره های بر

و گل بشه ه معطر بر مارزان

 BUNو  Crتولاد شده توسط اتانول رر سرم
ناتروژن اوره خون)(mg/dl

کراتاشان)(mg/dl

انحراف معاار  ±ماانگان

انحراف معاار  ±ماانگان

کشترل

20 ± 2/7

1/7 ± 1/111

اتانول

*** 11 ± 2/1

0/27 ± 1/13 ###

اتانول  +عصاره گل )(125mg/kg

21 ± 3 ###

0/22 ± 1/171 ##

اتانول  +عصاره گل)(250mg/kg

20 ± 2/0 ###

0/021 ± 1/13 ###

اتانول  +عصاره گل)(500mg/kg

31 ± 2 ###

0/13 ± 1/12 ###

گروه ها

اتانول  +عصاره بر )(125mg/kg

10 ± 0/9

0/31 ± 1/121

اتانول  +عصاره بر )(250mg/kg

21 ± 3 ###

0/07 ± 1/13 ###

اتانول  +عصاره بر )(500mg/kg

21 ± 0/2 ###

0/17 ± 1/12 ###

ویتامان ای

31 ± 2/2 ###

1/27 ± 1/13 ###

*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110
 :##ن ان رهشده اختالف معشیرار با گروه اتانول اس

(.)P <1/10

 :###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110

اثر عصاره های اتال استاتی گل و بر

بشه ره معطرر برر

شاخس های هاستوپاتولوژیک باف کلاه موش صحرایی
طبررررق م رررراهدات تصررررویر شرررر اره  ،0ارزیررررابی
ماکروسکوپی بافر

کلاره بارانگر مورفولروژی طباعری و

آرایش مشظم سلولهرای کلاروی رر گرروه کشتررل برور.
نمودار شماره  :5تاثار عصاره های اتال استاتی گل) (FEو بر
گااه بشه ه معطر بر مارزان ظرفار

)(LE

ترام آنتری اکسرادانی رر پالسر ا.

نتای به صورت  Mean ± SDگزارش شده اس .
*** :ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه کشترل اس (.)P <1/110
:##ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس

(.)P <1/10

:###ن ان رهشده اختالف معشی رار با گروه اتانول اس (.)P <1/110
ویتامان ای ) : )Vit Eبه عشوان کشترل مثب

1

رر نظر گرفته شد.
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ررگررروه رریافرر کششررده اتررانول ،اتسرراع و رژنراسرراون
توبررولی ،آتروفرری اپاتلارروم و ناررز نکررروز رر سررلولهررای
کلاوی م اهده شد .پا از تجویز عصرارههرای برر

و

گل بشه ه معطر ،آسابهای پاتولوژیک مذکور به طرور
قابل توجهی بهبور یاف

و تشها رژنراسراون و ارم خهاهری

رر توبولها م اهده شد.
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افرررزایش مارررزان  BUNوCrرر سررررم بررره عشررروان رو

پژوهشی

فاطمه شکی و همکاران

اتانول رر باف

س ا

کلاه اس ( .)23رر مطالعره مرا اثرر

تجویز مزمن اترانول برر روی مارکرهرای اصرلی اسرترس
کربونال و ناز سطح گلوتاتاون رر باف
ظرفا

کلاه و ه چشران

تام آنتی اکسادانی رر سرم بررسی شرد .بره طرور

کلی رارههای مطالعه مرا ن ران رار کره اترانول مریتوانرد
سبب القای استرس اکساداتاو رر باف

کلاره مروشهرای

صررحرایی شررور .ه چشرران آسرراب پرراتولوژی و افررزایش
تصویر شماره  :1ارزیابی هاستوپاتولوژیک اثر عصاره های اتال اسرتاتی
بر

و گل بشه ه معطر بر آساب کلاوی القا شده توسط اتانول

 (aگروه کشترل(b ،گروه رریاف کششده اتانول(c ،گروه رریاف کششده
اتررانول برره ه ررراه عصرراره بررر

بشه رره معطررر)(d ،(500mg/kgگررروه
ه معطر ).(500mg/kg

رریاف کششده اتانول به ه راه عصاره گل بشه

سرررمی  BUNو  Crتائاررد کششررده ارتبرراط برران اسررترس
اکساداتاو و آساب کلاوی مریباشرد .محققران قبلری نارز
آساب اکساداتاو ناشی از اتانول را گزارش کرره بورنرد
برای مثال  Hebbaniو ه کارانش ن ان رارند که تجویز

رنگآمازی با رنگ ه اتوکسالن-ائوزین صورتگرفته اس  .تصاویر

خوراکی اتانول سبب سطو  MDAو کاهش رو آنرزیم

با بزرگش ایی 21 Xتهاه شده اس  .فلش آبی رنگ ن ان رهشده اتسراع

آنترری اکسررادانی مهررم برردن (گلوترراتاون و سوپراکسرراد

کپسول بومن اس  .فلش سااه رنگ باانگر آتروفی گلومروتر اس

ریس وتاز) رر کلاره مروشهرای صرحرایی شرد .بشرابراین
میتوان استشباط کرر که استهاره از ترکابات آنتیاکسادان،

بحث

میتواند رر جلروگاری از آسرابهرای اکسراداتاو الکرل

مصرررف حررار و مررزمن الکررل مرریتوانررد اسررترس

مرروثر باشررد( .)22امررروزه اسررتهاره از گااهرران رارویرری رر

های مختلف از ج له کبرد ،کلاره،

پا گاری و ررمران با راریهرا و اخرتالتت مختلرف ،از

پانکراس و ساستم عصربی القرا کشرد( .)21اترانول رر طری

اه ا

باتیی برخوررار اس  .ه انطورکه رر مطالعات

متابولاسررم ابترردا توسررط آنررزیم الکررل رهارردروژناز برره

قبلی ن ان راره شده اس  ،گااهرانی کره رارای خاصرا

اکساداتاو را رر باف

استالدهاد تبردیل شرده و رر مرحلره بعرد رر اثرر فعالار

آنتیاکسادانی میباششد ،میتوانشد س ا

آلدهاد رهاردروژناز بره اسرتات تجزیره مریشرور .آنرزیم

را کاهش رهشد .برای مثال تجویز زنجبال توانس

گررزانتان اکسررادورروکتاز کرره مهررم ترررین مشبررع تولاررد
راریکال سوپراکساد رر بردن اسر

رر طری ایرن فرایشرد

تولاد می شور .عرالوه برر ایرن ،اترانول مریتوانرد توسرط
ساتوکروم  P450به استالدهاد تبدیل شده که رر این بران،

گلوتاتاون را رر بافر

ناشی از اتانول
ذخایر

کلاره مروشهرای مواجره شرده برا

اتانول احاا کرره و ه چشران لاپارد پراکساداسراون را رر
این باف

کاهش رهد(.)21

بشه ه معطر ) (Viola odorata. Lگااهی اسر

کره

گونههای فعال اکسراژن زیراری تولارد مریشرور(.)22،20

اخارا به رلال خوام آنتیاکسادانی گزارش شده از آن،

اگرچه کبد به عشوان محل اصلی متابولاسم موار مختلرف

مورر توجه محققان قرار گرفتره اسر  .ایرن گاراه رارای

که کلاه نارز

خرروام ررمررانی متعرردری از ج لرره خرروام یررد تررب،

برره رلاررل رارا بررورن مقرراریر قابررل ترروجهی آنررزیم هررای

آنتیباکتریال  ،ید ررری ،ید سرفه و برون ا  ،ملران،

متابولازان ،نقش مه ری رر متابولاسرم زنوباوتارکهرا رر

آرام بخش میباشد( .)2اخارا گزارشاتی مبشری برر اثررات

بدن رارر( .)7طبق گزارشات ،استرس اکساداتاو و س ا

ید التها و ید تومرور نارز از ایرن گاراه حاصرل شرده

ناشی از راریکالهای آزار اولران و مهرمتررین مکاناسرم

اس ( .)21آنالازهای مختلف رر باره اجزای موثره بشه ره

ششاخته میشور اما مطالعات ن ان راره اس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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اکساداتاو از ج له  ،ROSلاپاد پراکساداساون ،پرروتئان

اثرات مهاری عصاره اتيل استاتي بنفشه معطر

باتیی از ترکابات فشولی و فالونویادی اس  .انردامهرای

عصارههای بر

و گل بشه ه معطر توانس از تخلاه ذخایر

هوایی این گااه حاوی ترکابات موثره مختلهری از ج لره

گلوتاتاون توسط اتانول رر باف

گلاکوزیررد ،سرراپونان،تانن ،متاررل سالاسرراالت مرریباشررد.
ه چشان گل و بر

کلاه م انع

کشد.

یکرری ریگررر از اجررزای سررلولی کرره تحرر

ترراثار

و ناز ساقه و رانههرای گاراه حراوی

آسابهای اکساداتاو قرار میگارند ،پروتئانهرا هسرتشد.

آلکالویادهای ساکلوتاید (ازج له ویولان) مریباشرد(.)21،2

راریکالهای آزار قاررند با ح له به پرروتئانهرا آنهرا را

عالوه بر این ،اثرات محافظتی آنتیاکسرادانی ایرن گاراه

اکساد ن وره و ساختار طباعری آنهرا را تخریرب ن ایشرد.

ررشرایط پاتولوژیکی که استرس اکساداتاو رر آن نقش

این فرایشد مشجر به تولاد ترکاباتی به نام پروتئان کربونال

رارر ناز م اهده شده اس ( .)27،09بررای مثرال گرزارش

میشور که به طور متداول به عشوان یکری از مارکرهرای

که بشه ه معطرر مریتوانرد اسرترس اکسراداتاو

مهم ارزیابی آسابهای آکساداتاو وارره بره پرروتئانهرا

ناشرری از تتراکلریرردکربن را رر باف ر هررای کلارره و کبررد

مورر مطالعه قرار میگارر( .)30رر مطالعه ما ،مازان تولاد

موشهای صحرایی مهار کشد که این اثررات بره حررور

کره

شده اس

پروتئان کربونال به رنبال تزریق اتانول افزایش یاف

ترکابررات فشلرری و فالونوئارردی ایررن گارراه نسررب راره

البته عصارههای بر

شررده اسرر ( .)27مطالعررات فراوانرری اثرررات محررافظتی

چ گاری رر این مرارکر شرد و توانسر

و آنترریاکسررادانی ترکابررات فشلاررک و فالونوئارردی را

پروتئانها توسط اتانول را مهار کشد.

رر مقابل آسرابهرای ناشری از راریکرالهرای آزار باران

و گل بشه ه معطرر سربب کراهش
اکساداسراون

ارزیابی ظرفا تام آنتیاکسادانی یک روش مشاسرب

کررهاند( .)29،22لرذا گااهرانی کره رارای ایرن ترکابرات

جه

مرروثره رر سرراختار خررور هسررتشد رارای پتانسررال بررالقوه

رر سرم اس ( .)32اساس این روش ،بر پایه توانایی یرک

مقابله با آسرابهرای اکسراداتاو ناشری از راریکرالهرای

ترکاب آنتیاکسادان رر احاای ک پلکا  TPTZ-Fe3+بره

آزار میباششد.

ک پلکا آبی رنگ TPTZ-Fe2+بشا نهاره شده اسر (.)33

پراکساداساون لاپادی به عشوان یکری از مارکرهرای

بررسی فعالا

آنتی اکسادانی ترکابرات مختلرف

رر واقع ترکابات آنتیاکسرادان سربب افرزایش ظرفار

برجسته استرس اکسراداتاو محسرو مریشرور .یکری از

تام آنتری اکسرادانی رر سررم مریشروند .رر ایرن مطالعره

محصوتت قابل ششاسایی فرایشد اکساداسراون اسرادهای

بهکارگاری هر رو عصاره مشجر بره افرزایش ایرن فراکتور

چر  ،مالون ری آلدئاد ) (MDAاس  .از سویی ریگر،

رر ن ونه های سرم شد.

باف

افررزایش رر سررطو پالسرر ایی  BUNو Crیکرری

کلاه به رلال رارا بورن مقاریر زیراری اسراد چرر

غاررر اشررباع رر سرراختار غ ررای خررور ،بسرراار مسررتعد برره

ریگر از ن انه های اختالل ع لکررر کلاره رر مواجهره برا

اکساداساون توسط راریکالهای آزار اس ( .)31مطالعره

می شور(.)32

ما ن ان رار که تجویز عصراره هرای برر
معطر توانس
اتررانول رر بافرر

و گرل بشه ره

پراکساداساون لاپادی ایجرار شرده توسرط
کلارره را مهررار کشررد .عررالوه بررر ایررن،

ترکابات و موار شا اایی مختلف محسو

محققان قبلی ن ان رارند که مواجهه با اترانول مری توانرد
سرربب افررزایش سرررمی ایررن رو مررارکر و القررای س ر ا
کلاوی شور( .)1تجویز عصاره های برر

و گرل بشه ره

راریکالهای آزار می توانشد با واکرشش مسرتقام برا آنتری

معطر توانس سبب کاهش  BUNو  Crرر سررم و آسراب

اکسررادانهررای انرردوژن ،سرربب تسررریع رر فرایشرردهای

کلاوی ناشی از اتانول شرور .بره مشظرور بررسری براشترر

اکساداتاو شوند .یکی از آنتی اکسرادانهرایی کره نقرش

آساب بافتی ناشی از اتانول ،ارزیابی پاتولوژیرک نارز رر

مه ی رر فرایشردهای سرم زرایری راریکرالهرای آزار رر

هاسررتوپاتولوژیک

51
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معطر ن ان رار که عصاره گااه بشه ه معطر حاوی ررصد

بدن رارر ،گلوتاتاون اسر ( .)1رر مطالعره مرا اسرتهاره از

پژوهشی

فاطمه شکی و همکاران

کلارره رر مطالعررات

از حد راریکال های آزار را می توان مهم ترین مکاناسم

ایجررار شررده توسررط اتررانول رر بافر

گذشته به خوبی ن ان راره شده اسر ( .)7رر مطالعره مرا

کلاوی ناشی از مصرف مزمن اتانول رانس  .طبق

تجویز عصاره بر

یایعات پاتولوژیرک ایجرار شرده توسرط اترانول شرامل
اتساع و رژنراسراون توبرولی،آتروفی اپریتلاروم ،نکرروز
سلولهای کلاوی رر باف

کلاه شد .ایرن م راهدات نارز

نتای مطالعه ما تجویز صارههای اتال استاتی بر
بشه ه معطر توانس
را رر باف

و گل

به طور معشیراری استرس اکساداتاو

کلاه موشهای صحرایی مهار ن اید .با توجره
آمده  ،اثرات محافظتی م اهده شرده را

به نتای به رس

آنتریاکسرادانی ایرن گاراه مررتبط

میتواند گواه اثرات مهاد ایرن گاراه رر تخهارف سر ا

میتروان بره خاصرا

کلاوی ناشی از اتانول محسو شور.

رانس  .لذا می توان از این گاراه پرا از بهررهبررراری و

عصاره گل گااه بشه ه معطرر رر مقایسره برا عصراره

طی کررن مراحل آزمای ات بالاشی به عشوان یک ررمران

این گااه اثرات آنتیاکسادانی براش ترری از خرور

مک ل رر مواجهه با آساب های برافتی ناشری از مواجهره

بر

ن ان راره اس  .ه انطور که رر بخش نتای ذکرر شرد،
محتوای تام فشرولی و فالونوئاردی رر قسر
باش تر از بر

گرل گاراه

آن اس  .لذا اثرات بارزتر م اهده شرده

از گرل بشه ره معطرر را مریتروان بره محتروی براتتر ایرن
ترکابات فشلی و فالونوئادی نسب

مزمن با اتانول استهاره ن ور.

سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایان نامه رکتررای ع رومی راروسرازی
مربوط به آقای پدرام الهی بوره و مشابع مرالی آن توسرط

رار.

رر پایان می توان نتاجه گاری کررر که تولارد بارش

ران گاه علوم پزشکی مازندران تامان شده اس .
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