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Abstract
Background and purpose: Medicinal plants have always been of great interest due to their
natural and effective chemical components. Cardamom is one of these plants with many health benefits.
In this study, hydro-alcoholic extract of cardamom fruit and its effect on serum levels of liver enzymes
was investigated in male Wistar rats injected with lead acetate.
Materials and methods: In this study, 36 male Wistar rats weighing 220-250 g were randomly
divided into 6 groups including a control, an experimental, treatment I, II, III groups and a positive
control group. Treatment and experimental groups received lead acetate (500ppm) for four weeks. Then,
the experimental group was given the cardamom extract for one week. Afterwards, direct blood was taken
from hearts for measuring alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and gammaglutamyl transferase (GGT). Samples of liver tissue were removed for histological studies. Data analysis
was done applying ANOVA.
Results: The study showed that lead acetate increased the ALT, AST and GGT levels in liver that
had destructive effects. But, the cardamom extract significantly decreased the ALT, AST and GGT level
(P>0.001) which in turn had a remediable effect.
Conclusion: The study showed that hydro-alcoholic extract of cardamom has antioxidant and
flavonoid components which protect liver against destructive increase of liver enzymes due to poisoning
effects of lead acetate.
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چكیده
سابقه و هدف :گیاهان دارویی در طب سنتی از دیرباز بهدلیل داشتن ترکیبات شیمیایی طبیعی و موثر مورد توجه بوده
است .هل یکی از گیاهان دارویی با کاربرد زیاد میباشد .در این پژوهش بهبررسی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز بر
میزان ترشح آنزیمهای کبدی در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار القا شده با استات سرب پرداخته شد.
مواد و روشها :در این بررسی  ۶۳سر موش صحرایی نر در محدوده وزنی  ۲۲۲تا  ۲5۲گرم تهیهه و بهه شهش گهروه
کنترل ،شاهد ،تیمار ۲،۱و ۶و کنترل مثبت بطور تصادفی تقسیم شدند .موشهای گروهههای شهاهد و تیمهار شهده بهه مهدت
چهار هفته تحت درمان با استات سرب (بهمیزان  )ppm5۲۲قرار گرفتنهد .پها از القها مسهمومیت موشههای گهروه ترربهی
بهمدت یک هفته با عصاره هل درمان شهدند .در پایهان از همهه موشهها خهونگیری مسهتقیم از قلهب جههت انهدازهگیهری
آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز ،آسپاراتات آمینو ترانسفراز و گاماگلوتامین ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز انرام شهد .نمونهه
بافتی کبد جهت مطالعات بافت شناسی جدا گردید .داده با استفاده از روش آماری  ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :این مطالعه نشان داد استات سرب سبب افزایش معنیدار ترشح آنزیمهای آالنهین آمینوترانسهفراز ،آسهپاراتات
آمینو ترانسفراز و گاماگلوتامین ترانسهفراز و آلکهالین فسهفاتاز ( p >۲/۲۱و  )p>۲/۲۲۱در کبهد شهد کهه اثهر م هرب دارد.
همچنین عصاره هل سبب کاهش معنیدار آنزیمهای آالنین آمینوترانسهفراز ،آسهپاراتات آمینهو ترانسهفراز و گاماگلوتهامین
ترانسفراز ( )p>۲/۲۲۱میگردد که اثر بهبود ب ش دارد.
استنتاج :این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی میوه گیهاه ههل اهاوی ترکیبهات آنتهیاکسهیدانی و فالونوییهدی
محافظتکننده از روند م رب افزایش آنزیمهای کبدی در مقابل اثرات سمی استات سرب میباشد.
واژه های کلیدی :آنزیم کبدی ،عصاره هل ،استات سرب
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بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز
( )Elettaria cardamomum L.بر سطح سرمی آنزیمها و تغییرات
مورفولوژیک کبدی در موشهای صحرایی نر القا شده با سرب

پژوهشی

زهره قانع و همکاران

کبدی با مکانیسمهای متنهوعی بهه وقهوع مهیپیونهدد(.)۱

 -۲فرآیند مربوط به آسیب التهابی ناشی از فعالیهت

یکی از مکانیسمهای عمده مرتبط با سمیت کبهدی تشهکیل

سلولهای کوپفر و نفوذ نوتروفیلها ،که نقش مهمی در

رادیکههالهههای آزاد و ایرههاد اسههترس اکسههیدانیو در کبههد

واسطهگری التهاب دارند.

مهمههی در سههمیت کبههدی و هههمچنههین برخههی دیگههر از

و انتقال زیستی عناصر مهمی از قبیل کلسیم ،ما و روی

بیماریهای کبدی دارد .گونههای رادیکال آزاد قادر به

انرام میشود(.)1

برهمکنش با ماکرومولکولههای سهلولی نظیهر لیپیهدها،

سهرب شهایعتهرین آلهودهکننهده زیسهتمحیطهی در

پروتئینها و نوکلئیک اسیدها هستند که در نهایت میتوانهد

جهان است که بهطور گسهترده در سراسهر پوسهته زمهین

منرر بهه اکسیداسهیون لیپیهدهای یشهای سهلولی شهده و

توزیع شده است و از همان اوایل ایرهاد تمهدن یکهی از

آسیب سلولی را ناشی شود .مدلهای ترربهی زیهادی بهرای

بیشترین فلزات مورد استفاده بهوده اسهت و امهروزه نیهز

مطالعه مکانیسمهای سمیت کبدی و بررسی اثهرات درمهانی

کاربرد وسیعی در صنایع م تلف دارد .امروزه استفاده از

ااتمالی ترکیبات م تلف مورد استفاده قهرار مهیگیهرد.

سرب در کارخانههههای رنه

سهازی ،تاسیسهات صهنایع

آسههیبکبههدی ناشههی از اسههتات سههرب یکههی از روشهههای

نفت ،کارخانههای باتری سازی و معادن سرب و نیهز در

معمول مدل درون تن ( )in vivoاست که دهههای متمهادی

اطراف جادههای پر رفت و آمد (در کشهورهایی کهه از

بهطور گسترده بهرای مکانیسهم آسهیب سهلولی ناشهی از

بنههزین سههرب دار اسههتفاده مههیکننههد) ،موجههب بههروز

رادیکالهای آزاد در سهلولههای کبهدی مهورد اسهتفاده

مسمومیت در بیشتر جوامع گردیده است بهطهوری کهه

محققان قرار گرفته است( .)1،۶نکروز القا شده در موشهای

جمعیتی بالغ بر  ۶۲درصد جامعه در معرض مسمویت بها

صحرایی تشابه زیهادی بها نهوع انسهانی دارد( .)5سهرب یهک

سرب قرار دارند( .)1 ،۷چندین چالت کننده فلزات برای

فلزخاکستری مایل به آبی است که بهدلیل خواص سهودمند

درمان مسمومیت با سرب مورد استفاده قرار گرفته است

آن از قبیل نقطه ذوب پایین ،انعطافپذیری ،مقاومت در

که هیچ کدام در مهوارد مهزمن مناسهب نیسهتند .زیهرا در

برابر فرسهایش و پوسهیدگی از زمهانههای قهدیم مهورد

ضمن اینکه آنها به خودی خود قابلیهت سهمی دارنهد.

استفاده و توجه بوده است( .)۳سرب جهذب شهده چهه از

ایلب در دفع سرب از همه بافتهای بدن نیز ناتوانند(.)۷،۳

طریق گوارشی و یا تنفسی در بافتهای نرم ترمع مهییابهد.

آسیب کبدی ناشی از استات سرب منرر به افزایش

مطالعات بافتهای بدن در افرادی که در زمان ایات خهود

مارکرهههای بیوشههیمیایی آسههیب کبههدی در سههرم نظیههر

به مدت طوالنی در معرض سرب بودهاند نشهان مهیدههد،

گلوتامهههههات اگزالواسهههههتات تهههههرانا آمینازسهههههرمی

بیشترین مقدار سرب ( ۶۶درصد) در میان بافتهای نهرم

transaminase :SGOT

،(Serum glutamic-oxaloacetic

بدن مانند کبد و قشر و مرکز کلیه ترمع مییابد( .)۷فلزات

گلوتامهههههات پیهههههراوت تهههههرانا آمینهههههاز سهههههرمی

سنگین از جمله سرب القاگر تولید رادیکالههای آزاد و

)،(Serum glutamic-pyruvic transaminase :SGPT

متعاقب آن استرس اکسیداتیو هستند ،که یکی از مههمتهرین

آلکهههالین فسهههفاتاز )(Alkaline phosphatase :ALP

و اصههلیتههرین دالیههل مههرس سههلولهههای کبههدی اسههت

و بیلههی روبههین تههام سههرمی )(Total Bilirubin :TB

همچنین عالوه بر استرس اکسیداتیو ،سرب از سه طریهق

میشود( .)3-۱۱عصارههای تهیه شده از گیاههان دارویهی

ااتمالی در کبد مسمومیت القا میکند:

قرنها برای درمان بیمهاریههای م تلهف مهورد اسهتفاده

 -۱اثر مستقیم سمی فلز سرب کهه منرهر بهه صهدمه
سلولهای اندوتلیال میشود.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

قرار گرفته است .بسیاری از گیاههان دارویهی بهه منظهور
کشف ترکیبات گیاهی موثر برای مقابله بها آسهیبههای
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است( .)۲رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو دار نقش

 -۶فرآیند مرتبط با اختالل سرب که از راههای نقل

اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه هل سبز

گرفته است( .)۱۲در اقیقهت ،اعتقهاد بهر ایهن اسهت کهه

گیاه هل سبز بسیار محهدود بهوده و تهاکنون ههیچ گونهه

بسیاری از ترکیبات گیاهی جداشده از این گیاهان ،قادر

مطالعهای روی اثهرات افهاتتی ایهن گیهاه در مواجهه بها

به ت فیف شرایط اکسیداتیو سلولی است و بنهابراین ،در

سرب صورت نگرفته است .با توجه بهه رونهد روزافهزون

درمان و جلوگیری از آسیب کبدی میتواند موثر باشد.

استفاده از بنزین و موادی که به دلیل دارا بودن ترکیبات

گیاه هل سبز بها نهام علمهی Elettaria cardamomum

ااوی سهرب باعه

گسهترش ایهن آلهودگی میشهوند،

گیاهی علفی ،چند ساله و همیشهه سهبز اسهت .ایهن گیهاه

همچنین با درنظر گرفتن سههم قابهل توجهه اخهتالالت و

متعلق به تیره زنربیل میباشد( .)۱۶میوه هل سهبز ینهی از

آسیب های کبهدی در افهزایش مهرس و میهر در جوامهع

ترکیبات فنهولی و فالونوییهدی نظیهر کهات ین ،گالیهک

صنعتی بر آن شدیم تها در ایهن پهژوهش بهه بررسهی اثهر

اسید ،کویرستین میباشد .نشاسته ،پروتئین ،واکهاهها و

افههاتتی عصههاره هیههدرواتانولی میههوه گیههاه هههل سههبز

استرولها ،ویتامین  ،Eفیبر و آهن ترکیبات دیگر موجود

( )Elettaria cardamomumبر سطح سرمی آنزیمههای

در عصاره هل سبز میباشد .همچنهین عصهاره میهوه ایهن

کبدی در موش صحرایی نر القا شده با سرب بپردازیم.

گیاه ااوی اسانا بوده که مقدار آن بین  1تا  1درصهد
متفاوت اسهت .اسهانا ههل شهامل بهیش از  ۲۲ترکیهب

مواد و روش ها

میباشد که مهمترین آنها را  ۱و  1سینئول (به مقدار ۲۲

جمع آوری گیاه و تهیه عصاره

تا  ۳۲درصد) و آلفهاترپینول اسهتات ( ۲۲تها  5۶درصهد)

گیههاه هههل در اوایههل فصههل تابسههتان  ۱۶31از مرکههز

تشکیل میدهد .از دیگر ترکیبات مهم اسانا هل مهیتهوان

گیاهان دارویی ابن سینا سازمان جهاد کشهاورزی اسهتان

به لینالیل استات ،بورنئول و کامفور اشاره نمود .میوه هل

همهدان (پهها از تاییههد توسهط کارشههناس همههان مرکههز)

همچنین ااوی روین ،نشاسته و ترکیبههای هیهدروکربنی

خریداری گردید .از آنجا که گیاه تهیه شده االت تازه

میباشد( .)۱1در مطالعاتی نشان داده شده میوه گیهاه ههل

و تر داشت ،چند روزی در سایه و هوایی معمهولی قهرار

دارای ترکیبات شهیمیایی نظیهر آلفها -ترپینئهون ،منتهون،

گرفت و کامالً خشک شد .سپا میوه خشهک شهده بها

آلفههها -فالنهههدرنا ،سهههینئون ،لیمهههونن ،سهههابینن ،هپتهههان،

آسیاب برقی پودر شد .در یک استوانه مهدر  1۲میلهیلیتهر

 ،myrceneسیتوستنون ،بتا -نرولیدول ،لینالول ،بتا-پینین،

الکل  3۳درصد ری ته و سپا با آب مقطر ،ارم آن را

آلفا پینین ،eugenyl acetate ،فیتال ،گاما -سیتوسهترول،

به 3۳میلی لیتررسانده شد و الکهل  1۲درصهد تهیهه شهد.

سیترونیلول ،ترپینین و پینن ،آلکالویید ،سهاپونین و تهانن

بعد از  11ساعت نگهداری محلول در دمای اتاق ،عصاره

میباشد( .)۱5دانههای هل خاصیت داروی اکسپکتورانت

میوه فیلتر شد و سپا روی یک سطح صهاف قرارگرفهت

را دارد و سینوسها و برونشها ،بینی و سهینه را از خلهط

و تا زمان تب یر کامل فاز الکلی روی روتاتور قهرار گرفهت.

و ترشحات اضافی پاك میکنند .هل همچنهین در طهب

باقی مانده عصاره ،جمعآوری و تهوزین شهد .در مرالهه

سنتی خهواص گرمهاب ش و انهر یزا دارد از ایهنرو بهه

بعد عصاره خشک وزن شهده را در آب مقطهر دایهونیزه

بهبههود روایههه و بازیههابی انههر ی و تههوان از دسههت رفتههه

ال نموده و دوزهای مناسب از عصاره را تهیه کردیم.

کمک میکند .هل کلیهها و قلب را تقویهت مهیکنهد و

جهت تهیه عصاره بها یلظهت مهورد نظهر  1گهرم از

برای رفع بیماریهای چشم مفید اسهت( .)۱۳بها توجهه بهه

عصاره خشک شده را در  ۲۲میلیلیتهر آب مقطهر دوبهار

اینکه مصرف خوراکی این گیاه از دیر باز در بین مردم

تقطیر ری ته و کامالً توسط دستگاه همزن برقهی بهه ههم

رایپ بوده اسهت و ههمچنهین بها در نظهر گهرفتن کهاربرد

زده شد .این محلول دارای یلظت  1۲۲میلیگرم در ههر
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کبدی ناشهی از مسهمومیت کبهدی ،مهورد بررسهی قهرار

درمانی آن در طب سنتی مطالعات انرام گرفتهه بهر روی

پژوهشی

زهره قانع و همکاران

میلیلیتر میباشد .از این محلول دوزهای مورد نظر را تهیه

-۱گروه کنترل :بدون هیچ نوع درمان یا تیماری بها

و پا از فیلتر نمودن با فیلیتر سر سهرنگی بها منافهذ ۲/۲۲

دریافههت سههرم فیزیولههو ی بههه میههزان  ۲/5میلههی لیتههر بههه

میکرومتری ،به ایوانات تحت آزمایش مطهابق پروتکهل

صورت گاوا

میزان ارم عصاره ،سرم فیزیولو ی استریل ،گاوا شد.

بههه  ۲/5میلههیگههرم در یههک لیتههر ( )5۲۲ ppmدر آب

نحوه ایراد مسمومیت با استات سرب
جهت ایراد مسمومیت با استات سرب در مهوشهها
از روش اههل کههردن مههاده در آب آشههامیدنی اسههتفاده
گردید .در این روش ابتدا استات سرب تولیدی شهرکت
 Sigma/Aldrichخریداری شد .سپا  ۱میلیگرم از آن
در دو لیتر آب آشامیدنی اهل گردیهد (محلهول ااصهله
 ۲/5میلیگرم در لیتر یا  5۲۲قسمت در میلیون میباشد).
محلول ااوی استات سرب روزانه تهیه و در آب آشامیدنی
ال شده و در اختیار ایوانات قرار داده میشد(.)۱۷

ایوانات
در این بررسهی ترربهی از  ۶۳سهر مهوش صهحرایی
(رت) نر نژاد ویستار در محدوده وزنی  ۲۲۲تا  ۲5۲گرم
از انستیتوپاستور تهران خریداری شدند .تمامی رتها بهه
مههدت یههک هفتههه جهههت عههادت پههذیری در ایوان انههه
دانشگاه بوعلی سهینا همهدان بها دسترسهی آزاد بهه آب و
یهذا و  ۱۲سهاعت تهاریکی و  ۱۲سهاعت روشهنایی قههرار
گرفتند و در دمای ادود  ۲۲تا  ۲5درجه سانتیگهراد و
رطوبت مناسب در قفاهای استاندارد نگهداری شهدند.
ایوانههات دسترسههی کامههل و بههدون محههدودیت بههه آب
(لولهههکشههی) و یههذای م صههوص مههوش (تهیههه شههده از
شرکت خوراك دام پارس) داشتند .ایهن مطالعهه تحهت
اصهههول کمیتهههه اخهههالق کهههار بههها ایوانهههات ،در زیهههر
مرموعههای گروه زیست شناسی دانشهکده علهوم پایهه،
در دانشگاه بوعلی سینا همدان انرام شد.

طراای مطالعه و گروهبندی
ایوانات بهه طهور تصهادفی در  ۳گهروه  ۳تهایی بهه
صورت زیر تقسیم شدند:

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

آشامیدنی به مدت  ۲1روز
-۶گهههروه دریافهههت کننهههده دوز متوسهههط عصهههاره
هیدروالکلی میوه گیاه ههل سهبز (گهروه کنتهرل مثبهت):
همانند گروه کنترل دریافت آب معمولی و عالوه بر آن
دریافت عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز به میهزان
 1۲۲میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن
 -1گروه تیمار یهک :دریافهت کننهده اسهتات سهرب
( + )5۲۲ ppmدرمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه ههل
سبز به میزان  ۲۲۲میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن
 -5گههروه تیمههار دو :دریافههت کننههده اسههتات سههرب
( + )5۲۲ ppmدرمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه ههل
سبز به میزان  1۲۲میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن
 -۳گهروه تیمهار سههه :دریافهت کننههده اسهتات سههرب
( + )5۲۲ ppmدرمان با عصاره هیدروالکلی میوه گیاه ههل
سبز به میزان  1۲۲میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن
مدت زمان آزمایش  ۲1روز بود .گروهههای  1تها ۳
عصههاره را بههه مههدت یههک هفتههه بههه صههورت خههوراکی
(گاوا ) دریافت کردند.

خونگیری و تهیه سرم
خونگیری در االت ناشتا به صورت مستقیم از قلب
توسط سرن

استریل  5 ccانرام گرفت ،ایوانات با اتر

بیهوش شدند ،سپا توسط اسکالپل و قی هی جرااهی
پوست ناایهه قفسهه سهینه ایهوان کنهار زده شهد .بعهد از
مشههاهدهی قلههب ،سههرن

را وارد بطههن چهه

کههرده و

خونگیری انرام شد .بالفاصله پا از پایان خهونگیری،
لولهها درون دستگاه سانتریفیو قهرار داده شهد .دسهتگاه
روی زمان  ۱۲دقیقه با دور 1۲۲۲ rpmتنظهیم شهد .سهرم
ااصل توسهط سهمپلر جهدا و سهپا بهرای سهنرشهای
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مورد نظر گاوا گردید .به ایوانات گروه کنترل نیهز بهه

 -۲گروه شاهد :با ایراد مسمومیت با استات سهرب

اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه هل سبز

برای سنرش مارکرهای بیوشیمیایی ALP ،AST ،ALT

ایمنی در نواای اطراف سیاهرسهای مرکزی میشهود.

و GGTمورد استفاده قرار گرفت( .)۱۷بعد از خونگیری،

از طرف دیگر ،بافت کبدی موشههای صهحرایی تحهت

بافت کبد ایوانات از بدن خار شد و با استفاده از بهافر

مسمومیت با اسهتات سهرب کهه بها یلظتههای افزایشهی

سههالین بههه دقههت شستشههو داده شههد .بههه منظههور تهیههه الم

عصاره هیدرواتانولی میوه گیاه هل سهبز (از  ۲۲۲تها 1۲۲

پاتولو ی و بررسیههای مورفولهو ی بافهت کبهد ،یهک

میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بهدن) تیمهار شهده بودنهد،

ب شی از بافت کبد بریده شده و به صورت جداگانهه در

کاهش قابل توجهی را از نظر مورفولو ی در آسیبهای

آمیهزی

بافتی کبد نشان دادند .این نمونهها دارای کهاهش نسهبی

فرمالین  ۱۲درصهد فهیکا شهده و بهرای رنه
هماتوکسلین– ایوزین ) (H&Eمهیا گردید.

اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی
اندازهگیهری آسهپارتات آمینهو ترانسهفراز و آالنهین

قابل توجهی در تعهداد سهلولهای نکروتیهک و بهافتی و
هم نین تعداد سلولهای فراخوان شده التهابی به نواای
اطراف سیاهرسهای مرکزی بودند.

آمینو ترانسفراز به روش ریتمن فرانکهل و آلکهالین فسهفاتاز
به روش بسی لوری اسی از نمونههای خون دریافت شده
سنریده شد(.)۱۷

ترزیه و تحلیل آماری
در این مطالعه از بسهته نهرمافهزاری  SPSS 20بهرای
آنالیز دادهها استفاده شد .جهت تعیین نرمال بودن دادهها
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .دادهههای
مورد بررسهی همهه نرمهال بودنهد .آزمهون آمهاری مهورد
استفاده ( ANOVA (one–wayیک طرفه بین آزمهودنی
بوده و تست  Tukeyبرای آنالیز تفاوت بین دو گروه بهه

تصویر شماره  :1رن

آمیزی هماتوکسیلین -ایوزین ) (H&Eبرشههای

بافت کبد (بزرگنمایی  1۲۲برابر) )a .کبد یک موش صحرایی کنتهرل

کار گرفتهه شهد .نتهایپ بهه صهورت  mean±SEMارایهه

که میزان  ۲/5میلی لیتر به ازا هر کیلوگرم وزن بدن نرمال سهالین دریافهت

گردید و ارزش  pکمتر از  ۲/۲5به عنوان سطح معنهیداری

کرده است )b .کبد یهک مهوش از گهروه کنتهرل مثبهت کهه میهزان 1۲۲

تفاوتهای آماری در این تحقیق ،در نظر گرفته شد.

میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن از عصاره هیهدروالکلی میهوه گیهاه

یافته ها
مطالعات هیستوپاتولو ی
مشاهدات میکروسکوپی برشهای بافتی در تصهویر
شماره  ۱نشان میدهد که معماری بهافتی بافهت کبهد در
نمونههای کنترل و کنترل مثبت نرمال بوده است و ههیچ

هل سبز دریافت کرده اسهت )c .مهوش صهحرایی تیمهار شهده بها اسهتات
سههرب بههه ۲/5میلههی گههرم دریههک لیتههر( )5۲۲ppmدر آب آشههامیدنی.
 e،dو  )fنمونههای بافتی تهیهه شهده از موشههای صهحرایی کهه اسهتات
سرب به  ۲/5میلی گرم در یهک لیتهر ( )5۲۲ppmرا همهراه بها بهه ترتیهب
 1۲۲ ،۲۲۲و  1۲۲میلههی گههرم بههه ازا هههر کیلههوگرم وزن بههدن از عصههاره
هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز دریافت کهرده اسهت ،بهه صهورت گهاوا
دریافت کرده اند .پیکان تیره :نمایانگر نواای نشهان دهنهده هپاتوسهیتهها
است .پیکان روشن :نشاندهنده سلولهای کوپفر در دیهواره سهینوزوییدها

ناایه نکروتیک در اطراف سیاهرسهای مرکهزی دیهده

میباشد .دایرهها :نشان دهنده نواای از بافت است که تهاجم سهلولهای

نمههی شههود .بهها اینحههال ،دریافههت اسههتات سههرب بههه ۲/5

التهابی در آن دیده می شود .افهزایش قطهر رس مرکهزی و سهینوزوییدها

میلیگرم در یک لیتر ( )5۲۲ ppmدر آب آشامیدنی منرهر

در گروه دریافت کننده استات سرب و تیمار  ۱مشهود است.
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بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید .سرم تهیه شده و

به القهای نکهروز گسهترده بهافتی و فراخهوانی سهلولهای

پژوهشی

زهره قانع و همکاران

پارامترهای بیوشیمیایی
نمودارهای شماره  ۱تا  1دادههای به دست آمهده از
ارزیابی مارکرهای بیوشیمیایی برای تعیین آسیب کبهدی
و  GGTسههرم خههون موشهههای صههحرایی مههورد مطالعههه
است .نمودارهای شماره  5و  ۳نیز نشان دهنده وزن بهدن
ایوانات مورد بررسی در ابتدا و انتهای آزمایش میباشد.
AST

سطوح سرمی  ASTدر گهروه موشههای صهحرایی

نمودار شماره  :1بررسی دادهههای ااصهل از انهدازهگیهری سهطح سهرمی

تیمهههار شهههده بههها اسهههتات سهههرب ( )5۲۲ ppmافهههزایش

آنزیم  ASTدر گروههای مورد بررسی * .بیانگهر معنهیداری نسهبت بهه

معنیداری نسبت بهه گهروهههای کنتهرل و کنتهرل مثبهت

گروه کنترل ¥ ،بیانگر معنیداری نسبت به گروه دریافت کننهده اسهتات

داشت ( .)p>۲/۲۲۱در گروههای دریافت کننده اسهتات

سرب  ،بیانگهر معنهیداری نسهبت بهه گهروه دریافهت کننهده عصهاره

سرب همراه با عصاره ( 1۲۲ ،۲۲۲و  1۲۲میلیگرم بر هر
کیلوگرم وزن بدن) با افزایش دوز ،شاهد کاهش سهطح
سرمی  ASTو نزدیکی آن به سطح گروه کنترل هسهتیم.

  ،1۲۲mg/kgبیانگر معنیداری نسبت به گروه دریافت کننهده اسهتات
سرب  +عصاره دوز   ،۲۲۲mg/kgبیانگر معنی داری نسهبت بهه گهروه
دریافتکننده اسهتات سرب+عصهاره دوز ،(***:p<۲/۲۲۱( ،1۲۲mg/kg
((:p< ۲/۲5( ،( :p< ۲/۲۱( ، (:p<۲/۲۲۱( ، (¥¥¥:p<۲/۲۲۱

به طوری که گروه دریافت کننده باالترین دوز عصهاره،
تفاوت معنیداری با گروه کنترل نداشت (.)p<۲/۲5
ALT

براساس نمودار شماره  ۲مقایسه سطح سرمی  ALTدر
موشهای صحرایی تیمار شده با استات سهرب ()5۲۲ ppm
بهصورت معنیداری( )p>۲/۲۲۱به باالتر از سطوح آن در
مقایسه با گروههای کنترل و کنترل مثبت رسید .تیمهار تهوام
یلظتهای م تلف عصاره ( 1۲۲ ،۲۲۲و  1۲۲میلیگهرم
بر هر کیلوگرم وزن بدن) بها اسهتات سهرب یهک پاسهخ
افاتتی وابسته به دوز را نشان داد بهطوری که ،ههر چهه

نمودار شماره  :۲بررسی دادههای ااصل از اندازهگیری سطح سرمی

یلظت عصاره مهورد اسهتفاده بهاالتر بهود ،سهطوح ALT

آنزیم  ALTدر گروههای مورد بررسی * .بیانگر معنیاری نسبت بهه

سرم پایینتری مشاهده میشد .همانگونه که در نمهودار

گروه کنترل ¥ ،بیانگر معنهیداری نسهبت بهه گهروه دریافهتکننهده

شماره  ۲نشهان داده شهده اسهت ،اسهتفاده از یلظتههای

استات سرب ،بیانگر معنیداری نسبت بهه گهروه دریافهت کننهده

 1۲۲و  1۲۲میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن از عصاره
همراه با استات سرب ،باع جلوگیری از افهزایش معنهیدار

عصاره   ،1۲۲mg/kgبیانگر معنیداری نسبت بهه گهروه دریافهت
کننده استات سرب  +عصهاره دوز   ،۲۲۲g/kgبیهانگهر معنهیاری
نسبت به گروه دریافت کننده اسهتات سهرب  +عصهاره دوز ،1۲۲mg/kg

 ALTدر مقایسه بها اهالتی اسهت کهه اسهتات سهرب بهه

(،(¥¥¥ :p< ۲/۲۲۱( ،(*:p<۲/۲5( ،(**:p<۲/۲۱( ،(***:p<۲/۲۲۱

تنهایی استفاده میشود .در االی که ،اثر مشابهی در دوز

((:p< ۲/۲۱( ،( :p< ۲/۲۱( ، (:p<۲/۲۲۱

 ۲۲۲میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن مشاهده نشد.
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را نشان میدهد .این مارکرها شاملALP ، AST،ALT :

اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه هل سبز

ALP

نمودار شماره  ۶نشان میدهد که تیمهار موشهها بها
اسههتات سههرب ( ،)5۲۲ ppmمنرههر بههه افههزایش معنههیدار

دوز  ۲۲۲و  1۲۲میلههیگههرم بههر هههر کیلههوگرم وزن بههدن در
مقایسه با گروه دریافت کننده استات سرب مشاهده نشد.

میشود .تیمار توام سهه یلظهت صهعودی عصهاره (،۲۲۲
 1۲۲و  1۲۲میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن) با استات
سرب منرر به کاهش سطوح  ALPسرم میشود .با اینحال،
از میان دوزهای استفاده شده ،تنهها دوزههای  1۲۲و 1۲۲
میلیگرم بر هر کیلهوگرم وزن بهدن از عصهاره منرهر بهه
ایراد تفاوت معنی دار نسبت به گروه استات سرب شد.

نمودار شماره  :۴بررسی دادههای ااصل از اندازهگیری سطح سرمی
آنزیم  GGTدر گروههای مورد بررسی * .بیانگر معنیداری نسهبت
به گروه کنترل ¥ ،بیانگر معنیداری نسبت به گهروه دریافهتکننهده
استات سرب ،بیانگر معنیداری نسهبت بهه گهروه دریافهتکننهده
عصاره   ،1۲۲mg/kgبیانگر معنیداری نسبت بهه گهروه دریافهت
کننده استات سهرب  +عصهاره دوز   ،۲۲۲mg/kgبیهانگهر معنهیداری
نسبت به گروه دریافت کننده اسهتات سهرب  +عصهاره دوز ،1۲۲mg/kg
(، )p <۲/۲۲۱ )*** p <۲/۲۲۱( ،)p <۲/۲۲۱( ،)*** p <۲/۲۲۱
نمودار شماره  :۳بررسی دادههای ااصل از اندازهگیهری سهطح سهرمی

(.)** p <۲/۲۱

آنزیم  ALPدر گروههای مورد بررسی * .بیهانگهر معنهیداری نسهبت
به گروه کنترل ¥ ،بیان گر معنی داری نسبت به گروه دریافهت کننهده
استات سرب  ،بیانگر معنهیداری نسهبت بهه گهروه دریافهت کننهده
عصاره   ،1۲۲mg/kgبیانگر معنی داری نسهبت بهه گهروه دریافهت
کننده استات سرب  +عصاره دوز   ،۲۲۲mg/kgبیهانگهر معنهیداری

بررسی وزن بدن در ابتدای آزمایش
در هیچ یک از گروههای مورد بررسی اختالف
معنادار مشاهده نشد (نمودار شماره .)5

نسبت به گروه دریافت کننده اسهتات سهرب  +عصهاره دوز ،1۲۲mg/kg
(، )*** p <۲/۲۲۱( ،)p <۲/۲۲۱( ،)p <۲/۲5( ،)*** p <۲/۲۲۱
(.)p <۲/۲۲۱( ،)p <۲/۲۲۱
GGT

سطوح سرمی GGTبراساس نمودار شماره ،1در گروه
دریافت کننده استات سرب ( )5۲۲ ppmدارای افهزایش
معنیدار نسبت به گروههای کنترل و کنتهرل مثبهت بهود.
تیمار به یلظتههای افزایشهی عصهاره منرهر بهه کهاهش
سطح سرمی به صورت وابسته به دوز بود .موثرترین دوز
عصاره  1۲۲میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن است که

نمودار شماره  :۵بررسی دادههای ااصهل از انهدازهگیهری وزن بهدن

دارای کاهش معنیدار نسبت بهه گهروه دریافهت کننهده

در شروع آزمایش
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سطوح  ALPسرمی نسبت بهگروههایکنترل وکنترل مثبهت

استات سهرب مهیباشهد ( .)p>۲/۲۲۱اثهر مشهابهی در دو

پژوهشی

بررسی وزن بدن در انتهای آزمایش

زهره قانع و همکاران

بها نمونهههههای بافهت نرمهال مههورد مقایسهه قهرار گرفههت.

استات سرب کاهش وزن معنیدار ( )p>۲/۲۲۱نسبت بهه

سرب همانگونهه کهه انتظهار مهیرفهت منرهر بهه صهعود

گروه کنترل مشاهده شد .در گروههای سه گانه دریافت

معنیدار سطوح سرمی آنزیمههای فهوق شهده اسهت و از

کننده عصاره با افزایش دوز شاهد نزدیکی میانگین وزن

طرفی دیگر،تیمار توام موشهایصحرایی تحت مسهمومیت

بدن در گروهها نسبت به گروه کنترل بودیم .بهه طهوری

استات سرب با عصاره هیدروالکلی میوه گیهاه ههل سهبز

که در ههر سهه گهروه دریافهت کننهده عصهاره اخهتالف

منرر به کاهش در سطوح چنین پارامترهایی میشود.

معنیداری با گروه کنترل مشاهده نشد (.(p<۲/۲5

تههاکنون تحقیقههات زیههادی دربههاره اثههرات ایرههاد
مسمومیت توسط استات سرب درکبد انرام گرفته است.
همسو با یافتههای این پهژوهش ،تحقیقهات  Berrahallو
همکارانش در سال  ۲۲۲۷نشان میدهد که استات سرب
منرر به تغییرات مورفولو یکی و بافتی در هپاتوسیتهها
شده و به دنبال ت ریب ایهن سهلولهها بهه واسهطه تولیهد
رادیکههالهههای آزاد و ایرههاد اسههترس اکسههیداتیو ،سههطح
سرمی آنزیمهای شهاخ

آسهیب کبهدی نظیهر  ALTو

 ASTافزایش مییابد( .)۱1بررسیهای گذشته نشهان داده
که سهرب قهادر اسهت آنهزیمههای کبهدی ماننهد آالنهین
نمودار شماره  :۶بررسی دادههای ااصل از اندازهگیری وزن بدن در

تههرانا آمینههاز ،آسههپارتات تههرانا آمینههاز و آلکههالین

انتهای آزمایش در گروههای مورد بررسی * .بیانگهر معنهیداری نسهبت

فسفاتاز را افزایش داده و سهبب افهزایش پراکسیداسهیون

به گروه کنترل ¥ ،بیانگر معنیداری نسبت به گروه دریافهت کننهده

چربیها و کاهش آنتی اکسیدانتهایی مانند گلوتهاتیون

استات سرب بیانگر معنیداری نسهبت بهه گهروه دریافهتکننهده عصهاره

پراکسیداز ،سوپراکسهید دسهموتاز ،کاتهاالز ،گلوتهاتیون

.)p <۲/۲5( ww p <۲/۲۱ ،)p <۲/۲۲۱( ،)*** p <۲/۲۲۱( 1۲۲mg/kg

ردوکتاز و گلوکز  ۳فسفات دهیهدرو ناز شهده و از ایهن
راه آسیب اکسیداتیو به وجود آورد(.)۲۲،۱3

بحث

رادیکالهای آزاد نقش به سزایی در آسیب سهلولی

در مطالعههههه ااضههههر اثههههرات افههههاتتی عصههههاره

و ت ریب سلولها دارند و باع

وقوع آپوپتوز در بافهت

هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز بر علیه مدل سمیت ایراد

کبد موش صحرایی میشوند .این ترکیبات سبب آسیب

شده توسط استات سرب در بافهت کبهد مهورد پهژوهش

دیواره فسفولیپیدی میتوکندریهها و از بهین رفهتن آنهها

قرار گرفت .اعتقاد بر این است که مکانیسم سهمیت ایهن

شده و منرر به آزاد شدن پروتینههای بهین یشها سهلولی

ماده شیمیایی در بافت کبد از نوع مکانیسم آسیب زایهی

مانند سیتوکروم  Cمیشود و این خود سبب فعهال شهدن

وابسته به تولید رادیکال ههای اکسهیژن اسهت .بهه همهین

کاسپازها و ترمهع کرومهاتین هسهته و آسهیب بهه DNA

دلیههل ،پارامترهههای بیوشههیمیایی آسههیب کبههدی نظیههر

سلولها و آپوپتوز خواهد شد(.)۲۱

 ALP ،AST،ALTو  GGTدر سهههرم ایوانهههات تحهههت

برخی مطالعات نشان میدهد که آنتیاکسیدانههای

تیمار مورد بررسهی قهرار گرفهت .بههعهالوه ،نمونههههای

موجود در عصاره گیاههان دارویهی باعه

از بهین رفهتن

بیوپسی از بافت کبد ایوانات تحت سمیت تهیهه شهده و

رادیکالهای آزاد ایراد شده توسط چربیههای موجهود
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براساس نمودار شماره  ۳در گهروه دریافهت کننهده

یافتههای این تحقیق نشان داد که از یک طهرف ،اسهتات

اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه هل سبز

 ۲۲۲3نتایپ بیانگر اثر محافظتی  berberineبر سلولهای

بههه وسههیله سههلولهههای کههوپفر (ماکروفا هههای دیههواره

کبد و بافت کبد در برابر آسیب ناشی از تتراکلریدکربن

سینوزوییدهای کبد) ،ااضر در بافت کبد و سهلولههای

است .این اثر محافظتی به این دلیل است کهه فالونوییهدهای

التهابی وارد شده به بافت میانریگری میشهوند( .)۲۶در

موجود در عصاره این گیاه میتواند سلولهها را در برابهر

این مطالعه سلولهای کوپفر و لنفوسیتهها از مههمتهرین

ت لیههه گلوتههاتیون اایهها بهها افههزایش ترفیههت آنههزیمهههای

سلولهای درگیر در التهاب کبدی هسهتند .تصهاویر اهاکی

آنتیاکسیدانی (گلوتاتیون ،گلوتاتیون ردوکتاز ،گلوتهاتیون

از آن است که استات سرب منرر به افزایش قابل توجهه

پراکسیداز و کاتاالز) محافظت نماید( .)۲۲از آنجاییکه

تعداد این سلولها در کبد شده است ،در االی که تیمار

میههوه گیههاه هههل سههبز دارای مقههادیر فراوانههی فالنوییههد

ایوانات با دوز  1۲۲میلیگرم بر کیلوگرم عصاره تعداد

است( )۱1اثر محافطت کبدی این عصهاره را مهیتهوان بهه

سلولهای التهابی القا شده با استات سرب را کاهش داده

اضههور ایههن ترکیبههات نسههبت داد .کویرسههتین یکههی از

است .این کاهشِ سلولهای التهابی در گروه تیمار شهده

فالونوییدهای مهم موجود در عصاره میوه گیاه هل سهبز

با  1۲۲میلیگرم بر کیلوگرم عصاره به مراتب بهیشتهر بهوده

میباشد( .)۱1این ماده در برس گیاه گهردو نیهز بهه وفهور

است .بنابراین میتوان گفت عصهاره التههاب بهافتی القها

یافت میشود .در تحقیقی که توسط  Eydiو همکاران با

شده توسط استات سرب را تا اد زیادی سرکوب نموده

موضوع اثر محافظت کبدی برس درخهت گهردو انرهام

است .دوزهای  ۲۲۲و  1۲۲میلیگرم بر کیلهوگرم نیهز تها

شد که اثر محافظتی عصاره مهورد نظهر

کاهش تعداد سلولهای التهابی شهدند ولهی

گرفت ،مش

ادی باع

به دلیهل وجهود میهزان بهاالی کویرسهتین موجهود در آن

این ت فیف به انهدازه دوز  1۲۲میلهیگهرم بهر کیلهوگرم

میباشد .آنها نشان دادند که کویرستین به دلیهل داشهتن

نبود .تحقیقات نشان دادنهد کهه عصهاره واجهد خاصهیت

افهزایش

آنتیاکسیدانتی اسهت .هم نهین ایهن میهوه گیهاه اهاوی

قههدرت اایاکننههدگی و در نتیرههه افههزایش قههدرت آنتههی

مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنلی است( .)۱1بنهابراین بهه

اکسههیدانی ایههن مههاده شههده اسههت .هههمچنههین کویرسههتین

نظر میرسد عصاره به دلیل دارا بهودن ترکیبهات فنلهی و

لنفوسیتها را از آسیب ناشی از مهواد شهیمیایی و سهمی

خاصیت آنتیاکسیدانی ناشی از اضهور ایهن ترکیبهات،

محافظت میکند .این ماده توان آنتیاکسیدانی پالسما را

منرر به ییر فعال ساختن رادیکالههای آزاد تولیهد شهده

افزایش میدهد و سبب پایداری نومی در موشهای بها

توسط استات سرب شده و از آسیب به یشای سلولها و

سیروز کبدی میشود همچنین با جمعآوری رادیکهالههای

القای نکروز در آنها جلوگیری نمهوده اسهت .بهه دنبهال

آزاد مهههانع آسهههیب بهههه نهههوم و ایرهههاد جههههش در آن

کاهش آسیبها سلولهای پارانشیمی کبد توسط عصاره

میشود(.)۲۶گالیک سید از مشتقات هیدروکسهی بنزوییهک

فعالیت سرمی آنزیمهای کبدی نیز آن کهاهش یافتهه اسهت.

اسیدها بوده و در ساختار خود  ۶گروه هیدروکسیل دارد

این نتایپ با یافتههههای سهایر محققهان در مهورد تهاثیرات

کهه بهها مکانیسههم اثههری مشههابه بهها کویرسههتین قههادر اسههت

آنتیاکسیدانتها در محافظت کبدی مطابقت دارد.

دو گروه هیدروکسیل ( )OHمراور ههم باعه

رادیکههالهههای آزاد را خنثههی نمههوده و از کبههد در برابههر

در یلظتهای باالتر ترکیبات فنولی ،به دلیل افزایش

اثرات سمی رادیکالهای آزاد افاتت کند( .)۲1با توجه

تعداد گروههای هیدروکسیل موجود در محیط واکنش،

به یافتههای تحقیقات قبلی شاید بتهوان ب شهی از عصهاره

ااتمال اهداء هیدرو ن به رادیکالهای آزاد و بهه دنبهال

در ایراد خاصیت افاتت کبهدی را بهه اضهور گالیهک

آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش مهییابهد( .)۲5بهه

اسید موجود در آن نسبت داد .بیمهاریههای اهاد کبهدی

نظر میرسهد کهه افهزایش اثهر محهافظتی وابسهته بهه دوز
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در کبد مهیشهود .در مطالعهه  Fengو همکهاران درسهال

ایلب با التهاب بافتی همراه هستند ،این پاسخهای التهابی

پژوهشی

زهره قانع و همکاران

توجیه است .براساس تحقیقات گذشته ثابت شهده اسهت

باع

اختالل در عملکرد این ارگان شده و نیز با اثهر بهر

که در االت مسمومیت کبدی ،تعدادی از هپاتوسیتهها

سیستم عصبی به خصوص مرکهز سهیری و گرسهنگی در

خصوصهها در نههواای مرکههز لوبههولی کههه بیشههترین میههزان

مغز باع کاهش اشتها و به دنبال آن کاهش وزن رتها

سهههیتوکروم  P450را دارا هسهههتند ،دچهههار نکهههروز شهههده و

شده است( )۷در گروه دریافت کننده عصاره بها افهزایش

پاسخهای التهابی را در کبد تحریک نمودهاند .پاسخهای

دوز ،شاهد افزایش وزن بدن و نزدیکی میهزان میهانگین،

التهابی و ارتشاح سلولهای التهابی به بافهت کبهد ،خهود

به میانگین گروه کنترل هستنیم .این تاثیر را میتوان ایهن

مراله بسیار آسیب زننهده در پروسهه بیمهاریزایهی کبهد

گونه توجیه کرد که عصاره میهوه گیهاه ههل سهبز بها دارا

است و میتواند منرر به اختالل شدید در عملکرد کبهد

بهودن ترکیبهاتی هم هون فیبههر( )۱1ااهتمالً باعه

بهبههود

و افزایش قطر رس مرکهزی و سهینوزوییدها گهردد(.)۲۳

عملکرد دستگاه گوارش و نیز به سهبب دارا بهودن مهواد

در این مطالعه نشان داده شد که در گروههای تیمار شده

معدنی مانند آهن( )۱5باع

افهزایش اشهتها شهده اسهت.

باعصاره میوه هل تعداد سلولهای التهابی در بافهت کبهد

همچنین فالونوییهدها بها مههار رادیکهالههای آزاد( )۱1و

به طور قابل توجهی کاهش یافته بود .از این رو میتهوان

بهبود عملکهرد دسهتگاه گهوارش و کبهد ااتمهاالً باعه

گفت مکانسیم فعالیت محافظت کبدی عصاره عالوه بهر

تقویت اثر ب شی عصاره میوه ایهن گیهاه و بهه دنبهال آن

خواص آنتیاکسیدانتیاش در خاصیت ضهد التههابی آن

افزایش وزن بدن شده است.

نیز هست .با توجه به یافتههای Yeomو Yamadaدر سال

مطالعه ااضر نشان داد که استات سرب منرر به ایرهاد

 ۲۲۲۳نشان داد که آنتیاکسهیدانهها ااتمهاال بها کهاهش

تغییرات بافتی و تغییر در یلظت آنزیمهای شهاخ

آسهیب

ترشههح سههایتوکین التهههابی موجههب مهههار التهههاب بههافتی

بافتی کبد میگردد .همچنین این مطالعهه نشهان داده کهه

میشود .آنها هم نین نشان دادند که آنتهیاکسهیدانهها

عصاره هل سبز با توجه به ویژگیهای آنتیاکسهیدانی و

افزایش سهطح پروتینهی  IL-10در کبهد مهیشهود.

ترکیبات موثرهای که دارد ااتماال میتواند بها مکانیسهم

تحقیقات نشان دادهاند واکنشهای ضهدالتهابی در کبهد

خنثیسازی رادیکهالههای آزاد ناشهی از ترزیهه اسهتات

در سلولهای کوپفر با  IL-10کهه یهک سهایتوکین ضهد

سرب به عنوان یک رویکرد بهبود دهنده ،در این شرایط

التهابی است ،در ارتباط میباشد( .)۲۳از ایهن رو عصهاره

مورد استفاده قرارگیرد .هرچند این فرضیه برای استفادههای

ااتماالً با سرکوب ترشح سایتوکینهای التهابی و تحریهک

عملی و کلینیکی نیاز به آزمایشهای بیشتری دارد.

باع

ترشح سایتوکینهای ضدالتهابی روند التهاب در کبهد را
مهارمیکند .مهار پراکسیداسیون لیپیدی و نکروز هپاتوسهیتی

سپاسگزاری

و همچنین سرکوب التهاب ،منرر بهه بازگشهت عملکهرد از

بدینوسیله از اوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

دست رفته کبد و بازسازی سلولهای آسیب دیده میشود.

اسالمی وااد همدان به دلیل ارایه امکانهات و ترهیهزات

کاهش وزن در گروه دریافت کننده اسهتات سهرب

آزمایشگاهی جهت انرام این پژوهش در قالب پایاننامه

را چنین میتوان توجیه کرد کهه اسهتات سهرب بها تهاثیر

کارشناسی ارشد سپاسگزاری میگردد.
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