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Abstract 

 

Background and purpose: Liver is a vital organ in the body that plays key roles in metabolism 

and secreting enzymes. A better understanding of this vital organ for better care has always been of 

interest to researchers. Carbon tetrachloride (CCl4) is one of the most known liver toxins. This compound 

is used in scientific studies as a well-known model to evaluate the hepatoprotective effects of various 

compounds. Iranian researchers in recent years have investigated the hepatoprotective effects of some 

native medicinal plants. These plants are abundantly found in Iran. This review aimed at exploring 

protective effects of different medicinal plants against CCl4 induced hepatotoxicity. 

Materials and methods: This review summarizes some of the most important research 

published in recent years on hepatoprotective effects of native Iranian medicinal plants against CCl4-

induced hepatotoxicity. Carbon tetrachloride, hepatotoxicity, hepatoprotective effects, and medicinal 

plants were the search keywords. Google Scalar, SID, Pubmed, and Sciencedirect were electronic 

databases searched. Emphasis was placed on native plants of Iran. 

Results: Medicinal plants are considered as rich sources of antioxidants in treatment  

of hepatotoxicity caused by hepatotoxins including CCl4. To counteract the hepatotoxin-induced 

hepatotoxicity, antioxidant compounds can be used to inhibit free radicals. 

Conclusion: Medicinal plants containing antioxidant compounds can be very effective in 

preventing carbon tetrachloride hepatotoxicity due to their ability to inhibit free radicals. 
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 ـدرانــازنـــي مـكــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (291-121)   2000سال    مهر    102سي و یكم    شماره دوره 

 291      2000، مهر  102و یكم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي              

 مــروری

ران در مقابل یا یبوم ییاهان دارویاز گ یبرخ یبر اثرات حفاظت یمرور
 د کربنیالقا شده توسط تتراکلر یت کبدیسم

 
       1پور مهدی ولی

       2اکرم ولی پور

 3محمد علی ابراهیم زاده

 چكیده
هاا میواد و ترشح آنززه کردن میاز جمله متابول یمهم یهاکه نقش در بدن است یاتیکبد یک اندام ح و هدف: سابقه

د یاجهت مراقبت بهتر از آن همواره ماورد توجاه مقققاان باوده اسات. تتراکلر یاتین اندام حیتر اشی. شناخت هرچه بدارد
عناوان یاک مادن شاناخته هبا یب در مطالعات علمین ترکیاست. از ا ین سموم کبدیتر شده از شناخته ی( یک4CClکربن )

در مطالعاات  یرانیر، پژوهشگران ایان اخیشود. در سالیبات مختلف استفاده میترک یظ کبداثرات مقاف یابیشده جهت ارز
اهاان یباه گ یل ساهولت دسترسایادله. باندایران را بررسی کرده یبوم ییاهان دارویگ یبرخ یاثرات حفاظت کبد یمتعدد
ت یه سمیمختلف عل ییاهان دارویگ یت حفاظتقات فراوان در رابطه با اثرایران، امکان انجام تققیمتعدد در کشور ا ییدارو
 .ایمپرداختهها آن نیترمهم یبه بررس یمرور مطالعه نیاکه در  ،وجود دارد 4CClاز  یناش یکبد

ر مرتبط با اثرات یان اخیمنتشر شده در سال یهان پژوهشیتراز مهم یا، خالصهیمرور مطالعهن یدر ا ها:مواد و روش
د کاربن، یاتتراکلر ارائاه شاده اسات. 4CClالقا شاده توساط  یت کبدیه سمیران علیا یبوم ییواهان داریگ یحفاظت کبد

، SIDدر نظر گرفته شاد. از گوگال اساکالر،  یدیکلمات کلعنوان هیی باهان داروی، گی، اثرات حفاظت کبدیت کبدیسم
Pubmed  وSciencedirect  ان بود.تاکید بر گیاهان بومی ایراستفاده شد. به منظور جستجو 

از  یاز ساموم کباد یناشا یت کبادیها، جهت درمان سمدانیاکسیاز آنت یبه عنوان منابع غن ییاهان دارویگ ها:یافته
 یدانیاکسیبات آنتیتوان از ترکیم هانیاز هپاتوتوکس یناش یت کبدیسم شوند. جهت مقابله بایدرنظر گرفته م 4CClجمله 

 کرد. استفاده ربآزاد مخ یهاکانیبه منظور مهار راد

توانناد در یآزاد، ما یهااکاانیت مهار رادیل داشتن قابلیبه دل یدانیاکسیبات آنتیترک یحاو ییاهان دارویگ استنتاج:
 ار موثر باشند.ید کربن بسیتتراکلر یت کبدیممانعت از سم

 

 رانیور ا، کشییاهان دارویدان، گیاکس ی، آنتیت کبدید کربن، سمیکبد، تتراکلر واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
کاه در  های بدن استترین اندامکبد یکی از حیاتی

کای از یمتابولیسمی بدن نقش کلیادی دارد.  یهافعالیت
( 4CClشناخته شده ترین سموم کبدی، تتراکلرید کربن )

به دلیل اثبات اثرات سمیت کبدی ناشی از آن، است که 
 به صورت گسترده به عنوان یک مدن آزمایشگاهی برای

 4CCl (.1)شودمطالعات مربوط به سمیت کبد استفاده می
 

 E-mail:zadeh20@gmail.com              ، دانشکده داروسازیفرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظمجاده  11کیلومتر  :ساری -محمدعلی ابراهیم زاده مسئول:مولف 
 ، ساری، ایرانمازندران، دانشگاه علوم پزشکی یه داروسازدانشکد، یقات دانشجوئیتققته ی، کمییدارو یمیار شیدست. 1
 ، ایالم، ایرانالمیا، دانشگاه علوم پایه  ، دانشکده یمیش یدکترا ی. دانشجو2
 ، ساری، ایرانعلوم پزشکی مازندران، دانشگاه پژوهشکده هموگلوبینوپاتی داروئی،. استاد، مرکز تققیقات علوم 3
 : 11/5/1011تاریخ تصویب :                 11/6/1331تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            11/6/1331 تاریخ دریافت 
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رنگ اسات با شکل ظاهری مایع و بی ترکیب شیمیایی یک

در آزمایشگاه و صنعت به عنوان حالن غیرقطبی بارای  و

 ها و تولید برخی مواد کاربرد گسترده دارد.انجام واکنش

هاای غالباا توساط آنازیم تتراکلرید کاربن در بادن

هاای شود. سمیت متابولیتمتابولیزه می P450سیتوکروم 

های کوواالنسای رادیکالی این ترکیب بدلیل برهمکنش

 کبد مقال اصالی (.2)های حیاتی بدن استها با مولکونآن

ولی در این انادام های   است، 4CClبرای اثرات ناشی از 

 (.3)وجود نداردای برای این ترکیب گیرنده شناخته شده

بروز تغییرات پاتولوژیک در کبد پا  از مسامومیت باا 

4CCl به خوبی قابل مشاهده اسات. میتوکنادری، رتیکولاوم 

اندوپالساامیک، غشاااهای پالساامایی و دسااتگاه گلااژی، 

هایی هستند که در اثار ساختارهای زیرسلولی هپاتوسیت

بینند. پا  صورت جدی آسیب میهب 4CClمسمومیت با 

 1، غلظات آن در کباد پا  از 4CClویز خوراکی از تج

رسد و پ  از آن ساعت به باالترین میزان خود می 2الی 

همچناین اولاین شااواهد  (.0)ابادیباه تادریک کااهش ماای

سااعت  6الای  5هیستولوژیک به صورت نکاروز بافات 

 12با گذشات حادود  (.5)گرددپ  از تجویز پدیدار می

ناحیاه مرکازی  ساعت پ  از تجاویز خاوراکی، نکاروز

 01الی  20کبد به صورت واضح اتفاق می افتد و پ  از 

 (.6)رسادساعت، میزان نکروز به باالترین مقدار خود می

به داخل بدن، سیساتم حفااظتی بادن  4CClپ  از ورود 

شود. متابولیسم برای مقابله و حذف این ترکیب فعان می

4CCl های کبادی سایتوکرم توسط آنزیمP450  از ناوع

B12 ،2B2 ،2E1  3وA4  3به تولید رادیکاان فعاانCCl 

هاای توانناد باا مولکاونشود. این رادیکاان مایمنجر می

هااا و لیپیاادها پااروتئین نوکلئیااک اساایدها، بزرگاای م اال

برای م اان  های فراوان شود.واکنش دهد و باعث آسیب

رادیکاان بسایار  از برهمکنش این رادیکاان باا اکسایژن،

شاود ایجاد مای COO3Clل پروکسی کلرو متیفعان تری

همچناین ایان  .(1)تواند سبب باروز سارنان شاودکه می

ای هااای زنجیاارهتوانااد باعااث واکاانشرادیکااان ماای

که ایان فرایناد خاود باعاث  پراکسیداسیون لیپیدها شود

 تخریب اسیدهای چرب اشباع نشده مرتبط با فسافولیپیدها

یاازان فرایناادها در مجمااوع روی م. ایاان (1،3)شااودماای

رتیکولاااوم اندوپالسااامیک  نفوذپاااذیری میتوکنااادریایی

و باعاث از دسات رفاتن  گذاردغشاهای پالسمایی اثر می

تخریااب اساایدهای شااود. کلساایم ساالون و هموسااتاز ماای

در پی فراینادهای  چرب اشباع نشده مرتبط با فسفولیپیدها

سالولی بعادی هاای دهد که باه آسایبذکر شده رخ می

در  4CCl متابولیسام 1شاماره  ویرتصادر (.3)شاودمنجر مای

شاده  حضور اکسایژن و ترکیباات آلای باه تصاویر کشایده

 هااای آزاد تولیااد شااده در مساایر متابولیسااماساات. رادیکااان

4CCl های حیااتی بادن حملاه توانند به سایر مولکونمی

 (.11)ندشوکنند و سبب بروز آسیب های متعدد 
 

 

متابولیسم تترا کلرید کربن در حضور اکسیژن و  :1اره تصویر شم

 (11ترکیبات آلی )

 

در سالیان اخیر تققیقات متعددی توسط دانشمندان 

بر روی فرایندهای مختلاف  4CClایرانی در مورد اثرات 

از جمله فرایندهای متابولیاک در کباد و بررسای اثارات 

 هحفاظتی ترکیبات مختلف علیه این سمیت صاورت پذیرفتا

است که همگی موید اثرات سمی و مخرب این ترکیب 

عالوه بر این دانشامندان ایرانای در مطالعاات  (.12)هستند
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 و همکاران پور یول یمهد     

 291      2000، مهر  102شماره  نشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي و یكم،مجله دا              

 مــروری

 

مشابهی اثرات حفااظتی ترکیباات نبیعای مختلاف روی 

از جملااه هپاااتو   ( Hepatotoxins) سااایر سااموم کباادی

 (،10)پارانونایاال فنااون (،13)هااای برومااوبنزنتوکسااین

 (،11)سااای  پالتاااین (،16)میدتیواساااتا (،15)پااااراکوات

 و برخای (21)آلوکساان (،13)استامینوفن (،11)سیکالزونتری

 سااختار 2شماره  تصویراند. در ترکیبات دیگر بررسی کرده

تارین هپااتو  شیمیایی تتراکلرید کاربن و برخای از مهام

های آزمایشگاهی آورده های کاربردی در مدنتوکسین

 شده است.

 

ساختار شیمیایی تتراکلرید کاربن و برخای دیگار از  :2تصویر شماره 

 ترین هپاتو توکسین های کاربردی در مدن های آزمایشگاهی مهم
 

هاای کبادی های مقابله با آسیبترین استراتژیمهم

 اکسیدانیها، استفاده ازترکیبات آنتیتوکسین ناشی از هپاتو

کشور  (.21)ی گیاهی استهاخصوص آنتی اکسیدانهو ب

نااوع اقلاایم خاااص و تنااوع آب و هااوایی دلیاال هایااران باا

های گیاهان دارویای ترین زیستگاهمطلوب، یکی از غنی

تعاادادی از  نااام ،1در جهااان اساات. در جاادون شااماره 

ترین گیاهان دارویی بومی و قابل کاشت در کشاور مهم

دلیاال سااهولت هایااران آورده شااده اساات. از ایاان رو باا

ترسی به گیاهان دارویی متعدد در این کشاور امکاان دس

انجام تققیقات فراوان در رابطه با اثرات حفاظتی گیاهان 

وجود  4CClدارویی مختلف علیه سمیت کبدی ناشی از 

بر این اساس مطالعات و تققیقات متعاددی باویژه دارد. 

های اخیر توسط دانشمندان ایرانی در رابطه با این در سان

باه  مطالعاه رت پذیرفتاه اسات کاه در ایانموضوع صاو

  پردازیم.ها میترین آنبررسی مروری مهم

باومی و قابال  یتارین گیاهاان دارویا برخی از مهم :1شماره  جدول

 کاشت در کشور ایران دارای اثرات آنتی اکسیدانی
 

 مراجع رانیک در کشور ایاسم را یاسم علم

Anethum grareblens (23و22) شوید 

Allium sativum (25و20) سیر 

Crocus sativus (21و26) زعفران 

Cuminum cyminum (21-31) زیره سبز 

Cannabis sativa (32و31) شاهدانه 

Calendula officinalis (33-35) گل همیشه بهار 

Coriandrum sativum (36-31) گشنیز 

Descurainia sophia (33) خاکشیر 

Echium amoenum (01و01) گل گاوزبان 

Elaegnus angustifolia (02-00) سنجد ایرانی 

Fumaria parviflora (06و05) شاهتره 

Foeniculum vulgare (01و01) رازیانه 

Glycirrhiza glabra (51و03) انین بیریش 

Lowsonia inermis (52و51) حنا 

Linum usitatissimum (50و 53) کتان 

Matricaria recutita (56و55) بابونه 

Melissa officinalis (51و 51) بادرنجبویه 

Nigella sativa (61و53) سیاهدانه 

Plantago ovata (61) اسفرزه 

Rhus coriaria (62) سماق 

Rubia tincturum (60و 63) روناس 

Rheum palmutum (65) ریواس 

Salix aegytiaca (66) بیدمشک 

Satureja hortensis (61و61)  مرزه 

Thymus vulgaris (11و63) آویشن باغی 

Valeriana officinalis (11) نیب سنبل 

Ziziphus jujuba (12و 13)  عناب 

Salvia officinalis (63و 10)  گلی مریم 

 

 مواد و روش ها
رفته در یمطالعات صورت پذ ی،ن مطالعه مروریدر ا

 یمختلااف بااوم یاایاهااان دارویگ ینااه اثاارات حفاااظتیزم

از  یالقاا شاده ناشا یت کبادیسام یران بار رویکشور ا

4CCl شده  یکه اک ر مقاالت بررسنیل ایبدل شد. بررسی

چاا   یانجام شده و به زبان فارس یرانین ایتوسط مققق

 کباد، یدیاها غالبا از کلماات کلیافتن آن یاند، لذا براشده

، ی، اثرات حفاظت کبادیت کبدید کربن، سمیتتراکلر

، www.scholar.google.comگاه یادر پ ییاهان دارویگ

https://www.civilica.com ،https://www.sid.ir  و

 یدانشاگاه یهااژورنان یم برخینور آدرس مستقنیهم

مقاالت چاا   یاستفاده شد. عالوه بر آن از برخ یداخل

 یهااگااهیه شاده در پایانما یالمللانیشده در مجالت با

Pubmed  وSciencedirect  که مرتبط با موضوع بودناد

ر یسااا یکااه در رابطااه بااا اثاارات حفاااظت یماننااد مقاااالت

 یو حتا 4CClاز  یناشا یت کبادیسام یبات بر رویترک
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ل وجاود یادلهستفاده شد. باز ایگر نید یهانیتوکس هپاتو

 ین مطالعاه ماروریاناه، در این زمیامطالعات فراوان در ا

 یاساتفاده شاود کاه دارا یتار از مقااالتشیشاد با یسع

ق باشند. یتر با عنوان تققتر و مهمقیعم یارتباط موضوع

مقاله  51ت از مقاالت انتخاب شده، تعداد حدود یدر نها

ن یان ایباوده و از با ید که اک را به زبان فارساشانتخاب 

م باا عناوان یارتباط مستق یمقاله دارا 31مقاالت، حدود 

در جهت  ید و کاربردیارتباط مف یه هم دارایمقاله و بق

ن، از یابودناد. عاالوه بار ا یپژوهش -یل مقاله علمیتکم

 ل ماتن مقالاه اساتفاده شاد.یاجهت تکم یگریمقاالت د

 یقاافظتمروری بر مطالعات صورت گرفته بر روی اثرات م

 یت کبدیران در برابر سمیکشور ا یبوم ییاهان دارویگ

دهد که اغلب مطالعات بر ینشان م یاز سموم کبد یناش

و تااکنون  اسات صاورت گرفتاه یوانیهای حروی مدن

 یایاهاان دارویگ یبر روی اثار حفااظت یمطالعات چندان

هاا در انساان صاورت نیهپاتوتوکسا یت کبادیه سمیعل

 نگرفته است.

 
کشاور  یمختلاف باوم یایاهاان دارویگ یت حفااظتاثرا
  4CClاز  یناش یت کبدیه سمیران علیا

 یهابیمقابله با آس یهاین استراتژیتراز مهم یکی

ها که اماروزه ماورد توجاه نیاز هپاتوتوکس یناش یکبد

و  یاهیگ یهادانیاکس یقرار گرفته است، استفاده از آنت

 یقات متعددیققن اساس مطالعات و تیاست. بر ا یعینب

هاا و مراکاز توسط دانشمندان داخل کشاور در دانشاگاه

و  یرفتاه اسات کاه باه بررسایمختلف صاورت پذ یعلم

  م.یپردازیها من آنیتراز مهم یک برخیمرور نتا

 

 Pistacia veraعصاره صمغ پسته  یاثرات حفاظت کبد
 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

Pistacia veraتیره  هانگیا از ، یکیAnacardiaceae 

 سامنان و کرماان خراساان، در وسایع نوربه که باشدمی

 فالنوییاد، ل داشاتنیدلهب پسته صمغ دارد. عصاره رویش

 یدانتیاکسایاثارات آنتا یبرا ییل باالیپتانس تانن و ساپونین

 نیاااز مطالعااات، ا یدر برخاا کااهجاااییآن از (.15)دارد

 است، شده گزارش هپست هایگونه از بعضی برای اثرات

 توساط پارورده و همکااران 1311که در سان  یادر مطالعه

 یدرو الکلایاعصااره ه یانجام شد، اثرات حفاظت کبد

 4CClالقاا شاده توساط  یت کبادیه سامیاصمغ پسته عل

 دوز باا ز تتراکلریدکربنین مطالعه تجویشد. در ا یبررس

mg/kg 25/1 کبادی آسیب ایجاد و سمیت باعث القای 

 قابال میازان باه را خاون آمینازهاای تران  میزان و شده

صامغ  یدرو الکلایاز عصاره هیتجو .داد افزایش توجهی

 باه تتراکلریادکربن از قبل g/kg1و  5/1 یهاپسته با دوز

ن تاران  یم آالنایاز باال رفتن ساطح آناز مشخصی نور

بااال  یرو یاثر چندان یکرد ول یری( جلوگALTناز )یآم

( ASTناااز )یتات تااران  آمم آسااپاریرفااتن سااطح آنااز

ناور نی( و هما50LDزان متوسط دوز کشنده )ینداشت. م

 مطالعاهن یاحداک ر دوز قابل تقمل عصاره ماذکور در ا

وزن ماوش باه صاورت داخال g/kg 1و  11/3ب یابه ترت

نشاان  یمطالعه به خوب این شد. نتایک یریگاندازه یصفاق

 ادایجا کبادی آسایب برابر در پسته صمغ عصاره که داد

 (.16)است داشته مقافظتی اثراتCCl4  توسط شده

 

 .Fumaria parviflora L عصاره شااتره یکبدحفاظتاثرات 
 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

، گیاااهی اساات Fumariaceaeشاااتره، از خااانواده 

هاای های آن دارای بریادگیعلفی و یک ساله که برگ

د یاکالوئحدود یاک درصاد آل یبسیار است. شاتره حاو

ن هساتند. یناولینتروکیل ایااست که اک راً از مشاتقات بنز

ن(، یین )پروتاویدها شاامل فومااریان آلکالوئین ایترمهم

بات مهم آن یگر ترکین هستند. از دیناکسین و سیلیفومار

د یژه اسایاباه و یاهیاگ یدهایدها و اسیتوان فالوونوئیم

ای ن شااتره داریالژ را ناام بارد. همچنایک و موسیفومار

، گلوکوزیااد، ترکیبااات غیرآلکالوئیاادی پنتاتریاکونتااان

از  (.11)تانن، اسید فوماریک و آلکالوئید فوماارین اسات

تاوان باه اثارات ضاد یشاتره م یدرمان یجمله کاربردها

 (،13)ماازمن دساات یضااد اگزمااا (،11)یساامیپرگالیها
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( 11)یو درمان اختالالت کبد( 11)ل کننده گوارشیتسه

 اشاره کرد.

اه شااتره، در یاذکر شده گ یجه به اثرات درمانبا تو

 دزاده و همکارانیتوسط جمش 1313که درسان  یامطالعه

 یدرو الکلایاعصااره ه یانجام شد، اثرات حفاظت کبد

 یبررسا 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیاه شاتره علیگ

 باا نر، صقرایی شمو بدی هاین مطالعه سلونیشد. در ا

 جادا پرفیاوژن، دساتگاه توسط ژنازکال آنزیم از استفاده

 روی بر 4CClو سم  هیدروالکلی شاتره عصاره اثر و شدند

 گارادسانتی درجه 31 دمای در کبد شده جدا هایسلون

. شاد بررسای سااعت 3 مدت به کربوژن گاز حضور در

 بلو تریپان رنگ نفوذ از با استفاده یت سلولین سمیهمچن

 از حاصل ت. نتایکبررسی قرار گرف مورد سلون درون به

 قبال دقیقاه 21 عصاره وقتی که دهدمی نشان مطالعه این

سلولی  سوسپانسیون به ،4CCl از mM 11 کردن اضافه از

تاا غلظات  g/Mlµ 111غلظت  مقدوده در شود، افزوده

mg/ml 5/3سام مقابال در هاسلون بر روی ی، اثر حفاظت 

 در غلظات، ن مقادودهیتر از اکم .دهدمی نشان خود از

 و کنادنمای ایجااد تغییری سم، توسط شده ایجاد سمیت

 هاسلون میر و مرگ افزایش باعث مقدوده، این از باالتر

 مقادوده در اه شااترهیاکه عصااره گنیا شوند. نتیجهمی

ت یسامر براب در کبد حفاظت در خوبی اثر خاص غلظت

 (.12)است دارا (Invitro) تن برون در شرایط 4CClاز  یناش

 

ت یه ساامیااعل  (Rutin) نیروتاا یحفاظاات کبااد اثاارات
 4CClالقاء شده توسط  یکبد

-pentahydrohyflavone-3-7 ,5 ,4 ,3 ,3)ن یروتا

rhamnoglucoside) ،مهام موجاود  یدهایاز فالونوئ یکی

گندم  دراز جمله یی است که اهان دارویاز گ یاریدر بس

ب باه وفاور یاه و سایس ی، مارچوبه، چایاه، گل ساعتیس

 ن،یروت یگزارش شده برا ییشود. از خواص دارویمیافت 

 نیو هما یدانتیاکس یو آنت یتوان به اثرات ضد التهابیم

 (.10،13)و آن اشاره کاردیداتینور اثرات ضداسترس اکس

کاه در ساان  یابا توجه به اثرات ذکار شاده، در مطالعاه

 انجام شد، اثارات حفاظات  و همکاران یائیتوسط ض 1313

 4CClالقا شاده توساط  یت کبدیه سمیلن عیروت یکبد

ن یروتا ین مطالعه اثرات حفاظت کبدیشد. در ا یبررس

مسااموم  یهااادر رت mg/kg 01و  21، 11 یدر دوزهااا

قارار گرفات. در  ید کربن ماورد بررسایشده با تترا کلر

مساموم شاده باا  یهااماوش ین مطالعه عملکرد کبادیا

 ق سانجشیارن از نید کربن و تقت درمان با روتایتتراکلر

( و ALPن فسافاتاز )یو آلکاال ALT یهاامیساطوح آناز

ک ماورد یساتوپاتولوژیق مطالعاات هیاناور از نرنیهما

ن باود کاه یاهاا این بررسایاجه ایقرار گرفت. نت یابیارز

هفته درمان باا  1پ  از  ALPو  ALT یهامیسطوح آنز

 یرین باه شاکل چشامگیروتا mg/kg 01و  21 یدوزها

ن بااه یق نشااان داد روتاایاان تققیااک ایکاااهش یافاات. نتااا

ن یاست که ا یاثرات حفاظت کبد یصورت بالقوه دارا

و  یدانیاکسایل اثرات آنتایتواند به دلین میروت یژگیو

 (.15)آزاد آن باشد یهاکانیراد یاندازبه دام

 

 Berberis عصاره زرشک زرافشاانی یاثرات حفاظت کبد

integerrima 4القا شده توسط  یت کبدیه سمیعلClC 

ای درختچااه Berberidaceaeزرشااک از خااانواده 

ز یامتار ن 0ای خاردار که ارتفااع آن تاا است دارای ساقه

دهای یااه آلکالوئیان گیاهاای ارسد. در تمام قسامتیم

و  (Oxyaconthine) نیاکانتی، اکسا(Berberine) نیبربر

د در یاوجود دارد. مقادر آلکالوئ (Berbamine) نیبربام

اه یان گیاگر ایهای دتر از قسمتشیشه زرشک بیپوست ر

و  کیاد تارتاریک و اسید مالیوه زرشک دارای اسیاست. م

 خاواص زرشاک اهیاگ یبرا (.16)باشدیمقداری صمغ م

 و حفاظات یتشنج ضد ،یالتهاب جمله ضد از یگوناگون

با توجه به اثرات ذکر  (.11-13)است شده گزارش یکبد

و  یعایط رفتوسا 1332کاه در ساان  یاشده، در مطالعاه

 یعصااره متاانول یهمکاران انجام شد، اثرات حفاظت کبد

 القاا شاده توساط یت کبدیه سمیعل یوه زرشک زرافشانیم

4CCl ن مطالعاه، از عصااره ماذکور باا یشد. در ا یبررس

 لوگرم وزن بادن ماوشیگرم بر کیلیم 511و  251 یدوزها
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 4CClاز  یناش یکبد یهابیو درمان آس یریشگیپ یبرا

 هاای سارمیآنازیم ش، میزانیان آزمایاده شد. در پااستف

ALP ،AST وALT ،ناورنیو هم ن سرمین تام، آلبومیپروتئ 

 ماالون دساموتاز، دیسوپراکسا کاتاالز، یهامیآنز زانیم

 ( درFRAPپالسام ) تام یدانیاکسیآنت تیظرف و دیآلدئید

ن یاک یشد. نتا دهیسنج ییکبد موش صقرا بافت هموژِنات

توجه  نشان داد که عصاره مذکور باعث کاهش قابلمطالعه 

 زان مارکریو م ALT و ALP  ،ASTهای سرمیآنزیم میزان

 کیستوپاتولوژیک هیشود. نتای( مMDAد)یآلدئیل دیمالون

دسات هبا ییایمیوشایبک یز با نتاین مطالعه نیانجام شده درا

 یوه زرشک افشانیم جه عصارهینت آمده مطابقت داشت. در

تواناد یم یدانتیاکسیبات آنتیل داشتن ترکیدله باحتماال

 (.31)داشته باشد یاثرات حفاظت کبد

 

 Lens culinarisعصاره عدس قرماز  یاثرات حفاظت کبد

 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

 حبوباات جملاه از ،Leguminosaeره یاز ت عدس قرمز

 مانند یمغذ مواد از عالی منبع تنها نه که است تییپرخاص

 درات اساتیاکربوه و برهاایف چرب، یدهایاس ن،یپروتئ

 دها،یاافالوونوئ ماننااد باااتییترک یحاااو نیهمچناا بلکااه

 از (.31)باشادمای هاتانن و کید فتیاس ک،یفنول یدهایاس

قرماز  عدس اندداده نشان یمتعدد مطالعات که ییجاآن

 انتظاار لاذا باشاد،مای فاراوان فناولیپلی باتیترک یدارا

 یدانیاکسااآنتاای اثاار یدارا ماااده خااوراکی نیااا رودماای

 یامهام، در مطالعاه یژگین ویل داشتن ایبه دل (.32)باشد

و همکاران انجام شاد،  یتوسط رحمان 1332که در سان 

 یعصااره عادس قرماز در دوزهاا یاثرات حفاظت کبد

القاا شاده  یت کبادیه سامیعل mg/kg 011و  211، 111

شاد.  یبررسا د و کوچاکیموش سف یرو 4CClتوسط 

 تیافعال و یآورجماع وانااتیح همه خون و کبد یهانمونه

 دیااپیل زانیاام و ALP ،ALT ،AST یهااامیآنااز یساارم

 شاد. ساپ  یریاگانادازه کباد بافات در ونیداسیپراکس

 داده قیاتطب یستوپاتولوژیه کینتا با ییایمیوشیب یهاافتهی

 باعاث 4CClق نشاان داد کاه یان تققیاا یهایشد. بررس

 ش ساطوحیافازا و ونیداسایپراکس دیپیل دارمعنی شیافزا

 شناسای بافت کینور نتانیشود. همیم یکبد یهامیآنز

 عاتیضاا باروز باه منجار توانساته CCl 4 کاه د کاردییاتا

 عصاره زیگردد. پ  از تجو نکروز صورت به و بارز یکبد

ن یا، ا4CClمساموم شاده باا  یهااقرماز باه ماوش عدس

 یهاامیت آنازیافعال کاهش اعثب یدارمعنی نوربه عصاره

 شاانن مطالعاه کیشد. نتا 4CCl گروه با سهیمقا در یکبد

 تیسام یرو مقاافظتی اثار قرماز عادس عصاره که داد

 (.33)دارد را 4CClتوسط  شده القا یکبد
 

 Calendulaشه بهاار یعصاره گل هم یاثرات حفاظت کبد

persica 4القا شده توسط  یت کبدیه سمیعلCCl 

 ا از جاان یااو پا یعلفاا یاهیااهااار، گب شااهیگاال هم

Calendula تا  21به نون  یاساقه یاه داراین گیاست. ا

، دراز، یضاویسااده ب ییهاامتار اسات و بارگیسانت 51

موجدار و به رناگ سابز،  یهاده از کرک، با کنارهیپوش

ران از یابهاار در ا شاهیروشان دارد. هم یاباه قهاوهل یما

ه یالویکهگ متر در استان 2511 یباال یهایجمله در بلند

اه، داشاتن یان گیاد. از خواص مهم ایرویم راحمدیو بو

ن اثرات یل داشتن ایدلهب (.30)است یدانیاکسیاثرات آنت

 یتوسط بهشت 1333که در سان  یااثبات شده، در مطالعه

 یانجااام شااد، اثاارات حفاظاات کبااد  مقاادم و همکاااران

و  311، 151 یبهار در دوزهاا شهیگل هم یعصاره روغن

051 mg/kg 4القاا شاده توساط  یت کبادیه سمیعلCCl 

 ن مطالعه عصاارهیشد. در ا یبررس یگوشت یهاجوجه یرو

از  یناشا یمنفا اثارات یتوانست به خوب شه بهاریهم گل

4CCl یهااامیش آناازیرا کااه باعااث افاازا ALP ،ALT  و

AST یهاان شااخ یدهاد. همچنا لیاتقل شاده باود را 

 G نیمنوگلوباولیسطح ا ،یمنیا ستمیس سنجش به مربوط

 311 ساطح دکربن،یاتتراکلر بار عاالوه کاه یواناتیح در

 بودند کرده افتیدر را شه بهاریهم گل عصاره گرمیلیم

 باه شه بهاریهم 151 غلطت و یمنف کنترن گروه نسبت به

 یبررساا در یبااود. از نرفاا باااالتر یداریمعناا صااورت

 گاروه کاه شاد مشااهده کباد، یساتوپاتولوژیه راتییتغ
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 ،یمرکااز اهرگیساا تیوضااع لقااا  از م باات نتاارنک

 زانین میترشیب ادپورتیتر و دهاینوزوئیس ها،تیهپاتوس

ب یآسا زانیام نیترکم یمنف کنترن گروه و یبافت بیآس

، 4CCl باا هماراه که ییمارهایدر ت داشتند. اما را یدگید

 باا سهیمقا در بودند کرده افتیدر را هارب شهیهم گل عصاره

 شاد. مشااهده بافات در یتارشیب بهبود  بت،م کنترن گروه

 بهار شهیهم گل عصاره حفاظتی اثر دهندهنشان کینتا نیا

 موجاود یدهاییفالونو واسطهه ب احتماالً که باشدمی کبد بر

 (.35)است 4CClسم یها در مهار متابولآن ییتوانا و اهیگ در

 
 .Malva neglecta Lرک یاپن اهیگبرگ یکبدحفاظتاثرات 
 4CClالقا شده توسط  یت کبدیسم هیعل

 Malvaceaeره یات از ایاپا و سااله دو یاهیگ رکیپن
 جهت رفاع یمناسب یاثرات درمان یاه داراین گیاست. ا

باات موجاود در ین ترکیتاراز مهام (.36)باشادیالتهاب م

 کیاتید، پالمیاسا کینولئیل د،یاس کینولنیاه، لین گیعصاره ا

 (.31)د هستندیاس کیاولئ و دیاس

د و یاتوساط تروه 1330کاه در ساان  یدر مطالعه ا

اه یابارگ گ یهمکاران انجام شد، اثرات حفاظات کباد

 یبررسا 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیرک علیپن

 توسااط ماااریت هاااین مطالعااه ابتاادا گااروهیااشااد. در ا

 بعااد( ساااعت مسااموم شااده، سااپ  )دو دکربنیااتتراکلر

 611 و 311 دوز رک باایاه پنیگ یهابرگ عصاره توسط

mg/kg درون روز باه صاورت چهاار به مادت و روزانه 

 کیستوپاتولوژیه یها یک بررسیشدند. نتا ماریت یصفاق

 دچار و ملتهب را کبد بافت دکربنیتتراکلر که داد نشان

 ل داشاتنیادلهبا رکیپن عصاره زیکند. اما تجویم نکروز

 اثارات دی فاراوان،یافالونوئ و یدانتیاکسایآنت باتیترک

 (.31)دهدیم کاهش کبد در را دکربنیتتراکلر یمس

 
 یرازیشن شیاه آویعصاره برگ گ یاثرات حفاظت کبد

taria multifloraZa 4 القا شده توسط یت کبدیه سمیعلCCl 

، متعلاااق باااه خاااانواده یرازیشااان شااایاه آویاااگ

Laminacea، یکشااورها یاهااان مهاام بااومیاز جملااه گ 

اه یان گیا. عصااره اباشاد یران، پاکستان و افغانستان مایا

هااا و مااونیهااا، تم اال انااواع فنااون یمااواد مهماا یحاااو

باات باه عناوان مکمال ین ترکیاها هستند که اکارواکون

 یدهایااشااوند. فالونوئیدها شااناخته ماایاات فالونوئیاافعال

 یهاال داشاتن گاروهیااه باه دلین گیموجود در عصاره ا

 یهااکاانیل مناسب، امکان برهمکنش با رادیدروکسیه

هاا عان را دارند و باعث کاهش اثرات مخارب آنآزاد ف

ت مهاام ین خصوصاایاال داشااتن ایاادلهباا (.33)شااوندیماا

اثاارات  یاه مااذکور دارایاا(، عصاااره گیدانتیاکساای)آنتاا

 (.111)باشدیم یمقافظت کبد یدرمان

 یرزاجاانیتوساط م 1330که در ساان  یادر مطالعه

 یو همکاران انجام شد، اثرات حفاظت کبد یآبادهمت

 یت کبادیه سامیاعل یرازیشن شایاه آویاره برگ گعص

 011و  211 یدر موش در دوزهاا 4CClالقا شده توسط 

mg/kg یزان اثارات حفااظتیسنجش م یشد. برا یبررس 

، ALP یهاامیآناز یزان ساطوح سارمیعصاره مذکور، م

ALT  وAST ون و یگلوتااات یومارکرهاااینطااور بیو هم

MDA نشان  یخوببه ق فوق یک تققیشد. نتا یریاندازه گ

ن آمادن ساطوح ییتواند باعاث پاایداد که عصاره مذکور م

ناااور نیو همااا ASTو  ALP ،ALT یهاااامیآناااز یسااارم

 .(111)ون شودیش گلوتاتیو افزا MDA ومارکریب

 

 Tragopogonعصاااره شاانگ  یاثاارات حفاظاات کبااد

graminifolius L. القا شده توسط  یت کبدیه سمیعلCCl4 
کشاور  یباوم یایان دارواهایاز گ یاه شنگ، یکیگ

 Asteraceae ران )خصوصا استان کرمانشااه( و از خاانوادهیا
 نیا، از عصااره ایدانیاکسیل داشتن خواص آنتیدلهاست. ب

 (.112)شودیاستفاده م یاه در درمان اختالالت کبدیگ

و  ییتوسااط ناادا 1330کااه در سااان  یادر مطالعااه

 عصاااره یانجااام شااد، اثاارات حفاظاات کبااد  همکاااران

 111و  011، 211 یاه شنگ در دوزهاایگ یدرو اتانولیه

mg/kg 4القا شده توسط  یت کبدیه سمیعلCCl یبررس 

 پارامترهااای و کبااد بافاات پاااتولوژی یهااایشااد. بررساا

، ALP یهاامیآنز یم ل )سطوح سرم یسرم ییایمیوشیب

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

26
0.

14
00

.3
1.

20
1.

1.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359260.1400.31.201.1.9
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12332-fa.html


 یکبد تیدر سم رانیا يبوم  اهانیگ ياثرات حفاظت
 

 2000 مهر،  102، شماره دوره سي و یكم مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                             100

ALT  وASTبا مخلاوط  ماریت مورد گروه های نیب ( در

مختلااف در  یر در دوزهااااه مااذکویااگ یعصاااره اتااانول

 قیان تققیاک ایکنترن انجام شاد. نتاا یهامقاسه با گروه

 در حااد التهاب و نکروز موجب 4CClافت یدر داد نشان

 مسموم شده با عصاره یهامار موشیشود. تیم هاموش کبد

 یتمام دار دریمعن دوز به وابسته کاهش به مذکور منجر

 وانیکبد ح بافت یکیستولوژیه و ییایمیوشیب پارامترهای

ل داشااتن یاادلهشااد. عصاااره مااذکور باا شیآزمااا مااورد

 هاادانیاکسیر آنتیای نظکنندهمقافظت ییایمیش باتیترک

 باا مقابلاه رینظ ییهاسمیمکان دها، قادر است بایفالونوئ و

کبادی  هاایبیآسا برابار در را کبد و،یداتیاکس استرس

 .(113)کنند مقافظت 4CClبا  تیمسمومز ا یناش

 
 Avicennia marinaاه حارا یعصاره گ یاثرات حفاظت کبد

 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

کاه  اسات Avicenniaceaeاز خانواده  یاهیحرا، گ

ک فارس( اسات. یکشور )سواحل خل یمنانق جنوب یبوم

اثبات  یو ضدالتهاب یدانتیاکس یل داشتن اثرات آنتیدلهب

 1330کاه در ساان  یاعاهدر مطال (110،115)اهین گیشده ا

انجاام شاد، اثارات حفاظات   و همکااران یتوسط غالم

 یحارا در دوزهاا یها برگ یدروالکلیعصاره ه یکبد

روز و هر روز یک  0مدت )به mg/kg 111و  011، 211

 4CClالقاا شاده توساط  یت کبادیه سامیاق( علیبار تزر

ق، از یان تققیاان ایاشد. در پا یبررس یموش سور یرو

م از یمسااتق یریااگش خااونینااات تقاات آزماااوایهمااه ح

ن، یآلباوم یریاگه و سرم آن جهت اندازهیداخل قلب ته

 یکباد یهاامین و آنازیروبا یلاین، توتان بیتوتان پروتئ

ALP ،ALT  وAST ن پاژوهش یاجه ایشد. نت یجداساز

باعاث کااهش قابال توجاه  4CClن صورت بود که یبه ا

ن و یروبایلایب ش توتاانین و افزاین و توتان پروتئیآلبوم

 قیاپا  از تزر شد. ASTو  ALP ،ALT یکبد یهامیآنز

 یاه حارا در دوزهاایاگ یهاابارگ یدرو الکلیعصاره ه

ن عصاره توانست اخاتالن بوجاود آماده یمورد مطالعه، ا

ن  و یروب یلین و توتان بین، توتان پروتئیدر سطوح آلبوم

ل یتعاد یداریرا به نور معنا یکبد یهامینطور آنزیهم

 یدانتیاکسیبات آنتیل وجود ترکیدلهکه بنیجه ایند. نتک

ن یاه حرا، ایگ یفراوان در عصاره برگ ها یدیو فالونوئ

ت یه سامیاعل یخاوب یتواناد اثارات حفااظت یعصاره ما

 (.116)داشته باشد 4CClاز  یناش یکبد

 

 Heracleum (H.) یرانیگلپر اعصاره یکبدثرات حفاظتا

persicum 4القا شده توسط  یت کبدیه سمیعلCCl 

 گلدار، علفاىاهىی، گApiaceae ازخانواده یرانیگلپر ا

ران یااه، باومى ایان گیاان است. ایره چتریو چندساله از ت

 رامونىیران و منانق پینمناک کوهستانى ا نواحیاست و در 

، یباوم یایاه دارویاک گیاباه عناوان  اهین گید. ایرومى

 یقابل تاوج یابو ضدالته یدانیاکسیت آنتیخاص یدارا

و  یدانتیاکسایآنتا ل داشتن اثراتیدله. ب(111،111)است

 1335کااه در سااان  یااثبااات شااده، در مطالعااه یضاادالتهاب

و همکاران انجاام شاد، اثارات حفاظات  ییروشنا توسط

 mg/kg 11و 111 یدر دوزها یرانیاسان  گلپر ا یکبد

 دیماوش ساف یرو 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

ز ی، پا  از تجاوین بررسایاشد. در ا یکوچک بررسو 

مساموم  یهاار مشخ  از اسان  مذکور به ماوشیمقاد

(، توتاان GSH) ونیگلوتاات یریاگانادازه ،4CClشده باا 

 (MDA) دهایاپیون لیداسای(، پراکسFRAP) دانتیاکسیآنت

 قیاانجام شاد. پا  از تزرASTو  ALTیکبد یهامیو آنز

ز مورد ودر هر دو د یرانیاسان  به دست آمده از گلپر ا

ل یدخ ین اسان  توانست اختالن در فاکتورهایمطالعه، ا

، 4CCl از یناش یکبد یهامیو و آنزیداتیدر استرس اکس

دهناده اثار ک نشانین نتایل کند. ایتعد یداریبه نور معن

واسطه هباشد که احتماالً بیم یرانیاسان  گلپر ا یحفاظت

 (.113)باشدیاه مین گیا یدانیاکسیت آنتیظرف

 
 Vicia cracca یماشاک کالغا یاثرات حفاظات کباد

 4CClالقا شده توسط  یت کبدیه سمیعل

از  یکیPapilionaceae  از خانواده یماشک کالغ

 گیاهاان اسات. برخای ایران کشور یبوم ییاهان دارویگ
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اثبااات  اکساایدانیآنتاای فعالیاات جاان  ایاان در موجااود

  (.111)دارند ایشده

توساط شاکرزاده و  1336که در سان  یاهدر مطالع

 کالغای ماشاک اکسیدانیآنتی فعالیت همکاران انجام شد،

القا شده توسط تترا  یت کبدیه سمیآن عل حفاظتی اثر و

ن یادر ا .شاد یبررسا سوری موش کبد در د کربنیکلر

 روش سه عصاره مذکور با اکسیدانیمطالعه فعالیت آنتی

 پیکریال فنیال )دیDPPH آزاد  رادیکاان اندازی دام به

 ماورد یاحیاکننادگ تست و اکساید هیدرازین(، نیتریک

 در آن کبادی حفاظات اثار گرفات. ساپ  قرار ارزیابی

 مااورد وانیااباادن ح mg/kg  211 و 111 ،51 دوزهااای

 همچناین و کبدی گلوتاتیون گرفته و میزان قرار ارزیابی

انادازه   ALTو ALP  ،ASTآنازیم هاای سارمی میازان

 متانولی عصاره که داد نشان مطالعه این . نتایکشد گیری

 اسات متوسطی اکسیدانیآنتی اثر دارای الغی،ک ماشک

ن مطالعاه یادارد. در ا خاوبی بسیار کبدی اثر حفاظت اما

 از حاصاال نتااایک و بااوده دوز بااه وابسااته اثاارات، تمااامی

 در قابل مالحظه ای کاهش کبد، هیستوپاتولوژی مطالعه

 (.111)داد اننش نکروز و التهاب

 

ه یاعل Allium paradoxum یالاز یاثرات حفاظت کبد

 4CClالقا شده توسط  یت کبدیسم

 Alliaceae و از خااانواده L. Alliumاز جاان  یاه الاازیااگ
و در  گونه است 111ش از ین خانواده شامل بیاست که ا

ا مانناد یآسا یو مرکاز یجناوب غربا یکوهستان ینواح

 یوم دارایاا. جاان  آل(112)شااودیران یافاات ماایااقلماارو ا

 یادیاز یایو دارو ینتای، زیاقتصااد ییبا کارا یهاگونه

تواناد یما یمتعادد یهاایماریدرمان ب یباشد که برایم

 یمقل یعنوان یک سبزهاه بین گی. ا(110، 113)کار رودهب

 یشامال یهاابصورت خام یاا پختاه در اساتان یبا نام الز

سااتان ن دساات اییپااا یمنااانق جنگلاا ران مخصوصاااًیااا

اه یان گیاا(. 112)ردیاگ یمازندران مورد اساتفاده قارار ما

 دون،یاااانرول-Zمااااونن، ینن، لیااااپ-βبااااات یترک یدارا

 -nدوکااوزان و  -nتااون، یزابولااون، فیب -αاسااپاتولنون، 

از آهن، منگناز و ساولفور  یریباشد و مقادیکوزان میتر

ن گازارش شاده یاه گزارش شده است. همچناین گیدر ا

ت یاداز، فعالین سولفوکسایساتئیس یحااو یاست که الز

م ،  یعنصرهاو  یدان، حفاظت کبدیاکس یناز، آنتیآل

اه ین گی. ااستآهن، روی، کروم، نیکل، سرب و منگنز 

و  ییدر انادام هاوا دییاز فنون و فالوونو ییر باالیشامل مقاد

  یاثرات ضد توکسوپالساموز .(112،113)باشدیاز خود میپ

اثارات  دارای اهین گیا (.110)اه گزارش شده استین گیا

 (.113، 112)است ییباال یدانیاکس یآنت

اه را ین گیا یو همکاران اثرات مقافظت کبد ینبو

 د کااربن یااز تتاارا کلریتجااو (.115)اناادگاازارش نمااوده

(3 mg/kg، باعاث افازایر جلادیز )یت کبادیش سامی 

 آساپارتات ینو ترانسفراز سارمیدر سطح آم یتوجهقابل 

(AST) ن فساافاتاز یلکااالآدرصااد( و  555ان زیاا)بااه م

(ALP) (131 در مقا )ن یسه باا گاروه نرماان ساالیدرصد 

 یز شاده عصااره متاانولیدر گروه تجو (.>111/1P) شد

 تقاات درمااان تفاااوت  یهااا، مااوشیالااز ییاناادام هااوا

 ز عصااره یکنتارن داشاتند. تجاوگروه  یهابا موش یکم

 موجااااب کاااااهش  mg/kg 151و  511 یدر دوزهااااا

ب یاسارم باه ترت ASTها شد. سطح مینزآدار سطح یمعن

 1/15و  1/01تنهاا  ALPدرصد و سطح  1/1و  3/31تنها 

 ن اخاااتالف داشااات. ینرماااان ساااالدرصاااد باااا گاااروه 

تقت درمان  یهاز در موشیاز نیپ یز عصاره متانولیتجو

  یهااابااا مااوش ینشااان داد و تفاااوت کماا یر خااوبیتاااث

 یاه در دوزهایز گایز عصاره پیگروه کنترن داشت. تجو

دار  یدر روز موجااب کاااهش معناا mg/kg 151و  511

 ب یااترتساارم بااه  ASTم هااا شااد. سااطح یناازآسااطح 

و  1/52تنهاا  ALPو ساطح  درصاد 1/113و  3/115تنها 

ن ین اختالف داشت. بر ایبا گروه نرمان سال درصد 1/15

 تاار در کاااهش  شیر باایتاااث ییدام هااوااساااس عصاااره اناا

  یش یافتاااه داشااات. بررسااایاافاااز یهاااامینااازآساااطح 

 mg/kg 511نشاان داد کاه عصااره در دوز  یبافت کباد

را  CCl4ق یااز تزر یناشا یب کبادیساآ ینور ماوثرهب

 (.115)کندی مهار م
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 بحث
 یدکربن یکایاگونه که قبال ذکر شاد، تتراکلرهمان

که در صورت  تسهانیتوکس ن هپاتویاز شناخته شده تر

شاود. یجااد مایا یجاد یکبد یهابیمواجهه با آن آس

باعاث  یسم یهاکانیجاد رادیق ایدکربن از نریتتراکلر

ن سد مقابله با اثرات یترشود. مهم یم یت کبدیبروز سم

 (.116)هساتند یدانیاکسایبات آنتیها، ترککانین رادیامخرب 

 یعاینب یمنایاساتم یها جزو سدانیاکسین آنتیاز ا یبرخ

از جمله مواد  لفگر از نرق مختید یبدن هستند، اما برخ

از  یبرخا یها و یا حتانیتامیها و و، مکملیعینب ییغذا

، یعایباات نبیاز ترک یبرخا شاوند.یداروها وارد بدن ما

عناوان هب ییاهان دارویاز گ یمتعدد یهاگونهبخصوص 

 هماواره در دساترس یدانیاکسیارزشمند از مواد آنت یمنابع

 یپاژوهش هاا نیاز مهم تر یبرخ کینتا (.111،111)بودهاند

 یایدارو اهاانیگ یانجام شده در رابطاه باا اثارات حفااظت

در  CCl4از  یناشا یکباد تیسام هیعل رانیکشور ا یبوم

مشااهده شاده  درمطالعاات مختلافآمده است.  2جدون 

 یدانیاکسایبات فعان آنتیترک یحاو ییاهان دارویکه گ

آزاد را کااهش  یهاکانیاز راد یناش یهابیقادرند آس

مربوناه را باه حاداقل  یکباد یهاابیزان آسایم داده و

شنهاد شده برای اثرات یهای پسمیمکان .(113،121)برسانند

ق باا یاارتبااط عم یدارا عمومااً ییاهان دارویگ یحفاظت

 (.121)باشاندیآزاد ما یهاکانیمهارکننده راد یندهایفرا

 در یایاهاان دارویگادی از یاتاکنون اثرات م بت تعداد ز

آزاد نشاان داده  یهااکاانیثرات مخرب رادل ایجهت تعد

و  ییشده است. کشور ایاران از لقاا  تناوع آب و هاوا

ش یاجغرافیایی، یکی از بهترین منانق جهان در زمینه رو

د و در گذشته شوو پرورش گیاهان دارویی مقسوب می

 (.122)هم منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده است

 های مفصلیام کتابیاالمیز قدا یبان ایرانیدانشمندان و نب

اند که مورد توجه جهانیاان درباره گیاهان دارویی نوشته

. در قرن هشتم تا دهام مایالدی اباوعلی ساینا، ستبوده ا

مقمد زکریای رازی و دیگران به دانش درماان باا گیااه 

 تری را در این رابطهرونق زیادی دادند و گیاهان بیش

 

 یت کبادیه سامیاران علیاکشور ا یبوم ییاهان دارویگ یانجام شده در رابطه با اثرات حفاظت ین پژوهش هایتر ز مهما یک برخینتا :2جدول شماره 

 4CClاز  یناش

 نام علمی گیاه ینام بوم ست بومیز عصاره  زان دوزیم کین نتایمهمتر رفرن 

اثار  یکرد ول یریجلوگ ALTم یاز باال رفتن سطح آنز مشخصی نور عصاره به (16)

 نداشت. ASTم یباال رفتن سطح آنز یرو یچندان

 Pistacia vera پسته سمنان و کرمان خراسان، یدرو الکلیه mg/kg 1111و  511

 کبادی حفاظات اثرات اکسیدانی آنتی ترکیبات داشتن اسطهو به احتماالً شاتره (12)

 دارد.

 Fumaria parviflora L شاتره زاگرس یدامنه ها یدرو الکلیه mg/kg 311و  211، 111

 یآنتا یفاکتورهاا و کنناده یای زدا سام یهاا میآناز لیتعاد قینر از احتماالً (31)

 .شود یم یکبد حفاظت سبب آزاد یها ن کایراد یجاروکنندگ و یدانیاکس

 Berberis integerrima یزرشک افشان خراسان یمتانول mg/kg 511و  251

 یهاا میآناز تیافعال کااهش باعاث یدار معنای ناور باه ،قرمز عدس عصاره (33)

 شود. یکربن م دیتتراکلر گروه با سهیمقا در یکبد

 Red Lentil عدس قرمز جان و کردستانیاز آذربا ییبخش ها یاتانول mg/kg 011و  211، 111

 داشاتهccl4 از  یناشا یهاا بیآسا برابار در یکبد مقافظت اثر گیاه   عصاره (35)

 یدهایافالونو اکسایدانیآنتای  خاصایت باا ارتبااط در احتماالً اثر نیا که است

 .باشدی م اهیگ نیا در موجود

 Calendula persica شه بهاریگل هم ر احمدیه و بویلویکهگ شده یداریخر یعصاره روغن mg/kg 051و  311، 151

 یسام اثارات و اسات دییاو فالونوئ یتا دانیاکس یآنت باتیترک دارای رکیپن (31)

 .دهدی م کاهش کبد در را دکربنیلرتتراک

 .Malva neglecta L رکیپن رانیاک ر منانق ا یدرو الکلیه mg/kg 611و  311

اسات کاه احتمااال  یفراوانا دییاو فالونوئ یت دانیاکس یتآن باتیترک حرا دارای (115)

 .دهند کاهش کبد در را دکربنیتتراکلر یسم اثرات توانند یم

 .Avicennia marina L حرا رانیجنوب ا یدرو الکلیه mg/kg 111و  011، 211

 و هاا دانیاکسا یآنتا ریانظ یا مقافظت کننده ییایمیش باتیترک یحاو عصاره (112)

 و،یداتیاکسا اساترس باا مقابلاه رینظ ییها سمیمکان با قادرند که است دهایفالونوئ

 کاربن دیاتتراکلر باا تیمساموم از یناشا یکباد یهاا بیبرابار آسا در را دکب

 .کنند مقافظت

 .Tragopogon graminifolius L شنگ غرب کشور یدرو اتانولیه mg/kg 111و  011، 211

 فاکتورهاای در اخاتالن توانسات ایرانای گلپار از آماده دست به اسان  تزریق (111)

 ناور را باه CCl4از  ناشای کبادی هاای آنازیم و اکسیداتیو استرس در دخیل

 کند تعدیل داری معنی

، تهران، یجان غربیآذربا یاستان ها یعصاره آب mg/kg 211و  111

 فارس، همدان

 Heracleum (H.) persicum یرانیگلپر ا

اثار  اماا است متوسطی اکسیدانی آنتی اثر دارای کالغی، ماشک متانولی عصاره (111)

 .دارد خوبی بسیار کبدی حفاظت

منانق مختلف کشور از جمله  یعصاره متانول mg/kg 211و  111، 51

 مازندران

 Heracleum (H.) persicum یماشک کالغ

 یب بافاات کباادین فساافاتاز شااد. آساایو الکااال ASPدار  یکاااهش معنااموجااب  (110)

 کاهش یافت

 Allium paradoxum یالز مازندران یعصاره متانل mg/kg 111و  511
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 و همکاران پور یول یمهد     

 101      2000، مهر  102شماره  نشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي و یكم،مجله دا              

 مــروری

 

های قانون و القااوی را باه رشاته معرفی کردند و کتاب

تقریر در آوردند. در قرن سایزدهم ابان بیطاار مطالعات 

انجاااام داد و  فراوانااای را درماااورد گیاهاااان دارویااای

 یالمغنا"گوناه را در کتااب  1011خصوصیات بایش از 

ن ماوارد یاذکر کارده اسات. هماه ا "ه المفردهیاالدویف

امکااان اسااتفاده از گیاهااان  یت باااالیاادهنااده ظرفنشااان

ران است. یسالمت مردم کشور ا یدر ارتقا یدارویی بوم

 یقات مختلفید، در تققیدر دوران جد یرانیدانشمندان ا

اثارات  یاناد، باه بررساداخال کشاور انجاام داده که در

 یت کبادیه سامیاعل یمتعادد ییاهان دارویگ یمقافظت

د یاان هااا بخصااوص تتراکلریاز انااواع هپاتوتوکساا یناشاا

 یمارور مطالعاهن یاهمانگونه که در ا کربن پرداخته اند.

کشاور باه  یباوم یایاهان دارویاز گ یاریشد، بس یبررس

القاا  یکباد یهابیباعث کاهش آس یشکل قابل توجه

 یکاه باه نظار بارا یشدند. نکتاه مهما 4CClشده توسط 

بااه نظاار  ینااه ضاارورین زمیاادر ا یانجااام مطالعااات بعااد

د شاواستفاده  یاهانین است که بهتر است از گیرسد ایم

 (.123،120)باشاند یقاو یدانیاکسایاثرات آنتا یکه دارا

زه شاادن یگونااه کااه ذکاار شااد، متااابولچااون همااان

ن یتارمهام ،آزاد یهااکاانید رادیابن و تولدکریتتراکلر

 ین بارایب بافت کباد اسات. همچنایب و تخریل آسیدل

اهاان مختلاف، بهتار یگ یسنجش اثارات حفاظات کباد

 یکبدل در اختالالت یدخ یوماکرهایاست سطوح همه ب

 ، ساااوربیتونALP و AST، ALTهاااای آنااازیماز جملاااه 

(، LD، الکتااااات دهیاااادروژناز )(SDHدهیاااادروژناز )

 دیاااآلده ی( و ماااالون دGDوتاماااات دهیااادروژناز )گل

(MDA )اساترس یتشاخ ین مارکرهاایتارکه از مهم  

 قرار داد. یو است را مورد سنجش و بررسیداتیاکس
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