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ABSTRACT

Background & objectives: Some herbs contain compounds with antioxidant activity and can
be used to protect or cure damages caused by chemical toxins. The aim of this study was to
evaluate the effects of carbon tetrachloride (CCl4) on total antioxidants in various tissues and
Tanacetum parthenium impacts on reducing devastating effects of carbon tetrachloride.
Methods: A total of 42 male Wistar rats were divided into seven groups of six animals in each
group: normal control, damaged control, three groups that treated with 40, 80, and 120 mg/kg
of Tanacetum parthenium extract 14 days before CCl4 injection and two groups served as
post-treatment groups that received 80 and 120 mg/kg extract 2, 6, 24, and 48 h after CCl4
injection. At the end of study the liver, kidney, testis, and heart were removed and then
homogenized and then the antioxidant activity of the tissues assessed using FRAP method.
Results were analyzed by one-way ANOVA test.
Results: The results showed that the injection of carbon tetrachloride significantly
decreasestotal antioxidant in both liver (p<0.001) and kidney (p<0.05) tissues. Administration
of extract significantly (p<0.05) increased the total antioxidant of liver and kidney.
Conclusion: Protective effect of Feverfew against CCl4 induced damages is more effective in
liver and kidney than testis and heart..
Keywords: Total Antioxidant; Carbon Tetrachloride; Tanacetum Parthenium, Rat.
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هاي مختلف اکسیدانی بافتگاوي بر سطوح آنتیتأثیر عصاره گیاه بابونه
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مقدمه
هاي فعالی هستند کـه  هاي آزاد اتم یا مولکولرادیکال

بـه دلیــل وضــعیت آخــرین الیــه اتمــی میــل ترکیبــی  
ایـن  .]1[هاي اطـراف دارنـد   شدیدي با سایر مولکول

هاي آزاد جهت دریافت الکترون و رسیدن به رادیکال
جدول 18(عناصر گروه نجیبهايآرایش پایدار گاز

به سـرعت بـا سـایر ترکیبـات نظیـر      تناوبی عنصرها) 
ها، فسفولیپیدهاي غشا و اسید نوکلئیک سلول پروتئین

پیوند برقرار کرده و سـبب شکسـت ایـن ترکیبـات و     
شـوند. خـود ایـن    گـر مـی  تولید یک رادیکـال آزاد دی 

توانند به شکل زنجیـري بـه یـک    هاي آزاد میرادیکال
هـاي آزاد بیشـتري   ترکیب دیگر حمله کنند و رادیکال

چکیده
تواننـد بـه عنـوان    اکسیدانی بـوده کـه مـی   برخی از گیاهان دارویی حاوي ترکیبات مختلف با فعالیت آنتی: زمینه و هدف

ناشی از سموم شیمیایی مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. هـدف از انجـام ایـن مطالعـه        هايدرمان یا محافظ در مقابل آسیب
گـاوي بـر کـاهش اثـرات     هاي مختلف و تأثیر گیـاه بابونـه  اکسیدان تام بافتبررسی اثرات تتراکلریدکربن بر میزان آنتی

باشد. مخرب احتمالی این ماده می
شـاهد سـالم، شـاهد شـامل هـا گـروه .شدندتقسیمتایی6گروه7بهنر نژاد ویستارصحراییموشسر42کار:روش

بـر گرممیلی120و40،80دوزهايباکربنتتراکلریدباآسیبایجادازقبلروز14مدتبهکهآسیبگروه3آسیب،
بـر مگـر میلـی 120و80ترتیـب بـه کـه درمـان پـس عنوانبههمگروه2گردیدند،تیمارگاويبابونهعصارهکیلوگرم
کبـد، هـاي بافتمطالعهپایاندر. نمودنددریافتکربنتتراکلریدتزریقازپسساعت48و2،6،24راعصارهکیلوگرم

FRAPتستازاستفادهباهابافتازهرکداماکسیدانیآنتیقدرتشدن،هموژنازپسوشدبرداشتهقلبوبیضهکلیه،

.گرفتقرارتحلیلموردطرفهیکANOVAروشبهنتایج. گردیدارزیابی
و کلیـه )>001/0p(اکسـیدان تـام در هـر دو بافـت کبـد     دار آنتـی تزریق تتراکلریدکربن موجب کـاهش معنـی  : هایافته

)05/0p< (دار هاي کبد و کلیـه را بـه صـورت معنـی    اکسیدان تام بافتشد. همچنین تجویز عصاره، میزان آنتی)05/0p< (
افزایش داد. 

هـاي کبـد و   هاي تتراکلریدکربن، تأثیر بیشتري در بافتبابونه گاوي در مقابل آسیبتأثیر محافظتی عصاره:يگیرنتیجه
کلیه نسبت به قلب و بیضه داشت.

گاوي، رتاکسیدان تام، تتراکلریدکربن، بابونهآنتی:هاي کلیديواژه
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را تولید کنند کـه در صـورت عـدم مهـار منجـر بـه       
هـاي مختلـف و بـروز اختالالتـی نظیـر      تخریب بافـت 

هاي قلبی و عروقی، پیري، سـرطان و کـاهش   بیماري
. موجودات زنده در حالت طبیعـی  ]2[شوندایمنی می

اکسـیدانی آنزیمـی و   هـاي آنتـی  کمپلکسی از سیسـتم 
هـاي آزاد را خنثـی   غیرآنزیمی دارند که این رادیکـال 

ــت  ــه باف ــیب ب ــوي آس ــرده و جل ــک ــف را ه اي مختل
اکسـیدانی شـامل   هـاي آنتـی  گیرنـد. ایـن سیسـتم   می

)، SOD(1هـایی نظیـر سوپراکسـید دیسـموتاز    آنزیم
ــاتیون ــیدازگلوت ــاالزGPX(2پراکس ) و CAT(3) و کات

فـــریتین و هـــایی نظیـــر آلبـــومین،مـــاکرومولکول
هاي کوچکی نظیـر  سرولوپالسمین و همچنین مولکول

ــی   ــک، بیل ــید اوری ــید اس ــین، اس ــکوربیکروب و آس
هـا  اکسـیدان . این آنتـی ]3-5[باشد آلفاتوکوفرول می

هاي تولید شـده در طـی   ترکیباتی هستند که رادیکال
متابولیسم طبیعی بدن را با روندهاي مختلفی کنتـرل  

اوقـات تعـادل بـین تولیـد     یهنند. اما گـا کو خنثی می
اکسـیدانی  هـاي آنتـی  هاي آزاد و این سیسـتم رادیکال

خورد. بـه همـین خـاطر    درونزاد (اندوژن) به هم می
نیاز به ترکیبات برونزاد (اگزوژن) است تا جلوي ایـن  

. مطالعات گذشته نشان ]6[هاي آزاد را بگیرد رادیکال
هـاي سـنتتیک خطـر    اکسـیدان داده که مصرف آنتـی 

دهد به همین خـاطر توجـه   تومورزایی را افزایش می
هـاي طبیعـی بـه    اکسیداناکثر محققین به سمت آنتی

. مطالعـات  ]2[خصوص گیاهان معطـوف شـده اسـت    
هـا  اکسـیدان آنتـی ه گذشته نشان داده که در بین هم

تري برخوردار ها از خاصیت احیاکنندگی قويفنولپلی
توانند با افزایش سطوح گیاهان میه عصار.]7[هستند 

هاي مختلف موجودات، آنها را در اکسیدانی بافتآنتی
هاي آزاد تولید شـده در  مقابل اثرات مخرب رادیکال
ها محافظـت کننـد. گیـاه    طی متابولیسم گزنوبیوتیک

گاوي یکی از گیاهان بومی اروپـا و آسـیا اسـت    ه بابون

1 Superoxide Dismutase
2 Glutathione Peroxidase
3 Catalase

رش یافته است. در ولی با کشت به سراسر جهان گست
ــ    ــه در منطق ــاطق از جمل ــی من ــز در برخ ــران نی ه ای

آذربایجــان، ارســباران، گــیالن و مازنــدران بــه شــکل 
روید. در گذشته معموال از این گیاه بـراي  خودرو می

درمان آرتریت، آسم، یبوست، درد گـوش، سـردرد،   
التهاب پوست، تب، دفع حشـرات، اخـتالالت قاعـدگی،    

درد معده تـورم، وزوز گـوش،   پسوریازیس، اسپاسم،
شـد. همچنـین از   سرگیجه و درد دندان استفاده مـی 

این گیاه جهت سقط جنین، درمان درد کلیه، کولیک و 
شد. در طب سـنتی از ایـن   کمک به هضم استفاده می

کردنـد بـه خـاطر    بـر اسـتفاده مـی   گیاه به عنوان تب
از . ]8[نامنـد  نیـز مـی  Feverfewهمین، این گیـاه را  

گـاوي  ه نظر ترکیبات شیمیایی، تمام اعضاي گیاه بابون
داراي اسانسی بسیار قوي است که شامل نـوعی الکـل   
به نام بورنئـول یـا کـامفول اسـت و بـه عـالوه داراي       

باشد و در اثـر  مقداري از انواع ترپن و سایر مواد می
مــالش گیــاه، بــوي همــین مــواد اســت کــه متصــاعد 

ت این گیاه مشخص شده کـه  شود. با آنالیز ترکیبامی
هاي (قسمت هاي هوایی) این گیاه داراي ها و گلبرگ

هـاي  اکسیدان و ضـد التهـاب مثـل الکتـون    مواد آنتی
ترپنــی (پارتنولیــد، آرتیکــانین، ســانتامارین) ســزکوئی
ها (تویون، سابینن، کامفر، ترپنها و سزکوییاونوترپن

ــژنین    ــدها (آپیـ ــون) فالونوئیـ ــینئول و اومبلولـ ، سـ
ژاســئوزیدین) ودایوســمتین، کوئرســتین، ژاســئیدین

باشد. مطالعات انجام شده بر روي این گیاه نشـان  می
گــاوي بــه خــاطر داشــتن ایــن ه داده کــه گیــاه بابونــ

ترکیبات در کاهش درد و التهاب و درمـان آرتریـت   
. با توجه به وجـود ترکیبـاتی نظیـر    ]10, 9[نقش دارد 

ــون ــزکویی الکت ــاي س ــامفر ه ــرپن، ک ــات ت و ترکیب
رسـد  میاین گیاه، به نظره دار در عصارهیدروکسیل
ــار  ــه عص ــاد    ه ک ــوگیري از ایج ــراي جل ــاه ب ــن گی ای

مواد اکسیدان ه ها به وسیلهاي اکسیداتیو بافتآسیب
ــه  .]10[مــوثر باشــد  ــن مطالع ــابراین هــدف از ای بن

هاي کبد، اکسیدانی تام بافتگیري ظرفیت آنتیاندازه
ــب و بیضــه در رت ــه، قل ــا  کلی ــده ب هــاي آســیب دی
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ــال و     ــروه نرم ــا گ ــه آن ب ــدکربن و مقایس تتراکلری
بابونـه  ه درمان با عصـار درمان و پسهاي پیشگروه

باشد. گاوي می

روش کار
مواد شیمیایی

خریـداري  2فلوکـا از شـرکت  TPTZ1شـیمیایی  ه ماد
شد. مواد شیمیایی اسـیدکلریدریک، سـولفات آهـن،    
کلرورفریـک و سـدیم اسـتات بـه کـار رفتـه در ایــن       

آلمان تهیه شدند. 3آزمایش از شرکت مرك
گیري از گیاهآوري و عصارهجمع

ــه ــطهــاينمون ــاهی در اواس ــاه از گی اردیبهشــت م
آوري شـده  ارسباران جمعه منطق-آذربایجان شرقی

ـ جـنس و تأییدازپسو ازاسـتفاده بـا گیـاهی ه گون
کارشناس هربـاریوم  توسطمعتبرتشخیصکلیدهاي

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعـی آذربایجـان   
اسـتخراج بـراي ،2411شـرقی بـا کـد هربـاریومی     

دروسایهگیاه درهواییاندامهايشد.آمادهعصاره
خشکشدند. گیاهدرجه) خشک20-25(محیطدماي
مدت بهدرصد70متانول دروگردیدهپودرشده،
بعد از اینکه عصاره بـه طـور   خیسانده شد.روزهفت

تغلـیظ  4دستگاه تبخیر روتاريکامل خارج شد، توسط
تغلـیظ شـده در   ه گردیده، پس از تبخیر الکل، عصـار 

تبدیل 5خشک کن انجماديمدت دو هفته در دستگاه
هـاي مختلفـی از ایـن عصـاره بـه      به پـودر شـد. دوز  

هـا  صورت محلول در آب مقطر در آمده و به موش
تزریق شدند.
طرح مطالعه 

و نوع طرح کـاربردي  ه نوع مطالعه تجربی آزمایشگا
باشد.بنیادي می

1 2,4,6-tripyridyl-s-triazine
2 Fluka
3 Merck
4 Rotary evaporator
5 Freeze dryer

انتخاب حیوانات 
هفته 4سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، با سن 42

اري شـده  دامپزشکی دانشگاه تهران خریده از دانشکد
و جهت تطبیق با محیط و شرایط جدید بـه مـدت دو   

تحقیقاتی نگهداري شـدند تـا   ه هفته بدون هیچ مداخل
گرم برسد. شـرایط نگهـداري   180-200وزن آنها به 

12درجـه سـانتیگراد،   22حیوانات شامل دماي حدود 
ساعت تـاریکی و در بسـتري از   12ساعت روشنایی و 

ررعایت موازین اخالقـی،  پوشال بود. این تحقیق از نظ
مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیـل  
ــایی   ــد شناســــــــ ــوده و داراي کــــــــ بــــــــ

IR.ARUMS.REC.1394.67باشد. می
بندي حیواناتگروه
7سر موش صـحرایی نـر نـژاد ویسـتار بـه      42ابتدا 

تایی تقسیم شدند:6گروه 
ز رو14): گروه نرمال بوده که به مدت NC(1گروه

زا و درمانی دریافت نکردند امـا در  آسیبه هیچ ماد
فقط روغـن زیتـون (حـالل تتراکلریـدکربن)     14روز 

دریافت نمودند.
14): گروه آسیب بـوده کـه بـه مـدت     CC(2گروه

14اي دریافـت نکردنـد امـا در روز    روز هیچ عصاره
لیتر به ازاي هر کیلـوگرم وزن بـدن   میلی5/1مقدار 

حل V/V1:1ربن و روغن زیتون(مخلوط تتراکلریدک
شده در روغن زیتون) دریافت کردند.

کـه  40درمـان بـا دوز   ): گروه پـیش bTP40(3گروه 
گـرم بـه ازاي هـر    میلـی 40روز 14روزانه به مدت 

کیلوگرم وزن بدن عصاره دریافت کردنـد و در روز  
لیتـر بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن     میلی5/1مقدار 14

یدکربن و روغن زیتون دریافـت  بدن مخلوط تتراکلر
نمودند.

کـه  80درمـان بـا دوز   ): گروه پـیش bTP80(4گروه 
گـرم بـه ازاي هـر    میلـی 80روز 14روزانه به مدت 

کیلوگرم وزن بدن عصاره دریافت کردنـد و در روز  
لیتـر بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن     میلی5/1مقدار 14
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بدن مخلوط تتراکلریدکربن و روغن زیتون دریافـت 
نمودند.

کـه  120درمان با دوز ): گروه پیشbTP120(5گروه 
گـرم بـه ازاي هـر    میلی120روز 14روزانه به مدت 

کیلوگرم وزن بدن عصاره دریافت کردنـد و در روز  
لیتـر بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن     میلی5/1مقدار 14

بدن مخلوط تتراکلریدکربن و روغن زیتون دریافـت  
کردند.
کـه در  80درمان با دوز گروه پس):aTP80(6گروه 

لیتـر بـه ازاي هـر کیلـوگرم     میلی5/1مقدار 14روز 
وزن بدن مخلـوط تتراکلریـدکربن و روغـن زیتـون     

ساعت پس از تزریق 48و 24، 2،6دریافت نمودند. 
گــرم بـر کیلــوگرم  میلـی 80تتراکلریـدکربن مقــدار  

عصاره از طریق گاواژ دریافت کردند.
کـه  120درمان بـا دوز  ): گروه پسaTP120(7گروه 

لیتر به ازاي هر کیلـوگرم  میلی5/1مقدار 14در روز 
وزن بدن مخلـوط تتراکلریـدکربن و روغـن زیتـون     

ــد و   ــت کردن ــس از  48و 24، 2،6دریاف ــاعت پ س
گــرم بــر میلــی120تتراکلریــدکربن مقــدار تزریــق

کیلوگرم عصاره از طریق گاواژ دریافت نمودند.
هـاي آزاد،  د مـدل آسـیب توسـط رادیکـال    جهت ایجا

تتراکلرید کربن را در روغن زیتون بـا نسـبت برابـر    
لیتـر بـه ازاي   میلـی 5/1حل کرده و از مخلوط حاصل 

هر کیلوگرم وزن بـدن رت بـه شـکل داخـل صـفاقی      
تزریق گردید.

هـا بـا   ساعت پس از تزریق تتراکلرید کـربن، رت 50
صــد بیهــوش در10میکرولیتــر کتــامین 200تزریــق 

شدند.
شکمی آنها باز شـده و  ه پس از بیهوشی کامل، محفظ

هاي کبد، کلیه، قلب و بیضـه  اي از بافتبالفاصله قطعه
برداشته شد. جهت از بین رفتن خون و سایر ضـایعات  

ها، با نرمال سالین شستشو داده موجود بر روي بافت
200شده و به نیتروژن مایع منتقل گردیدند. سـپس  

رم از هر کـدام از بافتهـا بـه داخـل یـک لولـه       گمیلی
لیتـر، بـه آن   میلی2و به میزان آزمایش منتقل شده

pHموالر با میلی50بافر هموژنیزاسیون (بافر تریس

ها با اسـتفاده از  ) اضافه شد. هر یک از بافت4/7برابر 
به مـدت  (Heidolph, Silent Crusher)هموژنایزر

همـــوژنیزه شـــدند. rpm10000دقیقـــه در دور3
rpmدقیقه در دور20سوسپانسیون حاصل به مدت 

هاي هموژنیزه نشـده  سانتریفوژ شد تا سلول12000
رســوب کننــد و محلــول همــوژن خــالص بــراي      

اکسیدان تام مورد اسـتفاده  گیري ظرفیت آنتیاندازه
قرار گرفت. 

FRAPاکسیدان تام به روش گیري آنتیاندازه

اکسیدان تام هموژنات پتانسیل آنتیگیريبراي اندازه
از روش بنــزي اســترین 1FRAPهــا بــا تســت بافــت

تغییرات جذب FRAP. در آزمایش ]11[استفاده شد 
خاطر تولید رنـگ آبـی   نانومتر به593در طول موج 

شـود.  گیري میاندازهTPTZبا +Fe2ناشی از واکنش 
ترکیباتی که داراي خاصیت الکترون دهندگی قـویتري  

را FRAPموجـود در معـرف   +Fe3توانند هستند، می
پیوند TPTZبا +Fe2احیا کنند. در این حالت +Fe2به 

دت آن کند که شـ برقرار کرده و رنگ آبی تولید می
گیري است. به نانومتر قابل اندازه593در طول موج 

شـود.  آمـاده مـی  FRAPهمین منظور ابتدا معـرف  
لیتر از بافر اسـتات  میلی50براي تهیه آن، ابتدا میزان 

)300mmol/l،pH=3.6 ــا ــی5) ب ــر از میل TPTZلیت

)10mmol/l  ــدریک ــید کلریـــ ــول در اســـ ) محلـــ
)40mmol/l  ــپس ــده و س ــوط ش ــیمی5) مخل ــر ل لیت

) اضافه گردید. پـس  20mmol/lمحلول کلرید آهن (
بـه  لیتر از این معرفمیلیFRAP ،5/1معرف ه از تهی

درجـه برسـد.   37داخل کووت ریخته شد تا به دماي 
نـانومتر بـا اسـتفاده از    593جذب آن در طول مـوج  

گیـري  انـدازه (Ependorf, Ecom-E6125)فوتومتر
هـا  کدام از هموژنـات میکرولیتر از هر 50شد. سپس 

به محلول فوق اضافه گردید تـا واکـنش آغـاز شـود.     
ــس از  ــوج   10پ ــول م ــذب آن در ط ــه ج 593دقیق

گیري گردید. بعد از کسر جذب بالنک، نانومتر اندازه

1 Ferric Reducing Ability of Plasma
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بـا اسـتفاده از اسـتاندارد    بدست آمده FRAPمقدار 
FeS O4.7H2Oبه واحدμmol FeS O4 equivalent/gram

tissue.بیان شد
SPSS-16هاي آماري با استفاده از آنالیز تمام تست

ــالیز ANOVAانجــام گرفــت و توســط آزمــون  (آن
واریــانس) یــک طرفــه و بــا تســت تعقیبــی بــا ســطح  

داري ) تحلیل شدند. میزان معنیLSDداري کم (معنی
در نظر گرفته شد و نتایج آنـالیز  p>05/0به صورت 

ـ   ±آماري به صـورت میـانگین    زارش خطـاي معیـار گ
گردید.

یافته ها
نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تزریــق  

اکسـیدان  تتراکلرید کربن موجب کاهش سطوح آنتی

هاي کبد، کلیه، بیضه و قلب نسبت به گـروه  تام بافت
هـاي کبـد و   کنترل نرمال شد که این کاهش در بافت

هـاي  ) بـوده ولـی در بافـت   >001/0pدار (کلیه معنی
) و CCایـن تفـاوت بـین گـروه آسـیب (     بیضه و قلب

دار بـود. در کبـد و کلیـه بـا     گروه نرمال غیـر معنـی  
درمان بـا گـروه   درمان و پسهاي پیشگروهه مقایس

) مشخص شد که در بافـت کبـد تزریـق    CCآسیب (
ــس   ــکل پ ــه ش ــاره ب ــا دوز  عص ــان ب 120و 80درم

ــی ــی  میل ــزایش معن ــبب اف ــوگرم س ــر کیل ــرم ب دار گ
)05/0p<اکسیدان تام شده در حالی آنتی) در سطوح

دار درمـان معنـی  هـاي پـیش  که این افزایش در گروه
).1نبود (شکل 

: bTP40: کنتـرل آسـیب،   CC: کنترل نرمال، NCاکسیدانی هموژنات بافت کبد. گاوي بر روي سطوح آنتیه بابونه تأثیر تتراکلریدکربن و عصار.1شکل 
عصـاره،  80درمـان بـا دوز   : پـس aTP80عصـاره،  120درمان با دوز : پیشbTP120عصاره، 80درمان با دوز : پیشbTP80عصاره، 40درمان با دوز پیش

aTP120خطـاي  ±میـانگین  ه باشد. عالمت بار نشـان دهنـد  گرم بر کیلوگرم وزن رت میعصاره. دوزهاي عصاره برحسب میلی120درمان با دوز : پس
) نسـبت بـه   p>05/0معنادار بـودن ( ه . ** نشان دهند(NC)) نسبت به گروه کنترل نرمال p>001/0معنادار بودن (ه ). * نشان دهندn=6باشد (معیار می

.(CC)گروه آسیب 
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گـرم بـر   میلی120درمان با دوز در بافت کلیه، پیش
در )>05/0p(دار کیلــوگرم ســبب افــزایش معنــی   

) CCاکسیدان تام نسبت به گروه آسیب (سطوح آنتی

داري درمان تفـاوت معنـی  هاي پسولی در گروهشد 
).2در مقایسه با گروه آسیب مشاهده نگردید (شکل 

: bTP40: کنتـرل آسـیب،   CC: کنترل نرمال، NCاکسیدان هموژنات بافت کلیه. گاوي بر روي سطوح آنتیه بابونه تأثیر تتراکلریدکربن و عصار. 2شکل 
عصـاره،  80درمـان بـا دوز   : پـس aTP80عصـاره،  120درمان با دوز : پیشbTP120عصاره، 80درمان با دوز پیش: bTP80عصاره، 40درمان با دوز پیش

aTP120خطـاي  ±میـانگین  ه باشد. عالمت بار نشـان دهنـد  گرم بر کیلوگرم وزن رت میعصاره. دوزهاي عصاره برحسب میلی120درمان با دوز : پس
) نسـبت بـه   p>05/0معنادار بـودن ( ه ، ** نشان دهند(NC)) نسبت به گروه کنترل نرمال p>05/0معنادار بودن (ه ). * نشان دهندn=6باشد (معیار می

.(CC)گروه آسیب 

ــراي      ــده ب ــت آم ــه دس ــداد ب ــه، اع ــت بیض در باف
اکسیدان تام در داخل یک گـروه تفـاوت زیـادي    آنتی

باهم داشتند. به همین خـاطر خطـاي معیـار بیشـتري     
اعداد در داخـل یـک گـروه وجـود     نسبت به میانگین

گروه آسیب با گروه کنترل نرمال و ه داشت. با مقایس
داري هاي درمانی، مشخص شد که تفاوت معنیگروه

بین گروه آسیب با کنتـرل نرمـال و همچنـین گـروه     
). 3هاي درمانی وجود ندارد (شکل آسیب با گروه

اکسـیدان  در بافت قلب با وجود کاهش سطوح آنتـی 
) نسـبت بـه گـروه کنتـرل     CCر گروه آسـیب ( تام د

. همچنین بـا مقایسـه   نبوددار معنینرمال، این کاهش 
درمان با گروه هاي پسدرمان و گروههاي پیشگروه

هـا مشـاهده   داري بین این گـروه آسیب، تفاوت معنی
).4نگردید (شکل
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: bTP40: کنترل آسـیب،  CC: کنترل نرمال، NCاکسیدان هموژنات بافت بیضه. تیگاوي بر روي سطوح آنه بابونه تأثیر تتراکلریدکربن و عصار.3شکل 
عصـاره،  80درمـان بـا دوز   : پـس aTP80عصـاره،  120درمان با دوز : پیشbTP120عصاره، 80درمان با دوز : پیشbTP80عصاره، 40درمان با دوز پیش

aTP120خطـاي  ±میـانگین  ه باشد. عالمت بار نشـان دهنـد  گرم بر کیلوگرم وزن رت میلیعصاره. دوزهاي عصاره برحسب می120درمان با دوز : پس
).n=6باشد (معیار می

: bTP40: کنترل آسـیب،  CC: کنترل نرمال، NCاکسیدان هموژنات بافت قلب. گاوي بر روي سطوح آنتیه بابونه : تأثیر تتراکلریدکربن و عصار4شکل 
عصـاره،  80درمـان بـا دوز   : پـس aTP80عصـاره،  120درمان با دوز : پیشbTP120عصاره، 80درمان با دوز : پیشbTP80عصاره، 40درمان با دوز پیش

aTP120خطـاي  ±میـانگین  ه باشد. عالمت بار نشـان دهنـد  گرم بر کیلوگرم وزن رت میعصاره. دوزهاي عصاره برحسب میلی120درمان با دوز : پس
).n=6باشد (معیار می
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بحث  
ها ترکیبـات مهـم و حیـاتی هسـتند کـه      اکسیداننتیآ

هـاي  هاي بـدن را در مقابـل رادیکـال   توانند بافتمی
ها هم چنین به اکسیدانآزاد محافظت کنند. این آنتی
تواننـد جهـت   ضـرر مـی  عنوان یک داروي ایمن و بـی 

هاي نورودژنراتیو نیـز اسـتفاده   گیري از بیماريپیش
. بــا توجــه بــه شــناخت مکانیســم عمــل و ]12[شــوند 

ــال ــوژي رادیک ــی  بیول ــودن آنت ــد ب ــاي آزاد و مفی ه
هـا در جلـوگیري از اسـترس اکسـیداتیو، بـه      اکسیدان

هاي طبیعی جهت مهار اکسیدانتدریج استفاده از آنتی
یا کاهش پیشرفت استرس اکسیداتیو افـزایش یافـت.   

ن در مطالعات گذشته اثرات درمـانی برخـی از گیاهـا   
سـالمت  ه هـاي تهدیـد کننـد   دارویی بر روي بیماري
. گیاهانی که داراي اثرات ]13[بشري تأیید شده است 

هـاي آزاد هسـتند   محافظت بافتی در مقابل رادیکـال 
ــات     ــول، ترکیب ــارین، فن ــر کوم ــاتی نظی داراي ترکیب

ــیل ــوترپن، ديهیدروکس ــات  دار، مون ــرپن و ترکیب ت
باشند که اثرات محـافظتی خـود را بـا    فالونوئیدي می

هاي ناشی از سـموم  محافظت بافت در مقابل آسیب
هـاي  دهند. خنثـی کـردن رادیکـال   نشان میها و دارو

هاي اصلی است که سـبب مهـار   آزاد، یکی از مکانیسم
هـاي آزاد مـی شـود.    واکنش هاي زنجیـري رادیکـال  

هـاي  مطالعات گذشته در مورد مکانیسم آسیب بافت
کـربن نشـان داد کـه    مختلف به وسـیله ي تتراکلریـد  

آنزیمی نقش مهمی در خنثـی ترکیبات آنزیمی و غیر
.]14,15[کردن رادیکال هاي آزاد دارند 

ــال ــی  رادیک ــط برخ ــلول توس ــل س ــاي آزاد در داخ ه
و Xه اشـع فـرابنفش، ه فاکتورهاي محیطی مانند اشع

شوند. در حتی توسط متابولیسم طبیعی بدن تولید می
ــط      ــیب توس ــدل آس ــاد م ــت ایج ــه جه ــن مطالع ای

هـاي آزاد از تتراکلریـدکربن اسـتفاده شـد و     رادیکال
اکســیدان تــام جهــت ارزیــابی میــزان ظرفیــت آنتــی

هاي بدن از تست ترکیبات مختلف در هموژنات بافت
FRAPاکســیدان تــام آنتــیاســتفاده شــد تــا قــدرت
ــت ــردد.   بافـ ــه گـ ــم مقایسـ ــا هـ ــف بـ ــاي مختلـ هـ

تتراکلریـــدکربن پـــس از ورود بـــه بـــدن توســـط 
کبد و کلیه تجزیه شده و تولیـد دو  P450سیتوکروم

کلرومتیـل و  رادیکال آزاد بسـیار فعـال بـه نـام تـري     
. بـا توجـه بـه    ]16,17[کند تري کلرومتیل میپراکسی

در داخــل P450اینکــه بیشــترین غلظــت ســیتوکروم
هاي کبد و کلیه قرار دارد، بنـابراین اولـین   میکروزوم

هــاي آزاد تولیـد شـده از متابولیســم   هـدف رادیکـال  
ـ  تتراکلریدکربن، بافت د و کلیـه هسـتند کـه    هـاي کب

هـا  بیشترین مواجهه را با ترکیبات سمی و گزنوبیتیـک 
ــق     ــه تزری ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــایج ای ــد. نت دارن
تتراکلریدکربن سبب کاهش میزان آنتی اکسیدان تام 
در هموژنـات کبـد و کلیـه شــد امـا بـر روي میــزان      

هــاي بیضــه و قلــب تــأثیر اکســیدان تــام بافــتآنتــی
ــی ــت. معنـ ــطوح  داري نداشـ ــر در سـ ــدم تغییـ عـ

هاي قلب و بیضه در گروه اکسیدان تام در بافتآنتی
ــاالً ــیب، احتم ــت   آس ــه غلظ ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ب

ها نسبت به هاي آزاد تولید شده در این بافترادیکال
کبد و کلیه کمتر می باشد و یـا کمتـر در مواجهـه بـا     

و 1اثرات ترکیبات سمی هسـتند. یافتـه هـاي فلـورك    
نشان داد که هر اندام یا بافتی کـه بیشـتر   همکارانش 

هـاي آزاد باشـد   اکسیداتیو یا رادیکاله در معرض ماد
بیند و هاي بدن بیشتر آسیب مینسبت به سایر بافت

هـا تحـت تـأثیر ایـن     اکسیدانی این بافتظرفیت آنتی
. ]18[یابد گیرد و کاهش میها قرار میآسیب
هـا  اکسیدانی موجود در داخل سـلول هاي آنتیآنزیم

هـا بسـیار حسـاس    نسبت به آسیب اکسـیداتیو سـلول  
هستند و تحت شرایط استرس اکسیداتیو مقادیر آنها 

عـالوه برخـی از ترکیبـات    . به]19[کند اهش پیدا میک
تولیـــد شـــده در کبـــد و کلیـــه نظیـــر آلبـــومین،  

ــی  ــمین، بیل ــیداوریک داراي  سرولوپالس ــین و اس روب
اکسیدانی هستند اما به دلیل آسـیب بـه   پتانسیل آنتی

کبد و کلیه تولید این ترکیبـات دچـار اخـتالل شـده و     
. ]20[آیـد  ها پایین میمقادیرشان در هموژنات بافت

1 Florek
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اکسیدانی شود که ظرفیت آنتیاین اختالالت باعث می
عی باشد. این مطالعـه  تر از حد طبیتام هموژنات پایین

هـاي مختلـف   همچنین نشان داد که حساسـیت بافـت  
هاي اکسیداتیو با هم متفـاوت اسـت.   نسبت به آسیب

و همکــاران نشـان داد کــه در  1یافتـه هــاي کاتالینیـک  
ــه عوامــل اکســیدان    ــت نســبت ب ــک باف حساســیت ی
فاکتورهاي زیادي دخالت دارند: از جمله نوع ترکیبات 

در حــذف عوامــل اکســیدان و بافــت، توانــایی بافــت
هاي آزاد و همچنین توانایی بافت در ترمیم و رادیکال

ها مـوثر اسـت   نوسازي خود بافت در حساسیت بافت
و همکــاران بــر روي 2مطالعــات چانــگ کینــگ وو.]4[

گاوي نیـز نشـان داد کـه    ه ترکیبات مختلف گیاه بابون
گـروه هیدروکسـیل   داري کـه ترکیبات هیدروکسـیل 

ــو  ــت اورتـ ــا در موقعیـ ــدرت  3آنهـ ــرار دارد، قـ قـ
دهندگی بیشـتري نسـبت بـه سـایر ترکیبـات      الکترون

رسـد علـت   . به نظر مـی ]21[دار دارند هیدروکسیل
هاي ها در نمونهاکسیدانی بافتافزایش ظرفیت آنتی

ـ ه تیمار شده با عصـار  گـاوي بـه دلیـل وجـود     ه بابون
دار بــا نــولی و ترکیبــات هیدروکســیلفترکیبــات پلــی

موقعیت اورتو در این گیـاه باشـد کـه هـم بـه شـکل       
درمـان سـبب افـزایش    درمان و هم به شکل پسپیش

ها شده است.اکسیدان تام در بافتظرفیت آنتی

1 Katalinic
2 Changqing Wu
3 Ortho

گیرينتیجه
کبد و کلیه نسبت به قلب و بیضه حساسـیت بیشـتري   

بـاال بـودن   هاي آزاد دارند. دلیلرا در مقابل رادیکال
هـا نسـبت بـه عوامـل اکسـیدان،      حساسیت این بافـت 

ه احتماال به خاطر نوع ترکیبات بافت و همچنین مواجه
ها با مواد اکسـیدان باشـد. بـه همـین     بیشتر این بافت

هـاي کبـد و   تواند بافـت بابونه گاوي میه دلیل عصار
هـاي ناشـی از   کلیه را تـا حـدودي در مقابـل آسـیب    

هـاي  حافظت نماید. از محـدودیت تتراکلرید کربن م
این تحقیق مـدت زمـان کوتـاه انجـام طـرح و عـدم       

ــدازه ــترس  ان ــاي آســیب و اس ــري ســایر مارکره گی
گردد مطالعات بیشتري در اکسیداتیو بود. پیشنهاد می

هـاي ناشـی از   زمینه اثر عصاره ایـن گیـاه بـر آسـیب    
هاي بدن صورت گیرد. سموم مختلف در بافت

دانیرقدو تشکر
نامـه مصـوب دانشـگاه علـوم     این مقاله حاصـل پایـان  

وسیله پزشکی بوده و بدینه پزشکی اردبیل و دانشکد
نویســندگان مقالــه از زحمــات اعضــاي هیئــت علمــی 
محتــرم آن دانشــکده خصوصــاً آقایــان دکتــر کیــوان 
ــکر و    ــف زاده تش ــوروز نج ــر ن ــاهرخی و دکت امیرش
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