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ABSTRACT

Background & objectives: Terfezia boudieri (TB) has more than 15 types of proteins, gallic
acid, catechins, flavonoids, tannins and other compounds such as beta-carotene and linoleic
acid. Some of these compounds have antioxidant and anti-hyperlipidemia effects. Therefore,
this study aimed to examine the antioxidant and protective effects of this fungus on the liver
injury induced by carbon tetrachloride.
Methods: 30 male Wistar rats were divided randomly into 5 groups (each group containing 6).
Group 1 (normal control group) and group 2 (control CCl4) were given normal saline for 14
days. Group 3, 4 and 5 received 500, 1000 and 1500 mg/ kg doses of methanol extract of TB
for 14 days, respectively before the injection of carbon tetrachloride. In the fourteenth day, all
groups except group 1 were given 1.5 ml/kg of carbon tetrachloride (V / V 1: 1 dissolved in
olive oil). Group 1, instead of carbon tetrachloride, received 1.5 ml/kg of olive oil on the
fourteenth day.
Results: Injection of carbon tetrachloride in rats increased serum activity of ALT, AST, ALP
and serum degrees of triglycerides, VLDL, LDL, HDL, total cholesterol, glucose, and reduced
HDL and total antioxidant capacity (TAC); while pre-treatment with methanol extract of TB
significantly reversed the changes.
Conclusion: The results of this study showed that methanol extract of TB can protect the liver
against oxidants and free radicals produced by carbon tetrachloride metabolism.
Keywords: Terfezia boudieri, Carbon Tetrachloride, Antioxidants, Liver Injury, Rat.
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) بر Terfezia boudieriدروالکلی قارچ دنبالن (هیاثر پیش درمانی عصاره 
بهبود فاکتورهاي کبدي در مدل آسیب کبدي ناشی از تتراکلریدکربن 

)CCl4در موش صحرایی نر (
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1قدمهم

باشـد کـه   هاي حیاتی و مهم بدن میکبد یکی از ارگان
هـا  ي سـرمی، برخـی هورمـون   هـا در ساخت پروتئین

1 Terfezia boudieri

ــوئ ــفرا و   (اریتروپـ ــاخت صـ ــاخت اوره، سـ یتین)، سـ
همچنین ،]1[باشد میمتابولیسم مواد سه گانه دخیل

باشـد.  مـی محل تجزیه اکثر داروها و سموم در کبـد 
هاي زیـادي از طـرف داروهـا و    بنابراین کبد با تهدید

چکیده
پروتئین، گالیک اسید، کاتچین هـا، فالونوئیـدها، تـانین هـا و سـایر      نوع15داراي بیش از )TB(1قارچ دنبالن:مقدمه و هدف

ترکیبات نظیر بتاکاروتن و لینولئیک اسید می باشد. برخی از این ترکیبات داراي اثرات آنتـی اکسـیدانی و آنتـی هیپرلیپیـدمیک     
ـ هستند. بنابراین  روي آسـیب کبـدي القـا شـده بـه      ر این مطالعه با هدف بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و محافظتی این قارچ ب

تتراکلرید کربن انجام گرفت.وسیله
(گروه کنترل نرمال) و 1تایی تقسیم شدند. گروه 6گروه 5موش صحرایی نر نژاد ویستار به شکل تصادفی به30:روش کار

بترتیـب دوز هـاي   5و 4، 3روز سرم فیزیولوژي به شکل خوراکی دریافت کردند. گـروه  14به مدت ) CCl4(کنترل 2گروه 
روز قبل از تزریـق تتراکلریـد کـربن دریافـت     14را به مدت TBمیلی گرم بر کیلوگرم عصاره ي متانولی 1500، 1000، 500

حـل شـده در   V/V1:1میلی لیتر بر کیلـوگرم تتراکلریـد کـربن (   5/1کردند.در چهاردهمین روز، همه گروه ها بجز گروه یک 
میلی لیتر بر کیلوگرم روغن زیتـون در  5/1بجاي تتراکلرید کربن 1قی دریافت کردند. گروه روغن زیتون) به شکل داخل صفا

روز چهاردهم دریافت کرد.
و سطوح سرمی تري ALT ،AST،ALPتزریق تتراکلرید کربن به موش هاي صحرایی سبب افزایش فعالیت سرمی :یافته ها
) شد. اما پیش درمان با TAC(1اکسیدانی تامو ظرفیت آنتیHDL، کلسترول و گلوکز و کاهش سطحVLDL،LDLگلیسرید،

شکل معنی داري تغییرات ایجاد شده را تعدیل کرد.به TBعصاره ي متانولی
می تواند کبد را در مقابل ترکیبات اکسـیدان و رادیکـال هـاي    TBمتانولی لعه نشان داد که عصارهنتایج این مطانتیجه گیري:

ثر متابولیسم تتراکلرید کربن محافظت کند.آزاد تولید شده در ا
، تتراکلریدکربن، آنتی اکسیدان، آسیب کبدي، موش صحراییدنبالنقارچ: کلیديواژه هاي
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1396اول، بهار شمارههفدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل60

ــل    ــاتی مث ــه ترکیب ــراي نمون ــرو اســت. ب ســموم روب
تیواستامید، تتراکلریدکربن، اتانول و استامینوفن بعـد  

موجـود در  P450از ورود به کبـد توسـط سـیتوکروم   
بولیزه شده و در طی این عمـل  اندوپالسمی، متاه شبک
. ]2-4[شـوند  مـی هـاي آزاد تولیـد  سري رادیکالیک

کبـــدي یکـــی از مشـــکالت جـــدي و هـــايبیمـــاري
باشـند. امـروزه   میبشريه سالمت جامعه کنندتهدید

ــت  ــده اس ــخص ش ــهمش ــروز  ک ــی و فیب ــر چرب تغیی
ساز بروز سیروز کبدي کشنده در انسان اسـت.  زمینه

مشـخص نشـده   اگرچه پاتوژنز فیبـروز کبـدي کـامالً   
ي واکنشگر اکسیژن نقـش  هااست اما بدون شک گونه

]. 5کننـد [ مـی مهمی در تغییرات پاتولوژیک کبـد ایفـا  
ي کبـدي مثـل کبـدچرب در    هامتوسط بیماريشیوع
درصد گزارش شـده اسـت   20-60ي غربیهاکشور

درصد و در افراد 76-89که این میزان در افراد چاق 
درصد گزارش شده است 46-50الکل ه مصرف کنند

در درصـد 5/21. شیوع این عارضه در ایران بـین  ]5[
در برخی منـاطق شـمالی   درصد8/43جنوب ایران تا 

تتراکلریـدکربن یکـی   . ]7,6[ایران گزارش شده است 
سـمی جهـت   ه تـرین مـاد  از قدیمی ترین و پراستفاده

اهی ي کبـدي در حیوانـات آزمایشـگ   هـا ایجاد آسـیب 
باشد. تتراکلریدکربن پس از ورود به بدن توسـط  می

تري کلرو «ي آزاد هاکبد تجزیه شده و تولید رادیکال
کند که بعداً ایـن  می»پراکسی تتراکلرومتیل«و »متیل

1ي آزاد اکســیژنهــاتواننــد رادیکــالمــیهــارادیکــال

)ROS  ي هـا . اگـر مقـدار رادیکـال   ]8,9[) تولید بکننـد
اکسیدانی بـدن  آزاد تولیدشده بیشتر از ظرفیت آنتی

هـا از جملـه   تواند سبب آسیب به بیومولکولباشد می
ـ للیپیدهاي غشاي سلو ه هاي کبدي شده و سبب تخلی

هاي آنتی اکسیدان داخل سلولی شـود. پـس بـا    آنزیم
توجه به عملکرد حیاتی کبد در متابولیسـم مـواد سـه    

ي هـا ي سرمی از جمله فاکتورهاگانه و تولید پروتئین
زدایی و تولیـد صـفرا، یـافتن یـک     دخیل در انعقاد، سم

بگیـرد  راهـا دارویی که بتواند جلوي این آسیبه ماد

1 Reactive Oxygen Species

هاي اخیـر تالشـهایی در   الزم و ضروري است. در سال
ساخت مواد دارویی سنتتیک بـراي پیشـگیري از   ه زمین

التهاب و آسیب کبد انجام شده ولی نتایج کافی در این 
. بیشتر مواد دارویی ]10[مورد به دست نیامده است 

ي کبـدي اسـتفاده  هـا سنتتیک که براي درمان آسـیب 
شوند و با میشوند نیز در کبد متابولیزه و تجزیهمی

تواننـد سـبب   مـی تولید برخی ترکیبات آسیب رسـان 
هـایی در  آسیب به کبد شوند. بنابراین امروزه تـالش 

جهت استفاده از ترکیبات طبیعـی (ترکیبـات مشـتق از    
یا گیاهان دارویی) براي کاهش عالیم ناشـی از  قارچ و 

شود. میمواد اکسیدان انجام
Agaricusیی مثـل هـا در تحقیقات گذشته اثر قـارچ 

blazei MurillوTerfezia claveri ــر روي بـ
. هر کدام ]11,12[هاي کبدي انجام شده است آسیب

به خاطر داشتن ترکیبات فالونوئیـدي و  هااز این قارچ
توانند در جلوگیري از آسیب کبدي میآنتی اکسیدان

، قـارچ هـا نقش داشته باشند. یکی دیگـر از ایـن قـارچ   
Terfezia boudieri.با نام عمومی دنبالن است

، هـا نبالن در رسـتوران بیشترین میزان مصرف قارچ د
ي معطـر و  هاو روغنهاصنایع غذایی، تهیه انواع سس

نیز داروسازي است. قارچ دنبالن به صورت همزیستی 
آیـد. انـدازه   ي درختان جنگلی به وجود میهابه ریشه

قارچ دنبالن از یک فندق تا اندازه یک پرتقـال اسـت و   
15شکلی شبیه سیب زمینی دارد. در این قارچ بیش از

نوع پروتئین، گالیک اسید، کاتچین، فالونوئید، تـانین و  
برخی ترکیبـات دیگـر ازجملـه بتاکـاروتن و لینولئیـک      
اسید شناسایی شده است. از خواص دارویی این قـارچ  

تـوان بـه درمـان سـرطان معـده،      بسیار ارزشمند می
، نفریـت، آرتـروز، دردهـاي عصـبی،     A ،B ،Cهپاتیت 

م، زخـم معـده، فشـارخون    خوابی، برونشـیت، آسـ  بی
وکلسترول باال اشاره نمود. تغذیه از دنـبالن در فصـل   

ــاري    ــواع بیم ــوگیري از ان ــراي جل ــار ب ــل  به ــا مث ه
سرماخوردگی در طول سال مؤثر عنوان شـده اسـت   

گیري در کاهش قند . قارچ دنبالن تأثیر چشم]13,14[
هـاي  خون در میان مبتالیان به دیابت و درمان بیماري
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بسیاري مصرف قارچ را در درمان .]15[چشمی دارد 
عوارض پیري و بهبود قواي جنسی مؤثر دانسته و آن 

شناسـند. تـأثیرات آنتـی بیـوتیکی     را اکسیر جوانی مـی 
زا و نیـز  هـا و عوامـل بیمـاري   قارچ در برابر میکروب

اکسیدانی در برابر انواع سـرطان بـه اثبـات    تأثیر آنتی
. قــارچ شــامل مقــدار زیــادي ]16,17[رســیده اســت 

ارگوتیونین (یک آنتی اکسیدان قوي) است که برخالف 
هاي دیگر در فرایند پخـت و پـز از بـین    اکسیدانآنتی
دهند مصرف روزانه دو مینشانهارود. بررسینمی

ي بـدن را از  هاتواند عفونتمیعدد قارچ پخته و داغ
بــین بــرده و سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت کنــد و  
یبوست و نفخ معـده را نیـز درمـان کنـد. بـه خـاطر       

رسد که این قارچ میداشتن این نوع ترکیبات به نظر
بتواند جلوي آسیب به کبد و همچنین جلوي افـزایش  
میزان کلسترول و تـري گلیسـرید را بگیـرد. بنـابراین     

ه هدف از این مطالعه بررسی اثرات محـافظتی عصـار  
یب کبدي القا شده با متانولی قارچ دنبالن بر روي آس

باشد. میتتراکلریدکربن

روش کار
روش عصاره گیري

در این مطالعه قارچ دنبالن در فاصله زمانی فصل بهار 
آوري از منطقه یـامچی از توابـع اسـتان اردبیـل جمـع     

آب و الکلـی،  ه گردید. براي بـه دسـت آوردن عصـار   
خشک گراد و در سایهدرجه سانتی37قارچ در دماي 

ید و سپس با دستگاه آسیاب برقی پودر شـد. بـه   گرد
گرم پودر قارچ دنـبالن، یـک لیتـر آب و    100ازاي هر 

ساعت 72اضافه شد تا به مدت7به 3اتانول با نسبت 
دقیقـه روي  15ساعت به مـدت  10خیس گردد. هر 

شیکر جهت استخراج مواد موثره قرار داده شد. بعـد  
10بـه مـدت   از عبور دادن از صافی، عصـاره حاصـل  

دور در دقیقه سانتریفیوژ شـد  3000دقیقه با سرعت
تا عصاره خالص تر بدست بیاید. جهت تبخیـر الکـل و   

سـاعت در  10خشک به مـدت  ه عصاربدست آوردن
درجه سانتیگراد در دستگاه فـور قـرار داده   40دماي 

ي مختلـف، عصـاره   هـا غلظـت هیـه شد. سپس بـراي ت 
صـاره) مخلـوط   خشک بـا سـرم فیزیولـوژي (حـالل ع    

گردید.
طرح مطالعه

موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، 30در این مطالعه 
گــرم از حیوانخانــه 180±20هفتــه و وزن 10بــا ســن 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتخاب گردید. حیوانـات  
12درجه سـانتی گـراد، و بـا سـیکل     22±2در دماي 

ز ساعت تـاریکی و در بسـتري ا  12ساعت روشنایی و 
پوشال نگهداري گردیدند. این تحقیق از نظـر رعایـت   
موازین اخالقی، مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علـوم  

ــایی     ــد شناس ــوده و داراي ک ــل ب ــکی اردبی -IRپزش

ARUMS-RE-1395-86باشد. حیوانات بصـورت  می
ي هاموش در قفس6گروه و هرگروه 5تصادفی در 

و غــذاي جداگانــه بــا دسترســی آزاد بــه آب شــهري 
مخصوص حیوانات (پلت فرم) نگهداري شدند. گـروه  

روز نرمال سالین بـه شـکل خـوراکی    14اول به مدت 
دریافت کردند. گروه اول (کنترل نرمال) وگروه دوم 

روز 14(گروه آسیب با تتراکلرید کربن) که به مدت 
فقط نرمال سالین به شکل خوراکی دریافـت کردنـد.   

گـرم بـر   میلـی 500وز گروه سوم (پیش درمان بـا د 
میلـی گـرم بـر    500روز14کیلوگرم وزن) به مـدت  

کیلوگرم عصاره به شـکل خـوراکی دریافـت کردنـد.     
گــرم بــر میلــی1000گــروه چهــارم (درمــان بــا دوز 

گـرم  میلـی 1000روز14کیلوگرم وزن) که به مدت 
به شکل خوراکی دریافت کردنـد.  بر کیلوگرم عصاره

ــا دوز  ــان ب ــنجم (درم ــی1500گــروه پ ــر میل ــرم ب گ
گـرم  میلـی 1500روز14کیلوگرم وزن) که به مدت 

بر کیلوگرم عصاره به شکل خوراکی دریافت کردنـد.  
جهــت ایجــاد آســیب کبــدي، تتراکلریــد کــربن را در 

) حـل کـرده و از   1:1روغن زیتـون بـا نسـبت برابـر (    
میلی لیتر به ازاي هـر کیلـو گـرم    5/1مخلوط حاصل 

مین روز مطالعه به صـورت  وزن بدن رت در چهارده
بجز گروه نرمال تزریق هاداخل صفاقی به همه گروه

5/1مقـدار  14شد. گروه اول (کنترل نرمال) در روز 
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میلی لیتر به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن رت روغـن  
زیتون (حالل تتراکلرید کربن) دریافت کردند.

هـا بـا   ساعت پـس از تزریـق تتراکلریـدکربن رت   50
درصد بیهـوش شـده   10میکرولیترکتامین 200تزریق

وخونگیري مستقیما از قلب انجام شد. سپس سرم تک 
جدا شـده و فاکتورهـاي بیوشـیمیایی    هاتک این گروه

1ي کبدي آالنین آمینوترانسفرازهانظیر فعالیت آنزیم

)ALT (2)، آسپارتات آمینوترانسـفرازAST  آلکـالین ،(
سـیدان تـام،   ) و سطوح سرمی آنتی اکALP(3فسفاتاز

ــوکز،  ــرید و  4VLDL،5LDL ،6HDLگل ــري گلیس ، ت
کلسترول متناسب با دسـتورالعمل مشـخص شـده در    

با دستگاه اتوآناالیزر انجام گردید. ه هرکیت آزمایشگا
همچنین بعد از بیهوشی و خـونگیري از قلـب مـوش،    

شـکمی بـاز شـده و قطعـه اي از کبـد جهـت       ه محفظ
شـته شـده و در   کی برداهیسـتوپاتولوژی ي هـا بررسی

درصد فیکس و آماده سازي بافـت انجـام   10فرمالین
هاي مورد استفاده از شرکت پارس آزمون شد. کیت

تهران (ایران) خریداري شدند.

1 Alanine Aminotransferase
2 Aspartate Aminotransferase
3 Alkaline Phosphatase
4 Very Low Density Lipoprotein
5 Low Density Lipoprotein
6 High Density Lipoprotein

SPSS-16هاي آماري با اسـتفاده 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 (نیمع
در نظر گرفته شد و نتایج آنـالیز  p>05/0به صورت 

خطـاي معیـار گـزارش    ±آماري بـه صـورت میـانگین   
گردید.

هایافته
تزریق تک دوز تتراکلرید کربن به شکل داخل صفاقی 
سبب آسیب کبدي شد که تشـخیص ایـن آسـیب بـه     

5/1ایی تایید شد. تزریـق  بیوشیمیعواملتغییر ه وسیل
میلی لیتر مخلوط تتراکلرید کربن و روغن زیتون بـه  

سـبب افـزایش سـطوح    >p)001/0(داري شکل معنی
شد. امـا پـیش   ALPوALT،ASTهاي کبدي آنزیم

دارالکلی این قارچ سبب کاهش معنیه درمان با عصار
)001/0(p<هـــاي میـــزان آنـــزیمALP وALT در

میلی گرم بر کیلـوگرم  1500و 1000، 500دوزهاي 
در ASTمیـزان آنـزیم   >p)01/0(دارمعنیو کاهش 

میلی گرم بـر کیلـوگرم شـد    1500و 1000يهادوز
).1(نمودار 

الف
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ب

ج
تتراکلرید کربن. الف) ه وسیلهاي آسیب دیده بهي کبدي در رتهابر روي میزان آنزیم)Terfezia boudieri(دنبالنه اثر پیش درمان با عصار.1نمودار

باشد. *** نشان )میN=6انحراف معیار (±میانگینه آسپارتات آمینوترانسفراز ب) آالنین آمینوترانسفراز ج) آلکالین فسفاتاز . عالمت بار نشان دهند
نسبت به )p>001/0معنادار بودن (ه نشان دهند###) و p>01/0معنادار بودن (ه نشان دهند##) نسبت به گروه کنترل نرمال.p>001/0معنادار بودن(ه دهند

گروه آسیب.

هاي کبـدي بـر   تزریق تتراکلریدکربن عالوه بر آنزیم
بیوشیمیایی نیز تأثیر داشت. جـدول عواملروي سایر 

هـایی  دهد که در گروه مربوط بـه مـوش  مینشان1
ــزایش     ــد اف ــرده ان ــت ک ــدکربن دریاف ــه تتراکلری ک

ــري ) درp>001/0ي (دارمعنــی ســطوح کلســترول، ت
چنـین کـاهش   گلوکز و هموVLDL ،LDLگلیسرید، 

ــی ــطوح معن ــطح TACداري در س ــا س ــیب ي دارمعن
)01/0<p و (HDL ــا ســطح ) p>001/0ي (دارمعنــیب

Terfeziaمتـانولی نشـان دادنـد. امـا تزریـق عصـاره      

boudieri)TBME 1500و 1000، 500) در دوزهــاي
اکتورهـا را تـا حـدي    این فه توانست سطوح تغییر یافت

VLDLتعدیل کند که این اثر بر روي تري گلیسرید، 

میلـــی گـــرم بـــر کیلـــوگرم 1000در دوز HDLو 

و LDL) بوده و بر روي کلسترول،p>05/0(دارمعنی
1500و 1000ي هــااکســیدان در دوزتوتــال آنتــی 

ــی ــوگرم  میل ــر کیل ــرم ب ــیگ ــد. p>05/0(دارمعن ) ش
ــانولی قــاه همچنــین عصــار ســبب کــاهش TBرچ مت

1500) میـــزان گلـــوکز در دوز p>05/0(دارمعنـــی
گرم بر کیلوگرم شد.میلی

نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی بافت کبد نشـان  
کربن هاي کبدي که فقـط بـا تتراکلریـد   نهداد که نمو

هـایی نکـروز و دژنراسـیون    آسیب، تیمار شده بودند
ي هـا وههسته را نشـان دادنـد. بـا ایـن وجـود در گـر      

شــده بــا عصــاره تغییــرات دژنراســیون کمتــري تیمار
مشاهده شد و یک بازگشت بـافتی پـس از نکـروز در    

).1(شکلکبد مشاهده شد
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مورد هاي در گروه)HDLو VLDL،LDL)، کلسترول، تري گلیسرید، TAC((گلوکز، توتال آنتی اکسیدانمقایسه سطح فاکتورهاي بیوشیمیایی.1جدول 
مطالعه

کزگلو
)mg/dl(

TAC
(mmol)

VLDL
)mg/dl(

LDL
)mg/dl(

HDL
)mg/dl(

تري گلیسرید
)(mg/dl

کلسترول
)mg/dl(

کنترل نرمال3/6±1/11706/0±06/147/0±966/2±1/1224/1±4038/2±1/4588/2±1/61

5/5±146***85/0** ± کنترل آسیب با ***43/2±5/77***75/2±6/63***85/1±7/26***29/2±1/38***05/055/0±7/12
تتراکلریدکربن

4/3±1/13602/0±03/1#48/0±1/1251/2±5/3312/2±284/2±6/6097/1±8/73
پیش درمان با 

میلی 500دوز 
گرم بر کیلوگرم

84/2±13805/0±3/168/0±11#83/1±5/29##4/1±1/30#42/3±55#8/1±6/70#

پیش درمان با 
میلی 1000دوز 

گرم بر کیلوگرم

21/3±6/13505/0±03/1#23/0±1/1229/2±6/30#04/2±2819/1±8/6095/1±1/71#

پیش درمان با 
میلی 1500دوز  

گرم بر کیلوگرم
).N=6(خطاي معیار میانگین گزارش شده است±اعداد به صورت میانگین

نسبت به گروه کنترل نرمال.)p>01/0(ي معنی دار بودننشان دهنده**
) نسبت به گروه کنترل نرمال.p>001/0(ي معنی دار بودندهنشان دهن***

نسبت به گروه آسیب با تتراکلریدکربن می باشد.)p>05/0ي معنی دار بودن (نشان دهنده#
) نسبت به گروه آسیب با تتراکلریدکربن می باشد.p>01/0ي معنی دار بودن (نشان دهنده##

نسبت به گروه آسیب با تتراکلریدکربن می باشد.)p>001/0(ي معنی دار بودن نشان دهنده###
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میلی 500ج)درمان با دوز - ب) گروه آسیب با تتراکلریدکربن - الف) گروه نرمال H&Eهاي میکروسکوپی از بافت کبد با رنگ آمیزي عکس. 1شکل 
میلی گرم بر کیلوگرم 1500ه)درمان با دوز - رم عصاره قارچ دنبالن میلی گرم بر کیلوگ1000د)درمان با دوز - گرم بر کیلوگرم عصاره قارچ دنبالن

عصاره قارچ دنبالن

بحث
هـاي بـدن   ترین و مهمتـرین ارگـان  کبد یکی از حیاتی

هـاي دخیـل در   باشد که در تولید صفرا، پـروتئین می
گانه و بخصـوص در  سیستم انعقاد، متابولیسم مواد سه

هـا نقـش   بیوتیـک زدایی سـموم و داروهـا و گزنو  سم
ــا اســتفاده از سیســتم ســیتوکروم   ــد ب P450دارد. کب

اندوپالسمی طی دو فـاز کـه در فـاز    ه موجود در شبک
اول اکسیداســــــیون و احیــــــا و در فــــــاز دوم   

تواند این سموم ونژوگاسیون(گلوکرونیداسیون) میک
و داروها را به موادي با سمیت پایین و قابـل حـل در   

اوقـات در طـی   گاهی اما آب تبدیل کرده و دفع کند 
شود کـه  ي آزاد تولید میهارادیکالاین عمل یکسري 

هاي سلول تواند با بیومولکولواکنش پذیر بوده و می
غشاي سلول ارتباط برقـرار  ه از جمله پیوندهاي دوگان

کرده و سبب شکست آنها شود. یکی از ترکیبـاتی کـه   
ــد در طــی ســممــی ــد  توان ــد تولی ــی توســط کب زدای

ــال ــارادیک ــت.   ه ــربن اس ــد ک ــد، تتراکلری ي آزاد بکن
ـ  ایجـاد مـدل آسـیب کبـدي و     ه تحقیقاتی که در زمین

کلیوي انجام گرفته کامال اثبات کرده که تزریق داخـل  
ي فعـال  هارادیکالصفاقی تتراکلرید کربن سبب تولید 

شود کـه  تري کلرومتیل و پراکسی تري کلرومتیل می
ننـد بـا   تواهـاي آبشـاري مـی   در طی یکسري واکـنش 

هاي سلول و غشـاي سـلول پیونـد برقـرار     بیومولکول

کرده و غشاي سلول را از بین ببرنـد تخریـب غشـاي    
سلول سبب از بین رفتن تعادل کلسیم داخل سـلولی و  

هـا  هـاي هپاتوسـیت  در نتیجه ایجاد نکـروز در سـلول  
هـاي  شود. عالوه بر آن آسـیب بـه غشـاي سـلول    می

فوذ پذیري غشـا بـه   شود که نها باعث میهپاتوسیت
ها از بین برود. به همین خاطر برخی ترکیبات و آنزیم

هـاي داخـل   تزریق تتراکلریدکربن سبب نشت آنـزیم 
بــه ALPوAST،ALTهــا ماننــد ســلولی هپاتوســیت

هـا را در سـرم   ن سرم شده و سطوح این آنـزیم رود
هـاي سـایر   ها مطابق با یافتـه افزایش داد که این یافته

]. مطالعات این محققین نشـان داد کـه   2محققین بود [
هاي تزریق تتراکلرید کربن سبب افزایش نشت آنزیم

شود که این حالـت متناسـب   کبدي به درون سرم می
.]19,20[باشـد  هاي کبـدي مـی  سلولبا شدت آسیب

توانسـت میـزان   TBپیش درمان با عصـاره متـانولی   
ي کـاهش دهـد.   دارمعنیل هاي کبدي را به شکآنزیم

هاي پـیش درمـان   ها در رتکاهش سطوح این آنزیم
ایـن  ه این است که عصـار ه دهندبا عصاره نشانشده

به خاطر داشتن ترکیبات آنتی اکسـیدانی  قارچ احتماالً
هـاي کبـدي را   تواند غشاي سـلول و فالوونوئیدي می

ي هـا پایدار ساخته و از این طریق جلوي نشـت آنـزیم  
چنـین ایـن   ولی بـه جریـان خـون را بگیـرد. هم    وزسیت

تواند به دلیـل جلـوگیري   بازگشت به حالت نرمال می
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ي آزاد و خنثـی کـردن آنهـا و در    هـا رادیکالاز تولید 
در Terfezia boudieriنتیجه پتانسیل محافظتی قارچ

ــال  ــر رادیک ــابراب ــیله   ه ــه وس ــده ب ــد ش ي آزاد تولی
تتراکلریدکربن باشد. 
ري گلیســـرید و کلســـترول از کبـــد در ســـاخت تـــ

(تولید شده از کوآنزیم آسوبستراي خود یعنی استیل
مسیر اکسیداسیون اسیدهاي چرب) نقش دارد. اثرات 

قـارچ دنـبالن بـا اسـتفاده از انـدازه      ه محافظتی عصار
HDL ،VLDLگیري تري گلیسرید، توتال کلسـترول،  

به عنوان پارامترهـاي عملکـرد کبـدي تعیـین     LDLو 
denovoد. چون آنها دوباره در کبد در مسـیر  شومی

. تزریـق تتراکلریـد کـربن سـبب     ]3[شـوند  سنتز می
ــزایش  ــیاف ــال   دارمعن ــرید، توت ــري گلیس ــزان ت می

HDLدارمعنـی و کـاهش  LDLو VLDLکلسترول، 

شـد. کـاهش ســنتز پـروتئین و اخـتالل در متابولیســم     
فســفولیپیدها ممکــن اســت در ســطوح غیــر طبیعــی  

متانولی ه ها دخیل باشد. اما مصرف عصارئینلیپوپروت
TB      .تمام این تغییرات را تـا حـد زیـادي تعـدیل کـرد

افزایش سطوح تري گلیسرید ممکن اسـت بـه خـاطر    
افــزایش استریفیکاســیون اســیدهاي چــرب، مهــار بتــا 
اکسیداسیون اسیدهاي چرب و کاهش دفـع لیپیـدهاي   

درون سلولی باشد. تتراکلریدکربن انتقـال اسـتات بـه   
هاي کبـدي را تحریـک کرده(احتمـاال از طریـق     سلول

افزایش دسترسی به استات) و سبب افـزایش سـاخت   
شود. تتراکلرید کربن هـم چنـین سـنتز    کلسترول می

اســیدهاي چــرب و تــري گلیســرید را نیــز از اســتات  
ــیون لیپیــدي را     ــزایش داده و میــزان استریفیکاس اف

کبـد ممکـن   دهد. تجمع تري گلیسرید درمیافزایش
است به خاطر مهار فعالیت لیپازهاي لیزوزومی و مهار 

ــه]4[باشــد VLDLترشــح  ــر آن یافت هــاي . عــالوه ب
نشان داد کـه سـنتز آپولیپـوپروتئین نیـز     1کاماالکانان

شود که این عمل هم توسط تتراکلرید کربن مهار می
. پـیش  ]5[شـود  ها مـی سبب کاهش سنتز لیپوپروتئین

ي دارمعنـی توانسـت بـه شـکل    TBه درمان با عصـار 

1 Kamalakkannan

1000و کلسـترول در دوز  LDLسبب کاهش میزان 
میلی گرم بر کیلوگرم شد. 

ي برخــی محققــین نشــان داده کــه مصــرف هــایافتــه
توانـد میـزان کلسـترول و تـري     مـی هـا فیتواستروژن

. بـا توجـه بـه اینکـه     ]18[گلیسرید خون را تنظیم کند
، هـــاغنـــی از پـــروتئینTerfezia boudieriقـــارچ 

سـت، بنـابراین علـت    هاو فیتواسـتروژن هاآمینواسید
) در >LDL)05/0pکــاهش میــزان کلســترول تــام و

ــاال1000ًدوز ــات   احتمـ ــود ترکیبـ ــاطر وجـ ــه خـ بـ
رچ باشد. فیتواستروژنی در این قا

بــا توجــه بــه ایــن کــه کبــد محــل اصــلی متابولیســم  
هاست و مسیرهاي مربوط به متابولیسم دراتیهکربو

هـا از جملـه تجزیـه گلـوکز (گلیکـولیز)،      کربوهیدرات
ســنتز از نــو گلــوکز (گلوکونئــوژنز)، ســنتز گلیکــوژن 
(گلیکوژنز) و تجزیه گلیکوژن (گلیکوژنولیز) بیشـتر در  

افـزایش  به همـین خـاطر احتمـاالً   گیرد، میکبد انجام
هاي آسیب دیده بـه دلیـل   میزان گلوکز خون در رت

آسیب شدید کبد و یا آسیب به پانکراس و در نتیجـه  
ــم    ــه متابولیسـ ــوط بـ ــیرهاي مربـ ــداخل در مسـ تـ

ي برخـی از محققـین   هـا ها باشـد. یافتـه  کربوهیدرات
هـا نشان داده که محصوالت طبیعی از آنتی اکسـیدان 

، فالونوئیدها و آلکالوئیـدها ها، آنزیمهامینمانند ویتا
توانند به عنوان عوامل کاهنده قند خون نیز عمـل  می

ه . با توجه به وجود این ترکیبـات در عصـار  ]15[بکنند 
این عصاره نیز سبب کاهش میـزان قنـد   TBمتانولی 

ــون  ــادر رت1500) در دوز >05/0p(خ ــیب ه ي آس
زیاد قابـل مالحظـه نبـود.    ،دیده شد. البته این کاهش

ممکن است اثراتـی  Terfezia boudieriقارچ ه عصار
یطی داشته باشـد و بـا   ي محهامانند انسولین بر بافت

سبب تقویت برداشت گلوکز و افزایش سوخت و ساز
کاهش میزان گلوکز خون شود.

بـر روي  Terfezia boudieriتـاثیر محـافظتی قـارچ   
تتراکلریـد کـربن   ه آسیب کبدي ایجاد شده به وسـیل 

بیشتر تاییـد شـد.   هیستوپاتولوژيي هاتوسط بررسی
کـربن تیمـار   ي کبدي که فقط بـا تتراکلریـد  هانمونه
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ــه   ــابه یافت ــد مش ــده بودن ــاش ــین،  ه ــایر محقق ي س
ــروز و دژنراســیون هســته و  هــاآســیب ــد نک یی مانن

. با این وجود در ]21[مجاري صفراوي را نشان دادند 
شده با عصـاره تغییـرات دژنراسـیون    ي تیمار هاگروه

کمتري مشاهده شـد و یـک بازگشـت بـافتی پـس از      
ــاري صــفراوي در کبــد      ــروز و دژنراســیون مج نک

رسـد ایـن قـارچ بـه خـاطر      میمشاهده شد. به نظر
وجــود ترکیبــات پلــی فنــولی و فالونوئیــدي از جملــه 

و سایر ترکیبات نظیـر  ها، تانینهاگالیک اسید، کاتچین
باشد جلوي آسـیب بـه   میو لینولئیک اسیدبتاکاروتن

ایـن قـارچ سـبب    ه کبد را گرفته و یـا ایـن کـه عصـار    
بازسازي پارانشیم کبد از طریق بهبود سـنتز پـروتئین  

شده باشد.

نتیجه گیري
ــه   ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــایج ای ــارچنت Terfeziaق

boudieri  به خاطر داشتن ترکیبات آنتی اکسـیدانی و
توانـد کبـد را در برابـر اثـرات     مـی هـا برخی ویتامین

ز سـموم و داروهـا   ي آزاد حاصـل ا هامخرب رادیکال
چنــین ترکیبــات فیتواســتروژنی محافظــت کنــد و هم

موجود در این قـارچ نقـش مهمـی در تنظـیم میـزان      
کلسترول خون دارد.

پژوهشهايمحدودیت
دنـبالن  ه جهت بررسی دقیق اثـرات محـافظتی عصـار   

ــدازه ــی ان ــري برخ ــیامــلعوگی ــر آنت ــیدان نظی اکس
سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسـیداز  

امـا در ایـن مطالعـه بـه دلیـل      ،الزم و ضروري اسـت 
گیري نشدند.اندازهعواملمشکالت مالی این 

و قدردانیتشکر
/پ در کمیتــه 8682/43ایــن طــرح بــا کــد شناســایی 

تحقیقــات دانشــجویی اردبیــل تصــویب و در دانشــگاه
علوم پزشکی اردبیل انجام شـد. نویسـندگان مقالـه از    
جناب آقاي دکتـر امـانی جهـت کمـک در انجـام ایـن       

.نمایدمیپروژه صمیمانه تشکر و سپاسگزاري
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