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ABSTRACT

Background & objectives: Considering the importance of liver toxicity due to drugs and
toxins as a major cause of liver damage, this study was conducted to evaluate the effects of
the combination of cinnamon and ginger extracts on serum biochemical parameters in carbon
tetrachloride (CCl4)- intoxicated rats.
Methods: In this experimental study, forty-two male Wistar rats were divided into 7 groups
(n=6). Three control groups including normal control, combined extract control and damaged
control were designated that received distilled water, a mixture of cinnamon and ginger
extracts and distilled water respectively for 14 days.
Other 4 groups were pre-treatment  groups which were treated with cinnamon (50 mg/kg/d),
ginger (250 mg/kg/d), cinnamon + ginger (25+125 mg/kg/d) and silymarin (100 mg/kg/d)
respectively for 14 days before being damaged by intraperitoneal injection of CCl4 (1 ml/kg,
1:1 in olive oil). Fifty - two hours after CCl4 injection, blood sampling was performed and
biochemical parameters were measured in serum of rats.
Results: The results of this study showed that the injection of CCl4 significantly increased the
ALT and AST enzymes activity ,cholesterol, triglyceride, and LDL levels and decreased the
blood albumin and HDL levels in damaged rats compared to the normal control group
(p<0.001). However, pre-treatment with the cinnamon and ginger extracts, especially
combination of extracts significantly improved these values compared to the CCl4 damage
group (p<0.001).
Conclusion: The results suggest that simultaneous use of cinnamon and ginger extracts has
more significant protective effects against CCl4-induced hepatotoxicity.
Keywords: Cinnamon; Ginger; Carbon Tetrachloride; Biochemical Parameters; Synergistic
Effect; Rat
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مقدمه
تـرین علـت   وها شـایع مسمومیت ناشی از سموم و دار

بروز مسمومیت در جهان است. وقوع مسمومیت حاد 
در برخــی از بیمـــاران، کــارگران صـــنایع شـــیمیایی،   

کشــاورزان و یــا شــاغلین در منــازل بــه علــت فقــدان 
هاي کافی در زمینه استفاده از داروها و سـموم  آگاهی

انباشــت ایـن ترکیبـات در بــدن   ناپـذیر اسـت.  اجتنـاب 
کنـد. ایـن   استرس اکسیداتیو ایجاد میاي به نامپدیده

چکیده
ایـن  رسـان بـه بـدن،   عنوان یکی از عوامـل آسـیب  با توجه به اهمیت سمیت کبدي ناشی از دارو و سموم بهزمینه و هدف:

هـاي  بیوشیمیایی سرم در مـوش هاي دارچین و زنجبیل بر پارامترهايمطالعه با هدف ارزیابی اثرات ترکیب حاصل از عصاره
انجام گرفت. (CCl4)دیده توسط تتراکلریدکربن صحرایی آسیب

تایی تقسیم شـدند. سـه گـروه کنتـرل     6گروه 7سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 42در این مطالعه تجربی، روش کار:
ترتیـب آب مقطـر، ترکیبـی از    روز بـه 14ا و کنترل آسیب، که روزانـه بـه مـدت    هشامل کنترل نرمال، کنترل ترکیب عصاره

درمانی بودند که به ترتیب عصـاره  هاي پیشگروه بعدي، گروه4زنجبیل و آب مقطر دریافت کردند. -هاي دارچینعصاره
بـه  14مودنـد. در روز  مـارین بـه صـورت روزانـه و تـک دوز دریافـت ن      هـا و سـیلی  دارچین، عصاره زنجبیل، ترکیب عصاره

به صورت داخل (v/v 1:1)تتراکلریدکربن حل شده در روغن زیتون ml/kg 1درمانی مقدار هاي کنترل آسیب و پیشگروه
گیـري انجـام   خـون CCl4سـاعت بعـد از تزریـق    52فقط روغن زیتون تزریق گردید. 2و 1هاي صفاقی تزریق شد. به گروه

گرفت و سرم آنها جداسازي شد.
گلیسـرید و  ، سطوح کلسترول، تـري ASTو ALTهاي دار در میزان فعالیت آنزیمسبب افزایش معنیCCl4تزریق ها:یافته
LDL و همچنین کاهش سطوح آلبومین و ،HDL001/0دیده نسبت به گروه کنترل نرمـال شـد (  هاي آسیبسرم رت<p .(
دار این مقادیر در مقایسه بـا گـروه آسـیب    وام سبب بهبود معنیدرمان با عصاره دارچین و زنجبیل بصورت جداگانه و تپیش

).p>001/0گردید (
هاي ناشی از تتراکلریدکربن کنندگی بهتري در مقابل آسیبمصرف همزمان دارچین و زنجبیل اثرات محافظتگیري:نتیجه

نشان داد.
افزایی، رتیی، اثر همدارچین، زنجبیل، تتراکلریدکربن، پارامترهاي بیوشیمیاهاي کلیدي:واژه
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هـاي مـزمن و   فرایند نقش مهمی در پیشرفت بیماري
ــت     ــد، آرتری ــرطان، آب مرواری ــد س ــو مانن دژنراتی

هاي قلبی و عروقی و عصـبی ایجـاد   روماتوئید، بیماري
.]1-3[کند می

وکسـین اسـت کـه    لومتان هپاتوتهاتتراکلریدکربن یک
هـاي هپاتوسـیت و   قادر به تخریـب چربـی در سـلول   

لوبوالر در انسان و حیوانـات  باعث ایجاد نکروز سنتري
هـا  در سایر بافتCCl4شود. همچنین اثرات سمی می

از جمله کلیه، بیضه و مغـز نیـز مشـاهده شـده اسـت      
هاي فعال اکسیژن براي تولید گونه. منابع بسیاري]4،5[

(ROS1)ها از اند؛ در میان آنشناسایی شدهCCl4 در
ROSعنوان تولید کننده داخل سلولی مطالعه حاضر به

هـاي حیـوانی متابولیسـم    استفاده شده است. در سلول
CCl4  تشـکیل ،ROS  هــاي را از طریـق تولیــد رادیکـال

CCl3)کلرومتیل آزاد تري
م سیتوکروم توسط سیست(*

P450کلرومتیـل در  . رادیکال آزاد تري]6[کند القا می
کلرومتیل حضور اکسیژن به رادیکال آزاد پراکسی تري

(CCl3OO*)شود که این رادیکال نسبت بـه  تبدیل می
ــال راد CCl3یک

ــنش * ــیار واک ــی بس ــذیرتر م ــد. پ باش
، CCl4کلرومتیـل مشـتق از   هاي پراکسی تـري رادیکال

گیرنـد و  پروتون را از اسیدهاي چـرب غیراشـباع مـی   
هـاي  منجر به پراکسیداسـیون لیپیـدي و مهـار آنـزیم    

هاي آنتی اکسیدانی، شوند. با مهار آنزیماکسیداتیو می
پدیــده آبشــار در ســلول باعــثH2O2و O2انباشــت 

شـود  هاي آزاد و آسیب به سـلول مـی  تشکیل رادیکال
بنابراین نیاز به ترکیبـات برونـزاد (اگـزوژن) کـه     .]7[

باشـند بـراي خنثـی    اکسـیدانی مـی  داراي خواص آنتـی 
هاي آزاد و جلوگیري از اثـرات مخـرب   کردن رادیکال

ها امري ضروري است. همچنین تحقیقـات گذشـته   آن
تیک هاي سنتاکسیداننشان داده است که مصرف آنتی

ــورزایی     ــد توم ــیاري مانن ــانبی بس ــوارض ج داراي ع
باشــند. از ایــن رو امــروزه توجــه بــه اســتفاده از  مــی
هـاي طبیعـی بـراي جلـوگیري از اثـرات      اکسیدانآنتی

. بـا  ]8[هاي آزاد معطوف شـده اسـت   مخرب رادیکال

1 Reactive Oxygen Species

توجــه بــه ایــن کــه عصــاره بســیاري از گیاهــان داراي 
باشـد، بـه نظـر    اکسـیدانی فراوانـی مـی   ترکیبات آنتی

هـاي  ها در جلوگیري از آسـیب رسد استفاده از آنمی
توانـد مفیـد   هـاي آزاد مـی  دیکالایجاد شده توسط را

توان به دارچین و زنجبیـل  . از این گیاهان می]9[باشد 
اشاره کرد.

Cinnamomum verum (Sync.zeylanicum) یکی از
هـاي دارچـین اسـت و ادویـه دارچـین      ترین گونهمهم

. دارچـین داراي  ]10[شـود  مـی هیهبیشتر از این گونه ت
اکسیدانی، ضد دیـابتی، ضـد   خواص ضد میکروبی، آنتی

باشد. از ترکیبات فنـولی و غیرفنـولی   ویروسی و... می
اکسـیدانی  چین که داراي خاصیت آنتـی فرار پوسته دار

ــه ســینامالدهید، اوجنــول، باشــند، مــیمــی -4تــوان ب
ــات   ــین ترکیب ــرد. همچن ــامفن اشــاره ک ــول و ک ترپینئ

ــی ــامل   آنت ــین ش ــرار دارچ ــولی و غیرف ــیدانی فن اکس
ــیسیناکاســیل ــدین، هــا، بتاسیســترول، اپ کــاتچین، کری

. ]11[سینامیک اسید، کومارین و وانلیک اسـید هسـتند   
Zingiber Officinaleگیاه زنجبیل نیز با نـام علمـی   

Roscoeهــاي گــرم متعلــق بــه زوم یکــی از ادویــهریــ
باشد. در طـب قـدیم از   میZingiberaceaeخانواده 

عنوان دارو در درمان درد معـده یـا شـکم،    زنجبیل به
ترکیب اصلی 60شد. بیش از اسهال و تهوع استفاده می

اي بـه  فعال در زنجبیل وجود دارد که به طور گسترده
شــوند. ترکیبــات فــرار و غیــر فــرار تقســیم مــی     

ــد و  هیـــدروکربن ــوع مونوترپنوئیـ ــا اغلـــب از نـ هـ
ترپنوئیدها جزء ترکیبات فرار زنجبیل هستند. سزکوئی

هـا،  ها، شـوگوآل ترکیبات غیرفرار نیز شامل جینجرول
باشـند. ترکیبـات اخیـر در    ها و زینجـرون مـی  پارادول

کنند اکسیدانی زنجبیل نقش مهمی ایفا میفعالیت آنتی
توسط عیـدي و  2012اي که در سال مطالعه. ]13, 12[

هاي آسیب کبدي ایجاد شده همکارانش بر روي مدل
دارچـین  ه انجام شد، نشان داد که عصـار CCl4توسط 

هاي درمان شده هاي کبدي را در گروهآنزیممقادیر 
با این عصاره نسبت به گروه درمان نشـده بـه میـزان    

ــلق ــت  اب ــین فعالی ــاهش داد و همچن ــوجهی ک ــاي ت ه
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در گروه درمـان شـده بـه    CATو SODهاي آنزیم
. ]14[داري بیشتر از گروه درمان نشده بود طور معنی

توسط سـاکر و همکـاران دربـاره   مطالعه انجام گرفته 
گی زنجبیل بر روي سمیت کبدي کننداثرات محافظت

هـاي صـحرایی   شده توسط آدریامایسین در موشالقا
هبـود  باعـث ب زنجبیـل ه نشان داد که درمان بـا عصـار  

تغییرات بافتی ناشی از آدریامایسین همراه بـا کـاهش   
شـود. بعـالوه   میALTو ASTتوجهی در فعالیت قابل

بخشـد  هـا را بهبـود مـی   اکسیدانزنجبیل شاخص آنتی
اکسـیدانی ایـن   با توجه به ترکیبات موثر و آنتـی . ]15[

رسـد ترکیـب حاصـل از دارچـین و     گیاهان به نظر می
زنجبیــل بتواننــد اثــرات بهتــري در خنثــی کــردن      

هاي آزاد داشته و از ایجاد آسیب بیشتر توسط رادیکال
د. بنابراین هدف از ایـن  نداروها و سموم جلوگیري کن

ــم   ــرات ه ــی اث ــه، بررس ــاره مطالع ــی عص ــاي افزای ه
ــل   ــر پروفای ــل ب ــین و زنجبی ــدروالکلی دارچ ــاي هی ه

دیده با تتراکلریدکربن هاي آسیببیوشیمیایی در رت
باشد.می

روش کار
سر موش صحرایی نر 42در این مطالعه تجربی، ابتدا 

یست سامانه هفته از شرکت مدز4نژاد ویستار، با سن 
پیشرو خریداري و جهـت تطبیـق بـا محـیط و شـرایط      

ـ  تحقیقـاتی  ه جدید به مدت دو هفته بدون هیچ مداخل
خانه دانشکده پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   در حیوان

گـرم  200-250اردبیل نگهداري شدند تا وزن آنها به 
درجـه سـانتیگراد،   22برسد. حیوانات در دماي حدود 

ساعت تـاریکی و در بسـتري   12ساعت روشنایی و 12
از پوشال نگهداري شدند. این تحقیـق از نظـر رعایـت    
موازین اخالقی، مورد تایید کمیته اخـالق دانشـگاه پیـام    
ــایی   ــد شناســـــ ــوده و داراي کـــــ ــور بـــــ نـــــ

IR.PNU.REC.1396.4  ــایی ــت کارآزم ــز ثب از مرک
باشد.بالینی جمهوري اسالمی ایران می

گیريتهیه گیاهان و عصاره
زوم زنجبیل و پوست دارچین، از فروشـگاه گیاهـان   ری

دارویی خریداري و پس از تایید جنس و گونه گیاهـان  
توسط کارشناس هرباریوم مرکز تحقیقات کشـاورزي  
دانشگاه محقق اردبیلی، به قطعات کوچکتر خرد شـده،  
با استفاده از آسیاب خانگی بـه شـکل پـودر درآمـده،     

آب مقطــر بــه روز در متــانول و 4ســپس بــه مــدت 
ــبت  ــه 70نس ــالل   30ب ــتفاده از ح ــد. اس ــرار گرفتن ق

هاي قطبـی  اکسیدانهیدروالکلی موجب استخراج آنتی
و غیر قطبی در حالل شده و بـدین ترتیـب عصـاره از    

. ]16[گردد تر میاکسیدانی غنینظر داشتن مواد آنتی
هاي به دست آمده از صافی عبور داده شدند. عصاره

مانده در باالي صافی دوبـاره در داخـل   محتویات باقی
متانول و آب مقطر قرار داده شدند تا عصاره به طور 

اي ریختـه  کامل خارج شود. سـپس در ظـروف شیشـه   
روز قـرار گرفتنـد   3شده و در دماي محیط به مدت 

ر نهایت بـراي تبخیـر الکـل    تا حالل آنها تبخیر شود و د
درجه قرار گرفتنـد  37ها در دماي مانده، عصارهباقی

هاي و این فرآیند چند بار تکرار شد. در نهایت عصاره
. ]17[آوري گردید تغلیظ شده جمع

بندي حیواناتگروه
صـورت  روز آب مقطر (به14گروه کنترل نرمال: -1

ــاردهم   ــد. در روز چهـ ــت کردنـ ــوراکی) دریافـ 1خـ
لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، روغن زیتون میلی

تزریق شد.(IP)صورت داخل صفاقی به
ــرل ترک -2 ــروه کنت ــاره:  گ ــب عص ــب 14ی روز ترکی

125و 25هاي دارچین و زنجبیـل (بـه ترتیـب    عصاره
صـورت  گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بـدن) بـه  میلی

لیتر میلی1خوراکی دریافت کردند. در روز چهاردهم 
صورت به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، روغن زیتون به

IP.تزریق شد
صـورت  (بهروز آب مقطر 14گروه کنترل آسیب: -3

ــاردهم   ــد. در روز چهـ ــت کردنـ ــوراکی) دریافـ 1خـ
لیتـر بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن بـدن، مخلـوط       میلی
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صـورت  بـه (v/v 1:1)تتراکلریدکربن و روغن زیتـون  
IP .تزریق شد
ــیش-4 ــا عصــاره دارچــین:  گــروه پ روز 14درمــان ب

ــین ( ــاره دارچ ــی50عص ــرم میل ــر ]14[گ ــه ازاي ه ب
ــه  ــدن) ب ــوگرم وزن ب ــت  کیل ــوراکی دریاف ــورت خ ص

لیتــر بــه ازاي هــر میلــی1کردنــد. در روز چهــاردهم 
کیلوگرم وزن بدن، مخلوط تتراکلریـدکربن و روغـن   

تزریق شد. IPصورت به(v/v 1:1)زیتون 
روز عصاره 14درمان با عصاره زنجبیل: گروه پیش-5

به ازاي هر کیلوگرم وزن ]15[گرم میلی250زنجبیل (
صورت خـوراکی دریافـت کردنـد. در روز    بدن) را به
لیتر به ازاي هر کیلـوگرم وزن بـدن،   میلی1چهاردهم 

(v/v 1:1)مخلــوط تتراکلریــدکربن و روغــن زیتــون 

تزریق شد. IPصورت به
هـاي دارچـین و   درمان با ترکیب عصارهگروه پیش-6

هاي دارچین و زنجبیل روز ترکیب عصاره14زنجبیل: 
گرم به ازاي هـر کیلـوگرم   میلی125و 25(به ترتیب 

صورت خوراکی دریافت کردنـد. در روز  وزن بدن) به
لیتر به ازاي هر کیلـوگرم وزن بـدن،   میلی1چهاردهم 

(v/v 1:1)روغــن زیتــون مخلــوط تتراکلریــدکربن و 

تزریق شد.IPصورت به
ــیش -7 ــروه پ ــیلی  گ ــا س ــان ب ــاریندرم روز 14: 1م

مارین (یک داروي محافظ کبـدي اسـتاندارد) بـه    سیلی
صورت خـوراکی  گرم بر وزن بدن بهمیلی100میزان 

لیتر بـه ازاي  میلی1دریافت کردند. در روز چهاردهم 
یــدکربن و هــر کیلــوگرم وزن بــدن، مخلــوط تتراکلر

تزریق شد.IPصورت به(v/v 1:1)روغن زیتون 
نحوه ایجاد آسیب اکسیداتیو

هـاي آزاد،  جهت ایجـاد مـدل آسـیب توسـط رادیکـال     
تتراکلریدکربن با نسبت برابر در روغـن زیتـون حـل    

لیتر به ازاي وزن میلی1شد و سپس از مخلوط حاصل 
ها به شکل داخل صـفاقی تزریـق گردیـد. در    بدن رت

صـورت  هـاي صـحرایی بـه   ها وزن مـوش مامی گروهت

1 Silymarin

گیري شد. هفتگی با استفاده از ترازوي دیجیتالی اندازه
ها با ، رت]18[ساعت بعد از تزریق تتراکلریدکربن 52

گیـري  اتـر بیهـوش شـدند و خـون    اتیـل استفاده از دي
20. خون بـه مـدت   ]18[از قلب انجام گرفت مستقیماً

ایشـگاه بـاقی مانـد.    دقیقه بدون حرکت در دماي آزم
ها جدا گردید. سپس با استفاده از سانتریفیوژ سرم آن

هـاي نـیم   سرم مربوط به هـر نمونـه در میکروتیـوب   
لیتري توزیع شد و تا انجام آزمایشـات بعـدي بـه    میلی

فریزر انتقال داده شدند.
آنالیز بیوشیمیایی سرم
، همچنـین  ASTو ALTهـاي  بررسی فعالیـت آنـزیم  

هـاي لیپیـدي   ي میزان آلبـومین و پروفایـل  گیراندازه
ــري ــامل ت ــترول، ش ــرید، کلس ــا HDLو LDLگلیس ب

هاي تشخیصی شرکت پـارس آزمـون   استفاده از کیت
مطابق با دستورالعمل مشخص شده در هر کیت و بـا  

بـه  (Ependorf, Ecom-E6125)اسـتفاده از فتـومتر   
روش دستی انجام گرفت. 

آنالیز آماري
انحراف معیـار گـزارش   ±صورت میانگینتمام نتایج به 

شد و تجزیه و تحلیل از طریق آنالیز واریانس یکطرفه 
)ANOVA و بــا تســت تعقیبــی (LSD .انجــام گرفــت

در نظر گرفته شد. تمـامی  p>05/0داريسطح معنی
ــزار   ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاري ب ــل آم ــه و تحلی تجزی

SPSS-16.انجام گرفت

هایافته
هاها بر وزن بدن رتان با عصارهمدرتاثیر پیش

هـا در  دهنـده تغییـرات وزن بـدن رت   نشـان 1جدول 
هاي مورد مطالعه است. همانطور که در جـدول  گروه

هاي سوم و پنجم وزن بدن شود در گروهمشاهده می
ها در هفته دوم نسبت بـه وزن روز اول بـه طـور    رت

ــه  )p>05/0(دار معنــی ــه اســت و در بقی افــزایش یافت
داري نسـبت بـه روز اول دیـده    ها افزایش معنیگروه
شود. نمی
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هاي مورد مطالعهها در گروهمقایسه تغییرات وزن رت.1جدول 

وزن بدن در روز اولهاگروه
(گرم)

وزن بدن در روز 
(گرم)هفتم

وزن بدن در روز 
(گرم)چهاردهم

77/234±62/23427/12±00/22645/11±98/12شاهد
125(63/17±63/23229/22±00/24808/22±88/236(mg/kg) و زنجبیل mg/kg25نترل ترکیب عصاره دارچین (ک

CCl492/20±50/22004/31±75/246*71/28±00/252کنترل آسیب با 
mg/kg50(05/17±13/22417/15±13/24264/23±88/241درمان با عصاره دارچین (پیش
mg/kg)250(17/18±50/22131/16±00/232*29/16±00/240درمان با عصاره زنجبیل پیش

mg/kg125(06/16±43/22634/20±00/24372/15±14/240) و زنجبیل (mg/kg25درمان با ترکیب عصاره دارچین (پیش
mg/kg100(59/13±71/22878/19±00/23915/20±57/224مارین (درمان با سیلیپیش

) نسبت به گروه روز اول. P<0.05) گزارش شده است. * نشان دهنده معنادار بودن (N=6انحراف معیار (±اعداد به صورت میانگین 

هـاي  ها بر فعالیـت آنـزیم  درمان با عصارهتاثیر پیش
ALT وASTسرم

لیتر مخلوط تتراکلریـدکربن و روغـن   تزریق یک میلی
سـبب افـزایش   )p>001/0(دارمعنـی زیتون به شـکل  

سـرم شـد.   ASTو ALTهـاي کبـدي   فعالیت آنـزیم 
هاي دارچـین، زنجبیـل و ترکیـب    درمان با عصارهپیش

دار فعالیـت ایـن   این دو عصاره موجـب کـاهش معنـی   
).1(نمودار )p>001/0(ها در سرم گردید آنزیم

ها بر میزان سطوح آلبومین درمان با عصارهتاثیر پیش
ــودار ن ــان2م ــدنش ــرم در  ه دهن ــومین س ــزان آلب می

هاي مختلـف اسـت. تزریـق تتراکلریـدکربن بـه      گروه
دار سبب کاهش سطوح آلبومین خون شـد  طور معنی

)05/0<p ،( هـاي دارچـین،   درمـان بـا عصـاره   که پـیش
دار موجــب هــا بـه طــور معنــی زنجبیـل و ترکیــب آن 

هـاي مربوطـه شـد    افزایش سطوح آلبومین در گروه
)001/0<p(.

سرم.ASTو ALTهاي ها بر روي فعالیت آنزیمهاي دارچین، زنجبیل و ترکیب آنتاثیر عصاره.1نمودار 
نشان دهنده ††نسبت به گروه شاهد. )p<0.001(گزارش شده است. ** نشان دهنده معنادار بودن )n=6(انحراف معیار ±اعداد به صورت میانگین 

باشد.نسبت به گروه کنترل آسیب می)p<0.001(معنادار بودن 
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ها بر میزان آلبومین سرمهاي دارچین، زنجبیل و ترکیب آنتاثیر عصاره.2نمودار 
نشان دهنده ††.شاهد) نسبت به گروه P<0.001** نشان دهنده معنادار بودن (گزارش شده است. )n=6(انحراف معیار ±اعداد به صورت میانگین 

باشد.نسبت به گروه کنترل آسیب می)P<0.001(معنادار بودن 

هاي لیپیـدي  ها بر پروفایلدرمان با عصارهتاثیر پیش
سرم

هـاي دارچـین و   دهنـده تـاثیر عصـاره   نشـان 2جدول 
LDLگلیسرید، زنجبیل بر روي سطوح کلسترول، تري

باشــد. هــاي مــورد مطالعــه مــیســرم گــروهHDLو 
ــزایش  رت ــدکربن اف ــا تتراکلری ــده ب هــاي آســیب دی

و LDLگلیسـرید، کلسـترول،   در سطوح تريدارمعنی
ــی  ــاهش معن ــطح ک ــد HDLدار را در س ــان دادن نش

)001/0<p(ــیش ــاره . پ ــا عص ــان ب ــین، درم ــاي دارچ ه
ــود کلســترول و  زنجبیــل و ترکیــب آن هــا باعــث بهب

رغم اثر کاهنـدگی  شد. علی)p>001/0(گلیسریدتري
دار ، اثر زنجبیـل معنـی  LDLهر سه ترکیب بر میزان 

)05/0<p (  ــر ــاثیر ترکیــب دو عصــاره ب ــود. ت HDLب

نسبت بـه عصـاره   )p>001/0(داري بیشتر داراي معنی
.  )p>05/0(تکی دارچین و زنجبیل بود 

هاي مورد مطالعه هاي لیپیدي سرم در گروهمقایسه سطوح پروفایل.2جدول
CHOهاگروه

(mg/dl)
TG

(mg/dl)
LDL

(mg/dl)
HDL

(mg/dl)
LDL/HDL

18/0±20/4001/0±33/738/2±00/6751/0±80/6218/4±96/3شاهد
125(82/2±00/5650/4±50/8600/1±00/757/3±00/3803/0±18/0(mg/kgو زنجبیل )mg/kg25کنترل ترکیب عصاره دارچین (

CCl454/2±00/93کنترل آسیب با  **97/3±60/149 **22/1±00/13 **38/2±50/25 **08/0±50/0 **

mg/kg50(13/3±87/78درمان با عصاره دارچین (پیش ††93/3±50/98 ††48/1±20/1265/3±00/30 †03/0±40/0 †

mg/kg)250(70/2±60/77درمان با عصاره زنجبیل پیش ††84/4±33/105 ††34/1±60/10 †83/3±80/31 †06/0±33/0 ††

mg/kg125(77/2±20/74و زنجبیل ()mg/kg25درمان با ترکیب عصاره دارچین (پیش ††20/3±60/104 ††50/1±75/1174/3±00/35 ††06/0±33/0 ††

mg/kg100(64/2±50/71مارین (درمان با سیلیپیش ††11/4±75/89 ††29/1±50/8 ††64/2±50/36 ††05/0±23/0 ††

نشان دهنده معنادار بودن †) نسبت به گروه شاهد. P<0.001نشان دهنده معنادار بودن (**) گزارش شده است. n=6انحراف معیار (±اعداد به صورت میانگین 
)P<0.05 .نشان دهنده معنادار بودن (††) نسبت به گروه کنترل آسیبP<0.001باشد. ) نسبت به گروه کنترل آسیب میCHO ،کلسترول :TGگلیسرید، : تريLDL :

: لیپوپروتئین با چگالی باال.HDLلیپوپروتئین با چگالی پایین، 
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بحث
خواص درمانی گیاهـان دارچـین و زنجبیـل از دیربـاز     

عنـوان  شناخته شده و عالوه بـر مصـارف روزمـره بـه    
ري از امـراض ماننـد   چاشنی غـذایی، در درمـان بسـیا   

و سـایر  ]21،22[، دیابـت  ]19،20[هـاي کبـدي   بیماري
گیـرد. بـا   یش مورد استفاده قرار مـی ها کم و ببیماري

توجه به مطالعه بسیار کم در زمینه اثرات مصرف توام 
این دو گیاه بـر سـالمت و خـواص محـافظتی ترکیـب      
دارچین و زنجبیل، سعی شده است تـا ضـمن بررسـی    

اي بـین اثـرات ترکیـب    ها، مقایسهتک عصارهاثرات تک
انجـام  هـا  حاصل از این دو گیاه بـا هرکـدام از عصـاره   

گیرد.
هـاي  درمان با عصـاره دارچـین، ترکیـب عصـاره    پیش

مــارین مــانع از دارچــین و زنجبیــل و همچنــین ســیلی
ها در هفته آخر نسـبت بـه   دار وزن رتافزایش معنی

دار وزن هفته اول شد که بـا توجـه بـه افـزایش معنـی     
تـوان گفـت کـه عصـاره     هـا مـی  ها در سایر گروهرت

چاقی است، همچنین مشخص دارچین داراي اثرات ضد 
شده اسـت کـه سـینامالدهید موجـود در دارچـین از      

تواند بر متابولیسم اثر میTRAP11سازي طریق فعال
گذاشته و از طریـق ترشـح آدرنـالین و تنظـیم دمـاي      

کــه ]23[اتونومیــک مصــرف انــرژي را بهبــود بخشــد 
ز طریق این مکانیسـم مـانع از افـزایش    احتماال دارچین ا

ها شده است. دار وزن رتمعنی
تات رو آســـــپا(ALT)آالنـــــین آمینوترانســـــفراز 

مارکرهاي بیوشـیمیایی نشـان   (AST)آمینوترانسفراز 
کـه  ]24[هـا هسـتند   دهنده نکروز و التهاب هپاتوسیت

هـا بـراي نشـان دادن    میزان فعالیت سرمی این آنزیم
. با این ]25[گیرند آسیب کبدي مورد استفاده قرار می

ــراي  ASTحــال،  نیــز یــک مــارکر کمتــر اختصاصــی ب
توانـد توسـط سـایر    هاي کبدي است زیـرا مـی  آسیب

هـا و  له اسکلتی، کلیهها مانند قلب، عضها و سلولاندام
. در ایـن مطالعـه تزریـق    ]26[ها نیز ترشـح شـود   ریه

1 TNF Receptor Associated Protein 1

داخل صـفاقی تتراکلریـدکربن باعـث افـزایش سـطح      
دهنده ها شد که احتماالً نشانفعالیت سرمی این آنزیم

اخـــتالل در نفوذپـــذیري غشـــاي ســـلولی و آســـیب 
ـ   ]27[شد باها میهپاتوسیت ه مطـابق بـا   کـه ایـن یافت

درمـان  . پیش]28،29[باشد هاي سایر محققین مییافته
هـاي دارچـین، زنجبیـل توانسـت از افـزایش      با عصاره
. ]20،30[سـرم جلـوگیري کنـد    ASTو ALTمقادیر 

ره در مطالعـه حاضـر،   ترکیبی حاصل از نصف دو عصـا 
هـا  اثرات محافظتی بهتري نسبت به هرکدام از عصاره

فعالیـت محـافظتی بهتــر   ه دهنــدنشـان داد کـه نشـان   
مصــرف تــوام عصــاره ایــن گیاهــان در برابــر آســیب 

اکسیداتیو ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن است. 
آلبــومین ســرم، پــروتئین مهــم پالســما اســت کــه در 

هاي موجود بر روي شبکه زومیها توسط پلهپاتوسیت
شود. اکثریت این پروتئین اندوپالسمی خشن تولید می

شود. شواهد علمی بالفاصله به گردش خون منتقل می
گیــري آلبــومین ســرم بــراي نشـان از اهمیــت انــدازه 

. ]31،32[هاي مختلـف دارد  آگهی بیماريارزیابی پیش
ر این مطالعه از سطح آلبومین جهت ارزیابی عملکرد د

کبدي و آسیب اکسیداتیو استفاده شده اسـت. تزریـق   
اي سـبب کـاهش   تتراکلریدکربن به طور قابل مالحظه

هــاي آســیب دیــده شــد. ســطح آلبــومین ســرم رت
ــال ــدکربن   رادیک ــط تتراکلری ــده توس ــد ش ــاي تولی ه

ها روتئینپmRNAها و توانند با اتصال به ریبوزوممی
باعث اختالل در عملکرد سنتز پروتئین شوند و از ایـن  

درمـان بـا   طریق سنتز آلبومین را مختل سازند. پـیش 
هاي مورد نظر باعث افـزایش معنـادار میـزان    عصاره

رسـد مـواد   ها شد، که به نظـر مـی  آلبومین سرم رت
هـا بـا جلـوگیري از    اکسـیدان موجـود در عصـاره   آنتی

ها از کـاهش  آزاد یا خنثی کردن آنهايتولید رادیکال
اند.سنتز آلبومین جلوگیري کرده

کبد محل اصلی متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین اسـت و  
عملکــرد آن شــامل بیوســنتز لیپیــد، لیپــوپروتئین،     

ها بندي، انتقال، ترشح جذب و تجزیه لیپوپروتئیندسته
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باعث افـزایش انتقـال اسـتات بـه     CCl4. ]33[باشد می
ود و سـنتز اسـیدهاي   شـ هـاي کبـدي مـی   داخل سلول

گلیسـریدها از اسـتات و همچنـین میـزان     چرب و تري
استریفیکاسیون لیپیدها را افـزایش داده بعـالوه، سـنتز    

. هیپرلیپیــدمی ]34[شــود کلســترول نیــز تشــدید مــی
گلیسـیرید،  صورت بالینی بـا سـطوح بـاالیی از تـري    به

شود مشخص میHDLو سطح پایین LDLکلسترول، 
و همچنین گزارش شده اسـت کـه پیشـرفت بیمـاري     

توانـد توسـط اسـترس    هیپرلیپیدمی و عوارض آن می
) تسـریع  ROSهـاي فعـال اکسـیژن (   اکسیداتیو از گونه

. تزریق تتراکلریدکربن سبب افزایش قابـل  ]35[گردد 
و LDLگلیسـرید،  سطوح کلسـترول، تـري  توجهی در 

هاي آسیب دیده شد کـه ایـن   سرم رتHDLکاهش 
هاي محمـودزاده و همکـارانش   ها مطابق با یافتهیافته
هاي دارچـین، زنجبیـل و   درمان با عصاره. پیش]9[بود 

ــه  ترکیــب آن هــا باعــث بهبــود مقــادیر افــزایش یافت
و بهبود مقدار کـاهش  LDLگلیسرید، کلسترول، تري

شد.HDLه یافت
رسـد کـه ترکیبـات مـوثر فنلـی،      در نهایت به نظر می
اکســیدانی موجــود در زنجبیــل و فالونوئیــدي و آنتــی

ــه داراي گــروه ه باشــند، یدروکســیل مــیدارچــین ک
هاي آزاد مـانع از  توانند با انتقال الکترون به رادیکالمی

ــرات مخــرب آن هــا شــوند و در نتیجــه از آســیب  اث
اکسیداتیو جلوگیري کننـد. احتمـاال همـه اثـرات ایجـاد      
شده در جلوگیري از آسیب اکسـیداتیو کبـد و بهبـود    

درمان هاي پیشهاي بیوشیمیایی سرم در رتپروفایل

شده با عصاره این گیاهان نیز از طریق همین مکانیسم 
درمان با ترکیـب  باشد. همچنین مشاهده شد که پیش

زنجبیل و دارچین در بیشتر موارد ه حاصل از دو عصار
اثرات بهتري در جلوگیري از آسیب ایجاد شده توسط 
ــرات     ــا اث ــه ب ــل مقایس ــته و قاب ــدکربن داش تتراکلری

باشـد. ایـن   رد کبـدي) مـی  مارین (داروي استانداسیلی
هایی بـود کـه امکـان تعمـیم     مطالعه شامل محدودیت

هاي این طـرح  کند. از محدودیتنتایج را دشوارتر می
توان به عدم امکان انجام طرح با دوزهاي متفـاوت  می

تـر  ها و همچنـین عـدم امکـان طـوالنی    ترکیب عصاره
درمان اشاره کرد.نمودن پیش

گیرينتیجه
عه حاضر نشان داد کـه تتراکلریـدکربن بـا    نتیجه مطال

هـاي آن و  آسیب به بافت کبد موجب افزایش آنـزیم 
هاي گردد. عصارههاي مضر سرم مینیز افزایش لیپید

ها را تا حدود زیادي توانند بافتدارچین و زنجبیل می
از اثــرات مخــرب تتراکلریــدکربن محافظــت نماینــد. 

هـا  ز عصـاره همچنین ترکیب حاصل از نصف هرکدام ا
تواند اثرات محـافظتی مشـابه و در برخـی مـوارد     می

-دهنده اثر هـم اثرات بهتري داشته باشد که این نشان

باشـد. در ایـن   افزایی عصـاره دارچـین و زنجبیـل مـی    
طرح، اثرات عصاره در آسـیب حـاد بررسـی گردیـد.     

ــت  پیشــنهاد مــی گــردد کــه مطالعــه مشــابهی در حال
دت انجام شـده و نتـایج   مهاي مزمن و طوالنیآسیب

آن با این مطالعه مقایسه گردد.
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