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ABSTRACT

Background & objectives: The liver is one of the most important organs in the body and
plays an essential role in the metabolism of drugs and toxins. Therefore, any damage to the
liver can disrupt its function and cause various diseases. On the other hand, due to the
increasing use of the medicinal herbs, in this study, the effects of hepatic protection of
aqueous extracts of Humulus lupulus on liver damage induced by carbon tetrachloride in rats
were investigated.
Methods: In this experimental study, 36 male Wistar rats were divided into 6 groups (n=6).
Group 1 (normal control) and Group 2 (control CCl4): administered with distilled water orally
for 14 days. Groups 3, 4, and 5 received 50, 100, and 200 mg/kg of Humulus lupulus extract
for 14 days respectively. Group 6: administered with silymarin (as standard drug) 100 mg/kg
orally for 14 days. All of the groups except group 1 received 1 ml CCl4 (1:1 v/v dissolved in
olive oil) on 14th day. All animals were sacrificed and blood samples were collected to
determine the biochemical parameters.
Results: Pretreatment with a Humulus lupulus extract significantly reduced the serum levels
of ALT, AST, ALP, TG, and increased the serum HDL levels, but did not have a significant
effect on GGT and LDL levels.
Conclusion: The results of this study showed that the Humulus lupulus extract can protect the
liver from damage caused by carbon tetrachloride and have beneficial effects on lipid profile.
Keywords: Liver Damage; Carbon Tetrachloride; Humulus lupulus
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هاي صحرایی کبد در موشپارامترهاي بیوشیمیاییاثر عصاره رازك بر 
آسیب دیده با تتراکلریدکربن
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مقدمه
ن بزرگترین اندام داخلی بدن نقش مهمی کبد به عنوا

هـاي فیزیولـوژیکی داشـته و بـه     در بسیاري از فراینـد 
ها حساس بوده و در انواع مختلفی از سموم و میکروب

. همچنــین محــل ]1[پــذیر اســت مقابــل آنهــا آســیب

باشـد.  متابولیسم اکثـر داروهـا و سـموم در کبـد مـی     
P450بسیاري از سموم یا داروهـا توسـط سـیتوکروم    

ــال   ــد رادیک ــث تولی ــده و باع ــابولیزه ش ــاي آزاد مت ه
ها بیشـتر از ظرفیـت   شوند. اگر مقدار این رادیکالمی

هایی موجب آسیب به بیومولکولاکسیدانی باشد، آنتی

چکیده
باشد. بنابراین هرگونه آسیب به و سموم میمهم بدن و محل متابولیسم اکثر داروها هايبافتکبد یکی از زمینه و هدف: 

افـزون بـه   روزگـرایش شود. از طرفی با توجه بـه  هاي مختلفی میکبد باعث اختالل در عملکرد آن و بوجود آمدن بیماري
بـر  (Humulus lupulus)مصرف گیاهان دارویی، در این مطالعه اثرات محافظت کبـدي ترکیـب عصـاره آبـی گیـاه رازك      

کربن در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.لقا شده توسط تتراکلریدآسیب کبدي ا
2و 1هـاي  تایی به شکل تصادفی تقسیم شدند. گـروه 6گروه 6سر موش صحرایی نژاد ویستار انتخاب و به 36روش کار: 

عصـاره رازك را بـه   گرم بـر کیلـوگرم   میلی200،100،50به ترتیب دوز5و 4، 3روز سرم فیزیولوژي و گروه 14به مدت 
مارین (داروي اسـتاندارد) بـه   گرم بر کیلوگرم سیلیمیلی100روز دوز 14: به مدت 6روز دریافت کردند. گروه14مدت 

لیتر بر کیلوگرم تتراکلریدکربن دریافت کردنـد. میلی1، 14در روز 1ها بجز گروهشکل خوراکی دریافت نمود. همه گروه
نه خون آنها به منظور آزمایشات بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.پس از بیهوشی حیوانات، نمو

گلیسـیرید را  هاي کبدي و نیز سـطح تـري  دار فعالیت سرمی آنزیمپیش درمان با عصاره گیاه رازك به طور معنیها:یافته
بـر روي آنـزیم گاماگلوتامیـل    امـا تـأثیر قابـل تـوجهی    )p>05/0(را افزایش داد (HDL)کاهش و لیپوپروتئین با چگالی باال 

نداشت.(LDL)ترانسفراز، کلسترول تام و لیپوپروتئین با چگالی پایین 
هاي ناشی از عوامل دارویی و سمی تواند کبد را از آسیبگیاه رازك می: نتایج این مطالعه نشان داد که عصارهگیرينتیجه

حفظ کرده و اثرات مفید بر پروفایل لیپیدي داشته باشد.
: آسیب کبدي، تتراکلریدکربن، گیاه رازكواژه هاي کلیدي
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شـوند و  هـاي کبـدي مـی   مانند لیپیدهاي غشاي سلول
DNAها و حتی توانند با اتصال به پروتئینهمچنین می

.]2[تري را به سلول وارد کنند آسیب گسترده
هـا  امروزه مشخص شده است که تغییر و تجمع چربی

سـاز بـروز سـیروز کبـدي کشـنده در      و فیبروز زمینه
ــامالً  ــروز کبــدي ک ــاتوژنز فیب انســان اســت. اگرچــه پ

هاي واکنشگر مشخص نشده است اما بدون شک گونه
اکسیژن نقش مهمی در این نـوع تغییـرات پاتولوژیـک    

هاي حیاتی و د یکی از بافت. همچنین کب]3[کنند ایفا می
هاي سـرمی،  باشد که در ساخت پروتئینمهم بدن می

ها (اریتروپوئیتین)، ساخت اوره، ساخت برخی هورمون
تر از همه اولین سد دفاعی در صفرا نقش دارد و مهم

ــم  ــر میکروارگانیسـ ــوده  برابـ ــا بـ ــل ]4،5[هـ و محـ
باشد. بنـابراین  متابولیزاسیون اکثر داروها و سموم می

طـرف داروهـا و سـموم    هـاي زیـادي از  کبد با تهدید
روبرو است. براي نمونـه ترکیبـاتی مثـل تیواسـتامید،     
تتراکلریدکربن، اتانول و استامینوفن بعـد از ورود بـه   

موجــود در رتیکولــوم P450کبــد توســط ســیتوکروم 
اندوپالســمیک، متــابولیزه شــده و در طــی ایــن عمــل 

شوند.هاي آزاد تولید میرادیکال
تـرین  ترین و پراسـتفاده میتتراکلریدکربن یکی از قدی

هاي کبـدي در حیوانـات   سمی جهت ایجاد آسیبه ماد
باشـد. در مـواردي کـه شـغل افـراد      آزمایشگاهی مـی 

مرتبط با این ترکیبات است به علت تماس شـغلی و یـا   
تماس طوالنی بـا ایـن ترکیبـات (بـدون محافظـت در      
اتاقهاي کوچک و عدم تهویه مناسب) رخ داده است. به 

ثرات مضر آن، اکنون این موارد ممنوع اسـت و  دلیل ا
هـاي صـنعتی مـورد اسـتفاده     فقط در برخی از کاربرد

هاي اصلی مواجهه بالقوه انسان بـا  گیرد. مسیرقرار می
، استنشاق، بلع و تمـاس پوسـتی اسـت.    تتراکلریدکربن

تواند ، میتتراکلریدکربنقرار گرفتن زیاد در معرض 
یسـتم عصـبی مرکـزي    باعث آسیب کبدي، کلیوي و س

شود و به ویژه کبد به دلیل نقش آن به عنـوان محـل   
کربن حسـاس  صلی سوخت و ساز بدن بـه تتراکلریـد  ا

انـد کـه   هاي آزمایشـگاهی ثابـت کـرده   است. گزارش

. ]6[، هپاتوتوکسیک قوي محیطی است تتراکلریدکربن
این ترکیب پس از ورود به بـدن توسـط کبـد تجزیـه     

متیــل و کلــروهــاي آزاد تــريشــده و تولیــد رادیکــال
ــه کنــد کــه مــیتتراکلرومتیــل مــیپراکســی تواننــد ب

هاي زیستی متصل شده و باعـث اخـتالل   ماکرومولکول
در عملکرد آنها و در نهایت آسـیب بـه سـلول شـوند     

پس با توجه به عملکرد حیاتی کبد در متابولیسم . ]7،8[
هـاي سـرمی از جملـه    گانه و تولیـد پـروتئین  مواد سه

زدایـی و تولیـد صـفرا    هاي دخیل در انعقاد، سمفاکتور
هـا  دارویی که بتواند جلوي این آسـیب ه یافتن یک ماد

را بگیرد الزم و ضروري است.
ز گیاهان هایی در جهت استفاده ابنابراین امروزه تالش

دارویی براي کاهش عالیم ناشی از مواد اکسیدان انجام 
ــر  شــود. گیاهــامــی ــراي محافظــت خــود در براب ن ب

فنولی هاي اکسیدانی ناشی از فتوسنتز، مواد پلیآسیب
اکسیدانی کنند که خاصیت آنتیو فالونوئیدي تولید می

هاي توانند اثرات حفاظتی در برابر رادیکالدارند و می
.]9[داشته باشند آزاد 

داراي مـواد تلـخ از   ) Humulus lupulus(گیـاه رازك 
هــاي موجــود در رزیــن، جملــه اســیل فلوروگلوســید

، 1درصـد کـه حـاوي میرسـن    3تـا  1اسانس به میزان 
اسـت. از جملـه مـواد    4کـاریوفیلن و3، فارنزن2لینالول

درصد، فالونوییدها و مقدار 4تا 2دیگر تانن به میزان 
کمی فنل کربوکسیلیک اسید از جمله اسید فرولیـک و  

هـاي  مواد مـوثره گـل  .]10[باشد روژنیک میاسید کل
درصد)، 22تا 12رازك شامل مواد و ترکیبات رزینی (

درصــد) و 5تــا 2درصــد)، اســانس (8تــا 4هــا (تــانن
ترین . مهم]11[باشد مینارنجنین فالونوییدها و پرنیل 

اسـت. ایـن مـاده در صـنایع     » هومولـون «این ترکیبات 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.     تولید ماءالشـعیر  

آلفـا و بتـا   «دهنده هومولـون را  مهمترین مواد تشکیل
ترین اثرات رازك دهند. مهمتشکیل می» اسیدهاي تلخ

1 Myrcene
2 Linalool
3 Farnesene
4 Caryophyllene
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ــرژي ــد از: آلــ ــدباکتري، عبارتنــ ــددرد، ضــ زا، ضــ
ــدعفونی ــم ض ــده، ضداسپاس ــرق،  کنن ــدتومور، مع ، ض

آور، اسـتروژنیک، ملـین،   ادرارآور، قاعدهکننده،هضم
ــط ــارچآخل ــوابور، ق ــش، خ ــهل، ک ــیرافزا، مس آور، ش
رحـم،  بخـش، مقـوي  اعصاب، مقـوي معـده، آرام  مقوي

. ]12،13[میـــل جنســـی دهنــده  ضــدکرم و کـــاهش 
باشـد  ماده موثره دیگر گیـاه رازك مـی  1زانتوهومول

که فعالیت ضد ایدز دارد و براي تهیـه داروهـاي ضـد    
, 10[توان از عصاره ایـن گیـاه اسـتفاده نمـود     ایدز می

. مطالعاتی در زمینه اثرات تعدادي از ترکیبات ]16-14
هـاي  جام گرفتـه، امـا یافتـه   موجود در عصاره رازك ان

خیلی کمی در خصوص اثرات عصاره تام ایـن گیـاه بـر    
باشـد.  هـاي شـیمیایی یـا دارویـی موجـود مـی      آسیب

بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر عصـاره آبـی   
ي رازك بر پارامترهاي بیوشیمیایی کبد در مـوش هـا  

باشد.کربن میصحرایی آسیب دیده با تتراکلرید

کارروش
این تحقیق از نظر رعایت موازین اخالقی، مـورد تاییـد   
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کـد اخـالق   

IR.ARUMS.REC.1398.477باشدمی.

آوري و تشخیص گیاهجمع
ــه ــرقی منطقــ   نمون ــان ش ــاهی از آذربایج ــاي گی ه ه

ه ارسباران، کلیبر و شهرستان خدآفرین، حاشیه رودخان
هـاي خـرداد و تیـر    متـري در مـاه  450ارس و ارتفاع 

پـس از تاییـد   هاي هوایی گیـاه  آوري شد. قسمتجمع
گیاهی با اسـتفاده از کلیـدهاي تشـخیص    ه جنس و گون

معتبر در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع  
، 4193طبیعی آذربایجـان شـرقی بـا کـد هربـاریومی      

براي استخراج عصاره آماده شد.
سازي عصارهآماده
دروسـایه دروجـدا هـایی هـوایی گیـاه رازك   اندام

گیـاه .خشـک شـدند  درجـه)  20-25(محـیط دمـاي 
روزهفتمدت بهآب مقطردروشده، پودرخشک

1 Xanthohumol

به دست آمده صاف شـد  ه سپس عصارشد.خیسانده
بدست آیـد. بعـد از اینکـه عصـاره     تر خالصه تا عصار

د، ایـن عصـاره توسـط دسـتگاه     طور کامل صاف شـ به
هاي مورد نیـاز  و جهت تهیه غلظتتغلیظ شده2تبخیر

براي آزمایش استفاده گردید.
حیوانات آزمایشگاهی

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، 42در این مطالعه، 
گــرم خریــداري و جهــت 200±20بــا میــانگین وزنــی 

تطبیق با محیط و شرایط جدیـد بـه مـدت یـک هفتـه      
شـدند. شـرایط   تحقیقاتی نگهداريه بدون هیچ مداخل

23±2نگهداري حیوانات از نظر فیزیکی شـامل دمـاي   
سـاعت روشـنایی/ تـاریکی و در    12درجه سـانتیگراد،  

تغذیـه  ،بستري از پوشال و بدون آلودگی صوتی بوده
ــدودیت رت ــدون مح ــا ب ــ،ه ــذاي اب ــهري و غ آب ش

مخصوص مـوش انجـام گرفـت. بـراي ایجـاد آسـیب       
وغن زیتون با نسبت کربن با رکبدي، ترکیب تتراکلرید

و از مخلوط حاصـل،  استفاده گردید) V/V 1:1برابر (
هـا بـه   لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بـدن رت میلی1

.]17[شکل داخل صفاقی تزریق شد 
نحوه تیمار

بندي شـدند  تایی تقسیم6گروه 6به ها سر از رت36
مانده جهت تعیین سمیت عصاره انتخـاب  سر باقی6و 

شدند.
روز سرم فیزیولوژي 14گروه اول و دوم: به مدت -

به شکل گاواژ دریافت کردند.
ــب دوز     - ــه ترتی ــنجم: ب ــارم و پ ــوم و چه ــروه س گ

گرم بر کیلوگرم عصاره را به مدت میلی50،100،200
روز دریافت کردند.14

گرم بر یلیم100روز دوز 14گروه ششم: به مدت -
مــارین (داروي اســتاندارد) بــه شــکل کیلــوگرم ســیلی

در 1ها بجز گروه خوراکی دریافت کردند. همه گروه
لیتر بـر کیلـوگرم از ترکیـب مسـاوي     میلی1، 14روز 

تتراکلریدکربن و روغن زیتـون دریافـت کردنـد. بـه     

2 Rotary Evaporator
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میلی لیتر بر کیلوگرم 1،بجاي تتراکلریدکربن1گروه 
یق شد. روغن زیتون تزر

مطالعه پارامترهاي بیوشیمیایی
ها براي ، موشتتراکلریدکربنساعت بعد از تزریق 48

گیـري آمـاده شـدند. در ایـن روش، خـونگیري      نمونه
مستقیماً از قلب انجام شد، این روش براي پایـان دوره  

شوند مناسب ها یوتانایز (مرگ بدون درد) میکه رت
ــدا رت   ــن روش ابت ــت. در ای ــا  اس ــا ب ــق ه 200تزری

میکرولیتـــر) و 160میکرولیتـــر از ترکیـــب کتـــامین (
هوش شـدند و  میکرولیتر) بی40درصد (10زایالزین 

سپس از ناحیه پشت روي تخت تشریح خوابانیده شده 
و سپس با استفاده از یک سرنگ که بصـورت عمـودي   
وارد بطن گردید خونگیري انجام شد. این عمـل بایـد   

ـ  ا خـون لختـه نشـود. پـس از     خیلی سریع انجام گیرد ت
آوري خون براي جلوگیري از لختـه و یـا همـولیز    جمع

شدن سر سرنگ را جدا کرده و لبه سرنگ را به جدار 
داخلی لوله لخته تماس داده و عمـل انتقـال خـون بـه     

هاي خـون  آرامی انجام گرفت. پس از خونگیري، نمونه
دقیقه در حرارت آزمایشگاه نگهداري شد 30به مدت 

ــدت  و  ــه م ــپس ب ــه در دور10س 3000rpmدقیق

ســانتریفوژ گردیــد. در مرحلــه بعــد ســرم بــه دقــت 
هـاي اپنـدورف ریختـه    جداسازي و درون میکروتیوپ

هـاي بیوشـیمیایی   ها تا قبل از انجام آزمایششد. سرم
در یخچــال نگهــداري و بــراي مــدت زمــان نگهــداري 
طوالنی به فریزر منتقل شدند. آزمایشات بیوشیمیایی

ــفاتاز    ــالن فســ ــامل آلکــ ــپارتات (ALP)شــ ، آســ
ــفراز  ــفراز  (AST)آمینوترانسـ ــین آمینوترانسـ ، آالنـ

(ALT)  ــفراز ــل ترانسـ ــري (GGT)، گاماگلوتامیـ ، تـ
بـر روي ایـن   HDLو LDLگلیسیرید، کلسترول تام، 

ها انجام شد. این آزمایشـات بـا اسـتفاده از کیـت     سرم
ــا دســتورالعمل   ــارس آزمــون متناســب ب تشخیصــی پ

خص شده در هر کیت آزمایشگاهی و با استفاده از مش
ــاي دسروش ـــهـ ــومتر  ـــ ــتفاده از فتـ ــا اسـ تی و بـ

(Ependorf, Ecom-E6125) .انجام شدند

تجزیه و تحلیل آماري
افــزاراري بــا اســتفاده از نــرمـــــآمتجزیــه و تحلیــل 

SPSS-16 انجــــام گرفــــت. نتــــایج بــــه صــــورت
آزمون آنـالیز  با انحراف معیار گزارش شد و ±میانگین

2پسـت هـوك  و با تسـت تکمیلـی  1طرفهواریانس یک

داري بـه صـورت   آنالیز شـد. همچنـین میـزان معنـی    
05/0<p.گزارش گردید

هایافته
هـاي  مربوط به تغییرات سطوح سرمی آنزیم1جدول 

مربوط به تغییـرات سـطوح سـرمی    2کبدي و جدول 
.باشدپروفایل لیپیدي می
ها بر روي آنزیم کبديصارهتاثیر پیش درمان  ع

هـا باعـث افـزایش در    تزریق تتراکلریـدکربن در رت 
) و p>001/0داري (با معنیAST ،ALTسطح سرمی 

ــا معنـــیASTافـــزایش  ــد. p>05/0داري (بـ ) گردیـ
گـرم  میلـی 200و 100، 50درمان با هر سه دوز پیش

داري گیــاه رازك توانســت بــه شــکل معنــیاز عصــاره
)001/0<pآنـــزیم ) ســـطحAST .را کـــاهش دهـــد

همچنین دوزهاي مورد استفاده عصاره سطح فعالیـت  
ــزیم ــاي آن ــی ALPو ALTه ــطح معن ــا س داري را ب

)05/0<p  نسبت به گروه آسیب کاهش داد. تغییـرات (
دار نبود.معنیGGTدر میزان فعالیت 

ها بر پروفایل لیپیدي تاثیر پیش درمان  عصاره
ــق تتراکلریــ  ــزایش   رتدکربن در تزری ــث اف ــا باع ه

نسـبت بـه   TG) در سطح سرمی p>05/0داري (معنی
50دوزهاي پیش درمان با.گروه کنترل نرمال گردید

ــاره200و ــی  عص ــکل معن ــه ش ــت ب ــاه توانس داري گی
)05/0<pگلیسیرید را کاهش دهد. ) سطح سرمی تري

گرم عصاره کـاهش نسـبی   میلی100هر چند در دوز 
سیب مشاهده گردید ولی این نسبت به گروه کنترل آ

دار نبود. تغییرات از نظر آماري معنی

1 One Way ANOVA
2 Post Hoc
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کربن و همچنـین درمـان بـا    ایجاد آسیب با تتراکلرید
داري در میـزان  دوزهاي مختلف عصاره تغییرات معنی

سرم ایجاد نکرد. LDLکلسترول و نیز سطح 
ــق تتراکل ــدکربن در رتتزری ــاهش  ری ــب ک ــا موج ه

نسـبت بـه   HDLح سرمی ) در سطp>05/0دار (معنی
گروه کنترل نرمال گردید. پـیش درمـان بـا دوزهـاي     

گـرم عصـاره رازك توانسـت بـه     میلی200و100، 50
) ســـطح ســـرمی ایـــن p>05/0داري (شـــکل معنـــی

رسـد تـاثیر   لیپوپروتئین را افزایش دهد. به نظـر مـی  
عصاره بر میزان این فـاکتور وابسـته بـه دوز عصـاره     

باشد.می

هاي کبديو دوزهاي مختلف عصاره رازك  بر آنزیمتتراکلریدکربناثیر . ت1جدول
متغیرها

AST (U/L)ALT (U/L)ALP (U/L)GGT (U/L)هاگروه

NC(1/32±3/1617/6±4444±4275/0±3/6(کنترل نرمال
CCl4(**1/185±6/15434/68±315گروه آسیب( **242±539 *5/0±7/6

7/410±6/45عصارهmg/kg50دوز ††31±149 †43±407 †4/0±3/6
283±±63عصارهmg/kg100دوز  ††41±153 †22±352 †5/0±3/6
216±36عصارهmg/kg200دوز  ††10±121 †40±348 †1/0±1/6

163±27مارینسیلیmg/kg100دوز  ††51±116 †58±407 †4/0±0/6
) نسبت به گروه کنترل نرمال. ** نشان دهنده معنادار بودن p>05/0صورت میانگین گزارش شده است. * نشان دهنده معنادار بودن (±اعداد به  انحراف معیار

)001/0<p .05/0نشان دهنده معنادار بودن (†) نسبت به گروه کنترل نرمال<p .001/0نشان دهنده معنادار بودن (††) نسبت به گروه آسیب<p گروه ) نسبت به
باشد.آسیب می

. تاثیر تتراکلریدکربن و دوزهاي مختلف عصاره رازك  بر پروفایل لیپیدي2جدول
متغیرها

هاگروه
گلیسریدتري
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

HDL
)mg/dl(

LDL
)mg/dl(

NC(2/4±489/1±7/769/4±421/5±29کنترل نرمال (
CCl4(4/28±145آسیب (گروه *9/9±986/2±5/30 *1/5±36

99±5/5عصارهmg/kg50دوز  †9/5±847/3±45 †4/2±35
7/49±972/8±7/1129/0±6/8عصارهmg/kg100دوز  †1/4±30
56±7/16عصارهmg/kg200دوز  †1/4±802/6±7/51 †9/5±29

89±0/5مارینسیلیmg/kg100دوز  †8/8±789/12±43 †3/6±30
نشان دهنده معنادار بودن †) نسبت به گروه کنترل نرمال. p>05/0گزارش شده است. * نشان دهنده معنادار بودن (میانگین±انحراف معیارصورتاعداد به

)05/0<pباشد.) نسبت به گروه آسیب می

بحث
اکســیدانی و گیاهــان دارویــی بــه خــاطر اثــرات آنتــی

هـاي اخیـر مـورد توجـه قـرار      سـال عوارض کمتر، در 
انـد. در ایـن مطالعـه اثـرات عصـاره رازك بـر       گرفته

ــاي بی ــدي   پارامتره ــمیت کب ــدي در س ــیمیایی کب وش
کربن مورد بررسی قـرار گرفتـه   شده با تتراکلریدالقا

کربن با تغییر متابولیسـم باعـث ایجـاد    است. تتراکلرید
ي اهـاي زنجیـره  تغییرات پاتولوژیکی از جملـه واکـنش  

ــیون ــاي   پراکسیداس ــیب غش ــین آس ــدي و همچن لیپی

ها و هاي کبدي، اختالل در نفوذپذیري هپاتوسیتسلول
هاي سیتوزولی به محیط بـرون سـلولی   تراوش آنزیم

به همین منظور بـراي ارزیـابی آسـیب    . ]18[شود می
و AST ،ALT ،ALPهـاي  کبدي، میزان فعالیت آنزیم

GGT.مورد سنجش قرار گرفت
کربن باعـث  نتایج این پژوهش نشان داد که تتراکلرید

هـاي صـحرایی شـده و    ایجاد آسیب کبدي در مـوش 
هاي کبدي را در مقایسه با گروه کنتـرل  فعالیت آنزیم

هاي سایر محققـین  ه مطابق با یافتهسالم افزایش داد ک
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گیاه رازك توانست ه درمان با عصار. پیش]19،20[بود 
دار نسبت بـه  هاي کبدي را به طور معنیسطوح آنزیم

توان به این اثر را می.گروه کنترل آسیب کاهش دهد
کـه بـا   اکسـیدانی گیـاه رازك نسـبت داد   خاصیت آنتی

حفظ لیپیدهاي غشایی در برابـر اکسیداسـیون، باعـث    
هــا از تثبیــت غشــاي ســلول شــده و از خــروج آنــزیم

. همچنین این گیاه ]21[کند ها جلوگیري میهپاتوسیت
تواند مانع از می1با داشتن ترکیباتی مانند زانتوهومول

هـاي  هـا شـده یـا از تخریـب آنـزیم     التهاب هپاتوسیت
.  ]22،23[اکسیدان در کبد جلوگیري کند آنتی

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

ها بندي، انتقال، ترشح جذب و تجزیه لیپوپروتئیندسته
باشد. از آنجـایی کـه لیپیـدها در پالسـما بصـورت      می

با پروتئین بـه  در ترکیبنامحلول هستند، آنها معموالً
باشند هاي محلول به نام لیپوپروتئین میشکل کمپلکس

دار کربن سـبب افـزایش معنـی   . تزریق تتراکلرید]24[
HDLگلیسرید و کاهش در سطح سـرمی  میزان تري

شــد. اســیدهاي چــرب درونــی و خــارجی (انــدوژن و 
ــد   ــط فراین ــزوژن) توس ــد  -βاگ ــیون در کب اکسیداس

شوند. در حالی که این فرایند بـه خـوبی   متابولیزه می
توانـد  در یک کبد سالم متعادل است، آسیب کبـد مـی  

.]6[منجر به مهار فرایند اکسیداسیون شود 
هاي گیاه رازك درمان با عصاره، پیشحاضردر مطالعه 

گلیسـرید و افـزایش   دار مقدار تريباعث کاهش معنی
HDL.تغییرات پروفایل لیپیدي از جمله افزایش شدند

تواند توسط استرس میHDLگلیسیرید و کاهش تري
) تسـریع  ROSهـاي فعـال اکسـیژن (   اکسیداتیو از گونه

درمان با عصاره رازك باعـث کـاهش   . پیش]25[شود
شـد.  HDLگلیسـرید و افـزایش   دار سطح تـري معنی

1 Xanthohumol

که عصاره رازك به و همکاران نشان دادند2تاکاهاشی
خاطر داشـتن درصـد بـاالیی از ترکیـب زانتوهومـول      

گلیسیرید بوده و به داراي قدرت کاهندگی سطح تري
هـاي  توانـد تـوده چربـی را در مـوش    این ترتیب مـی 

لیپوپروتئین . همچنین]26[آزمایشگاهی چاق کمتر کند 
HDLبودن پاراکسوناز و آریل استراز که علت دارابه

خاصــیت آنتــی اکســیدانی دارنــد در جلــوگیري از     
ــدها و نقــش مخــرب آن  ــأثیر اکسیداســیون لیپی ــا ت ه

رسـد کـه بخشـی از    . بـه نظـر مـی   ]27[بسزایی دارد 
ــطح     ــزایش س ــق اف ــاره از طری ــاظتی عص ــدرت حف ق

در خون باشد.HDLلیپوپروتئین

گیرينتیجه
نتیجه مطالعه حاضر نشان داد کـه گیـاه رازك مـانع از    

گلیسریدها و اسیدهاي چرب در کبد شـده  تجمع تري
ــن بافــت را از آســیب و مــی ــد ای هــاي حاصــل از توان

. با توسعه ایـن پـژوهش   ن محافظت کندتتراکلریدکرب
توان از این گیـاه در پیشـگیري از آسـیب ناشـی از     می

از داروها و سموم یا درمان کبد چرب اسـتفاده کـرد.   
هاي این مطالعه، مدت زمان کوتاه تحقیق و محدودیت
گیري آسیب بافتی و مارکرهاي مربوط به عدم اندازه

د مطالعـات  گـرد استرس اکسیداتیو بود. پیشـنهاد مـی  
بیشتري در زمینه اثـر عصـاره ایـن گیـاه بـر عـوارض       

کبدي ناشی از سایر سموم و داروها صورت گیرد.

تشکر و قدردانی
نامـه کارشناسـی ارشـد در    این مقاله برگرفته از پایان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بوده و نویسندگان مقاله 
از زحمات کارشناسان و اعضاي هیئت علمـی دانشـکده   

انجـام ایـن   پیراپزشکی این دانشگاه که زمینهپزشکی و 
.نمایندپژوهش را فراهم نمودند تشکر می

2 Takahashi
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