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  8331اول مهر  ی /هفته735 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/7/8331تاریخ چاپ:  42/2/8331تاریخ پذیرش:  42/3/8331تاریخ دریافت: 

  
 صحرایی موش در باال چربی و فروکتوز حاوی ی جیره ناشی کبدی آسیب بر گز گیاه ی ریشه آبی ی عصاره اثر

 
 1محمد ابراهیم اکبری ،2عباس جمشیدیان ،1دنژا محمدرضا حاجی

 
 

چکیده

 از ناشی آسیب بر گز، گیاه ی ریشه ی عصاره اثر حاضر، پژوهش در. دارد فراوانی کاربردهای بلوچستان ی منطقه سنتی طب در( Tamarix dioica) گز گیاه مقدمه:

 .شد بررسی باال چربی و فروکتوز حاوی ی جیره

 حاوی ی جیره با ماه دو مدت به( منفی شاهد) دوم گروه. کردند دریافت را عادی ی جیره سالم، شاهد گروه. شدند تقسیم گروه 3 به صحرایی موش سر 33 ها: روش

 صورت به را گز ی ریشه ی عصاره سپس، و شدند تغدیه باال چربی و فروکتوز حاوی ی جیره با ماه دو مدت به سوم )گروه مورد(، گروه و شدند تغذیه باال چربی و فروکتوز
 آمیزی رنگ از پس کبد قطعات کشی، آسان از پس. شد گیری خون ها موش قلب از پایان، در. کردند دریافت آخر، ماه یک طی کیلوگرم،/گرم میلی 433 دز با خوراکی

 .شدند بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات تشخیص برای ائوزین، -هماتوکسیلین

 گروه از داری معنی طور به منفی، شاهد گروه در سرم گلیسیرید تری و کلسترول(. P < 338/3) بود بیشتر سالم شاهد گروه از منفی، شاهد گروه در سرم گلوکز ها: یافته

 طور به را سرم گلوکز گز، ی ریشه ی عصاره تجویز .داشت داری معنی کاهش سرمHigh density lipoprotein (HDL ) اما(، P < 383/3) بود بیشتر سالم شاهد
 Alanine وAspartate aminotransferase (AST ) های آنزیم گز، ی ریشه ی عصاره (.P < 353/3) داد کاهش منفی شاهد گروه به نسبت داری  معنی

transaminase (ALT )داد کاهش منفی شاهد گروه به نسبت را (383/3 > P .)بود کمتر شاهد منفی گروه از گروه مورد، های موش سرم کلسترول (383/3 > P .)
 .بود کمتر منفی شاهد گروه از گروه مورد های موش کبدی های سلول در چربی تجمع کبد، شناسی آسیب در

 .دهد می کاهش را باال فروکتوز حاوی ی جیره از ناشی کبدی  آسیب گز، گیاه ی ریشه ی عصاره گیری: نتیجه

 کبد فروکتوز، صحرایی، موش ،Tamarix واژگان کلیدی:

 
 و فروکتوز حاوی ی جیره ناشی کبدی آسیب بر گز گیاه ی ریشه آبی ی عصاره اثر .اکبری محمد ابراهیم ،جمشیدیان عباس محمدرضا، دنژا حاجی ارجاع:

 133-132(: 537) 37؛ 8331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . صحرایی موش در باال چربی

 

 مقدمه

ازچتر،،کبتدودیابت باال،خونچربیمانندمتابولیکهایبیماری

اشتتباه،زنتدییستبکعلت به.هستندزودرسمرگیعمدهعوامل

کبتدنظیترهاییبیماریشیوعاسترس،ونامناسبیتغذیهکم،تحرک

افتاای بتهروصتنتتیکشتورهایدرباالخونفشاروسکتهچر،،

میتاانوهستتنددستترسدربتاالقنتدحاویغذاهایامروزه،.اس 

ختون،قنتدستح افاای .اس افاای بهروهافراوردهاینمصرف

افتاای رامغتایوقلبتییسکتهودیاب ازناشیمیرومرگخحر

دهتدمیافاای راآزادهایرادیکالتولیدباال،خونقند(.1)دهدمی

داروهتای(.2)کنتدمتیفراهماکسیداتیواسترسبروزبرایرازمینهو

عتوار متفورمین،وکالمیدبنیلینظیرخونقندیکاهندهخوراکی

ییاهتانازاستتفادهبتهنستب یترای امتروزه،.دارنتدزیادیجانبی

حتالدرباالخونقندبامرتبطهایبیماریودیاب درماندردارویی

(.3)اس افاای 

فتالترکیباتبودندارادلیلبهبلوچستان،یمنحقهسنتیییاهان

کتاربردهابیماریسایرودیاب درمانبرایدیربازازمتنوع،وفراوان

وکمجانبیعوار بودن،دسترسدرعل بهییاهان،این.اندداشته

داروهتایهمتراهبتهمکملدرمانیکعنوانبهتوانندمیبودن،ارزان

عنتوانبهداروییییاهاناززمانهمیاستفاده.شونداستفادهشیمیایی

.شوداستفادهشیمیاییدارویکمتردزکهشودمیباعثمکمل،درمان

 مقاله پژوهشی
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دارابتاودهنتدمیکاه راخونچربیوقندییاهان،فتالترکیبات

هتایرادیکتالازناشتیاکستیداتیوآسیبقوی،اکسیدانآنتیاثربودن

آستیببتاالختونقندکههاییاندامازیکی(.4)کنندمیمهارراآزاد

بتاال،خونقندسمیاثرات.اس کبدکند،میواردآنبهباالییبسیار

متابولیستم،تنظتیمماننتدکبتدمتابولیتکهایفتالی دراختاللسبب

قنتدوچربتیزودهنگتامتشتیی .شودمیصفراترش وزداییسم

هتایآنتایم.کنتدجلتوییریکبدیآسیبایجادازتواندمیباال،خون

وAspartate aminotransferase(AST)ماننتتتتتتدکبتتتتتتدی

Alanine transaminase(ALT)نشتتتانگرهایپرکتتتاربردتریناز

بتهکبتدیآستیبازپت سترمدرهاآنمیاانوهستندکبدیآسیب

نشتانگرتترینمهتمسرم،یلوکامیاانسنج .یابدمیافاای شدت

،ختونیلتوکاافتاای .اس متابولیکآسیبآزمایشگاهیتشیی 

اکستیننفتتالهایرادیکالتولیدوغشافسفولیپیدهایپراکسیداسیون

.(5-6)دهدمیافاای را

کشتورازهتاییبی بومیTamarix dioicaییونهازیاییاه

کاربردهتایبترعتالوهییتاه،ایتن.است بلوچستاناستانوپاکستان

کاربردهتایدارای،داردبلتو متردمیروزمرهزندییدرکهفراوانی

دارایایترانبلوچستتانستنتیطبدریاییاه.اس فراوانیدرمانی

عفتونیضتد،قتاب دارویعنتوانبتهاییستردهدرمانیکاربردهای

دادهنشتانییتاه،فیتوشیمیاییترکیباتبررسی.اس نفخضدوکننده

،فالونوئیتتدکوئرستتتین،نظیتترترکیبتتاتیدارایییتتاه،ایتتنکتتهاستت 

هتاآناکستیدانیآنتتیاثترکهاس فنلیترکیباتوآپیگنینساپونین،

،بتاکتریضتداثترات،پیشتینهتایپتنوه در(.7)اس شدهثاب 

استاسبتر(.8-9)است شدهثاب یاییاهقار ضدواکسیدانآنتی

هیپویلیستمیکاثرپیشینمقاالتازیکهیچشده،انجامجستجوهای

بتاحاضترپتنوه رو،ایتناز.اندندادهقراربررسیموردرایاییاه

ازناشتیکبتدیآستیببریاییاهیریشهیعصارهاثربررسیهدف

.شدانجامباالچربیوفروکتوزحاوییجیره



 ها روش

یدانشتکدهآزمایشتگاهیحیوانتاتمرکتادرحاضر،تجربیپنوه 

نتنادصتحراییمتو ستر33رویبتروزابتلدانشتگاهپاشکیدام

Wistarحیوانات.شدانجامیرم3/233±1/13وزنیمحدودهبانر

نستتبیرطوبتت یتتراد،ستتانتییدرجتته22±2دمتتاییشتترایطبتتا

یچرختتته،لتتتوک 333شتتتدتبتتتانتتتوردهیدرصتتتد،2±62

اتتوکالوقابتلکربناتپلیجن هایقف و12:12تاریکی/روشنایی

حیوانتاتمیصتو پلت آزمتای ،طولدر.شدندنگهداریشدن

اختیتتاردراستتتریلآ،و(خراستتانجوانتتهشتترک )آزمایشتتگاهی

مصتو،ینامتهشتیوهاستاسبترمحالتته،ایتن.یرف قرارحیوانات

اخالقیشناسهبازابلدانشگاهپاشکیدامیدانشکدهاخالقیکمیته

IR.UOZ.REC.1398.03شدانجام.

اول،یتروه.شتدندتقستیمیتروهبهطورمساویبهسهحیوانات

بهعنتوانیتروهوتغذیهعادییجیرهباکهسالمصحراییهایمو 

(شتاملی)یروهشاهدمنفتدومیروه.شدندشاهدسالمدرنظریرفته

متدتبهکهبودندتیماربدونوباالفروکتوزباشدهتغذیههایمو 

نهاییترکیب.شدندتغذیهفروکتوزدرصد63حاوییجیرهباماهدو

درصتد7/3کتازئین،درصتد23ذرت،نشاستهدرصد45شاملجیره

ینتدم،ستبوسدرصتد6/13زمینتی،بتادامروغندرصد23متیونین،

بتاجیترهترکیتب.بتودویتتامینمولتیدرصد2/3ونمکدرصد5/2

(.13-11)شدانتیا،قبلیمقاالتواولیههایبررسیبهتوجه

حتاوییسوم)یتروهمتورد(،عتالوهبترجیترهیروههایمو 

هیتتدروالکلییعصتتاره،آزمتتای یدوره33روزاز،بتتاالفروکتتتوز

ختوراکیصتورتبتهیلویرم/کیرممیلی233دزبارایاییاهیریشه

هتایبررستیواولیتهمحالتتاتبهتوجهباعصارهدز.کردنددریاف 

متتو دو،متابولیتتکستتندرمتأییتتدبتترای(.12)شتتدانتیتتا،قبلتتی

وکلستترول،یلتوکاسترمیستح وانتیتا،یتروههرازصحرایی

ستتندرمتأییتدازپت (.13-14)شتدستتنج سترمیلیستیریدتتری

متابولیک بتهروز33متدتبتهیتایریشتههیتدروالکلییعصاره،

ی ،آزمتایان.درپاشدتجویاصحراییهایمو بهخوراکیصورت

هتایآنتایموهالیپوپروتئین،یلوکاسح وشدیرییهاخونازمو 

و(Selectra pro M)اتوآنتاالیاردستتگاهازاستتفادهبتاسترمکبدی

.شدسنج آزمونپارسشرک هایکی  اجترایمراحتل1شتکل

دهد.رانشانمیتحقیق

آزمتتتتونازاستتتتتفادهبتتتتا،آمتتتتدهدستتتت بتتتتههتتتتایداده

One-way ANOVAافتتتتتاارنتتتتترموSPSS23ینستتتتتیه

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY)تجایتهوتحلیتل

تتقیبتیآزمتونازاستتفادهباآزمایشیهاییروهنتایجدرداریمتنیشدند.

Tukey.یردیدهیارامتیارانحراف±میانگینبهصورتیجنتاتتیینشد.

بهتارفصلدرTamarix dioicaیییاهیییاهیا،ازیونهنمونه

بتهیونتهتتیینبرایوآوریجمعزابلشهرستاناطرافهایبیاباناز

تشتیی ازپت .شتدارسالمشهدپاشکیعلومدانشگاههرباریوم

هربتاریومیشتمارهبتاهربتاریوممحتلدرییتاهازنمونتهیک،یونه

آسیا،ازپ وشدخشکسایهدریایریشه.شدنگهداری13229

محلتول.شتددادهقرارمقحرآ،محلولدرساع 72مدتبهکردن،

محلول.شددادهعبورصافیکاغذازشدنسردازپ شدهجوشانده

دست بهیعصاره.شددادهقرار(Oven)خانهیرمدرآمدهدس به

نگهتتداریییچتتالدمتتایدرآزمتتای انجتتامزمتتانتتتاآمتتده،

 (15)شد
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 تحقیق اجرای مراحل فلوچارت. 1 شکل



هیستتوپاتولویی،بررستیانجتامبترای :شناسیی  آسیی   بررسی

درصتد13بتافرفرمتالیندرصحراییهایمو کبدباف هاینمونه

ستاع 24ازبتتدپارافینها،نمونهشدنتثبی برای.شدنددادهقرار

وستازیشتفافییتری،آ،بتافتی،هتاینمونتهستپ ،.شدتتوی 

میکترون5ضتیام بتابتافتیمقتاطعنهایت ،در.شدندییریقالب

-هماتوکستیلینآمیایرنگتح هانمونهوشدتهیهمیکروتومتوسط

ازاستتتفادهبتتاهیستتتوپاتولویی،ضتتایتات.یرفتنتتدقتترارائتتوزین

(Olympus light microscope Tokyo, Japan)نوریمیکروسکوپ

ازوثب المهرپاتولوییکهاییافته.شدندبررسی43نماییبارگبا

.(16)یردیدبرداریعک هیستوپاتولوییکضایتات



 ها افتهی

درسترمیلتوکاستح کتهدادنشتانبیوشتیمیاییمتغیرهتایبررسی

طتوربتهبتاال،فروکتتوزحتاوییجیترهبتاشتدهتغذیتههتایمو 

شاهدیروهازداریمتنی همچنتین،(.P<331/3)بتودبیشتترستالم

یجیرهباشدهتغذیههایمو سرمکلسترولویلیسیریدتریمیاان

تفتاوتاینوبودبیشترسالمشاهدهایمو ازباال،فروکتوزحاوی

(.P<353/3()1جدول)بوددارمتنیآمارینظراز

بتاشتدهتغذیتهیتروههایمو وزنمیانگینآزمای ،پایاندر

بتودبیشتترستالمشاهدیروهازباال،چربیوفروکتوزحاوییجیره

(.P<353/3()2جدول)

درراسترمکلستترولستح یتا،ییاهیریشهیعصارهباتیمار

دادکتتاه منفتتیشتتاهدیتتروهبتتهنستتب متتوردیتتروههتتایمتتو 

(353/3>P.) ستالمشاهدیروهازمورد،یروهیلوکاسرمیغلظ

دارمتنیاختالف،اینکهشدمشی آماریبررسیدرامابود،بیشتر

(.P>353/3)نیس 



 Aspartate aminotransferase کبدی های آنزیم و گلیسیرید تری High density lipoprotein (HDL،)کلسترول،  گلوکز، ی مقادیر . مقایسه1جدول 

(AST)  وAlanine transaminase (ALT) 

 متغیر
 گروه

گلوکز 
 لیتر( گرم/دسی )میلی

گلیسیرید  تری
 لیتر( گرم/دسی )میلی

کلسترول 
 لیتر( گرم/دسی )میلی

HDL 
 لیتر( گرم/دسی )میلی

AST 
 لیتر( )واحد/

ALT 
 )واحد/لیتر(

 5/39 ± 4/4 4/45 ± 5/4 8/38 ± 2/7 2/44 ± 0/8 1/40 ± 8/10 4/105 ± 3/9 شاهد سالم
 **2/58 ± 1/4 **1/88 ± 5/8 **3/24 ± 0/4 1/71 ± 7/14 **0/48 ± 3/15 ***0/135± 4/9 شاهد منفی

 ##0/42 ± 7/4 ##7/49 ± 4/9 1/32 ± 5/4 ##4/52 ± 4/8 8/53 ± 2/11 **2/114 ± 0/12 مورد
HDL: High density lipoprotein;AST: Aspartate aminotransferase; ALT: Alanine transaminase 

###P#،313/3>P##،331/3>P<353/3منفیشاهدیروهبادارمتنیاختالف#؛***P*،313/3>P**،331/3>P<353/3سالمشاهدیروهبادارمتنیاختالف*

.اندشدهبیانمتیارانحراف±میانگینصورتبههاداده

ها و جستجوی اولیه در پایگاه
 های اطالعاتیبانک

ی مخصوص حاوی انتخاب جیره
 فروکتوز و چربی باال

های بندی موشگروه
 آزمایشگاهی

ی حاوی فروکتوز و با جیرهتغذیه  ی عادیتغذیه با جیره
 چربی باال

ی حاوی تغذیه شده با جیره
 فروکتوز و چربی باال

 33در روز  گیری و سنجش چربی و گلوکز خونانتخاب دو موش از هر گروه جهت خون

ی تغذیه با شاهد سالم ادامه
 عادی یجیره

ی تغذیه با کنترل منفی ادامه
 ی حاوی فروکتوز چربی باال جیره

ی حاوی فروکتوز چربی باال تغذیه با جیره
 Tamarix dioicaو تیمار با 

 گیری متغیرهای بیوشیمیاییگیری و اندازهخون
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  و اول های هفته مورد مطالعه در های گروه وزن میانگین .2جدول 

 آزمایش آخر

 زمان                  

 گروه

اول  ی وزن هفته

 )گرم(

ی پایانی  وزن هفته

 )گرم(

 1/238 ± 4/13 3/299 ± 3/14 شاهد سالم

 *7/247 ± 8/10 4/230 ± 7/11 شاهد منفی

 1/253 ± 2/13 3/239 ± 3/12 مورد

353/3>P*سالمیروهشاهدبادارمتنیاختالف

.اندشدهبیانمتیارانحراف±میانگینصورتبههاداده



راسترمیلوکاسح یا،یریشهیعصارهتجویادیگر،طرفاز

(.P<353/3)دادکتاه منفیشاهدیروهبهنسب داریمتنیطوربه

یتروهبتهنسب منفی،شاهدیروهدرASTوALTکبدیهایآنایم

یعصتارهتجویا(.P<313/3)داش داریمتنیافاای سالمشاهد

نسب موردیروهدرراکبدیهایآنایمسرمیسح یا،ییاهیریشه

 (.P<313/3)دادکاه داریمتنیطوربهمنفیشاهدیروهبه

متورد،یتروهدرASTوALTکبتدیهتایآنتایمسرمیسح 

در.(P>353/3)نداشت ستالمشتاهدیتروهباداریمتنیاختالف

بافت صتحراییهتایمو درکبد،باف مقاطعبررسی کبتدستالم،

طبیتتیومتنظمستاختارکبدیسینوزوئیدهایوداش طبیتیحال 

(.A-2شکل)داشتند




 ،نائوزی -هماتوکسیلین آمیزی رنگ) سالم کبد بافت مقطع -A .2 شکل

 رفتن بین از گروه شاهد منفی، کبد بافت مقطع سطح -B، (04 نمایی بزرگ

 ی هسته شدن فشرده .(فلش) هسته اطراف در چربی تجمع سلولی، نظم

 ائوزین، -هماتوکسیلین آمیزی رنگ( )فلش نوک) ها هپاتوسیت از تعدادی

 در چربی تجمع. مورد گروه در کبد بافت سطح -C، (04 نمایی بزرگ

 های نشانه. شده کمتر (SD) سینوزوئیدها اتساع و( N) نکروز و سیتوپالسم

 آمیزی رنگ( )فلش) است مشخص ها سلول نوزایی مانند ترمیم

 میکرومتر( 5/2مقیاس ( )04 نمایی بزرگ ائوزین، -هماتوکسیلین



ایتندروبتودمتفتاوتمنفی،شاهدیروهدرکبدباف وضتی 

نکتروزوسیتوپالسمدرچربیهایواکوئلنظیروجودعالیمییروه،

یتروه،ایتن(.درB-2شتد)شتکلمشتاهدههتاهپاتوستی یهسته

ورانتدهستلولستم یتکبتهکبتدیهایسلولازتتدادییهسته

شتدننتامنظمنظیتردیگتریعالیتمایتن،بترعالوه.بودشدهفشرده

اطترافدرچربتیهتایواکوئتلتجمع.شدمشاهدهکبدیهایطنا،

بودیروهایندربارزپاتولوییکهاییافتهاز،هاسلولنکروزوهسته

.(B-2شکل)

حضتتورماننتتدهیستتتوپاتولوییکمتتورد،ضتتایتاتیتتروهدر

بودکمترمنفیشاهدیروهبهنسب سیتوپالسمدرچربیهایواکوئل

یکتی.بتودیافتتهبهبتودسینوزوئیدهانظموکبدیهایسلولشکلو

هتاینشتانهوجتودیتروه،اینمشی پاتولوییکهاییافتهازدیگر

ضتایتاتبرختییتروه،ایتندر.بودهاهپاتوسی نوزاییمانندترمیم

کبتدیهتایطنتا،شدننامنظموهاسلولیهستهنکروزمانندبافتی

(.C-2شکل)داش وجود



 بحث

افتاای حتالدرمتابولیتکهتایبروزبیمتاریخحرامروز،دنیایدر

ازمتدتطتوالنیدرانتدنتوانستتهکنونتامتمولهایدرمانواس 

منحقتهیکساکنانیذشته،در.کنندجلوییریهابیماریاینعوار 

هتایبیمتاریستایروچتر،کبددرمانبرایبومیداروییییاهاناز

کتهشتدستببشتیمیاییداروهایکشف.کردندمیاستفادهمتابولیک

جدیتدهتایبررستینتایجاماشود،سپردهفراموشیبهداروییییاهان

کبددرماندرباالییپتانسیلبومی،داروییییاهانکهاس دادهنشان

(.17)دارندمتابولیکهایوبیماریچر،

سترمیلیسیریدتریوکلسترول،یلوکامیاانحاضر،پنوه در

فروکتتوزوچربیحاوییجیرهباشدهتغذیهصحراییهایمو در

بودنکارامدیدهندهنشانکهبودبیشترسالمشاهدهایمو ازباال،

کبتدیهایآنایممیاان،اینپنوه در.اس هیپرلیپیدمیایجادمدل

بتاال،فروکتتوزوچربتیحتاوییجیترهبتاشدهتغذیههایمو در

بتررویکتهقبلتیهتایپتنوه نتتایجبتایافتته،این.یاف افاای 

داشت ختوانیهمبود،شدهانجاممتابولیکسندرمبهمبتالهایمو 

آستیبیدهنتدهنشتان،کبتدیهایآنایمسرمیسح افاای .(18)

بتهکبتدیهتایآنتایمنشت ستببکهاس کبدیهایسلولغشای

درسترمکبتدیهتایآنایمسح یحاضر،محالتهدر.شودمیپالسما

رایییتاهیتاریشتهیعصارهکهمتابولیکسندرمبهمبتالهایمو 

.بودکمترمنفیشاهدیروهاز،بودندکردهدریاف 

ختوراکیتجتویاکتهدادنشتانحاضترپتنوه نتایجهمچنین،

راهیپرلیپیتدمیکهتایمتو سترمچربتی،یاییاهیریشهیعصاره

اثترتتاکنونکتهشتدمشتی مقتاالت،بررستیبتا.دهتدمیکاه 

،پیشتینهتایپتنوه در.بتودنشدهبررسییاییاهچربییکاهنده

بته Tamarix articulataییتاهبترگهیتدروالکلییعصتارهتجویا

کلستترولویلیستیریدتریسح ،دیاب بهمبتالصحراییهایمو 

تجتویادیگتر،یمحالتتهیتکدرهمچنتین،(.19)دادکاه راسرم
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ستتح ،Tamarix articulataییتتاهفالونوئیتتدازغنتتییعصتتاره

کتاه مبتالبهدیاب هایمو درراسرمیلیسیریدتریوکلسترول

پیشتینهتایپتنوه هتاییافتتهبتاحاضتر،بررسینتایج(.23)داد

یکاهنتدهوقنتدیکاهنتدهاثتراتکهرسدمینظربه.داردخوانیهم

بهییاهچربی ،تتانن،استتروئید،فنتلماننتدترکیبتاتیوجوددلیلیا،

اس وساپونینفالونوئید، اثتردارایترکیبتات،ایتن(.21)آلکالوئید

.هستندچربیوقندیکاهندهواکسیدانیآنتی

راکبتدیهتاییییاهیاآنایمریشهیعصاره،یحاضرمحالتهدر

کتاه بتاالفروکتوزوچربیحاوییجیرهباشدهتغذیههایمو در

کبتدیمحافظت اثرداراییاینییاه،ریشهدهدمینشاننتایجاین.داد

مربتو ییاهایناکسیدانیآنتیترکیباتبهاثررودایناحتمالمیواس 

یتا،ییتاهکتهاست شتدهمشتی فیتوشیمیاییهایبررسیدر.اس 

بته.است کوئرستتینوآپیگنینمانندقویاکسیدانیآنتیترکیباتدارای

علت بته،کبدیآسیبکاه درییاهاینیعصارهاثرکهرسدمینظر

مهمتینق کوئرستین،وآپیگنین.(22)اس ترکیباتاینباالیغلظ 

غشتتایآستتیبازودارنتتدستتلولغشتتایفستتفولیپیدهایتثبیتت در

(.23)کنندمیممانت کبدیهایسلول

سرمکبدیهایآنایمیا،ییاهیعصارهتجویاقبلی،پنوه در

.(24)دادکتاه کتربنتتراکلریتدبتاشتدهمستمومهایمو دررا

یروههایمو درکبدیآسیبهیستوپاتولویی،بررسیدرهمچنین،

وعرفتیبررستیدر.یافت کتاه یتاییاهیعصارهباتیمارتح 

درکبتدیآستیب،Tamarix gallicaییاهیعصارهتجویا،همکاران

نتتایجباکهدادکاه ریفامپیسینباشدهمسمومصحراییهایمو 

حفاظت اثترروداحتمتالمتی(.25)داشت خوانیهمحاضربررسی

تولیتتدفراینتتدمهتتارطریتتقازTamarix dioicaیصتتارهعکبتتدی

،Tamarixییتاهمیتلفهاییونه.ییردمیصورتآزادهایرادیکال

درکتهشودمیپیشنهادبنابراین،(.24)هستنداکسیدانیآنتیاثراتدارای

هتایآنتایمفتالیت برییاهاینیعصارهحفاظتیاثرآینده،هایبررسی

.شودبررسیهیپرلیپیدمیبهمبتالهایمو دراکسیدانآنتی

،اثتراتTamarix dioicaینهاییایتنکتهعصتارهییرینتیجه

.هایناشیازچربیوقندخونباالداردحفاظتیدربرابرآسیب
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Abstract 

Background: The herb Gaz, with the scientific name of Tamarix dioica, has many therapeutic applications in 

the traditional medicine of the Baluchistan region in Iran. The present research aimed to investigate the effects of 

the aqueous extract of Tamarix dioica in rats fed a high-fat and high-fructose diet.  

Methods: 30 male rats were divided into three groups. The control group received a normal diet throughout the 

period of study. The second group received a high-fat and high-fructose diet (HFHF) for two months. The third 

group received a HFHF diet for two months, and were treated orally by the aqueous extract of Tamarix dioica roots 

(200 mg/kg body weight) from the 30
th
 day. At the end of the experiment, blood samples were taken from the heart 

of rats to determine the serum biochemical parameters. After euthanasia, liver specimens were deposited in 

formalin and after staining with hematoxilin-eosine, were examined to determine histopathological lesions. 

Findings: Serum glucose levels were significantly higher in rats received a HFHF diet compared to that in the 

control group (P < 0.001). Rats fed a HFHF diet had a significantly higher serum cholesterol and triglyceride 

levels (P < 0.010) and lower serum HDL levels compared to the control rats. The administration of the Tamarix 

dioica extract significantly reduced serum glucose levels compared to the negative control group (P < 0.050). 

Oral administration of Tamarix dioica roots extract significantly reduced serum aspartate aminotransferase 

(AST) and serum alanine aminotransferase (ALT) compared to those in the negative control group (P < 0.010). 

Furthermore, treatment with the extract of Tamarix dioica significantly reduced serum cholesterol and 

triglyceride levels compared to the negative control rats (P < 0.050). In the histopathological study of livers, 

cytoplasmic fat deposition was prominently lower in Tamarix dioica-treated rats compared to the negative-

control ones. 

Conclusion: It seems that the administration of Tamarix dioica roots extract can reduce liver injury caused by 

HFHF diet in rats. 
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