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 1401چهارم تیر  ی /هفته672 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 28/4/1401تاریخ چاپ:  30/1/1401تاریخ پذیزش:  16/11/1400تاریخ دریافت: 

  
 های نر بالغ هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت ی اثر عصاره

 
 4، عادل محمدعلی پور3، حسه صدرایی2علی حسینی شریف آباد، 1محمد اتابک

 
 

چکیده

از گیاّاًی است کِ ترکیبات آى خاصیت ضذ التْابی ٍ  ،. زریي گیاُضًَذ کِ ًَعی کالشًِ ضذى بافت است ًْایت هٌجر بِ فیبرٍز هیدر  ،ّای کبذی بیواری مقدمه:

ّیذرٍالکلی زریي گیاُ برفیبرٍز کبذی ًاضی از  ی بررسی اثر دٍزّای هختلف عصارُ ،ّذف ایي هطالعِ ،تَجِ بِ هاّیت التْابی فیبرٍز ضذ فیبرٍزی قَی دارًذ. با
 .بَدکربي  تتراکلریذ

، تتراکلریذ کربي، ٍیتاهیي ضاّذّای ًر بالغ ضاهل بذٍى هادُ،  تایی رت 6ّای  تْیِ ضذ. گرٍُ درصذ 70زریي گیاُ با رٍش هاسراسیَى تَسط الکل  ی عصارُ ها: روش

E ٍُگرم بر کیلَگرم گاٍاش ٍ تتراکلریذ کربي رقیق ضذُ در رٍغي  هیلی 80ٍ  40، 20 زریي گیاُ با دٍزّای ی عصارُ بِ ّوراُ تتراکلریذ کربي بَد. عصارُّای  ٍ گر
ّا جْت  ٍ جذاسازی کبذ رت گیری هاُ بَد ٍ پس از آى خَى 1درهاى  ی ضکل داخل صفاقی تسریق ضذ. طَل دٍرُِ لیتر بر کیلَگرم ب هیلی 1( بِ هیساى 1بِ  1زیتَى )

 .بررسی بیَضیویایی ٍ پاتَلَشی اًجام گرفت

  آسپارتات آهیٌَتراًسفراز ،ALP( Alkaline phosphatase) ّای آلکالیي فسفاتاز سطح آًسین ،هاُ 1هذت ِ تجَیس زریي گیاُ ب ها: یافته

(Aspartate Aminotransferase )AST آالًیي آهیٌَتراًسفراز ٍ (Alanine Aminotransferase )ALT صَرت ِ را در هقایسِ با گرٍُ تتراکلریذ کربي ب
 .ّای پاتَلَشیک ًاضی از تتراکلریذ کربي ضذ داری در آسیب یّوچٌیي باعث بْبَد هعٌ( ٍ > P 001/0داری کاّص داد ) هعٌی

زریي گیاُ ًطاى  ی عصارُ ی کٌٌذُ ّای پاتَلَشی دریافت کربي در ًوًَِ تتراکلریذکبذی ًاضی از  فیبرٍز داری را در هیساى  یکاّص هعٌ حاضر ی هطالعِ گیزی: نتیجه

اثر زریي گیاُ در بْبَد فیبرٍز در دٍزّای باالتر ًیاز بِ   ّای کبذی بِ طَر قابل تَجْی دیذُ ضذ. کاّص آًسین دٍز زریي گیاُ، با افسایص هیساى  ،ایي داد. عالٍُ بر
 .هطالعات بیطتر دارد

 ؛ ًکرٍز کبذیکبذ ؛زریي گیاُ ؛فیبرٍز ؛تتراکلریذکربي کلیدی:واژگان 

 
هیدروالکلی سرین گیاه بز فیبزوس کبدی ناشی اس  ی اثز عصاره .هحوذعلی پَر عادل ،صذرایی حسي ،اتابک هحوذ، حسیٌی ضریف آباد علی ارجاع:

 356-362(: 672) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . های نز بالغ تتزاکلزید کزبن در رت

 

 مقدمه

 مُم ثدن است کٍ يظبیف مُمی از خملهٍ سهً ت ي   کجد، یکی از اعضبی

ً داههم  ا يَههب ي  (. یکههی از 1) عُههدٌ  ا    ا ثهه غدهه ٌ  سههبز ثههدن، ملبث

کهٍ ثبفهت سهب م      َهد  زمبوی  خ می ي استَبی کجد، فدج يز کجدی  ثدمب ی

ًاود ٍث  هبر  تدمهب ثهدز از     کجد ف    چب  خ احت ي ز م شً  کٍ می ت

ً ی مبوىد کالژن ثبشدَبی مبت یکس  ب ج  حد پ يتئده پهس از سسهدت    .سل

ًاود تً ٌ حب ، کجد می زمهبوی   ی کبمل ي سب لب  اصهلی  ا    یهب ثهبزٌ    ی ت

کًتبٌ ثبزسبزی کىد.    مقبثل، سسدت مزمه کجدی، ثبعه  ا هلالد       واجلبً

بیهههت مىدههه  ثهههٍ فدجههه يز     ظ فدهههت احدهههبی کجهههدی شهههدٌ ي    ُو

 (.  3 ،2) گ    می

ث ر ف ک  ن علهت اصهلی    ،دج يز کجدیثُل یه  اٌ ث ای   مبن ف

کهٍ  . َبی   مبوی مخللفی ث ای تدًیز يخهً   ا    ثدمب ی است.  يش

شً : قطب مص ف مش يثبت ا کلهی   می َب شبمل ایه مًا   ث  ی از سن

َبی حمبیلی ث ای کمب ثٍ ته   اعلدهب  ثهٍ ا کهل،      ي اسلفب ٌ از  يش

 مقاله پژوهشی
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  مهبن کجهد     مبن َپبتدت يی يسی ثٍ کمب  ا يَبی ضد يیه ي،،  

 ي زوهدگی  ی چ ة غد ا کلی ي اسلئًَپبتدت غد ا کلی ثب اصالح شهدًٌ 

 (.4 فب اوادا  مدب ی صف ايی )

 َهبی مخللهف از خملهٍ فدجه يز      اث ثخشی ز یه گدهبٌ    ثدمهب ی  

 قبثهههل تًخهههٍ ثهههً ٌ اسهههت. ز یهههه گدهههبٌ ثهههب وهههب  علمهههی       

Dracocephalum kotschyi Boiss ٌ ی ي از  هههههههبوًا 

Dracocephalum یب     ٍ َهبی   گدبٌ چمىی چىد سهب ٍ اسهت کهٍ گًوه

ملىًع سن ثٍ رً  گال  ٌ    س اس  خُهبن ي ثهٍ يیهدٌ    کشهً َبی     

ٍ  .(5) شً  گ ماد ی ي ودمٍ گ ماد ی یبفت می َ ثهب یً  سن   ی ومًوه

 ا يسههبزی  اوشههعبٌ علههً   ی    محههل  اوشههکدٌ 1519 ی ثههب شههمب ٌ

ن  ا ثٍ سسهدب  س أشً . چىدیه گزا ش مىش پزشکی اصفُبن وعُدا ی می

اوهد.   سم یکب پدًوهد  ا ٌ  ی )َىديچده، اوديوزی ي مب زی(، سف یقب ي قب ٌ

ٍ     6تًاود تب  ایه گدبٌ می َهبی سن مبوىهد    ایىچ ثلىهدی  شهد کىهد ي سهبق

ٍ     ای ي ي قٍ  ا  ي قٍ َبی غالف پدبزچٍ از ث گ  ی ای ثهدين  جهٍ ثهب پبیه

 حههدي   ،، حههب  تشههکدل شههدٌ اسههت. رههًد ثهه گ   أثب یههب ي  

. َىعههب  فشهه  ٌ شههدن،  ا  ملهه  عهه    سههبولی 2ملهه  ي  سههبولی 100

(. ت کدجهبت  6) کىىهد  َبی ز   یب کُ ثبیی معط ، اسبوس تً دد مهی  ث گ

ی َدد يا کلی اسهلخ اج شهدٌ از ز یهه گدهبٌ      ی عصب ٌ تشکدل  َىدٌ

شبمل سپددوده، اي ئبوً دب اسدد،  ًتئً ده، گلًکًپد اوًزاید،  زمب یىدب 

َبی گدبٌ  (. ثٍ رً  سىلی، چبی تُدٍ شدٌ از ث گ7) است غد ٌ اسدد ي

   مدبن کشً َبی سم یکبی خىًثی ي سسدب محجًة است کٍ ثٍ عىهًان  

کىىدٌ، ضد تهت ي ضهد ا لُهبة مهً   اسهلفب ٌ قه ا         اث ات ضدعفًوی

َبی مخللفی اودب  شدٌ اسهت کهٍ مشهخ      (. پديَز9 ،8) گد   می

(.    ثده 11 ،10) ث  َالىدؤم َب    مُب  فدج يژوز اکاددان کىد سولی می

تًاوىهد ثهب مُهب  پدشه فت      َهب مهی   فىهًد  اکاهدداوی، پلهی   ت کدجبت سولی

 (.12) َبی اکادداتدً، سسدت سلً ی  ا مُب  کىىد ياکىز

ثبشهد، ز یهه    فىً ی می یکی از ایه گدبَبوی کٍ حبيی عىبص  پلی

(.    13)اسههت ز یههه گدههبٌ از گدبَههبن اوههدمدب ایهه ان . گدههبٌ اسههت

 ي  40، 20وشهبن  ا  کهٍ  يزَهبی     ،ای کٍ    گذشلٍ اودب  شهد   عٍمطب

َدد يا کلی ي سثکی ز یهه گدهبٌ    ی گ   ث  کدلًگ   از عصب ٌ مدلی 80

َهبی  یهًی وبشهی از     ثبع  کبَز قبثل تًخٍ فدج يز  یًی ي سسهدت 

 (.14) شً  ثلئًمبیاده     ات می

َهبی   يیدگهی ثب تًخٍ ثٍ مبَدت ا لُبثی فدج يز کجهدی ي وره  ثهٍ    

ٍ     ی شىب لٍ شدٌ ثد  أای کهٍ ثهٍ ث  سهی ته     ز یهه گدهبٌ، تهبکىًن مطب عه

 يزَبی مخللف سن ث  ایه ا لالد پ  ا لٍ ثبشد يخً  ودا  . ثىبث ایه 

گ   ثه  کدلهًگ      مدلی 80ي  40، 20ایه مطب عٍ ثٍ ث  سی اث   يزَبی 

 کهه ثه     ات،  ز یههه گدههبٌ ثهه  فدجهه يز کجههدی وبشههی از تل اکل یههد 

 ر یههههر ث  سههههی فبکلً َههههبی ثدًشههههدمدبیی ي پههههبتً ًژی    از 

 .پ  ا لٍ است

 ها روش

 از گلهدَی  فصهل     گدبٌ ز یه ییًَا اودا : بٌدگ هیعصب ٌ ز  یٍ دتُ

 ایًاوهب   يسلبی کًٌ    شبَبن ياقب) پ تدکبن کشت ش کت ی مز عٍ

ٍ  ي سي یخمهب ( ف یديوشهُ    گه   .  مهی  ي سسهدبة   شهب     سهبی

 .شهً   مهی  ودهب    صهد ا  70 اتهبوًد  مبس اسدًن ثب  يش گد ی عصب ٌ

ٍ  َدهد يا کلی  ی ي عصهب ٌ  تکه ا   سٍ ثهب   گد ی ف ایىد عصب ٌ  حبصهل

 ی عصهب ٌ  .گه     می تغلدظ   خٍ 40     مبی  يتب ی  سلعبٌ تًسط

گ   . ثه ای   می مقدا  تعدده ، شب ی از ور  مدزان عصب ٌ شدٌ تغلدظ

يزن ي  ،  شب اثلدا مقدا  مشخصهی از عصهب ٌ   ی تعدده مدزان عصب ٌ

 قدقهٍ    سين قه ا     15ي ثهٍ مهدت     ا ٌسبعت ق ا   ی ث   يی شدشٍ

شهً  ي   ثب  تک ا  می 3تًزیه شدٌ ي ایه کب   ، عصب ٌ گد  . مدد اً می

گ    ي ثهدیه صهً ت مدهزان      شب شدٌ يزن می ی عصب ٌ ،   س  

 40، 20 يزَهبی   ی تُدٍث ای .(14) سید  شب ثٍ  ست می ی عصب ٌ

( 14) َدهد يا کلی ز یهه گدهبٌ    ی گ   ث  کدلًگ   از عصب ٌ مدلی 80ي

 دل  از عصب ٌ  مدلی 100گ       مدلی 1000اثلدا یب اسلً  ثٍ غلرت 

 سي یم. کىدم ي رجر ف مًد زی  سبی   يزَب  ا ثٍ  ست می تُدٍ می
 

    (
  

  
)  

        
  

  
 

     
  

 

 V;  يز. ی ث ای تُدٍحدم مً   ودبز   َ 

 C; . ًغلرت اسل 

W ; .يزن َ   ات 

س   ت و  ثهب   وهدا  يیاهلب  ثهب يزن      48: مطب عٍ مً   ًاوبتدح

 ا يسهبزی  اوشهعبٌ    ی حدًاوهبت  اوشهکدٌ   ی گ   از الوٍ 220تب  180

علً  پزشکی اصفُبن تُدٍ شدود. حدًاوبت قجل ي حهده سزمهبیز، ثهٍ    

َهب    شه ایط محدطهی     سة ي غذای رجدعی  سل سی سزا   اشهلىد. سن 

 ٍ   يشهىبیی   تهب یکی/  ی اسلبودا   از ور   مب ي  رًثت ي تحت چ  ه

12   ٍ  يشهه   ی سبعلٍ وعُدا ی شدود. تمب  م احل سزمهبیز    م حله

ٍ     دب  شد. ثب حدًاوهبت ثه   چ  ٍ او  ی اسهب، پ يتکهل مصهًة کمدله

 ثههههههب کههههههد َههههههبی زیاههههههلی ا ههههههالژ    پههههههديَز

(IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.010) .فلب  شد  

  کهه ثه    ایههه مطب عههٍ از تل اکل یههد  مههًا  مههً   اسههلفب ٌ:   

(Merck, Germany ي سمپًد يیلبمده )E   ًٌایه ان(   ،) ا يسهبزی اسه

َدهد يا کلی   ی عىًان حبمل ثه ای عصهب ٌ  ٍ ثسب ده  اسلفب ٌ شد. از و مبد

 ک ثه اسلفب ٌ شد. عىًان حبمل تل اکل یدٍ ز یه گدبٌ ي از  يغه زیلًن ث

گه يٌ ي َه     8رً  تصب فی ثٍ ٍ حدًاوبت ث يش اودب  سزمبیز: 

  ت ث  اسب، فُ ست زی  تقادم شدود: 6گ يٌ شبمل 

 بصههی   یبفههت وک  وههد ي فقههط  ی مههب ٌ (:Sham) گهه يٌ شههم

 َب اخ ا شد. ف ایىدَبی گبياژ ي تز یر  يی سن

 دلهه  ثهه  کدلههًگ   از  مدلههی 1 يزاوههٍ  (:Control)شههبَد گهه يٌ 
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 دل  ثه  کدلهًگ      مدلی 1مبٌ ي  1مدت ٍ صً ت گبياژ ثٍ سب ده ث و مبد

مهدت  ٍ م تجٍ ي ث 2ای  صً ت تز یر زی  پًسلی َفلٍٍ  يغه زیلًن ث

   یبفت ک  ود.مبٌ  1

که ثه ي   تل اکل یهد  ی کىىهدٌ  گ يٌ   یبفهت  ک ثه: گ يٌ تل اکل ید

ٍ  دله  ثه  کدلهًگ   ثه     مدلی 1ي ثٍ مدزان  1ثٍ  1 يغه زیلًن ثٍ واجت 

 (.16 ،15) مبٌ 1مدت ٍ م تجٍ ي ث 2ای  صً ت تز یر زی  پًسلی َفلٍ

 ی گده   ثه  کدلهًگ   عصهب ٌ     مدلهی  80ي  40، 20َبی  يز  گ يٌ

 ،َهب  َدد يا کلی ز یه گدبٌ ثهٍ َمه اٌ تل اکل یهدک ثه:    ایهه گه يٌ     

ي  40، 20مهبٌ  يزَهبی    1مدت ٍ حدًاوبت ثٍ ت تدت ثٍ شکل  يزاوٍ ث

َدهد يا کلی ز یهه گدهبٌ  ا ثهٍ      ی گ   ث  کدلًگ   از عصهب ٌ  مدلی 80

صً ت  ً اکی   یبفت ومً ٌ ي َمزمبن تل اکل ید ک ثه  ا ثٍ شکلی 

   یبفت ک  ود. ،ک ثه اشب ٌ شد  اکل یدکٍ    گ يٌ تل

 يز  ی کىىهدٌ    یبفهت گ   ث  کدلًگ   عصب ٌ:  مدلی 80گ يٌ  يز 

ٍ ز یه گدبٌ ثٍ شکل  يزاوهٍ ي ثه   ی گ   ث  کدلًگ   از عصب ٌ مدلی 80

 صً ت گبياژ.ٍ مبٌ ث 1مدت 

تل اکل ید ک ثه ثٍ شکلی کهٍ      ی کىىدٌ   یبفت :Eگ يٌ يیلبمده 

مهدت  ٍ ثٍ شکل  يزاوٍ ث Eک ثه اشب ٌ شد ي يیلبمده  گ يٌ تل اکل ید

 صً ت  ً اکی.ٍ مبٌ ث 1

عمهل سمهد.   ٍ گده ی  هًن ثه    َب ومًوٍ مبٌ، از تمبمی  ت 1پس از 

ضد اوعقب   یخلهٍ شهد، سهپس    ی  مب ٌ ثدين َبی     ً ٍ  ًنی  ومًوٍ

      مهبی  َهبی مخصهً    شدٌ    ظ ف تُدٍ ي س   سبول یفدًژ شدٌ

ثدًشهدمدبیی   فبکلً َهبی  سهط   تعدده تب زمبن گ ا  سبولی ی   خٍ -20

گد ی، ثبفهت کجهد خداسهبزی ي پهس از      وعُدا ی گ  ید. پس از  ًن

َهبی     صهد خُهت ث  سهی    10سهب ده    ف مهب ده    شالشً ثب و مهبد 

 پبتً ًژیب وعُدا ی شدود.

 َبی سمدزی  وگ از پس پبتً ًژیب    مطب عبتا زیبثی پبتً ًژی: 

وره    از َهب  ثبفهت  ایهه  مهذکً ،  َهبی  ا لصبصی ثبفت عمًمی ي احدبوبً

ٍ  کمی ثب ودمٍ صً تٍ ي ث ث  سی ي وک يز فدج يز ا لُبة، ثىهدی     خه

شدود. شدت سسهدت ثهب اسهلفب ٌ از املدبزثىهدی      مقبیاٍ ثبَم اسلبودا  

ٍ املدهبز َی ثه   ی وحهًٌ تعدده ي املدبزات َ  گ يٌ ثبَم مقبیاٍ شدود. 

 ش ح زی  ثً :

 َب ؛ ا لُبة مًضعی ث  ی سلًد0 ; ثدين ا لُبة ا تشبح ا لُبثی:

ٍ ٍ َهب ثه   َب ي سهلًد  ؛ احبرٍ شدن ثدشل   گ1 ; ٍ   ی يسهدل  ی یهب الیه

؛ احبرٍ شدن 2 ; سلًد( 5تب  1َبی ا لُبثی )ضخبمت  ثب یب از سلًد

ٍ   ی يسدلٍٍ َب ث َب ي سلًد اکث   گ َهبی   ضهخدم از سهلًد   ی یهب الیه

 .4 ; ؛ ا لُبة کبمل3 ; سلًد( 5ا لُبثی )ضخبمت ثدز از 

ث ای ا زیبثی تغدد ات ثبفت فدج يزٌ    کجهد،  يش   فدج يز کجدی:

( مً   اسلفب ٌ Ishak-modified HAI systemایشب  ) ی یبفلٍ تغدد 

ٍ 17) ق ا  گ فت   (. ث  اسب، ایه  يش، تغدد ات کمی ثبفت فدج يزٌ ثه

گال ش  -1ثدين فدج يز؛  -0( شد: Scoringثىدی ) زی  وم ٌ صً ت

َهبی   ثبفت فدج يز ثٍ ث  ی از وًاحی پً تبد َم اٌ ثب یب ثهدين سهپلً   

گال ش ثبفت فدج يز ثهٍ تعهدا  زیهب ی از وهًاحی      -2کًتبٌ فدج يزٌ؛ 

گاهل ش ثبفهت    -3َبی کًتبٌ فدج يزٌ؛  پً تبد َم اٌ ثب یب ثدين سپلً 

َبی فدج يزٌ  زیب ی از وًاحی پً تبد َم اٌ ثب ایدب  پلفدج يز ثٍ تعدا  

گاهل ش ثبفهت فدجه يز ثهٍ      -4صً ت محدي ؛  ثده وًاحی پً تبد ثٍ 

َهبی فدجه يزٌ کهبمالً     تعدا  زیب ی از وًاحی پً تبد َم اٌ ثب ایدب  پهل 

 ي َمچىهده وهًاحی پً تهبد ثهٍ سهىل اد؛       مشخ  ثده وًاحی پً تبد

وًاحی پً تبد ي وهًاحی پً تهبد ثهٍ     َبی فدج يزٌ مشخ  ثده پل -5

سهد يز وهبق  ي    -6صً ت محهدي ؛    سىل اد َم اٌ ثب ایدب  وديد ثٍ

 سد يز. -7

مطب عبت ثدًشدمدبیی    ایهه مطب عهٍ شهبمل    ا زیبثی ثدًشدمدبیی: 

  َههههبی س کههههب ده فاههههفبتبز  تعدههههده مقههههدا  سهههه می سوههههزیم 

(Alkaline phosphatase )ALP، سسههههپب تبت سمدىًت اواههههف از 

(Aspartate Aminotransferase )AST  ي سالوههده سمدىًت اواههف از 

(Alanine Aminotransferase )ALT کهدا  از ایهه    ثبشهد. َه    می

 َبی َ  کدهت   اسب،  سلً ا عمل َبی مخصً  ي ث  فبکلً َب ثب کدت

 گد ی شدود. اودازٌ

سوب دز اوح اف از مدبوعده گزا ش شد.  ±صً ت مدبوعده ٍ ولبیح ث

ي ثب اسلفب ٌ از سزمًن سوب دز  Graphpad Prism افزا  ًسط و  َب ت  ا ٌ

. خُهت مقبیاهٍ سمهب ی    گ  یهد ر فٍ ي یب  ير فٍ اودب   يا یبوس یب

از تات  ANOVA ی ر فٍ یب سزمًن َبی مخللف پس از ولبیح گ يٌ

 ا      یمعىه  05/0کمله  از   P اسلفب ٌ شد. ا لالف ثهب  Tukeyتعقدجی 

 .ور  گ فلٍ شد

 

 ها افتهی

َبی ثدًشدمدبیی ي سسهدت ثهبفلی    ک ثه ث  شب   اث  تدًیز تل اکل ید

ک ثه مىده  ثهٍ    ک ثه    گ يٌ تل اکل ید تدًیز تل اکل ید:َب کجد  ت

    ALPي  ALT ،ASTَههبی  افههزایز قبثههل تًخههٍ    مدههزان سوههزیم

(. از 3ي  2، 1 شهکل ) (> P 001/0) شهد  شبَدَب واجت ثٍ گ يٌ   ت

ور  ا تشبح ا لُبثی، فدج يز ي وک يز    ثبفت کجد،    حدًاوبت گه يٌ  

ٍ       تل اکل ید ای  ک ثه فدجه يز ي ا لُهبة شهدید ي َمچىهده وکه يز  قمه

َهبی ثبفهت    َبی کًچب سد يز ي خداسبزی  ًة شدید، تشکدل وديد

 از ایهه وره  کهبمالً    شهبَد َبی شم ي  کجد  یدٌ شد    حب ی کٍ گ يٌ

 (.1ي خديد  4)شکل  م ي و مبد ثً ودسب 

َدد يا کلی ز یه گدهبٌ ثه  مدهزان     ی اث   يزَبی مخللف عصب ٌ

:که ثه  َهبی  چهب  فدجه يز کجهدی ثهب تل اکل یهد       َبی کجدی  ت سوزیم
صً ت گبياژ     يزَهبی  ٍ َدد يا کلی ز یه گدبٌ ث ی تدًیز عصب ٌ

مهبٌ ثبعه  کهبَز     1مهدت  ٍ گ   ثه  کدلهًگ   ثه    مدلی 80ي  40، 20



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران محمد اتابک اثر زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن

 359 1401چهارم تیر  ی/ هفته672ی / شماره 40سال  –مجله داوشکده پسشکی اصفهان 

َبی کجدی    مقبیاهٍ ثهب مدهزان سن    گه يٌ       ا     مدزان سوزیم یمعى

(. ایهه کهبَز      > P 001/0) که ثه شهد   تل اکل یهد  ی کىىدٌ   یبفت

 گه   ثه    مدلی 20کدلًگ   ثدشل  از  يز  گ   ث  مدلی 80ي  40 يزَبی 

 (.3ي  2، 1 شکل) کدلًگ   ثً 

 

 
صَرتزیرپَستیٍاثرِکربيباثرتسریقتتراکلریذی.هقایس1ِضکل

صَرتگاٍاشِّیذرٍالکلیزریيگیاُبیتجَیسدٍزّایهختلفعصارُ

برسطحآًسینکبذیEٍٍیتاهیيضاّذّایضن،ٍهقایسِباگرٍُ

ALPکربيباعثافسایصسطحایيآًسینٍتجَیس.تسریقتتراکلریذ

یزریيگیاُباعثکاّصآًسینضذٍّیذرٍالکلیخَراکیعصارُ

ِّابپاییيآٍرد.دادُضاّذسطحایيآًسینرادرحذگرEٍٍُیتاهیي

اًحرافازهیاًگیيگسارشضذُاست.±صَرتهیاًگیي
ثدبوع   ***ثبشد.  می شبَد ا     مقبیاٍ ثب گ يٌ  یي تفبيت معى  > 001/0Pثدبوع   ###

001/0P <  ثبشد    مقبیاٍ ثب گ يٌ تل اکل ید ک ثه می ا   یي تفبيت معى. 

 

َدههد يا کلی ز یههه گدههبٌ ثهه   ی اثهه   يزَههبی مخللههف عصههب ٌ
َهبی  چهب     ومبیبوع  ا لُبة ي فدج يز کجدی     ت َبی ثبفلی شب  

َدهد يا کلی ز یهه    ی تدًیز عصهب ٌ :فدج يز کجدی ثب تل اکل ید ک ثه

مهبٌ      1مدت ٍ کدلًگ   ثگ   ث   مدلی 80ي  40، 20گدبٌ     يزَبی 

کهبَز قبثهل    ی  َىهدٌ  ک ثه وشهبن  مقبیاٍ ثب حدًاوبت گ يٌ تل اکل ید

َبی ا لُبثی ي َمچىده تبحهدی ثُجهً  وکه يز ي     تًخٍ ا لُبة ي سلًد

َبی ثدشل  وشبن  ا  ایه ثُجً  وک يز ي فدج يز ي  فدج يز ثً  کٍ ث  سی

کدلًگ   ثدشل  از  يز گ   ث   مدلی 80ي  40کبَز ا لُبة     يزَبی 

 (.1ي خديد  4)شکل   گ   ث  کدلًگ   ثً  مدلی 20

 

 
صَرتزیرپَستیٍاثرتجَیسِاثرتسریقتتراکلریذکربيبیهقایسِ.2ضکل

ٍالکلیزریيگیاُبیدٍزّایهختلفعصارُ ٍاشٍهقایسِباِّیذر صَرتگا

.تسریقASTبرسطحآًسینکبذیEٍٍیتاهیيضاّذّایضن،گرٍُ

ٍاشعصارُتتراکلریذ ٍالکلییکربيباعثافسایصسطحایيآًسینٍگا ّیذر

گرمبرکیلَگرمآىباعثکاّصهیلی40ٍ00خصَظدٍزّایِزریيگیاُب

پاییيآٍرد.ضاّذسطحایيآًسینرادرحذگرEٍُآًسینضذٍٍیتاهیي

اًحرافازهیاًگیيگسارشضذُاست.±صَرتهیاًگیيِّابدادُ
ثدبوع   ***ثبشد.  می شبَد ا     مقبیاٍ ثب گ يٌ  یي تفبيت معى  > 001/0Pدبوع  ث ###

001/0P <  ثبشد  ا     مقبیاٍ ثب گ يٌ تل اکل ید ک ثه می یي تفبيت معى. 

 

 بحث

مطب عٍ ث ای اي ده ثب  ثٍ ث  سی اث   يزَهبی  رجر ارالعبت مب،    ایه 

َدد يا کلی ز یه گدبٌ ثه  فدجه يز کجهدی وبشهی از      ی مخللف عصب ٌ

ٍ .    ایهه  ٍ شدٌ استک ثه پ  ا ل تل اکل ید  ، پهس از گذشهت   مطب عه

ک ثه ثٍ شکل زی  پًسلی ي ثب ث  سهی از  ي   مبٌ از تز یر تل اکل ید 1

 َب مشبَدٌ شد.  شىبسی، فدج يز کجدی     ت ر یر ثدًشدمدبیی ي ثبفت

 

ّاّیذرٍالکلیزریيگیاُبراهتیازاتالتْابٍفیبرٍزدرکبذرتیبذٍىدرهاىباعصارُکربيبا/ثیرتجَیستتراکلریذأ.ت1جذٍل

 Sham Control Ccl4 Ccl4+20 Ccl4+40 Ccl4+80 80          Ccl4+E ها گروه

 2                   0  2        2        3        4    0      0    میاوگیه شدت التهاب 

 2                   0  2        3        5        7    0      0    میاوگیه شدت فیبروز

؛ احبرٍ 2 ; سلًد( 5تب  1َبی ا لُبثی )ضخبمت  یب الیٍ ثب یب از سلًد ی يسدلٍٍ َب ث َب ي سلًد  گ؛ احبرٍ شدن ثدشل  1 ; َب ؛ ا لُبة مًضعی ث  ی سلًد0 ; ا تشبح ا لُبثی: ثدين ا لُبة

 .4 ; ؛ ا لُبة کبمل3 ; سلًد( 5َبی ا لُبثی )ضخبمت ثدز از  یب الیٍ ضخدم از سلًد ی يسدلٍٍ َب ث َب ي سلًد شدن اکث   گ
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صَرتزیرپَستیٍاثربِکربياثرتسریقتتراکلریذیهقایسِ.3ًوَدار

صَرتگاٍاشِّیذرٍالکلیزریيگیاُبیتجَیسدٍزّایهختلفعصارُ

برسطحآًسینکبذیEٍٍیتاهیيضاّذّایضن،ٍهقایسِباگرٍُ

ALTکربيباعثافسایصسطحایيآًسینٍگاٍاش.تسریقتتراکلریذ

ِّابّیذرٍالکلیزریيگیاُباعثکاّصآًسینضذ.دادُیعصارُ

اًحرافازهیاًگیيگسارشضذُاست.±صَرتهیاًگیي
ثدبوع   ***ثبشد.  می شبَد ا     مقبیاٍ ثب گ يٌ  یي تفبيت معى  > 001/0Pثدبوع   ###

001/0 P < ثبشد  ا     مقبیاٍ ثب گ يٌ تل اکل ید ک ثه می یي تفبيت معى. 

 

َبی مخللف     سل ، ث ای ا قبی فدجه يز کجهدی    مدبن  يشاز 

َبی سزمبیشعبَی، تل اکل ید ک ثه ثهٍ عىهًان په  کهب ث  ت یه         مدد

 مب ٌ ث ای ایه مىرً  شىب لٍ شدٌ است.

 

 
ّا.بافتکبذًرهالدرضٌاسیدرکبذرت.تغییراتبافت4ضکل

ارتطاحالتْابیٍ(.H)عصار00ُ(ٍدٍزB)ضاّذ(،A)ّایضنگرٍُ

ایٍتغییراتبالٌیٌگفیبرٍزکبذیضذیذّوراُباٍجَدًکرٍزلقوِ

ّایبافتکبذجذاسازیلَبّایکَچکسیرٍزٍضذیذ،تطکیلًذٍل

(.پسرفتقابلتَجِالتْابٍفیبرٍزCٍ)کربيدرگرٍُتتراکلریذ

20،40ٍّایتحتدرهاىبادٍزّایّایالتْابیدرگرٍُکاّصسلَل

بافتکبذی(ٍهقایسD،EٍFِ)ّیذرٍالکلیزریيگیاُیعصار00ُ

×(400ًوایی)بسرگE(G.)ٍیتاهیيیکٌٌذُّاباگرٍُدریافتایيگرٍُ

ی حبض ، ولبیح وشبن  ا  کٍ ثب تز یر تل اکل یهد که ثه       مطب عٍ

ثٍ شکل زی  پًسهلی، حدًاوهبت    رهًد مطب عهٍ  چهب  کهبَز يزن       

 ا ی واجت ثٍ  يز ايد  ً  ي واهجت ثهٍ  يز معهب د  هً          معىی

تًاوهد م ثهًب ثهٍ     اوهد. ایهه کهبَز يزن مهی     شهدٌ  شبَدي  مگ يٌ ش

 َبی ا لُبثی وبشی از تل اکل ید ک ثه ثبشد. پ يسٍ

ی اصلی وشبن  ا ٌ شد کهٍ   َمچىده    ایه مطب عٍ ثٍ عىًان یبفلٍ

ي  40، 20گدبٌ     يزَبی  ی َدد يا کلی ز یه عصب ٌ ی گبياژ  يزاوٍ

َهبی کجهدی ا قهب شهدٌ      مبٌ، سسدت 1گ   ث  کدلًگ   ثٍ مدت  مدلی 80

ثخشد کٍ ایه ثُجهً ی     يزَهبی    ک ثه  ا ثُجً  می تًسط تل اکل ید

شىبسی  ثدشل  ومبیبن ثً . ایه مًضًع    َ   ي ث  سی ثبفت 80ي  40

رهً   ٍ ه عصب ٌ ثه یدد شد.  يزَبی مً   اسلفب ٌ از ایأي ثدًشدمدبیی ت

 ا کبَز  ا ود کٍ گًیب  ALTي  ALP ،AST ا ی سط  س می  یمعى

   ثبشد. ثٍ   دل اث ات ضد فدج يزی ز یه گدبٌ می

اتبوً ی  ی َمچىده ث ای ث  سی َ گًوٍ اث  سمی احلمب ی عصب ٌ

َبی کجدی تًمً ی ي غده    ز یه گدبٌ از مدلًکىد ی خدا شدٌ از سلًد

اتهبوً ی ز یهه گدهبٌ     ی عصب ٌ ،ولبیح وشبن  ا تًمً ی اسلفب ٌ شد کٍ 

 ٍ َهبی اکاهددن فعهبد ي تهً   مدلًکىهد ی فقهط           ثبع  ایدب  گًوه

سهمدلی   ،َهبی سهب م   شً  ي  يی سهلًد  َبی کجدی تًمً ی می سلًد

 (.18) ودا  

َبی ث  ی از مطب عهبت گذشهلٍ    حبض  ثب یبفلٍ ی َبی مطب عٍ یبفلٍ

ٍ      اشتپد امًن اث ات ضد فدج يز ز یه گدبٌ َمخًاوی  از  ای مطب عه

 ،َهبی س جدىهً اسهلفب ٌ شهد کهٍ وشهبن  ا        اي ئبوً دب اسدد  يی مهًش 

َهب ي مب ک َهبی کجهدی     سمدت کجدی وبشی از ا کل  ا ثب ثبزیبثی سوزیم

 (.19) ثخشد ثُجً  می

َمکهب ان تحهت عىهًان کهبَز ثدمهب ی      ي  Liuای کٍ     مطب عٍ

کبَز قبثل تهًخُی      ، ًتئً ده اودب   ا ود ی ا کلی کجدی ثٍ يسدلٍ

ي  ASTگلداه ید،   َبی کجهدی از خملهٍ کلاهل يد، ته ی     مدزان مب ک 

ALT (.20)ثً  حبض   ی کٍ تب حدی َماً ثب مطب عٍ  یدٌ شد 

 ی ای ثهه ای ث  سههی اثهه  ضههد ا لُههبثی سپدههدوده ي عصههب ٌ    مطب عههٍ

ً دت وبشهی از اسهدد اسهلدب    مهًش اودهب        َدد يا کلی ز یه گدبٌ ث  ک

گ    مدلی 40، 20، 10َدد يا کلی ز یه گدبٌ ٍث مدزان  ی شدٌ است. عصب ٌ

گه      کدلهًگ   ثهٍ     مدلی 20ي  10، 5یب سپددوده ثٍ مدزان     کدلًگ  

سبعت قجل از ا قبی کً دت کهٍ ثهب تدهًیز  ا هل      2 ،صً ت  ً اکی

اسدد اسلدب ایدب  شدٌ ثً ، اسلفب ٌ شد. ا زیهبثی ثدًشهدمدبیی     حمی

گده ی فعب دهت مدلًپ اکاهدداز اودهب       ثز گ مللُهت ثهب اوهدازٌ    ی  ي ٌ

 يز   مبن، ز م مخبری مً   ث  سی قه ا  گ فهت.    5. پس از گ  ید

قبثهل   ی َبی تحت   مبن ثهب سپدهدوده مقهب ی  ومه ٌ     ز یه گدبٌ ي گ يٌ

ب اکل َهبی مبک يسهکًپی ي مدک يسهکًپی  ا       ت  از ک تًخُی پبیده

مىفی تحت   مبن ثب حبمل وشبن  ا ود. اث  مفدهد   شبَدمقبیاٍ ثب گ يٌ 
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پلبواهدل ضهد    مطب عهٍ، . ایه ثً سپددوده ثب اث  پ  ودزي ًن قبثل مقبیاٍ 

 (.21) ز یه گدبٌ  ا وشبن  ا ٌ است ی ا لُبثی عصب ٌ

 

 یریگ جهینت

 ی ا لُههبثی ي ضههد فدجهه يزی عصههب ٌ فعب دههت ضههد ، ایههه مطب عههٍ   

ثهب ایهه حهبد،     .، وشهبن  ا ٌ شهد  َدد يا کلی ز یه گدبٌ ث  کجهد  ات 

ی َدهد يا کلی   ت ی ث ای وشبن  ا ن عملک   عصب ٌ مطب عبت گال  ٌ

 .ز یه گدبٌ ث   يی کجد الز  است

شً  مطب عبت  قدر مً کً ی خُت پهی ثه  ن ثهٍ اثه       پدشىُب  می

َدد يا کلی ز یه گدبٌ    ثُجً  فدج يز کجدی وبشهی از  ی   قدر عصب ٌ

شهً  ثهب تًخهٍ ثهٍ      َمچىده پدشهىُب  مهی   .ک ثه اودب  گد   تل اکل ید

از سن    خُهت مطب عهبت    ،ای کهٍ ز یهه گدهبٌ  ا      ت کدجبت گاهل  ٌ 

 .َب ودز اسلفب ٌ شً  فدج يتدب  یع  اودا 

 

 تشکر و قدردانی

ٍ  ایه مقب ٍ ث گ فلٍ از پبیهبن  ی  اوشهدًیی  کله ای  ا يسهبزی ثهٍ      وبمه

ثهً ٌ ي تًسهط  اوشهعبٌ علهً  پزشهکی       3991085ی ره ح  طشمب َ

يسهدلٍ از معبيوهت    . ثهدیه اصفُبن مً   حمبیت مب ی ق ا  گ فلٍ است

َهب ي   پديَشی  اوشعبٌ علً  پزشکی اصفُبن، ي َمچىهده از حمبیهت  

 کله    َبی  بوم  کل  ث ا  ان، پبتً ًژیات محل   سزمبیشعبٌ  اَىمبیی

    ٍ  ی حدًاوهبت  اوشهکدٌ   ی ث ا  ان ي ودز سقهبی شه یفی کب شهىب، الوه

 .شً  تشک  می  ا يسبزی اصفُبن، تقدی  ي
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Abstract 

Background: Liver disease eventually leads to fibrosis, which is a type of collagenized tissue. D.kotschyi has 

compounds that have strong anti-inflammatory and anti-fibrotic properties. Due to the inflammatory nature of 

fibrosis, this study aims to investigate the effect of different doses of hydroalcoholic extract of D.kotschyi on 

liver fibrosis induced by carbon tetrachloride.  

Methods: The D.kotschyi hydroalcoholic extract was prepared via maceration method in 70% ethanol. The 

groups (6 adult male rats in each) of animals included: Sham, Control, Tetrachloride carbon (CCl4), vitamin E as 

well as extracts plus CCl4. The extract of D.kotschyi was gavaged at 20, 40 or 80 mg/kg. In addition, the diluted 

CCl4 in olive oil (1:1) was injected at 1ml/kg intraperitoneally. The duration of treatment was 1 month. Then the 

blood sample and liver tissue of rats were extracted for biochemical and pathological examination. 

Findings: Administration of the D.kotschyi for 1 month significantly reduced the level of Alkaline phosphatase 

(ALP), Aspartate Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (ALT) liver enzymes compared to CCl4 

treated group (P < 0.001) as well as caused a significant improvement in the pathological features of fibrosis. 

Conclusion: The present study showed a significant reduction in the amount of hepatic fibrosis caused by 

carbon tetrachloride in the pathology samples receiving the D.kotschyi extract. In addition, by increasing dose of 

the D.kotschyi, a significant decrease in liver enzymes was observed. The effect of the D.kotschyi in improving 

fibrosis at higher doses requires extensive studies. 
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