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چکيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات محافظتی  Ephedra pachycladaبر آسیب حاد کبدی ناشی از تتراکلريدکربن بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه ابتدا آزمايشی جهت دستیابی به مدل حیوانی استاندارد طراحی شد .در اين آزماايش  13سار ماوش باه 1
گروه کنترل ،شم و مدل تقسیم شدند .حیوانات گروه مدل  5میلیلیتار بار کیلاوگرز از تتراکلريادکربن 23درصاد ( 3:3در روغان زيتاو
استريل) را به صورت درو صفاقی دريافت کردند 91 .ساعت بعاد نووناههاای خاو و کباد حیواناات جوار آوری و ماورد بررسایهاای
بیوشیویايی و بافتشناسی قرار گرفت .پس از اطوینا از صحت القای مدل در آزمايش دوز 43سر از موشها به  4گروه تقسیم شدند ،يک
گروه به عنوا کنترل و  1گروه ديگر به عنوا گروههای آزمايشی در نظر گرفته شدند .القای آسیب حاد کبدی به روش قبل در گروههاای
آزمايشی صورت گرفت با اين تفاوت که دو گروه از آ ها روزانه با عصاره ( 343و  3433میلیگرز بر کیلوگرز) تیوار شدند .نوونههای خو
و کبد  91ساعت بعد از تزريق تتراکلريدکربن جور آوری شد .فعالیت سرمی آنزيمهاای آنناین آمیناوترانس فاراز ) )ALTو آسااارتات -
آمینوترانس فراز ) )ASTدر سرز و میزا نکروز و التهاب در کبد مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :تیوار با عصاره  Ephedra pachycladaمنجر به کاهش معنیداری در فعالیات سارمی  ALTو  ، ASTنکاروز و التهااب باافتی و
افزايش درصد بقا در حیوانات دريافت کننده تتراکلريدکربن شده است.
نتيجه گيری :نتايج تحقیق حاضر پیشنهاد میکند که  Ephedra pachycladaبا مهار استرس اکسیداتیو و سرکوب التهاب بافتی ،کبد را
در برابر آسیب حاد ناشی از تتراکلريد کربن محافظت میکند.
واژگان کليدی ،Ephedra pachyclada :آسیب حاد کبدی ،تتراکلريد کربن
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مهناز آذرنیا و همكار

خانواده دارای خواص درمانی بسیاری بوده و هزارا ساال اسات

مقدمه
کبد ارگا مرکزی در متابولیسم و سم زدايی است .عولکردهاای
متابولیکی و موقعیت استراتژيک کبد سبب شده اين عضو هادف
توکسینهای گوناگو و مستعد بیواری های بسیاری باشاد (.)3
بیواری کبدی به هرگونه شرايطی اطالق می شود کاه منجار باه
القای آسیب يا التهاب در بافت کبد شده و عولکرد کبد را متااثر
نوايد .اين بیواریها به دو دسته عوادهی حااد و مازمن تقسایم
میشوند .بیواریهای حاد کبدی ،فراوانی قابل توجهی ندارند باه
طوری که طبق آمار در ايانت متحده آمريکا میزا ابتال باه ايان
دسته از بیواریها  5333مورد در سال است ( .)5آنچه پرداختن
به اين بیواری را حايز اهویت مایکناد مارو و میار  03تاا 94
درصد از افراد مبتالست ( .)1بیواری حاد کبدی در نتیجه نکروز
حاد جوعیت کثیری از هااتوسیتها و يا به دنبال آسایب شاديد
عولکرد هااتوسلونر به طور کامال ناگهانی ايجاد مایگاردد (4و
 .)2عفونتها ،توکسینها ،مواد شایویايی و داروهاا ،ايساکوی و
هیاوکسی کبدی و اختالنت متابولیکی مهوترين عوامل ايجااد
اين ناو از بیوااریهاای کبادی هساتند ( .)1در ايان بیوااری
عولکرد سینتتیک کبد هوچو گلوکاوننز و تولیاد فاکتورهاای

انعقادی ،عولکرد دفعی کبد مثل ترشا صافراوی بیلایروباین و
اسیدهای صفراوی و هوچناین عولکردهاای متابولیاکاش مثال
متابولیسم اوره دچار اختالل میشاوند ( .)2انسافالوپاتی کبادی
( )Hepatic encephalopathyنیز يکی از مهمترين نشانههاا در
تشخیص اين دسته از بیواریها است ( .)7هوا طور کاه گفتاه
شد بیواری حاد کبدی با مرو و میر قابل توجهی هواراه اسات،
داروها و درما های معوول تنها حدود  33درصد از بیوارا مبتال
را از مرو نجات میدهد ( ،)2هوین موضو سبب شده است تاا
برخاای از دانشااوندا علااوز داروشناساای پتانساایل فعالیاات

که در طب سنتی آسیای شرقی در درما بیواریهای تنفسای و
آلرنیهاا کااربرد دارناد .اخیارا نیاز در پزشاکی و در مقاصادی
هوچو تخفیف درد ،کاهش تب و کنترل وز بد مورد استفاده
قرار گرفته اند (33و  .)35مطالعاتی که روی بسایاری از گیاهاا
خانواده افدراسه انجاز شاده موياد خاواص ضاد التهاابی (Anti-

 )inflammatoryو آنتیاکسیدانتی آ ها اسات .در ساال 5331
مطالعه عصااره  Ephedra sinicaروی مادل حیاوانی رماتوایاد
مفصلی نشا داد اين گیاه قادر است با سرکوب التهاب باه طاور
قابل توجهی روند بیوااری را مهاار کناد ( .)31در مطالعاهای در
سال  ، 5330محققا حیوانات دارای آسیب حاد کبدیِ القا شاده
با دی گانکتوز آمین را با ( Maoترکیبی از عصاره گیاهاا ايان
خانواده) تیوار نوودند و نتايج حاکی از کاهش قابل توجه عاليام
بیواری هوچو نکروز بافتی ،فاکتورهای سرمی و مرو میر باود
( .)34مطالعه ای که روی تعدادی از گونه هاای ايان خاانواده در
سال  5333انجاز شد نشاا داد کاه Ephedra Pachyclada

حاوی مقادير قابل توجهی ترکیبات فنلی و واجد خاصایت آنتای
اکسیدانتی است ( .)32تحقیقات مولکولی که در کشف مکانیسام
تاثیرات اين گیاه صورت گرفته است ،نشا داده که عصاره  EPبا
کاهش واسطهگرهای التهابی مثال Tumor necrosis ( TNFα

 )factor αباعااا افاازايش فعااال سااازی ساایگنالین

STAT3

( )Signal transducer and transcription factor 3و بااه
دنبال آ سرکوب پاسخهای التهابی و کاهش آپوپتوزيس میشود
( .)31با توجه به اينکه در آسیبهای حاد کبد ،التهااب باافتی و
استرس اکسیداتیو زمینه ساز نکروز گساترده باافتی و پیشاروی
بیواری است ،بر آ شديم تاثیر عصاره اين گیاه را بر بیواری حاد
کبدی مورد مطالعه قرار دهیم.

هااتوپروتکتیو را در گیاها و بر پايه طب سنتی جساتجو کنناد

انجاز چنین مطالعاتی مستلزز ساخت مدل های حیوانی است که

( 0و .)9

مقلد شرايط پاتوفیزيولونيکیِ اختالنت کبدی باشند .طبق نظريه

)(EP

Pachyclada

 Ephedraگیااااااهی از خاااااانواده

 Ephedraceaeاساات .اياان گیاااه بااه صااورت درختچااهای بااا
ساقههای سبز ،بند بند ،پر شااخه و معواون قااام اسات EP .در
اقلاایم خشااک و نیوااه خشااک ،خصوصااا در مناااطق کااويری و
میروياد و باه نااز هاای

سنگالخی جنوب و جنوب شرقی ايرا
محلی هوز و ارمک شاناخته مایشاود .شاهرت ايان خاانواده از
گیاها به دلیل دارا بود آلکالواید های افدرينی فراوا است که
مهمترين آ ها افدرين و سودوافدرين هستند ( .)33گیاها ايان
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 Terblancheو  Hickmanدر يااک ماادل حیااوانی مناسااب از
بیواری حاد کبدی ،آسیب ايجاد شده بايد به طور بالقوه برگشت
پذير بوده ،قابل تکرار باشد ،مانند آنچه در شرايط کلینیکی اتفاق
می افتد به مرو منجر شود و باین القاای مادل و وقاو مارو
فرصت کافی جهت تست دارويی مورد نظار وجاود داشاته باشاد
( .)37در اياان مطالعااه سااعی شااده اساات بااا اسااتفاده از
هااتوتوکسینی شناخته شده به ناز تتراکلريدکربن ( )CCl4ابتدا
مدل تايید شده ای از بیواری حاد کبدی ساخته شود و ساس باا
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تیوار حیوانات بیوار با عصاره  EPچگونگی تاثیرات اين گیااه بار

محلول نهايی با استفاده از فیلتر  3/5میکرونی استريل گرديد.

روند بیواری حاد در کبد مورد بررسی قرار گیرد.

تيمار حيوانات دارای آسيب حااد کدادی اا  :EPپاس از

مواد و روشها
حيوانات :در اين مطالعه تجربی ،موشهای نر و باال ناژادSW1

( 0هفته) از انستیتو پاستور ايرا خريداری شادند .ماوشهاا در
اتاق حیوانات با دمای کنترل شاده  51±5سانتااایگاراد و دوره
نوری  35سااعت روشنايی و  35ساعت تاريکی نگهداری شدند و
آب و غذای کافی هوواره در دسترس آ ها قرار داشت .آزمايشها
روی توامی گروهها مورد بررسی در شرايط کامال يکسا و مطابق
اصول اخالقیِ کار با حیوانات آزمايشگاهی صورت گرفت.

اطوینا از صحت القای مدل ،جهت بررسی تاثیر عصاره  EPبار
روند بیواری حاد کبدی  43سر موش به  4گروه  33تايی تقسیم
شدند .يک گروه بعنوا کنترل و  1گروه ديگر بعنوا گاروههاای
تجربی در نظر گرفته شدند .حیوانات هر  1گروه تجربی  CCl4را
به هوا اندازه آزموده شاده در مادل ساازی ( 5میلایلیتار بار
کیلوگرز  )CCl4به صورت درو صفاقی دريافت کردناد .از میاا
گروههای تجربی که القای بیواری در آ ها صاورت گرفات ،ياک
گروه به عنوا شاهد و دو گروه ديگر به عنوا گروه های تیواری
در نظر گرفته شدند .به گروههای تیواری  5ساعت بعد از دريافت

ساخت مدل حيواني :جهت دستیابی به مدل حیوانی استاندارد،

 CCl4باه ترتیاب  343و  3433میلایگارز از  EPباه ازای هار

تعداد  13سر موش باه  1گاروه  33تاايی کنتارل ،شام و مادل

کیلوگرز وز حیوا به صاورت درو صافاقی تزرياق شاد .ايان

تقسیم شدند .برای القاای آسایب حااد کبادی Merck- CCl4

تزريق هر  54ساعت يک بار تکرار شد .وز حیواناات در ابتادا و

) 23 )Schuchardt, 2221درصد (به نسبت  3:3با روغن زيتو

انتهای آزمايش به طور دقیق اندازه گیری و میازا مارو و میار

استريل شده) به میزا  5میلیلیتر بر کیلوگرز وز بد در ياک

حیوانات در طول آزمايش ثبات شاد 91 .سااعت بعاد از تزرياق

دوز منفرد به صورت درو صفاقی به حیوانات گروه مدل تزرياق

 CCl4حیوانات با مخلاو کتاامین -زايالزيان بیهاوش شادند و

شد .حیوانات گروه شم تنها  5میلیلیتر بر کیلوگرز روغن زيتو

خو گیری از قلب تحت بیهوشی انجاز گرفت .ساس کبد خاارج

دريافت کردند و گروه کنترل هیچ تیواری را دريافت نکرد .میزا

شده و پس از انادازه گیاری دقیاق وز در فرماالین  33درصاد

زندهمانی يا بقای حیوانات تا  91ساعت بعد از تزريق مورد بررسی

فیکس شد.

قرار گرفت 91 .ساعت بعد از تزريق حیوانات پس از وز شد با
تزريق محلول کتامین (Ketamin 10%-Alfasan, Woerden-
 )Hollandو زايااالزين (Xylasine 2% Alfasan Woerden-

) Hollandبیهوش شدند .تحت شرايط بی هوشی خونگیری از
قلب انجاز شد و ساس کبد جهت آزمايشها بافت شناسی خارج
و در فرمالین  33درصد فیکس شاد .آناالیز مارکرهاای سارمی و
مطالعات بافت شناسی جهت بررسی صحت القای مدل انجاز شد.
چگونگی انجاز اين بررسیها در ادامه ذکر شده است.

مطالعات افت شناسي :نووناههاای باافتی مطاابق روشهاای
معوول پردازش شده و پس از قالبگیری با پارافین ،برشهايی با
ضخامت  4تا  1میکرو از آ ها تهیه شد .اساليدهای تهیه شاده
با دو روش هواتوکسیلین و ااوزين )( (H&Eجهت بررسی میزا
نکروز) و رتیکولین (جهت بررسی داربست کبد) رنا

آمیازی و

مورد بررسی قرار گرفتند .دراساليد هاای  H&Eمیازا نکاروز
بافتی با استفاده از استانداردهای تعیین شده در مطالعاات قبلای
مطابق با جدول شواره  3کوای شاد ( .)30تعاداد سالول هاای

تهيه عصاره  :EPروش عصااره گیاری انتخااب شاده در ايان

آماسی هوچو نوتروفیال و کاوپفر و لنفوسایت در اسااليدهای

تحقیق بر اساس روش استفاده بومیاا ِ منااطق جناوبی و غربای

 H&Eبااا میکروسااکور نااوری و بااا باازرونوااايی × 433مااورد

ايرا با اندکی تغییر می باشد؛ بدين ترتیب که سار شااخههاای

شوارش قرار گرفتند .اين شوارشها در دو میدا ديد تصادفی از

تازه گیاه از حاشیه شهرستا فسا در استا فارس جوار آوری و

ده مقطرِ هر کبد صورت گرفت .نزز به ذکر است که از هر گروه

پس از کوبید در آب جوشاانده شاد .پاس از جوشااند اولیاه

اساليدهای مربو به کبد شش موش مورد بررسی قرار گرفت.

عصاره خارج شده از صافی رد شده و ساس محلول صاف شده با
جوشاند بیشاتر تغلایگ گردياد ( .)31در ايان آزماايش جهات
دستیابی به غلظتهای مورد نظر ،عصاره نیوه جامد بدست آمده
به میازا مورد نیااز وز و ساس در آب مقطار حل شد؛ آ گاه
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آزمونهای يوشيميایي سرم :خو گرفته شده از حیوانات به
مدت يک ساعت در دمای اتاق نگهداری و سااس در 3233 gباا
دمای  4درجه سانتیگراد باه مادت  33دقیقاه ساانتريفون شاد
تارانسفاراز

( .)39از سرز بدست آمده ،آنزيمهای آنناین آمیناو
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) )ALTو آساارتات آمینو ترانسفاراز ) )ASTکاه از مهامتارين

آناليزهای آماری :نتايج باه دسات آماده باه وسایله نارزافازار

مارکرهای سرمی آسیب کبدی هستند با اساتفاده از کیاتهاای

 SPSS31و آزماو وارياانس ياک طرفاه باا تسات Post Hoc

تولیدی شرکت پارس آزمو به وسیله اتوماتیک آنالیزر در طاول

 Tukeyبااا سااط معناایداری ( )P<3/33آنااالیز و بااه صااورت

موج  143نانومتر اندازه گیری شدند.

میانگین  SEM±ارايه شدند.

جدول  :3نحوه امتیاز دهی به اساليدهای بافتی برای تعیین میزا درجه نکروز (:)30

درجه نکروز
3

نکروزی ديده نویشود.

3

گروههای کوچکی از هااتوسیت درگیر نکروز مرکزی شدهاند.

5

نکروز سانتريلوبونر کامل در کوتر از  3/4لوبولهای کبد ديده میشود.

1

نکروز سانتريلوبونر کامل در بیشتر از  3/4لوبولهای کبد ودر کوتر از نصف لوبها ديده میشود.

4

نکروز کامل تقريبا بیشتر از نصف لوبولهای کبد را در گیر کرده است.

نتایج
ررسي صحت القای مدل حاد کددی
مطالعات داروشناختی روی بیواریهای کبدی نیازمند دساتیابی
بااه ماادل هااای حیااوانی اسااتانداردی اساات کااه مقلااد شاارايط
پاتوفیزيولوِنيک بیواری باشند ،از اين رو در ايان مطالعاه جهات
اطوینا از صحت القای مدل ،آزمايشی مطابق آنچه در روش کار
ارايه شد طراحی گرديد .نتايج نشا دادند که تیوار حیواناات باا
يک دوز  5میلیلیتر بار کیلاوگرز از  CCl4باعاا افازايش قابال
توجه  ASTو  ALTسرمی نسبت به گاروههاای شام و کنتارل
شده است (شکل  A ،3و  .)Bاين نتايج حاکی از القای آسیب باه
غشای هااتوسیتها و آزادسازی ايان آنازيمهاا باه خاو اسات.
مطالعااات بافاات شناساای کبااد نیااز حاااکی از نکااروز گسااترده
هااتوسیتها و ارتشاح سلولهاای التهاابی حاول رو مرکازی و
فضاهای بین لوبولی در حیوانات گروه مدل بود (شاکل  .)E ،3در
حالی که بافت کبد در دو گروه کنترل و شم کامال طبیعی به نظر
میرسید و هیچ نکروزی ديده نشد (شکل  C ،3و  .) Dباا توجاه
به مطالعات گذشته در القای مدل حاد کبادی ،نتاايج ماا نشاا
دادند اين میزا از  CCl4میتواند مدل مناسبی از بیوااری حااد
کبدی را القا نوايند و به عبارتی يافتههای ما مويد صاحت روناد
مدل سازی انجاز شده بودند .از اين رو با القای بیواری باه روش
آزموده شده در مدل سازی و تیوار حیوانات بیواار باا  EPتااثیر
اين گیاه بر بیواری حاد کبدی بررسی شد.

تاثير تيمار ا  EPر قا و وزن نسدي کدد حيوانات عاد از
تيمار ا CCl4

بیواریهای حاد کبدی با مرو و میار باانيی هواراه هساتند و
افزايش شانس بقا و به تاخیر انداختن مرو در بیوارا مبتال باه
اين آسیبها میتواند احتوال بازسازی کبد با روشهای درماانی
مختلف را افزايش دهد ( ،)2از اين رو بررسی بقا و مارو و میار
حیوانات مورد آزمايش بسیار حايز اهویت است .در اين مطالعه با
تزريق ( 5میلیلیتر ير کیلاوگرز  ،(CCl4تعادادی از ماوشهاای
گروه های ماورد آزماايش باه دلیال نقاص شاديد و ناگهاانی در
عولکرد کبدی مردند .میزا و زما مارو و میار ماوشهاا در
توامی گروهها مورد بررسی قرار گرفت .در حیواناتی که عالوه بار
 EP ،CCl4را در دوزهای 343و  3433میلایگارز بار کیلاوگرز
دريافت کردند مرو و میر به طور وابسته باه دوز کااهش يافات.
بطوری که در گروه تیوار شده با  3433میلیگرز بار کیلاوگرز
EPبیش از  23درصد و در گروه تیوار شده با  343میلیگرز بار
کیلوگرز  EPبیش از  13درصدِ حیوانات زنده ماندناد و ايان در
حالی بود که هیچ يک از حیوانات گروهی که فقط  CCl4دريافت
کردند تا پايا  91ساعت زنده نواند (شکل  .)A ،5نتاايج حااکی
است که تیوار حیوانات مسووز با  EPمیتواند مرو و میر ناشی
از  CCl4را به طور معنیداری کااهش و در نتیجاه درصاد بقاا را
افزايش دهند .افزايش وز کبد و وز نسبی کبد به دلیال تاورز
سیتوتوکسیک سلولها از عاليم بیواریهای کبدی است .در اين
مطالعه وز نسبی کبد با اندازهگیری دقیق وز بد و وز کباد
حیوانات در توامی گروهها محاسبه شد .نتاايج نشاا دادناد کاه
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تیوار حیوانات با دوز بانتر  3433( EPمیلیگارز بار کیلاوگرز)

حیوانات که با دوز پايین تر  343( EPمیلایگارز بار کیلاوگرز)

افزايش وز نسبی القا شده باا  CCl4در کباد را باه طاور قابال

تیوار شده بودند نیز مشاهده شد ولی اين کاهش از نظار آمااری

توجهی تخفیف داده است .کاهش وز نسبی کباد در گروهای از

معنی دار نبود (شکل .)B ،5
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#

400

2000

)AST (U/L

1000

200

500

100

0

0

B

A

CV
CV

)ALT (U/L

1500

300

CV

D

E

C

شکل  :3بررسی صحت القای مدل حاد کبدی با تزريق  5میلیلیتر بر کیلوگرز تتراکلريدکربن ) :B ،A .(CCl4انادازهگیاری  ALTو  ASTسارمی؛ CCl4
باعا افزايش معنیدار سطوح اين آنزيمها در خو شده است # P< 3/33 .میازا معنایداری اخاتالف از گاروه کنتارل و  *P<3/33میازا معنای داری
اختالف از گروه  CCl4را نشا می دهند C .و  :Dفتومیکروگراف از بافت کبد به ترتیب در گروه های کنترل و شام .بافات کباد در ايان گاروههاا کامال
طبیعی است ،طنابهای کبدی کامال منظم هستند؛  :Eفتومیکروگراف از بافت کبد در گروه  ،CCl4نکروز حاد هااتوسیتی و تجوار سالولهاای التهاابی
(پیکا سیاه) و القای بی نظوی در طناب های کبدی مشهود است( .رن آمیازی هواتوکسایلین و اااوزين بازرونواايی × : CV،533سایاهرو مرکازی.
 :CCl4:تتراکلريد کربن؛  :ALTآننین آمینوترانس فراز؛  :ASTآساارتات آمینوترانس فراز).
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شکل :A :5تاثیر  EPبر درصد بقای حیوانات بعد از تیوار با تتراکلريدکربن ((CCl4؛  EPمنجر به افزايش بقای حیوانات در گروههای تحت تیوار شده
است :B .تاثیر  EPبر وز نسبی کبد (وز کبد 333 /گرز وز بد ) در حیوانات تیوار شده با CCl4؛  EPمنجر به کاهش معنی دار وز نسبی کبد در
حیوانات تحت تیوار با دوز  343میلیگرز بر کیلوگرز شده است #P< 3/333 .میزا معنی داری اختالف از گروه کنترل و  *P<3/333میزا معنی داری
اختالف از گروه  CCl4را نشا میدهند .تعداد حیوانات در هر گروه  33سر است ( :Low EP ،Ephedra pachyclada :EPغلظت پايین عصاره EP
معادل  343میلیگرز بر کیلوگرز  :High EP ،غلظت بانی عصاره  EPمعادل  3433میلیگرز بر کیلوگرز  :CCl4 ،تتراکلريد کربن).
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معنیداری کاهش داده است (( )p<3/33شکل .)1نزز باه ذکار

تاثير  EPر فعاليت  ASTو  ALTسرمي عد از تيماار اا
CCl4

است که میانگین سطوح  ASTدر گروههای تیواار شاده باا EP

 ASTو  ALTاز مهمترين شاخصهای پاتولونيک مرو سلولی و

بطور وابسته به دوز کاهش يافات در حاالی کاه در ماورد ALT

آسیب در کبد هستند ( .)53در اين مطالعاه آناالیز بیوشایویايی

حیوانات تیوار شده با دوز  343میلیگرز بر کیلوگرز  EPکاهش

اين آنزيم ها در سرز جور آوری شده از حیوانات انجااز گرفات.

بیشتری در سطوح اين آنزيم نشا دادند ،اگرچه تفااوت باین دو

نتايج نشا دادند که تزريق درو صفاقی  5میلیلیتر بر کیلوگرز

گروه تیوار شده با  EPدر مورد هیچکاداز از دو آنازيم معنایدار

 CCl4باعا افزايش قابل توجهی در فعالیات سارمی آنازيمهاای

نبود .نتايج حاکی از اين اسات کاه  EPمارو سالولی و آسایب

 ASTو  ALTشده است ،ولی تیواار حیواناات دريافات کنناده

کبدی القا شده با  CCl4را باه طاور قابال تاوجهی کااهش داده

هوااین میاازا  CCl4بااا دوز هااای 343و  3433میلاایگاارز باار

است.

کیلوگرز  EPمیازا فعالیات سارمی ايان آنازيمهاا را باه طاور
500
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شکل :1تاثیر  EPبر فعالیت سرمی  ASTو  ALTدر موش های تیوار شده با  #P< 3/333 . CCl4میزا معنی داری اختالف از گروه کنترل و
 *P< 3/333میزا معنی داری اختالف از گروه  CCl4را نشا می دهند .تفاوت بین دو گروه تحت تیوار با  EPمعنی دار نیست .تعداد حیوانات در هر
گروه  1سر است Ephedra pachyclada :EP( .؛  :Low EPغلظت پايین عصاره  EPمعادل  343میلیگرز بر کیلوگرز ؛  :High EPغلظت بانی
عصاره  EPمعادل  3433میلیگرز بر کیلوگرز؛  : CCl4تتراکلريد کربن؛  :ALTآننین آمینوترانس فراز؛  :ASTآساارتات آمینوترانس فراز).
تاثير  EPرتغييرات افتي کدد عد از تيمار ا CCl4

رتیکااولینی حواياات ماایشاادند (شااکل  .)A2 ،4در عااینحااال

دريافت دوز بانی  CCl4قادر است در مدت کوتاهی آسیب حااد

چنانچه تصاوير نشا میدهند دريافت  5میلیگارز بار کیلاوگرز

کبدی را که با نکروز هااتوسلونر و تجور سلولهاای التهاابی در

 CCl4موجب القای نکروز گساترده هااتوسالونر و تجوار قابال

نواحی مرکز لوبولی هوراه است القا نواياد ( .)53جهات بررسای

توجه سلولهای التهابی حول رو مرکازی و فضااهای پاورت را

تاثیرات محافظتی  EPبر مدل حاد کبادی دو گاروه از حیواناات

موجب شده بود (شکل  .)B1 ،4در حیوانات تیوار شاده باا دوز

پس از دريافت  CCl4با دوزهای مختلف  EPتیوار شدند و پاس

 343میلیگرز بر کیلاوگرز EPناحیاه نکاروزه باه میازا قابال

از  91ساعت کباد حیواناات خاارج و ماورد بررسایهاای بافات

توجهی کوچک تر شده و نیز از انبوه سلولهای التهاابی ارتشااح

آمیازی شاده

يافته در اين ناحیه تا حدی کاسته شد (شکل  .)C1 ،4در حالی

به روش های  H&Eو رتیکولین در شاکل  4اراااه شاده اسات.

که در گروه تیوار شده با دوز  3433میلیگرز بار کیلاوگرز EP

نتايج بررسیهای بافت شناسی نشاا دادناد کاه کباد حیواناات

تنها تعاداد انادکی از سالولهاا در اطاراف سایاهرو مرکازی و

کنترل کامال طبیعی بوده ،طنابهای سلولی باه طاور مانظم در

فضاهای پورت دچار نکروز شاده و ارتشااح سالولهاای التهاابی

اطراف سیاهرو مرکزی قرار گرفتاه و هایج نکاروزی باه چشام

بسیار کاهش يافته است (شکل .)D1 ،4اساليدهای رن

نخورد (شاکل  )A1 ،4و هوچناین ايان طناابهاا باا داربساتی

شده باه روش رتیکاولین نیاز ،از هام پاشاید داربسات و نظام

شناسی قرار گرفت .تصاويری از مقاطر بافتی رن
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طنابهای کبدی در گروه  CCl4نسبت به گاروه کنتارل کاامال


که در گروه تیوار شده با  3433میلیگرز بر کیلوگرز  EPنظام

مشهود بود (شکل .)B2 ،4تصاوير نشا میدهناد کاه تیواار باا

طناب ها و داربست رتیکولینی کبد کامال مشهود بوده و به حالت

 343میلیگرز بر کیلوگرز EPتا حدی به بازگشت نظم طنابها

طبیعی شباهت بیشتری داشت (شکل.)D2 ،4

و بازسازی داربست کبد کوک کرده بود (شکل  ،)C2 ،4در حالی

CV

CV

A2

A1

PA
CV
PA

CV

PA

B1

B2
PA

PA

CV
CV

C1

C2

CV

CV

PA
PA

D2

D1

شکل :4تاثیر  EPبرتغییرات بافتی کبد بعد از تیوار با  :A1 .CCl4بافت کبد طبیعی در گروه کنترل :B1 .بافت کبد در گروه  CCl4تیوار نشده با ،EP
نکروز حاد هااتوسیتی (پیکا سیاه) و تجور سلولهای التهابی (پیکا قرمز) در نواحی اطراف سیاهرو مرکزی ( )CVو فضای پورت مشهود است C1 .و
 :D1بافت کبد در گروههايی که بعد از دريافت  CCl4به ترتیب با دوز های 343( EPو 3433میلیگرز بر کیلوگرز) تیوار شدند ،محدوده نکروز و تجور
سلولهای التهابی در اين گروهها به طور چشمگیری کاهش يافته است( .رن آمیزی  ،H&Eبزرو نوايی × :A2 .)333رن آمیزی رتیکولین از بافت
کبد در گروه کنترل به سالمت داربست کبد در در اطراف سینوزوایدها دقت شود (پیکا های سیاه) :B2 .رن آمیزی رتیکولین از بافت کبد در گروه
 CCl4تیوار نشده با  ،EPداربست کبد خصوصا در نواحی اطراف  CVبه شدت تخريب شده است (پیکا سیاه) C1 .و  :D1بافت کبد در گروههايی که
بعد از دريافت  CCl4به ترتیب با دوز های 343( EPو 3433میلیگرز بر کیلوگرز) تیوار شدند EP ،به صورت وابسته به دوز به ترمیم داربست از دست
رفته کبد کوک کرده است( .رن آمیزی رتیکولین بزرگنوايی× Ephedra pachyclada :EP) )533؛  : CCl4تتراکلريد کربن؛  :H&Eهواتوکسیلین و
ااوزين)
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تاثير  EPر تعداد سلولهای التها ي و درصاد نکاروز در

با  CCl4را به طور معنایداری کااهش داده اسات .ايان کااهشِ

حيوانات تيمار شده ا CCl4

تعداد سلولهای التهابی در گروه تیوار شده با  3433میلیگرز بر
کیلوگرز  EPبه مراتب بیشتر بوده است .بنابراين میتاوا گفات

بیواریهای حاد کبدی اغلب با التهاب بافتی هوراه هساتند (،)2
اين پاسخهای التهابی به وسیله سالولهاای کاوپفر ،سالولهاای

 EPالتهاب بافتی القا شده توسط  CCl4را تا حد زيادی سارکوب

سااتارهای ( )Hepatic satellite cellحاضاار در بافاات کبااد و

نووده است .در اين مطالعه میزا نکروز بافتی نیز در اساليدهای

سلولهای التهابی وارد شده به بافت میانجیگری میشاوند (.)55

 H&Eبا استفاده از جدول شاواره  3کوای شاد .نتاايج گوياای

در اين مطالعه تعداد سلولهای کوپفر ،نوتروفیل و لنفوسیت کاه

کاهش معنی دار نکروز مرکز لوبولی در حیوانات تیواار شاده باا
دوز بااانی  3433( EPمیلاایگاارز باار کیلااوگرز) در مقايسااه بااا

از مهمتارين سالولهاای درگیار در التهااب کبادی هساتند در

حیواناتی بود که فقط  CCl4دريافت کارده بودناد (شاکل.)B ،2

اساليدهای  H&Eمورد شوارش قرار گرفت .نتايج آنالیز دادههای
کوی حاصل از اين شوارش در شکل  A ،2ارااه شده است .نتايج

چنین کاهشی در میزا نکروز مرکز لوبولی در حیواتی که با دوز

نشا دادند که  CCl4منجر به افازايش قابال توجاه تعاداد ايان

پايین  EPتیوار شده بودند نیز مشاهده شد ولای از نظار آمااری

سلولها در کبد شده است ،در حالی که کاه تیواار حیواناات باا

معنیدار نبود.

 343میلیگرز بر کیلوگرز  EPتعداد سلولهای التهابی القا شده
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شکل )A :2تاثیر  EPبر میانگین سلولهای التهابی در کبد حیوانات تیوار شده با CCl4؛ تیوار با  EPبه طور وابسته به دوز تعداد سلولهای نوتورفیل،
کوپفر و لنفوسیت موجود در کبد را کاهش داده است )B .تاثیر EPبر درجه نکروز بافتی در حیوانات تیوار شده با CCl4؛ تیوار با دوز بانی  EPموجب
#
کاهش معنی دار نکروز بافتی در مقايسه با گروه  CCl4شده است (امتیاز دهی به نکروز در اساليدهای  H&Eبر اساس جدول شوارهP<3/333 .)3
میزا معنی داری اختالف از گروه کنترل و  *P< 3/333میزا معنی داری اختالف از گروه  CCl4را نشا می دهند .تعداد حیوانات در هر گروه  1سر
است ( Ephedra pachyclada :EP؛  :Low EPغلظت پايین عصاره  EPمعادل( 343میلیگرز بر کیلوگرز) :High EP ،غلظت بانی عصاره EP
معادل ( 3433میلیگرز بر کیلوگرز)؛  : CCl4تتراکلريد کربن؛  :H&Eهواتوکسیلین و ااوزين).

بحث
با توجه باه ناشاناخته باود اثارات روشهاای جدياد درماانی،
مدلسازی بیوااریهاای گونااگو در حیواناات پایش از شارو
آزمايشات بالینی بسایار حاااز اهویات اسات .از ايان رو در ايان
مطالعه سعی شد ابتدا مدل تايید شدهای از بیواری حااد کبادی
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در موش القا شود .بارای ايان منظاور از هااتوتوکساینی باه نااز
 CCl4استفاده شد .با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد
که تزريق  5میلایلیتار بار کیلاوگرز از  CCl4منجار باه نکاروز
گسترده و تجور سلولهای التهابی حول رو مرکزی و هوچنین
افزايش فعالیت سرمی  ASTو  ALTدر حیواناات خواهاد شاد.
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نتايج اين مدل سازی با يافتاههاای مطالعاات پیشاین مطابقات

است که اهویات جساتجوی آنتای اکسایدانتهاای طبیعای در

داشته ( 54 ،51 ،39و )52و صحت القای مدل مورد نظر را تايید

سالهای اخیر افزايش قابل توجهی يافته اسات ( .)13اماروزه باا

نوود .تحقیقات نشا دادهاند که  CCl4بعاد از جاذب و ورود باه

وجود پیشرفتهای زياد داروهاای مادر  ،دارويای کاه قاادر باه

خو وارد کبد شده و در میکروزوزهای کبدی توسط سایتوکروز

تحريک کبد آسیب ديده و بازسازی آ باشاد وجاود نادارد ( 9و

 P450به راديکالهاای آزاد تاریکلرومتیال و پراکسایکلرومتیال

 .)13هوین موضو سبب شده است تا برخی از دانشوندا علوز

متابولیزه میشود ( .)51اين راديکالها با حوله به غشای سالولی

داروشناسی پتانسیل فعالیت هااتوپروتکتیو را در گیاها و بر پايه

سبب پراکسیداسیو لیایدی آ شد و سااس منجار باه هضام

طب سنتی جستجو کنند ( 0و  ،)9چرا که بسایاری از ترکیباات

غشای سالولی و القاای نکاروز در سالولهاای پارانشایوی کباد

یفنلها دارای خواص آنتی اکسیدانتی هساتند
گیاهی از جوله پل 

میشود ( .)57فعالیت آنزيواتیک سرمی با آسیبهای پارانشیوی

پلیفنلی خصوصا فالونوایدها دارای اثر حفااظتی
( .)15ترکیبات 

کبد در ارتبا است .اين آسایبهاا موجاب آزادساازی  ASTو

آسیبهای ناشای از ساووز کبادی و راديکاالهاای آزاد

در برابر

 ALTاز مواضر شا در میتوکندری و سیتوزولِ هااتوسیتهاا و

هستند ( 11و .)14

راه يافتن ايان آنازيم هاا از -GTPغشاايی و گسایختگیهاای
سلولی به خو شده و فعالیت سرمی آ ها را افازايش مایدهناد
( .)50از طرف ديگر هااتوسیت هايی که تحت تاثیر نکاروز قارار
گرفتهاند شرو واکنشهای التهابی را در کبد تحريک مایکنناد.
مشخصه التهاب در کبد تهاجم سالولهاای التهاابی اسات ،ايان
سلولها با ترش سايتوکینهاای التهاابی مثال  IL-6و TNFα

باعا پیشروی بیواری و آسیب بیشتر کبد میشوند (.)59

 Parsaeimehrو هوکارانش ( )32نشا دادناد کاه  EPواجاد
خاصیت آنتیاکسیدانتی است آ ها هوچنین ثابت کردند که اين
گیاه حاوی مقادير قابل توجهی ترکیبات فنلی است بناابراين باه
نظر می رسد  EPبه دلیل دارا بود ترکیباات فنلای و خاصایت
آنتیاکسیدانتی ناشی از حضور اين ترکیبات ،منجر به غیار فعاال
ساختن راديکالهاای آزاد تولیاد شاده توساط  CCl4شاده و از
آسیب به غشای سلولها و القای نکروز در آ ها جلوگیری نووده

در اين مطالعه جهت بررسی تاثیرات  EPبر آسیب حااد کبادی،

است .با کاهش آسیبهای پارانشایوی کباد توساط  EPفعالیات

القای بیواری به روش آزموده شده قبل درسه گروه از ماوش هاا

سرمی آنزيمهای کبدی نیز به طبر آ کاهش يافتاه اسات .ايان

صورت گرفت و دو گروه از موشها روزانه با دوزهای مختلف EP

نتاااايج باااا يافتاااههاااای سااااير محققاااا در ماااورد تااااثیرات

تیوار شدند .نتايج اين آزمايش نشا داد که تیوار با  EPقادر باه

آنتیاکسیدانتها در محافظت کبدی مطابقت دارد (17 ،11 ،12

افازايش قابال توجاه شاانس بقاا و کااهش وز نسابی کباد در

و  .)10هوچنین افزايش وز کباد و وز نسابی کباد در گاروه

حیوانات دارای آسیب حاد کبدی است .هوچناین  EPمایتواناد

تیوار شده با  CCl4میتواند ناشی از تجور لیایاد و باروز تاورز

فعالیت سرمی آنزيمهای  ASTو  ALTرا کاهش دهد کاه خاود

سیتوتوکسیک در سلولهای کبادی در اثار نشات رو باه خاارج

به معنای کاهش مارو سالولی و آسایب در بافات کباد اسات.

پتاسیم و ورود هوزما سديم و آب به درو سلول باشد کاه باه

مطالعات بافتشناسی کبد حیوانات مورد آزمايش نیاز نشاا داد

عنوا يکی از مهمترين اثرات پراکسیداسایو لیایادی در نظار

که تیوار با  ،EPنکروز هااتوسیتی و تجور سالول هاای التهاابی

گرفته می شود و تیوار حیوانات با دوز بانی  EPبا جلاوگیری از

القا شده توسط  CCl4را کاهش داده و به بازسازی داربست کباد

پراکسیداسیو لیایدی تا حد زيادی افزايش وز نسبی کباد در

کوک میکند .با توجه به نتايج به دست آمده میتوا گفات EP

اثر  CCl4را جبرا نووده است ( 19و  .)43از آنجا کاه حیواناات

کبد را در برابار آسایب حااد القاا شاده توساط  CCl4حفاظات

در يک فاصله زمانی  5ساعته بعد از دريافت  CCl4باا  EPتیواار

میکند.

شدند تعدادی از هااتوسیتها خصوصا در نواحی مرکز لوبولی که

از آنجا که استرس اکسیداتیو و التهاب القا شده توسط آ عامال
آسیب زننده به بافت کبدیاند و در ايجاد بسیاری از بیواریهای
حاد کبدی نقش مهوی دارند ،از اين رو آنتی اکسیدانتها قادرند
با کاهش پراکسیداسیو لیایادی و نکاروز هااتوسایتی تاا حاد
زيادی کبد را در مقابل آسیبها محافظت کنناد .باه هام دلیال
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بیشترين میزا سیتوکروز  P450را دارا هستند ( )43دچار نکاروز
شده و پاسخهای التهابی را در کبد تحريک نوودهاند .هوا طاور
که گفته شد پاسخهای التهابی و ارتشاح سلولهاای التهاابی باه
بافت کبد ،خود مرحله بسیار آسیب زننده در پروسه بیواری زايی
کبد است و می تواند به اختالل شاديد در عولکارد کباد منجار
گردد ( 59و  .)45در اين مطالعه نشا داده شد که در گروههاای
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Abstract
Aim: Evaluation of protective effects of Ephedra pachyclada on carbon tetrachloride- induced acute
liver injury.
Material and method: In this study, initially we designed an experiment to achieve a standard animal
model, in which 30 mice were divided into three control, sham and model groups. In the model group
the animal received 2ml/kg carbon tetrachloride 50 %( 1:1 in sterile olive oil) intraperitoneally. 72
hours later, blood and liver samples were collected and analyzed using biochemical as well as
histological studies. After ensuring the effectiveness of the model induction, in the second trial, 40
mice were divided into 4 groups including control and three experimental groups. Induction of acute
liver injury was performed same as previous on experimental groups, which two of them were treated
with Ephedra pachyclada extract (140, 1400 mg / kg) daily. Blood and liver samples were collected
96 h after carbon tetrachloride injection then serum activity of Alanine amino transferase (ALT),
Aspartate amino transferase (AST) and necrosis as well as inflammation in the liver were studied.
Result: Treatment with Ephedra pachyclada extract significantly decreased the activity of ALT and
AST in the serum as well as the necrosis and inflammation in liver tissue. In addition the survival rate
was increased in the animal receiving carbon tetrachloride.
Conclusion: Results of this research suggest that Ephedra pachyclada protects the liver against acute
liver injury induced by carbon tetrachloride through inhibition of oxidative stress and suppressing the
inflammation.
Key word: Ephedra pachyclada, Acute liver injury, Carbon tetrachloride
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