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چکیده
Anthemis gayana Bioss.هاي آنزیمکاهشباعثودهدمیتغییرراکبديهاي آنزیمفعالیتکهباشدمیکاسنیتیرهازگیاهی

افزایشبهمنجرباالمقادیردرکهاستدردضدوتبضددارويیک)ن(استامینوفپاراستامولشود.میاکسیداتیواسترسوکبدي
گیاهمتانولیعصارهحفاظتیاثربررسیتحقیق،اینانجامازهدفشود.میحیواناتوانساندرکبديآمینازهايترانسفعالیت

Anthemis gayana Bioss.رويبرتجربیمطالعهاینبود.پاراستامولباتیمارتحتهاي رتدراکسیداتیواسترسوکبدعملکردبر
گروهسالین،نرمال(کنترل)اولگروهحیواناتگردید.انجامشدند،تقسیمتایی5گروه8بهکهنربزرگآزمایشگاهیموشسر40
،mg/kg100،200دوزباترتیببهAnthemis gayanaمتانولیعصارهپنجموچهارمسوم،گروه،mg/kg300دوزباپاراستامولدوم

دوزباپاراستامولوmg/kg100،200،300دوزباترتیببهAnthemis gayanaعصارههشتموهفتمششم،گروهو300
mg/kg300آمینازترانسآسپارتاتفعالیتگیرياندازهسپس.دندکردریافتروز30مدتبهصفاقیدرونصورتبههمبا)AST،(
نتایج.شدانجامتزریقآخرینازبعدساعتMDA(48(آلدئیدديمالونو)ALP(فسفاتازآلکالن)،ALT(آمینازترانسآالنین

.داشتکنترلگروهبهنسبتپاراستامولباشدهتیمارگروهدرسرمALPوAST،ALTفعالیتمیزاندارمعنیافزایشازحکایت
گروهدرسرمMDAوALTدارمعنیکاهشباتأثیراینوبودهکبدفعالیتبرمحافظتیتأثیردارايAnthemis gayanaهمچنین
Anthemisمتانولیعصارهکنندهدریافت gayana05/0(رسیداثباتبه<P(.متانولیعصارهکهدادنشانمطالعهنتایج

Anthemis gayanaدارد.اکسیداتیواسترسوکبديهاي آنزیمازبرخیفعالیتبرحفاظتیاثر

Anthemis gayana:يکلیدهاي واژه Bioss.،استامینوفنمتانولی،عصارهکبدي،هاي آنزیم.

مقدمه
وهامسمومیتدرمانبراي داروییگیاهچندیناکنونهم
است.گرفتهقراراستفادهموردسنتیطبدرکبديهاي بیماري

فالونوئیدهاوفنلیپلیهايترکیبحاويعمدتاًگیاهاناین

باشندمیهااکسیدانآنتیمهمترینعنوانبهکههستند
)Heidareian et al., منبعیعنوانبهتوانمیراگیاهان).2013

رامفیدبالقوهمواداینکهدانستمفیدبالقوهشیمیاییمواداز
براينظیربیالگويعنوانبهبلکهداروعنوانبهتنهانهتوانمی
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دانست.شیمیاییموادجایگزینطبیعیهاي آنالوگساخت
واکسیدانیآنتیخاصیتباهايترکیبدارايدارویی،گیاهان

،هاترکیباینازبزرگیگروهکهباشندمیرادیکالیآنتییا
کهفنلیپلیهاي ساختمانباهستندگیاهانثانویههاي متابولیت

وشوندمیتولیداکسیژنفعالهاي گونهباگیاهانمواجهدر
شوندمیساختهآنهاهاي قسمتتماموگیاهانتمامدرتقریباً

)Kamkar et al., درمانوحفاظتدرداروییگیاهان.)2013
کبدعملکرددراختاللدارند.مهمینقشکبديهاي بیماري

& Saleem(استجهانیسطحدرمهمبهداشتیفاجعهیک

Naseer, طوربهAnthemisجنسهاي گونه.)2014
صنایعوبهداشتی- آرایشیموادداروسازي،درايگسترده
موادعنوانبهجنساینهاي گلشوند.میاستفادهغذایی

شاملآناصلیاجزايکههستندشفابخشوکنندهضدعفونی
Anthemisهستند.هااسانسوطبیعیفالونوئیدهاي gayana

غربدرگیاهایناست.کاسنیخانوادهازسالهیکبومیگیاه
گیاهاینمتانولیهاي عصارهکند.میرشدایرانازاصفهان
Amjad(باشدمییاییباکترضدوقارچیضدفعالیتداراي et

al., شاخهیدروالکلیومتانولیاتانولی،عصارهسههر.)2013
عصارهولیدارند،اکسیدانیآنتیخواصاین گیاهگلوبرگو

کاربردتواندمیقوياکسیدانیآنتیخاصیتباآنهیدروالکلی
Ranjbar(باشدداشتههابیماريدرخوبییدرمان et al.,

Anthemisبرگوگلاز.)2015 gayana Bioss.درماندر
-Baharvand(شودمیاستفادهشدهمسدودهاي شریان

Ahmadi et al., فعالواصلیمتابولیتاستامینوفن.)2016
معمولدوزهايدرآنیتسمباشد.میفناستینواستانیلید
حرارتتنظیممرکزبرمستقیماثربااست.اندكتجویزي
حرارتدادندستازافزایشوهیپوتاالموسدرموجود

شودمیتبکاهشموجبتعریقوعروقانبساطدلیل به
)Remirez et al., باعثاستامینوفن،زیادمصرف.)1995

NAPQI)N-acetyl-p-benzoquinoneيزیادمقدارتشکیل

imine(دروکبديسلولگلوتاتیونتخلیهبهمنجرکهگرددمی
سلولیهاي پروتئینبه)NAPQI(کوواالنتاتصالنتیجه

درمانیمداخلهباشد.مییتسمشروعمرحلهکهشودمی
هاي آنزیممهارتوان باعثها)حاللوطبیعی(محصوالت

مقابلدرحفاظتمؤثرطوربهنتیجهدروp-450سیتوکروم
شودمیاستامینوفنیتسم)Jaeschke et al., هدف.)2011

عصارهاکسیدانیآنتیوحفاظتیاثربررسیتحقیقاین اصلی
کبديمسمومیتمدلبرAnthemis gayanaگیاهمتانولی

باشد.میاستامینوفنازناشی

هاروشومواد
آزمایشگاهیحیوانات

نربزرگآزمایشگاهیموشسر40ازبررسیایندر
موردگرم200- 300وزنیمحدودباWistarنژادازبالغ

کنترلدماییشرایطدرحیواناتتمامگرفت.قراراستفاده
تاریکیروشنایی/دوره وگرادسانتیدرجه21±2شده
واحدآزاددانشگاهتحقیقاتمرکزخانهحیواندرساعته12

درآزادانهغذاوآبدرضمنشدند.نگهداريفالورجان
طوربهمطالعهموردحیواناتگرفت.قرارآنهااختیار

پاراستامولازگرفتند.قرارتاییپنجگروههشتدرتصادفی
یتسمبرايبدنوزنکیلوگرمازايبهگرممیلی300میزانبه

حاللعنوانبهفیزیولوژیکسرمازوگردیداستفادهکبدي
میزانایشافزشدنیسممالكشد.استفادهپاراستامول

El-Banna(استکبديهاي آنزیم et al., 2013(.

گیاهآوريجمع
Anthemis gayanaگیاه L.خانوادهازCompositae،

اواسطدراصفهاناستانتوابعازنطنزاطرافمناطقاز
هرباریومدرسپس.گردیدآوريجمع1394ماهاردیبهشت

شمارهبااصفهاناستانمراتعوهاجنگلشناسیگیاه
شد.تأییدوشناسایی12932

هیدروالکلیعصارهتهیهروش
وخیس کردن روشازگیريعصارهبرايمطالعهایندر

متانولیعصارهتهیهازپس.شداستفاده%80متانوللحال
in(آزمایشگاهیمحیطدر،Anthemis gayanaگیاه vitro(

و50،100هاي محلولسپسشد.تهیهمتفاوتدوزهاي
عصارهتزریقوشدساختهعصارهازگرم بر مول میلی150
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لیترمیلی5/0میزانبهمتوالیصورتبهروز،30مدتبه
تحتهارتقلباز،هاآزمونانجامازپسشد.انجام

باوژیسانتریفازپسآمد.بعملگیريخونعمیقبیهوشی
rpm3000زمانتاوشدهجداآنهاسرمدقیقه15مدتبه
درMDAوALT،AST،ALPپارامترهايگیرياندازه
El-Banna(شدندنگهداري- 20دماي et al., 2013(.

بنديگروهنحوه
نربزرگآزمایشگاهیموش40تحقیقایندر

شدند:تقسیمتایی5دسته8بهتصادفیصورتبه
کهسالمبزرگآزمایشگاهیهايموش(کنترل):1گروه

دریافتفیزیولوژیکسرمتزریقی،پاراستامولحجممعادل
ازحاصلشوكکردن یکسانمنظوربهعملاین.دندکر

کنندهدریافت):مثبت(کنترل2گروهشد؛ انجامتزریق
کنندهیافتدر:3گروه؛mg/kg300غلظتباپاراستامول

؛ mg/kg100غلظتباAnthemis gayanaمتانولیعصاره
Anthemis gayanaمتانولیعصارهکنندهدریافت:4گروه

عصارهکنندهدریافت:5گروه؛ mg/kg200غلظتبا
؛ mg/kg300غلظتباAnthemis gayanaمتانولی

متانولیعصارهوپاراستامولکنندهدریافت:6گروه
Anthemis gayanaغلظتباmg/kg100 ؛

متانولیعصارهوپاراستامولکنندهدریافت:7گروه
Anthemis gayanaغلظتباmg/kg200 ؛

متانولیعصارهوپاراستامولکننده دریافت:8گروه
Anthemis gayanaغلظتباmg/kg300.

بیوشیمیاییهاي آزمایشوگیريخون
اینبهشد.انجامخونگیريتزریق،آخرینازپسروز2

ازمخلوطیتوسطبزرگآزمایشگاهیهاي موشکهصورت
سرنگبازایلیزیندردضدمادهوکتامینکننده بیهوشماده

خونسپسشدند.بیهوشصفاقی،درونصورتبهانسولینی
انجامسرمجداسازيوشدگرفتهآنهاقلبازml10میزانبه

اتوآناالیزدستگاهدرونهامعرفافزودنازپسوشد
)Roche902،Hitach Automatic Analyzer(منظوربه

دادهقرارALTوALP،ASTفعالیتمیزانگیرياندازه
گیرياندازهبراي)TBA(اسیدتیوباربیتوریکروشازشد.

درآلدئیدديمالونتعیینبرايشد.استفادهآلدئیدديمالون
باراسرملیترمیلی5/0،فولیکولی)مایع(سرم،هانمونه

مدتبهومخلوط% 10اسیداستیککلروتريلیترمیلی1
سانتریفیوژازبعدکرده،سانتریفیوژ3000دوربادقیقه10
بهوریختهدارپیچدرلولهدرراروییمایعازلیترمیلی5/0

دقیقه10مدتبهواضافهTBA67/0%لیترمیلی5/0آن
جذبشدنسردازبعددادیم،قرارجوشآبحمامدر

& Rostami(شدخواندهnm532موجطولدرهانمونه

Jorfi, 2010(.

هادادهآماريتحلیل وتجزیه
Meanصورتبهنتایج ±SDآماريوتحلیلتجزیهمورد

توسطهمهگیرياندازهازحاصلهاي دادهگرفت.قرار
One(طرفهیکواریانسآزمون way ANOVA(آزمونو
LSDافزارنرمتوسطSPSSگرفتند.قرارآنالیزمورد

نتایج
ترانسآسپارتاتآمیناز،ترانسآالنینهاي آنزیمفعالیت

پاراستامولmg/kg300دوزدرکبدفسفاتازآلکالنوآمیناز
که(داشتيدارمعنیافزایشکنترلگروهبامقایسهدر

گیرياندازهاتوآناالیزردستگاهتوسطآنزیمفعالیتبراساس
باشد.میکبدبرپاراستامولیتسمدهندهنشانو)استشده

mg/kg200ویژهدوزدرآمینازترانسآالنینفعالیت
درپاراستامولهمراهبهAnthemis gayanaمتانولیعصاره
عصارهآلدئیدديمالونمیزانومثبتکنترلبامقایسه
بامقایسهدرmg/kg200ویژهدوزدراین گیاهمتانولی

هشتمیانازافت.یکاهشيدارمعنیطوربهمثبتکنترل
متانولیعصارهmg/kg200ویژهدوزآزمایشموردگروه

Anthemis gayanaفعالیتدريدارمعنیکاهشموجب
گروهبامقایسهدرآلدئیدديمالونوآمینازترانسآالنین

دارمعنیتغییراتموجباماشد مثبت)(کنترلپاراستامول
کبدفسفاتازآلکالنوآمینازترانسآسپارتاتفعالیتدر
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پاراستامولکننده دریافتگروهدر،1جدولبهتوجهبا.نشد
میزانوALTکبديآنزیمفعالیتگیاهعصارهباهمراه

MDAداشتهدارمعنیکاهشمثبتکنترلگروهبهنسبت
متانولیعصارهتأثیربیشترین).P>05/0(است

Anthemis gayanaویژهغلظتدرmg/kg200بر
فعالیت1جدولدراست.MDAوALTفاکتورهاي

هاي گروهدراکسیداتیواسترسهمراهبهکبديهاي آنزیم
است.شدهآوردهمختلف

ANOVAروشبهاستاندارد)انحراف±(میانگینMDAمیزانوALT،AST،ALPفعالیتمقادیر-1جدول

)05/0<P(مختلفهايگروهدر
)ALT)U/L(AST)U/L(ALP)U/L(MDA)µm/lهاگروه

35/2±25/27846/1±46/79* 25/198±34/26* 40/29±60/2* کنترل
77/3±14/1* 25/508±88/66* 214±15/61* 50/45±50/0*(کنترل مثبت)سم پاراستامول 

Anthemis gayanaمتانولی گیاهعصاره

mg/kg10015/2±40/3665/48±75/16615/165±00/35838/1±14/2دوزبا

Anthemis gayanaمتانولی گیاهعصاره

mg/kg20055/3±40/3035/42±00/16218/5±75/277 *30/0±69/1دوزبا

Anthemisمتانولی گیاهعصاره gayana

mg/kg30022/5±60/3668/35±50/18326/139±50/44811/1±06/3دوزبا

Anthemis gayanaمتانولی گیاهعصاره

04/3±75/25329/0±25/17889/58±20/3517/54±62/5سم پاراستامول+mg/kg100با دوز

Anthemis gayanaمتانولی گیاهعصاره

73/2±25/22372/0±00/15589/66±80/2583/23±59/1* پاراستامولسم +mg/kg200با دوز

Anthemis gayanaمتانولی گیاهعصاره

43/3±50/20915/1±00/16588/66±60/2648/31±50/2سم پاراستامول+mg/kg300با دوز

LSDتعقیبیآزمونتوسطپارامترهردرراهاگروهسایربهنسبتمثبتکنترلگروهدرآلدئیدديمالونوکبديهاي آنزیمفعالیتمیزاناختالفبودندارمعنی*: 

.)P>05/0(دهدمینشان

بحث
ازتوانمیراشدهذکرفاکتورهايغلظتبرعصارهاثر

نشانمطالعاتنتایجداد.قراربررسیموردجهتچند
عصارهدرموجودهاي فنلپلیوفالونوئیدهاکهدهدمی

Anthemis gayanaمالونوکبديهاي آنزیمکاهشموجب
ازغنیAnthemis gayanaگلشوند.میآلدئیددي

لوتئولینوئرسیتینکوژنین،اپیمانند ئیديفالونوهايترکیب
روز30مدتبهmg/kg500غلظتبااستامینوفناست.

گردیدمشاهدهوشددادهسوريموشبهخوراکیصورتبه

افزایشيدارمعنیطوربهASTوALTفعالیتمیزانکه
مصرفیدوزوتیمارزمانبهفاکتورهااینتغییرکهیابدمی

Khorsandi(استوابسته et al., بابونهگیاه.)2010
است،دادهنشانبارزياکسیدانیآنتیخواصاینکهبرعالوه

بابونه،گیاهپنجبیندرنیزراضدالتهابیاثراتبیشترین
دارايگیاهاین.دداررزماريوگاوزبانگلختمی،توت،

باشد.میفالونوئیدهاوترپنوئیدهاازجملهفعالیهايترکیب
اثراتباگیاهاندرموجودترپنوئیدهايارتباطالبته 

خاصیتدلیلبهبابونه.استرسیدهاثباتبهقويضدالتهابی
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داردآهنیونکردناحیادرباالییقدرتاکسیدانی،آنتی
)Sadighara et al., استامینوفن،دیگريمطالعهدر).2013
بههفتهدرروزدوهفته،8مدتبهmg/kg300غلظتبا

وALTفعالیتمیزانکهگردیدمشاهدهوشددادههاموش
ASTاینافزایشکهیافت افزایشيدارمعنیطوربه

بودهاستامینوفنبااليبسیاردوزمصرفدلیلبهفاکتورها
Ziaee(است et al., وTabarakکهبررسیدر.)2011

ازناشیکبديمسمومیترويبر)2013(همکاران
باپاراستامول،دادندانجامهاموشرويبرپاراستامول

وشددادهگاواژصورتبههاموشبهmg/kg300غلظت
طوربهALPوALT،ASTفعالیتمیزانکهگردیدمشاهده

دوزافزایشدلیلبهتغییراتاینکهیافت افزایشيدارمعنی
Malik(استپاراستامولحدازبیش et al., در.)2013

اتانولیعصارهالتهابیضدودرديضداثراتتحقیقی
قراربررسیموردهارتدرAnthemis gayanaهاي گل

این گیاههاي گلاتانولیهاي عصارهکهشدگزارشوگرفت
مربوطرسدمینظربهکهدارندضدالتهابیودرديضداثرات

باشد ترپنیهايترکیبدیگروفالونوئیدهاحضوربه
)Hosseini et al., هاي عصارهدیگر،ايمطالعهدر.)2013

بابونهگیاهگلوبرگوشاخهیدروالکلیواتانولیمتانولی،
نشاننتایجگرفت.قراربرسیموردمتفاوتهايغلظتدر
خواصبابونهگیاهگلوبرگوشاخعصارهسههرکهداد

بابابونهگیاههیدروالکلیعصارهکهداشتند،اکسیدانیآنتی
خوبیدرمانیکاربردتواندمیقوياکسیدانیآنتیخاصیت

Ranjbar(باشدداشتههابیماريدر et al., نتایج.)2015
فعالیتمیزانکهآنستنشانگرپژوهشایندرآمدهدستب

سمکننده دریافتگروهدرALPوALT،ASTهايآنزیم
افزایشکنترلگروهبهنسبتيدارمعنیطوربهپاراستامول

غلظتدرMDAروشبهلیپیديپراکسیداسیوناست.یافته
طوربهعصارهکننده دریافتگروهدرmg/kg200خاص
استنادبایابد.میکاهشدارونماگروهبهنسبتيدارمعنی

ازیکیکهگرفتنتیجهتوانمیبیوشیمیایینتایجبه
،Anthemis gayanaعصارهحفاظتیاثرسازوکارهاي 

کاهشاست.اکسیداتیواسترسوکبديهاي آنزیمکاهش

ALTوMDAدوزباگروهدرmg/kg200توانمیرا
گیاهعصارهدرکبدکننده حفاظتهايترکیبداشتندلیلبه

تخلیهموجبکبدي،هاي آنزیمفعالیتافزایشدانست.
کبدهپاتوسیتهاي سلولءغشاتخریبوکبددرگلوتاتیون

ASTوALT،ALPهايآنزیمخروجطریقاینازوشده 

افزایشآننتیجهکهگردیدهخونداخلبهآنهاورودو
Shahraki(استذکرشدههاي آنزیمسطح et al., در.)2006

اثراترويبر،)2015(همکارانوAmjadکهايمطالعه
هاي گلباکتریاییضدوسلولییتسمAnthemis gayana

خانوادهبهمتعلقاین گیاهکهکردندمشاهدهدادندانجام
وفالونوئیدهاها،الکتونترپنسزکوئیکهاستآستراسه

هستند.جنسایناصلیثانویههاي متابولیتهااستیلنپلی
رويبر،)2015(همکارانوAsadiکهايمطالعهدر
هاي برگوگلهامتانولیعصارهباکتریاییضدفعالیت

Anthemis gayanaوگلهاکهنددادنشان،دادندانجام
تأثیراماکندمیمهارراهاباکتريرشداین گیاههاي برگ
احتماالًباکتریاییضدهاي فعالیتاین،استمختلفآنها

کهاستعصارهایندرفنلیهايترکیبحضورازناشی
هاي بیماريتوانمیگیاهاینمؤثرترکیباستخراجبا

کرد.درمانراعفونی
فشارهايایجادباپاراستامولاینکهبهتوجهبا

شده، بنابراینکبدبافتدراختاللایجادبهقادراکسیداتیو
مالونوکبديفاکتورهايفعالیتمیزانافزایشباعث

Remirez(شدآلدئیددي et al., Ziaee؛1995 et al.,

Anthemisمتانولیعصاره،تحقیقاین نتیجهطبق.)2011

gayanaخاصیتوکبدازمحافظتدرمؤثريصورتبه
وبیوشیمیاییهاي تحقیقهرچند.نقش دارداکسیدانیآنتی

مورد آنازاستفادهبراي بایدرابیشتريفارماکولوژي
.قراردادتوجه

سپاسگزاري
صدیقهتحقیقاتیآزمایشگاهمحترمپرسنلازوسیلهبدین

ایناجرايدرراهمکارينهایتکهاصفهان(ع)طاهره
.را داریمقدردانیوتشکرکمالداشتند،پژوهش
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Protective effects of methanolic extract of Anthemis gayana Boiss. on liver function
factors and oxidative stress in Wistar rats treated with paracetamol
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Abstract
The genus Anthemis is the largest genera of the Asteraceae family. Anthemis gayana Boiss.

alters the activity of liver enzymes and reduces liver enzymes and oxidative stress. Paracetamol
(acetaminophen) is widely used as an antipyretic and analgesic drug, which at high levels leads
to an increase in liver transaminase activity in humans and animals. The present study was
aimed to determine the protective effect of Anthemis gayana methanolic extract on liver
function and oxidative stress in Wistar rats treated with paracetamol. In this experiment, 40
male wistar rats were divided into eight groups of five. Animals in the first group (control)
received normal saline. The second group (placebo) received paracetamol (300mg/kg). The
third, fourth, and fifth group received Anthemis gayana methanolic extract (100, 200,
300mg/kg) and the sixth, seventh and eighth group received Anthemis gayana methanolic
extract (100, 200, 300mg/kg) and paracetamol (300mg/kg) intraperitoneally for 30 days. AST,
ALT, ALP, MDA were measured 48 hours after the last injection. The results showed a
significant increase AST, ALT, ALP activity in serum in the group treated with paracetamol as
compared with control group (P<0.05). The methanolic extract of Anthemis gayana showed
protective effect on liver and this effect was proved by a significant decrease of ALT and MDA
in serum in the group received the methanolic extract of Anthemis gayana (P<0.05). Our results
clearly showed the protective effect of Anthemis gayana methanolic extract on liver enzymes
and oxidative stress.

Keywords: Anthemis gayana Boiss., liver enzymes, methanolic extract, acetaminophen.


