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چکیده
بادرنجبویه ( )Melissa officinalisگیاهي است معطر که داراي خواص درماني فراوان از جمله آرامبخش ،آنتياکسیدان و ضدباکتري
ميباشد .این تحقیق با هدف بررسي اثر عصاره هیدروالکلي بادرنجبویه بر میزان تغییرات فعالیت آنزیمهاي کبدي  ALT ،ASTو ALP
و بافت کبد در موش کوچک آزمایشگاهي نر نژاد  Balb/Cانجام گرفت .در این مطالعه تجربي  40سر موش کوچک آزمایشگاهي از
نژاد  Balb/Cبه صورت کامال تصادفي در پنج گروه شامل سه گروه تیمار و گروههاي کنترل و دارونما تقسیم و در شرایطي یکسان
نگهداري شدند .عصاره بادرنجبویه در سه دوز  000 ،00و  000میليگرم بر کیلوگرم تهیه و به روش درون صفاقي به مدت  00روز به
صورت یک روز در میان تزریق شد .از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه دارونما استفاده گردید .بعد از آخرین تزریق خونگیري
انجام و بافت کبد جدا گردید .میزان تغییرات آنزیمهاي  ALT ،ASTو  ALPتوسط آزمون  ANOVAبا نرم افزار  SPSSدر سطح
 P ≥0/00آنالیز گردید و در عین حال بافت کبد جهت بررسي تغییرات بافتي این اندام مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاکي از کاهش
معنيدار  ALTو  ALPدر دوز  000 mg/kgاست ( .)P <0/00تعداد هپاتوسیتها و هیستولوژي بافت کبد تغییرات معنيداري را
نشان نميدهد .به طور کلي ميتوان گفت عصاره هیدروالکلي بادرنجبویه با کاهش فعالیت آنزیمهاي  ALTو  ALPو عدم تغییردر
بافت کبد توانسته نقش حفاظتي خود را به اثبات برساند .از این رو در صورت استفاده صحیح ميتواند نقش مهمي در پیشگیري و درمان
بیماريها در طب سنتي و طب رایج داشته باشد.
کلمات کلیدی :بادرنجبویه ،آنزیم هاي کبدي ،بافت کبد

مقدمه
مطالعه ترکیبات با منشاء گیاهي شاخهاي بسیار جالب در

حال صدمه دیدن است [ .]01به همین علت اولین قدم

علوم پزشکي ميباشد بسیاري از این ترکیبات داراي

براي تشخیص آسیب کبدي انجام آزمایشات به منظور

اثرات پیشگیري کنننده بوده و ميتوانند در برخي جوامع

اندازهگیري سطح آنزیمهاي کبدي است [ .]00بادرنجبویه

با احتمال زیاد در مهار بیماريهاي خاص مورد استفاده

گیاهي است معطر ،علفي و چندساله با نام علمي

قرار گیرند .بافت کبد مستعد دامنهي وسیعي از آثار وخیم

 Melissa officinalisکه متعلق به ردهي دو لپه ايها

ایجاد شده توسط مصرف زیاد الکل ،داروها و عفونت-

 ،Magnoliopsidaراستهي لبگليها Lamiales

هایي همچون هپاتیتهاي ویروسي ،سرطان و سایر

خانوادهي نعناعیان  Lamiaceaeو جنس Melissa

بیماريها ميباشد [ .]00در طول مراحل اولیه آسیبهاي

است .بوي لیمو از مشخصات این گیاه است و به همین

کبدي پیش از آنکه سیستم ایمني فرد شروع به پاسخدهي

دلیل به آن  Lemon balmهم گفته ميشود [ .]00از

کند بیمار هیچ دردي را حس نميکند به همین علت به

رایجترین خواص درماني بادرنجبویه ميتوان به خواص

این بیماري یک بیماري خاموش گفته ميشود و ممکن

آرامبخشي ،آنتياکسیداني ،ضداسپاسمي ،ضدنفخ ،ضد

است فرد هیچ عالئم فیزیکي نداشته باشد اما بافت کبد در

باکتري ،ضدویروسي و ضدالتهابي آن اشاره نمود [.]03
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ترکیباتي که در گیاه بادرنجبویه شناسایي شدهاند شامل

بدون هیچ تزریقي باقي ماند .یک روز پس از آخرین

تعدادي از آلدئیدهاي مونوترپنوئید ،فالونوئیدها و

تزریق خونگیري به صورت گیوتیني انجام گرفت و خون

ترکیبات پليفنولي به خصوص رزمارینیک اسید و

نمونهها در لولههاي آزمایش هپارینه شده ریخته شد تا

گلیکوزیدهاي مونوترپن ميباشد [ .]00 ،1اسانس این

جهت اندازهگیري آنزیمهاي  ALT ،ASTو  ALPبه

گیاه ضد تشنج و آرام کننده است [ .]3این گیاه در بهبود

آزمایشگاه منتقل گردد .در پایان نمونهها تشریح شده و

قولنج دوران بچگي [ ،]01رفع تنگي نفس مزمن ،زکام،

بافت کبد آنها بدقت جداشده و درون محلول فرمالین

تب و لرز [ ،]0تقویت کنندهي حافظه و بهبود آلزایمر []9

 %00قرار داده شد .نمونههاي بافتي به روش

کاربرد فراواني دارد .در این طرح اثرات احتمالي عصاره

هماتوکسیلین -ائوزین تهیه گردید.

هیدروالکلي بادرنجبویه در غلظتهاي متفاوت بر آنزیم-

نتایج بدست آمده از این تحقیق توسط نرمافزار SPSS

هاي کبدي و ساختار بافت کبد مورد بررسي قرار گرفته

بصورت میانگین  ±انحراف معیار مورد سنجش قرار

است.

گرفت و تجزیه و تحلیل آماري شامل آنالیز واریانس و
آزمون توکي در سطح معنيدار  P < 0.05انجام شد .

مواد و روش کار
بهمنظور انجام این مطالعه تجربي از  40سر موش کوچک

نتایج

آزمایشگاهي از نژاد  ،Balb/Cهم سن با وزن تقریبي 00

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر آنزیمهای

تا  90گرم که از مرکز تحقیقات پاستور کرج تهیه شده

کبدی :بر اساس نتایج بدست آمده افزایش میزان میانگین

بودند استفاده شد .نمونهها به طور تصادفي به پنج گروه

آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز به صورت افزایش غیر

هشتتایي (مجموعاً  40عدد) شامل :گروه کنترل ،دارونما

معنيدار است که با توجه به نمودار  0این افزایش در

) (Placeboو سه گروه تیماري با دوزهاي  000 ،00و

گروه 000تزریقي نسبت به دیگر گروهها افزایش بیشتري

 000میليگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن تقسیمبندي

داشتهاست و گروه کنترل کمترین میزان غلظت آنزیم

شدند .سپس به منظور تطابق با محیط جدید به مدت 04

آسپارتات آمینو ترانسفراز ميباشد .بررسي تغییر در

روز در شرایط یکسان محیطي به صورت دماي  00تا 01

میانگین غلظت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز بین تیمارهاي

درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  40تا  10درصد و

مختلف آزمایش ،نشاندهنده کاهش مشخص در تیمارها

چرخهي طبیعي نور قرار گرفتند و همگي دسترسي آزاد

بوده که از نظر آماري در تیمار  000معنيدار است

به آب و غذا داشتند.

(( )P<0.05نمودار  .)0با توجه به نمودار  9ميتوان

نمونههاي گیاهي مورد نیاز در این آزمایش از مرکز

کاهش آماري معنيداري را در غلظت آنزیم آلکالن

تحقیقات کشاورزي استان اصفهان تهیه شد .به این منظور

فسفاتاز در دوز  000عصارهي بادرنجبویه مشاهده کرد

از گیاهان جوان و سالم که فاقد عالئم بیماري وکمبود

(.)P<0.05

بودند استفاده شد .قسمتهاي هوایي گیاه جداسازي و به

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر هپاتوسیتها:

خوبي با آب شستشو داده و خشک شد و دوزهاي ،00

بررسي میکروسکپي مقاطع تهیه شده از بافت کبد نشان

 000و  000میليگرم تهیه شد .عصاره بدست آمده در

داد که بین گروه کنترل (شکل  ،)0پالسبو و سه گروه

دوزهاي  000 ،00و  000میليگرم به ازاي هر کیلوگرم

تیمار از نظر شکل ظاهري تفاوت فاحشي وجود ندارد و

وزن بدن به مدت  00روز به صورت یک روز درمیان

هیچگونه تخریب بافتي ناشي از تزریق عصاره بادرنجبویه

تزریق شد همچنین از نرمال سالین نیز جهت تزریق به

مشاهده نميشود .در اثر تزریق عصاره گیاه با دوز 00

گروه ( Placeboدوز صفر) استفاده گردید و گروه کنترل
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میليگرم بر کیلوگرم مرز لبولها تا حد زیادي محو شده،

خوش تغییرات شدهاند به طوريکه در برخي از لبولها

هپاتوسیتها ( )Hبزرگتر و واضحتر شدهاند وریدهاي

شکل تیپیک و تقریبا کروي خود را از دست دادهاند و تا

مرکزي ( )CVبه خوبي قابل مشاهده ميباشد و

حدي بیضوي شکل و حتي نامنظم شدهاند .طنابهاي

هپاتوسیتهاي نواحي مرکزي لبولها واضحتر و بزرگتر

رماک تا حدي وضعیت شعاعي خود را از دست داده و

از قسمتهاي محیطي هستند (شکل  .)0همچنین بررسي-

باز هم هپاتوسیتها ( )Hدستخوش هایپرتروفي شده-

ها نشان دادند که بر اثر تزریق عصارهي بادرنجبویه با دوز

اند .سینوزوئیدها نسبتاً واضحتر از قبل شدهاند و در

 000میليگرم بر کیلوگرم وریدهاي مرکزي ( )CVکمي

نواحي مرکزي لبولها ،هپاتوسیتها را پررنگتر از نواحي

وسیعتر شده و هپاتوسیتهاي ( )Hاطراف آنها یا به

محیطي ميبینیم .فضاهاي پورت چندان قابل تشخیص

عبارت دیگر هپاتوسیتهاي مرکز لبولها از نظر اندازه

نبوده و لذا اجزاء تریاد پورت نیز چندان مشخص نمي-

بزرگتر شدهاند .هستهها نیز هایپرکروم و بزرگ شدهاند اما

باشد همچنین خود لبولها نیز از نظر اندازه تغییرات

هرچه به سمت محیط لبول ميرویم این تغییرات کمتر

واضحي را نشان ميدهند (شکل .)4میانگین و انحراف

دیده ميشوند .فضاهاي پورت چندان قابل تشخیص نبوده

معیار تعداد هپاتوسیتها در نمودار 4نشان داده شده

و اجزاء تریاد پورت نیز قابل مشاهده نميباشند .به علت

است .نتایج آماري حاکي از آن بود که بیشترین میانگین

هایپرتروفي هپاتوسیتها ،فضاهاي مویرگي بین طنابهاي

تعداد هپاتوسیتها مربوط به دوز  000میليگرم بر

رماک (سینوزوئیدها) خیلي باریک شده و تقریبا عاري از

کیلوگرم عصارهي بادرنجبویه و کمترین میانگین تعداد

خون شده که نشان دهندهي تغییرات است همچنین در

هپاتوسیتها مربوط به گروه کنترل ميباشد اما تفاوت

تعداد کمي از وریدهاي مرکزي گلبولهاي قرمز به خوبي

معنيداري بین گروه کنترل و گروههاي تیمار مشاهده

قابل مشاهدهاند (شکل  .)9در اثر تزریق عصاره با دوز

نميشود.

 000میليگرم بر کیلوگرم وریدهاي مرکزي ( )CVاز نظر
اندازه وسیعتر شده ضمن آنکه از لحاظ شکل نیز دست
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نمودار0ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبه دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلي گیاه
بادرنجبویه در گروههاي تجربي نسبت به گروه کنترل.

نمودار0ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTبه دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلي گیاه
بادرنجبویه در گروههاي تجربي نسبت به گروه کنترل .عالمت * نشاندهنده اختالف معني دار گروههاي تجربي نسبت به گروه کنترل
است ()P< 0.05
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نمودار9ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTبه دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلي گیاه
بادرنجبویه در گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل .عالمت * نشان دهنده اختالف معني دار گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل
است ()P< 0.05

نمودار4ـ مقایسه میانگین تعداد هپاتوسیتها به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبي-الکلي گیاه بادرنجبویه در گروههاي تجربي
نسبت به گروه کنترل.
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شکل 0ـ مقطع عرضي بافت کبد در گروه کنترل (×)40

شکل 0ـ مقطع عرضي بافت کبد در گروه تیمار 00میليگرم بر کیلوگرم

شکل 9ـ مقطع عرضي بافت کبد در گروه تیمار  000میليگرم بر کیلوگرم .شکل 4ـ مقطع عرضي بافت کبد در گروه تیمار  000میلي-
گرم بر کیلوگرم

بحث
در این مطالعه ،تاثیر عصاره آبي -الکلي گیاه بادرنجبویه بر

نشان ميدهد که آمینوترانسفرازها باعث کاتالیز واکنش-

روي آنزیمهاي کبدي و هیستولوژي بافت کبد مورد

هاي شیمیایي در سلولها ميشوند که در آن گروه آمین از

بررسي قرار گرفت و نتایج بیانگر آن بود که میزان آنزیم

یک مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل ميگردد.

آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTدر گروههاي تجربي

 ASTبه طور طبیعي در انواع مختلف بافتها از قبیل

دریافتکننده عصاره نسبت به گروه کنترل افزایش

کبد ،قلب ،ماهیچه ،کلیه و مغز قرار دارد .این آنزیم در

غیرمعنيداري را نشان داد .همچنین بررسي تغییر در میزان

زمان آسیب به هر کدام از این بافتها وارد خون ميشود.

فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTبین تیمارهاي

 ALTنیز به طور طبیعي در کبد یافت ميشود .اگر چه

مختلف آزمایش ،نشاندهنده کاهش میزان فعالیت در

نميتوان گفت که این آنزیم منحصراً در کبد وجود دارد

گروههاي تیمار نسبت به گروه کنترل خصوصاً در گروه

اما کبد بافتي است که در برگیرنده بیشترین غلظت این

دریافت کننده دوز  000میلي گرم بر کیلوگرم بود که این

آنزیم است .این آنزیم در نتیجه آسیب کبدي وارد خون

میزان در گروه آخر تیمار (دوز  000میليگرم بر کیلوگرم)

ميشود بنابراین به طور نسبي از این آنزیم به عنوان

معنيدار به نظر ميرسد ( .)P<0/00بررسي تغییرات

شناساگر ویژه موقعیت کبدي استفاده ميشود .از آنجا که

فعالیت آنزیم آکالن فسفاتاز در اثر تیمار با عصاره گیاه

آنزیم  ALTنشانگر اختصاصيتري براي آسیب کبدي

بادرنجبویه در دوزهاي متفاوت بود که پس از بررسي

است [ .]0با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق اثر

نتایج آماري در دوز  000میليگرم بر کیلوگرم شاهد

عصاره آبي -الکلي گیاه بادرنجبویه در دوز  000میليگرم

کاهش معنيدار فعالیت این آنزیم بودیم .مطالعات گذشته

بر کیلوگرم باعث کاهش آنزیم  ALTشده است.
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همچنین در پژوهشي اثر مخلوط سه عصاره گیاهي

هیستولوژیک و مورفولوژیک نیز در حد قابل توجهي

بادرنجبویه ،گزنه و دارچین باعث کاهش میزان آنزیم

دچار تغییر نشده بود اما از آنجایي که در مطالعهاي

 ALTشده است [ .]00شاید بتوان گفت این مسأله به

مرادخاني و همکاران در سال  0000نشان دادند که

خاطر وجود آنتياکسیدانها باشد زیرا آنتياکسیدانها

بادرنجبویه باعث کاهش کلسترول تام و لیپید بافت کبد

نقش بسیار مهمي در محافظت اندامهاي داخلي بدن به

شده و عالوه بر آن باعث افزایش سطوح گلوتاتیون در

ویژه قلب و کبد دارند که باعث کاهش آمینوترانسفرازها

بافت کبد ميشود و همچنین نتایج این تحقیق نشاندهنده

ميشوند [ .]07 ،0بررسي تغییرات فعالیت آنزیم آلکالن

اثرات حفاظتي بر کبد رتهاي هیپرلپیدمیک است [ ]04و

فسفاتاز در اثر تیمار با عصاره بادرنجبویه در دوزهاي

از آنجایي که بولکنت و همکاران نیز این اثر حفاظتي را

مختلف متفاوت بود که پس از بررسي نتایج آماري در

بر رتهاي هیپرلپیدمیک نشان دادهاند ،لذا در مقایسه با

دوز  000میليگرم بر کیلوگرم شاهد کاهش معنيدار

نتایج این تحقیق در مورد تغییرات هیستولوژیک و

فعالیت این آنزیم بودیم .در مطالعهاي بر روي هسته انگور

مورفولوژیک بسیار اندک بافت کبد و همچنین عدم

و جفت میوه بلوط نیز شاهد کاهش میزان آنزیم آلکالن

تغییرات معنيدار در تعداد هپاتوسیتها ما نیز ميتوانیم بر

فسفاتاز نسبت به گروه کنترل بودیم [ .]09تیواستامید،

اثر حفاظتي این عصاره گیاهي مانند این محققان تاکید

تتراکلریدکربن ،اتانول و استامینوفن از جمله موادي

کنیم.

هستند که بعد از ورود به بدن توسط آنزیمهاي سیستم

نتیجهگیری

سمزدایي سیتوکروم  P450متابولیزه ميشوند [.]1

در نهایت با توجه به این که در عصاره گیاه بادرنجبویه

رادیکالهاي آزاد ،اتم یا مولکولهاي فعالي هستند که به

انواع فالونوئیدها و آنتياکسیدانها وجود دارند و آنتي-

دلیل وضعیت آخرین الیه اتمي آنها میل ترکیبي شدیدي

اکسیدانها از تشکیل رادیکالهاي آزاد جلوگیري ميکنند

با سایر مولکولهاي اطراف خود دارند و در صورت عدم

و با توجه به مطالعات انجام شده بر روي این گیاه در

جلوگیري از فعالیت ترکیبي آنها ميتوانند منجر به

پیشگیري و بهبود بیماريها از جمله کاهش چربيهاي

تخریب بافتي و بروز اختالالتي نظیر بیماريهاي قلبي و

اضافي کبد ،خواص ضدتوموري و ضدسرطاني و ...مي-

سرطان شوند [ .]7 ،4این رادیکالها ميتوانند با آلکیله

توان گفت که این گیاه ميتواند نقش حفاظتي بر بافت

کردن گروههاي پروتئیني و دیگر ماکرومولکولهاي

کبد داشته باشد.

سلولي و به همان نسبت حمله به اسیدهاي چرب اشباع
نشده منجر به تولید لیپید پراکسیداز شوند که این منجر به
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