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چکیده
گياه گل ساعتي از جمله گياهان دارویي است كه عصاره آن حـاوي تركيبات آنتياكسيدانـي باالیـي ميباشد .این تركيبات داراي خواص
ضدسرطاني ،ضد التهاب و ضد درد هستنـد و در درمـان بيماريهـاي صرع ،اسهال ،سوختگي و همورویيد و تنظيم آنزیمهاي كبدي مفيد
ميباشند .در این پژوهش تاًثير تجویز خوراكي عصاره گل ساعتي بر تستهـاي عملكردي كبـد در مـوش صحرایي نر بالغ مورد مطالعه
قرار گرفت .براي این منظور تعداد  04سر موش با وزن تقریبي  559گرم به پنج گروه تقسيم شدند .هيچ تيماري بر روي گروه كنترل
انجام نشد .گروه شاهد ،فقط آب مقطر در یافت نمود .گروههاي تجربي ،به مدت  15روز به ترتيب مقادیر  044 ،594 ،4و  044ميليگرم
بر كيلوگرم عصاره برگ گل ساعتي را دریافت كردند .تجویز عصاره به مدت  15روز به طـول انجاميـد .بـعد از پایـان این دوره به
منـظور اندازهگيري ميـزان فاكتورهـاي آنزیم آالنين آمينوترنسفراز ( ،)ALTآنزیم آسپارتات آمينوترانسفراز ( )ASTو آنزیم آلكالين
فسفاتاز ( )ALPخونگيري از قلب انجام شد و آناليز آماري نتایج بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSو مقایسه ميانگينها با آزمون
 T-testانجام شد .نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد كه مقدار آنزیمهاي  ALTو  ASTدر گروه تجربي حداكثر دریافت كننده عصاره
یعني  044ميليگرم بر كيلوگرم ،نسبت به گروه كنترل كاهش معنيداري را نشان داد .ميزان  ALPدر مقایسه با گروه كنترل تغييرات معني-
داري را نشان نداد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ميتوان اینطور بيان كرد كه گياه گل ساعتي احتماالً با مكانيسمهاي متعددي از
جمله با خاصيت آنتياكسيداني از طریق مكانيسمهاي فعالي از جمله مهار رادیكال آزاد و خنثي شدن پروكسيدها ،جلوگيري از تخليه
گلوتاتيون احياء و تثبيت غشاي سلولي نقش حمایت كنندگي براي كبد ایجاد ميكند .نتایج حاصله نشان دهنده عدم آسيب كبدي در رت-
هاي مورد مطالعه ميباشد .با توجه به خاصيت ضد سرطاني كه دارد و با تحریك  DNAپلـيمراز توسط گياه گل ساعتي و افزایش سنتز
 rRNAسبب بازسازي سلول كبدي ميشود و با مهار آنزیم سيتوكروم  P450كه باعث فعال شدن ماده پيش سرطان به مولد سرطان مي-
شود نقش مهمي در جلوگيري از سرطان كبد ایفا ميكند.
کلمات کلیدی :گل ساعتي ،آنزیم ،آالنين آمينوترنسفراز ،آسپارتات آمينوترانسفراز ،آلكالين فسفاتاز.

مقدمه
گياه گل ساعتي ( )Passiflora cearuleaاز خانواده

و تحریكپذیري و اضطراب به تایيد سازمان معتبري

 Passifloreceبا بيش از  044گونه ،در طب سنتي بوميان

همچون  British Herbal Compendiumرسيده است [.]0

آمریكاي شمالي و مكزیك مرسوم بوده است و توسط

عصاره گل ساعتي در درمان بيماريهاي صرع ،اسهال،

فاتحان اسپانيایي به اروپا آورده شده و در اروپا به عنوان

سوختگي و هموریيد مفيد است [ .]55از تاریخچه كاشت

یكي از اجزاي تشكيل دهنده اغلب داروهاي آرامبخش به

این گياه در ایران اطالع چنداني در دست نيست اما چندي

كار رفته است .چون مخدر اعتياد آور نيست به صورت

است به نام قطره پاسي پي توسط كارخانه ایران داروک

چاي ،قرص و قطره و به تنهایي یا همراه سایر گياهان

روانه بازار شده است .از آنجا كه تا كنون تاثير عصاره گياه

مصرف ميشود .كاربرد آن در اختالالت خواب ،بيقراري

گل ساعتي بر كبد مشخص نشده ،لذا در این تحقيق اثرات
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دوزهاي تجربي متفاوت از عصاره برگ گياه گل ساعتي

كاتاليز ميكند .در واقع واكنشهاي انتقال عوامل آمين و

روي تغييرات آنزیمهاي آالنين آمينو ترانسفراز ،آسپارتات

گروههاي كتوني ر ا بين آلفا آمينو اسيدها و آلفا كتواسيدها

آمينو ترانسفراز ،آلكالين فسفاتاز مورد بررسي قرار گرفته

كاتاليز مينماید كه واكنش برگشت پذیري است .كوآنزیم

تا با مدارک علمي در مورد اثرات این عصاره اظهار نظر

شركت كننده فسفات پيریدوكسال است كه با اسيد آمينه

كاملتري نمود .اميد است كه تحقيق موجود گامي در

واكنش داده و با گرفتن عامل آميني آن را به كتو اسيد

جهت ارتقاء این گرایش نو پا باشد و نتایج حاصل از آن

تبدیل مينماید و خود تبدیل به فسفات پيرید وكسامين

به دانشمندان و پژوهشگران یاري دهد تا با استفاده از

مي شود  .سپس این تركيب با دادن عامل اميني به آلفا كتو

اطالعات بدست آمده به اصالح تغييرات فيزیولوژیك،

اسيد آن را به اسيد آمينه تبدیل مينماید .در ضایعات حاد

آناتوميك و سایر اختالالت ایجاد شده در بدن اقدام

كبد ،سطح فعاليت این آنزیم در سرم بطور قابل مالحظه-

نمایند .اعضاي مختلف این گياه داراي فالونوئيدها از

اي باال ميرود .به طوري كه نسبت افزایش  ALTاز

جمله چریزین ( )Chrysinكه یك مونوفالونوئيد است

بيشتر است [ .]1آنزیم آسپارتات آمينو ترانسفراز ( ASTو

ميباشند .این گياه حاوي آلكالوئيدهاي ایندولي و

 )SGOTدر سيتوپالسم و ميتوكندري سلولهاي بافتهاي

آلكالوئيدهاي از جمله :پلي فلورین -هارمالين -هارمين و

قلب  -كبد  -عضالت وجود دارد در صورتي كه این بافتها

مارمالول است .بيشترین تركيبي كه در گونه پاسي فلورا

دچار ضایعه شوند ميزان  ASTسرم افزایش مي یابد [.]9

سيرولئا وجود دارد چریزین است [ .]55در مطالعه تجربي

كار  ASTاین است كه تبدیل آسپارتات و آلفا

كه در سال  1444توسط لوئيس و همكاران ،در مورد اثر

كتوگلوتارات را به اگزالواسات و گلوتامات را تسهيل مي-

عصاره گل ساعتي روي كبد موشهایي كه با فلورید

كند AST .و  ALTنشانگر حساس در انواع مختلف

سدیم مسموم شده بودند براي یك دوره سه ماهه مورد

بيماريهاي كبدي هستند اما سطح باالتر از حد معمول

ارزیابي قرار گرفت ،بعد از پایان دوره آنزیمهاي ،ALT

این آنزیمهاي كبدي نباید به طور خودكار با آسيب كبدي

 ALP ،ASTو غلظت بيلي روبين در سرم اندازهگيري شد.

برابر دانسته شود .آنها ممكن است نشانه مشكالت

در حيوانات مسموم شده غلظت آنزیمهاي فوق افزایش

كبدي باشند یا نباشند تفسير باالي  ASTو  ALTبستگي

پيدا كردند .این افزایش بوسيله چریزین سركوب شد و به

به همه نشانه هاي باليني دارد بنابراین بهترین كار این

حالت نرمال برگشت این یافته نشان ميدهد كه غذاي

است كه این موارد توسط پزشك ارزیابي گردند .سطح

غني شده با چریزین یك عامل پيشگيري كننده است

دقيق این آنزیم ها دقيقاً به ميزان آسيب كبدي و تشخيص

[ .]5,55از آنجا كه كبد اعمال متفاوت بيوشيميایي،

بيماري بستگي ندارد بنابراین سطح دقيق  ASTو

سنتتيك و ترشحي را بر عهده دارد ،از آنزیمهاي كبدي به

نميتواند تعيين كننده درجه بيماري كبدي یا پيشگویي آن

عنوان چندمين تست بيوشيميایي در تشخيص نارسائيهاي

در آینده باشد  .اما از آنجا كه نيمه عمر این دو آنزیم در

كبدي استفاده ميشود .مهترین این تستها تعيين فعاليت

سرم بسيار كوتاه است بنابراین افزایش فعاليت آنها هميشه

آمينو ترانسفرازهاي سرمي باشند كه نشان دهنده صدمه به

حضور یك بيماري حاد بافتي را هشدار ميدهد []1 ،51

هپاتوسيتها هستند .نام قدیمي آنزیم آالنين آمينو ترانسفراز

 .آنزیم آلكالين فسفاتاز ( )ALPیا فسفاتاز قليایي ،آنزیم

( )ALTسرم گلوتاميك پيرویك ترانس آميناز ()SGPT

دیگري است كه در نارسایيهاي كبد ارزش تشخيصي

است آالنين آمينوترانسفراز یك آنزیم محلول در

دارد .فعاليت این آنزیم نيز در اختالالت هپاتيك افزایش

سيتوپالسم سلول است كه ترانس آميناسيون قابل برگشت

ميیابد آلكالين فسفاتاز در بافتهاي مختلف بدن به

 -Lآالنين و  1اكسو گلوتارات را به پيروات و گلوتامات

نسبتهاي متفاوت منتشر است ولي بافتهاي استخوان،
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كبد ،روده و كليه و جفت از این آنزیم بسيار غني هستند

نسبت  04به  04با الكل اتيليك  %50و آب مقطر به مدت

[ .]59این آنزیم همواره با بيماريهاي كبد و استخوان

 01ساعت خيسانده شد و طي این مدت چندین بار ظرف

افزایش ميیابد .در نوجواني (هنگام بلوغ) كه رشد

را تكان ميدهيم .بعد از  01ساعت محلول حاصل را

استخوانها بيشتر است ممكن است این آنزیم حتي تا دو

توسط قيف بوخنر متصل به پمپ خالء صاف كردیم

برابر هم افزایش یابد و این احتماالً نتيجه ترشح  ALPاز

سپس جهت تغليظ سازي آن از دستگاه روتاري استفاده

استخوان در خون است كه این متناظر با رشد است.

شد و عصاره غليظ شده را داخل پليت ریخته و به مدت

افزایش  ALPممكن است فيزیولوژیك یا پاتولوژیك

 9روز زیر هود آزمایشگاه جهت تبخير شدن الكل آن

باشد .نقش فيزیولوژیك این آنزیم به طور كامل واضح

گذاشتيم و سپس مقادیر مورد نظر از عصاره در آب مقطر

نيست اما افزایش توليد آن در بافتها نشان دهنده تحریك

حل كرده تا غلظتهاي مختلف بدست آید [ .]0در ضمن

متابوليكي است .همچنين  ALPميتواند به طور زیان

گياه توسط دكتر وكيلي استادیار سيستماتيك دانشگاه آزاد

آوري بدون آن كه كبد یا استخوان آسيبدیده باشد

اسالمي واحد جيرفت شناسایي شد.

افزایش یابد.

گروه بندی حیوانات :جهت گروهبندي حيوانات ،ابتدا
وزن شدند .بدین صورت كه به منظور جلوگيري از

مواد و روش کار

حركت موشها در هنگام توزین درون دستگاه مقيد كننده

حیوانات مورد آزمایش و نحوه نگهداری آنها :در این

قرار داده شدند و با استفاده از ترازوي دیجيتال با دقت

تحقيق تعداد  04سر موش صحرایي نر بالغ ویستار در

 4/445گرم وزن خالص آنها اندازه گيري شد سپس

محدوده وزني  554-154گرم مورد استفاده قرار گرفت.

موشها در  9گروه  1تایي به طوري كه ميانگين وزن هر

سن موشها  1/9-0ماه بود و از مركز پرورش و تكثير

گروه  550 ± 5گرم بود طبقه بندي شدند .موشهاي

حيوانات بيمارستان نمازي شيراز تهيه شدند و در درجه

صحرایي نر بالغ در  9گروه  1تایي به صورت زیر گروه

حرارت محيط  11 ± 1درجه سانتيگراد در طول شبانه

بندي شدند:

روز ثابت و طي دوره نوري  51ساعت تاریكي و 51

 )5گروه كنترل بدون هيچ گونه تيمار دارویي.

ساعت روشنایي قرار گرفت [ .]54آب و غذا به اندازه

 )1گروه شم حالل آب مقطر را به مدت  15روز به كمك

كافي در اختيار آنها قرار ميگرفت .تعویض هواي درون

فيدر وبه صورت دهاني دریافت كردند.

آزمایشگاه توسط یك دستگاه تهویه كه در آزمایشگاه قرار

 )0گروه تجربي  :5كه روزانه  594 mg/kgعصاره آبي -

گرفته بود صورت ميگرفت ،زمان اصلي آزمایش اواسط

الكلي گل ساعتي رابا استفاده از فيدر به مدت  15روز به

اردیبهشت ماه به مدت  15روز به صورت خوراندن

صورت دهاني دریافت كردند.

عصاره انجام شد .مكان آزمایش دانشگاه آزاد اسالمي

 )0گروه تجربي  :1روزانه 044 mg/kgعصاره آبي -الكلي

واحد كازرون بود.

گل ساعتي رابا استفاده از فيدر به مدت  15روز به

روش تهیه عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل ساعتی :از

صورت دهاني دریافت كردند.

اواسط بهار سال  5011در اطراف شهرستان جيرفت

 )9گروه تجربي :0كه روزانه  044 mg/kgعصاره آبي -

بخشهاي هوائي گياه گل ساعتي جهت تهيه عصاره جمع

الكلي گل ساعتي رابا استفاده از فيدر به مدت  15روز به

آوري شد و در شرایط مناسب دور از نور آفتاب ،خشك

صورت دهاني دریافت كردند.

و سپس پودر شد .جهت تهيه عصاره از روش ماسراسيون

نحوه تجویز دارو :تجویز عصاره آبي -الكلي برگ گياه

[خيساندن] استفاده شد ،مقدار  5كيلوگرم پودر گياه به

گل ساعتي بعد از تعيين دوز هر روز بين ساعت 5-54
17

تأثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه...

صبح به صورت خوراكي با استفاده از فيدر انجام مي-

 Reagentشماره 5و 1را به نسبت  5+0با یكدیگر مخلوط

گرفت به این صورت كه هر روز به ميزان  4/0 mlمحلول

كرده ،سپس مقدار الزم از سرم خون را برداشته و یك

مورد نظر به هر حيوان داده ميشد [ .]54در تمام طول

دقيقه بعد از مخلوط نمودن و تاباندن طول موج مناسب،

آزمایش حالل آب مقطر یكسان بود كه عالوه بر نقش

مقدار جذب نوري را تعيين نموده و دقيقاً بعد از  1 ،5و0

حالل بودن به عنوان مادهاي بياثر بر گروه شاهد عمل

دقيقه اختالف جذب نوري از  1دقيقه قبل را مشخص

كرد .همچنين براي كاهش خطا بر روي سرنگها بر

نموده و آنها را با هم جمع و بر عدد  0تقسيم كرده

چسب دوز مصرف دارو زده شد .تصویر زیر نحوه

ميانگين به دست آمده را در عدد  5519ضرب نموده

خوراندن دارو از راه دهان وتوسط فيدر را نشان مي دهد .

محلول  Reagentشماره  5و  1به صورت جدا از هم نگه

سپس در پایان روز  ،15همه حيوانات هر گروه با استفاده

داري ميشوند زیرا هنگامي كه با هم تركيب ميشوند نيمه

از ترازوي دیجيتالي با دقت  4/445گرم وزنكشي شدند و

عمرش كاهش ميیابد دوام محلولها پس از مخلوط شدن

سپس تحت تأثير اتر بيهوش شدند و از قلب آنها خون

در دماي  1تا  1درجه سانتيگراد  04روز در دماي  59تا

گيري انجام شد.

 19درجه سانتيگراد  9روز ميباشد []50 ،50

روش بیهوش کردن حیوانات :در این تحقيق از روش

روش تعیین میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز( :)ALPبراي

بيهوش كردن با اتر استفاده شد .بدین صورت كه ابتدا

تعيين فعاليت این آنزیم مانند آنزیم  GPTو GOTعمل

مقداري پنبه حاوي اتر درون جار شيشهاي قرار داده شد

ميكنيم ولي در انتهاي كار ميانگين به دست آمده را در

حيوان را به درون جار منتقل كرده و درب جار را بر روي

عدد  1090ضرب كرده و به دليل آنكه ماده زمينهاي

آن قرار دادیم ،پس از  1-5دقيقه حيوان تحت تأثير اتر

طبيعي موجود آلكالين فسفاتاز تا كنون شناخته نشده

بيهوش شد .روش بيهوشي براي تمام موشها یكسان بود.

است ،جهت اندازهگيري آن از ماده زمينهاي سنتزي مانند

طرز تهیه سرم خون از نمونههای خونی :نمونههاي

آلفا -نيتروفنيل فسفات استفاده ميشود [.]50 ،0

خوني گرفته شده از گروههاي مختلف درون لوله آزمایش

نتایج

را كه بادقت برچسبگذاري شده بود را بعد از لخته شدن

مقایسه آماري مربوط به ميزان فعاليت آاللين

به مدت  59دقيقه با سرعت 0444دور در دقيقه

آمينوترانسفراز ( )ALT/GPTنشان داد كه گروههاي

سانتریفيوژ كرده و بعد با استفاده از سمپلر سرمهاي جدا

تجربي دریافت كننده مقادیر مختلف عصاره آبي -الكلي

شده را در لولههاي برچسب زده شده ریخته و سر لولهها

برگ گياه گل ساعتي به ميزان 044 mg/kg ،نسبت به

را توسط پارافيلم مسدود كردیم و تاقبل از اندازهگيري

گروه كنترل كاهش معني داري را در سطح  p>4/49نشان

ميزان آنزیمها به فریز در دماي -14درجه سانتيگراد انتقال

ميدهند (جدول  5و شكل  .)5مقایسه آزمون آماري

دادیم و تا زمان سنجش آنزیم به صورت منجمد نگهداري

مربوط به ميزان فعاليت آسپارتات آمينوترانسفراز ()AST

شد .سپس سرمها را با استفاده از دستگاه آتواناالیزر

نشان داد كه گروههاي تجربي دریافت كننده مقادیرمختلف

سنجش آنزیمي را با متدهاي خاص هر آنزیم انجام

عصاره آبي -الكلي برگ گياه گل ساعتي به ميزان

گرفت.

 ،044نسبت به گروه كنترل كاهش معني داري را در سطح

روش تعیین میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز
()AST/GOT

و

آنزیم

آالنین

mg/kg

 P > 4/49نشان ميدهند (جدول ،1شكل  .)1مقایسه

آمینوترانسفراز

آزمون آماري مربوط به ميزان فعاليت آنزیم آلكالين

( :)GPT/ALTبراي تهيه محلول معرف ،محلول

فسفاتاز نشان داد گروههاي تجربي دریافت كننده مقادیر
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مختلف عصاره آبي -الكلي برگ گياه گل ساعتي ،نسبت
به گروه كنترل تغييرات معنيداري را در سطح

نشان نميدهند (جدول  ،0شكل .)0

p>4/49

جدول  -5مقایسه ميانگين غلظت سرمي  ALTبعد از مصرف خوراكي عصاره آبي-الكلي برگ گل ساعتي بين گروهها
ميانگين غلظت سرمي آنزیم ALT

گروهاي آزمایش

تعداد نمونه

كنترل

n=1

11/44± 4/10

شاهد

n=1

10/019 ±5/41

گروه تجربي حداقل با دوز 594 mg/kg

n=1

10/ 519 ±4/00

گروه تجربي حداكثر با دوز 044 mg/kg

n=1

10/019 ± 4/50

گروه تجربي حداكثر با دوز 044 mg/kg

n=1

*01/ 109 ± 5/01

(برحسب ± )U/lانحراف معيار

عالمت *نشان دهنده اختالف معني دار بين گروهاي تجربي وكنترل است در سطح  p > 4/ 49معني دار در نظر گرفته شد.

جدول -1مقایسه ميانگين غلظت سرمي  ASTبعد از مصرف خوراكي عصاره آبي -الكلي برگ گل ساعتي بين گروهها
ميانگين غلظت سرمي آنزیمAST

گروهاي آزمایش

تعداد نمونه

كنترل

n=1

140 /09 ± 1/01

شاهد

n=1

150/444 ± 54/11

گروه تجربي حداقل با دوز 594 mg/kg

n=1

140/094 ± 0/10

گروه تجربي متوسط با دوز 044 mg/kg

n=1

550/019 ± 0/40

گروه تجربي حداكثر با دوز 044 mg/ kg

n=1

*540/109 ±5/04

[برحسب ]U/lو انحراف معيار

عالمت *نشان دهنده اختالف معني دار بين گروهاي تجربي و كنترل است در سطح  p > 4/49معني دار در نظر گرفته شد.

جدول -0مقایسه ميانگين غلظت سرمي  ALPبعد از مصرف خوراكي عصاره آبي -الكلي برگ گل ساعتي بين گروهها
ميانگين غلظت سرمي انزیمALP

گروهاي آزمایش

تعداد نمونه

كنترل

n=1

909/44± 04/01

شاهد

n=1

041/94±00/40

گروه تجربي حداقل با دوز 594 mg/kg

n=1

990/44±00/1

گروه تجربي متوسط با دوز 044 mg/kg

n=1

995/11±19/10

گروه تجربي حداكثر با دوز 044mg/kg

n=1

900/ 519 ±01/91

(برحسب )U/lوانحراف معيار

هيچكدام از گروهاي تجربي نسبت به گروه كنترل اختالف معني داري در سطح  p > 4/49نشان نميدهند.
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تأثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه...
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شكل  -5ميانگين مربوط غلظت سرمي آاللين آمينوترانسفراز ( )ALTبدنبال دریافت مقادیر مختل عصاره آبي-الكلي برگ گياه گل
ساعتي بين گروههاي تجربي و كنترل .عالمت *نشان دهنده اختالف معني دار بين گروههاي تجربي و كنترل در سطح  p > 4/49نشان
ميدهد .مقادیر نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار است.
10/82

6/27

3/03

8/62

250

میانگین غلظت سرمی  ASTبر حسب u/l

200
*1/3

150
100
50
0

گروه تجربی سه

گروه تجربی دو

گروه تجربی ی

اهد

کنتر

شكل  -1ميانگين غلظت سرمي آسپارتات آمينوترانسفراز ( )ASTبدنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبي الكلي برگ گياه گل ساعتي
بين گروههاي تجربي و كنترل .عالمت *نشان دهنده اختالف معني دار بين گروههاي تجربي و كنترل در سطح  p > 4/ 49نشان مي دهد.
مقادیر نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار است.
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گروه تجربی سه

گروه تجربی دو

44.8

اهد

گروه تجربی ی

میانگین غلظت سرمی  ALPبر حسب u/l

32.58

25.24

44.07

60.68

700
650
600
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500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
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کنتر

شكل  -0ميانگين غلظت سرمي الكالين فسفاتاز ( )ALPبدنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبي -الكلي برگ گياه گل
ساعتي بين گروههاي تجربي و كنترل .مقادیر نشان دهنده ميانگين  ±انحراف معيار است.

بحث
مقایسه نتایج آزمون آماري مربوط بـه فعاليـت آنـزیمهـاي

كــه عســل خاصــيت كاهشــي روي آنــزیمهــاي كبــد از

مذكور نشان دهنده این است كه آنـزیم آالنـين ترانسـفراز

جمله  ALTو  ASTرا به كمك تركيبات فنوليك از جملـه

( )ALTو آســپارتات آمينــو ترنســفراز ( )ASTدر گــروه

چریزین دارد [ .]50با توجه به نتيجه حاصل از این تحقيق

تجربي حداكثر غلظـت دریافـت كننـده عصـارهي آبـي -

عصاره این گياه در گروه حداقل باعث نرمال نگـه داشـتن

الكلي نسبت به گروه كنترل كاهش معنيداري را در سطح

آنــزیمهــاي  ALTو  ASTمــيشــود و در گــروه تجربــي

 p >4/49نشان ميدهنـد و در گـروه حـداقل و متوسـط،

متوسط و حداكثر باید با احتياط مصرف شود به طور كلـي

تغييرات معنيداري را نسبت به گروه كنتـرل نشـان نمـي-

با باال رفتن غلظت ،كاهش ميزان آنزیم ایجاد مي شود.

دهند[ .شكلهاي  1و  .]0فوسـتر و همكـارانش دریافتنـد

با توجه به نتيجه حاصل از این تحقيق ،عصـاره گيـاه گـل

اندازهگيري فعاليـت  ASTانـدكس بسـيار حساسـي را در

ساعتي در گروه حداقل و متوسط باعث نرمال نگه داشـتن

موشها نسبت به آسيب كبدي نشـان داده و نيـز افـزایش

آنزیمهاي  ALTو  ASTو در گروه حداكثر باعث كـاهش

 ALTنشانه ایجاد حالت نكروز در بافت كبـدي مـيباشـد

معني دار آنزیم فوق شده است .شاید بتوان گفت این گياه

[ .]0همچنين  ALTو  ASTرا به عنوان یك تست كبـدي

قادر است در تعدادي از بيماريهاي كبدي موثر واقع شود

عوامـل

این نتيجه با تحقيقات دانشمندان ریودنكي ولوئيس و آلـه

ظریف در موشها پس از قرار گرفتن در معـر

طله روي كبد كه باعث كـاهش آنـزیمهـاي  ALTو

توكسيك كبدي مثـل تتراكلریـد كـربن ،تيواسـتاميد و دي

شد همخواني دارد [،5 ،5

متيل نيترو آمين یاد كرده و در نهایت نتيجه ميگيرد كـه از
 ALTنه تنها در جهت وجود آسيب كبدي ،بلكه در برخي

AST

.]50

نتیجهگیری

شرایط در تعيين شدت جراحات وارده به بافت كبـد مـي-

عصاره آبي–الكلي برگ گياه گل ساعتي باعث ایجاد

توان استفاده نمود [ .]0اخيرا نتایج تحقيقات نشان ميدهد

اثرات متفاوتي بر روي آنزیمهاي كبدي و برخي
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