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نر بالغ موش  بررسی اثرات محافظت کبدي گیاه کرفس بر سمیت القا شده توسط تترا کلریدکربن در 
 نژاد اسپراگوداولی
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 فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. گروه -2
 .ایراندانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  ،غیر یونیزان پرتوهاي یونیزان و مرکز تحقیقات حفاظت در برابر -3

 

 29/01/1394 :تاریخ پذیرش مقاله                                   03/11/1393 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک    
 باشد. در این تحقیق اثر حفاظتی گیاه کرفس بر روي سمیتمیگیاه کرفس به دلیل داشتن ترکیبات فالونوئیدي، داراي خاصیت آنتی اکسیدانی  :و هدف زمینه

 بررسی قرار گرفت. نر نژاد اسپراگوداولی مورد بالغ هايموشکبد ناشی از تتراکلریدکربن در 

 ،اهدش کنترل، (گروه شدندتایی تقسیم 8گروه  ششبه  ،(گرم) از نژاد اسپراگوداولی 180-200 الغ نرب موشسر  48ربی در این مطالعه تج :هاروشمواد و 
زیتون (نسبت  و روغن تتراکلریدکربن محلول 1ml /kg دو باراي  روز هفته40به مدت  3و  2 ،1تجربی  هايگروهدر  هاموشو سه گروه تجربی).  تتراکلریدکربن

 دریافت 600 و  mg/kg/cc 400،200هاي غلظت با ترتیب به گاواژ صورت کرفس به گیاه هیدروالکلی عصاره cc 0,2 روزانه همچنین و صفاقی) درون یق(تزر، )1:1
 ،ALP هايآنزیم طوحدوره س این پایان نمودند. در دریافت زیتون روغن و گروه دیگر تتراکلریدکربن هايموشو  نسبت فوق با زیتون روغن فقط شاهد کردند. گروه

AST، ALT آزمون با و گردید گیري سرم اندازه در مستقیم و کامل روبین آلبومین، بیلی سرمی هايغلظت و همچنین ANOVA قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد 
 گرفت.

 

دروالکلی گیاه تیمار با عصاره هیدر حالی که  شد ومینو مستقیم و کاهش آلب کاملکبدي، بیلی روبین  هايآنزیمتتراکلریدکربن سبب افزایش سطح سرمی  :نتایج
 .گردید )≥0,001P( .(در سطحهاي فوق و افزایش آلبومین شاخصکرفس موجب کاهش 

محافظت  ب  کبديآسی برابر در آن از کبد پارچگییک با حفظ کرفسگیاه  هیدروالکلی عصاره مصرف که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج :گیرينتیجه
 .کندمی

 

 ، موشيکبدحفاظت کرفس، تتراکلریدکربن،  گیاه کلیدي: کلمات 

 

 

 مقدمه
ــت بدن اندام بزرگترین کبد ــد توده  3-5 حدود که اس درص

 بر عالوه کبد اعمال . یکی از مهمترین)1(دهد میبدن را تشکیل 
 محیطی کننده آلوده مواد زداییمختلف، سم مواد ساز و سـوخت 

ــیمیایی روهايدا و ــدمی ش  عمل طی در موارد اکثر . در)2( باش
م سیتوکرو هايآنزیم توسـط ، متابولیکی  سـازي فعال زدایی،سـم 

P450 و ســمی هايایجاد متابولیت باعث کبدي هايمیکروزوم و 

 زا مختلف هايآسیب بافت موجب تواندمی این که شودمی فعال
ــود کبد جمله ــتامید، تتراکلری .)3( شـ  و اتانول دکربن،تیواسـ

که بعد از ورود به بدن توسط  هستند موادي جمله از استامینوفن
 دنشومیمتابولیزه  P450سیستم سم زدایی سیتوکروم  هايآنزیم

 ). 3 و 1(
به عنوان یک ماده بی حس کننده  )4CCl( تراکلریـد کربن ت

ــتفاده   ــیعی اس ــکی به طور وس ــدمیدر پزش ــیوع باالي  ش اما ش
. اما )4( و کبدي باعث عدم ادامه تجویز آن شدمشـکالت کلیوي  
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ــنعـت بـه کار    رود و همچنین این ماده یک مدل میهنوز در صـ
). در ایجاد سمیت 5( خوب براي مطالعه صدمات کبدي حاد است

، باید پیوند بین کربن و کلر شــکسته شود و 4CClکبدي توسـط  
ــطمتیل به وجود آید، این کار تو یک رادیکال آزاد تري کلرو   س

CYP450  ــبکــه رتیکولوم ــیــدازهــاي موجود در شـ و دیگر اکسـ
 ).7 و 6( شودمیاندوپالسمیک انجام 

ــیب جداگانهنوع  3تتراکلریـدکربن حداقل باعث    و غیر  آسـ
، از جمله نکروز هپاتوسیت، اتساع شودمیوابسـته به سـلول کبد   

ــمیـک و تغییرات چربی، که  هر کدام، یک   ورتیک لوم انـدوپالسـ
 ).4بل برگشت هستند (صدمه غیرقا

اما با توجه به عوارض جانبی داروهاي شیمیایی بر روي بعضی 
بدن به خصوص کبد، مسئله بازگشت به استفاده از  هايبافتاز 

داروهاي گیاهی و طبیعی مد نظر قرار گرفته است. یکی از 
لی ترکیبات فنلی یا پ هاي طبیعیاکسیدانمهمترین منابع آنتی 

). 9 و 8ور گسترده در گیاهان وجود دارند (که به ط است فنلی
). 10رژیم غذایی هستند ( ها فراوانترین آنتی اکسیدانپلی فنول

فالونوئیدها نیز داراي قوي ترین قدرت آنتی اکسیدانی در بین 
و داراي خواص ضدالتهابی، ضداسپاسمی،  باشندمیترکیبات فنلی 

 ايهآنزیمن فعال کرد آنتی اکسیدانی، ضدتوموري، ضدسرطان و
 هاي آزاد اکسیژن استرادیکالآنتی اکسیدان پاکسازي مستقیم 

 ...عروقی، سرطان، دیابت و-هاي قلبیبیماريو همچنین از 
 ).12و  11، 8(کند میجلوگیري 

، گیاهی دو ساله، به )(Apium graveolens کرفس گیاه
اي قوي و شاخص و ساقه رایحهسانتی متر با  100تا  یارتفاع
. ترکیبات شیمیایی کرفس داراي کمی اسانس است تی و توپرگوش

فالونوئید آپیژنین و لوتئولین . )14( ئین استروغنی فرّار و آپی
. ندباشمیموجود در کرفس جزء منابع آنتی اکسیدانی این گیاه 

توانند هم در پیشگیري و هم در درمان بیماريمیاین ترکیبات 
 ).16 و 15یدان استفاده شوند (هاي مواد اکسهاي حاصل از آسیب

مانند:  برخی اختالالت درمان در طب سنتی براي این گیاه
 درد دل و خون چربی فشار خون، سرفه، سرماخوردگی، ماتیسم،ور

 این روي شده انجام آزمایشگاهی ). مطالعات17( شودمی استفاده
 ددرد،ض فیبرینولیتیک، خواص داراي گیاه این داد که نشان گیاه
 خون است قند پایین آورنده و آور خواب ضداضطراب، التهاب،ضد 

آنتی  اثرات گیاه این که است شده مشخص ). همچنین18(

 در چربی هايپالك تشکیل از دارد، و آرام بخشی و اکسیدانی
ضد اسپاسم،  ،اسانس گیاه ).19( کندمی جلوگیري هارگ

هاي کلشبه آن افشره .بادشکن، خواب آور، محرك و مقوي است 
هاي بدون زخم، سختی کبد سرطانو براي  شودمیمختلف تهیه 

هاي پستان، تومورهاي چشم و معده، تومورهاي تودهو طحال، 
). از آنجایی که 17هاي توام با زخم کاربرد دارد (سرطانسرد و 

هاي کلیدي در اعمال متابولیکی و ترشحی است ارگانکبد یکی از 
باشد. میاز بدن نیز بر عهده کبد و همچنین خارج کردن سموم 

لذا این موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان کبد 
و مقاالت علمی در این زمینه، استناد به طب سنتی افزاید و با می

مقوي کبد در نظر گرفته  گیاه کرفس به عنوان تنظیم کننده و
کبد  ظتی روياین گیاه براي بررسی اثرات حفا بنابراین شده است.

 ).17و  14انتخاب شده است (
 ینا اثربخشی بر مبنی سنتی طب در موجود شواهد به باتوجه

 ارهعص کبدي حفاظت اثرات براي اولین بار تا شدیم برآن گیاه،
 ریدکربنراکلتت از ناشی سمیت برابر در را کرفس گیاه هیدروالکلی

 .دهیم قرار بررسی مورد کبدي هايآنزیم روي بر
 

 هامواد و روش
ــاره:    کیلوگرم گیاه کرفس را  15ابتدا مقدار   روش تهیه عص

پس از تمیز نمودن، در اتــاق تــاریکی پهن کرده و چون گیــاه 
 هاآنداري دارد و خشــک شدن هاي گوشـتی و آب سـاقه کرفس 

از باد کولر براي خشــک کردن  ،کشــدطول می مدت زمان زیادي
فس خشــک شده را به اسـتفاده شــد. براي تهیه عصــاره ابتدا کر 

گرم از پودر کرفس را  500بار هر . کنیممیوســیله آســیاب پودر 
رت به این صو کنیممیبرداشـته به روش پرکوالتور عصاره گیري  

درصد  70 سی سی اتانول 400الی  300گرم پودر را با  500که 
بعد از آن شیر دستگاه ، ریخته ساعت   72به مدت در دستگاه  را

حالل اضافی عصاره به  ، وصاره را قطره قطره گرفته را باز کرده ع
 . سپس با دستگاهی به نامشودمیروتاري گرفته  دستگاه وسـیله 

عصـاره را خشک  ،باشـد  میدسـیکاتور که دسـتگاه با روش خالء   
 .)20( سنجیممیکرده و راندمان را 

سر  48 بدین منظوراین تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. 
گرم و  180-200اد اسپراگوداولی با محدوده وزنی نر نژ بالغموش 
 دانشگاه علوم پزشکی حیواناتآزمایشگاه  ماه بودند که از 2-3سن 
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در  هاموشآزمایشات انجام شدند. ،شیراز تهیه و در همان مرکز 
و  سلسیوسدرجه  23±2اتاق حیوانات با درجه حرارت کنترل 

و  کی نگهداريساعت تاری 12ساعت روشنایی و  12دوره نوري 
هاي نگهداري قرار گرفت. قفس هاآنآب و غذاي کافی در دسترس 

با سقف  15×  25×  40حیوانات از جنس پلی کربنات در ابعاد 
هاي چوب ها توسط تراشهمشبک از جنس استیل بود کف قفس

ها قفسبار تعویض و ها هر دو روز یکقفسکف  ،شدمفروش می
 .)10( ندشدمیبار ضد عفونی  2اي هفته

تایی به شرح زیر 8گروه  6حیوانات به طور کامال تصادفی به 
 قرار داده شدند:

حیوانات هیچ گونه تیماري دریافت  ،: در این گروهکنترلگروه 
 نکردند.

ــاهدگروه  میلی لیتر به  1حیوانات به میزان ،: در این گروه ش
 اقیبه صورت درون صفروغن زیتون  هاموشازاء هر کیلوگرم وزن 

 دریافت نمودند. روز 40 طی ،بار در هفته 2
میلی لیتر به ازاء یک کیلوگرم وزن  1: میزان 4CCl گروه

به  )1:1حیوان، محلول روغن زیتون و تتراکلرید کربن (به نسبت 
 دریافت نمودند روز 40 طی،بار در هفته  2صورت درون صفاقی 

)5(. 
 لرید کربن ومیلی لیتر محلول تتراک 1: میزان 1گروه تجربی 

ــبت  حیوان به  ) به ازاء هر کیلوگرم وزن1:1روغن زیتون (به نسـ
به حیوانات داده  روز 40 طیبار 2 ايهفتهصـورت درون صفاقی،  

عصاره هیدروالکلی گیاه سی سی 0,2که روزانه ، به عالوه اینشـد 
 به صورت گاواژ دریافت نمودند. mg/kg/cc 200کرفس با دوز

میلی لیتر محلول تتراکلرید کربن و  1: میزان 2گروه تجربی 
ــبت  ) به ازاء هر کیلوگرم وزن حیوان به 1:1روغن زیتون (به نسـ

به حیوانات داده  روز 40طیبار 2 ايهفتهصــورت درون صــفاقی، 
عصاره هیدروالکلی گیاه سی سی 0,2که روزانه، به عالوه این شـد 

 به صورت گاواژ دریافت نمودند. mg/kg/cc 400کرفس با دوز
میلی لیتر محلول تتراکلرید کربن و  1: میزان 3گروه تجربی 

) به ازاء هر کیلوگرم وزن حیوان به 1:1روغن زیتون (به نسبت 
به حیوانات داده  روز 40 طیبار 2 ايهفتهصورت درون صفاقی، 

عصاره هیدروالکلی گیاه سی سی  0,2که روزانه، به عالوه این شد
 ت گاواژ دریافت نمودندبه صور mg/kg/cc600کرفس با دوز 

)21(. 

به صورت هفتگی وزن شده و دوز عصاره مصرفی و  هاموش
روز  40کرد. بعد از میتتراکلریدکربن بر اساس وزن جدید تغییر 

حیوانات به وسیله دي اتیل اتر بیهوش شده و نمونه گیري خون 
به صورت مستقیم از قلب انجام گرفت. از خون به دست آمده از 

 هايآنزیمو جهت اندازه گیري  شده تهیهسرم  ،هر موش 
آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، 

اري هاي تجکیتآلبومین، بیلی روبین کامل و مستقیم توسط 
مورد  دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر آزمایشگاه  پارس آزمون

 SPSSنرم افزار  زها ادادهجهت آنالیز آماري سنجش قرار گرفت. 
نکن در دا Post hocو one way ANOVAآزمون  ) و 18(نسخه
 .) استفاده شد≥0,05Pسطح (

 
 نتایج

مقایسه نتایج آزمون آماري مربوط به میزان فعالیت آنزیم 
)AST4 ) نشان دهنده این است که بین گروهCCl  افزایش شاهد و

 ASTوجود دارد. غلظت آنزیم  ) ≥0,05Pمعنی داري در سطح 
و گروه دریافت کننده عصاره کرفس  4CClدر گروه دریافت کننده 

ها سایرگروهاري نسبت به افزایش معنی د mg/kg/cc 200با دوز 
هاي دریافت کننده عصاره کرفس با دوز گروهدر را نشان داد. 

mg/kg/cc 400  رسید  شاهدمقدار آنزیم فوق به حد گروه  600و
 ).1 مودار(ن

افزایش معنی داري در  ALT نتایج مربوط به غلظت آنزیم
. در گروه دهدمینشان  شاهد و 4CCl بین گروه ) P≥0,05(سطح

نسبت به گروه  mg/kg/cc 600تحت تیمار با عصاره کرفس با دوز 
4CCl  کاهش معنی داري وجود دارد به طوري که به حد گروه

 هاي دریافتگروهطرفی غلظت این آنزیم در از ، ت رسیده اس شاهد
و گروه دریافت کننده عصاره کرفس  mg/kg/cc 400کننده دوز 

نسبت به گروه دریافت کننده تتراکلرید  mg/kg/cc 200 با دوز
 ).2 باشد (نمودارنمیاما این کاهش معنی دار  ،کربن کاهش یافته

 و 4lCC نتایج مربوط به غلظت آلکالین فسفاتاز بین گروه
.  دهدمینشان  ) ≥0,05Pکنترل افزایش معنی داري در سطح 

افزایش معنی داري در غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه 
و گروه دریافت کننده عصاره کرفس با دوز   4CClدریافت کننده 

mg/kg/cc 200 0,01در سطح ( شاهد نسبت به گروهP≤ وجود (
اي دریافت کننده دوز گروههفی غلظت این آنزیم در دارد از طر
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mg/kg/cc 400  دریافت  عصاره کرفس نسبت به گروه 600و
نشان  ) P≥0,01کاهش معنی داري را در سطح ( 4CClکننده 

 ).3 (نمودار دهدمی

 نده دریافت کن نتایج مربوط به غلظت آلبومین که بین گروه

4CCl0,05(اري در سطح افزایش معنی د شاهد و≤P ( وجود دارد
با تزریق تتراکلریدکربن مقدار آلبومین کاهش یافته است و با 

 
 ASTنتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم :1 نمودار

 .) معنی دار نیستند≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح (a هاي داراي حرف مشترك که داراي حرف ستوننشان داده شده است  S.E±Meanبه صورت نقاط 
 .وت معنی دار استفاقد حرف مشترك نشان دهنده تفا هايستون ولی ) معنی دار نیستند≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح (b داراي حرف مشترك که داراي حرف  هايستون

 
 
 

 

 
 

 ALT ربوط به میانگین غلظت آنزیمنتایج م :2نمودار 

چون داراي حرف   exp400گروه  در ) معنی دار نیستند.≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح (a که داراي حرف  داراي حرف مشترك هايستوننشان داده شده است.   S.E±Meanنقاط به صورت 
) P≥05/0هستند نسبت به هم در سطح ( b) که داراي حرف exp200و  4lCCداراي حرف مشترك (مثل گروه  هايستونباشد. نمی) معنی دار ≥05/0Pدر سطح (دیگر است  هايگروه) با a ,b( مشترك

 فاقد حرف مشترك داراي تفاوت معنی دار است. هايستونمعنی دار نیستند. 
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، mg/kg/cc 200 تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با دوزهاي
متوسط مقدار آلبومین افزایش یافته و به مقدار آن  600و  400

مقایسه بین  که در طوريه نزدیکتر شده است. ب شاهددر گروه 

اختالف معنی ) ≥0,05P(در سطح  شاهدهاي آزمایشی و گروه
 ).4 باشد (نمودارمیدار 

 
 ALPنتایج مربوط به میانگین غلظت  :3نمودار 

هستند نسبت به  bی که داراي حرف هایستون) ندارند. ≥05/0Pهستند نسبت به هم تفاوت معنی دار در سطح ( aی که داراي حرف هایستوننشان داده شده است.  S.E±Meanنقاط به صورت 
 .) وجود دارد≥01/0P( هستند در سطحb و حرف  aکه داراي حرف  هايستون) ندارند. اما تفاوت معنی داري بین ≥05/0Pهم تفاوت معنی دار در سطح (

 
 
 

 

 
 

 نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین :4نمودار 

ر وجود دارد د bکه بر روي ستون آن حرف  4lCC گروه) ندارند اما ≥05/0Pهستند تفاوت معنی دار در سطح ( aی که داراي حرف هایستوننشان داده شده است.  S.E±Meanنقاط به صورت 
 .دهدمیها کاهش معنی داري را نشان گروه) نسبت به سایر ≥01/0Pسطح (
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ریافت د نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین توتال بین گروه
) P≥0,05( افزایش معنی داري در سطح شاهد و 4CClکننده 

ره کرفس با هاي دریافت کننده عصاگروهدر  . وجود دارد
 کامل، میزان بیلی روبین 600و  mg/kg/cc  200 ،400دوز

 ) P≥0,001سطح ( در 4CClکاهش معنی داري را نسبت به گروه 
اثرات  600. به طوري که در گروه دریافت کننده دوز دهدمینشان 

در  کامل ، چرا که میزان بیلی روبینکنیممیموثرتري را مشاهده 
 mg/kg/cc200 یز نسبت به دو گروه دریافت کننده دوزاین گروه ن

 ).5 (نمودار دهدمیکاهش معنی داري را نشان  400و

 و 4CClنتایج مربوط به غلظت بیلی روبین مستقیم بین گروه 
وجود دارد. در  ) ≥0,05P( افزایش معنی داري در سطح  شاهد
، mg/kg/cc  200هاي دریافت کننده عصاره کرفس با دوزگروه
 کننده دریافت  کاهش معنی داري را نسبت به گروه 600 و 400

4CCl  600به طوري که در گروه دریافت کننده دوز  دهدمینشان 
چرا که میزان بیلی روبین  کنیممیاثرات موثرتري را مشاهده 

اما در دو  ،رسیده است شاهدمستقیم در این گروه به حد گروه 
این کاهش به  400 و mg/kg/cc 200وز گروه دریافت کننده د

 ).6 نرسیده است (نمودار شاهدحد گروه 

 
 کاملنتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین  :5نمودار 

) ≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح ( c اي حرف ) که دارexp200و   exp400داراي حرف مشترك (مثل گروه  هايستوننشان داده شده است.  S.E±Meanنقاط به صورت 
دریافت کننده عصاره کاهش معنی داري در  هايگروه) به طوري که در همه a ،c ،b ،d) معنی دار است. (حرف ≥001/0Pفاقد حرف مشترك در سطح ( هايستون معنی دار نیستند.

 .شودمیمشاهده  4lCC) نسبت به گروه ≥001/0Pسطح (

 
 

 
 

 یج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین مستقیمنتا :6نمودار 

) معنی دار ≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح (a ) که داراي حرف exp600و  شاهدداراي حرف مشترك (گروه  هايستوننشان داده شده است.   S.E±Meanنقاط به صورت 
) که exp200و  4lCCداراي حرف مشترك (گروه  هايستونباشد. نمی) معنی دار ≥05/0Pدیگر در سطح ( هايگروه) با a ,bك(چون داراي حرف مشتر  exp400نیستند. گروه 

 فاقد حرف مشترك داراي تفاوت معنی دار است. هايستون) معنی دار نیستند. ≥05/0Pهستند نسبت به هم در سطح (b داراي حرف 
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 گیرينتیجهبحث و 
که تزریق درون صفاقی  دهدمینتایج پژوهش حاضر نشان 

ه به طوري ک، کندمیتتراکلرید کربن، مسمومیت کبدي ایجاد 
شاخص کبدي به صورت معنی داري نسبت به  هايآنزیممیزان 
ها درون آنزیمیابند. از آن جایی که این مییش افزاشاهد گروه 

به سرم  دهدمیسلولی هستند و در مواردي که آسیب سلول رخ 
که تتراکلریدکربن  شودمیگیري نتیجهشوند، چنین میوارد 

 ).23 و 22هاي کبدي شده است (سلولموجب آسیب 
قادر  4CCl با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که

هاي کبدي است. محققین علت سمیت را شکسته سلولب به تخری
شدن پیوند بین کربن و کلر دانسته، که به دنبال آن رادیکال آزاد 

. این رادیکال بسیار ناپایدار بوده و به شودمیتري کلرومتیل ایجاد 
و همچنین با  دهدمیسرعت با ترکیبات غشاي سلول واکنش 

و یا یک اتم هیدروژن  شودمیاسیدهاي چرب غیر اشباع متصل 
 ).24 و 22( کندمیپیدهاي غشاء جدا را از لی

)، آالنین ALPآلکالین فسفاتاز (  هايآنزیممیزان فعالیت 
 ) در گروهAST)، آسپارتات آمینوترانسفراز ( ALTآمینوترانسفراز (

افزایش  رلکنتو  شاهدنسبت به گروه تیمار شده با تتراکلریدکربن 
اده است. در مطالعات قبل هم آسیب کبدي معنی داري را نشان د

ناشی از تتراکلریدکربن با  دوز یک میلی لیتر بر کیلوگرم  اثبات 
هاي آزمون تجربی که عصاره گروه). اما در 25 و 11شده است (

 600و  mg/kg/cc 200 ،400 گیاه کرفس را به ترتیب به میزان
ته است. این ها کاهش یافآنزیماند، فعالیت این نمودهدریافت 

کاهش به موازات افزایش دوز مصرف عصاره گیاه بیشتر نمایان 
را  ) P≥0,05تفاوت معنی داري ( 4CCl است و در مقایسه با گروه

. افزایش دوز این دارو باعث کاهش فعالیت این دهدمینشان 
نزدیک نموده است. بنابراین  شاهدرا به گروه  هاآنها شده و آنزیم

ت به ها نسبآنزیمثیر عصاره گیاه کرفس بر کاهش فعالیت این تا
بیانگر خاصیت محافظت کبدي این  4CCl دریافت کنندهگروه 
 .باشدمیگیاه 

ــرم    اي مورد مطالعه گروههمیـانگین غلظـت آلبومین در سـ
آلبومین نسبت به  دچار کاهش در 4CClکه گروه  دهدمینشـان  
زمون تجربی با مصرف عصاره هاي آگروهاند. در شده شـاهد گروه 

ــورت همزمــان بــا تتراکلریــدکربن، افزایش  گیــاه کرفس بــه صـ
  4CCl ) نسبت به گروهP≥0,05(چشـمگیري در غلظت آلبومین 

ها گروهبه طوري که هرچه غلظت عصــاره در  شــودمیمشــاهده 
 است. شده زیادترغلظت آلبومین نیز ،افزایش یافته است 

Lip  فالونوئید موجود در کرفس را  2013و همکاران در سال
استخراج نموده و فعالیت آنتی اکسیدانی آن را در شرایط 

ها از جمله مالیک دادهآزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند، همه 
 هايآنزیم) و فعالیت LPFلیپوفوسین ( ،) MAD( دي آلدهید

گلوتاتیون  ) وCATکاتاالز ( ،) SODسوپراکسیدودسموتاز (
) را در سرم مغز، قلب، کبد وکلیه اندازه GSH-PXپراکسیداز (

گیري کردند. نتایج نشان داد آپیئین موجود در کرفس باعث مهار 
) و به طور قابل توجه باعث افزایش LPF) و (MADفعالیت (
 ).17گردد (می) CAT) و SOD) ،(GSH-PX)( هايآنزیمفعالیت 

Singha  هاي براي درمان بیماري 2008 و همکاران در سال
هاي کرفس و هیگروفیلیا استفاده کردند کبدي از اثر متانولی دانه

هاي کبدي در موش و با نظارت بر چندین آزمون اثر کاهشی آنزیم
صحرایی را مشاهده نمودند که حاصل فعالیت آنتی اکسیدانی 

در تحقیق حاضر .باشد میگیاه  فالونوئیدهاي موجود دراین دو
باعث کاهش نیز حاوي آنتی اکسیدان است که گیاه کرفس 

کبدي گردیده است که احتماالً ناشی از وجود  هايآنزیم
 هاي خامعصارهباشد و برخی میفالونوئیدهاي موجود در این گیاه 

گیاهی مورد استفاده طب سنتی، منبع غنی از ترکیبات با خواص 
 و 20بد هستند (پیشگیري کننده و حفاظت کننده به ویژه در ک

26.( 
ه که تیمار با عصار شودمیگیري نتیجهاز تحقیق حاضر چنان 

 هايآنزیمهیدروالکلی گیاه کرفس سبب کاهش فعالیت سرمی 
ود، میش)، بیلی روبین توتال و مستقیم ALPو AST،ALTکبدي (

افزایش میزان آلبومین به طور معنی دار سبب بهبود  همچنین 
نین و (آپیژ حتماالً ترکیبات فالونوئیدهايگردد. امیعملکرد کبد 

لوتئولین) موجود در این گیاه با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی آن 
از تخرب بافت کبد توسط تتراکلرید کربن جلوگیري کرده  دتوانمی

راي ب، و اثر محافظت کبدي را اعمال کند. البته الزم به ذکر است 
ز چه ترکیب یا ترکیباتی ا که این اثر مربوط به پی بردن به این

اي در هگستردگیاه است، مطالعات بیوشیمیایی و فارموکولوژیکی 
 .جهت استخراج و خالص سازي ترکیبات مورد نیاز است

 عارض منافعت
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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Abstract 
Background & Objective: Apium graveolens has antioxidant property because of its flavonoid compounds. In the present 
study, we investigated the hepatoprotective effects of hydroalcoholic extract of Apium graveolens in Sprague Dawley 
male rats treated with carbon tetrachloride (CCl4). 

Materials & Methods: In this study, 48 rats (weighted 180-200 gram) were divided into six groups each having eight 
rats. The six groups were control, sham, CCl4, and three experimental groups. The experimental groups (4-6) received 
1ml/kg CCl4 twice a week and olive oil with the ratio of 1:1 by intraperitoneal injection for 40 days. In addition, they 
received 2 cc hydroalcoholic extract of Apium graveolens by daily gavage with the concentrations of 200, 400, and 600 
mg/kg/cc, respectively. The sham group received only olive oil with the mentioned ratio and the other group received 
CCl4 and olive oil.  At the end, Alkaline Phosphatase (ALP), Aspartate amino Transferase (AST), Alanine amino 
Transferase (ALT), and the serum concentrations of albumin, total and direct bilirubin were measured and analyzed by 
using statistical ANOVA Test. 

Results: Injection of CCl4 increased the serum levels of liver enzymes and total and direct bilirubin but it decreased the 
concentration of serum albumin. On the other hand, hydroalcoholic extract of Apium graveolens decreased the liver 
enzymes and increased albumin level (p<0.001). 

Conclusion: The results of this study reveals that the consumption of hydro-alcoholic extract of Apium graveolens 
maintain the integrity of the liver and protects it against damage. 
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