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مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم شماره  1بهار 1131
تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین
سرم

مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در
موش های صحرایی نر تزریق شده با تیواستامید
نجمه ربانی حقیقی ،*1نوشین نقش ،2داوود

مهربانی1

 -1گروه زیست شناسی جانوری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان ،فارس ،ایران.
 -2گروه بیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان،اصفهان ،ایران.
 -1مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و فناوری ترانسژنیک ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1132/40/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1132/40/22 :

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به نقش مهم سم زدایی کبد ،در تحقیق حاضر ،مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک
شاخص کبدی در برابر تزریق تیواستامید بررسی شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 65سرموش صحرایی نر به  0گروه  2تایی تقسیم شدند .جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه و زردچوبه خالص هر
روز به آنها خورانیده شد .خونگیری در دو مرحله پیش درمان و پس از تزریق یک بار تیواستامید با دوز  144mg/Kgبه صورت درون صفاقی و اندازه گیری آلبومین
سرم  02ساعت بعد از آخرین تزریق انجام گرفت .به منظور مقایسه میانگین آلبومین سرمی با همدیگر از آزمون  ANOVAاستفاده شد.
نتایج :نتایج حاکی از افزایش معنی دار میزان آلبومین سرم در گروه تیمار شدهبا تیواستامید ( )1/20 ±4/21نسبت به گروه شاهد ( )2/20 ±4/22میباشد
( .P(>4/41جوشانده قهوه به صورت پیش تیمار دارای بیشترین تاثیر محافظتی بر روی بافت کبد بوده است .این تاثیر با کاهش معنی دار میزان آلبومین سرم در
این گروه به ( )2/05 ±4/52رسیده است (.)P<4/41
نتیجه گیری :در این تحقیق ،بیشترین اثر حفاظتی کبد مربوط به جوشانده قهوه است .این تاثیر احتماال به واسطه ترکیبهای پلی فنلی آن در خنثی سازی
رادیکالهای آزاد است .استفاده از دم نوش فوق جهت پیشگیری از آسیبهای کبدی در انسان پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :زردچوبه ،قهوه ،آلبومین و تیو استامید.
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کدام با دوز  0mg/Kgو مخلوط جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه با دوز  2mg/Kgبه صورت خوراکی و در رژیم غذایی رتها در طول پیش درمان 52
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نویسنده مسئول :نجمه ربانی حقیقی ،گروه زیست شناسی جانوری ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ارسنجان ،فارس ،ایران.
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متابولیزه میشود (2و .)1تیواستامید یک ماده شیمیایی است که
در صنایع تهیه کاغذ و کتاب کاربرد دارد و با محلولسازی آن در
آب آشامیدنی و یا از طریق تزریق داخل صفاقی تاثیرات را میتوان
بر موشهای آزمایشگاهی بررسی نمود .متابولیسم تیواستامید
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یکی ازمهمترین اعمال کبد عالوه بر سوخت و ساز مواد
مختلف ،سم زدایی گزنوبیوتیکها ،مواد آلوده کننده محیطی و
داروهای شیمی درمانی میباشد ( .)1تیواستامید یک سم کبدی
قوی میباشد که پس از ورود بدن مشابه بسیاری از مواد از جمله
استامینوفن ،برخی آنتی بیوتیکها ،اتانول و تتراکلرید کربن عمل

کرده و توسط آنزیمهای سیستم سم زدایی سیتوکروم P450
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نجمه ربانی حقیقی و
همکاران
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منجر به تولید تیواستامید  -sاکسید و متابولیتهای دیگر میشود
(0و .)6بنابراین تیواستامید  -sاکسید یک ترکیب واسطه در
مراحل اکسیداسیون تیواستامید توسط مونواکسیژنازهای با
عملکرد مختلط )ازجمله سیتوکروم  (P450 2B1میباشد که باعث
ایجاد استرس اکسیداتیو درسلولهای کبدی میشود ( .)5از سم
تیواستامید برای القای سیروز کبدی و آنسفالوپاتی هپاتیک حاد
استفاده میشود .مطالعات نشان دادهاند که تیواستامید موجب
مرگ سلولی ،نکروز وآپوپتوز درسلولهای کبدی میگردد ( .)0از
این ماده برای ایجاد سیروز در رت و موش استفاده شده است .این
ماده هم در محل پری ونوالر ) (perivenularو هم در پری پورتال
تاثیر میگذارد .از طرفی سم زدایی مواد سمی و گزنوبیوتیکها
یکی از مهمترین اعمال کبد میباشد .ممکن است در طی این
عمل مقادیربسیاری از واسطههای اکسیژن فعال تولید شوند.
دوزهای حاد مواد سمی و برخی از داروها استامینوفن یا مصرف
طوالنی مدت بعﻀی مواد و داروها میتواند موجب تولید مقادیر
باالیی از رادیکالهای آزاد شده که بر سیستم دفاعیآنتیاکسیدانی
غلبه نماید و موجب آسیبهای کبدی شود .با توجه به این نکته
که کبد اعمال منحصر به فردی را انجام میدهد و آسیب این عﻀو
منجر به ضررهای غیرقابل جبرانی در بدن میشود بنابراین تحقیق
در مورد موادی که باعث حفاظت کبد شوند از اهمیت ویژهای
برخوردار است تیواستامید یک ماده اکسیدکننده و سم کبدی
قوی است که توسط آنزیم  CytP4502Bمیکروزومهای سلولهای
کبدی تبدیل به متابولیت سمی و فعال تیواستامید S-اکسید
میشود ( .)0این ماده پروتئینها و لیپیدهای غشا را مورد حمله
قرار میدهد و موجب تجزیه پروتئینها و پراکسیداسیون لیپیدها
و در نهایت استرس اکسیداتیو میشود .از طرفی استفاده از گیاهان
دارویی جهت پیشگیری و درمان بسیاری از ناهنجاری های کلیدی
از دیرباز مورد استفاده بوده است .زردچوبه و قهوه نمونه هایی از
این گیاهان با خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی میباشند (.)2
زردچوبه ،ریزوم پودر شده گیاه  Curcuruma Longaمیباشد که
به عنوان ادویه و چاشنی در غذاها استفاده میشود و در طب
سنتی جایگاه خاصی دارد .زردچوبه گیاهی علفی و پایا از خانواده
زنجبیل ) (zingiberaceaeمیباشد .ریزوم زردچوبه حاوی % 1- 6
پیگمانهای زردرنگ هستند که کورکومینویید نام دارد و شامل
کورکورمین و مشتقات آن میباشد و عملکرد آن به عنوان عامل

ضد سرطان ،محافظت کننده کبدی ،ضد زهر ،محافظت کننده
مخاط معده و روده ،محافظت کننده بینایی ،ضد درد ،ضد تومور
و ضدالتهاب ثابت شده است .کورکومین ماده موثره ریزوم گیاه
زردچوبه به نام شیمیایی  difeouloylmethaneبا فرمول شیمیایی
) (C12H20O6است .ترکیبات شیمیایی دیگری شامل روغن فرار،
زینجیبرن ،آلفا و بتا تورمرین و مواد دیگر از جمله آرابینوز،
فروکتوز ،گلوکز و نشاسته در ریزوم این گیاه موجود میباشد
(2و .)3قهوه یک نوشیدنی محرک است و مورد استفاده اکثر مردم
جهان میباشد .قهوه گیاهی از تیره  coffeaو از خانواده
 Rubiaceacمیباشد .در طب سنتی ایران ،جوشانده قهوه ،تقویت
کننده دستگاه اعصاب مرکزی بوده و موجب افزایش نیروی
انقباض ماهیچه قلبی و ضربان آن میشود .نوشیدن قهوه ،ادرار را
زیاد کرده و اثر ضدعفونی کنندگی دارد ( .)3درخت قهوه در
نواحی گرمسیری و در هوای گرم و مرطوب رشد میکند .معروف-
ترین نوع قهوه ،قهوه عربی  Coffea Arabicaاست .ماده موثر قهوه،
کافئین است که دارای خواص آرامش بخشی ،مسهل ،کاهنده
اشتها میباشد .کافئین ماده محرک روانی است .تحقیقات ثابت
کردهاند که چندین گونه گیاهی با حداقل اثرات جانبی در درمان
بیماریهای کبدی موثرند که در این راستا میتوان به ریزوم گیاه
زردچوبه و دانه گیاه قهوه اشاره کرد .از آنجا که بیشتر پروتئینهای
مهم پالسمایی در سلولهای کبدی ساخته میشود ،اندازهگیری
آنها با توجه به بازگردش سریع آنها ،سریع ترین معیار غیر
مستقیم عملکرد سنتتیک کبداست .یکی از این پروتئینها،
آلبومین سرم است .آلبومین موجود در سرم خون نوعی پروتئین
است و بیماریهای کبدی میتوانند سبب تغییرات پروتئین سرم
شوند .البته سنجش آنزیمهای کبدی SGPTو SGOTنیز میتواند
در کنار کارهای هیستولوژیک تایید کننده نتایج فوق باشد .اما
چون آلبومین منحصرا توسط هپاتوسیتهای کبد سنتز میشود و
اندازه گیری آن یکی از معیارهای اختصاصی عملکرد کبد میباشد
و از طرفی سنجش این فاکتور خونی در گروههای پیش تیمار شده
با زردچوبه متعاقب مسمومیتهای خفیف و مزمن کبدی ،تا به
حال مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا با توجه به عدم مقایسه
دقیق جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه بر تغییرات
آلبومین سرم خون ،در این تحقیق به بررسی مقایسهای و
سینرژیک دو ماده فوق در تغییرات آلبومین سرم در برابر
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مسمومیت کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی نر
پرداخته شده است.

مواد و روشها
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روش تهیه عصاره اتانولی :ریزوم گیاه زردچوبه و دانههای قهوه
از نوع عربی ،از مراکز معتبر تهیه گردید و از نظر کارشناسان
هرباریوم دانشگاه آزاد فالورجان مورد تأیید قرار گرفت.
برای تهیه کردن عصاره هیدروالکلی زردچوبه از روش
سوکسیله استفاده شد .بدین صورت که  04grاز پودر زردچوبه در
کاغذ صافی قرار گرفته که در بخش تانک دستگاه سوکسیله قرار
داده شد .سپس  264ccاز اتانول  %24در بخش بالن دستگاه
ریخته شد .محتویات موجود در دستگاه سوکسیله به مدت 02
ساعت در دمای  64درجه سانتیگراد حرارت داده شد .سپس الکل
آن توسط دستگاه روتاری ) (Rotary evaporatorبه طور کامل
خارج گردید و پودر جامد به دست آمد .همچنین برای تهیه
جوشانده قهوه ،دانههای قهوه توسط آسیاب برقی به پودر تبدیل
شد و به وسیله دستگاه  ،Espressoجوشانده قهوه آماده گردید
(3و.)14
حیوانات آزمایشگاهی :در این مطالعه از موشهای صحرایی نر
از نژاد  Wistarبا وزن  244+26استفاده شد .حیوانات از دانشگاه
علوم پزشکی شیراز تهیه و در النه حیوانات دانشگاه پزشکی شیراز
تحت دوره نوری  12ساعت ،دمای  24+6درجه سانتیگراد و
رطوبت کافی نگهداری شدند .تغذیه این موشهای صحرایی توسط
غذاهای آماده استاندارد و بدون محدودیت در آب و خوراک انجام
گرفت .البته مقدار عصاره و جوشانده تهیه شده توسط غذاها به
حیوانات خورانیده شد .پس ازاتمام و تهیه کردن تمام مواد یعنی
(عصاره و جوشانده) ،با خوراک مخصوص رتها مخلوط کردیم و
به مدت  14روز در هوای آزاد پهن شد تا تمام رطوبت آن از بین
برود و خشک شوند ،این عمل مانعی برای کپک زدن احتمالی این
مواد بود .سپس این غذاها به جای غذای عادی مورد مصرف رتها
قرار گرفت (3و 65 .)14سر موش صحرایی در  0گروه  2تایی به
طور تصادفی به داخل قفسهای مخصوص نگهداری رتها ،تقسیم
شدند .پس از گروه بندی و پس از طی شدن دوره تطبیق حیوانات
با حرارت و رطوبت محل نگهداری ،آزمایشات شروع شد .در ضمن

اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تمام مراحل لحاظ
گردید.
تیمار حیوانات :پس از آمادهسازی تمام گروهها ،به گروه کنترل
(کنترل  )1آب و غذای عادی مخصوص رتها ،به گروه شاهد
(کنترل  )2آب و غذای عادی و همراه با تزریق 1سیسی نرمال
سالین به عنوان حالل ،به گروه سوم و چهارم به ترتیب جوشانده
قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه با دوز ( 0 mg/Kgبه عنوان
پیش درمان) و به گروه پنجم مخلوطی از جوشانده قهوه و عصاره
هیدروالکلی زردچوبه با دوز ( 2mg/Kgبه عنوان پیش درمان و
مقایسه تاثیر مخلوط این دو ماده با مصرف هر کدام به تنهایی) و
به گروه ششم هم آب و غذای عادی داده شد (جهت تزریق
تیواستامید که این گروه تیمار شده بدون دریافت مداخله هستند).
به گروه هفتم زردچوبه خالص با دوز  0 mg/Kgبه صورت خوراکی
(به عنوان پیش درمان جهت مقایسه تاثیر این با عصاره زردچوبه)
و در مدت  52روز خورانیده شد .مدت زمان تیمار برای طول مدت
متوسط پیش تیمار معموال در پژوهشهای قبلی از  2هفته تا 14
هفته در نظر گرفته شده بود که زمان این پیش تیمار متناسب با
آن در نظر گرفته شد .دوز های به کار رفته در این تحقیق با توجه
به مطالعات قبلی و زیر دوز کشنده  64درصد LD50% (Letal
) dose50%در نظر گرفته شد.
خونگیری مرحله اول قبل از تزریق تیواستامید پس از 12
ساعت گرسنگی از قلب رتها صورت گرفت انجام شد .بعد از
جداسازی سرم نمونهها ،میزان آلبومین سرم به شیوه
اسپکتروفوتومتری انجام پذیرفت .پس از  2روز استراحت به گروه-
های سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم ،تزریق تیواستامید با
دوز  144mg/Kgدر طی یک روز و به صورت درون صفاتی انجام
گرفت .چون تاثیرات توکسیک تیواستامید معموال حدود  2روز
بعد از تزریق آشکار میگردد لذا؛  02ساعت پس از آخرین تزریق
موشهای صحرایی توسط  Ketamine 14%و  Xylazine 2%بی-
هوش و خونگیری دوم به طور مستقیم از قلب انجام گرفت و میزان
سطوح آنزیم آلبومین سرم با استفاده از کیتهای مخصوص
بیوشیمیایی به شیوه اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شدند .به
منظور مقایسه میانگین آلبومین سرم در گروههای مختلف ،از
آزمون  ANOVAو Duncanو به منظور مقایسه میزان آلبومین
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سرم قبل و بعد از تزریق تیواستامید از آزمون tجفت شده Paired-

 T-testاستفاده شد .به منظور انجام مراحل آماری دادهها ،از برنامه
نرم افزاری  SPSS15استفاده شد و نمودارها با برنامه نرم افزاری
 Excelرسم گردید.

نتایج
نتایج حاصل از این تحقیق بعد از تحلیل با آزمون آنالیز

صفحه
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تیواستامید ،کاهش معنی داری برای میزان آلبومین سرم (4/52
 )2/05 در مقایسه با گروه بدون دریافت قهوه ()1/20  4/21
نشان دادند که قابل مقایسه با گروه شاهد بدون دریافت کننده
تیواستامید ( )2/63  4/64بود ،یعنی پیش تیمار با جوشانده
قهوه تا حدود زیادی باعث خنثی سازی اثرات تیواستامید شده
است ( جدول .)1اما میانگین آلبومین سرم در گروه دریافت کننده

جدول :1مقایسه میانگین آلبومین سرم درخونگیری اول (قبل از تزریق تیواستامید) و در خونگیری دوم (بعد از تزریق تیواستامید) در گروههای مختلف.
این جدول نماینده کاهش غلظت آلبومین در گروه پیش تیمار شده با جوشانده قهوه میباشد که از نظر آماری قویا معنیدار است.

کنترل (گروه کنترل )1

4/ 16  1/ 1

4/ 26  1/ 1

4/ 6

شاهد (گروه کنترل )2

4/ 22  2/ 20

4 /64  2/63

4/ 10

جوشانده قهوه

4/20  1/ 22

4/ 52  2/ 05

4/ 442

عصاره زردچوبه

4/ 21  1/ 22

4/ 02  2/ 3

4/ 45

مخلوط جوشانده قهوه و عصاره
زردچوبه

4/ 13  1/ 11

4/ 22  1/20

4/ 41

تیواستامید (گروه تیمار شده بدون
دریافت مداخله)

4/ 16  2/ 32

4/ 21  1/ 20

4/440

زردچوبه پودر شده

4/16  1/ 40

4 / 12  1/ 40

4/ 6

گروه شاهد ( )2/63  4 /64معنی دار نیست (جدول.)1
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واریانس یکطرفه ( )ANOVAنشان دادند که تزریق تیواستامید با
دوز  ،144mg/Kgمیانگین سرمی آلبومین به طور معنیداری
افزایش یافته است ( .)p=4/440این امر نشاندهنده فشار
اکسیداتیو وارد به هپاتوسیتها بوده است .در ضمن آزمون  tجفت
شده نشان داد که میانگین آلبومین سرم در گروه جوشانده قهوه
به طور معنیداری کاهش یافته است ( .)p=4/442یعنی گروهی
که پیش تیمار با جوشانده قهوه شده بودند بعد از تزریق

مخلوط جوشانده قهوه و عصاره زردچوبه بعد از تزریق تیواستامید
افزایش معنیداری یافته است ( .)p=4/ 41یعنی پیش تیمار با
مخلوط این دو ماده نتوانسته هپاتوسیتها را در برابر سم کبدی
تیواستامید ،مقاوم سازد .در ضمن آزمون  Duncanنشان داد که
عصاره هیدرواتانلی زردچوبه توانست میزان آلبومین سرم را تا
میزان  2/ 3  4/ 02کاهش دهد که این کاهش در مقایسه با

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-10

گروه ها N=2

خونگیری اول
Mean ± SD

خونگیری دوم
Mean ± SD

P_value
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همچنین میانگین آلبومین سرم در گروه پیش تیمار شده با پودر
زردچوبه  1/40  4/12تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد
( )2/63  4 /64ایجاد نکرد (نمودار .)1

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد ،گروهی که با
جوشانده قهوه پیش تیمار شده بودند بعد از تزریق تیواستامید،
کاهش معنیداری برای میزان آلبومین سرم ( )2/05  4/52در

توسط آنزیمهای سیتوکروم  P450موجود در میکروزومهای کبدی
متابولیزه شده و در اثر اکسیداسیون به تیواستامید  –Sاکسید
تبدیل میگردد و تیواستامید  –Sاکسید ،ایجاد استرس اکسیداتیو
میکند و موجب آسیب سلولهای کبدی و آپوپتوز و در نهایت
نکروز این سلولها میشود افزایش این پروتئین ناقل پالسمایی
یکی از نتایج غیر مستقیم ایجاد فشار و آسیب به سلولهای
هپاتوسیت کبدی میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

نمودار :1مقایسه میانگین آلبومین سرم قبل و بعد از تزریق تیواستامید در گروههای مختلف .این تاثیرات نشاندهنده کاهش معنیدار و مفید آلبومین در گروه
جوشانده قهوه حتی بعد از تزریق تیو استامید میباشد ،در حالی که در بقیه گروهها تفاوتها معنی دار نیست و یا آلبومین افزایش یافته است .در ضمن هر
ستون میانگین  2بار تکرار برای تاثیر هر تیمار بر روی آلبومین سرم میباشد.
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یعنی پیش تیمار با جوشانده قهوه توانسته است کبد را در مواجهه
با سم تیواستامید محافظت نماید .یافتههای به دست آمده از
تحقیق فوق تا حدی مشابه با یافتههای  Kim K.و همکارانش در
سال  2444بود .آنها نشان دادند که تیواستامید استفاده شده
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مقایسه با گروه بدون دریافت قهوه ( )1/20  4/21و همچنین
گروه شاهد بدون دریافت تیواستامید ( )2/63  4/64پیدا کنند،

تیواستامید موجب آسیب سلولهای کبدی شده است ( .)0از
طرفی  Sallie Rو همکاران در سال  1333نشان دادند که ساز و
کار آسیب تیواستامید به کبد به واسطه ایجاد استرس اکسیداتیو
میباشند .تیواستامید یک ماده شیمیایی است که از این سم برای
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القای سیروز کبدی و آنسفالوپاتی هپاتیک حاد استفاده میشود.
تیواستامید پس از ورود به بدن توسط آنزیمهای سیستم سم
زدایی سیتوکروم  P064متابولیزه میشود (2و .)3متابولیسم
تیواستامید ،تیواستامید  -Sاکسید و متابولیتهای دیگری را تولید
میکند .نهایتاً تیواستامید  -Sاکسید یک ترکیب واسطه در مراحل
اکسیداسیون تیواستامید توسط منواکسیژنازهایی با اعمال متفاوت
میباشد که باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در سلولهای کبد می-
شود .همچنین ،تیواستامید در دوزهای باال موجب نکروز و آپوپتوز
سلولهای کبد میشود.
از طرفی رادیکالهای آزاد حاصل از تیواستامید ،به غشاء
سلولهای کبدی حمله میکنند و باعث ایجاد پراکسیداسیون
لیپیدی میشود و این باعث میشود که سیالیت غشاء کمتر شود
و در نتیجه تغییر در نفوذپذیری آن رهاسازی مواد و پروتئین ها
در این تحقیق گروهی که پیش تیمار با جوشانده قهوه شده
بودند بعد از تزریق تیواستامید کاهش معنیداری برای میزان
آلبومین سرم در مقایسه با گروه بدون دریافت قهوه نشان دادند
که قابل مقایسه با گروه شاهد بدون دریافت کننده تیواستامید
بود .میتوان به این نتیجه رسید که پیش تیمار با جوشانده قهوه
دارای بیشترین تاثیر محافظتی به صورت پیش تیمار بر سلولهای
کبدی در مواجهه با تیواستامید به عنوان یک سم کبدی بوده
است ،که این تغییر در هپاتوسیت ها با کاهش میزان آلبومین سرم
در برابر آسیب اکسیداتیو ایجاد شده توسط تیواستامید نمایان
شده است (نمودار .)1در تحقیقات قبلی بر روی میزان آنزیمهای
کبدی و بافت کبدی در اثر القا استرس اکسیداتیو ایجاد شده در
اثر تیو استامید بحث شده بود در حالی که بررسی تاثیرات پیش
به عنوان یک فاکتور موثر عملکرد کبدی بررسی نشده بود .در
تحقیق حاضر احتماال ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در عصاره
قهوه ،رادیکال های آزاد حاصل از تیو استامید را خنثی نمودهاند.
از طرفی ترکیبات پلی فنلی در جوشانده قهوه باعث حفظ سلول-
های کبد میشوند .ترکیبات پلی فنلی و به ویژه فالونوئیدها در
مرحله نخست بر روی سیستم سیتوکروم  P064اثر مهاری دارد

تولید رادیکالهای آزاد کاهش مییابد ،بنابراین جوشانده قهوه به
تنهایی به عنوان یک پیش تیمار موثر در حفظ و نگهداری عملکرد
هپاتوسیتها و حتی کاهش غلظت آلبومین پالسمایی حتی بعد
از ورود فشار اکسیداتیو حاصل از تیواستامید موثر بوده است
(2و .)3اما در تحقیق حاضر ،تاثیرات عصاره هیدرواتانلی زرد چوبه
و زردچوبه خالص ،تاثیر معنیداری در کاهش میزان آلبومین سرم
نشان نداد .نتایج این تحقیق بر خالف یافتههای  Reddy ACو
همکارانش بوده است .فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دسموتاز،
کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در کبد رت از نژاد ویستار که
زردچوبه در تغذیه رژیم غذایی آنها به مدت  14هفته به کار رفته
نسبت به گروه کنترل باالتر بوده و این داللت بر اثر مهار کننده
زردچوبه بر پراکسیداسیون لیپیدها از طریق افزایش فعالیت آنزیم-
های آنتی اکسیدانی دارد ( .)14احتماال علت این تفاوت طوالنیتر
بودن زمان تیمار این محققین و متفاوت بودن نوع عصاره آنها از
زردچوبه میباشد .بدین معنی که عصاره متانولی موثرتر از عصاره
اتانولی بوده است .از آنجا که آلبومین سرمی در سلولهای کبدی
ساخته میشود ،اندازهگیری این فاکتور با توجه به بازگردش سریع
آن ،یکی از سریعترین معیار های مستقل عملکرد سنتتیک کبد
است .در تحقیق حاضر با مصرف منظم جوشانده قهوه در مدت
 52روز میزان میانگین آلبومین سرم از 1/22±4/20
به 2/05±4/52کاهش معنی داری داشته است .این یافتهها مشابه
با نتایج تحقیقات  Dikshitو همکارانش در سال  1336می باشد.
آنها بیان کردند که این اثر به دلیل خواص آنتی اکسیدانی این
ماده میباشد ( Casiglia .)11و همکاران در سال  1331بیان
کردند کسانی که بیش از  1استکان قهوه در روز مینوشند ،در
مقایسه با کسانی که هیچ قهوهای در روز نمینوشند میزان کمتری
از آنزیمهای کبدی دارند ( .)12تحقیقات  3ساله دانشمندان ژاپنی
نشان میدهد مصرف منظم قهوه به دلیل دارا بودن اسید
کلروژونیک ،خطر ابتال به سرطان کبد را تا  03درصد و مصرف
نامنظم قهوه میتواند خطر ابتال به سرطان کبد را تا  23درصد
کاهش دهد .از طرفی Inoue Mو همکارانش نشان دادند که

journal.fums.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2014.4.1.5.3

درمانی با زردچوبه و جوشانده قهوه بر میزان آلبومین پالسمایی

و از متابولیسم بیشتر تیواستامید جلوگیری میکنند و در نتیجه
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میتوان نتیجه گرفت که جوشانده قهوه به علت ترکیبات آنتی

ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در قهوه عامل اصلی محافظت

اکسیدانی و پلی فنلهای موجود در آن که تا حدی مشابه با

سلولهای کبدی در برابر عوامل سمی و کارسینوژن میباشند

ترکیبات چای سبز است دارای قویترین اثر حفاظتی موثر در برابر

- باعث ترمیم سلول، ترکیبات پلی فنلی موجود در قهوه.)10و11(

 با توجه به این که مصرف این.)10و15( سموم کبدی بوده است

 در نهایت در تیمار طوالنی.های کبد و مهار گلوکورونیداز میشوند

گیاهان به عنوان نوشیدنی و چاشنی غذایی در کشور ما رایج

. میتوان آسیبهای وارده سلول را ترمیم نمود،مدت با این گیاهان

 بررسی اثرات دوزهای متفاوت و عصارههای مختلفی از،میباشد

عملکرد جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه در مقایسه

این گیاهان بر روی ترمیم بافت کبد در تحقیقات بعدی پیشنهاد

 در کاهش میزان خسارات،با عصاره زردچوبه و زردچوبه خالص

 کبد، یعنی افرادی که به صورت پیش تیمار قهوه بنوشند.میگردد

وارده به سلول کبدی و حفاظت از این سلولها عملکرد بهتری

مقاومتری در مقایسه با افراد عادی در برابر مواجه با سموم کبدی

 این نتایج نشان دهنده این است که با عمل.)16( داشته است

 بنابراین استفاده از این دم نوش گیاهی در انسان به عنوان.دارند

 استخراج بهتر مواد موثر زردچوبه انجام،عصاره گیری هیدروالکلی

یک داروی گیاهی موثر در پیشگیری از بیماریهای کبدی و

گرفته و تاثیرات درمانی بر مهار آسیب کبدی و ترمیم آن بهتر

.مقاومت در برابر سموم کبدی پیشنهاد میگردد

 با بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق.)1بوده است (نمودار
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Abstract
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Background & Objective: Due to the vital role of liver in the detoxification, the present study determined the pretreatment
effects of boiled coffee and Curcuruma Longa on serum Albumin as a liver indicator in male rats treated with
tioacetamide.
Materials & Methods: In this study, 56 male rats were divided into 7 groups of 8. During their pretreatment period of 68
days, the boiled coffee, pure curcuruma longa and Curcuruma Longa extraction each with a dose of 4mg/kg and the
combination of boiled coffee and Curcuruma Longa extraction with the dose of 2 mg/kg as a food was given to rats in
their diets.. The first blood punctuation was performed. Then 100mg/kg tioacetamide were injected inter peritoneal in
order to induce liver damage. The second blood punctuation was performed after 48 hours and the serum albumin level
in the control and treatment groups were compared using ANOVA statistical method.
Results: The results of these investigations were shown that the average of serum albumin in control group was 2.87±0.22
that increased to 3.27±0.23 of tioacetamide treated group. The average of albumin boiled coffee group was 2.46±0.62
that decreased significantly (p<0.01).
Conclusion: In this study, it was shown that the boiled coffee has the best protective liver effect. This effect is probably
due to polyphonic compounds that neutralized the free radicals. The coffee drinking such kind of drinks could be
suggested as a protective effect on liver damages in human.
Keywords: Curcuruma Longa extraction, coffee boiled, albumin, tioacetamide.
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