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Abstract
Background and Objectives: Carbon tetrachloride (CCl4) causes
damage in liver, kidneys, lungs, testis, brain, and blood through
generation of free radicals. The purpose of this study was to investigate
the protective effects of Sophora pachycarpa root extract on CCl4induced nephrotoxicity in male rats.
Methods: In this experimental study, 36 male rats (weight range, 195200g) were randomly divided into 6 groups of 6 each: Pre-treatment
groups 1, 2, and 3 )at doses of 50, 100, and 250mg/kg), control group,
CCl4 group, and post-treatment group. At the end of the treatment
period, serum levels of creatinine, total protein, and albumin, were
measured. Then, the kidneys were removed from the animal’s body for
histological examination.
Results: Injection of CCl4 to the rats significantly increased the serum
level of creatinine compared to the control group, while decreased the
serum levels of albumin and total protein. Also, treatment with S.
pachycarpa root extracts significantly reversed the aforementioned
changes to normal levels. Treatment with the extract (250mg/kg) led to
remarkable improvement in histopathological changes of kidney
sections.
Conclusion: The results of this study indicated that S. pachycarpa
extract can partly moderate the toxic effects of CCl4 in kidney, which is
possibly due to the presence of its bioactive compounds.
Keywords: Sophora pachycarpa; Carbon tetrachloride; Nephrotoxicity;
Rats.
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تأثیر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان بر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در
موشهای صحرایی نر
1

سیدمهدی بانان خجسته ،1مریم حوراسفند ،2ریحانه جوانمرد خامنه ،*2الهام یلداگرد

طبیعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

زمینه و هدف :تتراکلریدکربن ) (CCl4با تولید رادیکالهای آزاد سبب بروز آسیب در کبد،

2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،

کلیهها ،ششها ،بیضهها ،مغز و خون میشود .در این مطالعه اثر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

) (Sophorapachycarpaبر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موشهای صحرایی نر
بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 36 ،سر موش صحرایی نر (محدوده وزنی  195-200گرم)
بهطور تصادفی به  6گروه  6تایی شامل :گروههای پیشتیمار  1و  2و ( 3با دوز  100 ،50و 250
میلیگرم برکیلوگرم) ،گروه کنترل ،گروه تتراکلریدکربن و گروه پستیمار (دریافتکننده
عصاره با دوز  100میلی گرم برکیلوگرم) تقسیم شدند .پس از پایان مدت تیمار؛ سطح سرمی
کراتینین ،پروتئین تام و آلبومین اندازهگیری شد .درادامه ،کلیهها جهت بررسی بافتشناسی از
بدن حیوانات خارج شدند.
یافتهها :تزریق  CCl4به رتها بهطور معنیداری سبب افزایش سطح سرمی کراتینین نسبت به
گروه کنترل شد ،درحالیکه سطح آلبومین و پروتئین تام سرمی را کاهش داد .همچنین تیمار با
عصاره تلخبیان بهطور معنی داری باعث برگشت تغییرات ذکرشده به حالت طبیعی گردید .تیمار با

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

ریحانه جوانمرد خامنه ،گروه
زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران؛

عصاره (دوز  250میلیگرم برکیلوگرم) سبب بهبودی چشمگیری در تغییرات هیستوپاتولوژیکی
مقاطع بافت کلیه شد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد عصاره ریشه تلخبیان تا حدودی قادر به تعدیل اثرات
سمّی ناشی از تتراکلریدکربن در کلیه میشود که احتماالً به دلیل حضور ترکیبات زیستی فعال
آن است.
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تاریخ پذیرش95/2/8 :
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کلید واژهها :تلخ بیان؛ تتراکلریدکربن؛ سمّیت کلیوی؛ موشها.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Banan Khojasteh SM, Houresfand M, Javanmard Khameneh R, Yaldagard E.
Protective effect of sophora pachycarpa root extract
on CCL4-induced nephrotoxicity in male rats.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(2):29 -37. [Full Text in Persian

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوم ،اردیبهشت 1396

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 15:57 IRDT on Monday June 18th 2018

1گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم

چکیده

سیدمهدی بانان خجسته و همکاران

تأثیر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان بر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موشهای صحرایی نر

کلیه ،اندامی ضروری برای انجام عملکردهای مهم شامل تنظیم

( ،)16،15تنظیمکننده سیستم ایمنی ( ،)17ضدویروسی (،)18

هموستاز و محیط خارج سلولی ،سمزدایی و ترشح متابولیتهای

ضدباکتریایی ( )19و ضدسرطانی ( )21،20هستند .با توجه به

توکسیک و داروها میباشد ( .)1بنابراین ،کلیه را میتوان بهعنوان

حضور فالونوئیدها و گلوکوزیدهای استروئیدی در ریشه تلخبیان

بافت هدف برای توکسینهای خارجی درنظر گرفت (.)3،2

و عصاره آن ،این گیاه میتواند سبب بهبود آسیب ناشی از استرس

تتراکلریدکربن ) ،(CCl4یک مایع روشن ،بیرنگ ،فرّار ،سنگین

اکسیداتیو ایجادشده بهوسیله تتراکلریدکربن گردد .بنابراین ،در

و غیرقابل اشتعال است که باعث تولید رادیکالهای آزاد و در

این

تلخبیان

نتیجه ایجاد آسیب کلیوی در موشهای صحرایی میشود (.)5،4

 Sophorapachycarpaبر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن

در بیشتر سیستمهای بیولوژیکی ،رادیکالهای آزاد به گونههای

در موشهای صحرایی نر بررسی گردید.

مطالعه

اثر

محافظتی

عصاره

ریشه

فعال اکسیژن اشاره دارد .عدم هماهنگی بین تولید رادیکالهای
آزاد و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی باعث ایجاد استرس اکسیداتیو

روش بررسی

) (OSمیگردد .اصطالح "آنتیاکسیدان" به تمامی مولکولهایی

در این مطالعه ،ریشههای گیاه  Sophorapachycarpaدر تیرماه

که توانایی ثبات یا غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد را پیش از

سال  1393از شمال استان خراسان ،جمعآوری و توسط گروه

حمله این مولکولها به سلول دارند ،اطالق میشود ( .)6در

فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سالهای اخیر ،گیاهان دارویی به دلیل دسترسی آسان ،بهای

شناسایی گردید.

مناسب ،تأثیر باال و سهولت در مصرف ،در درمان بسیاری از

ابتدا پودر ریشه خشکشده گیاه با متانول در دمای اتاق نگهداری

بیماریها مورد استفاده قرار گرفتهاند .گیاهان دارویی همواره

شد .در ادامه ،تمام عصاره فیلتر شده و برای به دست آوردن

بهعنوان منبع مناسبی در جهت پیشگیری از بیماریهای مرتبط با

عصاره متانولی خام ،حالل در دمای  40-45درجه ،با کاهش فشار

استرس اکسیداتیو بودهاند ( .)7این گیاهان حاوی طیف گستردهای

تبخیر گردید .عصاره آمادهشده تا قبل از استفاده ،در جای

از مولکولهای فیتوشیمیایی با عملکرد آنتیاکسیدانی شامل

خشک ،خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شد .در نهایت ،با

کارتنوئیدها و ترکیبات فنولیک هستند ( .)8ترکیبات فنولیک

افزودن آب مقطر و مقدار کمی بافر پتاسیم کلرید ( )KClبه مقدار

متشکل از فالونوئیدها ،تانن و اسیدهای فنولیک بوده که در

مشخصی از عصاره ،دوزهای مختلف عصاره در حالت محلول

گیاهان دارویی و بسیاری از محصوالت غذایی موجود است.

تهیه گردید؛ به این ترتیب که مقدار مناسبی از پودر ریشه گیاه

بسیاری از گونههای گیاهی توان آنتیاکسیدانی مشابهی با

برحسب دوز مورد نیاز ،وزن و در حجم مناسبی از آب مقطر و

آنتیاکسیدانهای سنتزی ،بدون اثرات جانبی دارند و بهعنوان یک

پتاسیم کلرید در دستگاه روتاری هم زده شد .محلول حاصل در

جایگزین در صنعت غذا و دارو مورد استفاده قرار میگیرند (.)9

ظروف پالستیکی دربدار و در یخچال نگهداری شد.

Fabaceae

در این مطالعه تجربی ،از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

تلخبیان با نام علمی  Sophoraمتعلق به خانواده

میباشد که در جهان  52گونه از آن گزارش شده و  3گونه آن

(با وزن  195-200گرم) استفاده گردید .سن حیوانات هنگام انجام

نیز در ایران وجود دارد که شامل ،Sophoramollis

آزمایش 3 ،ماه بود .رتها به مدت یکهفته برای رسیدن به حالت

 S. alopecuroidesو  S. pachycarpaو یک هیبرید

پایه و رفع استرس در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند .حیوانات در

 S. pachycarpa×S. alopecuroidesمیباشد ( .)10تلخبیان

شرایط استاندارد (نور  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی،

گیاهی چند ساله با طول  30-60سانتیمتر است (.)11

دمای محیط  22±2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  )%40-60در

مطالعه در ترکیب شیمیایی تلخبیان؛ حضور آلکالوئیدهای

اتاق مخصوص حیوانات در آزمایشگاه دانشکده علوم طبیعی تبریز

کوئینولیزیدین ( ،)13،12فالونوئیدها و گلوکوزیدهای استروئیدی

نگهداری شـدنـد تـا بـا محیـط جـدیـد سازگار شوند.
31
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مقدمه

را نشان میدهد ( .)14فالونوئیدها دارای فعالیت ضدالتهابی

سیدمهدی بانان خجسته و همکاران

تأثیر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان بر سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موشهای صحرایی نر

در
داخلشهری
شهری ودرآب
صورت پیلت
صورترت
غذایبه آماده
غذای آنها
برای
ظروف
پیلتبه و آب
آمادهاز رت

اندازهگیری میزان پروفایلهای سرمی ،مورد ارزیابی قرار گیرد.

آب
استفاده
مخصوص
ظروف
داخل
حیوانات بهغذای
گردید،به آب و
حیوانات
گردید،
آبخوریاستفاده
مخصوص
آبخوری

سطح سرمی کراتینین ،آلبومین و پروتئین تام بباا استفاده از

دسترسی داشتند.
غذای کافی
دسترسی داشتند.
وکافی

کیتهای شرکت پارسآزمون اندازهگیری شد .سپس کلیهها از

در ادامه ،حیوانات بهطور تصادفی و در قفسهای فلزی به  6گروه

در
بدن حیوان خارج شده و در محلول فرمالین  %10قرار گرفتند .در

6تایی به شرح زیر تقسیمبندی شدند:

گذراندن مراحل آمادهسازی بافتی ،مقاطع بافتی به
ادامه ،پس از گذراندن
)(H&A
تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین )(H&A

ترتیب
 -1گروه  2،1و ( 3گ
روههای پیشتیمار) :این گروه به ترتیب
(گروه

قطر  6میکرون،

مدتبه
کیلوگرم و
گرمبر در
میلی
100،50و و
کیلوگرم ،به
گرم
250میلی
250
های100،50
دوزهای
عصاره رارا بابادوز

رنگآمیزی شدند.

سپس بابا
خوراکی
صورت
روز به
کردندو و سپس
دریافتکردند
دریافت
خوراکی
صورت
 21به
مدتروز
21

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  19استفاده

تتراکلریدکربن ( دوز 500میکرولیتر برکیلوگرم) بهصورت داخل

شدند.
شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excel 2010رسم شدند.

صفاقی تیمار شدند.

بیان)
mean
میانگین (± SEM
میانگینین± ±خطای
دادهها بهبهصورت
)mean±SEM
معیارمعیار (
خطای
صورت میانگ

 -2گروه ( 4کنترل) :روزانه  1میلیلیتر آب مقطر را بهعنوان

توکی (بهمنظور
یک
آزمون
شدند .از
بیان
تست توکی
طرفهو وتست
طرفه
واریانسیک
واریانس
آزمون
شدند .از

حالل عصاره بهصورت خوراکی دریافت کردند.

بررسی معنیدار بودن اختالف بین میانگینها) استفاده گردید.

 -3گروه ( 5گروه تتراکلریدکربن) :این گروه تتراکلریدکربن را

سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

برکیلوگرم در پایان  21روز دریافت کردند.
با دوز  500میکرولیتر برکیلوگرم
 -4گروه ( 6پستیمار) :این گروه با تتراکلریدکربن (دوز 250
عصاره
روز عصاره
10روز،
مدت10
سپسبهبهمدت
شده وو سپس
میکرولیتر برکیلوگرم) تیمار شده
را با دوز  100میلیگرم برکیلوگرم دریافت کردند (.)28
تمام حیوانات  24ساعت پس از آخرین تیمار تشریح شدند و
خونگیری از قلب حیوانات به عمل آمد .پس از لخته شدن،
سپس خونگیری
درجهبه
سانتیگراد و
دوردردردمای 4
3500دقیقه
دور در
3500
نمونهها
خون
درجهدمای 4
دقیقه در
نی با
هایبا خو
شدند.
سانتریفوژ
مدت 10
سانتریفوژ شدند.
دقیقه
قیقهمدت 10
سانتیگراد،دبه
سپس سرم بهوسیله سمپلر به لوله تمیز جدید منتقل گردید و لـولـه

یافتهها

) ،گروه
،)00//42
42±
±00//007
گروه 007(( 11
در گروه
کراتینین در
گروه
سرمی کراتینین
غلظت سرمی
غلظت
 ))00//44نسبت
44±
±00//002
تتراکلریدکربن ((002
 ))00//42وو تتراکلریدکربن
نسبت
42±
±00//002
تیمار ((002
پستیمار
پس
>00//05
داری ((05
معنیداری
افزایش معنی
) ،افزایش
،)00//40
>))pp
40±
±00//002
کنترل ((002
گروه کنترل
بهبه گروه
پیشتیمار
گروه پیش
در گروه
کراتینین در
سرمی کراتینین
داشت .همچ
تیمار 22
غلظت سرمی
نین غلظت
همچنین
داشت.

پستیمار
 ))00//41وو پس
41±
±00//002
تیمار 002(( 33
تیمار
پیشتیمار
) ،پیش
،)00//42
42±
±00//006
((006
،)00//44
44±
±00//002
تتراکلریدکربن ((002
گروه تتراکلریدکربن
به گروه
نسبت به
)،
 ))00//42نسبت
42±
±00//002
((002

(نمودارشماره
داد(نمودار
نشانداد
کاهشنشان
>،))ppکاهش
شماره.).)11
>00//05
داری ((05
معنیداری
طور معنی
بهبهطور


+

*

.5000
.4500
.4000
.3500
.3000
.2500
.2000
.1500
نمودار شماره  :1مقایسه تغییرات سرمی کراتینین بهصورت  mean±SEMبیان میشود .اختالف معنیدار گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل ( )p>0/05با عالمت
شده است.
و اختالف معنیدار گروههای تیمارشده با عصاره نسبت به گروه تتراکلریدکربن ( )p>0/05با عالمت  +نشان داده
.1000
.0500
32
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.0000
Pre 50
Pre 100
Pre 250
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بود ازو
تمام تغذیه
نگهداری و
شوند .شرایط
یکسان آنها
ت و برای
حیوانابود
تمامیکسان
حیوانات
نگهداری و تغذیه
رشرایط

حاوی سرم در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد تا جهت
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غلظت پروتئین تام سرمی در تمام گروههای تجربی شامل:

معنیداری ( )p>0/05نشان داد ،درحالیکه در گروه پیشتیمار 3

پیشتیمار  ،)5/15±0/04( 1پیشتیمار  ،)5/2±0/09( 2پیشتیمار

( )5/5±0/04نسبت به گروه تتراکلریدکربن ( ،)5/08±0/03بهطور

 ،)5/5±0/04( 3پستیمار ( )5/36±0/1و گروه تتراکلریدکربن

معنیداری ( ،)p>0/05افزایش یافت (نمودار شماره .)2

( )5/08±0/03نسـبـت بـه گـروه کـنـتـرل ( ،)5/8±0/03کـاهـش

*

*

*+

*

*

6.0000
5.0000

3.0000

g/dl

4.0000

2.0000
1.0000

نمودار شماره :2مقایسه تغییرات سرمی پروتئین تام بهصورت  mean±SEMبیان میشود .اختالف معنیدار گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل ( )p>0/05با
عالمت* و اختالف معنیدار گروههای تیمارشده با عصاره نسبت به گروه تتراکلریدکربن ( )p>0/05با عالمت  +نشان داده شده است.

0.0000

غلظت سرمی آلبومین نیز در تمام گروههای تجربی شامل گروه

( ،)3/64±0/02کاهش معنیداری ( )p>0/05داشت ،درحالیکه

تـتـراکـلـریــدکـربـن ( )2/62±0/01نـسـبـت بـه گـروه کـنـتــرل

افزایش نشان داد (نمودار شماره .)3

Pre 50
Pre 100،)2/76Pre
250
control
CCl4
Post
پیشتیمار  ،)2/66±0/01( 1پیشتیمار ±0/01( 2
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mg/kg
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پیشتیمـار  ،)3/26±0/07( 3پستیمـار ( )2/72±0/03و گـروه
تتراکلریدکربن ( ،)2/62±0/01بهطور معنیداری ()p>0/05
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نمودار شماره  :3مقایسه تغییرات سرمی آلبومین بهصورت  mean±SEMبیان میشود .اختالف معنیدار گروههای تجربی نسبت
( )p>0/05با عالمت* و اختالف معنیدار گروههای تیمارشده با عصاره نسبت به گروه تتراکلریدکربن ( )p>0/05با عالمت  +نشان داده شده است.
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در بررسیهای بافتی مشخص گردید گلومرولهای کلیوی در

از بینرفتن هسته سلول نیز در گروه تتراکلریدکربن نسبت به گروه

گروه تتراکلریدکربن در مقایسه با گروه کنترل و پیشتیمار،

کنترل مشاهده شد .اما دریافت عصاره (با دوز  250میلیگرم

کوچکتر و نامنظم بوده و دچار تحلیل شدهاند و فضای ادراری

برکیلوگرم) تا حدودی سبب تعدیل این تغییرات نسبت به گروه

آنها نیز بزرگتر و شبکه گلومرولی متراکم شده است .همچنین

تتراکلریدکربن گردید (شکل شماره .)1-4

تغییر ضخامت غشای پایه ،از بینرفتن حاشیه مسواکی ،تخـریـب و

شکل  :Aبافت کلیه در گروه کنترل سالم با بزرگنمایی ×  ،400گلومرول طبیعی و کپسول بومن ()NGB؛ شکل  :Bبافت کلیه در گروه  CCl4با بزرگنمایی
×  ،40از بین رفتن حاشیه مسواکی ( ،)LBBتخریب توبولی ( ،)TDظاهر کفآلود ( ،)FAتخریب هستهای ()ND؛
شکل  :Cبافت کلیه در گروه  CCl4با بزرگنمایی ×  ،400کپسول بومن آسیبدیده ()DBC؛
شکل  :Dگروه پیشتیمار 3با بزرگنمایی × .40

بحث

طریق تولید گونههای بسیار فعال مانند رادیکالهای آزاد سبب

مطالعه حاضر تأثیر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان را در برابر

آسیب سلولی در اندامهای مختلف گردند .تتراکلریدکربن یک

سمّیت کلیوی ناشی از تتراکلریدکربن در موشهای صحرایی

توکسین محیطی است که بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته

نشان داد .طبق نتایج بهدستآمده ،عصاره تلخبیان تا حدودی

است ( .)22تتراکلریدکربن پس از مصرف ،بهصورت زیستی

اختالالت ایجادشده بهوسیله سم تتراکلریدکربن را تعدیل

بهوسیله سیتوکروم  P450به شکل واکنشپذیرتر آن؛ یعنی

میبخشد .بیشترین اثر محافظتی عصاره در دوز  250میلیگرم

رادیکال تری کلرو متیل ) )*CCl3تبدیل میشود .این رادیکال به

برکیلوگرم وزن بدن (گروه پیشتیمار  )3مشاهده گردید .تعدادی

سرعت با  O2واکنش داده و به رادیکال واکنشپذیرتر تری کلرو

از مواد شیمیایی شامل توکسینهای محیطی و داروها میتواننـد از

متیل پروکسیل ( )CCl3OOتبدیل میشود که این رادیکال بـاعـث

34
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شکل شماره  :1-4مقطع عرضی از گلومرولهای بافت کلیه موشهای صحرایی نر در گروههای مختلف آزمایشی با رنگآمیزی .H&E
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لیپیدی و آسیب اندامها میگردد ( .)23انسان با سیستمهای

این تغییرات در گروههای تیمارشده با عصاره مشاهده نشد که این

آنتیاکسیدانی بسیار پیچیده (آنزیمی و غیرآنزیمی) مواجه است

امر میتواند به دلیل اثر محافظتی عصاره ریشه تلخبیان در تعدیل

که سلولها و اندامهای بدن را در برابر آسیب ناشی از

تغییرات مورفولوژیکی باشد .همچنین در مطالعهای اسحقی و

رادیکالهای آزاد حفظ میکنند .در پستانداران ،آنتیاکسیدانهای

همکاران نشان دادند تزریق تتراکلریدکربن باعث تخریب

آنزیمی شامل :سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز (،)CAT

گلومرولی و توبولی ،التهاب و تخریب سلولی ،نکروز حاد توبولی

گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPxو گلوتاتیون ردوکتاز میباشند.

و هستهها ،همچنین تحلیل حاشیه مسواکی توبولها میشود (.)27

عالوه بر آنتیاکسیدانهای آنزیمی ،تعداد زیادی از مولکولهای

براساس مطالعات  Ozturkو همکاران در رتهای مسمومشده با

آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی نیز وجود دارند که متشکل از اسید

تتراکلریدکربن ،تغییرات هیستوپاتولوژیکی مانند تغییر در

اسکوربیک (ویتامین  ،)Cاسید اوریک ،بیلیروبین ،مالتونین و

سلولهای اپیتلیال توبولی شامل :واکوئلهشدن ،آتروفی ،جداشدن

پروتئینهای پالسما ،پلیفنولها مانند کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها و

سلولهای اپیتلیال و نکروز توبولی رخ میدهد .با این تغییرات

غیره میباشند ( .)6آنتیاکسیدانهای سلولی در حفظ عملکرد

هیستوپاتولوژیکی ،ظرفیت جذب توبولی نیز ممکن است تغییر

بهینه سلول نقش ضروری ایفا میکنند ،اما تحت شرایطی همانند

کرده و در نتیجه سبب اختالل عملکرد کلیه گردد (.)28

استرس اکسیداتیو ،کارآیی کافی نداشته و ممکن است سلول
برای حفظ عملکرد بهینه خود به آنتیاکسیدانهایی با منشأ

نتیجهگیری

خارجی مانند آنتیاکسیدانهای موجود در رژیم غذایی نیاز داشته

نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از عصاره ریشه تلخبیان پیش

باشد ( .)24استرس اکسیداتیو سبب آسیب اندام و کارسینوژنز نیز

از مسمومیت با تتراکلریدکربن میتواند نسبتاً و تا حدودی اثرات

میگردد (.)25

سمّی تتراکلریدکربن را تعدیل کرده و سبب بهبود عملکرد کلیه

تغییر در غلظت سرمی کراتینین ،نشاندهنده آسیب کلیوی است

گردد که این اثر محافظتی به دلیل حضور فالونوئیدها،

که همراه با تغییرات بافتی میباشد ( .)26بهعالوه ،کاهش سطح

گلوکوزیدهای استروئیدی و آلکالوئیدها میباشد .اما شناخت

سرمی آلبومین و پروتئین در موشهای صحرایی مسمومشده با

مکانیسم دقیق اثر سمّی تتراکلریدکربن ،نیاز به مطالعات دقیق

 CCl4ممکن است به دلیل نشت در گلومرول و توبولها باشد که

مولکولی و مکانیسمی در آینده دارد.

نتایج مشابهی توسط  Khanو همکاران نشان داده شده است (.)4
مطالعه حاضر نشان داد دریافت عصاره تلخبیان ،اثرات سمی CCl4

تشکر و قدردانی

را تا حدودی تعدیل میبخشد .در این مطالعه ،بررسی بافت

بدین وسیله از همکاری دانشگاه تبریز که در اجرای این تحقیق

کلیوی موشهای صحـرایی تیمـارشـده بـا  ،CCl4نـاهنجـاریهـای

همکاری صمیمانهای داشته است ،تقدیر و تشکر میگردد.
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