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Abstract 
 

         Liver, is the main organ of metabolism and excretion. Liver injury induced by 

hepatotoxins, such as CCl4 (carbon tetrachloride) has been well recognized as a toxicological 

problem in the world.  Several studies have been shown that Carbon Tetrachloride produces 

hepatotoxicity in human as well as in various experimental animals. During the process of CCl4 

poisoning, generation of reactive intermediate metabolites from the metabolism of hepatotoxins, 

and the occurrence of Reactive Oxygen and Nitrogen Species during the inflammatory reaction 

account for a variety of pathophysiologic pathways leading to cell death. The general strategy 

for prevention and treatment of liver damage includes reducing the production of reactive 

metabolites by using antioxidants. On the other hand, In various investigations it has been 

shown that natural products such as Medicinal plants, have always been considered as a rich 

source of new effective compounds for treatment of toxicity induced by CCl4. in this article we 

will try to have a review of important studies about protective effect of natural products on 

carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity. 
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 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (79-71)4شماره  هفتمدوره 

مروری بر اثرات محافظتی ترکیبات طبیعی مختلف علیه سمیت کبدی القاء شده 

  دکربنیتتراکلر توسط
 

 *3پوریول ی، مهد2زادهینیمحمد جواد حس دی، س1یمطهره کوهسار
 

 

 

 چكيده

 بدن در مختلف مواد کردن زهیمتابول نیهمچن و هامیآنز ازی اریبس ترشح آن فهیوظ که استی دیکل اندام کی کبد،    

 ازی کی به معاصر، دوران در( 4CCl) دکربنیتتراکلر مانند یمسمو ویی ایمیش مواد ازی ناشی کبد یهابیآس .است

ی رو بر یمخرب اثرات دکربنیتتراکلر که اندداده نشان مختلفی وانیح مطالعات .است شدهلیتبد بشری زندگ یهاچالش

 و ژنیاکس فعال یهاگونه طورنیمه وی کالیراد یمس یهاتیمتابول زنده، ارجاند بدن در ماده نیا سمیمتابولی ط. دارد کبد

  .هستندی سلول مرگ و کیولوژیزیپاتوف یهابیآس ازی اریبس بروز مسئول ها یهاتیمتابول نیا که شوندیم دیتول تروژنین

 دیتول کاهشی برا هااندیاکسیآنت از استفاده ،یکبد یهابیآس درمان وی ریشگیپ جهت مهمی راهکارها ازی کی

 ،ییدارو اهانیگ انواع متعددی  از جمله یعیطب باتیترک شودیمدر این مطالعه نشان داده   .است بدن در فعال یهاکالیراد

 بخصوص مختلفی هانیتوکسهپاتو ازی ناشی کبد یهابیآس درمانی برا هادانیاکسیآنت ازی غنی منبع عنوانبه توانندیم

 مورد در تاکنون کهی مطالعات نیترمهم بر داشت میخواهی مرور مقاله نیا در. رندیگ قرار مورداستفاده ندکربیتتراکلر

 .است شدهانجام دکربنیتتراکلر توسط شده القاءی کبد تیمس هیعلی عیطب باتیترکی حفاظت اثرات
 

 

 .یعیطب باتیترک ،یکربن، اثرات حفاظت کبد دیکبد،  تتراکلر :یديکل یهاواژه
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 مقدمه
که در  بدن است یهااندام نیتریاتیحکبد یکی از  

از  .بدن نقش کلیدی دارد میمتابولیس یهاتیفعال

کبد در کارهای  یهامیآنز نیپرکاربردترو  نیترحساس

 هستند.  ALPو  AST،ALT یهامیآنزتشخیصی، 

بیومارکرهای دیگر  یریگزهاندافوق،  یهامیآنزعالوه بر 

 ،2الکتات دهیدروژناز ،1از جمله سوربیتول دهیدروژناز

برای  (MD)آلدهایددیو مالونیل 3گلوتامات دهیدروژناز

زمانی که کبد دچار بررسی کارایی کبد مفید هستند. 

را وارد  هامیآنزکبدی این  یهاسلول، شودیمآسیب 

سطح این  عیغیرطبی رفتن باالکنند. میجریان خون 

در خون نشانه آسیب کبدی است. باالترین  هامیآنز

کبدی به علت نکروز بافت کبد ایجاد  یهامیآنزسطوح 

دالیل بروز نکروز کبد، اثرات  نیترمهم. از شودیم

 (.1)ها بر روی این بافت حیاتی استمخرب هپاتوتوکسین

ها تتراکلریدکربن هپاتوتوکسین نیترشدهشناختهیکی از 

 عنوانبهرنگ است که مایعی بی ست. تتراکلریدکربنا

قرار  مورداستفاده هاشگاهیآزمایک حالل غیر قطبی در 

ت کبدی ناشی می. همچنین به دلیل اثبات اثرات سردیگیم

یک مدل آزمایشگاهی  عنوانبهگسترده  صورتبهاز آن، 

قرار  مورداستفادهت کبد میبرای مطالعات مربوط به س

دوز  ت کبدی ناشی از این ترکیب بسته بهمیس (.2)ردیگیم

قرار گرفتن در معرض آن متفاوت است. این  زمانمدتو 

باعث کاهش جذب  غالباً هپاتوتوکسین در دوزهای کمتر،

 یآزادساز یون کلسیم، اختالل و هموستاز لیپید،

. اما در شودیم هاسلولدر  ها و وقایع آپاپتوزیسایتوکاین

از  تریجدسبب بروز مشکالت  تواندیمدوزهای باالتر 

جمله فیبروز و سیروز کبدی و یا حتی بروز انواع مختلف 

وقتی که  سرطان شود. در دوزهای باالی تتراکلریدکربن،

کبدی نسبت به ظرفیت زایش و  یهاسلولزان نکروز می

 ، آسیب و تخریب کبد اتفاق شودیمم کبد بیشتر میتر

شکالت کبدی فراوان افراد در بروز م لیدلبه (.2-3)افتدمی

                                                 
1.Sorbitol dehydrogenase: SDH 
2.Lactate dehydrogenase: LD 
3.Glutamate dehydrogenase: GD 

ها )از جمله معرض تماس با هپاتوتوکسین

تحقیقات متعددی در مورد اثرات  تتراکلریدکربن(،

تتراکلریدکربن بر روی فرایندهای مختلف از جمله 

فرایندهای متابولیک در کبد با استفاده از مطالعات حیوانی 

و  میاثرات س دیمؤصورت پذیرفته است که همگی 

 یهایاستراتژ نیترمهماز  (.4)این ترکیب هستندمخرب 

کبدی ناشی از هپاتوتوکسین ها،  یهابیآسمقابله با 

و بخصوص  یدانیاکسیآنتاستفاده از ترکیبات 

بر این اساس  (.5)گیاهی و طبیعی است یهادانیاکسیآنت

در سراسر جهان در رابطه  یاگستردهمطالعات و تحقیقات 

یرفته است که در این مقاله به با این موضوع صورت پذ

 .  میپردازیم هاآن نیترمهمبررسی مروری 

 

 کارروش
بررسی مطالعات  منظوربهی مروری در این مطالعه   

نه اثرات حفاظتی ترکیبات طبیعی میصورت پذیرفته در ز

ناشی از  القاشدهت کبدی میمختلف بر روی س

 میعل یهاگاهیپاکربن، از جستجوی مقاالت کلریدتترا

 ,ISI, Scopus, Science Directمعتبر از جمله 

science, PubMed   استفاده  تاکنونالدی می 1392از سال

شد. عالوه بر آن به مقاالتی که مرتبط با موضوع بودند از 

جمله مقاالتی که در رابطه با اثرات حفاظتی سایر ترکیبات 

ت کبدی ناشی از تتراکلریدکربن و حتی میبر روی س

های دیگر نیز توجه شد و در مواردی از اتوتوکسینهپ

وجود  لیدل بهاستفاده شد.  هاپژوهشاین  یهاافتهی

ی مروری سعی شد بیشتر از مقاالت زیاد، در این مطالعه

و  ترقیمعمقاالتی استفاده شود که دارای ارتباط موضوعی 

در مجالت  طورنیمهمستقیم با عنوان تحقیق باشند و 

از مقاالت  تینها درچاپ رسیده باشند.  معتبرتر به

مقاله انتخاب گردید که همگی به  55، تعداد شدهانتخاب

مقاله  39زبان التین بوده و از بین این مقاالت، حدود 

دارای ارتباط مستقیم با عنوان مقاله و بقیه  هم دارای 

-میل مقاله علمیارتباط مفید و کاربردی در جهت تک

 پژوهشی بودند.
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 یعیطب باتیترکی محافظت اثرات بری مرور
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 کلریدکربن تترا

های توسط اکسیداز غالباًتتراکلریدکربن در بدن    

فعال این  یهاتیمتابولت می. سشوندیممتابولیزه  چندکاره

با  هاآنکوواالنسی  یهاکنشبرهم لیدل بهترکیب 

از جمله اسیدهای نوکلئیک،  حیاتی بدن یهامولکول

است. هرچند کبد  هادراتیکربوهو  هانیپروتئلیپیدها، 

اما  کربن است،لی برای اثرات ناشی از تتراکلریدحل اصم

برای تتراکلریدکربن  یاشدهشناختهدر این اندام گیرنده 

کبد پس از  بروز تغییرات پاتولوژیک در .(2)وجود ندارد

است.  مشاهدهقابلخوبی کربن بهت با تتراکلریدمیمسمو

ک میتوکندری، رتیکولوم اندوپالسمیغشاهای پالسمایی، 

هایی ستگاه گلژی، ساختارهای زیر سلولی هپاتوسیتو د

 ت با تتراکلریدکربن آسیب میهستند که در اثر مسمو

راکی است که پس از تجویز خو شدهمشاهده .(1)بینندمی

ساعت به  1-2کربن، غلظت آن در کبد پس از تتراکلرید

کاهش  جیتدربهرسد و پس از آن میزان خود میباالترین 

صورت نکروز لین شواهد هیستولوژیک بهاو (.1)ابدیمی

. با (9)گرددمیساعت پس از تجویز پدیدار  5-1بافت 

ساعت پس از تجویز خوراکی، نکروز  12گذشت حدود 

افتد و پس از میصورت واضح اتفاق ناحیه مرکزی کبد به

 باالترین مقدار خود زان نکروز به میساعت،  49-24

های کبدی پس سلولهای خفیف البته آسیب (.3)رسدمی

ر و بازسازی توسط کبد قابل جبران میاز یک دوره تع

طرق کربن بهند. آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدهست

برای مثال کاهش ترشح  هستند. ییشناساقابلمختلف 

ک پالسما و میها از رتیکولوم اندوپالسگلیسریدتری

کروزومال کبدی از دیگر میهای طور کاهش آنزیمنمیه

کربن است که های آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدنشانه

 (.12-11)افتدمیساعت پس از تجویز اتفاق  2حدود 

کروزومال کبدی که حدود میافزایش لیپیدهای  طورنیمه

افتد گواه یمساعت پس از تجویز تتراکلریدکربن اتفاق  3

های تری آسیبپس از گذشت زمان طوالنی خوبی است.

  افتند.میهای کبدی نیز اتفاق لتوکندریایی در سلومی

کربن بر روی ت کلی اثرات پاتولوژیک تتراکلریدصورهب

توکندری شامل فسفوریالسیون اکسیداتیو و اختالل در می

 (.12)انتقال یون کلسیم است

 
در  میهای سمتابوليسم تتراکلریدکربن و توليد متابوليت

 بدن

کبدی های کربن توسط آنزیممتابولیسم تتراکلرید   

به تولید  3A4و  2B1 ،2B2 ،2E1از نوع  P450سیتوکرم 

 این رادیکال  .(13)شودمیمنجر  CCl3رادیکال فعال 

 نوکلئیک مثل یهایتوانند با سوپرامولکولمی

 ها و لیپیدها واکنش دهد و باعث پروتئین اسیدها،

برای  های فراوان به فرایندهای سلولی مهم شود.آسیب

، آغازگر بروز DNAبا  CCl3 دیکالمثال برهمکنش را

 با CCl3سرطان کبد است. همچنین از برهمکنش رادیکال 

 پروکسیلیمتکلروبسیار فعال تری رادیکال اکسیژن،

Cl3COO  تواند باعث میاین رادیکال  (.14)شودمیایجاد

که  شودمیای پراکسیداسیون لیپیدها های زنجیرهواکنش

نشده اسیدهای چرب اشباعاین فرایند خود باعث تخریب 

این فرایندها روی  (.15-11)شودمیها مرتبط با فسفولیپید

ک میتوکندریایی رتیکولوم اندوپالسمیپذیری نفوذ

گذارد و باعث از دست رفتن میغشاهای پالسمایی اثر 

شود. تخریب اسیدهای چرب میکلسیم سلول و هموستاز 

یندهای نشده مرتبط با فسفولیپیدها در پی فرااشباع

های سلولی توانند به آسیبمیدهد که میرخ  ذکرشده

  (.11)بعدی منجر شود

 

کربن در حضور اکسیژن و ترکیبات متابولیسم تتراکلرید :1شكل 

 (.11)آلی
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تتراکلریدکربن باعث فعال شدن  در سطوح مولکولی،

TNFα ،NO  و فاکتورهای رشدTGFα  وTGFß شود. می

توانند سبب خود تخریبی و فیبروز سلول میاین فرایندها 

در  دهد،میسوق  سلول را به سمت آپاپتوز TNFαشوند. 

آلفا و بتا مستقیماً باعث حرکت سلول به  TGF که حالی

، از هادانیاکسیآنتاستفاده از  (.11)شوندمیسمت فیبروز 

ب توقف تواند سبمیطریق بازگشت به متیالسیون سلولی 

کربن در یندهای تخریبی ناشی از تتراکلریدبسیاری از فرا

  (.19)کبد گردد

 

 بحث
 

 یکبد تيمس هيعلی عيطب باتيترکی حفاظت اثرات

 یهابیآس با مقابلهی هایاستراتژ نیترمهم ازی کی   

 قرار توجه مورد امروزه که هانیهپاتوتوکس ازی ناشی کبد

ی عیطب وی اهیگی هادانیاکسیآنت از استفاده است، گرفته

 دری اگسترده قاتیتحق و مطالعات اساس نیا بر. است

 رفتهیپذ صورت موضوع نیا با رابطه در جهان سراسر

  هاآن نیترمهم ازی برخ مرور وی بررس به که است

 .  میپردازیم

 
 Zingiber officinaleاثرات محافظتی 

 نیتردهششناختهکی از ی Zingiber officinaleگیاه    

از  یاشدهشناختهجات است که دارای اثرات درمانی ادویه

جمله در درمان سرفه، سرماخوردگی، رفع احتقان 

درمان  تسکین درد دندان، تحریک ترشح بزاق، بینی،

از دیگر  (.13-22)است هاعفونتو از بین بردن  میآریت

اثرات درمانی خوب این گیاه، اثرات هپاتوپروتکتیو آن 

های مختلف است. در یکی از مطالعات پاتوتوکسینعلیه ه

و همکاران در سال  Yemitanصورت پذیرفته توسط 

اتانولی این گیاه علیه  یعصاره، اثرات حفاظتی 2221

در موش کربن تتراکلرید توسط القاشدهت کبدی میس

 ییهاموشکه در  بررسی شد. در این مطالعه مشاهده شد

قرار گرفته بودند، کربن تتراکلریدت با میکه تحت مسمو

ترانسفراز، نومیآترانسفراز، آالنیننومیآهای آسپارتاتآنزیم

-دهیدروژناز، گلوتاماتسوربیتول دهیدروژناز، الکتات

به شکل  5فسفاتازو آنزیم آلکالین  4دهیدروژناز

کنند. در این مطالعه بررسیمیچشمگیری افزایش پیدا 

های مسموم در موش هاهپاتوسیتهای هیستوپاتولوژیک 

الکلی ی هیدرونشان داد که عصارهتتراکلریدکربن شده با 

گرم در هر لیمی 3/2با غلظت  Zingiber officinaleگیاه 

و انسداد  تغییرات دجنراتیو خوبی از نکروز،بهلیتر لیمی

 (.23)کندمیهای عروقی در کبد جلوگیری کانال

 
  نيمکورکوی حفاظت اثرات

  Crucoma Longa.ماده موثره اصلی گیاه ن، میکورکو   

یکی از گیاهان دارویی مهم است که  این گیاه است.

گسترده در نواحی گرمسیری آسیا و بخصوص  صورتبه

ن دارای طیف میکورکو .شودیمکشور هندوستان کشت 

 نیترمهمیکی از  (.24)از اثرات درمانی است یاگسترده

دانی آن است که با اکسیاثرات این ترکیب، اثرات آنتی

 )شکلبینی استفنولیک آن قابل پیشتوجه به ساختار پلی

 . (2شماره 

 
 (25)نمیایی کورکومیساختار شی :2شماره شكل

 

ن ویژگی مهم، در یک مطالعه میداشتن ه لیدل به

و همکاران در سال  E.J.Parkتوسط  شدهانجام

ت کبدی مین بر روی سمیکورکو اثرات محافظتی ،2222

و تحت حاد القا شده توسط تتراکلریدکربن در رت  حاد

هایی که در رت بررسی شد. بر اساس این مطالعه،

ت با تتراکلریدکربن قرار میحاد تحت مسمو صورتبه

ن با میکورکو  روز درمان با 4پس از  گرفته بودند،

 زانمی ،لی گرم به ازای هر کیلوگرم وزنمی 222و  122 دوز

 ALT زانمیو  درصد 52-53ن زامیبه  هاآنسرمAST   سرم

بود. همچنین در  افتهیکاهش درصد 12به مقدار  هاآن

                                                 
4. Glutamate dehydrogenase 
5. Alkaline phosphatase: ALP 

71 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 15

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-371-fa.html


 یعیطب باتیترکی محافظت اثرات بری مرور

 

 

            7931 بهار، 4دوره هفتم، شماره                               تعالی بالینی                                                                                                        

های با آسیب کبدی تحت حاد که تحت درمان با رت

  ALPو  ALTزان فعالیتمین قرار گرفته بودند، میکورکو

 درصد کاهش یافته بود. 54و  34ها به ترتیب به مقدار آن

و  1پرولینیدروکسیزان محتوای همیبعالوه مشاهده شد 

 درصد 11و  49  مقدار  به ترتیب به هاآن 1آلدهیددیمالون

 (.21)است افتهیکاهش

 
 Platycodil radixاثرات محافظتی 

Platycodil radix    کی از گیاهان معروف در طب ی

 سنتی شرقی است که در گذشته از عصاره ریشه آن یعنی

Platycodi radix B ها اریجهت درمان برخی بیم

در مطالعات گذشته سودمند بودن  است. شدهاستفاده

مختلف  یهایماریبریشه این گیاه در درمان  یعصاره

اثبات اثرات  لیدل به (.21)است شدهیبررس ساالنبزرگ

عصاره این گیاه، در یک مطالعه اثرات  یدانیاکسیآنت

کبدی ناشی از  یهابیآسمفید آن روی درمان 

در موش بررسی شد. در این کلریدکربن تتراهپاتوتوکسین 

از  یخوببهکه درمان با عصاره مذکور  شدهمشاهده مطالعه

 ALTو   ASTمیسر یهامیآنزافزایش سطوح و فعالیت 

همچنین درمان  .کندیموابسته به دوز جلوگیری  صورتبه

به شکل واضحی از افزایش   Platycodi radix Bبا عصاره 

از کاهش  طورنیمهو  د کبدیتولید مالون دی آلدهای

های مسموم شده محتوای گلوتاتیون در موش

  کند.میجلوگیری تتراکلریدکربن  با

نیز  مطالعه هیستوپاتولوژیک انجام شده در این یهایبررس

عصاره ریشه این گیاه را در  خوبِاثرات حفاظتی بسیار 

 دیتائتتراکلریدکربن ت کبدی القاء شده توسط میبرابر س

مذکور روی آنزیم  عصارهدر این مطالعه اثرات  کرد.

در  مؤثرآنزیم  نیتریاصلکه   P450 2E1سیتوکروم 

در بدن است، نیز بررسی تتراکلریدکربن  بیواکتیواسیون 

عصاره به شکل واضحی باعث  نیا شد که مشخص شد

و آنیلین توسط  فنولنیتروکاهش هیدروکسیالسیون پارا

 . شودمی   P450 2E1سیتوکروم

                                                 
6. Hydroxyproline: HP 
7. Malondialdehyde: MD 

خوبی علیه  یدانیاکسیآنتهمچنین این عصاره اثرات 

- FECl2لیپیدی القاء شده توسط پروکسیداسیون

به دام انداختن  طورنیمهآسکوربات در کبد موش و 

این مطالعه  یهادادههای سوپراکسید نشان داد. رادیکال

کنند که مکانیسم درمانی عصاره مذکور علیه میپیشنهاد 

ناشی از تتراکلریدکربن توسط  هالقاشدت کبدی یمس

توسط تتراکلریدکربن توانایی آن در محار بیواکتیواسیون 

اثرات  طورنیمهو   P450 2E1آنزیم سیتوکروم

 (.29)این عصاره است یدانیاکسیآنت

 
  Lycium chinenseاثرات محافظتی 

Lycium chinense (Solanacea) کی از گیاهان معروف ی

ه به دلیل داشتن اثرات در طب سنتی شرقی است ک

گسترده برای جلوگیری  صورتبه فراوان، یدانیاکسیآنت

در برخی از مطالعات صورت  (.23)شودیماز پیری استفاده 

وه این گیاه میپذیرفته، اثرات هپاتوپروتکتیو عصاره 

 Ki-Tae  ای که توسطدر مطالعه (.32)است شدهیبررس

Ha ت، اثرات صورت پذیرف 2225و همکارانش در سال

ت کبدی القاء میوه این گیاه روی سمی  حفاظتی عصاره

ت بررسی میمکانیسم اثر این س طورنیمهشده در رت و 

وه میعصاره  مؤثراثرات  وضوحبهشد. نتایج این مطالعه 

 ALPو  AST ،ALT یهامیآنزاین گیاه را روی کاهش 

. اثرات حفاظتی عصاره مذکور توسط دهدیمنشان 

 راتیتأثتولوژیک نیز تأیید گردید. از دیگر مشاهدات هیس

 مهم این عصاره، جلوگیری از افزایش سطوح مالون 

طور ممانعت از کاهش محتوای نمیکبدی و ه آلدهایددی

های مسموم و فعالیت آنزیم کاتاالز در کبد رت گلوتاتیو

تتراکلریدکربن بود. همچنین اثرات به دام اندازی   شده با

ید توسط عصاره مذکور از طریق رادیکال هیدروکسا

 وابسته به دوز صورتبه 9تکنیک رزونانس اسپین الکترونی

 (IC50 = 83.6 µg/ml)  مشاهده شد. در این مطالعه همچنین

 کاهش درمشاهده شد این عصاره اثرات واضحی 

که  P450 2E1 مربوط به آنزیم سیتوکروم  mRNAسطح

لرید کربن و تولید تتراک یکنندهآنزیم متابولیزه  نیترمهم

                                                 
8. Electron Spin Resonance: ESR 
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های آزاد خطرناک است، دارد. نتایج رادیکال یکننده

کند که مکانیسم اثرات محافظتی میاین مطالعه پیشنهاد 

 عصاره گیاه مذکور از طریق تنظیم بیان ژن سیتوکروم

 P450 2E1  آن  یدانیاکسیآنتاثرات  طورنیمهو

 (.31)است

 
  .Ficus carica Linnاثرات محافظتی

 us carica Linn.Fic میبو زیربرگکی از درختان ی 

جنوب شرق آسیا و کشور هندوستان است و در نواحی 

ایی میشی یهایبررسروید. میگرمسیری این مناطق 

حضور  یدهندهنشاناین درخت،  یهابرگ یعصاره

، 3از جمله اسیدهای چرب کامپسترول میترکیبات مه

های مختلف رپنتو تری 11، سیتوسترول12استیگماسترول

این درخت  یهاشهیراست. در طب سنتی هندوستان از 

های وهمیو اختالالت پوستی و از  هایماریبجهت درمان 

و برخی اختالالت التهابی  خالتبجهت درمان  آن

از کاربردهای درمانی دیگر این  (.32)شودیماستفاده 

 یهابیآسدرخت، استفاده از آن در درمان اختالالت و 

ی است. با توجه به اثبات اثرات درمانی کبدی آن در کبد

، در یک مطالعه اثرات حفاظتی (33)مطالعات گذشته

کبدی  سمتاین درخت علیه  یهابرگعصاره متانولی 

بررسی شد. در این تتراکلریدکربن توسط  القاشده

های درخت مذکور با خوراکی برگ یعصاره مطالعه،

اثرات  یلوگرمگرم به ازای هر کلیمی 522 دوز

کبدی واضحی از طریق کاهش سطوح  ظتیفامح

  MDAزانمیو  ALT،AST ،ALP ، TBS یهامیآنز

ایی از طریق میاین مشاهدات بیوشی کبدی نشان داد.

مورد  های هیستوپاتولوژیک بافت کبد در حیواناتبررسی

های این مطالعه، فعالیت افتهیشد.  دیتائآزمایش نیز 

مذکور را معادل فعالیت یکی از  یعصارههپاتوپروتکتیو 

گزارش   12هپاتوپروتکتیوها یعنی سیلیمارین نیترمعروف

 (.34)کندیم

                                                 
9. Campesterol 
10. Stigmasterol 
11. Sitosterol 
12. Silymarin 

 Nigella sativa Linnاثرات حفاظتی 

    Nigella sativa Linn. مناطق  میاز گیاهان بو

 13دانهاهیساین گیاه که به  یهادانهمدیترانه است.  ساحلی

دی اثرات درمانی مشهور هستند، در مطالعات متعد

 ازجملهمختلف  یهایماریببرای درمان  یدبخشینو

، دیابت، آسم برونشی، اگزما و روماتیسم نشان فشارخون

اثرات  ،2221سال در  شدهانجامدر یک مطالعه (. 35)اندداده

به نام  دانهاهیسفرار  یهاروغنمحافظتی اجزای مختلف 

ت کبدی یمآلفا پینن علیه س و Cymene-Pتیموکینون، 

در این  صورت پذیرفت.تتراکلریدکربن القاء شده توسط 

ت میباعث بروز س تتراکلریدکربن دوزتکمطالعه تجویز 

 ALTهایافزایش غلظت آنزیم صورتبه)کبدی

AST،ALP  ،LDHافزایش سطوح ،  MDA  و کاهش

ساعت  24سولفیدریل غیر پروتئینی( پس از  یغلظت خون

وزهای متفاوت به حیوان مورد با د  تیموکینون تجویز شد.

، اثرات تتراکلریدکربنیک ساعت قبل از تزریق   آزمایش

ت کبدی القا شده توسط میحفاظتی بسیار خوبی علیه س

این هپاتوتوکسین نشان داد. گواه این ادعا کاهش سطوح 

  MDA کبدی سرم و همچنین کاهش محتوای یهامیآنز

پروتئینی  کبدی و افزایش واضح غلظت سولفیدریل غیر

و  P-Cymene با مسموم شده یهاموشدرمان  کبدی بود.

افتهیسرم ایجاد نکرد.   ALTزانمیآلفا پینن تغییری در 

 نقش کلیدی یدهندهنشانهای این تحقیق 

آنتی اکسیدان اصلی در حفاظت از  عنوانبه تیموکینون

است. البته افزایش بیش از تتراکلریدکربن کبد در برابر 

خود باعث القای استرس اکسیداتیو و یموکینون ت حد دوز

 سال در که گرید یامطالعه در (.31)شودیمآسیب کبدی 

ی محافظت اثرات گرفت، صورت Al-Ghamdi توسط 2223

 جادشدهیای کبد بیآسی رو بر اهیگ نیا یدانه عصاره

 در. شدی بررس ستاریو نژادیی صحرا موشی رو  توسط

 5 مدت به که ییهاگروه رد که شد مشاهده مطالعه نیا

به ازای هر  گرمیلیم 522تتراکلریدکربن ی متوال روز

 سطح کردند، افتیدری صفاق داخل صورتبه را کیلوگرم

 صورتبه  ALTو  ASTرینظی کبدی ومارکرهایب

                                                 
13. Black seed 
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 سطح و شیافزا کنترل گروه به نسبت یامالحظهقابل

LDH  یشناسبافت مطالعات دری طرف از .افتی کاهش 

 افتیدر متعاقب التهاب جادیا زین مطالعه نیا

 ونیسوسپانس افتیدر از پس. شد مشاهدهتتراکلریدکربن 

به  گرمیلیم 522و  252ی دوزها با دانهاهیس اهیگ یدانهی آب

 درمانشیپ صورتبهی متوال روز 5 در ازای هر کیلوگرم

 AST یمسر سطح شد مشاهده ،هاموش ازی گروه توسط

 تتراکلریدکربن کنندهافتیدر گروه به نسبت ALT و

  سطح نیهمچن و داشته یتوجهقابل دوز به وابسته کاهش

LDH مطالعات در نیهمچن. است داشته شیافزا زین 

 عصاره کنندهافتیدر یهاموش کبد بافت یشناسبافت

 دری چرب یتوده و التهاب ازی اثرات گونهچیه دانهاهیس

 دهندهنشان مشاهدات نیا یهمه که نشد دهید هانمونه

ی کبد تیمس هیعل اهیگ نیا عصاره مؤثری محافظت اثرات

 (.31)استتتراکلریدکربن  توسط شده القاء

 
 Phoenix dactyliferaوه درخت مياثرات حفاظتی 

هم  Date palmکه با نام  Phoenix dactyliferaدرخت    

درخت خرما است  یهاگونهکی از ی، شودیم شدهشناخته

و دارای  ابدییمانه رشد و پرورش میمناطق خاور که در

شیرینی است که خواص دارویی متعددی هم  یهاوهیم

. در یک تحقیقی که در (39)است شدهگزارش هاآنبرای 

 یهاوهیماثرات حفاظتی عصاره آبی  انجام شد، 2224 سال

توسط  القاشدهت کبدی میاین درخت بر روی س

یستار انجام شد. کبد تتراکلرید کربن در رت نژاد و

ت با میکه در این مطالعه تحت س ییهاموش

آسیب جدی دیده بود  کربن قرار گرفته بودند،کلریدتترا

و  (TB) کل نیروبیلیبافزایش  صورتبه  هابیآسکه این 

  ALT،AST کبدی یهامیآنزافزایش فعالیت  طورنیمه

مطالعات مورفولوژیک و  نمایان شد.  ALPو

قبل و بعد از دریافت  هابافت کبد این رتهیستولوژیک 

اثرات حفاظتی و درمانی  دهندهنشانکربن تتراکلرید

  Phoenix dactylifera وه درختمی یعصاره توجهقابل

 (.33)ها بودروی کبد رت

 

 Ziziphusهای درخت اثرات حفاظتی عصاره برگ

mauritiana   
 میوکی از درختان بی  Ziziphus mauritianaدرخت   

کشور هندوستان است که دارای برخی خواص دارویی و 

این گیاه  یهابرگ  یعصارهاست. از  شدهشناختهدرمانی 

گنوره و   ،هاعفونتدر درمان اسهال، آبسه، مبارزه با 

دلیل استفاده به (.42)شودیمکبدی استفاده  یهابیآس

 هایماریباین گیاه در درمان  یهابرگ یعصارهمکرر از 

م گرفته شد اثرات حفاظتی میبدی، در یک مطالعه تصک

ت کبدی القاء شده میه سیاین گیاه عل یهابرگعصار 

کربن در رت بررسی شد. تجویز دوزهای توسط تتراکلرید

عصاره مذکور  به ازای هر کیلوگرم گرمیلیم 322و  222

کربن باعث کاهش مسموم شده با تتراکلرید یهاموشدر 

 کل نیروبیلیبو  ALT ،AST، ALPایهتوجه آنزیمقابل

لیپید شد. تجویز کاش سطوح پروکسید طورنیمهو 

به ازای  گرمیلیم 322و  222عصاره مذکور در هر دو دوز 

باعث افزایش چشمگیر و واضح سطوح  هر کیلوگرم

تحت درمان در  یهاموشدر  Eن میگلوتاتیون و ویتا

ن لیپید به مقایسه با گروه کنترل شد. کاهش پروکسیدآسیو

و گلوتاتیون در این   Eنمیهمراه افزایش سطوح ویتا

قوی عصاره  یدانیاکسیآنتاثرات  یدهندهنشانمطالعه 

ایی عصاره میهای فیتوشیمذکور است. از طرفی بررسی

وجود  یدهندهنشان Ziziphus mauritianaهایبرگ

در  هاها و ساپونینانواع فالونوئیدها، ترکیبات فنولی، تانین

این عصاره است که خود باعث افزایش ظرفیت 

 (.41)شوندیمعصاره مذکور  یدانیاکسیآنت

 
 Cichoriumاهيگ شهیر عصارهی محافظت اثرات

glandulosum    
 یخانواده به متعلق Cichorium glandulosum اهیگ   

Asteraceae   وسیع در طب سنتی چین  صورتبهاست که

بهبود عملکرد  منظوربهآن  هوایی یهابخشاز ریشه و 

ایی انجام شده میمطالعات فیتوشی (.42)شودیمکبد استفاده 

موجود در گیاه مسئول بروز  14نشان داده است که اینولین

که  یامطالعهدر  (.43)ی گیاه استاکسیدانخواص آنتی

                                                 
14. Inoline 
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 ییهاموشبروی  2223و همکاران در سال  H.Upurتوسط 

روز متوالی دچار  1ی ط نتتراکلریدکربکه با دریافت 

ت حاد کبدی شده بودند انجام گرفت، اثرات میس

 922و  422، 222این گیاه در دوزهای  یشهیرمحافظتی 

مورد ارزیابی قرار گرفت.  به ازای هر کیلوگرم گرمیلیم

  در سنجش سرم حیوانات تحت آزمایش،

در  یتوجهقابل صورتبه  ASTو  ALTبیومارکرهای

عصاره این گیاه کاهش یافت و از  کنندهمصرفگروه 

که فاکتور بیانگر اکسیداسیون لیپیدی  MDAسوی دیگر 

داشت. نتایج  یریگچشمکاهش  هاگروهاست، نیز در این 

این تحقیق بیانگر کاهش چشمگیر آسیب کبدی متعاقب 

 (.44)این گیاه است یشهیر یعصارهدرمان با 

 
 و tivaNigella saی هااهيگ عصاره یمحافظت اثرات

Urtica dioica  
 انیسال  Nigella sativeیمعل نام با دانهاهیسی علف اهیگ   

 قایآفر شمال و انهیمخاور در آسم درمانی برای متوال

 داد نشانی نیبال مطالعات امروزه که داشت، کاربرد

 به را اهیگ نیا یدانیاکسیآنت و یضدالتهاب خواص توانیم

 و cymene-P  رینظ هایگ نیا فراوانی هامونوترپن

pinen  α یمعل نام با گزنه اهیگ نیهمچن (.45)داد نسبت 

 Urtica dioica کشت هیترک در عیوس صورتبه که 

 از و باشدیم  Pinoresinol یی باال ریمقادی دارا شودیم

 استفاده شرفتهیپ یهاسرطان درمانی برا آن از سو نیا

 همکاران و ter Kan توسط کهی امطالعه در (.41)شودیم

ی هاموشی برو اهیگ دو نیای محافظت اثراتی برو

 تتراکلریدکربن با حادی  کبد تیمس تحتیی صحرا

 یهاگروه در که داد نشان گرفت، صورت

 Urtica و Nigella sativa  یهاعصاره یکنندهافتیدر

dioica یکبد یهامیآنز سطحی متوال روز 12ی ط در-

:ALT ،AST  وALP  تتراکلریدکربن گروه به نسبت 

 سطوح گریدی سو از و داشته یریگچشم کاهش

 و افتهیکاهش MDA رینظ ویداتیاکس استرسی ومارکرهایب

 یهاگروه نیب یارهیذخ دانیاکسیآنت کی عنوانبه  زانیم

 کنندهافتیدر گروه به نسبت عصاره یکنندهافتیدر

 (.41)است داشتهی کمتر ونیداسیاکس تتراکلریدکربن

 
  Salvia miltiorrhiza اهيگ عصاره یمحافظت اثر

 در یمرس صورتبه Salvia miltiorrhiza اهیگ    

 وی قلب اختالالت و التهاب درمانی برای نیچ فارماکوپه

 که است شده مشخص نیهمچن. است شده ذکری عروق

 اثراتی دارا اهیگ نیا عصاره در موجودی فنول باتیترک

 گریدی سو از (.49)استی کبد یهامیآنزی برای محافظت

 اهیگ نیا از شدهاستخراج دیفالونوئ کی که نیماریلیس

ی کبد یهایماریب درمانی برا اروپا و ایآس در است

 توسط که یامطالعه در (.43)ردیگیم قرار مورداستفاده

Yan-Lee متیس بایی صحرا یهاموشی برو همکاران و 

 گرفت، صورت تتراکلریدکربن توسط القاشدهی کبد حاد

 مواجهه از بعد ساعت 3 که ییهاموش در که شد مشاهده

 گرم به ازای هر کیلوگرملیمی 122 دوز تتراکلریدکربن با

 2 مدتی برا و روز در بار دو را مذکور اهیگ عصاره از

 سطح کردند، افتیدر گاواژ صورتبهی متوال روز

 ونیگلوتات سطح نیچنهم و افتهیکاهشی کبد یهامیآنز

عصاره گیاه نسبت به گروهی که تنها  افتیدر از بعدی بافت

گیری دریافت کردند، افزایش چشم تتراکلریدکربن

داشت. همچنین مشاهده شد سطح آنزیم سایتوکروم 

P450 کاهش   تتراکلریدکربن کنندهدر گروه دریافت

عصاره گیاه  کنندهافتیدرکه در گروه  داشته، در حالی

 رغمیعلداشت. از طرفی  یریگچشمسطح آنزیم افزایش 

یک بیومارکر  عنوانبه)افزایش سطح نیتریک اکساید

زان می،  تتراکلریدکربن یکنندهافتیدرالتهابی( در گروه 

ا عصاره گیاه در گروه تحت درمان ب ومارکرهایباین 

 (. 52)داشت یریگچشمکاهش 

 
 Platycodon اهيگ عصارهی محافظت اثرات

grandiflorum  
   Platycodi Radix اهیگ یشهیر جیرا اسم Platycodon 

grandiflorum یی باال ریمقاد بودن دارا علت به که است

 یدانیاکسیآنت و یضدالتهاب خواصی دارا ها،نیساپون از
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 و Jin Lee توسط که یامطالعه در (.51)است یتوجهقابل

 با که ییهاموشی برو 2229 سال در همکارانش

 بود، شده القاء هاآن دری کبد تیمس تتراکلریدکربن

 اهیگ نیا یشهیر عصارهی کبد محافظت اثرات

 که داد نشانی پاتولوژ مطالعات. گرفت قرار یموردبررس

به ازای  هر  گرمیلیم 5و  2، 5/2ی دوزها با درمانشیپ

 3 مدت یبرا اهیگ نیا یشهیر عصاره  از وزن کیلوگرم

 تیمس تحتی هاموش در گاواژ صورتبه وی متوال روز

 یامالحظهقابل صورتبه توانست ،تتراکلریدکربن با

 یکنندهافتیدر گروه به نسبت را کبد بافت بیتخر

 بافت در التهاب نیهمچن و دهد کاهش تتراکلریدکربن

 یعصاره افتیدر با زین سرم در. برساند حداقل به را کبد

 گروه به نسبتی کبد یهامیآنز سطح اهیگ

 و  MDA زانیم نیهمچن و داشت کاهش بنتتراکلریدکر

 استرسی  ومارکرهایب  عنوانبه زین ونیگلوتات ونیداسیاکس

 کاهش ،عصاره یکنندهافتیدر گروه در ویتدایاکس

 زین آپوپتوز ریمس در 3 و 3 15کاسپاز میآنز تیفعال. افتندی

 یریگچشم کاهش عصاره کنندهافتیدر یهاگروه در

 (. 52)داد نشان

 
 تلخ سنجد اهيگ یدانه روغنی محافظت اثرات

(Hippophae rhamnoides L.) 
 rhamnoides Hippophae یمعل نام با تلخ سنجد اهیگ   

L ،مناطق در گسترده صورتبه که است یادرختچه 

 جزو که دهایفالونوئ. کندیم رشد هند و نیچ اروپا،

 اهیگ نیا عصاره در موجودی عیطبی هادانتیاکسیآنت

 کرده،ی ریجلوگ خون در هاپالکت تجمع از هستند،

ی هاسلول گسترش و رشد از و داده کاهش را التهاب

  Hsu توسط که یامطالعه در. کنندیمی ریجلوگی سرطان

 تلخ سنجد یمحافظت اثراتی برو 2223 سال در همکاران و

 موش در تتراکلریدکربن ازی ناشی کبد تیمس در

 روغنی خوراک زیتجو که داد نشان جینتا گرفت، صورت

 گرمیلیم 12/2و  32/1، 21/2ی دوزها در تلخ سنجد یدانه

 توانست هفته 9 مدتی برابه ازای  هر کیلوگرم وزن 

                                                 
15. Caspase 

 و درصد 13 تا را TG و ALT ،AST ، ALPیمسر سطح

 تنها کهی گروه به نسبت درصد 22 تا را MDA سطح

 از و دهد کاهش بودند کرده افتیدر تتراکلریدکربن

 نیا یدانه روغن با درمان شد مشاهده مطالعه نیا در یطرف

 دسموتاز، دیسوپراکس یهامیآنز تیفعال زانیم اهیگ

 نیهمچن و ردوکتاز ونیگلوتات داز،یپروکس ونیگلوتات

 گروه به نسبت درصد 34 تا رای بافت ونیگلوتات سطح

 (.53)دهدیم شیافزاتتراکلریدکربن 
 

  قهوه یدانه در موجودی هاترپنیدی حفاظت اثرات

 در شدهشناختهی هاترپنید جمله از 11کافستول و 11کاول

 کلسترول، ندهیافزا اثراتی دارا که باشندیم قهوه یدانه

 کاهنده نیهمچن وی سرطان یهاسلول کنندهسرکوب

 (.54)هستند کولون سرطان به ابتال سکیر

 

 
 

 (55)کافستول و کاولیی ایمیش ساختار شماره: 3شكل
 

 بر 2221 سال در همکاران و  Lee توسط که یامطالعه در

 تیمس در کافستول و کاولی دانتیاکسی آنت اثراتی رو

 گرفت، صورت موش در تتراکلریدکربن ازی ناشی کبد

 جادیا از قبل  کافستول و کاول زیتجو که شد مشاهده

 تواندیم هاموش کبد در تتراکلریدکربن با تیمس

 AST و  ALT سطح شیزااف ازی ریچشمگ صورتبه

 جادیا از دوز به وابسته صورتبه نیچنهم و کندی ریجلوگ

 در ونیداسیاکس سطح کاهش با)ویداتیاکس استرس

 نیا جینتا نیچنهم. کندیمی ریجلوگ( دهایپیل و ونیگلوتات

 میآنز سطح کافستول و کاول با درمان داد نشان مطالعه

 کنندهفعالی اصل میآنز که P450 2E1 توکرومیسای کبد

 گروه به نسبت را است بدن در تتراکلریدکربن

 (.51)دهدیم کاهش  تتراکلریدکربن

                                                 
16. Kahweol   
17. Cafestol 
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  Aralia continentalis شهیر یعصارهی محافظت اثرات

Aralia continentalis     ی سنت طب در که استی اهیگ

 مورداستفاده سمیرومات وی مفصلی دردها درمانی برا کره

 عصارهی رو رفتهیپذ صورت عاتمطال در. ردیگیم قرار

 به را آنی ضدالتهاب و یدانیاکسیآنت اثرات اه،یگ نیا

 که یامطالعه در (.51)دهندیم نسبت آنی هانیساپون

 اثراتی رو 2223 سال در همکاران و Hwang توسط

ی رو مذکور اهیگ شهیر عصارهی محافظت وی دانتیاکسیآنت

 صورت دکربنتتراکلری با شده القاءی کبد حاد تیمس

و  52، 12 یدوزها با درمانشیپ که شد مشاهده گرفت،

 بارکی صورتبهبه ازای  هر کیلوگرم وزن  گرمیلیم 222

 یامالحظهقابل اثراتی متوال روز 3 مدت به و روز در

 MDA رینظ ویداتیاکس استرسی ومارکرهایب کاهشی رو

 همطالع نیا در نیچنهم. دارد ونیگلوتات ونیداسیاکس و

 گروه دری کبد یهامیآنز سطح شد مشاهده

 صورتبه کنترل گروه به نسبت عصاره یکنندهافتیدر

 زینی پاتولوژ مطالعات در. ابدییم کاهش دوز به وابسته

 عصاره کنندهافتیدر گروه در هاتیهپاتوس بیآس

 در گریدی سو از. بود افتهیکاهش یریگچشم صورتبه

 وی بافت ونیگلوتات سطح عصاره یکنندهافتیدر گروه

 (.59)افتی شیافزا 19ترانسفراز-S-ونیگلوتات میآنز تیفعال

 

  یريگجهينت

هپاتوتوکسین  نیترشدهشناختهیکی از  دکربنیتتراکلر   

کبدی  یهابیآسکه در صورت مواجهه با آن  هاست

 عمدتاًدر ابتدا  هابیآس. این شودیمجدی ایجاد 

ی، کاهش سطوح پروکسیداسیون لیپید صورتبه

گلوتاتیون( و  خصوصبهطبیعی بدن ) یهادانیاکسیآنت

تحقیقات  (.1)شودیمکبدی نمایان  یهامیآنز رفتن باال

ارتباط بین پروکسیداسیون لیپیدی و  درگذشتهمتعددی 

. اندکردهکبدی از جمله فیبروز را اثبات  یهابیآس

یک  عنوانبه دکربنیتتراکلربنابراین همواره از 

ت کبدی میس یهایبررساتوتوکسین برای مطالعات و هپ

از طریق ایجاد  دکربنیتتراکلر. شودیماستفاده 

                                                 
18. Glutathione-S-transferase 

ت کبدی میباعث بروز س میرادیکالی س یهاتیمتابول

دالیل پدیده  نیترمهمفعال از  یهاکالیراد. این شودیم

سد  نیترمهم (.53)پروکسیداسیون غشاهای لیپیدی هستند

در بدن،  میس یهاکالیرادرب این مقابله با اثرات مخ

برخی از این  (.12)هستند یدانیاکسیآنتترکیبات 

جزو سیستم ایمنی طبیعی بدن هستند، اما  هادانیاکسیآنت

برخی دیگر از طرق مختلف از جمله مواد غذایی طبیعی، 

و یا حتی برخی از داروها وارد بدن  هانیمتایوو  هامکمل

 یهاگونهطبیعی، بخصوص  . برخی از ترکیباتشوندیم

منابعی ارزشمند از  عنوانبهمتعددی از گیاهان دارویی 

 (.55)اندبودههمواره در دسترس  یدانیاکسیآنتمواد 

علیه  هاآندر تحقیقات مختلف اثرات محافظتی  رونیازا

ها بخصوص هپاتوتوکسین ت کبدی ناشی از انواعمیس

از این  یرکربن استفاده شده است که بسیاتتراکلرید

. با اندداشتهنیز به همراه  یادوارکنندهیمامطالعات نتایج 

توجه به نتایج تحقیقات مختلفی که در این مطالعه بررسی 

برای بررسی جامع و دقیق اثرات  رسدیمشد، به نظر 

محافظت کبدی ترکیبات طبیعی، بهتر است تغییرات همه 

 یهامیآنزبیومارکرهای مرتبط با فعالیت کبد مثل: 

AST،ALT  وALP  سوربیتول دهیدروژناز، الکتات ،

دهیدروژناز، گلوتامات دهیدروژناز و مالونیل دی آلدهاید 

اثرات حفاظت کبدی سایر  توانیمبررسی شوند. همچنین 

اکسیدانتی ترکیبات طبیعی که در گذشته خواص آنتی

ت کبدی ناشی از میلیه سثابت شده است را ع هاآن

گونه که در را مورد تحقیق قرار داد. همانکربن تتراکلرید

این پژوهش مروری بررسی شد، بسیاری از این ترکیبات 

ها بودند، به شکل اکسیدانطبیعی که اغلب حاوی آنتی

کبدی القاء شده  یهابیآسباعث کاهش  یتوجهقابل

-میضروری به نظر  رونیازاشدند.  دکربنیتتراکلرتوسط 

و  نیمؤثرترتر جهت شناخت رسد با انجام مطالعات بیش

انجام  طورنیمهترین ترکیبات محافظ کبد و قوی

 مؤثرهو فرموالسیون مناسب مواد  یسازخالصاستخراج، 

 یهابیآسجهت درمان  یمؤثر، بتوان به ترکیبات هاآن

های مختلف و اکسیدان هاکبدی ناشی از هپاتوتوکسین

 . افتیدست
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