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برآنزیم هاي  کبدي در ) Salvia officinalis(اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی 
 موش بزرگ آزمایشگاهی نر
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 ، واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسالمیکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، دانشتادیار ، اس 1
   واحد پزشکی تهران ،گروه فیزیولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی، استادیار 2
  فیزیولوژي دانشگاه آزاداسالمی ، واحد تهران شمال ، گروه دانشجوي کارشناسی ارشد 3

  چکیده
در این  .ها از جمله دیابت، سرطان، آرترواسکلروز و آلزایمر استسیداتیو عامل بروز بسیاري از بیمارياسترس اک :سابقه و هدف

 .اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی  مورد بررسی قرار گرفت اثر آنتی مطالعه،
ازید استفاده شد که براي درمان بیماري سل به منظور القاي اثراسترس اکسیداتیو از داروي ایزونیدر این مطالعه تجربی، : یسروش برر

. در نه گروه هفت تایی قرار گرفتند گرم 180±20هاي بزرگ آزمایشگاهی بالغ نر، با محدودة وزنی موش. گیرد مورد استفاده قرار می
ن و داروي ایزونیازید تیمار گرم بر کیلوگرم وزن بدمیلی 400و 250، 100 در سه دوز Salvia officinalisحیوانات با عصاره هیدروالکلی 

وعصاره از طریق تزریق داخل  (Gavage)گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان به صورت خوراکی  میلی 50داروي ایزونیازید با دوز . گشتند
رم بر گمیلی 400و 250، 100هاي اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی با دوزاثر آنتی .روز تجویز گشت 28مدت  به  صفاقی

، )ALP( ، آلکالین فسفاتاز)ALT( ، آالنین آمینوترنسفراز)AST( هاي کبدي آسپارتات آمینوترنسفراز کیلوگرم وزن بدن حیوانات برآنزیم
  . و بافت کبد بررسی شد) GGT(گاماگلوتامیل ترنسفراز 

تولوژي بافت کبدي، به نظر می رسد براي و بررسی هیستوپا  ALPو ALT،  AST،  GGTهاي با توجه به بررسی سطح آنزیم :هایافته
گرم بر میلی 250و 100دوزهاي  )Salvia officinalis(هاي مورد نظر، دوز موثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی کاهش سطح آنزیم

 . کیلوگرم باشند
 .هاي حاصل از استرس اکسیداتیو دارد باثرات مفیدي در کاهش آسی Salvia officinalisعصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی  :گیرينتیجه

  .آنزیم کبدي، موش استرس اکسیداتیو، گیاه مریم گلی، رادیکال آزاد، :واژگان کلیدي
  

  1قدمهم
 رادیکال. شوند بیماري ها می هاي آزاد موجب بروز انواعرادیکال

. باشـند  در سـطح خـارجی مـی    الکترون، هاي آزاد اتمی با یک
زدن بـه    و توانایی زیادي جهت آسیبقدرت اکسیدکنندگی باال

هـا و  ، پـروتئین DNAاجزاي حیاتی سـلول از قبیـل لیپیـدها،    
هاي آزاد فرم فعال اکسیژن یکی از انواع رادیکال. ها دارند آنزیم

                                                
  شهرزادخاکپورتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی، دکتر : نویسنده مسئولآدرس 

)email: shahrzad_khakpour@yahoo.com  (  
    21/6/1391: تاریخ دریافت مقاله
  29/11/1391 :تاریخ پذیرش مقاله

(ROS) Reactive Oxygen Species    ــرایط ــه در ش ــت ک اس
هاي اکسیداسیون و احیاي درون سلولی تولید نامتعادل واکنش

تجمع این دسته از مواد، عامل بسـیار مهمـی در بـروز    . شود می
ــاري  ــیاري از بیم ــتبس ــتم   . )1( هاس ــده سیس ــودات زن موج

هـاي فعـال    اي جهـت مقابلـه بـا گونـه    اکسیدانی پیچیـده  آنتی
سیسـتم  . هاي آزاد و کاهش اثرات مخـرب آنهـا دارنـد   رادیکال

هــاي دفــاعی آنزیمــی و  رت سیســتمصــوه آنتــی اکســیدانی بــ
  . کنند عمل می آنزیمیغیر

ها، پلـی   ویتامین ،اکسیدان موجود در مواد غذایی ترکیبات آنتی
در ایـن تحقیـق از داروي   . )2( هـا مـی باشـند    ها و کاروتن فنل

بـه منظـور   ) INH(ایزونیازید یا  نیکوتینیـک اسـید هیـدرازین    
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  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی برآنزیم هاي کبدي                                          دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 114
القاي استرس اکسیداتیو استفاده شد که در درمان بیماري سل 

ایـن دارو از طریـق تشـکیل    .  )3( گیـرد  یمورد استفاده قرار م
هـاي کبـدي بـه    هاي آزاد عوارض شدیدي براي سـلول رادیکال

ایزونیازید از جمله داروهایی است که نقـش  مهـار   . همراه دارد
ســیتوکروم . میتوکنــدریایی را در کبــد دارد P450ســیتوکروم 

P450       هـاي  هموپروتئینی اسـت کـه بـه طـور وسـیع در بافـت
نقش آن انتقال الکترون به بخـش  . ري وجود داردگیاهی و جانو

بنـابراین مهـار سـیتوکروم    . باشـد پروتئین هموگلوبین مـی  هم
P450 3( شود سبب تولید رادیکال هاي آزاد در کبد می(  .  

، آالنـین  )AST(هاي آسـپارتات آمینوترنسـفراز    در کبد، آنزیم 
تامیـل  و گاماگلو) ALP(، آلکالین فسفاتاز )(ALTآمینوترنسفراز

در خـون   ALTو  AST وجود دارند و حضور) GGT(ترنسفراز 
نشانه افزایش نفوذپذیري یا نکروزه شدن سـلول هـاي کبـدي     

-ر شرایط پاتولوژیک در خـون رهـا مـی   د GGTو  ALP .است
هـاي  ها در خون یکی از شاخص بنابراین میزان این آنزیم ،شوند

  .)4(سالمت عملکرد کبد است 
. انـد  پیش به وجود گیاه مریم گلی پی بردهدر حدود هزار سال 

در کتب طب سنتی و به  )Salvia officinalis(گیاه مریم گلی 
گیـاهی اسـت از   . شود نام برده می» شالبیه«و » مریمیه«عربی 

ــان   ــانواده نعناعی ــی آن   Labiataeخ ــام علم ــه ن  Salvia ک

officinalis 60تـا    30گیاهی پـر شـاخه بـه ارتفـاع      باشد، می 
هاي این گیاه رنـگ  گل .ی متر وداراي ظاهر پر پشت استسانت

هاي فاصله بین ماه در آبی مایل به بنفش و به ندرت سفیدند و
ترین نوع دارویـی  این گیاه با ارزش .شوندخرداد و تیر ظاهر می

  برگ آن به علت دارا بودن اسانس  و تانن،. تیره نعناعیان است
تسـهیل کننـده    ،به عـالوه  .داراي اثر نیرو دهنده و مقوي است

عمل هضم، مدر، ضد تشنج، تب بر  و کاهش دهنده قند خون 
در استعمال خارجی جهت التیـام و ضـد عفـونی کـردن     . است

  . )5( شود زخم ها وجراحات استفاده می
هاي اخیر در کشورهاي پرتغال، ترکیه و ایران در مورد در سال

بـا  . مل آمده استاثرات مختلف گیاه مریم گلی تحقیقاتی به ع
توجه به این مطلب که گیاهـان داروي داراي عـوارض کمتـري    

باشند و اهمیت عملکـرد آنتـی    نسبت به داروهاي شیمیایی می
ها، در این مطالعه اثـر آنتـی اکسـیدانی عصـاره گیـاه      اکسیدان

   .مریم گلی مورد بررسی قرار گرفت
  

  مواد و روشها
 جمع آوري و شناسایی گیاه

 Salvia(ق از سر شاخه و گل  گیـاه مـریم گلـی    در این تحقی

officinalis (سرشاخه ها از مرکز ذخـایر ژنتیکـی   . استفاده شد

گیاهان دارویی در پل کردان کرج  خریداري و مـورد اسـتفاده   
 .قرار گرفت

  روش تهیه عصاره
 .خشـک شـد  ، گیاه مریم گلی در شرایط بـدون نـور و رطوبـت   

ر شـاخه هـاي گیـاه را بـه     با استفاده از آسیاب برقی سـ سپس 
صورت پـودر درآورده و سـپس جهـت تهیـه عصـاره ، از روش      

  .استفاده شد) Percolation(پرکوالسیون 
  حیوانات آزمایشگاهی
هاي بزرگ آزمایشـگاهی نـر بـالغ ،نـژاد      در این مطالعه از موش

گرم استفاده شـد کـه از    180 ± 20ي وزنی  ویستار با محدوده
یداري شده و در شرایط کنترل شـده  دانشگاه شهید بهشتی خر

هـاي پالسـتیکی نیمـه شـفاف بـا       دما و نور و رطوبت در جعبه
سرپوش فلزي مشبک در حیـوان خانـه دانشـگاه آزاد اسـالمی     

تایی نگهـداري شـدند و از    7هاي  واحد پزشکی تهران در گروه
و آب آشـامیدنی بـراي تغذیـه حیوانـات       Pelletغذاي فشـرده  

  .استفاده شد
  مورد بررسیهاي گروه 

 دریافت کننده آب و غذاي کافی: گروه کنترل –1
سـرم  (دریافت کننده حالل داروي ایزونیازیـد  : گروه شاهد –2

  )فیزیولوژي
گـرم   میلی 50گروه دریافت کننده داروي ایزونیازید با دوز  –3 

  بر کیلوگرم وزن بدن حیوانات 
ی گیـاه  هاي دریافت کننده عصـاره هیـدروالکل  گروه –6 و 5 ،4

گرم بـر   میلی 400و 250، 100مریم گلی به ترتیب  با سه دوز 
  کیلوگرم وزن بدن حیوانات

هاي دریافت کننده عصـاره هیـدروالکلی گیـاه    گروه -9 و 8 ،7
گرم بـر   میلی 400و 250، 100مریم گلی به ترتیب  با سه دوز 

کیلوگرم وزن بدن حیوانات همراه بـا داروي ایزونیازیـد بـا دوز    
  یلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن حیواناتم 50

  روش آزمایش 
و مدت تیمـار حیوانـات     1390اول خرداد زمان شروع آزمایش 

گـرم   میلی 50حیوانات داروي ایزونیازید را به ازاي . روز بود 28
بر کیلوگرم وزن بدن توسط سرنگ گاواژ مخصوص بـه صـورت   

ریم گلی در هیدروالکلی  گیاه م عصاره . خوراکی دریافت کردند
میلـی گـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن       400و 250 ،100سه دوز 

هـا  تمام گـروه . تزریق  شد) IP( حیوان به صورت داخل صفاقی
. در آخرین روز  توسط کلروفـرم در دسـیکاتور بیهـوش شـدند    

پس از بیهوشی از قلب حیوانات خون گیري انجام شد و سپس 
مختلـف  مـورد    هاي خونی به منظور سنجش پارامترهاينمونه
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هاي آزمـایش   هاي خونی که در لوله  نمونه. استفاده قرار گرفتند
دور در دقیقـه   1000دقیقه با سـرعت   3ریخته شدند به مدت 

سانتریفیوژ شدند تا سرم از لخته جدا شده و سپس با اسـتفاده  
گیـري   انـدازه  هاي کبدي هاي پارس آزمون مقدار آنزیم از کیت

  . براي تهیه برش بافتی جدا گردیدکبد حیوانات  نیز  .شد
  تحلیل آماري

) ANOVA(ها از آزمون آنالیز واریانس براي تحلیل آماري داده
نتایج به صـورت میـانگین    .استفاده شد  Tukeyتعقیبیتست  و
 p>05/0 اختالف بـین گروههـا بـا   . ارائه گردید خطاي معیار ±

   .دار تلقی گردید معنی
  

  هایافته
، بـه عنـوان یـک مـاده     یی عمل ترکیبات فنلـی با توجه به توانا

دهنده الکترون و توانایی شالته کننـدگی یونهـاي فلـزي، ایـن     
هـاي آزاد را از  توانند فعالیت جذب یا مهار رادیکالترکیبات می

فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه مریم گلی  .خود نشان دهند
  ).6( باشداحتماال مرتبط با ترکیبات فنلی آن می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آمینـو ترنسـفراز، در گـروه    سپارتاتآ مقدار سرمی آنزیم -1نمودار 

میلی گرم بـر کیلـوگرم و    50کننده داروي ایزونیازید با دوز  دریافت
هاي دریافت کننده عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی با سه در گروه

میلی گرم بر کیلوگرم و دریافـت هـم زمـان     400و  250، 100 دوز
ــا دوز داروي ای ــد ب ــاره    50زونیازی ــوگرم و عص ــر کیل ــرم ب ــی گ میل

میلی گرم  400و  250، 100 هیدروالکلی گیاه مریم گلی با سه دوز
هـر سـتون   . بر کیلوگرم در مقایسه بـا گـروه کنتـرل و گـروه شـاهد     

؛ p>001/0 ***؛ n=7. دهـد را نشـان مـی   خطـاي معیـار   ±میانگین 
براي مقایسـه بـا    *؛ عالمت ایزونیازید  مقایسه با گروه براي+ عالمت 

  ایزونیازید : INH؛ S:Salvia officinalisگروه کنترل 
 

 دراین مطالعه، سطح سـرمی آنـزیم آسـپارتات آمینوترانسـفراز    
(AST)  دریافـت کننــده داروي ایزونیازیــد و عصــاره   در گـروه

نسـبت بـه    mg/kg 100 هیدروالکلی گیاه مـریم گلـی بـا دوز    

کننـده داروي ایزونیازیـد افـزایش     گروه کنترل و گروه دریافت
که  سطح سرمی آنـزیم آسـپارتات    در حالی. داشت يدار معنی

 400و 250آمینوترانسفراز  بـا تجـویز مـریم گلـی بـا دوزهـاي      
mg/kg داري ار شده با ایزونیازید تفاوت معنیهاي تیمدر موش

نسـبت بـه گـروه    داري با گروه کنترل نداشته و کـاهش معنـی  
نمایـانگر عملکـرد آنتـی     احتمـاال  دهد کـه ان میایزونیازید نش

اکسیدانی گیاه مریم گلی در حیوانات تیمار شده بـا ایزونیازیـد   
  ). 1نمودار (می باشد 

در سرم خون ) (ALTآنزیم آالنین آمینوترانسفراز  سطح سرمی
گروه دریافت کننـده داروي ایزونیازیـد و عصـاره هیـدروالکلی     

 mg/kg 250 ا به ویـژه در دوز  گیاه مریم گلی در تمامی دوزه
  نسبت به گروه کنترل و گروه دریافت کننده داروي ایزونیازیـد 

  ). 2نمودار ( دادداري را نشان  کاهش معنی mg/kg50با دوز 
 در گروهی کـه بـه   (GGT)ترانسفراز  سطح آنزیم گاماگلوتامیل

ایزونیازید و عصـاره مـریم گلـی را بـا دوز      طور هم زمان داروي
ند، نسبت به سایر بود لی گرم بر کیلوگرم دریافت کردهمی 400

نشــان داد، در حــالی کــه در  ي رادار هــا افــزایش معنــی گــروه
گرم بر کیلوگرم عصاره مریم گلی بـه   میلی 250و 100دوزهاي 

د نسـبت بـه   تنهایی و یا در گروه هاي تیمار شده بـا ایزونیازیـ  
ه گـروه  ، ولـی نسـبت بـ   شتداري نداگروه کنترل تفاوت معنی

کـه بیـانگر اثـر آنتـی      دادنشان را داري یایزونیازید کاهش معن
تیمـار   اکسیدانی و بهبود بخشی گیاه مریم گلی در گروه هـاي 

  ).        3نمودار ( شده با ایزونیازید است
            

  
  
  

  
 
 
 

       
 دریافت گروه در ترنسفراز، آمینو النینآ آنزیم سرمی مقدار - 2نمودار
 هايگروه در و کیلوگرم بر گرم میلی50 دوز با ایزونیازید داروي کننده

 و 250 ،100 دوز سه با گلی مریم گیاه هیدروالکلی عصاره کننده دریافت
 50 دوز با ایزونیازید داروي زمان هم دریافت و کیلوگرم بر گرم میلی 400
 دوز سه با گلی مریم گیاه هیدروالکلی عصاره و کیلوگرم بر گرم میلی
 گروه و کنترل گروه با مقایسه در کیلوگرم بر گرم میلی 400 و 250 ،100
 *** ؛N=7 .دهدمی نشان را معیار خطاي ± میانگین ستون هر .شاهد

001/0<Pبراي * عالمت ایزونیازید؛  گروه با مقایسه براي + عالمت ؛ 
  ایزونیازید :INH ؛S:SALVIA OFFICINALIS کنترل گروه با مقایسه
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 دریافت گروه در ترنسفراز، گلوتامیل گاما آنزیم سرمی مقدار - 3 ارنمود

 هايگروه در و کیلوگرم بر گرم میلی 50 دوز با ایزونیازید داروي کننده
 و 250 ،100 دوز سه با گلی مریم گیاه هیدروالکلی عصاره کننده دریافت

 50 وزد با ایزونیازید داروي زمان هم دریافت و کیلوگرم بر گرممیلی 400
 ،100 دوز سه با گلی مریم گیاه هیدروالکلی عصاره و کیلوگرم بر گرممیلی
 .شاهد وگروه کنترل گروه با مقایسه در کیلوگرم بر گرم میلی 400 و 250

 ؛P>001/0 *** ؛N=7 .دهدمی نشان را معیار خطاي ± میانگین ستون هر
 گروه با مقایسه براي * عالمت ایزونیازید؛  گروه با مقایسه براي + عالمت
 ایزونیازید :INH ؛S:SALVIA OFFICINALIS کنترل

  
هاي دریافت کننده  در گروه (ALP)فسفاتاز  مقدار آنزیم آلکالین

داد،  نشان ي را دارایزونیازید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی
هاي دریافت کننده هم زمان ایزونیازید و  در حالی که در گروه
گرم بر  میلی  400و 250ی با دوزهاي عصاره گیاه مریم گل

    ).4نمودار ( مشاهده شددار این آنزیم کاهش معنیکیلوگرم  

        
 کننـده  دریافـت  گـروه  در فسفاتاز آلکالین آنزیم سرمی مقدار -4نمودار 

 دریافـت  هـاي گروه در و کیلوگرم بر گرم میلی 50 دوز با ایزونیازید داروي
 400 و 250 ،100 دوز سـه  بـا  گلـی  مریم اهگی هیدروالکلی عصاره کننده
 میلـی  50 دوز با ایزونیازید داروي زمان هم دریافت و کیلوگرم بر گرممیلی
 ،100 دوز سـه  بـا  گلـی  مـریم  گیـاه  هیدروالکلی عصاره و کیلوگرم بر گرم

 .شـاهد  وگروه کنترل گروه با مقایسه در کیلوگرم بر گرم میلی 400 و 250
  .دهدرا نشان می ي معیارخطا ±میانگین هر ستون 

  
انـد،   دست آوردهه ب) 2005( بنابر نتایجی که کریستوا و همکارانش

موجـب بهبـود شـرایط آنتـی اکسـیدان در کبـد        گیاه مریم گلـی 

توان عنوان نمود که با وجود مصـرف   بدین ترتیب می. )7( شود می
داروي ایزونیازید و ایجاد استرس اکسایشـی، ترکیبـات موجـود در    

  . اندعصاره گیاه مریم گلی مانع افزایش آلکالین فسفاتاز شده
  

 
هاي گروه کنترل  رنگ نماي هیستوپاتولوژي کبد رت -1شکل 

دها و ورید مرکزي سینوزوئی). × 400بزرگنمایی( H&Eشده با 
  .ها فاقد نکروز استبدون اتساع و هپاتوسیت

  
 نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژي کبد 

به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی بر روي 
ــوزین،  -بافــت کبــد، پــس از رنــگ آمیــزي هماتوکســیلین   ائ

 1در شـکل  . تغییرات آسیب شناسی مورد ارزیابی قـرار گرفـت  
دهـد  هاي گروه کنترلنشـان مـی  ماي هیستوپاتولوژي کبد رتن

هـا  که سینوزوئیدها و ورید مرکزي بـدون اتسـاع و هپاتوسـیت   
روز داروي  28در گروهــی کــه بــه مــدت . فاقــد نکــروز اســت

ایزونیازید را به صورت گاواژ دریافت کرده بودند، نکروز وسـیع،  
ب مشـاهده  اتساع در وریدچه مرکزي همراه با احتقـان و التهـا  

  ). 2شکل (شد 

 
دریافـت کننـده   هاي گـروه  نماي هیستوپاتولوژي کبد رت -2شکل 

رنـگ شـده بـا     میلی گـرم بـر کیلـوگرم    50با دوز داروي ایزونیازید 
H&E )ها ها، نکروز هپاتوسیت اتساع سینوزوئید. )× 200بزرگنمایی

  .شود التهاب و اتساع ورید مرکزي مشاهده می و
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ننده عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلـی بـا   در گروه دریافت ک
میلی گرم بـر کیلـوگرم اتسـاع مالیمـی در وریدچـه       250دوز 

  ). 3شکل ( مرکزي  و سینوزوئیدها مشاهده شد
 

هاي گروه دریافت کننده  نماي هیستوپاتولوژي کبد رت -3شکل 
با   میلی گرم بر کیلوگرم رنگ شده 250عصاره مریم گلی با دوز 

H&E  )اتساع مالیمی در سینوزوئیدها و ورید ). × 200نماییبزرگ
  .شود مرکزي مشاهده می

  
در بین گروه هاي دریافت کننده همزمـان داروي ایزونیازیـد و   

و  250، 100عصاره هیدروالکلی گیاه مـریم گلـی بـا سـه دوز     
میلی گرم بر کیلـو گـرم وزن بـدن حیـوان، گروهـی کـه        400

را با دوز  الکلی گیاه مریم گلیداروي ایزونیازید و عصاره هیدرو
زمـان در یافـت کـرده    گرم به طور هـم میلی گرم بر کیلو 250

تـر در وریدچـه   بودند، نسبت به دو گـروه دیگـر اتسـاع مالیـم    
احتمـاال خاصـیت    .)4شـکل  ( مرکزي و سـینوزوئیدها داشـتند  

لی گیـاه مـریم گلـی موجـب     اکسیدانی عصـاره هیـدروالک  آنتی
   .است اشی از استرس اکسیداتیو شدههاي بافتی نکاهش آسیب

 

 

 
دریافـت کننـده    گروههاي نماي هیستوپاتولوژي کبد رت -4شکل 

میلـی گـرم بـر     250عصاره مـریم گلـی بـا دوز    + داروي ایزونیازید 
در   اتساع مالیمـی . )× 200بزرگنمایی( H&Eرنگ شده با  کیلوگرم

  .شود سینوزوئیدها و ورید مرکزي مشاهده می

  بحث
اي  ت زنده، سیستم آنتی اکسیدانی گسـترده و پیچیـده  موجودا

هاي فعـال رادیکـال آزاد و کـاهش اثـرات      جهت مقابله با گونه
هـاي دفـاعی آنزیمـی نظیـر سـوپر       سیستم. تخریبی آنها دارند

اکسید دیسموتاز، گلوتایتون پر اکسیداز، کاالتاز و غیر آنزیمـی  
نظیـر   وجـود در مـواد غـذایی   مثل ترکیبات آنتـی اکسـیدان م  

تـرین  تـرین و اصـلی  ها از مهـم ها و کاروتنفنلها، پلیویتامین
هـاي  هاي تدافعی بدن، جهـت تنظـیم میـزان رادیکـال    سیستم

(ROS)      2( باشـند  آزاد اکسیژن تحـت شـرایط اسـترس مـی( .
ئیـدروژن،   شـامل پراکسـید     (ROS)هـاي فعـال اکسـیژن    فرم

مشتق ... یل وهاي هیدروکس هاي سوپر اکسید، رادیکال رادیکال
ــادل اکسیداســیون و   از متابولیســم اکســیژن در شــرایط نامتع

-هاي شدیدي به مولکـول  توانند آسیب احیاي درون سلولی می
وارد  DNAهـا و  چربـی هـا،  درشت سلولی  نظیر پروتئین يها

هـاي زیسـتی بـراي    استرس اکسیداتیو در سیسـتم ). 1( نمایند
مطرح شد کـه   1995اولین بار توسط سیز و همکاران در سال 

ــادل در سیســتم       ــی از عــدم تع ــترس اکســیداتیو را ناش اس
 .)8( آنتی اکسیدان بیان نمودند /پرواکسیدان

. باشـند  بسیاري از داروهاي شیمیایی داراي عوارض جانبی مـی 
ــد  ــورد  )  INH(داروي ایزونیازی ــان بیمــاري ســل م ــراي درم ب

را مهار  P450گیرد، این دارو آنزیم  سیتوکروم  استفاده قرار می
همــوپروتئینی اســت کــه بــه  P450ســیتوکروم . )3( کنــد مــی

شود و هماننـد   هاي گیاهی و جانوري یافت می فراوانی در بافت
در کبـد موجـب عمـل    این کند، بنابر اکسیداز انتهایی عمل می

در این مطالعه از داروي ایزونیازید براي . )9( شود ضد سمی می
هـاي آزاد  رادیکـال . فاده شـد القاي اثر استرس اکسـیداتیو اسـت  

بـااثرات سـمی خـود موجـب پراکسیداسـیون      ) ROS(اکسیژن 
ن ترتیب اثر تخریبی بر غشاي شوند و بدیهاي غشایی میلیپید
با توجه به مطالب ذکر شده، در این مطالعه بـه   .ها دارندسلول

هـاي کبــدي، آسـپارتات آمینوترنســفراز   آنــزیمبررسـی میـزان   
)Ast(ترنســفراز، آالنــین آمینو )Alt(آلکــالین فســفاتاز ،)Alp( ،

و هیسـتوپاتولوژي بافـت کبـد    ) GGT(گاماگلوتامیل ترنسـفراز 
  .پرداخته شد
ترین اندام بدن انسان است و داراي هزاران عملکـرد  کبد بزرگ

بیوشیمیایی نظیر پردازش مـواد غـذایی، دفـع سـموم و تولیـد      
ه و کبد نقش محـوري در تغذیـ  . )10( اسیدهاي صفراوي است

هـاي حیـاتی مثـل     پروتئین اختس. ها دارد متابولیسم ویتامین
ها در کبـد صـورت    آلبومین، فاکتورهاي انعقادي و آپروپروتئین

هاي کوپفر، از طرفی کبد به دلیل داشتن سلول. )10( گیردمی
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یکــی از . )10( نقـش مهمــی در عملکـرد سیســتم ایمنـی دارد   

مواد آلـوده کننـده    ترین اعمال کبد نقش آن در سم زدایی مهم
طــور کلــی ه بــ. )9،10(محیطــی و داروهــاي شــیمیایی اســت 

گیرد کـه   هزارکارکرد بیوشیمیایی توسط کبد انجام می چندین
تغییـر در  . گیرنـد  هـا صـورت مـی    تمام این اعمال توسط آنزیم

ها جهت ارزیابی عملکـرد کبـد مـورد اسـتفاده      میزان این آنزیم
ــزانــدازه. گیــردقــرار مــی هــاي آســپارتات ان آنــزیمگیــري می

ــفرز  ــفرز ) AST(آمینوترانسـ ــین آمینوترانسـ از ) ALT(و آالنـ
هـاي هپاتوسـلولی   ها براي تشـخیص بیمـاري  مفیدترین آزمون

یک آنزیم اختصاصی اسـت   ALT. باشد می  ،حاد، مانند هپاتیت
در  ASTیابـد و   هـاي کبـدي افـزایش مـی     که فقط در بیماري

اي ز صدمات قلبـی یـا ماهیچـه   هاي پارانشیم کبدي و نی آسیب
هـاي   هنگـامی کـه نفوذپـذیري غشـاي سـلول     . یابدافزایش می

هـا   یابد، این آنـزیم  هاي وارده افزایش می کبدي به دلیل آسیب
  .)4(شوند  به میزان بیشتري در خون رها می

و ) ALP(آلکالین فسـفاتاز    آنزیم هاي دیگر کبد،از جمله آنزیم
ــفراز  ــل ترنســ ــت) GGT(گاماگلوتامیــ ــزیم  ALP .اســ آنــ

 pHهیدرولیتیکی اسـت کـه  بیشـترین میـزان فعالیـت آن در      
شود و در خون بـه اشـکال متفـاوت وجـود      قلیایی مشاهده می

اسـتخوان و در سـایر    این آنزیم به میزان زیـاد در کبـد و  . دارد
ها، جفت، جدار روده، غـده تیمـوس، ریـه و    ها مانند کلیهبافت

  . )4( شود بیضه ها نیز یافت می
مقدار آلکالین فسفاتاز سرم خـون در شـرایط پاتولوژیـک و در    

 گاماگلوتامیـل  .یابـد  ضایعات اسـتخوانی و کبـدي افـزایش مـی    
اوي، آنزیمی است که در کبد و مجاري صـفر ) GGT(ترنسفراز 

انـدازه گیـري ایـن    . شـود  ها، پروستات و طحال  یافت میکلیه
. کندوي کمک میهاي کبدي و صفراآنزیم به تشخیص بیماري

و گاماگلوتامیل ) ALP(هاي آلکالین فسفاتاز  سطح سرمی آنزیم
توقـف جریـان صـفرا     یـا  معموالً در کلسـتاز ) GGT(ترانسفراز 

  . )4( یابدافزایش می

ی بـه دلیـل عـوارض    یهاي اخیر استفاده از گیاهان دارودر سال
کمتر و دارا بودن ترکیبات فعال بـا خاصـیت آنتـی اکسـیدانی،     

 2007اسـاوا  و کـاتو در سـال     .واره مورد توجه بـوده اسـت  هم
هـاي  ها را از آسیبتوانند بافتنشان دادند که منابع گیاهی می

  .)11(هاي آزاد حفظ کنند ناشی از وجود رادیکال
 Salvia(در این مطالعه از عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلـی  

officinalis(   بـــر  گـــرم میلـــی 400و250، 100در ســـه دوز
محققین خواص آنتـی  . کیلوگرم وزن بدن حیوانات استفاده شد

ی تویـون،  اکسیدانی گیاه مریم گلی را بیشتر به ترکیبـات فنلـ  
رسـد در  بـه نظـر مـی   ). 5( دهنـد سینئول و کامفر نسبت مـی 

هاي ایزونیازیدي تیمار شده با عصاره  هیـدروالکلی گیـاه   موش
اره اثـرات آنتـی   مریم گلی به صورت وابسـته بـه دوز ایـن عصـ    

اکسیدانی داشته و با عملکرد ترکیبات فنلی تویـون سـینئول و   
کامفر اثر سمیت یا اکسیدانی ایزونیازیدي را مهار کرده و بدین 
ترتیب با وجود مصرف داروي ایزونیازید و ایجاد رادیکال آزاد و 

آور ت موجود در گیاه مانع اثرات زیـان استرس اکسایشی ترکیبا
هـا و آسـیب بافـت    و افزایش سـطح سـرمی آنـزیم   ایزونیازیدي 

  . نددکبدي ش
 ALPو ALT ، AST، GGTهاي با توجه به بررسی سطح آنزیم

رسد کـه دوز  ر میظو بررسی هیستوپاتولوژي بافت کبدي، به ن
  )Salvia officindlis(موثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلـی  

البتـه الزم بـه   . باشدمیلی گرم بر کیلوگرم می 250و 100دوز 
ذکر است که براي پی بردن به اینکه ایـن اثـر مربـوط بـه چـه      

وشـیمیایی و  ترکیب یـا ترکیبـاتی از گیـاه اسـت، مطالعـات بی     
اي در جهت استخراج و خـالص سـازي   فارماکولوژیکی گسترده

  . استترکیبات، مورد نیاز 
  

  تشکر و قدردانی 
ه آزاد دانشـگا  بدین وسـیله از مرکـز تحقیقـات علـوم پزشـکی     

که امکانات این پـژوهش را فـراهم    واحد پزشکی تهران اسالمی
  .شود تقدیر و قدردانی می ،آوردند
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