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مقاله پژوهشی

اثر عصارهی هیدروالکلی برگ رزماری بر آسیبشناسی بافتی و فعالیت آنزیمهای کبدی
در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
2

هانیه سادات باقریه حق ،1سیما نصري ،1پریسا کریشچی خیابانی

چکیده
مقدمه :با توجه به پیشرفت روزافزون دیابت و لزوم استفاده از داروهاي جایگزین و کم خطر گیاهی ،در این مطالعهي تجربی اثر عصارهي
هیدروالکلی برگ رزماري ( )Rosmarinus Officinalis Lبر آسیبشناسی بافتی و فعالیت آنزیمهاي کبدي مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :در این مطالعهي تجربی  50عدد موش صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن  200تا  250گرم بهطور تصادفی به  5گروه  10تایی
شامل کنترل سالم ،کنترل دیابتی و  3گروه تجربی (دیابتی تیمار شده با دوزهاي  mg/kg 100 ،mg/kg 50و  mg/kg 200عصارهي
هیدروالکلی برگ رزماري) تقسیم شدند .فعالیت و تغییرات آنزیمهاي کبدي  AST ،ALTو  ALPدر همهي گروهها مورد بررسی قرار
گرفت .سپس مقاطع عرضی میکروسکوپیک از بافت کبد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :فعالیت آنزیم هاي کبدي (AST ،ALTو  )ALPدر گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل غیردیابتی افزایش معنی داري داشت ( <P

 .)0.01استفاده از عصارهي هیدروالکلی برگ رزماري باعث کاهش معنیدار میزان آنزیمهاي کبدي در فعالیت آنزیمها و ترمیم بافت کبد
موشهاي دیابتی شده است (.)P<0.01
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که عصارهي هیدروالکلی برگ رزماري در موشهاي دیابتی میتواند فعالیت آنزیم هاي کبدي
را تعدیل کند .همچنین در حالت ابتالء به دیابت ،این عصاره اثر ترمیمی بر بافت کبد از خود نشان داد .از خواص فارماکولوژیکی و اثر
ضد التهابی عصارهي رزماري میتوان در جلوگیري از التهاب کبدي ناشی از دیابت استفاده نمود.
واژگان کلیدی :عصارهي رزماري ،کبد ،آنزیم هاي کبدي ،موش صحرایی ،دیابت

 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده ي علوم ،دانشگاه پیام نور تهران شرق ،تهران ،ایران
 -2گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس ،تهران ،ایران
نشانی :تهران ،حکیمیه ،خیابان سازمان آب ،خیابان 15متری شیرازی ،پالک  -3کد پستی- 1659639884 :شماره تماس گویا ،77318581 :پست
الکترونیکparisakerishchi@yahoo.com :

تاريخ دريافت1396/12/19 :

تاريخ درخواست اصالح1397/02/18 :

تاريخ پذيرش1397/03/07 :
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مقدمه
دیابت یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و ایجاد هزینههاي مالی
در جامعه است که بهعلت رشد جمعیت ،شهرنشینی ،چاقی و عدم
فعالیت بدنی و افزایش سن در حال ازدیاد میباشد [ .]1دیابت
شیرین یکی از اختالالت شایع در جهان است که تخمین زده می
شود حدوداً  300میلیون نفر در سال  2025مبتال به این بیماري
خواهند شد [ .]2در واقع؛ دیابت نوعی اختالل مزمن در متابولیسم
کربوهیدرات ،چربی و پروتئین است که مشخصه آن افزایش قند
خون در بیماران میباشد .این بیماري بهدلیل عدم جذب سلولی
قند خون ناشی از کاهش ترشح انسولین و یا مقاومت سلولهاي
بدن در برابر انسولین ایجاد میشود [ .]3با وجود اینکه انسولین و
داروهاي خوراکی شیمیایی پایین آورندهي قند خون مانند بی
گوانیدها ،سولفونیل اورهها ،تیازولیدین دیونها و مهار کنندههاي
آلفاگلوکوزیداز اساس درمان دیابت را تشکیل میدهند ،اما اثرات
جانبی مهمی دارند و نمیتوانند مسیر عوارض دیابت را بهطور
قابل توجهی تغییر دهند [ .]4کبد یکی از اندامهایی است که در
بیماري دیابت دچار آسیب میگردد [ ]6و اندام مهمی است که
حذف آن باعث مرگ فوري فرد خواهد شد [ .]7کبد عضو قهوهاي
مایل به قرمز با چهار لوب نابرابر از نظر شکل و اندازه و بزرگترین
اندام داخلی بدن و فرمی صاف و مثلثی شکل داشته و نیز بهعنوان
یک سیستم بافري مهم براي گلوکز خون عمل میکند [.]8
حساسترین و پرمصرف ترین آنزیمهاي تشخیصی کبد،
آمینوترانسفرازها (ترانس آمینازها) هستند که باعث کاتالیز واکنش
هاي شیمیایی در سلولها میشوند که در آن گروه آمین از یک
مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل میگردد .به همین دلیل به
آنها آمینوترانسفراز گفته میشود .آنزیمهاي کبدي ،آسپارتات
آمینوترانسفراز ) ،(ASTآالنین آمینوترانسفراز ) (ALTو آلکالین
فسفاتاز ) (ALPهستند که از شاخصهاي حساس عملکرد کبد
در بدن میباشد .این آنزیمها بهطور معمول داخل سلولهاي کبدي
قرار دارند و زمانی که کبد دچار آسیب میشود ،سلولهاي کبدي
این آنزیمها را وارد جریان خون میکنند .در واقع در افراد مبتال به
دیابت میزان این آنزیمها افزایش مییابد و باالرفتن سطح آنزیمها
در خون نشانهي آسیب کبدي است .]9[ .در افراد مبتال به دیابت،
میزان آنزیمهاي کبدي ذکر شده نسبت به افراد غیر دیابتی افزایش
مییابد [ .]10در بیماري دیابت بهدلیل مقاومت به انسولین ،افزایش
گلوکز خون و عدم تعادل متابولیکی گلوکز ،عملکرد کبد دچار

باقريه حقاختالل میشود [ .]11بنابراین میتوان گفت ،در افرادي که مبتال
به بیماري دیابت میباشند ،افزایش انسولین باعث ایجاد سیروز
کبدي میشود [ .]13با توجه به اینکه داروهاي تهیه شدهي صنعتی
کاهش دهندهي قندخون ،باعث بروز عوارض جانبی در مصرف
کننده میشوند و قادر به جلوگیري از آسیبهاي کبدي نیستند
[ ،]14در طول تاریخ از گیاهان متفاوتی براي کاهش قند خون و
بهبود اثرات دیابت استفاده شده و در طب سنتی ایران و سایر
کشورهاي جهان ،اطالعات کمابیش مفصلی در این رابطه به چشم
میخورد .داروهاي گیاهی به خاطر کم بودن اثرات جانبی ،در
دسترس بودن ،هزینهي نسبتاً کم و مؤثر بودنشان ،بهطور وسیع در
سرتاسر جهان تجویز شده و میشود [.]15
رومارن یا اکلیل کوهی و با نام عمومی رزماري و نام علمی
) (Rosmarinus Officinalis L.از خانوادهي نعناعیان
) (Lamiaceaeکه بومی منطقهي مدیترانه و کشور اوروگوئه بوده
[ ]16و گیاهی پایا و معطر است که بهصورت بوتهاي و داراي
ساقههاي چوبی به ارتفاع  0/5-1متر و به حالت خودرو میروید
[ .]17قسمت مورد استفاده آن برگ و سرشاخههاي گل دار آن
است و اسانس آن از قسمت هوایی تهیه میشود [ .]16رزماري
یک منبع خوب از ویتامین  Eو آنتی اکسیدان هاي قوي و عوامل
ضد التهابی میباشد که اسیدهاي طبیعی داخل این گیاه کمک می
کند به سلولهاي بدن و  DNAتا از آسیب رادیکالهاي آزاد در
امان باشند [ .]18مصرف رزماري موجب سهولت ترشح و دفع
صفرا میشود و از این جهت از آن در بیماريهاي یرقان و نارسایی
اعمال کبد استفاده میکنند ولی بهتر است که رزماري در دوران
بارداري ،شیردهی و در بیماران صرعی و فشار خون باال به کار
نرود [.]17، 19، 20
با توجه به اینکه تاکنون مطالعهاي در زمینهي تأثیر برگ گیاه
رزماري ( )Rosmarinus Officinalis L.برروي آسیب شناسی
بافتی و آنزیمهاي کبدي در افراد دیابتی صورت نگرفته است؛ این
مطالعه بهمنظور بررسی اثرات عصارهي هیدروالکلی برگ گیاه
رزماري ( )Rosmarinus Officinalis L.بر آسیب شناسی بافتی و
میزان آنزیمهاي کبدي در موشهاي صحرایی دیابتی شده با
آلوکسان صورت گرفته است.
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سانتیگراد فراهم شد .با نوردهی مصنوعی و تایمر اتومات شرایط

روشها
جمع آوري گ یاه :گ یاه رز ماري با نام علمی

(Rosmarinus

) Officinalis L.از شهر بابل در شمال ایران جمع آوري شد و
پس از اطمینان از جنس و گونه گیاه ،از آن عصارهي هیدروالکلی
تهیه شددد .براي عصدداره گیري برگ گیاه رزماري ،گیاه باید کامالً
سالم و عاري از هرگونه مواد خارجی،

آفت و بیماري باشد.

آماده سازی عصارهی هیدروالکلی برگ گیاه رزماری
ع صارهگیري به روش ما سترا سیون انجام شد .به این صورت که
پس از جمعآوري گیاه از استان مازندران ،پس از شستشوي گیاه
با آب فراوان و مجدداً نیز با آبمقطر ،گیاه رزماري حدوداً  10تا
 15روز در سایه قرار میگیرد تا خ شک شود .بعد از اینکه گیاه
کامالً خشک شد ،آسیاب شده و آن را در ظرفی از جنس مناسب
(شددیشدده ،اسددتیل ،چینی و غیره) ریخته و مقدار معینی از حالل
اتانول به نسدددبت  1:15، 1:10و یا  1:20بر روي آن ریخته می
شود.

براي اینکه از تغییرات شیمیایی ،در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی
حاصدددل از تابش نور بر روي مواد متشدددکله گیاهی ،جلوگیري
شود ،ع صارهگیري را در مکانی که از تابش م ستقیم خور شید در
امان باشد انجام گردید و با محکم کردن درب ظرف عصارهگیري
و پو شاندن آن با فویل ،از تبخیر حالل جلوگیري شد .سپس از
د ستگاه شیکر براي تکان دادن نمونه ا ستفاده شد و بهمدت 48
ساعت با دور  120و در دماي اتاق عصارهگیري شد و بعد از این
ز مان که ت عادل غل ظت مواد موجود در حالل و با فت گ یاهی
برقرار شددد ،عمل عصدداره گیري خاتمه یافته و سددپس عصددارهي
حا صل را با کاغذ واتمن چندین بار صاف نموده و در مرحلهي
بعد ،بهوسدددیله دسدددتگاه روتاري اواپراتور حالل پرانی انجام می
شود .درنهایت؛ ع صاره به غلظت مورد نظر ر سیده و براي تهیه
دوزهاي  50و  100و  200عصدددارهي هیدروالکلی برگ رزماري
در آب مقطر بهعنوان حالل ،حل گردید.

حیوانات
در این پژوهش از موشهاي نر نژاد ویسدددتار با محدودهي وزنی
 200-250گرم که ان ستیتو پا ستور ایران خریداري شد ،ا ستفاده
گردید .درجهي حرارت نگهداري آنها با وسدددایل گرمایشدددی و
سرمایشی مناسب در شرایط استاندارد نزدیک به  20-25درجهي

نوردهی  12سدداعت روشددنایی و  12سدداعت تاریکی ایجاد شددد.
موشها در قفسهاي مخصددوص پوشددیده شددده از پوشددال ،نگه
داري شدددند و آزادانه به آب و غذا دسددترسددی داشددتند .تمامی
آزمایشها پس از یک هفته از اسدددتقرار حیوانات و سدددازش با
شدددرایط محیط جدید انجام شدددد .پس از پایان مرحلهي تیمار،
تمامی حیوانات مورد آزمایش با اسدددتفاده از کلروفرم بیهوش و
خونگیري از آنها بهعمل آمد .در مرحلهي آخر با اسدددتفاده از
روش مرگ آ سان ،ک شته شدند و بالفا صله اندام کبد از بدن جدا
شد و در فرمالین 10درصد جهت

اقدامات بعدي قرار گرفت.

القای دیابت :جهت القاي دیابت 0/5 ،گرم از پودر آلوکسدددان را
روي ترازو وزن کرده و در  10سی سی سرم فیزیولوژي حل و
سپس به چهار گروه تجربی تزریق شد تا مبتال به دیابت شوند.
پس از  72ساعت از تزریق آلوک سان ،از بخش انتهایی دم موش
ها نمونه گیري بهعمل آمد و قندخون نا شتاي حیوانات بهو سیله
دستگاه گلوکومتر  Medisignاندازهگیري شد .مالک دیابتی شدن
موشها قندخون باالتر از 200 mg/dlبود.

نحوهي گروه بندي و انجام مطالعه :دراین پژوهش از  50سدددر
موش صدددحرایی نر نژاد ویسدددتار با وزن حدود  250-200گرم
اسدددتفاده شدددد و موش ها به  4گروه تحت مطالعه و یک گروه
کنترل؛ یعنی  5گروه  10تایی تقسدددیم شددددند .گروه هاي تحت
مطالعه 120 mg/kgداروي آلوک سان (جهت دیابتی شدن) و پس
از اطمینان از ابتال به دیابت موش ها ،بهترتیب به مدت  14روز،
دوز هاي 100 mg/kg ،50 mg/kgو  100 mg/kgعصددداره ي
رزماري دریافت کردند .در موشهاي گروه شاهد و گروه دیابتی
تزریق درون صددفاقی سددرم فیزیولوژي به خاطر یکسددان بودن
شدددرایط آزمایش ،انجام و آب و غذاي معمولی تهیه شدددده از
شرکت دام و طیور پارس در اختیار گروهها قرار

داده شد.

خون گیري و آزمایشهاي بیوشدددیمیایی :پس از تیمار موشهاي
صددحرایی و پایان آزمایش ،با اسددتفاده از سددرن

خون گیري ،از

قلب حیوانات نمونه گیري بهعمل آمد .سدددپس لولههاي آزمایش
را بهصدددورت متقارن در داخل سدددانتریفوژ با دور  3000دور در
دقیقه و بهمدت  20دقیقه قرار میدهیم تا سددرم خون جدا شددود.
سددپس ،جهت اندازهگیري آنزیمهاي کبدي  ALT, AST, ALPبا
ا ستفاده از د ستگاه ا سپکتروفوتومتر و کیت آنزیمی پارس آزمون،
میزان آنزیمهاي موردنظر

اندازهگیري شد.
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آز مایش هاي هیسدددتولوژي :پس از بیهوش کردن موش ها و باقريه حقافزایش مییابد .همچنین میزان آنزیم  ASTدر سدددرم خون گروه
خونگیري از بطن چپ قلب آنها ،اندام کبد خارج و جهت تثبیت،

هاي تجربی تیمار شدددده با دوزهاي  100 mg/kg، 50 mg/kgو

در فرمالین  10در صد قرار داده شد .از بافت کبد گروههاي مورد

 200 mg/kgع صارهي هیدروالکلی برگ رزماري

مطالعه ،برشهایی با ضدددخامت  5میکرون تهیه و رن

(Rosmarinus

آمیزي با

) Officinalisنسدددبت به میزان آنزیم  ASTدر خون گروه کنترل

هماتوکسیلین ائوزین ،صورت گرفت .آسیب شناسی بافتی مقاطع

دیابتی کاهش معنیداري وجود دارد ) (P<0/01واین یعنی اینکه

با ا ستفاده از میکرو سکوپ نوري مورد برر سی قرار گرفت و در

این سددده دوز گفته شدددده در کاهش آنزیم  ASTمؤثر بودهاند.

پایان پس از بررسدددی تمامی اسدددالیدهاي مقاطع بافتی تغییرات

تفاوت معنیداري بین سطح آنزیم  ASTدر گروه دیابتی دریافت

هیستومورفولوژي

کنندهي دوز  200 mg/kgعصددارهي هیدروالکلی برگ رزماري و

کبد ،ثبت و گزارش شد.

گروه کنترل غیر دیابتی وجود

نداشت.

تحلیل آماری

میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسددفاتاز  ALP:افزایش معنیداري در

در این پژوهش ج هت ارا ئه ن تایج ،داده ها به ک مک نرم افزار

میزان آنزیم  ALPسدددرم خون گروه کنترل دیابتی در مقایسددده با

 SPSSتوسط روش آمار تحلیلی و آنالیز واریانس یکطرفه (One-

میزان آنزیم  ALPسدددرم خون گروه کنترل سدددالم وجود دارد

 )way ANOVAتجزیه و تحلیل شد و بهدلیل برابر بودن اختالف

( )P<0/01و این مسأله نشان میدهد که این آنزیم  ALPدر سرم

واریانسها ،از تسددت تعقیبی  Tukeyاسددتفاده و نتایج بهصددورت

خون گروه کنترل دیابتی افزایش یافته اسدددت .همچنین کاهش

میانگین ±خطاي استاندارد میانگین گزارش شد.

معنیداري در میزان آنزیم  ALPسدددرم خون گروه هاي تجربی
تیمارشدددده با دوزهاي  100 mg/kg، 50 mg/kgو 200 mg/kg
ع صارهي هیدروالکلی برگ رزماري ()Rosmarinus Officinalis

یافتهها
میزان ف عال یت آنزیم آالنین آمینو تراتسدددفراز  ALT:میزان

ALT

سرم خون گروه کنترل دیابتی در مقایسه با  ALTسرم خون گروه
کنترل سالم ،افزایش معنیداري یافته ا ست ) (P<0.01ولی میزان
 ALTسدددرم خون گروه هاي د یابتی در یا فت کن ندهي دوز هاي
 100 mg/kg، 50 mg/kgو  200 mg/kgعصدددارهي رزماري نیز،
افزایش معنیداري نیافته اسدددت ) .(P>0.01این موضدددوع بیانگر
آسددیب بافت کبد و اثر تعدیل کننده عصددارهي گیاه رزماري در
فعالیت آنزیم در شددرایط دیابتی بودن بیمار میباشددد .تفاوت معنیداري
بین سطح آنزیم  ALTگروه دریافت کنندهي دوز  100 mg/kgع صاره
ي رزماري با گروه کنترل سددالم وجود نداشددت و این بیانگر این
موضددوع میباشددد که عصددارهي رزماري اثر تعدیل کنندهاي در
موشهاي دیابتی

دارد.

میزان فعالیت آنزیم آ سپارتات آمینو ترات سفراز  AST:میزان آنزیم
 ASTسدددرم خون گروه کنترل دیابتی در مقایسددده با میزان آنزیم
 ASTگروه کنترل سالم افزایش معنیداري یافت ) (P<0/01و این
نشددان میدهد که آنزیم  ASTدر سددرم خون گروه کنترل دیابتی

در مقایسه با میزان آنزیم  ALPدر خون گروه کنترل دیابتی وجود
دارد ( )P<0/01که این مسدأله نشددان میدهد که این سدده دوز در
کاهش آنزیم  ALPسددرم خون گروههاي تجربی ،مؤثر بودهاند .از
بین گروه هاي دیابتی دریافت کننده عصددداره ،دوز 200 mg/kg
ع صارهي هیدروالکلی برگ رزماري همانند موارد قبل ،مؤثرترین
دوز ا ست ،بهطوري که ن سبت به گروه غیر دیابتی اختالف معنی
داري نداشت (.)P>0.01
 -1بررسی ساختار بافت شناسی کبد در گروههای مختلف
مورد بررسی
بررسی هیستومورفولوژیک بافت کبد در بین دو گروه کنترل
غیردیابتی و دیابتی و سه گروه تجربی دریافت کننده دوزهاي
 100 mg/kg، 50 mg/kgو  200 mg/kgعصارهي هیدروالکلی
برگ رزماري نتایج زیر را نشان داد.
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 Hسلول کبدي

CV
Sسینوزوئید
رشته رماک

شکل  -1مقطع عرضی يک لبول کبدی در گروه کنترل سالم که دارای ساختاری طبيعی بوده و با بزرگنمايی  *100میباشد .ساختار لبول

کبدی ،وريد مرکزی  ،CVسلول کبدی  ،Hسينوزوئيد S

 -1-1گروه کنترل دیابتی

کبدي (رماک) ،التهاب بهصورت ارتشاح تک هستهايها و

در گروه کنترل دیابتی ،ساختار بافت کبد به هم ریخته است.

پرولیفراسیون سلولهاي کوپفر نیز مشاهده میشود (شکل .)2

محوشدن سینوزوئیدها ،به هم ریختن نظم صفحات سلول

CV

التهاب

هپاتوسیت

شکل  -2مقطع عرضی يک لبول کبدی در گروه کنترل ديابتی ،محوشدن سينوزوئيدها ،به هم ريختن نظم صفحات سلول کبدی (رماک)،
التهاب به صورت ارتشاح تک هستهایها و پروليفراسيون سلولهای کوپفر (بزرگنمايی  .)*100وريد مرکزی  ،CVسلول کبدی ،H
سينوزوئيد S

-2-1گروه کنترل دیابتی تیمار شده با دوز  50mg/kgعصاره

لنفوسیتها در سلولهاي کبدي (هپاتوسیتها) مشاهده نمیشود

ی هیدروالکلی برگ رزماری ،در مقایسه با گروه کنترل دیابتی؛

(شکل .)3

در اطراف وریدمرکزي التهاب (ارتشاح سلولها و تکثیر سلول
کوپفر در سینوزوئیدها) مشاهده نمیشود و بی نظمی کمتري در

 -3-1گروه کنترل دیابتی تیمار شده با دوز 100mg/kgعصاره

صفحات سلول کبدي (رشتهي رمارک) مشاهده میشود .بیشتر

ی هیدروالکلی برگ رزماری ،در مقایسه با گروه کنترل دیابتی؛

سینوزوئیدها قابل رویت میباشند و نظم صفحات سلول کبدي

در ساختار لبول کبدي ،التهاب اطراف ورید مرکزي بهصورت

(رماک) هم بهتر شده است ،اما با این حال روي هم افتادگی

ارتشاح تک هستهايها و پرولیفراسیون سلول کوپفر دیده نمی

سینوزوئید در قسمتهایی دیده میشود در داخل ورید مرکزي

شود .نظم رشتههاي رماک بهتر شده است و سینوزوئیدها به

مقداري خون دیده میشود .و نیز نکروز التهابی بهصورت تجمع

صورت واضح قابل رویت میباشند (شکل .)4
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باقريه حق

CV

Hهپاتوسیت
s

s
s

شکل  -3مقطع عرضی يک لبول کبدی در گروه کنترل تجربی تيمار شده با دوز  50mg/kgعصارهی هيدروالکلی برگ رزماری که در آن در
اطراف وريد مرکزی التهابی (ارتشاح سلولها و تکثير سلول کوپفر در سينوزوئيدها) مشاهده نمیشود (بزرگنمايی .)*100
وريد مرکزی  ،CVسلول کبدی  ،Hسينوزوئيد S

s
CV
Hهپاتوسیت

s
s
شکل  -4مقطع عرضی يک لبول کبدی در گروه کنترل تجربی تيمار شده با دوز  100 mg/kgعصارهی هيدروالکلی برگ رزماری که در آن در
اطراف وريد مرکزی التهابی (ارتشاح سلولها و تکثير سلول کوپفر در سينوزوئيدها) مشاهده نمیشود (بزرگنمايی  .)*100وريد مرکزی
 ،CVسلول کبدی  ،Hسينوزوئيد S

 -3-1گروه کنترل دیابتی تیمار شده با دوز 200mg/kg

بهصورت ارتشاح سلولها و پرولیفراسیون سلول کوپفر دیده

عصارهی هیدروالکلی برگ رزماری ،در مقایسه با گروه کنترل

نمیشود .در صفحات سلول کبدي (رماک) نظم برقرار است و

دیابتی؛ در ساختار لبول کبدي ،التهاب در اطراف ورید مرکزي

سینوزوئیدها به وضوح دیده میشوند .نکروز التهابی بهصورت
تجمع تک هستهايها مشاهده نمیشود (شکل .)5

s
s

CV
s

s

شکل  -5مقطع عرضی يک لبول کبدی در گروه کنترل تجربی تيمار شده با دوز  200 mg/kgعصارهی هيدروالکلی برگ رزماری که در آن در اطراف
وريد مرکزی التهابی (ارتشاح سلولها و تکثير سلول کوپفر در سينوزوئيدها) مشاهده نمیشود (بزرگنمايی .)*100
وريد مرکزی  ،CVسلول کبدی  ،Hسينوزوئيد .S
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در این پژوهش در گروه کنترل دیابتی التهاب بهصورت ارتشاح

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت سرمی آنزیمهاي کبدي
 ALT ، ASTو  ALPدر موشهاي صحرایی دیابتی شده در
مقایسه با گروه کنترل سالم افزایش یافته است .تیمار موشهاي
صحرایی دیابتی با عصارهي هیدروالکلی برگ رزماري ،فعالیت
آنزیمهاي  ALT ، ASTو  ALPرا در سرم خون این حیوانات
کاهش داد .در واقع مشاهده شد که اثر عصارهي رزماري در
موش هاي دیابتی می تواند فعالیت آنزیمهاي کبدي را تاحدي
به حالت نرمال نزدیک کند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
 Ashrafو همکاران ( ]21[ )1392و  Cheraghiو همکاران
( ]22[ )1394مطابقت

دارد.

 Harrisدر سال  2005در مطالعهي تغییرات بافت کبد در دیابت
نوع دو ،مشاهده کرد که در افراد مبتال به دیابت ،سطوح سرمی
آنزیمهاي  AST ،ALPو  ALTنسبت به افراد غیر دیابتی افزایش
مییابد [.]10
تحقیقات  Sotelo-Félixو همکاران در سال  2002نشان داد که
عصارهي رزماري عالوه بر کاهش آنزیمهاي کبدي در موشهاي
دیابتی شده ،باعث حفظ ساختار فعالیت بافت کبد موشهاي
صحرایی میشود [.]23
در پژوهش حاضر ،به هم ریختن نظم صفحات سلول کبدي
(رماک) در ساختار لبول کبدي گروه دیابتی مشاهده شد.
همچنین مطالعات  Masjediو همکاران و  Dasو همکاران ،نشان
داد که در گروه کنترل دیابتی ،بینظمی صفحههاي کبدي (رشته
هاي رماک) وجود دارد [.]24، 25
همچنین  Cheraghiو همکاران ،بیان کردند که در گروه دیابتی
در ساختار لبول کبدي در اطراف ورید مرکزي التهاب بهصورت
تجمع تک هستهاي و سلول کوپفر و بینظمی در آرایش
صفحات سلول کبدي (رشتهي رمارک) اتساع ورید مرکزي و
سینوزوئیدهاي آن مشاهده میشود و همچنین تجمع سه تا پنج
سلول تک هستهاي (لنفوسیت) درون هپاتوسیتها و محو شدن
سینوزوئیدها و افتادگی صفحات سلول کبدي بر روري هم
مشخص میباشد [.]22
مطالعات  Mahmoudو همکاران نیز حاکی از متسع شدن ورید
مرکزي ،تکثیر سلولهاي کوپفر و خروج و انتشار این سلولها
از داخل سینوزوئیدها و بینظمی در صفحات سلولهاي کبدي
میباشد [.]26
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تک هستهايها و پرولیفراسیون سلولهاي کوپفر در اطراف ورید
مرکزي در ساختار لبول کبدي و فضاي پورت مشاهده شد و
همچنین التهاب بهصورت تجمع لنفوسیتها در بافت کبد گروه
کنترل دیابتی مشاهده گردید .حضور سلولهاي کوپفر در بافت
پارانشیم کبد و اطراف ورید مرکزي و فضاي پورت ،نشان دهنده
خروج سلولهاي کوپفر از جدار سینوزوئیدها و تکثیر یا
پرولیفراسیون آنها

میباشد.

در پژوهشی که  Asgaryو همکاران انجام دادند ،مشاهده کردند
که در گروه کنترل دیابتی سلولهاي التهابی فضاي پورت را به
طور کامدل در بدر گرفتده ،بدهنحدوي کده سلولهداي التهدابی از
فدضاي پدورت سدرازیر شدده و سلولهاي کبدي را نیز احاطه
کرده اسدت [.]3
همچنین تحقیقات رحیمی و همکاران نشان داد که در گروه
دیابتی ،التهاب در فضاي پورت بهطور متوسط و با نفوذ به داخل
لوبول (التهاب فضاي پورت) و نکروز خفیف داخل لوبولی هم
مشاهده گردید [.]27
همچنان نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد در گروه دیابتی عالوه
بر افزایش سطح آنزیمهاي کبدي ،تغییرات بافتی کبدي نیز در
مقایسه با گروه کنترل سالم ،با شدت بیشتري رخ داده است .در
حالی که در گروههاي تیمار شده با عصارهي گیاه رزماري ،عالوه
برکاهش سطح آنزیمهاي کبدي ،بسیاري از تغییرات بافتی ناشی
از دیابت بهبود یافته

است.

افزایش سطح آمینوترانسفرازها ) (ALT, AST, ALPبه داخل
خون بهدلیل آسیب کبدي و در نتیجه نشت این آنزیمها از
سیتوزول به داخل پالسماي خون میباشد [.]28
تحقیقات بافت شناسی نشان میدهد که در بیماري دیابت،
التهاب مالیم در پارانشیم کبد (هپاتوسیتهاي کبد) بهصورت
مجموعهاي از سلولهاي التهابی مانند لنفوسیتها و سلولهاي
کوپفر وجود دارد که در نتیجه آن تشکیل رادیکالهاي آزاد و
پاسخ التهابی مشاهده میشود [ .]22زیرا همانطور که  Taheriو
همکاران بیان کردند ،افزایش تولید رادیکالهاي آزاد و تغییر
فعالیت آنزیمهاي انتی اکسیدانی نقش مهمی در بروز عوارض
دیابت و تشدید مقاومت به انسولین در این بیماران دارد [.]29
به عبارتی میتوان گفت که ترکیبات طبیعی موجود در برگ و
سرشاخههاي گلدار رزماري شامل فالونوئیدها ،اسیدهاي فنلی،
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برخی امالح و ویتامینها میباشد که چون موجب سهولت ترشح باقريه حقهاي التهابی [ ]33و نیز با کاهش فعالیت سلولهاي التهابی از
و دفع صفرا میشود از این جهت از رزماري در بیماريهاي

ایجاد تخریب بافتی و پیشرفت آن به فیبروز ،سیروز و سرطان

یرقان و نارسائی اعمال کبد استفاده میکنند [.]17، 19، 20

کبد در افراد دیابتی جلوگیري میکند [.]22

التهداب کبددي باعدث پیشرفت بیماري از طریق فعدال سدازي

در نتیجه ،در این پژوهش مشخص شد که گیاه رزماري با کاهش

سدلولهداي اسدتالت کبدي  HSCمیشدود کده نقدش مهمدی

آسیبهاي بافتی ،عملکرد این اندام را در موشهاي صحرایی

در ایجداد فیبدروزکبدي ایفا میکنندد [ ]30و در صورت عدم

دیابتی شده با آلوکسان بهبود بخشیده و این پدیده احتماالً از

درمان به سمت سیروز و سرطان سلولهاي کبدي پیشرفت می

طریق فعالیت هایپوگلیسمیک و آنتی اکسیدانی عصارهي اعمال

کند که البته با کنترل بیماري و عدم ایجاد سیروز ،سرطان قابل

میشود .در واقع رزماري میتواند در پیشگیري و درمان آسیب

پیشگیري است [.]31

هاي کبدي مؤثر واقع شود .بنابراین استفاده از گیاه رزماري به

همانطور که  Harachو همکارانش بیان کردند ،عصارهي برگ

دلیل داشتن مواد فنلی با خاصیت آنتی اکسیدانی باال براي بهبود

گیاه رزماري باعث مهار فعالیت لیپاز پانکراس میشود و همچنین

عملکرد کبد در افراد دیابتی توصیه میگردد .ولی الزم به ذکر

از استئاتوز ،فیبروز و در نهایت سیروز کبدي جلوگیري میکند

است که در این زمینه باید تحقیقات بیوشیمیایی و فارماکولوژي

[.]32

بیشتري انجام شود.

با توجه به مطالب بیان شده و تطابق نتایج مطالعات بیوشیمیایی
و هیستوپاتولوژي این مطالعهي تجربی ،احتماالً عصارهي
هیدروالکلی برگ رزماري بهدلیل داشتن فالونوئیدها با کاهش
کلسترول و تريگلیسرید و بهدنبال آن کاهش سطح لیپیدها [،]32
کاهش قندخون ،جلوگیري از هیپرگلیسمی بهدلیل خاصیت آنتی
اکسیدانی باال ،تعامل با آنزیمهاي آنتی اکسیدانی ،جلوگیري از
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THE EFFECTS OF ROMARINUS OFFICINALIS LEAF HYDROALCOHOLIC EXTRACT
ON HISTOPATHOLOGY AND ENZYMES ACTIVITY OF LIVER IN ALLOXAN
INDUCED DIABETIC RATS
Hanieh sadat Bagherieh hagh1, Sima Nasri1, Parisa Kerishchi Khiabani2

1. Department of Biology of Animal Science, Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2. Department of Biology of Animal Science, Islamic Azad University, Ghods Unit, Department of Biology, Tehran,
Iran

ABSTRACT
Background: Diabetes produces free radicals and damages the liver. The aim of this study was to investigate
the effects of Rosmarinus Officinalis leaf hydroalcoholic extract on histopathology and enzymes activity of
liver in alloxan induced diabetic rats.
Methods: In this study, 50 adult male Wistar rats weighing 200 to 250 grams, were divided randomly into 5
groups of 10; non-diabetic control, diabetic control and 3 experimental groups (diabetic rats treated with the
dosage of 50mg/kg, 100mg/kg and 200mg/kg rosemary leaf extract intraperitoneally for 14 days).
Diabetes was induced in rats by intraperitoneal injection of a single dose 120 mg/kg alloxan was done. At the
end of the treatment period, blood samples were taken from the left ventricular heart of mice and aspartate
aminotransferase (AST / SGOT), alanine aminotransferase (ALT / SGPT) and alkaline phosphatase (ALP) in
serum were measured. Immediately liver was removed and histological samples were fixed in 10% formalin
and then stained with hematoxylin-eosin technique (H & E).
Results: In diabetic rats, unlike control mice, the liver enzymes (AST, ALT and ALP) increases , because of
damage of liver tissue (p<0.01).
The level of liver enzymes (AST, ALT and ALP) in rats treated with doses 50mg/kg, 100mg/kg and 200mg/kg
of rosemary leaf extract showed a significant reduction in these enzymes compared to control diabetes
(p<0.01).
Conclusion: Histological studies showed reduced inflammation in the liver lobule and the port in the
experimental groups. The third experimental group had greatest impact on reducing liver inflammation and
space ports showed lobule. Histologically, tissue changes were in line with biochemical changes.
The effects of Rosmarinus Officinalis leaf hydroalcoholic extract because of its high antioxidant properties,
reduce free radicals and inflammation of the liver damage caused by diabetes by inhibiting the enzyme is
reduced.
Keywords: Rosmarinus Officinalis, Hydroalcoholic Extract, Alloxan, Liver, Diabetes, Aspartate
Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Male Rats
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