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 های صحرایی ماده بالغاثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی ناشی از مصرف ژلوفن در موش 
 

 *سید ابراهیم حسینی ، لیالحجازی
 شیراز، ایرانواحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی،  شناسی،گروه زیست

 

 10/11/1394 :تاریخ پذیرش مقاله                                   25/07/1394 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

های بافتنبی بر عوارض جااین دارو دارای  شود.میاستفاده  درد و کاهش التهاباتاست که جهت تسکین  یابهداروهای ضد الت ازژلوفن  :هدف زمینه و

 م گرفت.  انجا کبدی ترانس آمینازهایبر میزان لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر گیاه خارخسک به همراه ژلوفن  ؛باشدمیبدن از جمله کبد 

گروه تجربی دریافت  4)تیمار با حالل دارو( و  شاهد، تایی شامل کنترل 8گروه  7سر موش صحرایی که به  56این مطالعه تجربی از  در :هاروشمواد و 

لوفن و ژ mg/kg 40، عصاره خارخاسک mg/kg 400لوفن با دوز ژ، mg/kg 20عصاره خارخاسک  ،mg/kg 80عصاره خارخاسک  ،mg/kg 400 کننده ژلوفن

mg/kg400 خارخاسک  وmg/kg 80  و ژلوفنmg/kg 400 .برای  ژ ژلوفن به صورت درون صفاقی و خارخسک به صورت گاوا تقسیم گردیدند استفاده شد

و دانکن آنالیز  ANOVAهای آزموننتایج با  وگیری اندازه ALK و ALT  ،ASTمیزان حیوانات از گیری ضمن خوندر پایان  .ردیدگتجویز روز  21مدت 

 در نظر گرفته شد. P<05/0در سطح  هادادهمعناداری اختالف  شدند.

 40 و mg/kg 20 خارخسک در دوزهایهمراه های دریافت کننده ژلوفن به تنهایی و گروهدر  آمینازهای فوق ترانسکه غلظت  دادنتایج نشان  نتایج:

لوفن نسبت به ژبه همراه  mg/kg80  های دریافت کننده خارخسک به تنهایی و خارخسک با دوزگروهدر  وداشته نسبت به گروه کنترل  افزایش معنادار

 یابد.می P < 05/0 های کنترل و ژلوفن به تنهایی کاهش معنادار ی در سطحگروه

انس تر یزان سرمیجه بر میتو در ن شده خسک به صورت وابسته به دوز مانع اثرات منفی ژلوفن بر بافت کبدیداد عصاره خار نتایج نشان گیری:نتیجه

 .گذارداثر می آمینازها

 

 بیوشیمیایی فاکتورهای ،2 نوع دیابت کنجد، دانه :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 مقدمه 
در  نقش مهمیهای حیاتی بدن است که ازاندامیکی  کبد 

در  کند ومیبازی  تحیوانا فیزیولوژیکیهای فعالیت تنظیم

 بدن در عوامل سمی آسیب به آن، به دلیل تجمعصورت 

 نشان داده شده است(. 1) عواقب وخیمی در پی خواهد داشت

 ناشی از ممکن است کبدی هایآسیب اشکال گوناگون که

 باشد اکسیداتیو هایاسترس و های آزادرادیکال شکل گیری

 ALP، (Alanine(Alkaline phosphatase) هاییمآنز .(2)

transaminase) ALT و (Aspartate aminotransferase) 

AST های کبدیسلولبه ویژه در  های مختلفدر بافت 

های غیر عملکردی پالسما به آنزیم و جز شوندمشاهده می

ای مختلف به هدر بیماریها آن سرمی مقدارو  آیندمیحساب 

ژلوفن از (. 3) یابدکبدی افزایش میدر اختالالت  خصوص

که به صورت پودر  باشدیم یداس یونیکجمله مشتقات پروپ

، درجه 75 -77رنگ و با محدوده ذوب  یدسف یستالی،کر

 Ibuprofen یبوبروفنا یا(. ژلوفن و 4) باشدیم گرادیسانت

( NSAID) یراستروئیدیغ یضدالتهاب یدارو ینترمعروف

 2و  1یکلواکسیژنازس یمکه باعث مهار هر دو نوع آنز باشدیم

COX-1(  و )COX-2درد و التهاب نقش دارند  یجادکه در ا

ژلوفن به طور  یرنظ ییداروها یضد التهاب یت(. فعال5) گرددیم

مهار  ها،ینپروستاگالند یوسنتزمهار ب یقده از طرعم

و  یدو سوپراکس 1-ینترلوکینا یدتول یمنف یمتنظ ی،کموتاکس

 یمکلس طهانجام شده با واس یدرون سلول یعتداخل با وقا

از  NSAID یداروها یضد التهاب یت(. فعال6) گیردیصورت م

. گیردیصورت م هاینپروستاگالند یوسنتزمهار ب یقطر

 یلاز تبد یکلواکسیژنازس یممهار آنز یقاز طر NSAID یداروها

حدواسط ممانعت به  یدهایبه آندوپرواکس یدونیکآراش یداس
گروه زیست شناسی،  واحد شیراز، دانشگاه آزاد سید ابراهیم حسینی، نویسنده مسئول: * 

 Email: ebrahim.hossini@yahoo.com                                   .شیراز، ایراناسالمی ، 
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 هاروستاگالندینپ یدکه به دنبال آن از تول آوردیعمل م

به  یراستروئیدیغ یضد التهاب ی(. داروها5) شودیم یریجلوگ

، که در پاسخ به را II یکلواکسیژنازس یمآنز یطور انتخاب

 یجهو در نت نمایدیمهار م شود،یجراحات و التهابات ساخته م

(. در 7) شوندیدرد و التهاب م یزانباعث کاهش م یقطر یناز ا

 یدمهار کننده تول یداروها کهشده  یانب یقاتتحق

عوارض  ی،آلرژ یرنظ یاختالالت یجادباعث ا هاینپروستاگالند

 یاثر دارو ی(. در بررس8) شوندیو زخم معده م یکبد ی،خون

نشان داده  یهاول یسمونرهبر کاهش شدت د E یتامینژلوفن و و

درد را کاهش داده اما بر  یزانشده است که هر دو دارو م

 یو خستگ یگوارش یعوارض جانب یدارا کهخالف ژلوفن 

استفاده از  یننداشته بنابرا یعوارض جانب E یتامینو باشد،یم

اثر  ی(. در بررس9شده است ) یهژلوفن توص یجابه  E یتامینو

شده است  یاندر کبد ب یتوکندریاییم یتژلوفن و فعال یدارو

 یداخل یغشا یلکه ژلوفن با از دست دادن پتانس

و فسفات و در  Ca+2 هاییونها باعث فعال کردن یتوکندریم

 شودیم یتوکندریم یداخل یباز کردن منافذ غشا یجهنت

موش  یرنظ یواناتیه شده است که ژلوفن در ح(. نشان داد10)

 ینینو کرات یداس یکاوره خون، اور یتروژنن یشباعث افزا

و   Tribulus terrestris ی(. خارخاسک با نام علم11) یشودم

 آیدیاز گیاهان دارویی به حساب م  Puncture vinیعموم منا

تانن، روغن ثابت،  ین،رز یرنظ یمیاییش یباتکه با داشتن ترک

 یم،مانند کلس یو مواد معدن یدهاها، فالونوئفنل یپل ید،آلکالوئ

مانند  ییگوگرد، ازت و کلر قندها یم،پتاس یم،فسفر، آهن، سد

 یدارا یدیاستروئ هایینساپون ینو همچن ینوزگلوکز، آراب

 یهاسنگ ی،ادرار یهادر درمان عفونت یاثرات سودمند

مختلف، ادم، آسیت، کاهش فشار  یهاتالتهابات باف یوی،کل

 یو آزواسپرم یو درمان الیگواسپرم یجنس یخون، تقویت قوا

(. نتایج 12) باشدیپروستات در مردان م یو بزرگ یو نابارور

عصاره خارخاسک با تاثیر بر  هک دهدینشان م یبررس یک

به عنوان تعدیل کننده  تواندیبیضه م یهااسپرماتوسیت

و احتماالً  یدستگاه تولید مثل جنس نر عمل نماد یهافعالیت

(. خارخاسک 13مردانه نیز موثر باشد ) هاییدر درمان نابارور

ساز که به دنبال مصرف اسپرم یهااحتماالً از کاهش سلول

 یبررس یک(. نتایج 14) کندیم یجلوگیر شوند،میالکل ایجاد 

میوه گیاه خارخاسک تکثیر  ینشان داد که عصاره کلروفرم

را در یک  AGSمعده  یآدنوکارسینوما یسرطان یهاسلول

(. تجویز 15) دهدیوابسته به غلظت و زمان کاهش م یالگو

 یهااز شاخص یبرخ تواندیخارخاسک م یخوراک

را در  یو استرس اکسیداتیو بافت مغز یپراکسیداسیون لیپید

 یاز برخ یجلوگیر کاهش دهد و در یدیابت یصحرای یهاموش

از تشدید استرس اکسیداتیو مؤثر  یناش یعصب هاییبیمار

خارخاسک با کاهش  ی(. تجویز خوراک16) باشدیم

 یدر بافت هیپوکامپ در مغز، بر توانای یپراکسیداسیون لیپید

ها در حیوانات آن یاطالعات در انبار حافظه و یادآور ینگهدار

 یندر ا یحافظه فضائتأثیر دارد و موجب بهبود  یدیابت

ترکیبات موجود در  رسدی(. به نظر م17) شودیحیوانات م

فعال حاصل  یهاعصاره خارخاسک موجب مهار تولید متابولیت

 گردد؛یها مپالتین و اثرات مخرب این متابولیتسیس یاز دارو

پالتین به لذا احتماالً تجویز عصاره خارخاسک به همراه سیس

و هم چنین با توجه به  یاهگ ینا سیدانیاکیدلیل اثرات آنت

پالتین در بدن مخرب سیس یهاتأثیر آن در حذف متابولیت

دارو مفید و مؤثر  ینا یدر جهت کاهش عوارض جانب تواندیم

 یاهگ رهمطالعه نشان داد که عصا یک یج(. نتا18باشد )

 یدارو یبیمانع اثرات تخر C یتامینخارخسک همانند و

و هم  گرددیم یتخمدان هاییکولتعداد فول سیکلوفسفامید بر

 یزدارو را ن یناز مصرف ا یناش یکاهش سطح سرم ینچن

خارخسک باعث کاهش قند  یاه(. عصاره گ19) نمایدیجبران م

(. نشان داده شده 20) گرددیشده م یابتید یهاخون در موش

خارخسک در  یاهمشتق شده از عصاره گ یناست که ساپون

ضد  یتفعال یدارا ییصحرا یهاقشر مغز موش یهانورون

است که  یدهمشخص گرد یبررس یک(. در 21است ) یآپوپتوز

 یپرلیپیدمیخارخسک مانع اثرات نامطلوب ه یمصرف خوراک

 رده(. با توجه به مصرف گست22) شودیبر قشر مغز خرگوش م

بردن التهابات  ینژلوفن در جهت از ب یو روز افزون دارو

با  ینو هم چن یالتهاب یدردها ینتلف بدن و تسکمخ یهابافت

مطالعه با هدف  یندارو بر بدن، ا ینا یبه اثرات جانب یتعنا

از  یناش یخارخسک بر عوارض کبد یاهاثر عصاره گ یبررس

 نر بالغ انجام گرفت. ییصحرا یهامصرف ژلوفن در موش

 هامواد و روش
 1394در سال پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که 

انجام شد. در این پژوهش  شیراز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

با وزن تقریبی  ویستاربالغ از نژاد  ماده سر موش صحرایی 56از 

های مورد آزمایش از خانه گرم استفاده شد. موش 220-200
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از هم  بعدتهیه شدند.  یاسوجحیوانات دانشگاه علوم پزشکی 

ها در یک اتاق مخصوص در آن (23) هاموشسیکل نمودن 

ساعت تاریکی و  12و شرایط  سانتی گراددرجه  22±2دمای 

تایی  8گروه  7ها به ساعت روشنایی نگهداری شدند. نمونه 12

 )تیمار با حالل دارو( ، شاهد)فاقد تیمار( های کنترلگروهشامل 

 ،داروی ژلوفن mg/kg 400 دریافت کننده دوز گروه تجربی 5و 

ژلوفن به  mg/kg  400 ،سکعصاره خارخا mg/kg  80دوز 

ژلوفن به  mg/kg  400 ،عصاره خارخاسک mg/kg  20همراه 

ژلوفن به  mg/kg  400 و عصاره خارخاسک mg/kg  40همراه 

در این  تقسیم شدند. ،عصاره خارخاسک mg/kg  80همراه 

بررسی داروی ژلوفن به صورت درون صفاقی و عصاره 

در تمام  جویز گردید.خارخسک به صورت گاواژ به حیوانات ت

آب لوله  حیوانات بدون هیچ محدودیتی به آزمایشدوره طول 

 دسترسی داشتند.مخصوص موش فشرده  غذایکشی شهری و 

المللی در مورد حیوانات پروتکل این تحقیق براساس قوانین بین

در کمیته اخالق دانشگاه به تصویب  تنظیم و اهیگآزمایش

سبحان داروی  ژلوفن از شرکتدر این مطالعه داروی  رسید.

از روش گیاه خارخسک  برای تهیه عصاره خریداری و ایران

گیاه  کافی مقدارپرکوالسیون استفاده شد و برای این کار به 

و بعد از شناسایی و تایید آن توسط تهیه گردید خارخسک 

با پس از خشک نمودن  و  بخش گیاه شناسی دانشگاه شیراز

، آنگاه به مقدار گردیدپودر  برقی آسیاباستفاده از دستگاه 

نموده  حل %96 تانولا میلی لیتر 200درکافی از پودر حاصل را 

درجه  25ساعت در دمای اتاق ) 24مخلوط به دست آمده  و

گاه به  و آند وخیسانده شگردید تا کامال گراد( نگهداری سانتی

کمک دستگاه هم زن به خوبی هم زده شد تا به حالت 

به وسیله مخلوط به دست آمده را سپس  وید آاخت دریکنو

مخلوط  ،به وسیله دستگاه روتاریسپس فیلتر صاف نموده و 

حاصل تغلیظ گردید و به کمک دستگاه دسیکاتور تمام رطوبت 

 آمد.ای با ویسکوزیته باال به دست عصارهمخلوط گرفته شد و 

حیوانات  سسپ روز انجام گرفت. 21کلیه تجویزها برای مدت 

 5ها توسط سرنگ آنبه وسیله اتر بی هوش شدند و از قلب 

و بعد از تهیه سرم به  گیری به عمل آمد خون میلی لیتری

و  AST ،ALTهای آنزیماندازه گیری غلظت سرمی میزان کافی 

ALP میرا ساخت   -الیزر مارک کباس توسط دستگاه اوتوآنا

های ساخت شرکت پارس آزمون کیتبا کمک  و کشور ژاپن

به دست آمده از اندازه گیری غلظت نتایج  .گردیدانجام  ایران

و از  18نسخه  SPSSنرم افزار  با کمک فوق هایآنزیمسرمی 

مود  دانکنیک طرفه و  تجزیه واریانس های آماریآزمون طریق

در  هادادهمعناداری اختالف  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و

 در نظر گرفته شد. ≥05/0P سطح

 

 تایجن
در  ASTنزیم آدهد که غلظت مینشان این مطالعه  نتایج

 ژلوفن و به تنهایی  داروی ژلوفندریافت کننده  تجربی هایگروه

میلی گرم بر کیلوگرم  40و  20به همراه خارخسک با دوزهای 

در  معناداری نسبت به گروه کنترلدارای افزایش  وزن بدن

های تجربی دریافت گروهدر حالی در باشد. می ≥05/0P سطح

کننده خارخسک به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز 

معناداری نسبت به  کاهش میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 80

سبت به گروه دریافت نو  P  ≤05/0 کنترل در سطح گروه

 مشاهده گردید P ≤01/0در سطح ژلوفن به تنهایی کننده 

غلظت هم چنین نتایج این بررسی نشان داد که (. 1 جدول)

دریافت کننده ژلوفن به تنهایی  تجربیهای در گروه ALTآنزیم 

گرم میلی گرم بر کیلو 20 به همراه خارخسک با دوز ژلوفنو 

در  دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل وزن بدن

به همراه  ژلوفندر گروه دریافت کننده  و ≥01/0P سطح

نسبت  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 40های خارخسک با دوز

و نسبت به گروه دریافت دارای افزایش معنادار  به گروه کنترل

 ≥05/0P معنادری در سطح کننده ژلوفن به تنهایی کاهش

های تجربی دریافت کننده خارخسک گروهدر حالی در  باشد.می

میلی گرم بر  80به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز 

 های کنترل وگروه معناداری نسبت به کاهش کیلوگرم وزن بدن

مشاهده  ≥01/0P در سطح دریافت کننده ژلوفن به تنهایی

به عالوه نتایج این مطالعه نشان داد که  (.1جدول) گردید

دریافت  تجربی در گروه ALK غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز

و ژلوفن به همراه خارخسک با  به تنهایی داروی ژلوفنکننده 

دارای افزایش معناداری میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن  20 دوز

در حالی که  ،باشدمی P ≤05/0 در سطح سبت به گروه کنترلن

های تجربی دریافت کننده گروهدر  ALKغلظت آنزیم 

های خارخسک به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز

معناداری  کاهش میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 80 و 40

 ≥01/0P در سطحوفن به تنهایی و ژل کنترل هایگروه نسبت به

 (.1 جدول) مشاهده گردید
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 بحث
نتایج این بررسی نشان داد که داروی ژلوفن باعث افزایش 

گردد در حالی که میALK  و AST ،ALT هایآنزیمسرمی 

مانع این اثر  عصاره گیاه خارخسک به صورت وابسته به دوز

در هم سو با نتایج این مطالعه  .شودمیداروی ژلوفن 

های کبدی انجام هایی که بر روی داروی ژلوفن و آنزیمبررسی

که بعد از استفاده از ژلوفن افزایش در  نشان داده است ،شده

 (.24) دگردمیمشاهده ALK  و AST، ALTهای آنزیم

اروهای غیر استروئیدی غیر که استفاده از داست مشخص شده 

که این اندازد میرا به تأخیر  هابافتترمیم  ژلوفن رنظی انتخابی

در  (.25)دهد انجام می IIسیکلواکسیژناز آنزیم کار را با مهار 

 دارای اثر ژلوفنیک مطالعه دیگر نشان داده شده است که 

بر بافت کلیه  جملههای بدن از بافتبر برخی از  مسمومیت زا

اما عصاره گیاه دارچین با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان  ،دارد

های بدن از جمله کلیه بافتمانع اثر تخریبی این دارو بر 

در یک بررسی نشان داده شد که داروی ژلوفن با  .(26) شودمی

همراه های آزاد باعث تغییرات هیستوپاتولوژیکال رادیکالایجاد 

های داخلی بافت لوبولبا تغییرات دژنراسیون و نکروزه شدن 

های آنزیم( و از این طریق باعث افزایش میزان 33) شودمیکبد 

هم چنین نتایج یک  .گرددمی ALK و AST ،ALTکبدی 

مطالعه نشان داد که عصاره گیاه خارخسک با داشتن ترکیبات 

های بافت سلولتقویت و حفاظت از باعث  آنتی اکسیدانت

با  خارخسکگیاه  عصاره (. بنابراین احتماال34) گرددمیکبدی 

با ممانعت از اثرات  و ترکیبات آنتی اکسیدان قوی داشتن

رکیبات اکسیدانت حاصل از متابولیسم ژلوفن باعث تتخریبی 

ز با نتایج حاصل ا که شده است کاهش ترانس آمینازهای کبدی

 (.35) باشدمیهم سو  2015مطالعه کانن و همکاران در سال 

داروی ژلوفن با از دست دادن پتانسیل غشای با توجه به آن که 

و فسفات و در  Ca+2امالح داخلی میتوکندری باعث فعال کردن 

 ؛(10شود )نتیجه باز کردن منافذ غشای داخلی میتوکندری می

ی در نتیجه تجویز داروی ژلوفن قابل های کبدآنزیملذا افزایش 

که داروهای مهار کننده  با توجه به آن باشد.میتوجیه 

 نظیرتی باعث ایجاد اختالال ژلوفنها از جمله پروستاگالندین

 (11) شوندعوارض خونی، کبدی، حساسیتی و زخم معده می
احتماال به ALK  و AST، ALT هایآنزیمه افزایش در نتیج

همچنین باشد. میدلیل اثرات مخرب این دارو بر بافت کبد 

تواند موجب افزایش میاند که خارخاسک دادهمحققان نشان 

های غیرآنزیمی در بدن و تشدید فعالیت اکسیدانسطح آنتی 

های آنتی اکسیدان گردد و موجب کاهش آنزیم

(. در 27های لیپیدی و استرس اکسیداتیو شود )پراکسیداسیون

ای دیگر نیز بیان شده است که خارخاسک دارای اثرات مطالعه

های رادیکالضد استرس اکسیداتیو و هم چنین خاصیت حذف 

(. در نتیجه این احتمال وجود دارد 28باشد )میآزاد اکسیژن 

اصیت آنتی اکسیدانی که دارد سبب که خارخاسک به واسطه خ

های آنزیمکاهش تخریب بافت کبد و در نتیجه کاهش نشت 

، ALK هایآنزیمافزایش در فعالیت پالسمایی  کبدی شود.

ALT   وAST  به احتمال قوی به علت نقص در عملکرد کبد

 های کبدی باعثسلولتخریب  ( که احتماال29دهد )میروی 

ها از سیتوزول کبد به داخل جریان خون آنزیمنشت این 

 یکبدبافت شود. به عبارتی دیگر در مراحل اولیه تخریب می

های آنزیم و نشت یابدمیافزایش  هالء سلونفوذ پذیری غشا

افزایش ها به داخل جریان خون هپاتوسیتسیتوپالسمی 

های دریافت کننده گروهآنچه مسلم است در  .(30) بدیامی

 یانگین(م ±نسبت به گروه کنترل )خطای معیار میانگین    ASTو ALP  ،ALT مقایسه میانگین سطح سرمی آنزیم های :1جـدول 

ALT U/L) ) ALK U/L) ) AST U/L) ) آنزیم ها  /گروه ها 

 کنترل 2/239 ± 7/22 0/800 ± 2/49 5/108 ± 03/12

 شاهد 02/248 ± 02/23 2/780 ± 7/58 5/96 ± 4/13
 mg/kg400ژلوفن 1تجربی 02/832 ± 02/33 * 2/269 ± 4/32 * 5/399 ± 2/74 **
 mg/kg80خارخسک 2تجربی  02/017 ± 21/15  *& 7/370 ± 6/46 **& 7/52 ± 7/9**&
 mg/kg20خسکروخا 400ژلوفن  3تجربی 02/320 ± 02/31  * 0/978 ± 9/46* 0/387 ± 8/61 **

 mg/kg40وخارخسک 400ژلوفن  4تجربی 02/295 ± 02/12  * 7/483 ± 7/25 **& 0/173 ± 02/24 #*
 mg/kg80 8وخارخسک400ژلوفن 5تجربی 02/175 ± 02/31 &* 5/406 ± 5/21 **& 0/69 ± 3/12 **&

 

 نسبت به گروه کنترل P ≥01/0** نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح                                نسبت به گروه کنترل     P ≥05/0* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح

 نسبت به گروه ژلوفن به تنهایی P ≥05/0نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح #                   نسبت به گروه ژلوفن به تنهایی P ≥01/0نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح &
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در سرم خون شده  های کبدیآنزیمافزایش  که باعث ژلوفن

 باشدمیاثرات مخرب ژلوفن بر بافت کبد  بیان کننده است

نشان داده شده است که عصاره خارخسک به دلیل  (.31)

های متابولیتداشتن فعالیت آنتی اکسیدانی مانع اثرات مخرب 

احتماالً  لذا؛ (18)شود میناشی از متابولیسم داروهای مختلف 

به دلیل اثرات آنتی  ژلوفنتجویز عصاره خارخاسک به همراه 

چنین تاثیر آن بر حذف  اکسیدانی خارخاسک و هم

تواند میدر بدن  ناشی از تجویز ژلوفنهای مخرب متابولیت

عصاره خارخاسک به منظور اثر در بررسی  .مفید و موثر باشد

نشان داده های التهابی و همچنین ترمیم بافتی واکنشکاهش 

های آسیب دیده بافتکه گیاه خارخسک باعث بهبود  ه استشد

از آن جا که افزایش ترانس آمینازهای کبدی  و (32) شودمی

حتماال عصاره گیاه لذا ا ؛باشدمیدر نتیجه آسیب به بافت کبد 

خسک از طریق ترمیم بافتی کبد که در نتیجه مصرف خار

داروی ژلوفن آسیب دیده است به کاهش میزان سرمی این 

در یک بررسی نشان داده شد که  ها کمک کرده است.آنزیم

های شاخصعصاره گیاه خارخسک باعث کاهش برخی از 

لذا  ؛(16) شودمیاتیو پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسید

های کبدی در آنزیمکاهش میزان نیز، در مطالعه حاضر 

به دلیل احتماال های دریافت کننده عصاره خارخسک گروه

ناشی از  اثرات برابراثرات ضد استرس اکسیداتیوی این گیاه در 

 باشد.میبر بافت کبد داروی ژلوفن و مخرب  اکسیداتیو استرس

چنین با توجه به اثرات ضد آپوپتوزی ساپونین موجود در هم

( احتماال عصاره این گیاه با داشتن 21) عصاره گیاه خارخسک

های کبدی گردیده و منجر سلولاین ویژگی باعث بقاء بیشتر 

 ASTو  ALK ،ALTهای کبدی آنزیمبه کاهش میزان سرمی 

 شده است.

 

 گیریتیجهن
ن بررسی نشان داد که عصاره گیاه خارخسک مانع نتایج ای

های موشاثرات مخرب داروی ژلوفن بر بافت کبدی در 

صورت انجام تحقیقات تکمیلی  رشود و دمیصحرایی ماده بالغ 

توان به منظور کاهش اثرات جانبی داروی فوق به میدر انسان 

 از گیاه خارخسک نیز استفاده نمود. ،همراه مصرف
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Abstract 
 

Background & Objective: Gelofen is one of the anti-inflammatory drugs which is used to relieve the 

pain and reduce the inflammations. This drug has side effects on body's tissues. This study aimed to 

investigate the effect of Tribulus terrestris (Tt) plant on hepatic transaminases due to the Gelofen 

consumption. 

Materials & Methods: In this experimental study 56 rats were divided into 7 groups of 8 rats, including 

control, sham and 4 experimental groups receiving Gelofen 400mg / kg, Tt extract 80 mg / kg, Tt extract 

20mg / kg and Gelofen with 400mg / kg doses, Tt extract  40mg / kg  and Gelofen 400mg / kg, and Tt 

extract 80mg / kg  and Gelofen 400mg / kg. Gelofen was prescribed intraperitoneal and Tt was 

prescribed orally for 21 days. At the end of phlebotomizing the animals, alanine aminotransferase 

(ALT), aspartate aminotransferase (AST), and Anaplastic lymphoma kinase (ALK) levels were 

measured, and the results were analyzed by ANOVA and Duncan tests. The significant difference in the 

data was considered P > 0/05.  

Results: The results showed that the transaminase concentration in the groups receiving Gelofen alone 

and with the Tt extract in doses of 20mg /kg and 40 mg /kg had a significant increase compared to the 

control group and the groups receiving Tt alone and Tt with the dose of 80mg/kg with Gelofen,had a 

significant decrease compared to the control and Gelofen alone groups (P > 0/05).  

 Conclusion: The results showed that the Tt extract led to prevent the negative effects of Gelofen on 

hepatic tissue in a dose-dependent manner and in result on the serum levels of liver transaminases. 
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