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اثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی

مقاله پژوهشی

اثر عصاره خارخاسک بر عوارض کبدی ناشی از مصرف ژلوفن در موشهای صحرایی ماده بالغ
لیالحجازی ،سید ابراهیم حسینی

*

گروه زیستشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1394/07/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/10 :

چکیده
زمینه و هدف :ژلوفن از داروهای ضد التهابی است که جهت تسکین درد و کاهش التهابات استفاده میشود .این دارو دارای عوارض جانبی بر بافتهای
بدن از جمله کبد میباشد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر گیاه خارخسک به همراه ژلوفن بر میزان ترانس آمینازهای کبدی انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی از  56سر موش صحرایی که به  7گروه  8تایی شامل کنترل ،شاهد (تیمار با حالل دارو) و  4گروه تجربی دریافت
کننده ژلوفن  ،400 mg/kgعصاره خارخاسک  ،80 mg/kgعصاره خارخاسک  ،20 mg/kgژلوفن با دوز  ،400 mg/kgعصاره خارخاسک  40 mg/kgو ژلوفن
 400mg/kgو خارخاسک  80 mg/kgو ژلوفن  400 mg/kgتقسیم گردیدند استفاده شد .ژلوفن به صورت درون صفاقی و خارخسک به صورت گاواژ برای
مدت  21روز تجویز گردید .در پایان ضمن خون گیری از حیوانات میزان  AST ،ALTو  ALKاندازهگیری و نتایج با آزمونهای  ANOVAو دانکن آنالیز
شدند .معناداری اختالف دادهها در سطح  P>0/05در نظر گرفته شد.
نتایج :نتایج نشان داد که غلظت ترانس آمینازهای فوق در گروههای دریافت کننده ژلوفن به تنهایی و همراه خارخسک در دوزهای  20 mg/kgو 40
افزایش معنادار نسبت به گروه کنترل داشته و در گروه های دریافت کننده خارخسک به تنهایی و خارخسک با دوز  80 mg/kgبه همراه ژلوفن نسبت به
گروههای کنترل و ژلوفن به تنهایی کاهش معنادار ی در سطح  P > 0/05مییابد.
آمینازها اثر میگذارد.
کلمات کلیدی :دانه کنجد ،دیابت نوع  ،2فاکتورهای بیوشیمیایی

مقدمه

* نویسنده مسئول :سید ابراهیم حسینی ،گروه زیست شناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد
اسالمی  ،شیراز ،ایران.
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کبد یکی ازاندامهای حیاتی بدن است که نقش مهمی در
تنظیم فعالیتهای فیزیولوژیکی حیوانات بازی میکند و در
صورت آسیب به آن ،به دلیل تجمع عوامل سمی در بدن
عواقب وخیمی در پی خواهد داشت ( .)1نشان داده شده است
که اشکال گوناگون آسیبهای کبدی ممکن است ناشی از
شکل گیری رادیکالهای آزاد و استرسهای اکسیداتیو باشد
( .)2آنزیمهای (Alanine ( ،ALP)Alkaline phosphatase
 ALT )transaminaseو ()Aspartate aminotransferase
 ASTدر بافتهای مختلف به ویژه در سلولهای کبدی
مشاهده میشوند و جز آنزیمهای غیر عملکردی پالسما به
حساب میآیند و مقدار سرمی آنها در بیماریهای مختلف به
خصوص در اختالالت کبدی افزایش مییابد ( .)3ژلوفن از

جمله مشتقات پروپیونیک اسید میباشد که به صورت پودر
کریستالی ،سفید رنگ و با محدوده ذوب  ،75 -77درجه
سانتیگراد میباشد ( .)4ژلوفن و یا ایبوبروفن Ibuprofen
معروفترین داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی ()NSAID
میباشد که باعث مهار هر دو نوع آنزیم سیکلواکسیژناز 1و 2
 )COX-1و (COX-2که در ایجاد درد و التهاب نقش دارند
میگردد ( .)5فعالیت ضد التهابی داروهایی نظیر ژلوفن به طور
عمده از طریق مهار بیوسنتز پروستاگالندینها ،مهار
کموتاکسی ،تنظیم منفی تولید اینترلوکین 1-و سوپراکسید و
تداخل با وقایع درون سلولی انجام شده با واسطه کلسیم
صورت میگیرد ( .)6فعالیت ضد التهابی داروهای  NSAIDاز
طریق مهار بیوسنتز پروستاگالندینها صورت میگیرد.
داروهای  NSAIDاز طریق مهار آنزیم سیکلواکسیژناز از تبدیل
اسید آراشیدونیک به آندوپرواکسیدهای حدواسط ممانعت به
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نتیجهگیری :نتایج نشان داد عصاره خار خسک به صورت وابسته به دوز مانع اثرات منفی ژلوفن بر بافت کبدی شده و در نتیجه بر میزان سرمی ترانس

لیال حجازی و همکاران

مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که در سال 1394
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز انجام شد .در این پژوهش
از  56سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی
 220-200گرم استفاده شد .موشهای مورد آزمایش از خانه
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الگوی وابسته به غلظت و زمان کاهش میدهد ( .)15تجویز
خوراکی خارخاسک میتواند برخی از شاخصهای
پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو بافت مغزی را در
موشهای صحرایی دیابتی کاهش دهد و در جلوگیری از برخی
بیماریهای عصبی ناشی از تشدید استرس اکسیداتیو مؤثر
میباشد ( .)16تجویز خوراکی خارخاسک با کاهش
پراکسیداسیون لیپیدی در بافت هیپوکامپ در مغز ،بر توانایی
نگهداری اطالعات در انبار حافظه و یادآوری آنها در حیوانات
دیابتی تأثیر دارد و موجب بهبود حافظه فضائی در این
حیوانات میشود ( .)17به نظر میرسد ترکیبات موجود در
عصاره خارخاسک موجب مهار تولید متابولیتهای فعال حاصل
از داروی سیسپالتین و اثرات مخرب این متابولیتها میگردد؛
لذا احتماالً تجویز عصاره خارخاسک به همراه سیسپالتین به
دلیل اثرات آنتیاکسیدانی این گیاه و هم چنین با توجه به
تأثیر آن در حذف متابولیتهای مخرب سیسپالتین در بدن
میتواند در جهت کاهش عوارض جانبی این دارو مفید و مؤثر
باشد ( .)18نتایج یک مطالعه نشان داد که عصاره گیاه
خارخسک همانند ویتامین  Cمانع اثرات تخریبی داروی
سیکلوفسفامید بر تعداد فولیکولهای تخمدانی میگردد و هم
چنین کاهش سطح سرمی ناشی از مصرف این دارو را نیز
جبران مینماید ( .)19عصاره گیاه خارخسک باعث کاهش قند
خون در موشهای دیابتی شده میگردد ( .)20نشان داده شده
است که ساپونین مشتق شده از عصاره گیاه خارخسک در
نورونهای قشر مغز موشهای صحرایی دارای فعالیت ضد
آپوپتوزی است ( .)21در یک بررسی مشخص گردیده است که
مصرف خوراکی خارخسک مانع اثرات نامطلوب هیپرلیپیدمی
بر قشر مغز خرگوش میشود ( .)22با توجه به مصرف گسترده
و روز افزون داروی ژلوفن در جهت از بین بردن التهابات
بافتهای مختلف بدن و تسکین دردهای التهابی و هم چنین با
عنایت به اثرات جانبی این دارو بر بدن ،این مطالعه با هدف
بررسی اثر عصاره گیاه خارخسک بر عوارض کبدی ناشی از
مصرف ژلوفن در موشهای صحرایی نر بالغ انجام گرفت.
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عمل میآورد که به دنبال آن از تولید پروستاگالندینها
جلوگیری میشود ( .)5داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی به
طور انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز  IIرا ،که در پاسخ به
جراحات و التهابات ساخته میشود ،مهار مینماید و در نتیجه
از این طریق باعث کاهش میزان درد و التهاب میشوند ( .)7در
تحقیقات بیان شده که داروهای مهار کننده تولید
پروستاگالندینها باعث ایجاد اختالالتی نظیر آلرژی ،عوارض
خونی ،کبدی و زخم معده میشوند ( .)8در بررسی اثر داروی
ژلوفن و ویتامین  Eبر کاهش شدت دیسمونره اولیه نشان داده
شده است که هر دو دارو میزان درد را کاهش داده اما بر
خالف ژلوفن که دارای عوارض جانبی گوارشی و خستگی
میباشد ،ویتامین  Eعوارض جانبی نداشته بنابراین استفاده از
ویتامین  Eبه جای ژلوفن توصیه شده است ( .)9در بررسی اثر
داروی ژلوفن و فعالیت میتوکندریایی در کبد بیان شده است
که ژلوفن با از دست دادن پتانسیل غشای داخلی
میتوکندریها باعث فعال کردن یونهای  Ca+2و فسفات و در
نتیجه باز کردن منافذ غشای داخلی میتوکندری میشود
( .)10نشان داده شده است که ژلوفن در حیواناتی نظیر موش
باعث افزایش نیتروژن اوره خون ،اوریک اسید و کراتینین
میشود ( .)11خارخاسک با نام علمی  Tribulus terrestrisو
نام عمومی Puncture vinاز گیاهان دارویی به حساب میآید
که با داشتن ترکیبات شیمیایی نظیر رزین ،تانن ،روغن ثابت،
آلکالوئید ،پلی فنلها ،فالونوئیدها و مواد معدنی مانند کلسیم،
فسفر ،آهن ،سدیم ،پتاسیم ،گوگرد ،ازت و کلر قندهایی مانند
گلوکز ،آرابینوز و همچنین ساپونینهای استروئیدی دارای
اثرات سودمندی در درمان عفونتهای ادراری ،سنگهای
کلیوی ،التهابات بافتهای مختلف ،ادم ،آسیت ،کاهش فشار
خون ،تقویت قوای جنسی و درمان الیگواسپرمی و آزواسپرمی
و ناباروری و بزرگی پروستات در مردان میباشد ( .)12نتایج
یک بررسی نشان میدهد که عصاره خارخاسک با تاثیر بر
اسپرماتوسیتهای بیضه میتواند به عنوان تعدیل کننده
فعالیتهای دستگاه تولید مثل جنس نر عمل نماید و احتماالً
در درمان ناباروریهای مردانه نیز موثر باشد ( .)13خارخاسک
احتماالً از کاهش سلولهای اسپرمساز که به دنبال مصرف
الکل ایجاد میشوند ،جلوگیری میکند ( .)14نتایج یک بررسی
نشان داد که عصاره کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک تکثیر
سلولهای سرطانی آدنوکارسینومای معده  AGSرا در یک
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نتایج
نتایج این مطالعه نشان میدهد که غلظت آنزیم  ASTدر
گروههای تجربی دریافت کننده داروی ژلوفن به تنهایی و ژلوفن
به همراه خارخسک با دوزهای  20و  40میلی گرم بر کیلوگرم
وزن بدن دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل در
سطح  P≤0/05میباشد .در حالی در گروههای تجربی دریافت
کننده خارخسک به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز
 80میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کاهش معناداری نسبت به
گروه کنترل در سطح  P ≥0/05و نسبت به گروه دریافت
کننده ژلوفن به تنهایی در سطح P ≥0/01مشاهده گردید
(جدول  .)1هم چنین نتایج این بررسی نشان داد که غلظت
آنزیم  ALTدر گروههای تجربی دریافت کننده ژلوفن به تنهایی
و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز  20میلی گرم بر کیلوگرم
وزن بدن دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل در
سطح  P≤0/01و در گروه دریافت کننده ژلوفن به همراه
خارخسک با دوزهای  40میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت
به گروه کنترل دارای افزایش معنادار و نسبت به گروه دریافت
کننده ژلوفن به تنهایی کاهش معنادری در سطح P≤0/05
میباشد .در حالی در گروههای تجربی دریافت کننده خارخسک
به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوز  80میلی گرم بر
کیلوگرم وزن بدن کاهش معناداری نسبت به گروههای کنترل و
دریافت کننده ژلوفن به تنهایی در سطح  P≤0/01مشاهده
گردید (جدول .)1به عالوه نتایج این مطالعه نشان داد که
غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز  ALKدر گروه تجربی دریافت
کننده داروی ژلوفن به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با
دوز  20میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دارای افزایش معناداری
نسبت به گروه کنترل در سطح  P ≥0/05میباشد ،در حالی که
غلظت آنزیم  ALKدر گروههای تجربی دریافت کننده
خارخسک به تنهایی و ژلوفن به همراه خارخسک با دوزهای
 40و  80میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کاهش معناداری
نسبت به گروههای کنترل و ژلوفن به تنهایی در سطح P≤0/01
مشاهده گردید (جدول .)1
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سرمی آنزیمهای فوق با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  18و از
طریق آزمونهای آماری تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن مود
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و معناداری اختالف دادهها در
سطح  P≤0/05در نظر گرفته شد.
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حیوانات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تهیه شدند .بعد از هم
سیکل نمودن موشها ( )23آنها در یک اتاق مخصوص در
دمای  22±2درجه سانتی گراد و شرایط  12ساعت تاریکی و
 12ساعت روشنایی نگهداری شدند .نمونهها به  7گروه  8تایی
شامل گروههای کنترل (فاقد تیمار) ،شاهد (تیمار با حالل دارو)
و  5گروه تجربی دریافت کننده دوز  400 mg/kgداروی ژلوفن،
دوز  80 mg/kgعصاره خارخاسک 400 mg/kg ،ژلوفن به
همراه  20 mg/kgعصاره خارخاسک 400 mg/kg ،ژلوفن به
همراه  40 mg/kgعصاره خارخاسک و  400 mg/kgژلوفن به
همراه  80 mg/kgعصاره خارخاسک ،تقسیم شدند .در این
بررسی داروی ژلوفن به صورت درون صفاقی و عصاره
خارخسک به صورت گاواژ به حیوانات تجویز گردید .در تمام
طول دوره آزمایش حیوانات بدون هیچ محدودیتی به آب لوله
کشی شهری و غذای فشرده مخصوص موش دسترسی داشتند.
پروتکل این تحقیق براساس قوانین بینالمللی در مورد حیوانات
آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه به تصویب
رسید .در این مطالعه داروی ژلوفن از شرکت سبحان داروی
ایران خریداری و برای تهیه عصاره گیاه خارخسک از روش
پرکوالسیون استفاده شد و برای این کار به مقدار کافی گیاه
خارخسک تهیه گردید و بعد از شناسایی و تایید آن توسط
بخش گیاه شناسی دانشگاه شیراز و پس از خشک نمودن با
استفاده از دستگاه آسیاب برقی پودر گردید ،آنگاه به مقدار
کافی از پودر حاصل را در 200میلی لیتر اتانول  %96حل نموده
و مخلوط به دست آمده  24ساعت در دمای اتاق ( 25درجه
سانتیگراد) نگهداری گردید تا کامال خیسانده شود و آن گاه به
کمک دستگاه هم زن به خوبی هم زده شد تا به حالت
یکنواخت درآید و سپس مخلوط به دست آمده را به وسیله
فیلتر صاف نموده و سپس به وسیله دستگاه روتاری ،مخلوط
حاصل تغلیظ گردید و به کمک دستگاه دسیکاتور تمام رطوبت
مخلوط گرفته شد و عصارهای با ویسکوزیته باال به دست آمد.
کلیه تجویزها برای مدت  21روز انجام گرفت .سپس حیوانات
به وسیله اتر بی هوش شدند و از قلب آنها توسط سرنگ 5
میلی لیتری خون گیری به عمل آمد و بعد از تهیه سرم به
میزان کافی اندازه گیری غلظت سرمی آنزیمهای  ALT ،ASTو
 ALPتوسط دستگاه اوتوآناالیزر مارک کباس  -میرا ساخت
کشور ژاپن و با کمک کیتهای ساخت شرکت پارس آزمون
ایران انجام گردید .نتایج به دست آمده از اندازه گیری غلظت
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جـدول  :1مقایسه میانگین سطح سرمی آنزیم های ALT ، ALPو  ASTنسبت به گروه کنترل (خطای معیار میانگین ±میانگین)
گروه ها /آنزیم ها

)U/L) AST

)U/L) ALK

)U/L) ALT

کنترل

239/2 ± 22/7

800/0 ± 49/2

108/5 ± 12/03

248/02 ± 23/02
* 328/02 ± 33/02
*& 170/02 ± 15/12
* 320/02 ± 13/02
* 295/02 ± 12/02
*& 175/02 ± 13/02

780/2 ± 58/7
* 926/2 ± 23/4
&** 370/7 ± 46/6
*897/0 ± 46/9
&** 483/7 ± 25/7
&** 406/5 ± 21/5

96/5 ± 13/4
** 399/5 ± 47/2
&**52/7 ± 9/7
** 387/0 ± 61/8
*173/0 ± 24/02 #
&** 69/0 ± 12/3

شاهد
تجربی 1ژلوفن400mg/kg
تجربی  2خارخسک80mg/kg
تجربی 3ژلوفن  400وخارخسک20mg/kg
تجربی 4ژلوفن400وخارخسک 40mg/kg
تجربی 5ژلوفن400وخارخسک80mg/kg 8

* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح P 0≤/05نسبت به گروه کنترل
& نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح P 0≤/01نسبت به گروه ژلوفن به تنهایی

بحث
نتایج این بررسی نشان داد که داروی ژلوفن باعث افزایش
سرمی آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALKمیگردد در حالی که
عصاره گیاه خارخسک به صورت وابسته به دوز مانع این اثر
داروی ژلوفن میشود .هم سو با نتایج این مطالعه در
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با توجه به آن که داروی ژلوفن با از دست دادن پتانسیل غشای
داخلی میتوکندری باعث فعال کردن امالح  Ca+2و فسفات و در
نتیجه باز کردن منافذ غشای داخلی میتوکندری میشود ()10؛
لذا افزایش آنزیمهای کبد ی در نتیجه تجویز داروی ژلوفن قابل
توجیه میباشد .با توجه به آن که داروهای مهار کننده
پروستاگالندینها از جمله ژلوفن باعث ایجاد اختالالتی نظیر
عوارض خونی ،کبدی ،حساسیتی و زخم معده میشوند ()11
در نتیجه افزایش آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALKاحتماال به
دلیل اثرات مخرب این دارو بر بافت کبد میباشد .همچنین
محققان نشان دادهاند که خارخاسک میتواند موجب افزایش
سطح آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی در بدن و تشدید فعالیت
آنزیمهای آنتی اکسیدان گردد و موجب کاهش
پراکسیداسیونهای لیپیدی و استرس اکسیداتیو شود ( .)27در
مطالعه ای دیگر نیز بیان شده است که خارخاسک دارای اثرات
ضد استرس اکسیداتیو و هم چنین خاصیت حذف رادیکالهای
آزاد اکسیژن میباشد ( .)28در نتیجه این احتمال وجود دارد
که خارخاسک به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی که دارد سبب
کاهش تخریب بافت کبد و در نتیجه کاهش نشت آنزیمهای
کبدی شود .افزایش در فعالیت پالسمایی آنزیمهای ،ALK
 ALTو  ASTبه احتمال قوی به علت نقص در عملکرد کبد
روی میدهد ( )29که احتماال تخریب سلولهای کبدی باعث
نشت این آنزیمها از سیتوزول کبد به داخل جریان خون
میشود .به عبارتی دیگر در مراحل اولیه تخریب بافت کبدی
نفوذ پذیری غشاء سلولها افزایش مییابد و نشت آنزیمهای
سیتوپالسمی هپاتوسیتها به داخل جریان خون افزایش
مییابد ( .)30آنچه مسلم است در گروههای دریافت کننده
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بررسیهایی که بر روی داروی ژلوفن و آنزیمهای کبدی انجام
شده ،نشان داده است که بعد از استفاده از ژلوفن افزایش در
آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALKمشاهده میگردد (.)24
مشخص شده است که استفاده از داروهای غیر استروئیدی غیر
انتخابی نظیر ژلوفن ترمیم بافتها را به تأخیر میاندازد که این
کار را با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز  IIانجام میدهد ( .)25در
یک مطالعه دیگر نشان داده شده است که ژلوفن دارای اثر
مسمومیت زا بر برخی از بافتهای بدن از جمله بر بافت کلیه
دارد ،اما عصاره گیاه دارچین با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان
مانع اثر تخریبی این دارو بر بافتهای بدن از جمله کلیه
میشود ( .)26در یک بررسی نشان داده شد که داروی ژلوفن با
ایجاد رادیکالهای آزاد باعث تغییرات هیستوپاتولوژیکال همراه
با تغییرات دژنراسیون و نکروزه شدن لوبولهای داخلی بافت
کبد میشود ( )33و از این طریق باعث افزایش میزان آنزیمهای
کبدی  ALT ،ASTو  ALKمیگردد .هم چنین نتایج یک
مطالعه نشان داد که عصاره گیاه خارخسک با داشتن ترکیبات
آنتی اکسیدانت باعث تقویت و حفاظت از سلولهای بافت
کبدی میگردد ( .)34بنابراین احتماال عصاره گیاه خارخسک با
داشتن ترکیبات آنتی اکسیدان قوی و با ممانعت از اثرات
تخریبی ترکیبات اکسیدانت حاصل از متابولیسم ژلوفن باعث
کاهش ترانس آمینازهای کبدی شده است که با نتایج حاصل از
مطالعه کانن و همکاران در سال  2015هم سو میباشد (.)35

** نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح P 0≤/01نسبت به گروه کنترل
 #نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح P 0≤/05نسبت به گروه ژلوفن به تنهایی
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استرس اکسیداتیو و مخرب داروی ژلوفن بر بافت کبد میباشد.
هم چنین با توجه به اثرات ضد آپوپتوزی ساپونین موجود در
عصاره گیاه خارخسک ( )21احتماال عصاره این گیاه با داشتن
این ویژگی باعث بقاء بیشتر سلولهای کبدی گردیده و منجر
به کاهش میزان سرمی آنزیمهای کبدی  ALT ،ALKو AST
شده است.
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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.
Keywords: Gelofen, Tribulus terrestris, ALT, AST, ALK, Rat
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