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ABSTRACT
Background and Aim: Medicago sativa (Alfalfa) has been used traditionally as liver
protectant, antioxidant agent and also for the treatment of bleeding and digestive problems.
The aim of this study was to evaluate the effect of hydroalcholic extract of Medicago sativa
on liver function tests, blood biochemical factors and coagulation system parameters in male
rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly
divided into 4 groups (n= 8) including control, and three experimental groups which received
gavage (250, 500, 750 mg/kg/day). These groups were treated for 14 days and on the 15th day
plasma levels of total protein, fibrinogen, Na, glucose, alanine amino transferase (ALT), and
alkaline phosphatase (ALP) were measured. We also measured platlet count, prothrombin
time (PT) and partial thromboplastin time (PTT). The results were analyzed by one way
ANOVA.
Results: The results of the present study showed that use of the extract decreased significantly
the serum levels of ALP, ALT, and also blood glucose concentration in the experimental
groups, compared to the control group. Furthermore, alfalfa increased total protein and
fibrinogen in a dose dependent manner in the experimental groups (p <0.01, p <0.001).
Conclusion: The results of this study showed hepatoprotective effect of alfalfa extract. The
effect of alfalfa on coagulation system was exerted via increasing the blood level of
fibrinogen and it had no effect on other indices.
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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه بر تستهای عملکردی کبد ،فاکتورهای
بیوشیمیایی خون و سیستم انعقادی در موش صحرایی نر
کارو ثروت یاری ،1عباس احمدی ،2هاجر کاشفی ،3محمد نظیر منبری ،4امین رستمی  ،5محمد رامان مولودی
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 .1دانشجوی پزشکی ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پ زشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران( ،مولف مسوول) ،تلفن ثابت abbas ahmadi@gmail.com ،786- 6666666 :
 .3کارشناس ارشد آمار زیستی  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه آمار زیستی دانشکده پ زشکی دانشگاه علوم پ زشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .6دانشجوی دکترای پ زشکی مولکولی ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .5دانشیار شیمی آلی ،گروه شیمی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

چکیده
مقدمه :گیاه یونجه به طور سنتی به عنوان محافظ کبد ،آنتی اکسیدان ،تسکین مشکالت گوارشی و برای کاهش زمان خونریزی
استفاده میشود .این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره یونجه بر تستهای عملکردی کبد ،فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سیستم
انعقادی در موش صحرائی نر انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 32 ،سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به  6گروه ( )n =8کنترل و سه گروه درمانی
دریافتکننده غلظتهای ( 657 ،577 ،257میلی گرم  /کیلوگرم  /گاواژ روزانه) عصاره هیدروالکلی یونجه تقسیم شدند .بعد از
16روز تیمار در روز 15ام ،نمونه خونی از حیوانات گرفته شد و فاکتورهای پروتئین کل  ،1فیبرینوژن ،پالکت خون ،زمان
پروترومبین ( ،)PT2زمان ترومبوپالستین نسبی ( ،)PTT3سدیم ،گلوکز ،آالنین آمینو ترانسفراز (  )ALT6و آلکالن فسفاتاز (ALP5
) اندازهگیری شد .نتایج توسط آنالیز واریانس یک طرفه  6مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره یونجه به طور قابل توجهی سطح سرمی  ،ALT ،ALPو غلظت گلوکز خون را در
مقایسه با گروه کنترل کاهش داد .عالوه بر این ،یونجه بصورت وابسته به دوز سطح پروتئین کل ،فیبرینوژن و سدیم پالسما را در
مقایسه با گروه کنترل بصورت معنیدار( )P>7/771 ،P>7/71افزایش داد.
نتیجهگیری  :نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره یونجه دارای اثرات محافظت کبدی بوده و اثرات آن بر سیستم انقعادی از
طریق افزایش سطح فیبرینوژن خون بوده واثری بر سایر شاخصها ندارد.
واژههای کلیدی :یونجه ،تستهای عملکردی کبد ،فیبرینوژن ،پالکت خون ،گلوکز
وصول مقاله  55/2/26 :اصالحیه نهایی 55/6/15:پذیرش55/6/21:
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همچنین از طریق کاهش فعالیت آنزیمهای اصلی متابولیسيم

مواد غذایی ،ادویه و مصارف دارویيی بيه منظيور درميان یيا

گلوکز در کبد ،نه تنها باعث کياهش سيطح گليوکز خيون و

کاهش عالئم بیماریها ،معمول و مرسوم بوده است .در بیشيتر

در نتیجه اثرات ضد دیابتی میشود ،بلکه با تحریيک سيلول -

موارد جستجوی خواص گیاهيان از راههيای علميی و نتیجيه

های بتا پانکراس سبب تحریک ترشح انسولین از این سيلول -

تحقیقيات منتشيره شيده منجير بييه تأییيد نسيهههيای قييدیم و

ها میشود ( .) 15مطالعات منتشر شيده نشيان داده اسيت کيه

ارزش های درمانی ذکر شده برای گیاهان شده است .در طی

مواد موثره موجود در عصاره گیياه یونجيه موجيب کياهش

دهه اخیر تعداد زیادی از گیاهان و افزودنیهای گیاهی غذایی

اسيتئاتوز کبيدی از طریيق اثير گيذاری بير ژنهيای دخیييل در

(2و  )1جهت اثرات درمانی ،در طیف وسيیعی از بیماریهيای

متابولیسيم کلسيترول مييیشيود .از جمليه ایيين اثيرات تنظييیم

عصبی ،روان ،گوارشی و قلب و عروق بکار رفتهاند کيه ،در

افزایشی گیرنده  ،)Ldlr ( LDLگیرنده نوع  Xکبدی نيوع α

برخی موارد اثرات محافظتی آنها بر بافتهای بدن مانند مغيز و

( ) LXRαو گیرنده فارنزوئید  )FXR ( Xاست و اسيتفاده از

کبد در مورد آنها گزارش شده است (.)3- 5

آن در ضایعات کبيدی بيه عنيوان یيک عاميل محيافظ کبيد

یکی از این گیاهان که دارای سابقه ای طيوالنی در اسيتفاده -

مطرح شده است ( .)16به علت وجود میزان باالی ویتامین K

های غذایی و دارویی در طب سنتی چین ،هنيد و بسيیاری از

در این گیاه در صورت مصرف توأم با وارفارین ممکن است

مناطق خاورمیانه است ،گیاه یونجه با نام علمی Medicago

منجر بيه کياهش اثيرات وارفيارین در افيراد مصيرف کننيده

 Sativaو نام عمومی  Alfalfaمیباشد که در افزایش اشتها،

باشد ،بنابراین به نظر میرسد که در موارد خونریزی ناشيی از

هضم غذا ،و بهبود سوءتغذیه موثر است ( .)6گيزارش شيده

سوءمصرف وارفارین ،میتوان از یونجه بهعنيوان آنتيیدوت

است که عصاره برگ گیاه یونجه غیر از کاهش ترشح اسيید

وارفارین استفاده نمود ( .)16با توجه به مطالب ذکير شيده و

معده ،در درمان زخيم معيده و مشيکالت رودهای نیيز ميوثر

به علت وجود مقادیر زیاد ویتامین  Cو  Kو نقش این عواميل

است ( 8و  .)6از قدیم االیام یونجه بعلت اثرات سریع و قابيل

در روند پالکت سازی ،انعقاد خون و استفاده وسیع از آن در

توجه در درمان بیماران مبتال به کمبيود ویتيامین  ،Cافيزایش

طب سنتی برای بند آوردن خيون بيه هنگيام جراحيات (18و

سيرعت التیييام بييافتی و کيياهش تييورم اسييتفاده شييده اسييت.

 ،)16هدف از این مطالعه بررسی بیوشيیمیایی تياثیر دوزهيای

همچنييین بييه نقييش مثبييت آن در تحریييک سييلولهيييای

مهتلف عصاره گیاه یونجه بر برخی فاکتورهيای بیوشيیمیایی

فیبروبالست ،کندروبالست و کندروسیتها اشاره شده است

خون و کبد موش صحرایی نر بود.

( .)5در طب سنتی از یونجه به عنوان مکميل خيون  6نيامبرده
میشود ( .)17در بررسيی هيای اتنوبوتانیکيال فارمياکولوژی

روش بررسی

منياطق کردنشيین مشييهص شيده اسيت کييه از گیياه یونجييه

در ایيين مطالعييه تجربييی ( مداخلييه ای) کييه در آزمایشييگاه

بمنظور جلوگیری از خونریزیهيای پوسيتی و تسيریع فراینيد

تحقیقاتی گروه فیزیولوژی و ف ارماکولوژی دانشکده پزشکی

انعقاد استفاده می شود (.)11- 13

در سال  1355انجام شد ،تعداد  32سر موش صحرایی نر بالغ

این گیاه حاوی مقادیر قابل توجه آهن ،کلسیم ،ویتامینهيای

نژاد ویستار با محدوده وزنی 257تا 377گيرم ،بيه  6گيروه 8

 C ،K ،Aو آمینو اسیدهای لیزین ،فنیل آالنین ،آسيااراژین و

تيایی ( انتهيا تعيداد نمونيه¬هيا بير اسياس واریيانس نتيایج
مطالعات حیوانی منتشر شده مشابه ،انتها شيد) بيهصيورت

Blood tonic

7
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مقدمه
از قدیم استفاده از گیاهان برای مصارف گوناگون مانند تهیه
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سیسيتئین اسيت ( .)16یونجيه بيه دلیييل دارا بيودن منگنييز و

 51بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ...

اسييتاندارد و سييیکل روشيينایی/تيياریکی  12سيياعته ،رطوبييت

حاوی عصاره یونجيه بيا دوز  577 mg/kgو گيروه چهيارم

نسييبی  %67- 67و امکييان دسترسييی مييداوم بييه آ و غييذا

دریافت کننده یک میليی لیتير حياوی عصياره یونجيه بيا دوز

بهصورت یکسان است) نگهداری شدند.

 657 mg/kgبود .بمنظور رساندن عصاره یونجه به غلظت -

روش عصارهگیری برگ گیاه یونجيه بيدین ترتیيب بيود کيه

های مد نظر ،از آ مقطر در نسبتهای خاص بعنوان حيالل

پس از شستشوی برگ گیاه یونجه با آ و خشک کردن در

استفاده شد .به منظور تجویز خوراکی روزانه عصاره یا حالل

دمای آزمایشگاه ،بوسیله آسیا پودر شده و برای اسيتهراج

آن از راه دهييان ،از سييرن

 5سييی سييی و نیييدل گيياوژ

عصاره گیاه از روش استهراج پیوسته با دسيتگاه سوکسيله و

()Curved, 10 Gauge, 15.2cm length, 6.4mm tip

حرارت در نقطه جوش حالل استفاده شد .بدین منظيور 277

استفاده شد.کل فرایند گاواژ در هر سر موش در مدت زميان

گرم از پودر گیاه یونجه را در کارتوش اسيتوانهای بيا کاغيذ

کمتر از یک دقیقه و در حد امکان با کمتيرین اسيترس وارده

صيافی واتمين ریهتيه و در دسيتگاه سوکسيله قيرار گرفييت.

انجام شد.

ترکیبيات گیياه بوسيیله حيالل ( اتيانول  %65و آ مقطير بيه

در روز 15ام حیوانات با استفاده از ترکیب کتامین (mg/kg

نسيبت  6بيه  )1اسيتهراج شييد .در اداميه گرميای  55درجييه

 )57زایالزین ( )17 mg/kgبه نسبت پنج به دو بیهوش شده

سانتیگراد باعث تبهیر حالل ش د و در لوله مبرد ،حالل تقطیير

و خون گیری از ورید شکمی انجام شد .بالفاصله سرم خيون

شده بهصورت قطره قطره به مدت  26سياعت بير روی پيودر

توسط سانتریفوژ در دور  2577بار در دقیقه به مدت  5دقیقيه

یونجه ریهته شد و آهستهآهسته سبب شسيته شيدن ترکیبيات

جدا و آنزیمهيای عملکيردی کبيد  ،ALP ،ALTو پيروتئین

آلی گیاه یونجه شد .که این کار چندین مرتبه در طول شيبانه

کيييل بيييه وسيييیله دسيييتگاه اتوآنيييالیزر هیتييياچی بيييه روش

روز انجام شد تا کامالً ترکیبيات آليی گیياه بيهوسيیله حيالل

اساکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت .میيزان فیبرینيوژن

تقطیرشده اتانول و آ شسيته ،و از کاغيذ صيافی زیير پيودر

با استفاده از کیت شرکت مهسيا یياران و دسيتورالعمل ارائيه

عبور کرده تا کامالً خالص شود .ساس این عصاره بيهوسيیله

شده اندازهگیری شد .قسمتی از نمونه خون در لوله آزمایش

لوله های تعبیه شده در داخل سوکسله بيه داخيل بيالن ریهتيه

حياوی مياده ضييد انعقيادی  EDTA8جهييت بررسيی میييزان

شيد .بييرای خييالصسييازی عصياره و جييدا کييردن حييالل از

شمارش پالکت خون با اسيتفاده از دسيتگاه  Sysmexميدل

عصاره ،از دستگاه روتاری مدل  Heidolphسياخت کشيور

 KX-21Nانجام شد ،میزان  PTو  PTTبا اسيتفاده از کیيت

آلمان استفاده شد .بعد از تنظیم دمای مهزن آ روتاری 57

( )Pacific Hemostasis, Coانجام گرفت.

درجه و قرار دادن بالن محتوی عصاره و حالل در داخل آن،

نتایج تحلیل آماری به صورت میيانگین ±خطيای اسيتاندارد

دور آن را در دور  57 rpmتنظیم مینماییم .برای اینکه دمای

( )SEMشاخصها در هر گروه بیان شد .به منظور اطمینان از

ذو و جوش حالل پایین آورده شود تا با دمای کمتر حالل

نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی از آزمون کولميوگروف -

جدا شود و صدمه ای بيه ترکیبيات آليی موجيود در عصياره

اسمیرنوف استفاده شد .برای مقایسه های چندگانيه از آنيالیز

وارد نشود از پمپ خأل که به روتاری متصل اسيت ،اسيتفاده

واریانس یک طرفه و بدنبال آن از آزمون تعقیبيی 'Tukeys

5

شد.)6( .
گروههييای آزمييایش در ایيين مطالعييه شييامل گييروه کنتييرل
دریافت کننده روزانيه ( 16روز) حاميل عصياره ،گيروه دوم
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8

Ethylene di-amine tetra-acetic Acid
9
Standard E rror of the Mean
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آزمایشييگاهی مناسييب (دمييای  )26±2°Cشييرایط نييوری

 ،257 mg/kgگيروه سيوم دریافيت کننيده یيک میليی لیتير
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کامال تصادفی تقسیم شدند ( .)15- 21حیوانيات در شيرایط

دریافت کننده یک میليی لیتير حياوی عصياره یونجيه بيا دوز
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گرفته شد.

 .)P>7/75 ،P>7/71همچنيین عصياره بصييورت وابسيته بييه

نتایج

دوز ،میزان فیبرینوژن پالسما را بصورت معنیدار در مقایسيه

گاواژ  16روزه عصاره هیدرو الکلی بيرگ گیياه یونجيه در

با گروه کنترل افزایش داد (نمودار  P>7/71 ،2و .)P>7/75

موشهای صيحرایی از یيک طيرف باعيث افيزایش معنيیدار

در بررسی آزمایشگاهی فاکتورهيای انعقيادی مشيهص شيد

میزان پروتئین کل پالسما در گروههای  657 mg/kgو 577

که حیوانات تیمار شده با عصاره در مقایسه با گيروه کنتيرل،

دریافت کننده عصاره نسبت به گروه کنترل شيد (نميودار ،1

تغییر معنیداری را در میيزان پالکيت و شياخصهيای  PTو

گروههای  657 mg/kgو  577بصورت معنيی دار بیشيتر از

نمودار  . 1مقایسه میزان توتال پروتئین سرم در گرو ه کنترل ( حامل عصاره ) و گ روههيای دریاف يت کننيده دُزهای  657 mg/kgو  257 ،577عصاره هیدروالکلی
برگ گیاه یونجه  .هر ستون بیانگر میانگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر میباشد  ***P<0.001 .و  **P<0.01تفاوت معنی دار با
گروه کنترل را نشان میده ند  ++P<0.01 .و  +P<0.05تفاوت معنی دار با گروه دریا فت کننده 257 mg/kgعصاره یونجه (  ) Alfalfaرا نشان میدهند .

نمودار  .2مقایسه میزان فیبرینوژن سرم در گروه کنترل ( حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو 257 ،577
عصاره هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بی انگر میانگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر می باشد.
 **P<0.01و * P<0.05تفاوت معنی دار با گروه کنترل را نشان میدهند.
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 )P>7/71 ،P>7/771و از طييرف دیگيير ایيين افييزایش در

 PTTرا بوجود نیاورد (نمودارهای  3و.)6

] [ DOI: 10.22102/21.6.16

استفاده شد .در هميه تحلیيل هيا  P>7/75معنيی دار در نظير

گروه  257 mg/kgدریافت کننيده عصاره بود (نميودار ،1

 62بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ...

] [ DOI: 10.22102/21.6.16

هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بیانگر می انگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر می باشد.

نمودار  .6مقایسه میزان  PTو PTTپالسما در گروه کنترل ( حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو  257 ،577عصاره
هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بیانگر می انگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر می باشد.

فاکتورهای بیوشيیمیایی بررسيی شيده خيون در ایين مطالعيه
(سدیم و گلوکز) در اثر تجيویز  16روزه عصياره نسيبت بيه
گروه کنترل افيزایش معنیداری را نشان دادند ،این افيزایش
در مورد گليوکز در هميه دوزهيای ميورد اسيتفاده بيود ،در
حالیکيه در ميورد سيدیم فقيط در دوزهيای  657 mg/kgو
 577عصاره ،افزایش معنیدار بود (نميودار  5و،P>7/75 ،6
.)P>7/771

میزان آنزیمهای شاخص عملکردی کبد ( ALPو  )ALTدر
اثر گاواژ  16روزه عصاره در دوزهای  657 mg/kgو 577
(برای شياخص  )ALPو دوز ( 577 mg/kgبيرای شياخص
 )ALTبصورت معنیداری نسيبت بيه گيروه کنتيرل کياهش
یافتند (نمودار  .)P>7/75 ،P>7/771 ،6از طرفيی در مقایسه
دوزهای مهتلف عصاره تفياوت معنيیداری بيین گروههيای
دریافت کننده دُز  577و  657عصاره با گروه دریافت کننده
دُز  257مشاهده شد (نمودار .)P>7/75 ،P>7/771،6
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نمودار  .3مقایسه میزان پالکت خون در گروه کنترل ( حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو  257 ،577عصاره
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] [ DOI: 10.22102/21.6.16

هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بیانگر می انگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر می باشد* P<0.05 .تفاوت
معنی دار با گروه کنترل را نشان میدهند.

نمودار  . 6مقایسه میزان گلوکز در گروه کنترل (حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو ،577
 257عصاره هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بیانگر میانگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر
میباشد* P<0.05 .تفاوت معنی دار با گروه کنترل را نشان میدهند .
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نمودار  .5مقایسه میزان سدیم خون در گروه کنترل ( حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو  257 ،577عصاره

 66بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ...

] [ DOI: 10.22102/21.6.16

هیدروالکلی برگ گیاه یونجه .هر ستون بیانگر می انگین  SEM ±برای نمونه خونی از هشت سير موش صحرایی نر می باشد *** P<0.001.و P<0.05
تفاوت معنی دار با گروه کنترل را نشان میدهندP<0.001 .

+++

*

و + P<0.05تفاوت معنی دار با گروه دریافت کننده 257 mg/kgعصاره یونجه

( )Alfalfaرا نشان میدهند.

بحث

ترومبوسیتوپنی و جلوگیری از طوالنی شدن فرایند خيونریزی

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ گیاه

میشود (.)25

یونجه موجب افزایش غلظت کل پروتئین پالسما میشود که

هرچند که یافته های ما نشان داد کيه عصياره یونجيه بير روی

احتماالً قسمت عمده آن مربوط به افزایش فیبرینيوژن اسيت.

میزان پالکت خون تاثیر معنیداری نداشت .اما گزارش شده

افزایش گلبولینهای پالسما ،ممکن است بعلت اثر محير

است که کنسانتره پروتئین یونجه در خو

ایيين گیيياه بيير سیسييتم ایمنييی و افييزایش معنييیدار مقييدار

مسیرهای سلولهای خونی از جمله گلبولهای قرمز (و به طبع

لنفوسیت هيای  Bو  ،)22( Tخاصيیت وسيیع ضيد باکتریيایی

آن همو گليوبین و هماتوکریيت) ميیشيود ( .)37ایين نتييایج

( )23- 25و ویروسيی باشيد ( .)26افيز ایش سيطح فیبرینيوژن

متفياوت احتمياالً بعليت متفياوت بيودن پروتکيل آزميایش و

پالسما و عدم تغییر معنیدار شاخصهای  PTو PTTممکين

ترکیب متفاوت یونجه که بصورت کنسانتر بيوده اسيت .بنظير

است به علت ترکیبيات فیتواسيتروژن یونجيه باشيد ( )26کيه

میرسيد ایين اثير گيذاری کنسيانتره بيرگ یونجيه بصيورت

مصرف آن احتماالً منجر به افزایش سطح فیبرینيوژن پالسيما

مکمل بواسطه ریز مغذیهای غنی یونجه باشد کيه در کنتيرل

ميیشيود .در ایيين رابطيه گيزارش شييده اسيت کيه افييزایش

کم خيونی ،توزیيع بهتير گلبيول قرميز و بهبيود ررفیيت کيل

استروژن منجر به افزایش سطح فیبرینيوژن پالسيما ميیشيود،

اتصالی آهن باشد ( .)31همچنین گيزارش شيده اسيت ایين

بطوریکيه قطييع مصيرف قييرص هيای کنتراسيياتیو همزميان بييا

ترکیب میتواند یک جایگزین مناسب برای مکملهای آهن

کاهش سطح استروژن باعث کاهش سطح فیبرینوژن پالسيما

و اسید فولیک در عارضه های کيم خيونی در دختيران باشيد

نیز میشود ( .)28از طرف دیگير افيزایش غلظيت فیبرینيوژن

(.)32

پالسما باعيث بهبيود فراینيد اخيتالل تشيکیل لهتيه در طيول

هااتوسیتها به طور طبیعی حاوی مقادیری زیادی آنزیمهيای

منجر به تحریيک

متييابولیکی هسييتند کييه در اثيير آسييیب و اخييتالل در غشييای
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نمودار  .6مقایسه میزان  ALPو  ALTسرم در گروه کنترل ( حامل عصاره) و گروههيای دریافيت کننيده دُزهای  657 mg/kgو  257 ،577عصاره
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باعث افزایش سطوح سرمی این آنزیم هيا ميیشيوند .بنيابراین

 ALPدارای اثر محافظتی بر روی کبد میباشد.

افزایش غلظت این آنزیمها ،معیار مناسبی برای ارزیابی میزان
پالسمایی آنزیمهيای کبيدی ميیتوانيد بعليت تغییيرات نیميه

نویسندگان مقاله بدینوسیله مراتب تشکر و سااس خيود را از

عمر ،افزایش دفع ،کياهش تولیيد یيا افيزایش برداشيت ایين

معاونت محترم تحقیقات و فنياوری دانشيگاه عليوم پزشييکی

آنيزیمهييا باشيد ( .)36بسييیاری از عواميل آنتييی اکسييیدانی و

کردستان و کمیته تحقیقات دانشجویی ،به خاطر حمایتهای

کاهندههای تولید رادیکالهای آزاد موسوم به تثبیيت کننيده

مالی اعالم ميیدارنيد .ایين مقاله از نتيایج طيرح مصيو در

هيای غشييای سييلولی  ،17مييیتواننيد موجييب کيياهش سييطح

کمیتييه تحقیقييات دانشييجویی دانشييييگاه علييييوم پزشييييکی

پالسمایی این آنزیمها شيوند ( .)35یونجيه بعليت دارا بيودن

کردسييتان بيا شيماره  1355/27استهراج گردیده است.

ترکیبياتی ماننيد ایييزوفالوین ،بتيا سیتوسييترول ،ویتيامین هييا و
مقادیر فراوان آنتیاکسیدان ،اثرات محافظتی بير کبيد داشيته
( )36و باعث تعدیل عميل سيیتوکینهيای التهيابی و کياهش
پاسخ التها میشود ( .)36در تایید یافتيههيای ميا گيزارش
شده است که عصاره متانولی  %1یونجه در دوزهای مشهص
باعث کاهش سمیت کبدی در طیور شده و بصيورت معنيی -
دار سطح پالسمایی آنزیمهای  ALTو  ALPرا کاهش می -
دهد ( .)38در تایید یافته های ما در رابطه بيا اثيرات کاهنيده
قند خون ،گزارش شده است که اجزاء مهتلف گیاه یونجيه
بوسیله اثرات تجمعی موجب افزایش آزاد سيازی انسيولین و
کاهش غلظت پالسمایی گليوکز ميیشيوند ( .)35همچنيین
گیياه یونجيه بواسييطه ترکیبيات ایزوفالوینييی غیير از کيياهش
گلوکز خون ،مانع گلیکيولیزه شيدن ه موگليوبین ميی شيود
(.)67
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد کيه عصياره هیيدرو
الکلی گیاه یونجه از طریيق افيزایش میيزان فیبرینيوژن خيون
احتماالً بير روی فرآینيد انعقياد خيون ميوثر بيوده و ایين اثير
ارتباطی با تغییر میزان پالکت خيون نيدارد .همچنيین اثيرات

Memberane stabilaizer

10
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آسیب سلول های کبدی به شمار می رود ( .)33کاهش سطح

تشکر و قدردانی

] [ DOI: 10.22102/21.6.16

پالسمایی این سلول ها ،بيه داخيل پالسيما نشيت ميیکننيد و

این ترکیب با کاهش سطح پالسيمایی آنيزیم¬هيای  ALTو
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