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بررسی تأثیر داروی هفت گیاه (پاپریکا) برتغییرات آنزیم های کبدی و
متابولیسم لیپید بدنبال تجویز اکسی تتراسایکلین درموشهای صحرایی

تاریخ دریافت مقاله99/1/18 :؛ تاریخ پذیرش1400/8/5 :

چکیده
زمینه و هدف :هدف از انجام مطالعه حاضررب ربی ررث راداب یایفت هیا اا (پاپبیکا) رب رغاابات آنزیمث کبد ف متارولاس ر
لاپاد ردنبال رجویز اکسث رتبا ایکلان یی موش هات صحبایث روی.
مواد و روش ها :از مجموع  36موش صحبایث نب نژای ا پباگ-یاففلث ره  6بف م سافت رق سا ف ر صویت زیب ییمان
شدند .بف کنتبل (نبمال الان) ،بف کبد چبب ( FLاک سث رتبا ایکلان طوالنث ادب ( شبکا عبفان یایف) را یفز 120
مالث بم رب کالو بم ر صویت یاخل صیاقث ره مدت ه یفز) ،بف کبد چبب-ییمان یک ( FL1اک سث رتبا ایکلان ره
مدت رره یفز ف ررپا عصررای هیا اا یفزانه  75مالث بم رب کالو بم ره مدت  30یفز) ،بف کبدچبب-ییمان یف
( FL2اک سث رتبا ایکلان ره مدت ه یفز پا ع صای هیا اا یفزانه  100مالث بم رب کالو بم ره مدت  30یفز)،
بف ییمان ه-حیاظتث ( FL3ع صای هیا اا  75مالث بم رب کالو بم ره مدت  15یفز پا اک سث رتبا ایکلان ره
مدت ه یفز) ف ییمان چهای-حیاظتث ( FL4ع صای هیا اا  100مالث بم رب کالو بم ره مدت  15یفز پا اک سث
رتبا ایکلان ره مدت ه یفز).
نتایج:پاش ییمانث را عصای هیا اا را یفز  100مالث بم رب کالو بم راعث کاهش معنث یای طح آنزی  ASTنسبا ره
بف کنتبل شرررد) .(p<0.05پاش ییمانث را عصرررای هیا اا را یفز  75مالث بم ناز راعث کاهش معنث یای رررطح
آنزی  ALTنسرربا ره بف کنتبل شررد) .(p<0.01همچنان پاش ییمانث را عصررای هیا اا را یفز  100مالث بم راعث
کاهش معنث یای

طح آنزی  ALTن سبا ره بف کنتبل ف رمام بف هات ییگب شد ( .)p <0.001غلظا کل ستبفل رام

رربم یی بف کبد چبب( )FLیایات افزایش معنث یایت نسرربا ره بف هات کنتبل ف  FL1را  FL4شررد (.)p <0.001
غلظا ربت لاسررابید رربم یی بف هات کبد چبب ( )FLف  FL1یایات افزایش معنث یایت نسرربا ره بف  FL4روی
( .)P<0.001غلظاHDL

بم یی بف  FL4یایات افزایش معنث یای ن سبا ره بف هات کنتبل FL ،ف  FL1ف یی بف

 FL3نسبا ره بف هات کبد چبب ف  Fl1روی ). (p<0.01
نتیجه گیری :یی مجموع ره نظب مثی ررد عصررای هیا اا یایات راداب مببا رب پایررگابت از ربفز مسررموماا کبدت ف
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بخش بیوشیمی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه لرستان ،خرم اباد ،ایران

رغاابات متارولاس لاپاد ا ا ف آدای حیاظتث یی ربارب رغاابات آنزیمهات کبد یایی.
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مقدمه
کبد یکث از رزی تبین غدی ربشحث ردن انسان ماباشد ف عدم
ییمان ف پایگابت از راماییهات آن موجب ربفز عوایض ناخوا ته
شد ف اهث ناز یی طوالنث مدت موجب ابفز کبدت ف مبگ انسان
مایوی .رامایت کبد چبب فضعاتث ا ا که یی آن رجمع چبرث یی
کبد افزایش مث یارد .کبد چبب ربا اس علل ره فجوی آفیند ره یف
نوع کبد چبب الکلث ف غاب الکلث رقسا مث شوی  17.امبفز رامایت
کبد چبب غابالکلث شایعتبین رامایت مزمن کبدت ا ا که را شاوع
 40-30ییصدت یی جهان شناخته شد ا ا .افزایش غلظا ربت
لاسبید یاخل لولث یی کبد ،افلان مبحله ربات ربفز ف پایبفا
این رامایت ا ا که یی صویت عدم کنتبل آن ،یی نهایا ره مباحل
پایبفته رب مانند ابفز کبدت ف رخبیب رافا کبد منتهث خواهد شد.
ره عالف  ،این رامایت یک عامل خطب مستقل ربات راماییهایث نظاب
ییارا نوع  2ف راماییهات قلبث-عبفقث ا ا  .8 ،26پایبفا رامایت
کبدت ماتواند از مباحل ارتدایث ف راال یفتن ردفن عالما فعالاا
آنزیمث کبد را ابفز کبدت همبا را نای ایث حای کبد ف بطان
لولهات کبدت راشد  .18یی این خصوص رزییق یاخل صیاقث از
اکسث رتبا ایکلان طوالنث ادب رعنوان القا کنند رغاابات چبرث یی
رافا کبد حاوانات آزماییگاهث پذیبفته شد ا ا . 1
ااهان یایفئث ا ب چه از ییبراز ربات انسان آشنا ف یی رساایت
از مواقع مبه یییهات ریبت روی ا ا اما پایبفتهات علمث ف فن
آفیت طث یهه هات اخاب اهماا ف نقش ازند ااهان یایفئث یا
یی رأمان ناازهات ریب ره فیژ یی حاطه یایف ف ییمان یف چندان
اخته ا ا .امبفز ره مدی رهب ابت از یفشها ف فنون رخصصث،
ربکابات مؤدب این ااهان شنا ایث ف ا تخباج شد ف یی اخا
انواع یایفها ف ربکابات شیارخش رکای بفته مثشوی  .2یی الهات
رأدابات احتمالث ییمانث آنها افزایش یافته ا ا ،چبا که ممکن ا ا
رتوان یی آیند آنها یا ره عنوان جایگزین یا مکمل یی کنای رداخالت
یایفیث ف ربات یفیت از عوایض جانبث یایفها مویی ا تیای قبای
یای .همچنان ربکابات طباعث را منیأ ااهث مختلیث امبفز یی طب
نتث ربات ییمان ف حیاظا کبد مویی ا تیای قبای مث ابند . 15 ،25
را ربی ث خواص ییمانث ااهان یایفیث رومث ماتوان از ااهانث
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 ،)officinaleشاهتب ( ،)Fumaria officinalis,ل افزران ایبانث
( ،)Echium amoenumکا

نث ( ،)Cichorium intybusرنییه ( Viola

 )odorataف کنگبفبنگث ()Cynara scolymusکه خواص ییمانث یی
کنتبل کبد چبب یایند ا تیای کبی  .2-4ییاین خصوص ،را فجوی این
که مطالعارث رب یفت رأداب این ااهان یایفیث رب کبد چبب ف کاهش
چبرث خون انجام شد ا ا فلث هنوز ربی ث جامعث از ا تیای این
هیا

اا یایفیث ره عنوان یک یایفت فاحد انجام نید

ا ا.رنارباین ،هدف از انجام مطالعه حاضب ربی ث رأداب یایفت
ااهث هیا اا (پاپبیکا) محصول شبکا پای ث طب کهن رب
رغابات آنزیمث ف متارولاس لاپاد ردنبال رجویز اکسث رتبا ایکلان یی
موشهات صحبایث روی.

مواد و روش ها
یی این مطالعه رجبرث 36موش صحبایث نب از نژای ا پباگ-
یاففلث ( 250را  200بم) از مبکز حاوارات آزماییگاهث یانیگا
علوم پزشکث شاباز خبیدایت شد .حاوانات یی حاوان خانه را یمات
حدفی  20را  22ییجه انتث بای ،یطورا نسبث  50را  60ییصد ف
یفی نویت  12اعا یفشنایث ف  12اعا راییکث یی قیا هات
ا تاندایی نگهدایت شدند .حاوانات ی تب ث کامل ف ردفن
محدفییا ره آب ف غذا یاشته ف یی رمام مباحل آزمایش یفتای را
حاوانات ربا اس قوانان ران المللث مباقبا ف ا تیای از حاوانات
آزماییگاهث صویت پذیبفا  .29قبل از انجام آزمایش موشها ره مدت
 10یفز رحا رامای رغذیه طباعث قبای بفته ف ره شش بف مسافت
رقسا شدند - 1.بف کنتبل :نبمال الان یا رو ط لوله معد ره مدت
 30یفز یییافا کبیند - 2.بف کبد چبب( :)Fatty liver, FLره
منظوی رحبیک رولاد کبد چبب را یفش رزییقث اکسث رتبا ایکلان
ره مدت  3یفز متوالث رصویت یاخل صیاقث رامای شدند  -3 .1بف
ییمان یک( )FL1ربات ربی ث ادب ییمانث عصای هیا اا پاپبیکا
(محصول شبکا پای ث طب کهن) اکسث رتبا ایکلان ره مازان 120
مالث بم رب کالو بم ربات ه یفز متوالث رامای شدند ف پا از آن
عصای هیا اا پاپبیکا ره صویت یفزانه  75مالث بم رب کالو بم
رو ط لوله معد ره عنوان مکمل غذایث ره مدت  30یفز رامای
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اخاب بایش ره مصبف یایفها ف مکمل هات ااهث ف روجه ره

مانند خایمبی ( ،)Silybum marianumل قاصد

( Taraxacum
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شدند -4.بف ییمان یف( )FL2ربات ربی ث ادب ییمانث عصای هیا

رباک راال ( )HDL-Cholesterolرب ا اس یفش روی تان ( )1970را

اا پاپبیکا ،اکسث رتبا ایکلان ره مازان  120مالث بم رب کالو بم

ا تیای از کاتهات شبکا زیسا شامث (رهبان ،ایبان) رصویت ی تث

ربات ه یفز متوالث رامای شد ف پا از آن عصای هیا اا پاپبیکا

مویی نجش قبای بفا

6،12

.

ره صویت یفزانه 100مالث بم رب کالو بم رو ط لوله معد ره عنوان
مکمل غذایث ره مدت  30یفز یییافا کبیند -5.بف ییمان
ه()FL3ربات ادب حیاظتث عصای مویی ربی ث رب کبد حاوانات ،ارتدا

آنالیز آماری
جها آنالاز آمایت یای ها از نبم افزای

آمایت ( GraphPad Prism

را عصای هیا اا پاپبیکا ره مازان 75مالث بم رب کالو بم یفزانه

 )Version 5, San Diageo, USAف رسا آمایت آنالاز فاییانا

را لوله معد ره مدت  15یفز ره عنوان مکمل غذایث مویی ا تیای

یکطبفه ف رسا پیتابان روکث یی طوح معنث یایت P<0.1ا تیای

قبای بفا ف پا رامای اکسث رتبا ایکلان ربات  3یفز متوالث ره

شد ف قبل از آن ربات رعاان رباربت ف هموژنو اتث فاییانا ها از

مازان  120مالث بم رب کالو بم انجام شد -6.بف ییمان

آزمون لوفن ا تیای شد.

چهای()FL4ربات ادب حیاظتث عصای مویی ربی ث رب کبد حاوانات
ارتدا را عصای هیا اا پاپبیکا ره مازان 100مالث بم رب کالو بم
یفزانه را لوله معد ره مدت  15یفز ره عنوان مکمل غذایث مویی
ا تیای قبای بفتند ف پا رامای اکسث رتبا ایکلان ربات  3یفز
متوالث ره مازان  120مالث بم رب کالو بم انجام شد .بف ها پاش
ییمانث بف هات (  5ف  )6یی یفز نوزیه آزمایش کیتای ف رقاه
بفهها پا از  33یفز از شبفع آزمایش را یعایا قوانان ف حقوق
حاوانات پا از راهوشث خیاف را یت ارال ارب کیته شدند ف
خونگابت از قلب جها رهاه بم انجام شد .13

آنالیز بیوشیمیایی سرم
فعالاا آنزیمهات آالنان آمانو ربانسیباز ( )ALTف آ پایرات
آمانو ربانسیباز ( )ASTرا یفش ربفئب ( )1996را ا تیای از کاا

نتایج
پاش ییمانث را عصای هیا اا را یفز  100مالث بم رب
کالو بم( )FL4راعث کاهش معنث یای فعالاا آنزی  ASTنسبا ره
بف کنتبل شد) .(p<0.05پاش ییمانث را عصای هیا اا را یفز
 75مالث بم( )FL3راعث کاهش معنث یای فعالاا آنزیمث
ALTنسبا ره بف کنتبل شد) .(p<0.01همچنان پاش ییمانث را
عصای هیا اا را یفز  100مالث بم ( )FL4راعث کاهش معنث
یای فعالاا آنزیمث  ALTنسبا ره بف

هات کنتبلFL1, FL2, ،FL ،

 FL3شد ( .)p <0.001غلطا کلستبفل رام بم یی بف کبد
چبب( )FLیایات افزایش معنث یایت نسبا ره بف هات کنتبل ف
FL1را  FL4شد ( .)p <0.001غلظا ربت لاسابید بم یی بف
هات کبد چبب ( )FLف  FL1یایات افزایش معنث یایت نسبا ره

هات شبکا زیسا شامث (رهبان ،ایبان)رصویت ی تث رعاان شد.5

بف  FL4رویند ( .)P <0.001غلظا لاپوپبفراان HDLبم ناز یی

کلستبفل رام بم ( )T.Cرا روجه ره ربی ث هنبت ف همکایان ()1974

بف  FL4یایات افزایش معنث یای نسبا ره بف هات کنتبل FL ،ف

پبنسث ( )1982را ا تیای از کاا هات شبکا زیسا شامث (رهبان،

روی). (p<0.01

ایبان) رصویت ی تث انجام شد  .14 ،11لاپوپبفرئان هات کلستبفل را
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ف مقدای ربت لاسابید بم ( )T.Gناز رب ا اس یفش فو ارث ف

 FL1ف یی بف  FL3نسبا ره بف هات کبد چبب( )FLف

Fl1
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شککک  :1رغاابات رربمث فعالاا آنزی کبدت ASTیی بف هات کنتبل ف ییمان متعاقب رجویز اکسررث رتبا ررایکلان صرریاقث یی موش هات
صحبایث*p<0.05 versus Control group.
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شک  :2رغاابات بمث فعالاا آنزی کبدت ALTیی بف هات کنتبل ف ییمان متعاقب رجویز اکسث رتبا ایکلان صیاقث یی موش هات
صحبایث** P<0.001 versus Control, FL, Fl1, Fl2 and FL3 groups.ف*p<0.01 versus control groups
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*** p<0.001versus Control, FL1, FL2, FL3 and FL4 groups.
**p<0.01 versus FL2, FL3 and FL4 groups.
*p<0.01 versus Fl3 and Fl4 groups.
#p<0.01 versus FL4 group.

. رغاابات بمث غلظا ربت لاسبید یی بف هات کنتبل ف ییمان متعاقب رجویز اکسث رتبا ایکلان صیاقث یی موش هات صحبایث:4 شک
** p<0.001 versus FL4 group.
*p<0.001 versus FL4 group.
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شک  :5رغاابات بمث غلظا HDLیی بف هات کنتبل ف ییمان متعاقب رجویز اکسث رتبا ایکلان صیاقث یی موش هات صحبایث
*P<0.01 versus Control, FL and FL1 groups
**P<0.01 versus Fl and FL1 groups

بحث و نتیجه گیری
را روجه ره نتایج این مطالعه ،رنظب مثی د یایفت اکسث
رتبا ایکلان یی کورا مدت رایتب بب رغاابات متارولاس لاپاد یی
رافا کبد مثشوی ف زمانه یا ربات کبد چبب فباه مثکند ف یایفت
عصای هیا اا (پاپبیکا) مثرواند رغاابات متارولاس لاپاد یی رافا
کبد ناشث از رجویز اکسث رتبا ایکلان(رعنوان ایجای کنند مسموماا
کبدت) یا پایگابت کند .یایفت اکسث رتبا ایکلان از ییبراز رعنوان
یک آنتث راوراک ف اع الطاف یی انسان ف حاوانات ربات ییمان
عیونا هات راکتبیایث ،قایچث ف رک یاخته ات ا تیای شد ا ا ف
امبفز را رزییق ه یفز پث یی پث آن رصویت یاخل صیاقث از آن
رعنوان ایجای کنند مسموماا کبدت یی مدل هات حاوانث ا تیای
مثکنند  .1رنارباین یایفت پاپبیکا روانسا مسموماا کبدت ناشث از
رزییق یاخل صیاقث اکسث رتبا ایکلان یا رخصوص یی بف هات
پاش ییمانث جلو ابت کند ،ا بچه الزم ا ا مطالعات رایتبت یی
این خصوص انجام شوی.
نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،زمستان 1400؛ دوره  ،11شماره 1؛ 63تا 72

ادبات ییمانث ف حیاظتث رساایت ره آنها نسبا یای شد ا ا ف از
جمله آنتث اکسادان هات شناخته شد مثراشند .این ربکابات یی
ییمان ف حیاظا لول هات کبدت یی ربارب آ اب هات اکساداراو ناز
مویی روجه ماباشند

،7

 .9یی این ماان اا کا نث را

نام

علمث ،Cichorium intybusیایات خاصاا آنتث اکسادانث شناخته
شد ا ا که ره نظب مث ی د این ادب ره یلال حضوی ربکابات پلث
فنلث متعدی یی این اا راشد  .23 ،7این اا ره یلال رأدابات ییمانث
یی یفع راماییهات کبدت ناز مویی روجه قبای بفته ا ا  .22یی یک
مطالعه ادب عصای یییه کا نث یی موش هات مبتال ره رامایت کبدت،
پا از هیا یفز مصبف این عصای ( ره مازان  833مالث بم رب
کالو بم یی یفز) طوح فعالاا آنزی هات کبدت  ALTف

AST

کاهش پادا کبی  .23یی مطالعه ییگبت ناز رأدابات محافظتث کا نث
رب لولهات کبدت ف طوح بمث آنزی هات کبدت یی موش هات
مبتال ره آ اب کبدت ربی ث شد ف یی ادب مصبف عصای کا نث،
طوح یی بیش آنزی هات  ALTف ASTکاهش یافا  .16همچنان
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یفز مث آن مثرواند راعث مسموماا کبد-کلاه بیی .رطویت که

ربکابات فنلث ی ته ات از ربکابات شاماایث ااهث هستند که
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یی مطالعه ات ییگبمیخص شد هیا هیته مصبف عصای کا نث

ا ا .یی حقاقا الامایین ردفن روجه ره عوامل ایجای کنند

ماتواند کاهش آنزی هات  ALTف  ASTیا یی موش هات صحبایث

ابفز ،لول هات کبد یا یی ربارب هب ونه آ اب نارویکنند حای یا

نب مبتال ره رامایت کبد ره ینبال یاشته راشد  .4یی مطالعه حاضب ناز

مزمن محافظا مث کند

مصبف پاپبیکا راعث کاهش معنث یای فعالاا آنزی هات کبدت

رامای مبتال ره اختالالت کبدت را منیا ونا ون ف هپاراا مزمن رحا

رخصوص یی بف پاش ییمان FL4نسبا ره بف  FLشد.

ییمان را الامایین ،یی مقایسه را  50مبیض میاره که یایفنما یییافا

یی ربی ث ییگبت رذی اا یایفیث خایمبی

(

 23 ،25ف 22

 .یی یک مطالعه

16

که یی آن 97

Silybum

کبی رویند ،نتایج مببا معنث یایت نیان یای .اختالالت وایشث

 )marianumف یایفت اخته شد از آن ره عنوان یک یایفت محافظ

رامای رعد از یف هیته ره حالا عایت ف رهبویت فعالاا کبدت رعد از
19

کبدت ا تاندایی (راش از  50مطالعه رالانث انجام شد ا ا) شناخته

یف ما کنتبل شد .یی یک مطالعه رالانث میاره

شد  .10یی یایفت عصای هیا اا پاپبیکا خای مبی فجوی یایی

 70مالاگبم ه رای یی یفز ادب مببا معنث یایت یی پایگابت از

فرجویز آن ره رامایان مبتال ره هپاراا مزمن ف مبحله رعد از هپاراا

هپاراا فیبف ث حای یی مقایسه را یایفنما از خوی نیان یای .رمام

حای موجب رهبویت اشتها ،احساس ره زند ث ف همچنان عالئ

یافته هات آزماییگاهث حاکث از رهبویت رامایت یی بف ییمان شد

آزماییگاهث رامایت مایوی .این یایف همچنان یی ابفز کبدت ف

را الامایین نسبا ره بف یایفنما روی .یی این مطالعه ناز پاش

کبد چبب قارل ا تیای مث راشد .رجویز فییدت ره موقع عصای رذی

ییمانث را عصای هیا اا روانسا مانع از افزایش کلستبفل رام ف

این اا یی مسموماا را قایچ کیند آماناتا از آ اب کبدت ف یی

ربت لاسابید بم یی بف هات  FL3, FL4نسبا ره بف کنتبل

نتاجه مبگ حتمث پایگابت مث نماید  .21زایش شد ا ا که

ف کبد چبب بیی ف رنظب مثی د یایفت پاپبیکا یی بف هایث که

الابان ف ییگب فالفنویادهات موجوی یی رذی اا ماییتاغال یایات

پاش ییمانث شد اند راداب رهتبت یاشته ف مانع از رغاابات متارولاس

خواص آنتث اکسادان ،آنتث پباکسادا اون لاپاد ،آنتث فاببفراک روی

لاپاد شد ا ا.

ف موجب ادبات محافظ کبدت یی رامایان مبتال ره هپاراا مزمن
مایوند .21

الامایین را یفز

از ااهان یایفیث ییگب مؤدب یی ییمان کبد چبب ف موجوی یی
یایفت پاپبیکا مث روان ره ل قاصد ( )Taraxacum officinalisکه

نتایج رحقاقات متعدی حاکث از آن ا ا که اا یایفیث خایمبی
ره ه طبیق ادب محافظا کبدت اعمال مث کند -1 :را رأداب رب غیا

یک اا معبفف را یفیش جهانث مث راشد ،اشای کبی .یی طب نتث
اا

ل قاصد یی بف

ااهان را خواص صیبارب ،مدی ،مسهل ف

لول هات کبد از فیفی موای مث ره لول پایگابت مث کند؛ -2

اشتها آفی قبای یایی .رعدایت از ربکابات موجوی یی این اا شامل

را رأداب رب لول هات کبد موجب رسبیع یی نتز پبفرئان مث شوی؛

اناماک ف کافئاک ،اینولان ،پکتان،

 –3را افزایش غلظا لوراراون (مسئول

فیتامان Aف  Cا ادهات

خایج لولث ف همچنان ره یلال یاشتن خواص آنتث اکسادانث (را

کلسا مث راشد  .4مصبف ل قاصد یی اختالالت کبدت یییه

پایگابت از رولاد اکسادا اون )LDLاز لول هات کبد محافظا مث

راییخث یایی .ربگ هات آن مدی ف یییه هات آن یایات خواص صیبا

نماید  .25یی مطالعات رالانث ادب میاد الامایین یی رامایت هات کبدت

رب ف رنظا فعالاا کبدت ا ا .این اا ه اکنون یی اختالالت کبدت

از جمله :ابفز ،هپاراا فیبف ث ف مث مزمن ،کبد چبب (ره یلال

ف صیبافت ،وءهاضمه ،رث اشتهایث ،یماراس ف ره عنوان اییایآفی

موای شاماایث ف الکل) ف التهاب مجبات صیبا زایش شد ا ا .ایعا

مصبف مث شوی .یمکبی  3الث  4بم پویی ربگ یا یییه خیک اا

مث شوی این ادبات ره یلال خواص آنتث اکسادان ،آنتث لاپاد

مصبف مث بیی .مقدای  5مالث لاتب شاب ربگ ف یییه راز آن که

پباکساداز ،آنتث فاببفراک ،ضدالتهاب ،رنظا ایمنث ردن ،ادب راز ازت

3

رساای رلخ مث راشد خواص رهتب از یم کبی آن یایی .

لولث کبد ،کاهش متارولاس کلسا ف ره یام انداختن آهن رو ط

از ییگب ربکابات موجوی یی عصای هیا اا ل افزران ایبانث

الامایین مث راشد 13، 15 ،25 ،21 .ف  7ادب میاد الامایین یی رامایت

ا ا .ل افزران ایبانث ( ) Echium amoenumااهث ا ا که ره

هات راال رو ط یافته هات آزماییگاهث ف رالانث مویی رأیاد قبای بفته

صویت خوییف یی ا تان هات شمالث ایبان مانند االن ف مازندیان
Alborz Univ Med J (AUMJ) 2021 January; 11(1):63-72
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زیایث لولث) ییفن ف

کایفرنویاد ،ا تبفل ها ،فالفنویادها ف موای معدنث مانند پتا ا ف
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 موای، فاتوا تبفل ها، اینولان، فالفنویادها،الکتون هات زکویاتبپن

 این اا از. کالییشا ف کندفان یافا مث شوی،ف ایریاعات چالوس

 رحقاقات نیان یای ا ا که. فیتامان ف آنزی ها مث راشد،معدنث

مه ربین اا یایفیث یی طب نتث ایبان ره شمای مث آید ف ل

عصای ربگ اا یایات ادب آنتث اکسادانث ف محبك لول هات کبدت

 ضد اضطبارث ف ضد،هات آن یایات ادبات ضد التهارث ف ضد یییت

، یی مطالعات رالانث از اا کنگبفبنگث خواص محبك صیبا.16 ا ا

 همچنان ربطبف کنند رپش قلب روی ف ییمان.افسبی ث مث راشد

 کاهش یهند کلستبفل خون ف، مدی، ضد ا تیباغ،رهبوی هض غذا

رامایت کلاوت ف کاهش چبرث خون مؤدب روی ف ره راز ث ادبات

 مصبف این اا رث ضبی روی ف.محافظ کبدت ا تیای شد ا ا

Viola

 بم پویی ربگ خیک ف یا همان انداز شابة ربگ راز یی2 یمکبی

) ناز اا یایفیث ییگبت ا ا که رأداب ضد چبرث خون یاییodorata

 ره عالف.هپاراا ف ییگب رامایت هات کبدت قارل مصبف مث راشد

 شمال، این اا رومث آ اا.ف یی ییمان میکالت کبدت نقش یایی

مصبف آن همبا را الامایین ف ل قاصد موجب ادب محافظا کبدت

، اپونان، این اا حافت ربکابات آلکالوئاد.24 آفبیقا ف ایفپا ا ا

.17 رهتب مث شوی

 از خواص ییگب آن ناز ماتوان.23  ا اC متال الاساالت ف فیتامان

(  رنییه.20 ماکبفرث ف ضد بطانث آن ره ادبات ی اد ا ا

.23 ره خاصاا آنتث اکسادانث آن اشای کبی

یی مجموع رنطب مثی د یایفت هیا اا را نام رجایت پاپبیکا
رتواند رغاابات آنزیمث ف متارولاس لاپاد یی یفش پاش ییمانث یی

از ااهان یایفیث ییگبت که رأداب مببتث یی کاهش اختالالت

مدل حاوانث ایجای شد رو اله رزییق اکسث رتبا ایکلان یا پایگابت

Cynara

 ا بچه الزم ا ا مطالعات رایتبت همبا را آنالاز فاکتویهات،کند

 کنگب فبنگث مصبف غذایث یایی ف یی طب نتث. ) ا اscolymus

.راوشاماایث متعدی یی رافا کبد ف خون انجام ابی

(  کنگبفبنگث،کبدت یایی ف یی پاپبیکا فجوی یایی

ارقه طوالنث یی ییمان اختالالت کبدت ف صیبا

مصبف این اا

، فلوناک ف کافئاک, ربکابات این اا شامل ا ادهات انایین.یایی
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Abstract
Background: The aim of the present study was to investigate the effect of Paprika on the
metabolism of lipid changes and hepatic enzyme activities following oxytetracycline
administration in rats.
Materials and Methods: A total of 36 adult male rats were divided into 6 equal groups and
treated as follows. The control group (normal saline), fatty liver FL (oxytetracycline (Erfan
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drug Company) with dosage120 mg/kg per day for 3 days), fatty liver group-1 treatment
FL1(oxytetracyclinefor three days, then the extract of Paprika daily 75 mg/kg by stomach
tube for thirty days), liver-fatty-therapeutic group FL2 (oxytetracycline for three days, then
Paprika per day 100 mg/kg by stomach tube for thirty days), pretreatment group 3 FL3
(Paprika 75 mg/kg daily with gastric tube for 15 days then oxytetracycline for three days)
and pretreatment group 4 FL4 (Paprika 100 mg/kg daily with gastric tube for 15 days
followed by oxytetracycline for 3 days.
Results: Pre-treatment with Paprika at dose 100 mg/kg resulted in a significant decrease
in AST level compared to the control group (P <0/05). Pre-treatment of Paprika with a dose
of 75 mg resulted in a significant decrease in ALT level compared to the control group (p
<0.01). Also, pretreatment with Paprika at dose of 100 mg resulted in a significant decrease
in ALT level compared to control group and all of the other groups (P <0.001). Serum total
cholesterol concentration in the fatty liver group had a significant increase compared to
control, fatty liver, FL 3 and 4 groups (P <0.001). The concentration of triglyceride in the
fatty liver group was significantly higher than that of the pretreatment group 4 (P <0.001).
The concentration of HDL in the pretreatment group 4 showed a significant increase
compared to the control, fatty liver and FL1 groups (p <0.01) and in the pretreatment group
3 compared to the fatty liver and FL1 groups (p <0.01).
Conclusion: It seems that Paprika extract have a positive effect on the prevention of liver
poisoning, lipid metabolism changes and protective effects against hepatic enzyme
activities in rats.
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