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چكيده

واژههاي کليدي-L :آسپاراژيناز ،عصاره دانه انيسون ،سميت کبدي ،راديوداروي  -99mTcفيتيت ،کبد ،موشهاي صحرايي

سفيد و پالکتها ميگردند [ .]1درمان لوکمي حاد لنفوئيدي
شامل شيميدرماني ،درمان با استروئيدها ،راديوتراپي ،درمان
ترکيبي فشرده (از جمله پيوند مغز استخوان يا پيوند سلولهاي
بنيادي) ،و عوامل رشد ميباشد [ .]2کموتراپي خط اول درمان
 ALLبوده و از جمله داروهاي به کار گرفته در کاهش روند
بيماري ميتوان به داروي آسپاراژيناز اشاره نمود که آسيب حاد
کبدي از مشکالت مهم در حين شيميدرماني ميباشد [.]3،4
-Lآسپاراژيناز هيدروليز -Lآسپارژين به -Lآسپاراتيک اسيد

مقدمه
سرطان خون يا لوکمي يک بيماري پيشرونده و بدخيم
اعضاي خونساز بدن است که از جمله سرطانهاي شايع در
کودکان به حساب ميآيد .اين بيماري در اثر تکثير و تکامل
ناقص گويچههاي سفيد خون و پيشسازهاي آن در خون و مغز
استخوان ايجاد ميشود .در افراد مبتال به  ALLلنفوبالستها
در مغز استخوان به طور مداوم توليد و تکثير شده و باعث مرگ
و مهار توليد سلولهاي طبيعي مانند گلبولهاي قرمز ،گلبولهاي
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هدف :در اين مطالعه به بررسي اثر محافظتي عصاره اتانولي و آبي دانه گياه انيسون در آسيب کبدي ناشي از داروي
شيميدرماني -Lآسپاراژيناز در موش صحرايي با استفاده از راديوداروي کبدي نشاندار با  99mTcپرداخته شده است.
مواد و روشها 60 :موش صحرايي ماده به  9گروه تداخل شامل گروه  -Lآسپاراژيناز ،دو گروه عصاره آبي  100و  ،200mg/kgدو
گروه عصاره اتانولي  100و  ،200mg/kgگروه عصاره آبي  -L +100mg/kgآسپاراژيناز ،گروه عصاره آبي  -L +200mg/kgآسپاراژيناز،
گروه عصاره اتانولي  -L +100mg/kgآسپاراژيناز و گروه عصاره اتانولي  -L +200mg/kgآسپاراژيناز و يک گروه شاهد تقسيم شدند.
رتها  -Lآسپاراژيناز را به ميزان  1000IU/Kgدر حالل نرمال سالين به صورت داخل صفاقي و يک روز درميان طي دوره  7روزه و
عصاره آبي و اتانولي دانه گياه انيسون به مدت 7روز متوالي به صورت گاواژ دريافت کردند 24 .ساعت پس از دريافت آخرين دوز
عصاره و دارو ،رتها  20دقيقه پس از تزريق راديوداروي  99mTc-Phytateبا دوز کشنده کتامين/زايالزين کشته و ارگانهاي حياتي
از پيکره آنها جدا و اکتيويته آنها با دستگاه گاماکانتر اندازهگيري شد .تصويربرداري با گاماکمرا و ارزيابيهاي پاتولوژيکي و
خوني جهت بررسيهاي بيشتر انجام شد.
يافتهها :آسيب کبدي ناشي از داروي -Lآسپاراژيناز در رتهاي تيمار شده با عصاره دانه انيسون به ويژه عصاره اتانولي به طور
قابل توجهي کاهش يافت .الزم به ذکر است که عصاره دانه انيسون به ويژه عصاره آبي به تنهايي منجر به آسيب کبدي گرديد
( )P˂0/05که احتمال ميرود عمدتاً ناشي از آلودگي گياه به ترکيبات سمي پيروليزيدين آلکالوئيد باشد.
نتيجهگيري :عصاره اتانولي دانه انيسون به دليل وجود ترکيباتي همچون آنتول و ترکيبات فنوليک ميتواند باعث کاهش سميت
کبدي ناشي از داروي شيميدرماني -Lآسپاراژيناز در موشهاي صحرايي شود.

و آمونياک را کاتاليز کرده و در پي کاهش اين اسيدآمينه
ضروري مهار پروليفريشن سلولهاي بدخيم لنفاوي را که
برخالف سلولهاي نرمال قادر به سنتز مجدد -Lآسپارژين
نيستند سبب ميشود .در نتيجه اين عملکرد امکان مشاده هيپر
آمونمي نيز در بيماران وجود خواهد داشت .مکانيسم دقيق
آسيب کبدي آن مشخص نبوده اما به کاهش آسپارژين و سنتز
پروتئينهاي غير طبيعي و استئاتوز شديد کبدي نسبت داده
ميشود که سبب تغييرات زياد بيوشيميايي و هيستولوژيکي در
کبد ميگردند .در مطالعات ديگر نشان داده شده است که
استئاتوز کبدي در اتوپسي  42-87%از بيماران مشاهده شده
است [ .]4،5از سوي ديگر تصور ميشود مکانيسم آسيب کبدي
ناشي از داروهاي شيميدرماني به توليد گونههاي اکسيژن فعال
( )ROSنسبت داده ميشود که منجر به القاء آپوپتوز سلول
تومور ميگردند [ .]6يافتهها بيانگر آن است که  ROSمنجر به
آسيب بافتي از طريق اتصال کوواالنسي و اکسيداسيون چربي
شده و همچنين منجر به تقويت فيبروز و افزايش سنتز کالژن
ميگردد [ .]7استفاده از مهارکنندههاي راديکال آزاد ميتواند
منجر به کاهش آسيب بافتي در ارگانها شود .بحثهاي زيادي
در استفاده از مکملهاي آنتياکسيدان در بيماران تحت
شيميدرماني مبني بر تداخل اثر آنتياکسيدانها با مکانيسم عمل
دارو و کاهش اثربخشي شيميدرماني وجود دارد .از سوي ديگر
استداللهايي مبتني بر اهميت استفاده از مکملهاي آنتياکسيدان
در بيماران تحت شيميدرماني وجود دارد که افزايش اثرات
درمان و کاهش عوارض جانبي داروهاي شيميدرماني را دليل
اصلي دانسته که ميتواند منجر به افزايش تحمل بيماران نسبت
به يک دوره کامل درمان و نياز کمتر به کاهش دوز دارو ميشود
[ .]8،9مطالعات زيادي بيانگر اين واقعيت است که ترکيبات
طبيعي با فعاليت بيوزيستي توانايي حفاظت از کبد در مقابل
آسيبهاي ناشي از ترکيبات شيميايي همانند الکل و داروهاي
شيميدرماني را دارا ميباشند [ .]10انيسون با نام علمي
 Pimpinella anisum L.گياهي با گلهاي سفيد و دانههاي سبز
و زرد کوچک ،معطر و شيرين از خانواده چتريان ميباشد .اين
گياه داراي خاصيت آنتيباکتريايي قوي است و در کشورهاي
ترکيه ،ايران ،هند و مصر و بسياري از نقاط گرم جهان ميرويد.
مطالعات فيتوشيميايي نشان داده است که گياه انيسون حاوي
درصد بااليي آنتول ) (Anetholeو همچنين ترکيبات ديگري
همچون استراگول ) ،(Estragoleاوژنول ) ،(Eugenolليمونن
) (Limoneneو غيره بوده و داراي اثرات درماني در سيستم
گوارشي ،بيماريهاي تنفسي و نورولوژيک ،ضدباکتري و
شلکنندگي عضالني ميباشد .همچنين خاصيت آنتياکسيداني
انيسون نيز در مطالعات مختلف مورد تاييد قرار گرفته است.

بررسي مقاالت نشان ميدهد که در دانه گياه انيسون به غير از
ترکيبات فرار که عمده آن را ترکيب آنتول تشکيل ميدهد،
حاوي ترکيبات فنوليک از جمله مشتقات کلروژنيک اسيد بوده
که ميتواند در بروز اثرات محافظتي اين گياه نقش داشته باشد.
عصاره آبي بهدست آمده از دانههاي اين گياه حاوي مقادير
بااليي ترکيبات پليفنولي است که خواص آنتياکسيدانتي اين
گياه را سبب ميشود .از سوي ديگر مطالعات نشان داده است
که ترانس آنتول که جزء عمده در اسانس انيس ميباشد فعاليت
آنتياکسيداني قابل مقايسهاي نسبت به ترکيبات استاندارد مشابه
مانند آسکوربيک اسيد و  BHTاز خود نشان ميدهد [.]16-11
همچنين گزارش شده است که عصاره روغني اين گياه ميتواند
استئاتوز کبدي را به دليل کاهش قابل توجه ماکرو و ميکرو
وزيکوالر استئاتوزيز بهبود ببخشد [ .]17با توجه به خواص
آنتياکسيدانتي مناسب گياه انيسون و همچنين کاربرد مردمي اين
گياه ،بر آن شديم ميزان اثربخشي عصاره الکلي و آبي دانه گياه
انيسون در جلوگيري و کاهش آسيب کبدي ناشي از داروي
شيميدرماني -Lآسپاراژيناز را در رتهاي تيمار شده از طريق
99m
اندازهگيري کمي ميزان تجمع راديوداروي کبدي Tc-
 Phytateو آناليزهاي هيستوپاتولوژي و خوني تعيين کنيم .راديو
داروي  99mTc-Phytateبه عنوان يک عامل تصويربرداري به
طور گسترده براي تشخيص و ارزيابي بيماريهاي کبدي از قبيل
استئاتوز در پزشکي هستهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .از
آنجا که اين راديو دارو به واسطه خاصيت فاگوسيتوزکنندگي
سلولهاي کوپفر در کبد تجمع مييابد تخريب عملکرد
سلولهاي کوپفر در کبد سبب ميشود که اين سلولها نتوانند
راديو دارو را جذب کنند .بنابراين چگونگي توزيع راديودارو در
سيستم رتيکواندوتليال ميتواند شاخص مناسبي در ارزيابي
عملکرد کبدي باشد [ .]18لذا کاهش جذب راديو دارو در
گروههاي دريافتکننده داروي شيميدرماني نشان از آسيب
کبدي است و بهبود جذب کبدي در گروههايي که به طور
همزمان عصاره آبي و يا اتانولي دانه انيسون را دريافت کردهاند
نشاندهنده اثرات محافظتي کبدي عصاره و به عبارتي کاهش
عوارض کبدي داروي شيميدرماني است .الزم به ذکر است که
به دليل حالليت ترکيب آنتول در حالل اتانول و همچنين وجود
دستهاي از ترکيبات فنوليک در دانه گياه که به راحتي وارد فاز
مايي ميشوند و با توجه به اينکه در کاربرد مردمي نيز به نوعي
از آب استفاده ميشود ،لذا حاللهاي اتانول و آب جهت
عصارهگيري انتخاب شدند.
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سميه شاهاني و همکاران
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کومش

99m

بررسي توزيع بيولوژيکي راديوداروي
در رت :رتها به طور تصادفي به ده گروه  6تايي طبقهبندي
شدند :گروه اول :گروه شاهد (نرمال سالين) .گروه دوم-L :
آسپاراژيناز ( 1000IU/kgدر حالل نرمال سالين) .گروه سوم:
عصاره آبي ( .)100mg/Kgگروه چهارم :عصاره الکلي
( .)100mg/Kgگروه پنجم :عصاره آبي ( .)200mg/Kgگروه
ششم :عصاره الکلي ( .)200mg/Kgگروه هفتم :عصاره آبي
(- L+)100mg/Kgآسپاراژيناز ( .)1000IU/kgگروه هشتم:
عصاره الکلي (- L+)100mg/Kgآسپاراژيناز (.)1000IU/kg
گروه نهم :عصاره آبي (- L+)200mg/Kgآسپاراژيناز
( .)1000IU/kgگروه دهم :عصاره الکلي (- L+)200mg/Kg
آسپاراژيناز ( .)1000IU/kgالزم به ذکر است که عصاره آبي و
الکي از طريق گاواژ در هفت روز متوالي و داروي -L
آسپاراژيناز در روزهاي دوم و چهارم و ششم در گروههاي ،2
 9 ،8 ،7و  10به صورت داخل صفاقي تزريق شد [.]17،21،22
99m
پس از گذشت  24ساعت از آخرين گاواژ ،راديوداروي Tc-
 Phytateطبق دستوالعمل موجود در کيت تجاري تهيه گرديد.
به هر ويال حاوي پودر ليوفيليزه ميزان  10mCiسديم
پرتکنتات 99m-در  4mlنرمال سالين اضافه و بعد از تکان
دادن به مدت  10دقيقه در دماي اتاق نگهداري تا فرايند
نشاندارسازي تکميل و کمپلکس  99mTc-Phytateتشکيل شود
سپس  10MBqاز راديودارو در حجم  0/1mlاز طريق وريد
دم به تمامي رتها تزريق و پس از گذشت  20دقيقه رتها با
تزريق داخل صفاقي از دوز کشنده مخلوط کتامين و زايالزين
بيهوش و کشتن موشها با کشيدن مستقيم خون از قلب پس
از بيهوشي کامل انجام شد .سپس اعضا و جوارحي از قبيل
قلب ،ريه ،تيروئيد و غدد بزاقي ،طحال ،معده ،ماهيچه ،استخوان،
کليهها و کبد از جسد رتها خارج و پس از انتقال به لولههاي
شمارشگر گاما ميزان اکتيويته آنها توسط دستگاه شمارشگر
گاما اندازهگيري و ميزان دوز تجمعي هر ارگان به صورت ID
 (%)/grبيان شد .نتايج عددي بهصورت ميانگين دادهها ±
انحراف استاندارد گزارش و براي بررسي تفاوت آماري بين
گروه شاهد و ساير گروهها از آزمون  ANOVAاستفاده و
 P<0/05از لحاظ آماري معنيدار در نظر گرفته شد.
تصويربرداري هستهاي :جهت تاييد نتايج توزيع بيولوژيکي
يک رت به طور تصادفي از گروههاي فوقالذکر انتخاب و سپس
 10MBqاز راديوداروي  99mTc-Phytateدر حجم  0/1mlراز
طريق وريد دم به رتها تزريق شد .رتها به مرکز پزشکي
هستهاي بيمارستان فاطمهالزهرا منتقل و پس از گذشت  20از
زمان تزريق راديودارو به وسيله تزريق داخل صفاقي دوز کشنده
از مخلوط کتامين و زايالزين بيهوش و تصاوير استاتيک خلفي

مواد و روشها
مواد :دانه گياه انيسون از بازار گياهان دارويي از اطراف
شهر تبريز خريداري و سپس نمونه هر باريومي تهيه شده از آن
پس از تاييد توسط متخصص سيستماتيک گياهي در هر باريوم
دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،به شماره
 A-E1-218-2121نگهداري شد .داروي -Lآسپاراژيناز توليدي
از شرکت  Biochemهند و کيت فيتيت با نام تجاري
( Technephyteکلسيم فيتيت کلوئيد) از مرکز پزشکي فاطمه
99m
الزهرا (ساري ،ايران) تهيه و راديو داروي Tc-phytate
 colloidمطابق با دستوالعمل سازندگان تهيه گرديد .رتهاي
ماده از حيوانخانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران با محدوده
وزني  250-300گرم تهيه و در محيط مناسب در حيوانخانه
دانشکده (دماي  25سانتيگراد و سيکل روشنايي و تاريکي 12
ساعت و با دسترسي به آب و غذا کافي) قرار داده شدند .مسائل
اخالقي حيوانات با کد  IR.MAZUMS.REC.95.2252مورد
تاييد کميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي مازندران (ساري،
ايران) قرار گرفت.
عصارهگيري از گياه انيسون :دانه خشک گياه انيسون با
استفاده از آسياب برقي خرد شد و از يک کيلوگرم دانه خرد
شده ،به روش خيساندن با حاللهاي اتانول  %96و آب مقطر
بهطور جداگانه عصارهگيري گرديد .عمل عصارهگيري  3بار و
با فواصل زماني  48ساعت انجام شد و به منظور تغليظ عصاره،
از دستگاه روتاري اواپراتور (تقطير در خالء) استفاده گرديد.
عصاره نهايي به دست آمده توسط دستگاه فريز دراير ،کامالً
خشک شد و بازده عصارهگيري محاسبه گرديد.
تعيين ميزان فنول و فالونوئيد تام عصاره اتانولي و آبي
دانه گياه انيسون :ميزان فنول تام موجود در عصارهها با استفاده
از روش فولين سيکالتو با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV
در طول موج  765نانومتر محاسبه گرديد .براي رسم منحني
استاندارد از گاليک اسيد در غلظتهاي مختلف (،25 ،12/5
 50و 100ميکروگرم بر ميليليتر) استفاده شد و ميزان فنول تام
موجود در عصارهها به صورت "معادل ميليگرم گاليک اسيد
در يک گرم عصاره خشک" گزارش گرديد [ .]19براي محاسبه
ميزان تام فالونوئيد موجود در عصارهها از روش رنگسنجي
آلومينيم کلرايد استفاده گرديد و جذب محلولهاي استاندارد و
عصارهها در طول موج  415نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر خوانده شد .از غلظتهاي مختلف کوئرستين
( 25 ،12/5 ،6/25و  50ميکروگرم بر ميليليتر) جهت رسم
منحني استاندارد استفاده شد و ميزان فالونوئيد تام موجود در
عصارهها به صورت "معادل ميليگرم کوئرستين در يک گرم
عصاره خشک" گزارش گرديد [.]20
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با دوربين گاما دوسر مجهز به يک کوليماتور با وضوح باال با
انرژي کم گرفته شد .الزم به ذکر است هيچ ارگاني از موشها
براي تصويربرداري جدا يا خارج نشد.
ارزيابي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژي :حيوانات با استفاده
از مخلوط کتامين و زايالزين بيهوش شدند .سپس نمونههاي
خون و بافت کبد براي ارزيابي تستهاي بيوشيمي سرمي و
هيستوپاتولوژي جداسازي شدند .نمونههاي کبد به بخش
پاتولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مازندران و
نمونه خوني به آزمايشگاه بيمارستان فاطمه زهرا جهت بررسي
آنزيمهاي  AST ،ALTو  LDHمنتقل شدند .براي بررسي
هيستوپاتولوژيک و تعيين اثر -Lآسپاراژيناز و انيسون بر روي
بافت کبد ،نمونهها در فرمالين  %10براي مدت  24ساعت تثبيت
و پس از پردازش بافتي و غوطهور شدن در پارافين با استفاده
از پروتکل استاندارد ،مقاطع با ضخامت  μm 5با هماتوکسيلين
و ائوزين رنگآميزي شدند .سپس نمونهها براي ارزيابي
آسيبهاي کبدي با ميکروسکوپ نوري و با استفاده از لنز 40
× توسط يک متخصص هيستولوژيست که نسبت به گروههاي
درمان بياطالع بود ،مورد ارزيابي قرار گرفتند .براي تجزيه و
تحليل کمي ،فتوميکرگرافهاي بافتي با استفاده از سيستم
امتيازدهي بررسي شدند .با توجه به ميزان اتساع سينوزوئيدهاي
کبدي ،ارتشاح سلولهاي التهابي ،احتقان ،دژنراسيون و واکوئوله
شدن سيتوپالسمي سلولهاي کبدي و تعداد سلولهاي کوپفر،
امتياز ( 0طبيعي)( + ،خفيف)( ++ ،متوسط) و يا ( +++شديد)
به نمونهها داده شد.
تجزيه و تحليل آماري :نتايج به صورت ميانگين  ±انحراف
معيار ( )SDنمايش داده شد .تجزيه و تحليل آماري با استفاده
از آزمون  ANOVAبراي تعيين تفاوت بين گروه کنترل و تيمار
انجام شد .تفاوتها از نظر آماري معنيدار در نظر گرفته شد که
مقادير  P<0/05کمتر باشد.

محاسبه شد .الزم به ذکر است ،معادله خط حاصل از منحني
استاندارد گاليک اسيد و کوئرستين به ترتيب به صورت
) y=0.0134x+0.1553 (R2=0.9978و y=0.0016x-0.0021
) (R2=0.9993به دست آمد.
نتايج توزيع بيولوژيکي راديوداروي  99mTc-Phytateدر
موشهاي صحرايي:
99m
نتايج حاصل از توزيع بيولوژيکي راديوداروي Tc-
 Phytateبه صورت درصد دوز تجمعي ارگانهاي حياتي ID
 (%)/grدر جدول  1گزارش شده است .نتايج عددي بهصورت
ميانگين دادهها  ±انحراف استاندارد گزارش و براي بررسي
تفاوت آماري بين گروه شاهد و ساير گروهها از آزمون
 ANOVAاستفاده و  P<0/05از لحاظ آماري معنيدار در نظر
گرفته شد (جدول  2و  .)3نتايج دادههاي توزيع بيولوژيکي نشان
داد که داروي شيميدرماني -Lآسپاراژيناز منجر به کاهش
چشمگير جذب کبدي راديوداروي  99mTc-Phytateدر مقايسه
با گروه کنترل شده است .جذب بافت کبد و طحال در گروه
دريافتکننده -Lآسپاراژيناز و کنترل به ترتيب  9/73±2/72و
 31/98±2/89 ،31/3±89/81و  13/1±24/8بوده که
تفاوت آنها از نظر آماري معنيدار بوده ( )P<0/05و سميت
کبدي ناشي از داروي شيميدرماني -Lآسپاراژيناز را نشان
ميدهد که منجر به تغيير توزيع راديو دارو از کبد به سمت طحال
در مقايسه با گروه کنترل شده است .از سوي ديگر ميزان جذب
راديواکتيويته در ارگان کبد در موشهاي صحرايي که روزانه
دوز  100و  200mg/Kgاز عصاره آبي انيسون را به تنهايي
دريافت کردهاند به ترتيب  12/48±1و  14/11±1/46بوده که
نظر آماري کاهش قابل توجهي در مقايسه با گروه کنترل داشته
است ( .)P<0/05اين در حالي است که ميزان جذب در طحال
در مقايسه با گروه کنترل تا حدي کاهش يافته اما از لحاظ
آماري معنادار نميباشد .در گروههاي دريافتکننده عصاره
اتانولي انيسون نيز در دوزهاي دوز  100و  ،200mg/Kgميزان
جذب راديودارو در ارگانهاي کبد و طحال به ترتيب
 24/44±1/02 ،19/1±78/66و ،21/1±17/96
 26/21±2/51بوده است .کاهش در ميزان جذب کبدي راديو
دارو و افزايش جذب در طحال در مقايسه با گروه کنترل از
لحاظ آماري معنادار بوده است ( )P<0/05و ميتواند گوياي
تغيير توزيع راديودارو از کبد به سمت طحال به دليل آسيب
کبدي ناشي از عصاره باشد .اين در حالي است کاهش در ميزان
جذب کبدي راديو دارو در گروههاي دريافتکننده عصاره آبي
در مقايسه با گروههاي دريافتکننده عصاره اتانولي چشمگيرتر
بوده که نشان از آسيب کبدي باالتر عصاره آبي است
( .)P<0/05در بررسي اثرات حفاظتي عصاره آبي و الکلي

نتایج
بازده عصارهگيري و ميزان فنول و فالونوئيد تام عصاره
اتانولي و آبي دانه گياه انيسون
از ميزان  1کيلوگرم دانه خشک گياه ،ميزان 70گرم عصاره
اتانولي و  125گرم عصاره آبي به دست آمد و بر اين اساس
مقدار بازده عصاره گياه به ترتيب  7و  %12/5محاسبه گرديد.
فنول تام موجود در عصارههاي الکلي و آبي دانه انيسون به
ترتيب به ميزان  30±0/7و  29/3±0/75ميليگرم گاليک اسيد
در يک گرم عصاره خشک و همچنين ميزان فالونوئيد تام
عصارههاي الکلي و آبي ،به ترتيب  33/6±0/36و
 15/1±48/3ميليگرم کوئرستين در يک گرم عصاره خشک
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سميه شاهاني و همکاران

جلد  ،24شماره ( 4پياپي  ،)90مرداد و شهريور 1401

کومش

در مقايسه با عصاره آبي چشمگيرتر بوده و بيانگر کاهش سميت
کبدي ناشي از داروي شيميدرماني ميباشد .الزم به ذکر است
که افزايش دوز عصاره از  100به  200mg/Kgتفاوت قابل
توجهي از لحاظ آماري در نتايج به همراه نداشته است.

انيسون ،افزايش جذب کبدي راديودارو در موشهاي صحرايي
که عالوه بر داروي -Lآسپاراژيناز عصاره آبي و اتانولي انيسون
را در دوزهاي  100و  200mg/Kgدريافت کردند در مقايسه با
گروه -Lآسپاراژيناز ديده شد که اين افزايش در عصاره اتانولي

جدول  .1درصد دوز تجمعی ارگان های حیاتی به صورت  ID (%)/grدر گروههای شاهد ،گروه -Lآسپاراژیناز (  ،)1000 IU/kgعصاره آبی ( ،)100mg/Kg
عصاره الکلی (  ،)100 mg/Kgعصاره آبی (  ،)200mg/Kgعصاره الکلی (  ،)200mg/Kgعصاره آبی ( -L + )100mg/Kgآسپاراژیناز ،عصاره الکلی ( mg/Kg
-L + )100آسپاراژیناز ،عصاره آبی ( -L + )200mg/Kgآسپاراژیناز ،عصاره الکلی ( -L + )200mg/Kgآسپاراژیناز در  20دقیقه پس از تزریق رادیودارو با
استفاده از دستگاه گاما کانتر
انیسون
/200اتانولی
 +آسپاراژیناز

انیسون
انیسون
انیسون
/100آبی
/100اتانولی /200آبی
 +آسپاراژیناز  +آسپاراژیناز  +آسپاراژیناز

انیسون
/200اتانولی

انیسون
/200آبی

انیسون
/100اتانولی

انیسون
/100آبی

ارگان ها
آسپاراژیناز

شاهد

0/07±0/36

0/1±0/27 0/08±0/26 0/06±0/26

0/02±0/3

0/17±0/4

0/2±0/42 0/02±0/19 0/02±0/14

0/06±0/43

خون

0/08±0/37

0/05±0/06 0/02±0/06 0/11±0/19

0/03±0/26

0/2±0/28

0/09±0/25 0/09±0/19 0/03±0/07 0/03±0/07

قلب

0/36±0/95

0/09±0/21 0/11±0/23 0/26±0/74

0/48±1/16

0/21±0/85

0/1±0/65 0/32±0/39 0/05±0/2

0/1±0/65

ریه

0/18±0/26

0/09±0/25 0/03±0/04 0/01±0/04 0/05±0/12

0/03±0/13

0/03±0/13 0/01±0/03 0/02±0/03

0/04±0/2

تیروئید

1±12/48 1/46±14/11 1/66±19/78 1/96±21/17 1/81±12/06 2/9±15/08 1/77±20/06 0/91±22/98

2/89±31/98 2/72±9/73

کبد

1/8±13/24 3/81±31/89 2/47±9/3 0/89±11/35 1/02±24/44 2/51±26/21 2/64±10/72 1/6±12/88 3/43±20/35 1/47±19/47

طحال

0/07±0/28

0/05±0/24 0/02±0/12 0/01±0/17 0/05±0/2

0/08±0/23

0/12±0/37 0/05±0/13 0/1±0/13

0/49±2/55

0/22±1/08 0/58±1/67 0/28±1/71

0/64±2/81

0/15±1/99

90/01±0/22 0/15±1/13 0/27±0/97 0/09±0/99

0/3±1/35

0/04±0/42

0/11±0/19 0/12±0/13 0/22±0/48

0/27±0/61

0/13±0/38

 0/17±0/26 0/17±0/45 0/13±0/28 0/02±0/16ماهیچه

0/03±0/1

0/02±0/03 0/01±0/02 0/03±0/07

0/13±0/2

0/03±0/09

 0/27±0/64 0/03±0/07 0/03±0/04 0/01±0/02استخوان

کلیه
معده

انیسون آبی :100/مقدار  100mg/kgاز عصاره آبی گیاه انیسون را به صورت گاواژ به مدت هفت روز متوالی
انیسون آبی :200/گروهی از رت ها که مقدار  200mg/kgعصاره آبی گیاه انیسون را دریافت کردند.
انیسون اتانولی :100/گروهی از رت ها که مقدار  100mg/kgعصاره اتانولی گیاه انیسون را دریافت کردند.
انیسون اتانولی :200/گروهی از رت ها که مقدار  200mg/kgعصاره اتانولی گیاه انیسون را به صورت گاواژ به مدت هفت روز متوالی
انیسون آبی-L + 100/آسپاراژیناز :گروهی از رت ها که عصاره آبی گیاه انیسون  + 100 mg/Kgداروی -Lآسپاراژیناز  1000 IU/kgرا دریافت کردند.
انیسون آبی-L + 200/آسپاراژیناز :گروهی از رت ها که عصاره آبی گیاه انیسون  + 200 mg/Kgداروی -Lآسپاراژیناز  1000 IU/kgرا دریافت کردند.
انیسون اتانولی- L+ 100/آسپاراژیناز :گروهی از رت ها که عصاره اتانولی گیاه انیسون  + 100 mg/Kgداروی -Lآسپاراژیناز  1000 IU/kgرا دریافت کردند.
انیسون اتانولی-L + 200/آسپاراژیناز :گروهی از رت ها که عصاره اتانولی گیاه انیسون  + 200 mg/Kgداروی -Lآسپاراژیناز  1000 IU/kgرا دریافت کردند.
جدول  .2مقایسه آماری گروه های دریافت کننده -Lآسپاراژیناز  ،عصاره آبی و اتانولی دانه انیسون به تنهایی در مقایسه با گروه شاهد
گروه

P.value

کبد ()%ID/gr

-Lآسپاراژیناز

1/8±13/24

*2/72±9/73

0/0005

*3/81±31/89

0/002

انیسون آبی100/

*1±12/48

0/0004

2/47±9/3

0/08

انیسون آبی200/

*1/46±14/11

0/0007

0/89±11/35

0/1

انیسون اتانولی100/

*1/66±19/78

0/003

*1/02±24/44

0/0007

انیسون اتانولی200/

*1/96±21/17

0/005

*2/51±26/21

0/0007

انیسون آبی-L + 100/آسپاراژیناز

*1/81±12/06

0/0006

2/64±10/72

0/2

انیسون آبی-L + 200/آسپاراژیناز

*2/9±15/08

0/002

1/6±12/88

0/08

انیسون اتانولی- L+ 100/آسپاراژیناز

*1/77±20/06

0/004

*3/43±20/35

0/03

انیسون اتانولی-L + 200/آسپاراژیناز

*0/91±22/98

0/007

*1/47±19/47

0/009

*سطح معناداری P-value˂ 0/05
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2/89±31/98

طحال ()%ID/gr

P.value
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جدول  .3مقایسه آماری گروه های دریافت کننده "عصاره آبی و اتانولی دانه انیسون-L +آسپاراژیناز" در مقایسه با گروه دریافت کننده -Lآسپاراژیناز
گروه

کبد ()%ID/gr

-Lآسپاراژیناز

2/72±9/73

P.value

طحال ()%ID/gr

P.value

3/81±31/89

انیسون آبی-L + 100/آسپاراژیناز

1/81±12/06

0/15

**2/64±10/72

0/001

انیسون آبی-L + 200/آسپاراژیناز

2/9±15/08

0/07

**1/6±12/88

0/001

انیسون اتانولی- L+ 100/آسپاراژیناز

**1/77±20/06

0/004

**3/43±20/35

0/01

انیسون اتانولی-L + 200/آسپاراژیناز

**0/91±22/98

0/0009

**1/47±19/47

0/006

**سطح معناداری P-value˂ 0/05

آناليز هيستوپاتولوژيکي و بيولوژيکي:
ايجاد اختالل در عملکرد کبد توسط -Lآسپاراژيناز با
مطالعات هيستوپاتولوژي کبد نيز تاييد گرديد .ساختار نرمال
کبدي در گروه کنترل (شکل ( ))1Iو همچنين تا حدودي در
گروههاي دريافتکننده عصاره الکلي انيسون مشاهده گرديد
( .)1II،IIIاين در حالي است که در گروه دريافتکننده -L
آسپاراژيناز آسيب شديدي در ساختار بافتي کبد از قبيل از هم
گسيختگي طنابهاي هپاتوسيتها ،ادم ،احتقان ،هستههاي
پيکنوتيک ،واکوئله شدن سيتوپالسم ،هايپرپروليفراسيون
سلولهاي کوپفر ،ارتشاح سلولهاي التهابي در اطراف مجاري
صفراوي و در اطراف ناحيه پورتال شناسايي شد (( .)1IVآناليز
هيستوپاتولوژي کبدي در رتهايي که داروي شيميدرماني را
به همراه عصاره انيسون دريافت کرده بودند بهبودي نسبي را
نشان دادهاند ( .)1V،VIنتايج پاتولوژي در جدول  4بر اساس
شدت آسيب در گروههاي مختلف آورده شده است .در ارزيابي
نيمه کمي ديده شد رتهايي که -Lآسپاراژيناز دريافت کردند
نمره باالتري را نشان دادهاند .و حيواناتي که عصاره انيسون را
به همراه -Lآسپاراژيناز دريافت کردند نمره پايينتري را نشان
دادهاند.
از سوي ديگر نتايج بيوشيميايي سرمي جهت بررسي
آنزيمهاي کبدي  ALT ،ASTو  LDHنشان داد که در گروه
دريافتکننده -Lآسپاراژيناز سطح خوني اين آنزيمها نسبت به
گروه کنترل افزايش يافته است .مقادير آنزيمهاي ALT ،AST
و  LDHدر گروه کنترل و -Lآسپاراژيناز به ترتيب ،1±55/24
 213±5/2U/L ،27±1/11و  1±51/51 ،2±72/22و U/L
 274±6/68ميباشد .در گروههاي دريافتکننده از عصاره آبي
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و اتانولي انيسون ( )100mg/kgميانگين سطح آنزيمها برابر
 214±5/09U/L ،33±1/33 ،56±2/68و ،1±54/13
 211±5/2 U/L ،31±1/09بوده و با افزايش دوز نيز تغييرات
قابل توجهي در مقايسه با گروه گروه کنترل مشاهده نشد .اما در
گروههايي که عالوه بر داروي شيميدرماني -Lآسپاراژيناز
عصارههاي آبي و الکلي انيسون را دريافت کردند کاهش مقادير
آنزيمهاي مذکور در مقايسه با گروه -Lآسپاراژيناز در هر دو
دوز مشاهده گرديد .در گروه عصاره الکلي (+ )100mg/Kg
-Lآسپاراژيناز مقادير سطوح آنزيمهاي فوق به ترتيب برابر
 219±5/1U/L ،35±1/35 ،58±2/27و با افزايش دوز به
 200mg/kgمقادير سرمي به ترتيب به ،1±35/78 ،2±58/23
 220±5/66 U/Lکاهش يافت .اثرات مشابه در گروههاي
عصاره آبي (- L+)100mg/Kgآسپاراژيناز و عصاره آبي
(- L+)200mg/Kgآسپاراژيناز مشاهده گرديد (جدول .)5
تصويربرداري با راديو داروي :99mTc-Phytate
نتايج حاصل از تصويربرداري با راديوداروي کبدي همراستا
با نتايج حاصل از توزيع بيولوژيکي بوده و کاهش تجمع راديو
دارو در کبد در گروه دريافتکننده -Lآسپاراژيناز در مقايسه با
گروه کنترل مشاهده گرديد (شکل  .)2IIبه طور مشابه در
گروههايي که عالوه بر داروي -Lآسپاراژيناز عصاره الکلي و
آبي انيسون را دريافت کرده بودند جذب کبد در مقايسه با گروه
-Lآسپاراژيناز تنها افزايش يافت (شکل .)2X ،IX ،VI ،V
تفاوت چشمگيري در جذب کبد و طحال بين گروههايي که دوز
 200mg/kgو  100از عصاره الکلي و آبي انيسون دريافت کرده
بودند مشاهده نشد.
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شکل  .1تصاویر هیستوپاتولوژیکی اثر  -Lآسپاراژیناز و عصاره های آبی و الکلی انیسون را بر روی کبد در تمام گروه ها نشان می دهد .گروههای شاهد (،)I
عصاره اتانولی (  ،)II( )100mg/Kgعصاره اتانولی (  ،)III( )200mg/Kgگروه -Lآسپاراژیناز ( ،)IVعصاره اتانولی ( -L + )100mg/Kgآسپاراژیناز ( IU/kg
 ،)V( )1000عصاره اتانولی ( -L + )200mg/Kgآسپاراژیناز (  ، )VI( )1000 IU/kgپیکان سفید باریک :اتساع سینوژوئیدها ،پیکان مشکی باریک :احتقان
عروق ،پیکان مشکی ضخیم :سلول کوپفر و پیکان سفید ضخیم تکثیر سلول های التهابی را نشان می دهد .رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و با بزرگنمایی
 40را نشان می دهد.
جدول  :4میزان شدت آسیب در مطالعات هیستوپاتولوژی کبد در گروه های مختلف
F

E

D

C

B

A

یافته های هیستوپاتولوژی

+

++

++

-

-

-

Disorganization

+

++

++

-

-

-

Necrosis

+

++

++

-

-

-

Picknetic

+

++

++

-

-

-

Cytoplasmic vaculization

++

+++

+++

+

-

-

Copfer hyperprolifration

++

+++

+++

+

-

-

Periportal Infiltration

جدول  .5مقادیر عددی مربوط به سطوح آنزیم های  ALT ،ASTو  LDHدر خون رت های تیمار شده با عصاره آبی و اتانولی دانه انیسون .نتایج عددی
بصورت میانگین داده ها  ±انحراف استاندارد گزارش و برای بررسی تفاوت آماری بین گروه شاهد و سایر گروه ها از آزمون  ANOVAاستفاده و  p0/05از
لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
شاهد

1±55/24

1±27/11

5±213/2

-Lآسپاراژیناز

*2±72/22

*1±51/51

*6±274/68

عصاره آبی ( )100mg/Kg

2±56/68

1±33/33

5±214/09

عصاره آبی ( )200mg/Kg

2±57/43

1±33/18

4±213/02

عصاره الکلی ( )100 mg/Kg

1±54/13

1±31/09

5±211/2

عصاره الکلی ( )200mg/Kg

1±55/12

1±32/12

4±212/5

عصاره آبی ( -L + )100mg/Kgآسپاراژیناز

**2±58/27

**1±38/35

**6±219/1

عصاره آبی ( -L + )200mg/Kgآسپاراژیناز

**2±62/77

**1±37/11

**5±228/14

عصاره الکلی ( -L + )100mg/Kgآسپاراژیناز

**2±58/27

**1±35/35

**5±219/1

عصاره الکلی ( -L + )200mg/Kgآسپاراژیناز

**2±58/23

**1±35/78

**5±220/66

*سطح معناداری  P-value˂ 0/05نسبت به گروه کنترل** ،سطح معناداری  P-value˂ 0/05نسبت به گروه کنترل -Lآسپاراژیناز
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گروه ها

AST

ALT

LDH

سميه شاهاني و همکاران

بررسي اثر محافظتي عصاره اتانولي و آبي دانه گياه انيسون...

شکل  .2تصاویر تهیه شده از رت های گروه شاهد ( ،)Iگروه دریافت کننده
-Lآسپاراژیناز ( )1000 IU/kgبه تنهایی ( ،)IIگروه های دریافت کننده
عصاره آبی ( )IIIو الکلی ( )IVگیاه انیسون ( )100 mg/Kgبه تنهایی،
گروه دریافت کننده -Lآسپاراژیناز به همراه عصاره آبی ( )Vو الکلی ()VI
گیاه انیسون ( ،)100 mg/Kgگروه دریافت کننده عصاره آبی ( )VIIو
الکلی ( )VIIIگیاه انیسون ( )200 mg/Kgبه تنهایی و گروه دریافت
کننده -Lآسپاراژیناز به همراه عصاره آبی ( )IXو الکلی ( )Xگیاه انیسون
()200 mg/Kg

بحث و نتيجهگيري
کبد ارگان اصلي متابوليسم زنوبيوتيکها و بسياري از
داروهاي شيميدرماني بوده و آسيبهاي وارده به اين ارگان
عوارض جدي در پي خواهد داشت .آسيب کبدي به عنوان يک
مشکل حاد پزشکي مطرح و استفاده از ترکيبات محافظتکننده
کبدي به عنوان يک موضوع چالشبرانگيز مورد توجه بسياري
از محققين ميباشد .تالش به منظور يافتن آنتياکسيدانهاي
طبيعي به صورت تصاعدي در حال افزايش بوده و نامزدهاي
اصلي در اين فرآيند گياهان دارويي ميباشند .بنابراين رژيم
درماني ترکيبي با استفاده از ترکيبات طبيعي که خاصيت
آنتياکسيداني و آنتيموتاژنيک دارند ممکن است در حفاظت از
بافتها و سلولهاي نرمال در برابر آسيب ناشي از داروهاي
شيميدرماني و ترکيبات زنوبيوتيک نقش مؤثري داشته باشد.
آنزيم -Lآسپاراژيناز باکتريايي يکي از ترکيبات ضروري و موثر
در شيميدرماني ترکيبي براي درمان لوسمي لنفوئيدي حاد در
کودکان و بسياري از بالغين ميباشد که عالوه بر واکنشهاي
حساسيتي و پانکراتيت لخته شدن خون ،اختالالت گوارشي،
نفروپاتي و سميت کبدي را نيز سبب ميشود .مکانيسم دقيق
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سميت کبدي -Lآسپاراژيناز مشخص نبوده و به کاهش سنتز
پروتئينها و استئاتوز شديد کبدي نسبت داده ميشود [.]10
غلظتهاي روتين جهت درمان لوسمي 2000-50 IU/Kg/day
بوده که استفاده از دزهاي باالي آن عالئم واضحي از سميت
کبدي را به ويژه در بالغين با سابقه بيماريهاي کبدي به همراه
دارد که از طريق افزايش سطوح سرمي آنزيمهايي مانند آمينو
ترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات ترانسفراز ( )ASTو افزايش
ترکيبات ليپيدي و استئاتوز مشخص ميگردد .آناليز دادههاي
هيستوپاتولوژي براي بررسي ميزان آسيب کبدي ناشي از داروي
-Lآسپاراژيناز ،حضور واکوئلها ،نکروز هپاتوسلوالر و
عکسالعمل سلولهاي کوپفر را نشان ميدهد [.]25-21
انيسون از جمله گياهان دارويي متعلق به خانواده چتريان
ميباشد که از زمانهاي قديم مورد استفاده بوده است .دانه
انيسون به دليل استفاده به عنوان ماده معطر در صنايع غذايي و
عطرسازي ،ارزش اقتصادي بااليي دارد ،از اينرو گياه انيسون
در بسياري از نقاط جهان از جمله مناطقي از آسيا ،اروپا ،شمال
آفريقا و غيره کاشته ميشود .از کاربردهاي سنتي دانه انيسون
ميتوان به ضد نفخ ،ضد اسپاسم ،ضدعفونيکننده و موارد ديگر
اشاره کرد [ .]10،11همانطوريکه در مقدمه ذکر شد ،در
مقاالت متعددي به اثرات آنتياکسيدانتي قابل توجه اسانس و
عصارههاي مختلف دانه انيسون اشاره شده است که بر همين
اساس ،اين گياه براي مطالعه انتخاب گرديد .از جمله ترکيبات
شيميايي مهمي که از دانه گياه انيسون گزارش شده است،
ميتوان به ترکيبات فرار از جمله آنتول و ترکيبات فنوليک شامل
فنوليک اسيدها (کلروژنيک اسيد ،رزمارينيک اسيد)،
فالونوئيدها (نارينجين ،آپيژنين ،کوئرستين) و همچنين
کومارينها اشاره کرد [.]26
در مطالعه حاضر ،ميزان فنول و فالونوئيد تام موجود در
عصارههاي الکلي و آبي دانه گياه انيسون مورد ارزيابي قرار
گرفت .طبق نتايج حاصل از تستهاي تعيين مقدار ،هر دو
عصاره حاوي ترکيبات فنولي و فالونوئيدي بودند به طوريکه
ميزان اين ترکيبات در عصاره الکلي بيشتر از عصاره آبي بود.
حضور آنتول در عصاره اتانولي نيز بر اساس کتاب واگنر []27
با استفاده از کروماتوگرافي اليه نازک ( )TLCرديابي و تائيد
شد .در مطالعه  Martinsو همکاران که در سال  2016بر روي
پتانسيل آنتياکسيدانتي عصاره هيدروالکلي (متانول  )%80دانه
گياه انيسون و گشنيز منتشر شد ،عصاره انيسون داراي اثر
آنتياکسيدانتي قابل توجه و بيشتري از دانه گشنيز بوده است.
همچنين ميزان فالونوئيد و فنوليک اسيد موجود در عصاره به
ترتيب با مقادير  28/08±0/17و  14/01±0/06ميليگرم بر
گرم عصاره گزارش گرديد [ .]28در سال  2008ثوري و
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همکارانش در ايران به بررسي اثر آنتياکسيدانتي و محتوي
ترکيبات فنوليک عصاره متانولي  24گياه دارويي پرداختند که
در ميان آنها عصاره دانه انيسون از لحاظ محتوي فنوليک در
رديف ششم با ميزان  353/92±1/64ميليگرم گاليک اسيد بر
 100گرم گياه خشک قرار گرفت [ .]29در مطالعهاي که توسط
مارکوس و همکارانش در سال  2009انجام شد وجود
کلروژنيک اسيد و ترکيبات وابسته به آن در چند گياه دارويي
مورد بررسي قرار گرفت .حضور اين دسته ترکيبات هم در
عصاره متانولي  %40و هم در دم کرده حاصل از دانه گياه انيسون
مشاهده گرديد [ .]30کلروژنيک اسيد يک ترکيب فنوليک
شناخته شده ميباشد که در مطالعات متعددي اثرات
آنتياکسيدانتي و ضد التهابي آن به اثبات رسيده است .در يک
مطالعه انجام شده در سال  ،2019اين ترکيب در برابر صدمات
کبدي مزمن ناشي از ليپوپلي ساکاريد در رت اثر محافظتي نشان
داد ،به طوريکه پيشنهاد شد که مصرف اين ترکيب به صورت
رژيم غذايي ميتواند در برابر سميت کبدي ناشي از اندوتوکسين
و ميکروبهاي مضر اثر محافظتي قابل توجهي ايجاد کند [.]31
در مطالعه ديگري نيز ،اثر محافظتي کلروژنيک اسيد بر روي
سميت کبدي حاد ايجاد شده توسط تتراکلريد کربن در رت
گزارش شد که اثر مشاهده شده را به خصوصيات آنتياکسيدانتي
و به داماندازي راديکال آزاد اين ترکيب نسبت دادند [.]32
در مطالعهاي که در سال  2008به چاپ رسيد ،اسانس دانه
انيسون اثر آنتياکسيدانتي و به داماندازي راديکال قابل توجهي
در مقايسه با آنتياکسيدانتهاي سنتزي شامل  BHTو BHA
نشان داد که عمدهترين ترکيب اسانس ،ترانس آنتول به ميزان
 90%/1شناسايي شد [ .]15در سال  2015اثرات محفاظتي
اسانس و عصارههاي هگزاني و هيدروالکلي دانه انيسون بر روي
سميت کبدي ناشي از تتراکلريد کربن به صورت درونتني و
برونتني بهوسيلهي تيم تحقيقاتي جمشيدزاده در دانشگاه شيراز
مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه ،فقط عصاره هگزاني به
ميزان قابل توجهي اثر محافظت کبدي نشان داد [.]33
در مطالعه حاضر که اثر محافظتي عصاره اتانولي و آبي دانه
گياه انيسون در آسيب کبدي ناشي از داروي شيميدرماني -L
آسپاراژيناز با استفاده از راديوداروي کبدي  99mTc-Phytateدر
رتها انجام گرفت نتايج حاصل نشان داد مصرف -L
آسپاراژيناز به تنهايي باعث سميت شديد کبدي نسبت به گروه
شاهد شد و گروههايي که عالوه بر -Lآسپاراژيناز عصاره
انيسون به ويژه عصاره اتانولي را دريافت کردند در هر دو دوز
 100و  200mg/kgسميت کبدي کمتري نسبت به گروه -L
آسپاراژيناز از خود نشان دادند .کاهش قابل توجه جذب راديو
دارو در کبد در گروه -Lآسپاراژيناز در مقايسه با گروه شاهد
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نشاندهنده آسيب کبدي داروي -Lآسپاراژيناز بوده و منجر به
شيفت تجمع راديو دارو به سمت طحال گرديده است .از سوي
ديگر در گروههاي دريافتکننده عصاره دانه انيسون به ويژه
عصاره اتانولي به همراه -Lآسپاراژيناز افزايش قابل توجه
جذب کبدي راديو دارو در مقايسه با گروه -Lآسپاراژيناز به
تنهايي نشاندهنده اثرات محافظت کبدي عصاره ميباشد .الزم
به ذکر است افزايش جذب راديودارو در کبد در گروههايي که
عالوه به -Lآسپاراژيناز عصاره آبي انيسون را دريافت کردند
در مقايسه با گروه دريافتکننده -Lآسپاراژيناز مشاهده گرديد
اما از لحاظ آماري معنادار نبود .ضمن اينکه کاهش قابل توجه
جذب کبدي راديودارو در گروههايي که عصاره آبي را به تنهايي
دريافت کردند در مقايسه با گروه شاهد و گروه عصاره اتانولي،
نشان از سميت کبدي ايجاد شده توسط عصاره آبي دارد .نتايج
بهدست آمده از تصويربرداري به منظور تعيين توزيع راديودارو
تاييدکننده نتايج حاصل از توزيع بيولوژيکي بوده است .جذب
اندک کبد در گروه دريافتکننده -Lآسپاراژيناز را نسبت به
گروه کنترل نشاندهنده سميت کبدي بوده و افزايش جذب در
گروههايي که عصارههاي الکلي و آبي را عالوه بر -L
آسپاراژيناز دريافت کردند نسبت به گروه -Lآسپاراژيناز تنها
نشاندهنده کاهش سميت و اثر محافظتي عصاره انيسون
ميباشد.
در سال  2012اثرات محافظتي -Lکارنيتين بر سميت کبدي
ناشي از داروي شيميدرماني -Lآسپاراژيناز مورد ارزيابي قرار
گرفت .اين ترکيب مشابه ويتامين طبيعي بوده که از ليزين سنتز
ميشود و به عنوان حامل اسيد چرب به ميتوکندري عمل کرده
و براي اکسيداسيون اسيدهاي چرب ضروري است-L .کارنيتين
ميتواند آسيب کبدي را در رتهاي مبتال به کبد چرب غير
الکلي کاهش دهد .همچنين کاهش فشار وريد پورتال و مصرف
اکسيژن را سبب شده و در نتيجه آسيب پارانشيمال و
ميتوکندريايي کبدهاي چرب را کاهش ميدهد .از سويي اين
ترکيب به عنوان مهارکننده راديکال آزاد بوده و ميتوکندري را
در مدلهاي حيواني هپاتوکارسينوژنزيز محافظت ميکند.
همچنين مطالعه نشان داد که سطح آنزيم  ASTو همچنين LDH
و  GSTکه بر اثر آسيب پارانشيمال و  GLDHکه در آسيب
هپاتوسلوالر در سطح ميتوکندريايي افزايش مييابند کاهش
يافته است [.]21
در مطالعه حاضر بررسيهاي هيستوپاتوژيکي و آنزيمهاي
کبدي  ALT ،ASTو  LDHنشان داد که -Lآسپاراژيناز سبب
ايجاد آسيب کبدي قابل توجهي شده و افزايش سطوح
بيومارکرهاي فوق را سبب ميشود .در گروههاي دريافتکننده
عصاره آبي و اتانولي سطوح آنزيمها تقريباً مشابه گروه کنترل
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بوده که ميتواند به علت حساسيت اندک روشهاي بيوشيميايي
نسبت به روشهاي هستهاي باشد .تجويز دوز باالتر
 200mg/kgاز عصارههاي آبي و اتانولي انيسون نيز تغيير
محسوسي در سطوح آنزيمها ايجاد نکردند .اما در گروههايي که
عالوه بر داروي شيميدرماني  -Lآسپاراژيناز عصارههاي آبي
و الکلي انيسون را دريافت ميکردند کاهش مقادير آنزيمهاي
مذکور در مقايسه با گروه -Lآسپاراژيناز نشاندهنده اثرات
محافظتي عصاره ميباشد .الزم به ذکر است عصاره الکلي سبب
کاهش سميت بيشتري نسبت به عصاره آبي شده است.
از سويي طبق نتايج به دست آمده ،عصارههاي مورد مطالعه
تا حدي اثرات سميت کبدي نشان دادند که اين سميت ،بيشتر
در گروههاي دريافتکننده عصاره آبي مشاهده گرديد .با توجه
به ترکيباتي که از دانه انيسون گزارش شده است ،چندين احتمال
را ميتوان در نظر گرفت .نکتهاي که در ابتدا ميبايست به آن
اشاره شود ،اين است که بررسي مقاالت نشان ميدهد که جنس
ماده نسبت به جنس نر ،بيشتر دچار سميت کبدي ميشود []34
و با توجه به اينکه در مطالعه حاضر تمامي موشها ماده بودند
نتايج تاييدکننده ادعاي فوق ميباشد .همچنين ترکيب آنتول که
جزء اصلي اسانس دانه انيسون را تشکيل ميدهد ،حالليت
خوبي در اتانول دارد و با توجه به اينکه اين ترکيب اثر
استروژني دارد و سميت کبدي از استروژنها گزارش شده است،
ممکن است اين ترکيب تا حدي در بروز سميت مشاهده شده از
عصاره الکلي دخيل باشد [ .]35،36اثر سميت کبدي از ترکيب
استراگول که جزء ديگري از ترکيبات موجود در دانه انيسون
ميباشد ،نيز گزارش شده است .به طوريکه در يک مطالعه،
تزريق داخل صفاقي استراگول در موش ماده باعث بروز
صدمات شديد در کبد گرديد ،در حاليکه اين اثرات سمي در
موش نر مشاهده نشد [ .]37کومارينها نيز در دانه انيسون
شناسايي شدند که اثرات سمي از اين دسته از ترکيبات نيز
گزارش شده است [ .]38در خصوص سميت کبدي مشاهده شده
از عصاره آبي ،ممکن است ترکيبات تانني وارد شده در عصاره
آبي در بروز اين اثر دخالت داشته باشند [ ]39ولي با توجه به
اينکه ،تصور نميشود که ترکيبات گزارش شده از دانه انيسون،
با در نظر گرفتن مقداري که در عصاره آبي وارد ميشوند ،سبب
بروز اين ميزان از سميت کبدي بشوند ،لذا احتمال دارد دانه
انيسون مورد مطالعه با ترکيبات سمي ديگري آلوده شده باشد.
بر اساس مطالعهاي که در کشور آلمان بر روي تعداد زيادي از
فراوردههاي گياهي موجود در بازار اين کشور انجام شده است،
مشخص شد که تعدادي از نمونههاي مورد مطالعه ،آلودگي قابل
توجهي به پيروليزيدين آلکالوئيدها دارند که در ميان داروهاي
گياهي ،انيسون ،بيشترين آلودگي را به اين دسته از ترکيبات

هپاتوتوکسيک نشان داد [ ]40پيروليزيدين آلکالوئيدها در
تعدادي از خانوادههاي گياهي وجود دارند و به جهت سميت
کبدي ،ترکيبات شناخته شدهاي هستند .اين ترکيبات در گياهان
عمدتاً به فرم  -Nاکسيد وجود دارند که حالليت در آب بااليي
دارند [ ]41و به راحتي وارد خاک ميشوند و ميتوانند ساير
منابع شامل آب و گياهان ديگر را آلوده کنند [ .]42فرم -N
اکسيد اين دسته از آلکالوئيدها نسبت به فرم آزاد سميت کمتري
دارد ولي وقتي وارد بدن انسان و جوندگان ميشود ،تبديل به
فرم سمي ميشود و سميت کبدي ايجاد ميکند [ .]43بنابراين
مشاهده سميت کبدي از عصارههاي دانه انيسون در اين مطالعه،
ممکن است ناشي از آلودگي به فرم  -Nاکسيد پيروليزيدين
آلکالوئيدها باشد که اين ترکيبات به راحتي در آب حل ميشوند
و در حاللي مانند اتانول به مقدار کمي وارد ميشوند.
تشكر و قدردانی
اين پژوهش موضوع پاياننامه ميثم صحرانورد به عنوان
دانشجوي دکتري حرفهاي داروسازي دانشگاه علوم پزشکي
مازندران (ساري ،ايران) با شماره گرنت  2252بوده است.
مشاركت و نقش نویسندگان
زهره نوعپرست :ايده و طراحي مطالعه ،انجام مطالعات
حيواني ،آناليز و تفسير نتايج ،نگارش مقاله ،سميه شاهاني:
طراحي مطالعه بر روي نمونه گياهي ،آناليز و تفسير نتايج،
نگارش مقاله ،فرشته طالبپور اميري :انجام مطالعات
هيستوپاتولوژيکي و تفسير نتايج ،سيد محمد عابدي :انجام
مطالعات تصويربرداري و تفسير نتايج ،ميثم صحرانورد:
جمعآوري دادهها .همه نويسندگان نتايج را بررسي نموده و
نسخه نهايي مقاله را تاييد نمودند.
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Introduction: The present study aimed to investigate the protective effects of Pimpinella anisum L. ethanolic and
aqueous extracts on L-asparaginase- associated hepatotoxicity in rats using histopathological and specific 99mTcPhytate biodistribution studies.
Materials and Methods: 60 female rats were divided into 9 treatment groups including L-asparaginase group,
Aqueous extract (100 and 200 mg/kg), Ethanolic extract (100 and 200 mg/kg), Aqueous extract (100 mg/kg) + Lasparaginase, Aqueous extract (200 mg/kg) + L-asparaginase, Ethanolic extract (100-100 mg/kg) + L-asparaginase,
and Ethanolic extract (200 mg/kg) + L-asparaginase and one control group. L-asparaginase was intraperitoneally
injected at a dose of 1000 IU/Kg every other day for a week. Aqueous and ethanolic extracts of P. anisum were given
by gavage technique for seven consecutive days. 24h after the last day of treatment, 99mTc-phytate was intravenously
injected and then, rats were killed with a lethal dose of ketamine/xylazine. Vital organs were removed, weighed, and
their activity was counted by a gamma counter. 99mTc-phytate scintigraphy and histopathological assessment were
performed for further evaluation.
Results: L-asparaginase-induced liver toxicity was significantly reduced with ethanolic extract in L-asparaginasetreated rats (P˂0.05). It is worth mentioning that the aqueous extract of Anise seed led to hepatotoxicity (P˂0.05)
which is likely to be mainly due to contamination of the plant with the toxic pyrrolizidine alkaloids.
Conclusion: P. anisum ethanolic extract due to the presence of anethole and phenolic compounds can ameliorate
L-asparaginase-induced hepatotoxicity in rats.
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