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 11/3/90، پذيرش مقاله:   02/1/90دريافت مقاله:  

 :گیاه مقدمهBoiss  Taraxacum syriacum  از گونهTaraxacum officinalis         قاصدک( است کهه در بهس سه بر یهرای درمها(

  Boissیرقا  و اخبالالت کبدی و س گ صفرا مورد اسبفاده قرار مر گیرد. در تحقیق حاضر اثهر محهافظبر عرهاره ریهدروا رلر ریشهه گیهاه      

Taraxacum syriacum (TSBE.در مسمومیت کلیوی ناشر از اسبامی وفن مورد یررسر قرار گرفت ) 

  یهها اسههبفاده از رو  اسههباراو و ش اسههایر ترکیبههات ریشههه گیههاه    مههواد وSPME-GC/MS (Solid Phase 

Microextraction  .بور ترهادفر  مو  نر یا غ یه 33در این تحقیق تجریر آزمایشگارر ( انجام گرفت     ( 6په   گهروه تقسهید شهدند =n) .

سهس  در   میلر گرم یر کیلوگرم، گاواژ( روزانه یه مدت رفت روز پیاپر تیمهار شهدند،   233و  53، 133) TSBEحیوانات در ایبدا یا مقادیر مابلف 

میلر گرم یر کیلوگرم داخل صفاقر( قرار گرفب د. در گروه ک برل آب مقطر یهه مهدت رفهت روز     APAP ( )033معرض دوز سمر اسبامی وفن )

روز دریافت و در روز رفبد دوز سمر اسبامی وفن تزریهق شهد. ییسهت و رههار      تجویز شد. در گروه سمر اسبامی وفن آب مقطر یه مدت رفت

را جهدا شهده و یهرای یررسهر رهای ریسهبوپاتو وژی  در       و کلیه مو  مجزا گردیدساعت یعد نمونه خونر یرای اندازه گیری کراتی ین سرمر 

 فرما ین ده درصد قرار داده شدند.

 اتوکسهر،   3پهروپن   1دی مبیل دیبهورا ،   1 -1  اراو ییست و ی  ترکیس مابلف شیمیایر از جملهیا اسبفاده از رو  ریز اسبرا: یافبه

دوز یها   TSBE کهراتی ین در  اکبادین دوآ ، نونانال، دکانال، نونانوئی  اسید و کارواکرول در نمونه ریشه گیاه اسباراو و ش اسایر گردیهد.  3-5

موم کارش مع ر دار پیدا کرده یود. در مطا عهات ریسهبوپاتو وژی  نیهز، نرهروز کلیهوی در      میلر گرم یر کیلوگرم نسبت یه گروه مسدویست  

میلر گرم یر کیلوگرم( کارش یافبه یود. 233و133رای عراره )گروه

 عراره ریدروا رلر ریشه گیاه: گیرییحث و نبیجه Taraxacum syriacum Boiss   در مسمومیت کلیوی ناشر از اسهبامی وفن در

.حائز ارمیت است محافظبر دارد که یه نظر مر رسد در این میا  نقش ترکیبات ف و ر از جمله کارواکرول آ  ای صحرایر تا حدودی نقشموشه

 تاراکساکوم سیریاکوم، مسمومیت کلیوی،  ،اسبامی وفن: رای کلیدیواژهSPME. 
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 مقدمه

استتتيپ رتتارا ومينتتو  –Nاستتتامينو ب  تتا نتتام شتتيميايي  

 ;paracetamol, N-acetyl-p-aminophenol) نتتتپ

APAP)   نوعي داروی متداول ضد درد و تب است  كتد دارای ،

 mg/kgاثر ضد التها ي خفيف نيز مي  اشتد  مصترب  تيز ا     

منجر  د مرگ هم شده اس  و نارسايي كبدی در دو   وق  033

استتامينو ب  تا ودتود ايتب كتد در        (1)مشاهده گرديده است   

امتا   دو هتای درمتاني، دارويتي  تي خحتر ممستوو متي شتود        

تواند  د صتورت  تالهوه    اشد و ميمسمومي  ون امری شايع مي

 اعث وسيب كبدی و كليوی در انسان و حيوانتات و مايشتهاهي   

  هرچنتد كتد ستمي  كليتوی ون نستب   تد ستمي         (2)شود 

اش كمتر اس  اما نارسايي حتاد كليتوی حتتي در بيتاو     كبدی

  در حال حاضتر  ترای   (0،3)تواند اتفاق  يفتد وسيب كبدی مي

درمان مسموميب  د استامينو ب عالوه  ر  تجتويز داروی دت و   

اركول( و شستشتوی معتده، تجتويز وريتدی     كننده در معده )ش

استيپ سيستئيب،  د عنوان ونتي دوت  رای  Nداروی سنتتيك 

دلوگيری ا  وسيب های احتمالي كبتدی  ستيار متو ثر است  و     

منجر  د ا زايز ذخاير گلوتاتيون كبدی مي گردد، اما قتادر  تد   

ا  ونجتايي كتد     (5) مما ظ  كليد در  را ر استامينو ب نيست  

تواند منجر  د مرگ شود، وسيب كليوی ناشي ا  استامينو ب مي

دستيا ي  د تركيبي كد  تواند اثر ونرا خنثي كنتد،  ضتروری  تد    

هتا در  نظر مي رسد  شواهد حاكي ا  ون اس  كد ونتي اكسيدان

مها پ ضايعات كليتوی ناشتي ا  دو   تاای استتامينو ب نهتز      

  Boissگيتتتاه  (6)هنتتتد حفتتتا تي ا  ختتتود نشتتتان متتتي د

Taraxacum syriacum  قاصدک( ا  گوند(Taraxacum 

officinalis        اس  كد در طتب ستنتي  ترای درمتان يرقتان و

اختالات كبدی و سنگ صفرا متورد استتفاده قترار متي گيترد      

خاصتي   های ايب گياه دارای تركيبات رلي  نتول و    گوند(8،7)

هتای   اشند و قادرند مانع ا   عالي  راديكتال ونتي اكسيداني مي

شتوند و نيتز    P-450و اد توليد شده توسط سيستم سيتوكروم 

در وسيبهای كبدی  اعث ا زايز ذخاير گلوتاتيون احيتا  شتده   

احتمال مي ر     ا تودد  د موارد  وق ايب  (7،8)در كبد شوند 

اكسيدان مودود در ايب گياه كد  تد و تور در   كد  تركيبات ونتي

رويد، مي توانتد خاصتي  حمايت  كننتده در     استان لرستان مي

مها پ مسمومي  كليوی استامينو ب را داشتد  اشتد  روی ايتب   

اصپ خاصتي  حفا ت  كننتده كليتوی ايتب گيتاه دارويتي در        

ب روی متوش صتمرايي   مسمومي  كليوی ناشتي ا  استتامينو   

  ررسي شد 

 رامواد و رو 

 Taraxacum syriacum تهیه عراره ریدروا رلر ریشه گیاه

Boiss  

 Taraxacum syriacumنمونتتد ريشتتد هتتای گيتتاه 

Boiss  متری دمتع ووری   1183ا  خرم و اد لرستان در ارتفاع

شد و توسط مركز تمهيهات منا ع طبيتع و كشتاور ی لرستتان    

 اشتد و  متي  NO 12125ه و شماره ثب  ون تعييب هوي  شد

 در هر اريوم ون مركز نههداری مي شود 

عصاره هيتدروالكلي ريشتد خشتك و خترد شتده گيتاه  تا        

استفاده ا  دستهاه سوكستلد و حتالل اتتانول )اتتانول و وو  تد      

( صورت گر   و راندمان توليد عصتاره هيتدروالكلي   8:0نسب  

 mg/kgيب عصتاره دو هتای   %  ود  ا  ا86/11 دس  ومده  را ر 

 د عنوان داروی مما ظ كبدی و كليتوی متورد    53، 133، 233

 استفاده قرار گر   

 Taraxacum اسباراو و ش اسایر ترکیبات ریشه گیاه

syriacum Boiss با استفاده از روش SPME-GC/MS 

(Solid Phase Microextraction ) 

-SPME رای تعيتيب تركيبتات ريشتد گيتاه ا  تكنيتك      

GC/MS  و در دو مرحلد صورت گر     (13)استفاده شد 
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 ا ف( مرحله آماده سازی نمونه

مهداری ا  ريشد گياه متورد نظتر در ستايد و دمتای اتتاق      

خشك كرده  عد ا  وسياو كردن، دو گرم ا  رودر   ر ون را و ن 

 ا درروش تفلوني ريختد  SPMEكرده و درون  رب مخصوص 

دقيهتد   15ميكروليتر وو  د مدت  533ا د كردن شد   عد ا  اض

دردتد ستانتيهراد تمت  امتواج  ترا صتوت متدل         63در دمای 

(RS5 قرار داده شد، سپس  يبر )PDM  دقيهد  03را  د مدت

در  ضای  وقاني گ اشتد تا د و صورت گيرد  در نهايت   يبتر   

را  د ورامي درون نههدارنده  يبر كشيده و  ال اصلد  ترای عمتپ   

 منتهپ گرديد  GC/MSد و  د ممپ تزريق دستهاه وا

 GCب( مرحله آنا یز ترکیبات یا رو  

دقيهتد در ممتپ    2ده  عمپ واد و،  يبر را  تد متدت   

دردتتد ستتانتيهراد قتترار داده و    273در دمتتای  GCتزريتتق  

 یدردتد  33دداسا ی  ا  رنامد  ير انجام ر ير    ا تدا دمتا ا   

ستانتيهراد در دقيهتد  تد دمتای     دردتد   12سانتيهراد  ا سرع  

دردتتد ستتانتيهراد  تتا  123دردتتد ستتانتيهراد و ستتپس ا   123

دردتتد  273دردتد ستانتيهراد  تتر دقيهتد  تد دمتای       6سترع   

دردد سانتيهراد  د متدت   273سانتيهراد رسانده شد  در دمای 

دردتد   273دقيهد ثا   نههداشتتد شتد  دمتای وشتكار ستا        5

قيهتد و سيستتم ممتپ تزريتق     د 33سانتيهراد  د متدت  متان   

splitliss  گ اشتد شد 

 حیوانات

سر موش صمرايي نر ا  نتااد ستفيد    03در ايب محالعد ا  

گترم   273-023)ولبينو( استفاده گرديد كد در ممتدوده و نتي   

ستاع    12 ودند  ايب حيوانات در شرايط استاندارد ا  نظر نتور ) 

ترستي و اد  ساع  تاريكي( نههداری شدند و دس 12روشنايي و 

 C°3±23 د وو و ب ا داشتند  دردد حرارت  رای ونها در حتد  

 های استاندارد نههداری شدند حفظ شده و در قفس

 برح آزمایشات 

تتایي  تد   6گتروه   5های صمرايي  حتور تصتاد ي در   موش

 APAPگتروه   صورت  ير تهسيم  ندی شتدند: گتروه كنتترل،   

گترم  تر    يميلت  TSBE 50+APAP (53)استامينو ب(، گروه 

 Taraxacumكيلوگرم و ن  دن، ) عصاره هيتدروالكلي ريشتد  

syriacum Boiss گتتروه ،)TSBE 100+APAP (133 

 +TSBE 200گترم  تر كيلتوگرم و ن  تدن( و گتروه      ميلتي 

APAP (233 ميلي )گرم  ر كيلوگرم و ن  دن 

 APAP 53 TSBE  ،+APAP 133+هتتای گتتروه

TSBE  و+APAP 233 TSBE ای خوراكي  د ترتيب دو ه

syriacum Boiss Taraxacum   كتتد در  تتاا ذكتتر شتتده

دريا ت  نمودنتد   تتر استا  و ن حيتتوان، عصتاره هيتتدروالكلي     

ليتر وو مهحر  تد عنتوان حتالل  تد      ك ميلييگياهان در حجم 

صورت خوراكي ا  طريق لولد معدی )گاواژ(  د مدت يك هفتتد  

هتای  گتروه   ار  د عنوان ريز تيمار تجتويز شتد  امتا   رو اند يك

در ايب مدت  د دای عصاره  هتط وو مهحتر    APAPكنترل و 

ستتاع   عتتد ا  تجتتويز وختتريب درمتتان، در   6دريا تت  كردنتتد  

و  APAP 53 TSBE  ،+APAP 133 TSBE+هتای  گروه

+APAP 233 TSBE  ( تك دو  سمي استتامينو بmg/kg 

تك  APAP(  د صورت داخپ صفاقي تجويز شد  در گروه 833

مينو ب تجويز و گروه كنترل، حالل استتامينو ب  دو  سمي استا

جتتای استتتامينو ب  % در وو مهحتتر( را 53ريلب گليكتتول )رتترو

حيوانتتات  يهتتوش  ستتاع  23دريا تت  كتترد   عتتد ا  گ شتت   

داخپ صتفاقي(   mg/kg 16  ،  ايال يب mg/kg 133)كتاميب 

و خون دمع ووری و سپس نموند  ا   كليتد ا   تدن حيوانتات    

ووری و ای دمتع های شيشتد ر تد  شده در لولدددا شد  خون گ

ها  تد متدت    م ساع  در مميط و مايشهاه لولديگ ش  ن رس ا 

دور در دقيهد  رای ددا سا ی سترم   3333رنج دقيهد  ا سرع  
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سانتريفوژ شدند و سرم ددا و  د لولد های رلي اتيلب مخصتوص  

نههداری سرم ده  اندا ه گيری كراتينيب منتهتپ شتدند و تتا    

 دردد سانتيهراد نههداری شدند    -83 مان و مايز در دمای 

 مطا عه ریسبوپاتو وژی 

 ال اصلد  عد ا   يهوشي و گتر تب ختون حيتوان و نمونتد     

ها ددا شتده و   ا تي  رای  ررسي ونزيمي قسمتي مشا د ا  كليد

تا موقع رنتگ وميتزی در  رمتاليب ده درصتد قترار داده شتدند       

هتای  ب حتاوی اتتانول  تا بلظت     سپس  رای و هيتری در  ترو  

درصتد( قترار گر تنتد  عتد توستط گزيلتول        53-133مختلف )

دردتد   63شفاب سا ی صورت گر   و نهايتاً در رارا يب متايع  

ميكرومتتتر ا   3-5ور گرديدنتتد   تترش هتتای سلستتيو  بوطتتد

( E-Hایتو يب )  -ها تهيد و ستپس توستط هماتوكستيليب    نموند

 وميزی شدند  های ميكروسكوري رنگ  رای  ررسي

 محاسبات آماری 

 تجزيد و تمليپ اطالعات  ا استفاده ا  نرم ا زار 

INSTAT ( د صورت وناليز واريانس يك طر د One-Way 

ANOVA)   35/3 د همراه تس  توكي انجام شدP <   مر

 دار  ودن اطالعات در نظر گر تد شد و نتايج  صورت  معني

SD± Mean  يان شدند  

 رایافبه

تركيتتب مختلتتف  21تفاده ا  روش ريتتز استتتخراج  تتا استت

 Taraxacum syriacumشتيميايي در نمونتد ريشتد گيتاه     

Boiss   ( و كرومتاتوگرام  1استخراج و شناسايي گرديتد )دتدول

تركيبتتتات شتتتيميايي مودتتتود در ون را  تتتا استتتتفاده ا  روش 

GC/MS  (  1نشان داده اس  )شكپ 

 

 GC/MSیا اسبفاده از رو   Taraxacum syriacum Boissر ریشه گیاه ترکیبات شیمیایر ش اسایر شده د. 1جدول 
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ايتب  مهمتريب تركيبات شيميايي تشتكيپ دهنتده ريشتد    

 5-0اتوكستي،   0ررورب  1دی متيپ ديبوران،  1 -1شامپ گوند 

اكتاديب دوون، نونانتال، دكانتال، نونانویيتك استيد و كتارواكرول      

درصد ا  كپ تركيبات ريشد گيتاه   2/52 اشند  ايب تركيبات يم

درصتد   7/38تركيتب ديهتر    13را  د ختود اختصتاص دادنتد و    

 يان كننتده تیييترات بلظت      2 اقيمانده را شامپ شدند  شكپ 

های كنترل، استامينو ب و گياه دارويي كراتينيب سرمي در گروه

 ب توانست   طور كد مشتخ  است ، استتامينو    اشد و همانمي

دار بلظتت  كتتراتينيب ستترمي در گتتروه   اعتتث ا تتزايز معنتتي 

APAP گتترم  تتر  شتتود و عصتتاره گيتتاه در دو  دويستت  ميلتتي

دار كيلتتوگرم دلتتو ايتتب ا تتزايز را گر تت  و  تتا كتتاهز معنتتي 

(31/3>p      ون نسب   تد گتروه استتامينو ب بلظت  كتراتينيب )

 رالسمايي را  د سحح گروه كنترل رساند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتايج  دس  ومده ا   ررستي و محالعتات هيستتوراتولوژی    

 ا   كليوی نشتان دادنتد كتد در گتروه كنتترل  ا ت  كليتوی        

 طبيعي  وده و هيچهوند اثری ا  نكرو  مشاهده نهرديد )شكپ

 A-0 در گروه  )APAP     كد تنها استتامينو ب دريا ت  كترده

ژيكي مشخ  شده و وثار ها دچار تیييرات مور ولو ود، گلومرول

های ايد احشايي كپسول  ومب ديده شد   اصلد نكرو  در سلول

 يب ايد احشايي و ايد دداری كپسول  ومب كاهز يا تد و در 

تو ولهای رروگزيمال وثار نكرو  و تیيير شتكپ ستلولي مشتاهده    

 Taraxacumکروماتوگراف ترکیبات ریشه گیاه .1شرل 

syriacum Boiss   یا اسبفاده از روGC/MS 

 

 
یر میزا  کراتی ین پالسمایر درمسمومیت ناشر از اسبامی وفن در مو  صحرایر نر.   (TSBE) رلر تاراکساکوم سیریاکوم : تاثیر عراره ریدروا2 شرل

میلر گرم یر کیلوگرم، گاواژ( روزانه یمدت رفت روز پیاپر تیمار شدند. این در حا ر یود که گروه  233و  53 ،133) TSBEحیوانات در ایبدا یا مقادیر مابلف 

میلر  APAP ( )033نرمال سا ین دریافت نمود. شش ساعت یعد از آخرین دریافت گیاه در گرورهای دارویر حیوانات در معرض دوز سمر اسبامی وفن )ک برل 

تمام موارد  انحراف معیار یود و در ±گرم یر کیلوگرم داخل صفاقر( قرار گرفب د و رجده ساعت یعد نمونه پالسمایر مجزا گردید. مقادیر یه صورت میانگین

تفاوت مع ر دار یا گروه ک برل در  p ،b < 35/3تفاوت مع ر دار یا گروه ک برل در سطح مع ر دار  a(. APAP)نرمال سا ین +  APAPیوده است.  6تعداد=

 .p < 31/3در سطح مع ر دار  APAPوت مع ر دار یا گروه تفا cو  p < 331/3سطح مع ر دار 
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(  نتايج حاصپ ا   ررستي هيستتوراتولوژيك   B-0گرديد )شكپ 

ه هيتتدروالكلي تاراكستتاكوم ستتيرياكوم  در گروهتتي كتتد عصتتار 

(TSBE)    در دو  رنجاه ميلي گرم  ر كيلوگرم دريا ت  نمتوده

 ود، ميزان تورم نسب   د گروه استامينو ب تیيير قا پ تتودهي  

نداش  ولي  اصلد ايد دداری و احشايي كپسول  تومب نستب    

 تتد گتتروه استتتامينو ب كمتتتر شتتده  تتود و تعتتداد تو ولهتتای    

هتای نكروتيتك و يتا     ديستتالي كتد دارای ستلول   رروكسيمال و 

كمتتر  تود    APAPهای متورم  ودنتد نستب   تد گتروه      سلول

هتتايي كتتد عصتتاره هيتتدروالكلي   ( امتتا در گتتروه C-1)شتتكپ 

در دو هتای صتد و دويست      (TSBE)تاراكستاكوم ستيرياكوم   

ميلي گرم  ر كيلتوگرم دريا ت  نمتوده  ودنتد، تتورم ستلولي و       

ر كمتر شده  ود و احتهان نيتز نستب    های نكروتيك  سياسلول

يد گروهي كد  هط استامينو ب دريا   كرده  ود كتاهز قا تپ   

 .(E-0و  D-0تودهي داش  )شكپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

D 

E 

A 

C 

 
 
یر تاریس یافت کلیوی ناشر از اسبامی وفن در مو  صحرایر نر. حیوانات در ایبدا یا   (TSBE)ه ریدروا رلر تاراکساکوم سیریاکوم : تاثیر عرار3 شرل 

میلر گرم یر کیلوگرم، گاواژ( روزانه یمدت رفت روز پیاپر تیمار شدند. این در حا ر یود که گروه ک برل نرمال  233و  53 ،133) TSBEمقادیر مابلف 

میلر گرم یر  APAP( )033ین دریافت نمود. شش ساعت یعد از آخرین دریافت گیاه در گرورهای دارویر حیوانات در معرض دوز سمر اسبامی وفن )سا 

مای ن (B)نمای میرروسروپر از مقطع کلیه در گروه ک برل،  (A)کیلوگرم داخل صفاقر( قرار گرفب د و رجده ساعت یعد نمونه یافت کلیوی مجزا گردید. 

نمای میرروسروپر از مقطع  TSBE50+APAP   ،(D)نمای میرروسروپر از مقطع کلیه در گروه APAP ،(C)میرروسروپر از مقطع کلیه در گروه 

 (.133)×، یزرگ مایر  TSBE200+APAPنمای میرروسروپر از مقطع کلیه در گروه  TSBE100+APAP  ،(E)کلیه در گروه 
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 گیرییحث و نبیجه

 SPME-GC/MSدر ايتب  ررستتي  تا استتتفاده ا  روش   

 Taraxacumكيبتتات ريشتتد گيتتاه استتتخراج و شناستتايي تر

syriacum Boiss  صتتورت گر تت   كتتارواكرول ا  مهمتتتريب

های مودود در ون مي  اشد كد دارای خواص ضد ميكرو ي،   نپ

  ايب تركيتب همچنتيب   (12،11)ضد التها ي و ضد دردی اس  

  در محالعتد  (13،10)دارای خاصي  ونتي اكسيداني متي  اشتد   

در  Taraxacum syriacum Boissحاضر اثر عصتاره گيتاه   

كاهز عوارض مسمومي  كليتوی ناشتي ا  استتامينو ب متورد     

 833 ررسي قرار گر    نتايج ايب محالعد نشان داد كتد تجتويز   

منجتر  تد    ستاع   23گرم  ر كيلوگرم استامينو ب رتس ا   ميلي

نكترو   ا زايز كراتينيب سرمي در حيوان شتد  عتالوه  تر ايتب     

هتا  های رروگزيمال  د طور وسيعي مشاهده شد  ايب يا تدتو ول

مستمومي  كليتوی     (16،15) ا محالعات ديهر هم ختواني دارد  

-Pاشي ا  استامينو ب  د عل   عال شدن سيستم ستيتوكروم  ن

-رتارا -استيپ-و ايجاد متا ولي  واسحد ای سمي  د نام ان 450

 اشد  ايب متا ولي   ا اتصال  د گلوتاتيون  د  نزوكيب ايميب مي

اسيد مركارتوريك مملول در وو تبديپ شده و ا  طريتق كليتد   

ی ا  ايتب دارو مصترب   د ع مي شود  در مواردی كد مهادير  ياد

شود، توليد  يز ا  حد متا ولي  های سمي، سبب تمام شتدن  

-رارا-استيپ-گلوتاتيون های در دستر  مي شود، در نتيجد ان

هتای    نزوكيب ايميب  اقيمانده ا  طريق ريوند كواان  د رروتئيب

های كليوی )بالباً لولد های نزديك( متصپ شتده و منجتر    سلول

شود  شدت وسيب كبدی و كليوی ناشي ا    د وسيب كليوی مي

و ذختاير   P-450استامينو ب  ستتهي  تد سيستتم ستيتوكروم     

 تد طتور عمتده در     P-450گلوتاتيون دارد  در كليد سيتوكروم 

هتتای نزديتتك قتترار دارد و تنهتتا مهتتادير انتتدكي ا  ون در  لولتتد

هتای دمتع كننتده ودتود     ها، تو ولهای ديستال و لولدگلومرول

هتای  طرب ديهر  د عل   عالي  د و و ترشتح تو تول  دارد  ا  

ها  يشتر ا  های سمي در ايب تو ول رروگزيمال، بلظ  متا ولي 

نتتايج محالعتد حاضتر نشتان       (5،18) اشتد  ها متي ساير قسم 

 Taraxacum syriacum Boissثر  تودن عصتاره   ؤدهنده م

د در  را تتر مستتمومي  كليتتوی ناشتتي ا     در مما ظتت  كليتت 

های عصتاره   اشد  در گروهاستامينو ب در موش و مايشهاهي مي

هتتای صتتد و دويستت  ميلتتي گتترم  تتر كيلتتوگرم نكتترو  تو تتول 

ای كاهز يا   و احتهان ونها رروگزيمال  د مهدار قا پ مالحظد

نسب   د گروه استامينو ب كاهز قا پ تتودهي داشت   نتتايج    

شيميايي نيز  يانهر كاهز كراتينيب در گروه عصاره و مايز  يو

)دويس  ميلي گرم  ر كيلوگرم( نسب   تد گتروه مستموم  تود      

تواننتد  اعتث ا تزايز د تع     دها متي ييتركيبات  نوليك و  الونو

كراتينيب و كاهز كراتينيب سرم شوند و تركيبات  نوليك قادر 

پالتيب  د كاهز سير ا زاينده كراتينيب ناشتي ا  ستمي  سيست   

  (18،17)مي  اشند و خاصي  حماي  كننده كليوی دارند 

ا  طر ي ديهر ونتوسيانيب مودتود در تمشتك كتد حتاوی     

تركيبات  نولي اس ، عالوه  ر خاصي  ونتي اكسيدان، قتادر  تد   

متي   يكاهز كراتينيب ا زايز يا تد ناشي ا  شوک وندوتوكسم

  (23)شتتد و بلظتت  كتتراتينيب ستترمي را كتتاهز متتي دهتتد   ا

همچنتتيب در تمهيهتتات قبلتتي متتا تجتتويز عصتتاره ستتاتوريا      

خو ستانيكا كد حاوی تركيبات  نولي  ود، توانس  بلظ  خوني 

يدها ي  تركيبات رلي  نلي و  الونو(21)كراتينيب را كاهز دهد 

توانند سلول را  ا ا زايز  ر ي  ونزيمهتای ونتتي   همچنيب مي

اكسيداني )گلوتاتيون گلوتاتيون ردوكتا ، گلوتاتيون رراكستيد و  

  (22)در  را ر تخليد گلوتاتيون احيا  مما ظت  نماينتد    كاتاا (

نشتتان دهنتتده اثتتر  2312و همكتتاران در ستتال  كتتول دمحالعتت

،  تر  Taraxacum officinalisمما ظتي عصاره  ترگ گيتاه   

كتد رتيز   طوری اشد  دمسمومي  كبدی ناشي استامينو ب مي

رو  متوالي خوراكي عصاره  رگ ايتب گيتاه    13درماني  د مدت 

توانس  دلو اثرات  يانبار استامينو ب  ر  ا   كبتدی ا  طريتق   
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هتای بيتر   رارامترهای  يوشتيميايي را  هيترد و ا  تخليتد تيتول    

د رروكسيداسيون كبدی الها شده توستط  رروتئيني كبدی و ليپي

گيتاه     نا رايب اثر ممتا ظتي  (20)استامينو ب دلوگيری نمايد 

Taraxacum syriacum Boiss  ممكب اس   د عل  اثرات

ونتتتي اكستتيدان ون  اشتتد و احتمتتااً ا  طريتتق ا تتزايز ذختتاير 

عال نمودن متا ولي  ستمي حاصتپ ا    گلوتاتيون كليوی و بير  

( مودب  اا  ردن  ر يت  ستم  دايتي    NAPQIاستامينو ب )

كليوی مي شود و ا  اتصال و وسيب رساني ون  ا ادزا  مختلتف  

نتتايج حاصتپ ا     عمتپ متي وورد   های كليوی ممانع   تد  سلول

گر مؤثر  ودن عصاره محالعد  يوشيميايي و هيستوراتولوژی نشان

در  Taraxacum syriacum Boissريشد گياه هيدروالكلي 

مسمومي  كليوی ناشي ا  استتامينو ب در متوش و مايشتهاهي    

اس   اگرچد ايب گياه اثر مما ظتي  ر روی كليد دارد، اما  ترای  

اثبتتات قحعتتي ون ا م استت  محالعتتات وستتيع تتتری در  مينتتد 

 مولكولي و  راساختاری صورت ر يرد 

راتتتب تشتتكر و قتتدرداني ا  مركتتز تمهيهتتات وستتيلد م دين

داروهای گياهي را ی دانشهاه علوم رزشكي لرستتان  تد ختاطر    

ميب اعتبتار و  تراهم نمتودن امكانتات و تجهيتزات      أتصويب و ت

 ويد  عمپ ميو مايشهاهي ده  انجام ايب رروژه تمهيهاتي  د
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