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تأثير المستخلص المائي لنبات الشفلح في التغييرات الكيموحيوية والنسجية الكباد الجرذان
المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بالباراسيتامول
رشا جمال الدين مصطفى النعيمي و حسين اسماعيل ارتين الخان
قسم علوم الحياة ،كلية العلوم ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٨أيار ٢٠١٠؛ القبول  ٢٩حزيران (٢٠١١
الخالصة
أظھرت نتائج الدراسة أن تجريع الجرذان بعقار الباراسيتامول بجرعة  ١غم/كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١يوما ً ادى الى زيادة معنوية
في فعالية أنزيم ناقل األمين األلنين ،ناقل األمين األسبارتيت ،وزيادة تركيز البيليروبين الكلي والكرياتنين .كذلك أدى التجريع
بالباراسيتامول إلى حدوث أذى في النسج الكبدي ّ
تمثل بظھور آفات تنكسية ونخرية وتغير دھني في الكبد فضالً عن احتقان األوردة
المركزية وبالمقارنة مع الجرذان غير المجرعة بالباراسيتامول .توضح النتائج ان معالجة الجرذان المصابة بالضرر الكبدي المستحدث
بالباراسيتامول بالتراكيز  ١٠٠،٥٠،٢٥و ٢٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات الشفلح  Capparis spinosaولمدة ،٧
 ١٤و ٢١يوما ادت الى انخفاض في فعالية االنزيمات الناقل لالمين ا اللنين والناقل لالمين االسبارتيت وانخفاض في تركيزالبليروبين
الكلي والكرياتنين مع زيادة تراكيز المستخلص مقارنة مع السيطرة الموجبة )الجرذان المعاملة بالباراسيتامول( .واوضحت النتائج ايضا ان
العالج بالمستخلص المائي لنبات الشفلح بتركيز  ١٠٠و  ٢٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم وللفترات  ١٤و  ٢١يوما ً الصالح األذى الكبدي
المستحدث بالباراسيتامول بجرعة  ١غم/كغم من وزن الجسم لمدة  ٢١يوما ً ادى الى تأثيرات عالجية واضحة ضد التأثيرات الضارة
الناتجة عن المعاملة بعقار الباراسيتامول ،وتمثلت برجوع مستويات األنزيم الناقل لالمين االلنين واالنزيم الناقل لالمين االسبارتيت
والمتغيرات الكيموحيوية البليروبين الكلي والكرياتنين إلى حاالتھا الطبيعية ،كما أعطت الجرعات العالية تحسنا ً ملحوظا ً في التأثيرات
الضارة الناتجة عن العقار في النسج الكبدي .نستنتج من ھذه الدراسة ان المستخلص المائي لنبات الشفلح يمتلك خاصية عالجية ضد
الضرر الكبدي المستحدث بعقار الباراسيتامول.

Effect of aqueous extract of Capparis spinosa on biochemical and histological changes
in paracetamol–induced liver damage in rats
R. J. M. Alnuaimy and H. I. A. Al-khan
Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstarct
This study showed that paracetamol administration to male rats at 1 g /kg of body weight for 21 days resulted in significant
increase in activities of serum alanine amino transferase and aspartate amino transferase. There was an increase in the total
bilirubin and creatinine levels. Paracetamol caused hepatic damage in appearance characterized with degeneration, necrosis
and fatty changes in liver, as well as central vein congestion. Treatment of the damaged liver rats with 25, 50, 100, 200 mg/kg
of body weight with aqueous extract of Capparis spinosa for 7, 14, 21 days led to a decrease in alanine amino transferase,
aspartate amino transferase activity, total bilirubin and creatinine levels, as well as an improve in the damaged liver tissues
with increasing extract concentration. The results showed that treatment of the damaged liver rats with 100, 200 mg/kg of body
weight of aqueous extract of Capparis spinosa for 14, 21 days gave protection against harmful effects of paracetamol.The
protective effects of this extract determined by the rebound of the enzymes and biochemical variable levels to the pretreatment
levels. High doses of this extract gave a decrease in harmful effects which resulted from the paracetamol in hepatic tissues.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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حامض الروتيك ،حامض الكابرويك وحامض البكتيك ومواد
الصابونين ومواد قلويدية وفالفونويدية ).(٦
تھدف الدراسة الحالية إلى إيجاد عالج لألذى الكبدي أو
السمية الكبدية المستحدثة بالباراسيتامول من مستخلصات النباتات
الطبية المتالكھا صفات وقائية للكبد كبديل عن األدوية الكيمياوية
التي تستخدم لعالج السمية الكبدية والتي تكون ذات تأثيرات
جانبية عديدة.

المقدمة
توجه العلماء نحو الطبيعه اليجاد بدائل دوائية للعديد من
االمراض التي تفتك بالبشرية ومنھا أمراض الكبد وذلك من خالل
التحري عن النباتات التي لھا تأثيرات ايجابية لعالج امراض
الكبد ،اذ أكد  (١) Beenاألھمية الطبية لنبات شوك الجمال
 Silybum marianumحيث وجد بأن مركب السيلمارين
 Silymarinھو عبارة عن مزيج من اللكنان والفالفونول
Silymarin
 Flavonol-lignan mixtureالمعزول من بذور
 marianumله فوائد وقائية ضد أمراض الكبد .أجرى Raju
وجماعته ) (٢دراسات على التأثير الوقائي للكبد للمستخلصات
الكحولية لنبات  Solanium nigrumضد السمية الكبدية المستحدثة
Carbon tetrachloride induced
برباعي كلوريد الكربون
 ،hepatotoxicityاذ وجدوا أن المستخلص يمتلك تأثيراً متباينا ً
اعتماداً على التراكيز المعطاة .كما قام ) (٣بإجراء دراسات على
نبات  Zizyphus mauritianaإذ وجدوا أن ھذا النبات يمتلك فعالية
ضد أمراض الكبد  Liver diseasesحيث أجريت عدة دراسات
على المستخلصات المائية والكحولية ألوراق ھذا النبات في
الجرذان البيض  Albino ratsوأعطيت ھذه المستخلصات بتراكيز
ّ
السمية الكبدية
مختلفة ووجد أن لھا فعالية وقائية للكبد ضد
المستحدثة برباعي كلوريد الكربون .وأجرى  Ojoوجماعته )(٤
Lemongrass
دراسات حول التأثيرات اإليجابية لنباتي
) (Cymbopogon citratusو ) Green tea (Camelia sinensisضد
الجھد التأكسدي المستحدث بالباراسيتامول Paracetamol induced
 oxidative stressفي الجرذان .ووجد بأن أوراق الشاي األخضر
 Green tea leafتحتوي متعدد الفينوالت  Polyphenolsمعظمھا
فالفونيدات مھمة وھي ,Catechin, Epicatechin, Gallate
 Epigallocatechin gallateو ،Proanthocyaninsويعتبر الـ
 Epigallocatechin gallateالمركب الفعال لنبات الشاي األخضر،
وأجرى العلماء عدة دراسات على المستخلصات المائية لنبات
حشيشة الليمون  Lemongrassوالشاي األخضر  Green teaللبحث
عن تأثيراتھا المضادة لألكسدة  Antioxidant effectsفي الجرذان
البيض السويسرية  Wister albino ratsالمعاملة بالباراسيتامول
واستنتجوا من التجارب بأن المستخلص المائي لنبات حشيشة
الليمون والشاي األخضر يمتلك صفة الحماية من بيروكسدة
الدھون المستحدثة بالباراسيتامول Paracetamol-induced lipids
 ،peroxidationبوساطة تأثيراتھا المضادة لألكسدة ،حيث تزال
التأثيرات الضارة من النواتج األيضية السامة للباراسيتامول.
من الجدير بالذكر ان نبات الشفلح يصنف ضمن النباتات التي
لھا تأثيرات طبية مختلفة ،ويعود ھذا النبات الى عائلة
 ،Capparceaeجنس  Capparis L.من النوع .(٥) spinosa
يستوطن النبات البالد المحيطة بالبحر االبيض المتوسط وجنوب
الحجاز ومعظم بلدان الشرق االوسط ،ويحتوي النبات على
مكونات فعالة عديدة مثل كاليكوسيدات الروتين،انزيم المايرونيز،

المواد وطرائق العمل
تربية الحيوانات
أجريت الدراسة في بيت الحيوانات المختبرية التابع إلى كلية
الطب البيطري في جامعة الموصل للفترة من  ٢٠٠٧/١٢/١إلى
 ٢٠٠٨/٧/١فضالً عن إجراء التحاليل المختبرية في مختبرات
قسم علوم الحياة  /كلية العلوم  /جامعة الموصل.
حيوانات الدراسة
ُأستخدمت في الدراسة  ٩٠جرذا ذكراً نوع
 norvegicusتم الحصول عليھا بعمر  ٤-٣أشھر وبمعدل وزن
يتراوح بين  ٣٠٠-٢٠٠غم ،إذ كانت الجرذان جميعھا بحالة
جيدة ،وتمت تربيتھا بظروف مالئمة من حيث درجة الحرارة
° ٢٥-٢٠م ودورة ضوئية  ١٤ساعة ضوء و  ١٠ساعات ظالم
فضالً عن التھوية المستمرة ،كما أعطيت الحيوانات العليقة
الخاصة.
Rattus

النبات المستخدم
تم جمع ثمار الشفلح  Capparis spinosaمن أطراف مدينة
الموصل من بدء شھر تموز سنة  ٢٠٠٧وحتى نھايته ،وتم اخذ
ّ
وصنف النبات في معشب قسم علوم الحياة /
الثمار الناضجة،
كلية العلوم  /جامعة الموصل بمساعدة المختصين باالعتماد على
مصادر تصنيف النباتات ) .(٥أزيل التراب واألوساخ من
النماذج ،وتم تعقيمھا أوليا ً بغمر الثمار لمدة دقيقة واحدة في الماء
المقطر الحاوي على القاصر  ،%١ثم جففت في حاضنة معقمة
بدرجة حرارة ° ٣٠م ،ومن ثم حفظت في ظروف خالية من
الرطوبة في مغلفات ورقية لحين البدء بتحضير المستخلصات،
وحضرت المستخلصات المائية لثمار نبات الشفلح باالعتماد على
ُ ﱢ
طريقة ).(٧
تصميم التجارب
ّ
الشفلح
تأثير جرعات مختلفة من المستخلص المائي لنبات
 Capparis spinosaعلى الخلل الوظيفي المستحدث في كبد ذكور
الجرذان المعاملة بالباراسيتامول.
قسمت الجرذان الى المجاميع التالية؛ المجموعة االولى:
اشتملت على  ١٥جرذاً ّ
جرعت  ٢سم ٣ماء مقطر وبحجم
ّ
المجرع للمجموعة المعاملة بالباراسيتامول
الباراسيتامول
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واعتبرت ھذه المجموعة سيطرة سالبة ) .(D.Wالمجموعة الثانية:
اشتملت على  ١٥جرذأ ّ
جرعت ٢سم ٣من الباراسيتامول وبتركيز
 ١غم  /كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١يوما ً )أذيب الباراسيتامول
بأقل حجم من مادة البروبيلين كاليكول الذي أدى إلى ذوبان
ّ
وعدت ھذه المجموعة مجموعة
الباراسيتامول ذوبانا ً كامالً(
ً
السيطرة الموجبة )المعاملة بالباراسيتامول لمدة  21يوما وبدون
عالج( .المجموعة الثالثة :اشتملت على  ١٥جرذا ايضا جرعت
بـ ٢سم ٣من البراسيتامول وبجرعة ١غم/كغم لمدة  ٢١يوما ثم
جرعت بالمستخلص المائي لنبات الشفلح وبحجم  ٢سم ٣وبتركيز
 ٢٥ملغم  /كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١ -٧يوما .المجموعة
الرابعة :اشتملت على  ١٥جرذا ايضا جرعت بـ ٢سم ٣من
البراسيتامول وبجرعة ١غم/كغم لمدة  ٢١يوما ثم جرعت
بالمستخلص المائي لنبات الشفلح وبحجم  ٢سم ٣وبتركيز ٥٠
ملغم  /كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١ -٧يوما .المجموعة
الخامسة :اشتملت على  ١٥جرذا ايضا جرعت بـ ٢سم ٣من
البراسيتامول وبجرعة ١غم/كغم لمدة  ٢١يوما ثم جرعت
بالمستخلص المائي لنبات الشفلح وبحجم  ٢سم ٣وبتركيز ١٠٠
ملغم  /كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١ -٧يوما .المجموعة
السادسة :اشتملت على  ١٥جرذا ايضا جرعت بـ ٢سم ٣من
البراسيتامول وبجرعة ١غم/كغم لمدة  ٢١يوما ثم جرعت
بالمستخلص المائي لنبات الشفلح وبحجم  ٢سم ٣وبتركيز ٢٠٠
ملغم /كغم من وزن الجسم ولمدة  ٢١ -٧يوما.
ُأخذت  5جرذان من كل مجموعة من المجموعات المعاملة
بالجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم من وزن الجسم
وسحب منھا الدم ثم
والسيطرة الموجبة والسالبة،على التواليَ ِ ُ ،
ّ
وشرحت وأخذت أكبادھا وذلك بعد الفترات  ١٤ ،٧و ٢١
قتلت
يوما من تجريع النبات.

الدراسة النسجية
ً
تم تشريح ذكور الجرذان للحصول على الكبد اعتمادا على
وحضرت الشرائح المجھرية اعتماداً
الطريقة الواردة في )ّ ُ .(١١
على ).(١٢
الفحص والتصوير المجھري
ُأجري الفحص المجھري للمقاطع النسجية باستخدام المجھر
الضوئي المركب وبعد الفحص صورت المقاطع النسجية
باستخدام مجھر خاص  Biolab line altayمزود بآلة تصوير.
التحليل اإلحصائي
ُﱢ
حللت النتائج إحصائيا ً مقارنة بين مجموعة السيطرة الموجبة
ّ
وعدت
والسالبة ومجموعات المعاملة باستخدام اختبار )(Duncun
النتائج معنوية عند مستوى ) (١٣) (P ≤ 0.05باستخدام البرنامج
اإلحصائي ) (SPSS 11.5إنتاج شركة .SPSS Inc.
النتائج والمناقشة
شخصت االضرار التي سببتھا الجرعة العالية من
الباراسيتامول )١غم  /كغم من وزن الجسم( بالكبد وذلك من خالل
قياس فعالية بعض األنزيمات في مصل الدم منھاأنزيم ناقل األمين
األلنين ) ،(ALTناقل األمين األسبارتيت ) .(ASTلذا ركزت
الدراسة الحالية على فعالية ھذه األنزيمات لكونھا مؤشراً للضرر
الذي تحدثه األدوية في خاليا الكبد.
يتبين من الجدول  ١أن ھناك زيادة معنوية في فعالية  ALTفي
الجرذان المعاملة بـ  ٢سم ٣من الباراسيتامول بجرعة ١غم/كغم
من وزن الجسم )السيطرة الموجبة( لمدة  ٢١يوما ً بعد الفترات ،٧
 ١٤و  ٢١يوما ً ،اذ كانت معدالت الفعالية ٦٦,٣ ،٧,٧٧ ± ٧٨,٢
 ١٥,٢ ±و  ١٤,٥٣ ± ٦٤,٥وحدة عالمية  /لتر على التوالي،
بالمقارنة مع السيطرات السالبة  ٢,٢١±٤٧,٣ ،٢,١٧±٤٤,٩و
 ٢,٢١±٤٥,٤وحدة عالمية  /لتر لنفس الفترات .في حين أدت
معاملة الجرذان المجرعة بالباراسيتامول بـ ٢سم ٣من المستخلص
المائي لنبات الشفلح وبالجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم
من وزن الجسم إلى انخفاض معدالت الفعالية ،اذ انخفضت
كاالتي -١٥,٣٢±٦٧,٧ ،١٠,٣٤±٦٠,٣ – ١,٣٣±٧٠,٠
 ٥,١١±٤٩,٢و  ٦,١١±٤٨,٢ – ١٤,٤٢±٦٤,٠وحدة عالمية /
لتر ،على التوالي ،وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً بالمقارنة مع
السيطرة الموجبة التي كانت معدالتھا لنفس الفترات
 ١٥,٢±٦٦,٣ ،٧,٧٧±٧٨,٢و  ١٤,٥٣±٦٤,٥وحدة عالمية /
لتر بالمقارنة مع السيطرات السالبة .يستنتج من الجدول أن
استخدام الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم عند
الفترات  ١٤و  ٢١يوما ً أدى إلى عودة مستويات األنزيمات نحو
المستويات الطبيعية .يتضح من الناحية اإلحصائية وجود فروقات
معنوية بين بعض المعامالت الواردة في الجدول وعدم وجودھا
بين المعامالت األخرى عند مستوى احتمال ).(P ≤ 0.05

الفحوصات الكيموحيوية المصلية
قدر تركيز البيليروبين الكلي في المصل Estimation of total
 bilirubin concentration in serumباستخدام الطريقة الواردة في
) .(٨وقدر تركيز الكرياتنين في المصل Estimation of
 creatinine concentration in serumباستخدام عدة التحليل
الجاھزة من شركة ) (Biolaboالفرنسية اعتماداً على الطريقة

الواردة في ) .(٩وتم تقدير فعالية أنزيم ناقل األمين ألنين
Estimation of alanine amino transferase (ALT) activity
باستخدام عدة التحليل الجاھزة ) (Kitمن شركة Biomerieux
الفرنسية في قياس فعالية أنزيم  ALTبحسب الطريقة اللونية

المتبعة من قبل ) .(١٠كما تم تقدير فعالية أنزيم ناقل األمين
األسبارتيت )Estimation of aspartate amino transferase (AST
 activityبُأستخدام عدة التحليل الجاھزة من شركة Biomerieux
الفرنسية في قياس فعالية  ASTبحسب الطريقة اللونية المتبعة من
قبل ).(١٠
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ّ
الشفلح  C. spinosaعلى فعالية
الجدول  :١تأثير الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
أنزيم ناقل األمين األلنين )) (ALTوحدة عالمية  /لتر( في مصل الجرذان البيض المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ  1غم  /كغم من
عقار الباراسيتامول وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً.
فترة المعاملة باليوم
١٤
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي

المعامالت
٧
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
سيطرة ) (-ماء مقطر
سيطرة ) (+معامل بـ Par

2.17 ± 44.9
a
7.77±78.2
bc

2.21±47.3
A
15.2±66.3
Ab
15.32±67.7
Ab

+74.16

+40.16

٢١
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
2.21±45.4
a
14.53±64.5
ab
14.42±64.0
ab

+42.07

 ٢٥ملغم/كغم مستخلص نبات
الشلفح
 ٥٠ملغم/كغم مستخلص نبات
6.93±51.5
6.44±53.6
15.21±66.9
+13.43
+13.31
+48.99
a
A
ab
الشلفح
 ١٠٠ملغم/كغم مستخلص
6.48±50.6
6.51±50.8
12.2±61.2
+11.45
+7.39
+36.3
a
A
ab
نبات الشلفح
مستخلص
كغم
 ٢٠٠ملغم/
6.11±48.2
5.11±49.2
10.34±60.3
+6.16
+4.01
+34.29
a
A
ab
نبات الشلفح
المعدل  ±الخطأ القياسي ھو لخمسة مكررات ،األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينھا عند مستوى احتمال
) (P ≤ 0.05والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
1.33±70.0bc

+56.12

+43.12

+40.96

برباعي كلوريد الكربون  CCl4إذ أدى استخدام مستخلصات نباتية
عدة إلى عودة فعالية ھذه األنزيمات إلى وضعھا الطبيعي
كالدراسة التي قام بھا  Kumarوجماعته ) ،(١٤إذ وجدوا أن
استخدام الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ملغم/كغم من وزن الجسم من
المستخلص الكحولي لنبات  Trianthema portulacastrumلعالج
الفئران المصابة بالسمية الكبدية المستحدثة بـ  CCl4أدى إلى
انخفاض في فعالية أنزيمات  ،AST ،ALTبعد ارتفاعھا عند
حصول التسمم .كما أن استخدام مستخلص ثمار Nigella sativa
للجرذان المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ  CCl4يعمل على
خفض في مستوى أنزيمات الكبد ) .(١٥وأعطى استخدام
رايزومات نبات  Curcuma longaحماية ضد الضرر الكبدي
المستحدث بالباراسيتامول تمثلت بإنخفاض في فعالية الـ،ALT
 ASTو  ALPالمرتفعة بسبب التسمم الكبدي في الجرذان ).(١٦
ويمتلك نبات  Nargamia alataفعالية وقائية ضد الضرر
الكبدي المستحدث بالباراسيتامول والكحول في الجرذان ويمنع
ارتفاع مستوى فعالية الـ AST ،ALTو .(١٧) ALPوقد لوحظ أن
استخدام  ٣٠٠-٢٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم من نبات
 Ziziphus mauritianaأدى إلى إعطاء فعالية حموية ضد الضرر
الكبدي المستحدث بـ  CCl4في الجرذان والذي تبين في انخفاض
فعالية أنزيمات الـ  AST ،ALTو  ،(٣) ALPتم الحصول على
نفس النتائج في الجرذان عند استخدام مستخلص نبات Solanum

كما يتبين من الجدول  ٢أن ھناك زيادة معنوية في فعالية
أنزيم  ASTفي الجرذان المعاملة بالباراسيتامول )السيطرة
الموجبة( لمدة  ٢١يوما ً بعد الفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً ،اذ كانت
معدالت الفعالية  ٢٩,٣٦±١٠١,٢٥ ،٢٤,٣٩±١٢١,٢٥و
 ١١,٧٩±٩٩,٢٥وحدة عالمية  /لتر على التوالي بالمقارنة مع
السيطرة السالبة لنفس الفترات .اذ كانت معدالت الفعالية
 ٢,٥±٦٠,١ ،١,٨٧±٧٠,٠و  ٥,٩±٥٨,٣وحدة عالمية  /لتر في
حين أدت معاملة الجرذان المجرعة بالباراسيتامول بالجرع ،٢٥
 ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص
ّ
الشفلح  C. spinosaإلى انخفاض الفعالية من
المائي لنبات
 ٧,٨±٨١,١-٤,٧٣±١٠٦,٥ ،٢,٨٢±٩٦,٨-١١,٩٧±١١٣,٤و
 ١,٥١±٧٨,٦-١١,٥٦±٩٩,٥وحدة عالمية  /لتر على التوالي
وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً بالمقارنة مع السيطرة الموجبة
 ٢٩,٣٦±١٠١,٢٥ ،٢٤,٣٩±١٢١,٢٥و  ١١,٧٩±٩٩,٢٥وحدة
عالمية  /لتر المقارنة مع السيطرة السالبة.
يستنتج من الجدول أن استخدام الجرع العالية أدى إلى عودة
فعالية األنزيم نحو الفعالية الطبيعية .يتضح من الناحية اإلحصائية
أن ھناك فروقات معنوية بين جميع المعامالت الواردة في الجدول
أعاله عند مستوى احتمال ).(P ≤ 0.05
تتفق ھذه النتائج مع نتائج بحوث سابقة أجريت على الجرذان
والفئران المستحدث فيھم خلل وظيفي للكبد إما بالباراسيتامول أو

٤
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نبات  Eclipta albaوثمار نبات  Piper longumتوفر حماية ضد
الضرر الكبدي المستحدث بـ  CCl4في الجرذان وتعمل على
إرجاع فعالية أنزيمات الـ  ACP ،AST ،ALTو ALPإلى الحالة
الطبيعية ).(٢٠

 .(١٨) trilobotumوان المستخلص المائي لنبات Tylophora
 indicaيمتلك فعالية حموية ضد الضرر الكبدي الكحولي في

الجرذان ،اذ أدى استخدامه إلى انخفاض في فعالية األنزيمات
 AST ،ALTو  .(١٩) ALPوقد لوحظ أن استخدام كل من أوراق

ّ
الشفلح  C. spinosaعلى فعالية
الجدول  :٢تأثير الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
أنزيم ناقل األمين األسبارتيت )) (ASTوحدة عالمية  /لتر( في مصل الجرذان البيض المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ  ١غم  /كغم
من عقار الباراسيتامول وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً.
فترة المعاملة باليوم
١٤
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي

المعامالت
٧
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
سيطرة ) (-ماء مقطر
سيطرة ) (+معامل بـ Par

1.87±70.0
a
24.39±121.25
efg
11.97±113.4
def

2.5±60.1
a
29.36±101.25
cde
4.73±106.5
c-f

+133.21
+62.0

+68.46
+77.2

٢١
فعالية االنزيم )وحدة /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
5.9± 58.3
a
11.79±99.25
cd
11.56±99.5
cd

+70.24
+70.66

 ٢٥ملغم/كغم مستخلص نبات
الشلفح
+63.97
8.91±95.6
+62.06
4.88 ±97.4
+54.85
4.39±108.4
 ٥٠ملغم/كغم مستخلص نبات
bcd
bcd
c-f
الشلفح
+54.8
8.96±90.25
+55.15
11.35±93.25
+42.85
4.08±100.0
 ١٠٠ملغم/كغم مستخلص
bc
bcd
cd
نبات الشلفح
+34.81
1.51±78.6
+34.94
7.8±81.1
+38.28
2.82±96.8
 ٢٠٠ملغم/كغم مستخلص
ab
ab
bcd
نبات الشلفح
المعدل  ±الخطأ القياسي ھو لخمسة مكررات ،األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينھا عند مستوى احتمال
) (P ≤ 0.05والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
يوضح الجدول  ٣أن ھناك ارتفاعا ً في معدل تركيز
البيليروبين الكلي في مصل دم الجرذان بعد  ٧أيام من المعاملة
بالباراسيتامول بجرعة ١غم/كغم من وزن الجسم لمدة  ٢١يوما ً
٣
)السيطرة الموجبة( وبمعدل  ٠,١٥±٠,٩٧غم ١٠٠ /سم
بالمقارنة مع السيطرة السالبة  ٠,٠٥±٠,٦٣غم ١٠٠ /سم .٣في
ّ
الشفلح C.
حين أدى استخدام ٢سم ٣من المستخلص المائي لنبات
 Spinosaوبالجرع  ٥٠ ،٢٥و  ١٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم
لمدة  ٧أيام للمجموعات المعاملة بالباراسيتامول لمدة  ٢١يوما ً إلى
انخفاض في معدالت البيليروبين الكلي من – ٠,١١±٠,٩٩
 ٠,١٣±٠,٧٤غم ١٠٠ /سم ٣بالمقارنة مع السيطرة الموجبة وأدى
استخدام  ٢٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي
ّ
لنبات
الشفلح  C. Spinosaإلى انخفاض المعدل الى ٠,٠٣±٠,٧٩
٣
غم ١٠٠ /سم بالمقارنة مع السيطرة الموجبة  ٠,١٥±٠,٩٧غم /
٣
١٠٠سم المقارنة مع السيطرة السالبة  ٠,٠٥±٠,٦٣غم /
١٠٠سم .٣في حين ارتفع تركيز البيليروبين الكلي في مجموعة
السيطرة الموجبة بعد  ١٤يوما ً بنسبة ،اذ ارتفع التركيز الى

 ٠,١٣±٠,٩٣غم ١٠٠ /سم ٣المقارنة مع السيطرة السالبة
 ٠,٠٤±٠,٦١غم ١٠٠ /سم .٣وأدت معاملة الجرذان بالمستخلص
ّ
المائي لنبات
الشفلح  C. Spinosaبالجرع  ٥٠ ،٢٥و  ١٠٠ملغم /
كغم من وزن الجسم بعد  ١٤يوما ً إلى انخفاض معدالت
البيليروبين الكلي من  ٠,١٥±٠,٦٩ – ٠,١١±٠,٨٦غم /
٣
١٠٠سم ٣وارتفع المعدل الى  ٠,١٢±٠,٨غم  ١٠٠ /سم
باستخدام الجرعة  ٢٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم بالمقارنة مع
السيطرة الموجبة  ٠,١٣±٠,٩٣غم  ١٠٠ /سم ٣المقارنة مع
السيطرة السالبة  ٠,٠٤±٠,٦١غم  ١٠٠ /سم .٣كما يتبين من
الجدول ذاته ارتفاع في تركيز البيليروبين الكلي إلى
 ٠,٨٨±٠,٨٩غم  ١٠٠ /سم ٣عند تجريع الباراسيتامول لمدة ١٢
٣
يوم بالمقارنة مع السيطرة السالبة  ٠,١±٠,٦٠غم  ١٠٠ /سم
ّ
الشفلح C.
وأدت معاملة الجرذان بالمستخلص المائي لنبات
 Spinosaوبالجرع  ٥٠ ،٢٥و ١٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم
لمدة  ٢١يوما ً إلى انخفاض في معدالت تركيز البيليروبين الكلي
من  ٠,٠٨±٠,٦٨ – ٠,٠٩±٠,٨٤غم  ١٠٠ /سم ٣وأدى استخدام

٥
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الجرع العالية أدى إلى عودة تركيز البيليروبين الكلي إلى التركيز
الطبيعي .من الناحية اإلحصائية اتضح بأنه ال توجد فروقات
معنوية بين جميع المعامالت الواردة في الجدول أعاله عند
مستوى احتمال ).(P ≤ 0.05

 ٢٠٠ملغم  /كغم من وزن الجسم إلى ارتفاع في المعدل الى
 ٠,٠٩±٠,٨٤غم  ١٠٠ /سم ٣بالمقارنة مع السيطرة الموجبة
 ٠,٨٨±٠,٨٩غم  ١٠٠ /سم ٣المقارنة مع السيطرة السالبة
 ٠,١±٠,٦٠غم  ١٠٠ /سم .٣ونستنتج من الجدول أن استخدام

ّ
الجدول  :٣تأثير الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
الشفلح  C. spinosaعلى تركيز
البيليروبين الكلي )غم  ١٠٠/سم (٣في مصل دم الجرذان البيض المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ  ١غم  /كغم من عقار
الباراسيتامول وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً.
فترة المعاملة باليوم
١٤
تركيز البيليروبين الكلي
)غم  ١٠٠/سم(٣
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي

المعامالت
٧
تركيز البيليروبين الكلي
)غم  ١٠٠/سم(٣
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
سيطرة ) (-ماء مقطر
سيطرة ) (+معامل بـ Par

0.05±0.63
a
0.15±0.97
a
0.11±0.99
a

0.04±0.61
a
0.13±0.93
a
0.11±0.86
a

+53.96
+57.14

+52.45
+40.98

٢١
تركيز البيليروبين الكلي
)غم  ١٠٠/سم(٣
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
0.1±0.60
a
0.88±0.89
a
0.09±0.84
a

+48.33
+40

 ٢٥ملغم/كغم مستخلص نبات
الشلفح
+28.33
0.08±0.77
+40.98
0.43±0.86
+17.46
0.08±0.74
 ٥٠ملغم/كغم مستخلص نبات
a
a
a
الشلفح
+13.33
0.08±0.68
+13.11
0.15±0.69
+17.46
0.13±0.74
 ١٠٠ملغم/كغم مستخلص
a
a
a
نبات الشلفح
+40
0.09±0.84
+31.14
0.12±0.8
+25.39
0.03±0.79
 ٢٠٠ملغم/كغم مستخلص
a
a
a
نبات الشلفح
المعدل  ±الخطأ القياسي ھو لخمسة مكررات ،األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينھا عند مستوى احتمال
) (P ≤ 0.05والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
المعدل الى  ٢٩,٣±١٠٩,٧١مايكرومول/لتر بالمقارنة مع
السيطرة الموجبة  ٦,٦١±١٠٤,٨٢مايكرومول/لتر المقارنة مع
السيطرة السالبة  ،١٠,٣±٩١,٠بينما أدى استخدام نفس الجرعة
لمدة  21يوما ً إلى انخفاض في معدل تركيز الكرياتنين إلى
 ٧,٠٥±٩٠,٩٤مايكرو مول/لتر بالمقارنة مع السيطرة الموجبة
 ١١,٢٢ ± ٧١,١٠٢المقارنة مع السيطرة السالبة ٥,٨±٩٦,٤
مايكرومول/لتر .في حين أدى استخدام الجرع ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠
ّ
الشفلح C.
ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
 Spinosaوللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً إلى انخفاض في معدالت
تركيز الكرياتنين من ،٤,٦٨±٧٤,٢١ – ٥,٤٧±٨٧,٨٢
 ٧,٢٦ ±٦٦,٤ - ٢٠,٠٦±٨٦,١١و – ٥,١٢±٨٣,١٣
 ٣,١±٦٤,٣مايكرومول/لتر بالمقارنة مع السيطرات السالبة لنفس
الفترات.

يتضح من الجدول  ٤أن ھناك زيادة في تركيز الكرياتنين في
الجرذان المعاملة بالباراسيتامول )السيطرة الموجبة( لمدة ٢١
يوما ً بعد الفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً ،اذ كانت معدالت التركيز
 ٦,٦١±١٠٤,٨٢ ،٩,٣١±١١٣,٦و  ٢٢,١١±١٠٢,٧١مايكرو
مول  /لتر على التوالي ،بالمقارنة مع السيطرة السالبة
 ١٠,٣±٩١,٠ ،٦,١١±٩٨,٩٨و  ٥,٨±٩٦,٤مايكرومول  /لتر
لنفس الفترات ،في حين أدت معاملة الجرذان المجرعة
ّ
الشفلح C.
بالباراسيتامول لمدة  ٢١يوما ً بالمستخلص المائي لنبات
 Spinosaوبجرعة  ٢٥ملغم  /كغم من وزن الجسم لمدة  7أيام إلى
انخفاض في تركيز الكرياتين الى ٣٣,٢٧±١١٠,١
مايكرومول/لتر بالمقارنة مع السيطرة الموجبة ٩,٣١±١١٣,٦
مايكرومول/لتر المقارنة مع السيطرة السالبة ٦,١١±٩٨,٩٨
مايكرومول/لتر .وبعد  ١٤يوما ً من المعاملة بنفس الجرعة تغير
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ّ
الشفلح  C. spinosaعلى تركيز
الجدول :٤تأثير الجرع  ٢٠٠ ،١٠٠ ،٥٠ ،٢٥ملغم/كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
الكرياتنين )مايكرومول  /لتر( في مصل دم الجرذان البيض المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ  ١غم  /كغم من عقار الباراسيتامول
وللفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً.
فترة المعاملة باليوم
١٤
تركيز الكرياتنين
)مايكرومول /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي

المعامالت
٧
تركيز الكرياتنين
)مايكرومول /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
سيطرة ) (-ماء مقطر
سيطرة ) (+معامل بـ Par

6.11±98.98
a-d
9.31±113.6
cde
33.27±110.1
b-e

10.3±91
a-d
6.61±104.82
ae
29.3±109.71
be

+14.77
+11.23

+15.18
+20.56

٢١
تركيز الكرياتنين
)مايكرومول /لتر(
%
المعدل
للتغيير
±الخطأ القياسي
5.8±96.4
a-d
22.11±102.71 ±
ae
7.05±90.94
ad

+6.54
-5.66

 ٢٥ملغم/كغم مستخلص نبات
الشلفح
-13.76
5.12±83.13
-5.37
20.06±86.11
-11.27
5.47±87.82
 ٥٠ملغم/كغم مستخلص نبات
ab
abc
abc
الشلفح
-20.20
17.00±76.92
-13.51
13.76±78.7
-19.07
3.81±80.1
 ١٠٠ملغم/كغم مستخلص
a
ab
ab
نبات الشلفح
-33.29
3.10±64.3
-27.03
7.26±66.4
-25.0
4.68±74.21
 ٢٠٠ملغم/كغم مستخلص
a
a
ab
نبات الشلفح
المعدل  ±الخطأ القياسي ھو لخمسة مكررات ،األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينھا عند مستوى احتمال
) (P ≤ 0.05والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
وريتينية وفالفونويدية )،(٦التي تعمل على زيادة فعالية
األنزيمات المضادة لألكسدة وتقلل من إنتاج بيروكسدة الدھن
) Lipid peroxidation (LPOوبذلك تقلل من فعالية أنزيمات الكبد
وھذا بدوره يؤدي إلى التقليل من العمليات األيضية وتقلل من
تراكيز النواتج الحيوية .وجاءت نتائج تأثير المعاملة بالمستخلص
ّ
الشفلح  C. spinosaعلى كمية البيليروبين الكلي
المائي لنبات
والكرياتنين في مصل دم الجرذان المصابة بالضرر الكبدي
المستحدث بالباراسيتامول مطابقة للنتائج المستحصلة في حالة
الضرر الكبدي المستحدث بـ  CCl4بالجرع  ٢٠٠-١٠٠ملغم /
كغم من وزن الجسم من المستخلص الكحولي لنبات Trianthema
 portulacastramالذي أدى إلى انخفاض البيليروبين الكلي و
فعالية أنزيمات الكبد ) ،(١٤وأدى استخدام المستخلص المائي
والكحولي لنبات  Tylophora indicaلمعالجة الجرذان المصابة
بالضرر الكبدي الكحولي إلى انخفاض في مستوى والبيليروبين
الكلي في مصل دم الجرذان المصابة بالضرر الكبدي الكحولي
) .(١٩وكذلك أكد كل من  Thomsenوجماعته ) (٢٣و Boyer
و (٢٤) Rouffعلى أن تجريع الجرذان بالباراسيتامول يؤدي إلى
الفشل الكبدي الذي يسبب ارتفاع البيليروبين الكلي والكرياتنين في
مصل الدم .وكذلك أدى استخدام مستخلص Aphanamixis
 polystachyaإلى انخفاض في مستوى البيليروبين الكلي في

يستنتج من الجدول أعاله بأن استخدام الجرعة  25ملغم  /كغم
من وزن الجسم ولمدة  ٢١يوما أدى إلى عودة مستوى الكرياتنين
نحو مستواه الطبيعي .ويتضح من التحليل اإلحصائي بأن ھناك
فروقات معنوية بين جميع المعامالت الواردة في الجدول أعاله
عند مستوى احتمال ).(P ≤ 0.05
أن الزيادة في تركيز البيليروبين الكلي ،والكرياتنين في مصل
دم الجرذان المجرعة بـ  1غم  /كغم من وزن الجسم من
الباراسيتامول لمدة  ٢١يوما ً المقارنة مع السيطرة السالبة الجداول
 ٣و ،٤التي جاءت مرافقة للزيادة الحاصلة في مستوى األنزيمات
قيد الدراسة ،حيث حصلت زيادة بسبب تأثير الباراسيتامول على
الكبد والتي أدت إلى ارتشاح الخاليا الكبدية وتأثر المايتوكوندريا
والذي أدى بدوره إلى عدم انتظام العمليات األيضية وبسبب
التنكس الخلوي تسربت ھذه المواد إلى مجرى الدم بنسب أكبر من
الحاالت الطبيعية ) .(٢٢ ،٢١وأدى استخدام المستخلص المائي
ّ
الشفلح  C. spinosaإلى خفض في مستوى البيليروبين الكلي
لنبات
والكرياتنين في مصل الدم وبعالقة عكسية مع التراكيز
المستخدمة ،كما حصل ذلك مع األنزيمات قد يكون ھذا االنخفاض
الحاصل في زيادة مستويات األنزيمات والمتغيرات المذكورة
آنفا ً وباتجاه التراكيز الطبيعية بسبب رجوع الخاليا إلى وضعھا
الطبيعي الحتواء النبات على مركبات قلويدية وكاليكوسيدية

٧

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦العدد (١٠-١) ٢٠١٢ ،١

مصل الجرذان المصابة بالضرر الكبدي المستحدث بـ CCl4
) .(٢٥والحظ أيضا ً  Pariو  (٢٦) Kumarأن استخدام مستخلص
نبات  Moringa oliferaضد الضرر الكبدي المستحدث بالعقاقير

المضادة للتدرن الرئوي في الجرذان يؤدي إلى رجوع البيليروبين
الكلي إلى وضعه الطبيعي .وكذلك لوحظ عودة المتغيرات
الكيموحيوية مثل البيليروبين الكلي ،الكوليسترول الكلي واليوريا
إلى وضعھا الطبيعي في حالة استخدام المستخلصات الكحولية
ألوراق نبات  Eclipta albaوثمار  Piper longumضد الضرر
الكبدي المستحدث بـ .(٢٠) CCl4
الدراسة النسجية
أظھرت المجموعات المعاملة بالماء المقطر فقط )سيطرة
سالبة( عدم وجود أية تغيرات نسجية في الصورة النسجية
)الصورة .(١
في حين أظھرت المقاطع النسجية ألكباد الجرذان المعاملة بـ
 ٢سم ٣من الباراسيتامول بجرعة  ١غم  /كغم من وزن الجسم
لمدة  ٢١يوما ً وجود تغيرات نسجية تمثلت باحتقان شديد للوريد
البابي  Portal vein congestionفي الباحة البابية بالتنكس الفجوي
للخاليا الكبدية  Vacuolar degenerationمع نخر تجلطي
 Coagulative necrosisللخاليا الكبدية األخرى )الصورة ،(a – ٢
فضالً عن ظھور االرتشاح  Infiltrationللخاليا االلتھابية حول
الوريد المركزي )الصورة .(b – ٢

الصورة  :a – ٢مقطع في نسيج كبد جرذ من مجموعة معاملة
بالباراسيتامول )١غم/كغم( لمدة  ٢١يوما ً فقط توضح احتقان
الوريد البابي في الباحة البابية ) (1ونخر الخاليا الكبدية المحيطة
بالباحة البابية ) .(2الصبغة  .H & Eالتكبير .X 90

صورة  :b – ٢مقطع في نسيج كبد جرذ من مجموعة معاملة
بالباراسيتامول )١غم/كغم( لمدة  ٢١يوما ً فقط توضح احتقان
الوريد المركزي ) (1ارتشاح الخاليا االلتھابية حول الوريد
المركزي ) ،(2نخر الخاليا الكبدية المحيطة بالوريد المركزي )(3
مع تنكس فجوي للخاليا الكبدية ) .(4الصبغة  .H & Eالتكبير X
.500

الصورة  :١مقطع في نسيج كبد جرذ من مجموعة معاملة بالماء
المقطر فقط )السيطرة السالبة( توضح عدم وجود تغيرات نسجية
في الكبد مع وضوح الوعاء المركزي ) ،(1الخاليا الكبدية ).(2
لصبغة .H & E

ان الضرر الكبدي الذي حصل نتيجة للجرعة العالية
للباراسيتامول  ١غم  /كغم من وزن الجسم في الجرذان قيد
الدراسة والذي أدى إلى ظھور النخر واالحتقان والتغيرات
الدھنية والفجوات في نسج كبد الجرذان ناتج عن اإلجھاد
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بااليثانول تمثل بالتغيرات الدھنية والتليف حول األوردة .وأكد
 Goleو  (٢٥) Dasguptaأن الضرر الكبدي الذي أحدثه  CCl4في
كبد الجرذان تمثل بتراكم فجوات دھنية في سايتوبالزم الخاليا
الكبدية ،وقد أكد  Udupaوجماعته ) (٢١أيضا ً أن الباراسيتامول
يعمل على إحداث اإلجھاد التأكسدي  Oxidative stressفي أكباد
الجرذان الذي يؤدي إلى ظھور النخر وإحداث ضرر في األغشية
الخلوية وتنكس غيمي  Cloudy swellingفي نسيج الكبد.كذلك
لوحظ أن جرعة  ١غم  /كغم من الباراسيتامول تعمل على ظھور
انتفاخات وفجوات وتنخرات في خاليا كبد الجرذان المعاملة
).(٢٧

التأكسدي الذي تولد بسبب مركب الـ)N-Acetyl-P- (NAPQI
 benzoquinone imineالحر وھو الناتج األيضي للباراسيتامول

والذي يتداخل مع أغشية خاليا الكبد مؤديا ً خلالً في
نضوحيتھا،وكذلك يعمل الباراسيتامول الحر على حث تكوين
الكليسريدات الثالثية والكوليسترول مما يؤدي الى تراكم الدھون
في الخاليا الكبدية ).(٢٧ ،٢١
وبعد  ٢١يوما ً من العالج بجرعةـ 50ملغم  /كغم من وزن
ّ
الجسم من المستخلص المائي لنبات
الشفلح  C. spinosaلوحظ
أيضا ً وجود تغيرات نسجية تمثلت بالتنكس الفجوي والنخر
التجلطي للخاليا الكبدية المحيطة باألوردة المركزية ،واحتقان
الوريد المركزي )الصورة .(٣
أظھرت المجموعات المعاملة بالباراسيتامول لمدة  ٢١يوما ً
والمعالجة بجرعة  200ملغم /كغم من وزن الجسم من المستخلص
ّ
الشفلح  C. spinosaوبعد الفترات  ١٤ ،٧و  ٢١يوما ً
المائي لنبات
ً
تحسنا ً ملحوظا بالصورة النسجية تمثل بعودة الخاليا إلى وضعھا
الطبيعي واختفاء التغير الدھني والتنكس الفجوي مع ظھور
احتقان الوريد المركزي و نخر بسيط لبعض الخاليا )الصورة
.(٤

الصورة  :٤مقطع في نسيج كبد جرذ من مجموعة معاملة
بالباراسيتامول )١غم/كغم( لمدة  21يوما ً والمعالجة بجرعة ٢٠٠
ّ
الشفلح
ملغم  /كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
 C. spinosaلمدة  ٧أيام توضح احتقان الوريد المركزي ) (1مع
نخر بسيط لبعض الخاليا الكبدية ) .(2الصبغة  .H & Eالتكبير X
.450
ان االصالح الذي حدث في نسج الكبد من اختزال في النخر
والتراكمات الدھنية وإزالة االحتقان ورجوع ھذه المتغيرات نحو
الحالة الطبيعية باستخدام تراكيز متصاعدة من المستخلص المائي
ّ
الشفلح  C. spinosaكان بسبب المركبات الفعالة في
لنبات
المستخلص )الفالفونيدية ،القلويدية والصابونينية( التي عملت
على الحد من إحداث اإلجھاد التأكسدي وتقوية النظام المناعي
ومنع تداخل الجذور الحرة الزائدة الناتجة من أيض الباراسيتامول
مع األغشية الخلوية ،كل ھذه العوامل عملت مجتمعة على حماية
الخاليا الكبدية من االنتكاسة الدوائية المستحدثة بالباراسيتامول.
وھذا ما أكد عليه ) (٢٨و ) (٢٩على أن المستخلص االيثانولي
والمائي لنبات ،Tridax procumbensعلى التوالي ،يعمالن على
تخفيف اإلجھاد التأكسدي ومنع المستخلص االيثانولي ألوراق
نبات  Aphanamixis polystachyaتراكم الدھون التي يسببھا عقار

الصورة :3مقطع في نسيج كبد جرذ من مجموعة معاملة
بالباراسيتامول )١غم/كغم( لمدة  21يوما ً والمعالجة بجرعة ٥٠
ّ
الشفلح
ملغم  /كغم من وزن الجسم من المستخلص المائي لنبات
 C. spinosaلمدة  21يوما ً توضح التنكس الفجوي للخاليا الكبدية
) ،(1نخر الخاليا الكبدية المحيطة باألوردة المركزية ) (2مع
احتقان الوريد المركزي ) .(3الصبغة  .H & Eالتكبير .X 90
جاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده ) (١٧عند معاملة
الجرذان بجرعات عالية بالباراسيتامول والكحول ،إذ الحظ
ظھور تنكس فجوي ،نخر تجلطي ،احتقان وريدي فضالً عن
التغير الدھني في الخاليا الكبدية للجرذان المعاملة ،كذلك وجد
 (١٩) Vipulأن الضرر الكبدي الناتج عن معاملة الجرذان
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