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Abstract 

Background: Physalis Alkekengi is a perennial plant with a creeping and ryzumy stem 
belonging to the solanaceae family. This study investigates the possible effects of Physalis Alkekengi 
on plasma concentrations of some biochemical factors.  

Materials and Methods: Fifty male Wistar rats weighing an average of 190 ± 5 g were divided 
into five groups of ten: Control group without receiving any substances, control group with 2.0 ml/dl 
administration of the solvent, and three experimental groups receiving 0.4 (maximum), 0.2 (medium), 
and 0.1 (minimum) g/kg intra-peritoneal (IP) injections of the drug. The intra-peritoneal (IP) injection 
of the drug was done for 14 days and after this period, for conducting lab tests, blood sampling was 
done and the results were analyzed through ANOVA and Tukey test. 

Results: According to the results, protein and albumin plasma concentrations showed a 
significant increase (P<0.05) while creatinine plasma concentration, bilirubin, and urea nitrogen 
(BUN) did not reveal any significant changes.   

Conclusion: This family of plants contains significant amounts of glucocorticoids, such 
compounds are likely to increase liver and plasma proteins. In addition, due to the presence of 
compounds, such as physaline, vitamin C, and albumin, this extract is likely to increase blood pressure 
and, eventually, increase glomerulic refinement and diuretic properties; therefore, the absence of 
significant increases in plasma concentrations of the substances produced by metabolism in plasma 
seems reasonable.  
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از عوامل بر روي برخی  )Physalis Alkekengi(تأثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج
 بیوشیمیایی پالسما در رت

  
  5قاسمی حسن  ، 4جباري ایوب ،*3شریعتی مهرداد دکتر ، 2زارعیعلی ، 1چنگیزي آشتیانی سعید دکتر 

  
  استادیار، دکتري تخصصی فیزیولوژي، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی اراك، اراك، ایران -1
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  چکیده
العه تأثیر  این مط.باشد  متعلق به خانواده سوالنامه میکاکنج گیاهی علفی، پایا با ساقه ریزومی خزنده و :هدف و زمینه

  .کند  بر روي غلضت برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسما را بررسی می Physalis Alkekengi عصاره گیاه کاکنج
  گروه5به  گرم190±5وزنی میانگین  سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با 50در این مطالعه تجربی،  :ها  روش و مواد

هاي تجربی دریافت کننده   میلی لیتر حالل دارو، گروه2یقی با دریافت روزانه گروه کنترل، گروه شاهد تزر:  تایی شامل10
صورت داخل ه تجویز دارو ب. گرم تقسیم شدند گرم به ازاي هرکیلو) 1/0(و حداقل ) 2/0(، متوسط )4/0(دارو با دوز حداکثر 

گیري انجام  هاي آزمایشگاهی، خون م تستمنظور انجاه طول انجامید و بعد از پایان این دوره به روز ب14مدت ه صفاقی و ب
  .هاي آماري آنووا و توکی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دست آمده از آزمایشات با استفاده از روشه و نتایج ب

) P >05/0(داري را نشان دادند دست آمده، غلظت پالسمایی پروتئین و آلبومین افزایش معنیه بر اساس نتایج ب :ها یافته
  .داري مشاهده نشد حالی که در غلظت پالسمایی کراتینین، بیلی روبین،  نیتروژن اوره خون تغییرات معنیدر 

رود  باشند، احتمال می از آنجایی که گیاهان این خانواده حاوي مقادیر قابل توجهی گلوکوکورتیکوئیدها می :گیري نتیجه
به عالوه وجود ترکیباتی مانند فیزالین و . سما را افزایش دهدهاي کبد و پال که وجود این ترکیبات بتواند سطح پروتئین

ویتامین ث همراه با افزایش آلبومین احتماأل باعث افزایش فشار خون و در نهایت افزایش فیلتراسیون گلومرولی و خواص 
  .رسد نظر می هدار غلظت پالسمایی مواد حاصل از متابولیسم در پالسما منطقی ب مدري شده و لذا عدم افزایش معنی

  اوره خون، بیلی روبین، کاکنج، رت، کراتینین، نیتروژن :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 اهیگ نیای علم نام (پرده پشت عروسک ای کاکنج

Physalis Alkekengi در عشق آن گریدی محل نام و 
 و خزندهی زومیر ساقه با ایپا ،یعلفی اهیگ) باشد یم قفس
 در و دار دم ها برگ. است راست و دار گوشهي ا ساقه

 قرار) سوالناسه( زمینی سیب خانواده از ییدوتاي ها گروه
از دیر باز تاکنون در پزشکی و در درمان . است گرفته

هاي  شود و در سال ان دارویی استفاده میها از گیاه بیماري
اخیر رویکردي همه جانبه جهت استفاده از داروهاي با منشأ 

گیاه . وجود آمده استه ویژه گیاهی در بین مردم به طبیعی ب
از جمله . باشد کاکنج متعلق به گیاهان خانواده سوالناسه می

مواد موثره در گیاهان این خانواده آلکالوئیدهاي و 
میوه گیاه کاکنج نیز محتوي . باشند کورتیکوئیدها میگلوکو

 لیکوپن، آلکالوئیدها، مواد الکلی و مقدار زیادي ویتامین ث
  ).1تصویر(. )2، 1(باشد می

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تصویر گیاه کاکنج و میوه آن.1شکل

هاي کبدي یکی از مشکالت جدي و تهدید  بیماري
امروزه مشخص شده . دباشن کننده سالمت جامعه بشري می

است که کبد چرب و فیبروزیس زمینه ساز بروز سیروز 
اگر چه پاتوژنز فیبروزیس . کبدي کشنده در انسان است

هاي  کبدي کامالً مشخص نشده است اما بدون تردید گونه
 )-ROS Reactive Oxygen Species(ژن  اکسی فعال

اسیون پراکسید. نقش مهمی در تغییرات پاتولوژي کبد دارند
اسیدهاي چرب اشباع نشده در غشاهاي بیولوژیکی عالوه بر 

گرچه . شود کاهش سیالیت باعث تخریب آنها می
هاي محافظتی درون سلولی به میزان زیادي  مکانیسم

دهند، اما به علت   را کاهش میROSهاي ناشی از  آسیب
هاي محافظتی  هاي آزاد، وجود راه فراوانی تولید این رادیکال

هاي مواد غذایی براي سالمتی  ویژه آنتی اکسیدانه  بدیگري
ویژه ه وجود ترکیبات طبیعی ب. باشد انسان بسیار مهم می

هاي گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدان دارند داراي  نمونه
تعدادي از گیاهان موجود در طب . )1(ها هستند این ویژگی

ها،  سنتی کشورهاي مختلف به علت داشتن آنتی اکسیدان
از طرف دیگر با روشن . ت محافظت کبدي دارندخاصی

شدن عوارض جانبی و آثار زیان بخش داروهاي شیمیایی، 
مسئله بازگشت به استفاده از داروهاي گیاهی و طبیعی مورد 

جاي استفاده از یک ماده خالص جدا ه توجه واقع شده و ب
هاي تام گیاه مد نظر قرار  شده از گیاه، استفاده از عصاره

. طبیعت نیز سرشار از اعجاز و سخاوت است. استگرفته 
پروردگار طبیعت را به ما ارزانی داشته تا در آن زندگی 

میوه این گیاه . )2(کنیم و به بهترین وجه از آن بهره گیریم
محتوي فیزالین، آلکالوئیدها، مواد الکلی و مقدار زیادي 
ویتامین ث است، این مواد دفع اسید اوریک را تسریع 

هاي کلیوي و مجاري ادرار،  ه، بنابراین در مورد ناراحتینمود
این دارو . گیرد نقرس و روماتیسم مورد استفاده قرار می

چنین داراي خواص ضد تب، ملین، ضد درد، مدر، ضد  هم
نقرس و آماس، ضد التهاب، ضد میتوز، قاعده آور، درمان 

   .)3-15(کننده سیفلیس و ماالریا نیز می باشد
تفاده سنتی از گیاه کاکنج براي درمان به علت اس

ها و عدم انجام بررسی اثرات آزمایشگاهی  برخی از بیماري



                                                           دکتر سعید چنگیزي آشتیانی و همکاران    ...تاثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج برروي برخی از  

 21                                                                                          1390  ، آذر و دي5، شماره  چهاردهم،  سالكله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارامج

رسد  هاي مختلف بدن به نظر می این عصاره بر روي قسمت
که بررسی عصاره این گیاه و تعیین نکات مثبت و عوارض 
جانبی آن از لحاظ فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی داراي 

د هر چند که به علت کم بودن تحقیقات اهمیت باالیی باش
گذشته بر روي این گیاه نتیجه گیري قطعی و نهایی تا 

مطالعه حاضر بر آن است تا تأثیر . باشد حدودي مشکل می
غلظت هاي مختلف عصاره هیدروالکلی کاکنج را بر روي 

گیري برخی از پارامترهاي پالسمایی  عملکرد کبدي با اندازه
 در تعیین غلظت آنها انکار ناپذیر که به نوعی نقش کبد

  .است را مورد بررسی قرار دهد
  

  ها روش و مواد
در این تحقیق که یک مطالعه از نوع تجربی 

هاي  باشد براي تهیه عصاره الکلی میوه کاکنج از روش می
پس از تهیه میوه و . گیري استفاده گردید استاندارد عصاره

ر آورده و آن را پاك کردن آن، میوه را به صورت پودر د
 96اي در بسته ریخته و به آن الکل طبی  در ظروف شیشه

 ساعت، این مخلوط را 72درصد اضافه شد و پس از حدود 
صاف و سانتریفیوژ نموده و در حمام آب گرم قرار داده شد 

پس از تبخیر الکل، عصاره به . تا الکل آن کامالً تبخیر شود
ت و لذا براي تبخیر علت وجود آب هنوز حالت سیالیت داش
گراد   درجه سانتی40کامل آب، عصاره به ترتیب در دماي

عصاره . فور و در مجاورت کلرید کلسیم قرار داده شد
مذکور به علت دارا بودن ترکیبات کاروتینوئیدي و روغنی 
به صورت کامالً خشک و پودر مانند نشد و همواره داراي 

 آمده نسبت به دسته وزن عصاره ب. اي بود یک حالت ژله
 5 سر بود که به 50ها  تعداد موش.  درصد بود15میوه خشک 

  .بندي شدند  تایی به صورت زیر تقسیم10گروه 
گونه  در طی مدت آزمایش هیچ: گروه کنترل

  . حالل یا دارویی دریافت نکرد
 حالل لیتر میلی2/0روزانه : گروه شاهد تزریقی

  .کردند را دریافت می» آب مقطر«دارو 

دریافت کننده عصاره الکلی میوه : 1وه تجربی گر
دوز ) (گرم به ازاي هر کیلوگرم (1/0کاکنج به میزان 

  ).حداقل
دریافت کننده عصاره الکلی میوه : 2گروه تجربی

دوز ) (گرم به ازاي هر کیلوگرم (2/0کاکنج به میزان 
  ). متوسط

دریافت کننده عصاره الکلی میوه : 3گروه تجربی 
دوز ) (گرم به ازاي هر کیلوگرم (4/0ان کاکنج به میز

  ).حداکثر
قبل از انجام مطالعه حیوانات وزن شدند تا همگی 
آنها در یک محدوده وزنی خاصی باشند، میانگین وزن 

دوره .  گرم بود190هاي نر مورد استفاده در این تحقیق  موش
ها از لحاظ  روز بود و در این دوره تمام گروه14آزمایش 

هر روز صبح .  و شرایط محیطی یکسان بودندنوع غذا، آب
نحوه تزریق . گرفت رأس ساعت مشخص تزریقات انجام می

وسیله سرنگ انسولینی انجام ه به صورت داخل صفاقی و ب
وسیله بیهوشی خفیف با اتر ه بعد از پایان این دوره ب. شد می

به منظور ارزیابی غلظت برخی از عوامل بیوشیمیایی خون، 
ز قلب به عمل آمد و بعد از سانتریفیوژ خون و گیري ا خون

ها با رعایت رنجبره سرما جهت انجام  جداکردن سرم، نمونه
. هاي آزمایشگاهی، به آزمایشگاه انتقال داده شدند آزمون
آلبومین و بیلی  ،نیتروژن اورة خونهاي کرآتینین،  غلظت
 به روش کالریمتري و توسط  در آزمایشگاه همگیروبین

س آزمون و بعد از کالیبراسیون دستگاه و اطمینان کیت پار
  دستگاه اتوآناالیزرهاي استاندارد با از صحت خواندن نمونه

  . گیري شدند اندازه) آمریکا-تکنیکون، RA-1000مدل(
گیري میزان غلظت  دست آمده از اندازهه میانگین ب

هاي مختلف با استفاده از  عوامل بیوشیمیایی پالسما در گروه
هاي آنووا و توکی مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  نآزمو

در نظر گرفته شده 05/0داري کمتر از  سطح معنی. گرفت
  ).باشند مقادیر به کار رفته به صورت میانگین می. (است
  ها یافته

هاي  نتایج نشان داد که پروتئین پالسما گروه
 و 2/0تجربی دریافت کننده عصاره الکلی کاکنج به میزان 
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نسبت به گروه کنترل ) گرم به ازاي هر کیلوگرم (4/0
نشان دادند ولی ) >05/0p(داري را در سطح  افزایش معنی

گروه دریافت کننده عصاره نسبت به گروه کنترل اختالف 
آلبومین پالسما گروه ). 1 جدول( داري نشان نداد  معنی

تجربی دریافت کننده عصاره الکلی کاکنج نیز نسبت به 
اما ) p>05/0(داري را نشان دادند   افزایش معنیگروه کنترل

هاي دریافت کننده عصاره نسبت به گروه کنترل  گروه
در مورد بیلی روبین و . داري نشان ندادند اختالف معنی

هاي تجربی دریافت کننده  نیتروژن اورة خون نیز، گروه
داري را در مقایسه با گروه کنترل  عصاره، اختالف معنی

هاي   اما با این حال میزان فعالیت آنزیم در گروهنشان ندادند،
تجربی به موازات دوز مصرفی دارو یک روند افزایشی را 

هاي دریافت  در مورد میزان کراتینین سرم، گروه. نشان داد
کننده عصاره با وجود کاهش نسبی به موازات دوز دارو، اما 

 .دار نبود این روند کاهشی از نظر آماري معنی

 
روبین و پروتئین بر حسب  اثر تزریق داخل صفاقی عصاره الکلی کاکنج با مقادیر مختلف بر میزان غلظت پروتئین، آلبومین، بیلی.1جدول

اختالف  مشخص شده اند ،* میانگین هایی که با عالمت .  انحراف معیار است±هر یک از مقادیر نشان دهنده میانگین ). گرم در دسی لیتر(
  ) .05/0P(نسبت به گروه کنترل نشان می دهندمعنی داري در سطح 

  پروتئین  متغیر گروه
گرم در دسی 

 لیتر

  آلبومین
  گرم در دسی لیتر

  بیلی روبین
 گرم در دسی لیتر

  کراتینین
گرم در دسی 

  لیتر
   97/6  059/0  72/3  045/0  25/0  479/012/15 092/0  کنترل
   81/6  069/0  75/3  035/0 25/0  900/025/15 085/0  شاهد
   35/7  075/0 7/3  039/026/0  528/050/15 171/0  1تجربی 
  172/0 68/7  050/078/3  032/0  30/0  823/ 7/15*  2تجربی 
   07/8  *076/0  08/4  049/0  31/0  692/016 077/0*  3تجربی 

  
  بحث

، نام Physalis alkekengiنام علمی گیاه کاکنج 
 و نام فارسی آن عروسک  Chinese-Lanternمحلی آن

این گیاه عضو خانواده سوالناسه . باشد پشت پرده می
یکی از ترکیبات مؤثره گیاهان این خانواده . باشد می

علت رنگ قرمز این گیاهان ترکیبی . باشد آلکالوئیدها می
  .باشد بنام لیکوپن می

ها منجر به  آلکالوئید لیکوپن با کم کردن آندروژن
پی تلیال شده و از تأثیر آندروژن بر روي هاي ا آتروفی سلول

نماید و بدین ترتیب سرطان درمان  ها جلوگیري می بافت
چنین آلکالوئیدها نیز به راحتی از غشاء  هم. )16، 15(شود می

کنند و قابلیت واکنش با برخی از اجزاي  ها عبور می سلول
ها را  درون سلول نظیر پروتئین توبولین در سیتوپالسم سلول

رد و بدین ترتیب باعث از بین رفتن اسکلت سلولی، آزاد دا
) ROS(هاي آزاد فعال کننده اکسیژن  سازي انواع رادیکال

شوند و  و در نهایت تغیرات زیان آور در ساختار سلولی می
خواص ضد (هاي سفید  همین عامل باعث فعالیت زیاد گلبول

شود، این در حالی است که برخی از  نیز می) التهابی
طالعات حکایت از اثرات آنتی اکسیدانی آنها را نیز م

  . )17،18(دارد
کاکنج حکایت از بر روي ساختمان شیمیایی مطالعه 

. )20، 19(باشد تراتوژنیکی می با اثرات  Aوجود فیزالین نوع
چنین حاوي گلوکوکورتیکوئیدها نیز  گیاهان این خانواده هم

 را در بیشتر این ترکیبات مقدار پروتئین سرم. باشند می
دهند و در عین حال غلظت پالسمایی  ها کاهش می بافت

هاي کبدي و  اسیدهاي آمینه و نیز هر دو نوع پروتئین
با توجه به موارد باال، افزایش . )21(کنند پالسمایی را زیاد می

هاي پالسما در دوزهاي مصرفی  میزان آلبومین و پروتئین
ن الزم به ذکر است که بنابرای. رسند باال، منطقی به نظر می

مصرف این گیاه بدون تجویز پزشک خطرناك است زیرا 
چنین  عالوه بر این باعث آسیب دیدگی شدید قلب و هم

  .گردد سامانه تنفسی نیز می
اثر عصاره این گیاه به علت ترکیبات آنتی 

 فسفات -6استروئیدي باعث کاهش فعالیت آنزیم گلوکز 
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ها تحت تأثیر   این آنزیمدهیدروژناز گردید زیرا فعالیت
آنزیم اصلی تنظیم . )22 ،20(هاي استروئیدي است هورمون

 فسفات دهیدروژناز -6کننده مسیر پنتوز فسفات، گلوکز 
. گردد این مسیر باعث احیاء گلوتاتیون می. باشد می

دارد و کاهش  هاي قرمز برمی  را از گلبولH2O2گلوتاتیون 
 مهار مسیر پنتوز فسفات  فسفات دهیدروژناز باعث-6گلوکز 

شود و با تسریع اکسیداسیون   میH2O2و در نهایت تجمع 
هموگلوبین به مت هموگلوبین طول عمر گلبول قرمز را 

رود که میزان افزایش  بنابراین احتمال می. )23(کند کوتاه می
بیلی روبین تا حدودي مربوط به مسئله فوق باشد، اما عصاره 

واص مدري احتماال مانع از این گیاه به علت داشتن خ
  .گردد دار شدن افزایش بیلی روبین پالسما می معنی

از موارد افزایشی نیتروژن اوره خون و کراتینین 
توان از افزایش پروتئین در جیره غذایی، شکسته شدن  می

ها، ضربات وارده به بدن،  ها در بافت کاتابولیک پروتئین
یز داروهایی که اي، تجو هاي روده مسمومیت یا خونریزي

کورتیکواستروئیدها و (کند  ها را زیاد می کاتابولیسم پروتئین
از . )22(هاي مزمن کبدي، نام برد و بیماري) ترکیبات تیروئید

توان به  جراحات حاصل از مسمومیت با آلکالوئیدها می
هاي خونریزي دهنده در  سیروز هیپرتروفیک کبدي، لکه

ه چربی در کبد و ادم روده کوچک، قلب، احشا و استحال
گیاهان خانواده سوالناسه ترشحات . )24(معده اشاره کرد

چنین حضور  کند هم پوست و کلیه را زیاد می
گلوکوکورتیکوئیدها و آلکالوئیدها در گیاهان این خانواده 

این ترکیبات کاتابولیسم پروتئین را در . به اثبات رسیده است
 داراي خواص ضد چنین دهد هم ها افزایش می سایر بافت
  .)26، 25، 4(باشند التهابی می

با توجه به موارد باال افزایش میزان بیلی روبین، 
کراتینین و نیتروژن اوره خون قابل انتظار است اما همان طور 
که در این پژوهش مشاهده شد این تغییرات چندان محسوس 
نبوده است که این امر احتماالً به دلیل خواص مدري قوي 

باشد، زیرا میزان کراتینین سرم در ارتباط با  اره میاین عص
باشد و هر چه میزان فیلتراسیون باال  فیلتراسیون گلومرولی می

از طرف دیگر . رود باشد، میزان دفع کراتینین نیز باال می

حداقل دو (عصاره این گیاه حاوي مواد الکلی و ویتامین ث 
واد زاید و اسید باشد که این مواد دفع م می) برابر لیمو ترش

دار شدن  بنابراین عدم معنی. )27(کند اوریک را زیاد می
روبین، نیتروژن اوره خون و کراتینین طبیعی به  افزایش بیلی

  .رسد نظر می
در نهایت شایان ذکر است که دوزهاي باالي این 

گردد و بدون تجویز  هاي بافتی می عصاره باعث آسیب
باشد، اما احتماالً  ال نمیپزشک استفاده از آن خالی از اشک

دوزهاي مصرفی پایین آن داراي خاصیت آنتی اکسیدانی 
هاي مجاري  چنین در درمان سرطان، سنگ باشد و هم می

هاي کلیه، دفع اسید اوریک، تصفیه خون،  ادراري، ناراحتی
  .تواند موثر باشد می) آب طلبی(برونشیت استسقاء 

حذف ها خنثی سازي با  وظیفه آنتی اکسیدان
دو نوع سیستم آنتی اکسیدان مهم . هاي آزاد است رادیکال

هاي آنزیمی  نظیر کاتاالز،  در این رابطه شامل آنتی اکسیدان
و ) GST( ترانسفراز -Sگلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون 

دو گروه محلول در (هاي غیر آنزیمی شامل  آنتی اکسیدان
 E  ویتامینآلبومین، اسکوربات و) آب و محلول در چربی

از جمله پیامدهاي آسیب رسان اکسیداسیون . )17(باشد می
هاي  غشایی در سلول تخریب غشاء، غیر فعال شدن آنزیم

هاي  ، غیر فعال شدن آنزیمATPaseمتصل به غشاء نظیر 
فسفات دهیدروژناز و -6سیتوپالسمی مانند گلوکز 

 لیکوپن موجود در گیاهان این. باشد سیتوکروم اکسیداز می
خانواده یک آنتی اکسیدان قوي است که از خطر ابتال به 

  .)28-30، 17(کند سرطان جلوگیري می
  

  نتیجه گیري
دهد که از  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

آنجائی که گیاهان این خانواده حاوي مقادیر قابل توجهی 
رود که وجود  باشند، احتمال می گلوکوکورتیکوئیدها می

هاي کبد و پالسما را  وانند سطح پروتئیناین ترکیبات بت
به عالوه وجود ترکیباتی مانند فیزالین، ویتامین . افزایش دهند

ث همراه با افزایش آلبومین احتماالً باعث افزایش فشار خون 
و در نهایت افزایش فیلتراسیون گلومرولی و خواص مدري 
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دار غلظت پالسمایی مواد  شده و لذا عدم افزایش معنی
  .رسد  از متابولیسم در پالسما منطقی به نظر میحاصل
  قدردانی و تشکر

در پایان از معاون محترم پژوهشی دانشگاه پیام نور 
بوانات و آباده که ما را در انجام این پژوهش یاري نمودند 

این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی . کمال تشکر را داریم
  .باشد  می13842مصوب به شماره 
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