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Abstract 

The study was investigated the hepatoprotective activity of methanolic 
extract of Anastatica hierochuntica using carbon tetra chloride (CCl4)-induced 
hepatotoxicity in rats. The levels of liver enzymes glutamate oxaloacetate 
transminase , glutamate pyruvate transminase ,alkaline phosphatase ,total Protein, 
total and direct bilirubin, in addition to Superoxide dismutase, glutathione 
peroxidase activities ,glutathione malondialdehyde and total antioxidant status  
levels were evaluated in experimental rats (with or without CCl4-
inducedhepatotoxicity)following intake of 100 mg/kg p.o alcoholic Anastatica 
hierochuntica extract by using standard procedures compared with standard 
silymarin at a dose of 100 mg/kg p.o. Results showed that methanolic extract at a 
dose level of 100 mg/kg had a significant decrease(p<0.05) in activities of serum 
liver enzymes, glutamate oxaloacetate transminase , glutamate pyruvate 
transminase, alkaline phosphatase, total bilirubin and protein  were significantly  
decreased  in rats treated with CCl4 after 4 weeks compared to that of silymarin 
group in addition to the  methanolic extract had antioxidant activity through 
decreasing activities of superoxide dismutase and glutathione peroxidase to levels 
in control rats group. Histopathology of a liver tissue of the animals treated with 
the extract was also studied to monitor the liver status. The liver biopsy of all 
experimental rat groups treated with the methanolic Anastatica hierochuntica 
extract showed significant restoration of the normal histomorphologic pattern of 
liver cells. From the above results, it is concluded for the first time that methanolic 
Anastatica hierochuntica extract offers protective effect against CCl4-induced 
hepatotoxicity in experimental rats. 

 
  ملة برابعالفئران المعا فينبات كف مريم ل الكحولي مستخلصلل للكبدالوقائي تأثير

   لكربونا كلوريد
  

   الخ�صة
 المس�تحدث  تس�مم الكب�د معالجةلالكحولي لنبات كف مريم   تاثير المستخلص تضمنت الدراسة

�ران��ي الفئ��ون ف��د الكرب��ع كلوري��ة براب��اس.المعامل��م قي��تويات  ت��د مس��ات الكب��ة الانزيم��ة لمجموع�ناقل
�دي و ��فاتيز القاع��زيم الفوس��ة ، وان��ين ا*لنيني��ة ا*م��ة لمجموع��بارتية ،والناقل��ين ا*س��روتين ا*م�الب

الكلوتاث�ايون  ,المالونلديھاي�د ,اضافة ال�ى مس�تويات الكلوتاث�ايون,الكلي والبيليروبين الكلي والمباشر
 المعامل�ة وغي�ر المعامل�ةفئ�ران الف�ي  السوبردايميوتيز وحالة مضادات ا/كس�دة الكلي�ة,بيروكسيديز

 المس�تخلص الكح�ولي من وزن الف�ار م�ن كغم/ ملغم  100جرعة  برابع كلوريد الكربون بعد تناولھا
 م�ن وزن الف�ار كغم/ ملغم  100بجرعة القياسي  سيليمارينال مع مستوى تھاومقارنت كف مريم النب
�اثي.��ه ت��ات ل��ولي للنب��تخلص الكح��ائج ان المس��رت النت��وياظھ��تويات  P<0.05ر  معن��ض مس��ى خف�عل
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الناقلة لمجموعة ا*مين ا*سبارتية ، و ا*مين ا*لنينية ، وانزيم الفوس�فاتيز القاع�دي  انزيمات الكبد
�روبين���ة والبلي���ران المعامل���د الفئ���ون عن���د الكرب���ع كلوري���رور براب���د م���ابيع بع���ة اس���ة  اربع��مقارن

�ة ل���تويات  مقارب���ى مس���ة  ال���ر المعالج���ة غي���يطرةبالمجموع���ة الس���ت9ك  .مجموع���وحظ ام���ذلك ل��ك
�ى��اثيره عل��9ل ت��ن خ��دة  م��ادة ل9كس��ة مض��تخلص فعالي��ض المس��وبر  خف��ات الس��تويات انزيم�مس

�ى ��ات ال��ذه ا/نزيم��تويات ھ��اع مس��وحظ ارج��ث ل��ديز حي��ايون بيروكس��زيم الكلوتاث��وتيز و ان�دايمي
وأظھ�رت . يليمارينت الس�تناول� الت�ي كان�ت مماثل�ة لتل�ك الت�ي  مستويات مقاربة الفئ�ران ا/ص�حاء

من  كغم/ ملغم  100بجرعة من  المعاملة  لفئرانلالكبد لجميع المجموعات التجريبية  نسيج عينة من
نمط الطبيع�ي لخ9ي�ا ال� ت�رميم كبي�رة م�ن عملي�ةالكحولي لنب�ات ك�ف م�ريم وزن الفار بالمستخلص 

تأثير وقائي ض�د  ف مريم  يمتلكنستنتج ان المستخلص الكحولي لنبات كمن النتائج أع9ه ، . الكبد
   .برابع كلوريد الكربونالمستحدث  تسمم الكبد 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


