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 چکیده

 مرزه اسانس و دوتریوم فاقد آب تيمار بررسي به حاضر، پژوهش در
 اختهپرد كبدي آسيب از پيشگيري جهت همزمان صورت به رشينگري

 شدند. تقسيم گروه 11 به بالغ نر هاي رت منظور، بدین است. شده
 حالل و كردند مصرف معمولي آب روز 11 منفي كنترل گروه

 دریافت صفاقي داخل صورت به 15 روز در (DMSO) استامينوفن
 با استامينوفن و معمولي آب روز 11 استامينوفن، با تيمار گروه كردند.

 دریافت صفاقي داخل صورت به ،15 روز در ،mg/kg b.w.511 دز
 (DDW) دوتریوم فاقد آب روز، 11 مدت به تيمار، هاي گروه كردند.

 و كردند دریافت مرزه اسانس و  ppm11 و ppm91 دوزهاي در
 سپس شد. تزریق هاآن به استامينوفن پانزدهم روز در قبل گروه همانند

 ستامينوفن،ا تزریق از پس ساعت 21 و 11 ،8 ،1 هاي زمان در
 سطح آن، از بعد گرفت. انجام كبد بافت جداسازي و قلب از خونگيري
 آالنين ،(AST) ترانسفراز آمينو آسپارتات نظير بيوشيميایي فاكتورهاي

 در روبين بيلي و (ALP)  فسفاتاز آلکالين ،(ALT) آمينوترانسفراز
 S-گلوتاتيون پروتئين سطح و آنزیم فعاليت همچنين و پالسما

 و P450 (CYP450) سيتوكروم پروتئين سطح ،(GST) نسفرازترا
 این نتایج شد. گيري اندازه كبد بافت درهموژن (GSH) گلوتاتيون

 بيلي و ALT، ALP مانند سرمي پارامترهاي سطح كه داد نشان تحقيق
 حالي در است، نداشته يدار معني تغيير ها گروه از یک هيچ در روبين

 سطح ،GST آنزیم فعاليت كاهش به رمنج استامينوفن تزریق كه
GSH سطح افزایش و AST و CYP450 حيوانات تيمار است. شده 

 بوده، مؤثر ها پارامتر این سطح تعدیل در اسانس و دوتریوم فاقد آب با
 شده نرمال مقادیر به پارامترها این سطح بازگشت باعث كه اي بگونه
 آسيب موجب امينوفناست باالي دوز با ها رت تيمار پایان، در است.

 مرزه اسانس و دوتریوم فاقد آب از استفاده و شده كبدي اكسيداتيو
 باشد. مؤثر ها آسيب این بهبود و جلوگيري در دتوان مي رشينگري

 
 مرزه، اسانس دوتریوم، فاقد آب استامينوفن، :کلیدی هایواژه
 .GST، CYP450 ،كبد داروها، كننده متابوليزه هاي آنزیم
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Abstract  
This study was carried out to investigate the 
hepatoprotective effect of deuterium depleted 
water with Satureja rechingeri essential oil on 
liver damage. For this purpose, the adult male rats 
were divided into 16 groups. The negative control 
group used tap water in 14 days following DMSO 
i.p injection at day 15

th
. The treatment group with 

acetaminophen received tap water in 14 days 
following 500mg/kg b.w. i.p injection of 
acetaminophen dissolved in 300ml DMSO at day 
15

th
. The treatment groups receiving deuterium 

depleted water (30ppm and 60 ppm) plus i.p 
injection of Satureja rechingeri essential oil 
following 500 mg/kg b.w. acetaminophen 
injection at day 15

th
.Then, at 4,8,16 and 24 hours 

after acetaminophen injection, the blood was 
taken from hurt puncture and the liver tissues 
were removed. Then, the biochemical marker 
levels such as AST, ALT, ALP and bilirubin were 
measured in plasma. The glutathione s-transferase 
enzyme activity and protein level, cytochrome 
P450 protein level and glutathione level were also 
estimated in liver homogenate. Findings indicated 
no significant changes in the level of serum 
parameters such as ALT, ALP and bilirubin in 
groups. While injecting acetaminophen decreased 
the levels of GST and GSH and increased 
significantly the level of CYP450 and AST. 
Treatment with deuterium depleted water and 
Satureja rechingeri essential oils are effective in 
moderating the levels of these parameters, leaded 
to returning of these parameters to normal values. 
Finally, the treatment of rats with high dose of 
acetaminophen caused liver oxidative damage and 
using of deuterium depleted water and Satureja 
rechingeri essential oil can be effective in 
preventing and improving these damages. 

 
Keywords: Acetaminophen, Deuterium Depleted 
Water, Saturaja rechingeri Essential Oil, Drug 
Metabolizing Enzymes, Liver, GST, CYP450. 

 
 



 5931چهارم، پیاپی شانزدهم، بهار ، شماره چهارمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   93

  مقدمه

 فنل( آمینو پارا استیل ان اراستامول،)پ استامینوفن
 درد ضد و تب ضد خاصیت که است دارویی ترین رایج

 علوم در وسیعی طور  به و داشته ضعیف التهابی اثر با
 قرار ستفادها مورد مردم عامه توسط نیز و پزشکی

 دهه عرض در (.Adams et al., 2001) گیرد می
 پیدا افزایش شدته ب استامینوفن مصرف ،گذشته

 مصرف که داروهایی %04 حدود و است کرده
 ,Adewusi) هستند استامینوفن حاوی شوند، می

 متابولیسم به توان می را موضوع این علت .(2010
 آن ارزان متقی و نسخه بدون تهیه امکان آسان،
 از پزشکان از بسیاری ،دیگر سوی از داد. نسبت

 آن درمان جزئیات و دارو این با مسمومیت عوارض
 در را دارو این حد از بیش و نداشته کافی اطالعات

 ,Allameh & Med) دهندمی قرار همگان اختیار

 در کبدی مسمومیت سبب دتوان می درمانی .(1999
 (.Allameh, 1999) شود آزمایشگاهی حیوان و انسان

 در که اندازه همان به دارو این حد از بیش مصرف
 معرفی خطر بی نسبتاً و مؤثر دارویی درمانی، دوزهای

به عنوان  استامینوفن، فوق دوزهای در ولی است، شده
 است شده شناسایی کبد حاد نارسایی اولیه علت

(Bradford, 1976) درمانی فوق مکرر دوزهای در و، 
 فولمینانت هپاتیت یا کبدی آسای برق نارسایی باعث
 (.Canatese & Med, 1981) شد خواهد دهندهنکروز
 متابولیسم اصلی مسیر درمانی، دوزهای در

 کبد در سولفاتاسیون و گلوکورونیداسیون استامینوفن،
 در محلول های متابولیک ایجاد باعث  که باشد می
 طریق از و گردیده مرکاپتوریک اسید نام به آب

 استامینوفن %1-54 حدود در گردد. می دفع ها کلیه
 حد و شده متابولیزه P450 آنزیمی سیستم توسط
 (NAPQI) پاراکوپینین استیل ان فعال بسیار واسط

 توسط الکتروفیل متابولیت این کند. می تولید را
 دفع اسید مرکاپتوریک فرم به و احیاء گلوتاتیون،

 سیتوکروم ندینچ (.Catherine, 1996) شود می
P450 به را استامینوفن ندتوان می NAPQI تبدیل 

 CYP2E1، CYP1A2، CYP3A شامل که کنند
(Chattopadahyay, 2003)، CYP2A6 و 

CYP2D6 (Chiu, 1978) میان این در باشند. می، 
CYP2E1، CYP1A2 و CYP3A  نقش 

 ایفا استامینوفن از ناشی مسمومیت در ای برجسته
  ،طبیعی شرایط در (.Chiu, 1978) کنند می

NAPQI گلوتاتیون با کانژوگاسیون وسیله به 
  استامینوفن با مسمومیت در شود. می زدایی سم
 به NAPQI ،سلولی گلوتاتیون حذف دنبال به

 آن دنبال به و شود می باند سلولی های ماکرومولکول
 .گردد می ایجاد سلولی مرگ و هپاتوسلوالر آسیب
 استامینوفن کبدی مسمومیت که است این بر عقیده
 از کمتر به گلوتاتیون ذخیره که شود می دایجا زمانی

 طرف از .(Chun, 2009) برسد نرمال صد در 94
 عنوان به (NAPQI) پاراکوپینین استیل ان دیگر،
 کبدی (GSH) میزان کاهش باعث آزاد رادیکال یک

 همچنین، شود. می لیپیدها پراکسیداسیون افزایش و
 در هیدروژن پراکسید و اکسید سوپر رادیکال تولید

 افزایش استامینوفن زیاد مصرف از بعد میتوکندری
 آغاز به منجر آزاد های رادیکال سطح افزایش و ابدی می

 های سلول نکروز نهایت در و لیپیدی پراکسیداسیون
 ,Council on Scientific Affairs) شود می کبدی

 فعال غیر پرخونی و سلولی تورم عالوه، به (.1978
 استامینوفن کبدی مسمومیت تغییرات نخستین از کبدی

 گزارش هامستر و خوك  سگ، موش، رت، انسان، در
 ;Dadkhah, 2001; Dadkhah, 2014) است شده

Dixon, 1975; Doina, 2012; Doina, 2012) و 
  مرکز نکروز و خونریزی با تر طوالنی  زمان مدت در

 نواحی ها لنفوسیت و کروفاژهاما جمعت و نفوذ و لبولی
 نکروز (.Allameh, 1999) یابد می ادامه نکروزه
 های آنزیم سرمی سطح افزایش به منجر کبدی

 آمینو آالنین ،(AST) آمینوترانسفراز اسپارتات
 ،شده (ALP) فسفاتاز آلکالین و (ALT) ترانسفراز

 ;Dong, 2000) شوند می آزاد خون به کبد از که

El-Banna, 2013.)  
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 استامینوفن از ناشی کبدی آسیب که جاییآن از
 اثرات که ترکیباتی به دستیابی شود، می مرگ به منجر

 امروزه رسد. می نظر به ضروری کند، خنثی را آن
 کم داروهای به دستیابی هدف با طبیعی عناصر مصرف

 حال در روز به روز ،جانبی عوارض حداقل با و خطر
 اثربخشی رسیدن اثبات به لدلی به این و است افزایش
 در آن مقبولیت و علمی مجامع در مواد این از بسیاری

 جمله از (.Fatemi, 2010a) است بشری جوامع اکثر
 توان می ضرر، بی یا و ضرر کم طبیعی مواد و عناصر این
 Deuterium دوتریوم فاقد آب یا سبک آب به

Depleted Water  یا DDW سبک، آب کرد. اشاره 
 تحریک باعث و است اکسیدانی آنتی اثرات دارای

 ,Fatemi) شود می سلول اکسیدانی آنتی دفاع سیستم

 سبک آب عنوان  به بیشتر دوتریوم فاقد آب (.2011
 رنگ، بی آن فیزیکی ظاهر که است شده شناخته

 (.Fatemi, 2010b) است یون کمی مقدار با و دار طعم
 گاهی و دباش می هیدروژن از متفاوت دوتریوم خواص

 تقریباً باشد. وابسته غیر عنصر یک عنوان به دتوان می
 است. دوتریوم هیدروژن، اتم 3044 هر از اتم یک

 کاهش به منجر سبک، آب از مدت طوالنی استفاده
 اشعه معرض در گرفتن قرار از ناشی های آسیب شدت
-pro سیستم بازیابی باعث نیز و شده گاما

oxidant/anti-oxidant دشو می (Garba, 1992.) 
 که است داده نشان اخیر مطالعات دیگر سوی از

 نقش دارویی گیاهان از حاصله طبیعی ترکیبات
 مواد زدایی سم برای بدن توانایی باالبردن در یمؤثر

 گیاه (.Giulivi, 1992) دارد دارویی و شیمیایی
  (Satureja rechingeri) رشینگری مرزه دارویی

 گیاهی است، شده پرداخته نآ به پژوهش این در که
 از و ؛معطر و چندساله نعناع، خانواده به متعلق است
 باشد می ایران فلور انحصاری و ارزش با گیاهان جمله

 سنگالخی های خاك و آفتابی خشک، مناطق در که
 Goodall, 2003; Guo) کنند می رشد ایران آهکی

Ying Zuo, 2008; Hayes, 1995). مهمترین 
 شامل رشینگری مرزه اسانس میاییشی ترکیبات

 گاما ،2پاراسیمن درصد، 34 از بیش 5کارواکرول
 3میرسن ،3اوژنول ،1سینئول 8 و 5 ،0لیمونن ،9ترپینن

 عنوان به دارویی نظر از کارواکرول باشد. می آلفاتوژن و
 رود.می کار  به کشقارچ و کشمیکروب کننده،ضدعفونی

 و اسانس ایران، یبوم مرزه مختلف های گونه بین از
 رشینگری و خوزستانی مرزه گونه دو از حاصل های عصاره

 اسیدهای و اسانس در کارواکرول فنلی ترکیبات از غنی
 به و بوده عصاره در اسید رزمارینیک ویژه به ،آزاد فنلی

 برخوردار توجهی قابل بیولوژیکی فعالیت از جهت همین
  .(Heidarian, 2011) باشند می

 تأثیر مکانیسم مورد در ای مطالعه تاکنون که جاآن از
 برابر در مرزه اسانس و (DDW) دوتریوم فاقد آب

 نگرفته صورت استامینوفن نظیر هپاتوتوکسیک داروهای
 همراه به DDW اثر مکانیسم پژوهش این در است،

 سطح و فعالیت روی بر رشینگری مرزه اسانس
 های اخصش و استامینوفن کننده متابولیزه های آنزیم
 بررسی رت در استامینوفن توسط شده القاء بافتی آسیب
 گردید.

 

 هاروش و مواد
 دوتریوم فاقد آب و گیاه تهیه

 سازمان اراك، سنگین آب مجتمع از دوتریوم فاقد آب
 گیاه این، بر عالوه است. شده تهیه ایران اتمی انرژی
 آباد خرم منطقه از تابستان فصل در رشینگری مرزه

 به گیاهی های نمونه شد. آوری جمع لرستان استان
 خورشید نور از دور به و اتاق دمای در هفته یک مدت

 آزمایشگاه به گیری اسانس جهت سپس و خشک
 گردید. منتقل

 

                                                                     
1. Carvacrol 

2. P-Cymene 

3. Terpinene 

4. Limonene 

5. 1-8-Cineole 

6. Eugenol 

7. Myrcene 
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 گیاهی اسانس تهیه

 مقطر آب با تقطیر روش به هانمونه از گیریاسانس
 چندین در تقطیر .گرفت انجام کلونجر دستگاه توسط
 هر از گرم 514 میزان ،مرحله هر در .شد نجاما مرحله
 آن به و منتقل دستگاه لیتری 2 بالن به نمونه
 به بالن ،سپس .شد اضافه مقطر آب سیسی5144

 ساعت، 9 گذشت از پس و شده منتقل کلونجر دستگاه
 جداسازی قابل روغنی فاز دستگاه، نزولی قسمت در

 فریزر در و میکروتیوپ در حاصل اسانس گشت.
 ;Hinson, 1981; James, 2003a) شد نگهداری

James, 1499-1506; Jose, 2000.) 
 

  GC/MS دستگاه وسیلهه ب اسانس تجزیه

 وسیله  به رشینگری مرزه گیاه از آمده دست  به اسانس
 یونی آشکارساز به مجهز گازی گروماتوگرافی دستگاه

 زاراف نرم اساس بر ها نمونه آنالیز شد. جداسازی ،5ای شعله
Euro Chrom 2000 کردن نرمالیزه روش توسط 

 DB-5 مذاب سیلیکای ستون از استفاده با و 2سطح
(mµ21/4 فیلم، ضخامت mm21/4×m94) برنامه و 

 انژکتوری دمای ،c/mm 02 میزان در C 21422-04دمایی
C 2142، آشکارساز دمای C 2312 هلیم حامل گاز و 
 مجهول تترکیبا شناسایی گرفت. انجام (33/33)%

 ترکیبات با هاآن بازداری های شاخص مقایسه توسط
 ,Hinson, 1981; James) گردد می انجام استاندارد

2003a; James, 1499-1506; Jose, 2000.) 
 
 حیوانات تیمار

 514± 24 تقریبی وزن با ویستار نژاد بالغ نر های موش
 خریداری ایران پاستور انستیتو از ماهه 9-0 سن و گرم
 غذایی های فرآورده کارخانجات از حیوانات غذای .دشدن

 فرمول با Pellet صورت به که ،شده تهیه تهران
 آب و غذا به آزاد دسترسی نیز بالغ حیوانات .بود استاندارد

                                                                     
1. Flame ionization detector 

2. Area normalization 

 گروه 53 در حیوانات داشتند. بطری طریق از آشامیدنی
 آب با حیوانات (،NC) منفی کنترل گروه در شدند. تقسیم

 استامینوفن حالل و شده تیمار روز 50 مدت به معمولی
(DMSO) صورته ب پانزدهم روز در i.p تزریق هاآن به 

 مدت به معمولی آب با حیوانات (،C) کنترل گروه در شد.
 mg/kg.bw دوز در استامینوفن و شده تیمار روز 50

 در گردید. تزریق i.p صورت به ،51 روز در 144
 دوز دو در DDW با تحیوانا تیمار تیمار، های گروه

ppm34 دوز در مرزه اسانس تزریق عالوهبه 94 و 
mg/Kg bw 24 صورتبه i.p انجام روز 50 مدت به 

 صورتبه mg/kg.bw 144 دوز در استامینوفن و گردیده
i.p گردید. تزریق روز 51 در 

 
 پالسما و هموژن بافت تهیه

 ،8 ،0) استامینوفن تزریق از پس مختلف های زمان در
 قلب بافت از و شده بیهوش ها رت ساعت(، 20 ،53

 شده آوری جمع های خون سپس، شد. خونگیری حیوانات
 54 مدت به g544444 نیروی با سانتریفیوژ وسیله  به

 فریزر به فوراً و جدا آن سرم و گردید سانتریفیوژ دقیقه
 های بررسی منظور به نیز ها رت کبد بافت گردید. منتقل

 برداشته ها آنزیم فعالیت گیری اندازه و هیستوپاتولوژیک
 هیستوپاتولوژیک مطالعات جهت کبد بافت از بخشی شد.
 در بیوشیمیایی های بررسی جهت مابقی و فرمالین بافر در

 گردید. منتقل فریزر به آلومینیوم فویل
 

 بیوشیمیایی آزمایشات
 P450 سیتوکروم پروتئین گیریاندازه

 کبد بافت هموژن در CYP450 پروتئین سطح میزان
 Biossay شرکت از شده خریداری کیت پروتکل طبق

 Technology روش به ELISA شد. گیری اندازه 
 
 GST پروتئین گیریاندازه

 کیت پروتکل طبق GST پروتئین سطح میزان
 Biossay Technology شرکت از شده خریداری

 شد. گیریاندازه ELISA روش به
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 GST فعالیت گیری اندازه

 روش به کبد GST آنزیم فعالیت یزانم
 عنوان به CDNB از استفاده با اسپکتروفتومتری

 ،Habig et al. (1974) روش اساس بر سوبسترا
  برحسب آنزیم فعالیت شد. گیری اندازه

nmol/min/mg از استفاده با ها نمونه در پروتئین 
 گردید محاسبه (5333) همکاران و برادفورد روش

(Goodall, 2003.) 

 
 (GSH) احیا گلوتاتیون گیری اندازه

 اساس بر هموژنه بافت در احیا گلوتاتیون تخمین
 گرفت انجام Seldak & Lindsay (1986) روش

(Guo Ying Zuo, 2008.) 

 
 کبدی عملکردهای  آزمایش

 کبد، بافت آسیب میزان و عملکرد سنجش منظور به
 ترانسفراز آمینو آالنین سرمی های آنزیم میزان

(ALT)، ترانسفراز آمینو آسپارتات (AST)، آلکالین 
 روش به تام روبین بیلی میزان و (ALP) فسفاتاز

 از شده خریداری کیت پروتکل طبق اسپکتروفتومتری
 شدند. گیری اندازه آزمون پارس شرکت

 
 هیستوپاتولوژی مطالعات

 در و گردید جدا کبد بافت از کوچکی های بخش
 در ها نمونه شد. داده قرار هشد تهیه تازه %54 فرمالین

 شدند. آمیزی رنگ و داده برش میکرومتری 3 اندازه
 دژنراسیون اساس بر کبد بافت آسیب شدت شاخص
  شد. گیریاندازه ها هپاتوسیت نکروز و واکوئلی

 
 آماری تحلیل و تجزیه

 از استفاده با ها داده بین های تفاوت و اختالفات
 با گردید. عیینت ANOVA تست و SPSS افزار نرم

 ،ها داده SEM و Pvalue ،افزار نرم این از استفاده
 نمودارها .شد داده نشان هانمودار در که شد مشخص

 .اندشده ترسیم Excel افزار نرم از استفاده با

   جنتای
 رشینگری مرزه اسانس آنالیز

 با نسبی نگهداری زمان مقایسه اساس بر ترکیبات
 اساس بر (.Hayes, 1995) دشدن شناسایی استانداردها

 در ترکیب نوع GC/MS، 23 روش به شده انجام آنالیز
 شناسایی رشینگری مرزه گیاه از شده استخراج اسانس
-Cymene به مربوط ترکیبات میزان بیشترین که گردید

ortho (38/18)%  و  Bisabolene-beta (59/50)% و 
Terpinen-4-ol (24/0)% (5)جدول باشد می. 

 
 مختلف هایزمان در GST آنزیم فعالیت نمیزا

 حیوانات تیمار از پس

شود، فعالیت مشاهده می 5طور که در نمودار همان
ساعت پس از تزریق  53بافت کبد در  GSTآنزیم 

داری نسبت به گروه کنترل صورت معنیاستامینوفن به
 20یابد و کاهش فعالیت این آنزیم، تا منفی کاهش می

یق استامینوفن نیز ادامه دارد ساعت پس از تزر
(41/4P<.) 9و  2که با توجه به نمودارهای درحالی ،

تیمار حیوانات با آب فاقد دوتریوم و اسانس منجر به 
 نسبت به گروه استامینوفن، GST افزایش فعالیت آنزیم

صورت  پس از تزریق استامینوفن به 20و  53در ساعات 
 . (>41/4P) شودداری میمعنی

 
 مختلف هایزمان در GST پروتئین فعالیت نمیزا

 حیوانات تیمار از پس

شود، فعالیت مشاهده می 0طور که در نمودار همان
ساعت پس از تزریق  53بافت کبد، در  GSTپروتئین 

داری نسبت به گروه صورت معنیاستامینوفن به
یابد و کاهش فعالیت این کنترل منفی کاهش می

ز تزریق استامینوفن نیز ساعت پس ا 20آنزیم، تا 
که با توجه به درحالی (.>41/4P)ادامه دارد 

تیمار حیوانات با آب فاقد دوتریوم ، 3و  1نمودارهای 
 GST و اسانس منجر به افزایش فعالیت پروتئین

پس  20و  53در ساعات  نسبت به گروه استامینوفن،
 شودداری میصورت معنیاز تزریق استامینوفن به

(41/4P<).  
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 رشینگری مرزه GC/MS آنالیز از حاصل نتایج .1 جدول
Num. Common Name RT RI Area %Area 

5 Pinene-alpha 89/3  391 29292348/2 40/2  
2 Pinene-beta 48/8  333 22343305/9 33/5  
9 Cymene-ortho 38/8  5429 333383512 83/18  
0 Limonen-alpha 40/3  5492 59333434/1 24/5  
1 Cymenene-para 03/54  5434 52254502/8 43/5  
3 Linalool 13/54  5433 91531053/8 43/9  

3 Borneol 92/54  5535 330393/323 43/4  
8 Terpinen-4-ol 03/52  5531 03333823/3 24/0  
3 Thymyl acetate 33/52  5583 2810194/45 21/4  
54 Terpineol-alpha 51/59  5534 53251515/0 09/5  
55 Carvacrol methyl ether 43/59  5204 55335885/3 49/5  
52 Thymol 33/50  5232 1933349/42 03/4  
59 Thymol acetate 83/50  5230 94323030/8 32/2  
50 Carvacrol 98/51  5233 51393053/2 98/5  
51 Eugenol 43/53  5911 3353993/93 81/4  
53 Carvacrol acetate 58/53  5931 3951131/43 13/4  
53 Caryophyllene 21/53  5043 25443335/2 81/5  
58 Bergamotene 40/53  5053 0181935/59 04/4  
53 Geranyl acetate 33/53  5011 9035322/42 94/4  
24 Humulene-alpha 43/53  5013 528003/00 55/4  
25 Curcumene(ar) 95/58  5085 2334300/91 29/4  
22 Bisabolene-beta 33/58  5140 534333535 59/50  
29 Caryophyllene oxide 58/24  5184 3332585/48 3/4  
20 Rosifoliol 00/24  5345 0834205/93 09/4  
21 Eudesmol-gamma 25 5392 853252/413 43/4  
23 Hinesol 91/25  5301 103219/252 41/4  
23 Bisabolol epi-alpha 89/25  5381 1095838/20 08/4  

 
Total 

  
5593550323 544/4  

 

 
 در مقایسه با گروه کنترل منفی. APAPهای رت تیمار شده با در موش GSTتغییرات دوره زمانی در فعالیت  .1نمودار 

NC ،گروه کنترل منفی :C :ها میانگین گروه کنترل. داده± S.E.M. باشد.گروه می پنج نمونه از هر 
 نسبت به گروه کنترل منفی 41/4سطح  دار دردهنده اختالف معنی*: نشان
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  .APAP تزریق از پس ساعت GST، 53 فعالیت سطح بر  مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .2نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروهDDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و فیمن کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف *:

 اسانس دوتریوم+ فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف **:

  

 
  .APAP تزریق از پس ساعت GST، 20 فعالیت سطح بر  مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .3 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروهDDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف *:

 اسانس دوتریوم+ فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف **:

 

 
  ی.منف کنترل گروه با مقایسه در APAP با شده تیمار رت هایموش در GST پروتئین سطوح در زمانی دوره تغییرات .4 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: میانگین هاداده کنترل. گروه ± S.E.M. باشد.می گروه هر از نمونه پنج 

 منفی کنترل گروه به نسبت 41/4 سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان: *
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 .APAP تزریق از پس ساعت GST، 53 پروتئین فعالیت سطح بر  مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .5نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروهDDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف *:

 اسانس دوتریوم+ فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف **:

 

 
 .APAP تزریق از پس ساعت GST، 20 پروتئین فعالیت سطح بر مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .6 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروه DDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف *:

 اسانس دوتریوم+ فاقد آب و ترلکن گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف **:

 
 مختلف هایزمان در CYP450 ینئپروت سطح میزان

 .حیوانات تیمار از پس

 8 و 0 هایزمان در آنزیم این سطح ،3 نمودار به توجه با
 گروه به نسبت تغییری استامینوفن، تزریق از پس ساعت
 از پس ساعت 53 در ولی دهد،نمی نشان منفی کنترل
 آنزیم این سطح در داریمعنی افزایش وفن،استامین تزریق
 ،(>41/4P) شودمی مشاهده منفی کنترل گروه به نسبت

 دارد. ادامه نیز تیمار از پس ساعت 20 تا روند این که
 حیوانات تیمار ،3 و 8 هاینمودار از حاصل نتایج براساس

 ساعت 20 و 53 هایزمان از اسانس و  دوتریوم فاقد آب با
 پروتئین سطح افزایش از ستامینوفن،ا تزریق از پس

CYP450 این میزان که طوری  به است، کرده جلوگیری 
 گروه به نسبت را داریمعنی کاهش گروه این در پروتئین

 .(>41/4P) دهدمی نشان استامینوفن،
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 منفی. کنترل گروه با مقایسه در APAP با شده تیمار رت هایموش در CYP450 پروتئین سطوح در زمانی دوره تغییرات .7 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: میانگین هاداده کنترل. گروه ± S.E.M. د.باش می گروه هر از نمونه پنج 
 منفی کنترل گروه به نسبت 41/4 سطح در دارمعنی اختالف دهندهنشان *:

 

 
 .APAP تزریق از پس ساعت CYP450، 53 پروتئین سطح بر مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .8 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروه DDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف *:

 اسانس + دوتریوم فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف **:

 

 
 .APAP تزریق از پس ساعت CYP450، 20 پروتئین سطح بر مرزه اسانس و دوتریوم فاقد آب اثرات .9 ودارنم

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروه DDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دارمعنی اختالف *:

 اسانس + دوتریوم فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در ردامعنی اختالف **:
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 در کبد بافت در (GSH) احیاء گلوتاتیون میزان

 حیوانات تیمار از بعد مختلف  های زمان

 های زمان در ها رت کبد بافت هموژن در GSH میزان
 mg/kg.bw 144 تزریق از پس ساعت 20 و 53 ،8 ،0

 ،54 نمودار اساس بر است. شده گیری اندازه استامینوفن،
 منجر تیمار از پس ساعت 0 زمان در استامینوفن تزریق

 سطح که یطور  به د،شو می کبد گلوتاتیون تخلیه به
GSH پس 8و  0 های ساعت در توجهی قابل طور  هب را  

 

 یدار معنی طور به منفی کنترل گروه به نسبت ،تیمار از
 GSH حسط وجود، این با (.>41/4P) دهد می کاهش

 استامینوفن تزریق از پس ساعت 20 و 53 های زمان در
 بر که حالی در رسد. می کنترل گروه در آن میزان به

  با ها رت تیمار پیش ،52 و 55 نمودارهای اساس
 را GSH سطح دتوان می دوتریوم فاقد آب و اسانس

 بازسازی طبیعی مقدار تا (>41/4P) یدار معنی طور  به
 کند.

 
 منفی. کنترل گروه با مقایسه در APAP با شده تیمار رت هایموش در GSH سطوح بر زمانی دوره تغییرات .10  نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: میانگین هاداده کنترل. گروه ± S.E.M. باشد.می گروه هر از نمونه پنج 
 منفی کنترل گروه به نسبت 41/4 سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان *:

 

 
 .APAP تزریق از پس ساعت GSH، 0 فعالیت سطح بر  مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .11 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروه DDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف *:

 اسانس + دوتریوم فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف **:
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 .APAP تزریق از پس ساعت GSH، 8 فعالیت سطح بر  مرزه اسانس + دوتریوم فاقد آب اثرات .12 نمودار

NC: منفی، کنترل گروه C: کنترل، گروه DDW: دوتریوم، فاقد آب E.O: رشینگری مرزه اسانس 
 کنترل گروه و منفی کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف *:

 اسانس + دوتریوم فاقد آب و کنترل گروه بین 41/4 سطح در دار معنی اختالف **:

 
 در کبدی آسیب شاخص هایآنزیم فعالیت میزان

  حیوانات تیمار از پس مختلف هایزمان

 در را AST نزیمآ سطح پاراستامول تزریق
 کنترل گروه با مقایسه در 20 و 53 ،8 های ساعت
 (.2)جدول دهد می افزایش یدار معنی طور به شاهد

 دوتریوم فاقد آب و اسانس با ها رت تیمار همچنین،
 کرده محافظت کبدی های سلول از یدار معنی طور به
 53 ،8 های )ساعت AST سطح کاهش سبب و
 

 پاراستامول با شده تیمار گروه به نسبت (،20 و

 ،ALT آنزیم الیتفع سطح (.>41/4P) گردد می
ALP های زمان در پالسما در تام روبین بیلی میزان و 

 داده نشان 9 جدول در حیوانات تیمار از پس مختلف
 میزان و ALT، ALP آنزیم فعالیت سطح است. شده
 نسبت تیمار های زمان از یک هیچ در تام روبین بیلی

 است نداشته یدار معنی تغییر منفی کنترل گروه به
(41/4P>). 

 حیوانات تیمار از پس مختلف های زمان در پالسما AST آنزیم فعالیت میزان .2 جدول
 ساعت 20 ساعت 53 ساعت 8 ساعت 0 ها گروه

NC 3/0±14/544 9/0±14/542 3/9±14/541 3/0±554 
C 30/0±543 *39/8±1/534 *3/25±939 *23/3±959 

DDW30+E.O 02/3±21/38 **50/3±21/548 **11/55±595 **20/1±1/594 
DDW60+E.O 08/0±31/39 **9/1±1/553 **31/55±504 **1/8±1/599 

NC ،گروه کنترل منفی :C ،گروه کنترل :DDW ،آب فاقد دوتریوم :E.Oاسانس مرزه رشینگری : 
 گروه کنترل منفی و گروه شاهد بین >41/4Pدار در سطح  *: اختالف معنی

 روه کنترل منفی و گروه آب فاقد دوتریوم + اسانسگ بین >41/4Pدر سطح دار  اختالف معنی **:

 
 حیوانات تیمار از پس مختلف هایزمان در پالسما در تام روبین بیلی میزان و ALT، ALP آنزیم فعالیت میزان .3 جدول

 گروه ها ALP (U/L) ALT (U/L) (mg/dl)بیلی روبین تام  
C NC C NC C NC  

 ساعت 0 2/9±31 3/2±2/33 5/8±2/220 5/8±2/220 42/4±3/4 40/4±3/4

 ساعت 8 2/9±33 2/3±2/33 8/8±229 5/1±295 5/4±3/4 41/4±3/4

 ساعت 53 5/9±33 1/5±32 5/3±9/250 0/54±2/220 49/4±3/4 49/4±3/4

 ساعت 20 0±5/33 8/2±3/31 5/3±2/220 0/3±229 40/4±3/4 40/4±3/4

NC ،گروه کنترل منفی :Cگروه کنترل : 
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 مدت در است قادر استامینوفن باالی دوز یافتدر
 های سلول نکروز با که را کبدی حاد آسیب کوتاهی
 هپاتوسلوالر آسیب و هیستوپاتولوژیک ضایعات کبدی،
 شده آمیزی رنگ بافتی مقاطع نماید. القاء را است همراه

 های شکل در ،(H&E) ائوزین و هماتوکسیلین روش به
 بیوپسی بر شناسی بافت اتمطالع .است شده هیارا زیر
 کنترل گروه در کبد ساختار که است داده نشان کبد

 پلیمور جداسازی یا و نفوذ هیچ د.باش می طبیعی منفی
 این در ای هسته تک التهابی یها سلول یا و فونوکلئر

 که مثبت کنترل گروه (.A-5 )شکل ندارد وجود گروه
 بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 144 دوز در را استامینوفن

 است. شده داده نشان B-5 شکل در اند، داشته دریافت
 گروه، این های نمونه در شناسی بافت مطالعات

 کبدی نکروز و بزرگ( )فلش واکوئلی دژنراسیون
  شکل است. داده نشان را مجزا یها سلول با )پیکان(

5-C   با شده تیمار گروه ppm94 دوتریوم فاقد آب + 
 مرزه اسانس از بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 24

 APAP بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 144 + رشینگری
 پارانشیم شناسی بافت های نمونه این در دهد. می نشان را

 نشان )ستاره( مرکزی ورید و ها لوبول و طبیعی کبدی
 سیتوپالسمی و هسته کبدی یها سلول است. شده داده

 ppm34 با شده تیمار گروه D-5 شکل دارند. طبیعی
 از بدن وزن گرم/کیلوگرم میلی 24 + دوتریوم فاقد آب

 وزن گرم/کیلوگرم میلی 144 + رشینگری مرزه اسانس
 های نمونه این در دهد. می نشان را APAP بدن
 ورید و ها لوبول و طبیعی کبدی پارانشیم شناسی، بافت

 کبدی یها سلول است. شده داده نشان )ستاره( مرکزی
  دارند. یعیطب سیتوپالسمی و هسته
 

  یریگ و نتیجه بحث
 به منجر تواند می استامینوفن از ناشی کبدی آسیب
 اثر بتواند که ترکیبی به دستیابی بنابراین شود، مرگ

 از استفاده رسد. می نظر به ضروری ،کند خنثی را آن
 در دیرباز از ها بیماری درمان برای دارویی گیاهان
 ،پیش قرن یمن حدود تا و بوده معمول بشری جوامع

 برای دارو تأمین بعامن مهمترین از یکی گیاهان
 آب دیگر سوی از رفتند. می شمار به دردها درمان
 اثرات دارای است، طبیعی ترکیب یک که نیز سبک
 دفاع سیستم تحریک باعث و دباش می اکسیدانی آنتی
 .(Heidarian, 2011)شود  اکسیدانی سلول می آنتی

حقیق بررسی اثرات آب فاقد بر این اساس، در این ت
دوتریوم و اسانس مرزه رشینگری در جلوگیری از 

های کبدی ناشی از استامینوفن مورد بررسی قرار  آسیب
گرفت. در این راستا، عالوه بر بررسی هیستوپاتولوژیک 

های کبدی در  بافت کبد حیوانات و مقایسه شدت آسیب
دی های مختلف تیمار، سطح مارکرهای آسیب کب گروه

های دخیل در  در پالسما و همچنین سطح آنزیم
و نیز  CYP450و  GSTمتابولیسم سموم نظیر 

فاکتورهای دخیل در استرس اکسیداتیو و سیستم دفاع 
در هموژن بافت کبد  GSHاکسیدانی نظیر سطح  آنتی

 اندازه گیری شد. 
استامینوفن که با نام علمی پاراستامول نیز شناخته 

ر سر تا سر دنیا به عنوان دارویی شود، امروزه دمی
ضد درد، ضد تب و ضد التهاب مورد استفاده قرار می 
گیرد. این دارو به همان اندازه که در دوزهای درمانی، 

خطر معرفی شده است، در  بی دارویی مؤثر و نسبتاً
تواند سبب مسمومیت  دوزهای فوق درمانی می

 شودکبدی، در انسان و حیوان آزمایشگاهی 
(Hinson, 1981) ،مصرف بیش از حد استامینوفن .

عنوان علت اولیه نارسایی حاد کبد شناسایی شده  به
 استامینوفن، متابولیسم فرآیند(. James, 2003aاست )
شده که منجر  شروع P450 سیتوکروم سیستم توسط

 NAPQI به نام واکنش این محصولبه تولید 

 از شبی واکنش، متابولیت گیری شکل اگر .گردد می
 به NAPQI باشد، کبدی گلوتاتیون ظرفیت
 از رویداد یک که دشو می متصل سلولی های پروتئین

 در اختالل به منجر که است سلولی آسیب شروع
 کاهش اکسیداتیو، استرس میتوکندری،  ATP تخلیه

 کاهش و هیدروژن پراکسید افزایش دیسموتاز،
 (. Chiu, 1978گردد ) می گلوتاتیون
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 کنترل گروه -APAP.  A تزریق  از پس ساعت 20 شناسیبافت تغییرات بر رشینگری مرزه اسانس و دوتریوم فاقد آب تأثیر .1شکل

 × A2:، 544  ×044) ندارد وجود گروه این در ایهسته تک التهابی یها سلول یا و فونوکلئر پلیمور جداسازی یا و نفوذ هیچ منفی،
 و بزرگ( فلش ) واکوئلی دژنراسیون (،APAP بدن وزن گرم/کیلوگرممیلی 144) مثبت کنترل گروه  -A1:.) B اصلی نمایی گبزر

 با شده تیمار گروه -C (.:B1 اصلی بزرگنمایی × B2:، 544  ×044) ندارد دشو می مشاهده مجزا، یها سلول با )پیکان( کبدی نکروز
ppm94 بدن وزن گرم/کیلوگرممیلی 144 رشینگری+ مرزه اسانس از بدن وزن گرم/کیلوگرممیلی 24 + دوتریوم فاقد آب APAP ، 
 با شده تیمار گروه  -D (.:C1 اصلی بزرگنمایی × C2:، 544  ×044) ندارد دارند طبیعی سیتوپالسمی و هسته کبدی یها سلول
ppm34 بدن وزن گرم/کیلوگرممیلی 144 رشینگری+ مرزه اسانس از بدن وزن گرم/کیلوگرممیلی 24 + دوتریوم فاقد آب APAP، 

 (.:D1 اصلی بزرگنمایی × D2:، 544  ×044)  ندارد دارند طبیعی ظاهری )ستاره( مرکزی ورید و هالوبول و طبیعی کبدی پارانشیم

 
 قسمت استامینوفن، باالی دوز مصرف از پس

 %(،34) گلوکورونیک اسید با ترکیب از بعد دارو اعظم
 به نیز مقداری و سیستئین %(،94) ولفوریکس اسید

 %1 د.شو می دفع ادرار طریق از %(2) مستقیم صورت
 و شده متابولیزه P450 سیتوکروم آنزیم توسط دارو از

. گردد می (NAPQI) ایمین بنزوکینون ماده به تبدیل

A2 A1 

C2 C1 

D1 D2 

B1 B2 
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 با ترانسفراز -S -گلوتاتیون آنزیم بعد مرحله در
 تشکیل ترکیب این با گلوتاتیون کردن کنژوگه
 دهد می استامینوفن ایل -S -گلوتاتیون -9 کنژوگه

 مرکاپتوریک صورت به دیگر های آنزیم دخالت با که
(. ,James 1506-1499شود ) اسید در ادرار دفع می

 تولید NAPQI دوزهای باال، مقادیر بیش از حد در
 به اتصال و اکسیداتیو استرس یالقا با که ،شده

ولی منجر به آسیب بافت کبد های سل ماکرومولکول
توسط  GSHگردد. همچنین این متابولیت با  می

GST  ترکیب شده و در مقادیر باال منجر به کاهش
 ;Catherine, 1996) گردد ها میاحتمالی آن

James, 1499-1506; Jose, 2000 نتایج حاصل .)
پژوهش نیز نشان داده است که تجویز  از این

دار  ب کاهش معنیها سب استامینوفن به موش
(41/4P< در میزان آنزیم و پروتئین )GST 

دار  کاهش معنی ( همراه با0و  5)نمودارهای 
(41/4P< سطح )GSH  ( و افزایش 54)نمودار

( 3)نمودار  P450 ( میزان سیتوکروم>41/4Pدار ) معنی
 گردد. می

 استامینوفن از ناشی کبدی آسیب دیگر، سوی از
 و دشو می ها سیتهپاتو غشا تخریب به منجر
 به که AST، ALT، ALP کبدی شاخص های آنزیم
 خون جریان وارد دارند قرار سیتوزول در معمول طور
 سرم، آمینازهای ترانس سطوح افزایش سبب و شده

 دشو می سرم روبین بیلی و فسفاتاز آلکالین
(Kanchana, 2011،) که بیمارانی در که  طوری  به 

 خفیف افزایش و باال عادهال فوق آمینوترانسفرازهای
 استامینوفن با مسمومیت به باید دارند، روبین بیلی

 از حاصل نتایج (.Khorsandi, 2007) شد مشکوك
 تزریق که است داده نشان نیز حاضر پژوهش

 آنزیم (>41/4P) دار معنی افزایش سبب استامینوفن
AST تأثیر که حالی در (،2 )جدول دشو می سرمی 
 ،ALT های آنزیم فعالیت سطح بر (<41/4P) یدار معنی

ALP (.9 )جدول است نداشته تام روبین بیلی میزان و 
 داروهایی مخرب و سمی اثرات تمام مقابل در

 که ندشو می یافت ترکیباتی استامینوفن، مانند
 مصرف سوء از ناشی مسمومیت حدی تا ندتوان می

 ترکیبات، این جمله از کنند. مهار را ترکیباتی چنین
 استفاده بنابراین ند.باش می طبیعی و گیاهی همؤثر وادم
 فاقد آب مانند طبیعی منابع سایر و دارویی گیاهان از

 اهمیت حائز کبدی اختالالت درمان در ،دوتریوم
 با تیمار که اند داده نشان مطالعات از بسیاری .تاس

 گردد کبدی حفاظت سبب ندتوان می دوتریوم فاقد آب
(Knight, 2003.) نشان تحقیقات دیگر، سوی زا 

 گیاهان در موجود اکسیدانی آنتی ترکیبات که دهد می

 از ناشی کبدی های آسیب برابر در را بدن دتوان می
 کند محافظت خوبی به آزاد های رادیکال و سموم

(Kumar, 2010.) تحقیقات از برخی این، بر عالوه 
 برگرداندن به قادر دارویی گیاهان که دادند نشان

 کبدی های مسمومیت در ها اکسیدان آنتی وحسط
 تزریق ای مطالعه در (.Kanchana, 2011) ندشو می

 و GSH شدید کاهش و نکروز بومادران، اسانس
GST طور  به را استامینوفن مسمومیت از ناشی 

 در (.Kumari, 2012) بخشد می بهبود چشمگیری

 اسانس محافظتی اثرات خصوص در دیگری مطالعه
 تجویز از ناشی کبدی آسیب بر گلی مریم و آویشن

 با تیمار گروه در ها، موش در استامینوفن سمی دز
 و GSH سطح میزان در یدار معنی افزایش اسانس

 و درخون GPX و SOD اکسیدانی آنتی های آنزیم
  (.Larson, 2005) گردید مشاهده کبد بافت

 ترکیبات که اند داده نشان مطالعه این نتایج
 با دوتریوم فاقد بآ و مرزه نسااس دانیاکسی آنتی

 از استامینوفن متابولیسم در دخیل های آنزیم تعدیل
 در دخیل پارامترهای نیز و CYP450  و GST جمله
 کاهش به منجر AST جمله از کبدی بافت آسیب
های  جدول ،52 تا 5 )نمودارهای اند شده بافتی آسیب

 تعادل و پراکسیدانت اختالل به توجه با (.9 و 2
 ،APAP سمیت در اکسیداتیو استرس اکسیدان آنتی

 اکسیدانی آنتی اثرات با طبیعی منابع از بسیاری
 از ناشی کبدی نارسایی برابر در محافظت در ندتوان می
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 اکسیژن آزاد های رادیکال مهار طریق از پاراستامول
 کنند شرکت بیوشیمیایی مختلف مسیرهای از فعال

(Mann, 1989; Miric, 2010.) GSTs خانواده یک 
 ترکیبات از وسیعی طیف زدایی سم در آنزیم از

 کردن کنژوکه طریق از که است زنوبیوتیک
 گلوتاتیون به CYP450 توسط شده تولید های متابولیت

 ضروری طبیعی فیزیولوژیکی فرایندهای از نگهداری در
 پژوهش در اساس، این بر (.Mitchell, 1973a) است

 ءالقا کبدی آسیب دوتریوم، فاقد آب و اسانس حاضر،
 CYP450 های فعالیت احیای با ،را APAP توسط شده

 (3 و 1 -9 و 2 نمودارهای) GST ،(3 و 8 نمودارهای)
 اسانس همچنین، کند. می مهار (2 جدول) سرم AST و

 کبدی GSH کاهش دوتریوم، فاقد آب و مرزه
 APAP با شده تیمار های رت در (52 ،55 نمودارهای)
 قبلی تحقیقات با نتایج این (.>41/4P) کند می تعدیل را

 بومادران اسانس با  ها رت تیمار ند،داد نشان که
(Achillea wilhelmsii) توجهی قابل طور  به 

 و GST های فعالیت مانند، بیوشیمیایی پارامترهای
CYP450 سطح و GSH باز نرمال، سطوح به 

 همچنین، (.Mudge, 1978) دارد مطابقت گردانند، می
Kanchana & Mohamed sadiq (2011)، اثر 

 سمیت بر را Plumbago zeylanica حفاظتی
 مربوطه کاهش طریق از استامینوفن از ناشی کبدی
AST ،سرم ALT، ALP اند داده نشان آلبومین و 

(Nithianantham, 2011.) های رت مشابه، طور  به 
  اسانس اب خوراکی تیمار تحت پاراستامول با مسموم
 Salvia گلی مریم و Thymus capitatus آویشن

officinal، مقابل در توجهی قابل محفاظتی اثر 
 مهار و کبد و سرم LDH فعالیت در شده ءالقا افزایش
 و SOD های فعالیت افزایش و GSH سطوح کاهش
GPX اند داده نشان را کبد و خون در (Olariu, 2007.) 

 دارویی گیاهان روی بر دهش انجام مطالعات از بسیاری
 ،(Cynara scolymus) فرنگی کنگر نظیر مختلف

 Feniculum) رازیانه ،(Solanum nigrum) تاجریزی

vulgare)، زنیان (Carum copticum) هلیله و 

(Terminalia chebula) ،گیاهان این که اند داده نشان 
 با ارتباط در محافظتی اثر این و دارند کبد بر حفاظتی اثر

 است گیاهان این در موجود اکسیدانی آنتی ترکیبات
(Olariu, 2007; Rowden, 2005.) ،در همچنین 

 محافظتی تأثیر ،.Khorsandi et al های بررسی
 از ناشی کبدی سمیت بر (Curcuma longa) زردچوبه

 در را ای عمده کاهش و است شده اثبات استامینوفن
 ,Sabina) کرد ایجاد ALP و ALT حاد افزایش

2013.)    
 است، شده داده نشان 5 جدول در که طور همان

 شامل (،Satureja rechingeri) مرزه اسانس
 بیس-بتا و (%83/18) ارتو-سیمین نظیر ترکیباتی

 ترکیبات عنوان  به که ندباش می (%50/59) آبولن
 ندباش می مختلف اکسیدانی آنتی خواص دارای اصلی

(Sefidkon, 2007.) ،احتمالی مکانیسم بنابراین 
 استامینوفن از ناشی کبدی آسیب محفاظت مسئول
 به اکسیدانی آنتی ترکیبات نقش ایفای است ممکن
 تولید توقف طریق از آزاد رادیکال جاذب یک عنوان

 در میکروزومال های آنزیم تولیدی های رادیکال
 مطالعات از یکی همچنین .باشد پاراستامول متابولیسم

 کبدی محافظت اثرات که است داده نشان

Kohautia grandiflora دلیل به است ممکن 
 های رادیکال مهاری خواص و ها اکسیدان آنتی خواص

 بسیاری (.Seldak & Limdsay, 1986) باشد آزاد
 به است ممکن DDW که داد نشان مطالعات از

 حاالت از درمان یا و پیشگیری در مکمل عنوان
 کاهش جهت رطانس در خصوص به پاتولوژیک، مختلف
 قرار استفاده مورد (cytostatic) سیتوستاتیک سمیت

 بین تفاوت .(Walker, 1983; Swan, 1997) گیرد
 و فیزیکی رفتار در تفاوت به منجر دوتریوم و هیدروژن
 دوتریوم غلظت .دشو میپایدار ایزوتوپ دو بین شیمیایی

 54 از بیش و سطحی های آب در ppm 514 حدود
 غلظت اما د،باش می زنده موجودات رد موالر میلی

 احتماالً که است ppm 84 از کمتر DDW در دوتریوم
 ,Heidarian) دشو می ارگانیسم بر مطلوب اثرات سبب
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 پیش که است داده گزارش مطالعات از یکی  (.2011
 اثرات طریق از کروم سموم از را کبد DDW تیمار

 این، رب عالوه (.Weil, 2007) کند می محافظت مهاری
 کبد کنترل در احتماالً DDW اکسیدانی آنتی خاصیت

 سایر .دباش می مؤثر استامینوفن سمیت برابر در
 DDW با درمانی پیش که اند داده نشان نیز تحقیقات

 ALT و AST های آنزیم بهبود سبب ppm94 دوز
 با مسمومیت برابر در کبد از محافظتی نقش و شده

 آب حفاظتی اثر .(Jose, 2000) کند می ایفا کروم
 مسمومیت برابر در (ppm94) دوتریوم فاقد

chromoum سطوح بازگردانی طریق از کبد اندام بر 
AST و ALT است شده ثبت نرمال سطح به 

(Weil, 2007). 
 

 نهایی گیرینتیجه

 با حیوانات تیمار که دهد می نشان تحقیق این نتایج
 به 34 و ppm 94 دز دو هر در دوتریوم فاقد آب

 تعدیل طریق از ،رشینگری مرزه اسانس همراه
 استامینوفن متابولیسم در دخیل پارامترهای

(CYP450، GST و (GSH کاهش به منجر 
 استامینوفن مسمویت از ناشی کبد بافتی های آسیب
 کاهش را کبدی یها سلول نکروز میزان و است شده
 یدار معنی آماری لحاظ از حفاظتی اثر این دهد. می
 است. بوده استامینوفن گروه با مقایسه قابل و دهبو

 ترکیبات اکسیدانی آنتی قابلیت به احتماالً اثرات این
 آب بیولوژیکی خواص و رشینگری مرزه اسانس همؤثر
 .دشو می داده نسبت دوتریوم فاقد
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