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 چکیده

 برابر در شیرازی آویشن اسانس حفاظتی اثرات بررسی به ،مطالعه این در

 شده پرداخته بالغ نر هایرت در آهن نانوذرات از ناشی کبدی آسیب

 به حیوانات؛ منفی کنترل گروه شدند: تقسیم گروه سه به حیوانات است.

  ؛مثبت کنترل گروه کردند. دریافت سالین نرمال ،روز سه مدت

 mg/kg b.w 222 های رت به صفاقی درون صورت به آهن نانوذره 

؛ شیرازی آویشن اسانس با تیمار گروه شد. تزریق روز سه مدت به نر

 را آویشن اسانس 122 و mg/kg b.w 222 روز 3 مدت به حیوانات

 قلب از ،روز 3 از پس اند.کرده دریافت صفاقی درون تزریق صورت به

 برداشته بیوشیمی و پاتولوژیکی بررسی منظور به کبد بافت و خونگیری

 مانند مختلف بیوشیمیایی پارامترهای از استفاده با کبدی فعالیت شد.

 آلکالین ، (AST) ترانسفراز آمینو آسپارتات ،(ALT)  ترانسفراز آالنین

 پر لیپید ،(FRAP) پالسما کل اکسیدانی آنتی ظرفیت ،(ALP) فسفاتاز

 قرار بررسی مورد (GSH) احیاء گلوتاتیون و (LP) اکسیداسیون

 و  AST افزایش باعث نانوذرات که داد نشان تحقیق این نتایج گرفت.

LP کاهش و  GSH و FRAP روی بر اما شوند،می ALT و ALP 

 حالت به راGSH  و LP و AST آویشن انسـاس رفـمص ندارد. اثری

 ماریت ان،یپا در ندارد. یتأثیر FRAP روی بر اما گرداند،می بر نرمال

 استفاده و شده یکبد ویداتیاکس بیآس موجب آهن ذرات نانو با ها رت

     .باشد ثرؤم هابیآس نیا بهبود و یریجلوگ در تواندیم آویشن اسانس از
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Abstract  
The present study investigated the protective 

effects of Zataria multiflora essential oil against 

iron nano-particle induced liver damage in rats. 

The rats were divided into three groups. Negative 

control group which was treated with normal 

saline for three days. Positive control group the 

males of which received 200 mg/kg b.w iron nano 

particle intrapertoneally for three days. And 

treatment group which receieved Zataria 

multiflora oils (100 and 200 mg/kg b.w) 

intrapertoneally for three days. After three days, 

blood samples were drawn from the heart, and the 

liver tissues were removed for biochemical and 

histological studies. The hepatoprotective activity 

was assessed using various biochemical 

parameters such as alanine aminotransferase 

(ALT), aspartate amino transferas (AST), alkalin 

phosphatase (ALP), Ferric Reducing Ability of 

Plasma (FRAP), lipid peroxidation (LP) and 

glutathione (GSH). The results showed that iron 

nano particles increased the serum AST and LP 

levels but decreased FRAP and GSH levels. 

However, it had no effect on ALT and ALP. 

Consumption of Zataria multiflora oil reversed 

AST, LP and GSH levels to the normal levels 

without any effect on FRAP.  In conclusion, it 

could be argued that while treatment of rats with 

iron nanoparticle would cause induction of 

oxidative hepatic damage, consumption of zataria 

essential oil could benefit the recovery and 

prevention of liver damage. 

 

Keywords: Zataria Multiflora, Iron Nanoparticle, 

Hepatotoxicity, Stress Oxidative. 
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 مقدمه
توان به و آن را می ترین غده بدن استکبد بزرگ

شیمیایی تشبیه کرد که وظیفه تولید، تغییر،  ای کارخانه
 (.Alavian, 2013عهده دارد )مواد را بهانبارکردن و دفع

یکی از  ها بیوتیکمواد سمی و گزنو  زدایی سم
. ممکن است در طی این استمهمترین اعمال کبد 

مقادیر بسیاری از واسطه های اکسیژن فعال تولید  ،عمل
. دوزهای حاد مواد سمی و (Mitra et al., 1998)شوند 

تواند  مدت بعضی مواد میبرخی داروها یا مصرف طوالنی
های آزادشده، که  الیی از رادیکالموجب تولید مقادیر با

ند و موجب کاکسیدانی غلبه  بر سیستم دفاعی آنتی
 ;Bruck et al., 2001های کبدی شود ) آسیب

Zaragoza et al., 2000.)  با توجه به این نکته که کبد
دهد و آسیب این اعمال منحصر به فردی را انجام می

شود، یقابل جبرانی در بدن معضو منجر به ضررهای غیر
بنابراین تحقیق در مورد موادی که باعث حفاظت کبد 

 ,.Bruck et alخوردار است  )ای برشوند، از اهمیت ویژه

2001; Kim et al., 2000.) 
های فیزیکی،  برداری از ویژگی هره، ب6فناوری نانو

های کمتر از  شیمیایی و زیستی مواد در این مقیاس اندازه
های  . یافتهاستیع مختلف نانومتر در علوم و صنا 655

اخیر نشان داده است، اگر ذرات یک ماده خاص در حد 
های متفاوتی  چند نانومتر کوچک شوند، این ذرات ویژگی

توان به  با ذرات اولیه خواهند داشت که از جمله می
 ،های فیزیکی فضای سطحی بزرگ )باال رفتن فعالیت

باالتر پذیری و سطح تحرک  شیمیایی و زیستی(، انحالل
 (.Buzea  et al., 2007; David., 2008اشاره کرد )

 nmها موادی در یک، دو و یا سه بعد در اندازه  نانو ماده
که نانو ذرات موادی کروی ند. در حالیهست 655-6

هستند، که در هر سه بعد در اندازه  نانومتری هستند 
(Gao et al., 2007) .در  ن اخیراًابسیاری از محقق

به موارد استفاده دارویی، بخصوص دارورسانی  دستیابی

                                                                      
1. Nanotecnology 

هدفمند نانوساختارها، تصویربرداری پزشکی با کمک نانو 
ساختارها و وسایل پزشکی در مقیاس نانومتری هستند 

(Mao et al., 2013) . 
ذرات هنوز شناخته ومکانیسم اصلی عملکرد نان

و  invivoهای  نشده است، اما مطالعات مختلف در محیط
invitro های فعال  کنند که آنها قادرند گونه پیشنهاد می
روی غلظت  ،را تولید کنند و بنابراین (ROS)اکسیژن 

دن فاکتورهای رونویسی و کرکلسیم درون سلولی، فعال 
توانند نقش داشته باشند  ها می ایجاد تغییر در سایتوکین

(Cristina  et al., 2007) استرس اکسیداتیو سلولی .
و افزایش  GSH، کاهش بیان ROSتن سطح ا باال رفـب

د. شـو ص میـداسیون مشخـراکسیـد پـن لیپیـیافت
ها و  سوپراکسیدها، هیدروژن پر اکسیدها، هیدروکسیل

طور مستقیم به ه های اکسیژن قادرند که ب سایر رادیکال
DNAها و لیپیدهای سلول آسیب وارد کنند  ، پروتئین

(Agarwal, 2003.) 
 دستیابی هدف با دارویی اهانگی مصرف امروزه

 روز جانبی عوارض حداقل با و  خطر کم داروهای به
 اثبات به دلیل به این و است افزایش حال در روز به

 مجامع در مواد این از بسیاری بخشی اثر رسیدن
 است بشری جوامع اکثر در آن مقبولیت و علمی

(Swan et al., 1977). گیاهی ترکیبات از بسیاری، 
رند و اثر محافظتی در برابر دا اکسیدانی آنتی خواص
 دارند داروها و کبدی سموم از ناشی کبدی های آسیب

(Chen et al., 2002). که تحقیقی در همچنین 
Sharififar et al. (2007 )بر که تحقیقاتی طی 

 اکسیدانیآنتی خواص و شیرازی آویشن اسانس روی
ترکیبات  رینتعمده از که دادند نشان بودند، کرده آن

 thymul  (%37059)اسانس آویشن شیرازی شامل 
 p-cymene (%7.72) و carvacrol (%33.65) و

 روی برEsmaeilim et al. (2010 ) تحقیقات .است
 آن ترکیبات اکسیدانی آنتی خواص و دارویی گیاهان

ه آویشن شیرازی یکی دیگر از گیا که داد نشان
 این در آنها .است آزاد های رادیکال های کنندهمهار

 را خود تحقیق در اصلی های هدف از یکی آزمایش،
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 معرفی تیمول اکسیدانی آنتی خواص روی بر بررسی
 خواص دارای تیمول که دادند نشان و کردند
 ,.Smaeili et al) است زیاد بسیار اکسیدانی آنتی

2011; Nedyalka et al., 1999). 
یاه گ، (Zataria multiflora) آویشن شیرازی

علفی و معطر با خواص دارویی بسیاری است. از آن در 
و بهداشتی استفاده متنوعی  صنایع غذایی، آرایشی

ها و  های دارویی این گیاه سرشاخه شود. قسمت می
تا   8/5آویشن محتوی  شده آن است. های خشک برگ

در صد( اسانس است که قسمت  6درصد )معموالً  1/2
های  درصد(، هیدروکربن 85تا  25ها ) اعظم آن را فنل

و  (y-terpinen و p-cymeneمثل ) مونوترپنی
-thujan-4و  linalool,a-terpineneمثل )ها  الکل

ol) دهد، که گاهی هر کدام از این  تشکیل می
در صد )یا بیشتر( از ترکیبات اسانس را  85ترکیبات تا 
تیمول جزء اصلی  ،دهند. به طور طبیعی تشکیل می
شن است و کارواکرول نیز یک جزء فرعی فنلی در آوی

 ,.Fatemi et al., 2012; Leung et alاست )

ترکیبات روغن اصلی گیاه آویشن شیرازی از (. 1996
رافی ـاتوگـ، کروم6طریق کروماتوگرافی گاز مایع

و  9ای ، رزونانس مغناطیسی هسته2ونـست
مورد  9سنج جرمی طیف -وگرافی گازیتاتـرومـک

 ,Shafiee & Javidnia) تـه اسـگرفترار ـه قـمطالع

1997; Ebrahimzadeh et al., 

2003;.Mohagheghzadeh  et al., 2000; 

Shaiq Ali  et al., 2000.)  
 از ادهـاستف دهـش انجام اتـمطالع هـب هـتوج اـب

 یتیممسمو اثرات کاهش منظور به درمانی راهکارهای
 به ؛رسد می نظر به ریوضر مختلف مواد و داروها
 در آویشن اسانس اثرات ،مطالعه این در ،دلیل همین
ات و نانوذر  توسط ایجادشده کبدی های آسیب تعدیل

                                                                      
1. GLC: Gas-Liquid Choromotography 

2. CC: Column Choromotography 

3. NMR: Nuclear magnetic Resonance 

4. GC/MS: Gas Choromotography/ mass spectrometry 

 استرس در دخیل هایهمچنین تأثیر آن در پارامتر
 بار اولین برای اکسیدانی آنتی دفاع سیستم و اکسیداتیو

 .است گرفته قرار بررسی مورد
 

 ها مواد و روش
  حیوانات تیمار

  گرم 655 متوسط وزن با ویستار نژاد نر یها موش
 .ندشد خریداری ایران انستیتوپاستور ازماه(  9-9)

های غذایی  وردهاکارخانجات فر از حیوانات غذای
حیوانات بالغ نیز  د.شتهیه  Pelletتهران به صورت 

دسترسی آزاد به غذا و آب آشامیدنی از طریق بطری 
 درانجام شد.  داشتند. تیمار حیوانات به صورت زیر

 نرمال روز سه مدت به حیوانات منفی،  کنترل  گروه
 ت،ـمثب رلـکنت روهـگ در د.ـکننمی افتـدری نـسالی

 mg/kg b.w 255  روز هر روز، سه مدت به حیوانات
 دریافت صفاقی درون تزریق صورت به را آهن نانوذره

 روز سه مدت به حیوانات ،تیمار های گروه در کنند.می
mg/kg b.w 255 صورت به را آویشن اسانس 655 و 

 کردند. دریافت صفاقی درون تزریق
 

 کبد بافت هموژن تهیه

 بیهوش ها رت آهن، نانوذرات تزریق از پس ساعت 22
 سپس، شد. خونگیری حیوانات قلب بافت از و شده
 قدرت با دقیقه 65 مدت به شده آوری جمع های خون

g9555 فریزر به وراًف و جدا آن سرم و سانتریفوژ 
 های بررسی منظور به ها رت کبد بافت د.ش منتقل

  شد. برداشته بیوشیمی و پاتولوژیکی
 
پالسما و  در بیوشیمیایی رهایـارامتـپ ریـگیاندازه

 هابافت کبد در تمام گروه
 در (LP) دهاـلیپی روکسیداسیونـپ زانـمی گیریدازهـان

 کبد بافت هموژن

 9مالون دی آلدهید مدهطور ع که به TBARSمیزان 

                                                                      
5. Malone dialdehyde 
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(MDA) عنوان محصول پراکسیداسیون  و به است
بـه روش  کبدآید، در هموژن بافت  لیپیدها به حساب می

اسـپکتروفتومتری و با استفاده از معرف تیوباربیتوریک 
6اسید 

(TBA) گیری شد ندازها (Wills et al., 1969). 
 
هموژن در ( GSH)وتاتیون احیاء ـح گلـری سطـگیاندازه

 بافت کبد

GSH معرف از استفاده با Ellman’s براساس و 
 .شد گیری اندازه Seldak & Lindsay (1968) روش
 
اکسیدانی کل پالسما )آزمون یـت آنتـری ظرفیـگیاندازه

(FRAP 

FRAP روش
 Benzie & Strainکه توسط  2

معرفی شد، یک تکنیک حساس، تکرارپذیر و ( 1996)
های مختلف از  غلظت ،شدر این رو دقیق است.

Fe محلول استاندارد یون آهن
با استفاده از محلول  +2

شود، سپس  میکروموالر تهیه می 6555ذخیره آهن 
و  TPTZ)محلول  FRAPمیلی لیتر از محلول  9/6

شود و  ( در یک لوله آزمایش ریخته میFeCl3محلول 
های مورد آزمایش به آن افزوده  میکرولیتر از نمونه 95

دقیقه انکوباسیون  65د. شو و کامالً ورتکس میشده 
جذب نوری کلیه  گراد درجه سانتی 92در دمای 

در مقابل بالنک  nm939ها در طول موج  نمونه
در  FRAP)غلظت صفر استاندارد( قرائت و میزان 

بر اساس منحنی استاندارد  مورد آزمایشهای  نمونه
 شود. محاسبه می

 
 ALP و ALT ،ASTهای مـت آنزیـگیری فعالیاندازه

 در پالسما به عنوان مارکر بیوشیمیایی آسیب بافتی

 پروتکل طبق پالسما در مذکور پارامترهای گیری اندازه
 از شده خریداری های کیت در موجود شده ییدأت

 د.ش انجام آزمون پارس شرکت
 

                                                                      
1. Thiobarbituric acid 

2. Feeric reducing ability of plasma 

 هیستوپاتولوژیکی بررسی

 برای کبد بافت و شده کشته هارت روز سه از پس
 بافر در و، شده برداشته هیستوپاتولوژیک یبررس

 به نازکی هایبرش شوند. می فیکس %65 فرمالین
 پارافین در شده بلوک بافت از میکرون 9-1 ضخامت

 (H&E) ائوزین و هماتوکسیلیت روش به و تهیه
 مقایسه منظور به هاالم سپس ؛شوند می آمیزی رنگ

 رسیبر مورد نوری میکروسکوپ توسط بافتی تغییرات
 شوند. می برداریعکس و گرفته قرار

 
 آماری تحلیل و تجزیه

 از استفاده با ها داده بین های تفاوت و اختالفات
 تعیین ANOVA تست و 63ورژن  SPSS افزار نرم
 SEM و Pvalue ،افزارنرم این از ادهتاستف اـب د.شـ

 .شد داده نشان هانمودار در که شد مشخص ،هاداده
 .اندشده ترسیم Excel افزارنرم از فادهاست با نمودارها

 

 نتایج
 استرس پارامترهای روی بر آویشن اسانس اتتأثیر

  اکسیداتیو

در هموژن بافت  MDA، میزان 6بر اساس جدول 
ساعت پس از تزریق  22ها در زمان  کبد رت

mg/kg.bw 255 گیری شد. نتایج  نانوذره آهن، اندازه
ت که تزریق حاکی از آن اس MDAگیری  اندازه

ساعت پس از تیمار، منجر به  22 ،نانوذرات آهن
شود  د میـت کبـافزایش این شاخص در باف

(59/5P<) اما میزان .LP ا ـهی بـل توجـبه طور قاب
 mg/kg b.w 255 در دو دوزرف اسانس آویشن ـمص

(. >59/5Pگردد ) به میزان معمول برمی 655 و
نانوذرات دهد که تزریق  نشان می 6همچنین جدول 

باعث کاهش میزان گلوتاتیون کبدی  ،ساعت 22 در
در دو  اسانس آویشن که در گروه تیمارشده با شده، 

به حاالت  GSHمیزان  655 و mg/kg b.w 255 دوز
این، تزریق  (. عالوه بر>59/5Pگردد ) مینرمال بر

دار ظرفیت  یـاهش معنـه کـر بـذرات آهن منجنانـو
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ساعت پس از تیمار  22ما، اکسیدانی کل پالس آنتی
که، مصرف  (. در حالی>59/5Pشود ) حیوانات می

 655 و mg/kg b.w 255 در دو دوزاسانس آویشن 
اکسیدانی پالسما ندارد تأثیری در میزان فعالیت آنتی

(59/5P> 6( )جدول.) 
 

  کبدی هایآنزیم روی بر آویشن اسانس اتتأثیر

باعث   mg/kg b.w 255ذرات آهن در دوز تزریق نانو
( >59/5Pد )شو می AST افزایش میزان فعالیت آنزیم

 mg/kg b.w 255 در دو دوزو مصرف اسانس آویشن 
به میزان نرمال  ASTباعث برگشت میزان  655 و

(. همچنین، فعالیت 2( )جدول >59/5Pشود ) می
در پالسما تحت تأثیر  ALPو  ALTهای  آنزیم

(. به عالوه، <59/5Pکند ) نانوذره آهن تغییر نمی
 mg/kg b.w  255 در دو دوزمصرف اسانس آویشن 

نیز تغییری در سطح این مارکرها ایجاد  655و 
 (.2کند )جدول  نمی

 

 کبد بافت هیستوپاتولوژی مطالعات

 شناسی نشان دادند که کبد تتای بافـهررسیـج بـنتای
حیوانات گروه کنترل طبیعی بوده، تخریب واکوئل، آسیب 

ر و هیچ نکروزی به چشم نخورد و ساختار هپاتوسلوال
ها و همچنین بافت  هسته، سیتوپالسم، هپاتوسیت

ها در بافت کبد نرمال است. در عین  پارانشیم و لوبول
دهند، دریافت  حال، چنانچه تصاویر نشان می

mg/kg.bw 255  نانوذرات آهن موجب القای نکروز
د. ها شده بو گسترده هپاتوسلوالر و تخریب واکوئل

ها مخصوصاً در اطراف  پارانشیم بافت کبد و لوبول
(. در B2و  B1،6تر بودند )شکل سیاهرگ مرکزی روشن

 که در گروه تیمار شده با اسانس آویشن در دو دوز حالی
mg/kg b.w 255 تر شده و  ناحیه نکروز کوچک ،655 و

نیز از آسیب هپاتوسلوالر در این ناحیه تا حدی کاسته شد 
د و ـت کبـها دیده نشد. پارانشیم باف اکوئلو تخریب و

 midzonal و periportalها بویژه نواحی  ولـلوب
 .(D2و  C2 ،D1و  C1،6تر از نرمال است )شکل روشن

 ساعت پس از تیمار 22پالسما  GSHو  FRAPو  LPفعالیت آنزیم  .1جدول 

FRAP GSH LP هاگروه 

  ساعت 22 ساعت 22 ساعت 22

 گروه کنترل منفی 62/5±93/6 59/69±9/915 92/95±15/196

99/62±59/991 * 2/63±9/992 * 66/5±99/2 *
 گروه کنترل مثبت 

65/69±25/999 28/28±29/999 ** 66/5±99/6  (655mg/kg b.wگروه تیمار )دوز  **

22/22±29/962 89/69±29/993 ** 69/5±96/6  (255mg/kg b.wگروه تیمار )دوز  **

نانوذرات نسبت به گروه کنترل است  دار بودن نتایج در گروه دهنده معنی عالمت * نشانبیان شده است.  (mean ± SEM) انحراف معیار ±ن صورت میانگی نتایج به

(59/5P<.) 

 
 ساعت بعد از تیمار 22پالسما  ALPو   ALTو  ASTمیزان فعالیت آنزیم  .2جدول 

ALP ALT AST هاگروه 

  ساعت 22 ساعت 22 ساعت 22

 گروه کنترل منفی 21/2±662 19/2±85/92 29/25±915

59/22±989 99/9±95/93 98/8±15/629 *
 گروه کنترل مثبت 

92/29±2/919 59/2±29/91 81/8±25/626  (655mg/kg b.wگروه تیمار )دوز  **

58/63±2/911 39/6±99 18/2±9/669  (255mg/kg b.wگروه تیمار )دوز  **

نانوذرات نسبت به گروه کنترل است  دار بودن نتایج در گروه دهنده معنی عالمت * نشانبیان شده است.  (mean ± SEM) ف معیارانحرا ±صورت میانگین  نتایج به

(59/5P<.) 
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A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

D1 D2  
 کبد : بافتB1و B2کنترل.  گروه در طبیعی کبد : بافت A1وA2 با نانوذرات آهن.  تیمار از بعد کبد بافتی بر تغییرات E.O ثیرأت .1شکل 

 بافت کبد حیوانات در گروه تحت تیمار با نانوذرات و اسانس آویشن در دوزهای :D1وC1 ، D2وE.O   ، C2با نشده ذرات تیمانانو هگرو در

mg/kg b.w  255  رنگ 655و( آمیزیH&E 655×نمایی ، بزرگ A, C  955وB, D × .) 

 

 گیرینتیجه و بحث
 مختلف هایشاخه در نانوفناوری کاربرد و استفاده

 و زیست محیط داروسازی، پزشکی، جمله از علوم
 خود به را دانشمندان از بسیاری عالقه و توجه صنعت

  نانوتکنولوژی، شدن صنعتی با است. کرده جلب
 اثرات و ذرات نانو این مختلف دوزهای اثرات بررسی

  .است اهمیت حائز سالمتی بر آنها
 نشده شناخته هنوز ذرات نانو اصلی مکانیسم
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 و invivo هایمحیط در مختلف مطالعات اما است،
invitro هایگونه قادرند آنها که کنندمی پیشنهاد 

 روی ،بنابراین و کنند تولید را 6(ROS) اکسیژن فعال
 و رونویسی فاکتورهای نمودن فعال کلسیم، غلظت
 باشند داشته نقش توانندمی هاسایتوکین در تغییر ایجاد

(Cristina et al., 2007). تجمع ROS تواندمی 
 در اختالل واقع، در شود. اکسیداتیو استرس به منجر
 و ROS افزایش دلیل به سلولی ردوکس تعامل

 تغییرات به منجر اکسیدانی،آنتی دفاع در اختالل
 Ames et) دشومی فوق هایمولکول در اکسیداتیو

al., 1992; Sies et al., 2006). ها سلول درون 
 از جلوگیریبرای  آنزیمی غیر و آنزیمی های سیستم
 فیزیولوژیکی شرایط در دارند. وجود اکسیداتیو استرس

 ظرفیت با تعادل در ROS گیری شکل سطح
 مدت به سلول که صورتی در .است سلول اکسیدان آنتی

 گرما، مانند محیطی های استرس معرض در طوالنی
UV اعیـدف تـفعالی در اـی و ردـبگی رارـق ... و 
 به تعادل این شود، ایجاد اختاللی بدن کسیدانا آنتی
 ظرفیت از بیشتر ROS گیری شکل سطح و خورده هم

 ایجاد حالتی چنین نتیجه د.شو می بدن اکسیدان آنتی
 ;Alaluf et al., 2000) بود خواهد اکسیداتیو استرس

Ames et al., 1992.) حفاظتی های سیستم این 
 دسموتاز اکسید سوپر تیوردوکسین، گلوتاتیون، شامل

(SOD)2 ،هستند ... و اکسیداز پر و کاتاالز (Behl et 

al., 2005).  
 نانوذرات حاد سمیت اثر ارزیابی مطالعه، این در

 فاکتورهای بر صنایع، در هاآن زیاد کاربرد علت به آهن
 قیتحق جینتا گرفت. قرار بررسی مورد کبد بیوشیمی

 LP شیاافز باعث نـآه وذراتـنان هـک داد انـنش
 GSH اهشـک ،(2 دولـج) AST و (6 دولـج)
 تیظرف در یدار یمعن کاهش نیهمچن و (6جدول)

 در ه،شـد (6 دولـج) اـپالسم لـک یدانیاکس یـآنت

                                                                      
1. Reactive oxygen species 

2. Superoxide dismutase 

 تأثیر ALP و ALT میآنز تیفعال یرو بر که صورتی
 (.2 جدول) ندارد یچندان

 که هستند کننده اکسید ماده یک آهن نانوذرات
 و کنند می ROS تولید اکسیدانی آنتی سیستم توسط

 قرار حمله مورد را غشا لیپیدهای و ها پروتئین ماده این
 پراکسیداسیون و ها پروتئین تجزیه موجب و، دهد می

 اکسیداتیو استرس ،نهایت در و (LP )افزایش لیپیدها
 یونی های کانال به وارده های آسیب نتیجه، در شود. می

 های یون نشده لکنتر تبادل غشایی لیپیدهای و
 فسفوریالسیون مهار باعث ها یون دیگر و کلسیم

 .(Jeon et al., 1999) شود می سلولیوندر اکسیداتیو
 در و یافته افزایش ها هستک و هسته حجم همچنین،

 ,.Amad et al) دشو می کبدی نکروز به منجر نهایت

 افزایش توسط سلول به شده وارد های آسیب .(2002
 در ALP و SGPT ،SGOT کبدی های آنزیم در
 درون ها آنزیم نـای راـزی ؛ودـش می صـمشخ رمـس

 گردش وارد سلولی آسیب از بعد و ودهـب سیتوپالسم
   (.(Mitra et al., 1998 شوند می خون

 آمینو اکسیدان آنتی یک گلوتاتیون، طرفی، از 
 )تیول( HS گروه آن فعال عامل که است اسیدی

 یافت ها بافت در هم و خون در هم ،ترکیب این .است
 از وگیریـجل آن، ایـه شـنق از کیـی و ودـش می

 بیولوژیکی اهایـغش در دهاـلیپی داسیونـراکسیـپ
 عنوان به یا مستقیم طور به تواند می گلوتاتیون .است

 گلوتاتیون و پراکسیداز گلوتاتیون های آنزیم سوبسترای
S- لیپید ن،هیدروژ پراکسی زدایی سم در ترانسفراز 

 ندک شرکت الکتروفیلیک ترکیبات و هیدروپراکسیدها
(Nordberg et al., 2001 .)همچنین MDA 

 محصول نیآخر و،یداتیاکس استرس مارکر عنوان به
 آزاد های کالیراد باالی حضور .است دهایپیل هیتجز

 ییزا مارییب در دییکل شـنق اـدهیپراکس مخصوصاً
 یقلب های مارییب بت،اید مانند ها یماریب از تعدادی

 گرید های مارییب واعتان و ریـیپ ان،ـسرط ،یـعروق
 دـنیافر(. Ahmadvand et al., 2014) دارد

 و است کیتیاتوکاتال ندیافر کی ،یچرب ونیداسیپراکس
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 شود یم التهاب و انـسرط ن،ـیشرائ بـتصل بـموج
(Valko et al., 2006). وارضـع رـگـید از 

 آترواسکلروز، ،یریپ به توان یم یچرب ونیداسیپراکس
 یبازساز در اختالل، و دیروماتوئ تیآرتر د،یمروار آب

 .(Niki et al., 2005) کرد اشاره یعصب یها سلول
 شده داده نشانSichani et al. (2012 ) قیتحق در
 شیافزا نقره نانوذرات با شده ماریت یها موش که
 اهشک و سرم دیآلدئ ید مالون زانیم در یدار یمعن
 سرم کاتاالز یها میآنز تیفعال زانیم در را یدار یمعن

 .دادند نشان قرمز یها گلبول دازیپراکس ونیگلوتات و
 مهاری ایـه مـمکانیس ،واقعـم از اریـبسی در

 را کاملی حفاظتی شـنق دـتوانننمی دنـب در لفـمخت
 بویژه کمکی های بـترکی هـب ازـنی و دـکنن اعمال
 های ترکیب برخی .است غذایی های اکسیدان آنتی

 است اکسیدانی آنتی خواص دارای سنتتیک و طبیعی
 نقش مخرب عوامل مقابل در کبد از محافظت در که

 ;Adewusi & Afolayan, 2010) دارند مهمی

Heidarian et al., 2011.) دلیلهب دارویی گیاهان 
سهولت دسترسی، عوارض جانبی کمتر، سمیّت اندک و 

های شیمیایی همواره به عنوان جایگزینقیمت ارزان 
Goudarzi et al. (2006 )مطالعه اند. مورد توجه بوده

نشان داد که عصاره الکلی آویشن شیرازی دارای اثرات 
های اشرشیاکلی انترو چشمگیری بر روی سویه

، ولی معرفی آن به عنوان یک ترکیب استهموراژیک 
در مطالعه  ی دارد.ترضد باکتریایی نیاز به تحقیقات وسیع

Azadbakht et al. (2002 روی تأثیر آویشن شیرازی )
ن ـر آویشـه تأثیـبر تریکوموناس واژینالیس نشان داد ک

ر روی تریکوموناس واژینالیس نسبت به ـرازی بـشی
 داروی مترونیدازول خیلی بیشتر بوده است.

 نشانSoltan Dallal et al. (2012 ) مطالعه
 استافیلوکوکوس بر شیرازی شنآوی اسانس که داد

 اریترومایسین، تتراسایکلین، به مقاوم های اورئوس
 ایزوله سینمتی و متوکسازول سولفا متوپریم، تری
 همچنین دارد. خوبی اثرات غذایی مواد از شده

Olivera et al. (2006 )نشان خود تحقیقات در 

 کارواکرول و تیمول دـدرص هـک اهانیـگی که دادند
 یارـبس اکسیدانیآنتی واصـخ دارای د،تدارن بیشتری
 .هستند باالتری
 از بعد تحقیق این در اطالعات، این مبنای بر

 و آهن نانوذرات توکسیک دوزهای با حیوانات تیمار
 گیاه این محافظتی توانایی ،آویشن اسانس با آنها تیمار

 با نانوذرات از ناشی اکسیداتیو هایآسیب برابر در
 و AST، ALT، ALP ون،ـاتیـوتـگل ریـگیدازهـان

FRAP تحقیق این در د.ـش داده رارـق بررسی وردـم، 
 mg/kg b.w  255 دوز دو در آویشن اسانس مصرف

 میزان به  ASTو GSH و LP برگشت باعث 655 و
 میزان بر یتأثیر و (2 و 6های )جدول شودمی نرمال

 و (6)جدول (FRAP) پالسما اکسیدانیآنتی فعالیت
 ماریت همچنین، ندارد. (2 )جدول ALP و  ALT آنزیم

 یها بیآس کاهش به منجر شنیآو اسانس با واناتیح
 دهش آهن نانوذرات مصرف از یناش کبد بافت کیپاتولوژ

 ونیداسیپراکس از یناش یکبد یها سلول نکروز زانیم و
 است شده کمتر زین ها تیهپاتوس غشاء یدهایپیفسفول

اثرات  ،آویشن که دهد ان میـج نشایـن نتـ(. ای6)شکل 
 اثر نیا و داشته کبد بر یحفاظت اثرذرات را کم و نانو

 یدانیاکس یآنت باتیترک با ارتباط درتواند  می یمحافظت
  باشد. اهیگ نیا در موجود

 اثر روی برEedi et al. (2005 ) تحقیق در
 کبدی های آنزیم فعالیت بر شنبلیله دانه الکلی عصاره

 احتماالً که است داده نشان نر حراییص موش در
 در آسیب کاهش با شنبلیله گیاه دانه الکلی عصاره
 لیپیدهای سطح کاهش با همچنین و کبدی های سلول
 کاهش باعث چرب کبد تشکیل از جلوگیری و کبدی

 دشو می پالسما در AST و ALT ایـه آنزیم حـسط
 بر Cheraghi et al. (2015) تحقیق در همچنین،

 بر جعفری گیاه برگ الکلی هیدرو عصارهیر تأث
 در کبدی های آنزیم فعالیت و بافتی شناسی آسیب
 استرپتوزوتوسین با شده دیابتی صحرایی های موش
 ,ALP, AST) کبدی های آنزیم فعالیت که داد نشان

ALT) غیردیابتی کنترل با مقایسه در دیابتی گروه در 
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 عصاره خلهمدا .(>56/5P) دارد داری معنی افزایش
 و ها آنزیم فعالیت در داری معنی کاهش موجب گیاهی
 دش دیابتی های موش در کبد دیدهآسیب بافت ترمیم

(56/5P<). Peeri et al. (2012 )آبی اثر روی بر 
 کبدی آنزیمی غیر های اناکسید تیآن غلظت بر زعفران

 نشان استرپتوتوزوسین با شده دیابتی های موش در
 فعالیت -زعفران گروه در لوتاتیونگ غلظت که دادند

 دیابتی -کنترل گروه و افزایش بیشترین هوازی
 .Sichani et al تحقیق در .داشت را افزایش کمترین

 غلظت بر اسپند الکلی عصارهتأثیر  روی بر (2012)
 پراکسیداز گلوتاتیون و کاتاالز فعالیت و آلدئید دی مالون

 که داد نشان رهنق نانوذرات با تیمارشده های موش در
 در داری معنی افزایش نقره نانوذرات با شده تیمار گروه

 میزان در دار معنی کاهش و آلدئید دی مالون غلظت
 اکسیداز پر وتاتیونـگل و اتاالزـک های مـآنزی تـفعالی

 اتانولی عصاره همچنین، .(>556/5P) گرفت صورت
 غلظت که طوری به نمود معکوس را فوق اثرات اسپند

 داری معنی افزایش و کرده پیدا کاهش آلدئیددیلونما
 اکسیداز پر گلوتاتیون و کاتاالز های آنزیم میزان در

 .(>556/5P) دش ایجاد
 

  گیرینتیجهبحث و 

 با حیوانات تیمار که دهد می نشان تحقیق این نتایج
 پاتولوژیک های آسیب کاهش به منجر آویشن اسانس

 و است شده آهن راتنانوذ مصرف از ناشی کبد بافت
 اکسیداسیون پر از ناشی کبدی های سلول نکروز میزان

 است. شده کمتر نیز ها هپاتوسیت غشاء فسفولیپیدهای
 سرم AST سطح افزایش مهار به منجر موضوع این
 و LP افزایش مهار و کبدی آسیب مارکر عنوان به

 است. شده GSH کاهش
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