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Abstract
Background and Objective: In the present study,
we investigated the protective effects of Zataria
multiflora essential oil against iron nano particle
induced liver damage in rats. The animals were
divided into three groups: negative control group;
animals were treated with normal salin in three
days. poitive control group: 200 mg/kg b.w iron
nano particle was administered intrapertoneally to
male in three days. Treatment group with Zataria
multiflora
oil;
animals
were
injected
intraperitoneally with Zataria multiflora oils (100
and 200 mg/kg b.w) in three days. After three
days, blood samples were drawn from 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 of this study
showed that iron nano particles caused increasing
the serum AST and LP levels and decreasing
FRAP and GSH levels, but it has 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. Finally,
treatment of rats with iron nanoparticle caused
induction of oxidative hepatic damage and
consumption of zataria essential oil can be
effective for the recovery and prevent of liver
damage.
Keywords: Zataria multiflora, Iron nano particle,
Hepatotoxicity, Stress oxidative.

چکیده
در این مطالعه به بررسی اثرات حفاظتی اسانس آویشن شیرازی در برابر
آسیب کبدی ناشی از نانو ذرات آهن در رت های نر بالغ پرداخته شده
 گروه کنترل منفی؛ حیوانات به: حیوانات به سه گروه تقسیم شدند.است
mg/kg  گروه کنترل مثبت؛. مدت سه روز نرمال سالین دریافت کردند
 نانو ذره آهن به صورت درون صفاقی به رت های نر به مدت200 b.w
 گروه تیمار با اسانس آویشن شیرازی؛ حیوانات به.سه روز تزریق شد
 اسانس آویشن را به صورت100  و200 mg/kg b.w  روز3 مدت
 روز از قلب خونگیری3  پس از.تزریق درون صفاقی دریافت کرده اند
.و بافت کبد به منظور بررسی پاتولوژیکی و بیوشیمی برداشته شد
فعالیت کبدی با استفاده از پارامترهای بیوشیمیایی مختلف مانند آالنین
 آلکالین، (AST)  آسپارتات آمینو ترانسفراز،(ALT)

ترانسفراز

 لیپید پر،(FRAP)  ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پالسما،(ALP) فسفاتاز
( مورد بررسی قرارGSH) ( و گلوتاتیون احیاءLP) اکسیداسیون
 وAST  که نانو ذرات باعث افزایش، نتایج این تحقیق نشان داد.گرفت
ALP  وALT  اما بر روی، می شوندFRAP  وGSH  و کاهشLP
را به حالتGSH  وLP  وAST  مصرف اسانس آویشن.اثری ندارد
 تیمار، در پایان. تأثیری نداردFRAP  اما بر روی،نرمال بر می گرداند
 و استفاده،رت ها با نانو ذرات آهن موجب آسیب اکسیداتیو کبدی شده
از اسانس آویشن می تواند در جلوگیری و بهبود این آسیب ها موثر
.باشد
، سمیت کبدی، نانو ذره آهن، آویشن شیرازی:واژههای کلیدی
.استرس اکسیداتیو
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مقدمه
کبد بزرگترین غده بدن است ،و آن را میتوان به
کارخانهای شیمیایی تشبیه کرد که وظیفه تولید ،تغییر،
انبارکردن و دفعمواد را بهعهده دارد (.)Alavian, 2013
سمزدایی مواد سمی و گزنو بیوتیکها یکی از
مهمترین اعمال کبد میباشد .ممکن است در طی این
عمل مقادیر بسیاری از واسطه های اکسیژن فعال تولید
شوند ( .)Mitra et al., 1998دوزهای حاد مواد سمی و
برخی از داروها یا مصرف طوالنی مدت بعضی مواد
میتواند موجب تولید مقادیر باالیی از رادیکالهای
آزادشده ،که بر سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی غلبه نماید و
موجب آسیبهای کبدی شود ( ;Bruck et al., 2001
 .)Zaragoza et al., 2000با توجه به این نکته که کبد
اعمال منحصر به فردی را انجام می دهد و آسیب این
عضو منجر به ضررهای غیر قابل جبرانی در بدن می
شود ،بنابر این تحقیق در مورد موادی که باعث حفاظت
کبد شوند ،از اهمیت ویژهای بر خوردار است ( Bruck et
.)al., 2001; Kim et al., 2000
فناوری نانو ،1بهرهبرداری از ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و زیستی مواد در این مقیاس اندازههای کمتر از
 100نانومتر در علوم و صنایع مختلف میباشد .یافتههای
اخیر نشان داده است ،اگر ذرات یک ماده خاص در حد
چند نانومتر کوچک شوند ،این ذرات ویژگیهای متفاوتی
با ذرات اولیه خواهند داشت ،که از جمله میتوان به
فضای سطحی بزرگ (باال رفتن فعالیتهای فیزیکی و
شیمیایی و زیستی) ،انحاللپذیری و سطح تحرک باالتر
اشاره کرد (.)Buzea et al., 2007; David., 2008
نانو مادهها موادی هستند ،که در یک ،دو و یا سه بعد در
اندازه  1-100 nmمیباشند .در حالیکه نانو ذرات
موادی کروی هستند ،که در هر سه بعد در اندازه
نانومتری هستند ( .)Gao et al., 2007بسیاری از
محققین اخیرا در دستیابی به موارد استفاده دارویی،
1. Nanotecnology

بخصوص دارورسانی هدفمند نانوساختارها ،تصویربرداری
پزشکی با کمک نانو ساختارها و وسایل پزشکی در
مقیاس نانومتری هستند (.)Mao et al., 2013
مکانیسم اصلی عملکرد نانو ذرات هنوز شناخته نشده
است ،اما مطالعات مختلف در محیطهای  invivoو
 invitroپیشنهاد میکنند ،که آنها قادرند گونههای فعال
اکسیژن ( )ROSرا تولید کنند و بنابر این روی غلظت
کلسیم درون سلولی ،فعال نمودن فاکتورهای رونویسی و
ایجاد تغییر در سایتوکینها میتوانند نقش داشته باشند
( .)Cristina et al., 2007استرس اکسیداتیو سلولی
با باال رفتن سطح  ،ROSکاهش بیان  GSHو افزایش
یافتن لیپید پر اکسیداسیون مشخص میگردد .سوپر
اکسیدها ،هیدروژن پر اکسیدها ،هیدروکسیلها و سایر
رادیکالهای اکسیژن قادرند ،که بطور مستقیم به
 ،DNAپروتئینها و لیپیدهای سلول آسیب وارد کنند
(.)Agarwal, 2003
امروزه مصرف گیاهان دارویی با هدف دستیابی به
داروهای کم خطر و با حداقل عوارض جانبی روز به
روز در حال افزایش است ،و این به دلیل به اثبات
رسیدن اثر بخشی بسیاری از این مواد در مجامع
علمی و مقبولیت آن در اکثر جوامع بشری است
( .)Swan et al., 1977بسیاری از ترکیبات گیاهی
خواص آنتیاکسیدانی دارند و اثر محافظتی در برابر
آسیبهای کبدی ناشی از سموم کبدی و داروها دارند
( .)Chen et al., 2002همچنین در تحقیقی که
 )2007( Sharififar et al.طی تحقیقاتی که بر
روی اسانس آویشن شیرازی و خواص آنتیاکسیدانی
آن کرده بودند ،نشان دادند که از عمده ترین ترکیبات
اسانس آویشن شیرازی شامل )thymul (37059%
و  (33.65%) carvacrolو (7.72%) p-cymene
میباشد .تحقیقات  )2010( Esmaeilim et al.بر
روی گیاهان دارویی و خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات
آن نشان داد ،که گیاه آویشن شیرازی یکی دیگر از
مهارکنندههای رادیکالهای آزاد میباشد .آنها در این
آزمایش ،یکی از هدفهای اصلی در تحقیق خود را
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بررسی بر روی خواص آنتیاکسیدانی تیمول معرفی
کردند و نشان دادند ،که تیمول دارای خواص
آنتیاکسیدانی بسیار زیاد میباشد ( Smaeili et al.,
.)2011; Nedyalka et al., 1999
آویشن شیرازی ( ،)Zataria multifloraگیاه علفی
و معطر با خواص دارویی بسیاری است .از آن در صنایع
غذایی ،آرایشی و بهداشتی استفاده متنوعی میشود.
قسمتهای دارویی این گیاه سر شاخهها و برگهای
خشکشده آن است .آویشن محتوی  0/8تا  2/6درصد
(معموالً  1در صد) اسانس است که قسمت اعظم آن را
فنلها ( 20تا  80درصد) ،هیدروکربنهای مونوترپنی
(مثل  p-cymeneو  )y-terpinenو الکلها (مثل
 linalool,a-terpineneو  )thujan-4-olتشکیل
میدهد ،که گاهی هر کدام از این ترکیبات تا  80در صد
(یا بیشتر) از ترکیبات اسانس را تشکیل میدهند .به طور
طبیعی تیمول جزء اصلی فنلی در آویشن است ،و
کارواکرول نیز یک جزء فرعی است ( Fatemi et al.,
 .)2012; Leung et al., 1996ترکیبات روغن اصلی
گیاه آویشن شیرازی از طریق کروماتوگرافی گاز مایع،1
کروماتوگرافی ستون ،2رزونانس مغناطیسی هستهای 3و
کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی 4مورد مطالعه
قرار گرفته است ( Shafiee & Javidnia,
;.1997; Ebrahimzadeh et al., 2003
Mohagheghzadeh et al., 2000; Shaiq Ali et
.)al., 2000

با توجه به مطالعات انجامشده استفاده از
راهکارهای درمانی به منظور کاهش اثرات مسمویتی
داروها و مواد مختلف ضرروی بهنظر میرسد ،به
همین دلیل در این مطالعه اثرات اسانس آویشن در
تعدیل آسیبهای کبدی ایجادشده توسط نانو ذرات و
همچنین تأثیر آن در پارامترهای دخیل در استرس
1. GLC: Gas-Liquid Choromotography
2. CC: Column Choromotography
3. NMR: Nuclear magnetic Resonance
4. GC/MS: Gas Choromotography/ mass spectrometry
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اکسیداتیو و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی برای اولین بار
مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها
تیمار حیوانات

موشهای نر نژاد ویستار با وزن متوسط  100گرم
( 4-3ماه) از انستیتوپاستور ایران خریداری شدند.
غذای حیوانات از کارخانجات فرآوردههای غذایی
تهران به صورت  Pelletتهیه گردید .حیوانات بالغ نیز
دسترسی آزاد به غذا و آب آشامیدنی از طریق بطری
داشتند .تیمار حیوانات به صورت زیر انجام شد .در
گروه کنترل منفی ،حیوانات به مدت سه روز نرمال
سالین دریافت میکنند .در گروه کنترل مثبت،
حیوانات به مدت سه روز ،هر روز 200 mg/kg b.w
نانوذره آهن را به صورت تزریق درون صفاقی دریافت
میکنند .در گروههای تیمار ،حیوانات به مدت سه روز
 200 mg/kg b.wو  100اسانس آویشن را به صورت
تزریق درون صفاقی دریافت کردند.
تهیه هموژن بافت کبد

 72ساعت پس از تزریق نانو ذرات آهن ،رتها
بیهوش شده ،و از بافت قلب حیوانات خونگیری شد.
سپس ،خونهای جمعآوری شده به مدت  10دقیقه با
قدرت  3000gسانتریفوژ گردید و سرم آن جدا و فورا
به فریزر منتقل گردید .بافت کبد رتها به منظور
بررسیهای پاتولوژیکی و بیوشیمی برداشته شد.
اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی در پالسما و
بافت کبد در تمام گروهها
اندازهگیری میزان پروکسیداسیون لیپیدها ) (LPدر
هموژن بافت کبد
5

میزان  TBARSکه بهطور عمده مالون دی آلدهید
) (MDAمیباشد ،و بهعنوان محصول پراکسیداسیون

5. Malone dialdehyde
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لیپیدها به حساب میآید ،در هموژن بافت کبد بـه روش
اسـپکتروفتومتری و با استفاده از معرف تیوباربیتوریک
اسید ) 1(TBAاندازهگیری شد (.)Wills et al., 1969
اندازهگیری سطح گلوتاتیون احیاء ( )GSHدر هموژن
بافت کبد

 GSHبا استفاده از معرف  Ellman’sو براساس
روش  )1968( Seldak & Lindsayاندازهگیری شد.
اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی کل پالسما (آزمون
(FRAP

روش  2FRAPکه توسط )1996( Benzie & Strain
معرفی شد ،یک تکنیک حساس ،تکرارپذیر و دقیق
است .در این روش غلظتهای مختلف از محلول
استاندارد یون آهن  Fe2+با استفاده از محلول ذخیره آهن
 1000میکروموالر تهیه میشود ،سپس  1/5میلی لیتر از
محلول ( FRAPمحلول  TPTZو محلول  )FeCl3در
یک لوله آزمایش ریخته میشود و  50میکرولیتر از
نمونههای مورد آزمایش به آن افزوده شده ،و کامالً
ورتکس میگردد 10 .دقیقه انکوباسیون در دمای 37
درجه سانتیگراد جذب نوری کلیه نمونهها در طول موج
 593nmدر مقابل بالنک (غلظت صفر استاندارد) قرائت
میگردد ،و میزان  FRAPدر نمونههای مورد آزمایش
بر اساس منحنی استاندارد محاسبه میشود.
اندازهگیری فعالیت آنزیمهای  ALP ،ALT, ASTدر
پالسما به عنوان مارکر بیوشیمیایی آسیب بافتی

اندازهگیری پارامترهای مذکور در پالسما طبق پروتکل
تایید شده موجود در کیتهای خریداری شده از
شرکت پارس آزمون انجام گردید.
بررسی هیستوپاتولوژیکی

پس از سه روز رتها کشته شده ،و بافت کبد برای
1. Thiobarbituric acid
2. Feeric reducing ability of plasma

بررسی هیستوپاتولوژیک برداشته شده ،و در بافر
فرمالین  %10فیکس میشوند .برشهای نازکی به
ضخامت  5-6میکرون از بافت بلوک شده در پارافین
تهیه و به روش هماتوکسیلیت و ائوزین )(H&E
رنگآمیزی میشوند ،سپس المها بهمنظور مقایسه
تغییرات بافتی توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی
قرار گرفته و عکسبرداری میشوند.
تجزیه و تحلیل آماری

اختالفات و تفاوتهای بین دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSورژن  19و تست  ANOVAتعیین
گردید .با استفاده از این نرم افزار Pvalue ،و SEM
داده ها ،مشخص شد ،که در نمودارها نشان داده شد.
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelترسیم شده اند.
نتایج
تأثیرات اسانس آویشن بر روی پارامترهای استرس
اکسیداتیو

بر اساس جدول  ،1میزان  MDAدر هموژن بافت کبد
رتها در زمان  72ساعت پس از تزریق mg/kg.bw
 200نانو ذره آهن ،اندازهگیری شد .نتایج اندازهگیری
 MDAحاکی از آن است ،که تزریق نانو ذرات آهن 72
ساعت پس از تیمار ،منجر به افزایش این شاخص در
بافت کبد میشود ( .)P<0/05اما میزان  LPبه طور قابل
توجهی با مصرف اسانس آویشن در دو دوز mg/kg
 200 b.wو  100به میزان معمول برمیگردد
( .)P<0/05همچنین جدول  1نشان میدهد که تزریق
نانوذرات در 72ساعت باعث کاهش میزان گلوتاتیون
کبدی شده ،که در گروه تیمار شده با اسانس آویشن در
دو دوز  200 mg/kg b.wو  100میزان  GSHبه
حاالت نرمال بر میگردد ( .)P<0/05عالوه بر این،
تزریق نانو ذرات آهن منجر به کاهش معنیدار ظرفیت
آنتیاکسیدانی کل پالسما 72 ،ساعت پس از تیمار
حیوانات میشود ( .)P<0/05در حالیکه ،مصرف اسانس
آویشن در دو دوز  200 mg/kg b.wو  100تأثیری در

بیاتی و همکاران :مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس آویشن بر روی ...

میزان فعالیت آنتی اکسیدانی پالسما ندارد ()P>0/05
(جدول .)1
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حیوانات گروه کنترل طبیعی بوده ،تخریب واکوئل،
آسیب هپاتوسلوالر و هیچ نکروزی به چشم نخورد و
ساختار هسته ،سیتوپالسم ،هپاتوسیتها و همچنین،
بافت پارانشیم و لوبولها در بافت کبد نرمال است .در
عین حال ،چنانچه تصاویر نشان میدهند ،دریافت
 200 mg/kg.bwنانو ذرات آهن موجب القای نکروز
گسترده هپاتوسلوالر و تخریب واکوئلها شده بود.
پارانشیم بافت کبد و لوبولها مخصوصاً در اطراف
سیاهرگ مرکزی روشنتر بودند (شکل  B1،1و.)B2
در حالیکه در گروه تیمار شده با اسانس آویشن در دو
دوز  200 mg/kg b.wو  100ناحیه نکروز کوچکتر
شده و نیز از آسیب هپاتوسلوالر در این ناحیه تا حدی
کاسته شد و تخریب واکوئلها دیده نشد .پارانشیم
بافت کبد و لوبولها بویژه نواحی  periportalو
 midzonalروشن تر از نرمال است (شکل  C1 ،1و
 D1 ،C2و .)D2

تأثیرات اسانس آویشن بر روی آنزیمهای کبدی

تزریق نانو ذرات آهن در دوز  200 mg/kg b.wباعث
افزایش میزان فعالیت آنزیم  ASTمیگردد ( )P<0/05و
مصرف اسانس آویشن در دو دوز  200 mg/kg b.wو
 100باعث برگشت میزان  ASTبه میزان نرمال میشود
(( )P<0/05جدول  .)2همچنین ،فعالیت آنزیمهای
 ALTو  ALPدر پالسما تحت تأثیر نانو ذره آهن تغییر
نمیکند ( .)P>0/05به عالوه ،مصرف اسانس آویشن در
دو دوز  200 mg/kg b.wو  100نیز تغییری در سطح
این مارکرها ایجاد نمیکند (جدول .)2
مطالعات هیستوپاتولوژی بافت کبد

نتایج بررسیهای بافتشناسی نشان دادند ،که کبد

جدول  .1فعالیت آنزیم  LPو  FRAPو  GSHپالسما  72ساعت پس از تیمار
گروهها

LP

GSH

FRAP

 72ساعت

 72ساعت

 72ساعت

گروه کنترل منفی

1/39±0/17

460/4±13/03

631/60±40/37

گروه کنترل مثبت

*2/53±0/11

*342/4±19/2

*336/04±17/45

گروه تیمار (دوز )mg/kg b.w100

**1/45±0/11

**435/25±28/28

445/20±15/10

گروه تیمار (دوز )mg/kg b.w200

**1/41±0/15

**459/75±15/83

412/25±22/27

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ) (mean ± SEMبیان شده است .عالمت * نشاندهنده معنیدار بودن نتایج در گروه نانوذرات نسبت به گروه کنترل است
(.)P<0/05

جدول  .2میزان فعالیت آنزیم  ASTو  ALTو  ALPپالسما  72ساعت بعد از تیمار
گروهها

AST

ALT

ALP

 72ساعت

 72ساعت

 72ساعت

گروه کنترل منفی

112±7/26

37/80±2/63

360±20/24

گروه کنترل مثبت

*125/60±8/38

39/40±3/55

384±22/04

گروه تیمار (دوز )mg/kg b.w100

**121/20±8/86

36/25±2/05

363/7±23/57

گروه تیمار (دوز )mg/kg b.w200

**113/5±7/68

34±1/95

366/2±19/08

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ) (mean ± SEMبیان شده است .عالمت * نشاندهنده معنیدار بودن نتایج در گروه نانوذرات نسبت به گروه کنترل است
(.)P<0/05
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A2

A1

B2

B1

C2

D2

C1

D1

شکل  .1تأثیر E.Oبر تغییرات بافتی کبد بعد از تیمار با نانو ذرات آهن A2 .و  :A1بافت کبد طبیعی در گروه کنترل B2 .و :B1بافت کبد
در گروه نانو ذرات تیمار نشده با  C2 ،E.Oو D2 ،C1و :D1بافت کبد حیوانات در گروه تحت تیمار با نانو ذرات و اسانس آویشن در
دوزهای  200 mg/kg b.wو ( 100رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نمایی × A, C 100و .)B, D × 400

بحث و نتیجهگیری
استفاده و کاربرد نانو فناوری در شاخههای مختلف
علوم از جمله پزشکی ،داروسازی ،محیط زیست و
صنعت توجه و عالقه بسیاری از دانشمندان را به خود

جلب کرده است .با صنعتی شدن نانو تکنولوژی،
بررسی اثرات دوزهای مختلف این نانو ذرات و اثرات
آنها بر سالمتی حائز اهمیت است.
مکانیسم اصلی نانو ذرات هنوز شناخته نشده است،

بیاتی و همکاران :مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس آویشن بر روی ...

اما مطالعات مختلف در محیطهای  invivoو invitro

پیشنهاد میکنند ،که آنها قادرند گونههای فعال
اکسیژن ( 1)ROSرا تولید کنند و بنابراین روی غلظت
کلسیم ،فعال نمودن فاکتورهای رونویسی و ایجاد
تغییر در سایتوکینها میتوانند نقش داشته باشند
( .)Cristina et al., 2007تجمع  ROSمی تواند
منجر به استرس اکسیداتیو شود .در واقع ،اختالل در
تعامل ردوکس سلولی به دلیل افزایش  ROSو
اختالل در دفاع آنتیاکسیدانی ،منجر به تغییرات
اکسیداتیو در مولکولهای فوق میگردد ( Ames et
 .)al., 1992; Sies et al., 2006درون سلولها
سیستمهای آنزیمی و غیر آنزیمی جهت جلوگیری از
استرس اکسیداتیو وجود دارند .در شرایط فیزیولوژیکی
سطح شکلگیری  ROSدر تعادل با ظرفیت
آنتیاکسیدان سلول میباشد .در صورتیکه سلول به
مدت طوالنی در معرض استرسهای محیطی مانند
گرما UV ،و  ...قرار بگیرد ،و یا در فعالیت دفاعی
آنتیاکسیدان بدن اختاللی ایجاد شود ،این تعادل به
هم خورده و سطح شکلگیری  ROSبیشتر از ظرفیت
آنتی اکسیدان بدن میگردد .نتیجه چنین حالتی ایجاد
استرس اکسیداتیو خواهد بود ( ;Alaluf et al., 2000
 .)Ames et al., 1992این سیستمهای حفاظتی
شامل گلوتاتیون ،تیوردوکسین ،سوپر اکسید دسموتاز
( ،2)SODکاتاالز و پر اکسیداز و  ...میباشند ( Behl
.)et al., 2005
در این مطالعه ،ارزیابی اثر سمیت حاد نانو ذرات
آهن بهعلت کاربرد زیاد آنها در صنایع ،بر فاکتورهای
بیوشیمی کبد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق
نشان داد ،که نانوذرات آهن باعث افزایش LP
(جدول )1و ( ASTجدول  ،)2کاهش ( GSHجدول)1
و همچنین کاهش معنیداری در ظرفیت
آنتیاکسیدانی کل پالسما (جدول  )1گردیده ،در
1. Reactive oxygen species
2. Superoxide dismutase
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صورتیکه بر روی فعالیت آنزیم  ALTو  ALPتأثیر
چندانی ندارد (جدول .)2
نانو ذرات آهن یک ماده اکسید کننده هستند ،که
توسط سیستم آنتیاکسیدانی تولید  ROSمیکنند و
این ماده پروتئینها و لیپیدهای غشا را مورد حمله قرار
میدهد ،و موجب تجزیه پروتئینها و پراکسیداسیون
لیپیدها (افزایش  )LPو در نهایت استرس اکسیداتیو
میشود .در نتیجه ،آسیبهای وارده به کانالهای یونی
و لیپیدهای غشایی تبادل کنترل نشده یونهای
کلسیم و دیگر یونها باعث مهار فسفوریالسیون
اکسیداتیو درون سلولی میشود ( Jeon et al.,
 .)1999همچنین ،حجم هسته و هستکها افزایش
یافته ،و در نهایت منجر به نکروز کبدی میگردد
( .)Amad et al., 2002آسیبهای وارد شده به
سلول توسط افزایش در آنزیمهای کبدی ،SGPT
 SGOTو  ALPدر سرم مشخص میشود ،زیرا این
آنزیمها درون سیتوپالسم بوده و بعد از آسیب سلولی
وارد گردش خون میشوند ).)Mitra et al., 1998
از طرفی ،گلوتاتیون ،یک آنتیاکسیدان آمینو
اسیدی است ،که عامل فعال آن گروه ( HSتیول)
میباشد .این ترکیب هم در خون و هم در بافتها
یافت میشود ،و یکی از نقشهای آن ،جلوگیری از
پراکسیداسیون لیپیدها در غشاءهای بیولوژیکی
میباشد .گلوتاتیون میتواند به طور مستقیم یا به
عنوان سوبسترای آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و
گلوتاتیون  -Sترانسفراز در سمزدایی پر اکسی
هیدروژن ،لیپید هیدروپر اکسیدها و ترکیبات
الکتروفیلیک شرکت نماید ( Nordberg et al.,
 .)2001همچنین  MDAبهعنوان مارکر استرس
اکسیداتیو ،آخرین محصول تجزیه لیپیدها است .حضور
باالی رادیکالهای آزاد مخصوصا پراکسیدها نقش
کلیدی در بیماریزایی تعدادی از بیماریها مانند
دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان ،پیری و
انواع بیماریهای دیگر دارد ( Ahmadvand et al.,
 .)2014فرآیند پراکسیداسیون چربی ،یک فرآیند
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اتوکاتالیتیک است و موجب تصلب شرائین ،سرطان و
التهاب میشود ( .)Valko et al., 2006از دیگر
عوارض پراکسیداسیون چربی میتوان به پیری،
آترواسکلروز ،آب مروارید ،آرتریت روماتوئید و اختالل،
در بازسازی سلولهای عصبی اشاره کرد ( Niki et
 .)al., 2005در تحقیق )2012( Sichani et al.
نشان داده شده ،که موشهای تیمار شده با نانو ذرات
نقره افزایش معنیداری در میزان مالون دی آلدئید
سرم و کاهش معنیداری را در میزان فعالیت
آنزیمهای کاتاالز سرم و گلوتاتیون پر اکسیداز
گلبولهای قرمز نشان دادند.
در بسیاری از مواقع مکانیسمهای مهاری مختلف
در بدن نمی توانند نقش حفاظتی کاملی را اعمال
کنند ،و نیاز به ترکیبهای کمکی به ویژه
آنتیاکسیدانهای غذایی میباشد .برخی از ترکیبهای
طبیعی و سنتتیک دارای خواص آنتیاکسیدانی
میباشد ،که در محافظت از کبد در مقابل عوامل
مخرب نقش مهمی دارند ( & Adewusi
.)Afolayan, 2010; Heidarian et al., 2011
گیاهان دارویی بهدلیل سهولت دسترسی ،عوارض
جانبی کمتر ،سمیّت اندک و قیمت ارزان به عنوان
جایگزینهای شیمیایی همواره مورد توجه بودهاند.
مطالعه  )2006( Goudarzi et al.نشان داد ،که
عصاره الکلی آویشن شیرازی دارای اثرات چشمگیری
بر روی سویههای اشرشیاکلی انترو هموراژیک
میباشد ،ولی معرفی آن به عنوان یک ترکیب ضد
باکتریایی نیاز به تحقیقات وسیعتری دارد .در مطالعه
 )2002( Azadbakht et al.روی تأثیر آویشن
شیرازی بر تریکوموناس واژینالیس نشان داد ،که تأثیر
آویشن شیرازی بر روی تریکوموناس واژینالیس نسبت
به داروی مترونیدازول خیلی بیشتر بوده است.
مطالعه  )2012( Soltan Dallal et al.نشان داد،
که اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس
اورئوسهای مقاوم به تتراسایکلین ،اریترومایسین،
تری متوپریم ،سولفا متوکسازول و متیسین ایزوله

شده از مواد غذایی اثرات خوبی دارد .همچنین
 )2006( Olivera et al.در تحقیقات خود نشان
دادند ،که گیاهانی که درصد تیمول و کارواکرول
بیشتری دارند ،دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار
باالتری میباشند.
بر مبنای این اطالعات ،در این تحقیق بعد از تیمار
حیوانات با دوزهای توکسیک نانو ذرات آهن و تیمار
آنها با اسانس آویشن توانایی محافظتی این گیاه در
برابر آسیبهای اکسیداتیو ناشی از نانو ذرات را با
اندازهگیری گلوتاتیون ALP ،ALT ،AST ،و
 FRAPمورد بررسی قرار داده شد .در این تحقیق
مصرف اسانس آویشن در دو دوز 200 mg/kg b.w
و  100باعث برگشت  LPو  GSHو ASTبه میزان
نرمال می شود (جدولهای  1و  )2و تأثیری بر میزان
فعالیت آنتی اکسیدانی پالسما )( (FRAPجدول )1و
آنزیم  ALTو ( ALPجدول  )2ندارد .همچنین ،تیمار
حیوانات با اسانس آویشن منجر به کاهش آسیبهای
پاتولوژیک بافت کبد ناشی از مصرف نانو ذرات آهن
گردیده ،و میزان نکروز سلولهای کبدی ناشی از پر
اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشاء هپاتوسیتها نیز کمتر
شده است (شکل  .)1این نتایج نشان میدهد ،که آویشن
اثرات نانو ذرات را کم و اثر حفاظتی بر کبد داشته و این
اثر محافظتی میتواند در ارتباط با ترکیبات آنتیاکسیدانی
موجود در این گیاه باشد.
در تحقیق  )2005( Eedi et al.بر روی اثر
عصاره الکلی دانه شنبلیله بر فعالیت آنزیمهای کبدی
در موش صحرایی نر نشان داده است ،که احتماالً
عصاره الکلی دانه گیاه شنبلیله با کاهش آسیب در
سلولهای کبدی و همچنین با کاهش سطح لیپیدهای
کبدی و جلوگیری از تشکیل کبد چرب باعث کاهش
سطح آنزیمهای  ALTو  ASTدر پالسما میگردد
همچنین ،در تحقیق  )2015( Cheraghi et al.بر
تأثیر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه جعفری بر
آسیبشناسی بافتی و فعالیت آنزیمهای کبدی در
موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
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معنیدار در میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
.)P<0/001( گلوتاتیون پر اکسیداز صورت گرفت
 عصاره اتانولی اسپند اثرات فوق را معکوس،همچنین
نمود بهطوریکه غلظت مالون دی آلدئید کاهش پیدا
 و افزایش معنیداری در میزان آنزیمهای کاتاالز،کرده
.)P<0/001( و گلوتاتیون پر اکسیداز ایجاد گردید
نتیجهگیری

 که تیمار حیوانات با،نتایج این تحقیق نشان میدهد
اسانس آویشن منجر به کاهش آسیبهای پاتولوژیک
بافت کبد ناشی از مصرف نانو ذرات آهن شده است و
میزان نکروز سلولهای کبدی ناشی از پر اکسیداسیون
.فسفولیپیدهای غشاء هپاتوسیتها نیز کمتر شده است
 سرمAST این موضوع منجر به مهار افزایش سطح
 وLP به عنوان مارکر آسیب کبدی و مهار افزایش
. شده استGSH کاهش

ALP, AST, (  که فعالیت آنزیمهای کبدی،نشان داد

) در گروه دیابتی در مقایسه با کنترل غیر دیابتیALT
 مداخله عصاره.)P<0/01( افزایش معنیداری دارد
گیاهی موجب کاهش معنیداری در فعالیت آنزیمها و
ترمیم بافت آسیب دیده کبد در موشهای دیابتی
) بر روی اثر2012( Peeri et al. .)P<0/01( گردید
آبی زعفران بر غلظت آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی
کبدی در موشهای دیابتی شده با استرپتوتوزوسین
- که غلظت گلوتاتیون در گروه زعفران،نشان دادند
-فعالیت هوازی بیشترین افزایش و گروه کنترل
Sichani  در تحقیق.دیابتی کمترین افزایش را داشت
) بر روی تأثیر عصاره الکلی اسپند بر2012( et al.
غلظت مالوندیآلدئید و فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون پر
اکسیداز در موشهای تیمار شده با نانو ذرات نقره
 که گروه تیمار شده با نانو ذرات نقره،نشان داد
افزایش معنیداری در غلظت مالوندیآلدئید و کاهش
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