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 چکیده
 استتفاده  موردفراواني  به ماده اين ،پزشکي زمينه درکننده  عفونيضد عنوان به نيز و پتروشيمي صنايع در فنول از استفاده به توجه با     

 گيتاه  محتافتتي  اثتر  بررستي  حاضر، مطالعه از هدف .باشد مي آور زيان سالمتي برای محيط در آزاد فنول اين، وجود با .گيرد مي قرار

 ،منتتور  نبتدي  بود. فنول با شده مسموم یها رت در خون بيوشيميايي یها فراسنجه برخي بر( .Hypericum perforatum L) راعي گل

 بر گرم ميلي 522 و 252 صفر، )سطوح راعي گل اصلي فاکتور دو با 1×1 فاکتوريل آزمايش قالب در ويستار ژادن نر رت سر 51 تعداد

 عصاره و لفنو .شدند ميتقس آزمايشي تيمار 3 به بدن( وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 222 و 322 صفر، )سطوح فنول و بدن( وزن کيلوگرم

 برختي  غلتتت  گيتری،  ختون  از پت   ،شيآزمتا  12 و 35 روزهتای  در شتدند.  تجتويز  گاواژ روش به و ميان در روز يک صورت به

 دار معنتي  افتزايش  نتول ف کيلتوگرم  بتر  گترم  ميلتي  222 سطح آزمايش، اول نيمه در شد. ارزيابي خون سرم بيوشيميايي یها فراسنجه

 دوم نيمته  در .(p<25/2) ندشتد  موجتب  را ختون  سرم VLDL ميزان کاهش آن کيلوگرم بر گرم ميلي 322 سطح و LDL و کلسترول

 تيمار در آن کمترين و فنول و راعي گل کيلوگرم بر گرم ميلي 222 و 252 سطوحکننده  دريافت تيمار در HDL مقدار بيشترين ،آزمايش

 آماری اختالف دارای تيمارها ساير متقابل و اصلي اثرات .(p<25/2) شد مشاهده فنول و راعي گل کيلوگرم بر گرم ميلي 222 و 522

 راعي گل گياه عصاره کيلوگرم بر گرم ميلي 252 سطح که داد نشان حاضر پژوهش های يافته کلي، طور هب (.p>25/2) نبودند یدار معني

 بکاهد. خون سرم HDL بيوشيميايي فراسنجه بر بلندمدت در فنول کيلوگرم بر گرم ميلي 222 سطح سوء اثر از توانسته

 

 .رت خون، یها فراسنجه فنول، ،(.Hypericum perforatum L) راعي گل :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 صنعت، و يپزشک در لوفن کاربرد وسعت به توجه با

 آن با يآلودگ خطر معرض در همواره زنده موجودات
 مانند يداروي محصوالت ساخت در ندهيآال نيا .هستند

 ها یاسپر و ها ونيلوس ،يگوش و يچشم یها قطره پمادها،
 منابع (.El-Dakdoky & Helal, 2007) شود يم استفاده
 نتير يکارخانجات و صنايع ،فنولکننده  توليد عمده
 رنگ ،پالستيک ،نفتهای  پااليشگاه ،پتروشيمي ،سازی رزين
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 و فلز ذوب کارخانجات ،فوالد صنعت ی،سازدارو و
 سازی گالسفايبر و بافي جوراب های کارگاه ،گری ريخته
 در فنول مضر اثرات از (.Daraei et al., 2010) باشد مي
 برخي و یويکل ،یکبدهای  سلول آسيب به توان يم موش
 در .(Monfared et al., 2009) کرد اشاره يگرد های اندام

 ،انجام شد Jalali (2221) و Nikravesh توسط که پژوهشي
 گرم ميلي 222 و 322 ،52 مقادير در روز 32 مدت به فنول
 فاصله به رفت. بکار رت در صفاقي داخل تزريق روش به
 از ناشي رفتاری واکنش فنول تزريق از بعد دقيقه 5-1

 در رد.ک بروز تشنج و لرز صورت به عصبي سيستم تحريک
 اهانيگ عوارض اي ييدارو اثرات بررسي اخيرهای  سال
 رود مي شمار به ييدارو قاتيتحق مهم موضوعات از ييدارو
 .است برخوردار يخاص تياهم از يبوم اهانيگ به توجه و
 علمي نام با راعي گل اهيگ رانيا يبوم اهانيگ از يکي

Hypericum perforatum کوهي چای اسامي با که باشد مي، 
 نيز هزارچشم و تره گل شهناز، گل هوفاريقون، ،چای علف
 شامل راعي گل عصاره های بيترک عمده شود. مي شناخته
 پروپان ها، پروپان ليفن ها، فالوون يب ها،ديوئنفالو ن،يسيپريها
 باشد مي فنوليک های ترکيب و ها گزانتون دها،يانيس
(Najafzadeh et al., 2013 ؛Naghdi Badi et al., 2005). 
 ضدافسردگي، عنوان به سنتي طب در گياه اين از

 کننده، ضدعفوني ضددرد، مدر، ي،باکتريايضد ضدويروسي،
 شرايين، تصلب درمان بر، تب ضدنقرس، ،ها زخمکننده   رميمت

 ويژه به عصبي اختالالت و گوارشي مزمن های اسپاسم
 .(Kabiri et al., 2012) شود مي استفاده ميگرن و افسردگي

 بيضدالتها اثر ،(2222) همکاران و Mahmoudi مطالعه در
 و گرفت قرار بررسي مورد صحراييهای  موش بر راعي گل

 بر گرم ميلي 352 و 322 مقادير از استفاده که کردند گزارش
 داروی ضدالتهابي مشابه اثرات دارای گياه ينا کيلوگرم

 گزارش (2232) همکاران و Rezaei .است بوده ايندومتاسين
 اثرات دارای راعي گل گياه گرم ميلي 522 مقدار که کردند
 گياه اين همچنين است. بوده موش در ضداضطرابي و نيتسکي
 رفتن بين از باعث ،اکسيداني آنتي خاصيت بودن دارا دليل هب

 عليه دفاع خط عنوان به و شده آزادهای  راديکال

 تنش پي در سلولي غشاهای فسفوليپيدهای پراکسيداسيون
 هدف (.Naghdi Badi et al., 2005) کند مي عمل اکسيداتيو

 راعي گل ييدارو ياهگ عصاره تأثير يبررس حاضر، مطالعه از
 ويستار نژاد نرهای  رت در يخونهای  يتمتابول يبرخ بر
 .بود فنولکننده  يافتدر
 
 روشها و مواد

 حيوانتتات تحقيقتتات آزمايشتتگاه در حاضتتر مطالعتته
 رامتتين طبيعتتي منتتابع و کشتتاورزی دانشتتگاه آزمايشتتگاهي
 نتژاد  از رت 51 تعداد منتور، اين برای شد. انجام خوزستان
 شتده   کنتترل  شترايط  در گترم  222 وزن ميانگين با ويستار
 تتاريکي(،  ستاعت  32 و روشنايي ساعت 32) نوری چرخه
 (%02) نستبي  رطوبتت  و گتراد(  ستانتي  درجه 23-21) دما
 روز 0 ،آزمتايش  شروع از پيش گرفتند. قرار آزمايش مورد
 داختل  در هتا  متوش  شتد.  گرفتته  نتتر  در داپتاسيونآ دوره
 و آب به آزاد ترسيدس و شده نگهداری مخصوص های قف 
 1×1 فاکتوريتل  طرح قالب در آزمايش اين داشتند. خوراک
 ستطح  سته  بتا  آلمان( )مرک خالص فنول اصلي فاکتور دو با
 عصاره و (بدن وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 222 و 322 ،صفر)
 بتر  گترم  ميلتي  522 و 252 ،صتفر ) ستطح  سته  با راعي گل

 گيتاه  شتد.  طراحتي  روز 12 متدت  به و (بدن وزن کيلوگرم
 فترآوری  و صتنعت  و کشتت  شترکت  از ،راعتي  گتل  دارويي
 ييتد أت شتد.  خريداری ،مازندران جيسا( )سها دارويي گياهان
 منطبتتتق راعتتتي گتتتل دارويتتتي گيتتتاه علمتتتي نتتتام

British pharmacopoeia (2231) استانداردستتازی .بتتود 
 هايپرستين  يعنتي  راعتي  گل همؤثر ماده مقدار تعيين براساس
 با استخراج توسط مذکور همؤثر ادهم راستا نيا در .انجام شد
 تغليظ آمده بدست عصاره شد. یجداساز هيدروالکلي حالل
 شد. درآورده پودری صورت به و

 آبکننده  دريافت :3 تيمار از: بودند عبارت تيمارها
 بر گرم ميلي 252راعي گلکننده  دريافت :2 تيمار مقطر؛
 522 راعي گلکننده  دريافت :1 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم
 فنولکننده  دريافت :1 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم بر گرم ميلي
کننده  دريافت :5 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 322
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 :2 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 222 فنول
 بر گرم ميلي 322 فنول و 252 راعي گلکننده  دريافت
 و 252 راعي گلکننده  دريافت :0 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم
 دريافت :1 تيمار بدن؛ وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 222 فنول
 بدن؛ وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 322 فنول و 522 راعي گل
 گرم ميلي 222 فنول و 522 راعي گلکننده  دريافت :3 تيمار
 از را مقطر آب يا فنول عصاره، ها رت بدن. وزن کيلوگرم بر

 بازه دو در کردند. دريافت درميان روز يک و گاواژ طريق
 12 )روز بلندمدت و آزمايش( 35 روز) مدت کوتاه زماني

 اتر با بيهوشي از پ  ها موش قلب از خونگيری ،آزمايش(
 کلسترول، شامل خون سرم یها فراسنجه غلتت آمد. بعمل
 اوره نيتروژن و گلوکز ،LDL، HDL، VLDL گليسريد، تری
 ساخت آزمون پارس شرکتهای  کيت توسط (BUN) خون
 روش به ژاپن ساخت کوباس دستگاه و ايران کشور

 .شدند تعيين فتومتريک
 

 آماریتحلیل تجزیه و 
 استفاده با و شدند مرتب 2232 اکسل افزار نرم با ها داده
 تصادفي کامالً طرح قالب در 3/3 نسخه SAS افزار نرم از
 و طرفه يک واريان  آناليز از استفاده با فاکتوريل آرايش با

 مورد %5 یدار معني سطح در دانکن ميانگين مقايسه آزمون
 زير شرحب طرح آماری مدل گرفت. قرار تحليل و تجزيه
 بود:

Yijk=µ+ αi+βj+αβij+εijk 
 

Yijk: ؛ مشاهده هر مقدارµ: ؛جامعه ميانگين αi: عصاره 
 و راعي گل عصاره متقابل اثر :αβij؛ فنول :Βj ؛راعي گل
 آزمايش خطای :εijk؛ فنول
 

 نتایج
 ميتزان  بتر  لفنتو  و راعتي  گتل  عصتاره  اصتلي  اثرات
 35 )روز کوتتتاه در ختتون بيوشتتيمياييهتتای  فراستتنجه
 3های  در جدول (آزمايش 12 )روز بلندمدت و آزمايش(

 ستتطوح ،آزمتتايش اول نيمتته در .استتت شتتده ارائتته 1 و
 در خوني یها فراسنجه ميزان بر یدار معني تأثير راعي گل

  ستطح امتا   (.p>25/2) نداشتت  شتاهد  گتروه  بتا  مقايسه

 دار معنتي  افزايش موجب فنول کيلوگرم بر گرم ميلي 222
 ستطح  بتا  مقايسه در خون سرم LDL و کلسترول غلتت
 سطح در .(p<25/2) شد فنول کيلوگرم بر گرم ميلي 322
 خون سرم VLDL ميزان ،فنول لوگرمکي بر گرم ميلي 322
 در .(p<25/2) بود شاهد تيمار از کمتر یدار معني طور هب

 ستطوح  بين در ها متابوليت ساير ميزان آزمايش، اول نيمه
 دوم نيمته  دراما  (.p>25/2) نشد دار معني شاهد و فنول

 راعي گل عصاره وگرمکيل بر گرم ميلي 522 سطح آزمايش،
 در را ختون  سترم  HDL ميزان کاهش چشمگيری طور هب

 شاهد و عصاره کيلوگرم بر گرم ميلي 252 سطح با مقايسه
 تتأثير  راعتي  گتل  ستطوح  ولي (.p<25/2) داشت پي در
 ،(p>25/2) نداشتند ها متابوليت ساير ميزان بر یدار معني
 خون اوره نيتروژن گليسريد، تری ،کلسترول ميزان چند هر
 طتور  هبت  راعتي  گل سطح افزايش با خون سرم VLDL و

 فنتول  زمتاني،  بازه اين در همچنين .نديافت کاهش عددی
 سترم  بيوشتيميايي  یها فراسنجه ميزان بر یدار معني تأثير
 مختلتف  ستطوح  متقابتل  اثرات (.p>25/2) نداشت خون

 یهتتا فراستتنجه ميتتزان بتتر فنتتول و راعتتي گتتل عصتتاره
 و آزمتايش(  35 )روز کوتتاه  در ختون  سترم  بيوشيميايي
 ارائته  1 و 2هتای   جدول در آزمايش( 12 )روز بلندمدت
 بيوشتيميايي  یها فراسنجه ميزان مدت، کوتاه در است. شده
 و راعتي  گل عصاره سطوح متقابل اثرات تأثير تحت خون
 ميتزان  درازمتدت،  دراما  ،(p>25/2) نگرفتند قرار فنول

HDL قرار فنول و راعي گل سطوح تأثير تحت خون سرم 
 تيمتار  در HDL مقتدار  بيشتترين  کته  طتوری  هبت  .گرفت
 و راعي گل کيلوگرم بر گرم ميلي 252 سطوحکننده  دريافت
 تيمتار  در آن کمتترين  و فنتول  کيلوگرم بر گرم ميلي 222
 مشتاهده  فنول کيلوگرم بر گرم ميلي 222 و راعي گل 522
  (.p<25/2) شد
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  نژاد نرهای  موش خونهای  متابولیت میزان بر فنول و راعی گل مختلف سطوح اصلی اثرات میانگین مقایسه -1 جدول
 لیتر( دسی بر گرم )میلی آزمایش 11 روز در ویستار

 BUN HDL LDL VLDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز تیمارها

 گرم بر کیلوگرم( راعی )میلی عصاره گل
11/31 32/35 22/331 33/21 سطح صفر  32/52 22/22 11/21 

 11/21 22/22 02/53 22/31 02/33 11/335 11/13 212سطح 
 32/22 22/33 12/53 12/31 33/32 33/335 22/12 122سطح

SEM 12/3 21/1 22/2 21/3 12/1 12/1 22/3 

P-Value 52/2 22/3 32/2 02/2 32/2 32/2 30/2 
 گرم بر کیلوگرم( )میلیفنول 

 ab 22/31 32/35 12/52 ab 22/30 a 33/22 22/322 33/02 سطح صفر

 b 22/10 33/31 32/51 b 02/35 b 33/22 12/322 33/23 122سطح 
 a 32/332 02/31 02/22 a 01/22 ab 11/21 22/332 11/11 222سطح 

SEM 12/3 21/1 22/2 21/3 12/1 12/1 22/3 

P-Value 12/2 31/2 25/2 22/2 11/2 25/2 21/2 
 (.p<25/2) دنباش مي یدار معني آماری اختالف یدارا فاکتور هر برای ستون هر در نامشابه حروف با های ميانگين

 
 روز در ویستار نژاد نرهای  موش خون های متابولیت میزان بر فنول و راعی گل مختلف سطوح متقابل اثرات میانگین مقایسه -2 جدول

 لیتر( دسی بر گرم )میلی آزمایش 11
 تیمارها

 راعی سطوح گل BUN HDL LDL VLDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز
 بر کیلوگرم(گرم  )میلی

 سطوح فنول
 گرم بر کیلوگرم( )میلی

 صفر
 11/12 22/22 02/52 02/32 02/32 22/311 22/12 صفر
122 11/55 11/31 22/30 11/31 22/51 11/22 22/33 
222 22/20 22/321 22/31 22/32 22/22 11/31 22/23 

212 
 11/22 22/32 11/23 02/31 22/32 12/312 22/20 صفر
122 11/11 11/321 02/11 22/33 22/22 22/31 02/22 
222 02/11 02/320 11/322 22/32 02/55 02/13 02/23 

122 
 02/23 02/35 11/51 11/30 22/33 02/322 11/20 صفر
122 02/21 02/322 22/13 22/31 02/52 02/33 02/22 
222 02/323 22/311 11/332 22/31 11/21 11/12 02/20 

SEM 32/32 12/31 12/33 32/3 02/0 12/1 01/2 

P-Value 12/2 22/2 12/2 22/2 12/2 20/2 33/2 
  (.p<25/2) دنباش مي یدار معني آماری اختالف دارای فاکتور هر برای ستون هر در نامشابه حروف با های ميانگين
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  ویستار نژاد نرهای  موش خونهای  متابولیت میزان بر فنول و راعی گل مختلف سطوح اصلی اثرات میانگین مقایسه -3 جدول
 لیتر( دسی بر گرم )میلی آزمایش 32 روز در

 BUN HDL LDL VLDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز تیمارها

 گرم بر کیلوگرم( راعی )میلی عصاره گل

 a 11/52 22/10 32/25 02/22 22/323 11/325 32/312 سطح صفر

 a 33/51 11/10 22/21 11/30 11/333 33/321 33/302 212سطح 

 b 55/12 02/51 33/23 22/30 22/321 02/322 22/315 122سطح

SEM 11/12 12/33 12/1 22/2 22/1 12/0 12/2 

P-Value 02/2 11/2 22/2 52/2 222/2 12/2 12/2 

 گرم بر کیلوگرم( )میلیفنول 

 22/22 12/11 11/55 33/22 22/335 32/333 22/312 سطح صفر

 12/20 22/10 00/10 22/31 11/321 22/311 22/312 122سطح 

 22/23 22/12 11/11 22/30 32/321 12/322 33/313 222سطح 

SEM 12/2 12/33 12/1 22/2 22/1 12/0 12/2 

P-Value 12/2 32/2 22/2 22/2 23/2 22/3 35/2 
  (.p<25/2) دنباش مي یدار معني آماری اختالف دارای فاکتور هر برای ستون هر در نامشابه حروف با های ميانگين

 

  روز در ویستار نژاد نرهای  موش خونهای  متابولیت میزان بر فنول و راعی گل مختلف سطوح متقابل اثرات میانگین مقایسه -4 جدول
 لیتر( دسی بر گرم )میلی آزمایش 32

 تیمارها

 راعی سطوح گل BUN HDL LDL VLDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز
 گرم بر کیلوگرم( )میلی

 سطوح فنول
گرم بر  )میلی

 کیلوگرم(

 صفر

22/22 02/332 11/323 11/31 صفر  abc 20/51 22/12 22/22 

122 02/232 22/312 22/311 11/22 ab 11/21 22/15 22/12 

222 02/313 22/323 22/311 02/30 abcd 20/10 22/21 02/23 

212 

 cd 20/12 11/13 22/22 11/32 22/331 02/323 21/352 صفر

122 11/302 02/311 22/320 02/32 ab 22/21 02/13 22/20 

222 02/313 22/321 11/13 11/33 a 20/01 22/23 02/21 

122 

 cd 11/12 22/51 02/33 22/22 22/331 02/32 22/311 صفر

122 02/322 22/313 11/322 22/35 bcd 11/13 22/55 11/22 

222 22/322 11/32 11/32 22/31 d 22/22 22/51 11/30 

SEM 12/51 02/33 22/35 12/1 20/1 53/31 33/1 
P-Value 12/2 12/2 21/2 22/2 21/2 12/2 32/2 

  (.p<25/2) دنباش مي یدار معني آماری اختالف دارای فاکتور هر برای ستون هر در نامشابه حروف با های ميانگين
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 بحث
 يبرختت بتتر فنتتول طلوبمنتتا اثتتر انگريتتب حاضتتر مطالعتته
 امتا  بتود.  نتر  یهتا  رت در ختون  سرم بيوشيميهای  فراسنجه
 مبني فنول يسمّ اثر حدودی تا توانست بلندمدت در راعي گل
 دو در فنتول  باها  رت ماريت .کند محافتت را HDL کاهش بر
 نتده يآال نيت ا اثترات  تتا  شتد  انجام روز 12 و 35 زماني بازه
 و کوتتاه  دوره دو در ختون  سترم  بيوشتيمي  بر يطيمح ستيز

 هتای  راديکتال  بته  وجهت با رد.يگ قرار يابيارز مورد بلندمدت
 از و فنتول  با گرفتن قرار معرض در نتيجه در ،شده توليد آزاد
 بررستي  بته  تتوان  متي  ،راعي گل اکسيداني آنتي خاصيت سويي
 .پرداختت  فنتول  سم کنار در دارويي گياه اين محافتتي اثرات
Gad  وSaad (2221) مقتادير  مصترف  بتا  که کردند مشاهده 
 در هفته 32 مدت به فنول گرم 1/2 و 1/3 ،0/2 کشنده تحت
 ختون  سترم  ليپيتدهای  و تتام  کلستترول  مقادير تيالپيا، ماهي
 حاضتر  پتژوهش  نتتايج  با که ،يافت افزايش یدار معني طور هب

 های موش خون سرم LDL و کلسترول ميزان افزايش بر مبني
 فنول کيلوگرم بر گرم ميلي 222 مدت کوتاه تجويز متعاقب رت

 کاهش به (2233) همکاران و Zaki مقابل، در .دارد همخواني
 متاهي  گربه در فنول سمّ تجويز پي در خون کلسترول دار معني
 باعتث  گيتاهي  یهتا  فنول يپل مصرف انسان، در .يافتند دست
شتد   HDL غلتت شيافزا و LDL و کلسترول غلتت کاهش
(Arts et al., 2002.) کلستترول،  ميتزان  حاضتر،  مطالعته  در 

 ستطوح  تأثير تحت خون سرم VLDL و LDL گليسريد، تری
 بته  نگرفتنتد.  قترار  فنتول  با آنها متقابل اثر و راعي گل عصاره
 کتاهش  باعتث  تنهتا  نه راعي گل مطالعه مورد سطوح عبارتي،
 نشد، شاهد گروه با مقايسه در فوق ليپيدی یها فراسنجه ميزان
 ايتن  ميزان نتوانست فنول بررسي مورد مقادير با تقابل در بلکه
 چنتد  هتر  دهد. کاهش یدار معني طور هب را چربي های ترکيب
 VLDL و گليسريد تری کلسترول، ميزان آزمايش، 12 روز در
 کاهش عددی صورت به راعي گل سطوح افزايش با خون سرم

 Hassan-Abadi (2233،) و Malekian مطالعتته  در يافتتت. 
کننتده   دريافتت  یهتا  جوجته  خون گليسريد تری ميزان کاهش
 راعتي  گتل  گيتاه  با مشابه های ترکيب دارای که گلرنگ عصاره
 تحريک بر گياه اين در موجود چرب اسيدهای اثر به ،باشد مي

 و 3-ترانستتفراز پتتالميتول کتتارنيتين هتتای آنتتزيم فعاليتتت
 بتااکسيداستيون  مسير دهيدروژناز COA اسيل هيدروکسي -1

 استيدهای  هتا  آنتزيم  ايتن  فعاليت در افزايش .شد داده ارتباط
 دهتد.  متي  قترار  اکسيداستيون  بتتا  معترض  در بيشتر را چرب
 استيد  هتای  بتاکتری  فعاليت واسطه به ندنتوا مي دارويي انگياه

 و صتفراوی  های نمککننده  تجزيه های آنزيم توليد با الکتيکي،
 pH کتتاهش طريتتق از همچنتتين و آنهتتا ستتاختن غيرمتتزدوج
 حالليت باشند. مؤثر کلسترول غلتت کاهش در روده، مجرای
 و يابتد  مي کاهش پايين pH در غيرمزدوج صفراوی اسيدهای
 ترشتح  متدفوع  در بيشتر و شده جذب کمتر روده از نتيجه در
 کبتد  نتيجه در (.Klaver &Van der Meer, 1993) شوند مي
 قستمت  صفراوی، اسيدهای کبدی چرخه مجدد برقراری برای
 از بنتابراين  ،کنتد  متي  تبتديل  صتفرا  به را کلسترول از بيشتری
 ,Ros) شتود  متي  کاستته  ختون  و ها بافت در کلسترول غلتت

 عصتاره  تحقيتق  متورد  سطوح برای مکانيسمي چنين (.2000
 بکتار  با (2232) همکاران و Landy نشد. يافت راعي گل گياه
 هتر  ازای بته  راعتي  گتل  گيتاه  پودر گرم 32 و 5 مقادير بردن
 ميتزان  بتر  یدار معني تأثير گوشتي، های جوجه جيره کيلوگرم
 در .مشتاهده نکردنتد   خون سرم HDL و LDL ،گليسريد تری
 راعتي  گل عصاره کيلوگرم بر گرم ميلي 522 سطح مطالعه، اين
 دار معنتي  کتاهش  بته  منجتر  آزمايش( 12 )روز درازمدت در
 ستطح  و شتاهد  تيمتار  بتا  مقايسه در خون سرم HDL ميزان
 بتا  متقابتل  اثترات  در شتد.  عصاره کيلوگرم بر گرم ميلي 252
 خون سرم HDL غلتت کمترين گياه اين باالی سطح نيز فنول
 (2233) همکتاران  و Arokiyaraj مقابل، در .داشت پي در را
 ستطوح  در ديابتي های موش به راعي گل تجويز که دادند نشان
موجتب   ،بتدن  وزن کيلتوگرم  بتر  گترم  ميلي 222 و 322 ،52
 خون پالسمای گلوکز و گليسريد تری کلسترول، غلتت کاهش
 در ختون  گلتوکز  ميزان کاهش .شد آن HDL ميزان افزايش و
 اين مصرف متعاقب انسولين ترشح ميزان افزايش به تحقيق اين
 و Roshanaei مطالعتته در .شتتد داده ارتبتتاط دارويتتي گيتتاه
 گترم  ميلتي  22 سطح با راعي گل تجويز نيز (2231) همکاران

 ميتزان  کتاهش  به منجر روز 12 مدت به بدن وزن کيلوگرم بر
 مطالعه در ،اين وجود با شد. ديابتي های موش در خون گلوکز
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 عصتاره  کيلتوگرم  بتر  گترم  ميلتي  522 و 252 سطوح حاضر
 گلوکز ميزان بر یدار معني تأثير بلندمدت و کوتاه در راعي گل
 بتا  مواجهته  متاهي،  گربته  در نداشت. شاهد با مقايسه در خون
 بتا  موافق که نداشت خون گلوکز ميزان بر یدار معني اثر فنول
 بتا  راعي گل مصرف .(Zaki et al., 2011) بود حاضر پژوهش
 در بتدن  وزن کيلتوگرم  بتر  گترم  ميلتي  352 و 05 ،25 مقادير
 کتاهش  باعتث  کلسترول، از غني جيره با شده ذيهتغ یها رت
 سترم  HDL افزايش و LDL و کلسترول گليسريد، تری ميزان
 و Hakimoglu مطالعته  در .(Zou et al., 2005) شتد  ختون 
 کتاهش  راعتي  گتل  مصرف نيز خرگوش در (2220) همکاران
 هتا  يافتته  ايتن  داشتت.  بتدنبال  را ختون  سرم کلسترول ميزان
 آترواستکلروتيک  شاخص بود. حاضر پژوهش نتايج برخالف
 Zou et) آيتد  مي بدست HDL-C به LDL-C ميزان تقسيم از

al., 2005). ميتزان  کتاهش  با عبارتي به LDL-C افتزايش  و 
HDL-C ايتن  بر شود. مي کاسته شرايين تصلب وقوع ميزان از 
 راعتي  گل عصاره باالی سطح از استفاده مطالعه، اين در اساس
  بتترای بتتدن وزن کيلتتوگرم بتتر گتترم ميلتتي 522 يعنتتي

 تأثير عدم و HDL ميزان کاهش با رت های موش در روز 12
 تنهتا  نته  آن عتددی  افتزايش  حتي و LDL ميزان بر دار معني
 شتدت  را آن بلکته  نتداد،  کاهش را شرايين تصلب وقوع ميزان
 گياه اين مضر های ترکيب سوء تأثير دليل هب احتماالً که بخشيد
 عصتاره  پتايين  سطح ولي باشد. آن باالی مقدار از استفاده در
 کتاهش  بتا  بتدن  وزن کيلوگرم بر گرم ميلي 252 يعني گياه اين
 شتاخص  عتددی،  صتورت  بته  HDL افتزايش  و LDL ميزان

 یحتتاو راعتتي گتتل گيتتاه .داد کتتاهش را وتيکرلآترواستتک
 ژنياکست  انداختن دام به منجر احتماالً که باشد مي ها نيانيآنتوس
 از نيبنتابرا  شتده،  عتروق  وارهيت د نيب عيما و پالسما در فعال
(. Kabiri et al., 2012) کنتد  مي یريجلوگ LDL نويداسياکس
 خاصتيت  بودن دارا با ييايميتوشيفهای  بيترک و ها نيانيآنتوس
 Wang) دارند نقش نيز عروقي يقلب يسالمت در دانيياکس يآنت

et al., 2007.) تجتويز  پتي  در بيوشيمياييهای  آزمايش نتايج 
 نيتتروژن  کاهش بيانگر استامينوفن با مسموميت در سبز چای
 Abdolahi et) بود سبز چایکننده  دريافت گروه در خون اوره

al., 2010). ختون  اوره نيتتروژن  ميتزان  کنتوني،  پژوهش در 

 عصتاره  و فنتول  ستطوح  متقابتل  و اصتلي  اثرات تأثير تحت
 اثتر  درالبتته   .نگرفتت  قترار  درازمتدت  و کوتتاه  در راعي گل
 توانتد  متي  خون اوره نيتروژن مقدار کليه، اکسيداتيو های آسيب
 رسد مي نتر بهبنابراين  (.Senturk et al., 2013) يابد افزايش
 آن تجتويز  نحوه و مصرف زمان مدت فنول، رفته بکار سطوح
 ميزان تغيير و کليوی جدی اختالل باعث که اند نبوده حدی در

 اثتر  يطيشترا  چنتين در  بنتابراين  د.نشتو  ختون  اوره نيتروژن
 گيتاه  عصتاره  رفتته  بکتار  ستطوح  محتافتتي  و اکسيداني آنتي
 قابتل  نتول ف شتامل  کليته  هتای  رستان  آسيب برابر در دارويي
 همکتاران  و Senturk مطالعته  در .بتود  نخواهد قطعي قضاوت

 تتأثير  تحتت هتا   رت در خون اوره نيتروژن ميزان نيز (2231)
 وزن کيلتوگرم  بتر  گرم ميلي 52 دوز با گياه اين عصاره تجويز
 بتا  (،2233) همکتاران  و Neshat مقابل، در نگرفت. قرار بدن
 کته  شتدند  متوجته هتا   رت در حالب طرفي يک کردن مسدود
 مصترف  ولتي  کترد.  پيتدا  افتزايش  ختون  اوره نيتروژن مقدار
 یها رت در روز در کيلوگرم بر گرم ميلي 12 مقدار با راعي گل
 ختون  اوره يتتروژن ن ميزان کاهش حالب، طرفي يک انسداد با
 گيتاه  ايتن  اکستيداتيو  آنتتي  خاصتيت  بته  که داشت دنبال هب را

 مقابتل،  در .کردنتد  مرتبط کليوی آسيب از حفاظت در دارويي
 بتا هتا   رت ايتن  در راعتي  گل کيلوگرم بر گرم ميلي 22 مصرف
 دهد کاهش را خون اوره نيتروژن ارمقد نتوانست حالب انسداد
 و غيرمفيتد  هتای  ترکيتب  برخي وجود را آن احتمالي دليل که
 بتاالی  مقتادير  تجتويز  در کته  دانستند گياه اين در مضر حتي
 در شتود.  مي گياه ضداکسيداتيو اثر نشد خنثي باعث راعي گل

  ستتتتتتتتتطح ،آزمتتتتتتتتتايش 35 روز در کتتتتتتتتتل،

 غلتتت  دار معنتي  افتزايش  فنتول  کيلتوگرم  بتر  گرم ميلي 222
 ،متدت  ايتن  در .داشت البدن هب را خون سرم LDL و کلسترول
 از نتوانستتند  فنتول  کيلتوگرم  بر گرم ميلي 522 و 252 سطوح
 روز در د.بکاهنت  ليپيدی یها فراسنجه اين بر فنول سوء اثرات
 اوره نيتتروژن  گليستريد،  تتری  کلستترول،  ميزان ،آزمايش 12
 طتور  هبت  راعي گل سطح افزايش با خون سرم VLDL و خون
 بتر  گترم  ميلتي  522 ستطح  همچنتين،  يافتنتد.  کتاهش  عددی
 سترم  HDL ميتزان  کتاهش  موجب راعي گل عصاره کيلوگرم
 بتر  یدار معني تأثير فنول سطوح زماني، بازه اين در .شد خون
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 در نداشتتت. ختتون ستترم بيوشتتيميايي یهتتا فراستتنجه ميتتزان
 بيشتترين  ،نيتز  فنول و راعي گل سطوح متقابل اثرات خصوص
 و 222 و 252 ستطوح کننتده   دريافتت  تيمار در HDL مقدار

 کيلتتوگرم بتتر گتترم ميلتتي 222 و 522تيمتتار در آن کمتتترين
 گرفت نتيجه توان مي کلي طور هب .شد مشاهده فنول و راعي گل
 ءالقتا  بتا  احتماالً محيطي زيست آالينده يک عنوان هب لوفن که

 مستتير در نتتامطلوب اثتترات استتت قتتادر اکستتيداتيو استتترس
 .آورد بوجتود  LDL و کلستترول  قبيتل  از بدن چربي پروفايل
 استت  قادر طبيعي اکسيدانت آنتي يک عنوان هب راعي گل عصاره
 اثر بلندمدت در که جايي تا بکاهد را آالينده اين مخرب اثرات
 همتراه  بته  را HDL ميتزان  بتر  دار معنتي  و محسوس افزايشي
 واجتد  کته  راعتي  گتل  گيتاه  از استتفاده  بنتابراين  .است داشته
 واردههتای   آسيب تواند مي باشد، مي طبيعي های اکسيدانت آنتي
 بتا  شتده  ءالقتا  یهتا  رت در را چربتي  ساز و سوخت مسير به

 بکاهد. فنول توسط اکسيداتيو استرس
 

 سپاسگزاری
 و کشاورزی دانشگاهمسئوالن محترم  از وسيله بدين
 امکاناتکردن  فراهمدليل  به خوزستان رامين طبيعي منابع
 شود. مي قدرداني و تشکر تحقيق
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Abstract 
    Because of the use of phenol in petrochemical industry and as a disinfectant effect in 

medicine, this material is widely used. However, the free phenol in the environment is 

detrimental to the health. The aim of present study was to evaluate the protective effect of 

Hypericum perforatum L. on some of the blood biochemical parameters in rats with toxicity 

induced by phenol. For this purpose, a number of 54 male Wistar rats were divided into 9 

treatment groups as 3×3 factorial design with two main factors of  Hypericum perforatum (at 

concentrations of 0, 250 and 500 mg/kg.bw) and phenol (at concentrations of 0, 100 and 

200mg/kg.bw). Rats received the extract and phenol every other day with gavage method. On 

days 15 and 30 of experiment, after blood sampling, the concentrations of some blood serum 

biochemical parameters were evaluated. In first half of experiment, 200 mg/kg.bw of phenol 

significantly increased the blood serum cholesterol and LDL values and a concentration of 

100mg/kg.bw reduced the VLDL level (p<0.05). In second half of experiment, the highest level 

of HDL was observed in treatment 250 and 200 mg/kg.bw Hypericum perforatum and phenol, 

respectively and its lowest value was recorded at concentrations of 500 and 200 mg/kg.bw 

Hypericum perforatum and phenol, respectively (p<0.05). The other main and interaction 

effects of treatments were not significant (p>0.05). The findings of present research show that 

the extract at a concentration of 250 mg/kg could decrease the adverse effect of phenol on HDL 

biochemical parameter in the long term.  
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