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 دهیچک
 ميآنز توسط فعال تيمتابول نيا .شود مي ليتبد CCL3O کاليراد به P450 توکروميس توسط سميمتابولي ط دکربنيتتراکلر     

 تويداياکس بيآس جاديا وی کبد GSH کاهش باعث تونيگلوتا به اتصال با (GST: Glutathion s-transferase) ترانسفراز-s-تونيگلوتا

 CCL4 ازي ناش اکسيداتيوهای  آسيب بروز از توانند مي ياکسيدان آنتي خواصی دارا های بيترک ،ليدل نيهم به .شود ميها  سلول در

 شيرازی  آويشن اسانس و ml/kg bw3 زود با دکربنيتتراکلر شدند. تقسيم گروه 1 بهها  رت مطالعه، اين در .کنند جلوگيری

(Zataria multiflora Boiss.) 311 و 111 زود با mg/kg bw همچنين و BHT زود با mg/kg bw11 ي صفاق درون صورت به(iP) به 

 سطح ،GST ميآنز تيفعال شد. آوری جمع دارو قيتزر از پس مختلفهای  زمان در کبد و خونهای  نمونه و شد قيتزرها  رت

ی مارکرها سطح نيهمچن و کبد بافت هموژن در (LP: Lipid Peroxidation) دهايپيل ونيداسيپراکس ميزان و (GSH) احياء تونيگلوتا

 و ALP (Alkaline Phosphatase،)AST (Aspartate Amino Transferase،)ALT (Alanine Amino Transferase)) بافتي بيآس

 تيفعال کاهش به منجر CCL4 قيتزر کهداد  نشان قيتحق نيا جينتا شد. گيری اندازه پالسما در کل، ياکسيدان آنتي ظرفيت و ن(يروب يليب

 باها  رت ماريت .بود همراه ALT و AST سطح شيافزا با کهشد  کبد در LP سطح شيافزا و GSH سطح کاهش نيهمچن و GST ميآنز

 بافت در تويداياکس بيآس القاء به منجر CCL4 ،يکل طور به .گرديد فوق راتييتغ ازی ريجلوگ به منجر BHT همانند شنيآو اسانس

 بافت درها  بيآس نيا بروز ازی حدود تا تواند مي ،یقوي اکسيدان آنتي خواص ليدل به احتماال شن،يآو اسانس باها  رت ماريت وشد  کبد

 کند.ی ريجلوگ کبد

 

 رت. کبد، تتراکلريدکربن، ،(.Zataria multiflora Boissشيرازی ) آويشن کلیدی: های هواژ

 
 مقدمه

 و حالل عنوان به بار اولين برای (CCl4) کربن تتراکلريد
 استفاده مورد صنعتي و خانگي سطح در ها چربي کننده پاک

 مطالعه برای مدلي عنوان به CCl4 از کنونا هم گرفت. قرار
 از ناشي مرگ فيبروزيس، چرب، کبد نظير کبدیهای  آسيب

تأثير  مکانيسم همچنين و کبد سرطان و کبد مسموميت
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 شود مي استفاده زيادی ميزان به هپاتوتوکسيک،های  دارو
(Weber et al., 2003.) با مسمويت CCl4 ديگر يا و 

 اتصال ازجمله متفاوتيهای  مکانيسم طريق ازها  هالوآلکان
 يدهایئآلد ايجاد ليپيدها، پراکسيداسيون ها، متابوليت کواالن
 کردن فعال و نوکلئيک اسيدهای هيپومتيالسيون فعال،

 وسيله هب CCl4 .شود انجام مي التهابيهای  سايتوکين
 ،CYP2E1 نظير P450 سيتوکروم مختلفهای  ايزوآنزيم

CYP2B1 و CYP2B2 راديکال و شده متابوليزه 
 با راديکال اين دهد. مي تشکيل را CCl3 کلرومتيل تری

 وها  پروتئين نوکلئيک، )اسيدهای سلوليهای  ماکرومولکول
 سلولي مهم فرايندهای نتيجه در، کرده برقرار اتصال (هاليپيد

 دهد مي قرارتأثير  تحت راها  ربيچ متابوليسم ازجمله
(Muriel et al., 2001). بين اتصال CCl4 و DNA نيز 
 همچنين کند. مي عمل کبد سرطان کننده شروع عنوان به

های  فسفوليپيد در غيراشباع چربهای  اسيد پراکسيداسيون
 و آندوپالسمي شبکه ميتوکندری، غشاء نفوذپذيری غشاء،
 کلسيم رفتن دست از به منجر و داده تغيير را پالسمايي غشاء
 ,.Muriel et al) گردد مي سلول تخريب نهايت در و سلول

 مالون نظيرها  ليپيد پراکسيداسيون محصوالت ،همچنين .(2001
 مهمهای  آنزيم فعاليت از ،ها پروتئين به اتصال با آلدهيد دی

 منجر تواند مي CCl4 با مسموميت ،عالوه به د.نکن مي جلوگيری
 ازجمله سلوليهای  ماکرومولکول و اجزاء هيپومتيالسيون به

RNA گردد پروتئين سنتز مهار نتيجه در و (Zimmermann 

et al., 1976 ؛Muriel et al., 2001). کلي طور به، 
 از حاصل سلولي مرگ به منجر فوقی يندهاافر از ای همجموع

 توجه با .(Muriel et al., 2001) گردد مي CCl4 با مسموميت
های  راديکال توليد با CCl4 که است روشن فوق،های  يافته به

 مرگ و آسيب به منجرها  بيوماکرومولکول اکسيداسيون و آزاد
های  گيرنده وها  اکسيدان آنتي بنابراين ،شود مي سلول

های  واکنش کردن متوقف با توانند مي آزادهای  راديکال
 از ناشي سلوليهای  آسيب از ليپيدها پراکسيداسيون ای زنجيره

 مواد از بسياری ميان اين در کنند. جلوگيری CCl4 متابوليت
 خواص دارای دارويي گياهان محصوالت ازجمله طبيعي
  .(Weber et al., 2003) نيستندتأثير  بي و ياکسيدان آنتي

 خيتار اعماق در شهير که استي کهنسال دانشي درمان اهيگ
 از مشهوري طب مکاتبي اصلی ها هيپا ازي کي همواره و دارد

 ،نيچ بابل، هند، مصر،ي باستانی ها تمدن در جيرا مکاتب ليقب
 ازي توجه قابلتعداد  امروزه است. بوده رانيا و وناني آشور،
 اي وي اهيگ تامی ها عصاره و اسانس شامل موجود،ی داروها

 ،نيگوکسيد ،نيآتروپ نظير اهانيگ از شدهی جداساز های بيترک
 از يکي آويشن .باشند مي ها کيوتيب آنتي حتي و نيوسيه

 که باشد مي نعنا تيره از دارويي گياهان ترين شده شناخته
 و رويد مي ايران های کوهستان در آن از مختلفي های گونه
 عنوان به گياه اين از سنتي طب در .دارد گوناگوني های نام

 ،ريه عفونت ،برونشيت ،سرفه سياه درمان ،ضداسپاسم
 های گرفتگي و نفخ درمان برای و آنفلوآنزا ،سرماخوردگي

 نام به ای ماده حاوی آويشن عصاره .شود مي استفاده عضالني
 دليل همين به است. مفيد آسم بيماری برای که است «تيمول»

 شده تهيه آن از شربت صورت به ويژه به زيادی محصوالت
 بار 31 حدود و قوی بسيار تيمول، ضدميکروبي خاصيت است.

 Eftekhar) است بيشتر ها، ميکروب از تعدادی مورد در فنل از

et al., 2009). های ترکيب مهمترين ازجمله کارواکرول و تيمول 
 تشکيل را اسانس %01 از بيش که دنباش مي آويشن اسانس

 خواص دليل آويشن، اسانس در ها ترکيب اين وجود د.نده مي
 .(Fatemi et al., 2012) باشد مي آن قوی بسيار ياکسيدان آنتي

 گياهي منشأ با ويژه هب جديد های فرموالسيون يافتن امروزه
 با مطالعه، اين در بنابراين .است درماني راهبردهای ازجمله
 و ايران سنتي گياهان برخي ياکسيدان آنتي خاصيت به توجه

 کاهش در آويشن ييدارو گياه اسانس عملکرد آنها،های  عصاره
 مورد CCl4 از حاصل کبدی مسموميت از ناشيهای  آسيب
 روی بر اسانس اينتأثير  طرح اين در .است هگرفت قرار بررسي
 ياکسيدان آنتي و اکسيداتيو استرس در دخيل پارامترهای سطح

 احياء گلوتاتيون ميزان ،(LP) ليپيدها پراکسيداسيون ازجمله
(GSH) پالسما تام ياکسيدان آنتي ظرفيت و (FRAP :Ferric 

Reducing Ability of Plasma) مارکرهای سطح همچنين و 
 ،(ALT) ترانسفراز آمينو )آالنين کبد بافت آسيب پالسمايي
 و (ALP) فسفاتاز آلکالين ،(AST) ترانسفراز آمينو آسپارتات

 شد. خواهد مطالعه صحرايي یها موش در (روبين بيلي
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 هاروش و مواد
 (Clevenger) کلونجر دستگاه توسط آویشن اسانس استخراج
 پودر آويشن هواييهای  اندام از گرم 111 روش اين در
 و شد مخلوط دستگاه مخصوص بالن در آب ليتر 1 با و شده
 شده استخراج اسانس سپس شد. جوشانده ساعت 3 مدت به
 تيرههای  لوله در و شد جدا گاهتدس نزولي قسمت در آب از
 کميته توسط حيوانات با کار شرايط شد. نگهداری فريزر در

 قرار ييدأت مورد مدرس تربيت دانشگاه پزشکي اخالق
 گرفت.

 
 گیری نمونه و حیوانات تیمار
 استفاده ويستار نژاد بالغ نر رت سر 111 از تحقيق اين در

 سر 1 شامل گروه )هر گروه 1 به تصادفي صورت به که شد
 خريداری ايران پاستور انستيتو از حيوانات .شدند تقسيم رت(
 شدند. منتقل قم پزشکي علوم دانشگاه حيوانات خانه به و شده

 تهيه تهران غذاييهای  فراورده کارخانجات از حيوانات غذای
 مدت طول در بود. استاندارد فرمول با pallet صورت به که شده

 دسترسي و شدند نگهداری نرمال شرايط در حيوانات آزمايش
 داشتند. کافي غذای و آب به

 :باشد مي زير صورت هب حيوانات تيمار روش
 ميکروليتر 111 حيوانات گروه اين در :کنترل گروه -
 روغن و (DMSO :Dimethyl Sulfoxide) اسانس حالل
 کردند. دريافت ip صورت هب ml/kg bw3 زيتون
 قبل گروه همانند DMSO گروه اين در :CCL4 گروه -

 بود شده حل زيتون روغن در 1 به 1 نسبت به که CCl4 و
 شد. تزريق حيوانات به ip صورت به ml/kg bw3 دوز با

 CCl4 گروه اين در :اسانس +CCL4 تيمارهای  گروه -
 mg/kgدوزهای با آويشن اسانس و قبل گروه همانند

bw311 صورت به 111 و ip شد. تزريقها  رت به 
 ساعت( 34 و 16 ،1 ،4) مختلف های زمان در سپس

 نمونه و شدند بيهوش اتر توسطها  رت ،CCl4 تزريق از پس
 حيوانات قلب بافت از هپارينه سرنگ توسط خون
 منظور به نيزها  رت کبد بافت همچنين .شد آوری جمع

 در شستشو از پس و شده برداشته بيوشيمياييهای  بررسي

 داری نگه فريزر در آلومينيوم فويل يک در سرد سالين نرمال
 شد.

 
 در بیوشیمیاییهای  آزمایش انجام و پالسما کردن جدا

 پالسما
 سانتريفوژ دقيقه 11 مدت به دور 2111 در خون نمونه

 در ميکروتيوب در و شده جدا سمپلر توسط پالسما و شد
 شد. داری نگه فريزر
 

 پالسما در کبدی آسیبهای  مارکر سنجش
 سطح همچنين و AST، ALT، ALPهای  آنزيم فعاليت

 شرکت از شده تهيههای  کيت توسط پالسما در روبين بيلي
 به کيت در شده ارائه لپروتک طبق و ايران آزمون پارس
  شد. گيری اندازه اسپکتروفتومتری روش
 
 )آزمون پالسما کل اکسیدانی آنتی ظرفیت گیری اندازه

FRAP) 
 FRAP (Ferric reducing ability of plasma) روش

 روش اين در .است دقيق و تکرارپذير حساس، تکنيک يک
 تهيه +Fe2 آهن يون استاندارد  محلول از مختلفهای  غلظت

 محلول و TPTZ )محلول FRAP کار محلول سپس .دش
FeCl3) اضافه استانداردهای  محلول همچنين و پالسما به 

 درجه 20 دمای در انکوباسيون دقيقه 11 از پس و شد
 توسط ها نمونه کليه نوری جذب ميزان گراد، سانتي

 بالنک مقابل در nm132 موج طول در اسپکتروفتومتر
 در  FRAP ميزان و شد قرائت استاندارد( صفر )غلظت
 .شد محاسبه استاندارد منحني براساس مجهول های نمونه
 
 کبد بافت هموژن تهیه

  و شد جدا کبد و کولون بافتهای  نمونه از بخشي
  سالين فسفات بافر با آزمايش لوله يک در
(PBS :Phosphate Buffer Saline) سرد (2/0=pH) 

 همگن بافت هموژنايزر، دستگاه توسط و گرديد مخلوط
 شد. تهيه حجمي-وزني %31 هموژن و شد
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 در ترانسفراز-S گلوتاتیون آنزیم ویژه فعالیت گیری اندازه
 کبد بافت هموژن

 از استفاده با و Habig روش به GST آنزيم فعاليت
 CDNB (1-Chloro-2,4-dinitrobenzene) سوبسترای

 روش، اين در شد. گيری اندازه اسپکتروفتومتر دستگاه توسط
 به CDNB اتصال به منجر نمونه در موجود GST آنزيم

 با حاصل کمپلکس جذب نهايت در و شده گلوتاتيون
 Habig et) شد گيری اندازه 241 موج طول در زمان گذشت

al., 1974). ازای به آنزيم واحد براساس آنزيم ويژه فعاليت 
 گيری اندازه برادفوردآزمون  توسط که پروتئين گرم ميلي هر
 گرديد. محاسبه ،(Bradford, 1976) شد

 
 بافت هموژن در (GSH) احیاء گلوتاتیون میزان گیری اندازه

 کبد
GSH معرف از استفاده با Ellman’s روش براساس و 

Seldak و Lindsay روش اين در .شد گيری اندازه 
 اسيد نيتروبنزوئيک تيو دی نام به ترکيبي با گلوتاتيون

(DTNB :Dithiobis-2-nitrobenzoic acid) را کمپلکسي 
 در دارد. جذب nm413 موج طول در که دهد مي تشکيل
 شد محاسبه استاندارد منحني کمک هب GSH ميزان نهايت

(Seldak & Lindsay, 1968). 
 

 عنوان به MDA (Malondialdehyde) مقدار سنجش
 کبد بافت در لیپیدها پراکسیداسیون محصوالت

 شکست از ناشي که (،MDA) آلدهيد دی مالون
 ،باشد مي ليپيدها پراکسيداسيون جريان در هيدروپراکسيدها

 معرف با یمؤثر طور به که است هايي ترکيب ازجمله
 اين دليل، همين به و داده واکنش (TBA) اسيد تيوباربيتوريک

 اسيد تيوباربيتوريک با دهنده واکنش مواد ،ها ترکيب گونه
(TBARS :Thiobarbituric Acid Reactive Substances) 

 برای روش ترين رايج TBARS گيری اندازه .شوند مي ناميده
 بر روش اين اساس .باشد مي ليپيدها پراکسيداسيون سنجش
 است رنگ صورتي کمپلکس تشکيل و TBA با MDA اتصال

 نهايت در دارد. را جذب حداکثر nm121 موج طول در که

 محاسبه آن خاموشي ضريب توسط نمونه هر در MDA ميزان
  .(Wills, 1969) شود مي

 
 ها داده تحلیل و تجزیه روش

 از استفاده با تجربي های گروه از حاصل های داده تمام
 و one-way ANOVA آزمون توسط SPSS افزار  نرم

 روش در شده مطرح کلي گروه 1 رد و محاسبه توکي تعقيبي
 سطح افزار، نرم اين از استفاده با همچنين شدند. مقايسه اجرا
 شد. محاسبه (p<0.05) یدار معني
 

 نتایج
 در پالسما در AST سطح روی بر آویشن اسانستأثیر 

 CCL4 با تیمار تحتهای  رت
 AST سطح ،شود مي مشاهده 1 شکل در که طور همان
 صورت به CCL4 تزريق از پس ساعت 4 زمان در پالسما
 ,p<0.05) ابدي مي افزايش کنترل گروه به نسبت یدار معني

F=4.61) افزايش کنترل گروه به نسبت نيز ساعت 34 تا و 
 همچنين .(p<0.05, F=4.021) دهد مي نشان را یدار معني
 با حيوانات تيمار که دهد مي نشان AST گيری اندازه نتايج

: BHT) مرجع اکسيدان آنتي همانند آويشن اسانس
Butylated hydroxytoluene) سطح افزايش از حدودی تا 

 اين در آن سطح که طوری به ،کرده جلوگيری مارکر اين
 CCL4 گروه از کمتر یدار معني صورت به تيمار،های  گروه
 .(p<0.05, F=4.123) است
 
 در پالسما در ALT سطح روی بر آویشن اسانستأثیر 

 CCL4 با تیمار تحتهای  رت
 ساعت 4 پالسما ALT سطح که دهد مي نشان 3 شکل

 گروه به نسبت یدار معني صورت به CCL4 تزريق از پس
 دارد ادامه نيز ساعت 34 تا که فتهيا افزايش کنترل

(p<0.05, F=4.724.) همانند آويشن اسانس باها  رت تيمار 
BHT که طوری به کرده، جلوگيری آن شديد افزايش از 
 از کمتر یدار معني صورت به تيمارهای  گروه در ALT سطح
 (.p<0.05, F=3.998) است CCL4 گروه
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 در پالسما در ALP سطح روی بر آویشن اسانستأثیر 
 CCL4 با تیمار تحتهای  رت

 تزريق که دهد مي نشان ALP سطح گيری اندازه نتايج
CCL4 گروه به نسبت پالسما در مارکر اين سطح در یتأثير 
های  گروه در ALP سطح و (p>0.05) کند نمي ايجاد کنترل
 با را یدار معني تفاوت نيز BHT و آويشن اسانس با تيمار
 .(2 شکل) (p>0.05) دهد نمي نشان CCL4 گروه
 
 در پالسما در روبین بیلی سطح روی بر آویشن اسانستأثیر 

 CCL4 با تیمار تحتهای  رت

 در پالسما روبين بيلي سطح که دهد مي نشان 4 شکل
 کنترل گروه به نسبت را یدار معني تفاوت CCL4 گروه
 آويشن اسانس باها  رت تيمار و (p>0.05) دهد نمي نشان

 کند نمي ايجاد پالسما روبين بيلي سطح در یتأثير نيز
(p>0.05). 

 
 کل یاکسیدان آنتی ظرفیت روی بر آویشن اسانستأثیر 
 CCL4 با تیمار تحتهای  رت در (FRAP) پالسما

 گذشت از پس CCL4 تزريق که دهد مي نشان 1 شکل
 و پالسما کل ياکسيدان آنتي ظرفيت القاء به منجر ساعت 16

 تا که شود مي کنترل گروه به نسبت FRAP دار معني افزايش
 همچنين .(p<0.05, F=4.12) دارد ادامه نيز ساعت 34

 پارامتر اين القاء از BHT و آويشن اسانس باها  رت تيمار
 حفظ کنترل گروه حد در را آن سطح و کرده جلوگيری

 کند. مي
 
 لیپیدها پراکسیداسیون میزان روی بر آویشن اسانستأثیر 

 CCL4 با تیمار تحتهای  رت کبد بافت هموژن در

 MDA سطح ،شود مي مشاهده 6 شکل در که همانطور
  گذشت از پس ليپيدها پراکسيداسيون شاخص عنوان به

 به نسبت را یدار معني افزايش CCL4 تزريق از ساعت 1
 صعودی روند ساعت 34 تا که دهد مي نشان کنترل گروه

 با حيوانات تيمار (.p<0.05, F=3.97) کند مي طي را
 در MDA سطح افزايش از BHT و آويشن اسانس
 ،کند مي جلوگيری CCL4 اثر در کبد بافت هموژن

 کاهش تيمارهای  گروه اين در MDA سطح که  طوری به
 دهد مي نشان کنترل گروه به نسبت را یدار معني

(p<0.05, F=3.81.) 
 
 (GSH) احیا گلوتاتیون سطح روی بر آویشن اسانستأثیر 

 CCL4 با تیمار تحتهای  رت کبد بافت هموژن در

 پس ساعت 4 کبد بافت هموژن در احيا گلوتاتيون سطح
 کنترل گروه به نسبت را یدار معني کاهش CCL4 تزريق از

 ,p<0.05) دارد ادامه نيز ساعت 34 تا که دده مي نشان

F=4.11) (0 شکل). و آويشن اسانس با حيوانات تيمار 
BHT سطح کاهش از GSH کرده جلوگيری کبد بافت در، 

 تيمارهای  گروه اين در گلوتاتيون سطح که طوری به
 است CCL4 گروه در آن سطح از بيشتر یدار معني صورت به
(p<0.05, F=4.27) ( 0شکل). 

 
  گلوتاتیون آنزیم فعالیت روی بر آویشن اسانستأثیر 

S-ترانسفراز (GST) تحتهای  رت کبد بافت هموژن در 
 CCL4 با تیمار

 بافت در GST آنزيم فعاليت که دهد مي نشان 1 شکل
 سطح که طوری به ،ابدي مي کاهش CCL4 تزريق اثر در کبد
 یدار معني صورت به ساعت 34 زمان در CCL4 گروه در آن

ها  رت تيمار (.p<0.05, F=4.26) است کنترل گروه از کمتر
 آنزيم اين فعاليت کاهش از BHT و آويشن اسانس با

 حفظ کنترل گروه حد در را آن سطح و کرده جلوگيری
 کند. مي
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 در پالسما ASTتأثیر اسانس آویشن بر روی فعالیت آنزیم  -1شکل 

های تيمار،  است. در گروه تزريق شده ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4تزريق شده است. در گروه بعد، مخلوط  CCL4در گروه کنترل فقط حالل اسانس و 
 ±نمونه  1يانگين است. مقادير براساس م تزريق شده mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  عالوه

دهنده  نشان ،#(. عالمت p<0.05دار است ) بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*انحراف معيار گزارش شد. عالمت 
 (.p<0.05دار هستند ) معني CCL4های مختلف تيمار بوده که با گروه  نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه

 

 
 در پالسما ALTتأثیر اسانس آویشن بر روی فعالیت آنزیم  -2شکل 

دريافت کردند. در  ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4مخلوط  CCL4دريافت کردند. حيوانات در گروه  CCL4حيوانات در گروه کنترل حالل اسانس و 
اساس تزريق شده است. مقادير بر mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  های تيمار، عالوه گروه

(. عالمت p<0.05دار است ) بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*انحراف معيار گزارش شد. عالمت  ±نمونه  1ميانگين 
 (.p<0.05دار هستند ) معني CCL4های مختلف تيمار بوده که با گروه  دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه نشان ،#
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 در پالسما ALPتأثیر اسانس آویشن بر روی فعالیت آنزیم  -3شکل 

 ml/kg دوزو روغن زيتون با  CCL4مخلوط  CCL4عنوان حالل اسانس و همچنين روغن زيتون تزريق شد. حيوانات در گروه  به DMSOبه حيوانات در گروه کنترل، 

bw3 بر  های تيمار، عالوه دريافت کردند. در گروهCCL4 311و  111های دوز، اسانس آويشن در mg/kg bw  و همچنينBHT  دوزدر mg/kg bw11 است. تزريق شده 
 انحراف معيار گزارش شد.  ±نمونه  1مقادير براساس ميانگين 

 
 

 
 پالسماروبین در  تأثیر اسانس آویشن بر روی سطح بیلی -4شکل 

های تيمار،  است. در گروه تزريق شده ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4است. در گروه بعد، مخلوط  تزريق شده CCL4در گروه کنترل فقط حالل اسانس و 
سر رت در  1صورت ميانگين  است. نتايج به تزريق شده mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  عالوه

 است.  انحراف معيار ارائه شده ±هر گروه 
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 پالسمادر  FRAPتأثیر اسانس آویشن بر روی سطح  -5شکل 

دريافت کردند. در  ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4مخلوط  CCL4دريافت کردند. حيوانات در گروه  CCL4حيوانات در گروه کنترل حالل اسانس و 
است. مقادير براساس ميانگين  تزريق شده mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  های تيمار، عالوه گروه

 ،#(. عالمت p<0.05) دار است بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*انحراف معيار گزارش شد. عالمت  ±نمونه  1
 (.p<0.05) دار هستند معني CCL4های مختلف تيمار بوده که با گروه  دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه نشان

 

 
 کبددر هموژن بافت  MDAتأثیر اسانس آویشن بر روی سطح  -6شکل 

های تيمار،  است. در گروه تزريق شده ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4است. در گروه بعد، مخلوط  تزريق شده CCL4در گروه کنترل فقط حالل اسانس و 
 ±نمونه  1است. مقادير براساس ميانگين  تزريق شده mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  عالوه

دهنده نتيجه  نشان ،#(. عالمت p<0.05) دار است بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*انحراف معيار گزارش شد. عالمت 
 (.p<0.05) دار هستند معني CCL4های مختلف تيمار بوده که با گروه  حاصل از آناليز آماری گروه
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 در هموژن بافت کبد GSHتأثیر اسانس آویشن بر روی سطح  -7شکل 

 ml/kg دوزو روغن زيتون با  CCL4مخلوط  CCL4عنوان حالل اسانس و همچنين روغن زيتون تزريق شد. حيوانات در گروه  به DMSOبه حيوانات در گروه کنترل، 

bw3 بر  های تيمار، عالوه دريافت کردند. در گروهCCL4 311و  111های دوز، اسانس آويشن در mg/kg bw  و همچنينBHT  دوزدر mg/kg bw11 است. تزريق شده 
 دار است بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*انحراف معيار گزارش شد. عالمت  ±نمونه  1مقادير براساس ميانگين 

(p<0.05 عالمت .)#، های مختلف تيمار بوده که با گروه  دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه نشانCCL4 ستنددار ه معني (p<0.05.) 

 

 
 کبددر هموژن بافت  GSTتأثیر اسانس آویشن بر روی فعالیت آنزیم  -8شکل 

های تيمار،  است. در گروه تزريق شده ml/kg bw3 دوزو روغن زيتون با  CCL4تزريق شده است. در گروه بعد، مخلوط  CCL4در گروه کنترل فقط حالل اسانس و 
سر رت در  1صورت ميانگين  است. نتايج به تزريق شده mg/kg bw11 دوزدر  BHTو همچنين  mg/kg bw 311و  111های دوز، اسانس آويشن در CCL4بر  عالوه

 ،#(. عالمت p<0.05) دار است بوده که با گروه کنترل معني CCL4دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه  نشان ،*است. عالمت  انحراف معيار ارائه شده ±هر گروه 
 (.p<0.05) دار هستند معني CCL4های مختلف تيمار بوده که با گروه  دهنده نتيجه حاصل از آناليز آماری گروه نشان
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 بحث
های  یماريب و تيمسموم درمان دری اريبس اهانيگ
ی اريبس که اند قرار گرفته استفاده موردي سنت طب دری کبد
 .باشند مي دهاييفالونو وي فنل يپل های بيترکی حاو آنها از
ي جانب عوارض ،يدسترس سهولت ليدل بهيي دارو اهانيگ

های  نيگزيجا عنوان به ارزان متيق و اندک تيسمّ کمتر،
 .(Janbaz et al., 2002) اند بوده توجه مورد هموارهيي ايميش

 اثرات تا است شده سعي رضحا تحقيق در راستا اين در
 کبدی های آسيب از جلوگيری در یشيراز آويشن گياه مفيد
 در دخيلهای  فاکتور در آنتأثير  همچنين و CCL4 از ناشي

 گيرد. قرار مطالعه مورد اکسيداتيو استرس
 قيتزر ق،يتحق نيا در آمده بدست جينتا به توجه با
CCl4 که یطور به ،شود مي یکبدهای  سلول بيآس به منجر 
 پس بالفاصله (AST و ALT)ی کبد بيآسی مارکرها سطح

 به نسبت نيز ساعت 34 تا و افتهي شيافزا CCl4 قيتزر از
 1های  شکل) دهد مي نشان رای دار معني شيافزا کنترل گروه

 نيب ونديپ شدن شکسته را CCl4 تيسمّ علتن امحقق (.3 و
 ليکلرومت یتر آزاد کاليراد آن دنبال به که دانسته کلر-کربن

 با سرعت هب و بوده فعال اريبس کاليراد نيا .شود مي جاديا
 به نيهمچن و دهد مي واکنش سلولی غشا های بيترک
 را دروژنيه اتم کي و شده متصل راشباعيغ چربی دهاياس
ي کاليراد ديپيل کي ،نيبنابرا کند. مي جدا ءغشای دهايپيل از
 مولکول باي کاليرادی دهايپيل .شود مي ديتول کلروفرم و

 در موجودی دهايپيفسفول جهينت در ،دهند مي واکنش ژنياکس
 شدن آزاد باعث و شده هيتجز کياندوپالسم شبکه و غشاء

 مرگ به منجرها  واکنش نيا تينها در و شود ميها  ميآنز
 (.Ahmad et al., 2002) گردد مي يسلول نکروز و سلول

ی کبدهای  یماريب هيشب دکربنيتتراکلر ازي ناش راتييتغ
 حاصل آزادهای  کاليراد .باشد ميها  روسيو ازي ناش مزمن

 تيفعال شيافزا تيهپاتوس غشاء بيتخر با CCl4 از
 شود مي باعث عامل نيهم و شده سبب را ذکرشدههای  ميآنز
 قراري سلول توزوليس دروني عيطب حالت در کهيي ها ميآنز

ها  ميآنز نيا تيفعال شيافزا و شوند خون انيجر وارد دارند

 استی کبدهای  بيآس نوع و زانيم بيانگر پالسما در
(Ozbek et al., 2003.) 

 دوز قي  تزر از پ س  ALP ميآن ز  تي  فعال زانيمالبته 
ml/kg bw3 و کنت رل  گ روه  با سهيمقا در دکربنيتتراکلر 

 ريي  تغ ش ن يآو و دکربني  تتراکلر مأتو هکنند افتيدر گروه
 نيپروتئ کي ALP .(2 شکل) دهد نمي نشان را یدار معني
 ص ورت  در .باش د  مي یصفراوی مجار دريي غشا داخل

 ب ه  منج ر  ص فرا  تجمع ،یصفراوی مجار انسداد اي بيآس
 وی صفراوی مجارهای  سلول غشاءی دهايپيفسفول انحالل
 عدم .شود مي خون انيجر بهی مجار نيا از ALP خروج

 تحقي ق  اي ن  در CCl4 قيتزر اثر در ALP سطح شيافزا
 CCl4 .باش د  مي یصفراوی مجار بيآس عدم دهنده نشان

 P450 توکروميس ميآنز عملي ط سموم سميمتابول I فاز در
 بي  ترک نيا .شود مي ليتبد خود فعال تيمتابول به کبد در
 ميآن ز  تيفعال اثر در سموم، سميمتابول II فاز در ادامه در

GST، جهينت در و شود مي دفع و شده بيترک ونيگلوتات با 
 ک اهش  اب د. ي مي کاهشی کبدهای  سلول در GSH سطح

GSH فع  ال تي  متابول واک  نش ب  ه منج  ر CCl4 ب  ا 
 و ويداتياکس   اس ترس  ج اد يا وي سلولهای  ماکرومولکول

 از حاص ل  جينتا .شود ميها  بافت به ويداتياکسهای  بيآس
 پس GSH زانيم که دهد مي نشان GSH سطح گيری اندازه

 کنت رل  گ روه  ب ا  س ه يمقا در ml/kg bw3 دوز قيتزر از
 ليدال ازي کي احتماالً که ابدي مي کاهشی دار معني طور به

 ني  ا در CCl4 قي  تزر از پ س ی کب د  بيآس   جاديا مهم
 ب ا  وان ات يح م ار يت همچن ين  (.0 شکل) باشد مي قيتحق

 جهينت در ،کردهی ريجلوگ GSH کاهش از شنيآو اسانس
 بهب ود ی ح دود  ت ا  را CCl4 ازي ناش  ی کب د های  بيآس
 نق ش ي بررس   منظور به قيتحق نيا در نيهمچن بخشد. مي
 ازي ناش   ويداتياکس  ه  ای  بيآس   ک  اهش در ش  نيآو

 ش اخص  عن وان  ب ه  MDA زاني  م کبد، در دکربنيتتراکلر
 در MDA مي زان  ش د.  گيری اندازه دهايپيل ونيداسيپراکس
 س ه يمقا در اند کرده افتيدر CCl4 کهي واناتيح کبد بافت

  اس ت  افتهي شيافزای دار معني طور بهي منف کنترل گروه با
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  اکسيداتيو آسيب و پراکسيداسيون دهنده نشان که (6 شکل)
 وان ات يح ماريت عالوه به .باشد مي CCL4 اثر در کبد بافت

 CCl4 توس ط  دهاي  پيل ونيداسيپراکس از شنيآو اسانس با
ه ای   گ روه  در MDA سطح که یطور به ،کردهی ريجلوگ

 زاني  م از کمت ر ی دار معني طور به شنيآو اسانس با ماريت
 داده حيتوض قبالً که طور همان .باشد مي CCl4 گروه در آن
 خ ود  فع ال  تيمتابول به کبد در سميمتابولي ط CCl4 شد
ه ای   ک ال يراد دي  تول به منجري طرف از که شود مي ليتبد
 GSH ب ه  اتص ال  ب ا ي طرف از و شده ROS ژنياکس آزاد
ه ا   تيهپاتوس   در GSH س طح  ديش د  ک اهش  ب ه  منجر
 افتهي تجمع سلول در آزادهای  کاليراد جهينت در .شود مي
 در راش باع يغ چ رب ی دهاياس   ونيداس  ياکس به منجر که

 MDA سطح شيافزا وها  تيهپاتوس غشاءی دهايپيفسفول
 م ورد  در ماگذشته  تحقيقات جينتا .شود مي بافت نيا در

 خ واص ي بررس   و آويش ن  اس انس  ه ای  ترکي ب  آناليز
 و تيم ول  ک ه  دهد مي نشان in vitro در آني اکسيدان آنتي

 تش کيل  آويش ن  اسانس در را ميزان بيشترين کارواکرول
 ياکس يدان  آنت ي  خ واص  باع ث  ترکيب دو اين و دهند مي

 ,.Fatemi et al) ش وند  م ي  اس انس  در زي ادی  بس يار 

 م ار يت ک ه  ک رد ی ري  گ ج ه ينت ت وان  مي رو نيا از .(2012
 ت وان  شياف زا  ب ه  منج ر  ش ن، يآو اس انس  ب ا  واناتيح

 ونيگلوتاتر ئذخا حفظ جهينت در وها  سلولي اکسيدان آنتي
 ب ا  مواج ه  در دهاي  پيل ونيداسيپراکس زانيم کاهش و کبد

CCl4 که دهد مي نشان قيتحق نيا جينتا نيهمچن .شود مي 
 پس ساعت 34 زمان در کبد بافت در GST ميآنز تيفعال
 ک اهش  کنت رل  گ روه  ب ه  نسبت دکربنيتتراکلر قيتزر از

 در GST ميآن ز  نق ش  به توجه با کند. مي دايپی دار معني
ي ي  زدا س م  در آن نق ش  وي س مّ  م واد  سميمتابول II فاز

 مالحظ ه  قاب ل  ک اهش  ک ه  رسد مي نظر به دکربنيتتراکلر
ي س   مّ دوز قي   تزر از پ   س GST ميآن   ز تي   فعال

 از CCl4 فعال تيمتابول دفع کاهش به منجر دکربنيتتراکلر
 ب ه  منج ر  بي  ترک نيا شتريب تجمع جهينت در ،شود مي کبد

ه ا   تيهپاتوس   بيآس و ويداتياکس استرسيند افر شرفتيپ
ی روت أثير   ب ر  عالوه شن،يآو اسانس ،يطرف از .شود مي

 زي  ن GST ميآن ز  تي  فعال شياف زا  به منجر ،GSH سطح
 اث رات  ازي بخش   احتم االً  نيبن ابرا  ؛(1 ش کل ) شود مي

 فعالهای  تيمتابول دفع شيافزا قيطر از را خودي محافظت
CCl4 کند. مي اعمال کبد از 

 زانيم بهي سلول دروني محافظتهای  سميمکان اگرچه
 به اما ،دهند مي کاهش را ROS ازي ناشهای  بيآسی اديز

های  راه وجود زاد،آهای  کاليراد نيا ديتولي فراوان علت
 خواص با دارويي گياهان مصرف ژهيو بهی گريدي محافظت

 باشد مي مهم اريبس انسان سالمتی برا يدانياکس  آنتي
(Ulican et al., 2003). درمان دري فراوان اهانيگ 

 دارند. کاربردي سنت طب دری کبدهای  یماريب وها  تيمسمو
 خانواده 11 به متعلق اهيگ 111 شده، انجام مطالعات براساس

 دارندی کبد حفاظت نقش تره شاه و قاصدک م،يخارمر نظير
(Evans, 1996.) که دهند مي نشان نيز ما اخير مطالعات 

 Hypericum و Achillea wilhelmsii گياه اسانس

scabrum از ناشي کبدیهای  آسيب از جلوگيری به قادر 
 هستند  رت در استامينوفن توکسيک دوز مصرف

(Dadkhah et al., 2014a, 2014b). 

 CCl4 قيتزر که دهد مي نشان قيتحق نيا جينتاي کل طور به
 ويداتياکس بيآس جهينت در و کبد GSH ذخائر کاهش به منجر

 دريندها افر نيا گردد. ها مي سلول نيا نکروز وها  تيهپاتوس
 شيافزا و کبد بافت در MDA سطح شيافزا صورت به تينها

 ماريت نيهمچن .شوند مي انينما پالسما در نازهايآم ترانس سطح
 به منجر باالي اکسيدان آنتي خواص با شنيآو اسانس با واناتيح

 دهايپيل ونيداسيپراکس ازی ريجلوگ و کبد GSHر ئذخا حفظ
 GST ميآنز تيفعال القاء اي شنيآو اسانسي طرف از .شود مي

 کاهش جهينت در و CCl4 فعال تيمتابول دفع شيافزا به منجر
 گردد. مي آن ازي ناشی کبدهای  بيآس

 
 سپاسگزاری

 قم پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي بودجه با مقاله اين
دانشگاه و بدين وسيله از مسئولين محترم  است. شده انجام

، تشکر کليه کساني که ما را در انجام اين تحقيق ياری دادند
  گردد. و قدرداني مي
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Abstract 
      Carbon tetra chloride converts to CCL3O by cytochrom P 450 that conjugate with 

glutathione by GST, leading to GSH depletion and oxidative injuries. Therefore, the compounds 

with antioxidant activity can prevent oxidative damages induced by CCL4. In this study, the rats 

were divided into five groups treated with CCL4, (2ml/kg bw), essential oil (100 and 200 mg/kg 

bw) and BHT (10mg/kg bw) (ip). In following, the liver and blood were removed after 

administrations. The activity of GST, reduced glutathione (GSH), and lipid peroxidation (LP) 

levels were measured in liver homogenate. In addition, total antioxidant activity and the level of 

hepatic marker (AST, ALT, ALP and bilirubin) were measured in plasma of rats. The results 

showed that CCL4 caused GSH depletion and reduction of GST activity in liver, leading to 

increased liver LP level and transaminase activities (AST and ALT) in plasma. Treatments of 

rats with essential oil as same as BHT prevent the changes of these parameters. We can 

conclude that CCL4 induces hepatic oxidative damages in rats. Treatment of rats with essential 

oils, probably due to its antioxidant activity, can partly prevent the induction of liver injuries. 
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