
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، هاي نوین در علوم دامی.پژوهشهمایش 

٩٠٠

در موش )Prosopis farcta(کاهش مسمومیت مزمن با استامینوفن توسط عصاره کهورك
: اثر بر روي آنزیمهاي کبديصحرایی

ن.س.، 4، و طباطبایی، م.ب.3، ه.، منتظرتربتی2، ج.، سریر*1نیشابوري محمدآبادي
ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناسی-1

استادیار فیزیولوژي دام گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند-2
استادیار اصالح نژاد دام گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند-3

دانشجوي دکتري تغدیه دام دانشگاه زابل-4

j.neyshabouri@gmail.com:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
اکسیدان در مسمومیت ایجاد شده توسط استامینوفن مورد ي گیاه کهورك به عنوان یک آنتیدر تحقیق حاضر اثر محافظتی میوه

صورت تصادفی توزیع گردیدند. گروه اول به عنوان در ده گروه بهسر موش صحرایی نر نژاد ویستار80تعداد بررسی قرار گرفت.
و 600، 300، 150هاي دو، سه، چهار و پنجم به ترتیب کنترل در نظر گرفته شده و حالل استامینوفن و عصاره دریافت کردند و گروه

نترل عصاره در نظر گرفته روز دریافت کردند. گروه شش به عنوان ک14گرم بر کیلوگرم وزن بدن استامینوفن را به مدت میلی900
روز دریافت 14هاي هفت، هشت، نه و ده بعد از گرم بر کیلوگرم وزن بدن، دریافت کردند. گروهمیلی100شده و عصاره با دوز 

هايبرداري از موشي و نمونهریگخونروز اجراي طرح، 28روز، عصاره دریافت نمودند. پس از پایان 14استامینوفن به ترتیب فوق، 
هاي دریافت کننده استامینوفن، سطح سرمی آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز صحرایی انجام پذیرفت. در تمامی گروه

دار در میزان هاي درمان شده با کهورك، کاهش معنیدر گروه.را نشان داد)P>05/0(دار در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی
مشاهده گردید. نتایج نشان 600و 300، 150و آسپارتات آمینوترانسفراز در سه سطح 300و 150در دو سطح سفرازآالنین آمینوتران

.باشدمیمؤثردهد که عصاره هیدروالکلی کهورك در کاهش اثرات سوء استامینوفن می
ترانس آمینازآمینوو آسپارتاتترانس آمینازآمینوآالنینهاي کلیدي: استامینوفن، کهورك، واژه

مقدمه
وسیعی در علوم طوربهی ضعیف داشته و ضدالتهابدارویی است که خاصیت ضدتب، ضددرد با اثر نیترجیرااستامینوفن 

گیرد. این تجویز و مورد استفاده قرار میو اسبي کوچک هادامدر درمان ژهیوبهپزشکی و توسط عامه مردم در دامپزشکی 
فرمول براي درمان عالمتی درد، تب، سرفه و سرماخوردگی 200دارو به تنهایی یا ضمن ترکیب با سایر داروها با بیش از 

ضد درد و ضد تب، عنوانبهاند که مصرف مقادیر بیش از حد آن مطالعات نشان داده). 8و3(ردیگیممورد استفاده قرار 
هاي کرد کبد از آنزیملبراي بررسی بیوشیمیایی عم).12(گرددیمسبب نکروز بافت کبدي در انسان و حیوانات مختلف 

هاي طور طبیعی در سلولبههااین آنزیمشود.میسرمی استفاده 2ترانس آمینازآمینوو آسپارتات1ترانس آمینازآمینوآالنین
ها به درون سلولها به علت اختالل در غشاي پالسمایی و یا متالشی شدننگام آسیب این سلولکبدي وجود دارند و ه

بنابراین افزایش غلظت این دو آنزیم معیار مناسبی شوند.ها میخون تخلیه شده و باعث افزایش سطوح سرمی این آنزیم
خانوادهیرزو Leguminosaeهورك از خانواده ک).6(رودهاي کبدي به شمار میبراي ارزیابی میزان آسیب سلول

Mimosoideaeيگونه. )11خشک آمریکا، آسیا و آفریقا است (باشد که بومی نواحی خشک و نیمهمیProsopis

farctaبومی برخی نواحی گرمسیري است که به عنوان یک علف هرز خودرو اي این جنس بوده وي درختچهتنها گونه

١. Alanine aminotransferase (ALT)
٢. Aspartate aminotransferase (AST)
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. )1(باشد میاي و رنگ قهوهمتریسانت8- 20به طول دهیبلند و کش،این گیاه داراي میوه غالف مانند.شودشناخته می
ي فالونوئیدهاست که داراي خاصیت جزء خانوادهکه باشدیمکهورك داراي یکسري ترکیبات از جمله کوئرستین 

بر روي مسمومیت كي گیاه کهورمیوهيعصارهاین تحقیق بررسی اثراتهدف از انجام .)10(باشدی میدانیاکسیآنت
.باشدمیموش صحراییدر از استامینوفن شده ناشی بدي ک

هامواد و روش
که بیشترین شباهت را از نظر سنی و 250±80سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 80در این تحقیق تعداد 

درجه 24±2تایی قرار داده شدند. این حیوانات در دماي 8گروه 10در وزنی داشتن انتخاب گردیده و به صورت تصادفی 
روز اول 14تیمار اول در . ساعت نگهداري شدند12درصد و با سیکل روشنایی/تاریکی 30±10گراد و در رطوبت سانتی
ل عصاره بوده را دریافت روز دوم آب مقطر که حال14آید و در درصد که به عنوان حالل استامینوفن به شمار می20اتانول 

گرم بر کیلوگرم وزن میلی900و 600، 300، 150روز اول 14کردند.تیمارهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب در 
روز دوم 14روز اول حالل استامینوفن و در 14روز دوم آب مقطر دریافت کردند.تیمار ششم در 14بدن استامینوفن و در 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کردند.تیمارهاي هفتم، هشتم، نهم و میلی100کهورك به میزان ي گیاه عصاره میوه
روز 14گرم بر کیلوگرم وزن بدن و در میلی900و 600، 300، 150روز اول، استامینوفن با دوزهاي 14دهم به ترتیب در 

ي گیاه کهورك را دریافت نمودند. در پایان عصاره میوهگرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی100دوم تمامی این چهار تیمار 
هاي ساعت پس از محرومیت غذایی، موش12ساعت از آخرین گاواژ و 24روز به طول انجامید پس از 28آزمایش که 

ي به صورت ریگخونسی براي یک کیلوگرم وزن بدن) و سی2شده (هوشیبصحرایی با تزریق داخل صفاقی کتامین، 
هاي تشخیصی ها جهت آنالیز با دستگاه اتوآناالیزر و کیتي، نمونهریگخوناز قلب انجام پذیرفت. بالفاصله بعد از مستقیم

هاي بدست آمده کمی، به صورت مقایسه میانگین، ارائه و اختالف پارس آزمون  به آزمایشگاه منتقل شد. تجزیه تحلیل داده
.انجام گرفتSAS-9.1افزار آماري ، توسط نرمp>05/0در سطح )ANOVA(ها توسط آزمون آماري دار بین گروهمعنی

توکی استفاده شد.ها از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون جهت مقایسه میانگین

نتایج و بحث
- هاي دریافت کننده استامینوفن نشان داد که استامینوفن باعث افزایش معنیدر تحقیق حاضر، مقایسه گروه شاهد با گروه

گرم بر میلی900سطح استامینوفن مصرفی شده است که استامینوفن با دوز 4در ALTدر فعالیت آنزیم ) P>05/0داري (
) P>05/0داري (، افزایش معنیASTمیزان و همچنینباشدکیلوگرم وزن بدن داراي بیشترین اختالف با تیمار شاهد می

دهد. که بیشترین اختالف با گروه شاهد، متعلق گروه شاهد نشان میهاي دریافت کننده استامینوفن نسبت بهرا در گروه
در مطالعه احمد و .)1(جدول باشدمی)گرم بر کیلوگرم وزن بدن(میلی900به گروه دریافت کننده استامینوفن با دوز 

هاي صحرایی پس از شهاي صحرایی نژاد ویستار انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که مو) که بر روي موش2011همکاران (
داري را در سطح آالنین گرم بر کیلوگرم وزن بدن) افزایش معنی(میلی750روز استامینوفن با دوز 14مصرف 

که این نتایج با تحقیق حاضر مطابقت دارد.)2(دهندنشان میو آسپارتات آمینوترانسفرازآمینوترانسفراز
در کبد به متابولیت فعالی به نام 450Pتوسط سیستم سیتوکروم سمیت کبدي استامینوفن به علت تغییر شکل آن 

باشد. این متابولیت به صورت طبیعی با کونژوگه شدن به گلوتاتیون اثر سمی خود را از ایمین می-بنزوکینون–استیل - ان
شود که زیاد میدهد. ولی در موارد مصرف دوزهاي بسیار باالي استامینوفن میزان متابولیت فعال آن به قدري دست می

-هاي سولفیدریل پروتئینتواند پاسخگوي تمام آن بوده و در نتیجه به جاي گلوتاتیون با گروهذخیره گلوتاتیون موجود نمی

).4شود (دهد و باعث نکروز کبدي میهاي کبدي واکنش می
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گرم بر میلی100ي کهورك (وههایی که بعد از مصرف استامینوفن، عصاره میهنشان داد که در گرواین تحقیق نتایج 
گرم برکیلوگرم وزن بدن)(میلی300و 150کلیوگرم وزن بدن) را دریافت کردند، این عصاره توانسته است که در دو سطح 

گرم برکیلوگرم وزن (میلی600و 300، 150و در سه سطح ALTرا در آنزیم )P>05/0(کاهش معنی داري ،استامینوفن
) گزارش 2014همچنین اسداللهی و همکاران (.)1( جدول ایجاد نمایدASTدر آنزیم )P>05/0داري (کاهش معنیبدن)

هاي صحرایی مسموم شده با استامینوفن شده در موشASTو ALTداري آنزیم کردن که کهورك باعث کاهش معنی
). کوئرستین از 10و9اکسیدانی است (اثرات آنتی. گیاه کهورك داراي آلکالوئیدها و فالونوئیدها نظیر کوئرستین با )5(است

اکسیدانی اثرات محافظتی خود هاي آنتیطریق کاهش پراکسیداسیون چربی، تولید نیتریک اکساید و افزایش فعالیت آنزیم
).7کند (را اعمال می

هاي کبديمتقابل استامینوفن و عصاره کهورك بر شاخص آنزیماثراتمقایسه آماري :1جدول

گیرينتیجه
مطالعه حاضر بیانگر آن است که تجویز عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورك از میزان آسیب کبدي ایجاد شده توسط نتایج 

شده است.ASTو ALTهاي کبدي نظیر کاهد. استفاده از عصاره میوه کهورك باعث کاهش سطح آنزیماستامینوفن می
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Reduce chronic toxicity with acetaminophen by Prosopis farcta extract in rats: The effects on
liver enzymes

Nishabouri, J. Sarir, H., MontazerTorbati, M.B., Tabatabaei, S.N.
Department of Animal Science University of Birjand

Abstract
In the present study, the protective effect prosopis farcta beans extract as an antioxidant in a
poisoning caused by acetaminophen were studied. Ten groups of 80 male Wistar rats were
randomly distributed. The first group was considered as control and received solvent and extract
acetaminophen and Groups of two, three, four and five, respectively, 150, 300, 600 and 900
mg/kg/Bw acetaminophen for 14 days. Group six Considered as a control extract And extract at a
dose of 100 mg/kg/Bw Received. Groups of seven, eight, nine and ten, respectively, after 14 days
of receiving acetaminophen above 14 days, received extract. After the 28-day plan, and blood
sampling were performed in rats desert. In all groups receiving acetaminophen, serum alanine
aminotransferase and aspartate aminotransferase compared with the control group increased
significantly (p<0.05) indicated. In the groups treated with prosopis farcta, significant decrease in
alanine aminotransferase levels in both the 150 and 300 and aspartate aminotransferase levels at
150, 300 and 600 were observed. The results showed that ethanol extracts prosopis farcta is
effective in reducing the adverse effects of acetaminophen.
Keywords: Acetaminophen, Prosopis farcta, Alanine aminotransferase and Aspartate
minotransferase
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