
 
 

٣٧٦  

 مقاله پژوهشي 

  بر  گياهي يهاروغنحيواني در مقايسه با  يهاروغناثرات ناشي از 
  و تجربي يامداخلهمطالعه کبدي:  يهاآنزيم وهيستوپاتولوژي 

  
 ٣مهري معين، ٢، جعفر طهماسبي٭۴و ١بهروز يحيايي

 
  13/06/1400تاریخ پذیرش  11/11/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

کنجد و کلزا بر روي هيستوپاتولوژي و  يهاروغندنبه و کره در مقايسه با  حيواني يهاروغناثرات ناشي از هدف از اين مطالعه بررسي  :هدف و زمينهپيش
  بوده است.کبدي  يهاآنزيم

 يموردبررس يهاگروه گرم انجام شد. ۲۰۰±۲۰موش صحرايي بالغ نر و ماده در محدوده وزني سر  ۳۶تجربي بر روي و  يامداخلهاين مطالعه : مواد و روش کار
فوق و طبق استاندارد تغذيه شد.  يهاروغنروغن کنجد، کلزا، دنبه و کره مورد تغذيه قرار گرفتند؛ گروه شاهد بدون استفاده از شامل  درصد ۲۰و  ۱۰ جيرهتوسط 

توپاتولوژي )) و هيسALTآميناز ()، آالنين ترانس ASTآميناز ()، آسپارتات ترانس ALPفسفاتاز (ي کبدي (آلکالين هاآنزيمهفته تغييرات وزن، سطوح  ۶در پايان 
  .قرار داده شد يموردبررسکبد 

که در مقايسه کره و کنجد، کنجد باعث  شوديمافزايش وزن  ) باعثگرم ۷۵/۱۹۶کنجد (کره و  درصد ۲۰، و گرم) ۵/۲۰۲دنبه ( درصد ۱۰ جيره حاوي :هاافتهي
نر و ماده باعث کاهش صحرايي  يهاموشي غذايي در جيره ددرص ۲۰و  درصد ۱۰. روغن کره و کنجد در هر دو سطح )p˃۰۵/۰گرديد (افزايش وزن بيشتري 

 ۱۰. روغن کلزا و دنبه در هر دو سطح )۷۵/۲۲۶گرديد ( ALPگفت روغن کنجد منجر به کاهش بيشتر  توانيمکه در مقايسه کره و کنجد  شده ALPميزان 
جيره . در )گرميليم ۵۵۹شد ( ALPگفت روغن کلزا باعث افزايش بيشتر  توانيمکه در مقايسه کلزا و دنبه  شوديم ALPباعث افزايش ميزان  درصد ۲۰و درصد 
ي کره هاروغنگياهي کنجد و کلزا و  يهاروغنشد. ديده  ALTافزايش بيشتر ) گرميليم ۵/۱۳۹(کلزا  درصد ۲۰و در  )گرميليم ۷۵/۱۱۴دنبه ( درصد ۱۰ حاوي

کنجد  درصد ۲۰و در سطح  )گرميليم ۲۵/۲۱۱(کره  درصد ۱۰که در سطح  شده ASTميزان به افزايش منجر درصد  ۲۰و  ۱۰در سطح غذايي  يرهيجو دنبه در 
  .)گرميليم ۵/۲۳۳گرديد ( ASTباعث افزايش چشمگير 

و حيواني در گياهي  يهاروغن. شونديمي گياهي باعث کاهش وزن هاروغنحيواني در هر دو سطح چربي باعث افزايش وزن و  يهاروغن: يريگجهينتبحث و 
کره و کنجد  يهاروغن .شوديم ALTي گياهي و روغن دنبه در هر دو سطح چربي منجر به افزايش هاروغن و همچنين ASTهر دو سطح چربي باعث افزايش 

 درصد ۲۰به ترتيب در سطح  نيز بيشترين تغييرات را يشناسبافت .شوديم ALPدر هر دو سطح باعث کاهش و روغن کلزا و دنبه در هر دو سطح باعث افزايش 
  کلزا و کنجد و سپس کره نشان داد. يهاروغن

  گياهي، روغن ي، روغن حيوانييآنزيم کبدي، موش صحرا: هادواژهيکل
  

 ١٤٠٠ مرداد، ۳۷۶-٣٨٧ ص، پنجم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۲۳۳۲۳۹۰۰۷۷: تلفن، ي، گروه پزشکيشاهرورد، دانشگاه آزاد اسالم: آدرس مکاتبه

Email: behroozyahyaei@yahoo.co 

  
  مقدمه

ــوالً کبد  يهايماريب ر د مثالًو  بوده يکيمتابول تاختالالاصـ
 يترتجمعآن  يژگيکه و )NAFLD( يرالکليغکبد چرب  يماريب

                                                             
 سنده مسئول)ي(نو واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي، شاهرود، ايران يگروه پزشک ١
  زاد اسالمي، شاهرود، ايرانواحد شاهرود، دانشگاه آ يگروه پزشک ٢
  واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي، شاهرود، ايران يگروه پزشک ٣
  راني، شاهرود، اي، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالميک در پزشکيولوژيقات نانوذرات بي، مرکز تحقيگروه پزشک ۴

وزن کبد،  ۵ درصــدش از يبزان يبه م هاهپاتوســيتد در يريســيگل
 دهديمرخ  مصرف الکلا يو  يروسيو يهاعفونتفقدان اثر در است 

 جاديدر ا ينوعبه ييغذا يهاميرژدر  هايچربش ين افزاي). بنابرا۱(
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 ۱۴۰۰ مرداد، ۵، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٣٧٧  

ــميمتابولروند  يبرا تواننديمل بوده و يدخ ياختالالت کبد  يهاس
ــند.  ــر باشـ ــ طورکليبهمهم در کبد مضـ در  هايماريبن يوع ايشـ

نوع  يو برا درصـــد ۳۰-۲۰ يغرب يدر کشـــورها يت عموميجمع
ن يتخم درصد ۵-۳/۵ يرالکليغت يوهپاتاستئات يعنيآن  يشرفتهيپ

 درصد ۸/۲ يرالکليغت يوع استئاتوهپاتيران، شـ يدر ا. شـود يمزده 
ــدهگزارش ا ير نقاط دنياز ســا ترجوان يمارير بيت درگيو جمع ش

خون و  يچرب يهااختاللک مانند يمتابول يهااختالل ).۲( باشديم
ه با کبد چرب شه همرايهم يبيتقر طوربهن که يمقاومت به انسـول 

 - ۷۵ .باشـد يممرتبط  يمارين بيشـرفت ا يبا پ که اسـت  يرالکليغ
از  درصد ۲۰ - ۸۰و  ۲ابت نوع ياز د NAFLDماران يب درصد ۳۴
  ).۳( برنديمد خون رنج يپيش ليافزا

کبد چرب  يماريب يعلت اصــل نيترجيرا ياد چربيمصــرف ز
ــت ( يرالکليغ ــرف يز )۴اس م باعث ين نوع رژيا مدتطوالنيرا مص

 NAFLDکه به شدت با  شوديمک يو توسعه سندرم متابول يچاق
ــاس   يب چربيمتعدد ترک يهاپژوهش يهاافتهيارتباط دارد. بر اس

 توانديم، يافتيدر ي، برخالف ثابت ماندن مقدار کل چربييم غذايرژ
  .)۵باشد (خون  يبر سطح قند و چرب مؤثرک عامل ي

ــرف باال ييذام غين رژياز اثرات ا ياديبخش ز  يمربوط به مص
کنجد و کلزا  يهاروغنشتر از يراشباع است که بيچرب غ يدهاياس

ره يرا که ما در زنج ييهايچرب يعي. در حـالت طب گردديم نيتـأم 
و  رديگيمدر کبد انجام  هاآنســم ي، متابولميکنيممصــرف  ييغذا

شروع به  يکبد يهاسلولکه  دهديمرخ  يسندرم کبد چرب زمان
ــريگل يتر عمـدتاً کـه  چربي (قطرات  آوريمعج ــديمد يسـ  )باشـ
ــدن متوالين ذخيکه ا دينمايم ــلولدر  يچرب يره ش  يکبد يهاس

شــتر ي. ب)۶۹( گردديم يرالکليغکبد چرب  يماريمنجر به بروز ب
در  رنديگيمقرار  ينيتحت نظر بال يمارين بيل ايکه به دل يمارانيب

ــخينت ــطوح باال يص اتفاقيجه تش  AST و ALT يم کبديآنز يس
 يهاآنزيم غيرطبيعير يعلت مقاد نيترجيرا يمارين بيبوده است. ا

ــته     يکبـد  ــديمدر چنـد دهـه گـذشـ ر ي. مطالعات اخ)۱۰( باشـ
NAFLD عروقي و  يقلب يهــايمــاريبش خطر يرا مرتبط بــا افزا

CVD disease) (Cardiovascular داننديم )۱۱،۱۲(.  
 NFALD يماريب شدن مدتنيطوالاز مطالعات  ياريدر بسـ 

 وميرمرگل يدل نيترجيراشــده و عروق کرونر ســبب اختالالت در 
  .)۱۳است (ماران ين بيدر ا

راشــباع يچرب غ يدهاين منابع اســياز بهتر يکيروغن کنجد 
ل شده يک تشکينولئياز ل درصد ۴۶ک و ياز اولئ درصد ۳۷است با 

ــت ( ــامل مقاديروغن کنجد همچن ).۱۴اسـ از  يتوجهبلر قاين شـ
 توسترولفي فنول، پلي مانند توکوفرول، باشديمو يواکتيات بيمحتو

عوامــل  عنوانبــهو يواکتيب ين اجزايتمــام ا ).۱۵فالووتويــد (و 
در  توانديم. روغن کنجد )۱۶،۱۷( اندشدهشناخته  کنندهمحافظت

، يويمزمن کل يي، نارسايابت، چاقيمرتبط با د يهايماريبت يريمد
مر ياآلز يماريب ازجملهو، ينورودنرات يهايماريبد و يروماتوئت يآرتر

ــد. عالوه بر ايـ مف  يکيولوژيزيتوابع ف ين، روغن کنجد دارايد باشـ
، کيدونيد آراشيخون و سطوح اس يزان چربيمتعدد مانند کاهش م

ــ يآنت ييش توانـا يافزا ــت پذيت زيو و قـابل يداتيـ اکسـ -γ يريسـ

tocopherol ت يــو فعــال ضـــدالتهــابي د ن ارائــه عملکريو همچن
  بالقوه است. ياستروژن

 تــأثيراتتــا  کننــديمگر مشــــارکــت يکــدين عوامــل بــا يا
 ضد ،ضـدالتهابي  ،يجهشـ ضـد   ،يضـد فشـارخون   ،اکسـيداني آنتي

  .)۱۷،۱۸باشند (داشته را  يقلب از يو محافظت يانعقاد
ا يجهان پس از روغن ســو ن محصــول مهم دريروغن کلزا دوم

در سراسر  يانسان يهاميرژمحصوالت آن در  است و مصرف کلزا و
 ر اشباع وجود دارد.يچرب غ يدهاياسـ  يجهان به علت سـطح باال 

ــطوح مختلف توکوفرول ها  يز حاويروغن کلزا ن  ۱۱۵,۹ - ۹(سـ
 گرميليم ۵۰۰۰ - ۴۵۹(تستروستول ها يگرم)، ف ۱۰۰/  گرميليم

رم) و گ ۱۰۰/  گرميليم ۱۴۸,۷ - ۰(فنول ها  يگرم)، پل ۱۰۰/ 
  .)۱۹است ( ير مواد مغذيسا

کره و روغن  ريتـأث  يبر روو همکــاران  Haidari هدر مطــالعـ 
ــانگرها يکنجد بر رو ــيمتابول ينشـ ــترس اکسـ و در يداتيک و اسـ

 يتابيد يهاگروهکه  دهديمنشان ج ينتا يابتيد ييصحرا يهاموش
ز ا يتحت درمان با کره و روغن کنجد سـطح گلوکز و سطوح باالتر 

ــه با گروه کنترل ديباال را در مقا ين با چگاليروتئپوپيل ، در يابتيس
  .)۲۰دادند (کاهش  يتوجهزان قابليان مطالعه به ميپا

اثر روغن کره و  يبر رو انو همکار Raniدر مطالعه ن يهمچن
جاد سـرطان در مشاهده  يسـم در ا يمتابول يهاآنزيما بر يروغن سـو 

ــد  ــ يهاآنزيمت يفعالکه شـ ، CYP1A1 ،CYP1A2توکروم، يسـ
CYP1B1 ،P450(CYP) ،CYP2B1   را که مسـئول فعال شــدن

 ييت سم زدايو فعال دادهم سرطان در کبد است را کاهش يمکانسـ 
ــ  Uridine difosphos-glucuronosyl transferaseنوژن يکارس

(UDPGT) در کبد و  نون ردوکتازيوکY دازيپپت ل ترانسيگلوتام 
 شتريروغن کره به طور موثرتر به شده با يتغذ يهاموشدر  QRو 
  ).۲۱است (ا بوده يخوراک داده شده با سو يهاموشاز 

ــ   Azabمطــالعــات در   ينقش احتمــال يکـه بــا هـدف بررسـ
تات از اس يناش يت کبديروغن کنجد در برابر سم يديهپاتواستروئ

نو يآلب يهاموشدر  ييايميوشيک و بيستولوژيه يهاجنبهسرب از 
ــد ــاهده ،انجام ش ــتفاده از روغن کنجد فعال د کهيدرگمش ت يبا اس

فسفاتاز و  نينو ترانسفراز، آلکالينوترانسفراز آسپارتات آمين آميآالن
ــفراز به ميـ گلوتـام  ن يافت. بنابرايکاهش  يتوجهزان قابليل ترانسـ

که خطر ابتال به سرطان را دارند  ياستفاده از روغن کنجد در کسان
 ).۲۲شد (ه يتوص
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 و همکارانبهروز يحيايی   هاي کبدييمآنز وبر هيستوپاتولوژي  گياهي يهاحيواني در مقايسه با روغن يهااثرات ناشي از روغن
 

٣٧٨  

از  يســه اثرات ناشــياز مطالعه حاضــر مقان اســاس هدف يبر ا
ــاخص و يکبد يهاآنزيمبر  يوانيو ح ياهيـ گ يهـا روغن  يهاشـ

  .ن شدييتع ييصحرا يهاموش کبد کيستوپاتولوژيه
 

  روش کارمواد و 
بوده که به شکل  تجربي و يامداخله مطالعه تحقيق حاضر يك

 قياخال اصول كليهده است و که يانجام گرد تصـادفي  يرينمونه گ

 انجام براي اعمال شــد. آزمايشــگاهي با حيوانات كار نحوه مورد در

ــر ۳۶ از مطالعه اين ــحرايي  سـ  يبيوزن تقر هفته با ۷موش صـ
  .ديگردگرم استفاده  ۲۰±۲۰۰

 رطوبت و ۲۲±۲حرارت  محل نگهداري حيوانات شامل درجه

 ســاعت ۱۲ و روشــنايي ســاعت ۱۲ دوره و درصــد ۵۵-۵۰نســبي 
صحرايي  يهاموشز يك هفته سازگاري با محيط پس ا .بود تاريكي

  تايي شامل: ۴گروه  ۹به صورت تصادفي به 
در تمامي مراحل رژيم غذايي نرمال که : کنترل ســالم  ۱گروه 

  .دينمايمافت يدر
، روغن دنبه ييغذا رهيج درصــد ۱۰زان يهفته به م ۶: ۲گروه 

  )استاندارد يگرم غذا ۹۰+دنبهگرم  ۱۰( .ندينمايمافت يدر
، روغن دنبه ييغذا رهيج درصــد ۲۰زان يهفته به م ۶: ۳گروه 

  استاندارد) يگرم غذا ۸۰گرم روغن+ ۲۰( .ندينمايمافت يدر
ــد ۱۰زان يهفته به م ۶: ۴گروه  کره روغن ، ييغذا رهيج درص

  استاندارد) يگرم غذا ۹۰+کرهگرم  ۱۰( .ندينمايمافت يدر
ــد ۲۰زان يهفته به م ۶: ۵گروه  کره روغن ، ييغذا رهيج درص

  استاندارد) يگرم غذا ۸۰+کرهگرم  ۲۰( .ندينمايمافت يدر
، روغن کنجد ييغذا رهيج درصد ۱۰زان يهفته به م ۶: ۶گروه 

  استاندارد) يگرم غذا ۹۰+کنجدگرم  ۱۰( .ندينمايمافت يدر
، روغن کنجد ييغذا رهيج درصد ۲۰زان يهفته به م ۶ ۷گروه 

  استاندارد) يگرم غذا ۸۰+دکنجگرم  ۲۰( .ندينمايمافت يدر
ــد ۱۰زان يهفته به م ۶: ۸گروه  ، روغن کلزا ييغذا رهيج درص

  استاندارد) يگرم غذا ۹۰+کلزاگرم  ۱۰( .ندينمايمافت يدر
ــد ۲۰زان يهفته به م ۶: ۹گروه  ، روغن کلزا ييغذا رهيج درص

  استاندارد) يگرم غذا ۸۰+کلزاگرم  ۲۰( .ندينمايمافت يدر
دا گيري ابتان هفته ششم، به منظور نمونهيز پادر انتها و پس ا

ــفاقي تركيب دارويي    يهاموش ــط تزريق داخل ص ــحرايي توس ص
 گرميليم ۵۰ دوز درصد با ۱۰ مخلوط كتامينزايالزين (كتامين و 

 كيلوگرم) بر گرميليم ۱۰ دوز درصد با ۲ و زايالزين كيلـوگرم بـر
داده  برش هاآن نهيناحيه قفسه س تيغ جراحي، هوش و سـپس با يب

جهت آمد و  به دستاز قلب توسط سرنگ  ماًيمسـتق خون  و شـده 
)، آسپارتات ترانس ALPفسـفاتاز ( ن يآلکال يسـطح سـرم   يبررسـ 

به خون اخذ شده به  )ALTآميناز (ن ترانس ي) و آالنASTآميناز (

و  قيچي توسط زيند. کبد يارسال گرد يکال پاتولوژينيشگاه کليآزما
 يهانمونهوزن گرديد. سپس  ديجيتالي ترازوي توسـط  و جدا پنس

 يصحرايي، بالفاصله درون ظروف حاو يهاموشجدا شده از تمامي 
درصـد جهت ثبوت بافت قرار داده شده و پس   ۱۰ن يمحلول فرمال

 اخذ يهانمونهد. سپس يض گردين تعويساعت محلول فرمال ۲۴از 
 يشناستبافشـده جهت تهيه مقاطع هيسـتولوژيك به آزمايشـگاه    

ــال  ــازي و انجـام رنـگ آم  گردنـد يمارسـ  يزي. پس از آمــاده سـ
که  ييرهايه شده به لحاظ متغين، مقاطع تهين و ائوزيليهماتوکسـ 

ــ يبــه طـور مـعـمول و قرارداد    رونــد تغييرات  يجهــت بررسـ
ــاهيســتوپاتولوژيكي بافت کبد  ز ير مقاالت نيوجود داشــته و در س

 ميكروسكوپ كمك بهند، ده و فاکتور استاندارد هستيگرد يبررسـ 

حاصل  جي. در انتها نتاندقرار گرفت يبافت شناخت يابيمورد ارز نوري
مختلف  يهاگروهدر  ييصحرا يهاموش يبافت و يشات خونياز آزما

  شد.قرار داده  يابيمورد ارز ياسهيمقا طوربه
ــول اخالقيکل ــگاهيوانات آزمايکار با ح يه اصـ ن يدر ا يشـ

ــالق      ــد اخـــ ــا کـــ ــه بـــ ــعـــ ــالـــ ــطـــ مـــ
IR.IAU.SHAHROOD.REC.1397.015  ده يت گرديـ رعـا

  است.
 

  هاافتهي
ن رات وزييبر تغ يوانيو ح ياهيگ يهاروغن ريتأثج ينتـا 

  :ييموش صحرا
 يهاموشن يگرم و در ب ۲۰۲کنترل  ن وزن در نمونه نريانگيم

مختلف، وزن  يهاروغناستفاده از  درصد ۱۰نر با سطح  ييصـحرا 
ت افيدر يهانمونهن و يشــتريکره بن افت کننده روغيدر يهانمونه

ــاص ين ميکلزا کمترکننـده روغن   به دادند (زان را به خود اختصـ
، هادادهانس يز واريگرم). بـا توجـه بـه آنـال     ۱۸۳و  ۵/۲۰۶ب يـ ترت

 گردديمش وزن يکره سبب افزاروغن  درصد ۱۰اسـتفاده از سطح  
  .باشديمشتر يب هاروغنر يزان نسبت به ساين ميکه ا

 زانينر م ييصحرا يهاموش، در يش سطح روغن مصرفيفزابا ا
کنترل کاهش  ينمونهســه با يدر مقا يوزن در ســطح مورد بررســ

ر يکنجد کمتر از ســا درصــد ۲۰تيمار ن کاهش در يدا کرد که ايپ
ــد ۲۰مار يمارها بود ودر تيت ــتريکلزا ب درصـ ن کاهش وزن را يشـ

گرم و  ۵/۲۰۰د ، کنجدرصد ۲۰ن وزن در نمونه يشتريم. (بيداشـت 
  گرم بود). ۱۸۷، کلزا درصد ۲۰ن وزن در نمونه يکمتر

ــت که تغقابل ــحرا يهاموشرات وزن در ييذکر اس ماده  ييص
ــبـت بـه گروه کنترل به ا   ــطح ينسـ ــورت بود که در سـ  ۱۰ن صـ

که دنبه  ييصــحرا يهاموشمختلف،  يهاروغناز  درصــداســتفاده
 هاروغنر يف سان وزن را نسبت به مصريشتريب اندداشـته مصـرف  

ن يشتريز بين درصد ۲۰گرم) و در سطح  ۲۰۵بودند (افت کرده يدر
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 ۱۴۰۰ مرداد، ۵، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٣٧٩  

 ۲۰ هاآن ييم غذايبود که در رژ ييهاموشافت وزن مربوط به يدر
  گرم) قرار داده شده بود. ۱۹۳کنجد ( درصد
 وزن يان کرد که کاربرد سطوح مختلف روغن بر رويب توانيم
نداشت  يدر سـطح مورد بررس  يمعنا دار ريتأثنر و ماده  يهاموش

)۰۵/۰˃p ــبت به ــطوح مختلف تا حدوديکدي)؛ اما نسـ  يگر در سـ
ر ن ييصحرا يهاموشصرفه نظر از نوع . در وزن بود يراتييتغ يدارا

معنا  ياختالف آمار يمورد بررســـ يهاروغنن ســـطوح يماده، ب اي
 ۱۰که در سطح  يوجود داشت به طور يدر سطح مورد بررس يدار

گرم) و  ۲۵/۱۸۲کنجد (زان وزن مربوط به نمونه ين ميترکم درصد
 ۲۰گرم) بود. اما در سطح  ۵/۲۰۲دنبه (زان مربوط به ين ميشتريب

در  يرين وزن گيشترين وزن مربوط به نمونه دنبه و بيکمتر درصد
گرم)، و سپس روغن  ۷۵/۱۹۶کنجد ( يمصـرف  يهاروغنن انواع يب

ان داشـت که صرف نظر از نوع  يب توانيمن يبود. بنابرا يوانيکره ح
 يکره و ســطوح باالروغن ماده اســتفاده از ا ينر  ييصــحرا هاموش
 ر وزنيش چشم گيبه خصوص کنجد منجر به افزا ياهيگ يهاروغن

ــطح روغن دنبه و يگفت که با افزا توانيمن ي. بنابراگردديم ش سـ
ــحرا يهاموش، کاهش وزن ييره غذايکلزا در ج ــد يد ييصـ ده شـ

 ش وزن همراه بود.يکره و کنجد که با افزاروغن در نمونه  جزبه
 ALPرات ييبر تغ يوانيو ح ياهيگ يهاروغن ريتأث نتايج

  :ييصحرا يهاموش
ــحرا يهاموشدر  ــطح  ييص ــد ۱۰نر در س ــتفاده از  درص اس

ــتريو ب آمد بـه وجود  ALPکـاهش   کالً مختلف يهـا روغن ن يشـ
) و در سطح گرميليم ۲۲۵بود (کلزا  درصد ۱۰ ينمونهکاهش در 

ن يکلزا و کمتر ينمونهمربوط به  ALPزان ين ميشتريب درصد ۲۰
ه ريج يکه در نمونه حاويبطور ،دنبه بود ينمونهزان مربوط بـه  يم

زان ي، مدرصد ۲۰به  درصد ۱۰ش سطح روغن از يدنبه با افزا ييغذا
ALP  ن در يدا کرد. همچنيــکــاهش پ گرميليم ۲۷۴بــه  ۴۷۲از

زان ي، مدرصد ۲۰به  درصد ۱۰ش سطح روغن از يزا با افزانمونه کل
ALP  دا کرد.يش پيافزا گرميليم ۵/۸۰۳به  ۲۲۵از  

، درصد ۱۰در سطح  ALPزان يماده م ييصـحرا  يهاموشدر 
ــتريروغن کلزا ب ) و روغن کنجد گرميليم ALP)۶۷۵زان ين ميشـ

ــاهد و ســا  گرميليم ۱۸۵ميزان (ن يکمتر ــبت به نمونه ش ر ي) نس
 ۱۰گفت که روغن کنجد در سطح  توانيمن يداشت. بنابرا هاونهنم

 مارهايتر ينسـبت به نمونه شاهد و سا  يکمتر ALPزان يم درصـد 
ــرفيماده با افزا يمارهاين تيدر ب دارد. ــطح روغن مصـ در  يش سـ

 يدر سطح مورد بررس ALPزان ين ميشتريدنبه ب درصد ۲۰سطح 
روغن کره نسبت به  يحاو) اما در نمونه گرميليم ۵۰/۵۶۱داشت (

ــا ــتيم را  ALPزان يکاهش م يو جانور ياهيگ يهاروغنر يس داش
زان يز مين درصد ۲۰ذکر اسـت که در سطح  قابل ).گرميليم ۱۷۵(

ALP  ه يتغذ ياهيو گ يجانور يهاروغنکه با  ياماده يهاموشدر

 درصد ۲۰جز نمونه بهبود (شتر ينسـبت به نمونه کنترل ب  اندکرده
 ۱۰ماده، در سطح  اينر  ييصحرا يهاموشصرفه نظر از نوع  .)کره

ــد ) و ۷۵/۲۲۶کنجد (مربوط به نمونه  ALPزان ين ميکمتر درصـ
 ۲۰ن در سطح يو همچن )۲۵/۴۵۰کلزا (زان مربوط به ين ميشتريب

ــد  ۷۵/۳۶۱کنجد (مربوط بـه نمونـه    ALPزان ين ميکمتر درصـ

ــتري) و بگرميليم ) گرميليم ۵۵۹کلزا (زان مربوط بــه ين ميشـ
  .باشديم

 ALTرات ييبر تغ يوانيو ح ياهيگ يهاروغن ريتأث نتايج
  :ييصحرا يهاموش

 درصد ۱۰در سـطح   يو جانور ياهيگ يهاروغنمصـرف انواع  
ن يکه در ا شــوديم ALTش ينر باعث افزا ييصــحرا يهاموشدر 

 دنبــه يحــاو ييره غــذايمربوط بــه ج ALTزان ين مين کمتريب
 درصددر ۱۰ن در سطح يو همچن باشديم گرميليم ۱۹/۹±۵/۱۱۵

ره يمربوط به ج ALTزان ين ميماده کمتر ييصحرا يهاموشن يب
 نيشتريو ب باشديم گرميليم ۵/۴۴±۷۰/۰کره روغن  يحاو ييغذا

نر  ييصــحرا يهاموشن يدر ب درصــد ۱۰در ســطح  ALTزان يم
در  ) وگرميليم ۱۳۵±۳۶/۷۶کنجد ( يحاو ييره غذايمربوط به ج

ره يمربوط به ج ALTزان ين ميشتريماده ب ييصحرا يهاموشن يب
  .باشديم) گرميليم ۱۱۴±۷۸/۷۷دنبه ( يحاو ييغذا

ــطح  ــد ۲۰در سـ  يهــاموشن يب ALTزان ين ميکمتر درصـ
 ۵/۶۵± ۲۳/۳۳در روغن دنبه  ييره غذاينر مربوط به ج ييصــحرا 

ــحرا يهاموشو در  گرميليم در  ييره غذايماده مربوط به ج ييص
ان زين ميشترين بيبود و همچن گرميليم ۰/۵۹± ۲۸/۲۸روغن کره 

ALT  و سپس روغن  گرميليم ۱۸۲±۶۱/۲۲۰مربوط به روغن کلزا
نر با سطح  ييصحرا يهاموشدر ( گرميليم ۵/۱۰۵±۳۳/۲۳کنجد 

ــد ۲۰ ــرف درصــ )، و روغن دنبــه ييره غــذايدر ج يروغن مصـ
 ۲۰ماده با سطح  ييصحرا يهاشمودر ( گرميليم ۸۹/۳۸±۵۰/۹۸

  .) تعلق داشتييره غذايدر ج يروغن مصرف درصد
 ۱۰ماده، در سطح  اينر  ييصحرا يهاموشصـرفه نظر از نوع  

 ۸۲کره (روغن مربوط بــه نمونــه  ALTزان ين ميکمتر درصــــد
) و گرميليم ۷۵/۱۱۴دنبه (زان مربوط به ين ميشتري) و بگرميليم

مربوط به نمونه  ALTن زاين ميکمتر درصد ۲۰ن در سطح يهمچن
ــتري) و بگرميليم ۷۵/۶۹حيواني ( کلزا زان مربوط بــه ين ميشـ

  .باشديم) گرميليم ۵/۱۳۹(
رات ييزان تغيبر م يوانيو ح ياهيگ يهاروغن ريتأث نتايج

AST ييصحرا يهاموش:  
نر  ييصحرا يهاموشن يب يروغن مصرف درصد ۱۰در سـطح  

مورد  يت آماريـ در جمعموجود  ASTزان ين ميمورد آزمون کمتر
 يب دارايمربوط به نمونه کنجد و سپس کلزا بود، که به ترت يبررس

ــبه  گرميليم ۵/۱۴۴± ۰۳/۵۳و  ۵/۱۳۸±۶۰/۱۰ن يانگيـ م محاسـ
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و همکارانبهروز يحيايی   هاي کبدييمآنز وبر هيستوپاتولوژي  گياهي يهاحيواني در مقايسه با روغن يهااثرات ناشي از روغن

٣٨٠  

 ييصحرا يهاموشن يب يروغن مصرف درصد ۱۰د. و در سطح يگرد
دنبه موجود مربوط به نمونه  ASTزان ين ميماده مورد آزمون کمتر

ــپس ±۰/۱۰۷ ۹۱/۵۰( ) ۵/۱۵۵± ۳۳/۲۳کره (کره روغن ) و سـ
 يرهيجدر  يروغن مصرف درصد ۱۰ن در سطح ي. و همچنباشديم

ــترينر ب ييصـــحرا يهاموش ييغذا مربوط به  ASTزان ين ميشـ
ــپس گرميليم ۲۶۷کره (روغن  ينمونــه  ۵۰/۲۲۹دنبــه () و سـ

 زانين ميشتريماده ب ييصحرا يهاموش. و در باشـد يم) گرميليم
AST ــپس گرميليم ۵/۲۳۳کلزا ( ينمونهربوط به م کنجد ) و سـ

  .باشديم) گرميليم ۵/۲۱۴(
ــطح  ــد ۲۰در سـ  يهــاموشن يب ASTزان ين ميکمتر درصـ

 ۵/۱۰۶± ۴۵/۹۵در روغن کلزا  ييره غذاينر مربوط به ج ييصــحرا
 ۵/۲۵۳کنجد ( ينمونهمربوط به  ASTزان ين ميشتريو ب گرميليم
ش يزان، افيانگيم يســهيمقا جينتاتوجه به و با  باشــديم) گرميليم

ماده در  ييصحرا يهاموش ييغذا يرهيجدر  يسـطح روغن مصرف 
ش ين افزاي. که کمترشوديم ASTش يباعث افزا درصد ۲۰سـطح  

) و گرميليم ۰/۱۷۹± ۲۶/۸۶دنبه (در روغن  ييره غذايمربوط به ج
ــتـر ين بـ يـ هـمـچـنـ     ــه روغن  ASTزان يش مين افزايشـ کلزا ب

  .) تعلق داشتگرميليم ۹۱/۱۲۰±۵/۲۶۹(
 ۱۰نر و ماده، در سطح  ييصـحرا  يهاموشصـرفه نظر از نوع  

ــد  ۲۵/۱۶۸دنبــه (مربوط بــه نمونــه  ASTزان ين ميکمتر درصـ
ــتري) و بگرميليم  ۲۵/۲۱۱کره (روغن زان مربوط بــه ين ميشـ
ــطح يو همچن )گرميليم ــد ۲۰ن در س  ASTزان ين ميکمتر درص

ــتري) و بگرميليم ۲۵/۱۷۹ه (کرروغن مربوط به نمونه  زان ين ميش
کنجد مربوط به 

  .باشديم) گرميليم ۵/۲۳۳(
ــبافتج ينتا ــناس ــت يش کبد  يهانمونهآمده از  به دس

  :شيمورد آزما يهاگروه
را  ينواح يتمام ۴۰۰ يينکه بافت قلب در بزرگنمايبا توجه به ا

 ۱۰۰ يير از بزرگنمايو جهت کاهش تعداد تصــاو ســازدينمان ينما
  استفاده شده است.

نظم و  يبافت کبد داراو مـاده  گروه کنترل نر  يهـا نمونـه در 
. مشخصات وريد باشديم يتيمنظم هپاتوسـ  يهاسـتون انسـجام و  

ا ابعاد فلش سبز)، بسينوزوئيدي (د)، فضاي يفلش سفلوبولي (مركز 
 يهاسلولو  يتيهپاتوس يهاستون. شونديمده يد يعيمناسب و طب

ن و با هسته روش يد مرکز لوبوليفلش زرد) به سمت ور( هپاتوسيت
موجود  ين فضاهايت بوده و بيک قابل رويليدوفيتوپالسم اسيو سـ 

با  ندشويماه) که ماکروفاژ کبد محسوب يفلش سکوپفر ( يهاسلول
  .دشمناسب مشاهده  يده و با تعداد و پراکندگيره و کشيهسته ت
بافت کبد همانند گروه  درصــد  ۱۰نر دنبه گروه  يهانمونهدر 

ــوديمده يکنترل د ــييو تغ ش ــاهده  ير خاص . گرددينمدر آن مش
ــفلوبولي (مرکز  يدهايور ــيتد)، يفلش س فلش زرد) و ( هاهپاتوس

ــا ــينوزوئيدي ( يفض ــب و   س ــکل مناس ــبز) با تعداد و ش فلش س
ماده دنبه گروه  يهانمونه. در شونديممشاهده  يعيمشـخصات طب 

ــد ۱۰ ــت. تنها  بافت کبد همانند گروه قبل و گروه کنترل درص اس
. ددگريمبافت مشاهده  ينواح يفلش قرمز) در برخپرخوني ( ياندک

لش ف( هاهپاتوسيتد)، يفلش سفلوبولي (مرکز  يدهايمشخصات ور
 فلشکوپفر ( يهاسلولفلش سـبز) و  سـينوزوئيدي (  يزرد)، فضـا 

 .)۱است (شکل و نرمال  يعياه) طبيس

  .)١٠٠×نين و ائوزيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ١٠دنبه  چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):١شکل (

ــد ۲۰گروه نر دنبه  يهانمونـه در  مرکز  يدهاياغلب ور درصـ
 هســتند. يو ســلول ياندازه تجمع خون يد) دارايفلش ســفلوبولي (

لش فپورتال ( يسبز)، فضا فلشسينوزوئيدي ( يمشـخصـات فضـا   
. باشــديماه) مناســب و نرمال يفلش ســکوپفر ( يهاســلول) و يآب
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۱۴۰۰ مرداد، ۵، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 

٣٨١  

در  .گردنديممشاهده  يعيطب يهايژگيز با نظم و وين هاهپاتوسـيت 
هپاتوســيت  يهاسـلول اغلب  درصــد ۲۰گروه ماده دنبه  يهانمونه

مشـخصات  . دهنديمرا نشـان   يرات واکوئوالر چربييفلش زرد) تغ(

مناسب و نرمال  يدينوزوئيسـ  ي) و فضـا يفلش آبپورتال ( يفضـا 
ــد يم فلش لوبولي (مرکز  يدهاي. همـاننـد گروه قبل اغلب ور  بـاشـ

  .)۲شکل هستند (تجمع و احتباس  يد) دارايسف

  .)١٠٠×نيو ائوز نيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ٢٠دنبه  چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٢شکل (

ــد ۱۰نر کلزا گروه  يهانمونـه در   يمرکز لوبول يدهايور درصـ
ــدگ يهااندازه يدارا ــنديمو احتباس  يمتفاوت و بزرگ شـ . باشـ

 يعيکوپفر طب يهاســلولو مشــخصــات  يتيمشــخصــات هپاتوســ
ــديم  فلشپرخوني ( ياندک يدينوزوئيســ ينواح ياما در برخ باش

ز ين درصد ۱۰ماده کلزا گروه  يهاونهنم. در گردديمقرمز) مشاهده 
فلش قرمز) همراه پرخوني ( يهمانند گروه قبل در بافت کبد، مقدار

 يا کوچک شدگيو  ينواح يدر برخ يمرکز لوبول يدهايبا اتساع ور
  .)۳شکل ( گردديمد) مشاهده يفلش سفموارد (ر يدر سا

 .)١٠٠×نين و ائوزيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ١٠ کلزا چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٣شکل (

ــد ۲۰گروه نر کلزا  يهانمونهدر  ــعت و  درص  يهااندازهبر وس
د) افزوده شده است. يفلش سـف لوبولي (مرکز  يدهايور غيرطبيعي

فلش قرمز) و پرخوني (اتساع و  ياغلب دارا يدينوزوئيسـ  يفضـاها 
 هاهپاتوسيتاز  ين برخياه) هستند. همچنيش سفلالتهاب ( ياندک

در ن يهمچن فلش زرد).( دهنــديمرات واکوئوالر را نشــــان ييتغ

ــد ۲۰گروه ماده کلزا  يهانمونه  يهااندازههمانند گروه قبل  درصـ
ــفلوبولي (مرکز  يدهايور و  کنواختير يو غ غيرطبيعيد) يفلش س

ــديم يپرخون يدارا ينواح يدر برخ ــاهاباش ــ ي. فض  يدينوزوئيس
 (شکل دهديماه) را نشان يفلش سالتهاب (فلش قرمز) و پرخوني (

۴(.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 12

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-5425-en.html


٣٨٢  

 .)١٠٠×نين و ائوزيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ٢٠ کلزا چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٤شکل (

 يهاستونو  ينظم بافت درصد ۱۰گروه نر کنجد  يهانمونهدر 
 لوبوليمرکز  يدهايور يفلش زرد) مشهود است. برخپاتوسـيتي ( ه
ال پورت يو احتباس دارند. فضا غيرطبيعي يهااندازهد) يفلش سـف (

 درن يهمچن). يفلش آب( باشديم يعيطب يمشخصات و اجزا يدارا

مرکز  يدهايمشــخصــات ور درصـد  ۱۰گروه ماده کنجد  يهانمونه
ــت. در بيفلش ســفلوبولي ( ــ ينواح يرخد) نرمال اس  يدينوزوئيس

ــالتهاب (فلش قرمز) و پرخوني ( ياندک ــوديمده ياه) ديفلش س  .ش
 فلش( باشنديمو نظم مناسـب   يشـکل سـلول   يدارا هاهپاتوسـيت 

  .)۵شکل ( زرد)

 .)١٠٠×نيائوز ن ويليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ١٠ کنجد چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٥شکل (

ــد ۲۰گروه نر کنجد  يهانمونهدر  مرکز  يدهاياغلب ور درصـ
ــفلوبولي ( ــاع و تجمع خون بوده و در برخ يد) دارايفلش س  ياتس

 يهاســلولفلش قرمز) و تجمع خوني (ز پر ين يدينوزوئيسـ  ينواح
گروه ماده  يهانمونهدر  .باشــديمت ياه) قابل رويفلش ســالتهابي (

ــد ۲۰کنجد  فلش لوبولي (مرکز  يدهايانند گروه قبل ورهم درصـ
ــف ــب نواحيتجمع خون بوده و همچن يد) دارايــسـ  ين در اغل
ه دياه) ديفلش ســـالتهاب (فلش قرمز) و خوني (پر  يدينوزوئيســـ

  .)۶(شکل  شوديم

 بهروز يحيايی و همکاراناثرات ناشي از روغنهاي حيواني در مقايسه با روغنهاي گياهي بر هيستوپاتولوژي و آنزيمهاي کبدي 
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 ۱۴۰۰ مرداد، ۵، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٣٨٣  

  
 .)١٠٠×نين و ائوزيليهماتوکسرنگ آميزي ( .درصد ٢٠ کنجد چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٦شکل (

  
ــد ۱۰ کرهگروه نر  يهانمونهدر  مرکز  يدهاياز ور يبرخ درص
ــفلوبولي ( ــاع بيـ فلش سـ ش ازحد يد) همراه با تجمع خون و اتسـ

 يو اجزا يعيفلش سبز) مشخصات طبپورتال ( ي. فضاهاباشـند يم
فلش زرد) هپاتوسيت ( يهاسـلول از  ي. برخدهديمکامل را نشـان  

ــتند. ييک و تغيوتروند نکر روه گ يهانمونهاما در رات واکوئوالر هس

 فلشلوبولي (مرکز  يدهايبرخالف گروه قبل ور درصد ۱۰ کرهماده 
ــف ــنديمو نرمـال   يعيطب يژگيو يد) دارايـ سـ ــلول. باشـ  يهاسـ

ر . اما ددهندينمرا نشان  ير خاصـ ييز تغيفلش زرد) نهپاتوسـيت ( 
 دگرديمقرمز) مشاهده  فلشپرخوني ( يدينوزوئويس ينواح يبرخ

  .)۷(شکل 
  

  
  .)١٠٠×نين و ائوزيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ١٠ يوانيح چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٧شکل (

  
ــد ۲۰ کرهگروه نر  يهانمونهدر  مرکز  يدهاياز ور يبرخ درص

ــاع و   يلوبول فلش خون (تجمع مختلف و  يهاانـدازه همراه بـا اتسـ
 يدر فضـــاها ين در اغلب نواحي. همچنباشـــنديمد) همراه يســـف

رمز) فلش قپرخوني (اه) و يفلش سالتهابي ( يهاسلول يدينوزوئيس

 درصد ۲۰ کرهگروه ماده  يهانمونهدر ن يهمچن .گردديممشاهده 
ــاع و  يمرکز لوبول يدهايـ از ور يهمـاننـد گروه قبـل در برخ    اتسـ

ــفاحتباس ( ــاهده  د)يفلش س ــاهاي. همچنگردديممش  ين در فض
  .)۸دارد (شکل فلش قرمز) وجود خون (ز تجمع ين يدينوزوئيس
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 و همکارانبهروز يحيايی   هاي کبدييمآنز وبر هيستوپاتولوژي  گياهي يهاحيواني در مقايسه با روغن يهااثرات ناشي از روغن
 

٣٨٤  

 

  .)١٠٠×نين و ائوزيليرنگ آميزي هماتوکس( .درصد ٢٠ يوانيح چپ)ماده (راست) و نر (موش صحرايي گروه  کبد يشناسبافتمقطع  ):٨شکل (
 
  بحث

Taha  ــال و همکاران ر روغن کنجد بر اث يبر رو ۲۰۱۴در سـ
ــرم و کبد در  يديپيل ليپروفـا  ن يبه ا يديپيپر ليها يهاموشسـ

 يدار يبه طور معن درصد ۵دند که مصرف روغن کنجد يرس جهينت
ــرم و کبد و آنزم هايپيل ين هاييکل پروت را کاهش  يکبد يد سـ

ته رفد باال يروئيت يهاهورمونن و يپونکتي، آدHLDکه يداده در حال
که در  ميافتيدست جه ين نتيبه ا ما حاضـر مطالعه در . )۲۳اسـت ( 
ــطح  ــد ۱۰س ــه با گروه کنترل روغن کنجد کاهش يدر مقا درص س

ALP زان ين ميکمتر درصـد  ۱۰ن در سـطح  يو همچن ده شـده يد
ــه بـا  يدر مقـا  ASTو  ALTش يافزا کنترل مربوط به  ينمونـه سـ

  دارد. يفوق همخوان يمطالعهکه با  باشديمکنجد  ينمونه
ــال و همکاران  Dengقات يتحقدر  اثرات روغن  ۲۰۱۴در سـ

 ييحراص يهاموشد يپيل ليو پروفا اکسيدانيآنتيت يکلزا بر وضـع 
 يبررسن يادر  شده است. يم پر چرب بررسـ يسـتار با رژ ينر نژاد و

ــف ازجملههفته از روغن کلزا  ۴به مدت  هـا موش ه يروغن کلزا تصـ
ه قرار گرفتند يد مورد تغذروغن کلزا با روغن سر و شـده استاندارد 

ــان داد که يکه نت ــرد  ميبا رژ ييهاموشجه مطالعه نشـ ر يمقادسـ
نرمال  ش در رنجيدهايپيفنل و فسفول يتوسـترول، پل يتوکوفرول، ف

ــيدانيآنتيت يو ظرف داشــتهقرار  ــبت ب يبا ســطح باالتر اکس ه نس
ــتاندارد  يکلزاه با يـ مورد تغـذ  يهـا موش ــتند (اسـ در . )۲۴داشـ

 نر ييصحرا يهاموشان شـش هفته که  يپس از پاز ينما  يمطالعه
 ده شدهيداسـتفاده کردند   درصـد  ۲۰از روغن کلزا  ييم غذايدر رژ

و  ASTسه با نمونه کنترل باعث کاهش يدر مقا آنسـتفاده از  اکه 
  .شوديم ALPو  ALTش يافزا

ــال و همکاران  Haidariدر مطالعات  کره و  ريتأث ۲۰۱۶در س
و در يداتيک و استرس اکسيمتابول ينشـانگرها  يروروغن کنجد بر 

ــحرا يهاموش ــ يابتيد ييصـ ن يقرار گرفت که در ا يمورد بررسـ
 يستار به صورت تصادفينر بالغ نژاد و ييق چهل موش صـحرا يتحق
نشان  هاداده. م شدنديتقسـ گروه تحت درمان با کره و کنجد  ۴به 
ــطح تحت درمان با کره و رو يابتيد يهاگروهکه  داد غن کنجد سـ

سه با ياباال را در مق ين با چگاليپوپروتئياز ل يگلوکز و سطوح باالتر
روغن کره  زيحاضر ن يمطالعهدر . )۲۰دارند (، يابتيگروه کنترل د

و در  ALPباعث کاهش  درصــد ۲۰و  درصــد ۱۰در هر دو ســطح 
ــطح  ــد ۲۰س ــد ALTباعث کاهش  درص ن روغن کره يو همچن ش

روغن  درصد ۲۰در سطح  کنيول ديگرد ASTزان يش ميباعث افزا
  .شدنسبت به نمونه شاهد  يکمتر ASTش يکره باعث افزا

روغن  يابيارز ۲۰۱۷در سال و همکاران  Aslam قاتيتحقدر 
، قلب کبد يعملکرد يومارکرهايد بر کنترل قند و بيدانه کنجد سف

ــحرا يهاموشه در يکل و ــپراگا ييص  ابتيمبتال به د يداول ينر اس
نر  ييموش صحرا ۶۵ ين پژوهش که رويقرار گرفت. ا يبررس مورد

 يداراش يآزما مورد يهاموشکه  نشـــان دادن نژاد انجام گرفت يا
ــتنـد و کنترل بهتر قنـد   يومـارکرهـا  يبهبود ب ن در يو همچن هسـ
ــاهدهک کاهش وزن قابلين يانگيبه طور م هاموش گرديد توجه مش

 ۱۰کنجد در هر دو سطح که روغن  نشـان داد  زينمطالعه ما . )۲۵(
ــده ALPو کاهش  باعث کاهش وزن درصـــد ۲۰و  درصـــد و  شـ

 ASTهم باعث کاهش  درصد ۱۰ن روغن کنجد در سـطح  يهمچن
ــوديم  يهاموش ييغذا يرهيجروغن کنجد در  يش چربيو افزا ش

  .گردديم ASTزان يش ميباعث افزا درصد ۲۰نر در سطح 
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 ۱۴۰۰ مرداد، ۵، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٣٨٥  

ــبا هد ۲۰۱۴در ســال  که Azabمطالعات در  نقش  يف بررس
 ياشن يت کبديروغن کنجد در برابر سم يديهپاتواستروئ ياحتمال

ــرب از   ــتات س ــتولوژيه يهاجنبهاز اس در  ييايميوشــيک و بيس
با استفاده از  شـد که مشـاهده  ، نو انجام شـده اسـت  يآلب يهاموش

ــفرازين آميت آالنيــروغـن کنجــد فعــال  ــات  ، نوترانسـ ــپــارت آسـ
ــفراز، آلکاليآم ــفاتينوترانس ــفراز به مياز و گلوتامن فس زان يل ترانس

ن اســـتفاده از روغن کنجد در ي. بنابرابه ابد يمکاهش  يتوجهقابل
در . )۲۲( شوديمه يکه خطر ابتال به سـرطان را دارند توص  يکسـان 

نر و ماده) صحرايي ( ما بدون در نظر گرفتن جنس موش يمطالعه
و  درصد ۱۰م که روغن کنجد در هر دو سطح يديجه رسين نتيبه ا
کنترل  ينمونهسه با يدر مقا هاوشم ييغذا يرهيجدر  درصـد  ۲۰

ــطح  و ALT و AST شيباعث افزا ش يباعث افزا درصــد ۲۰درس
ن روغن کنجد در هر دو يو همچن شوديم ييصحرا يهاموشوزن 

  .گردديم ALPزان يسطح کم چرب و پر چرب باعث کاهش م
ــرقابل يتهـا ياز محـدود  به عدم  توانيم ذکر در مطالعه حاضـ

 و ياهيگ يدرروغن ها مخصـوصاً بات يق ترکيدق ياهيتجز يبررسـ 
ــيدانيآنتياثرات  ــاره نمود که پ هاآن اکس ــنهاد ياش در  گردديمش

ده و بر ين نکات توجه و اهتمام ورزيپژوهشگران به ا يمطالعات آت

  ند.يمطالعه نما هاآن يرو
  يريگجهينت

 يهاموش ييغذا يرهيجدر  کره و دنبه يهاروغنکل  طوربـه 
 وکلزا  ياهيگ يهاروغنش وزن و ينر و ماده منجر به افزا ييصـحرا 
ــحرا يهاموشبه کاهش وزن منجر کنجد   توانديمنر و ماده  ييص
 درصد ۲۰و  درصد ۱۰کره و کنجد در هر دو سطح  يهاروغنشود. 

زان ينر و ماده باعث کاهش م ييصحرا يهاموش ييغذا يرهيجدر 
ALP ــوديم ــه کره و کنجد يکه در مقا شـ گفت روغن  توانيمسـ

ن روغن کلزا و دنبه يو همچن ALPشـــتر يکنجد منجر به کاهش ب
 ALPزان يش ميباعث افزا درصد ۲۰و  درصد ۱۰در هر دو سـطح  

گفت روغن کلزا باعث  توانيمسه کلزا و دنبه يکه در مقا خواهد شد
   .گردديم ALPشتر يش بيافزا

 ALTزان يش ميمنجر به افزا ياهيگ يهاروغن سطوح مختلف
 يهاروغنکنجد و کلزا و  ياهيگ يهاروغن سطوح مختلفو  شـده 

. به لحاظ شوديم ASTميزان ش يمنجر به افزا توانديمکره و دنبه 
 درصد ۲۰ب در سطح يرات به ترتيين تغيشتريز بين يشـناسـ  بافت
 درصد ۱۰ح کلزا و کنجد و سپس کره بوده است و سطو يهاروغن
  اد.را نشان د يرات بافتيين تغير از کلزا کمتريبه غ هاميرژ يتمام
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Abstract 
Background & Aims: This study aimed to investigate the effects caused by butter and fat animal oils in 
camparison to rapeseed and sesame oils on liver histopathology and liver enzymes in rats. 
Materials & Methods: This experimental study was performed on 36 adult male and female rats 
(20±200 g). The studied groups were fed by two levels of 10 and 20% and including sesame oil, canola 
oil, tail and animal butter; the control group was fed according to the standard without using the above 
oils. At the end of 6 weeks of weight change, Alkaline Phosphatase (ALP), Alanine Transaminase (ALT) 
and Aspartate Aminotransferase (AST) levels were measured. 
Results: Diet containing 10% tail (202.5 g), and 20% butter and sesame (196.75 g) caused weight gain, 
which compared to butter and sesame, sesame caused more weight gain (p˃0.05). Butter and sesame oil 
at both levels of 10% and 20% in the diet of male and female rats reduced the amount of ALP, which in 
comparison to butter and sesame can be said to lead to a further reduction in ALP (226.75). Rapeseed 
and tail oil increased ALP levels by 10% and 20% at both levels. Compared to rapeseed and tail oil, it 
can be concluded that rapeseed oil increased ALP (559 mg). A higher increase in ALT was observed in 
diets containing 10% of tail (114.75 mg) and in 20% of rapeseed (139.5 mg). Vegetable oils of sesame 
and rapeseed and butter and tail oils in the diet at the level of 10 and 20% led to an increase in AST, 
which at the level of 10% butter (211.25 mg) and at the level of 20% sesame caused a significant increase 
in AST (233.5 mg). 
Conclusion: Animal oils cause weight gain in both fat levels while vegetable oils cause weight loss. 
Vegetable and animal oils at both fat levels increase AST, and vegetable and tail oils at both fat levels 
increase ALT. Butter and sesame oils at both levels decrease and rapeseed and tail oils at both levels 
increase ALP. Histology also showed the highest changes in the level of 20% of rapeseed and sesame 
oils and then butter, respectively. 
Keywords: Liver enzyme, Rat, Animal oil, Vegetable oil 
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