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 مقاله پژوهشي 

 ن در مدل يدرازيل هيبا فن روبينميايپربيليهاجاد يا سازيينهبه
  روبينمييپربيليهامبتال به  يهاموشخشت در  رياثرات ش يبررس و يوانيح

  
 ١٠يريپور ام، فرشته طالب٨،٩يداوود ي، عل٦،٧ياني، راحله ژ٥يمحمد درضاي، حم٣،٤، محمد آزادبخت٢*مهرزاد دي، جمش١پوريفائزه ول
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 دهيچک

ا با ينميروب يليپربيها جادين مطالعه، ايشود. هدف از اينوزادان استفاده م يجهت درمان زرد ياهيگ يک داروي عنوانبهر خشت يامروزه ش :هدف و نهيزمشيپ
 باشد.يم ينميروبيليپربيمبتال به ه يهان خون در موشيروبيلير خشت بر سطح بياثرات ش ين و بررسيدرازيل هيب فنياستفاده از ترک

 که ستارياز نژاد و يشگاهيد آزمايبه موش سف يصفاق صورتبهن يدرازيل هيلوگرم فنيتر بر کيکروليم ٧٠حاضر،  يتجرب -يامداخله: در مطالعه کار روشمواد و 
، ١ ير خشت با دوزهاياعت، شس ٤٨شدند. پس از  يبندميتقسبه سه گروه  اينميروبيليپربياهپس از ابتال به  هاموشق شد. ياز تولدشان گذشته بود، تزر روز ١٥
و  يريگختلف با خونوانات خورانده شد. سپس در ساعات ميبه ح روز ١٠مرتبه به مدت  ٣در  يحلق-يدهان يهالوگرم و توسط لولهيگرم بر کيليم ٥و  ٥/٢

شاهد  عنوانبهک گروه هم ين، يد. همچنيم گردين ترسيدرازيل هيق فنين تزريساعت بعد از اول ٤٨ن تا يروب يليرات بييتغ يتام سرم، منحن نيروبيليب يريگاندازه
 فيتوص يبرا ارينحراف معاو  نيانگيشامل م يفيموش نر). از آمار توص ٥موش ماده و  ٥عدد بود ( ١٠در هر گروه  هاموشتعداد  سالم) انتخاب شدند. يها(موش

  استفاده شد. هاداده
افته است يش ي) افزا٦ mg/dl(تا  يداريمعن طوربهن يدرازيل هيق فنيبعد از تزر پالسما در روز صفر تا نيروبيليبزان يسه ميج نشان داد که مقاينتا: هاافتهي
)٠٥/٠<pيبيد به ترتياهد گردشسه با گروه يدر مقا يرقاني يهاموش نيروبيليبدر  يموجب کاهش معنادار يشير خشت در هر سه دوز آزمايش يز خوراکي). تجو 

  ).p > ٠٥/٠گزارش شد ( ٠ mg/dlتا  يو حت ٤/٠ mg/dl، تا ٢/٠ mg/dlر تا يکه مقاد
ر خشت يا را داشته و شينميروبيليپربيها يوانيجاد مدل حيکاربرد در ا يين توانايدرازيل هيب فنينشان داد که ترک يواني: شواهد مطالعه حيريگجهيبحث و نت

  دهد.يف ميک آن را تخفينميروبيليپربياثرات ها
 ياهيگ ير خشت، داروهاي، شنيروبيليبن، يدرازيل هيک، فنيولوژيزويرقان في ها:دواژهيکل

  
 ١٤٠١ آذر، ٦٧٦-٦٨٣ ص، نهم شماره، سومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ٠٩١٥٠٠٣٧٦١٣تلفن:  ،يميوشيگروه بدانشگاه آزاد اسالمي، نيشابور،  :آدرس مکاتبه

Email: mehrzadjam@yahoo.com 

  
  
  

                                                             
  رانيا شابور،ين ،يدانشگاه آزاد اسالم شابور،يواحد ن ،يميوشيگروه ب ،يميوشيب يدکتر یدانشجو ١
  مسئول) سندهي(نو رانيا شابور،ين ،يدانشگاه آزاد اسالم شابور،يواحد ن ،يميوشيگروه ب ار،ياستاد ٢
  رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک ،يداروئ اهانيگ قاتيمرکز تحق ٣
  رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک ،يانشکده داروسازد ،ياستاد،گروه فارماکولوژ ٤
  رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک ،يداروئ اهانيگ قاتيمرکز تحق ار،يدانش ٥
 رانيا شابور،ين ،يدانشگاه آزاد اسالم شابور،يواحد ن ،يميگروه ش ار،يدانش ٦
  رانيشابور، اي، نيشابور، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نيميو فراورش مواد نو، گروه ش يقات فناوريمرکز تحق ٧
 رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،يگروه فارماکولوژ ار،ياستاد ٨
 رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک اد،يو مکمل، پژوهشکده اعت يطب سنت قاتيمرکز تحق ٩

 رانيا ،يمازندران، سار يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يگروه آناتوم ار،يدانش ١٠



 ۱۴۰۱ ذرآ، ۹، شماره ۳۳دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي
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  مقدمه

ــياز کاتابول روبينيليب ــم هم در س ــتم رتيس  ياليکولواندوتليس
 يحاو هاييتروســيتاره يش تجزي. همچون افزاشــوديمحاصــل 
ــاقص، افزاي، ارين نوزاديهموگلوب ـــن، و يش کنژوگيتروپوز ن ش

پاتيهمچن لد  روبينيليبک ين چرخش انتروه ته اول تو که در هف
باالدهديمنوزادان رخ  باعث  , ۱(گردديم روبينيليبد ي رفتن تول، 

۲(.  

رقان ي. باشــديم يرقان نوزادي يعامل اصــل روبينيليبش يافزا
 درصد نوزادان و ۶۰ کهيطوربهاست  ييوع بااليش يدر نوزادان دارا

را در هفته اول تولد خود  يمارينارس، عالئم ب کودکان درصـــد ۸۰
در پوسـت  زردرنگ يهادانهرنگقت يرقان در حقي. دهنديمنشـان 

به رکونژوگه در پوست يغ روبينيليبشدن ل انباشته ياست که به دل
ـــوديمده يد يزمان معموًالو  آيديم وجود ـــرم ش ـــطح س  يکه س

ص و ي، تشــخيريشــگيبرســد. پ mg/dl ۲-۳ش از يبه ب روبينيليب
ـــت. مقدار  يک چالش باقي عنوانبهرقان، هنوز يت يريمد مانده اس

 mg/dl ش ازيتولد ب ييساعت ابتدا ۹۶د در يسرم نبا روبينيليبتام 
ــد. پس از  ۲۰ ــاعت، نبا ۹۶باش  روبينيليبد اجازه داد که مقدار يس

سرم به سد ز mg/dl ۲۵ تام  سد خونيرا در ايبر  يمغز-ين مرحله 
ــعهدرحالدر نوزاد  ــطح ا توس ــت. س نوزاد  يبرا روبينيليبمن ياس

ـــن کمتر از   يبوده و برا mg/dl ۱۲ يهفته باردار ۳۰زودرس با س
ـــديم mg/dl ۱۵ن مقدار يا يباردار ۳۶ تا ۳۱نوزاد در هفته   باش

)۳(.  

 نوزادان در يماريب نيا درمان يهاراه نيبهتر حاضـــر، حال در
ـــتفاده ـــدبايمخون  ضيتعو و )ي(نوردرمان يفوتوتراپ از اس  که ش

 مورد نيروبيليب عيسر کاهش جهت آخر راه عنوانبه خون ضيتعو
اســتفاده از  روبينيپربيليهاگر درمان ي. راه درديگيم قرار اســتفاده

ـــيمانند ترنجب ياهيگ يداروها ـــت ين و ش ـــديمرخش . )۵, ۴(باش
، از خانواده گل Cotoneaster جنس يهاگونهاز  يرخشـــتمانيشـــ

 يدراتيبات کربوهيترک يحاو، نمانيا. )۶( آيديمســرخ به دســت 
درمان  يبرا يدر طب ســنت ياگســترده صــورتبهکه  بوده يفراوان

قات نشـــان يج تحقي. نتاگيرديمرد اســـتفاده قرار رقان نوزادان موي
ست  شيگ کهمانداده ا شت قابلياه  شح يتنظت ير خ و  صفرام تر

  .)۹-۷( را دارند روبينيليب

درمان  ي، برايرخشــت به همراه نوردرمانيروز شــ ۳مصــرف 
ستي ش)۱۰(رقان مؤثر ا کامل و چه  صورتبهرخشت چه ي. مصرف 

رقان نوزادان اثربخش ين آوردن يي، قادر اســـت در پايعصـــاره الکل
شد  ش)۱۱(با ن يو ا ستيندر روده  يجذب گوارش يرخشت داراي. 

ضوع  سموت توانديممو سهال ا ک در نوزاد گردد و تعداد يمنجر به ا

بر کاهش  يليدل توانديمن مســئله يشــتر کند. ايدفعات مدفوع را ب
  .)۱۲(باشد  يزرد يدر نوزادان دارا روبينيليبسطح 

شيهمچن شت حاوين،  ست که دارايبات فنوليترک يرخ  يک ا
 يهاسلولاز  تواننديمو  باشنديم اکسيدانييآنتار مؤثر ياثرات بس

س يکبد سترس محافظت نمايداتيدر برابر اک ستفاده از ايو ا ن يند. ا
نوترانســـفرازها (آســـپارتات و يت آميبات منجر به کاهش فعاليترک
ــفراز) و ميآالن ــوديمدر بدن موش  روبينيليب يلزان کين ترانس  ش

ـــين ترکي. با توجه به وجود ا)۱۳( ـــت، يبات در ش تا  توانيمرخش
مان يحدود به ا روبينيليب يآن بر رو ياثرات در بات يترک نيرا 

  مربوط دانست.
ا در مدل ينميروبيليپربيط هايجاد شــرايمطالعه، هدف ان يدر ا

رخشــت ياثرات شــ يو بررســ نيدرازيه ليبا اســتفاده از فن يوانيح
 يبر رو Cotoneaster numularius وسيکوتوناســتر نوموالرگونه 

  باشد.يم يوانين مدل حين در ايروبيليسطح ب
  

  مواد و روش کار
عه يا طال لهن م ـــف ي، رويتجرب-يامداخ د ينوزادان موش س
گرم انجام گرفت.  ۳۰-۲۰روزه با وزن  ۱۵ستار ينژاد و يشگاهيآزما

ــات يقــات حينوزادان بــه همراه مــادر در قفس در مرکز تحق وان
ما گاهيآز ـــ ـــک يش گاه علوم پزش ـــ ندران يدانش کد اخالق:  ماز )

IR.MAZUMS.REC.1399.420 ( درجه  ۲۲-۲۵با درجه حرارت
 يکيســاعت تار ۱۲ســاعت نور و  ۱۲ط يتحت شــرا گراديســانت
  شدند. ينگهدار
ـــتوکمانه يته يبرا ـــي، گاس ـــت ياه ش  Cotoneasterر خش

nummularius ـــان ته ـــمال خراس اه يگ يد. نام علميه گردياز ش
و  يررسمازندران ب يدانشگاه علوم پزشک يتوسط گروه فارماکوگنوز

اه در ياستفاده شد. مان گ محلولمانن پژوهش از يد. در ايد گردييتأ
ــگاه در دمايط آزمايمح ــانتدرجه  ۲۵تا  ۲۰ يش قرار داده  گراديس

زه يونيآب د ۱۰اه و يگ ۱شــد تا خشــک شــود. ســپس به نســبت 
ت بعد از سرد يقه جوشانده و در نهايدق ۳۰مخلوط شده و به مدت 

  د.يلتر گرديشدن ف
بعد از  ينميروبيليپربيها يشگاهيجاد مدل آزمايا يبرا سپس،

لوگرم يتر بر کيکروليم ۷۰ن با دوز يدرازيل هيها، فنتولد در موش
د يق گرديتزر هاموشبه روز  کيمدت نوبت به  ۲ يصفاق صورتبه
مانين در ايدرازيل هيق فني. تزر)۱۴( به افزا ين دوره ز ش يمنجر 

ـــته به دوز در غلظت  ـــرم در نوزادان  روبينيليبقابل توجه وابس س
-۲۴-۴در ســاعات  روبينيليب يريگشــود. جهت اندازهيها مموش

به عمل آمد. پس از  يريگن، نمونهيدرازيل هيق فنيپس از تزر ۴۸
م يگروه تقســ ۳ها به ، موشينميلروبيبپريبه ها هاموشد ابتالء ييتأ



 و همکارانپور فائزه ولی  روبينميهاي مبتال به هايپربيليروبينميا با فنيل هيدرازين در مدل حيواني و بررسي اثرات شير خشت در موشسازي ايجاد هايپربيليبهينه
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ش شت با غلظتيشده و  لوگرم يبر ک گرميليم ۵و  ۵/۲، ۱ يهار خ
نده م ۱۰مدت  يبار در روز برا ۳ ـــد. همچنيروز خورا ک ين، يش

شاهد منف عنوانبهز يگروه ن شد.  يهاموش( يگروه  سالم) انتخاب 
  موش نر). ۵موش ماده و  ۵بود ( عدد ۱۰در هر گروه  هاموشتعداد 
  
  :سرم نيروبيليب يريگاندازه

ــين تأثييجهت تع ــت در کاهش ير ش ق ياز طر روبينيليبرخش
ـــدن يکوزيگل  زيگروه آزمون پس از تجو يهابه رت روبينيليبله ش

شب) م صر و  صبح، ع سه نوبت ( صاره در هر روز   نيروبيليبزان يع
شد.  يريگاندازه يم به روش اسپکتروفتومترير مستقيم و غيمستق
عت سا ۲۴دو نوبت صورت گرفت. نوبت اول (در رت ها  از يريخونگ

ـــم آنها جهت نيدرازيه ليفن قيپس از تزر ـــه چش  دييتأ) از گوش
جهت  رت هاقلب  روز دهم مداخله از و اينميروب يليب پريها جاديا

ــتا و ينميروب يليپر بيکاهش ها دييتأ  ALT( يم کبديآنز يهاتس
  .استفاده شد (ASTو 

ـــده گرفته يخون يهاونهنم   لوله درون مختلف يهاگروه از ش
 ختهيبود، ر شده يگذارچسب بر دقت با که نيهپار يش حاويآزما

 در دور ۱۰۰۰ سرعت با قهيدق ۱۵ مدت به شدن لخته از شد. بعد
 شده جدا يهاسرم سمپلر از استفاده با بعد و شد فوژيسانتر قهيدق
 و ديگرد مسدود هالوله سر و ختهير شده زده برچسب يهالوله در
درجه  -۲۰ يدما در زيفر به روبينيليب زانيم يريگاندازه از قبل تا

ـــانت ـــد و تا زمان انجام آزمايس ـــورتبهش يگراد انتقال داده ش  ص
  شد. يمنجمد نگهدار

ـــتفاده از معرف د روبينيليب يابيارز ـــرم با اس ام ازو انجيدر س
-BILI د کمپلکسيازو توليف دبا معر روبينيليبکه يبطور شـوديم

AZO که با دســتگاه اســپکتروفتومتر در  کنديمرنگ  يارغوانnm 
  .)۱۵(است  يابيارز قابل ۵۴۰

ستفاده از نرم افزار هادادهت يدر نها سخه  SPSS با ا ورد م ۲۰ن
صيتحل ار يمع ن و انحرافيانگيشامل م يفيل قرار گرفتند. از آمار تو
 استفاده شد. هادادهف يتوص يبرا
  
  هاافتهي

  رخشت:يون شيه و فرموالسيج تهينتا
ـــاره ـــ مانعص ـــت به يش بر  گرميليم ۵- ۵/۲- ۱غلظت رخش

اه به يه شـــد. پس از خوراندن عصـــاره گيته هاموشلوگرم وزن يک
 يو ظاهر ير رفتارييچ گونه تغيش هيمورد آزما يهاموشوانات، يح

 هاموش زيش نيدوره آزما ين تا انتهاياز خود نشــان ندادند. هم چن
شدند و تا روز آخر سالم و سرحال بودند. به  يروزانه بررس صورتبه

ــم mg/kg ۵ب تا غلظت ين ترتيا ــاره، س ــاهده ياز گ يتيعص اه مش
  نشد.

  
  :يکبد يهاميآنزکبد و  يپاتولوژ يج بررسينتا

نوزاد،  يهاموشن به يدرازيل هيفن گرميليم ۷۰ز يپس از تجو
ـــ ، يکبد هاييمآنزبافت کبد و  يکيرات پاتولوژييتغ يجهت بررس

  ه قرار گرفت.يمورد تجز هاموشکبد 

رمان با د يهاگروه، شوديممشاهده  ۱گونه که در شکل همان
شت کمتريش سين مير خ شان دادند. ديزان آ ر ب به بافت کبد را ن

 ي، بافت کبد ساختارباشديمگروه کنترل  دهندهنشانکه  Aشکل 
و  قرار گرفتند ير شعاعيت در مسيهپاتوس يهاسلولنرمال دارد و 

. باشــنديمنرمال  کامًالکوپفر  يهاســلولبا  يکبد يدهاينوزوئيســ
 هايتهپاتوسن رفته است. هسته ياز ب کامًال يول، ساختار لوبBشکل 

ــده و معرف نکروز برخ ــلولاز  يمتراکم ش ــديم يکبد يهاس . باش
ــ ــاع پينوزوئيس ــد يد مرکز لوبوليدا کرده و وريدها اتس ه پرخون ش

ست. هم چن شاهده  يهاسلولر يش تکثين افزايا . شوديمکوپفر م
شيتجو يهاگروهاما در  شاهده يز  شت م ساختار  شوديمرخ که در 

ــه با گروه قبل که بدون تجويدر مقا هاآن يلوبول ــيس ــت يز ش رخش
در  نظمييبمشــهود اســت. هرچند  يشــتريب يبهبود باشــديم

ـــ يکبد يهاطناب ـــاع س ده يد يپرخون يدها با اندکينوزوئيو اتس
  .شوديم

س شان ن ۱، نمودار يستوپاتولوژيج هياز نتا يمه کمين يدر برر
کبد  ياز مقاطع بافت يدهنمرهســـتم يســـ يکه در بررســـ دهديم

سيمورد مطالعه، م يهاموش در  يکبد يهاسلولب و نکروز يزان آ
ســه با گروه کنترل کاهش يرخشــت در مقايافت کننده شــيگروه در

صل اين نتايهم چن .)p>۰۱/۰دارد ( يقابل توجه و معنادار  زج حا
ر د يکبد يهاســلولب يتخر ب ويکه آســ ن مطالعات نشــان داديا

ـــاره با باالتر يدوزها ، بود آن کمتر يتوجه به اثرات محافظت عص
  معنادار نبودند. هاتفاوتن يهرچند ا

در هر چهار گروه کنترل و  يم کبديزان آنزيج مربوط به مينتا
با  يهاگروه گرم در جدول  يليم ۵و  ۵/۲، ۱ يهاغلظتمداخله 

در گروه تحت نشان داد،  يکبد يهاميآنزج يآورده شد. نتا ۱شماره 
ــيگرم بر ک يليم ۵مداخله با غلظت  ــت، يلوگرم ش  يهاميآنزر خش

ـــه با گروه يدر مقا يکبد ـــيگرم بر ک يليم ۱و  ۵/۲س ر يلوگرم ش
سيگر، ميبود. به عبارت د ترنييپاخشت  در گروه با  يب کبديزان آ
انگر ير خشت کمتر بوده است و بيلوگرم شيگرم بر ک يليم ۵غلظت 

  .باشديم يوانيت در مدل حر خشيش مؤثردوز 
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ر يت در مسيهپاتوس يهاسلولدارد و  يعيطب يبافت کبد ساختار . گروه کنترل.Aمار. يمختلف ت يهاگروهساختار بافت کبد در  ):۱شکل (
 يساختار لوبولن. يدرازيل هيز فني. گروه تجوBگروه  .باشنديم يعيطب کامًالکوپفر  يهاسلولبا  يکبد يدهاينوزوئيو س اندگرفتهقرار  يشعاع
د يدا کرده و وريدها اتساع پينوزوئي. سباشديم يکبد يهاسلولاز  يمتراکم شده و معرف نکروز برخ هايتهپاتوسن رفته است. هسته ياز ب کامًال

در ساختار  رخشت.ير با شمايت يهاگروه Eتا  Cگروه . شوديمکوپفر مشاهده  يهاسلولر يش تکثين افزايپرخون شده است. هم چن يمرکز لوبول
و  يکبد يهاطنابدر  نظمييبمشهود است. هرچند  يشتريب يبهبود باشديمرخشت يز شيسه با گروه قبل که بدون تجويدر مقا هاآن يلوبول

  .شوديمده يد يپرخون يدها با اندکينوزوئياتساع س
 

 يب کبدينمره آس ):۱نمودار (
  .باشديمدر هر گروه  اريعانحراف م ±ن يانگيبر اساس م هاداده

Controlگروه کنترل :  
Treatedنيدرازيل هيق با فني: گروه مداخله تحت تزر  

Treated + E1: لوگرميگرم بر ک يليم ۱ر خشت يگروه مداخله تحت درمان با ش  
Treated + E2.5: لوگرميگرم بر ک يليم ۵/۲ر خشت يگروه مداخله تحت درمان با ش  

Treated + E5لوگرميگرم بر ک يليم ۵ر خشت ياخله تحت درمان با ش: گروه مد  
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  در هر چهار گروه تحت مطالعه يکبد يهامیآنزن یانگیم ):۱جدول (
 AST (IU/L) ALT (IU/L) گروه تحت مطالعه

٣/٣٥ کنترل  ٦/٢٤  
ر خشتيلوگرم شيگرم بر ک يليم ٥غلظت   ٧/٣٥  ٨/٢٤  
ر خشتيلوگرم شيگرم بر ک يليم ٥/٢غلظت   ٣/٤١  ٣٠ 

ر خشتيلوگرم شيگرم بر ک يليم ١غلظت   ١/٤٤  ٤/٣٧  
 

  
  يريگجهيبحث و نت

ست  يدر مطالعات متعدد شده ا شان داده  شيگ کهمانن ر ياه 
ر يثن تأيدر نوزادان مؤثر بوده و ا روبينيليبخشت در کاهش سطح 

بق . ط)۱۷, ۱۶, ۷( رسديم ز به حداکثر خوديساعت بعد از تجو ۳۶
سنت صفرا از کبد و کيران، مان موجب تحريا يطب  شح  سه يک تر

سطح ين ترتيکه بد شوديمصفرا  در  روبينيليبب موجب کاهش 
صل، نيبه را عالوه. گردديمسرم  سي، مانبمانيترک ترينيا ت تول ا

نقش  توانديمب ين ترکي. ا)۱۸, ۷( باشديم ياثرات درمان يکه دارا
  اشد.نوزادان داشته ب يزم کوتوناستر در کاهش زرديدر مکان يمهم

 يدرمان زرد يرخشت، براياه شيدر مطالعه حاضر، از عصاره گ
 هاييافتهد. براســاس يتازه متولد شــده اســتفاده گرد يهاموشدر 

را در  ينروبيليبزان يم ين گونه قادر اســـت به خوبين پژوهش، ايا
قا کاهش ينوزاد موش کنترل نموده و در م با گروه کنترل  ســــه 

  د.يجاد نمايا يرا در سطح سرم يمعنادار
 لياز ماده فن هاموشدر  روبينيليب يش سطح سرميجهت افزا

 ييايميب شـــيک ترکين يدرازيل هين اســـتفاده شـــد. فنيدرازيه
س ست که  يکيتيدانت واجد خواص هموالياک ک ي انعنوبه معموًالا

ب در ين ترکي. ا)۱۹( شوديمع به کار برده يدر صنا ييايميواسط ش
ـــوديمافت يز ين يخوراک يهاقارچ يبرخ ـــرف آن دارا ش  يو مص

جانب عدد يعوارض  ند کم خون يمت ک، اختالالت يتيهموال يمان
و  هــايميبــدخن بروز يره و همچنيو غ يوي، کلي، کبــديعروق

شديم يکيژنت هاييناهنجار شان يج اي.  نتا)۲۰, ۱۹(با ن مطالعه ن
ستفاده از فن  هاييمآنزدر  يمعنادار صورتبهن يدرازيل هيداد که ا

ــوديمب بافت کبد يو موجب تخر نمايديمجاد ياختالل ا يکبد . ش
ستفاده از  صارها شيگ مانع ست به خوبياه  شت، توان از اثرات  يرخ

شيبه عمل آورد. ا يرين جلوگيدرازيل هيفن يبيتخر ضوع ن ان ن مو
ـــيکه گ دهديم ـــت  با دوز ياه ش لوگرم در يگرم بر ک يليم ۵رخش

و  ۵/۲سه با دوز يا در مقاينميروب يليپر بينوزادان موش مبتال به ها
مل  يمؤثرتر طوربهلوگرم يگرم بر ک يليم ۱ نديمع بد ک ن يو   

                                                             
1 .mono- and bicyclic monoterpenes 

 يلوگرم نوزاد رت دارايگرم بر ک يليم ۵ر خشـت با دوز يب شـيترت
  .باشديمکبد  يبر رو ياثرات محافظت

صارهزم اثر يمکان شت يش مانع ست  کامًالرخ شده ا شخص ن م
ـــيترک يرا دارايز يدهپار يبات بس عات باشـــديم اييچ طال . در م

س ست که ترک يداروشنا شده ا سيمدرن مشخص  فرار  يدهايبات ا
را که در کبد  يکبد ASTو  ALT هاييمآنز هاييتفعال تواننديم

ب از ين ترتيند و بديزه نمايآنتاگون دشويمد يده موش توليب ديآس
رخشت ياه شي. گ)۲۱( کننديمشتر محافظت يب بيکبد در برابر آس

ــورتبهفرار  يهاروغن يدارا ــ يمونو و ب ص در  ١ک مونوترپنيکليس
 هاييمآنزل يکه ممکن اســت در تعد )۲۲( باشــديمبات خود يترک

بد با تحر يک ند.  ـــ باش مل کرده  بد هاييمآنزک يع زان ي، ميک
شح کبد صال و تر که در  )۲۳( روديمباال  روبينيليب يبازجذب، ات

ضر ن ست ين نتاين ايدرازيل هيز فنيز پس از تجويمطالعه حا ج به د
ــ ــتفاده از ش ــت با يآمد و اس موجب  ،يکبد هاييمآنزکاهش رخش

  د.يسرم گرد روبينيليبکاهش سطح 
ــتفاده از گيمطالعات در زم ــينه اس ــت بر روياه ش مدل  يرخش

س يوانيح شديمار محدود يب  مانريتأثنه يو اغلب مطالعات در زم با
ج به ي. نتاباشديمنوزادان تازه متولد شده  يزرد يرخشت بر رويش

اه يگ نيودن ااز اثرگذار ب ين حاکيشيدست آمده از تمام مطالعات پ
ـــديم يدر درمان زرد  وهگر هر( نوزاد گروه دو طالعهک ميدر . باش

صادف طوربه) ۱۰۰ که  بود ينوزادان شامل اول گروه. شد انتخاب يت
 خشتريش اهيگ از شده گرفته مانعصاره زانهرو بودند و يزرد چارد
 تنها لکنتر عنوانبه دوم گروه. نمودند افتيدر ينوردرمان همراه به
 افتيدر آب رخشــت،يشــ قطره يجا به و کردند افتيدر يوردرمانن

 دتم رخشتيش ياهيگ قطره ازده فااست که داد نشان جينتا. نمودند
مان ـــورتبه را گرميليم ۱۰ به روبينيليب کاهش ز بل ص  قا

  . )۲۴(دهديم کاهش يامالحظه
 صــورتبهرخشــت (يمشــابه، اثر شــ يهاروشدر دو مطالعه با 

نوزادان  يدرمان زرد يبرا يســـه با نوردرماني) در مقايقطره خوراک
رخشت ين داد که استفاده از شج نشايمورد استفاده قرار گرفت. نتا
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زان يشـــدن نوزادان را کاهش داده و م يعوارض و بســـتر توانديم
  .)۲۴, ۹(را در نوزدان تازه متولد شده بکاهد  يابتالء به زرد

ــير گيتأثمطالعات عدم  يالبته برخ ــت را در درمان ياه ش رخش
رخشت در نوزادان مبتال يو استفاده از عصاره ش انددادهنشان  يزرد
يايپربيليهابه  تأث روبينم ندانينتوانســـت  ـــطح  يبر رو ير چ س

ــد که در تطابق با  روبينيليب ــته باش ــر  هاييافتهداش مطالعه حاض
  .)۲۵( باشدينم

ـــان داد که ترکيج اينتا ن جهت يدرازيل هيب فنين مطالعه نش
رخشت قادر بوده غلظت يا مناسب بوده و شينميروبيليپربيجاد هايا
ل يبا فن روبينميييپربيلهدچار  يهاموشپالسما را در  روبينيليب

  ن کاهش دهد.يدرازيه
  

  يتشکر و قدردان
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Abstract 
Background & Aims: Currently, cotoneaster is used as the herbal medicine to treat jaundice in neonates. 
The aim of this study was to create hyperbilirubinemia by phenylhydrazine and investigate the effects 
of cotoneaster on blood bilirubin levels in the rats with hyperbilirubinemia. 
Materials & Methods: In the present experimental-interventional study, 70 µ/kg of phenylhydrazine 
was injected intraperitoneally to 15 days old Wistar rats. The rats with hyperbilirubinemia were divided 
to three groups. 48 hours later, cotoneaster with doses of 1, 2.5 and 5 mg/kg was fed to the animals 
through oropharyngeal tubes in 3 times for 10 days. Then, by taking blood and measuring total serum 
bilirubin at different hours, the curve of bilirubin changes was drawn up to 48 hours of the first injection 
of phenylhydrazine. Also, one group was selected as a control (healthy mice). 10 rats were selected in 
each group (5 females and 5 males). Descriptive statistics including mean and standard deviation were 
used for data analysis. 
Results: The results showed the comparison of plasma bilirubin levels on day 0 and after 
phenylhydrazine injection increased significantly (up to 6 mg/dl) (p<0.05). The oral administration of 
cotoneaster in all three experimental doses caused a significant decrease in bilirubin in jaundiced rats 
compared to the control group, in such a way that the values were up to 0.2 mg/dl, up to 0.4 mg/dl and 
even up to 0 mg/dl reported (p < 0.05). 
Conclusion: Animal study evidence showed the compound of phenylhydrazine has the ability to be used 
in creating an animal model of hyperbilirubinemia, and clay milk reduces its hyperbilirubinemic effects. 
Keywords: Physiological jaundice, Phenylhydrazine, Bilirubin, Cotoneaster, Herbal medicines 
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