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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

طیور و  های بدنفتای باال منجر به آسیب شدید اکسیداتیو به بافت کبد و دیگر باهبری است که در دوزاستامینوفن یک ترکیب تب

لی نشان داده شده است. عالوه استات در مطالعات قبهیستامینی و سیپروترونرسان کبدی استامینوفن، ترکیبات آنتیشود. اثرات آسیبپستانداران می

 مارینلیسی اثرات سیمارین از خصوصیات محافظ کبدی و کلیوی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، برربر این، گزارش شده است که سیلی

بع یک قرص سرماخوردگی های بالغ بومی در پس از خوراندن رهای سرمی خروسروز آزمایشی( بر روی برخی از متابولیت 20جیره،  امپیپی 400)

بدن در  گرم بر کیلوگرم وزنمیلی 97/1و دکسترومتورفان هیدروبروماید  26/0، کلرامفنیکل 66/0، فنیل افرین هیدروکلراید 8/42 )استامینوفن

 5مدت وزن بدن بهگرم بر کیلوگرم میلی10)استات چنین در آزمایش دوم اثرات متابولیکی سیپروترونآزمایش( بود. هم 20تا  15از روز  روز،

خونی تأثیر های ز متابولیتکدام ابر هیچگرم بر کیلوگرم جیره میلی 400مارین در سطح روز( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیلی

( و پروتئین P<01/0داری کلسترول کل )طور معنیچهارم یک قرص سرماخوردگی بزرگساالن به خوراندن یک(. P>05/0اشت )دداری نمعنی

 محافظتتواند بر اثر که می مارین کاهش پروتئین سرمی ناشی از استامینوفن را مهار نمود( را در گروه شاهد کاهش داد. سیلیP<05/0کل سرمی )

گردید، ولی بر گلوکز،  اوریک سرمیمارین داللت نماید. سیپروترون استات منجر به افزایش تستوسترون، تیروکسین و اسیدکنندگی کبدی سیلی

ت در افزایش گناد ممکن اس-هیپوفیز-. دخالت محور هیپوتاالموس(P>05/0)داری نداشت کلسترول کل و پروتئین کل سرمی تأثیر معنی

 تستوسترون سرمی نقش داشته باشد.

 های خونی، متابولیتاستات، خروس بومیمارین، قرص سرماخوردگی، سیپروترونسیلی کلمات کلیدی:

 Farhad.samadian@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 Lstedlerاست ) کبدی مسمومیت درمان برای دارویی مارینسیلی       

شود. تر از گیاه خارمریم استخراج می( که بیش2004و همکاران، 

 Silybin marianumتیره کاسنی با نام علمی  خودرو از گیاهی خارمریم

های متروک اراضی بایر در مناطق جنوب و است که در کنار جاده

مارین (. سیلی1375همکاران،  و )زرگری شودمی یافت ایران غربشمال

تواند با سازوکارهایی اکسیدانی است و میدارای خواص قوی آنتی

مراز، تثبیت پلی DNAمهار پروکسیداسیون لیپیدی، تحریک  چونهم

های آزاد و افزایش گلوتاتیون سلولی غشاهای سلولی، مهار رادیکال

ها را مهار نموده کبدی، اختالالت متابولیسمی این سلول هایسلول در

و همکاران،  Vogelگذارد )کنندگی بر کبد بر جای و اثر محافظت

چنین ممکن است با تقویت سامانه ایمنی هممارین (. سیلی1984

(. Muriel ،2004و  Moreno) بدن منجر به محافظت از کبد شود

مارین مانع از پیوند بسیاری از سموم و داروها با غشاهای سیلی

دیسموتاز را نیز شود و فعالیت آنزیم سوپراکسید می هاهپاتوسیت

رود (. احتمال می2005و همکاران،  Kaloreyدهد )افزایش می

های مربوط به هسته سلول و اثر بر مارین با اثر بر فعالیتسیلی

های آزاد ناشی از سموم مختلف را میکروزوم سلولی کبد، رادیکال

 دهد کاهش داده و فعالیت سلولی برای ساخت پروتئین را افزایش

(Cybulski  وRadco ،2007در واقع سیلی .)دون توجه به مارین ب

ها در ها، از این سلولاختالل در هپاتوسیت فاکتورهای ایجاد کننده

 Langآورد )می عملکبدی محافظت به نابودکننده گونه آسیب هر برابر

مارین ممکن است در ترمیم (. عالوه بر این، سیلی1990و همکاران، 

(. Luper ،1998های آسیب دیده کبدی نیز نقش داشته باشد )سلول

 Aghazadehی مختلف است )هامارین مخلوطی از فالونولیگنانسیلی

مارین در سیلی موجود هایفالونولیگنان ترینمهم از (.2011 همکاران، و

 Krenدیانین اشاره نمود )بین و سیلیبین، ایزوسیلیتوان به سیلیمی

تواند از مارین می(. مشخص شده است که سیلی2005و همکاران، 

محافظت  B1های گوشتی در برابر سم آفالتوکسین ملکرد جوجهع

چنین مارین هم(. سیلی2004و همکاران،  Tedescoعمل آورد )به

تخریب سلولی بر اثر آفالتوکسین در موش صحرایی را کاهش داده و 

و  Rastogiتواند از اثرات مسمومیت ناشی از گوسیپول بکاهد )می

سرماخوردگی از ترکیب غالب استامینوفن، قرص  (.2001همکاران، 

کننده افرین )منقبض کننده عروق سمپاتومیمتیک و برطرففنیل

هیستامین( ساخته احتقان در مجاری تنفسی( و کلرفنیرامین )آنتی

بری است که اغلب استامینوفن یک داروی ضددرد و تبشده است. 

رماخوردگی در سردردها، دردهای عضالنی، آرتریت، درد دندان و س

)ترکیب  استامینوفن (.Granberg، 1999 و Rasmuson) شودمی مصرف

 2/151غالب موجود در قرص سرماخوردگی( یک اسید آلی کوچک )

 pKa=5/9شود )گرم بر مول( است که تا حدودی در لیپید حل می

درجه سلسیوس( و جزو داروهای با قابلیت انحالل و  25در دمای 

(. 2006و همکاران،  Neirinckx) شودبندی مینفوذپذیری باال طبقه

کبدی، مسیر اصلی حذف دارو  شدن گلوکورونیدی و سولفاتی کانژوگه

و همکاران،  Neirinckxبدن در حیوانات مختلف گزارش شده است ) از

شود که شکل ذخیره استامینوفن هنگامی پدیدار می(. سمیت 2010

شده از گلوتاتیون سلولی کاهش یابد و مقادیر زیادی از استامینوفن 

مورد سوخت و ساز قرار گیرد که  P-450وسیله سامانه سیتوکروم به

 NAPQI (N-Acetyl-p-benzoquinone تولید افزایش به منجر خود نوبهبه

imine) با پروتئین سلولی و غشای سلولی واکنش ترکیب  شود. اینمی

های کبدی( ویژه سلول)به سلولی مرگ و غشایی به آسیب و منجر داده

اثرات مسمومیت کبدی و (. 2013و همکاران،  Khanخواهد شد )

 Richieکلیوی ناشی از استامینوفن در طیور نیز گزارش شده است )

هیدرامین داروهایی مثل دیفن از که است ذکر شایان (.1992 همکاران، و

های رفتاری های طیور برای مقابله با چرخهطور بالینی در گونهبه

(. Doneley ،2010و  Doneleyشود )رسان به پر استفاده میآسیب

توان در تخفیف اثرات مسمومیت می H1های از آنتاگونیست چنینهم

 نمود استفاده هاجوجه در ارگانوفسفاتی هایکشحشره از ناشی

(Mousa ،2009گزارش شده است که آنتی .)های هیستامینH1  در

های گلبول استرازیکولین فعالیت ترتیببه تنی،درون و تنیبرون شرایط

کنند و ممکن است بدین را مهار می استرازی پالسماییو کولین سفید

(. Simon ،1970و  Winter) طریق موجب مسمومیت دارویی شوند

( و 2012و همکاران،  Mohammadهیدرامین )دیفن 50LD مقدار

 3/49ترتیب ها به( در جوجه2015و همکاران،  Marmat) استامینوفن

صورت داخل عضالنی ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهگرم به 8/1و 

عنوان شده است.گزارش شده است که قرص سرماخوردگی نسبت به 

( موجب افزایش H1)آنتاگونیست گیرنده  دکونژستانت هیستامینآنتی

تری دارد شود و اثرات قلبی عروقی کمفشار خون سیستولی نمی

(. بنابراین ممکن است استفاده از قرص 1396)پوراحمد و همکاران، 

تری های نسبی بیشسرماخوردگی در موارد درمانی در طیور از مزیت

رد اثرات درمانی های موجود در موبرخوردار باشد. متأسفانه گزارش

تر به دوز کشنده و اثرات این دارو در طیور اندک است و بیش

؛ 1993و همکاران،  Lindenthalمسمومیتی آن توجه شده است )

Khan  ،بنابراین در این پژوهش اثرات متابولیکی 2013و همکاران .)

در دوز زا بودن آن به بدن پرنده قرص سرماخوردگی و احتمال آسیب

مارین چنین اثر سیلیهم ،رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفتکار به

احتمالی کبدی و کلیوی تحریک شده با قرص در تخفیف سمیت 

 یک استاتسیپروترون شد. خواهد بررسی سرماخوردگی
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. هیدروکسی پروژسترون است مشتقات مصنوعی و از استرویید هورمون

 گنادوتروپیکیآنتیو  یسترونژآندوژنی، پرواین استرویید خواص ضد

قوی  عنوان مهارکنندهکه به (Neuman ،1974و  Steinbeck) دارد

استروئیدسازی گنادی و آدرنالی در پستانداران مورد استفاده قرار 

ن در آندوژنی آفعالیت ضد(. 1985و همکاران،  Lambertگیرد )می

 .باشدهای هدف میوژن در اندامرنتیجه آنتاگونیسم رقابتی با آند

استات از تشکیل کمپلکس گیرنده که سیپروترون شده است داده نشان

 چنین موجب مهار احتباسهم ،کندمی ممانعتی آندوژن اهسته

 شودوست جنسی جوندگان مید پیهیدروتستوسترون در غددی

(Korenman  وWalsh ،1970 از .) ن آدیگر احتمالی سازوکارهای

خود  یهای خاص سیتوزولگیرندهها از جابجایی آندوژن توان بهمی

اشاره نمود های الیدیگ وسیله سلولیا مهار سنتر تستوسترون به

(Hoffman  ،1968و همکاران .)تأثیرات هم از استاتسیپروترون 

. برخوردار استجنسی غیرقابل توصیف  جنسی و هم از تأثیرات خاص

 را تحت تاثیرهایی از بدن سامانهو ها اندام استات عمدتاًسیپروترون

 به آندوژن هستند وابسته شناسییا ریخت یکنش طورکه به دهدمی قرار

(Hoffman  ،1968و همکاران) .را  یبلوغ استخوانچنین هم این دارو

تخریب باروری  موجب و (1969و همکاران،  Hertel) اندازدتعویق میبه

 (.Steinbeck، 1971 و Neumann) شودمی هارت در نر جنس

استات در توقف فعالیت بخش قشری آدرنال در طیور نیز سیپروترون

(. نتایج یک پژوهش قبلی 1989و همکاران،  Davison) مؤثر است

مدت استات در دوزهای مختلف و در طوالنینشان داد که سیپروترون

ها را کاهش دهد تواند سطوح خونی کورتیکوسترون در جوجهمی

(Davison  ،1989و همکاران.) چنین مشخص شده است که این هم

استات با تغییرات بافتی در غده اثرِ مهار استروئیدسازیِ سیپروترون

 صی از اختالل در کارکرد این غدهباشد که شاخآدرنال مرتبط می

و  Davisonحال (. با اینWahba ،1988و  Ezzat) مهم بدن است

 تعداد استاتسیپروترون که کردند گزارش (1989) همکاران

ها در تکثیر در حضور های پریفرال خونی یا توانایی آنلنفوسیت

ها پیشنهاد نمودند دهد. درنتیجه آنها را تحت تأثیر قرار نمیمیتوژن

هر چند که سیپروترون استات در توقف فعالیت بخش قشری غده 

 ممکن است خود ولی آدرنال و کاهش گلوکوکورتیکوییدها کارساز بود،

ها و سامانه ایمنی اثر مشابه گلوکوکورتیکوئیدی وسیتبر روی لنف

 داشته باشند. 

مارین، قرص بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیلی       

های خونی استات بر فراسنجهسرماخوردگی بزرگساالن و سیپروترون

ها، استفاده های بومی بود تا با بررسی اثرات متابولیکی آنخروس

 سنجی گردد.از این ترکیبات در طیور امکان ییدارو

 هامواد و روش

در این تحقیق دو آزمایش طراحی و اجرا شد. در آزمایش اول        

کیلوگرم  9/1±2/0وزن )قطعه خروس بومی بالغ کمابیش هم 16

طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شد. پرندگان گروه وزن( به

کیلوکالری  2500ذرت و کنجاله سویا )شاهد با جیره آردی بر پایه 

پروتئین( تغذیه شدند و به خوراک پرندگان گروه  %15انرژی و 

مدت ازای هر کیلوگرم خوراک پایه و بهگرم بهمیلی 400تیماری، 

 15دارو، ایران( افزوده شد. از روز مارین )شرکت گلبیست روز سیلی

روز، ربع یک قرص مدت پنج روزانه و به هاآزمایش، به همه خروس

سرماخوردگی بزرگساالن )ساخت شرکت عبیدی، هر قرص محتوی 

 2گرم فنیل افرین هیدروکلراید، میلی 5گرم استامینوفن، میلی 325

گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید( میلی 15گرم کلرامفنیکل و میلی

های هر قبل از خوراندن دارو، از پرندهطور اجباری خورانده شد. به

 20چنین در صبح روز عمل آمد. همخونگیری از ورید بال به و گروهد

سرماخوردگی،  ساعت بعد از آخرین خوراندن قرص 12آزمایش و 

خونگیری مجددی از پرندگان صورت گرفت. در آزمایش دوم هشت 

 8ها )در ساعت قطعه خروس بومی دیگر انتخاب شد و از همه آن

طور روز و به 5مدت سپس بهمل آمد. عصبح( خونگیری از ورید بال به

در  هورمون(ایراناستات )ساخت شرکت قرص سیپروپروترونروزانه 

به طور اجباری ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهگرم بهمیلی 10دوز 

 ساعت بعد از آخرین خوراندن قرص سیپروترون 12شد.  خورانده هاآن

عمل ای بهخونگیری دوبارهها صبح( از همه پرنده 8استات )در ساعت 

مدت چهار های خون برای جدا نمودن سرم از لخته بهنمونه همه آمد.

آوری نگه داشته شد. های جمعساعت در دمای اتاق در داخل سرنگ

های سرم برای اطمینان از عدم باقی ماندن لخته خون، سپس نمونه

گردیدند  دور در دقیقه سانتریفوژ 3000دقیقه با سرعت  10مدت به

های خونی، در داخل میکروتیوب و در گیری فراسنجهو تا زمان اندازه

گلوکز، اسید اوریک،  سطوح شدند. دارینگه سلسیوس درجه -20 دمای

 تستوسترون و تیروئیدی هایهورمون چنینهم و کل کلسترول و پروتئین

ها دادهم تعیین گردید. های سرهای تجاری در نمونهاستفاده از کیت با

 SPSSافزار زوجی با استفاده از نرم Tو آزمون  Tبا استفاده از آزمون 

 α=05/0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در سطح احتمال خطای 

 تنظیم شد.

 

 نتایج
نتایج مقایسه بین گروهی دو گروه مکمل شده خوراکی با سیلی       

آزمایش  15های خونگیری اول در روز مارین و شاهد )با توجه به داده
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های کدام از فراسنجهداد که هیچاز خوراندن استامینوفن( نشان  قبل و

(. P>05/0داری نداشت )بین دو گروه تفاوت معنی سنجش مورد خونی

منظور بررسی اثر استامینوفن در جدول گروهی بهنتایج مقایسه درون

مارین با تأثیرات منفی احتمالی استامینوفن گری سیلیو اثر مقابله 1

سطوح گلوکز و اسید اوریک خون تحت ارائه شده است.  2در جدول 

خوراندن قرص (. P>05/0)تأثیر داروی سرماخوردگی قرار نگرفت 

های بالغ بومی منجر به کاهش سرماخوردگی بزرگساالن به خروس

سرمی  (P<05/0)و پروتئین کل  (P<01/0)دار کلسترول کل معنی

مارین، افزایش کننده سیلیگروه تیماری دریافت که دردرحالی ،گردید

داری در اثر خوراندن اجباری قرص سرماخوردگی در سطوح معنی

 پروتئین کل سرمی مشاهده نگردید. 
 

تیمار  های خونی خروس بومی: تأثیر داروی سرماخوردگی بر فراسنجه1جدول 

 (SE±)میانگین خوراندن سیلیمارینشده با استامینوفن بدون 

 

 های خونی خروس بومی: تأثیر داروی سرماخوردگی بر فراسنجه2جدول 

 (SE±تیمار شده با استامینوفن با خوراندن سیلیمارین )میانگین

 

 بحث 

مختلف  حیوانات در استامینوفن داروی فراهمیزیستو  کشنده دوز       

جوجه،  در فراهمی استامینوفنزیست ایمطالعه در باشد. متفاوت تواندمی

 91و  5/75، 5/44، 39، 2/42ترتیب ، سگ، خوک و اسب بهبوقلمون

(. بنابراین با 2011و همکاران،  Neirinckxدرصد گزارش شده است )

توجه به غالب بودن استامینوفن در ترکیب داروی سرماخوردگی، در 

در این مطالعه اثرات دارو با غالبیت استامینوفن بحث خواهند شد. 

سرماخوردگی بر سطوح گلوکز پالسمایی قرصمطالعه حاضر خوراندن 

داری منجر به کاهش طور غیرمعنیداری نداشت، ولی بهتأثیر معنی

بیوتیک کوتریموکسازول شد. گزارش شده است که آنتی ن فراسنجهای

دهد میبا داشتن اثرات سمی بر کبد، سطوح گلوکز خون را کاهش 

مسمومیت  از شاخصی تواندمی خون در گلوکز کاهش (.1397ویسی، )قره

که کبد در مواقع نیاز گلوکز الزم را به خون آزاد طوریکبدی باشد، به

گلوکز توسط  کنش کبد، تولید و رهاسازی صورت اختالل دردر  کند.می

توان ادعا شود. بنابراین با توجه به شاخص گلوکز میکبد مختل می

نمود که دوز مورد بررسی از قرص سرماخوردگی، بر کنش کبد از نظر 

داری نداشته است. خوراندن و ساز گلوکز تأثیر منفی معنی سوخت

داری بر مقادیر گلوکز خون نداشت که در مارین نیز تأثیر معنیسیلی

؛ فانی 1392های پیشین است )ابراهیمی و همکاران، انطباق با یافته

قرص سرماخوردگی با وجود کاهش عددی،  (.1392مکی و همکاران، 

(. 1داری نداشت )جدول بر سطوح اسید اوریک پالسمایی تأثیر معنی

( استامینوفن با وجود 2013و همکاران،  Khanای دیگر نیز )در مطالعه

داری در کاستن از مقادیر اسید اوریک سرمی، منجر به تغییر معنی

ها محصول نهایی اسید اوریک در پرندهسطوح این فراسنجه نگردید. 

میزان  ها منعکس کنندهمتابولیسم نیتروژن است. حضور آن در بافت

متابولیسم پروتئینی است ای یا مسیر پروتئین خوراک، وضعیت تغذیه

(Bell  ،1959و همکاران.) که اسیداوریک پالسمایی  شده است مشاهده

سن، تغذیه و وضعیت تولیدمثلی تحت تأثیر  جنس، وسیلهها بهجوجه

زول، بیوتیک کوتریموکسادیگر نیز آنتی در یک مطالعه گیرد.قرار می

مقادیر اسید با وجود اثرات مسمومیت کبدی گزارش شده از آن، بر 

چنین هم(. 1397ویسی، داری نداشت )قرهاوریک سرمی تأثیر معنی

داری روز تأثیر معنی 14مدت مارین بهخوراندن سیلی حاضر، مطالعه در

گزارش حاضر،  . برخالف یافتهها نداشتبر اسید اوریک سرمی خروس

مارین منجر به کاهش درصد سیلی 8/0شده است که افزودن خوراکی 

اسید اوریک خون مرغان سویه راس شده است )جمشیدی و همکاران، 

تر ها منجر به دفع بهتر و سریع(. خارمریم با بهبود فعالیت کلیه1386

ریک خون از ادرار شده که به تبع آن از غلظت اسید اوریک اسید او

ای دیگر چنین در مطالعه(. هم1397ویسی، شود )قرهخون کاسته می

که سطوح اسید اوریک سرمی موش آزمایشگاهی در  نشان داده شد

 Palaniیابد )اثر تحریک با استامینوفن در مقایسه با شاهد کاهش می

 Monochoria(، ولی تیمار با عصاره اتانلی گیاه 2017و همکاران، 

vaginalis  در مقایسه با گروه تیمار شده با استامینوفن موجب موجب

گزارش شده است که مصرف ردید. سطوح سرمی اسیداوریک گ افزایش

های آزمایشگاهی در سطح دو گرم بر کیلوگرم استامینوفن به موش

دار پروتئین، ساعت آتی منجر به کاهش معنی 48وزن بدن، در 

های کلسترول و لیپید کل بدن گردید و منجر به افزایش فعالیت آنزیم

AST  وALT گردید (Marzouk  ،2011و همکاران.) است  گزارش شده

 Lindenthalها )جوجه کبدی در به مسمومیت حاد منجر استامینوفن که

 های( و مسمومیت کلیوی در موش1993و همکاران، 

 
 میانگین در قبل

 از تیمار

 میانگین در بعد

 از تیمار
Pr > |t| 

 10/0 6/188±70/12 2/234±50/12 لیتر(گرم بر دسیگلوکز )میلی

 11/0 3/6±81/0 1/9±71/0 لیتر(گرم بر دسیاسید اوریک )میلی

 00/0 6/137±92/12 2/181±86/8 لیتر(گرم بر دسیکلسترول کل )میلی

 03/0 9/3±11/0 3/4±15/0 لیتر(پروتئین کل )گرم بر دسی

 
 میانگین در قبل

 از تیمار

 میانگین در بعد

 از تیمار
Pr > |t| 

 64/0 2/227±37/3 0/229±38/4 لیتر(گرم بر دسی)میلیگلوکز 

 66/0 9/7±26/0 1/8±27/0 لیتر(گرم بر دسیاسید اوریک )میلی

 02/0 8/154±08/6 6/178±62/3 لیتر(گرم بر دسیکلسترول کل )میلی

 20/0 1/4±14/0 5/4±21/0 لیتر(پروتئین کل )گرم بر دسی
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شود. گزارش شده است ( می1992و همکاران،  Richie) آزمایشگاهی

دانه از سمیت کبدی و کلیوی تحریک شده های گیاه سیاهکه دانه

 و  Blanden) کندتوسط برخی از داروهای ضد سرطانی جلوگیری می

Ali ،2003 300(. اثر سمیت کبدی با خوراندن استامینوفن در دوز 

ها نشان داده شده وجههر کیلوگرم وزن بدن، در ج ازایگرم بهمیلی

دهد (. مطالعات بیوشیمیایی نشان می2013و همکاران،  Khanاست )

های آزمایشگاهی تحریک شده با استامینوفن، سطوح در گروه موش که

(، 2017و همکاران،  Palaniیابد )اوره و کراتینین سرمی افزایش می

توانست از آسیب کلیوی تحریک شده  M. vaginalisولی تیمار با گیاه 

با استامینوفن جلوگیری کرده و سطوح اسید اوره و کراتینین سرمی 

و  Palaniرا در مقایسه با گروه تیمار شده با استامینوفن کاهش دهد )

 بر سیمارین مثل ترکیباتی کنندگیخنثی اثر (.2017 همکاران،

 بیوتیک،لکل، آنتیمسمومیت ناشی از ترکیبات مختلف )مثل داروها، ا

های مختلفی تواند با فراسنجهسرب و سمومی مانند آفالتوکسین(، می

های سالمت کبد و کلیه نشان داده شود. هر چند که سطوح از شاخص

 و (ALT) آمینوترانسفراز آالنین هایهایاوره خون و فعالیت آنزیم

اکسیدانی پالسمایی و فعالیت آنتی (AST)آمینوترانسفراز  آسپارتات

های سنجش قرار نگرفته است، ولی فراسنجه مورد حاضر پژوهش در بدن

آسیب یا سالمت کبدی در پرندگان محسوب  های مهممذکور شاخص

دهنده در سرم نشان ASTو  ALTشوند. افزایش سطوح فعالیت می

 4/0(. خوراندن 2011و همکاران،  Sonkusaleآسیب کبدی است )

های در جوجه ASTدرصد بذر خارمریم منجر به کاهش فعالیت آنزیم 

خارمریم  %2(. استفاده از 1396گوشتی گردید )مظفرپور و همکاران، 

و  ALTهای گوشتی منجر به کاهش فعالیت آنزیمی در جیره جوجه

AST سرمی گردید (Suchý  ،هم2008و همکاران .)فزودن یک چنین ا

های گوشتی منجر به کاهش درصد دانه خارمریم به جیره جوجه

در مقایسه با شاهد مثبت )آلوده به افالتوکسین(  ALTدار غلظت معنی

پودر  %1درصد پودر بذر،  5/0(. افزودن 1395شد )راعی و همکاران، 

عصاره گیاه خارمریم به جیره آلوده  کیلوگرم/گرممیلی 1000گیاه و 

( ALTآمینوترانسفراز )غلظت آنزیم آالنین کاهش سبب توکسین،به آفال

شود، های گوشتی در مقایسه با شاهد آلوده میدر پالسمای جوجه

است )افشین و همکاران،  نداشته تأثیری خون چربی هایفراسنجه ولی بر

مارین در گرم سیلیمیلی 200(. گزارش شده است که افزودن 1396

های خونی، های گوشتی، بدون تأثیر بر متابولیتجوجهکیلوگرم جیره 

اثرات ضدتنشی، موجب  چنیناکسیدانی و همبا افزایش ظرفیت آنتی

کاهش اثرات منفی سرب بر عملکرد پرنده شده است )ابراهیمی و 

در مطالعه حاضر داروی استامینوفن منجر به کاهش  (.1392همکاران، 

(، در 1می خون شد )جدول دار سطوح کلسترول سرشدت معنیبه

( 1396ویسی و همکاران )که در مطالعه قرهحالی

چنین هم ،بیوتیک( منجر به افزایش کلسترول سرمی گردیددارو )آنتی

ها منجر به افزایش مقادیر خوراندن سموم آفالتوکسینی به جوجه

(. در مطالعه 2011و همکاران،  Klapáčováخون شده است ) کلسترول

دیگری آسیب کبدی در اثر سموم آفالتوکسینی منجر به کاهش 

ها شده است سطوح کلسترول، گلیسرول و پروتئین کل سرمی جوجه

(Edrington  ،علت کاهش سطوح کلسترول با 1997و همکاران .)

دهنده ایجاد اختالل در سوخت استامینوفن مشخص نیست، ولی نشان

مارین منجر به تغییر چربی در کبد است. در مطالعه حاضر سیلیو ساز 

دار سطوح کلسترول پالسمایی پرندگان نگردید. برخالف یافته معنی

سطوح کلسترول سرمی را  مارینحاضر گزارش شده است که سیلی

؛ 2004و همکاران،  Tedescoدهد )در مقایسه با شاهد کاهش می

Magliulo  ،؛ 1978و همکارانAmiri dumari  ،2013و همکاران .)

های آزمایشگاهی تیمار شده با گزارش شده است که در موش

 داری در سطوح کلسترول کل، کلسترول، کاهش معنیمارینسیلی

LDL شودسرمی مشاهده می (Metwally  ،گیاه 2009و همکاران .)

درصد  5/1( و 1397ویسی، درصد )قره 3خارمریم نیز در سطح 

( جیره موجب کاهش کلسترول پالسمایی 1393کاران، )رشیدی و هم

های گوشتی شده است. گیاهان دارویی ممکن است از طریق جوجه

آ ردوکتاز متیل گلوتاریل کوآنزیم-3مهار فعالیت آنزیم هیدروکسی 

(. بر Crowell ،1999کبدی، منجر به کاهش کلسترول خون شوند )

گرم بر کیلوگرم بذر گیاه خارمریم به میلی 200سازی عکس مکمل

چربی های دار فراسنجههای گوشتی منجر به تغییر معنیجیره جوجه

ها نگردید )فانی سرم پرنده (LDLو  HDL گلیسرید،تری کل، )کلسترول

(. در مطالعه حاضر مصرف داروی سرماخوردگی 1392و همکاران، 

ها گردید. کاهش غلظت در پرندهمنجر به افت پروتئین کل سرمی 

عنوان شاخصی از آسیب بافت کبدی مطرح است، پروتئین کل سرم به

و همکاران،  B1 (Tedescoسمومی مثل آفالتوکسین که مصرفطوریبه

( با آسیب 2011و همکاران،  Sonkusale( و تتراکلرید کربن )2004

مایی های گوشتی، منجر به افت پروتئین کل پالسکبدی در جوجه

مارین از افت پروتئین سرمی تحریک شده با شوند. خوراندن سیلیمی

(. در انطباق با 2)جدول  قرص سرماخوردگی جلوگیری نموده است

مارین تأثیر های پژوهش حاضر، گزارش شده است که سیلییافته

روبین خون بر سطوح پروتئین کل، آلبومین، گلوکز و بیلی داریمعنی

و همکاران،  Magliulo؛ 2004و همکاران،  Tedescoنداشته است )

چنین بر خالف یافته (. هم2013و همکاران،  Amiri dumari؛ 1978

مارین، گرم سیلیمیلی 6/0مطالعه حاضر گزارش شده است که مصرف 

ها را افزایش داده است سطوح پروتئین کل و آلبومین سرمی جوجه

(Lutsenko  ،جلوگیری از افت پروتئین سرمی 2008و همکاران .)

تواند بر مارین، میتحریک شده با قرص سرماخوردگی توسط سیلی
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نتایج آزمایش دوم، مربوط به  اثرات محافظ کبدی آن داللت نماید.

های بومی، در های خونی خروساستات بر فراسنجهتأثیر سیپروترون

شود که داروی مورد نظر بر مشاهده می ارائه شده است. 3جدول 

داری نداشته خون تأثیر معنی T3گلوکز، کلسترول و مقادیر هورمون 

 10ای سیپروترون استات )است. در انطباق با یافته حاضر، در مطالعه

ها تزریق شد جوجه سینه روز به عضله 6مدت ( بهمیکروگرم/کیلوگرم

لوکز، کلسترول های خونی )گکدام از فراسنجهو مشخص شد که هیچ

، آلبومین، گلوبولین و اسید اوریک( HDL  ،LDLگلیسرید،کل، تری

(. این دوز سطحی Ezzat ،1990و  Salehداری نداشت )تغییر معنی

( موجب 1989و همکاران،  Davisonقبلی ) بوده که بنا به یک مطالعه

شده بود. این های گوشتی کاهش کورتیکوسترون اندوژنوس در جوجه

استات خود به تنهایی سیپروترون کردند که گیریچنین نتیجه ینمحقق

باشد و بعید است گلوکوکورتیکوئیدی موثر نمی عنوان ترکیب شبههبه

اندوژنوس تداخلی  ها با گلوکوکورتیکوئیدهای سرکوب شدهدر جوجه

   داشته باشد.
  

های خونی خروس : تأثیر داروی سیپروترون بر فراسنجه3جدول 

 (SE±)میانگین بومی

 

 Mohanبلدرچین ) در پیشین هایمطالعه حاضر برعکس یافته در       

(، سطوح 1979و همکاران،  Stahnke( و انسان )2002و همکاران، 

شده است  گزارش داری افزایش یافت.طور معنیتستوسترون سرمی به

کننده تستوسترون، های دریافتاستات به اردککه تزریق سیپروترون

در مقایسه با شاهد مثبت منجر به کاهش سطوح تستوسترون خونی 

در (.Balthazart ،1978نگردید )فقط تستوسترون(  کننده)دریافت

 هیپوفیز-های بالغ )با محور هیپوتاالموسپاسخ موش تفاوت ایمطالعه

آندروژنی دیگر )فلوتامید( گناد فعال( و نابالغ به یک ترکیب آنتی-

(. تیمار فلوتامید 2000و همکاران، Yamadaمورد بررسی قرار گرفت )

شد، ولی  LHهای نابالغ، منجر به افزایش در سطوح سرمی در موش

های بالغ که در موشدرحالی ،بر تستوسترون سرمی تأثیری نداشت

تستوسترون سرمی همراه  داری درشده با فلوتامید افزایش معنی تیمار

و همکاران،  Yamadaسرمی مشاهده شد ) LHبا تمایل به افزایش 

به افزایش ظرفیت استروئیدوژنیک  نتستوسترو غلظت افزایش (.2000

 O’Connorداده شده است ) نسبت سرمی LH سطوح حاصل از افزایش

چنین در کشت خارج آندروژنی هم(. ترکیبات آنتی1998و همکاران، 

و  Powlinبدنی بیضه، منجر به افزایش تولید تستوسترون گردید )

تستوسترون  افزایش که دادند احتمال نگراپژوهش این (.1998 همکاران،

های پیوست آندروژنی فلوتامید در سطوح اندامجبرانی برای اثر آنتی

استات، سطوح در مقابل، در دختران با تزریق سیپروترون باشد. جنسی

LH طور استات( بهعلت اثرات پروژسترونی سیپروترون)به ایپایه

ثر چنین ا(. هم1979و همکاران،  Stahnkeچشمگیری کاهش یافت )

تر از تأثیر کاهنده استات بر کاهش اندازه تخمدان، بیشسیپروترون

به تخریب سوخت و ساز استروئیدهای تخمدانی و توقف  LHبر ترشح 

بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز نسبت داده  -3فعالیت آنزیم 

استات در دوزهای ای سیپروتروندر مطالعه (.Luck ،1982) است شده

روزه به 15 ازای هر پرنده برای یک دورهگرم بهمیلی 10تا 2

دوز باالی این دارو  و نتایج نشان داد که های بالغ تزریق شدبلدرچین

ها دار وزن بیضهمنجر به پسرفت کامل غده کلوواک و کاهش معنی

 .(2002و همکاران،  Mohan) و سطح تستوسترون در خون گردید

ازای هر کیلوگرم وزن بدن به گرم از این دارو بهمیلی 15تزریق 

های کیفی و دار فراسنجهروز، منجر به افت معنی 25مدت خروس به

بنابراین (. 1990و همکاران،  Mohanکمی منی خروس گردید )

استات در خروس گیری نمود که سیپروترونتوان چنین نتیجهمی

لت دلیل دخاآندروژنی گزارش شده قبلی، بهبومی با وجود اثرات آنتی

، منجر به افزایش گناد -هیپوفیز -ردهای محور هیپوتاالموسبازخو

به احتمال زیاد ممکن است دوز، مدت  شود.تستوسترون خون می

کار بستن و مرحله نمو پرنده و یا نوع گونه در پاسخ هورمونی زمان به

 استات نقش داشته باشند. متفاوت به سیپروترون

استات سطوح اسید اوریک سرمی در مطالعه حاضر سیپروترون       

تواند داری افزایش داده است. فزونی اسید اوریک میطور معنیرا به

 اختالل متابولیکی و یا شرایط اندوکرینی ناشی از مسمومیت دارویی،

 (. نشان داده شده است که سیپروترون1972و همکاران،  Mullباشد )

منجر به آسیب کبدی در گرم/کیلوگرم/روز میلی 25ز استات در دو

سرخارگل  عصاره خوراکی سازیمکمل و شودمی آزمایشگاهی هایموش

اکسیدانی بدن در مقابل مسمومیت با تقویت سامانه ایمنی و آنتی

(. Ali ،2008) ناشی از سیپروترون، اثر محافظ کبدی داشته است

پالسمایی در نرها )با مقادیر گزارش شده است که سطوح اسیداوریک 

چنین ها است، همتر از مادهمراتب بیشباالیی از تستوسترون( به

تزریق تستوسترون به افراد دوجنسی متمایل به پسر بودن، منجر به 

 همکاران، و Yahyaoui) شودمی خون اوریکاسید سطوح افزایش

و بنابراین افزایش غلظت تستوسترون و یا اثرات دار (.2008

 
 میانگین در قبل

 از تیمار

 میانگین در بعد

 از تیمار
Pr > |t| 

 62/0 5/239±8/7 246±64/5 لیتر(گرم بر دسیگلوکز )میلی

 94/0 0/179±02/3 5/178±75/5 لیتر(گرم بر دسیکلسترول کل )میلی

 12/0 57/4±10/0 42/4±05/0 لیتر(پروتئین کل )گرم بر دسی

 08/0 67/8±46/0 41/7±29/0 لیتر(گرم بر دسی)میلیاسید اوریک 

T3 /85/0 2/4±27/1 42/4±6/0 لیتر(میلی 100)میکروگرم 

 T4/02/0 2/2±18/0 4/1±05/0 لیترمیلی 100)میکروگرم 

 03/0 58/1±2/0 52/0±09/0 لیتر()نانوگرم/میلی تستوسترون
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اوریک پالسمایی بر کبد و کلیه ممکن است علت افزایش سطوح اسید

 باشد.  

ایش استات در مطالعه حاضر منجر به افزتیمار با سیپروترون       

(، P<05/0( سرمی گردید )T4تیروکسین )دار سطوح هورمون معنی

افته داری نداشت. در انطباق با یتغییر معنی T3ولی مقادیر هورمون 

 حاضر، گزارش شده است که در طول درمان دخترانی با بلوغ زودرس

تر ازای هر مگرم بهمیلی 150) استاتبا دوز باالیی از سیپیروترون

مدت شش هفته(، مقادیر تیروکسین و مربع سطح بدن روزانه و به

یش در مقایسه با شاهد افزا داریطور معنیپروالکتین پالسمایی به

 (. گزارش شده است که متیل1979و همکاران،  Stahnkeیابد )می

گیر در اتصال تیروکسین تستوسترون در انسان موجب کاهش چشم

 نوبه خود منجر به افزایش تجزیه و سرعتبه پروتئین شده که به

؛ 1958و همکاران،  Federmanشود )از خون می T4ناپدید شدن 

Stahnke  ،کس عاستات، با اثر سیپروترون احتماالً (.1979و همکاران

ش آندروژنی خود و یا با تحریک رشد غده تیروییدی منجر به افزای

 سطوح تیروکسین خون شده است.  

توان یعنوان یک نکته کاربردی برای این نتایج مدر پایان به       

چنین گفت که افزایش تستوسترون با فیدبک منفی منجر به کاهش 

ه خواهد شد که بعد از قطع دارو، رفتارهای جنسی پرند GnRHترشح 

، سازی موقت شیمیاییرا کاهش خواهد داد و با القای یک نوع اخته

ها خواهد یت گوشت و یا احتماالً رشد بهتر خروسمنجر به بهبود کیف

 شد. 

های درمان بیماری در ممکن است موقت سازیاخته این چنینهم       

 قیمت نیز کاربرد داشته باشد. تولیدمثلی پرندگان زینتی گران

ه آندوکرینی چنین امروزه با توجه به خطر بالقوه مواد مختل کنندهم

(EDCبرایهاکش( )مثل بسیاری از آفت )داروها و مواد شیمیایی ، 

ی در بقای پرندگان و با توجه به تنوع زیاد در راهبردهای تولیدمثل

های سنجش پربرآیند، معتبر و سعه روشهای طیور، توبین گونه

تر روشن آندروژنی این ترکیبات را بیشکاربردی که فعالیت آنتی

طر ناشی سازند، بسیار ضروری است. شایان توجه است که میزان خ

های آن در بدن عمر، فعالیت متابولیتبسته به نیم EDCاز ترکیبات 

حیوان، گونه، جنس و مرحله زندگی حیوان متفاوت خواهد بود. 

شناسی در تعیین های سمبنابراین با توجه به عدم کفایت آزمون

های زنده آندروژنی این ترکیبات، استفاده از مدلخصوصیات آنتی

مک و در یک مرحله خاص از زندگی( ک از پرنده ویژه)یعنی یک گونه 

مود نتری در مورد نحوه مدیریت استفاده از این ترکیبات خواهد بیش

(Ottinger  ،2005و همکاران .) 
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