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 چکیده

 است. هدف از این تحقیق و محافظ کبد اکسیدانی داردمریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که عصاره آن خاصیت آنتی گیاه خار 

باشد. در گوشتی سویه راس می های خونی مرغانبیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیتبررسی تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتی

تکرار درنظر  3گرم بر کیلوگرم با  2بیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و درصد و آنتی 3و 3/0این آزمایش خارمریم در سه سطح صفر، 

، (PTزمان پروترومبین )ها عبارت از مقدار گلوکز، کلسترول، گیری شدند. متابولیتهای خونی اندازهروزگی متابولیت 42گرفته شد. در سن 

 SAS آماری زارافنرم ( وGLMکلی ) خطی مدلها با روش گیری متابولیتاطالعات حاصل از اندازه .بودیلی روبین اسید اوریک، کراتینین و ب

بر کلسترول خون  (. اثر سطوح مختلف خار مریم>05/0P) دار شدبیوتیک کوتریموکسازول بر گلوکز خون معنیتجزیه و تحلیل شدند. اثر آنتی

(. اثر سطوح >01/0P) دار شدبیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون بسیار معنی(. اثر آنتی>05/0P) دار شدمرغان مورد آزمایش معنی

بین خون (. اثر سطوح مختلف خار مریم بر بیلی رو>05/0Pدار شد )مختلف خار مریم بر اسید اوریک و کراتینین خون مرغان مورد آزمایش معنی

( PTبیوتیک کوتریموکسازول برای زمان پروترومبین )(. اختالف بین میانگین سطوح مختلف خار مریم و آنتی>01/0Pدار شد )بسیار معنی

های کبدی ترشح شده (. استفاده از سطوح مختلف خار مریم سبب کاهش مشکالت کبدی شده است، زیرا مقادیر آنزیم>05/0Pدار شد )معنی

 ترین اثر حفاظتی را در کبد دارد. درصد خار مریم بیش 3اهش یافته است. سطح در خون ک
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 مقدمه

خوراکی نقش مهمی در افزایش تولید و سودآوري  هاي افزودنی       

و  حفظ سالمتی در ارهدارویی همو طیور دارند. گیاهان در صنعت

دارویى  زندگی انسان تاثیرگذار هستند. گیاهان رفاه افزایش کیفیت و

جانبى نامطلوب بر عملکرد حیوانات ندارند. بنابراین  مفید بوده و اثرات

شان استفاده کرد درمانی ها نظیر خواصمختلف آن مزایاى از توانمی

( Alcicek ،عصاره گیاهان دار2003و همکاران .)بودن دارا علتبه ویی 

و  درمان سنتی براي صورتاکسیدانی بهآنتی و باکتریاییآنتی خواص

و همکاران،  Hernandezشوند )می استفاده هابیماري کنترل بعضی از

 تیره مریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که از (. گیاه خار2004

(. 1375، باشد )زرگريمی Silybum Marianumعلمی  نام با کاسنی

همکاران،  و Sobolova) مارین است سیلی مفید ماده داراي گیاه این عصاره

 ماده بین موثرترین(. سیلی2007و همکاران،  Schiavone؛ 2006

 محافظ کبدي و اکسیداناست. این ماده، آنتی مارینسیلی موجود در

، Tylerباشد ) میتر از خونصفرا بسیار بیش در آن است. غلظت

مارین سیلی مربوط به دارویی خار مریم گیاه اثر ترین. بیش(1993

(. Radco and Cybulski ،2007؛ 1975و همکاران،  Vogelاست )

 بسیاري پیوند از مانع نقش دارد و کبدي پایداري غشاي در مارینسیلی

 مارین باگردد. نقش محافظتی سیلیغشا می این با و داروها سموم از

 آنزیم سوپراُکسید فعالیت افزایش و آزاد هاينمودن رادیکال حذف

و  Tedesco؛ 2005و همکاران،  Kaloreyشود )دیسموتاز انجام می

ضداکسیدانی  آزاد، خاصیت هايرادیکال کردن خنثی (.2004 همکاران،

مریم  خار گیاه کبد توسط از حفاظت سموم جزو اثرات و خنثی نمودن

خار مریم در تغذیه  بذر رپود (. استفاده از1390است )پورامینی،

 کبدي جلوگیري کرده در برابر سیروز کبد گوشتی از بافت هايجوجه

 اصالح جهت در را کبدي هايبا آنزیم متابولیک مرتبط تغییرات و

 Sobolova) نمایدمی اعمال خون، هايسطح چربی نامطلوب تغییرات

ن کننده در عنوان عامل درماها بهبیوتیک(. از آنتی2006و همکاران، 

دارند. این  نامطلوبی ها عوارضبیوتیکآنتی شود.می ها استفادهمرغداري

مانده و در صورت مصرف توسط انسان سالمتی مواد در بدن پرنده باقی

هاي مهم و (. بنابراین یکی از زمینهTyler ،1993) اندازدخطر میرا به

 هاست.  ن آنضروري براي تحقیقات، یافتن موادي براي جایگزین کرد

هاي خون یتلمتابو مریم بر خار زمینه بررسی تاثیر گیاه دارویی در       

چنین بررسی امکان ممرغان گوشتی و اثر محافظتی آن بر کبد و ه

ها با آن مطالعات بسیار اندک و ابهامات بیوتیکجایگزین کردن آنتی

ح بررسی تاثیر سطو زیادي موجود است. لذا هدف از این تحقیق

بیوتیک کوتریموکسازول بر مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتی

 باشد.می راس سویه گوشتی مرغان در کبد از مترشحه خونی هايمتابولیت

 هامواد و روش
تحقیقاتی  -در مرغداري آموزشی 1395تحقیق حاضر در سال        

شهر واقع در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم

 شهر انجام شد.شهرستان قائم

صورت آزمایش فاکتوریل تحقیق به این آزمايشي: طرح و پرنده       

تصادفی طراحی و اجرا شد. فاکتورها شامل  در قالب طرح کامالً

بیوتیک کوتریموکسازول و آنتی درصد 3 و 3/0 صفر، سطح سه در خارمریم

با توجه به  گرم بر کیلوگرم بود. این سطوح 2در دو سطح صفر و 

و همکاران،  Kaloreyنتیجه تحقیقات سایر محققین انتخاب شد )

تکرار براي هر تیمار  3(. تعداد 2004و همکاران،  Tedesco؛ 2005

واحد آزمایشی ایجاد شد. در هر واحد آزمایشی  18درنظر گرفته شد. 

روزه با وزن مشابه قرار داده شد. قطعه جوجه سویه راس یک 20تعداد 

 از بود. پیش قطعه 360هاي این تحقیق راین تعداد کل جوجهبناب

 32حد بهینه یعنی  دماي سالن پرورش به سالن، به هاجوجه ورود

 روشنایی ساعت 23 صورتبه نوري سیستم شد. رسانده گرادسانتی درجه

خوراک  و آب به آزاد صورتها بهساعت تاریکی بود. جوجه 1و 

 بر پایه استاندارد آردي با جیره شتیگو هايدسترسی داشتند. جوجه

هاي مورد استفاده (. جیره1شدند )جدول سویا تغذیه ذرت و کنجاله

( تهیه NRC ،1994براساس پیشنهاد انجمن تحقیقات ملی آمریکا )

بودند.  بیوتیکآنتی و ضدکوکسیدیوز داروي هرگونه فاقد هاشد. جیره

 ها بهغذایی جوجه ارایه شده است، جیره 1طورکه در جدول همان

اي یعنی مرحله آغازین و مرحله رشد تنظیم شد. صورت دو مرحله

 روز بود.  42ها و مدت آزمایش دوره پروار جوجه

وجود ی یهاکبد، آزمایشو وضعیت سالمت کارکرد براي بررسی        

مترشحه از کبد اجرا  یخونهاي گیري متابولیتدارد که از طریق اندازه

 آسیب یا بیماريکمک به تشخیص  ها برايیجه این آزمایششود. نتمی

و آسیب به کبد را تشخیص  التهاب هاآزمایش این .روندمی کاربه کبدي

، (PTبررسی مقدار گلوکز، کلسترول، زمان پروترومبین )د. ندهمی

 است.هاي مذکور خون جزو آزمایش روبینیلیو ب کراتینین اسیداوریک،

 هايمتابولیت گیريروزگی( براي اندازه 42یش )در پایان دوره آزما

 بال ورید طریق از خونگیري و انتخاب پرنده قطعه 8 تیمار هر ازخونی 

ها به یک آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی خصوصی شد. نمونه انجام

اسیداوریک،  کلسترول، گلوکز، غلظتبابل انتقال داده شد.  واقع در شهر

آزمایش گیري شدند. اندازه پروترومبین زمانروبین، کراتینین و بیلی

(، آزمایشی است که در PT: Prothrombin Timeزمان پروترومبین )

گیري کشد تا خون لخته شود اندازهآن مدت زمانی را که طول می

براي بررسی عملکرد داروهاي ضدانعقاد  PT چنین آزمایششود. هممی

 شود.انجام می
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 غذايي)برحسب جيره مغذي وادم تركيب و خوراكي : مواد1جدول

 1درصد(

 خوراكي مواد
 آغازين مرحله

 روزگي( 1-21)

 رشد مرحله

 روزگي( 22-42)

 5/61 3/54 ذرت

 49/32 39 سویا کنجاله

 45/2 45/2 آفتابگردان روغن

 39/1 28/1 آهک سنگ

 25/1 84/1 فسفات کلسیم دي

 35/0 47/0 نمک

 25/0 25/0 2(مینرال) مواد معدنی مکمل

 25/0 25/0 3ویتامین مکمل

 07/0 16/0 متیونین ال دي

   شيميايي تركيب

 3110 3020 4ظاهري متابولیسم قابل انرژي

 42/19 64/21 (درصد) خام پروتئین

 05/5 83/4 (درصد) خام چربی

 9/0 1 (درصد) کلسیم

 36/0 48/0 (درصد) دسترس قابل فسفر

 15/0 2/0 (درصد) سدیم

 18/1 37/1 (درصد) لیزین

 38/0 5/0 (درصد) متیونین
 ايبر تحقیقات ملی انجمن شده توصیه مغذي مواد مقادیر حداقل حاوي پایه جیره: 1

 50000) کندمی تأمین را زیر موارد معدنی مکمل کیلوگرم هر: 2، باشدمی طیور

 گرممیلی 5000 روي، گرممیلی 50000 آهن، گرممیلی 25000 منگنز، گرممیلی

 ویتامینی مکمل کیلوگرم هر: 3(، سلنیوم گرممیلی 100 ید، گرممیلی 500 مس،

واحد  A ،1000000المللی ویتامین واحد بین 3500000) کندمی تأمین را زیر موارد

گرم ویتامین میلی E ،1000المللی ویتامین واحد بین D3 ،9000المللی ویتامین بین

K3 ،900 گرم ویتامینمیلی B1 ،3300 گرم ویتامینمیلی B2 ،5000 گرم ویتامین میلی

B3 ،1500 گرم ویتامین میلیB5 ،150 گرم ویتامین میلیB6 ،500 گرم میلی

 500گرم ویتامین کولین و  میلی B12 ،250000گرم ویتامین میلی B9 ،5/7ویتامین 

 .وگرمکیل در کیلوکالري حسب بر بولیسممتا قابل انرژي: 4گرم ویتامین بیوتین( و میلی

 

نه منتقل اطالعات حاصل از اجراي آزمایش به رایا آماري: آناليز       

ولیه هاي اثبت شد. داده پردازي 2013افزار اکسل شد و در محیط نرم

ر صفات ها انجام شد. براي بررسی اثر فاکتورهاي مورد بررسی بروي آن

 SAS آماري افزارنرم ( وGLMکلی ) خطی مدلتحت مطالعه از روش 

حت تفاکتورها و تیمارهاي  میانگین. براي مقایسه شدستفاده ا 1999

اده استف درصد 5 آماري سطح در  دانکن ايدامنه چند آزمون ازمطالعه 

 شرح زیر بود:شد. مدل آماري مورد استفاده به
yijk= m+ Ai+ Bj+ (AB)ij+ eijk 

ثر ، اAi، اثر میانگین؛ m، مقدار هر صفت؛ yijkدر این مدل        

، ij(AB)کورتیماکسازول؛  بیوتیک، اثر سطوح آنتیBjخار مریم؛  سطوح

، eijkبیوتیک کوتریموکسازول و اثر متقابل سطوح خار مریم و آنتی

 اثر خطاي آزمایشی است.

        

 نتایج
بیوتیک کوتریموکسازول بر سطوح خارمریم و آنتیبررسی تاثیر        

قابل چنین اثرات متارایه شده است. هم 2خون در جدول  هايمتابولیت

 ت.ارایه شده اس 3دو فاکتور مذکور بر صفات تحت مطالعه در جدول 

م چنین اثر متقابل سطوح خار مریاثر سطوح مختلف خار مریم و هم

آزمایش  خون مرغان مورد اسیداوریک بر کوتریموکسازول بیوتیکآنتی و

نین لف خار مریم بر کراتی(. فقط اثر سطوح مخت>05/0Pدار شد )معنی

طورکه در (. همان>05/0Pدار شد )خون مرغان مورد آزمایش معنی

ون داري بر گلوکز خگردد خار مریم تاثیر معنیمشاهده می 2جدول 

ون خبیوتیک کوتریموکسازول بر گلوکز ( اما اثر آنتی<05/0P) ندارد

بیوتیک آنتی(. از طرفی اثر متقابل خار مریم و >05/0P) دار شدمعنی

(. اثر سطوح >05/0P) دار شدکوتریموکسازول بر گلوکز خون معنی

دار مختلف خار مریم بر کلسترول خون مرغان مورد آزمایش معنی

(05/0P<و اثر آنتی )یار بیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون بس

 وچنین اثر متقابل خار مریم (. هم2( شد )جدول>01/0Pدار )معنی

 (.>05/0P) دار شدمعنی خون کلسترول بر کوتریموکسازول وتیکبیآنتی

( >P 01/0) دارخون معنی روبینبیلی بر مریم خار مختلف سطوح اثر       

بیوتیک کوتریموکسازول چنین اثر متقابل سطوح خارمریم و آنتیو هم

ثر (. ا>05/0Pدار شد )روبین خون مرغان مورد آزمایش معنیبر بیلی

 دارآزمایش معنی مورد مرغان کراتینین خون مریم بر لف خارسطوح مخت

 بیوتیکآنتی خارمریم، مختلف سطوح میانگین بین اختالف (.>05/0P) شد

مان چنین اثر متقابل دو فاکتور مذکور براي زکوتریموکسازول و هم

 (. >05/0Pدار شد )( معنیPTپروترومبین )
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 هاي كبديهاي خون و آنزيمبيوتيک كوتريموكسازول بر متابوليتو آنتيسطوح خارمريم تاثير  :2جدول

 عوامل
 اسيد اوريک

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 كراتينين

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 گلوكز

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 كلسترول

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 بيلي روبين

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

PT 
 (ثانيه)

 * ** * ns * * سطوح خار مریم

 a9/5 a55/0 8/265 a7/134 a6/1 a9/48 صفر درصد

 ab0/5 a48/0 2/255 b8/122 b1/1 ab1/42 درصد 3/0

 b5/4 b30/0 0/246 b3/118 b0/1 b5/36 درصد 3

SEM 3/0 03/0 1/4 ½ 1/0 2/1 

 * ns Ns * ** ns سطوح کورتیماکسازول

 b8/241 a4/118 5/1 a4/48 58/0 0/5 گرم بر کیلوگرمصفر 

 a2/264 b1/132 9/1 b1/41 57/0 2/5 گرم بر کیلوگرم 2

SEM 8/0 04/0 3/3 2/4 2/0 3/1 
 دارترتیب معنیبه ns؛ *، ** و زمان پروترومبین: PT؛ SEM: Standard Error of Mean(؛  <05/0pداري آماري است )دهنده عدم معنیحروف مشترک در هر ستون نشان

(05/0p<)بسیار معنی ،( 01/0دارp<و عدم معنی ) ( 05/0دار آماريp>.است ) 

 

 هاي كبديهاي خون و آنزيمبيوتيک كوتريموكسازول بر متابوليتسطوح خارمريم و آنتيتاثير اثرات متقابل : بررسي 3جدول

 عوامل
 اسيد اوريک

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر (

 كراتينين

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 گلوكز

گرم بر دسي ي)ميل

 ليتر(

 كلسترول

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

 بيلي روبين

گرم بر دسي )ميلي

 ليتر(

PT 
 )ثانيه(

A a3/6 60/0 ab3/249 a3/130 a8/1 a3/46 
B ab9/5 58/0 a6/266 a3/139 a6/1 a9/47 
C ab6/5 57/0 b6/235 b6/115 ab3/1 ab6/42 
D b3/5 53/0 a3/256 a3/134 b1/1 ab3/41 
E b1/5 53/0 b3/240 b3/116 b0/1 b1/37 
F b3/5 52/0 a2/270 ab2/122 b9/0 b3/35 

SEM 6/0 08/0 8/5 2/3 1/0 6/1 
A کورتیماکسازول، گرم بر کیلوگرم خار مریم و سطح صفر صفر درصد سطح : اثر متقابلB : کورتیماکسازول، گرم بر کیلوگرم  2خار مریم و سطح صفر درصد سطح اثر متقابلC : اثر

اثر متقابل : Eکورتیماکسازول، گرم بر کیلوگرم  2خار مریم و سطح درصد  3/0سطح اثر متقابل : Dکورتیماکسازول، گرم بر کیلوگرم خار مریم و سطح صفر درصد  3/0سطح متقابل 

کوتریموکسازول است. حروف مشترک در گرم بر کیلوگرم  2م و سطح خار مریدرصد  3سطح اثر متقابل : Fکوتریموکسازول و گرم بر کیلوگرم خار مریم و سطح صفر درصد  3سطح 

 زمان پروترومبین: PT؛ SEM: Standard Error of Mean(؛  >01/0pداري آماري است )دهنده عدم معنیهر ستون نشان

 

 بحث
اوریک خون مرغان در یک تحقیق اثر سطوح خار مریم بر اسید       

(. 2007و همکاران،  05/0P>( )Schiavoneدار نشد )سویه راس معنی

اوریک خون مارین بر اسیددرصد سیلی 8/0در تحقیقی دیگر اثر سطح 

(. 1386 همکاران، و )جمشیدي (>05/0P) شد دارمعنی راس سویه مرغان

نتایج تحقیق اول مغایر و نتایج تحقیق آخر مطابق با نتایج تحقیق 

اوریک خون سیدحاضر است. استفاده از خار مریم سبب کاهش مقدار ا

شد. خار مریم فعالیت کلیه را بهبود بخشیده و در نتیجه کلیه به 

اوریک خون را دفع کند که به تبع آن غلظت سرعت توانسته اسید

در یک آزمایش تاثیر سه  اسید مذکور در خون کاهش یافته است.

گذار درصد خارمریم بر کراتینین خون مرغان تخم 2و  1سطح صفر، 

( )شالیی <05/0P) داري مشاهده نگردیدهیچ اثر معنیبررسی شد و 

(. نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر مغایرت دارد. 1394و حسینی، 

تواند سطوح متفاوت خار مریم استفاده شده و دو دلیل مهم آن می

کراتینین ماده دفعی است که سویه متفاوت مرغ مورد بررسی باشد. 

تصفیه، عمل  باشود و کلیه آزاد می ها در بدننتیجه عملکرد ماهیچه در

هاي کلیه در نتیجه کاهش کند. در بیماريکراتینین را از بدن دفع می

 کندعملکرد کلیه، کراتینین در بدن انباشته شده و بدن را مسموم می
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 بنابراین در این تحقیق خار مریم با بهبود (.1394)گایتون و هال، 

 از کراتینین شده است. تريعملکرد کلیه، سبب دفع مقادیر بیش

در آزمایشی که روي مرغان گوشتی انجام شد، استفاده از سطوح        

داري بر مارین تاثیر معنیگرم سیلیمیلی 200و  100مختلف صفر، 

و همکاران،  () ابراهیمی<05/0Pسطوح مختلف گلوکز خون نداشت )

هاي گوشتی انجام شد اثر (. در آزمایشی دیگر که روي جوجه1392

 دار نشدگرم بر کیلوگرم خار مریم بر گلوکز خون معنیمیلی 200

(05/0P>()نتایج دو تحقیق مذکور با 1392و همکاران،  مکیفانی .)

ها میزان گلوکز در بدن با انواع مکانیزمنتایج حاضر مطابقت دارد. 

در خون در مواقعی که نیاز است تواند گلوکز را بستگی دارد. کبد می

بنابراین تولید گلوکز در کبد در مواقع ها آزاد کند. لبراي تغذیه سلو

شود. در این نیاز در صورت نقص در عملکرد کبد دچار اشکال می

کوتریموکسازول با اختالل در عملکرد کبد، سبب بیوتیک تحقیق آنتی

  تغییر در غلظت گلوکز خون شده است.

در یک تحقیق که روي مرغان گوشتی انجام شد، استفاده از        

داري مارین تاثیر معنیگرم سیلیمیلی 200و  100، 0سطوح مختلف 

همکاران،  و ابراهیمی()<05/0P) نداشت خون کلسترول مختلف سطوح بر

داري تحقیقی دیگر اثر سطوح مختلف خار مریم تاثیر معنی (. در1392

و 05/0P>() Schiavoneبر سطوح مختلف کلسترول خون نداشت )

گرم بر کیلوگرم خار میلی 200در یک آزمایش اثر  (.2007همکاران، 

 فانی()>05/0Pدار شد )مریم بر کلسترول خون مرغان گوشتی معنی

 و مسئول سوخت کندکبد خون را تصفیه می(. 1392و همکاران،  مکی

زدایی، سازنده فاکتورهاي انعقاد خون و بسیاري ساز مواد غذایی، سم و

 هاي کبد آسیب که سلولهنگامی. دباشاز عملکردهاي حیاتی می

توان با ریزند که میهاي درون سلولی به خون میبینند، آنزیممی

ها آنزیم این اگر. گیري کردها را اندازهآزمایش خون، میزان این آنزیم

توان دریافت که کبد دچار آسیب در خون وجود داشته باشند، می

باشد که به هضم را مییکی دیگر از وظایف کبد تولید صف. شده است

صفراي ساخته شده در کبد، در کیسه صفرا  .کندها کمک میچربی

که جریان هنگامی .شود. کیسه صفرا در زیر کبد قرار داردذخیره می

هاي خاصی در کبد صفرا کم شود و یا مجراي صفرا بسته شود، آنزیم

 (.1394)گایتون و هال، شوند زیاد می

شوند. ن خون، توسط کبد ترشح میفاکتورهاي مهم لخته شد       

طوالنی شدن زمان انعقاد خون دلیلی بر نقص و صدمه دیدن کبد 

است. با افزایش سطح مورد استفاده گیاه خار مریم، زمان انعقاد خون 

یابد که حاکی از تاثیر مثبت گیاه مذکور در راستاي بهبود کاهش می

که کبد دچار توان نتیجه گرفت در حاالتی عملکرد کبد است. می

یابد.  در تحقیق شود زمان انعقاد خون افزایش میصدمه یا اختالل می

حاضر استفاده از گیاه خار مریم سبب کاهش زمان انعقاد خون شد 

 که دلیلی بر تاثیر مثبت آن بر کبد است.

هاي قرمز خون روبین یک محصول زائد در اثر تجزیه گلبولبیلی       

تواند در مدفوع بنابراین می .کندش میروبین را پردازکبد بیلی .است

روبین در مجاري صفراوي کبد جریان یافته و در صفرا بیلی .دفع شود

اثر اختالل جریان  مکن است درم خونروبین بیلی غلظت محلول است.

هاي در اثر بیماري شدید کبدي، بیماري تواندمی این .صفرا افزایش یابد

زیاد  غلظت .فراوي رخ دهدکیسه صفرا یا سایر شرایط سیستم ص

روبین یک آزمون بیلیبررسی  شود.می باعث زرديدر خون روبین بیلی

با بررسی  .(1394گایتون و هال، ) کبد است خوب براي بررسی عملکرد

مریم مقدار  شود با افزایش سطوح خارنتایج آزمایش حاضر مشاهده می

وب گیاه دارویی یابد که حاکی از تاثیر مطلروبین خون کاهش میبیلی

بیوتیک خار مریم بر بهبود عملکرد کبد است. از طرفی استفاده از آنتی

روبین خون باعث صدمه دیدن کبد شده که با افزایش غلظت بیلی

 شود. مشاهده می

شود که استفاده از سطوح مختلف با بررسی نتایج مشاهده می       

هاي آنزیم شده است، زیرا مقادیر کبدي کاهش مشکالت مریم سبب خار

توان گفت کلی میطورکبدي و زمان انعقاد خون کاهش یافته است. به

درصد خار مریم بهترین تیمار از نظر ایجاد محافظت براي  3که سطح 

کبد است، زیرا در نتیجه استفاده تیمار مذکور ترشحات کبد در خون 

بیوتیک کوتریموکسازول کاهش یافته است. از طرفی استفاده از آنتی

سبب افزایش مشکالت  کبدي هايآنزیم ترشح مقادیر عکس با افزایش هب

 کبدي شده است. 
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