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 نی شدهنانوذرات ریزپوشا ،فلفلینعناعکبد،  ،جوجه گوشتی ،اکسیداتیو استرس ،استخوان هاي کلیدي:واژه

 94-421-41  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 فیروز صمدي، احسان غفرانی، صبا صمدي نویسنده)گان(:

هاي گوشتی مسموم شده جوجه فلفلی بر کبد و استخوانعتاثیر نانوذرات ریزپوشانی شده عصاره نعنا عنووان:

 با تتراکلریدکربن

 34-421-41 شماره:

 44/42/4431  تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

هاي آزاد از ترکیبات بیولوژیکی محافظت نمایند. اعتقااد بار ایان ها قادرند از طریق حذف رادیکالاکسیدانآنتی

  د بهتر و سریعتري دارند. است که ریز ذرات کپسوله شده عملکر

 مقدمه )شرح مساله(

هاي ، فراسنجهفلفلی بر کبدنانوذرات ریزپوشانی شده عصاره الکلی نعناعاثرات ارزیابی منظور این مطالعه به

هاي هاي اکسیداتیو در جوجهاسترسانجام شد. ه با تتراکلریدکربن هاي گوشتی مسموم شدو استخوان جوجه خونی

اکسیدانی شوند. بنابراین استفاده از منابع آنتیها میگوشتی منجر به کاهش عملکرد و افزایش حساسیت به بیماري

 فلفلی غنی از ترکیباتباشد. نعناعها و در نتیجه بهبود عملکرد مهم میاسترس جهت حذف اثرات منفی

هاي گوشتی مفید در تعدیل اثرات جانبی استرس اکسیداتیو در جوجهفاده از آن استلذا  ،اکسیدانی استآنتی

   باشد.می

 هان یافتهتریمهم

کلسترول  -HDLپروتئین کل و  ،اي سرمی آلبومینهریزذرات کپسوله شده عصاره الکلی نعناع فلفلی غلظت -4

 را کاهش داد.فوق  مقادیر تتراکلریدکربنکه در حالی ،خون را افزایش داد
 

 هايآنزیمکلسترول و  -LDL یسرید،گلتري یرسبب کاهش مقاد فلفلیشده عصاره نعناع وشانیپیزذرات رنانو -2

کلسترول  گلیسرید،تري ریمقاد شیافزا سبب دکربنیکه تتراکلریحال در، گردیدسرم خون  ALPو   ALTکبدي

  .شدسرم خون  ALPو  ALT  ،ASTکبدي هايآنزیمکلسترول و  -LDLکل، 
 

 يحد تا فلفلیاعشده عصاره نعن انیوشپریزکه نانو ذرات یحال دربافت کبد شد،  تخریبسبب  تتراکلریدکربن -4

  را جبران کرد. تتراکلریدکربن یبیاثرات تخر
 

نی را داري درصد خاکستر استخوان درشتطور معنیهفلفلی و تتراکلریدکربن باستفاده از نانوذرات عصاره نعناع -1

 افزایش دادند.
 

 ترتیب افزایش و کاهش دادند.نی را بهنانوذرات عصاره نعناع فلفلی و تتراکلریدکربن تراکم استخوان درشت -5
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 .  های گوشتیجوجهدر تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد 

 التهاب 
تخریب 

 سیتوپالسم

نکروز فضاي 

 پورتالپري

فیبروز فضاي 

 پورتالپري

 - - - + کنترل

 - - - ++ عناع فلفلینانوذرات عصاره ن

 + ++ +++ +++ تتراکلریدکربن

 - + + ++ نانو ذرات عصاره نعناع فلفلی  + تتراکلریدکربن

 درصاد میادان دیادها،  02-22تغییارات در  ++درصاد میادان دیادها،  22تغییارات در کمتار از  +عدم وجود تغییرات هیساتوپاتولوژیکی، ا
 .  دیدهادرصد میدان  02تغییرات در بیش از  +++


