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Extended Abstract

1. Introduction

he liver is responsible for vital functions in 
the body. Liver disease and dysfunction cause 
significant damage to the body, and even if T

the disease becomes chronic in the liver and liver problems 
are not treated, it can lead to death. Liver diseases often 
have symptoms similar to those of other diseases, which can 
make it more difficult and slower to diagnose them [1]. 

The liver is the largest gland in the body and plays an im-
portant role in the body’s metabolism and detoxification of 
various substances, so the health of this organ is important 
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Aims Damage to liver tissue and its dysfunction is very important and if left untreated, it can cause seri-
ous problems and even death. In this study, we aimed to investigate the effects of the hydroalcoholic 
extracts of Linum usitatissimum and Rosa damascena on liver enzymes, total protein, bilirubin, albumin, 
and serum glucose levels.
Materials and Methods This is a non-randomized clinical trial conducted on 42 male rats divided into 6 
groups; control group (group 1) received only sufficient water and food, groups 1 and 2 received 300 and 
500 mg/ kgB.W Linum usitatissimum extract, groups 3 and 4 received 500 and 1000 mg/ kgB.W Rosa 
damascena, and group 6 received 100 mg/ kgB.W Linum usitatissimum plus 250 mg/ kgB.W Rosa dama-
scena extracts intraperitoneally for 28 days. After the last injection, the rats were weighed and their blood 
samples were collected. The study parameters were measured using a colorimetric method by a spectro-
photometer, and then were analyzed using ANOVA and Tukey’s test in SPSS V. 25 at a significance level of 
P<0.05.
Findings There was no significant difference between alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, to-
tal and direct bilirubin levels in the control group in comparison with other groups (P>0.05). In the groups 
received Rosa damascena extract, there was a significant difference between total protein and albumin 
levels compared to the control group (P<0.05). Moreover, there was a significant difference between se-
rum glucose and aspartate aminotransferase in the control group compared to other groups (P<0.05).
Conclusion Linum usitatissimum and Rosa damascena have no negative effect on the liver function. The 
probability of diarrhea occurrence and the possible effects on the total protein and serum albumin after 
using Rosa damascena, and the effects of different doses of Linum usitatissimum on the glucose levels 
should be taken into account.

A B S T R A C T

Keywords: 
Linum Usitatissimum, 
Liver ,Rosa Dama-
scena, Rat

Received: 16 Apr 2019

Accepted: 24 Sep 2019

Available Online: 01 Jan 2020

Research Paper
A Comparative Study on the Effects of Using Hydroalcoholic Extracts of Linum 
Usitatissimum and Rosa Damascena on Liver Function in Adult Male Rats

http://hms.gmu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=10&sid=1&slc_lang=en
mailto:khoshvaghti2004@yahoo.com
http://orcid.org/0000-0002-5378-879X
http://orcid.org/0000-0000-8577-0439
https://doi.org/10.32598/hms.26.1.3116.1
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/hms.26.1.3116.1
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm


55

Winter 2020. Vol 26. Issue 1

Padam M & Khoshvaghti A. A Comparative Study on the Effects of Using Hydroalcoholic Extracts of Linum Usitatissimum and Rosa Damascena. The Horizon of Medical Sciences. 2020; 26(1):54-67.

[2]. The liver, which plays an important role in the metab-
olism and storage of glucose as glycogen, plays a role in 
regulating blood glucose levels [7]. 

Albumin is the main plasma protein and its main func-
tion is to regulate the colloidal osmotic pressure [3]. Bili-
berin is one of the yellow bile pigments obtained from the 
breakdown of hemoglobin [4]. The use of medicinal plants 
has been common since ancient times. They have fewer 
side effects than chemical drugs, especially when common 
treatments are unable to control the disease. In recent years, 
attention to complementary therapies and therapeutic ef-
fects of natural compounds of plant origin has increased 
[5]. One of these plants is Rosa damascena from Rosaceae 
family [6]. Its main compounds are anthocyanins, cyani-
din 3, 5-d-O-glucosides and several compounds such as 
camphor, quercetin, galactoside, arabinose, and ginnol. Its 
antioxidants can be helpful in preventing heart disease [8]. 

This plant is also used in the treatment of other diseases 
such as respiratory allergies and insomnia [9, 10, 11]. An-
other plant is Linum usitatissimum with bay leaves. Its seed 
is rich in various phenylpropanoids, especially lignans, fla-
vonoids and cyanogenic glycosides. It also contains alpha-
linolenic acid and omega 3 [12]. It is used to treat many 
diseases such as irritable bowel syndrome [13, 14]. Since 
sometimes, these medicinal plants are overused regardless 
of their side effects or desired dose, in order to determine 
their effective dose and prevent liver damage by not in-
terfering with liver factors, this study aimed to investigate 
the effective doses of the hydroalcoholic extracts of Linum 
usitatissimum and Rosa damascena on liver enzymes, total 
protein, bilirubin, albumin, and serum glucose in rats.

2. Materials and Methods

This is a non-randomized clinical trial conducted on 42 
male Wistar rats in animal Laboratory of Islamic Azad 
University of Kazeroon branch in 2019. Rats were divided 
into 6 groups; control group (group 1) received only suffi-
cient water and food, groups 1 and 2 received 300 and 500 
mg/ kgB.W Linum usitatissimum extract, groups 3 and 4 
received 500 and 1000 mg/ kgB.W Rosa damascena, and 
group 6 received 100 mg/ kgB.W Linum usitatissimum plus 
250 mg/ kgB.W Rosa damascena extracts intraperitoneally 
for 28 days. After the last injection, the rats were weighed 
and their blood samples were collected. The study param-
eters were measured using a colorimetric method by a spec-
trophotometer, and then were analyzed using ANOVA and 
Tukey’s test in SPSS V. 25 at a significance level of P<0.05.

3. Results

There was no significant difference between Alanine 
Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), to-
tal and direct bilirubin levels in the control group in com-
parison with other groups (P>0.05). In the groups received 
Rosa damascena extract, there was a significant difference 
between total protein and albumin levels compared to the 
control group (P<0.05). Moreover, there was a significant 
difference between serum glucose and aspartate Amino-
transferase (AST) in the control group compared to other 
groups (P<0.05).

4. Discussion

Consumption of the hydroalcoholic extract of Linum 
usitatissimum at a dose of 300 mg/kg increased the glucose 
levels and caused a significant statistical difference between 
the mean serum glucose levels of rats in this group and the 
control group (P<0.05). However, 500 mg/kg Linum usita-
tissimum reduced the glucose level and this difference was 
not significant (Table 1). Consumption of hydroalcoholic 
extract of Rosa damascena alone and in combination with 
Linum usitatissimum reduced the glucose level, but only 
the effect of 1000 mg/kg Rosa damascena extract was sig-
nificant which caused a significant statistical difference be-
tween the mean serum glucose levels of rats in this group 
and other groups except with the group received 500 mg/kg 
Rosa damascena extract (Table 1). 

Nikbakht and Gheitasi [15] reported that blood glucose 
levels were significantly reduced in consumers of hydroal-
coholic extract of Citrullus colocynthis and Rosa dama-
scena compared to controls. The effect of Rosa damascena 
extract on blood glucose level can be due to the presence of 
flavonoids and their glycosidic compounds. In one study, 
the effect of Rosa damascena methanolic extract in com-
parison with acarbose (an alpha-glucosidase inhibitor) in 
normal and diabetic rats was investigated and the strong 
inhibitory effect of alpha glycosidase was confirmed [16]. 
It seems that the effects of different amounts of glycosidic 
compounds and glycosides of different plants as well as the 
amount of glycosides and flavonoid compounds on the glu-
cose level are different; hence, when using Linum usitatis-
simum extract, the dose of the extract should be determined 
based on the blood glucose level of the patient so that re-
ducing or increasing glucose does not cause problems for 
the person. We can even use the proper dose of Linum 
usitatissimum extract to regulate serum glucose levels [17].

The effect of different doses of hydroalcoholic extracts of 
Linum usitatissimum and Rosa damascena on ALP level is 
similar to the effect of these extracts on the glucose level, 
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Table 1. Com
paring the m

ean levels of liver function factors in the study groups using A
N

O
VA and Tukey’s test

Groups 
M

ean±SD

Glucose m
g/dL

Total Bilirubin m
g/dL

Direct Bilirubin m
g/dL

ALP U/L
AST U/L

ALT U/L
Album

in gr/dl
Total Protein gr/dl

Control 
225.40±11.66

b=0.040
C=*0.000

00.62±0.02
00.12±0.02

626.60±89.64
d=0.182

106.20±03.53
e=*0.004

80.20±2.42
03.20±0.06

f=0.984
g=0.946

06.84±0.23
h=0.467

300 m
g/kg Linum

 usitatissim
um

294.8±25.80
a=0.040*
C=*0.000

00.64±0.02
00.12±0.02

947.20±47.59
a=0.182

108.60±09.40
a=1.000

e=*0.006
66.00±10.29

03.14±0.08
a=0.984
g=1.000

06.38±0.08
a=0.467

500 m
g/kg Linum

 usitatissim
um

183.4±08.30
a=0.408

b=*0.000
C=*0.037

0.64±0.04
00.12±0.02

566.20±31.99
a=0.994
d=0.064

097.80±03.51
a=0.988

e=*0.001
41.40±02.44

03.12±0.06
a=0.946
f=1.000

06.38±0.08
a=0.151
h=0.976

500 m
g/kg Rosa dam

ascena

178.80±23.27
a=0.299

b=*0.000
C=0.058

0.66±0.02
00.16±0.02

489.60±175.19
a=0.898

d=*0.021

110.40±09.14
a=1.000

e=*0.008
46.60±08.03

02.90±0.07
a=*0.030
f=0.121
g=0.183

05.66±0.18
a=0.001

#
h=0.081

1000 m
g/kg Rosa dam

ascena
113.20±00.97

a=*0.000
b=*0.000

00.70±0.00
00.20±0.03

452.80±81.05
a=0.769

d=*0.011

162.60±18.35
a=*0.004

82.60±12.56

02.80±0.06
a=*0.002

f=0.11
g=*0.018

05.46±0.17
a=*0.000
h=*0.014

100 m
g/kg Linum

 usitatissi -
m

um
+250 m

g/kg Rosa dam
a-

scena 

193.60±1.21
a=0.690

b=*0.001
C=*0.013

0.02±0.66
00.18±0.02

464.40±55.86
a=0.815

d=*0.013

91.20±2.65
a=0.869

e=*0.000
52.20±06.60

02.78±0.04
a=*0.001
f=*0.006
g=*0.011

05.54±0.10
a=*0.000

h=0.29

A
LP=A

lkaline phosphatase; A
ST=A

spartate am
inotransferase; A

LT=A
lanine am

inotransferase; *significant difference (P<0.05); a=P-value from
 com

paring total protein, album
in, A

LP, A
ST, 

and glucose levels of experim
ental and control groups; b=P-value from

 com
paring the glucose level of 300 m

g/kg Linum
 usitatissim

um
 group and other groups; c=P-value from

 com
paring the 

glucose level of 1000 m
g/kg Rosa dam

ascena group and other groups; d=P-value from
 com

paring the A
LP level of 300 m

g/kg Linum
 usitatissim

um
 group and other groups; e=P-value from

 
com

paring the A
ST level of 300 m

g/kg Linum
 usitatissim

um
 group and other groups; f=P-value from

 com
paring the album

in level of 300 m
g/kg Linum

 usitatissim
um

 group and other groups; 
g=P-value from

 com
paring the album

in level of 500 m
g/kg Linum

 usitatissim
um

 group and other groups; h=P-value from
 com

paring the total protein level of 300 m
g/kg Linum

 usitatissim
um

 
group and other groups
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but to a lesser extent such that 300 mg/kg Linum usitatissi-
mum hydroalcoholic extract increased the average activity 
of this enzyme; however, the use of other doses of extracts 
reduced the activity of ALP and the highest reduction was 
observed after using 1000 mg/kg Rosa damascena hydroal-
coholic extract, although these changes are not large enough 
to cause a statistically significant difference between the 
mean level of this enzyme in these groups compared to the 
control group, but a statistically significant difference was 
observed between the mean levels of ALP in 300 mg/kg Li-
num usitatissimum group, in the groups received different 
dose of Rosa damascena, and the group treated with both 
Linum usitatissimum and Rosa damascena. 

This finding can be a warning to the consumers of Linum 
usitatissimum extract about the harmful effects of this ex-
tract on the liver, especially the bile ducts. In high doses 
of Linum usitatissimum extract and low and high doses of 
Rosa damascena extract and even the combination of the 
extracts of both plants, the antioxidant effect of flavonoids 
was predominant, such that the consumption of these ex-
tracts had no significant effect on the main indicators of a 
healthy liver (ALP, ALT, total and direct bilirubin) [18, 19].

The use of 1000 mg/kg Rosa damascena hydroalco-
holic extract significantly increased the AST level. Giv-
en that ALT level, which is more specific for the diagno-
sis of liver disease than AST [20], has not changed and 
ALP level even decreased in this group, this increase in 
AST is most likely not due to a liver problems. If ensur-
ing the absence of hemolysis in the tested samples, this 
increase can be due to muscle injury. In this case, the 
creatine phosphokinase enzyme level measurement can 
be very decisive.

The albumin and total protein levels in groups that 
consumed low and high doses of Rosa damascena 
extract and the combination of Rosa damascena and 
Linum usitatissimum extracts showed a significant de-
crease. Due to the severe diarrhea observed in these 
groups that consumed Rosa damascena, the decrease in 
albumin level can be due to its excretion through the 
gastrointestinal tract. There was a significant statistical 
difference between the mean levels of albumin and total 
protein in the groups received Rosa damascena and Li-
num usitatissimum hydroalcoholic extracts which was 
then due to the lack of excretion of total protein and 
albumin from their body. 

The changes in albumin and total protein levels in 
these groups are not related to the process of protein 
synthesis in the liver. AKbari et al [21] in a study re-
ported that Rosa damascena has the least nephrotoxic 

and hepatotoxic effects; however, its very high doses 
(1440 mg/kg body weight) can lead to hepatotoxic ef-
fects. Therefore, the hepatic effects of Rosa damascena 
have been considered to be dose-dependent [21].

5. Conclusion

Linum usitatissimum and Rosa damascena have no nega-
tive effect on the liver function. The probability of diarrhea 
occurrence and the possible effects on the total protein and 
serum albumin after using Rosa damascena, and the effects 
of different doses of Linum usitatissimum on the glucose 
levels should be taken into account.
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اهداف آسیب به بافت کبد و اختالل در فعالیت آن بسیار مهم است و درصورت عدم درمان مشکالت جدی در فرد ایجاد می کند و حتی 
می تواند سبب مرگ شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی و تخم کتان بر آنزیم های کبدی، پروتئین تام، 

بیلی روبین، آلبومین و گلوکز سرم انجام شد.

مواد و روش ها در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر به شش گروه تقسیم شدند. گروه کنترل یا گروه یک تنها آب و غذای 
کافی دریافت می کردند، گروه های دو و سه به ترتیب 300 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره تخم کتان و گروه چهار و پنج به ترتیب 
500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم گل محمدی و گروه شش 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره تخم کتان همراه با 250 میلی گرم بر 
کیلوگرم عصاره گل محمدی به مدت 28 روز به  صورت درون صفاقی دریافت کردند. پس از آخرین تزریق، موش ها وزن کشی شدند و از 
آنها خون گیری شد. پارامترها به روش کالریمتری و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و مقادیر با استفاده از آزمون های 

آماری آنووا و توکی به وسیله نسخه 18 نرم افزار SPSS در سطح معنادار )P<0/05( تجزیه  و  تحلیل شدند.

یافته ها میزان آالنین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین تام و مستقیم گروه کنترل در مقایسه با دیگر گروه ها اختالف 
آماری معنی داری نداشت )P>0/05(. بین پروتئین تام و آلبومین گروه های دریافت کننده گل محمدی در مقایسه با گروه کنترل 
گروه ها  دیگر  و  کنترل  گروه  گلوکز  و  آمینوترانسفراز  آسپارتات  میزان  بین   .)P<0/05( مشاهده شد  معنی دار  آماری  اختالف 

.)P<0/05( اختالف آماری معنی ار مشاهده شد

نتیجه گیری یافته ها نشان داد که تخم کتان و گل محمدی هیچ گونه تأثیر منفی بر فعالیت های کبدی ندارد. احتمال وقوع اسهال و تأثیر 
بر پروتئین تام و آلبومین سرم در مصرف کننده های گل محمدی باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تأثیر متفاوت ُدزهای مختلف تخم 

کتان بر میزان گلوکز، وضعیت سرمی گلوکز بیمار را باید در نظر گرفت.

کلیدواژه ها: 
تخم کتان، گل 

محمدی، کبد، موش 
صحرایی

تاریخ دریافت: 27 فروردین 1398
تاریخ پذیرش: 02 مهر 1398

تاریخ انتشار: 11 دی 1398

مقدمه

کبد مسئول اعمال حیاتی در بدن است، بیماری و اختالل در 
عملکرد کبد آسیب چشمگیری به بدن وارد می کند و حتی در 
صورت مزمن شدن بیماری در کبد و عدم رسیدگی، مشکالت 
کبدی می توانند منجر به مرگ شوند. اختالالت کبدی در اکثر 
مواقع دارای عالئمی مشابه سایر بیماری ها هستند و همین عامل 
کبدی  بیماری های  دادن  تشخیص  دیر  و  سخت شدن  موجب 
می شود ]1[. کبد بزرگ ترین غده بدن است و نقش مهمی در 
متابولیسم بدن و سم زدایی مواد مختلف دارد؛ بنابراین سالمت 
این ارگان حائز اهمیت است ]2[ و به دلیل داشتن آنزیم هایی 

مانند آالنین آمینوترانسفراز1 و آسپارتات آمینوترانسفراز2، آلکالین 
کربوهیدرات ها،  متابولیسم  در  آمینوبوتیرات4  گاما  فسفاتاز3، 
از  بسیاری  می کند  ایفا  را  اساسی  نقش  پروتئین ها  و  چربی ها 
آنزیم های کبدی به عنوان شاخصی برای تشخیص بیماری کبدی 
به کار می روند که از آن جمله به آنزیم های ALT و AST می توان 

اشاره کرد ]3[.

آن  اصلی  عملکرد  و  بوده  پالسما  اصلی  پروتئین  آلبومین5، 

1. Alanin Amino Transferase (ALT)
2. Aspartate Amino Transferase (AST)
3. Alkaline Phosphatase (ALP)
4. Gama Glutamyl Transferase (GGT)
5. Albumin (Alb)

1.  دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایران.
2. گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایران.

بررسی مقایسه ای اثرعصاره هیدروالکلی گل محمدی و تخم کتان بر فاکتورهای کبدی موش های 
صحرایی نر بالغ

، *آمنه خوشوقتی2  محمد مهدی پادام1 

mailto:khoshvaghti2004@yahoo.com
http://orcid.org/0000-0002-5378-879X
http://orcid.org/0000-0002-5378-879X


60

زمستان 1398. دوره 26. شماره 1

تنظیم فشار اسمزی کلوئیدی خون است ]4[. آلکالین فسفاتاز 
یک گروه ایزوآنزیم است که در الیه خارجی غشای سلولی قرار 
دارد که استر فسفات های آلی را هیدرولیز کرده و در فضای بین 
سلولی آزاد می کند ]5[. بیلی روبین6 یکی از رنگدانه های زردرنگ 

صفراوی است که از تجزیه هموگلوبین حاصل می شود ]6[.

کبد با نقش مهمی که در متابولیسم و ذخیره گلوکز به صورت 
گلیکوژن ایفا می کند در تنظیم میزان گلوکز خون نقش دارد ]7[.

استفاده از گیاهان دارویی از زمان های قدیم رایج بوده و عوارض 
کمتری نسبت به داروهای شیمیایی ایجاد می کند و به ویژه زمانی که 
درمان های رایج قادر به کنترل بیماری نباشد، استفاده از این گیاهان 
بسیار کاربردی است. در سال های اخیر توجه به درمان های مکمل و 
اثرات درمانی ترکیبات طبیعی با منشأ گیاهی افزایش یافته است ]8[.

گل محمدی با نام علمی Rosa damascene mill از خانواده 
رزاسه7 است. این گل به شکل درختچه هایی با خارهای ریز و 
قالبی شکل و دارای گل های درشت و بسیار خوش بو می روید ]9[.

ترکیبات اصلی آن آنتوسیانین، سیانیدین 3، 5 دی گلیکوزید و 
چندین ترکیب مثل کامفرول، کوئرستین، گاالکتوزید، آرابینوزید 
در  می تواند  آن  در  موجود  آنتی اکسیدان های  ژاینول هاست.  و 
این گیاه در  باشد ]10[.  بیماری های قلبی مفید  از  پیشگیری 
درمان بیماری هایی مثل آلرژی، حساسیت های تنفسی، بی خوابی 
و به عنوان آرام بخش مورد استفاده قرار می گیرد ]11[. اثربخشی 
علیه رادیکال های آزاد و سلول های التهابی، خواص ضدسرطانی، 
جلوگیری از جهش های ژنی و فعالیت آنتی اکسیدانی، از دیگر 

خواص گل محمدی است ]12[. 

در پژوهش دیگری در مورد گل محمدی به این نتیجه رسیدند 
که اثر ضد افسردگی گل محمدی مانند آمفتامین به صورت حاد 
و کوتاه مدت ظاهر شده است که احتمااًل این تأثیر ناشی از تغییر 

آزاد سازی نورآمین هاست ]13[.

گیاهی   Linum Usitatissumum علمی  نام  با  کتان  گیاه 
از  این بذر غنی  با برگ های متناوب خطی و سرنیزه ای است. 
فنیل پروپانوئیدهای مختلف به خصوص لیگنان ها، فالوونوئیدها 
و گلیکوزیدهای سیانوژنیک است. همچنین دارای اسید چرب 
آلفا لینولنیک و امگا 3 است؛ بنابراین منبعی برای چربی سالم 
و ویتامین B1 و منبع سرشاری از مواد مغذی همچون فیبر، 
منیزیم، ویتامین ها و آنتی اکسیدان هاست ]14[. تخم کتان در 
مبتالیان سندرم روده تحریک پذیر، زنان باردار و افراد با تخمدان 
پلی کیستیک و در مردانی که مشکل پروستات دارند منع مصرف 
دارد ]15[. همچنین ثابت شده است که آلفا لینولئیک موجود 
در روغن دانه کتان به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی باال، فرد را در 
برابر ایسکمی قلبی، سرطان کلون و دیابت محافظت می کند و 

6. Bilirubin (Bili)
7. Rosaceace

نقش مهمی در بهبود عملکرد عروق دارد. استفاده از روغن دانه 
کتان باعث حفاظت از ریه و مهار آپوپتوز و التهاب در موش های 

صحرایی می شود ]16[.

دانه کتان به دلیل خواص آنتی اکسیدانی باال عالوه بر کاهش 
چربی بدن، سطح پراکسید چربی در هیپوکامپ را نیز کاهش 
می دهد و در نتیجه باعث بهبود عملکرد حافظه فضایی شده و 

توانایی یادگیری را افزایش می دهد ]17[.

گل محمدی و تخم کتان به صورت جداگانه و هر دو با ُدز 500 
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن سبب افزایش فعالیت غده تیروئید 
و سبب   TSH کاهش  و  یدوتیرونین  تری  افزایش  نتیجه  در  و 
تأثیر گل محمدی  کاهش شاخص های چربی و وزن می شود. 
به تنهایی و با ُدز 1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و همچنین 
ترکیب گل محمدی با ُدز 250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن با 
تخم کتان با ُدز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، بیشتر است 
]18[؛ بنابراین استفاده از این گیاهان برای کاهش وزن بدن از 
مهم ترین و فراوان ترین موارد مصرف این دو گیاه دارویی است. با 
توجه به اینکه گاهی بی توجه به اثرات جانبی در مصرف گیاهان 
دارویی زیاده روی می شود و یا اینکه فرد به میزان دلخواه دارو را 
مورد استفاده قرار می دهد،، پژوهش حاضر در جهت تعیین ُدز 
مؤثر و جلوگیری از آسیب به کبد و عدم تداخل در فاکتورهای 
کبدی و به منظور تعیین تأثیر ُدزهای مختلف عصاره هیدروالکلی 
تخم کتان و گل محمدی بر فاکتورهای مختلف کبدی و میزان 
آنزیم های کبدی و معلوم شدن دارویی که کمترین اثر سوء را بر 

کبد داشته باشد، انجام شد.

مواد و روش ها

به منظور انجام این تحقیق تجربی 42 سر موش صحرایی نر 
نژاد ویستار با میانگین وزنی 180±20 گرم انتخاب شدند و در 
محیطی با دمای 25±2 درجه سلسیوس در طول شبانه روز، با 
دوره نوری به صورت 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی 
نگهداری شدند. آب آشامیدنی و غذای فشرده مخصوص موش 
بدون هیچ محدودیتی در اختیار موش ها قرار می گرفت. در هر 
قفس هفت سر موش نگهداری می شد. در ضمن به منظور سازش 
حیوانات با محیط انجام آزمایش، یک هفته پس از استقرار موش ها 

تحقیق در محیط آغاز شد.

برای تهیه عصاره از روش های استاندارد عصاره گیری استفاده 
شد. پس از تهیه گیاهان آن ها را خشک و پودر شدند. سپس 
جهت عصاره گیری، هر کدام از گیاهان به صورت جداگانه به مدت 
محلول حاوی  تا  گرفت  قرار  پرکوالتور  در دستگاه  72 ساعت 
عصاره از آن خارج شود. در ادامه از باال به طور قطره قطره اتانول 
96 درصد به آن اضافه شد، به طوری که عصاره خشک نشود 
و خروجی محلول بی رنگ شود. در این حالت تمام عصاره از 
گیاهان خارج شد. سپس محلول حاوی اتانول که در درون آن 
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عصاره گیاه مدنظر، قرار داشت در دستگاه روتاری قرار گرفت تا 
کاماًل غلیظ و بیشترین میزان ممکن حاّلل آن تبخیر شود. سپس 
محلول عسلی حاصل شده در دستگاه دسیکاتوری که به پمپ خأل 
وصل بود قرار گرفت. آن گاه محلول حاصل شده که کاماًل خشک 
شده بود کوبیده و به صورت پودر درآمد و درنهایت با توجه به ُدز 

تزریقی با نرمال سالین مخلوط شد ]19[.

حیوانات به طور تصادفی به شش گروه هفت تایی تقسیم شدند. 
گروه یک یا گروه کنترل که تنها آب و غذای معمول دریافت 
کردند و تزریقی در این گروه صورت نگرفت. گروه دو و سه و 
بر کیلوگرم وزن بدن  ترتیب روزانه 300 و 500 میلی گرم  به 
عصاره تخم کتان،گروه چهار و پنج و به ترتیب 500 و 1000 
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گل محمدی و گروه شش 
روزانه 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره تخم کتان و 
250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره گل محمدی دریافت 
کردند. تمام تزریقات به صورت درون صفاقی بود و 28 روز ادامه 
مقاله  اساس  بر  انتخاب شده،  تزریقی  عصاره های  مقدار  یافت. 

پژوهشی به اثبات رسیده درباره این دو گیاه است ]18[.

یک روز پس از آخرین تزریق از هریک از موش ها در شرایط 
استاندارد آزمایشگاهی و از عروق دمی در حالت ناشتا خون گیری 
به عمل آمد و پس از انجام سانتریفیوژ با دور 2500 و به مدت 15 
دقیقه، جداسازی پالسما انجام شد و پالسما در مجاورت یخ به 
آزمایشگاه ارسال شد. سپس میزان آالنین آمینوترانسفراز، آسپارتات 
آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین مستقیم و تام، پروتئین 
تام و آلبومین به روش رنگ سنجی و با استفاده از کیت های شرکت 
پیشتاز طب و دستگاه اسپکتروفتومتر مدل UVmini1240 ساخت 

شرکت شیماتزو ژاپن مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج حاصل به دلیل وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر 
و پراکندگی میانگین داده ها و به منظور مقایسه دو به دوی گروه های 
و  واریانس یک طرفه  آنالیز  آماری  آزمون  از  استفاده  با  مختلف، 
توکی و با استفاده از نسخه 25 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل 
آماری قرار گرفت و مقادیر داده ها به صورت میانگین و انحراف 

معیار ارائه شد و معیار استنتاج P<0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین  بین  تنها  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
و  پنج  چهار،  گروه های  آلبومین  نیز  و  تام  پروتئین  میزان 
گروه  گلوکز  و  پنج  گروه  ترانسفراز  آمینو  آسپارتات  شش، 
دو و پنج در مقایسه با گروه کنترل اختالف آماری معنی دار 

وجود دارد )P<0/05( )جدول شماره 1(.

همان طور که در جدول شماره 1 آورده شده است، مصرف 
آماری  افزایش  کتان سبب  تخم  هیدروالکلی  عصاره  پایین  ُدز 
معنی دار میزان گلوکز سرم شده است )P=0/040(، اما به دنبال 

 ALP ،ALT مصرف ُدز پایین و باالی عصاره این دو گیاه میزان
نشان  معنی داری  تغییر  مستقیِم سرم  و  تام  بیلی روبین    ،AST
ندادند. کاهش معنی دار میانگین میزان آلبومین و پروتئین تام 
سرم به دنبال مصرف ُدزهای مختلف عصاره گل محمدی از دیگر 

یافته های این تحقیق است.

بین  که  شد،  مشخص  گروه ها،  بین  مقایسه  در  همچنین 
میانگین میزان گلوکز گروه دو و گروه کنترل، تمام گروه های 
دیگر و گروه پنج، و دیگر گروه ها، به جز گروه چهار اختالف آماری 
معنی دار وجود دارد ) P<0/05(. همچنین بین میانگین میزان 
ALP گروه دو و گروه های چهار و پنج و شش اختالف معنی دار 
مشاهده شد )P <0/05(. بین میانگین میزان AST گروه پنج و 
تمام گروه ها اختالف معنی دار وجود داشت )P <0/05(. همچنین 
بین میانگین میزان آلبومین گروه کنترل و گروه های چهار و پنج 
و شش و نیز گروه دو و گروه شش، و گروه سه و گروه های پنج 
و شش اختالف آماری معنی دار مشاهده شد )P <0/05(. از دیگر 
یافته های این تحقیق وجود اختالف آماری معنی دار بین میانگین 
میزان پروتئین تام گروه کنترل و گروه های چهار و پنج و شش، و 

 .)P <0/05( گروه دو و گروه  پنج است

بحث

مصرف عصاره هیدروالکلی تخم کتان با ُدز 300 میلی گرم بر 
کیلوگرم وزن بدن سبب افزایش میزان گلوکز و به وجود آمدن 
اختالف آماری معنی دار بین میانگین میزان گلوکز سرم خون 
 .)P<0/05( موش های صحرایی این گروه و گروه کنترل شده است
جالب اینکه مصرف عصاره تخم کتان با ُدز باال )500  میلی گرم 
بر کیلوگرم وزن بدن( سبب کاهش میزان گلوکز سرم در خون 
مصرف کنندگان این عصاره شده است. این کاهش از نظر عددی 
قابل توجه است، اما به اندازه ای نیست که سبب به وجود آمدن 
اختالف آماری معنی دار بین میانگین میزان این پارامتر در این 

گروه و گروه کنترل و دیگر گروه ها شود )جدول شماره 1(.

محمدی  گل  هیدروالکلی  عصاره  مختلف  ُدزهای  مصرف 
و نیز مصرف همزمان عصاره هیدروالکلی گل محمدی و تخم 
کتان سبب کاهش میزان گلوکز سرم شده است، اما تنها عصاره 
هیدروالکلی گل محمدی با ُدز 1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 
موش های  گلوکز سرم خون  مالحظه  قابل  کاهش  بدن سبب 
صحرایی شده است؛ به طوری که سبب به وجود آمدن اختالف 
آماری معنی دار بین میانگین میزان گلوکز این گروه )گروه پنج( 

و دیگر گروه ها به جز گروه چهار شده است )جدول شماره 1(.

که  کردند  گزارش   1391 سال  در  همکاران  و  نیکابخت 
مصرف کنندگان  در  معنی داری  طور  به  خون  گلوکز  سطح 
عصاره گل محمدی و خرفه و میوه حنظل در مقایسه با گروه 

.]20[ می یابد  کاهش  کنترل 
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جدول 1. مقایسه اثر عصاره گیاه گل محمدی و تخم کتان به تنهایی و همراه با هم بر میزان گلوکز، بیلی روبین تام، بیلی روبین مستقیم، آلکالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین تام با گروه کنترل 
س آزمون های آماری آنووا و توکی

بر اسا

گروه ها
گلوکز

میلی گرم بر 
دسی لیتر

ف معیار
ن±انحرا

میانگی

ن تام
بیلی روبی

میلی گرم بر 
دسی لیتر

ن 
بیلی روبی

ستقیم
م

میلی گرم بر 
دسی لیتر

سفاتاز
ن ف

آلکالی
واحد بر لیتر

ت 
آسپارتا

سفراز
آمینوتران

واحد بر لیتر

ن 
آالنی

سفراز
آمینوتران

واحد بر لیتر

ن
آلبومی

gr/dl

ن تام
پروتئی

gr/dl

گروه1
)کنترل(

225/40±11/66
b=0/040
C=0/000 *

00/62±0/02
00/12±0/02

626/60±89/64
d=0/182

106/20±03/53
e =0/004 *

80/20±2/42
03/20±0/06

f=0/984
g=0/946

06/84±0/33
h=0/467

گروه2، عصاره تخم کتان )300  
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن(

294/80±25/85
a=0/040 *

C=0/000 *
00/64±0/02

00/12±0/02
947/20±47/59

a=0/182 

108/60±09/40
a=1/000
e =0/006 *

66/00±10/29
03/14±0/08
a=0/984 
g=1/000

06/38±0/08
a=0/467

گروه3، عصاره تخم کتان
)500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن(

183/4±08/30
a=0/408
b=0/000 *

C=0/037 *

0/64±0/04
00/12±0/02

556/20±31/99
0/994 =a
d=0/064

097/80±03/51
a=0/988
e =0/001 *

41/40±02/44
03/12±0/06
0/946 =a
f=1/000

06/20±0/07
a=0/151

h=0/976=h

گروه4، عصاره گل محمدی
 )500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( 

178/80±23/27
a=0/299
b=0/000 *

C=0/058

0/66±0/02
00/16±0/02

489/60±175/19
a=0/898
d=0/021 *

110/40±09/14
a=1/000
e =0/008 *

46/60±08/03

02/90±0/07
a=0/030 *

f=0/121
g=0/183

05/66±0/18
a=0/001 

#
h=0/081

گروه5 )عصاره گل محمدی
 )1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 

بدن( 

113/20±00/97
a=0/000 *

b=0/000 *
00/70±0/00

00/20±0/03
452/80±81/05

a=0/769
d=0/011 *

162/60±18/35
a=0/004 *

82/60±12/56

02/80±0/06
a=0/002 *

f=0/11
g=0/018 *

05/46±0/17
a=0/000 *

h=0/014 *

گروه6، عصاره تخم کتان و گل 
محمدی
100(+

250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن(

193/60±1/21
a=0/690
b=0/001 *

C= 0/013 * 

0/66±0/02
00/18±0/02

464/40±55/86
0/815 =a
d=0/013 *

91/20±2/65
a=0/869
e =0/000 *

52/20±06/60

02/78±0/04
a=0/001 *

f=0/006 *

g=0/011 *

05/54±0/10
a=0/000 *

h=0/29

ف مورد مطالعه با گروه کنترل 
ت)a( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان پروتئین تام، آلبومین، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و گلوکز در گروه های مختل

عالم
ت.

ش دو در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)b( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان گلوکز گروه آزمای

عالم
ت.

ش پنج در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)C( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان گلوکز گروه آزمای

عالم
ت.

ش دو در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)d( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان آلکالین فسفاتاز گروه آزمای

عالم
ت.

ش دو در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)e( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان آسپارتات آمینو ترانسفراز گروه آزمای

عالم
ت.

ش در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)f( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان آلبومین گروه آزمای

عالم
ت.

ش سه در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)g( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان آلبومین گروه آزمای

عالم
ت.

ش دو در مقایسه با دیگر گروه های مورد مطالعه اس
ت)h( بیانگر P در مقایسه میانگین میزان پروتئین تام گروه آزمای

عالم
ت.

ف بین گروه های موردمطالعه P<50/0 اس
)*(بیانگر وجوداختالف آماری معنی دار بین میانگین میزان پارامترهای مختل
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 تأثیر عصاره گل محمدی بر روی میزان قندخون می تواند 
به دلیل وجود فالونوئیدها و ترکیبات گلیکوزیدی آن باشد. در 
مطالعه ای اثر عصاره متانولی گل محمدی در مقایسه با آکاربوز 
)یک مهار کننده آلفا گلیکوزیداز( در موش های نرمال و دیابتی 
مورد بررسی قرار گرفت و اثر مهار کنندگی قوی آلفا گلیکوزیداز 

این عصاره اثبات شد ]21[.

به نظر می رسد تأثیر میزان های مختلف ترکیبات گلیکوزیدی، 
میزان  نسبت  و  مختلف  گیاهان  گلیکوزیدهای  همچنین 
گلیکوزیدها و ترکیبات فالونوئیدی بر روی میزان گلوکز متفاوت 
است و هنگام استفاده از تخم کتان با توجه به میزان گلوکز خون 
فرد مصرف کننده باید ُدز مصرفی عصاره انتخاب شود تا کاهش 
افزایش گلوکز برای مصرف کننده ایجاد مشکل نکند؛ حتی  یا 
می توان از ُدز مناسب عصاره تخم کتان برای تنظیم میزان گلوکز 

سرم استفاده کرد ]22[.

فالحی و همکاران در سال 1396 دریافتند که عصاره برگ 
از  قوی  بسیار  آنتی اکسیدانی  ترکیبات  داشتن  دلیل  به  گردو 
اثرات استرس شنا و دیابت که باعث افزایش میزان سرمی قند، 
آنزیم های AST، ALT و ALP و همچنین کاهش میزان هورمون 

انسولین و آلبومین می شود، جلوگیری می کند ]23[.

تأثیر ُدزهای مختلف عصاره های هیدروالکلی تخم کتان و گل 
محمدی بر روی میزان الکالین فسفاتاز شبیه تأثیر این عصاره ها بر 
روی میزان گلوکز است، اما در حد خفیف تر؛ به طوری که از نظر 
عددی ُدز 300  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی 
تخم کتان سبب افزایش میانگین میزان فعالیت این آنزیم شده 
است. اما مصرف دیگر عصاره ها سبب کاهش فعالیت ALP شده 
با  را عصاره هیدروالکلی گل محمدی  بیشترین میزان کاهش  و 
ُدز 1000  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن داشته است. گرچه این 
تغییرات به اندازه ای نبوده که سبب به وجود آمدن اختالف آماری 
معنی دار بین میانگین میزان این آنزیم در این گروه ها در مقایسه 
با گروه کنترل شود، اما بین میانگین میزان فعالیت آنزیم ALP در 
گروه دو که مصرف کنندگان ُدز پایین عصاره هیدروالکلی تخم کتان 
هستند و گروه های چهار، پنج و شش که مصرف کنندگان ُدز های 
مختلف گل محمدی و نیز مصرف کنندگان همزمان گل محمدی و 
 .)P<0/05( تخم کتان هستند اختالف آماری معنی دار مشاهده شد

این یافته می تواند هشداری برای مصرف کنندگان عصاره تخم 
کتان از نظر اثر مضر این عصاره بر کبد به ویژه مجاری صفراوی 
 ALP باشد؛ زیرا ُدز پایین عصاره تخم کتان سبب افزایش قابل توجه
شد و می توان نتیجه گرفت که در مقادیر کِم این عصاره، اثرات 
سمی گلیکوزیدها بر اثرات آنتی اکسیدانی فالونوئیدهای موجود در 
این عصاره غالب است و می تواند با القای سنتز آلکالین فسفاتاز 
کبدی و تأثیر بر مجاری صفراوی میزان این آنزیم را در سرم افزایش 
دهد؛ اما در ُدز باالی عصاره تخم کتان و ُدز کم و زیاد گل محمدی 
آنتی اکسیدانی  اثر  این گیاهان،  ترکیب عصاره هر دوی  و حتی 

فالونوئیدهای این عصاره ها غالب است؛ به طوری که مصرف این 
عصاره ها هیچ گونه تأثیر فزاینده معنی داری روی شاخص های اصلی 
سالمت کبدی )آلکالین فسفاتاز، آالنین آمینوترانسفراز، بیلی روبین 

.]24 ،25[ )P<0/05( ندارند )مستقیم و تام سرم

مصرف عصاره هیدروالکلی گل محمدی با ُدز 1000 میلی گرم بر 
کیلوگرم وزن بدن سبب افزایش میانگین فعالیت آسپارتات آمینو 
ترانسفراز می شود این افزایش به گونه ای است که اختالف آماری 
معنی دار بین میانگین میزان این آنزیم در این گروه در مقایسه با گروه 
کنترل و دیگر گروه ها مشاهده می شود )P<0/05( )جدول شماره 1(.

آسپارتات آمینوترانسفراز عالوه بر اینکه یک آنزیم کبدی است 
در عضالت و گلبول های قرمز نیز وجود دارد ]26[. با توجه به 
اینکه آالنین آمینوترانسفراز که برای تشخیص بیمارهای کبدی 
اختصاصی تر از AST است ]27[ تغییری نشان نداده است و حتی 
به   AST افزایش این  یافته است،  در گروه پنجم، ALP کاهش 
احتمال زیاد به دلیل مشکل کبدی نیست و در صورت اطمینان 
از عدم وجود همولیز، در نمونه های مورد آزمایش، این افزایش 
می تواند به دلیل آسیب عضالنی باشد. در این حالت اندازه گیری 

آنزیم کراتین فسفوکیناز می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

میزان آلبومین و پروتئین تام در گروهای چهار، پنج و شش 
که عصاره گل محمدی با ُدز کم و زیاد و نیز عصاره گل محمدی 
همراه با تخم کتان مصرف کردند کاهش قابل مالحظه نشان داد؛ 
به طوری که بین این گروه ها و گروه کنترل از نظر میزان آلبومین 
و پروتئین تام کاهش مشاهده می شود )P<0/05(. با توجه به 
اینکه در این گروه ها که مصرف کننده گل محمدی بودند اسهال 
شدید مشاهده شد، این کاهش آلبومین می تواند به دلیل دفع 
آن از طریق دستگاه گوارش باشد. وجود اختالف آماری معنی دار 
بین میانگین میزان آلبومین و پروتئین تام مصرف کنندگان عصاره 
هیدروالکلی تخم کتان و گل محمدی به دلیل عدم دفع آلبومین 
پروتئین تام از بدن دریافت کنندگان عصاره گل محمدی است و 
تغییرات آلبومین و پروتئین تام در این گروه ها ارتباطی با تغییر 

روند سنتز پروتئین ها در کبد ندارد.

تخم  که  کردند  عنوان  پژوهشی  در  همکاران  و  کلوریزوکا 
کتان می تواند متابولیسم کلسترول را تغییر دهد و احتمال وقوع 
بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد ]28[. اکبری و همکاران با 
انجام تحقیقی بیان کردند که گل محمدی دارای کمترین اثرات 
نفروتوکسیک و هپاتوتوکسیک است، اما ُدزهای خیلی باالی آن 
)1440 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( می تواند منجر به اثرات 
را  محمدی  گل  کبدی  تأثیرات  بنابراین  شود؛  هپاتوتوکسیک 

وابسته به ُدز دانسته اند ]29[.

با توجه به اینکه به دنبال آسیب های کبدی ابتدا فعالیت آنزیمی 
و ترشحی کبد تحت تأثیر قرار می گیرد و توضیحات باال مشخص 
کرد که مصرف عصاره هیدروالکلی تخم کتان و گل محمدی در 
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ُدزهای مختلف مورد استفاده در این پژوهش، هیچ گونه اثر سوئی 
روی این فعالیت های کبدی ندارد،کاهش معنی دار میزان پروتئین 
تام و آلبومین سرم در مصرف کننده های عصاره گل محمدی به 
دلیل تغییر در فعالیت متابولیسمی کبد نیست و منحصراً به دلیل 

ملین بودن در این مصرف کنندگان است ]30، 24[.

آل نواس و همکاران گزارش کردند که مصرف روزانه ُدز باالی 
پودر تخم کتان سبب کاهش پروتئین خون و افزایش آنزیم های 

کبدی جوجه های گوشتی می شود ]31[.

نتیجه گیری

عصاره  مصرف  که  نشان  داد  حاضر  تحقیق  نتایج  بررسی 
هیدروالکلی تخم کتان با ُدز کم سبب افزایش گلوکز خون می شود 
که این نکته در افراد دیابتی باید مورد توجه قرار گیرد.این در 
حالی است که ُدز باالی این عصاره نه تنها تأثیر فزاینده بر میزان 
گلوکز ندارد، بلکه میزان آن را تا حدودی کاهش می دهد. با توجه 
به اینکه گل محمدی، به ویژه ُدز باالی آن سبب کاهش گلوکز 
خون می شود، در صورت نیاز، مصرف همزمان عصاره این دو گیاه 

به منظور جلوگیری از تغییرات میزان گلوکز توصیه می شود.

با وجود عدم تأثیر سوء ّدز پایین عصاره هیدروالکلی تخم 
بر  فزاینده  اثرات  داشتن  دلیل  به  کبدی،  فعالیت  بر  کتان 
میزان گلوکز و تا حدودی آنزیم آلکالین فسفاتاز، مصرف این 

عصاره با ُدز پایین توصیه نمی شود.

 ،ALP صرف نظر از تأثیر ُدز پایین تخم کتان بر افزایش فعالیت
با توجه به عدم تغییر دیگر پارامترهای کبدی به دنبال مصرف 
این دو گیاه  این دو عصاره، به نظر می رسد  ُدز پایین و باالی 
به ویژه گل محمدی بر کبد اثرات سوئی ندارند و در موارد نیاز به 
مصرف آن ها، با اطمینان از عدم تأثیر آن ها بر کبد می توان از آن ها 
استفاده کرد؛ گرچه عوارض گوارشی استفاده از گل محمدی باید 

مورد توجه قرار گیرد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اخالق  کمیته  دستورالعمل  و  قوانین  اساس  بر  پژوهش  این 
حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون با کد تأییدیه اخالقی 
مصوب ) IR.IAU.KAU.REC.1398.048( انجام شده است و بر 
این اساس اخالق زیستی و حقوق حیوانات مورد مطالعه لحاظ شد. 
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