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ومیکادمدیکلرباشدهماریتییصحرايهاموشيکبديهامیآنزسطحبرنیکورکوماثر
2*یجهرمخواهتیحمادیوحدکتر ،1دارابیفردرمضانیمعصومه
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.رانیاجهرم،،یاسالمآزاددانشگاهجهرم،واحد،یشناسستیزوهار، گریدانش- 2

 ________________________________ _____________________________
چکیده

رویه کودهاي فسفاته عالوه بر تجمع فسفر بیش از نیاز، باعث ایجاد رقابت با جذب عناصر ریز مغـذي  پیامد مصرف بی:هدفوزمینه
عصـاره  اثـر نیـی ن مطالعه بـه منظـور تع  یاشود.در محصوالت کشاورزي میوم یکادمهایی نظیرتر تجمع آالیندهویژه روي و از همه مهمبه
انجام شد.کادمیومکلریدباشدهتیمارصحراییهايموشکبديهايآنزیمسطحبرکورکومینیدروالکلیه

گروه کنتـرل فقـط از آب و   .م شدندیتقسییتا7گروه 8در ویستاربالغنرصحراییموشسر56تجربیمطالعهایندر :بررسیروش
mg/kg/bw5/1کادمیومگروهبه شد.تزریقزیتونروغندو،شاهدگروهو به نینرمال سال،کید شاهگروهبهنمود.غذاي معمولی استفاده 

گرم بر یلیم120و 60، 30ب ییک، دو و سه به ترتتجربیگروهبه شد.تزریقکورکومینmg/ml120کورکومینگروهبه و وم یکادمد یکلر
هاموشقلبازروز21ازپسانجام شد.یها به صورت داخل صفاققیتزرق شد.یتزرکادمیومدیکلرmg/kg/bw5/1وکورکومینتریلیلیم

ـ روشبـه )فسفاتازآلکالینوآمینوترانسفرازآالنینآمینوترانسفراز،آسپارتات(يکبديهاآنزیممیزانوعمل آمد بهخونگیري پکتروفتومتراس
شد.یابیارز

آمـاري  افـزایش کـادمیوم گروهدرفسفاتازآلکالینوآمینوترانسفرازآالنینآمینوترانسفراز،آسپارتاتيهامیآنززانیممیانگین هـا :  هیافت
ـ ممیانگین . )>05/0Pداري نشان داد (کاهش آماري معنیهاگروهسایربهنسبتکورکومینگروهدرو دارمعنی آسـپارتات  هـاي آنـزیم زانی

نشان داد داري معنیآماري کاهش نسبت به گروه کلرید کادمیوم اول، دوم و سومهاي تجربیگروهدر آالنین آمینوترانسفرازو آمینوترانسفراز
)05/0P< .( داري بـا  معنـی ي آمـار کـاهش  سـوم گروه تجربـی در آالنین آمینوترانسفرازو آسپارتات آمینوترانسفرازمآنزیدو زانیممیانگین

کنتـرل،  هـاي گـروه ی اول، دوم و سوم نسبت به گروه تجربآلکالین فسفاتاززانیممیانگین )>05/0Pاول و دوم نشان داد (تجربی هايگروه
کـاهش دوم و سومتجربیهايگروهاین میزان درهمچنین). >05/0Pنشان داد (داري معنیآماري ایش افزو کورکومین2یک، شاهد شاهد

آمـاري  کـاهش سـوم  گروه تجربـی درآلکالین فسفاتاززانیممیانگین ). >05/0Pدر مقایسه با گروه تجربی اول نشان داد (داري معنیآماري 
)>05/0Pداري نسبت به گروه تجربی دوم داشت (معنی

ییصـحرا يهـا وم را در مـوش یماز مصـرف کـاد  یناشيکبديهامیآنزش یافزاتواندمیکورکومینیدروالکلیهعصاره:گیرينتیجه
کاهش دهد.

يکبديهامیآنز،کادمیومکلرید،کورکومین:هاواژهکلید
 ________________________________ _____________________________

dr.hemayatkhah@yahoo.comالکترونیکیپست،دکتر وحید حمایت خواه جهرمی:مسؤولنویسنده*

35421638نمابر، 076-35425417تلفن، یست شناسیگروه زواحد جهرم،یجهرم، دانشگاه آزاد اسالم:ینشان
21/1/1396:مقالهپذیرش،26/10/1395:نهاییاصالح،23/6/1395:مقالهوصول

مقدمه
کـه اسـت یطـ یمحیسـم عنصرکی(Cadmium: Cd)ومیکادم

شـود. یمـ جونـدگان وانسـان دریداخلـ ترشـحات اختالالتباعث
ومیکـادم ازیناشیسماثراتبههیکلوکبدانندمهابافتازياریبس

وغذاوآبقیطرازومیا کادمبیآلودگمعموالً.)1(هستند حساس
اتفـاق يآبکـار عیصـنا ایـ ويسازرنگويسازيباطرمشاغلدرای
عـالوه فسـفاته يکودهاهیرویبمصرفامدیپمعمولطوربهافتد.یم

عناصـر جـذب بـا رقابـت جـاد یاباعـث از،یـ نازشیبـ فسفرتجمعبر
ریـ نظییهـا نـده یآالتجمـع تـر مهـم همـه ازويروژهیوبهيمغذزیر

فـرد هـر متوسـط طوربهشود.یميکشاورزمحصوالتدروم یکادم
کنـد. یمـ افـت یدرکـادمیوم کروگـرم یمکیـ غـذا قیـ طرازروزانه
عوامـل ازیکیجزءراومیکادمسرطان،قاتیتحقیالمللنیبآژانس
باعثومیکادمکهییآنجااز.)2(استکردهيبندطبقهییزاسرطان

نـده، کنیخنثـ بیـ ترکبـه یابیدسـت ؛گـردد یمـ کبـد بافتبهبیآس
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ده با کلرید کادمیومتیمار شهاي صحراییهاي کبدي موشآنزیمسطحاثر کورکومین بر /22

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

رسد.یمنظربهيضرور
نامبازردچوبهاهیگموثرمادهنیترمهم(Curcumin)نیورکومک
ــ ــومیعلم ــانیکورک Curcumin(لونگ longa(ــت ــهاس يداراک
طـور بـه اهیـ گنیـ ا).3(اسـت یتـوجه قابـل یدانیاکسیآنتتیخاص

درژهیـ وبهيریگرمسيکشورهادروهندقارهشبهسراسردریعیطب
بـه زردچوبـه بایسنتدرمانکند.یمرشدنیچوایآسیشرقجنوب
یاهیـ گنیآسـپر کیـ عنوانبهآنازکهگرددیبرمقبلسال5000

ه شـد اسـتفاده یمنیخـودا ویعفـون يهايماریبالتهاب،برغلبهيبرا
ــاکــالیرادکــاهشســببنیکورکــوم).4(اســت ــاروآزاديه مه
ســموتازیددیسوپراکستیــفعالشیافــزاودهایــپیلونیداســیپراکس

گلوکز سرمویچربیکاهندگ،)5(یالتهابضداثريداراوشودیم
داخـل قیـ تزرازیناشمریآلزایتجربمدلدرحافظهدهندهبهبودو

يبـرا نیکورکـوم ازنیچنـ هم.)3(شـود یمـ نیاسترپتوزوتوسـ یبطن
ازحفاظـت ویالتهـاب طیشراباال،کلسترولغذا،هضمخون،هیتصف
عنـوان بـه کبـد کـه نیـ ابـه توجـه بـا ).7و6(استشدهاستفادهکبد

درنیکورکومازاستفادهرسدیمنظربه؛استبدنیکیمتابولشاهراه
بـا د.باشـ مـوثر کبدبافتدرومیکادمازیناشیبیتخراثراتکاهش

بـدن، مختلـف يهادستگاهبرومیکادمانکارقابلریغاثراتبهتوجه
بـر نیکورکـوم یبهبوددهنـدگ اثـر ژهیوبهکبدبافتبرومیکادماثر

دیـ مفیـی داروافتنیيبراجستجونیبنابراست.ینمشخصکبدبافت
ارزشـمند ومیکـادم دیـ کلر،يکبـد یسـم اثرازيریشگیپجهتدر

هـر افتنیـ يبـرا تـالش اسـت و  برخـوردار ياژهیوتیاهمازوبوده
ینیبـال تیـ اهمازنـه یزمنیـ ادریمحـافظت اثـرات بـا یعیطبفرآورده

عصـاره  اثـر  ایـن مطالعـه بـه منظـور تعیـین     اسـت. برخـوردار یخاص
هــاي هــاي کبــدي مــوشآنــزیمســطحکورکــومین بــر یدروالکلیــه

انجام شد.صحرایی تیمار شده با کلرید کادمیوم 
ررسیبروش

ستاریونژادبالغنرییصحراموشسر56يروین مطالعه تجربیا
ــاروزه120-90 ــیتقروزنب ــرم200-220یب ــخرگ ــده از يداری ش

طـی هـرم جپزشـکی علـوم دانشـگاه درراز یشیدانشگاه علوم پزشک
انجام شد.1394زمستان

ت یــرعایشـگاه یوانـات آزما یحيکـار بـر رو  یاخالقـ پروتکـل 
ينگهـدار مطالعـه ط استاندارد تا زمان انجام یها در شرا. موشدیگرد

آزادانـه بـه آب و غـذا داشـتند و در     یکـه دسترسـ  يبه طـور شدند.
ي دمـا درصـد و  50رطوبـت  سـاعته، 12ییروشنا–یکیط تاریشرا

221قرار داشتند.گرادیسانتدرجه
سهدرآلمان)Merckشرکت،یگرم10الیو(نیکورکومپودر

ک یدرجداگانهصورتهبلوگرمیگرم بر کیلیم120و 60، 30زدو
دیـ گردحلاتاقيدمادرن)یکورکوم(حاللتونیزروغنتریلیلیم
).9و8(

.م شدندیر تقسیبه شرح زتایی7گروه 8در ها موش
صـورت نگرفـت و   يماریتچیهوانات ین حیايبراکنترل:گروه

نمودند.استفادهیمعموليغذاوآبازفقط
.نینرمال سالیصفاقدرونق یتزرک :یشاهدگروه
.تونیزروغنیصفاقدرونق یتزر:2شاهدگروه
وم بـه  ید کـادم یـ کلریصـفاق درون ق یتزروم:یکادمدیکلرگروه

لوگرم وزن بدن.یگرم بر کیلیم5/1زان یم
زانیــبــه مکورکـومین یصــفاقدرون ق یـ تزرن:یکورکــومگـروه 

تر.یلیلیگرم بر میلیم120
زانیـ بـه م کورکـومین یصـفاق درون ق یـ تزر:ک یتجربیگروه

گـرم بـر   یلیم5/1زان یوم به مید کادمیکلروتر یلیلیگرم بر میلیم30
لوگرم وزن بدن.یک

ــیگــروه ــتزر:2تجرب ــه مکورکــومینیصــفاقدرون ق ی ــب زانی
بـر  گـرم یلیم5/1زان یوم به مید کادمیکلروتر یلیلیگرم بر میلیم60
لوگرم وزن بدن.یک

ــگــروه ــتزر:3یتجرب ــه مکورکــومینیصــفاقدرون ق ی ــب زانی
گرم بر یلیم5/1زان یوم به مید کادمیکلروتر یلیلیگرم بر میلیم120

لوگرم وزن بدن.یک
شیآزمـا انجـام ازبعـد وقبـل شد.انجامروز21مدت بهمارهایت
و يریـ گاندازهزارم)ه(دقتتالیجیديترازواستفادهباهاموشوزن

صـورت بهونیانسولسرنگازاستفادهباقاتیتزرد. همهیثبت گرد
شد.انجامیصفاقدرون
اتـر لیاتيدلهیوسبهشیآزمامورديهاموشهمهدورهانیپادر

دسـتگاه بـا سـپس عمـل آمـد.  بـه يریگخـون آنـان  قلـب ازوهوشیب
جــداخـون ســرمقـه یدق10مـدت بــهrpm3000دوربـا وژیفیسـانتر 

)،ALT(نوترانسـفراز یآمنیآالنـ يهـا میآنـز نظـر ازهـا سـرم .دیگرد
ــپارتات ــفرازیآمآس ــالو)AST(نوترانس ــفاتازنیآلک ــا(ALP)فس ب

بـه رانیـ امـن شـرکت سـاخت یکمـ صیتشـخ يهاتیکازاستفاده
شدند.یابیارزاسپکتروفتومترروش

زیآنـال و آزمـون  SPSS-19يافـزار آمـار  ها با استفاده از نـرم داده
کمتـر  يداریدر سطح معندانکنآزمونسپسوطرفهکیانسیوار
ل شدند.یه و تحلیتجز05/0از 

هایافته
کنتـرل  هـاي  در گروهتغییرات وزن بدنمیانگین و انحراف معیار

2، شـاهد گـرم) 857/4±404/0ک (یـ ، شاهد گرم)528/0±429/5(
، گــرم)-286/6±644/0کــادمیوم (، کلریــدگــرم)518/0±246/5(

ــومین ( ــرم)-429/7±719/0کورک ــگ -857/8±595/0(1ی، تجرب
3یو تجربــــــگــــــرم)-143/11±459/0(2ی، تجربــــــگـــــرم) 

ــیگــرم) تع-056/1±143/13( ــد. ی ــدنوزنن ش ــروهدرب ــدگ کلری
مطالعـه  مـورد هـاي گروهسایربهنسبتکورکومینو گروه کادمیوم
درزانیـ ن میـ ن ای. همچنـ )>05/0Pیافـت ( داريمعنیآماري کاهش
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23/یت خواه جهرمید حمایدکتر وحومعصومه رمضانی فرد دارابی

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

وکلریـدکادمیوم گـروه بهنسبتاول، دوم و سومتجربیهايگروه
نشـان داد  داريمعنـی آمـاري  کـاهش مطالعـه مـورد هايگروهسایر

)05/0P<.(
وم ید کـادم یدر گروه کلرALTو ASTيهامیآنززانیمن یانگیم
مطالعـه  مـورد يهار گروهیبا ساسه یدر مقايداریمعنيآمارش یافزا

گـــروه م در ین دو آنـــزیـــازانیـــمن یانگیـــ). م>05/0Pنشـــان داد (
ــا ســايداریمعنــيآمــارن کــاهش یکورکــوم داشــت هــار گــروهیب

)05/0P< .(يهـا میآنـز زانیـ من یانگیمAST وALT يهـا گـروه در
کــاهش وم ید کـادم یـ نسـبت بــه گـروه کلر  اول، دوم و سـوم یتجربـ 
م ین دو آنـز یـ ازانیمن یانگیم).>05/0Pنشان داد (يداریمعنيآمار
یتجربـ يهابا گروهيداریمعنيآمارکاهش سومیگروه تجربدر 

.ک)ی(جدول )>05/0Pاول و دوم نشان داد (
ــززانیــمن یانگیــم وم و ید کــادمیــکلريهــادر گــروهALPم یآن
يهـا ر گـروه یسه با سـا یدر مقايداریمعنيآمارش یافزااولیتجرب

گـروه  م در ین آنزیازانیمن یانگیم). >05/0P(مورد مطالعه نشان داد
يهـا گر گـروه یبا دسه یدر مقايداریمعنيآمارن کاهش یکورکوم

گـروه  ALPم یآنـز میـزان نیانگیم). >05/0Pمورد مطالعه نشان داد (
ک، یـ کنتـرل، شـاهد  يهـا گـروه اول، دوم و سوم نسـبت بـه   یتجرب

ــاهد  ــوم2شـ ــزنیو کورکـ ــارش یاافـ ــيآمـ ــان داد نيداریمعنـ شـ
)05/0P< .( دوم و ســومیتجربــيهــاگـروه زان دریــن میــانیهمچنـ

اول نشـان داد  یسه بـا گـروه تجربـ   یدر مقايداریمعنيآمارکاهش 
)05/0P< .(سـوم  یگـروه تجربـ  درن فسـفاتاز یآلکـال زانیـ من یانگیم

ــاهش ــارک ــيآم ــ يداریمعن ــروه تجرب ــه گ ــبت ب ــت ینس دوم داش
)05/0P<( جدول)ک)ی.

بحث
و ALT ،ASTيهـا میآنـز غلظـت ن مطالعـه  یـ ج ایتوجه به نتـا با 
ALPهـا گـروه ریسـا بـه نسبتيداریمعنشیافزاومیکادمگروهدر

ریسـا بـه نسـبت نیکورکـوم گروهدرمیآنزسههرغلظتنشان داد.

گـروه سـه  درهـا میآنـز نیهمچنداشت.يداریمعنکاهشهاگروه
ریسـا بـه نسـبت وداریعنـ مکـاهش ومیکـادم گروهبهنسبتیتجرب

افتند.یيداریمعنشیافزاهاگروه
موضـوع نیسـنگ فلـزات نیتـر یسـم ازیکـ یعنـوان بهومیکادم

ازیکــیواننــعبــهفلــزنیــا).11و10(اســتبــودهيادیــزمطالعــات
زانیمبهروزروزبهرفته و شماربهستیزطیمحيهاندهیآالنیترمهم

شـود یمـ افـزوده عـت یطبدریصـنعت يهـا تیفعالاثربرآنیآلودگ
کنندهافتیدريهاگروههمکارانوخداپرستدر مطالعه ).12و11(

کنتــرلگــروهبــهنســبتيداریمعنــکــاهشچگونــهیهنیکورکــوم
توانـد  ین اختالف می. اداردتناقضحاضرمطالعهباکه) 13(نداشتند

درنیکورکــوماســتفادهوهیشـ ویمصــرفدوزدراخـتالف خــاطر بـه 
مطالعه حاضر باشد.

کـادمیوم گـروه دربـدن وزنتغییـرات میانگیندر مطالعه حاضر 
گـروه دربدنوزنداشت.داريمعنیکاهشهاگروهسایربهنسبت

درهمچنـین  وي دارمعنـی کاهشهاگروهسایربهسبتنکورکومین
کاهشهاگروهسایروکادمیومگروهبهنسبتتجربیهايگروهسه 

و یرمضـان ) و 14ردار و همکـاران ( یـ در مطالعه م. داشتيدارمعنی
ومیکـادم گـروه وزنکـاهش باعـث ومیکـادم زیتجو)15همکاران (

یهمخـوان حاضـر مطالعـه جینتـا بـا د که یگردکنترلگروهبهنسبت
دارد.

ینیعابــد) و مطالعــه 16(يو جعفــره فرهنــگ دوســتمطالعــدر
ومیکـادم دیـ کلربـا شدهالقاءییصحرايهاموشوزننیانگیم) 17(

يداریمعنـ کـاهش کنتـرل گـروه ییصـحرا يهاموشباسهیمقادر
) و17و16بـود ( ومیکادمراتیتاثعلتبهوزنکاهشنیاکهداشت

دارد.یهمخوانزیناضرمطالعه حجینتابا
بـا شـده هیتغذيهاموشيکه روهمکارانوChettyدر مطالعه

بـا همـراه شـده کنتـرل ییغذامیرژابهمراهومیکادممختلفریمقاد
بـا ومیکـادم يهـا گـروه انجام شد؛ هفته8مدتبهآهنفاقدوآهن

)ALTآمینوترانسفراز (آالنین، ) ASTآسپارتات آمینوترانسفراز (يهامیآنززانیم: میانگین و انحراف معیار1جدول 
مطالعههاي موردگروهدر (ALP)و آلکالین فسفاتاز 

يکبديهامیآنززانیمار ین و انحراف معیانگیمهاگروه
آلکالین فسفاتاززآالنین آمینوترانسفرازآسپارتات آمینوترانسفرا

142/243±142/34290/8±142/113335/1±079/4کنترل
166/237±166/30282/9±833/119271/2±1937/2شاهد 
153/240±532/34259/8±157/114348/1±2081/4شاهد 

500/463±340/11*500/57±890/2*125/321±079/14*کادمیومکلرید
142/198±494/8*571/23±972/0*285/84±607/4*کورکومین

428/459±708/11*000/45±139/3*714/251±496/11*1یتجرب
875/402±040/12*375/41±796/2*500/233±575/7*2یتجرب
714/347±537/12*285/36±304/1*142/165±762/6*3یتجرب

تزریق درون گروه کلرید کادمیوم:؛ روغن زیتونتزریق درون صفاقی : 2شاهد گروه ن؛ یتزریق درون صفاقی نرمال سالیک:شاهدگروه 
تزریق درون : یک گروه تجربی ؛ mg/ml120کورکومینتزریق درون صفاقی گروه کورکومین: ؛ mg/kg/bw5/1صفاقی کلرید کادمیوم 

و کلرید mg/ml60کورکومینتزریق درون صفاقی : 2گروه تجربی ؛ mg/kg/bw5/1و کلرید کادمیوم mg/ml30کورکومینصفاقی 
mg/kg/bw5/1و کلرید کادمیوم mg/ml120کورکومینتزریق درون صفاقی : 3گروه تجربی ؛ mg/kg/bw5/1کادمیوم 

*05/0P<
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ده با کلرید کادمیومتیمار شهاي صحراییهاي کبدي موشآنزیمسطحاثر کورکومین بر /24
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.)18(دادنـد نشـان رابـدن وزنکـاهش وضـوح بهآهنفاقدوآهن
درگرفتـه قـرار يهـا مـوش همکـاران وGauravمطالعه درنیهمچن

رديامالحظـه قابـل وزنکاهشدیکلراومیکادمتیمسموممعرض
حاضرمطالعهجینتاباکه)19(دادندنشانکنترليهاموشباسهیمقا

هنگاموزنکاهشهمکارانوJacquilletدر مطالعهدارد.یهمخوان
شـد  دانستهمرتبطانسانيباردارطولدرومیکادمتیمسمومباتولد

ــوزادانکــههمکــارانوPilletدر مطالعــه).20( ــوشن ــژاديهــام ن
ریشدرومیکادمطیمحبهوابستهيدوزهامعرضدریلداو-سپراگوا

درتنهاومیکادمتیمسمومازیناشوزنکاهشگرفتند؛قرارمادران
شیافـزا باعـث ومیکـادم زیتجـو .)21(دیـ گردمشاهدهمادهنوزادان

شـاخص عنـوان بـه MDAزانیـ مزیـ نوژنیاکسـ آزاديهـا کالیراد
یدانیاکسـ یآنتـ يهـا میآنزکاهشنیهمچنودهایپیلونیداسیپراکس
GPxوSODمطالعـــهدر).22(شـــودیمـــKoyuاثـــرهمکـــارانو

سـطح شیافـزا پرداخته شـد و کبدبافتيروبرومیکادمتیمسموم
آبتیمسـموم معـرض دريهـا موشدرکاتاالزودیآلدئيدمالون
نظـر بـه د. یـ گردمشـاهده کنتـرل گـروه بـه نسـبت ومیکادمدنیآشام

يســازوکارهابــرومیکـادم ازیناشــيکبــدبافـت بیآســرســدیمـ 
).23(استگذاراثرویداتیاکس

نیکورکوميهاتیمتابولنیترمهمازیکینیدروکورکومیتتراه
درآنوجــودکــهاســتزردچوبــهیکیولـوژ یبفعــالجــزعنــوانبـه 
ــلولتوزولیســ ــاس ــدويارودهيه ــوشوانســانيکب ــحرام ییص

).24(استشدهدادهصیتشخ
رهیـ جدردرصـد 2زانیـ مبهزردچوبهپودرمصرفيامطالعهدر

يهـا مـوش کبـد بافتدریسماثرچگونهیههفته8مدتبهییغذا
بـه کورکـومین همکارانومروتیدر مطالعه .)24(نمود نجادیاسالم

ایـن وشـت  داکبـد بافتبرمحافظتیاثرطبیعیاکسیدانآنتیعنوان
جینتـا بـا فـوق مطالعـات جینتا). 25(شت نداسمیاثرهیچگونهماده

اثـر جملـه اززردچوبهیدرمانخواص.داردیهمخوانحاضرمطالعه 
بـه مربـوط آنيکبـد حفاظـت و)26(یسرطانضد،یدانیاکسیآنت

میآنزتیفعالشیافزاموجبزردچوبهکهآنجاازاست.نیکورکوم
یـی زداسمتیظرفبردنباالباعث؛گرددیمترانسفراز-S-ونیگلوتات

ياعمـده کـاهش زردچوبـه عصارهزیتجونیهمچنگردد.یميکبد
هـا نیهپاتوتوکسـ ازیناشـ سـرم ينازهـا یآمتـرانس حـاد شیافزادر

(TNF-α)-يتومـور نکروزدهندهعاملکهآنجاازکند.یمجادیا α

؛دارنــد نقــش يکبــد نکــروز جــاد یادر(IL-1)1-نینترلــوک یاو
وگشـته ماکروفاژهـا ازIL-1وTNF-αترشـح مهارباعثزردچوبه

یسـاختمان نظـر ازنیکورکـوم ).27(شودیمیسماثرکاهشباعث
شـتر یبEنیتـام یوازیحتـ مـاده نیـ ایدانیاکسـ تـوان است.فنولیپل

ــت. ــهاس ــالوهب ــومع ــرادرنیکورک ــترسطیش ــاس ــرویداتیاکس اث

شتهادییصحرايهاموشکبددريدیپیلونیداسیپراکسبریمحافظت
نـده یافزاوژنیاکسـ آزاديهـا کـال یرادکنندهيروآجمععنوانبهو

بـه زردچوبـه ازیسـنت طبدر.کندیمعملسلولداخلونیگلوتات
اسـت شـده بـرده نـام يکبـد محـافظ ويصـفراو مسهلاهیگعنوان

. انـد دادهنشانرازردچوبهيروزیضدساثر،مطالعاتازیبرخ).28(
لیـ دلبـه اهیـ گنیـ ايکبـد محافظتاثرکهتاسشدهادعانیهمچن

inمتعــددقــاتیتحق).29(اســتیدانیاکســیآنتــخــواص vitroو
in vivoکیـ فارموکولوژاثـرات واجـد اهیـ گنیـ اکـه انددادهنشان

ويکبـد يهـا بیآسـ ازمحافظت،یالتهابضداثرهمچونيمتعدد
دنبـ یمنـ یاتیوضـع بهبـود ومـر یآلزاکـاهش ،یگوارشاختالالت

ییتوانـا بـردن بـاال دررایمهمـ نقشییغذا). عوامل30و29(است
جینتـا نـد. ینمایمـ فـا یاداروهـا وییایمیشـ مـواد ییزداسميبرابدن

يهـا میآنـز تیـ فعالکاهشکهدادنشانهمکارانویفرزانگمطالعه 
ASTوALTمصـرف ایـ ویاسـتقامت نیتمـر بادرمانهفته8ازپس

ــمکمــل ــومیدانتیاکســیآنت ــتقوونیکورک ــراتتی ــدگاث یکاهن
بیآسـ يهـا شـاخص تیـ فعالبرییردارویغروشدونیاازیبیترک
يهـا میآنـز بـر نیکورکـوم یکاهنـدگ اثـر که) 30(بودفوقيکبد
دارد.یهمخوانزینحاضرمطالعهجینتاباکبد

مصــرفمشــخص شــد کــه همکــارانوخداپرســتدر مطالعــه 
ــوم ــهنیکورک ــورب ــگیپمنظ ــترسازيریش ــاس ــویداتیاکس ازیناش

د،یکلوفســفامیسلهیوســبــهشــدهدیــتولژنیاکســآزاديهــاکــالیراد
و يدر مطالعـه خرسـند  .)13(باشـد مـوثر يکبـد بافـت بـر تواندیم

نوفنیاسـتام ازیناشـ تیمسـموم بهبوددرزردچوبهعصارههمکاران 
لعـه مطاجینتـا بـا کـه )31(د یگردهیتوصآنيریرگکابهوبودموثر

دارد.یهمخوانحاضر
گیرينتیجه

کورکـومین  یدروالکلیـ هعصـاره  کـه دادنشانمطالعهنیاجینتا
يهـا میبـر آنـز  اثر تخریبی ناشـی از کـادمیوم   سبب کاهشتواندمی

دیـ کلرازیناشـ عـوارض کـاهش سـبب کـه يطوربه. گردديکبد
مادهنیاقیدقشناختازپسنیبنابراشود.یمکبدبافتبرومیکادم

يحـاو کـه زردچوبـه ازخـود ییغذامیرژدرافرادشودیمشنهادیپ
عـوارض کـاهش برعالوهکهچرا.ندینمااستفاده؛استنیکورکوم

توانـد یمـ وبودهیضدسرطانخواصيداراومیکادمدیکلرازیناش
د.ینمايریجلوگکبدریناپذجبرانيهابیآساز

قدردانیوتشکر
دارابـی فـرد رمضـانی معصـومه خـانم نامـه نایپاحاصلمقالهنیا

در ارشـد یکارشناسـ درجـه  اخذبراي)19330519932003(شماره 
بود.جهرمواحدیاسالمآزاددانشگاهازيجانوريولوژیزیفرشته

References
1. Siu ER, Mruk DD, Porto CS, Cheng CY. Cadmium-induced
testicular injury. Toxicol Appl Pharmacol. 2009 Aug; 238(3):

240-49. doi: 10.1016/j.taap.2009.01.028

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 2

3:
42

 +
03

30
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
23

rd
 2

01
8

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3219-en.html


25/یت خواه جهرمید حمایدکتر وحومعصومه رمضانی فرد دارابی

)64پیدر(پی4شماره/19دوره/1396زمستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

2. Thompson J, Bannigan J. Cadmium: toxic effects on the
reproductive system and the embryo. Reprod Toxicol. 2008
Apr; 25(3): 304-15. doi: 10.1016/j.reprotox.2008.02.001

3. Ataie A, Sabetkasaei M, Haghparast A, Moghaddam AH,
Ataee R, Moghaddam SN. Curcumin exerts neuroprotective
effects against homocysteine intracerebroventricular injection-
induced cognitive impairment and oxidative stress in rat brain.
J Med Food. 2010 Aug; 13(4): 821-26. doi: 10.1089/
jmf.2009.1278

4. Singh S. From exotic spice to modern drug? Cell. 2007 Sep;
130(5): 765-68.

5. Wang Y, Yu C, Pan Y, Yang X, Huang Y, Feng Z, et al.
A novel synthetic mono-carbonyl analogue of curcumin, A13,
exhibits anti-inflammatory effects in vivo by inhibition of
inflammatory mediators. Inflammation. 2012 Apr; 35(2): 594-
604. doi: 10.1007/s10753-011-9350-4

6. Reddy AC, Lokesh BR. Effect of dietary turmeric (Curcuma
longa) on iron-induced lipid peroxidation in the rat liver. Food
Chem Toxicol. 1994 Mar; 32(3): 279-83.

7. Davis JM, Murphy EA, Carmichael MD, Zielinski MR,
Groschwitz CM, Brown AS, et al. Curcumin effects on
inflammation and performance recovery following eccentric
exercise-induced muscle damage. Am J Physiol Regul Integr
Comp Physiol. 2007 Jun; 292(6): R2168-73. doi: 10.1152/
ajpregu.00858.2006

8. Daniel S, Limson JL, Dairam A, Watkins GM, Daya S.
Through metal binding, curcumin protects against lead- and
cadmium-induced lipid peroxidation in rat brain homogenates
and against lead-induced tissue damage in rat brain. J Inorg
Biochem. 2004 Feb; 98(2): 266-75.

9. Seehofer D, Schirmeier A, Bengmark S, Carter J, Koch M,
Glanemann M, et al. Inhibitory effect of curcumin on early
liver regeneration following partial hepatectomy in rats. J Surg
Res. 2009 Aug; 155(2): 195-200. doi: 10.1016/j.jss.2008.09.011

10. Fusconi A, Gallo C, Camusso W. Effects of cadmium on
root apical meristems of Pisum sativum L.: cell viability, cell
proliferation and microtubule pattern as suitable markers for
assessment of stress pollution. Mutat Res. 2007 Aug; 632(1-2):
9-19. doi: 10.1016/j.mrgentox.2007.03.012

11. Baker AJM, Brooks RR. Terrestrial higher plants which
hyperaccumulate metallic elements: A review of their
distribution, ecology and phytochemistry. Biorecovery. 1989; 1:
81-126.

12. Liu D, Jianl W, Gao X. Effect of Cadmium or root growth,
cell division and nucleoli in root tip cells of garlic. Biologia
Plantarum. 2003; 47(1): 79-83. doi:10.1023/A:1027384932338

13. Khodaparast Z, Yusuf A R, khoshvaghti A. [The effect of
curcumin on liver tissue in adult male rats treated with
cyclophosphamide]. J Fasa Uni Med Sci. 2014; 4(3): 344-52.
[Article in Persian]

14. Mirdar Sh, Memarian S, Hedayati M, Hajizade A. [The
effect of endurance swimming exercise on HIF-1 levels in livers
of pregnant rats exposed to Cadmium toxicity]. J Rafsanjan
Univ Med Sci. 2014; 12(11): 919-28. [Article in Persian]

15. Ramezani M, Bahadoran H, Abasi S. [The effect of
Cadmium on hippocampus development of rat embryos and
L-carnitine protective role]. Qom Univ Med Sciences J. 2012;
6(3): 9-13. [Article in Persian]

16. Farhangdoost F, Jafari Barmak M, Hemayatkhah Jahromi
V, Azizi A, Mahmoodi R, Keshavarzi E, et al. [Aloe Vera
extract effect on Sperm quality and testicular tissue of rats
induced by Cadmium chloride]. Armaghane Danesh. 2014; 19
(1): 47-55. [Article in Persian]

17. Abedini Gosheh S. [The effect of green tea extract on semen
quality and testicular tissue of rat induced by cadmium
chloride]. Master's Thesis. Jahrom Branch, Islamic Azad
University. 2013 [Persian]

18. Chetty KN, Drummond L, Desaiah D. Effect of cadmium
on ATPase activities in rats fed on iron-deficient and sufficient
diets. J Environ Sci Health B. 1980; 15(4): 379-93.
doi: 10.1080/10934528009374939

19. Gaurav D, Preet S, Dua KK. Chronic Cadmium toxicity in
rats: treatment with combined administration of vitamins,
amino acids, antioxidants and essential metals. J Food Drug
Anal. 2010; 18(6): 464-70.

20. Jacquillet G, Barbier O, Rubera I, Tauc M, Borderie A,
Namorado MC, et al. Cadmium causes delayed effects on renal
function in the offspring of cadmium-contaminated pregnant
female rats. Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Nov; 293(5):
F1450-60. doi: 10.1152/ajprenal.00223.2007

21. Pillet S, Rooney AA, Bouquegneau JM, Cyr DG, Fournier
M. Sex-specific effects of neonatal exposures to low levels of
cadmium through maternal milk on development and immune
functions of juvenile and adult rats. Toxicology. 2005 May;
209(3): 289-301. doi: 10.1016/j.tox.2004.12.007

22. Sen Gupta R, Sen Gupta E, Dhakal BK, Thakur AR, Ahnn
J. Vitamin C and vitamin E protect the rat testes from
cadmium-induced reactive oxygen species. Mol Cells. 2004
Feb; 17(1): 132-39.

23. Koyu A, Gokcimen A, Ozguner F, Bayram DS, Kocak A.
Evaluation of the effects of cadmium on rat liver. Mol Cell
Biochem. 2006 Mar; 284(1-2): 81-85. doi: 10.1007/s11010-005-
9017-2

24. Mouoghli Tabrizi B, Mohajeri D. [Protective effect of edible
turmeric (Curcuma longa Linn.) powder on early hepatic injury
in diabetic rats]. Feyz. 2010; 14 (3): 190-99. [Article in Persian]

25. Morovvati H, Najafzadeh H, Azizian H. [Evaluation of
effect of Curcumin on changes of liver in adrenalectomised
rats]. JBUMS. 2013; 15(3): 59-64. [Article in Persian]

26. Adaramoye OA, Odunewu AO, Farombi EO.
Hepatoprotective effect of Curcuma longa L. in
D-galactosamine induced liver injury in mice: evidence of
antioxidant activity. Afr J Med Med Sci. 2010 Dec; 39 Suppl:
27-34.

27. Corson TW, Crews CM. Molecular understanding and
modern application of traditional medicines: triumphs and
trials. Cell. 2007 Sep; 130(5): 769-74. doi: 10.1016/j.
cell.2007.08.021

28. Bruck R, Ashkenazi M, Weiss S, Goldiner I, Shapiro H,
Aeed H, et al. Prevention of liver cirrhosis in rats by curcumin.
Liver Int. 2007 Apr; 27(3): 373-83. doi: 10.1111/j.1478-3231.
2007.01453.x

29. Sandur SK, Ichikawa H, Pandey MK, Kunnumakkara AB,
Sung B, Sethi G, et al. Role of pro-oxidants and antioxidants in
the anti-inflammatory and apoptotic effects of curcumin
(diferuloylmethane). Free Radic Biol Med. 2007 Aug; 43(4):
568-80. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2007.05.009

30. Farzanegi P, Habibian M, Salehi M. [Interactive effect of
endurance training and curcumin supplementation on some
indices of liver damage in rats exposed to heavy metal lead].
Daneshvar Medicine. 2012; 20(2); 63-70. [Article in Persian]

31. Khorsandi LS, Taheri Mobarakeh M, Kalantari H. The
protective effect of turmeric ((Curcuma Longa)(CL)) extract on
Acetaminophen-induced liver damage in mice. ZUMS Journal.
2006; 14(2): 23-9. [Article in Persian]

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 2

3:
42

 +
03

30
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
23

rd
 2

01
8

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3219-en.html


Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 26
2018 Winter / vol 19 / no 4

Cite this article as: Ramezanyfard Darabe M, Hemayatkhah Jahromi V. [Effect of curcumin on liver enzymes in rats treated with

cadmium chloride]. J Gorgan Univ Med Sci. 2018 Winter; 19(4): 21-26. [Article in Persian]

Original Article

Effect of Curcumin on liver enzymes
in rats treated with cadmium chloride

Masoumeh Ramezanyfard Darabi (B.Sc)1, Vahid Hemayatkhah Jahromi (Ph.D)*2

1M.Sc Student of Animal Physiology, Young Researchers and Elit Club, Jahrom Branch, Islamic Azad University,
Jahrom, Iran. 2Associate Professor, Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad Unversity, Jahrom, Iran.

_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: The consequence of excessive usage of phosphate fertilizers, in addition
to the accumulation of phosphorous in excess, is to create competition with the absorption of
micronutrients, especially zinc and, most importantly, the accumulation of pollutants such as
cadmium in agricultural products. This study was done to determine the effect of Hydro-alcoholic
extract of Curcumin on the levels of liver enzymes in rats treated with cadmium chloride.

Methods: This experimental study was done on 56 adult male Wistar rats which allocated into 8
equal groups including control group: animals in this group were received normal saline,
intraperitonally. Sham: animals in this group were received olive oil, intraperitonally. Cadmium
group: animals in this group were received Cadmium with dosage 1.5 mg/kg/bw, intraperitonally.
Curcumin group: animals in this group were received 120 mg/kg/bw of Curcumin, intraperitonally.
The interventional group 1: animals in this group were received Cadmium with dosage 1.5
mg/kg/bw, and 30 mg/kg Curcumin, intraperitonally. The interventional group 2: animals in this
group were received Cadmium with dosage 1.5 mg/kg/bw and 60 mg/kg/bw of Curcumin,
intraperitonally. The interventional group 3: animals in this group were received Cadmium with
dosage 1.5 mg/kg/bw and 120 mg/kg/bw of Curcumin, intraperitonally. After 21 days, the rats
were sacrified and the liver enzymes including aspartate aminotransferase (AST), alanine
aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) were measured by spectrophotometer
method.

Results: The concentration of AST, ALT and ALP in cadmium group were significantly increased
in compare to controls (P<0.05). The concentration of liver enzymes in Curcumin group was
reduced in compare to controls (P<0.05). The enzymes concentration in the interventional groups 1,
2 and 3 were significantly reduced in compare to the cadmium group (P<0.05). The enzymes
concentration in the interventional groups 1, 2 and 3 were significantly increased in compare to
controls (P<0.05).

Conclusion: Hydroalcoholic Curcumin extract can reduces the increasing of liver enzymes induced
by cadmium in rats.
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