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مقدمه .1
سالیانه مسمومیت با سموم ارگانوفسفره باعث مرگ و میر ده ها 

این . هزار نفر انسان و دام در کشورهاي در حال توسعه می شود
مواد شیمیایی به طور وسیعی به عنوان حشره کش در منازل، مزارع 

ضد جرب و مبارزه با سایر ها به عنوانکشاورزي و در دامپروري
هاي پوستی دام، آفات و حشرات مضر مورد استفاده قرار انگل
دسترسی فراوان به این سموم از یک سو و خطرات و . گیردمی

خسارات زیانبار ناشی از جذب آن از طریق تماس پوستی، تنفسی، 
یا خوراکی بر سالمت انسان و دام و محیط زیست از سوي ،ملتحمه

ل
journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir

Cichorium intybus(کاسنیيبررسی اثر عصاره L.(يو اسانس کرفس بختیار
)Kelussia orderatassima Mozaff.( بر رفع مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفر

وش صحراییمدر 
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به عنوان رفع مسمومیت یگیاهان داروییبرخاز یسنتیپزشکو دامیطب سنتیدر دانش بوم:مقدمه و هدف
مسمومیت عصاره یا اسانس دو گیاه دارویی و مقایسه به همین منظور جهت بررسی اثر ضد. رفته استیبه کار م

.اثرات این گیاهان با داروهاي سنتزي در مسمومیت با سموم ارگــانوفســفره تحقیق حاضر انجام شد
Cichorium intybus)در همــین راســـتا اثر عصاره اتانولی ریشه کاسنی :قیروش تحق L.) و اسانس برگ

Kelussia orderatassima(گیاه کلوس Mozaff. ( مورد موش صحراییبر روي بافت هاي کبد و کلیه
.میانگین تغییر وزن ثانویه و ضایعات پاتولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتندصفاتی نظیر. بررسی قرار گرفتند

به دست آمده از مشاهدات هیستوپاتولوژیک کلیه نشان داد که کمترین ضایعات مربوطه نتایج ب:نتایج و بحث
هاي تحت و بیشترین ضایعات در گروهگرم در کیلوگرم میلی400و 200پیمانه ا بگروه تحت درمان با کلوس 

و گروه تحت درمان با داروي استانداردگرمدر کیلوگرممیلی400و 200پیمانه درمان با ریشه کاسنی با
بیشترین اثر حفاظتی مربوط کبدژیک نمونه هاي در بررسی هیستوپاتولو. بود) فنوباربیتال سدیم و شارکل فعال(

در گرم میلی400پیمانهبه گروه تحت درمان با داروي استاندارد و در ادامه گروه تحت درمان با گیاه کلوس با 
کمترین اثر حفاظت کنندگی . گرم بودندمیلی200پیمانهو سپس گروه تحت درمان با گیاه کلوس با گرم کیلو

نتایج مربوط به تغییر . میلی گرم بود200پیمانه گروه شاهد و گروه تحت درمان با کاسنی با کبدي مربوط به 
افزایش وزن ثانویه به وزن اولیه حاکی از آن بود که گروه تحت درمان با داروي استاندارد بیشترین افزایش وزن و 

.را داشتندفزایشگرم کمترین میانگین امیلی200پیمانه گروه تحت درمان با گیاه کلوس با 
تواند یدر گیاه کلوس ميرسد که وجود ماده موثرهینتایج چنین به نظر میبا بررس:یصنعت/ يتوصیه کاربرد

.شودی، بنابراین استخراج ماده موثره از این گیاه را توصیه ماثرات مسمومیت سموم ارگانوفسفره را کاهش دهد

:د واژگانیکل
یگیاهان داروی
فرارگانوفس
مسمومیت
يکلوس یا کرفس بختیار
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اهمیت تحقیق در خصوص این سموم خطرناك را روشن دیگر،
Boucard(می سازد  et al., 2008.(

س گوسفند و  أدر حال حاضر کشور ایران در دنیا از نظر تعداد ر
بز در مقام باالیی قرار دارد که این میزان فراوان دام به خصوص 

هاي انگلی به ویژه گوسفند منجر شده تا دامداران جهت بیماري
سفانه آمار و أمت. و کنه از سموم ارگانوفسفره استفاده کنندجرب

ها براي اطالعات چندانی در خصوص میزان مصرف ارگانوفسفره
اما آمار جهانی نشان می دهد ،ور کردن گوسفند وجود نداردغوطه

لیتر باقی مانده ارگانو فسفره ها بر اثر میلیون200که بالغ بر 
نترل انگل هاي خارجی دام وارد ور کردن گوسفند جهت کغوطه

Boucard(دمحیط زیست می شو et al., 2008.(
مصرف بی رویه سموم مذکور منجر به آلودگی محیط زیست، 

ل حاضر درمان قطعی در حا. غذاي انسان و دام و غیره شده است
با سموم ارگانو فسفره وجود ندارد، با این حال  براي مسمومیت 

ی وجود دارد که حمایتی است و شامل سري تجویزهاي داروییک
کیلویی به 500کیلوگرم براي دام 9/0تا 45/0(تجویز زغال فعال 

میلی گرم در 25/0تا 5/0آتروپین به میزان ،)روش خوراکی
یک چهارم به صورت داخل سیاهرگی و بقیه آن به صورت (کیلوگرم 

میلی 20پام  - 2ها به خصوص نوع و اکسیم) زیر پوستی یا عضالنی
داروي اخیر . است) بار در روز2داخل سیاهرگی (گرم در کیلوگرم 

ساعت از زمان مسمومیت دام گذشته شده باشد 24در صورتی که 
زیراکه با گذشت زمان اتصال استیل . ی نخواهد داشتچندانثیرأت

اسمیت، (ارگانوفسفره دستخوش کهنگی می شود -کولین استراز
1378.(

کارهاي مطمئن هاي مذکور راهن شد روشهمان طور که بیا
ها در دام درمانی براي رفع مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفره

باشند و ممکن است این داروها در دسترس دامداران به نمی
بنابراین استفاده از مواد طبیعی مانند گیاهان . خصوص عشایر نباشد

اه حلی مناسب تواند رکه در مراتع کشور به وفور وجود دارد، می
.براي رفع این مسمومیت ها و نجات دام از مرگ باشد
و ) اتنوبوتانی(با توجه به نتایج مطالعه گیاه شناسی سنتی 

انجام شده در عشایر بختیاري، ) اتنووتریناري(دامپزشکی سنتی 
استفاده از برگ گیاه کرفس معطر بختیاري با نام محلی کلوس و با 

Kelussiaنام علمی  odoratissima Mozaff. از تیره چتریان
)Apiaceae (متداول است)Ghasemi Pirbalouti, 2009( .

سایرگیاهان دارویی که داراي مواد موثره جهت همچنین استفاده از
توانند جایگزین درمانی خوبی براي رفع رفع مسمومیت باشند می

ع به طور موردي در مناب. مسمومیت به جاي داروهاي نامبرده باشد
Cichorium)طب سنتی ریشه کاسنی intybus L.) از تیره

اشاره شده نیز به عنوان رفع مسمومیت(Asteraceae)کاسنی 
کلوس یا کرفس معطر ) .1387؛ پرندین، 1375زرگري، (است 

تا حدودي از نظر ریخت ظاهري متعلق به خانواده چتریان است و

برخی از .)1386قاسمی پیربلوطی، (شبیه گونه زراعی کرفس است
ضد مسهل،اشتها آور،معرق،:درمانی این گیاه عبارت است ازاثرات 

از احتباس کنندهحالل سنگ کلیه و مثانه، جلوگیريسیاتیک،
ادرار و همچنین براي درمان درد هاي روماتیسمی دست و پا 

,1387Ghasemi Pirbaloutiسلطانی ، (استفاده می گردد
2009;.(

حی مختلف به تفاوت به صورت یک ساله ، دو کاسنی در نوا
از پودر ریشه خشک کاسنی به عنوان . ساله یا چند ساله می روید

مقوي روده، ملین مالیم و محرك اشتها و براي بیماران مبتال به 
زرگري، (خستگی کبد به صورت دم کرده استفاده می شودتنبلی و
1375.(
یدا کردن نتایج هاي انجام شده و جستجو براي پبررسیبا

ست می یابیم که احتمال تحقیقات در این زمینه به این نتیجه د
لذا با . کنون این تحقیق در ایران انجام نگرفته استتامی رود

زیر به اهداف توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر با دستیابی به
. مرحله اجرا در آمد

اري و بختیمعطر دو گیاه کرفس بررسی اثر عصاره و اسانس -
بر رفع مسمومیت ناشی از سموم آفت کشکاسنی

مقایسه اثر ضد مسمومیت گیاهان دارویی و داروهاي سنتزي-
بررسی صحت استفاده گیاه کلوس در رفع مسمومیت گوسفند -

منطقه ایذهعشایر بختیارياثر سموم ارگانوفسفره توسط بر 

هامواد و روش.2
تهیه عصاره و اسانس گیاهی.2-1

استفاده خیساندنبراي عصاره گیري از ریشه کاسنی از روش 
میلی لیتر250به همین منظور ریشه خرد شده کاسنی در .شد

و سپس عمل شد روز قرار داده 4درجه به مدت 70اتانول 
بعد از آن عمل تغلیظ عصاره با . فیلتراسیون روي آن انجام شد

ه سانتی گراد انجام درج40استفاده از روتاري در خال در دماي 
براي اسانس گیري از برگ و ساقه کلوس به روش کلوینجر . گرفت

3به مدت درجه سانتی گراد75و تقطیر با بخار آب در دماي 
.انجام شدساعت

حیوانات آزمایشگاهی.2-2
نر موش صحراییسر24تحقیق تعداد به منظور انجام این 

در استفاده شد وگرم200تا 150با وزن حدود ویستار نژاد 
شرایط استاندارد حیوان خانه مجموعه آزمایشگاه هاي دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهرکرد با دسترسی به غذاي استاندارد و تهیه 
شده از انستیتو پاستور تهران، آب شهري، دوره تاریکی و روشنایی 

درجه سانتی گراد 25تا 20ساعته، رطوبت مناسب و دماي 12
.اقبت قرار گرفتندتحت مر
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مارهاي آزمایشتی.2-3
و در تایی 4گروه 6ها به طور تصادفی به موشدر این مرحله 

براي ایجاد . تقسیم شدندقالب طرح آماري کامالً تصادفی 
سپس با . ها داده شدساعت تشنگی به همه گروه24مسمومیت 

ي وزن میلی گرم در کیلوگرم به ازا30پیمانهسم پروفتمپوس با 
تیمارهاي . زنده در هر روز در آب خوراکی ایجاد مسمومیت شد

درمانی به این شرح بود که گروه اول و دوم به ترتیب اسانس اندام 
میلی گرم در کیلوگرم به ازاي 400و 200پیمانههوایی کلوس با 

گروه سوم و چهارم به ترتیب عصاره اتانولی ریشه ،وزن زنده
میلی گرمی در کیلوگرم به ازاي 400و 200پیمانهکاسنی با 

گروه پنجم ،زرو10وزن زنده در هر روز در آب خوراکی به مدت 
شارکل فعال و فنوباربیتال (داروي استاندارد رفع مسمومیت 

.ها صورت نگرفتو گروه شاهد که درمانی روي آن) سدیم
ی رت ها و تهیه مقاطع میکروسکوپیکالبدگشای.2-4

شی موش ها با رعایت اصول اخالق در پزشکی، بی هوپس از 
سانتی متر 1×1تیغ جراحی اقدام به کالبد شکافی در مقاطعبا 

، نمونه ها به چنین جهت فیکس شدنهم. کلیه گردیداز کبد و 
هاي بلوك.داده شدقرار% 10ساعت در داخل فرمالین 48مدت 

هاي برشخشی،پارافینی تهیه گردید و با استفاده از میکروتوم چر
سپس با روش رنگ .میکرون گرفته شد5ضخامت پارافینی به 

ائوزین برش ها رنگ آمیزي شدند و توسط  -آمیزي هماتوکسیلین
.میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند

و بحثنتایج .3
در بافت کلیهیافته هاي ماکروسکوپیک.3-1

دیگري در کلیه در تمام گروه ها به جز پرخونی، یافته خاص
.مشاهده نگردید

در بافت کلیهیافته هاي میکروسکوپیک.2-3
کلیه هاي درگیر در گروه هاي تحت درمان با عصاره ریشه 

میلی گرم درکیلوگرم وزن بدن، 400و 200پیمانهکاسنی با
گروه شاهد و گروه تحت درمان با داروي استاندارد از نظر

1ATNاز نکروز حاد  لوله اي یا میکروسکوپیک درجات مختلفی 
بافت پوششی لوله هاي پروکسیمال کلیه در این . را نشان دادند

هاي سفید ها داراي سیتوپالسم کف آلودي بودند و واکوئولگروه
،ها بودرنگ که نشانه تجمع آب است در داخل سیتوپالسم آن

تجمع آب متورم شده و مجراي ها به دلیلسلول. مشاهده گردید
نیز نکروز هااز نمونهدر بعضی . هاي درگیر کوچک شده بودولهل

-شده و سیتوپالسم2ها پیکنوزهسته این سلول. مشاهده گردید
هاي تحت درمان با در گروه. تر شده بود3شان ائوزینوفیلیک

1. Actue tubular necrosis or nephrosis
2. Pyknosis
3. Eosinophilic

گرممیلی400و ) 1Bگروه (200پیمانهبا عصاره ریشه کاسنی 
که ) Dگروه (و در گروه شاهد ) 2Bگروه (در کیلوگرم وزن بدن 

به صورت ATNفقط از ارگانوفسفره ها استفاده شده بود ضایعه 
گروه (در گروه تحت درمان با داروي استاندارد . خفیف دیده شد

C ( شدتATNدر کلیه،  بیشتر از سایر گروه ها بوده است.
پیمانهکه تحت تاثیر درمان با اسانس کلوس با هاییهدر گرو

گروه(200
1A( گرم در کیلوگرم وزن بدن میلی400و) گروه

2A (ک طبیعی بوده یقرار گرفته بودند کلیه از نظر هیستوپاتولوژ
.  و هیچ گونه ضایعه اي در آن یافت نشد

در بافت کبدسکوپیکیافته هاي ماکرو. 3-3
ها تورم و در تمام گروه ها به جز پرخونی و در بعضی گروه

.گرد شدن لبه هاي کبد یافته دیگري در کبد قابل مشاهده نبود
در بافت کبد یافته هاي میکروسکوپیک.3-4

کبد ها در تمام گروه ها به جز گروه تحت درمان با داروي
در 4درجات مختلفی از نکروز کبديداراي ) Cگروه ( استاندارد 

هاي نکروز شده کبدي داراي سلول. اطراف ورید مرکزي بودند
هسته کوچک و چروکیده بوده و در بعضی نیز هسته ها در حال از 

همچنین در این ناحیه در داخل سلول ها واکوئل . ندبین رفتن بود
احتمال زیاد تجمع چربی به مشاهده شد که 5هاي سفید رنگ

هاي کوچک ایجاد شده و در ادامهابتدا واکوئول.ه استبود
واکوئل هاي کوچک به هم متصل گشته و تبدیل به واکوئل بزرگ 

بروز کبد شوند و اگر این روند ادامه پیدا کند منجر به می
پیمانهدر گروه تحت درمان با عصاره ریشه کاسنی با .می شود

و گروه شاهد ) 1Bه گرو( میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن 200
در گروه تحت .بیشترین ضایعات کبدي دیده شد) Dگروه (

گرم در کیلوگرم وزن میلی200پیمانهدرمان با اسانس کلوس با 
و گروه تحت درمان با عصاره ریشه کاسنی با ) 1Aگروه ( بدن 

) 2Bگروه ( زن بدن گرم در کیلوگرم ومیلی400پیمانه
در گروه تحت درمان با . ضایعات کبدي به صورت متوسط بود

گرم در کیلوگرم وزن بدنمیلی400پیمانه اسانس کلوس با 
در گروه تحت . ضایعات به صورت خفیف دیده شد) 2Aگروه ( 

.عاتی یافت نشدضای) Cگروه (درمان با داروي استاندارد 
ها موشنتایج ارزیابی وزن اولیه و ثانویه .3-5

وزن اولیه قبل از ایجاد مسمومیت و وزن ثانویه بعد از پایان 
نتایج حاصل از ارزیابی وزن اولیه و ثانویه . درمان اندازه گیري شد

ها نشان داد که بیشترین میانگین افزایش وزن در گروه موش
کمترین میانگین و )Cگروه (ي استاندارد تحت درمان با داروها

پیمانهافزایش وزن مربوط به گروه تحت درمان با اسانس کلوس با 
، Cگروه هاي . بود) 1Aگروه (میلی گرم 200

1B 2وA با هم

4. Hepatic necrosis
5. Centrilobular Vacuolation

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Ghasemi Pirbalouti et al., Journal of Herbal Drugs, 2: 31-36, 2010

٣٤

Dهاي گروهچنینهم، نداشتنداختالف معنی داري 
2B1وA

گروه هاي . نداشتنداختالف معنی داري 
1A ،2A،

1B،2BوD
، 1Aبا سه گروهCگروه کهدر حالینداشتند، اختالف معنی داري 

2B وD دادنداختالف معنی داري را نشان.
سموم ارگانو فسفره از حشره کش هاي اصلی مورد استفاده 

هاي زیادي به ساالنه انسان. در کشاورزي و دامپروري هستند
ها، تماس شغلی و گاهی به دلیل استفاده دلیل استفاده غلط از آن

هاي خارجی و خورده شدن ارزه با انگلباال براي مبپیمانهاز 
توسط حیوانات غوطه ور شده در محلول سم ارگانو فسفره 

به دلیل دسترسی فراوان به این سموم، . مسمومیت ایجاد می شود
خطرات و خسارات زیانبار ناشی از جذب آن از طریق تماس 

یا خوراکی بر سالمت انسان و دام، اهمیت وپوستی، ملتحمه
.مورد این سموم را روشن می سازدتحقیق در 

یک سم ارگانو فسفره است کـــه در کـــبد 6پروپتامفوس
ي اثرات سوء علت همه. متابولیزه شده و از ادرار دفع می شود

.سموم ارگانو فسفره، مهار آنزیم استیل کولین استراز است
ترکیبات ارگانوفسفره باعث فسفریک شدن کولین استراز 

اگر . دهندآنزیم کولین استراز را کاهش میالیت گردند و فعمی
ساعت اول مسمومیت به بیمار 48تا 24ر اروي اختصاصی دد

هفته احتیاج به 7تا 5داده نشود، ممکن است بیمار حدود 
استراز توسط مراقبت هاي تنفسی داشته باشد تا آنزیم کولین

. بدن بیمار ساخته شود
عنوان مواد دارویی جهت در طب سنتی از برخی گیاهان به 

. درمان برخی بیماري ها یا مسمومیت ها  استفاده می شده است
هم اکنون نیز برخی از این گیاهان در بین عشایر و مردم بومی 
برخی نقاط مانند استان خوزستان و استان چهارمحال و بختیاري 

بر . براي درمان مسمومیت با سموم ارگانوفسفره استفاده می گردد
این باورها و اعتقادات، تحقیق حاضر به منظور تایید خواص اساس 

و اثرات ضد مسمومیت اسانس گیاه کلوس یا کرفس معطر 
. بختیاري و عصاره اتانولی ریشه کاسنی انجام شد

نتایج حاکی از تاثیر مثبت اسانس کلوس بر مسمومیت با 
هیستوپاتولوژیکاز نظرکه کلیه سموم ارگانوفسفره است به طوري

400میلی گرم و 200پیمانهدر گروه تحت درمان با کلوس با 
میلی گرم به صورت طبیعی بود و ضایعات کبد در گروه تحت 

میلی گرم به صورت 200پیمانهدرمان با اسانس کلوس با 
اما در گروه تحت درمان با اسانس کلوس . متوسط مشاهده گردید

.ف رخ داده بود خفیمیلی گرم ضایعات به صورت400پیمانهبا 
نتایج حاصل از تحقیق بر روي عصاره کاسنی حاکی از این 

200پیمانههر دو گروه تحت درمان با کاسنی با است که در 
اما . میلی گرم ضایعات در کلیه دیده می شود400میلی گرم و 

میلی گرم 200پیمانهدر گروه تحت درمان با عصاره کاسنی با 

6 - Propetamphos

در گروه تحت درمان با عصاره کاسنی با ضایعات کبد زیاد بوده و 
. میلی گرم ضایعات کبد متوسط بود400پیمانه

در تحقیقی در خصوص  ارزیابی اثرات )1387(پرندین 
حفاظتی عصاره کرفس کوهی در مسمومیت کبدي تجربی در 
جوجه هاي گوشتی و تغییرات آنزیمی حاصله نشان داد که تجویز 

، هاي گوشتیباالتر به جوجهپیمانهعصاره کرفس کوهی به ویژه با
موجب پیشگیري و درمان با مسمومیت کبدي ناشی از تجویز 

.استامینوفن شده است
بررسی اثر در یک تحقیق به) 1383(کاران مدنی و هم

حفاظتی عصاره پلی فنلی گیاه کاسنی بر مسمومیت کبدي موش 
ه پلی صحرایی پرداختند که نتایج به دست آمده نشان داد عصار

.فنلی گیاه کاسنی بر سلولهاي کبدي اثر حفاظتی دارد
و همکاران د زادهدر مطالعه اي که توسط جمشی

(Jamshidzadeh et al., 2006) با عنوان بررسی اثرات حفاظت
هاي کبدي در مسمومیت با کنندگی عصاره برگ کاسنی بر سلول

سنی تتراکلریدکربن انجام شد، مشخص گردید که عصاره برگ کا
هاي پایین در مسمومیت با تتراکلریدکربن خاصیت پیمانهبا 

حفاظت کنندگی بر روي سلول هاي کبدي داشته اما عصاره برگ 
.هاي باال داراي خاصیت سمی بوده استپیمانهکاسنی با 

نتیجه گیري. 4
تحقیق حاضر نشان داد که گیاه کلوس به خصوص با 

د اثرات حفاظت کنندگی خوبی هاي باال بر روي کلیه و کبپیمانه
دارد و می توان در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره از این گیاه 

اما در این . باال استفاده کردپیمانهبراي درمان و پیشگیري با 
تحقیق کاسنی اثرات خوبی را نشان نداد به طوري که در کلیه و 

شاهدکبد آنها ضایعات بافتی کاهش چندانی را نسبت به گروه 
.ندادندنشان 
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200پیمانهدرمان شده کلوس با مقطع هیستوپاتولوژیک کلیه درگروه -الف
65میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن با بزرگنمایی

400پیمانهدرگروه درمان شده کلوس با پاتولوژیک کلیه مقطع هیستو-ب
65میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن با بزرگنمایی

200پیمانهدرگروه درمان شده کاسنی با مقطع هیستوپاتولوژیک کلیه -پ
65گرم وزن بدن با بزرگنماییمیلی گرم در کیلو

400پیمانهسنی با درگروه درمان شده کامقطع هیستوپاتولوژیک کلیه -ت
65میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن با بزرگنمایی
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65مقطع هیستوپاتولوژیک کلیه در گروه شاهد با بزرگنمایی-ج65بزرگنماییبا داروي استانداردگروه مقطع هیستوپاتولوژیک کلیه در-ث

مختلفمقاطع هیستوپاتولوژیک بافت کلیه تحت تیمارهاي . 1-شکل

200پیمانههیستوپاتولوژیک کبد درگروه درمان شده کلوس با مقطع -الف
65میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن با بزرگنمایی

میلی 400پیمانهمقطع هیستوپاتولوژیک کبد درگروه درمان شده کلوس با -ب
65گرم وزن بدن با بزرگنماییگرم در کیلو

200پیمانهدرمان شده کاسنی با مقطع هیستوپاتولوژیک کبد درگروه-پ
65گرم وزن بدن با بزرگنماییمیلی گرم در کیلو

400با پیمانه مقطع هیستوپاتولوژیک کبد درگروه درمان شده کاسنی-ت
65گرم وزن بدن با بزرگنماییمیلی گرم در کیلو

مقطع هیستوپاتولوژیک کبد درگروه درمان شده با داروي استاندارد با -ث
65نماییبزرگ

65هیستوپاتولوژیک کبد درگروه شاهد با بزرگنماییمقطع -ج


تحت تیمارهاي مختلفکبدمقاطع هیستوپاتولوژیک بافت . 2- شکل 
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