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از  یناش یکبد عاتیبر ضا نیدارچ الکلیدرویعصاره ه یاثرات محافظت

 نر بالغ ییصحرا یها موشدر  میسد تیتریبا ن تیو مسموم کبد چرب یماریب
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 19/10/95 :پذیرشریخ تا         25/7/95 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
 یها یماریباز  یکی یرالکلیکبد چرب غ یماریب

 یعیوس فیکه ط دیآ یم حساب بهدر جهان امروز  عیشا

 تیساده تا استئوهپات سیاز استئاتوز یکبد یها یماریباز 

 یبا چاق معموالً یماریب نی. اشود یمرا شامل  یرالکلیغ

. باشد یمهمراه  2نوع  ابتیو د یدمیپیپرلیط، همفر

 یپرکالر ییغذا رهیبا ج هیتغذ جهیدرنتکبد چرب  یماریب

و  یو منجر به استئاتوز کبد شود یم جادیپرچرب ا ایو 

 (.1) گردد یمبه آن  بیآس

در  یتجمع چرب یکبد چرب، نوع یماریب

است که در صورت عدم کنترل،  یکبد یها سلول

 بیشدن بافت کبد و تخر بروزیه سمت فب میبدخ یروند

 یماریبهای  حالت ی ازکی(. 2) کند یم یآن را ط یسلول

 چکیده:
 های شاخصباعث اصالح  ويداتيکاهش سطح استرس اکس قیاست که از طر یاهيگ نيدارچ زمينه و هدف:

 وعي، باعث شمیسد تیترين رينظ ییذامواد غ های  دارنده  نگه. اختالل کبد چرب و استفاده از شود می ويداتياکس
 میاز رژ یاشن یبافت راتييبر تغ نيدارچ عصاره اثر یهدف بررس مطالعه با این لذا .شوند می یاختالالت کبد

 .دینر بالغ انجام گرد ییصحرا های موشدر  میسد تیترين یپرچرب و محتو ییغذا
 شاهد (،ماريکنترل )فاقد ت های گروهبالغ در نر  ییسر موش صحرا 80 از یمطالعه تجرب این در :یبررس روش

 عصاره (،بر کيلوگرم ليترميلی  10) پرچرب ییغذا میرژ کننده دریافت یدسته تجرب 7با حالل دارو( و  ماريت)
 دارچين م،یسد نيتریت با دارچين (،ميلی گرم بر کيلوگرم 45) سدیم نيتریت (،ميلی گرم بر کيلوگرم 60) دارچين

 شده  تعيين یبا دوزها دارچين وپرچرب  رژیم با میسد تیتريپرچرب و ن رژیم با میسد يتریتن پرچرب، باریم
 کبد واناتينمودن ح هوش بی ازپس  پایان درگاواژ انجام گرفت.  صورت بهو  روزه 60 زهای. تجودیاستفاده گرد

و شمارش  یبافت مطالعات زاحاصل  جیونتا دیشمارش گرد یکبد های سلول یمقاطع بافت هياز ته پس وخارج  آنها
 یمعنی دار و قرار گرفتند زيمورد آنال Duncanو  ANOVA های آزمون قیو از طر SPSS افزار نرمتوسط  یسلول

 نظر گرفته شد. در P<05/0 سطح در ها دادهاختالف 
و  شیاباعث افز بيبه ترت میسد تیترين یپرچرب و محتو ییغذا مینشان داد رژ یبررس نیا جینتا :ها افتهی

 نيز کبد یبافت ساختار درو  شود می P<01/0 سطح در ها تيکوپفروهپاتوس های سلول تعداد در معنی دارکاهش 
 یو پرخون احتقان ،آپوپتوز ،یتيلنفوس ارتشاح واکوئلر، تحليل ،یسلول تورم ،نکروزانعقادی ،پرخونی نظير یراتييتغ

 تیترين یپرچرب و محتو میبا رژ نيدارچ کننده  دریافت های گروهها مشاهده شد و در  تيشدن هپاتوس یو بالون
 .دیاصالح گرد شده ایجاد راتييتغ میسد
باعث  ويداتياکس استرس ایجاد قیاز طر احتماالً میسد تیترين یپرچرب و محتو ییغذا های رژیم :یريگ جهينت

مانع  یقو اکسيدانی آنتیخواص  داشتن با احتماالً زين نيعصاره دارچ. شوند یم کبد در یبافت های آسيب ایجاد
 .گردد میکبد  یبافت ساختار بر پرچرب ییغذا میو رژ میسد تیترياثرات مخرب ن

 
 .هپاتوسيت ،کوپفر ،دارچين ،چرب کبد م،یسد تیترين کليدی: یها واژه
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 دهنده نشانکه  باشد یماستئاتوز ساده  یرالکلیکبد چرب غ

 نیا گریها است. حالت د تیدر هپاتوس یرسوب چرب

است که عالوه بر  یرالکلیغ تی، شامل استئوهپاتیماریب

 زین نکروزی -یالتهاب ریغ واکنش دهنده نشاناستئاتوز 

 ویداتیاکس یها استرس و نیمقاومت به انسول (.3) باشد یم

 حساب بهکبد چرب  یماریابتال به ب لیدال نیتر مهماز 

 (.4) ندیآ یم

نشان  یرالکلیبا اختالل کبد چرب غ مارانیدر ب

منظم  یها تیو انجام فعال یبدن تیفعال شده است که  داده

 به درمان آن  یماریب نیز بروز اا یریگشیپضمن  یورزش

 یگیاهی با نام علم ندارچی (.5) دینما یمکمک  زین

zeylanicum Cinnamomum ترین یکی از قدیمی 

 قرار استفاده مورد سنتی طب در که است دارویی گیاهان

پوست  دهنده لیتشک. از ترکیبات شیمیایی ردگی می

ینامیک سافرول، س د،یآلده نامونیس به توان یدارچین م

 ها، ترپن دی ها، فنل ها، اسید، کادینن، کاریوفیلن، تانن

 ریو موسیالژی متفاوت و مقاد یدراتیترکیبات کربوه

مختلف این  یها قسمتاشاره نمود.  زیاز کومارین ن یاندک

 اریبس یدانیاکس یآنتاثرات  یپوست آن دارا ازجملهگیاه 

هبود و باعث تقویت قلب، معده و روده، ب باشد یم یقو

 (.6،7) شود و افزایش نیروی جنسی می ها هیکلفعالیت 

 اهیپوست گ عصاره نشان داد کهای  طالعهم

و  یدیفالونوئ باتیبا داشتن ترک احتماالً نیدارچ

برداشت گلوکز  شیافزا قیاز طر یدانیاکس یآنت

مختلف بدن و با کاهش سطح  یها سلولتوسط 

و  یقند یاه شاخصباعث اصالح  ویداتیاسترس اکس

نشان دیگر در مطالعه ای (. 8) شود یم خون ینیانسول

 یباعث کاهش مالون د نیمصرف دارچ هک شد  داده

نشان داده شد  یبررس کی(. در 9) گردد یم دیآلده

 ن،یگرم دارچ 6و  1،3 ریمقادکه مصرف روزانه 

تام،  کلسترول ،دیریسیگل معنی دارباعث کاهش 

LDL  انزیم شیو افزا قند خونو HDL مارانیدر ب 

 (.10) شود یم 2نوع  یابتید

 ها یافزودن نیتر یدیاز کل ها تیترینو  ها تراتین

شده محسوب  یآور عمل یگوشت یها فرآورده دیدر تول

کبد،  ،یبه عروق خون بیباعث آس توانند یمکه  شوند یم

حاصل از  جی(. نتا11بدن گردند ) یها اندام گریطحال و د

 (O-ONOنیتریت )که پروکسی  نشان داد یبررس کی

از  یراحت به تراتین ایو  تیترین یحاو باتیحاصل از ترک

و با  کنند یممختلف عبور  یها سلولغشاء فسفولیپیدی 

 DNAو  ها نیپروتئزیادی از قبیل لیپیدها،  یها مولکول

آپوپتوز  دهیپد ایو  واکنش داده و از طریق نکروزه نمودن

 (.12) شوند یممنجر به مرگ سلولی 

 شده  مشخص، شده  انجامبر اساس مطالعات 

 لهیوس بهپروکسی نیتریت و نیتریک اکساید  است که

مختلف بر روی سیستم قلبی و عروقی تأثیر  یها سمیمکان

پروسه مرگ  یانداز راهو باعث ایجاد و  گذارند یم

 (. 11) گردند یم یمختلف بافت یها بیآسسلولی و 

است  شده  روشن یبررس کیحاصل از  جینتا بر اساس

 شیابا افز تواند یممختلف  یدر دوزها میسد تیترین که

در خون باعث کاهش ضخامت  دیاکسا کیترین زانیم

 از یانواع جادیو منجر به ا ها سرخرگ یانیم هیال

حاصل از مطالعات  جی(. نتا13) گردد گریاختالالت د

اشباع،  یها یچربکه در اثر دریافت  دهند یمنشان 

و  رود یمدر بدن باال  LDLت کلسترول و ذرات غلظ

و استئاتوز کبدی  کبد چرب یها یماریبمنجر به بروز 

 .(14) شود یم

 ازجمله تیترین باتیترک گریداز طرف 

 مورد یگوشت یها هستند که در فرآورده ییها یافزودن

از  هیرو یباستفاده  لیو به دل رندیگ یقرار م استفاده

 صورت بهماده  نیا یر کشاورزدار د تروژنین یکودها

مختلف وجود  یها ستمیگسترده در آب، خاک و اکوس

از  یاریبس یزندگ تواند یم این ترکیبات .(15) دارد

استفاده  ازآنجاکهرا در معرض خطر قرار دهد و  ها انسان

مکمل  ای نیعنوان جانش به یاهیگ یها از فرآورده

 اهانیگ نیاز ا یکی ،مطرح است ییایمیش یداروها

 هدف با. لذا مطالعه حاضر باشد یم نیدارچ تیرخاصپ

 تیتریاز ن یناش تیبر مسموم نیاثر عصاره دارچ یبررس

 یها موشکبد در  یو عملکرد یبر ساختار بافت میسد

 .دیاختالل کبد چرب انجام گرد به مبتالنر بالغ  ییصحرا
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 :یبررس روش

در دانشگاه  1395در سال  یمطالعه تجرب نیا

سر موش  80 .انجام شد رازیواحد ش یآزاد اسالم

وزنی  ی نر بالغ از نژاد ویستار، در محدوده ییصحرا

. آماده گردید روزه 100-110 سن و گرم 200-190

مطالعه از مرکز پرورش و  نیدر ا یبررس مورد واناتیح

 یدانشگاه علوم پزشک یشگاهیآزما واناتیح ینگهدار

طول دوره  . در مطالعه حاضر دردندیگرد هیته رازیش

فشرده ساخت  یهمه حیوانات از آب و غذا ش،یآزما

شرکت خوراک دام پارس تهران و بدون محدودیت 

 یاتاق مخصوص در دما کیبرخوردار بودند و در 

 ییساعت روشنا 12 طیو در شرا وسیسسل درجه 20±2

 نای پروتکل. شدند یارهدنگ یکیتار عتسا 12و 

از  تیحما موردر د یالملل نیب نیبر اساس قوان قیتحق

اخالق دانشگاه  تهیو در کم میتنظ یشگاهیآزما واناتیح

در  .دیرس بیتصو به IR.miau13951006 تحت شماره

 زین یرالکلیغاختالل کبد چرب  جادیا یبرا یبررس نیا

. بر دیاستفاده گرد چربپر ونیپروتکل گاواژ امولس از

 ییغذا میعالوه بر رژ واناتیپروتکل، ح نیاساس ا

آنان قرار  اریدر اخت یتیمحدود چیکه بدون ه یولمعم

 تحت گاواژ روزانه  زیروز ن 60، به مدت گرفت یم

 .پرچرب قرار گرفتند ونیامولس تریل  یلیم 2

 ZOUو و همکاران  Machadoبا توجه به مطالعات 

 یها موش یپرچرب برا ونیپروتکل امولس ،همکارانو 

(، گرم 10کوالت ) یاکس ید میسد شامل ،ییصحرا

 (،گرم 80) ریش پودر کامل(، گرم 100کلسترول )

 (،گرم 400ذرت ) روغن (،گرم 200) دراتیکربوه

 لنی(، پروپگرم 4/36) 80 نیتوئ (،گرم 150ساکاروز )

نمک (، گرم 5/2) نیتامیو  یمولت(، گرم 1/31) 80 کولیگل

مقطر ( و آب گرم 5/1مخلوط ) یمعدن واد(، مگرم 10)

 (.16،17باشد  یم( تریل  یلیم 300)

 ییتا 9گروه  8به  واناتیپژوهش حاضر ح در

 ماریتحت تشاهد ) (،ماریفاقد تکنترل ) یها گروهشامل 

 یدسته تجرب 7حالل داروها( و  عنوان به نیبا نرمال سال

عالوه بر  زین یتجرب یها گروه واناتیشدند. ح میتقس

 ارینامحدود در اخت صورت بهکه  یمعمول ییغذا میرژ

میلی گرم  60با  ماریتحت ت بیقرار داشت، به ترت آنان

میلی  10 ن،یدارچ یالکل درویعصاره ه بر کیلوگرم

میلی گرم بر  45 ،پرچرب ییغذا میرژ لیتر بر کیلوگرم

از شرکت مرک  شده  هیته میسد تیترین کیلوگرم

 پرچرب ییغذا میرژ میلی لیتر بر کیلوگرم 10آلمان، 

 ، میسد تیترین لوگرممیلی گرم بر کی 45 با همراه

 نیدارچ یالکل درویه عصاره میلی گرم بر کیلوگرم 60

 ییغذا میرژ میلی لیتر بر کیلوگرم 10به همراه 

 درویهعصاره  میلی گرم بر کیلوگرم 60، پرچرب

 میلی گرم بر کیلوگرم 45 همراه با نیدارچ یالکل

 درویعصاره ه میلی گرم بر کیلوگرم 60 م،یسد تیترین

 میلی گرم بر کیلوگرم 45همراه با  نیچدار یالکل

 ییغذا میرژ میلی لیتر بر کیلوگرم 10و  میسد تیترین

 قرار گرفتند. پرچرب

گاواژ  صورت به زهایتجو هیکل یبررس نیدر ا

(. سپس در 18) دیگردروز انجام  60مدت  یبرا و

 ها موشنمودن  هوش یبپس از  شیدوره آزما انیپا

 دیگرد ها آناندام کبد  یسازجدااتر اقدام به  لهیوس به

با کمک  %10 نینمودن آن با فرمال ثابت و پس از

 meditel TBS88مدل  وپروسسوریشیت یها دستگاه

مدل  کیاتومات  تمام کروتومیکشور آلمان و م ساخت

Sakura یمقاطع بافت هیساخت کشور هلند اقدام به ته 

  یزیآم رنگپس از  شده  هیته ی. مقاطع بافتدیگرد

قرار گرفتند و  یابیمورد ارز نیائوز -نیلیهماتوکسبا 

 یگاهیجا در تیهپاتوس کوپفر و یها سلولتعداد 

  لمعاد یو در سطح ها نمونهتمام  یبرا کسانی

پس  انیپا در .دندیشمارش گردمربع  میکرومتر 5000

آزمون  قطری از ها داده عینرمال بودن توز دیأیاز ت

با  آمده  دست  به جی، نتارنوفیاسم -کالموگروف

 یها آزمونو با استفاده از  SPSS افزار نرماستفاده از 

قرار  لیتحل و  هیتجزو دانکن مورد  ANOVA یآمار
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 معنی دار ≥05/0P طحدر س ها دادهگرفتند و اختالف 

 در نظر گرفته شد.

 

 :ها افتهی

 نشان  یبررس نیا یها داده زیحاصل از آنال جینتا

 واناتیکوپفر در ح یها سلولتعداد  نیانگیداد که در م

 ییغذا میو همراه با رژ ییتنها به نیدارچ کننده افتیدر

گروه  واناتینسبت به ح میسد تیتریهمراه با ن ایپرچرب و 

 ،نیهمچن .شود ینممشاهده  یمعنی دارکنترل اختالف 

 یتجرب یها گروه واناتینشان داد که در ح یبررس نیا جینتا

 میو رژ میسد تیترین پرچرب، ییغذا میبا رژ ماریتحت ت

تعداد  نیانگیدر م میسد تیتریپرچرب به همراه ن ییغذا

 یمعنی دار شیافزا کوپفر نسبت به گروه کنترل یها سلول

 (.1 شماره جدول) شد مشاهده ≥05/0P در سطح

 

کرومتر مربع در مي 5000هپاتوسيت در مساحتی برابر با  کوپفر و یها سلولنتایج مربوط به تعداد  :1شماره جدول 

 (انحراف معيار ± )ميانگينی بررس مورد یها گروه

 تيهپاتوس یها سلول تعداد

 (ميکرومتر مربع)

 کوپفر یها سلولتعداد 

 (ميکرومتر مربع)

 ها سلول

 ها گروه

 کنتـرل 31/0±00/2 31/0±00/7

 شاهد 21/0±00/2 35/0±00/7

 رم(ميلی گرم بر کيلوگ 60دارچين ) 28/0±28/1 48/0±00/7

 (ميلی گرم بر کيلوگرم 45)نيتریت سدیم   50/0±60/5** 60/0±40/3**

 (ميلی ليتر بر کيلوگرم 10)رژیم غذایی پرچرب  50/0±60/4** 27/0±90/3**

 (ميلی گرم بر کيلوگرم 60)دارچين  +( ميلی ليتر بر کيلوگرم 10)رژیم غذایی پرچرب  91/0±66/2 #36/0±00/6

 (ميلی گرم بر کيلوگرم 60) + دارچين( ميلی گرم بر کيلوگرم 45) نيتریت سدیم 64/0±57/2 #47/0±71/5

 (ميلی گرم بر کيلوگرم 45)نيتریت سدیم  +( ميلی ليتر بر کيلوگرم 10)رژیم غذایی پرچرب  42/0±66/5** 51/0±00/3**

 +( ميلی گرم بر کيلوگرم 45)سدیم نيتریت + ( ميلی ليتر بر کيلوگرم 10)رژیم غذایی پرچرب  55/0±85/3*# 37/0±00/5 *#

 (ميلی گرم بر کيلوگرم 60) دارچين

 با گروه کنترل  معنی داراختالف  دهنده نشان ؛ **:P≤05/0 با گروه کنترل به ترتیب در سطح معنی داراختالف  دهنده نشان*: 
یی و تنها بهرژیم پرچرب و نیتریت سدیم  هکنند افتیدری ها گروهبا  معنی داراختالف  دهنده نشان :# ؛≥01/0P به ترتیب در سطح
 .P≤05/0ح با یکدیگر در سط

 

نشان داد که در  همطالع نیا جیعالوه نتا به

تحت  واناتیکوپفر در ح یها تعداد سلول نیانگیم

و  میسد تیتریپرچرب به همراه ن ییغذا میبا رژ ماریت

 میرژ کننده افتیدر یها نسبت به گروه نیدارچ

با  ایو  ییتنها به میسد تیترین ایپرچرب و  ییغذا

 ≥05/0P در سطح یکاهش معنی دار گریکدی

 (.1)جدول شماره  دیگردمشاهده 

 نیا یها داده زیحاصل از آنال جینتا ،نیهمچن

 یها تعداد سلول نیانگیمطالعه نشان داد که در م

و  ییتنها به نیدارچ کننده افتیدر واناتیدر ح تیهپاتوس

 میسد تیتریهمراه با ن ایپرچرب و  ییغذا میهمراه با رژ

 یمعنی دارگروه کنترل اختالف  واناتینسبت ح

 یها تعداد سلول نیانگیدر م که یدرحال نگردید؛مشاهده 

 کننده افتیدر یتجرب یها گروه واناتیدر ح تیهپاتوس
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 ییتنها هرکدام به میسد تیتریپرچرب و ن ییغذا میرژ

 واناتحی در و ≥01/0P نسبت به گروه کنترل در سطح

 تیتریپرچرب به همراه ن ییغذا میبا رژ ماریتحت ت

 مشاهده ≥05/0P نسبت به گروه کنترل در سطح میسد

 (.1)جدول شماره  دیگرد

نشان داد که در  یبررس نیا جینتا ،عالوه هب

تحت  واناتیدر ح تیهپاتوس یها تعداد سلول نیانگیم

، نیچپرچرب به همراه عصاره دار ییغذا میبا رژ ماریت

با  ماریو تحت ت نیبا دارچ میسد تیترین کننده افتیدر

ن یپرچرب و دارچ ییغذا میبه همراه رژ میسد تیترین

پرچرب  ییغذا میرژ کننده افتیدر یها نسبت به گروه

 شیافزا گریکدیبا  ایو  ییتنها به میسد تیترین ایو 

در  تیهپاتوس یها تعداد سلول نیانگیدر م یمعنی دار

 (.1)جدول شماره  شد مشاهده ≥05/0Pسطح 

 یها گروهدر  یحاصل از مطالعات بافت جینتا

 یکیر پاتولوژییتغ گونه چیهکنترل و شاهد نشان داد که 

تمام  که یطور به .شود ینمدر بافت کبد مشاهده 

در  یبیآس گونه چیهمنظم و بدون  طور بهها  تیهپاتوس

صل بر اساس مشاهدات حا نینچهمکنار هم قرار دارند. 

 میسد تیترین کننده افتیدردر گروه  یبافت ریاز تصاو

گروه  نیدر ا یکروسکوپیم عاتیکه ضا دیمشخص گرد

 نکروز دها،ینوزوئیاتساع س ،یپرخون لشام عمدتاً

و  یتورم سلول ،یمرکز لوبول یکبد یها سلول یانعقاد

 انیم ینواح یها سلولتا متوسط  فیواکوئلر خف لیتحل

و  احتقان آپوپتوز، ،یتیاح لنفوسارتش نیهمچن ،یلوبول

 که یدرحال .باشد یمها  تیشدن هپاتوس یو بالون یپرخون

گروه  واناتیدر ح یبافت ریاز تصاومشاهدات حاصل 

 نیبه همراه عصاره دارچ میسد تیترین کننده افتیدر

  یکروسکوپیم عاتیگروه ضا نیدر انشان داد که 

و  یپرخون و احتقان آپوپتوز، ،یتیشامل ارتشاح لنفوس

 کنوز،یپ ای یانعقاد نکروز ها، تیشدن هپاتوس یبالون

 یلینوفی، ائوزها سلولشدن هسته  زیشدن و ل قطعه قطعه

در  یآماس فیو واکنش خف ها سلول توپالسمیشدن س

 (.1 تصویر شماره) باشد یمنکروز  رامونیپ
 

B A 

  

 تیترين میسد کننده افتیدر یها در گروه تی کبدتصاویر باف :1شماره  تصویر

 با ائوزین و –شده با هماتوکسیلین یزیآم رنگ (B)دارچین  یالکل درویههمراه عصاره  و A)) ییتنها به تیترین میسد کننده افتیدر
 شدن بالونی دهنده نشان سبز فلش ،پرخونی و احتقان دهنده نشان آبی فلش آپوپتوز، دهنده نشان نارنجی فلش؛ 400بزرگنمائی 
 .باشد یمارتشاح لنفوسیتی  دهنده نشانو فلش زرد  ها هپاتوسیت
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بر اساس مشاهدات حاصل از بر این، عالوه  

 میرژ کننده افتیگروه در واناتیدر ح یبافت ریتصاو

گروه  نیپرچرب نشان داده شد که در ا ییغذا

، یشامل احتقان و پرخون یکروسکوپیم عاتیضا

 یماکرووزیکول های انباشته از چرب شیاآپوپتوز، افز

 ،یمرکز لوبول ینواح ژهیو به یاز نواح یدر برخ

و واکوئله شدن  یچرب یها تعداد سلول شیافزا

دهنده  مشاهده بود که نشان  وضوح قابل ها به تیهپاتوس

کبد  یبافت ریتصاو که یدرحال .باشد یالقاء کبد چرب م

پرچرب  ییغذا میرژ کننده افتیگروه در واناتیدر ح

 عاتینشان داد که از ضا نیعصاره دارچ اهبه همر

 یبالون ،یتیارتشاح لنفوس ،یپرخون رینظ یکروسکوپیم

ها کاسته شده و اگرچه در تعداد  تیشدن هپاتوس

 یها کولیها و ماکرو وز کولیکرووزیها، م سلول

اما هنوز در  دیمشاهده گرد یکاهش معنی دار چربی

شدن  یلینوفی)ائوز فیخف بیاز نقاط آس یبرخ

صورت  به یچرب زیو آپوپتوز( و قطرات ر توپالسمیس

 (.2 تصویر شمارهمشاهده بود ) پراکنده قابل

 

B A 

  

 پرچرب ییغذا میرژ کننده افتیدر یها در گروهتصاویر بافتی کبد  :2شماره  تصویر
شده با  یزیآم رنگ (B)دارچین  یالکل درویههمراه عصاره  و A)) ییتنها بهرژیم غذایی پرچرب  کننده افتیدر

شدن  واکوئله و چربی های سلول وجود دهنده نشان سبز فلش  Aدر تصویر ؛400با بزرگنمائی  ائوزین و –هماتوکسیلین
 در عبارتی به؛ شدبا می پرخونی و احتقان و هپاتوسیت ها به ویژه در نواحی مرکز لوبولی و فلش زردنشان دهنده آپوپتوز

 شدن بالونی لنفوسیتی، ارتشاح خونی، پر میزان کاهش B در تصویر .این گروه القاء کبد چرب به خوبی انجام شده است

؛ است مشاهده قابل چربی های ماکرووزیکول و ها میکرووزیکول ها، سلول تعداد در دار یمعن کاهش و ها هپاتوسیت
 پراکنده صورت به چربیزری قطرات و (آپوپتوز و سیتوپالسم شدن ائوزینوفیلی( خفیف آسیب نقاط برخی در هنوز اما

 .بود مشاهده قابل

 

کبد در گروه  یبافت ریعالوه تصو به

 میپرچرب به همراه سد ییغذا میرژ کننده افتیدر

 نیدر ا یکروسکوپیم عاتینشان داد که ضا زین تیترین

نکروز  دها،ینوزوئیاتساع س ،یگروه عمدتاً شامل پرخون

و  یتورم سلول ،یمرکز لوبول یکبد یها سلول یادانعق

، یلوبول انیم ینواح یها سلول دیمتوسط تا شد لیتحل

 یو بالون یپرخون ،آپوپتوز، احتقان ،یتیارتشاح لنفوس

قطعه  قطعه کنوز،یپ ای یها، نکروز انعقاد تیشدن هپاتوس

شدن  یلینوفیها، ائوز هسته سلول هیشدن و تجز

نکروزه  ینواح رامونیدر پ یتورم کنشوا ،توپالسمیس

 یکبد یها سلول یختگیگس و ازهم بیو آس دیشد

از بافت کبد  شده  هیته یبافت ریتصاو که یدرحال .باشد یم
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پرچرب  ییغذا میرژ کننده افتیگروه در واناتیدر ح

نشان داد که  نیبه همراه عصاره دارچ میسد تیتریبا ن

عمدتاً شامل  گروه نیدر ا یکروسکوپیم عاتیضا

 ،یمرکز لوبول یکبد یها سلول ینکروز انعقاد ،یپرخون

تا متوسط  فیواکوئلر خف لیو تحل یتورم سلول

 ،یتی، ارتشاح لنفوسیلوبول انیم ینواح یها سلول

ها  تیشدن هپاتوس یو بالون یآپوپتوز، احتقان و پرخون

کاسته  یچرب یها کولیاگرچه تعداد ماکرو وز و بود

و  شد یصورت پراکنده مشاهده م هنوز به اشده بود ام

نتوانسته بود سبب کاهش عوارض  زین نیدارچ

 شود. کیستوپاتولوژیه

 
 :بحث

مطالعه نشان داد  نیدر ا کیستوپاتولوژیه جینتا

و با  ییتنها به تیترین یپرچرب و محتو ییغذا میکه رژ

در ساختار  یکروسکوپیم عاتیباعث بروز ضا گریکدی

و  یتورم سلول ،یپرخونکه شامل  شود یمکبد  یبافت

 یها سلول دیمتوسط تا شد لیتحل همراه با نکروزه شدن

 ،یتیباعث ارتشاح لنفوس نیچنهم. گردد یم یکبد

 یو بالون دهاینوزوئیو اتساع س یآپوپتوز، احتقان و پرخون

 .شود یم ها تیشدن هپاتوس

 قطعه قطعه کنوز،یپ ای ینکروز انعقاد عالوه به

شدن  یلینوفیو ائوز ها سلولشدن هسته  هیشدن و تجز

 یها واکنشداده شد و  صیتشخ ها آندر  توپالسمیس

  هم ازو  بیآس نکروز، رامونیپدر  دیشد زا تورم

هسته  نوز کیپو  ینظم یب، یکبد یها سلول یختگیگس

 نیچنمه. دیمشاهده گرد ها آندر  یادیز زانیبه م

ها،  تیسو واکوئله شدن هپاتو یچرب یها سلول شیافزا

 یها سلول شیو افزا تیهپاتوس یها سلولکاهش تعداد 

 دهنده نشانبود که همه  مشاهده  قابل وضوح بهکوپفر 

 یها پرسلولپرچرب  یو غذاها تیترین یبیاثرات تخر

 .باشد یم یکبد

 کیدر  یبررس نیحاصل از ا جیسو با نتاهم

 یا هفته 6داده شد که مصرف  نشان زین گریمطالعه د

 ییصحرا یها موشسدیم در آب آشامیدنی در نیتریت 

کبدی  یها سلولو نکروزه شدن  لینر و ماده باعث تحل

لنفاوی  یها گرهدر کبد، طحال و  نو رسوب هموسیدری

 (.9) شود یمو همولیز 

 یبررس کیحاضر در  قیتحق جینتا باهمسو 

  ها تراتینو  ها تیتریناست که  شده  دادهنشان  گرید

( هستند NO) دیاکس تروین یها کالیادرساز  شیهر دو پ

 ویداتیاسترس اکس جادیو ا -ONOO دیکه منجر به تول

باعث  زین -ONOO یها کالیرادو  گردند یم

 کینوکلئ دیو اس ها نیپروتئ ،یدیپیغشاء ل ونیداسیپراکس

عوامل منجر به القاء  نیهمه ا تیدرنهاکه  شوند یم

. نشان ندشو یم یکبد یها سلولآپوپتوز و نکروز در 

در  دیآلدئ یمالون د زانیم شیاست که افزا شده  داده

 کی عنوان به میسد تیتریبا ن ماریتحت ت واناتیح

 یها بافتدر  ویداتیاسترس اکس شیشاخص مهم در افزا

 یکه دارا E نیتامیو رینظ یباتیو ترک باشد یم یکبد

با  توانند یم ،باشند یم یقو اریبس یدانیاکس یآنتخواص 

 تیتریاز عوارض ن یکبد دیآلدئ یمالون د زانیکاهش م

 یها سلولو باعث حفاظت از  ندینما یریجلوگ میسد

 (.19) ندگرد یکبد

آن است که  انگریحاصل از مطالعات ب جینتا

 یقو یدانیاکس یآنتخواص  یدارا نیعصاره دارچ

 نیدارچ زیدر پژوهش حاضر ن ،نیبنابرا؛ (7،6) باشد یم

 مشابه با  یدانیاکس یآنتداشتن خواص  با احتماالً

بدن  یدانیاکس یآنتتوان  شیافزا قیو از طر E نیتامیو

 تیتریاز مصرف ن یناش یبدک یها بیآسمنجر به بهبود 

 ییغذا رهیج که اند دادهنشان  قاتی. تحقمی شود میسد

و کاهش  کاهش تولید اکسید نیتریک قیپرچرب از طر

کاتاالز و  سموتاز،یددیسوپراکس یها میآنز تیفعال

در  ویداتیاکس بیآس شیگلوتاتیون پراکسیداز باعث افزا

 لیدر پتانس ختاللبروز ا عالوه به(. 20-22) شود یمبدن 

از آن است که  یحاک کیماتیآنز یدانیاکس یآنت

پرچرب قادر به مهار  رهیبا ج شده  هیتغذ یها موش

 یبافت بیآزاد که باعث آس یها کالیراد لیتشک

 .(23) ستندی، ندشون یم
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 نیا تیحساس شیدر کبد، با افزا یتجمع چرب

 ازجمله رسان بیآسعوامل  ریبافت نسبت به سا

استئاتوز به سمت  شرفتی، باعث پویداتیاکس یها استرس

عالوه بر ه ب(. 22) شود یم روزیو س بروزیف ت،یاستئاتوهپات

 جادیو ا ویداتیاکس یها استرس نیب آنکهبه  تیبا عنا این،

  شده  دادهنشان  یمعنی دارارتباط  یتهابات بافتال

در  زیدر پژوهش حاضر ن احتماالً ،لذا .(24) است

 یبه ساختار بافت بیآس بپرچر ییغذا میبا رژ واناتیح

 لیآن، به دل یها سلولدر تعداد انواع  رییکبد و تغ

استرس  زانیم شیبدن و افزا یدانیاکس یآنتکاهش توان 

 .باشد یماز آن  یناش لتهاباتا جادیاو  ویداتیاکس

عصاره  یقو اریبس یدانیاکس یآنتبا توجه به توان 

 زمان هم رفاز مص یناش یبافت یها بیآسبهبود  نیدارچ

به  توان یمرا  نیپرچرب و عصاره دارچ ییغذا میرژ

 یدانیاکس یآنتتوان  شیآزاد و افزا یها کالیرادکاهش 

 یناش ویداتیساک یها استرس زانیکاهش م جهیدرنتبدن و 

 زمان همکه  یواناتیپرچرب در ح ییغذا میاز مصرف رژ

 .(6،7) نسبت داد اند نمودهاستفاده  زین نیاز دارچ

 یغذای یها میرژکه  دهند یم شانن ها پژوهش

 یا هستهبیان ژن فاکتور  شیپرچرب با فعال نمودن و افزا

در  اکسیداتیو یها بیآس جادی( باعث اNFκBب ) -کاپا

است  شده  دادهنشان  نیهمچن(. 21،25،26شوند ) یمکبد 

 یها واسطهسطح  شیبا افزا میسد تیترین زیکه تجو

سلول  یبه غشا مهباعث صد ویداتیو استرس اکس یالتهاب

 ایامر در بقاء و  نیو ا شود یم یآپوپتوز یها واکنشو 

 .کند یم فایا ینقش مهم یمرگ سلول

 یی دارمعن طور بهقادر است  نیدارچ که یدرحال

 COX-2 یالتهاب شیو پ ویداتیژن اکس انیب شیاز افزا

 شده  دادهنشان  عالوه به (.27) دینما یریجلوگ یکبد

 کی تواند یم یدمیپیپرلیه طیشرادر  نیاست که دارچ

و کاهش سطح  دهایپیل سمیدر متابول مینقش مستق

 تیفعال شیافزا قیداشته باشد و از طر یسرم یدهایپیل

 زیرا ن یدیپیل ونیداسیپراکس زانیم یکبد یدانیاکس یآنت

 .کاهش دهد

  دینامالدئیس بیو ترک نیدارچ ،نیهمچن

  اهشرا ک COX-2ژن  تیو فعال انیب زانیآن م

 شیافزا قیطر از احتماالً نیدارچ ،(. لذا28،29) دهد یم

 COX-2ژن  تیو فعال انیو کاهش ب ها یچرب سمیمتابول

مصرف  رینظ یطیبه کبد در شرا بیاز آس تواند یم

 میسد تیترین یمحتو ایپرچرب و  ییغذا میرژ

مختلف  یها پژوهشدر  ،نی. همچندینما یریجلوگ

پوست درخت  ینولاست که عصاره متا شده  مشخص

مهار مواد  قیخود را از طر یدانیاکس یآنتاثر  نیدارچ

( TNF-αآلفا )نکروزدهنده تومور  مثل فاکتور یمختلف

 زیدر پژوهش حاضر ن نیبنابرا ؛(30،31کند ) یماعمال 

 TNF-α زانیکاهش م قیاز طر نیعصاره دارچ احتماالً

از  یریگ شیپخود را بر بافت کبد و  یاثرات محافظت

پرچرب و  ییغذا میبا رژ ماریاز ت یناش یها بیآس

 اعمال نموده است. میسد تیترین یمحتو

 

 :یریگ جهینت

 ییغذا میمطالعه نشان داد که رژ نیا جیتان

 قیاز طر احتماالً میسد تیترین یرچرب و محتوپ

 یبافت یها بیآس جادیاباعث  ویداتیاکس استرس جادیا

 با احتماالز ین نیعصاره دارچ و شوند یم کبد در

مانع اثرات مخرب  یقو یدانیاکس یآنتخواص  داشتن

 یبافت بر ساختار پرچرب ییغذا میو رژ میسد تیترین

 .گردد یمکبد 

 

 :یقدردان تشکر و

 یخانم الهام اشرف نامه انیپامقاله برگرفته از  نیا

واحد  یارشد دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس یدانشجو

در  48130519932015شماره  تحت که باشد یم رازیش

 سندگانینو لذا .است دهیرس بیبه تصو 20/8/1394 خیتار

تا از همکاران حوزه  دانند یمواجب  بر خودمقاله 

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یمحترم پژوهش اونتمع

 ،را داشتند یهمکار تیمطالعه نها نیکه در انجام ا رازیش

 .ندیو تشکر بنما ریتقد

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

31
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

27
th

 2
01

8

http://journal.skums.ac.ir/article-1-3131-en.html


 1396/ بهمن و اسفند 6، شماره 19شهرکرد/ دوره  یمجله دانشگاه علوم پزشک

21 

 

 بع:منا
1. Pais R, Giral P, Khan JF, Rosenbaum D, Housset C, Poynard T, et al. Fatty liver is an 

independent predictor of early carotid atherosclerosis. J Hepatol. 2016; 65(1): 95-102. 

2. Davoodi M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and 

liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 14(1): 84-90. 

3. Takahashi Y, Fukusato T. Pediatric nonalcoholic fatty liver disease: Overview with emphasis 

on histology. World J Gastroenterol. 2010; 16(42): 5280-5. 

4. Hekmat Doost A, Asgari F, Abadi A, Rashid Khani B, Ghafari S, Jalali M. Effect of 

Cinnamon on lipid profile, liver enzymes, insulin resistance and hs-CRP inflammatory factor in 

patients with nonalcoholic fatty liver disease. J Res Dev Nurs. 2013; 10(4): 47-55. 

5. Moosavi-Sohroforouzani A, Ganbarzadeh M. Reviewing the physiological effects of aerobic 

and resistance training on insulin resistance and some biomarkers in non-alcoholic fatty liver 

disease. Feyz J Kashan Univ Medl Sci. 2016; 20(3): 282-96. 

6. Yuce A, Turk G, Ceribasi S, Sonmez M, Ciftci M, Guvenc M. Effects of cinnamon 

(Cinnamomum zeylanicum) bark oil on testicular antioxidant values, apoptotic germ cell and 

sperm quality. Andrologia. 2013; 45(4): 248-55. 

7. Modaresi M. The effect of cinnamon extract on serum proteins levels of male Balb/c mice. J 

Armaghane danesh. 2011; 16(5): 444-52. 

8. Hosseini SE, Shojaei ST, Hosseini SA. The effects of cinnamon on glycemic indexes and 

insulin resistance in adult male diabetic rats with streptozotocin. Yafte. 2015; 16 (4): 70-8. 

9. Roussel A-M, Hininger I, Benaraba R, Ziegenfuss TN, Anderson RA. Antioxidant effects of 

a cinnamon extract in people with impaired fasting glucose that are overweight or obese. J Am 

Coll Nutr. 2009; 28(1): 16-21. 

10. Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman CI, Phung OJ. Cinnamon use in type 2 

diabetes: An updated systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2013; 11(5): 452-9. 

11. Juibar F. Histopathological effects of sodium nitrite on the spleen of male and female rats. 

ISMJ. 2015; 17(6): 1160-7. 

12. Stokes KY, Dugas TR, Tang Y, Garg H, Guidry E, Bryan NS. Dietary nitrite prevents 

hypercholesterolemic microvascular inflammation and reverses endothelial dysfunction. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol. 2009; 296(5): H1281-8. 

13. Joibar F, Khatamsaz S. Investigating sodium nitrite effect on blood nitric oxide and 

histopathologic changes on pulmonary artery in adult male rats. SSU_J. 2013; 21(5): 609-18. 

14. Rodrigues AH, Moreira CC, Mario EG, De Souza Cordeiro LM, Avelar GF, Botion LM,  

et al. Differential modulation of cytosolic lipases activities in liver and adipose tissue by  

high-carbohydrate diets. Endocrine. 2016; 53(2): 423-32. 

15. Liu CW, Sung Y, Chen BC, Lai HY. Effects of nitrogen fertilizers on the growth and nitrate 

content of lettuce (Lactuca sativa L.). Int J Environ Res Public Health. 2014; 11(4): 4427-40. 

16. Zou Y, Li J, Lu C, Wang J, Ge J, Huang Y, et al. High-fat emulsion-induced rat model of 

nonalcoholic steatohepatitis. Life Sci. 2006; 79(11): 1100-7. 

17. Machado MV, Michelotti GA, Xie G, Almeida Pereira T, Boursier J, Bohnic B, et al. Mouse 

models of diet-induced nonalcoholic steatohepatitis reproduce the heterogeneity of the human 

disease. PloS one. 2015; 10(5): e0127991. 

18. Khadem Haghighian H, Farsad Naimi A, Pourghassem Gargari B, Ali-Asgharzadeh A, 

Nemati A. Effect of cinnamon on glycemic control and insulin resistance in type II diabetes 

patients: A randomized clinical trial. J Ardabil Univ Med Sci. 2010; 10(4): 295-302. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

31
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

27
th

 2
01

8

http://journal.skums.ac.ir/article-1-3131-en.html


 الهام اشرفی و سید ابراهیم حسینی                                                     کبدچرب یماریاز ب یناش یکبد عاتیضا بر نیاثرات دارچ

22 

19. Ogur R, Coskun O, Korkmaz A, Oter S, Yaren H, Hasde M. High nitrate intake impairs 

liver functions and morphology in rats; protective effects of alpha-tocopherol. Environ Toxicol 

Pharmacol. 2005; 20(1): 161-6. 

20. Mohajeri D, Rezaie A, Mousavi G, Mazani M, Rezaei-Moghadam A. Protective effects of crocin on 

hepatic steatosis in the rats fed with high fat diet. J Ardabil Univ Med Sci. 2012; 12(2): 173-89. 

21. Montagner A, Polizzi A, Fouché E, Ducheix S, Lippi Y, Lasserre F, et al. Liver PPARα is 

crucial for whole-body fatty acid homeostasis and is protective against NAFLD. Gut. 2016; 

65(7): 1202-14. 

22. Olefsky JM. Fat talks, liver and muscle listen. Cell. 2008; 134(6): 914-6. 

23. Yeh MM, Belt P, Brunt EM, Kowdley KV, Wilson LA, Ferrell L, et al. Acidophil bodies in 

nonalcoholic steatohepatitis. Hum Pathol. 2016; 52: 28-37. 

24. Chidambaram J, Carani Venkatraman A. Cissus quadrangularis stem alleviates insulin 

resistance, oxidative injury and fatty liver disease in rats fed high fat plus fructose diet. Food 

Chem Toxicol. 2010; 48(8-9): 2021-9. 

25. Martin D, Ruiz J, Kivikari R, Puolanne E. Partial replacement of pork fat by conjugated 

linoleic acid and/or olive oil in liver pates: Effect on physicochemical characteristics and 

oxidative stability. Meat Sci. 2008; 80(2): 496-504. 

26. Perez-Echarri N, Perez-Matute P, Marcos-Gomez B, Marti A, Martinez JA, Moreno-Aliaga 

MJ. Down-regulation in muscle and liver lipogenic genes: EPA ethyl ester treatment in lean and 

overweight (high-fat-fed) rats. J Nutr Biochem. 2009; 20(9): 705-14. 

27. Tabatabaei SM, Badalzadeh R, Mohammadnezhad R, Yousefi B. Effect of Cinnamon 

extract on COX-2 gene expression level in liver and lipid profile alterations in serum of 

healthybroiler chickens and those infected with E. coli. Vet J Tabriz. 2015; 9(33): 61-72. 

28. Rahman S, Begum H, Rahman Z, Ara F, Iqbal MJ, Yousuf AKM. Effect of cinnamon (Cinnamomum 

cassia) as a lipid lowering agent on hypercholesterolemic rats. J Enam Med Col. 2013; 3(2): 94-8. 

29. Liao JC, Deng JS, Chiu CS, Hou WC, Huang SS, Shie PH, et al. Anti-inflammatory 

activities of cinnamomum cassia constituents in vitro and in vivo. Evid Based Complement 

Alternat Med. 2012; 2012: 429320. 

30. He CL, Fu BD, Shen HQ, Jiang XL, Zhang CS, Wu SC, et al. Xiang-qi-tang increases avian 

pathogenic Escherichia coli-induced survival rate and regulates serum levels of tumor necrosis 

factor alpha, interleukin-1 and soluble endothelial protein C receptor in chicken. Biol Pharm 

Bull. 2011; 34(3): 379-82. 

31. Yuan HD, Huang BO, Chung SH. Protective effect of cinnamaldehyde on streptozotocin-

induced damage in rat pancreatic β-cells. Food Sci Bio Technol. 2011; 20(5): 1271-6. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

31
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

27
th

 2
01

8

http://journal.skums.ac.ir/article-1-3131-en.html


Journal of Shahrekord University of Medical Sciences      

(J Shahrekord Univ Med Sci) 2018; 19(6): 13-23.                                        Original article 

23 

Cite this article as: Ashrafy E, Hosseini SE. Protective effects of Cinnamon hydro-alcoholic 

extract on liver lesions induced non-alcoholic fatty liver disease and sodium nitrite poisoning in 

adult male rats. J Shahrekord Univ Med Sci. 2018; 19(6): 13-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Biology Dept., University of Shiraz, Shiraz, I.R. Iran. Tel: 00989171183917,  

E-mail: ebrahim.hossini@yahoo.com 

Protective effects of Cinnamon hydro-alcoholic extract on liver lesions 

induced non-alcoholic fatty liver disease and sodium nitrite poisoning in 

adult male rats 

 
Ashrafy E, Hosseini SE

* 

Biology Dept., Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, I.R. Iran. 
Received: 16/Oct/2016 Accepted: 8/Jan/2017 

 

Background and aims: Cinnamon by reducing the oxidative stress level causes improving  the 

oxidative attributes. Fatty liver disorder and the use of food preservatives such as sodium nitrite as 

well as fatty liver disease cause liver disorders and relevant diseases around the world. Therefore, 

this study was aimed to investigate the effects of cinnamon extract on histological changes 

induced by high-fat diet and sodium nitrite in adult male rats. 

Methods: In this experimental study, 80 adult male rats were used. The adult rats are divided in 

control group (un treated), sham (treated with solvent), 7 experimental groups receiving high-fat 

diet(10ml/kg), cinnamon extract (60mg/kg), sodium nitrite (45mg/kg), cinnamon with sodium 

nitrite, cinnamon with high-fat diet, sodium nitrite with high-fat diet, high-fat diets with sodium 

nitrite and cinnamon were performed. The prescriptions have been done through gavage in 60 

days. At the end, after anesthetizing rats, their livers were seperated and after preparing tissue 

sections, liver cells were counted. The obtained results of tissue studies and cell counting have 

been analyzed using SPSS software through ANOVA and Duncan tests. In this study, data 

difference was significant (P<0.05). 

Results: The results showed a significant increase and decrease in the groups receiving high-fat 

diet and sodium nitrite, respectivly in Kupffer cells numbers and Hepatocytes (P<0.01). It was 

also observed changes such as Hyperemia, coagulation necrosis, cell swelling, vacuoles erosion, 

lymphocytic infiltration, apoptosis, hyperemia, ballooning hepatocytes in liver tissue structure. So, 

changes in the groups receiving cinnamon with high-fat diet and sodium nitrite modified. 

Conclusion: High-fat diets and sodium nitrite likely causes liver tissue damage by oxidative 

stress. Cinnamon extract may also with strong antioxidant properties prevent sodium nitrite 

destructive effects and high-fat diet on liver tissue. 
 
Keywords: Sodium nitrite, Fatty liver, Cinnamon, Kupffer, Hepatocyte. 
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