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The Role of Nano-curcumin and Carbimazole in Improving the Liver Damage 

Caused by Hyperthyroidism 
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 ملخص

هناك إهتمام متزايد بالنانو كوركمني آلثاره الصحية املفيدة و بسبب زيادة 
توافره البيولوجي مقارنة بالكوركمني التقليدي. هتدف الدراسة احلالية إىل مقارنة 
فعالية كاًل من النانو كوركمني والكاربيمازول يف معاجلة تلف الكبد الناشيء 

 40التجارب. وقد تناول البحث عن فرط نشاط الغدة الدرقية يف حيوانات 
جرذًا من ذكور فصيلة ويسرت البيضاء، ومت تقسيم اجلرذان عشوائيًا إىل أربع 

(: جمموعة 1اجملموعة )جرذان يف كل جمموعة(، كالتايل:  10جمموعات )
(: مت 2يوماً، جمموعة )35ضابطة سالبة مت تغذيتها على غذاء قياسي ملدة 

يوماً، وتعترب جمموعة  35ثايروكسني ملدة  -حقنها حتت اجللد بِـهرمون لـ
ثايروكسني ملدة  -(: مت حقنها حتت اجللد بِـهرمون لـ3ضابطة موجبة. جمموعة )

اسبوعني، ويف اليوم اخلامس عشر استمر حقنها، و يف نفس الوقت متت 
ملغ/كغ وزن اجلسم/يوم 100معاجلتها بالنانو كوركمني جبرعة فموية مقدارها 

ولكن متت معاجلتها   3(: تُعامل كما يف اجملموعة4، جمموعة )يوماً  21ملدة 
ملغم/كغ وزن اجلسم/يوم 0.450بعقار الكاربيمازول جبرعة فمية مقدارها 

يوماً. ويف هناية التجربة مت مجع عينات الدم من كل جمموعة مث ُفصل  21ملدة 
إىل  املصل لعمل التحاليل الكيموحيوية، كما مت إستئصال الكبد وتقسيمه

واجلزء اآلخر  DNAجزأين، أحدمها لتقدير مدى التلف يف احلمض النووي 
هرمون لعمل الدراسات النسيجية. و قد أظهرت النتائج ارتفاعًا معنويًا يف 

وكذلك إخنفاضًا معنوياً  T3، َوهرمون ثالثي ايودوثريونني T4الثايروكسني 
يف وظائف الكبد، و مصحوبًا خبلل  TSHاهلرمون املنبه للغدة الدرقية يف 

إجهاد تأكسدي و إلتهاب يف مصل اجملموعات املصابة بفرط نشاط الغدة 
الدرقية مقارنة باجملموعة السليمة، وكذلك لوحظ تضرر احلمض النووي 

DNAوتغريات نسيجية يف النسيج  . كما أظهرت الدراسات النسيجية تلف
ت املعاجلة الكبدي للمجموعة املريضة. وعلى العكس من ذلك، فقد أد

بالنانو كوركمني و عقار الكاربيمازول اىل حتسن مجيع املؤشرات اآلنفة الذكر 
بشكل ملحوظ مصحوبًا بتحسن أيضًا يف النسيج الكبدي، وقد كان للنانو  
كوركمني الدور األبرز يف ذلك. نستنتج من هذه الدراسة فعالية النانو كوركمني 

اط الغدة الدرقية. كما أنه يعترب يف حتسني تلف الكبد الناشيء عن فرط نش
 عالج واعد مقارنًة بالعقار التجاري.

النانو كوركمني، الكاربيمازول، الثايروكسني، فرط نشاط  الكلمات المفتاحية:
 الغدة الدرقية، االجهاد التأكسدي.
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Abstrct 
Nano-curcuminis increasingly being 

investigated for its beneficial health effects due 

to its increased bioavailability in compare to 

native curcumin. The present study aims to 

compare the efficacy of both nano-curcumin 

and carbimazole in treating liver damage 

caused by hyperthyroidism in experimental 

animals. Forty male Wistaralbino rats were 

dividedinto four groups, namely: 1) Negative 

control group fed on laboratory diet for 35 

days. 2) Rats were injected 

subcutaneouslybyLT4  (0.3mg/kg b.w.) for 35 

consecutive days.  3 and 4) Hyperthyroid rats 

were treated with nano-curcumin (100mg/kg 

b.w) and carbimazole(0.450mg/kg b.w) for 21 

days along with TL4 (0.3mg/kg b.w.) 

respectively. At the end; the blood samples 

were collected for biochemical analysis. Also; 

livers were collected and divided into two 

parts, one for estimating the extent of DNA 

damage and the other for histological studies. 

The results showed  significant increases in 

serum T4 and T3accompanied with a decrease 

in TSH, liver dysfunction, oxidative stress and 

inflammation in  hyperthyroid group compared 

to the healthy group. DNA damage and 

histological changes were  alsoobserved in rat 

livers of hyperthyroid group. On the contrary, 

treatment with nano-curcumin and carbimazole 

significantly improved all the mentioned 

parameters, accompanied withan improvement 

in the histological liver tissue changes. 

Collectively, these datademonstrated that 

nano-curcumin is more superior to carbimazol 

in controlling liver damage in hyperthyroid 

rats. Thesefindings underscored that nano-

curcuminis a promising remedy compared to 

the commercial drug.  
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