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  چکیده
ـ  و گوارشی دستگاه اختالالت جمله از ها بیماري از يبسیار درمان براي ایرانی سنتی طب در سیاه زیره : هـدف  و زمینه  درمـان  ویـژه  هب

 يهـا  مـوش  در اتانول و ایندومتاسین با شده القا معده زخم بر هسیا زیره اسانس اثر نییتع منظور به مطالعه این .دارد کاربرد معدي هاي زخم
  .شد انجام صحرایی
 تیمسـموم  یبررسـ  يبـرا  .شـد  نیـی تع لـورك  روش اسـاس  بر ییصحرا يها موش LD50 زانیم یتجرب مطالعه نیا در : بررسـی  روش

ـ ترت به سوم تا اول يها گروه در .شدند میتقس ییتا 6 گروه 4 به یتصادف طور هب موش سر 24 مدت کوتاه  250 و 125 ، 80 يهـا  غلظـت  بی
 هـا  مـوش  بـه  روز 14 مـدت  بـه  )درصـد 2( 80 نیتو از يبرابر حجم چهارم گروه در و اهیس رهیز اسانس از بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم

 افـت یدر ن،یتو کننده افتیدر شامل ییتا 6 يها هگرو در ییصحرا يها موش اهیس رهیز اسانس یضدزخم تیفعال سنجش يبرا .شد خورانده
 معـده  زخم گروه دو در 80 و mg/kg/bw 20 ، 40 يدوزها با اهیس رهیز اسانس و mg/kg/bw 30 امپرازول ، mg/kg/bw 100 نیمتدیسا کننده
  .گرفتند قرار تریل یلیم کی خالص اتانول و mg/kg/bw 100 نیندومتاسیا با شده القا

 در تغییـري  کـه  ایـن  بـدون  بررسی مورد دوزهاي در روزانه و دوز تک دریافت .شد محاسبه mg/kg 375 با ابربر LD50 مقدار : هـا  یافته
 آالنین تام، پروتئین میزان در داري معنی تغییر دوره پایان در .گردید تحمل ها موش توسط ؛نماید ایجاد آنها هاي ارگان وزن و بدن وزن رفتار،

 توانسـت  80و mg/kg/bw 40 دوزهـاي  در زیـره  اسـانس  بـا  تیمار .نگردید مشاهده (AST) زآمینوتراسفرا آسپارتات و (ALT) زآمینوتراسفرا
ـ  کـاهش  درصـد  02/18±01/1 و درصـد  41/27±8/2 میزان به ترتیب هب را ایندومتاسین با شده ایجاد معده زخم مدل در زخم شاخص  دده

)05/0P<.( دوزهاي در نیز اتانولی زخم مدل در mg/kg/bw 40 ـ  زخم مهار میزان 80و  درصـد  42/58±16 و درصـد  65/65±3/4 ترتیـب  هب
ـ ز اسـانس  با ماریت در نیندومتاسیا با شده جادیا معده زخم مدل در زخم يریشگیپ شاخص ).>05/0P( شد نییتع  80 و 40 يزهـا دو در رهی
 وزن لوگرمیک بر گرم یلیم 80 و 40 يزهادو در یاتانول زخم مدل در و درصد21/59 و درصد98/37 بیترت به بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم

  .شد نییتع درصد 05/22 و درصد 4/12 بیترت به بدن
 توانسـت  لـوگرم وزن بـدن  یگرم بر ک یلیم 80و  40 يدوزها در یحفاظت صورت به و خطر یب سیاه زیره از حاصل اسانس : گیري نتیجه

  .بود وزد به وابسته اثر نیا و دهد کاهش را شده جادیا معده زخم
  اتانول،  ایندومتاسین ، معده زخم ، سیاه زیره : ها واژه کلید
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  مقدمه
 يهـا  زخـم  بـا  ایـ دن مـردم  از نفر هزاران موجود يآمارها براساس

 کیـ  هـا  زخم نوع نیا حاضر حال در .هستند ریدرگ دوازدهه و معده
 در عامـل  نیچنـد  ).1( دیـ آ یمـ  ابحسـ  بـه  یجهـان  یبهداشـت  مشکل
 بـه  تـوان  یمـ  کـه  اسـت موثر معـده  کیپپت زخم يماریب وقوع شیافزا

 از مکـرر  اسـتفاده  ،يا هیـ تغذ يکمبودهـا  )2(الکـل  و گاریس مصرف

 .کرد اشاره )1( استرس و )2و1( يدییراسترویغ ضدالتهاب يداروها
 يا روده-يمعـد  يهـا  زخـم  بـه  مبتال مارانیب يبرا موجود يها درمان
 هـا،  نیپروسـتاگالند  سـوکرالفات،  د،یاسـ  یآنتـ  مواد از استفاده شامل
ــتیآنتاگون ــا س ــکار يه ــتیآنتاگون ،ینیموس ــا س ــدهیگ يه ــا رن  يه
 نیـ ا .اسـت  یپروتـون  پمپ يها مهارکننده ژهیو هب و 2 نوع ینیستامیه
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ــال در ــتا یح ــه س ــتفاده ک ــوالن اس ــدت یط ــتیآنتاگون م ــا س  يه
 باعـث  یپروتـون  پمپ يها هارکنندهم و 2 نوع ینیستامیه يها رندهیگ
 باعـث  خـود  کـه  گـردد  یم ینیانتروکروماف شبه يها سلول يپرپالزیه
 شـود  یمـ  معده سرطان به منجر یحت و معده زخم يماریب مجدد عود

 شیافــزا جــادیا همچــون یجــانب اثــرات اســت ممکــن نیهمچنــ .)3(
 امردهـ  در پستان یبزرگ و یجنس یناتوان ها، یتمیآر انواع ت،یحساس
 يبـرا  يجـد  ازیـ ن لـذا  .باشـد  داشـته  یپ در را يخونساز اختالالت و

 و راحـت  یدسترس با مت،یق ارزان خطر، یب ضدزخم مواد يجستجو
 اسـت  درك قابـل  کمتـر  یجـانب  اثـرات  بـا  مـوثر  یلـ یخ حال نیع در

  ).2و1(
 سـالمتی  حفـظ  براي هند ییروستا جوامع از درصد 80 حدود در
 فـرار،  يها روغن ای اسانس .)4( هستند وابسته ییدارو انگیاه به خود
 مواد از آب با ریتقط ای بخار با ریتقط يها روش با که هستند یباتیترک
 و یکیولـوژ یب خـواص  يدارا آنهـا  شـتر یب و نـد یآ یمـ  دست به یاهیگ

 نیگزیجــا تواننــد یمــ کــه هســتند يا شــده شــناخته یکیفارمــاکولوژ
  .باشند کیسنتت يداروها يبرا یمناسب
ــز ــ رهیـ ــ هایسـ ــز ایـ ــوه رهیـ ــ( یکـ ــا )یوحشـ ــام بـ ــ نـ   یعلمـ

Bunium persicum Boiss. خـانواده  به که است یمهم ییدارو اهیگ 
 و آب بـا  منـاطق  در رانیـ ا در و دارد تعلـق  (Umbelliferae) نایچتر
 نیـ ا تیـ اهم بـه  توجه با .دیرو یم یوحش صورت هب يریگرمس يهوا
ــتول از یکــی امــروزه یســنت طــب در اهیــگ  و يکشــاورز مهــم داتی

 اسـانس  از یغن اهیگ نیا بذر .دیآ یم شمار به مناطق نیا در ياقتصاد
 در اهیـ گ نیـ ا .گـردد  یم استفاده هیادو عنوان هب یعیوس طور به و بوده
 اشـتهاآور،  بادشـکن،  عضـالت،  یضـدگرفتگ  مـوارد  در یسـنت  طب
 عنـوان  بـه  ییغـذا  عیصـنا  در و ریشـ  ترشـح  دهنـده  شیافزا آور، خلط
 اهیــگ نیــا مهــم و عمــده بــاتیترک از ).5( دارد کــاربرد دهنــده طعــم
 دها،یــفالونوئ کــاروئول، کــاروون، ن،ینیســاب ن،یمــونیل بــه تــوان یمــ
 نینـ یپ ودروکاروئولیـ ه يد د،یـ آلدئ نیکوم ن،یکومار دها،یساکار یپل
 ،)8( یکروبیضـدم  ،)7( یقـارچ  ضـد  اثـرات  .)6( نمـود  اشاره نیترپ

 )11( یضدتشــنج و )10( ضــدالتهاب و ضــددرد ،)9( یضداسپاســم
   .است شده اثبات اهیس رهیز اسانس در موجود باتیترک
 اثـر  ،(LD50) اسـانس  حاد تیسم دوز نییتع از بعد مطالعه نیا در
ــه مصــرف ــاه و روزان ــدت کوت ــانس م ــز اس ــ  رهی ــموم( اهیس  تیمس
 يهـا  مدل برابر در اهیگ نیا اسانس یحفاظت قدرت زین و )مدت کوتاه
 ییصـحرا  مـوش  در واتـانول  ندومتاسـین ای بـا  شـده  ایجاد معده زخم
  .شد یبررس

  بررسی روش
 در ارومیـه  دانشـگاه  دامپزشـکی  دانشـکده  در یتجربـ  مطالعه نیا
  .گردید انجام 1390 سال

 هیسـا  محـل  در و هـوا  معـرض  در کـه  اهیسـ  رهیـ ز اهیـ گ يهـا  دانه

 اهیـ گ .دیـ گرد هیـ ته کرمـان  اسـتان  زرنـد  شهر از ؛بودند شده خشک
ــورد ــتفاده م ــونوم حــدوا در اس ــوژیب بخــش یتاکس ــگ يول  در یاهی
 )3964ومیهربـار شـماره  ( مـدرس  تیترب دانشگاه هیپا علوم دانشکده
 100 مقدار آب با ریتقط روش با يریگ اسانس يبرا .دیگرد ییشناسا
 سـاعت  5/3 مـدت  به کلونجر دستگاه داخل در اهیگ يبذرها از گرم
 سـپس  و دیگرد جدا حاصله اسانس همراه آب ابتدا .دندش داده قرار

ــاتوگراف دســتگاه توســط  (Thermofinigan, USA) يگــاز کروم
 .فـت گر قـرار  هیـ تجز مـورد  (GC/MS) یجرمـ  سـنج  فیط به متصل
 قـبالً  اسـانس  زیآنـال  بـه  مربـوط  جینتـا  و مذکور دستگاه با کار روش
 محافظــت يراســتا در .)9( اســت شــده گــزارش گــروه نیــا توســط
 يا شـه یش يهـا  يبطـر  در شـده  هیـ ته فرار روغن نور، برابر در اسانس
 يهـدار نگ گـراد  یسانت درجه 4 يدما در خچالی داخل در رنگ اهیس
 در را اسـانس  انتشـار  درصد 2 غلظت در 80 نیتو که ییآنجا از .شد
 رهیـ ز اسـانس  مراحـل  یتمام در لذا ؛)12( کند یم لیتسه یآب طیمح
 وردمـ  ریمقـاد  در و شـده  قیرق 80 نیتو درصد2 محلول در ابتدا اهیس
  .شد خورانده واناتیح به نظر

 از گـرم 200-220 یبیتقر وزن با ستاریو نژاد ییصحرا يها موش
 دانشـــکده آزمایشـــگاهی حیوانـــات نگهـــداري و پـــرورش مرکـــز

 .افتنــدی انتقــال تخصصــی درمانگــاه بــه ارومیــه دانشــگاه دامپزشــکی
 اخـالق  تـه یکم مصـوبه  یشـگاه یآزما وانـات یح يرو بر کار پروتکل
ــاروم دانشــگاه یمپزشــکدا دانشــکده ــه .دیــگرد تیــرعا هی  منظــور ب
ــا ســازگاري ــی، آزمایشــات شــروع از پــیش د،یــجد محــیط ب  تجرب
 مـدت  به مخصوص هاي قفس در يا جداگانه هاي گروه در حیوانات

 و روشنایی چرخه ساعت 12 با شده کنترل رطوبت و دما در هفته دو
  .دشدن نگهداري غذا و آب به آزادانه یدسترس و تاریکی
 مـوش  سـر  48 .شـد  اسـتفاده  ییصـحرا  موش سر 108 از ابتدا در
 در حیوانات بقیه و مدت کوتاه مسمومیت یبررس و LD50 نییتع يبرا
 معـده  زخـم  برابـر  در محـافظتی  فعالیـت  مطالعه يبرا تایی6 گروه 10
ــ  یتمــام در يزیتجــو حجــم مقــدار .گرفتنــد قــرار تصــادفی طــور هب
  .دیگرد تیرعا ها موش در ml/kg10 دوز با شاتیآزما

 گمایسـ  شـرکت  از نیندومتاسـ یا و امپرازول ن،یمتدیسا يداروها
)Sigma Chemical Co., USA(، ــانول ــوین و ات  شــرکت از 80 ت

Merck ها موش وزن شاتیآزما مراحل یتمام در .دیگرد هیهت آلمان 
 زانیـ م و شـد  يریـ گ انـدازه  تالیجید يترازو از استفاده با قیدق طور به
 دوز گــرفتن نظــر در بــا و آن براسـاس  وانیــح يبــرا ســانسا ایـ  دارو
  .شد محاسبه
 متـداول  روش اسـتفاده  بـا  اهیسـ  رهیـ ز اسـانس  يبـرا  LD50 مقدار
 مرحلـه  دو در LD50 نیـی تع کـه  يطـور  بـه  ).13( شد محاسبه لورك
 اثـرات  جـاد یا سـبب  که یسم دوز محدوده اول مرحله در .شد انجام
 يبـرا  یاختصاصـ  يدوزهـا  مدو مرحلـه  در و شـد  محاسـبه  شـود؛  یم
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 و100 و 10 يدوزهــا اول مرحلــه در .دیــگرد زیتجــو LD50 محاســبه
 براسـاس  .دیگرد زیتجو وانیح بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم 1000
ــا ــل جینتـ ــه از حاصـ ــا از اول، مرحلـ  5000 و 2900 ،1600 يدوزهـ
 هـر  در .شـد  سـتفاده ا دوم مرحلـه  در بدن وزن لوگرمیک بر گرم یلیم

 تلفـات  بـه  توجـه  بـا  سـپس  و شـد  گرفتـه  نظـر  در وانیح رس 5 گروه
 بروز عالئم .دیگرد محاسبه LD50 زانیم ،دوم مرحله در شده مشاهده
 یـا  حرکتـی  فعالیـت  کاهش تعادل، عدم شامل ها موش در تیمسموم

 کـاهش  اسـهال،  سـریع،  و سـطحی  تـنفس  تحـرك،  عـدم  جابجایی،
  .دبو جانبی گیري زمین و تشنج سطحی، تنفس فعالیت،
 نیـی تع از پـس  ره،یـ ز اسـانس  مدت کوتاه تیمسموم یبررس يبرا
 ریمقـاد  با اسانس يدوزها ها موش از ییتا 6 گروه 4 در LD50 مقدار

 صـورت  هبـ  بـدن  وزن لوگرمیک هر يازا به گرم یلیم 250 و125 ، 80
 حجم در ها موش به بخش نیا کنترل گروه در و شد خورانده روزانه
 .دیــگرد اســتفاده یمتــوال روز 14 مــدت بــه درصــد2 نیتــو از برابــر
 طـور  بـه  غـذا  و آب افـت یدر تیوضـع  و تیمسـموم  ینیبال يها نشانه
ــه ــ روزان ــاتیح وزن و شــد یبررس ــا در وان  و هفــت صــفر، يروزه
 گـرم  1/0 دقـت  بـا  )رانیـ ا پنـد،  شرکت( تالیجید يترازو با چهارده
  .شد يریگ اندازه
 هیـ ته از بعـد  و نددشـ  هـوش یب اتر با ها موش چهارده روز انیپا در
 انجـام  ییکالبدگشـا  ،EDTA يحاو يها لوله در قلب از یخون نمونه
 وجـود  عـدم  ایـ  وجـود  لحـاظ  بـه  ها موش معده مخاط سطح .دیگرد
 يظــاهر يهــا یبررســ ضــمن .گرفــت قــرار یابیــارز مــورد عاتیضـا 
 وزن و دیگرد جدا بدن از ها هیر و قلب ها، هیکل طحال، کبد، ها، اندام
 فرمول با ها ارگان ینسب وزن .شدند يریگ اندازه ها گروه امتم در آنها

 »)گـرم  برحسب( ارگان وزن / )گرم برحسب( موش وزن×100 =ارگان ینسب وزن«
  .دگردی محاسبه
 سـپس  و شـد  لخته اتاق يدما در یخون نمونه ابتدا سرم هیته يبرا
 ســرم  )Sigma 101, USA( ژویفیســانتر دســتگاه  از اســتفاده بــا
 با يکبد يها میآنز تیفعال زانیم و تام نیپروتئ مقدار .دش يسازجدا

  ).13( شد يریگ اندازه آزمون پارس يتجار تیک از استفاده
 خورانـدن  توسـط  شـده  جـاد یا معـده  زخم بر اسانس اثر یابیارز

 و غـذا  از سـاعت  12 مدت به ها موش تیمحروم از پس :نیندومتاسیا
 )مثبـت  کنتـرل  گـروه ( اول گـروه  در ؛)14( آب از ساعت 2 مدت هب
 و یخوراک درصد 2 نیتو در شده حل )mg/kg/bw 100( نیمتدیسا
 یخـوراک  شـکل  به درصد 2 نیتو )یمنف کنترل گروه( دوم گروه در

 80 و 40 ،20 ریمقـاد  بـا  اسـانس  يبعـد  يهـا  گروه در .دیگرد گاواژ
 زیتجـو  از بعـد  سـاعت  کیـ  .شـد  خورانـده  لـوگرم یک بـر  گـرم  یلیم
 نیندومتاسـ یا هـا،  گـروه  یتمـام  اسانس مختلف يدوزها و نیمتدیسا

)mg/kg/bw 100( از بعـد  و نمودنـد  افـت یدر یخوراک صورت هب را 
 روش بــا وانــاتیح ن،یندومتاســیا افــتیدر از ســاعت 4 گذشــت

  .شدند کشته یکش آسان
 خورانـدن  توسـط  شـده  جـاد یا معـده  زخم بر اسانس راث یابیارز
 مدت هب و غذا از ساعت 12 مدت به ها موش تیمحروم از پس :اتانول

 لیتـر  میلی یک )یمنف کنترل گروه( اول گروه ؛)15( آب از ساعت 2
 در و نمـود  افتیدر )mg/kg/bw 30( امپرازول دوم گروه و حالل از

 لوگرمیک بر گرم یلیم 80 و 40 ،20 ریمقاد با اسانس يبعد يها گروه
 بـه  را خـالص  اتـانول  هـا  گـروه  یتمـام  بعد ساعت کی .شد خورانده
 از سـاعت  کی گذشت از بعد و نمودند افتیدر تریل یلیم کی مقدار
  .شدند کشته یکش آسان روش با واناتیح اتانول، افتیدر

 روش دو هـر  در( هـا  مـوش  کشـتن  از بعـد  :ها زخم یابیارز روش
 رونیـ ب معـده  کـل  و دیـ گرد بـاز  یشـکم  محوطه عاًیسر ،)زخم جادیا

 داخـل  در و شـد  هداد معـده  بـزرگ  خـم  طـول  در یبرش .شد آورده
 از استفاده با یماکروسکوپ ناتیمعا .گرفت قرار درصد 10 دیفرمالدئ
 جـاد یا يهـا  زخـم  حضـور  مشاهده يبرا یدست یعدس کی ای و لوپ
 از يریـ گ ه بهـر  بـا  .شـد  يبند نمره زخم جراحات و دیگرد انجام شده
 قطـر  بـا  معـدي  هـاي  زخم يها گروه تمام يبرا )14( استاندارد روش
 از کمتـر  قطـر  بـا  زخـم  پـنج  و گردیـد  شمارش بیشتر یا متر لیمی کی
 یـک  قطـر  بـا  زخـم  یـک  عنـوان  به )petechiae( پتشی متر میلی کی

 بـر  (Ulcer index: UI) مزخـ  شـاخص  .شـد  گرفتـه  نظـر  در متر میلی
 گـروه  هـر  در )مربـع  متـر  میلـی  برحسـب ( هـا  زخم مقطع سطح مبناي

ــد مشــخص ــول براســاس ســپس و گردی ــر فرم ــاخص ددرصــ زی  ش
 .شد مشخص گروه هر براي زخم پیشگیري
  [A/(A-B)] ×100)=درصد( پیشگیري شاخص

A : تنهایی به اتانول ای و ایندومتاسین کننده دریافت گروه در زخم شاخص  
B : اسانس کننده دریافت گروه در زخم شاخص  
 ابتـدا  .شـد  انجـام  SPSS-17 افـزار  نـرم  از استفاده با يآمار زیآنال
 نیانگیـ م سـه یمقا يبـرا  .دیـ گرد یابیـ ارز هـا  داده عیـ توز بـودن  نرمال
 تسـت  ،آزمـون  پس و کطرفهی انسیوار زیآنال يآمار آزمون ها، داده
 بـا ( اسانس يها گروه نیب تفاوت سهیمقا يبرا )Dunnet's test( دانت
 .شـد  گرفتـه  کـار  بـه  )درصـد 2 نیتو( کنترل گروه و )متفاوت غلظت
 کمتـر  ریمقاد .شد گزارش Mean±SEM صورت به آزمایشات نتایج
  .شد یتلق دار یمعن سطوح عنوان به 05/0 از

  ها یافته
 وزن لـوگرم یک بـر  گـرم  یلـ یم 375 اهیس رهیز اسانس LD50 مقدار
 نـوع  چیه ها موش در 80 نیتو درصد2 محلول زیتجو .شد نییتع بدن
 شده مسموم يها موش یتمام .نکرد جادیا را یتوجه قابل رفتار رییتغ
 یزمـان  فاصـله  در لوگرمیبرک گرم یلیم 500 و 750 ،1000 يدوزها با
 نشـان  را تیمسـموم  بـه  مربـوط  يهـا  نشـانه  قیتزر از بعد ساعت 8-2

 تعـادل،  عـدم  شـامل  واناتیح از دسته نیا در يرفتار راتییتغ .دادند
 و یسـطح  تـنفس  تحـرك،  عدم ،ییجابجا ای یحرکت تیفعال کاهش
 ت،یـ فعال کـاهش  اسـهال،  روزبـ  همچـون  ینیبـال  يها نشانه .بود عیسر



  صحرایی يها موشالقا شده  معده زخم بر هسیا زیره اسانس اثر / 40

  )50پی در پی ( 2شماره /  16دوره /  1393 تابستان/  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 دهیـ د يمـورد  صـورت  بـه  یجانب يریگ نیزم و تشنج ،یسطح تنفس
 نیبـ  از خـود  هخودبـ  اول چندسـاعت  همـان  در هـا  نشانه نیا البته ؛شد
 یطـ  رهیـ ز اسـانس  کننـده  افـت یدر يهـا  مـوش  از کـدام  چیهـ  .رفتند
  .نشدند تلف بودن نظر تحت روز چهارده
 بـر  گـرم  یلیم 250 و 125 ، 80 ریمقاد در را اسانس که يها موش

 رییـ تغ ؛کردنـد  افـت یدر روزانـه  طـور  هب و یخوراک شکل به لوگرمیک
 سهیمقا و نددندا نشان غذا و آب افتیدر زانیم در يدار یمعن يآمار
 چهارده و هفت صفر، يروزها فواصل در واناتیح از دسته نیا وزن
 يهـا  انـدام  يرظاه یابیارز در .نداد نشان يدار یمعن يآمار رییتغ زین
ــاتیح ــه یوان ــر در ک ــارده دوره آخ ــا روزه چه ــدند ییکالبدگش  ؛ش
 ینسـب  وزن سـه یمقا در .نداشت وجود یمشخص کیپاتولوژ راتییتغ
 طحـال  و قلـب  هـا،  هیـ ر هـا،  هیـ کل کبد، از اعم بدن مختلف يها اندام
  ).کی جدول( نشد افتی کنترل گروه با يدار یمعن يآمار تفاوت
 نیپـروتئ  و يکبـد  يهـا  میآنـز  تیـ فعال به بوطمر جینتا به توجه با
 و اسـانس  کننده افتیدر واناتیح نیب يدار یمعن يآمار تفاوت ،تام
  .)کی جدول( نشد افتی کنترل گروه يها موش
 شــاخص و زخــم شــاخص نیانگیــم و ماکروســکوپیک یابیــارز

 عاتیضـا  .اسـت  آمـده  2 جدول در معده یمخاط عاتیضا يریشگیپ
 ینـواح  صـورت  بـه  کنتـرل  گـروه  در نیندومتاسـ یا خوراندن از یناش

 بـزرگ  يمعـد  يهـا  زخـم  و عیوسـ  يهـا  يزیخـونر  بـا  همراه ملتهب
 دچار فوندوس جز به معده ینواح یتمام نیانگیم طور هب .شد مشاهده
 گـروه  و یمنفـ  کنترل گروه نیب 2 جدول به توجه با .بود شده عهیضا
 شـد  مشـاهده  يدار یمعنـ  يآمـار  تفـاوت  نیدیمتیسـا  کننده افتیدر

)05/0P<.( اســانس يبــاال يدوزهــا در فقــط زیــن رهیــز اســانس  
)mg/kg/bw 80 گـروه  بـا  سهیمقا در یتوجه قابل یمحافظت اثر )40و 

  ).>05/0P( داد نشان یمنف کنترل
 دیـ گرد مشاهده زیر يها زخم و معده یپرخون ها گروه یتمام در
 .اسـت  معده مخاط يرو بر اتانول دیشد و عیسر اریبس اثر يایگو که

 طــور هبــ )مثبــت کنتــرل( اســتاندارد يدارو کیــ عنــوان بــه امپــرازول
 در .دیـ گرد اتـانول  توسـط  زخـم  جادیا از مانع )>05/0P( يدار یمعن
 جینتا .شد مشاهده يزیناچ اریبس یمحافظت اثرات اسانس نییپا ریمقاد
 mg/kg/bw( شـده  استفاده زدو نیباالتر در رهیز اسانس که داد نشان

 معده يها زخم بروز از توانست )>05/0P( يدار یمعن صورت به )80
  ).2 جدول( دینما يریشگیپ اتانول توسط
  

  شاهد و سیاه زیره اسانس کننده دریافت يها گروه در تام پروتین و کبدي هاي آنزیم سرمی غلظت و داخلی هاي اندام نسبی وزن : 1 جدول

 کنترل گروه  
  )درصد2 توین(

  زیره اسانس کننده دریافت هاي گروه
  اریمع انحراف و نیانگیم

mg/kg/bw 80  mg/kg/bw 125  mg/kg/bw 250  

 نسبی وزن
 اندام

  )درصد(

 1/1±75/2 1/0±65/2 21/0±01/3 1/1±11/3 کبد
 04/0±72/0 06/0±73/0 06/0±71/0 03/0±75/0 اه کلیه

 01/0±35/0 06/0±32/0 05/0±36/0 05/0±35/0  قلب
 08/0±19/0 03/0±20/0 06/0±21/0 03/0±18/0  طحال

  06/0±85/1  02/0±75/1  04/0±65/1  01/0±75/1 ها ریه
 پارامتر

 بیوشیمیایی

ALT (U/L) 58/41±6/8 06/41±98/10 11/40±63/15 09/39±34/2 
AST (U/L) 122±02/7  117±06/16  115±05/14  112±68/20  

  16/70±07/4  87/69±07/4  33/71±98/7  22/74±91/5 (g/l) تام پروتیین
  
  
  

  )مربع متر میلی برحسب( معده هاي زخم شاخص تعداد، بر سیاه زیره اسانس اثر : 2 جدول
  تانولا و ایندومتاسین با شده ایجاد معده زخم در پیشگیري شاخص و

 (mm2) زخم شاخص  موش تعداد  دوز  )خوراکی( تیمار  
 معیار انحراف و نگینمیا

 پیشگیري شاخص
  )درصد(

  ایندومتاسین

 - ml/kg 10  6  19/44±03/17 )درصد 2 توین( کنترل
 mg/kg/bw 100 6  * 85/4±01/8  03/89  سایمتیدین
 mg/kg/bw 20 6  12/33±22/1 06/25  اسانس
 mg/kg/bw 40 6  * 41/27±8/2 98/37  اسانس
  mg/kg/bw 80  6  * 02/18±01/1 21/59 اسانس

  اتانول

 - ml/kg 10  6  95/74±3/12 )درصد 2 توین( کنترل
 mg/kg/bw 30 6  * 39/14±02/22 81/80  امپرازول
 mg/kg/bw 20 6  42/68±05/11 71/8  اسانس
 mg/kg/bw 40 6  65/65±30/4 40/12  اسانس
  mg/kg/bw 80  6  * 42/58±0/16 05/22 اسانس

    * 05/0P<  
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  حثب
 کـه  داد نشان اهیس رهیز اسانس تیمسموم یبررس به مربوط جینتا
 در يرییـ تغ و شـده  محسـوب  خطـر  یبـ  اسـانس  حـد  از شیب افتیدر
 معـده  مزخ از پیشگیري در .کند ینم جادیا يکبد يها میآنز تیفعال
ــا ،ایندومتاســین از ناشــی  طــور بــه زخــم شــاخص اســانس افــتیدر ب
 زخـم  برابـر  در نتوانسـت  رهیـ ز اسـانس  امـا  افت؛ی کاهش يدار یمعن

  .باشد موثر یلیخ تانولا از حاصل
ــ ســم مطالعــات ــ از یبخشــ یشناس ــا یبررس ــفارماکولوژ يه  کی

 يرو بر ویواکتیب مواد نامطلوب اثرات سنجش به که دیآ یم حساب به
 اسـانس  حـاد  تیسـم  نیـی تع يراستا در .پردازد یم یاتیح يها ارگان
 بـدن  وزن لـوگرم یک بر گرم یلیم 375 زانیم به LD50 مقدار اهیس رهیز

 و مـرگ  و ینیبـال  يهـا  افتهی به مربوط جینتا یطرف از .دیگرد محاسبه
 افـت یدر کـه  داد نشـان  مذکور اسانس یسم و باالتر يدوزها در ریم
 خطـر  کیـ  عنـوان  به تواند ینم یخوراک روش به اسانس حد از شیب

 اسانس مختلف ریمقاد نیهمچن .گردد محسوب یزندگ دکنندهیتهد
 میآنـز  .دیـ گردن يکبـد  يهـا  میآنز یعیطب زانیم در رییتغ سبب رهیز

ALT و يکبـد  يها سلول يغشا بیآس و بوده یاختصاص کبد يبرا 
 شـود  یمـ  میزآن نیا حضور شیافزا به منجر کیاندوپالسم کولومیرت
)16.( Spindler و Madsen دنبـال  هبـ  دادندکـه  نشـان  یمشابه طور به 

  و M. piperita( نعنــــاع نــــوع دو اســــانس از یمتــــوال اســــتفاده
M. arvensis( ــه ــدت ب ــتغ روز 28 م ــ راتیی ــل در يدار یمعن  عوام
 کـه  یحـال  در .)17( دیگردن جادیا خون ییایمیوشیب و یکیهماتولوژ

 نعنـاع  اهیـ گ از يگـر ید نوع يرو بر همکاران و Odeyemi مطالعه در
)Mentha longifolia(  نیهمـ  در يدار یمعنـ  و آشـکار  يهـا  تفـاوت 

  ).16( شد گزارش پارامترها
 راتییــتغ اثـر  در آنهـا  ینسـب  وزن ایـ  و هـا  انـدام  وزن در راتییـ تغ
 ایـ  و بـوده  وانـات یح توسـط  غـذا  و آب افـت یدر زانیـ م در دار یمعن

 مطالعـه  يراسـتا  در کـه  اسـت  کیـ وتینوبگز یسـم  اثـرات  به مربوط
 مطالعـه  در ).18و13( ردیگ قرار مدنظر دیبا مختلف مواد یسم اثرات
 زین و دوره طول در واناتیح وزن يریگ اندازه به مربوط جینتا حاضر
 قـرار  یابیـ ارز مـورد  کـه  بدن مختلف يها اندام ینسب وزن به توجه با

 لیـ دل توانـد  یمـ  آنهـا  در يدار یمعنـ  راتییـ تغ وجـود  عدم و گرفتند
 مطالعـه  مـورد  ریمقـاد  در اهیسـ  رهیـ ز اسانس بودن خطر یب بر يگرید

 وزن در فاحش راتییتغ زین Madsen و Spindler مطالعه جینتا .باشد
 در اسانس از روزانه مصرف دنبال هب بدن يها اندام ینسب وزن و مطلق
 در پارامترهــا نیهمــ کــه یحــال در ).17( دادنــ نشــان را روز 28 یطــ

 ).16( بــود دار یمعنــ و واضــح اریبســ همکــاران و Odeyemi مطالعــه
 توانـد  یمـ  کـه  هستند یباتیترک يدارا ییدارو اهانیگ اسانس هرچند
 و مضر باتیترک بودن دارا خاطر هب آن کنار در یول ؛باشد دیمف یلیخ
 مـواد  بـودن  یعـ یطب و باشـند  خطرنـاك  یلـ یخ توانند یم رسان بیآس

 شـود  یتلقـ  اسـتفاده  نیحـ  در آنهـا  بـودن  خطـر  یب رب یلیدل تواند ینم
 اهـان یگ يها اسانس از یبرخ یسم اثرات ه،یفرض نیا اساس بر ).19(

 چـون  و اسـت  گرفتـه  قـرار  یابیـ ارز مورد حال به تا )20و16( ییدارو
 لیـ دل نیهمـ  بـه  ؛نبـود  موجـود  اهیسـ  رهیـ ز اهیـ گ يبرا یمشابه مطالعه
  .ندارد وجود گزارشات ریسا با پژوهش نیا يها افتهی سهیمقا امکان

 مصـرف  از ناشـی  معـدي  زخم ایجاد در دخیل مهم هاي مکانیسم
 در نداتو یم نیندومتاسیا همچون استروئیديرغی ضدالتهابی داروهاي

 کاهش ،بیکربنات و موکوس ترشح کاهش و اسید ترشح افزایش اثر
 پراکسیداسـیون  افـزایش  و غیرپروتئینـی  سـولفیدریل  ترکیبـات  تولید
 نتـایج  ).21( باشد يدمع مخاط در آزاد هاي رادیکال تولید و یديلیپ

 شده استفاده دوز سه هر در زخم شاخص که داد نشان حاضر مطالعه
 طـور  بـه  تنهـایی  بـه  نیندومتاسـ یا کننـده  دریافـت  گـروه  با مقایسه در

ــا .داشــت کــاهش مشخصــی ــرات نی ــا در اث ــاال يدوزه ــ ب ــور هب  ط
 انیـ نما ایندومتاسـین  از ناشـی  دهمعـ  زخم از پیشگیري در يدار یمعن
 يبرا يقو یدانیاکس یآنت اثرات یقبل مطالعات در که ییآنجا از .شد

 ؛اسـت  شـده  گـزارش  )22( اهیسـ  رهیـ ز یالکلـ  يهـا  عصاره و اسانس
 يسـاز  یخنثـ  قیـ طر از رهیـ ز اسـانس  کـه  کـرد  اثبـات  نیچن توان یم
 توســط زخـم  جـاد یا يهـا  ســمیمکان از یکـ ی کـه  آزاد يهـا  کـال یراد
 دیـ تول برابر در یمحافظت اثرات تواند یم ؛دیآ یم شمار به نیندومتاسیا
  .دینما فایا ها زخم از نوع نیا

 ترشــح مهــار باعــث ینیســتامیه یآنتــ بــاتیترک معــده مخــاط در
 جادیا برابر در معده محافظت در تواند یم که شود یم کیدگاستریاس
 مثـل  دهمعـ  ضـدزخم  جیرا يداروها از یبرخ .باشد داشته نقش زخم
 ).23( گـردد  یمـ  محسوب داروها دسته نیا از نیدیتیران و نیدیمتیسا
ــ تیــفعال چــون حــال ــرا هــم ینیســتامیه یآنت  توســط رهیــز اهیــگ يب

 يرونـدها  از یکـ ی توان یم ؛است شده گزارش یخیش و يبوسکاباد
 بـر  عمـل  بـا  کـه  شـد  متصـور  قیطر نیهم از را رهیز توسط یمحافظت
 در دیاســ حــد از شیبــ ترشــح از مــانع ینیســتامیه يهــا رنــدهیگ يرو
  ).24( گردد یم معده وارهید

 .شـود  یمـ  یمخـاط  عهیضا جادیا و ها سلول بیتخر به منجر اتانول
 از یـی دارو اهـان یگ يهـا  اسـانس  و ها عصاره یضدزخم اثر مقابل در
 اسـتوار  هـا  سـلول  از یحفـاظت  عملکـرد  ای و یضدترشح اعمال قیطر
 شـده  اسـتفاده  مقدار نیباالتر در رهیز اسانس حاضر مطالعه در .است

)mg/kg/bw 80( زخم لیتشک از يریشگیپ توان درصد22 حدود در 
 کـه  امپـرازول  اسـتاندارد  يدارو اثر با سهیمقا در که داد بروز را معده
 و اسـت  نییپـا  اریبس ؛نموده يریجلوگ ها زخم لیتشک از درصد80 تا
 گرید عبارت هب .بود دار یمعن آن ریتاث یمنف کنترل گروه با سهیمقا در

 جــادیا اتــانول توســط کـه  یزخمــ برابــر در توانـد  ینمــ رهیــز اسـانس 
 نشان رهیز اسانس اجزاء ییشناسا و هیتجز .باشد موثر یلیخ ؛شود یم
 کـل  درصـد 14/99 کـه  شـده  ییشناسا بیترک 18 مجموع از که داد
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 دیـ آلدئ نیکـوم  شـامل  عمـده  بـات یترک ؛نـد ا هداد لیتشـک  را اسانس
ــد04/23( ــرپ گامـــا ،)درصـ  کیداســـتیاس ،)درصـــد48/14( ننیتـ
ــولنیترپ ،)درصــد90/10( ــ -8 ،1،3 ،)درصــد27/8( ن ــاتر -یپ  نیمنت
 ).9( اسـت  )درصـد 47/5 (ال -2- کـارن  -3-تـرانس  ،)درصد89/7(
 تیـ فعال یـی دارو اهانیگ اسانس و عصاره در موجود یترپن باتیترک
 نیهمچنــ .)25( انــد داده نشــان معــده زخــم بــا مقابلــه در را يا عمــده
 يدارا زیـ ن دهایـ فالونوئ هنـد د یمـ  نشـان  کـه  دارنـد  وجود یگزارشات
 نیـ ا کـه  يطـور  هبـ  .هسـتند  معـده  موکـوس  يرو بر یمحافظت اثرات
 يهـا  کالیراد حذف با ،یدانتیاکس یآنت اثرات داشتن ضمن باتیترک
 نفـوذ  از زیپـول یل مهـار  بـا  یطرف از .کنند یم کمک زخم مهار به آزاد
 ).27و26( نــدینما یمــ يریجلــوگ موکــوس بــه دهنــده نکــروز عامــل
 شـدن  پوسـته  پوسته از و دفع را قیعم ينکروز يها زخم دهایفالونوئ
 کیاسپاسـمود  یآنتـ  اثـرات  ).28( ندینما یم يریجلوگ ومیتلیاپ عیوس

ــز اســانس ــر رهی ــ دســتگاه صــاف عضــالت يرو ب ــوش یگوارش  م
 از که )9( تاس هشد گزارش ما یقبل مطالعات در In vitro صورت هب
 رسـد  یمـ  نظـر  به .دینما یم عمل کینرزیکول يها رندهیگ مهار قیطر
 باشد داشته یکینرژیلکو یآنت اثرات اسانس هم کیستمیس زیتجو در

 مواد توسط زخم بروز از يریشگیپ باعث دیاس ترشح مهار قیطر از و
 بـه  یخـوراک  قیـ طر از اسـانس  که نیا به توجه با .بشود کننده جادیا
 pH رییتغ در تواند یم معده داخل در آن حضور ؛شود یم داده وانیح
  ).27( گردد دیشد يها زخم لیتشک از مانع و بوده موثر معده طیمح

  گیري نتیجه
 اســانس مــدت کوتــاه مصــرف کــه داد نشــان مطالعــه نیــا جینتــا
 اسـانس  نیهمچن .دینما ینم تیمسموم جادیا و بوده خطر یب اهیس رهیز
 يریجلـوگ  یتجربـ  يهـا  مدل در معده يها زخم لیتشک از اهیس رهیز

 از فـراوان  اسـتفاده  بـر  یديؤم تواند می مطالعه این هاي یافته لذا .نمود
 درمـان  در ویـژه  هبـ  گوارشی هاي ناراحتی کردن برطرف در گیاه این
  .باشد سنتی طب در معدي هاي سوزش و ها زخم

  قدردانی و تشکر
ــا ــه نی ــا مطالع ــحما ب ــت و یزشــکدامپ دانشــکده هــاي تی  معاون
 و تشـکر  کمـال  خـاطر  نیـ ا بـه  و شـد  اجـرا  هیاروم دانشگاه یپژوهش
 از و مهـام  مسـعود  دکتـر  يآقـا  از .میـ دار یمـ  اعالم را خود یقدردان
 کیـ نیکل یشـگاه یآزما وانـات یح و یداخلـ  بخـش  محتـرم  کارکنان
  .میینما یم تشکر ،کار انجام نهیزم نمودن فراهم لیدل به یتخصص
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Abstract 
Background and Objective: Bunium percicum is often used in Iranian traditional medicine for the 
treatment of gastrointestinal disorders particularly gastric ulcer.This study was done to evaluate the 
antiulcerogenic effect of Bunium percicum Boiss.essential oil against indomethacin and ethanol – induced 
ulcer models in Wistar rats. 

Methods: This experimental study was carried out on rats weighing 200-220 g in veterinary college of 
Urmia University, Iran. LD50 was calculated based on Lorke’s method. To evaluate the short term oral 
toxicity, animals were allocated into four group of six each. In groups 1-3 animals were received orally 
250, 125, 80 mg/kg/bw of Bunium percicum Boiss.essential oil, respectively. Controls were received 
Tween 80 (2%) orally for 14 consecutive days and monitored daily. Bunium percicum Boiss. essential oil 
was administered orally at doses of 20, 40 and 80 mg/kg/bw and cimetedin (10 mg/kg/bw) and 
omopirazol (30 mg/kg/bw) in indomethacin and ethanol–induced ulcer models. 

Results: The LD50 was 375 mg/kg/bw. Daily single oral doses of Bunium percicum Boiss.essential oil 
tolerated behaviorally after 14 days without any alterations in body and organs weight, food, water 
consumption and serum total protein, alanine and aspartate aminotransferase activity. The preventive 
index in doses of 40 and 80 mg/kg/BW of Bunium percicum Boiss.essential oil was 37.98% and 59.21%, 
respectively in the indomethacin -induced ulcer model (P<0.05). In the model of ethanol -induced ulcer, 
the preventive index in doses of 40 and 80 mg/kg of Bunium percicum Boiss. essential oil was 12.40% 
and 22.05%, respectively (P<0.05). 

Conclusion: The essential oil of  Bunium percicum Boiss is completely ‘‘safe’’ and at the doses of 40 and 
80mg/kg/bw significantly prevent gastric ulcers in animal model. 
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