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مقدمه
بـوده و  داروهاوهايماریبازیبعضنامطبوعمیعالازیکیتهوع

ــاز احســاسینــوعویجراحــازقبــلمــارانیببــزرگيهــاینگران
کـه اسـت یگوارشـ يهـا انـدام معکوسحرکتباهمراهندیناخوشا

اسـتفراغ معموالًودهدیمانجامداخل،موادراندنرونیبيبراهمعد
.)1(شـود یمـ استفراغبهوادارانسانحالتنیادرودارددنبالبهرا

ــتریبدر ــاریبشـ ــايمـ ــدهـ ــتماننـ ــاعفونـ ــکالت،يارودهي هـ مشـ
ــمگوش،یگوارشــ ومغــزاخــتالالتت،یمســموم،جهیســرگویانی
نشانهکیعنوانبهتهوع،کبدي هايماریبويمرکزی عصبدستگاه

دریجـانب عارضـه عنـوان بهتهوعنیهمچن.شودیممشاهدهيماریب
يامـدها یپازیکـی ).2(شـود یمـ مشاهدهداروهاازياریبسمصرف

اسـتفراغ وتهـوع سـرطان مبـتال بـه   مـاران یبدریدرمـان یمیشریناگز
از یـ نیاملعـ بـه یدرمانیمیشازیناشاستفراغوتهوعمورددراست.

بـاالیى کارایىوبودهموثر خیرىاتوحادتهوعکاهشدراست که 
هـاى دورهطـى اثـر ایننی. همچنباشدداشتهضدتهوعىاثرلحاظاز

غیـر عواملازناشىتهوعمقابلدروماندهباقىدرمانىشیمىمتعدد
ويریشـگ یپيبراحاضرحالدر).3(باشدمؤثرهمدرمانىشیمىاز

کـه ردیـ گیمـ قـرار اسـتفاده مـورد ییداروهااستفراغوتهوعدرمان
ومشـابه ،ییـ داروریـ غيهـا روشازاستفادههستند.یعوارضيدارا
مـورد اسـتفراغ وتهوعازيریشگیپدرییدارويهاروشباترازهم

).4(استتوجه
يمتعدديکاربردهايداراییدارواهانیگویعیطبيهافرآورده
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يداروهـا سـاخت درمهـم وهیـ اولمـاده عنوانبهوندهستدرماندر
).5(شودیماستفادهآنهاازمختلف

Sambucus(پلـم اییآقطمانندییدارواهانیگ ebulus L()6(و
Trachyspermum)رومیبادیان ammi L)از تهـوع  يریشگیسبب پ

).7شوند (یو کاهش تهوع م
Citrusجــنسازيامتعــدد و اصــالح شــدهيهــاران گونــهیــدر ا

یعمـوم نـام بـا کـه استشدهکاشته)ینارنگومویلنارنج،(پرتقال،
دارویــیگیاهــانجملــهازنــارنجگیــاهشــوند.یمــشــناختهمرکبــات
متر 4-5با ارتفاع یدرختنارنجاست.ایرانکشوربومیوپرمصرف

سرشارمعطروییهاتلخ است. گلیبراق و معطر و طعميهابا برگ
Citrusعلمـی نـام بـا نـارنج اهیـ گ.داردسانسااز aurantium L.از

بهـار ازشـده گرفتهفراراسانساست.(Rutaceae)مرکباتخانواده
Essential)نارنج of neroli)يدروکربورهایهچونیباتیترکشامل

ــاالکـــلمتفـــاوت، ولیـــژران،(nerol)نـــرولماننـــدکیـــترپنيهـ
(geraniol)،نــانولیل(linalool)،نــولیترپ(terpinol)آنهــااســتاتو

اسـت (phenol)فنـل والتیآنتـران لیمتيد،(nerolidol)دولینرول
جملـه ازمختلفيهايماریبدرماندربهارنارنجسنتیطبدر.)8(

کیـ ورتیدویقلبکیتونعنوانبهورفتهکاربهقلبتپشرفعيبرا
عصـبی اختالالتدرمانيبراآنهايگلنیهمچن.شودیماستفاده

عنـوان بـه گیـاه ایـن گـردد. یماستفادهاعصابضعفوتشنجمانند
شـناخته  آورخوابوآرامبخشقلب،تپشکنندهبرطرفاشتهاآور،

ازشـده جدايدهایفالونوئوبودهدانیاکسیآنتاثراتيداراشده و 
است آرامبخشاثراتوضدالتهابخواصيدارانارنجبهارعصاره

قـرص وبهارنـارنج شـد مشـخص همکـاران ویکالنمطالعهدر).9(
).10(هستند اضطرابزانیمبریمشابهاثريدارادوهراگزازپام

يبـرا جوجـه درتهـوع کـاهش یشـگاه یآزمامـدل با توجـه بـه   
طـب دربهارنـارنج  کـاربرد و)11(اهـان یگضدتهوعاثراتیابیارز

اثــر بــه منظــور تعیــین ایــن مطالعــه ؛)12(مختلــفيکشــورهایســنت
بر میـزان تهـوع ناشـی از    آبی بهارنارنجوی، استونیمتانلهاي عصاره

انجام شد.جوجه مرغاپیکا و سولفات مس در 
بررسیروش

دانشـکده  در روزه 3-5جوجه مرغ138يرواین مطالعه تجربی
انجام شد.1393سال یطيساريداروساز
،يسـار (شهرسـتان ازنـدران ماستانمرکباتباغاتازنارنجبهار

-یسـفل کالگلهيروستاشوراب،وردیاسفدهستان،يمرکزبخش
نور امیدانشگاه پیشناساهیگمتخصصتوسطويآورجمعل)یکردخ

يهـا گلبـرگ د.یگرددییتا93-30یبا شماره علموییشناسايسار
وخشـک دیخورشـ میمستقنورازدوربهوهیسادرشدهيآورجمع

.)13(شدندخردترکوچکقطعاتهبسپس
روشبـا متانـل واسـتون آب،حـالل توسطشدهخردنارنجبهار

عصـاره گرفـت. قـرار يریگعصارهمورداتاقيدمادرونیپرکوالس
شد.ظیتغل(Rotavapor)دوارخالءدرریتقطدستگاهتوسطحاصله 

Freeze)ریدرازیفردستگاهباسپس Dryer) همرحلـ يبـرا وخشـک
.)14(شدينگهدارگراد یدرجه سانت55یمنفير با دمازیفردربعد

واحـد کیـ ازگـرم 40یبـ یتقروزنمطالعه بـا  مورديهاجوجه
ازپـس یبهداشـت نامهیگواهيداراواستانداردطیشراباجوجهدیتول
شدند.هیتهدامپزشکوکارشناسه یدییبا تای سالمتدییتا

یدسترسوگرادسانتیدرجه 26ماىدط مناسب یبا شراوانات یح
انجـام شیآزمـا هنگـام هیـ تغذ. شدندنگهدارىآزادانه به غذا و آب 

يکـار بـر رو  یاخالقمالحظات. بودروز شیآزماانجامزمانوشد
ت شد.یرعایشگاهیوانات آزمایح

م شدند.یر تقسیبه شرح زییتا6گروه 23در وانات یح
.یقیتزرنیساللنرماکنندهافتیدرکنترل:گروه
).mg/kg600(اپکیاشربتکنندهافتیدر:یمنفکنترلگروه
و) mg/kg600(پکـا یابتشـر کننـده افتیدرمثبت:کنترلگروه

).mg/kg2ی(داخل صفاقدیمامتوکلوپريدارو
ــرلگــروه ــکنت ــدهافــتیدر:یمنف یخــوراکمــسســولفاتکنن

)mg/kg60.(
یس خــوراکمــولفاتســکننــدهافــتیدرمثبــت:کنتــرلگــروه

)mg/kg60(داخل صفاقیمامتوکلوپرو)  یدmg/kg2.(
ــروه ــتیدرگ ــده اف ــربتکنن ــایاش ــاو) mg/kg600(پک ي دوزه

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجی آبعصارهمختلف
ــروه ــتیدرگ ــدهاف ــربتکنن ــایاش ــاو) mg/kg600(پک ي دوزه

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجیاستونعصارهمختلف
ــروه ــتیدرگ ــدهاف ــربتکنن ــایاش ــاو) mg/kg600(پک ي دوزه

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجیمتانلعصارهمختلف
ــدهافــتیدرگــروه و) mg/kg60(یخــوراکمــسســولفاتکنن

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجیآبعصارهمختلفيدوزها
ــدهافــتیدرگــروه و) mg/kg60(یخــوراکمــسســولفاتکنن

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجیاستونعصارهمختلفيدوزها
ــدهافــتیدرگــروه و) mg/kg60(یخــوراکمــسســولفاتکنن

.)250وmg/kg50،100(بهارنارنجیمتانلعصارهمختلفيدوزها
) mg/kg60(مسسولفاتیخوراکمحلولازتهوع،ایجاديبرا

ازپـس سـاعت یـک وشـد اسـتفاده تـر یلیلـ یم5/0تقریبىحجمدر
ــق ــلتزری ــالصــفاقىداخ ــدســالین،نرم يهــادوزومتوکلوپرامی
بـه حیواندهانىتغذیهسوزنسرکمکبهمورد مطالعه،يهاعصاره
دیگردثبتقهیدق50ن زمامدتدرتهوعتعدادوشددادههاجوجه

.)11و6(
ایجاديبراتریلیلیک میحجمدر) mg/kg600(ایپکامحلولاز
بـه حیـوان دهـانى تغذیـه سـوزن سـر کمـک بـه وشداستفادهتهوع
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سالین،نرمالصفاقىداخلتزریقبعدساعتیکخوراکىصورت
وشـد دادههـا جوجهبهمختلفيهاعصارهيهادوزومتوکلوپرامید

.)11و6(دیگردثبتدقیقه20زمانمدتدرتهوعتعداد
و GraphPad Prism-5يافــزار آمــارنــرمهــا بــا اســتفاده از داده

آنمتعاقـب وANOVAهیسـو کیـ انسیـ وارزیآناليآزمون آمار
کمتـر از  يداریها در سطح معنـ نیانگیسه میمقايبراTukeyآزمون

ل شدند.یه و تحلیتجز05/0
هایافته

درصـد،  66/29یآبـ عصـاره دربهارنـارنج عصارهبازدهنیشتریب
.ن شدییتعدرصد 64/6یدرصد و عصاره استون8/28یمتانلعصاره 
ــا ــاج ینت ــفيدوزه ــاره250وmg/kg50،100مختل ــعص یآب

در پکــایاومــسسـولفات توســطتهــوعالقـا مــدلدودربهارنـارنج  
mg/kgي دوزهـا بـا  بهارنـارنج یآبـ عصارهک آمده است.ینمودار

و43±57،12±14بـه تهـوع تعـداد کاهشسببب یبه ترت50،100
تهـوع تعـداد د. یگرد)مرتبه57±14(پکایاابسهیمقادرمرتبه7±23

گـروه نسبت بهداریمعناختالفیآبعصارهازmg/kg250دوزدر
اثریآبعصارهازmg/kg250دوزنیهمچن).>01/0P(داشتپکایا

يدوزهــا .دادنشــاندیــ متوکلوپرامبــهنســبت يبهتــرضــدتهوع
mg/kg50،100تعـداد اهشکسبببیترتبهیآبعصارهاز250و

سه بـا  یدر مقامرتبه 36±5و47±70،6±16ر یب با مقادیبه ترتتهوع
يدوزهـا درتهـوع تعدادد. یگرد)مرتبه82±16(مسسولفاتمدل

mg/kg100يآمـــاراخـــتالفبهارنـــارنجیآبـــعصـــارهاز250و
ک).ینمودار(دادنشانمسسولفاتگروهبا) >05/0P(يداریمعن

ي دوزهــازیتجــو؛ شــدهدادهنشــان2ودار نمــدرکــهطــورهمــان
باعـث )250و100وmg/kg50(بهارنـارنج متـانلی  عصـاره مختلف
عـداد تشـد. پکایاومسسولفاتگروهبهنسبتتهوعتعدادکاهش

دوزبـه وابسـته صـورت بـه متانلیعصارهمختلفي دوزهادرتهوع
)مرتبـه 82±16(مـس سـولفات گـروه درتهوعتعداد. افتیکاهش

،65±9بـه بیـ ترتبه250و100وmg/kg50يدوزهازیتجوازبعد
وmg/kg50ي دوزهـا نیهمچنـ یافت. کاهشمرتبه 29±3و8±53

ی ناشـ تهـوع تعدادکاهشسبببهارنارنجمتانلیعصاره250و100
19±8و34±50،12±14با مقادیر بیترتبه)مرتبه57±14(پکایااز

250وmg/kg100ي دوزهـا درتهـوع دتعـدا کـاهش مرتبه گردیـد.  
از نظر آمـاري  پکایاومسسولفاتگروهدر مقایسه با متانلی عصاره

متـانلی  عصارهازmg/kg250دوزنیهمچن).>05/0P(بودداریمعن
.)2نمودار(دادنشاندیمتوکلوپرامبهنسبتي بهتریضدتهوعاثر

نــارنجبهاری اســتونعصــارهمختلــفي دوزهــازیتجــونتــایج 
)mg/kg50در پکـا یاومـس سـولفات زیتجـو ازپس)250و100و

مختلـف يدوزهـا درتهـوع تعـداد نشـان داده شـده اسـت.    3نمودار 
تهـوع تعـداد .افـت یکاهشدوزبهوابستهصورتبهی استونعصاره

mg/kg50 ،100(بهار نارنج یآبهاياثر عصاره: مقایسه 1نمودار 
(B)سولفات مسو(A)پکایاازیل تهوع ناشدر مقاب) 250و

)>05/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن*
)>01/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن**
)>001/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن***

mg/kg50 ،100(ار نارنج بهیمتانولهاياثر عصاره: مقایسه 2نمودار 
(B)سولفات مسو(A)پکایاازیدر مقابل تهوع ناش)250و

)>05/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن*
)>001/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن***

زیتجـو ازبعـد کـه مرتبـه بـود   82±16بـود مـس سـولفات گروهدر
69±79،10±3میـزان  بهبیترتبه250و100وmg/kg50يدوزها

mg/kg250دوزبــای اســتونعصــارهیافــت. کــاهشمرتبــه 53±7و
نیهمچنــ).>05/0P(بــوددارمعنــیمــسســولفاتگــروهبــه نســبت
ســبببهارنــارنجی اســتونعصــاره250و100وmg/kg50ي دوزهــا
میـزان  هبـ بیترتبه)مرتبه57±14(پکایاازی ناشتهوعتعدادکاهش

سـه هـر درتهـوع کـاهش مرتبه گردیـد و  39±6و5/3±48،8±44
).>05/0P(بـود داریمعنـ پکایاگروهبهنسبتی استونعصارهازدوز

ي بهتـر یضـدتهوع اثـر ی اسـتون عصارهازmg/kg250دوزنیهمچن
.)3نمودار (دادنشاندیمتوکلوپرامبهنسبت

در مختلـف ي هـا هعصـار mg/kg250دوزضـدتهوع اثـر مقایسه 
بـه بهارنـارنج ی استونوی آب،متانلیهايعصارهآمده است.4نمودار 

که البتـه از نظـر آمـاري    دادندنشانی راضدتهوعاثربیشترین بیترت
دار نبود.معنی
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mg/kg50 ،100(بهار نارنج یاستونيهااثر عصارهسه ی: مقا3نمودار 
(B)سولفات مسو(A)پکایاازیدر مقابل تهوع ناش)250و

)>05/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن*
)>01/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن**
)>001/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن***

)250وmg/kg50 ،100(بهار نارنج يهااثر عصارهسه ی: مقا4نمودار 
(B)سولفات مسو(A)پکایاازیدر مقابل تهوع ناش

)>05/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن*
)>01/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن**
)>001/0P(ا سولفات مسیپکا یدار با گروه ایتفاوت معن***

بحث
یاثـر ضـدتهوع  ي، بهارنـارنج دارا ج مطالعه حاضـر یبا توجه به نتا

،متـانلی هـاي عصـاره بیـ ترتبـه بود و مس پکا و سولفات ینسبت به ا
يهـا عصارهن یهمچنن اثر را داشتند.یشتریبنارنجبهاریاستونوی آب

بهتـر باال،ي دوزهادرد و یمتوکلوپراممعادلي اثربهارنارنجمختلف
دادند.نشاندیمتوکلوپراماز

وشــودیمــتهــوعالقــاسـبب يمرکــزویطــیمحقیــطرازپکـا یا
تهوعازيریجلوگدریتوجهقابلاثربهارنارنجمختلفيهاعصاره

یخـوراک مـس سـولفات گـر، یدطرفازدادند.نشانپکایاازیناش
مختلـف يهـا عصـاره کـه شـود یمـ یطـ یمحریمسازتهوعالقاسبب

نشـان مـس سولفاتازیناشتهوعمهاردررایخوباثراتبهارنارنج
عمــلیطـ یمحریمســدربهارنـارنج نشــان دهـد توانـد یمــکـه دادنـد 

سـبب دیـ متوکلوپرامماننـد اسـت ممکـن بهارنـارنج عصارهکند.یم
ازمنـد ینموضوعنیااثباتکهشودگوارشدستگاهتحركشیافزا

قـرار هیاولاثرنییتعیبررسمنظوربهتامعصارهاست.شتریبمطالعات
یقطبـ بخشدنیکشرونیبمنظوربهکهیمتانلعصارهدروردیگیم

یاسـتون ویآبـ يهـا عصـاره بـه نسبتيشتریبیضدتهوعاثراست؛
شد.گزارش

شیگـرا ،ییـ دارواهـان یگدیـ فواوکمتـر عوارضبودن،یعیطب
اهانیگنیابهراياژهیوتوجهآنهاازاستفادهوپژوهشبهروزافزون

ــت   ــرده اس ــب ک ــتف).15(جل ــبازادهاس ــنتط ــب ،یس ــلط ومکم
اسـت  یفزونروبهجهانسراسردرنهیزمنیادرپژوهشونیگزیجا

خولنجــاناهیــگیضــدتهوعاثــرهمکــارانوShinمطالعــهدر ). 16(
(Alpinia officinarum)بیترککیشاملبیترکو هشت یابیارز

).17د (یگرديجداسازاهیگنیاازیضدتهوعاثربادیجد
درنیچـ ماننـد کشورهاوهافرهنگاکثرمکملویسنتطبدر

ــان ــوعدرم ــراوردهازته ــاف ــیطبيه ــانیگویع ــدیاه ــزنجبمانن لی
(Zingiber officinale)وPinellia ternate   کـه )18(اسـتفاده شـده

).19(استشدهگزارشزینآنهاضداستفراغتیفعال
گیـاه میـوه زنیـان الکلیوآبیهايعصارهضدتهوعیفعالیتاثر
Trachyspermum)رومـی بادیان ammi L)توسـط مـرغ جوجـه در

وآبـی عصـاره وگرفـت قـرار بررسـی مـورد همکارانودهزانیحس
درتهـوع ایجادمدلدرموثريضدتهوعیاثراتدارايزنیانالکلی
، خرگـوش يروهمکارانويخورمطالعهدر).7(ن شد ییتعجوجه

در).8(ن شـده اسـت  یـی تعبهارنـارنج اهیـ گیتمیضـدآر بـالقوه نقش
،عصـاره پوسـت نـارنج   غلظـت شیافـزا بـا همکـاران وGoliمطالعه

شیافـزا یدانتیاکسیآنتاثراتوکاهشيدیپیلونیداسیپراکسزانیم
اسانسبخشنمودمشخصوهمکارانLehrnerمطالعه.)20(افتی

مارانیباضطرابکاهشباعثیدندانپزشکانتظاراتاقدربهارنارنج
نارنجپوستيمطالعه انجام شده رودر).21د (شویمکنندهمراجعه
ریمقـاد ان یـ منیـ اازکـه شـد انیـ نمادهایـ فالونوئازیانـواع حضور

ــوط ــهمرب ــمگnaringinو Poncirin ،neohesperidinب ــودریچش ب
برنارنجبهاراثريو همکاران که روPultrini Adeدر مطالعه ). 22(

بیـ ترکدو شـد  يریـ گجـه ینتانجـام شـد؛   یوانیحمدلدر اضطراب
Limonenوmycreneاثــربــاوبــودهکیــولوژیبخــواصيدارا
اضطرابکاهشباعثيمرکزاعصابستمیسيروبریمهارکنندگ

).23شوند (یم
ضـدتهوع اثـرات بهارنارنجمختلفيهاعصارهحاضرمطالعهدر
نشـان يمرکـز ویطـ یمحقیـ طرازتهـوع يالقـا مدلدودریمناسب

ازکـه یآرامبخشـ وضداضـطراب اثـر بهيحدتاتوانیمکهند داد
مطالعـات ازمندینودانستمرتبط؛استشدهگزارشبهارنارنجاهیگ
اهیـ گيهـا گلی خوراکمصرفهبتوجهبااست.نهیزمنیادرشتریب

مطالعـات دراسـتفاده يبراتوانیمآنعوارضبودنکموبهارنارنج 
.نمودشنهادیپراآنینیبال
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گیرينتیجه
یاثـر ضـدتهوع  يارنـارنج دارا بهن مطالعه نشـان داد کـه  یج اینتا

،متـانلی هـاي عصـاره بیترتبهپکا و سولفات مس بوده و ینسبت به ا
يهـا عصارهن یهمچنن اثر را داشتند.یشتریبنارنجبهاریاستونوی آب

بهتـر باال،ي دوزهادرد و یمتوکلوپراممعادلي اثربهارنارنجمختلف
دادند.نشاندیمتوکلوپراماز

یقدردانوتشکر
دانشـگاه ) 1342مصوب (شماره یقاتین مقاله حاصل طرح تحقیا

مکمــلوی ســنتطــبتحقیقــاتمرکــزی مازنــدران و پزشــکعلــوم
ــود و   ــگاه ب ــهدانش ــاطر ب ــوخ ــرحبیتص ــتآن ازط ــرم معاون محت

ی داروئـ علـوم قـات یتحقمرکـز ازن یگـردد. همچنـ  یميسپاسگزار
خـاطر بـه ي سـار نـور امیـ پدانشـگاه وي داروسـاز دانشکدهدانشگاه،

م.یینمایمتشکرمشاورهوامکاناتاجرا،دريهمکار
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: The flowers of Citrus aurantium L. are traditionally used in the treatment of
neurological disorders such as seizures, epilepsy and neurasthenia. With regard to the importance of
nausea and vomiting and effects of strengthening the stomach of Citrus aurantium L. extract, this study,
was done to determine the antiemetic effect of the metabolic, aesthetic and aqueous extract of flowers of
Citrus aurantium L. in young chickens.

Methods: In this experimental study, induction of emesis was performed in 138 young chickens
(23 groups, n=6) using copper sulfate (60 mg/kg, orally) and ipecac (600 mg/kg, orally). The aqueous,
methanolic and acetonic extract at doses of 50, 100 and 250 mg/kg/bw were injected intraperitoneally
(i.p.) and metoclopramide (as positive control). The number of nausea was recorded 50 and 20 minutes
after copper sulfate and ipecac administration, respectively.

Results: Our results showed that all kind of extract at doses of 100 and 250 mg/kg significantly inhibited
copper sulfate and ipecac induced–emesis that showed better effect than metoclopramide. Also,
comparison of antiemetic effect of different extract revealed that methanolic, aqueous and acetonic had
better effect on prevention of nausea, respectively in comparision with metoclopramide.

Conclusion: All kinds of Citrus aurantium (Methanolic, Aesthetic and Aqueous) showed antiemetic
effect due to copper sulfate and ipecac dose dependly in Young chickenin in comparision with
metoclopramide.

Keywords: Citrus aurantium, Antiemetic, Copper sulfate, Ipecac, Metoclopramide, Young chicken
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