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O-15-7
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

Bibersteinia Multifida(زخم معده گیاه آدمک اثر ضد DC(روي مدل آزمایشگاهی بر

زخم معده اتانولی در موش صحرایی نرءالقا

3شیما باللی دهکردي، 2، یونس کمالی1روزبهانینرگس اسکندري، 1مهدي رئیسی

گروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-1
گروه آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-2
گروه فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-3

Bibersteinia Multifidaگیاه :مقدمه DC (Geraniaceae) از گیاهان بومی ایران است که در طب سنتی استفاده
واسطه شده بهءدر مقابل زخم معده القاDCکننده معده عصاره آبی ریشه گیاه هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظت. شودمی

.اتانول در موش صحرایی نر است
سه گروه کنترل و دو گروه (صورت تصادفی در شش گروه ، به)گرم250±30(سر رت نر 40در این مطالعه :هامواد و روش

وسیله اتانول گروه کنترل مثبت آب مقطر دریافت کرد و گروه کنترل زخم بهءیک ساعت قبل از القا. تقسیم شدند) آزمایش
گرم به ازاء میلی300و 150هاي آزمایش دوزهاي ریافت کرد و گروهامپرازول دگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن میلی20ايمقایسه

پس از یک ساعت حیوانات بیهوش و کشته شدند و . صورت خوراکی دریافت کردندرا بهDCاز عصاره آبی کیلوگرم وزن بدن 
.گرفتواسطه اتانول مورد بررسی قرارروي زخم مخاطی معده بهDCاثرات تجویز خوراکی عصاره 

نشان اي و گروه آزمایش، زخم مخاطی شدیدي را گروه کنترل مقایسه، گروه کنترل مثبت در مقایسه با گروه کنترل منفی:هایافته
.استاین بود که عصاره باعث کاهش مناطق زخم مخاط در مقایسه با گروه کنترل مثبت شدهدادند که حاکی از

دهد و هاي معده ناشی از اتانول را کاهش میه مقدار چشمگیري تشکیل زخمدرمانی با عصاره گیاه آدمک بپیش:گیرينتیجه
.شودتوجهی میباعث محافظت مخاط به مقدار قابل

زخم معده اتانولی، موش صحرایی ءزخم معده، گیاه آدمک، القا: کلمات کلیدي
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