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7/)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

13تا7صفحات

تحقیقی

ییصحرايهاموشربهآنغوزگیاهدروالکلییهعصارهیاسهالضداثر
3وندیدلپوریعباسقهیصددکتر،2یوسفیرضایعلدکتر،1*نیامزادهلیجلقادردکتر

دانشکده،یدامپزشکیجراحاریدست- 2ایران.ارومیه،،هیارومهدانشگای،دامپزشکدانشکده،يپاتولوژکالینیکلویدرونيهايماریبگروه،بزرگيهادامیداخليهايماریباریاستاد- 1
ایران.ارومیه،،هیارومدانشگاهی،دامپزشکدانشکدهدامپزشکی،دکتريآموختهدانش- 3ایران.ارومیه،،هیارومدانشگاهی،دامپزشک

 ________________________________ _____________________________
چکیده

Ferula)هآنغوزاهیگ:هدفوزمینه assa-foetida)يمعـد اختالالتدرمانيبراآنازیسنتطبدرواستنرایادریبوماهیگکی–
شد.انجامییصحرايهاموشبرآنغوزهگیاهدروالکلییهعصارهیاسهالضداثرنییتعمنظوربهمطالعهنیاشود.یماستفادهياروده

ـ يهاو گروهمثبتکنترل،یمنفلکنتريهاهگرودر ویستارنژادبالغنرصحراییيهاموشیتجربمطالعهنیدر ا:بررسیروش یتجرب
افت نمودنـد.  ین درینرمال سالیگروه کنترل منفقرار داده شدند.یاه آنغوزه به صورت تصادفیگیدروالکلیعصاره هیافت کننده خوراکیدر

) استفاده mg/kg/bw3(دیلوپرامازاسهالیابیارزيبراو) mg/kg/bw1/0(نیآتروپازمواديارودهعبوریابیارزيبراگروه کنترل مثبتدر 
یک ساعت افت نمودند.یلوگرم وزن بدن از عصاره را دریگرم بر کیلیم400و 200، 100ر یمقادبیترتبههاي تجربی اول تا سوم گروهشد.

عصـاره اثـر کردنـد. صورت خوراکی دریافت لیتر روغن کرچک بهمیلی2بعد از تجویز داروها و دوزهاي مختلف عصاره تمامی حیوانات 
شد.یابیارزعاتیماتجمعزانیمویتجربصورتبهشدهالقااسهالروده،برندهجلوحرکاتيروآنغوزهاهیگدروالکلییه

یخـوراک روشدرکیسـتالت یپرشـاخص نیانگیمننمود.جادیاواناتیحدریسماثرگونهچیهg/kg5مقداربهعصارهگاواژ:هاهیافت
88/65،درصـد 97بیترتبهنیآتروپکنندهافتیدرگروهوکنترلگروه،گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی400و 200، 100ياهغلظتيبرا

ـ درعصارهغلظتنیترنییپاباشد.نییتعدرصد86/52ودرصد19/86،درصد23/62،درصد شـتر یبيمهـار اثـر نیآتـروپ بـا یهمراه
)05/0P<(درافتـه یتجمـع عـات یماحجـم کاهشبهمنجريداریرمعنیغشکلهبعصارهشد.مشاهدهنیآتروپازنهاتاستفادهباسهیمقادر

دوزبـه وابسـته صـورت هبآنغوزهعصارهد.یگردهاموشدرکرچکروغنزیتجواثردرشدهالقاجلوبرندهحرکاتمهارزینورودهداخل
ـ گرداسهالشدتومدفوعدفعتکرردرردایمعنکاهشباعثغلظتنیباالتربارهعصاودیلوپرامد.یگرداسهالشروعدرریتاخباعث دی

)05/0P<.(
کند.یماعمالرودهتترشحارمهاطریقازراخودثراوداشتهسهالیاضدثراآنغوزهگیاهدروالکلییهرهعصا:گیرينتیجه
ییصحراموش،اسهال،آنغوزه:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
g.jalilzadeh@urmia.ac.irالکترونیکیپست،نیامزادهلیجلقادردکتر:ولمسؤنویسنده*

32777099نمابر،044-32774737تلفن،یدامپزشکدانشکدهیتخصصکینیکله،یارومدانشگاهسلماس،جادهيابتداه،یاروم:ینشان
19/3/1395:مقالهپذیرش،28/2/1395:نهاییاصالح،12/12/1394:مقالهوصول

مقدمه
ازیکـ یوشـده بـدن عاتیماحجمدردیشدافتبهمنجراسهال

سراسرکودکاندرخصوصبهیدرمانیبهداشتمشکالتنیترمهم
وشودیمجهاندرریمومرگونیلیم35موجبساالنهواستایدن
رانیـ ادر.)2و1(اسـت کودکـان ریـ وممرگعللنیترعیشاازیکی

.)3(استاسهال،یتنفسعفونتازبعدکودکانرگمعلتنیدوم
درمـان اسـهال ییایـ باکترعوامـل شتریبویروسیوعللموارددر

صینقــاویآبــکــمحیتصــحمثــلیتیحمــااقــداماتشــاملیاصــل
استیمخاطيهابیآسازیناشهیثانوعوارضدرمانویتیالکترول

يداروهـا ازهاسـتفاد يهـا تیـ مزلیـ دلبـه ریاخسالچنددر).4و1(

اهـان یگمصـرف بـه شیگـرا کیسـنتت يداروهاباسهیمقادریاهیگ
ســازمانتوســطیحتـ هــامــاريیبازريیشـگ یپودرمــاندرییـ دارو

کـرده دایـ پگسـترش دارویـی هايسیاستهزمیندرجهانیبهداشت
.)5(است
Ferulaیعلمنامباآنغوزهاهیگ assa-foetidaخانوادهازیاهیگ

يهـا نـام بـه رانیـ ادرآنغـوزه اهیـ گ.اسـت (Umbelliferae)انیچتر
اهیـ گنیايایپايهاشاخهاست.معروفزینآنغوزکوماوخوراکوما

جامـد مـه ینيامادهيحاوونرمآنهاجنسورسندیمهممتر5/2تا
دیسـف رنـگ ازجیتـدر بهشکلیاشکمادهنیااست.ماننداشکو
ياقهـوه بـه لیماقرمزبهتینهادروشبنفاییصورتبهزردبهلیما
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آنغوزهگیاههیدروالکلیعصارهاسهالیضداثر/8

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

وهیـ ادونوانعبهاهیگمختلفيهاقسمتاز.)6(دهدیمرنگرییتغ
یبرخـ گـردد. یماستفادهیسنتطبيهادرمانزینوغذادهندهطعم

،یجنسـ يقـوا تیـ تقواثـرات داشـتن خـاطر بـه روزانهطوربهآناز
معالجـه يبـرا یسـنت طوربهکنند.یماستفادهبودنمدرویبخشآرام

نفـخ ،يامعـده يدردهـا تشـنج، آسـم، همچونمختلفيهايماریب
وگــوارشدســتگاهیهضــممشــکالت،يارودهيهــاانگــلشــکم،

دراهیـ گمختلـف اثـرات .)7(ردیـ گیمـ قـرار استفادهموردآنفوالنزا
قـرار دییـ تاموردیشگاهیآزمايهاروشازاستفادهباریاخيهاسال

،)9(یروسـ یضدو،)8(یدانیاکسـ یآنتـ اثراتشاملکهستاگرفته
و)12(ابـت یدضـد ،)11(تومـور رشدکنندهمهار،)10(یضدقارچ

اثـر یبررسـ بهیمطالعاتتاکنوناست.)13(فشارخوندهندهکاهش
و)15و14و7(تـنفس دسـتگاه درصـاف عضـالت يروبـر اهیگنیا

اثرتعیینمنظوربهمطالعهایناند.پرداخته)16و13(یگوارشدستگاه
صـحرایی هايموشبرآنغوزهگیاههیدروالکلیعصارهاسهالیضد

شد.انجام
بررسیروش

یطـ هیـ ارومدانشـگاه یدامپزشـک دانشکدهدریتجربمطالعهنیا
شد.انجام1394سال

دروهیـ تهيرضـو خراساناستاندرسبزوارشهرازآنغوزهگیاه
ییشناســا)33175ومیهربــار(هیـ اروماهدانشــگيکشــاورزدانشـکده 

.دیگرد
آنغـوزه گیـاه دروالکلییـ هعصارهتهیهبرايدروالکلی:یهعصاره

ازبعـد وشـد خـرد کـن مخلـوط دسـتگاه بـا اهیـ گازلوگرمیککی
مخلـوط .دیـ گرداضـافه درصـد 90اتانلیکیپالستسطلدرختنیر

تـا رفـت قرارگتاریـک محـیط درسـاعت 48مدتبهاتانولوپودر
ساعت48گذشتازبعد.شودخارجآنآلکالوئیدهايوثروممواد
وبزرگصافیکاغذهايباباقیماندهمحلولوشدجداآنهايتفاله

عسـلی اصـطالح بهوصافمحلولیتاشدصافدفعاتبهکوچک
درجـه 60يدمـا درمـاري بندرشدهصافمحلولد.یگردحاصل

بیـ ترتنیـ ابـه شـود. تبخیـر آنالکـل اتـ شـد دادهقـرار گرادیسانت
.آمـد دسـت بـه هـا یبررسـ ادامـه براينیازموردگیاهاتانولیعصاره

يهـا غلظـت تهیـه برايد.بوگرم20حدوددرحاصلهعصارهمقدار
درخـالص عصارهبدنوزنکیلوگرمبرگرمیلیم400و100،200
شد.حلگرمآب

درســتاریونــژادبــالغییصــحراشمــوســر66دادتعــوانــات:یح
مرکـز ازمـاده ونـر جـنس دوهـر ازگرم200-250یوزنمحدوده
ــدار ــاتیحينگه ــگاهیآزماوان ــنیکلیش ــکی ــکدهیتخصص دانش

طیشــراتحــتوانــاتیحد.یــگردهیــتههیــارومدانشــگاهیدامپزشــک
بــاییروشــنا-یکیتــارســاعت12طیشــرادرواســتانداردیطــیمح

هـا پروتکلیتمامدرشدند.ينگهدارذاغوآببهدانهآزایدسترس
ندبودغذاازمحرومساعت24مدتبهقبالًاستفادهمورديهاموش

اخــالقتــهیکمدرمطالعــهنیــاداشــتند.آببــهانــهآزادیدسترســو
ــارومدانشــگاهیدامپزشــکدانشــکده وگرفــتقــراردییــتامــوردهی
شد.تیرعاواناتیحيروبرکاریاخالقمالحظات

:آنغوزهدروالکلییهعصارهيبرایدرماندوزوLD50مقدارنییتع
مرحلـه دودر)Lorke)17روشازاسـتفاده باLD50مقدارمحاسبه

بـر گـرم یلـ یم1000و10،100يدوزهـا اولمرحلـه درشد.انجام
براسـاس دوممرحلـه درد.یـ گردزیتجـو وانیـ حبدنوزنلوگرمیک

ــا ــلجینتـــ ــهازحاصـــ ــاازاول،مرحلـــ و1600،2900يدوزهـــ
شـامل گـروه هـر شـد. استفادهبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم5000

ازبعـد بودند.نظرتحتروز14مدتبهواناتیحوبودموشسر3
دوزنیبـاالتر عنـوان بـه آندهـم کیـ ازکمتـر مقـدار LD50نییتع

گرفت.قراراستفادهموردیدرمان
ن،یسـال نرمـال (کنتـرل) اولگروهبهمواد:يارودهعبوریابیارز
ــروه ــروپدومگ ــروه)mg/kg1/0(نیآت ــوم،گ ــاس ــنجمت ــارهپ عص

وزنکیلوگرمبرگرمیلیم400و100،200يدوزهابادروالکلییه
سـتم یساثـر سـم یمکانیبررسـ يبـرا ششـم گـروه بهشد.زیتجوبدن
و)mg/kg1/0(نیآتـروپ ابتـدا دروالکلی،یـ هعصارهوکینرژیکول

دروالکلییـ هعصارهبدنوزنکیلوگرمبرگرمیلیم100دوزپسس
ونی(سوسپانسزغالخوراكتریلیلیم5/1بعدساعتمینشد.زیتجو
هـا گروهتماميهاموشيبرارا)یکتدرصد5بافعالزغالدرصد10

یکشـ آسـان روشبـا واناتیحقه،یدق25ازبعد.)18(شدهخورانده
سـپس شـدند. کشـته )کلروفـرم بایهوشیبزابعدیگردننخاع(قطع

ریمسـ شـد. آوردهرونیـ بیگوارشدستگاهکلوبازیشکممحوطه
ويریگاندازهمخصوصمترازاستفادهبافعالزغالتوسطشدهیط
شد.ثبتکوچکيهارودهطولکلازيدرصدصورتبه

ثرایابیارزيبرا:یتجرباسهالبردروالکلییهعصارهاثریابیارز
وانـات، یحدرروغـن کرچـک  توسـط شـده القـاء اسـهال بـر اسانس

شد.استفادهریزشرحبهییتا6گروه5از
صــورتبــهنیســالنرمــالکننــدهافــتیدر:یمنفــکنتــرلگــروه

.یخوراک
mg/kg/bw3زانیمبهدیلوپرامکنندهافتیدر:مثبتکنترلگروه

.یخوراکصورتبهضداسهال)استاندارديدارو(
گیــاهدروالکلییــهعصــارهکننــدهافــتیدر:اولیتجربــهگــرو

.یخوراکصورتبهmg/kg/bw100زانیمبهآنغوزه
گیــاهدروالکلییــهعصــارهکننــدهافــتیدر:دومیتجربــگــروه

.یخوراکصورتبهmg/kg/bw200میزانبهآنغوزه
گیـاه دروالکلییـ هعصـاره کننـده افـت یدر:سـوم یتجربـ گروه

.یخوراکصورتبهmg/kg/bw400میزانبهآنغوزه
عصـاره مختلـف يدوزهـا وداروهـا زیتجـو ازبعـد سـاعت کی
یخـوراک صـورت هبـ کرچـک روغـن تـر یلیلـ یم2وانـات یحیتمام

بـا ییهـا قفـس داخلدرساعت4مدتبهواناتیحکردند.افتیدر
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9/همکارانونیامزادهلیجلقادردکتر

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

تحتيانفرادصورتبهآنریزدردیسفکاغذيداراويتورکف
نمـره اسـهال، شـروع زمـان شاملیابیارزمورديرهایمتغبودند.نظر

درجه،یعیطبقوامک:یدرجه[شدهدفعمدفوعقواماساسبراسهال
قـوام بـدون سـه: درجـه )،يریـ (خمیعـ یطبقـوام ازترشلیکمدو:

درکـه بودفضلهوزنوموش)(مدفوعفضلهتعداد،]د)یشد(اسهال
.)19(دیردگثبتبارکیساعتهرساعته4دورهکی

:یتجرباسهالدرعاتیماتجمعبردروالکلییهعصارهاثریابیارز
بـه عصـاره، مختلـف يدوزهـا وداروهـا زیتجـو ازبعـد ساعتکی

دردرصـد 5فعـال زغـال بـا همـراه روغـن کرچـک  واناتیحیتمام
وانـات یحسـاعت 5/0گذشـت ازبعدشد.خوراندهتریلیلیم2حجم

یطریمسوکوچکرودهکلطولند.شدکشتهیکشآسانروشبا
.شـد يریـ گاندازهمخصوصمترازاستفادهبافعالزغالتوسطشده

اتیـ محتوهـا، رودهداخـل درمترشـحه عـات یماحجمیابیارزيبرا
ــهروده ــهدرونب ــدرجلول ــانترم ــالوژیفیس ــدیخ ــموش ــاحج آنه

.)20(دیگرديریگاندازه
ـ تحلوهیتجز يآمـار افـزار نـرم ازاسـتفاده بـا هـا داده:يآمـار لی

SPSS-17ــتجز ــتحلوهی ــدند.لی ــاش ــاتیآزماجینت ــهش ــورب تص
Mean±SEMدر05/0ازکمتـر يداریمعنـ سـطح .دیگردگزارش

يبـرا د.یـ گردیابیارزهادادهعیتوزبودننرمالابتداشد.گرفتهنظر
وطرفـه کیـ انسیـ وارزیآنـال يآمارآزمونها،دادهنیانگیمسهیمقا
ــتآزمــونپسســ Dunnet's)دان test)ــرا ــتفــاوتســهیمقايب نیب

ومتفـاوت) يهـا غلظـت (بـا دروالکلییـ هعصارهمختلفيهاگروه
شد.گرفتهکارهبکنترلگروه

هایافته
باعـث کیـ نرژیکولیآنتـ يداروکیـ عنـوان هبـ نیآتروپيدارو
شـده یطریمس).>05/0P(دیگرديارودهحرکاتداریمعنکاهش

ــروهدررودهدر ــگ ــومیتجرب ــبت)mg/kg/bw400دوز(س ــهنس ب
.بودشتریبيداریرمعنیغطوربهکنترلگروه

دومیتجربـ و)mg/kg/bw100دوز(اولیتجربـ يهـا گروهدر
مقـدار بـه يارودهداخـل موادحرکتزانیم)mg/kg/bw200دوز(

عصــارهتــرنییپــايدوزهــاواقــعدروافــتیکــاهشیتــوجهقابــل
بريشتریبيمهاراثردوزبهوابستهشکلبهآنغورهاهیگدروالکلییه

درآنغـوزه اثـر تنهـا شدهاشارهاثراتنیبدرداد.نشانموادتیترانز
داریمعنـ يآمارلحاظازکنترلگروهباسهیمقادراولیتجربگروه

بـا آنغـوزه عصـاره ازهمزمـان استفاده).کی(جدول)>05/0P(بود

صحراییموشدرزغالخوراكوعدهیکايروده-يمعدعبورپیشرفتاریمعانحرافومیانگین:1جدول
آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصارهباماریتتحت

ايروده-يمعدعبورپیشرفتهاگروه
متر)(سانتی

19/86±45/3سالین)(نرمالکنترل
mg/kg1/0*24/7±86/52آتروپین

mg/kg40015/1±00/97آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره
mg/kg20069/8±88/65آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره
mg/kg100*67/0±23/62آنغوزهاهیگیوالکلدریهعصاره

mg/kg1/0*42/2±45/46آتروپین+mg/kg100آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره
*05/0P<سر6:گروههريهاموشتعدادکنترل؛گروهباسهیمقادر

صحراییموشتجربیاسهالدرشدهادایجمدفوعیهايپلیتوزنوتعداداسهال،درجهاریمعانحرافومیانگین:2جدول
آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصارهباماریتتحت

(نرمالکنترلزمانیدوره
یدروالکلیهعصارهلوپرامیدسالین)

mg/kg100آنغوزهاهیگ
عصاره

اهیگیدروالکلیه
mg/kg200آنغوزه

عصاره
اهیگیدروالکلیه

mg/kg400آنغوزه
66/63±66/5633/0±33/5335/8±00/24033/13±001/0*66/46±81/8(دقیقه)اسهالشروع
ساعت
اول

001/0±00/10001/0±00/300/1±001/002/2±00/20001/0±001/0تعداد
001/0±0001/0*70/0±70/070/0±001/040/1±0001/0*43/2±26/0وزن

001/0±00/30001/0±33/700/3±001/084/3±00/60001/0±001/0اسهالدرجه
ساعت
دوم

33/3±66/266/0±00/288/0±001/015/1±00/20001/0±57/0تعداد
16/3±36/161/0±06/156/0±001/082/0±0001/0*50/2±20/0وزن

66/7±00/745/1±00/608/2±001/046/3±33/50001/0±20/1اسهالدرجه
ساعت
سوم

00/1±33/157/0±33/188/0±001/066/0±00/30001/0±57/0تعداد
60/0±00/145/0±46/164/0±001/000/1±43/10001/0±14/0وزن

00/3±00/473/1±00/464/2±001/000/2±66/70001/0±88/0اسهالدرجه
ساعت
چهارم

001/0±0001/0*66/0±66/133/0±001/033/0±0001/0*33/2±33/0تعداد
001/0±0001/0*63/0±13/0*46/1±001/023/0±0001/0*65/1±15/0وزن

001/0±0001/0*00/2±500/1/±001/000/1±0001/0*00/4±15/1اسهالدرجه
*05/0P<سر6:گروههريهاموشتعدادکنترل؛گروهباسهیمقادر
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آنغوزهگیاههیدروالکلیعصارهاسهالیضداثر/10

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

بهنسبتيداریمعنیمهارکنندگاثرنیآتروپباmg/kg/bw100دوز
).>05/0P(دادنشاننیآتروپباشدهماریتگروه

يداریمعنطورهبج،یراضداسهاليداروکیعنوانبهدیلوپرام
يهـا گـروه درکـرد. ممانعـت ساعته4دورهکیدراسهالوقوعاز

آنغـوزه اهیـ گیدروالکلیـ هعصـاره مختلـف يدوزهـا باشدهدرمان
کنتـرل گـروه باسهیمقادررايداریرمعنیغریتاخاسهالشروعزمان
بـه عصارهدوزشیافزابااسهالوقوعدریزمانریتاخنیاودادنشان
یزمـان بـازه دراسهالنمرهیابیارز).2جدول(افتیشیافزاجیتدر

يهـا گروهوکنترلگروهنیبرايداریمعنيآماراختالفساعته،4
سـاعت درفقـط ونـداد نشـان متفـاوت دوزباعصارهکنندهافتیدر

کنتـرل گـروه بـا سهیمقادرسومیتجربگروهدراسهالنمرهچهارم
کاهشمدفوع،تعدادیبررس).>05/0P(بودکمتريداریمعنطورهب

بـا شـده مـار یتيهاگروهيبرارايداریرمعنیغالبتهودوزبهوابسته
چهـارم سـاعت درسـوم یتجربـ گـروه درداد.نشـان آنغوزهعصاره
وداریمعنـ کنترلگروهبااسیقدرمدفوعتعدادنیانگیمنیبارتباط

وزنراتییـ تغیابیـ ارز).2(جـدول )>05/0P(بـود همـراه کاهشبا
سـاعت درسـوم یتجربـ گروهدرتنهاکنترل،گروهبهنسبتمدفوع

).>05/0P(افـت یيداریمعنـ يآمـار کـاهش چهـارم ساعتواول
اهیـ گیدروالکلیـ هيدوزهـا ریسـا بـا شدهماریتيهاگروهدراساساً

ازکـه شـد مشـاهده مدفوعوزندریکاهشروندهموارهزینآنغوزه
نبود.داریمعنيآمارنظر

اسـهال متعاقـب هارودهدرافتهیتجمععاتیمازانیميریگاندازه
آنغـوزه عصـاره کـه ددانشـان روغـن کرچـک  باشدهجادیایتجرب

دهـد یمـ کـاهش راهـا رودهداخلدرعاتیماتجمعوترشحمقدار
شـده درمـان يهاگروهیتمامدریکاهشروندنیایول)؛3(جدول

حرکـات شیافـزا دنبـال بهست.ینيداریمعندیلوپراممورددرجزهب
مـانع يداریمعنـ طورهبدیلوپراميداروروغن کرچکباشدهجادیا
جینتـا کـه یحـال در).>05/0P(دیگرديارودهداخلموادفتشریپ

کـه دادنشـان آنغـوزه عصـاره مـورد درحرکـات یبررسـ ازحاصل
نیـ ایولـ ؛استموثرحرکاتکاهشدرآنغوزهیدرمانيهاغلظت

).4(جدولستینداریمعنيآمارنظرازاثر
بحث

آنغـوزه هایـ گیدروالکلیـ هعصـاره مطالعـه نیـ اجینتـا بهتوجهبا

اسـهال بـه مربـوط عوامللیتقلورودهحرکاتکاهشدرتواندیم
حرکـات شیافزابهمنجردوزنیباالتردرعصاره.باشدموثریتجرب
اسـاس برنمود.عملکینتیپروکيداروکیعنوانبهوشدياروده

احتمـاالً عصـاره دوزشیافـزا بـا کهاستنیابرنظرمشابهيهاافتهی
دروشـده تـر برجسـته آنهـا اثـر کـه دارندوجودیباتیترکایبیترک

سـازند یمآشکارنییپايدوزهابهنسبترايکمتريمهاراثرجهینت
کـاهش ویفلجـ بوسـت، یمـوارد رایـ زاسـت؛ مهـم افتـه ینیا.)21(

باتوانیمرایجراحاعمالبعديهالئوسیادرژهیوبهرودهحرکات
نمود.تیریمداداروهلیقبنیاازاستفاده
غلظـت درآنغـوزه اهیـ گیدروالکلیـ هعصـاره حاضـر مطالعهدر

mg/kg/bw100موافـق کهدادندنشانموادعبوريروبريمهاراثر
بـر عصـاره نیاکیتیاسپاسمولاثرقبالًکهاستینیمحققيهاافتهیبا

یتنـ بـرون صورتهبراییصحراموشويهندخوکچهلئومیايرو
،)14(همکـاران ویرامیبـا مطالعـات در).16و13(اندکردهگزارش

يهاسمیمکان)15(همکارانوKhazdairو)7(همکارانوزادهغالم
يهنـد خوکچهدرییناصافعضلهيروبرآنغوزهیکنندگشلاثر
وینیموســکاريهــارنــدهیگمهــارقیــطرازیتنــبــرونمطالعــاتدر
يهـا رنـده یگکردنفعالواسطهبهیکیتحراثرایو)H1(ینیستامیه

.)22(استشدهذکریمیکلسيهاکاناليروبرکیآدرنرژ
اسانسیکنندگشلریتاث،یقبلمداركومطالعهنیاجینتاهیپابر

ویتنـ بـرون صـورت بهصافعضالتيروبرآنغوزهيهاعصارهو
ویمونـوترپن باتیترکدیشا).16و7-13(استثابتيامریتندرون

اثــربـروز دراهیـ گعصــارهدرموجـود )24و23(يدهایـ ترپنوئواعانـ 
وننیـ پ-بتـا مثـل Pinene)(ینـ ینیپباتیترکباشند.موثریکنندگشل
کـه هسـتند )25(آنغـوزه درشـده ییشناساباتیترکجزوننیپ-آلفا

اسـت شـده ثابـت صـاف عضـله يروبـر آنهـا یکننـدگ شـل اثرات
یشـل بـروز درتـوان یمـ رامـواد نوعنیاحضورجهینتدر).27و26(

اثــرکــهاســتنیپــرنیآمبلومــولیتيحــاوآنغــوزهدانســت.لیــدخ
عصـاره درموجودکارواکولمقابلدرودارنديزیناچیکنندگشل

سـت یآنتاگوناثـر اسـت. صـاف عضـله يقوکنندهشلکیاهیگنیا
حضـور درینیموسـکار يهـا رنـده یگيروبـر آنغوزهعصارهیرقابت

استشدهدییتایتنبرونروشبهییناصافعضلهيروبرنیآتروپ
يهـا رنـده یگيروبرآنغوزهيمهاراثرزینیبررسنیادر).15و14(

تجربیهالاسدنبالبههارودهدریافتهتجمعمایعاتوحرکاتزانیماریمعانحرافومیانگین:3جدول
آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصارهباشدهماریتییصحرايهاموشدر

اریمعانحرافونیانگیمهاگروه
متر)(سانتیايرودهموادپیشرفتتر)یلیلی(ممایعاتتجمع

13/92±66/333/3±16/0سالین)(نرمالکنترل
10/45±02/4*66/1±16/0*لوپرامید

mg/kg40053/0±43/223/5±66/84آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره
mg/kg20044/0±16/309/4±33/79آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره
mg/kg10005/0±90/260/2±33/74آنغوزهاهیگیدروالکلیهعصاره

*05/0P<سر6:گروههريهاموشتعدادکنترل؛گروهباسهیمقادر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

1s
t 2

01
7

www.SID.ir

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3012-fa.html
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

11/همکارانونیامزادهلیجلقادردکتر

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

قـرار توجهموردیتندرونصورتهبنیآتروپحضوردرینیموسکار
زانیـ منیآتـروپ بـا یهمراهدرآنغوزهعصارهدادنشانجینتا.گرفت

ییتنهـا بـه نیآتـروپ ایـ وعصـاره اسـتفاده ابسهیمقادريشتریبمهار
)28(کیـ نرژیکولیآنتـ مـواد دخالـت جـز هبـ نیبنابراکند.یمجادیا

،)29(ینیســـتامیهیآنتـــمـــوادهمچـــونيگـــریديهـــاســـمیمکان
بـروز در)31(دیاکسـ کیـ ترینسـت یآگونو)30(کیـ آدرنرژیآنت
لیـ خدآنغـوزه عصارهازیناشرودهحرکاتکاهشواسپاسمیآنت

درشـده القـا انقباضـات شدهمشخصیتنبرونصورتبهت.اسبوده
ن،یکـول لیاستتوسطییصحراموشويهندخوکچهلئومیاقطعات

کـاهش آنغـوزه اهیـ گعصـاره حضـور درمیپتاسـ دیکلرونیستامیه
يهـا رنـده یگدخالـت یشـگاه یآزمايهـا یبررسـ ).32و13(ابدییم

طـور هبـ ونکـرده ردراکیـ رژآدرنوکینرژیسـتام یهک،ینزژیکول
بـروز درراcAMPيحلقومونوفسفاتنیآدنوززانیمشیافزایکل

اثــرنیبنـابرا اسـت. دادهقـرار دییـ تامــوردعصـاره توسـط یشـل اثـر 
توانـد یمـ عـروق ورودهصـاف عضـله يروبرعصارهیکنندگشل

یمیکلســيهــاونیــکــاهشدریعــیطببــاتیترکاثــرازیناشــ
.)13(دباشکیتوزولیس

ــاعتدر ــاعتواولس ــارمس ــارهmg/kg/bw400دوزچه عص
ــردريصددرصــدممانعــت ریســادروکنــدیمــجــادیااســهالبراب

ریتـاخ بـا اسـهال کنترل،گروهباسهیمقادرهمشدهماریتيهاگروه
ــشـــروع ــروهدراســـهالشـــدتگـــردد.یمـ ــدهافـــتیدرگـ کننـ

mg/kg/bw400اسـهال دهـد. یمـ نشانيادیزکاهشعصاره200و
یشگاهیآزمایبررسيبراجیرامدلکیکرچکروغنباشدهالقا

لیتشکقیطرازکرچکروغند.یآیمشماربهیضداسهاليداروها
ــیدریاس ــرکینولئیس ــهمنج ــزاب ــذشیاف ــاط،يرینفوذپ ــالمخ انتق

یترشـح پـر واکنشینوعوشدهرودهيدودحرکاتوتیالکترول
.)33(دگردیمباعثرااسهالو

یـی زايمـار یبروندازیبخشعنوانهبهارودهحرکاتدراختالل
يارودهانتقــالردبــودنیعــیطبریغیولــ؛اســتمطــرحاســهال
يبـاز اسـهال يبرقـرار والقـاء دررایمهمنقشآبوهاتیالکترول

رونـد دوهـر کرچـک روغـن بـا شدهجادیااسهالدر.)34(کندیم
ازاسـتفاده توانـد یمـ اسـتاندارد درمـان کیـ نیبنـابرا .افتدیماتفاق

عمـل قیـ طرازییدارودستهنیاچون.باشددیلوپراممثلییداروها
ک،یـ انتریمیعصـب شـبکه بـر اثـر بـا ومخـدر μيهارندهیگيروبر

ــفعال ــتیـ ــارودهیحرکتـ ــدراهـ ــردهکنـ ــموکـ ــعزانیـ وآبدفـ
مطالعـه نیـ اجینتـا ازکـه طورهماندهد.یمکاهشراهاتیالکترول

داخـل درعـات یماتجمـع وترشحکاهشباعثدیلوپرآم؛دیآیبرم
مختلـف يدوزهـا یکننـدگ مقابلـه اثرمطالعهنیادرد.یگردهاروده

ازیتـوجه بلقاشکلبهاسهال،برابردرآنغوزهیدروالکلیهعصاره
کـاهش وبـاال دوزدريارودهداخـل عـات یماحجـم کـاهش قیطر

ایـ وداروهـا نیبنـابرا بـود. نییپادوزدريارودهموادشرفتیپزانیم
ورودهترشـحات زانیـ مبتوانندکهییدارواهانیگازمنتجباتیترک

تواننــدیمــ؛دهنــدکــاهشاســهالوقــوعمــوارددرراآنحرکــات
باشند.مطرحیدرمانيهاخابانتعنوانبه

هـا، نیتـان حضـور لیـ دلهبـ یـی دارواهـان یگیضداسـهال خواص
اسـت دهایترپنوئایودهایاستروئدها،یفالونوئن،یساپوندها،یآلکالوئ

دها،یـ آلکالوئازیفراوانـ ریمقادحضورآنغوزهییایمیشهیتجز.)29(
انـواع اسـت. کردهدییتاراگوناگونيدیاسباتیترکودهایفالونوئ
هالنیاست،یفنوليهاترپنید،ینیکوماريهاسکئوترپنیسازیمختلف

مشـخص ).24و16(اسـت شـده گـزارش زیـ نيلفوروسـ باتیترکو
لیتشـک اجـزاء وعصارهنیايارذاثرگنحوهویکلسمیمکاننمودن
انـواع ازاستفادهآنالزمهوبودهيشتریبقاتیتحقمستلزمآندهنده

شـمار بـه حاضرقیتحقيهاتیمحدودازکهاستیستیگونآنتامواد
رود.یم

گیرينتیجه
عصـاره يمهـار ویکننـدگ شلاثرکهدادنشانمطالعهنیاجینتا

يرهـا یمتغورودهحرکـات زانیـ ميروبرآنغوزهاهیگیدروالکلیه
فعـال باتیترکحضوردهندهنشانیتندرونصورتهبیتجرباسهال

رودهتترشحارمهاطریقازثرایناواسـت اهیگنیادریضداسهال
.گرددیماعمال

قدردانیوتشکر
اهیـ گنیتاميبرادفریبشارتدرضایوحيآقاجنابازلهیوسنیبد
.گرددیمتشکر
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_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Ferula assa foetida (Ferula assa-foetida L.) is an herbaceous wild plant
native to Iran which is used in the traditional medicine for treating stomach and intestinal disorders.
This study was done to determine the antidiarrheal effect of hydroalcoholic extract of Ferula assa
foetida in rat.

Methods: In this experimental study, Wistar adult male rats randomly allocated into negative
control, positive control and interventional groups. Animals in negative control groups were recived
normal salin orally. Animals in positive control groups were recived Atropine (0.1 mg/kg/bw) for
evaluation of intestinal propulsive movement and Loperamide (3 mg/kg/bw) for evaluation of
diarrhea. In interventional group 1, 2 and 3 animals were received hydroalcoholic extract of Ferula
assa foetida 100, 200 and 400 mg/kg/bw, resepectively. One hour after administration of extracts and
medicine diarrhea induced using castor oil in animals. Induced diarrhea, intestinal propulsive
movement and intestinal fluid accumulation were evaluated in rats.

Results: Gavage of the extract (5 g/kg) did not produce any toxic effect in rats. The mean peristaltic
index in Gavage for doses of 100, 200 and 400 mg/kg/bw, control and atropine groups was 97.00%,
65.88%, 62.23%, 86.19% and 52.86%, respectively. The extract at the lowest dose in combination
with atropine was significantly reduced peristaltic index rather than of the atropin alone (P<0.05).
The extract produced a non-significant reduction in the volume of intestinal fluid accumulation and
propulsive movement in the castor oil-induced intestinal transit in rats. In a dose-dependent manner,
the extract delayed the onset of diarrhea. Loperamide and highest dose of extract (400 mg/kg/bw)
produced a significant reduction in the frequency of defecation and severity of diarrhea (P<0.05).

Conclusion: The hydroalcoholic extract of F. assa foetida showed anti-diarrheal activity due to its
inhibitory effect on intestinal fluid accumulation.

Keywords: Ferula assa-foetida L., Diarrhea, Rat
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