
 

 

٢٠٩  

  مقاله پژوهشي

الکلي بومادران بر زخم معده ناشي از ايندومتاسين و  –اثرات پيشگيري کننده عصاره آبي  يبررس
  فاکتورهاي بيوشيميايي مرتبط با آن در رت

  

  ٧سعيد اخالقي ،٦حميدرضا صادق نيا ،٥طيبه کيانوش ،٤محسن نعمتي ،*٣محمد سوختانلو، ٢مهدي کوشکي ،١ازمنديد نيسع

 

  30/1/91: یرشخ پذیارت 30/11/90 :یافتدریخ تار

 

 يدهچک
بومـادران   کننـده  پيشـگيري  اثـر  يهدف مطالعـه حاضـر بررسـ   . شود يم استفاده گوارشي اختالالت درمان براي يسنت طب در بومادران :هدف و پيش زمينه

)Achillea wilhelmsii( د، موکوس، ترکيباتيزان ترشح اسير مينظ يموثر در زخم معد بيوشيميايي فاکتورهاي همچنين و نيندومتاسياز ا يمعده ناش زخم بر 

  .ون استيداسيدپراکسيپيز ليو ن)  (NP-SHيپروتئين غير سولفيدريل

 mg/kg( بومادران سه دوز عصاره. گرفت انجام ويستار نژاد نر يهارت از تايي هشت گروه شش يبوده که رو يمداخله ا يک بررسي مطالعه اين :ها روش و مواد

 بعـد  ساعت ۶ و خورانده حيوانات به )mg/kg 30(سپس ايندومتاسين . شد داده خوراکي صورت به روز ۳ مدت به حيوانات از گروه سه به) ۲۰۰، ۴۰۰و  ۸۰۰

 NaOH (N 0.01)ا ون بيتراسيت روش با معده دياس برون ده زانيو م استخراج معده رهيش ساعت، ۱ مدت به پيلور دريچه پس از بستن و شده هوشيب حيوانات

 در مخاط يديپيون ليداسيزان پراکسيو م) NP-SH( ينيپروتئ ريغ ليدريسولف باتيترشح موکوس، ترک زانيم و محاسبه پيشگيري شاخص سپس. شد مشخص

  .ديگرد يريگاندازه يمعد

 در بومادران ۸۰۰و  mg/kg ۴۰۰ يهادوز در دياس ده برون. از بروز زخم معده شد يريموجب جلوگ يموثر به طوربومادران در هر سه دوز بکار رفته  :ها افتهي

 mg/kg يدوزها در NP-SH مقدار. بود دار معني mg/kg ۸۰۰ش ترشح موکوس در دوز يافزا .داد نشان داري معني ن کاهشيندومتاسيکنترل ا گروه با سهيمقا

 دار معنـي وز بکـار رفتـه موجـب کـاهش مشـخص و      عصـاره در هـر سـه د    .نشـان داد  داري معنيش ين افزايندومتاسيکنترل ا گروه با سهيمقا در ۸۰۰ و ۲۰۰

  . شد يدر مخاط معد يديپيون ليداسيپراکس

در  يکه عالوه بر اثر مهـار  رسد يم به نظر. کرد يرين جلوگيندومتاسياز ا ياز بروز زخم معده ناش يقابل توجه به طورعصاره بومادران  :گيري نتيجهبحث و 

  .باشد يدانياکس ين اثر مربوط به توان بومادران در اثر آنتيدر ا ياصلش ترشح موکوس نقش يو افزا يد معديترشح اس

  يديپيون ليداسين، بومادران، پراکسيندومتاسيمعده، ا زخم:ها واژه ديکل

  

  ١٣٩١ خرداد و تير، ٢٠٩-٢١٧ ص، دوم شماره، مسويست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  

  ۰۹۱۵۱۱۷۶۴۹۳ :تلفن، مشهد پزشکي علوم دانشگاه ،پزشکي دانشکدهمشهد، : آدرس مکاتبه

Email: soukhtanloom@mums.ac.ir 

  

                                                
  قات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي مشهديدانشکده پزشکي و مرکز تحق ،يولوژيزيار گروه فياستاد ١
  دانشگاه علوم پزشکي مشهد  ،دانشکده پزشکي ،گروه بيوشيمي،دانشجوي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ٢
  )نويسنده مسئول( دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،دانشکده پزشکي ،استاديار گروه بيوشيمي ٣
  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،دانشکده پزشکي ،استاديار گروه تغذيه ٤
  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،دانشکده پزشکي ،عضو هيئت علمي گروه بيوشيمي ٥
  نشگاه علوم پزشکي مشهددا ،دانشکده پزشکي ،استاديار گروه فارماکولوژي ٦
  دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،دانشکده بهداشت ،گروه آمار ،دانشجوي کارشناسي ارشد آمار ٧

 مقدمه 
دسـتگاه   هـاي  نـاراحتي  نيتـر  مهمزخم پپتيک يکي از 

ي پپتيک به دليـل عـدم تعـادل بـين     ها زخم. گوارش است

ترشـح اسـيد، پپسـين، هليکوبــاکتر    (فاکتورهـاي تهـاجمي   

) ي آزادهـا  کـال يرادي صـفراوي و افـزايش   ها نمکپيلوري، 

موکوس، ترشح بيکربنات، (دربرابر فاکتورهاي دفاعي شامل 

رخ  )نو جريـان خـو   هـا  اکسـيدانت پروسـتاگالندين، آنتـي   

  ).۱،۲(د دهن يم
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 سعيد نيازمند و همکاران  ...الکلي بومادران  –پيشگيري کننده عصاره آبي  بررسي اثرات

 

٢١٠  

دارند و از  يعيمصرف وس يدير استروئيغ يضد التهاب يداروها

از جملـه زخـم    يگوارشـ  يهـا  ينـاراحت  ها آنعوارض شناحته شده 

جاد زخـم معـده توسـط    يل در ايدخ يها سميمکان). ۳(ت معده اس

 يت داروهـا يـ قابل. انـد  نشـده ته کامـل شـناخ   بـه طـور  ن داروهـا  يا

) COX(ژناژ يکلواکسـ يم سيدر مهار آنز يدير استروئيغ يضدالتهاب

، هاسـت  آن ياز اثرات مثبت و درمـان  ياريدر بس ها آنه توان يکه پا

مصـرف   ايجاد زخم معده ناشـي از  و يب مخاطيدر آس يد اصليکل

 مهـار توليـد  بـا   يدير اسـتروئ يـ غ يضد التهـاب  يداروها. هاست آن

مخـاط معـده بـا     يف قـدرت دفـاع  يموجب تضع ها پروستاگالندين

ز کاهش يد و نيش ترشح اسيکربنات، افزايبو کاهش ترشح موکوس 

افـزايش   موجب گريد يده و از سويگرد يان خون مخاط معديجر

ــرهم خــوردن تعــادل  يهــا کــاليراد آنتــي عوامــل آزاد ناشــي از ب

نتـي اکسـيدانت   کـه عوامـل آ   شـوند  يمـ اکسيداني و پرواکسيداني 

ون يون، گلوتاتي، گلوتاتNP-SH ينير پروتئيل غيدريبات سولفيترک(

ــاتS-ترانســفراز ــه و) دازيون پراکســي، گلوت ــات  کــاهش يافت ترکيب

 ابـد ي يمـ افـزايش   )ديآلدئ يداز؛ مالون ديلوپراکسيم(پرواکسيدانت 

و باعث مسـتعد  رسانده معده آسيب  مخاط يها سلولکه به غشاي 

ون يداسـ يپراکس ).۴،۵(د شو يمبراي ايجاد زخم  شدن مخاط معده

فعال  يگونه ها لهيبه وس ديپيل ويداتياکس هيتجز )LPO١( يديپيل

 را اشـباع  ريـ غ چـرب  يدهاياسـ  عموماً است که )٢ROS(ژن ياکس

 .رساند يم سلول غشاء را به بيآس نيشتريب داده و قرار ريتحت تأث

 به عنوانست که ا) MDA(د يآلدئ يد مالون ،LPO يينها محصول

  ).۶(و مطرح است يداتياکس استرس مارکر کي

 ۴۰تـا   ۱۵کوچـک بـه ارتفـاع     نسـبتاً اسـت   ياهيگ ٣بومادران

از دمبـرگ و   يعـار  يهـا  بـرگ و چنـد سـاله بـا     يمتر، علفيسانت

ل بـه زرد  يـ د مايا سفيد يسف يها گلده از کرک و منقسم، با يپوش

ت کننـده  يـ وان تقواه بـه عنـ  ين گيا يدر طب سنت )۷،۸( باشد يم

 يمعـد  ين به عنوان آرام بخـش دردهـا  يهمچن ،معده و باد شکن

اه در سـوء هاضـمه همـراه بـا نفـخ و      ين گيدم کرده ا. کاربرد دارد

  .)۹،۱۰(د باش يمد معده موثر يش اسيافزا

 ،٦رکـامف  ،٥ل، بورنئـو ٤لنـالو ير ليـ نظ يباتيترک يبومادران دارا

 ،١٠نتـوج  ،٩ننيـ فـا و بتـا پ  آل ،کـارواکرول  ،٨لنئويسـ  ،٧نليوفيکار

ــگلوکوآلکالوئ ــد، فالونوئي ــ، مونوترپنوئ)rutin(د ي ــزکوئي  يدها و س

                                                
1 Lipid Per-Oxidation 
2 Reactive Oxygen Species 
3 Achillea wilhelmsii 
4 linalol 
5 borneol 
6 camphor 
7 caryophllene 
8 cineol 
9 α-β pinen 
10 thujene 

مطالعـات  ). ۱۳-۱۱(د باشـ  ياز دسته مومهـام  يدها و مواديترپنوئ

، )۱۴( ياه نشان دهنده اثـرات ضـد تشـنج   ين گيا يانجام شده رو

ال و ضد قـارچ  يباکتر ي، آنت)۱۶( ي، ضد اسپاسم)۱۵( يضد التهاب

زوله يبر قلب ا ياثر مهار ،)۲۰(، کاهش دهنده فشار خون )۱۷-۱۹(

   .است) ۲۲( يدانياکس يو آنت )۲۱(

مختلـف   يگونـه هـا   يدر مورد اثرات گوارشـ  ياديمطالعات ز

، ۱۶( يبومادران انجام شده است که نشان دهنده اثر ضد اسپاسـم 

د معـده  ي، کاهش دهنده اسـ )۲۴( ي، حفاظت کننده کبد)۲۴، ۲۳

 . است) ۲۶،۲۷( ياولسر ي، آنت)۲۵(
ــه ا ــه در ا  يگون ــادران ک ــاز بوم ــران روي ــتريش بي دارد  يش

Achillea wilhelmsii   در مـورد اثـر    ياست که تـاکنون مطالعـه ا

ن هـدف از مطالعـه   يآن صورت نگرفتـه اسـت بنـابرا    ياولسر يآنت

ـ  يريشگياثر پ يحاضر بررس ـ  – يکننده عصاره آب ن بومـادرا  يالکل

)Achillea wilhelmsii (  ن در يندومتاسـ ياز ا يبر زخم معـده ناشـ

د معده، ترشح موکـوس،  يزان ترشح اسيآن بر م ريتأث يابيرت و ارز

زان يـ و م)  NP-SH( ينـ ير پروتئيـ ل غيدريبات سـولف يزان ترکيم

در  يمهمـ  يون در مخـاط معـده کـه فاکتورهـا    يداسيد پراکسيپيل

  . باشد يممعده است  يسم دفاعيمکان

  
  ها روشمواد و 

  :انويح
سـر رت نـر    ۴۸بوده که از  يمداخله ا يک بررسين مطالعه يا

دانشـگاه   يوان خانـه دانشـکده پزشـک   يه شده از حيستار تهينژاد و

در سراسر . گرم استفاده شد ۲۵۰-۳۰۰مشهد با وزن  يعلوم پزشک

ط استاندارد و درجه حرارت مطلوب يتحت شرا هارتش يدوره آزما

 به صورتساعته  ۱۲ يکيو تار ييکل روشنايو س Co۲  ±۲۲د حدو

 ۲۴. شـدند  يمـ  ينگهدار يوانات دانشکده پزشکيدر اتاق ح يجمع

 يدسترسـ  يوانات از غذا محروم شده ولـ يش حيساعت قبل از آزما

 .آزاد به آب داشتند
  :يرياه و عصاره گيه گيته

ه يته يشابور در استان خراسان رضوياز منطقه ناه بوماردان يگ

 .ديـ گرد ييمشـهد شناسـا   يانشگاه فردوسوم ديتوسط هربار و شد

 دار گـل  يهاسر شاخه. ه شديساندن تهيخ به روشعصاره بومادران 

سـاعت   ۲۴درجـه بـه مـدت     ۵۰ کيليات الکل يمقدار کاف اه دريگ

. شـد  يمـ متناوب تکـان داده   به طورن مدت يسانده شده و در ايخ

. ديـ ، صاف گرديکاغذ صافز سپس محلول بدست آمده با استفاده ا

سـاعت   ۳۶محلول بدست آمده به مدت  ،ه عصاره خشکيجهت ته

از عصاره خشک بدست آمـده  . قرار گرفت )درجه ۴۰( يدر بن مار

 .ديه گرديته) mg/kg ۸۰۰،۴۰۰،۲۰۰(مورد استفاده  يدوزها
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 ۱۳۹۱ خرداد و تير، ۲، شماره ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه

  

٢١١  

  :وانات و روش کاريح يگروه بند
ر يـ بـه شـرح ز   ييتـا  ۸به شـش گـروه    يبه طور تصادف هارت

  :  م شدنديتقس

ه شـده از شـرکت   يـ ته(ن يندومتاسيکننده ا افتيدر - ۱ه گرو

Sigma ( با دوزmg/kg ۳۰   

درصـد   ۱دريافـت کننـده کربوکسـي متيـل سـلولز       -۲گروه 

mg/kg ۱۰ )نيندومتاسيحالل ا( 
  )گروه کنترل) (ml/kg ۵(ن يکننده نرماسال افتيدر -۳گروه 

ه ب mg/kg ۲۰۰افت کننده عصاره بومادران با دوز يدر -۴گروه 

  mg/kg ۳۰ن يندومتاسيمدت سه روز و سپس ا

به  mg/kg ۴۰۰افت کننده عصاره بومادران با دوز يدر -۵گروه 

  mg/kg ۳۰ن يندومتاسيمدت سه روز و سپس ا

به  mg/kg ۸۰۰افت کننده عصاره بومادران با دوز يدر -۶گروه 

  mg/kg ۳۰ن يندومتاسيمدت سه روز و سپس ا

و به مدت  بار کيمادران روزانه مورد استفاده عصاره بو يدوزها

و سپس در  شد يمداده  هارتبه ) گاواژ( يسه روز به صورت خوراک

  .ديگرد يمز يگاواژ تجو به صورتن يندومتاسيروز چهارم ا

ز يسـاعت پــس از تجــو  ۶(ي هــر گـروه در پايــان دوره  هـا رت

بيهوش شده ) mg/kg, i.p ۶۰(با استفاده از کتامين ) نيندومتاسيا

ره يپس از اين مدت شـ . شد يمک ساعت مسدود ير به مدت و پيلو

شيره معـده بـه مـدت    . ديگرد يممعده برداشت شده و معده خارج 

سانتريفوژ شده سپس محلول بـاالي   rpm ۲۰۰۰دقيقه با دور  ۱۰

 NaOH ‚0.01Nط ون آن توسيتراسيلوله را برداشته و اسيد قابل ت

 . شد يمتيتر 
  :زخم يريشگيسنجش شاخص پ

معـده بـا اسـتفاده از ميکروسـکوپ     گ بزر ياز انحنا يشکافبا 

 يهـا  زخـم . گرفـت  يمـ قـرار   يمورد بررسـ  يمعد يها زخمح تشري

ده و پنج زخم بـا  يشتر شمارش گرديا بيمتر  يليم ۱با قطر  يمعد

ک زخم با ي به عنوان) petechiae يپتش(متر  يليم ۱تر از قطر کم

سطح  يص زخم بر مبناشاخ. متر در نظر گرفته شد يليم يکقطر 

در هـر گـروه مشـخص    ) متـر مربـع   يليبر حسب م( ها زخممقطع 

 يزخم بـرا  يريشگير شاخص پيد و سپس بر اساس فرمول زيگرد

  :ديهر گروه مشخص گرد

  })ب –الف /(الف{ × ۱۰۰(%)=  يريشگيشاخص پ

ن بـه  يندومتاسـ يافت کننـده ا يشاخص زخم در گروه در= الف

  افت کننده بومادرانيروه درشاخص زخم در گ= ، بييتنها

  

در )  NP-SH(سنجش ميزان ترکيبات سولفيدريل غير پروتئينـي  
  مخاط معده

ــا ــا روش ي انجــام شــد  Sedlak and Lindsayن ســنجش ب

 -¢۵,۵-تـرو ين يد -۲,۲¢(DTNBتيول توسط  يها گروه). ۲۸،۲۹(

ين ا. دشدن يريگاندازهبه عنوان معرف  )ديک اسيبنزوئ يو ديت يد

کـه   کنـد  يمـ تيول کمپلکس زرد رنگـي ايجـاد    يها گروه معرف با

کـه بـه روش المـان معـروف     است  nm ۴۱۲آن در  حداکثر جذب

بـا  ( زه شـده يهمـوژن بافـت معـده   ماکروليتر از نمونـه   ۵۰به  .است

 EDTA-Triesميلــي ليتــر از بــافر  کيــ) زرياســتفاده از هموژنــا

)pH=8/6 (  تر در نـانوم  ۴۱۲اضافه شده و جذب آن در طول مـوج

 ۲۰سـپس بـه آن   ). A1(د خوانـده شـ    EDTA-Triesبرابـر بـافر   

دقيقـه در   ۱۵اضافه شده و بعد از حدود  DTNBماکروليتر معرف 

جـذب   .)A2(جـذب نمونـه خوانـده شـد      مجـدداً دماي آزمايشگاه 

). B(تنهـايي خوانـده شـد    ه بالنک بـ ن نيز به عنوا DTNBمحلول 

بـا اسـتفاده از   )  µmol/g wet tissue( تيـول  يهـا  گروهميزان تام 

 13.6*(1.07/.05)*(A2-A1-B) =: فرمـول زيـر محاسـبه گرديـد    

 .تيول يها گروهميزان 
  مخاط معده) LPO(ون يداسيد پراکسيپيسنجش ل

) MDA( ديـ آلدئ يدر مخاط معده توسط مالون د LPOمقدار 

 يريــگانــدازهون اسـت  يداســيد پراکسيــپيل ييکـه محصــول انتهـا  

واکــنش داده ) TBA( ديک اســيــتوريوباربيبــا ت MDA. دشــو يمــ

 دارد يک جـذب ينانومتر پ ۵۳۲د که در يتول يوکمپلکس قرمز رنگ

فوژ يزه شده لولـه سـانتر  يتر از بافت معده هموژنيل يليم نيم ).۳۰(

و  درصـد ۱ک يد فسفريتر اسيل يليم ۳منتقل شده و سپس به آن 

. ديگرد اضافه درصد۶/۰ ديک اسيتوريوباربيتر محلول تيل يليک مي

قه در حمام آب جوش حرارت داده يدق ۴۵خلوط حاصل به مدت م

بوتانـل  – nتـر  يل يلـ يم ۴عد از خنک شدن به مخلوط فـوق  ب. دش

قـه بـه کمـک    يک دقيـ اضافه شد و پس از به هـم زدن بـه مـدت    

شـده و جـذب ان در طـول     يجدا ساز يبوتانل يفوژ فاز رنگيسانتر

پروپـان   يتترا متوکسـ  -۱,۱,۳,۳ز ا. دنانومتر خوانده ش ۵۳۲موج 

)TMB (ديد استفاده گرديآلدئ يبه عنوان استاندارد مالون د )۳۱.(   

  سنجش موکوس مترشحه از مخاط معده
و  Corneمخاط معـده توسـط روش   مترشحه از موکوس زانيم

قطعـه قطعـه    توزين شده و پس از معده). ۳۲( ن شدييهمکاران تع

ک دهم درصد ين بلو يدو ساعت در آلس يآن برا قطعهک ي کردن،

شسـته   0.25Mله محلـول سـاکاروز   يقرار گرفته و سـپس بـه وسـ   

قـرار   MgCL2از  0.5Mسـاعت در محلـول    ۲و به مـدت   شود يم

ل يـ ات يد از يبدست آمده با مقدار معـادل  يو محلول رنگ رديگ يم

و مقـدار رنـگ موجـود در     گـردد  يموژ يفياتر مخلوط شده و سانتر

 598nmطول موج  دراسپکتروفتومتر  کيکنت محلول با استفاده از

ده و مقـدار  ين گرديين بلو تعياستاندارد آلس يبا استفاده از منحن و

  .گردد يمن ييبافت تع µg/gموکوس بر حسب 
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 و همکاران سعيد نيازمند  ... الکلي بومادران –اثرات پيشگيري کننده عصاره آبي  يبررس

 

٢١٢  

  آناليز آماري 
ارائه شده و با استفاده از آزمون  mean±SEMت نتايج به صور

ANOVA شد يبررس.P<0.05  مـورد  داري معنـي سطح  به عنوان 

  .نظر قرار گرفت

  
  ها يافته

  :زخم يريشگياثر عصاره بومادران بر شاخص پ

افـت کننـده نرمـال    يدر(ن گـروه کنتـرل   يب داري معنيتفاوت 

   درصـــد ۱ل ســـلولز يـــافـــت کننـــده متيو گـــروه در) نيســـال

عصاره بومادران . ده نشديجاد زخم دياز نظر ا) نيندومتاسيحالل ا(

از  يريشـگ يموجـب پ  داري نـي مع به طوردر هر سه دوز بکار رفته 

ن بـه  يندومتاسـ يافـت کننـده ا  يسه بـا گـروه در  يجاد زخم در مقايا

  ). ۱جدول ) (P<0.001(د ش ييتنها

  نيندومتاسياز ا ياز زخم معده ناش يريشگيمختلف عصاره بومادران بر پ ياثر دوزها :)۱(شماره جدول 

  يريشگيشاخص پ

  )درصد(

  شاخص زخم

)mm2(  

تعداد در هر 

  گروه
  ها روهگ

  )نيافت کننده نرمال ساليدر(کنترل   ۸  ۰  -

  يين به تنهايندومتاسيافت کننده ايدر  ۸  ۴/۶±۸/۲۴  -

  mg/kg ۲۰۰افت کننده بومادران با دوز يدر  ۸  ۵/۰±۱۷/۱***  ۹۵

  mg/kg ۴۰۰افت کننده بومادران با دوز يدر  ۸  ۶/۰±۸/۱***  ۶/۹۲

  mg/kg ۸۰۰دوز افت کننده بومادران با يدر  ۸  ۳/۰±۸۳/۱***  ۷/۹۲

***P<0.001 يين به تنهايندومتاسيافت کننده ايسه با گروه دريدر مقا  

  

  اثر عصاره بومادران بر ترشح اسيد معده
 ين کنتـرل و عصـاره بومـادران در دوزهـا    يب دار معنيتفاوت  

mg/kg ۴۰۰  د معـده را در  يترشـح اسـ   داري معني به طور ۸۰۰و

کـاهش داد   يين به تنهايدومتاسنيافت کننده ايسه با گروه دريمقا

د يش ترشـح اسـ  يعصاره موجب افـزا  mg/kg ۲۰۰دوز . )۱نمودار (

  .نبود دار معنيمعده شد که 

  

 IND)(mg/kg( يين به تنهايندومتاسيافت کننده ايسه با گروه دريد در مقايترشح اس يعصاره بومادران بر رو ياثر دوزها ):١(شماره  نمودار

  ) n=8, *P<0.05 ,**P<0.01. (دباش يم mg/kg ۸۰۰و  ۴۰۰ يد در دوز هايدهنده کاهش ترشح اسنشان  ييبه تنها) ۳۰

***
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 سعيد نيازمند و همکاران  ...الکلي بومادران  –پيشگيري کننده عصاره آبي  بررسي اثرات

 

٢١٣  

-NP(اثر عصاره بومادران روي ترکيبات سولفيدريل غير پروتئيني 

SH  (يمخاط معد  
ــاره بومــادران در دوزهــا   مقــدار  ۸۰۰و  mg/kg ۲۰۰ يعص

را  يدر مخاط معـد ) NP-SH( ينير پروتئيل غيدريبات سولفيترک

ش يافـزا  يين بـه تنهـا  يندومتاسـ يافت کننـده ا ينسبت به گروه در

  ). ۲نمودار )(P<0.01(د دا داري معني

سه با گروه کنترل يدر مقا) NP-SH( ينير پروتئيل غيدريبات سولفيمقدار ترک يعصاره بومادران بر رو يدوزها ريتأث ):٢(نمودار شماره 

شتر يب mg/kgش در دوز ين افزايکه ا شود يممشاهده  mg/kg ۸۰۰و ۲۰۰ يدر دوزها داري يمعنش يافزا).IND)(mg/kg ۳۰(ن يندومتاسيا

  ) n=8 , **P<0.01. (تاس

  يمخاط معد LPOاثر عصاره بومادران بر 
افـت  ينسـبت بـه گـروه در    يمخاط معد يديپيون ليداسيدر مقدار پراکس داري معنيعصاره بومادران در هر سه دوز بکار رفته موجب کاهش 

  ).  ٣نمودار (شد  يين به تنهايندومتاسيننده اک

در هر سه دوز مورد استفاده موجب کاهش ن عصاره بومادرا).  LPO(ون يداسيد پروکسيپيزان لياثر عصاره بومادران بر م :)۳(نمودار 

  . دش ييبه تنها) IND)(mg/kg ۳۰(ن يندومتاسيافت کننده ايسه با گروه دريدر مقا LPOزان يدر م داري معني

)n=8 , **P<0.01 , ***P<0.001 (  

**
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 و همکاران سعيد نيازمند  ... الکلي بومادران –اثرات پيشگيري کننده عصاره آبي  يبررس

 

٢١٤  

  اثر عصاره بومادران بر موکوس معده
  ). ۴نمودار (بود  دار معني mg/kg ۸۰۰ن اثر فقط در دوز يشد که ا يمخاط معد لهيبه وسش ترشح موکوس يعصاره بومادران موجب افزا

  

ن يندومتاسيافت کننده ايسه با گروه دريدران در مقاعصاره بوما. زان ترشح موکوسياثر عصاره بومادران بر م ):٤(نمودار شماره 

)IND)(mg/kg ۳۰ (ش در دوز ين افزايش ترشح موکوس شد که ايموجب افزا ييبه تنهاmg/kg ۸۰۰ بود  دار معني)n=8 ,**P<0.01 (  

  
  يريجه گيبحث و نت

 ،يت ضـد التهـاب  يبا خاصـ  يديراستروئيغ ين دارويندومتاسيا

 يمـار يبـا ب  يدارو در افراد يرزش درمانا. تضد تب و ضد درد اس

جاد ين ايندومتاسيا يو جد ياثر جانب .تد گزارش شده اسيروماتوئ

ــده ا يزيخــونر ــم مع ــات   يروده ا – يو زخ ــه در مطالع اســت ک

  ).۵،۳۳(گزارش شده است  يمتعدد

از مصرف  يناش يجاد زخم معديل در ايمهم دخ يها سميمکان

ش ترشـح  يافـزا  -۱: از يناشـ  يدير استروئيغ يضد التهاب يداروها

ــکــاهش تول -۲کربنــات يد و کــاهش ترشــح موکــوس و بياســ د ي

ون يداسـ يش پراکسيافـزا  -۳و  ينير پروتئيل غيدريبات سولفيترک

). ۵(اسـت   يآزاد در مخـاط معـد   يهـا  کـال يرادد يـ و تول يديپيل

و مالون ) MPO(داز يلوپراکسيزان ميش مين موجب افزايندومتاسيا

ن امـر  يـ کـه ا ) ۵( گـردد  يمـ در مخاط معـده  ) MDA(د يآلدئ يد

د و يسوپراکسـ (ژن يک اکسيتوکس يها کاليرادش حاد يموجب افزا

ب آن يده و موجـب آسـ  يـ در مخاط معده گرد) ديدروژن پراکسيه

ر يـ و غ يميآنز يدانياکس يگر عوامل آنتياز طرف د). ۳۰( شوند يم

ــيآنز ــنظ يم ــاتGSHر ي ــفراز -Sون ي، گلوت ــاال)GST(ترانس ز، ، کات

 دهـد  يمـ در مخاط معـده را کـاهش   ) GPX(داز يون پراکسيگلوتات

)۳۴-۳۶(.  

مطالعه حاضر نشان داد که شاخص زخم  يج حاصل در طينتا 

افـت کننـده   يسـه بـا گـروه در   يدر هر سه دوز استفاده شده در مقا

کـاهش داشـت و    يمشخص به طور ييبه تنها (IND)ن يندومتاسيا

 INDاز  ياز زخم معده ناش يريشگيدر پ يعصاره بومادران اثر بارز

د معده شـد  يعصاره موجب کاهش ترشح اس). ۱جدول (نشان دهد 

جـاد  يا يبـرا  يک فاکتور تهاجميد به عنوان يترشح اس). ۱نمودار (

ــناخته   ــده ش ــم مع ــزخ ــود يم ــزا ش ــط  يو اف ــح آن توس ش ترش

در  يتا حد تواند يمن امر يا. شود يمجاد زخم ين باعث ايندومتاسيا

ر ه. موثر باشد INDاز  يبومادران از زخم معده ناش يريشگيتوان پ

بر ترشـح   يعصاره که اثر mg/kg ۲۰۰چند که با توجه به اثر دوز 

از زخم  يريشگيموثر موجب پ به نحو يد معده نداشته است ولياس

ن اثـر عامـل   يـ کـه ا  رسد يم به نظرشده است  INDاز  يمعده ناش

 INDاز  ياز زخـم معـده ناشـ    يريجلوگ يدر توان عصاره برا ياصل

ه را يد پايبومادران بر ترشح اس يز اثر مهارين يمطالعات قبل. نباشد

  ). ۲۵(نشان داده است 

ــادران موجــب کــاهش مشــخص پراکس  ون يداســيعصــاره بوم

 mg/kg يز در دوزهايدر هر سه دوز بکار رفته و ن) LPO( يديپيل

ل يدريفبـات سـول  يدر ترک داري معنـي  فزايشموجب ا ۸۰۰و  ۲۰۰

در مقايسـه بـا    يمخـاط معـد   موجود در (NP-SH) ينير پروتئيغ

تركيبــات . شــد ييافــت کننــده ايندومتاســين بــه تنهــايگــروه در

، بــه عنــوان عوامــل آنتــي (NP-SH) ينــير پروتئيــغ ســولفيدريل

ــناخته   ــيدانت ش ــاكس ــوند يم ــيدانت از  . ش ــي اكس ــات آنت تركيب

ه محسوب شده فاكتورهاي دفاعي مهمي در پيشگيري از زخم معد

**
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 ۱۳۹۱ خرداد و تير، ۲، شماره ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه

  

٢١٥  

 يمعـد  زخمژن در پاتوژنز ياکس يها کاليرادک ينقش توکس). ۳۷(

ن يندومتاسيا). ۳۱،۳۲(ن نشان داده شده است يندومتاسياز ا يناش

که ) ۳۵-۳۱(شده  يبافت معد يدانياکس يموجب کاهش توان آنت

 يب وارده به مخاط معديد آسيدر بروز و تشد ين امر نقش مهميا

داز و مـالون  يلوپراکسـ يش سـطح م يموجب افزان يندومتاسيا. دارد

 يبخش مهمـ ). ۳۸( گردد يمد در مخاط دستگاه گوارش يآلدئ يد

ر اومپرازول و النزوپرازول مربـوط  ينظ ييداروها ياولسر ياز اثر آنت

د و يآلدئ يداز و مالون ديلوپراکسيدر کاهش سطح م ها آنبه توان 

ن تـوان  ينـابرا ب). ۳۹(اسـت   يو مخـاط معـد  يداتيب اکسيمهار آس

 يمخـاط معـد   يدانياکسـ  يش قدرت آنتـ يعصاره بومادران در افزا

از  ياز بـروز زخـم معـده ناشـ     يريشـگ يدر پ ينقش مهمـ  تواند يم

ن اثـر عصـاره در   يـ کـه ا  رسد يم به نظر. ن داشته باشديندومتاسيا

د يـ آلدئ يد مـالون د يـ و کـاهش تول  يديـ پيون ليداسيمهار پراکس

)MDA ( ينــيپروتئ ريـ غل يدريبـات ســولف يکزان تريــش ميو افـزا   

)NP-SH ( ،از بـروز   يريشگينقش را در پ نيتر مهمدر مخاط معده

ز يـ گـر ن يمطالعات د. ن داشته باشديندومتاسياز ا يناش يزخم معد

 يبومـادران در اثـر آنتـ    يدانياکسـ  يت اثـر آنتـ  ينشان دهنده اهم

  .)۲۶(است  ياولسر

مخاط معـده را   لهيبه وسعصاره بومادران مقدار ترشح موكوس 

مخاط . بود دار معني mg/kg۸۰۰ ۸ش در دوز ين افزايش داد ايافزا

بـه   ين ژل موکوسيوسته موکوس ترشح کرده و ايپ به طور يمعد

در  يمهم ينقش حفاظت) Mucosal barrier( يسد موکوس عنوان

). ۴۰(ب رسان به مخاط معـده دارد  يو عوامل آس يد معديبرابر اس

در مورد داروهـاي   يجاد زخم معديگر موثر در ايد يها سميمکاناز 

کربنات است يضدالتهابي غيراستروئيدي، كاهش ترشح موكوس و ب

از توان عصاره بومـادران در   يکه بخش رسد يم به نظرن يبنابرا). ۵(

ن مربوط بـه اثـر   يندومتاسياز ا يجاد زخم معده ناشياز ا يريشگيپ

  . ش دهنده ترشح موکوس باشديافزا

چنـين نتيجـه    تـوان  يمـ ه به تمامي مطالب بحث شـده  با توج

 يگيري كرد كه اثر عصاره بومادران در پيشگيري از ايجاد زخم ناش

ر ينظ يت عوامل محافظت کننده مخاط معدين با تقويندومتاسياز ا

ک طـرف و  يش ترشح موکوس از يو افزا يد معديکاهش ترشح اس

د يــولر کــاهش تيــب رســان نظيو آســ يف عوامــل تهــاجميتضــع

  . رديگ يمدان صورت ياکس يبات آنتيش ترکيآزاد و افزا يها کاليراد

  
  يتشکر و قدردان

دانشـگاه علـوم    يسندگان مقاله از معاونت محتـرم پژوهشـ  ينو

ـ  يو همکار يت ماليمشهد که با حما يپزشک غشـان امکـان   يدر يب

  .ندينما يممانه تشکر ين پژوهش را فراهم آوردند صميانجام ا
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