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تاريخ وصول1311/11/13 :

تاريخ پذيرش1044/40/77 :

چكیده
زمینه و هدف :کولیت اولسروز يک بیماری التهابي روده بزرگ است که درمان نميشود ،اما عاليم آن را ميتوان کنترل کرد .در طب
سنتي برای درمان اساسي بیماری کولیت ،الزم است که ابتدا جلوی ريزش اين ماده غیرطبیعي به رودهها گرفته شود .کدوحلوايي،
با نام علمي  Cucurbita moschataاز خانواده  Cucurbitaceaeدارای خواص ترمیم کنندگي زخم و همچنین خواص ضدالتهابي
مي باشد .در همین راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین و ارزيابي اثرات محافظتي عصاره هیدروالكلي تهیه شده از پوست گیاه کدو
حلوايي در مدل حیواني کولیت اولسروز انجام شد.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي که در سال  1311انجام شد ،جهت عصاره گیری از پوست میوه کدو حلوايي ،مقدار  154گرم از
پوست خشک و خرد شده میوه به پرکوالتور شیشه ای منتقل و با استفاده از حالل آب و اتانول به نسبت  24:34طي سه مرحله
عصارهگیری شد .تعداد  33سرموش صحرايي تهیه و به طور تصادفي در  3گروه (هر گروه  3موش) تقسیمبندی شدند .به منظور
القای کولیت از اسیداستیک  % 0استفاده وجهت بررسي اثرات عصاره به دست آمده از پوست کدوحلوايي ،اين عصاره به صورت
گاواژ در  3دوز و به مدت  3روز به موشها تجويز گرديد .در نهايت ،موشهای مورد مطالعه از نظر تغییرات ماکروسكوپي و
مطالعات بافت شناسي مورد بررسي قرار گرفتند .دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واريانس تجزيه و
تحلیل شدند.
يافتهها :در بررسيهای ماکروسكوپیک کولون در بین گروههای مختلف ،در گروه سالم مخاط کولون کامالً نرمال بود .در گروه
کنترل منفي ،عوارضي از قبیل؛ زخم ،چسبندگي ،ضخیم شدن ديواره روده و التهاب شديد مشاهده شد .در گروههای دريافت کننده
عصاره در  3دوز ،کاهش التهابات و بهبود زخم در موش های مبتال به کولیت مشاهده شد که بهترين نتیجه مربوط به دوز 744
میليگرم بر کیلوگرم مشاهده شد .در اين روش درماني عصاره پوست گیاه کدو حلوايي به صورت وابسته به دوز اثرات چشمگیری
در القای بهبودی در کولیت القا شده به وسیله اسییداستیک در موش نشان داد(.)p<4/45
نتیجهگیری :از آن جايي عوارض ناشي از القای کولیت در گروههای دريافت کننده عصاره پوست کدو حلوايي در مقايسه با گروه
کنترل به خصوص در دوز  744میليگرم بر کیلوگرم به طور معني داری کاهش پیدا کرد ،نتايج حاصل از اين مطالعه ميتواند
زمینهساز پژوهشهای کارآزمايي بالیني در رابطه با بیماری کولیت اولسروز و به عنوان يک داروی مكملي در کنار ساير روشهای
درماني به کار گرفته شود.
واژههای کلیدی :کولیت اولسروز ،طب سنتي ،گیاهان دارويي ،کدوحلوايي
*نويسنده مسول :محمدحسین فرزايي ،کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ،مرکز تحقیقات علوم دارويي
Email: mh.farzaei@gmail.com
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اثر محافظتي عصاره هیدروالكلي تهیه شده از پوست گیاه کدو حلوايي

سیستم ايمني نیـز در القـای بهبـود در ايـن بیمـاری و

مقدمه
کولیــت اولســروز(

colitis

 )Ulcerativeيــک

جلوگیری از عود بیماری مؤثر بودهاند(.)1

بیماری التهابي روده بزرگ(کولون) اسـت کـه درمـان

گیاه کدوحلوايي گیـاهي يـک سـاله ،علفـي و

نميشود ،اما عاليـم آن را مـيتـوان کنتـرل کـرد .ايـن

خوابیده روی زمین است ،ساقهای به طول 5ـ 0دارد و

بیمــاری التهــابي باعــا التهــاب و زخــم روده بــزرگ

موســم گــلدهــي آن معمــوالً ارديبهشــت و خــرداد

ميشود .اين التهاب باعا زخمي شدن روده شـده کـه

است( .)14از بخش های مورد استفاده گیاه ميتوان به

به نام اولسر(زخم) خوانده ميشـود .ايـن زخـم باعـا

میوه آن که به صورت خام يا پختـه يـا مربـا مصـرف

خونريزی روده ميشود و با هضم غـذا تـداخل دارد.

خوراکي دارد ،اشاره کرد .همچنین دانههای میوه گیـاه

عاليم اين بیماری التهابي عبارت است از اجابـت مـزاج

به صورت خام يا بوداده مصرف مـيشـود و در طـب

مكــرر ،اســهال خــوني و درد شــكم .بیمــاری کولیــت

ســنتي نیــز از میــوه و بخــشهــای مختلــف گیــاه

اولسروز دارای درجات و انواع مختلفي است ،عاليـم و

استفادههای مختلفي به عمل ميآيد(.)11

شدت آن در دورههای مختلف زمـاني تغییـر مـيکنـد.

عليرغـم کشـف داروهـای جديـد در زمینـه

عاليم بیماری ممكن است در يک دوره کـاهش يافتـه و

بیماری کولیت  ،هنوز درمان قطعي جهت ايـن بیمـاری

حتي ناپديد و غیر فعال شود که به آن حالت خاموشي

وجود نـدارد و ايـن داروهـا نمـيتواننـد مـانع از عـود

بیماری گفته ميشود و در دوره ديگر فعال شـده و بـا

بیماری شوند .با توجه به اين که اين گیاه کاربردهـای

شدت گرفتن عاليم شعلهور شود(.)1

گونــاگوني در درمــان زخــم ،رفــع التهابــات ،درمــان

قابل قبولترين نظريه در مورد اتیولوژی اين

ديابت ،افزايش سطح پالسمايي انسولین ،رفع خسـتگي

بیماری ترکیبي از عـواملي هـمچـون بـه هـم خـوردن

و کــــاهش ســــطح کلســــترول و تــــری گلیســــريد

تنظیم سیستم ايمني ،فاکتورهای غیرطبیعي در دستگاه

دارد(13ــ .)17لــذا هــدف از مطالعـه تعیــین و بررســي

گوارش شامل؛ میكروارگانیسمهـا ،اکسیداتیواسـترس،

اثرات محافظتي و ضد التهابي عصاره پوست میوه اين

 TNF-aو وجود نقص در سد مخاطي دسـتگاه گـوارش

گیــاه مــيباشــد و هــمچنــین از آنجــايي کــه تــا کنــون

را در ايجاد اين بیماری دخیل ميداند( 3و.)7

هیچگونه مطالعهای بر روی اثرات مفید گیاه در کولیـت

آمینوسالیسیالتها و کورتیكواسترويیدها به

اولسراتیوصـــــورت نگرفتـــــه اســـــت ،در ايـــــن

عنوان درمـانهـای اسـتاندارد خـو اول بـرای درمـان

مطالعه اثربخشـي عصـاره هیـدروالكلي پوسـت میـوه

کولیــت اولســراتیو شــناخته شــدهانــد( 5و )0و عوامــل

کدوحلوايي در درمان کولیت اولسراتیو مورد بررسـي

ديگــری نیــز هــمچــون داروهــای ضــد ،)3(TNF-a

قرار گرفت.

آنتيبیوتیکها( ،)2پروبیوتیکها( )0و تنظیم کنندههـای
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نرگس فطرس و همكاران

هیــدروالكي آن بــه دســت آمــد .ســاس مــدل حیــواني

روش بررسي
در اين مطالعه تجربي که در سال  1311انجـام

بیماری کولیت اولسروز به وسـیله اسـتیک اسـید القـا

شد ،تعداد  33سر موش صحرايي(رت) از حیوانخانـه

شد .در مرحله بعد اثرات محافظتي عصاره پوست گیاه

دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشـكي کرمانشـاه

کــدو حلــوايي بــا اســتفاده از روش ماکروســكوپیک و

تهیه شد .موشها پس خريداری در شرايو مناسـب از

میكروسكوپیک مورد سنجش قرار گرفت.

نظر دمايي( 73-70درجه سانتيگراد) و همچنین سیكل

در مطالعه حاضر ،به منظور آماده سازی گیاه

روشنايي و تاريكي به صورت  17ساعت روشـنايي و

کدو حلوايي ،پوست کدوحلوايي به ضـخامت حـدود 3

 17ساعت تاريكي نگهداری شدند .الزم بـه ککـر اسـت

میليمتر بريده شـده و در دمـای اتـا و در سـايه تـا

آب و غــذای کــافي در طــول مــدت مطالعــه در اختیــار

زمان خشک شدن در معرض عبور جريـان هـوا قـرار

موشها قرار گرفته و قفس موشها نیز هفتـهای  7بـار

گرفت .در نهايت ،پوستهای جدا شـده در انـدازههـای

تمیز شده و از نظر ساير آلودگيهـای احتمـالي مـورد

مناسب جهت انجام عصارهگیری به خوبي خرد شد.

بررسي قرار گرفت .در ادامه موشها به طور تصادفي

ساس به منظور عصارهگیری از پوسـت میـوه

در  3گروه(هر گروه  3موش) به شرح زير تقسیمبندی

کدو حلوايي ،مقدار  154گرم از پوست خشـک و خـرد

شـــدند؛ نرمال(دريافـــت کننـــده آب مقطـــر) ،کنتـــرل

شده میوه جهت عصارهگیری به پرکوالتـور شیشـهای

منفي(القای کولیـت اولسـروز بـا اسـتیک اسـید بـدون

منتقل شده و با استفاده از حالل آب و اتانول به نسبت

دريافت درمان) ،کنترل مثبت(القای کولیت اولسروز بـا

 24:34طي سـه مرحلـه عصـارهگیـری شـد .در ادامـه

اســتیک اســید و تحــت درمــان بــا داروی اســتاندارد

عصاره استخراج شـده جهـت انجـام عمـل تغلـی  ،بـه

سولفاســاالزين) ،تحــت درمــان بــا عصــاره پوســت

دسـتگاه روتــاری منتقـل و در دمــای اتـا تحــت خــال

کدوحلوايي بـا دوز  54میلـيگـرم بـر کیلـوگرم ،تحـت

تغلی و در ادامـه بـه کريسـتالیزورمنتقل گرديـد و تـا

درمــان بــا عصــاره پوســت کــدوحلوايي بــا دوز 144

زمان خشـک شـدن بـه صـورت کامـل ،در زيـر هـود

میليگرم بر کیلوگرم و تحت درمان با عصاره پوسـت

نگهداری شد.
به منظور القـای کولیـت در گـروههـای مـورد

کدوحلوايي با دوز  744میليگرم بر کیلوگرم.
به منظـور ارزيـابي اثـرات محـافظتي عصـاره

مطالعه از اسیداستیک  0درصد اسـتفاده شـد .بـه ايـن

هیـــدروالكلي تهیـــه شـــده از پوســـت گیـــاه کـــدو

منظور ،موشهـا در ابتـدا بـا اسـتفاده از کتـامین(144

 (Cucurbitaدر مـدل حیـواني کولیـت

میلي گرم بـر کیلـوگرم) و زايالزيـن( 14میلـيگـرم بـر

اولسروز ،در ابتدا گیاه کدوحلوايي از بـازار تهیـه و از

کیلوگرم) که بـه صـورت داخـل صـفاقي تزريـ شـد،

پوست آن عصارهگیری انجام شد و در ادامه ،عصـاره

بیهوش شدند .غذای کلیه مـوشهـا  70سـاعت قبـل از

حلوايي)moschata
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القــای کولیــت برداشــته شــده و در ايــن مــدت تنهــا

نگهــــداری شــــد .ســــاس جهــــت بررســــيهــــای

دسترسي به آب داشتند .بعد از گذشت مدت زمـان 70

هیستوپاتولوژيک ،به وسیله متخصـص پـاتولوژی ،از

ساعت ،موشها بیهوش شـده و پـس از آن بـه سـمت

بافتهای جدا شده برشهای بسـیار نـازو و بـا دقـت

راست خوابانده شدند و مقدار  1سي سي استیک اسید

باال تهیه شده و با میكروسكوپ نـوری مـورد مطالعـه

 0درصد به صورت داخل رکتال به وسیله سرنگ انمـا

قرار گرفت .پـارامترهـای مـورد بررسـي در ارزيـابي

بــه آنهــا تجــويز شــد .بعــد از تزري ـ اســتیک اســید

ماکروسكوپیک شامل؛ موارد زخمهای مخاطي ،ضخیم

حیوانات در وضعیت به پشت خوابیده با زاويه 34ـ15

شدگي بافت کولون ،خـونريـزی مخـاطي ،ارتشـاحات

درجه قرار داده شدند تا از نشت محلول تزري شـده

ســلولهــای التهــابي و در نهايــت افــزايش وزن تــوده

به خارج جلوگیری شود .سه روز پس از القای کولیت،

کولوني ملتهب شده بود.

حیوانات به وسیله اتر بیهوش شـدند و پـس از آن بـه

ارزيابي تغییـرات هیسـتوپاتولوژی و میكروسـكوپیک

دقت مـورد تشـريح قـرار گرفتنـد و کولـون آنهـا بـه

نی ـز بــر اســاس معی ـار شــدت زخــم ناش ـي از کولی ـت

آرامي خارج شد.

براساس مشاهده میكروسكوپي کولون در گـروههـای

جهت بررسي اثرات عصاره به دسـت آمـده از

مورد مطالعه ،به وسـیله متخصـص پـاتولوژی انجـام

پوســـت کـــدوحلوايي ،ايـــن عصـــاره بـــه صـــورت

شد .میزان اثربخشي دوزهای مختلف عصاره به دست

خوراکي(گاواژ) و در  3دوز  144،54و  744میلـيگـرم

آمـــده از گیــاه کـــدوحلوايي ،در مقايســـه بـــا داروی

بر کیلوگرم به مـدت زمـان کلـي  3روز( 3روز قبـل از

اســتاندارد و گــروه کنتــررل بــا اســتفاده از تعیــین

القای کولیت و  3روز بعد از القای کولیت) به موشهـا

(انحرافمعیار ±میانگین) و بررسي تفاوتهای آمـاری

در ساعاتي مشخص تجويز گرديد .الزم به ککـر اسـت

با روش آماری آنالیز واريـانس بـه وسـیله نـرمافـزار

داروی سولفاساالزين نیز به عنوان گروه کنترل مثبـت

پروبیت مورد سنجش قرارگرفت.

به همین شیوه به گروه مورد مطالعـه تجـويز شـد .در
طول مدت مطالعه ،موشها آب و غذای استاندارد را به
عنوان رژيم غذايي خود دريافت کردند.
در آخرين روز از طول مدت زمان مطالعـه در
گروههای مورد بررسي ،نمونههـا از بافـت کولـون بـه
طول  5سانتيمتر جدا شد .در ادامه قطعات کولون جدا
شده به منظور انجام بررسيهای هیستوپاتولوژيک در

جدول  :1سیستم امتیاز دهي شدت کولیت
شدت کولیت

امتیاز

بدون زخم  ،بدون التهاب

4

بدون زخم  ،پرخوني موضعي

1

زخم بدون پرخوني

7

زخم و التهاب در يک سمت

3

زخم بیشتر از  7سانتي متر

0

زخم و التهاب در  7يا چند محل

5

 11میليلیتر فرمالین  11درصـد بـه عنـوان فیكسـاتور

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 1ـ فروردين و ارديبهشت (1041شماره پي در پي )154

45

نرگس فطرس و همكاران

زخــم در مــوشهــای مبــتال بــه کولیــت در گــروههــای

يافتهها
در بررسيهای ماکروسكوپیک کولون در بـین

دريافت کننده مشاهده شد که بهترين نتیجه مربوط بـه

گروههای مختلف ،نتايج به دست آمـده بـه شـرح زيـر

گروه دريافت کننده دوز  744میلـيگـرم بـر کیلـوگرم

ميباشد؛ در گروه سـالم مخـاط کولـون کـامالً نرمـال

مشاهده شد.
نتايج به دست آمـده مربـوط بـه بررسـيهـای

بود.
در گروه کنترل منفي که در آن استیک اسـید 0
درصد به صورت داخل رکتال تجويز شـد ،عوارضـي

ماکروسكوپیک کولون در بـین گـروههـای مختلـف در
نمودار  1نشان داده شده است.

از قبیل؛ زخم ،چسبندگي ،ضخیم شدن ديـواره روده و
التهاب شديد مشاهده شد.

نتـــايج بـ ـه دســـت آمـــده از پـــژوهشهـــای
میكروســكوپیک نیــز کــه بــه صــورت پژوهشــيهــای

در بررســيهــای انجــام شــده در گــروههــای

بافتشناسي و از طريـ رنـگآمیـزی هماتوکسـیلین ـ

دريافت کننده عصاره کدوحلوايي در  3دوز  144،54و

ائوزين انجام شد ،در شكلهای  7و  3نشان داده شـده

 744میليگرم بر کیلـوگرم ،کـاهش التهابـات و بهبـود

است.

6

5

a,b

4

3

a,b
2

a,b
1

0
CE 100 mg/kg CE 200mg/kg Standard drug

CE 50mg/kg

Control Colitis

Normal

نمودار  :1اسكور اولسر در گروههای مختلف مبتال به کولیت اولسروز دريافت کننده عصاره گیاه کدوحلوايي
 :aاز لحاظ آماری معني داری نسبت به گروه کنترل يا )p <4/45( IBD
 :bاز لحاظ آماری معني داری نسبت به گروه نرمال ()p <4/45

45

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 1ـ فروردين و ارديبهشت (1041شماره پي در پي )154

اثر محافظتي عصاره هیدروالكلي تهیه شده از پوست گیاه کدو حلوايي

تصاوير :1هیستوپاتولوژی کولون(رنگآمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزين) :ساختمان طبیعي بافتشناسي کولون از قبیل ديواره( ،)Tچین( ،)fطبقه
عضالني( ،)msاليه سروزی( ،)mمخاط( ، )sغدد لیبرکهن( ،)gزيرمخاطب( ،)smبافت پوششي استوانهای ساده( )eو بافت همبند زير مخاط(ستاره)،
در موشهای سالم( )A3 ,A7 , A1مشخص هستند .درگروه بدون درمان ساختار بافت شناسي روده به هم ريخته ،چینها از بین رفته ،بافت
پوششي کنده شده ،غدد لیبرکهن نامشخص ،افزايش سلولهای التهابي و خوني در مخاط و زير مخاط مشاهده ميگردد(.) B3 ,B7 , B1

تصوير :7هیستوپاتولوژی کولون(رنگآمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزين) :درگروه درمان دريافت کننده عصاره با دوز( )54بافت روده به صورت ناچیزی بهبود يافته بود
به طوری که بافت پوششي و در بعضي موارد غدد لیبرکهن مشاهده شد( C7 ،C1و .) C3ترمیم بافت روده در گروه درمان با دوز( )144در مقايسه با گروه
دريافت کننده عصاره با دوز( )54از وضعیت بهتری برخوردار بوده به طوری که چینها ،بافت پوششي نواری ،غدد مشخص و تجمعات سلولهای التهابي و خوني
کاهش يافت( D7 ،D1و  .)D3در گروههای دريافت کننده عصاره با دوز( E7 ، E1()744و  )E3و داروی استاندارد( F7 ،F1و  .)F3ضعايعات بافتي کمتری ديده
شده و اکثر قسمتهای مختلف بافت روده همانند موشهای سالم مشخص هستند
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برای درمان اساسي بیماری کولیـت کـه هـدف

بحا
گیاه کدو حلوايي يک گیاه يک ساله و همراه بـا

اصلي در طب سنتي ايران اسـت ،الزم اسـت کـه ابتـدا

ساقه هايي به طول 5ـ 0متر مـيباشـد کـه معمـوالً بـه

جلوی ريزش اين ماده غیرطبیعـي بـه رودههـا گرفتـه

صورت خام يا پخته مصرف خوراکي دارد و همچنـین

شــود .مــوادی کــه از تولیــد و ريــزش ايــن صــفرای

در طب سنتي و طب مردمي از میوه و ساير بخشهای

غیرطبیعي جلوگیری ميکنند ،مواد ترشمزه ماننـد رب

گیاه استفاده های مختلفي به عمل ميآيـد( .)11مطالعـه

میوههايي مثل؛ سیب ،غوره ،انـار ،بـه و ريـواس اسـت

حاضــر بــا هــدف تعیــین و ارزي ـابي اثــرات محــافظتي
عصاره هیـدروالكلي تهیـه شـده از پوسـت گیـاه کـدو
حلوايي در مدل حیواني کولیت اولسروز انجام شد.

که از طرفي باعا تقويت اعضاء هم ميشوند؛ اما از
آنجايي که از برخورد مواد ترش بـا زخـم حـس درد
تشديد ميشود ،فقـو در مـواردی کـه احتمـال عفـوني

اخـــتالالت عملكـــردی روده مجموعـــهای از
اختالالت گوارشي با عاليم منتسب به نـواحي میـاني و
تحتاني دستگاه گوارش ميباشد .بیماریهای کـرون و
کولیت روده شرايطي است کـه باعـا التهـاب و زخـم
شدن اليه داخلي راست روده و کولون مـيشـود .ايـن
حالت در حقیقت واکنش بدن به آسیب يا جراحت وارد
شده به اين عضو است و ميتواند باعـا قرمـز شـدن،
ورم روده ،دردناو شدن اين ناحیه شـود( .)12کولیـت
اولسروز( )Ulcerative colitisيک بیماری التهـابي روده
بـزرگ اســت کـه درمــان نمــيشـود ،امــا عاليـم آن را
ميتوان کنترل کرد .اين بیماری التهابي باعا التهـاب و
زخم روده بزرگ ميشـود .ايـن التهـاب باعـا زخمـي
شــدن روده شــده کــه بــه نــام اولســر(زخم) خوانــده
ميشود .اين زخم باعا خونريزی روده ميگردد و بـا

شدن زخمها وجود داشته باشد از ايـن مـواد اسـتفاده
ميشود(.)11
پژوهشهای متعـددی اثـرات درمـاني مختلـف
گیاه کدوحلوايي را تأيید ميکند .در مطالعـهای کـه بـه
وسیله نوبراني و همكاران بر روی گیـاه کـدو حلـوايي
صورت گرفت نشان داد که عصاره میـوه کـدوحلوايي
دارای اثرات تـرمیم کننـدگي زخـم سـوختگي در مـدل
حیــواني بــوده باعــا افــزايش جمــع شــدن زخــم
ميشود( .)74به عالوه در مطالعهای که بع وسیله لـي
جي و همكـاران بـر روی گیـاه کـدو حلـوايي صـورت
گرفت نشـان داد کـه لیگنـان اسـتخراج شـده از سـاقه
کدوحلوايي به نام دی هیدرودی کونیفريل الكـل دارای
اثرات مهاری بر تولید سـايتوکاين هـای پـیش التهـابي

هضم غذا تداخل دارد( .)10به منظور مديريت پزشـكي

ميباشد( .)71همچنین مطالعهای که به وسـیله نوشـین

کولیت اولسراتیو ،روشهای مختلفي وجود داشـته کـه

نقش و همكاران بر روی يک نانو ترکیب گیـاهي جديـد

بر حسب میزان پیشـروی بیمـاری ،مـيتـوان از روش

از کدو حلوايي انجام شد ،نشان داده شد که نانو کرات

متناسب با روند بیماری استفاده کرد.

نقـره عصـاره هیـدرواتانولي میـوه کــدوحلوايي دارای
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اثــرات سینرژيســتي بــرای تــرمیم زخــم ناشــي از

بوتیرات در موشهای مبتال به کولیت القا شـده انجـام

سوختگي در موشهای صحرايي آلبینو ميباشـد(.)77

شد ،نتايج حاصله نشـان داد کـه ايـن ترکیـب درمـاني

در همین راستا و با توجه به اهمیت يافتن روشي نوين

باعا کاهش شـدت اثـر کولیـت در مـوشهـای مـورد

به منظور درمان يا مديريت بیماری کولیـت اولسـروز،

آزمايش ميشود(.)70
در مطالعه تنیده و همكاران نشان داده شد کـه،

مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارزيــابي اثــرات محــافظتي
عصاره هیـدروالكلي تهیـه شـده از پوسـت گیـاه کـدو
حلوايي)moschata

 (Cucurbitaدر مـدل حیـواني کولیـت

اولسروز انجام شد .نتايج حاصل نشان داد که استفاده
از عصــاره مــذکور در گــروههــای مــورد مطالعــه در
مقايسه با گروه کنترل ،سبب کاهش التهابـات و بهبـود
زخــم در مــوشهــای مبــتال بــه کولیـت در گــروههــای
دريافت کننده شده است و بهتـرين نتیجـه مربـوط بـه
گروه دريافت کننده دوز  744میلـيگـرم بـر کیلـوگرم
مشاهده شد .در همین راستا و به منظور تأيید نتايج به
دست آمده ميتوان به پژوهشهای مشابه انجام شـده
اشاره کرد.
در مطالعــهای کــه بــه وســیله ســاهرمنش و
همكاران انجام شد ،به اثرات درماني محـافظتي گونـه
 sempervirensبرروی کولیت القا شده به وسیله استیک
اســید در مــوش صــحرايي نــر پرداختــه شــد .در ايــن
مطالعــــه ژل حــــاوی  4/5و 1درصــــد از عصــــاره

عصاره علف چای در دو فرم خوراکي و انما از طريـ
کاهش فعالیت

رتهايي که کولیت در آنها ايجادشده بود ،داشتند .در
فرم انما ،ژل  74درصد اثـر بهتـری نسـبت بـه ژل 14
درصد نشـان داد .در فـرم خـوراکي نیـز بـا دوز 344
میليگـرم بـر کیلـوگرم نسـبت بـه  344میلـيگـرم بـر
کیلوگرم اثر درماني بهتری مشاهده گرديد(.)75
در مطالعهای که به وسیله تخشـید و همكـاران
بـر روی ت ـأثیر ســیلي مــارين برکولیــت القاءشــده بــه
وسیله اسیداستیک در موشهای صحرايي انجام شـد،
نشان داده شد که ســیلي مــارين در دو مقــدار  54و
 144میليگرم بر کیلوگرم ،موجب کـاهش آسـیبهـای
ماکروسـكوپي گرديــد .مــصرف  144میلـيگـرم بـر
کیلوگرم سـیليمـارين میزان آسیبهای میكروسكوپي
و شــدت التهــاب را نیــز کــاهش داد ،در صــورتي کــه
مقدار 5میليگرم کیلوگرم سـیلي مـارين تــأثیری بــر
کـاهش آسیب کريات و شدت التهاب نداشت(.)73

هیــدروالكلي گیــاه بعــد از دوره درمــاني دارای اثــر
معنيداری در بهبودی زخم ايجاد شده در کولـون رت
داشت(.)73
در مطالعهای که به وسـیله غالمـي و همكـاران

MDA

اثرات درمـاني بهتـری روی بافـت

در مطالعهای که به وسیله معینیان و همكـاران
بــا هــدف بررســي تــأثیر مفیــد ترکیــب بــوتیرات،
الکتوباسیلوس کازيي و الـ کـارنیتین در مـدل کولیـت
موش صحرايي انجام شد ،نشان داده شـد کـه درمـان

به روی اثرات درماني میـوه گیـاه سـقز در ترکیـب بـا
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ترکیبي ،اثر مفیـدی در کـاهش کولیـت در مقايسـه بـا

دريافت کننده عصاره پوست کدوحلوايي در مقايسه با

گروه شاهد نشان داد .اگرچه مونـوتراپيهـا در بهبـود

گروه کنترل بـه خصـوص در دوز  744میلـيگـرم بـر

مارکرهای کولیت نیز مؤثر بودند ،امـا درمـان ترکیبـي

کیلوگرم به طور معنـيداری کـاهش پیـدا کـرد ،نتـايج

در بهبود مارکرهای استرس اکسیداتیو روده بزرگ از

حاصل از اين مطالعه ميتواند زمینهساز پژوهشهـای

بسیار بهتر بود .بـه

کاربردیتر و پژوهشهای کارآزمايي بالیني در رابطـه

عالوه پـژوهشهـای آنهـا نشـان داد ترکیـب حاضـر

با بیماری کولیت اولسروز و يا بـه عنـوان يـک داروی

مخلوط مناسبي برای کنترل کولیت تجربي است و بايد

مكملي در کنار ساير روشهای درماني به کـار گرفتـه

در شرايو بالیني سه بار آزمايش شود(.)72

شود.

جمله؛

) (TBARS) ،(FRAPو)(MPO

در مطالعــهای کــه بــه وســیله عبــدالغفاری و

با وجود محدوديتهـايي از قبیـل کمبـود گیـاه

همكاران با هدف مطالعـه اثـرات توکريـوم بـا خـواص

کدو حلوايي در برخي فصول ،نیازمندی بـه وسـايل و

آنتـياکسـیداني و ضــدالتهابي در يـک مــدل آزمايشـي

مواد آزمايشگاهي مورد نیـاز بررسـي سـطح سـرمي

کولیت انجام شد ،نشان داده شد که گیـاه توکريـوم در

فاکتورهای پاتولوژيک ارزشمند در کولیت القا شده در

همه دوزها باعا بهبـود آسـیبهـای ماکروسـكوپي و

موش صحرايي درمان شده با عصـاره کـدوحلوايي و

بافتشناسي موشهای کولیتي ميشود .به عالوه گیـاه

يــافتن مكانیســم هــای مــرتبو بــا اثربخشــي گیــاه

توکريــــوم فعالیــــت MPOروده بــــزرگ و غلظــــت

کــدوحلوايي در درمــان کولیــت اولســراتیو پیشــنهاد

پراکســیدهای لیایــد ســلولي TNF-alpha ،و  IL-1betaرا

ميگردد.

کاهش داد .همچنین با افـزايش هـمزمـان ارزش

FRAP

در موشهای کولیت ،نتیجه گرفته ميشـود کـه اثـرات

نتیجهگیری

مفید شوکريم در کولیت تجربي از طري پتانسیلهـای

بــــا توجــــه بــــه نتــــايج میكروســــكوپي و

آنتياکسیداني و ضدالتهابي آن ايجاد ميشـود .معاينـه

ماکروسكوپي به دست آمده از مطالعـه حاضـر ،از آن

اين داروی گیاهي در بیماران مبتال بـه  IBDبـه عنـوان

جا که عوارض ناشـي از القـای کولیـت در گـروههـای

يـ ـک مكمـــل بیشـــتر پتانسـ ـیل توکريـ ـوم را نشـــان

دريافت کننده عصاره پوست کدوحلوايي در مقايسه با

ميدهد(.)70

گـــــروه کنتـــــرل بـــــه خصـــــوص در دوز 744

بــــا توجــــه بــــه نتــــايج میكروســــكوپي و

میليگرم/کیلوگرم ،به طور معنيداری کاهش پیدا کرد،

ماکروســكوپي بـه دســت آمــده از مطالعــه حاضــر ،از

نتــايج حاصــل از اي ـن مطالعــه م ـيتوانــد زمینــهســاز

آنجايي عوارض ناشي از القای کولیـت در گـروههـای

پژوهشهای کاربردی تـر و بررسـيهـای کارآزمـايي
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بالیني در رابطه با بیمـاری کولیـت اولسـروز و يـا بـه
عنــوان يـک داروی مكملـي در کنــار ســاير روشهــای
درماني به کار گرفته شود.

تقدير و تشكر
اين مقاله حاصل پايـان نامـه دکتـری حرفـهای
دانشــگاه علــومپزشــكي کرمانشــاه بــا کــد اخــال
 IR.KUMS.REC.1398.722مـ ـيباشـــد .بـــدين وسـ ـیله
نويسندگان بر خود الزم ميداننـد تـا از زحمـات کلیـه
عزيزاني که در اين پژوهش همكاری کردهاند ،تقـدير و
تشكر نمايند.
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Abstract:
Background & aim: Ulcerative colitis is an inflammatory disease of the large intestine that cannot
be treated, but its symptoms can be controlled. In traditional medicine, for the basic treatment of
colitis, it is necessary to first prevent this abnormal substance from leaking into the intestines.
Pumpkin, scientifically known as Cucurbita moschata from the Cucurbitaceae family, has wound
healing as well as anti-inflammatory properties. In this regard, the aim of the present study was to
determine and evaluate the protective effects of hydroalcoholic extract prepared from the skin of
the pumpkin plant in an animal model of ulcerative colitis.
Methods: In the present experimental study conducted in 2020, for extraction from the skin of the
squash fruit, 150 g of the dried and crushed skin of the fruit was transferred to a glass percolator
and using a solvent of water and ethanol in a ratio of 70 30: Extracted in three stages. 36 field rats
were prepared and randomly divided into 6 groups (6 mice in each group). In order to induce colitis,
4% acetic acid was used to evaluate the effects of the extract obtained from pumpkin skin, this
extract was administered by gavage in 3 doses for 6 days to mice. Finally, the studied mice were
examined for macroscopic changes and histological studies. The collected data were analyzed
using ANOVA statistical tests.
Results: In macroscopic examinations of the colon among different groups, in the healthy group
the colon mucosa was completely normal. In the negative control group, side effects such as;
Wounds, adhesions, thickening of the intestinal wall and severe inflammation were observed. In the
groups receiving the extract in 3 doses, reduction of inflammation and wound healing was
observed in mice with colitis, which showed the best results at a dose of 200 mg / kg. In the
treatment of squash extract extract in a dose-dependent manner, it showed significant effects in
inducing healing in acetic acid-induced colitis in mice (p<0.05).
Conclusion: Since the complications of colitis induction in the groups receiving pumpkin skin
extract were significantly reduced compared to the control group, especially at a dose of 200 mg /
kg, the results of this study can be groundbreaking. Clinical trial studies should be used in relation
to ulcerative colitis and as a complementary drug to other treatments.
Keywords: Ulcerative colitis, Traditional medicine, Medicinal plants, Pumpkin
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