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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ، 1، شماره23دوره 

 

 تيبر کول (.Teucrium polium L)کلپوره  اهيگ ميياثر ترم

 نر يشگاهيموش بزرگ آزمادر  دياس کياز است يناش
 

اکرم  ،6ن زادهيمسعود حس ، 5ين آباديحس يد کوهيام ،*4 وسف آبادي ياسد يليده ليس ،2و1 يسجاد دانش ، 3پور يت اله لشکريهدا ،2و1دهينادر تن

 7يدي، محمود ام3يامانس يمان محمديسل ،3د زادهيجمش

 راز،يش   راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،ياديبن يسلول ها يفناور قاتيمرکز تحق2، رانيراز، ايراز، شيش ي، دانشگاه علوم پزشکيگروه فارماکولوژ 1

و خ دمات    يگاه عل وم پزش ک  دانش   ،ييق ات دانش جو  يته تحقيکم4،ران يراز، ايراز، شيش ي، دانشگاه علوم پزشکييقات علوم دارويمرکز تحق 3، رانيا

، يپ اتولوژ گ روه  6 ،راني  راز، ايراز، ش  يش   ي، دانشگاه عل وم پزش ک  يشگاهيوانات آزمايمرکز ح5 ،راني، ازدي، زدي يد صدوقيشه يدرمان    يبهداشت

 رانيس، اهرمزگان، بندرعبا ي، دانشگاه علوم پزشکيو سم شناس يگروه فارماکولوژ7 ،رانيراز، ايراز، شيش يدانشگاه علوم پزشک

 18/11/1396 رش:يخ پذيتار                1/5/1396  خ وصول:يتار

 دهيچک
و  يک  ي، ژنتيمن  يناشناخته ش امل عوام ل ملتل ف ا    عللحالت مزمن در روده با به صورت ، (IBD)روده يالتهاب يماريب :و هدف نهيزم

ش ود.   يضدالتهاب استفاده م يهابه عنوان فرآورده يديتولو  ياهيگ هاي بياز ترک ياريا، بسيباشد. امروزه در سراسر دن يم يطيمح

 . بر کوليت در موش بود .Teucrium poliumL اه کلپورهيگ يعصاره آب ير ضدالتهابيثأت ين مطالعه، بررسيا ازهدف 

 

، به طور هفته 10 12و سن  گرم 220±20 يوزنبا دامنه نر،  يشگاهيموش بزرگ آزماسر  135، ين مطالعه تجربيدر ا :يروش بررس

ک ه   ياف ت کردن د، گ روه کنت رل منف      ين درينرمال س ال  ،تيسالم بدون القا کولم شدند. گروه کنترل يتقس يگروه مساو 9به  يتصادف

اف ت  يه را ب ه ص ورت انم ا در   ي  ت القا و ژل پايکه کول هيژل پاگروه ، افت نشديدر يچ درمانيو هالقا  درصد  3ک يد استيت با اسيکول

گ رم(   يل  يم ب ر  لو گرميک 10)نيبه روش انما و مزاالمگرم(  يليمبر  لو گرميک 10)افت کننده آساکول يروه کنترل مثبت در، دو گنمودند

و   گ رم  يل  يم ب ر  لو گرميک 100و  50 يهابا دوزدر دو گروه  يعصاره آب يفرم خوراک نيچن هم ،در نظر گرفته شد يبه روش خوراک

 يري  گ ان دازه ان مطالع ه،  ي  در پا ت در نظر گرفته ش د. يپس از القا کول  درصد 20و  10صورت به صورت انما در دو گروه بهفرم ژل 

ش ده ب ا    يآور جم    يه ا  داده گرف ت.  انج ام بافت کول ون   يپاتولوژستويه يابيارزو  (MDA)ديآلده يمالون د يدانياکس يشاخص آنت

  ل شدند.    يه و تحليت تجزو تسي يتنيک طرفه و من ويانس يز واريآنال ياستفاده از آزمون آمار

 

 ديآلده يو کاهش مالون دبافت کولون  يکروسکوپيدر سطح م يپاتولوژ يها بيم آسيباعث ترم درصد 10و  20 يژل انما ها: افتهي

فرم . (>01/0p)نشان داد MDAلحاظ  ازرا  يدار ياختالف معن يکنترل منفسه با گروه يدر مقا درصد 20ژل  .(>01/0p)ديگرد

کلپوره تفاوت  يو انما يخوراک يها فرمهم چنين گر و يکديکنترل مثبت با  يآساکول به عنوان گروه ها ين و انمايمساالز يخوراک

 يدار يتفاوت معن اه،يگ يخوراک يآبعصاره سه با فرم يدر مقافرم ژل انما  اگرچه .(>01/0p)نشان ندادند MDAرا از نظر  يدار يمعن

  را نشان داد. ياثر بهتر ر کنترل التهاب فرم انما د يول ،را نشان نداد

 

دارد. ب ا توج ه    نر يشگاهيآزماسفيد موش بزرگ جاد شده در يت ايام کوليبر روند الت يا اه کلپوره اثرات قابل مالحظهيگ: يريگ جهينت

 باشد.  يمؤثر م يروده ا يها م زخمياه در ترمين گيتوان گفت ا ياه کلپوره، ميگ يکروبيو ضد م ، آنتي اکسيدانييخواص ضد التهاببه 

 

 اه کلپورهيت، گينر، کول يشگاهيموش بزرگ آزما ،Teucrium  polium L ،روده يالتهاب يماري: بيديکل يها واژه
 

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزديزد،  ،آباد وسفي ياسد يليل دهيسنويسنده مسئول: *
Email: asadi_427@yahoo.com 
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 مقدمه

 (IBD) رودهم   زمن  يالته   اب يه   ا يم   اريب

 عل ل روده ب ا   يمزمن التهاب يها يمارياز ب يا مجموعه

ل ي  اس ت ک ه ب ا تما    ييه ا  حالت نامعلوم است و شامل

ک و ي  مونولوژيا ع ود کنن ده ا  ي  ت م زمن و  يفعال يبرا

دو  .(1)ش ود  م ي در دستگاه گوارش مش لص   يالتهاب

 و (UC)يزخمت يکول عبارتند از يمارين بيا يفرم اصل

ات يدر خصوص   ين دو فرم اص ل يا .(2)کرون يماريب

ب ه   ،اش ند بيمش تر  م    ياديک زيولوژيدميو اپ ينيبال

ت  وان آن دو را ب  ر  يش  تر م  وارد نم  يک  ه در ب يط  ور

ت ي  کول. (3)داد صياز هم تش ل  ينيبالت ياساس وضع

تر کولون اس ت   ينفوقا يرکتوم و نواح يماريب ،يزخم

 يو مح دود ب ه مل او، ول      يو الته اب معم وال س طح   

و  از رکتوم، دف  بلغم  يزياسهال، خونر. وسته استيپ

 .(4)هستند UC ياصل يها نشانه ميدرد کرامپ شک

ف ت ا متوس  ،   ي  خف IBD يمارياساس درمان ب

ک يليس  ينوساليآم ه اي  بي  ر ترکين و سايسولفاساالز

قب  ل از  يم  اريوس  عت و ش  دت ب. (5)باش  د م  يد ياس  

ف ت ا  يخف يماريد مشلص شود. در بيشروع درمان با

ص ورت   ييص ورت س رپا  ه تواند ب يمتوس  درمان م

ک م  ، ضربان قل ب ب اال  ، ديشد ماران با تبيب يرد، وليگ

د ي  و درد شکم با ديسف يها تعداد گلبول شيافزا، يخون

 يوه ا  ش امل دار  ييدارو يها . درمان(6)شوند يبستر

و  ه ا  کي  وتيب ي، آنت  يضد الته اب  يضد اسهال، داروها

 .(7)باشد مي يمنيستم ايس يها سرکوب کننده

  م ي زخت ي، کولياهيگ يشرفت علم داروهايبا پ

ش قرار يمورد آزما ياهيگ يانواع داروها به وسيلههم 

نک و،  يمانند ج يياهان دارويگ يگرفته است و اثر بلش

م ورد   يم ار ين بي  شه بهار در ايو گل هم يقارچ صدف

ب ه  ک ه   يدر مطالعه تجرب .(8)قرار گرفته است يابيارز

ماناصاحب و همک اران ب ا اس تفاده از عص اره      وسيله

م  وش ب  زرگ   م  ي ت زخي  کول يرو ياه خنج  ري  گ

داز و يلوپروکس  يانج  ام ش  د، ک  اهش م  يش  گاهيآزما

ده و همک اران ب ا   ي  تن نيچن   ه م . (9)التهاب گزارش شد

و انم ا عص اره گ ل     يخ وراک  ياث ر ف رم ه ا    يبررس

م  وش ب  زرگ  در   م  يت زخي  ش  ه به  ار ب  ر کول يهم

اه باع ث ک اهش   ين گي، گزارش کردند که ايشگاهيآزما

از الته   اب  يريد و جل   وگي   آلده يم   الون دس   طح 

 . (10)ديگرد

ا، پرش اخه،  ي  ، پاياست علف ياهياه کلپوره، گيگ

د يظ اهر س ف   يمت ر و دارا  يس انت  35ت ا   10به ارتف اع  

و  ير، سواحل س نگالخ يبا يدر نواح که معمواًل يا پنبه

تران ه، ش مال   ياروپ ا، منطق ه مد   ين واح  يزاره ا  ماسه

ران ي   ا م   ن جمل   ه ايآس    يق   ا و جن   وب  رب   يآفر

 .(11)ديرو يم

فرار به دست آمده از  هاي بيترک يا در مطالعه

بت ا      3نول، يکاد  αکردند که  يياه کلپوره را شناسايگ

نن ي  نن، بت  ا پي  آلف  ا م  ورولن، آلف  ا پ      يدروکس  يه

ک ه   يگريق ديدر تحق .(12)آن بودند ياصل هاي بيترک

 ييشده از روستا يآور اه کلپوره جم ياسانس گ يرو

ن الول،  ينن، لي  آلف ا پ  ه اي  بي  در کرمان انجام شد، ترک

را به عنوان  لنيوفيبتا کار نن ويبتا پ د،يلن اکسيوفيکار

. حض ور  (11)دکردن   يياه شناس ا يگ ياصل هاي بيترک

توس   ترول، يمث   ل بتاس ييدهاي   اس   ترول و فالونو 
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و  کاس  ترول يگمس  ترول، کامپس  ترول، براس    ياست

ن يانس ادر اس کلروسترول، گلوکز، فروکتوز و رامنوز

اه ي  گ ييايميز ش  ي. آنال(13)ز گزارش شده استياه نيگ

 ه   اي بي   ترک يکلپ  وره مش   لص ک  رد ک   ه ح  او   

 .(14)باش د  يول ميليرسيدها و سيدو يريدها، ايفالونو 

همک اران ب ا اس تفاده از    و  يزيکه الکوبا يا در مطالعه

ه يت کبد و کليدرمان مسموم ياه کلپوره برايعصاره گ

ب  ه لح  اظ  يرات مض  ريي  گون  ه تغ چيانج  ام دادن  د، ه  

و  يانص ار . (15)مشاهده نکردن د  يو خون ييايميوشيب

منج ر ب ه    کلپوره اهيهمکاران نشان دادند که عصاره گ

درجه دو در م وش   يزخم سوختگ ي  در بهبوديتسر

و همک اران گ زارش    يمحم د  نيچن   ه م . (16)گردد مي

 يديفالونو  هاي بيکلپوره با داشتن ترکاه يکردند که گ

ب  ه لح  اظ ک  اهش س  طح     يدار ياث  رات معن    يدارا

باف  ت  يش بازس  ازيد و اف  زاي  آلده يم  الون د ميس  ر

در م وش ب زرگ    يم زخ م س وختگ  يبر ت رم  يپوشش

ک و همکاران نشان ينديسو .(17)باشد مي يشگاهيآزما

اث  رات ض  د  ياه کلپ  وره داراي  دادن  د ک  ه عص  اره گ 

 اور  وس  لوکو ياس تاف ، يا کاليشيه اشريعل يکروبيم

  . (18)باشد مي نوزايآ روژ سودوموناسو 

اث  ر ف  رم ژل در م  ورد ک  ه  ني  ب  ا توج  ه ب  ه ا

در  يسه آن با فرم خوراکيانما و مقا به روش يموضع

ص ورت نگرفت ه    يا ت اکنون مطالع ه   ،ت الق ا ش ده  يکول

اه ي  گ يضدالتهاب اثر هدف از اين مطالعه بررسياست، 

از  يناش   م ي  زخ تيبر کول  .Teucrium polium L کلپوره

 ن ر  يش گاه يد آزمايب زرگ س ف   در موش ديک اسياست

 .بود

 يروش بررس

 ب زرگ  م وش س ر   135 تع داد ن مطالعه، يدر ا

ب ا دامن ه    ين ژاد اس پراگ دول     ن ر  يشگاهيآزما ديسف

وان ات  يح مرکزهفته از  7و سن  گرم 200  250 يوزن

 يداري  راز خريش   يدانشگاه علوم پزشک يشگاهيآزما

در ات ا    ن ر  يش گاه يآزما ديسف بزرگ يها موششد. 

س ت)درجه  يز   يپرورش تحت کنترل سازگار ب ا مح   

 55 ± درصد5گراد، رطوبت  يدرجه سانت 25±1حرارت

 ي( نگه  داريکيو ت  ار ييس  اعت چرخ  ه روش  نا 12و 

و آب  يش گاه ياس تاندارد آزما  يه ا ب ا   ذا    شدند. آن

جداگانه به م دت   يها وانات در قفسيشدند. ح يه ميتغذ

ش ده ت ا ب ا     يش نگه دار يک هفته قبل از شروع آزم ا ي

ه نام انين پايا يعمل يها تيفعال ابند.ي يسازگار  يشرا

دانشگاه علوم  يشگاهيآزماوانات يدر مرکز پرورش ح

اخال  ک ار ب ا    يها راز و بر اساس پروتکليش يپزشک

ت مالحظ ات  ي  ب ا رعا  دانش گاه  يش گاه يوانات آزمايح

  انجام شد. ياخالق

گي اه کلپ وره از شهرس  تان دهدش ت واق    در    

ب ه  گردي د و   يآور جم   و بويراحم د  ه يلوياستان کهگ

 ي، دانش کده داروس از  يشناس   هاي  كارشناس گوسيله 

 .مورد بررسي قرار گرفتراز يش يپزشک علومدانشگاه 

 مياز نظر ن ژاد و گون ه ب ا هرب اريوم رس      اه يسپس گ

د واق  شد و در دانشکده داخل ييتطابق يافت و مورد تأ 

 .شد ينگهدار PM-144وم با شماره يهربار

و دور از ن ور   هيدر س ا  اهي  گ ييهوا يها اندام

گرم از پ ودر   100. سپس مقدار ديخشک گرد م،يمستق

 72درص د ب ه م دت     70ات انول   يس   يس   500با  اهيگ
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ساعت در دستگاه پرکوالت ور ق رار داده ش د. محل ول     

ت ام   يو م اده اس تلراج   يحالل الکل يحاصل که حاو

ح الل از آن   تا شد انتقال داده يبه دستگاه روتار، بود

 کاتوريکم ک دس   ب ه   در ادامهگردد.  ظي ل و کاماًل جدا

ج دا و عص اره    ياض اف  يها متصل به پمپ خالء حالل

 100. مقدار ماده خش ک حاص ل از   ديخشک گرد کاماًل

کلپ  وره ب  ه روش   اهي  گ يدروالکلي  گ  رم عص  اره ه 

 .گرم بود 2/36 ونيپرکوالس

گ رم از پ  ودر   2ابت  دا  ه،ي  س  اخت ژل پا جه ت 

مللوو  زهيونيآب د ميبا مقدار ک سلولز ليمت يکربوکس

زده و  ه م  هب   ينيهم زن ت ورب   لهي. سپس به وس  ديدگر

 يه ا  رسانده شد، و ژل تريل يليم 100زمان به حجم  هم

 هي  ته درص  د 20و  10عص  اره در دو  لظ  ت  يح  او

 .ديگرد

ه و دور از ن ور  ياه در س ا ي  گ ييهوا يها اندام

 ييم خشک شد. پودر به دست آمده از اندام ه وا يمستق

در  12ب ه   1س بت  ن ده بهياه با آب جوشيخشک شده گ

. پس از بستن سر بشر با ورق ه  داخل بشر مللوو شد

ب ا   يب ن م ار   يرو ،ک س اعت ي  به م دت    ميوينيآلوم

گ راد ق رار گرف ت.     يدرج ه س انت   50حرارت کمتر از 

س اعت در درج ه ح رارت     48مللوو حاصل به مدت 

ات درون ي  ش  د. پ  س از دو روز محتو يات  ا  نگه  دار

 يله کا  ذ ص اف  ي، بعد به وسفيبشر ابتدا با پارچه تنظ

ک ب ار  ي  دس ت آم ده   ه ب يها د. تفالهيصاف گرد کاماًل

د و ي  ملل وو گرد  ،دهيگر با هم ان نس بت آب جوش    يد

محل ول ب ه دس ت    . آن انج ام گرف ت   يرو يمراحل قبل

بع د از آن ک ه    .دي  ظ گرديتغل   يله روت ار يآمده به وس

مه جامد به خود گرفت از بالن دستگاه يعصاره حالت ن

درج ه      20 يدر دما يخارج و پس از نگهدار يروتار

س  اعت ب  ه درون دس  تگاه  24گ  راد ب  ه م  دت  يس  انت

Freeze-Dryer مان ده در عص اره    يد تا آب ب اق منتقل ش

س اعت   72د. ب ا گذش ت م دت زم ان     خارج ش و  کاماًل

ق ي  با رق عصاره به صورت پودر  خشک به دست آمد.

مورد نظ ر   يخوراک يها ارهعص عصاره خشک،کردن 

 .ه شديته

 9در  يبه صورت تص ادف  ييصحرا يها موش

، ب ه ج ز   ه ا  . همه گروهديگرد يبند گروه ييتا15  گروه

ناش تا ق رار     يساعت در ش را  24به مدت گروه اول، 

ک ي   ،يزخم  ت ي  کول ج  اديس  پس جه  ت ا .ش  د داده

 يب ه ص ورت رکت ال    درص د  3د يک اس  يتر استيل يليم

ز يست و چهار ساعت پ س از تج و  ي. ب(19)استفاده شد

 . ديگرددرمان شروع  د،ياس کياست يرکتال

ر انج ام  ي  وان ات ب ه ص ورت ز   يح يبن د   روهگ

 1روزان ه    ،يم ار يب يگروه اول که ب دون الق ا  گرفت. 

اف ت  يدر ين ب ه ص ورت خ وراک   ينرمال س ال  يس يس

 بيروزانه به ترت زين م و سوم،دو يهاگروهکردند.  مي

ژل  يس   يک س  يو  درصد 3ک يد استياس يس يس کي

 يه ا  گ روه در اف ت کردن د.   يه به صورت رکتال دريپا

گرم ب ر   يليم 15و  10ب يروزانه به ترتچهارم و پنجم، 

ب ب  ه ص  ورت رکت  ال و ي  ، ب  ه ترتآس  اکول ل  وگرميک

ز ي  شش م و هف تم ن   يها ز شد. در گروهيتجو يخوراک

 ل وگرم يگ رم ب ر ک   يل  يم 100و  50ب ي  روزانه ب ه ترت 

هشتم و نهم ب ه   يها ن گروهيچن هم عصاره، گاواژ شد.
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 20و  10 بي  ب  ه ترت ژل يس   يس   1رکت  ال،  ص  ورت

    .       نمودندافت يدر درصد

دل ي  از ن يدادن دارو به ص ورت خ وراک   يبرا

 يه ا م وش رکت ال ابت دا    يب را و  گاواژ اس تفاده ش د  

دل ي  هوش ک رده س پس ن   ياتر ب ليات يرا با د ييصحرا

متر فرو  يسانت 8ملصوص انما را از راه رکتوم حدود 

 ديس ف  ب زرگ  يه ا  م وش دارو ب ه   يس   يس 1برده و 

 يه ا  م وش ه ي  و چن د ثان  کرده  قيتزر نر يشگاهيآزما

 يرا وارونه کرده تا دارو نر يشگاهيآزما ديسف بزرگ

 شده را پس ندهد.  قيتزر

 نيدر ا نر يشگاهيآزما ديسف بزرگ يموش ها

روز تح ت درم ان ق رار گرفتن د.      7ب ه م دت    شيآزما

ز)روز نه م(،  دو نيو چهار ساعت پ س از آخ ر   ستيب

. س پس ش کم   ند، کشته ش د له اتريوسه ب اتوانيحهمه 

. پس از ق رار دادن  ديآنها جدا گرد ييباز و کولون انتها

، انج ام  ت شدنيبه منظور تثب درصد 10 نيدرون فرمال

 يمقاطع ،ينيپاراف يها بلو  هيو ته يساز دهمراحل آما

 نيليو به روش هماتوکس هيته کرومتريم 5به ضلامت 

ف يس پس جه ت توص     .دي  گرد يزي  آم رن    نيوزا   

م و يک   يه  ا از روش يس  توپاتولوژيه يپارامتره  ا

. (20و  21)دي  و همک  ارن اس  تفاده گرد يز ،همک  اران

 يم الون د زان ج ذب  يم يريگ اندازهبه منظور ن يچن هم

گرم از بافت کولون برداشته و  يليم 200 ،(MDA)ديآلده

 دي  گرداضافه  آنبه  (PBS)بافر فسفات 5به  1به نسبت 

 همگ ن زر يدس تگاه هموژن ا   ب ا  PBSو مللوو بافت و 

ب ا   محل ول همگ ن   ييتر از قسمت رويکروليم 400 .شد

 سپس لته شد.يوپ ريوترکيسمپلر برداشته و درون م

 28  (TCA)دياس   کيکل رو اس ت   يترتر از يکروليم 800

به م دت  نمونه ها د. يوپ اضافه گرديکروتيبه م درصد

پ س   .وژ ش د يفيسانتر در دقيقه دور 3000 قه دريدق 3

 ي   يحل   ول روت   ر از ميکروليم 600 ،وژيفياز س   انتر

ب ه محل ول    .لته شديش ريبرداشته و درون لوله آزما

 (TBA)دياس   کي  توريوباربيتتر يکروليم 150درون لوله 

قه درحمام آب يدق 15د و به مدت ياضافه گرد درصد 1

 انت ر  يل يليم 4 ،پس از سرد شدن. جوش قرارداده شد

ات درون يمحتو ، بهزمان با مللوو کردن بوتانول هم  

ش د ت ا     ش اض افه يستگاه همزن به لوله آزم ا لوله با د

در ط ول م وج    يجذب فاز بوت انول . باهم مللوو شود

اس  تاندارد از تت  را  يب  را .خوان  ده ش  دن  انومتر  532

 ي لظ ت م الون د   .استفاده ش د  (TEP)پروپان ياتوکس

 د:ير محاسبه گرديد از فرمول زيآلد 

 

آوري شده با استفاده از آزم ون   هاي جم  داده

ها پ س   ته بودن دادهيدر صورت نرمالو  SPSSي آمار

ز ياز آزم ون آن ال   رنوفيکولم وگروف اس م  از آزمون 

ه و تحلي ل  ي  تجز سيکروس کاروال، ک طرفهينس ايوار

 شدند.

 

 ها افتهي

س الم و هم ه    يدر گروه کنترل، باف ت پوشش   

ک ه در   ي. در ح ال ش ت بافت کولون وج ود دا  يها هيال

ن رفت ه و  ياز ب   يش  ، باف ت پوش ديک اس  يگروه پراست

در  يول   ،لت ه اس ت  يه م ر ه ب يساختار بافت موکوس

 يباف ت پوشش    (،درص د  20و  10ژل انم ا)  يه ا  گروه
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ب ه   يم و   دد موکوس   يکول ون ت رم  ش ده،   يبازساز

باف  ت ض  من خ  ود  يعن  ي ل ش  ده اس  ت.يتش  ک يخ  وب

ز کم ک  ي  ن يعيطب يت گوارشي، توانسته به فعاليميترم

      .  (1)شکل کند

به طور  کياست دياس زيتجو 1دول ج بر اساس

 هيس توپاتولوژي  يه ا  بيآس   ج اد يباع ث ا  يدار يمعن

 يمل  او، نک  روز، زخ  م، از ه  م گسس  تگ     بي  )تلر

ه ا( در س طح    پ ت يها، التهاب کر پتيها، آبسه کر پتيکر

ک ه در  ح الي   در. >p)05/0(اس ت  دهش   يکروسکوپيم

،  درص د   10و   20 يکننده ژل انم ا  افتيدر يها گروه

 3 کيداس ت ياس زيبه دنبال تجو بافتي يها بيآس ميمتر

  .>p)05/0(صورت گرفت درصد

 3، تج ويز اسيداس تيک   1توج ه ب ه نم ودار    ب ا 

داري باع ث اف زايش    به ط ور معن ي   ستتوان مي درصد

 گرديد. (MDA)ديآلده يمالون دميزان 

داري  به طور معني کلپوره درصد 10و  20ژل 

 ، مق دار کنترل منفي وه. در گرگرديد MDAباعث کاهش 

MDA      به طور قابل توجهي اف زايش ياف ت ک ه ناش ي از

  د.بوتلريب اکسيداتيو بافت کولون 

 

 

 

به  يکه بافت پوشش (B) درصد 10گروه ژل انما  ،(X40 يي)بزرگنما سالم بوده يبا بافت پوشش( A)گروه کنترل  يتوپاتولوژي: مقط  هس1شکل 

 يي)بزرگنما اه رن (يب شده )فلش سيتلر يکه بافت پوشش (C) درصد 3ک يد استي، گروه اس(X100 ييبزرگنما)شکل گرفته)فلش زرد رن ( يخوب

X100)درصد 20، گروه ژل انما (D) د رن (يشوند)فلش سف ميهم  مشاهده  يموکوس ي، سلول هايبافت پوشش يل و بازسازيکه ضمن تشک 

 .ن(يا وز   نيليهماتوکس يزي. )رن  آم(X100 يي)بزرگنما
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 بزرگ موشدر  درصد 3د يک اسياز است يت ناشيکول يپاتولوژ ستويه يها بي( بر آس ياه کلپوره )انما و خوراکيگ يآب: اثرات عصاره 1جدول 

 نر يشگاهيآزما ديسف

 مشاهدات ميکروسکوپيک ها گروه
 نکروز زخم از هم گسستگي کريپت ها آبسه کريپت ها التهاب کريپت ها تلريب ملاو 

 0 0 0 0 0 0 ل سالمکنتر

83/1±4/0 کنترل منفي
* 3/0±1 * 51/0±66/1

* 81/0±33/1
* 51/0±66/1

* 49/0±1 * 

87/1±64/0 ژل پايه
* 23/0±12/1

* 58/0±25/1
* 43/0±12/1

* 58/0±25/1
* 33/0±12/1

* 

16/0±02/0 ميلي گرم بر کيلوگرم 10مزاالمين خوراکي 
a 01/0±16/0

a 02/0±16/0
a 0±0 a 02/0±16/0

a 02/0±16/0
a 

16/0±02/0 لوگرميگرم بر ک يليم 10آساکول انما 
a 02/0±16/0

a 0±0 a 0±0 a 02/0±16/0  02/0±16/0  

20/0±07/0 لوگرميگرم بر ک يليم 50عصاره آبي خوراکي 
a 31/0±10/1  0±0 a 01/0±10/0

a 01/0±10/0
a 03/0±20/0

a 

گرم بر  يليم 100عصاره آبي خوراکي 

 لوگرميک
09/0±72/0  2/0±27/1  01/0±09/0 a 08/0±54/0 a 01/0±54/0 a 05/0±36/0 a 

18/0±01/0 درصد10ژل انماي  a 04/0±81/0  0±0 a 01/0±09/0 a 03/0±18/0 a 01/0±09/0 a 

33/0±02/0 درصد 20ژل انماي  a 01/0±75/0  07/0±16/0 a 06/0±16/0 a 07/0±25/0 a 08/0±25/0 a 

 : عاليم شديد3: عاليم متوس      2: عاليم خفيف    1: بدون عاليم  0

 >05/0p : تفاوت معني دار با گروه کنترل با *

a  : 05/0با  %3اسيداستيک تفاوت معني دار با گروهp< 

 

± ميانگين)ديآلده يمالون د زاني( بر ميملتلف عصاره کلپوره )به صورت انما و خوراک يها اثر آساکول )کنترل مثبت( با دوز سهي: مقا 1نمودار 

 (معيار انحراف

 

 درصد 3 ديک اسينسبت به گروه است >05/0p دار در سطح ياختالف معن*

 درصد 3د يک اسينسبت گروه است>p 01/0دار در سطح  ياختالف معن**
 

 بحث 

م  زمن روده  يالته  اب يم  اريب، يزخم  ت ي  کول

کول  ون  يه مل اط ي  اس ت ک ه باع ث الته اب منتش ر ال     

ت در يجاد کوليا يشگاهيآزما يها . از روش(4)شود يم

، کيس ولفون  دياس  ، اس تفاده از  يش گاه يوانات آزمايح
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دکس  تران ، (22)دياس   کيبن  زن س  ولفون ت  روين يت  ر

 باشد. يم (24) کيد استياس و (23) ميسولفات سد

 ،ديک اس  يله اس ت يت به وسيکول ييدر مدل القا

 انتش ار ، مل او مثل ادم  ياديز يستوپاتولوژيهموارد 

ر ي  ز يه ا  و زخ م  يمل اط  يه ا  هي  ه ا در ال  لي  نوتروف

س م  يت در انس ان مش تر  اس ت. مکان   يبا کول يملاط

ود ف  رم ج  اد الته  اب ش  امل ور  يد در ايک اس  ياس  ت

اس ت ک ه در    يد ب ه درون باف ت پوشش    ياس يپروتون

ب  ه پروت  ون آزاد  يش  دن داخ  ل س  لول يديزم  ان اس  

 .(25)ش ود  يم   ياليتلياپ يها بيب آسک شده و سبيتفک

ژناز يکلواکس  يم سي، آن ز يالته اب  يه ا  د واسطهيدر تول

 ييمهم داروه ا  يها سمياز مکان يکيدارد.  يثرؤنقش م

م ين آن ز ي  شود، مهار ا يمکه در درمان التهاب استفاده 

 .(26)است

د ش  امل يک اس  يب  ا اس ت  يآ  از  يمن  يپاس خ ا 

ژناز يپواکس    يژناز و لياکس    کلويرسيت مسي    فعال

ت ي  الانجام ش ده، س طح فع   هاي ه. طبق مطالع(27)است

ه گ روه  نسبت ب يبه طور قابل توجه ديآلده يمالون د

در س طح   يدار يش معن  يش ود. اف زا   ياد م  ي  کنترل ز

جاد الته اب  يبر ا يلين مطالعه دليدر ا ديآلده يمالون د

ق ي   از طردرص   د  3د يک اس   ياس   ت ب   ه وس   يله 

ه    ا  لي    ون و انتش    ار نوتروفيداس    يپراکس دي    پيل

 . (28)باشد يم

 ه اي  قي  مطالعه حاضر، تحق يها افتهيدر اثبات 

ل داش تن  ي  به دل کلمره عصانشان داده که انجام شده 

 يها و مش تقات فن ول   ترپن ي، تريديفالونو  هاي بيترک

 يها زخماز  يناش يستوپاتولوژيه يها بيتوانسته آس

 دياس   کيليسيسال لياست به وسيلهجاد شده يا يگوارش

 .(29)دي  نما يريجلوگانتشار التهاب از و  کاهش دهدرا 

ل ب ه  يگزارش شد که عصاره زنجب يگريدر پژوهش د

باعث بهب ود   يديو فالونو  يبات فنوليل داشتن ترکيدل

کول ون و ک اهش س طح     يم باف ت پوشش   يزخم، ت رم 

جاد يزخم کولون ا يدارا يها د در موشيآلده يد مالون

در ن يچن   ه م . (30)دي  گرد ديک اس  ياست به وسيلهشده 

م و همک اران نش ان دادن د ک ه     يک   ،يتجرب مطالعهک ي

 ه اي  بي  ترک يک ه دارا  ن ا يپرگر نگ ا يعصاره دانه مور

باشد منجر به کاهش ترشحات  مي يو فنول يدي فالونو

 کول ون  در يپ اتولوژ  يب ه ا يو کم کردن آس يالتهاب

   .  (21)ديد گردياسبه وسيله   ميزخ

 يدارا کلپورهاه يانجام شده گ هاي هطبق مطالع

مث    ل  ييدهاي    اس    ترول و فالونو  ه    اي بي    ترک

از جمل ه   ييدهايگمسترول و ترپنيتوسترول، استيبتاس

الندرن، گاما و ف  مونن، آلفاينن، ليبتا پ يها دروکربنيه

سدرول،     اول  4    نالول، ترپنيل يها نن، الکليدلتا کاد

دها، ب ه عن وان   ي  ونو فالباش د.   يل م  ي  سدرنول و گوا

 ب ه وس يله  دها ي  پيده ش دن ل ياز پراکس   دانياکس   يآنت

و  يتوکن   دريک   روزوم، ميدکننده در ميعوام  ل اکس    

 ييتوان ا  ب ه  تي  فعال ني  ا ن د. ينما يم يريپوزوم جلوگيل

 يس از  پا  ،يفلز يها وني کردن شالته در دهاينو فالو

 ه  ا، وني  آن دياکس   س  وپر ،يون  ديپ ري    يه  ا ژنياکس  
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 و ليدروکس  يه يه  ا ک  اليراد ل،يپراکس   يه  ا ک  اليراد

 دهاي  فالونو  رو ني  ا از گ ردد.  يبرم   ها تيترين يپراکس

 محس   وب اه   انيگ از يتع   داد فع   ال ياج   زا ج   زء

 ه اي  بي  از ترک يا دس ته به دها ييفالونو .(31)شوند يم

 يمتن وع فن ول   يهاش ود ک ه س اختار    ياطال  م يعيطب

جاد يملتلف، مان  ا يها سميبا مکانها  بين ترکيدارند. ا

 .(32)شود يم يالتهاب يها نديفرآ  و گسترش

از  يک  يتوان گفت که  يها م افتهين يباتوجه به ا

از  يدر ک اهش الته اب ناش      ارهن عص  يا يها سميمکان

آزاد  يه ا  ک ال يراد يس از  يت خنثيد، خاصيک اسياست

شود  يد ميآزاد تول يها کاليند التهاب راديفرآ است. در

                       يانج  ام ش  ده اث  رات ض  د الته  اب     ه  اي هو مطالع  

دها، ي  فالونو  ه  اي بي  حض  ور ترکل ي  دلاه را ب  ه ي  گ

اه نس  بت  ي   گ ب  ه  يترپن    ه  اي  بي   اس  ترول و ترک 

 .(33)اند داده

د ياس   ،1  دس ت آم ده از نم ودار   ه ج بيطبق نتا

 ش ود.  يم   MDA دار يش معن  يباعث افزا يک رکتالياست

 يه ا  ژل ،ش ود  يمشاهده م   1طور که در نمودار  همان

را  MDAزان ي  م يزان قابل ت وجه يبه م درصد 20و  10

و  300 يعص اره خ وراک   يکاهش داده اس ت. دوزه ا  

 و درص د  8/45ب ي  ب ه ترت  ل وگرم يگرم بر ک يليم 600

ز ب ه  ي  انم ا ن  درص د  20و  10 يه ا  و ژل درصد 1/44

ب ه  افت ه  يش ياف زا  MDAزان ي  م درصد 65و  59ب يترت

ک را ک اهش داده اس ت. پ س طب ق     يد اس ت ياس   وسيله

 درص د  20و  10گفت ژل توان  يج به دست آمده مينتا

ب ه  ج اد ش ده   يو الته اب ا  MDAزان يم يرو ياثر بهتر

 دارد. درصد 3د يک اسياست وسيله

ان  د در  ک نش  ان دادهي  پاتولوژ ه  اي همطالع  

ان د، باف ت    اف ت ک رده  يد دريک اسيکه فق  است يگروه

ب ملاو، زخ م  ي، آبسه ملاو، تلرکولون دچار التهاب

 20 و 10ه ژل ک   ييه  ا ش  ود. در گ  روه يم   و نک  روز

 يدار يافت کردند کاهش معنيبه صورت انما در درصد

 ،شده است يالتهاب ير فاکتورهايزان التهاب و سايدر م

دار  ين ک اهش معن   ي  ا يخ وراک  يه ا  عص اره  در يلو

 10توان گف ت ژل   ين شواهد مينبوده است. پس طبق ا

تر ثرؤم   والته  اب را ک  اهش داده اس  ت   درص  د 20و

 د.يسخ وابسته به دوز مشاهده نگردپا هرچند کهبودند 

ه اي موج ود ب راي اي ن      با توجه به محدوديت

ت  وان از روش  م  يآين  ده  ه  اي مطالع  ه، ب  راي تحقي  ق

 نيا زمتللف ا ييدارو اهانيگاستريولوژي، بيان ژن و 

 استفاده نمود. خانواده

 

  يريگ جهينت

 يديوترپنو  ياسترول ،يدييفالونو هاي بيترک 

اث    ر  ياه کلپ    وره داراي    موج    ود در عص    اره گ

سم مهار يهستند و با مکان يو ضدالتهاب يدانتياکس يآنت

MDA  ل يون و تش   کيداس   يمنج   ر ب   ه ک   اهش اکس

کنن ده    يرين اثر جل وگ يآزاد شده و بنابرا يها کاليراد

ه ر چن د    .ت دارديکنترل کول ت و احتمااًليجاد کولياز ا

اث ر   ني  در ب روز ا  يگ ر يد يه ا  س م يممکن است مکان
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س ه روش  ين در مقاينچ ل باشد. هميره کلپوره دخعصا

 يو ف  رم انم ا مش  لص ش  ده ک ه ف  رم انم  ا   يخ وراک 

 يعص اره خ وراک   ب ه  نس بت  يش تر ير بيثأعصاره ت  

 داشته است.

    

 ر و تشکريتقد

  ميعمو يدکتراان نامه ين مقاله برگرفته از پايا

باش د.   م ي  رازيش   يدانشگاه عل وم پزش ک   يداروساز

 يو فن اور   قي  معاونت تحق يمال تياز حما لهيوس نيبد

 ريم  داز ن يچن   و ه  مراز يش   يدانش  گاه عل  وم پزش  ک

دانش گاه عل وم    يش گاه يوان ات آزما يمرک ز ح محترم 

 ني  ک ه م ا را در انج ام ا    يح د ادکتر و رازيش يپزشک

 .ميينما ميتشکر  مانهيصم ،نمودند  ياري قيتحق
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Abstract 

 

Background & aim: Inflammatory bowel disease (IBD) as a chronic condition of the intestine with unknown 

etiology involving different agents like immune, genetic and environment. Today, many of herbal and synthetic 
compounds are being used as anti-inflammatory products around the world. The aim of this study was to 
investigate the anti-inflammatory effect of aquatic extraction of Teucrium polium L. plant on colitis in rat. 
 
Methods: In this experimental study, a total of 135 male rats, weighing 200±20 g and 10  to 12 weeks old, 

were randomly divided into nine equal groups: healthy control group were given normal saline without 
ulcerative colitis (UC) induction, negative control group which UC was induced by 3% acetic acid with no 
treatment, basal gel group which were received basal gel via enema after UC induction, two groups as 
positive controls were taken Asacol (10 mg/kg/day) and Mesalamine (10 mg/kg/day) trans-rectally and orally, 
respectively. Also, oral form of aqueous extraction with doses of 50 and 100 mg/kg/day in two groups and 
enema form (gel 10% and 20%) of Teucrium polium L. in two groups were given. At the end of study, MDA 
measurement as antioxidant index and histopathological evaluation of colon tissue were performed. The 
collected data were analysed using one-way ANOVA and Mann–Whitney U test.  
 
Results: Enema gels 10% and 20% lead to repair of damaged tissue of colon at the microscopic level and 

caused reduction in MDA level (p<0.01). Gels 20% compared with negative control showed significant 
difference in in terms ofMDA (p<0.01). Mesalamine and Asacol as positive controls, compared with each other 
and alsooral and enema forms of Teucrium polium L. showed no significant difference in respect of MDA 
(p<0.01). Although, enema gel form compared with oral form of plant aquatic extraction showed no significant 
difference, but enema form had better effect in control of inflammation. 
      
Conclusion: Teucrium polium L. has remarkable effects on healing processing of induced colitis in male rat. 
According to anti-inflammation, antioxidant and anti-microbial properties of Teucrium polium L., it can be 
mentioned that this plant is effective in healing of intestinal ulcers. 
 
Key words: Inflammatory bowel disease, Teucriumpolium L, male rat, colitis  
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