
 مقاله پژوهشي
 

45 

 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
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 77/40/1044 تاريخ پذيرش:             13/11/1311 تاريخ وصول:

 چكیده 

. در طب توان کنترل کردم آن را مييشود، اما عاليک بیماری التهابي روده بزرگ است که درمان نميوز ولیت اولسرک زمینه و هدف:

 . کدوحلوايي،ها گرفته شودبه روده يعیرطبیماده غ نيا زشير یکه ابتدا جلوالزم است  ،ی کولیتماریب ياساس درمان  سنتي برای

چنین خواص ضدالتهابي  دارای خواص ترمیم کنندگي زخم و هم Cucurbitaceae خانواده از Cucurbita moschata علمي با نام

ارزيابي اثرات محافظتي عصاره هیدروالكلي تهیه شده از پوست گیاه کدو تعیین و باشد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف  مي

 .انجام شدحلوايي در مدل حیواني کولیت اولسروز 
 

گرم از  154انجام شد، جهت عصاره گیری از پوست میوه کدو حلوايي، مقدار  1311در اين مطالعه تجربي که در سال  روش بررسي:

طي سه مرحله   24:34ای منتقل و با استفاده از حالل آب و اتانول به نسبت پرکوالتور شیشهپوست خشک و خرد شده میوه به 

بندی شدند. به منظور  موش( تقسیم 3گروه )هر گروه  3سرموش صحرايي تهیه و به طور تصادفي در  33گیری شد. تعداد عصاره

دست آمده از پوست کدوحلوايي، اين عصاره به صورت ه % استفاده وجهت بررسي اثرات عصاره ب0القای کولیت از اسیداستیک 

های مورد مطالعه از نظر تغییرات ماکروسكوپي و ها تجويز گرديد. در نهايت، موشروز به موش 3دوز و به مدت  3گاواژ در 

تجزيه و  اريانسآنالیز وهای جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری  مطالعات بافت شناسي مورد بررسي قرار گرفتند. داده

 تحلیل شدند.
 

 گروه در بود. نرمال کامالً کولون مخاط سالم های مختلف، در گروههای ماکروسكوپیک کولون در بین گروهدر بررسي ها: يافته

های دريافت کننده  در گروه شديد مشاهده شد. التهاب و روده ديواره شدن ضخیم چسبندگي، زخم، ؛منفي، عوارضي از قبیل کنترل

 744های مبتال به کولیت مشاهده شد که بهترين نتیجه مربوط به دوز دوز، کاهش التهابات و بهبود زخم در موش 3عصاره در 

گیری  اثرات چشمروش درماني عصاره پوست گیاه کدو حلوايي به صورت وابسته به دوز  اين در کیلوگرم مشاهده شد.بر  گرممیلي

 .(>45/4p)اسییداستیک در موش نشان داد به وسیلهدر القای بهبودی در کولیت القا شده 
 

حلوايي در مقايسه با گروه  های دريافت کننده عصاره پوست کدو جايي عوارض ناشي از القای کولیت در گروه آن گیری: از نتیجه

تواند داری کاهش پیدا کرد، نتايج حاصل از اين مطالعه مي يکیلوگرم به طور معنبر  گرممیلي 744کنترل به خصوص در دوز 

های کارآزمايي بالیني در رابطه با بیماری کولیت اولسروز و به عنوان يک داروی مكملي در کنار ساير روشهای  پژوهشساز  زمینه

 درماني به کار گرفته شود.
 

 کولیت اولسروز، طب سنتي، گیاهان دارويي، کدوحلوايي کلیدی: های واژه

 کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه، مرکز تحقیقات علوم دارويي نويسنده مسول: محمدحسین فرزايي،*
 Email: mh.farzaei@gmail.com 
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 مقدمه

 کيــ (Ulcerative colitisاولســروز)  تیــکول

اسـت کـه درمـان     (کولون)روده بزرگ يالتهاب یماریب

 نيـ کنتـرل کـرد. ا   تـوان  يم آن را مـ يـ اما عال شود، ينم

ــاریب ــاب یم ــزرگ   يالته ــاب و زخــم روده ب باعــا الته

شدن روده شـده کـه    يالتهاب باعا زخم ني. اشود يم

زخـم باعـا    نيـ . اشـود  يخوانده م (زخم)به نام اولسر

و با هضم غـذا تـداخل دارد.    شود يروده م یزير خون

عبارت است از اجابـت مـزاج    يالتهاب یماریب نيم ايعال

ــرر، اســهال خــون  ــاریو درد شــكم. ب يمك ــکول یم  تی

و  ميـ عال ،است يدرجات و انواع مختلف یاولسروز دارا

کنـد.   يمـ  رییـ تغ يمختلف زمـان  یها شدت آن در دوره

و  افتـه يدوره کـاهش   کياست در  نممك یماریب ميعال

 يفعال شود که به آن حالت خاموش ریو غ ديناپد يحت

فعال شـده و بـا    گريشود و در دوره د يگفته م یماریب

 (.1ور شود) شعله ميشدت گرفتن عال

ترين نظريه در مورد اتیولوژی اين  قابل قبول

هـم خـوردن   ه چـون بـ   بیماری ترکیبي از عـواملي هـم  

تنظیم سیستم ايمني، فاکتورهای غیرطبیعي در دستگاه 

، هـا، اکسیداتیواسـترس   میكروارگانیسم ؛گوارش شامل

TNF-a    و وجود نقص در سد مخاطي دسـتگاه گـوارش

 .(7و 3)داند دخیل ميايجاد اين بیماری  در را

ها و کورتیكواسترويیدها به  آمینوسالیسیالت

هـای اسـتاندارد خـو اول بـرای درمـان       عنوان درمـان 

و عوامــل  (0و 5)انــد کولیــت اولســراتیو شــناخته شــده

 ،TNF-a(3)چــون داروهــای ضــد     ديگــری نیــز هــم   

هـای   و تنظیم کننده (0)ها ، پروبیوتیک(2)ها بیوتیک آنتي

در القـای بهبـود در ايـن بیمـاری و      سیستم ايمني نیـز 

 .(1)اند ثر بودهؤجلوگیری از عود بیماری م

 علفـي و  گیاه کدوحلوايي گیـاهي يـک سـاله،   

دارد و  0ـ5ای به طول  ساقه ،خوابیده روی زمین است

ــل  ــم گ ــوالً  موس ــي آن معم ــرداد   ده ــت و خ ارديبهش

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

به صورت خام يا پختـه يـا مربـا مصـرف      میوه آن که

های میوه گیـاه   چنین دانه هم .اشاره کرد ،خوراکي دارد

در طـب   و شـود  به صورت خام يا بوداده مصرف مـي 

هــای مختلــف گیــاه    ســنتي نیــز از میــوه و بخــش   

 .(11آيد) های مختلفي به عمل مي استفاده

رغـم کشـف داروهـای جديـد در زمینـه       علي

درمان قطعي جهت ايـن بیمـاری    هنوز، بیماری کولیت 

تواننـد مـانع از عـود     ايـن داروهـا نمـي    وجود نـدارد و 

که اين گیاه کاربردهـای   بیماری شوند. با توجه به اين

ــع   ــان زخــم، رف ــاگوني در درم ــا گون ــات، درم  نالتهاب

ديابت، افزايش سطح پالسمايي انسولین، رفع خسـتگي  

و کــــاهش ســــطح کلســــترول و تــــری گلیســــريد 

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

اثرات محافظتي و ضد التهابي عصاره پوست میوه اين 

چنــین از آنجــايي کــه تــا کنــون  باشــد و هــم گیــاه مــي

ای بر روی اثرات مفید گیاه در کولیـت   گونه مطالعه هیچ

ــت،  ــه اســـ ــورت نگرفتـــ ــن  در اولسراتیوصـــ                         ايـــ

هیـدروالكلي پوسـت میـوه    عصـاره   مطالعه اثربخشـي 

کدوحلوايي در درمان کولیت اولسراتیو مورد بررسـي  

 .گرفت قرار
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 بررسيروش 

انجـام   1311تجربي که در سال مطالعه اين  در

خانـه  سر موش صحرايي)رت( از حیوان 33شد، تعداد 

دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشـكي کرمانشـاه   

مناسـب از  ها پس خريداری در شرايو تهیه شد. موش

چنین سیكل  گراد( و همدرجه سانتي 73-70نظر دمايي)

ساعت روشـنايي و   17روشنايي و تاريكي به صورت 

ساعت تاريكي نگهداری شدند. الزم بـه ککـر اسـت     17

آب و غــذای کــافي در طــول مــدت مطالعــه در اختیــار 

بـار   7ای ها نیز هفتـه ها قرار گرفته و قفس موشموش

هـای احتمـالي مـورد    اير آلودگيتمیز شده و از نظر س

ها به طور تصادفي بررسي قرار گرفت. در ادامه موش

بندی  موش( به شرح زير تقسیم 3گروه)هر گروه  3در 

ــرل   ــر(، کنتـ ــده آب مقطـ ــدند؛ نرمال)دريافـــت کننـ شـ

منفي)القای کولیـت اولسـروز بـا اسـتیک اسـید بـدون       

دريافت درمان(، کنترل مثبت)القای کولیت اولسروز بـا  

ــا داروی اســتاندارد    ــان ب اســتیک اســید و تحــت درم

ــت     ــا عصــاره پوس ــان ب ــت درم ــاالزين(، تح سولفاس

گـرم بـر کیلـوگرم، تحـت      میلـي  54کدوحلوايي بـا دوز  

 144درمــان بــا عصــاره پوســت کــدوحلوايي بــا دوز  

گرم بر کیلوگرم و تحت درمان با عصاره پوسـت   میلي

 گرم بر کیلوگرم. میلي 744کدوحلوايي با دوز 

به منظـور ارزيـابي اثـرات محـافظتي عصـاره      

ــدو     ــاه کـ ــت گیـ ــده از پوسـ ــه شـ ــدروالكلي تهیـ هیـ

در مـدل حیـواني کولیـت     (Cucurbita moschata)حلوايي

اولسروز، در ابتدا گیاه کدوحلوايي از بـازار تهیـه و از   

گیری انجام شد و در ادامه، عصـاره   پوست آن عصاره

ني هیــدروالكي آن بــه دســت آمــد. ســاس مــدل حیــوا 

بیماری کولیت اولسروز به وسـیله اسـتیک اسـید القـا     

شد. در مرحله بعد اثرات محافظتي عصاره پوست گیاه 

کــدو حلــوايي بــا اســتفاده از روش ماکروســكوپیک و 

 میكروسكوپیک مورد سنجش قرار گرفت. 

در مطالعه حاضر، به منظور آماده سازی گیاه 

 3کدو حلوايي، پوست کدوحلوايي به ضـخامت حـدود   

متر بريده شـده و در دمـای اتـا  و در سـايه تـا      میلي

زمان خشک شدن در معرض عبور جريـان هـوا قـرار    

هـای  های جدا شـده در انـدازه  گرفت. در نهايت، پوست

 گیری به خوبي خرد شد. مناسب جهت انجام عصاره

گیری از پوسـت میـوه    ساس به منظور عصاره

خـرد  گرم از پوست خشـک و   154کدو حلوايي، مقدار 

ای گیری به پرکوالتـور شیشـه   شده میوه جهت عصاره

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

گیـری شـد. در ادامـه    طي سـه مرحلـه عصـاره    24:34

عصاره استخراج شـده جهـت انجـام عمـل تغلـی ، بـه       

دسـتگاه روتــاری منتقـل و در دمــای اتـا  تحــت خــال    

ورمنتقل گرديـد و تـا   تغلی  و در ادامـه بـه کريسـتالیز   

زمان خشـک شـدن بـه صـورت کامـل، در زيـر هـود        

 نگهداری شد.

هـای مـورد   به منظور القـای کولیـت در گـروه   

. بـه ايـن   اسـتفاده شـد   درصد 0مطالعه از اسیداستیک 

 144هـا در ابتـدا بـا اسـتفاده از کتـامین)     منظور، موش

گـرم بـر    میلـي  14گرم بـر کیلـوگرم( و زايالزيـن)    میلي

که بـه صـورت داخـل صـفاقي تزريـ  شـد،        کیلوگرم(

سـاعت قبـل از    70هـا  بیهوش شدند. غذای کلیه مـوش 
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ــا     ــدت تنه ــن م ــده و در اي ــته ش ــت برداش ــای کولی الق

 70دسترسي به آب داشتند. بعد از گذشت مدت زمـان  

ها بیهوش شـده و پـس از آن بـه سـمت     ساعت، موش

استیک اسید  سي سي 1راست خوابانده شدند و مقدار 

سرنگ انمـا  به وسیله به صورت داخل رکتال  ددرص 0

هــا تجــويز شــد. بعــد از تزريــ  اســتیک اســید  بــه آن

 15ـ34 هيبا زاو دهیبه پشت خواب حیوانات در وضعیت

شدند تا از نشت محلول تزري  شـده    داده قرار  درجه

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

و پـس از آن بـه    اتر بیهوش شـدند به وسیله حیوانات 

هـا بـه   دقت مـورد تشـريح قـرار گرفتنـد و کولـون آن     

 شد.  آرامي خارج

دسـت آمـده از   ه جهت بررسي اثرات عصاره ب

ــورت    ــه صـ ــاره بـ ــن عصـ ــدوحلوايي، ايـ ــت کـ پوسـ

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

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

هـا  وز بعد از القای کولیت( به موشر 3القای کولیت و 

الزم به ککـر اسـت   در ساعاتي مشخص تجويز گرديد. 

داروی سولفاساالزين نیز به عنوان گروه کنترل مثبـت  

به همین شیوه به گروه مورد مطالعـه تجـويز شـد. در    

ها آب و غذای استاندارد را به طول مدت مطالعه، موش

 عنوان رژيم غذايي خود دريافت کردند.

ر آخرين روز از طول مدت زمان مطالعـه در  د

هـا از بافـت کولـون بـه     های مورد بررسي، نمونهگروه

متر جدا شد. در ادامه قطعات کولون جدا سانتي 5طول 

های هیستوپاتولوژيک در شده به منظور انجام بررسي

بـه عنـوان فیكسـاتور     درصـد  11لیتر فرمالین  میلي 11

ی هــــانگهــــداری شــــد. ســــاس جهــــت بررســــي

از  ،متخصـص پـاتولوژی  به وسیله هیستوپاتولوژيک، 

های بسـیار نـازو و بـا دقـت     های جدا شده برشبافت

باال تهیه شده و با میكروسكوپ نـوری مـورد مطالعـه    

هـای مـورد بررسـي در ارزيـابي     قرار گرفت. پـارامتر 

های مخاطي، ضخیم موارد زخم ؛ماکروسكوپیک شامل

مخـاطي، ارتشـاحات   ريـزی   شدگي بافت کولون، خـون 

هــای التهــابي و در نهايــت افــزايش وزن تــوده  ســلول

 کولوني ملتهب شده بود. 

 کیكروسـكوپ یو م یسـتوپاتولوژ یه راتییـ تغ يابيارز

 تیــاز کول يشــدت زخــم ناشــ اریــبــر اســاس مع زیــن

 یهـا  کولون در گـروه  يكروسكوپیبراساس مشاهده م

انجـام   یمتخصـص پـاتولوژ   به وسـیله مورد مطالعه، 

دست ه مختلف عصاره ب یدوزها ياثربخش زانیشد. م

 یبـــا دارو ســـهيدر مقا ،ييکـــدوحلوا اهیـــآمـــده از گ

ــتان ــتفاده از تع   دارداس ــا اس ــررل ب ــروه کنت ــیو گ  نی

 یآمـار  یها تفاوت يو بررس میانگین( ±معیار )انحراف

افـزار   نـرم  لهیبـه وسـ   آنالیز واريـانس  یبا روش آمار

 مورد سنجش قرارگرفت. پروبیت

 
 : سیستم امتیاز دهي شدت کولیت1جدول 

 

 امتیاز شدت کولیت

 4 بدون زخم ، بدون التهاب

 1 بدون زخم ، پرخوني موضعي

 7 زخم بدون پرخوني

 3 زخم و التهاب در يک سمت

 0 سانتي متر 7زخم بیشتر از 

 5 يا چند محل 7زخم و التهاب در 
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 ها يافته

های ماکروسكوپیک کولون در بـین  در بررسي

دست آمـده بـه شـرح زيـر     ه ، نتايج بهای مختلف گروه

 نرمـال  کـامالً  کولـون  مخـاط  سـالم  گروه در ؛باشدمي

 .بود

 0 اسـید  منفي که در آن استیک کنترل گروه در

جويز شـد، عوارضـي   ت رکتال به صورت داخل درصد

 و روده ديـواره  شدن ضخیم چسبندگي، زخم، ؛از قبیل

 شديد مشاهده شد. التهاب

هــای هــای انجــام شــده در گــروه در بررســي

و  144،54دوز  3دريافت کننده عصاره کدوحلوايي در 

کـاهش التهابـات و بهبـود     کیلـوگرم، بر  گرممیلي 744

هــای در گــروه هــای مبــتال بــه کولیــت زخــم در مــوش

دريافت کننده مشاهده شد که بهترين نتیجه مربوط بـه  

کیلـوگرم  بـر   گـرم میلـي  744گروه دريافت کننده دوز 

 مشاهده شد.

هـای   دست آمـده مربـوط بـه بررسـي    ه نتايج ب

هـای مختلـف در    ماکروسكوپیک کولون در بـین گـروه  

 نشان داده شده است. 1نمودار 

ــ جينتـــا   هـــای پـــژوهشدســـت آمـــده از ه بـ

 هــای پژوهشــي کــه بــه صــورت نیــز کیكروســكوپیم

ـ   نیلیهماتوکسـ  یزیـ آم رنـگ   يـ و از طر يشناس بافت

نشان داده شـده   3و  7 های انجام شد، در شكل نيائوز

 است.

 

 

 

 

 
 ييکدوحلوا اهیگ عصاره کننده افتيدر اولسروز تیکول به مبتال مختلف یها گروه در اولسر اسكور: 1 نمودار

a از لحاظ آماری معني داری نسبت به گروه کنترل يا :IBD (45/4p <) 

bنرمال : از لحاظ آماری معني داری نسبت به گروه (45/4p <) 

 

0

1

2

3

4

5

6

Normal Control Colitis CE 50mg/kg CE 100 mg/kg CE 200mg/kg Standard drug

a,b 

a,b 

a,b 
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(، طبقه f(، چین)Tکولون از قبیل ديواره)شناسي  ساختمان طبیعي بافت ائوزين(: ـ آمیزی هماتوکسیلین هیستوپاتولوژی کولون)رنگ :1تصاوير

( و بافت همبند زير مخاط)ستاره(، eای ساده) (، بافت پوششي استوانهsm(، زيرمخاطب)g( ، غدد لیبرکهن)s(، مخاط)m(، اليه سروزی)msعضالني)

بین رفته، بافت  ها از ريخته، چین( مشخص هستند. درگروه بدون درمان ساختار بافت شناسي روده به هم 1A  ,7A ,3Aهای سالم) در موش

 (.  1B  ,7B ,3Bگردد) های التهابي و خوني در مخاط و زير مخاط مشاهده مي پوششي کنده شده، غدد لیبرکهن نامشخص، افزايش سلول

  
 

 

 

 
صورت ناچیزی بهبود يافته بود ه ( بافت روده ب54دوز) ائوزين(: درگروه درمان دريافت کننده عصاره با ـآمیزی هماتوکسیلین  هیستوپاتولوژی کولون)رنگ :7تصوير

( در مقايسه با گروه 144. ترمیم بافت روده در گروه درمان با دوز)( 3Cو 1C، 7C)که بافت پوششي  و در بعضي موارد  غدد لیبرکهن مشاهده شد طوریه ب

های التهابي و خوني  ها، بافت پوششي نواری، غدد مشخص و تجمعات سلول چینکه  طوریه ( از وضعیت بهتری برخوردار بوده ب54دريافت کننده عصاره با دوز)

.  ضعايعات بافتي کمتری ديده (3F و 1F، 7F)( و داروی استاندارد3E و 1E ، 7E()744های دريافت کننده عصاره  با دوز) در گروه (.3D و 1D، 7D)کاهش يافت

 های سالم مشخص هستند های مختلف بافت روده همانند موش شده و اکثر قسمت
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 بحا 

ساله و همراه بـا   کي اهیگ کي ييکدو حلوا اهیگ

بـه   باشـد کـه معمـوالً    يمتر مـ  0ـ5به طول  ييساقه ها

 نیچنـ  دارد و هم يپخته مصرف خوراک ايصورت خام 

 یها بخش ريو سا وهیاز م يو طب مردم يدر طب سنت

مطالعـه   .(11)ديـ آ يبه عمل م يمختلف یاستفاده ها اهیگ

 ياثــرات محــافظت يابيــو ارز نیــیحاضــر بــا هــدف تع

کـدو   اهیـ شـده از پوسـت گ   هیـ ته يدروالكلیـ عصاره ه

 اولسروز انجام شد. تیکول يوانیدر مدل ح ييحلوا

ای از جموعـــهم اخـــتالالت عملكـــردی روده 

م منتسب به نـواحي میـاني و   ياختالالت گوارشي با عال

های کـرون و  بیماری. باشدارش ميتحتاني دستگاه گو

کولیت روده شرايطي است کـه باعـا التهـاب و زخـم     

شـود. ايـن   شدن اليه داخلي راست روده و کولون مـي 

حالت در حقیقت واکنش بدن به آسیب يا جراحت وارد 

تواند باعـا قرمـز شـدن،    شده به اين عضو است و مي

ولیـت  ک .(12)ورم روده، دردناو شدن اين ناحیه شـود 

يک بیماری التهـابي روده   (Ulcerative colitisوز)اولسر

م آن را يــشـود، امــا عال بـزرگ اســت کـه درمــان نمــي  

توان کنترل کرد. اين بیماری التهابي باعا التهـاب و   مي

شـود. ايـن التهـاب باعـا زخمـي      زخم روده بزرگ مي

ــده   شــدهشــدن روده  ــام اولســر)زخم( خوان ــه ن کــه ب

گردد و بـا  زی روده ميشود. اين زخم باعا خونري مي

 يپزشـك  تيريمدبه منظور  .(10)هضم غذا تداخل دارد

های مختلفي وجود داشـته کـه   ، روشویاولسرات تیکول

تـوان از روش  بر حسب میزان پیشـروی بیمـاری، مـي   

 متناسب با روند بیماری استفاده کرد. 

کـه هـدف     ی کولیـت ماریب يدرمان اساس برای

الزم اسـت کـه ابتـدا     اسـت،   رانياي در طب سنت ياصل

هـا گرفتـه   بـه روده  يعـ یرطبیماده غ نيا زشير یجلو

ــواد ــه از تول یشــود. م ــک ــو ر دی ــا زشي   یصــفرا ني

رب   ترشمزه ماننـد   مواد کنند،يم یریجلوگ يعیرطبیغ

اسـت    واسيـ و ر هغوره، انـار، بـ   ب،یس ؛مثل ييهاوهیم

از    اما  شوند؛يهم  م اعضاء تيباعا  تقو يکه از طرف

که از برخورد مواد ترش بـا زخـم حـس درد     ييجاآن

ي کـه احتمـال عفـون    یفقـو در مـوارد   شود،يم ديتشد

مـواد اسـتفاده    نيـ ها وجود داشته باشد از ازخم شدن

 (. 11د)شويم

متعـددی اثـرات درمـاني مختلـف     های  پژوهش

بـه  ای کـه  کند. در مطالعـه يید ميأگیاه کدوحلوايي را ت

 کـدو حلـوايي  و همكاران بر روی گیـاه   نوبرانيوسیله 

صورت گرفت نشان داد که عصاره میـوه کـدوحلوايي   

دارای اثرات تـرمیم کننـدگي زخـم سـوختگي در مـدل      

حیــواني بــوده باعــا افــزايش جمــع شــدن زخــم       

لـي   بع وسیلهکه ای .  به عالوه در مطالعه(74)شود مي

صـورت   کـدو حلـوايي   اهیـ گ یو همكـاران بـر رو  جي 

اسـتخراج شـده از سـاقه     گنـان یداد کـه ل  گرفت نشـان 

 یالكـل دارا  ليفریکون یدرودیه یبه نام د ييکدوحلوا

 يالتهـاب  شیپـ  یهـا  نيتوکايسـا  دیبر تول یاثرات مهار

نوشـین   به وسـیله ای که  چنین مطالعه . هم(71)باشد يم

نقش و همكاران بر روی يک نانو ترکیب گیـاهي جديـد   

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

نقـره عصـاره هیـدرواتانولي میـوه کــدوحلوايي دارای     



 ييکدو حلوا اهیشده از پوست گ هیته يالكلدرویعصاره ه ياثر محافظت

 56(                                                                                            154شماره پي در پي )1041ـ فروردين و ارديبهشت 1ـ شماره 72ـ دوره  مجله ارمغان دانش

 

اثــرات سینرژيســتي بــرای تــرمیم زخــم ناشــي از      

. (77)باشـد  های صحرايي آلبینو مي سوختگي در موش

به اهمیت يافتن روشي نوين در همین راستا و با توجه 

به منظور درمان يا مديريت بیماری کولیـت اولسـروز،   

ــابي اثــرات محــافظتي   ــا هــدف ارزي مطالعــه حاضــر ب

عصاره هیـدروالكلي تهیـه شـده از پوسـت گیـاه کـدو       

در مـدل حیـواني کولیـت     (Cucurbita moschata)حلوايي

اولسروز انجام شد. نتايج حاصل نشان داد که استفاده 

هــای مــورد مطالعــه در صــاره مــذکور در گــروهاز ع

کاهش التهابـات و بهبـود   مقايسه با گروه کنترل، سبب 

 هــای هدر گــرو تیــمبــتال بــه کول یهــا زخــم در مــوش

مربـوط بـه    جـه ینت نيبهتـر  ه است وکننده شد افتيدر

 لـوگرم یکبـر   گـرم يلـ یم 744کننده دوز  افتيگروه در

ه يید نتايج بأشد. در همین راستا و به منظور ت مشاهده

مشابه انجام شـده  های  پژوهشتوان به دست آمده مي

 اشاره کرد.

ــه ــه در مطالع ــیله  ای ک ــه وس ــاهرمنش و ب س

انجام شد، به اثرات درماني محـافظتي گونـه    همكاران 

sempervirens  برروی کولیت القا شده به وسیله استیک

اســید در مــوش صــحرايي نــر پرداختــه شــد. در ايــن 

از عصــــاره درصــــد 1و  5/4وی مطالعــــه ژل حــــا

ــر     ــاني دارای اث ــد از دوره درم ــاه بع ــدروالكلي گی هی

داری در بهبودی زخم ايجاد شده در کولـون رت    يمعن

 .(73)داشت

همكـاران   و غالمـي  به وسـیله ای که در مطالعه

 بـا  ترکیـب  در سـقز  گیـاه  میـوه  درماني به روی اثرات

انجـام   شـده  القا کولیت به مبتال هایموش در بوتیرات

 درمـاني  ترکیـب  ايـن  کـه  شد، نتايج حاصله نشـان داد 

 مـورد  هـای مـوش  در کولیـت  اثـر  شـدت  کاهش باعا

 .(70)شودمي آزمايش

تنیده و همكاران نشان داده شد کـه،   در مطالعه

عصاره علف چای در دو فرم خوراکي و انما از طريـ   

اثرات درمـاني بهتـری روی بافـت     MDA کاهش فعالیت

داشتند. در  ،ها ايجادشده بودکولیت در آنهايي که رت

 14درصد اثـر بهتـری نسـبت بـه ژل      74فرم انما، ژل 

 344 بـا دوز نیـز  درصد نشـان داد. در فـرم خـوراکي    

گـرم بـر    میلـي  344 نسـبت بـه   گـرم بـر کیلـوگرم    میلي

 .(75)اثر درماني بهتری مشاهده گرديدکیلوگرم 

 تخشـید و همكـاران   به وسیلهای که در مطالعه

بــه القاءشــده  ثیر ســیلي مــارين برکولیــتأتــروی  ربــ

انجام شـد،   صحرايي هایدر موش اسیداستیک وسیله

و  54 ســیلي مــارين در دو مقــدار   نشان داده شد که 

هـای ، موجب کـاهش آسـیبکیلوگرمبر  گرممیلي 144

گـرم بـر    میلـي  144 ماکروسـكوپي گرديــد. مــصرف  

 های میكروسكوپيمیزان آسیب مـارينسـیليکیلوگرم 

در صــورتي کــه  ،شــدت التهــاب را نیــز کــاهش داد و

ثیری بــر  أسـیلي مـارين تــ    گرم کیلوگرم میلي 5مقدار

 .(73)کريات و شدت التهاب نداشت کـاهش آسیب

معینیان و همكـاران   به وسیلهای که در مطالعه

، راتیبــوت بیــترک دیــمف ریتــأثبــا هــدف بررســي   

 تیـ در مـدل کول  نیتیکـارن ـ  و ال ييکاز لوسیالکتوباس

رمـان  يي انجام شد، نشان داده شـد کـه د  موش صحرا
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بـا   سـه يدر مقا تیـ در کـاهش کول  یدیـ اثر مف ي،بیترک

هـا در بهبـود   يگروه شاهد نشان داد. اگرچه مونـوتراپ 

 يبـ یثر بودند، امـا درمـان ترک  ؤم زین تیکول یمارکرها

روده بزرگ از  ویداتیاسترس اکسی در بهبود مارکرها

بـه   .بهتر بود اریبس  (MPO)و  (TBARS)،  (FRAP)ه؛جمل

حاضـر   بیـ ترکهـا نشـان داد   آن هـای  پـژوهش عالوه 

 دياست و با يتجرب تیکنترل کول یبرا يمخلوط مناسب

 .(72)شود شيسه بار آزما ينیبال ويدر شرا

ــه ــه در مطالع ــیله  ای ک ــه وس ــدالغفاری و ب عب

بـا خـواص    وميـ توکر اثـرات همكاران با هدف مطالعـه  

 يشــيمــدل آزما کيـ در  يو ضــدالتهاب يدانیاکســ يآنتـ 

در  وميـ وکرت اهیـ گانجام شد، نشان داده شد که  تیکول

و  يماکروسـكوپ  یهـا بیهمه دوزها باعا بهبـود آسـ  

 اهیـ گ . به عالوهشود يم يتیکول یهاموش يشناس بافت

ــتوکر ــفعال وميــ ــت  MPO تیــ ــزرگ و غلظــ روده بــ

ــ ــایل یدهایپراکس ــلول دی را  IL-1beta و TNF-alpha ،يس

 FRAPزمـان ارزش   هـم  شيبا افـزا چنین  . همکاهش داد

شـود کـه اثـرات    يگرفته م جهینت ،تیکول یهادر موش

 یهـا لیپتانس  ياز طر يتجرب تیدر کول ميشوکر دیمف

 نـه يشـود. معا  يم جاديآن ا يو ضدالتهاب يدانیاکس يآنت

بـه عنـوان    IBDمبتال بـه   مارانیدر ب ياهیگ یدارو نيا

را نشـــان  وميـــتوکر لیپتانســـ شـــتریمكمـــل ب کيـــ

 .(70)دهد يم

بــــا توجــــه بــــه نتــــايج میكروســــكوپي و 

دســت آمــده از مطالعــه حاضــر، از ه ماکروســكوپي بــ

هـای  آنجايي عوارض ناشي از القای کولیـت در گـروه  

دريافت کننده عصاره پوست کدوحلوايي در مقايسه با 

بـر   گـرم  میلـي  744گروه کنترل بـه خصـوص در دوز   

داری کـاهش پیـدا کـرد، نتـايج      يکیلوگرم به طور معنـ 

 هـای  پژوهشساز  تواند زمینهحاصل از اين مطالعه مي

کارآزمايي بالیني در رابطـه  های  پژوهشتر و کاربردی

با بیماری کولیت اولسروز و يا بـه عنـوان يـک داروی    

های درماني به کـار گرفتـه   مكملي در کنار ساير روش

 شود. 

 اهیـ کمبـود گ  لیـ از قب ييهـا  تيبا وجود محدود

و  ليبـه وسـا   یازمندیفصول، ن يدر برخ ييکدو حلوا

 يسـطح سـرم   يبررسـ  ازیـ مورد ن يشگاهيمواد آزما

القا شده در  تیارزشمند در کول کيپاتولوژ یفاکتورها

و  ييدرمان شده با عصـاره کـدوحلوا   ييموش صحرا

ــ ــمیمكان افتني ــا س ــا اثربخشــ   یه ــرتبو ب ــگ يم  اهی

ــدوحلوا ــان کول ييک ــدر درم ــرات تی ــنهادیپ ویاولس  ش

 گردد. يم

 

  یریگ جهینت

و  يكروســــكوپیم جيتوجــــه بــــه نتــــا بــــا

 دست آمده از مطالعـه حاضـر، از آن  ه ب يماکروسكوپ

 یهـا  در گـروه  تیـ کول یاز القـا  يعوارض ناشـ  که جا

با  سهيدر مقا ييکننده عصاره پوست کدوحلوا افتيدر

ــوص در دوز    ــه خصـــ ــرل بـــ ــروه کنتـــ  744گـــ

کرد،  دایکاهش پ یدار يبه طور معن ،لوگرمی/کگرم يلیم

ســاز  نــهیزم توانــد ين مطالعــه مــيــحاصــل از ا جينتــا

 ييکارآزمـا هـای   بررسـي و  تـر  یکاربرد های پژوهش
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بـه   ايـ اولسـروز و   تیـ کول یمـار یدر رابطه با ب ينیبال

 یهــا روش ريدر کنــار ســا يمكملــ یدارو کيــعنــوان 

 به کار گرفته شود.  يدرمان

 

 و تشكر  ريتقد

 یا حرفـه دکتـری  نامـه   انيـ مقاله حاصل پا نيا

ــوم  ــگاه عل ــك دانش ــال      يپزش ــد اخ ــا ک ــاه ب کرمانش

IR.KUMS.REC.1398.722 ــ ــد يمـ ــدباشـ ــ ني. بـ  لهیوسـ

 هیـ داننـد تـا از زحمـات کل    يبر خود الزم م سندگانينو

و  ريتقـد  ،اند کرده یپژوهش همكار نيکه در ا يزانيعز

 .نديتشكر نما
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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. 
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