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چکيده
مقدمه و هدف :از جمله بیماری های شایع در میان جوامع زخم معده است .درمانهای رایج این بیماری
شامل داروهای کاهنده ترشح اسید هستند که ضمن اثربخشی دارای عوارض جانبی هستند .استفاده از

نوع مقاله :علمی  -پژوهشی

گیاهان دارویی به عنوان کمک درمان این بیماری مورد توجه است .گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus

موضوع :گیاهان داروئی

 daenensisبه دلیل داشتن ترکیبات متعدد من جمله فالونوییدها میتواند در پیشگیری از زخم معده موثر
باشد.

کليد واژگان:


آویشن دنایی

روش تحقیق :برای انجام این مطالعه از  53موش صحرایی ( 032-022گرم)در  7گروه آزمایشی استفاده
شد .گروههای آزمایشی شامل گروه سالین ،گروههای دریافت کننده عصارهی آویشن دنایی با دوز  322و

رت

 0222و  0322میلیگرم/کیلوگرم  ،گروه امپرازول با دوز  02میلیگرم/کیلوگرم ،گروه کربوکسی متیل سلولز

زخم معده

(حالل داروی امپرازول) به صورت خوراکی وگروه شاهد منفی دریافت کننده سالین خوراکی  ،بودند .یک



سوپر اکسید دیسموتاز

ساعت پس از درمان ،با خوراندن  2/3میلی لیتراتانول خالص به هر حیوان به جز گروه آخر زخم معده القا



مالون دی آلدئید

شد .پس از  4ساعت ،حیوانات بیهوش شدند ،از قلب خونگیری صورت گرفت و بافت معده جدا گردید و




جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی مورد استفاده قرارگرفت .میزان سوپراکسیددیسموتاز
( )SODسرم و میزان مالون دی آلدئید ( )MDAبافت معده تعیین شد.
نتایج و بحث :نتایج در گروههای مورد آزمایش نشان دهنده کاهش آلسر ایندکس وافزایش درصد مهار
زخم و اثر محافظتی عصاره گیاه به صورت وابسته به دوز(در دوز باالتر هم ارز اومپرازول) است .افزایش معنا
دار میزان  SODو کاهش معنادار  MDAنیز در اثر تجویز عصاره گیاه و اومپرازول بیانگر اثر مفید عصاره بر
پایه آثار آنتی اکسیدان آن(کاهش استرس اکسیداتیو) میباشد.
توصیه کاربردی /صنعتی :با توجه به نتایج حاصل می توان از آثار آنتی اکسیدان گیاه آویشن دنایی در
درمان بیماریهایی که در اثر عوامل اکسیداتیو ایجاد می گردند در کنار داروهای دیگر بهره برد.

 .1مقدمه

رسان اسید معده ،امروزه مشخص شده که رادیکال هاي اکسیژن

آلسر ) (ulcerدر اثر به هم خوردن یکپارچگی مخاطی معده ایجاد

فعال( )ROSنقش مهمی در پاتوژنز آسیب بافتی حتی مخاط سیستم

می شود که منجر به پیدایش نقص موضعی یا فرورفتگی ناشی از

گوارشی ایفا میکنند به طوریکه جهت کنترل زخمهاي دستگاه

التهاب فعال میگردد ( .)Casper et al., 2015به غیر از نقش آسیب

گوارش عالوه بر مهار ترشح اسید امروزه ،افزایش محافظت مخاط و
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جمع کردن  ROSها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است (

امروزه علیرغم پیشرفتهاي چشمگیر داروهاي سنتتیك ،طب

 .)Biswas et al., 2003 ;.Ravindranath,1989.رادیکالهاي آزاد

گیاهی جایگاه خود را حفظ کرده وبه عنوان درمان و مکمل مورد توجه

مثل گونههاي اکسیژن فعال ( ،)ROSهیدروژن پراکسید ( ) H 2O2

قرار دارد .در این بین گیاهان دارویی که حاوي ترکیبات فنلی

و رادیکال هیدروکسیل (  ) OH جزو اصلیترین فاکتورهاي ایجاد

میباشند ویژگی آنتی اکسیدان داشته و قادر به خنثی کردن

کننده آسیب اکسیداتیو بوده و منجر به بروز زخمهاي مخاطی

رادیکالهاي آزاد میباشند و به نظر میرسد گیاه آویشن دنایی (

می شوند .هم چنین مرگ برنامه ریزي شده سلول یا آپوپتوز نقش

 )Thymus daenensisبه دلیل داشتن ترکیبات فنلی مانند تیمول و

معینی در زخم ها و آسیب هاي گوارشی القاء شده توسط استرس،

کارواکرول واجد آثار آنتی اکسیدان باشد و بر این اساس در مطالعه

ایندومتاسین ،اتانول و هلیکوباکتر پیلوري دارد .از سوي دیگر نیز

حاضر با هدف بهبود و پیشگیري از زخم معده القا شده توسط اتانول

مشخص شده است که آلسر (زخم) ناشی از استرس همراه با افزایش

(به عنوان یك عامل اکسیدان) با مکانیسم احتمالی آنتی اکسیدان

تولید رادیکالهاي آزاد بوده و پراکسیداسیون لیپید همراه با باال رفتن

مورد استفاده قرار گرفت.

سطح لیپید پراکسیداز میباشد که این امر ناشی از افزایش تولید ROS

 .0مواد و روش ها

در طی استرس است ( .)Biswas et al., 2003شکستن لیپید
پراکسیدها یا پروکسی رادیکالها (  ) ROO در سیستمهاي

این مطالعه بر روي  53سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به

بیولوژیك ایجاد تعدادي از آلدئیدها از جمله  -4هیدروکسیل نونآل

وزن تقریبی  022-032گرم با سن  8هفته که به صورت تصادفی به

( )4HNEو مالون دي آلدئید ( )MDAمیکند .از آنجایی که اندازه

 7گروه  3تایی تقسیم شدند انجام شد .موش ها از مرکز پرورش

گیري مستقیم رادیکالهاي آزاد بسیار مشکل است معموالً محصوالت

حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقاتی رازي تهران تهیه ودر حیوان

ناشی از عملکرد رادیکالهاي آزاد مثل  MDAاندازه گیري می شود.

خانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در شرایط استاندارد و در

 MDAفراوان ترین آلدئید حاصله از لیپید پراکسیداسیون است

دماي  05-03درجه سلسیوس و در قفس هاي جداگانه نگهداري

( .)Rang et al., 2003, Karatas et al., 2002بدن روشهاي

شدند .دوره ي نوردهی به صورت  20ساعت روشنایی و  20ساعت

شیمیایی و سیستمهاي مختلفی براي خنثی کردن رادیکالهاي آزاد

تاریکی بود و غذا و آب کافی در اختیار آنها قرار داشت .

دارد .عواملی وجود دارند که با رادیکالهاي آزاد مقابله میکنند و نقش

اندام هوایی گیاه آویشن دنایی از دامنه هاي کوههاي استان

آنها ،بخشیدن الکترونهاي جفت نشده به رادیکالهاي آزاد است که

چهارمحال و بختیاري جمعآوري گردید .سپس در مرکز تحقیقات

رادیکالهاي آزاد به آنها متصل شده و از لحاظ آسیب رسانی به سلولهاي

گیاهان دارویی و معطر دانشگاه آزاد واحد شهرکرد ،مورد شناسایی

بدن خلع سالح می شوند .این نوع نجات دهنده هاي سلولی را به نام

قرار گرفت و صحت نام علمی مربوط به گیاه Thymus daenensis

آنتی اکسیدانها مینامند ( Bastid et al., 1990; Urbanana,

 Celakتایید گردید .پس از خشك کردن در سایه وخرد کردن ،توسط

 .)1997از جمله این آنتی اکسیدانها می توان به آنزیمهاي

اتانول  %72عصاره گیري انجام شد.

سوپراکسید دیسموتاز( ،)SODکاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز( )GPXو

 .0-0گروههای آزمایشی

هم چنین آنتی اکسیدانهاي فیزیولوژیك مانند اسیداسکوربیك،
گلوتاتیون -  ،توکوفرول (ویتامین  )Eو مالتونین و اوریك اسید

پس از  04ساعت گرسنگی و با دسترسی آزاد به آب گروههاي

اشاره کرد ( .)Abul et al., 2002در شرایط فیزیولوژیك  SODبه

آزمایشی عبارتند از گروه  2دریافت  2سی سی نرمال سالین (گروه

عنوان یك آنتی اکسیدان مهم داخل سلولی تبدیل آنیون سوپراکسید

شاهد مثبت) ،گروه  0و  5و  4که عصاره ي آویشن دنایی را به ترتیب

به اکسیژن مولکولی و هیدروژن پروکساید را کاتالیز نموده و سلول را

با دوزهاي  322و  2222و  2322میلی گرم /کیلوگرم دریافت کردند

از آسیب ناشی از آنیون سوپراکسید محافظت میکند ( Shirpoor et

 ،گروه  3دریافت اومپرازول با دوز  02میلی گرم  /کیلوگرم ،گروه 6

.)al., 2007

دریافت  2سی سی  CMCیا کربوکسی متیل سلولز که حالل داروي
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امپرازول است و گروه  7دریافت  2سی سی نرمال سالین(گروه شاهد

میزان  SODدر سرم هاي جدا شده از موشها با استفاده از کیت

منفی ) که همه به صورت خوراکی تجویز شدند  .یك ساعت بعد با

االیزا ساخت شرکت  Bioassay technology laboratoryتعیین

خوراندن  2/3میلی لیتراتانول خالص به هر سر رت به غیر از گروه 7

گردید.

زخم معده القا شد.

 .3-0اندازه گیری MDA

بعد از  4ساعت کلیه موشها با مخلوط کتامین و زایالزین بیهوش
شدند .ابتدا شکم باز شده و خونگیري از قلب انجام گرفت .خون در

براي اندازه گیري میزان  MDAدر بافت معده ابتدا قسمتی از

لوله هاي آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد جمع آوري و پس از تشکیل

معده را که داخل لوله اپندورف قرار داده و منجمد شده بود را هموژن

لخته به وسیله سانتریفوژ مایع رویی (سرم) جمع آوري گردید.

کرده به ازاي هر  4گرم از بافت  9سی سی از محلول  2/23موالر
 KClاضافه میشود .سپس مایع بدست آمده در سانتریفیوژ یخچال

 .0-0تعیین شاخص زخم و درصد مهار زخم

دار با سرعت  22222دور در دقیقه به مدت  02دقیقه در دماي 4

معده از محل اتصال به مري و دوازدهه جدا و از سمت خم بزرگ

درجه سانتی گراد قرار داده میشود .پس از جدا کردن فاز رویی ،هر

با قیچی جراحی باز و توسط نرمال سالین بدون تماس دست شستشو

 2/3میلی لیتر از مایع رویی جدا شده با  2/0میلی لیتر سدیم لوریل

گردید و توسط دوربین مجهز به عدسی  5Xاز آن ها عکسبرداري شد

سولفات  2/3 ، % 8/2میلی لیتر اسید استیك ،) pH = 5/3( % 02

و با اندازه گیري سطح زخم ها و تعداد زخمها با استفاده از فرمول زیر

 2/3میلی لیتر تیوباربیتوریك اسید  2/5 ،%02میلی لیتر آب مقطر

شاخص زخم تعیین شد:

مخلوط میشود .نمونه ها به مدت یك ساعت در حمام آب  93درجه

فرمول 2

سانتی گراد انکوبه میشوند .پس از خارج کردن و سرد شدن نمونه ها

UI = UN + US +UA × 10-1

به هر کدام حدود  6میلی لیتر از مخلوط ان -بوتانول و آب مقطر به

در این فرمول  UIبه معناي شاخص زخم UN ،تعداد زخمUS ،

نسبت  2به  3اضافه کرده و نمونه ها به مدت  2دقیقه ورتکس و

بیانگر درجه زخم و  UAنشان دهنده سطح زخم براي هر معده می

سپس با دور  2275به مدت  22دقیقه سانتریفیوژ می شوند .مایع

باشد .درجات زخم به شرح ذیل طبقه بندي شد :عدم ایجاد هیچ گونه

رویی جدا شده ودر دستگاه اسپکتوفتومتري جذب در  350نانومتر

ضایعه =  ، 2خراش مخاطی سطحی = اروزیون  ،2آسیب عمیق یا

اندازه گیري می شود .منحنی استاندارد  MDAبا تعیین جذب نوري

نکروز = اروزیون  ،0زخم همراه با سوراخ شدگی =  . 5پس از تعیین

محلول 2و 2و 5و 5تترااتوکسی پروپان با غلظت هاي مختلف از 2/20

شاخص زخم درصد مهار زخم طبق فرمول زیر تعیین گردید (Bradi

تا  2/220رسم گردید (.)Esterbauer and Cheeseman, 1990

):, 2011

 .6-0اندازه گیری MDA

فرمول 0

براي اندازه گیري میزان  MDAدر بافت معده ابتدا قسمتی از

 .5-0سنجش میکروسکوپیک ضایعات

معده را که داخل لوله اپندورف قرار داده و منجمد شده بود را هموژن

نمونه هاي معده .پس از یك بار شستشو با سرم فیزیولوژي درون

کرده به ازاي هر  4گرم از بافت  9سی سی از محلول  2/23موالر

ظرف نمونه گیري حاوي فرمالین  22درصد به مدت  04ساعت قرار

 KClاضافه میشود .سپس مایع بدست آمده در سانتریفیوژ یخچال

داده شد تا پایدار گردد وپس از شستشو با آب معمولی جهت نفوذ

دار با سرعت  22222دور در دقیقه به مدت  02دقیقه در دماي 4

بهتر فرمالین داخل بافت  ،فرمالین تعویض شد بعد از حصول اطمینان

درجه سانتی گراد قرار داده میشود .پس از جدا کردن فاز رویی ،هر

از فیکساسیون کامل بافتها با استفاده از دستگاه اتوتکنیکون عمل

 2/3میلی لیتر از مایع رویی جدا شده با  2/0میلی لیتر سدیم لوریل

آوري بافت ها انجام گرفت .پس از آماده شدن مقاطع بافتی کار مطالعه

سولفات  2/3 ، % 8/2میلی لیتر اسید استیك ،) pH = 5/3( % 02

و بررسی آنها با استفاده از میکروسکوپ نوري صورت گرفت.

 2/3میلی لیتر تیوباربیتوریك اسید  2/5 ،%02میلی لیتر آب مقطر

 .4-0اندازه گیری SOD

مخلوط میشود .نمونه ها به مدت یك ساعت در حمام آب  93درجه
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سانتی گراد انکوبه میشوند .پس از خارج کردن و سرد شدن نمونه ها

جلوگیري نماید ولی خونریزي و نکروز در قسمت مخاطی ناحیه بدن

به هر کدام حدود  6میلی لیتر از مخلوط ان -بوتانول و آب مقطر به

معده در برخی از رتهاي مورد آزمایش دیده می شود .تجویز CMC

نسبت  2به  3اضافه کرده و نمونه ها به مدت  2دقیقه ورتکس و

هیچ گونه اثري در بهبود زخم یا پیشگیري از آن نشان نداد .میزان

سپس با دور  2275به مدت  22دقیقه سانتریفیوژ می شوند .مایع

گستردگی و شدت آسیب ها در گروه هاي دریافت کننده امپرازول و

رویی جدا شده ودر دستگاه اسپکتوفتومتري جذب در  350نانومتر

عصاره آویشن بسیار کاهش یافته است (شکل .)2

اندازه گیري می شود .منحنی استاندارد  MDAبا تعیین جذب نوري
محلول 2و 2و 5و 5تترااتوکسی پروپان با غلظت هاي مختلف از 2/20

جدول  .1نتایج آلسرایندکس و درصد مهار زخم.
درصد مهار زخم

آلسر ایندکس

تیمار

55/63 ±5/5

1/316 ±0/82

عصاره آویشن mg/kg

32/33 ±6/7b

0/222 ±0/15 bc

77/45 ±4/1a

0/471 ±0/12c

آلسرایندکس معادل  5/40±43شده است که تجویز عصاره آویشن

21/88 ±4/6a

0/666 ±0/16c

اومپرازول 80 mg/kg

0

در دوزهاي  2222، 322mg/kgو 2322و اومپرازول( )02mg/kgبه

6/48 ± 0/40a

کنترل منفی (فقط اتانول )

8/7±1/4d

8/50±0/37a

کربوکسی متیل سلولز

صورت معناداري آلسر ایندکس را کاهش داده است .در مقایسه

-

-

شاهد (فقط سالین )

تا  2/220رسم گردید (.)Esterbauer and Cheeseman, 1990

C

 .5نتایج و بحث

b

500

 .0-5نتایج مشاهدات ماکروسکوپیک

عصاره آویشن mg/kg
1000

نتایج آلسر ایندکس و در صد مهار زخم در جدول  2مشاهده

عصاره آویشن mg/kg
1500

میشود .براساس نتایج حاصل  ،تجویز اتانول و القاء زخم موجب ایجاد

دوزهاي آویشن ،اثر دوز  2322mg/kgو  2222داراي اختالف

*داده ها عبارتند از میانگین  ±انحراف معیار

معناداري با اومپرازول نمیباشد که نشانگر هم ارز بودن اثرات آنها با

**تیمار ها با حروف التین مختلف  ،تفاوت معناداری دارند) .(p< 0/05

یکدیگر است .از طرفی تجویز  CMCبه تنهایی نیز تغییر قابل توجهی

مواد سنتتیك مانند اتانول موجب القاي زخم در بخش غده اي

درآلسر ایندکس نسبت به گروه دریافت کننده اتانول نشان نداده است.

معده میگردند) .(Jaiswal et al., 2011زخمهاي حاصل هموراژیك

هم چنین درصد مهار زخم در گروه هاي دریافت کننده عصاره و

وخطی می باشند .ادم زیر مخاطی ،افزایش سلولهاي التهابی و کاهش

اومپرازول نشان داده که مهار زخم توسط اومپرازول و دوز mg/kg

سلولهاي اپی تلیال معده از ویژگیهاي تیپیك اثرات الکل بر معده است.

 2322عصاره آویشن هم ارز بوده ولی دو گروه دیگر دریافت کننده

پاتوژنز آسیبهاي گوارشی الکل بصورت مستقیم و غیر مستقیم مربوط

آویشن از لحاظ درصد مهار زخم داراي اختالف معناداري با گروه

به واسطه هاي مختلفی مانند لیپو اکسیژناز ،سایتوکینها و رادیکالهاي

اومپرازول و دوز  2322 mg/kgآویشن میباشند.

آزاد اکسیژن است) .(Ibrahim et al., 2012در این مطالعه نیزالکل

 .0-5نتایج مشاهدات میکروسکوپیک

توانست ایجاد آسیب مخاطی در معده نماید و موید این امر

تجویز عصاره آویشن با دوز  322 mg/kgو  2222 mg/kgو

آلسرایندکس 3.42±0.45میباشد .اومپرازول یك داروي مهار کننده

 2322mg/kgبه ترتیب موجب کاهش بروز زخم وجلوگیري از

پمپ پروتون است ولی طبق تحقیقات قبلی مشخص شده که این دارو

آسیبها ي شدید نکروتیك به بافت معده شده است  .البته مواردي

واجد اثرات آنتی اکسیدان نیز میباشد .اومپرازول بصورت خوراکی

ازنکروز ناحیه مخاط بدنه معده و اکسودا در سطح فوقانی مخاط معده

میتواند با مکانیسمی که به مهار ترشح اسید مربوط نمیشود از

و نیز پرخونی و ادم در ناحیه سروز معده مشاهده گردید که این

آسیبهاي مخاط گوارشی که توسط مواد نکروز کننده بافتی در موش

تغییرات با افزایش دوز عصاره آویشن کاهش محسوس داشته است.

صحرایی ایجاد شده جلوگیري نماید (Konturek et al., 1983,

اومپرازول نیز توانسته است تا حدودي از بروز زخمهاي شدید

) .Mattsson et al., 1983اومپرازول باعث مهار کموتاکسی
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نوتروفیلها و تولید آنیون سوپر اکسید شده و در جمع آوري هیپو

اومپرازول قادر است از آسیب هاي گوارشی ناشی از ماده 48/82

کلروس اسید و مهارآهن و مس مشتق شده از آسیبهاي اکسیداتیو

که یك دگرانوله کننده مست سلها است با اعمال اثرات ضد التهابی

نقش موثري دارد ).(Lapenna et al.,1996; Wandall, 1992

و مهار تجمع نوتروفیلها جلوگیري نماید (.(Kobayashi, 2002
همچنین  Biswasو همکاران در سال  0225توانستند آسیبهاي
گوارشی القاءشده با ایندومتاسین را توسط اومپرازول مهار نمایند و
نشان دادند که احتماالً این اثر با مهار ترشح اسید توسط این دارو
مرتبط نمیباشد .سقایی و همکاران در سال  0220نیز طی مقالهاي
اثرات آنتی اکسیدان اومپرازول را تایید نمودند (Saghaei et al.,

) . 2012نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر نیز موید اثرات آنتی
اکسیدانی این دارو میباشد .از آنجا که خصوصیات آنتی اکسیدان
اسانسهاي آویشن بررسی وتائید شده است ) ، (Amiri, 2012بنابراین
احتماال اثر مفید عصاره هیدروالکلی آویشن دنایی بر آلسر ایندکس و
درصد مهار زخم نیز بیانگر اثر آنتی اکسیدان آن میباشد و با سایر
تحقیقات مانند تحقیق) (Nazari et al., 2013که اثر آنتی اکسیدان
این گیاه را بر لیپوپروتئینهاي پالسماي رت مطالعه وتائید نمودند
همخوانی دارد.
 .5-5نتایج میزان  SODو MDA

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود القاء زخم توسط اتانول
موجب افزایش معناداري در میزان  MDAنسبت به گروه شاهد شده
است و تجویز عصاره آویشن با دوز  322 mg/kgنتوانسته است کا
هش معناداري در میزان  MDAایجاد نماید اما با افزایش دوز عصاره
میزان  MDAبه طور معنا داري کاهش یافته است و در دوزهاي
 2222 mg/kgو  2322معادل اثر اومپرازول حاصل شده است  .تغییر
 MDAتوسط  CMCدر مقایسه با گروه کنترل منفی معنا دار نبوده
و با دوزهاي  322 mg/kgو  2222عصاره آویشن نیز اختالف
معناداري ندارد .تغییرات میزان  SODپس از تجویز عصاره آویشن در
دوز  322 mg/kgو  2222در مقایسه با گروه کنترل منفی معنادار
نمیباشد ولی با افزایش دوز تا  2322 mg/kgافزایش معناداري در
میزان  SODمشاهده میشود که هم ارز اثر  02 mg/kgاومپرازول
میباشد .تغییرات  SODپس از تجویز  CMCنیز قابل توجه و معنا
دار نمی باشد که نشان دهنده بی اثر بودن این ماده بر واکنشهاي
اکسید اتیو میباشد .سوپراکسید دیسموتاز به عنوان یك آنزیم محافظ
شکل  .1القاء زخم توسط اتانول ( ،)Aگروه دریافت کننده عصاره آویشن )(B

سلولی در برابر استرس اکسیداتیو در سلول از عوامل مهم حفاظتی

گروه دریافت کننده امپرازول ) (Cرنگ آمیزی ).(H&E*100

سلول محسوب میشود  .ازطرفی مالون دي آلدئید ( )MDAبه عنوان
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یك مارکر مهم لیپید پراکسیداسیون مطرح است .با ایجاد زخم

و کاهش  MDAمشاهده شده است (Alvarez- Suarez et al.,

دئودنوم در موش صحرایی توسط داروي  Mepirizolفعالیت SOD

2011).

به شدت کاهش مییابد ( MDA .)Iinuma et al., 1998به عنوان

 .4نتیجه گیری

یك مارکر براي فعالیت گونههاي اکسیژن فعال در آسیبهاي اکسیداتیو
بافتی افزایش می یابد ).(Jankowski et al., 1991

با توجه به نتایج فوق واستناد به تحقیقات به عمل آمده این
نتیجه حاصل میشود که عصاره آویشن و اومپرازول میتوانند موجب

جدول  .2نتایج مربوط به میزان سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید.
سوپراکسید

تیمار

مهار زخم معده ناشی ازاتانول گردند چرا که آلسرایندکس را کاهش

مالون دی آلدئید

داده و به دنبال آن در صد مهار زخم را افزایش دادهاند و همچنین با

دیسموتاز
عصاره آویشن

6/551 ± 0/52 bcd

6/750 ± 0/48 ab

4/438 ± 0/13

6/137 ± 0/61

جمع آوري رادیکالهاي آزاد و افزایش آنزیمهاي آنتی اکسیدان از شدت
استرس اکسیداتیو کاستهاند .نتایج در مجموع نشان دهندۀ افزایش

500 mg/kg
عصاره آویشن

abc

bc

 SODبه عنوان آنزیم آنتی اکسیدان میباشد و نیز مارکر مهم
پراکسیداسیون لیپید یعنی  MDAکه در اثر تجویز اتانول و تحریك

1000 mg/kg
عصاره آویشن

5/385 ± 0/57a

استرس اکسیداتیو افزایش یافته با تجویزعصاره آویشن و اومپرازول تا

8/605 ± 0/83c

حدودي کاهش مییابد .بنابراین نتایج این مطالعه موید آثار آنتی

1500 mg/kg
اومپرازول

ab

5/068 ± 0/55

C

cde

6/156 ± 0/35

a

4/112 ± 0/055

de

8/558 ± 0/76

ab

e

6/846 ± 0/72

اکسیدانی گیاه مورد نظر و اومپرازول میباشد.

8/583 ± 0/83

80 mg/kg
کنترل منفی

 .3سپاسگزاری

(اتانول)
کربوکسی متیل

بدین وسیله از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

6/243 ± 0/74

به لحاظ تامین منابع مالی و امکانات الزم براي انجام این تحقیق تشکر

سلولز
شاهد (سالین)

d

0/652 ± 0/033

به عمل میآید.

*داده ها عبارتند از میانگین  ±انحراف معیار
** تیمارها با حروف التین مختلف  ،تفاوت معنا داری دارند (.)p < 0/05
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