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  14/11/96 تصويب:تاريخ                                           13/6/96تاريخ دريافت: 
  چكيده
هاي معدي، سوء هاضمه، اسهال، در طب سنتي اثرات درماني فراواني از قبيل بهبود بيماري Trachyspermum ammi مقدمه:

  هاي تنفسي و غيره دارد.هاي صفراوي، بيماريهموروئيد، سنگ
همين دليل بررسي اثرات سمي گياهان حائز اهميت ترين داليل مسموميت است به امروزه سميت با گياهان دارويي يكي از مهم هدف:

  گرفت. باشد. در اين مطالعه سميت اسانس زنيان در حيوانات آزمايشگاهي مورد بررسي قرارمي
ها گاواژ شده و سميت حاد آن بررسي اسانس ميوه گياه به روش تقطير با آب تهيه و در دوزهاي مختلفي به موش روش بررسي:

ها گاواژ شد. فاكتورهاي روز به رت 45و  23به مدت  mg/kg 1000د. براي بررسي سميت تحت مزمن، اسانس گياه زنيان با دوز ش
هاي طحال، كليه، كبد و ريه مقداري بافت جهت گرفت و همچنين از اورگانها مورد مطالعه قرارهماتولوژي و بيوشيمي خون رت
  بررسي هيستوپاتولوژي جدا شد.

نتايج مطالعات تحت مزمن حاكي  .دشمحاسبه  50LD (mg/kg 2294( %50در بررسي سميت حاد اسانس زنيان دوز كشنده،  يج:نتا
كننده اسانس زنيان مشاهده نياز در گروه شاهد و گروه دريافتداري در وزن و آب و غذاي موردياز اين است كه تفاوت آماري معن

  هاي مورد مطالعه را نشان نداد.رگانهاي جدي به بافت اوجود آسيبشناسي، نتايج نشد. در بررسي بافت
شناسي هاي شيميايي خون و نيز خصوصيات بافتكدام از پارامترنهايت با توجه به نتايج حاصل از مطالعه هيچدر گيري:نتيجه
تواند به عنوان تركيب آن مي 50LDحال اسانس با توجه به  اين اند، باتغيير نكرده T. ammiهاي مورد مطالعه با مصرف اسانس ارگان

  گرفته شود.با سميت متوسط در نظر
  

Trachyspermum ammiسميت، زنيان، اسانس،  واژگان:گل
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  ، اولدهم، دوره جهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1397 زمستان، نهممسلسل شصت و شماره 

 

... اسانس يتسم يبررس  

 

  مقدمه
و نام   Trachyspermum ammi يعلم نام با انيزن اهيگ
راسته  و Magnoliopsida رده به، متعلق Ajwoin يعموم

Apiales  به خانوادهApiaceae، اين گياه به طور  .]1[ باشديم
 ، افغانستان، پاكستان و هندعراق، رانيمصر بوده و درا يبوم كلي

 و سيستانهاي استانشرق در ايران، در  .]2[شود يكشت م
 رمانك آذربايجان، تبريز، اصفهان، خوزستان، فارس، ،بلوچستان

  .   ]3[ رويدميخراسان  و
ي گياه زنيان استفاده فراواني ريشهدر طب سنتي از بذر و 

ي كنندهشود، به عنوان باد شكن (ضد نفخ) تونيك و زيادمي
كننده اختالل هضم، برطرفو  تنفس و براي مداواي ترش كردن

رفع  ،يدستگاه ادرار يهاسنگ ر،يبواس ،يشكم ياسهال، دردها
. ]4، 5[  رودبه كار مي رافزايو به عنوان ش يجنس يضعف قوا

توان به اثرات ي اين گياه مياثرات فارماكولوژيك بررسي شده از
كش، ضدضد باكتري، ضد قارچ، ضد انگل، ضد درد، حشره

اكسيدان و حفاظت اولسر، آنتيپالكت، برونكوديالتور، ضد
كبدي، كاهش فشار خون، تنظيم دستگاه گوارش و غيره اشاره 

  .]6[كرد 
ان انجام شده است، طبق مطالعات متعددي كه روي گياه زني

 رات،ديكربوه شامل ياهيگ باتيترك از ياديز تعداد يحاو اهيگ
 باتيطور عمده شامل ترك بهاسانس ( ،يلفنو باتيترك ن،يساپون

 و  para-cymene ،alpha-pinene ،beta-pinene مول،يت
gamma-terpinene(، يو مواد معدن بريف ،ين، چربيپروتئ 

 .]4[ باشديم دياس كينيكوتيو ن نفسفر، آه م،يشامل كلس
سنجي جرم -گازكروماتوفيبه روش  اهيگ نياسانس ا تركيبات

)GC-MS( نيترشيكه ب اندشده ييساشناهاي گذشته در بررسي 
-gamma ،در اغلب مطالعات تيمول آنموجود در  باتيترك

terpinene وpara-cymene  7[د نباشيم[.   
زيادي كه دارند  گياهان دارويي عالوه بر خواص و فوايد

ممكن است سمي و خطرناك نيز باشند به طوري كه در سال 
شصت هزار مورد مسموميت ناشي از مصرف گياهان  2008

مطالعات  است. ي آمريكا گزارش شدهدارويي در اياالت متحده
سميت حاد در حيوانات براي تعيين اثرات جانبي كه در دوره 

  ز باالي ماده يا دوزهاي محدودي از زمان بعد از تجويز يك دو

  

گيرد. انجام مي ،شودمتعدد در فواصل زماني كوتاه ايجاد مي
حاد، تعيين سميت ذاتي ماده  هايهدف از انجام آزمايش

شيميايي، شناسايي ارگان هدف، فراهم كردن اطالعات براي 
دست آوردن ه ارزيابي خطر مجاور شدن با ماده شيميايي و ب

بيني و تشخيص و تجويز درمان پيش معلومات با ارزش براي
مقدار  باشد.مناسب براي مسمومين حاد با ماده شيميايي مي

د كه با شومشخص و گزارش مي LD50با  سميت حاد معموالً
ي تجويز، جنس ز قبيل حيوان مورد آزمايش، طريقهموارد زيادي ا

 هايآزمايش . همچنين]8[ و سن حيوان و غيره مرتبط است
گيرد كه طي مطالعات سميت سميت تحت مزمن زماني انجام مي

تر از حاد سميتي مشاهده نشود و اثر يك ماده به مدت طوالني
ر تا عوارض جانبي مصرف حاد مورد بررسي قرا دورهيك 

در مطالعه حاضر سميت . ]9[حاد بررسي شود غيركشنده و غير
مورد  حاد و تحت مزمن اسانس ميوه زنيان در موش صحرايي

د زيرا وشبررسي قرار گرفته است تا سميت احتمالي آن مشخص 
اين اطالعات براي طراحي و اجراي ساير مطالعات بر روي اين 

 باشد.گياه ضروري مي
  

  هامواد و روش
  گيريتهيه گياه و اسانس

خريداري  1394گياه زنيان از عطاري در تهران در سال  ميوه
و در هرباريوم دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  منظور ميزان ). بدينPMP:775د (سشناسايي 
g 1000 ي گياه را در چند مرحله در بالن ي آسياب شدهميوه

حاوي آب مقطر ريخته و سپس با استفاده از دستگاه كلونجر 
ساعت صورت گرفت. پس از پايان  4گيري به مدت انساس

آوري شد و با اي تيره جمعگيري، اسانس در ظرف شيشهاسانس
آب و تا زمان استفاده از سولفات سديم انيدر (مرك، آلمان) بي

  د. شنگهداري  C 4°آناليز در يخچال 
  

  حيوانات آزمايشگاهي
از  Wistarهاي صحرايي نر از نژاد در اين مطالعه موش

حيوانخانه دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران تهيه 
 زير ترتيب به خانهحيوان شرايط. و در همان مكان بررسي شدند
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 و همكاران وزيريان

 

 و روشنايي ساعت 12 سيكل با C° 2±22 حرارت درجه :بود
 در مرتب طور به حيوانات غذاي و آب تاريكي، ساعت 12

 هايگروه تمامي روي هاآزمايش و گرفتمي قرار اختيارشان
 ارك اخالقي اصول مطابق و يكسان كامالً شرايط در بررسي مورد

از نظر تهيه، حمل، محل و نحوه  آزمايشگاهي حيوانات با
   .گرفت ها صورتداري آننگه

  
   بررسي سميت حاد:

 يوانبه ح 2000تا  mg/kg 200 مختلف از يهاابتدا با دوز
مشاهده  mg/kg 1700 در غلظت يرمرگ و م ينشد و اول يزتجو
هاي براي بررسي سميت حاد در اين مطالعه از موش شد.

 g 80-120در محدوده وزني  Wistarصحرايي نر و از نژاد 
هاي صحرايي تايي از موش 5گروه  5استفاده شد. حيوانات به 

 هاي مختلف ازها غلظتنر تقسيم شدند و به هر يك از گروه
) گاواژ 5000و  mg/kg 1000 ،1500 ،2500 ،4000اسانس (

ها شامل شد. ميزان مرگ و مير، تغييرات ظاهري و رفتاري حيوان
مالحظه  ساعت 48و  24پس از وزن، مقدار آب و غذاي مصرفي 

   شدند.
  

  سميت تحت مزمن: 
استفاده  g 1158با ميانگين وزن  هاي نر صحرايياز موش

تايي  10گروه  2عدد موش صحرايي در  20منظور و بدين شد
د. اسانس شروز طراحي  45و  23. زمان اين مطالعه تقسيم شدند

 9/0نرمال سالين به گروه آزمايش و  mg/kg 1000با غلظت 
روز  45و  23حيوانات به مدت . به گروه شاهد گاواژ شد درصد

روز از هفته اسانس گياه را دريافت  5و  mg/kg 1000روزانه 
ها را ابتدا بيهوش د. پس از گذشت مدت زمان الزم، موشكردن

و  mg/kg 200به مقدار  درصد 10كرده (با تزريق كتامين 
ي صفاق و باز كردن ) سپس با برش پردهmg/kg 10زايلزين 

فضاي شكمي به طور مستقيم از قلب براي بررسي پارامترهاي 
صبح خونگيري  10-11هماتولوژي و بيوشيميايي در ساعت 

  انجام شد. براي بررسي فاكتورهاي خوني 
mL 1 هاي آغشته به از خون جهت آزمون هماتولوژي به ويال

EDTA  وmL 3  جهت آزمون بيوشيمي برداشته شد و بالفاصله

ها وارد ها را با استفاده از سمپلر جدا و در ميكروتيوپسرم لخته
كرده و پس از انتقال به فالسك حاوي يخ، به آزمايشگاه 

  شخيص طبي حمل شد.ت
هاي حياتي از قبيل كبد، كليه، ريه و طحال رگاننهايت از ادر

 10برداري شد. فرمالين جهت مطالعات هيستوپاتولوژيك نمونه
ساعت مورد استفاده  72ها به مدت جهت ثابت كردن نمونه درصد

هايي به شدن در پارافين مقطع ها پس از قرار دادهقرارگرفت. بافت
آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين تهيه و پس از رنگ µm 2قطر 

)H&E(  .با استفاده از ميكروسكوپ نوري بررسي شدند  
  

  پارامترهاي مورد بررسي
رفتاري، درصد مرگ و مير، تغييرات  تغييراتدر اين مطالعه 

وزني، تغيير در نياز مصرفي آب و غذا، پارامترهاي هماتولوژي 
هاي قرمز و سفيد، هموگلوبين، هماتوكريت، از قبيل تعداد گلبول

mean corpuscular hemoglobin (MCH) ،mean 

corpuscular volume (MCV), mean corpuscular 
hemoglobin concentration (MCHC) ،red blood cell 

distribution width (RDW) ها و همچنين و سطح پالكت
لسترول، اوره، قند ناشتا، ك پارامترهاي بيوشيميايي از قبيل كراتين،

ترنس آميناز ، آالنين)LDH(گليسيريد، الكتات دهيدروژناز تري
)ALT( آسپارتات آمينوترانسفراز ،)AST( ،پروتئين تام، كلسيم ،

خوني  گرفت. متغيرهايسديم، فسفر و پتاسيم مورد بررسي قرار 
  .گيري شددر آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور، تهران، ايران اندازه

  
  آناليز آماري

 و از تست Sigma plotافزارهاي آماري در اين مطالعه از نرم
Oneway Anova ها استفاده شد و جهت مقايسه آماري ميانگين

  د.شدار آماري تلقي عنوان تفاوت معني به P<0.05ميزان 
  

 نتايج

  گيريبازده اسانس
   mL 80گياه زنيان به روش تقطير با آب  يميوه g 1000از 

 وزني اسانس زنيان برابر -حجمي بازدهنتيجه اسانس حاصل شد در
  است.درصد  8با 
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  ، اولدهم، دوره جهفصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1397 زمستان، نهممسلسل شصت و شماره 

 

... اسانس يتسم يبررس  

 

  نتايج سميت حاد
  مطالعه سميت حاد و  دست آمده در توجه به نتايج بهبا 

  براي اسانس گياه زنيان  50LD مقدار 1نمودار شماره 
mg/kg 2294  د.شمحاسبه  

  
  نتايج تغييرات وزني و نياز به آب و غذا

دار آماري در ميانگين وزني اطبق نتايج حاصل تفاوت معن
ي اسانس زنيان و گروه شاهد مشاهده كنندهحيوانات دريافت

نين نتايج نشان داد كه با تجويز اسانس زنيان نياز چنشد. هم
مصرفي حيوان به غذا نسبت به حيوانات گروه شاهد افزايش مي

ي اسانس با نندهكيابد ولي در ميزان مصرف آب گروه دريافت
  شود.دار ايجاد نمياگروه شاهد تفاوت آماري معن

  
  نتايج تغييرات رفتاري

در مدت زمان بررسي پس از تجويز اسانس گياه زنيان با 
ها مانند گروه گونه تغيير رفتاري در رتهيچ mg/kg1000 دوز 

عدم تيمار شاهد مشاهده نشد. رفتارهاي بررسي شده شامل 

سطح  يرو يو براق يزيتم، رنگ مو بدن ييرتغكردن سطح بدن، 
هاي خارجي، ، كنجكاوي نسبت به محركمو بدن يزشر، بدن

  اند. ميل به غذا خوردن و آب بوده
  

  نتايج سميت تحت مزمن
  روزه 45و  23يج هماتولوژي دوره نتا

طبق نتايج حاصل از بررسي فاكتورهاي هماتولوژي كه در 
ي كنندهنشان داده شده است، در گروه دريافت 1 شماره جدول

سفيد نسبت به گروه شاهد  هاياسانس ميوه زنيان تعداد گلبول
). همچنين P<0.01افزايش يافته است ( يداريبه صورت معن

MCV هاي ي حجم متوسط (ميانگين) گلبولكنندهنيز كه بيان
ه شاهد ي اسانس نسبت به گروكنندهقرمز است در گروه دريافت

داري افزايش يافته است اروز به صورت معن 45و  23در دوره 
)P<0.01(. شده در خون حيوانات  گيريساير پارامترهاي اندازه

 اند (جدولروز تفاوتي با يكديگر نداشته 45و  23در هر دو دوره 
  ).1 شماره

 

  

  )T. ammi(هاي صحرايي در تيمارهاي اسانس گياه زنيان مير موش و درصد مرگ -غلظت -1 شماره نمودار
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  ).* 0.01P ** 0.05,Pروز ( 45و  23) و گروه شاهد بعد از T. ammiهاي تيمارشده با اسانس گياه زنيان (تغييرات هماتولوژي خون موش -1جدول شماره 

روز 45 روز 23   
 معيارهاي هماتولوژي

 تيمار شاهد تيمار شاهد
63/5 ± 58/1  06/3 ± 91/0  2/04±0/26** 4/37±0/33** 1000( /µL (گلبول سفيد   
78/8 ± 08/0  66/8 ± 61/0  95/8 ± 19/0  15/8 ± 32/0  1000( /µL (گلبول قرمز   
85/15 ± 07/0  80/16 ± 69/1  25/16 ± 21/0  75/15 ± 91/0  (g/dL ( هموگلوبين  
25/47 ± 21/0  09/50 ± 10/4  90/49 ± 42/0  80/49 ± 26/2  هماتوكريت (%) 

53/80±0/28** 58/70±0/56** 55/70±0/70** 61/10±0/28** (fl) MCV 

05/18 ± 07/0  40/19 ± 56/0  15/18 ± 21/0  35/19 ± 35/0  (pg) MCH 

50/33 ± 00/0  00/33 ± 70/0  60/32 ± 14/0  60/31 ± 42/0  (g/dL) MCHC 

00/19 ± 42/0  55/19 ± 63/0  05/19 ± 90/1  60/18 ± 54/2  (%) RDW 

50/938 ± 15/125  50/885 ± 74/123  0/886 ± 49/49  50/816 ± 83/72  1000( /µL (تعداد پالكت   
MCV: mean corpuscular volume, MCH: mean corpuscular hemoglobin, MCHC: mean corpuscular hemoglobin concentration, RDW: red blood 
cell distribution width. 

  
  روزه 45و  23نتايج بيوشيميايي دوره 

داري بين فاكتورهاي اروزه ارتباط معن 23هاي در نمونه
با گروه   T. ammiدر گروه تيمار شده با اسانس ميوه گياه بيوشيميايي

روزه ارتباط  45 هايدر نمونه). 2 شماره د (جدولشنشاهد مشاهده 
 يكنندهيافتاوره و كلسترول گروه شاهد و گروه در ينب يمعنادار

 ياه،گ اسانس يزصورت كه با تجو ين. بدشد ديده يانزن ياهاسانس گ
 ييرتغ ين. همچن)P<0.05يافت ( يشاوره و كلسترول افزا يزانم

و گروه شاهد  mg/kg 1000 در دوز AST يمدر آنز يمعنادار
 يمآنز يزانم يان،زن ياهاسانس گ يزكه با تجو يبترت ينشد، بد دهمشاه

AST يافت  يشافزا)P<0.05.(  
  

  روزه 45و  23نتايج هيستوپاتولوژي دوره 
يه، هاي حياتي شامل كبد، كلارگاندر بررسي هيستوپاتولوژي 

ي اسانس زنيان با كنندههاي دريافتريه و طحال در رت
و  23هاي آسيب پاتولوژيك در دوره هيچ mg/kg  1000دوز
  ).1روزه مشاهده نشد (شكل شماره  45

ه كننده اسانس ميوهاي دريافتيك از موشدر بافت كبد هيچ
شماره شكل روز ( 45) و a-1روز (شكل شماره  23زنيان پس 

b-1تجمع اي از دژنراسيون و نكروز مشاهده نشد. ) هيچ نشانه

ا، چه ههاي مونونوكلئر در برخي نمونههاي شبيه به سلولسلول
شاهد و چه آزمون مشاهده شد كه مربوط به فعاليت خونسازي 

در جوندگان است و طبيعي   (Extramedulla)خارج مركزي
هاي التهابي معدود كه در هر دو گروه شاهد كانونشود. تلقي مي

توان آن را به اثر اي است و نميشود؛ زمينهو آزمون ديده مي
از  شناختي حاكياسانس ميوه زنيان نسبت داد. تغييرات ريخت

  تغييرات پروليفراتيو نيز مشاهده نشد. 
اي از هاي آزمون نشانهو مدوالي كليه نمونه كورتكسدر 

). نماي c, d-1 شماره شود (شكلدژنراسيون ديده نمينكروز و 
هاي مويرگي داخل طبيعي است و حلقه كلي گلومرولي كامالً

اي از نكروز، هيپرتروفي يا احتقان نشان گلومرول نشانه
ها هاي التهابي بينابيني در برخي نمونهدهند. ارتشاح سلولنمي

  شود.ه مياي است كه در جوندگان به طور طبيعي ديدمنظره
نسبت سطح پولپ سفيد/پولپ قرمز طحال در محدودة 

هاي پولپ سفيد به صورت طبيعي كامپارتمان طبيعي است.
اي حاكي از آتروفيِ طحال اند. در كپسول نشانهاستقرار يافته

وجود ندارد و در مقطع عرضي، شكل معمول مثلث شكل طحال 
  هاي گروه يدر طحال همهحاكي از فقدان هيپرتروفي 
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  .)0.01P, **<0.05 P> *(روز  45و  23و گروه شاهد بعد از  يانزن ياهتحت درمان با اسانس گ يهاخون موش يوشيمياييب ييراتتغ -2 شماره جدول

روز 45 روز 23   
 معيارهاي بيوشيميايي

 تيمار شاهد تيمار شاهد
50/124 ± 12/2  00/114 ± 42/42  50/77 ± 19/9  50/97 ± 57/27  (mg/dL (قند ناشتا   

45/00±1/41* 81/50±10/60* 50/43  ± 12/2  50/44 ± 70/0  (mg/dL (اوره   
75/0 ± 70/0  85/0 ± 07/0  70/0 ± 00/0  70/0 ± 00/0  (mg/dL ( كراتينين  

61/00±4/24* 85/00±6/36* 50/67 ± 12/2  50/75 ± 12/2  (mg/dL (كلسترول   
500/79 ± 02/12  50/57 ± 94/4  50/42 ± 84/14  00/61 ± 24/4  (mg/dL (گلسيريد تري  
25/9 ± 07/0  50/10 ± 42/0  85/9 ± 77/0  95/9 ± 49/0  (mEq/L) كلسيم 
10/6 ± 70/0  45/9 ± 07/0  85/8 ± 62/1  20/9 ± 54/2  (mEq/L) فسفر 
50/139 ± 70/0  00/140 ± 41/1  00/143 ± 82/2  00/142 ± 41/1  (mEq/L) سديم 

10/4 ± 14/0  45/4 ± 63/0  65/5 ± 90/1  95/4 ± 62/1  (mEq/L) پتاسيم 
83/00±0/00* 99/50±4/94* 50/129 ± 12/26  00/139 ± 25/45  (IU/L) AST 

00/36 ± 41/1  50/41 ± 94/4  00/48 ± 79/19  50/29 ± 36/6  (IU/L) ALT 

50/625 ± 18/207  50/807 ± 32/122  00/657 ± 95/74  00/729 ± 00/70  (IU/L) LDH 

35/6 ± 21/0  05/7 ± 35/0  90/6 ± 14/0  90/6 ± 70/0  (g/dL (پروتئين تام   
AST: Aspartate aminotransferase, ALT: Alanine aminotransferase, LDH: Lactate dehydrogenase.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) بافت T. ammi .aروز پس از تيمار با اسانس ميوه گياه  45و  23نماي هيستولوژي اعضاي مورد بررسي موش صحرايي در بازه زماني  -1 شماره شكل
 45) بافت طحال پس از fروز،  23) بافت طحال پس از eروز،  45) بافت كليه پس از dروز،  23) بافت كليه پس از cروز،  45) بافت كبد پس از bروز،  23كبد پس از 

  بررسي شدند. 40×زين با ميكروسكوپ نوري بزرگنمايي آميزي با هماتوكسيلين و ائوها پس از رنگروز. نمونه 45) بافت ريه پس از hروز،  23) بافت ريه پس از gروز، 
  

هاي پولپ سفيد، در مركز بسياري از فوليكول حيواني است.
هاي درشت و جبه با لمفوسيت )germinal center(مركز مولّد 

)mantle( يهاند كه منظرهاي كوچك استقرار يافتهبا لمفوسيت 
ها با حيوان اي مبني بر هموليز ناشي از تيمارنشانه طبيعي است.

شود روز ديده نمي 45روز و  23اسانس ميوه زنيان در دوره 
 ).e, f-1 شماره (شكل

اي از هاي بافت ريه نشانهمشاهدات ميكروسكوپي نمونه
ها تغييرات پروليفراتيو يا غير پروليفراتيو در هيچيك از گروه

75 



  

 

 و همكاران وزيريان

 

دهد. تجمع بررسي نشان نمي هايزمانشاهد و آزمون را در 
هاي هوايي بزرگ طبيعي است بافت لنفاوي در نزديكي راه

  ).g, h-1 شماره (شكل
  

  بحث
در اين مطالعه سميت حاد و تحت مزمن اسانس ميوه گياه 

اساس نتايج مشاهده  پرداخته و بر T. ammiزنيان با نام علمي 
اثرات  mg/kg  1700تر ازهاي باالدر دوز شد كه اسانس اين گياه

د. شوسمي از خود نشان داده و باعث مرگ موش صحرايي مي
براي اسانس ميوه گياه زنيان با استفاده از نمودار  50LDمقدار 

mg/kg 2294 حال در بررسي سميت تحت  اين محاسبه شد. با
گونه تغيير هيچ mg/kg 1000با دوز  T. ammiحاد اسانس ميوه 

فتاري در حيوانات صورت مشاهده نشد. ميزان كراتينين و اوره ر
عملكرد  ALTو  ASTهاي نشان دهنده عملكرد كليه و آنزيم

. ]10، 11[اند دهند كه در اين مطالعه بررسي شدهكبد را نشان مي
، كلسترول و اوره ASTاست كه  نتايج مشاهده حاضر نشان داده

است. ولي در  يش يافتهروز در گروه آزمون افزا 45پس از 
هاي حياتي اين حيوانات شامل كبد، شناسي اندامبررسي بافت

گونه آسيب و تغيير پاتولوژيك گزارش كليه، ريه و طحال، هيچ
 Agnimukhaد. در بررسي سميت حاد مكمل گياهي شن

churna  كه در طب آيورودا(Ayuverdic) مورد استفاده مي
ترين گياهان در كنار اين گياه با اصليباشد و گياه زنيان يكي از 

از مكمل به  mg/kg 2000-5بيشترين مقدار است، دوزهاي 
شد و پس از مدت  هاي صحرايي به صورت خوراكي دادهموش
ها مشاهده روز هيچ مرگ و يا تغيير رفتاري در موش 14زمان 

د. در مطالعه سميت تحت مزمن اين مكمل عصاره آن براي شن
هاي صحرايي تجويز به موش mg/kg 1000دار روز با مق 28

دادند كه وضعيت عمومي، رفتار، وزن،  شد. نتايج مطالعه نشان
ميزان آب و غذا، معيارهاي هماتولوژي و بيوشيميايي در كنار 

 ها در گروه آزمون بدون تغيير بودهشناسي انداممشخصات بافت
اين  توان گفت نتايج مشابه باصورت مي . در اين]12[است 

دست آمده است. تركيبات ه مطالعه قبلي در بررسي حاضر ب
در  ،است اسانس ميوه زنيان كه در اين مطالعه مورد بررسي بوده

 GC-MSمطالعه ديگري توسط همكاران اين مقاله با استفاده از 
ترين تركيبات اين اسانس مانند آنچه شناسايي شده است. اصلي

و  para-cymeneشده تيمول، در بيشتر مطالعات قبلي هم بيان 
gamma-terpinene  ميزان تيمول در اين ]7، 13[بوده است .

  و درصد  para-cymene 16، درصد 2/74اسانس 
gamma-terpinene 1/7  طور است. همان گزارش شدهدرصد

دهد اين سه تركيب مونوترپني كه نتايج مطالعه قبلي نشان مي
از اسانس را شامل مي درصد 3/97بخش اصلي اسانس يعني 

 Satureja. بررسي سميت اسانس]13[شوند مي

khuzestanica  با دوزهايmL/kg 4-5/0 ترين كه اصلي
تركيبات آن كارواكرول، كاروون و تيمول بوده است نيز نشان 

هاي تيمار شده با اسانس در شناسي موشداده كه معيارهاي خون
. همچنين ]10[مقايسه با گروه كنترل تغيير معناداري نداشته است 

اثرات قابل توجه  S. khuzestanicaتجويز خوراكي اسانس 
اكسيداني، ضد ديابت و كاهنده چربي خون در موش آنتي

صحرايي داشته است و عوارض ناخواسته و يا سمي را نيز سبب 
در مطالعه ديگري بررسي اثر تجويز همزمان . ]14[است  نشده

ها با اثر آنتيتيمول و كارواكرول سبب افزايش فعاليت آنزيم
ها را كاهش داده و ايمني اكسيداني شده، اكسيداسيون چربيآنتي

شناسي را نيز تغيير ها افزايش داده و معيارهاي خونرا در جوجه
  .  ]15[نداده است 

به نتايج حاصل از سميت حاد، اسانس  كلي با توجه طوربه 
بندي طبقه Moderately Toxicي توان در دستهگياه زنيان را مي

نمود. اما در بررسي سميت تحت مزمن اسانس گياه زنيان و با 
هاي رگاني هيستوپاتولوژي اتوجه به نتايج حاصل از مطالعه

 حياتي حيوان مورد آزمايش اسانس ميوه گياه زنيان با غلظت
mg/kg 1000 حال  اثرات سمي از خود نشان نداد با اين

مطالعات بيشتر جهت بررسي سميت ژن و سميت مزمن آن در 
  شود.پستانداران توصيه مي

  

  تشكر و قدرداني
-169-28164اين مطالعه در قالب طرح تحقيقاتي با شماره 

  با حمايت دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد. 01-94
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Abstract  
 

Background: Trachyspermum ammi is one of the prominent plant in traditional medicine of the east 
with several medicinal effects such as improvement of stomach disease, digestive disorder, diarrhea, 
hemorrhoid, bladder stones, respiratory disease and etc. Medicinal plants is one of the important 
reason of toxicity particularly in children and the elderly therefore, evaluation of the toxic effects of a 
plant is important. 
Objective: The aim of present study was evaluation of toxicity of ajowan oil in experimental animals. 
Methods: Initially, essential oil of the plant fruit was extracted to study the acute toxicity to rats by 
gavage. The animals were treated with 1000 mg/kg of the essential oil for 23 and 45 days to determine 
chronic. Hematological and biochemical parameters of rats’ blood samples were collected and spleen, 
kidney, liver and lung of rats were isolated for histopathologic examination. 
Results: According to acute studies result lethal dose, 50% (LD50) of ajowan essential oil was about 
2294 mg/kg. Chronic evaluation showed that there is no statistical difference between weight, food and 
water consumption of test and control groups. Further, tissue analysis showed no serious change in 
examined tissues in the treated rats. 
Conclusion: Finally according to results, no chemical parameters of blood and histological pattern 
of tissue were affected by T. ammi oil; however the oil could be classified as moderately toxic due to its 
LD50 value. 
 
Keywords: Trachyspermum ammi, Acute toxicity, Ajowan, Essential oil 


