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  چكيده
ي گياهي از جمله امروزه توجه زيادي به سمت داروها ،برطرف كردن درددر داروهاي شيميايي با توجه به عوارض  :مقدمه
  .ثر باشدوم تواند بر تعديل درد حاد اين گياه مي الًبراساس مطالعات قبلي احتما. شده است  جلبگشنيز 

  .استبوده در موش سوري  Hot plateو  Tail flickبر درد حاد در دو مدل  عصاره آبي تخم گياه گشنيزپژوهش تعيين اثر اين هدف  :هدف

عصاره آبي . قرار گرفتند استفادهمورد گرم  30تا 25سر موش سوري نر نژاد آلبينو با وزن  70در اين مطالعه  :روش تحقيق
 30داخل صفاقي به صورت سالين كيلوگرم وزن يا هم حجم آن  هر يگرم به ازا ميلي 200و  100با دوزهاي  تخم گياه گشنيز

گيري زمان پاسخ به درد به  اندازه Tail flickرد در آزمون د مالك ارزيابي. تزريق شد حيواناتها به  دقيقه قبل از انجام آزمون
  . توسط حيوان بود) پرش(جلويي و يا باالبردن پاهاي عقبي  ليسيدن پاهاي زمان شروع Hot Plateدنبال بلندكردن دم و در 

هاي دردزا در هر دو  ركدهي حيوانات را به مح پاسخ داري به طور معني عصاره تخم گياه گشنيزنتايج نشان داد كه  :ها يافته
  . گرم اثر بارزتري داشت ميلي 200دارو با دوز  اينكه ضمن. )>p 01/0(دهد  مدل كاهش مي

. شود مي) دردي افزايش بي(سبب كاهش درد حاد  عصاره تخم گياه گشنيزكه اين مطالعه نشان داد هاي  يافته :گيري نتيجه
  . باشد بيشتري مي تحقيقاتنياز به  تخم گياه گشنيزاثر عصاره هاي ضددردي  بردن به مكانيسم براي پي

  

  سوري ، موشTail flick ،Hot plate، حاد درد ،گشنيز :گانواژ گل
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... بررسي اثر عصاره آبي تخم گياه  

  

  مقدمه
هاي  درد احساسي است نامطلوب كه در اثر آسيب وارده به بافت     

اي است كه  درد به عنوان عامل هشداردهنده. شود مختلف ايجاد مي
درد . ]1[دهد  د خطر را در يك عضو نشان ميوجود و يا احتمال وجو

كند كه در هر صورت باعث  عمدتاً به دو صورت حاد و مزمن بروز مي
تواند به عنوان يك عامل  شود كه مي ايجاد مشكالتي در انسان مي

به . هاي روزمره شود كننده مانع از انجام فعاليت محدودكننده يا ناتوان
را شناخت در پي پيدا كردن راهي  همين علت انسان از زماني كه درد

در . ]2[براي يافتن علت آن و چگونگي برطرف كردن آن بوده است 
طي يك بررسي به عمل آمده توسط انجمن درد آمريكا فقط در 

براي برند كه  آمريكا پنجاه ميليون نفر در سنين مختلف از درد رنج مي
  . ]2[شود  ميميليون دالر هزينه  100كنترل كردن درد آنها بيش از 

كه گفته شد درد به دو صورت حاد و مزمن خود را   طوري همان     
درد حاد ناشي از يك صدمه سريع و ناگهاني در يك .  دهد نشان مي

عضو است كه با از بين رفتن عامل ايجاد كننده آن درد هم از بين 
كه درد مزمن طوالني مدت بوده و ناشي از صدمه  در حالي. رود مي

شده در طي زمان طوالني است كه عوارض آن صدمه منجر به  ايجاد
. ]3[شود كه تا عارضه باقي است درد هم وجود دارد  درد مزمن مي
هاي مبارزه با درد همواره داروهاي شيميايي مدنظر  گرچه در راه

اند اما نقش داروهاي گياهي را نبايد فراموش كرد كه در طي  بوده
براي مثال . اند براي خود كسب كرده اي ساليان اخير جايگاه ويژه

سال پيش  4500توان به اثرات ضددردي مواد مخدر گياهي در  مي
  .]3[ها نام برد  توسط چيني

گياهي است  .Coriandrum sativum Lگشنيز با نام علمي      
 ،متر و داراي ساقه راست سانتي 60تا  30كرك و به ارتفاع  بي ،علفي

احتماالً منشا آن را به نواحي جنوب . ر استشفاف و كم و بيش شياردا
هاي كوچك و ريز به رنگ  گل. دهند غربي آسيا و مديترانه نسبت مي

هاي آن به دو نوع  برگ. سفيد يا صورتي و مجتمع چتري مركب دارد
عمق و  هاي كم يكي در قاعده و منقسم به قطعاتي با لوب ،متمايز
هاي  ي پهنگي منقسم به رشتهدار و ديگري در طول ساقه و دارا دندانه

درصد  20تا  13 ،درصد آب 75ميوه گشنيز داراي . باريك و نخي است
اسيد  ،پالميتيك ،مركب از گليسيريدهاي اسيد اولئيك(مواد چرب 

مقدار كلي اسانس در انواع . است) و اسيد لينولئيك ،پتروسه لينيك
ه كامل اسانس گشنيز از ميو. رسد ها به يك درصد مي مرغوب ميوه

از گرد ميوه خيس خورده . شود گياه بر اثر تقطير با بخار آب حاصل مي
از تخم گشنيز . ]4[شود  در آب نيم گرم نيز براي اين كار استفاده مي

ضدنفخ و  ،زيادكننده شير مادر ،دهنده غذاها عنوان طعمه ب
  با توجه به اثرات مختلف . ]5[شود  كننده هم استفاده مي ضدعفوني

  

  
  

ه گشنيز هدف از اين پژوهش ارزيابي اثرات ضددردي تخم گياه گيا
گشنيز است كه در صورت مثبت بودن پاسخ ضددردي و انجام 

توان آن را جايگزين داروهاي شيميايي  تكميلي مي هاي آزمايش
  .ضددردي نمود

  
  ها مواد و روش

  حيوانات
ي دو براگرم  30تا  25سر موش نر سوري نژاد آلبينو با وزن  70     

ها به  وشم .قرار گرفتند در اين مطالعه مورد استفادهمدل ارزيابي درد 
با شرايط  هاي پالستيكي و در اتاقي تايي در قفس 7هاي  صورت گروه

ساعت 12گراد و دوره  درجه سانتي 22محيطي و درجه حرارت حدود 
ساعت روشنايي و در حالي كه غذا و آب به طور آزادانه  12تاريكي و 

  . تيار داشتند نگهداري شدنداخ در
  

  و Tail flickهاي  روش ارزيابي درد در مدل
Hot plate  

1 - Tail flick  
گيري  اندازه براياستاندارد هاي  آزمونيكي از  Tail flickآزمون      

در اين آزمون دم موش در . باشد مي Analgesia دردي يا ميزان بي
شدت تابش در اين . ابدت گيرد كه اشعه به آن مي جايگاهي قرار مي

. باشد صفر تا ده مي و قابل كنترل بوده و شامل درجات دستگاه متغير
 زماني را كه .براي موش سوري انتخاب شد 5 شدت ها در اين آزمايش

را حركت  حيوان در اثر تابش اشعه در دم خود احساس درد كرده و آن
، زمان شود كه اين مدت كند تابش اشعه قطع مي مي داده و جابجا

اين زمان با . ودش نظرگرفته ميدر  Latencyپاسخ به درد يا 
  .رسد دستگاه به ثبت مي حساسيت دهم ثانيه توسط

  
2 - Hot Plate   

براي سنجش حساسيت نسبت در موش كه است  وسيله ديگري     
دستگاه شامل يك صفحه به  اين. گيرد ميتفاده قرار اسبه درد مورد 

 21گالس به ارتفاع  جنس پلكسي اي از وارهديمتر و  سانتي 19قطر 
شود و مجهز  كه از طريق مقاومت الكتريكي داغ مياست متر  سانتي

كه قابل  درجه گرماي صفحه. باشد مي سنج و ترموستات به زمان
حيوان را روي  .شود گراد تنظيم مي سانتيدرجه  5/52 تنظيم است در

 كه حيوان يم و زمانيكن صفحه داغ قرار داده زمان سنج را روشن مي
) پرش(جلويي و يا باالبردن پاهاي عقبي  شروع به ليسيدن پاهاي

نقطه پايان و شاخص ارزيابي درد است كه فوراً  كند به عنوان مي
درصورت عدم واكنش حيوان در برابر . كنيم را متوقف ميسنج  زمان

ا از محل ر و حيوان (Cut off)را خاتمه داده  ثانيه آزمايش 45درد بعد از 
  . داريم صفحه داغ بر مي
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  و همكاران هريانطا

  

  تهيه عصاره گشنيز
گياه مورد . استفاده شد عصاره آبي گياه گشنيزپژوهش از  در اين     

نظر از شهر سمنان تهيه و توسط آقاي مهندس اعتمادي در مركز 
ييد قرار اكابردي جهاد كشاورزي استان سمنان مورد ت - آموزش علمي 

گرم تخم گياه در آب گرم  100ابتدا براي تهيه اين عصاره . گرفت
دست ه محلول ب ،دقيقه 15ريخته شد و پس از جوشاندن به مدت 

دست آوردن حجم الزم ه اي عبور داده و براي ب آمده را از صافي پارچه
 33/8عصاره حاصل داراي غلظت  .درجه قرار گرفت 50در حرارت 

  . ]6[باشد  مي درصد
  

  تعيين سميت حاد عصاره آبي 
حيوانات  ،هاي مختلف پس از تزريق داخل صفاقي عصاره به گروه     
ساعته  24ساعت تحت نظر قرار داده و نتيجه مرگ و مير  24را 

در اين مطالعه ميزان مرگ و مير . مشخص و مورد بررسي قرار گرفت
  .صفر بود

  

  روش تزريق
وگرم كيل گرم به ازاي هر ميلي 200و  100( عصاره با دوزهاي مورد نظر  - 1

   .دقيقه قبل از انجام آزمون تزريق شد 30به صورت داخل صفاقي و) وزن
دقيقه قبل از انجام  30 ،كننده سالين هاي دريافت در گروه -2

داخل صفاقي  عصاره گشنيز براي هر گروه سالينحجم هم  ،ها آزمون
  . شد تزريق

  

  هاي آزمايشي  گروه
وري بـه صـورت زيـر    تايي موش س 7گروه  10در اين بررسي از      

  : استفاده شد
  :Tail flickگروه اول براي انجام  5

ي دريافت يهيچ گونه دارو ها از آزمون گروه  قبلاين : كنترل اول گروه
  .نكردند
  انجـــام آزمـــون دقيقـــه قبـــل از  30: 3 و 2كنتـــرل هـــاي  گـــروه

Tail flick كردند دريافتسالين داخل صفاقي  ،عصاره، هم حجم.  
 200و 100در ايـن دو گـروه عصـاره بـا دوز     : 5 و 4اني هاي درم گروه
 30 ،داخل صفاقيبه صورت  گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن موش ميلي

  .تزريق شد Tail flick دقيقه قبل از انجام آزمون
  :Hot plateگروه دوم براي انجام آزمون  5

ي يـ هيچ گونـه دارو  ها از آزمون گروه كنترل كه قبل: كنترل اول گروه
  .يافت نكردنددر

، Hot plateانجـام آزمـون   دقيقه قبل از  30: 3 و 2كنترل هاي  گروه
  .كردند دريافتسالين داخل صفاقي  ،عصارههم حجم 

 200و 100در ايـن دو گـروه عصـاره بـا دوز     : 5 و 4هاي درماني  گروه
 30 ،داخل صفاقيبه صورت  موش وزن گرم به ازاي هر كيلوگرم ميلي

  .تزريق شد Hot plate آزمون دقيقه قبل از انجام
  

  روش تجزيه و تحليل آماري
هاي آزمايشي مختلف،  آوردن اطالعات گروه دسته پس از ب     

ك به عنوان مال >p 05/0تجزيه و تحليل و  هاي فوق نتايج گروه
ه يارا Mean ± SEMصورت  ها به داده. دار بودن مطرح گرديد معني
  از آزمون و گروه مستقلبين د تفاوت آماري براي بررسي. شد

T - test  و براي بيشتر از دو گروه مستقل از آناليز واريانس يك
بدست آمده پاسخ معني  Fاستفاده شد كه چون با توجه به مقدار  طرفه

  . توكي انجام شد دار بود لذا تست
  

  نتايج
1 - (LD50) : با توجه به اينكه در حيواناتي كه عصاره آبي داخل

، اتفاق نيفتادساعت مرگ و ميري  48بود بعد از  صفاقي تزريق شده
  .اين عصاره در تحقيق انجام شده صفر بود (LD50)بنابراين 

  تزريق عصاره - 2
عصاره آبي گياه گشنيز با دوزهاي تزريق  :Tail flick در آزمون: الف
داخل  به صورتگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن و  ميلي 200و  100

در مقايسه با گروه فوق و  انجام آزموننيم ساعت قبل از  صفاقي
داده  افزايشداري زمان واكنش به درد حاد را  معني كنترل به طور

گرم اثرات  ميلي 200ضمن اين كه عصاره با دوز ) >p 001/0(است 
  . تري را از خود بروز داد ضددردي مشخص

در اين آزمون نتايج آزمون قبلي تاييد شد : Hot Plate در آزمون :ب
 200و  100عصاره آبي گياه گشنيز با دوزهاي  تزريقكه  طوريه ب

 نيم داخل صفاقي به صورتگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن و  ميلي
در مقايسه با گروه كنترل به  آزموناين انجام  ساعت قبل از

  است  داده افزايش واكنش به درد حاد را داري زمان طورمعني
)01/0 p<(. گرم اثرات  ميلي 200ا دوز در اين آزمون هم عصاره ب

  . تري را از خود نشان داد ضددردي مشخص
بيشتر يعني به ميزان  با دوزعصاره آبي تخم گياه گشنيز تزريق  - 3

گرم  ميلي 100گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن نسبت به دوز  ميلي 200
  .رم اثر بيشتري داشتگبر كيلو

دريافت كننده  در ميزان پاسخ به درد در گروه كنترل و گروه - 4
  .داري مشاهده نشد سالين تفاوت معني

  

  بحث
ست كه باعث ا ها ترين نشانه بيماري درد ناخوشايندترين و شايع     

كه سابقه تشخيص و درمان  با وجودي. شود مراجعه بيمار به پزشك مي
رسد اما هنوز هم يكي از مشكالت  درد به چندين هزار سال قبل مي

 ،هاي موثر در مسيرهاي درد درباره مكانيسم. درمان در انسان است
مرتبط با مدارهاي   هاي ارتباطات نوروني و گيرنده ،هاي شيميايي واسطه
  در دست نيست و نياز كننده و كنترل درد هنوز اطالعات جامعي تعديل
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... بررسي اثر عصاره آبي تخم گياه  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

موش در مدل ارزيابي درد  گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ميلي 100 زبا دوگشنيز تخم گياه عصاره آبي  اثرات ضددردي تزريق - 1 شماره نمودار
Tail flick تزريق .دهنده زمان پاسخ به درد بر حسب ثانيه است محور عمودي نشان. در موش سوري و كنترل سالينكننده  هاي دريافت و مقايسه آن با گروه 

  .)>p 01/0( است  دادهافزايش را  داري زمان واكنش به درد حاد گروه كنترل به طورمعنيمقايسه با  گرم در ميلي 100با دوزگشنيز  تخم گياه عصاره آبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
موش در مدل ارزيابي درد  گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ميلي 200 با دوزگشنيز  تخم گياه عصاره آبي اثرات ضددردي تزريق - 2 شماره نمودار

Tail flick تزريق .دهنده زمان پاسخ به درد بر حسب ثانيه است نشان محور عمودي .در موش سوري و كنترل سالينكننده  اي دريافته و مقايسه آن با گروه 
  .)>p 01/0( داده استافزايش را   داري زمان واكنش به درد حاد معني مقايسه با گروه كنترل به طور گرم در ميلي 200با دوزگشنيز  تخم گياه عصاره آبي

  
دنبال ه هاي پژوهش حاضر ب يافته. ]7[ بيشتري دارد به تحقيقات

در تعديل درد حاد اين عصاره نشان داد كه  عصاره آبي گشنيزتزريق 
در موش سوري  Hot plate و Tail flickارزيابي درد  هاي ر مدلد

هر چند مطالعات زيادي بر روي اثرات گشنيز بر درد انجام . اثر دارد
تا حدودي و به صورت ضمني به بعضي مطالعات قبلي نشده است اما 

 ،كاهش فشار خون ،هاي خون از خواص گشنيز از جمله كاهش چربي
اي كه  در مطالعه. اند اي داشته ضد ديابت بودن و اثر ضدتشنجي اشاره

انجام شد نشان داد كه  2000و همكارانش در سال   Chitraتوسط
موثر بوده و  گشنيز بر روي پارامترهاي چربي منجر به كانسر كولون

غلظت كلسترول و كاهش تبديل كلسترول به فسفوليپيد منجر به كاهش 
اي كه بر  وبر و همكارانش در مطالعه 1999در سال . ]8،9[شود در خون مي

دادند نشان دادند كه تراكم تري استيل انجام  صحرايي  موش روي
و  گشنيز قرار گرفت كلسترول بافت آديپوز تحت تاثير رژيم غذايي با

نشان داد  Gray 1999در تحقيق ديگري در سال . ]10[كاهش يافت 
اثرات ضد بارداري گشنيز در . ]11[گشنيز در ديابت اثر دارد  كه

صحرايي ماده كه وابسته به دوز و اين اثر ناشي از كاهش  هاي موش
 توسط سرم در روز پنجم حاملگي بود واضح سطح پروژسترون

Alsaid  اثرات پايين آورنده فشار خون هم گشنيز. ]12[مشخص شد  
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  و همكاران طاهريان

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موش، در مدل ارزيابي درد گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ميلي 100 با دوزگشنيز  تخم گياه عصاره آبي اثرات ضددردي تزريق -  3 شماره نمودار
Hot plate تزريق .دهنده زمان پاسخ به درد بر حسب ثانيه است محور عمودي نشان .در موش سوري و كنترل سالينكننده  هاي دريافت و مقايسه آن با گروه 

  .)>p 01/0( داده استافزايش را  داري زمان واكنش به درد حاد معني مقايسه با گروه كنترل به طور گرم در ميلي 100با دوزگشنيز  تخم گياه عصاره آبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موش، در مدل ارزيابي درد گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن ميلي 200 با دوزگشنيز  تخم گياه صاره آبيع اثرات ضددردي تزريق - 4شماره  نمودار
Hot plate تزريق .دهنده زمان پاسخ به درد بر حسب ثانيه است محور عمودي نشان. در موش سوري و كنترل سالينكننده  هاي دريافت و مقايسه آن با گروه 

  .)>p 01/0( داده است افزايشرا  داري زمان واكنش به درد حاد معني مقايسه با گروه كنترل به طور گرم در ميلي 200دوزبا گشنيز  تخم گياه عصاره آبي
  
  

  و همكارانش ثابت شد  Med hinداشته كه اين اثر در مطالعه 
زاده و همكارانش در  سر انجام طي تحقيقي كه توسط حسين .]13[

 .]6[كردند نجي گشنيز را اعالم دانشگاه مشهد انجام گرفت اثر ضدتش
نتايج اين تحقيق تا حدود زيادي با نتايج مطالعه قبلي كه در مورد اثر 

از . ضدتشنجي عصاره تخم گياه گشنيز انجام شده بود همخواني دارد
درد حاد مورد  Hot plate وTail flick  هاي كه در آزمون آنجايي

ط به دردهاي غير التهابي گيرد و معموالً درد حاد مربو بررسي قرار مي
رسد  نظر ميه دست آمده به و با توجه به نتايج ب باشد مي) نوروژنيك(

است كه ) يا تركيباتي(كه عصاره آبي تخم گياه گشنيز داراي تركيب 

قادر است بر روي درد نوروژنيك اثر گذاشته و منجر به افزايش 
 .]14[  شود اد دهي به دردهاي ح مقاومت در برابر درد و يا كاهش پاسخ

براي رسيدن به نتيجه نهايي و اثبات اين مطلب و شناسايي تركيبات 
  .موثر بر درد كه در گياه گشنيز موجود است نياز به انجام تحقيقات بيشتري است

 

  گيري نهايي نتيجه
با  عصاره گياه گشنيزهاي آماري نشان داد كه  بررسي نتايج     

موش توانسته  هر كيلوگرم وزن ايگرم به از ميلي 200و  100دوزهاي
ضمن اينكه دوز باالتر اثر ضددردي بيشتري داشته . هددردهاي حاد را كاهش د

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

D
u

ra
ti

o
n

 o
f 

p
a

in

Control

Sal100

CS100

*

    
    

رد 
ت د

مد
)

نيه
ثا

(  

  كنترل
  گرم ميلي 100سالين 

 گرمميلي 100گياه گشنيز  ميوه عصاره آبي

0

2

4

6

8

10

12

14

16

d
u

ra
ti

o
n

 o
f 

p
a

in

Control

Sal200

CS200

*

  كنترل
  گرم ميلي 200سالين 

 گرمميلي 200گياه گشنيز  ميوه عصاره آبي

    
    

رد 
ت د

مد
ث(

نيه
ا

(  

34 



  1383فصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره سيزدهم، زمستان    

 

... بررسي اثر عصاره آبي تخم گياه  

  

 هاي توان با انجام آزمايش لذا با توجه به مثبت بودن پاسخ ضددردي آن مي. است
 .تكميلي ديگر عصاره گشنيز را جايگزين داروهاي شيميايي ضددردي نمود

  
  تشكر و قدرداني

  ييد شده توسط معاونت ااين تحقيق بر اساس طرح پژوهشي ت     
  

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان با مساعدت مالي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و همكاري صميمانه مديريت و 
پرسنل محترم مركز آموزش علمي ـ كابردي جهاد كشاورزي استان 

ولوژي دانشكده پزشكي بخش بيوتكنولوژي و بخش فيزي ،سمنان
انجام اين در  اني كهاز كليه عزيزوسيله  بدين. انجام گرفته است

  .شود اي داشتند تشكر و قدرداني مي همكاري صميمانهتحقيق با ما 

  منابع

1. Goldman L, Bennett JC. Cecil textbook of 
medicine. Vol 1. 21th Ed. WB SaundersCo. 2000, 
p: 103. 
2. Weiner RS. Pain management. 6th Ed. American 
Academy of pain management. 2001, pp: 3-9. 
3. Wall PD, Melozoc R. Text boock of pain. secound 
edit churchill livengstone. 1991, p: 1. 

سسه چاپ و انتشارات وم. چاپ دوم. دارويي گياهان، علي زرگري. 4
  .586– 590ات صفح ،لد سومج ،1365. دانشگاه تهران

سسه وم .جلد اول ،گياهان دارويي و سنتي ايران .المرضاامين غ. 5
   .103صفحه ،1370 .هاي گياهان دارويي ايران پژوهش

6. Hosseinzadeh H, Madanifard M. 
Anticonvulsanteffects of Coriandrum sativum L. 
seeds extracts in mice. Arch. Irn. Med. 2000, 3, pp: 
81-84. 

اي بر روش شناسي مطالعات و  ديباچه ،واعظ مهدوي محمدرضا. 7
مركز چاپ و انتشارات دانشگاه  ،تهران .چاپ اول .هاي درد پژوهش
  . 8 و 2 ،1 صفحات ،1374 .شاهد

8. Chitra V, Lee Lammas, Hypolypidemic effect 
seeds of Coriandrum Sativum mechanism of 
action. Plant foods human nutr. 1997; 51:167-72. 
9. Chitra V, Lee Lammas, Coriandrum Sativum 
changes the levels of lipid peroxidase and activity  
 
 

 
 
 
 
 

of antioxidants enzymes in exprimental animals 
indian J. Biochem. Biophys. 1999; 36: 59-61 
10. Weber N, schowieses, Klein E, Yaukherjee 
KD, Adipose tissue triacylglycerols of rats are 
modulated diffrently by dietery: isomeric 
octadecenemic Acids from corianderiol and high 
oleic sunflower oil. J. Nut. 1999; 129: 2206-11. 
11. Gray Am, Flatt PR. Insulin releasinng licke 
activity of the traditional anti diabetic plant 
Coriandrum Sativum Br. J. nutr. 1999; 81: 203-9. 
12. Al said Ms, Al Khamis Kl, Islam Mw, Parmar 
Ns, Postquital antifertility activity of the seeds of 
Coriandrum sativum in rats. J. Ethnopharmacol. 
1987; 21: 165-73. 
13. Medhin G, Hadhozy P, Bakos P Hypertensive 
effect of lupinus termis and Coriandrum Sativum 
in anesthezia rats pereliminary study. Acta. pharm. 
Hung. 1986; 56-63. 

زاده  حسين ،نياپور مريم ،پرورده سياوش،اصل مرجان نصيري .14
ايي گياه التهابي عصاره اندام هو بررسي اثرات ضددردي و ضد .حسين

فصلنامه  .پرووسكيا آبروتانوييدس بر روي موش سوري و صحرايي
شماره  ،1381 ،سال اول، 1381، پژوهشي گياهان دارويي - علمي 
 . 25-32صفحات  ،سوم

 

35 


