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Effect of aqueous extract of Satureja hortensis on gastric ulcer induced by acetic acid 
in rats 

 
N. Kalantari Mianaji*   M. Rahnema** 

 
*M.Sc. in Animal Physiology, Biology Research Center, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran 
**Associate Professor of Animal Physiology, Biology Research Center, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran 
 
Abstract  
Background: Gastric ulcer includes benign mucosal and sub-mucosal lesions in the stomach wall. 
Gastrointestinal ulcers particularly stomach ulcer can be due to increased acid secretion. 
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of aqueous extract of Satureja 
hortensis on gastric ulcer induced by acetic acid in rats. 
Methods: This experimental study was conducted on 60 female wistar rats weighing 200-250 g in 
the Biology Research Center of Zanjan, 2014. The rats were randomly divided into four groups 
(control, sham, 50mg/kg Satureja extract, and 80 mg/kg Satureja extract). Rats were operated after 
24 hours fasting and gastric ulcers were induced by luminal application of 0.12 ml acetic acid 
solution (60%). On the first, fourth, seventh, tenth, and fourteenth days after oral administration of 
the Satureja hortensis extract, the stomach was excised (the rats related to any special day had 
received the extract separately) and the ulcer size was measured. Data were analyzed using one-way 
ANOVA.  
Findings: Using the aqueous extract of Satureja hortensis resulted in significant ulcer healing in 
both intervention groups. Mean neutrophil, macrophage, and fibroblast count on the seventh, tenth 
and 14th day of intervention was significantly decreased in the intervention groups compared to the 
fourth day and compared to the control and sham groups. 
Conclusion: With regards to the results, it seems that the aqueous extract of Satureja hortensisis has 
significant healing effect on gastric ulcer induced by acetic acid. 
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تواند از افـزایش  خصوص معده میدستگاه گوارش به خیم در دیواره معده است. زخمهاي مخاطی و زیرمخاطی خوشزخم معده شامل ضایعه زمینه:
 ترشح اسید ناشی شود.

 در موش صحرایی انجام شد.استیک معده ناشی از اسید مرزه بر زخم منظور تعیین اثر عصاره آبیمطالعه به هدف:
 250تـا   200سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار  60در مرکز تحقیقات بیولوژي زنجان بر روي 1393این مطالعه تجربی در سال  ها:مواد و روش

  80 عصـاره مـرزه بـا دوز    گرم بـر کیلـوگرم و  میلی 50 تایی (گروه شاهد، شم، عصاره مرزه با دوز 15گروه  4طور تصادفی به گرمی انجام شد که به
) 60استیک (%اسیدلیتر میلی 12/0معده با تزریق  ساعت گرسنگی جراحی شدند و زخم 24ها پس از تحمل گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. موشمیلی

هـاي  موش(خارج شد.  14و  10، 7، 4 ،1 ها در روزهايبه ترتیب معده موشنی عصاره گیاه مرزه، معده ایجاد شد. پس از تزریق دهابه فضاي داخل 
 طرفه تحلیل شد. واریانس یک آماري آزمون با هاداده محاسبه و متر مربع)(میلی ابعاد زخم سپس جداگانه عصاره دریافت کرده بودند) 14 و 10 ،7، 4روز 

تجربی شد. میانگین تعداد نوتروفیـل، ماکروفـاژ و    معده در هر دو گروه دار میزان بهبود زخمعصاره آبی برگ گیاه مرزه باعث افزایش معنی ها:یافته
 داري داشت.و گروه شاهد و شم کاهش معنی 4تیمار نسبت به روز  14و  10، 7هاي تجربی در روزهاي فیبروبالست در گروه

 اي دارد.اثر ترمیمی قابل مالحظه استیکمعده ناشی از اسیدمرزه بر زخم  عصاره آبی برگ گیاه رسدنظر میها، بهبا توجه به یافته گیري:نتیجه
 

 هاي صحرایی، اسیداستیکمعده، مرزه، موش زخم ها:واژهکلید
 
 

:مقدمه 
کننـده معـده،   عـود هاي مخـاطی  معده به ضایعهزخم      

طـور معمـول   شود که بهپیلور، مري و دوازدهه اطالق می
ریزي و انسـداد معـده همـراه اسـت. اگرچـه ایـن       با خون
 10 اما با توجه به شـیوع  ،و میر باالیی نداردگ مر بیماري

درصدي آن در ایران، پیامدهاي روانـی، اجتمـاعی و    15تا 
تـرین  معـده رایـج  زخم  )1(دنبال دارد.اقتصادي زیادي را به

معـده   شناسـی زخـم  اختالل سیستم گوارشی است. آسیب
این  )2(پیچیده است و عوامل بسیاري در آن دخیل هستند.

اري به زخم هر بخشی از معده یا روده اشـاره دارد کـه   بیم
شده قرار گرفته است. تعداد  در معرض اسید و پپسین فعال

ها در سراسر جهان بـه زخـم معـده مبـتال     زیادي از انسان
  )3(.ندهست
  هـاي گیـاهی نتـایج    هـاي حاصـل از عصـاره   فرآورده     

گیـاه   )4(اند.معده نشان دادهبخشی را براي درمان زخم امید
از خانواده گیـاهی   ).Satureja hortensis L(باغی  مرزه

ــه   ــان) و از گون ــه (نعناعی ــیت   المیاس ــا خصوص ــایی ب        ه
   هاسـت کـه   گیر است. این گیـاه مـدت  اکسیدانی چشمضد
، دهنده مواد غذایی، در صنایع کنسروعنوان ادویه و طعمبه

سوســیس هــاي گوشــت و انــواع نوشـابه و فــرآوري تکــه 
هاي هوایی مرزه با شود. میزان اسانس در انداماستفاده می

 1توجه به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه متفاوت و بین 
هـاي عمـده   ، ترکیـب ايدر مطالعـه  )5(.درصـد اسـت   2تا 

درصـد)، تیمـول    50/24کـاراکرول ( مـرزه بـاغی   اسانس 
درصـد) و پاراسـیمن    72/20درصد)، گامـاترپنن (  12/23(
ترین عمدهدیگري،  مطالعه در )6(.دگزارش ش درصد) 30/6(

هاي اسـانس ایـن گیـاه عبـارت بودنـد از: تیمـول       ترکیب
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درصــد)، کــاراکرول  56/18درصــد)، گامــاترپنن ( 54/40(
  )6(درصد). 98/8درصد) و پاراسیمن ( 98/13(

بـراي  عنـوان ضـدمیکروب   از دیرباز، مرزه گیاهی بـه      
طـب سـنتی بـراي    در  خته واي شناروده -مشکالت معده
و کوتان  )7(هاي گوارشی استفاده شده است.درمان ناراحتی

نشان دادنـد کـه عصـاره و روغـن      ايهمکاران در مطالعه
فتحی و همکـاران   )8(باکتریایی دارد.فعالیت ضدباغی  مرزه

 )9(انـد. نیز فعالیت ضداکسیدانی روغن مرزه را گزارش کرده
ویـژه اسـید   هـاي فنلـی بـه   بهاي مرزه غنی از ترکیبرگ

 گـر ظرفیـت   رزمارینیک و فالوونوییـدها هسـتندکه بیـان   
طوافی و احمدوند  )10(.ستهااکسیدانی باالي این برگضد

   اثـر  کردنـد کـه اسـید رزمارینیـک     مشـخص بررسی  یط
هـاي  اندازي گونهآلرژي خود را احتماالً از طریق به دامضد

 کندي التهابی اعمال میهاواکنشی اکسیژن و تعدیل پاسخ
  )12و11(.التهابی نیز داردو فعالیت ضد

بیمـاري   يدرصـد  15تا  10بنابراین با توجه به شیوع      
ـ  ه زخم معده در کشور ما، ضرورت بررسی این مسأله و ارای

رسد. هـدف  نظر میشکل ضروري بهکارهاي حل این مراه
رزه بر زخـم  این مطالعه، تعیین اثر عصاره آبی برگ گیاه م

 معده ناشی از اسیداستیک در موش صحرایی بود. 
 
هامواد و روش: 

در مرکز تحقیقـات   1393این مطالعه تجربی در سال      
سـر   60 روي بیولوژي دانشـگاه آزاد اسـالمی زنجـان بـر    

گرم  250تا  200موش صحرایی ماده نژاد ویستار به وزن 
در و ان تهیـه  از انسـتیتو پاسـتور ایـر   هـا  . موشانجام شد

راد تحـت شـرایط   گـ درجه سـانتی  25تا  23شرایط دمایی 
ساعت تـاریکی،   12ساعت روشنایی و  12نوري استاندارد 
درصد و امکان دسترسی به آب و  60تا  40رطوبت نسبی 

 داري شدند. صورت یکسان نگهغذا به
آسیاب شده گرم از برگ  200ابتدا  ،گیريبراي عصاره     

 800لیتـري ریختـه و   میلـی  1000یک بشر  درگیاه مرزه 
سـاعت   48و براي مـدت   مقطر به آن اضافه لیتر آبمیلی
 اي شیشـه  کمـک همـزن   بهمخلوط سپس  داري شد.نگه

تکـان  بار محتویـات بشـر    ساعت یک 12هر و در زده هم
و قیـف  صـافی   دست آمده توسط کاغذبه شد. عصارهداده 

(دمـاي زیـر نقطـه     مـاري در دسـتگاه بـن   صاف گردید و
 عصـاره داده شد تا آب آن خشک شود. سپس جوش) قرار 

درصـد) وزن و دوزهـاي    25دسـت آمـده (  عسلی شکل به
  )13(مورد نیاز براي تزریق دهانی تهیه شد.

 24هـا بـراي   جهت القاي زخم معده، ابتدا تمام موش     
 2شـد.  هـا آب داده  اما بـه آن شدند، ساعت از غذا محروم 

ها قطع شـد تـا مجـاري    قبل از جراحی، آب موشساعت 
هـا بـا   طور کامل خالی شود. سپس موشها بهگوارشی آن

هوش شـدند.  بیکلرال هیدرات  کیلوگرم گرم برمیلی 400
ها را به پهلوي راست خوابانـده و از  هوشی، موشبعد از بی

کـردن  و استریل شیو) بعد از تقریباً وسط بدن(قسمت چپ 
هـا ایجـاد و   ادین برش کـوچکی در شـکم آن  با الکل و بت

که پـیچ نخـورد خـارج شـد. دو سـر معـده        طوريمعده به
لیتر محلول اسیداسـتیک  میلی 12/0توسط گیره مسدود و 

معـده   تنه درصد توسط یک سرنگ انسولینی به ناحیه 60
اسـید توسـط    ،ثانیـه  45قسمت فاقد رگ تزریق و بعـد از  

بـار   و معـده دو گردیـد  خـارج   ،همان سرنگ تزریق شـده 
شـد. سـپس   شـو داده  وتوسط تزریق نرمال سالین شسـت 

جاي اول بازگردانده، صفاق و پوست بخیه شـد و   معده به
ها بر روي شکم خوابانده و در جـاي گـرم در قفـس    موش

  )14(داري شدند.مجزا نگه
طور ي مورد مطالعه بههاموش یک روز پس از جراحی،    

شرح زیر تقسیم شدند: تایی به  15وه گر تصادفی به چهار
شم که نرمال سالین را از طریق تزریـق  هاي شاهد و گروه

 دهانی پس از ایجاد زخم معده دریافت کردنـد و دو گـروه  
کننـده عصـاره از طریـق تزریـق     تجربی که یکی دریافـت 

کیلـوگرم و گـروه دیگـر     گـرم بـر  میلـی  50دهانی با دوز 
 )5(گرم بر کیلوگرم بود.میلی 80 کننده عصاره با دوزدریافت

گیـري وسـعت آن در تمـام    زخم با اندازه بهبوددرصد      
   بـا فرمـول زیـر    و متـري  ها با استفاده از کاغذ میلـی گروه

 تعیین شد:  
 اول) روز در اندازه زخم -موردنظر روز (اندازه زخم در          

 = درصد بهبود زخم                                                                ×100
  اندازه زخم در روز اول                          
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در  جداگانـه ر طـو بـه  ي موردنظرهابدین منظور، موش    

روزهاي اول، چهارم، هفتم، دهم و چهاردهم پس از ایجاد 
هـوش شـدند و معـده خـارج و از     بیر زخم معده توسط ات

 متـر زخـم (میلـی   گردید. سپس انـدازه تر باز انحناي بزرگ
جـز نمونـه روز   هـا (بـه  مربع) در هر معده تعیین شد. نمونه
درصد قرار گرفتنـد   10 اول) براي تثبیت در داخل فرمالین

و پس از پاساژ و تهیـه بـرش بـافتی بـا هماتوکسـیلین و      
آمیـزي شـدند. در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از       ائوزین رنگ

دار مقـاطع سـریالی از نظـر    کشعدسی چشمی مدرج خط
تعداد فیبروبالست، نوتروفیل و ماکروفـاژ در واحـد سـطح    

 ها بـا اسـتفاده از  گیري شدند. در پایان دادهبررسی و اندازه
و ل ـه تحلیـطرفس یکـالیز واریانو آن  17SPSSافزار نرم

  در نظر گرفته شد. 05/0تر از داري کمیـسطح معن
 

 

هایافته: 
 ، اثرات مثبت ه در هر دو دوزآبی برگ گیاه مرز عصاره     

هـاي  خود را بر زخم معده ناشـی از اسیداسـتیک در گـروه   
داري میان گروه تجربـی  تجربی گذاشت، ولی تفاوت معنی

گـرم بـر کیلـوگرم    میلی 50کننده عصاره با دوز (دریافت 1
کننده عصاره بـا دوز  (دریافت 2 وزن موش) و گروه تجربی

م بـر کیلـوگرم وزن مـوش) وجـود نداشـت.      گـر میلـی  80
هـاي تجربـی   در گـروه  مقایسه میانگین درصد بهبود زخم

   داري نســبت بــه عصــاره، افــزایش معنــیکننــده دریافــت
روزهاي چهـارم و هفـتم نشـان    هاي شاهد و شم در گروه

 80در دوز  چهـارم  درصد بهبود زخم در روز داد. همچنین
 .)1(نمودار شماره  داشت اردافزایش معنی 50 به دوز نسبت
ــی        ــروه تجرب ــی  2در گ ــاهش معن ــداد ک داري در تع

هاي گروه به نسبت هافیبروبالست و ماکروفاژها ها،نوتروفیل
. همچنـین در روز  د داشـت وجـو  1شـاهد، شـم و تجربـی    

در تعـداد   يدارکـاهش معنـی   2در گـروه تجربـی   چهارم 
 1 گروه تجربی هفیبروبالست، ماکروفاژ و نوتروفیل نسبت ب

 .)2(نمودار شماره  وجود داشت
 

تیمار لفتخهاي مزماني مورد مطالعه در هاگروه درصد بهبود زخم درمقایسه  -1 نمودار
 

 
 

* :)05/0<P( 
 

 تیمار لفتخهاي مزماني مورد مطالعه در هاشناسی در گروههاي بافتشاخصمقایسه  -2نمودار

* *
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گیري:بحث و نتیجه  

 بـر  گـرم میلی 80 و 50 دوزهاي داد نشان مطالعه این     
 کـاهش  در تـوجهی  قابـل  اثـر  مرزه، آبی عصاره کیلوگرم

 هايگروه به نسبت آن بهبود درصد افزایش و زخم وسعت
ــانگین. داشــت شــم و شــاهد ــود درصــد می      در زخــم بهب

 مـرزه  آبـی  هـاي عصـاره  کننـده دریافت تجربی هايگروه
. داري داشـت معنـی  افـزایش  شـم  و شاهد گروه به نسبت

 50 دوز( 1تجربـی  گـروه  میان داريمعنی تفاوت همچنین
 80 دوز( 2تجربی گروه و) موش وزن کیلوگرم بر گرممیلی
    علت زخم. نداشت وجود) موش وزن کیلوگرم بر گرممیلی
 مورد این در ولمعم طوربه اما ،است بحث مورد هنوز معده
 دفـاع  هـاي مکانیسـم  و مهـاجم  عوامـل  بـین  تعادل عدم

  )15(.شودمی مطرح معده مخاطی
ــه      ــا اســرسر در نفــر میلیــون 30 از بــیش روزان  از دنی

 و کننـد مـی  اسـتفاده ضدالتهابی غیراسـتروییدي   داروهاي
مصـرف  نـبی هـکاند داده نشان زیادي انسانی هايمطالعه

) 16(.دارد وجـود  ارتبـاط  معده هايضایعه روزب و هادارو نای

 تولید افزایش و اسید ترشح مهار با گیاهی و دارویی عوامل
 بـا  تـداخل  یا سطحی پوششی هايسلول تثبیت موکوس،

 شـرکت  زخـم  بهبـود  یا ممانعت در ،هاپروستاگلندین تولید
بـه  دـتوانمی فـمختل گیاهان ضدزخمی خواص. کنندمی

ـ زیر باشد: علل   و معـده  هـاي هگـزوزآمین  سـطح  زایشاف
 هـاي رادیکـال  سازيموکوسی، پاك سد استحکام افزایش

 از ممانعـــت وپتاســـیم  -نهیـــدروژ پمـــپ مهـــار آزاد،
  )17(.زیستی غشاهاي پراکسیداسیون

اکسـیدانی  ضد هـاي ترکیب مرزه شد ذکر که همانطور     
 59/21( کـارواکرول  ،)درصـد  22/16( تیمـول زیر را دارد: 

ــاترپنن ،)درصــد  30/10( آلفاســیمن ،)درصــد 12/21( گام
فعالیـــت  )18(.)درصـــد 93/12( آلفـــاترپنن و) درصـــد

 اثبـات  بـه  رپننو گامـات  کـارواکرول  تیمول، اکسیدانیضد
ــیده ــخص و رس ــده مش ــت ش ــه اس ــارواکرول ک ــر ک  اث

ــدمیکروبی، ــددردي ض ــدالتهابی و ض ــز  ض  )20و19(.داردنی
 کننـدگی حـذف  اثـر  کارواکرول که اندداده نشان محققین
 محققـین  از بسیاري )21(.داردرا  پراکسیل آزاد هايرادیکال

 ،مـرزه  جنس هايگونه عمده هايترکیب که اندکرده بیان
 اغلب که هستند کارواکرول و تیمول ،فنولی هايمونوترپن

 ایـن  و دارند وجود لینالول و پاراسیمن گاماترپنن، همراه به
ــروه ــب از گـ ــاترکیـ ــیت داراي هـ ــیدانی خاصـ  ضداکسـ
 ایـن  مـورد  در انـدك  هايمطالعه به توجه با )23و22(.هستند

 معـده  زخـم  در آن حفاظتی اثر دقیق مکانیسم تعیین گیاه،
 مـرزه  آبـی  عصاره ضدزخمی اثر هرچند نیست؛ پذیرامکان

 تـأثیر . داد ارتباط آن فراوان ساپونین و تانن به توانمی را
 تقویـت  طریـق  از مرزه گیاه هايساپونین و تانن حفاظتی

 اثــر مکانیســم در مــؤثر احتمــالی مــوارد از مخــاطی ســد
   نظـر بـه  معـده  در زدایـی زخـم  مقابل در گیاه این حفاظتی

 )20و19(.رسدمی
 ممکن معده بر مرزهآبی برگ گیاه  عصاره حفاظتی اثر     
 آن حفـاظتی  عمل یا آن ضدترشحی عمل به مربوط است

 نـه  عصـاره  ها،سلول از حفاظتی عمل در. باشد هاسلول از
   بـر  بلکـه  اسـت  اسیداسـتیک  سـازي خنثـی  بـه  قـادر  تنها

اثر حفاظتی  اسیداستیک مقابل در معده مخاطی هايسلول
ــه اسیداســتیک زیــرادارد.     ایجــاد و هــاســلول تخریــب ب
 بخشـی  رسدمی نظربه. شودمیمنجر  مخاطی هايضایعه

 همچنـین  و هـا ترپن وجود به مربوط عصاره مهاري اثر از
 کـارواکرول  ماننـد  گیـاه  ایـن  فالوونوییـدي  هـاي ترکیب

 در موجود هايترپن که اندداده نشان هامطالعه )20و19(.باشد
  از برخـی  )25و24(.نددار زخم ایجاد ضد فعالیت سایر گیاهان،

 شـناخته  معده زخم کنندهدرمان داروهاي عنوانبه هاترپن
 سازيفعال شامل هانآ براي پیشنهادي عملکرد و نداشده

از ـسـ  و وخـتس دادن شـکاه سلولی، حفاظت مسیرهاي
 پـذیري نفوذن داد کـاهش  و مخـاطی  هـاي ندینپروستاگل

  )26(.است معده عروق
اثـر  داراي اـفالوونوییده هـک دـانداده نشان هابررسی     
    معـده  زخـم  مقابـل  در فعـال  عوامـل  و معـده  در تیحفاظ
 جملـه  از مـرزه  فالوونوییـدهاي  کـه آنجا  از )28و27(.ندهست

ــارواکرول ــت ،کـ ــیدانی فعالیـ ــددار ضداکسـ ــاآن ،نـ  هـ
 بـا  تواننـد مـی  و کننـد مـی  مهار را هاچربی پراکسیداسیون
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 هـب اـاثره نـای تـاس نـممک .دهند واکنش آزاد رادیکال
 ایـن  توسـط  گوارشی زخم ایجاد از کنندهپیشگیري فعالیت

 آبـی  عصـاره  ضددردي اثر رسیبر )30و29(.کنند کمک گیاه
 کـه نشان داده است  نر صحرایی موش در مرزه گیاه برگ

ـ  را ضـددردي  اثرهاي گیاه،این  برگ آبی عصاره  قاز طری
ــم ــزي مکانیس ــال مرک ــی اعم ــم ــب و دکن ــاي ترکی ه

ــديفالوو ــدي، و نویی ــن ترپنویی ــت ممک ــاي در اس  اثره
 )31(.باشند داشته نقش عصاره این ضددردي

 بـا مطالعـه   ایـن  در آمـده  دسـت به نتایجلی به طور ک     
 عصـاره داشـت و   مطابقت سنتی طب در گیاه این خواص

 قابـل  اثـر  اسیداسـتیک  از ناشـی  زخم ترمیم در مرزه آبی
   توجهی داشت.
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