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Bunium(آبی بذر زیره سیاه  ياثر تجویز خوراکی عصاره persicum L (
هاي نوزادبرتخلیه شیردان در بره

3جوانو اشکان جبلی 2، مصطفی عبداللهی*1حمیدرضا محمدي

7/11/96: تاریخ پذیرش12/5/96:  تاریخ دریافت

چکیده
کند که درمان آن با زایی برخی اختالالت شیردانی همچون نفخ شیردان ایفاء میدر بیماري یردان نقش مهمیکاهش حرکات ش

 مناسبی براي کاهش این عوارض تجویز داروهاي گیاهی راهکار بیوتیکی دارد واسهال و مقاومت آنتی اروهاي سنتتیک عوارضی مانندد
بره  12ین مطالعه بر روي ا. باشدمی بر تخلیه شیردان بره آبی بذر زیره سیاه يهدف این پژوهش بررسی اثر عصاره.است جانبی
-میلی30(سالین  شامل ها به ترتیب تحت پنج درمان خوراکیبره ).کیلوگرم 4میانگین وزن (نژاد سنگسري انجام گرفت روزه  پنجماده 

کیلوگرم قرار گرم بر8/0کیلوگرم، زیره گرم بر6/0گرم برکیلوگرم، زیره 4/0، زیره )کیلوگرمبر گرممیلی100(، اریترومایسین )لیتر
ي غلظت استامینوفن رابطه پس از ترسیم مدل.از تست جذب استامینوفن براي ارزیابی سرعت تخلیه شیردان استفاده گردید .گرفتند
سیاه  يزیرهبذر آبی  يعصارههاي مختلف غلظترومایسین واریت درمان بامشخص گردید که  با زمان به روش رگرسیون پالسما

شیردان به  ياثر تحریکی اریترومایسین در تخلیه.شیردان گردید يتخلیه سرعت داریسبب افزایش معنکنترل منفی  نسبت به درمان
به دنبال تجویز اریترومایسین و زیره بالینی  جانبی يهیچ گونه عارضه .تر بودزیره سیاه بیشبذر آبی  يداري از عصارهیصورت معن
 بره است اما بهسیاه داراي اثر تحریکی بر تخلیه شیرداني آبی بذر زیره که عصاره پژوهش نشان داد این. مشاهده نشد هاسیاه در بره

.شیردان نیاز است يین بذر بر تخلیها يي اثر اجزازمینهتري درمطالعات بیش

وفتومتريرزیره سیاه، شیردان، بره، اسپکت: کلیديکلمات 

مقدمه
 زاییشیردان نقش مهمی را در بیماريکاهش حرکات .

کند که از این اختالالت برخی اختالالت شیردانی ایفا می
و انباشتگی  چرخشجایی شیردان به چپ، توان به جابهمی

این عضو در گاوان بالغ و نفخ شیردان در نوزاد 
Nouri(نشخوارکنندگان اشاره نمود  et al. 2008 .( محققین

اند تا با استفاده از دامپزشکی تا به امروز کوشیدهعرصه 
داروهاي سنتتیک همچون مشتقات ماکرولیدي 

) اریترومایسین، آیورمکتین، تایلوزین، تیل مایکوزین(
)Nouri and Constable 2007( ترکیبات ،

 Wittek and) (نئوستیگمین، بتانکول(پاراسمپاتومیمتیک 
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Constable 2005 (هاي دوپامینی و تو برخی آنتاگونیس
 .Michel et al) (متوکلوپرامید و سیزاپراید(سروتونینی 

 با توجه به.ندشیردان فائق آی کاهش حرکاتبر ) 2003
این قبیل  دارویی يماندهو باقی بیوتیکیمقاومت آنتی

تواند می، استفاده از ترکیبات گیاهی)Smith 2014(داروها 
 کاهش حرکاترفع  راه حل مناسبی در جهتبه عنوان 

اراي ضمن این که د ي گیاهیداروها.شیردان مطرح گردد
هستند حداقل اثرات جانبی  طیف متنوعی از اثرات درمانی

مناسب  وان راهکاريتوان از آنان به عنمیده و را دارا بو
در ضمن با  . ده نموداستفا روییمقاومت دا در مقابله با

E-mail: Hr.mohammadi@semnan.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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توان از آنان در می وجه به تنوع پوشش گیاهی در ایرانت
و کاهش واردات  بومی-جهت حمایت از تولید ملی

Bakkali(دارویی بهره جست  2008, Chandra et 

al.2007 .( زیره سیاه)با نام علمی) کوهی، وحشی
Bunium persicum L است  چتریان يگیاهی از تیره

)Jalilzadeh-Amin et al. 2014 .( این گیاه بومی مناطق
هایی گرمسیر شرقی و مرکزي ایران بوده و در استان

همچون سمنان، خراسان، اصفهان و کرمان پراکنده شده 
Khosravinia(است  et al. 2013 .( سنتی به در متون

آن اشاره و خلط آوري خواصی همچون اثر ضدنفخی 
غذایی پر  يشده و بذر آن در کشور ایران یک ادویه

Ghasemi(باشد مصرف می et al. 2012 .( زیره سیاه
پینن، -سایمن، آلفا-کومینیل الکل، پی گاماترپینن، حاوي

Dadkhah(کومین آلدهید بوده  لیمونن و et al. 2009(  و
Hajhashemi(ضد دردي  اثرات ضد التهابی، et al. 

Mandegary(، ضد تشنجی )2011 et al. 2012( ضد ،
Oroojalian(میکروبی  et al. 2010 ( و ضد قارچی

)Sekine et al. 2007 (اي طی مطالعه. آن اثبات شده است
بر روي  2011و همکاران در سال  Jalilzadeh-Aminکه 

این گیاه در شرایط آزمایشگاهی انجام دادند  يعصاره
ه افزایش این گیاه قادر ببذر يمشخص گردید که عصاره

ریترومایسین یک ترکیب ا. حرکات عضالت شیردان است
داروي شناخته شده در رین توده که قويماکرولیدي ب

اي و ي حیوانات تک معدهمعده يجهت تحریک تخلیه
 بااین ترکیب .نات نشخوار کننده استشیردان حیوا

و یا دستگاه گوارش هاي موتیلینینشستن بر گیرنده
یا وش حرکات دودي سبب افزایتحریک تولید موتیلین 

 يسبب افزایش تخلیهگردیده که داخل شیردان فشار
Nouri(دشوشیردان می et al. 2008(. هدف از این

آبی بذر زیره  ير تجویز خوراکی عصارهاثمطالعه بررسی 
.است هاي نوزادشیردان بره يسیاه بر تخلیه

مواد و روش کار 
، این بذر به رم بذر زیره سیاهوگیک کیل يپس از تهیه

تحقیقات جهاد يسسهؤهاي گیاهی میید واحد پژوهشأت
 رسید و پس از خشک شدن کشاورزي شهرستان سمنان

پودر .گردید هاون پودر يوسیله بهبذر مذکور در سایه، 
در آب 10به  1دقیقه با رعایت نسبت  15به مدت 
براي جوشاندن از روش قرار دادن ظرف  شد کهجوشانده 

.حاوي آب و پودر در حمام جوش استفاده گردید
دست آمده با استفاده از کاغذ صافی واتمن ه حلول بم

دستگاه ، سپس محلول صاف شده با صاف شد 1شماره 
ه ب يعصاره. خشک گردید) روتاري(تبخیر تحت خالء 

 4ده در دماي هاي تیره تا زمان استفادست آمده در شیشه
در زمان آزمایش  .شدگراد نگهداري سانتی يدرجه

هاي مورد نیاز به ي حاصل از گیاه بر اساس غلظتصارهع
گردید صورت مستقل با استفاده از نرمال سالین رقیق 

)Ramaswamy et al. 2016 .( با توجه به مطالعات
آبی زیره سیاه، در  ير اثرات سمی عصارهصورت گرفته ب

 گرم بر کیلوگرم 8/0و  6/0، 4/0دزهاي این پژوهش از 
Mahmoudvand(فاده گردید وزن بدن است et al. 2016.(

با ،نژاد سنگسري پنج روزه از يمادهيبره سأر 12
.تحت مطالعه قرار گرفتندکیلوگرم 4±1/0میانگین وزن

 8ها در یک فضاي بسته نگهداري شدند و هر این بره
 50حدود (لیتر میلی 200به میزان ساعت با شیر مادر 

دار با استفاده از روش سطل پستانک) لیتر بر کیلوگرممیلی
 سالمت. دنهمواره به آب دسترسی داشتتغذیه گردیدند و 

بالینی  يمعاینه ها قبل از ورود به مطالعه با انجاماین بره
 هایی کهبر اساس تاریخچه، از ورود بره .د گردیدییأت

لوگیري به د به مطالعه جودنیا دوقلو بتولد سختی داشته و 
اسهال، (عمل آمد و در صورت وجود هر گونه بیماري 

از برداري، همزمان با نمونه) رهپنومونی، سپتی سمی و غی
روز پیش از آزمایش یک کاتتر. شدندمطالعه خارج می

این  .تعبیه گردید وداج سمت چپ در سیاهرگ 24
 ينرمال سالین حاوي مادهسه مرتبه با کاتترها روزي 
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4ورد شست و شو قرار گرفته و هر م ضدانعقاد هپارین
 Nouri and Constable(شدندروز یک بار نیز تعویض می

به شرح زیر ها تحت پنج درمان هر یک از بره).2007
ها درمانبین هر یک از  يطوري که فاصلهقرار گرفت به 

 Wittek and(عمر اریترومایسین  يیمهبا در نظر گیري ن

Constable 2005 ( و زیره سیاه)Mahmoudvand et al. 

.ساعت بود36) 2016
نرمال  لیترمیلی 30خوراندن ):سالین(کنترل منفی

 هايزمان گیري درمعدي و خون ياز طریق لولهسالین 
.مقرر
لیتر میلی 30خوراندن): اریترومایسین(نترل مثبتک

ساخت ترومایسین اریگرممیلی 400محلول سالین حاوي
-معدي و خوني از طریق لولهشرکت دارویی فارابی، 

اریترومایسین بر از دز این که هاي مقررگیري در زمان
اي تحریک ي دارو بري شرکت سازندهنامهتوصیهاساس 

Boivin et(گردید ، انتخابنوزاد انسان يحرکات معده al. 

2003(.
ياز عصارهگرم بر کیلوگرم 4/0خوراندن: یمار یکت
گیري در معدي و خون يزیره سیاه از طریق لولهبذر آبی 
.هاي مقررزمان
 ياز عصارهگرم بر کیلوگرم 6/0خوراندن : یمار دوت

گیري در معدي و خون يیق لولهزیره سیاه از طر آبی بذر
.هاي مقررزمان
ياز عصارهگرم بر کیلوگرم 8/0خوراندن : یمار سهت

گیري در و خونمعدي  يزیره سیاه از طریق لولهآبی بذر 
.هاي مقررزمان

پس از دریافت دارو  بالفاصله هادر هر یک از درمان
گرم بر کیلوگرم میلی50حاوي شیر تازه  لیترمیلی 200

معدي به بره خورانده شد و  يلولهتوسط  استامینوفن
، 180، 150، 120، 90، 60، 30، بالفاصله در دقایق صفر

Marshall(آمد  گیري به عملها خوناز بره 240 et al. 

ضد حاوي يسپس هر نمونه خون درون لوله ).2005

د و شریخته 1آمین تترااستیک اسیداتیلن ديعقادان
 .گردیدبالفاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال 

 پالسما ساعته 2ي زمانی پس از اخذ خون، طی بازه
) دقیقه 10دور به مدت  3000(سانتریفیوژ ها با نمونه

از هر نمونه براي لیتر پالسمامیلی1و  جداسازي شد
يدرجه -20در دماي پالسماسنجش غلظت استامینوفن

 روز 5به مدت  هابرهتمامی . گردید گراد منجمدسانتی
تحت نظر قرار  بالینیگیري از لحاظپس از آخرین خون

از تست شیردان  يبراي تعیین سرعت تخلیه.گرفتند
. استفاده شداسپکتروفتومتري جذب استامینوفن به روش

ی است که در معده به هیچ طریق قابل استامینوفن ترکیب
باشد ولی به سرعت در دوازدهه جذب شده و جذب نمی

معده پس از  يپس میزان تخلیه کلیوي کندي دارد يتخلیه
خوراندن شیر به بره به زمان ظهور استامینوفن در خون 

Sharifi(بستگی دارد et al. 2009 .(ت عالوه بر این تس
با روش سینتی گرافی و  ارزان بودن و سهولت انجام آن

HPLC هاي شیرخوار و انسان مقایسه گردیده و در گوساله
Marshall(است  روش معتبري دانسته شده et al. 2005.(

 22نسخه  SPSSافزار هاي حاصل با استفاده از نرمداده
 سازيتحت مدلغیرخطی هاي رگرسیون طی روش

آنالیز واریانس یک طرفه  سپس از زمان قرار گرفتند،-غلظت
)One way ANOVA( در سطح و تست تکمیلی توکی

 يهمه .استفاده شد هاجهت آنالیز داده >05/0Pداري معنی
.ارائه گردید خطاي استاندارد±نتایج به صورت میانگین

نتایج
شیردان از سه  يمیزان و سرعت تخلیهجهت ارزیابی 

، حداکثر غلظت )AUC2(شاخص مساحت زیر منحنی 
و زمان رسیدن به حداکثر غلظت  )Cmax(پالسمایی

مساحت زیر لحاظ  از. استفاده گردید) Tmax(ی پالسمای
به  کنترل مثبت درمان زمان،-غلظتدر نمودار منحنی

، تیماریک، هاي کنترل منفیدرمان از يداریصورت معن

1- EDTA
2- Area under curve
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کنترل  درمان).>05/0P(بود باالترو تیمار سهوتیمارد
هاي به درماننسبت يداریبه صورت معنمنفی

بود  ترسه پایینو و تیماردیک، تیماراریترومایسین، تیمار
)05/0P< .(تیمار هم نسبت به هم فاقد  سه درمان

حداکثر لحاظ از).<05/0P(دار بودند یاختالف معن
 يداریبه صورت معن کنترل منفی درمان، یلظت پالسمایغ
و تیمار  دویک، تیمارهاي اریترومایسین، تیماردرمان از

اریترومایسین،  چهار درمان). >05/0P(بود  ترکم سه
کدیگر فاقد سه نسبت به یدو و تیماریک، تیمارتیمار

رسیدن به زمان ).<05/0P(دار بودند یاختالف معن
یک و تیمار سالین، درمانر سه د یحداکثر غلظت پالسمای

ي در دقیقه در درمان اریترومایسین ،90تیمار دو در دقیقه 
.مشاهده گردید 60ي سه در دقیقهیمارت و در درمان120

خطاي استاندارد غلظت پالسمایی  ±میانگین :1نمودار
هاي درمانی مختلف استامینوفن بر اساس زمان در گروه

)g/mlµ(

هاي ارزیابی میزان و سرعت تخلیه شیردان شاخص: 1جدول 
)Mean ± SEM(هاي تحت مطالعه در گروه

شاخص
گروه

AUC
(µg/ml/4h)

Cmax
(µg/ml)

Tmax

)دقیقه(
A500±5130A4/3±3290کنترل منفی
C635±8610B5/2±46120کنترل مثبت
B509±6852B5/0±4890تیمار یک
B402±7110B4/1±4690تیمار دو
B455±6720B6/1±4260تیمار سه

دار و حروف ي اختالف معنیدهندهنامشابه نشانحروف انگلیسی 
دار در سطح اطمینان ي عدم اختالف معنیدهندهنشانانگلیسی مشابه

.باشنددرصد می 95

بحث
گیري و کنون از گیاهان در پیشبشر از گذشته تا

کشور . ها استفاده کرده استدرمان بسیاري از بیماري
که از این غنی و متنوع بودهرویی ایران از لحاظ گیاهان دا

این مطالعه .توان به زیره سیاه اشاره نمودگیاهان می
در  پژوهشگران اي از نوع کارآزمایی بالینی بوده ومداخله

قابل انجام هم مزرعه  آن در شرایط يد که نتیجهنظر داشتن
آبی  يبه همین دلیل در این مطالعه از عصاره .باشد

آن در شرایط مزرعه چندان دور  يتهیهد که استفاده گردی
هاي این پژوهش یافتههدف اصلی . باشدمیناز ذهن
تجویز خوراکی اریترومایسین و زیره تحریکی ثیر أتشامل 

هاي نوزاد شیردان در بره يسیاه بر افزایش سرعت تخلیه
 400کی اراین پژوهش نشان داد که تجویز خو.باشدمی

سرعت دار یمعنگرم از این دارو سبب افزایش میلی
هاي در برهکنترل منفی،  نسبت به درمانشیردان  يتخلیه

ي این کنندههاي دریافت، عالوه بر این در برهنوزاد گردید
بر بنا.اي مشاهده نشددارو هیچ گونه عوارض جانبی

ترین کنون اریترومایسین قويمطالعات صورت گرفته تا
ثیر أاین تاحتماالًباشد وشیردان می يمحرك تخلیه داروي

و یا یلینی شیردان هاي موتاریترومایسین بر گیرنده اثر از
موتیلین اندوژن از مسیرهاي  تحریک آزادسازي

 Nouri and(شودکولینرژیک یا سروتونرژیک ناشی می

Constable 2007(. در این پژوهش، تجویز خوراکی
به زیره سیاه بذر آبی  يعصاره8/0و  6/0، 4/0دزهاي 

شیردان  يداري سبب افزایش سرعت تخلیهیصورت معن
-، عالوه بر این در برهیدگردکنترل منفی  نسبت به درمان

سیاه هیچ گونه  هزیر يي عصارههاي دریافت کننده
اصلی  ياجزا.اهده نشدجانبی بالینی مش يعارضه
) درصد 6/41(زیره سیاه شامل گاماترپینن  بذر يعصاره

، )درصد 4/7(، کومینیل الکل )درصد 5/15(کومین آلدهید 
پینن -آلفا،)درصد 9/5(، لیمونن )درصد 7/6(سایمن - پی
. )Sharififar et al. 2010(باشندمی) درصد 7/2(

هاي مختلفی از گاماترپینن یک مونوترپن بوده که در گونه
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شود و تا به امروز چهار اثر درمانی شامل گیاهان یافت می
ضدالتهابی، ضدتشنجی، ضددردي و ضداضطرابی براي آن 

اي مشخص گردید که طی مطالعه. به اثبات رسیده است
این مونوترپن داراي اثرات ضددردي است و این اثر 

هاي ضددردي به دنبال تجویز آنتاگونیست گیرنده
سرکوب )مکامیالمین(نیکوتینی  و) آتروپین(موسکارینی 

Passos(گرددمی et al. 2015( . عالوه بر این امر
مشخص گردیده که به دنبال رخداد درد، استیل کولین در 

-یابد و با نشستن بر روي گیرندهکانال نخاعی افزایش می

داراي هاي موسکارینی سبب باال رفتن سطح ترشح ناقالن 
اي تازگی فرضیه بنابراین دالیل به. گردداثر ضددردي می

ی هاي کولینرژیکدال بر اثر آگونیستی گاماترپینن بر گیرنده
تري مطرح گردیده است که این امر نیازمند مطالعات بیش

کومین آلدهید ).Jones and Dunlop 2007(باشدمی
ي طی یک مطالعهبوده و C10H12Oفرمول مولکولی  داراي

ماده سببتجربی بر روي رت مشخص گردید که این 
-ردوکتاز و آلفا-هاي آلدوزفعالیت آنزیمسرکوب 

 يهایی در زمینهگمانه به همین دلیل .گرددمیگلیکوزیداز 
 Farvardin et(دیابتی کومین آلدهید، وجود دارداثر ضد

al. 2017 (ها و سفانه اثر این ترکیب بر گیرندهأولی مت
-Jalilzadeh(گاه گوارش نامشخص است انقباضات دست

Amin et al. 2011( .سایمن -کومینیل الکل و پی
ها و دستگاه هایی هستند که اثر آنان بر گیرندهمونوترپن

 .)Sharififar et al. 2010(باشد گوارش نامشخص می
لیمونن هم یک ترکیب ترپنی بوده که طی مطالعات انجام 

حرکات دستگاه  گرفته فاقد اثر افزایشی و یا کاهشی بر
پینن یک -آلفا. )Moraes et al. 2009(گوارش است 

باشد که تا به امروز اثرات ي میامونوترپن دو حلقه
، آرام بخشی)Mercier et al. 2009(ضدالتهابی

)Violante et al. 2012( آنتی اُکسیدانی و ،
 )Costa et al. 2012(به اثبات رسیده  برونکودیالتوري آن

ات صورت گرفته مشخص گردید که این و در مطالع
حرکات دستگاه ترکیب فاقد اثر کاهشی و یا افزایشی بر 

). De Almeida Pinheiro et al. 2015(گوارش است 

افزایش  ثیر زیره سیاه درأپس با توجه به شواهد موجود، ت
شیردان ممکن است از اثر آگونیستی  يسرعت تخلیه

 در ضمن.کولینرژیک باشدهاي ترپینن بر گیرنده-گاما
گرم  8/0و  6/0، 4/0ز واین مطالعه نشان داد که اثر سه د

-آبی بذر زیره سیاه در تحریک تخلیه يعصارهبر کیلوگرم 

-یرت معنبه صوز ویکسان است ولی هر سه دشیردان  ي
 ،عالوه بر این.باشندتر میداري از اریترومایسین ضعیف

هاي گروه در بررسی روند غلظت استامینوفن پالسما در
گردد مشاهده میو حتی کنترل مثبت دو یک، تیمارتیمار

گیر دچار که غلظت این ماده پس از یک کاهش چشم
ي دهندهاین امر ممکن است نشان. افزایش شده است

نظمی در افزایش حرکات شیردان پس از رخداد نوعی بی
و حتی اریترومایسین زیره  يعصارهدریافت خوراکی 

تر باشد که بایستی طی مطالعات دیگري به صورت دقیق
و همکاران در  Jalilzaeh-Amin.مورد ارزیابی قرار گیرد

زهاي پایین زیره سیاه قادر به وکه د نشان دادند 2011سال 
. هستنددر شرایط آزمایشگاهی افزایش حرکات شیردان 

طی . وانی داردخبا پژوهش قبلی هملذا نتایج این مطالعه 
مشخص  2016و همکاران در سال  Mendelي مطالعه

گردید که در شرایط آزمایشگاهی، ساپونین موجود در 
یونجه سبب افزایش انقباضات ناشی از استیل کولین 

و همکاران در سال  Mamaghani.شودشیردان گاو می
 ينشان دادند که در شرایط آزمایشگاهی عصاره 2013

هاي موسکارینی از طریق اثر بر گیرندههیدروالکی زنجبیل 
سبب افزایش انقباضات ناشی از استیل کولین نگاري و 

و  Mohseniي طی مطالعه.گرددگوسفند می يشکمبه
 ينشان داده شد که عصاره 2017همکاران در سال 

هاي موسکارینی سبب بومادران از طریق اثر بر گیرنده
افزایش انقباضات عضالت شیردان در شرایط آزمایشگاهی 

که اثر گاماترپینن، کومین  گرددپیشنهاد میحال .شودمی
 بر سایمن به صورت مجزا-یل الکل و پیآلدهید، کومین

قرار گیرد و اثرات  بررسی شیردان مورد يتخلیه
 يتخلیه ثر بر سرعتؤسینرژیسمی میان داروهاي م

. گردد ارزیابی و عوارض احتمالیشیردان 
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تشکر و قدردانی
ول از کارشناسان آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سرکار خانم رییسیان، خانم کنعانی و مهندس سیدرس

.شودهمکاري در این پژوهش قدردانی می جهترستمی به 

منابع
Bakkali, F.; Averbeck, S.; Averbeck, D. and

Idaomar, M. (2008). Biological effects of 
essential oils–a review. Food and Chemical 
Toxicology; 46(2): 446-475.

Boivin, M.A.; Carey, M.C. and Levy, H. (2003). 
Erythromycin Accelerates Gastric Emptying in a 
Dose‐Response Manner in Healthy Subjects. 
Pharmacotherapy: The Journal of Human 
Pharmacology and Drug Therapy, 23(1): 5-8.

Chandra, R.; Liu, P.; Breen, J.D.; Fisher, J.; Xie, C.
and LaBadie, R. et al. (2007). Clinical 
pharmacokinetics and gastrointestinal tolerability 
of a novel extended-release microsphere 
formulation of azithromycin. Clinical 
pharmacokinetics, 46(3): 247-59.

Costa, D.C.M.; Alviano, C.S.; Alviano, D.S.; Silva,
A.C.R.d.; Lopes, P.M. and Azevedo, M.M.B.d. 
(2012).  Biological activities of a-pinene and β-
pinene enantiomers. Molecules, 17(6): 6305-
6316.

Dadkhah, A.; Khalafi, H.; Rajaee, R.; Allameh, A.; 
Rezaei, M. and Seyhoon, M. (2009). Study of the 
effects of gamma-irradiation on microbial load 
and efficient extracts of caraway seeds. Journal 
of Nuclear Science and Technology, 24: 27-34.

De-Almeida-Pinheiro, M.; Magalhães, R.M.; 
Torres, D.M.; Cavalcante, R.C.; Mota, F.S.X.; 
Coelho, E.M.A.O. et al. (2015). Gastroprotective 
effect of alpha-pinene and its correlation with 
antiulcerogenic activity of essential oils obtained 
from Hyptis species. Pharmacognosy Magazine, 
11(41): 123-130.

Farvardin, A.; Ebrahimi, A. and Hosseinpour, B. 
(2017). Khosrowshahli M. Effects of growth 
regulators on callus induction and secondary 
metabolite production in Cuminum cyminum. 
Natural Product Research,  31(17): 1963-1970.

Ghasemi, M.; Puteh, A.B.; Sinniah, U.R. and
Wahab, Z.B. (2012). Effect of different 
temperature regimes on seed germination in 
Bunium persicum (Black Zira or Black Cumin) 
ecotypes. International Journal of Agriculture, 
2(3): 240-247.

Hajhashemi, V.; Sajjadi, S.E. and Zomorodkia, M. 
(2011). Antinociceptive and anti-inflammatory 

activities of Bunium persicum essential oil, 
hydroalcoholic and polyphenolic extracts in 
animal models. Pharmaceutical biology, 49(2): 
146-51.

Jalilzadeh-Amin, G.; Yousefi, A. and Abdollahi-
Pirbazari, M. (2014). Anti ulcerogenic activity of 
Bunium percicum Boiss. essential oil in induced 
ulcer models in Wistar rats. Journal of Gorgan 
University of Medical Sciences, 16(2): 37-44.

Jalilzadeh-Amin, G.; Maham, M.; Dalir-Naghadeh, 
B. and Kheiri, F. (2011). Effects of Bunium 
persicum (Boiss.) Essential oil on the contractile 
responses of smooth muscle (An in vitro Study). 
Veterinary Research Forum, 2(2): 87-96.

Jones, P.G. and Dunlop, J. (2007). Targeting the 
cholinergic system as a therapeutic strategy for 
the treatment of pain. Neuropharmacology, 
53(2): 197-206.

Khosravinia, S.; Ziaratnia, S.; Bagheri, A. and
Marashi, S. (2013). Isolation and identification 
of scopoletin from cell suspension cultures of 
black Zira (Bunium Persicum). Journal of Crop 
Biotechnology, 2(3): 49-57.

Mahmoudvand, H.; Tavakoli Oliaei, R.; Mirbadie, 
S.R.; Kheirandish, F.; Tavakoli Kareshk, A.; 
Ezatpour, B. et al. (2016). Efficacy and Safety of 
Bunium Persicum (Boiss) to Inactivate 
Protoscoleces during Hydatid Cyst Operations. 
Surgical Infections, 17(6): 713-719.

Mamaghani, A.; Maham, M. and Dalir-Naghadeh, 
B. (2013). Effects of ginger extract on smooth 
muscle activity of sheep reticulum and rumen. 
Veterinary Research Forum, 4(2): 91-97. 

Mandegary, A.; Arab-Nozari, M.; Ramiar, H. and
Sharififar, F. (2012). Anticonvulsant activity of 
the essential oil and methanolic extract of 
Bunium persicum (Boiss). Journal of 
Ethnopharmacology, 140(2): 447-451.

Marshall, T.S.; Constable, P.D.; Crochik, S.S. and
Wittek, T. (2005). Determination of abomasal 
emptying rate in suckling calves by use of 
nuclear scintigraphy and acetaminophen 
absorption. American Journal of Veterinary 
Research, 66(3): 364-374.



جوانحمیدرضا محمدي، مصطفی عبداللهی و اشکان جبلی

1397زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 76

Mendel, M.; Chlopecka, M.; Dziekan, N. and
Karlik, W. (2016). The effect of alfalfa saponins 
on the contractility of bovine isolated abomasum 
and duodenum preparations. Livestock 
Science,188: 153-158. 

Mercier, B.; Prost, J. and Prost, M. (2009). The 
essential oil of turpentine and its major volatile 
fraction (α-and β-pinenes): a review. 
International Journal of Occupational Medicine 
and Environmental Health, 22(4): 331-342.

Michel, A.; Mevissen, M.; Burkhardt, H. and
Steiner, A. (2003). In vitro effects of cisapride, 
metoclopramide and bethanechol on smooth 
muscle preparations from abomasal antrum and 
duodenum of dairy cows. Journal of Veterinary 
Pharmacology and Therapeutics, 26(6): 413-420.

Mohseni, M.; Maham, M.; Dalir-Naghadeh, B. and
Jalilzadeh-Amin, G. (2017). Does Achillea 
millefolium extracts possess prokinetic effects 
on the bovine abomasum M3 muscarinic 
receptors? Veterinary Research Forum, 8(2): 
115-120.

Moraes, T.M.; Kushima, H.; Moleiro, F.C.; Santos, 
R.C.; Rocha, L.R.M.; Marques, M.O. et al. 
(2009). Effects of limonene and essential oil 
from Citrus aurantium on gastric mucosa: role of 
prostaglandins and gastric mucus secretion. 
Chemico-Biological Interactions, 180(3): 499-
505.

Nouri, M. and Constable, P.D. (2007). Effect of 
parenteral administration of erythromycin, 
tilmicosin, and tylosin on abomasal emptying 
rate in suckling calves. American Journal of 
Veterinary Research, 68(12): 1392-1398.

Nouri, M.; Hajikolaee, M.; Constable, P. and
Omidi, A. (2008). Effect of erythromycin and 
gentamicin on abomasal emptying rate in 
suckling calves. Journal of Veterinary Internal 
Medicine, 22(1): 196-201.

Oroojalian, F.; Kasra-Kermanshahi, R.; Azizi, M.
and Bassami, M. (2010). Phytochemical 
composition of the essential oils from three 
Apiaceae species and their antibacterial effects 
on food-borne pathogens. Food Chemistry, 
120(3): 765-770.

Passos, F.F.d.B.; Lopes, E.M.; de-Araújo, J.M.; de-
Sousa, D.P.; Veras, L.M.C.; Leite, J.R.S. and
Almeida, F.R. d.C. (2015). Cholinergic, and 
Opioid System in γ-Terpinene-Mediated 
Antinociception. Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, 24
(2): 10-19.

Ramaswamy, U.; Sivasubramanian, V. and
Niranjali-Devaraj, S. (2016). In vitro cytotoxic 
activity of aqueous extract of Chlorococcum 
humicola and ethylacetate extract of 
Desmococcus olivaceus on HEP 2 cell of human 
lung cancer. World Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences, 5(6): 1374-80. 

Sekine, T.; Sugano, M.; Majid, A. and Fujii, Y. 
(2007). Antifungal effects of volatile compounds 
from black zire (Bunium persicum) and other 
spices and herbs. Journal of Chemical Ecology, 
33(11): 2123-2132.

Sharifi, K.; Grünberg, W.; Soroori, S.; Mohri, M.
and Ahrari-Khafi, M.S. (2009). Assessment of 
the acetaminophen absorption test as a 
diagnostic tool for the evaluation of the reticular 
groove reflex in lambs. American Journal of 
Veterinary Research, 70(7): 820-825.

Sharififar, F.; Yassa, N. and Mozaffarian, V. 
(2010). Bioactivity of major components from 
the seeds of Bunium persicum (Boiss.) Fedtch. 
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences,  23
(3): 300-4.

Smith, B.P. (2014). Large animal internal medicine, 
5th ed. Elsevier Health Sciences. P: 871-873.

Violante, I.; Garcez, W.S.; Barbosa, C.S. and
Garcez, F.R. (2012). Chemical composition and 
biological activities of essential oil from Hyptis 
crenata growing in the Brazilian cerrado. Natural 
Product Communications, 7(10): 1387-1389.

Wittek, T. and Constable, P.D. (2005). Assessment 
of the effects of erythromycin, neostigmine, and 
metoclopramide on abomasal motility and 
emptying rate in calves. American Journal of 
Veterinary Research, 66(3): 545-552.



Vol. 14, No. 4, Winter, 2019

Iranian Veterinary Journal 122

The effect of oral administration of Caraway (Bunium persicum L) 
seed aqueous extract on abomasal emptying in neonatal lambs

Mohammadi, H.R.1; Abdollahi, M.2 and Jebelli-Javan, A.3

Received: 03.08.2017 Accepted: 27.01.2018

Abstract
Abomasal hypomotility plays an important role in the pathogenesis of some abomasal 

disorders such as abomasal bloat that there are some serious side effects associated with using 
synthetic drugs for its treatment, such as diarrhea and antibiotic resistance and for decreasing 
these side effects, administration of herbal medicine can be an appropriate approach. 
Evaluating effect of Bunium persicum L on lamb,s abomasal emptying is the goal of this 
study. This study was conducted on twelve five-day-olds Sangsari-female-lamb (average 
weight 4 kg). lambs received five oral treatments including saline (30ml), Erythromycin (100
mg/kg), Caraway (0.4 gr/kg), Caraway (0.6 gr/kg) and Caraway (0.8 gr/kg), respectively. 
Acetaminophen absorption test was used to evaluating the rate of abomasal emptying. After 
drawing relational model between plasma Acetaminophen concentration and time with 
regression method showed that treating with erythromycin and different levels of aqueous 
extract of Caraway seed (0.4, 0.6 and 0.8 g/kg) increased the rate of abomasal emptying in 
comparison to the negative control, significantly. The stimulatory effect of erythromycin on 
abomasal emptying was higher than the aquatic extract of Caraway seed, significantly. No 
clinical side effect were observed following the administration of erythromycin and Caraway 
in lambs. This study showed that aqueous extract of Caraway seed has a stimulatory effect on 
lamb's abomasal emptying but more studies are needed on the effect of this seed,s 
components on abomasal emptying.
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