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چکیده
زمینۀ مطالعه :کاهش حرکات شیردان نقش مهمی در بیماریزایی برخی اختالالت شیردانی همچون نفخ شیردان ایفاء میکند که درمان آن با داروهای سنتتیک عوارضی
مانند اسهال و مقاومت آنتیبیوتیکی دارد و تجویز داروهای گیاهی راهکار مناسبی برای کاهش این عوارض جانبی است.
هدف :تعیین اثر تجویز خوراکی عصاره آبی زرد چوبه برسرعت تخلیه شیردان در برههای نوزاد.
روشکار :این مطالعه بر روی  52بره ماده پنج روزه نژاد سنگسری انجام گرفت (میانگین وزن 3کیلوگرم) .همه برهها به ترتیب پنج درمان خوراکی شامل سالین
(33میلیلیتر) ،اریترومایسین (433میلیگرم) ،زردچوبه  233میلیگرم بر کیلوگرم ،زردچوبه 213میلیگرم بر کیلوگرم و زردچوبه  333میلیگرم بر کیلوگرم را دریافت
کردند .در دقایق  583 ،513 ،523 ،93 ،03 ،33 ،3و  243پس از هر درمان نمونه پالسما از برهها اخذ گردید و با استفاده از تست جذب استامینوفن سرعت تخلیه
شیردان تعیین شد.
نتایج :درمان با اریترومایسین و سه دز متفاوت عصاره آبی زردچوبه ( 213 ،233و  333میلیگرم بر کیلوگرم) نسبت به درمان کنترل منفی سبب افزایش معنیدار
سرعت تخلیه شیردان گردید ( .)P>3/31اثر تحریکی اریترومایسین در تخلیه شیردان به صورت معنیداری از عصاره آبی زردچوبه بیشتر بود ( .)P>3/31هیچ گونه
عارضه جانبی بالینی به دنبال تجویز اریترومایسین و زردچوبه در برهها مشاهده نشد.
نتیجهگیری نهایی :این پژوهش نشان داد که عصارهی آبی زردچوبه اثر تحریکی بر تخلیه شیردان بره دارد اما به مطالعات بیشتری درزمینهی اثر اجزای این گیاه بر
تخلیه شیردان نیاز است.
کلمات کلیدی :زردچوبه ،شیردان ،بره ،اسپکتروفتومتری ،اریترومایسین
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :حمیدرضا محمدی ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
پست الکترونیکیhr.mohammadi@semnan.ac.ir :

مقدمه
کاهش حرکات شیردان نقش مهمی را در بیماریزایی برخی
اختالالت شیردانی ایفا می کند که از این اختالالت میتوان به
جابه جایی شیردان به چپ ،چرخش و انباشتگی این عضو در
گاوهای بالغ و نفخ شیردان در نوزاد نشخوارکنندگان اشاره نمود
( . )57پژوهشگران عرصه دامپزشکی ،تا به امروز کوشیدهاند تا با

استفاد ه از داروهای سنتتیک همچون مشتقات ماکرولیدی
(اریترومایسین ،آیورمکتین ،تایلوزین ،تیل مایکوزین) (،)50
ترکیبات پاراسمپاتومیمتیک (نئوستیگمین ،بتانکول) ( )21و
برخی آنتاگونیست های دوپامینی و سروتونینی (متوکلوپرامید و
سیزاپراید) ( )51بر کاهش حرکات شیردان فایق آیند .با توجه
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به مقاومت آنتی بیوتیکی و باقی م انده دارویی این قبیل داروها
( ، )8استفاده از ترکیبات گیاهی می تواند به عنوان راه حل
مناسبی در جهت رفع کاهش حرکات شیردان مطرح گردد.
داروهای گیاهی ضمن این که دارای طیف متنوعی از اثرات
درمانی هستند حداقل اثرات جانبی را دارا بوده و میتوان از آنان
به عنوان راهکاری مناسب در مقابله با مقاومت دارویی استفاده
نمود .در ضمن با ت وجه به تنوع پوشش گیاهی در ایران میتوان
از آنان در جهت حمایت از تولید ملی -بومی و کاهش واردات
دارویی بهره جست ( .) 2،4زردچوبه با نام علمی Curcuma
 longaگیاهی از خانواده زنجبیل است .این گیاه بومی نواحی
گرم آسیا (شامل هند ،پاکستان ،اندونزی و جنوب چین) ،آفریقا
و آمریکای جنوبی بوده و در ایران رویش ندارد ( .)53در متون
سنتی به خواصی همچون بادشکنی ،بهبود دهندگی هضم غذا و
کاهش نفخ معده برای آن اشاره شده و ریزومهای خشک شده
آن در کشور ایران یک ادویه غذایی پر مصرف است ( .)0ترکیب
مؤثر زرد چوبه کورکومین ( )Curcuminاست ( )52که اثرات
ضد التهابی ( ،)9ضد سرطانی ( ،)59محافظت کبدی (،)23
کاهندگی چربی خون ( )52و بهبود دهندگی زخم معده ( )7آن
به اثبات رسیده است .اریترومایسین یک ترکیب ماکرولیدی بوده
که یکی از دارو های شناخته شده در جهت تحریک تخلیه شیردان
حیوانات نشخوار کننده است .این ترکیب با نشستن بر
گیرنده های موتیلینی دستگاه گوارش و یا تحریک تولید موتیلین
سبب افزایش حرک ات دودی و یا فشار داخل شیردان می شود که
خود سبب افزایش تخلیه شیردان میشود ( .)57هدف از این
مطالعه بررسی اثر مقایسهای تجویز خوراکی عصاره آبی زردچوبه
نسبت به اریترومایسین بر سرعت تخلیه شیردان برههای نوزاد
است.

مواد و روشکار
پس از تهیه  5کیلوگرم چوب زرد چوبه ،این چوب به تأیید
واحد پژوهش های گیاهی موسسه تحقیقات جهاد کشاورزی
شهرستان سمنان رسید و پس از خشک شدن در سایه ،چوب
مذکور به وسیله هاون پودر گردید .پودر به مدت  51دقیقه با
رعایت نسبت  5به  53در آب جوشانده شد که برای جوشاندن از
روش قرار دادن ظرف حاوی آب و پودر در حمام جوش استفاده
گردید .محلول بدست آمده با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره
 5صاف شد ،سپس محلول صاف شده با دستگاه تبخیر تحت
خالء (روتاری) خشک گردید .عصاره بدست آمده در شیشههای
580

تیره تا زمان استفاده در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.
در زمان آزمایش عصاره ی حاصل از گیاه بر اساس غلظتهای
مورد نیاز به صورت مستقل با است فاده از نرمال سالین رقیق
گردید ( . )23با توجه به مطالعه پیشین صورت گرفته بر اثر زرد
چوبه بر قابلیت هضم شکمبه در بره های نوزاد ،در این پژوهش از
دزهای  213 ،233و  333میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده
گردید (.)53
حجم نمونه در این مطالعه با استفاده از نرمافزار G-Power

تعیین گردید و مشخص گردید که برای انجام این مطالعه حداقل
جامعه آماری  4راس بره میباشد ( )22سپس  52راس بره ماده
پنج روزه از نژاد سنگسری ،با میانگین وزن  3 ± 3/5کیلوگرم
تحت مطالعه قرار گرفتند .این بره ها در یک فضای بسته نگه
داری شدند و هر  8ساعت با شیر مادر به میزان  513میلیلیتر
(حدود  13میلیلیتر بر کیلوگرم) با استفاده از روش سطل
پستانک دار تغذیه گردیدند و همواره به آب دسترسی داشتند.
سالمت این بره ها قبل از ورود به مطالعه با انجام معاینه بالینی
تأیید گردید .بر اساس تاریخچه ،از ورود برههایی که تولد سختی
داشته و یا دوقلو بودند به مطالعه جلوگیری به عمل آمد و در
صورت وجود هر گونه بیماری (اسهال ،پنومونی ،سپتی سمی و
غیره) همزمان با نمونه برداری ،از مطالعه خارج می شدند .روز
پیش از آزمایش یک کاتتر  24در سیاهرگ وداج سمت چپ
تعبیه گردید .این کاتترها روزی سه مرتبه با نرمال سالین حاوی
ماده ضدانعقاد هپارین مورد شست و شو قرار گرفته و هر  4روز
یک بار نیز تعویض میشدند ( .)50هر یک از برهها تحت پنج
درمان به شرح زیر قرار گرفت به طوری که فاصله بین هر یک از
درمان ها با در نظر گیری نیمه عمر اریترومایسین ( )21و زمان
پاکسازی زردچوبه در خون رت که  24ساعت بود (30 ،)53
ساعت در نظر گرفته شد.
کنترل منفی (سالین) :خوراندن  33میلی لیتر نرمال سالین
از طریق لوله معدی و خون گیری در زمانهای مقرر.
کنترل مثبت (اریترومایسین) :خوراندن  33میلیلیتر
محلول سالین حاوی  433میلیگرم سوسپانسیون اریترومایسین
ساخت شرکت دارویی فارابی ،از طریق لوله معدی و خون گیری
در زمان های مقرر که این دز از اریترومایسین بر اساس مطالعات
پیشین ( )3و توصیه نامه ی شرکت سازنده ی دارو برای تحریک
حرکات معده ی نوزاد انسان ،انتخاب گردید.

مصطفی عبداللهی و همکاران \ اثر زرد چوبه بر تخلیه شیردان بره

تیمار یک :خوراندن  233میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره
آبی زردچوبه از طریق لوله معدی و خون گیری در زمانهای
مقرر.
تیمار دو :خوراندن  213میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره آبی
زردچوبه از طریق لوله معدی و خون گیری در زمانهای مقرر.
تیمار سه :خوراندن  333میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره
آبی زردچوبه از طریق لوله معدی و خون گیری در زمانهای
مقرر.
در هر یک از درمان ها بالفاصله پس از دریافت دارو 513
میلی لیتر شیر تازه حاوی  13میلی گرم بر کیلوگرم استامینوفن
توسط لوله معدی به بره خورانده شد و بالفاصله در دقایق صفر،
 243 ،583 ،513 ،523 ،93 ،03 ،33از برهها خون گیری به
عمل آمد ( )54؛ سپس هر نمونه خون درون لوله حاوی ضد انعقاد
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ریخته شد و بالفاصله در
مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال گردید .پس از اخذ خون ،طی
بازه ی زمانی  2ساعته پالسما نمونه ها با سانتریفیوژ ( 3333دور
به مدت  53دقیقه) جداسازی شد و  5میلی لیتر پالسما از هر
نمونه برای سنجش غلظت استامینوفن پالسما در دمای -23
درجه سانتی گراد منجمد گردید ( .)50تمامی برهها به مدت 1
روز پس از آخرین خون گیری از لحاظ بالینی تحت نظر قرار
گرفتند .برای تعیین سرعت تخلیه شیردان از تست جذب
استامینوفن به روش اسپکتروفتومتری استفاده شد (.)25
استامینوفن ترکیبی است که در معده به هیچ طریق قابل جذب
نمی باشد ولی به سرعت در دوازدهه جذب شده و تخلیه کلیوی
کندی دارد پس میزان تخلیه معده پس از خوراندن شیر به بره
به زمان ظهور استامینوفن در خون بستگی دارد ( .)22این تست
عالوه بر ارزان بودن و سهولت انجام آن با روش سینتی گرافی و
 HPLCدر گوساله های شیرخوار و انسان مقایسه گردیده و روش
معتبری دانسته شده است ( .)54داده های حاصل با استفاده از
جدول  .5شاخصهای ارزیابی سرعت تخلیه شیردان در گروههای تحت مطالعه
شاخص
⁄
گروه
کنترل منفی
کنترل مثبت
تیمار یک
تیمار دو
تیمار سه

نرم افزار  SPSSنسخه  22طی روشهای رگرسیون غیر خطی
تحت مدل سازی غلظت -زمان قرار گرفتند ،سپس از آنالیز
واریانس یک طرفه ( ) One way ANOVAو تست تکمیلی
توکی با سطح اطمینان  91درصد جهت آنالیز دادهها استفاده
شد .همه نتایج به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد ارائه
گردید.

نتایج
جهت ارزیابی میزان و سرعت تخلیه شیردان از سه شاخص
مساحت زیر منحنی ( ،) AUCحداکثر غلظت پالسمایی ()Cmax
و زمان رسیدن به حداکثر غلظت پالسمایی ( ) Tmaxاستفاده
گردید .از لحاظ مساحت زیر منحنی در نمودار غلظت -زمان،
درمان کنترل مثبت (اریترومایسین) به صورت معنی داری از
درمان های کنترل منفی (سالین) ،تیماریک ،تیماردو و تیمار سه
باالتر بود ( .) P>3/31درمان سالین به صورت معنی داری نسبت
به درمانهای اریترومایسین ،تیماریک ،تیماردو و تیمارسه
پایینتر بود ( .) P>3/31سه درمان تیمار هم نسبت به هم فاقد
اختالف معنی دار بودند ( .) P<3/31از لحاظ حداکثر غلظت
پالسمایی ،درمان سالین به صورت معنی داری از درمانهای
اریترومایسین و تیمار سه کمتر بود ( )P>3/31و با درمانهای
تیمار یک و تیمار دو اختالف معنی داری نداشت (.)P<3/31
درمان اریترومایسین به صورت معنی داری از درمانهای سالین،
تیماریک و تیماردو بیشتر بود ( ) P>3/31و نسبت به درمان
تیمارسه اختالف معنی داری نداشت ( .) P<3/31در میان سه
درمان تیمار هم ،تیمارهای یک و دو نسب ت به یکدیگر فاقد
اختالف معنیدار بودند ( ) P<3/31ولی تیمار سه در عین نداشتن
اختالف معنی دار با تیمار دو ( ) P<3/31از تیمار یک به صورت
معنیداری بیشتر بود ( .) P>3/31زمان رسیدن به حداکثر غلظت
پالسمایی در چهار درمان اریترومایسین ،تیماریک ،تیمار دو و
تیمار سه در دقیقهی  03و در درمان سالین در دقیقه 93
مشاهده گردید.

(.)Mean ± SD

AUC
(میکروگرم بر میلیلیتر بر 4ساعت)

Cmax
(میکروگرم بر میلیلیتر)

Tmax
(دقیقه)

1533 ± 023c
9557 ± 142a
7595 ± 703b
7308 ± 773b
7187 ± 417b

32 ± 3/8c
40 ± 5/7a
31/2 ± 4/3c
37/0 ± 4/0bc
42 ± 5/8ab

93
03
03
03
03

حروف انگلیسی نامشابه نشاندهندهی اختالف معنیدار و حروف انگلیسی مشابه نشان دهندهی عدم اختالف معنیدار در سطح اطمینان  91درصد میباشند.
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نمودار .5روند تغییرات میانگین غلظت استامینوفن بر اساس زمان در گروههای
مختلف (میکروگرم بر میلیلیتر).

بحث
بشر از گذشته تاکنون از گیاهان در پیشگیری و درمان
بسیاری از بیماریها استفاده کرده است ( .)52امروزه به صورت
وسیع از ترکیبات گیاهی در درمان اختالالت گوارشی
نشخوارکنندگان همچون سوءهضم ساده پیشمعدهها استفاده
میشود و مصرف داروهای گیاهی در اختالالت پیشمعده
نشخوارکنندگان متداول است ( .)24یافتههای این پژوهش شامل
تأثیر تحریکی تجویز سوسپانسیون خوراکی اریترومایسین و عصاره
آبی زردچوبه برافزایش سرعت تخلیه شیردان در برههای نوزاد
میباشد .این پژوهش نشان داد که تجویز خوراکی  433میلیگرم از
سوسپانسیون خوراکی اریترومایسین و  213 ،233و  333میلیگرم
بر کیلوگرم از عصاره آبی زردچوبه سبب افزایش معنیدار سرعت
تخلیه شیردان نسبت به درمان کنترل منفی ،در برههای نوزاد
گردید ،عالوه بر این در برههای دریافت کنندهی این ترکیبات هیچ
گونه عوارض جانبیای مشاهده نشد .بنابر مطالعات صورت گرفته
تاکنون اریترومایسین یکی از داروی محرک تخلیه شیردان میباشد
و احتماالً این تأثیر از اثر اریترومایسین بر گیرندههای موتیلینی
شیردان و یا تحریک آزادسازی موتیلین اندوژن از مسیرهای
کولینرژیک یا سروتونرژیک ناشی میشود ( .)57اجزای اصلی عصاره
زردچوبه شامل کورکومین ،دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی
کورکومین است ( .)4هر سه جزء مذکور عملکرد یکسان دارند و به
همین دلیل کورکومین به عنوان ترکیب موثرهی اصلی زرد چوبه در
نظر گرفته میشود ( .)4کورکومین یک پلی فنول آب دوست بوده
که اثرات آنتاگونیستی بر گیرندههای هیستامینی نوع  2معده دارد
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و که این اثر سبب کاهش ترشح اسید معده میگردد ( .)55طی
مطالعاتی مشخص گردیده که سرکوب تولید اسید معده با
آنتاگونیستهای گیرندههای هیستامینی نوع  2سبب افزایش
حرکات آنتروم معده میشود ( .)1،58بنابراین با توجه به شواهد
موجود ،تأثیر زردچوبه در افزایش سرعت تخلیه شیردان ممکن است
از اثر آنتاگونیستی کورکومین بر گیرندههای هیستامینی نوع  2معده
و به واسطهی تضعیف تولید اسید در معده ایجاد گردد .در ضمن
این مطالعه نشان داد که اثر سه دوز  213 ،233و  333میلیگرم بر
کیلوگرم عصاره آبی بذر زردچوبه در تحریک تخلیه شیردان یکسان
است ولی هر سه دوز به صورت معنیداری از اریترومایسین ضعیفتر
هستند .تاکنون مطالعات بسیاری در زمینهی اثرات مختلف درمانی
زردچوبه و کورکومین انجام گرفته است لیکن در جستجوهای
صورت گرفته مطالعهای در زمینهی اثر این ترکیبات بر تخلیه
شیردان یا معده مشاهده نشد Michel .و همکاران در سال 2333
اثر متوکلوپرامید ،سیزاپراید و بتانکول را بر تخلیه شیردان
گوسالههای نوزاد مورد مطالعه قرار دادند و مشخص شد که تجویز
تزریقی این داروها نمیتواند سبب افزایش حرکات و سرعت تخلیه
شیردان در شرایط فیزیولوژیک گردد ( Wittek .)51و Constable
در سال  2331اثر نئوستیگمین و متوکلوپرامید را بر تخلیه شیردان
گوسالههای نوزاد مورد مطالعه قرار دادند و مشخص گردید که تجویز
تزریقی این داروها نمیتواند سبب افزایش حرکات و سرعت تخلیه
شیردان در شرایط فیزیولوژیک شود ( Nouri .)21و Constable
در سال  2337اثر اریترومایسین ،تایلوزین و تیلمایکوزین را بر
تخلیه شیردان گوسالههای نوزاد مورد مطالعه قرار دادند و مشخص
شد که تجویز تزریقی اریترومایسین میتواند سبب افزایش سرعت
تخیه شیردان در شرایط فیزیولوژیک گردد ( Nouri .)50و همکاران
در سال  2338نشان دادند که تجویز تزریقی جنتامایسین فاقد اثر
تحریکی بر سرعت تخلیه شیردان گوساله است ( Afshari .)57و
همکاران در سال  2339اثر اریترومایسین و آیورمکتین را بر تخلیه
شیردان گوسالههای نوزاد مورد مطالعه قرار دادند و مشخص گردید
که تجویز تزریقی این داروها میتواند سبب افزایش حرکات و سرعت
تخیه شیردان در شرایط فیزیولوژیک شود (.)5طی مطالعات مختلفی
که روی زردچوبه انجام گرفته است مشخص گردیده که کورکومین
موجود در زردچوبه به واسطهی سرکوب فعالیت فاکتور هستهای کاپا
بی ( ،)NF-KBسرکوب مسیر سیکلواُکسیژناز،)COX-2( 2
سرکوب مسیر لیپواُکسیژناز ،کاهش بیان فاکتورهای التهابی ( IL6-
 )TNFα- IL1Bو تقلیل فعالیت برخی از آنزیمهای دخیل در التهاب

مصطفی عبداللهی و همکاران \ اثر زرد چوبه بر تخلیه شیردان بره

.)9(  تقویت سیستم ایمنی و غیره به وجود آورد،بتاآمیلوئید در مغز
با توجه به مطالعه صورت گرفته به نظر میرسد که با توجه به
ضعیفتر بودن اثر تحریکی زردچوبه نسبت به اریترومایسین در حال
حاضر استفاده از زردچوبه برای درمان هیپوموتیلیتی شیردان قابل
پی شنهاد نبوده ولی شاید بتوان در آینده و با توجه به این پژوهش و
مطالعات بیشتر به ترکیبی حاوی چند داروی گیاهی با اثر
سینرژیسمی دست یافت که بتوان از آن به عنوان جایگزینی برای
 در ضمن پیشنهاد میگردد که اثر.اریترومایسین استفاده نمود
کورکومین بر حرکات دستگاه گوارش و تخلیه شیردان نشخوار
.کنندگان یا معدهی تک معدهایها مورد بررسی قرار گیرد

سپاسگزاری
از جناب آقایان دکتر امیر اصغری باغ خیراتی و احمد
بهرامینسب (مالک گوسفندداری آهوان روستای دوزهیر شهرستان
.سمنان) به واسطهی همکاری در این پژوهش قدردانی میشود

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

و تکثیر سلولهای توموری همچون پروتئین کیناز سی فعالیت
 مطالعات فراوانی در زمینهی.)2،53( ضدالتهابی و ضدسرطانی دارد
اثر محافظتی زردچوبه بر کبد موجود است به عنوان مثال تجویز
 میلیگرم23 خوراکی جوشاندهی گرم زردچوبه در موش به میزان
 دقیقه پیش از مصرف الکل به واسطهی کاهش33 ،بر کیلوگرم
 سبب سرکوب اُکسیداسیون وTNFα  وIL6 سایتوکاینهای التهابی
 تا به امروز مشخص.)1( التهاب کبدی ناشی از مصرف الکل گردید
گردیده که مصرف خوراکی زردچوبه یا کورکومین به واسطهی القای
،تغییراتی در متابولیسم اسیدهای چرب سبب کاهش کلسترول تام
) و افزایش کلسترول خوبLDL-Cholestrol( کاهش کلسترول بد
) خون میگردد که موجب تقلیل میزان بروزHDL-Cholestrol(
 به عنوان مثال.آسیبهای قلبی عروقی از قبیل آترواسکلروز میشود
 گرم زردچوبه3/1  مصرف روزانهی، انسان53 طی یک مطالعه روی
33  کاهش، درصد کلسترول تام55  روز سبب کاهش7 به مدت
.)0(  درصد کلسترول خوب گردید29 درصد کلسترول بد و افزایش
کورکومین با داشتن خاصیت ضدالتهابی توانسته است پتانسیل
درمانی مناسبی را در زمینهی بیماریهای التهابی از قبیل زخمهای
 تجمع پروتئین، آرتریت روماتوئید، کولیتهای اولسراتیو،معده
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Abstract
BACKGROUND: Abomasal hypomotility plays an important role in pathogenesis of some abomasal disorders such as

abomasal bloat which has the same serious side effects associated with using synthetic drugs for its treatment, such as
diarrhea and antibiotic resistance. To decreasing these side effects, administration of herbal medicine is a good way.
OBJECTIVES: To determine the effect of oral administration of turmeric aqueous extract on rate of abomasal
emptying rate in neonatal lambs.
METHODS: This study was conducted on twelve five-day-old Sangsari-female-lambs (average weight 3 kg). All
lambs received five oral treatments, including saline (30 ml), erythromycin (400 mg), turmeric 200 mg/kg, turmeric
250 mg/kg, and turmeric 300 mg/kg, respectively. At 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, and 240 minutes after each treatment,
plasma samples of lambs were taken. The rate of abomasal emptying was determined with acetaminophen absorption
test.
RESULTS: Treatment with erythromycin and three different doses of aqueous extract of turmeric (200, 250, 300
mg/kg) increased the rate of abomasal emptying in comparison to the negative control treatment, significantly (P<0.05).
The stimulatory effect of erythromycin on abomasal emptying was higher than aquatic extract of turmeric, significantly
(P<0.05). No clinical side effects were observed following the administration of erythromycin and turmeric in lambs.
CONCLUSIONS: This study showed that aqueous extract of turmeric has a stimulatory effect on lamb's abomasal
emptying but more studies are needed on the effect of this plant’s components on abomasal emptying.
Keywords: Curcuma longa, Abomasum, Lamb, Spectrophotometry, Erythromycin
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Indicators for assessing the rate of abomasal emptying in the studied groups (Mean ± SD). Dissimilar English alphabets
indicate a significant difference and similar English alphabets indicate a nonsignificant difference in 95% confidence level.
Graph 1. Change process in average acetaminophen concentration based on time in different groups (µg/ml).
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