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Taranjabin, a manna produced by the insect, Poophilus nebulous, on camelthorn, 
Alhagi camelorum, has been used as laxative in traditional medicine. The current 
research has aimed to scientifically evaluate the laxative and purgative effects of this 
manna on rats. Taranjabin was gavaged to healthy rats (n=7) at single doses of 
2.5g/kg, and its laxative and purgative effects were studied according to the feces 
count, feces weight and feces water percent during the next 24h following treatment. 
The control group (n=7) was treated exactly the same but received placebo. The feces 
count was higher in the test group during the second 8h following the treatment 
(32.1±2.7 vs 14.7±2.8, p<0.001). The feces weight was significantly higher in the test 
group during the second and the third 8h (9.9±1.3 and 5.8±0.7 vs 4.5±0.8 and 3.4±0.5, 
respectively). The feces water percentage showed a rather similar pattern, being 
significantly higher during the second and the third 8h compared to the control group 
(69.7±1.4 and 71.7±2.1 vs 64.6±2.7 and 64.9±3.2, respectively). The current results 
suggest an efficient laxative effect for the manna of taranjabin in rats. 
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  اثرات ملین و مسهل ترنجبین

  حمید رضا کازرانیمحمد فؤاد نوربخش، 

   .ایران دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

 بـر روی گیـاه خـار شـتر     Poophilus nebulousترنجبین، مان و یا شیرابه ای که توسط حشره ای بـا نـام علمـی    
)Alhagi camelorum ( پژوهش حاضر بـا هـدف   . عنوان ملین کاربرد داشته استتولید می شود، در طب سنتی به

ترنجبین به صـورت یـک دوز   . ارزیابی علمی اثرات ملین و مسهل این مان بر روی موش صحرایی صورت گرفته است     
تجـویز گردیـد و اثـرات ملـین و     )  = ٧n(لوله معدی به موش های صحرایی سـالم   توسط g/kg5/2 واحد به میزان 

گـروه  .  پس از تجویز دارو مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت    24مارش، وزن و درصد آب مدفوع طی      مسهل آن بر اساس ش    
تعداد مدفوع در گروه .  با این تفاوت که به جای ترنجبین دارونما دریافت نمود، شرایط یکسانی داشت) = ٧n(شاهد 

، 7/14±8/2 در مقایـسه بـا   1/32±7/2( ساعت دوم پس از شروع درمـان بیـشتر از گـروه شـاهد بـود               8آزمون طی   
001/0p< .(     ساعت دوم و سوم پس از شروع درمان بیشتر بود 8وزن مدفوع به طور معنی داری در گروه آزمون طی 

درصـد آب مـدفوع الگـوی نـسبتاً مـشابهی      . )4/3±5/0 و 5/4±8/0 در مقایسه بـا      8/5±7/0 و   9/9±3/1: به ترتیب (
 ساعت دوم و سوم بیشتر بود 8 نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری طی  به این معنی که در گروه آزمون،داشت

ثری نتایج حاضر اثرات لینت بخش مـؤ      ). 9/64±2/3 و   6/64±7/2 در مقایسه با     7/71±1/2 و   7/69±4/1: به ترتیب (
  .  را برای مان ترنجبین پیشنهاد می نماید

  
   ترنجبین، خارشتر، ملین، مسهل :یکلید واژگان
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