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اثر ضدالتهابی پماد مرهم مفاصل در موشهاي صحرایی نر
محسن خلیلی نجفآبادي ،1محسن ناصري ،*2مجید اصغري ،3عباس طالبی مزرعه شاهی ،4پروانه محسنیمقدم ،4سیدعباس
5

هاشمینژاد ،5فاطمه عمادي ،6زهرا برارپور ،7فریبا انصاري
1استاد فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی،

چكیده

دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :التهاب ،پاسخ محافظتی میزبان در برابر عوامل مهاجم خارجی و بافت نکروزی

2دانشیار فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات
کارآزمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه
شاهد ،تهران ،ایران.

است که میتواند باعث آسیبهای بافتی شود .در تحقیق حاضر اثر ضدالتهابی پماد مرهم مفاصل
]شامل گیاهان بابونه و ابوخلسا (هواچوبه)[ ،مورد بررسی قرار گرفت.

3استادیار طب سنتی ،مرکز تحقیقات طب

روش بررسی :در این مطالعه  72سر موش صحرایی نر به سه گروه شامل :کنترل ،التهاب،

سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم

التهاب -درمان تقسیم شدند .برای ایجاد التهاب ،از تزریق فرمالین به کف پای حیوان ،تزریق

پزشکی قم ،قم ،ایران.
4کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری،
مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب
سنتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

گزیلن به گوش و اسید استیك به داخل صفاق استفاده شد .برای ارزیابی میزان التهاب؛ میزان
نشت ایوانسبلو بعد از تزریق از طریق قلب به داخل قطعات پا ،گوش و مایع صفاق اندازهگیری
شد .در مورد ارزیابی میزان التهاب پا ،از روش اندازهگیری قطر پا استفاده گردید .تجزیه و تحلیل

5کارشناس علوم آزمایشگاهی ،دانشکده

دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه و تکمیلی توکی انجام گرفت .سطح

پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

معنیداری p<5/55 ،در نظر گرفته شد.

6استادیار فارماکوگنوزی ،مرکز تحقیقات
کارآزمایی بالینی طب سنتی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
7کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران،
ایران.
*

یافتهها :در بررسی التهاب پا ،مقایسه میانگین جذب نوری ایوانسبلو در گروه التهاب  -درمان
( )5/546±5/5548نسبت به گروه التهاب ( ،)5/584±5/5532تفاوت معنیداری را نشان داد
( .)p<5/55عالوه بر این ،مقایسه میانگین تغییرات قطر پا در گروه التهاب  -درمان
( )5/5771±5/515نسبت به گروه التهاب ( ،)5/1553±5/517دارای تفاوت معنیداری بود
( .)p<5/55در التهاب صفاق نیز میانگین جذب نوری ایوانسبلو در گروه التهاب  -درمان

نویسنده مسئول مکاتبات:

محسن ناصري ،مرکز تحقیقات

( )5/186±5/513نسبت به گروه التهاب ( ،)5/237±5/523بهطور معنیداری کمتر بود (.)p<5/55
در التهاب گوش ،مصرف مرهم باعث کاهش در التهاب نشد.

کارآزمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه

نتیجهگیري :طبق نتایج این مطالعه ،استفاده موضعی مرهم مفاصل ،باعث کاهش التهاب در پای

شاهد ،تهران ،ایران؛

موش میشود .عالوه بر این ،جذب سیستمیك آن نیز التهاب صفاق را کاهش میدهد.
كلید واژهها :التهاب؛ ابوخلسا؛ بابونه؛ فرمالین؛ گزیلن؛ اسید استیك.
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اثر ضدالتهابی پماد مرهم مفاصل در موشهای صحرایی نر

مقدمه

روش بررسی

التهاب ،یك پاسخ محافظتی میزبان در برابر عوامل مهاجم خارجی

مرهم مفاصل حاوی عصاره گیاه هواچوبه ()Arnebia euchroma L.

و بافت نکروزی است که در صورت فقدان آن ،عفونتها

و اسانس بابونه ( )Matricaria chamomilla L.است که بهصورت

مشخص نشده و زخم نیز بهبود پیدا نمیکند .التهاب یك پاسخ

پماد فرمولهشده تهیه میگردد .این فرآورده ،در گروه

محافظتی سودمند است ،ولی با این وجود میتواند باعث آسیب

فارماکولوژی دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد تولید شده و فرمول

بافت شده و زمینه را برای بروز بیماریهای مختلف فراهم کند

پماد در گروه فارماکولوژی موجود است (.)18،17

( .)1همچنین با توجه به عوارض جانبی نامطلوب داروهای

در این مطالعه از  72سر موش صحرایی نر از جنس

مورداستفاده در کنترل التهاب ( )2و دستورالعمل سازمان بهداشت

(تهیهشده از انستیتو پاستور ایران) در محدوده وزنی 235-285

جهانی ) (WHOراجع به تحقیقات در زمینه طب سنتی ( ،)3مطالعه

گرم استفاده شد .حیوانات با در نظر گرفتن پروتکلهای اخالق در

در مورد داروهای طب سنتی منطقی بهنظر میرسد .عالوه بر این،

پژوهش حیوانات آزمایشگاهی در دانشکده پزشکی شاهد ،در

اخیراً در حیطه طب سنتی و گیاهدرمانی ،مطالعه راجع به برخی از

شرایط دمایی مناسب  23±2درجه سانتیگراد و طول روز و شب

داروهای ترکیبی برای محققین قابلتوجه بوده است ( .)4-7یکی

یکسان ( 12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی) و رطوبت

از این فرآوردههای ترکیبی که در طب سنتی ایران مورد استفاده

مناسب با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند .حیوانات

قرار میگیرد ،مرهم مفاصل نام دارد .این فرآورده از گیاهان

بهطورتصادفی به گروههای کنترل ،التهاب ،التهاب  -درمان تقسیم

ابوخلسا (هواچوبه) و بابونه تشکیل شده است .گیاه هواچوبه

شدند .گروههای مورد مطالعه در التهاب پا و التهاب صفاق

( )Arnebia euchroma L.گیاهی علفی و پایاست که بیشتر از

مشترک بودند (شامل  36سر موش صحرایی که در هرگروه،

ریشه آن در جهت تخفیف التهاب استفاده میشود (.)3،8

تعداد نمونه برابر با  12موش بود) و گروههای مورد مطالعه التهاب

مهمترین ترکیبات این گیاه آلکانین و شیکونین است که در

گوش بهطور مستقل بررسی شدند (شامل  36سر موش صحرایی،

تحقیقات انجامشده نیز به تأثیر اثرات ضدالتهابی شیکونین و

که در هرگروه ،تعداد نمونه برابر با  12موش بود) .برای ایجاد

آلکانین اشاره شده است ( .)11،15از دیگر اثرات این گیاه

التهاب حاد با فرمالین ،ابتدا فرمالین  %2/5با حجم  55میکرولیتر به

می توان به خواص ضدباکتری ،ضدتومور و بهبوددهنده زخم

کف پای عقب موشها تزریق شد ،سپس حیوانات بهوسیله تزریق

اشاره نمود (.)12-14

کتامین (با دوز  155میلیگرم بر کیلوگرم)  +گزیالزین

گیاه بابونه ( )Matricaria chamomilla L.گیاهی از تیره کاسنی

(یكهشتم دوز کتامین) بیهوش شدند .پس از کانولگذاری در

است و ماده مؤثره آن اسانس کامازولن میباشد .از سایر مواد

نای حیوان ،تنفس مصنوعی برقرار شد .در مرحله بعد با باز کردن

موجود در این گیاه میتوان به فالونوئید اپیژنین اشاره کرد

قفسه سینه و آشکار شدن قلب ،عمل تزریق ایوانسبلو (با دوز

( .)15،8در طب سنتی از گیاه بابونه برای تسکین درد ،تخفیف

 35میلیگرم بر کیلوگرم) از طریق بطن چپ انجام گرفت (میزان

اسپاسم و التهاب استفاده میشود ( .)3عالوه بر این ،گزارش شده

نفوذ ایوانسبلو در عروق ناحیه ملتهب و ورود به فضای بین بافتی

است که از این گیاه در بیماریهای پوستی مانند پسوریازیس،

نشاندهنده میزان التهاب است) 35 .دقیقه پس از تزریق ایوانسبلو،

اگزما ،آکنه ،همچنین برونشیت نیز استفاده میشود ( .)16با توجه

پای حیوان از ناحیه مچ جدا و سپس با قیچی به قطعات کوچکتر

به گزارشهای موجود در مورد تأثیر ضدالتهابی گیاه هواچوبه و

تبدیل شد و در محلول استات سولفاته (استون و سولفات سدیم

بابونه ،همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که از مخلوط این دو

 %1به نسبت  3/5به  )1/5قرار گرفت .ظرف محتوی پا به همراه

گیاه در طب سنتی ایران برای درمان التهاب و زخمهای پوستی

محلولهای مربوطه ،به مدت  24ساعت بر روی دستگاه شیکر

استفاده میشود ،در تحقیق حاضر اثر ضدالتهابی مرهم مفاصل

افقی قرار داده شد (در این مدت ایوانسبلو از داخل پا وارد

مورد بررسی قرار گرفت.

محلول استات سولفاته میشود).
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ظروف حاوی پا و محلولهای مربوطه به مدت  5دقیقه با دور

در پایان ،جذب نوری محلول به دست آمده ،سنجیده شد .در

 ،2555سانتریفوژ شده و در نهایت ،جذب نوری مایع

گروه التهاب  -درمان ،مرهم مفاصل ،نیمساعت قبل از تزریق

سانتریفوژشده در  625نانومتر به کمك دستگاه اسپکتروفتومتر

گزیلن بر روی الله گوش حیوان مالیده شد .برای ایجاد التهاب در

( )Spectronic 20 Genesysخوانده شد .میزان جذب نوری

صفاق ،اسید استیك ( %5/57با حجم  15میلیگرم بر کیلوگرم)

باتوجه به میزان ماده رنگی ،نشاندهنده میزان التهاب است .در

بهصورت داخل صفاقی تزریق شد .پس از گذشت حدود

گروه التهاب  -درمان ،مرهم مفاصل ،نیمساعت قبل از شروع

 35دقیقه دقیقاً مطابق روش توضیح دادهشده قبلی ،ماده رنگی آبی

آزمایش در ناحیه کف پای حیوان مالیده و ماساژ داده شد

ایوانس تزریق گردید ،سپس مایع صفاق جمعآوری و جذب

( .)25،13برای سنجش التهاب با اندازهگیری قطر پا ،تغییر قطر پای

نوری آن خوانده شد .در این آزمون ،گروه درمان حیواناتی بودند

حیوان قبل و بعد از تزریق فرمالین در گروههای التهاب و

که مرهم مفاصل به ناحیه کف پای آنها ماساژ داده شده بود .نتایج

التهاب  -درمان محاسبه گردید .با اندازهگیری قطر شکمی  -پشتی

هریك از گروهها

برحسب میانگین±خطای معیار ()Mean±SEM

اولیه ،پای حیوان با کمك کولیس ،فرمالین  %2/5با حجم

تعریف گردید .در پی تأیید آماری پارامتریك بودن دادهها،

 55میکرولیتر ،در کف پای حیوان تزریق شد .نیمساعت پس از

مقایسه بین گروههای آزمایش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس

تزریق فرمالین ،مجدداً قطر پا با کمك کولیس اندازهگیری و در

یكطرفه و آزمون تکمیلی توکی انجام گرفت .سطح معنیداری،

نهایت تغییرات قطر پا محاسبه گردید .در گروه التهاب  -درمان،

 p<5/55در نظر گرفته شد.

مرهم مفاصل ،نیمساعت قبل از شروع آزمایش در ناحیه کف پای
حیوان مالیده و ماساژ داده شد.

یافتهها

برای ایجاد التهاب حاد در گوش حیوانات ،از گزیلن (5/53

در این مطالعه اثر ماساژ مرهم مفاصل بر میزان التهاب ناشی از

میلیلیتر) استفاده شد .در پی بیهوشی و برقراری تنفس مصنوعی از

تزریق فرمالین ،مقایسه میانگین دادههای جذب نوری محلول

طریق نای ،گزیلن بهصورت زیرجلدی بر روی الله گوش حیوان

جداشده از پای حیوانات گروه کنترل ( )5/535±5/556با

تزریق شد .حدود یكساعت بعد از تزریق گزیلن (تقریباً حداکثر

گروههای التهاب ( )5/584±5/5532و التهاب  -درمان

بروز التهاب) ایوانسبلو با روش به کار بردهشده در آزمون فرمالین

( )5/546±5/5548نشان داد مصرف موضعی مرهم توانسته است

تزریق شد .سپس گوشها به شکل حلقوی از مرکز ناحیه التهاب

التهاب ناشی از تزریق فرمالین را به شکل معنیداری کاهش دهد

بریده و تکهتکه شدند .در مرحله بعد در محلول استات سولفاته

(( )p<5/51نمودار شماره .)1

(استون و سولفـات سدیم  %1به نسبت  3/5به  )1/5قـرار گـرفت و

***
##

التهاب-درمان

التهاب

جذب نوری آبی ایوانس مسترج ار پا

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
کنترل

نمودار شماره  :1مقایسه جذب نوري مایع ایوانس جداشده از قطعات پا در گروههاي كنترل ،التهاب ،التهاب  -درمان .ستونها ،میانگین جذب نوري±خطاي
معیار میباشد *** .تفاوت گروه التهاب با كنترل بوده ( )p<0/001و  ##تفاوت گروه التهاب-درمان با التهاب ( )p< 0/01میباشد (.)n=12
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میانگین تغییـرات قطـر پا در پـی تـزریق فـرمـالین ،در گـروه

( )5/1553±5/5176کـاهش معنـیداری داشـت ()p<5/55

الـتهـاب  -درمــان ( )5/5771±5/515نـسـبت بـه گــروه الـتهـاب

(نمودار شماره .)2
0.18
0.16
0.14

0.1
0.08
0.06

تغیییرات قطر پا

*

0.12

0.04
0.02
0
التهاب

التهاب-درمان

نمودار شماره  :2اثر مصرف موضعی مرهم مفاصل بر میزان تغییرات قطر پا .ستونها ،نشاندهنده میانگین±خطاي معیار تغییرات قطر پا میباشد.
* تفاوت  p<0/05نسبت به گروه التهابی میباشد ( n=12در هر گروه).

همچنین اثر ماساژ مرهم مفاصل بر التهاب ناشی از تزریق گزیلن

( )5/528±5/553و التهاب  -درمان ( )5/521±5/554نشان داد

در گوش ،مقایسه میزان میانگین جذب نوری محلول جداشده از

مصرف مرهم مفاصل در کاهش التهاب گوش ،اثر معنیداری را

گـوشها در گـروه کنتـرل ( )5/513±5/552با گـروههای التهـاب

از خود نشان نداده است (( )p<5/55نمودار شماره .)3

گوش

0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

جذب نوری مایع ایوانس مستخرج از گوش

0.035

0
التهاب  -درمان

التهاب

کنترل

نمودار شماره  :3مقایسه جذب نوري مایع ایوانس جداشده از قطعات گوش در گروههاي كنترل ،التهاب ،التهاب  -درمان.
ستونها نشاندهنده میانگین جذب نوري±خطاي معیار میباشد (.)n = 12

ماساژ مرهم مفاصل در ناحیه پای حیوان توانست میزان التهاب
ناحیه صفاق را که در گروه التهـاب  5/237±5/523بـود به میـزان
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 5/186±5/513در گروه التهاب-درمان ،در سطح معنیداری
 p<5/55کاهش دهد (نمودار شماره .)4
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*

جذب نوری مایع ایوانس مستخرج از مایع
صفاق

0.3

0.25

#

0.2

0.15
0.1

0.05
0
التهاب

التهاب-درمان

کنترل

نمودار شماره  :4مقایسه جذب نوري مایع ایوانس جداشده از مایع صفاق در گروههاي كنترل ،التهاب ،التهاب  -درمان.
ستونها نشاندهنده میانگین جذب نوري±خطاي معیار میباشد * .تفاوت گروه التهاب با كنترل ( )p<0/05و  #تفاوت گروه التهاب  -درمان با التهاب
( )p<0/05میباشد (.)n=12

بحث

در این خصوص می توان به اثرات ضدالتهابی و بهبود زخم با

التهاب ،یك پدیده مهم در ایجاد بیماریهای مختلف یا بروز

عصاره گیاه بابونه اشاره نمود ( .)22،3،8یکی از عوامل مؤثر در

عالئم آنها میباشد ( .)1این عارضه مشکالت بالینی بسیاری را

پیشرفت زخم و التهاب ،فعالیت باکتریایی و انواع اکسیدانها

برای بیماران بهوجود میآورد .بدین منظور با وجود روشهای

میباشد که بابونه با خاصیت ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی خود

جدید و متنوع درمان التهاب ،یك گستره تحقیقاتی وسیع و

( )24،23در جهت بهبود التهاب و زخم عمل میکند .گزارشهایی

پیچیده در این زمینه ایجاد شده است .تحقیقات انجامشده و یا در

مشابه و همراستا با مطالعه حاضر ،به اثرات ضدالتهابی گیاه از

حال انجام سعی دارند روشهای جدیدتر ،بهتر ،مؤثرتر و با

طریق ماده مؤثره آن؛ یعنی آلفا  -بیزابولول اشاره داشتهاند (.)3

عوارض جانبی کمتر را ارائه دهند .بههمین دلیل هنوز با وجود

عالوه بر این ،در مطالعات دیگری به اثرات بهبود زخم و التهاب

داروسازی پیشرفته و داروهای شیمیایی فراوان در جهت درمان

با عصاره گیاه هواچوبه اشاره شده است که این خاصیت میتواند

التهاب ،عدم توانایی در درمان التهاب و اثرات جانبی گسترده

تا حدودی به خواص ضدباکتریایی و ترمیمدهندگی این گیاه

داروهای شیمیایی گریبانگیر بیماران است ( ،)21،2در این تحقیق

مربوط باشد ( .)25در این راستا ،مطالعات  Kourounakisو

سعی گردید از گیاهان دارویی به دلیل مقرون بهصرفهبودن،

همکاران نشان داد شیکونین و آلکانین که از مهمترین ترکیبات

همچنین اثرات جانبی کمتر و از طرفی قابلیت دسترسی آسانتر

گیاه هواچوبه هستند ،دارای توانایی باالیی در کاهش التهاب

استفاده شود ( .)3یافتههای مطالعه حاضر نشان داد استفاده از مرهم

میباشند ( .)15از طرفی ،مطالعه  Assimopoulouو همکاران نیز

مفاصل بهصورت موضعی در ناحیه پا قادر است میزان التهاب پا،

نشان داد هیدروکسی نفتا کوئینون که یك ترکیب مؤثره

همچنین التهاب ناشی از تزریق اسید استیك در ناحیه صفاق را

مهم در ریشه این گیاه است توانایی زیادی در تخیف التهاب دارد

به صورت بارز کاهش دهد .این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که

( .)14با توجه به پیشرفت پروسه التهاب در پی افزایش تولید

نشان میدهد این مرهم عالوه بر اثر ضدالتهابی در ناحیه پا ،دارای

پراکسیداسیون ،همچنین نقش سوپراکسید دیسموتازی ،کاتاالزی

قدرت جذب مناسب و تأثیر در ناحیه صفاق و کاهشدهنده میزان

و گلوتاتیون پراکسیدازی گیاه هواچوبه ( ،)11منطقی بهنظر

التهاب در این ناحیه است .همچنین با توجه به اینکه ترکیب مرهم

میرسد که عصاره این گیاه توانایی کاهش التهاب را داشته باشد.

از دو گیاه بابونه و هواچوبه تشکیل شده است ،قاعدتاً گزارشهای

عالوه بر این ،مشاهدات هیستولوژیکی بر روی ترمیم زخم با

مبنی بر اثرات ضددرد یا التهاب بهوسیله گیاهان مزبور ،میتواند

عصاره گیاه هواچوبه نشان میدهد ترمیم زخم به سرعت از طریق

دالیل خوبی برای اثرات مفید مرهم در کاهش التهاب باشد.

تکثیر سلولی بهوسیله این گیاه انجام میگیرد (.)12
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 لذا مرهم مفاصل را میتوان بهعنوان داروی ترکیبی گیاهی،است

نتیجهگیري

 اگرچه الزم است تحقیقات.مؤثر در کاهش التهاب معرفی نمود

 ترکیبی از،با توجه به اینکه مرهم مورد استفاده در مطالعه حاضر

.بیشتری در زمینه اجزای مؤثر هر یك از ترکیبات صورت گیرد

دو گیاه بابونه و هواچوبه بود و گزارشهای متعددی نیز از اثرات
 ضدباکتـریایی و آنتـیاکسیدانـی این دو گیـاه موجـود،ضدالتهابی
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