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Abstract
Background and Objectives: Today, given the numerous
complications caused by use of chemical drugs, attention has been paid
to the use of herbal medicines. The purpose of this study was to
investigate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of
hydroalcoholic extract of female cones of Juniper and Plantago ovata
in male Wistar rats.
Methods: In this study, 144 male Wistar rats were used. To investigate
the analgesic and anti-inflammatory effects of each extract using
formalin and xylene test, the animals were divided into 6 groups. The
groups received hydroalcoholic extract of female cones of Juniper (at
doses of 50, 100, 150, and 200mg/kg) and hydroalcoholic extract of
Plantago ovata (at doses 10, 50,100, and 150mg/kg) orally by gavage
for 28 days. The control groups (normal saline recipients) and positive
control (receiving morphine at dose of 10mg/kg in the pain group or
dexamethasone at dose of 15mg/kg in the inflammatory group), were
considered for each extract. One-way ANOVA and Tukey's post hoc
test were used to determine the difference between the groups.
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Results: In this study, the hydroalcoholic extract of the female cone of
Juniper and Plantago ovata significantly decreased the pain in two
acute (p≤0.05) and chronic (p≥0.05) phases. Also, the results of the test
of xylene showed the reducing effect of both extracts on inflammation
(p≤0.05).
Conclusion: According to the results of this study, the hydroalcoholic
extract of the female cone of Juniper and Plantago ovata has
antinociceptive and anti-inflammatory properties.
Keywords: Juniperus; Plantago; Chronic Pain; Acute Pain;
Formaldehyde; Xylenes.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

اثرات ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه در
موش نر نژاد ویستار
 ، 1ساره گرجی

محدثه شکاری

 ، 1مریم رحیمی تسیه

 ،1فرهاد ولیزادگان

*1

 ،شهربانو عریان

2

1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

پایه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

زمینه و هدف :امروزه ،با توجه به عوارض بسیار زیاد ناشی از مصرف داروهای شیمیایی،

2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم
زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

استفاده از داروهای گیاهی رو به افزایش است .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ضد درد و
ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه اسفرزه انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،از  144سر موش نر نژاد ویستار استفاده شد .بهمنظور
بررسی اثرات ضد درد و ضدالتهابی هر عصاره با استفاده از تست فرمالین یا گزیلن ،حیوانات به
گروههای  6تایی تقسیم شدند .گروهها عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس (با دوزهای ،٥۰
 1٥۰ ،1۰۰و  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم) و عصاره هیدروالکلی دانه اسفرزه (با دوزهای
 1۰۰،٥۰،1۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم) را بهصورت گاواژ خوراکی به مدت  28روز دریافت
کردند .گروههای شاهد (دریافتکننده نرمالسالین) و کنترل مثبت (دریافتکننده مورفین با دوز
 1۰میلیگرم برکیلوگرم) در گروه درد و یا دگزامتازون (با دوز  1٥میلیگرم برکیلوگرم) در
گروه التهاب برای هر عصاره درنظر گرفته شدند .دادهها با استفاده از آزمون آماری تحلیل
واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی (جهت تعیین تفاوت میان گروهها) تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه ،عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه ،باعث
کاهش معنیداری درد در دو فاز حاد ( )p≥۰/۰٥و مزمن ( )p≥۰/۰٥گردید .نتایج حاصل از تست
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مقدمه

گیاه اسفرزه ( ،)Plantago Ovataاز گیاهان دارویی

درد و التهاب ،از مشکالت جدی هستند که همراه با بیماریهای

جنس Plantagoو متعلق به خانواده (بارهنگ)

مختلف بروز میکنند ( .)1حس درد بهعنوان مکانیسم دفاعی

است .اسفرزه گیاهی بدون ساقه یا دارای ساقه بسیار کوتاه بوده

معرفی شده که نشاندهنده مساعد نبودن شرایط فیزیولوژیک بدن

( ،)14که ارتفاع آن  3۰-7۰سانتیمتر است و دارای برگهای

میباشد ( .)2سیستمهای مختلفی در مکانیسمهای ایجاد درد نقش

باریک و دراز ،سنبلههای استوانهای یا تقریباً مدور و یا

دارند .درمقابل ،سیستمهای ضد درد درونزاد و یا غیر درونزاد

تخممرغیشکل میباشد .دانهها بهصورت استوانه با حاشیهای

میتوانند پیامهای درد را در ابتدای ورودشان به طناب نخاعی

باریک و غشایی هستند ( .)1٥همچنین این گیاه دارای ریشه

متوقف سازند (.)3

راست به طول  2۰-3۰سانتیمتر است که در بیشتر موارد روی آن

اوپیوئیدها ازجمله ترکیبات با خواص ضد درد هستند که به دو

ریشههای جانبی فراوانی دیده میشود ( .)16گلها در چهار

شکل وجود دارند :اوپیوئیدهای درونزاد که بهطور طبیعی در بدن

ردیف مارپیچی در خوشههای استوانهای یا تخممرغی جمع هستند

هستند و اوپیوئیدهای برونزاد مانند مورفین که در خارج از بدن

( .)14از مهمترین ترکیبات موجود در اسفرزه میتوان به انواع

بوده و بهعنوان داروهای ضد درد مصرف میشوند (.)4

اسیدها (بنزوئیک ،کافئیک ،کلروژنیک-P ،کوماریک،

التهاب شامل دو سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی است و به پاسخ

فوماریک ،سالیسیلیک ،ارسولیک ،وانیلیک ،آسکوربیک اسید)

دفاعی و غیراختصاصی به هرگونه اختالل در عملکرد بافتی گفته

آلکالوئیدها و آمینواسیدها (لیزین ،آالنین ،هیستیدین و آسپارژین)

میشود ( .)٥تجویز داروهای ضدالتهابی استروئیدی همچون

اشاره کرد ( .)1٥در طب سنتی از این گیاه برای رفع نفخ مزمن،

دگزامتازون ( ،)6اگرچه اثرات چشمگیری در کاهش التهاب

اسهال خونی و التهاب مثانه نیز استفاده میشود .دانه و پوسته

دارند ،اما مصرف طوالنیمدت آنها با عوارضی همچون تضعیف

اسفرزه دارای خواص ملین ،تسکیندهنده و ضدیبوست است و در

سیستم ایمنی و پوکی استخوان همراه است (.)7

درمان التهاب و اختالالت صفراوی اندامهای گوارشی مفید

ارس از گیاهان دارویی جنس  Juniperusو متعلق به خانواده

میباشد ( .)16بهعلت اثرات مخرب استفاده از داروهای شیمیایی

Juniperus xcelsae.M. Bieb

بهویژه داروهای ضد درد و ضدالتهاب ،تحقیقات وسیعی در مورد

ارس درختچهای بلند یا درختی همیشهسبز با ارتفاعی حدود 2۰

شناسایی ،استخراج و تهیه داروهای گیاهی و عرضه آنها به

متر و با تنهای به قطر  2متر ،قادر به رشد در شرایط سخت و

بیماران انجام شده است .همچنین در تحقیقات جدید ،گیاهدرمانی

تنشزا است ( .)8مخروطهای ماده این گیاه بهصورت گوشتی و

بهعنوان درمانی با هزینه کم و حداقل عوارض جانبی معرفی شده

عمدتاً منفرد بوده ( )9و روی دورترین شاخه قرار دارند که توسط

است .در پژوهش حاضر اثرات ضد دردی و ضدالتهابی عصاره

برگهای سبز یا مایل به ارغوانی احاطه شدهاند؛ درحالیکه

هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه اسفرزه در تستهای

مخروط نر به شکل منفرد ،انتهایی و عموماً روی دورترین شاخه

فرمالین و گزیلن بررسی شد.

 Cupresseceaeمیباشد .گونه

واقع شده است .برگهای تازه ،سه برگچهای و سوزنی هستند ،اما
برگهای بالغ ،فلسمانند و سبز مایل به زرد میباشند (.)1۰

Plantaginaceae

روش بررسی

شواهدی وجود دارد که نشان میدهند عصاره این گیاه اثرات

در این مطالعه تجربی ،از  144سر موش نر نژاد ویستار (با وزن

ضددردی و ضدالتهابی در مدلهای مختلف رفتاری ایجاد میکند

 2۰۰ -22۰گرم) ،خریداریشده از دانشگاه تهران استفاده شد.

()11؛ بهعنوانمثال نتایج پژوهشهای پیشین نشان دادهاند خاصیت

موشها یکهفته قبل از شروع آزمایش ،در شرایط استاندارد (با

ضدالتهابی ترکیب  Alpha-pineneموجود در آن ،بهعلت
پروستاگالندین  E1میباشد ( ،)12که با مهار تحریک ترشح

دمای  22±2سانتیگراد و تناوب نوری  12ساعت تاریکی و 12
ساعت روشنایی) نگهداری شدند.

واسطههای التهابی ،خاصیت ضد دردی نیز اعمال میکند (.)13
64
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همه حیوانات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و در قفسهای

بهصورت گاواژ) و گروه کنترل مثبت (دریافتکننده داروی

مخصوص فلزی بهصورت سه تایی گذاشته شدند .تمامی

دگزامتازون با دوز  1٥میلیگرم برکیلوگرم) بررسی شد .چهار

آزمایشها در این پژوهش طبق اصول و مقررات کار با حیوانات

گروه مابقی ،دوزهای  1۰۰ ،٥۰ ،1۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم

آزمایشگاهی انجام گرفت.

عصاره هیدروالکلی دانه اسفرزه را بهصورت گاواژ خوراکی

موشها بهصورت تصادفی به دو گروه شامل :گروه درد (شامل 12

بهمدت  28روز دریافت کردند.

زیرگروه) و التهاب (شامل  12زیرگروه) تقسیم شدند که در هر

در این مطالعه از مخروطهای ماده گیاه ارس (با شماره

زیرگروه  6موش قرار داشت .از  12گروه موش موجود در گروه

هرباریومی )1814و دانه گیاه اسفرزه (با شماره هرباریومی 13٥9

درد ،در شش گروه اثرات عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس

جمعآوریشده از فیروزکوه تهران) استفاده شد .دو گیاه فوق در

شامل :زیرگروه شاهد (دریافتکننده محلول نرمالسالین بهصورت

شرایط استاندارد ،دور از نور خورشید ،رطوبت و آلودگی

گاواژ به مدت  28روز) و زیرگروه کنترل مثبت (دریافتکننده

میکروبی با تهویه مناسب در سایه خشک شده ،سپس بهوسیله

مورفین با دوز  1۰میلیگرم برکیلوگرم به روش داخل صفاقی)

آسیاب الکتریکی بهصورت پودر درآمدند.

بررسی گردید .چهار زیرگروه دیگر هرکدام عصاره مخروط ماده

برای تهیه عصاره مخروط ماده ارس 1۰۰ ،گرم مخروط ماده

گیاه ارس را در دوزهای  1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم

پودرشده در 2۰۰میلیلیتر محلول هیدروالکلی اتانول  -آب

برکیلوگرم بهمدت  28روز بهصورت گاواژ خوراکی دریافت

(اتانول  - 14۰آب مقطر  )6۰بهمدت  ٥روز (بر روی دستگاه

کردند ،سپس تست فرمالین روی آنها انجام شد.

 )Stirrerخیسانده شد و در ادامه ،با کاغذ واتمن صاف گردید.

در شش گروه دیگر اثرات هیدروالکلی دانه اسفرزه در گروه

حاصل صافی ابتدا بهوسیله دستگاه تقطیر ،سپس آون خشک شد.

شاهد (دریافتکننده محلول نرمالسالین ،بهصورت گاواژ بهمدت

درصد وزن عصاره خشک حاصل ،محاسبه و برای حل کردن آن

 28روز) و گروه کنترل مثبت (دریافتکننده مورفین با دوز 1۰

از محلول نرمالسالین (با دوزهای  1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم

میلیگرم برکیلوگرم به روش داخل صفاقی) بررسی و چهار گروه

برکیلوگرم) جهت انجام گاواژ خوراکی به موشها استفاده شد

مابقی به ترتیب دورهای ،عصاره هیدروالکلی دانه اسفرزه را با

(.)17

دوزهای  1۰۰ ،٥۰ ،1۰و 1٥۰میلیگرم برکیلوگرم بهصورت گاواژ

برای تهیه عصاره دانه اسفرزه 1۰۰ ،گرم دانه پودرشده گیاه در

خوراکی به مدت  28روز دریافت کردند.

 ٥۰۰میلیلیتر الکل  %7۰به مدت  72ساعت بر روی دستگاه

در این مرحله از آزمایش 12 ،گروه موش وجود داشت که به دو

 Stirnerقرار داده شد .بعد از  72ساعت ،محتویات داخل ظرف

زیرگروه ششتایی تقسیم شدند .در شش زیرگروه اول اثرات

سه بار بهوسیله کاغذ صافی و قیف شیشهای داخل ارلن صاف

ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس در گروه شاهد

گردید ،سپس محلول صافشده درون بالن ریخته شد و در

(دریافتکننده محلول نرمالسالین ،بهصورت گاواژ بهمدت 28

دستگاه روتاری قرار گرفت .بعد از خروج حالل ،مایع درون بِشر

روز) و گروه کنترل مثبت (دریافتکننده دگزامتازون با دوز 1٥

ریخته شد و به مدت  1۰روز در آون قرار گرفت تا خشک شود.

میلیگرم برکیلوگرم به روش داخل صفاقی) بررسی شد .چهار

درصد وزن عصاره خشک حاصل ،محاسبه و برای حل کردن آن

گروه دیگر نیز به ترتیب عصاره مخروط ماده ارس را در دوزهای

از محلول نرمالسالین بهمنظور تهیه دوزهای  1۰۰ ،٥۰ ،1۰و 1٥۰

 1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم بهمدت  28روز

میلیگرم برکیلوگرم استفاده گردید (.)18

بهصورت گاواژ خوراکی دریافت کردند ،سپس تست گزیلن بر

دستگاه تست درد ،جعبهای شیشهای به ابعاد  3۰×12×13سانتیمتر

روی آنها انجام گرفت.

است .قیف شیشهای در سطح فوقانی قرار میگیرد و برای مشاهده

در شش زیرگروه دیگر ،اثرات ضدالتهابی دانه گیاه اسفرزه در

حرکات بهتر حیوان ،یک آینه با زاویه  4٥درجه در زیر آن و

گروه شاهد (دریافتکننده محلـول نـرمـالسالین بهمدت  28روز

روبروی مشاهدهکننده قرار دارد.
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محدثه شکاری و همکاران

برای انجام تست ،ابتدا حیوان جهت سازگاری با محیط بهمدت 1٥

در این مقایسه هرچه اختالف وزن بیشتر باشد ،میزان التهاب نیز

دقیقه در جعبه استاندارد شیشهای گذاشته شد ،سپس برحسب

بیشتر است (.)2۰

اینکه حیوان متعلق به کدام گروه باشد ،محلول نرمالسالین و یا

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،2۰آزمون تحلیل

مورفین بهصورت داخل صفاقی به حیوان تزریق و پسازآن نیز

واریانس یکطرفه و آزمون توکی (برای اثبات فرض نرمال بودن

برای اعمال اثر تیمار ،دوباره حیوان به مدت  3۰دقیقه در زیر قیف

دادهها) در سطح معنیداری p≥۰/۰٥ ،تحلیل شدند .رسم نمودارها

قرار گرفت .پس از گذشت زمان موردنظر ۰/۰2 ،میلیلیتر فرمالین

به کمک نرمافزار  Sigma Plotنسخه  12انجام شد.

 %2/٥بهصورت زیرجلدی به کف پای عقبی حیوان تزریق شد.
پسازآن ،حیوان به دستگاه تست درد بازگردانده شد تا رفتارهای

یافتهها

حیوان موردبررسی قرار گیرد .ازآنجاییکه لیسیدن پای عقبی

نتایج حاصل از گاواژ عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس (با

بهندرت در طی رفتار طبیعی حیوان رخ میدهد ،پاسخیکه

دوزهای  1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم) به موشها و

درصورت استفاده از پای عقبی ایجاد میشود ،در مقایسه با پای

مقایسه آنها با گروه شاهد (گروه دریافتکننده نرمالسالین)،

جلویی بیشتر به درد اختصاص دارد .مدتزمان تکان دادن،

کاهش معنیداری در فاز حاد درد (دوز  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم

لیسیدن و یا جویدن پا ،بهعنوان زمان لیسیدن در نظر گرفته شد و
در دو مرحله ( ۰-٥دقیقه) بهعنوان فاز حاد ( 2۰-3۰دقیقه) و

عصاره) نشان داد ( .)p≥۰/۰۰1در دیگر گروههای تجربی نیز
میانگین درد با افزایش دوز عصاره کاهش یافت {،p≥۰/۰۰1

بهعنوان فاز مزمن برحسب ثانیه اندازهگیری شدند ( .)19در این

( }f )3۰،٥( =2۰/4۰7نمودار شماره  :1الف) .نتایج حاصل از

تست که برای سنجش میزان التهاب از آن استفاده میشود ،پس از

گاواژ عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسفرزه (در دوزهای ،٥۰ ،1۰

اتمام زمان گاواژ عصاره گیاهی دورهای مختلف به حیوان و تزریق

 1۰۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم) به موشها و مقایسه آنها با

داخل صفاقی سالین و دگزامتازون (با دوز  1٥میلیگرم

گروه شاهد ،کاهش معنیداری را در فاز حاد درد (دوز 1۰۰ ،٥۰و

برکیلوگرم) و گذشت مدتزمان  3۰دقیقه جهت اعمال اثر تیمار،
مقدار  ۰/۰3میلیلیتر گزیلن که بهعنوان یک ماده التهابآور

 1٥۰میلیگرم برکیلوگرم عصاره) نشان داد (،)p≥۰/۰٥
(( }f )٥ ،3۰(=16/47٥ ،p≥۰/۰۰1{ )p≥۰/۰1( ،)p≥۰/۰1نمودار

شناخته میشود ،به سطح قدامی و پشتی الله گوش راست حیوان

شماره  :1ب).

تجویز شد .پس از گذشت  2ساعت حیوان کشته شد ،سپس هر

همچنین گروههای شاهد (نرمالسالین) ،بیشترین زمان لیسیدن و

دو گوش حیوان جدا و با استفاده از چوبپنبه سوراخکن،

گروههای کنترل مثبت (دریافتکننده مورفین با دوز 1۰میلیگرم

برشهای  7میلیمتری از هر دو گوش حیوان تهیه و وزن گردید.

برکیلوگرم) و گروههای دریافتکننده دوزهای مختلف مخروط

اختالف وزن برشهای ایجادشده در گوش چپ و راست هر

ماده ارس و دانه اسفرزه ،کمترین مدتزمان لیسیدن را به خود

حیوان ،میزان التهاب را درگوشی که گزیلن به آن تزریق شده بود

اختصاص دادند که نشاندهنده کاهش درد درگروههای فوق بود.

نشان میداد.
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اثرات ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه در ...
)رتيل يليم  0/02نيلامرف(
ال ف

ب
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نمودار شماره  :1تأثیر عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس (الف) و دانه گیاه اسفرزه (ب) بر درد حاد ( ۰-٥دقیقه) در تست فرمالین.
***نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰۰1
**نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰1
*نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰٥
نتایج بهصورت  mean±Sdبیانشدهاند.آنالیز با واریانس یکطرفه و تست پشتیبان توکی صورت گرفته است.

نتایج حاصل از گاواژ عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس

در گروههای دریافتکننده دوز  1۰۰ ،٥۰و  1٥۰میلیگرم

(در دوزهای  1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم) و

برکیلوگرم ( )p≥۰/۰۰1( ،)p≥۰/۰۰1و ( )p≥۰/۰٥نشان داد

مقایسه آنها با گروه شاهد ( گروه دریافتکننده نرمالسالین)،

{.}f)3۰،٥(=2۰/771 ،p≥۰/۰۰1

نشاندهنده کاهش درد در فاز مزمن گروه دریافتکننده دوز

با توجه به یافتههای فوق ،گروههای شاهد (دریافتکننده

 2۰۰میلیگرم برکیلوگرم ( )p≥۰/۰٥بود

نرمالسالین) ،بیشترین مدتزمان لیسیدن و گروههای کنترل مثبت

{ ( }f )3۰،٥( = 14/446 ،p≥۰/۰۰1نمودار شماره  :2الف) .نتایج

(دریافتکننده مورفین با دوز  1۰میلیگرم برکیلوگرم) و

حاصل از گاواژ عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسفرزه در دوزهای

گروههای دریافتکننده دوزهای مختلف این دو عصاره ،کمترین

 1۰۰ ،٥۰ ،1۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم به موشها و مقایسه

مدتزمان لیسیدن را به خود اختصاص دادند که نشاندهنده

آنها با گروه شاهد ،کاهش معنیداری در فاز مزمن درد

اثرات عصاره این دو گیاه بر روی کاهش درد در فاز مزمن بود.
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نمودار شماره  :2تأثیر عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس (الف) و دانه گیاه اسفرزه (ب) بر درد مزمن ( 3۰-2۰دقیقه) در تست فرمالین.
*** نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰۰1
** نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰1
* نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰٥
نتایج بهصورت  mean±Sdبیانشدهاند.آنالیز با واریانس یکطرفه و تست پشتیبان توکی صورت گرفته است.
نتایج بهصورت  mean±Sdبیانشدهاند.آنالیز با واریانس یکطرفه و تست پشتیبان توکی صورت گرفته است.
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نتایج حاصل از گاواژ عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس در

و مقایسه آنها با گروه شاهد ،کاهش سطوح التهاب را در گروه

دوزهای  1٥۰ ،1۰۰ ،٥۰و  2۰۰میلیگرم برکیلوگرم به موشها و

دریافتکننده دوز  1۰۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم عصاره نشان

مقایسه آنها با گروه شاهد (دریافتکننده نرمالسالین) ،اختالف

داد (}f)3۰،٥(=7/826 ،p≥۰/۰۰1{ )p≥۰/۰1( ،)p≥۰/۰۰1

معنیداری در کاهش التهاب در گروههای دریافتکننده دوز 1٥۰

(نمودار شماره  :3ب).

و

2۰۰

میلیگرم

برکیلوگرم

نشان

داد

(،)p≥۰/۰٥

گروه شاهد (دریافتکننده نرمالسالین) ،بیشترین میزان التهاب و

(.{f)3۰،٥(=4/6٥1 ،p≥۰/۰1{)p≥۰/۰1

گروههای کنترل مثبت (دریافتکننده دگزامتازون با  1٥میلیگرم

نتایج حاصل از گاواژ عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسفرزه

برکیلوگرم) و دریافتکننده دوزهای مختلف عصارههای فوق،

(در دوزهای  1۰۰ ،٥۰ ،1۰و  1٥۰میلیگرم برکیلوگرم) به موشها

کمترین میزان التهاب را به خود اختصاص دادند.
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نمودار شماره  :3تأثیر عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس (الف) و دانه گیاه اسفرزه (ب) بر التهاب در تست زایلن.
*** نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰۰1
** نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰1
* نشاندهنده تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه شاهد است (.)p≥۰/۰٥
نتایج بهصورت  mean±Sdبیان شدهاند .آنالیز با واریانس یکطرفه و تست پشتیبان توکی صورت گرفته است.

بحث

مورفین که اساساً بهصورت مرکزی عمل میکنند ،هر دو فاز

در پژوهش حاضر ،اثر ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی

القای درد بهوسیله فرمالین را مهار کرده؛ درحالیکه داروهای

مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه با استفاده از تست

 NSAIDمانند آسپرین و استروئیدهایی مثل دگزامتازون با اثر

فرمالین (برای تعیین اثر ضد دردی) و تست تورم گوش القاشده با

محیطی ،فقط فاز تأخیری درد ناشی از فرمالین را مهار میکنند

زایلن (برای تعیین اثر ضدالتهابی) موردبررسی قرار گرفت.

()21؛ درنتیجه از طریق داروهای ضد دردی ،امکان بررسی و

آزمون فرمالین ،معتبرترین مدل برای ارزیابی دردهای بالینی

شناسایی مکانیزمهای درد و ضد دردی فراهم میشود (.)19

است .بروز درد طی دو مرحله رخ میدهد -1 :درد در فاز حاد که

التهاب ناشی از تزریق فرمالین ،بیشتر بهعلت آزاد شدن واسطههای

در تست فرمالین ،ناشی از تحریک فیبرهای عصبیتوسط فرمالین

التهابی محیطی بوده و این واسطهها در پی فاز اول فرمالین یا فاز

بوده و  -2درد در فاز مزمن (تأخیری) که یک فرآیند التهابی

حاد که در آن گیرندههای درد تحریک میشوند ،آزاد میگردند

است و ناشی از هیستامین ،پروستاگالندین ،سروتونین و

( .)2۰علت مهار درد در فاز مزمن توسط داروهای ضدالتهابی این

برادیکینین است ( .)17بنابراین ،درد در مرحله دوم عمدتاً

است که این داروها با مهار سنتز پروستاگالندینها ،از پردردی

بهصورت التهابی بروز میکند .داروهای اوپیوئیدی مانند

ناشی از التهاب جلوگیری میکنند (.)22
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با توجه به اینکه التهاب بهعنوان یک فرآیند محیطی مولد درد در

عالوه بر فعالیت ضد دردی و ضدالتهابی این دو مونوترپن ،اثرات

تست فرمالین شناخته شده؛ بنابراین احتمال میرود بخشی از اثر

ضدالتهابی ترکیب  Sabineneنیز که در عصاره مخروط ماده ارس

ضد دردی این عصاره بهعلت اثر ضدالتهابی آن باشد.

وجود دارد به اثبات رسیده است .این ترکیب همچون ترکیب

در پژوهش حاضر ،عصاره ارس (در فاز اول و دوم تست فرمالین)

 e-caryophylleneبا مهار آزاد شدن میانجیهای التهاب نظیر

با دوزهای مختلف همچون مورفین که یک داروی رایج در

سایتوکینها سبب بهبود اثرات التهابی میشود ( .)2٥دیگر ترکیب

تسکین درد است ،اثرات ضد دردی نشان داد .همچنین تیمار با

موجود در عصاره مخروط ماده ارس Myrcene ،است که با مهار

دوزهای مختلف عصاره ارس و بررسی اثرات ضدالتهابی آن

کانالهای

سنتز

حاکی از این بود که با افزایش دوز عصاره ،کاهش معنیداری در

پروستاگالندینها را کاهش میدهد (.)26

شاخص التهاب القاشده با زایلن نسبت به گروه کنترل سالین

در ارتباط با گیاه اسفرزه نیز نتایج مشابهی به دست آمد؛

مشاهده میگردد .داروی دگزامتازون نیز بهعنوان یک ترکیب

بهطوریکه میانگین درد در هر دو مرحله حاد و مزمن با افزایش

استروئیدی ضدالتهاب چنین اثری را ایجاد میکند.

دوز ،رابطه معکوسی نشان داد .تیمار با دوزهای مختلف عصاره

داروهایی با فعالیت مرکزی مثل اوپیوئیدها هر دو مرحله را بهطور

دانه اسفرزه و بررسی اثرات ضدالتهابی آن حاکی از این است که

یکسانی مهار میکنند .اثر تولیدشده در مرحله اولیه احتماالً منجر

با افزایش دوز عصاره ،کاهش معنیداری در شاخص التهاب

به اثرات فوری و مستقیم بر گیرندههای حسی ،گیرندههای

القاشده با زایلن نسبت به گروه کنترل سالین ایجاد میشود.

برادیکینین و یا مسیر گلوتاماترژیک میشود؛ درحالیکه مرحله

ترکیبات موجود در دانه اسفرزه شامل :اسید بنزوئیک،

دوم وابسته به پاسخهای التهابی القاشده بهوسیله آبشار مسیر مربوط

اسیدکافئیک-P ،کوماریک ،اسید فوماریک ،اسید آسکوربیک و

به اسید آراشیدونیک است و احتماالً این مرحله ،پاسخ به درد و

اسیدهای آلی دیگر ،آلکالوئیدها ،آمینواسیدها ،قندها و ترکیبات

(.)23

پلیساکاریدی میباشد ( .)1٥اگرچه نقش ضد دردی و

در بررسی فیتوشیمیایی میوه گیاه ارس مشخص گردید جزء اصلی

ضدالتهابی این ترکیبات در خود گیاه موردبررسی قرار نگرفته،

را  Alpha-pineneتشکیل میدهد که از ترکیبات آلی مونوترپن

ولی شواهد زیادی از آزمایشها کلینیکی بر روی گیاهان دیگر

بوده و دارای اثرات ضد درد و ضدالتهاب است ( .)11خواص

که حاوی چنین ترکیباتی است اثرات ضد دردی و ضدالتهابی را

ضدالتهابی  Alpha-pineneوابسته به اثراتی است که روی

در آنها ثابت میکند؛ بهعنوانمثال گالیک اسید موجود در

سلولهای خونی ،بهخصوص ماکروفاژها اعمال میگردد؛

عصاره ،با اتصال به جایگاه فعال آنزیمهای  COX1و

بدینترتیب که فعالیت واسطههایی همچون اینترلوکینها،

باعث مهار فعالیت این آنزیمها میشود .تحقیقات نشان دادهاند این

 ،α-TNFنیتریک اکساید و پروتئین کیناز فعالشونده با میتوژن را

ترکیب طبیعی میتواند با خاصیت انتخابی و قابلبازگشت خود در

مهار کرده که بهنوبه خود سبب مهار مسیرهای پیشبرنده التهابی

مهار فعالیت آنزیمی واکنشهای اکسیداسیون ،گزینه مناسبی برای

میشود ( .)12عالوه بر ترکیب فوق ،عصاره دارای ترکیبات

استفاده در داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی باشد (.)27

دیگری همچون  Limoneneبوده که دارای خواص ضد دردی

آکوبین نیز یک ایریدوئید گلوکوزیدی است که براساس

است .مطالعات پیشین نشان دادهاند ترکیب فوق در تست فرمالین،

مطالعات ،این ترکیب موجب مهار تولید  TNFو  IL-6در

زمان لیسیدن را در فاز دوم درد کاهش میدهد؛ بهطوریکه

ماستسلها میشود .عالوه بر این Recio ،و همکاران در سال

استفاده از نالوکسان آنتاگونیست گیرندههای اوپیوئیدی نیز اثر

 1994گزارش دادند آکوبین عامل مؤثری در برابر ادم القاشده با

ضددردی این ماده را مهار نمیکند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت

کاراژینان است (.)28

التهابی است که میتواند با داروهای ضدالتهابی مهار گردد

سدیمی

دریچهدار

وابسته

به

ولتاژ،

COX2

اثر ضد دردی آن بهواسطه مهار سنتز میانجیگرهای دخیل در
فرآیندهای التهاب میباشد (.)24
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ترکیب دیگر موجود در دانه این گیاه-P ،کوماریک اسید

نتیجهگیری

( )P-CAبوده که قادر است میانجی التهاب ( )COX2و

ترکیبات مختلف موجود در عصارههای فوق در دوزهای متفاوت

سیتوکینها (( )TNF-α, IL-1βاز فاکتورهای مهم در التهاب) را

با فعال کردن مسیرهای فیزیولوژیک متعدد سبب کاهش دردهای

مهار کند .همچنین این ترکیب با تأثیر بر کاهش بیان میانجی

مرکزی ،محیطی و سرکوب فرآیندهای التهاب میشوند .بهنظر

التهاب  ،TNF-αاثرات ضدالتهابی قابلتوجهی در موشهای

میرسد بخشی از اثرات ضد دردی و ضدالتهابی این دو گیاه

صحرایی مبتال به آرتروز یا ورم مفاصل دارد P-CA .میتواند

احتماالً به علت مهار تشکیل و آزادسازی ترکیبات واسطهای

بهعنوان عامل سرکوبکننده سیستم ایمنی در درمان بیماریهای

التهاب است .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر دانه گیاه اسفرزه

التهابی خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید نیز عمل کند (.)29

و مخروط ماده ارس ،اثرات ضد دردی و ضدالتهابی نشان دادند؛

بهطورکلی مطالعات نشان دادهاند اثرات ضدالتهابی ترکیبات

لذا با انجام مطالعات بیشتر ،چنین گیاهانی میتوانند جایگزین

مختلف ،احتماالً به دلیل مهار سیستمهای آنزیمی از قبیل مسیرهای

مناسبی برای داروهای شیمیایی ضد دردی و ضدالتهابی باشند.

سیکلواکسیژناز و  -٥لیپواکسیژناز بوده که بهنوبه خود سبب مهار
متابولیسم آراشیدونیک اسید ،مهار تشکیل پروستاگالندین NO ،و

تشکر و قدردانی

سایتوکینها که مواد واسطه التهاب هستند ،میشود ( .)29همچنین

این مقاله با کد اخالق  IR.UMZ.REC.1397.23به تصویب

بهنظر میرسد بخشی از اثرات ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی دانه

رسیده است.

اسفرزه ،فعال کردن چنین مسیرهایی میباشد.

بدینوسیله از اعضای بخش فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم
زیستی دانشگاه خوارزمی که در انجام این پژوهش ما را یاری
کردند سپاسگزاری میکنیم.
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