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های  بررسی اثر عصاره الکلی گیاه انجره بر التهاب حاد و مزمن در موش
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   (Ph.D)1، زهرا کیاساالری *(Ph.D)1،2ی محسن خلیل

 دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی -1

  ، مرکز تحقیقات گیاهان داروییدانشگاه شاهد -2
  

  چکیده
درمان قطعی وجود رسان است که عدم  های شایع و آسیب بیماریعوارض بسیاری از    از جمله    التهاب: سابقه و هدف  

ناپـذیر   ها و داروهای جدید اجتناب     یماری را با روش    نیاز به تحقیق در زمینه این ب       ،و کامل آن توسط داروهای شیمیایی     
م به  یانجره که در کتب قد    در تحقیق حاضر اثر عصاره الکلی یکی از گیاهان سنتی ایران با نام              بدین منظور   . کرده است 

 مختلـف   یهـا  اه در مدل  ین گ ی ا ین منظور اثر بخش   ی سنجش و بد   ی علم یها  شده با روش   یاه ضدآماس معرف  یعنوان گ 
  .ه است قرار گرفتیاب حاد و مزمن مورد بررسالته

انجره گروهی که عصاره گیاه     (های کنترل و درمان شده       در این مطالعه برای بررسی التهاب در موش       : ها مواد و روش  
ـ و سنجش م  ) التهاب حاد (وان  ی ح ین به کف پا   یق فرمال ی تزر  اول از  روشدر   ،)کردند را دریافت می   ـ  ی ـ  ا یزان آب وانس ی

در .  اسـتفاده شـد    ی به روش اسپکتروفتومتر   ، ملتهب جدا شده است    یه پا یستم گردش خون که از ناح     یس در   یقیتزر
داخل صفاق، التهاب حاد     هچنین اعمال اسید استیک ب     ترتیب با تزریق گزیلن در گوش حیوان و هم         هروش دوم و سوم ب    

ـ     جدا شده از قطعات    جذب نوری محلول آبی ایوانس    . در گوش و صفاق ایجاد شد      عنـوان داده در   ه گوش و مایع صفاق ب
التهـاب   (هـا  در ناحیه کشاله ران موش    ) mg 30( خشک   ای گاز استریل   قطعه با گاشت    در روش چهارم  . نظر گرفته شد  

  تفـاوت  .شـد  طی عمل جراحی از بدن حیوان جدا و پس از خشک شدن مجدداً وزن                گاز    روز قطعات  7 پس از    ،)مزمن
     .زان التهاب در نظر گرفته شدیبه عنوان داده م روز 7وزن قطعه گاز پس از 

تهاب پا و صـفاق را       ال های حاصل از جذب نوری مایع ایوانس نشان داد عصاره گیاه قادر است             مقایسه داده : ها یافته
 ترتیب میزان التهـاب    ه ب mg/kg 100 و   50در التهاب با فرمالین عصاره گیاه در دوزهای         . داری کاهش دهد   شکل معنی  هب

، 20در التهاب صفاقی دوزهـای     .  کاهش داد  >05/0P درصد و با حدود احتمالی       71/22 ±1/2 و   52/24±20/2را به میزان    
 49/27±8/1 و   55/18±2/2،  45/21±1/2 ترتیب توانست میزان التهـاب را بـا درصـدهای          ه ب ،گیاهعصاره   mg 100 و   50

 نـه در دوزهـای      در التهاب گـوش    .باشد  قابل قبول می   >P 05/0 داری آن با احتمال     که درصد معنی   ،درصد کاهش دهد  
 ناشی از کاشت پلیت در ناحیه التهاب مزمن مورد رد. داری در التهاب ظاهر نشد  نه در دوزهای باال کاهش معنی    و پایین

د داری بر این نوع التهاب ایجـا         کاهش معنی  mg/kg 200  و 100 ،50 مشخص شد که عصاره گیاه در دوزهای         ،کشاله ران 
دار بـا     ولـی معنـی   ) 17/24±4/2(تواند یک اثـر ضـدالتهابی ضـعیف            می mg/kg 400کند، اما در دوزهای باالتر از        نمی
05/0P<در کاهش التهاب ایجاد نماید .  

دهد کـه ایـن عـصاره قـادر اسـت بـه میـزان         نشان میانجره با گروه کنترل    مقایسه اثر عصاره گیاه     : گیری نتیجه
  .داری بگذارد ثر و بر التهاب مزمن هم در دوزهای باال اثر کم ولی معنیؤ حاد م التهابمشخصی در کاهش

  
  کید استیلن، اسی گزن،ی، فرمال، موش صحراییانجرهالتهاب، : یکلید یها واژه

   E-mail: najafabady@yahoo.com،021-88966310 :نمابر ،021-88964792 :تلفن. ولیسنده مسئو  ن*
 3/7/85:؛ تاریخ پذیرش3/3/85: تاریخ دریافت
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  مقدمه
بسیاری  خصوص نوع مزمن آن از عوارض شایع       ه ب ،التهاب
هاست که در آن سیستم ایمنی بـدن دچـار تـضعیف             از بیماری 

این فرایند عالوه بر ایجاد مـشکالت عفـونی،         . شود  فعالیت می 
. انـدازد   های وابسته را هم به تعویـق مـی         روند بهبودی بیماری  
ز داروهـای شـیمیایی رایـج ماننـد انـواع           امروزه با اسـتفاده ا    
هـای     اگرچه در کاهش میزان التهـاب گـام        هاکورتیکوستروئید

 ثری برداشته شده، اما عـوارض شـدید ایـن داروهـا کـامالً             ؤم
رو تحقیقـات جدیـد    از ایـن . انـد  ناپذیر شده  مشخص و اجتناب  

عنوان درمان  هبرا درمانی  خصوص گیاه هاستفاده از طب مکمل ب   
   ].1[نماید  ه کم و حداقل عوارض جانبی معرفی میبا هزین

از جملـه گیاهـان   ) Utrica dioica, U.D (انجـره گیـاه  
باشد، که در طب قـدیم        خصوص در کشور ایران می     هدارویی، ب 

ن یچن  هم .]3،2[عنوان گیاه ضدآماس معرفی شده است        هایران ب 
ـ  خون توسـط ا    ی و کاهش چرب   ]4[ یدانیاکس یاثر آنت  ـ ن گ ی اه ی

رغم گزارش وجود مواد آلرژن در       یعل. ]5[ارش شده است    گز
 در جهـت    ،اه مذبور ی، اکثر گزارشات از گ    ]6[اه  ین گ یبات ا یترک

ــاب  ــم الته ــاهش عالئ ــت یک ــوده اس ــرات  .  ب ــه اث از آن جمل
ت، کاهش عفونـت کولـون،      ی، درمان پروستات  ]1[ ییایضدباکتر

کاهش توکسیسیته القاء شـده توسـط الکـل در کبـد و درمـان           
خصوص کاهش عالئم آرتریت زانو      هسیاری از انواع التهاب، ب    ب

، اگـر چـه اثـر       ]10،9،8،7[توان نام برد      و استخوان ران را می    
 .]12،11[توان از نظر دور داشت       یاه را هم نم   ین گ ی ا یضددرد

ـ ست که اکثر گزارشات ارائه شـده از ا         ا  نینکته قابل توجه ا    ن ی
.  بوده است  یزارش مورد ا گ ی یکینی کل یها صورت مدل  هاه ب یگ

ـ     ین اساس در تحق   یبر ا  ـ  آزما -یق حاضر مـدل تجرب  یشگاهی
با توجـه  . اه در نظر گرفته شده استین گ ی ا ی اثر ضدالتهاب  یبرا

 در تحقیق حاضر از چندین مدل التهـاب بـرای           ،له فوق أبه مس 
 های التهاب مدل. بررسی التهاب مزمن و حاد استفاده شده است

ـ  ید است یلن و اس  ی، گز  با تزریق فرمالین   حاد از باشـد کـه      یک م
 از طرفـی بـا      .]13[د  نباش  می  التهاب های استاندارد  جمله نمونه 

 التهاب مزمن از مدل کاشـت پلیـت در          ی بررس توجه به اهمیت  

هـای خـوب سـنجش       عنوان یکی از مـدل     ه ب ،ناحیه کشاله ران  
  .   ]14 [ مزمن استفاده شده استالتهاب
ـ     طور کلی با توجه به مش      هب خـصوص   هکل درمان التهـاب ب

نوع مزمن آن، بر اساس گزارشات ضدآماسی موجـود از گیـاه         
جـاد  یبـه منظـور ا  خصوص در کتب طب سنتی ایران   ه   ب انجره،

حـاد  (در مطالعه حاضر اثرات ضدالتهابی      ،  ی و علم  یمدل تجرب 
 صحرایی نر با    های  انجره در موش  عصاره الکلی گیاه    ) و مزمن 

  .  یابی التهاب بررسی شده استشاخص برای ارزروش چند 
  

  ها مواد و روش
هـای   در این مطالعه از مـوش    .حیوانات مورد آزمایش  

ــر از جــنس ) Rat(صــحرایی  ــیNMRIن    در محــدوده وزن
ط دمـایی و    یحیوانـات در شـرا    .  گرم استفاده شـد    350-300

سان با دسترسی آزاد به یـک نـوع آب و    طول شب و روز یک 
زم به ذکر است از هر حیوان فقط در         ال. شدند  داری می  غذا نگه 

  .شد یک آزمون استفاده می
  .مواد مورد استفاده

 جهـت   mg/kg 30با غلظـت     ؛ ماده رنگی ایوانس بلو    -1
 ؛ درصـد  5/2 فرمالین   -2 ،وجود آمده  هارزیابی میزان التهاب ب   

با حجـم  (شد  برای ایجاد التهاب در کف پای حیوان استفاده می   
 ،هـوش کـردن حیوانـات       جهت بی  ؛ین کتام -3 ،) میکرولیتر 50
ــوان  ؛ گــزیلن-4 ــر روی گــوش حی  جهــت ایجــاد التهــاب ب
)ml03/0(، 5-  جهت ایجاد التهـاب در صـفاق        ؛ اسید استیک 
 به ترتیب با    ؛%1سولفات سدیم   + محلول استن  -6 ،)پریتونیت(

 جهت خارج کردن ماده رنگی ایوانس       5/1 به   5/3های   نسبت
در  (انجـره  عصاره گیاه    -6 ،تبلو از قطعات پا و گوش حیوانا      

  .)دوزهای مختلف
پـس از تهیـه      .انجرهروش تهیه عصاره الکلی گیاه      

 ،هـای محلـی و شناسـایی دقیـق آن          ز فروشـگاه  انجـره ا  گیاه  
گیاه خـشک شـده     . های احتمالی موجود جدا گردید     ناخالصی

سـپس بـا    . صورت پـودر درآمـد     هبو  مذبور کامالً آسیاب شد     
 ساعت در   24 درصد به مدت     70 متانول    با الکل  4 به   1نسبت  
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ـ                وسـیله   همحیط آزمایـشگاه نگـه داشـته شـده و بعـد از آن ب
. شـد کاغذهای صافی بزرگ و کوچک فیلتراسیون دقیق انجام         

 قرار گرفت تـا الکـل آن        oC50عصاره خالص در حمام بافتی      
صورت پـودر    هعصاره خشک ب  . دوطور کامل تبخیر ش    هتقریباً ب 

های متفاوت بر حـسب       غلظت ،ه نرمال سالین  وسیل هدرآمده و ب  
  . ]14[ شد  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان تهیه  میلی

   .های التهابی مورد استفاده آزمون
ر تحقیق حاضر از چندین روش جهت ایجاد التهاب حاد          د

   ].14[ و مزمن استفاده شد
از این آزمون جهت بررسی      .آزمون التهابی با فرمالین   

 درصد با حجـم     5/2در ابتدا فرمالین    . اب حاد استفاده شد   الته
سـپس حیـوان   . شـد  ها تزریق   میکرولیتر به کف پای موش    50

هوش و در ادامه،     رومپوان بی +توسط دوزهای مشخص کتامین   
و تنفس حیوان توسط    انجام  گذاری در تراکه حیوان      عمل کانول 

ن وارد  در مرحله بعد حیوا   . دستگاه تنفس مصنوعی برقرار شد    
 با باز کردن ناحیه قفسه سینه و آشکار         .دگردیمراحل جراحی   

شدن قلـب از طریـق بطـن چـپ عمـل تزریـق ایـوانس بلـو                 
)mg/kg 30 ( صورت گرفت)           ایـن مـاده متناسـب بـا میـزان

التهاب از عروق ناحیه ملتهب گذشته و وارد فضای بین بـافتی            
پـای  حدود نیم ساعت بعد از تزریـق ایـوانس بلـو،            ). شود می

تر تبدیل    با قیچی به قطعات کوچک     وحیوان از ناحیه مچ جدا      
ـ %) 1( سـولفات سـدیم  +و در ظرف حاوی استن    ترتیـب بـه    هب

راه  ظرف محتوی پـا بـه هـم   . داده شد قرار 5/1 به   5/3نسبت  
 ساعت بر روی دستگاه شـیکر       24مدت   ههای مربوطه ب   محلول

 پـا وارد    در این مدت ایوانس بلـو از داخـل        (افقی قرار گرفت    
ظـروف حـاوی پـا و       ). گردد  سولفات سدیم می  +محلول استن 

 سـانتریفوژ  ،2000 دقیقه با دور   5های مربوطه به مدت      محلول
  نهایـت جـذب نـوری مـایع سـانتریفوژ شـده در            در  و  گردید  

nm 620 کمک دستگاه اسـپکتروفتومتر   هب)Spectronic 20 

Genesys (  میـزان  میزان جذب نوری با توجه بـه        . شد  قرائت
در گروه درمان، . باشد  نشان دهنده میزان التهاب می،ماده رنگی

 mg/kg 200 و   100،  50،  20 با دوزهـای     انجرهعصاره گیاه   

ـ         20حدود   صـورت داخـل     ه دقیقه قبل از تزریق ایوانس بلـو ب
  .صفاقی به حیوان تزریق شد

رای ایجاد التهاب حاد    ب .آزمون التهاب حاد در گوش    
دنبـال   هب. استفاده شد ) ml) 03/0 گزیلن   در گوش حیوانات از   

هوشی و برقراری تنفس مصنوعی از طریـق تراشـه گـزیلن             بی
. صورت زیرپوستی بر روی الله گوش حیـوان تزریـق شـد            هب

تقریبـاً حـداکثر بـروز      (حدود یک ساعت بعد از تزریق گزیلن        
کار برده شده در آزمون فرمالین  ه ایوانس بلو با روش ب  ،)التهاب
هـا   دقیقاً مشابه روش توضیح داده شده قبلی گوش       . شدتزریق  

شکل حلقوی از مرکز ناحیه التهاب بریـده، تکـه تکـه و در                هب
نهایـت جـذب    در  سولفات سدیم قرار گرفـت و       +محلول استن 

در حیوانـات مـورد   . دست آمده سـنجیده شـد   هنوری محلول ب  
 دقیقه 20مشابه دوزهای قبلی حدود انجره درمان، عصاره گیاه   

  . دگردیقبل از تزریق ماده رنگی به حیوانات تزریق 
بـرای ایجـاد     .)پریتونیـت (آزمون التهاب در صفاق     

بـا حجـم    % 07/0التهاب در صفاق حیوانـات، اسـید اسـتیک          
ml/kg10 پس از گذشت   . صورت داخل صفاقی تزریق شد     ه ب
 دقیقه دقیقاً مطابق روش توضیح داده شده قبلی ماده          20حدود  

آوری و    انس تزریق، سـپس مـایع صـفاق جمـع         رنگی آبی ایو  
در ایـن آزمـون هـم در گـروه          . دگردیجذب نوری آن قرائت     

هـای جداگانـه از      درمان همان دوزهای قبلی عصاره در گـروه       
  .حیوانات تزریق شد

آزمون التهاب مـزمن از طریـق کاشـت پنبـه در            
برای انجـام ایـن آزمـون در         .)Groin(ناحیه کشاله ران    

بعـد از آن بـا      . هـوش شـدند    با داروی کتامن بی   ها   ابتدا موش 
، )در دو طـرف   (ایجاد یک شکاف کوچک در ناحیه کشاله ران         

 آغشته بـه    mg 30با وزن   ) پزشکی دندان(ای از پنبه رول       قطعه
پـس از بخیـه کـردن       . شـد   سیلین در این ناحیه کاشته می      آمپی

. شـدیم   وش آمـدن حیـوان مـی      ه    ناحیه برش خورده منتظر به    
شد و پس از      داری می  خانه نگه   روز در حیوان   7مدت   ه ب حیوان

های کاشـته    هوشی مجدد و برش ناحیه کشاله ران پنبه        آن با بی  
هـا در     پس از خـشک شـدن پنبـه       . شدند  شده بیرون آورده می   
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 ساعت هـر یـک وزن شـده،       24 به مدت    oC60درجه حرارت   
ب در  تفاوت وزن پنبه قبل و بعد از کاشت به عنوان میزان التها           

ـ      . شد  نظر گرفته می   ثر عـصاره گیـاه     ؤدر گروه معالجـه، دوز م
mg/kg) 50 (شد مرتبه به حیوان تجویز می هر دو روز یک  .  
ق سه  ین تحق ی در ا  یطور کل  هب .های مورد استفاده   گروه

افت یعدم در ( گروه کنترل    -1.  قرار گرفتند  یگروه مورد بررس  
روه درمـان    گـ  -3و  ) Sham( گروه شاهد کنتـرل      -2،)عصاره

 که هـر کـدام بـا  چهـار روش مـورد              ؛)افت کننده عصاره  یدر(
ـ ن ترت یبه ا .  قرار گرفتند  یآزمون التهاب  ـ  ز 12ب  ی ر گـروه هـر     ی

ـ .  قرار گرفـت   یوان مورد بررس  ی سر ح  9-12کدام با    علـت   هب
 دوز هر کـدام بـا       15( مختلف در گروه درمان      یکاربرد دوزها 

8=n (ش قـرار   یرد آزما وان مو ی سر ح  250 حدود   یطور کل  هب
  .گرفتند

ها بر حـسب     نتایج هر یک از گروه     .های آماری  آزمون
) Mean±SEM(اضافه انحراف معیـار از میـانگین         همیانگین ب 

کمک آزمون آنالیز    هها ب  سپس مقایسه بین دو گروه    . تعریف شد 
ـ   تک گروه  واریانس و مقایسه تک    وسـیله آزمـون کمکـی       هها ب

ـ  >05/0P. توکی انجام پـذیرفت    داری   عنـوان سـطح معنـی      ه ب
  . ها در نظر گرفته شد داده

  
  جینتا

بر میـزان التهـاب ناشـی از        انجره  اثر عصاره گیاه    
های جذب نوری محلـول جـدا        مقایسه داده  .تزریق فرمالین 

دریافـت کننـده    های   شده از پای حیوانات گروه کنترل با گروه       
های در دوز انجره  دهد که تزریق عصاره گیاه        نشان می  ،عصاره

 دقیقه قبـل از تزریـق فرمـالین         20 حدود   mg/kg 100 و   50
توانسته است میزان التهـاب ایجـاد شـده در پـای تزریقـی را               

 71/22±1/2 و   52/24±20/2دار   ترتیب بـه میـزان معنـی       هب
  ).1شکل ( کاهش دهد >05/0P درصد با حدود احتمالی
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 ناشی از تزریق فرمالین در دو گروه کنترل و           مقایسه میزان التهاب   .1شکل  
شـود عـصاره     طور که نشان داده می     همان. درمان شده با عصاره گیاه انجره     

ــای    ــره در دوزه ــاه انج ــmg/kg 100 و 50گی ــب بــ  ه ب ــزان هترتی  می
 ه اسـت،  درصد میزان التهاب را کاهش داد      71/22±1/2 و   20/2±52/24

هـا    عالمـت سـتاره روی سـتون       ( داد دار نشان  که آنالیز آماری آن را معنی     
هـا میـانگین جـذب       سـتون . )دهد  داری آن را با گروه کنترل نشان می         معنی
  .باشد می>n =، 05/0  * P 9-12. باشند  انحراف معیار می±نوری

  

اثر عصاره گیاه بر التهاب ناشی از تزریق گـزیلن          
شـود،    نـشان داده مـی     2طور کـه در شـکل        همان .در گوش 

های  از گوش شده  ج  استخران جذب نوری محلول     مقایسه میزا 
 دهـد  عصاره نشان مـی   دریافت کننده   های   گروه کنترل با گروه   

 بـا  بین گـروه کنتـرل و گـروه درمـان شـده        داری    تفاوت معنی 
بـه ایـن    . یک از دوزهای کاربردی وجود ندارد      عصاره در هیچ  

توان نتیجه گرفـت عـصاره گیـاه انجـره در کـاهش               ترتیب می 
  .اشی از تزریق گزیلن در گوش فاقد اثر بوده استالتهاب ن

ــاب صــفاقی    ــر الته ــاتوره ب ــاه ت ــر عــصاره گی اث
های ناشی از جذب نوری مایع       آنالیز آماری داده  . )پریتونیت(

کمک تزریق اسـید     هدنبال ایجاد التهاب ب    هجمع شده از صفاق ب    
 انجـره   دهـد کـه عـصاره گیـاه        استیک در این ناحیه نشان می     

طور بارز در هـر      هت میزان التهاب ناحیه صفاق را ب      توانسته اس 
طـوری کـه در      همـان ). 3شـکل   (سه دوز مصرفی کاهش دهد      

 و 50، 20شـود عـصاره گیـاه در سـه دوز      شکل مشاهده مـی  
mg/kg100   مقدار  هترتیب میزان پریتونیت را ب     ه توانسته است ب
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ــا 49/27±8/1 و 2/2±55/18، 1/2±45/21 ــد و بـ  درصـ
  .  کاهش دهد >05/0P لاحتما
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*

دهد که عـصاره      مقایسه جذب نوری محلول آبی ایوانس نشان می        .2شکل  
 قادر است التهاب ناشـی از       mg/kg 100 و   50،  20گیاه انجره در سه دوز      

، 45/21±1/2 ترتیب بـا مقـادیر     هتزریق اسید استیک در ناحیه صفاق را ب       
ـ درصد   49/27±8/1 و   2/2±55/18  داری کـاهش دهـد     شـکل معنـی    هب
. )دهد داری آن را با گروه کنترل نشان می ها معنی عالمت ستاره روی ستون(

 ،= n 9-12. باشـند  انحـراف معیـار مـی    ±ها میانگین جذب نـوری  ستون
05/0* P<باشد  می   .  
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از قطعـات   شده  ج  استخرا مقایسه جذب نوری ماده رنگی ایوانس        .3شکل  
. گوش حیوانات در دو گروه کنترل و درمان شـده نـشان داده شـده اسـت                

 ،دهـد  نـشان مـی   )  انحراف معیار  ±میانگین  (های شکل    طور که ستون   همان
ـ     هـای کـاربردی ن    دوزیک از      هیچ عصاره گیاه در   شـکل   هتوانـسته اسـت ب

  .داری میزان التهاب گوش ناشـی از تزریـق گـزیلن را کـاهش دهـد                معنی
 12-9n= 

 
قایسه آماری بـین    م. اثر عصاره گیاه بر التهاب مزمن     

هـای گـروه     وزن پلیت کاشته شده در ناحیه کشاله ران مـوش         

عصاره گرفته با گروه کنترل نـشان داد کـه متوسـط وزن ایـن               
عصاره در مقایسه با گروه       با درمان شده های   ها در موش   پلیت

صی  تغییـر مشخـ   mg/kg 200  و 100 ،50 کنترل در دوزهای  
 یـک کـاهش     ،)mg/kg 400( اما در دوزهای باال      ،پیدا نکرده 

داری    درصـد بـا احتمـال معنـی        17/24±4/2دار حدود     معنی
05/0P<4شکل  (ه استوجود آورد ه ب.(  
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*

پزشـکی در ناحیـه       التهاب مزمن ناشی از کاشت پلیت گاز دنـدان         .4شکل  
 مقایـسه   ،دهـد  طور که شکل نشان می     انهم. های صحرایی  کشاله ران موش  

و  100،  50ها قبل و بعد از التهاب در گروه درمان بـا دوزهـای               وزن پلیت 
mg/kg 200  امـا در دوز     . داری پیدا نکرده است      تغییر معنیmg/kg 400 

 >05/0Pوجود آمده که با احتمـال          درصدی به  17/24 ± 4/2یک تفاوت   
داری آن را بـا گـروه         ها معنـی    ی ستون عالمت ستاره رو  (باشد    دار می   معنی

 انحـراف معیـار     ±هـا میـانگین جـذب نـوری          ستون). دهد  کنترل نشان می  
   >n ،05/0.* P=9-12. باشند می

  
  گیری  و نتیجهبحث
خصوص نوع مزمن آن مشکالت بالینی بـسیاری   ه ب ،التهاب

بـه همـین    . وجـود آورده اسـت     هرا برای بیماران درگیر با آن ب      
های جدید و متنوع درمان التهـاب یـک          رغم روش  منظور علی 

 گستره تحقیقاتی وسیع و پیچیده در این زمینه ایجاد شده است          
تحقیقات انجام گرفته و یا در حـال انجـام سـعی دارنـد       . ]15[

تـر را    ثرتر و با عوارض جـانبی کـم       ؤهای جدید، بهتر، م    روش
ـ  به همین دلیل با وجود داروسازی پیش      . وجود آورند  هب ه و  رفت

داروهای شیمیایی فراوان در جهت درمـان التهـاب و مـشکل            
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خصوص نـوع مـزمن آن و        هعدم توانایی موفق درمان التهاب ب     
گیر بیماران   اثرات جانبی گسترده داروهای مصنوعی که گریبان      

 در این تحقیق سعی شده از گیاهان دارویـی بـه            ،]14[باشد    می
تـر و از      جانبی کم  چنین اثرات  دلیل مقرون به صرفه بودن و هم      

  .]16[تر استفاده شود  طرفی قابلیت دسترسی آسان
،  در آزمایشات ما با فرمـالین مـشخص شـد          گونه که  همان

عصاره گیاه قادر است التهاب ناشی از تزریق فرمالین در کـف            
که  با توجه به این   . طور مشخص کاهش دهد    هپای حیوانات را ب   

) ز التهابی تزریق فرمالین   در فا (التهاب ناشی از تزریق فرمالین      
 باشـد  های التهابی محیطی مـی     علت آزاد شدن واسطه    هتر ب  بیش

ها به دنبال فاز اول فرمالین یا فاز حـاد کـه              و این واسطه   ]13[
، ]17[گـردد    شوند آزاد مـی    های درد تحریک می    در آن گیرنده  

توان چنین استدالل کرد که با توجه به گزارشات موجود از            می
از انجره  ، احتماالً عصاره گیاه     ]18[ انجرهددردی گیاه   اثرات ض 

هـای التهـابی محیطـی توانـسته         طریق مهار آزاد سازی واسطه    
ایـن مطلـب مهـار      د  أییدر ت . است میزان التهاب را کاهش دهد     

 تـرین   مهـم عنـوان  هب که VIP و  TNF ،ها آزادسازی سیتوکین
ـ     اند،  شده ی معرف های التهابی  واسطه انجـره  اه   توسط عـصاره گی

 ی مبن یکینین گزارش کل  یعالوه بر ا  . ]19،3[ گزارش شده است  
 ی در افراد  یدیراستروئی غ ی ضدالتهاب یتر داروها  بر استفاده کم  
ن نکته باشد ید اؤیتواند م ی م،اند اه را استفاده کردهیکه عصاره گ
 ی وجـود دارد کـه دارا      یب خاصـ  یاه ترک ین گ یدر ا  که احتماالً 

 مـشابه بـا داروهـای غیراسـتروئیدی         ریبـاً اثرات ضدالتهابی تق  
ن داروهـا را    یا که توانسته است اثر    نیا ا ی، و   ]20،21[ باشد  می
  .ت کندیتقو

کار رفته در کاهش پریتونیت      هثیر بارز عصاره ب   أدر مورد ت  
التهـاب   کـه در    با توجه بـه ایـن      ،حاصل از تزریق اسیداستیک   

وذپذیری غشاء  ناشی از تزریق اسید استیک، اسید با افزایش نف        
مویرگی ناحیه صفاق سـبب بـاال رفـتن نفوذپـذیری مـویرگی             

توان نتیجه گرفت که احتماالً عصاره گیاه        گردد، بنابراین می   می
توانسته است از میـزان افـزایش نفوذپـذیری عروقـی صـفاق             

ـ      هب بـا  . داری بکاهـد   مقـدار معنـی    هدنبال تزریق اسید استیک ب
هـای مـذبور نتیجـه       ی و داده  های التهـاب فرمـالین     مقایسه داده 

شود که به احتمال زیاد کـاهش نفوذپـذیری عروقـی            گرفته می 
در کـاهش  انجـره   که عصاره گیـاه   استهایی   یکی از مکانیسم  

در مورد التهاب مزمن یا کرونیـک       . دهد میزان التهاب انجام می   
انجره در دوزهای باال    در ناحیه کشاله ران حیوان، عصاره گیاه        

داری این نـوع التهـاب را کـاهش          به مقدار معنی  توانسته است   
هـای التهـابی در التهـاب        با توجه به آزاد شـدن واسـطه       . دهد

شـود کـه     آن چنین نتیجه گرفته می]14[خصوص نوع مزمن    هب
هـا   داری از آزاد شـدن ایـن واسـطه       عصاره گیاه به مقدار معنی    

ر ثیر دوز عصاره در مقـادی أ با توجه به ت    .جلوگیری نموده است  
 چون در التهاب مزمن سـطح       توان نتیجه گرفت احتماالً     باال می 

تواننـد اثـر      های التهـابی وجـود دارد کـه مـی           باالیی از واسطه  
ثره گیاه  ؤدیگر را تقویت نمایند، شاید مقدار باالی ترکیب م         هم

در دوزهای باالی مصرف عصاره توانسته است مقداری از این          
اثر بـودن   یج بیدر مورد نتا. ندهای التهابی را بدون اثر ک    واسطه

 بـا توجـه بـه       ،توان گفت   عصاره گیاه بر التهاب حاد گوش می      
 در التهاب ناشی از تزریـق گـزیلن         انجرهثیر کم عصاره گیاه     أت

میـزان   (باشـد   اگرچه این نوع التهاب از نوع حاد می        ،در گوش 
های دیگـر ایـن مطالعـه کـاهش یافتـه             التهاب حاد در آزمون   

اید میزان التهـاب ایجـاد شـده در گـوش توسـط              اما ش  ،)است
اگرچـه  . گزیلن برای اعمـال اثـر عـصاره نـاچیز بـوده اسـت             

تـوان از نظـر دور       تر در ناحیه گوش را هم نمی       رسانی کم  خون
  .داشت

دهد که عصاره الکلی     های این مطالعه نشان می      داده ،در کل 
. هدگیاه انجره قادر است انواع التهاب حاد و مزمن را کاهش د           

تـوان کـاهش     احتماالً با توجه به کاهش میزان پریتونیـت مـی         
های مهم در کـاهش میـزان    نفوذپذیری عروقی را یکی از علت  
در مـورد میـزان و مقـدار        . التهاب توسط عصاره گیاه دانـست     

 و میزان اثر عصاره گیـاه بـر         های التهابی درگیر   رهایش واسطه 
ــن واســطه ــا  ای ــیه ــات تکمیل ــستی تحقیق ــ (بای خــصوص  هب
  . انجام پذیرد)ایمونولوژیک

  
  تشکر و قدردانی
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وسیله از سرکار خانم فریبا انصاری کارشناس بخـش          بدین
گیری گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی شاهد که در         عصاره

انـد قـدردانی      زحمـت فراوانـی کـشیده      انجرهتهیه عصاره گیاه    
  . گردد می
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