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در  يرانيمارچوبه ا اهيحاد اسانس گ تيو سم يضد التهاب ،ياثرات ضد درد يبررس

 نر يموش سور

 

 )Ph.D(*2 يمحمد ديسع ،)Ph.D(1 زادهفالح رضايعل
 رانيا اسوج،ي اسوج،ي يدانشگاه علوم پزشك ،يو مولكول يسلول قاتيمرکز تحق -1

 رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم قات،يواحد علوم تحق ،يشناسستيگروه ز -2

 ده يچك
. هدف از مطالعه حاضر، شوديو التهاب استفاده م يسميرمات يهادر درمان درد رانيا يدر طب سنت يرانيمارچوبه ا هدف:

 .نر بود يدر موش سور يرانيمارچوبه ا اهيگ شهيحاد اسانس ر تيو سم يضد التهاب ،يدرداثرات ضد يبررس
 نگ،يتيراتست شامل آزمايش بررسي درد ) نر استفاده شد. در يسور يهااز موش يمطالعه تجرب نيدر اها: مواد و روش

، 400شده با اسانس ) ماريت يهاآب مقطر(، گروه + 80 نياز توئ يبيحالل )ترک -گروه کنترل 6به  واناتيح(،  نيو فرمال کيفلليت
 mg/kg 400همراه دوز ( بهينالوکسان )درون صفاق زي( و ني)درون صفاق ني(، مورفيدهان ايو به صورت گاواژ  mg/kg 100و  200

( و يگروه کنترل، اسانس )دهان 5به  واناتيح (،نانيو کاراگ لنيگز يهاتستآزمايش بررسي التهاب ) شدند. در  مياسانس تقس
 .شده بودند ميگروه تقس 6به  واناتيح ، حاد تيشدند. در تست سم مي( تقسيدگزامتازون )درون صفاق

( را نشان داد. >01/0P) يداريمعن ياثر ضددرد کيفل ليو ت نگيتيرا يهااسانس در تست mg/kg400دوز دوز  ها:يافته
ميزان معهن  ها را به التهاب گوش موش زانياسانس م 400و  mg/kg 200 يهادوز، لنيزالتهاب با اسفاده از گ در تست  نيچنهم

 ديده نشد.   اهياسانس گدر تست بررسي سميت،  اثر سميت  حاد  نسبت به گروه کنترل کاهش داد. داري 
اثرات ضد  ينر دارا يسور يهادر موش يرانيمارچوبه ا اهيگ شهياسانس ر نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که  گيري:نتيجه

 .است تيو فاقد سم يو ضد التهاب  يدرد
  

 تيسم ،مارچوبهگياه ضد درد، داروهاي عوامل  ضد التهاب، هاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
 ندياز تجارب ناخوشا دهيچيپ يابه عنوان مجموعه درد

و تظاهرات  يبافت بيحاصله از آس يو شناخت يعاطف ،يحس
شده  فيتعر يو رفتار کيکولوژيسا ک،ياتونوم يهاواکنش
از  ياريبس عيالتهاب از جمله عوارض شا نيچن[. هم1است ]

در  ريبدن و تاخ يمنيا ستميس فيهاست که موجب تضعيماريب
 يوابستگ يالتهاب يهاندي[. فرا2گردد ]يها ميماريب بودبه

 يآزاد شده در ط ييايميچه مواد شبا درد دارند چنان يديشد
 تواننديم هانيپروستاگالند ن،ينيک يبراد ريالتهاب، نظ نديفرا
 يکرده و منجر به درد التهاب کيتحر ترشيدرد را ب يهارندهيگ

 يمردم جهان در کشورها زا %80جا که حدود [. از آن3شوند ]
 يگران بودن داروها ليکنند و به دليم يدر حال توسعه زندگ

وجود دارد  ييدارو اهانينسبت به گ يترشيب شيگرا کيسنتت
[4.] 

 Asparagusيبا نام علم يرانيمارچوبه ا ييدارو اهيگ

persicus از خانواده آسپاراژاسه يعضو(Asparagaceae) 

است  هيچند ساله و دوپا ،يعلف ياهيگ اه،يگ ني[. ا5] باشديم
در طب  دارد. ييباال اريبس يو صنعت ييدارو ،ييکه ارزش غذا

مخدر استفاده  يبيبه عنوان ترک اهيگ نيا يهاشهياز ر رنيا يسنت
مصرف  ديشد يهاو التهاب گرنيم سم،يو در موارد رمات شدهيم
و ضد  ياثرات ضد سرطان يدارا اهيگ نيا نيچناست. هم شدهيم

[. در 6باشد ]يم  يجنس يکننده قواتيتقو زياست و ن يدانياکس
آن  شهير يمشخص شد که اسانس آب اهيگ نيا يبر رو يامطالعه

و  ينيلوتئ يهاترشح هورمون کيرتواند سبب تحيم
 [.7پروژسترون شود ]

، A نياند از: ساپونعمده اسانس مارچوبه عبارت باتيترک
 يدهايو فالوونوئ نيوسژنيد ن،يوسيپروتود ن،يسارساساپوژن

مواد  ني[. ا8،5] نيزورامنتيکامفرول، ا ن،يروت ن،يکوئرست
 يمنيخودا يهايماريدر ب يالتهاب يندهاياز فرآ ييايميش

 14/10/1399 تاريخ پذيرش: 19/4/1399تاريخ دريافت:        smiauhphd.sm@gmail.com      081- 32518064 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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دارند  يدرد ضدها اثرات نآاز  يتعداد زيو ن کننديم يريجلوگ
، E نيتامي، بتاکاروتن، وC نيتاميو يمارچوبه حاو نيچنهم
 [.9باشد ]يم وميو سلن ميزيمن ،يرو

 يو ضد التهاب ياثرات ضد درد يدر مطالعات مختلف امروزه
 Asparagus :رينظ مارچوبه اهيهم خانواده گ اهانيگ شهير

officinalis،Asparagus pubescens  به  يسور يهادر موش
 اهانيمطالعات، استفاده از گ نيدر ا يياند. از سودهياثبات رس

 يضيو ضد و نق مختلفحاد  يهاتيمارچوبه سم اهيخانواده گهم
 [.11،10اند ]را از خود نشان داده

 دهايرفالونوئيمارچوبه نظ اهيگ ييايميش باتيتوجه به ترکبا 
و ضد  يبا توجه به اثبات اثرات ضد درد زيها و ننيو ساپون

حاد، اثرات ضد  تيهنوز سم اهيگ نيخانواده اهم اهانيگ يالتهاب
 يتجرب يهامارچوبه با استفاده از تست اهيگ يو ضد التهاب يدرد
نگرفته است، لذا در مطالعه  ارقر يابيمورد ارز يشگاهيآزما

 يها)با استفاده از تست يحاد، اثرات ضد درد تيحاضر سم
)تست  ي( و اثرات ضد التهابنگيتيو را نيفرمال ک،يفل ليت

نر  يسور يهاموش يمارچوبه بر رو اهي( گنانيو کاراگ لنيگز
 .قرار گرفت يمورد بررس

 
 هامواد و روش

 ،يشگاهيآزما يمطالعه تجرب نيدر ا. اسانس یسازآماده
از  1398ماه سال  بهشتيدر ارد يرانيمارچوبه ا اهيگ يهاشهير

شناس دانشگاه اهيو سپس توسط گ هيدامنه کوه الوند همدان ته
: ميقرار گرفت )شماره هربار دييهمدان مورد تا نايس يبوعل

 25اتاق ) يجدا شده و در دما اهيها از گشهي(. سپس ر12630
با استفاده  اهيگ يريگ. اسانسدنديخشک گرد هيدر سا( و رجهد

دستگاه کلونجر انجام  يريبا آب و به کارگ رياز روش تقط
 [.13،12] رفتيپذ

گرم( از  20-30نر ) يسور يهاموش. واناتيح
استاندارد اتاق  طيشدند و در شرا يداريخر رانيپاستور اتويانست

ساعت  12: ييساعت روشنا 12 يتحت دوره نور واناتيح
 طيصبح(، شرا 7:00 از ساعت يي)شروع دوره روشنا يکيتار
با  واناتيشدند. ح يراد( نگهدارگيسانت درجه 22±1 ييدما

 يفلز يهامخصوص در قفس يآب و غذا هآزاد ب يدسترس
ساعت قبل از انجام  2حداقل  واناتي. حشدنديم يدارنگه
مورد  شيعادت داده شدند. آزما شگاهيآزما طيبه شرا شيآزما
 شاتيظهر انجام شد. آزما 12:00صبح تا  8:00ساعات  نينظر ب

و  مطالعه درد يالمللنيانجمن ب ياخالق يهابر طبق دستورالعمل
تهران )کد اخالق به  قاتيو تحقدانشگاه علوم  ياخالق تهيکم زين

انجام شد  يشگاهيآزما واناتي( در مورد ح1398.172شماره: 
[14 .] 

 يهادر تست. ماريو نحوه ت واناتيح یبندگروه
به  واناتي(، حکيفل ليو ت نگيتيرا ن،يکننده درد )فرماليابيارز
حالل  ايسر موش( شامل: گروه کنترل  36) ييتا 6گروه  6

 ني( و آب مقطر(، گروه تحت اثر مورف%2) 80 نياز توئ يبي)ترک
 ،يدرون صفاق قيو به صورت تزر لوگرميبر ک گرميليم 1)

 ماريت يها(، گروهيديوئياوپ ستميس ياختصاص ريغ ستيآگون
گرم اسانس لويگرم بر کيليم 400و  200، 100 يشده با دوزها

 ماريگاواژ( و گروه ت اي يدهان قيمارچوبه )به صورت تزر اهيگ
 قيگرم و به صورت تزرلويگرم بر کيليم 1شده با نالوکسان )

( يديوئياوپ ستميس ياختصاص ريغ ستيآنتاگون ،يدرون صفاق
شدند. در  ميگرم اسانس تقسلويگرم بر کيليم 400دوز  راهبه هم
 6گروه  5به  واناتيح زين نانيو کاراگ لنيگز يالتهاب يهاتست

سر  30و  لنيسر جهت تست گز 30 يعنيسر موش  60) ييتا
از  يبيحالل )ترک اي( شامل: گروه کنترل نانيجهت تست کاراگ

 400و  200،100( و آب مقطر( اسانس )%2) 80 نيتوئ
گاواژ( و  اي يدهان قيگرم و به صورت تزرلويگرم بر کيليم

 قيگرم و به صورت تزرلويگرم بر کيليم 10دگزامتازون )دوز 
 شدند.  مي( تقسيدرون صفاق

انجام شده  يطبق مطالعه قبل زيحاد ن تيتست سم در
اسانس با  يهاسر( شامل: گروه 36) ييتا 6گروه  6ها به موش
گرم يليم 5000 و 2900، 1600و  1000 ،100، 10 يدوزها

[. الزم به ذکر است که 15] شده بودند ميگرم  تقسلويبر ک
 يقبل تبا توجه به مقاال شيآزما نيمورد استفاده در ا يدوزها

حاد انجام شده در پژوهش  تيبر اساس تست سم زي[ و ن17،16]
 مذکور کامالا  ياستفاده از دوزها ني. بنابراديگرد نييحاضر تع

 30ها ابتدا حدود موش ،يقبل از گاواز دهان ن،يچنبود. هم منيا
شدند. به يم (handlingتوسط پژوهشگر مهار و لمس  ) قاايدق

-FTPUمدل  polypropylene يهااز لوله يمنظور گاواژ دهان

به سرنگ  لنيپروپيپل يهااستفاده شد. بعد از اتصال لوله 16-38
چه . چنانشديوارد محفظه معده م وانيدهان ح قياسانس از طر

جا  چپ ايبه سمت راست  وانيدرون دهان ح ابتدا لوله گاواژ
. شديم دهيبه سمت داخل معده کش وانيبه جا شده و توسط ح

که پژوهشگر لوله  شديباعث م وانيتوسط ح يقاومتگونه مهر
از  يري)به منظور جلوگ ديامتحان نما را خارج کرده و مجدداا

 (. ينا يمجار
( رانيسولفات و نالوکسان، از دارو پخش )ا نيمرف. داروها

 از شرکت مرک نانيو کاراگ لنيگز ن،يفرمال ک،ياست ديو اس
(Merckآلمان ته  )شدند.  هي 

 درد یهاآزمون
 اياسانس و  افتيبعد از در قهيدق 15. نگيتيتست را 

 لوگرميبر ک تريليليم 1/0به حجم  کياست ديمختلف اس يداروها
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 قيتزر ي[ و به صورت درون صفاق18] %1وزن بدن با غلظت 
 يتعداد انقباضات شکم کياست دياس قيپس از تزر قهيدق 5شد و 

تست تعداد انقباضات  نيسنجش در ا اري. معديشمارش گرد
 [.20،19نر بود  ] يسور يهاشمو يشکم

 با استفاده از دستگاه پرش شيآزما نيا. کيفل ليت تست

 مدل دم،
 TF-5380 انجام گرفت.  رانيساخت شرکت برج صنعت ا

[. شدت نور 21انجام شد ] يآزمون بر اساس مدل ارائه شده قبل
به  هيثان 10بود و از مدت زمان مرجع  7مورد استفاده برابر با 

 يواناتي( استفاده شد. حcut of time) ينورده يعنوان زمان قطع
 6از  شيب ريکه حداقل در دو آزمون از سه مورد فوق زمان تاخ

آزمون حذف شدند. واحد شدت نور در  انيداشتند از جر هيثان
تست مدت زمان  ني[. در ا22( بود ]luxتست لوکس ) نيا

 .ديگرد يابي)منبع نور( ارز ييدم( به محرک دما دنيواکنش )کش
گالس يجعبه پلکس کياز  شيآزما نيا در. نيفرمال تست

با  يانهيآ وان،ياستفاده شد. به منظور مشاهده بهتر حرکات ح
 قيپس از تزر قهيدق 30گرفت. يآن قرار م ريدرجه ز 45 هيزاو
راست  يبه کف پا %5/2 دييفرمالد تريکروليم 50داروها،  يدهان

 يراب وانيشد و رفتار ح قيتزر يرجلديبه صورت ز وانيح
هر تست  يابتدا قهيدق 5 نيانگيشد. م يگذارنمره قهيدق 60مدت 

-60 قيدقا نيانگي)فاز حاد( و م نيبه عنوان فاز اول تست فرمال
)فاز مزمن( محسوب  نيتست به عنوان فاز دوم تست فرمال 15

حاصل از  ازيتست بر اساس امت نيسنجش در ا اريشد. مع
 ينر از پا يموش سور اقبتمر ايکف پا، بلند کردن پا و  دنيسيل

 [.23شده به دست آمد ] قيتزر
تست با استفاده از  نيا. لنيگز تست .التهاب یاهآزمون

چه دو انجام شد. چنان يسور يهادر گوش موش لنيگز زيتجو
کشته شدند و هر دو گوش  واناتيح لنيگز زيساعت بعد از تجو

تفاده از چوب پنبه سوراخ کن، را جدا کرده و با اس وانيح
از دو گوش چپ و راست گرفته شد و  يمتريليم 7 يهابرش

دو گوش چپ و راست  يهارشو اختالف وزن ب ديوزن گرد
تست اختالف وزن گوش  نيسنج در ااريمشخص شد. مع

 [.24بود ] يسور يهاموش
مختلف  يدوزها قيساعت پس از تزر کي. نانيکاراگ تست

( و %2) 80 نياز توئ يبيحالل )ترک اياسانس، دگزامتازون و 
 نانيکاراگ تريليليم 1/0 ،يآب مقطر( به صورت درون صفاق

(λ-carrageenan) 1% راست  يبه کف پا يرجلديبه صورت ز
ها موش نان،يکاراگ قيشد. چهار ساعت بعد از تزر قيتزر وانيح
 شد. سپس بالفاصله ها قطعآن يکلروفورم کشته و پا سطتو

 يبه عنوان شاخص التهاب وانيراست و چپ ح ياختالف وزن پا
 [. 26،25] ديگرد يابيارز

 تيسم نييتع. (Lethal Dose 50: LD50حاد ) تيسم نييتع
[. 27،24] ديبه انجام رس يقبل يشگاهيحاد بر اساس مدل آزما

)گاواژ( و مجزا به  يمختلف اسانس به صورت دهان يدوزها
تا  واناتيح ريمرگ و م زانيشدند. م قيتزر يسور يهاموش

 اهياسانس گ LD50و  ديشمارش گرد قيساعت بعد از تزر 72
 .ديگرد نييتع

 يخطا نيانگيها به صورت مداده . یآمار ليو تحل هيتجز
 ليارائه شده و از تحل mean±S.E.M نيانگياستاندارد از م

 يو به دنبال آن از آزمون توک ديطرفه استفاده گرد کي انسيوار
 يهااز به دست آوردن اطالعات از گروهاستفاده شد. پس 

و  ليو تحل هيفوق تجز يهاگروه جيمختلف، نتا يشيآزما
05/0P< ي. براديدار بودن مطرح گرديشاخص معن نبه عنوا 
  .استفاده شد SPSSافزار ها از نرمداده ليتحل

 
 نتایج

نتايج مطالعه مرتبط با تست  نيچنهم. نگيتيتست را
 400 و 200، 100 يريتينگ نشان داد که استفاده از دوزها

نسبت به گروه  نگيتيسبب کاهش تعداد را لوگرميک گرم بريليم
. در >05/0P< ،05/0P< ،01/0Pبا: ) بي)به ترت ديکنترل گرد

مشخص شد که استفاده از نالوکسان به  يشگاهيمدل آزما نيا
 ياسانس سبب برگرداندن اثرات ضد درد يباال زهمراه دو

گرم يليم 400استفاده از دوز  يي. از سوديگرد يياسانس به تنها
نشان از تفاوت  نيبا گروه مورف سهياسانس در مقا لوگرميک بر

 (.1 شکلداشت ) >05/0P دار در سطحيمعن
استفاده از دوز  زين کيفل ليتست ت در. کيفل ليت تست

را  يداريمعن يگرم اسانس اثر ضد دردلويگرم بر کيليم 400
(01/0P<در مقا )ه کنترل نشان داد و مدت زمان با گرو سهي

( tail-flick latency) يسور يهاپرش دم در موشالعمل عکس
ن يداد. در ا شيافزا هيثان 1/6±24/0به  هيثان 9/2±12/0را از 
اسانس  ياستفاده توام نالوکسان به همراه دوز باال زين شيآزما

 نياسانس شد. استفاده از مورف يسبب برگرداندن اثرات ضد درد
ها را از العمل پرش دم در موشمدت زمان عکس شيسبب افزا

 ديگرد هيثان 9/7±12/0 در گروه کنترل به هيثان 52/0±7/2
(001/0P<( ) 2شکل.) 
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موش سوری  )انقباضات شکمی( میانگین تعداد رایتینگمقایسه . 1شکل 

 400و  200، 100س با دوزهای اسیییان در آزمون اسیییید اسیییتی .  نر

گرم بر کیلوگرم به صیییورت دهانی و نیو مور ین )آگونیسییی   یر میلی

اختصاصی سیستم اوپیوئیدی( و نالوکسان )آنتاگونیس   یر اختصاصی 

میلی گرم بر کیلو گرم به موش ها به صورت  1سیستم اوپیوئیدی( با دوز 

شدند.درون  صورت  صفاقی توریق  شده   mean± SEM نتایج به  ارائه 

 ،>P*05/0  اند. آنالیو واریانس ی  طرف و پس ازمون توکی استفاده شد.

01/0<P**،001/0<P*** . 05/0  در مقایسیییه با گروه کنتر<P#،   و

01/0<P##،  میلی گرم بر کیلوگرم 400در مقایسه با گروه اسانس.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

مدت زمان پرش دم در تس  تیل  لی . اسانس : مقایسه میانگین 2شکل

میلی گرم بر کیلوگرم به صیییورت دهانی و  400و  200، 100با دوزهای 

سان  ستم اوپیوئیدی( و نالوک سی صی  صا س   یر اخت نیو مور ین )آگونی

ستم اوپیوئیدی( با دوز  سی صی  صا س   یر اخت میلی گرم بر  1)آنتاگونی

 ها به صورت درون صفاقی توریق شدند.کیلو گرم به موش 

ارائه شده اند. آنالیو واریانس ی  طرف و  mean± SEM نتایج به صورت 

شد ستفاده  سه با  >P<،001/0***P**01/0.پس ازمون توکی ا در مقای

 400در مقایسییه با گروه اسییانس  ،##P>01/0و   ،#P>05/0گروه کنتر .

 میلی گرم بر کیلوگرم.

 
تست نشان داد که  نياز احاصل  جينتا. نيفرمال تست

گرم اسانس در هر دو فاز لويگرم بر کيليم 400استفاده از دوز 
 بي)به ترت يداريمعن ياثر ضد درد ن،ياول و دوم  تست فرمال

با گروه کنترل نشان داد  سهي( را در مقا>01/0P و >05/0Pبا 
 (. 3شکل درد را کاهش داد ) ازيکه امت يبه نحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. موش سییوری نر در آزمون  رمالین نمره دردمیانگین مقایسییه . 3شییکل 

میلی گرم بر کیلوگرم به صییورت  400و  200، 100اسییانس با دوزهای 

ستم اوپیوئیدی( و  سی صی  صا س   یر اخت دهانی و نیو مور ین )آگونی

میلی  1نالوکسان )آنتاگونیس   یر اختصاصی سیستم اوپیوئیدی( با دوز 

شدند.گرم بر کیلو گ صفاقی توریق  صورت درون  نتایج  رم به موش ها به 

ارائه شده اند. آنالیو واریانس ی  طرف و پس   mean± SEM به صورت 

در  >P<، 01/0**P<،001/0***P*05/0  ازمون توکی اسییتفاده شیید.

با گروه کنتر . قایسیییه  ،در ###P>100/0 و ،##P#،  01/0<P>05/0  م

 .در همان  از گرم بر کیلوگرم میلی 400مقایسه با گروه اسانس 
 

استفاده از  لن،يحاصله از تست گز جينتا طبق. لنيگز تست
به  اهيگ نياسانس ا لوگرميگرم بر کيليم 400و  200 يدوزها

با درصد مهار  >05/0P< ،001/0Pبا  بيبه ترت يداريطور معن
با گروه کنترل سبب کاهش اختالف  سهيدر مقا %1/59و  5/30%

 (. 1وزن گوش راست و چپ موش شد )جدول 
 

. اثر توریق اسانس مارچوبه   و دگوامتازون بر التهاب ناشی از 1جدو  

 گویلن در موش های  سوری نر

 درصد مهار
 اختالف وزن گوش

 (mgراس  و چپ موش )
 گروه ها

  mg/kg) 10کنتر  )  8/7±1/0 .......................

 اسانس  mg/kg 100دوز   3/7±2/0 % 2/6

 اسانس  mg/kg 200دوز * 2/5 6/0± % 5/30

 اسانس  mg/kg 400دوز 4/0±8/2 ***  % 1/59

 دگوامتازون  mg/kg  15دوز ***  4/2±3/0 % 2/62

05/0*P<، 001/0***P<  با گروه کنتر . اختالف وزن قایسییییه  در م

  بود.(mg) ها به میلی گرم گوش
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 نان،يحاصله از تست کاراگ جينتا طبق. نانيکاراگ تست
اسانس  لوگرميگرم بر کيليم 400و  200 ياستفاده از دوزها

: در >05/0P< ،01/0Pبا  بيبه ترت يداريبه طور معن اهيگ نيا
 يبا گروه کنترل سبب کاهش اختالف وزن پنجه پا سهيمقا

 (.  2چپ موش شد )جدول  يبا پا سهيراست در مقا
در  يريگونه مرگ و مچيآزمون ه نيا يط. حاد تيسم
اسانس مختلف  يدوزها ساعت از مصرف 72ها پس از موش

 .(3مشاهده نشد )جدول 
 
. اثر توریق اسانس مارچوبه   و دگوامتازون بر التهاب ناشی از 2جدو  

 کاراگینان در موش های  سوری نر

 درصد مهار

پنجه اختالف وزن 

 پای

راس  در مقایسه با 

 پای

 (mg)چپ موش

 گروه ها

 mg/kg) 10کنتر  ) 7/3±60 .......................

 اسانس  mg/kg 100دوز  5/1±59 % 9/1

 اسانس  mg/kg 200دوز 50 9/4±* % 2/18

 اسانس  mg/kg 400دوز 4/8±42** % 1/30

7/73 % ***1/6±64 
 mg/kg  15 دوز

 دگوامتازون

P<0.05*   ،P<0.01**   ،P<0.001***  . در مقایسه با گروه کنتر

 بود.(mg) اختالف وزن پاها به میلی گرم 

 

. نتایج تس  سمی  حاد اسانس مارچوبه ایرانی در موش های 3جدو  

 سوری نر

دومین مرحله از تس  سمی  

 حاد
 اولین مرحله از تس  سمی  حاد

 تعداد حیوانات/

 مرگ و میر

دوز ماده و 

 mg/kg مصر ی

 تعداد حیوانات/

 مرگ و میر

ماده و دوز 

 مصر ی
mg/kg 

6/0 APEO 1600  6/0 APEO 10 

6/0 APEO 2900  6/0 APEO 100 

6/0 APEO 5000  6/0 APEO 1000 

APEO: اسانس مارچوبه ایرانی 

 
 

 گيريبحث و نتيجه
مشخص شد که استفاده از اسانس  يمطالعه تجرب نيدر ا

تواند يم نر احتماالا يسور يهامارچوبه در موش اهيگ شهير
 داشته باشد. يو ضدالتهاب ياثرات ضد درد

در  Okwuasaba و Nwafor اشاره شد گونه که قبالاهمان
  يعنيخانواده مارچوبه هم اهيمشخص کردند که گ 2003سال 

Asparagus pubescens يو ضد التهاب ياثرات ضد درد يدارا 
 اهيگ نيا ينشان دادند که عصاره متانول نيقمحق نيباشد. ايم

در  نيچنهمرا کاهش دهد.  يتواند تعداد انقباضات شکميم
تواند سبب يمطالعه اشاره شده مشخص شد که عصاره مذکور م

 ترشيشود البته فاز اول را ب نيمهار درد در هر دو فاز تست فرمال
 يپژوهش مشخص شد که دوز باال نيدر ا نيچنکاهش داد. هم

حاضر  قي[. در تحق10تواند سبب مهار التهاب شود ]يعصاره م
انجام شده، مانع  يمطالعه قبل دمارچوبه مانن اهيگ اسانس زين

انقباض  ايپاها  دنيبدن، کش دنيها: کشتي)تعداد را چهيپدل
البته تفاوت مطالعه حاضر . ديگرد کياست دياز اس ي( ناشيشکم

گرم بر يليم 100بود که استفاده از دوز  نيدر ا يمطالعه قبلبا 
را در تست  يداريمعن ياسانس توانست اثر ضد درد لوگرميک

دوز از اسانس اثر  نيا ينشان دهد اما در مطالعه قبل نگيتيرا
مطالعه  گريتفاوت د نيچنرا نشان نداد. هم يداريمعن يضد درد

بود که در مطالعه حاضر  نير اانجام شده د يحاضر با مطالعه قبل
داده شد  شينما نيدر هر دو فاز تست فرمال اهيگ ياثر ضد درد

فاز اول  در اهيگ يضد درد اثر نيترشيب ياما در مطالعه قبل
 زيمارچوبه ن يبود. در ارتباط با اثر ضد التهاب نيتست فرمال

 اهيگ يانجام شده بر رو يمطالعه قبل جيخوان با نتاما هم جينتا
Asparagus pubescens [ 10است .] 

و همکاران در سال   Hassan که توسط يگريمطالعه د در
انجام شد  Asparagus africanus اهيگ يو بر رو 2008

 400استفاده از عصاره  ک،يفل ليکه در تست ت ديمشخص گرد
تواند سبب کاهش درد يم اهيگ نيا شهير لوگرميگرم بر کيليم

توانست  اهيگ نيمطالعه استفاده از عصاره ا نيدر ا نيچنگردد. هم
[. بر 28] گردد يسور يهاسبب کاهش التهاب گوش موش

 جيخوان با نتاما هم جينتا زيمده نآبه دست  يهاداده نياساس ا
 اهيگ يکه بر رو گريد ياباشد. در مطالعهيم يمطالعه قبل

شده بود که استفاده  انيب يبه روشن خانواده مارچوبه انجام شدهم
 ليت يهادر تست Asparagus racemosus اهياز عصاره گ

[ 29را نشان نداد ] يداريمعن ياثر ضد درد نگيتيو را کيفل
 باشد. يمطالعه حاضر م جيکه متضاد با نتا

 ياشاره شد اثر ضد درد گونه که قبالامطالعه حاضر همان در
 نگ،يتيتست را يعنيکننده درد يابيدر هر سه تست ارز مارچوبه

 ياثر ضد درد نيالبته ا د،يمشاهده گرد کيفلليو ت نيفرمال
مشاهده شد. طبق مطالعات انجام شده  نگيتيدر تست را ترشيب

 جاديتواند سبب ايم کياست دياس قيمشخص شده که تزر يقبل
رسد که اثرات يمدل، به نظر م نيالتهاب حاد صفاق شود. در ا

 لهيبه وس ميمستق ريبه طور غ مارچوبه اهيگ يطيمح يضددرد
و  p -ماده ن،يستاميه رينظ يداخل ياتورهايمد

 اتورهايمد نيشده باشد، چرا که همه ا جاديها انيپروستاگالند
باشند يدر ارتباط م يطيمح يدردزا يهانورون کيبا تحر

[30.] 
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 کيفل ليمارچوبه در تست ت ياستفاده از دوز باال نيچنهم
 کيفل ليجا که تست تنشان داد. از آن را يمعن ياثر ضد درد

، [31] شودياستفاده م ينخاع يهارفلکس يبه منظور بررس
 قيکرد که اسانس مارچوبه توانسته از طر شنهاديتوان پيم

 .ندخود را اعمال ک ياثر ضد درد ينخاع يهارفلکس
ر دهد که اسانس مارچوبه ديمطالعه حاضر نشان م جينتا 

اثر به  نيکند، البته ايبر درد اعمال م ياثر مهار نيتست فرمال
از فاز اول  ترشي( را بياست که فاز دوم )فاز التهاب ينحو

که توسط  يگريمطالعه د دهد. دري( کاهش مکي)نوروژن
Xiang-Hui  خصانجام شد مش 2017و همکاران در سال 

در فاز  Asparagus cochinchinensis اهيکه اسانس گ ديگرد
تست  نياز فاز دوم ا ترشيدرد را ب ازيامت نياول تست فرمال

 ديي[. در تا32مطالعه حاضر بود ] جيکاهش داد که متضاد با نتا
و  لنيمعتبر گز يهاتست اهياسانس گ ياحتمال ياثر ضد التهاب

 قرار گرفت.  يابيمورد ارز نانيکاراگ
به منظور مهار درد  جيرا يقو يداروها نيتراز مهم يکي
دلتا و کاپا  و،يم يهارندهيبا اثر بر گ نياست. مورف نيمورف

[. در مطالعه 33تواند سبب کاهش درد گردد ]يم يديوئياوپ
 يديوئياوپ يراختصاصيغ ستمينقش س يحاضر به منظور بررس

از نالوکسان  يرانياسانس مارچوبه ا ياثر ضد درد جاديدر ا
( استفاده شد. يديوئياوپ ستميس ياختصاص ريغ ستي)آنتاگون

تواند سبب مهار ينالوکسان م قيما نشان داد که تزر جينتا
 جينتا نياسانس مارچوبه گردد. ا ي)برگرداندن( اثر ضد درد

را در اثر  ينقش مهم يديوئياوپ ستميس کند که احتماالايثابت م
 کند. يم يباز يرانياسانس مارچوبه ا يضد درد

به منظور  ديمف يهااز مدل يکي لنيتوسط گزتست القاء ادم  
 لن،يمدل پس از القاء گز نياست. در ا يعوامل ضد التهاب يابيارز

[. 34] ميادم حاد پوست را دار جهيگشاد شدن عروق و در نت
 يهاحاضر التهاب گوش شيحاصل از آزما جيطبق نتا

گرم يليم 400دوز  ژهياسانس به و قيبا تزر يسور يهاموش
اسانس  يکه نشان از اثر ضد التهاب افتيآن کاهش  لوگرميبر ک

 2009و همکاران در سال  Chooکه توسط  يادارد. در مطالعه
 Asparagus اهيگ شهياسانس ر ديانجام شد مشخص گرد

nigrum  ها التهاب گوش موش لوگرميگرم بر کيليم 300با دوز
 جينظر متضاد با نتا نيکاهش نداد که از ا لنيرا در تست گز

سبب  نانيمطالعه حاضر بود اگرچه توانسته بود در تست کاراگ
 [. 35مهار التهاب گردد ]

 Asparagusاهيگ يرو که بر يگريدر مطالعه د نيچنهم

racemosus نيا يانجام گرفت مشخص شد که عصاره اتانول 
التهاب را  %46داشته ) يضدالتهاب اثر نانيدر مدل کاراگ اهيگ

اعمال  اهيگ نيا يدهايفالونوئ قياثر از طر نيکاهش داد( و ا

گرم يليم 400 دوزاستفاده از  زي[. در مطالعه ما ن36] شده است
 %30 زانيگرم اسانس توانست سبب مهار التهاب به ملويبر ک

 اهيگ يگردد که از نظر مهار التهاب مشابه با کار انجام شده بر رو
  racemosus                 يعني يرانياجنس مارچوبه هم

Asparagus  .بود 
با  يديشد ياست و وابستگ دهيچيپ اريبس ينديفرا التهاب

 -يکننده تومورو فاکتور نکروز 6-نينترلوکيها دارد. انيتوکيس
التهاب هستند.  نديدر فرآ ريدرگ باتيترک نيترآلفا جزء مهم

و  6-نينترلوکيا ريالتهاب مقاد ياند که طمطالعات نشان داده
 يو داروها ابدييم شياآلفا افز-يکننده تومورفاکتور نکروز

[. 3] دو فاکتور شوند نيتوانند سبب کاهش ايم يضد التهاب
 يليتواند دليرود کاهش سطوح دو فاکتور ذکر شده مياحتمال م

 باشد.  يرانيمارچوبه ا اهياسانس گ يضد التهاب تيبر خاص گريد
 اهيگ نيمهم ا ييايميش باتيطور که اشاره شد ترکهمان

بودند. امروزه در  ينيو ساپون يديفالونوئ باتيترک عمدتاا
ها و نيساپون يو ضد التهاب ياثرات ضد درد يمطالعات مختلف

[. 40-37مشخص شده است ] يبه روشن مختلف يدهايفالونوئ
به دارا  هرود اسانس مارچوبه توانسته باشد با توجياحتمال م

 يافاکتور هسته يرهايمس قياز طر دهاييفالونئو نيبودن ا
 κB (nuclear factor-κB) 1-فعال شده نوع نيپروتئ ريو مس  

(activator protein-1)  ريمس قياز طر ايو 
NO/cGMP/PKG/ATP  مهم در  يرهايمس ريسا ايو

 يهااب سبب مهار درد و التهاب در موشدرد و الته نگيگناليس
 [. 41شده باشد ] يسور

و همکاران در  Nwaforکه توسط  يادر مطالعه نيچنهم
 اهيگ شهيانجام گرفت مشخص شده بود که ر 2004سال 

Asparagus pubescens و  2500 يهاپس از استفاده از دوز
 يسور يهاموش ريگرم عصاره سبب مرگ و ميليم 5000

 ني[. ا42] (يموش سور 3و  1 ريبا مرگ و م بي)به ترت ديگرد
به دست آمده از مطالعه حاضر بود  جيمتناقض با نتا زيمطالعه ن

 5000 و 2500 يچرا که در مطالعه حاضر استفاده از دوزها
 رياسانس مارچوبه سبب مرگ و م لوگرميگرم بر کيليم

 نشد.  يسور يهاموش
 افتيتوان دريحاضر م شياز آزما يکل يريگجهينت کي در

به صورت  يرانيمارچوبه ا اهيگ شهيه استفاده از اسانس رک
سبب مهار  يالتهاب ياتورهايتواند با مهار مديم احتماالا يدهان

سبب  يطيو مح يمرکز يهاستميمهار س قيالتهاب و از طر
 نين ايچننر شده باشد. هم يسور يهاکاهش درد در موش

را پس از  يحاد تيسم اهيگ نيمطالعه نشان داد که اسانس ا
 .ذکر شده ندارد ياستفاده از دوزها
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Introduction: In Iranian traditional medicine, Asparagus persicus has been used for treating rheumatic pain and 

inflammation. The aim of this study was to evaluate the analgesic and anti-inflammatory as well as acute toxicity 

effects of Asparagus persicus root essential oil (APEO) in male mice. 

Materials and Methods: Male adult mice were used. In pain assessment tests (writhing, tail-flick, and formalin 

tests), animals divided to the six groups: control/vehicle (Tween 80+distilled water), three groups treated with the 

APEO (100, 200, and 400 mg/kg, gavage/oral treating), morphine (i.p.), and naloxone (i.p.) plus APEO (400 mg/kg). 

Moreover, inflammation test (xylene and carrageenan tests), animals divided to five groups: control, three groups of 

APEO (orally), and dexamethasone (i.p.). For toxicity tests, the animals were divided to the six groups.  

Results: Results showed that APEO at a dose of 400 mg/kg in writhing and tailflick tests induced an 

antinociceptive effect as compared with the control (P<0.01). In addition, in xylene test, treatment with doses of 200 

and 400 mg/kg of APEO reduced significantly the amount of mice ear inflammation compared to the control group. 

No acute acute toxicity of APEO was found. 

Conclusion: Our findings suggests that APEO has antinociceptive and anti-inflammatory effects in male mice. 

 

Keywords: Anti-Inflammatory Agents, Analgesics, Asparagus Plant, Toxicity 
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