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ABSTRACT

Background & objectives: In recent years, regarding the side effects of chemical drugs, the
use of medicinal plants has increased due to their low side effects, low costs and effective
compounds. The aim of this study was to investigate the anti-inflammatory, anti-nociceptive,
and anti-pyretic effects of hydroalcoholic extract of Rosa canina L. fruit in male mice.
Methods: In this experimental study, 120 male BALB/c mice weighing 23-30 g were used. In
each test, the mice were divided into 5 groups (in each group, n=6), including control group,
positive control and three experimental groups treated intraperitoneally with hydroalcoholic
extract of Rosa canina L. fruit at doses of 100, 200 and 400 mg/kg respectively. The anti-
inflammatory and antipyretic activities were measured using xylene-induced ear edema and
brewer’s yeast-induced pyrexia tests, respectively. In addition, the antinociceptive activity
was measured using the abdominal constrictions induced by acetic acid and formalin tests.
The data were analyzed by SPSS statistical software and One Way ANOVA test. The level of
significance was set at p<0.05.
Results: 200 (p<0.05) and 400 mg/kg (p<0.001) doses of extract reduced significantly
inflammation. Doses of 100 (p<0.05), 200 (p<0.01) and 400 (p<0.001 significantly reduced
pain in the abdominal constriction test and dose of 400 mg/kg (p<0.05) decreased the chronic
pain in formalin test. Extract treatment did not reduce fever in any of the existing doses.
Conclusions: The findings of this study suggest that Rosa canina L. fruit has anti-
inflammatory and visceral analgesic activity, which may be due to its antioxidant potential.
Keywords: Rosa canina L.; Pain; Inflammation; Mice; Fever
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وحشی میوه نسترنهیدروالکلیعصارهدردضدالتهاب وضداثراتبررسی
)Rosa canina L.آزمایشگاهی نرهايموش) در

، لیلی محمدي*رحمت اله پرندین

تهران، ایرانپیام نور،دانشکده علوم، دانشگاهت شناسی،زیسگروه
rahmatparandin@pnu.ac.ir: پست الکترونیک02122455429فاکس:02123322238تلفن: .نویسنده مسئول*

30/03/1398پذیرش: 30/11/1397دریافت: 

مقدمه
بـه بـدن پیچیـده هـاي پاسـخ ازبخشـی التهابودرد
یـک  التهـاب . باشدمیرسانآسیبهاي مضر وكمحر

بردنبینازبهتواندمکانیسم دفاعی بدن است که می
تعمیربهشروعوکمک کردهسلولیآسیباولیهعلل

التهـاب اگـر حـال، اینبا. هاي آسیب دیده نمایدبافت

آسـیب بـوده و موجـب  مخـرب توانـد مییابد،ادامه
بـالقوه ایمنـی کانیسـم منـوعی التهـاب .]1[شود بافتی
سـنتز واسیدآراشیدونیکمسیرفعالسازيباکهاست

افـزایش واعصـاب تحریـک موجـب هاپروستاگالندین
بـا هاپروستاگالندین.]2[شود میشریانینفوذپذیري

ــک ــزیمکم ــیژناز آن ــاي سیکلواکس از2وCOX (1(ه

چکیده
عوارضبودنکمبه دلیلداروییگیاهانبا توجه به اثرات جانبی داروهاي شیمیایی، مصرفاخیرهايسالدر:و هدفزمینه

تـب ضـد ودردضـد التهاب،ضداثربررسیحاضرمطالعهازهدف. استیافتهفزایشمؤثره اترکیباتوجانبی، ارزان بودن
بود.نرسوريموشدروحشیمیوه نسترنعصاره هیدروالکلی

در هر تست، . استفاده شدگرم23-30با وزن BALB/cنژادنرسوريموشسر120تجربی ازمطالعۀایندرکار:روش
نسـترن میـوه هیدروالکلیهاي شاهد، کنترل مثبت و سه گروه تحت درمان با عصارهل گروهتایی شام6گروه 5ها به موش
اثـرات بررسیتقسیم شدند. برايصفاقیداخلروشباکیلوگرمبرگرممیلی400و100،200دوزهايباترتیببه وحشی

تبالقاکنندةعنوانبهجوآبمخمرتستووشگادمکنندةالقاعنوانبه گزیلنتستازترتیببه عصارهضدتبوضدالتهاب
افـزار نـرم بـا هاداده. شداستفادهفرمالینآزمونواسیداستیکباشکمیکششهايتستازدردارزیابیبراي. شداستفاده
SPSS05/0داريمعنیسطحدرطرفهیکواریانسآنالیزو<p شدو تحلیلتجزیه.
دوزهــاي. دادنــدکــاهشراالتهــابداريمعنــیطــوربــه ) عصــاره>001/0p(400) و >05/0p(200دوزهــايهــا:یافتــه

100)05/0p< ،(200)01/0p< 001/0(400) وp<،05/0(400دوزوشـکمی کشـش آزموندررادرد) عصارهp< مرحلـه (
دوزهاي موجـود موجـب  عصاره در هیچکدام از تزریق.دادندکاهشداريمعنی طوررا به فرمالینآزموندرمزمندرد

.تب نشدکاهش
استالتهاب و ضد درد احشاییضدهايفعالیتداراينسترن کوهیمیوهکهدهدمینشانتحقیقاینهايیافتهگیري:نتیجه

.باشداکسیدانی این گیاه میاین اثرات بواسطه ظرفیت آنتیاحتماالًکه
ي، تبنسترن کوهی، درد، التهاب، موش سورهاي کلیدي:واژه
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163رحمت اله پرندین و همکاران ...التهابضداثراتبررسی

درمهمـی نقشکهشوندمیتولیداسیدآراشیدونیک
در مراکـز  حـال حاضـر  و التهاب دارنـد. در دردایجاد

درمانی جهت کاهش درد و التهاب، اغلب از داروهـاي 
ــداول ــیمیاییمت ــدش ــتروئیدهامانن ــاي اس و داروه

ــتروئیدي  ــدالتهابی غیراسـ ــتفاده)NSAIDs(ضـ اسـ
اغلب داروهـاي شـیمیایی   حال،این. با]1-3[گردد می

یکی فیزیولـوژ عـوارض در درمان درد و التهاب داراي
که بـا  NSAIDsبه عنوان مثال .متعددي هستندجانبی

ــار  ــاهش درد،  COXمه ــادي در ک ــاربرد بســیار زی ک
هـاي  التهاب و تب دارند، داراي اثرات سوئی بر دستگاه

. امـروزه  ]1،4[گوارش، کلیوي و قلبی عروقی هسـتند  
در تحقیقـات زیـادي بـه اسـتفاده از داروهـاي گیــاهی      

هـا و اخـتالالت بـدنی    اريجهت درمان بسـیاري از بیمـ  
است کـه عـوارض داروهـاي شـیمیایی را     توصیه شده

راايامیدوارکنندهنتایجگیاهاناینازندارند. تعدادي
ویـژه در  هبهاي متخلفبیماريدرمانیاپیشگیريدر

.]5،6[انددادهنشانکاهش درد، التهاب و تب
Rosa caninaوحشـی ( نسترن L. بـا نـام   کـوهی ) یـا

3اي چند سـاله تـا ارتفـاع    درختچهDog roseگلیسی ان
.خانواده رزاسه تعلـق دارد جنس رز وبهمتر است که 

وخاورمیانـه اروپا، آسیا،ازهاییبخشدردرختچهاین
جـنس ازگونه11ایرانرویش دارد. درآمریکاشمال

هـا یکی از ایـن گونـه  وحشیکه نسترنداردوجودرز
و شـمال هاي زاگرس در غـرب هکودرعمدتاًست وا

نیـز  البـرز هايطور در برخی کوهایران و همینغرب
شود. نسـترن وحشـی در طـب سـنتی ارزش     یافت می

باالیی داشته و در منابع مختلف به میوه یـا حتـی دانـه    
. ]7-10[عنوان دارو اشاره شده است میوه این گیاه به 

لـت عبـه سـنتی طوربه نسترن وحشیاثرات درمانی
ــت ــايفعالی ــوژیکیه ــربیول ــیآن نظی ــیدان،آنت اکس

ــدالتهابی، ــدضـ ــدآرتریت،ضـ ــددرد،ضـ دیابتی،ضـ
دهنـدگی  التیـام وزخمضـد میکروبی،ضدضدسرطان،

گزارش شده هابیماريازايگستردهطیفپوست در
اند که شیمیایی انجام شده نشان دادههاياست. آنالیز

ــوحــاويمیــوه ایــن درختچــه جهی از مقــادیر قابــل ت

هــاي مختلــف ترکیبــات فعــال زیســتی شــامل ویتــامین
، ترکیبـات فنـولی، کاروتئوئیـدها،    سـی ویژه ویتامینهب

ها، اسیدهاي چرب اشباع نشـده و امـالح معـدنی    ترپن
بررسی ، مطالعهبنابراین هدف از این .]9-11[باشد می

وحشـی بـر  نسـترن  میـوه الکلـی  هیـدرو تـأثیر عصاره 
.بودآزمایشگاهیهايموشردتبودردالتهاب،

کارروش
تهیه عصاره 

در فصل بهار وحشی ، ابتدا میوه نسترن مطالعهدر این 
گـراد  درجه سـانتی 23-27آوري شد و در دماي جمع

در سایه خشک گردید. سـپس نمونـه خشـک شـده بـا      
گـرم از پـودر   60کمک آسیاب به پودر تبدیل شد. به 

د اضافه شد و براي درص80سی اتانل سی300حاصل، 
ــاعت نگهــ 72 ــس از   س ــل پ ــاره حاص ــد. عص داري ش

، خشـک  1شدن با استفاده از کاغذ واتمن شـماره  صاف
و از پــودر حاصـل بــا اسـتفاده از نرمــال ســالین   شـده 

بعنوان حالل جهت تهیه دوزهـاي مـورد نظـر اسـتفاده     
.]12[شد 

بنديحیوانات و گروه
ـ ايمداخلـه -تجربیمطالعهایندر سـر  120داد از تع

ــژاد   ــا وزن BALB/cمــوش ســوري جــنس نــر از ن ب
گرم استفاده شد. جهت سـازگاري بـا   30تا 23تقریبی 

هـا در  قبـل از شروع آزمایش، موشمحیط، یک هفته
تا 22در دمـاي ها. موشاتاق حیوانات نگهداري شدند

12ســاعت روشــنایی و 12و گــراد درجــۀ ســانتی24
و شـهري  بــه آب  انـه ادتاریکی با دسترسی آزساعت

پروتکـل مراحـل کلیـه .نگهداري شــدند ي یکسانغذا
انجمــناخالقــیيهــامطــابق دســتورالعملآزمــایش

اخـالق کمیتـه نامهآیینو]13[درد مطالعهالمللیبین
اخـالق بـا کـد   کمیتهو با تاییدنورپیامدانشگاهزیستی

IR.PNU.REC.1398.011گرفتانجام.
اب: روش گزیلنبررسی التهآزمون

طور تصادفی به سر موش به30در این آزمون تعداد 
گـروه شـاهد   -1:تایی زیـر تقسـیم شـدند   6گروه 5
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گـروه کنتـرل مثبـت    -2؛سـالین) نرمـال منفی،(کنترل
هـاي  و گروه؛گرم بر کیلوگرم)میلی15(دگزامتازون، 

دوزتکصورتبهبودند کهتجربیهايگروه5و3،4
،100دوزهـاي بـا ترتیـب بـه صفاقیاخلو با روش د

تیمـار گـرم بـر کیلـوگرم از عصـاره    میلی400و200
03/0بعد از تیمارهـاي فـوق مقـدار    دقیقه15. شدند
لیتر گزیلن (مرك آلمان) در سطح جلویی گـوش  میلی

راست حیوان تزریق شد. دو سـاعت بعـد حیوانـات بـا     
هـاي  کشی شده و بالفاصله گـوش استفاده از اتر آسان

پنبـه  حیوان با قیچی جدا شدند. سپس بـا کمـک چـوب   
اي صورت دایـره متري بهمیلی7هاي کن، برشسوراخ

از هر دو گوش موش در موقعیت مشابه جدا شـده و  
هاي دو گوش راست و وزن گردید. اختالف وزن برش

.]14،15[چپ نشان دهنده میزان التهاب بود 
هاي بررسی دردآزمون

می: روش اسیداستیکآزمون کشش شک
طور تصادفی به سر موش به30در این آزمون، تعداد 

(کنتـرل گـروه شـاهد   -1:زیر تقسـیم شـدند  گروه 5
گـــروه کنتـــرل مثبـــت -2؛ســـالین)نرمـــالمنفـــی،

،3هاي گرم بر کیلوگرم) و گروهمیلی5(ایندومتاسین، 
و دوزتکصورتبهکهبودندتجربیهايگروه5و4

100،200دوزهـاي باترتیببهصفاقیبا روش داخل
.شـدند تیمـار گرم بر کیلوگرم از عصـاره میلی400و

لیتـر  میلـی 1/0بعد از تیمارهاي فوق مقدار دقیقه30
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر حیوان اسیداسـتیک  

پس از گذشـت .با روش داخل صفاقی تزریق شد1/0
هــاي  شــش دقیقــه، تعــداد ک  30دقیقه، به مـدت  5

هـایی  ها یـا رایـت  تعداد کشیدگی(شـکمی بـدن موش
ــی از    ــکمی و کشــیدن حــداقل یک ــا انقباضــات ش ــه ب ک

، ناشی از درد مــورد  )شدهاي خلفی مشخص میاندام
.]15،16[شـمارش قـرار گرفـت

آزمون فرمالین
ابتدا آزمایششرایطدر این آزمون جهت سازگاري با

داخـل هـا بـه  ش مـوش یک ساعت قبل از انجام آزمای
این جعبـه  شدند. منتقلفرمالینمخصوص تستجعبه

منظـور  ساخته شده بـود و بـه  متر سانتی30در ابعاد 
ـ ی، آهـا موشمشاهده بهتر حرکات  45اي بـا زاویـه   هین

تعبیـه  کننـده  درجه زیر آن و روبروي فـرد مشـاهده  
5طـور تصـادفی بـه    مـوش بـه   30شد. سپس تعـداد  

منفی،(کنترلگروه شاهد -1:دندزیر تقسیم شگروه 
10گـروه کنتـرل مثبـت (مـورفین،     -2؛سـالین) نرمال
هايگروه5و3،4هاي گرم بر کیلوگرم) و گروهمیلی

و بـا روش داخـل  دوزتـک صورتبهکهبودندتجربی
ــفاقی ــهص ــاترتیــبب 400و100،200دوزهــايب

اًشدند و مجـدد تیمارگرم بر کیلوگرم از عصارهمیلی
نیم ساعت پس از تزریـق  .در داخل جعبه قرار گرفتند

% بـه زیـر   5/2میکرولیتـر فرمـالین   50داروهاي فوق، 
صـورت زیرجلـدي   پوست کف پاي راست حیـوان بـه   

شد. حرکات تزریق و موش به داخل جعبه بازگردانده 
دقیقه بررسـی و بـه صـورت زیـر     60موش در مدت 

انی که مـوش  عدد صفر، زم:نمره دهی و ثبت گردید
هنگام راه رفتن تعـادل کامـل داشـت و وزن بـدن بـر      

زمانی بود کـه مـوش وزن   1عدد روي هر دو پا بود.
بدن خود را بر روي پاي تزریق شده با فرمالین تحمل 

شده وقتی بود که موش پنجه تزریقی2د کرد. عدنمی
کرد و هیچ تماسـی بـا کـف جعبـه نداشـت.      را بلند می

بود که موش پنجه تزریق شده را براي زمانی3عدد 
داد. در طـی  جوید یا به شدت تکان میزد، میلیس می

5تـا  0دقیقه، میانگین نمرات در فاصلۀ زمانی بین 60
عنــوان فــاز اول درد (درد حــاد) و دقیقــۀ ابتــدایی بــه

عنوان فاز دوم (درد مزمن) به60تا 15میانگین دقایق 
.]15،17[در نظر گرفته شد 

بررسی تبآزمون
در این روش قبل از تزریق داروها دماي ناحیۀ رکتـال  

گیـري و ثبـت   حیوانات با کمک دماسنج دیجیتال اندازه
10صــفاقی گردیــد. در مرحلــه بعــد از تزریــق درون

گــرم بــر کیلــوگرم وزن بــدن از سوسپانســیون میلــی
% (تاپ لور، فرانسه) جهـت القـاي تـب    10مخمر آبجو 

درجـۀ  5/0د. افـزایش حـداقل   ها استفاده شدر موش
هـا  گراد دماي رکتال نشانۀ القاي تـب در مـوش  سانتی
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طـور تصـادفی   دار بـه هـاي تـب  بود. سپس کلیه موش
گـروه  -1:گروه زیـر تقسـیم شـدند   5به زیرمطابق
گـروه کنتـرل   -2؛)سـالین نرمـال منفی،کنترل(شاهد

و گــرم بــر کیلــوگرم)میلــی150مثبــت (پاراســتامول، 
کــهبودنــدتجربــیهــايگــروه5و3،4اي هــگــروه

بـا ترتیببهصفاقیو با روش داخلدوزتکصورتبه
گـرم بـر کیلـوگرم از    میلی400و100،200دوزهاي

16و 12، 8شدند. سپس دماي رکتال در تیمارعصاره
گیـري و ثبـت شـد    ساعت پس از تزریقات فوق اندازه

]18[.
هاي آماريروش
و بـا کمـک   SPSS-20افـزار  نـرم هاي حاصـل در  داده

و تحلیــل شــدند. طرفــه تجزیــه آنــالیز واریــانس یــک
با استفاده از آزمون تکمیلـی تـوکی بـا    هامیانگین داده
.مقایسه شدندp>05/0سطح احتمال 

هایافته
نتایج بررسی التهاب: آزمون گزیلن

ــتفاده از    ــزیلن اس ــون گ ــایج حاصــل از آزم مطــابق نت
گرممیلی) >001/0p(400و ) >05/0p(200دوزهاي 

وحشینسترنمیوههیدروالکلیکیلوگرم از عصارهبر
در گــروه کنتــرل مثبــت   دگزامتــازونمشــابه بــا  

)001/0p< (طــور معنــاداري در مقایســه بــا گــروه بــه
شاهد موجب کـاهش التهـاب شـدند. اسـتفاده از دوز     

گرم بر کیلوگرم از عصاره تفاوت معنـاداري  میلی100
طـور  وه شاهد نشـان نـداد. میـزان التهـاب بـه     را با گر

ــا ــروه)>001/0pداري (معنـ ــاي در گـ 200و 100هـ
از عصاره در مقایسـه بـا گـروه    گرم بر کیلوگرممیلی

داري تفـاوت معنـا  کنترل مثبت افزایش نشان داد ولـی 
عصاره با گـروه  گرم بر کیلوگرممیلی400بین گروه 

). 1مشاهده نشد (نمودار کنترل مثبت
آزمون کشش شکمینتایج بررسی درد:

مطابق نتایج حاصل از آزمون استیک اسـید اسـتفاده از   
ــاي  400و ) >05/0p<( ،200)01/0p(100دوزهـــــ

)001/0p< (ــارهبـــرگـــرممیلـــی کیلـــوگرم از عصـ

ایندومتاسینمشابه با وحشینسترنمیوههیدروالکلی
طـور معنـاداري   به ) >001/0pدر گروه کنترل مثبت (

ــا گــروه شــاهد موجــب کــاهش تعــداد  در مقایســه ب
داري طور معناها بهها شدند. تعداد کشیدگیکشیدگی

ــروه ــاي در گـ و ) >001/0p<،(200)001/0p(100هـ
400)01/0p< (از عصـاره در  گرم بـر کیلـوگرم  میلی

(نمودار مقایسه با گروه کنترل مثبت افزایش نشان داد
2 .(

الکلی نسترن وحشی و ف عصاره هیدرو. اثر دوزهاي مختل1نمودار 
چک آزمایشگاهی نر هاي کودگزامتازون بر میزان التهاب گوش موش

در آزمون گزیلن
)05/0<p و ()001/0<pهاي دهنده اختالف معنادار بین گروه) نشان

دهنده اختالف معنادار بین ) نشانp>001/0+++ (مختلف با گروه شاهد.
اره با گروه کنترل مثبتهاي مختلف عصگروه

الکلی نسترن وحشی و . اثر دوزهاي مختلف عصاره هیدرو2نمودار 
آزمایشگاهی نر هاي کوچک هاي موشبر تعداد کشیدگیایندومتاسین 

در آزمون کشش شکمی
)05/0<p ،()01/0<p و ()001/0<pدهنده اختالف معنادار ) نشان

) p>001/0) و +++ (p>01/0++ (شاهد.هاي مختلف با گروه بین گروه
هاي مختلف عصاره با گروه دهنده اختالف معنادار بین گروهنشان

کنترل مثبت.
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آزمون فرمالیننتایج بررسی درد:
مطابق نتایج حاصل از آزمون فرمالین در مرحلـه اول  

کیلـوگرم  برگرممیلی400(درد حاد) استفاده از دوز 
در مقایسـه  وحشینسترنمیوهیهیدروالکلاز عصاره

با گروه شاهد موجب کاهش درد شد اما ایـن کـاهش   
ــه  ــن مرحلــه ب ــادار نبــود. میــزان درد در ای طــور معن

200) و >01/0p(100هـــاي در گـــروهداريمعنـــا
)05/0p< (از عصاره در مقایسه گرم بر کیلوگرممیلی

تفـاوت  با گروه کنترل مثبت افـزایش نشـان داد ولـی   
عصاره گرم بر کیلوگرممیلی400ري بین گروه دامعنا

الف). -3مشاهده نشد (نمودار با گروه کنترل مثبت
مطابق نتایج حاصل از آزمون فرمالین در مرحله دوم 

گرممیلی) >05/0p(400(درد مزمن) استفاده از دوز 
وحشینسترنمیوههیدروالکلیکیلوگرم از عصارهبر

) >001/0pنتـرل مثبـت (  مشابه با مورفین در گروه ک
در مقایسه با گروه شاهد موجب کـاهش درد شـدند.   

ــه  ــه ب ــن مرحل ــزان درد در ای ــامی ــور معن داري در ط
ــروه ــاي گـــ ) >01/0p(200) و >001/0p(100هـــ

از عصاره در مقایسـه بـا گـروه    گرم بر کیلوگرممیلی
داري تفـاوت معنـا  کنترل مثبت افزایش نشان داد ولـی 

عصاره با گـروه  گرم بر کیلوگرممیلی400بین گروه 
ب). -3مشاهده نشد (نمودار کنترل مثبت

جومخمر آبنتایج بررسی تب: آزمون 
ــدول   ــه در ج ــانطور ک ــود،   1هم ــی ش ــاهده م مش

پاراستامول در ساعات مختلف پس از القاي تب موجب 
) تـب در مقایسـه بـا گـروه     >001/0p(کاهش معنادار 

ــروه   ــه گ ــد. مقایس ــاهد ش ــاش ــفه ــاره ي مختل عص
هیــدروالکلی میــوه نســترن وحشــی بــا گــروه شــاهد  

تغییرات معناداري را در دماي رکتال نشان نداد.

الکلی نسترن وحشی و . اثر دوزهاي مختلف عصاره هیدرو3نمودار 
هاي کوچکبر نمره درد حاد (الف) و درد مزمن (ب) موشمورفین 

آزمایشگاهی نر در آزمون فرمالین
)05/0<p،()01/0<p و ()001/0<pدهنده اختالف معنادار ) نشان

ي مختلف با گروه شاهد.هابین گروه
) +05/0<p،() ++01/0<p001/0+++ () و<pدهنده اختالف معنادار ) نشان

ي مختلف عصاره با گروه کنترل مثبت.هابین گروه

دماي بدن در ساعات مختلفو پاراستامول برشیوحنسترنمیوههیدروالکلیعصارهدوزهاي مختلفتاثیر.1جدول
ساعت16 ساعت12 ساعت8 دماي عادي هاگروه

08/0±61/38 09/0±78/38 07/0±05/39 05/0±07/37 کنترل
05/0±32/37 * 08/0±45/37 * 06/0±85/37 * 02/0±03/37 پاراستامول
09/0±57/38 10/0±81/38 11/0±85/38 03/0±01/37 عصاره100
10/0±58/38 09/0±70/38 15/0±76/38 03/0±01/37 عصاره200
13/0±33/38 14/0±43/38 15/0±64/38 02/0±03/37 عصاره400

اند.گراد نوشته شدهکلیه دماها برحسب درجه سانتیدماي عادي (دماي قبل از القاي تب) و سایر دماها ساعات پس از تزریق داروها است.
)001/0<pي مختلف با گروه شاهدهاف معنادار بین گروهدهنده اختال) نشان
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بحث  
داخلنتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تزریق

وحشـی داراي نسترنمیوههیدروالکلیعصارهصفاقی
حـال ایـن   باشد، بـااین میدردضدضدالتهابی وپتانسیل

.ترکیب اثر ضدتب از خود نشان نداد
التهابی از ضــدتدر ایــن مطالعــه جهــت ســنجش اثــرا

آزمون گزیلن استفاده شد که یک روش پرکاربرد در 
بررسی التهاب در جوندگان آزمایشگاهی است. در این 
روش، تزریق گزیلن موجب گشاد شدن عروق و ایجاد 

. در آزمــون ]19[گــردد ادم شــدید در پوســت مــی
ـ 200گزیلن، دوزهاي  گـرم بـر   میلـی 400ویـژه  هو ب

اثرات ضـدالتهابی بودنـد کـه    کیلوگرم از عصاره واجد
ــود.   ــل مقایســه ب ــازون قاب ــا دگزامت ــاالتر ب ــر دوز ب اث

ــور  ــندرهمینط ــهای ــتمطالع ــنجشجه ــراتس اث
اسـید اســتیک بـه عنـوان مــدل    آزمـون ازضـددردي 

و آزمـون فرمـالین  ]20[استاندارد ایجاد درد احشایی 
اینجـا  درشد.جهت سنجش درد حاد و مزمن استفاده

کـاهش باعـث 400دوزدرتنهاشیوحنسترنعصاره
ازناشـی حـاد دردکـاهش برو اثريشدمزمندرد

مورددوزهايتمامیدرعصارهولینداشت،فرمالین
ــتفاده ــباسـ ــاهشموجـ ــاییدردکـ ــیاحشـ ازناشـ

ـ . شداسیداستیک دلیـل مهـار   هاین اثرات ممکن است ب
مســــیرهاي آنزیمــــی از جملــــه سیکلواکســــیژناز، 

ریک اکساید و متابولیسم ماده واسطه لیپواکسیژناز، نیت
. علت اثرات ]21[التهاب یعنی آراشیدونیک اسید باشد 

ــی   ــر را م ــه حاض ــده در مطالع ــاهده ش ــوان در مش ت
ترکیبات زیستی و فعال موجود در میوه نسترن وحشی 

جستجو نمود. 
هـایی از گیـاه ازجملـه میـوه،     در قسمتترکیبات فعال 

رد ولی بیشترین تجمـع  ها، ساقه و ریشه وجود دابرگ
از .این ترکیبـات در میـوه گیـاه گـزارش شـده اسـت      

تـوان بـه ویتـامین سـی،     تـرین ایـن ترکیبـات مـی    مهم
هـا و اسـیدهاي   تـرپن ها، کاروتنوئیـدها، تـري  فنولپلی

تــرین ایــن چــرب غیــر اشــباع اشــاره کــرد. از فــراوان

باشد کـه اهمیـت آن بـدلیل    ترکیبات ویتامین سی می
کســیدانی، ســنتز کــالژن و چنــد مســیر اخــواص آنتــی

آنزیمی دیگر شناخته شده است. میوه نسترن وحشـی  
اکسـیدانی  به داشتن ویتامین سی فراوان و خواص آنتی

و ضدالتهابی مشهور است. گـزارش شـده کـه میـزان     
برابر بیشتر 10ویتامین سی میوه نسترن کوهی حدود 

ـ   ]23، 22[باشـد  از پرتقال مـی  ی . برخـی مطالعـات قبل
ضـدالتهابی ویتـامین سـی را نشـان     دردي وضداثرات
ــک ]24-26[انــد داده . در مطالعــات اپیــدمیولوژیکی ی

ارتباط بین درد نخاعی و کمبـود ویتـامین سـی نشـان     
. در مطالعـات کلینیکـی نیـز بـه     ]27[داده شده اسـت  

کمبود ویتـامین سـی بعنـوان یـک دلیـل درد عضـالنی       
برخـی مطالعـات   . همینطور در ]28[اشاره شده است 

کلینیکی دیگر نیز ارتباط بین افزایش ویتـامین سـی در   
. ]29[بدن با اثرات ضددردي نشان داده شـده اسـت   

یکی از اعمال مهم ویتامین سی در بدن ایـن اسـت کـه    
هـاي تنظیمـی و   بعنـوان کوفـاکتور برخـی متـالوآنزیم    

کنــد. ایــن اعمــال شــامل ســنتز بیوســنتزي عمــل مــی
ــمیترها از ــین نوروترانسـ ــاتکول آمـ ــه کـ ــا و جملـ هـ

هاي پپتیدي و تنظیم کوفاکتورهاي رونویسی هورمون
نشان داده شده است که . اخیراً]25[و تنظیم ژن است 

ویتامین سی در بیوسنتز پپتیدهاي اپیوئیدي نقش دارد 
هـاي ضـددردي   این روش یکـی از مکانیسـم  که احتماالً

. نقـش ویتـامین سـی در    ]25[باشـد  ویتامین سی مـی 
ــامین و    ــه دوپـ ــمیترها از جملـ ــنتز نوروترانسـ بیوسـ
سروتونین نشان داده شده است و به دخالت هر دوي 

دردي نیـز  ضـد این نوروترانسمیترها در داشتن اثرات
. همینطور در برخـی مطالعـات   ]26[اشاره شده است 

و -IL-6 ،TNFالتهابی ازجمله کاهش فاکتورهاي پیش
استفاده از مخلوط بدنبال )CRP(پروتئین واکنشی سی

و همینطور در ]30[ي غنی از ویتامین سی هاآب میوه
تغذیـه  ]31[حیواناتی که با غذاي غنی از ویتامین سـی  

هاي شده اند نشان داده شده است. یکی از محدودیت
ــابی و    ــاي الته ــنجش فاکتوره ــدم س ــی ع ــه فعل مطالع
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باشـد کـه   هاي دخیل در فیزیولـوژي درد مـی  میانجی
بررسـی  مـورد گردد در مطالعـات بعـدي  پیشنهاد می
.قرار گیرند

هاي مختلـف از  فنولنسترن کوهی یک منبع غنی از پلی
ــانن  ــه ت ــک و   جمل ــیدهاي فنولی ــدها، اس ــا، فالونوئی ه

هـاي  هـا متابولیـت  فنـول . پلی]9[باشد آنتوسیانین می
ثانویه تولیـد شـده در گیاهـان هسـتند کـه ترکیبـات       

دردي وضدده و خواصاکسیدانت بسیار قوي بوآنتی
. ]32[التهابی آنها به وفور نشان داده شـده اسـت   ضد

بلوکه کردن بافالونوئیدها مطالعات نشان داده اند که 
NOنیتریک اکساید سنتتاز موجب کاهش سـنتز آنزیم 

دنبـال  اند که بـه . مطالعات حیوانی نشان دادهشوندمی
جـه  نتییابـد، در افزایش میNOتزریق فرمالین سنتز 

. ]33[شـود  فعالیت ضددردي زیـاد مـی  NOبا کاهش 
انـد کـه فالونوئیـدها    برخی مطالعات دیگر نشـان داده 

و درنتیجـه  NMDAهاي قادر به مهار فعالیت گیرنده
کاهش کلسیم درون سلولی شـده کـه بـه موجـب آن     

A2فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سـنتتاز و فسـفولیپاز   

ــب کــ     ــت موج ــه و در نهای ــاهش یافت و NOاهش ک
تــرینمهــمازهــا (ترکیبــات لیپیــدي وپروســتاگلندین

. همینطــور ]34،35[شــوند التهــاب) مــیهــايواســطه
. ]36[باشند میCOXفالونوئیدها قادر به مهار آنزیم 

درسـاختاري هـاي آنـزیم تـرین مهـم ازCOXآنزیم
شاملپروستونوئیدهایابدنالتهابیهايمیانجیتولید

بـوده و ترومبوکسانوپروستاسیکلین،پروستاگالندین
التهـاب  هاينشانهتواندمیCOXفارماکولوژیکمهار

ضدالتهابمهم داروهايعملکرد. ببردبینازرادردو
توجه است. بنابراین باآنزیماینمهاراستروئیديغیر

عنوان یک پدیده محیطی مولـد درد  به اینکه التهاب به
بخشـی از اثـر   احتمـاالً ،باشـد در آزمون فرمالین مـی 

ضددردي ایـن عصـاره ممکـن اسـت ناشـی از اثـرات       
. مطالعــات نشــان ]34-37[ضــدالتهابی آن نیــز باشــد 

کـه  ترین فالونوئیدهاي نسترن وحشی اند که مهمداده
شامل کوئرستین، اکسیدانی دارند، همگی خاصیت آنتی

هیدروکسی بنزوئیک اسـید، کفتاریـک   -4االژیک اسید، 

د، وروژنیک اسید، کافئیک اسید، کوماریک اسـی اسید، کل
. خاصـیت ]9[... هستند فرولیک اسید، کاتچین، روتین و

ــدها در  ضــد ــن فالونوئی ــب ای دردي و ضــدالتهابی اغل
عنوان مثال در مطالعات قبلی نشان داده شده است. به 

، االژیـک اسـید   ]38[اثـرات کوئرسـتین   ات قبلی مطالع
]40،41[وروژنیک اسـید  ، کل]39[، بنزوئیک اسید ]38[

در این رابطه نشان داده شده است.]42[و روتین 
ــم موجــود در نســترن وحشــی   ــات مه ــر ترکیب از دیگ

هاي طبیعی نـارنجی  باشد که رنگدانهکاروتنوئیدها می
عنـوان پـیش   و قرمز موجود در گیاهان هسـتند و بـه   

شـوند و نقـش زیـادي در    آ محسوب میساز ویتامین
دارند. کاروتنوئیدها ترکیباتی هستند که سالمتی انسان

اي و سالمتی به علت پیونـدهاي  عالوه بر ارزش تغذیه
ــش   ــان نقـــ ــه در ساختارشـــ ــه کونژوگـــ دوگانـــ

اکسیداسیون قابـل تـوجهی دارنـد و همینطـور از     آنتی
. ]23[کننــد فوتواکسیداســیون لیپیــدها جلــوگیري مــی

هاي انجام شده وجود مقادیر قابل تـوجهی از  پژوهش
حضور کاروتنوئیدها از جمله لیکوپن و بتاکاروتن را در 

ــرده  ــزارش ک ــوهی گ ــترن ک ــدنس ــرات ]9[ان ــه اث ک
التهابی آنهـا گـزارش   ضـد دردي وضداکسیدانی،آنتی

هـاي میـوه نسـترن    طـور دانـه  . همین]43[شده است 
کوهی غنی از اسیدهاي چرب اشباع نشده هسـتند کـه   

یـک اسـید و آلفـا    تـوان بـه لینولئ  ترین آنها مـی از مهم
ـ ]22[لینولنیک اسید اشاره کرد  قبلـی نشـان   ات. مطالع

داده است که این اسیدهاي چرب اشـباع نشـده داراي   
.]44،45[باشند اثرات ضددردي و ضدالتهابی می

در این مطالعه عصاره موجود اثرات کـاهش تـب را از   
در اینجـا جهـت القـاي تـب از مخمـر      خود نشان نداد.

د کــه منجــر بــه افــزایش فعالیــت آبجــو اســتفاده شــ
متابولیسم آراشیدونیک اسید شده و با افزایش تولیـد 

ــتاگلندین  ــدن   E2پروس ــاي ب ــزایش دم ــه اف ــر ب منج
شود. دیوید و همکاران نشان دادند که مهار آبشار می

ویــژه از راه مهــار همتابولیســم آراشــیدونیک اســید بــ
در E2لیپواکسیژناز و در نتیجه کاهش پروستاگالندین 

هیپوتاالموس موجب کاهش دمـاي بـدن بـدنبال تـب     
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) ضـدتب (پیرتیـک آنتیداروهاياغلب.]46[شودمی
سـنتز مهـار بوسیلهCOX-2بیانمهارراهازشیمیایی

عمـل بـدن دمايکاهشجهتدرE2پروستاگالندین
ي تـب زا (پیروژنیـک) از قبیـل    هـا سـیتوکین . کننـد می

که بطور مسـتقیم  آنهایی هستندTNFو6اینترلوکین 
بــر هیپوتــاالموس اثــر گذاشــته و موجــب بــروز تــب 

داراي خـواص  10شوند، امـا سـیتوکین اینترلـوکین   می
. ]47،48[باشـد  ضدالتهابی از جمله سـرکوب درد مـی  

رسـد کـه ایـن عصـاره بـا دوزهـاي مـورد        نظر میبه
ــدن در      ــاي ب ــیم دم ــز تنظ ــر مرک ــري ب ــتفاده اث اس

ن و تب ندارد کـه نیـاز   هیپوتاالموس و تغییر دماي بد
به تحقیقات بیشتري دارد.

گیرينتیجه
مجموع نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه عصـاره      در

در مدل ایجـاد درد و  وحشینسترنمیوههیدروالکلی
هاي کوچک آزمایشگاهی داراي اثـرات التهاب در موش

باشد که این اثرات را احتماالًدردي و ضدالتهاب میضد
اکسیدانی موجود در آن از ات غنی آنتیبواسطه ترکیب

جمله ویتامین سی، ترکیبات پلی فنولی، کاروتنوئیدها و 
دهد کـه  اسیدهاي چرب اشباع نشده از خود نشان می

دارنـد. مطالعـه حاضـر ارزش    بیشـتر نیاز به تحقیقات 
التهابی دارد و ضــدزیــادي در مطالعــات ضــددردي و

سـترن کـوهی   میوه نممکن است با مطالعات آینده از 
عنوان یک مکمل غذایی و دارویی در جهت درمـان  به 

ي درد و التهـاب و اخـتالالت مشـابه اسـتفاده     هـا نشـانه 
. گردد

قدردانیوتشکر
باشـد کـه بـا    این مطالعه بخشی از طرح تحقیقاتی مـی 

شـماره  (حمایت معاونت پژوهشی دانشـگاه پیـام نـور    
تمــام انجــام شــده اســت، بدینوســیله از )/د47416/7
انـد  که در انجام ایـن تحقیـق همکـاري نمـوده    افرادي

.آیدکمال تشکر و قدردانی به عمل می
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