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Abstract
Background and Objective: Due to the properties of herbal remedies and their lesser side effects than
chemical drugs, much attention has now beeing paid to herbal treatments. The aim of this study was done
to evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of aerial parts of
Ruscus aculeatus.

Methods: This experimental study was performed on 80 male NMRI mice (6-8 weeks) weighing 23-25
gr. Animals were randomly allocated into 5 groups including: control group (distilled water), positive
control group (morphine 10 mg/kg/bw in pain test and dexamethasone 15 mg/kg/bw in inflammatory test)
and three groups receiving 75, 150 and 300 mg/kg/bw Hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L. The
pain was evaluated by formalin test and an investigation of inflammation conducted by xylene induced
ear-edema.

Results: The hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L significantly reduced acute pain at 300
mg/kg/bw in compared to control group (P<0.05). Inhibition percent was 60% for acute pain and 85% in
morphine group. Also, this plant caused significant reduction of formalin induced chronic pain at 150 and
300 mg/kg/bw doses in compared to the control group (P<0.05). At 150 and 300 mg/kg doses of Ruscus
aculeatus L, inhibition of chronic pain was 71%, and 94%, respectively in compared with 97% inhibition
in morphine group.

Conclusion: Hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L at the dose of 300 mg/kg/bw reduces acute
and chronic pain and at the dose of 150 mg/kg/bw reduces acute pain in laboratory animals.
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Ruscus)خاسکولهگیاههدف:وزمینه aculeatus L)عروقـی، هـاي بیمـاري جملـه ازهـا بیماريازبعضیدرماندرمارچوبهتیرهاز
کولـه گیـاه هیـدروالکلی عصارهضدالتهابیودرديضداثرنییتعمنظوربهمطالعهنیااست.گرفتهقراربررسیموردهموروئیدولنفاوي
شد.انجامNMRIنژادنریشگاهیآزماچککوموشدرخاس

ـ یتقرسنباNMRIنژادنرآزمایشگاهیکوچکموشرس80رويتجربیمطالعهاینبررسی:روش گـرم 23-25وزنوهفتـه 6-8یب
مثبـت کنتـرل گـروه مقطـر)، آبکننـده (دریافـت شاهدگروهشاملتایی8گروه5بهتصادفیطوربهتستهربرايحیواناتشد.انجام

تستدرکیلوگرمبرگرممیلی15دوزبادگزامتازونکنندهدریافتودردتستدرگرمکیلوبرگرممیلی10دوزبامورفینکننده(دریافت
شدند.تقسیمخاسکولهگیاههیدروالکلیعصارهکیلوگرمبرگرممیلی300و75،150دوزهايکنندهدریافتگروهسههمچنینوالتهاب)

شد.انجامزایلینباالقاشدهگوشتورمباالتهاببررسیوفرمالینتستتوسطدردرسیبر
بـه نسـبت بـدن وزنکیلـوگرم برگرممیلی300دوزدرحاددردردامعنیآماريکاهشباعثخاسکولههیدروالکلیعصارهها:هیافت

ـ شـد. نییتعنیمورفتوسطدردمهاريدرصد85باهسیمقادردرصد60حاددردمهاردرصد).>05/0P(گردیدشاهدگروه ـ انیهمچن نی
شـاهد گـروه بـه نسبتبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی300و150دوزهايدرفرمالینازناشیمزمندردردامعنیيآمارکاهشسبباهیگ

97بـا مقایسـه درمزمندرديدرصد94ويددرص71مهارباعثترتیببهعصارهکیلوگرمبرگرممیلی300و150دوز).>05/0P(دیگرد
شدند.نمورفیتوسطدردکاهشدرصدي

دوزدرومـزمن وحاددردکاهشباعثبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی300دوزدرخاسکولهگیاههیدروالکلیعصارهگیري:نتیجه
.گرددمییشگاهیآزماواناتیحدرحاددردکاهشسبببدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی150

آزمایشگاهیکوچکموش،خاسکولهگیاه،هیدروالکلیعصاره،درد،التهابها:واژهکلید
 ________________________________ ________________________________ _

m.ramezani@iauctb.ac.irالکترونیکیپست،رمضانیمیناکترد:مسؤولنویسنده*
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مقدمه
ــر ــتعراســاسب ــانجمــنفی ــنیب ــدرد،ددرمطالعــهیالملل کی

یواقعـ ایـ بالقوهبیآسباکهاستیذهنهبرتجوندیناخوشااحساس
دونیبـ توانـد یمفردفیتعرنیااساسبرکند.یمدایپارتباطیبافت

شـتر یب.شـود لیـ قاتفـاوت (آهسـته) مـزمن وع)ی(سـر حـاد دردنوع
شـدن فعـال بـا دردانتشـار .شـود یمـ دردبـه منجـر بـدن يهايماریب

شـود یمـ آغـاز ؛داردنـام سـپتور ینوسکـه یکیولـوژ یزیفيرسپتورها
،ییایمیشـ يهـا محـرك ازیناشـ یبافتبیآسازحاصلدرد).2و1(

).3(استیکیمکانویکیالکتر،یحرارت
پاسـخ حـاد التهابشود.یممیتقسحادومزمننوعدوبهالتهاب

يهاسلولکهشودیمظاهریوقتواستیبافتبیآسمقابلدرهیاول
باشـند. شـده فعـال یخارجاییداخلمحركموادبهپاسخدریمنیا

).4(باشدمضرایدیمفتواندیمپاسخنیاجهینت
ياافتهیاست.هايماریبازياریبسعیشاعوارضازمزمنالتهاب

،یچـاق مثـل يبشرجوامعمهموعیشايهايماریبازياریبسدرکه
ل،یــدلنیهمــبــه.شــودیمــمشــاهدهیعصــبيهــايمــاریبوابــتید

مختلفطیشرادربدنبرآناثراتوعلليروبریمختلفمطالعات
درفیـ خفمـزمن التهـاب کهاستشدهشنهادیپوانجامکیولوژپات

).3(دارديادیزنقشآنهاعوارضایهايماریبنیاجادیاپاتوژنز
زمـان مدتدرییایمیشالتهابضدودردضديداروهامصرف

یصورتدر.شودیمدیشدیجانبعوارضاییوابستگباعثیطوالن
بـات یترکویعـ یطبمـوثر مـواد داشـتن علـت بهیاهیگيداروهاکه

ــاص ــاخ ــوارضنی ــتهراع ــعازونداش ــوادتجم ــمم ــدندریس ب
).5(شودیمیکیولوژیبتعادلجادیاباعثوکردهيریجلوگ
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درکهشدهیمعرفیدرمانمثبتاهانیگازیکیسخاکولهاهیگ
وگرفتـه قـرار یبررسـ مـورد يلنفـاو ویعروقـ يهـا يمـار یبدرمان
شـده عنـوان نیملـ ومـدر يداروکیـ زینریبواسدرماندرنیهمچن
يدیاسـتروئ نیسـاپون کیـ یضدالتهابومدرخواصنیهمچناست.

).6(اسـت شـده گـزارش خـاس کولهاهیگزومیررهیشازشدهجدا
نیـ ايدارازیـ نخـاس کولـه اهیگییهوايهااندامکهرسدیمنظربه

.باشدخواص
ــه ــاسخــاکول ــامب Ruscusیعلمــن aculeatus Lدهخــانوااز

Asparagaceae .جـنس اسـتRuscus L مارچوبــه،رهیـ تبــهمتعلـق
دارايوانــدپراکنــدهایــدنسراســردرکــهاســتگونــهشــشداراي

ــتقات ــتروئمشـــ ــاپوندي،یاســـ اســـــت.ديیـــــکوزیگلوینیســـ
Ruscus aculeatusرشـد رانیـ ادرکـه اسـت جـنس نیـ اگونهتنها

افـت یمرطـوب يهـا درهویشـمال يهـا جنگلدروفوربهوکندیم
يهـا بوتـه بـا سـتاده یا،یچـوب ا،یـ پایاهیـ گخاسکوله).7(دشویم

يداراویمثلثـ ز،یـ تنـوك کوتـاه، انشـعابات بـا هـا برگفشرده،بهم
اسـت یمرجانقرمزرنگبهییهاوهیموکوچکرنگسبزيهاگل

)8.(
کیـ تحرسبباهیگنیاهعصاردادهنشانیشگاهیآزمامطالعات

عـروق وارهیـ دصـاف يهـا چـه یماهدرکیـ آدرنژآلفـا يهارندهیگ
.گـردد یمـ یرگـ اهیسـ عـروق تیـ تقوباعـث جـه ینتدروگـردد یم

مصـرف یدهـان صـورت بـه کـه یهنگـام خاسکولهيهانیساپوژن
اسـت دیـ مفیقلبـ یعروقـ یینارسـا درمانيبراوشدهجذب؛شوند

وینیسـاپون بـات یترکيسازجداخصوصدريادیزقاتیتحق).9(
نیسـاپون 6یمطالعـات دراسـت. شدهانجاماهیگزومیرازيدیاستروئ

قیتحقدر).11و10(شدییشناسافرواستاننیساپون5ورواستانیاسپ
ــاازســولفاتهيدیاســتروئمشــتقدويگــرید ــگنی ويجداســازاهی

).12(دیگردییشناسا
ــاتیترک Ruscusعصــارهییایمیشــب aculeatus Lــیترک ازیب
ک،یاسـکورب دیاسـ ماننـد یفنـول مـواد چـرب، يدهایاسـ ها،استرول

وم،یـ زیمنآهـن، ک،یـ کولیگلدیاسبر،یفکبالت،م،یکلسبتاکاروتن،
کـه اسـت نـو یروتونیروسـکوژن م،یپتاسـ نیبوفالویرفسفر،منگنز،
ــاولفعــالياجــزا ــشــدهشــناختهيدیاســتروئيهــاصــابونهی ــامهب ن

بـه اهیـ گنیـ ایدرمـان اثرشتریبهستند.نینوروسکوژنونیسکوژنرو
خشـک وزنازدرصـد 6تاکهاستيدیاستروئيهانیساپونوجود

درديضداثرتعیینمنظوربهمطالعهاین).13(شودیمشاملرااهیگ
کوچکموشدرخاسکولهگیاههیدروالکلیعصارهضدالتهابیو

شد.نجاماNMRIنژادنرآمایشگاهی
بررسیروش

نـر آزمایشـگاهی کوچـک موشرس80رويتجربیمطالعهاین
يداریـ خرگـرم 23-25وزنوهفته6-8تقریبیسنباNMRIنژاد

آزاددانشـگاه یشناسـ سـت یزگـروه در،کرجپاستورانستیتوازشده
مطالعـه د.یـ گردانجـام 1396سـال یطيمرکزتهرانواحدیاسالم
دانشگاه(IR.IAU.SRB.REC.1397.120)اخالقکمیتهتاییدمورد
گرفت.قراريمرکزتهرانواحدیاسالمآزاد

تیــرعایشـگاه یآزماوانـات یحيروبـر کـار یاخالقـ پروتکـل 
وانـات یحاتـاق درهاموشش،یآزماشروعازقبلهفتهکید.یگرد

چرخـه وگـراد یسانتدرجه21±3يدماوکسانیییغذاطیشرادر
سـازگار طیمحـ بـا تـا شدنديگهدارنهساعت12یکیارت-ییروشنا
شوند.

ـ هعصارههیتهروش کولـه اهیـ گییهـوا يهـا انـدام از:یدروالکلی
دريامنطقهکهکالردشتازاهیگشد.استفادهبرگ)و(ساقهخاس
سـبز فصـول تمامدراهیگنیاشد.يآورجمعاست؛مازندراناستان
واحـد توسـط گیـاه .اسـت آبـان ومهـر آنیگلـده زمـان اما؛است
سـپس شد.شناساییمرکزيتهراناسالمیآزاددانشگاهشناسیگیاه

اتــانولازيریــگعصــارهيبــراد.یــگردابیآســوخشــکهیســادر
د.یگرداستفادهونیپرکوالسروشبهدرصد70

خـاس، کولـه گیـاه پـودر گـرم 200هـر ازگیـري عصارهازپس
شد.دیتولهیدروالکلیعصارهگرم2/0

بـا انطبـاق يبـرا وانیـ حابتـدا دردتسـت انجـام يبـرا درد:تست
يروبــرياشــهیشفیــقریــزدرقــهیدق10مــدتبــهطیمحــطیشـرا 

آزمـون ازيدردضـد اثرنییتعيبراگرفت.قراردردتستدستگاه
شد.استفادهنیفرمال

تقسـیم ریـ زشـرح بهییتا8گروه5بههاموشدرد،آزمایشدر
د.شدن

.مقطرآبکنندهدریافتاول:شاهدروهگ
دوزبـــامـــورفینکننـــدهدریافـــتاول:مثبـــتکنتـــرلگـــروه

ضددرد.شدهشناختهيداروکیعنوانبهکیلوگرمبرگرممیلی10
خـاس کولـه هیدروالکلیعصارهکنندهدریافتاول:ماریتگروه

.لوگرمیکبرگرمیلیم75دوزبا
خـاس کولههیدروالکلیعصارههکننددریافتدوم:ماریتگروه

لوگرم.یکبرگرمیلیم150دوزبا
خـاس کولههیدروالکلیعصارهکنندهدریافتسوم:ماریتگروه

لوگرم.یکبرگرمیلیم300دوزبا
صورتبهتزریقاتهمهآمد.عملبهآنهاازفرمالینتستسپس

شـد انجـام فرمـالین تسـت ازقبلدقیقه15صفاقیداخلودوزتک
)14.(

درطیمحـ بـا انطبـاق يبـرا وانیحمجدداًق،یتزرازپسبالفاصله
جعبــهکیــدردتســتدســتگاه.شــددادهقــرارياشــهیشفیــقریــز
درياشـه یشفیـ قکـه بـود متـر یسـانت 30×30×30ابعادبهياشهیش

بـا يانهیآحرکات،بهترمشاهدهمنظوربهوداشتقراریفوقانسطح
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داشــت.قــرارکننــدهمشــاهدهيروبــرووآنریــزدرجــه45هیــزاو
بـه درصد5/2نیفرمالتریلیلیم02/0عصاره،قیتزرازپسقهیدق30

شـد. قیتزريرجلدیزصورتبهوانیحراستيپاکفپوستریز
دادهقـرار ياشـه یشفیقریزدردردتستدستگاهدرمجدداًوانیح

زمـان نیانگیـ مد.ریـ گقـرار یبررسـ مـورد وانیـ حيهـا رفتارتاشد
Licking)پادنیسیل time)فـاز عنوانبهقهیدق0-15یزمانفاصلهدر

ــاددرد(درداول ــهیدق20-35و)ح ــهق ــوانب ــازعن درد(درددومف
درمـوش حرکـات وتیـ فعالاساسنیابرشد.نظرگرفتهدر)مزمن

شد.انجامریزروشبهیازدهیامتوشدیبررسهیثان15هر
قـرار خـود يپـا يرویعـ یطبطـور بهموشکهیزمانفر:صازیامت

رد.یگیم
دارد.قرارنیزميرويمختصرموشيپاکهیزمانک:یازیامت
است.شدهکندهنیزمازوانیحيپاکهیزماندو:ازیامت
سیلـ ایـ ردیـ گیمـ گـاز راخـود يپـا موشکهیزمانسه:ازیامت

زند.یم
وشدمحاسبه،شدهنییتعياهزمانمدتدرآمدهدستهباعداد

د.یگردثبتنهاآنیانگیم
8گـروه 5بـه هـا مـوش ،التهابزانیمسنجشيبراالتهاب:تست

د.شدنتقسیمریزشرحبهییتا
مقطر.آبکنندهدریافتدوم:شاهدگروه
15دوزبـا دگزامتـازون کننـده دریافـت دوم:مثبتکنترلگروه

ضدالتهاب.شدهشناختهيروداعنوانبهکیلوگرمبرگرممیلی
کولـه الکلـی هیـدرو عصـاره کننـده دریافتچهارم:ماریتگروه

لوگرم.یکبرگرمیلیم75دوزباخاس
کولـه الکلـی هیـدرو عصـاره کننـده دریافـت پـنجم: ماریتگروه

لوگرم.یکبرگرمیلیم150دوزباخاس
کولـه الکلـی هیـدرو عصـاره کننـده دریافـت ششـم: ماریتگروه

لوگرم.یکبرگرمیلیم300دوزباخاس
اثـر اعمـال يبـرا قـه یدق30زمـان مـدت گذشتوقیتزرازپس

سـطح بـه آور،التهـاب مـاده عنـوان بـه لـن یزاml03/0مقدارمار،یت
شد.دهیمالوانیحراستگوشاللهیخلفویقدام

بـا وندشدکشتهواناتیحساعت،دوزمانمدتگذشتازپس
دوهـر ازيمتـر یلـ یم7يهـا برشکن،سوراخپنبهوبچازاستفاده
يهـا گـوش يهـا بـرش وزناخـتالف شد.وزنوهیتهوانیحگوش

کـه یگوشـ درشـده جـاد یاالتهـاب زانیـ موان،یحهرراستوچپ
اخـتالف سـه یمقانیادرداد.یمنشانرابودشدهقیتزرآنبهلنیزا

است.شتریبالتهابدهندهنشانشتر،یبوزن
زیآنـال نآزمـو وSPSS-16يآمـار افـزار نـرم ازاستفادهباهاداده

ازکمتـر يداریمعنـ سـطح دریتـوک آزمـون وطرفهکیانسیوار
شدند.لیتحلوهیتجز05/0

هایافته
دارمعنـی آمـاري کـاهش باعـث خاسکولههیدروالکلیعصاره

روهگبهنسبتبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی300دوزدرحاددرد
60حـاد دردمهـار درصـد ک).ی(جدول)>001/0P(گردیدشاهد

شد.نییتعنیمورفتوسطدردمهاريدرصد85باسهیمقادردرصد
ناشـی مـزمن درددارمعنیآماريکاهشسبباهیگنیانیهمچن

لعهمطامورديهاگروهمزمنوحاددردزمانیبازهدرپادنیسیلزمانمدتاریمعانحرافونیانگیم:1جدول
هاگروه

)8=n(
مزمندردحاددرد

اریمعانحرافونیانگیم
ه)ی(ثانپادنیسیلزمانمدت

مهاردرصد
شاهدبهنسبت

اریمعانحرافونیانگیم
ه)ی(ثانپادنیسیلزمانمدت

نسبتمهاردرصد
شاهدبه

-1/9±2/1-2/11±49/0اولشاهد
25/097±16/0*7/185±75/0*اولمثبتکنترل
3/541±1/109/108/1±89/0اولماریت
6/271±84/0*5/824±70/0دومماریت
5/094±18/0*5/460±96/0*سومماریت

دوماول،ماریتيهاگروهکیلوگرم؛برگرممیلی10دوزبامورفینکنندهدریافتاول:مثبتکنترلگروهمقطر؛آبکنندهدریافتاول:شاهدگروه
لوگرمیکبرگرمیلیم300و75،150يدوزهاباخاسکولههیدروالکلیعصارهکنندهدریافتبیترتبهسومو

*001/0P<اولشاهدگروهباسهیمقادريداریمعن

مطالعهمورديهاگروهزایلینتستدرهاگوشوزنتفاوتمعیارانحرافومیانگین:2جدول
هاگروه

)8=n(
معیارانحرافومیانگین

شاهدبهنسبتمهاردرصد(گرم)هاگوشوزنتفاوت
-4/2±51/0دومشاهد

92/062±1/0*دوممثبتکنترل
18/151±43/0چهارمتیمار
41/141±6/0پنجمتیمار
6/133±33/0ششمتیمار

ماریتيهاگروهکیلوگرم؛برگرممیلی15دوزبازوندگزامتاکنندهدریافت:دوممثبتکنترلگروهمقطر؛آبکنندهدریافت:دومشاهدگروه
لوگرمیکبرگرمیلیم300و75،150يدوزهاباخاسکولههیدروالکلیعصارهکنندهدریافتبیترتبهششموپنجم،چهارم

*001/0P<دومشاهدگروهبامقایسهدرداريمعنی
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بـدن وزنکیلـوگرم بـر گرممیلی300و150دوزهايدرفرمالیناز
و150دوزک).یـ (جدول)>001/0P(گردیدشاهدگروهبهنسبت

يدرصـد 71مهـار باعثترتیببهعصارهکیلوگرمبرگرممیلی300
ــامقایســهدرمــزمندرديدرصــد94و دردکــاهشدرصــدي97ب

شدند.مورفینتوسط
150يدوزهـا کنندهافتیدريهاگروهوتبمثکنترلگروهنیب

افتیيداریمعنيآمارتفاوت،عصارهلوگرمیکبرگرمیلیم300و
نشد.

کاهشعصارهکنندهافتیدريهاگروهاگرچهالتهاب،تستدر
نظـر ازکـاهش نیایول؛دادندنشانکنترلگروهبهنسبتراالتهاب

).2(جدولنبودداریمعنيآمار
بحث

خـاس کولهاهیگیدروالکلیهعصارهمطالعهنیاجینتابهتوجهبا
مـوثر يداریمعنـ طـور بـه مـزمن وحاديدردهامهاردرباالدوزدر

باعـث عصـاره، لـوگرم یکبرگرمیلیم300دوزدرکهيطورهببود.
توسـط دردمهـار يدرصـد 85باسهیمقادرحاددرددرصد60مهار
عصـاره لـوگرم یکبرگرمیلیم300و150دوزنیهمچنشد.نیمورف

ابـ سـه یمقادرمـزمن درددرصد94ودرصد71مهارباعثبیترتبه
شد.نیمورفتوسطدردکاهشيدرصد97

دوجونـدگان کـه اسـت نیـ انیفرمـال تستيهایژگیوازیکی
سـم یمکاندوپاسـخ دونیـ اکـه دهندیمنشاندردبهجداگانهپاسخ
بـه کـه شودیمظاهرنیفرمالقیتزرازبعدبالفاصلهاولمرحلهدارد.
کیـ تحرعلـت هبدردنیاظاهراًکشد.یمطولقهیدق5یال3مدت

درددومفازقه،یدق20یال15ازبعداست.درديهارندهیگییایمیش
خـود يپـا کـف دنیسـ یلبـه شـروع دوبـاره وانیحوشودیمشروع

کهرسدیمنظربهکشد.یمطولقهیدق40یال20حدوداًکهکندیم
نـوع دونیبنـابرا هسـتند. لیدخفازنیادریطیمحیالتهابيندهایفرا
).15(داردوجودمختلفسمیمکاندوباددر

کیــنوروژنحــاددردمطــابقنیفرمــالتســتدردرداولمرحلــه
يدیـ وئیاپسـتم یسقیـ طرازکـه اسـت حساسییداروهابهکهاست
توسطهمکهاستیالتهابدردهماندرد،دوممرحلهکنند.یمعمل

شـود. یمـ مهـار يدیاسـتروئ ریغضدالتهابيداروهاهمودهایوئیاپ
يمرکـز ضـددرد يداروهـا عنـوان بهاصوالًکهنیمورفمثليمواد
مـزمن فازکهیحالدرکنند.یممهاررامرحلهدوهر؛کنندیمعمل
مهـار دهایاسـتروئ ويدیراسـتروئ یغیضـدالتهاب يداروهاتوسطدرد

دیـ تولایـ يآزادسـاز مهـار ایـ ورسپتورکردنبلوکهباکهگرددیم
).16(ردیگیمصورتددريهایانجیم

استآنیضدالتهابيداروهاتوسطمزمنفازدردردمهارعلت
يدردپـر ازهـا نیپروسـتاگالند سـنتز کردنبلوکهباداروهانیاکه
).17(کنندیميریجلوگالتهابازیناش

کـه باشـد مطلـب نیاانگریبتواندیمدومواولفازدردردمهار
ويدیـ وئیاپسـتم یسقیـ طرازهمراخوديضددرداثراه،یگعصاره

اعمـال التهـاب يگرهـا یانجیـ ميآزادسـاز ایسنتزمهارقیطرازهم
ییجزکاهشباعثیدروالکلیهعصارهزینالتهابمورددرکند.یم

نبود.داریمعنکنترلگروهبهنسبتآنکاهشالبتهکهشدالتهاب
يدیاسـتروئ يهـا نیسـاپون اهیـ گنیـ امـوثره بـات یترکنیتـر مهم

اهیـ گخشـک وزندرصد6تاکهبودهنینوروسکوژنونیروسکوژن
هــا،اســترولهــا،نیســاپونشــاملهــميگــریدبــاتیترکامــا؛اســت

).10(اندشدهجدازینهانیکومارودهایفالونوئها،ترپنيتر
کیـ دوزبـه وابستهیضدالتهاباثرهمکارانوBalicaمطالعهدر
درخـاس کولـه اهیـ گزومیـ ررهیشـ ازشدهجدايدیاستروئنیساپون

یاحتمـال سـم یمکانکهدادهنشاننیکاراجنباشدهجادیاحادالتهاب
علـت زیـ نمطالعهنیادر).18(استنیپروستاگالندتیفعالمهارآن

اثـر عصـاره احتمـاالً کـه اسـت آنیالتهـاب ایـ دومفـاز دردردمهار
ونیپروسـتاگالند يآزادایـ سـنتز مهـار قیـ طرازراخوديضددرد

است.نمودهاعمالالتهابيگرهایانجیم
ازشـده جـدا يدیاستروئنیساپونکییضدالتهابومدرخواص

ویدانیاکسـ یآنتـ پاسـخ سـنجش بـا خـاس کولـه اهیـ گزومیررهیش
اسـتخوان مغـز يهاسلولیالتهابپاسخویکنندگتیفاگوستیظرف

).6(استشدهگزارش
موش،گوشدرنیلیزاباشدهالقاتورمتستباضرحامطالعهدر

ایــدومفــازدریولــ؛نشــدمشــاهدهيداریمعنــیضــدالتهابخــواص
شـد مشـاهده دوزبهوابستهصورتبهیضدالتهاباثراتدرد،یالتهاب

درهـا نیسـاپون درصـد بـودن کمتـر خـاطر بـه تواندیمآنعلتکه
د.باشاهیگزومیربهنسبتییهوايهااندام

اســت.يدیــترپنوئيدهایــکوزیگلودیاســتروئدســتهازنیسـاپون 
دریکیولـوژ یبهیـ تجزازپـس یـی دارواهـان یگدرموجـود نیساپون

یکیولــوژیبفعــالجــزءعنــوانبــهرانوژنیســاپونگــوارش،دســتگاه
ازشـده جدايهانیساپونیضدالتهابويضددرداثر).19(سازندیم

).20(استشدهگزارشزیناهانیگریسا
گیرينتیجه

يهـا بخـش یدروالکلیـ هعصـاره کـه دادنشـان مطالعهنیاجینتا
يحـد تـا ويضـددرد يقـو خـواص يداراخاسکولههایگییهوا

ــداســتممکــنواســتیضــدالتهاب ــرایمناســبنیگزیجــابتوان يب
وجودبهبتوانرااثراتنیااحتماالًباشد.يدیوئیاپضددرديداروها

نسـبت يدیاسـتروئ يهـا نیسـاپون یعنیاهیگنیاموثرهمادهنیترمهم
؛شـده انجـام اهیـ گنیـ ايروبـر کـه یاندکمطالعاتبهتوجهباداد.

اه،یـ گمـوثره مـواد قیـ دقشـناخت بـه ازیـ نآناثباتکهاستواضح
دارد.ینیبالشاتیآزماانجاموآنهاعملسمیمکان
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قدردانیوتشکر
تـارا خـانم )101319952006شـماره (نامـه انیـ پاجهینتمقالهاین

ازيولـوژ یزیفرشـته درارشـد یکارشناسـ درجـه اخذيبراياریدان
بـود. مرکزيتهرانواحدیاسالمآزاددانشگاهیشناسستیزگروه

واحـد یاسـالم آزاددانشگاهشگاهیآزماکارکنانهمهازلهیوسنیبد
مانهیصـم نـد؛ نمودياریمطالعهنیاانجامدرراماکهمرکزيتهران
م.یینمایمتشکر
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