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 هاآن يکاربر ياه شاتره و سابقهيدر گ يبات فنلين و ترکيفومار يدهايفالونوئ
 ياثر ضد التهاب ن مطالعهي، اگزما و رفع خارش، در ايپوست يها يماريب يبرا

  .قرار گرفت يشاتره مورد بررس
گرم  ۱۸۰-۱۵۰ يوزن يدر محدوده ستاريور هاي صحرايي ن از موش :روش

/. ۷۰نول اه در اتايپودر خشک گ، يدروالکليه ي عصاره ي هيته يراب .استفاده شد
م يتقس ييتا ا در هفت گروه دهه موش .ظ شديتغل حاصل ي سانده و عصارهيخ

از  mg/kg۱۰۰۰و  ۸۰۰، ۴۰۰،۶۰۰، ۲۰۰يدوزها،  يگروه درمان پنج. شدند
دوز  يرين و کنترل منفيآسپ mg/kg۳۰۰شاتره، کنترل مثبت دوز  يعصاره

mL/kg ۵ نيم . را از طريق تزريق صفاقي دريافت نمودند يولوژيزيسرم ف
از درصد  ۱ ينانژميكروليتر كارا ۱۰۰ها،  پاي موش ي ساعت بعد به كف پنجه

پنج ساعت،  يها، در ط موش يپا ي حجم پنجه سپسجلدي تزريق و  طريق زير
رات ييصد تغو در يريگ اندازه Plethysmometerبار، با دستگاه کيهر ساعت 
 .محاسبه شد

در كاهش ادم  ياز عصاره، تأثير كمتر mg/kg۴۰۰و  ۲۰۰يدوزها :جینتا
  mg/kg۱۰۰۰و  ۸۰۰، ۶۰۰ يدوزها ي کنندهافتيدر يهاگروه اما. داشتند
را نشان  يشتريرين، کاهش ادم بيآسپ يکنندهافتيدر مقايسه با گروه در  ،عصاره
  .نبود) p>۰۵/۰( دارانن اختالف معيا ياظ آمارحبه ل يول ،دادند

 نيريآسپ واز عصاره  mg/kg۱۰۰۰و  ۸۰۰، ۶۰۰ يدوزها :يریگ جهینت
)mg/kg۳۰۰ (سرم  ي کنندهافتيسه با گروه دريدر مقا يدار اطور معنبه توانستند
ه از عصاره ب mg/kg۸۰۰دوز  .پا شوند يموجب کاهش ادم پنجه ،يولوژيزيف

در  يبا بررس. ه شدن دوز شناختيتر کمتر، مطلوب ياحتمال يعلت اثرات جانب
 يداروها يافتيکاهش مقدار در يتوان براي، از آن معصاره نيات يسم ي نهيزم
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  نهیزم
ل ين مسايتراز مهم يکيد و مزمن امروزه التهاب حا

 ياگرچه داروها. رونديشمار م سالمت به ينهيدر زم
 يول ،وجود دارد يالتهاب يهايماريدرمان ب يبرا يفراوان

ها اغلب باعث مشکالت مدت از آنيطوالن ياستفاده
، سرکوب مغز استخوان و احتباس آب و نمک يگوارش

 يداروها يتوسعهافتن و ياز به ين نيبنابرا. شوديم
  .)۱( داشته باشند ياست که عوارض کمتر يديجد

کوپالسماها ي، ماها يها شامل باکتر کروبيماز  يانواع
. اندل دانسته شدهيدخ يمنيجاد خود ايها در ا روسيو و

 يمنيا خود يها ق آغازگر واکنشيها به چند طرروبکيم
و التهاب  ينسج با نکروز يکروبيم يها عفونت .هستند

 يها شتر ملکوليب ي عرضه ي نهيزمتوانند  يحاصل از آنها م
 ژن يآنت ي دهندهارائه يهاسلول يبر رو يکيکمک تحر

)Antigen presenting cell( در حال استراحت در  که
 ييجاد ناکارايبب ا، لذا سهستند، را فراهم آورند ها بافت

-يبه آنت يمنيستم ايا فقدان پاسخ سيکاهش و ( يدر آنرژ
سبب  يموضع يپاسخ التهاب .گردد يم T يها سلول )ژن
مانده و بالطبع يمخف يهاژنيآنت يل در عرضهيتسه

  .دشويم يتوپيگسترش اپ يالقاموجب 
ساله از جنس کي ياه علفيگونه گهفتران يا در

Fumaria .L  ٢( وجود دارد(.  
است   Fumaria Officinalisهشاتر ييدارو ي گونه
طب  که دراز آن  ياباشد و گونهيموجود نمران يکه در ا

 ي با گونه يمشابه يود و خواص درمانشياستفاده م يسنت
ن يا .باشد يم Fumaria Parvifloraآن دارد  ييدارو

 يز و نام عموميگلر ي ترها شاهياه با نام شاتره يگ
Fumirity  مدر ،آورخلط :جمله از ياثرات درمان ياردا ،

ثر ؤشتها آور و ما ،خون ي ه کنندهيتصف ،معده يمقو ،قمعر
  .)٣( باشد يم يپوست يها يماريدر درمان ب

توان از يم اهين گيثر اؤن مواد ميتراز مهم    
ن، يسئيديآدلوم ن،ين، پروتروپيفومار( آن يدهاييآلکالو

-٨ن، يلوپين، استيپتوپين، کريليفومار ن،يوميپارف

ن و ي، اسکولرنيپتوکاويکر ن،ينارين، سانگوئيسياکسوکوپت
 يدهايياز آلکالو يدار اندکن و مقيسيدرو کوپتيتترا ه

ن، يديفومارام ک،يد فوماريم، اسياسپتامالح ، )گريد
را نام  نيکوکولين و بي، پارفومنيفلورين، فوماريسيفومار
  )٥, ٤( برد

ن يبه ا ياو همکارانش در مطالعه) Lehman(لمان 
عنوان جزء به )DMF(فومارات ليمتيدند که ديجه رسينت

کند و به  يعمل م )FAE( ديک اسيفومار ياسترها فعال
ا از خود ر ينميستم ايس يکنندگليت تعديفعال يطور نسب

انجام  )HO-1( ژنازيهمواکس يها نيپروتئ يق القايطر
 .)۶( دهديم

 و )ltemeyer(ر يلتم که توسط يا در مطالعه
تحت عنوان اثرات ضد  ۱۹۹۴همکارانش در سال 

ن يد صورت گرفت به اياسکيس مشتقات فوماريازيسور
 مؤثر يباتيترکد و مشتقاتش ياسکيدند که فوماريجه رسينت

  .)۷( باشند يس ميازيالم در درمان سورو س
که به  ياهمکارانش در مطالعه و) Wilms(لمز يو

دند که يجه رسين نتيبه ا دادندانجام  برون تن صورت
- شيپ يهاات سنتز واسطهل فوماريمتيبا د يدرمانشيپ

تومور  يعامل نکروز دهنده د،يک اکسايتريمثل ن يالتهاب
 و )IL-beta( ن بتاينترلوکيا ،)TNF-alpha( آلفا

 يريگ جهين نتيا و دهد يکاهش مرا  )IL-6( ۶-نينترلوکيا
 يمحافظت عصب حاصل شد که اثر

)neuroprotective( ل فوماراتيمتيد )DMF(  ممکن
 ياتورهايان مديدر مهار ب آن ييمربوط به توانا که است

 MS به ماران مبتال ياعصاب در مغز ب يالتهاب ي چندگانه
  .)۸( باشد
 ياو همکارانش در مطالعه) Schilling(نگ يلياسکا 

 ياثرات درمان يدارا کيفومار ياسترهانشان دادند که 
هستند و  تيليانسفالوم يماريب يدر طول دوره يخاص

ژها فاماکروون يلتراسينفيکاهش ا اًيقو يشناسشواهد بافت
  .)۹( است نشان داده يرا در طناب نخاع
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- هين، تصفيعنوان مدر، ملشاتره به ييهوا يهاقسمت
اگزما  يکنندهکننده از کبد و درمانخون، محافظت يکننده

  .)۱۰( اندو آکنه شناخته شده
- اندام يدروالکليه يحاضر، اثر عصاره يلعهمطا در

ينان مورد ژااز كار يهاب ناشبر التشاتره  ييهوا يها
ن ي، اين اثرير صورت اثبات چنقرار گرفت تا د يبررس

 يهامدل يرو بر يجهت مطالعات بعد ياخود مقدمه
ن يطبق ضوابط و قوان ،تيدر نهاو  باشد يوانيمختلف ح

ک يعنوان آن به يکاربرد آت يبرا يمدل انسان يرو خاص
  .استفاده شود التهاب ضد يدارو

  
  روش

 نيدر ا .است يکاربرد -ياديبن از نوع حاضر   ي مطالعه
در ستار يو يروش هفتاد سر موش صحرايي نر از گونه

گرم از مركز تكثير و نگهداري  ۱۸۰-۱۵۰وزني  ي محدوده
شاپور اهواز تهيه  حيوانات دانشگاه علوم پزشكي جندي

  .گرديد
حيوانات در ضمن مطالعه از آب و غذاي سالم و كافي 
برخوردار بوده و در فضاي تميز و شرايط مورد قبول 

شده و جهت مطالعه روي آنها از روش نگهداري 
ن اساس، مطالعه با بر اي. استاندارد استفاده شده است

   .نظر اخالق پزشكي مواجه نشدمشكلي از نقطه
ينان به طور گسترده براي ژمدل ادم القا شده با كارا

 هاي التهابي و همچنين غربال عوامل ضد بررسي پروسه
اه شاتره از يگ يهيپس از ته. )۱۱( گردد التهابي استفاده مي

 يد آن توسط گروه فارماکوگنوزييأاستان لرستان و ت
جهت  اهواز، آن را خشک کرده و يداروساز يشکدهندا

ب ين ترتيبه ا. استفاده شد از روش خيساندن يريگعصاره
توسط  ، پس از خشک شدناهيگ يها اندام يهمهکه 
بشر ک ياه در يگرم از گ ۳۰۰ر خرد و مقدا ياب برقيآس

که  يطور هدرجه اضافه شد ب ۷۰و به آن اتانول وارد 
اه را يگ يها متر باالتر از سطح تکه يسانت ۲ا اتانول ت

. ور شدندطهات بشر کامالً در اتانول غويپوشاند و محتو

دود و به ف با كاغذ آلومينيومي مسدرب ظر ،در پايان كار
                در طي مدت. ساعت نگهداري شد ۷۲مدت 

خوبي هم هبار بروف حاوي عصاره روزي سهخيساندن، ظ
در  يريگپس از تفاله عصاره ،ساعت ۷۲بعد از . زده شد

 ۷۰ها مجدداً با الکل سپس تفاله. شد يآورجمع يظرف
. اضافه شد يقبل يه عصارهشو داده شد و بودرجه شست

و سپس به کمک  آمده ابتدا توسط پنبهدستهب يعصاره
ک دستگاه تقطير به کم سپس واتمن صاف و يکاغذ صاف
درون  شدهظيتغل ي، عصارهسپس. تغليظ شد در خأل

 يدرجه ۴۰-۳۰ساعت ريخته و در آون  ي شيشه
  .)۱۲( دشوگراد قرار داده شد تا خشك  سانتي

اه شاتره به رنگ يآمده در مورد گدستخشك به يماده
  يگرم وزن داشت، عصاره ۳۰كه  بوداي روشن  قهوه

 در بسته اي ک ظرف شيشهيشده را در خشك استخراج
   .مناسب ريخته و در يخچال نگهداري شد

 ت مزمن استفاده ازيسم يکه بر رو يادر مطالعه

Fumaria Indica  )که شامل Parviflora 
Fumaria   ت ي، عدم سمصورت گرفت )باشديز مين

به اثبات  ييايميوشيو ب يخون يهاافتهياه از لحاظ ين گيا
شاتره،  يعصاره يز خوراکيدر تجو ،ياز طرف .)۱۳( ديرس

روز  ۳۰مدت و به  mg/kg ۳۰۰و  ۲۰۰ ،۱۰۰ ياز دوزها
نان ين با حصول اطميبنابرا. )۱۴( استفاده شده است يمتوال

متعارف،  ياه شاتره در دوزهايگ يت عصارهياز عدم سم
  ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ يحاضر ما از دوزها يدر مطالعه

 ي، برااه شاترهيگ يدروالکليه يعصاره mg/kg ۱۰۰۰و 
  .مياستفاده کرد يق داخل صفاقيتزر

ب عمل ين ترتيشده به اذکر يدوزها يسازآماده يبرا 
را  وانيگرم وزن حلويک کي يوزن پودر الزم به ازا :ميکرد
 يبرا ،عنوان مثالبه( مين حل کرديسالتر نرماليليليم ۵در 

گرم عصاره  يليم mg/kg ۲۰۰ ،۲۰۰کننده افتيگروه در
؛ سپس توسط )مين حل کرديسالتر نرماليليليم ۵را در 

 کي وانيگرم از وزن ح ۲هر  يبه ازا ن،يسرنگ انسول
 يحجم پنجه .ميق کرديرا تزر شدههيته يواحد از عصاره
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دستگاه  يلهيوسبه) نانيق کاراژيقبل از تزر(ها موش يپا
plethysmometer  عنوان و به يريگاندازه ۷۱۴۰مدل
در  ،تحت آزمايش يها گروه .رفته شدزمان صفر در نظر گ

و   ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰دوزهاي  ،ييتا ۱۰گروه  ۷
mg/kg ۱۰۰۰ گروه  ۵( اه شاترهيگ يدروالکليه يعصاره

گروه ( آسپيرين گرملويبر ک گرم ميلي ۳۰۰مقدار  ،)يدرمان
 گرم ۱۰۰۰ يبه ازاتر يليليم ۵ و حجم معادل )کنترل مثبت

از طريق  را )گروه كنترل منفي( ساليننرمال  وانيوزن ح
  . داخل صفاتي دريافت نمودند

 در  هر موش بعد از نيم ساعت به كف پنجه پاي 
ميكروليتر از محلول يك  ۱۰۰هاي مختلف مقدار  گروه

 سپس. ينان از طريق زير جلدي تزريق شدژدرصد كارا
ساعت  ۵و به مدت  حجم پنجه پا، هر ساعت يك بار

 Plethysmometerدستگاه  متوالي با استفاده از
پا با استفاده از  ير حجم پنجه ييتغ .گيري شد اندازه
  .)۱۱( ر محاسبه شديز يمعادله

% Relative Paw Edema = 

100
1

12 ×
−

V
VV  

قبل از تزريق  ييپاي موش صحرا يحجم پنجه
 1V= )زمان صفر( ينانژكارا

ي اول هاپاي موش صحرايي در ساعت يحجم پنجه
  2V=ينان ژتا پنجم بعد از تزريق كارا

اثر ضد التهابي تركيبات از آزمون مدل  يبراي مقايسه
گيري  طرح اندازه ،)General linear) model  خطي
و متعاقب آن  Repeated measure design) ( مكرر
 يتوک يآزمون کمکو ) ANOVA ( انسيوار-زيآنال آزمون

  .استفاده شد
  جینتا

 يهاگروه در شدهمطالعه به روش ذکر پس از انجام
و  ۸۰۰، ۶۰۰ ،۴۰۰، ۲۰۰ يهادوز ي کنندهافتيدر

mg/kg۱۰۰۰ آن با  ي سهياه شاتره و مقايگ يعصاره 
در دوز  )ل مثبترکنت( نيريآسپ يکنندهافتيگروه در
mg/kg۳۰۰ کنترل ( نينرمال سال يکنندهافتيگروه در و

ر يج  مطالعه به شرح زي، نتا ml/kg۵ در دوز) يمنف
  :باشد يم

دوز  يکنندهافتيگروه در ياثر ضد التهاب ي سهيمقا
mg/kg۲۰۰ نرمال ي کنندهافتيسه با گروه دريدر مقا 

اول، دوم، چهارم و پنجم،  يها در ساعت) ml/kg۵(نيسال
ج حاصل از ينتا. نشان داد را )p>۰۵/۰( يدار ااختالف معن

اه شاتره در يگ ي عصاره يشان داد که اثر ضد التهابمطالعه ن
  ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ يدوزها يکنندهافتيدر يهاگروه تمام

نرمال  ي کنندهافتيگروه درسه با يدر مقا mg/kg۱۰۰۰و 
اول، دوم، سوم، چهارم  يهادر ساعت )ml/kg۵( نيسال

و اثر  ندبود )p>۰۵/۰( يدار ااختالف معن يداراو پنجم 
  .مشاهده شد يشتريب يالتهاب ضد

 يکنندهافتيگروه در يالتهاب اثر ضد ي سهيمقا 
 يهاگروهبا  mg/kg۳۰۰دوز  در )کنترل مثبت( نيريآسپ
 اه شاترهيگ يعصارهمختلف  يدوزها يکنندهافتيدر

 نسبت به نيآسپر يکنندهافتيدر يهاگروهکه  نشان داد
در  mg/kg۴۰۰و  ۲۰۰ يدوزها ي کنندهافتيدر يها گروه
 )p>۰۵/۰( يدار ااختالف معن يساعات مطالعه دارا تمام
 .نشان داده استرا  يشتريب يالتهاب ثر ضدو ا است
 نيريآسپ يکنندهافتيگروه در ي سهيمقا

 ي عصاره يکنندهافتيگروه در با )mg/kg۳۰۰دوز(
که  قيبه جز در ساعت دوم تزر mg/kg۶۰۰دوز  شاتره با

در را  يشتريب اثر) p>۰۵/۰( يداراطور معنبه نيريآسپ
 از ساعات مطالعه  کيچيدر ه ،کاهش ادم نشان داد

- افتيگروه در ي سهيمقا .نشان نداد را يدار نااختالف مع

-افتيدر يهاگروه با) mg/kg۳۰۰وزد( نيريآسپ ي کننده

اثر  mg/kg۱۰۰۰و  ۸۰۰ يعصاره در دوزها يکننده
ن اختالف در يا يرا در کاهش التهاب نشان داد، ول يکمتر

  .)p<۰۵/۰( دار نبوداک از ساعات مطالعه معنيچيه
ر يبه شرح ز يمتوال يدوزها ياثر ضد التهاب يسهيمقا

  :باشديم
شاتره  يعصاره يکنندهافتيدر يهاگروه يسهيمقا 
در تمام ساعات مطالعه  mg/kg۴۰۰و  ۲۰۰ يدوزهادر 

را نشان  )p>۰۵/۰( يدار اه جز ساعت سوم اختالف معنب
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شتر از يب mg/kg۴۰۰دوز  يالتهاب دضو اثر  داده است
  .مشاهده شد mg/kg۲۰۰ز دو

اه شاتره در يگ يعصاره يکنندهافتيگروه در يسهيمقا
شاتره  يعصاره يکنندهافتيگروه در با mg/kg۶۰۰دوز 

طور مطالعه به يهادر تمام ساعت mg/kg۴۰۰دوز  در
  .)p>۰۵/۰( ده شديشتر ديب يدارامعن

دوز اه شاتره در يگ يعصاره يکنندهافتيگروه در 
mg/kg۸۰۰ يداراصورت معنفقط در ساعت دوم به 

)۰۵/۰<p( نسبت به گروه  يشتريب يالتهاباثر ضد  يدارا

ه بود mg/kg۶۰۰با دوز  شاتره يعصاره يکنندهتافيدر
حصول  يدار باعث شد که ما براان اختالف معنيهم. است
، اه شاترهيگ يعصاره ينان از حداکثر اثر ضد التهابياطم

ز مورد مطالعه قرار يگرم را نلويگرم بر کيليم ۱۰۰۰دوز 
  .ميده

 درشاتره  يعصاره يکنندهافتيدر يهاگروه يسهيمقا
- ز ساعتک ايچيدر ه mg/kg۱۰۰۰و  mg/kg۸۰۰دوز 

  .را نشان نداد) p >۰۵/۰( يدار ااختالف معن مطالعه يها

            
و نرمال ) mg/kg 300( نیریعصاره، آسپ از mg/kg 1000 ،800، 600، 400، 200 يدوزها یاثر ضد التهاب يسهیمقا: 1 نمودار

  در کنترل ادم ) ml/kg5( نیسال
  

 يکنندهافتيبا گروه در، در کنترل ادم) ml/kg۵( نينرمال سال يکنندهافتيگروه در) p>۰۵/۰(دار ااختالف معن يدهندهنشان  ****
  )اول، دوم، چهارم و پنجم يهادر ساعت(از عصاره  mg/kg۲۰۰دوز 
 يهکنندافتيبا گروه در، در کنترل ادم رهاز عصا mg/kg ۴۰۰دوز  يکنندهافتيگروه در) p>۰۵/۰(دار ااختالف معن يدهندهنشان ***
  )، چهارم و پنجماول، دوم يهادر ساعت( mg/kg۲۰۰دوز 
 دوز يکنندهافتيگروه در با، در کنترل ادم از عصاره mg/kg ۶۰۰دوز  يکنندهافتيگروه در) p>۰۵/۰(دار ااختالف معن يدهندهنشان**

mg/kg۴۰۰ )رم و پنجمچها اول، دوم، سوم، يهادر ساعت(   
در  صرفاً( mg/kg۶۰۰ با دوز ،از عصاره در کنترل ادم mg/kg۸۰۰دوز کننده افتيگروه در) p>۰۵/۰( دارادهنده اختالف معننشان *

  )مشاهده شد دارامعن ، اختالفساعت دوم
ک از يچيدر ه) mg/kg ۳۰۰( نيرياز عصاره و آسپ mg/kg ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۶۰۰ يدوزها يکنندهافتيدر يهاالزم به ذکر است که گروه

که در ساعت دوم مطالعه با سه گروه  mg/kg۶۰۰دوز  يکنندهافتيگروه در يبه استثنا. نشان ندادند يدارااختالف معن ،ساعات مطالعه
  ).p>۰۵/۰(دار است ااختالف معن يگر دارايد
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  بحث
- از عصاره يخاص يجانب يگونه مرگ و عارضهچيه

  .طالعه مشاهده نشدمختلف شاتره در مدت م يها
نان شامل دو فاز است که يژشده توسط کارا ادم القا

دو ( در فاز اول .است يمختلف يالتهاب ياتورهايمد از يناش
شامل  يياتورهايمد )نانيژق کارايساعت بعد از تزر

 ۳( مدر فاز دو .نقش هستند ين داراين و سروتونيستاميه
مانند  ييهاراتويمد) نانيق کاراژيساعت بعد از تزر ۴تا 
 يباتيترک. ت هستندياهم ين دارايندگلان و پروستينيک

دها يدها و استروئيدها، فالونوئييها، آلکالوترپنيترمانند 
 يدارکنندگيواضح و قدرت پا يت ضد التهابيخاص يدارا
- انجام يدر مطالعه .)۱۵( دنباشيمها ماست سل يغشا

اه شاتره توانسته است که هر دو فاز يگ يگرفته عصاره
  .نان را مهار کنديژشده توسط کاراجاديالتهاب ا

وجود  ،بات موجود در شاترهيترک ييشناسا
به  ک را در آنيفومار يدها واسترهايدها، فالونوئيآلکالوئ

 يت ضد التهابيخاص انتو ياثبات رسانده است که م
را مربوط به  نانيو کنترل ادم القا شده توسط کاراژ شاتره

   .)۴( بات دانستين ترکيا
و همکارانش ) Suau(ساوو  که توسط يا در مطالعه

ن، يپتوپين شامل کرينوليزوکيا يدهايانجام گرفت، آلکالوئ
ن، ين، آدلوميکوکولين، بيلوپين، ستيناکتين، سيپروتوپ
ن، يدرو فوماريه ين، ديسين، فوماروفيلين، فوماريپارفوم
مختلف  يهان از گونهيارنيدرو سنگيه ين و ديديپارفوم
و  يجداساز GC-MSبه روش   Fumariaجنس
شاتره در کنترل ادم  يين توانايبنابرا .)۱۶( شد ييشناسا

  .دها باشدين آلکالوئيتواند وابسته به وجود ايم
 يت ضد التهابيخاص يگر که بر رويد يادر مطالعه    

شاتره  يز خوراکيشاتره صورت گرفت، تجو يضد درد و
 دوزصورت تکو به mg/kg۴۰۰و  ۲۰۰ ،۱۰۰ يدر دوزها
شده توسط جاديتوانست التهاب حاد ا ،يدوزو چند

جادشده توسط يالتهاب مزمن ا زين ن ويستامينان و هيکاراژ
 يعصاره ،ن مطالعهيدر ا .کتان را کنترل کند يهاگرانول

 يناش التهاب حادصورت وابسته به دوز شاتره توانست به

در ادم القا شده توسط . نان را مهار کندياز کاربرد کاراژ
 و هر يصورت خوراکفوق به يکتان، دوزها يهاگرانول

. داده شد ييتا ۶ يهاروز به گروه ۷مدت بار بهکيروز 
 .صورت وابسته به دوز کنترل شدز ادم بهين حالت نيدر ا
 ۵۰( ياتانول يبات موجود در عصارهيترک ييشناسا در

کروگرم در هر يم ۳۹۶د يک اسيغلظت کافئ ،شاتره) درصد
 يبات فنليد از ترکياس کيکافئ .شد يريگگرم عصاره اندازه

 يخواص ضد التهاب يباشد که دارايموجود در شاتره م
توسترول يگر موجود در شاتره بتا سيبات دياز ترک. است

  .)۵( است يالتهاب خواص ضد ياست که دارا
 ج فوق است؛ چراينتا يدکنندهييأما ت يج مطالعهينتا

- نان بهيز ادم القا شده توسط کاراژيما ن يکه در مطالعه

  .صورت وابسته به دوز کنترل شد
 مزمن ياگزما يگر، اثر شاتره بر رويد يادر مطالعه

 ۴کرم  ،ن مطالعهيدر ا. ار گرفتقر يدست مورد بررس
 يبر رو يصورت موضعبههفته  ۴مدت بهدرصد شاتره 

سال مورد  ۳۳ين سنيانگيبا م )مرد ۱۴زن و  ۳۰( ماريب ۴۴
هفته وسعت و شدت  ۴ان يدر پا. مطالعه قرار گرفت

 يصورت معنادارشده با شاتره بهماران درمانيب ياگزما
کرم  ي هيپا( يرل منفشده با کنتماران درمانينسبت به ب

 يج مطالعهين نتايبنابرا .افتيکاهش ) اهيگ يبدون عصاره
 ياه شاتره دارايگ. باشديما م يمطالعه يدکنندهييأت فوق

ت يخاص ين استرها دارايا .د استيک اسيفومار ياسترها
ل فومارات يمونو مت .هستند يمنيستم ايس يکنندگليتعد
اثرات  .د استيک اسيومارف يت استرهاين متابوليترفعال

 ن نوعيتوکيد سايکاهش در تول يواسطهن استرها بهيد ايمف
سپس  .باشديم T يها تيلنفوس يلهيوسشده بهديتول ۱

 يهاز سلولينترفرن گاما مانع از تمايد ايکاهش تول
صورت ک بهيتيدندر يهان سلوليشود؛ بنابرايک ميتيدندر

- توانند بهيناقص م يهان سلوليا. شونديناقص بالغ م

 يهان سلوليا اما، د بالغ شونديپوپروساکاريل يلهيوس
از  يتريمقدار کم ،ديساکاريپل پويشده توسط لبالغ
 يهاتيتماس با لنفوس يبرقرار يرا که برا ييها نيپروتئ
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T ر در يکاهش تکث ،تينهادر . کننديالزم است ترشح م
د باعث يک اسيمارفو ياسترها يلهيوسبه  Tيهاتيلنفوس
. شودياز بروز التهاب م يريو جلوگ يمنيستم ايل سيتعد

 يکنندگلياثرات تعد يد دارايک اسيفومار ياسترها
، مهار T يهاتير لنفوسيشامل مهار تکث يمنيستم ايس
ل در يها و تعدتيگرانولوس يالتهابشيپ يهانيتوکيسا
 يد. ندباشيها متيمربوط به مونوس ين هايتوکيد سايتول
ک يفومار ياسترها يعنوان جزء اصلل فومارات بهيمت
. )۱۷( دارد  T يهاتيدر آپوپتوز لنفوس يادير زيثأد، تياس
اه يد در گيک اسيفومار ين با توجه به وجود استرهايبرابنا

توانند در کنترل ادم يفوق م يهاسمي، مکان)۱۶( شاتره
  .ل باشنديتوسط شاتره دخ

 يو همکارانش بر رو يدريتوسط ح يامطالعه    
 )Fumaria Parviflora(ت ضد درد شاتره يخاص

درد از روش  يالقا يبرا ،ن مطالعهيدر ا. انجام گرفت
 يفلز يموش و صفحه يپا ين در کف پنجهيق فرماليتزر

اه به دو روش سوکسله و يگ يعصاره. داغ استفاده شد
و  ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ يه و در دوزهايون تهيپرکوالس
mg/kg۴۰۰ ق يو تک دوز تزر يصورت داخل صفاقبه

 mg/kg۳۰۰عه نشان داد که دوز ج حاصل از مطالينتا. شد
 يداراصورت معن، بهيريگز هر دو روش عصارهحاصل ا

هاي سميمکان يسلول يدر بررس. توانست درد را کنترل کند
 موادي آزاد يحس هاينورون انتهاي از ک،ينوروژن التهاب

 نيا. باشنديم pي ماده و دهاينوروپپت شامل که شونديم
 مهار درد علت. هستند التهاب ياصل هايآغازکننده مواد

ن يا که است نيا يالتهاب ضد داروهاي توسط مزمن فاز در
 از يناش درد از هايپروستاگلند سنتز کردن بلوکه با داروها

- فوق به ين مطالعهيبنابرا. )۱۸( کننديم رييجلوگ التهاب

   .باشديشاتره م ياثر ضد التهاب يکنندهنييتع ينحو
د که شويآزاد م يهاکاليد راديالتهاب مزمن باعث تول

-ها و ارگانب سلوليب و تخريها باعث آسکالين راديا

 يهايماريت منجر به بروز بيشوند و در نهايهدف م يها
ها  کالين راديسم عمل، اياز لحاظ مکان. شونديمزمن م

 يسيرونو يو فاکتورها يملکول يهاگناليس يباعث القا
ت ين ظرفيبنابرا. شونديمزمن م يهايماريمرتبط با ب

 يت ضد التهابيتواند با خاصيب ميک ترکي يدانتياکسيآنت
  .)۱۹(آن مرتبط باشد 
بر  و همکاران) Ilkay( يکايا که توسط يادر مطالعه

گونه از شاتره از جمله  ۴ يدانياکسيت آنتيخاص يرو
Fumaria Parviflora    و به روشFRAP ،DPPH  

ن يداز انجام گرفت، اين اکسيم زانتيمهار آنز و روش
 .)۲۰( بودند ييباال يدانياکسيت آنتيظرف ياهان دارايگ

 تواند مربوط به اثرات يت ضد التهاب شاتره ميخاص
  .اه باشدين گيا يدانتياکسيآنت

و  )Arumugam(وموگام يآر توسط يامطالعه 
شده  نعناع در کنترل ادم القا ييتوانا يهمکارانش بر رو

 ،ن مطالعهيدر ا. نان صورت گرفتيتوسط کاراژ
 DMSOعنوان کنترل مثبت، ن بهيندومتاسيکلوفناک و ايد

 يهاو عصاره ير به عنوان کنترل منفيو آب دو بار تقط
 يآب يدرصد و عصاره ۹۵ل استات، اتانول يهگزان، ات
. مورد استفاده قرار گرفت يعنوان گروه درماننعناع، به

ل يو ات يهگزان يهاج حاصل نشان داد که عصارهينتا
ن يا يو الکل يآب يعصاره شتر ازياستات مربوط به نعناع  ب

 يهااما اثر آنها در حد گروه ،نترل کردنداه ادم را کيگ
  .)۲۱( ن نبوديندومتاسيکلوفناک و ايد يکنندهافتيدر

 ييهوا يهاهيدروالكلي قسمت يعصاره ،طور كليبه
از . اه شاتره داراي اثر ضد التهاب وابسته به دوز بوديگ
و  ۶۰۰دوز  يکنندهافتيدر يهاگروه ي سهيجا که مقاآن

mg/kg۸۰۰ را نشان  يدارادر ساعت دوم، اختالف معن
دست آوردن حداکثر به يز براين mg/kg۱۰۰۰داد، دوز 

  .قرارگرفت يممکن مورد بررس ياثر ضد التهاب
 يعصاره mg/kg۴۰۰ و ۲۰۰با توجه به آنكه دوز  

تزريق كاراجينان  پس از ۵تا  ۱هاي  اه شاتره در ساعتيگ
رسد  نظر ميدر حد مطلوب كاهش دهد، به نتوانست ادم را

  .باشد مؤثرتواند  عصاره نمي mg/kg۱۰۰كه دوز 
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 ۸۰۰ ،۶۰۰ ي، در كاربرد دوزهايالتهاب ين اثر ضدبهتر
ولي  ،شداه شاتره مشاهده يگ يعصاره mg/kg۱۰۰۰ و

و  ۸۰۰ ،۶۰۰داري بين دوز ابا توجه به اينكه تفاوت معن
mg/kg۱۰۰۰ ساعت دوم که  يبه استثنا( اشتوجود ند

  ۸۰۰ يدوزها يکنندهافتيدر يها، گروهقبل مطابق نمودار
با گروه  يدارااختالف معن يادار mg/kg۱۰۰۰و 
 دليلو به  )بوده است mg/kg۶۰۰دوز  يکنندهافتيدر

عصاره  mg/kg۸۰۰دوز  ،ياحتمال کمتر بروز اثرات جانب
ترين دوز شناخته  مطلوب ،mg/kg۱۰۰۰نسبت به دوز 

  . شد
ر يغ يک مهارکنندهين يرينکه آسپيبا توجه به ا   
گر يشد و از طرف دباين ميد پروستاگالنديتول يانتخاب

شده در کنترل ادم القا  ياصل يهايانجي، از ميانجين ميا
باشد، عدم وجود اختالف ينان در فاز دوم ميتوسط کاراژ

ن و دوز يريآسپ يکنندهافتين دو گروه دريدار بامعن
mg/kg ۸۰۰  ،ير احتماليثأت يدهندهتواند نشانيم 

  .ن باشديعصاره بر سنتز پروستاگالند

ن يبات فعال موجود در ايترک يو آشکارساز ييساشنا
شود که  يديبات مفيش ترکيدايمنجر به پ اه ممکن استيگ

کنترل التهاب  يبرا يديمف ير آنها، داروهاييبا توسعه و تغ
  .جاد شوديا

 يد احمديد وحيس يآقا ينامهناين مقاله از پايا
 يداروساز ياحرفه يل دکترايالتحصفارغ ،انهيسال

مصوب  يقاتيعنوان طرح تحقکه به است دهياج گرداستخر
 PRC-۹۴با کد  يولوژيزيقات فيدانشگاه در مرکز تحق

له يوسنيبد .اجرا شد يداروساز يب و در دانشکدهيتصو
 يداروساز يو دانشکده يولوژيزيقات فياز مرکز تحق

مانه يشاپور اهواز صميجند يدانشگاه علوم پزشک
از زحمات سرکار خانم  در ضمن .ودشيم يسپاسگزار
 يفارماکولوژPhD  يکرم پور دانشجو يستانيدکتر ندا س

 يمقاله قدردان ييح نسخه نهايدر تصح يجهت همکار
  .شوديم
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«Original Article» 
Effect of Fumaria Parviflora hydro alcoholic extract on induced 

carageenan inflammation in male rat paw 
 

Ardeshir Arzi 1, Zahra Nazari 2, Seied Vahid Ahmadi Salianeh3*  
   
Abstract 
Background This study investigated the anti-inflammatory 
effect of Fumaria Parviflora due to its Fumaric acid, flavonoid 
and phenolic compounds for skin diseases, relieves itching and 
eczema.  
Methods: Male wistar rats (ranging 150-180g in weight) were 
used. For preparation of the hydro alcoholic extract, Plant 
powdered were macerated in ethanol 70%, then extract were 
concentrated for further use. Five treatment Animal groups 
received dose of 200, 400, 600, 800 or 1000 mg/kg of Fumaria 
Parviflora extract, Positive control group received a dose of 300 
mg/kg aspirin and negative control group received serum 
physiology solution with dose of 5 ml/kg via intra-peritoneal 
injection of traits. After half an hour, 100 micro liters of 
carageenan 1%was subcutaneously injected into the rat’s paw 
 and then the volume of the rat’s paws were evaluated using 
PLethysmometer apparatus.once every hours between the first 
and fifth hours 
Results: 200 and 400 mg/kg doses of extract had less effect on 
decreasing the paw’s edema in comparison with animal group 
received aspirin (p<0.05). However, dose of 600, 800 and 1000 
mg/kg of the extract had more effects on decreasing the paw’s 
edema, but difference between two groups is not statistically 
significant (p>0.05). 
Conclusion: Fumaria parviflora  hydro alcoholic extracts with 
doses of 600, 800 and 1000 mg/kg and aspirin (300 mg/kg) 
significantly decreased the paw’s edema in the subject field rats 
compared to group received 5ml/kg of Serum physiology solution. 
Moreover, as the fewer side effects are to be expected for lower 
dose of ٨00 mg/kg; the most appropriated dose was selected for 
this extract. Using complimentary examinations in toxicity of 
this extract it could be used to decrease the inordinate intake of 
NSAIDs.  
 
Keywords: Fumaria Parviflora, inflammation, carageenan, 
aspirin.  
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