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حائز اهميت  ،و اثرات جانبي کمتر تحقيق در مورد گياهان دارويي با اثر ضد التهابي
  .شد ين مطالعه بررسياه پنيرک در ايگ ين نگرش اثر ضد التهابيبا ا. باشديم

گيري عصارهخيسانده و  رصدد ۷۰گرم پودر گل گياه پنيرک در الکل  ۳۰۰ :روش
گروه از آنها  ۴تايي تقسيم و به به شش گروه دهنر ويستار ييصحرا هايموش. شد

گياه و به گروه کنترل مثبت  ياز عصاره mg/kg ۸۰۰و  ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰دوزهاي 
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و تغييرات حجم گيري ندازهي دستگاه پليتيسمومترابه وسيله) هر يک ساعت يک يار(
  .پاي آنها محاسبه و با گروه کنترل مقايسه گرديد

در مقايسه با در كاهش ادم  يكمتر اثراز عصاره، ٢٠٠و  mg/kg٤٠٠يزهادو:نتایج
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با توجه به عدم وجود .نبود) p>٠٥/٠(داردادند، ولي به لحاظ آماري اين اختالف معنا
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 مقدمه
که در طي آن عوامل دفاعي بدن  اي استپديده ،التهاب

التهاب دو فرم . پردازندبه مبارزه با عوامل خارجي مزاحم مي
حاد و مزمن دارد، در التهاب حاد حضور نوتروفيل و تراوش 

صورتي که در التهاب مزمن در . شوداگزودا مشاهده مي
همبند  هايحضور لنفوسيت و ماکروفاژ و رشد بافت

سازي هاي التهاب از طريق آزاداکثر جنبه. شاخص است
هيستامين، سروتونين،  :هاي مختلف التهابي از قبيلميانجي
-هاي آسيبنيتريک از بافتکنين، سيتوکنين و اکسيدبرادي

  .)۱(گيردديده صورت مي
توانند عوامل ميکروبيولوژيکي  زا ميالتهابهاي محرک

زا و  مواد حساسيت(يا شيميايي ) قارچباکتري، ويروس، (
ساز، پرتوهاي فرابنفش  گرما، پرتوهاي يون(يا فيزيکي ) غيره

ن ممکن است در پي ها همچني التهاب. باشند) و غيره
س، ديابت نوع يپسورياز :بدن نظير خودايمنهاي  واکنش
  .)۴-۲(آرتريت روماتوئيد پديد و اول،

هاي ناشي از هاي درمان التهابيكي از متداولترين روش
هاي مختلف، كاربرد داروهاي ضد التهاب غير بيماري

هاي غير ضد التهاب. دباش مي) NSAIDs(استروئيدي 
فقط در آمريکا  استروئيدي از داروهاي پر مصرفي هستند که

آسپيرين، ايبوپروفن، (رص و پنج ميليون قساالنه بيش از سي
رسند، و بيش از يک بدون نسخه به فروش مي) ناپروکسن

-ها استفاده ميدرصد مردم آمريکا روزانه از اين قرص

ر داروهاي اين گروه موجب كه اكثيياما از آنجا). ۵(کنند
عوارض گوارشي، کليوي و  :بروز آثار جانبي متعددي مانند

، امروزه کاربرد داروهايي گياهي )۸-۶(گردند استخواني مي
هاي درماني دنيا عنوان درمان جايگزين در اکثر سيستمهب

  .)۱۶-۹(مطرح شده است
 از خانواده) (Malva sylvestris Lگياه پنيرک 

Malvaceae'  تا  ۱۰۰گياهي است، دوساله که ارتفاع آن به
گياه پنيرک بومي اروپا، آفريقاي . رسدمتر ميسانتي ۱۲۰

هاي از تمام قسمت. باشدشمالي، آسيا و مناطق مديترانه مي
شود، اما قسمت گل و گياه به عنوان مواد دارويي استفاده مي

پهناي  رايگل گياه پنيرک، دا. برگ گياه استفاده بيشتري دارد
. موسيالژ مانند است يبو و داراي مزهمتري، بيسانتي ۵تا  ۲

-از اين گياه در طول تاريخ به عنوان غذا و دارو استفاده مي

درمان زخم معده از آبي گياه در  يعصاره. شده است
  .)۱۷(ثرتر استؤسايمتدين م

 Common mallowهاي خبازي، گياه پنيرک را با نام
-مؤثره يترين مادهمهم. شناسندز ميني Marsh mallowو 

ترکيبات فنلي  هاي پنيرك را موسيالژ، فالونوئيد، تانن،گل ي
-تشكيل مي) مالوين، دلفينيدين، مالويدين(ها و آنتوسيانين

  .)۱۸(دهند
مدل ادم القا شده با كاراژينان به طور گسترده براي 

هاي التهابي و همچنين غربال عوامل  بررسي پروسه
شده با  هاي التهابي القا پاسخ. گردد مي هابي استفادهضدالت

ساعت اوليه رخ  ۳تا  ۲فاز اول در . كاراژينان دو فاز دارد
ساعت پس از تزريق كاراژينان حادث  ۳دهد و فاز دوم،  مي
شده توسط  هاي فاز التهابي القا سي مكانيسمبرر. گردد مي

هاي مهار  مهايي در مورد مكانيس تواند ديدگاه كاراژينان مي
هاي  سلول ،ها در طول فاز حاد، نوتروفيل. التهاب ارائه دهد

-۵غالب بوده و مدياتورهاي اين فاز هيستامين و 
در طول فاز دوم، . باشند مي) سروتونين(تريپتامين هيدروكسي

ها به فراواني  هاي ماكروفاژ، لنفوسيت و ائوزينوفيل سلول
-ي بر حضور نيتريكمبن هاييالبته گزارش. شوند ديده مي

شده با كاراژينان  عنوان مدياتور كليدي در ادم القااكسايد به 
  .)۱۹(وجود دارد

و همکارانش اثر  پيربلوطی قاسمي ۲۰۱۰در سال 
تي مورد هاي ديابگياه پنيرک را بر روي ترميم زخم يعصاره

در موشهاي در تحقيق انجام گرفته، ابتدا . بررسي قرار دادند
ايجاد شد، و  زخمتوسط آلوکسان شده ديابتي  صحرائي 
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-در پايه mg/kg/day٢٠٠ پنيرک با دوز يسپس اثر عصاره

کرم با داروي نيتروفورازون به عنوان گروه کنترل در کلد ي
تغييرات  ،اساس مقايسه. ها مقايسه گرديدبهبود زخم

نتايج اين . ودمساحت زخم و مشخصات هيستوپاتولوژي ب
ي گياه پنيرک باعث افزايش که عصاره مطالعه نشان داد

هاي پيوندي مانند کالژن، مقدار زيادي فيبروبالست و بافت
کاهش سلول التهابي در ناحيه زخم شده و به اندازه گروه 

لعه کاهش در اين مطا.بوده است مؤثرکنترل در بهبود زخم 
اثر ضد التهابي  يدهنده، نشانهاي التهابيتعداد سلول

  .)۲۰(باشدگياه پنيرک مي يعصاره
و همکاران در سال )  Barros(ي باروز نتايج مطالعه

اکسيداني گياه پنيرک، نشان در خصوص خاصيت آنتي ۲۰۱۰
ها، فنولاکسيداني گياه، مشابه پليداد که خاصيت آنتي

  .)۲۱(باشدکاروتن مي-βو همچنين  Cو  Eويتامين 
-فالونوئيد موجود در گياهان با مهار آنزيم پروتئين کيناز

C )PKC ( مانع از عملکرد لنفوسيتT چنين هم. گرددمي
-باعث مهار فسفوليپاز  Quercetagetinفالونوئيد از نوع 

۲A )فالونوئيد باعث مهار . گرددمي) التهابي يواسطه
آزادسازي هيستامين  يکننده القا ، Na+/K+ATPaseآنزيم

-هاي فالونوئيد مياز ديگر خاصيت. شودسل مياز ماست

  .)۲۶-۲۲(اکسيداني آن اشاره کردتوان به خاصيت آنتي
هيدروالکلي گل پنيرک  يحاضر، اثر عصاره يدرمطالعه

. بر التهاب ناشي از كاراژينان مورد بررسي قرار گرفته است
تام  يحاضر اثبات اثر ضد التهابي عصاره يهدف از مطالعه

به روش داخل صفاقي ) استان فارس(گياه پنيرک بومي ايران 
  .باشدمي

  
  روش

در  wistarيشصت سر موش صحرايي نر از گونه
گرم از مركز تكثير و نگهداري ۱۵۰-۱۸۰وزني  يمحدوده

شاپور اهواز تهيه  حيوانات دانشگاه علوم پزشكي جندي
داروسازي  ينات در اتاق حيوانات دانشكدهحيوا. گرديد

 يكشي شهر و غذاي فشرده نگهداري و از آب لوله
دماي اتاق حيوانات در . مخصوص حيوان، استفاده نمودند

 ۵۰تا  ۴۰گراد و ميزان رطوبت  درجه سانتي ۲۳±۲ يمحدوده
ساعت روشنايي و  ۱۲درصد تنظيم و حيوانات در وضعيت 

 .ي شدندساعت تاريكي نگهدار ۱۲

گيري از گل گياه پنيرک از جهت عصاره ،دراين مطالعه
گل گياه . استفاده شد Macertion)(روش خيساندن 

آوري و در هواي آزاد خشک پنيرك، در نورآباد ممسني جمع
. شناسايي گرديد مرکز تحقيقات کشاورزي فارسو توسط 

گرم از پودر  ۳۰۰گل گياه توسط آسياب برقي خرد و مقدار 
درجه  ۷۰پنيرک را درون بشر ريخته و به آن اتانول گل 

متر باالتر از سطح سانتي ۲اضافه شد به طوري که اتانول تا 
ور پودر را پوشاند و محتويات بشر کامالً در اتانول غوطه

و  پوشاندهدر پايان كار دور ظرف با كاغذ آلومينيومي . شد
 در طي مدت خيساندن،. ساعت نگهداري شد ۷۲به مدت 

بعد . بار به خوبي هم زده شدروزي سه ،ظرف حاوي عصاره
گيري در ظرفي ساعت حاصل خيساندن پس از تفاله ۷۲از 
 ،درجه ۷۰ها مجدداً با الکل سپس تفاله. آوري گشتجمع

 يعصاره. قبلي اضافه شد يشستشو داده شد و به عصاره
دست آمده ابتدا توسط پنبه و سپس به کمک کاغذ صافي به
  .من صاف شدوات

گيري، جهت حذف حالل الكلي و  پس از اتمام عصاره
. تغليظ عصاره از دستگاه دوار تقطير در خالء استفاده شد

ساعت ريخته و در   شده درون شيشهتغليظ يسپس عصاره
گراد قرار داده شد تا خشك  سانتي يدرجه ۳۰-۴۰آون 
-قهوهشده كه به رنگ سبز متمايل به خشك يعصاره. گردد

و ) گرم پودر گل پنيرک  ۳۰۰گرم از  ۶/۳۲(توزين  ،اي بود
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 اي مناسب ريخته و در يخچال نگهداري شد در ظرف شيشه
)۲۷(.  

. شد واردنرمال سالين  حاملهاي مختلف گياه، در دوز
 ۱۰تعداد حيوانات هر گروه  (هاي تحت آزمايشبه گروه

گرم  ميلي ۸۰۰و  ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰دوزهاي به ترتيب ، )سر
گروه كنترل مثبت به هيدروالکلي و  يبرکيلوگرم عصاره

گروه كنترل به  ن وگرم بركيلوگرم آسپيريميلي ۳۰۰مقدار 
سالين از طريق نرمال) كيلوگرمبرليترميلي۵(منفي حجم معادل

ي ساعت به كف پنجهبعد از نيم. ي تزريق شدقداخل صفا
 ۱۰۰ار هاي مختلف مقد هاي گروه پاي راست موش

ميكروليتر از محلول يك درصد كاراژينان از طريق زير 
بار و به يق شد و حجم پنجه پا، هر ساعت يكجلدي تزر

ساعت متوالي با استفاده از دستگاه  ۵مدت 
. گيري شد اندازه)، ساخت کشور ايتاليا۷۱۴۰مدل(پليتيسمومتر

بايد يادآور شد كه بالفاصله قبل از تزريق كاراژينان، عمل 
ها صورت پذيرفت و  پا روي موش يگيري حجم پنجه دازهان

  .به عنوان نتايج زمان صفر محسوب گرديد
 يدر اين تحقيق به دليل اينکه در زمان صفر حجم پنجه

درصد  يباشد، لذا جهت محاسبهها يکسان نميپاي موش
  .)۲۸(ادم ايجاد شده از رابطه زير استفاده شد

اثر ضد التهابي تركيبات از آزمون مدل  يبراي مقايسه
گيري  طرح اندازه ،)General linear) model خطي 
و متعاقب آن Repeated measure design) (مكرر

و آزمون کمکي توکي ) ANOVA(واريانس -آزمون آناليز
  .استفاده شد

%Relative Paw Edema =  100
1

12 ×
−

V
VV

  1V=پاي موش صحرايي  قبل از تزريق كاراژينان  يحجم پنجه
هاي بعد از تزريق پاي موش صحرايي در ساعت يحجم پنجه
  2V=كاراژينان

  
 نتایج

-در اين بررسي بر اساس يک روش استاندارد در گروه

ميلي  ۸۰۰و ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰هاي دوز يکنندهافتهاي دري
آن با گروه  يگل پنيرک و مقايسه يعصارهگرم بر کيلوگرم 

و  mg/kg ۳۰۰با دوز ) کنترل مثبت( آسپيرينيکنندهافتدري
با دوز ) کنترل منفي(نرمال سالين دريافت کننده گروه 

ml/kg۵نتايج زير حاصل شد ،. 

هيدروالكلي گل  ينتايج حاصل از اثر ضد التهاب عصاره
-در مقايسه با گروه دريافت mg/kg ۲۰۰پنيرک با دوز 

-سرم فيزيولوژي نشان داد که اثر ضد التهاب عصاره يكننده

داري با اهاي اول و دوم تفاوت معندر ساعتگل پنيرک  ي
هاي سوم، چهارم و سرم فيزيولوژي ندارد ولي در ساعت

با سرم فيزيولوژي ) P>۰۵/۰(دارياعه، تفاوت معنپنجم مطال
  ).۱نمودار(داشت

هيدروالكلي گل  ياثر ضد التهاب عصاره يمقايسه
در مقايسه با گروه  mg/kg۸۰۰و  ۶۰۰، ۴۰۰پنيرک با دوز 

سرم فيزيولوژي نشان داد که، اثر ضد التهاب  يكنندهدريافت
بيشتر از ) P>۰۵/۰(داري اگل پنيرک به طور معن يعصاره

  ).۱نمودار(باشدسرم فيزيولوژِي مي
هيدروالكلي گل  يهاب عصارهاثر ضد الت يمقايسه

 در مقايسه با گروه mg/kg۴۰۰ و  ۲۰۰پنيرک با دوز 
نشان داد که اثر ضد ) mg/kg)۳۰۰آسپيرين  يكنندهدريافت

) *P>۰۵/۰(داري اگل پنيرک به طور معن يالتهاب عصاره
  ).۱نمودار(باشدکمتر از آسپيرين مي

هيدروالكلي گل  ينتايج حاصل از اثر ضد التهاب عصاره
در مقايسه با گروه  ۶۰۰و mg/kg۸۰۰ پنيرک با دوز 

، اثر کمتري را در )mg/kg)۳۰۰آسپيرين  يكنندهدريافت
کاهش التهاب نشان داد، ولي اين اختالف در تمام طول 

  ).۱نمودار(نبود) P>۰۵/۰(دار اسنجش التهاب معن
نتايج حاصل از اثر ضد التهاب دوزهاي  يمقايسه

mg/kg۲۰۰  باmg/kg۴۰۰ هيدروالكلي گل  يعصاره
عصاره  mg/kg۲۰۰پنيرک نشان داد که، اثر ضد التهاب دوز
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داري اهاي اول و دوم مطالعه به طور معندر ساعت
)۰۵/۰<**P ( کمتر از دوزmg/kg۴۰۰ باشد، در حالي مي

) P>۰۵/۰(داري اهاي سوم تا پنجم تفاوت معنکه در ساعت
  .ندارند
نتايج حاصل از اثر ضد التهاب دوزهاي  يمقايسه 

mg/kg۴۰۰  باmg/kg۶۰۰ هيدروالكلي گل پنيرک يعصاره
به طور  mg/kg۴۰۰اثر ضد التهاب دوز نشان داد که

-مي mg/kg۶۰۰کمتر از دوز )***P>۰۵/۰(داري امعن

  .باشد
نتايج حاصل از اثر ضد التهاب دوزهاي  يمقايسه

mg/kg۴۰۰  باmg/kg۶۰۰ هيدروالكلي گل پنيرک يعصاره
در مقايسه با  mg/kg ۶۰۰اثر ضد التهاب دوزنشان داد که

) P>۰۵/۰(داري اتفاوت معن mg/kg۸۰۰دوز 
  ).۱نمودار(ندارد

هيدروالكلي گل  ينتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره
يدي أيز بوده که تپنيرک داراي اثر ضد التهابي وابسته به دو

بهترين اثر ضدالتهاب،  .باشدمير ديگر کارهاي انجام شده ب
-بركيلوگرم عصاره گرم ميلي ۸۰۰و  ۶۰۰در كاربرد دوزهاي 

داري ابا توجه به اينكه تفاوت معن. دشگل پنيرک مشاهده  ي
بركيلوگرم وجود نداشت و گرم ميلي ۸۰۰و  ۶۰۰بين دوز 

دوز توسط همچنين به دليل احتمال كمتر بروز اثرات جانبي 
گرمميلي ۸۰۰وگرم عصاره نسبت به دوز كيلگرم برميلي ۶۰۰

ترين دوز  بركيلوگرم مطلوبگرم ميلي۶۰۰بركيلوگرم، دوز
  ).۲نمودار(شناخته شد 

  

 
هیدروالکلی گل پنیرك  يعصاره mg/kg800و  mg/kg200 ،mg/kg400،mg/kg 600التهاب دوزهاي ي اثر ضدمقایسه:  1نمودار 

) باشدیوان میسر ح10تا، و هر گروه  6ها تعداد گروه(.سالین بر التهاب ناشی از کاربرد کاراژینانرین و نرمالبا آسپی
)05/0<P***)(05/0<**P) (05/0<P*( 
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بر ) mg/kg300(آسپیرین  يکنندهبا گروه دریافت )mg/kg600(هیدروالکلی گل پنیرك  ياثر ضد التهابی عصاره يمقایسه: 2نمودار 

  .التهاب ناشی از کاربرد کاراژینان
  بحث

گل پنيرک از مدل  يجهت بررسي اثر ضدالتهابي عصاره
  .استفاده گرديد) حجمي-وزني(درصد ۱ادم القاء با کاراژينان 

آن  يبات موجود در عصارهيرک و ترکياه پنيدر مورد گ
ي از ر به اختصار به برخيه که در زصورت گرفت يمطالعات

  .شوديها اشاره مآن
 يبه منظور بررسي اثر گياه پنيرک بر اگزما، يک مطالعه

پذيرفته شده در  ،باليني بر بيماران مبتال به اگزماي دست
. هاي شهداي تجريش و لقمان انجام شده استبيمارستان

بيماران يک قسيم، به بيمار، به دو گروه ت ۵۰براي اين منظور 
درصد پنيرک و به گروه ديگر، اوسرين به عنوان ۴گروه پماد 

هفته، وضعيت بهبودي و عوارض  ۶دارونما تجويز و بعد از 
جانبي در بيماران بررسي شد و نتيجه گرفتند که پماد پنيرک 

تواند مؤثر و ايمن بوده و ميهاي خفيف، در درمان اگزما
-هيستامينوئيدها و آنتيي براي کورتيکواسترجايگزين مناسب

ک يکه اگزما  ييجااز آن.ها در درمان اگزماي دست باشد
 يتوسط عصاره يمارين بياست، بهبود ا يالتهاب يماريب
 رک استيپن يعصاره يالتهاباثر ضد يدهندهيرک، نشانپن
)۲۹(.  

 ۲۰۰۶و همکاران در سال ) Lee(لي  اي کهدر مطالعه
گياه  يجود در ريشهانجام دادند، ترکيبات فنلي مو

Gastrodia elata هاي آلي و را به وسيله حالل
ها را کروماتوگرافي ستوني جداسازي و اثر ضد التهاب آن

ازي شده در اين تحقيق، ترکيبات فنلي جداس. بررسي نمودند
الکل، بنزيلمتوکسي-۳هيدروکسي-۴بنزيل متيل اتر،  :نظير
 يدروکسيه-۴ متوکسي بنزوئيک اسيد، و-۳هيدروکسي -۴

 يل الکل موجود در عصارهيبنز يدروکسيه-۴د و يبنزآلده
ها را به دو روش ادم هاب آنمتانولي شناسايي و اثر ضد الت

شده در پا توسط کاراژينان و ادم القا شده در گوش القا
و معلوم شد که ترکيب فنلي توسط آرشيدونيک اسيد بررسي 

داراي قويترين اثر اسيد بنزوئيکمتوکسي-۳هيدروکسي -۴
که  ييجااز آن .ضد التهابي در بين ديگر ترکيبات فنلي است

ز در ياست ن يت ضد التهابيخاص يکه دارا يبات فنليترک
جه گرفت که يتوان نتيرک وجود دارد، مياه پنيگ يعصاره

 .)۳۰(است يتين خاصيچن يز دارايرک نياه پنيگ

در  ۲۰۱۰و همکاران در سال ) Serafinim(سرافينيم 
اي، نقش ضد التهابي فالونوئيد را مورد بررسي قرار مطالعه
فالونوئيد نقش ضد التهابي خود را از طريق مهار . دادند
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هاي التهابي مانند سيتوکينين، سنتز و فعاليت واسطه
-هاي فعالهاي چسپندگي و پروتئينايکوزانوئيدها، مولکول

C ي ماننديهافاکتور يو ممانعت از ترجمه NF-KappaB  و
فالونوئيد در بدن . کنداعمال مي) AP-1( ۱-پروتئين فعال

با ساختار و  ييهاگردد و به مولکولبه شدت متابوليزه مي
شود، بنابراين شرط اثرگذاري فعاليت متفاوت تبديل مي

فالونوئيد در بدن اين است که غلظت بااليي از آن در بدن 
بات ياز ترک يکيد ينوئد توجه داشت که فالويبا.موجود باشد

  .)۳۱(رک استياه پنيگ يعصاره يعمده
اثر  ۲۰۱۱و همکاران در سال ) Maronane(مارونين 

-Diphenylگيري پنيرک را به دو روش اندازه يدانياکسيآنت

2-picrylhydrazyl گيري احياء شدن و اندازهNitroblue 

Tetrazolium موش ۸۰براي اين منظور، به . بررسي کردند 
محلول در آب خورانده و بعد از / mmol/kg۲۴ متاوانادات 

-روز ميزان سطح ليپيد پر اکسيد و ميزان فعاليت آنزيم ۹۰

سوپراکسيد ديسموتاز، کاتاالز و (اکسيداني هاي آنتي
گيري شد که افزايش در کليه اندازه) گلوتاتيون پراکسيداز

اکسيداني در هاي آنتيهاي آزاد و فعاليت آنزيممقدار راديکال
گرم / ۲ها، پنيرک با دوز سپس به موش. ها قابل توجه بودآن

پنيرک خشک به ازاي هر کيلوگرم وزنشان خورانده شد و با 
ها و مطالعات گيري سطح ليپيد پراکسيد، فعاليت آنزيماندازه

اکسيداني هيستوپاتولوژي که روي کليه انجام گرفت، اثر آنتي
ک به دليل داشتن ميزان باالي پنير. پنيرک بررسي گرديد

اکسيداني ترکيبات فنلي و فالونوئيدي داراي اثرات قوي آنتي
  . )۳۲(باشدمي

شود که يآزاد م يهايکالد راديالتهاب مزمن باعث تول
 يهاها و ارگانيب سلولب و تخريها باعث آسيکالن راديا

مزمن  يهايماريت منجر به بروز بيشوند و در نهايهدف م
ها باعث  کالين راديسم عمل، اياز لحاظ مکان. شونديم
مرتبط با  يسيرونو يو فاکتورها يملکول يهاگناليسيالقا

ک ييدانتياکسيت آنتين ظرفيبنابرا. شونديمزمن م يهايماريب
  .)٣٣(ت ضد التهاب آن مرتبط باشديتواند با خاصيب ميترک

به  ۲۰۱۰و همکاران در سال ) Afolayan(آفوالين 
گياه  Malva parvifloraگيري اثر ضد التهاب منظور اندازه

هاي القا ادم توسط کاراژينان و پنيرک، از مدل يخانوادههم
در اين . استفاده نمودند ييهيستامين بر روي موش صحرا

تايي تقسيم و به ۴حيوان که به چهار گروه سر  ۱۶از  هامدل
ترل منفي سرم گروه کنبه گروه کنترل مثبت ايندومتاسين و 
 mg/kg۲۰۰و  ۱۰۰هاي فيزيولوژي و به دو گروه ديگر دوز

. هيدروالکلي گياه تزريق داخل صفاقي نمودند يعصاره
 ياثر mg/kg۲۰۰نتايج در هر دو مدل نشان داده که دوز 

-معادل با ايندومتاسين داشته و اثر گياه وابسته به دوز مي

رک را يپن يانوادهخهم اهيدر گ يوجود اثر ضد التهاب. باشد
رک ياه پنيگ يبر اثر ضد التهاب يديأيتوان تيز مين

  .)۳۴(دانست
، به ۲۰۰۸و همکاران در سال  )Conforti(کانفورتي 

بررسي اثر ضد التهاب گياه پنيرک پرداخته، و از روش القا 
کوچک سفيد ادم توسط روغن کرچک به گوش موش 

 ييکسطحي به اندازهدر اين روش التهاب در . استفاده کردند
ميکروگرم  ۸۰ها توسط سانتيمتر مربع در گوش راست موش

 يروغن کرچک ايجاد و در ادامه روي آن ناحيه عصاره
گيري ادم با اندازه. پنيرک به صورت موضعي ماليده شد

 يملتهب از دو گوش راست و چپ و مقايسه يبريدن ناحيه
 ، گياه پنيرک حدوداًوزني آنها انجام گرفت که نتايج نشان داد

در اين مطالعه احتمال .گردددرصد باعث کاهش ادم مي ۲۱
رک به خاطر ترکيبات فنلي و يپن يداده شده که، اثر ضد التهاب

اه يگ ين مطالعه اثر ضد التهابيدر ا. باشدفالونوئيدي گياه مي
 يديأييده، که تو ثابت گرد يبررس يرک به روش موضعيپن

ق يتحقدر يرک به صورت داخل صفاقينپ يبر اثر ضد التهاب
  . )۳۵(حاضر مي باشد
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هيدروالكلي  يبا توجه به مطالعات ذکر شده، عصاره
و  ير مشتقات فنلينظ يبات ضد التهابيترک يپنيرک دارا

است، و  يدانياکسيآنت يت باالين خاصيچني و همديفالونوئ
 ينيرک به صورت بالياه پنيگ يکه اثر ضد التهاب ييجااز آن

حاضر اثبات  يده، هدف از مطالعهيبه اثبات رس) يموضع(
استان (ران يا يرک بومياه پنيتام گ يعصاره ياثر ضد التهاب

ن مطالعه با يج اينتا. باشديم يبه روش داخل صفاق) فارس
  .دارد يخوانينه همن زمين در ااگر محققيمطالعات د

شنهاد توان پي مي ينيه و باليبا انجام مطالعات بيشتر پا
خطر براي  تواند جايگزيني مناسب و بي نمود كه اين گياه مي

NSAIDs  باشد و يا به عنوان داروي ضد درد کمکي بتوان
  .کار بردهآن را همراه ديگر داروهاي ضد درد ب

، و )۱۷(گزارش نشده است  يارک عارضهيتا کنون از پن
رک يپن ي از عصارهخاص يجانب يگونه مرگ و عارضهيچه

  .مطالعه مشاهده نشد ايندر 
 

  قدردانی
-آقاي محمد رحماني فارغ ينامهناين مقاله از پايا

اي داروسازي استخراج گرديده که التحصيل دکتراي حرفه
به عنوان طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه در مرکز تحقيقات 

 يتصويب و در دانشکده PRC-۸۸فيزيولوژي با کد
وسيله از مرکز تحقيقات فيزيولوژي بدين.داروسازي اجرا شد

شاپور م پزشکي جنديداروسازي دانشگاه علو يو دانشکده
  .شودگزاري مياهواز صميمانه سپاس
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Abstract 
Background:Using chemical drugs have often masses of damaged 
side effects Therefore,it is important to research about medicinal 
plants with anti-inflammation and fewer side effects.malvasylvestris 
has potential use as a medicinal plant. The aim of this study was to 
investigate the effect of Malva Sylvestris flowers hydroalcoholic 
extract on the carrageennan-induced inflammatory response using 
Wistar male rats' paws 
Methods:Malva Sylvestris flowers powder wasmacerated with 
70%ethanol, and its extract prepared. Male Wistar rats were divided 
into 6 groups of 10 animals each for following treatments: Malva 
extract (200,400,600 and 800 mg/kg), normal saline (5mg/kg) as 
negative control and Aspirin (300mg/kg) as a positive via IP.Thirty 
min later inflammation was induced by injection of 
100µlcarrageenan (1%W/V) into the rat's hind paw of rats(SC). The 
inflamation response changes were inspected over 5 hours every 
hour, using plethysmometer. 
Results:The extract-treated (600,800 mg/kg) showed considerable 
reduction in the rats' paws inflamation when compared with control 
groop(p>0.05). But 200 and 400 mg/kg extract showed no 
considerable decrease in inflamation when comparied with control 
group (p<0.05). There was not significant differences between 
doses of 600 and 800 mg/kg of extract, therfore dose of 600 mg/kg 
was selected as the most favorable dose as anti-inflamation. 
Conclusion:These findings demonstrate that extract of M. sylvestis 
could accelerate reducing inflamation responses in rats and supports 
its traditional and probably medicinal benefits use. 
Keywords: MalvaSylvestris, Aspirin, Carrageenan, Inflammatioin, 
Rat 

 
 

►Please cite this paper as: 
ArziA, NazariKhorasgani Z, RahmaniM. Study the effect of hydro-alcoholic 
extract of Malva sylvestris on carrageenan induced inflammation in male rat 
paw. Jentashapir 2013;4(1):1-10 

 
 

Received: 24.06.2012             Accepted: 08.12.2012 

1-Professor, Department of 
Pharmacology and Toxicoligy,School 
of Pharmacy, Physiology Research 
Center,Ahvaz Jundishapur University 
of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 
 
2-Instructor, Department of 
Pharmacology and Toxicoligy,School 
of Pharmacy,Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences, 
Ahvaz, Iran.  
 
3-Student of Pharmacy,School of 
Pharmacy,Student Research 
Committee, Ahvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences, 
Ahvaz, Iran.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 
*Corresponding Author: 
ArdeshirArzi; Department of 
Pharmacology and Toxicoligy,School 
of PharmacyAhvaz Jundishapur 
University of Medical Sciences, 
Ahvaz, Iran.  
Tel: 09163190508 
E-mail: arzi_ardeshir@yahoo.com 

  


