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  )مقالۀ پژوهشی(

کرفس  گیاه هوایی اندام هیدروالکلیآبی و  عصاره پیشگیری کننده اثر مقایسه

(Apium graveolens) نر صحرایی موش پای پنجه در فرمالین ناشی از التهاب بر 
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  چکیده

عوارض گوارشی ناشی از کاربرد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  زمینه و هدف:
موجب افزایش توجه محققان به گیاهان دارویی با اثر  ضد التهاب شده است. هدف از 
انجام این مطالعه مقایسه اثر ضد التهاب عصاره هیدروالکلی و آبی گیاه کرفس با 

 ه پای موش صحرایی است.آسپیرین بر التهاب ناشی از تزریق فرمالین در پنج

در این مطالعه از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  :بررسیروش 
% و روش 01نول گرم استفاده شد. جهت تهیه عصاره هیدروالکلی از اتا 081-051

و جهت تهیه عصاره آبی از آب مقطر و روش خیساندن  خیساندن استفاده گردید
 ml/kg  5(. گروه کنترل منفی n=6گروه تقسیم شدند) 00استفاده شد. حیوانات به 

آسپیرین دریافت نمودند. گروه های  mg/kg011نرمال سالین و گروه کنترل مثبت 
از عصاره  mg/kg611 ،011 ،011 ،011 تحت آزمایش به ترتیب دوزهای 

از عصاره آبی گیاه کرفس  mg/kg811 ،611 ،011 ،011،011هیدروالکلی و دوزهای 
ها ی گروهی بعد همهدقیقه 01ه شکل داخل صفاقی دریافت کردند. را ب
زیرجلدی دریافت نمودند.سپس تغییر حجم  % را از طریق5/0یکرولیتر فرمالین م011

ساعت با استفاده از دستگاه  5ها هر یک ساعت یک بار به مدت پای موش
plethysmometer  .سنجش گردید 

های هیدروالکلی در مقایسه با گروه تجویز عصارهی گروهای تحت همه :هایافته
  011و mg/kg011 های  (. دوزP<15/1کنترل منفی اختالف معنی دار نشان دادند )

د. ولی بین اثر کمتری نسبت به آسپیرین نشان دادن در تمام طول مطالعهاز عصاره 
آسپیرین اختالف معنی دار  با 011و mg/kg611کننده دوزهای های دریافتگروه

ترین دوز انتخاب عصاره به عنوان مطلوب mg/kg011وجود نداشت. بنابراین دوز 
های آبی در مقایسه با گروه کنترل منفی های تحت تجویز عصارهی گروههمه شد.

 011و mg/kg011. دوزهای mg/kg 011جز دوز به داری نشان دادند اختالف معنی

های دریافت ه اثر کمتری نسبت به آسپیرین داشتند. ولی بین گروهدر تمام طول مطالع 
دار وجود نداشت. بنابراین و آسپیرین اختالف معنی 611و mg/kg811کننده دوزهای 

 ترین دوز انتخاب شد. عصاره به عنوان مطلوب mg/kg611دوز 
و آبی موجب کاهش ادم در پنجه ی پا در موش  هیدروالکلیهای عصاره  گیری:نتیجه

دوز و عصاره ی هیدروالکلی  mg/kg011های صحرایی شد که در این رابطه دوز  
mg/kg611 داشتند در حد آسپیرین عصاره آبی اثری. 
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 مقدمه
های سیستم ایمنی، بدن انسان را از طریق گلبول

ها در مقابل عوامل پاتوژن سفید و مواد آزاد شده از آن

های  سفید و آزاد کند. فرایند تجمع گلبولمحافظت می

به شکل التهاب بروز  هاشدن مواد شیمیایی مترشحه از آن
عبارت دیگر التهاب حاصل فعال شدن سیسستم یابد؛ بهمی

ایمنی در برابر عفونت و تحریک بافتی می باشد. بر اثر 

التهاب قرمزی، گرمی، تورم، درد و از دست رفتن فعالیت 

دهد که این خود می تواند عادی بافت درگیر رخ می
ینوزیت، رینیت و جمله س ساز بیماریهای مختلفی منزمینه

 (.0و0آسم باشد)

های موجود جهت درمان ترین روشیکی از متداول

های  مختلف، کاربرد داروهای های ناشی از بیماریالتهاب

ضد التهابی غیراستروییدی است. از آنجایی که اکثر 
داروهای این گروه موجب بروز آثار جانبی متعددی از 

لذا کاربرد گیاهان ، (05) گردندجمله گوارشی و خونی می
دارویی ضد التهاب که فاقد چنین آثار سویی باشند می 

 ای در درمان داشته باشد. تواند جایگاه ویژه
 از Apium graveolensگیاه کرفس با نام علمی 

( Apiaceaeو خانواده ی چتریان )  Apialesتیره 
 011است. این گیاه دو ساله بوده  و حداکثر طول ان 

بیضوی شکل  این گیاهسانتی متر است. میوه ی رسیده ی 
ای قوی داشته ای است. گیاه کرفس رایحهو به  رنگ قهوه

 (. 0و مزه ای متمایل به تلخ دارد)

های  مرداد و شهریور به های کرفس در ماهمیوه
ری هستند. گرد میوه آوحداکثر رشد رسیده و قابل جمع

ای تیره بوده و ی کرفس و خود گیاه کرفس به رنگ قهوه

 (. 0با بوی مخصوصی همراه است)
منشا گیاه کرفس جنوب اروپاست ولی این گیاه در 

تمام دنیا کشت می شود. گیاه کرفس در ایران در مناطق 

و سمنان ، خوزستانهای مختلف از جمله در استان

 ( .    5سیستان و بلوچستان کشت می شود)

کرفس از جمله گیاهانی است که خاصیت آنتی 

های اکسیدانی دارد و با این خاصیت از تشکیل رادیکال
 فیزیولوژیکی مانند مختلف آثار (.6کند)آزاد جلوگیری می

( حفاظت 9و01ی چربی خون)، کاهنده(8ضدسرطان)

شده  داده نسبت آن به (00ها)کبدی در برابر اکسیدان
( 00) اکسیدان بوده آنتی ترکیبات حاوی کرفس دانه .است

 فالکارینول ماده به مربوط آن سرطان ضد اثرات و

(Falcarinol) سیتوتوکسیک  ترکیب ترینفعال که است
 (.00)باشدمی هااستیلنپلی جزء و

کرفس دارای اسانس)لیمونن، فتالدهید و بتاسلنین(، 

ترکیب کومارین)فورانو کومارین و برگاپتن( و 

(. درصد 00و05)فالونوییدی به نام آپی یین می باشد
سلنین آن به بتا % و مقدار 61لیمونن در اسانس کرفس 

-های گیاه کرفس میرسد. از جمله دیگر اسانس% می01

نن، بتاترپینئول، آلفا سالنتالول، توان پارا سمین، بتا پی

N_ بوتیل فتالدهید، سدالونید، اوستنول، آپیگراوین و

 ( .06آپیومتین را نام برد)
های هوایی کرفس به علت دارا بودن درصد اندام

باالی اسانس، خاصیت ضد اسپاسمی داشته و بعضی از 
های موجود در میوه گیاه از جمله فورانوکومارین کومارین

          (.                                                                       05بخش هستند)مپتن دارای خاصیت آراو برگا
عصاره  ( بیان داشتند که0110احمدی و همکاران)

ی متانولی گیاه کرفس دارای اثر آنتی اکسیدانی بیشتر از 
به  تری نسبتآلفا توکوفرول سنتتیک است و اثر ضعیف

 .(00)آسکوربیک اسید دارد
که عصاره  ( مشاهده کردند0118نصری و همکاران)

-ی هیدروالکلی گیاه کرفس دارای اثر ضد درد می

 (.08باشد)
با توجه به آنچه گفته شد در این مطالعه اثر عصاره 

آبی و هیدروالکلی گیاه کرفس بر روی التهاب ناشی از 

تزریق فرمالین در کف پنجه پای موش صحرایی مورد 
 بررسی قرار گرفت. 

 

   روش بررسی
) تهیه شده در این بررسی از اندام هوایی گیاه کرفس

تایید شده توسط از مزارع کشاورزی شهرستان دزفول و 

 ،فرمالین ،گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی اهواز(
اتانول  ،پودر آسپیرین)تهیه شده از شرکت دارو پخش(
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سازی خرمشهر( آب مقطر و % )ساخت کارخانه الکل96

 استفاده شد.  ) شرکت داروپخش(سرم فیزیولوژی
ی هیدروالکلی گیاه کرفس از عصارهی جهت تهیه

م % استفاده شد. ابتدا اندا01ن با اتانول روش خیساند

گرم  051با آسیاب برقی خرد گردید.  هوایی گیاه کرفس

و به آن اتانول  را در ظرفی قرار دادهاز گیاه خرد شده 
% افزوده شد؛ پس از پوشاندن سطح ظرف با کاغذ 01

و ساعت نگهداری  00سلفونی مخلوط حاصله  به مدت 

هم زده شد. پس از ار روزی چند ب در طول این مدت
عصاره صاف و در ظرف مناسبی ریخته،  ،ساعت 00پایان 

-% شستشو داده شده و عصاره01ها مجددا با الکل و تفاله

ی قبلی اضافه ی حاصل پس از صاف شدن به عصاره
 گردید. 

ی به دست آمده توسط دستگاه تبخیر در عصاره
 خالء دوار تغلیظ و محصول حاصل در فور با درجه

عصاره . گراد خشک گردیددرجه سانتی 05حرارت 
%  6/09وزن داشت )معادلگرم  09خشک پس از توزین

در یک ظرف مناسب ریخته و در که آن را ( وزنی  وزنی/
 یخچال نگهداری شد.

ی آبی گیاه کرفس از روش عصارهی جهت تهیه
م هوایی گیاه خیساندن با آب مقطر استفاده شد. ابتدا اندا

گرم از گیاه خرد  051با آسیاب برقی خرد گردید.  کرفس
و به آن آب مقطر افزوده شد ؛  را در ظرفی قرار دادهشده 

پس از پوشاندن سطح ظرف با کاغذ سلفونی مخلوط 

و در طول این مدت ساعت نگهداری  00حاصله به مدت 
 ،ساعت 00هم زده شد. پس از پایان  روزی چند بار

و  جمع آوری گردیدبی عصاره صاف و در ظرف مناس

ی به دست آمده توسط دستگاه تبخیر در خالء عصاره
ه حرارت دوار تغلیظ و محصول حاصل در فور با درج

عصاره خشک پس از د. گراد خشک گردیدرجه سانتی 05

که ( % وزنی/وزنی 6/00وزن داشت) معادلگرم  00توزین

در یک ظرف مناسب ریخته و در یخچال نگهداری آن را 

 شد.

در این  ׃بندی حیوانات و سنجش التهابگروه

موش صحرایی نر جوان از گونه ویستار با  66مطالعه 
گرم از مرکز تکثیر و  051-081ی وزنی محدوده

نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 

های صحرایی  در جندی شاپور اهواز تهیه گردید. موش
 00±0از در دمای اتاق حیوانات دانشکده داروسازی اهو

 00% و سیکل نوری 51گراد و میزان رطوبت درجه سانتی

ساعت تاریکی نگهداری شدند.  00ساعت روشنایی و 

حیوانات در طول مطالعه به غذای فشرده مخصوص 
حیوان )تهیه شده از خوراک دام شوشتر( و آب لوله کشی 

 شهر دسترسی کامل داشتند. 

از سر و صدا ها در محیطی آرام و دور آزمایش
های صحرایی یک ساعت قبل از صورت پذیرفتند. موش

اجرای آزمایش به آزمایشگاه آورده شدند تا با شرایط 

موجود آشنا شوند. ضمنا از هر موش صحرایی فقط یک 
ها پس از موش، بار استفاده شد. جهت انجام مطالعه

گروه )هر  00انتخاب و توزین به صورت تصادفی به 
موش صحرایی( تقسیم شدند و پس از  6گروه حاوی 

 گذاری به صورت زیر تحت تجویز قرار گرفتند:شماره
های تحت مطالعه عصاره هیدروالکلی به به گروه

گرم بر کیلوگرم میلی 011و 611،011،011ترتیب دوزهای 
های تحت مطالعه عصاره هیدروالکلی کرفس و به گروه

و 011، 011، 611، 811عصاره آبی به ترتیب دوزهای 
های گرم بر کیلوگرم عصاره آبی و به موشمیلی 011

میلی  5)گروه کنترل منفی حجم معادل سرم فیزیولوژی
های گروه کنترل مثبت و به موشلیتر بر کیلوگرم( 

از طریق داخل گرم بر کیلوگرم( میلی 011)آسپیرین

صفاقی تزریق شد. بعد از نیم ساعت به کف پنجه پای 
 011های مختلف مقدار حرایی گروههای صموش

% فرمالین از طریق زیرجلدی  5/0میکرولیتر از محلول 

تزریق شد و تغییر حجم پنجه پا هر یک ساعت یک بار و 
ساعت متوالی با استفاده از دستگاه  5به مدت 

Plethysmometer  اندازه گیری شد. به دلیل تغییرات

بعد از  ها در ساعت اولی پای موشحجم سریع پنجه

 05سنجش التهاب در ساعت اول هر  تزریق فرمالین،

حجم میزان ها به عنوان انجام شد و برآیند آندقیقه یکبار 

در ساعت اول درج گردید. قبل از تزریق فرمالین حجم 
-های مختلف اندازههای صحرایی گروهی پای موشپنجه
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گیری شد و مقدار آن به عنوان حجم پا در زمان صفر 

 (. 09و01گردید) محسوب
ی پای در این مطالعه جهت محاسبه درصد ادم پنجه

  ׃های صحرایی از فرمول زیر استفاده شدموش
Relative Paw Edema% = 

100
1

12 


V

VV
                                                                            

: V1 های صحرایی قبل از حجم پنجه پای موش
 تزریق فرمالین 

: V2 های صحرایی بعد از حجم پنجه پای موش

 تزریق فرمالین 
برای مقایسه اثر ضد التهابی عصاره از آزمون مدل 

و تست کمکی توکی  ANOVAخطی و روش آماری 

 استفاده شد.

 

                                                                                                                              یافته ها

های های مختلف عصاره با گروهاثر ضد التهابی دوز

کنترل منفی)سرم فیزیولوژی( و کنترل مثبت )آسپیرین( 

صاره آبی و مقایسه شد. طبق نتایج به دست آمده ع
هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس دارای اثر ضد التهاب 

 باشد.بوده که این اثر وابسته به دوز می

، 811عصاره آبی گیاه کرفس با دوز  ه اثرمقایس
گرم بر کیلوگرم  با گروه میلی 011و  011، 011، 611

دریافت کننده سرم فیزیولوژی نشان داد که، اثر ضد 

 011در تمامی دوزها بجز دوز  گیاه کرفس التهابی عصاره 

( بیشتر P<15/1) داریگرم بر کیلوگرم به طور معنیمیلی

 (.0)نمودار باشداز سرم فیزیولوژی می
 011، 011عصاره آبی گیاه کرفس با دوز  ه اثرمقایس

گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه دریافت میلی 011و 

نشان داد که اثر ضد التهاب  (mg/kg011کننده آسپیرین )

کمتر از ( P<15/1) داریعصاره گیاه کرفس به طور معنی 

(. در حالی که اثر ضد التهاب 5باشد )نمودارآسپیرین می

 611و  811عصاره ی هیدروالکلی گیاه کرفس با دوزهای 

-گرم بر کیلوگرم در مقایسه با آسپیرین تفاوت معنیمیلی

 (.0رداری با آسپیرین نداشت)نمودا
، 611، 811دوزهای  ایسه نتایج حاصل از اثرمق

گرم بر کیلوگرم عصاره آبی کرفس، میلی 011و 011، 011

دار بوده و همچنین وابسته دهد که این اثر معنینشان می

-میلی 611و 811باشد. در ضمن بین دوزهای به دوز می

داری مشاهده نشد و گرم بر کیلوگرم عصاره تفاوت معنی

گرم بر کیلوگرم موثرترین دوز میلی 611ترتیب دوز بدین 

 (.0و0شناخته شد)نمودار
میلی گرم بر کیلوگرم عصاره  611در مقایسه دوز 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی  011آبی و دوز 

با آسپیرین، تفاوت معنی داری بین اثر ضد التهاب آنها در 
 (.0نمودارتمام ساعات مطالعه مشاهده نشد)

نتایج حاصل از مقایسه اثر ضد التهابی دوزهای 
( بدین شرح 0)نمودار گیاه کرفس آبیمختلف  عصاره 

 است:
گرم بر میلی 011و011،011اثر ضد التهاب دوزهای 

کیلوگرم عصاره آبی در تمام ساعات بعد از تزریق فرمالین 
گرم بر کیلوگرم میلی  611و  811در مقایسه با دوزهای

 ( کمتر بود.P<15/1معنی داری )عصاره به طور 
گرم بر میلی 011و 011اثر ضد التهاب دوزهای

کیلوگرم عصاره آبی در تمام ساعات بعد از تزریق فرمالین 
گرم بر کیلوگرم عصاره به طور میلی 011در مقایسه با دوز

 (  کمتر بود.P<15/1معنی داری )

گرم بر کیلوگرم میلی 011اثر ضد التهاب دوز 
ی در تمام ساعات بعد از تزریق فرمالین در عصاره آب

گرم بر کیلوگرم عصاره به طور میلی  011مقایسه با دوز

 ( کمتر بود.P<15/1معنی داری )
گرم بر کیلوگرم میلی 611اثر ضد التهاب دوز 

عصاره آبی در تمام ساعات بعد از تزریق فرمالین در 

تفاوت میلی گرم بر کیلوگرم عصاره   811مقایسه با دوز

 معنی داری نداشت.
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عصاره آبی گیاه کرفس با  mg/kg155و  mg/kg855 ،mg/kg655،mg/kg 455  ،mg/kg255دوزهای  ثر: مقایسه ا 1نمودار

فرمالین در پنجه پای موش  بر ادم ایجاد شده ناشی از تزریق زیر جلدی )ml/kg) 1نرمال سالینو  mg/kg955آسپیرین 

 سر می باشد. 6تعداد حیوانات در هر گروه  .صحرایی

( و تست one way-ANOVAخطای استاندارد نشان داده شده است.روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه)±داده ها به صورت میانگین

 کمکی توکی استفاده گردید.

 (.P<15/1معنی دار است)  )ml/kg) 5 تفاوت با گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژی  *

 (.P<15/1معنی دار است) mg/kg011تفاوت با گروه دریافت کننده آسپیرین  #

 

 
تعداد  . mg/kg955عصاره ی آبی با آسپیرین  mg/kg655عصاره ی هیدروالکلی و  mg/kg455: مقایسه ی دوز  2نمودار

 سر می باشد. 6حیوانات در هر گروه 

( و تست one way-ANOVAخطای استاندارد نشان داده شده است.روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه)±میانگینداده ها به صورت 

 کمکی توکی استفاده گردید.
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عصاره آبی گیاه کرفس با  mg/kg155و  mg/kg855 ،mg/kg655،mg/kg 455  ،mg/kg255دوزهای  : مقایسه اثر 9نمودار

،  (51/5>**P)، ( P#<51/5)تزریق زیر جلدی فرمالین در پنجه پای موش صحرایی یک دیگربر ادم ایجاد شده ناشی از

(51/5>*P).  سر می باشد. 6تعداد حیوانات در هر گروه 

( و تست one way-ANOVAخطای استاندارد نشان داده شده است.روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه)±داده ها به صورت میانگین

 کمکی توکی استفاده گردید.

 (.P<15/1میلی گرم برکیلوگرم معنی دار است) 811و 611تفاوت با گروه دریافت کننده عصاره    *

 (.P<15/1میلی گرم بر کیلوگرم معنی دار است) 011تفاوت با گروه دریافت کننده عصاره   * *

 (.P<15/1میلی گرم بر کیلوگرم معنی دار است) 011تفاوت با گروه دریافت کننده عصاره  #

 

 

 ثبح
های قبلی اثر ضد التهابی عصاره در پژوهش

هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس در تست فرمالین 

مشخص شده است. همانطور که در پژوهش قبلی توسط 

 011( مشخص شده است، دوز 00ارضی و همکاران)

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی موثرترین اثر 

 ضد التهاب را دارد. 

در این مطالعه جهت بررسی اثر ضد التهابی عصاره 

% استفاده 5/0گیاه کرفس از مدل ادم القا شده با فرمالین 

شد. این روش به طور گسترده برای بررسی التهاب مورد 

(. تست فرمالین دارای 00و00و00گیرد)یاستفاده قرار م

باشد؛ فاز اول شامل اثر سوزشی است، در دو فاز مجزا می

شود. باید حالی که در فاز دوم اثر التهابی فرمالین ظاهر می

یادآور شد که داروهای ضد التهاب غیر استروییدی و 

 توانند سبب مهار فاز دوم شوندها میکورتیکواسترویید

ی که اپیوئیدها منجمله مورفین قادر به مهار (؛ در حال05)

 (.06باشد)هر دو فاز اول و دوم می

کرفس حاوی فالونویید آپی یین بوده که این ماده 

سلولهای  انیسم کاهش تولید نیتریک اکسید توسطبا مک

 (. 00و  08و 09شود)ایمنی موجب کنترل ادم می

 عصاره گیاه کرفس را اثر ضد التهاببر این اساس، 

توان به فالونویید آپی ئین نسبت داد. اثر مهاری می

فالونوییدها بر التهاب حاد و مزمن به دلیل اثر بر 
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 NFکننده درد شامل فعالیت فاکتورمسیرهای سیگنال

Kappa B  و فسفریالسیونMAP باشد. این کیناز می

را میانجیگری می  8و  6مسیرها تنظیم افزایشی اینترلوکین 

شده و  ای پیش التهابیتشکیل کموکاین هکنند که سبب 

 (. 01) گردندجر به القا التهاب می من

عالوه بر این فالونوییدها تجمع لیپیدهای شناور را 

ی درد ضروری هستند، کم که برای سیگنال کردن پدیده

ها و می کنند. بنابراین فالونوییدها با مهار تجمع گیرنده

 را مهار می نمایندالتهاب مزمن و حاد  آبشار سیگنالی،

(00 .) 

 و همکاران Serafini M توسط  که ایدر مطالعه

فالونویید آپی یین مشخص شد که  ( انجام گردید0101)

در موش C4 و لکوترین  E2باعث مهار پروستاگالندین 

در پالکت را B2 تولید ترومبوکسان  صحرایی شده و

  (.00و00مهار می کند)های انسانی 

Lin L (مشاهده کردند که 0100و همکاران )

( و 05)فالونویید های موجود در کرفس بوده لوتلین از

Ziyan L (0100و همکاران )لوتلین که  نشان دادند

 (.00)التهاب حاد و مزمن می گردد موجب بهبود

اکثر داروهای ضد درد و ضد التهاب موجود با مهار 

-درد و التهاب را کاهش می، 0سیکلواکسیژناز  هایآنزیم

ی از عصاره( 0110و همکاران) Momin RAدهند. 

که را استخراج نمودند ی کرفس ترکیباتی میوه

آنتی اکسیدانی سیکلواکسیژناز را مهار کرده و خواص 

-0. این ترکیبات شامل سدانولید، سنکیونولید، داشتند

ایندول  -0دی هیدرو  -0و0متوکسی -6هیدروکسی متیل 

 (.06)ال و تریپتوفان بودند -0

 ( و مورویتز و0999مطالعه رانگ و همکاران)

فالونوئیدها با مهار گیرنده که ( نشان داد 0998) همکاران

ی آسپارتام باعث کاهش کلسیم داخل سلولی می شوند و 

به دنبال آن فعالیت آنزیم سنتز کننده ی نیتریک اکساید و 

وابسته به کلسیم کاهش می یابد و در   A2فسفولیپاز

ش نیتریک اکسید و پروستاگالندین ها اثرات نتیجه با کاه

 (. 00و08ضد درد خود را نشان می دهند)

 Mehmet O (نشان دادند که 0100و همکاران )

و  نیتریک اکسید در اثر التهاب افزایش می یابد

ده های آنزیم سنتز کننفالونوییدها یکی از مهار کننده

 اکسیدریک تولید نیتنیتریک اکسید می باشند و با مهار 

 (.09باعث کاهش درد و التهاب می شوند)

 CHeraghi توسط  0101در تحقیقی که در سال 

 J د مشخص شد که لیمونن و همکاران انجام گردی

از  های گیاهی از جمله گیاه کرفس،موجود در عصاره

ها سیکلواکسیژناز تولید پروستاگالندین طریق مهار آنزیم

د و ضد التهاب خود را را دچار وقفه ساخته و اثر ضد در

 (.01)اعمال می نمایند

  Hamza AHتوسط  0100که در سال  در بررسی

انجام شد، مشخص شد که گیاه رازیانه  و همکاران

خواص ضد التهابی دارد؛ از آنجا که رازیانه و کرفس هر 

دو از خانواده چتریان اند خواص ضد التهابی کرفس قابل 

 (.00توجیه است)

و همکاران در سال Lio L توسط ه در مطالعه ای ک

د که بوتیل فتالدهیدهای انجام شد، مشخص گردی 0105

کرفس)سدانولید و سداننولید( دارای اثر ضد التهابی 

( 0110و همکاران) Peroutka Rهمچنین (. 00هستند)

)مانند ی کرفسهابرخی فروکومارینکه  نشان دادند

 داشته باشندتوانند اثر پیشگیری از التهاب استول( می

(00.) 

ی مطالعه حاضر نشان داد که اثر ضد التهاب عصاره

هیدروالکلی اندام هوایی کرفس دارای اثر ضد التهاب 

گرم میلی 011وابسته به دوز بوده و بهترین دوز عصاره 

-میلی 011باشد. باید یاد آور شد که دوز بر  کیلوگرم می

 011بر با دوز گرم بر  کیلوگرم دارای اثر ضد التهابی برا

همچنین مطالعه حاضر گرم بر کیلوگرم آسپیرین بود. میلی

ی آبی اندام هوایی نشان داد که اثر ضد التهاب عصاره

کرفس دارای اثر ضد التهاب وابسته به دوز بوده و بهترین 

باشد. باید یاد گرم بر کیلوگرم میمیلی 611دوز عصاره 

کیلوگرم دارای اثر ضد گرم بر میلی 611آور شد که دوز 

گرم بر کیلوگرم آسپیرین میلی 011التهابی برابر با دوز 
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های اثر عصاره بر این اساس شاید یکی از مکانیسمبود. 

ها باشد که اثبات آن نیاز کرفس مهار سنتز پروستاگالندبن

در آوری است که الزم به یادبه مطالعات بعدی دارد. 

ی کرفس، ختلف عصارهحیوانات دریافت کننده دوزهای م

 هیچ گونه عارضه جانبی مشاهده نشد.
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Abstract 
Background and Objective: Gastrointestinal complications 
caused by using nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) motivated researchers to pay more attention to herbal 
medicines with anti-inflammatory effect. The aim of this study 
was to compare the anti-inflammatory effect of hydroalcoholic 
and aqueous extract of Apium graveolens with aspirin in 
treatment of formalin-induced inflammation in rat hind paw. 
Subjects and Methods: Male Wistar rats (weighting 150-180 
g) were used in this study. To prepare hydroalcoholic extract, 
ethanol (70%) and maceration method were used and to prepare 
aqueous extract distilled water and maceration method were 
used. Animals were divided into 11 groups (6 in each). 
Negative control group received 5ml/kg normal saline and 
positive control group received 300 mg/kg aspirin. The test 
groups received various increasing doses of the hydroalcoholic 
extract (100, 200, 400, 600 mg/kg) or 100, 200, 400, 600, 800 
mg/kg of aqueous extract of Apium graveolens via 
intraperitoneal route. Thirty minutes later all groups received 
100 µl formalin 2.5% subcutaneously at the hind paw. Then, 
changes in the volume of rat paw were measured hourly for 5 
hrs using plethysmometer. 
Results: All hydroalcoholic extract treated groups showed 
significant difference (p<0/05) when compared with negative 
control group. The 100 and 200 mg/kg of extract showed anti-
inflammatory effect less than aspirin at all allocated times. But 
there was no significant differences between the groups that 
received 400 and 600 mg/kg extract with aspirin group.. Except 
for the 100 mg/kg group, all aqueous extract treated groups 
showed significant differences (p<0/05) when compared with 
negative control group. The 200 and 400 mg/kg of extract 
showed anti-inflammatory effect less than aspirin at all 
allocated times. But there was no significant differences 
between the groups that received 600 and 800 mg/kg aqueous 
extract with aspirin group.  
Conclusion: The hydroalcoholic extract (400 mg/kg) and 
aqueous extract (600 mg/kg) of Apium graveolens were as 
effective as 300 mg/kg aspirin in alleviating edema in rat hind 
paw. 
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