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چکیده
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رفس در این گیاه کهوایی د که بررسی اثر ضد التهابی اندام شکرفس موجب 
.تحقیق مورد توجه قرار گیرد

عصاره از ۀجهت تهی. آوري گردیدباغات دزفول جمعگیاه از:روش بررسی
به ترتیب ،هاي تحت آزمایشموش. و روش خیساندن استفاده شد%70اتانول 

گروه ،کرفسةگرم عصارگرم بر کیلومیلی600و 200400،،100اریردامق
لیتر میلی5گروه کنترل منفیوآسپیرین گرم بر کیلوگرممیلی300کنترل مثبت
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با استفاده از دستگاه ،بعد از تزریق فرمالینپنجماول تا هاي ساعت

Plethysmometerابی شدارزی.
گرم میلی600و 400دوزهاي دوزها داراي اثر ضد التهابی بودند وۀهم:هایافته
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.شناخته شد
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مقدمه
هاي سفید سیستم ایمنی، بدن انسان را از طریق گلبول

ها در مقابل عوامل پاتوژن محافظت و مواد آزاد شده از آن
سفید و آزاد شدن مواد هايفرایند تجمع گلبول. کندمی

؛ نمایدالتهاب بروز میها به شکل از آنشیمیایی مترشحه
به عبارت دیگر التهاب حاصل فعال شدن سیسستم ایمنی 

،بر اثر التهاب. استدر برابر عفونت و تحریک بافتی 
قرمزي، گرمی، تورم، درد و از دست رفتن فعالیت عادي 

ساز تواند زمینهدهد که این خود میبافت درگیر رخ می
ینیت و آسم سینوزیت، ر:جملهازهاي مختلفی بیماري

).2و1(باشد
موجود جهت درمان هايترین روشداولیکی از مت

هاي  مختلف، کاربرد داروهايهاي ناشی از بیماريالتهاب
از . یدي استئغیراستروضد التهابکورتیکواستروئیدي و

آنجایی که اکثر داروهاي این گروه موجب بروز آثار 
لذا ، ندشومیی متعددي از جمله گوارشی و خونیجانب

چنین آثار ضد التهاب که فاقد د گیاهان دارویی کاربر
اي در درمان داشته جایگاه ویژهتواندمی،سویی باشند

. باشد
Apiumگیاه کرفس با نام علمی  Graveolensاز

. است)Apiaceae(چتریان ة و خانوادApialesةتیر
متر سانتی100ن آبوده و حداکثر طول این گیاه دو ساله

دارویی دارد و بیضوي ة این گیاه استفادة رسیدةمیو. است
اي قوي گیاه کرفس رایحه. اي استرنگ قهوهشکل و به

هاي کرفس میوه). 3(اي متمایل به تلخ داردداشته و مزه
رسندخود مید و شهریور به حداکثر رشد هاي مردادر ماه

با بوي مخصوصی گیاه کرفس.آوري هستندو قابل جمع
). 4(همراه است

این گیاه در ولی ،جنوب اروپاست،گیاهء اینمنشا
ناطق ایران در مدر کرفس گیاه .شوددنیا کشت مییتمام

خوزستان و،هاي سمنانمختلف از جمله در استان
).    5(شودسیستان و بلوچستان کشت می

-جمله گیاهانی است که خاصیت آنتیکرفس از

هاي آزاد از تشکیل رادیکالبدین جهتو اکسیدانی دارد 

فیزیولوژیکی مختلفآثاراخیراً.)6(کندمیجلوگیري 
دادهنسبتآنبه)8(سرطانضدو)7(التهابضدمانند

اکسیدان بودهآنتیترکیباتحاويکرفسۀ دان.شده است
فالکارینولبهمربوطآنسرطانضداثراتو)9(

(Falcarinol)سیتوتوکسیک ترکیبترینفعالکهاست
آنبودنآلرژناخیراً).10(باشدمیهااستیلنپلیجزءو

).11(استشدهثابتنیز
، )لیمونن، فتالدهید و بتاسلنین(کرفس داراي اسانس 

و فالونوییدي به نام ) فورانو کومارین و برگاپتن(مارین کو
اسانس کرفس درصد لیمونن در ).12،13(یین استآپی
از جمله دیگر . رسدمی% 10و مقدار سلنین آن به % 60

پینن، پارا سمین، بتابهتوانهاي گیاه کرفس میاسانس
بوتیل فتالدهید، سدالونید، _Nبتاترپینئول، آلفا سالنتالول، 

).14(اشاره کرد اوستنول، آپیگراوین و آپیومتین 
درصد دارا بودن هاي هوایی کرفس به علت اندام

و بعضی از باالي اسانس، خاصیت ضد اسپاسمی داشته
ن گیاه از جمله فورانوکوماریةهاي موجود در میوکومارین

).                                                                       13(هستندبخشمو برگاپتن داراي خاصیت آرا
از کرفس به عنوان سنتی اندر بعضی از منابع گیاه

،کندرا تشدید می) Epilepcy(گیاهی که حمالت صرع
برخی دیگر از منابع سنتی براي کرفس اثر . شودیاد می

هاي اخیر بعضی از پژوهش). 15(مدر و ضد نفخ قائلند
، 16(چربی خوندر مورد کرفس اثراتی مانند کاهش

ضد اثر،)18(هاي در برابر اکسیدانکبد، حفاظت)17
و ضد میکروبی) 21(خاصیت آلرژنی،)19،20(سرطانی
.   )22،23(باشندقائل می

و احمدي توسط 2007که در سال ايدر مطالعه
تانولی گیاه مة مشخص شد که عصار،انجام شدهمکاران

از آلفا توکوفرول اکسیدانی بیشترکرفس داراي اثر آنتی
آسکوربیک اسید تري نسبت به ثر ضعیفسنتتیک است و ا

.)24(دارد
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نصري ،انجام شد2008که در سال در پژوهشی دیگر 
گیاه هیدروالکلیة که عصارکردندمشخص و همکاران

).25(باشدمیکرفس داراي اثر ضد درد
ةعصاردر این مطالعه اثر،شدبا توجه به آنچه گفته 

روي التهاب ناشی از تزریق هیدروالکلی گیاه کرفس بر 
موش صحرایی مورد بررسی پاي ۀپنجفرمالین در کف 

. قرار گرفت

بررسیروش
،فرمالین،در این بررسی از اندام هوایی گیاه کرفس

اتانول ،)پخشداروتهیه شده از شرکت (پودر آسپیرین
و سرم ) سازي خرمشهرالکلۀساخت کارخان% (96

مزارع اندام هوایی کرفس از . استفاده شدفیزیولوژي
توسط آوري گردید و کشاورزي شهرستان دزفول جمع

داروسازي اهواز شناسایی ةگروه فارماکوگنوزي دانشکد
.شد

هیدروالکلی گیاه کرفس از روش ةعصارۀتهیبراي
دام هوایی گیاه ابتدا ان.استفاده شد% 70تانول یساندن با اخ

سپس با ،شددر سایه خشک ) برگساقه و(کرفس
در گرم از گیاه خرد شده250. گردیدخردآسیاب برقی 

؛ پس از افزوده شد% 70تانول یک بشر ریخته و به آن ا
مخلوط حاصله به ،پوشاندن سطح ظرف با کاغذ سلفونی

-بهل این مدت مرتباًوو در طساعت نگهداري 72مدت 

در صاف و هعصار،ساعت72پس از پایان . م زده شده
% 70الکل با مجدداًها تفاله، وشدریختهاسبی منظرف 
حاصل پس از صاف شدن ةشو داده شده و عصاروشست

. قبلی اضافه گردیدةبه عصار
یر در خالء تقطاه توسط دستگبه دست آمدهةعصار

حرارت ۀبا درجدر آونتغلیظ و محصول حاصلدوار
خشک پس از ةعصار. گراد خشک شدسانتیۀدرج35

در یک ظرف مناسب ریخته و در ) گرم49(توزین
.یخچال نگهداري شد

در این : بندي حیوانات و سنجش التهابگروه
ویستار با ۀموش صحرایی نر جوان از گون36،مطالعه

نگهداري گرم از مرکز تکثیر و 150-180وزنی ةمحدود
شاپور شکی جنديدانشگاه علوم پزآزمایشگاهی حیوانات 

در اتاق حیوانات هاي صحراییموش.اهواز تهیه گردید
-سانتیۀدرج23±2داروسازي اهواز در دماي ةدانشکد

ساعت 12و سیکل نوري % 50د و میزان رطوبت گرا
. ساعت تاریکی نگهداري شدند12روشنایی و

صدا در محیطی آرام و دور از سر وهاآزمایش
هاي صحرایی یک ساعت قبل از موش. ندصورت پذیرفت

دند تا با شرایط آزمایش به آزمایشگاه آورده شاجراي 
از هر موش صحرایی فقط یک اًضمن. موجود آشنا شوند

ها پس از موش،جهت انجام مطالعه. بار استفاده شد
هر گروه (گروه 6انتخاب و توزین به صورت تصادفی به 

تقسیم شدند و پس از ) موش صحراییسر6حاوي 
:ویز قرار گرفتندصورت زیر تحت تجگذاري بهشماره

، 100:دوزهايهاي تحت مطالعه به ترتیببه گروه
هیدروالکلی ةگرم عصارگرم بر کیلومیلی600و400، 200

هاي گروه کنترل منفی حجم معادل سرم کرفس و به موش
هاي گروه کنترل مثبت آسپیرین فیزیولوژي و به موش

تزریقگرم بر کیلوگرم از طریق داخل صفاقیمیلی300
هاي پاي موشۀپنجز نیم ساعت به کف بعد ا. شد

میکرولیتر از100هاي مختلف مقدار صحرایی گروه
جلدي تزریق شد و فرمالین از طریق زیر% 5/2محلول 

5هر یک ساعت یک بار و به مدت ،پاۀتغییر حجم پنج
Plethysmometerساعت متوالی با استفاده از دستگاه 

پاي ۀبه دلیل تغییرات حجم سریع پنج.گیري شداندازه
ها در ساعت اول بعد از تزریق فرمالین، سنجش موش

ها به التهاب در ساعت اول سه بار انجام شد و برآیند آن
قبل از .حجم در ساعت اول درج گردیدمیزانعنوان

هاي صحرایی پاي موشۀحجم پنج،تزریق فرمالین
به عنوان مقدار آنگیري شد و هاي مختلف اندازهگروه

. )27، 26(زمان صفر محسوب گردیدحجم پا در 
هاي هاي مختلف عصاره با گروهاثر ضد التهابی دوز

و ) گرمبر کیلولیترمیلی5م فیزیولوژي سر(کنترل منفی
مقایسه ) گرم بر کیلوگرممیلی300آسپیرین (کنترل مثبت 
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ندام هیدروالکلی اة عصار،طبق نتایج به دست آمده. شد
داراي اثر ضد التهاب بوده که این اثر هوایی گیاه کرفس
.باشدوابسته به دوز می

پاي ۀدرصد ادم پنجۀدر این مطالعه جهت محاسب
׃هاي صحرایی از فرمول زیر استفاده شدموش

Relative Paw Edema% = 100
1

12 


V

VV

: V1 ل از هاي صحرایی قبپاي موشحجم پنجه
تزریق فرمالین 

V2:د از تزریق بعهاي صحرایی پاي موشۀحجم پنج
فرمالین 

از آزمون مدل اثر ضد التهابی عصارهۀبراي مقایس
تست کمکی توکی و ANOVAخطی و روش آماري 

.استفاده شد

هایافته
هیدروالکلی گیاه ةاثر ضد التهاب عصارۀمقایس

گرم بر میلی600و 400، 200، 100کرفس با دوز 
سرم فیزیولوژي نشان داد ةبا گروه دریافت کنندکیلوگرم 

داري یعصاره گیاه کرفس به طور معنیکه، اثر ضد التهاب
)05/0<*P(باشدولوژي میبیشتر از سرم فیزی)2نمودار.(

هیدروالکلی گیاه ةاثر ضد التهاب عصارۀمقایس
در مقایسهگرم بر کیلوگرممیلی200و100کرفس با دوز 

نشان داد )mg/kg300(آسپیرین ةکنندبا گروه دریافت
داري ابه طور معنگیاه کرفسةکه اثر ضد التهاب عصار

)05/0<P (باشد کمتر از آسپیرین می)در حالی . )1نمودار
هیدروالکلی گیاه کرفس با ة که اثر ضد التهاب عصار

گرم بر کیلوگرم در مقایسه با میلی600و 400دوزهاي 
).2نمودار(داري با آسپیرین نداشتاتفاوت معنآسپیرین 
،100دوزهاي نتایج حاصل از اثر ضدالتهابی ۀمقایس

هیدروالکلی رةگرم بر کیلوگرم عصامیلی200،400،600
دار بوده و همچنین ادهد که این اثر معنمینشان کرفس،

600و400در ضمن بین دوزهاي . باشدوابسته به دوز می
داري مشاهده اکیلوگرم عصاره تفاوت معنگرم بر میلی

ر کیلوگرم گرم بمیلی400ترتیب دوزنشد و بدین 
بایدیادآورشد که اثر ضد درد .موثرترین دوز شناخته شد

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی 400دوز 
کرفس اثر ضد دردي معادل آسپیرین داشت وتفاوت 

.)3رنمودا(معنی داري بین آنها مشاهده نشد

هیدروالکلی گیاه ةعصارmg/kg600و mg/kg100 ،mg/kg200،mg/kg400ی دوزهاياثر ضد التهابۀمقایس: 1نمودار 
تفاوت با *.صحراییپاي موش ۀدر پنجفرمالینتزریق زیر جلديناشی از ادم ایجاد شده برml/kg5کرفس با نرمال سالین

)P>05/0(گروه دریافت کننده نرمال سالین معنی دار است 
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هیدروالکلی گیاه ةعصارmg/kg600و mg/kg100 ،mg/kg200،mg/kg400اثر ضد التهابی دوزهاي ۀمقایس: 2نمودار 
.پاي موش صحرایی ۀادم ایجاد شده ناشی از تزریق زیر جلدي فرمالین در پنجبرmg/kg300کرفس با آسپیرین

)P>05/0(افت کننده آسپیرین معنی دار است وت با گروه دریتفا*

بر) mg/kg300(آسپیرین ةکنندبا گروه دریافت) mg/kg400(هیدروالکلی گیاه کرفس ةاثر ضد التهابی عصارۀمقایس: 3نمودار
.پاي موش صحراییۀادم ایجاد شده ناشی از تزریق زیر جلدي فرمالین در پنج

بحث
ةسی اثر ضد التهابی عصاررجهت بر،در این مطالعه

استفاده % 5/2با فرمالین گیاه کرفس از مدل ادم القا شده 
مورد رسی التهاباین روش به طور گسترده براي بر. شد

داراي دو تست فرمالین). 26،28(گیرداستفاده قرار می
سوزشی است، در اثرفاز اول شامل باشد؛فاز مجزا می

باید .شودکه در فاز دوم اثر التهابی فرمالین ظاهر میحالی
یدي و ئیادآور شد که داروهاي ضد التهاب غیر استرو

شوندمهار فاز دومتوانند سبب ها مییدئکورتیکواسترو
جمله مورفین قادر به مهار از ؛ در حالی که اپیوئیدها )29(

.)30(باشدفاز اول و دوم میهر دو 
ن بوده که این ماده ییید آپیئنوکرفس حاوي فالو

اثر ضد بر این اساس،). 12،13(شودموجب کنترل ادم می
ین یید آپیئن به فالونوتواگیاه کرفس را میةالتهابی عصار

ها بر التهاب حاد و مزمن یدئاثر مهاري فالونو.نسبت داد



...هیدروالکلیعصارةکنندةپیشگیرياثربررسی230

13931393، ، 22، شمارة ، شمارة 1313شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي

درد شامل فعالیت کنندهسیگنالدلیل اثر بر مسیرهاي به 
کیناز MAPو فسفریالسیون NF Kappa Bفاکتور

ور هاي شنایدها تجمع لیپیدئعالوه بر این فالونو. باشدمی
کم ،درد ضروري هستندةرا که براي سیگنال کردن پدید

E2باعث مهار پروستاگالندین یین ید آپیئوفالون. کنندمی

- شود و در پالکتمیدر موش صحرایی C4و لکوترین 

کندرا مهار میB2هاي انسانی تولید ترومبوکسان 
اساس گزارش محققان مکانیسم اثر بر.)31،32(

شامل کاهش فعالیت آنزیم استیل کلسترول هافالونویید
کاهش فعالیت آنزیم هاي کبدي و آسیل ترانسفراز سلول

-HMG(ردوکتاز Aمتیل گلوتاتیون کوآنزیمهیدروکسی

COA(باشدمی)35- 33(.
اکثر داروهاي ضد درد و ضد التهاب موجود با مهار 

که آراشیدونیک اسید را به 2هاي سیکلواکسیژنازآنزیم
درد و التهاب را کاهش کند،پروستاگالندین تبدیل می

.هنددمی
و چراغی توسط2010در تحقیقی که در سال 

مشخص شد که لیمونن موجود در ،همکارانش انجام شد
داراي اثر ضد )جمله گیاه کرفساز (هاي گیاهیعصاره

مهار آنزیمدرد و ضد التهاب است و از طریق
-ها را دچار وقفه میسیکلواکسیژناز تولید پروستاگالندین

).36(سازد

حمزه توسط2012در تحقیقی که در سال 
)Hamza (ه گیاه و همکارانش انجام شد، مشخص شد ک

و رازیانه خواص ضد التهابی دارد؛ از آنجا که رازیانه
خواص ضد هستندکرفس هر دو از خانواده چتریان

). 37(التهابی کرفس قابل توجیه است
ةعصارحاضر نشان داد که اثر ضد التهاب ۀمطالع

ضد التهاب کرفس داراي اثر هیدروالکلی اندام هوایی
گرم میلی400ةعصار،دوزوابسته به دوز بوده و بهترین 

-میلی400د آور شد که دوز باید یا. باشدبر  کیلوگرم می

300کیلوگرم داراي اثر ضد التهابی برابر با دوز گرم بر
بر این اساس شاید . گرم بر کیلوگرم آسپیرین بودمیلی

کرفس مهار سنتز ةهاي اثر عصاریکی از مکانیسم
ن نیاز به مطالعات که اثبات آها باشدنیپروستاگالند
دوزهاي مختلفةکننددر حیوانات دریافت. بعدي دارد

.جانبی مشاهده نشدۀگونه عارضهیچکرفس،ةعصار

قدردانی
معاونتوفیزیولوژيتحقیقاتمرکزازبدینوسیله

جندي شاپورپزشکیعلومدانشگاهفناوريوتحقیقات
انجام هايهزینه تأمینوپروپوزالخاطرتصویببهاهواز
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A Study of the Effect of Apium graveolens Hydroalcoholic Extract on
Formalin-induced Inflammation in Male Rat Hind Paw

Ardeshir Arzi 1*, Neda Sistani Karampour2, Amir Syahpoosh3, Homayon Garavand4

Abstract
Background and Objectives: The aim of this study was to
compare the inflammatory effect of hydroalcoholic extract of
Apium graveolens with aspirin.
Subject and Methods: The plant was collected from Dezful
gardens. Hydroalcoholic extract of Apium graveolens powder
was macetrated in ethanol 70% (v/v). Animals were divided
into 6 groups (10 for each). Negative group received 5ml/kg
normal saline, the positive group received 300 mg/kg aspirin
and extract-treated groups received 100, 200, 400, 600 mg/kg of
hydroalcoholic extract of Apium graveolens (IP) respectively.
Thirty minutes later all groups received 100 µl formalin 2.5%
(SC, in hind paw). Hid paw vulome was measured for five
hours in intervals of one hour using plethysmometer.
Results: All extract-treated groups showed dose-dependent
anti-inflammatory effect. There were no significant differences
between the groups that received 400 and 600 mg/kg extract
with those received aspirin.
Conclusion: The hydroalcoholic extract of Apium graveolens
showed anti-inflammatory effect that was dose-dependent.

Keywords: Apium graveolens, Aspirin, Formalin, Inflammation, Rat.
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