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چکیده
عوارض ناشی از کاربرد داروهاي ضدالتهاب غیر استروئیدي، زمینه و هدف:

در .استشدهبعنوان درمان جایگزینداروییموجب توجه محققین به گیاهان 
به دلیل ي خرماهیدروالکلی میوه و هستههايهاثر ضدالتهابی عصارمطالعهاین 

بررسی گردید.داشتن مواد آنتی اکسیدان 
درصد خیسانده 70در الکل خرمايهسته و میوهدر این مطالعه روش بررسی:

گروه10به ،Wistarنژاد ازموش صحرایی نر رس80.ندگیري شدو عصاره
، 200، 400و mg/kg600ها دوزهاي (گروه از آن4بهتقسیم واییتهشت
، 200، 400و mg/kg600دوزهاي (گروه دیگر 4هسته وي از عصاره)100
و به گروه کنترل مثبت آسپیرین با دوز ي خرمامیوهي از عصاره) 100

)mg/kg300(با دوز سرم فیزیولوژي گروه کنترل منفیبه) وml/kg5 داخل (
میکرولیتر 100یق زیر جلدي اقی تزریق گردید. نیم ساعت بعد از تزرفص

از طریق زیرجلدي تزریق و ها، پاي موشيپنجهبه کفدرصد1کاراژینان 
ار) به بها به مدت پنج ساعت (هر یک ساعت یک حجم پاي موشتغییرات 

شد.گیري اندازهPlethysmometerي دستگاه وسیله
در مقایسه با ي خرماهستهيعصارهيمورد مطالعهدوزهايتمامی ها:یافته

( داشتندهاي مورد مطالعهي موشپايکمتري در کاهش ادم پنجهاثر ،آسپیرین
05/0<P( . دوزهايmg/kg600 میوه در مقایسه با آسپیرین يعصاره400و

- ي میوهصارهعmg/kg400دوز داري در کاهش ادم نداشتند. اختالف معنی
ترین دوز شناخته شد.مطلوبو بعنوان بودداراي بیشترین اثر ضدالتهابیخرما
همچنین روي مدل هاي مختلف حیوانی وبا انجام مطالعات بعديگیري:نتیجه

جهت کمک به ي خرماي میوهرود که بتوان از عصارهاحتمال میمدل انسانی
سود جست.تسکین درد 

موش ینان، آسپیرین، ژهسته خرما، التهاب، کارامیوه خرما،کلید واژگان:
.صحرایی
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و فارماکولوژيگروه استاد -1
.تاکسیکولوژي

.دکتراي حرفه اي داروسازي-2
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.شناسی

، و سم شناسیفارماکولوژيگروه -1
دانشکده داروسازي و مرکز تحقیقات 

دانشگاه علوم پزشکی جندي ،فیزیولوژي
شاپور اهواز، اهواز، ایران.

دانشجوي دکتراي حرفه اي داروسازي.-2
دانشکده ، فارماکوگنوزيگروه -3
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مقدمه
هاي سفید و ایمنی، بدن را از طریق گلبولسیستم 

زا، مواد شیمیایی آزاد شده از آنها، در مقابل مواد عفونت
یند تجمع آکند. فرها محافظت میها و ویروسباکتري
هاي سفید و مواد شیمیایی آزاد شده از آنها به گلبول

.)1و6(نمایدصورت التهاب تظاهر می
هاي موجود جهت درمان یکی از متداولترین روش

هاي مختلف، کاربرد داروهاي هاي ناشی از بیماريالتهاب
که اکثر باشد. اما از آنجائیغیر استروئیدي میضدالتهاب 

داروهاي این گروه موجب بروز آثار جانبی متعددي 
، لذا )10-7(گردندمنجمله عوارض گوارشی و خونی می

ضد التهاب فاقد چنین آثار سوء، یکاربرد مواد گیاه
. )13- 11(مناسبی براي این داروها باشدیگزینتواند جامی

گیاهان دارویی از سالیان بسیار دور در درمان بیماري هاي 
بشر مورد استفاده قرار گرفته اند، گواه این ادعا می تواند 

و داروسازي باشد که سنتیتاریخ چند هزار ساله طب
نی در اختیار ما می اطالعات ارزشمندي از گیاه درما

گذارد. تا چند دهه گذشته آنچه که به عنوان دارو مورد 
استفاده قرار می گرفت از منابع طبیعی و به طور عمده از 

آمد. اما با پیشرفت سریع علوم پزشکی، گیاهان بدست می
داروسازي و شیمی و کشف و تهیه داروهاي صناعی، از 

دریج کاسته شد. کاربرد داروهاي گیاهی جهت درمان به ت
از طرفی با افزایش مصرف داروهاي صناعی عوارض 

شکار شده وآجانبی و سمی ناشی از آنها هر چه بیشتر 
تمایل به مصرف داروهاي سنتی افزایش یافته جهتبدین

کاربرد داروهاي گیاهی باید براساس استاندارهاي است. 
وتحقیقبین المللی بوده که جهت دستیابی به این هدف، 

ضروري می اثرات درمانی گیاهان دارویی علمی بررسی
اي بدون انشعاب با ظاهري داراي تنهدرخت خرما.باشد

تمام طول ساقه آن نیز عاري از است و استوانه اي شکل 
برگ است و فقط قسمت انتهایی ساقه است که در آن 

.می کنندبرگ هاي بزرگ با برگچه هاي شانه اي جلوه 
است، که بومی ) palmacae(پالماسهاز خانوادهخرما 

باشد و در مناطق نسبتاً گرمسیري کرمانشاه، ایران می
خوزستان، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
یافت می شود. احتمال دارویی بودن آن فراوان است 

. اخیراً نیز مطالعاتی )14(ولیکن هنوز ناشناخته مانده است
، انتی حفاظت کبدي،دانتییآنتی اکسدر مورد اثرات

این جنسیضد اسهالاحتمال و ،التهابیضد،موتاژنیکی
.)21-15(گزارش شده استگیاه

روش بررسی
کبکابمیوه و هسته خرمادر این بررسی از 

)(phoenix dactylifera ،پودر ، (سیگما)کاراژینان
درجه (ساخت کارخانه 96آسپیرین (داروپخش)، اتانل 

الکل سازي خرمشهر) و آب مقطر استفاده شد. میوه خرما
شهرستان بهبهان جمع آوري شد.از جنوب 

از روش جهت عصاره گیري از میوه و هسته خرما
استفاده شد. همه اندامهاي ) Maceration(خیساندن

هر گرم از300میوه توسط آسیاب برقی خرد و مقدار 
و به به بشر منتقل گیاه هاي میوه و هستهپودرکدام از

2درجه اضافه شد، بطوري که اتانول تا 70اتانول هاآن
ها را پوشاند و پودرهاپودر وحسانتی متر باالتر از سط

بشرهاپایان کار دربدر . ندکامالً در اتانول غوطه ور شد
عمل ساعت72با کاغذ آلومینیومی مسدود و به مدت 

ف ودر طی مدت خیساندن، ظرخسیاندن ادامه داده شد.
. ندشدمیروزي سه بار بخوبی هم زدههاهحاوي عصار

ساعت حاصل خیساندن پس از تفاله گیري در 72بعد از 
فی جمع آوري گشت. سپس تفاله ها مجدداً با الکل وظر
قبلی اضافه هاي درجه شستشو داده شد و به عصاره 70
بدست آمده ابتدا توسط پنبه و سپس هاي. عصارهندشد

ف و به کمک دستگاه به کمک کاغذ صافی واتمن صا
تغلیظ در آون هاي. حاصلندتشگتقطیر در خالء تغلیظ 

گراد قرار گرفته و با از درجه سانتی40تا30با دماي 
خشک هايدست دادن کامل حالل بصورت عصاره
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و هسته ه دست آمده میوه خشک بوادموزن . نددرآمد
عصاره هاي بود. گرم 4/19و 4/33به ترتیب خرما

اي مناسب ف شیشهواستخراج شده را در ظرخشک 
.)22(ندریخته و در یخچال نگهداري شد

سر موش 80گروه بندي حیوانات و سنجش التهاب: 
در محدوده Albino wistarصحرایی نر از گونه 

نگهداري حیوانات گرم از مرکز تکثیر و 150-170وزنی
شاپور اهواز تهیه گردید. دانشگاه علوم پزشکی جندي

ي داروسازي حیوانات در اتاق حیوانات دانشکده
کشی شهر و غذاي فشرده نگهداري و از آب لوله

مخصوص حیوانات ساخت کارخانه پارس شوشتر 
23±2استفاده نمودند. دماي اتاق حیوانات در محدوده 

درصد تنظیم 50تا 40میزان رطوبت گراد و درجه سانتی
ساعت 12ساعت روشنایی و 12و حیوانات در وضعیت 

تاریکی نگهداري شدند. آزمایشات در محیطی آرام و دور 
از سروصدا صورت پذیرفت. باید یادآور شد که حیوانات 
یک ساعت قبل از آزمایش وارد آزمایشگاه شدند تا با 

ز هر موش صرفاً یک شرایط موجود آشنا گردند و ضمناً ا
ها پس از بار استفاده شد. جهت انجام مطالعه، موش

8گروه (هر گروه 10انتخاب و توزین به طور تصادفی به 
گذاري به حیوان) تقسیم شدند و پس از شمارهسر 

صورت زیر تحت تجویز قرار گرفتند :
بطور عصاره هیدروالکلی میوه و هسته خرماهر کدام از 

گرم بر میلی600و 400، 200، 100يبا دوزهامجزا 
نیم ساعت قبل از به چهار گروه از حیوانات کیلوگرم، 

تزریق شد. بعد به صورت داخل صفاقی ،ینانژکاراتجویز
میکرولیتر از محلول یک درصد 100مقدار از نیم ساعت 

هاي هاي گروهپاي موشيپنجهکفبه ینان ژکارا
حجم اتتزریق شد و تغییراز طریق زیر جلديمختلف،

5، هر ساعت یک بار و به مدت ي حیوانپاي پنجه 
ساعت متوالی با استفاده از دستگاه حجم سنج 

plethysmometer)گیري شد. قبل از تزریق دازه) ان
ها صورت گیري حجم پنجه پا موشینان، اندازهژکارا

.)23(پذیرفت و به عنوان زمان صفر محسوب گردید

، 400وmg/kg600اثر ضدالتهابی دوزهاي مختلف (
5) عصاره باگروه کنترل منفی (سرم فیزیولوژي، 200،100

300یتر بر کیلوگرم) و گروه کنترل مثبت (آسپیرین میلی ل
مقایسه شد. میلی گرم بر کیلوگرم)

در این تحقیق به دلیل این که در زمان صفر حجم پنجه 
پاي موش ها یکسان نمی باشد، لذا جهت محاسبه درصد 

نسبی ادم ایجاد شده از رابطه زیر استفاده شده است :

% Relative Paw Edema= 100
1

12 


V
VV

1V=ینانژحجم پنجه پاي موش قبل از تزریق کارا
2V حجم پنجه پاي موش صحرایی در ساعتهاي اول

ینانژتا پنجم بعد از تزریق کارا
تجزیه و تحلیل آماري

براي مقایسه اثر ضد التهابی ترکیبات از آزمون مدل 
گیري طرح اندازهGeneral linear model)(خطی

و متعاقب آن (Repeated measure design)مکرر 
.و آزمون کمکی توکی  استفاده شدANOVAآزمون 

یافته ها
اثر ضدالتهابی ،استانداردیروشدر این بررسی بر اساس

میوه و هسته خرما مورد مطالعه قرار گرفت. زمان صفر در 
می باشد.ینان ژراکامان زمان تزریق نمودارها در واقع ه

اثر ضدالتهابی آسپیرین در مقایسه با سرم فیزیولوژي 
ینان به طور معنی ژدر تمام ساعات بعد از تزریق کارا

اثر ضد التهاب .)1نمودار بیشتر بود() p>05/0(داري
عصاره )200،100، 400وmg/kg600(دوزهاي 

خرما نشان داد که اثر ضد التهاب يهیدروالکلی هسته
عصاره در ساعتهاي میلی گرم بر کیلو گرم 100دوز 

کمتر )p>05/0(به طور معنادراي چهارم و پنجم مطالعه 
می باشد.عصاره400،200و mg/kg600دوزهاياز

در 200، 400وmg/kg600در حالی که بین دوزهاي
داري معنیهاي اول تا پنجم مطالعه اختالف ساعت

mg/kgاثر ضد التهاب دوزهاي. )2(نمودار شدمشاهده ن

عصاره هیدروالکلی میوه خرما 200،100، 400و600
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عصاره در mg/kg١٠٠نشان داد که اثر ضد التهاب دوز 
05/0( داريساعتهاي چهارم و پنجم مطالعه به طور معنی

<p ( کمتر از دوزmg/kg200 در حالی که اثر می باشد
هاي اول تا پنجم در ساعتmg/kg100ضد التهاب دوز 

کمتر از دوزهاي )p> 05/0(مطالعه به طور معنی داري
mg/kg400 وmg/kg600اثر ضد التهاب دوز .است
mg/kg200 در ساعتهاي اول تا پنجم مطالعه به طور

و 400کمتر از دوزهاي ) p>05/0(داريمعنی
mg/kg۶اثر ضد التهاب دوزمی باشد.٠٠mg/kg

در ساعتهاي اول تا mg/kg600در مقایسه با دوز 400
اثر ضد .)3پنجم مطالعه تفاوت معنی داري ندارد(نمودار 

خرما ي عصاره هیدروالکلی میوهmg/kg400التهاب دوز 
mg/kg400کننده دوزدر مقایسه با گروه دریافت

اثر ضد خرما نشان داد که ي عصاره هیدروالکلی هسته
-میوه خرما در ساعتيعصارهmg/kg400دوز التهاب 

mg/kg400بیشتر از اثر دوز هاي اول تا پنجم مطالعه
(نمودار ) p> 05/0( می باشدهسته خرما ي عصاره

4(.

) بر التهاب ml/kg5گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژي (در مقایسه با mg/kg300اثر ضد التهابی آسپیرین با دوز :1نمودار 
.فیزیولوژيبا سرم هدر مقایسهاي اول تا پنجم مطالعه ینان: اثر ضد التهاب آسپیرین در ساعتژناشی از کاربرد  کارا

سر می باشد.8تعداد موش هاي هر گروه 
.)p> 05/0(معنی دار استتفاوت با گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژي*

عصاره هیدروالکلی هسته خرما بر التهاب ناشی از کاربرد mg/kg600،400،200،100مقایسه اثر ضد التهاب دوزهاي :2نمودار 
باشد. سر می8تعداد حیوانات در هر گروه ینان:ژکارا

.)p> 05/0(معنی دار استعصاره هیدروالکلی هسته خرماmg/kg600،400،200تفاوت با گروههاي دریافت کننده دوزهاي*

*
*

*
* *
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ینان ژعصاره هیدروالکلی میوه خرما بر التهاب ناشی از کاربرد  کاراmg/kg600،400،200،100مقایسه اثر ضد التهاب دوزهاي :3نمودار 
باشد.سر می8تعداد حیوانات در هر گروه 

معنی دار استهیدروالکلی میوه خرما عصارهmg/kg200هاي دریافت کننده دوزهايگروه عصاره با mg/kg100تفاوت دوز *
)05/0<p(

معنی دار استعصاره هیدروالکلی میوه خرماmg/kg600،400گروهاي دریافت کننده دوزهاي عصاره با mg/kg100دوز تفاوت **
)05/0<p(

معنی دار استهیدروالکلی میوه خرماعصاره mg/kg600،400با گروهاي دریافت کننده دوزهاي عصارهmg/kg200دوز ***
)05/0<p(

تعداد ینان: ژعصاره هیدروالکلی میوه و هسته خرما بر التهاب ناشی از کاربرد کاراmg/kg400مقایسه اثر ضد التهاب دوزهاي :4نمودار 
سر می باشد. 8هر گروه 

)p>05/0(معنی دار استخرماعصاره هیدروالکلی هسته mg/kg400تفاوت با گروه دریافت کننده دوز *
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بحث
و سنتز داروهاي شیمیایی و داروسازيپیشرفت علم 

کاربرد وسیع آن در جهت تسکین درد و التهاب با ایجاد 
اي به نام اثرات جانبی داروها همراه بوده مشکل پیچیده

). از سوي دیگر گیاهان دارویی به دلیل داشتن 14است(
عوارض جانبی و سمیت کم و گاهی قابل اغماض و نیز 

ند در بسیاري از توانداشتن اثرات درمانی مناسب، می
). 15موارد جایگزین مناسبی براي داروهاي صناعی باشند(

به همین دلیل اثر ضدالتهاب عصاره اتانولی میوه و هسته 
خرما در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

جهت بررسی اثر ضدالتهابی عصاره میوه و هسته 
درصد ینان یک ژخرما از مدل ادم القاء شده با کارا

حجمی) استفاده گردید. مدل ادم القا شده با - (وزنی
هاي التهابی ینان به طور گسترده براي بررسی پروسهژکارا

گردد. و همچنین غربال عوامل ضدالتهابی استفاده می
دو ،ینان یک درصدژهاي التهابی القاء شده با کاراپاسخ

دهد و فاز ساعت اولیه رخ می3تا 2فاز دارد. فاز اول در 
گرددینان شروع میژساعت پس از تزریق کارا3دوم، 

).16و17(
هاي فاز التهابی القاء شده توسط بررسی مکانیسم

هاي مهار هایی در مورد مکانیسمتواند دیدگاهینان میژکارا
هاي ها سلولالتهاب ارائه دهد. در طول فاز حاد، نوتروفیل

- 5غالب بوده و مدیاتورهاي این فاز هیستامین و 
هاي باشند.در طول فاز دوم، سلولتریپتامین میهیدروکسی

ها به فراوانی دیده ماکروفاژ، لنفوسیت و ائوزینوفیل
شوند. البته گزارشاتی مبنی بر حضور نیتریک اکساید می

ینان ژبه عنوان مدیاتور کلیدي در ادم القاء شده با کارا
).18و19وجود دارد(

هسته خرما با در مطالعه حاضر، عصاره میوه و 
، نیم ساعت 100، 200، 400وmg/kg600دوزهاي

ینان، به صورت داخل صفاقی به ژقبل از تزریق کارا
هاي صحرایی تزریق شد و اثر ضدالتهابی دوزهاي موش

هاي کنترل منفی (سرم فیزیولوژي، مختلف عصاره با گروه
لیتر بر کیلوگرم) و گروه کنترل مثبت (آسپیرین با میلی5

میلی گرم بر کیلوگرم) مقایسه شد.300ز دو
بطور کلی عصاره هیدروالکلی میوه و هسته خرما داراي 
اثر ضدالتهاب وابسته به دوز بوده و بهترین اثر 

گرم بر میلی600و400ضدالتهاب، در کاربرد دوزهاي 
شود. ولی با توجه کیلوگرم عصاره میوه خرما مشاهده می

600و 400ین دوزهاي داري ببه اینکه تفاوت معنی
گرم میلی400دوز .گرم بر کیلوگرم وجود نداشتمیلی

ترین دوز شناخته شد.بر کیلوگرم مطلوب
با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی این گیاه و باالبودن 
محتواي فنلی آن و اثر ضدالتهابی ترکیبات پلی فنولیک 

اثرات موجود در این گیاه و ارتباط اثر آنتی اکسیدانی با 
)، احتمال می رود که مکانیسم 19و ضددردي(ضد التهابی

این گیاه در ایجاد اثر ضدالتهابی مربوط به خاصیت آنتی 
اکسیدانی آن باشد، که دستیابی به مکانیسم دقیق آن، نیاز 

به مطالعات بیشتري دارد.

قدردانی
این مقاله از پایان نامه آقاي سیاوش آذربانی 

سازي اهواز استخراج گردید. دانشجوي دکتري دارو
بدینوسیله از مرکز تحقیقات فیزیولوژي و معاونت 
تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 

هاي انجام اهواز بخاطر تصویب پروپوزال و تامین هزینه
صمیمانه سپاسگزاري می )PRC–68این پایان نامه(

در ضمن از سرکارخانم دکتر سیستانی کرمگردد.
پور جهت همکاري در تدوین مقاله تشکر و 

قدردانی می گردد.
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The Preventive Effect of Date Palm(Phoenixdactylifera) Seed and
Fruit Hydroalcoholic Extracts on Carrageenan-Induced Inflammation

in Male rat’s Hind Paw

Ardeshir Arzi 1*,  Siavash Azarbani 2, Nasrin Aghel 3, Zahra Nazari4, Mohsen Rezaei5

Abstract
Background and Objective: The side effects of NSAIDS

drugs, have caused increasing interest of scientists in herbal
medicines as alternative treatment. In this study, the effect of
anti inflammatory of seed and fruit of date palm hydroalcolic
extracts , due to having antioxidants, was studied.
Materials and Methods: In this study, the extraxts of date
palm seed and fruit were prepared by maceration method in
70% alcohol. Eighty male rats Wistar, divided into 10 groups
of eight in each, 4 groups received different doses (100, 200,
400 and 600 mg/kg) of seed extract and 4 other groups
different doses (100, 200, 400 and 600 mg/kg) of fruits extract
of the palm, and the positive control aspirin (300mg/kg) and
the negative control group saline (5ml/kg) via injection
intraperitoneally. Half an hour later all animals received 100
µl of 1% carrageenan into the rats hind paw subcutaneous.
The changes in rats paw edema was measured by
plethysmometer every hour for five hours.
Results: The effect of all of the doses of date palm seed
extract on edema were less than aspirine (P<0.05). But there
was no significant difference between the group that received
400 and 600 mg/kg date palm fruit extract when compared
with aspirin group. The Dose 400 mg/kg of fruit extract
showed the most anti-inflammatory effect and it was
assignded as the best dose.
Conclusion: It is likely that with further studies on different
model of animals and also on human model the palm fruit
extract could be used for pain treatment.

Keywords: Fruit of the palm , seed of data palm, Phoenix
dactylifera, Inflammatioin, Carrageenan, Aspirin, Rat.
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