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 مقاله پژوهشی

  

  1392، تابستان 2پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 

  
  سوري نر ر موشد هیدروالکلی بابونه ةعصاردردي  ضدو التهابی  ضدبررسی اثرات 

  

   3ده محمد نجارسعی ،3فاطمه درزي ،3فهیمه کردستانی ،3مریم حیدري زاد ،3دهبهی فاطمه کریمی ،3سعیده اصغري ،*2سیما نصري ،1شهرداد محب علی
  ایران -کارشناس ارشد زیست شناسی جانوري،گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور .1

  ایران -هیئت علمی دانشگاه پیام نور دانشیار، دکتراي فیزیولوژي، .2

  ایران -زیست شناسی،گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور کارشناس .3
  30/05/1392 تاریخ پذیرش:    12/05/1391تاریخ دریافت: 

  :چکیده
نبود درمانی مناسب و بدون عوارض جانبی براي التهاب و  ها ودرمان بیماري در خیرأتایجاد : با توجه به نقش التهاب و درد در مقدمه

 ضدپژوهش با هدف بررسی اثر این ، تیسنّ خاصیت گیاه بابونه در رفع ورم و تسکین درد در طب در مقابل داروهاي شیمیایی و بادرد 
  هیدروالکلی گیاه بابونه انجام شد. ةدردي عصار ضدابی و الته

حیوانات به طور  ،گرم انجام شد 25-20ا وزن ب NMRI نژاد سر موش سوري نر 144هش که بر روي : در این پژوهامواد و روش
دگزامتازون با دوز  ةکنندریافت(د کنترل مثبتگروه  و سالین)،نرمال ةکنند(دریافت شاهد گروهدو گروه هشت تایی شامل  6فی به تصاد

 و 600،800،1000دوزهاي  ةکنندچهار گروه دریافتهمچنین ) و گرم بر کیلوگرممیلی 10یا مورفین با دوز  گرم بر کیلوگرممیلی 15
تزریق گزیلن به ، تزریق زیرجلدي فرمالین به کف پا ۀالتهاب به وسیل هیدروالکلی بابونه تقسیم شدند. ةعصار گرم بر کیلوگرممیلی 500

  هاي آماري تجزیه و تحلیل شدند.ها نیز با استفاده از آزمونصفاقی اسید استیک ایجاد شد. دادهتزریق داخل  ۀوسیله گوش و درد نیز ب
 800و  1000الکلی بابونه باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن و فرمالین به ویژه در دوزهاي هیدرو ة: نتایج نشان داد عصارهایافته
هیدروالکلی گیاه بابونه در تمامی دوزها به ة گردد. همچنین عصارهاي شاهد و کنترل مثبت میهدر مقایسه با گرو گرم بر کیلوگرممیلی

  د.شومی% در مقایسه با گروه شاهد 0.7باعث کاهش درد ناشی از تزریق اسید استیک  ،گرم بر کیلوگرممیلی 1000 ویژه دوز
  . استثر ؤهیدروالکلی گیاه بابونه در کاهش التهاب و درد م ةها عصاریافته : با توجه بهگیرينتیجه

  .هیدروالکلی، بابونه، موش سوري نر ةدرد، عصار ضد التهاب، ضد: هاواژهکلید
  E.mail : nasri1@pnu.ac.ir      :نویسنده مسئول*	



 92 تابستان)، 7(پیاپی2، شماره3ورهد             طب مکمل                                                                                                                      

452 

 :مقدمه
سریع « ةاست و به دو نوع عمد »مکانیسم حفاظتی«یک  ،درد
ـ    تقسیم مـی  »آهستهو  ه عنـوان  شـود. انتهـاي آزاد اعصـاب، ب
احساس درد شـدید،   شود.در نظر گرفته می »درد هايگیرنده«

احسـاس درد   در حالی که کند،می دلتا را تحریک A فیبرهاي
درد سـریع در   شـود. می Cفیبرهاي نوع  مالیم، باعث تحریک

  د وجــوه دردزا بــ محــرّكثانیــه بعــد از وارد شــدن  0.1ظــرف 
ه آهسـتگی پـس از دقیقـه      در حالی ،آیدمی هـا  که درد کنـد ـب

   .)1( یابدافزایش می
از عوارض شایع بسیاري از  ،به خصوص نوع مزمن آن ،التهاب
دن مـی      ستهابیماري  .)2شـود( که منجر بـه ضـعف ایمنـی ـب
-هاي سالم بـه بافـت  پاسخی پاتوفیزیولوژیکی از بافت ،التهاب

هـی بـه تجمـع موضـعی مـایع      کـه منت  استدیده هاي صدمه
التهـاب در   ضـد عوامل  گردد.یهاي خونی مپالسمایی و سلول

عوامـل   اثر بیشـتر  هاي پاتولوژیکی مؤثر هستند.درمان واکنش
ــد ــه  ض ــابی ب ــایی آ  الته ــل توان ــکیل  ،ندلی ــار تش ــا در مه ه

ــا پروســتاگالندین ــه وســیلۀه ــیژنازهاسیکلو ب ــت اکس  .)3(اس
دردهـاي   ضـد «ابی شیمیایی، بـه  الته ضددرد و  ضدداروهاي 

(انکفــالین، انــدورفین، مــورفین و متــادون و غیــره) و  »رمخــد
ین (آسـپر  »اسـتروئیدي التهـابی غیر  ضـد درد و  ضد«داروهاي 

ر شـوند. چنـدین داروي مخـد   ،استامینوفن و غیره) تقسیم مـی 
زمـان   ولطـ  بیمـاران را  هـا آنوجود دارد که عـوارض جـانبی   

. داروهاي گیاهی به علـت داشـتن مـواد    کندتهدید میمصرف 
که مانع - ثر طبیعی و همچنین همراه داشتن ترکیبات دیگرؤم

از تجمع سم موجب ایجاد تعادل  -دنشور در بدن میمواد مخد
  .)4شوند(بیولوژیکی می

یک  ،این گیاه .استگیاهی  بابونه یکی از گیاهان مهم در طب
شامل اخـتالالت خـواب،   دد، هاي متعدرمان رایج براي بیماري

 ،هـاي پوســتی هـاي روده، عفونــت بیمــاري ،هضـم  اضـطراب، 
دهـاي  کولیـک نـوزادي، در   (مانند اگزما)، بهبـود زخـم،   التهاب

باشد. هاي ناشی از پوشک میجوش و ناشی از درآوردن دندان

بخشـی  ه بـا اثـر آرام  در ایاالت متحده، بابونه به عنوان یک ماد
ـ «وبی شـناخته شـده اسـت.    خفیف در چاي گیاهی به خ  ۀبابون

ـ  .)5( دو نـوع اصـلی از بابونـه هسـتند     »آلمانی و رومـی   ۀبابون
کـه   2کاسـنی  ةگیاهی است متعلق به خـانواد (آلمانی) 1معمولی

 .)6(اسـت هـاي آن  کـاپیتول  آن منحصـراً  ةقسمت مورد استفاد
ه سـنّ  این گیاه در طب  ضـد درد،  ةدهنـد عنـوان تسـکین   تی ـب

). در بعضــی مطالعــات 7تهــاب کــاربرد دارد(ال ضــدو  اسپاســم
بابونه در ترمیم برخی از انواع زخـم   ةکلینیکی اثر درمانی عصار
) و در کاهش التهـاب پوسـت   8شده( از قبیل هموروئید گزارش

، تشـنّج  ضـد اسـانس آن اثـر    )9،7(.تثر شناخته شده اسؤنیز م
ه دارد و با مصـرف آن تعـداد   عفونی کنند ضدحس کننده و بی

ه بـه    گـل  ).6(گـردد هاي سفید خون زیاد میگلبول هـاي بابوـن
ترکیـب شـیمیایی    120خام حاوي نزدیک به  دةعنوان یک ما
آلفـا   کامـازولن،  .اسـت ها فالونوئیدها و موسیالژ مثلترپنوئیدها،

هاي اسانس بابونه هستند. ترین ترکیببیسوبول و فارنزن مهم
ي معـده،  ، مقـو آورتعریـق این گیاه داراي خواص درمانی مـدر،  

ـ  ور وآبر، قاعدهصفرا  غذا، ةکنندبادشکن، اشتهاآور، هضم -امالتی
 ضـد دردي و  ضـد هـایی نیـز اثـرات    دهنده است. در پـژوهش 

در ایـن   هاي مشابه آن بـه اثبـات رسـیده اسـت.    ی گونهتشنّج
هـاي  گیاه بابونه از طریق گیرنده ةها تاثیرگذاري عصارپژوهش

از طریـق   گاوي ۀدردي بابون ضدتاثیرات  اوپیوئیدي و همچنین
ه تاییـد رسـیده اسـت(    شـده  فرمالین بررسی  آزمایش  -12و ـب

بر روي ایـن  این نکته ضروري است که تاکنون ه وجه بت ).10
ه  گرفتـه نپژوهشی صـورت  بابونه از گونه  طـور مشـخص    و ـب

ه    التهابی ضددردي و  ضداثر  اي بررسیبر بـا  این گونـه بابوـن
 پــژوهش حاضــر در اســتفادههــاي مــورد زمــایشآهــا و روش

ور بنا شـد پژوهشـی   ظبدین منصورت نگرفته است.  پژوهشی 
 ةدردي عصــار ضــدالتهــابی و  ضــدبــا هــدف بررســی اثــرات 

 انجـام هـاي سـوري نـر    دروالکلی گیاه بابونه بر روي مـوش هی
  د.گیر

                                                             
1Matricaria chamomillaL. 
2Astraceae (Compositae) 
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 :هامواد و روش	
سـاعت قبـل از    24 تجربـی اسـت.   ۀمطالعـ  پژوهش یـک  این
ها در اتاق حیوانات نگهداري شدند تـا بـا   موش ،روع آزمایشش

ات در دمـاي    محیط سـازگار شـوند.    12 درجـه و  20±2حیواـن
ه یـک    12ساعت روشنایی و  ساعت تاریکی با دسترسی آزاد ـب

ه  غذا نگهداري شـدند.   نوع آب و هـا در ایـن   معیـار ورود نموـن
ز ا ،gr 25-20هاي سوري نر بـا وزن تقریبـی   موش ،پژوهش

 -خریداري شده از انستیتو پاستور کـرج بـوده   - NMRIنژاد 
و معیار خروج گروه تقسیم شدند  12که به صورت تصادفی به 

بیشـتر یـا   به ها آزمایش، افزایش یا کاهش وزن موش ازها آن
م مشـخص بیمـاري و       کمتر از میزان ذکر شده یـا بـروز عالـئ

 144نهایـت  در . بوده است سازگاريویژه در زمان ه ب ،کسالت
 .)13 ،4( سر موش در این آزمایش مورد بررسـی قـرار گرفتنـد   

دردي  ضـد  آزمایشالتهابی گزیلن و فرمالین و یک  آزمایش دو
ر روي آنهـ    آزمـایش ا انجـام شـد،که در هـر دو    اسیداستیک ـب

گـروه کنتـرل منفـی یـا شـاهد      . 1هاي زیر وجود داشتند: گروه
-کنتـرل مثبـت (دریافـت   گروه . 2سالین) نرمال ةکنند(دریافت

 آزمـایش بـراي دو   گرم بر کیلـوگرم میلی 15دگزامتازون  ةکنند
گرم بـر کیلـوگرم  میلی 10مورفین  ةالتهاب و دریافت کنند ضد 

 ةعصـار  ةکننـد چهار گروه دریافت. 3) دردي ضد آزمایشبراي 
   .)10( گرم بر کیلوگرممیلی 500،600،800،1000

کـه بـه صـورت تصـادفی      سـر مـوش   8ها در هر یک از گروه
تزریقات بـه   ۀهم مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب شده بودند،

  روش داخل صفاقی انجام گرفت.
در ایـن تحقیـق از    الکلی گیاه بابونـه: هیدرو ةعصار ۀتهیروش 

گیـري از  ار گیاه استفاده شد و بـراي عصـاره  دهاي گلسرشاخه
 ،کـه گیـاه  بـه ایـن ترتیـب     روش پرکوالسیون استفاده گردید.

ـ  میلی 1000گرم پودر گیاه با  100 هر آسیاب شد و ال لیتـر حلّ
ــه مــدت  70(اتــانول ســاعت در  48 درجــه) داخــل دکــانتور ب

دسـت آمـده در   ه بـ  ةسـپس عصـار   آزمایشگاه نگهداري شـد. 
شد تا غلیظ شـده و بـه   ماري قرار داده رجه در بند 40حرارت 

ز خشک کـردن  رطوبت نسبی عصاره نیز بعد ا آید.رنگ تیره در
ه    % 33حـدود   ،کـردن آن و وزن هیتـر  ۀوسـیل یک گـرم آن ـب

  .)13( برآورد شد
تهیـه   –از گـزیلن   آزمایشدر این  التهابی گزیلن: ضد آزمایش
اي ایجاد التهـاب در گـوش   بر -انگلیسشرکت رومیل شده از 

ق داخل صـفاقی بـه   دقیقه بعد از تزری 15ها استفاده شد. موش
-کنتـرل مثبـت و دریافـت    ي کنترل منفی،هاهر کدام از گروه

گزیلن به سطح قـدامی و پشـتی    لیترمیلی 0.03، عصاره ةکنند
حیوان  ،ساعت 2بعد از گذشت  گوش راست حیوان مالیده شد.

ن از هـر دو گـوش   کسوراخ ۀپنبوبکشته شد و با استفاده از چ
گرفتـه شـد و وزن   متـري  میلـی  7هاي چپ و راست آن برش

میـزان التهـاب    ةدهندوزن بین دو گوش نشان اختالف گردید.
میـزان  هر چه اختالف وزن بین دو گوش بیشتر باشـد   است و

  .)13(دهدمینشان را  يالتهاب بیشتر
 -از فرمـالین   آزمـایش در ایـن   التهابی فرمـالین:  ضد آزمایش

جهـت ایجـاد التهـاب در     -انگلیس شرکت رومیل تهیه شده از
یم بع ها استفاده شد.پاي موش سـاعت از تزریـق    د از گذشت ـن

بـا مقـادیر    ةعصـار  سـالین، دگزامتـازون و  داخل صفاقی نرمال
 لیتـر میلـی  0.02% به مقدار 2.5فرمالین  ،هاشده به موشگفته

بعـد از   جلدي به کف پـاي راسـت تزریـق شـد.    به صورت زیر
بـه   ،هر یک ساعت یک بار ،قطر کف همان پا تزریق فرمالین،

 شد. یري) اندازه گمترمیلی 0.01 (با دقتکولیس دستی  ۀوسیل
کـف   ةاختالف انداز بار بعد از تزریق تکرار شد. 4تا  گیرياندازه

اگون   در زمـان نسبت به گـروه شـاهد    هاپاي موش هـاي گوـن
  .)14ها می باشد(میزان التهاب آن ةدهندنشان

ــایش ــد آزمـ ــتیک:دردي اسید ضـ ــن  اسـ ــایشدر ایـ از  آزمـ
 احسـاس درد در مـوش اسـتفاده شـد.     اسیداستیک براي ایجاد

سـالین،  دقیقه از تزریق داخل صفاقی نرمـال  30پس از گذشت 
بـه   %0.7استیک اسید ،عصاره با مقادیر استفاده شده مورفین و

 5پس از گذشـت   ها تزریق شد.صورت داخل صفاقی به موش
هـاي شـکمی بـدن    تعـداد کشـش   ،دقیقـه  30به مدت  ،دقیقه
راي گـروه    شـمارش قـرار گرفـت.    ناشی از درد مـورد  ،موش ـب
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اسـتفاده   )گرم بر کیلوگرممیلی 10کنترل مثبت هم از مورفین (
ها نسبت به گروه شاهد مـورد  در پایان تفاوت تعداد کشش شد.

  .)15بررسی قرار گرفت(
ه صـورت میـانگین     ي این پژوهشهاداده انحـراف معیـار    ±ـب

آنـالیز   یشآزمـا تحلیل اطالعـات از  و بیان شده و براي تجزیه 
داري بــا ســطح معنــیتــوکی و آزمــون طرفــه واریــانس یــک

0.05p<  در نرم افزارspss 13گردید( استفاده 19 نسخۀ(.  
 :هایافته

هیدروالکلی گیاه بابونه  ةثیر عصارأنتایج حاصل از ت
  گزیلن: آزمایشبر التهاب در 

ویـژه  ه هیدروالکلی گیاه بابونه در تمامی دوزها ب ةتزریق عصار
هـاي  به نمونه گرم بر کیلوگرممیلی 800 - 1000 وزهايدر د

 15مورد نظر باعـث کـاهش التهـاب ناشـی از گـزیلن بـا دوز       
هـاي شـاهد و کنتـرل    در مقایسه با گروه گرم بر کیلوگرمیلیم

هـاي شـاهد و   ها حاکی از آن بود که گـروه یافته مثبت گردید.
ه ترتیـب بیشـترین و کمتـ        رین کنتـرل مثبـت (دگزامتـازون) ـب

-گـروه  مـورد در  خود اختصاص داده بودنـد. ه میزان التهاب را ب
 ۀهاي تجربی نیز میانگین میزان التهاب بـا افـزایش دوز رابطـ   

تفـاوت   ةدهنـد نشان ،یافت. نتایجکاهش میو معکوس داشت 
هاي چـپ و  داري بین میانگین اختالف وزن گوشآماري معنی
ه ایـن اخـتالف   ک استهاي تیماري با گروه شاهد راست گروه

ـ   گرم بر کیلـوگرم میلی 800و  1000در دوز  هـم و  ه نزدیـک ب
  .)1(جدول )>0.001P( قابل توجه بود

ین میـانگین   تفـاوت آمـاري معنـی    ةدهنـد نشان ،جنتای داري ـب
هـاي تیمـاري بـا    هاي چپ و راست گـروه اختالف وزن گوش

-میلـی  800و 1000که این اخـتالف در دوز   استگروه شاهد 
  نزدیک به هم و قابل توجه بود. یلوگرمگرم بر ک

هیدروالکلی گیاه بابونه ة ثیر عصارأنتایج حاصل از ت
پــا م کــفبــر التهــاب بــا اســتفاده از روش تــور، 

  با فرمالین:شده ءالقا

 هیـدروالکلی گیـاه بابونـه بـه ویـژه در دوزهـاي       ةتزریق عصار
هـاي مـورد نظـر    به نمونه گرم بر کیلوگرممیلی 800 – 1000

% 2.5 ث کاهش التهاب ناشی از تزریق زیرجلـدي فرمـالین  باع
هـا  یافتـه  هاي شاهد و کنترل مثبت گردیـد. در مقایسه با گروه

سـالین) و کنتـرل   هاي شاهد (نرمـال آن بود که گروه زحاکی ا
دقیقه به  120,  60هايت (دگزامتازون) در هر یک از زمانمثب

خـود اختصـاص    هکمترین میزان التهاب را ب و بیشترینترتیب 
هـاي تجربـی نیـز میـانگین میـزان      گـروه  مـورد در . داده بودند

-کـاهش مـی   و معکـوس داشـت   ۀالتهاب با افزایش دوز رابط
ه کـاهش میـزان التهـاب       .یافت ا توجـه ـب زایـی فرمـالین در   ـب

-تفـاوت معنـی   ،گیري کف پـا هاي سوم و چهارم اندازهساعت
-شد ولی در زمـان ها دیده نگروه شاهد با سایر گروه اري بیند

ـ   120و  60هاي ه دقیقه میزان التهاب با افزایش دوز عصـاره ب
ــژه در  ــ 2وی ــاالیی رابط . )>0.05P( معکــوس داشــت ۀدوز ب

  )2(جدول
دقیقه میـزان التهـاب بـا افـزایش دوز      120و  60هاي در زمان

ــژه در   ــه وی ــاالیی رابطــ 2عصــاره ب معکــوس داشــت  ۀدوز ب
)0.05P<(  (تکرار شده است )2داري بین ایـن  اوت معنیو تف 

  دوز با گروه کنترل مثبت نیز دیده نشد.
هیدروالکلی گیاه بابونه  ةثیر عصارأنتایج حاصل از ت

  استیک:اسید آزمایشدرد با استفاده از بر 
ه در تمـام     ةثیر عصارأنتایج حاصل از ت  هیـدروالکلی گیـاه بابوـن

ر % د0.7اسـتیک  اعث کاهش درد ناشی از تزریـق اسید دوزها ب
شاهد و گروه کنترل مثبـت   گروه مقایسه با گروه شاهد گردید.

طول آزمایش به ترتیب بیشترین و کمترین میـزان درد   در تمام
 ،شـده هـاي آزمـایش  در میان گـروه  را به خود اختصاص دادند.

ن تـاثیر را در کـاهش   بیشـتری  گرم بر کیلوگرممیلی 1000دوز 
  .)3(جدول درد دارا بود

گـرم بـر   میلـی  1000دوز  ،شـده ي آزمـایش هـا در میـان گـروه  
 .)>0.001P(ثیر را در کاهش درد دارا بود أبیشترین ت کیلوگرم

   :بحث	
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هـا، ضـربه، مـواد    هنگامی کـه آسـیب بـافتی بـر اثـر بـاکتري      
آیـد مـواد    وجـود مـی  ه دیگـري بـ   ةشیمیایی، گرما یا هر پدیـد 

شـوند کـه    هاي آسـیب دیـده آزاد مـی   بافت به وسیلۀمتعددي 
ــت   موجــب ــه بســیار شــدیدي در باف ــرات ثانوی ــروز تغیی ــا ب ه

نامیـده   »التهـاب «این تغییرات ثانویه روي هم  گردند. تمام می
التهـابی بـه    ضـد اثر عوامـل   ) از سوي دیگر16،17شوند. ( می

هـا توسـط   پروسـتاگالندین  دلیل توانایی آنها در مهـار تشـکیل  
ش در فرآینـد التهـاب نقـ   . NO باشـد مـی سیکلواکسـیژنازها  

زیم نیتریـک    NOاساسی را دارد و تولید  اکسـاید  از طریـق آـن
هـاي  ان یـک عامـل سیتوتوکسـیک در بیمـاري    سنتتاز به عنو

مهـار آنـزیم جهـت درمـان      اینگیـرد بنـابر  التهابی صورت می
-زا مـی از دیگر مواد التهاب	.استهاي التهابی سودمند بیماري

صـلی را در  نقـش ا  این عوامـل  توان به سیتوکینین اشاره کرد.
یـن واکـنش از طریـق    که ا هستندپاسخ التهابی دارا  کردنآغاز

هــاي مولکـول  ءهـاي التهـابی و افـزایش القـا    تولیـد متابولیـت  
 .)3پذیرد(هاي اندوتلیال انجام میسبیده بر سطح سلولچ

درد به دالیل گوناگونی مانند حرارت، ضربه، پارگی، کشیدگی، 
ع جریـان  حتی قطـ  ،و اسپاسمجریان الکتریکی، نکروز، التهاب 

درد باعـث   محـرّك  .)18آیـد( وجـود مـی  هخون در یک بافت ب
 هـا شود که فرآینـد پـردازش آن  ی میهاي حستحریک گیرنده

هـایی  اما مسیرها و راه ،ی استهاي حسمشابه با سایر گیرنده
کنند مجـزا از سـایر   درد را به مراکز عصبی منتقل می که حس

صبی مختلفی در تشخیص و مراکز ع هاي پیکري هستندحس
ده کـنش   برهم .)19د(نحس درد مؤثر هـاي درد بـا سـوپ    گیرـن

 -شـوند اد مـی ها آزموادي که هنگام تخریب از بافت -التهابی 
20( دشودرد می موجب فرآیند حس(.  
التهـابی   ضـد  لین،التهابی فرمـا  ضد آزمایشدر این پژوهش از 

 ضـد سنجش میزان اثـر   استیک برايسیدادردي  ضدگزیلن و 
 دارگـل هـاي  هیدروالکلی سرشاخه ةالتهابی عصار ضددردي و 

در هـر سـه آزمـایش     شـد. آلمانی(معمولی) استفاده  ۀبابونگیاه 
داري داشـتند و  و معنـی  دوزهاي باالي عصاره اثرات مشـخص 

ا شـیب افـزایش دوز      ه ب عبارتی شیب کـاهش درد و التهـاب ـب
  .معکوس بود ،عصاره

ـ    با توجـه   گـزیلن و   آزمـایش دسـت آمـده در دو   ه بـه نتـایج ب
-ی گیاه بابونه توانسـت اثـر التهـاب   الکلهیدرو ةفرمالین، عصار

ـ کنـد  مهـار   آزمـایش زایی گزیلن و فرمالین را در هـر دو   ه و ب
التهــاب  گـرم بــر کیلـوگرم  میلــی 1000و  800دوز  2در  ویـژه 

التهـاب   آزمایشدر  را به طرز چشمگیري کاهش دهد. حاصل
 60گیـري  پا در دو زمان اندازه ةعصارالتهابی  ضدف پا اثرات ک
زایـی  دقیقه مشهود بود ولی به علت کاهش اثـر التهـاب   120و

هـاي  ل از گـروه نتایج حاص هاي بعدي عمالًفرمالین در ساعت
گیـري در  هـاي انـدازه  مشـابه بودنـد. در زمـان   با هم  ،مختلف

ی در گـروه شـاهد   میزان التهاب حت ساعت سوم و چهارم عمالً
هم به طرز چشمگیري از بین رفته بود و بدین جهت سـنجش  

 ؛ممکن شـد هاي سوم و چهـارم غیـر  التهابی در ساعت ضداثر 
زا مانند کاراجینـان  یر مواد التهابکه البته شاید با استفاده از سا

د کـه بـا اسـتفاده از    شـو یشنهاد مـی پ این نقیصه برطرف گردد.
زایــی زایــی و التهــابراي شــیب دردزا کــه دامــوادي التهــاب

باشـند از ایـن   تري نسبت به فرمالین میتر و طوالنییکنواخت
ــ آزمــایش ــ در دو دســت آورد.ه نتــایج بهتــري ب  ۀســاعت اولی

 2زا اثر خود را داشـتند تنهـا در   ل التهابآزمایش که هنوز عوام
دوز باالیی اثر کاهش التهاب دیده شد که البته این میـزان اثـر   

التهابی نزدیک به اثر داروي دگزامتـازون در گـروه کنتـرل     ضد
  مثبت بود.

التهـابی بـا    ضـد التهـابی گـزیلن افـزایش اثـر      ضد آزمایشدر 
 گیـاه نسـبت مسـتقیمی داشــت.    ةافـزایش دوز تزریقـی عصـار   

ی     ضداگرچه در هر چهار دوز تزریقی اثر  التهابی دیـده شـد وـل
گــرم بــر میلــی 1000و  800یعنــی  ،دوز بــاالیی تزریــق 2در 

 به طور عملی نتایجی نزدیک به گروه کنتـرل مثبـت   ،کیلوگرم
  دست آمد.ه (دگزامتازون) ب

 ضـد اثـر   ،در هر چهـار دوز  ،استیکضد دردي اسید آزمایشدر 
االترین دوز تزریقـی        دردي دیده شـد اگرچـه ایـن میـزان در ـب

ـ  ةعصار ود. گیاه قابل توج شـاهد یـک    در دوزهـاي پـایینی   ه ـب
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 دردي بـا افـزایش دوز عصـاره    ضـد ناهماهنگی در کاهش اثر 
گـرم بـر   میلی 500در دوز  .هستیم) گرم بر کیلوگرممیلی 600(

که شاید مربوط بـه جـذب    استدردي بیشتر  ضداثر  کیلوگرم
ضـد   آزمـایش  .باشـد  تر عصاره بنا بـه غلظـت کمتـر آن   سریع

و زمـان مـورد   استیک بـا توجـه بـه نـوع آزمـایش      دردي اسید
در  باشـد. بیشـتر مربـوط بـه بررسـی درد حـاد مـی      بررسی آن 

دردي بابونــه بــا اســتفاده از  ضــدپژوهشــی کــه در مــورد اثــر 
فرمالین در دانشگاه شهید صدوقی یزد صـورت گرفتـه    آزمایش

دردي بابونه در فاز دوم درد یعنـی درد   ضدمشخص شد که اثر 
 اسـت زا) بهتـر  درد ةدقیقه پس از تزریـق مـاد   30مزمن (حدود 

)11(.  
 ،ده در این پژوهششانجام آزمایشمقایسه و بررسی هر سه  با

دردي گیاه بابونه در فاز حـاد   ضدشود که اثر چنین استنباط می
ولی با توجه بـه اثـر قـوي     .یستضد التهابی آن ناثر  ةبه انداز

اثر  ،شود که در فاز مزمنبینی میضد التهابی این عصاره پیش
اگرچه که در فاز حـاد   ؛ه باشددردي این گیاه نیز قابل توج دض

ل قبـول بـود    ضـد هم این کاهش  البتـه نتیجـه در    .دردي قاـب
ـ  ۀگیاه چندان نزدیک به نتیجـ  ةتزریقی عصار بیشترین دوز ه ب

ی    دست آمده از مورفین نبود. پژوهش حاضر نیز به طـور تجرـب
  اثبات رساند. دردي بابونه را به  ضدالتهابی و  ضداثر 

تی هم به اثر سنّ در طبالتهـابی و   ضد ـ   ضـد  ۀاسپاسـمی بابون
ن طیـف وسـیعی از   معمـولی اشـاره شـده اسـت و بـراي درمـا      

 ،، شامل اختالالت خواب، اضـطراب، هضـم  هاي متعددبیماري
التهـاب (ماننـد اگزمـا)،     ،هاي پوستیهاي روده، عفونتبیماري

ناشـی از درآوردن دنـدان   کولیک نوزادي، دردهاي  بهبود زخم،
اسـتفاده   ،بخـش نوان آرامع به ،و چاي آن رفته استمیکار ه ب

   .)7، 5فراوان در سرتاسر دنیا دارد(
ها در بابونه در اثـر  و کومارین اهفالونوئیدوجود ترکیباتی مانند 

ه مـواد     اثر  ثر است.ؤاسپاسمی آن م ضد وط ـب ضد تـورمی مرـب
ن ترکیبـات  تـرین ایـ  مهم که ار است،اسانس فرّ ةدهندتشکیل

تام گیـاه یـا    ةعصار باشد.می بیسا بولولشامل کامازولین و آلفا
 دارنـد  تـري اثـر قـوي   ماًار مسـلّ هاي حاوي اسانس فـرّ فرآورده

التهابی این گیاه را به وجود ترکیباتی بـا   ضدتوان اثر می .)21(
)، 22هـا ( تـرپن ضد التهابی در اسانس مانند سـزکوئی خاصیت 

ــا ســایر  الونوئیــدهاف ــه و ی ــاه بابون ــد 	مــواد موجــود در گی مانن
ها و استروئیدها نسبت داد کـه تمامـا   نیک اسید، استرولریرزما
  ).23( ددارنضد التهابی اثر 

-فنل طبیعی هستند که یکی از مهـار پلیفالونوئیدها ترکیبات 
رود و نیتریک اکساید به شمار مـی  کنندههاي آنزیم سنتزکننده
-ونوئیدها با مهار فعالیت گیرنـده .فال. شودمی NOولید مانع ت
ات سـبب کـاهش کلسـیم داخـل     آسـپارت  -Dمتیل –N هاي

 ةزیم سـنتزکنند شـوند و بـه دنبـال آن فعالیـت آنـ     سـلولی مـی  
وابسـته بـه کلسـیم کـاهش      A2 اکساید و فسـفولیپاز نیتریک

ها اثـرات  و پروستاگالندین NOیابد و در نتیجه با کاهش می
با مهـار آنـزیم    ،فالونوئیدها. دهندتهابی خود را نشان میضد ال
اســــید را از  Eتولیــــد پروســــتاگالندین  ،اکســــیژنازسیکلو

 .کننـد هاي التهابی مهـار مـی  كآراشیدونیک در پاسخ به محرّ
)20( ها در ایجـاد التهـاب و   این که پروستاگالندینبه ه با توج

د، منشـا مـی  و از اسـید آراشـیدونیک    رندتشدید درد اثر دا  گیرـن
ضـد التهـابی   فالونوئیدهاي گیاه بابونـه در ایجـاد اثـر     احتماالً

  .)24( نقش دارند
د کــه باشــشــده در بابونــه، آزولــن مــی از جملــه مــواد یافــت

ــور وکربنی اســت بــا رنــهیــدرو  گ آبــی شــدید و ظــاهر متبل
ی المحلول در آب ولی محلول در حلّغیر  هاي معمولی مواد آـل

ه م  ).6( ه موجـود      آزولن ـب و  اسـت قـدار زیـاد در اسـانس بابوـن
هـا و  بهبودي زخـم  در تسریع بخشی،آرام ضد التهابی،خاصیت 
ه آن نسـبت   تتحریکات پوستی گیاه بابونه را میکاهش  وان ـب

  .)25( داد
ه  از دیگر ترکیب ین  آپـی  ،هاي فالونوئیدي موجـود در بابوـن ژـن

باشد و ه میهاي فالونولی این گیاترین ترکیبکه از مهم است
 ضـد باکتریـایی و   ضـد  تهوع، ضد التهابی، ضدتوان اثرات می

ژنـین یکـی از   ) آپـی 26( .این گیاه را به آن نسـبت داد اسپاسم 
 .ضد التهـابی اسـت  هاي داراي خاصیت نوئیدترین فالوعمومی
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التهـابی،   ضـد که داراي اثرات  است ژنین ترکیب آگلیکونآپی
هـاي آزاد  رادیکـال  ةرطان و کاهنـد سـ  ضـد  رشد و ةکنندمهار

سـبب مهـار    ،هـا و سـبزیجات  شده از میـوه ژنین جداآپی است.
اثــرات مهــاري  گــردد.کثیــر ســلولی، التهــاب و متاســتاز مــیت

ه دلیـل    ژنین بر التهابها از جمله آپیئیدفالونو حاد و مزمن ـب
-کننده شامل فعالیـت فـاکتور هسـته   هاي سیگنالاثر بر مسیر

 .استکیناز  MAPو فسفوریالسیون  (kappa NF B)اي
-هاي شناور را که براي سیگنالع لیپیدژنین تجمبه عالوه آپی
راین کنــد. بنــابدرد ضــروري هســتند، کــم مــی ةکــردن پدیــد

التهـاب   ،نالیها و آبشار سـیگ ع گیرندهفالونوئیدها با مهار تجم
ــی  ــم م ــزمن را ک ــد.حــاد و م ــاي   کنن ــر داروه ــرف دیگ از ط

 ضـد اکسیژناز سـبب اثـرات   ئیدي به دلیل مهار سیکلوغیراسترو
  ).27(شوندضد التهابی میدردي و 

ند، کـه بـراي   هستها موجود دیگر در این گیاه موسیالژ ترکیب
همچنـین   ند.به خصوص براي تورم مخاط مفیدها مان توردرم

ــانس ــاز اس ــ ۀگون ــولی ۀبابون ــم  ،معم ــی س ــام  ترکیب ــه ن ی ب
رکیباتسزکوئی ترپنوئیدي استخراج شـده  که از ت- بیسابولولآلفا

ضد التهاب به کـار  که به عنوان عامل  آیدبه دست می -است
  .)28( رودمی

  :گیرينتیجه
تـوان  چنـین مـی  هاي حاضر در این پـژوهش  یافته با توجه به

 دارگـل هـاي  هیدروالکلی سرشاخه ةگیري کرد که عصارنتیجه
دردي  ضـد هـابی و  الت ضـد معمـولی داراي خـواص    ۀگیاه بابون

رود بـا اسـتفاده از نتـایج ایـن     . انتظار میاستمشهودي  کامالً
 ةتــر امکــان اســتفادعمیــق بیشــتر و تحقیقــاتبــا پــژوهش و 

 تر از این گیاه را به عنوان دارو فراهم نمود.گسترده

  :قدردانی تشکر و
ــن پــ  ــان  ای ــوان پای ــه عن ــهژوهش ب ــی    نام ــد اخالق ــا ک ب
تهـران شـرق   مرکـز  ه پیام نور در دانشگا 425/3/س/100245

ور   بدینانجام شده است.  وسیله از ریاست وقت دانشگاه پیـام ـن
ور  کارکنانمرکز تهران شرق و  کـه   ،آزمایشگاه مرکزي پیام ـن

د، تشـکر و قـدردانی   قیق یـاري کـرده  ما را در انجام این تح   اـن
  شود.می
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  شده با گزیلن.ءم گوش القاگیاه بابونه بر التهاب با استفاده از روش تورهیدروالکلی  ةثیر تزریق داخل صفاقی عصارأت: 1 ةشمارجدول 
a 0.05(: اختالف با گروه شاهدP<(  b  اختالف با گروه شاهد :)0.001P<(    
c  0.01(: اختالف با گروه کنترل مثبتP<(  d اختالف با گروه کنترل مثبت : )0.001P<(  

   اختالف وزن دو گوش
  )گرممیلی(

  گروه

0.0131±0.007d شاهد  
0.0026±0.365b + کنترل  
0.0105±0.080ac 500  
0.0083±0.009ac 600  
0.0041±0.001b 800  
0.0045±0.002b 1000  

  
  .شده با فرمالینءالقا ،م کف پاگیاه بابونه بر التهاب با استفاده از روش تورهیدروالکلی  ةثیر تزریق داخل صفاقی عصارأت :2 ةشمارجدول 

a:  0.05(با گروه شاهد اختالفP<(.  b:  اختالف با گروه کنترل مثبت)0.05P<(.  
 )میلی متر مربع( موشي پا قطرکف  زمان

 1000  800  600  500  کنترل +  شاهد  
 0.086b 2.85±0.198a 3.66±0.265b 3.48±0.197b 3.05±0.191a 2.90±0.137a±3.74  قهیدق60

 0.108b 2.80±0.109a 3.70±0.124b 3.52±0.117b 2.96±0.145a 2.85±0.522a±3.81  قهیدق120

 0.228±2.87 0.119±2.85 0.116±2.97 0.102±2.95 0.097±2.77 0.044±2.97  قهیدق180

 0.218±2.68 0.094±2.65 0.145±2.80 0.133±2.75 0.087±2.50 0.041±2.73  قهیدق240

  
 استیک.دیهیدروالکلی گیاه بابونه بر درد ناشی از اس ةثیر عصارأت: 3 ةشمارجدول 

a  01. 0(: اختالف با گروه شاهدP<(.  b اختالف با گروه شاهد:)0.001P<(.  
c ) 01. 0: اختالف با گروه کنترل مثبتP<(.  d اختالف با گروه کنترل مثبت:)0.001P<( 

  
 تزریق از ناشی موش شکمی تعدادکشش  گروه

  دقیقه 30در  اسیداستیک
 7.093d±74.38 شاهد

 1.164b±5.50 کنترل+
500 41.00±6.697ad 
600 57.00±4.317ad 
800 45.00±5.216ad 
1000 33.50±6.670bc 
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Abstract: 
Introduction: Due to the negative role of inflammation and pain in the treatment of the 
diseaes, and in the absence of proper medical treatment because of the side effects of 
chemical drugs, this study was done to evaluate the function of chamomile herb to fix 
swelling and to relieve pain. In other words, anti-inflammartory and anti-nociceptive 
effects of hidro-alcholic extract of matricaria chamomilla L. was evaluated.  
Methods: In this study, 144 male NMRI mice weighting 20-25 g were divided in 6 
groups: control (receiving saline), positive control (receiving dexamethasone at dose of 15 
mg/kg or morphine at dose of 10 mg/kg) and four groups receiving doses (500, 600, 800, 
1000 mg/kg) of hydro-alcoholic extract of chamomile. Inflammation was induced by 
subcutaneous injection of formalin into the plantar and xylene to hear. Nociception was 
also caused by intraperitoneal injection of acetic acid. The amount of inflammation was 
measured by the diameter of the bottom feet by caliper and weight of the 7 mm of ear cut 
and comparing them with the control group. As well as the amount of antinociception was 
also measured by the number of abdominal stretch and compared with the control group. 
Results: Hydro-alcoholic extract of chamomile reduces swelling of feet and ears and 
abdominal pain. These reductions are evident, especially in high doses 800 and 1000 
mg/kg (p <0.001 & P <0.05). 
Conclusion: Considering the findings, extract of chamomile is effective in reducing of 
inflammation and pain. 
Keywords: anti inflammation, Antinociception, Hydro-alcoholic Extract of Matricaria 
Chamomilla L., Male Mice. 
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