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  چكيده

هاي موجود  درمان. استعلم پزشكي  كننده شايع جوامع كنوني و مشكالت ناتوان يد ازيجمله آرتريت روماتو هاي مفاصل از بيماري: مقدمه
امروزه شاهد تمايل زياد علم . شود ها مي  عوارض جانبي زيادي دارند كه اين امرباعث محدوديت كاربرد آن،بخشي باال بر عدم اثر  عالوه

 Curcumaهاي ارايه شده گياه   براساس گزارش.هاي موثرتر چون گياهان دارويي هستيم طب و دارو درماني به سمت استفاده از درمان
amada Roxb. از خانواده Zingiberaceaeز دير باز  به صورت سنتي در درمان التهاب و دردهاي آرتريت در بسياري از نقاط جهان ا

  .رسد بنابراين لزوم تحقيق كامل و جامع براي اثبات اثر ذكر شده گياه مورد نظر ضروري به نظر مي. شده است استفاده مي
يد ايجاد شده ي در درمان التهاب مزمن ناشي از آرتريت روماتو.Curcuma amada Roxbدر اين پژوهش اثر عصاره تام گياه : هدف

  .هاي آزمايشگاهي بررسي شد فروند در موشتوسط تزريق ادجونت كامل 
 روز در 15 به مدت (i.p) روزانه به صورت داخل صفاقي )mg/kg 500 - 300 – 100 (عصاره گياهي در سه دوز: بررسي  روش

 اي است انديس آرتريت درجه(و قطر مفصل و انديس آرتريت  آخر روز  درESR، WBCپارامترهاي . هاي مختلف موش تجويز شد گروه
  .دشگيري  طول دوره آزمايش اندازه در )شود سختي حركت داده مي  قرمزي و،كه به ميزان تورم

 قطر ،p( ESR ،WBC>05/0( دار  عصاره اين گياه موجب كاهش معنيmg/kg 100دست آمده معلوم شد كه دوز ه براساس نتايج ب: نتايج
  . و انديس آرتريت در مقابل گروه كنترل شد

تالش جهت جداسازي و  .رسد كه اين اثر به علت كاهش عوامل التهابي توسط ماده موثره عصاره گياهي است ظر ميبه ن :گيري نتيجه
  .اي موجب كاهش التهاب شده است سازي مواد موثره موجود در عصاره اين گياه در آينده مشخص خواهد كرد كه دقيقاً چه ماده خالص

  
  .Curcuma amada Roxb ،ونت كامل فروند ادج، التهاب،يديآرتريت روماتو: واژگان گل

21 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

00
8.

7.
25

.3
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

p.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2008.7.25.3.9
http://jmp.ir/article-1-503-fa.html


  

 

 ...بررسي اثر عصاره تام ريزوم 

 

  مقدمه

يد از ي آرتريت روماتو هاي مفاصل خصوصاً بيماري
كننده جوامع بشري است كه   شايع و ناتوان،مشكالت عمده

ساالنه هزينه هنگفتي براي رفع و كاهش التهاب و درد ناشي از 
يد يك بيماري اتوايميون يآرتريت روماتو. گردد آن صرف مي

. ه علت دقيق آن هنوز به درستي مشخص نشده استاست ك
ترين شاخص اين بيماري التهاب مزمن سينوويال مفاصل  عمده

  . شناخته شده است
يد باعث تظاهراتي چون يالتهاب مفاصل در آرتريت روماتو

عنوان انديس ه كه ب( درد و محدوديت حركت ، تورم،قرمزي
يد يت روماتودرمان قطعي براي آرتري. شود مي )مطرح هستند

 بيشتر براي ،ها هنوز به درستي تعيين نشده است و درمان
  ].1[ شود كاهش التهاب انجام مي

 داراي عوارض جانبي زيادي ،داروهاي ضدالتهابي موجود
 بنابراين دستيابي به .شود  منجر به قطع دارو مي هستند كه بعضاً

داروهاي جديدتر با عوارض جانبي كمتر از اهداف 
با توجه به ماهيت طبيعي گياهان كه با بدن . ن استپژوهشگرا

انسان سازگارتر هستند و به علت دارا بودن تعادل بيولوژيك 
اي   امتياز قابل مالحظههستندداراي عوارض جانبي كمتري 
  .]2 [نسبت به داروهاي شيميايي دارند

 معطر و بادوام با ، يك گياه علفي1زردچوبه هندي گياه
شود و از  ه از آن ساقه هوايي خارج ميريزوم ضخيمي است ك

) گياهان بومي مناطق گرمسيري (Zingiberaceaeخانواده 
  .است

 در مناطق بومي از ريزوم آن به عنوان يك مرهم  معموالً
  .شود خوردگي استفاده مي  كوفتگي و پيچ،براي درمان زخم

در طب سنتي كشور هند از اين گياه براي كاهش التهاب و 
 ،يديرساني در موارد آرتريت روماتو ك خوندرد و تحري
 روماتيسم و نقرس و ورم مفاصل استفاده ،استئوآرتريت

ين تحقيق تالش كرديم تا خاصيت  در ا]5،4،3[.شود مي
يد مورد يالتهابي گياه در مدل حيواني آرتريت روماتوضد

  .بررسي علمي قرار گيرد

                                          
1 Curcuma amada Roxb. 

  ها مواد و روش

  حيوانات آزمايشگاهي

 175±25 با وزن تقريبي wister از نژاد هاي صحرايي موش
 هفته از موسسه تحقيقات واكسن و 5و سن حدود گرم 
قبل از شروع آزمايش . سازي رازي كرج تهيه گرديد سرم

 ساعت 12ها به مدت يك هفته در شرايط آزمايشگاهي  موش
 آب و تهويه مناسب ، غذاي استاندارد،ساعت تاريكي 12 ،نور

گراد در ظروف پالستيكي با  سانتي درجه 22 - 25و دماي 
درب توري جهت انطباق با شرايط آزمايشگاهي نگهداري 

  .شدند
  

  عصاره گياهي

 اين گياه در (.Curcuma amada Roxb قطعات ريزوم گياه
يد يابخش گياهان دارويي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي به ت

خشك شده و به صورت پودر در    كامالً،شسته) رسيده است
سپس پودر آن را در الكل اتانول شناور كرده و پس . رده شدآو

را با كاغذ ) عصاره الكلي( ساعت محلول رويي 72از گذشت 
  .گراد تغليظ گرديد  درجه سانتي60صافي جدا كرده و در دماي 

مستقيم بن ماري انجام ادامه عمل تغليظ با حرارت غير
ت خشك و  تبخير و عصاره به صور گرفته تا الكل آن كامالً

پودر حاصله جهت تهيه محلول با . دست آمده پودر ب
  .مبحث روش كار استفاده شد هاي مختلف ذكر شده در غلظت

  

   كاملادجونت فروند

 تهيه شده در cc/mg 5با غلظت (ادجوانت فروند كامل 
  ) بخش توبركولين موسسه رازي كرج

  

  روش انجام كار

 ديگر ميزان  موش25يد در يبراي ايجاد آرتريت روماتو
 به cc/mg 5 ادجونت فروند كامل با غلظت سي  سي05/0

 مفصل پاي راست موش Tibio-Tarsal به ناحيه S.Cصورت 
اول قطر مفصل هر دو پاي عقبي  در روز .ترزيق شد

هاي التهاب از روز اول بعد از تزريق  نشانه. گيري شد اندازه
ن اي. حيوان به صورت خفيف مشاهده گرديد ادجونت در
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  فصلنامه گياهان دارويي، سال هفتم، دوره اول، 

  1386، زمستان شماره مسلسل بيست و پنجم

 

 احمدي و همكاران

 

 تايي تقسيم 5 گروه 5 به صورت اتفاقي به 15حيوانات در روز 
  .شدند

 5 گروه 6 موش صحرايي نر به طور تصادفي به 30تعداد 
 تايي به عنوان گروه نرمال در 5يك گروه  .تايي تقسيم شدند

  .نظر گرفته شد

 ها ايجاد نشد يد در آنيآرتريت روماتو: )نرمال(گروه اول 

)  درصد5، 80 توئين( فقط حالل 15 - 30و در طي روزهاي 
  .دريافت كردند

يد ايجاد شد يها آرتريت روماتو در آن: )كنترل( گروه دوم

 ) درصد5، 80توئين (و در طي روزهاي آزمايش فقط حالل 
  .دريافت كردند

داروي  و ها ايجاد شد يد در آنيآرتريت روماتو: گروه سوم

دالتهاب با سديم ساليسيالت به عنوان داروي استاندارد ض
به  )15 - 30روزهاي ( طي دوره آزمايش mg/kg300  غلظت

  . دريافت كردندipصورت 

ها ايجاد شد و  يد در آنيآرتريت روماتو: گروه چهارم

 طي دوره آزمايش ip به صورت mg/kg 100عصاره با دوز 
  .دريافت كردند

ها ايجاد شد و عصاره  يد در آنيآرتريت روماتو: گروه پنجم

 طي دوره آزمايش دريافت ip به صورت mg/kg 300با دوز 
  .كردند

ها ايجاد شد و عصاره  يد در آنيآرتريت روماتو: گروه ششم

 طي دوره آزمايش دريافت ip به صورت mg/kg 500با دوز 
  .كردند

 روزانه قطر مفصل مچ پا در ناحيه 30 الي 15از روز 
Tibio-trasalفته شد  هر دو پاي عقبي توسط كوليس اندازه گر

 تورم مفاصل و ميزان حركت ،و مشاهدات ظاهري مانند قرمزي
مفصل حيوان تحت عنوان انديس آرتريت براي پاهاي حيوان 

گيري شد و به هر كدام از پاها عددي  بررسي و اندازه
  . است4اختصاص گرفت كه حداكثر آن 

گيري به عمل   نيز از گوشه چشم حيوان خون30در روز 
  . دش تعيين WBC و ESRاي خون ميزان ه آمد و در نمونه

  
  

  ها تجزيه و تحليل داده

ها از برنامه آماري  براي بررسي اختالل ميانگين گروه
SPSSاستفاده شد .  

ها با هم از آزمون آماري  براي بررسي اختالف كليه گروه
 Post hoc  و(one-way-Anova)آناليز واريانس يك طرفه 

  . استفاده شدScheffآن 
 به عنوان اختالف )p>05/0 (ها نسبت به هم نمونهاختالف 

  .دار در نظر گرفته شد معني
  

  نتايج

دهد تعداد   نشان مي2طور كه جدول شماره  همان
ها  آن يد دريهاي سفيد خون حيواناتي كه آرتريت روماتو گلبول

در طول دوره آزمايش فقط حالل دريافت  ايجاد شده است و
داري داشته است  ل افزايش معنياند، نسبت به گروه نرما كرده

هاي تحت درمان با عصاره گياهي و داروي متيل  ولي در گروه
داري نداشته  ساليسيالت نسبت به گروه نرمال افزايش معني

هاي  دهي گلبول اين نتايج براي فاكتور سرعت رسوب. است
  .قرمز نيز به همين صورت است

 به روز  نسبت15درصد تغييرات قطر مفصل مچ پا در روز 
ها ايجاد نشده  ها به جز گروهي كه مدل در آن  در كليه گروه1

 و منحني 1جدول شماره (داري داشته است  است افزايش معني
 در 1 نسبت به روز 20اين ميزان در روز ). 2 و 1شماره 

ها ايجاد شده است  يد در آنيهايي كه آرتريت روماتو گروه
ي دارد ولي اين اختالف دار نسبت به گروه نرمال افزايش معني

نتايج . ها در اين روز ديده نشده است بين هيچ كدام ديگر گروه
 به بعد داروي متيل ساليسيالت و 20دهد از روز  نشان مي

ين يعصاره زرد چوبه اثر ضدالتهابي خود را گذاشته و باعث پا
  .آمدن سطح تورم در ناحيه مفصل مچ پا شده است

  ره گياهي با دوزهايكننده عصا دو گروه دريافت
mg/kg 500 دچار مرگ و مير 20 - 30 بين روزهاي 300 و 

دهنده سميت اين دوزها به صورت  شده و از بين رفتند كه نشان
  .است i.pتزريق 
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 ...بررسي اثر عصاره تام ريزوم 
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  انديس آرتريت براساس مشاهدات ظاهري براي هر حيوان -1 جدول شماره

  ظاهريوضعيت مفاصل مچ پاي حيوان با مشاهدات   عدد انديس آرتريت

  نرمال, هيچ عالمتي نيست  0

  قرمزي بدون تورم  1

  قرمزي و تورم كم  2

  قرمزي و تورم شديد  3

   تورم شديد و سفتي حركت،قرمزي  4

  

تمامي اين  (1 نسبت به روز 30 و 25 و 20 ،15 و درصد تغييرات قطر مفصل مچ پا در روزهاي 30 در روز ESR و WBC ميزان -2جدول شماره 
  )ميانگين بيان شده است ±اساس خطاي استاندارد ارقام بر 

  ESRميزان   WBCميزان   ها گروه
درصد تغييرات قطر 
مفصل مچ پا در روز 

  1 نسبت به 15

درصد تغييرات قطر 
 20مفصل در روز 
  1نسبت به روز 

درصد تغييرات قطر 
 25مفصل در روز 
  1نسبت به روز 

درصد تغييرات قطر 
 30مفصل در روز 
  1نسبت به روز 

1  63/342±7720  32/0±4  67/1±82/6 a 89/1±35/8  39/2±06/11  26/2±77/12  

2  28/2416±17620*  75/0±6/13*  69/19±57/124  53/20±68/135b 47/21±67/141d 01/21±99/143f 

3  42/1108±10260  71/0±6  59/21±77/135  21/13±53/65 c 97/12±06/46e 84/12±05/32 

4  32/590±9160  00/1±7  38/7±76/11  71/1±80/88  01/2±33/65  45/3±82/49  

  3 و 1دار نسبت به گروه   اختالف معنيb      4 و 3 ،2 دار نسبت به گروه  اختالف معنيa          4 و 3 ،1دار نسبت به گروه   اختالف معني*

c1 و 2 دار نسبت به گروه  اختالف معني          d4 و 3 ،1 دار نسبت به گروه  اختالف معني      e2 دار نسبت به گروه ني اختالف مع  

f4 و 3 ،1 دار نسبت به گروه  اختالف معني  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

15/1 20/1 25/1 30/1

روز

�
��
 �
��
��

��و�1

��و�2

��و�3

��و�4

  

  

  هاي مختلف  در گروه1 نسبت به روز 30و 25، 20، 15 درصد تغييرات قطر مفصل مچ پا در روزهاي -1نمودار شماره 

  

هاي مختلف  در گروه30 و 25 ،20 ،15ميزان انديس آرتريت در روزهاي  -2نمودار شماره 
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  فصلنامه گياهان دارويي، سال هفتم، دوره اول، 

  1386، زمستان شماره مسلسل بيست و پنجم

 

 احمدي و همكاران

 

 2گروه  شود مشاهده مي 2  شماره كه در نمودارطور همان
يد در آن ايجاد شده و فقط حالل يمدل آرتريت روماتو(

 نسبت به گروه نرمال 15 - 30در روزهاي ) دريافت كرده است
 نيز اين 4 و 3اي داشته است در گروه  افزايش قابل مالحظه
 داراي 30و 20، 25داري در روزهاي  انديس افزايش معني

اي است كه اين كاهش در گروه  ابل مالحظهكاهش ق
  .كننده متيل ساليسيالت بيشتر است دريافت

  

  بحث

  حيوانات متفاوتي نظير خرگوش،هاي مختلف در پژوهش
و براي ايجاد مدل ] 8[) رت( موش صحرايي ،]7[  اسب،]6[

  .يد مورد استفاده قرار گرفته استيآرتريت روماتو
مزمن انساني از نظر ترين مدل آرتريت التهابي  مشابه

. است آرتريت ايجاد شده در موش صحرايي ،هيستوپاتولوژي
توان با تحريك  يد انساني را مييآرتريت شبه آرتريت روماتو

 يا ادجونت كامل IIسيستم ايمني توسط تزريق كالژن تيپ 
آرتريت ايجاد شده  .هاي صحرايي ايجاد نمود فروند در موش

حرارت كتريوم كشته شده با توسط ادجونت كه حاوي مايكوبا
  .]10،9 [ معروف است(AA)است به ادجونت آرتريت 

هاي صحرايي  اين نوع آرتريت در نژادهاي خاص از موش
 ايجاد ]13[ wistar و ]Sprague-Dawley] 12،11نظير نژاد 

  .شود مي
   مدل آرتريت روماتوئيد با تزريق ، حاضربررسيدر 

   با غلظت (CFA) ادجونت كامل فروند سي  سي05/0
mg/ml 5 قسمت ( در ناحيه مچ پاي راستTibio-tarsal (

هايي از  بعد از اين تزريق نشانه .موش صحرايي ايجاد شد
ديده )  تورم و سفت شدن مفصل،به صورت قرمزي(التهاب 

 تورم قطر مفاصل به اوج 13 - 16شد كه تقريباً بين روزهاي 
  .]14،13[ ي ماند روز اين التهاب باق30مدت  خود رسيد و تا

 هاي اين مدل بهترين زمان را براي طي دوره آزمايش
التهاب مزمن و مشاهده ميزان بهبودي و درمان توسط داروها 

سازد كه شامل دو فاز التهابي است معموالً صدمات  فراهم مي
. دهند اوليه در فاز حاد پس از روز هفتم تزريق ادجونت رخ مي

  تونين و در فاز ثانويه معموالًدر فاز اوليه هيستامين و سرو

صدمات  .شوند ها آزاد مي  پروتئاز و ليزوزوم،ها پروستا گلندين
 روز از ترزيق ادجونت 21گذشت  ثانويه نيز در فاز دوم بعد از

معموالً فاز ثانويه به داروهاي . قابل مشاهده و تشخيص هستند
  ]16،15 [تر است ضدالتهابي حساس

Curcumaگياهي خانواده هاي  يكي از جنس 
Zingiberaceueالتهابي اكثر اين خانواده  است كه اثر ضد

هاي تجربي حيواناني مثل آرتريت ايجاد  گياهي در انواع مدل
ثابت  ... يد و كاراجينان وي فرمالد،شده توسط ادجونت فروند

 به علت لتهابي اين گياهان احتماالً اثر ضدا]18،17[ شده است
هاي  انواع گونه اي به نام كوركومين است كه از وجود ماده
Curcumaهاي احتمالي مستقيم   مكانيسم]19 [شود  جدا مي

  :ضدالتهابي كوركومين شامل
مهار   از انتهاي عصب،Pسازي نورو ترانسيتر ماده  آزاد

تثبيت غشاهاي ، ها مهار تجمع پالكت تشكيل لكوترين،
هاي فرآيند  ع محركمهار پاسخ نوتروفيل به انوا، ليزوزومال

 . است]24،23،22،21،20[التهاب 

هاي فارماكولوژيك و مواد موثره موجود  در رابطه با فعاليت
 منابع بسيار كمي در .Curcuma amada Roxbدر گياه 

ريزوم اين گياه براي درمان التهاب به عنوان يك . دسترس است
درمان خانگي در طب سنتي چين و هند مورد استفاده قرار 

  .]25 [گيرد مي
 WBC تعداد 30دهد در روز  گونه كه نتايج نشان مي همان

در گروهي كه بيمار است و فقط حالل دريافت كرده است 
 و فقط حالل دريافت كرده است افزايش قابل 1 نسبت به گروه

  .p>05/0 دار است اي يافته كه اين افزايش معني مالحظه
دهنده  نشان) وزلكوسيت( WBCمعموالً افزايش شمارش تام 

 WBCشمارش . است نكروز بافتي يا استرس ، التهاب،عفونت
ارزش تشخيصي دارد براي مثال افزايش مداوم در شمارش 

WBCدهنده بدتر شدن يك پروسه عفوني باشد تواند نشان  مي. 
در ضمن تعداد  .رود  نيز باال ميAA در مدل WBCتعداد 
WBCش داروي سديم  در گروه بيمار كه در طي دوره آزماي

 كه عصاره 4گروه  ساليسيالت را دريافت كرده است و در
 كه فقط حالل را دريافت 2دريافت كرده است نسبت به گروه 

  تواند دليل آن  داري داشته است كه مي كرده است كاهش معني
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 ...بررسي اثر عصاره تام ريزوم 

 

  

  .كاهش التهاب باشد
در مدل ادجونت آرتريت كه موجب تحريك سيستم ايمني 

رود كه در كل موجب   باال ميB و Tاي ه شود تعداد سلول مي
 عمدتاً با Tهاي  لنفوسيت. شود  ميWBCباال رفتن تعداد كل 

هاي  هاي ايمني سلولي درگير هستند در حالي كه سلول واكنش
Bكاهش . بادي دخالت دارند  در ايمني هومورال در توليد آنتي

تواند نشانه   مي4 و 3هاي سفيد در گروه  تعداد كل گلبول
هاي سيستم ايمني تا نزديك  ش در تعداد لنفوسيتكاه
  .]28،27،26 [نرمال باشدحد

ESRاختصاصي است كه براي تشخيص   يك آزمايش غير
 تب ،يديهايي چون آرتريت روماتو روندهاي التهابي بيماري

چون . رود  لوپوس اريتماتوز سيستميك به كار مي،روماتيسمي
دهند  ما را افزايش مياين شرايط پاتولوژيك جز پروتئيني پالس

 ها تمايل به انباشته شدن روي يكديگر پيدا كرده و RBCلذا 
تر  كه خيلي سريع طوريه شود ب بنابراين وزنشان زياد مي

 افزايش ESRها   در اين بيمارينبنابراي. كنند رسوب مي
دهي به درمان  تواند در پيگيري ميزان پاسخ  ميESR. يابد مي

چه  به طور كلي هر. وايميون به كار رودهاي التهابي ات بيماري
 افزايش يافته و هرچه سير بيماري رو ESRبيماري شدت يابد 
آسپرين و سديم . يابد  كاهش ميESRبه بهبودي برود 

 را ESRتواند سطح   مياستساليسيالت كه متابوليت اصلي آن 
  .كاهش دهد

   در گروه ESRدهد سطح  گونه كه نتايج نشان مي همان
داري داشته كه   افزايش معني30 در روز 1 به گروه  نسبت2

هاي  دهنده بروز بيماري اتوايميون و افزايش پروتئين نشان
  .استپالسما در گروه بيماري 

 در روز 2 نسبت به گروه 4 و 3هاي   در گروهESRسطح 
داري داشته است،كه دليل آن كاهش روند   كاهش معني30

ئين پالسما توسط مواد التهاب و احتماالً كاهش سطح پروت
  ].28 [استموثره اين گياه از جمله كوركومين 

در ضمن نتايج نشان داده است تغييرات قطر مفصل مچ پا 
   نسبت به گروه 4 و 3 ،2 در گروه 1 نسبت به روز 15در روز 

. است دار اي داشته كه اين افزايش معني  افزايش قابل مالحظه1
دهنده ايجاد التهاب و  صل نشاندار در قطر مف اين افزايش معني

تورم مربوط به احتباس . تورم منتج از آن درناحيه مفاصل است
 هيپروتروفي سينوويوم و ضخيم شدن كپسول مفصلي ،مايع
  .]29 [است

 در ،1 درصد تغييرات قطر مفصل نسبت به روز 20در روز 
 داشته است 2اي نسبت به گروه   كاهش قابل مالحظه3گروه 

ر اين مدت توانسته تا ي كه سديم ساليسيالت دبه اين معن
سديم ساليسيالت . التهابي خود را بروز دهدحدي اثر ضد

اي و  هاي سفيد چند هسته موجب مهار مهاجرت گويچه
ها  ماكروفاژها به محل التهاب شده و نيز از آزاد شدن ليزوزوم

 2 نيز نسبت به گروه 4اين درصد در گروه . كند جلوگيري مي
. يستدار ن اي داشته ولي اين كاهش معني ابل مالحظهكاهش ق

 در ،1 نسبت به روز 25درصد تغييرات قطر مفصل در روز 
 كاهش قابل توجهي داشته كه اين 2 نسبت به گروه 4 و 3گروه 

 به اين معني كه عصاره توانسته در اين استدار  كاهش معني
 4 و 3وه كه گر با وجود آن. مدت اثر ضدالتهابي خود را بگذارد

 كاهش در قطر مفصل داشته ولي هنوز تا اين 2نسبت به گروه 
دار دارد به اين معني كه   اختالف معني1روز نسبت به گروه 

داري كاهش  اند التهاب را تا حد معني دارو و عصاره توانسته
اند التهاب ايجاد شده را تا حد نرمال  دهند ولي نتوانسته

ه درصد تغييرات مفصل در روز دهد ك نتايج نشان مي. برسانند
 كاهش قابل توجهي داشته ،4 و 3در گروه  1 نسبت به روز 30

هاي  دار گروه دار است و نيز اختالف معني كه اين كاهش معني
 از بين رفته البته هنوز اختالف وجود دارد وي 1 با گروه 4 و 3

دهد كه عصاره توانسته التهاب را  دار نيست اين نشان مي معني
نرمال   اشاره شد تا نزديك حد  كه قبالًهاي احتمالي مكانيسمبا 

  .]31،30 [كاهش دهد
نتايج انديس آرتريت نيز مدركي دال بر كاهش التهاب 

  دست آمده در روز ه طبق نتايج ب. استتوسط عصاره 
داري   كاهش معني2 نسبت به گروه 3 انديس آرتريت گروه 20

   در روز يستدار ن  اين كاهش معني4داشته كه براي گروه 
 كاهش قابل 2 نيز نسبت به گروه 4 اين عدد براي گروه 25

 نيز انديس 30 و در روز استدار  توجهي داشته كه معني
داري نسبت   كاهش زياد و معني4 و 3هاي  آرتريت براي گروه

  قرمزي به علت گشاد شدن عروق  . داشته است2به گروه 
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  فصلنامه گياهان دارويي، سال هفتم، دوره اول، 

  1386، زمستان شماره مسلسل بيست و پنجم

 

 احمدي و همكاران

 

ت پالسمايي در يك رساني و ادم به علت نش خونافزايش 
دهنده كاهش قابل قبول  تمامي نتايج ذكر شده نشان. استناحيه 

يد توسط عصاره گياه يالتهاب درمدل حيواني آرتريت روماتو
Curcuma amada رسد كه عصاره  طور به نظر مي  و ايناست

تواند  هاي احتمالي شرح داده شده مي اين گياه با مكانيسم

مطلوبي كاهش   حدتا يدييت روماتوالتهاب را در بيماري آرتر
 تكميلي ديگر هاي توان با انجام آزمايش كه مي طوريه ب. دهد

 از اين عصاره گياهي ،شناسي بر روي آن  سمهاي بررسيچون 
  .]32[ در كلينيك استفاده نمود
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