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ABSTRACT 

Background and Aim:  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune inflammatory disease that affects synovial tissue. 

According to potential side effects of current treatments, interest in using complementary and alternative medicine(CAM) has 

reappeared.The purpose of this study was to evaluate the effect of extract of  Ferula assa-foetida L. resin on the severity of 

rheumatoid arthritis symptoms in the collagen induced animal model. 

Materials and Methods:  In this experimental study, 30 female Wistar rats were randomly divided into 6 groups: healthy control, 

CIA, Dexamethasone receiving group to amount 1 mg/kg, receiving group to 100 mg/kg concentration of extract of asafoetida resin, 

receiving group to 300 mg/kg concentration of extract of asafoetida resin and receiving group to 100 mg/kg extract and 

dexamethasone (mixed group). Rheumatoid arthritis was induced by the administration of collagen type 2 and adjuvant. The clinical 

evaluation started and the severity of the symptoms of rheumatoid arthritis, by examination and standard scoring was performed. 

Results:  From the thirteenth day, Symptoms of the disease appeared and from the fourteenth day, there was a significant difference 

between the control and CIA groups in the clinical symptom score of arthritis. Among intervention groups, receiving group to 100 

mg/kg concentration of extract earlier and more cause to decreased severity of symptoms. So on the 28th day, disease severity in the 

control group was 13.4 and in the treatment group with a concentration of 100 mg/kg extracts of Ferula assa-foetida L. resin was 9.6.  

Conclusion: Hydroalcoholic extract of asafoetida resin, its could reduce the severity of symptoms of ankle RA and in the dose of 100 

mg/kg cause to mitigate the symptoms of apparent swelling and inflammation.  
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 مقاله اصیل پژوهشی

بر  (.Ferula assa- foetida L) عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه ریتأث

 توسط کالژن شدهالقاعالئم آرتریت روماتوئید در مدل حیوانی 

 
  رویا یارائی ، ، محمدحسین قینی ، غالمرضا عنانی سراب مریم محمدی

 

 چکیده
با توجه به  .دهد یقرار م ریا تحت تأثر الینوویاست که بافت س منیمزمن و خود ا یالتهاب یماریب دیروماتوئ تیآرتر :و هدف مینهز

 یارزیاب ،مطالعه نیهدف از ا. .ظهور کرده است داروهای جایگزین و مکمل عالقه به ی،فعل یدرمان یها روش  بالقوهعوارض جانبی 
 .آرتریت است حیوانیمدل در  بر شدت عالئم آرتریت روماتوئید صمغ آنغوزهعصاره  ریتأث

آرتریت روماتوئید کنترل سالم،  :شامل گروه 6تصادفی در  طور به سر رت ماده نژاد ویستار، 33 ،تجربیدر این مطالعه  :تحقیقروش 
 ی کننده افتیعصاره و در mg/kg 333عصاره ،  غلظت  mg/kg 033غلظت  ی کننده افتیدر ،دگزامتازون  ی کننده افتیدر ، CIAمدل

. و ادجوانت القا گردید 2روماتوئید با تجویز کالژن تیپ  تیآرتر .قسیم شدندت ،(کسیم)عصاره و دگزامتازون  mg/kg 033 تتوأم غلظ
 .شدانجام  امتیازدهی استانداردبه روش معاینه و  ،آرتریت روماتوئید عالئم ارزیابی بالینی شروع و شدت

و  سالم کنترل های گروهی آرتریت بین اختالف امتیاز عالئم بالین چهاردهم،عالئم بیماری ظاهر شد و از روز سیزدهم، از روز  :ها يافته
CIA اه گروهاین اختالف بین گروه سالم و سایر  ،از روز پانزدهم نیچنهم .بود دار آماری معنی نظر از، CIA  دار  یمعن ها گروهو سایر

به این شکل  ؛ماری شدزودتر و بیشتر سبب کاهش شدت عالئم بیآنغوزه عصاره  033تیمار با غلظت  ی مداخله،ها گروهبین  در .بود
 .دیرس 6/9به  عصاره آنغوزه 033غلظت  درمان بادر گروه  و 3/03 کنترلشدت بیماری در گروه  ،22که در روز 

 بر کیلوگرم گرم یلیم 033و در غلظت  بودهآرتریت ه کاهش شدت عالئم بالینی قادر ب ی صمغ آنغوزهالکلدرویهعصاره  :گیري نتیجه
  .شود یمو التهاب ظاهری  تورّمکردن عالئم  موجب فروکش

  روماتوئید تیآرتر صمغ آنغوزه؛ ؛آرتریت حیوانی مدل :هاي كلیدي واژه

 .39-99(: 9)72 ؛9911. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 91/42/9911 :پذيرش             71/43/9911 : دريافت
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 مقدمه
است  نمیمزمن و خود ا یالتهاب یماریب ،دیروماتوئ تیآرتر

قرار  ریرا در مفاصل متعدد تحت تأث الینوویکه بافت س
 الینوویس شیغضروف، فرسا بیآس ،یمفصل تورّمو با  دهد یم

منجر به  تواند یکه م شود یمشخص م یاستخوان شیو فرسا
در کل  دیروماتوئ تیآرتر وعیش(. 0)شود  یمفصل بیتخر
چهار درصد است و در زنان سه تا یک تا  1/3در حدود  نجها

 (.2)است  تر عیشا به مردان برابر نسبت
 دیروماتوئ تیعلت و پاتوژنز آرتر نییدر تع ییها شرفتیپ

آن هنوز مبهم  قیدق سمیاما مکان ،صورت گرفته است
که  یالتهاب شیپ یها نیتوکیسا شود یتصور م. است مانده یباق

 الینوویس ی ها بروبالستیو ف اکروفاژهام ها، تیتوسط منوس
 یماریب نیا شرفتیدر پاتوژنز و پ ینقش مهم ،شوند یم دیتول

و  یالتهاب ضدّ یها نیتوکایسا نیو عدم تعادل ب( 3)دارند 
را  یسلول بیدرجه و وسعت التهاب متعاقب آس ،یالتهاب شیپ

 (.1 ،3)کند  یم نییتع

ی  های درمانی فعلی آرتریت روماتوئید بر پایه روش
 داروهای ضدّ)ری ی عالئم بیما دهنده محصوالت تسکین

)التهابی غیراستروئیدی 
0
NSAIDs) )های  کننده و یا تعدیل

ی بیماری  کننده روماتیسمی تعدیل داروهای ضدّ)روند بیماری 
(
2
DMARDs) )های درمانی  اگرچه این روش. استوار است
 :شامل  عوارض جانبیداشتن علت  اما به ،مؤثر هستند

روقی و ظهور ع -ای، عوارض قلبی های معده روده زخم
علت سرکوب سیستم ایمنی،  طلب به های فرصت عفونت

درنتیجه عالقه به  ؛(6)شود  ها محدود می استفاده از آن
 .التهابی دوباره ظهور کرده است های ضدّ جایگزینی درمان

و  Ferula assa- foetida Lعلمی م با نازه نغوه آگیا
 و Asafetida، Devil's dungهای انگلیسی  نام

Food of the Gods این گیاهصمغ . شود شناخته می، 
گیاه ساقه و یا پایین یشه دن رز ای است که از تیغ شیره

                                                           
1
 Nonsteroidal anti-inflammatory drug 

2
 Disease-modifying antirheumatic drug 

های ایران  استپ ،خاستگاه آنغوزه(. 7 ،2) دیآ دست می به
های فارس، کرمان، خراسان، یزد، سمنان،  استان :شامل)

هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، لرستان، کهکیلویه و 
، 03)باشد  هایی از افغانستان می و قسمت( ر احمد و بوشهربوی
ی ـخلف دارـمصان رـیدر ا ،هدـش برداری زه بهرهنغو؛ اما آ(9

تن از صمغ  73طور متوسط سالیانه  ود دارد و بهمحدر یاـبس
شود  صورت خام به کشورهای مختلف صادر می این گیاه به

(02 ،00.) 
Asafoetida تواند  اش می دهنده لی اجزاء تشکی واسطه به

نین در چهم و های مختلف به کار رود بیماری  برای درمان
یه معطر در مواد غذایی متفاوت عنوان ادو سراسر جهان به

درمان  سنتی برای طور بهآنغوزه  صمغ .رود کار می به
 ،نفخ معده، درد ،صرع آسم، :های مختلف مانند بیماری

است  شده یما استفاده ضعیف و آنفوالنز هضم روده، های انگل
اند که  نشان دادهی اخیر کیولوژیو ب ییمطالعات دارو (.03)

Asafoetida  اکسیدانی، ضدّ آنتی :مانندی متعددخواص 
 ،یبخش، حفاظت عصب آرامقارچ،  ضدّ ویروس، میکروبی، ضدّ

اسپاسم،  یآنت ،یگوارش های میآنز بر ریحافظه، تأث تیتقو
 ،یکروبیم ضدّ ت،یابر هپاتخون، حفاظت در بر کاهش فشار

کرم و اثر  ضدّ ،یچاق ضدّ قاد،انع ضدّ ت،یسم سرطان، ضدّ ضدّ
طبق مطالعات مروری  (.03) کند یم فایرا ا یستیآنتاگون
طور سنتی  گرفته بر روی گیاهان دارویی پارسی که به صورت

از  ،شدند برای دردهای مفصلی و آرتریت روماتوئید استفاده می
Ferula assa- foetida L عنوان داروی گیاهی دارای  به

های  مبنای استفاده شده است که بر التهاب یاد خواص ضدّ
ی آن در کتب طب سنتی مانند قانون در طب  درمانی ذکرشده

(. 0 ،01)االدویه است  سینا، اختیارات بدیعی و مخزن ابن
ی  دهنده دهند که ترکیبات تشکیل مطالعات تجربی نشان می

شامل فروتینین و تفرین نقش مرکزی را در  فعال گیاهی
کنند  ایفا می Ferulaهای  های التهابی در گونه بهبود پاسخ

(06.) 

 ذکر ییدارو اهیگ نیا یکه برا یتوجه به خواص متعدد با
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به نظر  ،آن یالتهاب ضدّ تیخصوص خاص شده است به
کاربرد  زین دیروماتوئ تیآرتر یماریبتواند در بهبود ب دیرس یم
 اهیصمغ گ ریتأث، مطالعه نیا در رو  نیا از ؛اشته باشدد

Ferula assa- foetida L  یماریب بالینی بهبود عالئمبر 
نژاد  یها القاشده توسط کالژن در رت دیروماتوئ تیآرتر

 .گردیدبررسی  ستاریو
 

 تحقیقروش 

 :حیوانات

سر رت ماده نژاد ویستار با  33 ،در این مطالعه تجربی
 طور به هفته، 03-2گرم و سن  013-233وزن تقریبی 

ها در مرکز نگهداری  رت .گروه تقسیم شدند 6 بهتصادفی 
در دمای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند حیوانات آزمایشگاهی 

 دوره ،درصد 11-31گراد و رطوبت نسبی  رجه سانتید 2±21
های استاندارد جداگانه  ساعته و در قفس 02یکی تار -ییروشنا

آزادانه به آب و  ،ند و تا زمان انجام آزمایششد نگهداری
مطابق با قوانین  ،مطالعه تجربی. غذای کافی دسترسی داشتند

به کمیته اخالق  با کد مصوب کمیته نظارت بر اخالق پزشکی
 .شدانجام  IR.Shahed.REC.1396.104شماره 

 :ی صمغ آنغوزهالکل درویه  عصاره  هیته

ع در شهرستان طبس واق یبوم  از منطقه صمغ آنغوزه
مورد جنس و گونه  نظر شد و از هیته یاستان خراسان جنوب

 یریگ عصاره .قرار گرفتمتخصص گیاهان دارویی  دیأیت
از پودر  03به  0و به نسبت ( ساندنیخ) 0ونیماسراسروش  به

به نسبت  96آب مقطر و الکل )حالل صمغ و  شده خشک
در  سیونساعت انکوبا 32پس از  .صورت گرفت ،(مساوی

 صاف شد 3عصاره توسط کاغذ واتمن شماره  شیکر انکوباتور،
منظور  و به گردیدو حذف حالل توسط دستگاه روتاری انجام 

ای تقسیم و در  های شیشه عصاره در پلیت ،حذف کامل حالل
گراد قرار گرفت تا عصاره تام به  درجه سانتی 37انکوباتور 

                                                           
1
 maceration 

 (.07 ،02) دست آید

 :توئیدالقاي آرتريت روما

 مدل روماتوئید توسط آرتریت 
2
CIA و با تزریق

شده  امولسیفیه 2کالژن گاوی تیپ  ی دم قاعدهی در رپوستیز
 2در روز صفر و کالژن گاوی تیپ  3ادجوانت کامل فرونددر 

در روز  1بوستر عنوان به 3ادجوانت ناقصشده در  امولسیفیه
و ناقص  ل، ادجوانت کام2کالژن تیپ  (.09) هفتم القا گردید
 موردهای  تر. آمریکا تهیه شدند Chondrexفروند از شرکت 

بیمار، گروه  سالم، کنترل :گروه شامل 6به  مطالعه
یک  به میزان (شرکت سپیداج)ی دگزامتازون  کننده افتیدر
 ی غلظت  کننده افتیدر گروه ،بر کیلوگرم گرم یلیم

mg/kg 033 ،ی  کننده افتیدر گروه عصاره صمغ آنغوزه
ی  کننده افتیدرگروه  آنغوزه و عصاره mg/kg 333غلظت 

تقسیم ( گروه میکس)عصاره و دگزامتازون  033غلظت  توأم
ی ها گروهبه شکل گاواژ برای  هشتماز روز  مداخله .شدند

صفاقی برای گروه تیمار با  و تزریق داخل ؛تیمار با عصاره
. تگرف صورت در روز، بار کی روز، 23مدت  دگزامتازون به

فرد امتیازدهنده از اینکه  ،برای امتیازدهی به شکل صحیح
 .حیوان متعلق به چه گروهی است مطلع نبود

به  ،آرتریت روماتوئید عالئم ارزیابی بالینی شروع و شدت
یک روز در  صورت به( 23)استاندارد روش معاینه و امتیازدهی 

ان شرایط مشاهده حیو .شدند یمو حیوانات توزین  انجام میان
دهی نیز به این شکل بود که حیوان به شکل برای امتیاز
نظر چهار اندام از زوایای مختلف از  شد و هر د میروتین مقیّ
 .دگردی می امتیاز دهی تورّمقرمزی و 

. بودجدول یک  رد به شرحی استانداازدهیامت ستمیس
 بوداندام آن  3هر  ازیهر موش برابر مجموع امت تیآرتر ازیامت
 .باشد ریمتغ 06تا حداکثر  صفراز  ستوانت یم که

                                                           
2
 Collagen-induced arthritis 

3
 complete Freund’s adjuvant 

4
 Incomplete Freund adjuvant 

5
 Booster 
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 در رت یوانیدر مدل ح دیروماتوئ تيشدت عالئم آرتر يبند استاندارد رتبه ستمیس -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ها داده لیتحل و  هيتجز
 .ندشد ارائه ارمعی انحراف±نیانگیها به شکل م داده

 SPSSافزار  از نرم تفادهبا اسنیز ها  داده لیتحل و  هیتجز
 طرفه واریانس یکتحلیل آزمون آماری و ( 06ویرایش )
(Way ANOVA One )با استفاده از آزمون آزمون و پس 

Tukey شدانجام  31/3 یدار یدر سطح معن. 
 
 ها یافته

 :عالئم بیماري

به ی مختلف ها گروهدر  سیزدهمز عالئم بیماری از رو
ی مختلف ظاهر شد و گروه کنترل سالم تا پایان ها شدت

به  نیدتریشد ،چهاردهمدر روز . آزمایش هیچ عالئمی نداشت
 میکس، بیمار،ی اه گروه متعلّق به ترتیب به عالئم نیتر فیخف

عصاره و کنترل  333 غلظت ،دگزامتازون ،عصاره 033غلظت 
امتیازی که به شدت بیماری در گروه  بیترت  نای هب ؛بود سالم

نسبت به گروه ( 2)شد   دادهعصاره  333غلظت  کننده افتیدر
 .(0نمودار )(>33/3P) بودکمتر  درصد 72، (2/7)شاهد 

 چهاردهمبه شکل روز  ها گروهنیز ترتیب  شانزدهمروز در 
  گروهبا ( بیمار)دار بین گروه شاهد  یمعن اختالف ،عالوه بهبود؛ 

 بعد، هایروز در .(>33/3P) وجود داشتعصاره  333غلظت 
 :شرح زیر بود ترتیب به باال به کم به نزولی از امتیاز بیترت

 عصاره، 333 غلظت ،کسیم بیمار، گروه :11روز 
 اختالف .عصاره و کنترل سالم 033 غلظت ،دگزامتازون

 کننده با گروه دریافت روه شاهدآماری بین گ نظر ازدار  یمعن
 (.>33/3P)عصاره  033غلظت 

 غلظت ،عصاره 033غلظت  ،کسیم بیمار، گروه :02روز 
 .سالم کنترل ،دگزامتازون عصاره، 333

 .23همانند روز  :00روز 
 غلظت عصاره، 333 غلظت ،کسیم بیمار، گروه :02روز 

 .سالم کنترل ،دگزامتازون عصاره، 033
عصاره و  333 غلظت ،کسیم بیمار، گروه :02روز 

 .سالم کنترل عصاره، 033 غلظت دگزامتازون،
 غلظت ،دگزامتازون ،کسیم بیمار، گروه :20تا  01روز 

 .سالم کنترل عصاره، 033 غلظت عصاره، 333
را نشان داری از روز شروع عالئم  سطوح معنی، 2جدول 

 .دهد می
 

 
 

 

 

 

 بدرجه التها شدت امتیاز

 .وجود ندارد تورّمای از قرمزی و  هیچ نشانه 3

 .شود یمخفیف که به مفصل مچ پا یا تارسال محدود  تورّمقرمزی و  0

 .است افتهی گسترشی پا  انهیمبه  مفصل مچاز که  فیخف تورّمو  یمزقر 2

 .است افتهی گسترش( متاتارسال)متوسط که از مچ پا به کف پا  تورّمقرمزی و  3

 .و انگشتان را در برگرفته است پا شدید که مچ پا، تورّمقرمزی و  3
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  هاي مورد مطالعه در گروهي مطالعه روزهاروماتوئید طی  آرتريت عالئم مقايسه شدت بروز -1نمودار 
 

 

 ي مختلف مداخلهروزهابا گروه كنترل سالم در  ها گروهتست آماري مقايسه  جهینت -0جدول 

 12روز  12روز  11روز  02روز  00روز  02روز  02روز  01روز  22روز  20روز 

ه 
رو

 گ
ت

او
تف

 با
لم

سا
 

 گروه بیمار 303/3 333/3 330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3

333/3 333/3 333/3 332/3 332/3 330/3 331/3 - - - 
 033غلظت 

 عصاره

330/3 330/3 330/3 330/3 332/3 332/3 303/3 - - - 
 333غلظت 

 عصاره

 دگزامتازون - - - 320/3 337/3 333/3 330/3 330/3 3330/3 3330/3

 گروه میکس - 307/3 337/3 332/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3 3330/3
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 هبشده بر اساس عالئم بیماری  امتیاز داده ،2نمودار 
این امتیازات  3و در نمودار دهد  را نشان می 03در روز  ها گروه
اثر عصاره با  چهاردهم،در روز . شود مشاهده می 22روز  برای

از سایر تیمارها به  تر یوقر کیلوگرم بگرم  میلی 333غلظت 
 زدوبهترین اثر مربوط به ، 22ولی در روز  دیرس یمنظر 

mg/kg 033  آنغوزه بوداز عصاره. 
 

 

مدل آرتريت  دري اولیه ساز منياپس از  12ي مختلف در روز ها گروهعالئم آرتريت روماتوئید در  ازیامت -0نمودار 

 در مقایسه با گروه کنترل بیمار >31/3P#، در مقایسه با گروه کنترل سالم >31/3P* .0ژن تیپ توسط كال القاشده

 

 
 

 .0سط كالژن تیپ تو القاشدهمدل آرتريت  دري اولیه ساز منياپس از  01ي مختلف در روز ها گروهامتیاز عالئم آرتريت روماتوئید در  -2نمودار 

*331/3P< ،**330/3P< ،***3330/3P<  (شاهد)در مقایسه با گروه کنترل بیمار 
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 (به گرم)هفته آزمايش  2در طی  مطالعه موردي مختلف ها گروهوزن  راتییتغ -2جدول 

 تغییرات كلی وزن
تغییرات وزن هفته 

 چهارم

تغییرات وزن هفته 

 سوم

تغییرات وزن هفته 

 دوم

هفته  تغییرات وزن

 اول
 گروه

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 کنترل سالم 3/09 61/6 2/03 26/2 2/9 29/3 6/00 22/3 10 23/7

 کنترل بیمار 3/22 03/6 -6/6 19/03 2/7 12/2 2/6 96/3 2/31 73/9

 تیمار با دگزامتازون 23/23 31/1 6/1 73/6 6 23/3 2 36/6 2/36 39/1

21/00 2/32 36/9 6/6 26/1 2/3 30/1 2/3 13/03 6/27 
 033غلظت 

 عصاره

11/9 32 12/2 3/2 33/3 3/3- 33/6 03 33/3 29 
 333غلظت 

 عصاره

 گروه میکس 2/21 33/3 7 19/6 -2/1 33/3 1/9 33/03 6/36 26/9

039/3 19/3 3330/3 337/3 22/3 P-value 

 

 

 : تغییرات وزن

 موردمیزان تغییر وزن حیوانات  دهنده نشان 3جدول 
 شود یمکه دیده  طور همان. هفته آزمایش است 3طی  مطالعه

گرم  13، حدود هفته 1گروه کنترل سالم طی حیوانات 
این  نتوانستند ها گروهسایر  که  یالح درافزایش وزن داشتند؛ 

 در هفته دوم و >337/3P)میزان افزایش وزن را داشته باشند 
3330/3P< در هفته سوم). 

 
 بحث

روماتوئید با تزریق کالژن  تیآرتربیماری  ،در این مطالعه
ی در دنیا ا شده رفتهیپذها القا شد که مدل  به رت ادجوانتو 

 نظر ازاین مدل  .خصوص برای مطالعه داروهای جدید است هب
اشتراک بسیاری با  ،های ایمونولوژیک و پاتولوژیک یویژگ

یعنی  CIAویژگی مدل  دو .نمونه آرتریت انسانی دارد
بادی علیه خود و کالژن، آن را  شکست تحمل و تولید اتوآنتی

 Inی آرتریت  های مطالعه مدلطالیی عنوان استاندارد  به

vivo  (.20 ،22)است تبدیل کرده 
از امتیازدهی بر اساس  ،بیماری برای بررسی اثر عصاره بر

مفاصل پا و دست استفاده شد که این  تورّمسرخی و 
 امتیازدهی شاخصی از شدت التهاب و یا شدت بیماری است

کاهش  معموالًهمچنین وزن حیوانات سنجیده شد که  ؛(23)
وزن یا عدم افزایش وزن کافی در مدل حیوانی این بیماری از 

 (.23)ت اسی بیماری ها نشانهدیگر 
ی ها غلظتبا  ماریت که در بخش نتایج ذکر شد، طور همان

mg/kg 033  وmg/kg 333 ،سبب عصاره و دگزامتازون 
تخفیف عالئم بیماری و جلوگیری از بروز شدید عالئم در 

 .ها شد رت
دهد که عصاره صمغ آنغوزه  مطالعه ما نشان می

 طور به در روزهای ابتدایی مداخله توانست خصوص به
داری عالئم بالینی آرتریت را نسبت به گروه کنترل بیمار  یعنم

به دوز  ابستهو طور بهصمغ آنغوزه  نیچنهم ؛کاهش دهد
در مقایسه با آنغوزه  mg/kg 033در غلظت توانست 
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التهاب است و عوارض جانبی  دگزامتازون که داروی رایج ضدّ
 .کندا بهتری در بهبود عالئم آرتریت ایف عملکرد متعددی دارد،

 عصاره mg/kg 033است که گروه تیمار با غلظت  ذکر  انیشا
و از روز شد کاهش عالئم دچار که بود اولین گروهی  آنغوزه،

 یحال در در این گروه کاهش یافت؛عالئم شدت  ،به بعد 22
نشان دادند اثری چنین  33در روز ،  مداخلهی ها گروهسایر  که 

 آنغوزه عصاره mg/kg 033گروه تیمار با غلظت  درمجموع و
، عملکرد آن mg/kg 333غلظت کننده   گروه دریافتنسبت به 

 .داشت بالینی در بهبود عالئم بهتری
ی از روش امتیازدهی برای بررسی اثر در مطالعات متعدد

و ( 21،23)شده  استفادهیک دارو یا فرآورده در مدل حیوانی 
 هده گردیدکاهش امتیاز مشاه ،درصد 37 تا حداکثر معموالً

کاهش شدت بیماری در مطالعه ما در گروه  .است
 06و  03، در روزهای عصاره 333غلظت کننده  دریافت

کننده  دریافتگروه در و  درصد 1/63و درصد  72ترتیب  به
  قابلبود که  درصد 13حدود  02در روز  عصاره 033غلظت 

 .باشد می توجه
همین روش  با سایر مطالعاتی که از حاضرنتایج مطالعه 

استاندارد برای امتیازدهی عالئم بالینی آرتریت استفاده 
ند همخوانی دارد و بهبود عالئم در مقایسه با سایر ا هکرد

 (.26-22)است بوده  قبول  و قابلمطالعات بسیار چشمگیر 

 خصوص بهمطالعات اخیر، ترکیبات کومارینی 
ات اصلی که از ترکیب( پرنین آمبلی)ها  کومارین ترپن سزکوئی

ی التهاب ضدّخواص  اند را مسئول ی صمغ آنغوزه دهنده لیتشک
این  ریتأثکه احتمال دارد ( 03)اند  دانستهی آن دانیاکس یآنتو 

 ؛این ترکیبات باشد ریتأثگیاه در بهبود عالئم آرتریت تحت 
 .دخیل نیاز به مطالعات بیشتر دارد باتیترک قیدقالبته شناخت 

تنها  ،0391همکاران در سال مطالعه مهدوی چرمی و 
 که در آن اثر صمغ آنغوزه بر آرتریت روماتوئیداست ی ا مطالعه

 32در این مطالعه که بر روی  .است گرفته قرارمورد ارزیابی 
 سالم، های گروه :گروه شامل 2قالب سر رت نژاد ویستار در 

ی تیمار شده با ها گروه و مثبت کنترل منفی، کنترل

بر کیلوگرم  گرم یلیم 133و  333، 033، 71، 13ی ها غلظت
انجام شد،  ی مدل ادجوانت لهیوس بهالقای بیماری  و باعصاره 

 ی تیمار باها گروه یدر نمای هیستوپاتولوژی مفصل زانو
عصاره، فقط عالئم اولیه تخریب  033و  71، 13ی ها غلظت

ی  کننده یریشگیپکه نقش  شدغضروف و استخوان نمایان 
در روند تخریبی آرتریت روماتوئید به اثبات  را این گیاه

در گروه تیمار مهدوی چرمی و همکاران، مطالعه  در .رساند یم
تخریب شدید غضروف  عالئم عصاره، mg/kg 333با غلظت 
آرتریتی عصاره، وابسته ضد آثار  دهد یم  نشانکه  شدمشاهده 

 های متعلق به گروه تیمار با غلظت  رت نیچنمه؛ ز استبه دو
mg/kg 133  شدند  ریم و  مرگعصاره در طول مداخله دچار

باشد سمیت دوز باالی عصاره بوده   جهینتکه ممکن است 
فراتر نرفته و از  333به همین دلیل دوز انتخابی ما از  ؛(02)

ی مدل اجوانت از مدل القا با کالژن استفاده جا بهطرف دیگر 
 :شد که امتیازات زیر را دارد

ی  توسعهCIA های  دوی لنفوسیت با پاسخ هرB  وT 
و  IIکالژن تیپ  بادی ضدّ همراه با تولید آنتی

 .اختصاصی کالژن همراه است Tهای  سلول
های ارتشاح سلول Tهای ، سلول B ماکروفاژها و ،

گیری پانوس،  به شکل ها به سینوویوم، منجر نوتروفیل
ها، تخریب  پالستیک از سینوویوسیت غشاء هایپر

 .شود و استخوان، می غضروف
آرتریت که بیشتر در  بیماری خودش را به شکل پلی

 .دهد دست و پا برجسته است، نشان می
که اشاره شد این بیماری بر الگوی تغییرات  طور همان
که در  دهد یمها نشان  تغییرات وزن رت .دارد ریتأثوزنی نیز 

ش وزن کاه اند داشتهرا  دوره حاد بیماری که بیشترین التهاب
محسوس بوده است که این کاهش در گروه کنترل بیمار 

ی  جهینت تواند یمبیشتر بوده است که  ها گروهاز سایر ( شاهد)
یا  بر وزن باشد و TNF-αالتهابی مانند  واسطه هایاثر 

آسیب مفصلی باعث شده است دسترسی مصرف غذا برای 
 .حیوانات بیمار دشوار باشد
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 گیری نتیجه
 تواند یم که عصاره صمغ آنغوزه دهد یمشان این مطالعه ن

بیماری آرتریت روماتوئید  سبب کاهش شدت عالئم ظاهری
دلیل  کردن اینکه کاهش عالئم بیماری به شود، اما برای روشن

یا مهار  هاست آنی ترمیمی و تقویت ها سمیمکانبر  ریتأث
های التهابی  های تخریبی و کاهش تولید سایتوکاین مکانیسم

با توجه به این  بنابراین .استمورد نیاز مطالعات بیشتری  ،...و 
توان این عصاره را کاندید مناسبی برای  نتایج اولیه می

 تینهادر ها و  مکانیسم تر قیدقکردن  مطالعات بیشتر، روشن
نیل به این هدف نیاز به  برایاستفاده درمانی دانست که 

 .مطالعات بیشتر بر روی پارامترهای بیشتر است

 تقدیر و تشکر
حاصل همکاری دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم  مقالهاین 

را  از تمامی عزیزانی که ما لهیوس نیبد .استپزشکی بیرجند 
صمیمانه قدردانی و تشکر  نمودند، یاریمطالعه انجام این در 

 .میینما یم

 
 :تضاد منافع

 یتضاد منافع گونه چیکه ه کنند یاعالم م سندگانینو
 .ردوجود ندا
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