فصلنامه

شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
سال اول ،شماره  ،1تابستان  ،1317صفحات 37 -33

مقایسه اثرات ضدالتهابی عصاره اتانلی و اسانس برگ گیاه نعناع ) (Mentha piperita L.و
دگزامتازون در موشهاي کوچك نر بالغ آزمایشگاهی
اکرم عیدي

*

دانشيار فيزيولوژي جانوري ،گروه زيستشناس ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي
عبدالحسین روستائیان
استاد فيتوشيمي ،گروه شيمي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي
مهناز بهرامیان
کارشناس ارشد فيزيولوژي جانوري ،گروه زيستشناسي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي
محل انجام پژوهش :واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي
تاریخ دریافت78/4/03 :

تاریخ پذیرش78/9/03 :

چكیده
بخشهاي هوايي گياه نعناع ) (Mentha piperita L.حوزه وسيعي از فعاليتهاي زيستي مانند اثرات تونيک ،هضم کننده ،ضدنفخ،
ضداسپاسم و ضدالتهاب را شامل ميشود .در پژوهش حاضر ،اثرات ضدالتهابي عصاره اتانلي و اسانس برگ گياه نعناع در موشهاي کوچک
آزمايشگاهي نر بالغ ارزيابي گرديد .پس از ايجاد ادم در گوش توسط گزيلل ،فعاليت ضدالتهابي عصاره اتانلي و اسانس برگ نعناع بر
نفوذپذيري عروقي در موش کوچک آزمايشگاهي نژاد  NMRIمورد بررسي قرار گرفت .عصاره اتانلي برگ گياه ( 03 ،03و  033ميليگرم
بر کيلوگرم وزن بدن) و اسانس ( 3/7،3/4،3/0ميليليتر بر کيلوگرم وزن بدن) برگ گياه به صورت درون صفاقي تزريق گرديد .گروه
کنترل ،سرم فيزيولوژيک يا روغن آفتابگردان را به عنوان حالل دريافت نمودهاند .گروههاي دريافت کننده عصاره اتانلي ( 03و 033
ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن) ،اسانس ( 3/7،3/4،3/0ميليليتر بر کيلوگرم وزن بدن) و همچنين گروه دريافت کننده دگزامتازون (03
ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن) ،فعاليت ضدالتهابي معني دار و وابسته به مقدار را در رفع التهاب حاد ايجاد شده توسط گزيلل در تست ادم
گوش نشان ميدهند ،به صور تي که اثرات ضدالتهابي گياه ،همانند داروي دگزامتازون به عنوان داروي استاندارد ضدالتهاب عمل ميکند.
داده هاي پژوهش حاضر نشان داد که گياه نعناع داراي اثرات ضدالتهابي در موش بوده و ميتوان آن را در پژوهشهاي درماني آينده مورد
توجه قرار داد.
واژههاي کلیدي :نعناع ، Mentha piperita L. ،التهاب ،موش

مقدمه

1

گياهان دارويي به صورت سنتي در سراسر دنيا جهت
درمان بيماريهاي التهابي به کار ميروند .گياهان دارويي
به دليل سميت و عوارض جانبي اندک در مقايسه با
*مسؤول مكاتبات :دکتر اکرم عيدي ،گروه زيستشناسي ،واحد علوم
و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،صندوق پستي،04000-444 :
نمابر ،300-88347894 :پست الكترونيكيeidi@sr.iau.ir:

داروهاي صناعي از اهميت ويژهاي برخوردار هستند.
مطالعه داروهاي گياهي ،راهكاري طبيعي جهت تسكين
التهاب در آينده است.
گياهان جنس نعناع (تيره  )Labiataeمنبع طبيعي و
مهم مونوترپنوئيدها هستند که در صنايع دارويي ،غذايي و
آرايشي کاربرد دارند ( .)0گياه نعناع به عنوان داروي
گياهي جهت درمان بسياري از بيماريها شناخته شده

07
است ( .)0اين گياه در طب سنتي براي درمان تهوع ،نفخ
شكم ،استفراغ ،سوء هاضمه ،اختالالت گوارشي و
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آمادهسازي عصاره

بيماريهاي انگلي به کار ميرود ( .)0گياه نعناع داراي

هفتاد گرم پودر برگ نعناع و  433ميليليتر اتانول 73

اثرات ضداسپاسم ،ضدعفوني کننده ،ضدباکتري و ضدقارچ

درصد به مدت  80ساعت در دستگاه سوکسله
) (Suxhletقرار داده شد و عصاره بهدست آمده با
استفاده از دستگاه روتاري ) (Rotaryخشک گرديد.

بخش فعال اسانس در گياه ،منتول است که يک مونوترپن
حلقوي با فعاليت بازدارنده کانال کلسيمي است و از نظر

آمادهسازي اسانس

است ( .)4-7گياه نعناع داراي انواع متابوليتها مانند
ترپنها ،تاننها ،فالونوئيدها و اسيدهاي فنوليک است (.)0

خصوصيات

فارماکولوژيكي،

مشابه

آنتاگونيستهاي

کلسيمي دي هيدروپيريدين عمل ميکند (.)9،03
اين پژوهش به منظور استفاده گياه نعناع در طب
سنتي براي درمان التهاب ( )00و فقدان گزارش علمي بر
فعاليتهاي ضدالتهابي صورت گرفت .در پژوهش حاضر،
ضمن بررسي اثرات ضدالتهابي عصاره اتانلي و اسانس برگ
گياه نعناع در موشهاي کوچک آزمايشگاهي نر نژاد
 ،NMRIمقايسهاي نيز بين عمل گياه و دگزامتازون به
عنوان داروي استاندارد ضدالتهاب صورت گرفت.
مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی
موشهاي کوچک آزمايشگاهي نر بالغ (نژاد )NMRI
با محدوده وزني  03 00گرم از انستيتو پاستور ايران
خريداري و در شرايط آزمايشگاهي با درجه حرارت
 00 ± 0درجه سانتيگراد ،دوره نوري  00ساعت روشنايي
و  00ساعت تاريكي و رطوبت نسبي  43تا  43درصد
نگهداري شدند .حيوانات در گروههاي  4تايي در قفسهاي
پلكسيگالس نگهداري شدند و به استثناي زمان آزمايش،
به آب و غذا دسترسي داشتند .هر حيوان فقط يکبار مورد
آزمايش قرار گرفت.

صد گرم برگ گياه خشک شده به همراه 0333
ميليليتر آب مقطر در دستگاه کلونجر ) (Clevengerبه
مدت  0ساعت حرارت داده شد .اسانس حاصل در
شيشههاي کدر و در بسته ،دور از نور در يخچال نگهداري
گرديد.
نحوه ایجاد التهاب با استفاده از تست ادم گوش
))Edema-ear test
عصاره اتانلي گياه حل شده در سرم فيزيولوژيک
استريل با مقادير  03 ،03و  033ميليگرم بر کيلوگرم
وزن بدن يا اسانس گياه حل شده در روغن آفتابگردان با
مقادير  3/4،3/0و  3/7ميليليتر بر کيلوگرم وزن بدن به
ميزان  3/0ميليليتر به صورت درون صفاقي تزريق گرديد.
 00دقيقه بعد ،ميزان  3/30ميليليتر کتامين به صورت
درون صفاقي تزريق و موشها بيهوش شدند .سپس 3/30
ميليليتر گزيلل خالص به سطح پشتي گوش راست تزريق
گرديد و گوش چپ به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .دو
ساعت پس از تزريق گزيلل ،موشها کشته شدند و به
وسيله دستگاه  Cork borerقطعهاي با قطر  8ميليمتر
از هر گوش برداشت شد .قطعات وزن شدند و اختالف وزن
بين گوش راست و چپ هر موش به عنوان ميزان التهاب
منظور شد ( .)00گروههاي کنترل ،سرم فيزيولوژيک يا
روغن آفتابگردان دريافت نمودند.

جمعآوري و شناسایی گیاه
برگهاي نعناع ،از فروشگاه سبزيجات در تهران در
خرداد ماه سال 0074خريداري و پس از شناسايي از نظر
تاکسونوميكي ،در دماي  00درجه سانتيگراد در سايه
خشک شده و توسط آسياب مكانيكي براي تهيه عصاره و
اسانس گياه ،به پودر تبديل گرديد .پودر خشک در
کيسههاي نايلوني تا زمان آزمايش در جاي خنک نگهداري
شد.

گروههاي تجربی
موشها به  9گروه تقسيم شدند .تعداد حيوانات در
هر گروه  4سر بود.
گروه ( 0شاهد) :موشهايي که ابتدا سرم فيزيولوژيک
را به ميزان  3/0ميليليتربه صورت تزريق درون صفاقي
دريافت نمودند و  00دقيقه بعد  3/30ميليليتر کتامين به
صورت تزريق درون صفاقي و سپس گزيلل به سطح پشتي
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ميليليتر به صورت تزريق درون صفاقي دريافت نمودند و
 00دقيقه بعد  3/30ميليليتر کتامين به صورت تزريق
درون صفاقي و سپس گزيلل به سطح پشتي گوش
راستشان تزريق گرديد و دو ساعت بعد ،قطعات برداشت
شد.

گوش راستشان تزريق گرديد و دو ساعت بعد ،قطعات
برداشت شد.
گروه  :0،0،4موشهايي که ابتدا عصاره اتانلي را به
ميزان  3/0ميليليتر به صورت تزريق درون صفاقي با
مقادير  03،03و  033ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن
دريافت نمودند و  00دقيقه بعد  3/30ميليليتر کتامين به
صورت تزريق درون صفاقي و سپس گزيلل به سطح پشتي
گوش راستشان تزريق گرديد و دو ساعت بعد ،قطعات
گوش برداشت شد.
گروه ( 0شاهد) :موشهايي که ابتدا روغن آفتابگردان
را به ميزان  3/0ميليليتر به صورت تزريق درون صفاقي
دريافت نمودند و  00دقيقه بعد  3/30ميليليتر کتامين به
صورت تزريق درونصفاقي و سپس گزيلل به سطح پشتي
گوش راستشان تزريق گرديد و دو ساعت بعد ،قطعات
گوش برداشت شد.
گروه  : 4،8،7موشهايي که ابتدا اسانس را به ميزان
 3/0ميليليتر به صورت تزريق درون صفاقي با مقادير
 3/4،3/0و  3/7ميليليتر بر کيلوگرم وزن بدن دريافت
نمودند و  00دقيقه بعد  3/30ميليليتر کتامين به صورت
تزريق درون صفاقي و سپس گزيلل به سطح پشتي گوش
راستشان تزريق گرديد و دو ساعت بعد ،قطعات برداشت
شد.
گروه  :9موشهايي که ابتدا دگزامتازون ) (Dex.را با
غلظت 03ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن به ميزان 3/0

آنالیز آماري دادهها
همه داده ها از نظر آماري ،با استفاده از آناليز واريانس
يکطرفه ) (one – way ANOVAبررسي و نتايج به
صورت  Mean ± S.E.Mارائه گرديد .مالک استنتاج
آماري  p< 3/30است.
نتایج
نتايج تحقيق حاضر نشان داد که تزريق درون صفاقي
عصاره اتانلي برگ گياه نعناع در مقادير  03و 033
ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن همانند دگزامتازون در
غلظت  03ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن ،موجب کاهش
معنيداري در ميزان التهاب القا شده توسط گزيلل در
موش نر بالغ ميشود (نمودار .)0
تزريق درون صفاقي اسانس برگ گياه نعناع در
مقادير  3/4و  3/7ميليليتر بر کيلو گرم وزن بدن ،همانند
دگزامتازون در غلظت  03ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن،
موجب کاهش ميزان التهاب القاء شده توسط گزيلل در
موش نر بالغ ميشود (نمودار .)0

*
12

***

***

Dex.

100

8
4

Edema weight (mg)0

16

0
50

10

Sal.

)Mentha piperita ethanolic extract (mg/kg

نمودار  -0اثر تزريق درون صفاقي عصاره اتانلي برگ نعناع با مقادير  03 ،03و  033ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن بر کاهش ميزان التهاب القا
شده توسط گزيلل در موش کوچک آزمايشگاهي نر بالغ .گروه شاهد ،سرم فيزيولوژيک ) (Sal.دريافت نمود .تعداد حيوانات در هر گروه  4سر است.
دگزامتازون ) (Dex.با غلظت  03ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن تزريق گرديد .نتايج به صورت  Mean±S.E.Mارائه گرديده است.
 *** p<0.001 , * p<0.05اختالف از گروه شاهد را نشان ميدهند.
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8

*

6

***

4

***
2

Edema weight (mg)0

10

0
Dex.

0.8

0.4

0.1

Oil

)Mentha piperita essential oil (ml/kg

نمودار  -0اثر تزريق درون صفاقي اسانس برگ نعناع با مقادير  3/4 ،3/0و  3/7ميليليتر بر کيلوگرم وزن بدن بر کاهش ميزان التهاب القا شده
توسط گزيلل در موش کوچک آزمايشگاهي نر بالغ .گروه شاهد ،روغن آفتابگردان ) (Oilدريافت نمودند .تعداد حيوانات در هر گروه  4سر است.
دگزامتازون ) (Dex.با غلظت  03ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن تزريق گرديد .نتايج به صورت  Mean±S.E.Mارائه گرديده است.
 *** p<0.001 , * p<0.05اختالف از گروه کنترل را نشان ميدهند.

بحث
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره اتانلي و
اسانس برگ نعناع همانند دگزامتازون به عنوان داروي
استاندارد ضدالتهاب ،داراي اثرات ضدالتهابي در برابر ادم
القا شده توسط گزيلل در موش نر بالغ است .در آزمايش
ادم القا شده در گوش ،ميانجيگرهاي التهاب بهدنبال
تحريک آزاد ميشوند .اين امر منجر به اتساع سرخرگها و
سياهرگها و افزايش نفوذ پذيري عروقي ميگردد (.)00
مهاجرت لكوسيتهاي خون در آندوتليوم به مكان التهاب
ديده ،نيازمند ميانکنشهاي سلول به سلول است که
مراحل فعالشدن مختلفي را از طريق عوامل التهابي شامل
مولكولهاي چسباننده ،ميانجيگرهاي مشتق شده از
کمپلمان و سيتوکينها دربردارد ( .)04در پاسخ التهابي،
بر اثر حمله لنفوسيتها و ماکروفاژها به مكان التهاب
ديده ،واکنشهاي موضعي مانند فرايندهاي فيبروزيس رخ
ميدهد .در ترادف زماني واکنشها ،سيتوکينهاي مختلف
دخالت کننده در پاتوژنز واکنشهاي التهابي مشارکت
دارند .تعدادي از سيتوکينها در شروع و توسعه حساسيت
بيش از حد ،شرکت دارند؛ هر چند عملكرد سيتوکينها
بسيار پيچيده است ( .)00درد التهابي ،منجر به آزادسازي
ميانجيگرهاي هيپرآلژزيک (به عنوان مثال،
پروستاگالندينها و کاتهکوالمينها) ميشود که از طريق
تنظيم حساسيت گيرندههاي درد صورت ميگيرد (.)04

فعاليتهاي ضدالتهابي بسياري از گياهان به وجود
مقدار زيادي استرول/تريترپن يا فالونوئيدها در آنها
نسبت داده ميشود ( .)08ساير پژوهشها اثبات نمودهاند
که بسياري از فالونوئيدها مانند روتين ،کوئرستين،
لوتئولين ،هسپريدين و بيفالونوئيدها فعاليتهاي
ضددردي و يا ضدالتهابي توليد ميکنند (.)07
نعناع ،همانند بسياري از گياهان ،دستههاي مختلفي از
فراوردههاي طبيعي مانند ترپنها ،تاننها ،فالونوئيدها و
اسيدهاي فنوليک را دارد .در ميان ترکيبات فوق،
ترپنوئيدها به دليل خصوصيات زيستي متنوع ،مورد توجه
است ( .)8بعضي ترکيبات شناسايي شده در گياه نعناع،
داري فعاليت ضدميكروبي هستند که از آن جمله ميتوان
ترکيبات  -7 ،0سينئول ،لينالول و منتول را نام برد
( .)09،03مونوترپنها جزء اصلي ترکيبات اسانس خانواده
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 ناشناخته،عامل فعاليتهاي فارماکولوژيكي گياه نعناع
.است
دادههاي پژوهش حاضر نشان داد که برگ گياه نعناع
 عصاره اتانلي و اسانس.داراي فعاليتهاي ضدالتهابي است
 باعث کاهش،برگ گياه نعناع به صورت وابسته به مقدار
معنيداري در ميزان التهاب القا شده با گزيلل توسط تست
 احتماال فالونوئيدهاي موجود در.ادم گوش شده است
 هر چند سازوکار اثر. عامل اثرات ضدالتهابي آن است،گياه
ضدالتهابي گياه روشن نيست و تحقيقات بيشتري بايد به
.منظور مشخص شدن اجزاي موثر گياه صورت گيرد
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