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 14/4/1401تاریخ چاپ:  27/3/1401تاریخ پذیرش:  2/12/1400تاریخ دریافت: 

  
 آرتریت روماتوئید در کبر بر فاکتورهای التهابی  یهیدروالکلی ریشه یاثر محافظتی عصاره

 های صحراییدر موش

 
 2ناظم اله حبیب ،3کریمی اکبر ،2فضیلتی محمد ،1اعتمادی الهام

 
 

 چکیده

گیاهان دارویی به عنوان یک جایگزین مناسب برای داروهای  یامروزه خواص ضد التهابی عصارهبیماری خود ایمنی با منشاء التهابی است.  ،آرتریت روماتوئید مقدمه:

شود. این مطالعه با هدف مختلف استفاده میهای برای درمان بیماری .Capparis Spinosa L های مختلف کبرضد التهابی مورد توجه است. در طب سنتی از قسمت
 .های صحرایی انجام شدکبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش یهیدروالکلی ریشه یبررسی اثر محافظتی عصاره

 ردفروند کامل  ار با استفاده از ادجوانتنر نژاد ویست های صحراییآرتریت روماتوئید در موش( تقسیم شدند. n = 6گروه ) 5ها به صورت تصادفی در موش ها:روش

روز به صورت داخل صفاقی  14دت گرم/کیلوگرم( روزانه به ممیلی 300و  100، 3کبر ) یریشه یها القا شد. متوترکسات و عصارهعقب پای راست موش یکف پنجه
 .گردیدندتجویز شد. در پایان دوره، حیوانات قربانی شدند. پارامترهای سرولوژی و هماتولوژی بررسی 

 C-پروتئین واکنشگر، IL-6(، Interleukine-6) 6-اینترلوکین ،TNF-α (Tumor necrosis factor-αی تومور آلفا )عامل نکروز دهنده سرمی سطوح ها:یافته

(C-Reactive protein) CRPآنتی ،( بادی ضد پپتید سیترولینه حلقویAnti-cyclin citrullinated peptide) Anti-CCP فاکتور روماتوئید ، 
(Rheumatoid factor) RF مقادیر و ( سرعت رسوب گلبول قرمزErythrocyte sedimentation rate) ESR( نوتروفیل ،Neutrophilل ،) نفوسیت
(Lymphocyte( گلبول سفید ،)White blood cell( و پالکت )Plateletsدر گروه آرتریت روماتوئید نسبت به گروه نرمال افز )ر دداری یافتند و یایش معن

(، هموگلوبین Red blood cellمیانگین گلبول قرمز ) .(P < 001/0)داری کاهش نشان داند یهای تیمار نسبت به گروه آرتریت روماتوئید به صورت معنگروه
(Hemoglobin( و هماتوکریت )Hematocritدر گروه آرتریت روماتوئید نسبت به گروه نرمال به صورت معن )کبر  یهای تیمار با ریشهروهداری کاهش و در گی

 .(P < 001/0)داری افزایش نشان داد ینسبت به گروه آرتریت روماتوئید به صورت معن

کبر با اثر ضد  یریشه یرهرده، عصاکند. بر خالف متوترکسات با عوارض جانبی گستنقش مهمی در روند بیماری آرتریت روماتوئید ایفا می ،التهاب گیری:نتیجه

 .شدئید های صحرایی مبتال به آرتریت روماتوموجب کاهش عوامل التهابی و بهبود نسبی وضعیت آرتریت و کم خونی در موش ،التهابی

 کبر یریشه عصارهسایتوکین؛ التهاب؛ آرتریت روماتوئید؛  واژگان کلیدی:

 
 آرتریتدر ی ورهای التهابکبر بر فاکت یهیدروالکلی ریشه یاثر محافظتی عصاره .اله ناظم حبیب کریمی اکبر، فضیلتی محمد، اعتمادی الهام، ارجاع:

 307-317(: 670) 40؛ 1401مجله دانشکده پزشکی اصفهان . های صحراییموش روماتوئید در

 

 مقدمه

هها  حرهک حادنه  پاسخ فیزیولوژیک سیستم ایمنی به  حرک  ،التهاب

(. 1باشهه   ها  آسهی  ییهه   ر تکای های سهمی حیهها، سهلو پاتوژن

یر سطح بافت با قکحهز ، تهور ، مکحها، یری ر اس یسهت یاین  ،التهاب

ین  ا(. تغییکای حهمی ا  یر طی فک2مکیی  عملککی بافت حشخص حی

ک  عکرق، جهذب ر تممه  یپذشاحل تغییکای دفوذ یه التهاب رخ حی

 (. 3ها  التهابی است  ها ر آسایساس  راسط لکوسیت

( بیمهار  التههابی Rheumatoid arthritisآرتکیهت ررحاتوییه   

به   راخویایمن با تظاهکای خارج حفصلی است ا  حفاصل سهینوریا  

حادنه  تهور ، ثیک قکار یای  ر با تظاهکای بالینی أصوری حتقارن ترت ت
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(. عواحهل ژدتیکهی ر 4باشه   قکحز ، یری ر حر رییت حکاتی همهکا  حی

حریطی ب  عنهوان عواحهل اصهلی یر پهاتوژدز آرتکیهت ررحاتوییه  پیشهنهای 

بهها التهههاب ر آسههی  حهه ار  حفاصههل داشههی اس  RAاد . بیمههار  شهه  

ها  تکثیههک شهه   یر بافههت سههینوریا ، ادتقهها  ر تممهه  فی کربالسههت

ها ب  یاخل بافت سهنیوریا  حشهخص ها ر لنفوسیتها، حودوسیتدوتکرفیل

(. حااکرفاژها اس طکیق ادتشار حاتکیکس حتالوپکرتئیناسهها  یهک 5مکیی  حی

ر  ایمهای ؤحسه (MMP-1,3, Matrix Metalloproteinase-1,3ر س   

ارلههین ر  ،ههها(. دوتکرفیل6التهههاب ر تخکیهه  فرههکرد هسههتن   

ی هسهتن  اه  به  سهینوریا  حفاصهل حلتهه  هایتکین لکوسیتفکاران

التهههابی را ها  پیشسههایتواین ،ههها  فلهها  شهه  رسههن . دوتکرفیلحی

 (. 7   دشوانن  ر حنمک ب  التهاب حای ر ح ار  حیترکیک ر تکشح حی

ها  با تولیه  بهیش اس حه  سهایتواین RAمزارش ش   است ا  

   توحهههههور آلفههههها التههههههابی عاحهههههل دکهههههکرس یهنههههه  پیش

 TNF-α, Tumor necrosis factor-α6-ینتکلهههههواین(، ا  

 Il-6, Interleukine-6   دیتکیههک ااسههی )No, Nitric oxide ر )

ط است اه  دقهش  ( حکتPGE2, Prostaglandinsها  پکرستامالد ین

 TNF-α(. افهزایش 8حهمی یر پیشکفت ر پاتوژدز این بیمار  یارده   

غییهک شهکل اسهتخوان ر ت، دقش حیاتی یر شکرع یری، التهاب حفاصهل

کا  (. عمل سیتکرلیناسیون ب  همه9ان   داتوادی عملککی حفصل ایفا حی

 التهههههاب توسههههط آدههههزیم پههههکرتئین آرژینههههین یایمینیهههه اس 

 PAD, protein arginine deiminases آرژینههین بهه  سههیتکرلین )

  ها  پپتی ها  سهیتکرلین  حلقهوژنبای  ض  آدتیت  یل ر تولی  آدتی

 Anti-CCP2-نهاسها  پکرتئین آرژدین ییمیمکیی. ایزرآدزیم( القا حی 

سهتن ، سیهکا یر آرتکیت ررحاتویی  حهکت ط ه ( بیشتک باPAD-2,4  4ر 

(. فهااتور ررحاتوییه  10شهود   ها  ایمنی بیش اس ح  بیهان حیسلو 

 Rheumatoid factor )RF بای  ض  پپتی  سیتکرلین  حلقهو  ر آدتی

 Anti-cyclin citrullinated peptide )Anti-CCP  بهه  عنههوان

هایی یر تشخیص سریهنگا  آرتکیت ررحاتوییه  حطهکش شه   شاخص

  یهن  شوی اه  دشهانبسیار حشاه   حی RAر یر سک  بیماران  است

 (. 11پیشکفت بیمار  ر التهاب فلا  هستن   

تهک  ب  عنوان یارر  استاد اری طالیی بکا  ح یکیت ر ان ،حتوتکاسای

یهت شوی. اثک ض التهابی حتوتکاسهای یر آرتکیر دظک مکفت  حی RAبیمار  

( Thymidylate synthetaseررحاتویی  با حهار آدزیم تیمیه یالی سهنتتاس  

TS ها  شهوی. اتصها  آیدهوسین به  میکده  حنمک به  تکشهح آیدهوسین حی

ها ر اهاهش ( باعث حهار تکثیک لنفوسهیتAdenosine-1,2  2، 1-آیدوسین

ثکبخشهی (. با رجوی ا12مکیی  ها حیالتهابی ر اینتکلواینها  پیشسایتواین

احتما  قط  یارر  حتوتکاسای به  یلیهل اثهکای دهاحطلوب حثهل  ،RAیر 

اخههتال  یر یسههتگا  مههوارش، حغههز اسههتخوان، اههم خههودی، لکههوپنی، 

 (. 13  ر الی  رجوی یاری  تکح وسیتوپنی، سمیت ا 

ش ههک سها  افهزای RAبا توج  ب  این ا  تل ای بیماران ح تال به  

تک، حهؤثکتک ها  جایگزین، ارسانی بکا  یرحانییاب ، یافتن راهکارهاحی

احکرس  باش . ضکرر  حی RAر با عوارض جاد ی امتک یر افکای ح تال ب  

  اس بکجست  هسهتن  ر بسهیارمیاهان یارریی ب  یلیل اثکای یرحادی خوی 

اس  (.14شهود   آرتکیهت ررحاتوییه  اسهتفای  حی ها بکا  یرحان بالینیآن

ا لویی هحیان تکای ای فیتوشیمیایی حوجوی یر میاهان، فالردویی ها، آلکا

  بیشهتکین ارت هار را بهکا ،ها ب  یلیهل فلالیهت ضه التهابیر ساپودین

ااسهی ادی، هها  آدتیفلالیت آرتکیت ررحاتوییه  یارده  ر یارا  یرحان

 (. 15آرتکیت ررحاتویی  هستن    ایمنی یر  انن  ض التهابی ر تل یل

میاهی یر لپ ، جه ا  ،Capparis spinosa Linnمیا  یارریی ا ک 

ااپاری اسههه    مل هههک  ر  نههه  سهههال  حتللهههق بههه  خهههادوای 

 Capparidaceae)  است. یر ط  سنتی اس ال میا  ا ک ب  عنوان یک

هها  حختله  میا  یارریی ب  یلیل اثهکای حفیه  بهکا  یرحهان بیمار 

  آبهی ر الکلهی ریشه   (. عصار 17، 16ادسادی استفای  ش   است  

وی ااسی ادی قو  اس خههاست ا  فلالیت آدتیفنلفنی اس پلی ،میا  ا ک

جایگکینی میاهان یارریی ایمن، فاقه  عهوارض ر (. 18یه   دشان حی

فلها  حختله  حوجهوی یر میاههان بها هه د حههار  تکای ای سیسهت

ج یه  توادن  ب  عنهوان رریکهکی یرحهادی التهابی حیها  پیشسیتواین

س اهه د  بکا  یرحان آرتکیت ررحاتویی  حوری حطالل  قکار میکده . لهذا

  هیه ررالکلی ریشه   بکرسی اثک حرافظتی عصار  ،حاضک  حطالل 

  هههاحههوشیههت ررحاتوییهه  یر ا ههک بههک فااتورههها  التهههابی یر آرتک

 .باش حی ییصرکا

 

 هاروش

سک حهوش صهرکایی دهک بهالا ده ای  30تمکبی، بک رر    این حطالل 

 هفت (تهی  ش   اس 8-6مک   سن  200تا  180ریستار با حیادگین رسدی 

   حیوادای جهای یادشگاهی پ رهشگا  رریان تههکان ادمها  شه .الد 

حیوادای یادشگا  پیا  دور حکاز اصفهان ر حطابق بها   یر الد  ،هاحوش

شههکایط اسههتاد اری  ترههت یحهها ر رطوبههت انتههک  شهه   ر سههیکل 

تاریکی( دگه ار  شه د ، همننهین  ساعت ررشنایی/ 12ررس  ش اد 

. ایهن مکییه  تهأحین ههایستکسی آسایاد  ب  آب ر فذا  اافی بکا  آن

ا  سیستی، یارا  اه  ه  اخالق یر پ رهشپ رهش با تصوی  امیت 

 اصهو  ط هق ههاباشه . حوشحی IR.PNU.REC.1400.195اخالق 

 شکایط با ساسمار  هفت  یک پس اس آسحایشگاهی، حیوادای اس حکاق ت

( n=  6مهکر    5ها  حختل  ب  صهوری تصهایفی یر یرمکر  حریط

 مکر  دکحا ، مکر  آرتکیت ررحاتویی  ر س  مکر  تیمار( تقسیم ش د . 

ها ایمهای دشه . ری ا  آرتکیت ررحاتویی  یر آن 6شاحل مکر  دکحا : 

یاخل صفاقی یریافهت اکیده .   سالین ب  شیو سی دکحا سی 1حیزان 

با استفای  ری ا  آرتکیت ررحاتویی   6مکر  آرتکیت ررحاتویی : شاحل 
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 Freund's complete adjuvant )FCAایجوادهت فکرده  ااحهل  اس 

عقه  پها    ( ب  صوری سیهک جله   یر اه  پنمه لیتکحیلی 2/0 

  ها هیچ یارریهی بهپ رهش، حوش  ها ایمای ش . طی یرر آنراست 

یاخهل صهفاقی، یریافهت   سهالین به  شهیو سهی دکحا سی 1فیک اس 

دککید . مکر  آرتکیت ررحاتوییه  تیمهار بها یارر  اسهتاد اری: یارر  

مک  بک ایلومک  بهک رسن به ن حیلی 3استاد اری حتوتکاسای را یر یرس 

ههها  آرتکیههت مکر  .(19بهه  شههیو  یاخههل صههفاقی یریافههت اکیدهه   

ک را  ها  میا  ریش   ا ک: عصار   ریش   ررحاتویی  تیمار با عصار 

  مک  بک ایلومک  بک رسن ب ن به  شهیو حیلی 300ر  100یر یرسها  

 (.20یاخل صفاقی یریافت اکید   

 حههوای حههوری اسههتفای  یر  ها  حههوری اسههتفای :حههوای ر یسههتگا 

 ایجوادههههت ااحههههل فکردهههه   :حاضههههک ع ارتنهههه  اس  حطاللهههه 

 Freund's complete adjuvant) FCA شهکات Sigma، حکیکهاآ ،

س ژن شههکات اارحادیهها پههار IL-6ر  TNF-αههها  حخصههو  ایت

 KPG  ایکان، ایت حخصو ،)Anti-CCP مهیز دور شکات ساحان ت

، آلمهان، AESKU DIAGNOSTICS GmbH &Co.KGامپهادی 

شههکات پههارس آسحههون تهههکان، ایههکان، ایههت  CRPایههت حخصههو 

یسههتگا  ارلتکاسههودیک شههکات ادیسههون، ایههکان،  RFحخصههو  

تگا  ررتار  تقطیهک یر خهالم حه   ایتالیا، یس ، SOLTEC-2200-Mح  

HS2005SN  ساخت امپهادیHAHN SHIN  اهک  جنهوبی ر یسهتگا ،

 ، ژاپن.Sysmex K-1000 Hematology Analyzerسیسمکس 

ب  حنظهور بکرسهی  ررحاتویی  ر ایمای التهاب: القام آرتکیت ررش

ا هک بهک التههاب حفصهل ر حه   تمکبهی     ریش ثیک عصار أررد  ت

 سک حوش صرکایی دک به   ههار مهکر  24بیمار  آرتکیت ررحاتویی ، 

 6  =n ) بکا  القا  بیمار  تقسهیم شه د . یر ررس صهفک، یر همه  

بها اسهتفای  اس ایجوادهت فکرده  ااحهل ها ب  جهزم مهکر  دکحها  مکر 

 Freund's complete adjuvant )FCA  2/0 به  حه ی لیتهک( حیلی

یر اه  ررس(  4یراسی  ررس  یر س  یرس تقسیم شه  ، یهک یرس ههک 

ها  صرکایی ب  صهوری تزریهق سیهک حوشعق  پا  راست   پنم 

 (.21جل   بیمار  آرتکیت ررحاتویی  القام ش   

ارسیهابی ر  :ررحاتوییه مهذار  ر ارسیهابی آرتکیهت شاخص دمک 

ررس  4مذار  پنج هک دمک شاخص ش ی آرتکیت ررحاتویی  با حقیاس 

مذار  ر ارسیابی ش . صهفک  عه   تهور  ر قکحهز (، یهک یک ار دمک 

یر  تور  ر قکحز  حفصهل ر   تور  ر قکحز  یر حفصل ر ادگشت پا(،

 ادگشتان پا(، س   تور  ر قکحز  ش ی  اس ادگشتان پا تا حفاصل حچ پا(،

یسههتم . س( ههار  تهور  ر قکحهز  حفاصهل ادگشههتان ر حهچ پها ااحهل

احتیاسیهی بکا  تلیین ش ی آرتکیهت ررحاتوییه  بهکا  ههک حهوش اس 

عقه  پها    میک  حمم پنمه بوی. تور  ر اد اس  16صفک تا ح ااثک 

(. به  حنظهور 11اولیس ادما  ش     رسیل   ررس یک ار ب 4راست هک 

ا ههک ر یارر  اسههتاد اری     ریشهه ارسیههابی اثههکای یرحههادی عصههار 

حتوتکاسای بک ررد  بیمار  پس اس القام آرتکیت ررحاتوییه ، ههک سه  

ررس ترهت یرحهان قهکار  14مکر  ح تال ب  آرتکیت ررحاتویی  ب  ح ی 

 (. 21مکفتن   

میها  ا هک   ریشه : میها  ا هک  میک  ریش عصار   ررش تهی 

 Caper root) اصهفهان تهیه   شههک یارریهی حلت ک میاهان فکرشگا  اس

مکیی  ر دمود  یر حکاز ترقیقهای اشهاررس  ر حنهاب  ط یلهی اسهتان 

( ESFAHAN-17888اصفهان شناسهایی شه  ر بها اه  هکبهاریوحی  

 پهویر ر ،میا  ا ک توسط آسیاب بکقهی  . ریش ی  قکار مکفتأیحوری ت

ع ور یای  شه   تها اهاحالک یکنواخهت مهکیی. بهکا   40اس الک با حش 

لیتهک حیلی 200ا هک بها   مهک  اس پهویر ریشه  50ابت ا  ،عصار   تهی 

تهی  شه   یر یسهتگا    یرج  حخلور مکیی . دمود  70حال  اتادو  

ساخت اشور ایتالیها یر یحها   SOLTEC-2200-M ارلتکاسودیک ح 

استخکاج   قکار یای  ش . یر پایان عصار یقیق   40یرج  ب  ح ی  40

یقیقه  سهادتکیفیوژ ر قسهمت  30یق  ب  ح ی یرر یر یق 7800ش   با 

حیکهکرن  یرصه  45باال  حخلور با سمپلک جه ا مکییه  ر اس صهافی 

  رسهیل  ر تغلهی  عصهار  به  ج اساس  حال  جهتع ور یای  ش . 

مکای( سهادتی  یرجه  40 یر یحها  خهالم  ررتار  تقطیک یر یستگا 

ادما  اک  جنوبی  HAHN SHINساخت امپادی  HS2005SNح   

تغلی  شه   یررن   حال  عصار   حاد  ش . سپس بکا  حذد باقی

 عصهار   حاده  (. حق ار باقی18آرن خالم ب  طور ااحل خشک مکیی   

 مهک  بهک ایلهومک حیلی 300ر  100یر حرلو  حراس   ر اس آن یرسها  

مکحهی حتوتکاسهای بها حیلی 5/2هها  (. اس قک 20رسن ب ن تهی  ش   

  . سالین تهی  مکییها  صرکایی، یرس الس  یر دکحا رسن حوشتوج  ب  

  با عصار ها  صرکایی ح تال ب  آرتکیت ررحاتویی  یرحان حوش

تهایی حهوش صهرکایی 6مهکر   5ا ک ر یارر  حتوتکاسهای:   ریش 

ر  حوری حطالل ، شاحل مکر  دکحا ، مکر  آرتکیت ررحاتویی  ر سه  مهک

کر  مه  ا  ترت تیمار بوید . مکر  دکحها  ر ح تال ب  آرتکیت ررحاتویی

یاخهل   سهالین به  شهیو سی دکحا سی 1آرتکیت ررحاتویی  هک ررس 

ها  ح تال ب  آرتکیهت ررحاتوییه  ترهت صفاقی یریافت دموید . مکر 

ر ا ک را ب  تکتیه  ی  ریش   تیمار دیز هک ررس حتوتکاسای ر عصار 

 ررس یریافت 14ایلومک  ب  ح ی مک  بک حیلی 300ر  100، 3یرسها  

 (.20، 19اکید   

ها  خهودی: یر ررس بیسهت ر هفهتم، میک  ر ارسیابی دمود خون

هها میک  حسهتقیم اس قله  آنها بیهوش ش   ر با استفای  اس خهونحوش

. مکییه خون به  یر بخهش تقسهیم   خون تهی  ش . هک دمود   دمود 

 مل و  سفی ، مل و  قکحهز،  جمل بخش ار ، حیزان پاراحتکها  خودی اس 

 هموملوبین، هماتواکیت، پالات، دوتکرفیل ر لنفوسیت( توسط یسهتگا 

 Sysmex K-1000 Hematology Analyzer, Japan, Advanc ) ر
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به  ررش رسهتکمکین  ESRسطح سکحی سکعت رسوب مل و  قکحهز 

Westergren  ها  خون به  تلیین ر ارسیابی مکیی . بخش یر ، دمود

سههپس توسههط یسههتگا   ،ها  هپارینهه  دشهه   حنتقههل شهه خههل لولهه یا

یرر یر یقیق  سادتکیفیوژ  3000یقیق  با شتاب  10سادتکیفیوژ ب  ح ی 

ها توسط سمپلک اس لخت  ج ا ش  ر ب  اپنه رد ش د . یر دهایت، دمود 

مکای دگهه ار    سهادتییرجه  -80حنتقل ر تا سحان استفای  یر یحا  

اس IL-6 ر  -αTNFحیههزان سههطوش سههکحی شهه د . بههکا  سههنمش 

شههکات اارحادیهها پههارس ژن  IL-6ر  TNF-αههها  حخصههو  ایت

 KPG سههاخت اشههور ایههکان ر بههکا  ارسیههابی سههطوش سههکحی ) 

Anti-CCP  اس ایهههت شهههکات سهههاحان تمهیهههز دهههور امپهههادی 

AESKU DIAGNOSTICS GmbH &Co.KG  سهاخت اشهور

  (ELISA  آلمهههان اسهههتفای  شههه  ر ههههک سههه  پهههاراحتک بههه  ررش

Enzyme-linked immunosorbent-assay  میک  شههه د .ادههه اس 

ب  ررش ایمودوتوربیه یمتکیک توسهط  CRPمیک  سطح سکحی اد اس 

ایت آسحایشگاهی شکات پارس آسحون سهاخت اشهور ایهکان ادمها  

ایهت حخصهو    رسهیل   دیز ب RFمکفت. همننین سطوش سکحی 

RF ش تسهت التکهس شکات ادیسهون سهاخت اشهور ایهکان به  رر

 میک  ش . اد اس 

 ادرکاد ± یر این حطالل ، دتایج ب  یست آح   ب  صوری حیادگین

س احلیار یر دظک مکفت  ش   است. تمزی  ر ترلیهل آحهار  بها اسهتفای  

ادما  مکفهت. تمها   Tukeyهمکا  با آسحون تلقی ی  ANOVAآسحون 

  20  دسههههخ   SPSSافههههزارههههها بهههها اسههههتفای  اس دک آسحون

 version 20, IBM Corporation, Armonk, NY ) ر یر سهطح

 .ادما  ش P  < 05/0یار  حلنی

 

 هاافتهی

 :ا ک بک شاخص آرتکیهت ررحاتوییه   ریش   دتایج حاصل اس عصار 

مهذار  آرتکیهت ررحاتوییه  یر دتایج حاصل اس ارسیابی شهاخص دمک 

په رهش   آرری  ش   است. مکر  دکحها  یر طهو  یرر  2ر  1 شکل

یر . پس اس تزریق ایجوادت فکرده  ااحهل د اشتن هیچ عالیم آرتکیتی 

ها به  جهز مهکر  دکحها  مکر   یر هم  عق  پا  راست  ا  پنم 

  باعث افزایش تور ، قکحز ، تغییک شهکل حفصهل ر افهزایش اده اس 

 (.2، 1 شهکل  مکییه حشاه    12حمم پنم  ش  ر ارج التهاب یر ررس 

یر مهکر   16تها  12ینی آرتکیهت ررحاتوییه  اس ررس ش ی عالیهم بهال

یار  دشهان یآرتکیت ررحاتویی  یر حقایس  با مکر  دکحا  افزایش حلنه

عالیم بالینی آرتکیت ررحاتوییه   ،ب  بل  17(. اس ررس P < 001/0یای  

 یار د ههوی یاههاهش دشههان یای احهها حلنهه ،یر مههکر  آرتکیههت ررحاتوییهه 

 05/0 P >  )یر ررس 2 شهکل(. با توج  ب  دتایج آحهار  ر  1 شکل ،)

مهذار  آرتکیهت ررحاتوییه   التههاب، تهور ، حیادگین دمک  ،ب  بل  14

ها  ترهت یرحهان بها حمم پنم ( یر حوش  قکحز  ر افزایش اد اس 

مهک  بهک حیلی 300ر  100ا ک یر یرس   ریش   سی عصار سی 05/0

مههک  بههک ایلههومک  یر حیلی 3س ایلههومک  ر یارر  حتوتکاسههای یر یر

یار  ااهش دشهان حقایس  با مکر  آرتکیت ررحاتویی ، ب  صوری حلنی

تفاری بین مکر   (.2 شکل  (P، 01/0 > P، 05/0 > P < 001/0یای  

  (.P < 05/0یار بوی  یا ک حلن  ریش  300  حتوتکاسای ر عصار 
 

 
 تغییرات شدت عالئم بالینی در گروه آرتریت روماتوئید. شدت .1شکل 

در گروه آرتریت  16تا  12از روز  روماتوئیدعالئم بالینی آرتریت 

 داری نشان داد روماتوئید در مقایسه با گروه نرمال افزایش معنی

001/0 > P###.  ر به بعد عالئم بالینی آرتریت روماتوئید د 17از روز

 .< P 05/0دار نبود اتوئید کاهش نشان داد اما معنیگروه آرتریت روم

 انحراف معیار گزارش شده است. ±نتایج به صورت میانگین 
 

ا ههک رابسههت  بهه  یرس یر حقایسهه  بهها مههکر    ریشهه   عصههار 

بخشی بهتک ر ب  تواد  اثکمک  حیمک  بک ایلوحیلی 3حتوتکاسای با یرس 

 . ررحاتویی  را ااهش یه یار  عالیم آرتکیت یصوری حلن
 

 
های صحرایی مبتال به میانگین شاخص آرتریت در موش ی. مقایسه2شکل 

آرتریت روماتوئید. در گروه آرتریت روماتوئید تغییرات شدت عالیم 

گروه نرمال افزایش در مقایسه با  16و  12آرتریت روماتوئید در روز 

های تحت درمان با . در گروه###P < 001/0داری مشاهده شد معنی

 14متوترکسات و عصاره ریشه کبر شدت عالیم آرتریت روماتوئید از روز 

داری تا پایان گروه آرتریت روماتوئید به صورت معنیدر مقایسه با به بعد 

 .***P*، 01/0 > P**، 001/0 > P < 05/0ی تیمار کاهش نشان داد. دوره

. &P < 05/0دار بود کبر معنی ریشه 300تفاوت بین گروه متوترکسات و عصاره 

 انحراف معیار گزارش شده است. ±نتایج به صورت میانگین 
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 های مورد مطالعهدر گروه RF, Anti-CCP, CRP, IL-6 ,TNF-αبررسی و مقایسه میانگین وضعیت میزان سطوح سرمی . 1جدول 

ی کبر عصاره mg/kg3متوترکسات  آرتریت روماتوئید نرمال متغیر

mg/kg100 

ی کبر عصاره

mg/kg300 

P 

(pg/ml )TNF-α 88/52 ± 85/3 ****64/49 ± 649/7 ***73/85 ± 67/5 ***43/49 ± 76/5 ***56/59 ± 76/4 001/0 

(pg/ml )IL-6 14/51 ± 83/3 ****08/53 ± 87/7 **18/80 ± 05/6 ***27/87 ± 80/5 ***+45/56 ± 66/4  001/0 

CRP (ml/l) 03/3 ± 93/8 ****36/2 ± 00/15  *784/0 ± 50/10 **15/1 ± 35/9 ***23/1 ± 93/7 001/0 

Anti-CCP (IU/ml) 95/3 ± 58/3 ****58/10 ± 00/60 ***24/6 ± 83/40 **95/5 ± 50/41 ***16/5 ± 50/37 001/0 

RF (IU/ml) 83/1 ± 25/2 ****08/13 ± 50/40 *21/6 ± 83/29 **58/2 ± 66/22 18***+88/3 ± 33/ 001/0 

 

یر مهکر   TNF-αفلظت سطوش سهکحی  ،یه دشان حی 1ج ر  

یار  دشهان آرتکیت ررحاتویی  یر حقایس  با مکر  دکحا  افزایش حلنهی

ههها  تیمههار بهها مکر  یر TNF-αسههطوش سههکحی (. P < 001/0 یای 

مک  بک ایلهومک  ر حیلی 300ر  100ا ک یر یرسها    ریش   عصار 

ر  مک  بک ایلومک  یر حقایس  با مهکحیلی 3یارر  حتوتکاسای یر یرس 

(. اختالد P < 001/0یار  دشان یای  آرتکیت ررحاتویی  ااهش حلنی

ا ههک ر   ریشهه   عصههار  300ر  100یار  بههین یرسههها  حلنههی

همننین فلظت سطوش سکحی (. < P 05/0حتوتکاسای حشاه   دش   

IL-6 افهزایش یر مکر  آرتکیت ررحاتویی  یر حقایس  با مهکر  دکحها  

هها  مکر  یر IL-6(. سطوش سکحی P < 001/0 یار  دشان یای حلنی

مهک  بهک حیلی 300ر  100ا هک یر یرسهها    ریش   تیمار با عصار 

یر  مههک  بههک ایلههومک حیلی 3ایلههومک  ر یارر  حتوتکاسههای یر یرس 

 یار  دشههان یای حقایسهه  بهها مههکر  آرتکیههت ررحاتوییهه  اههاهش حلنههی

 001/0 > P، 01/0 > P.) 

  عصهار  300 یار  یر یرساهاهش حلنهی IL-6سطوش سهکحی 

(. > P 05/0ا هک یر حقایسه  بها حتوتکاسهای حشهاه   شه     ریش 

یر مکر  آرتکیت ررحاتویی  یر حقایسه  بها مهکر   CRPحیادگین حیزان 

 CRP(. حیادگین حیزان P < 001/0  یار  دشان یایدکحا  افزایش حلنی

 ر  100ا ههک یر یرسههها    ریشهه   ههها  تیمههار بهها عصههار مکر  یر

مک  بک حیلی 3مک  بک ایلومک  ر یارر  حتوتکاسای یر یرس حیلی 300

یار  دشان آرتکیت ررحاتویی  ااهش حلنیایلومک  یر حقایس  با مکر  

ها  بین مکر  CRP(. حیزان P، 01/0 > P ،05/0 > P < 001/0یای  

یار  ا هک ر حتوتکاسهای اخهتالد حلنهی  ریشه   تیمار با عصهار 

یر مکر   Anti-CCP(. فلظت سطوش سکحی < P 05/0حشاه   دش   

یار  دشهان حلنهی آرتکیت ررحاتویی  یر حقایس  با مکر  دکحا  افزایش

هها  تیمهار بها مکر  یر Anti-CCP(. سطوش سکحی P < 001/0  یای

مک  بک ایلهومک  ر حیلی 300ر  100ا ک یر یرسها    ریش   عصار 

مک  بک ایلومک  یر حقایس  با مهکر  حیلی 3یارر  حتوتکاسای یر یرس 

 ، P < 001/0یار  دشههان یای  آرتکیههت ررحاتوییهه  اههاهش حلنههی

01/0 > P حیههزان .)Anti-CCP  ههها  تیمههار بهها عصههار یر مکر  

(. < P 05/0یار د ههوی  یا ههک ر حتوتکاسههای اخههتالد حلنهه  ریشهه 

یر مکر  آرتکیهت ررحاتوییه  یر حقایسه  بها مهکر   RFحیادگین حیزان 

 RF(. حیادگین حیهزان P < 001/0 یار  دشان یای افزایش حلنی ،دکحا 

 300ر  100ا هک یر یرسهها    ریش   ها  تیمار با عصار مکر  یر

مهک  بهک حیلی 3مک  بهک ایلهومک  ر یارر  حتوتکاسهای یر یرس حیلی

یار  دشان مکر  آرتکیت ررحاتویی  ااهش حلنییر حقایس  با ایلومک  

 یر یرس RF(. سطوش سکحی P، 01/0 > P، 05/0 > P < 001/0یای  

یار  ا ک یر حقایس  با حتوتکاسای ااهش حلنی  ریش   عصار  300

 (.> P 05/0حشاه   ش   

یر مهکر  آرتکیهت  ESRحیهزان  ،یهه دشهان حی 2جه ر  دتایج 

 یار  دشههان یای افههزایش حلنههی ،ت بهه  مههکر  دکحهها  ررحاتوییهه  دسهه

 001/0 > P حیزان .)ESR ریشه   ها  تیمار بها عصهار مکر  یر  

مهههک  بهههک ایلهههومک  ر یارر  حیلی 300ر  100ا هههک یر یرسهههها  

مههکر  یر حقایسهه  بهها مههک  بههک ایلههومک  حیلی 3حتوتکاسههای یر یرس 

 ، P < 01/0یار  دشهههان یای  آرتکیهههت ررحاتوییههه  اهههاهش حلنهههی

05/0 > P حیزان .)ESR  ا ک ر   ریش   ها  تیمار با عصار یر مکر

(. حیهادگین < P 05/0حشاه   دشه   یار  یاختالد حلن ،حتوتکاسای

ر  ت به  مهک حیزان دوتکرفیل یر حقایس  با مکر  آرتکیت ررحاتویی  دس

(. حیهادگین حیهزان P < 001/0 یار  دشهان یای افهزایش حلنهی ،دکحا 

 100ا ک یر یرسها    ریش   ها  تیمار با عصار مکر  دوتکرفیل یر

مهک  حیلی 3اسای یر یرس مک  بک ایلومک  ر یارر  حتوتکحیلی 300ر 

یار  مکر  آرتکیت ررحاتوییه  اهاهش حلنهییر حقایس  با بک ایلومک  

 300(. حیههزان دوتکرفیههل یر یرس P  )05/0 > P < 001/0دشههان یای  

یار  اهاهش حلنههی ،ا هک دسه ت به  حتوتکاسهای  ریشه   عصهار 

 (.> P 01/0حشاه   ش   

حیادگین لنفوسیت یر مکر  آرتکیت ررحاتویی  یر حقایسه  بها   حقایس 

حیهادگین   (. حقایسه P < 001/0 یار  دشان یای مکر  دکحا  افزایش حلنی

ر  100ا هک یر یرسهها    ریشه   ها  تیمار با عصار مکر  لنفوسیت یر

مک  بک ایلومک  یر حقایس  با مهکر  آرتکیهت ررحاتوییه  اهاهش حیلی 300

احا حیهزان لنفوسهیت یر مهکر  (، P، 01/0 > P < 001/0یار  یافت  حلنی

مهکر  آرتکیهت یر حقایسه  بها مک  بک ایلومک  حیلی 3حتوتکاسای یر یرس 

 (. < P 05/0  یار  دشان د ایررحاتویی  اختالد حلنی
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 های مورد مطالعهدر گروه PLT, HCT, HB, RBC, WBC, Lymph, Neut ,ESR. بررسی و مقایسه میانگین وضعیت میزان سطوح سرمی 2جدول

 متوترکسات آرتریت روماتوئید نرمال متغیر
mg/kg3 

 ی کبرعصاره
mg/kg100 

 ی کبرعصاره
mg/kg300 

P 

(mm/hr )ESR 78/2 ± 83/9 ****41/1 ± 00/16 *07/2 ± 50/10 **78/1 ± 80/9 **18/3 ± 16/8 01/0 

(pg/ml )Neut 88/5 ± 33/28 ****71/14 ± 83/65 *49/10 ± 16/49 ***28/10 ± 85/34 ***++06/5 ± 20/26 001/0 

(pg/ml )Lymph 60/9 ± 83/55 ****27/6 ± 83/72 89/5 ± 50/61 **29/9 ± 14/54 +***41/10 ± 00/43 001/0 

(µl/310 )WBC 42/1750 ± 70/4 ****46/1172 ± 76/9 **60/978 ± 41/6 ***45/1333 ± 81/4 ***83/1392 ± 40/4 001/0 

(µl/610 )RBC 267/0 ± 58/6 ****723/0 ± 58/4 750/0±92/4 ++***389/0 ± 09/6 ***+++252/0 ± 76/6 001/0 

(g/dl )HB 854/0 ± 36/12 ****43/1 ± 13/9 44/1 ± 03/10 +++***731/0 ± 01/13 ***+++414/0 ± 42/13 001/0 

(% )HCT 23/2 ± 50/36 ****79/5 ± 06/29 90/2 ± 80/31 **07/1 ± 75/35 **+33/1 ± 82/36 01/0 

(µl/310 )PLT 75/54 ± 77/3 ****89/105 ± 93/7 ***78/222 ± 65/3 **89/81 ± 13/5 *+01/75 ± 53/5 001/0 

اخهتالد  *P*** ،01/0 > P** ،05/0 > P < 001/0، یار مکر  آرتکیت ررحاتوییه  یر حقایسه  بها مهکر  دکحها اختالد حلنی ****P < 001/0ادرکاد حلیار مزارش ش   است.  ±دتایج ب  صوری حیادگین 

   ا ک یر حقایس  با حتوتکاسای  ریش ها  تیمار با عصار یار مکر لنیاختالد ح +P+++ ،001/0 > P++ ،05/0 > P < 001/0ها  تیمار یر حقایس  با مکر  آرتکیت ررحاتویی ، یار مکر حلنی
ESR: Erythrocyte sedimentation rate; Neut: Neutrophil; Lymph: Lymphocyte; WBC: White blood cell; RBC: Red blood cell; HB: Hemoglobin;  

HCT: Hematocrit; PLT: Platelets.  

 

ا هک یر   ریشه   عصهار  300همننین حیزان لنفوسیت یر یرس 

(. > P 05/0یار  دشهان یای  حقایس  با مکر  حتوتکاسای ااهش حلنی

سه  حیادگین مل و  سفی  یر مکر  آرتکیت ررحاتویی  یر حقای  حقایس 

  (. حقایسه P < 001/0 یار  یافهت با مهکر  دکحها  افهزایش حلنهی

ا هک یر   ریشه   ها  تیمار با عصهار مکر  حیادگین مل و  سفی  یر

مک  بهک ایلهومک  ر یارر  حتوتکاسهای یر حیلی 300ر  100یرسها  

 مک  بک ایلومک  یر حقایسه  بها مهکر  آرتکیهت ررحاتوییه حیلی 3یرس 

(. حیههزان P، 01/0 > P < 001/0یار  حشههاه   شهه   اههاهش حلنههی

ا هک ر مهکر    ریشه   ها  تیمهار بها عصهار سفی  یر مکر مل و  

 (.< P 05/0یار  حشاه   دش   حتوتکاسای اختالد حلنی

حیهادگین مل هو  قکحهز ر   حقایسه  ،یهه دیز دشهان حی 2ج ر  

 ،هموملوبین یر مکر  آرتکیت ررحاتوییه  یر حقایسه  بها مهکر  دکحها 

حیهادگین مل هو    حقایس (. P < 001/0  یار  دشان یایااهش حلنی

ا هک یر   ریشه   ها  تیمار بها عصهار مکر  قکحز ر هموملوبین یر

مک  بک ایلومک  یر حقایس  با مکر  آرتکیهت حیلی 300ر  100یرسها  

(. P، 01/0 > P < 001/0یار  حشاه   شه   ررحاتویی  افزایش حلنی

 حیههادگین مل ههو  قکحههز ر هموملههوبین یر مههکر  حتوتکاسههای یر یرس 

مکر  آرتکیت ررحاتویی  اخهتالد یر حقایس  با مک  بک ایلومک  حیلی 3

(. حیههادگین مل ههو  قکحههز ر < P 05/0 یار  حشههاه   دشهه  حلنههی

ا ک یر حقایس    ریش   عصار  300ر  100ها  هموملوبین یر مکر 

(. > P 001/0یار  حشهاه   شه   فزایش حلنهیا ،با مکر  حتوتکاسای

حیادگین حمم هماتواکیت یر مکر  آرتکیت ررحاتویی  یر حقایسه  بها 

(. حیادگین حمم P < 001/0 یار  دشان یای ااهش حلنی ،مکر  دکحا 

ا هک یر یرسهها    ریش   ها  تیمار با عصار مکر  هماتواکیت یر

مههک  بههک ایلههومک  یر حقایسهه  بهها مههکر  آرتکیههت حیلی 300ر  100

حیههزان (. P < 01/0 یار  حشههاه   شهه  ررحاتوییهه  افههزایش حلنههی

یر مک  بهک ایلهومک  حیلی 3هماتواکیت یر مکر  حتوتکاسای یر یرس 

یار  دشهان ده ای مکر  آرتکیهت ررحاتوییه  اخهتالد حلنهیحقایس  با 

 05/0 <P  ریشه   عصار  300(. حیزان حمم هماتواکیت یر یرس  

یار  حشهاه   شه  یا ک یر حقایس  با مکر  حتوتکاسای افهزایش حلنه

 05/0> P حیادگین حمم پالاهت یر مهکر  آرتکیهت ررحاتوییه  یر .)

(. P < 001/0 یار  دشهان یای افهزایش حلنهی ،حقایس  با مکر  دکحها 

ا هک یر   ریشه   ها  تیمار با عصار مکر  حیادگین حمم پالات یر

مک  بک ایلومک  یر حقایس  با مکر  آرتکیهت حیلی 300ر  100یرسها  

(. > P ،05/0 P < 01/0 یار  حشهاه   شه  ااهش حلنهی ،ررحاتویی 

یر مک  بک ایلهومک  حیلی 3حیزان پالات یر مکر  حتوتکاسای یر یرس 

یار  دشههان یای اهاهش حلنهی ،مهکر  آرتکیهت ررحاتوییه حقایسه  بها 

 001/0 P < حیزان حمم پالات یر مکر  حتوتکاسای یر حقایس  بها .)

 .(> P 05/0یار  حشاه   ش   ااهش حلنی ،ا ک  ریش  300  عصار 

 

 بحث

هها تل یل سیستم ایمنی با استفای  اس میاهان یارریی ر یها تکای های آن

هها  خهویایمنی جایگزین بکا  یرحان ادواع بیمار  عنوان ب توادن  حی

 ،ههافنل(. میاههان حهار  پلی22حوری استفای  قکار میکده    ،ر التهابی

یهن . با حههار خاصیت ض التهابی ر ض  ررحاتیسمی اس خوی دشان حی

التهاب اس طکیق تل یل حسیک سیگنالینگ پکرتئین ایناسها  فلها  شه   

(، حهار  Mitogen activated protein kinases, MAPKبا حیتوژن  

ر  Nuclear factor Kappa-Beta )NF-Кβتها  ا  ااپابفااتور هست 

 (Activator protein-1  1-پهکرتئین  انن  فااتورها  رردویسی فلا 

AP-1 23اننهه   ههها را سههکاوب حیها ر امواینتولیهه  سههایتواین .)
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میاهی بها   ثک ؤبسیار  اس تکای ای ح ،اد حطاللای حتل ی  دشان یای 

ااسی ادی باعث به وی عالیم آرتکیهت ررحاتوییه  ر اثکای ض  التهابی ر آدتی

آلویه  ر  (25توان ب  میها  بهایا  هنه    ( ا  حی24شود   حهار التهاب حی

( اشههار  دمههوی. حطاللههای آسحایشههگاهی اثههکای ا ههک ر 26تکاسههکی  

تولیه    تکای ای فلا  آن را ب  عنوان عاحل ض  التههابی ر حهاراننه  

آبی بک  ا هک افهزایش   عصار  .(27ها  التهابی دشان یاید   راسط 

  هها  صهرکایی حهای ها  التههابی یر حوشسطوش سکحی سایتواین

 (. 28ح تال ب  آدسفالوحیلیت آلکژیک تمکبی را به وی بخشی   

بهک    عصار   ثک ؤا  مزارش ش   است تکای ای حیر حطالل 

را  IL-17 ر IL-4ها  تواد  افزایش بیان ژنحی ،یا ک یر شکایط التهاب

ح   حوشی آرتکیت ررحاتویی  داشهی اس ایجوادهت (. 22سکاوب ان   

پکاهاربکیتکین  Freund's complete adjuvant )FCAفکرد  ااحل  

(. 19ح   بکا  ارسیابی ر اثکبخشی یاررها ر میاههان ضه  التههابی اسهت  

دتایج پ رهش حاضک دشان یای ا  حه   آرتکیهت ررحاتوییه  داشهی اس 

FCA یار  یر تهور  ر حمهم پنمه  س   افزایش حلنهی ،هایر حوش

رس مکیی . ارج عالیم التهاب، تور ، قکحز  ر افزایش حمم پنم  یر ر

 (. 29حطابقت یاشت   ،حشاه   ش . این دتایج با حطاللای ق ل 12

ا هک یر ههک یر یرس ر یارر    یشه ر  تمویز یرحهادی عصهار 

ها  صرکایی دهک ح هتال به  آرتکیهت ررحاتوییه  حتوتکاسای بک حوش

حهز  عالیم التهاب ر آرتکیت ررحاتویی  ایمای ش    التهاب، تهور ، قک

یهنه ، احها اثهک ضه  را ااهش حی FCAر افزایش حمم پنم ( توسط 

مههک  بههک حیلی 300ا ههک بهه  ریهه   یر یرس   ریشهه   التهههابی عصههار 

مک  یر حقایسه  بها حتوتکاسهای باعهث اهاهش بیشهتک التههاب ر ایلو

ا عملککی بهتک  یر به وی ش ی عالیم آرتکیت ررحاتویی  مکیی  ا  به

 (. 19، 11  یاشتخوادی دتایج حطاللای ق ل هم

ا هک   هیه ررالکلی ریشه   عصار  ،ا  دشان یای  ش یر حطالل 

 ،مک  بک ایلهومک  یر حقایسه  بها یارر  ییکلوفنها حیلی 200یر یرس 

س   ااهش التهاب ر تور  حمم پنمه ، افهزایش رسن به ن ر به هوی 

 (. 30مکیی  حی FCAرضلیت پاراحتکها  خودی داشی اس تغییکای 

یر  IL-6ر  TNF-αفلظهت سهطوش سهکحی  ،حاضک  یر حطالل 

هها  ترهت تیمهار بها مکر  آرتکیت ررحاتویی  افزایش یافهت ر حوش

مک  حیلی 300ر  100ا ک یر یرسها    ریش   حتوتکاسای ر عصار 

 IL-6, TNF-αبک ایلومک  اهاهش قابهل تهوجهی یر سهطوش سهکحی 

ا ک ب  یلیهل رجهوی   ریش   دشان یای. ااهش ررد  التهاب با عصار 

این میا  است ا  اثکای ض  التههابی   بالقو  ثک  ر ظکفیتؤتکای ای ح

(. 22، 18، 15ایمنی این تکای ای شناخت  ش   اسهت    انن  ر تل یل

  اننه  ااسی ادی، ض  التهابی ر تل یلفالردویی ها یارا  فلالیت آدتی

اننه   بهک ایمنهی ها دیز اثک تل یلایمنی هستن . آلکالویی ها ر ساپودین

 التههههابی ها  پیشفلالیهههت سهههایتواین RA  یاردههه  ر یر بیمهههار

IL-12, IL-10, IL-6, IL-1B, TNF-α اننه  تله یل ر تنظهیم حی را

مههک  بههک ایلههومک  بهها اههاهش عالیههم حیلی 40(.اکرسههین یر یرس 15 

التههابی اس پیشهکفت ها  پیشآرتکیت ررحاتویی  ر حهار بیان سایتواین

 (.  31  ان حیجلومیک   ARبیمار  

CRP  یک دشادگک التههابی اسهت ر بها افهزایش بیهانTNF-α ر  

IL-6 سهطوش بهاال  32شوی  تش ی  حی .)CRP ،RF  رAnti-CCP 

التهههاب سیسههتمیک فلهها  ر سهه   پیشههکفت بیمههار    یهن  دشههان

 ایهن یرهها  ترهت تیمهار (. یر مکر 19آرتکیت ررحاتویی  هسهتن   

داشهی اس  RFر  CRP ،Anti-CCP  سهطوش افهزایش یافته  حطالل ،

FAC   ب  طور قابل توجهی یر حقایسه  بها مهکر  آرتکیهت ررحاتوییه

تیمهار بها  ،هها  تیمهار دشهان یایمکر   ااهش دشهان یای ر حقایسه 

مهک  بهک ایلهومک  حیلی 300ا هک به  ریه   یر یرس   ریش   عصار 

 RFر  Anti-CCP ظکفیت باالتک ر بهتک  یر اهاهش سهطوش سهکحی

  راسهتا بها حطالله دتایج حطاللای ق ل همی یاری. دس ت ب  حتوتکاسا

 (. 26، 19، 11  باش حاضک حی

نه  حنمک ب  تغییکاتی یر رضلیت پاراحتکها  خهون حاد ،التهاب حزحن

(. 33شههوی  ههها  قکحههز حیههها  سههفی  ر اههاهش مل و افههزایش مل و 

اه   اننه حهیها  خودی یر بیماران آرتکیت ررحاتویی  تغییهک شاخص

 هنگا  التهاب، ESR. (34 باش  التهاب ر رضلیت بیمار  حی  دشاد 

(. افههزایش تلهه ای 30یابهه   اسههتکس ر دکههکرس سههلولی افههزایش حی

  لکوسهیتوس یر داحیه   یهن  ها  سفی  یر مکر  آرتکیت دشهانمل و 

(. 34باشه   ها  دوتکرفیل ر لنفوسیت حیحفصل با افزایش ر دفوذ سلو 

  ( را اههPAD4  4-یایمینیهه اس آرژینههینآدههزیم پههکرتئین  ،دوتکرفیههل

ان ، حهذد ایهن آدهزیم بیان حی ،است آرژینینر  سیتکرلیناسیون ؤحس

ها  ها ر سهایتواینبای حنمک ب  ااهش ش ی بیمار ، ااهش اتوآدتی

 (. 35مکیی  التهابی یر ح   حوش آرتکیت ررحاتویی   حی

هها یر حهای  سهینوریا  پالاتدشان یای  شه   اسهت تله ای همننین 

بکخی اس بیماران آرتکیت ررحاتویی  ب  همکا  حاراکها  التهابی افزایش پیه ا 

 (.36ان  ا  دقش حهمی یر تخکی  حفصهل ر عهوارض بیمهار  یاری  حی

سکعت رسوب مل و  قکحز، دوتکرفیل، لنفوسهیت،  حاضک  یر حطالل 

  یر حقایس  با مهکر  مل و  سفی  ر پالات یر مکر  آرتکیت ررحاتویی

  یهن  یار  افهزایش دشهان یای، سیهکا دشهانیدکحا  ب  صهوری حلنه

  تمههویز عصههار  اسههت. FCAحفصههلی توسههط   التهههاب یر داحیهه 

ا ک رابسهت  به  یرس یر حقایسه  بها حتوتکاسهای به  صهوری   ریش 

افزایش سکعت رسوب مل هو  قکحهز، تله ای مل هو   باعثیار  یحلن

ا  به  یلیهل رجهوی پالات ش ،  ااهشسفی ، دوتکرفیل ر لنفوسیت ر 

ا ک اسهت اه  یارا    فنلی ر فالردویی   ریش تکای ای حختل  پلی

باشه . به  عنهوان حثها  ایمنهی حی  اننه  اثکای ض  التهابی ر تل یل

ا ک هستن  ر اس   ی ای اصلی ریش ساپودین، تادن ر آلکالوی  ها اس تکا
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ایمنهی   اننه  ها ر تل یلظکفیت باالیی یر انتهک  تکثیهک لنفوسهیت

حتوتکاسههای، ( ر یر حقایسهه  بهها 22، 18، 15باشههن   بکخههوریار حی

آرتکیتی عملکهکی حفیه تک  یر با فلالیت ض  التههابی ر ضه  توادن حی

دتهایج بها حطاللهای ق هل این . انن به وی عالیم آرتکیت ررحاتویی  ایفا 

حیههزان  ،یر په رهش حاضههک(. 30، 25، 21، 11، 9باشهه   راسهتا حیهم

هها  تیمهار به  پالات یر مکر  حتوتکاسای یر حقایس  با ییگهک مکر 

یار  ااهش یافت ا  بها دتهایج حطاللهای ق هل حطابقهت یصوری حلن

 ،( ر احتماالک حتوتکاسای با اختال  یر حغهز اسهتخوان26، 19د اشت  

 (.13  است مکیی  حنمک ب  بکرس ااهش ش ی  پالات 

بین تل ای مل و  قکحز، هموملهوحیادگین  ،راستا با حطاللای ق لهم

اهاهش  FCAوییه  داشهی اس آرتکیهت ررحات ر هماتواکیت یر مهکر 

اس  ،رضههلیت اههم خههودی ،یههه یار  دشههان یای اهه  دشههان حیحلنههی

ن (. ایه30، 21ررحاتویی  است  ها  بالینی بکجست  یر آرتکیت ری می

آههن،   رضلیت حمکن است ب  یالیل حختلفی اس ق یهل عه   ذخیهک 

ها  قکحز یر حغهز اسهتخوان ر یها عه   تولیه  تخکی  دامهادی مل و 

(. تیمههار بهها یرسههها  25ها  اههافی یر حغههز اسههتخوان باشهه   سههلو 

ت را تل ای مل و  قکحز، هموملوبین ر هماتواکیا ک   ریش   عصار 

 یرا ا ک است. اح  ثک  ر حفی  ریش ؤافزایش یای ا  دشان اس تکای ای ح

مهای تیمار با حتوتکاسای، ب  یلیل اختال  یر حغهز اسهتخوان ر ای مکر 

 یار  یر حیزان مل و  قکحز، هموملهوبینی( اختالد حلن13ام خودی  

میا  ا هک همادنه  سهایک میاههان   ر هماتواکیت حشاه   دش . ریش 

  یارریی ب  عنوان حن   فنی اس تکای های سیسهت فلها  یارا  فلالیهت ضه

 ااسههی ادی بهها اههاهش پیشههکفت بیمههار  ر بههاآرتکیتی ر آدتیالتهههابی، ضهه 

ابی را اد  حاراکهها  التههجلومیک  اس عالیم یری، تهور  ر التههاب توادسهت 

ت  ثک  بهکا  آرتکیهت ررحاتوییه  یاشهؤر رریککی یرحادی حه بخشی  به وی 

  دماین .یحاضک را تأیی  ح  (. دتایج حطاللای ق ل، دتایج حطالل 24باشن   

  ریشه   عصار   ثک ؤتکای ای ح ،ا  دشان یای  ش طی حطالل 

مک  بک ایلومک  ب  یلیل خوا  ضه  التههابی ر حیلی 300ا ک یر یرس 

هها  ح هتال به  یر حوش FCAااسی ادی، یری ر التههاب داشهی اس آدتی

(. یر این حطالل  20 آرتکیت ررحاتویی   ر استئوآرتیت را تسکین یای 

ا هک بهک رر      ریشه توان بیان دموی ا  اثکای حرافظتی عصار حی

، عالیهم FCAها  صرکایی ح تال ب  آرتکیت ررحاتویی  داشی اس حوش

بیمار ، حاراکها  تشخیصی التههاب ر آرتکیهت ررحاتوییه  همننهین 

ا ک   ریش   ها  ترت یرحان با عصار ها  خودی یر مکر اخصش

تواد  به  است ا  حی یای یر حقایس  با مکر  آرتکیت ررحاتویی  ااهش 

  ااسهی ادی ریشه آرتکیتی ر خوا  آدتیعلت دقش ض  التهابی، ض 

ها  التههابی ر با حهار ر تل یل دموین سایتواین ر( 18-16ا ک باش   

 ش ی التهاب ر ررده  بیمهار  را انتهک  ر حه یکیت دمایه . ،آرتکیتی

بها  ،ا ک ب رن عوارض دهاحطلوب  ریش   ها  عصار همننین مکر 

یر حقایسه  بها آرتکیتی عملکهکی حفیه تک  فلالیت ض  التهابی ر ضه 

حتوتکاسای، یر به وی عالیم آرتکیت ررحاتویی  ایفها انه . بهک خهالد 

ا هک بها اثهک   ریشه   ستکی ، عصار حتوتکاسای با عوارض جاد ی م

حوج  ااهش عواحهل التههابی ر به هوی دسه ی رضهلیت  ،ض  التهابی

ههها  صههرکایی ح ههتال بهه  آرتکیههت آرتکیههت ر اههم خههودی یر حوش

 .مکییررحاتویی  حی

 

 گیرینتیجه

ان . بهک التهاب دقش حهمی یر ررد  بیمار  آرتکیت ررحاتویی  ایفا حی

 عوارض جاد ی مستکی ، عصار  ریش  ا ک با اثهکخالد حتوتکاسای با 

ض  التهابی حوج  اهاهش عواحهل التههابی ر به هوی دسه ی رضهلیت 

ههها  صههرکایی ح ههتال بهه  آرتکیههت آرتکیههت ر اههم خههودی یر حوش

 .مکییررحاتویی  حی

 

 تشکر و قدردانی

  حقطه  یاتهک  داحه پ رهش حاضهک حاصهل بخشهی اس دتهایج پایان

، حصوب یادشگا  پیها  71583  بیوشیمی ب  شمار   تخصصی رشت 

  ار  به  باش  ر ترت حمایهت حهالی دویسهن  دور حکاز اصفهان حی

رسیل  اس سحمای، همکهار  ر پشهتی ادی اسهتایان ر ادما  رسی . ب ین

ح یکیت یادشگا  پیا  دور حکاز اصفهان ر عزیزادی ا  حها را یر ادمها  

 .آی سپاس ر ق ریادی ب  عمل حیاین پ رهش یار  دموید ، اما  
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Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Capparis Spinosa L. Root on 

Inflammatory Factors of Rheumatoid Arthritis in Rats 
 

Elham Etemadi1 , Mohammad Fazilati2 , Akbar Karimi3 , Habib-Allah Nazem2  

 

Abstract 

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease of inflammatory origin. Nowadays,  

anti-inflammatory effects of medicinal plants are considered as an appropriate alternative to anti-inflammatories 

drugs. In traditional medicine, different elements of Capparis Spinosa L have been frequently used for treating 

various diseases. This study was performed to assess the protective effect of hydroalcoholic extract of capparis 

spinosa root on inflammatory factors of rheumatoid arthritis in rats.  

Methods: Rats were randomly divided in to 5 groups (n = 6). Rheumatoid arthritis was induced in male wistar 

rats using Freund’s complete adjuvant (FCA) in the paw planter surface of the rats right hind foot. Methotrexate 

and Caper root extracts (3, 100 and 300 mg/kg) were administered intraperitoneal daily for 14 days. At the end 

of period, animals were sacrificed and then serological and hematologic parameters were evaluated. 

Findings: Serum levels of Tumor necrosis factor α (TNF-α), Interleukine-6 (IL-6(, C-Reactive protein (CRP), 

Anti-Cyclin Citrullinated (Anti-CCP), Rheumatoid factor (RF), and levels of erythrocyte sedimentation rate 

(ESR), Neutrophil, Lymphocyte, white blood cell and platelets, was significantly elevated in the rheumatoid 

arthritis group compared to the normal group while significantly decreased in treatment groups compared to the 

rheumatoid arthritis group (P < 0.001). The mean of red blood cell, hemoglobin, and hematocrit were 

significantly decreased in rheumatoid arthritis group compared to the normal group and were significantly higher 

in the treatment groups with caper root compared to the rheumatoid arthritis group (P < 0.001). 

Conclusion: Inflammation plays an important role in the process of rheumatoid arthritis. Unlike methotrexate, 

with extensive side effects, extract of caper root with anti-inflammatory effect, reduces inflammatory factors and 

provides relative improvement of arthritis status and anemia in rats with rheumatoid arthritis. 

Keywords: Rheumatoid arthritis; Inflammation; Cytokines; Extract; Capparis Spinosa root 
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