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Abstract 
Introduction: The anti-inflammatory drugs are associated with some side effects. The 
herbal medicine has fewer side effects. In the present study, the anti-inflammatory 
effects of the alcoholic extract of Cyperus rotundus were investigated on acute 
inflammation in male mice. 
Methods: In this experimental study, 30 mice were randomly assigned into 5 groups 
of 6, including the solvent group (physiological serum), the control group 
(carrageenan only), 2 groups of 100 and 300 mg/kg extract, and the last group 
received ibuprofen. Inflammation in mice with subcutaneous injection of 0.25 ml of 
0.5% solution of carrageenan was created into the animal's foot. 
Results: The results of this study showed that the mean of changes in inflammation 
was significant among the groups (P < 0.001). The process of inflammatory changes 
in all tested groups was initially increased and its maximum value was 2 hours after 
injection. Then, the process of reduction of inflammation started at the same time 
reducing the inflammation in the treatment groups with extract significantly 
compared to the negative and positive control groups It happened faster (P ≤ 0.01). 
Conclusions: The present study showed that Cyperus rotundus extract has significant 
anti-inflammatory effects; however, additional researches are needed to understand 
the possible mechanism of this effect. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 چکیده

 سوری موش در حاد التهاب مدل در Cyperus rotundus علمی نام با سالم اویار گیاه یلکال عصاره اثر حاضر مطالعه در :مقدمه

 .گرفت قرار بررسی مورد نر

 ایدار بیمار یهاموش وریدی، صورت به سالین نرمال کننده دریافت سالم سوری یهاموش ترتیب به مطالعاتی یهاگروه :کار روش

 عصاره گرممیلی 300 و 100 دوز با سالم اویار الکلی یعصاره یکننده دریافت بیمار یهاگروه کاراژینان، یکننده دریافت حاد التهاب

 02/0 جلدی زیر تزریق با موش در التهابی خیز. بودند گرم لویک بر گرم یلیم 12 دوز با ایبوپروفن داروی و بدن وزن کیلوگرم بر تام

 آزمایش مورد داروهای و عصاره و گردید ایجاد حیوان پای کف داخل به( carrageenan) کاراژینان درصد 5/0 محلول از لیترمیلی

 .شد تزریق حیوان به صفاقی داخل صورتبه کاراژینان تزریق از قبل دقیقه 10

(. P ≤ 001/0) بود دارمعنی تیمار از پس هاگروه بین در آدم التهاب تغییرات میانگین که داد نشان حاضر مطالعه نتایج :هایافته

 است بوده تزریق از پس ساعت 2 آن مقدار حداکثر و افزایش ابتدا آزمایش مورد هایگروه تمام در زمان طول در آدم تغییرات فرآیند

 تریعسر مثبت و منفی کنترل هایگروه به نسبت داریمعنی طور به عصاره با درمان هایگروه در آغازشده التهاب کاهش روند سپس و

 (.P ≤ 0.01) افتاد اتفاق

 قابل التهابی ضد اثرات دارای Cyperus rotundus سالم اویار گیاه الکلی عصاره که داد نشان مطالعه این نتایج :گیری نتیجه

 .است نیاز بیشتری تحقیقات به اثر این احتمالی یهاسمیمکان درک برای اما است توجهی

 :کلیدی واژگان

 حاد التهاب

 سالم اویار الکلی یعصاره

 کاراژینان

 ایبوبروفن

مقدمه

التهاب حاد موضعی بخشی از پاسخ ایمنی و بیولوژیک بدن در برابر 

باشد، محیطی می یهاپاتوژندیده و های آسیبهای مضر، سلولمحرک

و از دست دادن عملکرد در موضع  آدمگرما، درد، قرمزی،  که به صورت

و مثبتی در روند  مؤثر. التهاب حاد به خودی خود فاز ابدییمنمود 

 .(1) تواند مضر باشداما اگر طول بکشد میدرمان دارد 

از سوی دیگر التهاب یک واکنش عمومی و جزئی از ایمنی ذاتی بدن 

 .(2)شود ها میباشد که سبب و تأخیر در بهبود بیماریمی

استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان امراض گوناگون از جمله سرطان 

االیام رواج داشته و اثرات های کبدی از قدیمو التهابات و بیماری

 های بدن و کاهش التهابات به اثبات رسیده استها بر بافتمحافظتی آن

(3-5). 

مل عنوان مکیکی از این گیاهان که دارای سابقه طوالنی در استفاده به

( Cyperus rotundusغذایی و دارویی است گیاه اویار سالم )

باشد. ترکیب فالونید موجود در گیاه، سبب بروز خاصیت می

. این گیاه دارای اثرات زیادی از جمله (6)شود اکسیدانتی آن میآنتی

و  (9)ضد اسهال  (8)و ضد آلرژِی  (7)ضدالتهابی، ضد تشنج، ضد تب 

 .(10)ضد دیابت است 

این گیاه، یک گیاه سنتی ژاپنی در برابر اسپاسم، اختالالت معده و 

این گیاه  ریزوم و . از غده(11)شود های التهابی روده استفاده میبیماری

 استفاده شکمی مشکالت سایر و موکوسی مزمن اسهال درمان برای

 و باکتری ضد سرطانی، ضد هایفعالیت از سوی دیگر دارای. شودمی

 است. کشقارچ

و همکاران، به این نتیجه رسیدند که  Mannarreddyی در مطالعه

توجهی فعالیت ضد سرطانی قابلعصاره متانولی ریزوم گیاه اویار سالم، 

های د و سلولهای سرطانی مورد آزمایش نشان دارا علیه تمام سلول

های متعددی . تاکنون گزارش(12)غیر سرطانی را نیز محافظت کرد 
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از این گیاه  Cyperus rotundusدر خصوص آثار فارماکولوژیک گونه 

، اثر متوقف (14. 13)اکسیدانی و ضد رادیکال است: اثر آنتی شدهارائه

کنندگی تشکیل و اکسیداسیون پروتئین در یک مدل از گلیکو 

اثر ضد دیابتی در مدل  (15)اکسیداسیون پروتئین با واسطه فروکتوز 

 خصوصدر شده است.  تأییددر مطالعات مختلف  (16)آلوکسان 

های از روش Cyperus rotundus ریزوم گیاه مؤثراستخراج مواد 

و  ارفشتحتمختلفی از جمله روش تقطیر با بخار آب، استخراج با مایع 

استخراج با سیال فوق بحرانی استفاده شده است که روش سیال فوق 

درصد و همچنین انتخابی  100بحرانی به دلیل اینکه دارای خلوص 

 یریدر پژوهش حاضر، از عصاره گ (17)شود بوده است ترجیح داده می

 اکسید کربن فوق بحرانی استفاده شد.به روش دی

عنوان بخشی از پاسخ ایمنی در با توجه به اهمیت التهاب و نقش آن به

 ویارا گیاه الکلی عصاره ی حاضر تعیین اثربرابر آسیب، هدف از مطالعه

 نر بود. یسور موش در حاد التهاب بر( Cyperus rotundus) سالم

 روش کار

 روش تهیه عصاره
آوری و توسط ریزوم گیاه اویار سالم، از منطقه خراسان شمالی جمع

های طبیعی و گیاهان دارویی شناس مرکز تحقیقات ایمنی فرآوردهگیاه

ها خشک و خرد شد و توسط دستگاه  تعیین هویت شد. سپس ریزوم

استخراج شد که بعد از  مؤثرهاستخراج با سیال فوق بحرانی مواد 

 شده و در انتها توسطاستخراج، آب موجود، توسط سولفات سدیم گرفته

گرم در هر های متفاوت موردنیاز برحسب میلینرمال سالین غلظت

 .(18)تهیه شد  لیترمیلی

 آزمون التهابی حاد مورداستفاده
و در حیوان خانه دانشگاه  1395در مطالعه تجربی حاضر که در سال 

پاستور  تویانستاز  یسر موش سور 30علوم پزشکی بجنورد انجام شد، 

تایی  5گروه  6صورت تصادفی به گرم خریداری و به 50-25با وزن 

 224تقسیم شدند. حیوانات در شرایط آزمایشگاهی مناسب )دمای 

(، شرایط نوری استاندارد و سیکل روشنایی و تاریکی گرادیسانتدرجه 

و امکان دسترسی مداوم به آب و  %40-60ساعته، رطوبت نسبی  12

 .(18. 5)ی شدند دارنگهیکسان صورت غذا به

به ) نیکتامی عصاره، ابتدا حیوانات با استفاده از داروی سازآمادهبعد از 

( بیهوش شدند. خیز التهابی در موش با تزریق زیر mg/Kg 125مقدار 

به کف پای چپ  درصد کاراژینان 5/0لیتر از محلول میلی 1/0جلدی 

حیوان ایجاد شد. به پای راست حیوان مذکور همین حجم سرم 

فیزیولوژی تزریق گردید. حداکثر خیز التهابی ایجادشده در کف پای 

حیوان، فاز میانی بعد از تزریق کاراژینان بود. در این هنگام حجم 

گیری شد. سپس برای ( اندازهmm 02/0ها با دستگاه کولیس )پنجه

یزان خیز التهابی، حجم پنجه چپ از حجم پنجه راست کسر تعیین م

 .(19)صورت درصد تغییرات حجم بیان شد شده و به

 حیواناتگروه بندی 
تایی تقسیم شدند.  5گروه  6صورت تصادفی به حیوانات مورد آزمایش به

)گروه شاهد( که به حیوان فقط کاراژینان تزریق گردید. در گروه  Iگروه 

II ( حالل دارو )سرم فیزیولوژی( به حیوان تزریق و ی)گروه کنترل منف

 ،IIIوه گرگیری شد. تغییرات حجم در حضور تزریق کاراژینان اندازه

IV ت تس)گروه  گرم بر کیلوگرم عصارهمیلی 300و  100به ترتیب  که

I و گروه )V  گرم بر کیلوگرم ایبوپروفن دریافت نموده میلی 12با دوز

ها نیز در حضور تزریق )کنترل مثبت( و تغییرات حجم این گروه

 قهیدق 10ی مورد آزمایش داروهاگیری شد. عصاره و کاراژینان اندازه

 دشصورت داخل صفاقی به حیوان تزریق قبل از تزریق کاراژینان به

(20). 

 هادادهتجزیه و تحلیل 
ی کمی از آزمون رهایمتغمنظور اطمینان از نرمال بودن توزیع  به

ی چندگانه از هاسهیمقااسمیرنوف استفاده شد. برای  –کولموگروف 

 LSD (Leastو به دنبال آن از آزمون تعقیبی  طرفهکآنالیز واریانس ی

Significant Difference استفاده شد. در انتها )P value  کمتر

 در نظر گرفته شد. داریمعنعنوان سطح به 05/0از 

 هاافتهی

(. ≥ P 0.01بود ) داریمعنها میانگین تغییرات التهاب در بین گروه

های مورد آزمایش تمام گروهفرآیند تغییرات التهاب در طول زمان در 

ابتدا افزایش و حداکثر مقدار آن فاز میانی بوده است و سپس روند 

های درمان در عین حال کاهش التهاب در گروه آغازشدهکاهش التهاب 

های کنترل منفی و مثبت داری نسبت به گروهبا عصاره به طور معنی

رمان با عصاره ( گروه تحت د≥ P 0.01تر اتفاق افتاده است. )سریع

گرم بیشتر التهاب را کاهش میلی 100گرم در مقایسه با گروه میلی 300

 (≤ 05/0Pدار نبود. )صورت آماری معنیداده بود ولی این اختالف به

در بررسی بین فازها نیز مشخص شد که در فاز اولیه بین گروه کنترل 

که این  (≥ P 0.05دار وجود دارد )ها رابطه معنیمنفی با گروه عصاره

ک به دار و تقریبًا نزدینتایج در مقایسه با گروه کنترل مثبت نیز معنی

داری (. در ادامه زمان در فاز میانی این رابطه معنی1نمودار هم بود )

( > P 0.05ها بسیار بیشتر شد )های کنترل منفی و عصارهبین گروه

گرم بر کیلوگرم بیشتر میلی 300گروه عصاره ها نیز در مقایسه بین آن

نمود پیدا کرد؛ این در صورتی بود که در مقایسه با گروه کنترل مثبت 

داری در بین گروه (. روند معنی2نمودار داری کاسته شد )رابطه معنی

ها در فاز انتهایی نیز ادامه داشت و حتی از فاز کنترل منفی و عصاره

داری نیز در مقایسه با میانی نیز بیشتر شد؛ و همچنین رابطه معنی

ها گروه کنترل مثبت از فاز میانی افزایش یافت اما همچنان گروه عصاره

(. در 3نمودار داری داشتند )بیشتر از گروه کنترل مثبت رابطه معنی

رم بر کیلوگرم در مقایسه گمیلی 300ها نیز گروه عصاره های عصارهگروه

گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل منفی میلی 100با گروه عصاره 

ورت صداری بیشتری داشت ولی در مقایسه با یکدیگر بهرابطه معنی

 (1شکل ) (.< P 0.05داری الزم را نداشت )آماری معنی
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 همکارانو  بیباک

 
ها در فاز اولیه التهاب بین گروه کنترل منفی و کنترل مثبت با گروه عصاره .1نمودار 

 وجود دارد داررابطه معنی

 
های داری بین گروهدقیقه بعد از فاز اولیه( التهاب رابطه معنی 45در فاز میانی ) .2نمودار 

ه عصاره ها نیز گرو( و در مقایسه بین آن> P 0.05ها بیشتر شد )کنترل منفی و عصاره

 گرم بر کیلوگرم بیشتر نمود پیدا کرد.میلی 300

 

 
داری در بین گروه کنترل دقیقه بعد از فاز اولیه( روند معنی 90در فاز انتهایی ) .3نمودار 

 منفی و گروه کنترل مثبت نسبت به فاز میانی افزایش یافت

 

 
دقیقه از  15زمان به فاصله  6گروه مورد مطالعه در  5روند التهاب در  سهیمقا .1شکل 

 هم

 

 بحث

ها که عصاره گیاه مطالعه حاضر به این نتیجه رسید، گروهی از موش

اویار سالم را دریافت کرده بودند تأثیر بهتری را در کاهش التهاب حاد 

ن خصوص اینشان دادند و این تأثیر با افزایش دوز عصاره بهتر شد. در 

در عصاره  A2لیپوکسیژناز و فسفزلیپاز  -5یافته باید به پتانسیل مهاری 

انداز اثبات استفاده ، دقت کرد که چشمCyperus rotundus الکلی

در طب سنتی را برای درمان بیماری التهابی  Cyperus rotundu از

 .(21)باز کرد 
و همکاران توجه  Azimi یتوان به مطالعهجهت تأیید یافته حاضر می

 Cyperusی در گونه α-Cyperoneها دریافتند که کرد؛ آن

rotundus (22)شود گیاه اویار سالم باعث کاهش التهاب می. 

خام اویار  و همکارانش نشان دادند که عصاره Ahmad نهیزمدر همین 

شود و باعث کاهش التهاب می Cyperus rotundusسالم گونه 

 .(23)همچنین اثر شل کننده عضالنی ضعیفی نیز دارد 

Dang  و همکارانش نیز نشان دادند کهCyperus rotundus  باعث

 شود کهمی صفاقی ترشحات پروتئین توجه ای در میزانکاهش قابل

و  Kumarی در مطالعه؛ (24)است این نیز در کاهش التهاب مؤثر 

خواص  یهمکاران به این نتیجه رسیدند که گیاه اویار سالم دارا

ر ینظ یدیراستروئیضدالتهاب غ یضدالتهابی مشابه با داروها

 همچنین پیشنهاد شده است که مکانیسم عمل .ن استیاندومتاس

Cyperus rotundus  ،ممکن است با مهار سنتز هیستامین
 .(25) ها همراه باشد سروتونین و پروستاگالندین

 با باشد کهمی حاضر مطالعه یهاافتهتمامی مطالعات باال همسو با ی

در مطالعات دیگر اثرات سیتوتوکسیک  .داشت مطابقت هاآن یهاافتهی

گر این های دیو گونه Cyperus longus (26)گیاه اویار سالم گونه 

ای مخالف با نتایج این پژوهش انجام گیاه انجام شده است ولی مطالعه

این نتایج نشان دادند که به مرور زمان تأثیر عصاره بیشتر  نشده است.

باشد و همچنین با افزایش دوز عصاره نیز این اثر، بهبود از دارو می

 یابد.می

عصاره مقدار کاهش دهد که با افزایش دوز نتایج مطالعه حاضر نشان می

توان التهاب در مقایسه با گروه کنترل منفی بیشتر بوده است لذا می

گیری کرد که کاهش التهاب در پاسخ به عصاره اویار سالم چنین نتیجه

تر شده است وابسته به دوز است و نیز در طول زمان این رابطه قوی
اب در مقایسه که در فازهای میانی و انتهایی میزان کاهش التهطوریبه

 دهد.با گروه کنترل منفی کاهش بیشتری را نشان می

میزان کاهش التهاب در گروه عصاره نسبت به گروه کنترل مثبت بیشتر 

های اویار سالم در توان چنین بیان کرد که عصارهبوده است لذا می

 اثر بهتری در کاهش التهاب (مقایسه با داروی ایبوپروفن )کنترل مثبت

لذا با  (24-22) باشدد که این نتایج مطابق با نتایج سایرین میانداشته

رسد اثرات ضدالتهابی نوع ضر به نظر میتوجه به نتایج مطالعه حا

Cyperus rotundus توان باعث های دیگر مینیز همانند گونه

 .باشدکاهش التهاب گردد که این کاهش وابسته به زمان و دوز دارو می

 گیرینتیجه

 تفادهاس روش مطالعه حاضر نشان داد که عصاره الکلی گیاه اویار سالم به

ر نر مؤث یسور موش در حاد التهاب بر بحرانی فوق کربن اکسیددی از

است و از آنجائی که تاکنون مطالعه خاصی بر روی اثرات ضدالتهابی 
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شود مطالعات بیشتری در گونه انجام نشده است پیشنهاد میاین

 هایو فراکسیون عصاره اثرات سمی های عمل و نیزخصوص مکانیسم

 آن به عمل آید.

 تقدیر و تشکر
از تمام کسانی که در انجام این طرح ما را یاری کردند و وسیله بدین

های طبیعی و گیاهان دارویی که خصوص مرکز تحقیقات فرآوردهبه

نهایت همکاری را با این طرح داشتند کمال تشکر را داریم. مطالعه 

باشد لذا می 1395/224حاضر حاصل از طرح تحقیقاتی با شماره 

قیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی نویسندگان از معاونت محترم تح

 های مالی، کمال تشکر را دارند.خراسان شمالی بابت حمایت
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