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Background and Aim Medicinal plants contain various biological compounds, including phenols, flavo-
noids, and terpenoids, with anti-radical and anti-inflammatory activities that affect human health and 
improve life. Considering the numerous beneficial effects of Tanacetum Parthenium and Satureja Mon-
tana and the lack of full antioxidant capacity and anti-inflammatory effects of their combination, we 
decided to combine these two plants’ anti-inflammatory and antioxidant effects on induced acute in-
flammation in BALB/c mice.
Methods & Materials In the present study, mice received the extracts of T. Parthenium and S. Montana and 
their combination by gavage for 14 consecutive days. Then, to induce acute inflammation, thioglycollate was 
injected intraperitoneally to all groups. FRAP and Grease tests were used to evaluate the total antioxidant 
capacity and serum nitric oxide concentration, respectively. One-way ANOVA analyzed the results.
Ethical Considerations This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak University of 
Medical Sciences (Code: REC.1398.021).
Results The results showed that the combination of the extracts (P=0.006) and Satureja Montana (P=0.021) 
led to a significant increase in total antioxidant activity compared to the control group. Also, according to the 
results of grease test, Satureja montana (P=0.04), Tanacetum parthenium (P=0.034), and their combination 
(P=0.003) significantly reduced serum nitric oxide production compared to the control group.
Conclusion The present study shows the synergistic effect of the combined extracts to increase their total 
antioxidant capacity and anti-inflammatory.
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Extended Abstract

1. Introduction

nflammatory diseases are associated with 
protein denaturation, Nitric Oxide (NO), I

and free radicals overproduction [3, 4]. Therefore, it is nec-
essary to use antioxidant and anti-inflammatory agents to 
prevent oxidative and inflammatory stress. Today, medici-
nal plants and their aromatic compounds as natural resourc-
es have attracted many researchers’ attention.
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Tanacetum parthenium contains antioxidant and anti-in-
flammatory substances such as sesquiterpene lactones and 
flavonoids. The studies have shown that T. Parthenium has 
a role in reducing pain and inflammation in arthritis [12, 
13]. Also, Satureja Montana contains various biological 
compounds such as phenols, alcohols, rosmarinic acid, and 
ursolic acid triterpenoids [3]. This plant’s leaves and aerial 
parts have antioxidant, anti-inflammatory, and hepatopro-
tective properties [14, 15].

Considering the beneficial effects of T. Parthenium and S. 
Montana and the lack of total antioxidant capacity and anti-
inflammatory effects of their combination, we decided to 
combine these two plants’ anti-inflammatory and antioxidant 
effects on induced acute inflammation in BALB/c mice.

2. Materials and Methods

The aerial parts of the dried plants were pulverized sepa-
rately. Percolation and soxhlet methods, respectively, then 
performed the extraction of T. Parthenium and S. Montana. 
The extracts were concentrated using a rotary evaporator, 
and the alcoholic solvent was separated [16, 17]. Accord-
ing to the OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) guidelines, the extracts’ acute toxicity 
was assessed. 

Then, the mice were treated with the extracts and their 
mixture by gavage for 14 days [19-21]. The control group 
received DMSO (as a vehicle) by gavage [24], and the 
positive control group received dexamethasone intraperito-
neally (i.p.) as an anti-inflammatory drug [22-23]. During 
the treatment, the weight of the mice was measured. On the 
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Figure 1. Weight changes in mice

Mice weight was measured on days 1, 5, 10, and 14. Data are expressed as the Means±SEM.
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Figure 2. The effect of extracts on total antioxidant capacity

*P<0.05 and **P<0.01 compared to the control group.
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10th day of treatment, mice were injected intraperitoneally 
with 1 ml of sterile 3% (w/v) Brewer-modified thioglycol-
late solution. 12 to 14 hours after the last gavage, the mice 
were killed under ethics principles, and the blood was iso-
lated from the mice’s hearts [25]. FRAP and Griess’s analy-
ses performed total antioxidant capacity and serum nitric 
oxide concentration, respectively [26, 27]. The results were 
analyzed in SPSS software using one-way ANOVA. 

3. Results

The results indicated no change in the skin, fur, and breaths 
in the mice. The mean weight in the treatment groups with 
T. Parthenium and S. Montana and their combination in the 
1, 5, 10, and 14 days during the gavage period showed that 
the mice receiving the extracts had a similar weight pattern 
and clinical symptoms to the control group.

Also, the results indicated that the highest antioxidant effect 
is related to the group of composition of the extracts com-
pared to the control group (P=0.006). Also, the FRAP in re-
ceiving S. Montana extract increased significantly compared 
to the control group (P=0.021). On the other hand, the group 
of T. parthenium extract, despite the increase in FRAP level 
compared to the control group, did not show a significant 
increase (P=0.01). The results also showed nitric oxide levels 
in receiving groups of T. parthenium extract (P=0.034), S. 
Montana (P=0.04), and the mixture of the extract (P=0.003) 
decreased significantly compared to the control group (Fig-
ure 1, 2 & 3).

4. Discussion and Conclusion

The present study’s findings show that the combination of 
alcoholic extracts of T. Parthenium and S. Montana causes a 
significant increase in antioxidant potential and inhibition of 
serum-free radicals. In this study, the nitric oxide concentra-

tion was also evaluated as an inflammatory mediator. The 
results indicated that the concentration of nitric oxide de-
creased significantly compared to the control group. 

Many researchers have suggested that the major constitu-
ents of Satureja species are phenolic monoterpenes, which 
are often present with γ-terpinene, paracetamol, linalool, 
oleanolic acid, and ursolic acid and this group of pheno-
lic compounds has antioxidant properties [33, 34]. In one 
study investigating the neuroprotective effect of oleanolic 
acid, as an active ingredient of S. Montana, in a model of 
Alzheimer’s disease, it was observed that oleanolic acid 
reduced NO release from BV2-stimulated microglial cell 
line LPS. In this study, NO production by oleanolic acid 
was more inhibited than iNOS gene expression, indicating 
a possible effect of triterpene oleanolic acid on the post-
translational process [37]. 

Also, Previous studies, consistent with other studies, in-
dicate that T. Parthenium and its active ingredients reduce 
NO concentration by inhibiting the expression and synthesis 
of the iNOS [31, 32]. However, there are differences in the 
amount and type of these compounds that have different rea-
sons. In general, the constituent compounds can change ac-
cording to the geographical area of growth, plant age, meth-
od of extraction, and the genetic differences of the plants.

The results show that these two plants’ extract’ combined 
administration effectively reduces inflammation and increas-
es total antioxidant capacity. The findings indicated synergis-
tic effects of the combination of these two plants. Aware-
ness of these changes’ mechanism of action requires further 
investigation, which we hope to achieve in future studies.
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Figure 3. The effect of extracts on serum nitric oxide

*P<0.05 and **P<0.01 compared to the control group.
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زمینه و هدف گیاهان دارویی حاوی ترکیبات بیولوژیک گوناگون شامل فنل ها، فالونوئیدها و ترپنوئیدها با فعالیت آنتی رادیکالی و ضدالتهابی 
هستند که بر سالمت و بهبود زندگی انسان اثر می گذارد. با توجه به اثرات مفید متعدد دو گیاه بابونه گاوی و مرزه کوهی و اینکه ظرفیت 
آنتی اکسیدانی تام و اثرات ضدالتهابی ترکیب این دو عصاره بررسی نشده است، ما بر آن شدیم تا اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی توأم این 

دو گیاه در التهاب حاد ایجادشده در موش های نژاد BALB/c را بررسی کنیم.

مواد و روش ها در مطالعه حاضر، موش های مطالعه، عصاره های بابونه گاوی، مرزه کوهی و ترکیب آن دو را به مدت 14 روز متوالی به 
صورت گاواژ دریافت کردند. سپس برای القای التهاب حاد، تیوگلیکوالت به صورت داخل صفاقی به تمامی گروه ها تزریق شد. برای ارزیابی 
ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال و غلظت نیتریک اکسید سرمی به ترتیب آزمون های FRAP و گریس به کار گرفته شد. نتایج به روش 

ANOVA یک طرفه تحلیل و بررسی شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق IR.ARAKMU.REC.1398.021 در کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به 
ثبت رسید.

افزایش معنادار فعالیت  به  نتایج نشان داد که ترکیب عصاره ها )P=0/006( و عصاره مرزه کوهی )P=0/021( منجر  یافته ها 
آنتی اکسیدانی تام نسبت به گروه کنترل شدند. همچنین طبق نتایج تست گریس، عصاره های مرزه کوهی )P=0/04( ، بابونه 
گاوی )P=0/034( و ترکیب آن ها )P=0/003( به طور معناداری میزان تولید نیتریک اکسید سرمی را در مقایسه با گروه کنترل 

کاهش دادند. 

نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان دهنده تأثیر هم افزایی ترکیب عصاره های مذکور در راستای افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و ضدالتهابی 
آن هاست.

کلیدواژه ها: 
بابونهگاوی،مرزه

کوهی،آنتیاکسیدانها،
نیتریکاکسید
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مقدمه

التهاب یک مکانیسم دفاعی بدن میزبان است که بدن را در طول 
عفونت و یا آسیب محافظت کرده و موجب برقراری هومئوستاز 
در بدن می شود و در صورت مزمن شدن می تواند اثرات زیان بار 
موضعی و سیستمیک به همراه داشته باشد و منجر به بیماری 
شود [2 ،1]. در بسیاری از اختالالت التهابی، فعال شدن بیش 
از حد فاگوسیت ها و تولید نیتریک اکسید به  منزله یک ماده 
توکسیک مشاهده می شود [4 ،3]. بنابراین موارد مذکور نیاز به 

استفاده از ترکیبات گوناگون مانند ترکیبات گیاهی که عوامل 
آنتی اکسیدان و ضدالتهابی برای جلوگیری از تنش اکسیداتیو و 

التهابی هستند را ضروری می کند.

ترکیبات  کاهش  یا  حذف  راستای  در  اخیر،  دهه های  در 
سنتزی، مطالعات بسیاری برای جایگزین کردن مواد طبیعی به 
جای شیمیایی انجام شده و گزارش های متعددی بیان کردند که 
گیاهان دارویی دارای ترکیباتی با خاصیت آنتی اکسیدانی هستند 
[5]. آنتی اکسیدان ها به دو دسته شیمیایی )سنتزی( و طبیعی 
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بررسی تأثیر ترکیب عصاره های متانلی بابونه گاوي و مرزه کوهی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و 
نیتریک اکسید سرمی
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تقسیم می شوند [6]. طبق برخی از تحقیقات انجام شده، استفاده 
از آنتی اکسیدان های سنتزی در بعضی از کشورها به سبب اثرات 
نامطلوب آن ها روی سالمتی افراد، دارای محدودیت هستند [5]. 
همچنین افزایش استفاده از داروهای گیاهی به دالیل گوناگون از 
جمله: ناکارآمدی داروهای مرسوم، عوارض جانبی منفی متعدد، 
دسترسی نداشتن درصد زیادی از مردم به این داروها، همچنین 
باور و فرهنگ عمومی مبنی بر بی ضرر بودن محصوالت طبیعی، 
امروزه  بنابراین  است.  بوده  گذشتگان  تجربیات  و  بودن  ارزان 
استفاده از گروه وسیعی از گیاهان دارویی و ترکیبات آروماتیک 

آن ها به  منزله منابع طبیعی توجه محققان را جلب کرده است.

از   Tanacetum parthenium علمی  نام  با  گاوی  بابونه 
خانواده کاسنی هاست. این گیاه معمواًل با نام Feverfew شناخته 
می شود [7]. قسمت های هوایی گیاه دارای مواد آنتی اکسیدان و 
ضدالتهاب مثل الکتون های سزکوئی ترپنی )پارتنولید، آرتیکانین، 
سانتامارین( و فالونوئیدها )آپیژنین، دایوسمتین( است. مطالعات 
انجام شده روی این گیاه نشان داده که گیاه بابونه گاوی به دلیل 
دارا بودن این ترکیبات در کاهش درد و التهاب و درمان آرتریت 
نقش دارد [8،9]. با توجه به وجود ترکیباتی نظیر الکتون های 
سزکوئی ترپن و ترکیبات هیدروکسیل دار در عصاره این گیاه، 
ایجاد  از  جلوگیری  برای  گیاه  این  عصاره  که  می رسد  نظر  به 

آسیب های اکسیداتیو به وسیله مواد اکسیدان مؤثر است [10].

مرزه کوهی با نام علمی Satureja montana، معمواًل با نام 
 Winter savoryشناخته می شود و حاوی ترکیبات بیولوژیکی 
گوناگون از جمله فنل ها )کارواکرول، تیمول(، الکل ها )ژرانیول، 
و  اسید  رزمارینیک  ترپنوئیدهای  تری  و  لینالول(  و  منتول 
اورسولیک اسید بوده [3] و عصاره به دست آمده از برگ و بخش های 
هوایی این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و هپاتو 

پروتکتیو است [11،12].

گیاه  دو  مفید  اثرات  بررسی  و  مطالعات گذشته  به  توجه  با 
بابونه گاوی و مرزه کوهی و از طرفی اثرات منفی متعدد داروهای 
شیمیایی مرسوم، همچنین این نکته که ظرفیت آنتی اکسیدانی 
تام و اثرات ضدالتهابی ترکیب این دو عصاره بررسی نشده است، 
بر آن شدیم تا اثر توأم این دو گیاه را در التهاب حاد ایجادشده در 

موش های نژاد BALB/c بررسی کنیم.

مواد و روش ها

تهیه گیاه و عصاره گیری

از  تهیه و پس  از مراکز دانشگاهی معتبر  نمونه های گیاهی 
HVN-IM- تعیین جنس و گونه گیاهی )با کدهای هرباریومی

T13962 and HVN-IM-S13963 به ترتیب برای بابونه گاوی 
و مرزه کوهی( عصاره گیری انجام شد. بخش های هوایی گیاهان 
برای عصاره گیری گیاه  پودر شد.  به طور جداگانه  خشک شده 

پودر  بدین منظور،  استفاده شد.  پرکوالسیون  از روش  بابونه گاوی 
داخل  در  روز  مدت 7  به  درصد  متانول 70  در  گیاه  خشک شده 
دکانتور دستگاه خیسانده شد. پس از اینکه عصاره به طور کامل 
خارج شد، با استفاده از دستگاه تبخیر روتاری تغلیظ و حالل الکلی 
از عصاره جدا شد. سپس برای خشک شدن، در دستگاه فور در دمای 
40 درجه سانتی گراد قرار گرفت [14]. عصاره متانولی گیاه مرزه 
کوهی به روش سوکسله به دست آمد. عصاره گیری به مدت 8 ساعت 
با حالل متانول مطلق در دمای 80 درجه سانتی گراد صورت گرفت. 
عصاره به دست آمده با دستگاه تبخیر روتاری تغلیظ و حالل الکلی 
از عصاره جدا شد [15]. سرانجام، عصاره ها پس از توزین و محاسبه 
میزان بازدهی، در غلظت مناسب در DMSO حل و تا زمان استفاده 

در دمای منهای 70 درجه سانتی گراد نگهداری شد.

انتخاب حیوانات

تعداد 30 سر موش نر نژاد BALB/c، 6 الی 8 هفته ای در محدوده 
وزنی 22 تا 24 گرم و بدون پاتوژن خاص از انستیتو پاستور خریداری 
و جهت تطبیق با محیط و شرایط جدید به مدت 2 هفته بدون 
هیچ مداخله تحقیقاتی نگهداری شدند. شرایط نگهداری شامل دمای 
1±23 درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی/ تاریکی و در بستری 

از پوشال بود [16-18].

سنجش سمیت حاد عصاره ها و تیمار حیوانات با عصاره ها

قبل از شروع کار، برای سنجش سمیت حاد عصاره ها، متوسط ُدز 
کشنده )LD50( عصاره های بابونه گاوی و مرزه کوهی طبق مقاالت 
به دست آمد. موش ها به طور تصادفی به 5 گروه )هر گروه شش 
موش( تقسیم شدند. قبل از القا التهاب حاد با تایوگالیکوالت در 

فرایند درمان با عصاره ها قرار گرفتند.

 )Cont( گروه های مطالعه شامل موارد ذکرشده بودند: گروه کنترل
که حالل دی متیل سولفوکسید )DMSO( را به میزان 30 درصد 
mg/ با دریافت )TP( دریافت کردند، گروه درمانی عصاره بابونه گاوی

kg 60 از عصاره بابونه گاوی [20 ،19]، گروه درمانی مرزه کوهی 
از عصاره مرزه کوهی [21] و گروه   40 mg/kg با دریافت  )SM(
از عصاره ها  با دریافت نسبت 50/50   )TP + SM( درمانی ترکیب
)ترکیب mg/kg 30 از عصاره بابونه گاوی و mg/kg 20 از عصاره 
مرزه کوهی( به صورت گاواژ به مدت 14 روز متوالی دریافت کردند. 
داخل  صورت  به   )Dexa( دگزامتازون  با  درمان شده  کنترل  گروه 
صفاقی دگزامتازون دریافت کرد [23 ،22]. عصاره ها در DMSO حل 
شد، زیرا DMSO یک ماده سمی و توکسیک است، به همین دلیل 
عصاره ها در 30 درصد از DMSO حل شد که طبق مطالعات قبلی 
این مقدار از دی متیل سولفوکساید اثر سمی ندارد [24]. موش ها در 
این مدت از نظر الگوی رفتاری، ظاهر فیزیکی )پوست و خز( و تغییر 
در تعداد تنفس پایش شدند. همچنین وزن موش ها در روزهای 1، 5، 

10 و 14 اندازه گیری و ثبت شد.
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مدل التهاب حاد القاشده با تیوگلیکوالت 

در این مطالعه، روز دهم درمان )4 روز قبل از آخرین گاواژ( 
تیوگلیکوالت 3 درصد به صورت داخل صفاقی به تمامی موش ها 
تزریق شد و اجازه داده شد تا پاسخ های التهابی به مدت 4 روز 
پیش رود. 12 تا 14 ساعت پس از آخرین گاواژ، موش ها با محلول 
کتامین زایالزین بیهوش شدند و خون گیری از قلب آن ها انجام 
پذیرفت. سپس برای جداسازی سرم، نمونه های خون سانتریفیوژ 

شدند [25].

FRAP بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم با روش

آنتی اکسیدانی  ظرفیت  اندازه گیری  برای  تکنیکی   1FRAP
است که ابتدا برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی پالسما به 
وجود آمد ولی می توان برای آنالیز دیگر مایعات نیز از این روش 
استفاده کرد. در آزمایش FRAP تغییرات جذب نوری به دلیل 
با   Fe2+ و واکنش Fe2+ به  Fe3+ از احیا ناشی  تولید رنگ آبی 
2، 4 و 6 تری پیریدیل-s-تریازین )TPTZ( اندازه گیری می شود. 
بدین منظور، ابتدا معرف FRAP آماده شد. برای تهیه این معرف، 
میزان 25 میلی لیتر بافر استات )mM300 با PH=3/6( با 2/5 
میلی لیتر از معرف TPTZ mM10( محلول در اسید کلریدریک 
)mM40( مخلوط شده و سپس 2/5 میلی لیتر از محلول کلرید 
 FRAP اضافه شد. مقدار 1/5 میلی لیتر از معرف )mM20( فریک
را به هریک از لوله های آزمایش افزوده و به مدت 5 دقیقه در 
دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس 50 میکرولیتر از 
نمونه سرم و یا استاندارد سولفات آهن به لوله های مذکور اضافه 
و کامال ورتکس شد. انکوباسیون به مدت 10 دقیقه در دمای 37 
درجه سانتی گراد ادامه یافت. درنهایت، شدت رنگ حاصل در 
طول موج 593 نانومتر با استفاده از میکروپلیت االیزا ریدر قرائت 
و مقدار FRAP به دست آمده با استفاده از استاندارد سولفات آهن 

)FeSO4( بیان شد [26]. 

Griess سنجش نیتریک اکسید سرمی با روش

نیتریک اکسید یکی از عوامل مهم در سیستم های بیولوژیک 
از جمله سیستم ایمنی، عصبی و قلبی عروقی محسوب می شود 
و به همین دلیل سنجش آن در بافت ها و مایعات بیولوژیک بدن 
اندازه گیری   ،NO سنجش  تکنیک های  از  یکی  است.  ارزشمند 
غلظت نیتریت بر اساس واکنش دی آزوتاسیون است که اولین 
بار درسال 1879 گریس آن را پیشنهاد کرد. در این روش ابتدا 
50 میکرولیتر از سرم هر موش در میکروپلیت 96 خانه ریخته 
شد. سپس با توجه به دستورالعمل واکنش گریس، 50 میکرولیتر 
در 5  سولفانیالمید  پودر  از  گرم   0/05( سولفانیالمید  محلول  از 
میلی لیتر اسید فسفوریک )0/5 میلی لیتر 85 درصد H3PO4 در 

1. Ferric Reducing Antioxidant Power

-1-N 8 میلی لیتر آب کروماتوگرافی(( و 50 میکرولیتر از محلول
نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید )NED( )0/005 گرم از 
پودر NED در 5 میلی لیتر آب کروماتوگرافی( به هر چاهک اضافه 
شد که حجم نهایی هر چاهک به 150 میکرولیتر رسید. جذب 
نوری نمونه ها در طول موج 540 نانومتر با دستگاه االیزا ریدر قرائت 
و با استفاده از منحنی استاندارد غلظت نمونه ها محاسبه شد [27].

آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق با نرم افزار SPSS و 
 LSD با به کارگیری آنالیز واریانس یک طرفه و با تست تعقیبی
شد.  گرفته  نظر  در  معناداری  میزان   P<0/05 گرفت.  صورت 
رسم نمودارها با نرم افزار Graph-Pad Prismو نتایج به صورت 

میانگین±خطای معیار )استاندارد( نمایش داده شد.

یافته ها

بازدهی عصاره ها

بازدهی به دست آمده از 50 گرم پودر اولیه بابونه گاوی برابر 
با 23/18 گرم و برای 50 گرم از پودر اولیه مرزه کوهی برابر با 

8/34 گرم بود.

نتایج سمیت حاد و بررسی تغییرات وزن موش ها در دوره گاواژ

تغییری در ظاهر فیزیکی موش ها )پوست و خز( و تعداد تنفس 
مشاهده نشد. همچنین میانگین وزنی در گروه های درمانی با 
بابونه گاوی و مرزه کوهی و ترکیب آن ها در روزهای اول، هفتم و 
چهاردهم در طول دوره گاواژ نشان داد که موش های دریافت کننده 
عصاره ها، الگوی وزنی و عالئم کلینیکی تقریبًا مشابهی را نسبت به 

گروه کنترل داشتند )تصویر شماره 1(.

تأثیر عصاره ها بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

همان طور که تصویر شماره 2 نشان می دهد، بیشترین افزایش 
گروه  به  مربوط  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  آنتی اکسیدانی  اثر 
دریافت کننده ترکیب عصاره ها است )P=0/006(. همچنین میزان 
FRAP در گروه دریافت کننده عصاره مرزه کوهی در مقایسه با گروه 
کنترل افزایش معناداری ایجاد کرد )P=021/0(. از طرفی، گروه 
دریافت کننده عصاره بابونه گاوی علی رغم افزایش سطح FRAP در 
.)P=0/110( مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را نشان نداد

تأثیر عصاره ها بر میزان نیتریک اکسید سرمی

در  اکسید  نیتریک  سطح  می دهد،  نشان   3 شماره  تصویر 
مرزه   ،)P=0/034( گاوی  بابونه  عصاره  دریافت کننده  گروه های 
کوهی )P=0/04( و ترکیب عصاره ها )P=0/003( در مقایسه با 

گروه کنترل کاهش معناداری داشت. 
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بحث

مطالعه حاضر به بررسی خواص آنتی اکسیدانی تام و ضدالتهابی 
ترکیبی از عصاره های مرزه کوهی و بابونه گاوی پرداخته است 
که نتیجه این مطالعه با کاهش معنادار غلظت نیتریک اکسید 
موش های  در  تام  آنتی اکسیدانی  اثرات  افزایش  همچنین  و 
درمان شده با ترکیبی از عصاره های مرزه کوهی و بابونه گاوی 

همراه بود.

با توجه به آثار متعدد عصاره های بابونه گاوی، مرزه کوهی و 
ماده مؤثر آن ها و اعمال گوناگون که رادیکال های آزاد در بدن 

انجام می دهد، بررسی اثر ترکیب این دو عصاره بر میزان فعالیت 
نظر  به  الزم  درون تنی  در شرایط  و ضدالتهابی  آنتی اکسیدانی 
می آید. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد، ترکیب عصاره های 
الکلی بابونه گاوی و مرزه کوهی باعث افزایش معنادار در پتانسیل 
یک  در  آزاد سرم می شود.  رادیکال های  مهار  و  آنتی اکسیدانی 
بابونه گاوی را به علت  مطالعه، رضایی و همکاران روغن گیاه 
به عنوان  ترپن،  الکل های سزکوئی  و  باالی مونوترپن  محتوای 
یک آنتی اکسیدان طبیعی برای صنعت غذایی و دارویی پیشنهاد 
گیاه  عصاره  تأثیر  دیگر،  مطالعه ای  در  همچنین   .[28] کردند 
بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های گوناگون رت های 
مواجهه یافته با تتراکلرید کربن )CCl4( بررسی شد. در این مطالعه 
برای ارزیابی میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ترکیبات مختلف 
بدن در هموژنات بافت های بدن تست FRAP به کار گرفته شد. 
نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق CCl4 سبب کاهش میزان 
آنتی اکسیدان تام در هموژنات کبد و کلیه شد اما روی بافت های 
قلب و بیضه تأثیر معنادار نداشت که احتمااًل به علت کمتر بودن 
غلظت رادیکال های آزاد تولید شده باشد و یا به دلیل اینکه این 

بافت ها کمتر در مواجهه با اثرات ترکیبات سمی هستند [16].

در مطالعه حاضر، غلظت نیتریک اکسید نیز به عنوان مدیاتور 
غلظت  که  کرد  بیان  ما  مطالعات  نتایج  شد.  ارزیابی  التهابی 
گروه  با  مقایسه  در  معناداری  کاهش  در سرم  اکسید  نیتریک 
گروه  در   NO معنادار نشان می دهد. همچنین کاهش  کنترل 
 NO درمان شده با دگزامتازون نشان دهنده افزایش نوع التهابی
است که کاهش آن با درمان توسط فراورده های مختلف حاکی 
از خواص ضدالتهابی این ماده است. آندونوا و همکاران غلظت 
نیتریک اکسید سرمی را در سه گروه از سگ های دچار عفونت 
سودموناس آئروژینوزا پوستی تجربی مطالعه کردند و به این نتیجه 
رسیدند که غلظت NO در گروه های درمان شده با آنتی بیوتیک 
و عصاره استانداردشده بابونه گاوی )حاوی 0/7 درصد ماده فعال 
پارتنولید(، به طور چشمگیری کاهش یافت. اما گروهی که برای 
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آن ها عصاره گیاه تجویز شده بود، بیشترین کاهش را نسبت به 
سایر گروه ها در روز هفتم نشان داد. پس از آن تا انتهای آزمایش 
 NO دوباره افزایش پیدا کرد، ولی غلظت NO روز چهاردهم( میزان(
در گروه درمان نشده و گروه دریافت کننده ترکیب آنتی بیوتیک و 
عصاره گیاهی بیشتر از گروه کنترل بود [29]. در مطالعه ای دیگر 
روی موش های دچار آنسفالومیلیت تجربی خودایمن، مبنی بر بررسی 
تأثیر پارتنولید )ماده مؤثره بابونه گاوی( روی سلول های پریتونئال 
موشی، مشاهده شد که تولید NO به طور چشمگیری پس از درمان 
با پارتنولید کاهش یافت [30]. این نتایج همسو با مطالعات دیگر 
نشان دهنده این است که پارتنولید از طریق مهار بیان و سنتز آنزیم 

iNOS باعث کاهش غلظت NO می شود [32 ،31]. 

S. montana ،S. horten- شامل   )Savory( مرزه  گونه   13
 sis S. bachtiaricaو S. khuzestanica از لحاظ بالینی و فیتو 
انجام شده روی  و مطالعات  دارند  بیشتری  اهمیت  فارماکولوژیکی 
میکروبیال  آنتی  ویژگی های  با  مرتبط  اکثراً  آن ها  ضروری  روغن 
است، اما ویژگی های آنتی اکسیدان، آنتی دیابتی و آنتی کلسترولمی 
کردند  بیان  محققان  از  بسیاری  است.  شده  انجام  نیز  گونه  این 
ترکیبات عمده گونه های جنس مرزه از مونوترپن های فنلی مثل 
تیمول و کارواکرول است که اغلب به همراه گاماترپینن، پاراسیمن، 
این  و  دارند  وجود  اسید  اورسولیک  و  اسید  اولئانولیک  لینالول، 
گروه از ترکیبات فنلی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند؛ این 
یافته ها با نتایج ما مطابقت دارد. البته در مقدار و نوع این ترکیبات 
تفاوت هایی مشاهده می شود که دالیل گوناگونی دارد و به طور کلی 
بر حسب منطقه جغرافیایی  ترکیبات تشکیل دهنده آن می تواند 
رویش، سن گیاه، روش عصاره گیری و درنهایت تفاوت ژنتیکی گیاه 
تغییر کند [34 ،33]. حسنین و همکارانش گزارش کردند که در 
ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی فراکشن اتیل استات عصاره متانلی 
مرزه کوهی با روش DPPH، به دلیل حضور مواد پلی فنلی در این 
فراکشن، ظرفیت آنتی اکسیدانی به اندازه روغن ضروری آن افزایش 
 S. macrostema می یابد [35]. در مطالعه ای دیگر عصاره متانلی
برای فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق سنجش DPPH در مقایسه 
با آسکوربیک اسید بررسی شد. نتایج نشان داد، عصاره متانلی این 
گونه مرزه ظرفیت آنتی اکسیدانی کمتری نسبت به آسکوربیک اسید 
)89/87 درصد در مقابل 97 درصد( ایجاد می کند [36]. همچنین 
در مطالعه کاستالنو و همکارانش در راستای بررسی اثر نوروپروتکتیو 
اولئانولیک اسید )ماده مؤثره مرزه کوهی( در مدل بیماری آلزایمر در 
شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد که اولئانولیک اسید منجر به کاهش 
 LPS تحریک شده با BV2 از رده سلولی میکروگلیال NO آزادسازی
می شود. در این مطالعه، تولید NO به واسطه اولئانولیک اسید بیشتر 
از بیان ژن iNOS مسدود شد که نشان دهنده اثر احتمالی تری ترپن 

اولئانولیک اسید در فرایند پس از ترجمه است [37].

درمجموع، تناقض در نتایج تحقیقات متفاوت می تواند در ارتباط با 
تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان، مکانیسم مختلف واکنش 
آن ها و کینتیک متفاوت واکنش های مهاری آن ها در روش های انتخابی 

باشد. ظرفیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده یک نمونه در ارتباط با 
روش مورد استفاده و منبع تولید رادیکال آزاد یا عامل اکسیدکننده 
است. به عالوه، برای بررسی کاهش یا افزایش استرس اکسیداتیو در 
اثر این عصاره ها و ترکیب آن ها الزم بود که معیارهای دیگر برای 

سنجش و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در نظر گرفته می شد. 

نتیجه گیری

نتایج نشان می دهد که تجویز توأمان عصاره های متانلی بابونه گاوی و 
مرزه کوهی بر کاهش التهاب و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام مؤثر 
بوده و یافته ها حاکی از اثرات هم افزایی )سینرژیستی( ترکیب این دو گیاه 
است. آگاهی از چگونگی تأثیر ترکیبات این دو گیاه و چگونگی مکانیسم 
این تغییرات در عوامل مورد مطالعه نیازمند بررسی های بیشتری است 

که امیدواریم در مطالعات بعدی بتوانیم به آن ها دست یابیم. 

اثرات  بررسی  به  آینده  پایان پیشنهاد می شود در مطالعات  در 
داروهای  با  عصاره ها  از  هریک  یا  مذکور  عصاره های  هم افزایی 
ضدالتهابی شیمیایی مرسوم در مدل های التهابی اتوایمیون پرداخته 
شود. همچنین نقش هم افزایی این گیاهان در پالریزاسیون ماکروفاژها 
و آبشارهای التهابی برای دست یابی به نتایج جامع تر پیشنهاد می شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اخالق IR.ARAKMU.REC.1398.021در  کد  با  مطالعه  این 
کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسید.

حامی مالی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک از پژوهش 
حاضر حمایت مالی کرده است.

مشارکت نویسندگان

نویسندگان استانداردهای نوشتاری را بر اساس کمیته بین المللی 
ناشران مجالت پزشکی (ICMJE) رعایت کرده اند.

تعارض منافع

نویسندگان این مقاله تصریح می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی 
در پژوهش حاضر وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت تحقیقات و شورای پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی اراک به دلیل تأمین مالی تشکر و قدردانی می شود.

زهرا بهرام نژاد و همکاران. بررسی تأثیر ترکیب عصاره های متانلی بابونه گاوي و مرزه کوهی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و نیتریک اکسید سرمی

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
http://www.icmje.org/
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