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تاثير عالق اللوز الحلو كمضاد لاللتهاب في الفئران المصابة تجريبيا بالتهاب المفاصل
لبنى احمد كافي و يوسف زعال أمين جاسم الزوبعي
فرع الفسلجة واالدوية  -كلية الطب البيطري  -جامعة بغداد – العراق.

الخالصة
اجريت الدراسة الحالية لتحديد بعض التاثيرات التي يمكن ان يؤديها تناول عالق اللوز الحلوز Sweet Almond
 )Suspension (SASعن طريق الفم في عالج التهوا المفالوا المحودج تجربيوا فوي الفبوران باسوت دا Incomplete
 ,)Freund’s adjuvant (IFAاست د في هذه الدراسة  )07فارا ذو اعمار متقاربوة واو ان متسواوية تقربيوا مسومت الو
سبع مجمزعات متساوية العدد  07فار لكوا مجمزعوة) ,وهوي مجمزعوة السويطر ليور المغوابة وليور المعالجوة السوالبة),
و مجمزعة السويطر المغوابة ليور المعالجوة ,ومجمزعتوا االلوابة المعالجوة بعوالق اللوز الحلوز وبوالجرعتين )1...-0..1
لم/كغوووم مووون و ن الجسوووم ,والمجزعوووة المغوووابة والمعالجوووة بالفالتوووارين بجرعوووة  1ملغم/كغوووم) مووون و ن الجسوووم )ITV
ومجمزعتا الزماية والمعاملة بعالق اللز الحلز وبالجرعتين السابقة الذكر والمغابة بالتهوا المفالوا .اعتمود ميوام مفغوا
الركبووة وفحووك الكارجينووان وميووام اوووايم الفزسووفاتيا القاعوودي والفحووك النسوويجي للمفغووا معيووارا للقيووام والمقاروووة بووين
المجاميع .اظهرت النتائج ان عالق اللز الحلز سوبب تببويظ ظهوزر مورت التهوا المفالوا وكوذل تببويظ الزذموة المز وعية
المحدج بزساطة حقن ماد الكارجينان ,وبينت الدراسة مدر اللز الحلوز علو تببويظ االلتهابوات الجها يوة مون لوالل لفوض
اوايم الفزسفاتيا القاعدي من لالل وجزد فروق معنزية في جميع مجاميع التجربة ,اما الفحك النسيجي فلوم يههور المفغوا
المعالج بعالق اللز الحلز تفاعالت التهابية وا حة للمفغا في المجمزعتين ,ومد ظهور ارتاواب بسويظ ل اليوا العودالت ,فوي
المجمزعات المعالجة والزماية.
الكلمات المفتاحية  :عالق اللوز الحلو  ,مضاد االلتهاب  ,الفئران  ,التهاب المفاصل.
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Summary
The current study was conduct to determine the effects of oral treatment of sweet
Almond Suspension (SAS) on induced arthritis by Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA).
Seventy mice, with close age and weight were used; they were equally divided in to 7 groups
(10 mice per group). The first group served as negative control (non infected – non treated
(NINTC). The second group was the positive control (infected non treated, (NINTC) the third
and fourth groups were those treated with 1.42 or 2.84 g/kg of SAS respectively. The fifth
group was treated with voltarin (ITV), while the sixth and seventh groups were treated with
the same closes of SAS but before infection (Prophylactic infected groups, PI1, PI2).The size
of knee joint, carrageenan test, level of alkaline phosphatase and histopathological changes in
the knee joint used as parameters to compare between groups. The results showed that SAS
was able to subside signs of arthritis by decreasing the size of knee and decrease the
formation of edema which was induced by injection of carrageenan in the paw of the animal,
Histopathological study showed that joints of treated groups by SAS had no signs of arthritis.
However, there was slight infiltration of netrophile in treatment and prophylactic group.
Keywords: sweet dmond , anti-inflammation, arthritis, mice.

المقدمة
ان أكبر ما يألف اإلوسان من حزله تل المملكة التي أمترن بزجزدها وهي المملكة النباتية ،التي ما أوفو الباور مون
 .)0بهود دموج ممارسوات
يز للق يتعاما مع أجناسها وأوزاعها ,ليألذ الطيب والمفيد منها ،ويبتعد عن الضوار والمهلو
الطب الحديث مع ممارسات الطب الاعبي ,التقليدي والهد منه هز عالج الموريض وفوق أساسويات الطوب الحوديث دون أن
تتجاهووا أو تسووتعلي علو ممارسووات والفزائوود التووي تجن و موون أوووزاع الطووب ا لوور ,)1اثبتووت العديوود موون الدرسووات الوودور
العالجي المتنوزع لعوالق اللوز الحلوز فوي عوالج العديود مون االلتهابوات مون بينهوا التهوا المفالوا ,لكزووه مضوادا لاللتهابوات
ومسكنا لالال ا افة ال العديد مون الفزائود الطبيوة االلور وفوي الزموت وفسوه اليمتلو أي تواثيرات جاوبيوة او سومية مقارووة
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بالعالجات الكيميائية االلر .)3يعر التها المفالا  Arthritisعل اوه مجمزعة من الحاالت التي توؤثر علو لوحة
عها المفالا في الجسم ,ويعد واحدا من المااكا الغحية المامنة السائد في العالم.
يزجد هنال اكبر من  077وزع من التها المفالا ,ومن اللب االعرات السائد لاللتها المفالا هي االوتفاخ
في واحد او اكبر من المفالا والتغلب حزل المفغا واالال البابتة او الراجعة واالحمرار والحم في المفغا ,ولعزبة
الحركووة باووكا طبيعووي ,ان سووبب التهووا المفالووا يعتموود عل و وووزع االلتهووا العوودو والجووروب والتاووزهات فووي الجهووا
المناعي وكذل الاي زلة) .).أجريت هذه الدراسة بهد معرفة ثواثير عوالق اللوز الحلوز كمضواد لاللتهوا المفالوا فوي
الفبوران المسوتحدج فيهوا التهوا المفالوا تجريبوا باسوت دا  Incomplete Freund´s Adjuvantباسوت دا جورعتين مون
عالق اللز الحلز  ,0..1و  1...لم /كغم من و ن الجسم ,وإمكاويوة ولوفه بوديال عون ا دويوة المسوتعملة حاليوا فوي عوالج
التها المفالا او الزماية منه ,من لالل دراسة التغيرات التي تطرأ عل المعايير التي شملتها الدراسة.

المواد وطرائق العمل
استعما  07ذكرا واوب من الفبران باعمار متقاربة بعمر  07 – .اسابيع ومد تم الحغزل عليها من شركة الكندي
الوتاج اللقاحات ,واالدوية البيطرية واو اوها بمعدل  33 – 1.لم ,و عت الحيزاوات باكا عازائي في امفاص بالستيكية
ذوات ابعاد  12× 03× 01سم ,و عت االمفاص في وحد الحيزاوات الم تبرية التابعة لكلية الطب البيطري  /جامعة
بغداد ,تركت الحيزاوات لمد شهر لغرت التاملم في لرفة بدرجة حرار  )13 – 10درجة مبزية ومد ا اء  01ساعة
وكان العلف حبيبي) والماء متزفرين للحيزاوات بغزر مستمر .حضر العالق من لالل طحن اللز باست دا الطاحزوة
الكهربائية لمد  37ثاوية بعد تنقيته من الازائب وبعدها استعما الهاون ال افي ,والطحن بقز لمد عار دمائق حت
الحغزل عل مسحزق متجاوس.إحدج التها المفالا بارق Incomplete Freund´s Adjuvanحسب الطريقة التي
ولفها ,)3بحقن جرعة  ml 7.1لكا فار باليز االول في التجزيف البريتزوي واعيد بعد سبعة ايا من الحقن االول بنفس
الجرعة والطريقة لكا فارا واد ال حغزل االلتها بعد اربعة عار يزما ,وتاكدت من االلابة بقيام مطر مفغا
الركبة بزساطة الفرينة .ومد مسمت الحيزاوات ال سبعة مجاميع متساوية العدد  )07فار لكا مجمزعة اعتبرت المجمزعة
االول سيطر مجمزعة سيطر لير مغابة ولير معالجة ) استعما المحلزل الملحي الفسلجي المتعادل للحقن ,اما
المجمزعة الباوية اعتبرت سيطر سالبة المغابة بالتها المفالا ولير المعالجة,والمجمزعة البالبة مغابة بالتها
المفغا والمعالجة بعالق اللز الحلز بجرعة  0..1لم/كغم من و ن الجسم  ,)6 )IT1والمجمزعة الرابعة مجمزعة
مغابة بالتها المفغا والمعالجة بعالق اللز الحلز بجرعة  1...لم/كغم من و ن الجسم  ,)0 )IT2بينما المجمزعة
ال امسة مجمزعة مغابة والمعالجة بالفزلتارين  ,). )ITVاما المجمزعة السادسة مجمزعة وماية المغابة )PI1
جرعت حيزاوات هذه المجمزعة لمد  )67يزما بعالق اللز الحلز بجرعة  0..1لم/كغم من و ن الجسم) ,المجمزعة
السابعة اعتبرت مجمزعة الزماية المغابة  )PI2جرعت حيزاوات هذه المجمزعة لمد  )67يزما بعالق اللز الحلز
بجرعة  1...لم/كغم من و ن الجسم) ,استعما ماد الكاراجينان وهي سكريات متعدد تعال من Cynobacteriam
 Matineو  )Rirulariafirmاستعما للكاف عن االدوية المضاد لاللتها ان ماد الكاراجينان تحدج استجابة التهابية
لير مناعية  ,)2يتم الحقن لعد مرات كا ساعة ولمد  3ساعات وبعد ساعة من اعطاء المضاد لاللتها حقن 37
مايكرومللتر من  %0الكاراجينان تحت الجلد في منطقة الكف اليمن  .)07اما الكف اليسر فقد حقنت المحلزل الملحي
الفسلجي المتعادل واعتبرت كسيطر ذاتية كما واست د مدرت فعالية اوايم الفزسفاتيا القاعدي ALPعل طزل مزجي
 307واوزميتر بجها المطيا الضؤي بزساطة عد تقديرية جاها  kitمن اوتاج شركة  Randox (00ثم مرا
االمتغاص بطزل مزجي  307واوزميتر واست رجت فعالية االوايم بزساطة المعادلة االتية:
مرا النمزذج -مرا المطلق Blank
× 0.1

فعالية االوايم وحد اوايمة/لتر)=
القرا القياسية

اما وماذج الفحك النسيجي الذت بعد  0.يزما وفي وهاية التجربة بعد  )67يزما من العالج ,وحضرت مقاطع
وسيجية حسب طريقة  ,) 01ثم فحغت باست دا المجهر الضزئي .اما العها فقد تم و عت في محلزل حامض النتري
وتركت لمد ثالثة ايا لكي تتحزل ال وسيج لين يسها التعاما معه ,ومد حضرت الارائح النسيجية في الم تبرات الطبية
في مدينة بغداد الطبية.

النتائج والمناقشة
اظهرت النتائج وجزد ياد معنزية بمستز ) (P<0.05في مطر مفغا الركبة للمجاميع المغابة بالتها
المفالا  INTCو IT1و IT2و ) ITVبعد  0.يزما من حقن  )IFAمن التجربة ,اذ كاوت  0.05 ± 3.68و 0.07 ±
 3.60و  0.10 ± 3.58و )0.05 ± 3.56عل التزالي مقاروة مع مجمزعه السيطر لير المغابة ولير
المعالجة  )NINTCفي المد وفسها ,وكاوت  ،)0.00 ± 2.10بينما أدت المعالجة بعالق اللز الحلز بالنسبة للمجمزعات
المغابة بالتها المفالا والمعالجة بعالق اللز الحلز  IT1و ،)IT2وبالجرعتين  1...او  )0..1لم /كغم من و ن
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الجسم ال حغزل او فات ) (P<0.05بفرق معنزي في معدل مطر مفغا الركبة بعد  67يزما" من بدء المعالجة,
وكاوت  0.08 ± 2.32و  )0.06 ± 2.20ملم عل التزالي مقاروة مع مجمزعة السيطر المغابة ولير المعالجة )INTC
في المد وفسها ,وكاوت  )3.30±0.10ملمزان الجرعة  0..1لرا  /كغم من و ن الجسم كاوت ذات تأثير اما في لفض
معدل ميام مطر مفغا الركبة بفرق معنزي ) (P<0.05من الجرعة  1...لرا /كغم من و ن الجسم لالل  )67يز
® )ITV )Voltarinاظهرت فارما معنزيا في
من العالج ,اما المجمزعة المغابة بالتها المفالا التي عزلجت
معدل ميام مطر مفغا الركبة بعد  67يزما من العالج ,وكاوت  )2.60±0.04ملم مقاروة بمجمزعة السيطر المغابة
ولير المعالجة  ,)INTCوكاوت  )3.3±0.1لكن هذا الفارق المعنزي اما من المجمزعة  IT1و ) IT2التي عزلجت
بعالق اللز الحلز ,اما مجمزعتا الزماية المعالجة بعالق اللز الحلز ,والمغابة بالتها المفالا  PI1و )PI2حغا لها
ارتفاع بسيظ بفرق معنزي ) (P<0.05في معدل مطر مفغا الركبة بعد حقن  )IFAفي اليز  0.من االلابة ,وكاوت
 0.18 ± 2.70و  )0.08 ± 2.46ملم عل التزالي مقاروة مع مجمزعة السيطر الغير المغابة ولير المعالجة
 )NINTCفي المد وفسها ,بالجدول .)0
الجدول ( )2معدالت قياس مفصل الركبة في الفئران بوساطة الفيرنية (بالمليمتر) في اليوم  21من اإلصابة و30
من العالج
الوقت

اليوم  21من االصابة

اليوم  30من العالج

0.00± 2.10
D
a
0.05 ± 3.68
A
a
0.07 ± 3.60
A
a
0.10 ± 3.58
A
a
0.05 ± 3.56
A
a
0.18 ± 2.70
B
a
0.08 ± 2.46
C
a

0.00 ± 2.10
E
a
0.10 ± 3.30
A
b
0.08 ± 2.32
C
b
0.06 ± 2.20
D
b
0.04 ± 2.60
B
b
0.03 ± 2.10
E
b
0.02 ± 2.10
E
b

المجموعة
مجموعة السيطرة الغير المصابة وغير المعالجة
NINTC
مجموعة السيطرة المصابة غير المعالجة INTC
المجموعة المصابة والمعالجة بعالق اللوز الحلو بجرعة
 2.12غم/كغم IT1
المجموعة المصابة والمعالجة بعالق اللوز الحلو بجرعة
 2.91غم/كغم IT2
المجموعة المصابة والمعالجة بالفولتارين ITV
مجموعة الوقاية المعاملة بعالق اللوز الحلو بجرعة
 2.12غم/كغم ثم أصيبت بالتهاب المفاصل PI1
مجموعة الوقاية المعاملة بعالق اللوز الحلو بجرعة
 2.91غم/كغم ثم أصيبت بالتهاب المفاصل PI2






عدد حيوانات كل مجموعة =10
األرقام تمثل المعدالت  ±الخطأ القياسي.
الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المجموعات ).(P<0.05
الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى وجود فروقات معنوية بين الفترات في المجموعة ).(P<0.05

اظهرت وتائج فحك الكاراجينان وجزد فروق معنزية بمستز  )P>7.73بين المجاميع كافة لالل ال مس ساعات,
واظهرت مجمزعتا الزماية  PI2و  )PI1المعاملة بعالق اللز الحلز تفزما كبيرا بمستز  )P>7.73عن بقية المجمزعات
االلر في اثباط االلتها ملا الاياد في سم الكف المحقزن بالكاراجينان) لالل الساعات ال مس ,تليها مجمزعتا
 IT1و  )IT2التي عزلجت بعالق اللز الحلز ,والتي حققت تفزما معنزيا بمستز معنزي  )P>7.73تليها المجمزعة
 )®Voltarinمقاروة بمجمزعتي السيطر التي اظهرت او فا ا معنزيا وا حا بمستز  )P>7.73عن
المعالجة
بقية المجمزعات في اثباط االلتها تقليا الزذمة الناتجة من حقن ماد بالكاراجينان) ,الجدول .)1

200

المجلة الطبية البيطرية العراقية 2022,105 -98:)2( 63
الجدول رمم  )1يز ح معدالت سماكة الكف في الفبران بعد حقنها بماد الكاراجينان في الكف اليمن وحقن المحلزل
الملحي الفسلجي في الكف اليسر المجاميع الم تلفة





عدد حيوانات كل مجموعة =10
األرقام تمثل المعدالت  ±الخطأ القياسي.
الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المجموعات ).(P<0.05
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كما او حت النتائج وجزد ارتفاع معنزي بمستز  )P>7.73بين المجاميع في اليز  0.من حقن  )IFAفي معدالت
تركيا اوايم  Alkaline phosphataseفي مغا الد  ,حيث لزحظ ارتفاع معنزي بمستز  )p>7.73في معدل االوايم
في المجمزعات  INTCو  IT1و IT2و ITVو  PI1و  )PI2اذ كاوت  0.2.77 ±1.70و  0.3.17 ± 0.1.و± 7.03
 0.1..7و 0.7..7 ± 0.01و 07...7 ± 7..7و).0.17 ± 1.13عل التزالي مقاروة بمجمزعة السيطر )NINTC
التي كاوت  ,)61.17 ± 7.3.بينما اظهرت النتائج وجزد او فات معنزي بمستز  )P>7.73في معدل اوايم
 Alkaline phosphataseفي مغا الد بين المجاميع في اليز  67من العالج عن اليز  0.من الحقن ما عدا مجمزعة
 )ITVالتي سجلت ارتفاعا وا حا ,وبلغت  )027 ± 0..0مقاروة بمجمزعة السيطر المزجبة  )INTCالتي سجلت
 )0....7 ± 0.63والسيطر السالبة  ,)64.80 )NINTبينما سجلت المجمزعة  IT2و  )IT1او فات معنزيا
بمستز  )P>7.73اذ كاوت  01...7 ± 0.32و)033..7 ± 0.33مقاروة بمجمزعة السيطر التي سجلت ± 0.0.
 )6...7كما مز ح في الجدول .)3
الجدول( )6قياس معدالت انزيم الفوسفاتيز القاعدي ) Alkaline phosphatase (IU/Lفي مصل الدم للفئران قبل
وبعد اعطاء عالق اللوز الحلو
اليوم  30من العالج
اليوم  21من االصابة
الوقت
المجموعة
1.14± 64.80
0.58± 62.20
مجموعة السيطرة غير المصابة وغير المعالجة
D
a
D
a
NINTC
1.63± 188.40
2.07± 189.00
مجموعة السيطرة المصابة غير المعالجة INTC
A
b
A
a
1.33± 135.40
1.28± 185.20
المجموعة المصابة والمعالجة بعالق اللوز الحلو
B
b
A
a
بجرعة  2.12غم/كغم IT1
1.59± 124.80
0.73± 182.80
المجموعة المصابة والمعالجة بعالق اللوز الحلو
C
b
A
a
بجرعة  2.91غم/كغم IT2
1.87± 190.00
1.12± 180.40
المجموعة المصابة والمعالجة بالفولتارين ITV
A
a
A
b
0.87± 65.80
0.80± 104.40
مجموعة الوقاية بعالق اللوز الحلو بجرعة 2.12
D
b
B
a
غم/كغم ثم أصيبت بالتهاب المفاصل PI1
0.58± 63.60
2.25± 87.20
مجموعة الوقاية بعالق اللوز الحلو بجرعة 2.91
D
b
C
a
غم/كغم ثم أصيبت بالتهاب المفاصل PI2
 عدد حيوانات كل مجموعة =10
 األرقام تمثل المعدالت  ±الخطأ القياسي.
 الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المجموعات ).(P<0.05
 الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى وجود فروقات معنوية بين الفترات في المجموعة ).(P<0.05
اظهرت وتائج الفحك النسيجي بزساطة المجهر الضزئي لمفغا الركبة في اليز  0.و  67من التجربة في المجمزعة
 )NINTCالتركيب النسيجي الطبيعي للمفغا بدون اي تغيرات وسيجية تذكر كما في الاكا  ,)0بينما الاكا النسيجي
للمفغا في المجاميع  INTCو IT1و IT2و )ITVتميا بارتااب اعداد كبير من ال اليا االلتهابية ولغزلا لاليا
العدالت كما مز ح في الاكا  .)1واظهرت وتائج الفحك النسيجي للمفغا في المجمزعة  PI1و  )PI2في اليز 0.
من االلابة ارتااب اعداد مليلة من لاليا العدالت وكما في الاكا  )3بينما اظهرت وتائج الفحك النسيجي في اليز 67
من التجربة ارتااب اعداد مليلة من ال اليا العدالت في المفغا في المجمزعة  )IT1كما في الاكا  ,)3اما في المجمزعة
 ITVو  )IT2لم تههر تفاعالت التهابية وا حة كما في الاكا .).
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الاكا  )0يههر التركيب الطبيعي لمفغا الركبة

الاكا  )1مقطع وسيجي لمفغا الركبة يههر ارتااب
اعداد كبير من العدالت للمجمزعة )INTC

الاكا  ).مقطع وسيجي لمفغا الركبة يههر عد
تفاعالت ل اليا التهابيةوا حة في مفغا فارللمجمزعة
 )ITVبعد العالج )H & E × .7

للمجاميع ) H & E × 40 )NINTC

الاكا  )3مقطع وسيجي لمفغا الركبة يههر ارتااب
اعداد مليلة من لاليا العدالت في مفغا المجمزعة IT1
و PI1و )PI2بعدالعالج في اليز  67من التجربة & H
)E × .7

اظهرت كا من المجمزعة  IT1و  IT2التي عزلجوت بعوالق اللوز الحلوز او فا وا معنزيوا وا وحا فوي مطور المفغوا
مقاروة بمجمزعة السيطر  INTCفي اليز  67من العالج وهذا دليا علو مودر اللوز الحلوز علو تقليوا االلتهوا المحودج
موون حقوون  )IFAفووي التجزيووف البريتووزوي بينمووا سووجلت كووا موون المجمزعووة  PI1و  PI2او فا ووا اكبوور مقاروووة بالمجمزعووة
 )INTCهذه النتائج اتفقت  )3 Almondsالذي دور عالق اللز الحلز فوي تببويظ االلتهوا علو اسوام اووه مونهم منواعي
 immunomodulatoryمن لالل حماية و اع العهم من االلابة ,ومنع حدوج النقغان الاوديد بعودد لاليوا الود البويض,
وكووذل اتفقووت ان عووالق اللووز الحلووز يحتووزي عل و مركبووات الفالفينزيوود والفينووزالت وموون المعوورو ان هووذه المركبووات تعوود
مضووادات للفعاليووات االلتهابيووة موون لووالل تببيطهووا لتغوونيع البروسووتزكالودينات المسووؤولة عوون اظهووار االلتهابووات واالال  ,امووا
 COX2فهووز مسووؤول عوون االلتهووا واالال  03و ) 0.فووي الجسووم وفووي حووال تببيطووه بزسوواطة الفزلتووارين diclofenac
 sodiumهذا يز ح دوره المضاد لاللتها .)03يمبا الفزسفاتيا القاعودي مجمزعوة مون االوايموات القطبيوة التوي تعور
عل اوها بروتينات سكرية مرتبظ بااللاية التي بدورها تحفا عل تحلا استرات احادية الفزسوفات العضوزية ولوال عضوزية
في الزسظ القاعدي م تبريا  .)06يزجد الفزسفاتيا القاعدي بغزرته الطبيعية في الغااء القاعدي لم تلوف االلاوية ,يزجود
في المغا باكله السائا  .)00سبب حقن  )IFAياد معنزية  )P>7.73في مستز الفزسفاتيا القاعودي فوي مغوا الود
في يوز  0.مون االلوابة ,ان تواثير  )IFAعلو الاوية ال اليوا العهميوة ولضواريف المفالوا مون لوالل تحطيموه اللاوية
ال اليا وتحر ر االوايمات الحالة التي تؤدي دورا كبيرا في االلتها الحاد والمامن ,بينما مجمزعتا الزماية المغابة  PI1و
 )PI2حققت او فا ا معنزيا كبيرا في مستز اوايم الفزسوفاتيا القاعودي تليهوا مجمزعتوا  IT1و  )IT2فوي اليوز  67مون
العالج بعالق اللز الحلز ولزحظ او فات معنزي بمستز  )P>7.73بمستز الفزسفاتيا القاعودي فوي مغوا الود مقارووة
بمجمزعة السيطر المغابة ولير المعالجة  ,)INTCوهذه النتائج اتفقت مع وتائج  )0. Soodدور عالق اللز الحلز فوي
التقليا من مستز الفزسفاتيا القاعدي في مغا الد من لالل منع تحرر اوايمات الجسيمات الحالة التي تعما عل تحطيم
االلاية ال لزيوة ,وهوذا يفسور دوره مضوادا لاللتهابوات .وذكور  )02 Murrayان لعوالق اللوز الحلوز دورا مضوادا لككسود
وتيجة الحتزائه عل فيتامين  Eودوره الفعال في معادلة الجذور الحر وحمايته اللاية ال اليوا ,واتفقوت النتوائج موع موا ذكوره
الباحبزن  )17ان است دا الفزلتارين لفتر طزيلة يساعد عل التاثير في وقوي العهوم ومون ثوم يعموا علو تحورر االوايموات
الحالووة التووي تعمووا علو يوواد مسووتز الفزسووفاتيا القاعوودي فووي مغووا الوود بعوود تحوورره موون االلاووية القاعديووة .سووبب حقوون
الكاراجينان في ادمة راحة كف اليد للفبران حدوج عالمات التهابية تل غوت بههوزر وذموة اوتفواخ او يواد سوماكة الكوف)
بسبب التفاعا الذي تحدثه هذه الماد الذي يحدج عل مرحلتين  ،المرحلة المبكر االول ) والمرحلة المتألر الباويوة) .
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المرحلووة المبكوور تكووزن لووالل السوواعة االولوو بعوود الحقوون ,وتكووزن مغووحزبة بتحوورر الهسووتامين ,)Histamine
والسويروتزوين  ,)Seotonineوالبورادي كينوين )10 )Brady kinineو  .)11اموا المرحلوة المتوألر تبودأ بعود المرحلوة
المبكر وتستمر الو حود امغو  3سواعات) ,ويواداد لاللهوا تحورر البروسوتاكالودينات وتكوزن حساسوة السوت دا العزاموا
المضاد لاللتها لير الستيرويدية والستيرويدية ,ولها عالمة اكبر بتببيظ ).)13 )Cycloxygenase
اد اعطاء عالق اللز الحلز ال او فات السماكة الزذمة) المحدثة في الكف وتيجة حقن ماد الكاراجينان حيث كوان
تببويظ االلتهوا وذمووة الكوف) كبيور مقاروووة بمجمزعوة السويطر  ،)NINTCبينمووا كاووت متقاربوة مووع التببويظ المحدثوة فووي
المجمزعة التي اعطيت عقارالفزلتارين ® ,)Voltarinواظهر عالق اللز الحلز فعالية مضاد لاللتهوا لوالل المورحلتين
بينما كان عقار الفزلتارين اكبر فعالية لالل المرحلة الباوية المتألر ) ,ومد يعزد الفعا المضاد لاللتها الوذي اظهوره عوالق
اللز الحلز الحتزائه عل العديد من المركبات الفعالة المضاد لاللتها مبا الفالفزويدات والفينزالت التي تحوزي علو بيتوا
سيتزسووتيرولا  ,)Beta sitosterolsولينزلي و اسوود  )Linoleic acidوحمووض الكافييبو  ،)Caffeic acidوحمووض
كافيبين مال  .)1. )Caffeic malic acidوهوذا موا اثبتوه  )13 Obet neisفوي دراسوته اذ ذكور ان حموض الكافيبو
 )Caffeic acidاظهر توأثيرا مببطوا لعمليوة التغونيع الحيوزي فوي ايوض حموض االراجيودوو  )arachidonic acidمون
لالل تببيظ اوايم  )lipoxygenase-3واوايم  )Cycloxygenaseفي االطباق وهذه االوايمات مهمة فوي عمليوة تغونيع
العزامووا االلتهابيووة .اد حقوون جرعووة مادوجووة  7.1مووا) موون  )IFAفووي التجزيووف البريتووزوي فووي الفبووران حوودوج التهووا
المفالا من لالل دوره في تحرير اعداد كبير من النزاما االلتهابيوة  cytokinesو  IL-IBو  TNF-αو  GM-GSFو
 interferonو  ) PGDFهذه النزاما مسؤولة عون االال والتحطويم الوذي يحغوا فوي العهوا والغضواريف الوذي يوؤدي الو
عد الحركة ,اتفقت النتائج مع راي  )16 Winderالذي ذكر في حالة التها المفالا حغزل ياد في اعداد لاليوا الود
البيضاء والسيما لاليا العدالت بسبب تحرر  IL-IBالذي يعتبر كاسوتجابة التهابيوة ,ان االوتور لوزكين ) IB (IL-IB -يعموا
عامال محفاا عل ياد اوتاج ال اليا الحبيبية وال اليا البلعمية في المناطق الملتهبة واتفقوت النتوائج موع  )10 Arndالوذين
وجدوا ياد ال اليا الحبيبية ,وال اليا احادية النزا في حالة التها المفالا بسبب تحفيا ال اليا البلعميوة ينوتج عنهوا يواد
فووي اوتوواج  cytokinesو IL1و IL6و  interferon-αو  )TNF-αالتوووي تاووترع جميعهوووا بغووزر رئيسوووة فووي السلسووولة
التهابية في االمرات المناعة الذاتية واتفقت النتائج مع  )1. Kinneالوذي ذكور مودر  )IFAعلو تناويظ ال اليوا البلعميوة
التوي بودورها تعموا علو يوواد تزسوع الزعواء الودمزي التووي توؤدي الو ارتاواحا ال اليوا االلتهابيووة فوي المزموع االلتهوابي فووي
المفغا .اما المجمزعة التي عزلجت بالفزلتارين اظهرت مقطعا وسيجيا طبيعيا مماثا  )IT2ان الودور التببيطوي للفزلتوارين
عل  COX2المسؤول عن تغنيع البروستزكالودينات  Prostaglandinesالتي تؤدي دورا كبيرا في العملية االلتهابية من
لالل ارلاء ال اليا العضلية الملساء للارايين التي بدورها تايد تجهيا الد ال النسيج .)12
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