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  دهيچک
ـ  و موجـب کـاهش فعال  بوده ي نورونيفظتا اثرات محي است که داراي ضرورييک عنصر غذا يد  يک اس يآسکوربيا   C  ويتامين: نه و هدف  يزم  تي
 دهـد، اهش  ک راي التهاب ادمنديفرآ ديک اسيقابل فرض است که آسکورب   ن  ي بنابرا .گردد يمها   نيوستاگالندسنتز پر کاهش    و ۲ ژنازيکلواکسيم س يآنز
  .دي استفاده گرديي موش صحراين در پاي القاء شده توسط فرماليه از مدل ادم التهابين فرضي ايمنظور بررس به

ن ي، سال)IP(ن ئتوين داخل پري رت، شامل ساليها گروه .استفاده شدار ستيو نر بالغ نژاد ي گرم۲۵۰ تا ۲۰۰ يي صحرايها  موش۵۶ از: يروش بررس
  ديک اسـ يآسـکورب و ) گـرم در كيلـو گـرم     ميلـي ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ يهـا  با غلظـت (IP  آسكوربيك اسيد ، )intrathecal; IT(ي داخل نخاع

 IT)۲ %زيپس از تجوت م ساعين.  شده بودندي در فرم معمول و خنث)ليتر  ميكرو۱۰گرم در  ميلي IP دقيقه پس از تجـويز ۵و  IT ،۰۵/۰  ليتـر   ميلـي
ـ پلتگيري شده پا به روش  ه حجم ادم از تفاضل حجم انداز.ق شدي تزرواني حچپ يبه کف پا    درصد ۵/۲ن  يفرمال  قبـل از تزريقـات، از   يسمومتري

  .ديگردفرمالين، محاسبه ق يساعت پس از تزر کيحجم همان پا 
 گـرم در كيلـوگرم    ميلي۱۰و ) >۰۰۱/۰P( گرم در كيلوگرم  ميلي ۱۰۰،  )>۰۵/۰P(گرم در كيلوگرم       ميلي ۲۰۰ ي دزها ي صفاق ز داخل يتجو: ها افتهي
)۰۱/۰P<( غلظت يز نخاع ين تجو ي و همچن  ديک اس يآسکورب ) يدرهر دو وضعيت معمول و خنثد يک اسيآسکورب) ليتر   ميكرو ۱۰گرم در     ميلي% ۲ 

  .ند شدي التهابدار ادم يموجب کاهش معن )>۰۰۱/۰P( شده
  آنيدي و مـستقل از حالـت اسـ    وابـسته بـه دوز    اثـرات احتمـاالً     ن  يا . قابل مالحظه بود   يزان ادم التهاب  يدر كاهش م   C نيتاميواثرات   :يريگ جهينت
  . باشند يم

  آسکوربيک اسيد، التهاب، تجويز داخل صفاقي، تجويز نخاعي، فرمالين: واژگان کليدي
 

  مقدمه
 اسـت   ي خون يها بافت  از يا دهيچي پ يستي پاسخ ز  ،ابالته     

هـا،    مـضر ماننـد پـاتوژن      يهـا  که در اثر مواجهـه بـا محـرک        
ـ آ يموجود   ت به يا حساس يده و   يب د ي آس يها سلول  بـدون . دي

ـ ها هرگز بهبود پ  ها و عفونت    زخم ، التهاب نديفرآ دا نخواهنـد  ي
ي قـا  ب،هـا  رونده به بافت شي پيها بي، آسدر طول زمان کرد و   

ـ  از داليکـ ي. سم را به خطر خواهند انـداخت     يگانرا   جـاد  يل اي
  
  

ژن ي فعـال اکـس    يهـا   گونه  و ي چرب يدهايپراکسوجود  التهاب  
)ROS - Reactive Oxygen Species ( ـ شـواهد  . باشـد  يم

 ي بـه خـوب  التهـاب جـاد  يها را در ا    داني اکس  مهم نقش ،موجود
ـ     ي در نت  ،دهند ينشان م    از جملـه  هـا    داني اکـس  يجـه اثـرات آنت
ـ  در بهبود ا   دان مهم ياکس يک آنت يعنوان    به ديک اس يآسکورب ن ي

   ديک اسيآسکورب .)۱و ۲ (باشد يت مي اهمزيها حا يماريل ب يقب
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ــ ــا وزن مولکــولک ي ــد ب ــون ۱۳/۱۷۶ يقن ــه اســت دالت در  ک
باشـد   يم يار قوي بسي  کننده ايک فاکتور اح  ي،  ي آب يها محلول

د را  يک اسـ  ي آسکورب يتهاب اثرات ضد ال   ياريمطالعات بس  .)۳(
باشند که  ي از آن مي انجام شده حاکيها يبررس. دهند ينشان م
 اسـت کـه نقـش       ييهـا  دانياکس ي از آنت  يکيد  يک اس يآسکورب
ـ   ي ا  در برابـر التهـاب بافـت چـشم         يحفاظت  و  )۴( کنـد  يفـا م
 از اشـعه مـاوراءبنفش   ي ناشء از اثرات سو    قادر است  نيهمچن

ن يهمچنــ )۵( کنــد يريجلــوگ زيــ چــشم ني هيــ قرنيبــر رو
 نـشان    و انـسان   ي هنـد  يهـا   بر خوکچـه   انجام شده مطالعات  

ـ دهند، کـاهش م    يم ش يد موجـب افـزا    يک اسـ  يزان آسـکورب  ي
بـا مـصرف    کـه    يطور ه ب ها شده   آن ن موجود در خون   يستاميه

دا کرده و   ين کاهش پ  يستاميزان ه يد م يک اس ي آسکورب يخوراک
ـ  . شود يک م ي نزد يعيبه سطح طب     موجـب نيستاميـ ه ياز طرف

ـ کـه در مبتال   شـود    يو بروز التهـاب مـ     ها    رگ يگشاد ان بـه   ي
 ي؛ تـصادف  استت  يوز قابل ر  ين) Scurvy (ي اسکورو يماريب

ن ممکـن   يبنـابرا . باشـد  ين تشابهات کامال مشهود مـ     ينبودن ا 
جـاد  ي ا ينيستاميت ه يل مسموم ي به دل  يتا حد  ي اسکورو است
دهنـد التهـاب و      ي نشان مـ   ياريشواهد بس ن  يهمچن). ۶( شود

ـ  نورودژنرات يهـا  يماري ب ي ط ويداتياسترس اکس   همچـون   يوي
. هـا شـرکت دارنـد      در مرگ نورون  ... و  نسون  يمر و پارک  يآلزا
 ي آزاد ساز و  با دخالت  ، در نورودژنره شدن   ي التهاب يندهايفرآ
ــ ــا نياوکيتاس ــيه ــابي پ ــترين، ROS، يش الته ــساي د و يک اک

هـا توسـط     نيپروسـتاگالند . رديـ گ يها انجام م   نيپروستاگالند
) Cyclooxygenase - COX(ژناز يکلواکـس ي سيمـ يعمل آنز

ــتول ــي ــسCOX-2 .دنشــو يد م ــد   از ســلولياري در ب هــا مانن
ان يــ بيک التهــابيــهــا و ماکروفاژهــا پــس از تحر تيمونوســ

 منجـر بـه     COX-2 يها و القا   نيد پروستاگالند ي تول ،شوند يم
ـ اثـرات نوروپروتکت  . گردد ي م ي التهاب يها  از واکنش  يبشارآ و ي

ـ  آن در کاهش فعال    ييد به توانا  يک اس يآسکورب  و  COX-2ت  ي
عـالوه  ). ۷ ( دارديبستگ) PGE2 )Prostaglandin E2سنتز 

د پس از زخـم     يک اس ي آسکورب ي باال يها ز غلظت يتجوبر آن   

جـاد  ي که اعمال آن قبل از ا      ي در حال  شدهموجب کاهش تورم    
ـ از ط ). ۸ ( نخواهد داشـت   يزخم اثر   يمـصرف خـوراک    يرف

 ي که تحت عمـل جراحـ      يمارانيد در ب  يک اس يروزانه آسکورب 
 از يانـد، موجـب کـاهش التهـاب ناشـ         قرار گرفته  يوير يقلب

كـه  ع  ي شا ي التهاب يها يماري از ب  يکي). ۹ ( شده است  يجراح
هـاي تنفـسي مـزمن     بيماري شود ي مشاهده ميگاريدر افراد س 

ارهايي است كه حـاوي  ها ناشي از دود سيگ  اين بيماري . است
ها عاليمي   مواد شيميايي سمي است و همراه تمام اين بيماري        

 مـصرف   که  مطالعات نشان داده است    .از التهاب مشهود است   
ـ  ا ازيد تا حـد يک اس يآسکورب جـاد شـده   ي اي هـا التهـاب ن ي

  ). ۱۰و ۱۱ (کاهد يم
 و ي اثرات ضد التهـاب ن انجام شده بريشي مطالعات پ توجه به  با

ن يـ ت فراوان ا  يد و اهم  يک اس يو آسکورب ينوروپروتکت نيهمچن
ـ  و قابـل ورود بـه س      مهم ييک عنصر غذا  يعنوان   ماده به  ستم ي

د را يک اسيآسکورب  اثراتم تايبر آن شد، )۱۲ (ي مرکزيعصب
عنـوان    بـه  يز نخاع ين تجو ي و همچن  يز داخل صفاق  ي تجو يط

 يطـ يد التهاب محي که در تشدي مرکزيستم عصبي از س يبخش
ادم نـد   ي فرآ بر ،)۱۳(ت دارد   ي درد اهم  يدر محل القا   وصاخص
 از خواص يکينکه ي توجه به ابا ني، همچنمي کنيبررس يالتهاب

 در  ،)۸ (آن است ) pH~۳ (ي باالي   تهيديد، اس يک اس يآسکورب
ـ منظور حذف ا   ن مطالعه به  يا  يت و اثـرات احتمـال     ين خاصـ  ي

 يدياسـ  تيخاصـ  بردن نيب از در يسع ، از آن بر التهاب يناش
ـ ب اثـرات  ي بررس متعاقبا و آن د بـر ادم    ياسـ  کيآسـکورب  شتري

 شـده   القـا يمنظـور از مـدل ادم التهـاب     نيبـد  .ميا  داشته يالتهاب
 .دي استفاده گرديي موش صحراين در پايتوسط فرمال

  
  يروش بررس

 ، نـر بـالغ  يي صـحرا يها  از موش  ي تجرب ي  ن مطالعه يادر       
هـا   موش. ديگرد گرم استفاده    ۲۵۰ تا   ۲۰۰ستار با وزن    ينژاد و 

 از ييهـا   سـاعته در قفـس  ۱۲ يکي و تـار ييط روشـنا يدر شرا 
 ي  درجـه ۲۲±۲ حـرارت  ي و در درجـه  Plexy Glass جنس
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 شـده و آب و غـذا را         ينگهدار و رطوبت مناسب     گراد يسانت
ها چند روز قبـل از انجـام     آن.افت کردند يصورت آزادانه در   هب

ـ  آزما يط در فـضا   يا محـ   تطابق ب  يها، برا  شيآزما شگاه قـرار   ي
 صبح تا ۱۰ن ساعت يها ب شي انجام آزما  يگرفتند و تنها برا    يم
 بعدازظهر از قفس خارج و سـپس دوبـاره بـه محـل خـود                ۲

ها در  ر و پرورش موشي مراحل تکثي هيکل. شدند يبرگردانده م
ــه و انجــام آزمــا وانيــح  يقــاتيشگاه تحقيــهــا در آزما شيخان
ـ  گروه ز  ي جانور يولوژيزيف  علـوم  ي   دانـشکده  يست شناسـ  ي

ـ  عمل يتمام.  انجام گرفت  يدانشگاه فردوس   يشگاهيـ ات آزما ي
ت ي اخالق و حما   يالملل نيت مقررات ب  يوانات با رعا  ي ح يرو

 انجـام  يبـرا  ).۱۴( صـورت گرفـت    يشگاهيوانات آزما ياز ح 
 قـرار  ييتا هفت گروه ۸ در يطور تصادف هها ب ها، موش  شيآزما

، )i.p(ن  يسـال ي    افـت کننـده   ي گـروه در   ا شامل ه گروه. گرفتند
 بـا   )pH~3 (ديک اسـ  ي آسـکورب  ي افـت کننـده   ي در يها گروه
گــرم در  ميلــي i.p(، ۱۰( گــرم در كيلــوگرم ميلــي ۱ يهــادوز

ــوگرم ــيم i.p( ،۱۰۰( كيل ــوگرم   يل ــرم در كيل  ۲۰۰و  )i.p (گ
ن ي سـال ي افـت کننـده   ي، گـروه در   )i.p( گرم در كيلـوگرم     ميلي

)i.t(   ۰۲/۰ د با غلظـت يک اس ي آسکورب ي  افت کننده يدر، گروه 
ـ يم  ي افـت کننـده  يو گـروه در ) i.t( تـر يکرولي م۱۰گـرم در   يل

 شده  يخنث تريکرولي م ۱۰ در   گرم   ميلي ۰۲/۰،  ديک اس يآسکورب
)i.t (بودند) ۱۵( . ن  يتـام ي پودر و  ش از ين آزما يدر اC) ـ تول د ي

حل  ين برا يسال از و) تهران اسوه، يداروساز شده در شرکت  
ــول ه ا ســود ســوزآور يــم يد ســديدروکــسيکــردن و از محل

)NaOH (۱/۰ ي آن ط  يدي کردن حالت اس   ي خنث ي برا  درصد 
ـ  اسـتفاده گرد   )pH~7 (ونيتراسيانجام عمل ت   ـ م. )۱۶ (دي زان ي

ک ي از آسکوربي، از دوزيز نخاع ي تجو  استفاده شده در   غلظت
 در  ين اثر را در کـاهش حجـم ادم التهـاب          يتر د که مطلوب  ياس
 داخـل   يزهـا ي تجو يش شده ط  ي آزما يهادوزگر  يسه با د  يقام

 يمنظور بخـش کمـر     نيبد.  شد ي معادل ساز  ، دارا بود  يصفاق
ن يد و وزن ا   ين گرد يرون آورده و توز   ي ب يينخاع موش صحرا  

گرم در نظر    يلي م ۲/۰ بايعات همراه آن تقر   يهمراه ما  قسمت به 

 يبـرا  ضمنا. ديگرفته شد و غلظت مورد استفاده محاسبه گرد       
  در يز نخـاع  ي جهت تجو  يعمل جراح  بودناثر   يب از نانياطم

ـ ن کنتـرل  گروه کي ،ج حاصله ي و نتا  شيآزما روند در نظـر    زي
ـ  و  نـشده يجراح عملها  موشکه در آن،    گرفته شد     نيهمچن

ـ کل سپسافت نکردند،   يدر يماريت ر يمـشابه سـا    ،مراحـل  ي  هي
 از  يز نخـاع  يومنظور تج   به .ديها انجام گرد    آن يها بر رو   گروه

ـ تکن ـ  تحـت عنکبوت ي در فـضا يک کـانول گـذار  ي  نخـاع  ي هي
  كتامين ي با تزريق داخل صفاق    ها  ابتدا موش  ).۱۷(شد  استفاده  

گـرم در      ميلـي  ۲۰ (زايالزيـن و  ) گرم در كيلـوگرم      ميلي ۱۰۰(
ــوگرم ــپس  يب) كيل ــدند س ــوش ش ــتگاه  ه ــوان در دس ــر حي س

 ۲ و يـک بـرش كوچـک بـه طـول         استريوتاكس ثابـت شـده    
طـرف پـايين ايجـاد و عـضالت          ها بـه   متر از بين گوش    انتيس

 پيتـال جمجمـه آزاد      ي اكـس  ي  تيغـه  ي از رو  يبه آرامـ   يگردن
تـال سـوراخ   ي پي اکس-  اطلسيوسط غشادنبال آن ه  ب. شدند
د يو خارج شد که مينخاع يمايع مغزد و يگرد ايجاد يكوچك
 ي  يـک لولـه     سـپس  . زير عنكبوتيه اسـت    ي به فضا  يدسترس

 را که قبل از استفاده  يمتر يازده سانت ي) PE-10( ۱۰لن  يتا يپل
ل ين اسـتر ي با سـال يخوبه ل و بي استر  درصد ۷۰توسط اتانول   

عنكبوتيـه بـه     زيـر  ي فضا  آرام درون  يلي را، خ   بود شسته شده 
متـر   يکه سه سانت يطورو  نخاع پيش بردهي كمري طرف قطعه 

 ي کـوچک  يگبرجـست لم  ي پـاراف  ي  لهيوسـ  هب ،رون بماند ياز آن ب  
 يخـارج از نخـاع بـرا      متر آن    ي تا سه سانت   جاد شد ي آن ا  يرو

 از كـانول  پـس   ذکر است کهالزم به  .ودشتزريق دارو استفاده    
د در  ينبا روزه،   ۵ ي بهبود ي زمان ي  ک دوره ي و گذشت    يگذار
 سالينا  يو  ک  يد آسکورب ي اس . ديده شود  ي نقص حركت  ها موش

 ي  توسط لولـه   يخاع ن  داخل صورت بهليتر  ميكرو ۱۰در حجم   
 يبـرا  پـژوهش  نيا  در.ديز گرديتجو لتونيرابط و سرنگ هام   

 نيله فرمـال  يوسـ  بـه  پـا   شـده  القا التهاب مدل از التهاب، يالقا
ها بـه    ها در تمام گروه    شيمراحل انجام آزما  . )۱۸ (شد استفاده

 يسمومتريـ روش پلت  چپ بـه يحجم پابود که ابتدا ن شکل  يا
ن در هر گـروه بـه روش    يا سال يارو و    شد سپس د   يريگ اندازه
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i.p ا  يi.t ـ ز گرد ي تجو ـ   ي دق ۳۰ گـاه  د آن ي ز يوـس از تجـ   ـقـه پ
 ۰۵/۰ ،يز نخــاعيقــه پــس از تجــوي دق۵ و ياقـل صفـــداخــ

ـ م ق شده به  يرقن  يول فرمال ـاز محل  يـس يـس   درصـد  ۵/۲زان  ي
د از ـق شد و بع ي چپ تزر  ي به کف پا   ير جلد ـيورت ز ـص به

ر ـگيار دـن ب ـي فرمال ييق کف پا  يزر ت ساعت از  کـيت  ـگذش
در .  شـد  يريگ  اندازه يسمومتري چپ به روش پلت    ياـم پ ـحج

ــا ــيـ ــروش پلته از ـن مطالعـ ــاليجي ديسمومتريـ ــرايتـ  ي بـ
ا ـيـ ک  ـياتولوژـل پ ـوامـ از ع  يـم ادم ناش  ـ حج يرـيگ دازهـان

 ياـدا پـن روش ابتـيدر ا). ۱۹(د ياده گردـ استفياهـشگيآزما
 و در ســتون  يگــذار ت مــچ عالمــت ـوان در قــسم ـيــح
تـال قـرار    يجي د ي تـرازو  ي که بـر رو    يا وهـي ج يرـسمومتيپلت

ز يـ ن نيق فرماليک ساعت بعد از تزري. گرفته بود فرو برده شد   
اعـداد مـشاهده شـده آن بـر جـرم           . ديـ ل تکرار گرد  ـن عم يا

م شـده،   يتقـس متـر مكعـب       گرم بر سانتي   ۶/۱۳وه  ي ج يحجم
  ر يـ ن بـه روش ز  ي فرمـال  يي پـا   کـف  قي از تزر  يحجم ادم ناش  

  

ـ رزتحجم پا قبل از     :ديمحاسبه گرد   -ن ي فرمـال  ييق کـف پـا    ي
حجـم  = ن ي فرمالييق کف پايرساعت پس از تز  کيحجم پا   

  پـا  انحـراف معيـار     ±  ميـانگين  صـورت   بـه  ها داده ادم القا شده  
ـ . ه شدند يارا ـ    يدار يمعن ون ـ بـا آزمـ  هـا  نيانگيـ ن م ي تفـاوت ب
مک ـ و بـه کـ  ANOVAطرفه  کيس  ـانــيز وار يالـ آن يارـآم

سه ياـال آن مقـ و به دنبGraphpad Prism 5 يافزار آمار نرم
ـ  ـبـا حـداقل سطـ     و  تـوكي    ها با آزمـون    نيانگيم   يدار يح معن

۰۵/۰P<برآورد شدند .  

  
  ها افتهي

ـ  ب يومترـسميـ ون پلت ـل از آزمـ   ـج حاص ي نتا ي  سهيمقا      ن ـي
ـ ي، در)مـار يتافـت  ي و دريبدون جراح( کنترل   يها گروه ت ـاف
 از  يحـاک ) i.t(ن  ي سال ي  افت کننده يو در ) i.p(ن  ي سال ي  کننده

ـ       از  ي ناشـ  ي ادم التهـاب   حجـم  در   يدار يآن بود که تفاوت معن
   .نداشت د وجو ها روهـن گـيبن ـي فرمالييق کف پايتزر
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ي شد و دوز  التهاب ادمصورت پيش رونده منجر به کاهش افزايش دوز آسکوربيک اسيد به. طي تجويز داخل صفاقي) گرم در كيلوگرم  ميلي۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰(

 و P<0/05 ،**P<0/01* (اند ه شدهي اراانحراف معيار±  ميانگينصورت ها به داده. ودآسکوربيک اسيد مؤثرترين دوز ب) گرم در كيلوگرم  ميلي (۱۰۰
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  ر مقايسه با آسکوربيک اسيد، دP<0/01@@گرم در كيلوگرم و   ميلي۱۰ آسکوربيک اسيد
  ).n=7(و ) گرم در كيلوگرم  ميلي۱۰۰
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 آن يز نخـاع ين و تجـو   ي سـال  يز داخـل صـفاق    ين تجـو  يبنابرا
جـاد  ي موش ا  ين در پا  ي از فرمال  يزان التهاب ناش  ي در م  يرييتغ

ن ي فرمـال ييـق کـف پاي از تزر ي ناش يحجم ادم التهاب  . نکردند
 کيآسـکورب   مختــلف  ياهـ دوز ي  افت کننده ي در يها در گروه 

صـورت   بـه ) گرم در كيلـوگرم      ميلي ۱،  ۱۰،  ۱۰۰ و   ۲۰۰( دياس
ن ي سـال ي افـت کننـده  ي با گروه در  ي  سـهي در مقا  يداخل صفاق 

)i.p (   گرم در  ميلي ۱ دوز  يز داخـل صفاق  ينشـان داد که تجـو
ـ   يـک اس ي آسـکورب كيلوگرم  در حجــم  يدار يـد اخـتالف معن

ـ که آسکـورب  يدر حال جاد نکرد   ي ا يادم التهــاب  ـد بـا  يـ ـک اسي
ز ي تجـو ي طـ گرم در كيلوگرم    ميلي ۱۰،  ۱۰۰ و   ۲۰۰ يهـادوز

ـ  در م  يدار ي منجـر بـه کاهــش معنــ        يداخل صفاق  ـزان ادم  ي
ـ تـر بخــش   شد کـه اثـر     يالتهـاب  ۱۰۰ دوز   ـز،يـ ـن دوز آن ن   ي
، >۰۱/۰P(ـد بــود  يـ ک اسي آسکــورب گـرم در كيلـوگرم      ميلي
۰۰۱/۰P<   ۰۵/۰وP<) (ـ  م ي  سهي مقا ياز طرف  ).۱مودار  ن زان ي

ن در گـروه    ي فرمال ييق کف پا  يشده توسط تزر  ا   الق يادم التهاب 
   غلظـت   ي  افـت کننـده   ي، گروه در  )i.t(ن  ي سال ي  افت کننده يدر
  

 ۱۰ گـرم در  ميلـي  ۰۲/۰( ديک اسـ  ي شده آسـکورب   يساز معادل
 ي ضـد التهـاب    دوزن  ي با مـؤثرتر   يز نخاع ي تجو ي ط )ميكروليتر

ن گـروه   ي و همچن  يز داخل صفاق  ين تجو يد ح ياسک  يآسکورب
د يک اسـ ي شـده آسـکورب  ي غلظت معادل سازي افت کننده يدر

ـ  ) ميكروليتـر  ۱۰ گرم در   ميلي ۰۲/۰( يخنث ز يصـورت تجـو    ه ب
 ۰۲/۰( ديک اسـ ي آسـکورب  يز نخـاع  ي نشان داد که تجو    ينخاع
ـ     يهـا  در حالـت   ) ميكروليتر ۱۰  در گرم  ميلي  ي معمـول و خنث
ق کف ي از تزري ناشي حجم ادم التهاب  يدار يطور معن  ه ب ي  شده

 از يدار ي، اما تفاوت معن)>۰۰۱/۰P(کاهند  ين را مي فرمالييپا
ــ  ــاهش ادم ب ــوان ک ــر ت ــ ينظ ــول خنث ــول ين دو محل  و معم

ـ . ديد مشاهده نگرد  يک اس يآسکورب ج ي نتـا  ي  سهيـ ن مقا يهمچن
ـ   ي از آن بود که تجو     يحاک ـ رـثرتوـ م يـز داخل صفاق  دوزن  ـي
ت بـه   ـنـسب ) گرم در كيلوگرم     ميلي ۱۰۰(د  ـيک اس ـيوربـآسک
 ۰۲/۰( يز نخاعين تجوـيده آن حـ ش يازـادل س ـت مع ــغلظ

ـ  ) ميكروليتـر  ۱۰ گـرم در    ميلي ـ  ـاخت ر ـ از نظـ يدار يـالف معن
  ). ۲نمودار (داد ـان نـده، نشـاد شـجيش ادم اـقدرت کاه
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  بحث
ـ  ا يهـا  هافتي         از آن بـود کـه حجـم ادم    يق حـاک  يـ ن تحق ي

د يک اسـ  ي آسـکورب  ي  کننـده   افـت ي در يهـا  گروهدر   پا   يالتهاب
   ياثر ضد التهاب .افتيکاهش  يو نخاع يصورت داخل صفاق هب
ــاميو ــه   Cن يت ــسته ب ــدوزواب ــد و ي م ــ اباش ــر در ي   دوزن اث

 ، امـا  گر اسـت  ي د يهادوزشتر از   يبگرم در كيلوگرم      ميلي ۱۰۰
  باالتر و کمتـر از     يهادوزد در   يک اس ي آسکورب يضد التهاب اثر  
کنـد   يدا مـ  يج کاهش پ  يبه تدر  گرم در كيلوگرم    ميلي ۱۰۰ دوز

 ي اثر ضد التهابي شکل برا  U يک منحن يد بتوان   ي شا جهيدر نت 
   .دادشنهاد يپد يک اسيوابسته به دوز آسکورب

 ي بـر اثـرات ضـد التهـاب    ي، مبنـ قيـ ن تحقيـ ج ايبا توجه به نتا 
 از رخ يحـاک   کهنيشيمطالعات پ ضمن توجه به    و   C نيتاميو

 بـا  ،باشند يب بافت ميا آسي عفونت و يالتهاب در پده  يپدداد  
هـا   ها، ماست سل   ليمانند بازوف  ي خون يها  سلول ،ب بافت يآس

ــت ــا و پالک ــم ،  در آن محــدودهه ــا يانجي ــابيه ــد ي الته  مانن
ــروتون ــن، هيس ــترين، نيستامي ــساي ــوي ا،ديک اک ــا نيکنترل  و ه

ـ  پپتيهـا  نين پـروتئ يهمچن. کنند يترشح م  را   ها نيتوکايس  يدي
ز ترشح  ين CGRPو  ) P) SP ي   ماده  کوتاه مدت مانند   يالتهاب

ــا در نخــاع ي آســي هيــ در ناحنيهمچنــ. شــود يمــ ب و متعاقب
 را ي التهـاب يهـا  يانجيد مي تول،ژنازيکلواکسي مانند س ييها ميآنز
 ي حاکيها و شواهد فراوان   يبررس). ۲۰و  ۲۱(دهند   يش م يافزا

 يلي از داليکي. باشد يد ميک اسي آسکوربياز اثرات ضد التهاب   
 ي التهابيها د در پاسخيک اسيدهد حضور آسکورب   يکه نشان م  

از .  اسـت  scurvy يمـار يم قابل مشاهده در ب    يمؤثر است عال  
د يک اسـ يل کمبود آسـکورب  يدل  که به  يمارين ب يم مشهود ا  يعال

توان گفت   ين م يبنابرا. باشد يلتهاب و تورم آن م    کند ا  يبروز م 
 يهـا  ش پاسـخ  يد منجر بـه افـزا     يک اس يزان آسکورب يکاهش م 

کـه مـصرف   دهنـد   يهـا نـشان مـ    يبررسـ  و شـود  ي مـ  يالتهاب
). ۶ (کنـد  يد به کاهش شدت التهاب کمک مـ       يک اس يآسکورب

 ماننـد  ي آزاديها کاليکه راد دهند يقات نشان م  يتحقن  يهمچن

ROS  مانند   ي و مواد NO   شي افـزا  ي التهـاب  يهـا   که در پاسخ 
ار کـاهش   يد بـس  يک اس يبا مصرف و حضور آسکورب    ابند،  ي يم
 يريزان التهـاب کـاهش چـشمگ   يـ جـه در م   يدا کرده و در نت    يپ

ج مطالعـات و  ين با توجه بـه نتـا   يبنابرا). ۲۲ (شود يمشاهده م 
  مـشاهده شـده  يتوان اثرات ضد التهـاب    يقات ذکر شده م   يتحق

 صورت که نيح داد بد يق را توض  ين تحق ي در ا  ديک اس يآسکورب
ل در التهاب منجر   يد با مهار عوامل دخ    يک اس ي آسکورب احتماال

ـ  يا حجم ادم  به کاهش   التهـاب القـا شـده بـا     يجاد شـده در پ
د يک اس يآسکوربن احتمال دارد که     يهمچن. ن شده است  يفرمال
  از جملـه   يي غـشا  يهـا  رنـده ي گ ي که بـر رو    ي مهار يريبا تأث 

NMDA ها را در سطح نخاع کاهش     ت نورون يفعال) ۲۳ (دارد
شبرنده التهاب در مرکز و  ي مولد و پ   يها يانجيش م يداده و رها  

 ي منجر به بروز اثر ضد التهاب    و) ۶ (ط را کاهش داده باشد    يمح
بـا توجـه   . شده باشدن مطالعه  ي ا يها شيمشاهده شده در آزما   

صـورت   د بـه  يک اسـ  ي آسـکورب  ياثرات ضد التهاب   ۱ نمودار   به
گرم در  ميلي ۱۰۰  باالتر از  دوز که از    ي بود طور  دوزوابسته به   

. اسـت شتر يـ ق بيازمند تحقين افت کهين اثر کاهش يا كيلوگرم
 از يکـ يد يک اسـ  ي آسکورب يدانيت پرواکس يممکن است خاص  

ـ  عنـوان  د بـه  يک اسـ  ياگر چه که آسکورب   . ل باشد ين دال يا ک ي
ط مناسـب   ياما در شرا  ) ۲۴ ( شناخته شده است   ييايفاکتور اح 

عـالوه بـر آن   . ل بخـشد  يون را تـسه   يداسيند اکس يآتواند فر  يم
ـ    (آسکوربات ـ  از طر  )ديک اسـ  ي شـده آسـکورب    يفـرم خنث ق ي

کنـد؛ امـا     ي مـ  يريون جلـوگ  يداسيها از اکس   کاليواکنش با راد  
دان عمـل  يک پرواکـس  يعنوان   تواند به  يط مساعد م  يتحت شرا 

 ها شـرکت کنـد     کاليراد ي   کننده دي تول يها کرده و در واکنش   
د يک اسـ ي آسـکورب ي احتماليداني اثر پرواکس  ي   نشان دهنده  که
 کردن  يدهد خنث  يج نشان م  ينتا ياز طرف  .)۲۵و  ۲۶ (باشند يم

 ادم حجـم  بـر  يرير چـشمگ يثاد تـ يک اسـ ي آسکورب ي  تهيدياس
ـ  SPش  ياز جملـه عـدم ارتبـاط مهـار رهـا           .نداشته اسـت   ا ي

CGRP  ن با توجه  يهمچن و   )۲۱ (ديک اس يبته آسکور يدي به اس
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، احتمال )۷ (ي التهاب يها  در پاسخ  PGE2 و   COX-2به نقش   
ن ي اي ضد التهابتيد در فعاليک اسي آسکورب ي  تهيديدارد که اس  

ـ  . نداشته باشد  يتي چندان اهم  ادهم ـ مقان  ي همچن سه اثـر ضـد     ي
 نسبت يصورت داخل صفاق  د به يک اس ي آسکورب زيجو ت يالتهاب
ـ    آن يع نخا زيتجوبه     نيبنـابرا .  نـشان نـداد    يدار ي تفاوت معن
 از يحـداقل بخـش  جه گرفت که ين موضوع نت ياز ا د بتوان   يشا

 اعمـال   يطـور مرکـز    د بـه  يک اسـ  ي آسکورب ياثرات ضد التهاب  
 .دنگرد يم

  
  يريگ جهينت
ـ  حاصـل از ا   يها افتهي با توجه به          ک ين مطالعـه آسـکورب  ي

  

ن يا شده توسط فرمـال  القي ادم التهاب حجم موجب کاهش د  ياس
ز داخـل  ين تجو ي ب ي ادم التهاب   حجم  کاهش ي از طرف  است شده
 ي آن تفـاوت ي  شدهي و خنث ي و حالت معمول   ي و نخاع  يصفاق

ــ از دخينداشــت کــه خــود حــاک    يديل نبــودن حالــت اســي
 بـودن  ي و احتمـال مرکـز  آن يبدر اثرات ضد التها Cن  يتاميو

 . باشد يم ي اين ويتامين از اثرات ضد التهابيبخش

  
  ر و تشکريتقد

ـ  حاصـل پا  ي ن مقالـه  يا       در مقطـع  يي دانـشجو ي ان نامـه ي
ــشگاه فردوســيکارشناســ ــ  مــشهدي ارشــد در دان . باشــد يم

  .ديآ يعمل م ر و تشکر بهيله از آن دانشگاه مراتب تقدينوسيبد
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Background and Objective: Vitamin C (Vit.C) or ascorbic acid is an essential micronutrient which has 

neuroprotective effects and can decrease Cyclooxygenase-2 (COX-2) activity and then prostaglandins 

synthesis. Therefore, it is hypothesized that Vit. C is able to reduce the inflammatory edema. In order to 

verify this hypothesis, a model of inflammatory paw edema was induced by formalin in rats. 

Materials and Methods: 56 Male Wistar rats (200-250g) were used to carry out this study. Each group 

consisted of 7 mice, composed of Saline (intraperitoneal; IP), Saline (intrathecal; IT), Vit.C at the dose 

groups of (1, 10, 100, 200 mg/kg, IP) and concentration of (0.02mg/10µl, IT) in normal and neutralized 

forms of Vit.C. 30 minutes after IP and 5 minutes after IT administrations, 0.05ml formalin 2.5% was 

injected in the sub plantar region of left hind paw. Volume of edema was measured by subtraction of paw 

volume assessed using plethysmometric method before the injections, from the paw volume 1 hour after 

formalin injection.  

Results: IP administration of Vit.C at doses of 200 mg/kg (P<0.05), 100 mg/kg (P<0.001) and 10 mg/kg 

(P<0.01) and also intrathecal administration of both normal and neutralized forms of Vit. C (0.02 mg/10µl) 

(P<0.001) significantly reduced the inflammatory paw edema. 

Conclusion: Effects of Vit.C on inflammatory edema reduction was significant. The effects of Vit.C are 

probably dose dependent and acidic independent.  

 

Keywords: Ascorbic acid, Inflammation, Intraperitoneal administration, Intrathecal administration, 

Formalin 


