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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 واحد فرآورده های طبیعي ، سنتي و مكمل معاونت غذا و دارو  03155473025 شماره تماس واحد:

آرتريت يك بيماري نسبتا شايع است كه موجب درد و التهاب در مفصل ها مي شود و علت ايجاد آن به 

اين بيماري تمام سنين حتي كودكان را نيز ميتواند درگير كند، اما شيوع آن در زنان .درستي مشخص نيست

بر اساس .مختلفي دارد كه دو نوع شايع استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد هستندآرتريت انواع .بيشتر است

نوع بيماري عالئم مختلفي ميتواند ظاهر شود پس اگر عالئمي مثل درد مفصل، خشكي مفصل، التهاب در 

مفصل يا اطراف آن و مشكل در حركت دادن آن مفصل وجود دارد حتما براي تشخيص صحيح به پزشك 

 .دمراجعه شو
 

  Harpagophytum procumbens  با نام علمي پنجه شيطان(  الف

 و كاهش بيان ژن ٢-در مطالعات برون تني اثرات ضد التهاب از طريق مهار لوكوترين ها، مهار آنزين سيكلواكسيژناز

 2PGE  ديده شدمشاهده شده است. در مطالعات باليني نيز اثرات ضدالتهاب و ضددرد در استئوآرتريت به خوبي. 

 .افرادي كه مبتال به زخم ها گوارشي هستند از مصرف فرآورده هاي اين گياه خودداري كنند -

 .در موارد نادري عوارض سردرد، وزوزگوش و بي اشتهايي گزارش شده است-

 

 Avocado/soybean unsaponifiables آووكادو و سويا( ب

 استرول ،(٪١٥تركيبات پلي اُل ها) حاوي روغن آووكادو . شود تهيه ميدر فرآورده ها  ٢به  ١مخلوط عموما با نسبت  

بسياري مطالعات باشد .ن ها مي ايزوفالو و( ٪١٠) ها توكوفرول ،(٪٥٠ تا٤٠)ها استرول حاوى سويا روغن و( ٪٢٠ تا ٤)ها

پيشگيري آرتريت روماتوئيد و بيان كرده اند كه فيتواسترول ها و ايزوفالون هاي موجود در عصاره آوودكادو و سويا در 

                    استئوارتريت نقش موثري دارند. طبق نظر بسياري از مطالعات، اين عصاره ها باعث افزايش كالژن و مهار كالژناز 

 .كنند مي گردند. در كنار هم به صورت سينرژيكي در جلوگيري از تخريب مفصل و غضروف كمك مي

ايي مثل وارفارين تداخل گرم( دارد كه ممكن است با داروه ١٠٠ميكروگرم در ٢١) K آووكادو مقدار بسيار كمي ويتامين-

 د .ايجاد كن

 د .هورمون دارند با احتياط مصرف شو فيتواسترول هاي سويا در افرادي كه سرطان هاي وابسته -

 

 Curcuma longa نام علمي با  زردچوبه( ج

 .ديرباز در درمان بيمارى هاى التهابى استفاده ميشود از 

پاسخ هاى التهابي سلول ها را  Bκ-NF تركيب كوركومين يك آنتى اكسيدان بسيار قوى است. اين تركيب با اثر بر مسير

 د .يت ضدالتهابى خود را اعمال ميكنكاهش ميدهد و سبب كاهش راديكال هاى آزاد اكسيژن شده و فعال
 

كوركورمين جذب بسيار كم و در نتيجه فراهمى زيستي پايينى از طريق مصرف خوراكى دارد. استفاده از 

زردچوبه در كنار فلفل سياه ميتواند جذب آن را افزايش دهد. همچنين تغيير فرموالسيون و استفاده از حامل 

 هد .هاى هيدروفيل ميتواند جذب را به مقدار زيادى افزايش د
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  Zingiber officinalis با نام علمي  زنجبيل( د

سنتز پروستاگالندين ها و لوكوترين ها را مهار ميكند و اثرات ضدالتهاب و ضددرد  مطالعات نشان داده كه ريزوم زنجبيل

ميلي گرم دوبار در روز  ٥٠٠بيمار مبتال به استئوارتريت، مصرف  ١٠٠خود را اعمال ميكند. در يك مطالعه با بررسي 

 داد .كاين هاى پيش التهابى را كاهش ماه به ميزان قابل توجهى سايتو ٣زنجبيل به مدت 

 

   Elaeagnus angustifoliaسنجد با نام علمي   (و

اثر ضددردى ايبوپروفن گزارش را به خوبي نشان داده اند و اثر آن را به ميزان  دمطالعات حيواني اثرات ضددرد عصاره سنج

 د.كردن

اطالعات ضد و نقيض در خصوص اثرات ضد التهابى سنجد وجود دارد. در برخي مطالعات بيان شده كه با مهار 

اثر ضدالتهابى از عصاره سنجد ديده شده در حالي كه مطالعات ديگر هيچ اثر ضدالتهابى را گزارش  ٢و  ١سيكلواكسيژناز 

 د.اننكرده 

ه صورت وابسته به دوز بوده است و تصور ميشود كه اثرات ضددرد ديده اثر ديگر عصاره اين گياه، شل كننده عضالنى ب

 ست .شده در بيماران استئوارتيت مربوط به همين مكانيسم ا

 


