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Background: Osteoarthritis is the most common arthritis that can lead to
chronic pain and severe disability in patients. Researchers are looking for
new treatments that are effective with fewer side effects. Curcumin is a
beneficial ingredient in turmeric with anti-inflammatory properties and plays
an important role in the protection of the joints against destructive factors.
Gingerol and piperine are the effective ingredients of ginger and black
pepper, respectively, that may lead to the reinforcement and continuation of
the effect of curcumin. The aim of the present study was to determine the
efficacy of turmeric, ginger, and black pepper extracts in pain and functional
improvement of patients with chronic knee osteoarthritis in comparison to
that reported for naproxen.
Methods: A total of 60 patients with knee osteoarthritis grades 2 and 3 were
enrolled in this study. The subjects were randomly divided into two groups
to receive naproxen capsule or extracts of turmeric, ginger, and black pepper
(mixodin capsule) every day for 4 weeks. The pain and performance scores
of the subjects were evaluated at the initiation and end of the study.
Moreover, the pain levels were measured using the visual analog scale. The
performance changes were also assessed by the Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index questionnaire. Food intake (24hour dietary recall) was recorded at the initiation, during, and at the end of
the study.
Findings: Out of 60 volunteer patients, 30 subjects in the mixodin group
and 30 cases in the naproxen group completed the study. According to the
obtained results, the pain score and performance of the patients decreased
significantly (P=0.001). However, there was no difference in the level of
pain reduction between the groups.
Conclusion: The results of this study revealed that the administration of
mixodin twice a day for 4 weeks similar to naproxen can improve the pain
score and performance of patients with chronic knee osteoarthritis.
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مقاله پژوهشی

اثر مکملیاری توأم عصاره زردچوبه ،فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران
مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو
پگاه گرجیان5
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 ،غالمرضا عسکری7،3

 ،مطهر حیدری بنی4

 ،محمدجواد طراحی1

 ،نیماه بحرینی*7

کارشناسی ارشد ،گروه تغذیه جامعه ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
دانشیار ،گروه تغذیه جامعه ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
مرکز تحقیقات امنیت غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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دانشیار ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

* نویسنده مسئول :نیماه بحرینی ،ایمیلnimahbahreini@yahoo.com :

چکیده
دریافت مقاله1397/01/29 :
پذیرش مقاله1398/06/02 :

واژههای کلیدی:
استئوآرتریت مزمن زانو
زردچوبه
زنجبیل
فلفل سیاه
ناپروکسن

مقدمه :استئوآرتریت شایعترین بیماری مفصلی است که می تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر
شود .بسیاری از پژوهشگران به دنبال روشهای درمانی جدیدی هستند که ضمن اثربخش بودن ،عوارض
جانبی کمتری داشته باشد  .کورکومین ماده مؤثر زردچوبه از ترکیبات طبیعی دارای خواص ضد التهابی بوده
و نقش مهمی در محافظت از مفاصل در مقابل عوامل مخرب دارد .جینجرول و پایپرین نیز به ترتیب به عنوان
ماده مؤثر زنجبیل و فلفل سیاه احتماالً می توانند منجر به تقویت و تداوم اثر کورکومین شوند .در این ارتباط،
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری توأم عصاره زردچوبه ،فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد
بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو در مقایسه با داروی ناپروکسن انجام شد.
روشها :در پژوهش حاضر  60بیمار مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو با درجه  2و  3مورد مطالعه قرار گرفتند.
افراد به طور تصادفی جهت دریافت عصاره زردچوبه ،زنجبیل و فلفل سیاه (کپسول میکسودین) یا کپسول
ناپروکسن به صورت روزانه و به مدت چهار هفته ،در دو گروه جداگانه تخصیص داده شدند .نمره درد و عملکرد
بیماران ابتدا و انتهای مطالعه ارزیابی شد و میزان درد آنها با استفاده از مقیاس خطی -بصری درد ( VAS:
 )Visual Analogue Scaleاندازه گیری گردید .همچنین به منظور ارزیابی تغییرات عملکرد از پرسشنامه
 )The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index( WOMACاستفاده
شد .دریافت غذایی (یادآمد  24ساعته) نیز ابتدا ،میانه و انتهای مطالعه ثبت گردید.
یافتهها :از بین  60بیمار داوطلب 30 ،نفر در گروه میکسودین و  30نفر در گروه ناپروکسن پژوهش را به
پایان رساندند .بر مبنای نتایج ،کاهش در نمره درد ( )P=0/001و عملکرد بیماران ( )P=0/001در دو گروه
به طور معناداری کاهش یافته بود؛ اما تفاوتی در میزان کاهش با مقایسه بین گروهی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان دادند که مصرف کپسول میکسودین به صورت دو بار در روز به مدت چهار هفته،
مشابه با داروی ناپروکسن می تواند منجر به بهبود نمره درد و عملکرد بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو
گردد.

ارجاع :گرجیان پگاه ،عسکککری غالمرضککا ،حیدری بنی مطهر ،طراحی محمدجواد ،بحرینی نیماه .اثر مکملیاری توأم عصککاره زردچوبه ،فلفل سککیاه و
زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو .مجله تحقیقات نظام سالمت 1398؛ .246-254 :)4(15

مقدمه
استئوآرتریت یکی از دالیل اصلی نقص عملکردی است که
تأثیر به سزایی بر زندگی افراد (شامل :تحرک ،استقالل و

فعالیتهای روزمره) دارد و منجر به محدود شدن فعالیتهای
تفریحی ،ورزشی و شغلی میگردد .استئوآرتریت شایعترین
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اثر مکمل میکسودین بر بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو

بیماری مفصلی است که میتواند منجر به درد مزمن و ناتوانی
شدید بیمار شود .خشکی صبحگاهی ،کاهش دامنه حرکتی
مفصل ،درد ،سفتی و صدای زانو حین حرکات فعال زانو از
ویژگیهای مهم این بیماری میباشند که نهتنها توان فعالیت
بیماران را کاهش میدهد؛ بلکه به شکلی منفی بر کیفیت زندگی
آنها تأثیر میگذارد .بزرگترین عامل خطرساز این بیماری سن
است؛ اما فشار زیاد ،ضربههای شدید ،استفاده بیش از حد از
مفصل ،عدم کارایی رباط صلیبی قدامی و آسیب به منیسکها نیز
میتوانند منجر به استئوآرتریت زانو شوند (.)1،2
درمان استئوآرتریت شامل :درمانهای دارویی ،جراحی،
درمانهای گیاهی و تغذیه مناسب میباشد .یافتهها حاکی از آن
هستند که داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی که به طور معمول
تجویز میگردند ،موجب مهار سنتز ماتریکس غضروف در انسان
میشوند که این امر به نوبه خود سبب افزایش تخریب غضروف
مفاصل در استئوآرتریت میگردد؛ از این رو بسیاری از پژوهشگران
به دنبال روشهای درمانی جدید و کاهش عوارض بیماری هستند
تا ضمن اثربخش بودن ،عوارض جانبی کمتری نیز داشته باشد (.)3
براساس نتایج برخی از مطالعات ،زنجبیل به عنوان
معمولترین فرآورده گیاهی مورد استفاده در بسیاری از کشورها
با داشتن ترکیبات فعالی نظیر جینجرولها ( )Gingerolsقادر
است به کاهش التهاب و در نتیجه تسکین درد در استئوآرتریت
کمک شایانی کند ( .)4زردچوبه نیز یکی از گیاهانی است که در
کاهش عالئم بالینی بیماریها مورد توجه میباشد .این گیاه
حاوی ماده فعال کورکومین است .کورکومین یک آنتیاکسیدان
بسیار قوی میباشد که خاصیت ضد التهابی داشته و در درمان
بسیاری از بیماریها نقش دارد .پژوهشگران معتقد هستند که
احتماالً خواص ضد التهابی زردچوبه موجب کاهش عوارض
آرتریت روماتوئید میشود .البته خواص ضد درد و ضد میکروبی
آن هم میتواند در این زمینه اثرگذار باشد .از دیرباز در طب
سنتی ،فلفل سیاه به عنوان مسکن دردهای مختلف به کار
میرفته است ( .)5فلفل سیاه با نام علمی Piper nigrum
 ،Linn.گیاهی از خانواده  Piperaceaeمیباشد .عامل اصلی آثار
فلفل سیاه ،آلکالوئیدی به نام پیپیرین است .نتایج مطالعات
حاکی از اثرات درمانی فلفل سیاه در کاهش التهاب در بیماران
میباشند (.)6
با توجه به اینکه درمان دارویی برای کنترل عالئم
استئوآرتریت با عوارض جانبی نامطلوب و ناگوار بسیاری همچون
مشکالت گوارشی همراه میباشد ،امروزه بازگشت به استفاده از
گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که
مواد مؤثره موجود در داروهای گیاهی به دلیل همراه بودن آنها
با مواد دیگر از یک حالت تعادل بیولوژیکی برخوردار هستند ،در
بدن انباشته نمیشوند ،فاقد عوارض جانبی بوده و یا عوارض
جانبی کمتری دارند و از این نظر دارای برتری قابلمالحظهای
نسبت به داروهای شیمیایی میباشند (.)7،8

با توجه به اثرات هرکدام از ترکیبات گیاهی نامبرده در
کاهش التهاب به نظر میرسد که ترکیب توأم عصاره زردچوبه،
فلفل سیاه و زنجبیل بتواند اثر احتمالی بر بهبود عالئم بالینی در
بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو داشته باشند .با وجود
محدودیتهای موجود در مطالعات مختلف و نیز با توجه به عدم
اتفاق نظر در ارتباط با اثر این گیاهان بر درد ،نیاز به انجام
کارآزماییهای بالینی در زمینه اشکال مختلف مکمل آنها با
دوزهای مختلف در قشرها و بیماریهای گوناگون وجود دارد .در
این راستا ،در پژوهش حاضر به بررسی اثرات احتمالی مصرف
توأم عصاره زردچوبه ،فلفل سیاه و زنجبیل بر تسکین درد
مفصلی ناشی از استئوآرتریت زانو و مقایسه آن با اثر داروی
ناپروکسن پرداخته شده است.
روشها
پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفیسازی شده
دوسوکور از نوع گروههای موازی انجام شد .افراد شرکتکننده
در این مطالعه را بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو با شدت
خفیف تا متوسط (درجه  2و  )3که به کلینیک ویژه "امام موسی
صدر" شهر اصفهان مراجعه کرده بودند ،تشکیل دادند.
در سال American College of ( ACR ،2010
 )Rheumatologyمعیارهای تشخیصی جدیدی را در ارتباط با
استئوآرتریت ایدیوپاتیک زانو ارائه داد که براساس آن تشخیص
قطعی روماتوئید آرتریت منوط به دریافت نمره  6یا بیشتر از 10
میباشد .این معیارها براساس تعداد و نوع مفاصل درگیر،
واکنشگرهای فاز حاد و مدت بیماری ارائه شدهاند (.)9
معیارهای ورود به این مطالعه عبارت بودند از :ابتال به
استئوآرتریت ایدیوپاتیک زانو ،قرار داشتن در دامنه سنی 35-75
سال ،توانایی راه رفتن و داشتن درد موضعی زانو با نمره بیشتر از
 5براساس معیار خطی -بصری درد .ابتال به دیگر بیماریهای
زانو ،ابتال به استئوآرتریت مفاصل ران و مچ پا ،دردهای رادیکوالر
ناشی از اختالالت ستون فقرات کمری ،سابقه فیزیوتراپی و تزریق
داخل مفصلی طی شش ماه گذشته ،ابتال به بیماریهای روانی-
ذهنی ،بافتهای نئوپالستیک زانو ،عفونت و بافت در حال
خونریزی ،اختالالت نورولوژیک حسی و حرکتی ،سابقه جراحی
زانو ،چاقی مرضی ،مصرف آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب
غیراستروئیدی ،بارداری یا شیردهی و مصرف مواد مخدر نیز
معیارهای خروج از مطالعه بودند.
باید خاطرنشان ساخت که در این مطالعه ،متغیرهای
دموگرافیک (شامل :سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،تاریخچه پزشکی،
سطح تحصیالت و سطح فعالیت) از طریق تکمیل پرسشنامه
اطالعات فردی از تمامی شرکتکنندگان جمعآوری شدند.

گروههای درمانی
افراد واجد شرایط در صورت رضایت جهت شرکت در
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پگاه گرجیان و همکاران

مطالعه به صورت تصادفی در یکی از دو گروه میکسودین (30
نفر) و ناپروکسن ( 30نفر) جای گرفتند و به مدت چهار هفته
مطالعه و بررسی گردیدند ( . )10گروه میکسودین روزانه دو بار
قبل از وعده غذایی ،ترکیب عصاره را که شامل 300 :میلیگرم
کورکومین 7/5 ،میلیگرم جینجرول و  3/75میلیگرم پایپرین
بود را مصرف نمودند ( . )11،12گروه ناپروکسن نیز روزی (صبح
و شب) دو عدد قرص  250میلیگرمی را مصرف کردند (.)13
باید توج ه داشت که برای یادآوری مصرف کپسولها ،به صورت
هفتگی با این افراد تماس تلفنی برقرار شد.
به منظور دوسو بیخبر کردن مطالعه ،پیش از آغاز آن،
کپسولها توسط فرد دیگری غیر از پژوهشگر در قوطیهای
یکسان قرار گرفته و به صورت  Aو  Bکدگذاری گردیدند .از
تمامی بیماران درخواست شد تا در هر نوبت ویزیت ،قوطی
کپسولهای قبلی را همراه با خود بیاورند .برای پیگیری بیماران
به منظور بررسی اثرات جانبی احتمالی و پایبندی به پروتکل
مطالعه ،به طور هفتگی با این افراد تماس تلفنی برقرار شد .باید
توجه داشت که در صورت مصرف بیش از  90درصد از
کپسولها ،پایبندی فرد در سطح کامل تعریف میگردید.

ارزیابی درد
میزان درد بیماران در ابتدا و انتهای مطالعه با کمک مقیاس
خطی -بصری درد ارزیابی شد .این معیار یک خطکش 10
سانتیمتری بوده و از بیمار خواسته میشود تا شدت درد خود را از
« 0تا  »10روی آن نشان دهد .افراد میبایست قبل از مصرف دارو
و در پایان ماه سوم ،شدت درد خود را روی این خطکش عالمت
بزنند .در این ابزار ،فاصله  0تا  3نشاندهنده درد خفیف 4 ،تا 7
حاکی از درد متوسط و  8تا  10نشاندهنده درد شدید میباشد .در
این مطالعه پاسخ به درمان به صورت کاهش بیش از  1/5سانتیمتر
در میزان درد روی مقیاس  VASدر نظر گرفته شد (.)14

ارزیابی عملکرد
به منظور ارزیابی تغییرات عملکرد از پرسشنامه WOMAC

استفاده شد .این پرسشنامه شامل سه بخش است که در هریک
از آنها به تفکیک در مورد مقدار درد ،سفتی عضالت و عملکرد
فرد هنگام انجام فعالیتهای روزمره طی  48ساعت گذشته
پرسش میشود .این پرسشنامه مشتمل بر  33سؤال میباشد که
پنج سؤال اول مربوط به عالئکم بیماری ،دو سؤال در مورد
خشککی ،نه سکؤال در مکورد درد و  17سؤال آخر مربوط به
فعالیت فیزیکی مکیباشکد ککه از « 0تکا  »100رتبهبندی
میشود .شایان ذکر است که نمره به دست آمده از این پرسشنامه
طی چهار هفته متوالی ثبت گردید (.)15

اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتریک
شاخصهای آنتروپومتریک (شامل قد و وزن) در ابتدای

مطالعه اندازهگیری شدند؛ بدین صورت که وزن بدن با تقریب
 0/1کیلوگرم هنگام صبح در حالت ناشتا بدون کفش و با حداقل
لباس به وسیله ترازوی دیجیتال (سیکا) اندازهگیری گردید و قد
با تقریب  0/1سانتیمتر توسط یک متر غیر قابل ارتجاع
اندازهگیری شد )Body Mass Index( BMI .نیز از طریق
تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (سانتیمتر) محاسبه گردید.

ارزیابی فعالیت بدنی
در این بخش از پژوهش ،در مورد نوعی از فعالیت ورزشی از
بیمار سؤال گردید و سطح فعالیت براساس طبقهبندی پرسشنامه
بینالمللی  Beckدر یکی از سه سطح خفیف ،متوسط و شدید
ارزیابی شد .این پرسشنامه شامل  16سؤال است که در سه بخش
فعالیت بدنی اوقات فراغت ،فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی مربوط
به شغل ،تنظیم شده و با توجه به بخشها و جوابهای مربوطه،
از « »1-5امتیازدهی میشود .نمرهگذاری سؤاالت نیز به صورت
لیکرت با سه مؤلفه محل کار ،فراغت و ورزش میباشد (.)16

ارزیابی دریافت غذایی
ابتدا ،میانه و انتهای مداخلهها ،برای بررسی میزان کالری
دریافتی هر دو گروه ،یادآمد غذایی  24ساعته ثبت شد .همچنین
از گروه ناپروکسن خواسته شد که به مدت چهار هفته از مصرف
زردچوبه ،فلفل سیاه و زنجبیل خودداری نمایند؛ اما با این وجود،
میزان مصرفی نسبت به تعداد افراد خانواده مورد سؤال و محاسبه
قرار گرفت و میزان آن از نظر آماری تعدیل گردید .میزان کالری
حاصل از مواد غذایی نیز با استفاده از نرمافزار Nutrition V
محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSآنالیز شدند .از
آزمون  Kolmogorov-Smirnovنیز برای شناسایی توزیع
دادهها استفاده گردید .همچنین به منظور مقایسه میانگین
دادههای کمی بین دو گروه از آزمون  tو جهت مقایسه میانگین
دادهها قبل و بعد از مداخله در گروهها از آزمون Repeated
 measures ANOVAبهره گرفته شد .سطح معناداری نیز
معادل ( )P<0/05منظور گردید.
یافتهها
در پژوهش حاضر اطالعات تمامی آزمودنیها ( 60نفر) در
آنکالیز داده ها مورد اسکککتفاده قرار گرفت و هیچ ریزشکککی در
شکرکت کنندگان وجود نداشت .خالصه ای از روند شرکت افراد
در پژوهش در شککککل  1نشکککان داده شکککده اسکککت .اطالعات
دموگرافیک شکرکت کنندگان در گروه میکسودین و ناپروکسن
نیز در جکدول  1قکابل مشکککاهده می باشکککد .در مجموع افراد
شکرکتکننده در دو گروه 55 ،درصد ( 33نفر) مرد و  45درصد
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تعداد افراد واجد شرایط
( 60نفر)

چهار هفته

گروه دریافتکننده میکسودین
( 30نفر)

گروه دریافتکننده ناپروکسن
( 30نفر)

تعداد شرکتکنندگانی که اطالعات آنها آنالیز شد
( 60نفر)
شکل  :5خالصهای از روند شرکت افراد در مطالعه
جدول  :5توزیع متغیرهای دموگرافیک در افراد مورد مطالعه
مداخله میکسودین

مداخله ناپروکسن

سطح معناداری

متغیر
سن

49/93±10/88

49/90±11/32

0/991

نمایه توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

27/80±3/49

29/70±3/08

0/30

3093/33±468/44
(17 )56/7
(13 )53/3
(11 )36/7
(19 )63/3
(13 )43/3
(17 )56/7
(7 )23/3
(22 )73/3
(1 )3/3
(3 )10/0
(7 )23/3
(8 )26/7
(5 )16/7
(5 )16/7
(2 )6/7

3015/17±464/11
(16 )53/3
(14 )46/7
(11 )36/7
(19 )63/3
(17 )56/7
(13 )43/3
(5 )16/7
(23 )76/7
(2 )6/7
(1 )3/3
(8 )26/7
(9 )30/0
(4 )13/3
(4 )23/3
(1 )3/3

0/519

کالری دریافتی (کیلوکالری)
مرد
جنسیت (درصد)
زن
خفیف
شدت بیماری (درصد)
متوسط
سبک
میزان فعالیت (درصد)
متوسط
مجرد
وضعیت تأهل (درصد)
متأهل
بیوه
بیسواد
ابتدایی/سیکل
دیپلم
وضعیت تحصیالت (درصد)
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

( 27نفر) زن بودنکد .در این مطکالعکه هیچگونکه اختالف آمککاری
معنککاداری از نظر توزیع متغیرهککای دموگرافیککک بین دو گروه
وجود نداشت.
در پژوهش حاضر میزان نمره درد در هفته های اول ،دوم،
سکککوم و چهارم در دو گروه با یکدیگر مقایسکککه گردید که بر
مبنکای نتکایج ،تفاوت معناداری بین دو گروه در زمینه کاهش

0/795
0/605
0/219

0/709

0/862

درد وجود نداشت .مقایسه درون گروهی نیز نشان داد که نمره
درد در هر دو گروه به طور معناداری با گذر زمان کاهش یافته
است (جدول .)2
عالوهبراین ،میزان شکککاخص عملکرد  WOMACطی چهار
هفتکه در دو گروه مقکایسکککه گردیکد که بر مبنای نتایج ،تفاوت
آماری معناداری بین دو گروه وجود نداشت؛ اما میزان کاهش در
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جدول  :7مقادیر میانگین و انحراف معیار نمره میزان درد طی چهار هفته در هر دو گروه
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

میکسودین

5/9±1/37

5/23±0/93

4/93±0/94

4/53±0/68

ناپروکسن

6/03±1/24

5/47±1/16

5/03±0/92

4/37±0/89

سطح معناداری

سطح معناداری

گروه درمانی

زمان

0/747

0/001

جدول  :3مقادیر میانگین و انحراف معیار شاخص عملکرد  WOMACطی چهار هفته در هر دو گروه
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

میکسودین

63/53±6/93

59/40±6/86

57/80±6/37

54/2±6/85

ناپروکسن

60/90±10/77

57/83±9/97

58/17±8/92

54/53±9/31

سطح معناداری

سطح معناداری

گروه درمانی

زمان

0/762

0/001

7
6
5
4
3
میکسودین

2

ناپروکسن

_

VAS

1
0

هفته چهارم

هفته دوم

هفته سوم

هفته اول

نمودار  :5مقایسه نمره درد در هفتههای اول تا چهارم بین گروههای دریافتکننده میکسودین و ناپروکسن
66
میکسودین

62

ناپروکسن

60
58
56

شاخص عملکردی

64

54
52
50
48
هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

نمودار  :7شاخص عملکرد  WOMACدر هفتههای اول تا چهارم بین گروههای دریافتکننده میکسودین و ناپروکسن

دو گروه معنادار بود (جدول  .)3مقایسککه نمره درد و عملکرد در
هفته های اول تا چهارم بین گروه دریافتکننده میکسکککودین و
ناپروکسن در نمودارهای  1و  2نشان داده شده است.
شایان ذکر است که مقایسه دریافت درشتمغذیها و میزان
دریافت انرژی حاصکل از سه یادآمد  24ساعته ،هیچگونه تفاوت

معناداری را در دو گروه نشان نداد.
بحث
نتایج در پی چهار هفته مداخله با کپسول عصاره کورکومین،
جینجرول و پایپرین ( )11،12در مورد نمره درد و عملکرد
715
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بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو نشاندهنده کاهش
معنادار نمره درد و افزایش معنادار عملکرد پس از مصرف کپسول
گیاهی میکسودین همسان با داروی ضد التهاب غیراستروئیدی
ناپروکسن بودند.
شککاید علت اسککتفاده از مواد طبیعی در تسکککین درد این
باشد که این مواد به دلیل منبعی که از آن تهیه میشوند ،اثرات
جانبی کمتری دارند و کمتر از مواد شکیمیایی سبب آسیبهای
بافتی میشککوند .در طب سککنتی از مواد تسکککیندهنده گیاهی
بسکیار اسکتفاده شکده است .عالوهبراین برای کاستن از عوارض
سکیسکتمیک داروهای شکیمیایی خوراکی یا تزریقی ،استفاده از
فرآوردههای گیاهی و طبیعی در درمان بیماریهای مزمن از
جمله استئوآرتریت را رایج کرده است (.)17
کورکومین بکه عنوان ماده فعال بیولوژیک زردچوبه ،خواص
بیولوژیکی گستردهای دارد .مطالعات انجکککام شکده بیانگر تکوان
درمککککانی ایککن مولکککککول در گسکتره وسککیعی از بیماریها
همچون سککرطان ،بیمکاریهکای ریکوی ،بیمکاریهکای مکرتبط
بک کا شکککبکه عصکککبی ،بیمکککاریهکککای کلیکککوی و متکککابولیتی،
بیماریهای قلبی و بیماریهای التهکککککابی میباشککند .شککواهد
موجود نشکاندهنده این هستند که کورکککککومین به شدت ضد
التهاب ،آنتککیاکسککیدان و التیککامبخکش بوده و دارای فعالیت
آنتیمیکروبی میباشد .با این وجود ،هنوز هم مطالعکات بکالینی
فراوانی با استفاده از کورکومین به عنوان عامکککل درمکانی انجام
مکی شکککود ( .)18کورکومین در مراحککل مختلف گسکککترش
اسکککتئوآرتریکت عمل نموده و توسکککعه التهاب را بلوکه میکند.
عالوهبراین ،میتواند بکا مهکار آنزیم سیکلواکسکیژناز  2از التهاب
جلکککککوگیری نماید .کورکومین با تعداد زیادی از مولکولهای
مؤثر در پاسخهای التهابی تداخل دارد که در این زمینه میتوان
بککه کککاهش فعککالیککت  )Cyclooxygenase( COX2و LOX
( )Lipoxygenasesآنزیمهای نیتریک اکسککید سککنتتاز ،مهار
تولیکد سکککیتوکین هکای التهکابی مکانند نکروز توموری آلفا و
اینترلوکینها و همچنین کاهش کینازهای مسککیرهای سککلولی
اشاره کرد (.)19
در پژوهشی در چین نشان داده شد که کورکومین اثر
محافظتی در برابر تخریب غضروف زانو داشته و التهاب زانو را
کاهش میدهد ( .)20همچنین در پژوهشی که در برزیل انجام
شد ،استفاده از کورکومین ( 200میلیگرم) پس از  40روز منجر
به کاهش دو نمره از نمره کل تعیین درد در بیماران مبتال به
استئوآرتریت گردید ( .)21از سوی دیگر در متاآنالیزی در ارتباط
با مطالعات کارآزمایی بالینی نشان داده شد که مصرف 1000
میلیگرم کورکومین در روز ،به شکلی مثبت بر درمان عالئم
آرتروز تأثیر دارد (.)22
در تایلند نیز در یک مطالعه مقایسهای کنترل شده با
ایبوپروفن که در آن کورکومین به میزان  1500میلیگرم و
ایبوپروفن به میزان  1200میلیگرم به مدت چهار هفته برای

 267بیمار تجویز گردید ،نتایج حاکی از کاهش برابر مقیاس
 WOMACدر هر دو گروه بودند؛ اما عوارض دستگاه گوارشی
در گروه دریافتکننده کورکومین کمتر بود (.)23
در این راستا ،در یک مطالعه کنترل شده با پالسبو در ایتالیا
در ارتباط با  100بیمار که با مصرف  400میلیگرم کورکومین
به صورت روزانه به مدت هشت ماه همراه بود ،کاهش معناداری
در مقیاس  WOMACمشاهده گردید (.)24
همچنین در یک مطالعه دوسوکور کنترل شده با پالسبو که
به مدت سه ماه در ارتباط با  88بیمار در تایلند انجام شد ،نتایج
نشان دادند که مصرف  500میلی گرم کورکومین به همراه 25
میلی گرم دیکلوفناک (سه بار در روز) با کاهش بیشتر VAS
نسبت به گروه شاهد که پالسبو را به همراه  25میلیگرم
دیکلوفناک (سه با در روز) دریافت نموده بودند ،همراه بوده
است (.)25
عالوه براین ،در یک مطالعه دوسوکور کنترل شده با پالسبو
(نشاسته ،دکسترین و مالتوز) در ارتباط با  50بیمار در ژاپن
نشان داده شد که مصرف  180میلی گرم کورکومین منجر به
کاهش معنادار  VASشده است ( .)26همچنین نتایج پژوهشی
در مورد  22بیمار در بلژیک حاکی از آن بودند که مصرف 42
میلی گرم کورکومین (شش کپسول در روز؛ سه کپسول صبح و
سه کپسول بعد از ظهر) منجر به کاهش معنادار مقیاس VAS
میشود (.)27
فلفل سیاه گیاهی میباشد که از دیرباز در طب سنتی به
عنوان مسکن دردهای مختلف به کار می رفته است .عامل اصلی
آثار فلفل سیاه ،آلکالوئیدی به نام پی پیرین میباشد .امروزه از
پی پیرین برای مقاصد مختلف درمانی و تجربی استفاده
می شود .پی پیرین دارای اثر محافظتی در برابر تغییرات
اکسیداتیو مواد کارسینوژن بوده و با منع پراکسیداسیون
لیپید ،مانع از این تغییرات اکسیداتیو میشود ).(28
عالوهبراین ،دارای اثر ضد التهابی میباشد که این عمل را از
طریق ممانعت از عمل رادیکالهای آزاد انجام میدهد .در
فهرست آثار پی پیرین ،اثر ضد درد آن برجسته بوده و به نظر
می رسد که چنین اثراتی ناشی از تأثیر بر نوروترانسمیترهایی
چون کاتکولآمینها و سروتونین باشد .اثر ضد درد پی پیرین
را مشابه با ماده دیگری به نام کپسایسین )ماده مؤثر فلفل
قرمز) دانستهاند .کپسایسین با مکانیسم هایی چون کاستن از
مقدار ماده پی ( ،)Pانسداد کانالهای پتاسیم و سایر
مکانیسمها ،اثرات کاهش درد را القا می کند؛ از این رو به نظر
میرسد که ماده مؤثر فلفل سیاه بر گیرندههای اوپیوئیدی
اثرگذار میباشد؛ به عبارت دیگر ،اثرات ضد درد آن ناشی از
واسطه اوپیوئیدی است (.)29
زنجبیل از جمله گیاهان دارویی بهویژه در کشور ایران است
که به عنوان یکی از پرسابقهترین گیاهان دارویی در علم پزشکی
بهویژه در درمان التهاب ناشی از آرتریت مطرح میباشد .مطالعات
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پگاه گرجیان و همکاران

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتوان گفت که
 جینجرول و پایپرین به مدت یک،مصرف روزانه عصاره کورکومین
ماه ممکن است منجر به بهبود درد و عملکرد افراد مبتال به
)استئوآرتریت مزمن زانو (مشابه با استفاده از کپسول ناپروکسن
 در این راستا پیشنهاد میشود مطالعاتی با دوره پیگیری.گردد
.طوالنیتر انجام شود
تشکر و قدردانی
نویسندگان از تمام افرادی که در انجام این مطالعه همکاری
. تشکر و قدردانی به عمل میآورند،نمودند
تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد
مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 اهداف مطالعه و پروتکل آن برای.به تصویب رسیده است
شرکتکنندگان توضیح داده شد و به آنها اطمینان داده شد که
 افراد پس از آشنایی با.اطالعات آنها محرمانه نگه داشته میشود
.اهداف طرح براساس رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه شدند

 عصاره گیاه قادر به تعدیل،نشان دادهاند که در سطح سلولی
 در راستای اثرات.پاسخهای ایمنی تشدیدکننده التهاب میباشد
 اثرات ضد دردی القا شده توسط اسید،ضد التهابی گیاه مذبور
 ترکیبات فعال.استیک توسط این گیاه نشان داده شده است
این گیاه همچون جینجرول به خوبی توانایی مهار تولید
پروستاگالندینهای نیتریک اکسید و حتی اینترلوکینهای
 زنجبیل اثر ضد درد و ضد التهابی را از.درگیر در التهاب را دارند
طریق مهار مسیرهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز و جلوگیری
.)30،31( از متابولیسم اسید آراشیدونیک ایفا میکند
در ارتباط با نقاط قوت مطالعه حاضر می توان گفت که این
مطالعه از معدود مطالعاتی میباشد که به بررسی اثر گیاهان
دارویی بر کاهش عوارض بیماری استئوآرتریت مزمن زانو
 پژوهش حاضر اولین مطالعه بالینی، عالوه براین.پرداخته است
 فلفل سیاه،میباشد که در آن مکمل یاری توأم عصاره زردچوبه
و زنجبیل در بیماران مبتال به استئوآرتریت مزمن زانو بررسی
.گردیده است
 طول،در این راستا پیشنهاد می شود در مطالعات آینده
مدت مداخله طوالنی تر گردد و اثرات داروهای ضد التهاب
شیمیایی دیگر با اثرات میکسودین مقایسه شوند تا در صورت
 از داروهای شیمیایی کمتری برای این،کسب نتایج مفید
.بیماران استفاده گردد
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