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مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
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اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خارخسک ) (Tribulus terrestris.Lدر موش صحرایی نر
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 -3گروه زیست شناسي ،دانشكده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
 -2گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي همدان
دريافت ،91/8/22 :اصالح ،91/11/17 :پذيرش92/2/19 :

خالصه
سابقه و هدف :درد یک حس و تجربه عاطفي ناخوشایند ،همراه با آسیب واقعي یا بالقوه بافت مي باشد .داروهای تسكین دهنده درد و التهاب به دلیل عوارض جاانیي و در
بعضي موارد عدم توانایي کافي ،مفید واقع نمي شوند .لذا تحقیق برای یافتن داروهای ضد درد مفید دیگر ضروری به نظر مي رسد .در ایان مطالعاه ،ارار ضاددردی احتماالي
عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خارخسک ) (Tribulus terrestrisدر موش صحرایي نر ،مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي  16سر موش صحرایي نر به  6گروه کنترل (نرمال سالین) ،گروه مورفین ( ،)3mg/kgگاروه عصااره هیادروالكلي بارگ خارخساک
( 222mg/kg, i.p.و  )02، 322و گروه تیمار شده با نالوکسان ) )3mg/kgبه همراه عصاره ( )222mg/kgوزن حیوان تقسیم شدند .به منظور ارزیابي ارارا ضاددردی
عصاره از آزمون های ریتینگ ،تیل فلیک و فرمالین استفاده شد.
يافته ها :عصاره هیدروالكلي برگ خارخسک با دوز  222mg/kgبه طور آشكاری کاهش درد را در تست های ریتینگ و تیل فلیک ( )p<2/23و فاز مزمن فرمالین
( )p<2/223به اریا رساند .بین گروه مورفین و گروه دریافت کننده دوز  222mg/kgعصاره در فاز مزمن فرمالین تفاو معني داری وجود نداشت.
نتيجه گيری :نتایج تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خارخسک دارای ارر ضددردی مي باشد.
واژه های کليدی :درد ،خارخسک ،عصاره هيدروالکلي ،گياهان دارويي.

مقدمه
درد یک حس و تجربه عاطفي ناخوشایند ،همراه با آسیب واقعي یا بالقوه

درماني آن مي توان به در مان فشار خون باال و درمان بیماری های کرونری قلب

بافت مي باشد ( .)3از آنجا که درد قیل از هر عالمتي باعث رجوع بیمار به پزشک

( ،)33درمان ناتواني جنسي ( ،)32خواص ادرار آوری ( ،)31ضد میكروبي و ضد

مي شود بدین جهت بهیود آن از اهمیت به سزایي برخوردار است .امروزه داروهایي

التهابي و ضد سرطاني ( )33اشاره کرد .اخیراً ارر ضددردی عصاره متانولي میوه

که برای تسكین درد استفاده مي شوند یا نارکوتیک هستند مانند اوپیوئید ها و یا

گیاه خارخسک در آزمون های فرمالین و تیل فلیک در موش سوری به اریا

غیر نارکوتیک مانند سالیسیال ها و کورتیكواستروئیدها هستند ( .)2-3این داروها

رسیده است ( .)30لذا با توجه به آن که تاکنون گزارشي در ارتیاط با بررسي اررا

به دلیل عوارض و سایر مشكال جانیي ،ممكن است در همه موارد مفید نیاشند،

ضددردی عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خارخسک با استفاده از روش های نوین

بنابراین نیاز به دستیابي به داروی ضد درد مناسب کماکان وجود دارد (.)0

تجربي در منابع مختلفي که مورد جست و جو و تحقیق قرار گرفته ارائه نشده

داروهای گیاهي که معموال اسانس یا عصاره گیاهان موجود در طییعت مي باشند،

است و نیز در دسترس بودن این گیاه ،تحقیق حاضر با هدف تعیین اررا

از جمله داروهایي مي باشند که مصرف آنها عوارض جانیي شدیدی ایجاد نمي کند

ضددردی برگ گیاه خارخسک با استفاده از تست های ریتینگ ،تیل فلیک و

و به همین دلیل ،امروزه تحقیق در مورد این داروها گسترش یافته است ( .)6گیاه

فرمالین در موش صحرایي نر انجام شد.

خارخسک با نام علمي  Tribulus terrestris. Lعضوی از خانواده
 Zygophyllaceaeاست .گیاهي یكساله با ارتفاع تقرییي  12-02سانتي متر
با برگ های شانه ای ،گل های زرد و میوه گرزن ستاره ای شكل مي باشد.
پراکندگي گیاه دامنه وسیعي از آفریقا ،غرب آسیا ،کویت ،چین ،ژاپن ،کره ،اروپا

مواد و روشها
حيوانات و شرايط آزمايش :این تحقیق تجربي در مرکز تحقیقا

(1و )0و مناطق مرکزی و شرق ایران را در بر مي گیرد ( .)9امروزه مكمل های

فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسالمي همدان انجام شد 16 .سر موش صحرایي نر

غذایي و دارویي این گیاه در سراسر جهان به فروش مي رسد ( .)32از خواص

) (Ratنژاد ویستار ( )222-202gاز انستیتو پاستور ایران خریداری و به  6گروه 6

* مسئول مقاله:
آدرس :همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،گروه زیست شناسي تلفن2133-3393223 :

Email: mohammadi.saeed53@gmail.com
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تایي تقسیم شدند .حیوانا در شرایط استاندارد اتاق حیوانا  ،تحت دوره نوری 32

خود را نمي کشید (پرش دم) ،به منظور جلوگیری از آسیب بافتي ،محرک قطع

ساعت روشنایي 32 :ساعت تاریكي (شروع دوره روشنایي از ساعت  0:22صیح)،

مي شد .حیوان به صور افقي در محفظه مخصوص نگهداری حیوان قرار گرفت

شرایط دمایي  22±3○Cو رطوبت نسیي  ،%00-02با دسترسي آزاد به آب و

و دم آن آزاد بود .مد ز مان تاخیر در کشیدن دم در سه مرتیه و به فاصله دو

غذای مخصوص در قفس های فلزی نگه داری شدند .حیوانا حداقل  2ساعت

دقیقه ،قیل و  22دقیقه بعد از تزریق دارو یا عصاره اندازه گیری شده و میانگین

قیل از انجام آزمایش به شرایط آزمایشگاه عاد داده شدند .آزمایش مورد نظر

آنها به عنوان زمان تاخیر قیل و بعد از دارو محسوب و ریت گردید .مرفین به

بین ساعا

 1:22صیح تا  32:22ظهر انجام شد .همه آزمایشا

بر طیق

صور درون صفاقي به حیوانا تزریق شده و زمان پس کشیدن دم در حیوانا

دستورالعمل های اخالقي انجمن بین المللي مطالعه درد ( )36و مورد تایید کمیته

ریت شد.

اخالق دانشگاه آزاد اسالمي همدان قرار گرفت.

تست فرمالين ) :)Formalin testدر این آزمایش از مدل پیشنهادی قیلي

گروه های آزمايشي :شامل گروه کنترل (تحت ارر نرمال سالین) ،گروه تحت

( )39به منظور ارزیابي درد مزمن استفاده شد .بدین صور که حیوانا  3ساعت

ارر مورفین ( ،)3mg/kgگروه های تیمار شده با دوزهای کم ،متوسط و زیاد گیاه

قیل از تست به منظور عاد کردن با شرایط آزمایش به داخل جعیه مخصوص

خارخسک (به ترتیب به مقدار 322 ،02mg/kgو  )222و گروه تیمار شده با

تست فرمالین منتقل شدند .این جعیه مخصوص از جنس پلكسي گالس و در ابعاد

نالوکسان ( )3mg/kgبه همراه دوز مورر عصاره ) )222mg/kgمي باشند .همه

 12×12×12ساخته شده بود و به منظور مشاهده بهتر حرکا حیوان ،آینه ای با

تزریقا به صور داخل صفاقي ) (i.p.انجام شد.

زاویه  30درجه زیر آن و روبروی فرد مشاهده کننده قرار گرفت 12 .دقیقه پس از

داروها :مورفین سولفا از دارو پخش (ایران) ،نالوکسان از تولید دارو (ایران)،

تزریق درون صفاقي داروها 02 ،میكرولیتر ) )µlفرمالدیید  %2/0به کف پای

فرمالین و اسید استیک از شرکت  Merckآلمان تهیه شد.

راست حیوان به صور زیرجلدی ) (S.C.تزریق شد و حیوان مجددا به جعیه

روش عصاره گيری :مقدار  3/0کیلوگرم برگ گیاه خارخسک در اواخر تیر ماه

مخصوص تست برگردانده شد و رفتار حیوان مورد بررسي قرار گرفت و برای مد

سال  3192از منطقه شمال شرق خراسان جمع آوری و مورد تایید کارشناس گیاه

 62دقیقه نمره گذاری شد ،به نحوی که هر  30رانیه یک بار پاسخ حرکتي درد به

شناسي دانشگاه آزاد اسالمي همدان و هرباریوم دانشگاه بوعلي سینا همدان قرار

صور اعداد  ،2 ،3 ،2و  1ریت گردید .عدد صفر ،در مواردی که حیوان هنگام راه

گرفت (شماره شناسایي و نگهداری در هرباریوم  .)361پس از جداسازی دمیرگ

رفتن تعادل کامل داشت و وزنش روی هر دو پا توزیع شده بود؛ عدد  ،3برای

ها ،برگ های خارخسک در دمای اتاق ( 20درجه) و در سایه خشک گردید .سپس

هنگامي که حیوان وزن بدن خود را روی پای تزریق شده ،تحمل نمي کرد و یا از

توسط آسیاب مكانیكي به صور پودر خشک درآمد .مقدار  302گرم از پودر برگ

پای تزریق شده مراقیت مي کرد؛ عدد  ،2برای وقتي که حیوان پنجه دردناک را

خشک شده گیاه در یک لیتر الكل اتیلیک  %12به مد  02ساعت قرار داده شد،

بلند مي کرد و هیچ گونه تماسي با کف محفظه نداشت؛ عدد  ،1برای زماني که

تا مواد مورره مورد نیاز استخراج شود .مخلوط حاصل پس از صاف شدن در

حیوان پنجه دردناک را مي لیسید ،مي جوید یا به شد تكان مي داد ،در نظر

دستگاه روتاری قرار داده شد و سپس حالل آن جدا گردید .پس از گذشت یک

گرفته شد .میانگین  0دقیقه ابتدای هر تست به عنوان فاز اول تست فرمالین (فاز

هفته ،از آنچه در ته ظرف باقي مانده بود (عصاره گیاه) ،به منظور تیمار ر های

حاد) و میانگین دقایق  30-62تست به عنوان فاز دوم تست فرمالین (فاز مزمن)

نر با دوزهای مختلف عصاره در مقدار مناسب سرم فیزیولوژی (کلرو سدیم )%2/9

محسوب شد.

حل شد.

تعيين سميت حاد ( :)LD50تعیین سمیت حاد بر اساس مدل آزمایشگاهي

تست ريتينگ ) :(Writhing testدر روز آزمایش به منظور عاد کردن

قیلي به انجام رسید ( .)22دوزهای مختلف عصاره به صور درون صفاقي و

به محیط ،هر یک از آنها  12دقیقه قیل از شروع آزمایش در جعیه

مجزا به موش های صحرایي نر تزریق شدند .میزان مرگ و میر حیوانا تا 02

حیوانا

استاندارد شیشه ای مذکور قرار داده شدند .عصاره هیدروالكلي برگ گیاه مذکور در
مقادیر مشخصي از سرم فیزیولوژیک استریل حل و با دوزهای  322 ،02و 222
میلي گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صور درون صفاقي تزریق گردید .پس از

ساعت بعد از تزریق شمارش گردید و  LD50عصاره گیاه تعیین گردید.
داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و به دنیال آن آزمون
 Tukeyتجزیه و تحلیل شدند و  p<2/20معني دار در نظر گرفته شد.

گذشت  30دقیقه اسید استیک به حجم  2/3میلي لیتر بر کیلوگرم وزن بدن با
غلظت  %2/6تزریق شد و بالفاصله پس از تزریق درون صفاقي اسید استیک،
تعداد انقیاضا شكمي (به گونه ای که هر دو پای موش کامال کشیده گردد) به

يافته ها

مد  12دقیقه شمارش گردید .در ضمن هر حیوان فقط یكیار مورد استفاده قرار

 )1آزمون ريتينگ :نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق دوزهای ،02

گرفت ( . )30در گروه کنترل نیز بعد از تزریق درون صفاقي سالین ،تست ریتینگ

 )p<2/20( 322و  )p<2/23( 222mg/kgعصاره در مقایسه با گروه کنترل،

انجام شد.

سیب کاهش معني دار تعداد ریتینگ شد (نمودار شماره .)3

تست تيل فليک ) :(Tail ﬂick testاین آزمایش با استفاده از دستگاه تیل

 )2آزمون تيل فليک :مقایسه زمان پرش دم نسیت به محرک دردزا در

فلیک ،مدل  TF-5500ساخت شرکت برج صنعت ایران انجام گرفت .آزمون بر

بین گروه های مورد آزمایش نسیت به مرحله بعد از تزریق در همان گروه نشان

اساس مدل ارائه شده قیلي انجام شد ( .)31شد نور مورد استفاده برابر با  0بود و

داد که تزریق دوزهای 322و  222mg/kgعصاره سیب افزایش معني دار زمان

از مد زمان مرجع  32رانیه به عنوان زمان قطعي نوردهي )(Cut off time

پرش دم به محرک دردزا شد ،به ترتیب ( .)p<2/23 ،p<2/20همچنین مقایسه

استفاده شد .یعني چنانچه حیوان تا مد  32رانیه پس از تابش نور سوزان ،دم

زمان پرش دم ،در بین گروه های مورد آزمایش نسیت به گروه کنترل در مرحله
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بعد از تزریق عصاره نشان داد که تزریق دوز  222mg/kgعصاره سیب افزایش

دریافت کننده دوز  222mg/kgدر فاز مزمن فرمالین تفاو معني داری وجود

معني دار زمان پرش دم به محرک دردزا شد (( )p<2/23نمودار شماره .)2

نداشت (نمودار شماره  .)1تزریق نالوکسان به همراه دوز  222mg/kgعصاره در

 )3آزمون فرمالين :عصاره اررا

ضددردی را در دوز 222mg/kg

( )p<2/23در فاز حاد درد نشان داد (نمودار شماره  .)1همچنین اررا ضددردی
عصاره مربوط به فاز مزمن درد ،در دوزهای  )p<2/20( 322و 222mg/kg
( )p<2/223مشاهده شد و از سویي بین گروه دریافت کننده مورفین و گروه

هر سه تست مذکور نسیت به کنترل تفاو معني داری را نشان نداد( .نمودارهای
شماره 3و  2و.)1
 )2سميت حاد :میزان دوز کشنده  (LD50) %02عصاره به صور
داخل صفاقي  0022میلي گرم بر کیلوگرم بود.

نمودار  .1ميانگين تعداد ريتينگ موش صحرايي نر با غلظت های مختلف عصاره برگ گياه خارخسک در آزمون اسيد استيک و مقايسه آن با
گروه نالوکسان+عصاره گياه با دوز  211mg/kgو مرفين مي باشد .نالوکسان+عصاره :گروه دريافت کننده نالوکسان و عصاره برگ گياه
با دوز **P<0.01 ،*P<0.05 .211mg/kgو  ***P<0.001در مقايسه با گروه کنترل.

نمودار  .2مقايسه زمان پرش دم در بين گروه های مورد آزمايش در قبل و بعد از تيمار مي باشد .نالوکسان+عصاره :گروه دريافت کننده
نالوکسان و عصاره برگ گياه با دوز  **P<0.01 ،*P<0.05 .211mg/kgو  ***P<0.001نسبت به مرحله بعد از تزريق در همان گروه.
 ##P<0.01و  ###P<0.001نسبت به گروه کنترل در مرحله بعد از تزريق.
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نمودار  .3ميانگين نمره درد موش صحرايي نر با غلظت های مختلف عصاره برگ گياه خارخسک ) 211mg/kgو  )01،111در آزمون
فرمالين و مقايسه آن با گروه نالوکسان +عصاره گياه خارخسک با دوز  211mg/kgو مرفين مي باشد.
 **P<0.01 ،*P<0.05و  ***P<0.001در مقايسه با گروه کنترل.

بحث و نتيجه گيری

فعال سازی نورون های شاخ شكمي در سطح نخاع ایجاد مي شود ( .)20نتایج

نتایج حاصله از آزمون های ارزیابي کننده درد ،اررا ضد دردی عصاره

نشان مي دهد که عصاره خارخسک فاز مزمن را بیشتر از فاز حاد کاهش مي دهد.

هیدروالكلي برگ خارخسک را تایید مي کند .یكي از مهم ترین تست هایي که به

مهار فاز مزمن تست فرمالین توسط عصاره ،مي تواند به علت التهاباتي باشد که

ضددردی احتمالي استفاده مي شود ،تست ریتینگ

سیب آزاد شدن ترکییاتي چون پروستاگالندین ها مي شود که حداقل در برخي

مي باشد که در آن از اسید استیک استفاده مي شود ( .)23تست ریتینگ یک

مقادیر مي تواند باعث حساس سازی نورون های درد زای مرکزی شود (.)21

تحریک شیمیایي است که به طور گسترده به منظور ارزیابي فعالیت ضددردی

عملكرد داروهای ضد درد بر این دو فاز متفاو است به طوری که داروهایي مانند

محیطي استفاده مي شود ( .)22عصاره هیدروالكلي گیاه خارخسک مانع دل پیچه

نارکوتیک ها (مرفین و مپریدین) ،هر دو فاز را به طور یكسان مهار مي کنند (.)29

ناشي از اسید استیک گردید ،لذا حدس زده مي شود که اررا تسكیني آن با

در این مطالعه عصاره خارخسک مانند مرفین ،که یک مسكن با فعالیت مرکزی

مكانیزم های محیطي حمایت مي گردد .تزریق درون صفاقي اسید استیک مي

است باعث مهار پاسخ به درد آزمون تیل فلیک گردید.

منظور غربالگری ترکییا

تواند سیب ایجاد التهاب حاد صفاق شود ( .)21از آنجا که مطالعا قیلي اررا ضد

نالوکسان یكي از داروهای آنتاگونیست سیستم اوپیوئیدی مي باشد که از

التهابي گیاه خارخسک را به اریا رسانده اند ( .)33در این مدل ،به نظر مي رسد

فعال شدن رسپتورهای اوپیوئیدی جلوگیری مي کند (12و .)29نتایج این مطالعه

ضددردی محیطي گیاه خارخسک بطور غیر مستقیم به وسیله

نشان مي دهد که نالوکسان موجب کاهش ارر ضددردی عصاره مي شود .بنابراین

مدیاتورهای داخلي نظیر برادی کینین ،سرتونین ،هیستامین ،ماده  pو

به نظر مي رسد که ارر عصاره گیاه در تسكین درد ،به واسطه گیرنده های

پروستاگالندین ها ایجاد شده باشد ،چرا که همه این مدیاتورها با تحریک

اوپیوئیدی باشد .مطالعا

فیتوشیمیایي وجود آلكالوئیدها ،فالونوئیدها و تری

نورونهای دردزای محیطي در ارتیاط مي باشند ( .)23تست تیل فلیک که در آن از

ترپنوئیدها را در این گیاه به اریا رسانده است ( .)13-11حتي مهار آنزیم القایي

حرارتي استفاده مي شود ،از مهم ترین پارامترها در ارزیابي فعالیت

نیتریک اکساید و سنتز سیكلواکسیژناز 2-در مورد تری ترپنوئیدها گزارش شده

که اررا

تحریكا

ضددردی مي باشد (.)31

است که خود زمینه ساز مهار درد مي گردد (10و .)13فالونوئیدها تاریرا

در این مطالعه تزریق دوز زیاد عصاره موجب کاهش درد ناشي از محرک

بیولوژیک زیادی بر سنتز پروتئین ،تمایز سلولي و شریان سازی در انسان دارد

حرارتي در آزمون تیل فلیک گردید .از آنجا که تست تیل فلیک به منظور بررسي

( .)16اطالعا جزئي تر در مورد مكانیزم های جذب فالونوئیدها هنوز در دسترس

رفلكسهای نخاعي و شناسایي مسیر ضددردی مرکزی استفاده مي شود (20و،)23

نسیت .فالونوئیدهای گوناگون ،هم انواع گلیكوزیدی و هم انواع غیرقندی ،تاریر

میتوان پیشنهاد کرد که عصاره خارخسک دارای اررا ضددردی مرکزی مي باشد.

ضد التهابي و ضددردی داشته اند ( .)16-19مطالعا قیلي پیشنهاد مي کنند که

مزیت استفاده از مدل ارزیابي کننده درد فرمالین این است که مي تواند ترکییاتي

عصاره های آلكالوئیدی حداقل در قسمتي از سیستم های تسكیني مخدری نقش

که از طریق مسیر درد مرکزی ارر مي کنند را از درد محیطي تشخیص دهد (.)26

دارند ( .)32بنابراین به نظر مي رسد اررا

ضد دردی گیاه خارخسک مرتیط با

تزریق زیر جلدی فرمالین سیب ایجاد دو فاز مختلف دردزا مي شود .فاز اول ،فاز

تری ترپنوئیدها ،فالونوئیدها و آلكالوئیدهای موجود در برگ ها مي باشد .در این

نوروژ نیک (حاد) مي باشد که در پیرامون نورون های فعال دردزا تحت ارر مستقیم

مطالعه کاهش دل پیچه ،افزایش زمان پرش دم و مهار هر دو فاز درد فرمالین

فرمالین ایجاد مي شود و فاز دوم که فاز التهابي (مزمن) نام دارد ،در ارر

اررا ضد دردی آن را تایید مي کند .بنابراین نتیجه گیری مي شود که عصاره
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هیدروالكلي خارخسک ،واجد تاریرا

ضددردی است که احتماال به علت مهار

سنتز پروستاگالندین ها و مهار سیستم عصیي مرکزی مي باشد .بنابراین عصاره
به صور بالقوه مي تواند در کنترل بیماری های دردناک به کار برده شود.

تقدير و تشکر
بدینوسیله از آقای دکتر سیامک شهیدی و همكاری صمیمانه پرسنل
آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسالمي همدان تشكر و قدرداني مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Pain is an unpleasant sensation and emotional experience that associated with
actual or potential tissue damage. Anti-inflammation and antinociceptive drugs, because of their side effects and in
some cases insufficient effects are useless so it seems that finding other more effective drugs is necessary. The present
study was designed to evaluate the antinociceptive effect of hydroalcoholic leaf extract of Tribulus terrestris (HET) in
male rats.
METHODS: In this experimental study, 36 male rats were divided into 6 groups including the control group (normal
saline), morphine group (1mg/kg, i.p.), HET group (50, 100, 200mg/kg, i.p.) and the group treated with naloxone
(1mg/kg) with extract (200mg/kg) of body weight was used. To evaluate the antinociceptive effect of HET writhing,
tail flick and formalin test were used.
FINDINGS: HET (200mg/kg) significantly reduced pain in writhing, tail flick (p<0.01) and formalin tests (p<0.001).
There was no significant difference between the morphine and HET (200mg/kg) groups in the chronic phase of
formalin.
CONCLUSION: From the results it could be concluded that the HET extract exhibit antinociceptive activity.
KEY WORDS: Pain, Tribulus terrestris, Hydroalcoholic extract, Medicinal plants.
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