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خالصه
سابقه و هدف :استفاده از گیاهان دارویي به منظور درمان درد و التهاب در طب سنتي ایران نوعي رسم و عادت مي باشد .گیاه خوشاریزه یكي از مهمترین گیاهان دارویي
است که تاکنون اثرات ضد سرطاني ،ضد میكروبي و ضد قارچي آن به اثبات رسیده است .هدف از این مطالعه بررسي اثر ضددردی عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خوشاریزه
در موش صحرایي نر مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي از  22سر موش صحرایي نر در  6گروه شامل گروههای :کنترل ،گروههای تیمار شده با عصاره ( 511،911و  01میلي گرم برر کیلرو
گرم درون صفاقي) ،مورفین (5میلي گرم بر کیلو گرم درون صفاقي) و نیز نالوکسان (5میلي گرم بر کیلو گرم) بهمراه دوز  911میليگرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شرد .بره-
منظور ارزیابي اثرات ضددردی عصاره از آزمونهای ریتینگ ،تیل فلیک و فرمالین استفاده شد.
یافتهها :در تست ریتینگ دوزهای 511و mg/kg 911عصاره توانستند تعداد ریتینگ را از  29/22±9/65واحد در گروه کنترل به ترتیب به  )p<1/15(23/95±2/92و
 )p<1/15(23/63±1/35واحد کاهش دهند .در تست تیل فلیک نیز تزریق دوز  mg/kg 911عصاره توانست پاسخ تاخیری پرش دم را از  2/02±1/36ثانیه در گروه
کنترل به  5/52±5/00ثانیه برساند ( .)p<1/15در تست فرمالین نیز دوز  mg/kg 911عصاره توانست در هر دو فاز حاد و مزمن ،امتیاز درد را از 2/50±1/22در گروه
کنترل به  1/32±1/59کاهش دهد (.)p<1/15
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خوشاریزه دارای اثرات ضد دردی مرکزی و محیطي مي باشد.
واژههای کلیدی :عصاره هیدروالکلی ،ضد درد ،خوشاریزه ،گیاهان دارویی.

مقدمه
درد یكي از مشكالت اصلي و اساسي در جوامع امروزی بوده و عليرغم آن

داروشناسي عصاره خالص این گیاهان مي تواند به عنوان یک راهبرد پژوهشي

که هشداری برای آسیبهای بافتي است اما وجود درد احساس ناخوشایندی است

منطقي به منظور یافتن داروهای جدید باشد (2و .)5جنس Echinophora

که انسان را وادار ميکند برای مقابله با آن از روشهای مختلف درماني استفاده

نماینده ای از فلور گیاهان ایراني است( .)6چهار گونه از آن که شاملE. :

نماید ( .)5در گزارش انجمن درد آمریكا ،حدود پنجاه میلیون نفر در آمریكا در

 E. sibthorpiana, E. cinerea, orientalis,و  E. platylobaمي باشد،

سنین مختلف از درد رنج ميبرند که کنترل آن نیازمند بیش از  25میلیون دالر

بومي ایران است ( ،Echinophora Platyloba D.C .)3عضوی از خانواده

هزینه ميباشد .امروزه برای کنترل درد بیشتر از داروهای ضدالتهاب غیر

 Umbelliferaeیک گیاه دائمي است که در مناطق مدیترانه ای و همچنین در

استروئیدی و یا داروهای اوپیوئیدی استفاده ميشود .اما این داروها دارای عوارض

استانهای مرکزی و غربي ایران یافت مي شود ( .)0ریزوم زیرزمیني آن رشد

جانبي نسبتا زیادی بوده و با بروز اختالالت در دستگاه گوارش ،آسیبهای کلیوی

وسیعي داشته و ساقه عمودی آن پر از شاخه مي باشد .انتهای برگهای آن خاردار

و یا با وابستگي همراه هستند که در مجموع باعث شده که انسان به دنبال

است و شكوفه آن از خرداد تا شهریور ماه مي روید .در ایران بخش های هوایي

داروهای جدیدتری باشد تا عالوه بر داشتن عوارض جانبي کمتر ،ارزان و در

تازه و خشک شده برخي از این گونه ها به عنوان چاشني به پنیر و ماست اضافه

دسترس هم باشند ( .)2گیاهان دارویي منبع مهمي از مواد شیمیایي جدید ،با اثرات

مي شود .همچنین گونه های مربوط به جنس  Echinophoraدر پزشكي

درماني بسیار قوی مي باشند ( .)9استفاده از گیاهان دارویي به منظور درمان درد و

سنتي به منظور بهبود زخم و درمان زخم معده به سبب ویژگي ضد قارچي ،ضد

التهاب در طب سنتي ایران نوعي رسم و عادت مي باشد حال آنكه در بیشتر موارد

نفخ ( )3و به عنوان محرک معده استفاده شده و نیز فعالیت ضد میكروبي و ضد

منشا و اساس فعالیت این گیاهان ناشناخته مانده است .لیكن ارزیابي اثرات

سرطاني آن اخیرا نشان داده شده است ( .)51این گیاه همچنین دارای اثر

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتي به شماره  5/95/55153دانشگاه پیام نور تهران ميباشد.
* مسئول مقاله :دکتر سعید محمدی
آدرس :همدان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه زیست شناسي .تلفن105-52550162 :

E-mail: smiauhphd.sm@gmail.com

92



مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ،دوره هجدهم /شماره  /5اردیبهشت 5935
اثر ضد دردی خوشاریزه؛ مهتاب عسگری نعمتیان و همكار

محافظتي از کبد در برابر سمیت حاصل از استامینوفن است ( .)55از جمله ترکیبات

آزمون های درد:

شیمیایي مهم این گیاه نیز مي توان به فالونوئیدها ،آلكالوئیدها اشاره نمود

تست ریتینگ :تست ریتینگ عموما به منظور ارزیابي ترکیباتي که دارای

(52و .)6در سالهای اخیر اثرات ضد دردی گیاهان دارویي مختلفي از جمله:

فعالیت ضددردی محیطي ميباشند استفاده ميشود .تست ریتینگ در تشخیص

(،)52

درد مرکزی از محیطي بسیار سودمند است ( .)53در روز آزمایش به منظور عادت

 )55(Pimpinella anisumو  )56( Bryonia dioicaبا استفاده از

کردن حیوانات به محیط ،هریک از آنها  91دقیقه قبل از شروع آزمایش در جعبه

تستهای استاندارد تیل فلیک ،ریتینگ و فرمالین به اثبات رسیده است .با توجه به

استاندارد شیشهای مذکور قرار داده شدند .ابتدا سرم فیزیولوژیک ،عصاره

اینكه تاکنون گزارشي در ارتباط با بررسي اثرات ضد دردی عصاره هیدروالكلي

هیدروالكلي برگ گیاه مذکور حل شده در سرم فیزیولوژیک استریل با دوزهای

گیاه خوشاریزه با استفاده از روش های نوین تجربي در منابع مختلفي که مورد

 90 ،50و  01میلي گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درونصفاقي تزریق

جست و جو قرار گرفت ارائه نشده است و نیز با توجه به اینكه ترکیبات ضد دردی

گردید .پس از گذشت  55دقیقه اسید استیک به حجم  1/5میليلیتر بر کیلوگرم

رایجي چون مورفین از گیاهان دارویي مشتق شدند ( )53و از آنجائیكه خوشاریزه

وزن بدن با غلظت  %5تزریق شد و  5دقیقه پس از تزریق درون صفاقي اسید

در طب سنتي در درمان بیماری های مختلفي استفاده مي شود( )3احتماال این گیاه

استیک تعداد انقباضات شكمي (به گونه ای که هر دو پای موش کامال کشیده

مي تواند اثر ضد دردی نیز داشته باشد .بنابراین در این آزمایش تجربي اثر ضد

گردد) شمارش گردید .هر حیوان فقط یكبار مورد استفاده قرار گرفت ( .)21در

دردی عصاره هیدروالكلي برگ گیاه خوشاریزه با استفاده از تستهای فرمالین،

گروه کنترل نیز بعد از تزریق سالین به صورت درون صفاقي ،تست انجام شد .اگر

ریتینگ و تیل فلیک مورد ارزیابي قرار گرفت.

تعداد پیچ و تاب خوردن شكم مساوی یا کمتر از نصف تعداد متوسط در گروه

terrestris

،)59(Tribulus

hirtifolium

Alliuml

کنترل باشد ،پس عصاره گیاه گل ختمي در کاهش درد موثر بوده است.
تست تیل فلیک :این تست به منظور بررسي اثرات ضددردی مرکزی داروها و

مواد و روشها

ترکیبات شیمیایي استفاده ميشود .در واقع این تست به داروهایي حساس است که

آماده سازی عصاره :در این مطالعه تجربي آزمایشگاهي مقدار  2کیلوگرم برگ

روی سیستم عصبي مرکزی عمل ميکنند ( .)25این آزمایش با استفاده از دستگاه

تازه گیاه خوشاریزه در مرداد ماه سال  5932تهیه و سپس توسط گیاه شناس

پرشدم ،مدل  TF-5380ساخت شرکت برج صنعت ایران انجام گرفت .آزمون

دانشگاه بوعلي سینا همدان مورد تایید قرار گرفت .پس از جداسازی دمبرگ ها،

بر اساس مدل ارائه شده قبلي انجام شد ( .)22شدت نور مورد استفاده برابر با 3

برگ های خوشاریزه در دمای اتاق ( 25درجه) و در سایه خشک گردید .سپس

بود و از مدت زمان مرجع  51ثانیه به عنوان زمان قطعي نوردهي (Cut of

توسط آسیاب مكانیكي به صورت پودر خشک در آمد .مقدار  211گرم از پودر برگ

) timeاستفاده شد .یعني چنانچه حیوان تا مدت  51ثانیه پس از تابش نور

خشک شده گیاه را در یک لیتر متانول 01درصد به مدت  32ساعت قرار داده شد،

سوزان ،دم خود را نميکشید ،به منظور جلوگیری از آسیب بافتي محرک ،قطع

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

ميشد .حیوان به صورت افقي در محفظه مخصوص نگهداری حیوان قرار گرفت و

دستگاه روتاری قرار داده شد و حلّال آن جدا گردید و به مدت یک هفته دیگر در

دم آن آزاد بود .مدت زمان تاخیر در کشیدن دم در سه مرتبه و به فاصله دو دقیقه

زیر هود در درون یک ظرف پتری به منظور خشک شدن قرار داده شد .پس از

قبل از تزریق دارو یا عصاره اندازه گیری شد و میانگین آن به عنوان زمان تاخیر

گذشت یک هفته ،از آنچه در ته ظرف باقي مانده بود (عصاره گیاه) ،به منظور

قبل از دارو محسوب و ثبت گردید .حیواناتي که حداقل در دو آزمون از سه مورد

تیمار رتهای نر با دوزهای مختلف عصاره در مقدار مناسب سرم فیزیولوژی (کلرو

فوق زمان تاخیر بیش از  6ثانیه داشتند ،از جریان آزمون حذف شدند ،سپس 21

سدیم  1/3درصد) حل شد.

دقیقه پس از تزریق دارو یک سری دیگر  9تایي از آزمون انجام شد و میانگین آن

حیوانات 22 :سر موش صحرایي نر نژاد ویستار ( 221-251گرم) از انستیتو

به عنوان زمان تاخیر پس از دارو ثبت گردید .مرفین به صورت درون صفاقي به

پاستور ایران خریداری شدند و در شرایط استاندارد اتاق حیوانات تحت دوره نوری

حیوانات تزریق شده و زمان پس کشیدن دم در حیوانات ثبت شد.

 52ساعت روشنایي 52 :ساعت تاریكي (شروع دوره روشنایي از ساعت3:11

تست فرمالین :در این آزمایش از مدل پیشنهادی Dubuisson and

صبح) ،شرایط دمایي  22±5درجه سانتي گراد) و رطوبت نسبي  51-55درصد

)29( Dennisبه منظور ارزیابي درد مزمن استفاده شد .بدین صورت که حیوانات

نگهداری شدند .حیوانات با دسترسي آزاد به آب و غذای مخصوص در قفس های

 5ساعت قبل از تست به منظور عادت کردن با شرایط آزمایش به داخل جعبه

فلزی نگه داری شدند .حیوانات حداقل  2ساعت قبل از انجام آزمایش به شرایط

مخصوص تست فرمالین منتقل شدند ،این جعبه مخصوص از جنس پلكسي

آزمایشگاه عادت داده شدند .آزمایش مورد نظر بین ساعات  0:11صبح تا 52:11

گالس و در ابعاد  91×91×91ساخته شده بود و به منظور مشاهده بهتر حرکات

ظهر انجام شد .آزمایشات بر طبق دستورالعمل های اخالقي انجمن بین المللي

حیوان ،آینه ای با زاویه  25درجه زیر آن و روبروی فرد مشاهده کننده قرار

مطالعه درد در مورد حیوانات آزمایشگاهي انجام شد ( .)50حیوانات در  3گروه 6

مي گرفت 91 .دقیقه پس از تزریق درون صفاقي داروها 51 ،میكرولیتر فرمالدیید

تایي شامل :گروه کنترل (تحت اثر نرمال سالین) ،گروه تحت اثر مرفین (5میلي

 2/5درصد به کف پای راست حیوان به صورت زیرجلدی تزریق شد و حیوان

گرم بر کیلو گرم) ،گروه تحت اثر آسپیرین (5میلي گرم بر کیلو گرم) ،گروههای

مجددا به جعبه مخصوص تست برگردانده شد و رفتار حیوان مورد بررسي قرار

تیمار شده با دوزهای کم ،متوسط و زیاد گیاه خوشاریزه (به ترتیب به مقدار ،01

گرفت و به صورت زیر برای مدت  61دقیقه نمره گذاری شد ،به نحوی که هر 55

 511و  )mg/kg 911و گروه تیمار شده با نالوکسان ( )mg/kg 5به همراه دوز

ثانیه یک بار پاسخ حرکتي درد به صورت اعداد  ،2 ،5 ،1و  9ثبت گردید :عدد

متوسط عصاره ( )mg/kg511تقسیم شدند.

صفر ،در مواردی که حیوان هنگام راه رفتن تعادل کامل داشت و وزنش روی هر

99

J Babol Univ Med Sci; 18(5); May 2016
The Analgesic Effect of Echinophora Platyloba; M. Asgari Nematian, et al

دو پا توزیع شده بود؛ عدد  ، 5برای هنگامي که حیوان وزن بدن خود را روی پای

دهد ( .)p<1/15همچنین مشخص شد اثرات ضد دردی عصاره خوشاریزه عمدتا

تزریق شده ،تحمل نمي کرد و یا از پای تزریق شده مراقبت مي کرد؛ عدد ،2

بر فاز مزمن تست فرمالین موثر است (نمودار .)9

برای وقتي که حیوان پنجه دردناک را بلند مي کرد و هیچ گونه تماسي با کف

###
###

محفظه نداشت؛ عدد  ،9برای زماني که حیوان پنجه دردناک را مي لیسید ،مي
##
*
##

جوید یا به شدت تكان مي داد .میانگین  5دقیقه ابتدای هر تست به عنوان فاز اول
تست فرمالین (فازحاد) و میانگین دقایق 55-61تست به عنوان فاز دوم تست
فرمالین (فازمزمن) محسوب شد.
داروها :مرفین سولفات و نالوکسان ،از دارو پخش (ایران) و اسید استیک و
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فرمالین از شرکت مرک آلمان تهیه شد.
تجزیه و تحلیل آماری :داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و به
دنبال آن ،آزمون توکي تجزیه و تحلیل شدند و  p<1/15معني دار در نظر گرفته

نمودار  .1مقایسه میانگین تعداد ریتینگ موش صحرایی نر با

شد.

غلظتهای مختلف عصاره برگ گیاه خوشاریزه در آزمون اسید استیک
،***p<1/115 ،**p<1/15 ،*p<1/15

اختالف معني دار با گروه کنترل

 ،###p<1/115 ،##p<1/15 ،#p<1/15اختالف معني دار با گروه مورفین

یافته ها
نتایج مطالعه در تست ریتینگ نشان داد که تزریق دوز  511میلي گرم بر
کیلوگرم عصاره سبب کاهش 53واحدی تعداد ریتینگ (انقباضات شكمي موش)
نسبت به گروه کنترل گردید ( .)p<1/15همچنین استفاده از دوز باالی عصاره
یعني دوز  911میلي گرم برکیلوگرم سبب کاهش  23واحدی تعداد ریتینگ نسبت
به گروه کنترل گردید(.)p<1/15
در این مدل آزمایشگاهي مشخص شد که استفاده از نالوکسان به همراه دوز
باالی عصاره سبب برگرداندن اثرات ضد دردی عصاره به تنهایي گردید .همچنین
استفاده از مورفین سبب کاهش  93واحدی تعداد انقباضات شكمي نسبت به گروه
کنترل گردید (( )p<1/115نمودار  .)5در تست تیل فلیک استفاده از دوز 911
میلي گرم بر کیلوگرم عصاره اثر ضد دردی معني داری را در مقایسه با گروه

نمودار  .2مقایسه میانگین غلظتهای مختلف عصاره در تست تیل

کنترل نشان داد و مدت زمان عكس العمل پرش دم در موش ( Tail-flick

فلیک و اختالف معنی دار با گروه کنترل

 )Latencyرا از از  2/02±1/36ثانیه در گروه کنترل به  5/52±5/00ثانیه

،###p<1/115 ،##p<1/15 ،#p<1/15 .***p<1/115 ،**p<1/15 ،*p<1/15

رساند( .)p<1/15این در حالي است که استفاده از دوزهای  01و  511میلي گرم

معني دار با گروه مورفین

اختالف

در این تست اثر ضد دردی معني داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد .در
این آزمایش نیز استفاده توام نالوکسان به همراه دوز باالی عصاره سبب برگرداندن
اثرات ضد دردی عصاره شد .استفاده از مورفین سبب افزایش مدت زمان عكس
العمل پرش دم در موش از  2/05±1/92ثانیه در گروه کنترل به 5/52±5/00
ثانیه رساند ثانیه گردید (()p<1/15نمودار .)2نتایج حاصل از تست فرمالین نشان
داد که تزریق دوز  511میلي گرم بر کیلو گرم عصاره در فاز مزمن درد اثر ضد
دردی معني داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد ( .)p<1/15چنانچه امتیاز
درد را از  2واحد به 1/3واحد رساند .استفاده از این دوز در فاز حاد درد اثر ضد
دردی معني داری را نسبت به گروه کنترل اعمال نكرد .از سویي تزریق دوز 911
میلي گرم بر کیلو گرم عصاره در هر دو فاز مزمن و حاد درد اثر ضد دردی معني
داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد و امتیاز درد را تقریبا به میزان 5/5
واحد در مقایسه یا گروه کنترل کاهش داد ( .)p<1/15در این تست نیز استفاده

نمودار  .2مقایسه میانگین نمره درد موش صحرایی نر با غلظتهای

توام عصاره با دوز باال به همراه نالوکسان اثرات ضد دردی را برعكس نمود.

مختلف عصاره برگ گیاه خوشاریزه در آزمون فرمالین

همچنین استفاده از مورفین نیز همانند دوز  911میلي گرم عصاره توانست اثر ضد

،**p<1/15 ،*p<1/15

دردی معني داری را در هر دو فاز مزمن و حاد درد در مقایسه با گروه کنترل نشان

،###p<1/115 ،##p<1/15 ،#p<1/15

در مقایسه با گروه کنترل
اختالف معني دار با گروه مورفین
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بحث و نتیجه گیری

پروستاگالندینهای  F2αو  E2شود که حداقل در برخي مقادیر مي تواند باعث

در این مطالعه تجربي مشخص شد که گیاه خوشاریزه دارای اثرات ضد دردی

حساس سازی نورونهای درد زای مرکزی شود ( .)95به منظور ارزیابي تداخل

است .در مطالعه ای که توسط  Sayyahو همكاران بر روی گیاه Cuminum

سیستم اوپیوئیدی در اثر ضد دردی عصاره این گیاه از نالوکسان (یكي از داروهای

 cyminumکه عضوی از خانواده  Umbelliferaeاست مشخص شد که

آنتاگونیست سیستم اوپیوئیدی) استفاده شد که از فعال شدن رسپتورهای

این گیاه دارای اثرات ضد دردی محیطي مي باشد( .)22همچنین در مطالعه

اوپیوئیدی جلوگیری مي کند ( .)92نتایج این مطالعه نشان داد که نالوکسان موجب

دیگری که توسط  Barrosوهمكاران انجام گرفت اثر ضد دردی عصاره گیاه

کاهش اثر ضددردی عصاره مي شود .بنابراین به نظر مي رسد که اثر عصاره گیاه

 Pluchea quitocبا استفاده از تست اسیداستیک به اثبات رسید ( .)25در

در تسكین درد ،به واسطه گیرنده های اوپیوئیدی باشد .همانطور که اشاره شد

تحقیق حاضر نیزعصاره هیدروالكلي گیاه خوشاریزه مانند مطالعات قبلي انجام

خوشاریزه دارای ترکیبات فیتوشیمیایي مهمي چون آلكالوئیدها و فالونوئیدها بود.

شده ،مانع دل پیچه ناشي از اسید استیک گردید لذا حدس زده مي شود که اثرات

آزمایشات قبلي نشان داده اند که عصاره های آلكالوئیدی حداقل در قسمتي از

تسكیني آن با مكانیزم های محیطي حمایت مي گردد .تزریق درون صفاقي اسید

سیستم های تسكیني مخدری نقش دارند ( .)99از سویي گزارشات متفاوتي اثرات

استیک مي تواند سبب ایجاد التهاب حاد صفاق شود .در این مدل ،به نظر مي رسد

ضد دردی آلكالوئیدها را تایید کرده است ( .)92فالونوئیدهای گوناگون اثرات ضد

که اثرات ضددردی محیطي گیاه خوشاریزه به طور غیر مستقیم به وسیله

التهابي و ضددردی فراواني دارند ( .)95چنانچه فالونوئیدها با مهار فعالیت گیرنده

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

–Nمتیل-D-آسپارتات ،سبب کاهش کلسیم داخل سلولي مي گردد و به دنبال

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

آن فعالیت آنزیم سنتزکننده نیتریک اکساید و فسفولیپاز  A2وابسته به کلسیم را

نورون های دردزای محیطي در ارتباط مي باشند (.)26

کاهش مي دهند .در نتیجه با کاهش نیتریک اکساید و پروستاگالندین ها ،به

مطالعات مختلفي به ارزیابي اثرات ضد دردی عصاره گیاهان مختلف با

ویژه پروستاگالندین  E2و  ،F2αاثرات ضد دردی خود را نشان مي دهند (-90

استفاده از تست حرارتي تیل فلیک پرداختند .مطالعه ای توسط Arambewela

 .)96از سویي گزارشات متفاوتي اثرات ضد دردی ساپونین ها را تایید کرده است

و همكاران انجام پذیرفت و طي آن مشخص شد عصاره گیاه Alpinia

و اشاره شده که ساپونین ها خود سبب مهار سنتز آنزیم القایي نیتریک اکساید

 calcarataبا دوز متوسط خود سبب کاهش درد مي گردد( .)23نتایج مطالعه

) (iNOSو سنتز سیكلواکسیژناز )COX-2( 2مي گردند (.)93

کنوني نشان مي دهد که تزریق دوزهای متوسط و زیاد عصاره موجب کاهش درد

در یک نتیجه گیری کلي از آزمایش حاضر مي توان دریافت که استفاده از

ناشي از محرک حرارتي در آزمون تیل فلیک مي گردد .از آنجا که تست تیل

عصاره هیدروالكي برگ گیاه خوشاریزه سبب مهار درد های حاد و مزمن در موش

فلیک به منظور بررسي رفلكس های نخاعي و شناسایي مسیر ضددردی مرکزی

های صحرایي نر مي گردد .هر چند مكانیسم اثر گیاه کامال مشخص نیست ،اما

استفاده مي شود ( ،) 20مي توان پیشنهاد کرد که عصاره خوشاریزه دارای اثرات

باتوجه به نتایج پژوهش های انجام شده بر روی انواع گیاهان دارای اثرات

ضددردی مرکزی مي باشد .تزریق زیر جلدی فرمالین سبب ایجاد دو فاز مختلف

ضددردی و وجود فالونوییدها در بیشتر این گیاهان و با توجه به اثر آن بر سیستم

دردزا مي شود .فاز اول ،فاز نوروژنیک (حاد) مي باشد که در پیرامون نورون های

اعصاب مرکزی و محیطي عصاره این گیاه احتماال هم به صورت محیطي و هم به

فعال دردزا تحت اثر مستقیم فرمالین ایجاد مي شود و فاز دوم که فاز التهابي

صورت مرکزی اثر تعدیلي بر درد داشته و منجر به افزایش مقاومت در برابر درد و

(مزمن) نام دارد ،در اثر فعال سازی نورون های شاخ شكمي در سطح نخاع ایجاد

کاهش پاسخ دهي به دردهای حاد و مزمن مي شود .لذا پیشنهاد مي شود که در

مي شود ( .)23در مطالعه ای که توسط  Haroon Khanو همكاران انجام شد

مطالعات آتي مكانیسم های اثر ضد دردی بیشتری مورد بررسي قرار گیرد و سایر

اثر ضد دردی گیاه  Polygonatum verticillatumبا استفاده از تست

انواع عصاره نیز بررسي گردد.

فرمالین به اثبات رسید و طي آن مشخص شد عصاره این گیاه سبب کاهش درد
در فاز مزمن تست فرمالین مي گردد و عمدتا این اثرات از طریق فالونوئیدها و
آلكالوئیدهای موجود در عصاره عمل مي کنند( .)91نتایج حاصله نشان مي دهد که

تقدیر و تشکر

عصاره خوشاریزه ،اثر مهاری بر درد اعمال مي کند ،البته این اثر به نحوی است

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور تهران جهت

که فاز مزمن را بیشتر از فاز حاد کاهش مي دهد .مهار فاز مزمن تست فرمالین

حمایت از این تحقیق و راهنمایي علمي دکتر محمد زارعي ،تشكر و قدرداني

توسط عصاره ،مي تواند به علت التهاباتي باشد که سبب آزاد شدن ترکیباتي چون

مي گردد.
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Abstract
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In traditional Iranian medicine, use of medicinal herbs is prevalent for the
treatment and alleviation of pain and inflammation. Echinophora Platyloba is one of the major medicinal herbs with
confirmed anti-cancer, anti-microbial, and anti-fungal effects. Therefore, in this study, we aimed to evaluate the
analgesic effects of E. platyloba hydroalcoholic extracts in male rats.
METHODS: In this experimental study, 42 rats were divided into six groups, i.e., control group, extract groups (80,
100, and 300 mg/kg via intraperitoneal injection), morphine group (1 mg/kg via intraperitoneal injection), and naloxone
group (1 mg/kg of naloxone along with 300 mg/kg of the extract). To evaluate the analgesic effects of the extracts,
rating, tail flick, and formalin tests were performed.

FINDINGS: In the writhing test, doses of 100 and 300 mg/kg of the extracts could decrease the rating score from
43.3±22.61 to 27.31±2.34 (p<0.05) and 29.0±67.91 (p<0.01) in the control group, respectively. In addition,
administration of 300 mg/kg of the extract in tail flick test decreased the latency time from 2.84±0.76 to 5.52±1.88 sec
in the control group (p<0.05). Moreover, in formalin test, 300 mg/kg of the extract reduced the pain score in both acute
and chronic phases from 2.18±0.22 to 0.74±0.13 in the control group (p<0.01).

CONCLUSION: According to the present results, E. platyloba hydroalcoholic extracts have central and peripheral
analgesic effects.

KEY WORDS: Hydroalcoholic Extract, Analgesic, Echinophora Platyloba, Medicinal Herbs.
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