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خالصه
سابقه و هدف :گیاه زنجبیل شامی گیاهی دارویی است که تاکنون اثرات ضد سرطانی ،ضد میكروبی و ضد قارچی آن به اثبات رسیده است .هدف از این مطالعه بررسی اثر ضددردی
و ضد التهابی عصاره هیدروالكلی برگ گیاه زنجبیل شامی در موش صحرایی نر می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی از  66سر موش صحرایی نر استفاده شد .در آزمون های ارزیابی کننده درد ،حیوانات به  6گروه  6تایی شامل :کنترل ،گروههای تیمار شده با
عصاره ( 100،300 mg/kgو  ،)50مورفین و نیز نالوکسان به همراه دوز  300 mg/kgعصاره تقسیم شدند .در تست ضد التهابی نیز حیوانات به  5گروه  6تایی شامل :کنترل،
عصاره ( 50، 100 mg/kgو  )10و دگزامتازون تقسیم شدند .به منظور ارزیابی درد از تست های تیل-فلیک ،ریتینگ و فرمالین و به منظور بررسی التهاب از تست گزیلن استفاده
شد.
یافتهها :استفاده از دوز  300 mg/kgعصاره در تست های ریتینگ ( )28/21±1/34و تیل-فلیک (با  )5/11±1/34سبب ایجاد اثر ضددردی معنی داری ( )p<0/01نسبت به گروه
کنترل ( )41/22±4/12گردید .در تست فرمالین نیز دوز  100 mg/kgعصاره توانست در فاز مزمن سبب کاهش امتیاز درد از  2/17±0/21در گروه کنترل به  0/53±0/24شود
کاهش داد (.)p<0/01 ،p<0/001
نتیجه گیری :به نظر می رسد عصاره هیدروالكلی برگ گیاه زنجبیل شامی احتماال دارای اثرات ضد دردی و نیز اثر ضد التهابی باشد.

واژههای کلیدی :التهاب ،درد ،زنجبیل شامی ،گیاهان دارویی.

مقدمه
که هشداری برای آسیبهای بافتی است ،وجود درد احساس ناخوشایندی است که

دارویی به منظور درمان درد و التهاب در طب سینتی اییران نیوعی رسیم و عیادت

انسان را وادار میکند برای مقابله با آن از روشهای مختلف درمانی استفاده نمایید

می باشد حال آنكه در بیشتر موارد منشا و اساس فعالیت این گیاهان ناشناخته مانده

( .)1امروزه برای کنترل درد بیشتر از داروهای ضیدالتهیاب غییر اسیتروییدی و ییا

است .لیكن ارزیابی این گیاهان می تواند به عنوان یک راهبرد پژوهشی منطقی به

داروهای اوپیوییدی استفاده میشود اما ایین داروهیا دارای عیوارا جیانبی نسیبتا

منظور یافتن داروهای جدید باشد (6و .)5جنس  ،Inulaگیاهانی چندساله هسیتند

زیادی بوده و با بروز اختالالت در دستگاه گیوارش ،آسییبهیای کلییوی و ییا بیا

که گسترش وسیعی را از آسیا و اروپا تا آفریقا و به طور ویژه در مدیترانیه و جنیوب

وابستگی همراه هستند که در مجمیو باعیش شیده اسیت کیه انسیان بیه دنبیال

آسیا در بر گرفته اند .این جنس عضوی از خانواده  Asteraceaeمیی باشید (.)7

داروهای جدیدتری باشد تا عیالوه بیر داشیتن عیوارا جیانبی کمتیر ،ارزان و در

تعداد زیادی از گیاهان متعلق به این جینس دارای خیواد درمیانی هسیتند کیه از

دسترس هم باشند ( .)2التهاب نیز از جمله عوارا شیایع بسییاری از بیمیاریهیا

میان آن ها زنجبیل شامی یكی از مهم ترین و پرمصرف ترین این گیاهان دارویی

است که موجب تضعیف سیسیتم ایمنیی بیدن ،ایجیاد عفونیت و تیاخیر در بهبیود

به شمار می آید ( .)8زنجبیل شامی گیاهی است زیبا و پایا به ارتفا  2متر و ریزوم

بیماریها میگردد .فرایندهای التهابی وابستگی شدیدی با درد دارند چنانچه میواد

غده ای بزرگ ،ساقه ستبر داشته که در بخش باالیی منشعب می شیود و کرکیدار

شیمیایی آزاد شده در طی فرایند التهیاب میی تواننید گیرنیده هیای درد را بیشیتر

است .برگ های این گیاه بیضوی است و دندانه های ریزی دارد .این گییاه عمیدتا

تحریک کرده و منجر به درد التهابی شوند ( .)3گیاهان دارویی منبع مهمی از میواد

در نواحی اطراف تهران ،سواحل مازندران ،اراک ،حیدریه و همدان رشد می کند .به

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره  11056/31/1دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر سعید محمدی
آدرس :همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،گروه زیست شناسی .تلفن081-12518064 :

E-mail: smiauhphd.sm@gmail.com

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.57

درد یكی از مشكالت اصلی و اساسی در جوامع امروزی بوده و علییرغیم آن

شیمیایی جدید ،با اثرات درمانی بسییار قیوی میی باشیند ( .)4اسیتفاده از گیاهیان

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

( .)p<0/05همچنین در تست گزیلن استفاده از دوز های 100 mg/kgو 50میزان التهاب گوش موش ها را به ترتیب با  4/1±2و  3/3±1نسبت به گروه کنترل()0/4±7/6
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اثر ضد دردی و ضد التهابی زنجبیل شامی؛ علیرضا فالح زاده و همكاران

عربی به آن راسن گویند .در مطالعه ای که توسط  Dornو همكاران انجیام شید،

 100و  300میلی گرم بر کیلو گرم) و گروه تیمار شده با نالوکسان (1میلی گرم بر

مشخص گردید .عصاره زنجبیل شامی دارای سمیت انتخابی باالیی در برابیر سیل

کیلو گرم) به همراه دوز باالی عصاره (300میلی گرم بر کیلو گرم) تقسیم شدند.

الین ها یا خط سلولی ( Capan-2 ،MCF-7 ،HT-29و  )G1می باشد (.)9

در تست ضد التهابی گزیلن نیز حیوانات به  5گروه  6تایی شامل :گروه کنترل،

در طب سنتی نیز به اثرات دارویی بی نظیر این گیاه اشاراتی شده کیه از آن جملیه

عصاره (  100،50و  10میلی گرم بر کیلو گرم) و دگزامتازون تقسیم شدند.

می توان به :به خواد ضد باکترییایی ،خلیط اوری ،سیرفه آوری ،محیرک عیر ،

تست التهاب :در این تست حیوانات به  5گروه  6تایی تقسیم شدند .گروه کنترل

اشتها آور و ضد التهاب اشاره نمود(11و .)10

نرمالین سالین دریافت کردند .گروه کنترل مثبت دگزامتازون را با دوز  15میلی

در سال های اخیر اثرات ضد دردی و ضد التهابی گیاهان دارویی مختلفیی از

گرم بر کیلو گرم وزن بدن حیوان دریافت نمودند .گروه های دریافت کننده عصاره

جملیییه )13(Pimpinella anisum ،)12(Tribulus terrestris :و

هر کدام یكی از دوزهای  100 ،50و  300میلی گرم را به صورت درون صفاقی

 )14( Bryonia dioicaبا استفاده از تست های استاندارد تیل فلیک ،ریتینگ

 15دقیقه قبل از تست دریافت کردند و بعد از تست التهاب با استفاده از تجویز

و فرمالین به اثبات رسیده است .همچنین در مطالعه ای که توسطArumugam

گزیلن در گوش ان ها به عمل آمد .چنانچه دو ساعت بعد از تجویز گزیلن حیوانات

و همكاران انجام شد مشخص گردید عصاره آبی گیاه  ،Inula racemosaکیه

کشته شدند و هر دو گوش حیوان را جدا کرده و با استفاده از چوب پنبه سوراخ

عضوی از خیانواده آستراسیه میی باشید دارای اثیرات ضید دردی و ضید التهیابی

کن ،برش های  7میلی متری از دو گوش چپ و راست گرفته شد و وزن گردید و

است(.)15

اختالف وزن برش های دو گوش چپ و راست مشخص شد .این اختالف وزن

با توجه به اینكه ترکیبات ضددردی رایجی چون میورفین از گیاهیان داروییی

میزان التهاب را نشان می دهد و هر چه تفاوت وزن دو گوش بیشتر باشد میزان

مشتق شده است( )16و نظر بر ادعای طب سنتی مبنی بر اثر ضد التهابی این گیاه

التهاب نیز بیشتر است(.)18

و ارتباط شدید مكانیسم های التهابی با درد ،در این مطالعه اثیرات ضید التهیابی و

آزمون های درد:

ضد دردی احتمالی گیاه زنجبیل شامی بیا اسیتفاده از تسیت هیای معتبیر گیزیلن،

تست ریتینگ :در روز آزمایش بهمنظور عادت کردن حیوانات به محیط ،هریک از

ریتینگ ،فرمالین و تیل فلیک در موش های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.

آنها  30دقیقه قبل از شرو آزمایش در جعبه استاندارد شیشه ای مذکور قرار داده
شدند .ابتدا سرم فیزیولوژیک ،عصاره هیدروالكلی برگ گیاه مذکور حل شده در
سرم فیزیولوژیک استریل با دوزهای  50و100و  300میلی گرم بر کیلو گرم به

گیاه زنجبیل شامی در مرداد ماه سال  1395تهیه و سپس توسط گیاه شناس

تزریق درون صفاقی اسید استیک تعداد انقباضات شكمی شمارش گردید ( .)19در

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

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

برگ های زنجبیل شامی در دمای اتا ( 25درجه) و در سایه خشک گردید .سپس

تست تیل فلیک :این آزمایش با استفاده از دستگاه پرشدم ،مدل TF-5380

توسط آسیاب مكانیكی به صورت پودر خشک در آمد .مقدار  200گرم از پودر برگ

ساخت شرکت برج صنعت ایران انجام گرفت .آزمون بر اساس مدل ارایه شده

خشک شده گیاه در یک لیتر متانول 80درصد به مدت  72ساعت قرار داده شد ،تا

قبلی انجام شد ( .)20شدت نور مورد استفاده برابر با  7بود و از مدت زمان مرجع

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

 10ثانیه به عنوان زمان قطعی نوردهی( )Cut of timeاستفاده شد .یعنی

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

چنانچه حیوان تا مدت  10ثانیه پس از تابش نور سوزان ،دم خود را نمیکشید ،به

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

منظور جلوگیری از آسیب بافتی محرک ،قطع میشد .حیوان به صورت افقی در

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

محفظه مخصود نگهداری حیوان قرار گرفت و دم آن آزاد بود .مدت زمان تاخیر

نر با دوزهای مختلف عصاره در مقدار مناسب سرم فیزیولوژی (کلرو سدیم 0/9

در کشیدن دم در سه مرتبه و به فاصله دو دقیقه قبل از تزریق دارو یا عصاره

درصد) حل شد.

اندازه گیری شده و میانگین آن به عنوان زمان تاخیر قبل از دارو محسوب و ثبت

حیوانات 66 :سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ( 250-220گرم) از انستیتو پاستور

گردید .سپس  20دقیقه پس از تزریق دارو یک سری دیگر  3تایی از آزمون انجام

ایران خریداری شدند و در شرایط استاندارد اتا حیوانات تحت دوره نوری 12

شد و میانگین آن به عنوان زمان تاخیر پس از دارو ثبت گردید .مرفین به صورت

ساعت روشنایی 12 ،ساعت تاریكی (شرو دوره روشنایی از ساعت 7:00صبح)،

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

شرایط دمایی  22±1درجه سانتی گراد) نگهداری شدند .حیوانات با دسترسی آزاد

تست فرمالین :در این آزمایش از یک جعبه مخصود که از جنس پلكسی گالس

به آب و غذای مخصود در قفس های فلزی نگه داری شدند .آزمایشات بر طبق

و در ابعاد  30×30×30ساخته شده بود و به منظور مشاهده بهتر حرکات حیوان،

دستورالعمل های اخالقی انجمن بین المللی مطالعه درد در مورد حیوانات

آینه ای با زاویه  45درجه زیر آن و روبروی فرد مشاهده کننده قرار می گرفت،

آزمایشگاهی انجام شد (.)17

استفاده شد 30 .دقیقه پس از تزریق درون صفاقی داروها 50 ،میكرولیتر فرمالدیید

در تست ارزیابی درد حیوانات در 6گروه  6تایی شامل گروه کنترل (تحت اثر

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

نرمال سالین) ،گروه تحت اثر مرفین (1میلی گرم بر کیلو گرم) ،گروه های تیمار

مجددا به جعبه مخصود تست برگردانده شد و رفتار حیوان مورد بررسی قرار

شده با دوزهای کم ،متوسط و زیاد گیاه زنجبیل شامی (به ترتیب به مقدار ،50

گرفت و به صورت زیر برای مدت  60دقیقه نمره گذاری شد ،به نحوی که هر 15

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

آماده سازی عصاره :در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی مقدار  4کیلوگرم برگ تازه

 0/1میلیلیتر بر کیلوگرم وزن بدن با غلظت  %1تزریق شد و  5دقیقه پس از

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.57

مواد و روشها

صورت درونصفاقی تزریق گردید .پس از گذشت  15دقیقه اسید استیک به حجم
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ثانیه یک بار پاسخ حرکتی درد به صورت اعداد  ،2 ،1 ،0و  3به این صورت ثبت

 2/21±1/18ثانیه به  5/11±1/34ثانیه رساند .این در حالی است که استفاده از

گردید :عدد صفر ،در مواردی که حیوان هنگام راه رفتن تعادل کامل داشت و

دوزهای  50و  100میلی گرم در این تست اثر ضد دردی معنی داری را در مقایسه

وزنش روی هر دو پا توزیع شده بود؛ عدد  ،1برای هنگامی که حیوان وزن بدن

با گروه کنترل نشان نداد .در این آزمایش نیز استفاده توام نالوکسان به همراه دوز

خود را روی پای تزریق شده ،تحمل نمی کرد و یا از پای تزریق شده مراقبت

باالی عصاره سبب برگرداندن اثرات ضد دردی عصاره شد .استفاده از مورفین

می کرد؛ عدد  ،2برای وقتی که حیوان پنجه دردناک را بلند می کرد و هیچ گونه

سبب افزایش مدت زمان عكس العمل پرش دم در موش از  2/81±1/13ثانیه در

تماسی با کف محفظه نداشت؛ عدد  ،3برای زمانی که حیوان پنجه دردناک را می

گروه کنترل به  8/1±4/34ثانیه گردید (( )p<0/01نمودار.)2

لیسید ،می جوید یا به شدت تكان می داد(.)21

تست فرمالین :نتایج حاصل از این تست نشان داد که تزریق دوز  100میلی گرم

داروها :مرفین سولفات و نالوکسان ،از دارو پخش (ایران) و اسید استیک ،فرمالین

بر کیلو گرم عصاره در فاز مزمن درد اثر ضد دردی معنی داری را نسبت به گروه

و گزیلن از شرکت مرک آلمان تهیه شد.

کنترل نشان داد( )p<0/05چنانچه امتیاز درد را از  2/17±0/21واحد در گروه

تجزیه و تحلیل آماری :داده ها به صورت میانگین خطای استاندارد از میانگین

کنترل به  0/9±4/71واحد رساند .استفاده از این دوز در فاز حاد درد اثر ضد دردی

 mean±S.E.Mارایه شده و از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید و به

معنی داری را نسبت به گروه کنترل اعمال نكرد .از سویی تزریق دوز  300میلی

دنبال آن از آزمون توکی استفاده شد و  p<0/05معنی دار در نظر گرفته شد.

گرم بر کیلو گرم عصاره در هر دو فاز مزمن و حاد درد اثر ضد دردی معنی داری را
در مقایسه با گروه کنترل نشان داد( )p<0/01و امتیاز درد را به  0/7±0/21در
مقایسه یا گروه کنترل کاهش داد .در این تست نیز استفاده توام عصاره با دوز باال

یافته ها

به همراه نالوکسان اثرات ضد دردی را برعكس نمود(نمودار .)3

تست گزیلن :بررسی ها نشان داد که عصاره این گیاه در دوزهای  50و  100میلی
گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری( )p<0/001 ،p<0/01سبب کاهش التهاب به
ترتیب با  4/1±2و  3/3±1نسبت به گروه کنترل با  0/4±7/6شد .دوز 100میلی
گرم بر کیلوگرم عصاره با درصد مهار  %49.7توانست تقریبا همانند دگزامتازون
میزان التهاب را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد (( )p<0/01جدول .)1
جدول  .1اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالكلی زنجبیل شامی و دگزامتازون
التهاب گوش موش

گروه ها

درصد مهار

کنترل () mg/kg10

7/6±0/4

دوز کم عصاره ()mg/kg10

6/4±0/1

15/9

دوز متوسط عصاره ()mg/kg50

*4/1±0/8

34/2

دوز زیاد عصاره ()mg/kg100

**3/3±1

49/7

***3/2±0/3

56/2

دگزامتازون ()mg/kg15
p<0/001 ،**p<0/01 ،* p<0/05

***

نمودار  .1مقایسه میانگین تعداد ریتینگ موش صحرایی نر با غلظت های مختلف
*

عصاره برگ گیاه زنجبیل شامی در آزمون اسید استیک ، p<0/05 .اختالف معنی
###

##

دار با گروه کنترل p<0/01 ، p<0/05 .اختالف معنیدار با گروه مورفین.

اختالف معنی دار با گروه کنترل

گرم بر کیلوگرم عصاره با  32/41±1/51سبب کاهش تعداد ریتینگ (انقباضات

8

7

شكمی موش) نسبت به گروه کنترل با  41/22±4/12گردید ( .)p<0/05همچنین

##
*

استفاده از دوز باالی عصاره یعنی دوز  300میلی گرم برکیلوگرم با 28/21±1/34
سبب کاهش تعداد ریتینگ نسبت به گروه کنترل با  41/22±4/12گردید

6

5
4
###

###

3

)Tail flick latency (Sec

تست ریتینگ :نتایج مطالعه در تست ریتینگ نشان داد که تزریق دوز  100میلی

9

2
1

همراه دوز باالی عصاره سبب برگرداندن اثرات ضد دردی عصاره به تنهایی

0

گردید .همچنین استفاده از مورفین سبب کاهش تعداد انقباضات شكمی نسبت به
گروه کنترل گردید( .)p<0/001از سویی استفاده از دوز  300عصاره در مقایسه با
گروه مورفین نشان از تفاوت معنی دار در سطح  p<0/01داشت (نمودار .)1
عصاره اثر ضد دردی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد ()p<0/05
و مدت زمان عكس العمل پرش دم در موش ( )Tail-flick Latencyرا از

نمودار  .2مقایسه میانگین غلظت های مختلف عصاره در تست تیل فلیک.
.**p<0/01،*p<0/05

اختالف معنیدار با گروه کنترل، p<0/01 .

###

p<0/001

##

اختالف معنی دار با گروه مورفین.

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.57

( .)p<0/01در این مد ل آزمایشگاهی مشخص شد که استفاده از نالوکسان به

تست تیل فلیک :در تست تیل فلیک استفاده از دوز  300میلی گرم بر کیلو گرم

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07
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عمل میکنند ( .)27نتایج حاصله نشان می دهد که عصاره زنجبیل شامی ،اثر
مهاری بر درد اعمال می کند ،البته این اثر به نحوی است که فاز مزمن را بیشتر از
فاز حاد کاهش می دهد .مهار فاز مزمن تست فرمالین توسط عصاره ،می تواند به
علت التهاباتی باشد که سبب آزاد شدن ترکیباتی چون پروستاگالندین های F2α
و  E2شود که حداقل در برخی مقادیر می تواند باعش حساس سازی نورون های
درد زای مرکزی شود (.)28
به منظور ارزیابی تداخل سیستم اوپیوییدی در اثر ضد دردی عصاره این گیاه
از نالوکسان (یكی از داروهای آنتاگونیست سیستم اوپیوییدی) استفاده شد که از
فعال شدن رسپتورهای اوپیوییدی جلوگیری می کند ( .)29نتایج این مطالعه نشان
نمودار  .3مقایسه میانگین نمره درد موش صحرایی نر با غلظت های مختلف عصاره ی

می دهد که نالوکسان موجب کاهش اثر ضددردی عصاره می شود .بنابراین به

برگ گیاه زنجبیل شامی در آزمون فرمالین**p<0/01 ،*p<0/05 .در مقایسه با گروه

نظر می رسد که اثر عصاره گیاه در تسكین درد ،به واسطه گیرنده های اوپیوییدی

کنترل ##p<0/05 ، ## p<0/05 .اختالف معنی دار با گروه مورفین

باشد .از جمله ترکیبات شیمیایی مهم این گیاه نیز می توان به فالونوییدها،
مونوترپن ها ،سسكویی ترپن ها و دی ترپن ها اشاره نمود ( .)30در مطالعه ای که

بحش و نتیجه گیری

توسط  Zhangو همكاران انجام پذیرفت مشخص شد که ترکیب سسكوترپنوییدی

در این مطالعه مشخص شد که گیاه زنجبیل شامی دارای اثرات ضد دردی

موجود در این گیاه سبب کاهش مقادیر نیتریک اکساید می شود ( .)31طبق نتایج

مرکزی و محیطی و نیز اثر ضدالتهابی است .در مطالعه ای توسط  Sayyahو

حاصل از پژوهش حاضر ،عصاره هیدروالكی گیاه زنجبیل شامی سبب کاهش

همكاران بر روی گیاه Cuminum cyminumکه عضوی از خانواده

میزان التهاب گردید که احتماال یكی از مكانیسم های کاهنده التهاب از طریق

 Umbelliferaeاست ،مشخص شد که این گیاه دارای اثرات ضد دردی

مهار میانجی التهابی نیتریک اکساید صورت پذیرفته است .باتوجه به نتایج این

محیطی می باشد( .)22همچنین در مطالعه دیگری که توسط  Barrosو

مطالعه ،عصاره توانست التهاب را مهار کند که احتماال این اثر ضد التهابی عصاره

همكاران انجام گرفت اثر ضد دردی عصاره گیاه  Pluchea quitocبا استفاده

از طریق مهار سیكلواکسیژنازها به خصود سیكلواکسیژناز نو  2 -وپروستاگالندین

از تست اسیداستیک به اثبات رسید (.)23

 E2در سیستم عصب مرکزی گردیده است ( .)32همانطور که اشاره شد زنجبیل

قبلی انجام شده ،مانع دل پیچه ناشی از اسید استیک گردید لذا حدس زده

فالونوییدهای گوناگون اثرات ضدالتهابی و ضددردی فراوانی دارند ( .)33چنانچه

می شود که اثرات تسكینی آن با مكانیزم های محیطی حمایت می گردد .تزریق

فالونوییدها با مهار فعالیت گیرنده –Nمتیل-D-آسپارتات ،سبب کاهش کلسیم

درون صفاقی اسید استیک می تواند سبب ایجاد التهاب حاد صفا شود .در این

داخل سلولی میگردند و به دنبال آن فعالیت آنزیم سنتزکننده نیتریک اکساید و

مدل ،به نظر می رسد که اثرات ضددردی محیطی گیاه زنجبیل شامی به طور غیر

فسفولیپاز  A2وابسته به کلسیم را کاهش می دهند .در نتیجه با کاهش نیتریک

مستقیم به وسیله مدیاتورهای داخلی نظیر برادی کینین ،سرتونین ،هیستامین ،ماده

اکس اید و پروستاگالندین ها ،به ویژه پروستاگالندین  E2و  ،F2αاثرات ضد دردی

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

خود را نشان می دهند (.)34

و همكاران مشخص شد عصاره گیاه  Alpinia calcarataبا دوز متوسط

عصاره هیدروالكلی برگ گیاه زنجبیل شامی سبب مهار التهاب و درد های حاد و

سبب کاهش درد می گردد( .)25نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تزریق

مزمن در موش های صحرایی نر می گردد .هر چند مكانیسم اثر گیاه کامال

دوزهای متوسط و زیاد عصاره موجب کاهش درد ناشی از محرک حرارتی در

مشخص نیست ،اما باتوجه به نتایج پژوهش های انجام شده بر روی انوا گیاهان

آزمون تیل فلیک می گردد .از آنجا که تست تیل فلیک به منظور بررسی رفلكس

دارای اثرات ضددردی و ضد التهابی و وجود فالونوییدها در بیشتر این گیاهان و با

های نخاعی و شناسایی مسیر ضددردی مرکزی استفاده می شود ( ،)20می توان

توجه به اثر آن بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی عصاره این گیاه احتماال هم

پیشنهاد کرد که عصاره زنجبیل شامی دارای اثرات ضددردی مرکزی می باشد.

به صورت محیطی و هم به صورت مرکزی اثر تعدیلی بر درد داشته و منجر به

تزریق زیر جلدی فرمالین سبب ایجاد دو فاز مختلف دردزا می شود .فاز اول ،فاز

افزایش مقاومت در برابر درد و کاهش پاسخ دهی به دردهای حاد و مزمن می

نوروژنیک (حاد) می باشد که در پیرامون نورون های فعال دردزا تحت اثر مستقیم

شود .لذا پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی مكانیسم های اثر ضد دردی

فرمالین ایجاد می شود و فاز دوم که فاز التهابی (مزمن) نام دارد ،در اثر فعال

بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و سایر انوا عصاره نیز بررسی گردد.

سازی نورون های شاخ شكمی در سطح نخا ایجاد می شود (.)26
در مطالعه ای که توسط  Khanو همكاران انجام شد اثر ضد دردی گیاه
Polygonatum verticillatumبا استفاده از تست فرمالین به اثبات رسید و
طی آن مشخص شد عصاره این گیاه سبب کاهش درد در فاز مزمن تست فرمالین
می گردد و عمدتا این اثرات از طریق فالونوییدها و آلكالوییدهای موجود در عصاره

تقدیر و تشكر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد همدان جهت حمایت از
تحقیق و راهنمایی علمی دکتر محمد زارعی ،تشكر و قدردانی میگردد.

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.57

نورونهای دردزای محیطی در ارتباط می باشند ( .)24در مطالعه Arambewela

در یک نتیجه گیری کلی از آزمایش حاضر می توان دریافت که استفاده از

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

در تحقیق حاضر نیزعصاره هیدروالكلی گیاه زنجبیل شامی مانند مطالعات

شامی دارای ترکیبات فیتوشیمیایی مهمی چون فالونوییدها می باشد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Inula helenium is a medicinal plant with proven anti-cancer, anti-microbial
and anti-fungal effects. The aim of this study is to investigate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of
hydroalcoholic extract of Inula helenium leaf on male rats.
METHODS: 66 male rats were used in this experimental study. The animals were divided into 6 groups (each group
consisted of 6 rats) for pain assessment tests: control group, groups treated with the extract (50, 100 and 300 mg/kg),
morphine and naloxone in combination with 300 mg/kg extract. Furthermore, they were divided into 5 groups (each
group consisted of 6 rats) for anti-inflammatory tests: control group, groups treated with the extract (10, 50 and 100

[ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07 ]

mg/kg) and dexamethasone. Tail-flick, rating and formalin tests were used to assess pain and xylene test was used to
assess inflammation.
FINDINGS: According to the results of rating (28.21±1.34) and tail-flick (5.11±1.34) tests, using 300 mg/kg extract
had significant antinociceptive effect (p<0.01) compared with control group (41.22±4.12). According to the formalin
test, using 100 mg/kg extract decreased pain rating from 2.17±0.21 in control group to 0.53±0.24, in the chronic phase
(p<0.05). According to the xylene test, using 50 and 100 mg/kg extract decreased the inflammation of the ear in rats
(4.1±2 and 3.3±1, respectively) compared with control group (0.4±7.6) (p<0.001 and p<0.01).
CONCLUSION: Results of this study showed that hydroalcoholic extract of Inula helenium leaf may benefit from
antinociceptive and anti-inflammatory effects.
KEY WORDS: Inflammation, Pain, Inula helenium, Medicinal plant.
Please cite this article as follows:
Fallahzadeh AR, Mohammadi S. An Investigation of the Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydroalcoholic Extract
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of Inula Helenium on Male Rats. J Babol Univ Med Sci. 2016;18(12):57-63.
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