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)  و Foeniculum vulgare(عصاره آبي ميوه رازيانه تزريق درون صفاقي همزمان  درديضد تداخل عمل
  مرفين در موش سوري

  
  3كيوان كرامتي ،2محدثه عموزاد خليلي ،1*غالمحسن واعظي     

  

  چكيده
مرفين سالهاست به عنوان يك داروي ضددرد مورد استفاده  

كه تجويز مكرر مرفين با  گيرد، ولي با توجه به اينقرار مي
است، مطالعات اخير سعي در تجويز  همراوابستگي و تحمل ه

عصاره آبي ميوه رازيانه دارد تا استفاده از آن همراه با مرفين 
  اثر ضددردي آن را تقويت و ميزان مصرف آن را كاهش دهد.

-Nموش سوري نر نژاد  80اين مطالعه تجربي بر روي 

MRI )وانات بطور تصادفي به گروه. حي)28±3انجام شد-

 دريافت كننده عصاره گياه رازيانهكنترل، شاهد مثبت،  هاي
 مرفين با همراه رازيانهدريافت كننده عصاره آبي ميوه و 

هاي كنترل و شاهد مثبت به ترتيب تقسيم شدند. گروه
گرم بر ميلي 5% و ايندومتاسين 9/0نرمال سالين نمكي 

نيز تحت تزريق  تجربيهاي هگرو دريافت كردند. كيلوگرم
از عصاره  گرم بر كيلوگرمميلي 400و 100،200دوزهاي 

دقيقه بعد از هر تجويز  30آبي گياه رازيانه قرار گرفتند
داخل صفاقي، حيوانات براي القاء درد احشايي تحت 

  بر كيلوگرم ليترميلي 10با دوز% 6/0تزريق اسيداستيك 

 هاشمارش تعداد رايت قرار گرفتند و اثرات ضددردي با
  در مدت  بالفاصله بعد از تزريق اسيداستيكها) (كشيدگي
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با دوز  مرفين گرديد. در آزمايش بعدي تداخلدقيقه ثبت  30
 15بر اثرات ضددردي ناشي از عصاره  گرم بر كيلوگرمميلي 2

-ميلي 400و 100،200با دوزهاي  دقيقه بعد از تجويز عصاره

هاي جمع به روش رايتينگ ارزيابي شد. داده رمگرم بر كيلوگ
و آناليز  SPSSآوري شده با استفاده از نرم افزار آماري 
مورد  p<0/05واريانس يك طرفه در سطح معني داري 

  تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
گرم ميلي 400و 100،200عصاره آبي گياه رازيانه با دوزهاي

 گرم بر كيلوگرمميلي 5 و ايندومتاسين با دوز بر كيلوگرم
كاهش معني داري را در پاسخ به درد در مقايسه با گروه 

چنين گروه دريافت كننده . هم)>001/0P(كنترل ايجاد كردند
همراه با عصاره ميوه  گرم بر كيلوگرمميلي 2دوز مرفين با 

در  گرم بر كيلوگرم ميلي 400و 100،200 با دوزهايرازيانه 
اثر  نده يكي از آنها را دريافت كرده بودهايي كمقايسه با گروه
-گيري بر عليه انقباضات شكمي ايجاد ميضددردي چشم

كند كه عصاره آبي ميوه اين مطالعه تأييد مي .)>001/0P(كند
رازيانه و مرفين به صورت سينرژيك عمل مي كنند و عصاره 

  ميوه رازيانه اثر ضددردي مرفين را تقويت مي كند.
رازيانه، مرفين، درد احشايي، ايندومتاسين،  :هاي كليديواژه

    تست رايتينگ
  

  مقدمه
-درد احساسي است نامطلوب كه در اثر آسيب وارده به بافت

-شود. درد به عنوان عامل هشدار دهندههاي مختلف ايجاد مي

اي است كه وجود و يا احتمال وجود خطر را در يك عضو 
هاي رايج ناشي . درد احشايي يكي از درد]12[ دهدنشان مي
رغم اين نياز به درمان دارويي دارد. علي ها است كهاز بيماري
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باور كه درد احشايي از دردهاي سوماتيك است، مكانيزم 
عصبي و مسيرهاي انتقال آن متفاوت است. درد احشايي با 

) مشخص Recurrent Hyperalgesiaهيپرآلرژي راجعه (
  ].6نيست[ افتي همراهب شود و الزاماً با ضايعهمي

بيماري، التهاب و آسيب به سيستم عصبي مركزي و محيطي 
موجب تغييرات بارز در مسيرهاي درد مانند افزايش تحريك 
پذيري، تغيير در بيان ژن و مولكول هاي جديد نظير 

گردد. ابتال به بعضي از ها مينوروترانسميترها، آنزيم ها و گيرنده
وحي و رواني بر فرد دردها در دراز مدت اثرات نامطلوب ر

كند. به همين دليل بشر هميشه به دنبال يافتن راه حلي تحميل مي
-براي از بين بردن و يا كاهش درد بوده است و تا كنون تالش

و درمان هاي درد هاي مؤثر زيادي در زمينه شناخت مكانيسم
  .]16انواع آن صورت گرفته است[

وشيميايي مانند هاي نورشواهد زيادي مبني بر دخالت سيستم
اما داروهاي  .]13پيوييدي در كنترل درد در دست است[سيستم ا

اپيوييدي باعث بروز تحمل و وابستگي و بسياري از عوارض 
شوند. يكي از راه كارهاي ممكن جهت دستيابي جانبي ديگر مي

به داروهاي ضددرد جديد با كاربردي باال و آثار محدودكننده 
  .]10ارويي و مواد طبيعي است[گياهان د كمتر، توجه به

) از خانواده چتريان Foeniculum vulgareگياه رازيانه (
)Apiaceae است. ميوه رازيانه به عنوان داروي گياهي سنتي (

شود. اين گياه بومي جنوب اروپا و در چين و اروپا استفاده مي
مديترانه است. در پژوهشهاي انجام شده خواص زيادي براي 

است از جمله دانه اين گياه براي افزايش ترشح  شده رازيانه ذكر
هاي شير، افزايش قاعدگي، كمك به زايمان، آرام كردن نشانه

اثر  ].2[يائسگي و افزايش تمايالت جنسي شناخته شده است
امولسيون روغن رازيانه بر دردهاي كوليكي (دردهاي 

و روغن دانه رازيانه كاهش انقباض روده  گوارشي)در نوزادان،
دهد. مطالعات ي كوچك را نشان ميافزايش حركت روده

كند كه امولسيون روغن رازيانه در كاهش شدت پيشنهاد مي
تأثير . ]4[باشددردهاي كوليكي در نوزادان بهتر از دارونماها مي

اثر كاهش فشار خون بواسطه رسپتورهاي  بر كاهش فشار خون،
-رژيك ظاهر نميآدرنرژيك، موسكاريني، گانگليوني يا سروتون

هاي هيستامين اثر كاهش فشار خون شود در حاليكه آنتاگونيست

. فعاليت ]1[كنندرا در يك روش وابسته به دوز مهار مي
استروژنيك رازيانه در بدن حيوان نر و ماده تأييد شده است پس 

روز  15از استفاده خوراكي عصاره استوني دانه رازيانه به مدت 
ها در بيضه و وازودفران به طور پروتئين هاي نر، غلظتدر موش

افزايش  غده پروستات مشخص كاهش و در وزيكول سمينال و
 10به مدت  خوراكي عصاره هاي ماده استفادهدر موش يافت.

 .]19شود[و سيكل فحلي مي روز منجر به كراتينيزاسيون واژن
بن استفاده از مدل القاء آسيب كبد با كر حفاظتي بر كبد با فعاليت

در موش مطالعه شده است، نتايج اين مطالعه  )CCL4تتراكلرايد(
سطح آسپارتات  كاهش دادناثر حفاظتي بر كبد را با 

آلكالين  ،)ALT( آمينوترانسفرازآالنين  ،)AST( آمينوترانسفراز
قابل  و ]23[دهدسرم نشان مي و بيليروبين )ALK.P( فسفاتاز

د و مزمن با عصاره توجه نبودن مرگ و مير در مسموميت حا
از جمله خواص رازيانه است كه در مطالعات  ]27[رازيانه

  گوناگون از آنها نام برده شده است.
لذا با توجه به اهميت استفاده از مواد خام گياهي در طب 
سنتي مطالعه حاضر به منظور بررسي اثر ضددردي عصاره آبي 

ر آن با ميوه رازيانه بر دردهاي احشايي و همچنين تداخل اث
مرفين در درمان دردهاي احشايي به روش رايتينگ مورد 

  بررسي قرار گرفت.
 

  ها:مواد و روش
  حيوانات مورد استفاده:
 N-MRIموش سوري نر نژاد  80اين مطالعه تجربي بر روي 

(تهيه شده از انستيتو پاستور ايران)  گرم  28±3با وزن تقريبي 
بندي شده و تحت  هانجام گرفت. حيوانات بطور تصادفي گرو

 دماي  با   تاريكي  ساعت  12و   روشنايي ساعت  12شرايط 
درجه سانتي گراد نگهداري شدند. در طي 22± 3  محيط 

مدت نگهداري و آزمايشها حيوانات با آب و غذاي كافي 
تيمار شدند. هر حيوان فقط براي يك آزمايش مورد استفاده 

  گرفت.قرار مي
  مواد مصرفي: و داروها

تهيه شده ازقزوين)، ايندومتاسين (ساخت ميوه گياه رازيانه (
مرفين (ساخت شركت دارو پخش)،  شركت دارويي آريا)،
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ساخت شركت ( %6/0% و اسيد استيك  9/0سرم فيزيولوژي 
   مرك آلمان)

  رايتينگ: روش ارزيابي درد در آزمون
/. 6) اسيداستيك 1995مطابق روش سانتوس و همكاران ( 

) به طور داخل صفاقي جهت mL/kg10يزان (درصد به م
قبل از هر آزمايش . ]26[ايجاد درد مورد استفاده قرار گرفت

هاي شفاف پلي اتيلن قرار دقيقه در قفس 30به مدت  هاموش
انقباضات شكمي  تا به محيط عادت كنند. شوندداده مي

(writhing reflex)  به وسيله تزريق داخل صفاقي
ايجاد گرديد و تعداد  )mL/kg10( د/. درص6اسيداستيك 

 انقباضات دقيقه شمارش گرديد. 30انقباضات شكمي به مدت 
و كشيدن  شكمي به وسيله پيدايش انقباض عضالت شكمي

حداقل يكي از اندام هاي حركتي خلفي مشخص مي 
   ].6-28[گردد

  روش عصاره گيري:
 در اين تحقيق، براي عصاره گيري گياه رازيانه از ميوه آن 

استفاده شد كه ابتدا در آسياب برقي آن را به صورت پودر در 
گرم بذر  200براي تهيه عصاره ابتدا  آورده و در مرحله بعد

خالص گياه رازيانه در آب مقطر ريخته شد سپس با روش 
 عصاره بدست آمد. آزمايشگاهي پركوالسيون(سوكسله)

ن يعصاره حاصل با توجه به غلظت مورد نياز با نرمال سال
  .]18[رقيق و مورد استفاده قرار گرفت

  عصاره آبي رازيانه: )LD50تعيين سميت حاد(
هاي مختلف، پس از تزريق داخل صفاقي عصاره به گروه 

ساعت تحت نظر قرار داده و نتيجه مرگ و  48حيوانات را 
براي  ساعته مشخص و مورد بررسي قرار گرفت. 48مير 

و  1600، 800باال (بررسي سميت حاد عصاره از دوزهاي 
  ميلي گرم بر كيلوگرم) نيز استفاده گرديد. 3200

 
  روش انجام آزمايش:

 رازيانـه به منظور بررسي تداخل عمل ضد دردي عصاره ميوه 
و مورفين بر دردهاي احشايي، حيوانات مورد آزمـايش بـه ده   

  گروه هشت تايي تقسيم شدند.

ل يك گروه گروه تصادفي (شام 5يوانات به در آزمايش اول ح
براي  =n 8(تجربي گروه  3كنترل، يك گروه كنترل مثبت و 

هر گروه) تقسيم شدند. در گروه كنترل از سالين ، گروه كنترل 
ميلي گرم بر كيلوگرم و باالخره  5مثبت از ايندومتاسين با دوز 

از عصاره آبي ميوه رازيانه با دوزهاي  تجربيهاي در گروه
ر كيلوگرم استفاده گرديد. در ميلي گرم ب 400و 200، 100

ها تزريق به صورت داخل صفاقي انجام شد. تمامي گروه
با دوز  %6/0اسيد استيك دقيقه پس از تزريق اول  30ها گروه

فاصله پس از آن كردند و بال دريافتكيلوگرم ليتربرميلي 10
  دقيقه شمارش و ثبت گرديد. 30ها در مدت زمان تعداد رايت

و به منظـور تعيـين تـداخل عمـل مـرفين و       در آزمايش دوم.
گـروه   5حيوانات به هاي احشايي: عصاره ميوه رازيانه بر درد 

گـروه   3مـرفين و  2تصادفي (شامل يك گـروه كنتـرل، گـروه    
براي هر گروه) تقسيم شدند. در گروه كنترل از  =n 8(تجربي 

ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم و      2از مرفين با دوز  2سالين ، گروه 
از عصـاره آبـي ميـوه رازيانـه بـا       تجربيهاي در گروه خرهباال

ميلي گـرم بـر كيلـوگرم بـه همـراه       400و 200، 100دوزهاي 
. در ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم اسـتفاده گرديـد       2ز مرفين با دو
ها تزريق به صـورت داخـل صـفاقي انجـام شـد.      تمامي گروه

ـ   عصـاره،  دقيقه پس از تزريق  15 ي تجربيهاگروه ا مـرفين ب
 دقيقه 15كردند و پس از  دريافتميلي گرم بر كيلوگرم  2دوز 

دريافـت  بـر كيلـوگرم   ليتـر  ميلـي  10با دوز %6/0اسيد استيك 
 30ها در مدت زمـان  و بالفاصله پس از آن تعداد رايت كردند

  دقيقه شمارش و ثبت گرديد.
  روش تجزيه و تحليل آماري:

افزار آماري  هاي جمع آوري شده با استفاده از نرمداده 
SPSS  و آزمون  آناليز واريانس يك طرفه مورد تجزيه و

ها از تحليل قرار گرفت و براي بررسي تفاوت بين گروه
استفاده شد.  >05/0pدر سطح معني داري    Tukeyآزمون 

  انحراف معيار ارائه شد.  ±همه نتايج به صورت ميانگين  
  نتايج:

بـي ميـوه رازيانـه: در    عصاره آ LD50 شندهتعيين ميزان ك- 1
اين آزمون در حيواناتي كه عصاره آبي ميوه رازيانه به صورت 
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دريافــت كــرده  3200و800،1600درون صــفاقي در دوزهــاي 
  ساعت مرگ و ميري اتفاق نيفتاد. 48بودند بعد از 

عصـاره آبـي ميـوه رازيانـه در      ED50تعيين ميـزان مـوثر    -2
آبي ميـوه گيـاه رازيانـه    در اين آزمون عصاره  آزمون رايتينگ :

ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم  400و100،200، 50با دوزهاي
سر مـوش سـوري نـر     8مورد استفاده قرار گرفت . دوزها در 

عصاره به عنوان ميزان مؤثر گياه در كـاهش   110بررسي و دوز
  درد انتخاب شد.

اين  از حاصل نتايج اساس بر اثرات ضددردي عصاره:-3
 عنوان بهميلي گرم بر كيلوگرم  5 دوز با تاسينايندوم تحقيق

 ها كشيدگي تعداد در را داري معني كاهش مثبت كنترل گروه

 عصاره همچنين >p).001/0( داد نشان كنترل به گروه نسبت

، 100 در دوزهاي ها رايت تعداد كاهش باعث رازيانه گياه آبي
 گروه كنترل به نسبت كيلوگرم بر گرم ميلي 400و200

  ).1نمودارجدول و(>p) 001/0(شد
 و %)42.8(ايندومتاسين گروه در درد به پاسخ كاهش همچنين

 بر گرم ميلي 400و200، 100دوز با عصاره هايگروه در

   %) بود70.49%)و (68.85%)،(48.08( ترتيب به كيلوگرم
  ).1نمودار جدول و(
  
  
  
  
  
  
  
  

دوزهاي  ها پس از تزريق داخل صفاقي: ميانگين تعداد رايت1جدول 
 مقايسه آن با گروه كنترل مختلف عصاره رازيانه در تست رايتينگ و

001/0<P * در مقايسه با گروه كنترل وn ها در هر گروهتعداد موش    
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
  

  
 
 

و ايندومتاسين (به  رازيانه : اثرات ضد دردي عصاره ميوه گياه1نمودار  
درج شده در باالي هر ستون. عنوان كنترل مثبت ) به همراه درصد مهار 

انحراف از خطاي استاندارد در مقايسه با  ± داده ها به صورت ميانگين
  براي هر گروه) P<0.001 )،n=8*گروه كنترل :

 
 
 نتايج اساس بر :مرفين:  اهاثرات ضددردي عصاره به همر -

رم ميلي گرم بر كيلوگ 2دوز با مرفين اين تحقيق از حاصل
 به گروه نسبت ها كشيدگي تعداد در را داري معني كاهش

 رازيانه گياه آبي عصاره همچنين >p).001/0( داد نشان كنترل

به همراه  كيلوگرم بر گرم ميلي 400و200، 100 در دوزهاي
 ها رايت تعداد كاهش باعثميلي گرم بر كيلوگرم  2مرفين 

جدول (>p)001/0(شد و گروه مرفين گروه كنترل به نسبت
  ).2نمودارو

 در و %)71.35مرفين( گروه در درد به پاسخ كاهش همچنين

 كيلوگرم بر گرم ميلي 400و200، 100دوز با عصاره هايگروه
%)، 92.61( ترتيب ميلي گرم بر كيلوگرم به 2همراه مرفين  به
 ).2نمودار جدول و( %) بود98.73%)و (98.19(
 

تزريق داخل صفاقي دوزهاي ها پس از : ميانگين تعداد رايت2جدول 
مقايسه آن با  مختلف عصاره رازيانه به همراه مرفين در تست رايتينگ و

  گروه كنترل و گروه مرفين
 
 
 
 
 
 
 
  

001/0<P * 001/0در مقايسه با گروه كنترل و<P#  در مقايسه با گروه
  ها در هر گروه  تعداد موش nمرفين و

Foeniculum vulgare (mg/kg)
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  زمان تأخير  n هاگروه
  (ثانيه)

30ها درميانگين رايت
  (Mean±SEM)دقيقه

 دكاهش پاسخ به در
(%)  

 ⎯ ml/kg10( 8  7±153  22/3±5/91 كنترل   (
 mg/kg5( 8  17±213  83/1±33/52* 8/42ايندومتاسين (

 mg/kg100( 8  15±202  39/2±5/47* 08/48رازيانه(
 mg/kg200( 8  24±220  68/3±5/28* 85/68رازيانه(
 mg/kg400( 8  15±213  68/2±27* 49/70رازيانه(

  زمان تأخير n هاگروه
 (ثانيه)

 30ها در ميانگين رايت
 (Mean±SEM)دقيقه

  كاهش پاسخ به درد
(%) 

 ⎯ ml/kg10 ( 8 7±155 75/2±5/92 كنترل   (

 mg/kg2 ( 8 4/45±340 82/3±5/26* 35/71(مرفين

 mg/kg2+100 ( 8 61±5/498 53/2±83/6*# 61/92رازيانه+مرفين(

 mg/kg2+200 ( 8 88±633 08/1±67/1*# 19/98ه+مرفين (رازيان

 mg/kg2+400 ( 8 6/115±707 543/0±17/1*# 73/98رازيانه+مرفين (
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و مرفين به همراه  رازيانهدي عصاره آبي ميوه :اثرات ضد در2نمودار 
درصد مهار درد درج شده در باالي هر ستون داده ها به صورت 

انحراف از خطاي استاندارد در مقايسه با گروه كنترل ±ميانگين
*P<0.001  ودر مقايسه با گروه مرفين#P<0.001 )n=8  براي هر

  گروه)
  

 گيري:و نتيجه بحث
هاي زيادي در زمينه شناخت مكانيسم هاي درد تاكنون تالش

 و 

  ي غير استروئيدي درمان آن با استفاده از داروهاي ضدالتهاب

  ].29[صورت گرفته است
ايجاد انقباضات شكمي ناشي از تجويز درون صفاقي  

هاي استاندارد جهت اسيداستيك به عنوان يكي از تست
هاي جديد در درمان دردهاي احشايي مورد بررسي اثر دارو
. چندين مدياتور از قبيل كينين، ]14[گيرداستفاده قرار مي

، پپتيد مرتبط با ژن كلسي تونين و  Pاستيل كولين، ماده
و انتقال آن از  ]28[پروستاگلندين ها در ايجاد درد احشايي

  ].6[احشاء دخالت دارند
شود. كاهش درد ميمرفين با اثر بر سيستم ضددردي، باعث 

هاي مو، كاپا هاي مرفين در سيستم عصبي شامل گيرندهگيرنده
-هاي مو متصل ميو دلتا است، ولي مرفين بيشتر به گيرنده

-شود. در تحقيقات قبلي مشخص شده گيرنده مو در بخش

هايي كه در تعديل درد دخالت دارند از جمله كورتكس، 
هاي دورقناتي و نورون آميگدال، هيپوتاالموس، ماده خاكستري

موجود در شاخ پشتي نخاع وجود دارد. اثر مرفين در كاهش 
و  on-cellدرد به اين صورت است كه باعث متوقف شدن 

هاي درجه اول در نخاع كاهش آزادسازي گلوتامات در نورون
شود. اين اثر بازدارندگي به طور مستقيم و به صورت پس مي

و مهار آنزيم  Cفوليپاز سيناپسي از طريق فعال شدن فس
ها گيرد. فعال شدن اين گيرندهسيكالز صورت مي -آدنيالت

هاي پتاسيمي و خروج پتاسيم و بسته باعث بازشدن كانال
هاي كلسيمي ولتاژ باال و در نتيجه هيپرپالريزاسيون شدن كانال

غشاء و مهار توليد نيتريك اكسايد شده و در نتيجه گلوتامات 
  .]5شود[نورون پيش سيناپسي آزاد نمي زنيز ا Pو ماده 

دهد رازيانه شامل تركيباتي از مطالعات ساير محققان نشان مي
قبيل روغن والتيل (شامل آنتول، استراگول، فنچون)، 
فالونوئيدها(روتين، كوئرستين، كامپفرول گلوكوزيد) 

. برخي از اين ]23،20،9[ها، استرول و قند استكومارين
  درد مؤثرند. تركيبات در كاهش

تعدادي از فالونوئيدها مانند كامپفرول و كوئرستين نقش 
داشته و  2آنزيم سيكلواكسيژناز mRNAبازدارندگي بر ترجمه

شده و از التهاب  E به اين ترتيب مانع سنتز پروستاگلندين
. كامپفرول نقش بازدارندگي بر روي ]22[كنندجلوگيري مي

بازدارنده آنزيم نيتريك و همچنين  ]11[دارد A2فسفوليپاز 
ممكن  NO. از آنجا كه ]17[اكسايد القايي در ماكروفاژ است

، بنابراين كاهش آن منجر به ]20[است ميانجي پردردي باشد
  شود.فعاليت ضددردي مي

باشند.تأثير ها داراي اثرات ضددردي و ضدالتهابي ميفالونوئيد
مشخص ها به طور قطع مستقيم آن بر سنتز پروستاگلندين

  .]3[شده است
ها با مهار فعاليت دهند فالونوئيدساير مطالعات نشان مي

آسپارتات سبب كاهش كلسيم  -D -متيل -Nهاي گيرنده
شوند و به دنبال آن فعاليت آنزيم سنتز كننده داخل سلولي مي

يابد كاهش ميوابسته به كلسيم  A2نيتريك اكسايد و فسفوليپاز
ها اثرات ضددردي پروستاگلندينو  NOو در نتيجه با كاهش 

Foeniculum vulgare  and 
Morphine  (mg/kg) 
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 ....تداخل عمل تزريق درون صفاقي          

 

 ٦٢

 A2. مهار فعاليت آنزيم فسفوليپاز]25-7[دهندخود را نشان مي

باعث مهار تبديل اسيد فسفوتيديك به اسيد آراشيدونيك  
. با ]7[گرددها مهار ميشود و در نتيجه سنتز پروستاگلندينمي

ها با مهار آنزيم توجه به شواهد موجود، فالونوئيد
را از  (E)ها ز توليد پروستاگلندينسيكلواكسيژنا

-هاي التهابي مهار مياسيدآراشيدونيك در پاسخ به محرك

  .]15[كنند
مكانيسم احتمالي تأثير رازيانه ممكن است به طور ثانويه به 

باشد كه به علت شباهت اسپاسموليتيك بودن آن مرتبط 
تول موجود در رازيانه با دوپامين است كه با ساختماني آن

. ]8[شودهاي دوپامين متصل و باعث كاهش درد ميدهگيرن
اين مكانيزم توسط پژوهش الكيساندرويچ و همكاران نيز تأييد 

  .]4[شده است
هاي حاصل از اين تحقيق و مطالعات ساير با توجه به يافته

گيري كرد عصاره ميوه رازيانه و مرفين توان نتيجهمحققان مي
ميوه رازيانه اثر ضددردي كنند و به صورت سينرژيك عمل مي

  كند.مرفين را تقويت مي
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