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 )مقاله پژوهشي(

مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش 
 آزمون فرمالين

  
  ۵د نژادي، سارا سع۴ي، زهرا نظر ۳ن عاقلي، نسر*۲يرضا سرکاکي، عل۱ير ارضياردش

  
  چکيده  

ضـد درد در   يصـناع  ياز مصـرف داروهـا   يناش يعوارض جانب :نه و هدفيزم
ه گرديـد  يگيـاه  يبه جلب توجه محققان به گسـترش داروهـا   منجر يباليندوره 
در ن يدارچـ  يدروالکليـ اثر ضد درد عصـاره ه  يبررسن مطالعه يا هدف از .است

  .ه استبود ييموش صحرا
جهت تهيه عصاره هيدروالکلي دارچين از روش خيساندن استفاده  :يروش بررس

 يهـا  گـروه  :گرفتنـد قرار  ييتا ۶گروه  ۸در ستار نر يو يصحرائ يموش ها. شد
عصــاره ) ۸۰۰ و mg/kg ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰( مقــاديرب يــش بــه ترتيتحــت آزمــا

 ،)mg/kg ۳۰۰(نيريآسـپ : بيـ کنتـرل مثبـت بـه ترت    يهـا  و گـروه  يدروالکليه
گـروه   و )ml/kg۵ ( يولـوژ يزيسرم ف يگروه کنترل منف ،)mg/kg ۵/۲( نيمورف

ق داخـل  يـ از طر رانالوکسـان   mg/kg۱ + عصـاره  mg/kg۶۰۰کننـده   دريافت
وانـات  يراسـت ح  يم ساعت به کـف پنجـه پـا   يپس از ن. افت نمودنديدر يصفاق
ق شـد و بالفاصـله بـر    يدرصد تزر ۵/۲ن يتر فرماليکروليم ۵۰ ،مختلف يها گروه

  .قرار گرفتند ين منتقل و مورد نمره دهيدستگاه آزمون فرمال يرو
 )mg/kg۶۰۰(مقـدار  و با  داشت مقداراثر ضد درد وابسته به  ،نيدارچ :افته هاي

مختلف اثـر   ينکه در دوزهايرغم اين عصاره عليا. ن اثر را از خود نشان داديبهتر
، اما اثر ضـد  داشت يولوژيزيسه با سرم فيدر مقا) p >۰۵/۰(يدار يضد درد معن

آن  مزمنن اثر ضد درد ين و همچنين و کمتر از مورفيريشتر از آسپيآن ب حاددرد 
موثره عصاره همراه بـا نالوکسـان    مقدارن يهمچن. بودن يو مورفن يريکمتر از آسپ

  .داشتن يدار يمعن ياثر ضد درد ييموثره عصاره به تنها مقدارسه با يدر مقا
اثـر   يدارا ،به صورت وابسته به مقـدار ن يدارچ يدروالکليعصاره ه :يريجه گينت

  .باشد يم )اول و دوم يفازها(ضد درد
  ۲۷۱-۲۷۹ ):٣(١٠ ؛١٣٩٠م ع پ 

  
  .ين، موش صحرائين، درد، آزمون فرمالين، مورفيرين، آسپيدارچ :د واژگانيکل
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 ... مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين                                                                                                           ۲۷۲

  

 
١٣٩٠١٣٩٠  ،،  ۳۳ه ه ، شمار، شمار١٠١٠دوره دوره   مجله علمي پزشكي،مجله علمي پزشكي،  

 

  مقدمه
درد عبارت است از احساس نامطبوعي كه معموال 

دن بوجود هاي مختلف ب در اثر صدمات وارده به بافت 
درد به دو صورت حاد و مزمن تقسيم مي شود ). ۱(آيد مي

ثانيه پس از ايجاد صدمه  ۱/۰درد حاد در حدود ). ۲(
. يابد انتقال مي A-δپديدار شده و عمدتاً توسط فيبرهاي 

اما درد مزمن بعد از گذشت چند ثانيه و يا بيشتر بروز 
توسط  كرده و چند ثانيه تا چند دقيقه ادامه مي يابد و

  ).۳(يابد انتقال مي Cفيبرهاي عصبي نوع 
از آنجا که عوارض جانبي و سمي گياهان دارويي  

در صورت كاربرد صحيح در مقايسه با داروهاي سنتتيک 
باشد،  بسيار ناچيز و در بسياري موارد قابل چشم پوشي مي

ش انواع مختلف گياهان ـني از رويـا غـشور مـک زيو ن
بات اثر درماني اين گياهان و کاربرد دارويي است، لذا اث

بر اين . باليني آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است
صاره ـد درد عـر ضـه اثـت كـر آن اسـعي بـس اسـاس

هيدروالكلي دارچين با استفاده از آزمون فرمالين در موش 
  .صحرايي مورد مطالعه قرار گيرد

گ دارچين درختي است هميشه بهار از خانواده بر
بو که از تمام قسمت هاي آن بوي معطر دارچين استشمام 

از . اين درخت در سيالن و هندوستان مي رويد. مي شود
پوست خشک شده درخت دارچين جهت مصارف درماني 

درصد  ۵/۲تا /. ۵پوست گياه داراي . استفاده مي شود
اسانس است که قسمت عمده آن را سينام آلدئيد ، اوژنل و 

همچنين ترکيبات . ناميک تشکيل مي دهدترانس اسيد سي
فنيل پروپاني ديگري مثل هيدروکسي سينام آلدئيد، ارتو 

تات آن و ـناميل الکل و اسـتوکسي سينام آلدئيد، سيـم
در پوست گياه . ترکيبات ترپني در اسانس يافت مي شود

دارچين، تانن، موسيالژ، پروسيانيدين هاي اوليگومري و 
سينام آلدييد با . ن نيز وجود داردمقدار جزيي از کوماري

دوز کم موجب تحريک سيستم عصبي مرکزي شده و با 

آثار ديگر سينام آلدئيد . تسکيني است دوز باال داراي اثر
ضد تب، ضد باکتري و ضد قارچ، تسريع : عبارتند از اثر

آزاد سازي کاتکول آمين ها از قسمت مرکزي غده فوق 
، افزايش جريان خون ، اثر شبه پاپاوريني ضعيفهکلي

محيطي، کاهش فشار خون، برادي کاردي و افزايش قند 
آثار ضد عفونت و بيحس کنندگي در مورد ). ۴(خون

تانن هاي دارچين اثر قابض ). ۴(اژنول گزارش شده است
اثر ضد باکتري و ضد قارچ اسانس دارچين ). ۴(دارند

). ۴(احتماالً به دليل وجود ارتومتوکسي سينام آلدئيد است
روغن فرار موجود در دارچين داراي اثر ضد التهابي مي 

عصاره ميوه گياه دارچين اثر ضد جهش زايي و  .)۵(باشد
عصاره دارچين در شرايط برون . )۶(آنتي اکسيدانتي دارد

تن داراي اثر قوي ضدتوموري است و همچنين اثر ضد 
  ). ۷(اسپاسم عصاره دارچين به اثبات رسيده است 

  
  يروش بررس

در اين مطالعه از موش صحرائي نر از نژاد ويستار 
تهيه شده از مرکز تکثير (گرم  ۱۶۵ ± ۱۵در محدوده وزني 

و نگهداري حيوانات دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور 
تهيه شده از شرکت (، پوست ساقه درخت دارچين )اهواز

كارخانه (درجه  ۹۶، الكل سفيد طبي )گل دارو اصفهان
شركت ( درصد ۳۷ دـالدهيـرمـف ،)رمشهرـخازي ـسكلـال

Merck (ورفين ـپول مـ، آم)آلمانmg/ml۱۰  شركت
ت ـركـش mg/ml۴/۰( انـسـوکـالـپول نـ، آم)خشـداروپ

و سرم ) شركت داروپخش(، پودر آسپيرين )داروپخش
در اين . استفاده گرديد) شركت ثامن مشهد(فيزيولوژي 

. ي استفاده شدتحقيق از روش خيساندن براي عصاره گير
گرم  ۲۰۰ابتدا گياه توسط آسياب برقي خرد شد و مقدار 

سي سي وارد و به آن  ۱۰۰۰از پودر گياه در ارلن ماير 
-سانتي ۲درجه اضافه شد بطوري كه اتانول تا  ۷۰اتانول 

مخلوط هر روز . متر باالتر از سطح پودر گياه را پوشاند
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  ۲۷۳                                                                                      اردشير ارضی و همکاران

١٣٩٠١٣٩٠  ،،  ۳۳ه ه ، شمار، شمار١٠١٠مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره   
 

ت، حاصل ساع ۷۲بعد از . سه بار به خوبي هم زده شد
. آوري گشتگيري در ظرفي جمعخيساندن پس از تفاله

درجه شستشو داده شد و  ۷۰ها مجدداً با الكل سپس تفاله
عصاره بدست آمده به كمك . به عصاره قبلي اضافه گشت
صاف و به كمك دستگاه  ۱كاغذ صافي واتمن شماره 

حاصل تغليظ در آون با دماي . تقطير در خالء تغليظ شد
گراد قرار گرفته و با از دست دادن كامل سانتي درجه ۴۰

حالل، عصاره خشك بدست آمد، كه بعد از توزين، درون 
دون ـنك و بـواي خـگ و در هـيره رنـاي تيشهـرف شـظ

 ۲۰۰الزم به ذکر است که از ). ۸(رطوبت نگهداري شد 
. گرم عصاره به دست آمد ۵/۸گرم پودر دارچين مقدار 

يوانات به طور تصادفي در هشت جهت انجام مطالعه ح
دسته بندي و بصورت ذيل تحت ) سر ۶هر گروه (گروه 

  :تجويز داخل صفاقي قرار گرفتند
 گروه كنترل منفي، دريافت كننده سرم فيزيولوژي-۱ 
)ml/kg۵( ،۲-دريافت كننده مورفين۱گروه كنترل مثبت ، 
)mg/kg۵/۲( ،۳-دريافت كننده ۲گروه كنترل مثبت ،

، دريافت كننده ۱گروه تست -mg/kg۳۰۰( ،۴(آسپيرين 
روه ـگ-mg/kg۲۰۰(، ۵( ينـکلي دارچـيدروالـصاره هـع
 يدروالکلي دارچينـصاره هـننده عـافت كـدري ،۲ ستـت
)mg/kg۴۰۰( ،۶- دريافت كننده عصاره ۳گروه تست ،

، ۴گروه تست -mg/kg۶۰۰( ،۷(هيدروالکلي دارچين 
 )mg/kg۸۰۰(چين دريافت كننده عصاره هيدروالکلي دار

، دريافت كننده عصاره هيدروالکلي ۵گروه تست -۸و 
  ).mg/kg۱(همراه با نالوکسان ) mg/kg۶۰۰(دارچين 
ين، ـورفـصاره، مـقي عـزريـحلول تـهيه مـراي تـب

اي مورد نظر از سرم ـهلظتـن در غـپيريـسان و آسـنالوک
نيم ساعت پس از . فيزيولوژي به عنوان حالل استفاده شد

هاي اقي ترکيبات مورد نظر به گروهـل صفـق داخـزريـت
درصد از طريق  ۵/۲ميكروليتر فرمالين  ۵۰مختلف، مقدار 

زيرجلدي به کف پنجه پاي راست حيوانات تزريق شد و 
هاي صحرائي درون محفظه بالفاصله هر يك از موش

دهي شفاف  قرار گرفته و نمره يواره هاـا ديـخصوص بـم
به عنوان فاز اول  ۰-۵مطالعه حاضر دقايق در ). ۸(شدند 

به عنوان فاز دوم درد در نظر گرفته  ۱۵ -۶۰درد و دقايق 
اي بود كه در دقيقه ۵فاز اول صرفاً يك بلوك . شده است

ثانيه وضعيت حيوان از نقطه نظر  ۱۵ضمن آن هر 
فاز دوم . دهي قرار گرفترفتاردردناک مورد بررسي و نمره

اي تقسيم و مانند دقيقه ۵بلوك  ۹كه به اي بود دقيقه ۴۵
دهي ثانيه وضعيت حيوان بررسي و نمره ۱۵فاز اول هر 

دقيقه اي معدل نمرات  ۵در پايان کار براي هر بلوک . شد
در . به دست آمده براي هر گروه مورد محاسبه قرار گرفت

  :دهي بصورت زير بوداين آزمون روش نمره
رفت و پاي تزريق  چنانچه حيوان به راحتي راه مي

شده به خوبي سنگيني حيوان را تحمل مي كرد، حيوان 
چنانچه حيوان كف . گرفتفاقد درد بود و نمره صفر مي

اي پاي تزريق شده خود را به راحتي روي سطح شيشه
قرار نمي داد و همچنين سعي مي نمود كه وزن خود را 

و  روي پاي تزريق شده قرار ندهد، حيوان داراي درد بوده
چنانچه حيوان كف پاي تزريق شده . مي گرفت ۱نمره 

خود را از سطح تماس جدا نموده و سعي مي کرد كه آن 
را روي سطح قرار ندهد و وزن خود را كامالً روي پاي 

چنانچه حيوان . مي گرفت ۲سالم خود قرار دهد، نمره 
پاي تزريق شده خود را مي ليسيد يا شديداً تكان مي داد و 

  ).۹(مي گرفت  ۳ي گرفت، نمرهيا گاز م
استفاده  SPSS Ver.15در تحليل نتايج از برنامه 

چون . بيان شدند Mean ± SEMيافته ها برحسب .شد
-ANOVA  oneتوزيع نرمال بود از روش پارامتريك 

way براي پيدا نمودن اختالف بين گروه ها و به دنبال آن
اين  دار بودنبراي تعيين معني Tukeyاز آزمون كمكي 

در . هاي مورد بررسي استفاده شداختالف، بين گروه
دار بودن به عنوان حد نصاب براي معني) >۰۵/۰p(ضمن

  .بين گروه ها در نظر گرفته شد يها تفاوت
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 ... مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين                                                                                                           ۲۷۴

  

 
١٣٩٠١٣٩٠  ،،  ۳۳ه ه ، شمار، شمار١٠١٠دوره دوره   مجله علمي پزشكي،مجله علمي پزشكي،  

 

  يافته ها
نتايج بدست آمده در اين مطالعه پس از تجزيه و 

  : تحليل آماري به قرار زير مي باشد
ميلي گرم بر  ۸۰۰و  ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰مقادير 

كيلوگرم عصاره هيدروالكلي گياه دارچين در مقايسه با 
پاسخ به ) >p ۰۵/۰(گروه كنترل منفي بطور معني داري 

درد را در هر دو فاز اول و دوم در آزمون فرمالين كاهش 
  ).۱نمودار ( داد، كه اين اثر وابسته به دوز بود 

ه بايد يادآور شد كه بيشترين اثر ضد درد مربوط ب
ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره  ۸۰۰و  ۶۰۰مقادير  تجويز

بود، اما از آنجايي كه بين اثرات تجويزاين دو مقدار 
ميلي گرم  ۶۰۰تفاوت معني داري مشاهده نشد، لذا مقدار 

نوان مؤثرترين مقدار انتخاب ـه عـصاره بـرم عـيلوگـر كـب
  ). ۲نمودار(گرديد

عصاره  mg/kg۶۰۰ مقايسه اثر ضد درد مقدار 
ميلي گرم بر  ۵/۲(هيدروالكلي گياه دارچين با  مورفين 

نشان ) ميلي گرم بر كيلوگرم ۳۰۰( و آسپيرين ) كيلوگرم
داد که اختالف معني دار بين اثر ضد درد عصاره با مورفين 
و آسپيرين وجود دارد، به طوري که اثر ضد درد عصاره 

رفين و اثر در فاز اول درد بيشتر از آسپيرين و کمتر از مو
ضد درد آن در فاز دوم درد کمتر از آسپيرين و مورفين مي 

  ).۳نمودار(باشد 
اثر ضد درد فاز حاد ومزمن گروه دريافت کننده 

همراه با مقدار موثرعصاره  (mg/kg,IP 1)نالوکسان 
)mg/kg,IP۶۰۰ ( کمتر از عصاره)mg/kg,IP۶۰۰ ( به

  ).۵و ۴نمودار(تنهايي بود ولي اين اختالف معني دار نبود 

  

   
  

عصاره دارچين با گروه دريافت كننده سرم ) ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰و  mg/kg,IP ۸۰۰(مقايسه اثر ضد درد مقادير مختلف : ۱نمودار
  ).> ۰۵/۰p(تفاوت با گروه دريافت كننده سرم فيزيولوژي معني دار است *.با استفاده از آزمون فرمالين) ml/kg۵(فيزيولوژي 

 ۶. n= 
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. عصاره هيدروالكلي گياه دارچين با استفاده از آزمون فرمالين) ۶۰۰و mg/kg,IP ۸۰۰(مقايسه اثر ضد درد تزريق مقادير : ۲ارنمود

)۶ n= .(بين اثرات مقادير  يدار ياختالف معنmg/kg  ۶۰۰  حاد و مزمن وجود ندارد يعصاره بر درد در فازها ۸۰۰و.  

  
مـورفين   mg/kg۵/۲(بـا گـروه هـاي کنتـرل مثبـت      ) mg/kg,IP۶۰۰(دوز عصـاره   مقايسه اثـر ضـد درد مـوثرترين   : ۳نمودار

 =۰۵/۰p < .(۶. n(تفاوت عصاره با مورفين و آسپيرين معني دار است * . با استفاده از آزمون فرمالين) آسپيرينmg/kg۳۰۰و

0

0.5

1

1.5

2

Extract600mg/kg+Naloxane1mg/kg Extract 600mg/kg

Groups

Ac
ut

e p
ai

n 
sc

or
e(

M
ea

n±
SE

M
)

  
عصاره  mg/kg,IP۶۰۰با دوز  (mg/kg,IP 1)عصاره همراه با نالوکسان  mg/kg۶۰۰مقايسه اثر ضد درد فاز حاد دوز : ۴نمودار

 =n.۶. به تنهايي
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با  (mg/kg,IP 1)عصاره همراه با نالوکسان mg/kg۶۰۰مقايسه اثر ضد درد فاز مزمن دوز : ۵نمودار

 =n.۶. عصاره به تنهايي)mg/kg,IP)۶۰۰دوز

  
  بحث

آزمون فرمالين يكي از آزمون هاي استاندارد در 
ر برابر محرك دردزا مي باشد اندازه گيري پاسخ به درد د

تزريق زيرجلدي فرمالين، باعث ايجاد درد دو فازي ). ۸(
مي گردد كه فاز اول نتيجه تحريك مستقيم گيرنده هاي 
درد در پنجه پاي حيوان مي باشد، در حالي كه فاز دوم 

اين آزمون براي ). ۹(درد ناشي از فرآيند التهاب است
عه اثر ضد درد تركيبات بررسي مكانيسم ايجاد درد و مطال

داروهاي ضد دردي كه اثر ). ۹، ۸(دارد  يکاربرد فراوان
اعمال مي نمايند   يمرکز يخود را از طريق سيستم عصب

قادرند كه هر دو فاز درد ايجاد شده توسط فرمالين را مهار 
نمايند، در حالي كه داروهاي ضد دردي كه از طريق 

ند موجب مهار فاز محيطي عمل مي نمايند صرفاً مي توان
فيبرهاي درد پس ). ۱۰(دوم درد در آزمون فرمالين گردند 

از ورود به نخاع از طريق ريشه هاي خلفي به نرون هاي 
). ۳(خاع ختم مي شوندـتري نـاکسـاده خـلفي مـاخ خـش

اوژنول موجود در عصاره گياه دارچين با مهار کانال هاي 
 ب گانگليونيوابسته به ولتاژ سديمي در شاخ خلفي عص

)Dorsal root ganglion neurons ( باعث کاهش
و شايد بتوان اثر ) ۱۰(انتقال سيگنال درد در نخاع مي شود 

ضد درد عصاره دارچين در فاز حاد را به اين اثر نسبت 
همچنين اوژنول مانع توليد واسطه هاي التهابي مثل . داد

نيتروس اکسايد شده و موجب کاهش فعاليت سيستم هاي 
ليپواکسيژناز و سيکلواکسيژناز گشته و از اين طريق به کند 

يتاً در کاهش درد در شدن فرآيند التهاب کمک نموده و نها
اوژنول همچنين اثر . )۱۱(فاز مزمن مؤثر واقع مي گردد

و اثر آنتاگونيستي  GABA-Aآگونيستي روي گيرنده 
در مطالعه اي نشان ). ۱۲و ۱۱(دارد NMDAروي گيرنده 

داده شده که اوژنول باعث کاهش درد عصبي گشته و 
داروهاي ضد درد صناعي موجب تشديد اين اثر اوژنول 

يگر موجود در عصاره گياه ماده مهم د). ۱۳(ي گردد م
 تا ۲۵۰ تزريق داخل صفاقي .سينام آلدئيد استدارچين، 

موش  د درـدئيـينام آلـرم سـيلوگـر کـرم بـلي گـمي ۵۰۰
صحرايي باعث بي دردي و کاهش درجه حرارت بدن مي 

سينام آلدئيد موجود در عصاره دارچين يک ). ۱۴(گردد 
وي سيستم ايمني نيز مي باشد که اين اثر را تنظيم کننده ق

 ، کاهش فعاليتPGE2، کاهش IL-ß1از طريق کاهش
Cox2 و ا، ماکروفاژهاـيت هـنفوسـکثير لـش تـاهـو ک 

منوسيت ها انجام داده و احتماالً از اين طريق در کاهش 
  ).۱۵(درد در فاز مزمن تاثير مي گذارد 
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درد عصاره در اين مطالعه مشاهده شد که اثر ضد 
 ۶۰۰هيدروالکلي دارچين وابسته به دوز بوده و با دوز 

ميلي کرم بر کيلوگرم بيشترين اثر ضد درد را از خود نشان 
بايد يادآور شد که اثر ضد درد عصاره در فاز اول . مي دهد

و کمتراز مورفين و در ) > ۰۵/۰p(درد بيشتر از آسپيرين 
از طرفي . مي باشد فاز دوم درد کمتر از آسپيرين و مورفين

چون نالوکسان نتوانست به طور معني داري از اثر ضد درد 
عصاره هيدروالکلي دارچين جلوگيري نمايد، لذا مي توان 

 ينتيجه گرفت که اثر ضد درد عصاره از طريق گيرنده ها
اوپيوئيدي نبوده و بايد به دنبال مکانيسم هاي احتمالي 

  .ديگر بود
سد که کاربرد اين گياه به طور کلي به نظر مي ر 

بتواند به اثر ضد درد داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي 
يدي کمک نموده و موجب کاهش دوز کاربردي و ئو اپيو

وارض جانبي و مسموميت ـاهش عـيشگيري و کـهايتاً پـن
الزم به يادآوري است که جهت نيل به  .ناشي از آنها گردد

روي مدل هاي  چنين هدفي نياز به مطالعات بيشتري
حيواني ديگر و بر اساس قوانين و ضوابط موجود روي 

 .نمونه انساني دارد

  
  يقدردان

بدينوسيله از مرکز تحقيقات فيزيولوژي و معاونت 
تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور 
اهواز بخاطر تصويب پروپوزال و تامين هزينه هاي انجام 

مي  پاسگزاريسصميمانه  ) (RC-27اين طرح تحقيقاتـي
  .گردد
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Abstract 

  
Study of Analgesic Effect of Hydroalcoholic Extract of Cinammom 

 
Arzi A1, Sarkaki A2*, Aghel N 3, Nazari Z4 , Saeidnejad S5 

 

 
 
Background and Objective: The side effects due to application of 
synthetic analgesic drugs in the clinical practice have turned on 
researchers to focus on development of herbal medicine as more 
appropriate analgesic agents. The aim of this study was evaluation 
the analgesic effects of hydroalcholic extract of Cinnamomum 
Zeylanicum in comparison with morphine and aspirin. 
Materiales and Methods: For preparing the hydroalcoholic extract 
of Cinnamomum the maceration method was used. Wistar male rats 
were divided into eight groups of 6 rats, randomly and treated 
groups have received 200, 400, 600, 800 mg/kg extract and the two 
positive control groups received 2.5 mg/kg morphine or 300mg/kg 
aspirin. Negative control group received normal saline (5ml/kg) and 
an additional group also received 600 mg/kg extract+1mg/kg 
naloxan intraperitonealy respectively. 50 µl formalin 2.5% was 
injected in right hindpaw subcutaneously and analgesic behaviors 
were scored. 
Results: The results revealed that the Cinnamomum Zeylanicum 
extract had analgesic effect as dose-dependent and its analgesic 
effective dose was 600 mg/kg. Our results showed that the analgesic 
effect of its best effective dose (600mg/kg) on acute pain was more 
than aspirin while it was less than morphine. Also the effect of 
extract on chronic pain was less than morphine and aspirin. There 
were no significant differences between analgesic effects of 
Cinnamomum Zeylanicum extract with naloxone or alone. 
Conclusion: We concluded that the analgesic effect of Cinnamo- 
mum Zeylanicum extract is dose-dependent and is driven negatively 
through opioid receptors. 
Sci Med J 2011; 10(3):271-279 
 
Keyword: Cinnamomum Zeylanicum, Pain, Formalin test, Aspirin, 
Morphine, Rat. 
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