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  )پژوهشی ۀمقال(
  به روش  ییانگور در موش صحرا ۀدان یدروالکلیه ةاثر ضد درد عصار ۀمطالع

 نیآزمون فرمال
 

  4ي، زهرا نظر3اهپوشیر سیام ، 2ی، محمد محسن مهراب1یاصغر همتیعل ، *1یر ارضیاردش
  

 

  
 هدف ،هايماريب درمان در ييدارو اهانيگ ةنديفزا نقش ليدل به :هدف و نهیزم
 Vitis ةدان يدروالکليه ةعصار درد ضد اثر ةسيمقا و يبررس مطالعه نيا از

vinifera باشديممتداول،  يدردها ضد عنوانهب نيريآسپ و نيمرف با.  
اندن سيخ قياز طر انگور ةدان يدروالکليه ةعصار ن مطالعه،يدر ا :یروش بررس

بندي  تايي دسته ٩  گروه ۷ در ستارياز نژاد و نر ييصحرا يهاموش .دشه يته
ک ي( کنترل مثبته گرودو ، )ml/kg ۵ يولوژيزيسرم ف(يگروه کنترل منف .شدند

 يدرمانگروه  ٤ و )mg/kg ۳۰۰ نيريآسپ يگريو د mg/kg ۵/۲ن يگروه مرف
از  انگور ةداني هيدروالكل ةعصاراز  mg/kg٨٠٠و  ٤٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ يدوزها

 ٢و  ١فاز  يروبر عصاره  اثر .افت نمودنديدردوز به صورت تک  يق صفاقيطر
  .قرار گرفت ن مورد مطالعهيدرد با استفاده از روش فرمال

بر ) mg/kg ۴۰۰(عصاره اثر ضد درد ن داشتند که يداللت بر اج ينتا :هاافتهی
مزمن آن  اثر ضد درد. بود نيو کمتر از مورفن يريآسپ شتر ازيب، درد اولفاز  يور

   .شتندا يدارااختالف معنن يرين و با آسپيکمتر از مورف ،در فاز دوم درد
 يرو انگور ةدان يدروالکليه ةن مطالعه نشان داد که عصاريج اينتا: يریگجهینت

نکه نالوکسان اثر ين با توجه به ايهمچن .باشديم مؤثر حاد و مزمن درد هر دو فاز
جه گرفت يتوان نتيداد، مندرد کاهش  دو فازچکدام از يدر هضد درد عصاره را 

  . رديپذيصورت نم يديوئياپ يهارندهيق گيعصاره از طر يدرداثر ضد  که
  
نالوکسان، ن، ين، مورفيري، آسپانگور ةدان يدروالکليه ةعصار :گاند واژیکل

 .ييموش صحرا ،حاد، درد مزمن دردن، يفرمال
 

  

  

  

  
  1/8/1391: اعالم قبولی       15/5/1391: شدهدریافت مقالۀ اصالح        16/7/1390: دریافت مقاله

  .يفارماکولوژگروه  استاد -١
  .يداروساز ياحرفه يدکترا -٢
  .فارماكوگنوزياستاديار گروه  -۳
  .يشناسسم گروه يمرب-۳
  

شناسي، گروه فارماکولوژي و سم-١
دانشكدة داروسازي، مرکز تحقيقات 

فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي 
  .شاپور اهواز، ايرانجندي

داروسازي، دانشگاه علوم  ةدانشكد -٢
  .شاپور اهواز، ايرانپزشكي جندي

گروه فارماكوگنوزي دانشكدة  -٣
داروسازي، مركز تحقيقات گياهان 
دارويي و ترکيبات طبيعي، دانشگاه 

، شاپور اهوازعلوم پزشكي جندي
  .ايران

داروسازي،  ةشناسي، دانشكد گروه سم -٤
شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي

  .اهواز، ايران
  

  :نويسندة مسؤول *
  گروه فارماکولوژي و ؛ ير ارضياردش  
  ، دانشكدة داروسازي، مرکز يشناسسم  
  تحقيقات فيزيولوژي، دانشگاه علوم  
  .شاپور اهواز، ايرانپزشكي جندي 
  ۰۰۹۸۹۱۶۳۱۹۰۵۰۸: تلفن 

Email: arzi_ardeshir@yahoo. 
com 
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  مقدمه
 و ، اضطرابيناتوانجاد يدر ا ياز عوامل اصل يکيدرد 

 طرز و بهگردد يمحسوب م مشاغلاز دست دادن 

 ،جهان سراسر سالمت در مراقبت نظام بر يريچشمگ
 يلقاا قات در خصوصيل تحقين دليبد. باشديگذار مريتأث

عنوان ه بهمواره  يشگاهيوانات آزمايدرد و درمان آن در ح
 مطرح بوده است قيتحق جهت ،جاذب يهانهياز زم يکي
 هاي قديم دردرماني از زمان -استفاده از گياه. )٧-١(

هاي باستاني رايج بوده و امروزه نيز به صور مختلف  تمدن
هاي تام آنها  گياهي يا عصارههاي  اعم از استفاده از فرآورده
به در اين راستا با توجه . )١٣-٨( در تمام دنيا رايج است

ن وجود منابع يدرماني و همچن-گسترش تقاضا براي گياه
بررسي و تحقيق در اين  ،در کشورمان ييدارواهان يسرشار گ

  .استزمينه ضروري 
باال رونده  ياهيگ Vitis vinifera يانگور با نام علم

سست  و يچوب ياار منشعب و تنهيبسق و يعم يهاشهيبا ر
ا يلوب  ٥تا  ٣ يدارا گرد و عموماً آن يهابرگ. باشديم
 يبرگ فاقد کرک و سطح تحتان يسطح فوقان .باشنديغه ميت

 ياشکل با پوسته يها گالبدانه .ده از کرک استيآن پوش
ن يا .باشديخود م يهادر کناره يفرورفتگ يسخت و دارا

و امروزه در  است يغرب يايو آس يجنوب ياروپا ياه بوميگ
ن يران مهمتريدر ا. )١٤( شوديمناطق معتدل کشت م اغلب
 ،يجان غربيآذربا يهااستانانگور  ةکنندديتول مناطق
  .ن استيخراسان و قزو ،يجان شرقيآذربا

 :ند ازاعبارتانگور  ةدان ةعصار ييايميبات شيترک
 ،)نيکاتشين و اپيکاتش( هاتانن دها،يفالونوئ

   انندم يديفالونوئريبات غيو ترک هانيديانيپروآنتوس
 ةعصار يل اثرات حفاظتيپتانس. )۲۰-۱۵, ۱۱(رزوراتول 
از  يناشو يداتياکس يهابيآس، ، کبدبر قلب آن ةانگور و دان

 شده برءالقا يهاونيداسياکس گلوکز و از ييباالسطوح 
از  يناش يويک ريبروژنيف يهابيآس ،نييته پايدها با دانسيپيل

  .)۳۳-۲۱( شده است دييأتو سرطان پوست  نيسيبلئوما

  یروش بررس
نژاد  از جوان نر ييصحرا يهان مطالعه از موشيدر ا

ه شده از يگرم ته ۱۲۰-۱۵۰ يوزن ةدر محدود ستاريو
دانشگاه علوم  يشگاهيوانات آزمايپرورش ح ةمجموع
وانات يوانات در اتاق حيح. استفاده شد شاپور،يجند يپزشک

زان رطوبت يگراد و ميسانت ةدرج ۲۳±۲ يدما دانشکده در
ساعت ۱۲و  يکيساعت تار۱۲ط يدرصد و شرا ۵۰تا  ۴۰

ها در موش. شدند ياستاندارد نگهدار يهادر قفس ييروشنا
وانات يمخصوص ح ةفشرد يو مطالعه به غذا يطول نگهدار

 هيخوراک دام پارس تهران و آب تصف ةه شده از کارخانيته
 يوانات به طور تصادفيح. کامل داشتند يدسترس شهر ةشد
وان در طول يشده و از هر ح يبنددسته ييتا ۹گروه  ۷ در

  . بار استفاده شدکيمطالعه تنها 
، از انگور يهادانهاز  يريگن مطالعه جهت عصارهيدر ا

خرد  ياب برقيتوسط آس هادانه. استفاده شدروش خيساندن 
و به آن شدند اه در بشر وارد يگرم از پودر گ ۲۰۰و مقدار 

متر يسانت ۲اضافه شد که اتانول تا  يطوردرجه  ۷۰اتانول 
در پايان كار درب ظرف . اه را پوشانديالتر از سطح پودر گبا

نگهداري  ،ساعت ٧٢با كاغذ آلومينيومي مسدود و به مدت 
روزي  ،در طي مدت خيساندن، ظرف حاوي عصاره. شد
ساعت حاصل  ٧٢بعد از  مخلوط وخوبي ه بار بسه
. شديم يآورجمع يدر ظرف يريگساندن پس از تفالهيخ

شد و به درجه شستشو داده  ٧٠ها مجدداً با الکل سپس تفاله
دست آمده ابتدا توسط ه ب ةعصار. ديگرداضافه  يقبل ةعصار

واتمن صاف و به کمک  يپنبه و سپس به کمک کاغذ صاف
ظ در آون با يحاصل تغل. دستگاه تقطير در خالء تغليظ شد

گراد قرار گرفته و با از دست   سانتي ةدرج ٤٠تا ٣٠ يدما
محصول . خشک درآمد ةصورت عصاره دادن کامل حالل ب
ره ياي ت و درون ظرف شيشه )گرم٤/٢٤( خشك شده توزين

  .)١١( خنک و بدون رطوبت نگهداري شد يهوارنگ و در 
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 نيآزمون فرمال

 Dubuisson and،۱۹۷۷ از روش آزمون انجام يبرا

Dennis  ک يدر  اتوانيحک از يابتدا هر  .)۴( شداستفاده
 )cm۲۲×۲۲×۲۲( به ابعاد گالسيمحفظه از جنس پلکس

سطح  ريکه در ز ندقرار گرفت نيدستگاه تست فرمال يرو
گرفته که درجه قرار  ۴۵ ةيبا زاو يانهيآ ن دستگاهيا ياشهيش

 يت پايوضع يتوانست چگونگيگر مفرد مشاهده يبه راحت
  .مورد مشاهده و مطالعه قرار دهد وان رايح

ر يق زيم شده و به طريتقس ييتا ۹روه گ ۷به وانات يح
 يمنف گروه کنترل :قرار گرفتند يز داخل صفاقيتحت تجو

کنترل  يهاگروه، )ml/kg۵( يولوژيزيسرم ف ةکنندافتيدر
و ) mg/kg۳۰۰( نيريآسپ ةکنندافتيب دريمثبت به ترت

ب يش به ترتيآزماتحت  يهاو گروه) mg/kg ۵/۲( نيمورف
 ةعصار mg/kg ۸۰۰ و ۲۰۰،۴۰۰ ،۱۰۰ :کنندهافتيدر
وانات يک گروه از حيدر ضمن  .انگور ةدان يدروالکليه

افت يرا در) mg/kg۴۰۰( يدروالکليه ةن دوز عصاريبهتر
 ةبه همراه عصار) mg/kg۱( گر نالوکسانينمودند و گروه د

)mg/kg۴۰۰ (ق يقات از طريتزرتمام  .افت کردنديرا در
  .صورت گرفت يداخل صفاق
وانات هر گروه يح يپا ةپنج عت به کفم سايپس از ن

 ير جلديق زيدرصد از طر ۵/۲ نيتر فرماليکروليم ۵۰ زانيم
نظر نشان وانات از نقطهيک از حيق شد و بالفاصله هر يتزر

آور شد اديد يبا .تحت مطالعه قرار گرفتند ،زان درديدادن م
 ۱ن به عنوان فاز يق فرماليقه بعد از تزريدق ۵تا  ۰زمان که 

هر  .ک بلوک به حساب آمديدرد محسوب شده و به عنوان 
 ياقرار گرفته و نمره يابيبار مورد ارزکيه يثان ۱۵وان هر يح
 ۲۰وان ين در فاز حاد درد هر حيبنابرا .نموديافت ميدر

ن سنجش يمعدل ا تاًيمرتبه مورد سنجش قرار گرفت و نها
  .ديش مشخص گردين آزمايا يهاک از گروهيهر  يبرا

ق يقه پس از تزريدق ۶۰قه تا يدق ۱۵زمان  ياز طرف
به حساب آمده و ) درد مزمن(درد  ۲ن به عنوان فاز يفرمال

 .م شديتقس ياقهيدق ۵بلوک  ۹به  ياقهيدق ۴۵ن زمان يا
 ۵وان در هر بلوک يح ،فاز مزمن درد ةن در مطالعيبنابرا
بلوک  ۹ يبار مورد سنجش قرار گرفت و برا ۲۰ ياقهيدق

و  شده يابيه نظر درد ارزطبار از نق ۱۸۰وان يهر ح جمعاً
  .دين نمرات ثبت گرديانگيها مک از بلوکيهر يبرا

  :ر بوديبه صورت ز يدهن آزمون روش نمرهيدر ا
ق شده راه يتزر يوان بدون توجه به پايچنانچه ح -الف

 ينيسنگ يق شده به خوبيتزر ينشست و پايرفت و ميم
صفر  ةوان فاقد درد بوده و نمريکرد، حيوان را تحمل ميح
 .گرفتيم

ق شده خود را به يتزر يوان کف پايچنانچه ح -ب
 ين سعيداد و همچنيقرار نم ياشهيسطح ش يرو يراحت

ق نشده قرار دهد، يتزر يپا ينمود که وزن خود را رويم
  .گرفتيم ۱ ةدرد بوده و نمر يوان دارايح

از سطح خود را  ةق شديتزر يوان کف پايچنانچه ح -ج
سطح قرار  يکه آن را رو کرديم يتماس جدا نموده و سع

گر خود قرار دهد، يد يپا يندهد و وزن خود را کامالً رو
  .گرفتيم ۲ ةنمر

د، گاز يسيخود را ل ةق شديتزر يوان پايچنانچه ح -د
  .گرفتيم ۳ ةداد، نمريداً آن را تکان ميا شدي گرفتيم

 يبرا. ان شدنديب Mean ± SEM  ها بر حسبداده
س يکروسکال والک يرپارامتريها از آزمون غنيانگيم ةسيمقا

 sampleک يپارامترريق روش غيسپس از طر. استفاده شد

K-Sع مشخص يشد تا نوع توز يها بررسته دادهي، هموژنس
و به  آنوواک يپارامترع نرمال بود، از روش يچون توز .شود

دار بودن ان معنييتع يبرا يتوک يدنبال آن از آزمون کمک
الزم به . ، استفاده شديمورد بررس يهان گروهياختالف ب

 Generalها از روش ز دادهيآنالجهت ذکر است که 

Linear Model دست ه ب يج مشابهيشد و نتا استفادهز اين
دار امعن ينصاب برابه عنوان حد  )>۰۵/۰P( ريمقاد. آمد

  .ها در نظر گرفته شدبودن تفاوت
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لوگرم يگرم بر کيليم ٤٠٠درد دوز اثر ضد 
ن نشان يرين و آسپيبا مورف انگور ةدانهيدروالكلي 

 ن ويداد که اثر ضد درد عصاره در فاز اول درد کمتر از مورف
در فاز دوم درد کمتر از و  )>p ٠٠١/٠( نيري
  ).٣نمودار( باشدين ميرين و آسپ
 ةعصار ةکنندافتيگروه دردرد اثر ضد ةس
 ةکنندافتيگروه دربا ) ٤٠۰ (mg/kgانگور ةهيدروالكلي دان

همراه با ) ٤٠۰ (mg/kgانگور ةهيدروالكلي دان
mg/kg۱( مشاهده نشد  يداراعنتفاوت م) نمودار

 ةعصار) 100، 200، 400و mg/kg 800(لف تزریق داخل صفاقی دوزهاي مخت
 ± Meanنتایج به صورت. ز آزمون فرمالینبا استفاده ا

  ).#>p<*، 01/0 p< **، 001/0 P 05/0( دار است

٠
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، ۱۰۰(انگور  ةدان يالکلدرويه ةمختلف عصار
mg/kg۸۰۰( سه با گروه كنترل منفي يدر مقا
٠٥/٠p<  ٠۰۱/٠وp< ( پاسخ به درد را در

ن يکه ادادند ن کاهش يل و دوم درد در آزمون فرمال
  .)١نمودار( اثر وابسته به دوز بود

درد مربوط ن اثر ضديشتريادآور شد که ب
عصاره بود، اما لوگرم يگرم بر کيليم ۸۰۰
مشاهده  يداران دو دوز تفاوت معنين اثرات ا

عصاره به عنوان لوگرم يگرم بر کيليم 
  ).٢نمودار (  دين دوز انتخاب گرد

 ةسيمقا 
هيدروالكلي  ةعصار

داد که اثر ضد درد عصاره در فاز اول درد کمتر از مورف
يشتر از آسپيب

ن و آسپيمورف
سيدر مقا

هيدروالكلي دان
هيدروالكلي دان ةعصار

mg/kg(نالوکسان 

  ).٥و  ٤

تزریق داخل صفاقی دوزهاي مخت) فاز اول و دوم درد(درد اثر ضد
با استفاده ا) ml/kg 5( يولوژیزیسرم ف ةکنندافتیبا گروه در انگور

)9=n .(دار استامعن يولوژیزیسرم ف ةکنندافتیتفاوت با گروه در

٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠
Time(min)

Saline ۵
ml/kg

Extract١٠٠
mg/kg

Extract٢٠٠
mg/kg

Extract۴٠٠
mg/kg

Extract٨٠٠
mg/kg

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

612                                          

  هاافتهی
مختلف عصار يدوزها

mg/kgو  ۴۰۰، ۲۰۰

٠٥( يداراطور معنه ب
ل و دوم درد در آزمون فرمالفاز او

اثر وابسته به دوز بود
ادآور شد که بيد يدر ضمن با

۰۰و  ۴۰۰ يدوزهابه 
ن اثرات ايکه بيياز آنجا

 ٤٠٠لذا دوز  .نشد
ن دوز انتخاب گرديبهتر

 

  

اثر ضد ۀمقایس :1نمودار
انگور ۀدانهیدروالکلی 

SEM باشد می )
  

  

Extract
mg/kg

Extract
mg/kg

Extract
mg/kg

Extract
mg/kg
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 ۀدانهیدروالکلی  ةعصار mg/kg800 با دوز mg/kg 400 تزریق داخل صفاقی دوز) دوم درد فاز اول و(درد اثر ضد ۀمقایس: 2نمودار 

  ).n=9( باشد می Mean ± SEMنتایج به صورت . با استفاده از آزمون فرمالین انگور
 

  
با  انگور ۀدانهیدروالکلی  ةعصار) mg/kg400(ن دوز یترمؤثرتزریق داخل صفاقی ) فاز اول و دوم درد(اثر ضددرد  ۀمقایس: 3نمودار 
 Mean ± SEMنتایج به صورت. با استفاده از آزمون فرمالین) آسپیرین mg/kg 300ومورفین  mg/kg 5/2( کنترل مثبت يهاگروه

  ).n=9( باشد می
  >P )..001/0( دار استان معنیریتفاوت با آسپ* >P).001/0( تدار اسان معنیتفاوت با مورف # 

  

٠

٠.۵

١

١.۵

٢

٢.۵

٣

۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠

Pa
in

 s
co

re
 (M

ea
n 

±
SE

M
)

Time (min)

Extrac
t۴٠٠

mg/kg

Extrac
t٨٠٠

mg/kg

٠

٠.۵

١

١.۵

٢

٢.۵

٣

۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠

Pa
in

 s
co

re
 (M

ea
n 

±
SE

M
)

Time(min)

Extra
ct

۴٠٠
mg/k

g

♯
♯

♯

♯ ♯
♯

♯

♯
♯♯
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 )mg/kg400( ییبه تنها انگور ۀدانهیدروالکلی  ةتزریق داخل صفاقی عصار )دقیقه 5تا  0زمان (اثر ضدفاز اول درد  ۀمقایس: 4نمودار 

نتایج به . نیبا استفاده از آزمون فرمال) mg/kg1( همراه با نالوکسان  )mg/kg400(انگور ۀنداهیدروالکلی  ةعصار ةکنندافتیبا گروه در
 .)n=9( باشد می  Mean ± SEM صورت

  
 ییبه تنها انگور ۀدانهیدروالکلی  ةتزریق داخل صفاقی عصار )دقیقه 60تا  15زمان ( فاز دوم  درد  اثر ضد ۀمقایس: 5نمودار 

)mg/kg400(انگور  ۀدانهیدروالکلی  ةعصار ةکنندافتیبا گروه در)mg/kg400( همراه با نالوکسان )mg/kg 1(  با استفاده از آزمون
 ).n=9(باشد می  Mean ± SEMنتایج به صورت . نیفرمال

  

٠

٠.۵

١

١.۵

٢

٢.۵

٣

Extract۴٠٠mg/kg Extract۴٠٠mg/kg+Naloxan(١mg/kg(

A
cu

te
 p

ai
n 

sc
or

e 
(M

ea
n 

±
SE

M
)

Groups

٠

٠.۵

١

١.۵

٢

٢.۵

٣
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ro
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c 
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  بحث
-استاندارد در اندازه يهااز آزمون يکين يآزمون فرمال

ر يز قيتزر. )۴( باشديپاسخ در برابر محرک دردزا م يريگ
 شده که فاز اول يجاد درد دو فازين، باعث ايفرمال يجلد

)Early Phase (ًن شروع يق فرماليبعد از تزر که فورا  
است،  Cنوع  يحس يهابريم فيک مستقيتحر ةجيشود، نتيم

که  )Late Phase( يريخأا فاز تيکه فاز دوم درد  يدر حال
 يشود، ناشين شروع ميق فرماليقه بعد از تزريدق ۱۵ باًيتقر

 ين آزمون جهت بررسيا. )۵( باشديند التهاب مياز فرا
. باشديبات مياثر ضد درد ترک ةجاد درد و مطالعيسم ايمکان

اعمال  CNSق يکه اثر خود را از طر يضد درد يداروها
جاد شده توسط يقادرند که هر دو فاز درد ا ،ندينمايم

که  يضد درد يکه داروها يند، در حالين را مهار نمايفرمال
توانند موجب مهار يند صرفاً مينمايعمل م يطيق محياز طر

  .)۶(ن گردنديفاز دوم درد در آزمون فرمال
 ةدان ةموجود در عصار يفنل يبا توجه به باالبودن محتوا

 ک،يفنوليبات پليترک يانگور و اثرات ضد درد و ضد التهاب
 يمتعدد يعصب يرهايدها با فعال کردن مسينکه فالونوئيو ا

احتمال دارد  گردند،يم يک و التهابيسبب کاهش درد نوروژن
بات يکق ترياز طر يجاد اثر ضد دردياه در اين گيسم ايمکان
ازمند به يق آن، نيسم دقيبه مکان يابيکه دست اعمال شود يفنل

نکه يبا توجه به ا ياز طرف .)۷, ۲(است  يشتريمطالعات ب
از دو فاز حاد و مزمن  کدام چينالوکسان اثر عصاره را در ه

اثر ضد درد  ةجه گرفت که عصاريتوان نتيکاهش نداد، م
- ياعمال نم يديوئياوپ يهارندهيق گيخود را حداقل از طر

  .کند
برگ  ةعصارن مطالعه مشاهده شد که اثر ضد درد يدر ا

گرم بر يليم ٤٠٠وابسته به دوز بوده و با دوز  دانه انگور
  .ن اثر ضد درد را از خود نشان داديشتريلوگرم بيک

روغن  ،اثر ضد درد ياو همکارانش در مطالعه يمختار
 ينر بررس يين در موش صحرايانگور را به روش فرمال ةدان

انگور  ةدان ةآنها، روغن هست ةج مطالعيساس نتاا بر. نمودند
اثرات ضد درد بر فاز حاد و مزمن درد بود و احتمال  يدارا

 يهاديل وجود اسين آثار ممکن است به دليداده شد که ا
در  يديبات فالونوئيها و ترکنيدياني، پروسيچرب ضرور
د اثر ياز تشد يحاکن ين مطالعه همچنيج اينتا. انگور باشد

. )۳۴( انگور بود ةدان ةن توسط روغن هستيضد درد مرف
و  يمختار ةمطالع جينتا يحاضر در راستا ةج مطالعينتا

اه ين گيرسد که کاربرد ايبه نظر م. باشديهمکارانش م
و  NSAIDsاثر ضد درد  يکمک يک دارويبتواند به عنوان 

و  يد نموده و موجب کاهش دوز کاربردين را تشديمورف
 يت ناشيو مسموم يا کاهش عوارض جانبي يريشگيتاً پينها

ن يل به چنياست که جهت ن يادآوريالزم به  .از آنها گردد
 يوانيح يهامدل يرو بر يشتريمطالعات باز به ين يهدف
 يمدل انسان ين و ضوابط موجود رويگر و بر اساس قوانيد

  . دارد
  

 یقدردان
 يمحمد محسن مهراب يآقا ةنامانين مقاله از پايا

-نيبد. دياهواز استخراج گرد يداروساز يادکتر يدانشجو
قات و يو معاونت تحق يولوژيزيقات فيله از مرکز تحقيوس

خاطر ه شاپور اهواز بيجند يدانشگاه علوم پزشک يفناور
 نامهانين پايانجام ا يهانهين هزيمأب پروپوزال و تيتصو

 يداروساز ةن دانشکديو همچن)  PRC- يقاتيطرح تحق(
دکتر ندا  مدر خاتمه از خان .گردديم يمانه سپاسگزاريصم
در  يجهت همکارفارماکولوژی  PhDدانشجوی  يستانيس

  .شوديم يتشکر و قدرداناز مقاله  يقسمت يياصالح نها
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The Study of Analgesic Effect of Hydroalcoholilc Extract of vitis 
vinifsraseedon Rat by Formalin TEST 

 
Ardeshir Arzi 1*, Ali Asgar Hemati 1, Mohammad Moussen Mehrabi 2, 

 Amir Siahpush 3, Zahra Nazari 4 

 
 
Abstract 
 

Background and Objective:  Due to the increased role of medicinal 
plants in therapy, the aim of this research was to study and compare 
the analgesic effect of hydroalcoholic extract of the seeds of Vitis 
vinifera with morphine and aspirin as a common analgesic. 
Subjects and Methods:   In this study, the hydroalcoholic extract of 
Vitis vinifera seed was prepared by maceration method. This study 
was done on male Wistar rat species. The animals were divided into 
7 groups (n= 9): Negative control group received a single dose of 
(5mg/kg of serum physiology), two positive control groups (one 
group 2.5mg/kg of morphine and another 300mg/kg of aspirin), 4 
treatment groups (100,200,400and 800 mg/kg) of hydroalcoholic 
extract of the seeds of Vitis vinifera via intraperitoneally. In this 
study the analgesic effect was investigated by using formalin test. 
Results: The results indicated that the analgesic effect of 400mg/kg 
of extract on the phase 1 of pain was more than the aspirin and less 
than the morphine. Its chronic analgesic effect on phase 2 of pain 
was less than morphine but there weren't any significant differences 
with those of the aspirin. 
Conclusion: The results indicated that the hydroalcoholic extract of 
Vitis vinefera seed contains analgesic effect in both acute and 
chronic phases of pain. This can probably be due to the influence of 
the antioxidants of this extract. 
 
Keywords:hydroalcoholilc extract,vitisvinifera, Morphine, Aspirin, 
Naloxone,pain, formalin, and rat. 
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