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  گیاه ي الکلی دانه  هیدروي بررسی اثر ضد دردي و ضد التهابی عصاره 
  نر سوري در موش گنده تلخه

  3غالمرضا امین -  2سیما نصري  -1فهیمه هودگر

  چکیده
هاي اخیر بـه دلیـل کـم بـودن      گیاهان دارویی به جاي داروهاي سنتتیک در سال کاربرد :زمینه و هدف

  التهـابی   دردي و ضد بررسی اثر ضد .گیاهان افزایش یافته است يه رثؤعوارض جانبی و تنوع ترکیبات م
  .گیاه ضروري به نظر می رسد گنده تلخه با توجه به ترکیبات ضد دردي و ضد التهابی موجود دري دانه 

گـرم اسـتفاده    20-25بـا وزن   NMRI نر نژاد سوريسر موش  156در این پژوهش از  :روش تحقیق
تست گـزیلن و فرمـالین بـراي بررسـی      از دو ،)LD50(ي زان دوز کشنده عصاره تعیین می پس از .گردید

کنتـرل مثبـت    شـاهد،  :گـروه  6 تست حیوانات به هر در .دردي گیاه استفاده شد التهابی و ضد اثرات ضد
در تست  mg/kg 10دوز  تست التهاب و مورفین با در mg/kg 15 دوز دگزامتازون باي دریافت کننده (

  .تقسیم شدند 340و  mg/kg  42 ،85 ،170دوزهايي گروه هاي تجربی دریافت کننده  و) فرمالین
 ي عصـاره  .تعیـین شـد   mg/kg 7/1 هیـدروالکلی گیـاه گنـده تلخـه    ي عصاره  LD50میزان  :یافته ها

موجب آن چنین  هم .التهابی در تمامی دوزها می باشد گیاه گنده تلخه داراي اثر ضدي هیدروالکلی دانه 
  معنـی دار درد هـم در فـاز حـاد و هـم در فـاز مـزمن شـد کـه بیشـترین اثـر ضـد دردي را دوز            کاهش 

mg/kg 340 خصوص در فاز مزمن داشته ب.  
خصوص ه دردي ب التهابی و ضد گیاه گنده داراي اثرات ضدي هیدروالکلی دانه ي عصاره : نتیجه گیري
تـانن  ثر ممکن است به دلیل وجود فالونوئید و تست فرمالین می باشد که این ا) فاز التهابی(در فاز مزمن 

  .ها شناخته شده است التهابی آن دردي و ضد گیاه باشد که در گذشته اثرات ضد در موجود
  نر سوري موش ؛ضد درد ؛ضد التهاب ؛دوز کشنده؛ گنده تلخهي دانه  :کلید واژه ها

  
ـلنامه ي دانشـگاه علـوم    افق ـتی درمـ      دانش؛ فص ـاد  پزشـکی و خـدمات بهداش ـار   1؛ شـماره ي 17دوره ي(انی گناب    )1390؛ به

  20/12/1389: پذیرش               31/6/1389 :اصالح نهایی    20/4/1389 :دریافت
  

  

  

  

  
                                                 

  مرکز تهران ،دانشگاه پیام نور ،علومي دانشکده ، زیست شناسیگروه  زیست شناسی جانوري، ارشدکارشناس  - 1
  ، مرکز تهراندانشگاه پیام نورعلوم، ي دانشکده  ،گروه زیست شناسیدکتراي زیست شناسی،  ،استادیارمسؤول؛ ي نویسنده  -2

  گروه زیست شناسیمجتمع علوم پایه و کشاورزي،  -مرکز تهران ،اه پیام نوردانشگ -فالحپور یابانخ -خیابان استاد نجات الهی -تهران  :آدرس
   s_nasri2000@yahoo.com :پست الکترونیکی    021- 88807580 :نمابر     021-88913475 :تلفن

  تهران پزشکی علوم دانشگاه داروسازي، ي دانشکده فارماکوگنوزي، گروه، فارماکوگنوزي دکتراي ،استاد -3
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  مقدمه
شـود، درد بـه وجـود     هنگامی که بافتی دچار آسیب می

از خود واکنش نشـان داده و   در مقابل آن شخص می آید که
درد به عنوان محافظ بدن . ارددمی را از میان بر زادرد محرك

و به دو نوع عمده تقسـیم   رود در برابر آسیب بافت به کار می
ترکیباتی کـه داراي   از ).1(درد سریع و درد آهسته  :می شود

 باشند، اوپیوئیـدها هسـتند کـه بـه دو     دردي می خاصیت ضد
  :شوند دسته تقسیم می

یافـت  که به طـور طبیعـی در بـدن     :اوپیوئیدهاي درون زا -1
  .در سرکوب و مهار درد مؤثر هستند و شوند می
این ترکیبات در خارج از بدن وجود  :اوپیوئیدهاي برون زا -2

 شـوند ماننـد   مصرف مـی  درد داشته و به عنوان داروهاي ضد
استفاده از این داروها مشکالتی مانند مقاومت به  ).2(مورفین 

ــتگی، دارو، ــد   وابس ــی کن ــاد م ــره ایج ــی و غی  ).3( سرخوش
دگزامتازون یک کورتیکواستروئید با اثر طوالنی است که براي 
بسیاري از عفونت هـاي پوسـت و بافـت هـاي نـرم ناشـی از       

درمان طوالنی مـدت بـا   . حساسیت یا التهاب تجویز می شود
مقدار مصرف زیاد این دارو می تواند عوارض جانبی خطرناکی 

غیـره را  سوء هاضمه، ضعف عضالت، احتباس مایعات و  مانند
  .)4( به دنبال داشته باشد

ــاه ــدي  .Securigera securidaca L  گی ــه بن در طبق
پروانـه  ي حبوبـات و زیـر تیـره    ي موجودات زنده متعلق به تیره 

 ارسـی فایـن گیـاه در   ). 5(باشـد   مـی  )Papilionaceae( آساها
گیاهـانی   معمـوالً  .تخم شیرازي و گنده تلخه نامیده می شود

قه هاي پخش شده انـد کـه بـه صـورت     بدون کرك داراي سا
 خصوصـاً مزارع و باغـات اسـتان خوزسـتان    در علف هاي هرز 

داراي میـوه هـاي کوچـک     د،دزفول و رامهرمز دیده می شـو 
سوزنی شکل به رنگ قهوه اي روشن حاوي تعداد اندکی دانه 

  ). 6(است 
فیتوشــیمیایی انجـام شــده بــر روي دانــه   ياهــ آزمـایش  از

  گیــاه در ي ثره ؤمــي کــه مــاده  و پوســته مشــخص شــده   
  مهــم تــرین ترکیبــاتی کــه در     ).7( آن وجــود داردي  دانــه
ــه  ــروه    ي دان ــاتی از گ ــامل ترکیب ــد ش ــده ان ــزارش ش ــاه گ گی

ســـاپونین هـــاي تـــري ترپنـــی، کاردنولیـــدها، فالونوئیـــدها،  
  . )8(کومارین ها و استرول ها می باشند 

 آبی و اتـانولی دانـه هـاي گنـده تلخـه حـاوي      ي عصاره 
   ).9(آلکالوئید، تانن و غنی از فالونوئید است 

 ایــن گیــاه داراي خــواص مــدر،   ي دانــه ي عصــاره 
 ضد تشـنج  ،)کاهش قند خون(هیپوگلیسمیک  هیپوکالمیک،

این گیاه در طـب   ).10-12( می باشدو کرونوتروپیک ) صرع(
قند خـون،   فشار خون،ي سنتی ایران به عنوان پایین آورنده 

چربـی خـون بـاال مـورد      و) بـت ملیتـوس  دیا( درمان دیابـت 
مطالعات انجام شده حـاکی از   ).13,6(استفاده قرار می گیرد 

دانه هاي این گیاه می توانند سبب مهـار آسـیب   آن است که 
و  1داراي اثـر محافظـت کننـده ي معـده     مخاط معده شوند و

گنده تلخـه در  . بر روي موکوس معده می باشد 2ضد ترشحی
دانـه  ي عصـاره  ). 14(ثر اسـت  ؤم معده مدرمان التهاب و زخ

و تــري گلیســرید و بهبــود  LDLســبب کــاهش کلســترول 
 ي عصـاره ). 13(شود  عملکرد وابسته به اندوتلیوم عروقی می

کلروفرمی دانه هاي گیاه گنده تلخه، سبب کاهش قند خـون  
ز طریـق افـزایش آزاد   از طریق اثراتی مشـابه انسـولین و یـا ا   

  ).15( می شود سازي انسولین
ضـد التهـابی    ضـد دردي و اثـرات   وبا توجه به ترکیبات 

  چنـین در   پروانـه آسـاها و هـم   ي گیاهان خانواده موجود در 
پـژوهش هـاي انجـام شـده بـر آن       و گنده تلخه گیاه ي دانه

  مبنـی بـر اثـرات     همچنین اطالعات بومی و محلـی  تاکنون و
چنــین عـوارض جــانبی و زیــاد   ضـد دردي ایــن گیـاه و هــم  

  اثــرات ي انجــام مطالعــه اي در زمینــه  روهــاي نارکوتیــک،دا
  .بی دردي و ضد التهابی این گیاه ضروري به نظر می رسد

  
  روش تحقیق
مــوش ســر  156 تجربــیي مطالعــه ایــن  در :حیوانــات

ــوري  ــرس ــامل ن ــروه  ش ــر گ ــوش  96و  60دو زی ــر م ــا س   ب
 از انسـتیتو پاسـتور ایـران   کـه   گرم 20-25 یوزني محدوده 

شـرایط دمـایی    موش هـا در  .گردیدشدند استفاده خریداري 
و طول روز و شـب یکسـان   درجه سانتی گراد  23±2مناسب 

حیوانـات  در اتـاق  ) تاریکیساعت  12و  ساعت روشنایی 12(
  .با دسترسی آزاد به غذا و آب نگهداري شدند

                                                 
1- Gastroprotective 
2- Antisecretory 
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ایـن   در :گیاه گنده تلخهي دانه هیدروالکلی ي تهیه عصاره 
 یه شده از عطاري هـاي ته( گنده تلخه گیاهي تحقیق از دانه 

بخـش  که در هرباریوم  )استان خوزستاندر شهرستان دزفول 
داروسـازي دانشـگاه تهـران مـورد     ي فارماکوگنوزي دانشکده 

روش  گیـري از  بـراي عصـاره   و استفاده شد ،یید قرار گرفتأت
  گـرم پـودر    50 به ایـن ترتیـب کـه    .گردیدسوکسله استفاده 

هـاي   کاغذ صافی که سوراخ داخلتلخه را  گیاه گندهي دانه 
 70لواتـان ( سپس حالل مـورد نظـر   ،بسیار ریز دارد قرار داده

روي را را در فالسک ریخته و قسمت فوقانی دسـتگاه   )درجه
ي مطـابق نقطـه    راو در ادامه درجـه حـرارت    دادیمآن قرار 

حالل بخار شده در طول لوله باال  .نمودیمجوش حالل تنظیم 
مـایع   خنـک شـده،  مبرد بخار حالل توسط دستگاه  ،رود می
وقتـی   .شـود  شود و به صورت قطراتی وارد پودر خام می می

حالل به طور اتوماتیک تخلیـه   ،سطح حالل به سیفون رسید
ایـن جریـان بـه    . دآوري می گرددر فالسک جمع  شود و می

روي پودر ساعت انجام شده تا عمل استخراج  4طور مرتب تا 
   ).17,6(زمایش کامل شود خام مورد آ

ــنده  ــین دوز کش ــارهي روش تعی   جهــت تعیــین دوز  :عص
 .نر استفاده شـد  سوري سر موش 60از ي عصاره  ي کشنده

  سـپس   .تقسـیم شـدند  تـایی   10گـروه هـاي   بـه   موش هـا 
به  به صورت داخل صفاقیمختلف  گیاه با دوزهاي ي عصاره

کیلو گرم  گرم بر 6/0کمترین دوز تزریقی  .تزریق شد ها آن
و اعـداد بعـدي بـا نسـبت تصـاعد       وزن حیوان بـوده اسـت  

. )04/3وgr/kg 6/0 ،9/0، 35/1،03/2( انتخاب شدهندسی 
ساعت پس از هر تزریـق بررسـی    24تعداد موش هاي مرده 

ي نقطه  ,2Dg و 1Sg سپس با رسم منحنی تغییرات. شدند
ــدین ترتیــب  تقــاطع دو منحنــی  ــه دســت آورده کــه ب   را ب

ــوا ــراي دوز ن کمتــرین مقــدار مــی ت درصــد  50کشــنده ب
بـدین ترتیـب میـزان     .)1 نمودار( حیوانات را به دست آورد

 گیـاه گنـده تلخـه،    هیـدورالکلی ي  دوز کشنده براي عصاره
براي تعیـین   .دست آمده گرم بر کیلوگرم وزن حیوان ب 7/1

میـزان   10/1 .را در نظر گـرفتیم  LD50 دوز 10/1ثر ؤدوز م
میلی گرم بر کیلوگرم و عالوه بر دوز  170ت با برابر اس 7/1

                                                 
1- Survived groups: کمتر ایدوز  نیا زنده با يتعداد موش ها 
2- Dead groups: شتریب ریمقاد ایمقدار  نیا مرده با يتعداد موش ها 

میلی گـرم بـر کیلـوگرم وزن     85و  340، 42 دوزهاي 170
  ).18(حیوان نیز تزریق شد 

بـه   مـوش هـا را  براي انجـام ایـن تسـت     :گزیلن تست
موش بود  رس 8 گروه که هر گروه شامل 6به  صورت تصادفی
 ین گروه،که به ا) کنترل منفی( گروه شاهد -1:تقسیم کردیم

گـروه   -2 .صـفاقی تزریـق شـد    اخلنرمال سالین به صورت د
 نرمـال سـالین   در( دگزامتازون mg/kg 15 کنترل مثبت که

  .هــا تزریــق شــد آنبــه بــه روش داخــل صــفاقی  )حــل شــد
که به هـر  ) موشسر  8هر کدام شامل (گروه هاي تجربی  -3

ــا دوزهــاي متفــاوتي هــا عصــاره  کــدام از گــروه    گیــاه را ب
)mg/kg 42، 85،170، 340(     به صورت تـک دوز بـراي هـر

تزریقـات  کلیه ( حیوان و به روش داخل صفاقی تزریق کردیم
ایجاد  سپس  براي  ).گزیلن می باشد جویزدقیقه قبل از ت 15

خریداري شده از شـرکت  (گزیلن  ازموش ها در گوش  التهاب
Romil دقیقه بعـد از   15به طوري که  .استفاده شد) انگلیس

در  ،گـزیلن  میلی لیتر 03/0 زریقات درون صفاقی ذکر شده،ت
و دو  تزریـق  گوش راست حیواني  سطح قدامی و پشتی الله

سـپس هـر دو گـوش     ،)19( ساعت بعـد حیـوان کشـته شـد    
میلـی متـري از دو گـوش     7حیوان را جدا کرده و برش هاي 

و اختالف وزن برش هاي دو  وزن گردید چپ و راست گرفته،
ایـن اخـتالف وزن میـزان     .است مشخص شـد گوش چپ و ر

و هر چه تفاوت وزن دو گوش بیشتر  التهاب را نشان می دهد
  ).20,19( نیز بیشتر است التهاب میزان باشد،

آزمــون فرمــالین  ازدر ایــن مطالعــه  :تســت فرمــالین
ــده  ــداع ش ــراي   اب ــدلی ب ــه م ــون ک ــیس و دابوس ــط دن توس

ر ایــن تســت د .)20-22(اســتفاده شــد ، ارزیــابی درد اســت
در فــاز  ).24,23(دو مرحلــه درد مشــخص دیــده مــی شــود 

و  بـــرادي کینـــین و pي مـــاده ) درد نوروژنیـــک( اول درد
ــا در ــابی( دوم دردز فـ ــی -درد التهـ ــتامین و ) محیطـ هیسـ

کـه ایـن امـر نیـز مـی توانـد        پروستاگالندین ها  نقش دارند
 ).26,25(دوم باشــد ي خــود بیــانگر التهــابی بــودن مرحلــه 

کـه مـوش هـا بـه صـورت      گـروه   6ي انجام ایـن تسـت از   برا
هـر گـروه شـامل     تصادفی در این گـروه هـا تقسـیم شـدند و    

گــروه هــا ماننــد تســت  .شــداســتفاده  ،ســر مــوش اســت 8
بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن       ،شـوند  مـی گزیلن تقسیم بندي 
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ــت ــت  ،تس ــرل مثب ــروه کنت ــه   mg/kg 10  گ ــورفین را ب م
  دریافــت ) حــل شــد لیننرمــال ســا در(صــفاقی روش داخــل 

 بعـــد از دقیقـــه 15 درون صـــفاقی تزریقـــات .کنـــد مـــی
ــر قیــف شیشــه اي روي جعبــه   قرارگیــري حیــوان در ي زی

بـوده و بـه منظـور     30×30×30بـا ابعـاد   ي این جعبـه  ( درد
ــوش،  ــات م ــر حرک ــه ي   مشــاهده بهت ــا زاوی ــه اي ب  45آیین

  کننـــده قـــرار ي بـــه روي مشـــاهده  درجـــه زیـــر آن و رو
ــرد ــی گی ــورت ،)م ــی  ص ــگیرم ــله  ).27( دن ــس از بالفاص پ

ــاره  ــق عص ــا     ،تزری ــازگاري ب ــراي س ــوان ب ــه حی ي محفظ
 .گیـرد  مـی  دقیقـه در زیـر قیـف قـرار     30به مـدت  آزمایش 
ــپس ــالین  ml02/0  س ــرکت   (فرم ــده از ش ــداري ش خری
Romil ــیس ــد 5/2 )انگل ــه درص ــاي   ب ــف پ ــت ک ــر پوس زی

 و شــود مــیتزریــق  راســت حیــوان بــه صــورت زیــر جلــدي
بـه داخـل جعبـه مخصـوص تسـت برگردانـده        وان مجدداًحی

   در ایـن مرحلـه طـی دو فـاز بررسـی     حرکـات حیـوان   ، شده
ــا حیــوان هنگــامی کــه .مــی گــردد  لیســیده، ي راســت راپ

ــده  ــان      جوی ــوان زم ــه عن ــی داد ب ــان م ــدت تک ــه ش ــا ب ی
 میـانگین زمـان لیسـیدن    .مـی شـود  لیسیدن در نظر گرفتـه  

ــین ي در فاصــله  ــانی ب ــه 0-5زم ــاز اول   دقیق ــوان ف ــه عن ب
بـــه عنـــوان فـــاز دوم یـــا  15-30درد و میــانگین دقـــایق  

حجــم ( دوشــمــی محیطــی تســت فرمــالین در نظــر گرفتــه 
  . )28( )بود ml  1/0ها تا تزریقات داروها و عصاره

اثـر دوزهـاي    ،اهـ  در هـر گـروه از آزمـایش    :آنـالیز داده هـا  
ـ   مــوش  8انحـراف معیـار در    ±صـورت میــانگین  ه مختلـف ب

ــ. گردیــد ثبــت تصــادفی  صــورت کــامالًه انتخــاب داده هــا ب
ــت ــی دار    .صــورت گرف ــتالف معن ــود اخ ــین وج ــت تعی جه

ــروه  ــان گ ــت  می ــه غلظ ــایی ک ــاره را   ه ــاوت عص ــاي متف ه
هـاي کنتـرل مثبـت، از آنـالیز      بـا گـروه   .دریافت کرده بودند

تســت تــوکی   از دنبــال آن  ه و بــ طرفــه  واریــانس یــک 
عنـوان مـرز اسـتنتاج     بـه  p< 001/0استفاده و اخـتالف بـا   

ــه شــد  ــاري در نظــر گرفت ــز از  . آم ــا نی ــراي رســم نموداره ب
پــس از  اســتفاده شــد، Word 2003و Excel هــاي برنامــه

ا مــوش هــا بــه روش قطــع نخــاع کشــته هــ اتمــام آزمــایش
  .)29( شدند

  

  یافته ها
گیـاه گنـده   ي هیدروالکلی دانـه   ي عصاره LD50 میزان

 ان محاســبه گردیــدگــرم بــر کیلــوگرم وزن حیــو 7/1تلخــه 
   ي  که با اسـتفاده از آن دوزهـاي تزریقـی عصـاره    ) 1نمودار (

mg/kg42 ،85،170،340 توجـه بـه   با .در نظر گرفته شدند 
دانه گیاه داراي اثر کاهش فشار و قنـد خـون   ي اینکه عصاره 

میلـی گـرم بـر     340 بـاالتر از دوز ي از تزریق عصـاره   است،
زیـرا سـبب کنـد شـدن     ، شـد کیلوگرم وزن موش خـودداري  

از طـرف دیگـر بـه علـت      حرکات موش و تکرر ادرار می شد،
 بـه  میلی گرم بر کیلوگرم 340التر از نزدیک شدن دوزهاي با

، دوزهـاي بـاالتر   دوزهایی که سبب مرگ حیوانـات مـی شـد   
  .عصاره را بررسی نکردیم

  
 Dgو  Sgتعیین میزان دوز کشنده بر حسب مقدار : 1نمودار

  

بررسی نتایج تسـت التهـاب نشـان     :التهابیاثرات ضد 
ــا گــروه شــاهد داد کــه عصــاره    ســبب کــاهش در مقایســه ب

، mg/kg42 ،85 دوزهـاي  در  )>001/0p(معنی دار التهـاب  
دریافت کننـده دگزامتـازون و    بین گروه. می شود 340و170

تفــاوت ، عصــاره mg/kg 340دوز ي گــروه دریافــت کننــده 
 خاصیت عصاره، زایش میزان دوزبا اف .معنی دار وجود نداشت

اثر قابل  mg/kg 340بنابراین دوز  .بیشتر شد آنضد التهابی 
مالحظه اي نزدیک به اثر دگزامتازون بر کاهش التهاب ناشـی  

    ).2نمودار (از گزیلن دارد 
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001/0p< *** تفاوت با گروه شاهد  
   

ـ  :2نمودار  تـام  دانـه   ي اره نتایج حاصل از تزریق داخل صفاقی عص
بر التهاب با استفاده از تست گزیلن در مقایسه .) Ss( گیاه گنده تلخه
   ).کنترل منفی(با گروه شاهد 

ــار رســم    2نمــودار   ــانگین و انحــراف معی ــر اســاس می ب
  طـــور کـــه در نمـــودار مشـــاهده  همـــان .گردیـــده اســـت

می شود کمتـرین میـانگین اخـتالف وزن مربـوط بـه گـروه       
ــت   ــرل مثبـ ــازوند(کنتـ ــانگین   )گزامتـ ــترین میـ و بیشـ

ــی       ــرل منف ــروه کنت ــه گ ــوط ب ــتالف وزن مرب ــال (اخ نرم
در گــروه هــاي آزمــایش کمتــرین     .مــی باشــد  )ســالین

 .میلـــی گـــرم اســـت 340اخـــتالف وزن مربـــوط بـــه دوز 
ــابراین ــذکور دوز، بن ــل مالحظــه اي   م ــابی قاب ــر ضــد الته اث

   .نزدیک به اثر دگزامتازون دارد
 )فـاز حـاد درد  ( از اول تسـت فرمـالین  در فـ  :اثرات ضـد دردي 

روه شــاهد کــاهش معنــی دار تمــامی دوزهــا در مقایســه بــا گــ
 در فـــاز دوم ).3 نمـــودار() >001/0p( نشـــان دادنـــد درد را

بــه جــز دوز تمــامی دوزهــا  ،)فــاز مــزمن درد( تســت فرمــالین
mg/kg 42    ــی دار ــاهش معن ــاهد ک ــروه ش ــا گ ــه ب در مقایس

  ).4 نمودار( )>001/0p( درد را نشان دادند
   بـــر اســـاس تســـت تـــوکی در ایـــن فـــاز دوزهـــاي       

mg/kg 340 ،170 مــورفین، ي گــروه دریافــت کننــده    و
  تفــاوت معنــی دار بــا هــم نداشــته، بــه ایــن معنــی کــه اثــر  
ــد      ــان دادن ــود نش ــاز از خ ــن ف ــابهی در ای ــد دردي مش  ض

ــودار ( ــاز .)4و3نم ــر دو ف ــزان دوز   درد، در ه ــزایش می ــا اف ب
بنـابراین   ردي عصـاره نیـز افـزایش یافـت،    اثر ضـد د ، تزریقی

  .ثرترین دوز با اثر ضد دردي می باشدؤم 340دوز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

001/0p<*** تفاوت با گروه شاهد   
 

نتایج حاصل از تزریق داخل صفاقی عصاره تام دانـه گیـاه   : :3نمودار 
بـا اسـتفاده از تسـت     )دقیقـه  0- 5(بـر درد حـاد   .)  Ss(گنده تلخه 
   ).کنترل منفی( مقایسه با گروه شاهد فرمالین در

براساس میـانگین و انحـراف معیـار رسـم گردیـده       3نمودار       
 میـانگین زمـان   ،طور که در نمودار دیـده مـی شـود    همان .است
کمتـرین مقـدار و   )مـورفین (براي گروه کنتـرل مثبـت    دنـلیسی

بر اسـاس   .بیشترین مقدار است) شاهد (براي گروه کنترل منفی 
دانـه در فـاز حـاد    ي توکی بیشترین اثر ضد دردي عصـاره   تست

 4نمــودار . اســت mg/kg 340 تســت فرمــالین، مربــوط بــه دوز
طـور   همـان . براساس میانگین و انحراف معیار رسم گردیده است

شود کمترین زمان لیسیدن در ایـن فـاز    که در  نمودار دیده می
ترین زمـان  میلی گرم از گروه تجربـی و بیشـ   340مربوط به دوز 

  . می باشد) شاهد( مربوط به گروه کنترل منفی
  

  
  
  
  
  
  
  

  
001/0p<*** تفاوت با گروه شاهد   

نتایج حاصل از تزریق داخل صفاقی عصاره تام دانه گیـاه  : 4نمودار 
با استفاده از تسـت  ) دقیقه 15-30(بر درد مزمن .) Ss(گنده تلخه 

 .)کنترل منفی( فرمالین در مقایسه با گروه شاهد
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  بحث
  هیــدروالکلی ي نشــان داد کــه عصــاره  پــژوهش حاضــر

  داراي اثـر ضـددردي و ضـد التهـابی     گیاه گنده تلخه ي  دانه
بخش عمـده اي از آثـار ضـد دردي آن از     و احتماالً می باشد

  زیــرا ( ناشــی مــی شــود) دوم دردي مرحلــه ( مهــار التهــاب
ـ  ).ثرتر اسـت ؤگیاه در مهار درد التهابی م ي عصاره  ،وهعـال ه ب

خاصـیت ضـددردي   داراي گیاه ي هیدروالکلی دانه ي عصاره 
   .ثرتري نسبت به مورفین در فاز دوم تست فرمالین بودؤم

و ) حبوبـات (گیاه گنده تلخـه متعلـق بـه راسـته فابـالس      
بــه علــت وجــود  .)5( اســت) فاباســه(پاپیلیوناســه ي خــانواده 

ترکیبــات ضــد دردي و ضــد التهــابی در برخــی از گونــه هــاي 
امکان وجود این ترکیبات در گیاه گنده  ،پاپیلیوناسهي انواده خ

دردي  به همین دلیل به بررسی اثـرات ضـد   .باشد نیز میتلخه 
در طـب سـنتی    .و ضد التهابی در گیاه گنـده تلخـه پـرداختیم   

) فاباسـه ي خانواده متعلق به ( 1از برخی گونه هاي شبدر هترکی
همچنـین   ).30( دبه عنوان داروي ضد درد اسـتفاده مـی شـو   

از طریق مهار فعال ) فاباسهي خانواده ( 2شبدر قرمزي عصاره 
چنین از طریق مهـار ترشـح    شدن و تکثیر لنفوسیت ها و هم

فعالیت ضد التهابی خود  ماکروفاژها، از) NO( نیتریک اکساید
  ). 31( را القا می کند

 ایزوفالونوئیـد  4مکمل هاي غـذایی شـبدر قرمـز داراي    
)Daidzein, Genistein, Formononetin and Biochanin(  

 که سبب مهار فعالیت سیکلواکسیژناز در مونوسیت هـاي  هستند
گلندین   اچنین سبب کاهش سنتز پروست هم .شود انسانی می

E ترومبوکسان و یا B2    مهـار  ي می شوند که نشان دهنـده
  بـــاقال  ي پوســـته ).32( ســـیکلو اکســـیژناز  اســت آنــزیم  

)Phaseolus vulgaris L. () ــانواده ــهي خ داراي  )فاباس
  یونجـه ي جوانـه  ي عصـاره   ).33( ضد التهابی است خاصیت
sprout Alfalfa (Medicago sativa L.) ) ي خـــانواده

و پـیش التهـابی   سبب سرکوب تولید سیتوکین هاي  )فاباسه
  ).34( در نتیجه کاهش خطرات حاد التهابی می شود

  ل طبیعی موجـود در گیاهـان  ترکیبات پلی فن فالونوئیدها
 می باشند که داراي خواص ضد دردي و ضد التهـابی هسـتند   

                                                 
1- Trifolium 
2- Red cloverextract-RCE 

 ي فالونوئیدها یکی از مهارکننده هاي آنزیم سنتز کننده). 35(
مـی شـوند    NOنیتریک اکساید به شمار می روند و مانع تولید 

که به دنبال تزریق فرمالین افزایش می یابـد، بنـابراین کـاهش    
سـایر مطالعـات    ).36( الیت ضد دردي می شودآن منجر به فع

دهند که فالونوئید ها با مهـار فعالیـت گیرنـده هـاي      نشان می
N - متیل - D -     آسپارتات سبب کاهش کلسـیم داخـل سـلولی

نیتریـک  ي می شوند و به دنبال آن فعالیت آنزیم سنتز کننده 
وابسته به کلسیم کاهش می یابـد و در   A2اکساید و فسفولیپاز 

ــ ــاهش  نتیجـ ــا کـ ــرات   NOه بـ ــا اثـ ــتاگالندین هـ   و پروسـ
با توجه به شـواهد   .)38,37( دهند ضد دردي خود را نشان می

بــا مهــار آنــزیم ســیکلو اکســیژناز تولیــد  هافالونوئیــد موجــود،
  را از اســید آراشــیدونیک در پاســخ بــه     E پروســتاگالندین

در مکانیسـم هـاي    ).39( محرك هاي التهابی مهار مـی کننـد  
مـوادي  از انتهاي نورون هـاي حسـی    تهاب نوروژنیک،سلولی ال

 .مـی باشـند   pي مـاده   پپتیدها وآزاد می شوند که شامل نورو
علت مهـار   .)40( این مواد آغازکننده هاي اصلی التهاب هستند

  درد در فاز مزمن توسط داروهاي ضد التهابی این است که ایـن  
دردي ناشی  پرها از  داروها با بلوکه کردن سنتز پروستاگلندین

با توجه به این کـه التهـاب    .)41( کنند میاز التهاب جلوگیري 
ینـد محیطـی مولـد درد در تسـت فرمـالین      آبه عنوان یـک فر 

  بنابراین احتمال می رود بخشـی از اثـر    .)3(شناخته شده است 
با توجه  .ضد دردي این عصاره از آثار ضد التهابی آن ناشی شود

چنین شناسایی اثـرات ضـد دردي و    مبه وجود فالونوئیدها و ه
) فاباسـه (واده گیاه گنده تلخه هم خان ضد التهابی، در گونه هاي

  در  چنــین بــا توجــه بــه  ترکیبــات فالونوئیــدي فــراوان و هــم
تصور می شـود کـه    گیاه گنده تلخه ي آبی و اتانولی دانهي عصاره 

و  یـق بررسـی  ضد دردي این گیاه که در این تحق اثر ضد التهابی و
   .جـود فالونوئیـد در دانـه هـاي گیـاه باشـد      اثبات شد، بـه دلیـل و  

 
  نتیجه گیري

ي عصــاره  ،بــر اســاس یافتــه هــاي حاصــل از ایــن تحقیــق 
معنـی دار   کـاهش گیاه گنده تلخه موجـب  ي والکلی تام دانه هیدر

در مقایسه با گـروه  ) حاد و مزمني مرحله (آزمون فرمالین  درد در
  ایــن گیــاه داراي اثــري دانــه ي چنــین عصــاره  هــم .شــد شــاهد

. ضد التهابی بارزي بود که نزدیک بـه اثـر دگزامتـازون مـی باشـد      
توان به وجود ترکیبات  خاصیت ضد دردي و ضد التهابی گیاه را می
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ــه   ــود در دان ــدي موج ــبت دادي فالونوئی ــین. آن نس ــت تعی   جه
ثیر ترکیبات موجـود در  أالتهابی و ت مکانیزم هاي ضد دردي و ضد 

از جملـه   .نیاز به پژوهش بیشتري است ،عصاره بر درد و التهاب این
می توان با استفاده از مهار کننده هاي آنزیم سیکلواکسیژناز و مهـار  

مذکور از طریـق  ي تولید پروستاگلندین ها اثبات کرد که آیا عصاره 
  .تولید پروستاگلندین ها عمل می کند یا خیر

  تشکر و قدردانی
ــ بــدین ولین و کارکنــان مجتمــع ؤه مســوســیله از کلی

علــوم پایــه و کشــاورزي دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران و 
ــاکوگنوزي     ــروه فارمـ ــاریوم گـ ــین هربـ ــین تکنسـ همچنـ
دانشــگاه تهــران جنــاب آقــاي بــدرخانی کــه مــا را در انجــام 

  . پژوهش حاضر یاري کردند، تشکر می نماییم
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Investigation of Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects 
of Hydro-alcoholic Extract of Securigera Securidaca L.  

Fahimeh Hoodgar1,  Sima Nasri2 and Gholamreza Amin3 

Abstract 
Background and Aim: The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing in recent 
years because of their lower side-effects and high varieties of efficient components. The study of anti-
inflammatory and antinociceptive effects of hydroalcoholic extract of Securigera securidaca L. seems to be 
necessary due to the existence of its anti-inflammatory and antinociceptive components. 

Materials and Methods: This study has been done on 156 NMRI male mice of 20-25 g in weight. After 
determining Lethal dose (LD50) of the extract, we used Xylene-induced ear edema and Formalin Test for 
demonstrating its anti-inflammatory and antinociceptive effects. In each of these two tests, the animals were 
divided into 6 groups (each group consisting of 8 mice): Sham, Positive Control (receiving dexamethasone at 
dose of 15 mg/kg in inflammatory test, and receiving  morphine at dose of 10 mg/kg in formalin test), 
experimental groups  receiving hydroalchoholic extract at doses of  42, 85, 170 and 340 mg/kg. 

Results: LD50 was obtained 1.7 gr/kg. This study shows that the seed of Securigera securidaca L. has anti-
inflammatory effect at all doses, particularly at dose of 340 mg/kg. In addition, the extract decreased 
nociception meaningfully in both acute and chronic phases. Dose of 340 mg/kg had the most antinociceptive 
effect especially in chronic phase.  

Conclusion: The hydroalcoholic extract of Securigera securidaca L. has antinociceptive and anti-
inflammatory effect in both phases (especially inflammatory phase) which is caused by formalin, and this 
effect may be flavonoid and tannin components in plants, which have anti-inflammation and antinociceptive 
properties. Flavonoid and tannin components in this plant may be the reason of these effects.  

Keywords: Anti-inflammation, anti-nociception, lethal dose, male mice, seed of Securigera securidaca 
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