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P-09-26
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

صحرایی نري هیدروالکلی پیازچه موسیر ایرانی در موش دردي عصارهاثر ضد

5، مهتاب عسگري نعمتیان4، محمد مهدي زارعی3، مینو محمودي2سعید محمدي،1محمد زارعی 

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران-1
ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، -2

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان، همدان، ایران-3
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، البرز، ایران-4

گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران-5

ي گیاهان دلیل عوارض جانبی کم و تنوع ترکیبات موثرههاي اخیر بهجاي داروهاي سنتتیک در سالکاربرد گیاهان دارویی به:مقدمه
.دردي عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفتدر این تحقیق، اثر ضد. استافزایش یافته

هاي تیمار شده با کنترل، گروه: هايگروه شامل گروه8سر موش صحرایی نر در 48جربی از در این مطالعه ت:هامواد و روش
گرم میلی1(، آسپرین )گرم بر کیلوگرممیلی1(، مورفین صورت درون صفاقیگرم بر کیلوگرم عصاره بهمیلی50و 100، 200دوزهاي 

گرم بر کیلوگرممیلی1عصاره و آسپرینگرم بر کیلوگرم میلی200همراه دوزبه)گرم بر کیلوگرممیلی1(، نالوکسان )بر کیلوگرم
فلیک هاي ریتینگ، تیلدردي عصاره از آزمونمنظور ارزیابی اثرات ضدبه. عصاره استفاده شدگرم بر کیلوگرم میلی200همراه دوزبه

.ی قرار گرفتندطرفه تحت بررسها با کمک آزمون آنالیز واریانس یکداده.و فرمالین استفاده شد
فلیک هاي ریتینگ، تیلهمراه آسپرین بیشترین اثر ضددردي را در تستتنهایی و بهگرم بر کیلوگرم بهمیلی200عصاره با دوز :هایافته

ز مزمن فلیک و فاهاي تیلگرم بر کیلوگرم اثرات ضددردي را در تستمیلی100نتایج نشان داد عصاره با دوز . و تست فرمالین نشان داد
.فرمالین داشت

دلیل وجود باشد که این اثر احتماال بهي هیدروالکلی گیاه موسیر داراي اثرات ضددردي میرسد عصارهنظر میبه:گیرينتیجه
.هاي موجود در گیاه باشدفالونوئیدها و ساپونین

ساپونین، فالونوئید، موسیر، فرمالدئید: کلمات کلیدي
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