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P-09-32
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

اثر عصاره آبی سیر بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی نر

1، حمید رجائیان2آقایی، نگار کریم2فر، جواد ساجدیان1نرگس اسکندري روزبهانی

ایرانگروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز -1
گروه فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-2

، بومی آسیاي میانه بوده و از دوران باستان تاکنون به خواص درمانی Allium sativumگیاه سیر از خانواده لیلیاسه و گونه :مقدمه
هاي انعقادي خون، د آن بر دستگاه قلبی عروقی و بیماريکاهندگی قند خون، کلسترول خون، فشار خون، اثرات مفی: متفاوت آن مثل

از . استهاي تنفسی و گوارشی، اثرات ضدانگلی، ویروسی، باکتریایی و قارچی پی برده شدهاکسیداتیو، درمان بیمارياثرات آنتی
عصاره آبی این گیاه در مدل هدف از این مطالعه بررسی اثر ضددردي . استطرفی، در تسکین دردهاي روماتیسمی هم کاربرد داشته

.عنوان مدل تجربی درد حاد و مزمن شیمیایی استآزمون فرمالین به
براي مطالعه درد از آزمون . گرم انجام شد250±30موش صحرائی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 42مطالعه برروي :هامواد و روش

عصاره آبی سیر، به . مدت یک ساعت استفاده شدبررسی رفتارهاي درد بهبه کف پاي عقبی موش و % 5/2فرمالین با تزریق فرمالین 
لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به روش تزریق میلی5/2و 5هاي ریشه سیر و تهیه در دوزهاي نمودن و فیلترکردن حبهروش له

صفاقی و روش ره آبی با روش تزریق داخلهمچنین اثر ضددردي عصا. صفاقی و اثر ضددردي آن با آزمون فرمالین بررسی شدداخل
.دقیقه قبل از آزمون فرمالین بررسی گردید30لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در مدت زمان میلی5خوراکی با مقدار  

شترین اثر با نتایج بررسی ما نشان دادند که دوزهاي مختلف عصاره آبی سیر به مقدار چشمگیري درد را کاهش داده است و بی:هایافته
.دقیقه قبل از تست فرمالین مشاهده شد15لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن و در مدت زمان میلی5/2دوز 

.کندعصاره آبی سیر اثر ضددردي خوبی در آزمون فرمالین در هر دو فاز حاد و مزمن ایجاد می:نتیجه گیري

صحراییسیر، درد، ضددردي، تست فرمالین، موش: کلمات کلیدي
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