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P-28-35
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

محرومیت ناشی از نالوکسان در موش سوريسندروماثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ بر عالیم 

سعید عباسی ملکی 

واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایرانگروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکی، 

بنابراین اثر عصاره . شودروانی استفاده می-هاي التهابی و اختالالت عصبیاز گلرنگ در طب سنتی جهت درمان درد، وضعیت:مقدمه
.محرومیت مورفین در موش سوري بررسی شدسندرومهیدورالکلی گلرنگ بر عالیم 

وابستگی به مورفین با دوزهاي افزاینده آن ایجاد . گرمی استفاده شد30الی 20هاي سوري نر در این مطالعه از موش:هامواد و روش
گرم به ازاء میلی20(، فلوکستین )لیتر به ازاء هرکیلوگرم وزن بدنمیلی10(بعد تجویز آخرین دوز مورفین، نرمال سالین . شد

گرم میلی5(دقیقه قبل تزرق نالوکسان 30، )گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدنمیلی100و 200، 400(و گلرنگ ) هرکیلوگرم وزن بدن
تمام تزریقات به شکل داخل صفاقی و در حجم . محرومیت ثبت گردیدسندرومتزریق شده و بعد عالیم ) به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن

.فتلیتر به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن، صورت گرمیلی10معین 
صعود کردن . گردید) >001/0Pو >05/0Pترتیب به(و دلپیچه ) >001/0P(تمام دوزهاي عصاره سبب کاهش تعداد پرش : هایافته

)05/0P<( خودتیماري ،)05/0P< ( و اسهال)05/0ترتیب بهP< 01/0وP< ( گرم بر کیلوگرم عصاره میلی400و 200تنها با دوز
عصاره نتوانست رفتار سگ خیسی ). >05/0P(روي دوپا ایستادن تنها با دوز باالي عصاره کاهش یافتند دندان قروچه و . کاهش یافت

.   محرومیت به استثناء سگ خیسی و اسهال را کاهش دادسندرومفلوکستین تمام عالیم ). <05/0P(را کاهش دهد 
وابستگی به مورفین را در موش سوري کاهش داده ولی جهت این نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گلرنگ : گیرينتیجه

.باشدشدن مکانیسم دقیق آن نیاز به مطالعات بیشتري میمشخص

گلرنگ، عصاره هیدروالکلی، مورفین، عالیم محرومیت، موش سوري:کلمات کلیدي
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