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P-29-05
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی غازیاقی بر درد حاد و التهاب تجربی پوستی و مقایسه با داروي 

ایبوپروفن در موش نر نژاد ویستار 

، کامبیز روشناییسمیه احمدي

ایرانقم، قم،واحداسالمیآزادگروه فیزیولوژي، دانشکده علوم پایه، دانشگاه

ها و نبود درمانی مناسب و بدون عوارض جانبی براي التهاب و با توجه به نقش التهاب و درد در ایجاد تأخیر در درمان بیماري:مقدمه
درد با داروهاي شیمیایی و در مقابل خاصیت گیاه غازیاقی در رفع ورم و تسکین درد در طب سنّتی، این پژوهش با هدف بررسی اثر 

.عصاره هیدروالکلی غازیاقی و مقایسه با داروي ایبوپروفن انجام شدضد التهابی و ضد دردي 
5طور تصادفی به گرم انجام شد، حیوانات به250-300سر موش نر نژاد ویستاربا وزن30روي در این پژوهش که بر: هامواد و روش
گرم بر میلی6ایبوپروفن با دوز کننده ، و یک گروه دریافت)DMSOکننده دریافت(شاهد تایی شامل یک گروهگروه شش

. گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی غازیاقی تقسیم شدندمیلی400، 200، 150کننده دوزهاي و همچنین سه گروه دریافتکیلوگرم
هاي آماري آزمونها نیز با استفاده ازداده. وسیله تزریق زیرجلدي فرمالین به کف پا والتهاب با تزریق گزیلن به گوش ایجاد شددرد به

.تجزیه و تحلیل شدند
گرم بر میلی200و 150نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی غازیاقی باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن و به ویژه در دوزهاي :هایافته

هیدروالکلی گیاه غازیاقی در تمامی همچنین عصاره . گرددکننده ایبوپروفن میهاي شاهد و گروه دریافتدر مقایسه با گروهکیلوگرم
کننده گرم بر کیلوگرم، باعث کاهش درد ناشی از تزریق فرمالین در مقایسه با گروه شاهد و گروه دریافتمیلی400ویژه دوز دوزها به

.شودایبوپروفن می
.  مؤثر استها عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی در کاهش التهاب و درد با توجه به یافته:گیرينتیجه

درد، التهاب،  غازیاقی، ایبوپروفن:کلمات کلیدي
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