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 :خالصه

از خانواده شب بو با نام فارسی ازمک گیاهی علفی، پایا و دارای ریشه ای است که حالت خزنده  ( C.draba L)ازمک  گیاه

از خواص  منطقه مدیترانه است. اما بیشترین پراکندگی آن در آسیا و دارد. این گیاه در نقاط مختلف کره زمین پراکندگی دارد

 تب بر و بر طرف کننده التهابات تنفسی اشاره کرد.گیاه می توان به آنتی اکسیدان، آنتی دیورتیک، ضد سرطان، 

به شیوه گاواژ خوراکی به  (.C.draba Lدانه گیاه ازمک ) عصاره هیدروالکلیبرای بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی از 

مزمن با  موش سوری نر استفاده شد. اثر ضد دردی حاد با ازمون های فاز اول آزمون فرمالین و آزمون پرش دم و ضد دردی

آزمون های فاز دوم آزمون فرمالین، آزمون اسید استیک و اثر ضد درد نوروپاتیک )آزمون صفحه داغ( مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 اثر ضد التهابی نیز با کاشت گلوله کتانی بررسی شد.

ک دارای اثر ضد دردی در دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این است که عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه ازمه نتایج ب

دردهای حاد، مزمن، ضد درد نوروپاتیک  و ضد التهابی است که احتماال این اثر را از طریق تاثیر بر مسیرهای مرکزی و 

  محیطی اعمال می کند.

 ضد درد، ضد التهاب، موش سوری نر. ،.C.draba Lواژگان کلیدی : 

 مقدمه

از خانواده شب بو با نام فارسی ازمک گیاهی علفی، پایا و دارای ریشه ای است که حالت خزنده  ( .C.draba L)ازمک  گیاه

 منطقه مدیترانه است اما بیشترین پراکندگی آن در آسیا و دارد. این گیاه در نقاط مختلف کره زمین پراکندگی دارد

 .(5831،)زرگری
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 ک، ضد سرطان، تب بر و بر طرف کننده التهابات تنفسی اشاره کرداز خواص گیاه می توان به آنتی اکسیدان، آنتی دیورتی 

Francis and Warwik ,2008)  ). 

دارای  Lepidium latifolium و Lepidium sativum  مطالعات انجام شده از گیاهان خانواده شب بو، جنس های  در

 (. (Najeeb-Ur-Rehman et al ,2011 خاصیت ضد دردی می باشند

یک گونه جهانی به شمار می رود و توانایی رشد و نمو در غالب شرایط آب و هوایی را دارد  .C.draba L .نظر به اینکه گیاه 

اثرات ضد دردی حاد، مزمن، ضد درد نوروپاتیک و از طرفی آثار ضد دردی آن مورد توجه قرار نگرفته است لذا در این مطالعه 

عصاره برای بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی از بررسی شد. .C.draba Lعصاره هیدروالکلی دانه گیاه  و ضد التهابی

به شیوه گاواژ خوراکی به موش سوری نر استفاده شد. اثر ضد دردی حاد با ازمون  .C.draba Lدانه گیاه ازمک  هیدروالکلی

مزمن با آزمون های فاز دوم آزمون فرمالین، آزمون اسید استیک و های فاز اول آزمون فرمالین و آزمون پرش دم و ضد دردی 

اثر ضد درد نوروپاتیک )آزمون صفحه داغ( مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضد التهابی نیز با کاشت گلوله کتانی بررسی شد.نتایج 

دارای اثر ضد دردی در دردهای دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این است که عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه ازمک ه ب

حاد، مزمن، ضد درد نوروپاتیک  و ضد التهابی است که احتماال این اثر را از طریق تاثیر بر مسیرهای مرکزی و محیطی اعمال 

 می کند.

 مواد و روش ها

 گیاه

یومی شد و توسط نمونه این گیاه هربار از اطراف زابل )روستای دادی( جمع آوری شد. 5831 اواخر فروردینگیاه در 

باشد. گیاه در سایه و می 17122این گیاه دارای کد هرباریومی  شناسایی گردید. (FUMH)هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد 

درجه استخراج شد. پس از  38به روش خیساندن با اتانول گیاه هوای آزاد خشک و سپس خرد شد و عصاره هیدروالکلی دانه 

دما و فشار پایین توسط دستگاه روتاری اواپراتور تغلیظ و سپس خشک گردید و تا زمان تست در ها در گیری، عصارهعصاره

 درجه نگهداری شد. 4-2ظرف تیره درب بسته در دمای 

 بررسی خواص ضد دردی عصاره

 51گرم از بخش حیوان خانه دانشکده داروسازی زابل تهیه شد. حیوانات در شرایط 11-88موش سوری سفید نر با وزن 

و رطوبت مناسب نگهداری شدند. آب مصرفی حیوانات از  ᴄ˚ 11-11 ساعت روشنایی و محدوده دمایی 51ساعت تاریکی و 

های تمیز آب لوله کشی شهری تهیه شد. تغذیه حیوانات بر اساس غذای فشرده مخصوص موش انجام شد. حیوانات در قفس

اخالقی با توجه به منشور اخالق  نکات ر اختیارشان قرار گرفت. رعایتها تعویض و غذای کافی دقرار گرفتند. روزانه آب آن

پذیرفت. از هر حیوان فقط یک بار استفاده  صورت حیوانات به آزار رساندن حداقل به جهت حیوانات کلیه مورد در هلسینکی

 شد. 

و کنترل)آب آشامیدنی( را به روش گاواژ تایی تقسیم که دارو  3با توجه به مطالعات قبلی در هر آزمون، حیوانات به گروه های 

خوراکی دریافت کردند. به منظور کنترل مثبت از ترکیبات مورفین، دیکلوفناک، ایمی پرامین، نالوکسان + مورفین و نالوکسان 

 ( استفاده گردید که حسب نوع آزمون از کنترل مثبت مناسب استفاده شد.200mg/kg+ باالترین دوز انتخابی )

  188و 588، 18های )دوز .C.draba L های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاهگروه کنترل و گروهتجویز به 

 (mg/kg 0.4)در گروهایی که نالوکسانمیلی گرم بر کیلوگرم( یک ساعت قبل از تست به شیوه گاواژ خوراکی انجام شد. 

تک  تزریق دقیقه قبل از تجویز دارو )عصاره یا مرفین( انجام گرفت. 51تجویزگردید، تزریق نالوکسان به صورت داخل صفاقی 

 دقیقه قبل از تست به صورت داخل صفاقی انجام شد. 88(، mg/kg 10دوز مورفین)
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 تست اسید استیک

تایی تقسیم بندی  3سر موش سوری نر در محدوده وزنی مناسب انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های  74تعداد 

برای القای درد احشایی به شیوه داخل صفاقی تزریق گردید. بعد از یک ساعت از  (ml/kg 10) % 8.7اسید استیک شدند. 

 3به طور خالصه گروه های مورد آزمون عبارتند از دقیقه ثبت شد.  88تجویز تعداد رایتینگ )کشش و پیچش شکم( به مدت 

 سر موش سوری در هر گروه بصورت ذیل:

 دید.گروه کنترل)حامل( که با آب آشامیدنی گاواژ گر -5

( به صورت تک دوز یک ساعت قبل از تست به صورت داخل mg/kg 10)گروه دیکلوفناک سدیم. دیکلوفناک  -1

 صفاقی تزریق شد.

 . 18، 588و  mg/kg188 با دوزهای   .C.draba Lسه گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاه  -8

 گروه مورفین به عنوان کنترل مثبت -4

 گروه نالوکسان+ مورفین. -1

 .mg/kg188با دوز  .C.draba Lگروه نالوکسان + عصاره دانه گیاه  -7

 

 تست فرمالین   

 188و 588، 18های )دوز .C.draba L های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاهتجویز به گروه کنترل و گروه

به  %1/8ماکرولیتر فرمالین  18. انجام شد.میلی گرم بر کیلوگرم( یک ساعت قبل از تزریق فرمالین به شیوه گاواژ خوراکی 

 صورت زیر جلدی به کف پای راست موش تزریق گردید. 

دقیقه اول بعد از تزریق دفعات و زمان کل لیسیدن کف پا به منظور بررسی فاز حاد محاسبه شد. سپس حیوان به مدت  1

 .نجش قرار گرفتفاز مزمن مورد س 78تا  51دقیقه به حال خود رها گردید. از دقیقه  58

 گروه که گروه ها به طور خالصه عبارتند از: 2سر موش سوری در  3گروه های مورد آزمون عبارتند از 

 گروه کنترل)حامل( که با آب آشامیدنی گاواژ گردید. -5

 . 18، 588و  mg/kg188 با دوزهای   .C.draba L سه گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکی دانه گیاه -1

 مورفین به عنوان کنترل مثبت.یک گروه  -8

 یک گروه نالوکسان+ مورفین. -4

 .mg/kg188با دوز   .C.draba Lیک گروه نالوکسان + عصاره دانه گیاه   -1

 

 تست پرش دم

سپس تایی تقسیم بندی شدند.  3گروه  2سر موش سوری نر در محدوه وزنی مناسب انتخاب و به صورت تصادفی در  17

ثانیه مورد مطالعه قرار گرفتند. تأخیر در پاسخ  18ختم و زمانمیلی آمپر  18حداکثر شدتحیوانات با آزمون پرش دم و با 

 دقیقه پس از زمان صفر )شروع آزمایش( ثبت شد. 518و38، 78، 88های گویی حیوان به محرک حرارتی در زمان

 وش سوری در هر گروه بصورت ذیل:سر م 3به طور خالصه گروه های مورد آزمون عبارتند از 

 گروه کنترل)حامل( که با آب آشامیدنی گاواژ گردید. -5

 . 18، 588و  mg/kg188با دوزهای  .C.draba Lسه گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکی دانه گیاه  -1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 گروه مورفین به عنوان کنترل مثبت. -8

 گروه نالوکسان+ مورفین. -4

 .mg/kg188با دوز   .C.draba Lگروه نالوکسان + عصاره دانه گیاه  -1

 

 حیوان در عصب بستن و نوروپاتی ایجاد

تایی تقسیم بندی و  3سر موش سوری نر را در محدوده وزنی مناسب انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های  48تعداد 

و زایالزین  )mg/kg38جراحی شدند. جراحی پس از بی هوشی و بی دردی کامل انجام شد. از مخلوط کتامین )

(mg/kg18( هوشی استفاده شد. حیوانات هر گروه پس از جراحی و به هوش آمدن در به صورت داخل صفاقی جهت بی

با دوز های مختلف عصاره و  روز 54و شرایط نوری و رطوبتی مناسب قرار گرفتند و به مدت  ᴄ˚ 11-11شرایط متعارف، دمای 

 کنترل گاواژ شدند.

 

 به روش صفحه داغ در موش سوری با عصب سیاتیک بسته شده  .C.draba Lگیاه دانه  مطالعه اثر ضد دردی 

های دریافت کننده عصاره ، گروهکنترلسر موش سوری نر را در محدوه وزنی مناسب انتخاب شدند. تجویز به گروه  48

به شیوه گاواژ خوراکی انجام شد.  روز 54مدت ( به 18، 588و  mg/kg188 های )دوز  .C.draba Lهیدروالکلی دانه گیاه 

در  به شیوه تزریق داخل صفاقی انجام گرفت. (40mg/kg)همچنین تجویز دارو به گروه دریافت کننده تک دوز ایمی پرامین

مطالعه قرار گرفتند. تأخیر ثانیه مورد  41ختم  و زمان  ᴄ˚ 1/8±11روز پانزدهم، حیوانات با آزمون صفحه داغ با درجه حرارت 

 دقیقه پس از زمان صفر )شروع آزمایش( ثبت گردید. 38و  78، 88در پاسخ گویی حیوان به محرک حرارتی در زمان های 

 

 C.draba L بررسی سمیت عصاره هیدروالکلی دانه گیاه .

CdHE ت تصادفی انتخاب شده بودند به روش گاواژ خوراکی به گروهی از موش ها )هم جنس نر و هم ماده( که به صور

داده شد. پارامترهای رفتاری بعد از گاواژ شامل )بیش فعالی ،تسکین، مراقبت از پوست و کاهش یا افزایش تنفس( در طول 

 روزه بررسی شد. 2یک دوره 

open field 

بر روی شل کننده های عضالنی و یا اثرات ارام بخشی  C.draba L .به منظور بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه  

  در میدان باز، موش ها در گروه هایی به صورت تصادفی تقسیم شده و کنترل و عصاره هیدروالکلی دانه گیاه )دوزهای

mg/kg188  را یک ساعت قیل از آزمون به شیوه گاواژ خوراکی دریافت کردند. سپس موشها در محوطه  (18، 588و

 دقیقه مورد ارزیابی قرا گرفت. 1ی که مجاز به حرکت  آزاد بودند قرار گرفته و فرکانس های حرکتی برای مشخص

 

 به روش آزمون پنبه کتانی .C.draba L مطالعه اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی گیاه

قرار گرفتند. گروه ها تایی  3گروه  1سر موش سوری نر در محدوده وزنی مناسب انتخاب و به صورت تصادفی در  48

( 18،  588و mg/kg 188)دوز های   .draba L.دانه گیاههیدرو الکلی  شامل)گروه کنترل و گروه دریافت کننده عصاره

روز گاواژ شدند. همچنین تجویز به گروه دریافت کننده تک دوز  2(پس از جراحی و کاشت پنبه کتانی، به مدت 

ها خارج و توزین شدند. پس روز انجام شد و در روز هشتم، گلوله 2صفاقی به مدت به صورت داخل  (mg/kg 10)دیکلوفناک
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های های کتانی، مجدداً توزین شدند. اثر ضد التهابی با اندازه گیری تفاوت وزن گلولهساعت و خشک شدن توده 14از گذشت 

 مرطوب و خشک شده در مقایسه با گروه کنترل بیان شد

 ها داده آماری تحلیل

 مقایسه هم با باید که هاییگروه موش شد. گرفته کار به Graphpad Prism 5.0 افزار نرم نتایج، آماری مقایسه برای

 مناسب آماری آزمون کند. لذا، می تبعیت نرمال توزیع از هااین گروه در نظر مورد متغیر و توزیع بوده یکدیگر از مستقل شوند،

( (two-way-ANOVAوبرای تست پرش دم (one-way-ANOVA) طرفه  یک واریانسآنالیز  ها،گروه مقایسه برای

 به P˂0.05 شد. استفاده هاگروه مقایسه برای  (Newman-Keuls)تعقیبی آزمون آزمون، این انجام از پس استفاده شد.

 .شد گرفته نظر در اختالف بودن دار معنی معیار عنوان

 

 یافته ها

 اسید استیک

 های  دوزهای دریافت کننده تک دوز دیکلوفناک، مورفین، دهد که گروهاز این مطالعه نشان می نتایج بدست آمده

mg/kg588 وmg/kg 188  از عصاره هیدروالکلی دانه گیاهC. draba L.، + دوز نالوکسانmg/kg 188  از عصاره دانه

در مقایسه با گروه  (p<0.05*)این گیاه  از عصاره دانه mg/kg18 و دوز   (*** p<0.001) گیاه و مورفین + نالوکسان

اند. همچنین گروه دریافت کننده نالوکسان + مورفین در مقایسه با گروه مورفین دار را ایجاد نمودهکنترل اختالف آماری معنی

(8.885>(###p  در مقایسه با گروه دریافت کننده دوز و گروه دریافت کننده نالوکسان+ عصارهmg/kg188 

(8.885>(###p (5)نمودار اختالف آماری ایجاد نموده است. 

                                

 های سوری ناشی از تزریق اسید استیک  . بررسی تعداد دفعات رایتینگ در موش1نمودار                                

 

 تست  فرمالین

 در فاز حاد بر اساس زمان لیسیدن بررسی

 p<0.001)مورفین   تک دوز دار بین گروه دریافت کنندهنتایج نشان دهنده وجود اختالف آماری معنیبررسی آماری 

در مقایسه با  C.draba L.  (*p<0.05)دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاه گروهاز  mg/kg 188و دوز  (***

و گروه  (P<0.001###)گروه دریافت کننده نالوکسان + مورفین در مقایسه با گروه مورفین  همچنینباشد. گروه کنترل می

اختالف آماری معنی دار دیده  mg/kg188 (#P<0.05) در مقایسه با دوز  mg/kg 188 دریافت کننده نالوکسان + عصاره

  (.1)نمودار می شود
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 در پاسخ به درد ناشی از تزریق فرمالین در فاز حاد های سوری. بررسی زمان لیسیدن کف پا در موش2نمودار 

 بررسی در فاز حاد بر اساس تعداد دفعات لیسیدن

 p<0.001)( که گروه دریافت کننده تک دوز مورفین 1-4دهد )نمودار نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می

در مقایسه با گروه کنترل،گروه دریافت  (p<0.01**) 588و  mg/kg 188 گروه های دریافت کننده عصاره دوز (،***

و گروه دریافت کننده نالوکسان +  (P<0.001###)کننده نالوکسان + مورفین در مقایسه با گروه دریافت کننده مورفین 

  .C.draba Lهای دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاهگروهاز  mg/kg 188 مقایسه با دوز  عصاره در

(###P<0.001) دهد. دار را نشان میاختالف آماری معنی 
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 های سوری در پاسخ به درد ناشی از تزریق فرمالین در فاز حاد. بررسی تعداد دفعات لیسیدن کف پا در موش3نمودار

 

 بررسی در فاز مزمن بر اساس زمان لیسیدن

  mg/kg 188 و mg/kg 588 های دریافت کننده مورفین، دوز دهد که گروهنتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می 

از عصاره  mg/kg18 ، دوز (*** p<0.001در مقایسه با گروه کنترل )  .C.draba Lاز عصاره هیدروالکلی دانه گیاه

ان+ مورفین در مقایسه گروه دریافت کننده نالوکس ،(p<0.05*)درمقایسه با گروه کنترل .C.draba Lهیدروالکلی دانه گیاه 

و گروه دریافت کننده نالوکسان + عصاره  در مقایسه با  (P<0.001###)و در مقایسه با مورفین  (p<0.05*)با گروه کنترل

 اند.دار را ایجاد نموده، اختالف آماری معنی mg/kg188 (###P<0.001) گروه دریافت کننده دوز 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Ti
m

e 
L

ic
ki

ng
 (s

ec
)

Contro
l

M
orp 50

100
200

NLX+M
orp

NLX+CdHE
0

20

40

60

80

100

*
***

***

***

*

CdHE(mg/kg)

###

###

 
 های سوری در پاسخ به درد ناشی از تزریق فرمالین در فاز مزمن. بررسی زمان لیسیدن کف پا در موش4نمودار  

 

 در فاز مزمن بر اساس دفعات لیسیدن بررسی

 و  mg/kg 588 دوزهای  های دریافت کننده مورفین و دهد که گروهنتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می

mg/kg188  هیدروالکلی دانه گیاه از عصارهC.draba L.  (p<0.001 ***)  در مقایسه با گروه کنترل، گروه دریافت

و گروه دریافت کننده نالوکسان + عصاره در مقایسه با دوز   (P<0.001###)کننده نالوکسان + مورفین در مقایسه با مورفین 

mg/kg188 (###P<0.001)  اند.دار را ایجاد نمودهاختالف آماری معنی 

 

 های سوری در پاسخ به درد ناشی از تزریق فرمالین در فاز مزمن. بررسی تعداد دفعات لیسیدن کف پا در موش5نمودار 

 

 پرش دم

 p<0.001)دار بین گروه دریافت کننده تک دوز مورفینبررسی آماری نتایج نشان دهنده وجود اختالف آماری معنی

در زمان و  (p<0.05*)دقیقه  38در زمان  .C. draba Lعصاره هیدروالکلی دانه گیاه  از mg/kg188 ، دوز  (***

 (7باشد )نموداردر مقایسه با گروه کنترل می (*** p<0.001)دقیقه  518
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 دم پرش آزمون روش به  .C. draba L اهیگ ی دانهدروالکلیه عصاره یدرد ضد اثر بررسی .6نمودار 

 

 صفحه داغ -4-3

 38و  78، 88، 8های روز پس از بستن عصب سیاتیک آزمون صفحه داغ انجام شد. در این آزمون حیوانات در زمان 54

دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند و پاسخ حیوان نسبت به محرک حرارتی ثبت گردید. در این آزمون مالک لیسیدن، لرزاندن 

 درنظر گرفته شد.دست ها و پا ها و پریدن حیوان 
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 صفحه داغ روش به  .C. draba L اهیگ ی دانهدروالکلیه عصاره یدرد ضد اثر بررسی .7نمودار 

 

 سمیت حاد

به تعدادی از موش ها به شیوه گاواژ خوراکی داده شد و    g/kg 1 - 8.1 با دوز  C. draba Lعصاره هیدرو الکلی دانه گیاه 

در   g/kg 1 - 8.1 این عصاره بیش از LD50روزه مشاهده نگردید. بنابراین مقدار  2هیچ پاسخ رفتاری در طول یک دوره 

 موش تخمین زده شد.

برابر کمتر از دوز مور استفاده در آزمون  18در نظر گرفته شد که  mg/kg 588با توجه به نتایج دوز موثر در مطالعه حاضر 

 به عنوان دوزهای مناسب به شیوه گاواژ خوراکی در نظر گرفته شد. 588و   mg/kg 188سمیت حاد بود و دوزهای 
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open field 

ان تست است مانند اثرات آرام بخشی عامل مهم در طراحی ازمایشات به منظور بررسی اثرات ضد درد، بروز عوامل جدید در زم

 و یا تغییرات رفتاری دیگری که ممکن است به عنوان عامل ضد دردی تفسیر شود.

و مقایسه نتایج با گروه کنترل   open field-( در تست mg/kg188 -18 تجویز عصاره هیدروالکلی دانه گیاه )دوزهای 

 اختالف آماری معنی داری نشان نداد.

 

 کتانیآزمون پنبه 

(. اختالف وزن گلوله ها ی کتانی پس 55-4ها خارج، خشک و توزین شدند )نمودار روز بعد از کاشت پنبه کتانی، گلوله 3

-دار بین گروهدهد که اختالف آماری معنینشان می C.draba Lروزه دیکلوفناک و عصاره هیدروالکلی دانه گیاه . 2از تجویز 

)    .C. draba L (از عصاره هیدروالکلی دانه گیاه mg/kg188و دوز  (P<0.01**)مسدی کننده دیکلوفناک های دریافت

(*p<0.05 با گروه کنترل  وجود دارد  مقایسه در. 
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 .  میزان تغییر وزن پنبه کتانی در پاسخ به التهاب ایجاد شده8نمودار

 

 و نتیجه گیری بحث

ارزیابی درد به طور مستقیم در حیوانات گزارش نشده است لذا میزان پاسخ حیوانات به محرک تا کنون روش مناسبی بری 

های فرمالین، اسید استیک، در این مطالعه از تست .((Le Bars et al , 2001 ها جهت ارزیابی اثر ضد دردی استفاده می شود

 بهره گرفته شد.  .C.draba L دانه گیاه صفحه داغ و پرش دم به منظور بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی

 عصاره ی هیدرو الکلی دانه گیاه از mg/kg  188 و mg/kg588نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر نشان می دهد که دوز 

C. draba L.  قادر به کاهش درد در مرحله ی حاد و مزمن آزمون فرمالین است. 

  افتدمرحله اتفاق می 1در این آزمون، بیان درد در  .((Tjolsen et al, 1992 آزمون فرمالین یک مدل معتبر ضد درد است 

( Abbott FV et al , 1995). های درد و ارزیابی درد عصبی است، در حالی که، ی اول حاصل تحریک مستقیم گیرندهمرحله

 Coderre TJ باعث بروز درد می شود مرحله دوم منعکس کننده ارسال پیام درد حاصل از فرآیندهای التهابی محیطی است که

et al , 1992)) با توجه به اینکه در این مطالعه عصاره هیدروالکلی دانه گیاه روی هر دو فاز آزمون فرمالین اثرات ضد دردی را .

 نشان داد، لذا می توان نتیجه گرفت که روی هر دو فاز محیطی و مرکزی در کنترل درد موثر است. 
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ات ضد دردی وابسته به واسطه های درد مرکزی از آزمون پرش دم و تست صفحه داغ استفاده گردید. در برای ارزیابی اثر

این آزمون ها تحریک دمایی عامل مهمی برای ارزیابی اثر ضد درد مرکزی است. در تست صفحه داغ در واقع جهیدن واکنشی 

 مانند مورفین در این مورد بی اثر هستند.در بخش فوق نخاعی می باشد و داروهای انتخابی ضد دردهای مرکزی 

لذا با توجه به نتایج آزمون در هر دو فاز فرمالین، پرش دم و صفحه داغ می توان گفت که عصاره دانه گیاه می تواند واسطه 

 های درد در سیستم عصبی مرکزی و همچنین در سطح نخاعی را کنترل نماید.

ن آزمون فرمالین نشانگر درگیری واسطه های التهابی آزاد شده و فعال شده برای بررسی اثرات ضد درد محیطی، فاز مزم

 است که توسط عصاره دانه گیاه مهار گردیده است، برای تائید این اثر آزمون رایتینگ و تست پنبه کتانی کمک کننده هستند.

سم های محیطی است. این با مکانی تست استیک اسید یک تست حساس و مدل عمومی غیر انتخابی برای ارزیابی درد

روش ترکیبات واسطه ی درون زاد را آزاد نموده و با تحریک گیرنده های درد محیطی و حساس کردن اعصاب محیطی مرتبط 

 می باشد.

نشانگر بلوک اثرات ترکیبات واسطه التهابی و احیانا آزاد سازی ترکیبات   .C.draba Lآثار عصاره هیدروالکلی دانه گیاه

 حاصل از اسید آراشیدونیک است.درون زاد 

 نهایتا این موضوع توسط آزمون ضد التهابی کشت پنبه کتانی نیز تایید می شود.

برای بررسی اثر برگیرنده های ضد درد اپیوئیدی از آزمون تجویز همزمان نالوکسان که به عنوان آنتاگونیست انتخابی گیرنده   

ایتینگ با توجه به افزایش تعداد رایتینگ توسط عصاره دانه گیاه و عدم کاهش در تست ر های اپیوئیدی است بهره گرفته شد.

 سیستم طریق از عصاره دانه گیاه دردی ضد اثرتوان پیشنهاد کرد که تعداد رایتینگ در تجویز همزمان عصاره و نالوکسان، می

 باشد. التهابی هایفرآیند بر مسیر های محیطی درد و تاثیر از ناشی احتماال و شود می اعمال اپیوئیدی

همه نتایج حاصل از تست فرمالین، رایتینگ و پرش دم نشان دهنده تاثیر این ترکیبات بر گیرنده های اپیوئیدی می باشد. 

برای بررسی علل و مواد موثره ای که احیانا در گیاه وجود داشته که آثار ضد دردی از خود بروز می دهند به مطالعات انجام 

 ن زمینه مراجعه گردید.شده در ای

بر طبق مطالعه انجام شده گیاه ازمک حاوی مقادیر زیادی از فالونوئید های کوئرستین و کامفرول، اسید آسکوربیک، 

ساپونین، مواد معدنی نظیر منیزیم، گلیکوزید هایی از قبیل اورسین، سولفورافان، آمیل ایزو تیوسیانات، اریزولین و سینالبین 

 (. (Kamalinejad M et al, 2005 می باشد

مغزی عبور کرده و با مکانیسم های مختلف درد را  -فالونوئید ها ترکیبات پلی فنولیک هستند که می توانند از سد خونی

به صورت مرکزی مهار کنند. از آنجایی که بدنبال تزریق فرمالین غلظت نیتریک اکساید افزایش می یابد و فالونوئیدها یکی از 

ان آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز به شمار می روند بنابراین کاهش نیتریک اکساید منجر به فعالیت ضد دردی می مهار کنندگ

 (. (Kamalinejad M et al, 2005 شود

سبب کاهش کلسیم داخل سلولی می شوند و به دنبال آن   NMDAهمچنین فالونوئیدها با مهار فعالیت گیرنده های

وابسته به کلسیم کاهش می یابد و درنتیجه با کاهش نیتریک اکساید و  A2فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز و فسفو لیپاز 

بدیل اسید باعث مهار ت A2پروستاگالندین ها اثرات ضد دردی خود را نشان می دهند. مهار فعالیت آنزیم فسفو لیپاز

 (. (Kamalinejad M et al, 2005 فسفوتیک به اسید آراشیدونیک می شود و در نتیجه سنتز پروستاگالندین ها مهار می گردد

، کوئرستین استخراج Tilia Americanaبروی گونه  1883در مطالعه ی انجام شده توسط مارتینز و همکاران در سال 

لین خاصیت ضد دردی قابل توجهی را نشان داد. کوئرستین به واسطه ی مکانیسم های شده از عصاره این گیاه در آزمون فرما
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آدرنرژیک و مهار گیرنده های ایجاد کننده در التهاب در  1، آلفاGABA Aمختلفی از جمله اثر بر گیرنده های اپیوئیدی، 

، اپیوئیدی و  GABA Aنده هایدر نواحی مختلف سیستم عصبی وجود گیر.مغز، درد را به صورت مرکزی کنترل می کند

 (. (Martínez AL et al , 2008 آدرنرژیک گزارش شده است که تحریک این گیرنده ها موجب بی دردی می شود 1آلفا 

نشان داد که کوئر ستین جدا شده از عصاره ی  1882همچنین مطالعه انجام شده توسط دکتر ملکی و همکاران در سال 

تجویزی در هر دو فاز آزمون فرمالین اثر ضد دردی خود را بر جای گذاشت این در حالی بود که گیاه در کلیه ی دوزهای 

کامفرول استخراج شده از عصاره در باالترین دوز تجویزی موثر واقع شد. مکانیسم ضد دردی پیشنهادی در این مطالعه مهار 

 (.(Raval ND et al, 2010سنتز پروستاگالندین ها معرفی شد

این ماده یک  یک ترکیب ارگانوسولفور است.( isothiocyanto-4-methyl-sulfonyl butaneفان)سولفورا

این .یافت می شود Cruciferaeaایزوتیوسیانات می باشدکه بطور طبیعی در بسیاری از گیاهان مخصوصا گیاهان خانواده 

نداختن رادیکال های آزاد مانند رادیکال های ترکیبات از جمله ترکیبات آنتی اکسیدان هستند و احتماالً خاصیت به دام ا

 اکسیژن و سوپر اکسید را دارند. وجود رادیکال های اکسیژن برای آنزیم سیکلو اکسیژناز در تولید پروستاگالندین ضروری است
et al , 2010) Kaiser R.) 

با ازمک و خواص ضد دردی  همچنین گیاهان دیگری متعلق به خانواده شب بو وجود دارند که دارای ترکیبات مشابه

هستند. از جمله گیاه منداب که دارای ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله گلوکورافانین و همچنین حاوی مقادیر زیادی 

) قهرمان، فالنونوئید می باشد. همچنین گیاه خاکشیر که حاوی ایزو تیوسیانات می باشد که مسئول خواص ضد دردی آن است

5828.) 

این درد که نوعی درد مزمن به  ، به دلیل یک ضایعه ی ابتدایی یا عملکرد بد سیستم عصبی ایجاد می شود.درد نوروپاتیک

 به دنبال طیف وسیعی از بیماری ها از جمله دیابت، ایسکمی، عفونت و کموتراپی ایجاد می شود حساب می آید،

اثرات ضد دردی مناسبی در مدل عصب سیاتیک نتایج مطالعه ی حاضر بیانگر این است که عصاره دانه گیاه مورد نظر 

 بسته شده در موش سوری )مدل ایجاد درد نوروپاتی( ایجاد نموده است.

پیشرفت درد نوروپاتی منجر به افزایش فعالیت خود به خودی اعصاب آسیب دیده می گردد که ممکن است به ازدیاد 

افزایش حساسیت به درد حرارتی در روز دوم پس از آسیب  بر اساس مطالعات،.تحریک نورون ها در طناب نخاعی بیانجامد

 .(Wu WP et al, 2009 )انسدادی ایجاد می شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد یافت

روز بعد از بستن عصب به صورت ماکزیمم وجود دارد. چهارده روز  54بر اساس این مطالعات، اختالالت وابسته به درد در 

، موش های مورد بررسی پاسخ زیادی به محرک حرارتی در تست هات پلیت نشان داده اند بعد از بستن عصب سیاتیک

Zarrindast MR et al , 2009)) 

، گلوتامات و نیتریک P، پروستاگالندین ها، ماده ATPشواهد بیانگر این موضوع است که واسطه های زیادی از قبیل 

موجب بروز درد های نوروپاتی می  فعالیت های سیناپسی نورون های مسیر درد،اکساید آزاد شده با ایجاد تغییرات پایدار در 

 (.(Zarrindast MR et al , 2009 شوند

مهار ساخت پروستاگالندین ها، موجب افزایش مهار حساسیت نسبت به درد می شود که یکی از ویژگی های درد نوروپاتی 

طی درد دخیل هستند. این گیاه با توجه به نتایج حاصل از فاز مزمن می باشد. همچنین در درد نوروپاتی، مکانیسم های محی

 آزمون فرمالین احتماال برمکانیسم های محیطی درد اثر دارد و موجب مهار افزایش حساسیت نسبت به درد می شود. 

 کندبررسی میهای سریع االثر را توان بیان نمود که آزمون صفحه داغ پاسخ ضد دردی به محرکبه طور خالصه می

Hunskaar S et al , 1987).) 
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های مورد بررسی پاسخی اغراق آمیز به محرک روز بعد از بستن عصب سیاتیک، موش 54براساس مطالعات انجام شده  

 .et al , 2007) ( XU Mدهندحرارتی در تست صفحه داغ نشان می

نوروپاتی ناشی از آسیب عصب محیطی، در ارتباط با التهاب موضعی و بیان بیش از حد نیتریک اکساید سنتتازالقایی  

(iNOS) باشدمیet al, 2004) ( Fuiita T. در مطالعه حاضر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه C. draba L.  در موش های با

 ست که تاییدی بر مطالب گفته شده است.عصب سیاتیک بسته شده اثر ضد دردی ایجاد نموده ا

روز پس  8-7مدل کاشت پنبه کتانی به منظور بررسی مواد موثر بر فاز تکثیری)موجب افزایش وزن خشک گلوله پنبه ای

ساعت اول پس از کاشت( می باشد. التهاب مزمن به دلیل تکثیر  8) افزایش وزن توده مرطوب طی  از کاشت(و فاز ترشحی

ها می باشد. دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی با کاهش  سایز گرانول های موجود در این سلول ها، موجب گرانولوسیت 

 مهار گرانولوسیت ها و به دنبال آن مهار التهاب، ساخت فیبر های کالژن و سرکوب موکوپلی ساکارید ها می شوند

et al ,2006) Sureshkumar S.) 

  mg/kgنشان داد که دوز Ldraba . C. کتانی بر روی عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه نتایج حاصل از آزمون کاشت پنبه

واجد خواص ضد التهابی مناسبی  می باشد که احتماالًًٌ به دلیل دارا بودن مواد موثره موجود در گیاه از جمله فالونوئید  188

 ها، ساپونین، سولفورافان، اسید آسکوربیک و.... می باشد.

Kim  2فسفو لیپاز به این نتیجه رسیدند که فالونوئید ها موجب مهار ایکوزانوئید ها، 1884همکاران در سال وA،COX 

،LOX ،  2کاهش میزان لکوترین ها و PG می شوند و از این طریق باعث مهار التهاب می شوندet al ,2004) Kim HP .) 

دارای خواص ضد دردی از   .C.draba Lبه طورخالصه با توجه به موارد ذکر شده احتماالً عصاره هیدروالکلی دانه گیاه 

طریق تاثیر بر مسیرهای مرکزی و محیطی درد می باشد و اثرات ضد دردی آن در فاز حاد، با توجه به تاثیر نالوکسان بر 

عملکرد آن مشابه با تاثیر بر مورفین، احتماالً مشابه اپوئیدها اعمال می شود. همچنین با توجه به تاثیر بر فاز مزمن تست 

ست تزریق اسید استیک، مدل درد نوروپاتیک و تست کاشت پنبه کتانی احتماالً از طریق تاثیر بر ساخت پروستا فرمالین ،ت

 گالندین ها، فاکتورهای التهابی و رادیکال های آزاد اثرات ضد دردی خود را القا می نماید.

 

 منابع

 .5831، 527-199و8-2ن، صص، تهراانتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتمگیاهان دارویی. زرگری علی.  

 قهرمان احمد.کورموفیت های ایران )سیستماتیک گیاهی(، مرکز نشردانشگاهی تهران،تهران، جلد دوم.صص.31،5828-58،581-587.
 

Najeeb-Ur-Rehman, Mehmood MH, Alkharfy KM, Gilani AU. "Prokinetic and laxative activities of Lepidium 

sativum seed extract with species and tissue selective gut stimulatory actions. J Ethnopharmacol, Vol . 134, No 

.3 , pp. 878-83,2011. 

.Le Bars D, Gozariu M, Cadden SW. Animal models of nociception. Pharmacol Rev, Vol. 53, No. 4, pp. 597-

652, 2001. 

 

Tjolsen  A, Berge OG, Hunskaar  S, Rosland J H, Hole K. The formalin test: an evaluation of the method. Pain 

Med, Vol.  51, No. 1, pp. 5-17,1992. 

 

Abbott FV, Franklin KB, Westbrook RF.The formalin test: scoring properties of the first and second phases of 

the pain response in rats. Pain, Vol. 60, No. 1, pp. 91-102,1995. 

 

Coderre TJ, Melzack R. The contribution of excitatory amino acids to central sensitization and persistent 

nociception after formalin-induced tissue injury. J Neurosci,Vol. 12, No. 9, pp. 3665-70,1992. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Kamalinejad M ,Ghaderi S, Vahidipour A. Phytochemical Screening of Some Species of Iranian Plants. Iranian 

J Pharm Res, P. 77-82, 2005. 

 

Martínez AL,González-Trujano ME, Aguirre-Hernández E, Moreno J, Soto-Hernández M, López-Muñoz 

FJ.Antinociceptive activity of Tilia americana var. mexicana inflorescences and quercetin in the formalin test 

and in an arthritic pain model in rats.antinociceptive activity of tilia, Vol. 56, No. 2, pp. 564-71, 2008. 

 

Raval ND, Ravishankar B. Analgesic effect of Lepidium sativum Linn. (Chandrashura) in experimental animals, 

Vol. 31, No. 3, pp. 371-3, 2010. 

 

Kaiser R. new natural products of structural and al factory interest indentified in fig leaf Abso luto (Ficus 

carica) gzvavdanres coltd duebendorf-zueric, ch-8600,swl Tzerland,prog Essen t Oil Res proc znst symp Essent 

oils, Vol. 16,pp. 227-239,2010. 

 

Wu WP, Hao JX, onjini E, Impagnatiello F, presotto C, Hallin ZW, Xu XJ. A nitric oxide (NO)-releasing 

derivative of gabapentin, NCX 8001, Alleviates neuropathic pain-like behavior after spinal cord and peripheral 

nerve injury. Br J . Pharmacol, Vol. 141, pp.65-74, 2009. 

 

Zarrindast MR, Valizadeh S, Sahebgharani M. GABA B receptor mechanism and impromine-induced 

antinociception in ligated and non- ligated mice .Eur J Pharmacol, Vol. 407, pp. 65-72, 2009. 

 

.Hunskaar S, Hole K. The formalin test in mice: dissociation between inflammatory and non-inflammatory 

pain.Pain, Vol. 30, No. 1, pp. 103-14,1987. 

 

XU M, Bruchas MR, lppolito DL, Gendron L, Chavkin C.sciatic nerve ligation-induced proliferation of spinal 

cord astrocvtes is mediated by opioid activation of p38 mitogen- activated protein kinase.J NeuroSci,  Vol. 27, 

pp. 2570-81, 2007. 

 

Fuiita T. Kamisaki Y. Yonehara N. Nitric oxide increase of excitatory amino acid levels in the trigeminal 

nucleus caudalis of the rat with tactile hypersensivity evoked by the liiise-ligation of the inferior alveolar 

nerves.J Neurochem, Vol. 91, pp. 668-67,2004. 

 

Sureshkumar S, Sivakumar T, Chandrasekar M, Suresh B. Investigating the Anti-Inflammatory and Analgesic 

Activity of Leaves of Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. in Standard Experimental Animal models. IJPR, Vol. 5, 

No. 2,pp. 123-9,2006. 

 

Kim HP, Son KH, Chang HW, Kang SS. Anti-inflammatory Plant Flavonoids and Cellular Action Mechanisms. 

Pharmacol Sci, Vol.  96, No. 3, pp. 229-45,2004. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

