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ارزیابی اثرات عصاره آبی صمغ گیاه چرخه بردرد نوروژنیک ، التهابی واحشایی در موش کوچک  

 آزمایشگاهی

 

 3 ، محمد حسین طاهریان1حمدیم، ابوالفضل 2، مریم جعفری 3، شایان بیدختی 1دکتر حسین نظری، 2*عباسعلی طاهریان

 

 سمنان،سمنان، ایران پزشكی علوم دانشگاه آزمایشگاه درد، مركز تحقیقات فیزیولوژی، دانشكده پزشكی، -2

 سمنان، سمنان، ایران پزشكی علوم پزشكی،دانشگاه گروه بیوشیمی، دانشكده -1

 سمنان،سمنان، ایران پزشكی علوم دانشگاهی، كمیته تحقیقات دانشجوی -3

 

ر صرع، ها نظیعصاره صمغ گیاه چرخه بر بیماری نتایج تعدادی از مطالعات انجام شده قبلی دال بر وجود اثرات درمانیگرچه  مقدمه و هدف:

ناراحتی عصبی،دردهای موضعی،مفصلی  و تشنج می باشد، اما هنوز چگونگی مكانیسم اثرات این گیاه بطور واضح گزارش نشده است. هدف از 

رد خه با استفاده از آزمون های ارزیابی دطراحی  این مطالعه، ارزیابی اثرات ضد دردی نوروژنیک ، التهابی  و احشایی عصاره آبی صمغ گیاه چر

 بود. Writhingفرمالین و 

تایی استفاده شد. عصاره آبی صمغ  5گرم در گروه های  30تا  13در این تحقیق از موش نر سفید كوچك آزمایشگاهی به وزن  مواد و روشها:

دقیقه قبل از انجام  30میلیگرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن موش و وهیكل )سالین ( هم حجم عصاره  100و200، 30گیاه چرخه با دوز های

  Writhingفاقی تزریق شدند. جهت ارزیابی درد نوروژنیک والتهابی  آزمون فرمالین و سنجش درد احشایی  آزمون آزمون ها به صورت داخل ص

 انجام گرفت . 

با هر سه دوز مصرفی در مقایسه با گروه های (P<0.05)نتایج این تحقیق دال بر وجود اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه  یافته ها :

 . (P<0.01)ود و باالترین دوز عصاره بیشترین اثر ضد دردی را نشان داد کنترل و وهیکل ب

 یافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد نوروژنیک ،التهابی و احشایی است.  نتیجه گیری :

 چرخه ، درد نوروژنیک ، درد التهابی ، درد احشایی ،موش سوری واژگان كلیدی :
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