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بررسی نقش سیستم اوپیوئیدی در اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه بر درد حاد و احشایی در موش 

 سوری 

 

 3 ، محمد مهدی طاهریان3، دكتر ابوالفضل محمدی 3، حسین نظری 1، شایان بیدختی 2، مریم جعفری*2عباسعلی طاهریان 

 

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

 كمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی سمنان ، سمنان ، ایران -1

 لوم پزشكی سمنان ، سمنان ، ایران گروه بیوشیمی ، مركز تحقیقات گیاهان دارویی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه ع-3

 

مطالعه قبلی ما نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات  ضد دردی می باشد.اما مكانیسم های واسطه ای این اثرات مقدمه و هدف: 

درد حاد  و  سیستم اوپیوئیدی  بربخوبی شناخته شده نیستند . تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه و نقش 

 طراحی و انجام شد. Writhingو   Hot plate ,Tail flickاحشایی با استفاده از آزمون های سنجش درد

تایی استفاده شد.عصاره صمغ گیاه چرخه  5گرم در گروه های  30تا  13در این مطالعه از موش سفید كوچك آزمایشگاهی به وزن  روش مطالعه :

دقیقه قبل از انجام آزمون ها به صورت داخل  30میلیگرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن موش و وهیكل هم حجم عصاره  300و  100، 200ی با دوز ها

مورد ارزیابی قرار  Writhingو درد احشایی بوسیله آزمون  Hot plate ,Tail flickصفاقی تزریق شدند. درد حاد با استفاده از آزمون های 

دقیقه قبل از انجام آزمون ها و به منظور بررسی نقش سیستم  23میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن موش  1عالوه نالوكسون با دوز گرفتند . ب

 اوپیوئیدی  در اثرات ضد دردی عصاره استفاده شد .

ز مصرفی بود و باالترین دوز بیشترین اثر ضد با هر سه دو(P<0.05)یافته ها : نتایج تحقیق دال بر اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه 

 . همچنین پیش درمانی با نالوكسون منجر به تعدیل اثرات ضد دردی عصاره در هر سه آزمون شد.(P<0.01)دردی نشان داد 

امل بین ل بر وجود تعیافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد دردی است. این یافته ها همچنین دا نتیجه گیری :

 سیستم اوپیوئیدی و اثرات ضد دردی عصاره گیاه چرخه بودند . 

 چرخه ، درد ، سیستم اوپیوئیدی، موش سوری  كلمات كلیدی :
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