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مقایسه اثر بابونه و مورفین در میزان حس درد موش های سوری
2

مصيب نوري احمدآبادي ،1محمدرضا حجتي
 .1دانشجوي پزشکي ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشکي شهركرد

 .2ا تادیار گروه یزیولود

ارماکولوژ  ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه :درد يکي از حاالت ناخوشايندي مي باشد كه افراد در زندگي به بارها آنرا تجربه ميکنند ،اين تجربه ناخوشايند تحمل بيماري را
براي بيماران سخت مي كند باتوجه به اهميت مساله درد و درمان ان داروهاي معتددي براي آن پيشنهاد شده است كه باتوجه به شيميايي
بودن اكثر آنها نياز به وجود درمان هاي كم عارضه تر احساس ميگردد كه در اين بين استفاده از گياهان دارويي مي تواند كمک كننده
باشد براساس پيش فرض هاي موجود در منابع طب سنتي در اين مطالعه اثر ضد دردي ميوه عناب ارزيابي شد.
روش اجرا :در اين مطالعه تجربي -مداخله اي  50سر موش سوري به پنج گروه  10تايي شامل  :گروه هاي دوز
 400،200،100Mg/Kgعصاره ،گروه كنترل(دريافت كننده نرمال سالين) ،گروه مورفين( )5mg/kgتقسيم شدند پس از تزريق دارو يا
عصاره مربوطه بصورت داخل صفاقي ميزان حس درد در موش ها به روش هات پليت در زمانهاي  75 ،30،45،60 ، 15دقيقه با دستگاه
هات پليت( )48 ºcارزيابي و ثبت شد و با استفاده از تست  ANOVAو توكي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
یافته ها :براساس نتايج حاصل از مطالعه حاضر مشخص گرديد كه گروه هاي دريافت كننده عصاره هيدروالکلي بابونه مدت زمان
بيشتري را برروي هات پليت باقي ماندند كه اين اختالف زمان نسبت به گروه كنترل معني دار بود( )P<0/05اثر ضد دردي مشاهده شده
وابسته به دوز بود و بيشترين اثر ضد دردي مشاهده شده مربوط به گروه  400ميلي گرم بود ( )P<0/05بعالوه مشخص گرديد كه
بيشترين اثر ضد دردي مربوط به گروه مورفين مي باشد.
بحث و نتیجه گیری :براساس نتايج حاصل كه مشخص كرد عصاره بابونه داراي اثر ضد دردي قابل قبولي است انتظار مي رود با انجام
مطالعات تکميلي بتوان از مواد موثره اين گياه جهت تسکين درد استفاده كرد.
کامات کلیدی :بابونه ،مورفين ،درد ،هات پليت
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