
 ي، پژوهشــي دانشـگاه علـوم پزشـکي زنجــانـي علمـ ـهـمجل

 ۸۷ تا ۷۸صفحات , ۱۳۹۵مهر و آبان , ۱۰۵ي  شمـاره, ۲۴ي  ره دو

  

   بر (.Scrophularia striata Boiss) يدار تشنهاه يگ يدرو الکلي هي  عصارهاثر
  يدر موش سورن يآزمون فرمال با استفاده ازکاهش درد 

  ۴حسن اژدري زرمهريدكتر، ۳يصمد ناظمدكتر  ،۲ين محمديرام ،۱ي محمدين علياميبن
  com.gmail@azhdari.hasan   هيدري تربت حه،يدري تربت حيدانشگاه علوم پزشک مرکز تحقيقات علوم اعصاب، :ولومس ي نويسنده

  ۱۳/۱۱/۹۴ :        پذيرش۲۷/۳/۹۳: دريافت
  

  دهيچک
 . هـستند ي عوارضـ ي خود دارا یک به نوبهيشود که هر  يم استفاده ي متنوعييايمي شيل درد از داروها  ي تعد يدر حال حاضر برا   :  و هدف  نهيزم

ـ  کـه بـه صـورت    هاسـت  رويد سـال  الم مييدر مناطقي از استان ا كه (Scrophularia striata Boiss) يدار تشنهگــــياه  درمـان    دريتجرب
ـ  در ا.نگرفته است آن صورت يرو يزياد ی وجود مطالعه رود با اين كار مي ختلف به ميها يماريب ـ  ه یعـصاره  اثـر ن مطالعـه  ي اه يـ  گيدروالکلي

  . قرار گرفتيبررس  موردنيآزمون فرمال از ي درد ناش کاهشبر يدار تشنه
، ۳۰۰، ۱۵۰ ي با دوزها عصارهيها هگرو  و)حامل ( کنترل گروه: شامل گروه۵ به يبه طور تصادف گرم ۳۰تا۲۵ ( نريسور موش ۴۰ :يروش بررس

و مخـصوص منتقـل شـدند     به قفـس  ها موش ،حامل ايعصاره  زيقه بعد از تجويدق n( .۳۰=۵(م شدند  يتقس )ip (گرملويک بر   گرم يليم ۹۰۰،  ۶۰۰
ل داده هـا  يه و تحلي تجزي برا. قرار گرفت يسمورد برر  پا   ی  پنجه  پشت به درصد۲ن  ي فرمال تريکرولي م ۵۰ قياستفاده از تزر  با    درد يشدت رفتارها 

  ).>۰/۰P ۵( شد استفاده Tukey و ANOVAآزمون ، SPSS16 نرم افزاراز
 نشان داد، در يدار يحامل کاهش معن نسبت به گروه ني تست فرمال در فاز اول  ي درد يها   رفتار افت کننده عصاره  ي در يها  گروه ی در همه  :ها  افتهي

 دار يحامل کاهش معن نسبت به گروه رفتار درد )لوگرميک بر گرم يلي م۹۰۰ و ۶۰۰( عصاره ي باالي دوزهابا ييها  گروها درتنه فاز دوم  که دريحال
  .دار نبود ير معنيين تغيز مشاهده شد، اما اينترفاز ني ای  در مرحلهي درديها اگرچه کاهش رفتار. نشان داد

  .باشد يم ين در موش سوريدر تست فرمال ي قوي اثر ضد درديدارا يدار تشنهاه ي گيدروالکليه ی عصاره  نشان داد که مای مطالعه :يريجه گينت
    يموش سور ،نيآزمون فرمال، يدار تشنهاه يگ يدروالکلي هی عصاره: يديواژگان کل

  
  مقدمه

 همراه بـا   ياساس و ياصل مشکالت از يکي التهاب و درد     
 در ي کنون يداروها . است يبشر درجوامع مختلف يها  يماريب

 ،يديراسـتروئ يغ يهـا   التهـاب  ضـد  و مخدرها شامل ،دسترس
   موارد ی همه در ممکن است  مشکالت ريسا و عوارض ليدل به
  
  
  
  

  
ـ ن نيبنـابرا  .نباشـند  ديمف    درد ضـد  يدارو بـه  يابيدسـت  بـه  ازي

 تفحـص  و قيتحق يدرها هنوز و داشته وجود کماکان مناسب
درد عامـل  . )۱( اسـت  بـاز ن يحققـ  م يرو به خصوص نيا در

  ا وجود خطر   ياست که در صورت احتمال و        يا  دهنده هشدار
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ـ  حاد و    يها  خود را به صورت    دهـد و از   يمـ ا مـزمن نـشان     ي
   اسـت کـه انـسان بـا آن مواجـه بـوده              ين مـشکالت  يتـر  عيشا

 يابي علت و دست ي بررس ي برا ي راه يو همواره در جستجو   
در حال حاضر . )۲(  برطرف نمودن آن بوده استيها به روش

 ي متنــوعييايمي شــيل درد از داروهــايتعــد ن وي تــسکيبــرا
 عـوارض  ي خـود دارا ی ک بـه نوبـه  يـ شود که هر     يماستفاده  

ک سو  ي از   يياهان دارو ي ضرورت استفاده از گ    . هستند يخاص
 ي از مـصرف داروهـا     ي از بروز عوارض ناشـ     يري جلوگ يبرا
 ي بـستر رانيـ گر کشور ا  ي د ي از سو  ،باشد يم معمول   ييايميش

باشد که   يم يياهان دارو ي گ ي کشت و بهره بردار    يمناسب برا 
ـ  ي اقتـصاد  يي خود باعث صـرفه جـو      ی  ن به نوبه  يا    .شـود  يم

 ،داري تشنه با نام محلي ،اسکروفوالريا استرياتاا ي ييگل سازو
 کـه در  موني گل می رهي است خودرو، چند ساله و از تيگياه

ن يا .)۳(کند  مي رشد زستاناستان خو از يالم و مناطقيا استان
 دانشگـاه چمران   ي کشاورز ی اه توسط کارشناسان دانشکده   يگ

 استــان   ي جهـاد کـشاورز    يقات کـشاورز  ياهواز و مرکز تحق   
 يصورت تجرب   به يدار  گياه تشنه  .)۴(  شد ييخوزستان شنـاسا 

 آرام  ييدارو عنوان  و از جمله به     مختلف يها  يماريدر درمان ب  
بـا ايـن وجـود، تـاکنون        . رفته است كار   به يبخش و ضد درد   

   .)۵و۶(  قرار نگرفته استيورد بررس آن مياثرات ضد درد
 از  ي ناشـ   فـاز اول   فازي است،   دو  پاسخ يداراآزمون فرمالين   

فرمـالين   بالفاصـله بعـد از تزريـق    بوده و  C يبرهايک ف يتحر
 دقيقه بعد ۲۰يا فاز تاخيري که حدود   م  ود فاز   .شود  شروع مي 
 تغييـرات  ی شود، درد ماليـم اسـت کـه بـه وسـيله             شروع مي 

 .)۷-۹( شود  مي عملکردي و بافتي در شاخ خلفي نخاع ايجاد       
زيـر اسـتفاده شـده      به داليلژوهشآزمون فرمالين در اين پ از  

تحريک دردنـاک مناسـبي را فـراهم          آزمون فرمالين  -۱: است
تحريـک دردنـاک در    هاي درد حاد،       نسبت به مدل   -۲. کند مي

توانـد   باشد و از اين جهت مي      طور مداوم مي   هآزمون فرمالين ب  
آزمايـشگاهي اسـترس      حيـوان  -۳. مشابه درد کلينيکي باشـد    

داراي دو فـاز    آزمـون فرمـالين    -۴. کنـد  کمتري را تجربه مـي    

 دهـد  باشد که هـر فـاز نـوع متفـاوتي از درد را نـشان مـي           مي
فاز وجـود دارد کـه      اينتر ی  مرحله ۲و۱ن فاز   ي البته ب  .)۱۰و۱۱(

شناختند   مهاري غيرفعال ميی عنوان يک مرحله   آن را به   يبرخ
دليل مورد توجه زياد قرار نگرفته بود در حـالي   اين و شايد به   

اينترفـاز بـه      ی اند کـه مرحلـه     که چندين مطالعه گزارش کرده    
ـ     مـي  صورت فعال ايجـاد     ی  زاد، نتيجـه   ور درون طـ  هشـود و ب

 نيفرمال آزمون. )۱۲(باشد  ي متوقف کننده درد ميها يسممکان

 يدرد ضـد  اثـر  ی مطالعـه  و درد ايجاد مكانيسم بررسي براي
    .)١٣و١٤( دارد فراواني کاربرد تركيبات

ن ين درد حاد، بدون شـک تـست فرمـال   يي تعين مدل برا  يبهتر
ـ  ي ا ي دو فاز  ين پاسخ يق فرمال يتزر. است پاسـخ  : کنـد   يجاد م

 کـه بـا     ييک بـوده، بـه داروهـا      يه که مرتبط با درد نوروژن     ياول
دهند حـساس اسـت و پاسـخ          يانکنش م ي م يديوئيستم اوپ يس

 اسـت و توسـط      ي درد التهـاب   يهـا   بـا پاسـخ   ه که مرتبط    يثانو
 کـه عمـدتا     ييداروهـا . )۱۵( گردد  ي ضد درد مهار م    يداروها

کنند، قادر به مهـار هـر         ي عمل م  ي مرکز يعنوان ضد دردها   به
، يطـ ي عملکـرد مح ي داراي که داروهايدو فاز هستند، در حال 

ـ بـا توجـه بـه ا   . )۱۶و۱۷(ند ينما يه را مهار م   يفقط فاز ثانو   ن ي
 ي اثـرات ضـد درد     ين مطالعه به منظور بررسـ     يها در ا   يژگيو

 از آزمـون  يدار  تـشنه اهي گي الکلدرويه ی حاد و مزمن عصاره   
  . استفاده شدين در موش سوريفرمال

  
   بررسيروش
 يسور  موش۴۰از ن مطالعه يدر ا :يشگاهيوانات آزمايح     

 ی  کـه از موسـسه     شـد گرم استفاده    ۳۰تا۲۵ يبيبا وزن تقر  نر  
ش يوانات مورد آزمـا  يح.  شدند يداري خر  حصارک کرج  يراز

 ی ه ساعت۱۲ ی دوره و گراد ی سانتي  درجه۲۲ ي با دمايدر اتاق
طور   بهطول اين مدتدر   و شدندي نگهداريي روشنا -يکيتار

 توسـط  تمام آزمايـشات  .ند داشت يغذا دسترس  آزادانه به آب و   
. تاييـد شـد    ني قـزو   علوم پزشکي  ی اخالقي دانشکده  ی کميته

المللـي    بـين  ی اخالقي موسـسه    بر اساس راهنماي   ها  آزمايش



 داري ي هيدرو الکلي گياه تشنه عصاره
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 در اين راستا بود که ها  تالشی همه.  درد انجام شدند  ی مطالعه
 مـورد اسـتفاده    يهـا   مـوش سطح درد و استرس و نيز تعـداد         

جـز  ه  و بم شدندي تقس ييتا ۸ گروه   ۵به   ها   موش .يابدکاهش  
ـ  بـه بق   ،گروه کنتـرل   ـ  ه ي  عـصاره  هـا    مـوش  ي هي ـ  ي  يدرو الکل

 يشات بـر رو   ي آزما يتمام پس از انجام     .ق شد يتزر يدار تشنه
ـ ترت بـه  ها  آن يوانات، تمام يح  کـشته و   CO2ب توسـط گـاز      ي

  .معدوم شدند
ــصاره گ ــع ــصاره :يري ــی ع ــ-ي آب ــه (ي الکل    ):يدروالکلي

 آب مقطر و    يس ي س ۵۰۰در   يدار تشنه اهيپودر گ از   گرم   ۱۰۰
 ۲۰۰۰  بـالن   و در   شـد  ختـه ي درصد ر  ۹۶ اتانول   يس ي س ۵۰۰

ـ  آزماي دما  ساعت در  ۷۲مدت    به يس يس  ی  درجـه ۲۲(شگاه ي
 ساعت محلول را صـاف      ۷۲عد از   ب. داده شد قرار  ) گراد يسانت

ـ و در   ) يبا کاغذ صـاف   ( نموده   لولـه کوتـاه    يک بـالن و دارا    ي
ـ نکـه محلـول صـاف گرد   يقرار داده و بعـد از ا   ) يخروج( د، ي

 حمام آب  (يدر داخل بن مار    سپس شدلتر  يمحلول حاصله ف  
، گرفـت  قـرار    )گـراد  ي سـانت  ی  درجـه  ۵۰  حـرارت  جوش در 

ـ را بـه داخـل پل      ظ شد، آن  ي که محلول تغل   يهنگام ت منتقـل   ي
قـرار   گراد ي سانت ی  درجه ۵۰نموده و در انکوباتور در حرارت       

 .خشک شـود  يدار تشنهاه ي گيدروالکلي هی  تا عصاره  داده شد 
 که بود گرم ٥/١١ پودر گرم ١٠٠ از شده گرفته ی عصاره زانيم
 ٩٠٠ و ٦٠٠ ،٣٠٠ ،١٥٠ يدوزهـا  ی هيته يابر حاصل پودر از
 از هـا   محلول ی هيته يبرا ضمنا. شد استفاده لوگرميک/گرم يليم

گيـاه    الزم به ذکر اسـت،     .شد استفاده  درصد ٩/٠ نيسال نرمال
ي منـاطق غـرب کـشور      هـا   کـوه  در فصل بهار و از     يدار تشنه

سـپس در هربـاريوم دانـشگاه       .آوري شـد   جمـع ) يالماستان ا (
ـ    .يد گرديد يات يي و  شناسا تهران ز بـه   يک نمونه از اين گيـاه ني

در اين مرکز قرار داده  TUH- ۴۲۸۰۱ يهرباريوم شماره ثبت
  . )۱۸( شد

يـک روش ارزشـمند و مـدل         آزمون فرمالين  :آزمون فرمالين 
ناشـي از    پايـدار  مناسب براي سنجش و ارزيابي درد مداوم و       

توان اثـرات    مي ديگر باشد و از سوي    مي يک محرک شيميايي  

ـ . درد حاد را نيز در طي فاز اول اين آزمون بررسي کـرد          يارب
ـ  درصـد  ۲ ميکروليتر محلول فرمـالين      ۵۰،  منظور اين ه زيـر    ب

  ی حيـوان توسـط يـک سـر سـوزن نمـره            پوست پنجـه پـاي    
فرمـالين، حيـوان بـه يـک         بـه دنبـال تزريـق     .  تزريق شـد   ۳۰

متر  سانتي ۳۰×۳۰×۳۰ شفاف با کف مسطح، به ابعاد        ی محفظه
 اي نهيي شفاف آی ن محفظهآدر زيرکه   گالس يپالکس از جنس 

آن ثبـت و    ديرد رفتارهـاي  ، قـرار گرفـت و     بـود تعبيه شـده    
زمين  روي طور طبيعيه حيوان ب  پاي:۰ ی  نمره: شديازدهيتام

قـرار   زمـين  روي مختصري حيوان  پاي:۱ ی ، نمره اشتقرار د 
 ی  و نمـره بودحيوان از زمين کنده شده   پاي :۲ ی ، نمره اشتد
 ی از لحظـه . زد مـي  ليس  و يافتگر پايش را گاز مي  حيوان :۳

.  درد ثبـت شـد  يازهـا يقـه امت ي دق۹۰ن به مـدت    يق فرمال يتزر
ن گرفته شد و پـس از آن      يانگيازها م يقه از امت  يسپس در هر دق   

 درد  يرفتارهـا . ن گرفته شـد   يانگيازها هم م  يقه امت ي دق ۳از هر   
   دو فـاز تـشکيل شـده      ن از   ي فرمـال  ير پوست يق ز ي از تزر  يناش

 ی قهيفاز اول از دق. شوند يگر جدا ميکدينترفاز از   يکه توسط ا  
 و فـاز دوم از      ۱۴ تـا    ۸ ي قـه ينترفاز از دق  ي ا ی  و مرحله  ۷ تا   ۰
جهت مشخص شدن بهتـر     . شد يم را شامل    ۹۰ تا   ۱۵ ي قهيدق
 تـا   ۱۵قه  ي از دق  A2: م شد ي، فاز دوم به دو قسمت تقس      ها  افتهي

ـ  تجزيبـرا  .باشد يم ۹۰  تا۶۱قه يدق از B2 و  ۶۰ ـ ه و تحلي ل ي
ـ  ANOVA  و T.testي از آزمون آمارها داده  و در ک طرفـه ي

 يهـا   از آزمـون . استفاده شـد  دو طرفهANOVAاز ي ن صورت
Dunnett و Tukey’s۰۵/۰ . اســـتفاده شـــدP< عنـــوان  بـــه

  .)۱۹و۲۰(  شدي تلقيدار يمعن
  
  ها افتهي

 ی تزريق فرمالين سبب رفتارهاي دردي شـد کـه در بـازه                
ـ قه بعد از تزر   ي دق ۶۰ يزمان ن يـ ن مـشاهده شـدند، ا  يق فرمـال ي

نترفاز از  ين دو فاز توسط ا    يتشکيل شده که ا    رفتارها از دو فاز   
باشد بعد   ي م ۷ تا   ۰ ی قهيفاز اول از دق   . شوند يگر جدا م  يکدي

 ي قهينترفاز که از دقي ای  مرحلهي ط ي درد يهااز فاز اول رفتار   
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 ۱ شکل Bکنند که در قسمت     يدا م يباشد کاهش پ   يم ۱۴ تا   ۸
 نشان داده شده است، سپس فاز دوم شـروع          يصورت ستون  هب
 ي دردي رفتارها۶۰ تا ۱۵ ي قهين مرحله از دقيشود که در ا يم

  ).۱شکل (  شديبند رتبه
در  يدار تـشنه  يالکلدرويـ هعـصاره   ی  تزريق عـصاره   ۱شکل  
 روي رفتارهـاي دردي  لوگرمي هر ک يگرم به ازا   يلي م ۱۵۰دوز  

ــي  ــشان م ــالين را ن ــون فرم ــق   آزم ــه تزري ــد ک ــصارهده  ی ع
ــه ــشنه يدروالکلي ــي م۱۵۰در دوز  يدار ت ــه ازا  يل ــرم ب    يگ

و فـاز   اولسبب کاهش رفتارهـاي دردي در فـاز     لوگرم  يهر ک 
ـ   طـور معنـي    هبآزمون فرمالين    دوم   دا گـروه کنتـرل شـ      داري ب
   >۰۵/۰P( داري مـشاهده نـشد     ز هـم تـاثير معنـي      نترفايادر  و  
  ).>۰۰۱/۰Pو 

  

 
ق ي از تزريناش  درديي رفتارهايبر روگرم لوي هر کيگرم به ازا يلي م۱۵۰در دوز  يدار تشنه يدروالکليهی  ق عصارهي اثر تزر:۱شکل 

  ).B( آزمون فرمالين ۲و فاز  ، اينترفاز۱ آزمون فرمالين در فاز ی يانگين نمرهو نمودار ستوني م) A( دقيقه ۶۰فرمالين براي مدت زمان 
*۰۵/۰P<     *** ۰۰۱/۰<P 

  

ــکل  ــصاره ۲ش ــق ع ــه ی تزري ــشنه يدروالکلي   در دوز يدار ت
روي رفتارهـاي دردي    لـو گـرم     ي هـر ک   يگرم به ازا   يلي م ۳۰۰

 يدار تـشنه  ی عصارهدهد که تزريق     آزمون فرمالين را نشان مي    
سـبب کـاهش   لـوگرم   ي هـر ک   يگـرم بـه ازا     يليم ۳۰۰ر دوز   د

داري با  طور معني هرفتارهاي دردي در فاز اول آزمون فرمالين ب     
 يها ز کاهش رفتاريفاز دوم ن  و در   ) >۰۱/۰P( گروه کنترل شد  

ـ      يدرد نترفـاز هـم تـاثير    يادر . دار نبـود   ي مشاهده شد امـا معن
 . شدنداري مشاهده  معني
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  ي دردي ناشي رفتارهايبر رولوگرم ي هر کيگرم به ازا يلي م۳۰۰در دوز  يدار تشنه يدروالکليه ی ق عصارهي اثر تزر:۲شکل 

 آزمون ۲، اينترفاز و فاز ۱ آزمون فرمالين در فاز ی و نمودار ستوني ميانگين نمره) A( دقيقه ۶۰ق فرمالين براي مدت زمان ياز تزر
 >٠١/٠P ** ).B(فرمالين 

  

 ۶۰۰در دوز    يدار تـشنه  يدروالکليه ی صارهع تزريق   ۳شکل  
روي رفتارهـاي دردي آزمـون   لـوگرم  ي هـر ک يگرم به ازا  يليم

 يدروالکليـ ه ی  عـصاره  دهـد کـه تزريـق      فرمالين را نشان مي   

 سـبب لـوگرم   ي هـر ک   يگرم به ازا   يلي م ۶۰۰در دوز    يدار تشنه
 آزمـون فرمـالين   دومو فاز  کاهش رفتارهاي دردي در فاز اول     

  .)>۰۱/۰P( و) >۰۵/۰P( داري با گروه کنترل شد معنيطور  هب
 

  
ق ي از تزري دردي ناشي رفتارهايبر رولوگرم ي هر کيگرم به ازا يلي م۶۰۰در دوز  يدار تشنه يدروالکليه ی ق عصارهي اثر تزر:۳شکل 

 ).B( آزمون فرمالين ۲، اينترفاز و فاز ۱ز آزمون فرمالين در فای  و نمودار ستوني ميانگين نمره) A( دقيقه ۶۰فرمالين براي مدت زمان 

*۰۵/۰ P<        ** ۱ ۰/۰P<  
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ــکل  ــق ۴ش ــصاره تزري ــه ی ع ــشنه يدروالکلي   در دوز يدار ت
روي رفتارهـاي دردي    لـوگرم   ي هـر ک   يگـرم بـه ازا     يلي م ۹۰۰

ــي  ــشان م ــالين را ن ــون فرم ــق  آزم ــه تزري ــد ک ــصارهده  ی  ع
ـ ي م ۹۰۰در دوز    يدار تـشنه  يدروالکليه  هـر   ي ازا گـرم بـه    يل

  و  ســبب کــاهش رفتارهــاي دردي در فـــاز اول   لــوگرم  يک
ـ  کـه ا يطـور  بـه  آزمـون فرمـالين شـد      دومفاز     ن کـاهش در  ي

ــفــاز دوم در مقا  باشــد يمــ داري بــا گــروه کنتــرل معنــيسه ي
)۰۵/۰P< (.  

  

  
  قي از تزري دردي ناشي رفتارهايروبر لوگرم ي هر کيگرم به ازا يلي م۹۰۰در دوز  يدار تشنه يدروالکليه ی ق عصارهي اثر تزر:۴شکل 

 ).B( آزمون فرمالين ۲، اينترفاز و فاز ۱و نمودار ستوني ميانگين نمره آزمون فرمالين در فاز ) A( دقيقه ۶۰فرمالين براي مدت زمان 

*۰۵/۰ P<  
  

  بحث
 يبرخ در يالتهاب ضد و دردي ضد باتيترک وجود علت به     

ـ ال وجود ا احتم، تشنه داریاهي گيها گونه از بـات در  يترکن ي
 حاصل نتايج آماري بررسي .)۲۱-۲۴( باشد يمز ينگياه مذکور 

 يدار تشنه يدروالکليه ی  که عصارهداد نشان فرمالين آزمون از
 سـبب کـاهش     مطالعه نيا در استفاده مورد يدوزها ی همه در

ــ اول و دومرفتارهـاي دردي در فــاز   طــور  ه آزمــون فرمـالين ب
ــي ــد   معن ــرل ش ــروه کنت ــا گ   ،>۰۱/۰P<  ,۰۰۱/۰P (داري ب

۵ ۰/۰ P< .(اوليـه  فـاز  در شده توليد اثرن عصاره، يق ايبا تزر 

 حـسي،  يهـا  گيرنـده  بر فوري و مستقيم اثر طريق از احتماال

 است گلوتاماترژيك مسير طريق از يا كينين برادي يها گيرنده

 يها پاسخ به وابسته ثانويه مرحله بر ضددردي اثر كه حالي در
  اسـت  آراشـيدونيك  اسـيد  آبـشار  طريـق  از شـده  القـا  التهابي

 عمل مرکزي صورت به که اپيوئيدها مانند داروهايي .)۲۵-۲۷(

 به که داروهايي كه ليحا در نموده، مهار را فاز دو هر کنند مي

 مزمن فاز تنها ايندومتاسين، مانند کنند يم عمل محيطي صورت

 التهـابي  پاسـخ  يك مزمن فاز رسد مي نظر به .نمايند مي مهار را

 داروهاي توسط تواند مي که است التهاب از ناشي درد با همراه

ـ فالونوئ بـات يترک. )۲۸( مهارشود ضدالتهاب  گونـه  ايـن  يدي

 اعمال به قادر كننده محافظت عوامل بودن دارا علت به گياهان

 احتمـاال  طريـق  ايـن  از كـه  )۲۹( باشند مي التهابي ضد اثرات

 ميمـستق  ريتـاث . دهنـد  كاهش را التهاب و درد شدت توانند مي
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 مـشخص  قطـع  طـور  به ها نيپروستاگالند سنتز بر دهايفالونوئ

 مهار با دهايفالونوئ موجود شواهد به توجه با .)۳۰( است شده

ـ تول ژنازيکلواکـس يس ميآنـز   دياسـ  از را هـا  نيپروسـتاگالند  دي
 در و کنند يم مهار يالتهاب يها محرک به پاسخ در کيدونيآراش

ـ ا لهيوسـ  بـه  کـه  درد يهـا  رنـده يگ شدن حساس از جهينت  ني
ـ  وجـود  به ها مولکول ـ آ يم ـ  يريجلـوگ  دي  متعاقبـا  و شـود  يم

 کنـد  يم کم باشد يم ها پاسخ نيا همراه به که را يدرد اساحس
 کننـده  سـنتز  ميآنـز  يها کننده مهار از يکي دهايفالونوئ. )۳۱(

ـ  شمار به )Nitric oxide = NO( دياکسا کيترين  و رونـد  يم
 شيافـزا  نيفرمـال  قيتزر دنبال به که شوند يم NO ديتول مانع

 باشـد  يدرد پـر  يانجيم است ممکن NO که آنجا از .ابدي يم

ـ فعال به منجر آن کاهش نيبنابرا ـ  تي ـ  يدرد يب . )۳۲( شـود  يم
 فعاليـت  مهـار  افـزايش  بـا  التهـابي  ضـد  آينـدهاي فر ازطرفي

ـ فالونوئ راستا اين در  کهاست همراه آزاد يها راديكال  يدهاي
 اكـسيداني  آنتي اثرات اعمال با يدار تشنهی  عصاره در موجود

 تـا  بررسـي  ايـن  در را داري تـشنه  درديضـد  اثرات توانند مي

  .نمايند توجيه حدودي
  
   يريجه گينت

ــا      ــژوهش جينت ــشان اضــرح پ ــ ن  ی عــصاره کــه دهــد يم
 در تـست  دردي ضـد  خـواص  داراي يدار تـشنه  يدروالکليه

 يهـا  تست از شود مي پيشنهاد. است ين در موش سوريفرمال
 اسـتفاده  عـصاره  مختلف يها فراكسيون و التهاب و درد ديگر

ــردد ــين. گ ــا همچن ــداخل ب ــصاره ت ــا ع ــست ب ــا آگوني  و ه
 دقيق يها مسير توان مي بالتها و درد بر موثر يها آنتاگونيست

  .نمود مشخص را يدار تشنه عصاره تاثير
.  
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Background and Objective: Nowadays, a wide variety of chemical agents are used to mitigate the pain, 

whereas all of them are associated with complications. Scrophularia striata Boiss that grows in the area of 

Ilam in Iran has been experimentally used in the treatment of various diseases. However, there is a lack of 

research on this plant. This study was an endeavor to elucidate the effect of hydro-alcoholic extract of 

Scrophularia striata Boiss on formalin-induced pain.  

Materials and Methods: In this study, 40 male mice (25-30 g) were randomly selected and divided into five 

groups of 8 including  a control group (receiving saline) along with 4 treatment groups (receiving the extract 

doses of 150, 300, 600 and 900 mg/kg). 30 minutes after IP administration with saline (in the control group), 

and different doses of extract (in the treatment groups), animals were immediately transferred to a special 

cage and after formalin injection in their paw skin, induced pain behaviors were recorded for 60 minutes. 

Results: As the dosage of extract increased, significant reductions were seen in phases 1 and 2 in the 

treatment groups rather than control group. But, there was not any change in interphase. Extract 

administration with doses of 150, 300, 600 and 900 mg/kg caused significant reduction in nociceptive 

behaviors in the first phase of formalin test. Also, this decreasing pattern was seen in phase 2 in 600 and 900 

mg/kg treatment groups. Despite an evident decrease in nociceptive behaviors in the interphase, it was 

nonsignificant.  

Conclusion: This study illustrates that Scrophularia striata Boiss hydroalcoholic extract has analgesic 

properties on formalin test in mice.  
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