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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: The aim of this study was to investigate the antinociceptive and antiinflammatory effects of Teucrium 

hyrcanicum aqueous extract in male mice and rats.

Methods: To assess the antiinflammatory effect, we used carrageenan- and dextran-induced paw oedema and for 

determination of the antinociceptive effect, acetic acid-induced writhing, tail flick and formalin pain tests were used.

Results: The extract of T. hyrcanicum (50–200 mg/kg) and acetylsalicylic acid (100 mg/kg) produced a significant 

inhibition of the second phase response in the formalin pain model (P<0.01), while only the high dose of the extract 

(200 mg/kg) showed an analgesic effect in the first phase. The extract also inhibited acetic acid-induced abdominal 

writhes in a dose-dependent manner. The tail flick latency was dose dependently enhanced by the extract but this was 

significantly lower than that produced by morphine 10 mg/kg (P<0.05). The extract (25–250 mg/kg) administered 1 h 

before carrageenan-induced paw swelling produced a dose dependent inhibition of the oedema. No effect was observed 

with the dextran-induced oedema model.

Conclusion: The obtained data suggest antiinflammatory and analgesic effects for the aqueous extract of Teucrium 

hyrcanicum, which may be mediated via both peripheral and central mechanisms. The presence of alkaloids, flavonoids 

and triterpenoids might be responsible for the antiinflammatory activity of this plant.
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  84  – 78، )1( 14فیزیولوژي و فارماکولوژي 

 1389 بهار

 
ي رة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژ   1387 بهار، 1، شما

   خزري اثرات ضددردي و ضد التهابی عصاره آبی گیاه مریم نخودي

Teucrium hyrcanicum   در موش هاي کوچک و بزرگ آزمایشگاهی نر )  (

  2، اکبر عبدالهی اصل2،1، گلبرگ قیاسی*2،1امیر فرشچی

  ، کرمانشاهدانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 1

  ، تهرانتهران یدانشگاه علوم پزشک ي،دانشکده داروساز، دارو یریتاقتصاد ومد گروه. 2

  88بهمن  21: پذیرش    88دي  7: دریافت
ینکتکو تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و ا الم نو  ستاریان  ه ا   همکار

  چکیده

نـر انجـام شـده     ي بزرگ و کوچک آزمایشـگاهی در موشهاگیاه مریم نخودي خزري  یعصاره آب یو ضد التهاب ياثرات ضد درد يبر رو یقمطالعه به منظور تحق ینا :مقدمه

  .است

اسـتفاده    دم روش جهـش و  ینمـال رآزمون ف ید،اس یکاز است ناشیدرد  و آزمونهاي و دکستران نیناکاراگ ي یلهالقا شده به وسپا پنجه  به این منظور از آزمونهاي تورم :روشها

  .یدگرد

کـه   یدر حـال ) p<0.01(دارد  ینبر پاسخ فاز دو آزمون فرمال يمعنادار ياثر مهار یداس یسیلیکسال یلوگرمگرم بر کیلیم 100و  یلوگرمگرم بر کیلیم 50-200 عصاره :یافته ها

در  یشهرچند که افزا. شود یمتناسب با دوز م یشکم یچشمانع درد پ ینهمچن عصاره .دهد ینشان م یکدر فاز  ياثر ضد درد) یلوگرمکبر  گرم یلیم200(عصاره  يفقط دوز باال

گـرم  یلیم 25-250 عصاره ).p<0.05(است کمتر  ) یلوگرمکبر  گرمیلیم 10( یناز اثر القا شده توسط مرف يمورد به صورت معنادار ینا یشود ول یم یدهش دم با عصاره دجهزمان 

  .حاصل از دکستران مشاهده نشد یمتوردر مدل  یريتاث. دهد ینشان م تورممتناسب با دوز در ياثر مهار ینانساعت قبل از آزمون کاراگ یکشده  یزتجو یلوگرمبر ک

ـ  یـدها فالونوئ یـدها، وجـود آلکالوئ . باشـد  يو مرکـز  یطـی مح يهـا  یزماز مکـان  یاشتواند ن یعصاره م یو ضد التهاب يحاصل از اثرات ضد درد اطالعات :نتیجه گیري   ريو ت

  .باشند یاهگ ینتوانند مسئول اثرات ا یم یدهاپنوئرت

  

  موش آزمایشگاهی نر خزري، مریم نخودي ،عصاره آبی ،ضد التهابی، ضددردي :هاي کلیدي واژه
 

 

  *مقدمه

در  زا مشـکل  واردماز  یکیامروزه کنترل و درمان درد هنوز 

ضددرد محـدود بـه دو گـروه     يدرمانها و اغلب یدرمان امر دارو

 .شود می یدياستروئ یرضد التهاب غ يو داروها یوییدهاپوا یاصل

 یـل از قب متعـددي  یضددرد عوارض جانب يهر دو گروه داروها
  

  

  Farshchi_a@razi.tums.ac.ir           :نویسندة مسئول مکاتبات  *

  www.phypha.ir/ppj                              :          وبگاه مجله   

 یـر غ يضـد التهـاب هـا   ( لیويک یعاتضا ی،گوارش يهایناراحت

) 1,2) (یوییـدها اپ( یامکان وابستگو  ی، ضعف تنفس)یدياستروئ

ــر   یطراحــ و ندســته را دارا ــا عــوارض کمت عوامــل ضــددرد ب

هـدف   یـن بـه ا  یابیدست ياز روشها یکی .داردزیادي  یتمطلوب

 همـوثر  یبـات ترک یکه منابع غن یی استدارو یاهاناستفاده از گ

هـا  یماریبه منظور درمان ب یماز قد ییدارو یاهانگ. هستند یدجد

 يبـاز  یدر نظـام سـالمت   یـدي کل یشد و هنوز نقش یاستفاده م

 یآل یباتترک یاصل عآنها را به عنوان منب یاهانتنوع گ. دنکن یم

    مـریم نخـودي هـا از گیاهـان گلـدار      ). 3( کنـد  یم یموثر معرف

  ١٣۴٧تأسیس  
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وده و داروهاي گیاهی بمدیترانه اي و متعلق به خانواده نعناییان

اتیسم، هاضـم و مـدر   هستند که به عنوان ضد التهاب، ضد روم

قـابض در مصـرف   بـه عنـوان    یـاه گ یـن ا). 4(شده اند شناخته

گیـاه مـریم    ).4( کـاربرد دارد  یـز هـا ن خمدرمـان ز در و  یموضع

 ینتـر  یـق و مـورد تحق  یناز مشـهورتر  یکیکه  نخودي خزري

کننـده  باشد به عنـوان کنتـرل    یم مریم نخوديگونه از جنس 

 یضد التهـاب  یرمطالعه تاث ینر اد). 5(شود یوزن در بازار ارائه م

 ۀپنجبر  ینانو کاراگ ندکسترا ییبر ادم القا یاهگ ینا یآب ةعصار

 هــايآن بــه روش آزمون يضــددرد اتو اثــر صــحراییمــوش 

قرار  یابیموش مورد ارز یچشیش دم و درد پجهزمان  ین،فرمال

  .ه استگرفت

ها مواد و روش

در دي خـزري  مریم نخو تازه يها یاهگ: یاهیگ ةعصار یهته

 یلیانو توسط خانم جل يجمع آور) 1387 تیرماه( یزمان گل ده

 یـین دانشگاه کرمانشـاه تع  يراز يعضو دانشکده علوم کشاورز

 یسـانده خرد و در آب مقطر خ یاهگ ي تازه يبرگها. یدگرد یتهو

منتقل و صـاف   یگرساعت به ظرف د 4حاصل بعد از  یعما. شد

درجـه خشـک    40 يبا دما آون یکصاف شده در  یعما. یدگرد

خشک وزن شـده و در آب مقطـر بـه غلظـت      ي عصاره. یدگرد

ادامـه   يعصـاره بـرا  . رسـانده شـد   یترل یلیم درگرم  یلیم 200

 يداروهـا  :داروها .گردید می يدرجه نگهدار 4 يدر دما یشآزما

 ینومتاسـ یندعبـارت بودنـد از ا   یشآزمـا  یـن مورد اسـتفاده در ا 

 یل، اسـت )یکـا آمر سـیگما ( ینـان کاراگ ،)یـز تبر يکارخانه زهراو(

ســاندوز ( ســرژید ی، متــ)داروپخــش تهــران( یداســ یلیکســیسال

 ).تهــران داروپخــش(و ) یکــاآمر یگماســ(، دکســتران )ئیسســو

گـرم و   200تـا   150با وزن  یستارو صحراییموش نر : یواناتح

دانشـگاه   یپرورش(گرم  30تا  25با وزن  NMRI يموش سور

مـورد اسـتفاده قـرار     یشآزمـا  یـن در ا) کرمانشاه یعلوم پزشک

بـه آب   یدسترس یزاناستاندارد با م يدر قفسها یواناتح. گرفت

ــذا  ــذا(و غ ــدگان آزما يغ ــتاندارد جون  يدار نگــه) یشــگاهیاس

 درجـه بـا دوره ي   23±3 یوانـات ح ينگهـدار  يدمـا . دندش یم

 یدر تمـام  یاخالقـ  يدسـتورالعمل هـا  . سـاعته بـود   12 ينور

بـر کـاهش    یحـداکثر سـع   ).6( یدگرد یترعا یوانیح یقاتتحق

تعداد مـورد  حداقل رساندن و  یشمورد آزما یواناتو آزار ح یتاذ

 یـن ا مـوش  یچهدل پ آزمون )1: يضد درد یتفعال .مصرف بود

انجـام گرفـت    یداده شده قبل یحتوض يآزمون بر اساس روشها

 10(آب مقطـر   یا یلوگرمگرم بر ک یلیم 200تا  50عصاره ). 7(

 ي کوچـک مجـزا از موشـها   يبه گروه ها) یلوگرمکبر  گرمییلم

 06/0( یداسـ  یکاسـت  یفاقصـ داخـل   یقساعت قبل از تزر یک

 .یـد گرد یزتجـو ) وگرمیلبر ک یترلیلیم 10 ین،درصد در نرمال سال

 یلـوگرم کبر گرم یلیم100 یداس یسیلیکسال یلاست یگريگروه د

داد دل نمودنـد و تعـ   یافـت به عنوان گروه شـاهد در  يجلد یرز

  .یدشمارش گرد یقهدق 15ها در  یچهپ

انجام  یشده قبل یفآزمون به روش توص ینآزمون فرمال) 2 

درصـد بـه صـورت     یـک  ینفرمـال  یکرولیتـر م 20). 8،9(ید گرد

زمـان  . یدگرد یقتزر ي کوچکبه پنجه راست موشها يجلدیرز

و گاز گـرفتن در واکـنش بـه     یسیدنل يبرا یهصرف شده به ثان

. یـد گرد یابیشاخص سنجش درد ارز یکبه عنوان  یقعمل تزر

تا  15دقیقه ( و دوم ) 5تا  0دقیقه (پاسخ حیوان در فازهاي اول 

گرم بـر  یلیم20-50عصاره  .فرمالین اندازه گیري شدآزمون) 30

 یداسـ  یسـیلیک سال یلاسـت  یـا  یفاقصبه صورت داخل  یلوگرمک

 یـق زرقبـل از ت  یقـه دق 30 يجلـد  یرز یلوگرمگرم بر کیلیم100

گروه شاهد بـه همـان حجـم آب مقطـر     . یدگرد یزتجو ینفرمال

  .نمودند یافتدر

دستگاه ( یآزمون با حرارت تشعشع ینا ش دمجهآزمون ) 3

پاسخ به درد  یريگ اندازه يبرا) ارمغان یايشرکت پو p62مدل 

 یدتول يبرا یشدت حرارت. یدانجام گرددر موشهاي کوچک اد ح

  براي حداقل رساندن آسـیب فقـط   . دش یمپاسخ تنظ یهثان 6تا  5

آزمـون بـه    .گرفـت  یمتر از دم در معرض تشعشع قرار مـ یلیم 5

         پایـان  یـه ثان 12در صـورت عـدم پاسـخ تـا      یـک صورت اتومات

دم  زمـان جهـش   .شـود  یريبه دم جلوگ یبگرفت تا از آس یم

)TFL (30 عصـاره   یزبعد از تجو یقهدق 30قبل و  یقهدق)200-

گرم بر یلیم10( ینمرف یا) یفاقصگرم داخل یلوبر ک گرمیلیم 50

گـروه  . یـد مختلف انجـام گرد  يها در گروه) يجلد یرز یلوگرمک

درصد  ).یلوگرمک بر یترلیلیم10(نمودند  یافتکنترل آب مقطر در

 یـر بـا فرمـول ز   یـوان هر ح يبرا) %MPE(اثر ممکن حداکثر 

  :)10(محاسبه شد 

MPE% = [(Pre treatment TFL – post treatment 

TFL)/ (12 − Pre treatment TFL)] × 100

 عدد 10 هاي در گروه موشهاي صحرایی: فعالیت ضد التهابی
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ي هاموشدر  التهاب. یافتندمختلف اختصاص  هاي یشآزما براي

%1از محلول  یترلیلیم1/0 ( ینانکاراگ یقتزر یلهبه وس صحرایی

در % 1ز محلـول  ا یتـر لیلیم1/0(دکسـتران   یـا ) یننرمال سال در

. ایحاد گردید )11(راست  يدر عضله کف پنجه پا) یننرمال سال

بر  یترل یلیم 1/0آب مقطر  یلوگرم،گرم بر کیلیم 25-50عصاره 

 یدسرژ یمت و) یلوگرمگرم بر کیلیم10( یندومتاسیتن، ا)گرم 100

سـاعت   یـک  یفاقصبه صورت داخل ) یلوگرمگرم بر ک یلیم1(

حجم پنجه به . یدگرد یزالتهاب تجو جادیعوامل ا یققبل از تزر

 ي سـعه تو یعصـنا  S79مـدل  ( یحجم سنج افتراقـ  یک یلهوس

بالفاصله قبل از  یرياندازه گ. شد یرياندازه گ) یرانا یکالکترون

. یدانجام گرد) T6(ساعت بعد  6و ) T0(ادم  یجادعامل ا یقتزر

ت مطالعا .یدمحاسبه گرد T0و  T6اختالف از پنجه  میزان تورم

 یـدها، مذکور از نظر وجود آلکالوئ یاهعصاره گ: فیتوشیمیایی اولیه

 یلهها بـــه وســـیننوو ســـاپ یـــدهاترپنوئ يتـــر یـــدها،نوئوفالو

قـرار گرفـت    یمورد بررس) TLC(نازك  ي یهال یکروماتوگراف

دراژنـدروف   معـرف عصـاره از   یمیاییبه منظور مطالعه ش). 12(

 یداسـ  و یـزیم من یـون  ،یدهاآلکالوئ يبرا) یدید بیسموت یمپتاس(

ــدریککلر ــرا ی ــدهافالونوئ يب ــرمنروش ل ی ــرا-یب ــارد ب  يبرچ

. ها استفاده شـد یننوساپ يکف برا یدتول ییو توانا یدهاوئنپتر ريت

 یلهدر عصـاره بـه وسـ    یـک فنول یلیککسـ وکرب یدهايوجود اس

 یداسـ  یکسـولفور  یلینو وان یداس یکسولفور آلدئید یسآن معرف

   .یدگرد یینتع

 يعصـاره بـرا   یلـوگرم کگـرم بـر    0.5 - 4ز ود: دسمیت حا

از نظـر   یوانـات ح. یـد گرد یزموشـها تجـو   ییتـا  10 يهـا  گروه

ـ   ی،آلـودگ  ل خوابیاز قب یعیطبیرغ يرفتارها و  یاخـتالل حرکت

ـ    یابیساعت مورد ارز 3 يبرا یفعال یشب  ینقـرار گرفـت همچن

. قرار گرفـت  یمورد بررس یزساعت بعد از تجو 24بروز مرگ تا 

احتمـال محاسـبه   -زود یملگارت یزآنال ي یلهبه وس LD50ان میز

 mean±SEMبه صـورت   یجنتا: آنالیزهاي آماري ).14( یدگرد

طرفـه   یک یانسوار یزبه روش آنال يمحاسبات آمار. شدند یانب

)ANOVA ( و آزمونTukey's چندگانـه   يهـا  یسـه مقا يبرا

  .بود يآمار یجمعنادار بودن نتا معیار P<0.05. استفاده شد

  یافته ها

در گروه کنترل تعداد دلپیچه ها : آزمون دل پیچه موش )1 

عصاره تجویز. بود 3/73 ± 4/3دقیقه آزمایش  15درمدت 

 کاهش داد بصورت معنی دار و وابسته به دوز تعداد دلپیچه ها را

(p<0.01) ) تفاوت معنی داري بین گروه هاي ). 1جدول

سالیسیلیک اسید استیلعصاره و  200mg/kgدریافت کننده 

  ).P>0.05%) (71.1و % 76.4بترتیب (مشاهده نشد 

نتایج نشان داد دریافت عصاره مریم : آزمون فرمالین) 2

نخودي خرزي توسط حیوانات بر هر دو فاز درد ناشی از 

میلی گرم بر کیلوگرم در  200در دوز . فرمالین موثر است

دار  معنی%) 14.6(مقایسه با گروه کنترل یک اثر مهاري 

)P<0.05 (شود  در فاز اولیه مشاهده می) در حالیکه ) 2جدول

شبیه ) P<0.01( دار تمامی دوزها فاز دوم را بصورت معنی

  . استیل سالیسیلیک اسید مهار می کنند

تاثیر عصاره را بر پاسخ موشها  3جدول : آزمون پرش دم) 3

همه دوزهاي . دهد نشان می) TFL(در آزمایش پرش دم 

زمان ) P<0.05(دار  صاره در مقایسه با کنترل بصورت معنیع

) 10mg/kg(تاثیر مرفین . دهند را افزایش می) TFL(پاسخ 

  .از تاثیر عصاره در این ارتباط است) P<0.05(بمراتب باالتر

عصاره تجویز شده یک ساعت قبـل  : فعالیت ضد التهابی) 4

کاراگینـان  . دهـد  می از کاراگینان مهار تورم وابسته به دوز نشان 

 96/0±08/0باعث تورم پنجه موش صحرایی به میزان حداکثر 

  اثر عصاره آبی گیاه مریم نخودي خزري بر درد ناشی از استیک اسید  -1جدول   

درصد مهار درد دقیقه 15تعداد دل پیچه ها در  )کیلوگرم/میلی گرم( دوز گروهها

- 73.3±3.4 - کنترل

50.6±3.2 36.2±2.1* 50 عصاره

52.7±4.1 34.6±3.2* 100
76.4±4.5 17.3±3.4* 200
71.1±2.5 21.2±1.3* 100 استیل سالیسیلیک اسید

  .نسبت به گروه کنترل P<0.01 *).تعداد موش در هر گروه n=10(هستند  mean±SEMمقادیر 



فرشچی و همکاران  اثرات ضد دردي و ضد التهابی گیاه مریم نخودي خزري 

82  82

عصاره مریم نخودي خزري نسـبت  ). 1شکل (شود  لیتر می میلی

) P<0.05( ،200 )P<0.01( 100به کنترل، ادم را در دوزهـاي  

ــی 250و  ــوگرم   میل ــر کیل ــرم ب ــی) P<0.01(گ ــار م ــد مه . کن

اثر ضدتورمی کمتري را در  میلیگرم بر کیلوگرم 10ایندومتاسین 

داري بین عصاره  دهد و تفاوت معنی می آزمون تورم پنجه نشان 

بترتیـب  (میلیگرم بر کیلوگرم و ایندومتاسـین وجـود نـدارد    250

دکستران تورم سریعی را ). لیتر میلی 16/0±04/0و  05/0±2/0

لیتـر   میلی89/0±1/0در پنجه موش صحرایی به میزان حداکثر 

تجویز غلظتهاي مختلف عصاره تورم دکستران را . دکن ایجاد می

میلـی گـرم  بـر کیلـوگرم      1در حالیکـه غلظـت    کنـد  مهار نمی

تفـاوت  . نمایـد  لیتـر مهـار مـی    میلی 0/8±04/0سرژید را تا  متی

) P>0.05(داري بین اثر عصاره و کنتـرل وجـود نداشـت     معنی

  ).2شکل (

ی شیمیایی آنالیزهاي مقدمات: آزمونهاي فیتوشیمیایی )5

، فالوونوئیدها )رنگ نارنجی معرف دراژندروف(وجود آلکالوئیدها 

و ) فالوونوئید بعلت رنگ نارنجی معرف دیمتوکسی 8 و 7(

 را آشکار) رنگ سبزآبی معرف لیبرمن برچارد(ترپنوئیدها  تري

   .نمود

عصاره  ) LD50% (50میزان دوز کشنده : سمیت حاد) 6

.میلیگرم بر کیلوگرم بود 3500بصورت داخل صفاقی 

بحث

از  یناشـ  یچـه مـانع دل پ  آبی گیاه مریم نخودي خزري عصاره

 ینیشود که اثـرات تسـک   یلذا حدس زده م یدگرد یداس یکاست

مطالعه نشـان   ینا .دگرد می حمایت محیطی يها یزمآن با مکان

 ینفرمـال  یید القـا که عصاره باعث مهار هـر دو فـاز در   دهد می

مسـکن هـا    اثـر ضـد دردي   یشنمـا  يکـه بـرا   یشود، مدل یم

از  يمرکـز بـر اعصـاب    یربا تاث يداروها). 15( شود استفاده می

مخـدرها باعـث مهـار هـر دو فـاز سـریع و تـاخیري درد         یلقب

شـوند درحالیکـه داروهـاي بـا اثـر محیطـی مثـل         فرمالین مـی 

در عصـاره   یرتـاث ). 16( شـود  یم یريتنها مانع فاز تاخ یرینآسپ

بـر اعصـاب   آن  یربـر تـاث   یگـري د ینـان ش دم اطمآزمون جهـ 

  ). 17( است يمرکز

 یککه  ینمرف یهشب ي خزرينخود یممطالعه عصاره مر یندر ا

است باعث مهار پاسخ بـه درد آزمـون    يمرکز یتبا فعال سکنم

دهد  یمطالعه نشان م ینحاصل از ا يها داده. یدش دم گردجه

 یاثـر ضـدالتهاب   يدارا ي خزرينخود یممر یاهگ یبکه عصاره آ

 200ز ودر د. اسـت  ینـان از کاراگ یم ناشـ تـور ز در ووابسته به د

معمـول   يدارو یندومتاسـین اثر مشابه ا ینا یلوگرمگرم بر کیلیم

 یـک به عنـوان   یناناز کاراگ یپنجه ناش تورم. ضد التهاب است

است که در  یییندهامطالعه فرا ياز التهاب برا محیط زندهمدل 

 یداسـ  یدونیکآراش یسمو متابول یکلواکسیژنازچرخه س يآن اجزا

 یبه خوبدر آن فعال  یژناکساز  ییها گونه یدشرکت دارند و تول

اثر عصاره آبی گیاه مریم نخودي خزري بر درد ناشی از فرمالین - 2جدول  

درصد مهار درد )30تا  15دقیقه (تعداد لیسیدن  درصد مهار درد )5تا  0دقیقه (تعداد لیسیدن  )کیلوگرم/میلی گرم( دوز گروهها

- 97.2±6.6 - 118.2±5.3 - کنترل

49.2 49.3±8.9** 5.8 111.3±6.9 50 عصاره

73.6 25.6±4.9** 14.1 101.5±5.9 100

77.6 21.7±6.3*** 14.6 100.9±4.6* 200

65.6 33.4±9.2** - 116.9±7.6 100 استیل سالیسیلیک اسید

  .نسبت به گروه کنترل P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 *). تعداد موش در هر گروه n=10(هستند  mean±SEMمقادیر  
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 .اثر عصاره آبی گیاه مریم نخودي خزري بـر التهـاب ناشـی از کاراگینـان     -1شکل  

  )تعداد موش در هر گروه n=10(هستند mean±SEMستونها 

*P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001  نسبت به گروه کنترل.  

.
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سه فـاز متفـاوت    ینانکاراگناشی از  تورم ).18( ستاثبات شده ا

 یدروکسـی ه 5و  یستامینه يسازادآز :دهد، فاز اول یرا نشان م

و فاز سوم که در آن بوده ها  ینینبا ک طمرتب :ومدفاز  ین،تامیپتر

). 19) (تورمساعت بعد از  5( دننقش دار دینینالعوامل پروستوگ

عصـاره در مراحـل آخـر التهـاب مـرتبط بـا        یرتاثرسد  بنظر می

اینکـه  بـا توجـه بـه    . ها بـارزتر اسـت   ینپروستوگالند يآزادساز

تـوان   مـی  مـوثر نبـود   ندکستراتورمی ناشی از عصاره در مدل 

 5HTو  یستامینه يبلوك آزادسازبا مکانیسم که نتیجه گرفت 

 یکه توسـط دکسـتران آزاد مـ    یدو عامل(شود  یمانع التهاب نم

 یـدها، وجـود آلکالوئ  یهاول یتوشیمیاییمطالعات ف). 20،21) (شوند

ضـد   اثـر  .نمود ییدرا در عصاره تا رپنوئیدهات يو تر یدهانوئوفالو

 از مطالعات گزارش شده است یاريدر بس دهایترپنوئ يتر یالتهاب

 یداکسـا  القـایی نیتریـک   یممهار سنتز آنـز  یحت. )24، 23، 22(

)iNOS ( 2 یژژنازاکسسیکلوسنتز و )COX-2 (  يدر مـورد تـر 

 یراتتــاث یــدهافالونوئ). 9،15(گــزارش شــده اســت  یــدهاترپنوئ

 يسـاز شریانو  یسـلول  یزتما ین،بر سنتز پروتئ یاديز یولوژیکب

 يهــایزمتــر در مــورد مکانیاطالعــات جزئ). 25(انســان دارد  در

 یــدهايوئنوالف. یســتهنــوز در دســترس ن یــدهاوئنوالجــذب ف

قـبال   يقنـد یرو هـم انـواع غ   یکوزیـدي گوناگون هـم انـواع گل  

ــاث  ــزارش ت ــدالتهاب یرگ ــددرد یض ــته يو ض ــد داش در ). 26( ان

از  یپنجـه ناشـ   تورمدر مدل  یدهافالونوئ یضدالتهاب يگزارشها

نشـان   یـه اول يرا در فازهـا  يبهتـر  یمحـافظت  یرتاث ینانکاراگ

 یرهايمسـ  یـدها فالونوئ یشود کـه برخـ   یحدس زده م. ندا داده

 یباال مهـار مـ   يرا در غلظت ها یپواکسیژنازو ل یکلواکسیژنازس

 یپواکسـیژناز ل یرتر تنها مسیینپا يکه در غلظت ها یکند در حال

به طـور کامـل    یدهافالونوئ اگرچه جذب). 25( کنند یرا مهار م

توانند  یم یدهاشود فالونوئ یم دعاا یهنوز شناخته نشده است ول

وابسته به ساختمان  یارمر بسا ینکه ا یندمعده عبور نما یوارهاز د

پیشـنهاد مـی کننـد کـه      یمطالعات قبل). 25(آنهاست  یمیاییش

ــداقل در قســمت یــديآلکالوئ يهــا عصــاره  يهایســتمس زا یح

  ). 27( نقش دارند يدرمخ ینیتسک

 یـاه گ یضـد التهـاب   و ياثرات ضـددرد  رسد یبه نظر م ینبنابرا

و  یـدها فالونوئ یـدها، ترپنوئ يمرتبط با تـر  ي خزرينخود یممر

مطالعه کـاهش   ینا در .باشد یم هاموجود در برگ یدهايوئلآلکا

و  ینزمان پرش دم، مهار هر دو فاز درد فرمال یشافزا یچه،دل پ

آن را  یو ضـد التهـاب   ياثرات ضد درد ینانکاراگ التهابکاهش 

ـ   یم یريگ یجهخاتمه نت در.یندنما یمتایید   یشود که عصـاره آب

اسـت   يو ضددرد یضدالتهاب یراتواجد تاث ي خزرينخود یممر

 یسـتم ها و مهـار س ینعلت مهار سنتز پروستگالند که احتماال به

 یمـ  هعصاره به صـورت بـالقو   ینبنابرا. باشد یم يمرکز یعصب

  .و دردناك به کار رود یالتهاب يهایماریتواند در کنترل ب

  اريزسپاسگ 

بدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که هزینـه انجـام ایـن    

طرح را فراهم آورد و نیز از جناب آقاي دکتر پورمتعبد به خاطر راهنماییشان 

  .تشکر و قدردانی مینماییم

  )TFL(اثر عصاره آبی گیاه مریم نخودي خزري بر درد در آزمون جهش دم  -3جدول

درصد مهار درد )  ثانیه( تحمل درد پس از تجویز )ثانیه( تحمل درد  قبل از تجویز )کیلوگرم/میلی گرم( دوز گروهها

2.6±0.2 5.67±0.1 5.5±0.3 - کنترل

25.3±0.1* 7.01±0.2 5.3±0.1 50 عصاره

60.5±1.5* * 9.67±0.6 6.1±0.7 100

65.4±1.1* * 9.82±0.7 5.7±0.9 200

82.3±0.9* * 10.8±0.5 5.2±0.4 10 مرفین

  .نسبت به گروه کنترلP<0.05, ** P<0.01 *).تعداد موش در هر گروه n=10( هستند mean±SEMمقادیر 
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*

اثر عصاره آبی گیاه مریم نخودي خزري بر التهـاب ناشـی از دکسـتران      -2شکل

P<0.001 *).تعداد موش در هر گـروه  n=10( هستند mean±SEMستونها 

.به گروه کنترلنسبت 
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