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   نر برگ سنجد بر درد در موش صحرایی آبیاثر عصاره
  

  2نعمت اله غیبی ،1حق دوست هاشم ،1محمد حسین اسماعیلی ،1محمد صوفی آبادي

   گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استادیار-1
  گروه بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استادیار-2

  
  

  35مسلسل  / 87بهار  / 1شماره / هم دوره د/ یافته 
  
  
  

  3/12/86 : پذیرش مقاله،18/10/86:دریافت مقاله
Ø مورد توجه دانشمندان علوم پزشکی بوده وهمواره سعی شده تا داروهاي موثرتري که عوارض دیربازمهار درد از  :مقدمه 

ی ایران براي گیاه سنجد آثار ضد التهاب و ضد درد عنوان شده در طب سنت. جانبی کمتري هم داشته باشند معرفی گردند
  . برگ گیاه سنجد مورد بررسی قرار گرفتآبی  در این مطالعه اثر ضد دردي  عصاره.است

 Øپس از تهیه عصاره  . سر  موش صحرایی نر استفاده شد35 گیاه سنجد  از   تسکینیبراي بررسی اثر  :ها  مواد و روش
 این عصاره در مقایسه با داروي ضد درد ازمیلی گرم بر کیلوگرم وزن  100، 50، 25  تزریق صفاقی  دوزهايآبی اثر ضد دردي

   .گرفت کیلوگرم ازطریق تست فرمالین مورد مطالعه قرار  بر میلی گرم5 با دوزغیر استروئیدي دیکلوفناك
 Øدرد ناشی از تزریق فرمالین هر دو مرحله بر اثر تسکینی مناسبی بصورت وابسته به دوزعصاره برگ سنجد :ها  یافته 

   و این اثر، از اثر ضد دردي داروي دیکلوفناك قویتر بودداشت
Øمواد موثره  حاويبرگ سنجد .ثر ضد دردي گیاه به دو طریق مرکزي و محیطی اعمال می گرددا :گیري  بحث و نتیجه 

  . می باشد فوق الذکرناشی از اثر ضد التهابی  موادثر ضد دردي این گیاه ا بخشی از است وترپنوئید و فالونوئید 
Ø سنجد، درد، تست فرمالین :کلید واژه ها  
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  مقدمه
درد اغلب نشانه ورود و گاه پیشرفت یک آسیب در بدن 

شود که براي   شناخته میآزار دهندهعنوان یک عامل  و به است
 آید  از اینرو به دنبال راهکارهایی بر می.نیستفرد قابل تحمل 

در واقع درد یک واکنش حفاظتی علیه . به رفع آن نائل شود تا
  ).2، 1( یدآتهدید یا آسیب فوري به حساب  می 

  انواع مختلف محرکهاي قوي و آسیب رسان مانند حرارت 
مواد شیمیایی و تحریکات مکانیکی می توانند فیبرهاي حسی 

خلیه  باعث افزایش میزان تتکایحرت این .درد را تحریک کنند
. نورونهاي آوران درد متناسب با لگاریتم شدت محرك می شوند

آسیب بافتی عالوه بر فعال سازي گیرنده هاي درد یکسري از 
پاسخهاي موضعی التهابی را نیز براه می اندازد که در آن 

 این مواد آزاد .هاي متعددي نقش دارندواسطه سلولهاي ایمنی و 
رنده ها و یا حساس شدن شده خود می توانند موجب تحریک گی

آنها شده و سرعت تخلیه پایه را زیاد و آستانه تحریک آنها راکم 
 ).6، 5، 4، 3( کنند و باعث تقویت ورودیهاي درد گردند

 تا درد را است راههایی بوده  بشر در جستجويهمواره
مهار و یا تخفیف بخشد، مصرف مواد شیمیایی و گیاهی یکی از 

 کهن دارد، عوارض جانبی بسیار زیاد این روشهاست که قدمتی
 و گرانی آنها موجب گرایش مجدد مردم به شیمیاییداروهاي 

  از آنجایی که داروهاي ).10، 9، 8، 7( ه استطب گیاهی شد
رایج ضد درد داراي آثار جانبی فراوان هستند مثال اوپیوئیدها 

 استفاده کرده ویا ضد دردهاي ء مقاومت و سو ایجاد وابستگی،
 یر استروئیدي عوارض گوارشی و کلیوي و عصبی ببار میغ

مطمئن دي براي دستیابی به ترکیبات متعدلذا تحقیقات  ،آورند
ههاي ار نیا پایه گذاري شده است یکی ازد ضد درد در تر

دستیابی به ترکیبات جدید داروئی انجام مطالعات تجربی بروي 
 طب سنتی یا مصرف گیاهان دارویی ).12، 11(گیاهان است  

 یکی از ).9، 8(  رو به توسعه استایراندر جهان و از جمله 
 کاربرد هاي فراوانی داشته و ایرانگیاهانی که در طب سنتی 

براي میوه،صمغ و برگهاي آن نیز خواص درمانی فراوانی ذکر 

گیاه حاوي این میوه و برگهاي بوده که  1سنجدشده است گیاه 
 و  ترپنوئید فالونوئیدي،ات ترکیب ازمقادیر قابل توجهی
نشان داده  تحقیقات). 16، 15، 14، 13( سیتواسترول می باشد

 واجداست که برخی از ترکیبات فالونوئیدي و سیتواسترول 
 میوه بنابراین). 18، 17( اثرات ضد دردي و ضد التهابی هستند

د اثر ضد درد و ضد التهاب نمی تواننیز و برگهاي این گیاه 
ر همین راستا تحقیق حاضر به منظور اثبات د. داشته باشد

خاصیت ضد دردي  عصاره برگ گیاه سنجد با استفاده از تست 
  .تحمل درد فرمالین در جنس  نر موش صحرایی انجام گردید

  مواد و روشها
  موش صحرایی نر از نژاد 35 در این مطالعه تجربی از
این  .د گرم استفاده ش300-250اسپراوگ داولی با محدوده وزنی 

 از انستیتیو پاستور خریداري و در دماي اتاق با تهویه جانور
 ساعت نگهداري 12/12 روشنی -وردهی تاریکینمناسب و دوره 
  . آزاد بود نیز براي آنها  به آب و غذا  آنها نیزشدند،دسترسی

  :روش تهیه عصاره
بطور تازه   تهیه عصاره ابتدا برگهاي گیاه سنجدبراي

 در درجه حرارت آزمایشگاه دوشده بین تهیه ازمنطقه دشت قزو
روش  . گرم از آن آسیاب  شد 100سپس شده، خشکانده 

عصاره گیري آبی بدین صورت بود که ابتدا آب مقطر را به 
 لیتري ریخته و روي شعله قرار داده تا شروع 1داخل یک بشر 

 گرم پودر برگ سنجد  به آرامی به 80 سپس به جوشیدن کند،
لیتر آب مقطر در حال جوشش اضافه شده و  میلی 400

در طول مدت جوشش با همزن   دقیقه ادامه یافت،15جوشش 
 دقیقه 15شیشه اي محتوي بشر بهم زده شد، پس از اتمام 

محتویات بشر با کمک فیلتر کاغذ صافی و قیف پوشش  صاف 
 و  منتقل شیشه اي ظرف به درون  حاصلهعصاره پس س.گردید

   درجه قرار داده و آبگیري گردید 40-50 دمايبا بن ماري نرود
  

                                                
1. Elaeagnus angustifolia.L  
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پودر عصاره به شیشه درپوش دار منتقل ) پس از تبخیر آب آن(
  . نگهداري گردید-10و در یخچال 

   :گروههاي آزمون
 تایی تقسیم فت به پنج گروه هتصادفی ره طوحیوانات ب

میلی  5/0 حجم سرم نمکی باکه به آنها :گروه کنترل-1  :شدند
 میلی 5 آمپول دیکلوفناك با دوز کهی گروه-2تزریق شد  لیتر 

 برگ هکه عصاری گروه-3گرم بر کیلوگرم وزن دریافت کردند 
 میلی گرم بر کیلوگرم وزن دریافت کردند 20 سنجد با دوزهاي

 میلی گرم 50  برگ سنجد با دوزه عصار به آنهاکهی گروه-4
برگ سنجد  که عصارهی گروه-5 تزریق گردیدبر کیلوگرم وزن 

  .میلی گرم بر کیلوگرم وزن دریافت کردند  100 با دوز

 :روش اجراي آزمون

پودر عصاره با ،  با توجه به دوز مورد نظرآزمایشبه هنگام  
 میلی لیتر به 25/0 تا حد الزم رقیق  و با حجم سرم فیزیولوژي

  داروياز .شد  گرم به درون صفاق حیوانات تزریق100ازاي هر 
  کیلوگرم برمیلی گرم 5  دوزبا) ساخت شرکت مرك (اكدیکلوفن

 .  )14(استفاده شد  به عنوان کنترل مثبتهم

 حیوانات به منظور عادت  ،آزمایش یکساعت قبل از 
جهت شده و کردن با شرایط محیط به محل آزمایش منتقل 

مشاهده بهتر در جعبه مخصوص از جنس پلکسی گالس در 
  . د گذاشته شدن30×30×30ابعاد 

سرم نمکی یا داخل صفاقی    نیم ساعت پس از تزریق
 میکرولیتر25 موشها ، سه گروه مختلفبهدیکلوفناك یا عصاره 

حیوان هربه زیرپوست  کف پاي راست % 2 محلول فرمالدهید
رفتار آنگاه تزریق  و حیوان به جعبه مخصوص برگردانده شد و 

و تعداد ) یهبه ثان(مدت زمان  باال نگهداشتن پایعنی ،ورانج
 45 دقیقه ودر  مجموع به مدت 5هر ،دفعات لیسیدن کف پا

 10. مشاهده و ثبت گردیددقیقه در پاسخ به درد ایجاد شده 
و میانگین ) درد حاد( دقیقه ابتداي هر تست به عنوان فاز اول

محسوب ) درد مزمن( به عنوان فاز دومآزمون دقیقه 45-15
  ).19( شد

 اوري شده در گروههاي مختلف داده هاي جمعدر نهایت  
با آزمون  ) اول و دوم بطور جداگانهمرحلهدر هر دو ( آزمون

در کلیه . هاي آنالیز واریانس یک طرفه و تکمیلی تحلیل گردید
کلیه داده ها به . پذیرفتنی بود% 5آزمون ها حداکثر خطاي 

    .صورت میانگین نشان داده شده است

  یافته ها
 در دردحاد  هوزهاي مختلف بر مرحلتاثیر عصاره در د -1

  :موشهاي نر
 میلی گرم بر کیلوگرم 25و50و100عصاره سنجد در دوز

مدت زمان باال نگهداشتن و تعداد دفعات لیسیدن پا را وزن 
ضمنا داروي دیکلوفناك نیز ). >001/0pهر سه (کاهش داد

هر دو ( مدت زمان باال نگهداشتن و تعداد دفعات لیسیدن پا
01/0p< (را در موشها کم کرد ) 2و1نمودارهاي(.  
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مرحله ( پا پس از تزریق فرمالین دفعات لیسیدن -2نمودار شماره 

  در گروهاي مختلف آزمون) حاد
مزمن در موشهاي  هتاثیر عصاره در دوزهاي مختلف بر مرحل -2
  : نر

عصاره سنجد درهر سه دوز مورد استفاده تعداد دفعات 
   25بعالوه اینکه در دوز ). >001/0p( لیسیدن پا را کاهش داد

)01/0p<(  کیلوگرم بر میلی گرم100و50و نیز در دوزهاي  
  .ز دفعات لیسیدن پا کاستا) >001/0p هر دو(

همچنین داروي دیکلو فناك نیز هر دو پاسخ رفتاري 
 مربوط به درد ناشی از تزریق زیر جلدي فرمالین را کاهش داد

)001/0p<( ) 4و3نمودارهاي(.  
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مرحله ( پا پس از تزریق فرمالین دفعات لیسیدن -2نمودار شماره 
  در گروهاي مختلف آزمون) مزمن

عصاره برگ از   مورد استفاده دوز  هر سه،در مجموع
   آن فرمالین بویژه مرحله دومآزمونفاز  درد را در هر دوسنجد 

 ،بصورت وابسته به دوز ياثر ضد درداین . تخفیف بخشید
  .دمناسب واغلب قویتر از دیکلوفناك بو

  بحث و نتیجه گیري  
نتایج این مطالعه که براساس استفاده از تست فرمالین 
 صورت گرفت  نشان داد که برگ گیاه سنجد داراي  موادي با

است براي  یآزمون فرمالین مدل. آثار قابل توجه ضد درد است 
  است ابداع شده دنیس و دابوسون ارزیابی درد مزمن که توسط

 این تست داراي دو مرحله مشخص درداست که .)21، 20(
مرحله اول آن پس از تزریق زیر جلدي به کف پاي حیوان 

کش فرو سپس داشته و دقیقه ادامه 10-5شروع شده و بمدت 
 گیرنده هاي  تحریک مستقیمدر این مرحله احتماالًو د می کن

  ).22( د درد استل موcدرد نوع 
 دقیقه پس از 15تري تقریبا یدمرحله دوم درد شددر 

تزریق بروز و تا حدود یک ساعت ادامه می یابد که احتماال 
قسمتی از آن ناشی از رهایش میانجی هاي التهابی محیطی از 
قبیل هیستامین، پروستاگالندین و سایر اتاکوئیدها است و 

 در اثر حساس شدن نورونهاي مرکزي مرتبط  نیزر آنبخش دیگ
مصرف ).24، 23( با درد در مرحله اول آزمون ایجاد می شود

داروهاي ضد درد غیر استروئیدي از قبیل آسپیرین و 
  تسکین  که عمدتا از طریق محیطی درد را... دیکلوفناك و

 پروستاگالندین ها در فرایند نقش بر  دیگريمی دهند دلیل
ست  چون این داروها اثر خود را از طریق مهار آنزیم درد ا

روستاگالندین ها اعمال می کنند، اگر لید پو تو سیکلواکسیژناز
میزان درد در هر دو مرحله کم شود نشان دهنده این است که 

  ).25، 23 (هستنددارو داراي اثر مرکزي نیز 
 از آنجایی که عصاره برگبا توجه به یافته هاي این تحقیق، 

د هدمی فاز بویژه مرحله دوم کاهش  گیاه سنجد درد را در هر دو
ثار محیطی و مرکزي اند که آن داراي آ  دربنابر این مواد موثر
 اثر محیطی دارايداروهاي .  بارزتر استهاالبته اثر محیطی آن

 *01/0P< ،  **001/0P< ، Mean±SEM ، 7n= 

 *01/0P< ،  **001/0P< ، Mean±SEM ، 7n= 
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 گیاه). 23، 19( عمدتا از طریق کاهش التهاب عمل می کنند
ترپنوئیدها،  از فالونوئیدها،سنجد داراي مقادیر قابل توجهی 

 ).17، 16، 15، 14( می باشد  سیتواسترول و  کارواکرول

ئیدها بر سنتز و  فالونارين اثر مهایم این ازکه 
ه  ب.)26، 18 (پروستاگالندین ها بطور قطع مشخص شده است

  هم این گیاه می تواند عملکرد محیطی ضد درددلیلین ا
موجود در عصاره ضد درد  ماده  احتماال مهم ترین وداشته باشد

از آنجایی که عصاره آبی ). 27، 14(  فالونوئیدها  هستندآن
 توانایی قابل  بطور وابسته به دوز،مورد استفاده سنجد در مقادیر

 بطوریکه این اثر در مقایسه با شتدا توجهی در تخفیف درد
 میلی گرم بر کیلوگرم وزن 5 با دوز داروي رایج دیکلوفناك

 که این ترکیبات موثرتر از مواد موجود در ممکن است بود،قویتر
  .ندباشداروي دیکلوفناك 

 برگهاي گیاه سنجد حاوي ترکیبات نشان داد کهاین تحقیق 
  عمده اي  احتماال بخشوبوده )   و محیطیبا اثر مرکزي(ضد درد 

 .از آثار ضد دردي آن از مهار التهاب ناشی می گردد 

 مطالعات بیشتري در زمینه  هابا توجه به این یافته
مکانیسم عمل دقیق و عوارض و و شناخت استخراج ماده موثره 

  .میزان سمیت آن ضرورت دارد

  تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 
نیز آقایان سلطانئی، رشوند و عباسی و خانم مسلمی که در انجام  

  .کمال تشکر و امتنان را داریم ،کردنداین مطالعه  ما را یاري 
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