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14/10/93: پذیرش مقاله1/9/93: دریافت مقاله
 ـ گ نیا یفعال و اصل   ییایمیش باتیاز ترک  .است یسنت ییدارو اهانیاز گ  یکییکاکوت:مقدمه Pulegoneتحـت عنـوان   يمـاده ا   اهی

یکـاکوت اهیگياثرات ضد دردیلذا هدف از پژوهش حاضر بررس. مشخص شده است یآن به خوب   یو ضد التهاب   يردباشد که اثرات ضد د    یم
)Ziziphora tenuior L.  (رجانیمنطقه سیبوم)نر بالغ استیشگاهیدر موش آزما) زیپار.
   ـ به روش خيریعصاره گرجانیه ساز منطق  یکاکوت اهیبرگ و سرشاخه گ    يپژوهش، پس از جمع آور     نیدر ا :هامواد و روش ساندنی

گـروه،   3گروه موش هاي در نظر گرفته شده به          6از  . قرار گرفت  یابیمورد ارز  نیبا استفاده از تست فرمال     يضد درد  تیفعال. رفتیصورت پذ 
ـ  قیتزر یصفاق نوزن بدن به صورت درو     لوگرمیگرم بر ک   یلیم 150و   100،  50يدر غلظت ها   یدروالکلیعصاره ه  گـروه کنتـرل بـدون      . دش

ـ را بـه م نیمورفزینگروه . نمودافتیدریرا به صورت داخل صفاقيولوژیزیسرم فیعنیدرمان و گروه شاهد حالل دارو   ـ یم10زانی گـرم  یل
ـ وارزیو آنال17SPSSيشد و با  استفاده از  نرم افزار آماريدر ادامه داده ها جمع آور. نمودافتیدر لوگرمیبرک ـ انسی فـه در سـطح   طرکی
.قرار گرفتندلیو تحلهیمورد تجز>05/0Pيداریمعن
 ـ یم150و 100، 50يدر غلظت ها) زیپار(رجانیمنطقه سیکاکوتاهیگیدرون صفاق  قیپژوهش حاضر نشان داد، تزر     جینتا:هایافته یل

.شودیدر موش نر بالغ منیشده توسط فرمالدرد القاهیو ثانوهیموجب کاهش فاز اولنیوزن بدن همانند مورفلوگرمیگرم بر ک
   ـ کوچک آزما  يبر موش ها   ياثرات ضد درد   ،یکاکوت ییدارو اهینشان داد که گ    قیتحق يداده ها :گیريبحث و نتیجه دارد  یشگاهی
.اشدبیمییایمیشيداروهايبرایمناسبنیگزیو جاردیمورد توجه قرار گندهیآيدر درمان هایستیمذکور بااهیو گ
یشگاهیموش آزمان،یدرد، تست فرمال،یکاکوت: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
بدن است که به دنبـال     يبرا یحفاظت سمیمکان درد عمدتاً 

شخص را وادار ب،یترتنیبدشود و  یم جادیبافت ا  دنید بیآس
یکـ یدرد،  . دیـ نما یبه واکنش به منظور حذف محرك درد زا م        

ه بـه پزشـک     عـ مراج یو علـت اصـل     یشکدر پز  یاز عالئم عموم  
هـد، د یم نیآن را تسک   درد، معموالً  یاگرچه درمان نسب  . است

. دهـد  یبـروز مـ    پس از رفع اثر دارو، عالئم خود را مجـدداً          یول
جامعـه اسـت، هـر      یسالمت عمـوم   یاز مشکالت اصل   یکیدرد  

در نظر گرفتـه  يماریبییشناسايچند که به عنوان شاخص برا 
انیو آثار ز   یتوجه به روشن شدن عوارض جانب     با .)1(شود یم

و  یاهیـ گ يهـا مسئله بازگشت به دارو    ییایمیش يبخش داروها 
مورد توجه واقع شده و نگرش       شتریب ریاخ يدر سال ها   یعیطب
و یـی دارواهـان یبر مطالعه گیگذشته مبن يدهه ها  یط ینینو

. اسـت  آنها آغاز شده   کیو فارماکولوژ  کیولوژیزیاثرات ف  یبررس
دیجد ییایمیمنبع مهم از مواد ش     کیییدارو اهانیگ نیهمچن

اهیـ از گ تـوان    یرابطه م  نیدر ا  .شندبا یم يقو یبا اثرات درمان  
ــه خــانواده نعناع یکــاکوتیــیدارو ــام بــرد کــه متعلــق ب انیــن

)Lamiaceae ( پرپــشت و يبوتـه هـا  يدارااهیـ گنیـ ا. اسـت
ـ    آن  يبرگهـا کـه   متـر اسـت      یسـانت  50تـا    20نیارتفاع آن ب

ـ       شـکل و بـدون دمبـرگ        يا زهیـ ن شیکوچک، متقابل، کـم و ب
يکامـل و بـه رنگهـا       کوچـک، يگلهـا  يدارا نیهمچن. هستند

توان یآن م  ییاز خواص دارو  . باشد یم یو ارغوان  یصورت د،یسف
اشاره کـرد   چهیاسهال و دل پ    رینظ یدرمان اختالالت گوارش   به
، )3-5(ياثرات ضد بـاکتر ياراد یکاکوت اهیگ نهایعالوه بر ا  . )2(

، خلـط   )4،2،  7(روده   یکننـدگ  ی، ضدعفون )6(یدانتیاکس یآنت
ــ ــ)6(یرماخوردگآور و ضــد س ــاتیاز ترکضــمناً. باشــدیم ب

ــ ــلییایمیش ــال و اص ــایفع ــگنی ــاده ااهی ــوان يم تحــت عن
Pulegone آن بـه  یو ضد التهاب يباشد که اثرات ضد درد     یم

تـوان از آن  یکـه مـ  يبه طور. )8،9(مشخص شده است  یخوب

و تونـوس معـده اسـتفاده کـرد          یقاعدگ يدر درمان تب، دردها   
اهـان یگ ياز اثـرات ضـد درد      یحاک زیگزارش ها ن   یبرخ. )10(

کـارواکرول،   ریـ نظ یبـات یوجـود ترک   لیـ به دل  انیخانواده نعناع 
توجـه بـه اثـرات    لـذا بـا  . )11(باشـند  یم دیو استروئ  دیفالونوئ
و تونوس معده    یقاعدگ يدر درمان تب، دردها    هایگ نیا یدرمان

یعدم وجـود گزارشـ  نیو همچنیو استفاده از آن در طب سنت      
،رجانیمنطقـه سـ    یبوم یکاکوت اهیگ يبر اثرات ضد درد    یمبن

یکـاکوت  اهیـ گ ياثـرات ضـددرد    یمطالعه حاضـر جهـت بررسـ      
)Ziziphora tenuior L.  (رجانیمنطقه سیبوم) در ) زیپـار

رفتیصورت پـذ نیبالغ با استفاده از تست فرمال    نريموش سور 
.قرار گرفتسهیمورد مقان،یمرفجیضد درد رايو با دارو

هامواد و روش
اهیگییو شناسايجمع آور
از  1391در مرداد ماه سـال       یکاکوت اهیو سرشاخه گ   برگ

25و در حـرارت دیـ گرديجمـع آور ) زیپـار (رجانیسـ منطقـه  
ابیدر ادامـه توسـط آسـ   وخـشک  هیسـا گراد در   یدرجه سانت 

يهـا  سهیـ پودر خـشک، در ک    . به صورت پودر درآمد    یکیکانیم
. دیگردينگهدارزریدر فرشیتا زمان آزمایلونینا

يریعصاره گروش
را درون   یکـاکوت  اهیـ گرم از پودر برگ و سرشـاخه گ        20

درجـه  70کیـ لیالکل اتتریلیلیم200و ختهیارلن درب دار ر  
48و محلـول  سپس درب ارلـن را گذاشـته   . دیضافه گردبه آن ا  

بــار کیــسـاعت  12هــر نکـه یضــمن ا. شـد يسـاعت نگهــدار 
اتیساعت محتو  48بعد از   . داخل ارلن تکان داده شد     اتیمحتو

داخل بـشر   يا شهیش فیو ق  یکاغذ صاف  لهیداخل  ظرف به وس    
و در  ختـه یسپس محلول صاف شده را درون بالن ر        دیصاف گرد 

درجه بـا دور متوسـط قـرار داده و     75يدر دما  يروتار دستگاه
تـا   دیـ پهـن گرد   يا شهیش يرو ظیغل عیبعد از خروج حالل ما    
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6/58پس از خشک شدن پودر حاصله کـه حـدود           . خشک شود 
و  دیگرد يداد جمع آور   یم لیتشکعصاره را    ظیغلعیدرصد ما 

گـرم   یلـ یم 150و   100،  50يدوزها هیته يااز پودر حاصل بر   
هـا از سـرم     محلـول  هیـ ته يبـرا  ضمناً .استفاده شد  لوگرمیر ک ب
.استفاده شديولوژیزیف

ـ  ) LD50(حاد   تیسم نییتع پـس از  : یالکلـ  -یعصاره آب
48را واناتیمختلف، ح  يعصاره به گروهها   یداخل صفاق  قیتزر

سـاعته   48ریـ مـرگ و م    جهیساعت تحت نظارت قرار داده و نت      
يقـسمت بـرا    نیدر ا  ضمناً .قرار گرفت  یمشخص و مورد بررس   

800و 400، 200(بـاال  يحاد عـصاره از دوزهـا   تیسم یبررس
.دیاستفاده گردزین) لوگرمیگرم بر کیلیم

نیفرمالتست
درصــد 5/2و غلظــت تــریکرولیم50بــه حجــم نیفرمــال

راسـت   يپـا  یدر سـطح پـشت     نیفرمـال  قیـ تزر. دیاستفاده گرد 
دنیسیـ کـه ل   ییز آنجـا  انجام شد ا   يجلد ریبه صورت ز   وانیح
دهـد،   یرخ مـ   وانیـ ح یعـ یبـه نـدرت در رفتـار طب        یعقب يپا

شـود، در  یمـ جادیایعقبيکه در صورت استفاده از پا     یپاسخ
نیمهمتـر . به درد اختـصاص دارد     شتریب ،ییجلو يپا باسهیمقا

است که جوندگان، دو پاسـخ بـه درد          نیا نیتست فرمال  یژگیو
. دارنـد نیـز  مختلـف  سمیـ کانیمدو دهنـد کـه ظـاهراً     ینشان م 

شود که به    یظاهر م  نیفرمال قیمرحله اول، بالفاصله بعد از تزر     
فاصـله اول، در  قهیدق 5بعد از   . کشد یطول م  قهیدق 3-5مدت  

از خـود    یرفتـار خاصـ    وانیح ن،یفرمال قیبعد از تزر   قهیدق 15
شـود  یفاز دوم درد شروع مقه،یدق15بعد از دهد و  ینشان نم 

پردازد که حـدود  یمیعقبيکف پادنیسیدوباره به ل انویحو
).12(کشدیمطولقهیدق60

دردجادینحوه اوواناتیحيسازآماده
وانیـ هـر ح  ط،یعادت کردن به محـ     يبرا ش،یروز آزما  در

يا شهیـ در جعبه اسـتاندارد ش     شیقبل از شروع آزما    قهیدق 30

متـر بـه    ینتسـا  30×30×30جعبـه بـه ابعـاد      نیا. قرار داده شد  
از جعبـه و سـطح افـق،         يساخته شده کـه در فاصـله ا        ياگونه

را تدرجـه قـرار گرفتـه اسـت تـا مـشاهدا         45هیـ با زاو  يانهیآ
تـر یل یلـ یم 2/0به مقـدار     شیاز انجام آزما   شیپ. دیتر نما آسان

یدروالکلیـ عـصاره ه  (شیماده مورد نظـر بـسته بـه گـروه آزمـا           
یبه صورت داخـل صـفاق     ) رفینیا مو  يولوژیزیسرم ف  یایکاکوت
ــه ح ــب ــتزروانی ــه،یدق15پــس از شــد وقی ــدار ق ــه مق 50ب

بـه سـطح     يجلـد  ریدرصد به صورت ز    5/2نیفرمال تریکرولیم
که بـر حـسب      یمدت زمان . شد قیتزر وانیراست ح  يپا یپشت

شـد در    یمـ  یقـ یتزر يو گـاز گـرفتن پـا       دنیسیـ ه صرف ل  یثان
قـه یدق 15-45و سـپس    ) هیلفاز او (قهیدق 0-5یزمان يهادوره

).13،14(دیگرديریبه عنوان شاخص درد اندازه گ) هیثانوفاز(
ينمره گذارنحوه

:استریبه شرح زينمره گذاراساس
قـرار گرفتـه انـد و        گـاه یکف جا  يهردو پنجه، رو  : صفر ازیامت

زیـ حرکـت ن نیح. آن ها قرار دارد    يرو يبه طور مساو   وانیوزن ح 
ازیـ امت. ت استفاده از پنجه مقابل وجـود نـدارد        جه ياریاخت حیترج

وانیـ از بـدن ح    یبخـش  ایکف   يرو یشده به آرام   قیتزر يپا: کی
حرکـت،  نیحـ . شـود یمـ مـال آن اعيرویقرار گرفته و فشار کم  

از  شـده کـامالً    قیـ تزر يپا: از دو یامت. شود یم دهید یلنگش واضح 
مقابـل،  يپـا . با سطح نـدارد یتماسچیکف جعبه برداشته شده و ه 

شـده را  قیـ تزريپـا : سه ازیامت. سطح قرار گرفته است    يمحکم رو 
حرکـت بـه طـور       نیا. لرزندیبه شدت م   ایردیگ یگاز م  سد،یل یم

کـردن خـودش متفـاوت       زیـ جهـت تم   وانیحرکات ح  بایمشخص
).14(شوددهیممکن است د،يگریشدن به دلیاست، گرچه تبد

یتجربيهاگروه
بـا  ) NMRIنـژاد (نر بالغ    یشگاهیماکوچک آز  يها موش
يداریخر رانیا پاستورتویگرم، از انس   30یال 25یمحدوده وزن 

سـانتی درجـه 22±2بادرجه حرارت    ،یشگاهیآزما طیو در شرا  
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و  یکیساعت تـار   12و   ییساعت روشنا  12ينور کلیگراد و س  
6بـه سـپس  . درصـد قـرار گرفتنـد   60تا 40یرطوبت نسب  زین

:شدندمیتقسریبه شرح زییتا7گروه 
گـروه  . نکردنـد  افـت یدر ییدارو چیکه ه ): کنترل(1گروه

افـت یرا به عنوان حالل عصاره در      يولوژیزیکه سرم ف  ): شاهد(2
را بـه    یکاکوت یدروالکلیکه عصاره ه  5و  4،  3يهاگروه. نمودند

وزن لـوگرم یگـرم بـر ک   یلـ یم 150و   100،  50يدوزها ریمقاد
گرم  یلیم 10را با دوز     نیکه مورف  6هگرو. مودندن افتیبدن در 

مـواد بـه صـورت    یتمـام . نمودنـد افتیوزن بدن درلوگرمیبر ک 
پـس از   . دیـ گردزریـق   ت تـر یل یلیم 2/0زانیبه م  یداخل صفاق 

ــت  ــه،یدق15گذش ــالق ــست فرم ــامنیت ــار حانج ــو رفت وانی
.شديگذارنمره
داده هايآمارزیآنال

يشده با استفاده از نـرم افـزار آمـار          يجمع آور  يها داده
SPSS   لیو تحل  هیطرفه مورد تجز   کیانسیوار زیو آزمون آنال

Tukeyگروه ها از آزمون    نیتفاوت ب  یبررس يقرار گرفت و برا   

بـه   جیهمـه نتـا   . اسـتفاده شـد    >05/0Pيدار یدر سطح معنـ   
.ارائه شداریانحراف معنیانگیصورت م

هایافته
اهیگیالکل-یکه عصاره آب   یواناتیون در ح  آزم نیدر ا : الف

چگونـه یکرده بودنـد ه    افتیدر یرا بصورت داخل صفاق    یکاکوت
.فتادیساعت اتفاق ن48بعد از يریمرگ و م

عصارهياثرات ضد درد: ب
یدرون صـفاق   قیـ پژوهش حاضر نـشان داد کـه تزر        جینتا

و 100،  50يدر غلظت ها  ) زیپار(رجانیمنطقه س  یکاکوت اهیگ
موجـب  نیوزن بـدن هماننـد مـرف   لـوگرم یگرم بر کیلیم 150

در مـوش  نیدرد القا شده توسط فرمـال  هیو ثانو  هیکاهش فاز اول  
يدر گـروه هـا     نیهمچنـ ). 2و 1ينمودارهـا (شود   یبالغ م نر

لـوگرم یگـرم برک   یلیم 150کننده   افتیگروه در  ،شیمورد آزما 
را  ياثر ضد درد  نیشتریب یکاکوت یالکل درویوزن بدن عصاره ه   

.)>05/0P(نشان دادند

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 10در دوز  اثر درون صفاقی مورفین     . 1نمودار
ی میلـ 150و100، 50و عصاره الکلی کاکوتی منطقه سیرجان در دوز هـاي   

رل کنتـ  گـروه . گرم وزن بدن در فاز اولیه درد القا شده توسط تست فرمالین           
دهنـده  نـشان . دریافت نمودند ) سرم فیزیولوژي (شاهد و)بدون درمان (

باشد نسبت به گروه کنترل میP≥05/0دار در سطح اختالف معنی

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن 10در دوز   مورفیناثر درون صفاقی    . 2نمودار
150و 100،  50عصاره هیدروالکلی کاکوتی منطقه سیرجان در دوز هـاي          و

گـروه  . القا شده توسط تـست فرمـالین      ر فاز ثانویه درد     میلی گرم وزن بدن ب    
نشان. دریافت نمودند ) سرم فیزیولوژي (شاهد و  ) بدون درمان ( کنترل  

باشد نسبت به گروه کنترل میP≥05/0دهنده اختالف معنی دار در سطح 
بحث و نتیجه گیري 

عـصاره   يپژوهش حاضر در خصوص اثرات ضـد درد        جینتا
در یاز آن اسـت کـه عـصاره الکلـ          یحـاک  یکوتکـا  یدروالکلیه

وزن بـدن    لـوگرم یگرم بر ک   یلیم 150و   100،  50يغلظت ها 
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درد القـا شـده توسـط    هیـ و ثانوهیبصورت وابسته به دوز، فاز اول    
بـا  . دهـد  یکـاهش مـ    يدار یرا به بصورت معنـ     نیتست فرمال 

بر فـاز    اهیکه عصاره گ   ییپژوهش حاضر و از آنجا     جیبه نتا  وجهت
يدارااهیـ دارد، گيداریمعنـ ریثأدرد القا شده تـ   هیو ثانو  هیولا

ج،یبـا توجـه بـه نتـا       . اسـت  یطیو مح  يمرکز ياثرات ضد درد  
هماننــد يداریبــه صــورت معنــیکــاکوتیدروالکلیــعــصاره ه

ییایجغرافطیتنوع شرا. دهدینشان مياثرات ضد درد   نیمورف
یاهیگ يگونه ا از تنوع    یمنبع غن  کیموجب شده که     رانیدر ا 

باشـد کـه   یمـ یکـاکوت اهـان یگنیاز ایکی.وجود داشته باشد  
در منـاطق مختلـف      یکـاکوت . اسـت  انیمتعلق به خانواده نعناع   

شـمال، شـمال غـرب، شـرق وجنـوب      یخصوصا در نـواح   رانیا
از . اسـت يمتعـدد یانخـواص درمـ  يوجود دارد که دارا  یشرق

انیـ واده نعناع خـان  اهـان یموجـود در گ    یعـ یطب باتیجمله ترک 
و نیاسـ یبتاکاروتن، ن نئول،یس نن،یکارواکرول، گاما ترپ   مونن،یل
و  یکـه توسـط گلـشن      يدر مطالعـه ا   ). 3-7(باشـد  یم مولیت

انیـ از خـانواده نعناع یاهیـ گيبـر رو  2004همکاران در سـال     
)Dracocephalum kotschyi (  صورت گرفت مشخص شـد

و آلفـا  مـونن یل ریـ نظ یبـات یوجـود ترک   لیـ بـه دل   اهیـ گ نیکه ا 
بر  نیهمچن). 15(باشد   یم يضد درد  تیخاص يدارا نئولیترپ

نئـول یترپ 2001و همکـاران در سـال        رایاساس مطالعـات مـور    
در ). 16(گـردد  یم کیاتیعمل در عصب س    لیباعث مهار پتانس  

بـر  2005همکاران در سـال  امان لو وطکه توسيگرید یبررس
Satureja khuzistaniبه نامانیاز خانواده نعناعیاهیگيرو

، کـارواکرول  ریـ نظ یباتیکه وجود ترک   دیانجام شد مشخص گرد   
اعـث کـاهش درد   توانـد ب یمـ اهیگ نیدر ا  دیو استروئ  دیفالونوئ
نیمحققـ  ریکـه توسـط سـا      يگرید يهادر پژوهش ). 11(شود  

مـول، یتریـ نظ  یباتیمشخص شده که وجود ترک     رفته،صورت گ 
در  نئـول یو آلفـا ترپ    مـونن یفنـول، ل   یپل ،دیکارواکرول، فالونوئ 

موجب  يدیوئیاپ ستمیس يبا اثر بر رو    احتماالً انیخانواده نعناع 

بـات یاز ترک  یکـ ینیهمچنـ ). 17-19(شـوند  یکاهش درد مـ   
باشدیم Pulegoneبه نام    يماده ا  یکاکوت اهیگیو اصل عمده  

مـشخص شـده     یآن به خـوب    یو ضد التهاب   يکه اثرات ضد درد   
که بر اساس مطالعه دسوسـا و همکـاران          يبه طور  ).8،9(است

و Pulegoneاز یناشــي، اثــرات ضــد درد 2007در ســال 
از خـانواده  (Mentha villosaاهیـ موجود در عصاره گموننیل

موجود در آن، در ياز اثرات مونوترپن ها    شتریب اریبس) انینعناع
ان دادنـد   نـش یائو و چیـو     نیعالوه بر ا  ). 8(است نگیتیتست را 

بـه  يداریلنز در چشم به طور معن  نیاز پروتئ  یکه التهاب ناش  
کیـ بـه عنـوان     (Pulegoneیجیو تدر  یموضع زیتجو لهیوس
پژوهش با اسـتفاده     نیدر ا ). 9(ابدییکاهش م ) یاهیگ بیترک

موجـب کـاهش درد      یکـاکوت  همشخص شد ک   نیاز تست فرمال  
موجـود در آن     بـات یکتر قیـ اثر را از طر    نیا شود و احتماالً   یم

درد مـورد  یابیـ ارزيکه بـرا   ییهاشیاغلب آزما . کند یاعمال م 
و  hot-plateيهـا شیآزمـا لیـ از قب (ردیـ گ یاستفاده قرار مـ   

tail-flick (نیـ در ا . هـستند  ادیـ محرك حاد و شـدت ز      يدار
یابیـ امکـان ارز   ن،یحالت، تجربه درد، کوتاه مدت است و بنـابرا        

جهـت   نیاز ا  نیآزمون فرمال . د ندارد مختلف وجو  يها سمیمکان
کیـ بافت، بیدرد متفاوت است که بر اثر آس   يبا اغلب مدل ها   
یبـافت  بیو چـون آسـ     دیـ آ یبه وجود مـ    مداومدرد متوسط و    

بـر   نیتر است و بنـابرا     کینزد ینیبال يهاکند، به درد  یم جادیا
يآزمـون، بـر مبنـا      نیـ ا. دارد يبرتـر  ییدرد زا  يهاروش ریسا

یطراحـ ییایمیشـ بیترککیاز   یناش يدرد جلد  يریه گ انداز
ازیگروه انینشان داده است که از م      ریمطالعات اخ . شده است 

ن،ینوسـروت ک،یاستدیاسریکننده درد، نظ دیعوامل محرك تول  
رسـد  یبـه نظـر مـ   .رهیو غنیفرمال،یفاکتور فعال کننده پالکت   

پاسخ درد، از    شده و طول مدت    جادیاز نظر شدت درد ا     نیفرمال
نیا نیآزمون فرمال  یژگیو نیمهمتر). 20(همه مناسب تر باشد   

دهنـد کـه     ینـشان مـ    درداست که جوندگان دو نوع پاسخ بـه         
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مرحله اول،  . کنند یمختلف عمل م   سمیکاندو م  قیاز طر  ظاهراً
3-5شود که به مـدت       یظاهر م  نیفرمال قیبالفاصله بعد از تزر   

ییایمیشـ  کیدرد به علت تحر    نیا ظاهراً. کشد یطول م  قهیدق
بـه   نیدهـد کـه فرمـال      یشواهد نشان م  . درد است  يها رندهیگ

کنـد و عمـل آن از        یمـ  ادیـ را ز  Cيرشته ها  تیخصوص فعال 
قـه یدق 15در فاصـله    . ردیـ گ یصورت نم  A-δيبرهایف قیطر

یاز خـود نـشان نمـ      یرفتار خاصـ   وانیح نیفرمال قیبعد از تزر  
شـود و    یفـاز دوم درد شـروع مـ        قـه، یدق 15-20بعـد از    . دهد

نیـ کند کـه ا    یمربوطه م  يپا دنیسیدو باره شروع به ل     وانیح
).21،22(کشدیطول مقهیدق40باًیعمل تقر
عـصاره   دیـ پژوهش مـشخص گرد    نیآنکه در ا   یکل جهینت

به صورت وابسته به     ياثرات ضد درد   يدارا یکاکوت یدروالکلیه

دیدر خاتمه شـا  . است نیفرمالدوز در مدل درد القا شده توسط        
اهیـ موجـود در گ بـات یعنـوان کـرد کـه ترک   نیچنـ  نیـ بتوان ا 
ــاکوت ــت از  یک ــن اس ــممک ــاز  کی ــار آزادس ــا مه ــرف ب يط

نیاز سنتز پروستاگالند   يریجلوگ جهیو در نت   کیدونیدآراشیاس
موجـب   يدیـ وئیاپ ستمیـ با فعـال نمـودن س      گریها و از طرف د    

.کاهش درد شود

یتشکر وقدردان
ــ ــنیدب ــا لهیوس ــاب آق ــد حــس  ياز جن ــر محم نیدکت
یدانـشگاه آزاد اسـالم   ،یدانشکده دامپزشـک   استیزاده ر یمرحمت

یدانقـدر پـژوهش تـشکر و     نیـ درا يواحد کازرون جهت همکـار    
.گرددیم
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