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 Hypericum)چاي مهار درد حاد و مزمن با عصاره آبي علف 

perforatum L.)نر در موش صحرايي  
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  ١٨شماره / سال پنجم / يافته 

 چكيده 
 گياه هاپيريكوم پرفوراتوم در پژوهشكده گياهان دارويي دانشگاه شهيد بهشتي كد گذاري گرديد و عصاره گيري با::مقدمه  مقدمه  

ثرات ضدافسردگي هايپريکوم پرفوراتومگزارشات فراواني راجع به ا     .  انجام شد  (decoction)استفاده از روش جوشاندن      
.مطالعات کمي انجام شده است    )به ويژه هايپريکوم پرفوراتوم   ( اما در رابطه با اثرات ضد دردي خانواده هايپريکوم           ؛وجود دارد 

مي) شيميايي(و درد مزمن    ) حرارتي و شيميايي  (هدف از اين تحقيق بررسي اثرات مهاري عصاره آبي علف چاي بر درد حاد               
 .باشد

 گرم ٢٣٠-٢٠٠ در محدوده وزني       Sprague-Dawelyموش صحرايي نر   عدد   ٧٠از   تجربي   اين مطالعه  در   ::مواد و روشها    مواد و روشها    

براي اندازه. انجام شد  گرم   ٣٤-٣٧ عدد موش سوري با محدوده وزني        ٥٠براي تمام آزمايش ها و براي تعيين دوز كشنده از           
استفاده) درد حاد حرارتي   (  Tail-flickو آزمايش   ) دل درد حاد و مزمن شيميايي     م(گيري درد از دو روش آزمايش فرمالين        

اثرات ضد دردي. بررسي شد ) ٨٠٠ mg/kg و ٤٠٠،  ٢٠٠(اثرات ضد دردي تجويز داخل صفاقي عصاره آبي در سه دوز           . گرديد
٦٠٠٠ mg/kg حدود LD50شنده محدوده دوز ک. عصاره هايپريکوم با سديم ساليسيالت به عنوان شاهد مثبت مقايسه گرديد         

 . انجام شدANOVA و paired t-test ،unpaired آناليز آماري بر حسب مورد،  .تعيين گرديد

بر زمان تاخير آزمون ) ٣٠٠(mg/kg  نتايج آزمايشات نشان مي دهد که تجويز داخل صفاقي سديم ساليسيالت           ::يافته ها   يافته ها   

Tail flick  همچنين. ي در تمامي دوزهاي مصرفي باعث افزايش زمان تاخير آزمون گرديد در حاليکه عصاره آب؛  اثري نداشت
 اما سديم ساليسيالت فقط؛عصاره آبي در تمامي دوزهاي مصرفي بي دردي حيوان را در هر دو فاز آزمون فرمالين افزايش داد

 .بر فاز دوم آزمون فرمالين مؤثر بود

و درد مزمن) حرارتي وشيميايي (  هايپريکوم بر مدل هاي درد حاد        نتايج نشان مي دهند که عصاره آبي         ::نتيجه گيري نتيجه گيري 
 .مؤثرمي باشد و همچنين مي توان اثرات ضددردي محيطي و مرکزي براي عصاره قائل شد) شيميايي(

 ، هايپريكوم پرفوراتوم، موش صحرايي Tail-Flickآزمون فرمالين، آزمون  ::واژه هاي كليديواژه هاي كليدي
 
 
 

 انشگاه علوم پزشكي لرستان كارشناس ارشد فيزيولوژي د
  فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران PhD دانشجو  

  كارشناس ارشد فيزيولوژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  استاد فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

 
  
 
 
 
 
  [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 y
af

te
.lu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                               1 / 7

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-981-fa.html


٨٢ پاييز١٨شماره    /١٢ مهار درد مزمن با عصاره علف چاي در موش صحرايي نر

 
 مقدمهمقدمه

يبات جديد ضد درد  از دهه       يبات جديد ضد درد  از دهه       عالقه به تحقيق و يافتن ترك     عالقه به تحقيق و يافتن ترك     
داروهاي موجود داراي   داروهاي موجود داراي   " " غالباغالبا. .  بـه بعـد شـروع شده است         بـه بعـد شـروع شده است        ١٩٦٠١٩٦٠

در حال حاضر براي کنترل     در حال حاضر براي کنترل     ). ). ١١((عوارض جانبي زيادي مي باشند    عوارض جانبي زيادي مي باشند    
 درد از داروهايــي نظــير داروهــاي ضــدالتهابي غيراســتروئيدي  درد از داروهايــي نظــير داروهــاي ضــدالتهابي غيراســتروئيدي  

))NSAIDs((      ،داروهاي اپيوئيدي  داروهاي اپيوئيدي    ،،استامينوفناستامينوفن مانـند آسـپرين،       مانـند آسـپرين 

))(Opioidsــرامادول،   شــامل مرف شــامل مرف ــتادون، ت ــن، م ــن، مپريدي ــرامادول،  ي ــتادون، ت ــن، م ــن، مپريدي ي
داروهـاي ديگـر از جمله      داروهـاي ديگـر از جمله      بوپرونورفيـن، بوتـرفانول، نالبوفيـن و        بوپرونورفيـن، بوتـرفانول، نالبوفيـن و        

داروهاي داروهاي   کورتيکوستروئيدها و کورتيکوستروئيدها وضدافسردگي هاي سه حلقه اي،ضدافسردگي هاي سه حلقه اي،
را مي توان برشمرد را مي توان برشمرد   (Adjuvant analgesic)  کمـک کننده کمـک کننده 

هـرکدام از داروهـاي فـوق بـه نوبه خود عوارض جانبي             هـرکدام از داروهـاي فـوق بـه نوبه خود عوارض جانبي             ). ). ٢،٣٢،٣((
   ..نامطلوبي دارندنامطلوبي دارند

 استفاده سنتي  استفاده سنتي ،، مقابله با بيماريها مقابله با بيماريهاروشهايروشهاياز ابتدايي ترين از ابتدايي ترين 
مواد استخراج شده از مواد استخراج شده از  گياهان وگياهان و.  .  از گـياهان دارويي بوده است از گـياهان دارويي بوده است 

استفاده استفاده  آنهـا جهـت درمان بيماريهاي گوناگون در انسان مورد  آنهـا جهـت درمان بيماريهاي گوناگون در انسان مورد  
اين امر منجر به توليد داروهاي با منشاء گياهي اين امر منجر به توليد داروهاي با منشاء گياهي . . قرار مي گيرندقرار مي گيرند

رين، کودئين، رزرپين، وينبالستين،    رين، کودئين، رزرپين، وينبالستين،    مرفين، آتروپين، افد  مرفين، آتروپين، افد  : : نظـير نظـير 
اسـتفاده از گياهان دارويي  اسـتفاده از گياهان دارويي   ).).٤٤((شـده اسـت   شـده اسـت   ... ... وينکريسـتين و  وينکريسـتين و  
با توجه به اينکه    با توجه به اينکه    ). ). ٥،٦،٧،٨٥،٦،٧،٨((   دنيا دارد   دنيا دارد   و  و ايرانايران  سابقه طوالني در  سابقه طوالني در  

ايـن داروهـا در هـنگام مصـرف در حـد متعادل عوارض خيلي                ايـن داروهـا در هـنگام مصـرف در حـد متعادل عوارض خيلي                
 رو توجه    رو توجه   ننيياا از    از   ،،کمـتري نسـبت بـه داروهـاي صـناعي دارنـد           کمـتري نسـبت بـه داروهـاي صـناعي دارنـد           

دان به استفاده از گياهان دارويي معطوف گرديده است         دان به استفاده از گياهان دارويي معطوف گرديده است         دانشمندانشمن
يکـي از راهکارهـاي ممکـن جهت دستيابي به داروهاي         يکـي از راهکارهـاي ممکـن جهت دستيابي به داروهاي         ). ). ٧،٨٧،٨((

 توجه  توجه ،،کننده کمترکننده کمتر اثرات محدوداثرات محدود جديـد با کاربرد درماني باال و جديـد با کاربرد درماني باال و 
امـروزه مطالعـه گونه هاي   امـروزه مطالعـه گونه هاي   . . بـه گـياهان و مـواد طبيعـي اسـت         بـه گـياهان و مـواد طبيعـي اسـت         

 گياهــي کــه بطــور ســنتي بــه عــنوان ضــد درد مــورد مصــرف گياهــي کــه بطــور ســنتي بــه عــنوان ضــد درد مــورد مصــرف 

 پرثمر در راه تهيه داروهاي       پرثمر در راه تهيه داروهاي      اتیاتی يک استراتژي تحقيق    يک استراتژي تحقيق   مـی شوند  مـی شوند  
لذا به نظر مي رسد مطالعه براي       لذا به نظر مي رسد مطالعه براي        ).  ). ٩٩ ( (ی باشد ی باشد ضد درد جديد م   ضد درد جديد م   

بدين منظور  بدين منظور  . . يافتـن گياهـي بـا اثرات ضد دردي ضروري باشد          يافتـن گياهـي بـا اثرات ضد دردي ضروري باشد          
کتـب مخـتلف طب سنتي و مراجعه به کاربري گياهان داروئي            کتـب مخـتلف طب سنتي و مراجعه به کاربري گياهان داروئي            

عي با اثرات ياد    عي با اثرات ياد    گياهان متنو گياهان متنو . . بطـور بومي، مورد نظر قرار گرفت      بطـور بومي، مورد نظر قرار گرفت      

ي از ايـن مـوارد گـياه علف چاي          ي از ايـن مـوارد گـياه علف چاي          كـ كـ  ي  ي ..شـده مـورد اسـتفاده انـد       شـده مـورد اسـتفاده انـد       
که در بيشتر   که در بيشتر   مـی باشد    مـی باشد      ١١))هايـپريکوم، هوفـاريقون، گـل شـهناز       هايـپريکوم، هوفـاريقون، گـل شـهناز       ((

جود گزارش هاي متعدد سنتي     جود گزارش هاي متعدد سنتي     وو). ). ١٠١٠((مناطق دنيا يافت مي شود    مناطق دنيا يافت مي شود    
و بومـي از اثـرات ضد دردی و ضد التهابی از گياه هايپريکوم مي               و بومـي از اثـرات ضد دردی و ضد التهابی از گياه هايپريکوم مي               

    ).).٦،٧،٨٦،٧،٨ ( (ه بر روي اثرات اين گياه باشد      ه بر روي اثرات اين گياه باشد      توانـد اوليـن دليل مطالع     توانـد اوليـن دليل مطالع     
اکـثر تحقيقات علمي انجام شده بر روي عصاره هايپريکوم اشاره            اکـثر تحقيقات علمي انجام شده بر روي عصاره هايپريکوم اشاره            

با توجه به اينکه با توجه به اينکه ). ). ١١،١٢١١،١٢((بـه خاصـيت ضـد افسـردگي آن دارد         بـه خاصـيت ضـد افسـردگي آن دارد         
بسـياري از داروهـاي ضدافسـردگي بويژه ضدافسردگي سه حلقه           بسـياري از داروهـاي ضدافسـردگي بويژه ضدافسردگي سه حلقه           

 اين   اين   احتمال اثرات ضد دردي براي      احتمال اثرات ضد دردي براي     ،،اي اثرات ضد دردي نيز دارند     اي اثرات ضد دردي نيز دارند     
از طرف ديگر گياه هايپريکوم داراي      از طرف ديگر گياه هايپريکوم داراي      ). ). ١٣،١٤١٣،١٤((گياه محتمل است    گياه محتمل است    

) ) ٧،١١،١٥،١٦،١٧٧،١١،١٥،١٦،١٧((ترکيبات نظير فالوونوئيدها و گلوکوزيدهاست ترکيبات نظير فالوونوئيدها و گلوکوزيدهاست 
هدف از انجام اين    هدف از انجام اين      ..کـه خواص ضد دردي از آنها گزارش شده است         کـه خواص ضد دردي از آنها گزارش شده است         

ـاي در موش               ـاي در موش              مطالعـه بررسـي اثـرات ضـد دردي عصـاره آبـي علـف چ مطالعـه بررسـي اثـرات ضـد دردي عصـاره آبـي علـف چ
 ..صحرايي نر بودصحرايي نر بود

 مواد و روشها مواد و روشها 

ــورد مطالعــه ــورد مطالعــهحــيوانات م ــژاد  مــوشمــوش عــدد  عــدد ٧٠٧٠از از   ::حــيوانات م ــر ن ــژادصــحرايي ن ــر ن         صــحرايي ن
Sprague-Dawely      گرم براي      گرم براي    ٢٣٢٣۰۰  -٢٢۰۰۰۰ در محـدوده وزني       در محـدوده وزني  

همچنين براي تعيين دوز کشنده     همچنين براي تعيين دوز کشنده       ..تمام آزمايشات استفاده گرديد   تمام آزمايشات استفاده گرديد   
 گرم استفاده  گرم استفاده ٣٧٣٧-٣٤٣٤مـوش سوري در محدوده وزني  مـوش سوري در محدوده وزني   عـدد    عـدد   ٥٠٥٠از  از  

   ..گرديدگرديد

 از   از  ١٣٨٠١٣٨٠ر خرداد ماه    ر خرداد ماه    ددگل شهناز   گل شهناز   گـياه   گـياه       ::روش تـهــيـه عـصــاره    روش تـهــيـه عـصــاره    
 مـتری مـنطقه شمشـک ميگون  واقع در استان تهران            مـتری مـنطقه شمشـک ميگون  واقع در استان تهران           ٢٣٠٠٢٣٠٠تفـاع   تفـاع   رراا

 بعد از  تأييد علمي آن در پژوهشكده گياهان دارويي        بعد از  تأييد علمي آن در پژوهشكده گياهان دارويي       ..جمـع آوری شد   جمـع آوری شد   
 دانشگاه شهيد بهشتی،  دانشگاه شهيد بهشتی، (No 2002-1)و کـد گـذاری در هرباريوم   و کـد گـذاری در هرباريوم   

سرشـاخه هـاي گلـدار گـياه جدا و با آب سرد شسته مي شدند و                 سرشـاخه هـاي گلـدار گـياه جدا و با آب سرد شسته مي شدند و                 
هر بار  هر بار  . .  حـرارت اتـاق و سـايه خشك مي شدند           حـرارت اتـاق و سـايه خشك مي شدند          سـپس در درجـه    سـپس در درجـه    

ساعت ساعت ٢٤٢٤ ليتر آب به مدت       ليتر آب به مدت      ١١//۵۵ گرم از گياه خشك شده در       گرم از گياه خشك شده در      ١١۰۰۰۰
خيسانده و سپس خيسانده و سپس ) ) درجه    درجه    ٢٢۵۵((در داخـل انكوبـاتور با دماي ثابت         در داخـل انكوبـاتور با دماي ثابت         

پـس از صاف كردن مايع  پـس از صاف كردن مايع  . .  دقـيقه جوشـانيده مـي شـد     دقـيقه جوشـانيده مـي شـد    ٢٢۰۰مـدت   مـدت   
بدست آمده روي بن ماري تغليظ مي شد تا عصاره اي با قوام شبيه    بدست آمده روي بن ماري تغليظ مي شد تا عصاره اي با قوام شبيه    

                                                 
1. Hypericum perforatum L  
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عصاره در داخل يخچال نگهداري مي شد       عصاره در داخل يخچال نگهداري مي شد       . . سل بدست مي آمد   سل بدست مي آمد   عع

و قـبل از تجويـز بـه حـيوان غلظت مورد نظر از عصاره در آب                 و قـبل از تجويـز بـه حـيوان غلظت مورد نظر از عصاره در آب                 
 ..مقطر تهيه مي شدمقطر تهيه مي شد

براي تعيين حداقل و حدا کثر      براي تعيين حداقل و حدا کثر        ::تعييـن محـدوده دوز قابل تحمل      تعييـن محـدوده دوز قابل تحمل      
دوز کشـنده ازعصـاره هـاي آبي هايپريکوم به صورت دوزها ي             دوز کشـنده ازعصـاره هـاي آبي هايپريکوم به صورت دوزها ي             

ــنده   ــزايش ياب ــنده  اف ــزايش ياب ــب  ((اف ــه ترتي ــب  ب ــه ترتي ، ، ٤٠٠٠٤٠٠٠، ، ٨٠٠٠،٦٠٠٠٨٠٠٠،٦٠٠٠  mg/kgب
 ســوري  ســوري ١٢١٢ تــا  تــا ١٠١٠بــه گــروههاي داراي بــه گــروههاي داراي ) ) ٥٠٠٥٠٠، ، ١٠٠٠١٠٠٠، ، ٣٠٠٠٣٠٠٠

 ساعت به  ساعت به ٧٢٧٢مير پس از مير پس از   تـزريق شده و با بررسي تعداد مرگ و   تـزريق شده و با بررسي تعداد مرگ و   
 ..ه استه استتفکيک تعيين گرديدتفکيک تعيين گرديد

ط ط  بـراي ايـن آزمون از  روش ارائه شده توس            بـراي ايـن آزمون از  روش ارائه شده توس           ::آزمـون فرماليـن     آزمـون فرماليـن     
همه آزمون  همه آزمون    ).).١٨١٨((  ستفاده گرديد ستفاده گرديد اا) ) ١٩٩٧١٩٩٧((دابيسـون و دنـيس      دابيسـون و دنـيس      

در درجــه حــرارت در درجــه حــرارت     بعــداز ظهــر و  بعــداز ظهــر و۵۵صــبح تــا صــبح تــا ٩٩فاصــله فاصــله هــا در هــا در 
و در محـيط آرام و بدون       و در محـيط آرام و بدون       ) ) ٢١٢١-٢٣٢٣°C((آزمايشـگاه انجـام شـد       آزمايشـگاه انجـام شـد       

استرس بعد از تطابق نيم ساعته حيوان با محيط اطراف  انجام            استرس بعد از تطابق نيم ساعته حيوان با محيط اطراف  انجام            
 درصد بوسيله سرنگ     درصد بوسيله سرنگ    ٢٢//۵۵ ميكروليـتر فرمالين      ميكروليـتر فرمالين     ۵۰۵۰..گرفـت گرفـت مـی   مـی   

انسـولين به صورت زير جلدي به كف پاي راست حيوان تزريق            انسـولين به صورت زير جلدي به كف پاي راست حيوان تزريق            
 سپس حيوان در داخل جعبه پلکسي گالس شفاف           سپس حيوان در داخل جعبه پلکسي گالس شفاف          ؛؛رديدرديدمـي گ  مـي گ  

 كه در زير آن آئينه اي  كه در زير آن آئينه اي ،،گرفتگرفتي ي  قـرار م  قـرار م ٣٠٣٠××٣٠٣٠××٣٠٣٠بـه ابعـاد    بـه ابعـاد    
قرار مي گرفت تا رفتار حيوان به خوبي قـابـل قرار مي گرفت تا رفتار حيوان به خوبي قـابـل  )  ) ٤٥٤٥ (°بـا زاويـة  بـا زاويـة  

 ثانيه يكبار يك نمره به حيوان تعلق         ثانيه يكبار يك نمره به حيوان تعلق        ١١۵۵سپس هر   سپس هر   . . ديدن باشد ديدن باشد 
زير به  زير به  شـدت درد حـيوان بـر اساس تقسيم بندي           شـدت درد حـيوان بـر اساس تقسيم بندي           . . مـي گرفـت   مـي گرفـت   

حيوان بدون توجه به پاي     حيوان بدون توجه به پاي     ) ) صفرصفر: : چهـار درجـه تفكـيك گرديد      چهـار درجـه تفكـيك گرديد      
تـزريق شـده مي نشيند يا راه مي رود و يا به عبارتي  روي هر                 تـزريق شـده مي نشيند يا راه مي رود و يا به عبارتي  روي هر                 

 پاي حيوان با محفظه      پاي حيوان با محفظه     -١١دو پـاي خـود بطـور يكسان بايستد،         دو پـاي خـود بطـور يكسان بايستد،         
 ولي حيوان وزن بدن خود را بيشتر بر روي           ولي حيوان وزن بدن خود را بيشتر بر روي          ؛؛تماس داشته باشد  تماس داشته باشد  

اي خود را كامال  از كف      اي خود را كامالً از كف       حيوان پ   حيوان پ  -٢٢پـاي سالم خود مي اندازد،       پـاي سالم خود مي اندازد،       
 پاي تزريـق گرديـده را بليسد،       پاي تزريـق گرديـده را بليسد،      -٣٣سطح محفظه بلند مي كند،      سطح محفظه بلند مي كند،      

 به عنوان    به عنوان   ۵۵دقايق صفر تا    دقايق صفر تا    . . بجـود و يـا بـه شدت تكان مي دهد          بجـود و يـا بـه شدت تكان مي دهد          
درد درد (( به عنوان فاز دوم  به عنوان فاز دوم ٦٦۰۰ تا  تا ١٦١٦و از دقيقه و از دقيقه ) ) درد حاد درد حاد ((فـاز اول    فـاز اول    

 . . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) ) مزمنمزمن

ازه گيري ميزان تحمل درد حاد حرارتی       ازه گيري ميزان تحمل درد حاد حرارتی       براي اند براي اند    : :Tail-flickآزمون  آزمون  
. .  استفاده گرديد   استفاده گرديد  Tail-flickحـيوانات  گروههاي مختلف،  از آزمون           حـيوانات  گروههاي مختلف،  از آزمون           

انجام انجام Amour  & Smith’’  (D  (1941اين آزمون بر اساس روش  اين آزمون بر اساس روش  
  بعداز ظهر و بعداز ظهر و۵۵ صبح تا  صبح تا ٩٩ در فاصله  در فاصله همه آزمون هاهمه آزمون ها). ). ١٩١٩(( مـي شد مـي شد 

يط يط در محدر مح وو) ) ٢٣٢٣٢١٢١°C((در درجـه حرارت آزمايشگاه انجام شد  در درجـه حرارت آزمايشگاه انجام شد  
 مدل  مدل Tail flick از دستگاه  از دستگاه .آرام و بـدون استرس  انجام گرفت آرام و بـدون استرس  انجام گرفت 

حيوان درون حيوان درون  .. آلمان استفاده مي شد آلمان استفاده مي شدHSE ساخت شركت  ساخت شركت  ٨١٢٨١٢
با دم آويزان با دم آويزان  به صورت افقي وبه صورت افقي و(Restrainer) محفظه مخصوص محفظه مخصوص 

ــور قــرار مــي گرفــت و پــس از آرام گرفتــن حــيوان،  قــرار مــي گرفــت و پــس از آرام گرفتــن حــيوان،   ــور از شــدت ن از شــدت ن
Intensity) ( (ه بـه عنوان   ه بـه عنوان    ثانـي   ثانـي  ١١۰۰اسـتفاده مـي شـد و زمـان          اسـتفاده مـي شـد و زمـان              ٧٧ 

  cut off      بـه مـنظور جلوگـيري از آسـيب بافتـي در نظر گرفته       بـه مـنظور جلوگـيري از آسـيب بافتـي در نظر گرفته 
 بـراي هـر مـوش زمان تأخير عقب كشيدن دم پس از             بـراي هـر مـوش زمان تأخير عقب كشيدن دم پس از             . . مـي شـد   مـي شـد   

ــور    ــابش ن ــور   ت ــابش ن ــاره  (predrug-latency)ت ــزريق عص ــد از ت ــاره   و بع ــزريق عص ــد از ت   و بع

(post- drug- latency)    پاسـخ ها به   پاسـخ ها به  . انـدازه گـيري مـي شـد     انـدازه گـيري مـي شـد 
 . .  ثبت مي شد ثبت مي شد(TL)عنوان زمان تأخيرعنوان زمان تأخير

ـ    ـ   آزمـون ه  بيان شده    بيان شده   Mean±SEMنتايج به صورت    نتايج به صورت      ::اي آماري   اي آماري   آزمـون ه
محاســبات آمــاري بــر حســب مــورد بــا اســتفاده از آزمــون محاســبات آمــاري بــر حســب مــورد بــا اســتفاده از آزمــون . . انــدانــد

Paired t-test، ، t-test   Unpaired   و وANOVA يک طرفه   يک طرفه  
 معني دار  معني دار    >٠٠P//٠٥٠٥.    .    انجام مي گرفتندانجام مي گرفتند  Tukeyآزمون آزمون و سپس و سپس 

 ..در نظر گرفته شددر نظر گرفته شد
 يافته هايافته ها..

ت سنجي نشان داد که در اين       ت سنجي نشان داد که در اين       نتيجه رطوب نتيجه رطوب   ::  تعييـن ميزان رطوبت   تعييـن ميزان رطوبت   
 ..بوده استبوده است%   %   ١٠١٠مطالعه ميزان رطوبت عصاره بکار رفته شده مطالعه ميزان رطوبت عصاره بکار رفته شده 

 نظـر به يافته هاي مربوط به تعيين حداقل           نظـر به يافته هاي مربوط به تعيين حداقل          ::  LD50دوز کشـنده    دوز کشـنده    
دوز قـابل تحمـل عصـاره آبـي هايـپريکوم مشخص مي شود که               دوز قـابل تحمـل عصـاره آبـي هايـپريکوم مشخص مي شود که               

 . .  مي باشد مي باشد٦٠٠٠٦٠٠٠  mg/kgحداقل دوز کشنده براي عصاره حدود حداقل دوز کشنده براي عصاره حدود 

  تجويز محيطي عصاره آبي هايپريکوم در تجويز محيطي عصاره آبي هايپريکوم در::ييبررسي اثرات ضد دردبررسي اثرات ضد درد

آبي هايپريکوم در آبي هايپريکوم در   تجويـز داخل صفاقي عصاره  تجويـز داخل صفاقي عصاره ::آزمـون فرماليـن   آزمـون فرماليـن   
به طور وابسته به دوز  در       به طور وابسته به دوز  در       ) ) ٨٠٠٨٠٠  mg/kg و    و   ٤٠٠٤٠٠،  ،  ٢٠٠٢٠٠((دوزهاي  دوزهاي  

 مقايسـه بـا گـروه سالين و گروه شاهد مثبت سديم ساليسيالت   مقايسـه بـا گـروه سالين و گروه شاهد مثبت سديم ساليسيالت   

                                                 
1. Dubuisson and Dennis 
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٨٢ پاييز١٨شماره    /١٤ مهار درد مزمن با عصاره علف چاي در موش صحرايي نر

 
mg/kg بـه طـور معنـي داري سـبب مهار درد ناشي از      بـه طـور معنـي داري سـبب مهار درد ناشي از     ٣٠٠٣٠٠ 

  .  )١١شکلشکل((آزمون گرديد آزمون گرديد  زيرجلدي  فرمالين در فاز اولزيرجلدي  فرمالين در فاز اولتـزريق  تـزريق  
سالين در فاز اول سالين در فاز اول  وو بيـن تجويز داخل صفاقي سديم ساليسيالت بيـن تجويز داخل صفاقي سديم ساليسيالت 

 ..)١١شکلشکل ( ())p=Ns ( (آزمون تفاوت معني داري مشاهده نشدآزمون تفاوت معني داري مشاهده نشد

 دوزهاي   در هايپريکومآبي   تجويز داخل صفاقي عصاره    

 به طور وابسته به دوز در          ) ٨٠٠ mg/kg و    ٤٠٠،  ٢٠٠(
 سبب مهار به طور معني داري     ا گروه کنترل سالين     مقايسه ب 

قابل توجه درد ناشي از تزريق زيرجلدي فرمالين در فاز دوم              
آبي  تجويز داخل صفاقي عصاره   . )٢شکل() >٠١/٠p(د  شآزمون  

 mg/kg٨٠٠ و   ٤٠٠  در فاز دوم آزمون، با دوزهاي        هايپريکوم
در مقايسه با گروه شاهد مثبت سديم ساليسيالت سبب بي             

اما دوز . دردي قابل مالحظه اي در فاز دوم آزمون گرديد             
mg/kg   عصاره  با گروه سديم ساليسيالت تفاوت قابل         ٢٠٠

تجويز داخل صفاقي سديم       ). ٢شکل(مالحظه اي نداشت    
ر فاز دوم آزمون تفاوت       دسالين   ساليسيالت در مقايسه با     

 ).٢شکل ()>٠١/٠p (معني داري داشت
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  ٨٠٠ mg/kg و ٤٠٠، ٢٠٠ اثر تزريق داخل صفاقي دوزهاي  -١شکل
بر فاز   ٣٠٠ SS (mg/kg( و سديم ساليسيالت HP)(عصاره آبي 

 ) معني دار بودن تفاوت بين گروه(ن آزمون فرمالي اول 

 )Tukey آناليز واريانس يک طرفه و سپس :آزمون آماري(
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  عصاره آبي ٨٠٠ mg/kg و ٤٠٠، ٢٠٠زريق داخل صفاقي  اثر ت-٢شكل
)HP ( و سديم ساليسيالت)SS  (آزمون فرمالين بر فاز دوم . 

 )Tukey آناليز واريانس يک طرفه و سپس :آزمون آماري(

عصاره آبي در تمامي دوزهاي مصرفي موجب افزايش زمان تأخير     
 . شده استTail Flickآزمون 
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 عصاره ٨٠٠ mg/kg و٢٠٠،٤٠٠ تزريق داخل صفاقي دوزهاي-٣شکل
  بر زمان تاخير SS (mg/kg٣٠٠(  و سديم ساليسيالت HP)( آبي 

 Tail flickآزمون 

 )معني دار بودن تفاوت بين گروههاPaired t- Test : آزمون آماري(

 بحث 

مطابق نتايج بدست آمده تجويز داخل صفاقي عصاره آبي           
 وابسته به دوز درد را در فاز اول آزمون بطور معني داري              به طور 

با توجه به اينکه فاز اول آزمون به عنوان فاز                 . کاهش داد 
اين يافته وجود    (Dennis) نورروژنيک در نظر گرفته مي شود      
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  /15 خاكساريان  فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 
را ) ١٠( و همکاران  ١كوماراثر مرکزي پيشنهاد شده توسط        

 . تأييد مي کند

شان داده اند فرمالين باعث     در نهايت نتايج آزمايشگاهي ن    
  در فاز اول آزمون فرمالين           Cافزايش فعاليت فيبرهاي       

 را از طريق Cمي توان کاهش فعاليت فيبرهاي ). ١٥( مي شود
عصاره هايپريکوم مطرح نمود، که اين اثرات ممکن است در             
ارتباط با افزايش سطح مونوآمين هاي نظير سروتونين،                

 .  عصاره مي باشدازناشی ) ١١،١٢( نورآدرنالين

تجويز داخل صفاقي عصاره آبي به طور وابسته به دوز              
الزم به  . درد را در فاز دوم آزمون بطور معني داري کاهش داد           

ذکر است که در تمامي دوزهاي استفاده شده درصد مهار               
بود ) فرمالين(فاز دوم آزمون    از  ايجاد شده در فاز اول بيشتر        

 تشابه بين اثرات عصاره و داروهاي       اين موضوع مي تواند بيانگر    
 . با عمل مرکزي باشد

 نشان دادند که عصاره      ٢٠٠٢ و همکاران در سال       ٢آلبرت
 ).٢٠(را مهار نمايد   LO-5  و     COX-1هايپريکوم مي تواند   

بنابراين عالوه بر مکانيسم هاي مطرح شده سروتونرژيک، آلفا          
خواص  آدرنرژيک و اوپيوئيدرژيک احتمال ديگري که براي           ٢

ضد دردي عصاره هايپريکوم در فاز دوم آزمون فرمالين وجود            
.  مي باشد   LO-5 و    COX-1دارد، اثر مهاري عصاره بر         

مشاهده شده است که بعد از رهايش لوکوترين ها از بافت هاي            
 اين حساس   . فيبرهاي حسي حساس مي شوند       ،آسيب ديده 

هاي  که از متابوليت     B4  و   D4شدن از طريق لوکوترين هاي      
هاي ه  مهار کنند . مسير ليپواکسيژناز مي باشند اتفاق مي افتد      

5-LO         مانع توليد لوکوتر ين هاي D4   و  B4 از . مي شوند
  در    B4طرف ديگر رهايش پروستاگالندين ها و لوکوترين          

طي فرآيندهاي التهابي به عنوان يک سيستم تقويت کننده             
اين اثر توسط که ) ٣،٢١،٢٢(براي مکانيسم هاي درد مي باشد 

). ١٤،٢١( بلوک مي شود     COX-1  و    LO-5مهار کنندهاي   
 ايهو مهار کننده    D4   همچنين آنتاگونيست هاي لوکوترين       

COX-1          دردهاي تونيک ايجاد شده مانند درد فاز دوم آزمون 

 ).٢١،٢٣( فرمالين و درد ناشي از اسيد استيک را کاهش مي دهند          
توليد  گالندين ها و    بر رهايش پروستا     LO-5نقش مهاري    

) التهابي(  در طي فاز دوم       )D4  و B4(لوکوترين هاي مختلف  
با توجه  . تا حدود زيادي روشن است      ) ٣،٢١،٢٢،٢٣(فرمالين  

در توليد متابوليت هاي اسيد        -LO 5نقش مهار کنندهاي      
) ٢٢ (D4  لوکوتر ين    نظيرآراشيدونيک، و نقش متابوليت هاي      

نظير فاز  ) التهابي(  دردهاي تونيک در  ) ٢٤( و پروستاگالندين ها  
دوم آزمون فرمالين، مي توان پيشنهاد احتمال اثر ضد دردي              

را در فاز   -LO 5 و COX-1عصاره از طريق اثرات مهاري آن بر         
 . دوم آزمون مطرح نمود

جهت بررسي اثرات عصاره هايپريکوم از مدل درد حاد              
Tail flick      يف مانند  داروهاي ضد درد ضع   .   نيز استفاده شد

 آسپرين و پاراستامول در       (ASA) اسيد استيل ساليسيليک   
 Hot plate و    Tail flickآزمونهايي با تحريکات فازيک مانند      

نتايج حاصل از   ). ٢٤،٢٥( بي اثر بوده و يا اثر بسيار اندکي دارند         
تحقيق حاضر نشان داده است که سديم ساليسيالت به عنوان             

 Tailر کاهش درد در مدل         اثر معني داري ب      ،يک ضد درد   

flick            تجولسن و   ندارد که اين يافته با مطالب ارائه شده توسط
از سوي ديگر مشخص شده است که        ). ٢٥(  مطابقت دارد  ١بيور

 حساسيت بسيار زيادي نسبت به داروهاي          Tail flickآزمون
در مطالعه اخير مشخص شد که      ). ٢٥( داراي عمل مرکزي دارد   

عصاره آبي گياه هايپريکوم بر خالف سديم        تجويز داخل صفاقي    
ساليسيالت به طور قابل توجهي موجب افزايش مدت زمان               

 . تاخير در پس کشيدن دم حيوان شده است

 در حساس کردن فيبرها      B4 با توجه به نقش لوکوترين       
 را در رهايش     LO-5و نقش   ) ٢٦،٢٧(به محرک هاي حرارتي    

بي و  هايپريکوم را  در       ، اثرات ضد دردي عصاره  آ      B4لوکوترين  
 مي توان به اثر مهاري عصاره بر           Tail flickآزمون حرارتي   

به هر حال با توجه به اثرات ضد دردي         .  نسبت داد  LO-5آنزيم  

                                                 
1. Kumar 2. Albert 
3. Tjolsen & Beaver  
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٨٢ پاييز١٨شماره    /١٦ مهار درد مزمن با عصاره علف چاي در موش صحرايي نر

 
 و گزارش     Tail flickعصاره آبي و در آزمون هاي فرمالين و       

اخير راجع به عصاره هيدرواتانولي هايپريکوم هندي در آزمون          
Tail flick وHot plate         مي تواند تأييدي بر پيشنهاد ،

را مبني بر اثرات ضد درد مرکزي براي عصاره             ) ١٠( كومار
 .هايپريکوم را همچنان مطرح دانست

نتايج حاصل يک پشتوانه آزمايشگاهي و علمي را براي            
 (Hypericum perforatum L)استفاده از گياه علف چاي      

کند، هر چند با     اهم مي به عنوان ضد درد در طب سنتي ايران فر        
 و  اطالعات به دست آمده فعلي چنين کاربردي توصيه نمي شود          

کارهاي آزمايشگاهی و تحقيقاتی بيشتري الزم است، از جمله          
با توجه به اين که دارو اثر ضد دردي با محل اثر محيطي                   
ومرکزي، دارد و در درد حاد نيز بهتر از سديم ساليسيالت                

ي گردد که از عصاره تام به سمت          عمل مي کند، پيشنهاد م     
عصاره گيري جزيي تر رفته تا در نهايت ماده مؤثره شناسايي             
شود و مطالعات دقيق در زمينه فارماکولوژي و سم شناسي              

 .برروي اين ماده مؤثره صورت پذيرد
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