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  دهيچک
 يگلـ مياه مـر يـ گ يدر مـورد اثـر ضـد التهـاب     ،رانيا يطب سنت در :نه و هدفيزم

(Saliva Officinalis) ز يتجـو حاضر، اثر  ةمطالع در. وجود دارد ييهاگزارش
 درن يت ضـد درد مـورف  يخاصـ  بـر  يگلميمر يدروالکليه ةعصار ر مختلفيمقاد

  .قرار گرفت ي، مورد بررسييموش صحرا
 ،سـاده  يطور تصـادف هنر بالغ ب ييصحرا يهاسر موش ١١٢تعداد  :يروش بررس

 -٢ ؛)يعـاد  ةيـ سـالم بـا تغذ  (گروه کنتـرل   -١. شدندم يتقس ييتا ٨گروه  ١۴به 
 ۴  ؛ )ن نرمـال يسال ةکنندافتيدر(گروه شاهد  -٣ ؛نيمورف مؤثردوز ة کنندافتيدر
گرم بر يليم ١٠٠٠و ٨٠٠، ۶٠٠، ۴٠٠، ٢٠٠ يدوزها ةکنندافتيپنج گروه در -٨ تا
 يدوزها ةکنندافتيپنج گروه در -١٣تا  ٩ ؛يگلميمر يدروالکليه ةعصارلوگرم يک

گـرم بـر   يلـ يم ةافـت کننـد  يدر -١۴؛نيمـورف  مـؤثر همراه بـا دوز   ةعصار مختلف
 ياهـ مـوش  درد يابيـ ارز يبـرا . هن دوز عصارينالوکسان همراه با بهتر ١لوگرميک

ــاو  (Tail-flick) تســت درد دســتگاه از ييصــحرا درجــه  ۵۵ يانقطــه يگرم
بـر  ه يثان ١٠ (cut off time) = يشيگرما يزمان قطع خودکار انرژ گراد ويسانت

  .ديگرد يدار تلقامعن >P ٠۵/٠ ها با مقدارن گروهيتفاوت ب. تابانده شددم آنها 
ن اثر ضد درد يشتريب که بود  ٨٠٠  mg/kgةعصار ،ن دوز ضد درديبهتر: هاافتهي

نـاک دم را  دظهور رفلکس در ةتوانست آستان و ش مشاهده شديآزما ۴۵ ةقيدق در
توانسـت   ،هعصـار ن دوز يبهتر زيتجو قه قبل ازيدق ١۵ ،الوكساننز يتجو. باال ببرد

ن يز بهتريتجو. كاهش دهد )>٠۵/٠P( يداراصورت معنهب را عصارةاثر ضد درد 
ـ يمـورف  ياثر ضد درد ،نيهمراه با مورف) ٨٠٠ mg/kg( هعصاردوز  طـور  هن را ب
  . داش ديافزا )>٠۵/٠P( يدارامعن
 ،يگلميمر يدروالکليه عصارةکه  دهديشان من ،قين تحقيا يهاافتهي :يريگجهينت

 يهـا  رنـده يق گيـ ن اثـر را از طر يـ ان بـوده و  يش اثر ضـد درد مـورف  يقادر به افزا
  . استضد درد آن  يهاسميمکان از يکياحتماالً که  دکنيماعمال  يديوئياوپ
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  مقدمه 
ترين و شايع يب بافتيآسترين عالمت متداول ،درد

بيماران را  ،علت شكايت بيماران است و بيش از هر عاملي
ايندي احسـاس ناخوشـ   ،درد. كشـاند  به سوي پزشـك مـي  

 است كه تشريح آن براي شخص دردمند آسان نبوده و هـر 
اگرچـه  . كنـد  اي بيـان مـي   فردي احساس درد را بـه گونـه  

افـراد   ةهمـ  امـا  ،فرد متفـاوت اسـت   درد در هر يولوژيات
  ). ۱( احساس ناخوشايندي از درد دارند

 زنــگ خطــري اســت كــه فقــط در ،احســاس درد
كـه  زمـانی   المثـ  طوربهآيد،  مي شرايط خاصي به صدا در

ا ي دردهاي مشهود( شود از خارج وارد مي يتحريك شديد
objective (  يا زماني كه يكي از اعضاي داخلـي بـدن در 

 آن عملكـرد  اخـتالل در  ةنتيج شرايط غيرعادي باشد و در
 )subjectiveا يـ  دردهـاي غيـر مشـهود   ( آيد وجود ميهب
)۲.(  

 البياتـه  ةخـانواد  اي، از گلي گياهي است بوتهمريم 
(Labiatea) ،  واي اروپاسـت   كه بومي سواحل مديترانـه 

اين گياه  از تركيباتي كه در). ۳( شودايران نيز كشت مي در
، thujonا يـ  توجـون  توان از اسانس مي ،اند شناسايي شده

، بورنئـول  borneolا ي ، بورنئولcineolا ي سينئول -۸-۱
 ليك نام بـرد و، تانن و اسيدهاي فن)ترپنهااستات و سزكويي

ضـعف مفـرط بـا    رفع  يبرا ،طب سنتي گلي درمريم). ۴(
ــومي،      ــتگي عم ــاب، خس ــعف اعص ــبي، ض ــاء عص منش

هـا و  ، تهوع و اسـتفراغ، لـرزش انـدام   يعصب يها جهيسرگ
اهـان  يکـه پـرورش گ   يياز آنجا). ۵( دشويمصرف م ،فلج
 برخـوردار اسـت و از   يت خـوب ياز موقع رانيا در ييدارو
 در( يـي اهـان دارو يگ يو سـم  يض جانبعوار گر،يد يسو

 ييايميشـ  يداروهـا سه بـا  يمقا در ،)حيصورت کاربرد صح
 يقابل چشم پوش ،موارد ياريبس ز و دريار ناچيبس ،يصناع
 ريتـأث  ةبـا مطالعـ   شده است تـا  يسع ،ن اساسيا بر .است

ز يـ و نبتوان اثر ضد درد آن  ،يگلميمر يدروالکليه عصارة
را بـا اسـتفاده از آزمـون    ن يمـورف  آن بر اثر ضـد درد  ريتأث

Tail-flick صـورت اثبـات،    مورد مطالعه قرار داده و در
 ييربنـا يو ز يبعـد  يهـا مطالعـه جهت  يا ن خود مقدمهيا

 ضـد درد  يک دارويـ عنـوان  آن به يامکان کاربرد آت يبرا
ـ   يگـر ترک يهمراه بـا د  ايمستقل و  منظـور  هبـات ضـد درد ب

  .آنها باشد يت اثر ضد درديتقو
  

  يروش بررس 
نـر از   ييصـحرا  مـوش سر  ۱۱۲ن مطالعه از يدر ا

ه شـده  يگرم ته ۱۵۰-۱۲۰ يوزن ةدر محدود Wistar نژاد
دانشـگاه علـوم    يشـگاه يوانـات آزما ياز مرکز پـرورش ح 

  وانـات يح .ه اسـت اهواز استفاده شـد  شاپوريجند يپزشک
و  يکيسـاعت تـار   ۱۲و  ييوشـنا سـاعت ر  ۱۲ط يدر شرا

 ۵۵تـا   ۵۰طوبـت  رزان يـ گراد و ميسانت ةجدر ۲۰± ۲ يدما
کربنـات در  يپلـ از جنس  ياستاندارد يهادر قفس ،درصد
ن يـ ا. شـدند  ينگهـدار  يداروساز ةوانات دانشکدياتاق ح

 يبـه غـذا   ،و مطالعـه  يدر طول مـدت نگهـدار   واناتيح
ـ که  ،واناتيفشرده و مخصوص ح خـوراک دام   ةاز کارخان

، اهـواز  شـهر  ةشـد ه يو آب تصـف  ،ه شـد يـ تهپارس تهران 
 ،وانيطالعه از هر حممدت در طول  .کامل داشتند يدسترس

اصـول   هـا، شيآزمـا  ةيـ ک بار اسـتفاده شـد و در کل  ي فقط
مرکـز   اخالق دانشگاه و ةتيکمر نظر يز ،اخالق در پژوهش

  . ديت گرديرعا يولوژيزيقات فيتحق
م يتقس ييتا ۸گروه  ۱۴به  يها به طور تصادفموش
تحـت   ،ريـ صـورت ز بـه  يگـذار ن و شمارهيو پس از توز

  :مطالعه قرار گرفتند
گونه  سالم و بدون هر يهاموش(گروه کنترل  -۱ 

گـروه   -۲ ؛)کردنـد يمصرف م يمار که غذا و آب معموليت
 -۳ ؛نيلـوگرم مـورف  يک گرم بـر  يليم  ۵/۲دوز  ةکنند افتيدر

لـوگرم سـرم   يتـر بـر ک  يل يليم ۵ ةافت کننديشاهد درگروه 
 ةکنند افتيدر -۸تا ۴ يهاگروه ؛)عصارةحالل ( يژولويزيف

 يحـاو  يگلـ ميمـر  يدروالکليـ ه عصارةتر يل يليم ۵مقدار 
گـرم   يلـ يم ۱۰۰۰و ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ ياز دوزها يکي

 يدوزهـا  ةکننـد  افـت يدر -۱۳تـا   ۹ يهاگروه ؛لوگرميبر ک
ــ پــنج ــا دوز مناســب مــورف  عصــارة ةگان  ۵/۲(ن يهمــراه ب

 ةکننــد افــتيگــروه در -۱۴ ؛ )ملــوگريگــرم برک يلــيم
mg/kg,ip  ۱      هعصـار نالوکسـان همـراه بـا دوز مناسـب 
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 گـروه در  وانـات هـر  يسپس ح ،)لوگرميگرم برک يليم ۸۰۰(
قـه پـس از   يدق ۱۸۰و ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۱۵ يهازمان
هـا  دم موش ير خم کردن رفلکسيخأزمان ت ،قين تزريآخر

 Tail-flickاه دســتگ دردزا  درون يتابشــ يدر اثــر انــرژ
ظهـور رفلکـس درد    ريخأتزمان . مورد مطالعه قرار گرفتند

قرار  يابيارزمورد  ،ق هرگونه مادهيقبل از تزر ،واناتيحدر 
ها  گروه همة ها در قيتزر یتمام ،ن مطالعهيا در). ۷(ت گرف
  .انجام شد يصورت داخل صفاقبه

-خشـک  يهـا برگ ،يدروالکليه عصارةه يته برای

و سـپس   ردخُـ  ياب برقـ ي، توسط آسـ يگلمياه مريگ ةشد
ريختـه و بـه آن    بشر در حاصل راگرم از پودر  ۲۰۰مقدار 
ـ  ،درجه اضـافه شـد   ۷۰اتانول     ۲کـه اتـانول تـا     يطـور هب

ظـرف   . داشـت اه قـرار  يـ متر باالتر از سطح پـودر گ يسانت
پوشـانده و   يوميـ نيبـا کاغـذ آلوم  ، اهيـ گ ةسـاند يخ يمحتو
پـس  . شـد مخلوط  يخوبهار ببسه  يروز ،ات ظرفيمحتو

و  يريــگ ات ظــرف تفالــهيــســاعت، محتو ۷۲از گذشــت 
واتمـن شـماره    يپس از عبور از کاغذ صافمحلول حاصل 

ها مجدداً با اتانول  سپس تفاله ،شد يآور جمع يظرف در، ۶
درجه شستشو داده شد و حاصل شستشو پس از عبـور   ۷۰

بـه   رةعصـا . ديـ اضـافه گرد  يقبل هعصاربه  ياز کاغذ صاف
ظ يظ شد و حاصـل تغلـ  يخالء تغل ر دريکمک دستگاه تقط

پـس  . گراد قرار گرفـت  يدرجه سانت ۳۰ يآون با دماون در
ـ  ياز تبخ خشـک،   عصـارة دسـت آمـدن   هر کامل حـالل و ب

 )درصد ۳۰ عصارةبا بازده (ن يمحصول از آون خارج، توز
). ۶( شـد  يخته و نگهداريمناسب ر ةشيک شي و سپس در

 توسـط  زمـان ظهـور رفلکـس دردنـاک     يريـ گاندازه يبرا
ون درکـدام   هـر  ،گروه وانات هريح ،Tail-flickدستگاه 

کـه قـادر    يطـور بـه  ،ندقرار گرفتنر يا رستراي محدودکننده
صورت لزوم بـا   بودند دم خود را آزادانه حرکت داده و در

ادآور شـد  يد يبا .ا پاسخ دهندزبلند کردن دم به محرک درد
قـرار   محدودکننـده در  ،شيبل از آزمـا ق يوانات مدتيکه ح
 ييصـحرا  يهـا موش. ن دستگاه عادت کننديتا به ا ندگرفت
 ،شـگاه يط آزمايکردن به محـ ش، جهت عادتيروز آزما در
شـگاه منتقـل   يش بـه آزما يک ساعت قبل از شـروع آزمـا  ي

، Tail-flickدسـتگاه   در شـده تابش يگرماشدت . شدند 
  يشيگرما يودکار انرژزمان قطع خ  گراد ويسانت ةدرج ۵۵

 = (cut off time) ه بـر دم آنهـا تابانـده شـد    يـ ثان ١٠ .
 يدار تلقـ امعنـ ، >P ٠۵/٠ هـا بـا مقـدار   ن گـروه يتفاوت ب

  .ديگرد

از  EM ±Meanصــورتق بــهيــن تحقيــج اينتــا
 ر خـم شـدن دم در  يخأتـ  يهازمان. ن نشان داده شديانگيم
 متعاقب ظهـور رفلکـس دردنـاک در تمـام     ،تست درد يط

مـورد    SPSSنـرم افـزار   ۱۷نسـخة  تفاده از سـ ها با اگروه
 ريخأتـ زمـان   ةسـ يمقا يبـرا  .ل قرار گرفـت يه و تحليتجز

از ز در هـر گـروه   يقبـل و بعـد از هـر تجـو     ،رفلکس درد
انس دوطرفـه  يـ ز واريو روش آنال Paired t-Testآزمون 

 Repeated)متفــاوت  يهــار در زمــانيبــا تکــرار مقــاد

measures two-way ANOVA)  ن از يهمچنـــو
ان يـ م يآمـار ن تفـاوت  يـي تع يبـرا  ،LSD يبانيتست پشت

    . شداستفاده ها گروه
  

  هاهافتي 
زمان ظهور رفلکس  يهاکه دادهنکه يبا توجه به ا
 هعصارکنترل و شاهد درمان  يهادردناک در گروه

کسان بود ي ياز نظر آمار ،)يولوژيزيسرم ف ةکنندافتيدر(
نمودارها تفاوت  اد، لذا دررا نشان ند يارداتفاوت معنو 
  .  مختلف با گروه شاهد نشان داده شد يهان گروهيب

 عصارةمختلف  يدوزها ةسيمقا ج حاصل ازينتا
 عصارة :يوژـوليزيـرم فـس اـب يلگميرـم يکلـدروالـيه

 درلوگرم يگرم بر کيليم ۲۰۰دوز  گلي باهيدروالكلي مريم
 ةكنندمقايسه با گروه دريافت در،  آزمايش ۴۵ و ۳۰ قيدقا
اختالف  ،)لوگرمير کـرم بـگيليـم ۵( وژيـيزيولـرم فـس

 در ،كه اين اختالف نشان دادرا  )>٠۵/٠P( داري امعن
  ).۱نمودار (بارزتر بود  ۴۵ ةدقيق

 لوگرميگرم بر کيليم ۶۰۰و  ۴۰۰ دوزهاي مصرف

ه سه با گـرو يمقا ش، دريآزما ۶۰و ۴۵، ۳۰ قيدقا در هعصار
نشـان   ی رادار ااختالف معنـ  ،يولوژيزيسرم ف ةکنندافتيدر
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ــکــه ا )>٠۵/٠P( داد ــا ۴۵ ةقــيدق ن اخــتالف دري ش يآزم
  ).۱نمودار ( بارزتر بود

لـوگرم  يگـرم بـر ک  يليم ۱۰۰۰و ۸۰۰ با دوز هعصار
سـه بـا گـروه    يمقا ش، دريآزما ۶۰و ۴۵، ۳۰، ۱۵ قيدقا در
ــد يدر ــت کنن ــرم ف ةاف ــوژيزيس ــ  ،يول ــتالف معن  يدار ااخ
)٠۵/٠P<(  ــنشــان داد کــه ارا ــيدق ن اخــتالف دري  ۴۵ ةق

  ).۱نمودار ( بارزتر بود ،شيآزما
گـرم بـر   يليم ۵/۲(ن يمورفز يتجو حاصل ازج ينتا

ــوگرميک ــروه در  يدر مقا) ل ــا گ ــه ب ــتيس ــداف ــرم  ةکنن س
اخــتالف  ،۴۵ و ۳۰ قيدقــادر  کــه ددانشــان  ،يولــوژيزيف

 ۳۰ ةقـ يدر دق ن اخـتالف يـ کـه ا ) >٠۵/٠P(دار اسـت   امعن
  ).۲نمودار ( استبارزتر  ،شيآزما

 عصارةمختلف  يدوزها کاربرد ج حاصل ازينتا
 )لوگرميگرم بر کيليم ۵/۲( نيمورف همراه با يدروالکليه
   :ييتنهاهن بيمورف سه بايمقا در

 ۲۰۰  با دوز يگلميهيدروالكلي مر عصارة مصرف
گرم بر يليم ۵/۲(ن يهمراه با مورف لوگرميگرم بر کيليم
 ۴۵ ةقيدر دق ييتنهان بهيسه با مورفيدر مقا) لوگرميک

 يشترياثر ضد درد ب )>٠۵/٠P( يدار اطور معنهش بيآزما
  .)۳نمودار ( نشان داد را

 ۴۰۰با دوز  يگلميمر يدروالکليه عصارةکاربرد 
سه با يدر مقا ،نيهمراه با مورف لوگرميگرم بر کيليم

 يداراطور معنهش بيآزما ۴۵ ةقيدر دق ييتنهان بهيمورف
)٠۵/٠P< ( نشان دادرا  يشترياثر ضد درد ب ) ۳نمودار.(  

 ٦٠٠بـا دوز   يگلـ ميهيدروالكلي مر عصارةکاربرد 
سـه بـا   يمقا در ،نيهمـراه بـا مـورف    لـوگرم يگرم بـر ک يليم

طـور  ش بـه يآزمـا  ۶۰و ۴۵، ۳۰ق يدقا در ،ييتنهان بهيمورف
نشـان داد کـه   را  يترشياثر ضد درد ب) >٠۵/٠P( يدار امعن
ــا ــاوت دري ــيدق ن تف ــا ۴۵ ةق ــا ش ازيآزم ــانيس ــا ر زم ه

  ).۳نمودار ( رتر بوديچشمگ
 ۸۰۰بـا دوز   يگلـ ميهيدروالكلي مر عصارةکاربرد 

ن يسه با مورفيمقا در نيهمراه با مورف لوگرميگرم بر کيليم
  طــوربــه شيآزمــا ۶۰و ۴۵، ۳۰، ۱۵ق يدقــا در ،ييتنهــابــه

نشان داد  که  را يشترياثر ضد درد ب )>٠۵/٠P( يدارامعن 

 هـا بـارزتر بـود   زمان رياز سا ،شيآزما ۴۵ ةقيدق ن اثر دريا
  ).۳نمودار (

 ۱۰۰۰با دوز  يگلميهيدروالكلي مر عصارة مصرف
 نيسه با مورفيمقا در نيهمراه با مورف لوگرميگرم بر کيليم

ش بـه طــور  يآزمـا  ۶۰و ۴۵، ۳۰، ۱۵ق يدقــا در ،ييتنهـا بـه 
نشان داد  کـه  را  يشترياثر ضد درد ب )>٠۵/٠P( يارد امعن
 ،ها بـارزتر بـود  زمان رياز سا ،شيآزما ۴۵ ةقيدق ن اثر دريا

 نداشـت  يداراتفـاوت معنـ   mg/kg  ۸۰۰بـا اثـر دوز   امـا 
  ).۳نمودار (

گونـه  نيـ اتوان  يم به دست آمده،ج يبا توجه به نتا
گرم لويک گرم بر يليم ۱۰۰۰و ۸۰۰ يد که دوزهاکراستنباط 

 ن اثـر را بـر  يشـتر يب ،يگلمياه مريگ يدروالکليه عصارةاز 
 در ،)لـوگرم يگرم بر کيليم ۵/۲( نيت ضد درد مورفيخاص
چـون   ،يطرف از. ر دوزها از خود نشان دادنديسه با سايمقا

از خود نشان دادند،  يکسانيباً ياثرات تقر ،اد شدهيدو دوز 
کـه  ل يدلن ياه ب ،هعصار لوگرميگرم بر کيليم ۸۰۰دوز ،لذا

ن يتـر  ، مطلوباستآن کمتر  يجاد عوارض جانبياحتمال ا
. ن شـناخته شـد  يت ضد درد مورفيش خاصيافزا يدوز برا
 ين و بـاال ييپـا  يدوزهـا  ةکننـد افتيدر يهاگروه ةيدر کل
وجـود نداشـته اسـت     يريـ گونـه مـرگ و م  چيهـ  ه،عصار

(LD50>1600 mg/kg,ip) ةدهنـد نشـان ن مطلب يو ا 
  .است هعصار يباال يبودن دوزها ير سميغ

ت يخاصـ  ةسيمقاوجود دارد که  يقابل توجه ةنکت
و همـراه بـا    ييتنهـا بـه  عصـارة مختلف  يضد درد دوزها

 ۴۵ ةقـ ين اثـر ضـد درد در دق  يشـتر يداد که ب ن نشان يمورف
 عصـارة  ةکنندافتيگروه در ةسيمقا .شود يش ظاهر ميآزما

 همـراه ) لـوگرم ير کگرم بيليم ٨٠٠(گلي هيدروالكلي مريم
نسـبت بـه گـروه     ،)لـوگرم يگـرم بـر ک  يليم ۱(نالوکسان  با
 عصــارة لــوگرميگــرم بــر کيلــيم ٨٠٠دوز  ةکننــدافــتيدر

، ۱۵ قيدقا در کهداد نشان  ييبه تنها گليهيدروالكلي مريم
ــا ۶۰و ۴۵، ۳۰ ــر ،شيآزم ــه همــراه  هعصــار درد ضــد اث ب

ه عصـار  اثـر  از کمتر) >٠۵/٠P( يدار اطور معنهبنالوکسان 
  ).۴نمودار ( استی يتنهابه
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بر زمان ) ml / kg۵ (يولوژيزيو سرم ف يگلميمر يدروالکليه عصارةمختلف  يدوزها يق داخل صفاقياثر تزر ةسيمقا: ۱نمودار
را نشان مختلف  يبا دوزها عصارةدار امعن يحداکثر اثر ضد درد، ۴۵ة قيدق.  Tail flickش يبه محرک دردزا در آزما يدهپاسخ

  .دهديم
 (Mean± SEM, Repeated measures two-way ANOVA and LSD post hoc test n=8, *P<0.05). 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به محرک يده بر زمان پاسخ )ml / kg۵ (يولوژيزيو سرم ف )ml / kg۵/۲ (ن يمورف يق داخل صفاقيسه اثر تزريمقا: ۲نمودار
ن  يمورف ةکنند افتين گروه دريدار ب ااختالف معن ةدهند نشان * = Tail-flick .۰۵/۰<p(Mean±SEM ,n=8 )شيدردزا در آزما

 ).Unpaired t-testبا استفاده از آزمون ( يولوژيزيسرم ف ةکنندافتيو گروه در



  ... گلي بر خاصيتمطالعة اثر عصارة هيدروالکلي گياه مريم                                                                                                         ۵۱۰
 

 ١٣٩٠١٣٩٠، ، ۵۵شمارة شمارة ، ، ١٠١٠مجلة علمي پزشكي، دورة مجلة علمي پزشكي، دورة 
 

  

  
  

   )mg / kg۵/۲ (ن يهمراه با مورف يگلميمر يدروالکليه  عصارةمختلف  يدوزها يق داخل صفاقياثر تزر ةسيمقا: ۳نمودار
) mg / kg۵/۲( ييتنهان بهيو مورف ) mg / kg۵/۲( ش يبه محرک دردزا در آزما يده بر زمان پاسخTail- flick   

 (Mean± SEM, n=8,*P<0.05, Repeated measures two-way ANOVA followed by LSD post hoc test). 

 
  
  

  
  

  همراه با نالوکسان )mg / kg۸۰۰ ( يگلميمر يدروالکليه عصارة دوز نيبهترهمزمان  يق داخل صفاقياثر تزر ةسيمقا: ۴نمودار
 ) mg / kg۱(  ييتنهابه يگلميمر يدروالکليه عصارةو ) mg / kg۸۰۰( شيبه محرک دردزا در آزما يده بر زمان پاسخ  

  Tail-flick   
(Mean± SEM, n=8, *P<0.05, Repeated measures two-way ANOVA followed by LSD post hoc test). 
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  بحث
صورت به يگلميمر يدروالکليه عصارةز يتجو

اثر ضد  يداراطور معنهتوانسته است ب ،وابسته به دوز
د و با يجاد نماين را ايسه و رقابت با مورفيقابل مقا يدرد

ن اثر يز نالوکسان، اين اثر متعاقب تجويتوجه به مهار ا
. رسديبه انجام م يديوئياوپ يهارندهيگ ةبا واسط احتماالً

که  استنعناع  ةريت يين نوع دارويتر با ارزش يگلميمر
عمل  ةكنندليبر، مدر و تسه ، تب ت ضد تشنجيخاص يدارا

ام يالت يبرا ،اهين گيا يها مصرف فرآورده .باشد يهضم م
د يمف  يبا منشاء عصب ييطرفه و سردردهاکي يسردردها

 عصارةبخش است و از آرام ،يگلمياسانس مر). ۵( است
صورت غرغره به عنوان ضد تورم دهان و هآن ب يهابرگ
  ).۸(شود يدرد استفاده مدندان

بات ياز ترک يکيبورنئون  ةنکه ماديبا توجه به ا
تواند يماست و  يگلميمر يدروالکليه عصارةموجود در 

داشته  GABA-A يت رسپتورهاياثر مثبت در القاء فعال
 يسازش آزاديباعث افزاتواند يمن يهمچن باشد و

عالوه بر داشتن اثر ضد  ،لذا) ۹(تر گابا شود ينروترانسم
ک، توانسته است يارژ GABAستم يس ةبا واسط ياضطراب

  .باشد مؤثرز يدر کنترل حس درد ن

 کيعنوان هب يگلمياه مرين موجود در گيدوليسپيه
ستم يت سيل فعاليباعث تعد ،ينيازپيگاند رسپتور بنزوديل

 يگلميمر يدروالکليه عصارة). ۱۰( شوديم يمرکز يعصب
د ياسکينيد و روزمارياسکيهمچون اورسل يباتيترک يدارا

 ،قاتيآنها ثابت شده است و تحق يالتهاباست که آثار ضد
دو برابر  ،دياسکياورسل يالتهابنشان دادند که اثر ضد

موجود د ياس کينيرزمار ياز طرف ).۱۱( استن يندومتاسيا
  B4ن يد لکوتريباعث کاهش تول ،يگلمياه مريگ عصارةدر 

 ،امروزه). ۱۲(شود يکاهش التهاب و درد م ة آن،جيو در نت
د ياسکيد و اورسولياسکينيرزمار يکه حاو يپماد رزمار

بکار  يو مفصل يعضالن ين دردهايتسک يبرا ،است
طر خا به يگلميمر يدروالکليه عصارة ،نيبنابرا. رود يم

تواند در کنار اثر ضد يم ،مؤثرنگونه مواد يداشتن ا

ن يهم داشته باشد که در ا ياثر ضد درد خود، ياضطراب
  .نشان داده شدز ينق يتحق

  
   يريگجهينت

 عصارةق نشان داد که ين تحقيا يهاافتهي
وابسته به  ياثر ضد درد يدارا يگلمياه مريگ يدروالکليه

kgmgکاربرد دوز رن اثر آن ديدوز بوده و بهتر / ۸۰۰ 
گونه چيه ييصحرا يهادر موش ،ن دوزيمشاهده شد که ا

را  يامالحظهقابل  يا عوارض جانبير و يمرگ و م
ن يش به عنوان بهتريآزما ۴۵ة قيدق گر،يطرف داز . نداشت

که اثر  يياز آنجا. گرددياعالم م ه،عصار يزمان اثربخش
 يهارندهيگ ةوسط نالوکسان مهارکنندت هعصارن يضد درد ا

تواند دخالت ين ميد، لذا ايمتوقف گرد يديوئياوپ
 يهاسمياز مکان يکيعنوان هرا ب يديوئياوپ يرسپتورها

  .ديشنهاد نماياه پين گياثر ضد درد ا ياحتمال
  
 
  يقدردان

 يزارع يمهد يآقا ةنامانين مقاله از پايا 
 يداروساز ياحرفه يل دکترايفارغ التحص يناصرآباد

مصوب  يقاتيد که به عنوان طرح تحقياستخراج گرد
  -PRCبا کد يولوژيزيقات فيدانشگاه در مرکز تحق

له از يوس نديب. دشاجرا  يداروساز ةب و در دانشکديتصو
دانشگاه  يداروساز ةو دانشکد يولوژيزيقات فيمرکز تحق

 يمانه سپاسگزاريشاپور اهواز صميجند يعلوم پزشک
  .شوديم
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Abstrac
t 

The Effect of Saliva Officinalis Hydroalcoholic Extract on Analgesic 
Effect of Morphine in Rat 

 
Arzi A1, Sarkaki A2*, Aghel N 3, Nazari Z4, Zarei Naserabadi M5 

 
  

      
Background and Objective: There are some reports in Iranian 
traditional medicine concerning the anti-inflammatory effect of 
Saliva Officinalis (SO). In the present study with the aim of 
decreasing analgesic dose of morphine, analgesic effect of 
different doses of SO hydroalcoholic extract alone and 
associated with morphine were evaluated by tail flick in rats.  
Subjects and Methods:  Analgesic effects of SO hydroalcholic 
extract at doses of 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg, i.p. were 
investigated. Then the influence of these doses associated with 
analgesic dose of morphine (2.5 mg/kg) was evaluated. Rats 
were placed into restrainer and then transferred into the tail flick 
apparatus with the intensity 55 Cº and cut off time= 10 sec. In 
order to verify the role of opioid receptors on analgesic effect of 
SO extract, naloxone (1mg/kg, i.p.) was administered to one 
group of rats 15 min before receiving 800 mg/kg extract. Then, 
the data were analyzed by two-way ANOVA followed by LSD 
post hoc test and significant difference between groups was 
accepted with P<0.05.  
Results: The Data have shown that, the SO extract relieved pain 
in tail-flick test dose dependently and the most effective dose 
was 800 mg/kg. The maximum analgesic effect of the extract 
combined with morphine was observed at time point 45 min. 
Naloxane, opioid receptor antagonist could reduce analgesic 
effect of the extract.  
Conclusion: On the basis the results obtained in this study, it 
could be suggested that the SO extract potentiates morphine anti-
nociceptive effect and this means that the opioid system may be 
involved in the analgesic effect of this plant extract.  
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