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 چکیده

نسبت به داروهای شیمیایی  گیاهی داروهای در موجود مؤثره موادزمینه و هدف: 
دارای پنیرک درطب سنتی و گیاهی  کمتری هستند. جانبی عوارض صنعتی دارای

 اثرات ضد التهابی، ضد دردی، آرامبخش می باشد. 

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی در  27 در این تحقیق روش بررسی:
، دریافت کننده سالین نرمال گروه آزمایشی استفاده شد، گروه کنترل منفی، شاهد 9

وزن بدن  (mg/kg )011،711،011،011،011کننده دوزهای گروه های دریافت 
روز از طریق گاواژ، گروه دریافت کننده دوز مؤثر عصاره  01عصاره به مدت 

(mg/kg011( و آسپیرین )به روش داخل میلی 011 )گرم بر کیلوگرم وزن بدن
( و نالوکسان ) تزریق  mg/kg011گروه دریافت کننده دوز مؤثر عصاره ) ،صفاقی

 µlit  01 تست فرمالین با تزریق زیر پوستی  از طریق( mg/kg01  فاقی با دوزص
 .تندگرف قرار مطالعه مورددرصد در کف پا  0/7فرمالین 

بر  معنی داری تسکینی اثر دوز به وابسته عصاره پنیرک بصورتنشان داد که  :هایافته
در مرحله درد حاد با  داشت. با روش فرمالین شده درد حاد و مزمن القا مرحله دو هر

ولی این  .انسداد گیرنده های اپیوئیدی توسط نالوکسان اثر ضد دردی اش محو گردید
  اثر در مرحله فاز التهابی ضعیف تر از آسپیرین بود.

احتماال  عصاره پنیرک دارای ترکیبات فالونوئیدی و ضد التهابی بوده و: گیرینتیجه 
از از تولید پروستاگالندین ها ممانعت نموده و با جلوگیری از فعالیت سیکلواکسیژن

ز طریق خواص ضد التهابی درد را در نتیجه ا التهاب را در فاز مزمن کاهش می دهد.
  کاهش می دهد.

 
 عصاره پنیرک، آسپیرین، درد، تست فرمالین، موش صحرایی.: های کلیدیواژه

 

 

 
 91/97/9316اعالم قبولی:          78/99/9316ده: شدریافت مقالۀ اصالح        72/8/9316دریافت مقاله: 

 

 

 

 

 

 .جانوری شناسی زیستکارشناس ارشد -0

 .گروه پرستاری و ماماییاستادیار -7

 ستاد گروه فیزیولوژی پزشکی.ا-0

 فیزیولوژی.دانشیار گروه -0
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و مامایی، دانشکده پرستاری و گروه پرستاری -7

  .دزفول، ایرانواحد مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی، 

فیزیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات  گروه-0

 فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

 ایراناهواز،  جندی شاپور اهواز،

 گرایش فیزیولوژی، -جانوری شناسی زیست گروه-0

  ، تهران، ایران.نور مپیا دانشگاه شناسی، زیست گروه
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 مقدمه
حسی ناخوشایند توأم با  درد یک تجربه عاطفی و

دریافت و درد  گیرنده هایآسیب بافتی است که توسط 

ضد دردیِ ترکیبات . در بدن (0)شود میدر مغز معنی 

پپتیدهای اپیوییدِی درون زا مثل  تحت عنوانوجود دارد 

 مدوالتوربه عنوان نروکه از آنها انکفالین، دینورفین 

را می توان  د. بی دردیِ ناشی از اپیوئید هاشواستفاده می 

مثل نالوکسان مهار کرد. ولی مسیرهای  توسط آنتاگونیستی

انسمیترهای غیر اپیوئیدی عمل ضد دردی که توسط نروتر

 .(0)د می کنند توسط نالوکسان تحت تأثیر قرار نمی گیرن

به دلیل در دسترس بودن، بهای  گیاهان داروئی

بخصوص آثار جانبی و سمی بسیار ناچیز در ارزان و 

مقایسه با داروهای سنتتیک مورد توجه ویژه بسیاری از 

 مؤثره مواد که جا آن . از(7) کشورهای دنیا قرار گرفته اند

 با اآنه بودن همراه دلیل به گیاهی داروهای در موجود

 برخوردار بیولوژیکی تعادل حالت یک از دیگر مواد

و  جانبی عوارض فاقد و نشده انباشته بدن در لذا هستند،

آثار سمی در کاربرد صحیح درمانی بوده و لذا از این نقطه 

پنیرک یکی از  نظر بر داروهای سنتتیک ارجح می باشند.

سنتی در درمان ان دارویی ارزشمند است که در طب گیاه

این گیاه منبع  .بسیاری از بیماریها به کار برده شده است

بوده و به عنوان یکی از A, B, C غنی از ویتامین های 

گیاهان موثر در کاهش  عوارض سرماخوردگی بویژه 

 مجاری ادراری تنفسی، اتسرفه، همچنین در درمان التهاب

طاهر نژاد و همکاران با مطالعه . (0) می باشد و گوارشی

ولی نکالی عصاره پنیرک وجود ترکیبات ففعالیت آنتی رادی

 .(0)و خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه را تصدیق کردند

 گیاه ی عصاره التهابی ضد خاصیتکه  نشان داده شد

موجود در  فالونوئیدی و فنولی ترکیباتناشی از  پنیرک

. (0) می باشدباالی آن  اکسیدانی آنتی قدرتنهایتا  و آن

داشته به  دارویی خاصیت گیاه این های قسمت تمامی

 مقدار حاوی گیاه این های برگ و ها گلطوری که 

 و ریشه در همچنین .است موسیالژ و آنتوسیانین زیادی

 .(0) یافت می شود ساپونین و فالونوئید آن برگ و گل

عمدتا  آنها شالتةکنندگی توانایی و اکسیدانی خواص آنتی

به دلیل اثر ترکیبات فالونوئیدی موجود در این گیاه می 

 آرام بخشی، ضد اثرات برروی زیادی مطالعات. باشد

 آنتی التهابی، ضد ویروسی، ضد باکتریایی، ضد قارچی،

 موتاژن ضد و ایمنی، سیستم کننده تنظیم اکسیدانی،

. فالونوئیدها دارای (2)است شده انجام افالونوئیده

هستند که می تواند از اثر ضد التهابی آنها  خواص ضددرد

. مطالعات فیتوشیمیایی انجام شده بر روی (0)ناشی شود

 Malva مواد استخراج شده از ساقه، برگ و گل پنیرک 

parviflora وجود فالونوئیدها، تانن ها، فنل  حاکی از

ها، ساپونین ها، آلکالوئیدها و رزین ها در این گیاه است 

. عصاره آبی و اتانولی پنیرک گل ریز دارای خاصیت (9)

آنتی اکسیدانی قوی بوده و این گیاه منبع خوبی برای 

اثبات  منظور به .(9) استفاده در فرآورده های طبیعی است

 گیاه عصاره اندام های هوایی یدرد ضد احتمالی خاصیت

 بابر درد  در این تحقیق اثر عصاره گیاه پنیرک ،پنیرک

مورد  نر صحرایی موش در فرمالین آزمون از استفاده

 .قرار گرفتبررسی 

 

 روش بررسی

سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در  27

از مرکز  هتهیه شد (01)گرم  701±71محدوده وزنی 

پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم 

موشها به طور  استفاده شد.پزشکی جندی شاپور اهواز 

گروه هشت تایی مورد مطالعه قرار گرفتند.  9تصادفی در 

و ی فشرده مخصوص موش درطول مدت آزمایش غذا

قرار کافی در دسترس آنها  آشامیدنی شهر به میزان آب

ت. حیوانات در قفس های استاندارد در اطاق گرف

 و درجه سانتی گراد 70±7در دمای مناسب  حیوانات

ساعت روشنایی،  07و درشرایط  درصد 01میزان رطوبت 

 ساعت تاریکی نگهداری شدند. 07

: اندام های هوایی گیاه شامل روش تهیه عصاره

  ) با شماره هرباریم برگ، ساقه، گل و میوه پنیرک
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 060405-7385|Species=Malva 

parviflora; voucher 060405 – 7387)  از مزارع

پس از تایید  ( و0 )شکلشد شهرستان دزفول جمع آوری 

شناسی دانشکده گیاشناسی توسط دپارتمان گیاه

بطور مناسب و اهواز ، دانشگاه شهید چمران کشاورزی

به اندازه کافی خرد  خشک شده و با آسیاب برقی علمی

توزین و در بشری  گرم از پودر حاصل 011س به سپ شد.

درصد به آن اضافه شد به طوری که  21وارد و اتانول 

سر  اتانول دو سانتی متر باالتر از پودر گیاه قرار گرفت.

و در محل خنکی ظرف با کاغذ آلومینیومی پوشانده 

و در طول شبانه روز چندین بار بهم زده  نگهداری شد

یسانده به کمک پنبه صاف و در خساعت  27پس از  شد.

درصد  21ظرفی وارد کرده و تفاله ها مجددا با الکل 

و پس از صاف شدن به مایع قبلی اضافه  شستشو داده شد

می شود. در نهایت عصاره به دست آمده توسط کاغذ 

سپس محلول مورد  صافی واتمن مجددا صاف گردید.

رجه د 01ساعت در دستگاه آون با دمای70نظر به مدت 

. محلول غلیظ شده را پس (00)سانتی گراد تغلیظ گردید

از ریختن روی سطح شیشه ای در محیطی خشک، سایه 

و عاری از گرد و غبار نگهداری کرده تا کامال خشک 

ده قهوه ای تیره ی حاصل را گردد. پس از خشک شدن ما

 011از  2/09توزین )  با کاردک از سطح شیشه برداشته

و به شکل جامد در ظرف شیشه ای  (پودر گل پنیرک گرم

تمیز و دربسته، برای استفاده در مراحل بعدی تحقیق در 

 یخچال نگهداری شد. 

 0گروه  9: در این آزمایش از آزمایش هایگروه

 فاده شد: تایی برای مطالعه است

شامل موش هایی که هیچ نوع  کنترل منفیگروه -0

 عصاره یا سرم فیزیولوژی دریافت نکردند. 

ز رو 01شامل موش هایی که  درمان گروه شاهد-7

 1 mlفیزیولوژی را به روش گاواژ دریافت کردند.  سرم 

گروه های سوم تا هفتم شامل موش هایی که  -2-0

، 011  با دوزترتیب به عصاره هیدروالکلی پنیرک را 

در حجم یک  میلی گرم بر کیلوگرم 011، 711، 011، 011

روز از طریق گاواژ دریافت  01را به مدت  میلی لیتر

 نمودند. 

 دریافت کننده دوز مؤثرگروه هشتم -0

(mg/kg011 عصاره هیدروالکلی پنیرک در )روز به  01

 میلی گرم بر کیلوگرم 011) رینیآسپ بهمراه روش گاواژ

 (.به روش داخل صفاقی

 گروه نهم دریافت کننده دوز مؤثر-9

(mg/kg011 عصاره هیدروالکلی پنیرک در )روز به  01

میلی  01نالوکسان ) تزریق صفاقی  بهمراه روش گاواژ

 نمودند.  دریافت گرم بر کیلو گرم وزن بدن(

موش های صحرایی مورد مطالعه قبل  ،در روز دهم

ایشگاه منتقل شده و پس از از شروع هر آزمایش به آزم

عادت نمودن به محیط  جهت نگهدارییک ساعت 

 .مایشگاه، مورد بررسی قرار گرفتندآز

جعبه ای با کف برای ارزیابی درد از  تست درد: 

که در زیر کف شیشه ای آن،  01×01×01شیشه ای با ابعاد

درجه قرار گرفته بود،  00ی ی مسطحی با زاویهآینه

میکرولیتر  0ی انجام آزمایش مقدار استفاده شد. برا

درصد، توسط سرنگ انسولین به کف  0/7محلول فرمالین 

و  شدپای راست حیوان به صورت زیر جلدی تزریق 

به صورت زیل  گرفتبالفاصله حیوان داخل جعبه قرار 

 نمره دهی شد:

چنانچه حیوان به صورت عادی حرکت می کرد -0

 دریافت می کرد. صفرنمره 

ه حیوان در هنگام راه رفتن سعی می کرد چنانچ -7

دریافت می  0که روی پای تزریق شده تکیه ندهد نمره 

 کرد.

چنانچه حیوان در هنگام راه رفتن سعی می کرد -0

 7که پای تزریق شده را با سطح تماس ندهد نمره  

 دریافت می کرد.

چنانچه حیوان پای خود را تکان می داد یا گاز -0

 یافت می کرد.در 0می گرفت نمره 

 ثانیه نمره داده شد و میانگین نمرات در هر 00هر  

 درد به پاسخ در دقیقه60 مدت به مجموع در و دقیقه 5
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 .(07)شد  گردید شده محاسبه ایجاد

 مطالعه مربوط به درد حاد)فاز اول درد( و دقیقه اول 0

 (فاز دوم درد )درد مزمن  مربوط بهدقیقه دوم  01تا  00

الزم به یادآوری است که درد حاد نتیجه تحریک . باشدمی

گیرنده های درد و درد مزمن مربوط به التهاب ایجاد شده 

حیوان دقیقه نمره ای به  00تا  0می باشد. در فاصله زمانی 

 داده نشد.

این تحقیق  داده های :روش تجزیه و تحلیل آماری

از نرم افزار  و با استفادهارائه  Mean ± SEMبه صورت 

SPSS  از روشهایANOVA One Way  آزمون  و

 tآزمون  ازو  برای تعداد بیش از دو گروه Tukeyکمکی 

-تفاوت نتایج بین گروه استفاده شد.برای گروه های دوتایی 

 .دگردی تلقی معنی دار  >10/1Pحداقل  مختلف با های

 

 

 

 

 

 

 

 
 : عکس اندامهای هوایی گیاه پنیرک. الف؛ رویش گیاه در مناطق مرطوب، ب؛ نمایش ساقه، برگ و گل. 1شکل 

ال

 ف

 ب
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 یافته ها

 روی فاز اول درد) درد حاد(بر  داروهابررسی اثر

مقایسه گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژی با  

 دریافت نکرده سالینکه الم سگروهی 

درمقایسه گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژی با 

گروهی که درمان دریافت نکرده بود تفاوت معنی داری 

 (.1)نمودار  مشاهده نشد.

مقایسه گروه های دریافت کننده دوزهای مختلف 

عصاره پنیرک با گروهی که درمان دریافت نکرده اند) 

sham) بر مرحله درد حاد 

میلی گرم  088 و 088که دوزهای یافته ها نشان داده  

بر کیلوگرم عصاره گیاه در مقایسه با گروهی که درمان 

درد   >P)80/8)نکرده اند، موجب کاهش معنی دار دریافت

 (.  2)نمودارحاد شدند 

با پنیرک  بررسی اثر دوزهای مختلف عصاره

بر مرحله  (Shamریافت نکرده اند) د رمانگروهی که د

 مزمن درد 

دقیقه پس از  08تا  10مقایسه میانگین درد مزمن )

 088و  088نشان داد حیواناتی که دوزهای  تزریق فرمالین(

در مقایسه با  را دریافت نموده اندعصاره ی پنیرک  488و 

موجب  >P) 80/8)به صورت معنی دار درمان نشدهگروه 

دوز (.  3. )نمودارکاهش فاز دوم درد ) درد مزمن( شدند

 .میلی گرم بر کیلوگرم شناخته شد 088مؤثر عصاره مقدار  

میلی گرم بر  088دوز موثر عصاره پنیرک ) مقایسه اثر

 088وز موثر عصاره پنیرک )د کیلوگرم( بهمراه آسپیرین با

 بر مرحله درد مزمن به تنهاییمیلی گرم بر کیلوگرم( 

دقیقه پس از  08تا  10مقایسه میانگین درد مزمن )

دوز موثر  دریافت کننده حیواناتنشان داد  ریق فرمالین(تز

 میلی گرم بر کیلوگرم( بهمراه آسپیرین 088عصاره پنیرک )

 088نسبت به گروه دریافت کننده دوز موثر عصاره پنیرک )

 میلی گرم بر کیلوگرم( به تنهایی باعث کاهش معنی داری

(80/8 (P< شدند )(4 ) نموداردر فاز دوم درد )درد مزمن. 

بررسی اثر نالوکسان همراه با دوز مؤثر عصاره بر 

 درد حاد

ول پس از تزریق دقیقه ا 0مقایسه میانگین درد حاد در 

میلی گرم بر  088)دوز مؤثر عصاره پنیرک فرمالین نشان داد

به تنهایی درد را کاهش داده است اما نالوکسان  کیلوگرم(

 .(0)نمودارآن را کاهش داده استاثر ضد دردی 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 : مقایسه میزان درد حاد تست فرمالین در گروه دریافت کننده سرم فیزیولوژی با گروهی که درمان دریافت نکرده اند. 1نمودار

(n=8  ) 
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مان دریافت نکرده مقایسه میزان درد حاد تست فرمالین در گروه های دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره پنیرک با گروهی که در :2نمودار

عصاره ی پنیرک درمقایسه با گروه شاهد، به صورت معنی داری کاهش  088و  088(mg/kg)دوز  دریافت کننده اند. درد حاد در حیوانات

 (*n=8  ( )0.05 < P) .یافته است

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
مختلف عصاره پنیرک با گروهی که درمان دریافت نکرده : مقایسه میزان درد مزمن تست فرمالین در گروه های دریافت کننده دوزهای 3نمودار

عصاره ی در مقایسه با گروه شاهد، به صورت معنی داری   488و  088و  088  (mg/kg)اند. درد مزمن در حیوانات دریافت کننده دوزهای

 *( 05 <0 P.)  (. n=8)   کاهش یافته است
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میلی گرم بر کیلوگرم( بهمراه  088دوز موثر عصاره پنیرک ) دریافت کننده مزمن تست فرمالین در حیوانات: مقایسه میانگین درد 4نمودار 

درد مزمن در  میلی گرم بر کیلوگرم( به تنهایی و گروه شاهد بدون درمان. 088نسبت به گروه دریافت کننده دوز موثر عصاره پنیرک ) آسپیرین

میلی گرم بر کیلوگرم(  و گروه شاهد به  088دوز موثر عصاره پنیرک )نسبت به گروه دریافت کننده  aspirin+ 600حیوانات دریافت کننده 

 (P<0.001**) (P<0.05*) صورت معنی داری کاهش یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( عصاره ی پنیرک  mg/kg611: مقایسه میزان درد حاد تست فرمالین. میانگین نمره درد در حیوانات دریافت کننده دوز مؤثر ) 1نمودار 

 * (.n=8( .)p<0.05نسبت به گروه دریافت کننده دوز مؤثر عصاره با نالوکسان و گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان می دهد )

 
 
 

 



  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی                                                                                                            917

 

 1937 ،1ۀ ، شمار17ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

   بحث

فرمالین  تست از استفاده براساس که مطالعه این نتایج

 پنیرک های هوایی گیاهمکه اندا داد نشان گرفت صورت

یافته ها نشان  است. درد ضد توجه قابل آثاربا  موادی دارای

داد که عصاره بر هر دو نوع درد حاد و مزمن اثر تسکینی 

 دارد. 

یکی از ترکیبات مهم موجود در پنیرک آنتوسیانین ها 

هستند که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و قابلیت حذف 

رادیکال آزاد می باشند. برگ های پنیرک دارای آنتوسیانین 

و خواص سیتوتوکسیک برای سلولهای توموری، بوده 

 . (00)ضدالتهاب وآنتی اکسیدانی دارند 

یافته های دیگر فعالیت ضد التهابی وآنتی اکسیدانی  

یز را به عنوان منبع آنتی عصاره برگ های پنیرک گل ر

. (00)کننداکسیدان طبیعی با ظرفیت باال تائید می

 گیاهان در فنلی طبیعی ترکیبات بزرگترین گروه فالونوئیدها

 به توان می را فالونوئیدها ضدالتهابی . اثر(00)هستند 

  مهار و اکساید نیتریک تولید تنظیم کاهشی در آنها توانایی

 موجب کاهش خود که داد نسبت ها نوتروفیل دگرانوالسیون

 بعالوه، گردد. می التهاب پیشبرنده های آنزیم فعالیت

 کمپلمانت فعالیت سیستم دادن کاهش به قادر ها فالونوئید

 های سلول اتصال موجب کاهش طریق این از که اشندب می

 ناحیه یا و دیده آسیب اندوتلیوم ناحیه به التهابی پیشبرنده

 شدت از ترتیب بدین که گردنند فرمالین می با شده تزریق

 شود می احساس کمتری درد نهایتاً کاسته شده و التهاب

فالونوئیدها نقش ضد التهابی خود را از  . همچنین(00)

های التهابی مانند طریق مهار سنتز وفعالیت واسطه

ترکیبات از طرفی  .(02)کنندها، اعمال میسیتوکینین

فالونوئیدی موجود در این گیاه قدرت باالی مهارکنندگی 

در ادامه این تحقیق و در . (0)است را دارآزاد های  رادیکال

تهابی )میزان التهاب بخش مطالعات ملکولی، فاکتورهای ال

پای حیوانات دریافت کننده فرمالین، سیتوکاین های درون 

 بافت مغز و نخاع( مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

قاسمی پیر بلوطی و همکاران نشان دادند که عصاره 

باعث کاهش (Malva sylvestris) ی گیاه پنیرکِ کبیر 

ماری سلول های التهابی در زخم های ایجاد شده در بی

دیابت توسط آلوکسان می گردد و بدین جهت در بهبود 

 .(00)زخم موثر است

فالونوئیدها یکی از مهارکننده های آنزیم سنتزکننده ی 

د که تحقیقات نشان داده ان .نیتریک اکساید می باشند

-D-متیل-Nهای گیرندهفالونوئیدها با مهار فعالیت

کلسیم داخل سلولی شده و به دنبال آسپارتات سبب کاهش 

 Aآن فعالیت آنزیم سنتزکننده ی نیتریک اکساید و فسفولیپاز

وابسته به کلسیم کاهش می یابد که با کاهش نیتریک اکساید 

 . (09)التهاب کاهش یافته و اثرات بی دردی ظاهر می شود 

وهش ها مشخص نموده اند کاهش برخی پژاز طرفی 

التهاب در فاز دوم درد به خاطر اثر آنتی هیستامینی عصاره 

در تست رایتینگ )ایجاد درد با  آنتونیی پنیرک می باشد. 

اسید استیک( نشان داد که عصاره گیاه پنیرک موجب مهار 

. به این دلیل این گیاه می (7)ترکیبات هیستامینی می شود 

تواند عملکرد محیطی ضد درد هم داشته باشد و احتماالً 

 . (71, 09)مهمترین ماده ی ضد درد آن فالونوئیدها هستند 

فالونوئیدهای موجود در عصاره هیدروالکلی پنیرک 

گل ریز مثل آسپیرین با جلوگیری از فعالیت سیکلواکسیژناز 

 (COX-2از تولید پروستاگالندین ها که ب ) ه عنوان واسطه

التهابی عمل می کنند، ممانعت نموده است و با کاهش 

 .(70)التهاب، درد در فاز مزمن را کاهش می دهد 

داروهای ضد درد که اثرخود را از طریق سیستم 

را عصبی مرکزی اعمال می نمایند قادرند هر دو فاز درد 

مهار نمایند، در حالیکه داروهای ضد درد که از طریق 

محیطی عمل میکنند صرفاً می توانند موجب مهار درد در 

فاز دوم آزمون فرمالین شوند. پس در مرحله ی دوم درد که 

یک پاسخ التهابی است، داروهای ضد التهابی غیر 
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استروئیدی می توانند باعث تسکین درد شده اما بر فاز اول 

 .(77)یا اثر نداشته و یا تأثیر کمی دارند  درد

نالوکسان یکی از داروهای آنتاگونیست سیستم 

شدن رسپتورهای اپیوئیدی اپیوئیدی است که از فعال

جلوگیری می کند، چون اثر ضد درد دوز مؤثر عصاره همراه 

تنهایی و گروه با نالوکسان نسبت به دوز مؤثر عصاره به 

( >P 10/1)داریبه صورت معنی کننده نرمال سالین،دریافت

درد را کاهش داده و این مسئله نشان می دهد قسمتی از اثر 

ضد دردِ عصاره ی هیدروالکلی پنیرک گل ریز مربوط به 

 اثر آن روی گیرنده های اپیوئیدی می باشد.

 

 گیریجهینت
 پنیرک گیاه واییهای هاندام که داد نشان تحقیق این 

 و و ضد التهاب موضعی بوده درد ترکیبات ضد حاوی

آن مربوط به گیرنده های  درد ضد آثار بخشی از احتماال

اپیوئیدی و مهار التهاب از طریق ترکیبات فالونوئیدی آن 

 و موثره ماده زمینه استخراج می باشد. مطالعات بیشتر در

 آن سمیت و میزان عوارض و دقیق عمل مکانیسم شناخت

 دارد. ضرورت
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Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on 

Pain in Male Rat 

 
Narges Parto1, Zohreh Valizadeh2*, AliReza Sarkaki3, Sima Nasri4 

 
 

Abstract 

Background and Objective: Due to the low side effects of active 

ingredients of medicinal plants, they are considered appropriate 

alternatives to synthetic drugs. Malva periflora has anti-

inflammation effects in folk and herbal medicine. In this study the 

anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of Malva parviflora 

were investigated. 

Subjects and Methods: In this study seventy two Wister male rats 

were used: negative control group that received no treatment, sham 

group received normal saline (1ml), Test groups received 

respectively 100, 200, 400, 600 or 800 mg/Kg extract for 10 days 

by gavages. Positive control group received 600 mg/Kg extract 

with 300mg/Kg Aspirin intraperitoneally; Group received 

600mg/Kg extract and naloxone (10 mg/Kg) intraperitoneally. Pain 

was tested by formalin test by subcutaneous administration of 50 µl 

formalin 2.5% in hindpow plantar. 

Results: Malva extract had a dose-dependent anti-nociceptive 

effect on both acute and chronic pains induced by the formalin 

injection (P<0.05). In the acute phase Malva lost its analogesic 

effect due to the inhibitation of opioid receptor by naloxone. But in 

the inflammatory phase, this effect was weaker in comparison with 

aspirin. On the other hand, effective dose (600 mg/Kg) of extract 

with naloxone decreased significantly as compared to effective 

dose of extract alone. 

Conclusion: Malva parviflora extract has flavonoid and anti-

inflammatory compounds. Yet prostaglandins release could 

probably be decreased by inhibiting cyclooxygenase activity.So it 

reduces pain in chronic phase thanks to its anti-inflammatory 

properties. 

 

Keywords: Malva parviflora extract, Aspirin, Pain, Formalin test, 

Rat.   
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