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با توجه به آثار جانبي شديد داروهاي ضد درد سنتتيک، کاربرد  :نه و هدفیزم

 .ارض کمتري هستند در اين مورد منطقي مي باشدگياهان داوريي که داراي عو
 ير خوراکيبرگ انج يدروالکليه ةاثر ضد درد عصار ين مطالعه بررسيهدف از ا

  .باشدين ميرين و آسپيضد درد مورف يآن با داروها ةسيو مقا
  گروهنه  در ستارياز نژاد و نر ييصحرا يهاموش ن مطالعه،يدر ا :یروش بررس

سرم فيزيولوژي  ةکنندافتيگروه كنترل منفي در :دندبندي ش تايي دسته٦
)ml/kg(ترتيب مورفين   دو گروه كنترل مثبت بهبه  ،)٥mg/kgو )  ٥/٢

ش يآزما يهاگروه .از طريق داخل صفاقي تزريق شد) mg/kg٣٠٠( آسپيرين
 ةعصار ) mg/kg٢٠٠،٤٠٠،٦٠٠،٨٠٠،١٠٠٠( تحت تزريق داخل صفاقي

ن يبهتر ةکنندافتيک گروه دري، و قرار گرفتند يکر خورايي برگ انجهيدروالكل
به صورت ) mg/kg۱ (به همراه نالوکسان ) mg/kg۸۰۰( عصاره مؤثردوز 

اثر ضددرد دوزهاي مختلف  .قرار گرفت يابيق و مورد ارزيتزر يداخل صفاق
  .عصاره با استفاده از روش فرمالين مورد مطالعه قرار گرفت

) >۰۵/۰p(داراباعث کاهش معن ير خوراکيبرگ انج يدروالکليه ةعصار :هاافتهی
. شد يسه با گروه کنترل منفيدر مقا mg/kg ۱۰۰۰،۸۰۰ ،۶۰۰ يدرد در دوزها
ن و کمتر از يريشتر از آسپيبدر فاز اول درد ) mg/kg۸۰۰(عصاره اثر ضد درد 
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نکه نالوکسان اثر ضد درد عصاره را فقط در فاز دوم يبا توجه به ا .باشديم مؤثر
فاز (اثر ضد درد  هعصار ممکن است جه گرفت کهيتوان نتيدرد کاهش داد، م
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  مقدمه
از  يکيها و نسانات ايبه قدمت ح يادهيدرد پد

 مختلف يهايماريهمراه با ب يو اساس يمشکالت اصل
از دردها در دراز مدت اثرات نامطلوب  يابتال به بعض .است
ل بشر ين دليو به هم کنديل ميبر فرد تحم يو روان يروح

ن يتسک يمختلف درمان را برا يهاروشخ يدر سراسر تار
  .درد به کار برده است
و  يديوئيضد درد اوپ يداروها عمدتاًدر حال حاضر 

مورد ن درد يجهت تسک يدياستروئريضد التهاب غ يداروها
 ياد ناشيرند که با توجه به آثار نامطلوب زيگياستفاده قرار م

 آنها توسط ينيگزيبه جا يادين داروها امروزه توجه زياز ا
ت يگر با توجه به اهمياز طرف د .ه استدبهتر ش يداروها

 يو عوارض جانب يطب سنتدر  ييدارواهان ياستفاده از گ
، اثبات اثر يصناع يسه با داروهايدر مقا از آنها يناشز يناچ

برخوردار  ياژهيت ويآنها از اهم ينيو کاربرد بال يدرمان
  .است

 ةعصار ق حاضر اثر ضد دردين اساس در تحقيبر ا
ن يبا استفاده از آزمون فرمال ير خوراکيبرگ انج يدروالکليه

قرار گرفت و اثر ضد  ينر مورد بررس ييوش صحرادر م
ن يرين و آسپيمورف يعنيج يضد درد را يآن با داروها درد
  .سه شديمقا

 يادرختچه Ficuscarica يبا نام علم ير خوراکيانج
بار در نياول که Moraceaeاز خانواده کننده است خزان

 ه،يران، ترکيدر ا. شناخته شد يجنوب غرب يايسآ کايکار
ه، اردن، لبنان و ي، افغانستان، عراق، سوريمرکز ياي، آسفقازق

اه در شمال، شمال غرب، شمال ين گيا. شوديافت مياروپا 
  .)۱( ديرويمران يا يمرکز يشرق و نواح

، دينواسيآم ،ي، مواد معدنيچرب، يمواد قند يارادر يانج
مواد آن  يهادر برگ. باشد يمختلف و کاروتن م يهاميآنز

  .)٢( وجود دارد نيو برگاپت نيکوسيمانند ف تلخ

 باشدنمي فنليفراوا تركيبات يدارا Ficuscarica برگ
، فالونوئيدها ،هافورانوكومارين از :عبارتند آنها مهمترين كه
  .)٣(فنليوفيتواسترول اسيدهايو 

ر به يرابه و برگ درخت انجيه، شويماز  يدر طب سنت
 جهت يآن به صورت موضعر يشو از  ن و مسهليعنوان مل

 ريبرگ انج ازو  شودياستفاده مخچه يل و ميزگ ن بردنياز ب
استفاده د يهموروئ جهت درمان يبه صورت موضع له شده

خشک جهت درمان  ريانج ةن از جوشانديهمچن .شوديم
رخک، ه، سيه، ورم کليالر، ذاتيتنفس يالتهاب مجار

  .)۲( دتوان استفاده نمويآبله م و مخملک
 يخوراکر يبرگ انج اساس مطالعات انجام شده، بر

-ي، کاهش تريحفاظت کبد ،کاهش قند خون اتاثر يدارا
ضد دان، ياکسيآنت، ضد تشنج، يخواب آور د خون،يسريگل

  .)۱۲-۳( باشديمروس يو ضد و يباکتر
از  يگريد ةدو گون الزم به ذکر است که اثر ضد درد

Ficus يعني Ficusdeltoidea  وFicusglomerata  به
  .)۱۴, ۱۳( ده استياثبات رس

  
  یروش بررس

  شيط آزمايوانات و شرايح
 نژاد از جوان نر ييصحرا يهان مطالعه از موشيدر ا

ه يگرم ته ۱۳۵±۱۵ يوزن ةدر محدود) Wistar(ستار يو
دانشگاه  يشگاهيوانات آزمايپرورش ح ةشده از مجموع

در  واناتيح. استفاده شد ،اهواز شاپوريجند يعلوم پزشک
 ةدرج ۲۳± ۲ يدر دما يداروساز ةوانات دانشکدياتاق ح

 ۱۲ط يدرصد و شرا ۵۰تا  ۴۰زان رطوبت يگراد و ميسانت
استاندارد  يهادر قفس ييساعت روشنا۱۲و  يکيساعت تار

و مطالعه به  يها در طول نگهدارموش. شدند ينگهدار
 ةه شده از کارخانيوانات تهيمخصوص ح ةفشرد يغذا

کامل  يدسترس شهر ةيپارس تهران و آب تصفخوراک دام 
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-دسته ييتا ۶ يهادر گروه يوانات به طور تصادفيح. داشتند

بار استفاده کيوان در طول مطالعه تنها يشده و از هر ح يبند
  . شد

  ه عصارهيروش ته
ر، ياز برگ درخت انج يريگن مطالعه جهت عصارهيدر ا

 ياب برقيآسها توسط برگ. استفاده شدروش خيساندن از 
اه در بشر وارد و به آن يگرم از پودر گ ۲۰۰خرد و مقدار 

    ۲که اتانول تا  يطورهب .ددرجه اضافه ش ۷۰اتانول 
اه ياه را پوشاند و پودر گيمتر باالتر از سطح پودر گيسانت

در پايان كار درب ظرف با . ور شدکامالً در اتانول غوطه
. ساعت نگهداري شد ٧٢كاغذ آلومينيومي مسدود و به مدت 

بار خيساندن، ظرف حاوي عصاره روزي سهدر طي مدت 
ساندن يحاصل خ ،ساعت ٧٢بعد از . خوبي هم زده شدهب

ها سپس تفاله. گشت يآورجمع يدر ظرف يريگپس از تفاله
 يقبل ةدرجه شستشو داده شد و به عصار ٧٠مجدداً با الکل 

پنبه و سپس به  دست آمده ابتدا توسطهب ةعصار. اضافه شد
واتمن صاف و به کمک دستگاه تقطير در  يکمک کاغذ صاف
 ٤٠تا ٣٠ يظ در آون با دمايحاصل تغل .خالء تغليظ شد

و با از دست دادن کامل حالل  گراد قرار گرفت  سانتي ةدرج
 ،محصول خشك شده. خشک درآمد ةصورت عصارهب

ره رنگ و در ياي ت و درون ظرف شيشه )گرم٤/٣٤( توزين
  .)١٥( ت نگهداري شدبخنک و بدون رطو يهوا

 نيآزمون فرمال

 Dubuisson and Dennisن آزمون از روش يا يبرا
ک محفظه از جنس يوان در يح .دياستفاده گرد) ۱۹۷۷(

ر يقرار گرفت که در قسمت ز )cm۳۰×۲۵(گالس يپلکس
ت يدرجه قرار داشت تا وضع ۴۵ ةيبا زاو يانهين محفظه آيا

قه در يدق ۳۰وان يح .مشخص باشد وان کامالًيح يکف پا
 .ط عادت کندين شرايشد تا به ا يط نگهداريشرا نيا

ن به يق فرماليقه قبل از تزريدق ۳۰ش يمورد آزما يداروها
تر يکروليم ۵۰سپس ق شد و يتزر ياقصورت داخل صف

 يپا ةپنجبه کف  ير جلديدرصد به صورت ز ۵/۲ن يفرمال
وان يح ،نيفرمالق يپس از تزر .شديق ميوان تزريراست ح

 ۶۰و به مدت ن برگردانده يگاه تست فرمالدستبالفاصله به 
 ۰-۵ق يدقا. شد يدهنمره وان مشاهده ويار درد حقه رفتيدق

فاز دوم درد به عنوان  ۱۵-۶۰ق يبه عنوان فاز اول درد و دقا
 ۵ک بلوک يدر فاز اول درد که شامل  .در نظر گرفته شد

ک بار مورد سنجش درد يه يثان ۱۵وان هر يبود، ح ياقهيدق
بار  ۲۰وان ين مرحله هر حيدر ا. شد يدهرفت و نمرهگقرار 

بار سنجش هر  ۲۰ن يانگيمورد سنجش درد قرار گرفت که م
انتخاب ) قهيدق ۵تا ۰(ن جهت درد حاد يانگيگروه به عنوان م

 ۹، مطالعه در )قهيدق ۶۰تا  ۱۵زمان (در فاز دوم درد  .شد
 ۱۸۰وان يدر کل هر ح يعنيصورت گرفته،  ياقهيدق ۵بلوک 

 ۵ن هر بلوک يانگيبار مورد سنجش درد قرار گرفت و م
  .وانات محاسبه شديهر گروه از ح يبرا ياقهيدق

, ۱۶( ر بوديبه صورت ز يدهن آزمون روش نمرهيدر ا
۱۷(:  

ق شده راه يتزر يوان بدون توجه به پايچنانچه ح -الف
 ينيسنگ يق شده به خوبيتزر ينشست و پايرفت و ميم
صفر  ةوان فاقد درد بوده و نمريکرد، ح يوان را تحمل ميح
 .گرفتيم

ق شده خود را به يتزر يوان کف پايچنانچه ح -ب
 ين سعيداد و همچنيقرار نم ياشهيش سطح يرو يراحت

ق نشده قرار دهد، يتزر يپا ينمود که وزن خود را رويم
  .گرفتيم کي ةدرد بوده و نمر يوان دارايح

از سطح ق شده خود را يتزر يوان کف پايچنانچه ح -ج
سطح قرار  يکه آن را رو کرديم يتماس جدا نموده و سع

گر خود قرار دهد، يد يپا يندهد و وزن خود را کامالً رو
  .گرفتيم دو ةنمر

د، گاز يسيليق شده خود را ميتزر يوان پايچنانچه ح -د
-يم سه     ةاد، نمرديداً آن را تکان ميا شديگرفت و يم

  .گرفت
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هر ( در نه گروه يوانات به طور تصادفين آزمون حيدر ا
ز داخل يل تحت تجويو به صورت ذ يبنددسته) سر۶گروه
  :گرفتندقرار  يصفاق
 يولوژيزيسرم ف ةکنندافتي؛ دريگروه کنترل منف-١

)ml/kg IP۵ (، ۲- ةعصار ةکنندافتيدر؛ ۱گروه تست 
 ،)٢٠٠ mg/kg IP(ير خوراکيبرگ درخت انج يدروالکليه
برگ  يدروالکليه ةعصار ةافت کننديدر؛ ۲گروه تست  -۳

گروه تست  -۴،)٤٠٠ mg/kg IP( ير خوراکيدرخت انج
ر يبرگ درخت انج يدروالکليه ةعصار ةدکننافتيدر؛ ۳

-افتيدر؛ ۴گروه تست  -۵ ،)٦٠٠ mg/kg IP( يخوراک

 ير خوراکيبرگ درخت انج يدروالکليه ةعصار ةکنند
)mg/kg IP ٨٠٠(، ۶-  ةعصار ةکنندافتيدر ؛۵گروه تست 
  mg/kg IP( ير خوراکيبرگ درخت انج يدروالکليه

 يدروالکليه ةارعص ةکنندافتيدر؛ ۶گروه تست  -۷ ،)١٠٠٠
، همراه با ) ٨٠٠ mg/kg IP( ير خوراکيبرگ درخت انج

-افتي؛ در١گروه کنترل مثبت  -mg/kg۱( ،۸(نالوکسان 

؛ ٢گروه کنترل مثبت  -mg/kg IP ۵/۲ (۸(ن يمورف ةکنند
  .) mg/kg IP ۳۰۰(ن يريآسپ ةکنندافتيدر

 يبرا. ان شدنديب ± SEM Mean ها بر حسبداده
 سيکروسکاوال کيرپارامتريها از آزمون غنيانگيم ةسيمقا

 sampleک ير پارامتريق روش غيسپس از طر. .استفاده شد

K-Sع مشخص يشد تا نوع توز يها بررسته دادهي، هموژنس
آنووا  کيع نرمال بود، از روش پارامتريچون توز. شود

)ANOVA (يتوک يو به دنبال آن از آزمون کمک 
)Tukey (يهان گروهيدن اختالف بدار بوان معنييتع يبرا 

ز يآنالجهت الزم به ذکر است که . ، استفاده شديمورد بررس
 استفادهز ين General Linear Model ها از روشداده

به عنوان  )>۰۵/۰P(ريمقاد. دست آمده ب يج مشابهيشد و نتا
  .ها در نظر گرفته شددار بودن تفاوتامعن يحد نصاب برا

  
  هاافتهی

 ةعصارلوگرم يگرم بر کيليم۱۰۰۰و  ۸۰۰و  ۶۰۰يدوزها
سه با گروه يدر مقا ير خوراکيهيدروالكلي برگ درخت انج

پاسخ )  >٠۰۱/٠pو  >٠٥/٠p( يداراطور معنهكنترل منفي ب
ن کاهش يل و دوم درد در آزمون فرمالبه درد را در فاز او

  .)١نمودار(ن اثر وابسته به دوز بوديدادند که ا
ن اثر ضد درد مربوط يشتريکه ب ادآور شديد يدر ضمن با

عصاره بود، لوگرم يگرم بر کيليم ۱۰۰۰و  ۸۰۰ يدوزهابه 
 يداران دو دوز تفاوت معنين اثرات ايکه بيياما از آنجا

عصاره به لوگرم يگرم بر کيليم ٨٠٠لذا دوز  ،مشاهده نشد
  ).٢نمودار (د ين دوز انتخاب گرديعنوان بهتر

لوگرم يگرم بر کيليم ٨٠٠اثر ضد درد دوز  ةسيمقا 
ن و يبا مورف ير خوراکيهيدروالكلي برگ درخت انج ةعصار

ن نشان داد که اثر ضد درد عصاره در فاز اول درد يريآسپ
در فاز و  )>p ٠٠١/٠( نيريشتر از آسپيب ن ويکمتر از مورف

ن يرين و آسپيمورف ةکنندافتيدر يهادوم درد کمتر از گروه
  ).٣نمودار( باشديم

 ةکنندافتين گروه دريفاز اول درد، ب سهين مقايدر ا
 (mg/kgير خوراکيهيدروالكلي برگ درخت انج ةعصار

هيدروالكلي برگ درخت  ةعصار ةکنندافتيبا گروه در) ٨٠۰
 mg/kg( نالوکسان با همراه ) ٨٠۰ (mg/kg ير خوراکيانج
که يدر صورت، )٤نمودار (مشاهده نشد  يداراعنتفاوت م) ۱

اثر ضد درد  يدارانالوکسان به طور معن ،درددر فاز دوم 
 ).٥نمودار ( دعصاره را کاهش دا
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Time (Min)

saline 5 ml/kg
Extract 200mg/kg
Extract 400mg/kg
Extract 600mg/kg
Extract 800mg/kg
Extract 1000mg/kg

  
) 200، 400، 600و 800 1000و  mg/kg(لف تزریق داخل صفاقی دوزهاي مخت) فاز اول و دوم درد(اثر ضد درد  ۀمقایس :1نمودار
نتایج به . با استفاده از آزمون فرمالین) ml/kg 5( يولوژیزیسرم ف ةکنندافتیروه دربا گ یر خوراکیهیدروالکلی برگ درخت انج ةعصار

، **>p<* ،01/0 p 05/0( دار استامعن يولوژیزیسرم ف ةکنندافتیتفاوت با گروه در). n=6( باشد می  Mean ± SEMصورت 
001/0P<#.(  

0
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1
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 (M
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n 

±
SE

M
)

Time(min)

800mg/kg

1000mg/kg

 

هیدروالکلی برگ درخت  ةعصار 1000و  mg/kg800تزریق داخل صفاقی دوزها  ) از اول و دوم دردف(اثر ضد درد  ۀمقایس: 2نمودار 
  ).n=6( باشد می Mean ± SEMنتایج به صورت . با استفاده از آزمون فرمالین یر خوراکیانج
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هیدروالکلی برگ  ةعصار) mg/kg800(ن دوز  یترمؤثرتزریق داخل صفاقی ) فاز اول و دوم درد(اثر ضد درد  ۀمقایس: 3نمودار 
نتایج به . با استفاده از آزمون فرمالین) آسپیرین mg/kg 300و مورفین  mg/kg 5/2(کنترل مثبت  يهابا گروه یر خوراکیدرخت انج

  ).#>001/0P(دار است امعنر یبرگ انج یدروالکلیه ةعصار ةکنندافتیتفاوت با گروه در).  n=6(باشد می  Mean ± SEMصورت 
 

  
 

به  یر خوراکیهیدروالکلی برگ درخت انج ةتزریق داخل صفاقی عصار )دقیقه 5تا  0زمان (اثر ضدفاز اول درد  ۀمقایس: 4نمودار 
  همراه با نالوکسان )mg/kg800(یر خوراکیهیدروالکلی برگ درخت انج ةعصار ةکنندافتیبا گروه در )mg/kg800(ییتنها

 )mg/kg1( نتایج به صورت .نیبا استفاده از آزمون فرمالMean ± SEM  باشد  می)6=n(. 



  389                                                                                      اران و همک اردشیر ارضی

 

13913911  ،،44ة ة ، شمار، شمار1111  ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجندي  علمی پزشکیعلمی پزشکی  ۀۀمجلمجل  

 

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

به  یر خوراکیهیدروالکلی برگ درخت انج ةتزریق داخل صفاقی عصار )دقیقه 60تا  15زمان (اثر ضدفاز دوم درد  ۀمقایس: 5نمودار 
 mg/kg( همراه با نالوکسان )mg/kg800(یر خوراکیهیدروالکلی برگ درخت انج ةعصار ةکنندافتیبا گروه در )mg/kg800( ییتنها

همراه  ةعصار ةکنندافتیدرتفاوت با گروه ).  n=6(باشد می  Mean ± SEMنتایج به صورت  .نیبا استفاده از آزمون فرمال )1
  .*) >05/0p(  دار استامعن نالوکسان 

  بحث
    استاندارد در  يهااز آزمون يکين يآزمون فرمال

. )۱۶( باشديمحرک دردزا مپاسخ در برابر  يريگاندازه
شده که  يجاد درد دو فازين، باعث ايفرمال ير جلديق زيتزر

ن يق فرماليبعد از تزر که فوراً) Early Phase( فاز اول
 Cنوع  يحس يهابريم فيک مستقيتحر ةجينت ،شوديشروع م

 Late( يريخأا فاز تيکه فاز دوم درد  ياست، در حال
Phase( ن شروع يق فرماليقه بعد از تزريدق ۱۵ باًيکه تقر

ن آزمون جهت يا. )۱۷(است ند التهاب ياز فرآ يناش ،شوديم
بات ياثر ضد درد ترک ةجاد درد و مطالعيسم ايمکان يبررس

 CNSق يکه اثر خود را از طر يضد درد يداروها. باشديم
جاد شده توسط يقادرند که هر دو فاز درد ا ،ندينماياعمال م

که  يضد درد يکه داروها يند، در حالين را مهار نمايفرمال
توانند موجب مهار يصرفاً م ،ندينمايعمل م يطيق محياز طر

  .)۱۸(شوند ن ين فرمالفاز دوم درد در آزمو

 ةموجود در عصار يفنل يبودن محتوا با توجه به باال
 يو ضد التهاب يو اثرات ضد درد ير خوراکيبرگ انج

ال کردن دها با فعينکه فالونوئيو ا ک،يفنوليبات پليترک
ک و يسبب کاهش درد نوروژن يمتعدد يعصب يرهايمس

جاد ياه در اين گيسم ايگردند که احتمال دارد مکانيم يالتهاب
سم يبه مکان يابيکه دست ق بوده،ين طرياز ا ياثر ضد درد

 .)۱۹, ۸, ۳( باشديم يشتريازمند مطالعات بيق آن، نيدق

اثر  ۲۰۱۱در سال  ياو همکارانش در مطالعه )Ali( يعل
نموده  يرا بررس Ficus Carica Linnعصاره  يضد التهاب

مذکور  ةعصار يت ضد التهابيج آنها داللت بر خاصينتاو 
  .)۸( داشت
 ةعصار يو همکارش اثر ضد التهاب )Patil(ل يپات
 Ficus Caricaبرگ  يو اتانول ي، کلروفرميوم اتريپترول

Linn  نمودند ينو بررسيآلب ييصحرا يهاموش يرا بر رو .
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 منابع

 

 يهاعصاره يتمام يج آنها نشان داد که اثر ضد التهابينتا
استاندارد ضد  ين به عنوان دارويندومتاسياز ا يمورد بررس

  .)٢٠( باشنديشتر مي، بيالتهاب
سان اثر عصاره را فقط در نکه نالوکيا ن با توجه بهيهمچن

ن يجه گرفت عصاره در ايتوان نتيفاز دوم درد کاهش داد، م
ق ياز طر يتا حدودفاز ممکن است اثر ضد درد خود را 

  .اعمال کند يديوئياوپ يهارندهيگ
  

  يریگجهینت
برگ  ةعصار ن مطالعه مشاهده شد که اثر ضد درديدر ا

گرم بر يليم ٨٠٠دوز وابسته به دوز بوده و با  ير خوراکيانج
بر . دهدين اثر ضد درد را از خود نشان ميشتريلوگرم بيک
اه بتواند به اثر ين گيرسد که کاربرد اين اساس به نظر ميا

ن کمک نموده و موجب يو مورف NSAIDsضد درد 

ا کاهش عوارض ي يريگشيتاً پيو نها يکاهش دوز کاربرد
 ..از آنها گردد يت ناشيو مسموم يجانب

از ين ين هدفيل به چنياست که جهت ن يادآوريزم به ال
گر و بر اساس يد يوانيح يهامدل يرو يشتريبه مطالعات ب

 . دارد ين و ضوابط موجود انسانيقوان
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Abstract 

The Study of Analgesic Effect of Hydroalcoholic Extract of Ficuscarica 
Leaf in Rat by Formalin Test 

 
Ardeshir Arzi 1*, Nasrin Aghel 2, Zahra Nazari 3, Mostafa Houseini 4 

 

 

Background and Objective: Whereas the available synthetic 
analgesic drugs have side effects, it seems tobe logical to using 
herbal medicines with few side effects. The purpose of this study 
was the evaluation of analgesic effect of hydroalcoholic extract of 
ficuscarica leaf and comparing it with morphine and aspirin. 
Materials and Methods: This study was done on male rats of 
Wistar species. The animals were divided into nine groups (n= 6 
rats). A negative control group received a single intraperitoneal 
dose of normal saline (5ml/kg). Two positive control groups 
received morphine (2.5 mg/kg) and aspirin (300 mg/kg) 
intraperitoneally, respectively. Five treatment groups received a 
single intraperitoneal dose of 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg of 
hydroalcoholic extract of Ficuscarica leaves, and a group received 
hydroalcoholic extract (800mg/kg) with naloxon (1mg/kg). In this 
study, the analgesic effects were investigated via formalin test. 
Results: The results showed that the 600, 800, 1000 mg/kg of 
extract had analgesic effects significantly different in comparison 
with negative control group. Our results showed that the analgesic 
effect (800 mg/kg) was less than aspirin on the second phase of pain 
and morphine on both pain phases. Naloxone could reduce the 
analgesic effect of extract on the second phase of pain.   
Conclusion: The hydroalcoholic extract of Ficuscarica leaf 
contains analgesic effects in both pain phases. It can be concluded 
that Ficuscarica leaf extract may induce its effect through opioid 
receptors activation. 
 
Keywords: Hydroalcoholilc extract, Ficuscarica, Morphine, 
Aspirin, Naloxone,pain, Formalin, Rat. 
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