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Abstract
Background and Objective: There are many reports for mutual
mechanisms for seizure and pain alleviation. Also with respect to the
herbal medicine recommendation in new medicine, in this study we
used the extract of an important candidate fumaria officinal for relief of
pain and seizure in mice.
Materials and Methods: In our experiments 40 mice were divided to 5
groups (n=8): 1-control 2- positive control and three groups of extract
treatment respectively 200, 600 and 800 mg/kg. All of the animal
groups were conducted to formalin and tail immersion tests for
assessment of pain and finally seizure analysis were done by injection
of PTZ (100 mg/kg) to the animals and initiation time (s) for
myoclonus, clonus and the tonus signs were measured for seizure
analysis.
Results: Our results indicated that the extract in three doses (200, 600
and 800 mg/kg) can reduced the formalin acute and chronic pain. Also
the start time for seizure signs i.e, myoclonus, clonus and seizures could
elevated markedly in lower doses of the extract (200 and 600 mg/kg).
Conclusion: In addition, treatment of the mice with hydroalcoholic
extract of fumaria officinalis leaf could significantly reduce the acute
and chronic pain and increase the initiation time of the seizure signs.
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دانشور پزشکی :نشریه پژوهشی پایه و بالینی

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه
شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق
پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک نر
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چکیده
مقدمه و هدف :مطالعات زيادي در مورد مكانيسم هاي درمان تشنج و كااه درد وجاود دارد .باه
هرحال با توجه به توصيه هاي طب گياهی در اين مطالعه ازعصاره برگ گياه شاهتره براي تساكين
درد و تشنج در موش هاي كوچک صحرايی استفاده شده است.
مواد و روش ها :در اين بررسی  04سر موش صاحرايی كوچاک باه  5گاروه -1كنتارل -2كنتارل
مثبت و سه گروه عصاره با دوزهاي  044 ،244و  044ميلی گار بركيلاوگر تقسايم شادند .هماه
حيوانات وارد آزمون فرمالين و قوطه وري د در آب براي آناليز درد شدند سپس با تزريق پنتيلن
تترازول ( )mg/kg 100و محاسبه زمان شروع عالئم ميوكلونوس ،كلونوس و تونوس باه بررسای
تشنج در اين موش ها پرداخته شد.

دریافت:

1911/11/11

آخرین اصالحها:

1022/20/21

پذیرش:

1022/20/21

يافته ها :نتايج نشان داد عصاره در سه دوز  044 ،244و  044ميلای گار بار كيلاوگر مای تواناد
باعث كاه درد حاد و مزمن ناشی از فرمالين شود .همچنين زمان شروع رفتارهااي تشانج يعنای
ميوكلونوس ،كلونوس و تشنج می تواند با دوزهاي كمتر عصاره  244و  044ميلی گر بر كيلاوگر
به طور قابل توجهی افزاي يابد.
نتيجه گيري :بطور كلی درمان موش ها باعصاره هيدروالكلی برگ گيااه شااهتره مای تواناد باعاث
كاه درد حاد و مزمن گشته و زمان شروع عالئم تشنج را بطور معنی داري افزاي
واژه هاي كليدي :درد ،فرمالين ،تشنج ،پنتيلن تترازول برگ گياه شاهتره

دهد.
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قبل از شروع حالت تشنج عالئم غیرطبیعی را احساس

مقدمه

میکند که موسوم به آئورا ( )Auraمی باشد .که شامل

درد حسی ناخوشایند و تجربه ایی احساسی ،همراه با

توهمات بویایی ،بینایی و شنوایی و چشایی است .احساس

آسیب بافتی واقعی یا آسیب به نوع دیگری از بافت می

نا خوشایند در معده اضطراب و سرگیجه می باشد .در
مواردی بدن بیمار منقبض میشود .یکی از مهمترین علل

باشد ( .)1احساس درد از عالئم مهم تعدادی از
بیماریهاست و با توجه به نوع درد و محل احساس آن می
توان بعضی از بیماریها را تشخیص داد و نهایتا مداوا نمود

تشنج صرع می باشد ( .)9تشنج عالوه بر علل صرعی به
دلیل عواملی مانند سن ،تب باال ( )11درجه سانتیگراد،

( .)2درد احساس تجربه ای رایج مانند نیشگون گرفتن

ضربه مغزی ،تورم و سکته مغزی ،اختالالت الکترولیتی،

انگشت ،سوزش انگشت ،قرار دادن نمک بر روی زخم و

سوء مصرف الکل ،کمبود ویتامین  Dمصرف داروهای
غیرقانونی و مخدر ،هیپوگالیسمی ،خستگی ،افت فشار

ضربه زدن به استخوان آرنج می باشد .درد به علت تحریک
نوسیسپتورها در سیستم عصبی محیطی و یا آسیب یا

خون ،میگرن ،کمبود خواب و مسمومیت ها بوجود می آید

خرابی سیستم عصبی مرکزی یا پیرامونی می باشد .بعضا

(.)11،11

دیده شده درد در نواحی چپ بدن رابطه مستقیم با خارش

این ویژگی ها از درد و تشنج بسیارآزار دهنده می باشند و
محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می کنند تمایل بیماران

پشت فرد دارد که علم پزشکی از این رابطه انگشت به
دهان مانده است درد با خارش پشت به مراتب بهتر می
شود ( .)3بیشتر دردها بی درنگ پس از آن که محرک

را به مصرف داروهای شیمیایی افزایش می دهند .مصرف
داروهای شیمیایی معموال عالوه بر عدم درمان قطعی

دردناک حذف می شود برطرف شده و بدن التیام می یابد،

عوارض بسیاری دارند لذا توجه محققان بسیاری به گیاهان

اما گاهی اوقات درد همچنان با حذف محرک ها و بهبود

دارویی معطوف شده است .در این ارتباط طب سنتی و
گیاهان دارویی جهت دستیابی به داروهای کم خطر و با

ظاهری بدن ادامه می یابد.گاهی درد به دلیل فقدان شرایط
قابل تشخیص آسیب افزایش می یابد ( .)4حمایت های
اجتماعی ،هیجان در ورزش یا جنگ و حواس پرتی همه

حداقل عوارض جانبی منبع مناسبی جهت یافتن داروهای
ضد درد می باشند (.)12-14

نقش قابل توجهی در کم و زیاد کردن شدت درد یا

شاهتره

ناخوشنودی آن دارند ( .)5طبقه بندی های مختلفی برای

شاهتره با نام علمی  Fumaria officinalisگیاهی علفی
از تیره شقاقیان ،یکساله با ساقه ای شکننده کوتاه و شاخه

درد وجود دارد که با توجه به نوع محرک و محل آسیب و
میزان شدت درد و نوع فیبرهای انتقال دهنده پیام عصبی،

دار است .اندام هوایی این گیاه بخش دارویی آن را تشکیل

به درد حاد و مزمن و درد سریع و آهسته و دردهای مبهم

می دهد که دارای طعم تلخ ،سبز رنگ و بدون بو است

و درد احشایی ودردهای سطحی و عمقی و دردهای خیالی

( .)15این گیاه بومی اروپا و آسیاست .گونه دارویی این

طبقه بندی می شوند (.)6

گیاه در نواحی شمالی ایران ،دامنه های زاگرس بخصوص
کردستان و بیجار ،ارتفاعات مشهد و در ورامین و تهران

تشنج بروز یک فعالیت نورونی همزمان غیر طبیعی و شدید
در مغز است .و در واقع تغییر ناگهانی و موقتی در عملکرد

یافت می شود .شاهتره حاوی حدود یک درصد آلکالویید

مغز است که به علت تخلیه الکتریکی گروهی از سلولهای

است که اکثرا از مشتقات بنزیل اینتروکینولین می باشد.

عصبی ایجاد می شود ( .)7در این حالت سطح پایه

مهمترین آلکالوییدهای شاهتره شامل فومارین (پروتویین)،
فوماریلین و سیناکسین هستند ( .)16از دیگر ترکیبات مهم

تحریک پذیری  CNSاز آستانه بحرانی باالتر می رود و
حمالت تشنج آغازمی شود که می تواند به صورت تغییر

شاهتره می توان فالوونوئیدها و اسیدهای گیاهی به ویژه

در وضعیت روانی ،سطح هوشیاری ،حرکات تونیک و

اسید فوماریک و موسیالژ را نام برد .از این گیاه برای

کلونیک بروز پیدا کند که دراصطالح عامیانه به آن غش

تسکین درد ،پایین آوردن تب ،جلوگیری از خونریزی ،سم

گفته می شود ( .)8تشنج یک بیماری نیست بلکه نشانه ای

زدایی بدن ،درمان بیماریهای انگلی و درمان کبد و یرقان،

از نقایص زمینه ای ،آسیب یا بیماری است .معموالً بیمار
33

طالع احمد و همکاران

میگرن و اختالالت دستگاه گوارش استفاده می کنند (.)17

انیستیتور پاستورکرج) تهیه شد .تمام موش ها در مرکز

این گیاه خاصیت آنتی هیستامینی دارد و کاهش دهنده

مطالعات حیوانی دانشکده پزشکی با شرایط روشنایی و

تپش قلب ،ضد اسپاسم ،ضد تورم ،ادرارآور و آرام بخش و

تاریکی طبیعی ،و دمای  21-23درجه سانتیگراد و رطوبت

کاهنده فشارخون باال می باشد .گیاه شاهتره در درمان
التهاب غدد لنفاوی موثر است و همچنین از آن در درمان

 31-41درصد نگداری شدند .حیوانات آزادانه به آب و
غذای مخصوص موش (شرکت خوراک دام پارس ،کرج )

برخی ازسرطان ها استفاده می شود .با افزایش تعریق بدن

دسترسی داشتند ( .)27در این بررسی حیوانات به طور

به کاهش تب کمک می کند .یکی از خواصی که از نظر

تصادفی به پنج گروه  8تایی که شامل گروه های کنترل و

علمی برای این گیاه اثبات شده است خاصیت صفرا آوری

کنترل مثبت تحت درمان با داروی ضد درد سدیم

آن است که به دلیل وجود آلکالوئید و پروتویین آن است
که باعث کاهش صفرا می شود .و از آن برای رفع

سالیسیالت ( )28و داروی ضد تشنج والپیروئیک اسید
( )29و سه گروه تحت بررسی عصاره هیدروالکلی برگ

مشکالت صفراوی استفاده شد (.)18

گیاه شاهتره در دوزهای  611 ،211و  811میلی گرم

در مطالعه ای مشخص شد که شاهتره دارای خاصیت آنتی

برکیلوگرم طبقه بندی شدند.

اکسیدانی است و در طب سنتی برای تقویت قوای جنسی
از آن استفاده می شود و عصاره آن باعث افزایش معنی

روش عصاره گیری

داری در سلول های مولد اسپرم و افزایش میزان باروری

ابتدا  3کیلوگرم گیاه شاهتره تمیز و پس از آنکه آسیاب شد
به مقدار 496گرم پودرآماده شده با الکل متانول %71

می گردد ( .)19در پژوهشی دیگری با انجام آزمایشهای

مخلوط شد .به مدت  72ساعت در محیط تاریک

مختلف بر روی موشهای سوری دریافتند که عصاره آبی -

آزمایشگاه نگهداری و پس از آن توسط کاغذ صافی به

اتانولی گیاه شاهتره اثرات محافظتی اختصاصی بر روی
سمیت کبدی القا شده به وسیله پاراستامول از خود نشان

دفعات صاف شد تا محلولی صاف و زالل حاصل شود.

داد ( .)21همچنین مشخص شده تجویز آلکالوئیدهای

محلول صاف شده به مدت کافی در بن ماری در حرارت
بین  61-75درجه سانتیگراد قرارداده گرفت تا الکل و آب

بخش هوایی گیاه شاهتره بر روی مدل های درد ناشی از

اضافه آن تبخیر شود .به این ترتیب  296گرم عصاره آبی

اسید استیک در حیوانات آزمایشگاهی موثر است (.)21
با توجه به اینکه در طب سنتی ایران برای گیاه

الکلی برگ گیاه شاهتره برای پژوهش آماده شد .که در

شاهتره خاصیت ضد دردی ( )15ذکر شده است ،معموال

ظرف شیشه ای قرار گرفت و در دمای  4درجه سانتیگراد
نگهداری شد .برای تهیه دوزهای انتخابی مقدار الزم از

گیاهان موثر در تسکین درد دارای خواص درمانی متفاوتی

عصاره را با حالل توئین  61درصد ( ) 31که به شکل قطره

هستند که به عنوان ضد التهابی و صفرآوری ( )16،18ضد

قطره اضافه می شد بصورت محلول و سپس با حجم

نقرس و دردهای روماتیسمی  ،خواص آنتی اکسیدانی و
ضد تشنجی نیز ذکر شده است ( .)22،23لذا دراین

مورد نظر از محلول نرمال سالین دوز داروی مورد نظر
بدست می آمد.

پژوهش اثرات عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شاهتره در

تست قوطه وری در آب داغ ()Tail immersion

آزمون درد ،فرمالین ( )24و قوطه وری دم در آب داغ
( )25و درآزمون تشنج مدل شیمیایی تزریق پنتلین تترازول
( .)26پرداخته شده است.
مواد و روش ها
حیوانات
در این پژوهش تعداد  41سر موش صحرایی کوچک به
وزن  211-251گرم از نژاد ( NMARIموسسه تحقیقات

در ابتدا دمای آب بشر مورد استفاده توسط وسیله گرمایشی
به حدود  52درجه سانتگراد رسانیده و در این دما ثابت
شد .سپس با تبت زمان گذاشتن دم موش ها در آب داغ و
فاصله آن با زمان پس کشیدن دم از آب داغ توسط یک
کرونومنر بعنوان آستانه درد آب داغ مورد سنجش قرار
گرفت ( .)31در این بررسی ،گروه کنترل بدون تزریق دارو
یا عصاره و درگروه های کنترل مثبت تزریق داروی سدیم
سالیسیالت به مقدار )mg/kg (28211و در گروههای
33
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تحت بررسی با عصاره ابتدا دوز مورد نظر عصاره تزریق

اتمام مراحل آزمایش موش ها به مدت نیم ساعت تحت

شد و آزمون را در فواصل 15 ،5 ،2و  21دقیقه بعد از

نظر قرارداده شدند و تعداد مرگ و میرآنها ثبت شد.

تزریق عصاره و یا داروی سدیم سالیسیالت انجام دادیم.
آزمون فرمالین
در ابتدا فرمالین با غلظت  2/5درصد با حجم  51میکرو

روش آماری
نتایج پس از بررسی پارامتریک بودن داده ها ،با آنالیز
واریانس یک طرفه مقایسه بین گروهها انجام شد و برای

لیتر به کف پنجه عقب حیوان تزریق شد .در این آزمون،
رفتار حیوان به صورت تعداد و مدت زمان لیسیدن کف پا

مقایسه بین هر دوگروه از آزمون پست تست توکی استفاده

به عنوان مقیاس درد به مدت  45دقیقه بررسی شد (.)32

شد .از برنامه اکسل  2113برای رسم نمودارها استفاده شد.

درگروه کنترل بدون تزریق دارو و عصاره مورد نظر فقط
تزریق فرمالین انجام شد .در گروه کنترل مثبت ابتدا داروی

نتایج

سدیم سالیسیالت داخل صفاقی تزریق شد و  31دقیقه

اثر دوزهای مختلف عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره
بر میزان درد حاد ناشی از تزریق فرمالین در آزمون

بعد فرمالین به کف پنجه عقب تزریق شد و بالفاصله به

تعداد لیسیدن پا

مدت  45دقیقه تعداد و مدت واکنش بررسی شد و اثر ضد
دردی با گروه دریافت کننده عصاره مقایسه شد .در

یافته های این تحقیق در رابطه با درد القاء شده با فرمالین
نشان داد که عصاره در هرسه دوز  611 ،211و 811

گروههای دریافت کننده عصاره ابتدا دوز مورد نظرعصاره

میلیگرم برکیلو درکاهش میزان درد حاد ناشی از تزریق

به شکل داخل صفاقی تزریق شد و 31دقیقه بعد فرمالین

فرمالین که با بررسی تعداد لیسیدن های کف پا به تفکیک
زمان بندی و در مقایسه با گروه کنترل و گروه کنترل مثبت

به کف پنجه عقب تزریق شد و بالفاصله به مدت  45دقیقه
تعداد و مدت واکنش لیسیدن کف پا بررسی و ثبت شد.

تحت درمان با سدیم سالیسیالت انجام شد اثرات معنی

اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شاهتره بر تشنج ناشی

داری را نشان داد (نموادر  .)1تزریق دوز  211میلی گرم

از تزریق پنتلین تترازول

بر کیلوگرم عصاره در دقیقه های  5و  11اثرات معنی داری

در این پژوهش برای ایجاد تشنج در گروههای تحت

را در مقایسه با گروه کنترل و کنترل مثبت نشان داد

بررسی داروی پنتیلن تترازول ( )PTZبا دوز mg/kg

( .) P<0.05همچنین تزریق دوز  611میلی گرم بر

 100بصورت داخل صفاقی مورد استفاده قرار گرفت

کیلوگرم عصاره در دقیقه های  5و  11اثر معنی داری را در

( .)25در گروه کنترل مثبت ابتدا داروی ضد تشنج
والپیروئیک اسید با دوز  mg/kg 251تزریق ( )28و 31

کاهش درد حاد در مقایسه با گروه کنترل و کنترل مثبت
نشان داد ( .)P<0.05عالوه بر این داده های ما نشان دادند
که تزریق دوز  811میلی گرم برکیلوگرم عصاره تقریبا در

دقیقه پس از آن داروی  PTZاعمال و مراحل تشنج ثبت
شد .مراحل تشنج ثبت شده بترتیب شامل  4مرحله -1

تمام طول دوره بررسی درد ( 5-41دقیقه) اثر معنی داری

میوکلونوس  -2کلونوس ( -Jerk) 3تونوس ( )Seizure
 -4اکستنشن اندام های عقبی ( )HLTEبودند.

در جهت کاهش درد حاد و مزمن نسبت به سایر گروه ها
و حتی گروه تحت درمان با سدیم سالیسالت نشان داشته
است (.).P<0.05

درگروههای درمان ،عصاره گیاه با دوزهای  611 ،211و
 811میلیگرم برکیلوگرم حیوان بصورت داخل صفاقی و
 31دقیقه قبل از تزریق داروی  PTZتزریق شد .پس از
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نمودار  .1تعداد لیسیدنهای پنجه پا در اثر درد ناشی از تزریق فرمالین

اثر دوزهای مختلف عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره

مقایسه با گروه کنترل و کنترل مثبت تحت درمان با سدیم

بر میزان درد ناشی از تزریق فرمالین در آزمون مدت

سالسیالت کاهش معنی داری را در میزان درد نشان داد

زمان لیسیدن پا

( .)p<0.05همچنین تزریق دوز  611و  811میلی گرم

با توجه به نمودار  ،2عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره

برکیلوگرم عصاره تثریبا در طول مدت آزمون (5-45
دقیقه) کاهش معنی داری را در ایجاد درد در این آزمون

در دوزهای  611 ،211و  811میلیگرم بر کیلوگرم در
مقایسه با گروههای کنترل و گروه کنترل مثبت تحت درمان

نشان دارد (.)p<0.05

با داروی ضد درد سدیم سالیسیالت میزان درد مزمن را به
میزان قابل توجهی کاهش داد .تزریق عصاره با دوز 211
میلی گرم بر کیلوگرم توانست در دقیقه های  5تا  35در

نمودار  .2مدت زمان لیسیدن پنجه پا
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اثر دوزهای مختلف عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره

با گروه کنترل اثرات ضد دردی مشخصی را اعمال کند که

بر میزان آستانه درد ناشی قوطه وری دم در آب داغ

این اثر در زمان های  15و  21دقیقه واضحتر می باشد.

با توجه به نمودار  ،3مشخص شد که عصاره در هر سه
دوز بکار رفته توانسته است در دقایق  5الی  21در مقاایسه

نمودار  .3میزان تأخیر در آستانه درد

اثر عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان تشنج

دوزهای  211و  611میلی گرم بر کیلو زمان شروع تشنج و

ناشی از تزریق پنتلین تترازول و مقایسه با گروههای

رفتارهای تشنجی مانند میوکلونیک ،کلونیک ،تنوس و

والپریک اسید

اکستنشن اندام عقبی در مقایسه با گروههای کنترل و گروه
کنترل مثبت تحت درمان با داروی ضد تشنج والپریک اسید

کنترل و کنترل مثبت تحت درمان با داروی ضد تشنج

با توجه به جدول  1و مقایسه و آنالیز داده های به دست

به طور معنی داری افزایش داد.

آمده مشاهده شد که عصاره آبی الکلی برگ گیاه شاهتره در

جدول  .1مدت زمان شروع پارامترهای تشنج

زمان شروع

دوز  222میلیگرم

دوز  622میلیگرم بر

دوز  022میلیگرم

بر کیلوگرم

کیلوگرم

بر کیلوگرم

92/32±12/6

37/69±8/95
81/61±11/54

کنترل

والپیروئیک اسید

میوکلونیک

1011/48±2/21

46/55±6/91

107/55±9/33

کولونیک

65/22±7/65

131±11/23

318/33±34/4

218/50±19/30

تنوس

78/77±8/33

180/7±19/57

449/33±53/68

295/12±21/32

129/39±13/48

اکستنشن اندام عقبی

89/42±7/14

186/77±21/34

428/37±47/7

165/855±14/23

149/33±11/98

تشنج (ثانیه)
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بحث

دست آمده عصاره در هر سه دوز مورد نظر کاهش معنی

در تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته مشخص شده است که

داری در میزان تاخیر در آستانه درد را در مقایسه با گروه

شاهتره حاوی حدود یک درصد آلکالویید است که اکثرا از

کنترل و کنترل مثبت تحت درمان با سدیم سالیسالت را

مشتقات بنزیل اینتروکینولین است .مهمترین آلکالوییدهای

نشان داد .در بررسی اثرات ضد تشنجی عصاره با توجه به
نتایج به دست آمده مشاهده شد که عصاره در دوزهای

شاهتره شامل فومارین (پروتویین) ،فوماریلین و سیناکسین
هستند ( .)16از دیگر ترکیبات مهم شاهتره می توان

 611 ،211و  811میلی گرم بر کیلوگرم مدت زمان شروع

فالوونوئیدها و اسیدهای گیاهی به ویژه اسید فوماریک و

تشنج و رفتارهای تشنجی را در مقایسه با گروه کنترل و

موسیالژ را نام برد ( .)17شاهتره دارای خاصیت آنتی

کنترل مثبت تحت درمان با داروی ضد تشنج والپیروییک

اکسیدانی است و عصاره آن باعث افزایش معنی داری در

اسید را افزایش داد.

سلول های مولد اسپرم و درنتیجه افزایش میزان باروری
شده است ( .)19همچنین عصاره آبی -اتانولی گیاه شاهتره

نتیجهگیری

اثرات محافظتی اختصاصی بر روی سمیت کبدی القا شده

با توجه به بررسی های انجام شده در تست درد و تشنج و

به وسیله پاراستامول را نشان داد ( .)21تجویز خوراکی

نتایج حاصل از این بررسی ها مشخص شد که عصاره آبی

آلکالوئیدهای بخش هوایی گیاه شاهتره بر روی مدل های
درد ناشی از اسید استیک و فرمالین به طور قابل توجهی

الکلی برگ گیاه شاهتره ،در مدت زمان شروع آستانه درد
تاخیر ایجاد کرد و در آزمون هایی که برای بررسی تست

باعث مهار اسید استیک و کاهش مدت زمان لیسیدن پنجه

درد انجام شد ،میزان درد حاد و درد مزمن را به طور قابل

ناشی از فرمالین شد (.)21

توجهی کاهش داد .همچنین در بررسی تست تشنج و

در این پژوهش که اثرات ضد دردی و ضد تشنجی عصاره

رفتارهای تشنجی مشخص شد که عصاره در دوزهای 211

هیدروالکلی برگ گیاه شاهتره با آزمون فرمالین و قوطه
وری دم در آب داغ و آزمون  PTZبررسی شد .نتایج

و  611میلی گرم بر کیلوگرم زمان شروع تشنج و رفتارهای
تشنجی مانند میوکلونیک ،کلونیک  ،تنوس و اکستنشن

نشان داد که عصاره در دوزهایی که استفاده شد اثرات ضد

اندام عقبی را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

دردی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل و کنترل
مثبت تحت درمان با داروی سدیم سالیسیالت در کاهش
میزان درد حاد و آستانه درد را نشان داد .با توجه به نتایج

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام گرفت و نویسندگان

به دست آمده مشخص شد که تمام دوزهای مورد نظر
عصاره در دقیقه های  5و  11بعد از تزریق فرمالین کاهش

این مقاله مراتب تشکرو قدردانی خود را از سرکار خانم

معنی داری در میزان درد حاد در مقایسه با گروه کنترل و

دکتر حشمتی اعالم می دارند و همچنین از سرکار خانم

کنترل مثبت تحت درمان با داروی سدیم سالیسالت را
نشان می دهد .همچنین تمام دوزهای مورد نظر عصاره

فریبا انصاری کارشناس محترم گروه فیزیولوژی پزشکی
دانشگاه شاهد به پاس همکاری ایشان در اجرای این
پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دارند.

کاهش معنی داری را در میزان درد مزمن در مقایسه با
گروه کنترل و کنترل مثبت تحت درمان با داروی سدیم
سالیسیالت نشان داد که این اثر در دوز  811میلی گرم بر
کیلوگرم متمایز می باشد .همچنین با توجه به نتایج به
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