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بر کاهش درد با  )Scrophularia striata Boiss (. داري الکلي گياه تشنه ي هيدرو اثر عصاره
  ي داغ در موش سوري استفاده از آزمون صفحه

  دولتشاهي، مرضيه *۲حسن اژدري زرمهري ،۱محمدي بنيامين علي
 کارشناس پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران -۱
 حيدريه، ايران حيدريه، تربت گروه علوم پايه و مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي تربت -۲
  ايرانحيدريه،  حيدريه، تربت دانشگاه علوم پزشکي تربتدانشجوی کارشناسی اتاق عمل،  -۳

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 چکيده
 جاي به دارويي گياهان نمايد. کاربرداي است که در صورت وجود خطر به صورت حاد و يا مزمن بروز ميدرد عامل هشدار دهنده زمينه و هدف:

در اين مطالعه نقش عصاره هيدروالکلي  .است يافته مؤثره افزايش ترکيبات تنوع و جانبي اندک عوارض دليل به اخير هايسال در سنتتيک داروهاي
 داري بر روي درد ناشي از آزمون صفحه داغ بررسي شد.گياه تشنه

تايي مشتمل بر يک گروه کنترل دريافت کننده  ۸گروه  ۵گرم به طور تصادفي به  ۲۵-۳۰موش سوري نر با وزن تقريبي  ۴۰در اين مطالعه  ها:روش
دقيقه  ۳۰گرم/کيلوگرم تخصيص داده شدند. پس از گذشت ميلي ۹۰۰، ۶۰۰، ۳۰۰، ۱۵۰کننده عصاره با دوزهاي  گروه درمان دريافت ۴سالين و نرمال

ها بالفاصله به قفس عنوان حالل در گروه کنترل، موش هاي درمان و نرمال سالين بهاز تجويز داخل صفاقي دوزهاي مختلف عصاره در گروه
 دقيقه، آزمون صفحه داغ انجام شد. ۱۸۰، ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵هاي مخصوص منتقل شدند و در زمان

ي داغ، در آزمون صفحه داغ به عنوان مدل ارزيابي درد حاد شد و با افزايش زمان در آزمون صفحه فیيضعدردي داري سبب اثر بي عصاره تشنه نتايج:
داري در  تزريق عصاره هيدروالکلي گياه تشنه در مقايسه با گروه کنترل مشاهده نشد. اثر وابسته به دوزموش سوري به گرما رفتار دردی مدت واکنش 

 دهد. دقيقه پس از تزريق عصاره نشان مي ۹۰و   ۶۰گرم/کيلوگرم در مقايسه با گروه کنترل بيشترين کاهش درد را در ميلي ۹۰۰و  ۶۰۰دوزهاي 
باشد.   دردي ضد شيميايي داروهاي براي مناسبي جايگزين تواندمي و دردي است ضد خواص داري دارايتشنه اهگي هيدروالکلي عصاره گيري:نتيجه

 گردد. استفاده عصاره مختلف هايفراكسيون و التهاب و درد ديگر هايتست از شودمي پيشنهاد
 درد، موش سوري داري، آزمون صفحه داغ،کاهش: گياه تشنههاواژه کليد
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   مقدمه
 علت به همراه بوده و بيماري ها با بسياري از بطور معمول درد

 متعدد عوامل تاثير نتيجهدر  هاي بدن بافت آسيب و تخريب
امروزه  ).۲, ۱شود ( مي پاتولوژيک ايجاد فرايندهاي فيزيکي و يا

 درد اعضاي مختلف بدن رنج از جهان سراسر نفر در ها ميليون
عوارض کمتر  و بخشي بيشتر اثر با داروهايي برند که نيازمند مي
  .)۳باشند ( مي
از  استفاده کنترل و تسکين متداول درد، هاي راه جمله از

است  مخدر داروهاي يا و ١استروئيدي غير التهاب ضد داروهاي
در  اوپيوئيدها عالوه، دارند. به زيادي نسبتاً جانبي عوارض که

 ).۴شوند ( رواني نيز مي مزمن موجب وابستگي مصرف صورت
كارآيي بااليي در  ٢ويژه مرفين داروهاي ضد درد اپيوئيدي به

تسكين درد حاد و مزمن دارند. اين داروها اثرات خود را با اثر بر 
ويژه  سه گيرنده اوپيوئيدي واقع در سيستم عصبي مرکزي به

کنند؛ اما با القاي تحمل و وابستگي  نخاع و ساقه مغز اعمال مي
رواني و همچنين افزايش حساسيت نسبت به درد يا هيپرآلرژي 

  .)۶، ۵، ۲شوند ( اثرات ناخواسته ميباعث بروز 
هاي جديدي که براي درمان درد پيشنهاد  بسياري از استراتژي

شود، ممکن است در آينده مواجه با درد را تحت تاثير خود  مي
در زمره اين گونه  ٣قرار دهد. دستکاري سيستم اورکسينرژيک

د تواند اثر ضددردي در حد مرفين داشته باش ها است که مي راهبر
تري مانند  ). همچنين داروهاي ضد درد ماليم۷-۱۲(

اند که اثر خود را از  هاي غيراستروئيدي شناخته شده ضدالتهاب
(مانند  ٤طريق جلوگيري از سنتز ايکوزانوئيدها

اعمال  ٦توسط مهار آنزيم سيکلواکسيژناژ )٥ها پروستاگالندين
 کنند و باعث مهار درد در مراحل اوليه آن و در قسمت مي

). گرچه استفاده طوالني مدت از اين ۱۳شوند ( محيطي مي
 داروها منجر به ايجاد تحمل يا وابستگي نگرديده، اما با مهار

موجب بروز عوارض گوارشي مانند  آنزيم سيکلواکسيژناز
  ).۱۴شوند ( خونريزي دستگاه گوارش مي

 شبه هايبراي تركيب انتخابي آزمون يك ٧داغ صفحه آزمون
 مركزي هاي داغ، مكانيسم صفحه آزمون است. در اپيوئيدي

                                                             
1 - NSAIDs 
2 - Morphine 
3 - Orexinergic system 
4 - Eicosanoid 
5 - Prostaglandins 
6 - Cyclooxygenase- COX 
7 - Hot plate test 

 اثرات بررسي جهت اين آزمون ). از۱۵دارند ( دخالت درد كنترل
به  كه داروهايي ساير اما شود، استفاده مي حاد درد در دردي ضد

 و آورها خواب مانند نمايند مي عمل مركزي صورت
 مشابهي نشان اثرات آزمون اين در نيز عضالني هاي كننده شل
 آزمون پاسخ اين نمود بيان توان مي خالصه طور به دهند. مي
  ).۱۶كند ( مي بررسي را اثر سريع هايمحرك به دردي ضد

عنوان منابع مهم  ها از قديم بهگياهان داروئي و مشتقات آن
 سهولت استفاده). ٢١- ١٧( درماني توسط بشر شناخته شده است

 داروهاي از ناشي زياد عوارضبه  توجه با دارويي گياهان از
 شده درماني گياه به خاصي باعث توجه هاآن گراني و شيميايي

 در فصل بهار در دامنه ٨). گــــياه تشنــه داري۲۲, ۲( است
 هاي استان ايالم هاي زاگرس در حاشيه اکثر شهرستان کوه
تركيبات شيميايي  ). اگرچه۲۴، ۲۳، ۲رويد ( اي مي صورت بوته به

 ايالم ساكن استان اما مردم نشده، شناسايي اين گياه
به صورت مختلف  اين گياه از که به صورت تجربي هاست سال

هاي  بيماري درمان در از قبيل جوشانده خوراکي، بخور و ضماد
هاي پوستي،  متفاوت از جمله التهاب چشم و گوش، سوختگي

 ،و اختالالت گوارشي زياتومي، درد هاي عفوني، اپي زخم
، ۲۴، ۱۶، ۲کنند ( سرماخوردگي، هموروئيد و کورک استفاده مي

۲۵.(  
لذا با توجه به استفاده سنتي اين گياه در موارد مختلف از جمله 
درد، اين مطالعه در راستاي تکميل بدنه دانش موجود با هدف 
اثر عصاره هيدروالکلي اين گياه بر روي درد ناشي از آزمون 

  داغ در موش سوري انجام گرديد.صفحه 

   هاروش
در دانشگاه علوم پزشکي  ۱۳۹۰اين مطالعه تجربي در سال 

موش سوري نر با وزن  ۴۰قزوين انجام شد. در اين مطالعه از 
گرم استفاده شد که از موسسه رازي حصارک  ۲۵-۳۰تقريبي 

کرج خريداري شدند. حيوانات مورد آزمايش در اتاقي با دماي 
داري و  روشنايي نگه –ساعتي تاريکي  ۱۲و در دوره  درجه ۲۲

 داري به طور آزادانه به آب و غذا دسترسي داشتند. در مدت نگه
وسيله کميته اخالقي زيست پزشکي دانشگاه  انجام مطالعه به

ها بر اساس راهنماي  علوم پزشکي قزوين تاييد شد. آزمايش
ند. در اين راستا اخالقي موسسه بين المللي مطالعه درد انجام شد

هاي مورد استفاده در  سطح درد و استرس و نيز تعداد موش

                                                             
8 - Scrophularia striata Boiss 

 ۲ هصفح
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 ۵ها به  مطالعه به حداقل کاهش داده شد. در اين پژوهش موش
  ).۲تايي تخصيص تصادفي شدند ( ۸گروه 

داري پس از تاييد مرکز هرباريوم  در اين مطالعه گياه تشنه
ت هرباريوم صورت يک نمونه به شماره ثب دانشگاه تهران به

TUH- ۴۲۸۰۱ ) بدين روش ۲۴, ۲مورد استفاده قرار گرفت .(
سي آب  سي ۵۰۰داري را در  گرم از پودر گياه تشنه ۱۰۰که 

درصد ريخته و در يک بالن  ۹۶سي اتانول  سي ۵۰۰مقطر و 
 ۲۲ساعت در دماي آزمايشگاه ( ۷۲سي به مدت  سي ۲۰۰۰

اعت چند بار س ۱۲گراد) قرار داده شد. در طي  درجه سانتي
ساعت  ۷۲محلول توسط شيکر تکان داده شد. بعد از گذشت 

ماري (حمام  محلول صاف و  فيلتر گرديده و در داخل بن
 گراد) قرار داده شد. درجه سانتي ۵۰جوش در درجه حرارت  آب

پس از تغليظ محلول به داخل پليت منتقل و در انکوباتور در 
شد تا عصاره هيدروالکلي درجه سانتيگراد قرار داده  ۵۰حرارت 

 ١٠٠ميزان عصاره گرفته شده از داري خشک شود.  گياه تشنه
گرم بود. از پودر حاصل براي تهيه دوزهاي  ٥/١١گرم پودر، 

، ۲۴, ۲( گرم/کيلوگرم استفاده شد ميلي ٩٠٠و  ٦٠٠، ٣٠٠، ١٥٠
درصد  ٩/٠سالين  ها از نرمال . ضمنا براي تهيه محلول)۲۶

داري  همچنين تزريق عصاره هيدروالکلي گياه تشنهاستفاده شد. 
هاي درماني به صورت  هاي سوري در گروه به تمامي موش

  صورت گرفت.  ١داخل صفاقي
درجه  ۵۲±۱/۰براي آزمون صفحه داغ حرارت صفحه در 

گيري حيوان روي اين   ). پس از قرار۲۷گراد تنظيم گرديد ( سانتي
براي پاسخ حيوان به محرک درد ، مدت زمان الزم صفحه

ي پالستيکي روي  ها يا بيرون پريدن از محفظه (ليسيدن پنجه
صفحه داغ) بر حسب ثانيه ثبت شد. جهت جلوگيري از آسيب 

ثانيه بود. اين آزمون براي هر  ۵۰ ٢ي آزمونبافتي، زمان خاتمه
، ۱۵دقيقه قبل از تزريق عصاره و سپس  ۳۰و  ۱۵موش ابتدا 

دقيقه بعد از تزريق عصاره در  ۲۴۰و  ۱۸۰، ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰
گرفت  هاي درمان و يا سالين در گروه کنترل انجام مي گروه

منظور عادت حيوانات به محيط جهت به حداقل رساندن  ). به۲۸(
ها روزانه به  روز قبل از آزمون صفحه داغ، موش ۳استرس، 

گرفتند.  ميدقيقه بر روي صفحه داغ خاموش قرار  ۳مدت 
همچنين براي کاهش اشتباهات انساني تمامي اين آزمون توسط 

 ها از آزمون آماري تجزيه و تحليل داده براي يک فرد انجام شد.

                                                             
1 - Intraperitoneal (IP) 
2 - Cut-off  time 

 و آزمون و دوطرفه طرفه يک آناليز واريانس ،تست مستقل تي
عنوان سطح  هب P>٠٥/٠  استفاده شد. ٣داريحداقل تفاوت معن

  .شدداري در نظر گرفته  معني

  نتايج
، ۱۵۰داري در دوزهاي  تزريق عصاره هيدروالکلي تشنه ۱نمودار 

هر کيلوگرم را بر روي  گرم به ازاي ميلي ۹۰۰و  ۶۰۰، ۳۰۰
  دهد. رفتارهاي دردي ناشي از آزمون صفحه داغ نشان مي

  
، ۱۵۰داري در دوزهاي  : اثر تزريق عصاره هيدروالکلي گياه تشنه۱نمودار 

بر روي رفتارهاي دردي گرم به ازاي هر کيلوگرم  ميلي ۹۰۰و  ۶۰۰، ۳۰۰
دقيقه (قبل از تزريق  ۳۰و  ۱۵هاي  ناشي از آزمون صفحه داغ در مدت زمان

، ۶۰، ۳۰، ۱۵هاي درمان و سالين در گروه کنترل) و همچنين  عصاره در گروه
هاي درمان و  دقيقه (پس از تزريق عصاره در گروه ۲۴۰و  ۱۸۰، ۱۲۰، ۹۰

  .سالين در گروه کنترل)

داري در  با توجه به نمودار، تزريق عصاره هيدروالکلي گياه تشنه
گرم/کيلوگرم در مقايسه با گروه  ميلي ۹۰۰و  ۶۰۰دوزهاي 

دقيقه پس از تزريق  ۹۰و   ۶۰کنترل بيشترين کاهش درد را در 
دوز عصاره در پس از تزريق  دقيقه ۹۰دهد.  عصاره نشان مي

گرم/کيلوگرم، بيشترين کاهش درد در مقايسه با گروه  ميلي ۱۵۰
گرم/کيلوگرم بيشترين  ميلي ۳۰۰کنترل نمايان است. دوز 

دقيقه پس از  ۹۰درد را در مقايسه با گروه کنترل در  شيافزا
 ،عصاره دقيقه پس از تزريق ۱۲۰دهد.  ميتزريق عصاره را نشان 

گرم/کيلوگرم نسبت  ميلي ۶۰۰بيشترين کاهش درد توسط دوز 
  به گروه کنترل صورت گرفت.

 ها از نظر داري بين گروه دقيقه قبل از تزريق، تفاوت معني ۱۵
در  ).P ،۱۹۵/۱=۳۶،۴F=۳۳۰/۰(رفتارهاي درد مشاهده نشد 

ها از نظر رفتارهاي دردي  دقيقه بعد از تزريق بين گروه ۱۵زمان 
 )؛P ،۷۵۷/۲=۳۶،۴F=۰۴۳/۰(داري وجود داشت  تفاوت معني

گرم/کيلوگرم  ميلي ۳۰۰بدين ترتيب که اين تفاوت در گروه 
  ). P=۰۲۸/۰نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (

                                                             
3 - Least Significant Difference 

 ۳ هصفح
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 داري معنيها تفاوت  دقيقه پس از تزريق عصاره، بين گروه ۳۰
 ۹۰و  ۶۰. همچنين در )P ،۴۰۱/۲=۳۶،۴F=۰۶۸/۰(مشاهده نشد 

رفتارهاي  در بروز داري معني تفاوتدقيقه پس از تزريق نيز 
، P=۱۹۵/۰ها مشاهده نشد (به ترتيب  دردي بين گروه

۶۰۴/۱=۳۶،۴F ،۲۲۲/۰=P ،۵۰۳/۱=۳۶،۴F .ها  اين تفاوت
دقيقه پس از تزريق  ۲۴۰و  ۱۸۰، ۱۲۰هاي  همچنين در زمان

، P=۷۹/۰ نبودند (به ترتيب يدار معنيتفاوت عصاره نيز 
۲۸۹/۲=۳۶،۴F ،۰۲۸/۰=P ،۳۱۶/۱=۳۶،۴F ،۳۳۸/۰=P ،
۱۷۳/۱=۳۶،۴F.(  

  بحث
 باداري  در اين مطالعه آثار ضد دردي عصاره هيدروالکلي تشنه

 درد حاد تجربي مدل به عنوان داغ، صفحه آزمون از استفاده
داغ،  صفحه آزمون در .گرفت قرار بررسي مورد حرارتي

 اين آزمون از دارند. دخالت درد كنترل مركزي هاي مكانيسم
 شود. استفاده مي حاد درد در دردي ضد اثرات بررسي جهت
 شبه براي تركيب هاي انتخابي آزمون يك داغ صفحه آزمون

 عمل مركزي به صورت كه داروهايي ساير اما است، اپيوئيدي
 در نيز عضالني هاي كننده و شل آورها خواب مانند نمايند مي
 خالصه طور به دهند. مي مشابهي نشان اثرات آزمون اين
 به دردي ضد پاسخ داغ آزمون صفحه نمود بيان توان مي

  .)۱۴كند ( مي بررسي را اثر سريع هاي محرك
عصاره اين گياه داراي خاصيت  ها حاکي از آن است که يافته
پس از بررسي و جستجوهاي فراوان  ).۲۹باشد ( تشنجي مي ضد

داري و درد يا  در منابع مختلف علمي در رابطه با گياه تشنه
عباسي و  ۱۳۸۳تنها در سال  اي يافت نشد. التهاب مطالعه

هاي استاف  داري را روي باکتري همکاران اثر عصاره تشنه
سپرژيلوس در محيط آزمايشگاهي آاورئوس و سودوموناس 

باکتريايي آن که معــــادل بتــــادين  بررسي و بــه اثر ضد
  ).۳۰است پي بردند (

هاي انجام شده توسط محققين مختلف و استخراج  طبق بررسي
رود كه با  احتمال مي اين گياه،هاي  مواد متفاوت از ديگر گونه

هاي  توجه به مشترك بودن بسياري از اين تركيبات در گونه
پراكنده در سراسر دنيا، حداقل برخي از اين تركيبات در 

داري موجود باشند. لذا ممكن است موثرتر بودن گياه  تشنه
داري در روند کاهش درد به خاطر وجود تركيبات  تشنه

هاي  ي متفاوت در ديگر گونهو گليكوترپنوئيدها ١فالونوئيدي
شوند  که باعث كاهش ادم و توقف ارتشاح سلولي مي يدار تشنه

). همچنيــــن ۳۱, ۲۴, ۲و خاصيت ضد التهابي دارند، باشد (
وجود گليــــكوزيدهاي فنيل پروپانوئيد كه مهاركننده فعاليت 

هاي شيميايي التهابي  ماكروفاژ و در نتيجه مهار توليد واسطه
  ).۳۲شوند ( موجب كاهش التهاب ميهستند 

گياه،  اين در موجود فالونوييدهاي كه اين به توجه با
 در با و كند مي متوقف را آراشيدونيك اسيد متابوليسم
و  التهاب ايجاد در ها پروستاگالندين كه مطلب اين نظرگرفتن

 گيرند، لذا مي منشأ آراشيدونيك اسيد از و دارند اثر درد تشديد
 فنل تركيبي ار پلي كه فالونوييدها احتماالً كه گفت توان مي

 و دردي اثر ضد ايجاد در هستند، گياه اين در موجود طبيعي
  دارند. نقش التهابي ضد
 ترکيبات كه دهد مي نشان قبلي هاي بررسي نتايج رابطه اين در

 عوامل بودن دارا علت به گياهان گونه اين فالونوئيدي
 از باشند كه مي التهابي ضد اثرات اعمال به قادر كننده محافظت

 كاهش را التهاب و درد شدت توانند مي احتماال طريق اين
 سنتز بر فالونوئيدها مستقيم ). تاثير۳۳, ۲۴, ۲دهند (

 با ).۳۴, ۲است ( شده مشخص قطع طور به ها پروستاگالندين
 آنزيم مهار با فالونوئيدها موجود، شواهد به توجه

 آراشيدونيک اسيد از را هاپروستاگالندين توليد سيکلواکسيژناز
 از نتيجه در و کنند مي مهار التهابي هاي محرک به پاسخ در

 به ها مولکول اين وسيله به که درد هاي گيرنده شدن حساس
 که را دردي احساس متعاقبا و شود مي جلوگيري آيد، مي وجود

 فالونوئيدها .)۳۵کند ( مي کم باشد مي هاپاسخ اين همراه به
 ٢اکسايد نيتريک کننده سنتز آنزيم هاي کننده مهار از يکي

ک نيتري که آنجا از شوند. مي آن توليد مانع و روند مي شمار به
 آن کاهش بنابراين باشد پردردي ميانجي است ممکن اکسايد
 فرآيندهاي ). از طرفي۳۶شود ( مي دردي بي فعاليت به منجر

 است همراه آزاد هاي راديكال فعاليت مهار افزايش با ضدالتهابي
 هيدروالکلي درعصاره موجود فالونوئيدهاي راستا اين ). در۳۷(

 ضد اثرات توانند اكسيداني مي آنتي اثرات اعمال داري با تشنه
, ۲نمايند ( توجيه حدودي تا بررسي اين در داري را تشنه دردي

 مراحل هنوز در ). با اين حال تحقيقات در مورد اين گياه۳۸
تــوصيه  مصرف گسترده آن در منطقه با توجه به ابتدايي بوده و

                                                             
1 - Flavonoids 
2 - Nitric oxide = NO  
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 همچنين هاي درد و ديگر مدل آن بر التهاب، انواع شود اثر مي
 گردد.  د در اين گياه جداسازي و شناساييمواد موثره موجو

  گيرينتيجه
 هيدروالکلي دهد که عصاره حاضر نشان مي پژوهش نتايج
 جايگزين تواند مي و دردي است ضد خواص دارايداري  تشنه

 پيشنهاد ضددردي باشد، شيميايي داروهاي براي مناسبي
 هاي فراكسيون و التهاب و درد ديگر هاي تست از شود مي

 با عصارهاثر  تداخل با همچنين گردد. استفاده عصاره مختلف

 التهاب و درد بر موثر هاي آنتاگونيست ويژه بهو ها آگونيست
 راداري  گياه تشنه عصاره تاثير دقيق هاي مسير توان مي

  .نمود مشخص

  تشکر و قدرداني
 قزوين پزشکي علوم دانشگاه محترم پژوهشي معاونت از
 آن انجام هاي هزينه تامين تصويب طرح دانشجويي و خاطر به

  د.گرد مي سپاسگزاري صميمانه
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Abstract 
Background and Aim: Pain is a warning factor that appears either acute or chronic in possible 
dangers. The usage of herbal plants instead of synthetic drugs has been increased in recent years 
due to slight complications and variety of effective components. The aim of this study is to 
investigate the effect of hydroalcoholic extract of Scrophularia striata Boiss. on the pain induced 
by hot plate test. 
Methods: In this study, 40 male mice (approximate weight of 25-30 g) were randomly selected 
and divided into five groups of 8 included a control group (receiving normal saline) and 4 
treatment groups (receiving the extract doses of 150, 300, 600, 900 mg/kg). After 30 minutes of 
Intraperitoneal injection of different doses of extract in treatment groups and normal saline as 
solvent in control group, mice were immediately transferred to a special cage and the hot plate 
test was performed at 15, 30, 60, 90, 120, 180 minutes. 
Results: Hydroalcoholic extract of Scrophularia striata Boiss. Cause short-time analgesia in hot 
plate test as acute pain evaluation model in mice. As time elapsed, compared to the control 
group, no significant difference in the analgesic effect was observed. 
Conclusion: Hydroalcoholic extract of Scrophularia striata Boiss has a strong and appropriate 
antinociceptive effect and can be a good alternative to analgesic drugs. It is recommended to use 
other pain and inflammation tests and different fractions of extract. 
Keywords: Scrophularia striata Boiss., Hot plate test, Pain relief, Mice  
 


