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  سازویی میمونی گلدانه  هیدروالکلیمطالعه اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره 

(Scrophularia striata)  های  سوری  نربر موش 
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 چکیده

 عنيوان  بيه  نشيین زاگير   ميردم  بيین  در سنتی ی بطوريسازو یمیمون گیاه گل. شودبرخی گیاهان استفاده می د ازدر طب سنتی برای تسكین در: نه و هدفزمی

 .ی مورد بررسی قرار گیرديسازو میمونی در اين پژوهش سعی شده است که اثر ضددردی و ضدالتهابی دانه گیاه گل. شودمی استفاده ضددرد

 از ضيددردی  فعالیيت  ارزييابی  برای و گزيلن توسط گوش ادم تست از ضدالتهابی فعالیت ارزيابی برای. شد استفاده NMRI  نژاد بالغ نر موش سر ۴۸ از :ها روش

 و  (فرميالین  تسيت  در ورفینمي  و التهياب  تسيت  در دگزامتيازون ) مثبييت  کنتيرل کنترل، شامل (تايیهفت) گيروه 9 به حیوانات تست، هر در. شد استفاده فرمالین تست
 داخيل  روش بيه  تزريقيات . شيدند  تقسيی   سيازويی  میمونی گل دانه هیدروالكلی عصاره کیلوگرم بر گرممیلی 123و ،63 ،93 ،33دوزهای کنندهدريافت تجربی هایگروه

 .شد انجام صفاقی

  ( >  30/3p)دار باعي  کياهش معنيی    یيسيازو  میميونی  گيل  دانيه   هیدروالكلی گرم بر کیلوگرم عصارهمیلی 123و 63 ،93دوزهای نتايج نشان داد که : ها افتهي

بيا  فياز ميزمن درد   و  (  > 331/3p) 123و 63 (331/3p  <  )، ( >  30/3p) 93، فاز محیطی درد بيا دوزهيای   ( >  30/3p) 123دوز فاز حاد درد با همچنین . التهاب شد
 .يافتکاهش دار صورت معنیه بگرم بر کیلوگرم، یمیل(  > 331/3p) 123و (  > 331/3p) 63دوزهای 

 .باشدمیدر مدل حیوانی دردی التهابی و ضدضيد اتدارای اثيری يسازو میمونی دانه گیاه گلعصاره هیدرو الكلی اين تحقیق نشيان داد کيه : یریگ جهینت

 

  شموگل میمونی سازويی، التهاب، ضد درد، : ی کلیدیها واژه
 

 مقدمه

دنبال آسیب ه که ب هستند یناخوشايند اتاحساسالتهاب و درد  
 و التهياب  اگرچيه درد . دني آيبدن بوجيود ميی  در های مختلف بافت

 بييه عنييوان مكانیسيي  دفيياعی بييرای بييدن محسييوب      عمييدتاً
با اين حال، در شرايط شديد، عملكرد فيردی و اجتمياعی    دنمی شو

 هيای سيت  سی برخی داده وکیفیت زندگی را کاهش  ،را مختل کرده
بيا توجيه بيه    . [1] کننيد ميی  درگیير  را عصبی و ايمنی ازجمله بدن

عوارض داروهای شیمیايی ضد درد از جمليه داروهيای ضيدالتهابی    

ارتباط بین انسان و جستجوی او بيرای  ا، و اپیوئیده غیر استروئیدی
 بييا اسييتفاده  معالجييه کشييف داروهييای جديييد در طبیعييت و    

 شييواهد. از داروهيای گیيياهی عمييری بييه قييدمت تيياري  بشيير دارد 
از گیاهان دارويی  هاآمده از ملل مختلف جهان در استفاده آنبدست

  .[2] به وفور گزارش شده است
 خيانواده  داروئيی  گیاهانمترين مه از سازويی میمونی گل گیاه

                                                           
1
 Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

2
 Scrophularia striata 

 مقاله پژوهشی
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 و همكاران ابراهیمی      اثر ضد درد و التهاب گل میمونی

 

 
 3۸-۸3، صفحه 6، پیاپی يك ، شماره سوم، دوره 6۴هار ب 30 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 

  بيا  اغليب  پاييا،  بيا گیاهيانی   میمونی گل خانواده .است میمونی گل
  مشيخ   دارنيد  شيدن  نيامنم   بيه  شيديد  گيرايش  کيه  هايیگل
 .[3] شوندمی

 اًنيواحی کيره زميین مخصوصي     بسيیاری از گیاهان اين تیره در 
گیياهی اسيت    گل میمونی سازويی. اندپراکنده نواحی سرد و معتدل

های زاگر  روييش دارد و  کوهمناطق سردسیر و کوهستانی که در 
 . [۸] داری استنام محلی آن در استان ايالم تشنه

ها است که مردم استان ايالم از اين گیاه به صيورت  برای مدت
های مختلف از قبیل جوشيانده، خيوراکی، بخيور و    تجربی به شكل

هيای متفياوت از جمليه عفونيت چشي  و      ضماد در درمان بیمياری 
هيای عفيونی، درد و اخيتال ت    گوش، سيوختگی پوسيتی و زخي    

 ،ديگر مناطق کشورهمچنین در . کنندگوارشی و التهاب استفاده می
از جمله در سیستان و بلوچستان، بوشهر و آبيادان بيه طيور سينتی     

در . شيود روماتیس  و التهاب مزمن استفاده ميی  ،برای درمان آلرژی
کيرده گيل   دم غرب ايران به صورت سينتی و بيومی از جوشيانده و   

های سطحی و عمقی و داخلی اسيتفاده  میمونی برای درمان عفونت
 .[0 ،9] شودمی

در مطالعه قبلی اثرات ضددردی و التهيابی عصياره هیيدروالكلی    
از آنجيا کيه تياکنون    . [1] شده است گزارشريشه و ساقه اين گیاه 

ايين گیياه   دانه التهابی ضدثرات ضددردی و ای در ارتباط با امطالعه
صورت نگرفته اسيت، ليذا ايين مطالعيه بيا هيدی بررسيی اثيرات         

 .انجام شد سازويی میمونی دانه گلضددردی و ضدالتهابی 
 

 ها مواد و روش
 

 عصاره تهیه روش
  گيييل گیييياه کیليييوگرم ۸ حيييدود آوریجمييي  از پييي 
 چيرداول  شهرستان قیرتنگ منطقه هایکوه از سازويی میمونی
 دانشيگاه  هربياري   مسيئول  توسط گیاه تايید نوع و ايالم استان

  آن هيای ، دانيه ( 211۸ هربياريومی  بيه شيماره  )رازی کرمانشاه 
 در شستشيو،  از ها پي  دانه. شد جدا( گرم ۸33 تقريبی وزن به)

 آسيیاب  از اسيتفاده  بيا  و شيده  خشي   سيايه  در Cº 20 دمای
 سيس  . آميد  در گيرم  103 وزن بيه  پودری صورت به مكانیكی
 گيرم  23 کار اين برای. شد تهیه سوکسله روش با الكلی عصاره

 دسيتگاه  وارد درجيه  13 لیتر الكل میلی 233با گیاه دانه پودر از
 انجيام  استخراج عمل ساعت 12-1۴ مدت به و گرديد سوکسله
 و گردييد  تغلیظ در خالء تبخیر دستگاه با حاصل عصاره. گرديد

 در سياعت  2۸ ميدت  به و منتقل تمیز یاشیشه ظری داخل به

 در .آييد  دسيت  بيه  خش  عصاره تا شد داده قرار Cº ۸3 اجاق
 پيودر . آميد  دسيت  بيه  خش  عصاره گرم 20 حدود ،مرحله اين

 در کيردن حيل  از پي   نمير  ميورد  هاینسبت اسا  بر حاصل
   .[1] گرديد تجويز حیوانات به مناسب حالل
 

 هاآن بندیو گروه آزمايش مورد حیوانات
 23-20 وزن بيا  NMRIنيژاد  از  بيالغ  سوری نر هایموش

کييرج بييه  رازی موسسييه خريييداری از حیوانخانييه از پيي  گييرم
 شناسيی دانشيگاه رازی منتقيل شيدند     حیوانخانه گيروه زيسيت  

 هيای آزميايش  اجرای برای محیط با سازگاری و تطابق از و بعد
مقاليه   .شيدند  تقسيی   جداگانيه  طور به ،درد و التهاب به مربوط

 .باشدمی /ت-د-ت/161حاضر دارای کد اخالق 
 صيورت  بيه  ميوش  ۸2 عصاره، ضدالتهابی اثر بررسی برای
 بيه  شياهد  گيروه در  .شدند تقسی  تايیهفت گروه 9 به تصادفی
  دگزامتيازون  مثبت شاهد گروه. شد تزريق سالین نرمال اهموش

 فاقیل صي داخي  صيورت  بيه  کیليوگرم  بير  گيرم  میلی 10 دوز با
 دوزهيای  بيا  عصياره  هاآن به که تیمار گروه ۸ کردند و دريافت

 داخيل  صيورت  بيه  کیليوگرم  بير  گرم میلی 123 و 63 ،93 ،33
 .شيد  تزرييق  13 و درساعت روز شبانه طول در بار ي  صفاقی
. شيد  انجيام  متيوالی  روز 13 ميدت  بيه  تیمار هایگروه تزريقات
 همچنييین و سينتی طيب   کتيب  اسيا   بير  هبكاررفتي  دوزهيای 
. [۴] شيدند  انتخاب منطقی صعودی سیر با ي  مشابه تحقیقات

 یمصردر مطالعات قبلی با دوزهای بسیار بيا  ميورد    هگیا ينا
 گيزارش ها بوده و تاکنون مرگ و میير حاصيل از آن   دام يیاغذ

 . [6] ستابیخطر ن ين جز گیاهاابنابرنشده است، 

 تصادفی صورت به موش ۸2نیز   ضددردی اثر بررسی برای
 بيا  سالین النرم شاهد، گروه .شدند تقسی  تايیهفت گروه 9 به
ت مثبي  شياهد  گيروه . کردنيد  دريافيت  هيا گروه ساير برابر ج ح

 ي  تنها) کردند دريافت کیلوگرم بر گرممیلی 13 دوز با مورفین
گيل میميونی    دانيه  هیيدروالكلی  عصياره  ،9تا  3 هایگروه (.بار

 میليی  123و 63 ،93 ،33 دوزهيای  بابه ترتیب  هرکدام سازويی
 و ي  روز 13 مدت به صفاقی اخلد صورت به کیلوگرم بر گرم
  .نمودند دريافت 13 ساعت و در روز شبانه طول در بار

 

 روش انجام آزمون التهاب
لیتر گزيلن به سطح میلی 33/3، تزريقآخرين از پ  دقیقه  33

قدامی و خلفی  له گوش راسيت حیيوان بيه صيورت زيير جليدی       
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 و همكاران ابراهیمی      ل میمونیاثر ضد درد و التهاب گ

 

 
 3۸-۸3، صفحه 6، پیاپی يك ، شماره سوم، دوره 6۴هار ب 39 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 

 کيامالً حیيوان بيا کلروفيرم     ،پ  از گذشت دو سياعت . تزريق شد
 و پييي  از آن نیيييز هييير دو شيييده بیهيييوش و سيييس  کشيييته 

 1هيای  گوش حیوان جدا و با استفاده از چوب پنبه سوراخ کن برش
متری از محل تزريق گزيلن از هير دو گيوش حیيوان تهیيه و     میلی

های گوش چپ سال  و راست التهيابی  اختالی وزن برش. وزن شد
 را نشييان  میييزان التهيياب ايجيياد شييده در گييوش   ،هيير حیييوان 

 . [1] داد

 

 دردروش انجام آزمون 

حجي  آن بيه صيورت    سالین هي   و گیاهتزريق دوزهای عصاره 
  دقیقيه قبيل از تسيت فرميالین انجيام      10و  داخل صفاقی ت  دوز

میكرولیتر فرميالین   23دقیقه بعد از تجويز عصاره، مقدار  10. شدمی
بالفاصيله در  گردييد و  به کف پای راست حیوانيات تزرييق   %  0/2

پاسي  رفتياری درد بيه کمي      . شدندمحفمه آزمايش قرار داده می
درجه نسبت به سطح افيق در زيير محفميه     ۸0ای که با زاويه آينه

ثانیه ي  بار پاس  حرکتی  10شد و هر تعبیه شده بود، مشاهده می
-روشيهای دوبويسيون  ، و مطيابق  3، 2، 1، 3درد به صورت اعداد 

 :به صورت زير  ثبت گرديد هول-و هانسكار دنی 
در راه رفتن تعادل کامل داشت و وزنيش روی هيردو    یحیوانبه 

 . پا توزي  شده بود نمره صفر داده شد
 پيای تزرييق شيده تحميل      وزن بدن خود را رویکه  یحیوانبه 
 .داده شد 1نمره  شتکرد و يا موق  راه رفتن مشكل دانمی

د و هیچ گونيه تميا    رکپنجه دردناک را بلند میکه  یحیوانبه 
 .داده شد 2با کف محفمه نداشت نمره 

  د ييا بيه شيدت تكيان    یلیسي را ميی  پنجه دردناککه  یحیوانبه 
 .داده شد 3نمره  دادمی

ای دقیقيه  0بليوک   12ای کميی بيه صيورت    هي تعداد اين داده
آييد  در هير   ميی  ادامهکه در  شمارش  و براسا  فرمول نمره درد

دقیقيه پي  از     93ها بيه ميدت   ثبت داده. مقط  زمانی ثبت شدند
میانگین درد در هر بلوک طبيق فرميول   . تزريق فرمالین ادامه يافت

 :زير محاسبه شد
 

 نمره درد 
 

هيايی اسيت   ثانیه  10 تعداد  3Tو 3T ،1T ،2Tدر اين فرمول، 

                                                           
3
 Dobuisson-Dennis 

4
 Hunskaar-Hol 

5
 Pain score 

 2، 1ای به ترتیب رفتارهيای صيفر،   دقیقه 0که حیوان در ي  دوره 
  در هيا ثانیيه  تعيداد پيانزده   از نیيز  23 عيدد . دهيد را نشان ميی  3و 
 کيه  گردييد  ثبيت  عدد ۸ هر دقیقه، در)است  آمده دستبه دقیقه 0

 .(شودمی شامل را عدد 23 دقیقه، 0  در مجموعاً
، مرحليه حياد درد   ،دقیقه اول آزميون  3-0زمان ها هدر کلیه گرو

 10-93و زميان   شيدن درد مرحله محیطیعنوان هدقیقه ب 33تا  13
 .[13] دقیقه به عنوان مرحله مزمن درد در نمر گرفته شد

آزمون التهاب  با استفاده از نرم افزار  ازآوری شده های جم داده
و بيه   طرفهروش آماری آنالیز واريان  ي ،  مپدپريزآماری گرای

هيا ميورد تجزييه و    برای مقايسه بین گيروه  دنبال آن تست توکی
شيده از آزميون درد نیيز بيا     آوریهای جم داده. تحلیل قرار گرفتند

بيا   روش آنالیز واريان  دوطرفهپدپريزم از افزار گرایاستفاده از نرم
ها بيه  داده. تحلیل قرار گرفتند ي  عامل تكرارشونده مورد تجزيه و

 بیان و کلیه مقادير بيا  انحرای معیار از میانگین  ± صورت میانگین
30/3 > p دار تلقی گرديدمعنی.  

 

 ها افتهي
بار   یيساازو  میمونی الکلی دانه گلهیدرو عصاره اثر

 گزيلن تزريق از شینا التهاب میزان
بيه   مختليف  دوزهيای  در یيسازو میمونی گل دانه  عصاره  

 شياهد  گروه با گرم بر کیلوگرم در مقايسهمیلی 33استثنای دوز 
 هيای گيروه (. p < 30/3) داد را کياهش  التهاب داریمعنی بطور
 التهاب میزان کمترين و بیشترين ترتیب دگزامتازون به و شاهد
 نیيز  تجربی هایگروه خصوص در و اندادهد اختصاص خود به را

 يافيت  کياهش  عصياره  دوز افيزايش  بيا  التهاب میزان میانگین
  .(1نمودار )
 

ی بار  ياثر عصاره هیدروالکلی دانه گل میمونی ساازو 

 تست فرمالیندرد حاد در 

های مورد آزمايش در فاز حاد آزميون  کلیه گروه 2در نمودار 
کننده عصاره با گروه دريافت. نداشده فرمالین با يكديگر مقايسه

با  (p < 331/3) و گروه مورفین (p < 30/3) گرممیلی 123 دوز
 .شتندداری داگروه کنترل، اختالی معنی

 

                                                           
6
 Graphpad prism 

7
 One-way ANOVA 

8
 Tukey 

9
 Two-way ANOVA 

= 3T3  +2T2  +1T1  +3T3 

23 
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 و همكاران ابراهیمی      اثر ضد درد و التهاب گل میمونی

 

 
 3۸-۸3، صفحه 6، پیاپی يك ، شماره سوم، دوره 6۴هار ب 31 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 

 
 

 در التهياب  بير  سيازويی  میمونی گل دانه الكلیعصاره هیدرو تأثیر  -1نمودار 

صيورت  ه بي  نتيايج بيوده و   1تعداد موش در هير گيروه   . مطالعه مورد هایگروه
دار با اختالی معنی. *: اندانحرای معیار از میانگین نشان داده شده ±میانگین 

گيرم بير کیليوگرم و    میليی  123بین عصاره بيا دوز  . > 30/3pگروه کنترل با 
 .دگزامتازون اختالی مشاهده نشد

 
 

 

ی بار درد  يالکلی دانه گل میمونی ساازو اثر عصاره هیدرو

 ست فرمالینشدن در تدر مرحله محیطی

 هييای مييورد آزمييايش در مرحلييه   کلیييه گييروه  ،3در نمييودار 
. انيد شدن درد در آزمون فرميالین بيا يكيديگر مقايسيه شيده     محیطی

 دوز بيا عصياره  شود میزان کاهش نمره درد همانطور که مالحمه می
93  (331/3 > p) ،63 (331/3 > p) ،123 (331/3 > p)  و

 يسه با گروه کنترل اختالی در مقا (p < 331/3) گروه مورفین

 

 
دانه گل میمونی سيازويی بير درد حياد در     تأثیر عصاره هیدروالكلی -2نمودار 

صيورت  ه نتيايج بي  بيوده و   1تعداد موش در هير گيروه   . های مورد مطالعهگروه
دار با اختالی معنی. *: اندانحرای معیار از میانگین نشان داده شده ±میانگین 

 دار بييا گييروه کنتييرل اخييتالی معنييی***: و   > 30/3pگييروه کنتييرل بييا 
 . > 331/3pبا 

قدرت ضددردی عصاره در تمام دوزها به انيدازه   .دار نشان دادندمعنی
 .اثر ضددردی مورفین نبود

 درد از آزمايش در مرحله مزمن های موردگروه  ۸در نمودار 
 . انيد آزمون فرمالین در يي  نميودار بيا يكيديگر مقايسيه شيده      

گرم میلی 123و  63دوز  با عصارهشود یانطور که مالحمه مهم
  .دارند (p < 331/3) داراختالی معنی شاهدورفین با گروه و م
 

 بحث
نتايج حاصل از مطالعه ما نشان داد که عصاره هیدروالكلی دانيه  

گيرم بير   میليی  93و  33وييژه در دوزهيای   ه گل میمونی سازويی ب
 ی التهياب و درد نيدارد وليی دوزهيای     کیلوگرم تاثیر چندانی بير رو 

 کاهش  در  داریمعنی  اثر  دارای بر کیلوگرم  گرم میلی 123و 63

 

 
 

دانه گل میمونی سازويی بر درد در مرحليه   تأثیر عصاره هیدروالكلی -8نمودار 

ه نتيايج بي  بيوده و   1تعداد موش در هير گيروه   . های مورد مطالعهدر گروهمزمن 
اخيتالی  . *: انيد نحرای معیار از میانگین نشان داده شيده ا ±صورت میانگین 

دار با گروه کنترل اختالی معنی***: و    > 30/3pدار با گروه کنترل با معنی
 . > 331/3pبا 
 

 

 [1] هيای نصيری و همكياران   بر اسا  يافته. التهاب و درد داشتند
 ويژهه  عصاره هیدروالكلی ساقه و ريشه گیاه گل میمونی سازويی ب

 اييين . سيياقه آن اثيير قييوی ضييددردی و ضييدالتهابی داشييته اسييت
. دهد که اين گیاه دارای تاثیر کاهنده التهاب اسيت ها نشان میيافته

 سيبب کياهش   میمونی گیاه گل عصاره براسا  پژوهش ديگری،

 التهياب  کاهش باع  نتیجه و در شده ماکروفاژها در اکسیدنیتري 

  .[11] گرددمی
  میمييون گييل تیييره در شييدهشناسييايی بيياتترکی
 و   ايريدوئید، هاوزيدكگلی ،رزين ، هادلكالويی  فالنوئیدها، شامل
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 و همكاران ابراهیمی      ل میمونیاثر ضد درد و التهاب گ

 

 
 3۸-۸3، صفحه 6، پیاپی يك ، شماره سوم، دوره 6۴هار ب 3۴ مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 

 
 

 

 میمونی سازويی بر درد ميزمن در   دانه گل تأثیر عصاره هیدروالكلی -0نمودار 

نتايج بصورت میانگین بوده و  1تعداد موش در هر گروه . های مورد مطالعهگروه
دار بيا  اخيتالی معنيی  . ***: انيد انحرای معیار از میانگین نشان داده شيده  ±

 . > 331/3pگروه کنترل با 
 

 

 ،کوئرسيتین  ،یفالونوئیيد ترکیبات  .باشدمید اسی کريبتوفلی 
 سيینامی   اسید و  پروپانوئیدگلیكوزيد، گلیكوزيد، فنیلترينه
شناسيايی  عصاره  گیاه گل  میمون  سيازويی   کروماتوگرافیدر 
 .[12]ت اس شده

، Aز تواند با مهار فسفولیسامی کوئرستینشده که  نشان داده
اکسايدسينتتاز اثير ضيد التهيابی خيود را      نیتري  یژناز ولیسواکس

 و شيده  تولیيد  های نخاعینورون در اکسیدنیتري  .اعمال کند
از  ناشيی  التهياب  .ارددد هيای در پیيام  پردازش در مهمی نقش

 هيای در نيورون  اکسايدسينتتاز نیتري  افزايش به منجر فرمالین
 اکسيید  تريي  نی تولید افزايش سبب شود ومی نخاع خلفی شاخ
گيرم بير   میليی  123نشان داد که دوز  ماهای هتياف. [13] ددگرمی

 ردی در مرحله حاد درد اثر دايکیلوگرم عصاره دانه گل میمونی سازو
 اميا در مراحيل  . دهيد ميی  کاهش و درد حاصل از تزريق فرمالین را

گيرم بير کیليوگرم    میلی 33محیطی شدن و درد مزمن هر چند دوز 
گيرم بير   میليی  123 و 63، 93 یتاثیر چنيدانی نداشيت اميا دوزهيا    
 .ندکیلوگرم دارای اثر ضددردی بود

هيای    گیرنيده مسيتقی  فعالیيت  نتیجيه  فرميالین  اول تست فاز 
  دوم فياز   کيه  اسيت  ايين  بر عقیده که حالی در. است محیطی درد

 افيزايش حساسيیت   و اولیه هایآورانپايین و مداوم فعالیت یلهوسبه
ر، ديگي   طيری  از . [1۸] شيود ميی  ايجياد  نخياعی  طناب هاینورون
 و هييای سیكلواکسييیژناز مهارکننييده نخيياعی داخييل تزريييق
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 Quercetine 
11

 Hetrin 

 را درد دوم فياز  انيدازه  فياز اول  از دبعي  ييا  قبيل  اکسیدسنتتازنیتري  
 . [10] دهدمی کاهش
و   اثر ضيددردی  که یيسازو میمون گل گیاههای بترکی ديگر از

 مستقی  تأثیر که اشاره کرد فالونوئیدها  به توان می دارند ضدالتهابی

. اسيت  شيده  مشيخ   کامال هاگالنديناپروست کاهش سنتز بر هاآن
ايين اثير ضيددردی از     .توجهی دارنيد فالنوئیدها اثرات ضددردی قابل

. [19] کنيین اسيت  طريق مهار آزادسازی آراشیدونی  اسید و بيرادی 
 اکسيايد نیتريي   آنزي  سينتزکننده های همهارکنند از يكی یدهائفالونو

 دنبيال  بيه  افزايش يافتيه  اکسیدنیتري تولید  مان  و روندمی شمارهب 

 نیتريي  اسيت   ممكين  که آنجا از. [11] شوندیم فرمالین، تزريق
 بيه  منجير  آن کياهش  بنيابراين  باشيد، ی پردرد میانجی اکسید

 کيه  دهدنشان می تحقیقات همچنین. شودمی فعالیت ضددردی
 دارد دخاليت  تعديل درد در اپیوئیدی سیست  طريقز ا فالونوئید

مهييار تشييكیل    قيادر بيه  عوامييل ضيدالتهييابی    طرفیاز . [1۴]
. هسييتندسیكلواکسيييیژنازها مهييار هيييا توسيييط پروسيييتاگالندين

و  کنيد ايفا ميی در فرآينيد التهياب نقيش اساسی نیز  اکسیدنیتري 
اکسيايد سنتتاز به عنيوان  آنيزي  نیتريي  اکسید توسطنیتري تولید 

 هييای التهيابی صيورت    ی  در بیميياری يي  عاميل سیتوتوکسيي 
آنييزي  جهييت درمييان بیماريهيای      اين گیيرد بنيابراين مهيارمی

 . [16] التهابی سودمند است
ی يبه استناد مطالعات انجام شده، گیياه گيل میميونی سيازو    

هيای مختليف آن دارای   دهاست و بخيش منب  خوبی از فالنوئی
عصياره   احتميال دارد اثيرات ضيددردی   . [1، 23] اين ماده است

هیدروالكلی دانه ايين گیياه ناشيی از تياثیر فالنوئیيدهای گیياه بير        
كانیس  احتميالی  م. آزادسازی آراشیدونی  اسید و برادی کنین باشد
تواند مهيار  ی میيديگر برای اثرات ضددردی گیاه گل میمونی سازو

شيده کيه بيه دنبيال تزرييق      مشيخ  . اکسايد باشيد تولید نیتري 
از طرفيی  . يابيد ها افزايش میاکسايد در بافتفرمالین تولید نیتري 

 اکسيايد نیتريي  های آنزي  سنتزکننده فالنوئیدها يكی از مهارکننده
بنييابر اييين فالنوئیييدهای موجييود در عصيياره . رونييدمار مييیبييه شيي

تواننيد از ايين طرييق    ی میيهیدروالكلی دانه گیاه گل میمونی سازو
. اکسايد و در نتیجيه کياهش حي  درد شيوند    مان  از تولید نیتري 

اند که فالنوئیدها با مهار فعالیت همچنین برخی مطالعات نشان داده
 کلسيی  داخيل سييلولی    سيبب کياهش    NMDAهيای  گیرنيده 

اکسيايد و  کننيده نیتريي   شوند و به دنبال آن فعالیت آنزي  سنتزمی
 .[11] يابدوابسته به کلسی  کاهش می Aفسفولیساز 
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 N-Methyl-D-aspartate 
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 و همكاران ابراهیمی      اثر ضد درد و التهاب گل میمونی

 

 
 3۸-۸3، صفحه 6، پیاپی يك ، شماره سوم، دوره 6۴هار ب 36 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران

 

 گیری نتیجه
دانيه  توان گفت که عصياره  گیری کلی میعنوان ي  نتیجهه ب

ی دارای اثيرات ضيددردی و ضيدالتهابی در    يگیاه گل میمونی سازو
از آن جا که اين گیياه بيومی ناحیيه شيمالی     . باشدمدل حیوانی می

استان ايالم است و کمتر مورد تحقیق قيرار گرفتيه، تعیيین نسيبت     
بخيش   مواد ضددرد و ضدالتهاب و دوز موثر و دقیق مربوط به هير 

 .نیاز به مطالعات بیشتری دارد...( گ وريشه، ساقه، دانه، بر)آن 
 

 تشکر و قدردانی
  ارشييد  کارشناسييی  دوره نامييه پايييان  حاصيل  مقاليه  اين
 نويسيندگان. باشدمی (ع2-1۴0به شماره )ابراهیمی  ايوب آقای

 پژوهشيی  معاونيت  حيوزه  همكياری  از داننيد می  زم خيود بير
 .دآورن عميل بيه تشيكر و تقيدير ارومیه دانشيگاه

 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تعارض در مناف  ندارند

 

 نويسندگان نقش 
کمي  در نگيارش   : پ.ر ؛انجام مطالعيه و آنيالیز آمياری   : ا.ا
ايده، طراحی، نميارت بير حسين انجيام مطالعيه و      : ی.ن ؛مقاله

کمي  در طراحيی مطالعيه و نميارت بير      : ز.ص ؛نگارش مقاله
  .حسن انجام مطالعه
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Abstract 

 
Background and aims: In traditional medicine, some plants can relieve pain. Scrophularia striata is traditionally used 

among people living in Zagros area for its analgesic effects. In this study, anti-inflammatory and analgesic effects of 

hydroalcoholic extract of Scrophularia striata seeds are investigated. 

Methods: Eighty-four adult male NMRI mice were used. Xylene-induced ear edema test was used to evaluate anti-

inflammatory activity and formalin test was used to evaluate anti-nociceptive activity. In each of these two tests, the animals 

were divided into 6 groups (n = 7) including control, positive control (receiving dexamethasone in inflammatory test, and 

morphine in formalin test), and experimental groups receiving hydroalcoholic extract of Scrophularia striata seeds at doses of 

30, 60, 90, and 120 mg/kg. Injections were performed intraperitoneally. 

Results: The results showed that the extract significantly (p < 0.05) reduced inflammation at doses of 30, 90 and 120 

mg/kg. Furthermore, the extract decreased acute phase of the pain by the dose of 120 mg/kg (p < 0.05), the peripheral phase 

by the doses of 60 (p < 0.05), 90 (p < 0.001), and 120 (p < 0.001) mg/kg, and the chronic phase by the doses of 90  

(p < 0.001) and 120 (p < 0.001) mg/kg. 

Conclusion: This study showed that hydroalcoholic extract of Scrophularia striata seed has anti-inflammatory and 

antinociceptive effects in the animal model. 
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