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الکلی گیاه کاکوتی بر درد احشایی به روش  -بررسی عصاره آبی
  رایتینگ در موش سوری

  

  4نبی شریعتی فر - 3غالمحسن واعظی - 2 جواد قهاری-1 خیبریمرتضی زنده دل

  
  چکیده

بخش  عنوان یک آرامه طور وسیعی به  کاکوتی یکی از گیاهان دارویی سنتی است که ب:زمینه و هدف
 الکلی -آبیعصاره در این مطالعه اثر . تیک و عامل ضد باکتریایی استفاده می شودمالیم، اسپاسمولی

  .  بر درد احشایی مورد بررسی قرار گرفتکاکوتی
. )g3±28 (  انجام شدN-MRI موش سوری نر نژاد 40مطالعه تجربی بر روی این : روش تحقیق

. فت کننده عصاره کاکوتی تقسیم شدند مثبت و دریاکنترلطور تصادفی به گروههای کنترل، ه ب حیوانات
 گروههای و )mg/kg5( و ایندومتاسین سرم فیزیولوژیترتیب ه  مثبت بکنترلگروههای کنترل و 
 صورت داخل صفاقیه  را ب میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره کاکوتی100  و75 ،50درمانی نیز دوزهای

  درد احشایی تحت تزریقیبرای القاحیوانات  دقیقه بعد از هر تجویز داخل صفاقی، 30. دریافت کردند
 30 مدت در  و اثرات ضد دردی با شمارش تعداد رایت هاقرار گرفته) ml/kg10 (%6/0 اسید استیک

و آنالیز واریانس یک  SPSS داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری .دقیقه تعیین گردید
  .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مورد p>05/0طرفه در سطح معنی داری 

 میلی گرم بر کیلوگرم و 100 و 75، 50الکلی گیاه کاکوتی با دوزهای  - عصاره آبی:یافته ها
 کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد mg/kg5 ایندومتاسین با دوز 

  ). p>05/0(  مشاهده گردید میلی گرم بر کیلوگرم75ثیر با دوز أ حداکثر تاًضمن. ردندک
 هر چند ،این مطالعه اثرات ضد دردی گیاه کاکوتی را در مقایسه با ایندومتاسین تأیید می کند: نتیجه گیری

  .نیاز به مطالعات بیشتری برای یافتن یک جایگاه مناسب برای اثر آنتی اسپاسمودیک گیاه کاکوتی می باشد
   تست رایتینگ؛دومتاسین این؛ درد احشایی؛ کاکوتی:کلید واژه ها
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  مقدمه
با توجه به روشن شدن عوارض جانبی و آثار زیانبخش 

ی شیمیایی مسئله بازگشت به داروهای گیاهی و طبیعی داروها
در سال های اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده و نگرش نوینی 
طی دهه های گذشته مبنی بر مطالعه گیاهان دارویی و بررسی 

همچنین . فیزیولوژیک و فارماکولوژیک آنها آغاز شده است اثرات
جدید با اثرات گیاهان دارویی یک منبع مهم از مواد شیمیایی 

در این رابطه می توان از گیاه  .)2,1(درمانی قوی می باشند 
) Lamiaceae(کاکوتی نام برد که متعلق به خانواده نعناعیان 

 50 تا 20این گیاه دارای بوته های پرپشت و ارتفاع آن بین . است
برگهای آن کوچک، متقابل، کم و بیش نیزه ای . سانتی متر است

همچنین دارای گلهای کوچک، . رگ هستندشکل و بدون دمب
  ). 3(کامل و به رنگهای سفید، صورتی و ارغوانی می باشد 

از خواص دارویی آن می توان در درمان اختالالت گوارشی نظیر 
عالوه بر اینها گیاه کاکوتی ). 5,4(دل پیچه  نام برد  اسهال و

  ، )8,3(، آنتی اکسیدانتی )6-9(دارای اثرات ضد باکتری 
، خلط آور و ضد سرماخوردگی )7,6,4(د عفونی کنندگی روده ض
 از ترکیبات شیمیایی فعال و اصلی این گیاه ضمناً. می باشد) 5(

 می باشد که اثرات ضد دردی و Pulegoneماده ای تحت عنوان 
 طوریه ب). 10-12(خوبی مشخص شده است ه ضد التهابی آن ب

اعدگی و تونوس معده که می توان از آن در درمان تب، دردهای ق
دردی  برخی گزارشها نیز حاکی از اثرات ضد). 13(استفاده کرد 

گیاهان خانواده نعناعیان به دلیل وجود ترکیباتی نظیر کارواکرول، 
   ).14(فالونوئید و استروئید می باشند 

لذا با توجه به اثرات درمانی این گیاه در اختالالت    
سنتی و همچنین عدم گوارشی و استفاده از آن در طب 

وجود گزارشی مبنی بر اثرات آن بر دردهای احشایی، در این 
الکلی گیاه کاکوتی در درمان دردهای  -مطالعه اثر عصاره آبی

  .احشایی به روش رایتینگ مورد بررسی قرار گرفت
  

  روش تحقیق 
 موش 40 بر روی 1387این مطالعه تجربی در سال 

تهیه ( گرم 28±3یبی  با وزن تقرN-MRIسوری نر نژاد 
حیوانات به طور . انجام گرفت) شده از انستیتو پاستور ایران

 ساعت روشنایی 12تصادفی گروه بندی شده و تحت شرایط 

 درجه سانتیگراد 22±3 ساعت تاریکی با دمای محیط 12و 
 حیوانات یاهیشدر طی مدت نگهداری و آزما. نگهداری شدند

  .با آب و غذای کافی تیمار شدند
برگ و سرشاخه های گیاه  :داروها و مواد مصرفی

شناسایی شده توسط ) تهیه شده از تنکابن(کاکوتی 
هرباریوم دانشکده بیولوژی ( متخصصین گروه زیست شناسی

ساخت شرکت ( ، ایندومتاسین)163: دانشگاه آزاد دامغان، کد
 و %9/0 درجه، سرم فیزیولوژی 70تیلیک ، الکل ا)دارویی آریا

  %.6/0اسید استیک  
در این تحقیق، برای عصاره گیری : روش عصاره گیری

گیاه کاکوتی از برگ و سر شاخه های آن استفاده شد که 
ابتدا در آسیاب برقی آن را به صورت پودر در آورده و در 

 گرم از پودر حاصل را درون ارلن درب دار 20 مرحله بعد
 درجه به آن اضافه 70 میلی لیتر الکل اتیلیک 200خته و ری

 ساعت 48گردید، سپس درب ارلن را گذاشته و محلول 
 ساعت یک بار محتویات 12ضمن اینکه هر . نگهداری شد

 ساعت محتویات داخل 48بعد از . داخل ارلن تکان داده شد
ظرف به وسیله کاغذ صافی و قیف شیشه ای داخل بشر صاف 

پس محلول صاف شده را درون بالن ریخته و در س. گردید
 درجه با دور متوسط قرار داده و 75دستگاه روتاری در دمای 

بعد از خروج حالل مایع غلیظ روی شیشه ای پهن گردید تا 
 6/58پس از خشک شدن پودر حاصله که حدود . خشک شود

درصد مایع غلیظ عصاره را تشکیل می داد جمع آوری گردید 
   100 و 75، 50 حاصل برای تهیه دوزهای و از پودر

  ضمنا برای تهیه . میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد
  .  استفاده شد%9/0محلول ها از نرمال سالین 

پس از :  الکلی-عصاره آبی )LD50(تعیین سمیت حاد 
تزریق داخل صفاقی عصاره به گروههای مختلف، حیوانات را 

  جه مرگ و میر  ساعت تحت نظر قرار داده و نتی48
 در این ضمناً.  ساعته مشخص و مورد بررسی قرار گرفت48

، 200(قسمت برای بررسی سمیت حاد عصاره از دوزهای باال 
  .نیز استفاده گردید) گرم بر کیلوگرم  میلی800 و 400

طور ه ا، حیوانات بهدر ابتدای آزمایش: روش انجام آزمایش
وه کنترل، یک گروه شامل یک گر( گروه آزمایشی 5تصادفی به 

تقسیم )  برای هر گروهn=8(  گروه درمانی3کنترل مثبت و 
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در گروه کنترل از سالین نرمال، گروه کنترل مثبت از . شدند
 و باالخره در گروه های درمانی از mg/kg5ایندومتاسین با دوز 

   100 و 75، 50الکلی گیاه کاکوتی با دوزهای -عصاره آبی
در تمامی گروه ها تزریق . ستفاده گردیدمیلی گرم بر کیلوگرم ا

جهت بررسی اثرات ضد دردی . بصورت داخل صفاقی انجام شد
الکلی گیاه کاکوتی از تست رایتینگ به عنوان مدل -عصاره آبی

برای این منظور، در هر کدام از . ایجاد درد احشایی استفاده شد
با  %6/0 دقیقه پس از تزریق اول، از اسید استیک 30گروه ها 

صورت درون صفاقی استفاده و بالفاصله ه ب) ml/kg10(دوز 
که معرف ایجاد درد ) کشیدگی ها(پس از آن تعداد رایت ها 

.  دقیقه شمارش و ثبت گردید30احشایی هستند در مدت زمان 
 یک رایت با انقباضات شکمی و کشیدن حداقل یکی از ضمناً

  ).15-17(اندام های حرکتی خلفی مشخص می گردد 
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری 

SPSS  و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل 
 Tukeyآزمون  قرار گرفت و برای بررسی تفاوت بین گروه ها از

  همه نتایج .  استفاده شدp>05/0در سطح معنی داری 
  . انحراف معیار ارائه شد ± صورت میانگینه ب

  
  فته هایا

   در این آزمون در حیواناتی که عصاره :)LD50(: الف
 الکلی گیاه کاکوتی را بصورت داخل صفاقی دریافت کرده -آبی

  . ساعت اتفاق نیفتاد48بودند هیچگونه مرگ و میری بعد از 
بر اساس نتایج حاصل از این  :اثرات ضد دردی عصاره: ب       

عنوان گروه کنترل  ه بmg/kg5 تحقیق ایندومتاسین با دوز 
  مثبت کاهش معنی داری را در تعداد کشیدگی ها نسبت به

  

  همچنین عصاره ). p>001/0(گروه کنترل نشان داد 
الکلی گیاه کاکوتی باعث کاهش تعداد رایت ها در  -آبی

  میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه 100 و 75، 50دوزهای 
 میلی گرم 75وز ثیر با دأکه حداکثر ت) p>05/0(کنترل شد 

  ).1جدول )(1نمودار) (p>01/0(بر کیلوگرم مشاهده گردید 
همچنین کاهش پاسخ به درد در گروه ایندومتاسین 

  100 و75 ،50 و در گروههای عصاره با دوز) 3/71%(
و ) %46/53(، )%96/35(ترتیب ه میلی گرم بر کیلوگرم ب

  ).1جدول )(1نمودار(بود ) 27/48%(
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  ضد دردی عصاره گیـاه کـاکوتی و ایندومتاسـین           اثرات   :1نمودار

به همراه درصد مهـار درد درج شـده در          ) عنوان کنترل مثبت  ه  ب(
 انحـراف از خطـای   ±صورت میـانگین   ه  داده ها ب  . باالی هر ستون  

و  p ، 01/0<  **p*>05/0: استاندارد در مقایـسه بـا گـروه کنتـرل    
001/0<p*** ،)8=nبرای هر گروه .(  

  گین تعداد رایت ها پس از تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف عصاره کاکوتی در تست رایتینگ و مقایسه آن با گروه کنترل میان:1جدول 
  

 n  گروه ها
کمترین 
 رایت

بیشترین 
 رایت

   دقیقه30 میانگین رایت ها در
)    Mean ± SEM( 

  کاهش پاسخ به درد
)٪( 

 - 59/6 ± 65 71 59 8 کنترل
 mg/kg5(  8 10 19 75/14 ± 46/4 ***  3/71( ایندومتاسین

 mg/kg50( 8 37 46 62/41 ± 1/4*   96/35(کاکوتی 
 mg/kg75( 8 25 35 25/30 ± 06/5 **  46/53(کاکوتی 
 mg/kg100( 8 29 38 62/33 ± 43/4 * 27/48(کاکوتی 

  

   05/0< p*، 01/0< p**، 001/ 0<p***  وn :تعداد موش ها در هر گروه  
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  بحث
رایط جغرافیایی در ایران موجب شده که یک تنوع ش

یکی از . منبع غنی از تنوع گونه ای گیاهی وجود داشته باشد
این گیاهان کاکوتی می باشد که متعلق به خانواده نعناعیان 

کاکوتی در مناطق مختلف ایران خصوصاً در نواحی . است
شمال و شمال غرب وجود دارد که دارای خواص درمانی 

   .متعددی است
عنوان مدل ایجاد درد ه در این تحقیق از تست رایتینگ ب

چندین مدیاتور از قبیل ). 17,15( احشایی استفاده شد
، پپتید مرتبط با ژن کلسی Pکینین، استیل کولین، ماده 

و انتقال ) 17(تونین و پروستاگالندین ها در ایجاد درد احشایی 
ت طبیعی از جمله ترکیبا). 15(آن از احشاء دخالت دارند 

موجود در گیاهان خانواده نعناعیان یمونن،کارواکرول، گاما ترپینن، 
در ). 9,8,7,3(تیمول می باشد  سینئول، بتاکاروتن، نیاسین و

 بر روی 2004مطالعه ای که توسط گلشنی و همکاران در سال 
) Dracocephalum kotschyi(گیاهی از خانواده نعناعیان 

گیاه به دلیل وجود ترکیباتی صورت گرفت مشخص شد که این 
آلفا ترپینئول دارای خاصیت ضد دردی می باشد  نظیر لیمونن و

 و همکاران در سال  موریرا همچنین بر اساس مطالعات).18(
 ترپینئول باعث مهار پتانسیل عمل در عصب سیاتیک 2001

در بررسی دیگری که توسط امان لو و ). 19( رات می گردد
ه  بر روی گیاهی از خانواده نعناعیان ب2005همکاران در سال 

 انجام شد مشخص گردید که وجود Satureja khuzistaniنام 
ترکیباتی نظیر کارواکرول، فالونوئید و استروئید در این گیاه 

در پژوهش های دیگری ). 14(می تواند باعث کاهش درد شود 
که توسط سایر محققین صورت گرفته، مشخص شده که وجود 

پلی فنول، لیمونن  تیمول، کارواکرول، فالونوئید، نظیر ترکیباتی
 با اثر بر روی آلفا ترپینئول در خانواده نعناعیان احتماالً و

  . )20,18-22( می شوند سیستم اپیوئیدی موجب کاهش درد 
  همچنین یکی از ترکیبات عمده و اصلی گیاه کاکوتی 

د دردی و که اثرات ض) 11( می باشد Pulegoneنام ه ماده ای ب
که بر  طوریه خوبی مشخص شده است به ضد التهابی آن ب
  ، اثرات 2007و همکاران در سال دسوسا اساس مطالعه 

  و لیمونن موجود در عصاره گیاهPulegoneضد دردی ناشی از 
Mentha villosa )بسیار بیشتر از اثرات ) از خانواده نعناعیان

 ).10(، در تست رایتینگ است مونوترپن های موجود در آن
که التهاب ناشی از   نشان دادندChiouو  Yaoعالوه بر این 

وسیله تجویز ه طور معنی داری به پروتئین لنز در چشم  ب
) عنوان یک ترکیب گیاهیه ب (Pulegoneموضعی و تدریجی 

در این پژوهش با استفاده از تست ). 12(کاهش می یابد 
تی موجب کاهش درد احشایی رایتینگ مشخص شد که کاکو

 این اثر را از طریق ترکیبات موجود در آن می شود و احتماالً
عالوه بر اینها اسید استیک به کار رفته در . اعمال می کند

تست رایتینگ با آزادسازی اسید آراشیدونیک و افزایش 
بیوسنتز پروستاگالندین ها و سیکلواکسیژناز موجب ایجاد درد 

فالونوئید ها و سایر ترکیبات موجود در گیاه   از طرفی.می شود
و ) 24,23( می توانند از طریق مهار بیان آنزیم سیکلو اکسیژناز

همچنین مهار آزادسازی پروستاگالندین ها و سایر مدیاتورهای 
دخیل در این تست باعث کاهش درد ناشی از اسید استیک 

  ).25(شوند 
 که ترکیبات چنین عنوان کرد در خاتمه شاید بتوان این

یک طرف با مهار  موجود در گیاه کاکوتی ممکن است از
آزادسازی اسید آراشیدونیک و در نتیجه جلوگیری از سنتز 
پروستاگالندین ها و از طرف دیگر با اثر برروی سیستم 
اپیوئیدی موجب کاهش درد می شوند و برای مشخص شدن 
  مکانیسم دقیق اثرات ضد دردی این گیاه استفاده از 
مهار کننده های اسید آراشیدونیک و سیکلواکسیژناز و 
همچنین آنتاگونیست های سیستم اپیوئیدی در تحقیقات 

  .نظر می رسده بعدی ضروری ب
  

  نتیجه گیری
این مطالعه اثرات ضد دردی گیاه کاکوتی را در مقایسه 
با ایندومتاسین تأیید می کند هر چند نیاز به مطالعات 

  ک جایگاه مناسب برای اثر بیشتری برای یافتن ی
  .آنتی اسپاسمودیک گیاه کاکوتی می باشد

  
  تشکر و قدردانی

های ارزنده جناب آقای دکتر ی در پایان از راهنمای
  . شریفی جهت مشاوره آماری تشکر و قدردانی می گردد
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The study of hydroalcoholic extract of Ziziphora tenuior 
on visceral pain with writhing test in mice 

 

M. Zendehdel Kh.1, J. Ghahhari2, GhH. Vaezi3, N. Shariatifar4 
 

Abstract 
Background and Aim: Ziziphora tenuior is a traditional herbal medicine widely used as a mild 
sedative, spasmolytic and antibacterial agent. In this study the effect of hydroalcoholic extract of 
Ziziphora tenuior on visceral pain was investigated. 
Materials and Methods: This experimental study performed on 40 N-MRI male mice (28±3g). 
Animals were randomly grouped into control, positive control and receivers of Ziziphora tenuior 
extract. Control and positive control groups received normal saline and indomethacin (5mg/kg), 
respectively. Treatment groups were injected with 50, 75 and 100 mg/kg of hydroalcoholic extract of 
Ziziphora tenuior. All injections were performed intraperitonealy (ip). Animals were injected with 
acetic acid 0.6% (10ml/kg) for visceral pain induction, 30 minutes after of each intraperitoneal 
administration. Antinociceptive effects were recorded by counting the number of writhes during 30 
minutes. The data were analyzed by SPSS statistical software and One-Way ANOVA test. The 
significant was shown with (p <0.05). 
Results: Hydroalcoholic extract of Ziziphora tenuior at 50, 75 and 100 mg/kg and Indomethacin 
(5mg/kg) induced a significant reduction in pain response when compared to control group. 
Meanwhile, 75mg/kg of extract showed the most effect (p <0.05). 

Conclusion: This study confirms the antinociceptive properties of Ziziphora tenuior in comparison to 
Indomethacin, however further studies are necessary to find out a suitable place for antispasmodic 
effect of Ziziphora tenuior. 
Key Words: Ziziphora tenuior; Visceral Pain; Indomethacin; Writhing Test 
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