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  چکیده
امروزه توجه زیادي به گیاهـان   با توجه به عوارض جانبی داروهاي شیمیایی و گرانی آنها، :هدف زمینه و

 الکلی برگ گیاه کاهوي ایرانـی  -طالعه حاضر بررسی اثر ضددردي عصاره آبیماز هدف  .دارویی می شود
  .می باشددر موش و تست فرمالین آزمون پس کشیدن دم در 

  الکلی برگ کاهو در موش سوري نر بـا   -اثر ضد دردي عصاره آبیتجربی در این مطالعه  :تحقیقروش 
ت تزریقـات بـه صـور   . مورد بررسـی قـرار گرفـت     کیلوگرم میلی گرم بر 1300و 660، 330، 165 ،85 دوزهاي

)  mg/kg1 ( در گروه شاهد از محلول نرمال سالین و درگروه کنتـرل مثبـت از مـورفین    .داخل صفاقی انجام شد
بـه صـورت داخـل     mg/kg 1(اثر پیش درمانی بـا نالوکسـان   براي تعیین مکانیزم هاي احتمالی . استفاده گردید

  .ر گرفتنیز مورد بررسی قرا )صفاقی
و   660، 330 ،165الکلی برگ گیاه کـاهو در دوزهـاي   -عصاره آبیبا توجه به نتایج این پژوهش  :یافته ها

. در مـوش هـا دارد   آزمـون پـس کشـیدن دم   در معنـی داري   اثر ضددرديکیلوگرم  میلی گرم بر 1300
در فـاز اول   ).>01/0p(د را ایجاد نمودن مهاريبیشترین اثر  کیلوگرم میلی گرم بر 1300 و  660 دوزهاي

داراي حداکثر اثر ضد دردي بوده و قـادر بـه    میلی گرم بر کیلوگرم 1300 و  660تست فرمالین دوزهاي 
بیشترین اثر ضد دردي را ایجاد میلی گرم بر کیلوگرم  660مهار فاز اول درد بوده اند که در این میان دوز 

باعث کاهش معنی دار زمـان   میلی گرم بر کیلوگرم 1300 و  660، 330 در فاز دوم دوزهاي. نموده است
  . را مهار کردکاهوي ایرانی  الکلی -آبیعصاره دردي  ضدنالوکسان اثر  ).>001/0p( شدندلیسیدن 

را نشان داده و استفاده از آن  ي ایرانیثیر ضد دردي قابل توجه گیاه کاهوأپژوهش حاضر ت :نتیجه گیري
ـ   ه عالوه، به ب. یید می کندأرا در طب سنتی ت  ،ثیر عصـاره أنظر می رسد یکی از مکانیزم هـاي احتمـالی ت

  .مسیرهاي اپیوئیدي باشد
  موش سوري نر ؛کاهوي ایرانی ؛ضددرد ؛تست فرمالین ؛آزمون پس کشیدن دم :واژه ها کلید
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  مقدمه
درد یکی از مشکالت اصلی همراه با بیماریهـاي مختلـف   
. است که هر انسانی در طول زندگی بـا آن مواجـه مـی شـود    

در به علـت تخریـب و آسـیب دیـدن یـک بافـت        درد معموالً
عوامل متعدد فیزیکی یـا فراینـدهاي پاتولوژیـک     اثیرنتیجه ت

در سراسر جهان میلیونها نفر از انـواع درد  ). 1( ایجاد می شود
عـوارض   رنج می برند و در آرزوي یافتن دارویی با اثر بیشتر و

هـاي کنتـرل درد اسـتفاده از     راهجملـه  ز ا ).2( کمتر هستند
هاي مخدر است و یا دارو داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي

اپیوئید هـا در  عالوه، ه ب. زیادي دارند که عوارض جانبی نسبتاً
سـهولت  ). 3( شـوند می صورت مصرف مزمن باعث وابستگی 

بـا توجـه بـه     )4(استفاده از گیاهان دارویـی بـه عنـوان دارو    
داروهاي شـیمیایی و گرانـی آنهـا باعـث      عوارض زیاد ناشی از

تحقیقات متعددي در . ستتوجه خاصی به گیاه درمانی شده ا
مورد اثر ضد دردي گیاهان دارویی در ایران و جهـان صـورت   

  ).5( گرفته است
در طـب  . مـی باشـد   Compositaeخـانواده  کاهو عضو 

سنتی ایـران عصـاره بـذر کـاهو بـراي درمـان التهـاب و درد        
الکتـو کـاریوم کـه شـیره تغلـیظ      ). 6( استخوانی کاربرد دارد
عـوارض جـانبی    هـاي دیگـر آن اسـت،    یافته این گیاه و گونه

ــت      ــتهایی و یبوس ــی اش ــب ب ــاك دارد و موج ــر از تری   کمت
. نمـی شـود و مسـکن خـوبی بـراي قاعـدگی دردنـاك اســت       

خــوابی، تــپش قلــب و آرامــش  درمــان بــی مصــرف کــاهو در
). 7( را تســکین مــی دهــد معــدهثر اســت و درد ؤاعصــاب مــ

مطالعــات قبلــی همچنــین از وجــود مــواد آنتــی اکســیدان و 
در کـاهو خبـر   )  16,10,8( و ترکیبات فنلی) 8( فالونوئیدها
  Sesquiterpene همچنــین در کــاهو ترکیبــات .مــی دهنــد
اســید،  کــاهو حــاوي گامــا آمینــو بوتیریــک .)9( وجــود دارد

ریشـه کـاهو   ). 10( فروکتوز و اینولین اسـت  گلوکز، سوکروز،
فنیـــل اســـتیک،  داراي اســـیدهاي آلـــی مثـــل بنزوئیـــک،

فتالیـک،   لوریـک،  الکلیکسیل بنزوئیـک،  -آبی - pسینامیک، 
  . )11( می باشد وانیلیک، پالمیتیک و استئاریک اسید

مطالعات قبلی نشان می دهد که الکتو کاریوم اسـتخراج  
در کاهش  )Lactuca virosa(از عصاره کاهوي وحشی  شده

همچنین عصاره بذر کـاهوي   ).9( ثر استؤمزمن م درد حاد و

  نشــان اثــرات ضــد دردي در مــدل تســت فرمــالین را  ایرانـی 
در حـداکثر دوز   می دهد، ولـی در آزمـون پـس کشـیدن دم    

پژوهشی بر اثـرات ضـد    ).6(مورد استفاده اثري نداشته است 
) Lactuca sativa longifolia(کـاهوي ایرانـی    برگ دردي

  . صورت نگرفته است
امـروزه توجـه    با توجه به عـوارض داروهـاي نارکوتیـک،   

می شـود و داروهـاي گیـاهی    زیادي به جایگزینی این داروها 
بـه همـین   . می توانند جایگزین مناسبی در این زمینه باشـند 

  .  صورت گرفته است حاضر دلیل پژوهش
  
  تحقیقروش 

پزشکی ي ي دانشکده گروه فیزیولوژاین مطالعه تجربی در 
دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و گروه زیست شناسی 

  .انجام شد تهرانمرکز  پیام نوردانشگاه علوم ي دانشکده 
گرم  20-25 سر موش سوري نر با وزن 90در این مطالعه 

تایی در درجه  6 هاي حیوانات در گروه. مورد استفاده قرار گرفتند
روشـنایی   - درجه سانتی گراد و در دوره تـاریکی   23±2حرارت 

ــذا و آب، در   12 ــه غ ــی آزاد ب ــاعته و دسترس ــه  س حیوانخان
  .نگهداري شدند

پس از جمع آوري گیاه و جدا سازي برگ  :عصاره گیري
ر محیطـی خشـک و تمیـز در    از ساقه، برگ گیاه دور از نور د

روز  10سیاب کردن بـه مـدت   د و پس از آسایه خشک گردی
پـس از صـاف کـردن بـه     . درجه خیسانده شـد  70در متانول 

ي عصـاره   .وسیله دستگاه لیبوفریزاتـور عصـاره خشـک شـد    
و پـس  گردیـد  سالین حل  نرمالآزمایشات در  حاصل  قبل از

  ). 12( از صاف کردن مورد استفاده قرار گرفت
و  660 ،330 ،165 ،85(عصاره با دوزهـاي   :روش تزریق

بـه صـورت داخـل    ) گـرم برکیلـوگرم وزن بـدن    میلی 1300
دقیقـه قبـل از انجـام     15و میلـی لیتـر    1/0با حجـم  صفاقی 
دقیقـه قبـل از انجـام     15گروه شاهد، . ها تزریق شد آزمایش
 .سالین به صورت داخل صفاقی دریافت کردندنرمال ها،  آزمون

گـروه   :گروه ها شامل. تشکیل شدموش سوري  6 هر گروه از
گـروه  ، دکه نرمال سالین هم حجم عصاره دریافـت کـر   شاهد

بـر کیلـو گـرم    گـرم   میلـی  1کنترل مثبت محلـول مـورفین   
   ،نـد گـروه بود  5 شـامل کـه  هاي تجربی  گروه و دریافت کرد



 1389؛ تابستان سال 2؛ شماره ي16دوره ي      افق دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد     

7  

 .الکلی برگ کاهوي ایرانـی را دریافـت کردنـد    -آبی ي عصاره
عیـین  مختلف به گروه ها تجویز شد تا بهترین دوزها ت مقادیر

 هـا  دقیقه قبل از انجام آزمـون  15 عصارهبر این اساس . دوش
ــاي ــا دوزه ــی 1300و  660 ،330 ،165 ،85 ب ــر  میل ــرم ب گ

  بــه دلیــل ( کیلــوگرم وزن مــوش بــه صــورت داخــل صــفاقی
 در گـروه تـداخلی  . تزریق شد )جذب سریع دارو در این روش

بـه  ثرترین دوز عصـاره را  ؤم و mg/kg  1با موش ها نالوکسان
  .دریافت کردندم أصورت تو

بـه  شیشه اي مکعب دراین آزمون از یک  :تست فرمالین
د که بـه منظـور مشـاهده بهتـر     استفاده شسانتیمتر  30 ابعاد

درجـه در زیـر آن و روبـروي     45آیینه اي بـا زاویـه    ،حرکات
هـا، موشـها    در روز انجام آزمایش. اشتدمشاهده کننده قرار 

دقیقه قبل از تزریق  30ا محیط، به منظور تطابق ب جداگانه و
و در  )14,13( فرمالین در زیر قیف شیشه اي قرار داده شدند

میکرولیتـر بـه صـورت زیـر      25زمان آزمایش فرمالین با دوز 
کـل  . شـد تزریـق    به کف پاي راست و عقبـی مـوش   جلدي،

کـه بـراي لیسـیدن و گـاز گـرفتن پـاي       )بر حسب ثانیه(زمان
دقیقـه اول   5ر فواصـل زمـانی   تزریق شده صرف شده بـود، د 

دقیقه بعد بـه عنـوان شـاخص     40-15 و )13( براي درد حاد
  ). 15( اندازه گیري شددرد مزمن 

  میـزان  :روش ارزیابی درد در آزمون پـس کشـیدن دم  
بی دردي از طریق مدت تاخیر در عکس العمل دم در مقابـل  

شـدت تـابش    .شـد اندازه گیـري   حرارت آسیب رسان بافتی،
حیـوان  . درجه بندي شـده اسـت  بوده و از صفر تا صد  متغیر

قرار گرفتـه پـس از حـذف     Restainer در محفظه مخصوص
حرکات اضافی با فشار پدال دستگاه، اشـعه شـروع بـه تـابش     

  حرکــت دم، تــابش اشــعه متوقــف     کــرده و بــه محــض  
در تمـام  . مـی گردیـد  تابش اشعه ثبـت  د و طول مدت می ش

. تنظـیم شـد   40روي  كمدت آزمایش، شدت محرك دردنـا 
آسـیب رسـان روي دم   حداکثر محدوده زمـانی کـه محـرك    

ثانیـه در   10معـادل  ) cut offزمـان  (د یـ دحیوان اعمـال گر 
نظر گرفته شد، چـون افـزایش تحریـک بـیش از ایـن زمـان       

  بـه جهـت   . دمـی شـ  باعث ضایعه بافتی و اخـتالف در نتـایج   
  

ل از تحریـک در محلهـاي متـوالی در سـه محـ      ،افزایش دقت
  فاصـله زمـانی تحریکـات     .)16( ابتداي دم اعمال شـد  انتها تا

دقیقـه پـس از    15اثر ضد دردي در زمان . )17( ددقیقه بو 5
هد فقـط نرمـال   گـروه شـا  . انـدازه گیـري شـد    عصاره یقتزر

بـه   سالین دریافت کردند و به گـروه کنتـرل مثبـت مـورفین    
ش درمـانی  اثر پـی . شد ریقتزمیلی گرم بر کیلو گرم  1 میزان

نیـز مـورد بررسـی قـرار     ) داخل صفاقی mg/kg1(با نالوکسان 
ــت ــین   . گرف ــا تعی ــد دردي را ب ــر ض   Analgesia Indexاث
  می کننـد کـه بـا اسـتفاده از فرمـول زیـر محاسـبه         مشخص
 ).18( می شود

 
میـانگین    ،فرمالین آزموندر  تحلیل  آماري تجزیه وجهت 

ــا اســتفاده ازمــان لیســیدن محاســبه  ــالیز و ب ز آزمــون آن
مـورد مقایسـه قـرار    » تـوکی «واریانس و آزمـون تعقیبـی   

ضد دردي را در هـر   ، اثرآزمون پس کشیدن دمدر  .گرفت
با نیز ها  گروه طبق فرمول فوق محاسبه و این اثر در گروه

مقایسه گردید و در ادامه  واریانس آزمون آنالیزاستفاده از 
از آزمــون  يمعنـی دار بـراي مقایسـه دو بـه دوي سـطوح     

بـه عنـوان اخـتالف    ) >05/0p(مقادیر . توکی استفاده شد
   .معنی دار در نظر گرفته شد

  
  یافته ها

بـا  در فـاز اول درد  عصاره کـاهو  نتایج نشان می دهد که 
اثر ضد دردي معنـی داري    330 و mg/kg  85، 165دوزهاي

ــرده ا  ــاد نک ــتایج ــاي س داراي  1300و mg/kg660 و دوزه
دردي بوده و قادر به مهار فـاز اول درد بـوده    حداکثر اثر ضد

ــان دوز    ــن می ــه در ای ــت ک ــر   mg/kg 660اس ــترین اث   بیش
بین گروه دریافـت  ). >01/0p( ضد دردي را ایجاد نموده است

ــ  ــده م ــارهؤکنن ــروه ) mg/kg 660دوز ( ثرترین دوز عص و گ
ـ . دریافت کننده مورفین تفاوت معنی داري وجـود نداشـت   ه ب

  کـــاهش  mg/kg 660وکســـان و دوز تـــداخل نالعـــالوه 
   ).1نمودار (نشان داد درد معنی داري را در مهار 
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عصـاره آبـی    ).11( ریشه کاهو حاوي استئاریک اسید اسـت 
Channa striatus    ،حاوي اسیدهاي چرب اولئیـک، اسـتئاریک

نظر می رسد نقـش کلیـدي   ه ک و آراشیدونیک است که بلینولئی
  ).29( در فعالیت ضددردي این عصاره داشته باشد

با توجه به تاثیر عصاره گیاه در دو فاز اول و دوم درد به نظر 
می رسد عصاره گیاه هم از طریق سیستم عصبی مرکـزي و هـم   

د و از طرف دیگر عصـاره  شواثرات ضددردي می محیطی موجب 
 ،احتماال از طریق اپیوئیدهاي درونزا بر درد اثـر مـی کنـد    مذکور

  .بین می رود زیرا با استفاده از نالوکسان اثر ضددردي عصاره از
  

  نتیجه گیري
کـاهو اثـرات   ي که عصاره  در این مطالعه مشخص شد  

به نظر می رسد که اثر ضدردي  .ضد دردي حاد و مزمن دارد
 وونوئیـدي، فنلـی یـا    این گیاه بـه دلیـل وجـود ترکیبـات فال    

Sesquiterpene اسیدهاي چـرب موجـود در آن  گابا یا و  ها 
ــد ــ. باش ــاالً ه ب ــالوه، احتم ــی از   ع ــدي یک ــیرهاي اپیوئی مس

عصاره از طریق آن اثرات ضددردي خـود   مسیرهایی است که
  . که نیاز به پژوهش هاي بیشتر داردرا می گذارد 
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