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چکیده:
مقدمه :در طب سنتی گزارشهایی از اثرات ضددردي گياه برویز یا مروک با نام علمی  Salvia Macrosiphonوجود دارد .این مطالعه براي بررسی
سازوکار اثر ضد دردي عصاره متانولی گياه مروک با استفاده از اتروپين (آنتا گونيست گيرنده موسکارینی) و نالوکسان (آنتاگونيست گيرنده اپيوئيدي) طراحی
شد.
روش کار :در این مطالعه تجربی از  17سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن متوسط 900 90گرم استفاده شد .رتها به طور تصادفی به هشت گروه
هشت تایی تقسيم شدند .عصاره متانولی مروک به روش پر کوالسيون تهيه و با دوز  000و9000و 2000ميلیگرم بر کيلوگرم و ساليسيالت سدیم با دوز
 000ميلیگرم بر کيلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد .براي بررسی اثر ضد دردي و سازوکارهاي درگير از آزمون فرمالين در حضور و عدم حضور
اتروپين با دوز  2ميلیگرم بر کيلوگرم و نالوکسان با دوز  9/1ميلیگرم بر کيلوگرم استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که دوز  2000ميلیگرم بر کيلوگرم عصاره گياه مروک به طور معناداري باعث کاهش درد در آزمون فرمالين میشود (.)P<0/00
همچنين اثر ضد دردي عصاره در حضور اتروپين و نالوکسان کاهش داشت (.)P< 0/00
نتیجهگیری :سازوکار اثر ضددردي عصارة متانولی مروک احتماالً به واسطه گيرندههاي اپيوئيدي و موسکارینی است.
واژگان کلیدی :درد ،عصارة متانولی مروک ،سالسيالت سدیم ،آتروپين ،نالوکسان

 Aدلتا درد نوع حاد و فيبرهاي گروه  Cدرد نوع مزمن را منتقل
می کنند .اطالعات مربوط به گيرنده هاي درد به نواحی مختلف
قشر مغز از جمله قشر حسی -پيکري ،شکنج سينگولت و اینسوال
منتقل میشوند .نواحی قشر سينگولت و اینسوال داراي
عملکردهاي مشابه سيستم ليمبيک هستند و در پاسخهاي عاطفی
درد نقش مهمی دارند [ .]9با توجه به اهميتی که درد در زندگی
فردي و اجتماعی افراد دارد ،تسکين آن از جایگاه ویژهاي برخوردار
است .معموالً براي تسکين درد از داروهاي سنتيک همچون
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مقدمه:
درد حسی هشداردهنده و سازوکاري حفاظتی براي بدن است .درد
به دو صورت درد فيزیولوژیک یا حاد و درد پاتولوژیک یا مزمن
که شامل درد التهابی و درد نوروپاتيک است ،طبقهبندي میشود.
درد حاد به طور ناگهانی شروع شده و به تدریج در طی یک فرایند
بهبود از شدت آن کم میشود .درد مزمن مدت زمان طوالنیتري
ادامه داشته و به داروهاي ضد درد رایج همچون مواد مخدر و ضد
التهابیهاي غيراستروئيدي مقاوم است .گيرنده درد در انتهاي
عصبی آزاد قرار دارد و فيبرهاي با هدایت به نسبت آهسته گروه
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اوپيدئيدها و ضدالتهابیهاي غيراستروئيدي استفاده میشود.
برخی از این داروها داراي عوارض جانبی زیادي هستند [ ]7-2و
از این رو پژوهشهاي زیادي در زمينه یافتن داروهاي ضددرد
جدید با عوارض جانبی کمتر مطرح است .درد را میتوان با تجویز
داروهاي کاهنده درد درمان کرد ،هر چند که هميشه این اقدام
ممکن است جواب ندهد .مرفين موثرترین داروي کاهش دهنده
درد است که به گيرندههاي اپيوئيدي متصل میشود .این
گيرندهها در مغز ميانی ،ساقه مغز و طناب نخاعی یافت میشوند.
پژوهشها بر روي حيوانات آزمایشگاهی نشان داده است که
برخی از بیدرديهاي ناشی از استرس توسط نالوکسان که یک
آنتاگونيست گيرندههاي اپيوئيدي است ،از بين میرود [.]7-9
همچنين اپیباتيدین که یک اگونيست کولی نرژیک است یک
ضد درد غير اپيوئيدي قوي است که اثرات آن توسط بلوک
کنندههاي کولی نرژیک مهار میشود [ .]9در مطالعه انجام شده
روي قشر اینسوال نشان داد که کاهش درد نوروپاتيک توسط
نورونهاي کولی نرژیک به واسطه گيرندههاي موسکارینی نوع
دو ایجاد میشود[.]0
امروزه عصاره گياهان به عنوان مواد مهم ضددرد طبيعی مورد
توجه قرار دارند .گياه برویز یا مروک با نام علمی Salvia
 Macrosiphonاز تيره نعناع ،یکی از گياهان دارویی منطقه بنارویه
است .این گياه شامل  900گونه است که در ایران فقط  00گونه
از آن میروید [ .]99-1در طب سنتی اثرات دیورتيک ،تونيک،
آنتی روماتوئيد ،ضد التهاب [ ،]92ضد درد [ ]90و آنتی ميکروبيال
[ ]97این گياه گزارش شده است .همچنين وجود ترکيبات
فالنوئيدها وگليکوزیدها نيز در این گياه تایيد شده است [.]91-90
در ميان ترکيبات بيوفالونوئيدها و گليکوزیدهاي جدا شده از این
گياه می توان به  Rutin ,Apigeninو Luteolin-7-o-glucoside
اشاره کرد که داراي اثرات ضد التهابی و ضددردي هستند [،90
 .]91از آن جایی که تاکنون گزارشی از سازوکارهاي مرتبط با اثر
ضد دردي گياه مروک وجود ندارد ،مطالعه حاضر به منظور بررسی
سازوکارهاي اثر ضد دردي عصاره متانولی تخم این گياه در مدل
درد فرمالين در موش صحرایی نر انجام شده است.

در طی این پژوهش رعایت و از شوراي اخالق کد اخالق
) (IR.JUMS.REC.1398.079دریافت شد.
روش تهیه عصاره
نمونه تخم گياه پس از خشک کردن ،آسياب و پودر آن از الک
 70و  00رد شد .مقدار  900گرم از پودر آماده شده با  200ميلیليتر
متانول  %00در دستگاه پرکوالتور به مدت 12ساعت عصارهگيري
شد .در مرحله بعد براي تغليظ عصاره به کمک دستگاه تقطير در
خأل و درجه حرارت  70ـ 00درجه سانتیگراد خشک شد [.]90
داروهاي مورد نیاز در اين پژوهش عبارتند از:
 9ـ عصاره متانولی با دوزهاي  2000،9000،000ميلیگرم بر
کيلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی.
 2ـ ساليسيالت سدیم (سيگما) با دوز  000ميلیگرم بر کيلوگرم
به صورت تزریق داخل صفاقی.
 0ـ فرمالين  2/0درصد با حجم  0ميکروليتر به صورت ترزیق
زیرجلدي.
 -7اتروپين با دوز  2 mg/kgو نالوکسان دوز  9/1 mg/kgپانزده
دقيقه قبل از تزریق عصاره به صورت تزریق داخل صفاقی
[99و.]20
ساليسيالت سدیم و عصاره متانولی در سرم فيزیولوژي تهيه
شدند .به منظور بررسی سازوکارهاي اثر ضد دردي عصاره متانولی
تخم گياه سالویا از مدل درد فرمالين استفاده شد.
آزمون فرمالین
براي ارزیابی درد مزمن از آزمون فرمالين استفاده شد .این آزمون
نخستين بار توسط دوبسان در سال  9911ارائه شده است [.]29
در این آزمون حيوان در ظرفی که در سطح زیرین آن آینه اي با
زاویه  70درجه قرار دارد گذاشته میشود .این آینه به طور دقيق
وضعيت پاي حيوان را نشان میدهد .حيوان قبل از شروع آزمون
به مدت حداقل  20دقيقه در ظرف مشاهده قرار میگيرد تا با آن
محيط آشنا شود .داروهاي مورد استفاده  20دقيقه قبل از تزریق
فرمالين به صورت داخل صفاقی و بعد از آن  00ميکروليتر فرمالين
 2/0درصد به صورت زیرجلدي به کف پاي راست حيوان بود.
پس از تزریق فرمالين ،حيوان بالفاصله به ظرف مشاهده
برگردانده و رفتارش براي مدت زمان  10دقيقه ثبت شد .شدت
درد بر اساس معيار زیر به چهار درجه تقسيم شد:
صفر :حيوان بدون توجه به تزریق فرمالين می نشيند یا راه میرود.
یک :پاي حيوان با ظرف تماس داشته ،ولی حيوان وزن خود را
بيشتر روي پاي سالم میاندازد.
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روش کار:
در این مطالعه تجربی از  17سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن
 210-900گرم استفاده شد .رت ها به طور تصادفی به هشت
گروه هشت تایی تقسيم شدند .موش ها در قفسهاي  0تایی در
النه حيوانات دانشگاه علوم پزشکی جهرم با درجه حرارت 22
ـ 20سانتی گراد و سيکل تاریکی ـ روشنایی  92ساعتی نگهداري
شدند .آزمایشات در طی ده ماه انجام شد .تمامی موازین اخالقی
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دو  :حيوان پنجه پاي تزریق شده به فرمالين (پاي دردناک) را
کامالً از سطح ظرف برمیدارد.
سه  :حيوان پنجه پاي دردناک را به شدت میليسد ،گاز میگيرد
و یا به شدت تکان میدهد.
پس از تزریق فرمالين ،ثبت پاسخ هاي رفتاري بالفاصله شروع و
در  90ثانيه به مدت یک ساعت ادامه داشت.
درد حاصل از  0دقيقه اول پس از تزریق فرمالين درد حاد و درد
در فاصله زمانی 10ـ 20دقيقه پس از تزریق فرمالين درد مزمن
ناميده میشود.
در این پژوهش حيوانات مورد آزمایش به طور تصادفی به هشت
گروه هشت تایی به شرح زیر تقسيم شدند:
گروه ( Iگروه کنترل) که به حيوان فقط فرمالين  2/0درصد تزریق
شد.
گروه ( IIگروه شاهد) که حالل داروها و عصاره (سرم فيزیولوژي)
به حيوان تزریق و پاسخ هاي رفتاري در حضور تزریق فرمالين
 2/0درصد ثبت شد.
گروه  V,IV,IIIبه ترتيب 9000، 000و 2000ميلیگرم بر کيلوگرم
عصاره و گروه  VIميزان  000ميلیگرم بر کيلوگرم ساليسيالت
سدیم دریافت کردند و پاسخ هاي رفتاري آن ها نيز در حضور
فرمالين ثبت شد .گروه  VIII, VIIبه ترتيب اتروپين با دوز 2
ميلیگرم بر کيلوگرم و نالوکسان با دوز  9 /1ميلیگرم بر کيلوگرم

در حضور عصاره با غلظت موثر ضد دردي دریافت کردند .الزم به
ذکر است که داروهاي اتروپين و نالوکسان پانزده دقيقه قبل از
تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی به حيوان تزریق شدند.
آزمون آماري
در این پژوهش داده هاي جمع آوري شده به کمک نرم افزار
 SPSSنسخه  29با استفاده از آزمون تحليل واریانس یک طرفه
و سپس آزمون تعقيبی  LSDتحليل شدند P< 0/00 .به عنوان
سطح معناداري در نظر گرفته شد.
یافتهها:
در جدول  9نتایج اثر ضددردي تزریق داخل صفاقی عصاره
متانولی مروک در حضور و عدم حضور نالوکسان و آتروپين در
آزمون فرمالين نشان داده شده است  .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که فقط دوز  2000ميلی بر کيلوگرم عصاره و
ساليسيالت سدیم در مرحله اول ( 0دقيقه نخست) و مرحله دوم
( 10-20دقيقه آخر) آزمون فرمالين به طور معنا داري باعث
کاهش درد در مقایسه با گروه کنترل شد .همچنين اثر ضد دردي
عصاره مروک با دوز  2000ميلی بر کيلوگرم در حضور آتروپين و
نالوکسان کاهش پيدا کرد (شکل 9و.)2

جدول  :9اثر ضد دردي تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی مروک در حضور و عدم حضور نالوکسان و اتروپين در آزمون فرمالين
مراحل آزمون فرمالين
گروه آزمایشی

ميانگين و انحراف معيار پاسخ

ميانگين و انحراف معيار پاسخ

گروه کنترل

2/910/00

2/200/07

گروه شاهد (تزریق حالل دارو )

2/900/00

2/220/01

گروه تزریق عصاره مروک با دوز 000 mg/Kg

9/920/01

9/090/02

گروه تزریق عصاره مروک با دوز 9000 mg/Kg

2/290/99

9/010/09

گروه تزریق عصاره مروک با دوز 2000 mg/Kg

0/010/00

0/000/09

گروه تزریق ساليسيالت سدیم با دوز 000 mg/Kg

9/010/00

0/90/09

گروه تزریق عصاره با دوز  2000 mg/Kgو نالوکسان بادوز 9/1 mg/kg

2/000/9

2/000/92

گروه تزریق عصاره با دوز  2000 mg/Kgو اتروپين با دوز 2 mg/kg

2/090/00

2/700/00
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شکل  :9اثرات تجویز داخل صفاقی عصاره متانولی مروک با دوزهاي مختلف ( 000و9000و 2000ميلی گرم بر گيلوگرم) و ساليسيالت سدیم با دوز  000ميلی گرم بر
کيلوگرم ،آتروپين با دوز  2ميلی گرم بر کيلوگرم و نالوکسان با دوز  9/1ميلی گرم بر کيلوگرم درمرحله اول آزمون فرمالين در مقایسه با گروه کنترل در موش هاي
صحرایی نر.
نتایج به صورت ميانگين  خطاي معيار نشان داده دشده است (.)n=0
عالمت * نشان دهنده وجود اختالف معنادار آماري است.
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گروه هاي آزمايشی

شکل :2اثرات تجویز داخل صفاقی عصاره متانولی مروک با دوز هاي مختلف( 000و9000و2000ميلی گرم بر گيلو گرم) و ساليسيالت سدیم با دوز  000ميلی گرم بر
کيلوگرم ،آتروپين با دوز  2ميلی گرم بر کيلوگرم و نالوکسان با دوز  9/1ميلی گرم بر کيلوگرم درمرحله دوم آزمون فرمالين در مقایسه با گروه کنترل در موش هاي
صحرایی نر.
نتایج به صورت ميانگين  خطاي معيار نشان داده دشده است (.)n=0
عالمت * نشان دهنده اختالف معنادار آماري است.
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بررسی سازوکار اثر ضد دردي عصاره متانولی

که میتواند از طریق تاثيراتی که روي توليد
 Oxygen Speciesو رادیکال هاي آزاد اکسيژن دارد صورت
گيرد [ .]27با توجه به نقشی که رادیکاله اي آزاد در القاي التهاب
دارند شاید اثر ضد دردي و ضد التهابی عصاره مروک تا حدودي
مرتبط با این سازوکارها باشد .به عالوه گزارش شده که
 Luteolin-7-o-glucosideاز طریق مهار توليد پروستوگالندین
 E2می تواند فعاليت  Anti-asthmaticfhداشته باشد [ .]20از آن
جایی که هر مادهاي که داراي اثر ضد التهابی باشد داراي اثر
ضددردي نيز هست ،از این رو اثر ضد دردي این عصاره تا حدودي
به اثر ضد التهابی آن بر میگردد .نتایج حاصل از مرحله دوم
آزمون فرمالين در این پژوهش نيز موید این موضوع است که اثر
ضد دردي این عصاره تا حدودي ناشی از اثر ضد التهاب آن است
که با جلوگيري از تشکيل واسطههاي التهابی همچون
پروستوگالندین ها ،برادي کنين ،هيستامين و سروتونين باعث
کاهش حساسيت گيرنده هاي درد و مهار درد در موضع میشود.
در این پژوهش براي تعيين سازوکارهاي ضد دردي گياه مروک
از نالوکسان (انتاگونيست گيرنده هاي اوپيوئيدي) و اتروپين
(انتاگونيست گيرنده هاي موسکارینی) استفاده شد .نتایج مرتبط با
تزریق آنتاگونيست هاي فوق نشان داد که اثر ضد دردي عصاره
تخم مروک با دوز 2000ميلیگرم بر کيلوگرم (دوز موثر در کاهش
درد) در حضور آتروپين و نالوکسان کاهش مییابد که بيانگر نقش
احتمالی گيرنده هاي اپيوئيدي و کولی نرژیک در اثرات ضد دردي
عصاره تخم گياه مروک است .پژوهشهاي انجام شده روي
حيوانات آزمایشگاهی نشان میدهد که برخی از بی درديهاي
ناشی از استرس توسط نالوکسان که یک آنتاگونيست گيرندههاي
اپيوئيدي است ،از بين می رود [ .]7-9با وجود این ،برخی از اشکال
بی دردي تحت تاثير نالوکسان قرار نمی گيرند و بنابر این اجزاي
دیگري نيز در بیدردي دخالت دارند .در همين راستا ،می توان به
اپی باتيدین که یک اگونيست کولی نرژیک است اشاره کرد .این
ترکيب یک ضد دردغير اپيوئيدي قوي است که اولين بار از پوست
نوعی قورباغه جدا شده و اثرات آن توسط بلوک کنندههاي کولی
نرژیک مهار میشود .این مطالب نشان می دهد که در تنظيم درد
گيرندههاي نيکوتينی کولی نرژیک هم نقش دارند [ .]9مطالعه
دیگري نقش نورونهاي کولی نرژیک در قشر اینسوال از طریق
گيرندهاي موسکارینی نوع دو در کاهش درد نوروپاتيک نشان
داده است [ .]0به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد که عصاره
متانولی مروک درد حاد و مزمن را کاهش داده و داراي اثر
ضددردي مناسب است که میتواند به واسطه نقش احتمالی
گيرندههاي اپيوئيدي و موسکارینی باشد.
(ROS)Reactive

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره نوزدهم ،شماره سه ،پایيز9700

22

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-06

بحث:
در این پژوهش سازوکار اثر ضددردي عصاره متانولی تخم گياه
مروک در آزمون فرمالين مورد بررسی قرار گرفت .آزمون فرمالين
یکی از بهترین روشها براي ارزیابی درد و سازوکارهاي درگير
آن است .یکی از مهم ترین خصوصيت این آزمون وجود دو پاسخ
نسبت به محرک دردزا است .پاسخ اول که بالفاصله پس از تزریق
فرمالين شروع و  0تا  0دقيقه ادامه داشته و براي ارزیابی درد حاد
استفاده میشود و پاسخ دوم که تقریباً  90تا  20دقيقه پس از
تزریق فرمالين شروع و براي  20تا 70دقيقه ادامه داشته و براي
ارزیابی درد مزمن کاربرد دارد [ .]29داروهاي ضد دردي همچون
کدئين و مورفين که سيستم عصبی مرکزي را تحت تاثير قرار می
دهند داراي اثر ضددردي در هر دو مرحله آزمون فرمالين هستند،
اما داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي و کورتيکواستروئيدها فقط
داراي اثر مهاري در مرحله دوم درد فرمالين میباشند .مرحله اول
به طور عمده ناشی از تحریک مستقيم گيرنده درد و یا فعال سازي
فيبر هاي نوع  Cاست .مرحله دوم به واکنش هاي التهابی بافت
مربوط میشود که ناشی از آزاد سازي هيستامين ،سروتونين،
برادي کنين و پروستوگالندین ها است که توسط داروهاي ضد
التهابی تسکين مییابد [29و.]22
در مطالعات قبلی نشان داده شده که عصاره متانولی تخم مروک
با سرکوب سندروم  Morphine withdrawalو افزایش آستانه درد
داراي اثر ضد دردي در آزمون صفحه داغ است [ .]90الزم به ذکر
است این آزمون براي ارزیابی اثرات ضد دردي اپيوئيدها و
ترکيباتی است که سيستم اعصاب مرکزي را تحت تاثير قرار
میدهند .از آن جایی که محرکهاي دردزاي حرارتی به طورعمده
درد سریع یا حاد ایجاد می کنند ،این عصاره با افزایش آستانه درد
در آزمایش صفحه داغ داراي اثر تسکينی روي دردهاي حاد و
گذار است .در همين راستا ،نتایج حاصل از مرحله اول آزمون
فرمالين در پژوهش اخير نيز موید آن است که این عصاره به
صورت مرکزي در کاهش درد موثر واقع شده است .این یافته با
نتایج مطالعات قبلی همخوان است.
مطالعات انجام شده در رابطه با ترکيبات شيميایی گياه مروک
بيانگر وجود فالونوئيدها وگليکوزیدها در این گياه است .در ميان
ترکيبات بيوفالونوئيدها و گليکوزیدهاي جدا شده از این گياه می
توان به , Rutin7-Apigenin, 4’-dimethyl ether, Apigenin-7-
 O-glucosideو  Luteolin-7-o-glucosideاشاره کرد [0,92
 .]91,90,9این تر کيبات موجب اثر ضد التهابی و ضد دردي این
گياه میشوند .گزارشهایی از کاهش دردهاي التهابی بيماري
ارتریت روماتوئيد توسط روتين دیده میشود .همچنين این ماده
عمل محافظتی روي نرونهاي حسی دارد [20و .]27گزارشهایی
از اثر  Apigenin-7-O-glucosideروي التهاب پوستی وجود دارد
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:تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل کار پژوهشی است که در دانشگاه علوم
 انجامIR.JUMS.REC.1398.079 پزشکی جهرم با کد اخالق
 نویسندگان مقاله از تمامی افرادي شرکت کننده در.شده است
.این پژوهش تشکر و قدردانی میکنند
:تعارض و منافع
.هيچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد

:نتیجهگیری
اثرات ضددردي عصاره تخم گياه مروک در هر دو فاز آزمون
فرمالين بيانگر عملکرد این عصاره به صورت مرکزي با
تاثيرگذاري روي گيرندهاي اپيوئيدي و همچنين محيطی از طریق
 این.تاثير گذاري بر فرایندهاي التهابی صورت گرفته است
پژوهش نشان داد اثرات ضددردي این عصاره در حضور
انتاگونيستهاي گيرندههاي اپيوئيدي و موسکارینی کاهش داشته
که موید نقش احتمالی این دو گيرنده در اثرات ضددردي عصاره
.میباشد
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Introduction:
There are several reports on the analgesic effects salvia macrosiphon in traditional medicine. In this
study the effects of Salvia macrosiphon methanol extracton pain in presence and absence of atropine
(muscarinic receptor antagonist) and naloxone (opioid receptor antagonist) were investigated.
Methods and Materials:
In this experimental study , sixty eight mature male Wistar rats with average weight of 18010g were
randomly divided into eight groups of eight each . The methanol extract of Salvia macrosiphon were
prepared using percolation method. Various doses of extract (500/1000/2000 mg/ kg i. p) and sodium
salicylate (300 mg/kg i. P) were injected. The analgesic activity was assessed using formalin test in
presence and absence of atropine (2mg/kg i. P) and naloxone (1.6mg/kg i. P).
Results:
Dose 2000 mg/ kg i. p of Salvia macrosiphon methanol extract and Sodium Salicylate had analgesic
effect than control group in formalin test (P<0.05). Also, the analgesic effect of this extract was
decreased by atropine and naloxone (P<0.05).
Conclusion:
These finding suggest that salvia macrosiphon methanol extract induces its inhibitory effect on pain
that may be via muscarinic and opioid receptors.
Keywords: Salvia Macrosiphon Extract- Pain- Sodium Salicylate, Atropine, Naloxone
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