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ABSTRACT
Background and Aim: There are several reports about analgesic, anti-depressant, anti-
inflammatory, antiseptic, sedative, and anti-spasmodic effects of Jasminum sambac. The aim
of this study was to investigate the analgesic effects of Jasminum sambac hydroalcoholic
extract and determine the role of GABAergic and opioidergic pathways in rat model by a
plantar device.
Material and Methods: Wistar male rats were randomly divided into six groups (n=6)
including control, the groups treated with hydroalcoholic extract of Jasminum Sambac (100,
200, 400, mg/kg, ip) and the groups which received the most effective dose of the extract in
addition to naloxone or flumazenil. The analgesic effect was assessed by plantar device after
30, 60 and 90 min of the injections.
Results: Our results showed that injection of hydroalcoholic extract of Jasminum sambac
(200 mg/kg, ip)  increased significantly the time delay in response to thermal pain inducing
effect at 30, 60 and 90 (P <0.05) min after injection in the experimental groups compared to
that in the control group. While, addition of naloxone, prevented analgesic effect of the
extract at all three times (P <0.05). This pattern of reduction of extract analgesic effect was
significant only 60 min after concomitant administration of the extract with flumazenil.
Conclusion: The results indicated the analgesic effect of Jasminumsambac extract.
Considering the preventive effect of naloxone on the analgesia produced by Jasminum
sambac, opioidergic pathway seems to be dominant in the development of Jasminum sambac
analgesic effect.
Keyword: Hydroalcoholic extract of Jasminum sambac, Analgesic effect, Opioidergic
pathways.
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دهیچک
و ضد اسپاسم یکننده، آرام بخشیضد عفون،یضد التهاب،یضد افسردگ،يردضد دات گزارش هایی مبنی بر اثر:زمینه و هدف

موش صحرایی به دریاس رازقیعصاره هیدروالکلی درديضداثراتبررسیمطالعهاینازهدف. وجود داردیاس رازقیگیاه
.بوداپیوئیدرژیکوگابائرژیکمسیرو تعیین نقشروش پالنتار تست 

يهاگروه:گرفتندقرارتایی6گروه6درویستاراز نژاد نرصحرائیهايموشتجربیمطالعهدر این :روش بررسی
گروه و ،یاس رازقیعصاره هیدروالکلی 100، 200وmg/kg400دوزهاي تحت تیمار با شامل گروه کنترل، گروه هاي ی آزمایش

استفاده از ا اثر ضد دردي ب. بودنداز طریق داخل صفاقیمازنیل به همراه نالوکسان یا فلومؤثرترین دوز عصاره هاي تحت تیمار با 
.شدرزیابیدقیقه ا90و 60، 30هايدر زماندستگاه پالنتار 

در مدت زمان تاخیررازقییاسعصاره هیدروالکلی mg/kg200نشان داد تزریق داخل صفاقی دوزنتایج مطالعه ما :هایافته
در مقایسه با گروه کنترلدقیقه پس از تزریق را بصورت معنی داري90و 30،60هايدر زمانپاسخ به اثرات دردزایی حرارتی

از اثر ضد دردي آن جلوگیري کردزمانسههردردوزاین در حالیکه تجویز نالوکسان به همراه .)P>05/0(افزایش داد
)05/0<P .(بودمعنی داردقیقه 60عصاره فقط در زمان در تجویز همزمان فلومازنیل وي کاهش اثر ضد دردياین الگو.

با توجه به اثر نالوکسان . بودرازقییاسعصاره هیدروالکلی یافته هاي حاصل از این مطالعه حاکی از اثر ضد دردي:گیرينتیجه
.دباشغالبرازقییاسضد دردي اثر اپیوئیدي در بروز آن، به نظر می رسد مسیردر پیشگیري از اثر ضد دردي 

.کیدرژیوئیاپریمس، اثر ضد دردي، رازقییاسعصاره هیدروالکلی :کلید واژه ها
1/3/97:پذیرش5/2/97:اصالحیه نهایی10/10/96:وصول مقاله
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همقدم
درد به عنوان مجموعه ي پیچیده اي از تجارب ناخوشایند 

شناختی حاصل از آسیب بافتی و تظاهرات عاطفی وحسی،
رفتاري تعریف یک وژسایکولو، ومیکواکنش هاي اتون

دماهاي ویا حاصل فشارهادرد به طور معمول،. شده است
بی مولکول هاي سمی و واسطه هاي التهاناشی از یاوشدید
ه میلیون ها نفر از مردم تخمین زده می شود ک.)1(است

و یکی از شایعترین سراسر جهان دچار دردهاي مزمن هستند
نه التهاب .)2(علل مراجعه به پزشکان دردهاي مزمن است

شود،میدردحسیهايپایانهباعث تحریک مستقیم تنها
گیرنده هاي درد نیز شدنحساس موجبمی تواند بلکه 
در داروهاي کاهنده درداز دسته هاي مختلفی.)3(شود

داروهاي ضد اپیوئید ها،:شاملکهدنوجود داربازار دارویی 
می ضد افسردگی ها و ضد تشنج هاالتهاب غیر استروییدي،

ولی در کل ین داروها درد را کم می کنند،اگرچه ا.باشند
عوارض جانبی و یا ایجاد تحمل همراه با اثراتشان ناکامل،

بنابراین یافتن داروهاي ضد درد با مکانیسم هاي .)4(است
کم یک امر ضروري به نظر می عمل متفاوت و عوارض 

.آید
یو آرام بخشیاز اثرات ضد تشنجیمطالعات حاکیاز طرف

آن یکه نام علمیرازقاسی. )5و6(دباشنیماسیاهیگ
jasminum sambacاز خانواده یاهیگباشدیم

Oleaceae شودیرا شامل میاهیگونه گ600است که
یدرمان سر درد، بيبرااهیگنیاز عصاره انیدر چ. )7(

و در درمان درد شکم و یهوشیماده بنوانبه عزیو نیخواب
نیاز ایسنتاستفاده.)7و8(شودیدرد مفاصل استفاده م

ضد ،ياثرات ضد دردينشان داده است که دارااهیگ
يقوايکننده، مقویضد عفون،یضد التهاب،یافسردگ

. )9(خلط آور و ضد اسپاسم است،یآرام بخش،یجنس
گلبرگ ینشان داده است که عصاره الکلکالیتوکمیفزیآنال

نها،یاز کوماریمخلوطيحاویرازقاسهاي ی
دها،یفالونوئ،يضروريروغن ها،یلبقيدهایکوزیگل

نیتاندها،یترپنوئیتردها،یآلکالوئن،یساپون،یفنولباتیترک

نشان داده شده است نیهمچن. )7(استدهایها و استروئ
مهار قیاز طریضد التهابتیفعاليدارادهایفالنوئ

. )10(باشندیمنهایمسئول سنتز پروستاگالندژنازیکلواکسیس
يجلدریزقیاز تزریدرد ناشیرازقاسییعصاره الکل

یرا بطور معنCarrageenanاز یو ادم ناشدیاسکیاست
نها،یپروستاگالنددیاثر به کاهش تولنیاوکاهش داديدار

.)11(ه شدنسبت دادنیو سروتوننینیکيبرادن،یستامیه
کاهشبریرازقاسیشهیاثر عصاره ريگریدر مطالعه د

در همین .)12(نشان داده شدالتهاب، درد و تب دار یمعن
یدروالکلیعصاره هیو ضد تشنجياثرات ضد دردراستا 

Jasminumاهیپوست درخت گ grandiflorum) هم
یو ضد تشنجياثر ضد دردویبررس) خانواده یاس رازقی

يسمهایعصاره را به مکاننیاياثر ضد درد. آن گزارش شد
،ینسبت دادند و در مورد اثر ضد تشنجيو مرکزیطیمح
.  )5(را مطرح نمودندئرژیکگاباریمس

مشخص نبودن مسیر وبنابراین با توجه به مطالب ارائه شده
اثر در این مطالعه ) اپیوئیدي یا گابائرژیک(اثر ضد دردي 

در حضور و عدم حضور یاس رازقیيضد درد
ر موش دهاي مسیرهاي اپیوئیدي و گابائرژیک آنتاگونیست

.دشی بررسآزمون پالنتاربه روش ییصحرا

روش بررسی
:حیوانات

سفید سر موش صحرایی نر36از تجربیدر این پژوهش
مرکز پرورش حیوانات دانشگاه علوم تهیه شده (نژاد ویستار 

گرم استفاده 250±20در محدوده وزنی ) پزشکی کردستان
در اتاقی واستاندارد هاي نگهداري حیوانات در قفس. شد

23±2ساعته با دماي 12تاریکی / تحت سیکل روشنایی
حیوانات دسترسی آزادانه به آب و ودرجه سانتیگراد بود

ط محیطی و به حداقل به منظور تطابق با شرای. غذا داشتند
توسط بهروزانهحیواناتاز یک هفته قبل، ، رساندن استرس

. دندآزمایشگر به محفظه مخصوص آزمایش منتقل می ش
مطابق با راهنماي مراقبت وپروتکل انجام آزمایشات،
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نشریه موسسه ملی سالمت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی 
. )13(بود

:آزمایشمورد هاي گروه
تایی به این شرح 6گروه 6حیوانات بصورت تصادفی به 

:)14و15(تقسیم شدند
یاس رازقیگروه دریافت کننده حامل عصاره هیدروالکلی 

به عنوان گروه کنترل) سالیننرمال(
یاس رازقیعصاره هیدروالکلی دریافت کنندههايگروه
400وmg/kg100،200با دوز
عصاره هیدروالکلی ترین دوز موثردریافت کنندهگروه

)mg/kg, ip2(به همراه فلومازنیل یاس رازقی 
عصاره هیدروالکلی موثر ترین دوز دریافت کنندهگروه

.)mg/kg, ip4(به همراه نالوکسانیاس رازقی 
:عصاره گیري

روشاز،یاس رازقیهیدروالکلی عصارهاستخراجبراي
نقطهدرحرارتوسوکسیلهدستگاهباپیوستهخراجاست

رانظرموردگیاهپودرمنظوربدین. شداستفادهحاللجوش
کاغذازشدهتهیهاياستوانهکارتوشدرگرم200مقداربه

قرارلیتريیکسوکسیلهدستگاهدروریختهواتمن،صافی
استخراجمورداتانولحاللکمکبهپودراین. شدداده
حاللبااستخراجشرایطدرماريبندماي. گرفتقرار
. گردیدتنظیمگرادسانتیدرجه70دمايدرشدهذکر

ادامهسوکسیلهداخلعصارهشدنرنگبیتااستخراج
خالءدرتبخیردستگاهباآمدهدستبهعصاره. یافت

خشکگرادسانتیدرجه40دمايدرو) اواپراتورروتاري(
یخچالدرتا زمان استفاده بستهدرايیشهشظروفدرو

.شدنگهداري

:ارزیابی درد
درد (از روش هارگریوز درد در این مطالعه براي ارزیابی 

ابتداروش ارزیابی،در این . )16(استفاده گردید) حرارتی
درجه 23±2دقیقه در دماي کنترل شده 30بمدت اتحیوان

شفاف از جنس محفظه ايسانتیگراد به منظور تطابق در 

سانتی متر 10× سانتی متر طول 20با ابعاد پلکسی گالس
روي صفحه اي شیشه اي سانتی متر ارتفاع 12× عرض 

) اشعه نور(سپس منبع . ندقرار داده شددستگاه پالنتار تست 
حرارتی که قابلیت جابجایی و تحرك دارد به طور مستقیم 

به محض .در زیر سطح کف پاي عقبی حیوان قرار داده شد
یک محرك مداوم ،دستگاهفشار دادن دکمه منبع حرارتی

گردیده وبه کف پاي عقبی حیوان اعمال نوريحرارت 
کف پاي بهنورياعمال محرك حرارتمدت زمان بین

نوريعقبی حیوان و رفلکس دور کردن پا از منبع حرارت 
مدت زمان تاخیر . دشبعنوان زمان تاخیر در نظر گرفته می

بدست ) گیريمیانگین سه بار اندازه(پایه براي هر حیوان 
مدت همچنین شدت نور طوري تنظیم شده بود که. دآممی

وگیري از آسیب به منظور جل. ثانیه باشد5-6تاخیر پایه زمان
20نوريقرار گرفتن اشعهدر معرض حداکثر زمانیبافت

بصورت نورو بعد از این زمان منبع حرارت هثانیه بود
مدت زماندر هرگروه بعد از ثبت . خودکار قطع می شد

و 60، 30تاخیر پایه، براي هرحیوان تزریق داروها انجام و 
ت زمان تاخیر داروها مدحامل یادقیقه بعد از تزریق90

ثبت ) ٪MPE(بصورت درصد حداکثر اثر ممکن 
.)17(گردید

:آنالیز آماري
6براي MPE±SEM%به صورت میانگین داده ها

يهاپیش فرضمورددر. موش در هر گروه بیان شد
تعداداینکهبهتوجهباپارامتریک،هاياز آزموناستفاده

گیريکاربهمنظوربهبود،حیوان6گروهدر هرهانمونه
وبررسیزیرشاخص هايANOVAتست پارامتریک  

sigنرمالیتیتستدر-الف. گردیدتأییدآنازفادهاست

valueمعنیواریانسهاهموژنیتیتست-نبود بدارمعنی
در همه .شداستفادهیکطرفهآنووايازبنابراین.نبوددار

.معنی دار در نظر گرفته شد>05/0Pتحلیل ها مقادیر 
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یافته ها
:رازقییاسهیدروالکلیارزیابی اثرات ضد دردي عصاره

تزریق داخل صفاقی دوزد که نمی دهنشان یافته ها
mg/kg200 در مدل درد یاس رازقیعصاره هیدروالکلی

زایی در پاسخ به اثرات دردتأخیرمدت زمان سنجی پالنتار، 
از تزریقپسدقیقه 90و 30،60هاي در زمانرا حرارتی

P>05/0بادر مقایسه با گروه کنترلبصورت معنی داري

زایی در پاسخ به اثرات دردتأخیرهمچنین.افزایش داد
دقیقه پس از 30در زمان فقط mg/kg400دوز حرارتی در

.)1نمودار (نشان داد)P>05/0(تزریق افزایش معنی داري 
دریافت کنندهاثر ضد دردي در گروه از طرفی 

mg/kg200 ه ابه همریاس رازقیعصاره هیدروالکلی

نسبت به گروه 90و 60، 30در هر سه زمان نالوکسان 
عصاره هیدروالکلی یاس به mg/kg200دریافت کننده 

. )P>001/0و P>05/0(تنهایی کاهش معنی داري داشت 
عصاره هیدروالکلی یاس mg/kg200گروه دریافت کننده 

مقایسه دردقیقه 60فقط در زمان فلومازنیلرازقی به همراه
عصاره هیدروالکلی mg/kg200نده دریافت کنبا گروه 

. )P>05/0(نشان دادداري کاهش معنییاس به تنهایی
عصاره هیدروالکلی یاسmg/kg100گروه دریافت کننده 

در هیچکدام از زمان هاي مورد مطالعه اثر ضد دردي معنی 
).1نمودار (کنترل نداشتگروه داري نسبت به 

mg / kg(عصاره هیدروالکلی یاس رازقی درديضداثرمقایسه.1نمودار ,IP100 ،200آزمون ازدهاستفادقیقه بعد از تزریق با90و 60، 30در زمانهاي ) 400و
گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی یاس بانشان دهنده اختالف معنی دار +. گروه کنترلمعنی دار بانشان دهنده اختالف *. n( ،)*05/0<P=6(پالنتار 
mg/kg(رازقی ,IP200)  .(+05/0<P 001/0+++و<P  .(یاس رازقی =jasفلومازنیل ، =Fluنالوکسان ، =Nal.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

3.
3.

19
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               5 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.23.3.19
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4263-fa.html


23اسماعیل ایزدپناه    

1397مرداد و شهریور / ست و سوم دوره بی/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

یاسهیدروالکلید دردي تام عصارهارزیابی اثرات ض
:رازقی

بر اساس شاخص سطح زیر منحنی ارزیابی اثر ضد دردي تام
MPE%)AUC ( ،تزریق کهنشان داددر مقابل زمان

با دوزهايیاس رازقیعصاره هیدروالکلی داخل صفاقی 
mg/kg400 05/0(بطور معنی داري،200و<P(ضد اثر

90بازه زمانیدر وه کنترل بیشتري در مقایسه با گردردي 
،در این شاخص هم.)2نمودار (داشتبعد از تزریقدقیقه

عصاره هیدروالکلی یاس mg/kg200گروه دریافت کننده 
دقیقه نسبت به 90در بازه زمانی رازقی به همراه نالوکسان

عصاره هیدروالکلی یاس mg/kg200گروه دریافت کننده 
گروه .)P>05/0(ان دادنشبه تنهایی کاهش معنی داري 

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی mg/kg200دریافت کننده 
به همراه فلومازنیل اختالف معنی داري با گروه دریافت 

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی به mg/kg200کننده 
. )2نمودار (تنهایی نداشت

بحث
یاس نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی 

هاي مورد مطالعه در همه زمانmg/kg200با دوز رازقی
فقط در mg/kg400اما دوز .بوداثرات ضد دردي داراي 
دقیقه اثر ضد دردي معنی داري نسبت به گروه 30زمان 

از زمان در هیچکدام mg/kg100کنترل داشت و گروه 
هاي مورد مطالعه اثر ضد دردي معنی داري نسبت به کنترل 

به عنوان موثر ترین دوز mg/kg200بنابراین دوز .شتندا
ضد دردي آن با استفاده از آنتاگونیست هاي انتخاب و مسیر

.مورد بررسی قرار گرفتاپیوئیدرژیکومسیر گابائرژیک
عصاره mg/kg200گروه دریافت کننده اثر ضد دردي 

هیدروالکلی یاس رازقی به همراه نالوکسان در همه زمانها
به گروه دریافت کننده عصاره به تنهایی کاهش معنی تنسب

دقیقه 60به همراه فلومازنیل فقط در زمان اماداري داشت
کاهش معنی داري ،در مقایسه با گروه عصاره به تنهایی

. نشان داد

و Rambabuهمسو با نتایج ما در مورد اثر ضد دردي،
عصاره يضد التهابی و ضد درداثر 2014همکاران در سال 

در مدل حیوانی مورد بررسی قرار رایاس رازقی متانولی گل 
به طور قابل mg/kg400دوز درآنعصاره الکلی. دادند

داد کاهش را Carrageenanتوجهی تشکیل ادم ناشی از 
)05/0<P( .ینگ ناشی از اسید استیک، عصاره تدر مدل رای

قابل ياثر ضد دردهاي آنو فراکسیون
آزمون سمیت حاد نشان داد . داشتند)P>001/0(توجهی

.)11(استمن یادرمانیکه این گیاه براي استفاده 
ي مطالعه ادر ، 2013در سال و همکاران Guptaهمچنین 

پوست عصاره هیدروالکلی تشنجیو ضد ياثرات ضد درد
هم خانواده (Jasminum grandiflorumاهیدرخت گ

روش ابياثرات ضد درد. دمودننیابیارزرا )یاس رازقی
tail flickانجام شدالقا درد توسط تزریق استیک اسیدو.

همچنین اثر ضد تشنجی آن بوسیله روش الکتروشوك و 
نتایج نشان داد که در دوزهاي . پنتیلن تترازول بررسی گردید

براي گروه در مقابل زمان%AUC(MPE(ارزیابی اثر ضد دردي تام بر اساس شاخص سطح زیر منحنی.2مودار ن
درنظر معنی دار در تمام آنالیزها P>05/0. از قانون ذوزنقه استفاده شدAUCي براي محاسبه. مطالعهموردهاي مختلف

گروه دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه کنترل و رمعنی دانشان دهنده اختالف به ترتیب + و . *. گرفته شد
mg/kg(هیدروالکلی یاس رازقی ,IP200(می باشد    .
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عصاره این گیاه اثر ضد دردي و 200mg/kgو 100، 50
علیرغم اینکه .)P()5>05/0(ضد تشنجی اعمال می کند 

اه و مدل القاء درد آنها با این مطالعه متفاوت بود اما گونه گی
.استنتایج آنها موید نتایج این مطالعه 

اثرات 2017و همکاران در سال Sharminمطالعه 
هم خانواده یاس (Jasminum matthewiiبیولوژیکی 

مورد راسوريدر موش بر روي فرآیند القاء خواب ) رازقی
نها نشان داد که عصاره متانولی نتایج آ. بررسی قرار دادند

این گیاه به صورت وابسته به دوز داراي اثرات خواب آوري 
و همکاران در Palین مطالعه همچن. )18(بودو آرام بخشی 

Jasminumنشان داد که عصاره اتانولی2007سال 

multiflorum)اثرات قوي آرام ) هم خانواده یاس رازقی
هر دوي این مطالعات هم راستا با نتایج .)19(بخشی داشت

.دنالعه حاضر می باشطم
اثر عصاره با بررسی همکاران و Sengarاز طرف دیگر 

گزارش نمودند ریشه یاس رازقی بر التهاب، درد و تب 
عصاره ریشه این گیاه داراي اثر معنی دار وابسته به دوز در 

.)12(می باشد) P>05/0(کاهش درد و التهاب 
در طول و در یک جمع بندي کلی،همسو با مطالب فوق

دقیقه اثر ضد دردي تام یاس رازقی مورد 90دوره زمانی 
در دو که ) 2نمودار (یافته ها نشان داد ارزیابی قرار گرفت و 

بطور معنی داري از گروه این اثر ، 400و mg/kg200دوز

آن و نالوکسان از بروز اثرات ضد دردي بودهکنترل بیشتر
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که عمده . جلوگیري نمود

اثرات ضد دردي یاس رازقی از طریق مسیر اپیوئیدرژیک 
اعمال شده است و احتمال دارد عصاره آن حاوي مواد 

تحقیق . که بر گیرنده هاي اپیوئیدي موثر استموثري باشد 
بر ترکیبات عصاره جهت پی بردن به ماهیت ماده موثره و یا 

.دي پیشنهاد می شودیموادي با اثرات اپیوئ

نتیجه گیري
یافته هاي حاصل از این مطالعه حاکی از اثر ضد دردي

در مدل پالنتار در موشهاي یاس رازقیعصاره هیدروالکلی 
نسبت به نالوکسان بیشتربا توجه به اثر . سالم بودصحرایی

، به نظر یاس رازقیدر پیشگیري از اثر ضد دردي فلومازنیل 
.غالب باشداثر ضد دردياپیوئیدي در بروز می رسد مسیر

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بدینوسیله تشکر و سپاس خود را از 

علوم پزشکی کردستان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 
ضمناً نتایج این . بخاطر حمایتهاي مالی اعالم می دارند

مطالعه از پایان نامه دانشجوي مقطع دکتراي عمومی پزشکی 
.استخراج گردیده است
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