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چکیده
زمینــه و هــدف: باریجــه از جملــه گیاهــان دارویــی اســت کــه بــر مبنــای اطالعــات موجــود در طــب ســنتی و برخــی از پژوهش هــای نویــن علمــی، 
اثــرات درمانــی مختلفــی دارد کــه از جملــه ی آن هــا می تــوان بــه خــواص ضــد باکتریایــی، ضــد قارچــی، آنتــی اکســیدانی و ضــد التهابــی گیــاه مذکــور 

اشــاره نمود.هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثــر تســکینی گیــاه باریجــه بر درد احشــایی اســت.
مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه تجربــی بــر روی 40 مــوش ســوری نــر نــژاد ان- ام آر آی انجــام گرفــت) g4 ±36(. موش هــا بــه  صــورت تصادفــی بــه 
گروه هــای کنتــرل، کنتــرل مثبــت )فلونیکســین(، تیمــار1، تیمــار2 و تیمــار3 تقســیم بندی شــدند. گروه هــای کنتــرل و کنتــرل مثبــت بــه ترتیــب 
ســرم  فیزیولــوژی و فلونیکســین 2 میلی گــرم بــر کیلوگــرم و گروه هــای تیمــار نیــز بــه ترتیــب دوزهــای 25، 50 و 100 میلی گــرم بــر کیلوگــرم از 
عصــاره ی باریجــه را بــه صــورت داخــل صفاقــی دریافــت کردنــد. 15دقیقــه پــس از هــر تجویــز، موش هــا بــرای القــای درد احشــایی مــورد تزریــق 

اســید اســتیک 10 میلی لیتــر بــر کیلوگــرم 0/6% قــرار گرفتــه و اثــرات ضــد  دردی بــا شــمارش تعــداد رایت هــا طــی 30 دقیقــه تعییــن گشــت. 
یافته هــا: عصاره هــای باریجــه بــا دوزهــای 25، 50 و 100 میلی گــرم بــر کیلوگــرم در مقایســه بــا کنتــرل منفــی کاهــش معنــی داری درد را نمایــان 

 .)P<0/05( نساختند 
نتیجه گیــری: طــی ایــن پژوهــش مشــخص گشــت کــه عصــاره ی باریجــه فاقــد اثــر تســکینی بــر درد احشــایی می باشــد ولــی الزم اســت تــا مطالعــات 

بیشــتری بــر روی اثــر ضــد دردی اجــزاء آن صــورت گیــرد.

واژه های كلیدی: باریجه، درد احشایي،ضد دردی 

مقدمه 
درد احســاس ناخوشــایندی اســت کــه بــه دنبــال بــروز آســیب 
ــود  ــال وج ــا احتم ــود ی ــر وج ــده و دال ب ــاد ش ــا ایج در بافت ه
ــوده  ــی از درد ب ــایی نوع ــد)1(. درد احش ــت می باش ــر در باف خط

کــه گیرنده هــای آن در پاســخ بــه تحریــکات موضعــی، از انتقــال 
تکانه هــای درد بــه سیســتم اعصــاب مرکــزی امتنــاع می ورزنــد 
و متداول تریــن علــت آن کشــیده شــدن دیــواره انــدام احشــایي 
و اسپاســم عضــالت صاف احشــایي می باشــد)2(. مســئله بازگشــت 

نویسنده مسئول: امیر اصغری باغ خیراتی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران 
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز  1395 

اثر عصاره ی باریجه )فروال گاموسا( بر درد احشایی در موش...

بــه داروهــای گیاهــی و طبیعــی در ســال ها یاخیــر بیشــتر مــورد 
ــته  ــای گذش ــی دهه ه ــی ط ــرش نوین ــده و نگ ــع ش ــه واق توج
مبنــی بــر مطالعــه گیاهــان دارویــی و بررســی اثــرات فیزیولوژیک 
و فارماکولوژیــک آن هــا آغازشــده اســت)3, 4()5(. گیــاه باریجــه، کما 
یــا قســنی با نــام علمــی فــروال گاموســا از تیــره ی چتریان اســت. 
ایــن گیــاه بومــی مناطــق شــرقی، مرکــزی و غــرب ایــران بــوده 
و در اســتان هایی همچــون ســمنان، اصفهــان، فــارس و خراســان 
پراکنــده شــده اســت)6(. ایــن گیــاه در کشــورهای آســیای 
مرکــزی، غــرب اســیا و شــمال آفریقــا کشــت می شــود. جنــس 
فــروال دارای 30 گونــه بومــی بــوده و بــه دلیــل داشــتن خــواص 
گوناگــون از محبوبیــت خاصــی در ایــران برخــوردار می باشــد)7(. 
پیشــینه ی تاریخــی اســتفاده از ایــن گیــاه بــه 3000 ســال قبــل 
بــر می گــردد و مصــارف آن بــه منظــور تســکین دردهــا، درمــان 
بیماری هــای داخلــی و بــه عنــوان ضــد عفونــی کننــده ی زخم هــا 
اســت)8(. باریجــه از 6 درصــد روغــن فــرار، 67 درصــد رزیــن، 19 
درصــد صمــغ و 8 درصــد ناخالصــی تشــکیل شــده و روغن هــای 
ــد)9(.  ــن می باش ــای ترپ ــامل هیدروکربن ه ــا ش ــرار آن عمدت ف
ــا  ــن، آلف ــا پین ــی همچــون بت ــاه دارای ترکیبات ــن گی عصــاره ای
ــت)6, 7,  ــیمن اس ــن، پاراس ــا توج ــن، آلف ــن، لیمون ــن، میرس پین
ــده  ــخص ش ــه مش ــورت گرفت ــای ص ــش ه ــی پژوه 10, 11(. ط

اســت کــه عصــاره ایــن گیــاه دارای خــواص ضــد باکتریایــی)12, 
ــی)7, 17( و  ــد قارچ ــی)15, 16( ض ــیدانی)14(، ضدالتهاب ــی اکس 13( آنت

ــه برخــی  ضــد تشــنجی)18( می باشــد. مشــخص شــده اســت ک
از اعضــای جنــس فــروال دارای اثــر ضــد دردی قابــل توجهــی در 
مقایســه بــا دیکلوفنــاک و مورفیــن می باشــند)19(. طــی تحقیقــی 
اثــر ضــد دردی باریجــه بــه وســیله ی تســت فرمالیــن در مــوش 
ســوری بــه اثبــات رســیده اســت)9(. البتــه پژوهشــی در زمینــه ی 
اثــر ضــد التهابــی و ضــد دردی عصــاره اســتونی، متانولــی و آبــی 
دانــه و ریشــه ایــن گیــاه بــا مــدل درد حــاد حرکــت شــالقی دم 
و تســت فرمالیــن صــورت گرفتــه و مشــخص شــد کــه هیچکــدام 
ــر نداشــته و تنهــا عصــاره اســتونی  ــر درد حــاد اث از عصاره هــا ب
زمــان لیســیدن و گاز گرفتــن را در فــاز مزمــن تســت فرمالیــن 

کاهــش داد)15(.
فلونیکســین مگلومیــن یــک داروی ضــد التهــاب غیر اســتروئیدی 

شــناخته شــده اســت کــه از مشــتقات اســید نیکوتینیــک 
می باشــد. فلونیکســین نیــز هماننــد ســایر  داروهــای ضــد 
ــیژناز از  ــم سیکلواکس ــار  آنزی ــا مه ــتروئیدی ب ــر اس ــاب غی الته
ــرده و  ــری ک ــان جلوگی ــتاگالندین ها و ترومبوکس ــنتز پروس س
ــای ضــد  ــود)3(. داروه ــاب می ش ــب و الته ــث کاهــش درد، ت باع
ــه  ــی می باشــند ک ــرات جانب ــر اســتروئیدی دارای اث ــاب غی الته
ــی،  ــای گوارش ــاد زخم ه ــه ایج ــوان ب ــا می ت ــن آن ه از مهمتری
نارســایی مزمــن کلیــوی و دیســکرازی خونــی اشــاره نمــود)2, 3(. 
ــوان دریافــت کــه  ــه مطالعــات صــورت گرفتــه می ت ــا توجــه ب ب
ــن  عصــاره ی باریجــه پتانســیل ضــد دردی داشــته و هــدف ازای
پژوهــش بررســی اثــر تســکینی عصــاره هیدروالکلــی آن بــر درد 

ــد. ــوری می باش ــوش س ــگ در م ــه روش رایتین ــایی ب احش

مواد و روش ها
حیوانات آزمایشگاهی: 

ایــن مطالعــه تجربــی در ســال 1394 بــر روی 40 مــوش ســوری 
ــه از  ــرم ک ــا 40 گ ــی 32 ت ــازه وزن ــا ب ــژاد ان- ام آر آی ب ــر ن ن
انســتیتو پاســتور ایــران تهیــه شــده بودنــد، انجــام گرفــت. مــوش 
هــای مــورد مطالعــه بــه صــورت تصادفــی ســاده )نامحــدود( بــا 
ــورش برخــوردار  ــل ت ــه از حداق ــام اعضــا، ک روش قرعه کشــی ن
ــروه  ــت، گ ــری اس ــدرت تعمیم پذی ــترین ق ــت و دارای بیش اس
بنــدی شــدند. موش هــا تحــت شــرایط 12 ســاعت روشــنایي و 
12 ســاعت تاریکــی در دمــای محیطــی 25 درجــه ســانتی گــراد 
ــی و  ــذا کاف ــی آب و غ ــازه ی زمان ــن ب ــه داری شــدند و در ای نگ

مناســب بــرای آن هــا فراهــم گردیــد.      

گروه های آزمایشی
40 راس مــوش مــورد مطالعــه بــه روش تصادفــی بــه 5 گــروه 8 

راســی تقســیم شــده کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:
ــر ســرم  ــی لیت گــروه کنتــرل منفــی )دریافــت کننــده ی 1 میل

ــوژی%0/9( فیزیول
ــر  ــرم ب ــده ی  2 میلی گ ــت کنن ــت )دریاف ــرل مثب ــروه کنت گ
ــن  ــین مگلومی ــک فلونیکس ــام ژنری ــا ن ــت ب ــرم فلوجک کیلوگ

ــران( ــان ای ــر – فریم ــي نص ــرکت داروی ــاخت ش س
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــر کیلوگــرم  گــروه تیمــار1 )دریافــت کننــده ی 25 میلی گــرم ب
عصــاره ی هیدروالکلــی باریجــه(

ــر کیلوگــرم  گــروه تیمــار2 )دریافــت کننــده ی 50 میلی گــرم ب
عصــاره ی هیدروالکلــی باریجــه(

گــروه تیمــار3 )دریافــت کننــده ی 100 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 
عصــاره ی هیدروالکلــی باریجــه(

حجــم نمونــه در ایــن مطالعــه بــر اســاس پژوهش هــای پیشــین 
تعییــن گشــت)19(. 30دقیقــه پیــش از شــروع آزمایــش موش هــا 
ــه محیــط  ــا ب را در قفس هــای شــفاف پلــی اتیلنــی قــرار داده ت
آزمایــش عــادت نماینــد. ســپس ترکیبــات دارویــی مذکــور بــه 
ــه  ــق شــده و 15 دقیق ــا تزری ــه موش ه ــی ب صــورت درون صفاق
پــس از تزریــق اول، 10 میلی گــرم بــر کیلوگــرم اســید اســتیک 
0/6% بــه صــورت درون صفاقــی بــه تمــام گروه هــا تزریــق گردید. 
ســپس تعــداد رایت هــا بــه مــدت 30 دقیقــه شــمارش گردیدنــد. 
در ایــن آزمایــش هــر رایــت بــا کرامــپ شــکمی و کشــیده شــدن 
حداقــل یکــی از انــدام هــای حرکتــی خلفــی مشــخص می گــردد 
و نشــان دهنــده ی درد احشــایی می باشــد)19, 20(. هــر چــه تعــداد 
کشــیدگی های شــکمی )رایت هــا( در مــوش بیشــتر باشــد، 
ــداد  ــه تع ــت و هرچ ــتر در آن اس ــایی بیش ــر درد احش نمایانگ
ــودن درد احشــایی در  ــر ب ــر باشــد، نمایانگــر کمت ــا کمت رایت ه

آن مــوش اســت.

تعیین سمیت حاد )LD50( عصاره ی هیدروالکلی: 
پــس از تزریــق داخــل صفاقــی عصاره هــا بــه گروه هــای 
مختلــف، حیوانــات مــورد نظــر بــه مــدت 48 ســاعت تحــت نظــر 
قــرار گرفتــه و نتیجــه مــرگ و میر 48 ســاعته مشــخص شــد)21(.
الــف: )LD50(:طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه در مــورد 
باریجــه مشــخص شــده اســت کــه LD50 عصــاره ی ایــن گیــاه 
ــه  ــی ک ــد)15(. در حیوانات ــرم می باش ــر کیلوگ ــرم ب 1720 میلی گ
ترکیبــات دارویــی مذکــور را بــه صــورت داخــل صفاقــی دریافــت 
ــری  ــرگ و می ــه م ــاعت هیچ گون ــس از 48 س ــد پ ــرده بودن ک

مشــاهده نشــد.
ــه دوز توکســیک باریجــه)21( و مطالعــات مشــابه  ــا توجــه ب ب: ب
ــر روی اثــر ضــد دردی ســایر اعضــای جنــس  صــورت گرفتــه ب

فــروال بــه روش رایتینــگ، از دوزهــای 25، 50 و 100 میلی گــرم 
بــر کیلوگــرم در ایــن مطالعــه اســتفاده شــد)19(.

روش عصاره گیری
ــد  ــد واح ــه تایی ــاه ب ــن گی ــه، ای ــاه باریج ــه گی ــس از تهی پ
ــاورژی  ــاد کش ــات جه ــه تحقیق ــی موسس ــای گیاه پژوهش ه
شهرســتان ســمنان رســید و پــس از خشــک شــدن گیــاه مذکور 
در ســایه، بــه وســیله هــاون بــه صــورت پــودر درآورده شــد. پودر 
ــول %70  ــاعت در اتان ــدت 48 س ــه م ــاه ب ــده از گی ــل ش حاص
ــده  ــول بدســت آم ــت. ســپس محل ــرار گرف ــر روی شــیکر ق و ب
ــا اســتفاده از کاغــذ صافــی واتمــن شــماره 1 صــاف گردیــد و  ب
محلــول صــاف شــده بــا دســتگاه تبخیــر تحــت خــالء )روتــاری( 
ــتفاده در  ــان اس ــا زم ــره ت ــه ی تی ــد و در شیش ــک گردی خش
دمــای 4 درجــه ســانتی گــراد نگــه داری شــد. ســپس عصــاره ی 
حاصــل از گیــاه باریجــه بــا اســتفاده از نرمــال ســالین در غلظــت 

ــد)22(. ــق گردی 1%رقی
ایــن مطالعــه دو ســو کــور بــوده و افــرادی کــه تعــداد رایت هــا 
ــاراز داروی  ــص آم ــن متخص ــد و همچنی ــمارش می نمودن را ش
اســتفاده شــده در گروه هــا هیــچ اطالعــی نداشــتند. یــک نفــر 
ــق  ــاده ی تزری ــی از م ــوده ول ــا ب ــه موش ه ــات ب ــئول تزریق مس
ــداد  ــان تع ــور همزم ــه ط ــم ب ــر ه ــه نف ــت. س ــی نداش اطالع
ــن  ــه ای ــد. البت ــمارش می نمودن ــه ش ــی 30 دقیق ــا را ط رایت ه
افــراد اطالعــی از اینکــه هــر گــروه مــورد تزریــق چــه دارویــی 

ــد. ــه آگاه نبودن ــرار گرفت ق
ــرار  ــا، ق ــودن موش ه ــر ب ــامل ن ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
گرفتــن بــازه وزنــی در محــدوده ی4 ±36، ســالمت کامــل 
ــود.  ــی ب ــه داروی ــر گون ــین ازه ــتفاده پیش ــدم اس ــا وع موش ه
معیارهــاي خــروج از مطالعــه شــامل اســتفاده از داروهــای ضــد 
درد و ضــد التهــاب، داشــتن هرگونــه بیمــاري یــا التهــاب، مونــث 

ــود. ــا مطالعــه حاضــر ب ــی مــوش ب ــودن و عــدم تناســب وزن ب
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــش ب ــن پژوه ــده از ای ــل آم ــای حاص داده ه
افــزار آمــاری SPSS و آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه مــورد 
ــن  ــاوت بی ــرای بررســی تف ــد و ب ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی تجزی
P >0/05 گروه هــا از آزمــون توکــی در ســطح معنــی داری

كیوان كرامتی و همکاران 32
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز  1395 

اســتفاده گردیــد. همــه نتایــج بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف 
ــه شــد. از خطــای اســتاندارد ارائ

یافته ها
بررســی اثــر ضــد دردی عصاره هــا: اثــر گروه هــای کنتــرل، 
کنتــرل مثبــت، و گروه هــای تیمــار در نمــودار شــماره 1 
ــد  ــاهده می کنی ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــش داده ش نمای
تعــداد رایت هــا در گروه هــای تیمــار1 )4±27/88(، تیمــار2 
ــا گــروه کنتــرل منفــی  )3/8±26/75(، تیمــار3 )3/5±24/13( ب
)7/14 ± 30/13( اختــالف معنــی داری نداشــته )P>0/05( و 
ــی دار  ــالف معن ــین)1/3 ± 3/25( دارای اخت ــروه فلونیکس ــا گ ب

.)P>0/05(می باشــند

بحث
بــه ســبب تنــوع شــرایط جغرافیایــی درایــران، ایــن کشــور دارای 
منبــع غنــی از گیاهــان دارویــی مختلــف اســت. از جملــه ایــن 
ــن  ــرد. چندی ــاره ک ــه اش ــه باریج ــوان ب ــی می ت ــان داروی گیاه
ــن،  ــن، کینی ــا ژن کلســی تونی ــط ب ــد مرتب ــل پپتی مدیاتورازقبی
اســتیلکولین، مــاده پــی و پروســتاگالندین ها درایجــاد درد 
احشــایی و انتقــال آن از احشــا دخالــت دارنــد)5(. درایــن تحقیــق 
از تســت رایتینــگ بــه عنــوان مــدل ایجاد درد احشــایی اســتفاده 
شــد کــه روش اســتاندارد بررســی درد احشــایی در موش ســوری 

نمــودار 1. گــروه کنتــرل )دریافــت کننــده ی ســرم فیزیولوژی(، فلونیکســین)دریافت کننــده ی 2 میلی گــرم بــر کیلوگــرم فلونیکســین(، 
T1)دریافــت کننــده ی 25 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره باریجــه(، T2)دریافــت کننــده ی 50 میلی گــرم بــر کیلوگــرم عصــاره باریجــه( 
ــورت  ــه ص ــی( ب ــای آزمایش ــت در گروه ه ــداد رای ــا )تع ــاره باریجه(.داده ه ــرم عص ــر کیلوگ ــرم ب ــده ی 100 میلی گ و  T3)دریافت کنن
ــار  ــای تیم ــروه ه ــود گ ــده می ش ــودار دی ــه در نم ــور ک ــان ط ــده اســت. هم ــتاندارد نشــان داده ش ــای اس ــراف از خط ــن ± انح میانگی

ــا کنتــرل منفــی می باشــند. ســطح معنــی داری p>0/05 اســت. )T1,T2,T3( فاقــد اختــالف معنــی دار ب

33اثر عصاره ی باریجه )فروال گاموسا( بر درد احشایی در موش...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ــه ب اآزاد ســازی  ــه کار رفت می باشــد و در آن اســید اســتیک ب
اســید آراشــیدونیک و افزایــش بیوســنتز پروســتاگالندینها و 
سیکلواکســیژناز موجــب درد می شــود)19, 20(. اثــر تســکینی 
ــات  ــوری اثب ــوش س ــن در م ــع مرفی ــر قط ــه ب ــاره ی باریج عص
شــده اســت)23(. طــی کاری کــه فضلــی بــزاز و همــکاران در ســال 
1997 بــر روی اثــر ضدمیکروبــی و ضــد دردی باریجــه در مــوش 
ســوری انجــام دادنــد، مشــخص گشــت کــه عصــاره ایــن گیــاه 
ــوده  ــت ب ــرم مثب ــای گ ــر باکتری ه ــی ب ــر ضــد میکروب دارای اث
و در آزمــون صفحــه ی داغ، دارای اثــر ضــد دردی می باشــد. 
طــی تحقیــق ایشــان، نالکســان توانســت اثــر ضــد دردی عصــاره 
ــا مکانیســم مشــابه  ــن باریجــه ب ــد، بنابرای باریجــه را مهــار نمای
داروهــای اپیوئیــدی عمــل می کنــد)24(. از ســوی دیگــر ســیاح و 
ــی نشــان  ــای کروماتوگراف ــا آنالیز ه ــکاران در ســال 2002 ب هم
دادنــد کــه عصــاره دانــه باریجــه حــاوی حــدود 80% مونوترپــن، 
آلفــا و بتاپینــن اســت)18(. مشــخص شــده اســت کــه مونوترپن هــا 
می تواننــد آنزیم هــای متابولیســم کننــده ی اســید آراشــیدونیک 
را مهــار نماینــد)25(. بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه باریجــه بــا 
دو اثــر احتمالی)هــم مشــابه داروهــای اپیوئیــدی و هــم از طریــق 
ــه  ــادر ب ــای حاصــل از اســید آراشــیدونیک( ق ــار متابولیت ه مه
مهــار درد در فــاز مزمــن تســت فرمالیــن می باشــد. طــی 
ــال 2007  ــکاران در س ــاد و هم ــر آب ــی خی ــه کرم ــی ک پژوهش
انجــام دادنــد، مشــخص شــد کــه عصــاره ایــن گیــاه دارای اثــر 
ــا  ــت)9(. ب ــوری اس ــوش س ــن در م ــت فرمالی ــد دردی در تس ض
ایــن حــال مانــدگاری و همــکاران در ســال 2004 اثبــات نمودنــد 
کــه هیچکــدام از عصاره هــای باریجــه )اســتونی، متانولــی و آبــی( 
هیچ گونــه اثــری بــر درد حــاد حرکــت شــالقی دم مــوش ســوری 
نداشــتند)15(. تاکنــون مطالعاتــی در زمینــه ی اثبــات اثرتســکینی 
ســایر گونه هــای جنــس فــروال بــر درد احشــایی بــه روش 
رایتینــگ صــورت گرفتــه اســت)19(. امــا در جســتجوهای انجــام 
شــده نتوانســتیم پژوهشــی در مــورد اثــر ضــد دردی عصــاره ی 
هیدروالکلــی باریجــه )فــروال گاموســا( بــر درد احشــایی بــه روش 
رایتینــگ در مــوش ســوری بیابیــم. طــی ایــن مطالعــه مشــخص 
گشــت کــه عصــاره هیدروالکلــی گیــاه باریجــه در هــر ســه گــروه 

تیمــار فاقــد اثــر مهــاری بــر درد احشــایی در مــوش ســوری بوده 
و بــا گــروه کنتــرل منفــی اختــالف معنــی داری نــدارد.

نتیجه گیری
ایــن مطالعــه تاییــد می کنــد کــه عصــاره هیدروالکلــی باریجــه 
فاقــد اثــر تســکینی بــر درد احشــایی در تســت رایتینــگ مــوش 

ــد. ــوری می باش س

تشکر و قدردانی
 از کارشناســان آزمایشــگاه دانشکده دامپزشــکی دانشگاه سمنان، 
ســرکار خانــم رییســیان، خانــم کنعانــی و مهنــدس ســید رســول 
رســتمی کــه در تهیــه عصــاره گیاهــان مــورد اســتفاده در ایــن 
پژوهــش مســاعدت نمودنــد، صمیمانــه متشــکریم. همچنیــن از 
آقایــان دانیــال شــعبان نیــا، ابوالفضــل ســاربانی، حســین هراتــی، 
ابــوذر غفــاری و کیهــان نصرالهــی کــه در اجــرای ایــن پژوهــش 

مــا را یــاری نمودنــد کمــال تشــکر را داریــم.

منابع مالی و محل انجام مطالعه
ایــن مطالعــه بــا هزینه شــخصی و در محل دانشــکده دامپزشــکی 

دانشــگاه ســمنان صــورت گرفت.
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ABstRAct

Aim and Background: There are some serious side effects such as psychological dependence, blood dyscrasia 
& etc subsequent to using synthetic drugs in order to treat unpleasant feeling due to Visceral pain. Based on 
traditional medical care and some recent findings, Ferula gummosa is a type of herb with diverse therapeutic 
characteristics such as antibacterial, antifungal, antioxidant and anti-inflammatory effects. Evaluating palliative 
effects of Ferula gummosa on visceral pain is the goal of this study.
Methods and Materials: This experimental study was done on 40 N-MRI male mice. (36±4g). Mice were 
divided randomly into control group, positive group (flunixine), treatment 1 , treatment 2 ,and treatment 3. The 
control group and positive group received normal saline and flunixine (2mg/kg), respectively .The treatment 
groups(1,2,and 3) received 25, 50 ,and 100 mg/kg of Ferula gummosa intra-peritoneally,respectively.  The mice 
received 0.6% acetic acid  (10mg/kg) by injection 15 minutes after each treatment ; and they were evaluated  for 
visceral pain induction during  30 minutes.The analgesic effect was recorded by counting the number of Writhing. 
Data was analyzed by SPSS statistical software using One-Way ANOVA and Tukey test with the significant level 
of P> 0.05.
Findings: The extracts of Ferula gummosa with 25, 50, 100 mg/kg doses does not induce a significant reduction 
in pain response in comparison with negative control (P>0.05).
conclusions:  This study confirms that Ferula gummosa has no palliative property on visceral pain. However 
further studies are needed to discover an Analgesic effect of its components.
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