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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 
ــاع  ــزی امتن ــاب مرک ــتم اعص ــه سیس ــای درد ب ــال تکانه ه انتق
ــواره ی  ــدن دی ــیده ش ــت آن کش ــن عل ــد و متداول تری می ورزن
انــدام احشــایي و اسپاســم عضــات صــاف احشــایي اســت)2(. بــا 

نویسنده مسئول:  مصطفي عبداللهي، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه سمنان، دانشکده دامپزشکی
Mostafadvm.abdollahi@gmail.com :پست الکترونیک

چکیده
زمینــه و هــدف: درد احشــایی یــک احســاس ناخوشــایند اســت کــه درمــان آن بــا داروهــای ســنتتیک دارای عوارضــی همچــون وابســتگی روانــی، 
ــوارض  ــن ع ــش ای ــرای کاه ــبی ب ــت مناس ــی رهیاف ــای گیاه ــز داروه ــوده و تجوی ــر ب ــرات دیگ ــی و مض ــکرازی های  خون ــدی، دیس ــای مع زخم ه

ــر درد احشــایی اســت. ــر تســکینی عصــاره  ی هیدروالکلــی گیــاه ملــق ازرق ب می باشــد. ایــن پژوهــش جهــت بررســی اث
مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی تجربــی بــر روی 40 مــوش ســوری نــر نــژاد N-MRI انجــام گرفــت) g4 ±36(. موش هــا به صــورت تصادفــی 
بــه گروه هــای کنتــرل، کنتــرل مثبــت )کتوپروفــن(، تیمــار1، تیمــار2 و تیمــار3 تقســیم بندی شــدند. گروه هــای کنتــرل و کنتــرل مثبــت بــه ترتیــب 
ســرم فیزیولوژی و کتوپروفــن )25 میلی گــرم بــر کیلوگــرم( و گروه هــای تیمــار نیــز بــه ترتیــب دزهــای 100، 200 و 300 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 
از عصــاره ی ملــق ازرق را بــه صــورت داخــل صفاقــی دریافــت کردنــد. 15دقیقــه پــس از هــر تجویــز، موش هــا بــرای القــاء درد احشــایی مــورد تزریــق 
اســید اســتیک 0/6 % )10 میلی لیتــر بــر کیلوگــرم( قــرار گرفتــه و اثــرات ضــد دردی بــا شــمارش تعــداد رایت هــا طــی 30 دقیقــه تعییــن گشــت. 
داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری SPSS و آنالیــز واریانــس یک طرفــه و تســت تکمیلــی توکــی در ســطح معنــی داری P<0/05 مــورد تجزیــه 

و تحلیــل واقــع شــدند. 
ــا کنتــرل منفــی کاهــش معنــی داری درد را  ــا دزهــای 100، 200 و 300 میلی گــرم بــر کیلوگــرم در مقایســه ب یافته هــا: عصاره هــای ملــق ازرق ب

.)P<0/05(و نســبت بــه گــروه کنتــرل مثبــت فاقــد اختــاف معنــی دار بودنــد )P>0/05(نمایــان ســاختند
نتیجه گیــری: ایــن پژوهــش اثــر تســکینی یکســان گیــاه ملــق ازرق را بــر درد احشــایی را تاییــد می کنــد ولــی نیــاز بــه مطالعــات بالینــی بیشــتری 

بــرای یافتــن جایگاهــی مناســب بــرای ایــن ترکیــب در میــان ضــد درد هــای احشــایی می باشــد.

واژه های كلیدی: ملق ازرق، درد احشایي، ضد دردی
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مطالعه ی تجربی اثر عصاره ی ملق ازرق...

موش هــای مــورد مطالعــه بــه صــورت تصادفــی ســاده)نامحدود( 
بــا روش قرعه کشــی نــام اعضــاء کــه از حداقــل تــورش و 
بیشــترین قــدرت تعمیم پذیــری برخــوردار اســت، گــروه بنــدی 
ــنایي و 12  ــاعت روش ــرایط 12 س ــت ش ــا تح ــدند. موش ه ش
ــراد  ــانتی گ ــه س ــای محیطــی 25 درج ــی در دم ــاعت تاریک س
ــی و  ــی آب و غــذا کاف ــازه زمان ــن ب نگــه داری شــدند کــه در ای

ــد.       ــرای آن هــا فراهــم گردی مناســب ب

تعیین سمیت حاد )LD50( عصاره هیدروالکلی
پــس از تزریــق داخــل صفاقــی عصاره هــا بــه گروه هــای 
مختلــف، حیوانــات 48 ســاعت تحــت نظــر قــرار گرفتــه و نتیجه 

مــرگ و میــر 48 ســاعته مشــخص شــد)5،16(. 

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

راســی تقســیم شــده کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:
گــروه کنتــرل منفــی )دریافــت کننــده ی 1 میلــی لیتــر ســرم 

ــوژی%0/9( فیزیول
ــر  ــرم ب ــده ی 25 میلی گ ــت کنن ــت ) دریاف ــرل مثب ــروه کنت گ
کیلوگــرم داروی کتوجکــت بــا نــام ژنریــک کتوپروفــن ســاخت 

شــرکت دارویــي نصــر – فریمــان ایــران(
گــروه تیمــار1 )دریافــت کننــده ی  100 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 

عصــاره ی هیدروالکلی ملــق ازرق(
گــروه تیمــار2 )دریافــت کننــده ی 200 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 

عصــاره ی هیدروالکلی ملــق ازرق(
گــروه تیمــار3 )دریافــت کننــده ی 300 میلی گــرم بــر کیلوگــرم 

عصــاره ی هیدروالکلی ملــق ازرق(
حجــم نمونــه در ایــن مطالعــه بــر اســاس پژوهش هــای پیشــین 
تعییــن گشــت)17،18( و بــا توجــه بــه مطالعــات موجــود بــر اثــرات 
توکســیک ملــق ازرق و ســایر اعضــای جنــس کومیفــورا)8،19( از 
ــن  ــرم در ای ــر کیلوگ ــرم ب ــای 100، 200 و 300 میلی گ دوزه

مطالعــه اســتفاده شــد.
30 دقیقــه پیــش از شــروع آزمایــش موش هــا را در قفس هــای 
شــفاف پلــی اتیلنــی قــرار داده تــا بــه محیــط آزمایــش عــادت 

ــش  ــار زیان بخ ــی و آث ــوارض جانب ــدن ع ــن ش ــه روش ــه ب توج
روانــی،  وابســتگی  همچــون  درد  شــیمیایی  مســکن های 
زخم هــای گوارشــی، نارســایی مزمــن کلیــوی، دیســکرازی های 
خونــی، تاکیفیاکســی و غیــره)3،4( مســئله ی بازگشــت بــه 
ــه  ــورد توج ــر بیشــتر م ــال های اخی ــی در س مســکن های گیاه
واقــع شــده اســت)5(. ملــق ازرق در طــب ســنتی ایرانــی و بدلیوم 
در زبــان انگلیســی نــام صمغــی زریــن اســت کــه از درختانــی در 
خانــواده بورسراســه، جنــس کومیفــورا و گونــه کومیفــورا موکول 
)باســمودیدورن موکــول( بــه دســت می آیــد)6(. مــواد موثــره ی 
ــن و حــدود 45/1 درصــد  ــغ، رزی ــق ارزق حــاوی صم ــاه مل گی
ــاوی  ــن آن ح ــی رزی ــانس های روغن ــه اس ــد ک ــانس می باش اس
میرســن، دی میرســن و پولــی میــرس اســت. همچنیــن صمــغ 
ــید  ــک اس ــا و آلدوبورونی ــداری از قنده ــاوی مق ــاه ح ــن گی ای
ــی  ــده ی چرب ــرات کاهن ــاه دارای اث ــن گی ــن ای ــد. رزی می باش
خــون، ضــد التهــاب و تنظیــم فعالیــت غــده ی تیروئیــد بــوده)6،7( 
و خاصیــت مهارکنندگــی رادیکال هــاي آزاد توســط ایــن گیــاه، 
اثرهــاي ضــد التهابــي و ضــد آرتریتــي آن را توجیــه مي کنــد)8(. 
ــت در مــوش مــورد مطالعــه  ــر دیاب ــاه ب ــن گی ــرات مثبــت ای اث

ــرار گرفته اســت)9،10(.  ق
ــر اســتروئیدی شــناخته  ــن یــک داروی ضدالتهــاب غی کتوپروف
شــده اســت کــه بــا مهــار انتخابــی ایزوفــرم ســیکلو اکســیژناز 1 
 F2α و E2 ــم سیکلواکســیژناز از ســنتز پروســتاگاندین ها ،آنزی
جلوگیــری کــرده و باعــث کاهــش درد و التهــاب می شــود)14-11(.
داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی دارای اثــرات جانبــی ای 
بــوده کــه از مهمتریــن آن هــا می تــوان بــه ایجــاد زخــم 
ــی  ــکرازی های خون ــوی و دیس ــن کلی ــایی مزم ــی، نارس گوارش
اشــاره نمــود)4،15(. هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثــر تســکینی 

ــر درد احشــایی اســت. ــق ازرق ب ــاه مل گی

روش مطالعه
حیوانات آزمایشگاهی

ایــن مطالعــه تجربــی در ســال 1394 بــر روی 40 مــوش ســوری 
ــه  ــرم ک ــا 40 گ ــی 32 ت ــازه وزن ــا ب ــژاد ان- ام آر آی ب ــر ن ن
ــت.  ــد، انجــام گرف ــه شــده بودن ــران تهی از انســتیتو پاســتور ای
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

تحقیقــات  موسســه  گیاهــی  پژوهــش  واحــد  تاییــد  بــه 
ــک  ــس از خش ــید و پ ــمنان رس ــتان س ــاورژی شهرس جهادکش
ــه صــورت  ــاون ب ــه وســیله ه ــور در ســایه، ب ــاه مذک شــدن گی
پــودر درآورده شــد. پــودر حاصــل شــده از گیــاه بــه مــدت 48 
ســاعت در اتانــول 70% و بــر روی شــیکر قــرار گرفــت. ســپس 
ــن  ــی واتم ــذ صاف ــتفاده از کاغ ــا اس ــده ب ــت آم ــول بدس محل
ــتگاه  ــا دس ــده ب ــاف ش ــول ص ــد و محل ــاف گردی ــماره 1 ص ش
تبخیــر تحــت خــاء )روتــاری( خشــک گردیــد و در شیشــه های 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــای 4 درج ــتفاده در دم ــان اس ــا زم ــره ت تی
نگــه داری شــد. پــس از ایــن مــدت عصــاره حاصــل از ایــن گیــاه 
ــا  ــه صــورت مســتقل ب ــاز ب ــورد نی ــر اســاس غلظــت هــای م ب

ــد)5،22(. ــق گردی ــالین رقی ــال س ــتفاده از نرم اس

ــورت درون  ــه ص ــور ب ــی مذک ــات داروی ــپس ترکیب ــد. س نماین
صفاقــی بــه موش هــا تزریــق شــد و  15 دقیقــه پــس از تزریــق 
اول، 10 میلی لیتــر بــر کیلوگــرم اســید اســتیک 0/6% هــم بــه 
تمــام گروه هــا بــه صــورت درون صفاقــی تزریــق گردیــد. پــس از 
ایــن مرحلــه، تعــداد رایت هــا )کشــیدگی ها( کــه معــرف وجــود 
ــمارش  ــورد ش ــه م ــدت 30 دقیق ــه م ــتند ب ــایی هس درد احش
ــا کرامــپ  ــن آزمایــش هــر رایــت ب و ثبــت واقــع گشــت. در ای
شــکمی و کشــیدن حداقــل یکــی از اندام هــای حرکتــی خلفــی 

ــردد)5،20،21(. ــخص می گ مش

روش عصاره گیری
ــاه  ــن گی ــق ازرق، ای ــاه مل ــه گی ــس از تهی ــش پ ــن پژوه در ای

كیوان كرامتی و همکاران

نمـودار 1: گـروه سـالین)دریافت کنندهی سـرمفیزیولوژی(، کتوپروفن )دریافـت کنندهی 25 میلیگرم بـر کیلوگرم کتوپروفـن(، T1 )دریافت کنندهی 
100 میلیگـرم بـر کیلوگـرم عصارهـی ملـق ازرق(،  T2)دریافـت کنندهـی 200 میلیگـرم بر کیلوگـرم عصارهـی ملـق ازرق( و  T3)دریافت کنندهی 
300 میلیگـرم بـر کیلوگـرم عصارهـی ملقـازرق(. دادهها )تعـداد رایت در گروههای آزمایشـی( به صورت میانگین ± انحراف از خطای اسـتاندارد نشـان 

داده شـده اسـت. حروف نامشـابه باالی سـتونها نشـان دهندهی اختاف آماری معنادار )p> 0/05( می باشـد.
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كورسازی
ایــن مطالعــه دو ســو کــور بــوده و افــرادی کــه تعــداد رایت هــا 
ــار از داروی  ــص آم ــن متخص ــد و همچنی ــمارش می نمودن را ش
اســتفاده شــده در گروه هــا هیــچ اطاعــی نداشــتند. یــک نفــر 
ــورد  ــاده ی م ــی از م ــود ول ــا ب ــه موش ه ــات ب ــئول تزریق مس
ــان  ــور همزم ــه ط ــم ب ــر ه ــه نف ــت. س ــی نداش ــق اطاع تزری
تعــداد رایت هــا را طــی 30 دقیقــه شــمارش می نمودنــد. البتــه 
ــه  ــق چ ــورد تزری ــروه م ــر گ ــه ه ــی از اینک ــراد اطاع ــن اف ای

ــد. ــه آگاه نبودن ــرار گرفت ــی ق داروی

معیارهای ورود و خروج
معیــار هــای ورود بــه مطالعــه شــامل نــر بــودن موش هــا، قــرار 
ــل  ــامت کام ــدوده ی 4 ±36، س ــی در مح ــازه وزن ــن ب گرفت
ــود.  ــی ب ــه داروی ــین از هرگون ــتفاده پیش ــدم اس ــا و ع موش ه
معیارهــاي خــروج از مطالعــه شــامل اســتفاده از داروهــای ضــد 
درد و ضــد التهــاب، داشــتن هرگونــه بیمــاري یــا التهــاب، مونث 

بــودن و عــدم تناســب وزنــی مــوش بــا مطالعــه حاضــر بــود.

محدودیت های مطالعه
ــه  ــود بودج ــه کمب ــوان ب ــه می ت ــن مطالع ــای ای از محدودیت ه
الزم اشــاره نمــود و بــه همیــن جهــت امــکان انجــام پژوهــش بــر 

روی تعــداد بیشــتری مــوش ســوری نبــود.

منابع مالی
ایــن مطالعــه بــا هزینــه ی شــخصی و در محــل دانشــکده 

دامپزشــکی دانشــگاه ســمنان صــورت گرفــت.

روش تجزیه و تحلیل آماری
داده هــای حاصــل آمــده در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از 
نرم افــزار آمــاری SPSS و آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه 
ــاوت  ــرای بررســی تف ــت و ب ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
 P>0/05 بیــن گروه هــا از آزمــون  توکــی در ســطح معنــی داری
اســتفاده گردیــد. همــه نتایــج بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف از 

خطــای اســتاندارد ارائــه شــد.

یافته ها
الــف: )LD50(: در حیواناتــی کــه ترکیبــات دارویــی مذکــور را 
ــد پــس از 48  ــه صــورت داخــل صفاقــی دریافــت کــرده بودن ب

ســاعت هیچگونــه مــرگ و میــری مشــاهده نشــد.
ب: اثـر ضـد دردی عصاره هـا: اثـر ضـد دردی گروه هـای کنتـرل، 
کنتـرل مثبـت، و گروه هـای درمانـی در نمودار شـماره 1 نمایش 
داده شـده اسـت. همان طور که مشـاهده می کنید تعـداد رایت ها 
در گروه هـای کتوپروفـن)0/46±2/6(، تیمار یـک )2/4 10/1±(، 
صـورت  بـه   )7/6±  1/2( سـه  تیمـار   ،)9/3±  3/3( دو  تیمـار 
معنـی داری پایین تـر از گروه کنترل منفـی )3/1 ± 30/13( دیده 
شـد. در مقایسـه ی بین گروه هـای تیمار و کنتـرل مثبت اختاف 

.)P>0/05(معنـی داری بیـن گروه ها مشـاهده نگردیـد

بحث
ــور  ــن کش ــران، ای ــی در ای ــرایط جغرافیای ــوع ش ــبب تن ــه س ب
دارای منبــع غنــی از گیاهــان دارویــی مختلــف اســت. از جملــه 
ــرد.  ــاره ک ــق ازرق اش ــه مل ــوان ب ــی می ت ــان داروی ــن گیاه ای

ــاد  ــدل ایج ــوان م ــه عن ــگ ب ــت رایتین ــق از تس ــن تحقی در ای
ــتاندارد بررســی درد  ــه روش اس درد احشــایی اســتفاده شــد ک
ــتیک  ــید اس ــد و در آن اس ــوری می باش ــوش س ــایی در م احش
ــش  ــیدونیک و افزای ــید آراش ــازی اس ــا آزادس ــه ب ــه کار رفت ب
ــاد  ــب ایج ــیژناز موج ــتاگاندین ها و سیکلواکس ــنتز پروس بیوس
درد می شــود)5،20،21(. چندیــن مدیاتــور از قبیــل پپتیــد مرتبــط 
ــی و  ــاده پ ــن، م ــتیل کولی ــن، اس ــن، کینی ــی تونی ــا ژن کلس ب
پروســتاگاندین ها در ایجــاد درد احشــایی و انتقــال آن از احشــاء 

ــت دارند)5(.  دخال
درخـت ملـق از گیاهان بومی مناطق گرمسـیری می باشـد که در 
تحقیقـات قبلـی اثـرات آنتی اکسـیدانی، تعدیل سیسـتم ایمنی، 
ضـد باکتریایـی)23( و ضدالتهابـی)8،24-26( ایـن گیاه و سـایر گیاهان 
جنـس کومیفـورا اثبـات شـده ولـی تا بـه حـال هیـچ مطالعه ای 
در بـاب اثـر تسـکینی ملـق ازرق بـر درد صـورت نگرفتـه اسـت. 
ملـق ازرق حـاوی ترکیباتی همچـون دی ترپن، مشـتقات گوگول 
می باشـد)24(.  غیـره  و  لیگنـان  میرهانـول،  مشـتقات  اسـترون، 
مکانیسـم ایجاد درد ناشـی از اسـید اسـتیک در تسـت رایتینگ 
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بــوده تــا اثــر ضــد دردی هــر یــک از آنــان بــه صــورت جداگانــه 
مــورد بررســی قــرار گیــرد. همچنین الزم اســت تا اثــر ضد دردی 
گیــاه مذکــور طــی کارآزمایــی بالینــی مــورد مطالعــه قــرار گیرد.

نتیجه گیری 
ایــن مطالعــه اثــرات ضــد دردی گیــاه ملــق ازرق را در مقایســه 

ــد.  ــد می کن ــن تأیی ــا کتوپروف ب

تقدیر و تشکر
 از کارشناسـان آزمایشـگاه دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه سمنان، 
سـرکار خانـم رییسـیان، خانـم کنعانـی و مهنـدس سـید رسـول 
رسـتمی که در تهیه عصـاره گیاهان مورد اسـتفاده در این پژوهش 

مسـاعدت نمودند، صمیمانه متشـکریم.

بـه علت افزایش اسـید آراشـیدونیک و متعاقبا پروسـتاگاندین ها 
می باشـد)5(. بـا اثبـات اثـر مهـاری ترکیبـات دیترپـن، اسـترون، 
بیرهانـول و لیگنـان )کـه از مهم تریـن مـواد تشـکیل دهنـده ی 
عصـاره ی ملـق ازرق می باشـند( بـر ایزوفرم هـای 1 و 2 آنزیـم  
سیکلواکسـیژناز در تحقیقـات گذشـته)8،24-26( و ممانعـت از تولید 
پروسـتاگاندین ها، اثـر ضـد دردی عصـاره ایـن گیـاه را می توان 

توجیـه کرد.  این گونـه 
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــورت گرفت ــه ی ص ــه مقایس ــه ب ــا توج ب
می تــوان ایــن چنیــن نتیجــه گرفــت کــه گیــاه ملــق ازرق دارای 
ــدرت  ــوده و ق ــر درد احشــایی ب ــل توجهــی ب ــر تســکینی قاب اث
اثــر آن  در حــد ضــد درد شــناخته شــده ای همچــون کتوپروفــن 
می باشــد. در خاتمــه بایــد گفــت کــه انجــام تحقیقــات بیشــتر 
بــرای بررســی دقیق تــر هــر یــک از اجــزاء ایــن گیــاه ضــروری 
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ABSTRACT

Aims and Background: Visceral pain is an unpleasant feeling. Besides there are same serious side effects 
associated with using synthetic drugs for its treatment, such as psychological dependence, gastric ulcer and 
blood dyscrasia. In order to decrease these side effects administration of herbal medicine can be an appropriate 
approach. The aim of this study was to evaluate the palliative effect of Commiphora mukul hydroalcoholic 
extract on visceral pain.
Materials and Methods: This experimental study was done on 40 NMRI male mice. (36±4g). The mice were 
divided randomly into negative control group, positive control group (Ketoprofen), treatment 1, treatment 2, 
and treatment 3 groups.The control group and positive group received normal saline and Ketoprofen (25mg/
kg), respectively. The treatment groups received 100, 200, 300 mg/kg of Commiphora mukul intraperitoneally, 
respectively. Acetic acid 0.6% (10mg/kg) was injected for visceral pain induction 15minute after each treatment.
After 30 minutes the analgesic effect was recorded by counting the number of Writhing test. Data was analyzed 
by SPSS statistical software including One-Way ANOVA and Tukey test with the significant level of P< 0.05.
Findings: Hydroalcoholic extracts of Commiphora mukul at 100, 200 and 300 mg/kg doses induced a 
significant reduction in pain response when compared to negative control group (p<0.05), also there was not 
any significant difference between treatments groups and positive control group(p>0.05).
Conclusion: This study confirmed the palliative properties of Commiphora mukul on visceral pain but further 
clinical studies are necessary to find out a suitable place for it among the other visceral analgesics.
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