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 چكيده
 است. شده ادهد نسبت آن به التهابي ضد و دردی ضد اثرات قبيل از متعددی اثرات که است ایشده شناخته دارويي گياه خرفه گياه زمينه:

 درد و CCI (1322 Bennet & Xie model) مدل نوروپاتي درد بر خرفه الكلي عصاره ضددردی اثرات بررسي پژوهش اين از هدف

 باشد.مي Tail Flick از حاصل حرارتي حاد

 تحريكات به حساسيت شد. استفاده گرم 822-852 وزن با ويستار نژاد بالغ، نر صحرايي هایموش از آزمايش اين در :هاروش و مواد

 در شد. گيریاندازه Tail Flick تست و فری فون تارهای توسط ترتيب به حرارتي، دردناک تحريكات و مكانيكي( )آلودينيای مكانيكي

 022 و 822 دوز با را عصاره که CCI گروه دو ،CCI شم، گروه شامل: گروه 5 به حيوانات نوروپاتيک، حيوانات به مربوط مطالعات

 اين در شدند. تقسيم نمودند، دريافت سالين نرمال که نوروپاتي گروه يک و نمودند دريافت صفاقي داخل صورت به کيلوگرم بر گرمميلي

 امل:ش گروه سه به حيوانات حاد، درد بررسي به مربوط مطالعات در شد. انجام جراحي از بعد هفتم روز در مكانيكي آلودينيای هاگروه

 اين در شدند. تقسيم کيلوگرم، بر گرمميلي 022 و 822 دوز با عصاره کننده دريافت گروه دو و سالين نرمال کننده دريافت گروه يک

 هایآزمون و 85 ويرايش SPSS افزارنرم با نتايج شد. انجام سالين نرمال يا عصاره تزريق از بعد دقيقه 12 تا Tail Flick 92 تست هاگروه

 گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد مناسب آماری

 گرمميلي 022 و 822 دوز با عصاره تزريق و شد صحرايي هایموش در مكانيكي آلودينيای ايجاد موجب سياتيک عصب بستن ها:يافته

 گرمميلي 022 دوز با خرفه عصاره همچنين دهد. کاهش نوروپاتي از بعد را مكانيكي آلودينيای شده CCI هایموش در توانست کيلوگرم بر

 دهد. کاهش نيز را حرارتي حاد درد توانست کيلوگرم بر

 دهد. کاهش را حاد درد و نوروپاتي درد رفتاری عالئم تواندمي خرفه عصاره که دهدمي نشان پژوهش اين نتايج گيری:نتيجه

 injury constriction chronic (CCI) نوروپاتيک، درد حاد، درد خرفه، گياه :کليدی واژگان
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 مقدمه
 ،بافتی آسيب ضربه، مانند مختلفی عوامل اثر در درد

 و عضالنی اسپاسم الکتريکی، جريان تورم، نکروز،

 در .شودمی ايجاد مختلف هایبيماری اثر در همچنين

 اریبيم تشخيص عامل تنها هابيماری از بعضی در واقع

 و 1) دارد محافظتی و دفاعی اثر مواقع اغلب در و بوده

 دينچن به آن درمان و تشخيص سابقه اينکه وجود با .(2

 مشکالت از يکی هم هنوز رسد،می پيش سال هزار

 تالش آن بر آمدن فائق برای که بوده انسان در درمانی

 آن اب مبارزه به گوناگون هایروش به و شده انجام بسيار

 درد به توانمی درد انواع از .(3) است شده پرداخته

 به و بوده مزمن درد نوعی که کرد اشاره نوروپاتيك

 آسيب، محل در خودی به خود سوزشی هایدرد صورت

 بيعیط حالت در که محرکی به پاسخ افزايش) هايپرآلژزيا

 تحال در که محرکی به پاسخ) آلودينيا و (است دردناک

 عوامل از .(4) باشدمی همراه (کندنمی درد ايجاد طبيعی

 و نخاعی طناب صدمات به توانمی آن کننده ايجاد

 فشار عصبی، هایالتهاب و هاعفونت محيطی، اعصاب

 لتون سندرم مانند عصب به هانئوپالسم رشد از ناشی

 يا تیدياب نوروپاتی مانند متابوليکی اختالالت کارپال،

 عوامل ،مغزی سکته يا انفارکتوس بدنبال ايسکمی اورمی،

 ردک اشاره نوروترانسميترها عملکرد اختالل و ويروسی

 که بوده شايع کلينيکی دردهای از يکی درد نوع اين .(5)

 زياد مراقبتی هزينه صرف و زندگی کيفيت کاهش باعث

 از جهان جمعيت ششم يك حدود حاضر حال در و شده

 از ایمجموعه دارای نوروپاتی درد .(6) بردمی رنج آن

 آن در احتماالً که است نوروژنيك هاینشانه و عالئم

 رحمط حاد درد به نسبت متفاوتی نورونی هایمکانيسم

 عوامل و مکانيسم نبودن مشخص دليل به .(7) باشدمی

 برای قطعی و مناسب درمان هنوز درد، نوع اين به مربوط

 هایدرمان علت همين به است. نشده ارائه آن

 ای،حلقه سه هایافسردگی ضد مثل رايج فارماکولوژيك

 ضد استروئيدی، غير درد ضد داروهای اپيوئيدها،

 و گاباپنتين سديم، کانال هایکننده مسدود ها،تشنج

 دهاستفا موارد بيشترين که NMDA هایکانال بالکرهای

 کارائی آن درمان در دارند، درد درمان و تسکين در را

 اعثب مؤثر طور به اندنتوانسته يك هيچ و داشته کمی

 از ادهاستف امر، اين از گذشته .شوند نوروپاتی درد بهبود

 متعدد جانبی اثرات دليل به داروها اين از يك هر

 به توجه با لذا، .(8) نمايدمی ايجاد را هايیمحدوديت

 بر نآ اثرات و نوروپاتيك دردهای به مبتال بيماران تعدد

 پيدا مبتال، بيماران در زندگی کيفيت مختلف هایجنبه

 هایدرمان و داروها پيدايش و مناسب درمانی راه کردن

 يتکيف سطح بردن باال و افراد اين به کمك جهت جديد

 پزشکی جوامع توجه مورد موضوع اين ها،آن زندگی

 رسد.می نظر به ضروری و الزم آن به توجه و بوده

 از يکی گفت توانمی درد کاهش و درمان با رابطه در

 درد ضد داروهای به دستيابی جهت ممکن راهکارهای

 ،کمتر کننده محدود آثار دارای و باال کاربری با جديد

 .است بوده طبيعی مواد و دارويی گياهان به توجه

 هک مناسب درمانی اثرات با دارويی گياهان از استفاده

 ادیاقتص نظر از و باشند داشته کمتری جانبی عوارض

 برای مناسبی جايگزين تواندمی باشند، صرفه به مقرون

 دارند بااليی جانبی عوارض که باشد صناعی داروهای

 ميلتح بيمار به را سنگينی هایهزينه توانندمی گاه و

 خرفه گياه دارويی، گياهان بين در .(9 و 2) کنندمی

(Portulaca Oleracea) گسترده وسعت دليل به 

 گياه يك که اين و بودن دسترس در سهولت جغرافيايی،

 کشورها اغلب در مردم عمومی فرهنگ و است خوراکی

 يباتترک کهآنجائی از نيز و است پذيرفته را آن مصرف

 وجود آن مختلف هایبخش در فراوانی معدنی و آلی

 مختلف، منابع در .است ایويژه جايگاه دارای دارد،
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 التعض کنندگیشل شامل فارماکولوژيکی متعدد اثرات

 مترمي درد، ضد تشنج، ضد اثرات صاف، و اسکلتی

 ديابت، ضد زخم، ترميم اسهال، ضد مخاطی، ضايعات

 اسيون،اکسيد ضد کليوی، سميت مقابل در محافظتی اثر

 ها،برونش دهنده اتساع سرطان، ضد ،DNA ترميم

 آن رایب التهاب، ضد و ليپيدمی هايپر ضد ضدميکروبی،

 (.11 و 11) است شده بيان

 خرفه داروئی اثرات مورد در فراوان گزارشاتی چند هر

 اب رابطه در که آنجائی از ولی دارد وجود سنتی طب در

 آزمايشگاهی هایمدل در بويژه گياه اين دردی ضد اثر

 که بابت اين از و باشدمی موجود محدودی گزارشات

 اربردک بر مبنی سنتی طب ادعای تصديق و تأئيد برای

 و تربيش داليل و مستندات ارائه به نياز خرفه دردی ضد

 درد کاهش اهميت به عنايت با نيز و باشدمی معتبرتری

 هب توجه با همچنين و بشر هایدغدغه از يکی عنوان به

 اجعر تاکنون پژوهش اين دهندگان ارائه اطالع طبق اينکه

 وپاتینور درد عالئم بهبود در خرفه گياه عصاره کاربرد به

 پژوهش، اين در ما هدف است، نشده انجام ایمطالعه

 هوائی هایبخش الکلی عصاره ضددردی اثرات بررسی

 حاد درد تعديل در دارند، خوراکی مصرف که خرفه گياه

 همچنين و (دم کشيدن پس) Tail flick مدل از استفاده با

 عصب نمزم بستن مدل از استفاده با نوروپاتی درد تعديل

 CCI (Chronic Constriction Injury) يا سياتيك

 خرفه ثرا بررسی نظر از ويژه به تحقيق اين نتايج .باشدمی

 هايیهيافت خود، نوع در نوروپاتی، درد تعديل و تنظيم در

 .بود خواهند نوين
 

 هاروش و مواد
 

  حيوانات

 نژاد نر صحرايی هایموش از تجربی مطالعه اين در

 حيوانات .شد استفاده گرم 211-251 وزن با ويستار

 يك در و حرارت و رطوبت يکسان شرايط در همگی

 با تاريکی ساعت 12 و روشنايی ساعت 12 سيکل

 رد و کافی و استاندارد غذای و آب به راحت دسترسی

 تايی 3 و تايی 2 هایگروه در جداگانه هایقفس

 14 تا 8 ساعت بين آزمايشات کليه .شدند نگهداری

 بررسی يا جراحی از اعم موارد تمامی در و شد انجام

 نينقوا به مربوط استاندارد هایروش رفتاری، هایتست

 8 تعداد آزمايشی گروه هر در گرديد. رعايت اخالقی

 ناي بر ما تالش تمامی و شد گرفته نظر در موش سر

 کردن اذيت و استرس درد، اعمال کشتن، که بود

 حيوانات تعداد کمترين از و رسيده حداقل به حيوانات

 شود. استفاده آماری دارمعنی تغييرات برای

 

 نوروپاتي مدل ايجاد

 مدل اساس بر CCI نوروپاتی مدل از پژوهش اين در

(1988) Bennett و Xie طور به .(12) شد استفاده 

 اربيتالپنتوب صفاقی داخل تزريق با هاموش ابتدا خالصه

 سپ و شده بيهوش (کيلوگرم بر گرمميلی 111) سديم

 ایپ ران پشت و باال موهای کامل، بيهوشی از اطمينان از

 اب برش موضع و تراشيده کامالً را حيوان راست سمت

 يستوریب تيغ از استفاده با سپس .شدمی ضدعفونی الکل

 و کرده ايجاد ران روی بر مترسانتی 2 طول به شکافی

 لهعض روی بر شکافی ايلياک خار موازات به آن از پس

 عضله، زدن کنار از بعد .گرديدمی ايجاد ران سر دو

 ؤيتر از پس و شده فراهم سياتيك عصب به دسترسی

 از دقت با سياتيك عصب عصب، مشترک قسمت

 محل از قبل و شده جدا خود اطراف بندهم هایبافت

 گره چهار ،1-4 کروميك نخ وسيلههب شدن، شاخه سه

 زده عصب روی مترميلی 1 تقريبی فواصل به شل

 اختاللی که شدمی اعمال قدری به هاگره فشار .شدمی

 عصب آنگاه .نيايد وجودهب عصب خون جريان در
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 خن از استفاده با و گرفته قرار خود محل در سياتيك

 دوخته جداگانه بطور پوست و عضالت سيلك، 4-1

 لاستري سالين توسط جراحی محل پايان، در .شدندمی

 شهو به از پس حيوانات و شدمی ضدعفونی و شسته

 شدند.می منتقل خانه حيوان به آمدن
 

 هاعصاره تهيه روش

 هگيا هوايی هایقسمت ابتدا گياه، عصاره تهيه برای

 آن از بعد و شده خشك سپس و شد تميز و آوریجمع

 سهکي داخل در را آمده دستهب پودر سپس .گرديد پودر

 عمل سوکسله، دستگاه در و داده قرار صافی

 از .گرديد انجام اتانل درصد 71 محلول با گيریعصاره

 حذف خالء، در دستگاه توسط آمده دستهب محلول

 شدن خشك مرحله تا حالل کامل حذف و شده حالل

 عصاره از و گرفت صورت ماری بن توسط عصاره

 غلظت با هایعصاره تهيه برای آمده دستهب خشك

 .گرديد استفاده نظر مورد
 

 هاعصاره دردی ضد اثر بررسي و درد رفتاری مطالعه

 ها،هعصار دردی ضد اثر بررسی و درد رفتاری مطالعه برای

 هب مربوط مطالعه يکی قسمت، دو در مربوطه آزمايشات

 از ستفادها با نوروپاتی درد بر خرفه گياه عصاره اثر بررسی

 عصب مزمن بستن مدل طريق از نوروپاتی درد ايجاد

 از هاستفاد با مکانيکی آلودينيای آن در که (CCI) سياتيك

 گرديدمی بررسی آمريکا( ،Stoelting) فری فون تارهای

 حاد درد بر عصاره اثر بررسی به مربوط مطالعه ديگری و

 دستگاه توسط حرارتی حاد درد ايجاد از استفاده با

Tail flick (Hugo Sachs Elektronik، آلمان) انجام 

 به آزمايشات انجام از قبل روز سه حداقل حيوانات شد.

 نيم مدت به حداقل روز هر و شدندمی منتقل آزمايشگاه

 با مه تا گرفتند می قرار مربوطه هایدستگاه داخل ساعت

 د.يابن سازش نظر مورد هایدستگاه هم و آزمايشگاه محيط

 آلودينيای سنجش برای فری فون رفتاری تست

 نوروپاتي درد بررسي و مكانيكي

 هایمحرک به مکانيکی حساسيت تست، اين در

 و 26 ،15 ،8 ،2 فریفون تارهای اعمال با غيردردناک،

 گيریاندازه حيوان ديده آسيب پای کف به گرمی 61

 مشبك صفحه يك روی حيوانات کار اين برای و شد

 31ادابع به گالس پالکسی محفظه يك داخل در و فلزی

 گرفتند.می قرار مترسانتی 41 ارتفاع و مترسانتی 31در

 عادت جديد محيط با حيوان که دقيقه 31 گذشت از بعد

 جديد محيط کاوش و grooming فعاليت و نموده

 و ثانيه 5 فاصله به متوالی بار سه تار هر شد،می متوقف

 بآسي پای کف به ثانيه يك حدود زمان مدت به بار هر

 اعمال بار سه از بار دو حيوان اگر .شدمی اعمال ديده

 ،(کشيدمی عقب محرک از را خود پای) دادمی پاسخ تار

 در و دشمی گرفته نظر در پاسخ آستانه عنوان به تار آن

 االترب نيروی با تاری دقيقه پنج از بعد صورت اين غير

 گرم حسب بر محرک شدت کمترين .گرديدمی اعمال

 تحريك اعمال بار 3 مجموع از پاسخ 2 توانستمی که

 سنجش معيار عنوان به و پاسخ عنوان به نمايد، ايجاد

 فرینفو تار .شدمی گرفته نظر در مکانيکی آلودينيای

 در و شد گرفته نظر در Cut off عنوان به گرم 61

 به 61 عدد داد،نمی پاسخ تار اين به حيوان که صورتی

  .شدمی گرفته نظر در پاسخ آستانه عنوان

 

 با حاد درد بررسي برای Tail Flick رفتاری تست

 حرارتي حاد درد ايجاد از استفاده

 نور وليدت منبع توسط ثابت شدت با نوری تست، اين در

 يدهتاب حيوان دم انتهائی سوم يك به دستگاه حرارتی

 زمان ثبت به شروع دستگاه تايمر همزمان و شدمی

 نور منبع از را خود دم حيوان که هنگامی .نمودمی

 رتايم و شده خاموش نور منبع کشيد،می کنار حرارتی
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 که را زمانی و شدمی متوقف اتوماتيك صورت به دستگاه

 حرارتی محرک از را خود دم حيوان تا شده سپری

 پس در تأخير زمان مدت .دادمی نشان کند، دور دردناک

 و گرديدمی انجام دقيقه 5 فواصل با و بار سه دم، کشيدن

 اسخپ معيار عنوان به شده، ثبت زمان بار سه اين ميانگين

 منظور به .شدمی گرفته نظر در درد آستانه و حيوان

 طعق زمان و آزمايش ختم زمان بافتی آسيب از جلوگيری

 د.شمی گرفته نظر در ثانيه 21 (Cut off  time) نوردهی

 

 درد بررسي به مربوط مطالعات آزمايشي هایگروه

 نوروپاتي

 گروه .شدند تقسيم گروه پنج به حيوانات قسمت اين در

 هعضل و پوست گروه اين در که بوده شم عنوان به اول

 زا بعد و شده داده برش شود نمايان عصب که عمقی تا

 دستکاری، گونه هيچ بدون و سياتيك عصب رؤيت

 گروه .شد دوخته سيلك 1-4 بخيه نخ با پوست و عضله

 تحت CCI نوروپاتی برای پنجم و چهارم سوم، دوم،

 تینوروپا گروه عنوان به دوم گروه گرفتند. قرار جراحی

 ورمنظ به نوروپاتی، بر عالوه چهارم و سوم گروه و بوده

 طی هخرف گياه عصاره به دهی پاسخ در تغييرات بررسی

 بر گرمميلی 411 و 211 مقدار ترتيبهب نوروپاتی، روند

 اقیصف داخل صورت به را گياه الکلی عصاره کيلوگرم

 اين هک بود حامل گروه نيز پنجم گروه داشتند. دريافت

 هب و گياه عصاره حالل عنوان به را سالين نرمال گروه

 تاس ذکر به الزم .نمودند دريافت صفاقی داخل صورت

 یبرا پايلوت، آزمايشات در و مطالعه شروع از قبل که

 جاو نوروپاتی، از بعد زمانی چه حيوان اينکه بررسی

 نشان را فری( فون تارهای به پاسخ )حداکثر درد

 نوروپاتی، از بعد 14 و 7 ،4 ،1 روز در دهد،می

 و دش سنجيده فری فون تارهای با مکانيکی آلودينيای

 ارهات اين به را پاسخ حداکثر حيوان که گرديد مشخص

 دليل همين به دهد.می نشان جراحی از بعد هفتم روز در

 از عدب هفتم روز فری فون رفتاری تست هاگروه اين در

 و باشدمی مدل اين در نوروپاتی درد اوج که جراحی

 د.ش انجام بود، شده ييدأت هم ما پايلوت آزمايشات در

 دقيقه 61 تا 31 فواصل در هاگيریاندازه تمامی ضمن در

  .گرديد انجام سالين نرمال يا و عصاره تزريق از بعد

 

 حاد درد به مربوط مطالعات آزمايشي هایگروه

 Tail Flick از حاصل حرارتي

 متقسي گروه سه به حيوانات مطالعه، از قسمت اين در

 نرمال و بوده حامل گروه عنوان به اول گروه شدند.

 لداخ صورت به و گياه عصاره حالل عنوان به را سالين

 ورمنظ به سوم و دوم گروه در .داشتند دريافت صفاقی

 ياهگ الکلی عصاره به دهیپاسخ در تغييرات بررسی

 ،Tail flick دستگاه از حاصل حرارتی حاد درد بر خرفه

 ارهعص از کيلوگرم بر گرمميلی 411 و 211 دوز ترتيبهب

 اين در گرديد. تزريق صفاقی داخل صورت به گياه

 از بعد دقيقه 61 تا 31 فواصل در حيوان پاسخ ها،گروه

 .رديدگمی ثبت و معين سالين نرمال يا و عصاره تزريق

 

 آماری تحليل و تجزيه

 مورد 25 ويرايش SPSS افزار نرم از استفاده با نتايج

 هایگروه و شم گروه مقايسه برای گرفت. قرار بررسی

 آزمون از حالل و عصاره کننده دريافت

One- way ANOVA تعقيبی تست و tukey استفاده 

 انيکیمک آلودينيای تغييرات مقايسه برای همچنين شد.

 از بعد مختلف روزهای در شم گروه و CCI گروه در

 Repeated Measures two wayآزمون از جراحی

ANOVA آزمون و Bonferroni شد. استفاده 

15/1p< هاداده و بوده دارمعنی سطح عنوان به 

 .است شده گزارش معيار انحراف ± ميانگين صورتبه
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 آزمون از استفاده با هاداده توزيع بودن نرمال ضمناً

  گرفت. قرار تأييد مورد ويلك شاپيرو
 

 هايافته
 و CCI گروه در مكانيكي آلودينيای تغييرات مقايسه

 نوروپاتي از بعد مختلف روزهای در شم گروه

 از انحيو ديده آسيب پای کشيدن عقب آستانه مقايسه

 Paw Withdrawal(PWT) مکانيکی محرک

Threshold، و شد سنجيده فری فون تارهای با که 

 که ادد نشان باشد،می مکانيکی آلودينيای سنجش معيار

 آسيب از پس چهاردهم و هفتم روزهای در گرچه

 از وانحي ديده آسيب پای کشيدن عقب آستانه عصبی،

 با مقايسه در CCI گروه در ،(PWT) مکانيکی محرک

 اين ولی (1 )نمودار است داشته زيادی کاهش شم گروه

 از (.P=115/1) بود دارمعنی هفتم روز در فقط کاهش

 ینوروپات از بعد هفتم روز در کاهش حداکثر که آنجائی

 در مکانيکی آلودينيای بر عصاره اثر مقايسه شد، ديده

 شد. انجام هفتم روز در شده نوروپاتی هایگروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در را داریمعنی کاهش حداکثر آماری آزمون نتايج جراحی. از بعد روزهای در شم گروه و CCI گروه بين مکانيکی آلودينيای تغييرات مقايسه (1 نمودار

 روز در شم گروه با مقايسه در CCI گروه در شد، سنجيده فری فون تارهای با که ،(PWT) مکانيکی محرک از حيوان ديده آسيب پای کشيدن عقب آستانه

 کنترل گروه به نسبت دارمعنی تفاوت :*P<15/1 داد. نشان نوروپاتی از بعد هفتم
 

Fig 1) Comparison of  mechanical allodynia changes between sham and CCI groups on postoperative days. The results 

of the statistical test showed the maximum significant decrease in paw withdrawal threshold (PWT) from mechanical 

stimulus that was measured by Von Frey hairs, in CCI group in comparison to sham group on the seventh day after 

neuropathy.*p<0.05: significant difference with control group 

 

 حامل و CCI شم، گروه در مكانيكي آلودينيای تغييرات

 مکانيکی تحريکات اعمال از ناشی دردناک تحريکات

 موجب شد،می اعمال فری فون تارهای توسط که

 رفتارهای پا، کشيدن عقب ضمن حيوان تا گرديد

 يدهد آسيب پای گرفتن گاز و دادن تکان نظير تهاجمی

 يجنتا طرفهيك واريانس آناليز دهد. نشان خود از نيز را

 يبآس پای کشيدن عقب آستانه در را داریمعنی تفاوت

 گروه ،CCI گروه بين مکانيکی محرک از حيوان ديده

 زا بعد هفتم روز در شم گروه و سالين کننده دريافت

 هاگروه مقايسه همچنين (.P=118/1) داد نشان جراحی

 روز رد که داد نشان توکی تعقيبی آزمون از استفاده با

 ایپ کشيدن عقب آستانه عصبی، آسيب از پس هفتم
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 CCI گروه در مکانيکی محرک از ديده آسيب

(113/1=P) سالين کننده دريافت گروه و (133/1=P،) 

 است داشته شم گروه با مقايسه در داریمعنی کاهش

 وتتفا سالين کننده دريافت گروه و CCI گروه بين ولی

 در جهت همين به (.2 )نمودار نشد ديده داریمعنی

 رفهخ گياه عصاره اثر مقايسه برای مطالعه بعدی قسمت

 صارهع کننده دريافت هایگروه مکانيکی، آلودينيای بر

 هارهعصا حالل عنوان به را سالين که نوروپاتی گروه با

 شد. انجام بودند، نموده دريافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کشيدن عقب آستانه در را داریمعنی کاهش نتايج نوروپاتی. از بعد هفتم روز در سالين + CCI و CCI شم، گروه در مکانيکی آلودينيای تغييرات (2 نمودار

 بين ولی داد نشان جراحی از بعد هفتم روز در شم گروه با مقايسه در سالين کننده دريافت گروه و CCI گروه در فری فون تست در حيوان ديده آسيب پای

 شم گروه با دارمعنی تفاوت :*P<15/1 نشد. ديده داریمعنی تفاوت هيچ سالين گروه و CCI گروه
 

Fig 2) Changes of mechanical allodynia in sham, CCI, and CCI+Saline groups on the seventh day after neuropathy. 

The results showed a significant reduction in paw withdrawal threshold in the Von Frey test in CCI group and saline 

recipient group in comparison to sham group on the seventh day after surgery, but no significant difference was ob-

served between CCI and saline groups. *p<0.05: significant difference with sham group

 
 

 ناتحيوا در مكانيكي آلودينيای بر خرفه عصاره اثر

 شده نوروپاتي

 ایآلوديني بر خرفه گياه عصاره اثر بررسی منظور به

 روز در نوروپاتيك، حيوانات در شده ايجاد مکانيکی

 211 دوز با را خرفه گياه عصاره نوروپاتی، از بعد هفتم

 یصفاق داخل صورت به کيلوگرم بر گرمميلی 411 و

 ریف فون رفتاری تست دقيقه 31 از پس و نموده تزريق

 آناليز از استفاده با آماری آزمون نتايج شد. انجام

 هایگروه پاسخ مقايسه که داد نشان طرفهيك واريانس

 که نسالي کننده دريافت گروه با عصاره کننده دريافت

 اختالف بود، شده گرفته نظر در حامل گروه عنوان به

 به (.P<111/1) دارد مکانيکی آلودينيای در داریمعنی

 211 و (P<111/1) 411 دوز با عصاره که نحوی

(114/1=P) ردد آستانه توانست کيلوگرم بر گرمميلی 

 دهد افزايش نوروپاتيك حيوانات در را مکانيکی

 رهعصا کننده دريافت گروه دو بين ضمن در (.3 )نمودار

 یمکانيک درد آستانه بر اثر لحاظ از داریمعنی تفاوت

 نشد. ديده فری فون تارهای اعمال از حاصل
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 آماری ايجنت نوروپاتی. از بعد هفتم روز در سالين کننده دريافت گروه و عصاره کننده دريافت مختلف هایگروه بين مکانيکی آلودينيای مقايسه (3 نمودار
 اثرات ولی داد نشان نوروپاتی از بعد هفتم روز در را کيلوگرم بر گرمميلی (P<11/1) 211 و (P<111/1) 411 دوز با خرفه عصاره ضدآلودينيايی اثرات

 .(سالين کننده دريافت گروه با دارمعنی تفاوت .***P<111/1 و **P<11/1) نداشت. دارمعنی تفاوت باهم شده بيان دوز دو با عصاره ضدآلودينيايی
CCI+Saline، mg/kg 211CCI+ و mg/kg 411CCI+ 411 و 211 دوز با را خرفه عصاره و سالين ترتيبهب که بوده نوروپاتی هایگروه نمايانگر 

 نمودند. دريافت کيلوگرم بر گرمميلی
 

Fig 3) Comparison of mechanical allodynia between different groups receiving the extract and saline recipient group 

on the seventh day after neuropathy. The statistical results showed antiallodynic effects of the Portulaca Oleracea ex-

tract with doses of 200 (p<0.01) and 400 (p<0.001) mg/kg on the seventh day after neuropathy, but antiallodynic ef-

fects of the extract did not differ significantly with these two doses. **p<0.01, ***p<0.001: significant difference with 

saline recipient group. CCI+Saline, CCI+200 mg/kg and CCI+400 mg/kg represent the neuropathy groups that re-

ceived saline and Portulaca Oleracea extract with doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg, respectively.  

 
 زا حاصل حرارتي حاد درد بر خرفه گياه عصاره اثر

Tail Flick 
 حرارتی حاد درد بر خرفه گياه اثر بررسی منظور به

 داخل روش به گياه عصاره ،Tail Flick از حاصل

 بين را اریدمعنی تفاوت نتايج، آناليز شد. تزريق صفاقی

 مقايسه (.P=113/1) داد نشان مطالعه مورد هایگروه

 کشيدن عقب در تأخير زمان مدت که داد نشان هاگروه

 را عصاره که گروهی در حرارتی، محرک از حيوان دم

 در دداشتنمی دريافت کيلوگرم بر گرمميلی 411 دوز با

 داریمعن تفاوت سالين کننده دريافت گروه با مقايسه

 عصاره از دوز اين که صورت بدين (.P=112/1) داشت

 عمنب از دم کشيدن عقب در تأخير زمان مدت توانست

 نسالي کننده دريافت گروه به نسبت را حرارتی نور

 کيلوگرم بر گرمميلی 211 دوز ولی دهد دارمعنی افزايش

 مد کشيدن عقب زمان مدت کمی توانست گرچه عصاره

 اردمعنی تأثير اين ولی دهد افزايش حرارتی نور از را

 (.4 )نمودار نبود
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 خرفه عصاره سالين، نرمال کننده دريافت هایگروه بين Tail Flick از حاصل حاد حرارتی محرک از حيوان دم کشيدن عقب زمان مدت تغييرات (4 نمودار

 با رهعصا کننده دريافت گروه در حرارتی محرک از حيوان دم کشيدن عقب زمان مدت در را داریمعنی افزايش نتايج .کيلوگرم بر گرمميلی 411 و 211 دوز با
 کمی گرچه کيلوگرم بر گرمميلی 211 دوز با عصاره کننده دريافت گروه داد. نشان سالين کننده دريافت گروه با مقايسه در کيلوگرم بر گرمميلی 411 دوز
 نمايانگر mg/kg 411 و mg/kg 211 .حامل گروه با دارمعنی تفاوت**P<11/1 نبود. دارمعنی افزايش اين ولی داد افزايش را دم کشيدن عقب زمان مدت

 باشند.می دوز دو اين با عصاره کننده دريافت هایگروه
 

Fig 4) Changes in the tail withdrawal time from acute thermal stimulus resulting from Tail flick between groups  
receiving saline and Portulaca Oleracea extract with doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg. The results showed a  

significant increase in  the tail withdrawal time from thermal stimulus in the extract recipient group at a dose of  400 

mg/kg compared with the saline recipient group. The extract recipient group at a dose of 200 mg/kg, although slightly 

increased tail withdrawal time, but this increase was not significant. **p<0.01: significant difference with vehicle 

group. 200 mg/kg and 400 mg/kg indicate the groups receiving the extract with these two doses.  
 

  

 ود هر تزريق گرچه که داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 اتحيوان در را مکانيکی آلودينيای توانست عصاره دوز

 بر گرمميلی 411 دوز ولی دهد کاهش نوروپاتيك

 کانيکیم آلودينيای کاهش بر بيشتری تأثير کيلوگرم

 ادد نشان حاد درد بر عصاره اثر بررسی همچنين داشت.

 بر گرمميلی 411 دوز با را عصاره که گروهی در که

 مدت در داریمعنی افزايش نمودند، دريافت کيلوگرم

 حاد درد از حيوان دم کشيدن عقب در تأخير زمان

 گروه با مقايسه در Tail flick از حاصل حرارتی

 گرمميلی 211 دوز ولی شد ديده سالين کننده دريافت

 نداشت. حاد درد آستانه بر تأثيری کيلوگرم بر

 در هخرف عصاره تزريق که گفت توانمی ترتيببدين

 ادح درد و نوروپاتی درد از حاصل رفتاری عالئم کاهش

 ثرا همچنين و آلودينيايی ضد اثر ولی است بوده ثرؤم

 ست.ا نبوده دوز به وابسته حرارتی حاد درد آستانه بر آن

 التهابی ضد و ضددردی اثرات مورد در اندکی مطالعات

 ايجاد مختلف هایمدل در محققين ساير توسط خرفه

  اثر راستا، اين در است. شده گزارش التهاب، و درد

 در پا پنجه التهاب کاهش در خرفه عصاره التهابی ضد

 شده داده نشان ،همکاران و (Chan) چان توسط رت

 تواندمی عصاره که نمودند گزارش محققين اين .است

 نجهپ در کاراگنن زایالتهاب ماده تزريق از ناشی التهاب

 اهشک سديم، ديکلوفناک التهابی ضد اثرات حد در را پا

 خود مطالعه از ديگر قسمتی در هاآن همچنين .دهد

 جاداي درد تواندمی گياه الکلی عصاره که نمودند مشاهده

 داغ صفحه آزمون توسط حاد درد ايجاد مدل در را شده

(Hot plate)، راث با مقايسه قابل اثر اين و داده کاهش 

 و (Rao) رائو .(13) باشدمی سديم ديکلوفناک

 که دادند نشان سوری موش روی بر مطالعه با ،همکاران
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 تعداد تواندمی خرفه اتری عصاره خوراکی مصرف

 احشائی درد ايجاد مدل نوعی در را شکمی انقباضات

 و داده کاهش (Writhing test) رايتينگ تست نام به

 نهمچني پژوهشگران اين .نمايد ايجاد احشائی دردیبی

 ردد حس سنجش و بررسی ديگر هایمدل از استفاده با

 تست و (Formalin test) فرمالين تست همانند

  داغ آب در حيوان دم سازی ورغوطه

(Tail immersion)، مصرف بدنبال را درد کاهش 

 مشابه گزارشات .(9) نمودند گزارش عصاره خوراکی

 از حاصل عصاره ضددردی اثرات مورد در ديگری

 و 11) دارد وجو نيز خرفه تخم و هوايی هایقسمت

 بوده ام پژوهش نتايج با همسو فوق مطالعات نتايج .(14

 زريقت آن در که حاضر پژوهش برنتايج است تأييدی و

 درد و حاد درد توانست خرفه عصاره صفاقی داخل

 دهد. کاهش را نوروپاتی از حاصل

 در ردد ايجاد که انددريافته گرفته صورت هایبررسی با

 سازمان نخاع در داغ صفحه و دم کشيدن عقب تست

 گرددمی بندیجمع نخاعی فوق مراکز توسط نيز و يافته

 هاینورون طريق از درد حس انتقال که آنجايی از .(15)

 صورت نخاعی فوق مراکز و نخاع به درد حسی

 دردها نوع اين در تعديل که گفت توانمی گيرد،می

 اعمال مراکز اين بر که باشد عواملی از ناشی تواندمی

 دردیضد اثر که رسدمی نظرهب اساس اين بر نمايند. اثر

 رکزیم اعصاب سيستم بر تأثير با احتماالً خرفه عصاره

 مه و نخاع سطح در هم) محيطی عصبی سيستم نيز و

  .(11) شودمی اعمال (نخاعی فوق

 اب خرفه ضددردی اثر که اندداده نشان محققان بعضی

 دهنده اننش که گرددمی تعديل يا و رفته بين از نالوکسان

 طريق از است ممکن اثر اين و بوده خرفه مرکزی اثر

 دیاوپيوئي مسيرهای و اوپيوئيدی هایگيرنده تحريك

 نشان که دارد وجود نيز گزارشاتی .(11) شود انجام

 از تواندمی خرفه ضددردی اثرات از بخشی دهدمی

 در که شود اعمال آدرنورسپتور -α2 هایگيرنده طريق

 تحريك، اثر در و داشته وجود نخاع خلفی شاخ

 شيميائی هایواسطه رهايش مهار موجب توانندمی

 خرفه طرفی، از .(9) شوند درد آوران فيبرهای از دردزا

 بر و ددار فالونوئيد توجهی قابل مقادير که است گياهی

 التهابی ضد و ضددردی اثرات از بخشی اساس، اين

 اين در موجود فالونوئيدهای به توانمی را آن عصاره

 کاهش و سيکلواکسيژناز آنزيم مهار با که داد نسبت گياه

 درد یمرکز کنترل در تواندمی هاپروستاگالندين توليد

 ديگر آن بر عالوه .(17 و 16) باشد داشته نقش

 دیاستروئي ترکيبات که اندداده نشان نيز تحقيقات

 اثرات اپيوئيدی µ هایگيرنده طريق از توانندمی

 وجود به توجه با و (18) نمايند اعمال را خود ضددردی

 ،(19) خرفه عصاره در فراوان استروئيدی ترکيبات

 اين به را خرفه ضددردی اثرات از بخشی توانمی

 داد. نسبت ترکيبات

 مهاری اثرات به شده انجام مطالعات اکثر در

 عوامل ضددردی اثرات و CNS در گابا نوروترانسميتر

 تحريك با گابا (.21 و 21) است شده اشاره گاباارژيك

 و شده کلر کانال شدن باز سبب A گابا هایگيرنده

 در نتيجه در و نمايدمی مهار و هيپرپالريزه را سلول

 و اوليه هایآوران بين دردناک اطالعات انتقال

 مالاع کنندگی تعديل اثر تاالموسی -نخاعی هاینورون

 ترينمهم گابا اينکه به توجه با .(22) نمايدمی

 نظر و باشدمی عصبی سيستم در مهاری نوروترانسميتر

 يزن و نخاع در گاباارژيك هاینورون گسترده ارتباط به

 ثرا کاهش دهنده نشان متعددی تحقيقات که آنجايی از

 شاخ در درد حس دهنده انتقال مسيرهای بر گابا مهاری

 احتمال ،(23) باشندمی درد ايجاد هنگام در نخاع خلفی

 مربوط خرفه، عصاره ضددردی اثرات از بخشی که دارد
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 يجادا رو اين از باشد. گابا هایگيرنده روی بر تداخل به

 کاهش همچنين و ضددردی و آلودينيايی ضد اثر

 توسط نخاع، خلفی شاخ در هانورون پذيریتحريك

  نيست. انتظار از دور خرفه عصاره

 

 گيرینتيجه

 که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتايج خالصه طور به

 مصرف و بوده ضددردی اثرات دارای خرفه گياه عصاره

 جهت مؤثر درمانی روش يك عنوان به تواندمی آن

 و عصبی هایآسيب و نوروپاتيك دردهای کاهش

 نظرهب گيرد. قرار توجه مورد حاد درد کاهش همچنين

 تاثرا مورد در متفاوتی احتمالی هایمکانيسم رسدمی

 درد رفتاری عالئم کاهش برای خرفه عصاره دردی ضد

 ينا در که باشند مطرح توانندمی حاد درد و نوروپاتيك

 باشد.یم نياز مورد ترکامل و ترگسترده تحقيقات زمينه

 برای ایپايه تواندمی پژوهش اين جهت همين به

 هایمکانيسم بررسی جهت تردقيق و بيشتر مطالعات

 کاهش برای عصاره اين ضددردی اثرات مورد در دخيل

 یبررس منظور به شودمی پيشنهاد باشد. مذکور دردهای

 مکانيسم خرفه، عصاره ضددردی اثر بهتر و تردقيق

 هایسيستم با آن تداخل و عصاره ضددردی

 اثر و شده بررسی درد تعديل در مؤثر نوروترانسميتری

 گردد. مقايسه درد ضد رايج داروهای با گياه ضددردی

 در که عصاره در موجود مؤثره ترکيبات آن بر عالوه

 ارزيابی مورد و شده استخراج دارند، نقش درد تعديل

 شده ذکر موارد که است ذکر شايان گيرند. قرار

 ياهگ عصاره روی بر ما تکميلی مطالعات در پيشنهادی

 گيرد. می قرار توجه مورد
 

 قدرداني و سپاس

 ومعل دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از وسيله بدين

 و پژوهش اين مالی تأمين خاطر به بوشهر پزشکی

 دانشی عادل و بارگاهی افشار دکتر انآقاي از همچنين

 ،نمودند همکاری پروژه اين با هاعصاره تهيه در که

 شود.می قدردانی و تشکر
 

 منافع تضاد

  بيان نويسندگان توسط منافع تعارض گونههيچ

 است. نشده
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Abstract 

Background: Portulaca Oleracea is a medicinal plant with many effects including analgesic and anti- 

inflammatory properties. This study aimed to investigate the effect of alcoholic extract of Portulaca Olerecea 

on CCI model of neuropathic pain (Bennet & Xie model) and acute thermal pain induced by Tail Flick. 

Materials and Methods: Adult male Wistar rats weighing 200-250 g were used. Sensitivity to mechanical 

stimuli (mechanical allodynia) and noxious thermal stimuli were evaluated by Von Frey filaments and Tail 

Flick, respectively. In neuropathic pain studies, animals were randomly assigned to five groups of sham, CCI, 

two groups subjected to CCI and injected with extract (200 and 400 mg/kg, i.p.) and a group subjected to CCI 

and injected with normal saline. In these groups, mechanical allodynia was assessed on day 7 after surgery. In 

acute pain studies, animals were divided to three groups of a group that received normal saline and two groups 

that received extract (200 and 400 mg/kg, i.p.). In these groups, Tail Flick was measured 30 minutes after 

normal saline or extract administration. Data were analyzed by SPSS and appropriate statistical tests. 

Results: All of the rats that had experienced CCI, exhibited mechanical allodynia after neuropathy.  

Portulaca oleracea could reduce the development of mechanical allodynia after CCI at 200 and 400 mg/kg 

doses. Thermal acute pain was reduced by 400 mg/kg of the extract. 

Conclusion: Our findings indicate that Portulaca Oleracea extract can reduce behavioral symptoms of  

neuropathic and acute pain.   
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