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  مقدمه

یکی از راه کارهاي ممکن جهت دستیابی به داروهاي 

ضد درد جدید با کاربري باال و آثار محدودکننده 

و مواد طبیعی است و  کمتر، توجه به گیاهان دارویی

هاي گیاهی که به طور سنتی به امروزه مطالعه گونه

شوند، یک استراتژي عنوان ضددرد مصرف می

  چکیده

هاي مختلفی که در مکانیسم کنترل درد دخیل هستند، نقش سیستم اپیوئیدي در مهار درد از میان سیستم :مینه و هدفز

در برخی از مناطق ایران از  در طب سنتی داراي خواص ضد دردي بوده ومرزنجوش گیاه  .باشدداراي اهمیت زیادي می

ي مکانیسم دقیق اثر ضد دردي گیاه مرزنجوش گزارشی منتشر ارهتاکنون درب .گسترده شده است جمله شمال و شمال غربی،

و ) مورفین(هاي اپیوئیدي ي آبی مرزنجوش با آگونیست گیرندهاز این رو در مطالعه حاضر، اثر تداخلی عصاره. نشده است

  .مورد بررسی قرار گرفته است) نالوکسان(آنها آنتاگونیست 

 .)سر 7هر گروه ( شداستفاده،گرم 250-200با محدوده وزنی، نرموش صحراییسر  28 تجربی، در این مطالعه :روش کار

mg/kg(زین و زایال) rat mg/kg 80( ها با تزریق کتامینموش rat 10( گذاري کانول .به صورت داخل صفاقی بیهوش شدند

یوانات حروز به  5- 7جهت بهبودي . گرفتاطلس پاکسینوز انجامو  استریوتاکسبا استفاده از دستگاه  چپ مغز در ناحیه بطن

 4حیوانات به  .از عصاره به عنوان دوز ضد مؤثر دردي تعیین گردید µg/rat,i.c.v3دوز در مطالعه پایلوت،  .فرصت داده شد

 5µlیا سالین µg/rat,i.c.v 3عصاره  )0/5ml /rat.i.p( تجویز توأم سالین) 2 و 1( هاي کنترلگروه .گروه تقسیم شدند

rat.i.c.v/0(، مورفین :هاي اصلیگروهmg/kg.i.p) 2(/ عصاره )µg/rat,i.c.v 3(، نالوکسانmg/kg.i.p) 1/(عصاره                  

)(3 µg/rat,i.c.v ،با دستگاه سنجش درد . صورت گرفتTail flick  نتایج با . صورت گرفت 30،45،60،75،90،120در دقایق       

  .بررسی گردید ANOVAو   Repeated Measurement و آزمون آماري SPSSافزارنرم

 داري در اثر ضد دردي عصاره گردیدبه همراه عصاره موجب کاهش معنی )mg/kg.i.p1( تجویز توأم نالوکسان :هایافته

)(p<0/05. دقیقه بعد 120دقیقه و  90هاي در زمان در میانگین پاسخ تأخیري به محرك دردناكداري همچنین، کاهش معنی 

  . )>05/0p< ،01/0p( مشاهده شد Tail-Flickدر آزمون گروه کنترل، از مداخله در مقایسه با 

 که حداقل قسمتی از اثرات ضد دردي عصاره گیري کردتوان چنین نتیجهي حاضر، میهاي مطالعهبر اساس یافته :نتیجه گیري

.گرددگري میهاي اپیوئیدي میانجیاز طریق گیرنده آبی مرزنجوش

اثرات ضد دردي ؛نالوکسان؛ مورفین؛ مرزنجوش :کلمات کلیدي
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تحقیقاتی پر ثمر در راه تهیه داروهاي ضد درد جدید 

هاي مختلف عصبی ز میان سیستما. شودمحسوب می

نقش  درد دخیل هستند، تعدیلکه در مکانیسم 

ار درد داراي اهمیت زیادي سیستم اپیوئیدي در مه

  . ]1[ باشندمی

مطالعات مشابهی در جهت پی بردن به مکانیسم 

ي آنها تعدیل درد توسط گیاهان و ترکیبات سازنده

لذا تجویز داخل بطنی یک دارو در . انجام شده است

هاي اثر مخصوص آن دارو نشان دادن نقش جایگاه

ه گیا .باشددر مغز و نیز عملکرد آن مفید می

مرزنجوش
1
از خانواده نعناعیان ،

2
گیاهی است که در  ،

 شودایران تحت عنوان مرزنجوش خزري شناخته می

سنتی به عنوان گیاه درمانی،  طب این گیاه در. ]2[

ایران دراین گیاه . ]3[ باشدداراي اهمیت زیادي می

بیشتر در مناطق شمالی و شمال غرب پراکندگی دارد 

اوریگانو .شودنمی یافتو در مناطق گرم جنوبی 
3
 

گیاهی است معطر و بومی مدیترانه و معموالً براي 

  . ]4،3[ اهداف دارویی و درمانی کاربرد داشته است

ماده شیمیایی  27 ي تکنیک گاز کروماتوگرافی،بوسیله

از . ي این گیاه شناخته شده استدر ترکیبات سازنده

ود مهمترین ترکیباتی که در عصاره ي این گیاه وج

4 (هاي فنولی تیمولتوان به مونوترپندارد، می
35(% 

و کارواکرول
5
  . ]5[ اشاره کرد%) 32( 

ــه       ــوط ب ــاه مرب ــن گی ــوژیکی ای ــرات بیول ــتر اث بیش

  . ]5[ کارواکرول موجود در ترکیب آن است

ــار از    ــوم سرشــ ــانواده ي اوریگونیــ ــان خــ گیاهــ

) یــک ایزومــر فنیــل ترپنــی تیمــول    ( کــارواکرول

ل مســئول خــواص بیولــوژیکی   کــارواکرو. هســتند

  . ]5،4[ مرزنجوش است

ــددي شــامل   ــی متع ــرات داروی ــارواکرول داراي اث ک

 ،ضـد موتـاژنی   ضـد تومـوري،   اثرات ضد باکتریـایی، 

                                               
1 Origanum Vulgare L. ssp. viridis
2 Labiatae
3 Origanum Vulgare
4 Thymole
5 Carvacrol

ــی،  ــد ژنوتوکس ــد درد، ض ــد    ض ــم وض ــد اسپاس ض

  . ]5[ باشدب میالتها

کاربردهاي پزشکی و دارویی متعددي براي گیاهان 

گیاه مرزنجوش   .تي نعناع  گزارش شده اسخانواده

داراي اثرات ضدالتهابی و ضدمیکروبی قابل توجهی 

  . ]7،6[ باشدمی

اثرات ضد التهابی گونه هایی از گیاهان در رابطه با 

 اثرات ضد دردي آنها مورد بررسی قرار گرفته است

همچنین گزارشاتی از اثرات آنتی موتاژنی و . ]7[

 استآنتی کارسینوژنی براي مرزنجوش منتشر شده 

                مرزنجوش گیاهی است که سرشار از . ]8[

 هاي فنلی و یک منبع مهم براي اکسیدانآنتی

این گیاهان در . شودهاي غذایی محسوب میافزودنی

هاي مزمن و در رابطه طب سنتی در درمان بیماري

ها نظیر هاي مرتبط با اکسیدانبا درمان بیماري

  . ]9،8[ ي دارندادیابت اهمیت فوق العاده

هاي اثرات ضد دردي در یکی دیگر از گونه

مرزنجوش نیز مورد بررسی قرار گرفته و تأیید 

  . ]10[ شده است

هاي فنولی همچون مشخص شده است که مونوترپن

توانند از سد خونی مغزي عبور تیمول به راحتی می

              نمایند و به صورت وابسته به دوز اثرات 

ي این همچنین عصاره. سیدانی اعمال نماینداکآنتی

گیاه، محتوي ترکیبات اکسیژن داري همچون 

بورنئول
6
و اسید اورسالیک 

7
  . ]11،10[ باشدمی 

برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره ي گیاه، 

ي مانند ترپنوئیدها با وزن مولکولی پایین که اجازه

کنند اثرات ها را تسهیل میعبور مواد از غشاي سلول

اکسیدانی بیولوژیکی از جمله اثرات ضدالتهابی و آنتی

  . ]13،12[ کنندي این گیاه را القا میعصاره

نام و همکاران، وجود دو ترکیب بههدیکی

را در ترکیب این گیاه گزارش  Bو  Aاوریگانول

  . ]14[ اندنموده

                                               
6 Borneol
7 Ursolic asid

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-182-fa.html


1390تابستان ، دوم شماره ،یازدهمدوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل      136

گیاه روزمارینیک اسید که قسمت عمده عصاره آبی

         دهد، به عنوان یک ا تشکیل میمرزنجوش ر

این  .باشداکسیدان بسیار موثر مطرح میآنتی

 BوA اثرات آنتی اکسیدانی اوریگانول پژوهشگران

موجود در عصاره آبی مرزنجوش قابل مقایسه با 

  . ]14[ انددانستهروزمارینیک اسید 

در خانواده نعناع اثرات ضد دردي تعدادي از گیاهان  

 . ]15[ با سیستم اپیوئیدي بررسی شده استرابطه 

گیاه  را درارضی و همکاران وجود اثر ضد دردي 

این پژوهشگران  .اندگزارش نمودهمرزنجوش 

تزریق عصاره آبی این گیاه را به صورت داخل صفاقی 

با استفاده از آزمون سنجش اثر ضد دردي آن را و 

  . ]16[ انجام داده بودندفرمالین 

عصاره  تزریق داخل بطن مغزيبلی ما، در مطالعه ق

به بر کیلوگرم میکروگرم  3 با دوز(آبی مرزنجوش 

را در اي اثر ضد دردي قابل مالحظه) ازاي هر موش

تاکنون درباره اما  . ]17[نشان داد موش صحرایی 

هاي اثر ضد دردي گیاه مرزنجوش گزارشی مکانیسم

ی منتشر نشده است، لذا در مطالعه حاضر به بررس

ها و ي آبی مرزنجوش با آگونیستاثر تداخلی عصاره

بر سیستم ضد هاي اپیوئیدي گیرنده هايآنتاگونیست

  . پرداخته شده استدردي 

  

  روش کار

نژاد  نرصحراییسر موش  28در این مطالعه تجربی، 

تهیه شده از ،گرم 250- 200محدوده وزنی باویستار، 

لوم اعصاب نگهداري حیوانات مرکز تحقیقات عمرکز

هر گروه هفت ( مورد استفاده قرار گرفتکرمان 

هاي مخصوص در حیوانات در قفس .)سر موش

ساعت تاریکی در دماي  12ساعت نور و  12شرایط 

 يخانه، نگهداردر حیوان )گراددرجه سانتی 25 ± 3(

همه حیوانات آزادانه به آب و در ضمن. شدندمی

از کارخانه  هاغذاي حیوان. غذا دسترسی داشتند

دام و طیور پارس تهران تهیه و بصورت  خوارك

شدمیها قرار دادههاي فشرده در اختیار موشپلیت

تزریق کتامین ها باپس از وزن کردن حیوان، موش

زایلوزین و )mg/kg/rat 80(هیدروکلراید 

)mg/kg/rat 10(به صورت تزریق داخل صفاقی ، 

ت عصاره بر اثرا بررسیبراي  .شدندبیهوش می

تزریق به صورت داخل بطن  سیستم عصبی مرکزي

 رسیدن به بطن سوم ازبراي . مغزي انجام شد

در این روش به . دستگاه استریوتاکس استفاده شد

ابتدا  ،راهنما در ناحیه بطنمنظور قرار دادن کانول

 دستگاه استریوتاکس را بر روي صفر تنظیم کرده،

شکمی آن ثبت  شتی و، پجانبی خلفی، مختصات قدامی،

مورد استفاده   طرفیبطن مختصات ناحیه  .شدمی

متر به سمت عقب نسبت میلی5/3:عبارت بودند از 

متر در سمت چپ خط وسط و میلی 2/1به برگما، 

متر از سطح سخت شامه جمجمه میلی 9/0عمق 

]18[ .                                                                  

به  جراحی،یک هفته جهت بهبود یافتن محل عمل

و سپس آزمایشات انجام  حیوان فرصت داده می شد

 بالفاصله پس از اتمام تزریق، حیوان را. گرفتمی

ي مخصوصداخل محفظه
8

 قرار داده و سپس در 

       داده قرار Tail-Flickاي در دستگاهجایگاه ویژه

حساسیت. شدمی
9

 و 7تا  Tail-Flick 6دستگاه 

تمرکز
10

زمان قطع نور دهیو  5/9
11

ثانیه تنظیم 20 

تا از آسیب دیدن حیوان در اثر حرارت زیاد  گردید

  .شودجلوگیري

روي سنسور پس از اطمینان از قرار گرفتن دم حیوان 

. فعال گردیدروشنکلید ،و آرام شدن حیواندستگاه 

دم  سوم انتهایی نور متمرکز شده به دودر این حالت 

ي یک تحریک د که به منزلهشتابیده میموش

زمان الزم براي پس کشیدن دم سپس . بوددردناك 

این عمل به . دشي میگیراندازه  پاسخ تأخیريیا

 30، 45، 60، 75، 90، 120 در دقایق ،ساعت 2مدت 

                                               
8 Restrainer
9 Sensitivity
10 Fucus
11 Cut of point
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  ها به دقتشد و دادهانجام میروي حیوان دقیقه

.ندشدثبت می

حیوان  ،رفتاري عالیمشات و ثبتي آزمایپس از خاتمه

توسط گیوتین مغز  بیهوش و پس از کشتن حیوان،

مغز در محلول فرمالین بافت. گردیدحیوان خارج می

شد و سپس روز  فیکس می 4الی  3به مدت % 10

کانول گذاري تهیه شده و جهت برشهاي الزم از محل

     تأیید محل قرارگیري کانول مورد مطالعه قرار 

تعدادي از مغزها توسط جوهر معمولی  .گرفتمی

که دارو به اطمینان حاصل شودنگ آمیزي شدند تا ر

.محل مورد نظر تزریق شده است

در  عصاره آبی مطالعات قبلی وجود  اثر ضد دردي

موش صحرایی نر  در )(600mg/kg.i.p مرزنجوش

  . ]16[ را تأیید نموده اند

مالحظه اي را در مطالعه قبلی ما اثر ضد دردي قابل 

 3( مرزنجوشعصاره آبی نتیجه تزریق داخل بطنی 

میکروگرم بر کیلوگرم به ازاي هر رت به صورت 

 نشان داد موش صحرایی نر در )تزریق داخل بطنی

]17[ .  

اوپیوییدي در براي بررسی دخالت احتمالی سیستم

       در یک گروه از ایجاد اثر ضد دردي عصاره،

 اوپیوییدي یعنی ست انتخابی سیستم، آنتاگونیهاموش

در گروه دیگري  و ]mg/kg.ip)1( ]19نالوکسان

به ( نرمال سالینیا  ]20[ )mg/kg.ip2( مورفین

       .صفاقی تزریق گردیدبه صورت داخل) عنوان حالل

/µg دوز دقیقه بعد، 20ها موش kg rat 3  عصاره یا

. دندبه صورت داخل بطنی دریافت کر نرمال سالین

-Tailتوسط آزمون  میزان پاسخ به محرك دردناك،

Flick مورد  نرمال سالینعصاره و یا بعد از تزریق

  ارزیابی قرار گرفت

. انجام شددر گروه اول، کانول گذاري: گروه سالین

ها به مدت یک هفته در اتاق حیوانات نگهداري موش

 Base line ابتدا از حیوانبراي انجام آزمایشات. شدند

از آنجا که حالل عصاره نرمال سالین بود . گرفته شد

اثرات تجویز خالص نرمال سالین به تنهایی بر بایستی

در این براي این منظور. شدرفتار حیوان تعیین می

به عنوان  گروه اثر این ماده بررسی شد و این گروه،

  .شدگروه کنترل در نظر گرفته

به صورتنرمال سالین ml 5/0در گروه سالین، 

دقیقه  20. داخل صفاقی به هر حیوان تزریق گردید

5سالین به صورت داخل صفاقی،بعد از تزریق نرمال

میکرو لیتر نرمال سالین به صورت داخل بطنی به 

  .شد ، انجامTail-Flickو آزمونحیوان تزریق

ــاره ــروه عصـــ ــوت،: گـــ ــه پیلـــ               دوز در مطالعـــ

µg/kg rat 3  ــ ــاره گیـ ــه  از عصـ ــوش بـ اه مرزنجـ

در گـروه  . عنوان دوز مـؤثر ضـد دردي تعیـین شـد    

گـروه  قبلـی کـانول گـذاري انجـام       هماننـد دوم نیز 

. شــد و بعــد از یــک هفتــه آزمایشــات انجــام گرفــت

 Base line صــورت کــه ابتــدا از هــر حیــوانبــدین

ــد  ــه ش ــال ســالین بــه      ،گرفت ــخص نرم ــم مش حج

دقیقـه بعـد    20داخل صـفاقی تزریـق شـد و    صورت

آبــی عصــاره µg/kg rat 3 میکــرو لیتــر دوز  5

ــد دردي   ــؤثر ض ــوان دوز م ــه عن ــه ب مرزنجــوش ک

تزریـق و    بطنـی داخـل  تعیین شده بود، بـه صـورت  

انجـام   ماننـد گـروه هـاي قبلـی،    Tail-Flickآزمـون 

  شد

 بعد از جراحی و کانول گذاري: گروه نالوکسان

  .حیوانات مانند گروه دوم مورد بررسی قرار گرفتند

یعنی  ،اپیوییديهاير این گروه آنتاگونیست گیرندهد

به صورت داخل صفاقی به  mg/kg 1نالوکسان با دوز

دقیقه بعد از تزریق داخل  20. شدتزریق میحیوان

عصارهµg/rat 3میکرولیتر دوز 5صفاقی نالوکسان 

داخل بطنی تزریق شد و آبی مرزنجوش، به صورت

مانند  Tail-Flickتزریق، آزمونبالفاصله بعد از

.گروه هاي قبلی انجام گرفت

این گروه نیز گذاري درجراحی و کانول: رفینمگروه 

با این تفاوت که  .هاي قبلی انجام گرفتمانند گروه

هاي اپیوییدي یعنی گیرندهآگونیست در این گروه،

به صورت تزریق داخل   mg/kg  2 مرفین به میزان

عصاره آبی  µg/rat 3تجویز شد و سپسصفاقی
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 تزریق شد و   داخل بطنیمرزنجوش، به صورت

مانند Tail-Flick بالفاصله بعد از تزریق، آزمون

  . گرفتگروه هاي قبلی انجام

  آماريتجزیه و تحلیل 

و با SPSSنتایج  حاصل با استفاده از نرم افزار

هاي اندازه گیرياستفاده از آزمون آماري به روش 

مکرر
12

با توجه به تفاوت . قرار گرفت یارزیابمورد  

در دوزها  هاي مکرراندازه گیريداري که در معنی

شد،  مشاهدهیا داروهاي مختلف عصاره مرزنجوش 

واریانس یک طرفه آنالیزبه روش 
13

تأثیرات در  

براي حذف اثر . هاي مختلف مقایسه گردیدزمان

به   pمقداربر روي خطاي آماري آزمون تکرار

بونفرونیروش 
14

به >05/0pهمچنین. تعدیل شد 

ها دادهوداري در نظر گرفته شدعنوان سطح معنی

میانگین به اضافه منهاي خطاي  در نمودار به صورت

   .نشان داده شده استاستاندارد میانگین 

  

  یافته ها

تجویز توأم از آزمون آماري ، بر اساس نتایج حاصل 

قایسه با عصاره در م/ عصاره و یا نالوکسان / مرفین 

 اختالفاتدر زمان هاي مختلف  عصاره/ سالین گروه 

داري در میانگین پاسخ تأخیري به محرك معنی

) >05/0p(، نشان داد  Tail-Flickدر آزمون دردناك

(F=28/04,df=7)) 1نمودار(.  

در گروهی که تجویز توأم نالوکسان و عصاره انجام 

ه شد، میانگین پاسخ تأخیري به محرك دردناك ب

داري کمتر از گروه تزریق توأم معنی رطو

  .)1نمودار () >05/0p( عصاره بود/سالین

در میانگین پاسخ تأخیري به کاهش معنی داري  

        در  عصاره/در گروه نالوکسان محرك دردناك

دقیقه بعد از مداخله در  120دقیقه و  90هاي زمان

                                               
12 Repeated Measurement
13 ANOVA
14 Bonferroni

، >05/0p( ، مشاهده شدگروه کنترلمقایسه با 

01/0p< .(  

همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، 

میانگین پاسخ تأخیري  به محرك دردناك متعاقب 

) µg/rat3(و عصاره ) mg/kg 2( تجویز توأم مورفین

نسبت به گروهی که تجویز توأم سالین و عصاره 

   .داري نشان ندادانجام شده بود، افزایش معنی
  

هاي به محرك دردناك در گروهي پاسخ تأخیري مقایسه. 1 نمودار

عصاره و تزریق توأم آگونیست و آنتاگونیست گیرنده هاي /سالین

  بعد از مداخله مختلف عصاره مرزنجوش در زمانهاي /اپیوئیدي 

  

# #

0

1

2

3

4

5

6

30 45 60 75 90 120

ک
دنا

در
ک 

حر
 م

بھ
ي 

یر
أخ

خ ت
س

پا
)

یھ
ثان

(

)دقیقھ(زمان

عصاره/سالین سالین/سالین

عصاره/مرفین عصاره/نالوکسان

  

# =(P<0/05) سطح معنی داري اثر ضد دردي تجویز توأم

ه در زمان هاي مختلف عصار/عصاره در مقایسه با گروه سالین/دارو

   Tail-Flickدر آزمون 

انحراف معیار میانگین ± نمایانگر میانگین نقطههر
15
 

، 120 هايدر زمانپاسخ تأخیري به محرك دردناك 

دقیقه بعد از مداخله 30، 45، 60، 75، 90
16

، با استفاده 

        کاهش  .(n=7) باشدمی Tail-Flickاز دستگاه 

پاسخ تأخیري به محرك در میانگین داري معنی

 90هاي در زمانعصاره /در گروه نالوکسان دردناك

گروه دقیقه بعد از مداخله در مقایسه با  120دقیقه و 

  ).1نمودار ( )>05/0p< ،01/0p( ، مشاهده شدکنترل

  

                                               
15 Mean+SEM
16 Post treatment
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  بحث

در مطالعه قبلی ما نشان داده شد که تزریق داخل 

اثرات  µg/rat3دوز مرزنجوش با بطنی عصاره آبی 

اي در مقایسه با گروه کنترل د دردي قابل مالحظهض

  . ]17[ دهدنشان می Tail flickبا استفاده از آزمون 

تجویز توأم ي حاضر، بر اساس نتایج حاصل از مطالعه 

به همراه عصاره موجب  )mg/kg.i.p. 1( نالوکسان

 داري در اثر ضد دردي عصاره گردیدکاهش معنی

)05/0p< .(ان کاهش دهنده نالوکسان به عنو      

  . ]19[ ي درد شناخته شده استآستانه

همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، 

میانگین پاسخ تأخیري  به محرك دردناك متعاقب 

) µg/rat3(و عصاره  2mg/kg)(تجویز توأم مورفین 

نسبت به گروهی که تجویز توأم سالین و عصاره 

این  .ري نشان ندادداانجام شده بود، افزایش معنی

این گونه توجیه کرد که تجویز توان میمطلب را 

به تنهایی اثر ضد دردي  µg/rat3عصاره با دوز 

 داشته است، مرفین هم به تنهایی اثر ضد دردي دارد

ي به اندازهمذکور به بیان بهتر، عصاره  .]19،18[

هاي مورد نظر را اشغال کرده است، به گیرنده کافی 

عصاره اثر  جویز توأم مورفین همراه باکه ت نحوي

   .بیشتري ایجاد نکرده است

 نشان دادند، دوز پایین مرفینهلن ولر و همکاران،

)mg/kg 03/0 ( داري در رفتار معنی باعث افزایش

بر . شودها میلیس زدن پا در تست فرمالین در رت

درد ) mg/kg 10-3/0(عکس دوز استاندارد مورفین 

  . ]19[ ددهرا کاهش می

با توجه به اینکه تجویز نالوکسان اثر ضد دردي 

بر لذا ي مرزنجوش را کاهش داده است، عصاره

        توان چنین ر، میي حاضهاي مطالعهاساس یافته

که حداقل قسمتی از اثرات ضد  گیري کردنتیجه

هاي اپیوئیدي گیرنده تحریک دردي عصاره از طریق

        حاضر با  هج مطالعنتای .گري می گرددمیانجی

به طوري  .گیري سایر محققان همخوانی داردنتیجه

که شورونگ و همکاران در یکی دیگر از گیاهان 

بلوکه  ، نشان دادند که)Crude Fuzei(خانواده نعناع 

هاي مو اپیوئیدي به طور نسبی به گیرنده شدن

      اثر ضد دردي عصاره را کاهش وسیله نالوکسان 

، لذا اثرات ضد دردي این گیاه را ناشی از دهدمی

  . ]15[ انددخالت سیستم اپیوئیدي دانسته

اثرات ضد دردي گیاه گاوزبان را  حیدري و همکاران

ناشی از دخالت احتمالی سیستم اپیوئیدي دانسته اند، 

این پژوهشگران نشان دادند که پیش درمانی با 

در تست  نالوکسان،  اثر ضد دردي عصاره این گیاه را

     صفحه داغ و فاز حاد آزمون فرمالین به طور 

این پژوهشگران تزریق  .دهدداري کاهش میمعنی

 عصاره را به صورت داخل صفاقی انجام داده بودند

اثرات ضد دردي تعدادي از گیاهان خانواده . ]21[

 نعناع در رابطه با سیستم اپیوئیدي بررسی شده است

]22،15[ .  

ن وجود اثر ضد دردي در گیاه ارضی و همکارا

. اندرا گزارش نموده) mg/kg.i.p 600( مرزنجوش

این پژوهشگران تزریق عصاره آبی این گیاه را به 

صورت داخل صفاقی و با استفاده از آزمون فرمالین 

  . ]16[ انجام داده بودند

در مطالعه حاضر پیش درمانی با نالوکسان،  اثر ضد 

طنی عصاره آبی دردي عصاره تجویز داخل ب

داري کاهش داد، لذا احتماالً ر معنیومرزنجوش به ط

گیرنده هاي اپیوئیدي در قسمتی از اثرات ضد دردي 

  .عصاره دخالت دارند

  

  نتیجه گیري

با توجه به اینکه تجویز نالوکسان اثر ضد دردي 

بر لذا ي مرزنجوش را کاهش داده است، عصاره

        توان چنین ي حاضر، میهاي مطالعهاساس یافته

که حداقل قسمتی از اثرات ضد گیري کرد نتیجه

        هاي اپیوئیدي دردي عصاره از طریق گیرنده

       اثرات ضد دردي عصاره  .گرددگري میمیانجی

تواند قابل مقایسه با اثرات مورفین باشد، براي می
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تر مطالعات بیشتري مورد نیاز رسیدن به نتایج دقیق

  .است

  تشکر و قدردانی

رکز تحقیقات علوم مسئولین محترم م بدینوسیله از

  . تشکر و قدردانی می شود اعصاب کرمان 
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Intervention of Morphine and Naloxone on Analgesic Effects of Origanum 
vulgare Extract in Male Rat
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ABSTRACT

Background and Objectives: Opiodergic system has important role in pain control. Origanum 
vulgare is a folk medicine with analgesic properties which is widely distributed in the north 
and northwest parts of Iran. The mechanism of therapeutic effects of Origanum vulgare is not 
understood. The aim of this study was to evaluate the intervention effect of opioid agonist
(morphine) and antagonist (naloxone) on analgesic effects of Origanum vulgare.
Methods: In this study 28 Male Wistar rats (200-250 g) were used (n=7). The rats were 
anaesthetized by ketamine (80mg /kg) and xylazine (10mg /kg) and a cannula was inserted 
into the left ventricle according to atlas of Paxinos characteristics using stereotaxic apparatus. 
The animals were allowed to recover for 5-7 days .In pilot examination, the effective dose of 
ORG extract determined 3µg/rat i.c.v. Rats were divided into 4 groups:Control group given 
saline 0.5ml.i.p/ saline 5µl.i.c.v or ORG 3µg/rat.i.c.v. other groups are morphine (2mg/kg ,i.p) 
and ORG3µg/rat,i.c.v , Naloxone (1mg/kg,i.p) and ORG 3µg/rat,i.c.v. The latency response of 
rats to thermal stimulation was recorded (30, 45, 60, 75, 90 &120 min after treatment) by Tail
flick test. Repeated Measurement test and ANOVA were used to determine significant 
differences. 
Results: There was significant decrease in the pain threshold following the co-
administration of ORG extract with naloxone in the Tail flick test. There also was significant 
decrease in the latency response or pain threshold 90 and 120 min after intervention in 
naloxone group compared with that in control group (p< 0.05).
Conclusion: The results of this study showed that analgesic effect of aqueous extract of 
Origanum vulgare may be mediated, at least in part, by opioidergic system. 
Key words: Origanum vulgare Extract; Morphine; Naloxone; Analgesic Effects
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