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ABSTRACT 

 
Background & objectives: Hyoscine (scopolamine) as an anticholinergic and antinociceptive 
drug, has some side effects. Recently, it has been received much attention to the interactions 
between synthetic drugs and herbal extracts and their pharmacological responses which made 
the possibility of using the minimum dose and low side effects. In this study, we evaluated the 
effect of Salvia officinale extract, hyoscine and their combinationin management of pain in 
rats. 
Methods: In this experimental study animals were divided randomly into eight groups (n=6). 
Hyoscine (0.5, 1 and 5 mg/kg) administrated by intraperitoneal injection and extract (100 and 
200 mg/kg) was administered by gavages one hour before administration of hyoscine. Thirty 
minutes after treatment, rats were subjected to tail-flick test and data were recorded. Statistical 
significance was considered at p<0.05. 
Results: Administration of hyoscine at doses of 0.5, 1 and 5 mg/kg created significant 
analgesic effects compared to control group in the Tail-flick test (p<0.05, p<0.01 and p<0.05, 
respectively). The combination of S.officinale extract (100 and 200 mg/kg) and hyoscine (1 
mg/kg) significantly increased the pain threshold than the groups receiving only extract or 
hyoscine.  
Conclusion: Our data showed that hydroethanolic extract of Salvia officinale has an 
important antinociceptive effect which can lead to decreased pain in rats. Sincehyoscine as an 
analgesic drug has some side effects, combination of Salvia officinale extractand hyoscine can 
decrease the needed dose of hyoscine and itsside effects. 
Keywords:Salvia officinale; Pain; Hyoscine; Rat. 
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ناشی از  کاهش دردبر  )Salvia officinale( گلی مریمعصاره الکلی گیاه اثر 
  ی صحرایی نر بالغ نژاد ویستارها هیوسین در موش

  

  4، مجتبی گمار3، ناصر میرازی* 2، عبدالکریم حسینی1علی گمار
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  مقدمه
درد احساسی است نامطلوب که در اثر آسـیب وارده  

درد بـه عنـوان   . شـود  های مختلف ایجـاد مـی   به بافت
احتمال وجود  ای است که وجود یا عامل هشدار دهنده

انسان از زمانی که . دده میدر یک عضو نشان خطر را 
در پی پیدا کردن راهـی بـرای یـافتن     ،درد را شناخت

در . علت آن و چگونگی برطرف کردن آن بوده اسـت 
طی یک بررسی بـه عمـل آمـده توسـط انجمـن درد      
آمریکا فقط در این کشور پنجاه میلیون نفر در سـنین  

 شآنها بـی برند که برای کنترل  مختلف از درد رنج می
  .]1[ دشو میاز صد میلیون دالر هزینه 

  چکیده
محسوب می شود، دارای بعضی عوارض جانبی  ضددرد و که داروی آنتی کولینرژیک )اسکوپوالمین(هیوسین  :زمینه و هدف

که  فارماکولوژیک شده هایپاسخ ایجاد در گیاهی های عصاره و صناعی داروهای بین تداخل به زیادی توجه اخیراً. باشد می
گلی، هیوسین و ترکیب  تجویز عصاره مریم ن پژوهش اثردر ای. می کند فراهم را جانبی و عوارض دوز حداقل از استفاده امکان
  .های صحرایی مورد بررسی قرار گرفتگلی و هیوسین بر کنترل درد در موش مریم
شامل گروه کنترل، دریافت کننده تایی  گروه شش هشتصورت تصادفی به   هها بموش در این مطالعه تجربی :کار روش

گرم بر کیلوگرم و میلی 200و  100گرم بر کیلوگرم، دریافت کننده عصاره در دوزمیلی 5و  1، 5/0هیوسین در دوزهای 
ه هیوسین ب. قسیم شدندگرم بر کیلوگرم تمیلی 1همراه با هیوسین در دوز  200و  100همچنین گروه دریافت کننده عصاره 

دقیقه  30. حیوانات خورانده شد صورت گاواژ بهه عصاره ب ،صورت تزریق داخل صفاقی و یک ساعت قبل از تجویز هیوسین
معنی دار در نظر گرفته شده   p<0.05وقرار گرفته و نتایج حاصله ثبت گردید فلیک -تیلها مورد آزمون پس از تیمار، موش

  .شد
 پس آزمون در ضددردی داری اثراتمعنی صورت به کیلوگرم بر گرممیلی 5و  1، 5/0 دوزهای با هیوسین تجویز :هایافته

و  100در دوز  گلی مریم عصاره ترکیب). ، به ترتیب>05/0p< ،01/0p< ،05/0p(نمود  نسبت به گروه کنترل ایجاد دم کشیدن
 کننده دریافت تنها هایگروه به نسبت بیشتری دردیبی )کیلوگرم بر گرممیلی 1( گرم بر کیلوگرم و هیوسینمیلی 200

  .نمود ایجاد هیوسین یا و عصاره
از  .شودمی های صحرایی درد در موش افزایش آستانهگلی باعث  نشان داد که گیاه مریماین مطالعه هدات مشا :گیرینتیجه
گلی با هیوسین  باشد، همراه کردن عصاره گیاه مریمکه هیوسین به عنوان یک داروی ضددرد دارای عوارض جانبی میآنجایی

  .جا گذارده ی را با حداقل عوارض جانبی بمی تواند با کم کردن میزان هیوسین مصرفی اثرات مطلوب تر
 .، موش صحراییگلی، درد، هیوسین مریم: کلیدی های واژه
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آلکالوئیدی ) اسکوپوالمین( بوتیل بروماید -Nهیوسین
است که یک داروی آنتـی کولینرژیـک، ضـد اسپاسـم،     

این دارو بطور رقـابتی   .دباش میآرامبخش و ضددرد 
های موسکارینی استیل کولین را مهار کـرده و   گیرنده

هــای گوارشــی و  اهبــر عضــالت صــاف دســتگ مســتقیماً
. دشو میتناسلی تاثیر گذاشته و موجب شل شدن آنها 

بر  این دارو عالوه بر خواص آنتی کولینرژیک محیطی،
استفاده . دباش میگذار سیستم مرکزی اعصاب نیز تاثیر

ــاهش درد و آرام   ــت ک ــین جه ــز   از هیوس ــی نی بخش
تحقیقات نشان داده است کـه  . ]2[گزارش شده است 

ی هــا نظــور درمــان دردهــا و اسپاســمایــن دارو بــه م
ادراری تناسـلی، قاعـدگی دردنـاک، کولیـک      گوارشی،

همچنین از . ]4،3[د شو میصفراوی یا کلیوی بکار برده 
ـ     ه صـورت  هیوسین برای کـاهش دردهـای زایمـانی ب

  . ]5[د شو میاستفاده بالینی 
ی مبـارزه بـا درد همـواره داروهـای     ها گرچه در راها

اما نقش داروهای گیـاهی   ،است شیمیایی مدنظر بوده
را نباید فرامـوش نمـود کـه در طـی قـرون مختلـف       

. ]6[را نیز به خود اختصاص داده اسـت   ایجایگاه ویژه
با وجود پیشرفت علم داروسازی و داروهای شـیمیایی  
فــراوان در جهــت تســکین درد، اســتفاده از داروهــای 

بلیت دسترسی گیاهی به دلیل داشتن عوارض کمتر، قا
تـر بـودن توصـیه     تـر و نیـز مقـرون بـه صـرفه      سانآ

همچنین با توجـه بـه اثـرات سـوء داروهـای      . دشو می
ی اخیر، دانشمندان و محققان توجه ها شیمیایی در دهه

 انـد  درمانی گیاهان معطوف نموده خود را روی اثرات
 و متعدد درمانی اثرات دارای که جمله گیاهانی از .]7[

از اعضای تیره  1گلی مریم یاهباشد، گ ای می شده شناخته
ــواحی  گلــی مــریم. اســت 2نعناعیــان در اصــل بــومی ن

این گیاه . دشو میمدیترانه بوده و در ایران نیز کشت 
دارای ترکیبــاتی چــون اســیدهای چــرب آلفــا، کــامفر، 
ــانن،   بورنئــول، گلوبــول، آلفــا همولــون، آلفــا پیــنن، ت

، هـا  سالوین، ترکیبات فالونوئیدی، گلیکوزیـدها، رزیـن  

                                                            
1 Salvia officinale 
2 Lamiaceae 

مـانول   -یی چـون کـارنوزل  ها رزمارینیک اسید و ترپن
بـرای   گلـی  مـریم در طـب سـنتی از   . ]8-10[ دباش می

ــوع،    ــرگیجه، ته ــومی، س ــتگی عم ــاب، خس ــعف اعص ض
فلـج، اسـهال، درد شـکمی،     ،هـا  استفراغ، لـرزش انـدام  

 دشـو  مـی ی یائسگی و برونشیت استفاده ها گرگرفتگی
 یهـا  عصـاره  کـه  شـده  داده نشان تازگی، به .]12،11[

 صفحه آزمون در باعث تاخیر گلی مریم بوتانول و آبی
 از ناشـی  پـای  ادم در هر دو فاز به درد پاسخ در داغ،

  .]12[د شو می رت در کاراگینان و فرمالین
ترکیـب   سینرژیستی اثرات و موجود تداخل به توجه با

ــا صــناعی داروهــای ــاهی یهــا عصــاره ب  ایجــاد در گی
 منظور به همچنین و رماکولوژیکفا ی مؤثرترها پاسخ
 با گیاهی یها عصاره ترکیب ی جدیدها استراتژی ایجاد

 حــداقل بــه جهــت مثــل هیوســین رایــج ضــددردهای
 داروهـا، در  به جانبی مربوط عوارض و دوز رسانیدن

ــن ــق ای ــه تحقی ــی ب ــی  بررس ــرات ترکیب ــاره اث  عص
 از هیوسـین  ناشـی  دردی بر بی گلی مریم هیدروالکلی

  .پرداخته شد صحرایی یها موش در
  

  کار روش
  مواد

بـر   گـرم  میلـی  20 یها صورت ویال هداروی هیوسین ب
ساخت کارخانه داروسازی اسوه از داروخانه  میلی لیتر

جهـت تزریـق، هیوسـین در     .سطح شهر خریداری شد
   .نرمال سالین حل شد
  تهیه عصاره گیاهی

 از باغ گیاهان دارویـی جهـاد   گلی مریمدر تابستان گیاه 
کشاورزی همـدان تهیـه گردیـده و پـس از شناسـایی      

ــط متخصــ  ــروه   توس ــاریوم گ ــی هرب ــاه شناس ص گی
بـــه آزمایشـــگاه منتقـــل و پـــس از  شناســـی زیســـت

کردن، در تاریکی و در معرض هوای جاری خشک خرد
سپس بوسیله آسیاب پودر شده و در بشر حـاوی  . شد

هفتـه قـرار    به مدت دو درصد 80محلول آبی اتانول 
محتویات بشـر دو بـار در هـر روز توسـط     . داده شد

بعـد از گذشـت   . شـد  هم زده مـی ه ای ب همزن شیشه
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مدت زمان مذکور محتویات ظرف توسط کاغذ صافی 
فیلتر گردید و محلول حاصله در دسـتگاه روتـاری، در   

. درجه سانتیگراد و دور متوسط قرار گرفـت  40دمای 
یک پس از تغلیظ و حذف حالل، عصاره حاصله به مدت 

کامل خشـک   صورت بهروز زیر هود قرار داده شد تا 
عصـاره  . عصاره آماده به فریزر منتقـل گردیـد  . شود
بـه ازای   گـرم  میلـی  200و  100در دو دوز  گلی مریم
  .]12[تهیه گردید  وزن بدنکیلوگرم  هر

  حیوانات آزمایشگاهی
سر موش صحرایی نر بالغ نژاد  48در این پژوهش از 
خریـداری شـده    انستیتو پاستورسه ویستار که از موس

ــد ــد  ،بودن ــتفاده گردی ــه   . اس ــه حیوانخان ــات ب حیوان
آزمایشگاه تحقیقـاتی علـوم جـانوری دانشـکده علـوم      

در طول پروژه در این مکان در  ها موش. منتقل شدند
 12و شـرایط نـوری   درجه سانتی گـراد   22 ± 2دمای 

ساعت روشنایی نگهداری شدند و  12ساعت تاریکی و 
ــذا    هیچ ــرف آب و غ ــر مص ــدودیتی از نظ ــه مح گون

جهت تطبیق با محیط آزمایشگاه به مدت یک . نداشتند
داده  هفته قبل از انجام آزمـایش در ایـن مکـان قـرار    

تصـادفی بـه هشـت گـروه      صـورت  به ها موش .شدند
و  3، 2 ؛گروه کنتـرل ) 1: شش تایی تقسیم بندی شدند

و  1، 5/0دریافت کننده هیوسین بـا دوز  ی ها گروه) 4
دریافـت   یهـا  گـروه ) 6و  5 ؛بر کیلـوگرم  گرم میلی 5

ــا دوز   ــاره ب ــده عص ــی 200و  100کنن ــر   میل ــرم ب گ
ــوگرم ــروه) 8و  7 ؛کیل ــا گ ــده  یه ــوامدریافــت کنن  ت
و  100( عصـاره و  )گرم بر کیلـوگرم  میلی 1( هیوسین

  .)گرم بر کیلوگرم میلی 200
جهت تجویزعصاره، مقدار کـافی و مشـخص از آن در   

آزمـون، دوزهـای    ی موردها به گروه. ین حل شدسال
موردنظر عصاره به طریقه گاواژ، یـک سـاعت قبـل از    
تزریق هیوسین به حیوان خورانده شده و هیوسـین از  

بـا توجـه بـه    . طریق تزریق داخل صـفاقی تجـویز شـد   
مبنـی   محققین مطالعه حاضـر مشاهدات قبلی و کنونی 

 ،بر کیلوگرم رمگ میلی 1بر اثر باالتر هیوسین در دوز 
تصــمیم بــر ایــن گرفتــه شــد کــه دوز بهینــه انتخــابی 

هیوسین، همین و  هیوسین برای تجویز ترکیب عصاره
گـروه کنتـرل نیـز سـالین     . مقدار در نظر گرفته شود

 قـوانین  اسـاس  بر تحقیق این پروتکل .دربافت نمودند
 همچنـین  و آزمایشـگاهی  حیوانات مورد در المللی بین

 بوعلی دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات با رکا اخالق کمیته
 .گردید انجام همدان سینا

  فلیک -آزمون تیل
بر اساس فلیک  -تیلآزمون جهت القای درد تجربی از 

 30پـس از گذشـت   . ]14،13[شـد   استفاده منابع قبلی
دقیقه از تجویز، برای تعیـین آسـتانه درد حرارتـی در    

ســاخت  فلیــک -تیــلحیوانــات بــا اســتفاده از دســتگاه 
روش . شــرکت بــرج صــنعت ایــران اســتفاده گردیــد 

آزمون به این صورت بود که در ابتدا حیوان به مـدت  
صورت افقی در داخل  هدقیقه جهت تطابق، ب 45حدود 

آنگـاه دم در  . محفظه مخصوص نگهداری قرار گرفت
معرض نور تابشی از یک منبع حرارتـی قـرار گرفتـه و    

توسـط یــک   مـدت زمـان تـاخیر در پـس کشـیدن دم     
در روز انجـام  . کرنومتر دیجیتالی در دستگاه ثبت شد

 5بـه فواصـل    فلیـک  -تیـل بار آزمون  3تست با انجام 
بار، شدت جریان طوری تنظیم گردیـد کـه    دقیقه یک

زمان تاخیر در پس کشیدن دم در حیوانات کنترل بین 
میانگین زمـان پـس کشـیدن دم    . ثانیه تعیین شود 6-5

  .حیوانات محاسبه شد یها در تمام گروه

  ی آماریها روش
ی مـورد آزمـایش،   ها ی بدست آمده از گروهها یافته

مورد بررسی  21 نسخه SPSS با استفاده از نرم افزار
 خطـای  ± میانگین صورت بهقرار گرفت و نتایج حاصله 

جهت مقایسه نتایج . ارزیابی و تجزیه و تحلیل شد معیار
نالیز واریانس یک های آماری آ این پژوهش از آزمون

بــرای مقایســه دو بــه دو بــین  تــوکیطرفــه و تســت 
 >05/0pبـا   هـا  اختالفـات داده  .، اسـتفاده شـد  ها گروه
  .دار در نظر گرفته شد معنی
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  ها یافته
میـانگین میـزان    صـورت  بـه  نتایج حاصل از این آزمون

ثبـت شـده در طـی     آزمـون  دهـی  پاسـخ  تاخیر زمان

د که نتایج آنالیزهای گزارش گردی فلیک -تیلآزمون 
ـ ارا 2و  1 یهـا  شکلآماری مربوط به آن در  ه شـده  ئ

  . است

*
**

*

0
1
2
3
4
5
6
7
8

کنترل 0.5هیوسین 1هیوسین 5هیوسین

ی 
ده

خ 
اس
ر پ

اخی
ن ت

زما
)

نیه
ثا

(

 
  . موش صحرایی نر نژاد ویستار است) =6n(معیار مربوط به  خطای ± مقادیر بیانگر میانگین .فلیک -تیل آزمون دهی پاسخ تاخیر زمان مقایسه .1 نمودار

  **) >05/0p<  * ،01/0p(گروه ها نسبت به گروه کنترل است  بیانگر معناداری* 
  

** ** ***

#
***

###
***

0

2

4

6

8

10

کنترل 1هیوسین  100عصاره  200عصاره  100عصاره  200عصاره 

ی 
ده

خ 
اس
ر پ

اخی
ن ت

زما
)

نیه
ثا

(

)کیلوگرم/میلی گرم 1(هیوسین
 

  . موش صحرایی نر نژاد ویستار است) =6n(مربوط به  معیار خطای ± میانگین مقادیر بیانگر. فلیک - تیل آزمون دهی پاسخ تاخیر زمان مقایسه .2 نمودار
، **>01/0p(است ) بر کیلوگرم گرم میلی 1(بیانگر معناداری گروه ها نسبت به گروه هیوسین  #گروه کنترل و  بیانگر معناداری گروه ها نسبت به* 

001/0p<*** ،05/0p<# ،001/0p<###(  
  

مشــاهده شــد کــه تجــویز  هــا بــر اســاس آنــالیز داده
 بـر کیلـوگرم   گرم میلی 5و  1 ،5/0 هیوسین با دوزهای

در مقایسـه بـا    دردیداری اثـرات ضـد   معنی صورت به
، بـه  >05/0pو  >05/0p< ،01/0p(گروه کنترل داشت 

 1همچنین مشاهده شد کـه هیوسـین در دوز   ). ترتیب
بیشـترین اثـر افـزایش میـانگین      بر کیلـوگرم  گرم میلی

را در مقایسه بـا دوزهـای    دهی پاسخ تاخیر زمانمیزان 
نسبت به گـروه کنتـرل   گرم بر کیلوگرم  میلی 5 و 5/0

بین  ،آید بر می 2شکل همانطور که از . )1شکل ( داشت
گروه کنترل و گروه دریافت کننده عصاره در هـر دو  

 بـر کیلـوگرم   گرم میلی 200و  100دوز مورد مصرف 
و  >01/0p( مشـاهده شـد   دار معنـی  صـورت  بهاختالف 

001/0p<دوز بــا عصــاره کــردن اضــافه ).، بــه ترتیــب 
 گرم میلی 1 هیوسین دوز به بر کیلوگرم گرم میلی100

 نسبت دم کشیدن پس زمان افزایش سبب بر کیلوگرم
 آنـالیز  .)>05/0p(شـود   می تنهایی به گروه هیوسین به
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ــتر ــا داده بیشـ ــان هـ ــب داد نشـ ــه ترکیـ ــاره کـ  عصـ
 بر گرم میلی 1هیوسین ( با )کیلوگرم بر گرم میلی200(

 زمان سبب افزایش آزمایش مورد گروه در) کیلوگرم
 گـرم  میلـی  1 هیوسین( روهگ به نسبت دم کشیدن پس
 بـین  هرچنـد  همچنـین . شود می تنهایی به )کیلوگرم بر

 عصــاره ی دریافــت کننــدههــا گــروه بــا کنتــرل گــروه
 مصـرفی تفـاوت   مقدار دو هر در هیوسین+ گلی مریم
 اخـتالف  هیچگونه ،)>001/0p( داشت وجود داری معنی
 100( گلـی  مـریم  بـین  ضـددردی  پاسـخ  در یدار معنی
 بـر  گـرم  میلـی  1( هیوسـین +  )کیلـوگرم  بـر  گرم میلی

ــوگرم ــروه) کیل ــی مــریم و گ ــر گــرم میلــی 200( گل  ب
ــوگرم ــین + )کیل ــی 1( هیوس ــرم میل ــر گ ــوگرم ب ) کیل
  .)2 شکل(نشد  مشاهده

  

  بحث
ی نـر بـالغ نـژاد ویسـتار     هـا  در این تحقیـق از مـوش  

استفاده گردید که سیستم عصـبی آنهـا بطـور کامـل     
پـس کشـیدن دم    در مدل آزمـون . رشد کرده است

ی هـا  محرک حرارتی دردزا بطـور مسـتقیم گیرنـده   
ی درد ها پوستی حس درد را تحریک کرده و ایمپالس

و در مسیر انتقال خود به مراکز باالتر در سطح نخاع 
  .]15[گیرند  تنه مغز در معرض تعدیل قرار می

ــن در ــق ای ــای تحقی ــف دوزه  ســبب هیوســین مختل
 آزمون در ضددردی اثر ایجاد و درد آستانه افزایش

 ی تحقیقـات هـا  یافتـه  با نتایج این. شد دم کشیدن پس
 هیوسـین  شـده  مشاهده ضددردی اثر بر مبنی قبلی

 ادراری گوارشــی، یهـا  اسپاســم و دردهـا  در درمـان 
 کلیـوی  یـا  صفراوی کولیک قاعدگی دردناک، تناسلی،
 رقـابتی  طور به دارو این احتماالً .]4،3[دارد  مطابقت

 مکانیسم موسکارینی استیل کولین یها ندهمهار گیر با
 موضـوع . ]2[کنـد   می اعمال را خود ضددردی اثرات

 بحث علمـی  یک سوماتیک درد کنترل بر هیوسین اثر
 از آمـده  دسـت  بـه  متنـاقض  نتـایج  بـا  همـراه  جالب

 هیوسـین  کـه  ترتیـب  ایـن  به باشد، می طالعات قبلیم
 افــزایش، موجــب پیشــین ی مطالعــاتهــا یافتــه طبــق

 در سـوماتیک  درد در آسـتانه  تغییر عدم یا و هشکا
 بـه  بنـابراین  .]16-18[اسـت   شده جانوری یها مدل
 دخیـل  احتمالی یها مکانیسم و بحث این رسد می نظر

مطالعه  نتایج. نشده است شناخته کامل طور به در آن
طریـق   از هیوسـین  که داده نشان همکاران و 1واتکینز

 و نخـاعی  مراکـز  در موسـکارینی  یهـا  گیرنده بر اثر
 در دردی بــی ایجــاد ســبب توانــد نخــاعی مــی فــوق
 وسـاطت  بـدون ( از شـوک  ناشی دردی بی یها مدل

 با( شده کالسیک شرطی دردی بی و )اپیوئیدی سیستم
 همچنین طبـق  .]18[شود  )اپیوئیدی سیستم وساطت
از  تعـدادی  در هیوسـین  وریدی تزریق دیگر، مطالعه
 ؛شـود  مـی  حرارتی درد آستانه افزایش سبب ها اسب

 گذشـت  با و نبوده ناپایدار ضددردی این اثر هرچند
 حاضـر  مطالعه یها یافته. ]19[کند  می پیدا افت زمان
  .باشد می تحقیقات این با سو هم نیز

که عصاره  گردیدمشاهده حاضر همچنین در مطالعه 
ای در  اثــرات قابــل مالحظــه گلــی مــریمهیــدروالکلی 

صحرایی نر بالغ داشت کـه  ی ها کاهش درد در موش
تـوان   گلـی  مـریم این یافته موید این است که عصاره 

تقویت مسیرهای عصبی مرکـزی مهارکننـده درد را   
بر کـاهش شـدت درد در    گلی مریماثر عصاره . دارد

آزمون پس کشیدن دم، که این آزمـون مربـوط بـه    
ی حس درد بـوده و تحـت   ها تحریک مستقیم گیرنده

تاثیر مسیرهای نزولی مهار درد در سطح نخاع و تنه 
ــرار دارد  ــز ق ــی، ]15[ مغ ــ م ــرات  توان ــی از اث د ناش

کــولینرژیکی ترکیبــات موجــود در آن باشــد کــه     
مسیرهای نزولی مهارکننـده درد در سیسـتم عصـبی    

همچنین این تاثیرات . ]20[ کنند مرکزی را تقویت می
مهار انتقال درد در شاخ خلفی نخاع د ناشی از توان می

و در اثــر ترکیبــات مهارکننــده عصــاره نظیــر گابــا و 
ــا گیرنـــده. گلیســـین صـــورت گرفتـــه باشـــد  ی هـ

تروپیک گابا در سطوح مختلف تنه مغـز و نخـاع   بواتم
از انتقــال هــر دو نــوع درد حــاد و مــزمن جلــوگیری 

گزارشات متعددی مبنی بـر اثـرات   . ]22،21[ کنند می
                                                            
1 Watkins  
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رکیبات آنتوسـیانینی موجـود در گیاهـان    ضددردی ت
ی گیاهی سرشـار از ایـن   ها تجویز عصاره. وجود دارد

دو فاز حاد و مزمن تاثیر  مواد در کاهش درد در هر
مشــتقات  هــا آنتوســیانین. ]23[ مثبــت داشــته اســت

ی هـا  گلیکوزیدی پلی هیدروکسیل و متوکسـیل نمـک  
ـ   فنیل بنزوپیریلیوم، رنگ -2 ول دانه غیر سـمی و محل

ای در طبیعـت   ند کـه بطـور گسـترده   باش میدر آب 
ی هـا  این ترکیبات آنتی اکسیدان. ]24[ دنشو مییافت 

بسیار قدرتمندی هستند که با مهار سیکلواکسیژنازها 
ند باعث سرکوب مسیرهای توان میو لیپو اکسیژنازها 

مطالعات نشان داده اسـت  . ]25[ مرتبط با درد شوند
ــی مــریمکــه  ــز دارای  گل ــات آنتوســیانینی و نی ترکیب

بورنئون یکـی از ترکیبـات مهـم    . دباش میفالونوئیدی 
د اثر مثبت در القـاء  توان میکه  دباش می گلی مریمدر 

طور باعث  داشته باشد و همین GABAAی ها گیرنده
 کاهش آزادسازی گابا شده و باعث کنترل درد گردد

گلی  همچنین هیسپیدولین موجود در گیاه مریم. ]26[
ی بنزودیـازپینی، باعـث   هـا  ه عنـوان لیگانـد گیرنـده   ب

 .]27[ دشـو  میتعدیل فعالیت سیستم عصبی مرکزی 

همچنین عصاره هیدروالکلی این گیاه دارای ترکیبـاتی  
د باشـ  مـی همچون اورسلیک اسید و رزمارینیک اسید 

. ]28[ گزارش شـده اسـت   ها که اثرات ضدالتهابی آن
د در عصـاره  از طرف دیگر رزمارینیـک اسـید موجـو   

شـده کـه    B4، باعث کاهش تولید لکـوترین  گلی مریم
د باعث کاهش میزان التهـاب و درد  توان مینتیجه  در

  . ]29[ شود
 ترکیـب  اثـرات  و موجود تداخل به زیادی توجه اخیراً

ایجــاد  در گیــاهی یهــا عصــاره بــا صــناعی داروهــای
 عنوان به. است شده فارماکولوژیک مؤثرتر یها پاسخ
 دوزهـای  ترکیـب  شـده  انجـام  تحقیـق  ق یکطب مثال

ــایین ــا داروی پ ــاک ب ــاره دیکلوفن ــانولی عص ــاه ات  گی
Heliopsis longipes اثـرات ضـددردی   ایجـاد  سبب 

 درد آزمــون در ســوری یهــا مــوش در مــؤثرتری

 مطالعـه حاضـر   مشـاهدات  .]7[اسـت   حرارتی شـده 
 بــا گلــی مــریمعصــاره  کــردن اضــافه کــه داد نشــان

 نسـبت  بیشتری ضددردی اسخپ بروز هیوسین، سبب
 یــا و عصــاره فقــط دریافــت کننــده یهــا مــوش بــه

 دهنده نشان تواند نتایج می این. شد تنهایی به هیوسین
 نیـاز  دوز مـورد  کـاهش  در گیـاهی  عصاره مثبت اثر

کـاهش   نتیجـه  در و هیوسین چون ضددردی داروی
 . باشد مربوطه عوارض جانبی بروز

  
  نتیجه گیری

 نشان داد که ترکیب عصـاره  ضرمطالعه حامشاهدات 
. و هیوسین بیشترین اثر ضد دردی را دارد گلی مریم

ـ  مـی استفاده توام عصاره و هیوسـین   د بـا اعمـال   توان
دردی بهتـری  باعث دریافت پاسخ ضد افزایشیاثرات 
چنـین پیشـنهاد    تـوان  مـی ی بیشتر ها بررسیبا . گردد

 عصـاره  درمانی نمود که استفاده از استراتژی ترکیب
هیوسین جهت به حـداقل رسـانیدن دوز   و  گلی مریم

ی هــا یکــی از راه ،داروهــای شــیمیایی در کنتــرل درد
با شناسایی و جداسازی مواد  توان می ود باش میموثر 

موثره موجود در این گیـاه کـه در مسـیرهای انتقـال     
بعنوان ترکیبات ضد درد  ها از آن ،درد درگیر هستند

ی آزمایشـگاهی و  هـا  ررسیاین مهم با ب. استفاده کرد
 .شد خواهدتر  کاملبالینی بعدی 

  
   دانیرو قد تشکر

از  کـه  داننـد  مـی  الزم خـود  بر مقاله این نویسندگان
 عضـو  کلونـدی  رمضـان  دکتـر  آقـای  جنـاب  زحمات

 منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز علمی تئمحترم هی
 گیـاه  علمـی  شناسـایی  جهـت  به استان همدان طبیعی
 حمایت با طرح این. نمایند و قدردانی تشکر گلی مریم
 گرانـت ( بوعلی سـینا  دانشگاه پژوهشی معاونت مالی

  .است شده انجام) 2308-49شماره 
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