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Abstract  
 
Background: Salvia sharifii Rech. F. & Esfand (Lamiaceae) is an Iranian endemic plant that widely used as 
a medicinal plant. Due to the antinociceptive and anti-inflammatory effects of other Salvia species, the 
present study was conducted to investigate the antinociceptive effect of S. sharifii seed's oil (SSSO) in 
experimental animals.  
Materials and methods: Seed's oil of S. sharifii was extracted by Soxhlet method. In order to assess the 
antinociceptive activity, the animals were classified to five groups: control (vehicle), S. sharifii seed's oil (20 
and 100 mg/kg) and standard groups (morphine 5 mg/kg and mefenamic acid 30 mg/kg). The analgesic 
activities were studied by formalin test in mice. The nociceptive responses were divided to two phases; phase 
I (0-15minutes) and phase II (15-60 minutes). Comparisons between the groups were carried out using the 
analysis of variance (one way ANOVA) and post hoc Tukey's test. P<0.05 was considered as significant 
difference.  
Results: S. sharifii seed's oil showed significant antinociceptive effects in first phase (dose 20 mg/kg) and 
second phase (dose 20 and 100 mg/kg) of formalin test compared to control group. These effects were 
comparable to morphine and mefenamic acid in chronic phase of formalin test. 
Conclusion: The results indicated that S. sharifii seed's oil induced a significant antinociceptive in mice that 
is likely related to active constituents of this seed's oil.  
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 دانشگاه آزاد اسالمی پزشکیعلوم جله م
 26تا  18صفحات ، 98بهار ، 1، شماره 29 ورهد

 

 )Salvia sharifii Rech. F. & Esfandهاي مریم گلی جنوبی (اثر ضد درد روغن دانه
  در آزمون فرمالین در موش سوري نر

 3، رعنا خرازچی3یاس اربابی ،3، آوا زنده رود3، فرزانه حیدرزاده2، ژینوس عسگرپناه1موسوي زهرا سیده
   

 لوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاداسالمی ، تهران ، ایران ع دانشکده داروسازي،  شناسی، سم - فارماکولوژي گروه ، دانشیار 1
 لوم پزشکی تهران ، دانشگاه آزاداسالمی ، تهران ، ایران ع ، داروسازي دانشکده گروه فارماکوگنوزي، ،استادیار  2
  آموزش و پرورش، تهران، ایران 4دانش آموخته دبیرستان غیردولتی روشنگران، منطقه  3

  کیدهچ
 ،عنوان یک گیاه داروییه ب  Lamiaceaeاز خانواده )Salvia sharifii Rech. F. & Esfand(مریم گلی جنوبی  :سابقه و هدف

مطالعه پیش رو به منظور بررسی اثرات  Salviaتوجه به داشتن اثرات ضددردي و ضدالتهابی گونه هاي دیگر  کاربردهاي فراوانی دارد. با
 .ضد دردي روغن دانه گیاه مریم گلی جنوبی انجام گرفت

(روغن  روه کنترلروغن دانه هاي گیاه با استفاده از روش سوکسله استخراج شد. به منظور بررسی اثر ضددردي، حیوانات در پنج گ :روش بررسی
دارو را داخل صفاقی دریافت کرده و  ،)mg/kg5) و مورفین (mg/kg30)، مفنامیک اسید (mg/kg100 ،20(  مریم گلیبادام شیرین)، روغن 

عت صورت تزریق کف پایی تجویز و رفتارهاي حیوان (در مرحله حاد و مزمن) در مدت یک ساه ) ب%5/2میکرولیتر  20فرمالین( ،نیم ساعت بعد
و  ANOVA one wayو توسط نرم افزار پریسم و آزمون  شد ها محاسبهسپس، سطح زیر منحنی نمره درد در مقابل زمان در گروهثبت شد. 

   .در نظر گرفته شد 05/0کمتر از   داري. سطح معنیانجام شدتحلیل  Tukeyآزمون کمکی 
داري در مقایسه با کنترل نشان داد و یاثرات ضددردي معن mg/kg20مالین با دوز در فاز حاد آزمون فرS. sharifii هاي روغن دانه ها:یافته

دار و قابل مقایسه با اثرات مورفین طور معنی داري نسبت به  کنترل معنیه ب 20 و  mg/kg 100نیز اثر ضددردي در فاز مزمن در هر دو دوز 
 .و مفنامیک اسید بود

توان نتیجه گرفت که روغن دانه مریم گلی جنوبی به دلیل دارا بودن لینولئیک اسید و ن پژوهش میهاي حاصل از ایاز یافته :گیرينتیجه
 .استترین ترکیبات تشکیل دهنده، داراي آثار ضد دردي عنوان مهمه ب ،لینولنیک اسید

 .هاي گیاه، موش کوچکضد درد، مریم گلی جنوبی، روغن دانه واژگان کلیدي:
  

 

 1مقدمه
یشرفت و توسعه چشمگیر در کاربرد داروهاي سـنتزي،  با وجود پ

هنوز گیاهان دارویی و اشکال دارویی حاصل از آنهـا در مقیـاس   
کـه در برخـی   طـوري ه گیرنـد، بـ  وسیعی مورد استفاده قرار مـی 

                                                 
علـوم   و ، دانشـکده داروسـازي  تهـران  آزاد اسـالمی علوم پزشکی تهران، دانشگاه : نویسنده مسئولآدرس 

 )  email: mosavi50@yahoo.com( دارویی، دکتر سیده زهرا موسوي
ORCID ID: 0000-0001-6524-491X 

 3/6/97: تاریخ دریافت مقاله

 17/7/97: ریخ پذیرش مقالهتا

 جـدا نشـدنی سیسـتم دارودرمـانی محسـوب       يکشورها از اجزا
مربـع   میلیون کیلومتر64/1کشور ایران با مساحت . )1(شوند می

نـوع گونـه گیـاهی اسـت و در اسـتفاده از       8000داراي بیش از 
. در حــال حاضــر از )2(اي دارد گیاهــان دارویــی ســابقه دیرینــه

ها از جمله برطرف کردن داروهاي گیاهی در درمان انواع بیماري
شود و تحقیقات وسیعی در این زمینـه  درد و التهاب استفاده می

گیـاهی صـورت گرفتـه اسـت.      هـاي هـا و اسـانس  بر روي عصاره
از عـوارض شـایع بسـیاري از     ،خصوص التهاب مـزمن ه ب ،التهاب
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شود. اسـتفاده  هاست که باعث تضعیف سیستم ایمنی میبیماري
از داروهاي سنتتیک از جمله کورتیکواستروئیدها در عین مزایاي 

کنـد. از ایـن   ویژه خود فرد را دچار عوارض جـانبی فراوانـی مـی   
ن داروهاي گیاهی کـه بـه کـاهش درد و التهـاب     روست که یافت

 .  کنند حائز اهمیت استکمک می 
کـه  اسـت  ) متعلق به خانواده نعناعیان Salviaجنس مریم گلی (

و مرکـز اصـلی تنـوع جـنس      ردگونه در جهـان دا  900بیش از 
سالویا نواحی مدیترانـه اي آسـیاي مرکـزي و آمریکـا و جنـوب      

گونـه علفـی و پایـا در ایـران      58آفریقا است. این جـنس داراي  
. اعضـاي ایـن   )4، 3(گونه آن انحصاري ایران است  17که  است

ها و ترکیبـات  جنس داراي متابولیت ثانویه بسیاري نظیر اسانس
هـا  و در مقابل پـاتوژن است فنولی است که داراي خواص دارویی 

کند. همچنین جـنس سـالویا بـه دلیـل     نقش تدافعی را بازي می
یی، رایحـه و خصوصـیات دارویـی از اهمیـت زیـادي      داشتن زیبا

برخوردار است. مـریم گلـی داراي چنـدین ترکیـب فعـال نظیـر       
تویون، سینئول، بورنئول، پینن، فالونویید، سـاپونین، گلیکوزیـد،   

، تـانن، مـواد صـمغی و دي تـرپن     E، ویتـامین  Cرزین، ویتامین 
هـاي  ه گونه. از دیر باز بشر به این نکته پی برده است ک)5(است 

 مختلف جنس مریم گلی داراي خواص درمـانی مهمـی هسـتند   
توانند بر عملکردهاي فیزیولوژیـک بـدن بـه ویـژه     که می )8-6(

اثرگـذار باشـند. در    )12، 11( کبد و کلیـه  )،9،10(عملکرد قلب 
طب سنتی مریم گلی به عنوان داروي موثر براي معالجه عوارض 

قویت روح، بدن و افـزایش  نیش حشرات، ضد سم و مقوي براي ت
رفته است و به عنـوان داروي تونیـک، ضـد    طول عمر به کار می

 )14، 13(روماتیسمی و ضددردي مزمن، ضدمیکروبی، ضد نفـخ  
عالوه مریم گلی گیاهی اسـت کـه   ه گیرد. بمورد استفاده قرار می

ــاي گوارشــی و    ــر، مســکن درده ــب ب ــوان ضدتشــنج، ت ــه عن ب
ناشــی از سوءهاضـمه، تقویــت   سـردردهاي بــا منشـا عصــبی یـا   

حافظه، کاهش دهنده فشار خون و قند خـون و نیـز در بیمـاري    
   ).15(گیرد میگرن مورد استفاده قرار می

از  )Salvia sharifii Rech. F. & Esfand( مـریم گلـی جنـوبی   
است که پراکندگی نسبتا محدودي در جنـوب   Lamiaceaeتیره 
و گونه انحصـاري ایـران    ددار ،خصوص استان هرمزگانبه  ،ایران

هاي گیاه در طب سنتی جنوب ایران جهت رفـع  دانه). 16است (
دل درد، سردرد، زخم، اسهال، سینه درد، سرماخوردگی استفاده 

در مطالعــات قبلــی دو فــالون الدانــین و تــري  ).17( شــودمــی
متوکسی فالون و یک نوع دي ترپن به نام البدان از عصاره اتیـل  

جداسـازي و بـا    S. sharifiiهـاي هـوایی   ل بخـش استات و متانو
هاي مختلف کروماتوگرافی خالص سازي شـدند.  استفاده از روش

این ترکیبات از خـود فعالیـت ضـدمیکروبی، آنتـی اکسـیدانی و      

سایتوتوکسیک نشان دادنـد. دي تـرپن فعالیـت سایتوتوکسـیک     
کـه   در حـالی  ،هـا از خـود نشـان داد   بیشتري را نسبت به فالون

کیبات بعدي اثر آنتی اکسیدانی بهتـري نسـبت بـه دي تـرپن     تر
اي دیگـر جهـت   مطالعه ).18(هاي جدا شده از خود نشان دادند 

تعیین ترکیبات تشکیل دهنده و بررسی خواص ضـدباکتریایی و  
از جنـوب   S. sharifiiهـاي هـوایی گیـاه    آنتی اکسیدانی، بخـش 

ی تشـکیل  تـرین ترکیبـات شـیمیای   شرق ایران نشـان داد عمـده  
)، 85/20دهنـــده عصـــاره متـــانولی گیـــاه، بورنیـــل اســـتات (

) بـود. بورنیـل اسـتات    63/15) و گـامفن ( 79/15بتاکریوفیلین (
نقش مهمی در خاصیت ضدمیکروبی   S. sharifiiموجود در گیاه

ایــن گیــاه دارد. عصــاره متــانولی ایــن گیــاه داراي اثــرات آنتــی 
   ).19( اکسیدانی قابل توجهی است

سـبز متمایـل بـه زرد، کمـی     ̎ گیاه پایا، تقریبـا   S. sharifiiگونه 
غده پوش و پوشـیده   با اي هاي متراکم غیر غدهپوشیده از کرك

. گزارشات متعـددي مبنـی بـر    استهایی در انتها متورم از کرك
اثرات ضددردي ترکیبات آنتوسیانینی موجود در گیاهـان وجـود   

ز این مواد در کاهش درد هاي گیاهی سرشار ادارد. تجویز عصاره
 ).20(در هــر دو فــاز حــاد و مــزمن تــاثیر مثبــت داشــته اســت 

ــیانین ــیل و    آنتوس ــی هیدروکس ــدي پل ــتقات گلیکوزی ــا مش ه
فنیل بنزوپیریلیوم، رنگ دانه غیر سـمی  -2متوکسیل نمک هاي 

اي در طبیعت یافـت  که به طور گستردههستند و محلول در آب 
ــی ــات آ ).21( شــوندم ــن ترکیب ــی اکســیدانای ــاي بســیار نت ه

قدرتمندي هستند که بـا مهـار سیکلواکسـیژناز و لیپواکسـیژناز     
 ).22(توانند باعث سرکوب مسـیرهاي مـرتبط بـا درد شـوند     می

کــه مــریم گلــی نیــز داراي ترکیبــات انــد مطالعــات نشــان داده
. بورنئون یکی از ترکیبـات مهـم   استآنتوسیانینی و فالونوئیدي 

هـاي  تواند اثر مثبـت در القـاء گیرنـده   ه میکاست در مریم گلی 
GABA     داشته باشد و همین طور باعث کـاهش آزادسـازي گابـا

همچنـین هیسـپیدولین    ).23( شده و باعـث کنتـرل درد گـردد   
موجــود در گیــاه مــریم گلــی بــه عنــوان لیگانــد گیرنــده هــاي  
بنزودیـازپینی، باعـث تعـدیل فعالیــت سیسـتم عصـبی مرکــزي      

نـین عصـاره هیـدروالکلی ایـن گیـاه داراي      همچ ).24( شـود می
کـه  اسـت  ترکیباتی همچون اورسلیک اسید و رزمارینیک اسـید  

از طـرف دیگـر    ).25(اثرات ضد التهابی آنها گزارش شـده اسـت   
رزمارینیک اسید موجـود در عصـاره مـریم گلـی، باعـث کـاهش       

توانـد باعـث کـاهش    شده کـه در نتیجـه مـی    4Bتولید لکوترپن
هـا در طـی   فعال سازي لکوسیت ).26( و درد شودمیزان التهاب 

هــاي پــیش التهــابی ماننــد التهـاب حــاد موجــب ریلیــز واسـطه  
ــوري (  ــروز توم ــاي نک ــوکینTNFaفاکتوره ) و IL-6( 6)، اینترل
) PGs) و پروستاگلندین هـا ( NOایکوزانوئیدها، نیتریک اکساید (
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هـا،  شود. در صورت عدم کنترل التهاب، مهـاجرت لوکوسـیت  می
هاي نزیم هاي پروتئولیتیک (تجزیه کننده پروتئین) و متابولیتآ

تواننـد  کننـد کـه مـی   واکنش پذیر اکسیژن و نیتروژن را آزاد می
   ).27شوند (آسیب بافت  باعثسمی باشند و 

    ه اســت کــه محتــواي روغــن در مطالعــات قبلــی مشــخص شــد
لی . اجزاي اصاست % 20هاي مریم گلی جنوبی باال و حدود دانه

روغن نیز دو اسید چرب غیر اشباع لینولنیک اسید و لینولئیـک  
از آنجـا کـه مطالعـات قبلـی اثـر       ).28ه است (اسید گزارش شد

ضددرد و ضدالتهاب لینولئیک اسید و لینولنیک اسـید را نشـان   
هاي دیگـر گونـه   و با توجه به اینکه روغن دانه )30، 29( اندداده

Salvia )  (S. hisponicaالتهاب قابـل تـوجهی   ددرد و ضـد ض اثر
در این مطالعه براي اولین بـار اثـر ضـددرد روغـن      ،استداشته ن

 با آزمون فرمـالین   S. sharifii هاي گونه انحصاريحاصل از دانه
بخش بـا  نـر، در پـی یـافتن داروي جدیـد اثـر      در موش سـوري 

    .شدعوارض کمتر به عنوان ضددرد، بررسی 

 
 مواد و روشها

 هایاه و تهیه روغن دانهجمع آوري گ
از اسـتان   )Salvia sharifii Rech. F. & Esfand( هاي گیاه دانه

هرمزگان تهیه شد و بعـد از شناسـایی علمـی توسـط هربـاریوم      
  AUF-3016دانشکده داروسـازي واحـد پزشـکی تهـران بـا کـد      

هگزان و دستگاه -جهت تهیه روغن ثابت از حالل انشد. ذخیره 
گـرم پـودر دانـه     100به این ترتیب کـه   ،شدسوکسوله استفاده 

ساعت عصاره گیري شد و سپس  6مریم گلی جنوبی براي مدت 
درجـه سـانتی گـراد حـالل      30با استفاده از روتـاري در دمـاي   

تبخیر شد. روغن خالص حاصله به ویال مخصـوص منتقـل و در   
 یخچال و دور از نور نگه داري شد.

 آزمون فارماکولوژیک  
گـرم   20-25آزمـون درد از مـوش سـوري بـه وزن     براي انجـام  

استفاده شد. این حیوانات از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
سـاعت   12سـاعت روشـنایی و    12خریداري شدند و در شرایط 

پیش از هر آزمایشی بـه مـدت حـداقل    ند. آنها تاریکی قرار گرفت
 شـدند تـا بـا   ساعت در دماي محیط آزمایشگاه قرار داده مـی  48

محیط سازگار شوند. در طی این مدت حیوانات به طور آزادانه به 
تـایی   8-6هاي ها در گروهغذا و آب دسترسی داشتند. این موش

 به ترتیب زیر در نظر گرفته شدند:
 mg/kg10: کنترل (روغن بادام شیرین به عنـوان حامـل   1گروه 

 به صورت داخل صفاقی)

بـه صـورت    mg/kg 30: دریافت کننده مفنامیـک اسـید   2گروه 
 داخل صفاقی

بـه صـورت داخـل     mg/kg 5: دریافـت کننـده مـورفین    3گروه 
 صفاقی
به صورت داخـل   mg/kg 20: دریافت کننده روغن با دوز 4گروه 

 صفاقی
بـه صـورت    mg/kg100: دریافـت کننـده روغـن بـا دوز     5گروه 

 داخل صفاقی
تست فرمالین رایـج تـرین تسـت ارزیـابی درد اسـت کـه در آن       

) بـه صـورت   %5/2میکرولیتـر   20حلول رقیق شـده فرمـالین (  م
شـود و بـه دنبـال آن    زیرجلدي به کف پاي حیـوان تزریـق مـی   

امتیازات براساس باال نگاه داشتن، لنگیدن، لیسیدن، گاز گـرفتن  
شود. بررسی این رفتارها براي مـدت زمـان   و تکان دادن ثبت می

اصـله پـس از   یک ساعت انجام شد که شـامل مرحلـه حـاد (بالف   
دقیقه) است که در اثر ورود سـوزن و تزریـق، فعـال     10تزریق تا

سازي مستقیم تحریک درد ایجاد شده و سـپس مرحلـه مـزمن    
دقیقه پس از تزریـق فرمـالین) کـه حاصـل صـدمه       60الی  15(

 زاي فرمالین است.بافتی ناشی از عامل التهاب
 نمره دهی براساس معیار زیر صورت گرفت:  

حیوان پاي تزریق شده را به شدت بلیسد یا تکان دهد  نمره سه:
 یا گاز بگیرد.

نمره دو: زمانی که حیوان پاي تزیق شده را بدون تماس با سطح 
 باال نگاه دارد.

ولی وزن  ،گذاردنمره یک: حیوان پاي تزریق شده را بر سطح می
 لنگد.کمی بر روي آن اعمال کرده و می

رود و رفتـار  روي سـطح راه مـی   نمره صفر: حیوان به راحتی بـر 
 دهد.خاصی ناشی از درد نشان نمی
ثانیـه یـک بـار، وضـعیت درد      15از لحظه شـروع آزمـایش هـر    

 5هـاي زمـانی   . پس از خاتمه آزمایش، بلوكشدمشاهده و ثبت 
مشـاهده انجـام شـده     20اي در نظر گرفته شد و میانگین دقیقه

در بلـوك    Pain Ratingدقیقه، بـه عنـوان شـدت درد یـا      5در 
. به طور کلـی تزریـق زیـر جلـدي فرمـالین      شدمذکور یادداشت 

دقیقـه اول، درد   5شـود. در  باعث ایجاد پاسخ درد دوفـازي مـی  
دقیقــه بعــدي کــاهش درد و  15الــی  10ســریع و شــدید و در 

ــی  20ســپس در  ــق، درد متوســطی   60ال ــس از تزری ــه پ دقیق
ه بهتـر، سـطح زیـر    شود. در این بررسی براي مقایسمشاهده می

) در مقابل زمان با اسـتفاده از  Pain Rating(  منحنی شدت درد
 10اي، از زمان صفر یعنی تزریق فرمالین تا دقیقـه  روش ذوزنقه
 2به عنـوان فـاز    60الی  15فاز حاد) و از دقیقه ( 1به عنوان فاز 
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شود. داده هاي حاصل از مطالعه توسـط  فاز مزمن) محاسبه می(
 مناسب آنالیز و نتایج مقایسه شد.   نرم افزار

 

  
 

 آنالیز آماري
اده هاي حاصل از هـر گـروه بـر حسـب میـانگین بـه اضـافه        د

و سپس  شدند) تعریف Mean±SEMانحراف معیار از میانگین (
مقایسه بین دو گروه به کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفـه  

)one way ANOVA زمـون  ها به وسـیله آ گروهبین ) و مقایسه
نیـز بـه عنـوان سـطح      P>05/0انجام پذیرفت. Tukey کمکی 

    داري در نظر گرفته شد.معنی
 

 هایافته
مریم گلی جنـوبی   نتایج حاصل از آنالیز روغن دانه گیاه

  GC/MS به روش
داراي ظـاهري نسـبتا   Salvia sharifii هـاي گیـاه   روغـن دانـه  

ط دکتـر  که در مطالعات قبلی نیز توسـ  استشفاف و زرد رنگ 
ترکیبـات تشـکیل دهنـده روغـن دانـه       شعسگرپناه و همکاران

اجـزاي   ).28( گـزارش شـد   GC/MSهاي این گیـاه بـه روش   

اصــلی روغــن دانــه هــاي ایــن گیــاه شــامل پالمیتیــک اســید، 
لینولنیک اسید، لینولئیک اسید، آراشیدیک اسید و اسـتئاریک  

ــید  ــت اس ــین  اس ــن ب ــه از ای ــا  Linoleic acid ک  %7/39ب
ــا   Linolenic acidو ــود   %7/36ب ــه خ ــدار را ب بیشــترین مق

 اند.  اختصاص داده
 Salvia sharifii(دانـه   بررسی اثرات ضـددردي روغـن  

Rech. F. & Esfand(  در فاز حاد آزمون فرمالین 
ــودار   ــه در نم ــی 1همــان طــور ک ــاي مشــاهده م شــود دوزه

mg/kg100  دقیقه اول پس از القاء درد توانسـتند  10در  20و 
سبب کاهش سطح زیر منحنی نمره درد در مقایسـه بـا گـروه    
 کنترل شوند و این کـاهش درد در گـروه دریافـت کننـده دوز    

mg/kg 20  دار بـود. داروهـاي   در مقایسه با گروه کنترل معنـی
ضددرد استاندارد مورفین و مفنامیک اسید نیز بخوبی اثـرات و  

رل (روغـن  تفاوت معنی دار خـود را در مقایسـه بـا گـروه کنتـ     
بادام) نشـان دادنـد. هرچنـد درصـد مهـار درد در هـر دو دوز       

   ).2نسبت به گروههاي استاندارد کمتر بود (جدول 
 Salvia sharifii(دانـه   بررسی اثرات ضـددردي روغـن  

Rech. F. & Esfand( در فاز مزمن آزمون فرمالین 
دوزهــاي  ،شــودمشــاهده مــی 2همــان طــور کــه در نمــودار  

mg/kg100  20روغن دانه مریم گلی جنوبی  توانسـتند   20و 
دقیقه پس از القاء درد سبب کاهش سطح زیـر منحنـی    60تا 

نمره درد در مقایسه با گروه کنترل شوند و این کـاهش درد در  
هر دو گروه دریافت کننده روغن در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل     

 )Salvia sharifii Rech. F. & Esfand(ترکیبات شناسایی شده در روغن دانه هاي گیاه مریم گلی جنوبی. 1جدول 
 میزان (%) KI ‡KI† *نام ترکیب  ردیف

 4/9 1921 1917 المیتیک اسیدپ 1
 7/39 2076 2071 لینولئیک اسید 2
 7/36 2108 2111 لینولنیک اسید 3
 1/2 2128 2125 استئاریک اسید 4
 1/0 2329 2334 آراشیدیک اسید 5
 88   جمع کل 

تحت  DB-5در ستون غیر پالر  28C-9(C(هاي نرمال به الکانایندکس کواتس  اندازه گیري شده نسبت : KI † ؛elutionترکیبات به ترتیب زمان بازداري  فهرست *
 استاندارد از متون علمی کواتس: ایندکس KI ‡ ایندکس هاي کواتس گزارش شده براساس استرهاي متیل اسیدچرب محاسبه شده است؛شرایط آزمایشگاهی. 

 
 هاي مورد مطالعه همقایسه درصد مهار درد در دو فاز حاد و مزمن آزمون فرمالین در گرو .2جدول 

 درصد مهار درد در فاز مزمن درصد مهار درد در فاز حاد گروه
 14/27 10/54 مفنامیک اسید

 15/70 33/88 مورفین
 mg/kg   20( 79/32 48/30روغن دانه مریم گلی جنوبی (
 mg/kg   100( 13/22 72/64روغن دانه مریم گلی جنوبی  (
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معنی دار بود. داروهاي ضددرد استاندارد مـورفین و مفنامیـک   
سید نیز بخوبی اثرات و تفاوت معنی دار خود را در مقایسه بـا  ا

گروه کنترل (روغن بادام) نشـان دادنـد. درصـد مهـار درد فـاز      
قابـل مقایسـه بـا     mg/kg20مزمن در گروه دریافت کننده دوز 

گروه مفنامیک و درصد مهار درد فاز مـزمن در گـروه دریافـت    
 ).2ن بود (جدولقابل مقایسه با مورفی mg/kg100کننده دوز 

 

 
در مقایسه با مفنامیک اسید  S. sharifiiاثرات ضد دردي  . 1نمودار 

 است؛ Mean±SEMها بیانگر داده. و مورفین در فاز حاد تست فرمالین
8- 6=n ،01/0<P 0001/0** و<Pدر مقایسه با گروه کنترل ****  

 

 
امیک اسید در مقایسه با مفن S. sharifiiاثرات ضد دردي  . 2نمودار 

 است؛ Mean±SEMها بیانگر داده. و مورفین در فاز مزمن تست فرمالین
8-6=n ،01/0<P 0001/0** و<Pدر مقایسه با گروه کنترل ****  

 

 بحث
هـاي  در این مطالعه، براي اولین بار اثرات ضددردي روغـن دانـه  

بـا روش آزمـون القـاي درد     S. sharifii گیاه مریم گلی جنـوبی  
زریق کـف پـایی فرمـالین در مـوش سـوري نـر مـورد        ناشی از ت

داراي ظـاهري   S.sharifiiهـاي   آزمایش قرار گرفت. روغن دانـه 
که در مطالعات قبلی توسط دکتـر  است نسبتا شفاف و زرد رنگ 

عسگرپناه و همکاران ترکیبات تشکیل دهنده روغـن دانـه هـاي    
اجـزاي اصـلی    ).28(گـزارش شـد    GC/MSاین گیـاه بـه روش   

پالمیتیـک اسـید، لینولنیـک اسـید،      ،هـاي ایـن گیـاه   دانه روغن
کـه  هسـتند  اسید  لینولئیک اسید، آراشیدیک اسید و استئاریک

ــین   ــن ب ــا  Linoleic acidاز ای ــا   Linolenic acidو %7/39ب ب
. نتـایج بـه   دهنـد میبیشترین مقدار را به خود اختصاص  7/36%

 .Sهـاي  نـه دست آمده از ایـن مطالعـه نشـان داد کـه روغـن دا     

sharifii  در دوزmg/kg20  ــاي ــر  100و  mg/kg20و دوزهـ اثـ
دار به ترتیب در فاز حـاد و مـزمن درد ناشـی از    ضددردي معنی

تزریق کف پایی فرمالین دارد. این اثر ضددردي قابل مقایسـه بـا   
 داروهاي ضددرد استاندارد مورفین و مفنامیک اسید بود.

کیباتی که بیشـترین مقـدار را   همانطور که پیشتر اشاره شد از تر
 ،دهـد هاي مریم گلی جنوبی به خود اختصاص مـی در روغن دانه

لینولنیک اسید و لینولئیک اسید است. لینولئیـک اسـید، اسـید    
ه و بـ اسـت  چرب ضروري است که براي سالمتی بـدن ضـروري   

دلیل عدم ساخت آن در بدن، باید از خارج بدن تامین شود و بـه  
) CLAعنوان لینولئیک اسـید کونژوگـه (  ه ه و بفرم کونژوگه بود

مطرح اسـت. از دیگـر گیاهـانی کـه روغـن آن سرشـار از اسـید        
اسـید  میـزان  ، به طوري که استلینولئیک است روغن شاه دانه 

و نسـبت   % 15-25و آلفا لینولنیـک اسـید    % 50-70لینولئیک 
وجـود   ).31( است 7/2لینولئیک اسید به لینولنیک اسید حدود 

ن دو اسید چرب موجود در روغن گیـاه شـاه دانـه در کـاهش     ای
فشار خون، کـاهش کلسـترول، نرمـال کـردن متابولیسـم بـدن،       
کاهش انسولین وابسته به دیابت و خـواص ضـد التهـابی و ضـد     

   ).32موثر است (دردي و بهبودي بیماري آرتریت 
مطالعاتی که در مدل هاي حیـوانی انجـام شـده نشـان داده کـه      

ک اســید کونژوگــه، چــاقی را کــاهش داده و متابولیســم لینولئیــ
بخشد. این ماده با توجـه بـه ریسـک    ها را بهبود میلیپوپروتئین

فاکتورهاي بیمـاري عـروق کرونـري تـا حـدودي ممکـن اسـت        
مطالعات دیگر اثرات ضـد   ).33( پتانسیل درمانی نیز داشته باشد

 )،35، 34( هایی نظیر لوپـوس التهابی لینولئیک اسید در بیماري
ســـکته قلبـــی ناشـــی از و  )،37، 36(بیمـــاري التهـــابی روده 

ــدکــردهرا گــزارش  )38(اندوتوکســین   . همچنــین ایــن مــادهان
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TNFα و بیــانCOX-2  را کــه جــزء فاکتورهــاي اصــلی التهــاب
 دهد.  هستند را کاهش می

لینولئیک اسید در مدل آرتریت ناشی از آنتی بادي مطالعه تاثیر 
تغذیه کردند امتیـاز   CLAهایی که از ده که موشکالژن نشان دا

هایی بود که از روغن ذرت تغذیه کردند. موش % 70آرتریت آنها 
همچنین آزمایشات قبلی در مورد لوپوس اریتماتوز سیسـتمیک  

کنـد  موجود در رژیم غـذایی را پیشـنهاد مـی    CLAاثرات مفید 
لئیـک  هـاي لینو ماه از مکمـل  3بر طبق گزارشات مصرف  ).39(

طور مستقیم باعـث کـاهش قابـل تـوجهی در دردهـاي      ه اسید ب
 شود.  می ESR ،RF ،CRPمفاصل و خشکی صبحگاهی و سطح 

جزء اصلی دیگر تشکیل دهنده روغن این گیاه، لینولنیک اسـید،  
ــید   ــک کربوکســیلیک اس ــرم    18ی ــه دو ف ــه ب ــه اســت ک کربن

سـت.  ا) GLA) و گامالینولنیک اسید (ALAآلفالینولنیک اسید (
اسـت،  نوعی از آن که در اسید چـرب ضـروري گیاهـان موجـود     

و یسـت  آلفالینولنیک اسید است و بدن انسان قادر به تولید آن ن
دست آورد. آلفالینولنیک اسـید  ه حتما باید از مواد غذایی آن را ب

پیش ساز دو اسید چرب دیگر تحت عنوان ایکوزاپنتانوئیک اسید 
)EPAد () و دوکوزاهگزانوئیک اسیDHA ( که نقش مهمـی  است

در ســاختار مغــز، ســالمتی قلــب و پاســخ هــاي التهــابی دارنــد. 
لینولنیک اسید باعت حفظ ساختار و عملکـرد میوکـارد شـده و    

هـاي حیـوانی کاردیومیوپـاتی تقلیـل     فیبروز میوکارد را در مدل
دهد. همچنین آلفالینولنیک غنی شـده در بـذر کتـان باعـث     می

. از دیگر اثرات این مـاده نقـش   شودس میکاهش آرترواسکلروزی
هـاي مغـزي بـا    که مرگ سـلول است حفاظتی در آسیب مغزي 

   ).40( شودکمک لینولنیک اسید جلوگیري می
هاي انجام شده در ارتباط با رژیم هاي غـذایی حـاوي   در بررسی

و افــزایش آپوپتــوز  COX-2آلفالینولنیــک اســید، کــاهش بیــان 
باعث محدود کردن سـایز تومـور    ALAهاي هپاتوما است. سلول

کند. ایـن مـاده   هاي سرطانی جلوگیري میشده و از تکثیر سلول
هاي سرطانی سینه و گردن رحم را از طریـق کـاهش   رشد سلول

آزاد ســازي نیتریــک اکســاید و افــزایش پراکسیداســیون لیپیــد 
کند. گزارشات انجـام شـده نشـان داده آلفالینولنیـک     تنظیم می

هـاي اپـی   اسید داراي اثر ضد التهاب در سطوح چشمی و سلول
   ).41(تلیال قرنیه است 

پــیش از ایــن، اثــرات بهبــود پالستیســیته مغــز، فعالیــت ضــد  
افسردگی و افزایش جریان خون در مغز به کمک اسیدلینولئیک 

باعث افزایش پالستیسـیته   در موش گزارش شد. لینولئیک اسید
عصبی در سـطح مولکـولی و سـلولی گردیـد و منجـر بـه بیـان        
پروتئین هاي کلیدي مرتبط با عملکرد سیناپسی و بهبود مسـیر  

انتقال عصبی گلوتامات شد. همچنین لینولئیک اسـید بـه طـور    
 ).  42( قابل توجهی باعث بهبودي رفتار افسردگی در موش شد

 Salviaهـاي جـنس   ابی با سـایر گونـه  اثرات ضددردي و ضدالته
پیش از این گزارش شده است. از جمله اثرات ضددردي در مدل 

 Salviaدرد التهابی و نروپاتیـک از عصـاره اتیـل اسـتاتی گونـه      

divinorum    دلیـل وجـود   ه توانـد بـ  گزارش شده اسـت کـه مـی
بـا اگونیسـت    salvinorin A, Bترکیبات فعال دي ترپنـی ماننـد  

اثـرات   ).43( هـاي کاپـا اوپیوئیـدي باشـد    وي گیرندهانتخابی و ق
و  hot plateهـاي درد  ضددردي و ضدالتهابی به ترتیب در مـدل 

 cottonهاي التهابی تزریـق کاراژینـان و کاشـت    فرمالین و مدل

pellet  از عصاره گونهSalvia officinalis L.   گزارش شـده اسـت 
هـاي درد  مـدل  عالوه اثرات ضددردي و ضـدالتهابی در ه ب). 44(

hot plate   وtail flick هاي التهابی تزریق اسید استیک و و مدل
 هاي گونهاز عصاره آبی دانه  xylene‐induced ear oedemaنیز 

Salvia leriifolia   با توجـه بـه تفـاوت     ).45(گزارش شده است
اثرات گزارش  Salvia هاي مختلفترکیبات موثر موجود در گونه

توانـد  هاي مختلف درد و التهـاب مـی  در مدل هانهشده از این گو
 متفاوت باشد و قابل بحث و بررسی است.  

نقش فاکتورهاي التهابی و کانال یونی در کنتـرل   ،در این مطالعه
کارگیري روغن مریم گلی جنوبی مـورد بررسـی   ه درد ناشی از ب

تـوان آن را تحقیقـی در آینـده دانسـت. در     قرار نگرفت، اما مـی 
ـ نتیجه دلیـل  ه ، ممکن است بخشی از اثرات ضددردي این گیاه ب

کاهش حساسیت مرکزي به برخـی از مـواد التهـابی باشـد و یـا      
ممانعت در تولید فاکتورهاي التهابی و اثـرات ضـدالتهابی روغـن    

بنابراین ممکن اسـت کـه    که سبب کاهش پاسخ درد شده است.
را بـا   اجزاي تشکیل دهنده روغن مریم گلـی جنـوبی رفتـار درد   

تعدیل فعالیت کانـال هـاي یـونی کـاهش دهـد یـا مـانع ایجـاد         
طـور کـه    فاکتورهاي التهابی یا خنثی سـازي آنهـا شـود. همـان    

هاي متعدد در مورد فعالیت ضددرد آلفالینولنیک اسید و گزارش
اسیدلینولئیک وجود دارد، کار آتی براي ارزیابی دقیق مکانیسـم  

شود. البته، ایشگاه پیشنهاد میاثر ضددرد این مواد خالص در آزم
مسمومیت آلفالینولنیک اسید نیز از مسائل مهمی است که بایـد  
مورد توجه قرار بگیرد. اطالعـات سـم شناسـی محـدودي بـراي      
آلفالینولینیک اسید وجود دارد. هر چنـد هـیچ عـوارض جـانبی     

اي بـین سـرطان   بـا ایـن حـال مطالعـه     ،جدي اعالم نشده است
غذایی در اروگوئه، شواهد ارتباط بین ایـن دو را  پروستات و رژیم 

 ).  46( دهدنشان می
امروزه بیشتر مردم دنیا به جاي اسـتفاده از داروهـاي شـیمیایی    
سعی می کنند براي جلوگیري از ابتال به بیمـاري درد مفاصـل و   
ارتقاء سالمت و رفاه خود از داروهاي مکمل از جملـه لینولنیـک   
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جزوه اسید چرب اشباع نشده هسـتند   اسید ولینولئیک اسید که
توان روغن دانـه گیـاه   . با توجه به این اطالعات میکننداستفاده 

مریم گلی جنوبی را گزینه مناسبی جهت تهیه یـک داروي ضـد   

درد و ضد التهاب معرفی کرد، هر چند جهـت تکمیـل مطالعـات    
سم شناسی بررسی سمیت تحـت مـزمن و نیـز سـمیت جلـدي      

 .شودضعی روغن پیشنهاد میجهت بکارگیري مو
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