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  مقاله پژوهشی
  

 

  1392 زمستان ،4پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 

 

هیدروالکلی هستۀ انگور با استفاده از آزمون فرمالین و صفحۀ داغ  ةاثرات ضد دردي عصاربررسی 
 در موش سوري نر

  
 4، سینا پوزش3حسن اژدري زرمهري ،*2فرزاد رجایی ،1نغمه احمدیان باغبادرانی

  .مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،پزشکی قزوین ومکارشناسی ارشد مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه عل .١

 .قزوین پزشکی علوم دانشگاه ملکولی، و سلولی تحقیقات کزمر قزوین، پزشکی علوم دانشگاه ملکولی، و سلولی تحقیقات مرکز استاد .2
 .مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین دانشگاه علوم پزشکی ،لی و ملکولیاستادیار مرکز تحقیقات سلو .3
 .پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم ،کارشناس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی .4

  
  30/09/92 تاریخ پذیرش:    26/09/91تاریخ دریافت: 

  
  :چکیده
هاي اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات در سال سنتتیککاربرد گیاهان دارویی به جاي داروهاي  :مقدمه

هستۀ انگور در روش آزمون فرمالین  ةحاضر بررسی اثر ضد دردي عصار ۀلذا هدف از مطالع .گیاهان افزایش یافته است نای مؤثر
  د.بو در دو فاز حاد و مزمن و آزمون صفحۀ داغ در موش سوري آزمایشگاهی نر

که شامل گروه کنترل نجام شد ا NMRI) نژاد g)3±28نر  سوري موشسر  56 روي بر تجربی ۀمطالع این: هاروشمواد و 
. پس از گرم به ازاي هر کیلوگرم بودمیلی 300، 150، 75عصاره با دوزهاي  ةکنندهاي دریافتسالین و گروهنرمال ةکننددریافت

هاي صفحۀ داغ و تزریق فرمالین استفاده شد. تزریق داخل صفاقی براي ایجاد دردهاي حاد و مزمن به طور جداگانه از آزمون
 مورد >05/0pداري معنی سطح در طرفهیک واریانس و آنالیزSPSS  يآمار افزارنرم از استفاده با شده آوريجمع هايادهد

  گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه
سبب کاهش رفتارهاي دردي در گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 300و  150،  75انگور در دوزهاي  ۀدان ةعصارتزریق  :هایافته

خیر بروز رفتارهاي دردي (لیس زدن و یا أسبب افزایش تانگور  ۀدان ةعصارو دوم آزمون فرمالین شد. همچنین تزریق  فاز اول
   پریدن) آزمون صفحۀ داغ نسبت به گروه کنترل و ثبت پایه شد.

مزمن آزمون در واکنش به درد حاد و  هستۀ انگور دهد که عصارة هیدروالکلیحاضر نشان می پژوهش نتایج :گیرينتیجه
 کندعمل می به صورت مرکزي این است که عصاره احتماالً نشان دهندةکه  است ضد دردي خواص داراي فرمالین و صفحۀ داغ

  باشد. ضد درد شیمیایی داروهاي براي مناسبی گزینجاي تواندمی و
  .ۀ داغ، موش سوريعصارة هیدروالکلی هستۀ انگور، آزمون فرمالین، آزمون صفح دردي،بی :هاهکلیدواژ

 E.mail: farzadraj@yahoo.co.ukنویسنده مسئول:    *
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  مقدمه:
درد تجربۀ ناخوشایند حسی است که در اثر آسیب بافتی حاد 

گردد و به عنوان شاخصی براي شناسائی یا بالقوه ایجاد می
هاي تاکنون تالش ).1( شودها در نظر گرفته میبیماري

هاي درد و درمان اخت مکانیسمشن ۀثر زیادي در زمینؤم
ت محققان و پزشکان صورت گرفته اس به وسیلۀانواع آن 

کارآیی  ،به ویژه مرفین ،اروهاي ضد درد اپیوئیدي. د)2،3(
اما با القاي تحمل  باالیی در تسکین درد حاد و مزمن دارند

و وابستگی فیزیکی و همچنین افزایش حساسیت نسبت به 
) و 4( شوندبروز اثرات ناخواسته می درد یا هیپرآلرژي باعث

. همچنین )5،6( ها احتیاط نمودنآبنابراین باید در مصرف 
تر مانند داروهاي ضدالتهابی داروهاي ضد درد مالیم
که باعث مهار درد در مراحل  اندغیراستروئیدي شناخته شده

 ةاستفاد . هر چند)7( شوندآن و در قسمت محیطی می ۀاولی
ها منجر به ایجاد تحمل یا وابستگی از آنطوالنی مدت 

باعث بروز عوارض گوارشی   COX1شود، اما با مهارنمی
با توجه به آثار  .)8( شوندمانند خونریزي دستگاه گوارش می

هاي گزاف بخش داروهاي شیمیایی و پرداخت هزینهزیان
ها محققان در پی یافتن داروهاي جدیدي در آن ۀبراي تهی

درد هستند تا عوارض کمتري نسبت به کاهش  ۀزمین
گیاهان داروئی و داروهاي . داروهاي موجود داشته باشند

به ها از قدیم به عنوان منابع مهم درمانی مشتق از آن
امروزه نیز با توجه به سهولت  .بشر شناخته شده است وسیلۀ

ها و دسترسی به این داروها، تمرکز زیادي بر استفاده از آن
-نمونه یکی از .)9ها وجود دارد (رد خواص آنتحقیق در مو

هاي این گیاهان که اثرات فیزیولوژیک آن مورد توجه قرار 
ساالنه مقدار زیادي هستۀ انگور  .است هستۀ انگور ،گرفته

بمیوه و نوشیدنی به صورت زائد آهاي مختلف در کارخانه
دهد که عصاره هستۀ مطالعات نشان می .شودتولید می
-اي پتانسیل بسیار باالیی در از بین بردن رادیکالانگور دار

هاي آزاد و مهار استرس اکسیداتیو بوده و به عنوان 
هاي کم به طور قابل توجهی  اکسیدان در غلظت آنتی

  .)10،11دهد (سرعت اکسیداسیون را کاهش می
                                                             

١ Cyclo-oxygenase 

ثرترین ترکیب ؤپروآنتوسیانیدین موجود در هستۀ انگور، م
ثیر آنتی اکسیدانی آن در أد و تباشاکسیدانی آن میآنتی

 ).12است ( Eبرابر ویتامین  50و   Cبرابر ویتامین 20بدن، 
هاي اکسیدان با خنثی نمودن رادیکالاین ترکیبات آنتی

هاي آزاد را آزاد، جلوي تخریب سلولی ناشی از اثر رادیکال
اختالالت ناشی  ها ووسیعی از بیماري ۀگیرند و از دامنمی

 .)13،14(د کنناي اکسیداتیو جلوگیري میهاز استرس
هستۀ  ةهاي متعددي در مورد اثرات مفید عصارگزارش

)، بهبودي آسم و آلرژي 15،16انگور در کاهش التهاب (
 . عالوه بر این،ه شده استئ) ارا18رفع خستگی ( ،)17(

اثر هیچ مصرف این عصاره دهد که مطالعات نشان می
نجام شده حاکی از آن است که ). مطالعات ا19( ی نداردئسو

هاي مفصلی تواند سبب کاهش درد و آسیبهستۀ انگور می
). 20،21( ناشی از استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید شود

همچنین مصرف آن موجب تسکین دردهاي شکمی در 
هاي موارد التهاب حاد و مزمن پانکراس و کاهش آسیب

با این حال . )22-24شود (ناشی از التهاب معده و روده می
تاکنون تحقیقی در مورد اثرات عصارة هیدروالکلی هستۀ 

دردي ناشی از آزمون فرمالین و صفحۀ داغ انگور بر بی
حاضر بررسی اثر ضد  ۀلذا هدف از مطالع. انجام نشده است

هستۀ انگور در روش آزمون فرمالین در دو فاز  ةدردي عصار
  .است نر سوريش حاد و مزمن و آزمون صفحۀ داغ  در مو

    ها:روشمواد و 
 )Seed Grape( دارانگور قرمز دانه :گیريعصاره روش

به وسیلۀ  وفصل تابستان از باغات شهر تاکستان چیده  در
ن مرکز منابع طبیعی و گیاهان داروئی جهاد امتخصص

زمایشگاه آدر  . سپسکشاورزي استان قزوین شناسایی شد
 آن گیريقزوین عصارهدانشگاه علوم پزشکی  داروشناسی

 هاي انگور از میوه جدا گردیدهسته .به شرح زیر انجام شد
 75گراد در سایه خشک و میزان سانتی ۀدرج 25و در دماي 

عصاره به پودر تبدیل  ۀآسیاب برقی جهت تهی باگرم از آن  
درون ارلن قرار گرفت و مقداري از  پس از پودر کردن. شد
ریخته شد تا روي آن آب)  %70 و %96 اتانول %30ال (حلّ

 ۀها با ورقبعد از پوشاندن سر ارلن .پودر را بپوشاند کامالً
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ساعت حرارت  72 برقی به مدت هیترآلومینیومی روي 
دقیقه  10 ال و پودر به مدتبعد از اینکه حلّ .مالیم داده شد

کاغذ با ها همگن شدند محلول در سانتریفوژ 3000 با دور
 20ساخت کشور آلمان با قطر منفذ  Rund filter صافی

ها در دستگاه بن سپس محلول. میکرومتر صاف شدند 30تا 
ساعت و در  24گراد به مدت درجۀ سانتی 33 ماري با دماي

گراد به مدت یک درجۀ سانتی 45 انکوباتور استریل با دماي
گرم  75 از د.ال از عصاره جدا شوهفته قرار گرفتند تا حلّ

گرم عصاره به دست آمد. سپس   7 گور مقدارپودر هستۀ ان
مقدار مشخصی از عصاره در حجم معینی از آب مقطر حل 

 ).25( دهاي مورد نیاز به دست آمو غلظت شد
 موشسر  56 وير بر تجربی ۀمطالع این روش بررسی:

براي هر  کهانجام شد  NMRI ) نژادg3±28(نر  سوري
سالین و مالنر ةکنندشامل گروه کنترل دریافتآزمون 

 300 و 150، 75عصاره با دوزهاي  ةکنندهاي دریافتگروه
بودند. پس از تزریق ) =7n( گرم به ازاي هر کیلوگرممیلی

داخل صفاقی براي ایجاد دردهاي حاد و مزمن به طور 
هاي صفحۀ داغ و تزریق فرمالین استفاده جداگانه از آزمون

  شد. 
وش ارزشمند و مدل زمون فرمالین یک رآ :آزمون فرمالین

مناسب براي سنجش و ارزیابی درد مداوم و پایدار ناشی از 
باشد و از سوي دیگر اثرات درد یک محرك شیمیایی می

 .است بررسیقابل  آزمایشحاد را نیز در طی فاز اول این 
به منظور مشاهده و بررسی رفتارهاي  آزمایشدر این 

 ابعادشفاف با کف مسطح، به  ۀحیوان، از یک محفظ
براي  و و از جنس پلکسی گالس استفاده 30×30×30

-شفاف آیینه ۀپاي حیوان، در زیر این محفظ ۀپنج ةمشاهد
میکرولیتر محلول  20، آزمایشدر این . اي تعبیه شد

یک  به وسیلۀپاي حیوان  ۀبه زیر پوست پنج %4فرمالین 
به دنبال تزریق فرمالین،  تزریق شد. 30 ةسر سوزن نمر

شده با فرمالین و  اي از رفتارهاي القاموعهحیوان مج
ة ها نمردهد که به آنخودي را نشان میهرفتارهاي خودب

پاي حیوان به طور  :صفر ۀشود. رتبداده می سه تا صفر
پاي حیوان  :یک ۀگیرد، رتبطبیعی روي زمین قرار می

پاي حیوان از  :دو ۀگیرد، رتبمختصري روي زمین قرار می
-حیوان پایش را گاز می :سه ۀو رتب ؛ه استزمین کنده شد

عصارة  مؤثر میزان گروه درمان در. زندگیرد و یا لیس می
 صورت به فرمالین قبل از آزمون دقیقه 15 -20هستۀ انگور

  ).26( شدمی تزریق صفاقی داخل
 گراددرجۀ سانتی 52 در صفحۀ داغ :آزمون صفحۀ داغ

 و گرفتمی رارق داغ ۀصفح این روي حیوان و شده تنظیم
 محرك به حیوان تا الزم زمان مدت یا العملعکس زمان
 زمان د.ش گیرياندازه ثانیه حسب بر بدهد پاسخ درد

 حیوان تا شودمی اطالق زمانی به واقع در العملعکس
 روي محفظۀ پالستیکی از یا و بلیسد را خود هايپنجه

 ،تیباف آسیب از جلوگیري جهت. بپرد بیرون به صفحۀ داغ
ثانیه در نظر  off time-Cut( 50( آزمون ۀخاتم زمان

، 60، 30، 15، 5 این آزمون براي هر موش قبل .گرفته شد
-دقیقه بعد از تزریق محلول انجام می 240و  180، 90

-خیر در عکسأنتایج به دست آمده به شکل زمان ت. گرفت
و بر حسب ثانیه بیان  )Pain latency( العمل به درد

یک روز قبل از  آزمایشزم به ذکر است که این ال .شدمی
آزمون فرمالین انجام شد و نیز به منظور عادت کردن 

روز  3 حیوانات به محیط براي به حداقل رساندن استرس
دقیقه  3 ها روزانه به مدتقبل از آزمون صفحۀ داغ موش

خاموش  ،براي آشنایی به محیط بر روي آزمون صفحۀ داغ
همچنین براي کاهش اشتباهات انسانی . دشدنقرار داده می
براي ). 27( یک فرد انجام شد به وسیلۀ آزمایشتمامی این 

 تست و آنووايتی ها از آزمون آماريتجزیه و تحلیل داده
 .دار تلقی شدمعنی >05/0p. طرفه استفاده شدیک

  ها:  یافته
. رفتارهاي دردي ناشی از تزریق فرمالین در کف پاي 1

تزریق فرمالین سبب رفتارهاي  گروه کنترل:حیوان در 
دقیقه بعد از تزریق فرمالین  90زمانی  ةدردي شد که در باز

که این دو  تشکیل شده این رفتارها از دو فاز ؛مشاهده شدند
تا  0 ۀشوند. فاز اول از دقیقاینترفاز از یکدیگر جدا می بافاز 

 ۀحلدردي طی مر بعد از فاز اول رفتارهاي .باشدمی 7
کنند باشد کاهش پیدا میمی 14تا  8 ۀاینترفاز که از دقیق
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شده  صورت ستونی نشان دادهه ب 1شکل  Bکه در قسمت 
شود که در این مرحله از سپس فاز دوم شروع می .تاس

  ).1(شکل  بندي شدرفتارهاي دردي رتبه 60تا  15 ۀدقیق
هـر  گرم بـه ازاي  میلی 75انگور در دوز  ةاثر تزریق عصار.2

   کیلوگرم بر رفتارهاي دردي ناشی از فرمالین:
گـرم بـه ازاي   میلـی  75انگور در دوز  ةعصارتزریق  1شکل 

نشـان   را روي رفتارهاي دردي آزمون فرمـالین هر کیلوگرم 
گرم به ازاي میلی 75انگور در دوز  ةعصاردهد که تزریق می

سبب کاهش رفتارهاي دردي در فاز اول آزمون هر کیلوگرم 
، p)>10/0(داري با گروه کنترل شـد  مالین به طور معنیفر

همچنین در . نشدداري مشاهده ثیر معنیأو در اینتر فاز هم ت
سبب کاهش رفتارهـاي دردي در فـاز   انگور  ةعصار این دوز

  .>p)010/0( شد 2
گرم به ازاي هر میلی 150انگور در دوز  ة. اثر تزریق عصار3

تزریق  2شکل ی از فرمالین:کیلوگرم بر رفتارهاي دردي ناش
گرم گرم به ازاي هر کیلومیلی 150انگور در دوز  ةعصار

دهد که نشان می را روي رفتارهاي دردي آزمون فرمالین
گرم به ازاي هر میلی 150انگور در دوز  ةعصارتزریق 

سبب کاهش رفتارهاي دردي در فاز اول آزمون کیلوگرم 
کنترل شد  داري با گروهفرمالین به طور معنی

)001/0(p<، داري مشاهده ثیر معنیأو در اینتر فاز هم ت
سبب انگور  ةعصار همچنین در این دوز. >p)05/0( شد

  .>p)001/0( شد 2کاهش رفتارهاي دردي در فاز 
گرم به ازاي هر میلی 300انگور در دوز  ةاثر تزریق عصار. 4

 3شـکل   گـرم بـر رفتارهـاي دردي ناشـی از فرمـالین:     کیلو
-گرم به ازاي هر کیلـو میلی 300انگور در دوز  ةتزریق عصار

دهـد  نشان مـی  را روي رفتارهاي دردي آزمون فرمالینگرم 
گـرم بـه ازاي هـر    میلی 300انگور در دوز  ةتزریق عصارکه 
سبب کاهش رفتارهـاي دردي در فـاز اول آزمـون    گرم کیلو

تر فـاز  داري با گروه کنترل شد و در اینفرمالین به طور معنی
همچنـین در  . >p)05/0( داري مشاهده شدثیر معنیأهم ت

سبب کاهش رفتارهـاي دردي در فـاز   انگور  ةعصاراین دوز 
  .>p)001/0( شد 2

 300و  150، 75انگور در دوزهاي  ة. اثر تزریق عصار5
ناشی از آزمون صفحۀ  دگرم به ازاي هر کیلوگرم بر درمیلی
و  150، 75دوزهاي  انگور در ةعصارتزریق  4شکل  داغ:
روي رفتارهاي دردي گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 300

 ةعصاردهد که تزریق ناشی از آزمون صفحۀ داغ نشان می
سبب گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 75انگور در دوز 

بروز رفتارهاي دردي (لیس زدن و یا  مدت زمان تا افزایش
نسبت  240و  180، 90، 60، 30، 15، 5پریدن) در دقایق 

  .)>01/0pو  >05/0pبه گروه کنترل و ثبت پایه شد (
گرم به ازاي هر میلی 150انگور در دوز  ةعصارتزریق 

بروز رفتارهاي دردي  مدت زمان تا سبب افزایشگرم کیلو
نسبت به گروه  240و 180 (لیس زدن و یا پریدن) در دقایق

 ةارعصهمچنین تزریق  .)>05/0pکنترل و ثبت پایه شد (
سبب گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 300انگور در دوز 

بروز رفتارهاي دردي (لیس زدن و یا  مدت زمان تا افزایش
نسبت به گروه کنترل و  240و  180، 60پریدن) در دقایق 

  .)>01/0pو  >05/0pثبت پایه شد (
  :بحث

 دو در هسـتۀ انگـور   ةعصار ضد دردي آثار ،مطالعه این در
 بررسـی  مـورد صفحۀ داغ  آزمون و آزمایش فرمالین روش
 فرمـالین  آزمون از حاصل نتایج آماري بررسی. گرفت قرار

هسـتۀ   ةعصـار  از کیلـوگرم  بـر  گرممیلی 75 دوز داد نشان
 ،شد داريمعنی طور به اولیه فاز در درد کاهش باعث انگور

-گـروه  تمامی. بود بیشتر مزمن فاز در درد کاهش چند هر
 گـروه  با را داريمعنی اختالف نیز العهمط مورد دیگر هاي
ـ  و اولیـه  فاز دو هر در شاهد ـ  نشـان  درد ۀثانوی . دنـ دهیم
ـ  و درد ایجاد مکانیسم بررسی براي فرمالین آزمون  ۀمطالع

ـ  فراوانـی  کـاربرد  ترکیبـات  ضد دردي اثر  اول ۀدارد. مرحل
 پائی کف تزریق از پس اول ۀدقیق چند در که آزمون )حاد(

 اثـر  علـت ه ب باشدمی زودگذر نسبتاً و دهدیم رخ فرمالین
 C نـوع  حسـی  فیبرهاي بر فرمالین محرك ةماد مستقیم

 بـه  آزمـون  ایـن  ثانویه)( مزمن و ترطوالنی فاز و باشدمی
 مدیاتورهاي شدن آزاد از ناشی التهابی تغییرات ایجاد علت
 روشـن  بـراي  تواندمی آزمون این لذا ).28( باشدمی دردزا
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 ضـد درد  یـک  ضـد دردي  اثـر  احتمـالی  سـم مکانی شدن
 کـه  داد نشـان  حاضـر  تحقیـق  نتایج. رود کار به مشخص

 ،مطالعـه  مـورد  دوزهـاي  تمـامی  در هسـتۀ انگـور   ةعصار
ـ  مهـار  ثانویه و اولیه فاز دو هر در را رفتارهاي دردي -یم

 اثـر  طریـق  از احتمـاالً  اولیـه  فـاز  در تولیدشـده  اثر نماید.
 بـرادي  هايگیرنده حسی، هايهگیرند بر فوري و مستقیم
 کـه  حـالی  در است گلوتاماترژیک مسیر طریق از یا کینین

 التهابی هايپاسخ به وابسته ثانویه ۀمرحل بر دردي ضد اثر
 بـا  ).28اسـت (  آراشیدونیک اسید آبشار طریق از شده القا

 در ثانویـه  و اولیـه  فاز دو هر بر هستۀ انگور تأثیر به توجه
 نیز عصاره این ضد دردي عملکرد احتماال فرمالین، آزمون

 .پذیردمی صورت مرکزي مکانیسم طریق از
 که دهدمی نشان قبلی هايبررسی نتایج ،رابطه دراین

 بودن دارا علت به گیاهان گونه این فالونوئیدي ترکیبات
 التهابی ضد اثرات اعمال به قادر کنندهمحافظت عوامل
 و درد شدت توانندمی االًاحتم طریق این از ) که16( است

 سنتز بر فالونوئیدها مستقیم ثیرأت. دهند کاهش را التهاب
 با ).29( است شده مشخص قطع طور به هاپروستاگالندین

 آنزیم مهار با فالونوئیدها ،موجود شواهد به توجه
 اسید از را هاپروستاگالندین تولید سیکلواکسیژناز

 کنندمی مهار لتهابیا هايمحرك به پاسخ در آراشیدونیک
 ۀوسیل به که درد هايگیرنده شدن حساس از نتیجه در و

 متعاقباً و شودمی جلوگیري آیدمی وجود به هامولکول این
 کم باشدمی هاپاسخ این همراه به که را دردي احساس

 آنزیم هايکننده مهار از یکی ). فالونوئیدها30،31( کندمی
 مانع و روندمی شمار به )NO1( اکساید نیتریک ةسنتزکنند

 افزایش فرمالین تزریق دنبال به که شوندمی NO تولید
 میانجی است ممکن NO که نجا. از آ)32( یابدمی

 درديبی فعالیت به منجر آن کاهش بنابراین باشد پردردي
 افزایش با التهابی ضد فرآیندهاي ). ازطرفی33( شودمی

 این ). در34( است مراهه آزاد هايرادیکال الیتفع مهار
 اعمال با هستۀ انگور ةعصار در موجود فالونوئیدهاي راستا
 هستۀ انگور ضد دردي اثرات تواننداکسیدانی میآنتی اثرات

                                                             
١ Nitric oxide 

 مورد این در. نمایند توجیه حدودي تا بررسی این در را
-آنتی ترکیب ثرترینؤم ،پروآنتوسیانیدین که شد مشخص
 هايآنزیم الیتفع تنظیم به قادر ،هستۀ انگور اکسیدانی

 سوپراکسید نظیر اکسیژن آزاد هايرادیکال مهار در دخیل
 دیگر ). بخش18( است پراکسیداز گلوتاتیون و موتاز دیس

 توانائی به توانمی را پروآنتوسیانیدین التهابی ضد اثر از
 مانند هاییآنزیم از سري یک الیتفع کاهش در هاآن

 دو، سیکلواکسیژناز و سنتاز اکساید نیتریک هايایزوفرم
 کاهش و اکساید نیتریک و هاپروستاگالندین بیوسنتز مهار
 موجب خود این که داد نسبت التهابی هايسلول تعداد

 رسدمی نظر ). به17( گرددمی التهابی پیشرفت کاهش
 هايمیانجی از بسیاري تنظیم طریق از پروآنتوسیانیدین

 و التهابی هاي سلول نفوذ مهار التهابی، پاسخ در درگیر
 دیدهآسیب بافت ترمیم فرایند بهبود و اکسیداتیو هايآسیب
 ). 24( شودمی التهاب کاهش باعث

 که دهدمی نشان صفحۀ داغ آزمون نتایج آماري بررسی
 بر گرممیلی 300 و 150 ،75 دوزهاي در عصاره تجویز

 اريدمعنی صورت به شاهد گروه با مقایسه در کیلوگرم
 .گرددمی عصاره تزریق از پس درد ۀآستان افزایش سبب

 شـبه  ترکیبات براي انتخابی آزمون یک صفحۀ داغ آزمون
 مرکـزي  صـورت  به که داروهایی سایر اما است، اپیوئیدي

 عضالنی هايکنندهشل و آورهاخواب مانند نمایندمی عمل
-مـی  خالصـه  طور دهند. بهمی نشان را مشابهی اثرات نیز
 بـه  ضد دردي پاسخ صفحۀ داغ آزمون که نمود بیان انتو

 کـه  حـالی  در کنـد، مـی  بررسی را االثرسریع هايمحرك
 نیـز  را تـأخیري  درد هـاي محرك به پاسخ فرمالین آزمون
 ترنزدیک بالینی موارد به لحاظ بدین نماید،می گیرياندازه
 بـا  صـفحۀ داغ  از حاد ناشی  درد کاهش اثر ۀمقایس .است

 بـا  و بـوده  راسـتا  یـک  در اًبتقری فرمالینی حاد درد کاهش
بـه   بیشتر صفحۀ داغ ناشی از دردهاي ایجاد به اینکه توجه

 در درد کاهش نتایج کنند، بنابراینمی عمل مرکزي صورت
 عملکرد بر تأییدي فرمالینی حاد ۀمرحل و صفحۀ داغ آزمون
ـ  بر عصاره باشد. تأثیرمی به صورت مرکزي عصاره  ۀمرحل

بیانگر  به طور احتمالی تواندفرمالینی می درد التهابی یا ومد
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 هـاي واسـطه  تعـدیل  طریـق  این باشد که هستۀ انگـور از 
 نظرگیـري  البتـه بـا در   شود.محیطی باعث کاهش درد می

ـ  اینکه اول  ۀکاهش درد التهابی متعاقب کاهش درد در مرحل
ـ  در عصـاره  توان گفت احتمـاالً می باشدفرمالین می  ۀمرحل

 موضعی هايواسطه تعدیل با مستقیم شکل به درد التهابی
 ایجاد حاد درد کاهش دنبال به غیرمستقیم شکل یا به درد
  .گرددمی

  گیري:  نتیجه
 دهد که عصارة هیـدروالکلی حاضر نشان می پژوهش نتایج

 توانـد مـی  و اسـت   ضـد دردي  خواص داراي هستۀ انگور
 ضـد دردي  ییشـیمیا  داروهـاي  بـراي  مناسـبی  گزینجاي
 و التهاب و درد دیگر هايآزمایش از شودمی پیشنهاد .باشد

 با همچنین و گردد استفاده عصاره مختلف هايفراکسیون
 درد بر ثرؤم هايآنتاگونیست و هاآگونیست با عصاره تداخل

 هستۀ انگور ةعصار ثیرأت دقیق مسیرهاي توانمی التهاب و
  .نمود مشخص را

  تشکر و قدردانی:  
 در کمیتۀ اخـالق در پـژوهش   247با کد تصویب این طرح 
بـه تصـویب رسـیده     قزوین پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 ب وتصـوی  خاطره ب دانشگاه این پژوهشی معاونت ازاست. 
 صـمیمانه  تحقیقـاتی  طـرح  ایـن  انجـام  هايهزینه مینأت

  .گرددمی گزاريسپاس
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بر روي رفتارهاي دردي ناشی از تزریق فرمالین براي گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 75انگور در دوز  ةاثر تزریق عصار -1شکل 

  ). Bآزمون فرمالین ( 2، اینترفاز و فاز 1فرمالین در فاز  آزمون ة) و نمودار ستونی میانگین نمرAدقیقه ( 60مدت زمان 
  
  
  
  
  
  

  
بر روي رفتارهاي دردي ناشی از تزریق فرمالین براي گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 150انگور در دوز  ةاثر تزریق عصار -2شکل 

   ).Bآزمون فرمالین ( 2نترفاز و فاز ، ای1آزمون فرمالین در فاز  ة) و نمودار ستونی میانگین نمرAدقیقه ( 60مدت زمان 
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بر روي رفتارهاي دردي ناشی از تزریق فرمالین براي گرم گرم به ازاي هر کیلومیلی 300انگور در دوز  ةاثر تزریق عصار -3شکل 

  ).Bفرمالین (آزمون  2، اینترفاز و فاز 1آزمون فرمالین در فاز  ة) و نمودار ستونی میانگین نمرAدقیقه ( 60مدت زمان 
  
  
  
  

  
بر روي رفتارهاي دردي ناشی از گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 300و  150،  75 هايانگور در دوز ةاثر تزریق عصار -4شکل 

  .دقیقه 300آزمون صفحۀ داغ براي مدت زمان 
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Abstract 
Introduction: The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing 
in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient 
components. The aim of the present study was to evaluate the antinociceptive effects 
of hydroalcholic extract of grape seed using hot plate and formalin test. 
Methods: This experimental study has been done on 56 NMRI male mice  
(28±3 g) (n = 7 in each group) in weight. The hot plate and formalin test were used for 
acute and chronic pain.  After preparation of extract, to evaluate the effect of pain 
related behaviors on antinociception, animals systemically received grape seed extract 
(75, 150, 300, mg/kg) and after 30 min pain related behaviour was monitored in 
formalin and for hotplate tests. The data was analyzed using SPSS software and 
ANOVA at significance level p < 0/05. 
Results: The results showed that hydroalcholic Grape seed extract (75, 150, 300, 
mg/kg), significantly can induce antinociception in both phases of formalin test. Also, 
the Grape seed extract caused delay in painful behaviours (licking and jumping) in 
hot-plate test. 
Conclusion: The present results show that hydroalcoholic extract of grape seed has 
analgesic properties in response to acute and chronic pain in the formalin with hot 
plate tests and can be substituted for chemical analgesic drugs. 
Keywords: Antinociceptive, Grape seed hydroalcholic extract, hot plate and formalin 
test, mice. 
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