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 مقاله پژوهشی 

  یشگاهیدر موش نر کوچک آزما نیاز مورف یناش يدرد یببر درد و بر  دیشو یعصاره اتانول ریتأث یبررس
  

  ٣ياديفرخنده ص ،٢وسف وند٭ينامدار  ،١يکاظم حاتم
 

  24/06/1394تاریخ پذیرش  22/04/1394تاریخ دریافت 
 
 دهیچک

ـ ا از يکيد يشو که شود يم ييدارو اهانيگ به ياديز توجه امروزه ،ها آن يگران و ييايميش يداروها يجانب عوارض به توجه با :هدف و نهیزم شیپ  اهـان يگ ني
 نيفرمال با استفاده از آزمون موش نر در يقين تزريد با حضور و عدم حضور مورفيشو اهيگ يدروالکليه عصاره يضددرد اثر يبررس حاضر مطالعه از هدف .است
 .بود

ن يمـورف +  ديشـو  د، گروهيکنترل مثبت)، گروه شو( نيمورف گروه کنترل، گروه ٤ به يشگاهيآزما کوچک موش سر ٢٨ تعداد يمطالعه تجرب نيا در: کار روش
 کنترل گروه در. وانات داده شديروز به ح ٣٠به مدت  يدنيتر آب آشاميل در گرم يليم ٥٠٠ دوز د بايشو يدروالکليه عصاره. گرفتند قرار مورداستفادهم و يتقس

 قيـ تزر بـا  نيفرمال آزمون از درد نمره آوردن دست به يبرا. شد استفاده يجلد ريز دوز تک قيتزر با بدن وزن لوگرميک بر گرم يليم ١٠ دوز با نيمورف از مثبت
 .شد استفاده وانيراست ح دست چهارم انگشت به درصد٥ نيفرمال تريل يليم ٠٢/٠

 نيفرمـال  آزمون در درد مزمن و حاد فاز در درد نمره دار يمعن کاهش باعث يخوراک روش به ديشو اهيگ يدروالکليه عصاره که داد نشان پژوهش نيا :ها افتهی
  .داشت يرتريچشمگ يدرد ضد اثرات نيمورف و ديشو اهيگ يدروالکليه عصاره همزمان استفاده. شود يم
ن را يمـورف  ياه اثرات ضددردين گين عصاره ايو همچن کند يم ديتائ آن را در موجود باتيکتر به د مربوطيشو يضددرد اثرات پژوهش نيا جينتا: يریگ جهینت

 .دهد يمش يافزا
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  رانيا ياسالم يکرمانشاه، جمهور يراز دانشگاه دانشکده علوم، ،يست شناسيز گروه کارشناس ارشد، ١
  (نويسنده مسئول) رانيا ياسالم يکرمانشاه، جمهور يدانشگاه راز علوم، دانشکده ،يست شناسيار، گروه زياستاد ٢
  رانيا ياسالم يکرمانشاه، جمهور يراز دانشگاه دانشکده علوم، ،يست شناسيز گروه کارشناس ارشد، ٣

  مقدمه
 مختلف يها يماريب با همراه ياصل مشکالت از يکي درد 

 در بافت کي ديدگي آسيب و بيتخر علت به درد معموالً .است

 شود يم جاديا کيپاتولوژ يندهايفرا اي يکيزيف متعدد اثر عوامل
 و برند يم رنج درد انواع از يافراد بشمار جهان سراسر در. )١(

 هستند کمتر عوارض و شتريب اثرات با ييدارو افتني يآرزو در
 ضدالتهابي يداروها از استفاده درد کنترل يها راه از يکي). ٢(

 يجانب عوارض که است مخدر يداروها اي و غيراستروئيدي
 مزمن مصرف صورت در دهايوئياپ گر،يد ياز سو. دارند ياديز

به علت  يجهدرنت. )٣( شوند يم ديشد يجاد وابستگيا باعث
 عنوان به ييدارو اهانيگ از استفاده و در دسترس بودن يآسان

 ييايميش يداروها از يناش اديز عوارض به توجه و با) ٤( دارو
 قاتيشود و تحق يم درماني گياه به يخاص وجهت ها آن يگران و

 و رانيا در ييدارو اهانيگ يدرد ضد اثرات مورد در يمتعدد
 Anethum يد با نام علمياه شويگ ).٥(رد يگ يصورت م جهان

graveolens به ارتفاع  ساله يکاست  ياهيان گيره چترياز ت
شکل و به  يشه راست، مخروطير يو دارا متر سانتي ۴۰تا  ۳۰

درصد اسانس است  ۴تا  ۳ يد دارايوه شويد است. ميرنگ سف
شود. اسانس مذکور  ياز آن حاصل م بخارآبر با يکه بر اثر تقط

ها  اسانس يعموم يها که حالل زردرنگا ي رنگ بياست  يعيما
مونن، فالندرن و کارون يل يد دارايگردد. اسانس شو يحل م
 .)٦( اه استيره سيه اسانس زيبکه ش
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س سبز و يانه، انيمشابه راز ياثرات درمان يد دارايوه شويم
غذا،  کننده هضممعده،  يرو دهنده، مقوياه است. اثر نيره سيز

اد کننده يو ز کننده آرامبادشکن، مدر، ضد تشنج، رفع استفراغ، 
و  يکنندگ نرماثر  ي. در استعمال خارج)٦( داردر يترشحات ش

ن درد معده، رفع يد، اثر تسکيوه شويم کرده دم .ام دهنده دارديالت
ره دارد ياطفال، سکسکه و غ يها چهيپ دل کننده آراماستفراغ، 

رده، ير زنان شيشدن ش کم بعالوه در مواقع عدم دفع ادرار،
را از خود نشان  يديو اثرات مف رود يمره به کار يو غ يخواب يب
و  ياثرات ضد درد دهنده نشان يقبل مطالعات .)٦،٧( دهد يم

 ياما بر رو )٨( استبوده  يقيد به روش تزريعصاره شو يضدالتهاب
ن يدر ا رو نيازا صورت نگرفته است، يقيآن تحق ياثرات خوراک

د در حضور يشو يالکل- يعصاره آب يخوراک ياثرات ضد درد قيتحق
  م.ينمود ين بررسيمورفو بدون حضور 

  
  روش کارمواد و 

د نژاد يسف يها موشن مطالعه، يش در ايوانات مورد آزمايح 
NMRI وان يح يو جنس نر بوده و در مرکز پرورش و نگهدار

دن يکرمانشاه تا رس يدانشگاه راز يشناس ستيزگروه  يشگاهيآزما
 يک هفته نگهداريط، به مدت يط ثبات و تطابق با محيبه شرا
 ييتا ٧گروه  ٤نر در  يسر موش سور ٢٨ن مطالعه يدر اشدند. 

شامل گروه کنترل که تا  ها گروهشدند.  يبند ميتقس يتصادف طور به
قه قبل از يدق ٢٠، گروه دوم، کرد ينمافت يدر ييان دوره دارويپا

لوگرم يبر ک گرم يليم ١٠ن را با دوز يمورف ين دارويآزمون فرمال
 ين گروه در طيوانات اينمود، گروه سوم، که حافت يوزن بدن در

 ٥٠٠د با غلظت يشو يدروالکليروزه از عصاره ه ٣٠ک دوره ي
ان يو پس از پا نمود يمافت يدر يدنيتر آب آشاميبر ل گرم يليم

ن يوانات اين قرار گرفتند، گروه چهارم، حيدوره، مورد آزمون فرمال
 ٥٠٠د با غلظت يشو يدروالکليافت عصاره هيگروه عالوه بر در

قه يدق ٢٠ز در ين را نيمورف ي، دارويدنيتر آب آشاميبر ل گرم يليم
 يبراافت نمودند. يدر يقيتزر صورت بهن يقبل از آزمون فرمال

ن استفاده شد. قبل از ياز آزمون فرمال ياثرات ضد درد يبررس
ش آورده شدند که با يوانات به محل آزماين حيشروع آزمون فرمال

ن با يق مورفيقه بعد از تزريدق ۲۰دا کنند. حدود يپ ط تطابقيمح
 کردند ينمافت ين دريکه مورف ييها گروهدر ( يولوژيزيسرم ف

 اثر يبک ماده يکه  يولوژيزيکسان از سرم فيط يجاد شرايا منظور به
 تريل يليم ۰۲/۰آزمون درد  جهت ،)ميبر درد است استفاده کرد

د و يق گرديوان تزريکف دست راست ح درصد به ۵ن يفرمال
ن حالت يش قرار داده شد. در ايوان در محفظه آزمايبالفاصله ح

ن را نشان داد که يبا فرمال القاشده ياز رفتارها يا مجموعهوان يح
 ۳، و ۲، ۱، ۰نمره  )٩( سونيدوبس و يبر اساس روش دن ها آنبه 

که  يا نهيآدرد به کمک  يداده شد. الزم به ذکر است پاسخ رفتار
ه ير محفظه تعبيدرجه نسبت به سطح افق که در ز ۴۵ه يبا زاو

 صورت بهدرد  يه پاسخ حرکتيثان ۱۵د و هر يشده بود مشاهده گرد
 ۱۲ صورت بهنمره درد  تيدرنها .ديثبت گرد ۳، ۲، ۱اعداد صفر، 

 ۵ن درد در هر بلوک يانگيمحاسبه شد و نمره م يا قهيدق ۵بلوک 
 عنوان بهب يبه ترت ۱۶- ۶۰و  ۰- ۵ق يدقاد. يمحاسبه گرد يا قهيدق

قه يدق ۱۰-۳۰ مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شدند. زمان
ا يشدن  يطين زمان محيفرمال يدر آزمون پاسخ به محرک دردزا

ج ين پژوهش نتايدر ا .)٨(شد ر فاز درد در نظر گرفته ييتغ
زم يگراف پد پر يآمار افزار نرمبا استفاده از  ها دادهاز  آمده دست به
 يشناس ستيز يها ليتحلک برنامه مناسب به جهت يکه  ۵
ز ين گروه از روش آناليسه چنديمقا يد. برايگرد يبررس باشد يم

 ياستفاده شد. برا يتوک آزمونو متعاقب آن از  طرفه کيانس يوار
دانشجو به  يت يآمار آزموناز يدر صورت ن ن دو گروهيسه بيمقا

 ن انحراف ازيانگيم ±ن يانگيم صورت به ها داده کار گرفته شد.
  د.يان گرديب اريمع

  
  ها افتهی

 يها گروهزان نمره درد در يرات در ميين بخش تغيدر ا 
مختلف  يد در فازهاياه شويگ يدروالکليعصاره ه کننده افتيدر

که در  طور همان. شوند يمسه يگر مقايکدين ارائه و با يآزمون فرمال
د توانسته يشو يدروالکليعصاره ه شود يممشاهده  ۱نمودار شماره 

ن عصاره يا کننده افتيدر يها گروهزان نمره درد را در ياست م
  کاهش دهد.

 کننده افتيدرد در گروه ياه شويگ يدروالکليمصرف عصاره ه 
ن يزان پاسخ به محرک دردزا در فاز حاد آزمون فرمالين عصاره ميا

. )p>۰۱/۰کاهش داد ( يمعنادار طور بهنسبت به گروه کنترل 
 يدروالکليعصاره ه کننده افتيدرن مشخص شد در گروه يهمچن

ن، ين در زمان انجام آزمون فرماليافت مورفيد به همراه درياه شويگ
ن يزان پاسخ به محرک دردزا در فاز حاد درد به آزمون فرماليم

دارد  يمعناداراختالف ن ينسبت به گروه کنترل و مورف
)۰۰۱/۰<p)( ۲نمودار شماره.(  

عصاره  درازمدتنشان داد که مصرف  آمده دست بهج ينتا 
زان ين عصاره، ميا کننده افتيدرد در گروه ياه شويگ يدروالکليه

شدن  يطيپاسخ به محرک دردزا و نمره درد را در مرحله مح
داد کاهش  يمعنادار طور بهن نسبت به گروه کنترل يآزمون فرمال

)۰۰۱/۰<p( ،کاهش نمره  اندازه بهن کاهش نمره درد يا که يدرحال
 کننده افتيدرن در گروه ين نبوده است. همچنيدرد در گروه مورف

زان کاهش نمره درد ين، ميد به همراه مورفيشو يدروالکليعصاره ه
 يدروالکليعصاره ه کننده افتيدرنسبت به گروه کنترل و گروه 
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، اما نسبت به گروه )p>۰۰۱/۰کامالً معنادار است (د تنها، يشو
 ).۳نمودار شماره () p<۰۵/۰باشد ( ينم معنادارن يمورف

 يدروالکلينشان داد که مصرف عصاره ه آمده دست بهج ينتا 
زان ين عصاره، باعث کاهش ميا کننده افتيدرد در گروه ياه شويگ

ن نسبت به يفرمال ينمره درد در فاز مزمن پاسخ به محرک دردزا
ن کاهش نمره درد يا که يدرحال، )p>۰۰۱/۰شود ( يمگروه کنترل 

ن در گروه ين نبود. همچنيدر گروه مورف کاهش نمره درد اندازه به
ن در يق مورفيد به همراه تزريشو يدروالکليعصاره ه کننده افتيدر

زان کاهش نمره درد نسبت به گروه ين، ميزمان انجام آزمون فرمال
عصاره  کننده افتيدرو نسبت به گروه  )p>۰۰۱/۰کنترل (

، اما نسبت به )p>۰۵/۰است ( معنادارد کامالً يشو يدروالکليه
ن ين بي)، همچنp<۰۵/۰( باشد ينم معنادارن يق مورفيگروه با تزر

ن پس از يد و گروه مورفيشو يدروالکليعصاره ه کننده افتيدرگروه 
 ديگردمشاهده  معنادار اختالف Student t-test انجام آزمون

)۰۵/۰<p( ) ۴نمودار شماره.(  

 

  

د، و عصاره يشو يدروالکلين، عصاره هيکنترل، مورف يها گروهن در يآزمون فرمالقه يدق ۶۰زمان  در طولسه نمرات درد يمقا ):1(نمودار 
  نيد+ مورفيشو يدروالکليه

  

  

ن، عصاره يکنترل، مورف يها گروهن در يآزمون فرمال ) درقه (مرحله حاد درديدق ۰-۵درد در طول زمان سه نمره يمقا ):2نمودار (
 نيد+ مورفيشو يدروالکليد، و عصاره هيشو يدروالکليه

)** = P<0.01, ANOVA, n = 7  و*** = P < 0.001, ANOVA(  
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ن، عصاره يکنترل، مورف يها گروهن در يشدن) در آزمون فرمال يطيمحمرحله ( قهيدق ۱۰-۳۰سه نمره درد در طول زمان يمقا ):3نمودار (
 نيد+ مورفيشو يدروالکليد، و عصاره هيشو يدروالکليه

)*** = P < 0.001, ANOVA, n = 7)  
  

  

عصاره ن، يکنترل، مورف يها گروهن در يقه (فاز مزمن درد) در آزمون فرماليدق ۱۶-۶۰سه نمره درد در طول زمان يمقا ):4نمودار (
  نيد+ مورفيشو يدروالکليد، و عصاره هيشو يدروالکليه

)*** = P < 0.001, ANOVA, n = 7 و Ф = P<0.05, Student t-test( 
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  يریگ جهیبحث و نت
است که از  ييدارو ياهيان است، گيره چتريد که از تيشو 

رفع درد  يبرا ييدارو عنوان به يو محل يعصاره آن در طب سنت
. )٦(شود  يمشکم و ورم معده، درد مفاصل و درد کمر استفاده 

د توسط ياه شويدانه گ يدروالکليه عصاره هيج حاصل از تجزينتا
و همکارانش  يکه توسط ولد يدر پژوهش يگاز يکروماتوگراف

عصاره  دهنده ليتشک يبات اصليانجام شد، نشان داده است که ترک
. )٨(مونن و آلفافالندرن يل -کارون، د - از: د اند عبارتد يدانه شو

د يوه شويگر مشخص شده است که ميد ين در پژوهشيهمچن
 - درصد اسانس است که قسمت اعظم آن شامل د ۴تا  ۵/۲ يدارا

 ۹۰ درمجموعمونن و آلفافالندرن است که هر سه يل -کارون، د
ز در اسانس ين يگريبات دي. ترکشوند يمدرصد اسانس را شامل 

 يها، کامپرول، و نيدها، کوماريالنوزيوجود دارند که شامل د
 يها اندام. )١٠(باشند  يمدها ير فالونوئين و سايستيرين، ميسن
 باشند يم )درصد ۱۲/۳از اسانس ( ييدرصد باال يد حاويشو ييهوا

ل يمونن، دين، ليستيزومريول، ايدروکارون، آپيه ي. کارون، د)۱١(
و  ييهوا يها اندامهستند که در اسانس  يباتياتر و فالندرن ترک

ب آلفافالندرن، ي. پنج ترک)١٢( اند شدهد گزارش يشو يها گل
ش از يب مجموعاًدروکارون يه يل اتر، کارون و ترانس ديمونن، ديل

ران را يد ايشو ييهوا يها انداماز  شده هيتهدرصد اسانس  ۹۵
  .)١٣،١٤( دهند يمل يتشک

نمره درد در فاز حاد آزمون  در مطالعه ما معلوم شد که 
د کاهش يشو يدروالکليعصاره ه کننده افتيدرن در گروه يفرمال

کاهش نمره درد  اندازه بهزان نمره درد يافته است، اما کاهش در مي
 يدروالکليعصاره ه نين نبود. همچنيمورف کننده افتيدردر گروه 

در کاهش نمره  يمعنادارن اختالف يق مورفيد همراه با تزريشو
 يدروالکليعصاره ه جهيدرنتن دارد و يدرد با گروه کنترل و مورف

ن نداشته بلکه اثر يسم عمل مورفيبا مکان يتداخل تنها نهد يشو
  ش دهد.ين را توانسته است افزايمورف ين دهندگيتسک

شدن  يطين مطالعه ما نشان داد که در مرحله محيهمچن 
د در گروه يشو يدروالکلين، عصاره هيدرد در آزمون فرمال

زان نمره درد را نسبت به گروه کنترل ين عصاره ميا کننده افتيدر
شتر از ين بيزان کاهش نمره درد در گروه مورفيکاهش داد، اما م

عصاره  کننده افتيدردر گروه  د بود.يشو يدروالکليگروه عصاره ه
کنترل ن نمره درد با گروه يق مورفيد به همراه تزريشو يدروالکليه

دارد و به  يمعنادارد اختالف يشو يدروالکليو گروه عصاره ه
ق يد بعد از تزريشو يدروالکليعصاره ه يمصرف خوراک يعبارت
ن فاز در پاسخ به محرک ين توانسته است نمره درد را در ايمورف

  کاهش دهد. يريچشمگ طور به دردزا

سخ قات ما نشان داد که در مرحله مزمن پايگر تحقيد ياز سو 
زان نمره يد ميشو يدروالکلين، عصاره هيفرمال يبه محرک دردزا

ن کاهش يدرد را نسبت به گروه کنترل کاهش داده است و ا
د به همراه يشو يدروالکلياست. اما استفاده از عصاره ه معنادار

کاهش  شدت بهزان نمره درد را ين توانسته است ميق مورفيتزر
داشت، اما  يمعنادارد و گروه کنترل اختالف يدهد و با گروه شو

را  يمعنادارن اختالف يزان کاهش نمره درد با گروه مورفين ميا
  نشان نداد.

بات ياز ترک يکيمونن که يب ليگزارش شده است که ترک 
 يضدالتهابو  يخواص ضد درد يد است دارايموجود در عصاره شو

در فاز  شده قيتزردن در دست يسيمونن زمان لي. ل)١٥(باشد  يم
ن (مرحله مزمن درد) را يفرمال يدوم پاسخ به محرک دردزا

دن دست در زمان فاز اول يسياما بر زمان ل دهد يمکاهش  يخوب به
 ير چندانين (مرحله حاد درد) تأثيفرمال يپاسخ به محرک دردزا

م يسم مهار دو آنزيق مکانيمونن از طريب لينداشت. ترک
مونن ين لي. همچنکند يمرا مهار  التهاب ک و دويژناز يکلواکسيس
 يعصب يها يانجيم يآزادسازا کاهش يبا مهار سنتز  تواند يم

ک ي. )١٦(شود  يعصب يها انهيپاسبب کاهش درد در  يالتهاب
 يجاد درد و التهاب نقش اساسيکه در بدن در ا يدسته از مواد

 يها ميآنز لهيوس بهبات ين ترکي. اباشند يمها  نيدارند، پروستاگالند
ک ساخته يدونيد آراشيش ماده اسيک و دو از پيژناز يکلواکسيس
که در مهار درد و التهاب نقش دارند  يي. اکثر داروها)١٧( شوند يم

از ساخته شدن  يريباعث جلوگ ها ميآنزن يق مهار اياز طر
ن درد و يباعث کاهش و تسک جهيدرنتو  شوند يمها  نيپروستاگالند

 يها ميآنزز با مهار يمونن ني. ل)١٨(گردند  يمالتهاب 
شده و از  ها پروستاگالندينت يک و دو مانع از فعاليژناز يکلواکسيس
  .)١٩(است  مؤثرق در مهار درد و التهاب ين طريا

د از يبات موجود در عصاره شويگر از ترکيد يکيکارون بعنوان  
فلون، ير روتنديها است که مشتقات آن نظ خانواده مونوترپن ياعضا

کارون باعث کاهش  - يدروکارون و اپوکسيه يد يدروکسيه
 اند شدهک در موش يد استيدرد حاصل از اس يرفتار يها پاسخ

سم يق هر دو مکانيخود را از طر ي. کارون اثرات ضد درد)٢٠(
 ستيآنتاگون . اما نالوکسان،،کند يماعمال  يطيو مح يمرکز

د يکارون در تست القا درد توسط اس ي، بر عمل ضد درديديوئياپ
 يکه اثر ضد درد اند دادهنداشته است و احتمال  يک اثرياست

ن با توجه به يباشد. همچن يگلوتامات يها رندهيگق يکارون از طر
ن ممکن يکارون بر هر دو فاز درد در آزمون فرمال ير ضددرديتأث

وابسته به ولتاژ  يميسد يها کانالله مهار يب بوسين ترکياست ا
ک يآن را با کاهش تحر يت ضد درديعمل کند. به عالوه فعال

 .)٢١(اند  دادهز نسبت ين يطياعصاب مح يريپذ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3031-fa.html


 ۱۳۹۴ مهر، ۷، شماره ۲۶دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

599  

اه يگ ييهوا يها بخش يگر، اثرات ضد درديد يقيدر تحق 
) گزارش شده است و Rosemarinus officinalis L( يرزمار

است و  ياه رزماريعصاره گ ياز اجزا يکيکه فالندرن  اند دادهنشان 
  .)٢٢(ن درد نقش دارد يو تسک يدرد يبند ياحتماالً در فرآ

د يدانه شو يو ضد درد يضدالتهابک پژوهش که اثرات يدر 
د با يدانه شو يدروالکليکه عصاره ه اند نمودهشده گزارش  يبررس

سبب کاهش در  يشيمختلف افزا يو در دوز ها يقيروش تزر
زان بروز پاسخ ين کاهش در ميو هم چن يالتهابزان بروز پاسخ يم

ن اثرات يشده است و عنوان کردند که ا يشگاهيدر مدل آزما يدرد
مونن، يبات لياحتماالً مربوط به وجود ترک يو ضد درد يضدالتهاب

  .)٨(ن عصاره است يکارون و فالندرن ها در ا-د
احتمال داد  توان يمجه با توجه به گزارشات ذکر شده يدر نت 

د وابسته ياه شويگ يدروالکليعصاره ه يضد درد ييکه اثرات دارو
ونن يل –کارون، د  –د  يب اصليبات آن و از جمله سه ترکيبه ترک

گر توانسته يکديبات در کنار ين ترکيو آلفافالندرن باشد. اثرات ا
شدن، مزمن)  يطين (حاد، محيآزمون فرمال يه فازهاياست در کل

عصاره شود.  کننده افتيدرنمره درد در گروه  معنادارباعث کاهش 
شات ما نشان داد که در گروه يج آزمايگر نتاياز طرف د

ن در يد به همراه مورفياه شويگ يدروالکليعصاره ه کننده افتيدر
 يرتريچشمگ طور بهن کاهش نمره درد ين، ايزمان آزمون فرمال

عصاره  کننده افتيدربا گروه  يکه حت يطور بهشتر بود يب
ج ين نتايرا نشان داد. ا يمعنادارز اختالف يد نيشو يدروالکليه

عصاره  يسم عمل ضددرديکه احتماالًٌ مکان دهد يمنشان 
جداگانه  يرهاين از مسيد و ماده مورفياه شويگ يدروالکليه
 يکه باعث ناکارآمد اند نداشته يگر تداخليکديو احتماالً با  باشد يم

 ير اثرات ضددرديدرگ يخاص يها رندهيگن شود و چنانچه يمورف
. از اند متفاوتن يمورف يديوئياوپ يها رندهيگد باشند با يعصاره شو

عصاره  يشات ما نشان داد که اثرات ضد درديگر آزمايد يسو
ار يگر بسيد يد در فاز مزمن نسبت به فازهاياه شويگ يدروالکليه

با گروه کنترل دارد که با  يمعنادارمشهود تر است و تفاوت 
 .)١٦،٢١(کند  يمز مطابقت ين يانجام گرفته قبل يها پژوهش
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EFFECT OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L) ETHANOL 
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Abstract 
Background & Aims: Due to the side effects of chemical drugs and their expensive prices, nowadays 
medicinal plants are of great interest, and dill is one of these plants. The aim of the present study was 
evaluating analgesic effect of dill ethanol extract in male mice by using formalin test in the presence 
and absence of intravenous morphine.  
Materials & Methods: In this study, 28 mice were used and divided into 4 groups of control, morphine 
(positive control), dill, and dill+ morphine. Ethanol extract of dill, 500 milligrams per liter in drinking 
water for 30 days was given to the animals. In positive control group, 10mg/kg of morphine was 
injected with a single dose subcutaneously. Pain scores obtained using formalin test with injection 
0.02 ml of formalin 5% to the fourth finger of the animals’ right hand. 
Results: The results of this study showed that dill ethanol extract by oral administration method 
decreased pain scores in the acute and chronic phases of formalin-induced pain. Concurrent using of 
ethanol extract of dill and morphine had dramatic analgesic effect. 
Conclusion: The results of this study confirm that compounds present in dill have analgesic effects 
and also increase the analgesic effects of morphine. 
Keywords: Pain, Formalin test, Dill ethanol extract 
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