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بررسي اثرات تستوسترون و عصاره هيدروالكلي دانه خرفه بر درد حاصل از القاي تست 
  تيل فليك در موش هاي سوري نر

 5ادريس مهدويو  *4الوند الواني ،3، مونا پاكدل2، بهروز خاكپور1رحيم احمدي

  فيزيولوژي گروه پايه، علوم دانشكده، همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه همدان، ،يرانا 1
  گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ،ايران 2

  گروه زيست شناسي دانشكده علوم پايه، ،)س(دانشگاه الزهرا  تهران، ،ايران 3
 فيزيولوژي گروه پايه، علوم دانشكده دامغان، واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،دامغان، ايران 4

  كشاورزيگروه  دانشكده كشاورزي، گيالن،دانشگاه  ،رشت ،ايران 5

  04/06/1398 :تاريخ پذيرش  17/02/1398: تاريخ دريافت

 چكيده

هدف اين مطالعه بررسي . هورمونهاي استروئيدي و بسياري از عصاره هاي گياهي مي توانند پاسخ به درد را ميانجيگري كنند
در اين مطالعة تجربي . اثرات تستوسترون و عصاره خرفه بر درد حاصل از القاي تست تيل فليك در موش هاي نر بوده است

صادفي به گروههاي كنترل، دريافت كننده دوزهاي پايين، متوسط و باالي عصاره سر موش سوري نر به طور ت 150آزمايشگاهي، 
پس از تزريق . تقسيم بندي شدندبا دوزهاي مختلف  "تستوسترون+ عصاره خرفه "و دريافت كننده  تستوستروننيز و  دانه خرفه

و داده ها از طريق آزمون آماري  درون صفاقي عصاره و هورمون، آستانه درد توسط دستگاه تيل فليك اندازه گيري شده
ANOVA به ترتيب ( ساعت پس از تزريق دوز متوسط عصاره   1دقيقه و  30افزايش آستانه درد،  .تجزيه و تحليل شدند

05/0P<  01/0وP<( ساعت پس از تزريق دوز باالي عصاره   1دقيقه و  30، و)001/0P<(، تزريق دوز متوسط و . مشاهده شد
از طرفي، تجويز ).  >001/0Pو  >01/0Pبه ترتيب (  ساعت پس از تزريق سبب افزايش آستانه درد شد 1باالي تستوسترون در 

هاي  گروه رد نسبت بهسبب افزايش بيشتر آستانه دتوام دوز متوسط يا باالي تستوسترون همراه با دوز متوسط يا باالي عصاره 
نتايج نشان مي دهند كه عصاره دانه  خرفه و تستوسترون در ).  >01/0P( متناظر تستوسترون يا عصاره شد دريافت كننده دوز

  .باشندهمچنين، عصاره دانه خرفه و تستوسترون داراي اثر هم افزايي بر كاهش درد مي . دوزهاي مناسب، اثر كاهندگي درد دارند

  .سوريموش ، تيل فليك، آستانه درد ،خرفه تستوسترون،: كليدي ه هايواژ

  amirali13560@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09126120353: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
تستوسترون، يكي از مهمترين هورمون هاي استروئيدي 

به طور . در غدد جنسي ساخته مي شود اساساًاست كه 
كلي ميزان بيان اين هورمون در مردان بسيار بيشتر از زنان 

تستوسترون، داراي نقش اصلي در رشد بافت . مي باشد
پروستات و همچنين رشد  ،هاي توليد مثلي از قبيل بيضه

 .)17، 30، 24، 8(استخوان و موي بدن است  ،اهيچهم

ه بسياري از هورمون ها داراي مطالعات نشان داده اند ك
در اين . نقش مهمي در درمان و كاهش درد مي باشند

و كلسي ) 4(، گنادوتروپين )18(راستا، نقش هورمون رشد 
تحقيقات   .در درد مورد بررسي قرار گرفته است) 5(تونين 

نشان داده اند كه هورمون هاي جنسي نيز مانند ساير 
يكي از ). 26و  9( هورمون ها بر درد اثر مي گذارند
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هورمون هاي جنسي كه نقشي در  كاهش درد دارد، 
 گرچه و در مقابل، برخي  ).7(تستوسترون مي باشد 

هورمونهاي جنسي در تنظيم و مطالعات نشان داده اند  كه 
 ).2( تعديل درد، نقش قابل توجهي ندارند

تعدادي از گياهان داراي خواص آنتي اكسيداني و از طرفي، 
 Portulaca) گياه خرفه. قابل مالحظه مي باشند دارويي

oleracea L.)  از جمله گياهاني است كه مورد توجه
محل . قرار گرفته است طب سنتيمتخصصان تغذيه و 

رويش اين گياه در مزارع كشاورزي و مرغزارها مي باشد 
گياه خرفه داراي برگ و ساقة آبدار و قابل ). 29 ،28(

اين گياه داراي . شور استخوردن با طعمي اسيدي و 
خواص مغذي و آنتي اكسيداني و  همچنين مصارف 

آلفا توكوفرول،  ،3به دليل وجود امگا . دارويي مي باشد
اسيد آسكوربيك، بتا كاروتن و گلوتاتيون در خرفه، اين 

غذايي با ارزش شناخته شده است گياه به عنوان يك منبع 
خرفه به عنوان يك  موجود در 3به عنوان مثال، امگا . )12(

قويت سيستم عامل مهم در جلوگيري از حملة قلبي و ت
هيچ گونه اثر سيتوتوكسيكي ). 25(ايمني محسوب مي شود 

مصرف  ،بنابراين  ؛گياه خرفه مشاهده نشده عصارهدر 
). 33(اه كامالً ايمن شناخته شده است خوراكي اين گي

ده از تحقيقات نشان داده اند كه بتاسيانين هاي جدا ش
ناختي موش هاي پير مؤثر مي خرفه، در درمان اختالالت ش

گياه خرفه همچنين به عنوان يك درمان مؤثر ). 31(باشد 
مشخص  ).1( به كار مي رودپوستي  هايبيماريبرخي براي 

شده است كه در بهترين شرايط رشد، مي توان بيشترين 
رگ ز بميزان اسيد چرب و كمترين ميزان اگزاليك اسيد را ا

خرفه به عنوان  ). 22و  21(هاي اين گياه به دست آورد 
مورد مطالعات فراواني  دارويي و در طب سنتي يك گياه

اثرات قرار گرفته است، اما تحقيقات زيادي در خصوص 
صورت نگرفته  آن بر درد، به ويژه در مدل آزمايشگاهي،

 . است

  در تحقيقات   از  حاصل  نقيض  و ضد   با توجه به نتايج

 خصوص بررسي اثرات هورمونهاي جنسي بر آستانه درد
اهميت كاهش درد به عنوان يكي از بزرگترين و نيز و  )2(

مطالعات  با توجه بههمچنين مهمترين دغدغه هاي بشر و 
اين  ،دردآستانه در خصوص اثر گياه خرفه بر  بسيار محدود

به تحقيق به بررسي اثر هورمون تستوسترون و خرفه 
بر آستانة درد موش هاي ل از هم و نيز توام صورت مستق

از طرفي، با توجه  .در مدل تيل فليك پرداخته است سوري
به اينكه پاسخ به درد بسيار وابسته به دوز ماده مورد 
بررسي است؛ بنابراين، در اين تحقيق دوزهاي مختلف 

نتايج اين تحقيق به ويژه از . مورد بررسي قرار گرفته اند
اخل اثرات تستوسترون و خرفه در تنظيم و نظر بررسي تد

 . مي باشند يتعديل درد، در نوع خود، يافته هاي نوين

  مواد و روشها
تحقيق حاضر از نوع تجربي آزمايشگاهي بوده و طي آن از 

گرمي از نژاد  35 - 25سوري نر بالغ به وزن   هايموش
موش ها به مدت يك هفته . بالب سي استفاده شده است

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي در اتاق حيوانات 
نگهداري شده و به آب  و غذاي استاندارد به گيالن 

موش ها در قفس و در . صورت آزادانه دسترسي داشتند
 12(و در سيكل تاريكي درجه سانتي گراد  22دماي 
قرار داده شدند و ) ساعت 12(و روشنايي ) ساعت

آزمايشات به دور از هر گونه استرس رفتاري بر روي آن 
  . ها انجام شده است

 ، سنجش آستانه درد)20و  3(بر مبناي مطالعات پيشين 
انجام  TF-550مدل ) تيل فليك(توسط دستگاه كشش دم 

شدت هاي مختلف به دم  در اين روش ابتدا نور با. شد
حيوانات تابيده مي شود تا شدتي از نور كه سبب مي شود 

ثانيه از مسير تابش نور كنار  3 -2حيوان دم خود را پس از 
اين شدت تابش به عنوان شدت . بكشد، به دست آيد

ثانيه به  10در اين شدت، زمان . حداكثر شناخته مي شود
هر حيوان ). 13، 10( شدعنوان حداكثر زمان در نظر گرفته 

بار در زير دستگاه كشش دم قرار داده شده و ميانگين  2
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بدين . شدبار به عنوان پاسخ حيوان در نظر گرفته  2اين 
ابتدا حيوان در داخل محفظه مخصوصي قرار گرفته  ،منظور

دقيقه جهت كاهش اضطراب، نور به  10و پس از گذشت 
سپس به ). 16( شدناحيه مورد نظر در دم حيوان تابيده 

كار ،دقيقه استراحت داده شده و براي بار دوم 5حيوان 
  . گرديدتكرار 

جهت تهيه عصاره، دانه خرفه تازه برداشت شده در اواسط 
خرداد ماه مورد استفاده قرار گرفت و پس از شستشوي 

دقيق و چند باره، به مدت يك هفته در سايه خشك  
توسط آسياب برقي  دانه هاي خرفه خشك "متعاقبا. گرديد 

 دردرصد  80ليتر اتانول  5/1در  ه، آنگاهبه پودر تبديل شد
 اندهدور از نور به مدت سه روز خيسو دستگاه شيكر 

و و توسط دستگاه روتاري  شدهصاف  نمونهسپس . شدند
عصاره گرديدو حالل ا از عصاره جدا  ،درجه 50در دماي 

داخل پليت  كه محلولي غليظ و به رنگ زرد تيره بود، در
در . گرديدسه روز خشك  تاپس از دو   قرار داده شد و

سي سي   نرمال سالين   100گرم عصاره در  20 نهايت
به عنوان ذخيره مورد درصد عصاره  20و محلول  شدهحل 

استفاده قرار گرفت و در مواقع الزم دوزهاي مورد نياز از 
ر ضد قبل از تزريق به منظواين محلول ذخيره تهيه شد و 

  .شدعفوني كردن، عصاره از فيلتر استريل عبور داده 

به  سوري بالب سي نرموش سر  150، در برنامه مطالعاتي
اين  .سري تقسيم شدند 5به گروههاي  طور تصادفي

گروه شامل (كنترل هاي گروه گروهها عبارت بودند از 
دريافت كننده نرمال سالين و گروه دريافت كننده روغن 

 5/12(پايين  دوز با، دريافت كننده عصاره دانه خرفه )كنجد
ميلي گرم بر  50(متوسط دوز ، )ميلي گرم بر كيلوگرم

، دريافت )ميلي گرم بر كيلو گرم 100(باال دوز و ) كيلوگرم
ر كيلو ميلي گرم ب 10(پايين  دوزبا كننده تستوسترون 

باال دوز و ) ميلي گرم بر كيلوگرم20(متوسط دوز ، )گرم
توأم  دريافت كنندههاي ، گروه)ميلي گرم بر كيلوگرم 50(

زيرگروههاي عصاره آبي دانه خرفه و تستوسترون شامل 

ميلي  5/12(دريافت كننده توأم دوز پايين عصاره خرفه 
ميلي گرم  10(تستوسترون  دوز پايين و) گرم بر كيلوگرم

 50(دريافت كنندة توأم دوز متوسط خرفه  و) بر كيلوگرم
ميلي  20(و دوز متوسط تستوسترون ) ميلي گرم بر كيلوگرم

دريافت كنندة توأم دوز باالي خرفه  و، )گرم بر كيلوگرم
 50(تستوسترون  دوز باالي و) ميلي گرم بر كيلوگرم 100(

عصاره خرفه و تستوسترون ريق تز. ،)ميلي گرم بر كيلوگرم
و متعاقباً تست تيل  هبه صورت درون صفاقي انجام شد

 المللي بين قوانين تمامي مطالعه، طول در .اجرا گرديدفليك 

 رعايت المللي بين براساس استانداردهاي ها نمونه حقوق

  ).15(  گرديد

ابتدا از  ، SPSS20افزار توسط نرمدر بررسي هاي آماري، 
ها با استفاده از آزمون كولموگروف نرمال بودن داده

نتايج حاصل با  ،در نهايت. اطمينان حاصل شد ،اسميرنوف
 طرفه تحليل واريانس يكاستفاده از آزمون آماري 

(ANOVA) ها مقايسه گرديده و با استفاده از  بين گروه
معناداري اختالف بين  ، ) Bonferroni( نيوآزمون بن فر

در نظر  05/0سطح معناداري كمتر از .  ها تعيين شد گروه
  .گرفته شد

  نتايج
نشانگر نتايج حاصل از بررسي اثر عصاره  1جدول شماره 

سوري  هايخرفه و زمان تزريق بر زمان كشش دم در موش
، 1شماره  با توجه به نتايج مندرج در جدول .نر مي باشد

خرفه اثر معناداري بر زمان كشش دم در  تزريق دوز پايين
دوز  از سويي، تزريق.  نداشته استمقايسه با گروه كنترل 

باعث افزايش معنادار زمان كشش دم در متوسط خرفه  
به ترتيب  (شد  T2و  T1در كنترل  مقايسه با گروه 

05/0P<  01/0وP<(،  اما زمان كشش دم درT1  وT2 
تزريق دوز .  . نسبت به هم داراي تفاوت معناداري نبود

باالي خرفه نيز باعث افزايش معنادار زمان كشش دم در 
اما  ،)>001/0P(شد  T2و  T1مقايسه با گروه  كنترل در 

نسبت به هم داراي تفاوت  T2و  T1زمان كشش دم در 
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در  T2و  T1از طرفي، زمان كشش دم در  .معناداري نبود
دوز باالي خرفه نسبت به گروه  گروه دريافت كننده

دوز متوسط خرفه، به طور معناداري بيشتر  دريافت كننده
 ).>01/0P(بود 

با دوز هاي مختلف عصاره دانه خرفه در زمان ميانگين واكنش زمان كشش دم در تست تيل فليك در گروه كنترل و گروه هاي مورد مطالعه  -1جدول
  .هاي قبل وبعد از تزريق در موشهاي سوري نر

زمان واكنش دم
 Mean  SEM P-value گروه

 - 0.1633±2.933 )دريافت كنندةنرمال سالين( كنترل 

 T0 3.00±0.1414N.Sدوز پايين خرفه در زمان

 T1 3.033±0.1032 N.Sدوز پايين خرفه در زمان

 T2 3.050±0.1760 N.Sدوز پايين خرفه در زمان

 T0 2.966±0.1032 N.Sدوز متوسط خرفه در زمان

 T1 3.888±0.2228 <0.05دوز متوسط خرفه در زمان

 T2 4.233±0.2250 <0.01دوز متوسط خرفه در زمان

 T0 2.983±0.1169 N.Sخرفه در زمان يدوزباال

 T1 5.683±0.6274 <0.001دوز باالي خرفه در زمان

 T2 5.700±0.4647 <0.001دوز باالي خرفه در زمان

 نشانگرT1  ،بيانگر زمان قبل از تزريق T0.  بيانگر عدم وجود اختالف معنادار در مقايسه با گروه كنترل است N.Sسر موش بوده و  5هر گروه شامل 
  .در مقايسه با گروه كنترل بيان شده اند Pمقادير . ساعت بعد از تزريق است 1بيانگر   T2 و دقيقه بعد از تزريق 30

بيانگر نتايج حاصل از بررسي اثر هورمون  2جدول شماره 
سوري نر مي  هايتستوسترون بر زمان كشش دم در موش

، تزريق 2تايج مندرج در جدول شماره با توجه به ن .باشد
دوز پايين تستوسترون اثر معناداري بر زمان كشش دم در 

از سويي، تزريق دوز . مقايسه با گروه كنترل نداشته است
تاثير معناداري بر زمان  T1در متوسط و باالي تستوسترون 

كشش دم در مقايسه با گروه  كنترل نداشت، اما زمان 
نسبت به گروه كنترل دچار افزايش  T2كشش دم در 

از طرفي،   ).>001/0Pو  >01/0Pبه ترتيب (  معناداري شد
دوز باالي  در گروه دريافت كننده T2زمان كشش دم در 

دوز متوسط  تستوسترون نسبت به گروه دريافت كننده
از  .)>01/0P(بيشتر بود معناداري  به طور تستوسترون،

سويي، مقايسه زمان كشش دم در گروههاي تيمار شده با 
دوز متوسط يا باالي تستوسترون به ترتيب در مقايسه با 
گروههاي تيمار شده با دوز متوسط يا باالي خرفه بيانگر 

  .عدم اختالف معنادار ميان اين گروهها است
اكنش زمان كشش دم در تست تيل فليك در گروه كنترل و گروه هاي مورد مطالعه با دوز هاي مختلف تستوسترون در زمان هاي  ميانگين و -2جدول

  .قبل وبعد از تزريق در موشهاي سوري نر
 زمان واكنش دم

 گروه
Mean ± SEMP-value 

 -0.213±2.900 )دريافت كنندة روغن كنجد(كنترل

 T0 2.933±0.163N.Sدوز پايين تستوسترون در زمان

 T1 2.916±0.204N.Sدوز پايين تستوسترون در زمان

 T2 3.050±0.187N.Sدوز پايين تستوسترون در زمان

 T0 2.950±0.234N.Sدوز متوسط تستوسترون در زمان

 T1 2.966±0.121N.Sدوز متوسط تستوسترون در زمان

 T2 4.033±0.136<0.01دوز متوسط تستوسترون در زمان

 T0 2.883±0.147N.Sتستوسترون در زمانيدوزباال

 T1 3.116±0.147N.Sدوز باالي تستوسترون در زمان

 T2 5.266±0.403<0.001دوز باالي تستوسترون در زمان
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نشانگر T1  ،بيانگر زمان قبل از تزريق T0.  بيانگر عدم وجود اختالف معنادار در مقايسه با گروه كنترل است N.Sسر موش بوده و  5هر گروه شامل 
  .در مقايسه با گروه كنترل بيان شده اند Pمقادير . ساعت بعد از تزريق است 1بيانگر   T2 و دقيقه بعد از تزريق 30

بيانگر نتايج حاصل از بررسي اثر توأم  3جدول شماره 
هورمون تستوسترون و خرفه بر زمان كشش دم در 

با توجه به نتايج مندرج در   .سوري نر مي باشد هايموش
، تيمار توام دوز پايين تستوسترون و دوز 3جدول شماره 

پايين خرفه اثر معناداري بر زمان كشش دم در مقايسه با 
از سويي، تيمار دوز متوسط . گروه كنترل نداشته است

سبب  T2و  T1تستوسترون و دوز متوسط خرفه در 
با گروه  كنترل در مقايسه افزايش معنادار زمان كشش دم 

، اما زمان كشش دم )>001/0Pو  >01/0Pبه ترتيب ( شد 
. نسبت به هم داراي تفاوت معناداري نبود T2و  T1در 

همچنين، تيمار دوز باالي تستوسترون و دوز باالي خرفه 
در سبب افزايش معنادار زمان كشش دم  T2و  T1در 

، اما زمان كشش دم )>001/0P(د شمقايسه با گروه  كنترل 
از  .نسبت به هم داراي تفاوت معناداري نبود T2و  T1در 

طرفي، تيمار دوز باالي تستوسترون و دوز باالي خرفه در 
T1  وT2  در مقايسه با سبب افزايش بيشتر زمان كشش دم

گروه تيمار شده با دوز متوسط تستوسترون و دوز متوسط 
از طرفي، زمان كشش ).  >01/0P(شد  T2و  T1خرفه در 

در گروه تيمار شده توام با دوز باالي  T2و  T1دم در 
تستوسترون و دوز باالي خرفه نسبت به گروه دريافت 

دوز باالي تستوسترون و نيز نسبت به گروه دريافت  كننده
كننده دوز باالي خرفه، به طور معناداري بيشتر بود 

)01/0P<.(  

ميانگين واكنش زمان كشش دم در تست تيل فليك در گروه كنترل و گروه هاي مورد مطالعه با اثر توام دوز هاي مختلف تستوسترون و خرفه  -3جدول
  .در زمان هاي  قبل  وبعد از تزريق در موشهاي سوري نر

 زمان واكنش دم
 گروه

Mean ± SEM P-value 

 - 0.116±2.910 )دريافت كننده توام روغن كنجد و نرمال سالين(كنترل 

 T0 3.083±0.248 N.Sدوز پايين خرفه در زمان+دوز پايين تستوسترون

 T1 3.116±0.248 N.Sدوز پايين خرفه در زمان+دوز پايين تستوسترون

 T2 3.066±0.233 N.Sدوز پايين خرفه در زمان+دوز پايين تستوسترون

 T0 3.000±0.141 N.Sدوز متوسط خرفه  در زمان+دوز متوسط تستوسترون

 T1 4.200±0.141 <0.01دوز متوسط خرفه در زمان+دوز متوسط تستوسترون

 T2 4.483±0.160 <0.001دوز متوسط خرفه در زمان+دوز متوسط تستوسترون

 T0 3.033±0.175 N.Sدوزباالي خرفه در زمان+دوزباالي تستوسترون

 T1 6.150±0.151 <0.001دوزباالي خرفه در زمان + دوز باالي تستوسترون 

 T2 6.633±0.344 <0.001دوزباالي خرفه در زمان + دوز باالي تستوسترون 

نشانگر T1  ،بيانگر زمان قبل از تزريق T0.  بيانگر عدم وجود اختالف معنادار در مقايسه با گروه كنترل است .N.Sسر موش بوده و  5هر گروه شامل 
  .در مقايسه با گروه كنترل بيان شده اند Pمقادير . ساعت بعد از تزريق است 1بيانگر   T2 و دقيقه بعد از تزريق 30

  بحث
بر خالف  نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه

تزريق دوز متوسط و باالي خرفه تزريق دوز پايين خرفه، 
مي شود و بدين ترتيب در افزايش آستانة درد موجب 

موافق با . تنظيم و تعديل درد داراي نقش كاهنده مي باشد
دهند كه تجويز عصاره آبي نشان ميمطالعات اين يافته، 

هاي تواند اثرات گوناگوني بر روي بخشدانه گياه خرفه مي
 داشتهبر تنظيم و تعديل به ويژه مختلف سيستم عصبي 

بسياري از آثار خود  ،فالونوئيدهاگياهان حاوي  ).23( باشد
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را با مهار سيكلواكسيژناز اعمال مي كنند كه اين امر 
با توجه به . ماني آنها را توجيه مي كندبسياري از آثار در

انتقال دردهاي احشايي به مراكز فوق نخاعي، تعديل در 
اين دردها، ناشي از اثر عامل و يا عواملي است كه بر 

آثار باليني  در اين راستا،. سيستم اعصاب مركزي مؤثرند
تركيبات حاوي فالونوئيد بر اساس مهار مركزي و محيطي 

خرفه از طرفي،  ).14(باشد  دين ميتوليد پروستاگالن
 است فالونوئيد مقادير قابل توجهيحاوي  كه گياهي است

عصاره بخشي از اثرات ضد دردي  بر اين مبنا، ). 29و  12(
خرفه را مي توان به فالونوييدهاي موجود در اين گياه 

در واقع، . مي گردد سيكلواكسيژناز نسبت داد كه سبب مهار
م اصلي در ساخت اسيد آراشيدونيك آنزي سيكلواكسيژناز

مي باشد كه پيش ساز پروستاگالندين و پروستاسيكلين 
توليد اسيد  مهار آنزيم سيكلواكسيژناز باعث مهار. است

و بدين واسطه توليد  )19(آراشيدونيك مي شود 
پروستاگالندين كم شده و بر اين مبنا در تعديل مركزي درد 

ييدي نيز استروهمچنين، تركيبات  .ايفاي نقش مي نمايد
 Gاپيوئيدي از  μجدا شدن سريع گيرنده هاي  سبب

پروتيين ها شده و از اين طريق اثرات ضد دردي خود را 
وجود بر اين اساس، با توجه به ). 32(د ناعمال مي كن

بخشي از اثر  ، )6(كيبات استروييدي در عصاره خرفه تر
 .ركيبات نسبت دادخرفه را مي توان به اين تضد دردي 

نتايج پژوهش حاضر نشان دادند كه با افزايش دوز خرفه، 
اين امر بيانگر آن است كه . سطح آستانه درد بيشتر مي شود

شدت اثر عصاره خرفه بر تنظيم و تعديل درد، مرتبط با 
  . دوز مصرفي است

نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است از سوي ديگر، 
افزايش  باعثط و باالي تستوسترون كه تزريق دوز متوس

دهند مطالعات نشان مي. مي شودآستانة درد و كاهش درد 
اي بر فيزيولوژي كه استروئيدهاي جنسي نر  اثرات عمده

پاسخ به درد را تواند در واقع، تستوسترون مي ودرد دارند 
مطالعات اخير نشانگر آنند كه ). 15( تنظيم و تعديل نمايد

بسياري از مسيرهاي عملكردي عوامل تستوسترون در 

فيزيولوژيك و سايكولوژيك بر سيستم درد، به عنوان يك 
به  هاي جنسيهورمون در واقع). 7(نمايد عمل مي ميانجي

- ترشح هاينورون برروي تنظيمي با نقشويژه تستوسترون 

كننده ترشح هاي نورون و ها مهره ستون در هاكننده انكفالين
 فرآيند درد در مياني مغز و مغز ساقه در هاآمينكاتكول

يافته هاي تحقيق حاضر نشان دادند  .)11(نمايند مي شركت
كه همانند خرفه با افزايش دوز تستوسترون، سطح آستانه 
درد بيشتر و در نتيجه اثر ضد دردي اين هورمون افزايش 

اين امر بيانگر آن است كه شدت اثر تستوسترون . مي يابد
تعديل درد، مرتبط با دوز مصرفي هورمون  بر تنظيم و

همچنين نتايج اين تخقيق نشان دادند كه اثر دوزهاي . است
اين امر . خرفه و تستوسترون بر آستانه درد مشابه هم است

توجيه كننده آن است كه وجود تركيبات  "احتماال
استروييدي در عصاره خرفه موجب شده است كه اين 

  .رون بر جاي بگذاردعصاره اثري همانند تستوست

از سويي، همچنانكه نتايج اين پژوهش نشان دادند عصاره 
خرفه در نيم ساعت پس از تجويز اثر كاهندگي خود بر 

بر جاي گذاشت، در حالي كه در مورد تستوسترون  را درد
در زمان نيم ساعت پس از تجويز  ،اثر كاهندگي هورمون

اين امر بيانگر آن است كه تركيبات موجود در . ظاهر نشد
خرفه مي توانند در زمان كمتري نسبت به تستوسترون اثر 

همچنين اين . كاهندگي درد مربوط به خود را اعمال نمايند
، 12، 6(ناشي از تركيبات متنوع ضد دردي امر مي تواند 

كه سبب شده اثر  موجود در عصاره خرفه باشد)  29و 23
  .بت به تستوسترون برجاي بگذارندسريعتري نس

تزريق توأم عصاره دانه خرفه و  ،بنابر يافته هاي اين تحقيق
نسبت به  هورمون تستوسترون آستانه تحمل درد حرارتي را

خرفه و نيز نسبت به تستوسترون به مقدار بيشتري افزايش 
اين امر به احتمال قوي، بيانگر اثر هم افزايي . مي دهد

در واقع، با توجه . فه بر كاهش درد استتستوسترون و خر
به اينكه با افزايش دوز تستوسترون و نيز با افزايش دوز 
خرفه اثرات كاهندگي آنها بر درد بيشتر مي شود؛ بنابراين، 
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مي توان چنين پنداشت كه با تيمار توام خرفه و 
تستوسترون، مجموعه غلظت تركيبات موثر بر درد افزايش 

آستانه تحمل درد افزايش بيشتري پيدا مي يافته، در نتيجه، 
   .كند

 داده هاي حاصل ازاين مطالعه تنها در محدودة بررسي 
از نظر بررسي هاي سلولي و  وآزمون تيل فليك انجام شده 

بر اين اساس، پيشنهاد . مولكولي دچار محدوديت مي باشد
مي گردد در مطالعات آتي اثرات توأم خرفه و هورمون 

ديدگاه تغييرات سلولي و مولكولي مرتبط با هاي جنسي از 
  .درد مورد نظر قرار گيرد

  نتيجه گيري

عصاره خرفه و  يافته هاي اين پژوهش بيانگرآنند كه
با . باشند داراي اثرات ضد دردي ميهورمون تستوسترون 

آنكه عصاره خرفه در زمان كوتاهتري آستانه درد توجه به 

سطح هندگي خرفه بر اثر كا، را كاهش مي دهد؛ بنابراين
بر آستانه درد تستوسترون درد زودتر از اثر كاهندگي آستانه 

نمايد، اما ميزان نهايي اثر كاهندگي خرفه و  بروز مي
از طرفي، . باشد تستوسترون بر آستانه درد مشابه هم مي

كاربرد توام عصاره خرفه و تستوسترون مي تواند اثر هم 
  .درد شودافزايي داشته و سبب كاهش بيشتر 

 تشكر و قدرداني

 معاونت حوزه يماد و يمعنو يها تيحما با پژوهش نيا
 انجام همدان واحد ياسالم آزاد دانشگاه يپژوهش محترم

خانم سعيده جهان پناه  زحمات ازهمچنين . است افتهي
دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي و آقاي مهندس 

كه مروتي مسئول حيوان خانه دانشكده پزشكي رشت 
 و ريقدكمك شاياني در اجراي اين تحقيق داشته اند، ت
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Abstract 

Steroid hormones and many plant extracts can modulate pain response. The aim of this 
study was to investigate the effects of Portulaca oleracea seed hydroalcoholic extract 
on pain induced by tail flick test in male mice. In this laboratory experimental study, 
150 male mice were randomly divided to control and groups receiving low, moderate 
and high doses of Portulaca oleracea seed extract and of testosterone and groups 
receiving “testosterone + extract” of different doses. Following intraperitoneally 
administration of hormone and extract, pain threshold was measured using tail flick test 
and data were analyzed using ANOVA. Increased pain threshold was observed 30 
minutes and 1 hour after administration of moderate dose of extract (P<0.05 and 
P<0.01, respectively), and also 30 minutes and 1 hour after administration of moderate 
dose of extract (P<0.001). Moderate and high dose of testosterone resulted in increased 
pain threshold 1hour after administration (P<0.01 and P<0.001, respectively). Co-
administration of moderate or high dose of testosterone with moderate or high dose of 
extract resulted in higher pain threshold compared to groups receiving same dose of 
testosterone or extract (P<0.01). Our findings indicate that appropriate doses of 
Portulaca oleracea seed extract and testosterone have pain reducing effects. Portulaca 
oleracea seed extract and testosterone have also synergistic effect on reducing of pain. 
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