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 چکیده:

آید. گیاه ارکید با داشتن گلوکومانان دارای اثرات ضددردی ها به وجود میدرد احساس نامطبوعی است که معموالً در اثر صدمات وارده به بافتمقدمه: 

است. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی ترکیبات موجود در ریشه این گیاه، هدف از انجام این طرح بررسی های ایجاد درد حاد و مزمن در مدل
 اثر عصاره ریشه ارکید بر کاهش و پیشگیری از درد فرمالینی بود.

گرم بر کیلوگرم( میلی 7)رل، شاهد، ایبوبروفن کنت در هفت گروه ویستار به طور تصادفی نژاد نر صحرایی موش سر 67 تجربی مطالعه این در روش کار:

ها به صورت درون صفاقی انجام شد. گرم بر کیلوگرم( قرار گرفتند. تزریقمیلی 741و  391، 171، 91دریافت کننده عصاره آبی ریشه ارکید ) گروه و چهار
اده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن در سی دقیقه پس از تزریق عصاره ارکید، آزمایش فرمالین انجام شد. داده ها با استف

 تجزیه و تحلیل شدند. 16/1سطح معناداری 

گرم بر کیلوگرم باعث کاهش میلی 741و  391، 171های دار درد حاد و غلظتگرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنامیلی 741و  391هایغلظت :هایافته

 .دادکاهش را فرمالین از  ناشیحاد و مزمن درد دار درد مزمن شد. ایبوپروفن نیز معنا

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره ریشه ارکید به صورت وابسته به دوز دارای خاصیت ضددردی است که احتماالً به خاصیت  نتیجه گیری:

 انان مربوط می شود.اکسیدانی و خاصیت ضد التهابی آن و همچنین وجود گلوکومآنتی
 

 ی، موش صحرایفرمالین، درد، ارکید واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:
 است مختلف هایبیماری با همراه اصلی مشکالت از یکی درد
 عبارت درد. شودمی مواجه آن با خود عمر طول در انسانی هر که

 به وارده صدمات اثر در معموالً که نامطبوعی احساس از است
درد  نوع دو به . درد[1] آیدمی به وجود بدن مختلف هایبافت

. شودیم بندی طبقه درد پاتولوژیک یا مزمن و فیزیولوژیک یا حاد
در  شده، پدیدار صدمه ایجاد از پس ثانیه/. 1 حدود در حاد درد

 روزب بیشتر یا و ثانیه چند گذشت از بعد مزمن صورتی که درد
. بر اساس [3، 9] یابدمی ادامه دقیقه چند تا ثانیه چند و کرده

المللی مطالعه و برررسی درد، آستانه حسی درد تعریف انجمن بین
به کمترین حد دردی که فرد  قادر به تشخیص آن باشد گفته 

شود. سطح تحمل درد به معنی بیشترین میزان دردی که که می
 فاوتیک فرد آمادگی تحمل آن را دارد بوده و در افراد مختلف مت
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است. سطح درد به عوامل مختلفی همچون جنسیت، سن، شرایط 
های شناسی و میزان هورمونزیست محیطی، وضعیت روان

 مواد از اصلی دسته دو ضر حا حال . در[4]جنسی بستگی دارد 
 ضدالتهاب و ضددرد داروهای و( مخدرها) اوپیوئیدها یعنی ضددرد

 تفادهاس وجود با که گیرندمی قرار استفاده مورد غیراستروئیدی
 نه،نمو عنوان به. است توجه قابل نیز هاآن نامطلوب آثار فراوان،

 سیستم و هاکلیه گوارش، دستگاه به را یهایآسیب هاآسپرین شبه
 بیماران از برخی در آن بر عالوه و سازندمی وارد مرکزی عصبی

 گزارش آنان از برخی به نسبت تحمل ایجاد حتی و نبوده موثر
 مشکالتی نیز اوپیوئیدی ضددرد داروهای مورد در. است شده

 ت،یبوس تهوع، ایجاد سرخوشی، وابستگی، دارو، به تحمل همچون
 . [6] دیده شده است تنفسی ضعف

 (Lancibracteata (C.koch) Renz Dactylorhiza) ارکید گیاه

 در ریباًتق است که متفاوتی هایگونه با ارکیده خانواده به متعلق
 مرهم عنوان این گیاه به سنتی، طب . در[7] رویدمی دنیا سرتاسر

 ،اسهال سل، بیماری روده، و سینه اختالل های درمان در و سینه
 هکنندتقویت عنوان به ویژه به و تب سرطان، پارکینسون،

 نیبد قدرت افزایش نعوظ، هایاختالل درمان جنسی، هایفعالیت
 سازی،بستنی صنعت در گیاه این از. شودمی تجویز زاییانرژی و

 . ارکید دارای[9، 2]شود می استفاده نیز سازی شیرینی و نوشیدنی
 زالدئید،بن هیدروکسی قند، پروتئین، نشاسته، دار،نیتروژن مواد
 استروئیدها ،سیرسیلینول دائوکوسترول،، کوئرستین فرولیک، اسید

این گیاه  ریشه عصاره همچنین .[11، 11، 0]است  گلوکومانان و
  .[19]است  ایمالحظه قابل اکسیدانیآنتی خواص دارای

گلوکومانان که یک از ترکیبات موجود در گیاه ارکید است، نوعی 
، که به تنظیم قند خون استطبیعی خنثی محلول در آب  فیبر

 از قبیلکاهش فشار بر پانکراس و ناهنجاری های قند خون 
 نتایج اساس . همچنین بر[13،14] کندمی هیپوگلیسمی کمک

 ساکارید پلی ،9113 سال در همکاران و کورداوا مطالعه
 هایمدل در ایمالحظه قابل دردی ضد اثرات دارای گلوکومانان

 پژوهشگران این گزارش اساس بر. است مزمن و حاد درد ایجاد
 و التهابی هایواکنش مهار با گلوکومانان ضددردی اثرات

 همچون درد مسیر در درگیر نوروترانسمیترهای مهار همچنین
. [96]است  مرتبط (NMDA) آسپارتات  -D-متیل -N و گلوتامات

 صارهع در موجود ترکیبات دیگر از استروئیدها که و فالونوئیدها
 ستاگالندینپرو تولید سیکلو اکسیژناز آنزیم مهار ارکید هستند، با

E مهار التهابی هایمحرک به پاسخ در اسید آراشیدونیک از را 
 هک درد هایگیرنده شدن حساس از نتیجه این کار، در. کنندمی
 و شودمی جلوگیری آیدمی وجود به هامولکول این وسیله به

 .[16]یابد می است کاهش هاپاسخ این با همراه که دردی احساس
 دهسنتزکنن آنزیم هایمهارکننده از فالونوئیدها دیگر، سوی از

به   NO تولید مانع که روندمی شمار ( بهNO) اکسید نیتریک
همچنین  . فالونوئیدها[17،12] شوندعنوان میانجی پر دردی می

 طریق از دردی ضد اثر دارای آدرنرژیک α2 - گیرنده با تاثیر روی
 حساسیت کاهش باعث و هستند آدرنرژیکی مسیرهای تعدیل

 . [19] شوندمی مرکزی عصبی سیستم
 یکی از روش های تعیین میزان درد، آزمایش فرمالین است. مهم

 به پاسخ دو جوندگان که است این آزمایش فرمالین ویژگی ترین

 مرحله دارد. مختلف سازوکار دو ظاهراً که دهندنشان می را درد

 به که شودمی ظاهر فرمالین تزریق از بعد اول )درد حاد( بالفاصله

 فاصله در اول دقیقه 6  از کشد. بعدمی طول دقیقه 6 -3مدت
نشان  خود از خاصی رفتار فرمالین، تزریق از بعد دقیقه 6-11 

 شروع شده و تا 17از دقیقه  درد ) درد مزمن( دوم دهند. فازنمی

 کشد.می طول 71دقیقه
 حاد درد ارکید بر عصاره تأثیر بررسی بر عالوه حاضر پژوهش در
 درد دض داروی یک و گیاه این ترکیبات بین ایمقایسه مزمن، و

 با استفاده از آزمایش فرمالین صورت ایبوپروفن نام به رایج
 غیراستروئیدی ضدالتهابی داروهای از ایبوپروفن. خواهدگرفت

 دیضددر اثرات هاپروستاگالندین سنتز مهار طریق از است که 
 ایبوپروفن است شده مشخص .[10،91]کند می اعمال را خود

 رفیط از. است سیکلوکسیژناز آنزیم غیرانتخابی مهارکننده
 رد را خود توجه قابل اثر سیکلو اکسیژناز مهارکننده داروهای

 هاییگزارش این بر . عالوه[91]کنند می اعمال درد دوم مرحله
آزمایش  یهاول فاز یا حاد درد بر ایبوپروفن معنادار تأثیر عدم بر مبنی

 . [99]دارد  وجود فرمالین
 

 روش کار:
در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی و کامالً تصادفی، با توجه به 
مطالعات پیشین و رعایت قوانین اخالقی کار با حیوانات 

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با  67آزمایشگاهی حجم نمونه 
ها از مرکز تکثیر و موشتعیین شد.  191-911میانگین وزنی

حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تهیه پرورش 
ساعت  19ساعت نور و  19شدند. چرخه تاریکی و روشنایی شامل 

درصد بود. موش ها  66تا  61تاریکی و رطوبت محیط در حدود 
)گروه کنترل(: به  1در هفت گروه هشت تایی قرار گرفتند. گروه 

به صورت زیر  %6/9میلی لیتر فرمالین  16/1های این گروه موش
)گروه  9. گروه [93]جلدی به کف پای راست حیوان تزریق شد 

دقیقه قبل از تزریق فرمالین  31های این گروه شاهد(: به موش
لیتر آب مقطر به صورت داخل صفاقی تجویز شد. یک میلی

)گروه  6)گروه تجربی دوم( و  4)گروه تجربی اول( و  3های گروه
ها این گروههای تجربی چهارم(:  به موش )گروه 7تجربی سوم( و 

 391، 171، 91دقیقه قبل از تزریق فرمالین به ترتیب مقادیر  31
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میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی ریشه گیاه  741و 
. ثبت رفتارهای [94، 2]ارکید به صورت داخل صفاقی تجویز شد 

دقیقه  71دردی بالفاصله پس از تزریق فرمالین شروع و تا بی
های این گروه )گروه تجربی پنجم(: به موش 2ادامه یافت. گروه 

گرم بر کیلوگرم میلی 7دقیقه قبل از تزریق فرمالین میزان  31
ایبوپروفن )داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی به عنوان گروه 
کنترل مثبت( بر حسب وزن بدن به روش داخل صفاقی تزریق 

 .[31]شد 
گرم ریشه تازه و خرد  111گیاه ارکید ، مقدار برای تهیه عصاره 

درجه ریخته و مخلوط  07سی اتانول سی 611شده گیاه را در 
ساعت در دمای محیط  94حاصل در دستگاه روتودوکسی به مدت 

قرار داده شد تا یک مخلوط یک نواخت به دست آید. سپس 
دقیقه سانتریفیوژ  6و به مدت   3111محلول صاف شده با دور 

شد. این کار برای اطمینان از جدا شدن ذرات معلق در گیاه انجام 
ساعت در شرایط  49شود. محلول به دست آمده را به مدت می

محیط قرار داده تا به عصاره جامد و خشک فاقد الکل تبدیل شود. 
 . [96]سپس عصاره خشک به دست آمده در آب مقطر حل شد 

 

 آزمایش فرمالین:
دقیقه  31دردی فرمالین و ثبت رفتارهای بی برای انجام آزمایش

قبل از شروع آزمایش تجویز عصاره یا آب مقطرانجام شد و 
بالفاصله حیوان به منظور سازش با محیط و رفع استرس در 

 16/1دقیقه،  31محفظه آزمون فرمالین قرار داده شد. پس از 
به صورت زیر جلدی به کف پای راست  % 6/9لیتر فرمالین میلی

حیوان تزریق  و حیوان بالفاصله در محفظه آزمون فرمالین از 
متر قرار داده شد. سانتی 31×31×31سی گالس با ابعاد جنس پلک

درجه نسبت به سطح افق در کف  46ای که با زاویه به کمک آینه
ثانیه  16محفظه تعبیه شده بود رفتار حیوان مشاهده شد و هر 

 Dubisson) طبق روش  3و  9  ،1،  1پاسخ حرکتی درد با اعداد 

and Dennis,1997 [93]( به شرح زیر ثبت شد : 
عدد صفر: برای هنگامی که حیوان موقع راه رفتن تعادل کامل 
داشته و وزن بدنش به تساوی روی هر دو پا توزیع شده باشد. 

:  برای هنگامی که حیوان وزن بدنش را روی پای تزریق  1عدد
موقع راه رفتن مشکل نداشته باشد.  شده تحمل نکرده و یا در

:  برای وقتی که حیوان پنجه دردناک را بلند کرده و هیچ 9عدد
:  برای زمانی که 3گونه تماسی با کف محفظه نداشته باشد.  عدد 

 حیوان پای دردناک را لیسیده  یا به شدت تکان دهد.
دقیقه ای تعیین و  6بلوک  19دقیقه به صورت  71نمره درد طی 

 نگین نمره درد طبق فرمول زیر محاسبه شد.  میا
 

Pain Score = 0T0 + 1T1+2T2 + 3T3 

                                         300S 

هایی است که ثانیه 16تعداد T1, T0   T3,T2 ,در این فرمول
 3، و 9، 1دقیقه ای به ترتیب رفتار صفر،  6حیوان در یک دوره 

دقیقه به عنوان  1-16یه گروه ها زمان را نشان می دهد. در کل
دقیقه به عنوان مرحله مزمن در نظر  17-71مرحله حاد و زمان 

 گرفته شده است.
از   IR.JUMS.REC.1395.129 ین مطالعه دارای کد اخالقا

دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده و کلیه اصول و مالحظات 
 ت. رعایت شده اس کار با حیوانات آزمایشگاهیاخالقی 

و با استفاده از  91نسخه  SPSSها به کمک نرم افزار آماری  داده
های یک طرفه و آزمون تعقیبی آزمون آماری تحلیل واریانس

تجزیه و تحلیل شدند. اعداد به  16/1دانکن در سطح معناداری 
 اند.نمایش داده شده استاندارد خطای ±میانگین صورت 

 

 ها:یافته
 نشان داده شده است از زمان تزریق 1در نمودار طور که  همان

بیشترین کاهش درد مرحله حاد( ) دقیقه پس از آن 16تا  فرمالین
 (.P<16/1مربوط به گروه دریافت کننده ایبوپروفن است )

گرم در مقایسه با میلی 171و  91های دریافت کننده ارکید گروه
های گروه ندادند.ی را نشان دارامعنگروه کنترل و شاهد کاهش 

گرم در مقایسه با گروه میلی 741و  391دریافت کننده ارکید 
(، ولی P<16/1ی را نشان دادند )دارامعنکنترل و شاهد کاهش 

در مقایسه با گروه دریافت کننده ایبوپروفن افزایش معناداری 
اند. در مقایسه عصاره های مختلف ریشه ارکید با یک دیگر، داشته

میلی گرم بود که در مقایسه  741ر مربوط به عصاره بیشترین اث
 (.P<16/1داری نشان داد )با سایر دوزهای عصاره کاهش درد معنا

های هر ستونی که حداقل دارای بر اساس آزمون دانکن، میانگین
 n=8,داری با هم ندارند )یک حرف مشترک هستند اختالف معنا

16/1>P).  (1)نمودار 
نشان داده شده  9نمودار طور که در  همانمن، در رابطه با درد مز

دقیقه پس از  71تا  فرمالین تزریقدقیقه بعد از  16است از زمان 
بیشترین کاهش درد مربوط به گروه دریافت کننده ایبوپروفن  ،آن

 171و  91ریافت کننده ارکید های دگروه (.P<16/1است )
را  یدارامعنگرم در مقایسه با گروه کنترل و شاهد کاهش میلی

گرم میلی 741و  391های دریافت کننده ارکید گروه نشان ندادند.
 ی را نشان دادنددارامعندر مقایسه با گروه کنترل و شاهد کاهش 

(16/1>P ولی در مقایسه با گروه دریافت کننده ایبوپروفن ،)
ا های مختلف ریشه ارکید بدار نبود. در مقایسه عصارهافزایش معنا

میلی گرم بود که  741، بیشترین اثر مربوط به عصاره یک دیگر
در مقایسه با سایر دوزهای عصاره کاهش درد معناداری نشان داد 

(16/1>P همچنین در مرحله مزمن، دوز .)گرم نیز میلی 391
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میلی گرم کاهش معناداری داشت  171و  91نسبت به دوز 
(16/1>P .) 

ود در هر ستون که های موجمیانگین دانکن، آزمون اساس بر
حداقل دارای یک حرف مشترک هستند اختالف معناداری با هم 

 (9(.  )نمودار n=8 16/1>P,ندارند )
 

 
 

 تاثیر عصاره ارکید بر فاز حاد درد فرمالینی.های مختلف در خصوص : مقایسه میانگین گروه 1نمودار  
 
 

 
 

 های مختلف در مورد اثر عصاره ارکید بر فاز مزمن درد فرمالینی.: مقایسه میانگین گروه 9نمودار 

 

 بحث:
در مطالعه حاضر مشخص شد که دوزهای باالی عصاره ارکید 

های گرم( باعث کاهش درد نسبت به گروهمیلی 741و  391)
دردی عصاره ارکید به  ضد اثر کنترل و شاهد شده است. این

عصاره ریشه  دوز افزایش با بوده به طوری که دوز به صورت وابسته

افزایش یافته است. گلوکومانان یکی  آن نیز دردی ضد ارکید اثر
طالعه اساس نتایج ماز ترکیبات موجود در گیاه ارکید می باشد. بر 

، این گیاه اثرات ضد دردی قابل 9113کورداوا و همکاران در سال 
نشان داد  ای در دردهای حاد و مزمن دارد. این مطالعهمالحظه
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بتا در طناب  1که گلوکومانان سبب کاهش مقادیر اینترلوکین 
شود. می  Partial Sciatic Nerve Ligationنخاعی و اعصاب مدل 

درمان سیستمیک با گلوکومانان سبب مهار درد القا شده به عالوه 
 -NMDA (Nبا تزریق کف پای گلوتامات و تزریق اینتراتکال 

بتا  1( ، تومور نکروز فاکتور آلفا و اینترلوکین آسپارتات- D -متیل
خاصیت ضددردی و ضدالتهابی گلوکومانان  [.97،13]شودمی

ها سیتین انتقال لکووابسته به تحریک مهار اسید استیک و همچن
. اسید [92]گزارش شده است، هرچند سازوکار آن مشخص نیست 

استیک تزریق شده به صورت درون صفاقی با تحریک آزادسازی 
ها ینها، سیتوکگرهای شیمیایی همچون پروستاگالندینمیانجی
ها منجر به به ایجاد درد التهابی و همچنین افزایش کینینو برادی

. اثرات گلوکومانان بر مهار درد [99]شود ها مییرگنفوذپذیری مو
زی تواند به دلیل کاهش آزاد ساناشی از اسید استیک القاء شده می

ها، گلوتامات، کینینهای التهابی از جمله برادیواسطه
بتا و فاکتور نکروز کننده  1ها اینترلوکین پروستانوئیدها و سیتوکین

گلوکومانان به طور قابل توجهی  .[90] ( باشدTNF-αتومور آلفا )
بتا و  1باعث کاهش درد ایجاد شده به وسیله تزریق اینترلوکین 

شود که این به دلیل قابلیت ضد دردی و ضد التهابی تومور آلفا می
. عالوه بر این، نشان [97]ها است گلوکومانان در مهار سیتوکین
 نفوذ کلسیمبتا از طریق افزایش  1داده شده است که اینترلوکین 
های باعث افزایش جریان گیرنده Cو فعال کردن پروتئین کیناز 

 -6 -هیدروکسی -3 -آمینو -آلفا) AMPAیونوتروپیک گلوتامات 
در طناب  NMDA( و ایزوآلوکسازول پروپانوئیک اسید -4 -متیل

های التهاب درونی است که شوند. گلوتامات از میانجینخاعی می
شود و در تحریک ی محیطی آزاد میهای عصبدر زمان آسیب

کند. گلوکومانان با مهار آزادسازی عصبی درد شرکت می
بتا و نوروترانسمیترهای درگیر در مسیر درد همچون  1اینترلوکین 

. در پژوهش [39، 31، 31]شود گلوتامات باعث کاهش درد می
افزودن گلوکومانان به طور   9113کورداوا و همکاران  در سال 

اری باعث مهار درد ایجاد شده به وسیله گلوتامات شد. این معناد
پژوهشگران گزارش کردند سازوکار عمل ضد درد گلوکومانان 

 هایتواند از طریق مهار گلوتامات و از طریق گیرندهاحتماالً می
NMDA  انجام شده باشد که برای تأیید این مطلب نیاز به

 . [97]مطالعات تکمیلی است 
 ضد واصخ که یکی دیگر از ترکیبات این گیاه است فالونوئیدها

 سد از توانندمی . فالونوئیدها[33]دارد  ضد التهابی و دردی
 زا مختلفی هایسازوکار واسطه به و عبور کنند مغزی -خونی
 و آدرنرژیک دو آلفا ، اپیوئیدی،GABAAهای بر گیرنده اثر جمله
مرکزی  صورت به را درد مغز، در التهاب در درگیر هایآنزیم مهار

ناحیه  رد جمله از عصبی سیستم مختلف نواحی در. کنند کنترل
 والریسپاراژیگانتوسل هسته النخاع کهبصل جانبی شکمی نوکی

 آلفا ، اپیوئیدی،GABAAهای گیرنده آن است، وجود از بخشی نیز
 موجب هاگیرنده این تحریک. است شده گزارش آدرنرژیک دو
 رد سیکلواکسیژناز مهار با . فالونوئیدها[34]شود دردی میبی

 ککه سبب تحری هاپروستاگالندین از تشکیل ملتهب، بافت
 حاوی گیاهان. کنندشوند، جلوگیری میمی درد رسپتورهای

 ژنازسیکلواکسی آنزیم مهار با را خود آثار از فالونوئید، بسیاری
 آنزیم هایکننده مهار از یکی . فالونوئیدها[36]کننداعمال می

ولید ت روند و مانعمی شمار اکسید نیز به کننده نیتریک سنتز
 افزایش فرمالین تزریق دنبال به که شوندمی اکسید نیتریک

 .شودمی دردی ضد فعالیت به آن منجر کاهش بنابراین، یابد.می
 یرندهگ فعالیت مهار با فالونوئیدها که اندنشان داده مطالعات سایر
 نبالبه د شده که سلولی داخل کاهش کلسیم سبب NMDAهای 

 A2لیپاز فسفو و اکسید نیتریک کننده سنتز آنزیم فعالیت آن
 یتریکن کاهش با نتیجه در و یابدمی کاهش کلسیم به وابسته

. دهندمی نشان را خود دردی ضد اثرات هااکسید و پروستاگالندین
اسید  تبدیل مهار باعث A2مهار فعالیت آنزیم فسفولیپاز 

نتیجه  در و شودمی آراشیدونیک اسید به فسفوتیدیک
شواهد  به توجه با .[37]شودمی مهار هاسنتزپروستاگالندین
 و مهار [32]تومور  کننده نکروز فاکتور مهار با موجود، فالونوئیدها

 آراشیدونیک داسی ها ازپروستاگالندین تولید سیکلواکسیژناز، آنزیم
. [33]کنند مهار می التهابی را هایمحرک به پاسخ در

فالونوئیدها، کوئرستین، دائوکوسترول، سیرسیلینول و استروئیدها 
 بلیق از دیگر ترکیبات موجود در عصاره ارکید هستند. مطالعات

 فعالیت و اکسیدانیآنتی بین خاصیت ارتباطی که اندداده نشان
 دردی ضد خاصیت دارای . فالونوئیدها[39] وجود دارد ضددردی

 سیدا مهار متابولیسم طریق از تأثیر این. هستند و ضدالتهابی
ضد رادیکالی فالونوئیدها است. ترکیبات  خاصیت و آراشیدونیک

و  اهتولید پروستاگالندین فالونولی و فنولی، فالونوئیدی
 متنوعی های التهابیمیانجی .[30]کنند می مهار را ترمبوکسان

. شوندمی درد شروع مسیر باعث هاپروستاگالندین همچون
مسیر  ریقط از آراشیدونیک اسید طی متابولیسم هاپروستاگالندین
 مسیر ریقط اسید از آراشیدونیک. شوندمی تولید سیکلواکسیژناز

شده  هاوترینلک تولید به که منجر شودمی متابولیزه لیپواکسیژناز
. [41]کنند را تشدید می عالیم درد التهابی مسیرهای با که همراه

 ددر بروز در های مهمیمیانجی هاپروستاگالندین کهاز آن جایی
 و فالونوئیدها بودن دارا دلیل ریشه ارکید به عصاره و هستند

تولید  از مانع تواندمی اکسیدانیباالی آنتی خاصیت
 این از ستا بنابراین ممکن شود، ترومبوکسان و هاپروستاگالندین

 شود.ضد دردی  اثرات بروز باعث طریق
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 گیری:نتیجه
نشان داد که تمامی دوزهای عصاره ریشه گیاه  مطالعه این نتایج

ارکید استفاده شده نسبت به ایبوپروفن اثر ضددردی کمتری 
و  391های دریافت کننده عصاره ارکید گروه (.P<16/1داشتند )

ی ادارمعنگرم در مقایسه با گروه کنترل و شاهد کاهش میلی 741
در کاهش درد حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین نشان دادند 

(16/1>P عصاره ریشه این گیاه حاوی گلوکومانان است و .)
ی اساکارید گلوکومانان دارای اثرات ضد دردی قابل مالحظهپلی

در  NMDAهای از طریق مهار گلوتامات و از طریق گیرنده
عصاره ریشه  ضددردی ست. اثرهای ایجاد درد حاد و مزمن امدل

 ترکیبات سودمند فالونوئیدی وجود دلیل ارکید ممکن است به
 .ودشها انجام میباشد که از طریق مهار سنتز پروستاگالندین

ای هکاهش دردتواند در بنابراین، عصاره ریشه ارکید احتماالً می
 حاد و مزمن در آینده استفاده شود. 

 

  :شکر و قدردانیت
از دانشگاه  IR.JUMS.REC.1395.129 اخالق تحقیق با کداین 

معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی جهرم و حمایت مالی 
ی از واحد توسعه تحقیقات بالینو  ،این دانشگاه انجام گرفته است

بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم جهت همکاری در اجرای این 
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Abstract:  
Introduction: 

Pain is an unpleasant feeling that usually occurs as a result of tissue injuries. Orchid could have 

significant analgesic effects in acute and chronic pain modalities due to its glucomannan content. 

Considering the antioxidant and anti-inflammatory properties of the Orchid root’s compounds, the aim 

of this study was to determine the effect of Orchid root extract on the reduction and prevention of 

formalin-induced pain. 

Materials and Methods:  

In this experimental study, 56 male Wistar rats were randomly divided into 7 groups, including Control, 

Sham (distilled water), Ibuprofen (6 mg/kg) groups and four groups receiving the aqueous extract of 

Orchid root (80, 160, 320 and 640 mg/kg). All treatments were injected intra peritoneal. Formalin test 

was performed 30 minutes after injection of Orchid extract. Data were analyzed by one-way ANOVA 

and Duncan's post-test at a significance level of 0.05. 

Results:  

Orchid at concentrations of 320 and 640 mg/kg caused a significant reduction in acute pain and at 

concentrations of 160, 320 and 640 mg/kg significantly decreased chronic pain. Ibuprofen also reduced 

acute and chronic pain induced by formalin. 

Conclusion:  

This research demonstrated the dose-dependent anti-nociceptive effect of Orchid root extract which is 

probably related to glucomannan and its antioxidant and anti-inflammatory properties.  

 

Keywords: Orchid, Pain, Formalin, Rat 

Pars J Med Sci 2020;18(1):15-22 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
j.j

um
s.

ac
.ir

 a
t 1

3:
23

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
3r

d 
20

21
   

   
   

 [ 
D

O
I: 

10
.5

25
47

/jm
j.1

8.
1.

15
 ] 

 

http://jmj.jums.ac.ir/article-1-1469-fa.html
http://dx.doi.org/10.52547/jmj.18.1.15

