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 چكيده
 اثر ضد التهابي نشان داده اند، اثرات ضدردي و سميت حاد Pistacia     آز آنجايي كه بعضي از گونه هاي گياه 

 در اين مطالعه، اثرات  مورد بررسي قرار گرفتند.(Pistacia vera)عصاره هيدروالكي صمغ پسته ايران 
ضددردي عصاره صمغ پسته با سه روش آزمون صفحه داغ، آزمون پيچش و آزمون فرمالين برروي موش و 

اثرات ضدالتهابي حاد و مزمن به ترتيب به روش ايجاد التهاب با زايلن در گوش موش و كاشت پنبه فشرده در 
  داده شد. مورد مطالعه قرار موش صحراييزير پوست 

در آزمون  به دست آمد. 77/3 آن، برابر LD50، و g/kg 1    حداكثر دوز قابل تحمل عصاره صمغ پسته در موش 
صورت وابسته به دوز اثر ضددردي ه  بg/kg 2  و1، 5/0، 25/0 صفحه داغ، عصاره صمغ پسته با دوزهاي

خوبي توانست فعاليت ضددردي عصاره را مهار كند. در آزمون ه ازخود نشان داد. در اين آزمون، نالوكسان ب
داري كاهش داد. در آزمون پيچش نالوكسان طور معنيه ها را ب تعداد پيچش25/0 و g/kg 5/0پيچش، دوزهاي 

 25/0، 5/0 و g/kg 0/1نتوانست اثر ضددردي عصاره را مهار كند. در آزمون فرمالين، عصاره با دوزهاي 
توانست زمان ليسيدن را در هر دو فاز سريع و تاخيري كاهش دهد. در بررسي اثر ضدالتهابي حاد، دوزهاي 

g/kg 0/1 ،5/0 ،25/0ها ناشي از ادم موضعي جلوگيري كند. خوبي توانست از افزايش وزن گوشه  از عصاره ب
هاي  از عصاره توانست از افزايش وزن پنبهg/kg 0/1 ،5/0 ،25/0دوزهاي  در بررسي اثر ضد التهابي مزمن،

فشرده و تشكيل گرانولوم جلوگيري كند.  
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه عصاره صمغ پسته داراي اثرات ضد دردي و ضد التهابي (حاد و مزمن) بوده و      

 يدي و هم ازطريق مهار مدياتورهاي التهابي اعمال مي كند. يهاي اپيواثرات ضددردي خود را هم از طريق گيرنده
 

  ، گياهان دارويي پسته، اثرات ضددردي، اثرات ضدالتهابي:گل واژگان

يز 
 پائ

رم،
چها

ره 
شما

 
13

81
 

 
58 



بررسي اثرات ضددردي ... 

 

 

 دمهقم
 از تيره آالله (.Pistacia sp)گياه پسته      

(Anacardiaceae)هاي متعددي ازجمله  داراي گونه
P. lentiscus، P. weinmannifolia ،P. terebinthus ،

P. chinensis و P. veraنظر  باشد كه از مي
جغرافيايي در مناطق وسيعي از حوزه مديترانه و 

خاورميانه رويش دارند. گياه پسته از ديرباز 
طوري كه از آن ه مصارف درماني مختلفي داشته ب

هاي گوارشي، اسهال خوني، سردرد و در بيماري
 در اين بين ].13، 5، 1[آنفلوانزا استفاده مي شده است 

 داراي پراكندگي وسيع (P. vera)پسته بومي ايران 
هاي مختلف آن در طب سنتي در ايران بوده و قسمت

مورد استفاده قرار مي گرفته است كه از آن جمله 
مي توان به مصرف مغز پسته و پوست آن جهت 

مصارف غذايي و درمان زخم معده، سوهاضمه و 
. ]2، 1[استفراغ اشاره كرد 

هاي مختلف مطالعات انجام شده برروي گونه     
 هايدهند كه عصاره برگپسته نشان مي

 P. weinmannifolia داراي اثر سايتوتوكسيسيتي 
 داراي اثرات P. terebinthus، عصاره گياه ]9[

، اسانس و ]PLA2 ]8مهاركنندگي  ضدالتهابي و
 داراي اثرات P. lentiscusهاي مختلف گياه عصاره

، اثر ]5[ و ضدقارچي ]13ضدميكروبي [
، اثرات ]11 [كنندگي در برابر پوسيدگي دندانمحافظت

]، 16و فشار خون [ ]6ين آورندگي چربي خون [يپا
] مي باشند. 4اثر ضدزخم معده و ضدزخم اثني عشر [

اي درمورد اثرات اين درحالي است كه تاكنون مطالعه
فارماكولوژيكي پسته بومي ايران صورت نگرفته 

است. 
 

درمطالعه حاضر، اثرات ضددردي و ضدالتهابي      
هاي تجربي عصاره صمغ پسته با استفاده از روش

ايجاد درد و التهاب در حيوانات آزمايشگاهي مورد 
بررسي قرار گرفته است. 

 

مواد و روش كار 
صمغ پسته جمع آوري و شناسايي صمغ پسته:      

، از منطقه خاف از توابع 1380در اواسط تابستان 
آوري شد و توسط مركز تربت حيدريه جمع

هرباريوم شناسايي و مورد تاييد قرار گرفت (شماره 
 نام كارشناس: مهندس 012-1622-05هرباريوم :
. جوهرچي)

هاي سفيد نر به موشحيوانات آزمايشگاهي:      
 از بخش g 25 ±300 و رت به وزن g 3 ±25 وزن

اتاق حيوانات مركز تحقيقات علوم دارويي پژوهشكده 
بوعلي مشهد تهيه شد و در محل نگهداري حيوانات 

 درجه 22-25: ييهمان مركز، در شرايط دما
 ساعت 12  ـ ساعت تاريكي12گراد و نور سانتي

روشنايي و رطوبت مناسب قرار گرفتند. رژيم غذايي 
حيوانات شامل غذاي فشرده مخصوص حيوانات 

آزمايشگاهي و آب بود. حيوانات ازنظر مصرف آب و 
غذا محدوديتي نداشتند. 

براي عصاره گيري از صمغ پسته، عصاره گيري:      
] صمغ در 3 [(Maceration)از روش خيساندن 

 ساعت 48مدت ه  ب3 به 1مخلوط آب- اتانل به نسبت 
استفاده شد. پس از اين مدت، عصاره را صاف كرده 

و به اندازه نصف حجم كل به آن آب اضافه كرديم. 
گراد عمل حذف  درجه سانتي40سپس در دماي 

حالل صورت گرفت. پس از حذف حالل، باقيمانده 
هاي شيشه اي ريخته و درنور با عصاره در پليت

گراد خشك گرديد.   درجه سانتي40دماي 
عصاره خشك شده پس از پودر شدن تا هنگام      

استفاده در يخچال نگهداري شد. 
 الكلي –بررسي فيتوشيميايي عصاره آبي      

براي مشخص كردن نوع تركيبات : صمغ پسته
هاي اساسي موجود در عصاره صمغ پسته، آزمايش

تشخيصي برروي عصاره خشك شده نهايي صورت 
گرفت: 
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 يك گرم از عصاره خشك يدها:يآزمون فالونو     
ليتر متانول براي مدت چند دقيقه  ميلي50شده با 

جوشانده شد. پس از صاف كردن مخلوط حاصله، 
ليتر اتردوپترول در يك قيف دكانتور به  ميلي15

مخلوط صاف شده اضافه شد. محلول استخراج شده 
ليتر از محلول  ميلي2 تا 1رنگ گرديد. مقدار تقريباً بي

در دو لوله آزمايش ريخته شد سپس به هر يك از 
 20ليتر اسيد كلريدريك غليظ و  ميلي5/0 ها مقدارلوله
گرم براده منيزيم اضافه شد. رنگ حاصله در ميلي

]. 3 دقيقه مالحظه گرديد [10قسمت كف لوله پس از 
 گرم از عصاره خشك شده 5/0 ها:آزمون تانن     
 ليتر آب مقطر حل گرديد. به محلول فوق، ميلي20در 

 ليتر نرمال سالين اضافه شد. دو ميلي3-4
 آزمايش بهيك لوله  درصد در 5قطره كلرورفريك 

ليتر آب مقطر اضافه گرديد. آنگاه چند قطره ميلي 5 
از محلول عصاره به لوله آزمايش اضافه گرديد و 

]. 3نتيجه آزمايش مالحظه شد [
 گرم از عصاره خشك 5/0 به يدها:يآزمون آلكالو     

 درصد اضافه 1ليتر اسيد سولفوريك  ميلي10شده، 
  دقيقه جوشاندن، حجم را به5كرده و پس از 

  لولهميزان اوليه رسانده و محلول صاف شد. در دو
ليتر از محلول صاف  ميلي5/0آزمايش در هر يك، 

 "ايرم معرف "شده ريخته و دريكي از آنها چند قطره 
 ريخته و " معرف بوشارد"و در ديگري چند قطره 

]. 3رنگ رسوب حاصل يادداشت شد [
 گرم از عصاره خشك را 5/0ها: آزمون ساپونين     

در آب مقطر حل كرده و به يك لوله آزمايش منتقل و 
شدت تكان داده شد. ثابت ماندن ه  ثانيه ب30 به مدت

 كف به مدت نيم ساعت نشانه وجود ساپونين است
]3 .[
 

 LD50ارزيابي حداكثر دوز قابل تحمل و تعيين 
، LD50به منظور تعيين حداكثر دوز قابل تحمل و      

ه  به عنوان دوز پايه انتخاب و بg/kg 125/0ابتدا دوز 
 موش تجويز شد. پس از 5صورت داخل صفاقي به 

. گرديد ساعت، هيچ گونه مرگ و ميري مشاهده ن72
 ضرب كرده و 2سپس دوز مذكور را در عدد 

 8 و 4، 2، 1، 5/0، 25/0 آنرا شامل 2دوزهاي ضريب 
 به ،ست آوردهه دگرم بر كيلوگرم وزن موش ب

ها تجويز و مرگ و مير پس  تايي از موش5گروهاي 
 ساعت كنترل گرديد. بيشترين دوزي كه در آن 24از 

مرگ و مير مشاهده نشد به عنوان حداكثر دوز قابل 
 تحمل گزارش گرديد. جهت تعيين

LD50نتايج بدست آمده از بررسي دوزهاي ، 
  و بهPCSمذكور را به كمك برنامه كامپيوتري 

  آناليز كرده وWilcoxon و Litchfieldروش 
% محدوده 95و  LD50صورت ه  نتيجه نهايي ب

  گزارش گرديد.(Confident limit=CL)اطمينان
 

 بررسي اثرات ضددردي
آزمون صفحه داغ با استفاده  الف) آزمون صفحه داغ:

ها هاي نر انجام شد. دراين آزمون، موشاز موش
 درجه 55 ±2/0برروي يك صفحه فلزي به دماي 

گراد قرار داده مي شدند و مدت زمان واكنش سانتي
ها به تحريك دردزايي ناشي از صفحه فلزي موش

داغ، قبل و بعد از تجويز عصاره صمغ پسته و مواد 
صورت ه ها بكنترل، ثبت مي گرديد. پاسخ موش

ليسيدن پاها و يا پريدن از روي صفحه داغ منظور 
]. حداكثر زماني كه براي پاسخ ثبت 7مي شد [

 ثانيه بود.  40د، گرديمي
 اين آزمون براساس روش معرفي ب) آزمون پيچش:

] انجام شد. در 12 [Koster] و Siegmund] 17شده 
ساعت پس از تزريق عصاره صمغ  اين آزمون نيم
 10ليتر به ازاي هر  ميلي1/0ها، مقدار پسته به موش

 ها، محلول اسيد استيككيلوگرم وزن موش
صورت داخل ه  درصد (حجمي- حجمي) ب7/0

 دقيقه، تعداد 10. سپس طي گرديدصفاقي تزريق 
هاي ايجاد شده در حيوان شمارش شد. پيچش

 در اين روش از يك محفظه ج) آزمون فرمالين:
منظور قرار دادن حيوان در آن و ه اي بشيشه
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هاي حيوان استفاده شد. در زير اين مشاهده پاسخ
 درجه نسبت به 45اي با زاويه ينهياي، آمحفظه شيشه

تر و سطح افق تعبيه شده بود كه مشاهدات را آسان
تر مي كرد. دقيق
نيم ساعت پس از تجويز عصاره صمغ پسته به      

 درصد 5/2 ميكروليتر فرمالين 20هاي نر موش
(حجمي-حجمي) به زير پوست پنجه يكي از پاهاي 

موش تزريق شد. سپس مدت زمان ليسيدن يا 
گازگرفتن پايي كه فرمالين دريافت كرده بود، طي 

 و 5 تا 0دوفاز سريع و تاخيري ( به ترتيب بين دقايق 
 ].10[  پس از تجويز فرمالين) ثبت شد30 تا 20

 
 بررسي اثرات ضدالتهابي

 در الف) ايجاد ادم درگوش موش با استفاده از زايلن:
 اين روش، براي ايجاد التهاب حاد و ادم در گوش،

ليتر زايلن برهر دو سطح قدامي و خلفي  ميلي03/0
ها ماليده شد. دوساعت پس از گوش راست موش
ها را نخاعي كرده و پس از تجويز زايلن، موش

 7ها و تهيه دوايري به قطر تقريبي جداكردن گوش
ها، آنها را وزن كرده و متر از گوش موشميلي

اختالف وزن دو گوش به عنوان پاسخ ضدالتهابي 
]. در اين آزمون نيز، نيم ساعت قبل 7گزارش گرديد [

از تجويز زايلن،دوزهاي مختلف عصاره صمغ پسته 
و مواد كنترل را به صورت داخل صفاقي به حيوانات 

تجويز كرديم. 
 با استفاده از  موش صحراييب) ايجاد گرانولوم در

اين آزمون، به  كاشت پنبه فشرده در زير پوست:
موش منظور بررسي اثرات ضدالتهابي مزمن در 

هايي از  انجام شد. در اين روش، ابتدا رولصحرايي
 UVكمك المپ ه گرم را بميلي 30پنبه فشرده به وزن 

 ساعت استريل كرده و در زير پوست بغل 24مدت ه ب
 كار گذاشته شد ( در هر طرف يك موش صحرايي
 روز، عصاره صمغ پسته و 7مدت ه رول). سپس ب
شد. در روز  ها تجويزموش صحرايي مواد كنترل به 

ها از زير پوست حيوان خارج شده و هشتم، پنبه

هاي شاهد ها بين گروهتوزين شد. اختالف وزن پنبه
و آزمايش به عنوان فعاليت ضدالتهابي عصاره 

 ].7گزارش شد [
 

خطاي  ±صورت ميانگين ه  نتايج بمحاسبات آماري:
منظور بررسي اختالف ه معيار گزارش شد. سپس ب

ها، از آزمون آناليز واريانس بين ميانگين گروه
طرفه استفاده شد. درصورت مشاهده اختالف بين يك

ها، جهت مشخص كردن اختالف ميانگين گروه
 صورت دو به دو، از آزمونه  ها بگروه

Tukey-Kramer د. گردي استفاده

 
 نتايج

 گرم صمغ 10 از هر درصد بازيابي عصاره:     
پسته، يك گرم عصاره خشك بدست آمد كه به اين 

 بود.  درصد10ترتيب، درصد بازيابي عصاره 
هاي اوليه  نتايج بررسيآزمونهاي فيتوشيميايي:     

فيتوشيميايي نشان داد كه تانن و ساپونين به مقدار 
يد به مقدار كمتري در عصاره صمغ يزياد و فالونو

پسته وجود دارد. 
: طبق نتايج LD50حداكثر دوز قابل تحمل و      

بدست آمده، حداكثر دوز قابل تحمل عصاره صمغ 
 g/kg 77/3 آن، برابر LD50، و g/kg1 موشپسته در 

 مي باشد. محدوده اطمينان عصاره صمغ پسته نيز
دست آمد. ه % بC.L 95: 1/2  و7/6

دست آمده از آزمون ه  نتايج بآزمون صفحه داغ:
صفحه داغ نشان داد كه عصاره صمغ پسته با 

ه  گرم بر كيلوگرم ب2 و 1، 5/0، 25/0دوزهاي 
صورت وابسته به دوز، داراي اثرات ضددردي 

 دقيقه پس 30مي باشد. شروع اثر ضددردي عصاره، 
از تجويز داخل صفاقي مي باشد كه با دوز باالي 

تري مراتب اثر ضددردي قويه )، بg/kg 2( عصاره
) >P 01/0) مشاهده شد ( mg/kg 10فين (رنسبت به م

). 1(جدول شماره 
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 ها در آزمون صفحه داغ (ثانيه) در زمانهاي مختلف (دقيقه) پس از تجويز عصاره  زمان واكنش موش-1جدول شماره 

 

 300 240 210 180 150 120 90 60 30 0درمان (دوز) 
 10/1 ±54/8 84/1± 25/9 36/2± 21/9 83/2±07/11 03/1±65/10 74/2±81/10 74/1±81/10 74/1± 23/9 25/2 ±30/11 26/1±78/10 (mg/Kg 10)كنترل 

           
 16/1 ±42/8 ***92/1±38/17 ***44/2±31/17 **73/0±24/16 02/1±15/12 93/0± 27/9 83/0± 10/9 85/0± 64/8 66/0± 95/7 56/0±71/7 (mg/Kg 10)مرفين 

           
 (mg/Kg 10)مرفين 

+ 
 (mg/Kg 2)نالوكسان  

40/0± 77/8 69/0± 90/9 96/0± 45/9 59/0± 17/9 89/0± 94/8 18/1± 87/8 56/0± 98/8 69/0± 78/8 83/0± 58/8 55/1±65/8 

           
 76/0±80/9 *97/3±94/13 **2/3± 08/16 **8/2± 85/16 ***5/2± 2/17 **52/3±44/14 *10/2 ±90/13 *92/2±94/15 ***94/3±17/17 ***56/1±72/17 (g/Kg 0.25)عصاره 

           
 (g/Kg 0.25)عصاره 

+ 
 (mg/Kg 2)نالوكسان  

83/0±45/8 37/0± 85/8 85/0± 17/8 42/0± 72/7 88/0± 72/7 14/1± 45/7 14/1± 45/7 14/1± 8/8 14/1± 65/8 24/1±78/8 

           
 52/0±54/9 ***52/1±08/18 ***3/3± 9/17 ***7/2± 44/20 ***4/4± 47/21 ***15/3±24/17 ***06/3±45/16 47/2±94/14 ***44/3±68/17 ***36/3±51/19 (g/Kg 0.5)عصاره 

           
 (g/Kg 0.5)عصاره 

+ 
 (mg/Kg 2)نالوكسان  

76/0±00/10 65/0±97/10 07/1±65/10 57/0± 67/8 99/0± 17/8 06/1± 44/8 06/1± 43/9 06/1± 44/8 50/2± 75/8 27/1±46/9 

           
 44/0±38/9 ***2/2± 42/20 ***19/2±62/23 ***79/1±08/24 ***55/2±18/28 ***68/1±65/21 ***53/1±24/19 *37/2±68/15 ***12/2±41/21 ***87/2±75/22 (g/Kg 1)عصاره 
           

  +(g/Kg 1)عصاره 
 (mg/Kg 2)نالوكسان  

62/0±85/9 61/0± 82/8 06/1±08/11 53/0±08/10 92/±0 52/9 2/1 ±24/9 20/1± 23/8 20/1 ±26/8 20/2± 78/9 20/1± 24/9 

           
 43/0±34/9 ***30/2± 12/22 ***52/1±21/25 ***66/1±54/24 ***8/2± 4/29 ***72/1±75/22 ***53/1±24/20 **3/2± 87/16 ***18/1±22/21 ***85/1±02/22 (g/Kg 2)عصاره 

  + (g/Kg 2)عصاره 
 (mg/Kg 2)نالوكسان  

64/0±92/8 71/0±82/10 2/1± 87/10 56/0±64/10 94/3±55/11 18/1± 87/9 18/1 ±65/9 15/2± 45/8 16/2± 46/9 18/2± 87/9 

  مي باشد).i.p (به صورت داخل صفاقي بقيه   است(.s.c) كه زيرجلدي جز نالوكسانه  بتزريقات
 (Tukey-Kramer) مقايسه با كنترل >P***001/0 و >P< ، 01/0**P*05/0،  مي باشدخطاي معيار ±ها به صورت ميانگين داده



بررسي اثرات ضددردي ... 

 

 

 120 دوز عصاره، 4حداكثر اثر ضددردي هر      
طوري ه دقيقه پس از تزريق داخل صفاقي ايجاد شد ب

طور آشكار اختالف ه  ب1وg/kg 2 كه دوزهاي
). >P 001/0داري با مرفين داشتند ( معني
مراتب بيشتر از ه  دوز عصاره ب4دوام اثر هر       

مرفين بوده به طوري كه اثر ضددردي دوزهاي 
 دقيقه پس از تجويز، همچنان ادامه 300مذكور تا 

). >P 001/0داشت (
 دقيقه پس از 180 از عصاره g/kg 25/0دوز      

 210 از عصاره، 5/0 و1وg/kg 2تجويز و دوزهاي 
دقيقه پس از تزريق دچار كاهشي در فعاليت 

ضددردي شدند. ولي پس از اين كاهش اثر، فعاليت 
 و 1 و g/kg 2 و دوزهاي g/kg 25/0ضددردي دوز 

 دقيقه پس از تجويز 240 دقيقه و 210ترتيب ه ، ب5/0
عصاره، مجددا افزايش پيدا كرد و در يك سطح نسبتاً 

 120ثابت ولي كمتر از حداكثر اثري كه در دقيقه 
). 1مشاهده شده بود باقي ماند (جدول شماره 

  قبل از تجويز مرفين وmg/kg 2نالوكسان با دوز 
خوبي توانست اثرات ه عصاره صمغ پسته، ب

ضددردي مرفين و عصاره را مهار كند (جدول 
داري بين طوري كه هيچ اختالف معنيه ) ب1شماره 

گروه شاهد (نرمال سالين) با گروه عصاره و 
نالوكسان يا گروه مرفين و نالوكسان وجود نداشت. 

 

  در آزمون پيچش، دوزهايآزمون پيچش:     
g/kg 5/0 از عصاره صمغ پسته مورد 25/0 و 

طور آشكار توانست تعداد ه آزمايش قرار گرفت كه ب
 ها را در مقايسه با نرمال سالين كاهش دهدپيچش

)001/0 P< تزريق زير جلدي نالوكسان با دوز .(
mg/kg 2 توانست اثرات ضددردي ن در اين آزمون

 دوزهاي مختلف عصاره را مهار كند (جدول
 ).2 شماره

 

در آزمون فرمالين عصاره صمغ آزمون فرمالين:      
 توانست در هر دو فاز 5/0 و g/kg 1پسته با دوزهاي 

سريع و تاخيري مدت زمان پاسخ در برابر محرك 
 دردزا را كاهش دهد. 

در اين آزمون، عصاره صمغ پسته در فاز اوليه،     
 اثرات ضددردي مشابه مرفين از خود نشان داد

)001/0 P< در فاز تاخيري نيز عصاره صمغ پسته .(
تري نسبت با دوزهاي مذكور، اثرات ضددردي قوي

) (جدول >P 001/0ديكلوفناك از خود نشان داد ( به
 ). 3شماره 

 
 

 سوري  اثرات ضد دردي عصاره هيدروالكلي صمغ پسته به روش آزمون پيچش در موش- 2جدول شماره 
 

درصد مهار تعداد پيچش درمان (دوز) 
 _ ml/kg 10 (1/9 ± 3/37كنترل (

 mg/kg,sc 2 (***1/4±  0/61 64 ((NLX)نالوكسان 
 mg/kg,ip 10 (***1/0 ± 7/0 98مرفين (
 mg/kg,sc 2 (8/2 ± 2/25 32) + نالوكسان (mg/kg,ip 10مرفين (

 mg/kg,ip 10 (***5/2 ± 5/11 69ديكلوفناك (
 g/kg,ip 25/0 (***8/1 ± 2/5 86عصاره (
 mg/kg,sc 2 (***1/0 ± 2/1 96) + نالوكسان (g/kg,ip 25/0عصاره (
 g/kg,ip 5/0 (***1/0 ± 2/0 99عصاره (
 mg/kg,sc 2 (*** 0 100) + نالوكسان (g/kg,ip 5/0عصاره (

  مي باشدخطاي معيار ±ها به صورت ميانگين  داده
001/0 ***P< مقايسه با كنترل ،(Tukey-Kramer) 
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 سوري اثرات ضد دردي عصاره هيدروالكلي صمغ پسته به روش فرمالين در موش -3جدول شماره 
 

درمان (دوز) 
زمان ليسيدن 

(فاز اوليه) 
0B درصد مهار

(فاز اوليه) 
زمان ليسيدن 
(فاز ثانويه) 

درصد مهار 
(فاز ثانويه) 

 _ ml/kg,ip 10 (63/7 ± 1/60 _ 50/14 ± 1/120كنترل (
 g/kg,ip 25/0 (36/6 ± 9/44 25 88/8 ± 8/97 19عصاره (
 g/kg,ip 5/0 (***31/2 ± 1/30 49 ***13/2 ± 4/48 60عصاره (
 g/kg,ip 0/1 (***15/7 ± 1/30 49 ***44/2 ± 3/35 41عصاره (
 mg/kg,ip 10 (***56/3 ± 1/29 39 19/4 ± 5/36 39مرفين (

 mg/kg,ip 10 (**31/3 ± 4/37 37 24/7 ± 7/79 32ديكلوفناك (
  مي باشدخطاي معيار ±ها به صورت ميانگين  داده

01/0 **P< ،001/0 ***P< مقايسه با كنترل ،(Tukey-Kramer) 

 
 از g/kg 25/0 در آزمون زايلن، دوز آزمون زايلن:     

عصاره به اندازه ديكلوفناك اثر ضدالتهابي داشته 
 g/kg 5/0). اين درحالي است كه دوز >P 01/0( است

تري درمقايسه با عصاره، اثرات ضدالتهابي قوي
 ). 4شماره  ) (جدول>P 001/0داشته است (ديكلوفناك 

 باتوجه به وزن آزمون كاشت پنبه فشرده:     
 هاي فشرده در پايان آزمايش و مقايسه آنهاپنبه
هاي آزمايش و كنترل، تمامي دوزهاي گروه بين

 عصاره اثرات ضدالتهابي داشته است (جدول
 ).5شماره 

 

  با گزيلن سورياثرات ضد التهابي عصاره هيدروالكلي صمغ پسته به روش ايجاد ادم در گوش موش -4جدول شماره 
 

درصد مهار  (mg)اختالف وزن دو گوش درمان (دوز) 
 _ ml/kg,ip 10 (54/1 ± 0/60كنترل (

 mg/kg,ip 10 (**97/0 ± 3/2 61ديكلوفناك (
 g/kg,ip 25/0 (**38/0 ± 3/2 61عصاره (
 g/kg,ip 5/0 (***21/0 ± 1/1 81عصاره (

  مي باشدخطاي معيار ±ها به صورت ميانگين داده
01/0 **P< ،001/0 ***P< مقايسه با كنترل ،(Tukey-Kramer) 

 
موش صحرايي اي فشرده در  اثرات ضد التهاب عصاره هيدروالكلي صمغ پسته به روش ايجاد گرانولوم با صفحه پنبه-5جدول شماره 

 

درصد مهار  (mg)اختالف وزن صفحه پنبه اي فشرده درمان (دوز) 
 _ ml/kg,ip 10 (29/1 ± 1/49كنترل (

 mg/kg,ip 10 (***32/0 ± 0/30 39ديكلوفناك (
 g/kg,ip 25/0 (***77/1 ± 4/21 56عصاره (
 g/kg,ip 5/0 (*69/2 ± 2/24 51عصاره (
 g/kg,ip 0/1 (*62/1 ± 6/25 48عصاره (

  مي باشدخطاي معيار ±ها به صورت ميانگين  داده
05/0 *P< ،001/0 ***P< مقايسه با كنترل ،(Tukey-Kramer) 
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 بحث
دست آمده از اين مطالعه ه طور كلي نتايج به ب     

نشان مي دهند كه عصاره صمغ پسته داراي فعاليت 
ضددردي و ضدالتهابي قوي مي باشد.  

هاي ضددردي با بررسي نتايج حاصل از آزمون    
شامل صفحه داغ، پيچش و فرمالين، مي توان چنين 

استنتاج كرد كه عصاره صمغ پسته اثرات ضد دردي 
خود را هم در سطح مركزي و هم در سطح محيطي 

 1طور كه در جدول شماره  اعمال مي كند. همان
مشاهد مي شود، تجويز نالوكسان قبل از تجويز 

خوبي توانسته است اثرات ه عصاره صمغ پسته، ب
ضددردي عصاره را مهار كند. براين اساس احتماال 

بخشي از اثرات ضددردي عصاره صمغ پسته از 
طريق سيستم اعصاب مركزي و به واسطه تحريك 

يدي يا آزادكردن اپيوپپتيدها اعمال يهاي اپيوگيرنده
. ]15 [مي شود

باتوجه به نتايج حاصله از آزمون پيچش، به نظر      
مي رسد عصاره صمغ پسته، اثرات ضددردي محيطي 

نيز از خود نشان مي دهد. از آنجا كه در آزمون 
پيچش، عصاره صمغ پسته توانسته است به اندازه 

ديكلوفناك اثرات ضددردي اعمال كند و چون 
نالوكسان نتوانسته است اين اثرات ضددردي عصاره 

را مهار نمايد، چنين استنباط مي شود كه اثرات 
ضددردي محيطي عصاره صمغ پسته با مكانيسمي 

يدي در محيط اعمال يغير از تحريك سيستم اپيو
مي شود. مي توان چنين پيشنهاد كرد كه مكانيسم 

اثرات ضددردي محيطي عصاره صمغ پسته، مشابه 
ديكلوفناك بوده و از طريق مهار سنتز 

ها و ساير مدياتورهاي التهابي دردزا پروستاگالندين
]. اين نظريه از آنجا قوت 19صورت مي گيرد [

مي گيرد كه عصاره صمغ پسته در آزمون فرمالين 
نيز توانسته است در هر دو فاز سريع و تاخيري 

توجه به  اثرات ضددردي خوبي از خود نشان دهد. با
اين كه ديكلوفناك در فاز اول آزمون فرمالين اثر 

 عصاره 5/0 و g/kg 1ضددردي داشته و دوزهاي 
تري در مقايسه با صمغ پسته اثرات ضددردي قوي

ديكلوفناك از خود نشان داده است مي توان چنين 
نتيجه گرفت كه بخشي از اثرات ضددردي عصاره 

صمغ پسته، از طريق مهار سنتز يا آزاد كردن 
ول ايجاد درد اعمال مي شود ؤمدياتورهاي التهابي مس

]. هرچند كه ممكن است اين اثرات ضددردي 10[
حس كنندگي موضعي محيطي ناشي از فعاليت بي

عصاره صمغ پسته ايجاد شده باشد. 
 

نتايج حاصل از اين مطالعه، همچنين اثرات      
ضدالتهابي عصاره صمغ پسته را تاييد مي نمايد. 

براساس نتايج آزمون ايجاد ادم در گوش موش با 
)، چنين به نظر مي رسد كه 4زايلن (جدول شماره 

عصاره صمغ پسته از افزايش نفوذ پذيري عروق و 
ايجاد ادم جلوگيري كرده و بدين طريق اثرات 

ضدالتهابي خود را در برابر افزايش حساسيت تماسي 
(Contact- hypersensitivity) ناشي از تجويز زايلن 

]. 19اعمال مي كند [
 

دست آمده از آزمون ه عالوه بر اين، نتايج ب     
ضدالتهابي كاشت پنبه فشرده در زير پوست رت 

نشان مي دهد كه عصاره صمغ پسته در جلوگيري از 
التهاب مزمن از طريق دژنراسيون بافتي و تشكيل 

بافت فيبروتيك (فرايندي كه منجر به توليد توده 
گرانولوم در محل التهاب مي شود) حداقل به اندازه 

]. به اين ترتيب عصاره 7ديكلوفناك موثر مي باشد [
صمغ پسته قادر است روند پيشرفت فازهاي التهاب 
شامل افزايش نفوذ پذيري عروق و تشكيل گرانولوم 

 ترتيب منجر به التهاب حاد و مزمن مي شود راه كه ب
مهار كند.  

 

دست آمده از بررسي ه باتوجه به نتايج ب     
فيتوشيميايي عصاره صمغ پسته كه وجود مقادير 

زيادي تانن را در عصاره تاييد مي كند، به نظر 
ول ؤهاي موجود در تانن مسمي رسد فراكسيون
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 هاي ضددردي و ضدالتهابي آن باشد. از آنجا فعاليت
 

هاي كه تانن قدرت انحالل خوبي در عصاره
  هايتوجه به گزارش ] و با14هيدروالكلي دارد [

 موجود در خصوص اثرات ضددردي و ضدالتهابي
] و سودمندي آن در دردهاي 20، 18، 14[ تانن

]، چنين به نظر مي رسد كه قسمتي از 14روماتيسمي [
هاي ضددردي و ضدالتهابي عصاره صمغ فعاليت

پسته ناشي از وجود تانن در اين عصاره مي باشد. 
شايان ذكر است كليه اثرات ضددردي و      

ضدالتهابي عصاره صمغ پسته، با دوزهاي برابر يا 
  ايجادg/kg 1كمتر از حداكثر دوز قابل تحمل 

  عصاره كه برابر باLD50شده است و باتوجه به 

 
g/kg 77/3 مي باشد، كامال مشهود است دوزهايي از 

هاي ضددردي و عصاره صمغ پسته كه فعاليت
خوبي توسط ه ضدالتهابي از خود نشان داده است، ب

گونه سميتي ايجاد نخواهد حيوان تحمل شده و هيچ
كرد. 

 

  و قدردانيتشكر
اين مطالعه بر اساس طرح پژوهشي تاييد شده      

توسط شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
وسيله از اين معاونت انجام پذيرفته است. بدين

صميمانه تشكر مي نماييم. 
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