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  چكيده

قبلي خواص  هاي بررسيدر . رويد مي به وفور هاي مختلف ايران ست كه در بخشا گياهي (.Portulaca oleracea L)خرفه  :قدمهم
   .ه استبا عصاره هيدروالكلي آن گزارش گرديد ضددردي و ضدتشنجي

  .ارزيابي شددر موش سوري  تخم خرفه با دوزهاي مختلفآبي جوشانده  عصارهاضطرابي ضداثر  در اين بررسي :هدف
تايي آزمايش و  گروه ده سهبه  حيوانات. شد ادهاستف گرم 25 -30سر موش سوري نر به وزن  40 اين مطالعه از در :روش بررسي

كيلوگرم وزن و در  هر ازايگرم به  ميلي 75 ،50، 25 دوز عصاره سههاي آزمايش  گروه بهسپس  .ندشدتايي كنترل تقسيم  يك گروه ده
افزايش فعاليت  تجهها در  موش سپس .داخل صفاقي تزريق شد صورته ب) بر كيلوگرم ليتر ميلي 10(گروه كنترل نرمال سالين 

آن در فواصل زماني تنظيم  ازهاي مشكي قرار داده شدند و پس  با ديواره جعبهدقيقه دريك  5حركتي و حس كنجكاوي به مدت 
تعداد ورود و مدت زمان (هاي استاندارد ارزيابي اضطراب  شاخص دقيقه 5به مدت  اي مرتفع منتقل گرديدند و شده به ماز بعالوه

  .گرديد ثبت وطريق مشاهده در آنها بررسي  از) باز زويباسپري كردن در 
افزايش تعداد ورود و مدت زمان سپري  موجبداري  معنيهر سه دوز عصاره خرفه به صورت نشان داد كه  مطالعهاين  نتايج :نتايج
  )=p 000/0(. گرديدروي بازوي باز  شده بر
  .نيستدر هر سه دوز اثر ضداضطرابي داشته كه وابسته به دوز عصاره خرفه  دهد كه مي نشانهاي فوق  يافته :گيري نتيجه
 اي مرتفع ماز بعالوه ،اضطراب، ضدعصاره آبي خرفه، :واژگان گل
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 ... ضطرابي عصاره آبيتعيين اثر ضدا

 

  مقدمه
اضطراب يك حالت ذهني است كه همه ما آن را بارها تجربه 

ت پاتولوژيك شد تواند از يك سطح طبيعي و يا از ايم و مي كرده
 –ترين اختالل روحي  مچنين شايعه اضطراب ،برخوردار باشد

از ديرباز تاكنون اضطراب و ترس به عنوان عوامل . رواني است
و به همين دليل  ه استبشر مدنظر بود يكار بازده ندهكاه

داروهاي آرام بخش و ضداضطراب يكي از اقالم پرمصرف داروها 
از آنجا كه اكثر داروهاي ضداضطراب اثرات . آيند به حساب مي

كننده مركزي روي عضالت  اثر شل و آور خواب ،هندهد تسكين
 رواني اعتياد و موجب وابستگي فيزيكي چنين همو  شتهاندامي دا

اثر ضداضطرابي گياه دارويي خرفه كه بر آن شديم ] 1[ د،نشو مي
رويد بر روي مدل اضطراب در  سمنان نيز فراوان مي در منطقه

  .مسنجيبرا موش سوري 
هايي  گوشتدار و يكساله كه برگ في،گياهي است عل 1خرفه

در تمام  تقريباً. هايي كوچك به رنگ زرد دارد متقابل و گل
تهران و  مازندران، خصوص نواحي گيالن،ه نقاط ايران ب

اطراف آن پراكندگي دارد و در مناطق جنوبي ايران به عنوان 
، سپتيك گياه به عنوان آنتي ينا .شود سبزي خوردن كاشته مي

اي،  يك، ديورتيك، ضدكرم رودهتوت، ضداسپاسموضداسكورب
كننده خون،  اكسيدان، تصفيه عضالني، آنتي كننده ضدتب، شل

يد، يبوست و يهموروضد، دهانيرفع تشنگي، خنكي در اولسر 
 كاربرددر جلوگيري از حمله قلبي و تقويت سيستم ايمني 

توجهي قابل  قابل ذكر است كه هيچ نشانه سمي. درماني دارد
 .]2،3،4،5،6،7[ تبا اين گياه گزارش نشده اس ارتباطز در هنو

و آبي اين  الكلينتايج بررسي مطالعات نشان داد كه عصاره 
گياه داراي اثرات مختلفي بر روي سيستم عصبي است مثل 

انقباضات  مهار ،ضدتشنجي فعاليت ،لوكوموتوركاهش فعاليت 
فعاليت  تحريك الكتريكي و دنباله بعصبي عضالني 

كاهش . ]5،8[ هاي هوشيار  موشكنندگي عضالني در  شل
دليل اثرات مهاري عصاره اين ه تواند ب لوكوموتور مي فعاليت

دنبال فعاليت ه يا ب و مركزيگياه بر روي سيستم اعصاب 
  هاي بررسيهمجنين در  .]5[ كنندگي عضالني آن باشد شل

 
                                           

1 Portulaca oleracea L. 

 

ي گياه هاي هواي بخش درصد  10عصاره اتانلي  فارماكولوژيكي
  ].4،5،8[است  داشتهاثرات ضددردي ) برگ و ساقه(

به عمل آمده  هاي بررسيدر  خرفه در رابطه با اثر ضداضطرابي
با توجه به كه آمده است  بررسي يك ولي در گزارشي ديده نشد

اثرات مختلف عصاره خرفه احتمال دارد كه اثر ضداضطرابي نيز 
  ].5[دارد  هاي زيادي داشته باشد كه نياز به بررسي

لذا در اين مطالعه عصاره آبي جوشانده تخم گياه خرفه با 
بر اساس مدل ماز  ،دوزهاي متفاوت بر مدل تجربي اضطراب

اي  شايد روزنه ،ديگرد استفاده1  (EPM) اي شكل مرتفع بعالوه
  .براي دستيابي به داروي مناسب ضداضطراب باشد

  
  ها مواد و روش
كاربردي بوده و به  -نوع بنيادي از مطالعه اين :نوع مطالعه

منظور تعيين اثر ضداضطرابي عصاره جوشانده آبي تخم خرفه 
  .ه استدر موش سوري نر انجام گرديد

  
  روش كار

سر موش سوري نر با وزن  40 در اين طرح از :حيوانات -1
هاي مخصوص و تحت  گرم استفاده شد كه در قفس 25 -  30

درجه  22 تقريباًشرايط محيطي و درجه حرارت مطلوب 
ساعت تاريكي و در  12 ساعت روشنايي و 12 ،گراد سانتي

طور آزادانه در اختيار داشتند نگهداري ه حالي كه غذا و آب ب
  . شدند مي
هاي  از عصاره ها بررسيچون در اكثر : تهيه عصاره گياهي -2

حاضر با توجه  بررسيهيدروالكلي اين گياه استفاده شد لذا در 
. عصاره جوشانده آبي آنها تهيه گرديد ي آنها،به مصرف سنت

هاي سنتي شهر سمنان  تخم گياه خرفه در يكي از داروخانه
و توسط كارشناس موسسه علمي كاربردي جهاد  خريداري شد

پس  .كشاورزي سمنان مورد شناسايي علمي و تاييد قرار گرفت
 نساليليتر  ميلي 10 ربه ازاي هر گرم پود ،هااز آسياب كردن آن

دقيقه جوشيد و پس از  20درون بشر ريخته شد و به مدت 

                                           
1 Elevated Plus Maze 
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و همكاران گرجي ميالدي  

 

و قيف توسط كاغذ صافي  از پارچه تميزي گذرانده و ،سرد شدن
يظ حرارت لجهت تغ عصاره حاصله را مجدداً. بوخنر صاف گرديد

 .دست آمده اي با ويسكوزيته باال مانند عسل ب داديم تا عصاره
اخل انكوباتور با حرارت نهايي به چند پليت منتقل شد و دعصاره 

سپس  ]9،10[ خشك شد گراد قرار داديم تا كامالً درجه سانتي 70
mg 500 ماده خشك را درm1  50 حل كرده كه از اين  سالين

و براي  شد به حيوان تزريق  m1/ kg B.W 10محلول به ميزان 
گرم بر  ميلي( 75و  50، 25هاي ديگر با دوزهاي  ساخت محلول

  .انجام گرفت سالينرقيق سازي با ه عصار) كيلوگرم
ا با ه ي در تمام گروهيهاي دارو عصاره: روش تزريق -3

صورت داخل صفاتي تزريق شد و در ه هاي مساوي ب حجم
استفاده ) ML/Kg 10(با حجم مساوي  سالينگروه شاهد نيز 

عصاره  100و 75و  50و 25الزم به ذكر است دوزهاي . گرديد
و در  ندضددردي داشت اثر ات قبليآبي تخم خرفه در مطالع

ها دچار يك پيچش  گرم بر كيلوگرم موش ميلي 100دوز 
از دوزهاي  بررسيدر اين  بنابراين] 11[ گرديدند نيز زودگذر

  .گرم بر كيلوگرم استفاده شد ميلي 75و  50و  25
براي ارزيابي ميزان اضطراب از  :روش ارزيابي اضطراب -4

اندارد است رتفع كه مدلم اي شكل هماز بعالو به نام دستگاهي
. شد هاستفاد در جوندگان است طراباض جهت ارزيابي سطح
هر (دو بازوي باز  و شامل ساخته شده اين دستگاه از چوب

 50× 5 × 40هر يك(سته ب و دو بازوي) متر سانتي 50× 5يك 
به طوري . است) متر سانتي 5×  5( كفه مركزي و يك) متر سانتي

كديگر ي هم روبروي از روبروي هم و بازوهاي بستهكه بازوهاي ب
. يردگ اطاق باالتر قرار مي متر از كف سانتي 50قرار دارند و حدود 

اضطراب غيرشرطي بوده و نيازي به  سنجش تجربي اين مدل
  .]12[ندارد  حيوان آموزش و يادگيري

 به آزمايشگاه منتقل و داروهاي حيوانات در صبح روز آزمون
دقيقه قبل از  5به طور جداگانه،  هر موش. رديدگ زريقمورد نظر ت

هاي مشكي از  اي با ديواره كار منتقل و در جعبه به اطاق آزمايش
متر قرار  سانتي 30×  40×  40جنس پلكسي گالس به ابعاد 

سپس براي . يابد افزايش حيوان 1رفت تا فعاليت جستجوگرانهگ 

                                           
1 Explorative activity  

در قسمت (ي مرتفع ا ر ماز بعالوهدسنجش سطح اضطراب، حيوان 
اي ه دقيقه فعاليت 5ت قرار داده شد و به مد) باز كفه و رو به بازوي

در  باز و مدت زمان ماندن بازوهاي جستجوگرانه تعداد ورود به
 كه افزايش شايان ذكر است. باز ارزيابي و ثبت گرديد بازوهاي

سپري شده در آنها شاخص كاهش  باز و مدت ورود به بازوهاي
در مورد  ضاوتقهمچنين . شود ر موش تلقي مياضطراب د

ه اگر ك اضطراب بدين صورت استح دار سط معني اختالف
ده در ش باز و مدت سپري بازوي ورود به( همزمان هر دو شاخص

و يا افزايش يابد و حداقل يكي از آنها  در يك راستا كاهش) آنها
دار  معني ييربا گروه كنترل داشته باشد، به عنوان تغ داري تفاوت معني

  .]12[شود  سطح اضطراب تلقي مي
وري گروه ده تايي موش س 4ه از ربدر اين تج :طراحي تحقيق - 5

  . ها نيز به صورت تصادفي انتخاب گرديدند موش و شد نر استفاده
گرم بر كيلوگرم  ميلي 75و  50، 25به گروه آزمايش دوزهاي ) الف

داخل صفاتي تزريق صورت ه عصاره آبي جوشانده تخم گياه خرفه ب
  .ارزيابي اضطراب انجام شد آزموندقيقه بعد  25 شد و
جم دوز عصاره ح به ميزانها  به يك گروه ده تايي از موش) ب

دقيقه بعد  25صورت داخل صفاتي تزريق شد و ه سالين ب گياه،
  .ارزيابي اضطراب انجام شد آزمون

طريق اطالعات ثبت شده از : ها روش تجزيه و تحليل داده - 6
متعاقب آن براي مقايسه دو  و آماري آناليز واريانس يك طرفه آزمون

بين  >p 05/0اختالف  .ها از آزمون توكي استفاده گرديد به دو گروه
  .دار در نظر گرفته شد هاي مورد آزمايش از نظر آماري معني گروه
  

  نتايج 
ورود به بازوي باز و مدت  تعداد ،عاملاين تجربه دو  در
معيار ضداضطراب  عنوانپري شده در بازوي باز به زمان س

هاي آزمايش و كنترل  مورد ارزيابي و ميانگين حاصل در گروه
  .و مورد مقايسه آماري قرار گرفت محاسبه
كه دوزهاي مختلف  شود مشاهده مي 1نمودار شماره  در

داري با گروه كنترل دارد و  عصاره از نظر آماري تفاوت معني
ي موجب افزايش تعداد ورود به بازوي باز ماز گرديد يدارو عصاره

  . داري مشاهده نشد اختالف معني آزمايشيهاي  بين گروه اما
                                           

1 One Way ANOVA 
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 ... ضطرابي عصاره آبيتعيين اثر ضدا

 

كه دوزهاي مختلف عصاره  شود مشاهده مي 2نمودار شماره  در
ي يدارو عصارهداري با گروه كنترل دارد و  از نظر آماري تفاوت معني

 اماباز ماز گرديد  ويمدت زمان سپري شده در بازموجب افزايش 
  .داري مشاهده نشد اختالف معني آزمايشيهاي  بين گروه

  

  گيري نتيجهو  بحث
  دوزهاي مختلف عصاره آبي  كهنشان داد  بررسياين  نتايج

  
  

جوشانده تخم خرفه موجب افزايش ورود به بازوي باز و مدت 
سپري شده در آن گرديد كه بيانگر كاهش سطح اضطراب  زمان
روي سطح اضطراب در مطالعات  بررابطه با اثر خرفه در . است

  .مشاهده نشد يقبلي گزارش
 ساقه و برگ خرفه با آبيعصاره  بررسي ديگريدر 

داخل  صورته گرم بر كيلوگرم ب ميلي 200-1000دوزهاي 
  ايجاد شلي عضالت  موشخوراكي در  تجويزصفاتي و 

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سر  10معيار براي  خطاي ميانگين ± صورت ميانگينه ب نتايج. اثير دوزهاي مختلف عصاره آبي تخم خرفه بر ورود به بازوي بازمقايسه ت - 1نمودار شماره 
  )=p 000/0( دهد داري را نشان مي دوزهاي مختلف عصاره با گروه كنترل اختالف معني. موش در هر گروه بيان شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صورت ه ب نتايج. استزمان بر حسب ثانيه  .در بازوي بازخرفه بر مدت زمان سپري شده  تخم آبيدوزهاي مختلف عصاره  تاثيريسه مقا - 2شماره  نمودار
 ترلكنگروه  با p= 320/0با  75 دوز و p= 0/0 48 با 50دوز  و  p= 017/0 با 25 دوز .سر موش در هر گروه بيان شده است 10معيار براي  خطاي ميانگين ± ميانگين

  .دهد اري را نشان ميد اختالف معني
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و همكاران گرجي ميالدي  

 

) Mg/kg.IP 20( اسكلتي نموده است كه با كلروديازپوكسايد
 Mg/Kg 30(دانترولن سديم  و) Mg/Kg.Ip 40(ديازپام  و

كنندگي  كه حتي اثر شلبه طوري قابل مقايسه بود ) خوراكي
ثرتر از داروهاي فوق وصورت داخل صفاتي مه خرفه ب عصاره

آبي و متانولي برگ و  عصارهدر گزارش ديگر،  ].8،13[بود 
ثر انقباضات وموجب كاهش م وراپاميلساقه خرفه و متوكسي 

استيل كولين، (دنبال آگونيست نيكوتيني ه ايجاد شده ب
 قورباغهبر روي عضله راست شكمي ) و نيكوتين كارباكول

رسد  به نظر مي. ثرتر بودوانترولن سديم مدگرديد كه نسبت به 
بخشي اثر متوكسي وراپاميل و دانترولن را  دره عصاره خرفه ك

قورباغه  شكميبر روي همي ديافراگم رت و عضله راست 
كند يعني از طريق مهار بين غشايي جريان كلسيم  تقليد مي

كلسيم  آزادسازياز طريق مهار فرايند  ًنمايد كه احتماال ميعمل 
لي كلسيم از ذخاير نبال كلسيم يا مهار آزادسازي داخل سلوه دب

گرديد كه  مشاهدههمچنين  ].10[ است ساركوپالسميكشبكه 
عصاره آبي و الكلي برگ و ساقه خرفه انقباضات عضالني 

را  موشتحريك مستقيم همي ديافراگم  دنباله بايجاد شده 
اين اثر مهاري  عصارهكاهش داد كه با برداشت يون پتاسيم از 

نشان داده اند  ها بررسيف نتايج مختل ].14,15[كاهش يافت 
ساقه و برگ خرفه با اثر بر سيستم  درصد 10اتانلي  عصارهكه 

لوكوموتور،  فعاليتاعصاب مركزي و محيطي موجب كاهش 
دنبال ه ب عضالني –عصبي  انقباضات مهار ضدتشنجي، فعاليت

هاي   موشكنندگي عضالني در  شل فعاليتتحريك الكتريكي، 
گردد كه فعاليت ضددردي  مي ضددردي فعاليتهوشيار و 

دارد اثر  احتمال ،وسيله نالوكسان كاهش يافته عصاره ب
بنابراين  ].5[ضددردي خرفه از طريق گيرنده او پيوييدي باشد 

اثر خرفه نيز ها احتمال دارد كه  يافتهبا توجه به اين 
تاثير بر  داشته باشد كه ممكن است از طريق ضداضطرابي

كنندگي  خاطر شله محيطي و يا بسيستم اعصاب مركزي و 
كه عصاره چرا  .يون پتاسيم باشد دنباله بعضالني ايجاد شده 

  ].5،14،16[ استغني از يون پتاسيم  ياين گياه منبع

مشاهده شد در مطالعات قبلي عصاره آبي و  كه همانطوري
كنندگي عضالني نموده  هاي گياه ايجاد شل ها و ساقه برگ الكلي

عصاره جوشانده آبي تخم گياه  حاضرالعه است وليكن در مط
 از ها بررسيضمن در بيشتر  در. اثرات ضداضطرابي داشت

گرم بر كيلوگرم استفاده شد كه در  ميلي 200 - 1000دوزهاي 
مرگ و مير ايجاد نمود و در  درصد 80 گرم، ميلي 1000دوز 

هاي  ها دچار پيچش گرم آن موش ميلي 400 دوزگزارشي ديگر 
يون پتاسيم  بااليبه خاطر غلظت  دند كه احتماالًزودگذر ش

 75حاضر دوزهاي مورد استفاده  بررسيدر  ولي] 5,8[ است
گرم بر كيلوگرم بود كه اثر ضد اضطرابي در هر سه  ميلي 25 و 50و

. ها مشاهده نگرديد بين گروه تفاوتيدوز مشاهده شد و از نظر آماري 
رسي اثر ضددردي به منظور بر مولفتوسط  يديگر بررسيدر 

گرم بر كيلوگرم  ميلي 100 دوز با اين گياه، تخمعصاره آبي جوشانده 
] 11[ هاي سوري گرديد هاي زودگذر در موش آن ايجاد پيچش

بنابراين . گرم استفاده نشد ميلي 100حاضر از دوز  بررسيدر  بنابراين
عصاره اثر ضددردي و ضداضطرابي  ايناحتمالي كه در  هثرواده مم

  .رود د با جوشاندن از بين نميدار
مطالعه نشان داد كه عصاره آبي جوشانده  اين نتايج: گيري نتيجه
اضطرابي داشته كه اين اثر در عصاره خرفه وابسته ضداثر  تخم خرفه

و  75(يعني هر سه دوز مورد استفاده عصاره خرفه . به دوز نيست
اثر  حتماالًا. اثر ضداضطرابي داشت) گرم بر كيلوگرم ميلي 25 ،50

ثره موجود در آنها و نيز با ومواد م خاطره بضداضطرابي اين گياه 
كه در  تواند باشد ميتاثير بر سيستم اعصاب مركزي و محيطي آنها 

  .گيرد بعدي انجام مي هاي بررسي
  

  قدردانيتشكر و 

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم  از وسيله بدين
سازمان  از ي طرح واجرا تاييد پزشكي سمنان به خاطر

ريزي استان سمنان به خاطر تامين بودجه اين  برنامه مديريت و
همكاران عزيزم در بخش فيزيولوژي  از طرح پژوهشي و نيز

  . گردد مي آقايان صفاخواه و رجبي تشكر
  

 



7



 

 ... ضطرابي عصاره آبيتعيين اثر ضدا

 

  منابع
 زارعي، باسع دهكردي جعفريان ،براهيما يدس سجادي ،حمدم رباني .1
اضطرابي عصاره گياه چاي كوهي در مدل بررسي اثر ضد  .ميدرضاح

كتابچه خالصه مقاالت هشتمين  ،موش سوري در EPMاضطراب 
  .294 فحهص ،1381 ،شهريور 5 -  7 ،شيراز ،ايرانهمايش علوم دارويي 

 .چاپ اول .ي ايرانيالمعارف گياهان دارو دايره، اهينش زادهآخوند .2
  .115 و 69 فحاتص ،جلد اول ،1379 .تهران .ارجمند انتشارات

 انتشارات موسسه. چهارم چاپ .ييدارو گياهان .ليعزرگري  .3
  .312 – 315 فحاتص ،جلد اول ،1369 .تهراندانشگاه  و چاپ

4. Chan K, Islam MW, Kamil M, Radhakrishnan 
R, Zakaria MN, Habibullah M and Attas A. The 
analgesic and anti-inflamatory effects of Portulaca 
Oleracea.subsp satixa (Haw) celak. J. 
Ethnopharmacology 2000; 73: 445-51. 
5. Radhakrishnan R, Zakaria MNM, Islam MW, 
chen HB, Kamil M, Chan k and Al-Attas A. 
Neuropharmacological actions of portulaca 
oleracea L.V. Sativa (Hawk). J. 
Ethnopharmacology 2001; 76: 171-176. 
6. Simopoulos AP, Norman HA, Gillaspy JE and 
Duke JA. Common purslane a souree of Omega 3-
fattyacids and antioxidants, J. Ethnopharmacol. 
1998 (22): 33-44. 
7. Schuman M. Overview of purslane Edible and 
Medicinal Herb, NNFA Today, 2001; 115 (6): 12. 
8. Pary O, Okwuasaba FK, Ejike C, Skeletal 
muscle relaxant action of an aqueouse extract of 
portualaca oleracea in the rat, J. Ethnopharmacol. 
1987; 19 (3): 247-53. 

 يدس سجادي ،ابراهيم حمدم رضواني ،حمدمخاكساري  .9
 عصارهمصرف موضعي  اثر بررسي .باسع سليماني ،ليع حمدم

زخم پوستي موش سفيد بزرگ  ترميم بر Rhazya Strictaآبي 
 ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان كومشعلمي  مجله .آزمايشگاهي

 .1 - 10 فحاتص ،3 شماره ،1 جلد ،1379

گيري و  عصاره .ريبرزف معطر ،اديه شريعت صمصام .10
روش شناسايي و  واستخراج مواد موثره گياهان دارويي 

 ،1373 ،اصفهان .ماني اتانتشار .اول چاپ .ارزشيابي آن
  .10- 20 فحاتص
بررسي  ،اهبقرباني ر ،باسپور ع ، رشيديسينح گرجي ميالدي .11

 .اثر ضددردي عصاره آبي جوشانده تخم گياه خرفه در موش سوري نر
  .7 -  11صفحات  ،3، شماره 7دوره  ،1384 .مجله علوم پزشكي بابل

زاده  شعبان ،ميدرضاح پور صادقي ،حمدمآبادي  صوفي .12
نقش بررسي  .احمدرضا دهپور ،محمدرضادست  زرين ،اسبع

هاي استروژن و  اي نيتريك اكسايد در تاثير هورمون واسطه
علمي  مجله ،ماده صحراييپروژسترون بر اضطراب در موش 

 3 شماره ،1380 ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان كومش پژوهشي
  .177 – 185 فحاتص ،دوم جلد، 4 و

13. Okwusaba F, Ejike C, Parry O. Comparison of 
the skeletal muscle relaxant properties of portulaca 
oleracea extracts with dantrolens Sodium and 
Methoxyverapaui L, J. Ethnopharmacol. 1987; 20 
(2), 85-106. 
14. Habtemariam S, Harvey AL, Waterman PG. 
The muscle relaxant properties of portulaca 
oleracea are associated with high concentrations of 
potassium Ions, J. E thnopharmacol. 1993; 40 (3), 
1g5-200. 

15. Pary O, Marks JA, Okwuasaba FK. The 
skeletal muscle relaxant action of Portulaca 
Oleracea: role of Potassium Ions, J. 
Ethnopharmacol. 1993; 40 (3): 187-94. 
16. Mohamed AI, Hussein AS. Chemical 
composition of Purslaune (Portulaca Olercea), 
J. Ethnophormacol. 1993; 40 (3): 195-200. 

  



7 8


