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  چكيده
علل مختلف  و با متفاوتها كه در سنين  ترين بيماري به عنوان يكي از شايع كه خصوص عوارض ناشي از آنه ديابت و ب :مقدمه

از جمله مهمترين اين عوارض افزايش حساسيت به عوامل . كند، افراد درگير را با مشكالت فراواني روبرو كرده است بروز مي
تحقيق  براين اساس در. توان نام برد را مي) آلودينياي ناشي از نوروپاتي(و در بعضي موارد افزايش آستانه درد ) هيپرآلژزي(دردزا 

هاي ديابتي به كمك دو نوع آزمون صفحه داغ و فرمالين سنجش و سپس اثر  آستانه درد حاد و مزمن موش حاضر در ابتدا
  . بر آن بررسي شده است .Datura stramonium L ضددردي عصاره الكلي بذر گياه تاتوره

  . هاي صحرايي نر بررسي اثر عصاره الكلي بذرگياه تاتوره بر هيپرآلژزي ديابتي در موش :هدف
وسيله تزريق داخل صفاقي ه ب NMRIگرم از نژاد  300-350هاي صحرايي نر با وزن  در اين مطالعه موش :تحقيق  وشر

  هاي گروه كنترل  موش سپس ميزان درد در. شدند گرم به ازاي هر كيلوگرم ديابتي  ميلي 60با تك دوز  (STZ)استرپتوزوسين 
)15-12=n ( و ديابتي)12-15=n (شد ي صفحه داغ و فرمالين ارزيابي ها كمك آزمونه ب .  

هاي  داد كه متوسط ميزان شدت درد حاد و مزمن ناشي از صفحه داغ و فرمالين در موش  ها نشان  آناليز آماري داده :ها يافته
وجود ه زياي بدردي عصاره الكلي بذر گياه تاتوره بر هيپرآلژ در ادامه كار اثر بي. كند داري پيدا مي صحرايي ديابتي افزايش معني

انتخاب ) n=12-15(عصاره  + ديابت همچنينو ) n=12-15(عصاره  + كنترل هاي در اين قسمت دو گروه موش. آمده بررسي شد
صورت دو ه روز ب 30به باال طي  mg/kg/BW 50ما نشان داد كه مصرف عصاره بذر گياه تاتوره از دوز  هاي نتايج آزمايش. شدند

و همچنين ) درد حاد(ه داغ حهاي صف هيپرآلژزياي ديابتي را در آزمون) >01/0p(داري  صورت معنيه مرتبه قادر است ب روز يك
بور بلكه در دوزهاي باالتر زهمچنين مشخص شد كه عصاره گياه تاتوره نه تنها در دوز م. كاهش دهد) حاد(فاز اول درد فرماليني 

  .باشد ق فرمالين نميهم قادر به تخفيف هيپرآلژزي مزمن ديابتي ناشي از تزري
دنبال ه ما نشان داد كه واكنش به درد حاد و مزمن ناشي از صفحه داغ و فرمالين ب هاي طور كلي نتايج آزمايشه ب :گيري نتيجه

همچنين عصاره الكلي بذر گياه . يابد داري افزايش مي هاي صحرايي به ميزان معني مصرف استرپتوزوسين و ديابتي شدن موش
خصوص ه ب(هاي صفحه داغ و فرمالين  توانايي كاهش درد حاد افزايش يافته درآزمون mg/kg/BW 50زهاي باالي تاتوره در دو

از  يبور و باالتر بر هيپرآلژزياي مزمن ناشزباشد، اما عصاره گياه فوق در دوز م را دارا مي) دقيقه بعد از تزريق فرمالين 10در 
  .داري ندارد تزريق فرمالين اثر معني

  موش صحراييديابت، استرپتوزوسين، درد، تاتوره،  :واژگان گل
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... اثر ضددردي عصاره الكلي بذر گياه  

 

  مقدمه
تقريباً بيشتر از نصف بيماران ديابتي بعد از گذشت يكي      

دو دهه از زمان بيماري دچار اشكال مختلف نوروپاتي 
هاي حيواني كه با  اين زمان در مدل. ]1،2[گردند  مي

 يابد  كاهش مي اقل دو هفته شوند حد استرپتوزوسين ديابتي مي

شكل مزمن باعث ه اند افزايش قند خون ب برخي مطالعات نشان داده. ]3[
تاالموسي و اختالل  – هاي نخاعي تغييراتي مثل افزايش حساسيت نورون

ه هاي خودب ول درد به شكل ايجاد ايمپالسؤهاي عصبي مس در سلول
ييرات همچنين تغ. ]4،5[شود  هاي آوران اوليه درد مي خود در نورون

هاي محيطي و اختالل در  هاي عروق گليال و نورون بيوشيميايي در سلول
تواند در تغيير آستانه درد و ايجاد نوروپاتي نقش  مسير اسيدهاي چرب مي

هاي  اگرچه مطالعات ديگري اختالل در كاركرد سلول. ]6[داشته باشد 
ل عصبي به شكل كاهش سرعت هدايت پيام عصبي و كاهش دامنه پتانسي

دردي نوروپاتي ناشي از ديابت  عمل و كاهش انتقال آكسوني را دليل بي
دردي  دانند، اما مدارك دال بر هيپرآلژزياي ديابتي نسبت به ايجاد بي مي

  .]7،8[ناشي از ديابت بيشتر است 
سوء و عوارض جانبي داروهاي شيميايي بر  با توجه به آثار     

ه تفاده از طب سنتي بهاي اخير اس بدن بيماران، در دهه
  خصوص گياه درماني بيشتر مدنظر محققان قرار گرفته است 

از گياهان طبي  .Datura stramonium L گياه تاتوره. ]9[
عنوان داروي ضددرد خوبي معرفي شده ه است كه در ايران ب

در (رويه اين گياه  اما مشخص شده مصرف بي ].10،11[است 
ز عوارضي مثل افزايش موجب برو) شكل سيگاره انسان ب

. ]12،13[گردد  فعاليت ترشحي و حركت دستگاه گوارش مي
وسيله محققان نشان داده است كه ه هاي انجام گرفته ب بررسي

يدهاي متعدد تقليد كننده سيستم ياين گياه حاوي آلكالو
با توجه به مطالعات اخير كه نشان . ]10[باشد  پاراسمپاتيك مي

هاي موسكاريني  يدي مانند آگونيستيواند تركيبات آلكال داده
با توجه به اينكه ]. 14،15[داراي اثرات ضددردي قويي هستند 
باشد، بنابراين احتمال دارد  گياه تاتوره غني از اين تركيبات مي

خصوص بذر آن كه منبع سرشاري از اين ه كه اين گياه ب
 .تركيبات است بتواند اثرات ضدهيپرآلژزي از خود نشان دهد

افزايش قند  اين اساس در تحقيق حاضر در ابتدا سعي شد اثربر
هاي حاد و مزمن و پس از آن اثر ضد  خون بر آستانه درد

  .هيپرآلژزيايي عصاره الكلي بذر گياه تاتوره بررسي گردد
  

  ها مواد و روش
  حيوانات مورد آزمايش

 NMRIنر از جنس  1هاي صحرايي در اين مطالعه از موش     
حيوانات در . گرم استفاده شد 300- 350وزني در محدوده 

و طول شب و روز يكسان با ) 21 ±2( شرايط دمايي مناسب
الزم به . شدند دسترسي آزاد به آب و غذاي يكسان نگهداري 

  .شد ذكر است از هر حيوان فقط در يك آزمون استفاده 
  

  روش تهيه عصاره الكلي گياه تاتوره
هاي آن،  ره و جدا كردن ناخالصيپس از تهيه بذر گياه تاتو     

 70با متانول  4به  1سپس با نسبت  .گرديد بذر گياه آسياب 
 .ساعت در محيط آزمايشگاه نگه داشته شد 24درصد به مدت 

وسيله كاغذهاي صافي بزرگ و كوچك فيلتراسيون ه آنگاه ب
 50عصاره خالص در حمام بافتي . دقيق مخلوط انجام گرفت

طور كامل ه رار گرفته تا الكل آن تقريباً بقگراد  درجه سانتي
وسيله ه صورت پودر در آمده و به عصاره خشك ب. تبخير شود

گرم به  سالين غلظتهاي متفاوت مورد نياز برحسب ميلي نرمال
  .شد ازاي هر كيلوگرم وزن حيوان تهيه مي

  
  هاي بررسي درد آزمون
  آزمون با صفحه داغ - الف
اي جهت سنجش درد حاد ناشي  لهوسي 2دستگاه صفحه داغ     

اي وجود  شونده در اين دستگاه صفحه گرم. باشد از حرارت مي
دارد كه توسط جريان الكتريكي و تحت كنترل دقيق ترموستات 

زمان قرار گرفتن حيوان بر روي صفحه داغ تا . گيرد قرار مي
مرحله سوزش پا كه با عالمت بلند كردن پا توسط حيوان 

                                                 
1 Rat 
2 Hot plate 2
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  و همكار خليلي

 

  باشد  ه عنوان شاخص زمان آستانه درد ميشود، ب مشخص مي
  .شود گيري و ثبت مي  كه توسط كرونومتر دستگاه اندازه

هاي صحرايي در  جهت كاهش استرس قرار گرفتن موش     
دستگاه صفحه داغ، قبل از روشن كردن دستگاه با قرار دادن هر 

دقيقه بر روي صفحه  3- 5مرتبه با فواصل زماني  3-4موش 
ها را با محيط صفحه آزمون آشنا  شد موش  دستگاه سعي

ها بر روي صفحه داغ كه بر  سپس براي آزمون، موش. سازيم
. گرفتند تنظيم شده بود قرار ميگراد  درجه سانتي 54روي 

فاصله زماني بين قرار گرفتن موش بر روي دستگاه تا زمان 
ه عنوان مدت زمان آستانه رسيدن درد به ليسيدن پاي حيوان ب

تر  براي محاسبه دقيق. شد ه حرارت در نظر گرفته ميوسيل
دقيقه بر روي  5مرتبه با فواصل زماني  4-5اعداد، هر موش 

. شد ميانگين گرفته مي ،نمونه 4-5دستگاه قرار گرفته سپس از 
طول ه ثانيه ب 30براي جلوگيري از آسيب بافتي آزمون بيشتر از 

هاي كنترل و دريافت  دست آمده در گروهه نتايج ب. انجاميد نمي
دار  مقايسه و معني Student t-testكننده عصاره گياه با آزمون 

ه همچنين ب. شد بودن اثر عصاره در اين آزمون بررسي مي
   :كمك رابطه
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(sec)(sec)

(sec)(sec)

BaselineCutOff

BaselineTeslatency
MPE  

  
  دهنده حداكثر اثر ممكن  نشان MPEكه در آن 

(Maximum Possible Effect) ترتيب ه و بBaseline  و
Test latency  به معني زمان تاخير قبل از تزريق عصاره و بعد

حداكثر زمان مجاز قرار دادن  Cut offاز تزريق عصاره و 
باشد، حداكثر اثر عصاره  مي) ثانيه 30(موش بر روي دستگاه 

  .]14[ شد شكل درصد محاسبه ميه گياه ب
  

  آزمون با فرمالين-ب 
هاي صحرايي  موش در اين آزمون هم مشابه صفحه داغ     

 (Perspex)قبل از آزمون چندين مرتبه درون قفس شفاف 
پس از عادت كردن . گرفتند جهت آشنايي با محيط قرار مي

 5/2ها به محيط جديد هنگام انجام آزمون اصلي فرمالين  موش
ميكروليتر در كف پاي حيوان تزريق و  50درصد به مقدار 

در گروه درمان، . تندگرف جهت بررسي درد درون قفس قرار مي
  الي 50دوزهاي متفاوت عصاره گياه تاتوره از 

mg/kg/BW 250  شكل يك روز در ميان ه روز ب 30در مدت
 2 ،1 ميزان درد حيوان با اعداد صفر،. به حيوانات تجويز گرديد

عدد صفر حالت بدون درد، عدد يك . ]16[بندي شدند  رتبه3 و
روي پاي فرمالين گرفته،  عدم توانايي حيوان در تحمل وزن بر

حالتي است كه موش پاي خود را باال نگه داشته و بر  2عدد 
كه شديدترين حالت درد  3دهد و حالت  روي زمين قرار نمي

. گيرد است موش پاي فرمالين گرفته را ليس زده يا گاز مي
دقيقه بعد  60بندي درد حيوانات از زمان تزريق فرمالين تا  رتبه

شد  در هر دقيقه فاز درد موش مشخص مي انجام گرفته و
بندي درد  البته در آناليز آماري رتبه). اي ثانيه 15چهار مرحله (

  .گرفت دقيقه انجام مي 5دقيقه به  5هر 
  

  چگونگي ديابتي كردن حيوانات
در ) ديابت وابسته به انسولين(مدل ديابت قندي نوع يك      

استرپتوزوتوسين  موش صحرايي با يك بار تزريق داخل صفاقي
(STZ)  گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  ميلي 60به ميزان

 STZايجاد گرديد و از سرم فيزيولوژي سرد به عنوان حالل 
  مالك ديابتي بودن، ميزان گلوكز سرم باالي. استفاده شد

mg/dl 250 گيري قند  نمونه خون مورد نياز جهت اندازه. بود
هاي  شم موش با استفاده از لولهاز شبكه رترواربيتال چ خون،

شاخص مورد بررسي براي ارزيابي ديابتي . گرديد ينه تهيه يمو
هاي آنزيمي مورد  كيت. خون بود ها ميزان گلوكز شدن موش

ه ها ب گيري استفاده از شركت زيست شيمي تهران تهيه و اندازه
  .انجام گرفت Spectronic 20كمك دستگاه اسپكتروفتومتر 

  
  مورد بررسيهاي  گروه
   :هاي ما چهار گروه حيوان تحت عنوان در آزمايش     

ديابتي  -3كننده عصاره گياه تاتوره  كنترل دريافت - 2كنترل  -1
هر . كننده عصاره گياه تاتوره انتخاب شدند ديابتي دريافت - 4و 

هاي درد صفحه داغ و فرمالين  ها وارد آزمون كدام از اين گروه
ها نسبت به بقيه  رد در هر يك از گروهگشته، سپس ميانگين د

  .هاي آماري مقايسه گرديد توسط آزمون
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  آناليز آماري
دردي  دست آمده از اثر بيه در هر دوز از عصاره نتايج ب     

 (Mean±S.E.M) صورت ميانگين و انحراف معياره عصاره ب
داري  محاسبات آماري براي بررسي ارتباط معني. شد ثبت مي
و  (ANOVA)اي آزمايشي با استفاده از آزمون ه بين گروه

 انجام گرفته و اختالف با Tukeyمتعاقب آن آزمون تكميلي 
05/0 p< شد دار در نظر گرفته مي معني.  

 

  نتايج
  بررسي اثر ديابت بر آستانه درد ناشي از تزريق فرمالين 

هاي گروه كنترل و ديابتي نشان داد  تزريق فرمالين در موش     
در ) >01/0p(داري  حاد و مزمن هر دو به ميزان معني كه درد
اين افزايش ). 1شكل شماره (يابد  هاي ديابتي افزايش مي موش
 10- 15و در دقايق ) حاد(خصوص در فاز اوليه درد ه درد ب
  هاي كنترل و ديابتي هر كدام در آزمون گروه. تر است واضح

  . نمونه انجام گرفته است 12 -15
  

  بت بر آستانه درد ناشي از صفحه داغبررسي اثر ديا
نشان داده شده ديابت  2طور كه در شكل شماره  ن هما     

قندي باعث شده است آستانه درد حاد ناشي از صفحه داغ در 
. كاهش يابد) >001/0p(هاي ديابتي به ميزان مشخصي  موش
هاي مقايسه شده بين گروه كنترل و ديابتي ميانگين آستانه  داده

نمونه موش  12 - 14دو گروه بوده كه هر كدام در  درد در
  .انجام گرفته است

  
  بررسي اثر عصاره گياه تاتوره بر هيپرآلژزي ديابتي در آزمون فرمالين

، 100، 50، 25، 5هاي متفاوت  عصاره گياه تاتوره در غلظت     
 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان هر ميلي 250و  200

هاي كنترل و  نمونه موش صحرايي در گروه 9 – 12كدام در 
نتايج . ديابتي تزريق و آزمون فرمالين بر روي آنها انجام گرفت

طبق شكل ) حاد(حاصل از آزمون مرحله اول درد فرماليني 
گرم به  ميلي 50دهد كه دوز  قسمت الف نشان مي 3شماره 

خوبي توانسته است ميزان درد ه ازاي هر كيلوگرم وزن حيوان ب
). >01/0p(دنبال ديابت را كاهش دهد ه اد افزايش يافته بح

گرم به باال  ميلي 100ذكر است افزايش دوز گياه از ه الزم ب
داري بين  داشته و تفاوت معني 50تقريباً اثري مشابه با دوز 

دوزهاي مصرفي عصاره در كاهش در حاد افزايش يافته ديابتي 
ن اثر دوزهاي مذكور همچني). الف 3شكل (شود  نشان داده نمي

عصاره گياه تاتوره بر فاز دوم يا فاز مزمن درد بررسي شده 
كدام  شود هيچ طور كه نشان داده مي همان). ب 3شكل (است 

دار ميزان درد  طور معنيه از دوزهاي كاربردي نتوانسته است ب
  .مزمن افزايش يافته را كاهش دهد

  
ديابتي در  بررسي اثر عصاره گياه تاتوره بر هيپرآلژزي

  آزمون صفحه داغ
گرم  ميلي 50و  25، 5در اين آزمون هم دوزهاي متفاوت      

بررسي  12-15هاي  گرم وزن موش در گروه به ازاي هر كيلو
شود  نشان داده مي 2طور كه در شكل شماره  همان. گرديد

گرم به ازاي هر كيلوگرم  ميلي 50و  25عصاره گياه در دوزهاي 
ميزان ) >01/0p(داري  صورت معنيه است ب وزن بدن توانسته

  .درد افزايش يافته را كاهش دهد
  

  عصاره گياه تاتوره (LD50)تعيين دوز كشنده 
، 500براي اين آزمون عصاره الكلي گياه تاتوره در دوزهاي      

گرم به ازاي  ميلي 4000و  3000، 2500، 2000، 1500، 1000
عدد موش مورد  9 – 16هر كيلوگرم وزن بدن هر كدام در 

به باال موش در عرض  3000در دوزهاي . بررسي قرار گرفتند
ه تلفاتي را ب 1000و  500شد و دوزهاي  يك ساعت تلف مي

 24ها طي  تقريباً نيمي از موش 2500در دوز . وجود نياوردند
هاي ما انتخاب  در آزمون LD50عنوان ه ب ساعت تلف شده و

  ).1جدول شماره (گرديد 
  

  بحث
مشكل درمان ديابت نه تنها از لحاظ معالجه خود بيماري،      

م ناشي از اين بيماري گستره يبلكه كاهش عوارض و عال
با توجه به اينكه . وجود آورده استه تحقيقاتي وسيعي را ب

مطالعه  ،باشد تغيير آستانه درد از عوارض شايع ديابت قندي مي
هاي  وجود روشرغم  علي. حاضر به اين مقوله پرداخته است
صورت شايع مورد استفاده ه متنوع تسكين و درمان درد كه ب

هاي جديد و بهتر  دنبال روشه هنوز محققان ب ،گيرد قرار مي
با وجود داروسازي . باشند درمان اين پديده فيزيولوژيك مي

پيشرفته و داروهاي شيميايي فراوان كه در جهت تسكين درد 
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  يي موفق درمان درد و اثرات شوند، مشكل عدم توانا مصرف مي
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  هاي صحرايي در دوزهاي متفاوت عصاره الكلي  درصد مرگ و مير موش -1 جدول شماره
  گياه تاتوره

 

n  
هايدرصد مرگ و مير موش

 صحرايي
گرم به  حسب ميليدوز عصاره بر 

  ازاي هر كيلوگرم
 500صفر10
 1000صفر12
1210 1500 
1435 2000 
1655 2500 
990 3000 
9100 4000 

 

گرم به  ميلي 1000و  500دهد حيوانات دريافت كننده عصاره با دوزهاي  طور كه جدول نشان مي همان
 2تا  1ها طي  تقريباً همه موش 4000و  3000در دوزهاي . گرم وزن موش، زنده ماندندازاي هر كيلو

ها  درصد موش 55و  35ترتيب حدود ه ب 3000و  2000در دوزهاي . شدند ساعت بعد از تزريق تلف 
عصاره گياه ) LD50(دوز موثر كشنده  2500هاي جدول، دوز  به اين ترتيب مطابق با داده. شدند تلف 

  .شود ره در نظر گرفته ميتاتو
  

خصوص در افرادي مانند بيماران ديابتي ه جانبي گسترده آن ب
از اين رو استفاده از . ]1،2[معضل بزرگي را ايجاد كرده است 

صرفه بودن و همچنين اثرات ه داروهاي گياهي به دليل مقرون ب
شود  جانبي كمتر و از طرفي قابليت دسترسي آسانتر توصيه مي

]9،17[.  
خصوص گياه درماني، گياه تاتوره به ه در طب مكمل ب     

اين . ]9،11[عنوان يكي از گياهان ضد درد معرفي شده است 
يدي يگياه داراي تركيبات متنوع و زيادي از جمله مواد آلكالو

باشد كه تركيبات شبه موسكاريني قسمت اعظم اين  مي
است در  ذكره الزم ب. ]10[دهد  يدها را تشكيل مييآلكالو

زا  برخي از جوامع امروزي از اين گياه به عنوان گياه توهم
دنبال خود ه رويه اين گياه ب شود، اما مصرف بي استفاده مي

عوارض خاصي مثل افزايش فعاليت ترشحي دستگاه گوارش، 
ه خشكي دهان و باال رفتن دفعات تنفس و فشار خون را ب

ان داده است كه هاي محققين نش گزارش. ]12،13[دنبال دارد 
زايي اين گياه مربوط به تركيبات  بروز اين عوارض و توهم

در تحقيق حاضر . ]18[باشد  موسكاريني اين گياه مي شبه
وسيله استرپتوزوسين ه هاي ديابتي كه ب مشخص شد در موش

داري  اند هر دو نوع درد حاد و مزمن افزايش معني ديابتي گشته

برادلي  هاي ما با نتايج آزمايش هاي نتيجه آزمايش. اند پيدا كرده
(Bradly)  و كورتيكس(Courteix)  كه نشان دادند ديابت

خصوص ه ناشي از استرپتوزوسين منجر به افزايش درد ب
دردهاي التهابي و همچنين افزايش فعاليت انتهاهاي عصبي درد 

اگرچه نتايجي . ]1،3[ باشد گردد، مشابه مي دنبال ديابت ميه ب
ه نند گزارش كاهش هدايت عصبي و كاهش درد بمتفاوت، ما

در كل نتايج ما . ]8[دنبال ديابت قندي هم گزارش شده است 
راستا بوده و نشان از يك هيپرآلژزيا در دردهاي  با اكثر نتايج هم

تزريق عصاره بذر گياه تاتوره در . نوع حاد و مزمن دارد
داد درد هاي ديابتي هيپرآلژزيك در آزمون فرمالين نشان  موش
از مدت  10خصوص در دقيقه حدود ه ها ب موش) حاد(اوليه 

ه دقيقه بعد از از تزريق فرمالين ب 15صفر تا (زمان درد حاد 
كاهش چشمگير پيدا ) شود عنوان مرحله درد حاد تعريف مي

بعد از  15-60از دقيقه (كرده است ولي درد التهابي يا ثانويه 
با توجه . كند داري پيدا نمي يها تغيير معن موش) تزريق فرمالين

به اينكه ايجاد دردهاي فازيك مثل صفحه داغ يا رفلكس عقب 
، ]19[كنند  كشيدن دم بيشتر از طريق مكانيزم مركزي عمل مي

بنابراين نتايج كاهش درد در آزمون صفحه داغ و مرحله حاد 
درد فرماليني تاييدي بر عملكرد اثر عصاره از طريق مكانيزم 
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همچنين عدم . باشد كاهش هيپرآلژزي ديابتي مي مركزي در
تاثير عصاره گياه تاتوره در تغيير آستانه درد التهابي فرماليني 

دهد كه اين عصاره از طريق محيطي يعني تعديل  نشان مي
هاي محيطي ايجاد كننده درد قادر به تخفيف  واسطه

 در مورد مكانيزم اثر احتمالي. باشد هيپرآلژزياي ديابتي نمي
توان گفت با توجه  عصاره تاتوره بر هيپرآلژزياي ديابتي حاد مي

هاي  اند آگونيست ديگران كه نشان داده هاي به آزمايش
هاي صحرايي  موسكاريني قادر به افزايش آستانه درد در موش

صورت مركزي هستند و از طرفي با توجه به ه نر ب
يدي يوه شده در مورد تقويت اثر سيستم اوپييارا هاس گزارش

يدهاي شبه موسكاريني يوسيله آلكالوه خصوص مورفين به ب
عنوان منبع ه توان نتيجه گرفت تركيبات عصاره بذر تاتوره ب مي

هاي موسكاريني قادر است از طريق مركزي و  غني از همولوگ
يدي ميزان درد حاد افزايش ياحتماالً با تداخل با سيستم اوپيو
  .]18،20،21[ يافته در اثر ديابت را كاهش دهد

توان نتيجه گرفت، عصاره بذر گياه تاتوره  در نهايت مي     
ه وسيله ديابت را كه به قادر است درد حاد افزايش يافته ب

اند به  هاي صفحه داغ و فرمالين سنجش شده وسيله آزمون
داري كاهش دهد، اما اين عصاره بر درد التهابي  ميزان معني

  . ر ديابت اثري نداردفرماليني افزايش يافته در اث
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