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Abstract 
 

Background and purpose: Ferula szowitsiana is one of the Iranian medicinal plants that could 

be effective for pain relief since it affects opioid, cannabinoid and adenosine receptors. In this study the 

effects of hydroalcoholic extract of Ferula szowitsiana on pain was investigated in rats. 

Materials and methods: Hydroalcoholic extract of Ferula szowitsiana was solved in saline, 

ethanol and tween 80 (8:1:1). Male rats weighing 200-250g were placed in different groups: control, 

control with visceral pain, intraperitoneal administration (i.p.) of solvent, solvent with visceral pain, doses 

of 50, 100, 200, and 400 mg/kg of extract, naloxone, extract with naloxone, extract with visceral pain, 

intrathecal administration (i.t.) of solvent, 8μg/10μl of extract and 8μg/10μl of extract with visceral pain 

groups. Tail flick apparatus were used for thermal pain assessment. 

Results: Ferula szowitsiana extract reduced thermal pain threshold (P<0.01). The i.t 

administration of equivalent concentration of effective dose of extract which was used in i.p 

administration did not lead to a significant hyperalgesia unlike the systemic administration. On the other 

hand, the results showed no significant difference between the group receiving the extract and extract-

naloxone groups. Also i.p. administration of extract caused a visceral pain (P<0.001). 

Conclusion: Ferula szowitsiana extract leads to visceral pain in i.p. administration and referred 

pain in tail region, therefore, it causes the activation of TRPV1 receptors in indirect pathway and then 

reduce thermal pain threshold.  
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 گزارش کوتاه

 اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی

(Ferula szowitsiana بر درد ) موش صحراییدر 

 
       1سیدجواد ساغروانیان

       2مسعود فریدونی

 3علی اسداللهی

 چكیده
( از گیاهان دارویی بومی ایران است  کتب بتب د یتث رتبریر بتر Ferula szowitsianaگیاه کمای بیابانی ) و هدف: سابقه

. در این مطا عب ارترا  صاتاره هیتدروا  گی گیتاه کمتای اس های اپیوئیدی، کانابینوئیدی و آدنوزینی  بر درد مؤرریرندهگ
 س . بیابانی بر درد موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفتب

حث شتد، ست    1:1:0بب نسب    08صااره هیدروا  گی گیاه کمای بیابانی در سا ین، ارانول و رویین  ها:روشمواد و 
کننتده حت ل های کنتترل، کنتترل بتا درد احیتایی، دریافت گرم در گروه 058را088های صحرایی نر با وزن رقریبی موش

گرم/کیگتوگرم صاتاره، نا وکستان، میگتی 088و  088، 188، 58(، ح ل با درد احیایی، دوزهای .i.p،)رجویز داخث صفاقی
می رو یتتر  18می روگترم/ 0، رجتویز نختاصی (.i.t) احیایی، رجویز نخاصی حت ل مراه نا وکسان، صااره با درده صااره بب
می رو یتر صااره بتا درد احیتایی قترار گرفتنتد. بترای ستنجح درد حراررتی در ایتن رحقیت  از  18می روگرم/ 0صااره و 
 استفاده گردید. Tail flickدستگاه 

(. رجتویز نختاصی ظگ ت  معتادل >81/8pدرد حرارری گردید )باصث کاهح آستانب ی بیابانی صااره گیاه کما ها:یافته
. از طرفتی نتتای ، نیتان افتزایح درد نیتدمؤررررین دوز صااره در رجویز صفاقی آن بر خ ف رجویز سیستمیک منجر بتب 

قی چنتین رجتویز صتفاکننده صااره و صااره بهمراه نا وکستان بتود، هت های دریاف دار بین گروهدهنده صدم رفاو  معنی
 (.>881/8pصااره باصث ایجاد درد احیایی گردید )

احتماالً صااره گیاه کمای بیابانی بب د یث ایجاد درد احیایی در رجویز صفاقی، ص وه بر ایجتاد درد اراتاصی در  استنتاج:
 شود.می بب صور  ظیر مستقی  شده و منجر بب کاهح آستانب درد حرارری TRPV1های ناحیب دم، باصث فعا سازی گیرنده

 

 کمای بیابانی، درد، رجویز صفاقی، رجویز نخاصیواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
درد یک رجربب حسی با اوانب مختگف است  کتب 

 Ferulaگونتب  (.1)گرددبب واسطب آسیب بافتی ایجاد می

szowitsiana،  حاوی مواد مختگفتیو  (0)بومی ایران اس 

(، β pineneنن )بتا پی ،(α pineneآ فا پینن ) چوناس  ه 
( و caryophyllene(، کتتاریوفیگین )limonene یمتتونین )
  (3،0)باشدمی (myrceneمیرسین )

 

 :fereidoni@um.ac.ir E-mail                                                      شناسی زیس  گروه، صگوم دانی ده، میهد فردوسی دانیگاه :میهد -مسعود فریدونیمولف مسئول: 

 دانی ده صگوم، دانیگاه فردوسی میهد، میهد، ایران. مرکز رحقیقا  صگوم اصااب و رفتار رایان، کارشناس ارشد فیزیو وژی اانوری، .1
 .رانیمیهد، میهد، ا یگاه فردوسدانی ده صگوم، دانی ،یشناس س یگروه زمرکز رحقیقا  صگوم اصااب و رفتار رایان، ، اریدانی. 0
 .رانیمیهد، میهد، ا یدانی ده صگوم، دانیگاه فردوس ،یشناس س یگروه زمرکز رحقیقا  صگوم اصااب و رفتار رایان، ، اریاستاد. 3
 :  0/0/1315راریخ راویب :            1/0/1310 راریخ ارااع اه  اص حا  :                 11/7/1310 راریخ دریاف 
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 در آزمتون ، β pinene و   α pineneاررا  ضتد دردی

Tail flick  (5،6)میتتخش شتتده استت .Limonene،  بتتب

ینتد ضتد آآدنوزین در فر A2aصنوان آگونیس  گیرنده 

بب صنوان ه   کاریوفیگین. (1-7)کنددردی ایفای نقح می

 0 هتای کانابینوئیتدی نتوعیک آگونیس  بترای گیرنتده

(CB2صمث می )یندهای ضد دردیآدر فر صموماًکب  کند 

ه  در درد حراررتی  myrcene. (18)کنندنقح میایفای 

ارر ضددردی نیان داده ، Hot Plateایجاد شده بب وسیگب 

بتا رواتب بتب اهمیت  داروهتای ضتد دردی بتا  (.11)اس 

 ررین قدر  ارر و با رواتبررین صوارض مم ن و بیحک 

ارربتا  بتا  ی درکب بخح بزرگی از اقتاتاد دارویتبب این

چنین با رواتب بتب ایتن ه  و (10)داروهای ضد درد اس 

گیاهان بب صنوان منابع ادید شناسایی صوامث دارویی کب 

و ضد دردی مطرح هستند، استجو برای یافتن داروهای 

  .(13)ضد درد، از اهمی  ویژه ای برخوردار اس 
 

 مواد و روش ها
ویستتار  های صحرایی نر نژاددر این پژوهح، موش

گتتروه قتترار  10گتترم در  058رتتا  088بتتا وزن رقریبتتی 

 کگیتتتب رحقیقتتتا  و صمگیتتتا  آزماییتتتگاهی  گرفتنتتتد.

 ا مگگتتتی روی اتتتانوران، بتتتا رصایتتت  مقتتتررا  بتتتین

گیتاه کمتای بیابتانی  (.10)اخ ق صگمتی صتور  گرفت 

(Ferula szowitsiana از منطقتتتب ستتترخ  استتتتان ،)

ش رو بتتتاآوری گردیتتتد و خراستتتان رضتتتوی امتتتع

و  08از ارتانول، رتوئین (.15)صااره گیری شد ماسراسیون

بب صنتوان حت ل صاتاره، استتفاده  0:1:1سا ین بب نسب  

از ، حراررتیدرد  ستنجح آستتانببتب من تور  .(16)گردید

اخت ف در آستانب بروز  استفاده شد و Tail flickآزمون 

درد، قبث و بعد از ریمار، نیان دهنده رغییر در آستانب درد 

بررسی درد احیایی، حیوانا   برای. (17،10)حرارری بود

دقیقتتب، بتترای ربتت  رعتتداد  38پتت  از رجتتویز، بتتب متتد  

 .(11)دفعا  بروز رفتار رایتینگ مورد پایح قرار گرفتنتد

روست  و  شتدهگیتری میتانگین دست  آمتده،بی بهاداده

 هتای آمتاری شتامث رجزیتب و رحگیتث یتک طرفتبآزمون

ANOVA  تعاقتب س   آزمون موNewman-keuls  بتب

داری من ور مقایسب میتانگین هتا بتا حتداقث ستطی معنتی

85/8p .مورد ارزیابی قرار گرفتند  
 

 یافته ها و بحث
بتتب  088و  mg/kg088رجتتویز صاتتاره بتتا دوزهتتای 

( ستبب کتاهح آستتانب درد 81/8pداری )صور  معنتی

  .(1نمودار شماره )حرارری گردید 
 

 
 

ارر رجویز صفاقی دوزهتای صاتاره بتر آستتانب درد  :1شماره  نمودار

 mean±SEM. داده هتا بتب صتور  Tail flickحرارری طتی آزمتون 

 می باشد =n 7ارائب شده اس  و
 

 Tail flickچنین مقایسب نتای  حاصث از آزمتون ه 

کب رجویز نختاصی، بتر خت ف رجتویز صتفاقی  نیان داد

داری بر آستانب درد حراررتی نداشتتب و ربریر معنیصااره 

( منجر بتب >81/8pدار )بب صور  معنی mg/kg088دوز 

  (.0ر شماره اس  )نمودا شدهپردردی  بروز
 

 
 

ارر رجویز صفاقی و نخاصی بر آستتانب درد حراررتی  :2شماره  نمودار

ارائتب   mean±SEM. داده ها بب صور  Tail flickطی آزمون 

 می باشد =n 7شده اس  و
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صاتاره نستب  بتب گتروه  mg/kg088از طرفی دوز 

( آستتانب >81/8pداری )( بب صور  معنی.i.pنا وکسان )

چنتین . هت (3)نمودار شتماره درد حرارری را کاهح داد

رفاو  در کاهح آستانب درد حرارری بب واود آمده در 

صاتاره و  mg/kg088های دریاف  کننده دوز بین گروه

دار نبتود. دریاف  کننده صااره بب همراه نا وکسان معنتی

درد احیتتایی رنهتتا در حیوانتتا   در آزمتتون رایتینتتگ،

دریاف  کننتده صاتاره طتی رجتویز صتفاقی ایجتاد شتد 

(881/8P<) (.0ر شماره )نمودا  
 

 
 

فاقی صاتاره  بتر مقایسب ارر نا وکسان بر رجتویز صت :3 شماره نمودار

. داده هتا بتب صتور  Tail flickآزمتون  یطت آستانب درد حرارری

mean±SEM  7ارائب شده اس  و nباشد ی= م 
 

 
 

داده هتا مقایسب نتای  حاصث از آزمون درد احیایی  :4شماره  نمودار

 باشد یم =7nارائب شده اس  و  mean±SEMبب صور  

 Cو  Aδکتتب روی فیبرهتتای  TRPV1 هتتایگیرنتتده

یاف  می شود از امگب گیرنده های دخیث در درک درد 

هتای بتا رواتب بتب ایتن کتب گیرنتده (.08)هستتندحرارری 

TRPV1  ه  در سیستت  صاتبی محیطتی و هت  مرکتزی

شود کب اگر کاهح آستتانب درد حضور دارند، راور می

حراررتتی بتتب د یتتث رتتبریر صاتتاره بتتر افتتزایح فعا یتت  

باشد، رجتویز مرکتزی صاتاره نیتز  TRPV1های رندهگی

داری را در آستانب درد حراررتی ایجتاد کاهح معنیباید 

کند. اما نتای  نیان داد کب رجویز مرکزی صاتاره رتبریر 

 TRPV1سازی مرکتزی گیرنتده هتای مستقیمی در فعال

فیبرهای انتقال دهنده درد احیایی  اایی کبآناز ندارد. 

بب د یث خارمتب در المینتای میتترک بتا فیبرهتای انتقتال 

اصی دهنده درد حرارری، می روانند باصث ایجاد درد ارا

رجتویز صاتاره گیتاه در  (.0)در نقطب ای از پوس  شتوند

رجتتتویز صتتتفاقی باصتتتث ایجتتتاد دردهتتتای احیتتتایی 

(Writhingگردید ) شتده میتخش و طی مطا عا  قبگی 

کب درد احیایی منجر بب کاهح آستانب درد حراررتی در 

. پت  (01)شتوددر موش صحرایی می Tail flickآزمون 

احتماالً کاهح آستانب درد حرارری ایجتاد شتده، روست  

 رر شدنصااره گیاه، بب واسطب ا قاء درد احیایی و حساس

 .باشدبب صور  ظیر مستقی  می TRPV1های گیرنده

 

 سپاسگزاری
 نامتتب بتترای اختت  دراتتب یتتانمقا تتب حاصتتث پا یتتنا

 یارشد بتوده است  کتب در دانیتگاه فردوست کارشناسی

از آن ستازمان  یگبوست یناست . بتد یرفتتبپ  انجام میهد

  .یدآیبب صمث م ری ر و یقدردان

 

References 

1. Scholz J, Woolf CJ. Can we conquer pain? 

Nat Neurosci 2002; 5 (Suppl): 1062-1067. 

2. Kanani MR, Rahiminejad MR, Sonboli A, 

Mozaffarian V, Kazempour Osaloo S, Nejad 

Ebrahimi S. Chemotaxonomic significance of 

the essential oils of 18 Ferula species 

(Apiaceae) from Iran. Chem Biodivers. 2011; 

8(3): 503-517.  

3. Dehghan G, Solaimanian R, Shahverdi AR, 

Amin G, Abdollahi M, Shafiee A. Chemical 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 6

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8160-fa.html


   
 و همکاران جواد ساغروانیان سید     

 802     9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                        

 گزارش کوتاه

composition and antimicrobial activity of 

essential oil of Ferula szovitsiana DC. 

Flavour Frag J 2007; 22(3): 224-227.  

4. Habibi Z, Aghaie HR, Ghahremanzadeh R, 

Masoudi S, Rustaiyan A. Composition of the 

Essential Oils of Ferula szowitsiana DC. 

Artedia squamataL. and Rhabdosciadium 

petiolare Boiss & Hausskn.ex Boiss. Three 

Umbelliferae Herbs Growing Wild in Iran. 

Journal of Essential oil Research 2006; 18(5): 

503-505. 

5. Him A, Ozbek H, Turel I, Oner AC. 

Antinociceptive activity of alpha-pinene and 

fenchone. Pharmacologyonline 2008; 3: 363-

369.  

6. Liapi C, Anifandis G, Chinou I, Kourounakis 

AP, Theodosopoulos S, Galanopoulou P. 

Antinociceptive properties of 1,8-Cineole 

and beta-pinene, from the essential oil of 

Eucalyptus camaldulensis leaves, in rodents. 

Planta Med 2007; 73(12): 1247-1254. 

7. Park HM, Lee JH, Yaoyao J, Jun HJ, Lee SJ. 

Limonene, a natural cyclic terpene, is an 

agonistic ligand for adenosine A(2A) receptors. 

Biochem Biophys Res Commun 2011; 

404(1): 345-348. 

8. Essawy SS, Elbaz AA. Role of adenosine 

receptors in the anti-nociceptive effects of 

allopurinol in mice. Eur Rev Med Pharmacol 

Sci 2013; 17(14): 1857-1863. 

9. Sjolund KF, Sollevi A, Segerdahl M, 

Lundeberg T. Intrathecal adenosine analog 

administration reduces substance P in 

cerebrospinal fluid along with behavioral 

effects that suggest antinociception in rats. 

Anesth Analg 1997; 85(3): 627-632.  

10. Klauke AL, Racz I, Pradier B, Markert A, 

Zimmer AM, Gertsch J, et al. The cannabinoid 

CB(2) receptor-selective phytocannabinoid 

beta-caryophyllene exerts analgesic effects in 

mouse models of inflammatory and 

neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol 

2014; 24(4): 608-620. 

11. do Vale TG, Furtado EC, Santos JG Jr  Viana 

GS. Central effects of citral, myrcene and 

limonene, constituents of essential oil 

chemotypes from Lippia alba (Mill.) n.e. 

Brown. Phytomedicine 2002; 9(8): 709-714. 

12. Gaskin DJ, Richard P. The economic costs of 

pain in the United States. J Pain 2012; 13(8): 

715-724. 

13. Dey YN, Ota S, Srikanth N, Jamal M, 

Wanjari M. A phytopharmacological  

review on an important medicinal plant-

Amorphophallus paeoniifolius. AYU 2012; 

33(1): 27-32. 

14. Zimmermann M. Ethical guidelines for 

investigations of experimental pain in 

conscious animals. Pain 1983; 16(2): 109-110.  

15. Ebrahimzadeh MA, Nabavi SM, Nabavi SF, 

Dehpour AA. Antioxidant activity of 

hydroalcholic extract of Ferula gummosa 

Boiss roots. Eur Rev Med Pharmacol Sci 

2011; 15(6): 658-664.  

16. Urushidani T, Forte JG, Sachs G. Mechanisms 

and consequences of proton transport. Boston, 

Mass. London: Kluwer Academic; 2002.  

17. Bannon AW, Malmberg AB. Models of 

nociception: hot-plate, tail-flick, and formalin 

tests in rodents. Curr Protoc Neurosci. 2007; 

Chapter 8: Unit 8.9.  

18. Yaksh TL, Rudy TA. Chronic catheterization 

of the spinal subarachnoid space. Physiol 

Behav 1976; 17(6): 1031-1036.  

19. Le Bars D, Gozariu M, Cadden SW. Animal 

models of nociception. Pharmacol Rev 2001; 

53(4): 597-652. 

20. Mitchell K, Bates BD, Keller JM, Lopez M, 

Scholl L, Navarro J, et al. Ablation of rat 

TRPV1-expressing Adelta/C-fibers with 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 6

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8160-fa.html


 بر درد يابانيب یکما اهيگ يدروالكلياثرات عصاره ه
 

 9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                        802

resiniferatoxin: analysis of withdrawal 

behaviors, recovery of function and molecular 

correlates. Mol Pain 2010; 6: 94.  

21. Yarushkina N, Bogdanov A, Filaretova L.  

 

Somatic pain sensitivity during formation 

and healing of acetic acid-induced gastric 

ulcers in conscious rats. Auton Neurosci 

2006; 126-127: 100-105.  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8160-fa.html
http://www.tcpdf.org

