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35  1385مهر و آبان  ، 54         دوره شانزدهم ، شماره                                                                    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران       

ای هگزان؛ اتیل استات و ه هررسی اثر ضد درد و ضد التهاب عصارب
  (Sambucus ebulus) ای مختلف گیاه پلمه شمتانلی بخ

  

  (.M.D)***سکینه سعید نیا (.Ph.D)**میترا محمودی  (.Ph.D)*+ محمد علی ابراهیم زاده
   (.Pharma.D)*****الیکا سلیمی   (.Ph.D)****فرشته پورمراد

 

  چکیده
طور موضعی در درمان دردهای مفـصلی مـورد اسـتفاده           ه  در طب سنتی ایران، برگ و ریشه گیاه پلم ب          : هدف سابقه و 
  .های مختلف گیاه صورت پذیرفته است این کار تحقیقی به منظور بررسی میزان اثر بخشی قسمت. قرار می گیرد

طور ه آوری و میوه، برگ و ریشه آن ب های مختلف گیاه پلم از ساری در استان مازندران جمع بخش :ها مواد و روش
 اثر ضد درد و  .گیری شد  عصاره(maceration)خیساندن به روش ) هگزان؛ اتیل استات و متانل(جداگانه با سه نوع حالل 

موش صحرایی  القاء التهاب توسط کاراژنین در موش و آزمون رایتینگ، صفحه داغ و آزمونها توسط  ضد التهاب عصاره
(rat)ی شد بررس.  

 600 میـزان هـا تـا      تنهـا عـصاره هگزانـی بـرگ       . کلیه عصاره ها اثر ضد درد و ضد التهاب از خود نشان دادنـد              :ها  یافته
ای نـسبت بـه    طور قابل مال حظـه ه های هگزانی ب در اکثر موارد عصاره .کیلوگرم اثر ضد التهاب از خود نشان نداد/ گرم میلی

دلیـل ایجـاد درد     ه   بـ   کـه  جز عصاره اتیل اسـتاتی    ه  ب. تری بودند  رد و ضد التهاب بیش    های متانلی دارای فعالیت ضد د      عصاره
کیلوگرم وزن موش بـه شـکل داخـل صـفاقی، سـمیتی از      / گرم2ها تا  شدید در موش، از مطالعه خذف گردید، سایر عصاره        

  .خود نشان ندادند
خصوص ه این تحقیق ب. ه را درطب سنتی تایید نمودی و ریشه گیایهای هوا ها صحت استفاده از اندام این یافته :استنتاج

آنالیز . باشد ترین اثر ضد درد و ضد التهاب می نشان داد که عصاره هگزانی میوه پلم حاوی ترکیبات فعال و دارای قوی
در های بعدی   ایجاد درد در فاز اتیل استات نیازمند انجام پژوهشولؤمسهای  سم اثر و بخشیشیمی گیاهی، بررسی مکان

  .باشد این زمینه می
  

  Sambucus ebulus ، پلم، کاراژنین، صفحه داغ، آزمایش رایتینگ، ضد التهاب،ضد درد :واژه های کلیدی 
  
  

  داروسازی دانشکده -د جاده خزر آبا18کیلومتر : ساری   +      دانشگاه علوم پزشکی مازندران)استادیار( عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات علوم داروئی،شیمی داروئیمتخصص  *
Email : zadeh20@yahoo.com 

  استادیار فارماکولوژی، دانشکده پزشکی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران **
  .دانشکده داروسازی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ییاستادیار فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارو ***

  داروسازی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده  ی،یدانشیار شیمی دارو ****
  ، دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجوی داروسازی *****
  24/3/85: یب             تاریخ تصو18/7/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 2/6/84:  دریافت تاریخ
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 اثرات درمانی پلم

  

36  1385مهر و آبان  ، 54                         دوره شانزدهم ، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  مواد و روش ها               مقدمه
لی واساسی همراه درد والتهاب یکی ازمشکالت اص

داروهای . های مختلف در جوامع بشری است با بیماری
های غیر  کنونی در دسترس شامل مخدرها و ضد التهاب

استروئیدی به دلیل عوارض و سایر مشکالت ممکن 
است در همه موارد مفید نباشند بنابراین نیاز به دستیابی 
به داروی ضد درد مناسب کماکان وجود داشته و هنوز 

های تحقیق وتفحص دراین خصوص به روی محققین در
چهار گونه مختلف از پلم در نقاط مختلف . )1(باز است

به خصوص گونه سامبوکوس ابولوس . ایران می روید
در طب سنتی . )2(شود در شمال ایران به وفور یافت می

طور موضعی جهت درمان ه ایران از برگ و ریزوم گیاه ب
مانند آرتریت روماتوئید؛ های التهاب مفصلی  بیماری

التهابات ناشی از گزش حشرات؛ در گلو درد و به عنوان 
. )3-7(شود ضد درد ونیز در موارد دیگر استفاده می

همچنین گزارش شده که این گیاه دارای اثر دافع 
، ضد هلیکوباکتر بوده و در درمان ضد بواسیرحشرات، 
التهاب  ، کهیر، اگزما، ادم،های عفونی  زخم،زخم معده

های این  برگ. )10-12 ،8(رود کار میه و روماتیسم نیز ب
گیاه حاوی الکالوئیدها بوده و از برگ و میوه این گیاه 

ضمنا . تانن، فالونوئید و آنتوسیانین گزارش شده است
برگ و میوه گیاه فاقد گلیکوزید قلبی، آنتراکینون و 

ئید، ریزوم این گیاه نیزحاوی الکالو. ساپونین می باشند
فالونوئید، تانن، گلیگوزید قلبی، ترپنوئیدها، آنتراکینون 

 موادی ازقبیل مشتقات کافئیک .)2(باشد و ساپونین می
ها و مواد فرار نیز از اجزای مختلف گیاه  اسید ، ایبولیتین

در مطالعه اخیر به بررسی اثر ضد . )9(گزارش شده است
ل های مختلف هگزانی؛ اتی درد و ضدالتهاب عصاره

های رایتینگ و صفحه  گیاه با روش استاتی و متانلی این
کاراژنین  التهاب تولید شده توسط داغ در موش سوری و

  .پرداخته شده است
  

ها در شهریور و  های گیاه پلم در تیر ماه، میوه برگ
 - قائم  جاده ساری5 از کیلومتر 83ریشه گیاه در آبان 

آن   هرباریمو آوری گردید شهر در استان مازندران جمع
 ساری به در گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی

طور ه ها ب هر یک از بخش. باشد  موجود می74شماره 
جداگانه در درجه حرارت معمولی خشک و سپس به 

ه های گیاه ب از پودر هر یک از بخش. پودر تبدیل شد
های هگزانی؛ اتیل استاتی و متانلی  طور جداگانه عصاره

دست ه های ب حالل عصاره. تهیه شد) توالیطور مه ب(
. آمده توسط دستگاه تقطیر کننده چرخان تبخیر گردید

های خشک به کمک بافر فسفات  از هر یک از عصاره
به شکل ) 1 به 4به نسبت  (80 و توئین pH  4/7با 

های مختلف مورد  آزمون تهیه شد تا در سوسپانسیون
 گرم 20-25به وزن نر   از موش سوری. استفاده قرارگیرد

های  گرم که در گروه180-220 با وزن موش صحراییو 
 12ی و تاریکی یی در اتاق حیوانات با میزان روشنای تا5

 ،ساعته و درجه حرارت کنترل شده نگهداری شدند
جز در هنگام ه طور مداوم به غذا وآب ب. استفاده شد

  .گرفت آزمایش در اختیار حیوان قرار می
  

  :نگآزمایش رایتی
اسید ) 1995( و همکاران ١مطابق روش سانتوس

طور داخل ه  ب(ml/kg 10)  به میزان درصد6/0استیک 
. )13(صفاقی جهت ایجاد درد مورد استفاده قرار گرفت

  ه ـپای اللـک حـد استیـق اسیـل از تزریـاعت قبـ سمـنی
)(1ml/mouse,i.pهـگانداـور جـطه ا بـه  عصاره یا 

(200,300,400 mg/kg,i.p.) تجویز های سوری موش به 
 50 به میزان به عنوان داروهای مرجع دیکلوفناک .شدند

mg/kg i.p.5  و مرفینmg/kg, i.p. کار گرفته شدنده  ب .
توسط اسید  سپس تعداد انقباضات شکمی ایجاد شده

                                                 
1. Santos 
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  محمدعلی ابراهیم زاده و همکاران                               پژوهشی  
  

 

37  1385 مهر و آبان ، 54    دوره شانزدهم ، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 25 دقیقه از زمان تزریق آن به مدت 5استیک پس از 
قباضات شکمی به ناین ا. دقیقه مورد بررسی قرار گرفت

راحتی قابل ه صورت ایجاد حالت کششی در موش ب
رصد محافظت از فرمول زیر د .باشد مشاهده و ثبت می

  .)14(دست آمده ب
  

Control mean – Treated mean  

% Protection = 
 Control mean 

 

× 100 

  
  : روش صفحه داغ

در موش ) 1953 (١ ادیروش مطابق آزمون این
 mg/kg 1200 و 1000،  800مقادیر. گردیدسوری انجام 

به حیوانات به شکل داخل صفاقی ها  ازهر یک از عصاره
 خودکارطور  هدرجه حرارت صفحه داغ ب. )5(تجویز شد

 زمان . درجه سانتیگراد تنظیم شده بود52 ± 5/0بر روی 
لیسیدن یا (العمل حیوان  قرار دادن حیوان تا موقع عکس

حیواناتی که هیچ . ثبت گردیدمشاهده و ) لگد زدن پا
 ثانیه نشان ندادند از آزمایش 15العملی پس از  عکس

، 30، 15دقایق العمل قبل و در  زمان عکس. خارج شدند
به منظور .  گردیدثبتها  پس از تجویز عصاره 60 و 45

جلوگیری از صدمه بافتی برای حیوان یک مرحله توقف 
  .رفته شدنظر گ ای در هر مورد در  ثانیه45زمان 

  
  : حرکتی توسط آزمایش روتاردهماهنگیبررسی 

ها توسط   شلی عضالنی ایجاد شده توسط عصاره
باقی ماندن موش سوری روی یک میله  ییآزمایش توانا

. )16(بررسی شد (Rota rod, Harvard, UK) چرخنده
بدین منظور حیوانات برای باقی ماندن روی میله تربیت 

 300 الی 100 به مدت نبودندشدند و آن دسته که قادر 
 دور در دقیقه تعادل 16ثانیه روی میله دوار با سرعت 

 و حیوانات ده از تحقیق خارج شکنند  خود را حفظ
 بر روی  آزمایش،روز بعد. ردیدندگدیگری جایگزین 

                                                 
1. Eddy 

های   عصاره داخل صفاقی ازتجویزپسی یتا6گروه یک 
اتی که حیوان.  انجام شد1200mg/kgبه میزان تهیه شده 

 به عنوان گروه کنترل در نظر دریافت نمودندتنها حالل 
ی ماندن آنها روی میله چرخان قبل یگرفته شدند و توانا

های مختلف بعد از تجویز ثبت   در زماناز تجویز و
  .گردید
  
  : کاراژنینآزمون

 التهاب القاء شده توسط آزموناثر ضد التهابی با 
 انجام (rat)موش صحرایی کف پای  کاراژنین در

های مختلف با  نیم ساعت بعد از تزریق عصاره. )17(شد
کیلوگرم به شکل / گرم  میلی600 و 400، 200 مقادیر

 کاراژنین  درصد1 میکرولیتر از سوسپانسیون 50صفاقی، 
حجم کف پای . تزریق شدموش صحرایی در کف پای 
ساعت از تزریق کاراژنین 3 قبل و پس از موش صحرایی

 ساعت به 3نسبت حجم کف پا بعد از . ی شدگیر اندازه
ه  ب؛باشد قبل تزریق، مشخصه اثر ضد التهاب عصاره می

 واجد 5/1تر از  های دارای نسبت کم که عصاره صورتی
  .باشند اثر ضد التهابی می

  
  :مطالعه سمیت

١مطابق روش ردی

مطالعه سمیت پرداخته  به)1996(٢
 g/ kg2تا میزان های هگزانی و متانلی  اثر عصاره. )18(شد

ی از حیوانات پس از تزریق داخل ی تا6های  در گروه
  .صفاقی به مدت یک هفته بررسی گردید

  
  :آنالیز آماری
با استفاده  رایتینگ وکاراژنین آزمونحاصل از  نتایج

 و نتایج حاصل ANOVA)(از آنالیز واریانس یک طرفه 
مکرر از آزمون صفحه داغ و روتارد با استفاده از آنالیز 

 و متعاقب آن آزمون (Repeated ANOVA)واریانس 

                                                 
2. Raddy 
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Newman Keulsآماری قرارگرفت موردتجزیه وتحلیل .
مقدار احتمال .کنترل مشخص شد اختالف آماری ازگروه

  . معنی دار تلقی شد از نظر آماریدرصد 5تر از  کم
  
  ها یافته
  :  رایتینگآزمون

 باعث mg /kg 400 تا 200  در مقادیرپلمعصاره 
کاهش در تعداد رایتینگ . کاهش تعداد رایتینک گردید

 صورت گرفت و اثر بسیار دوزدر یک حالت وابسته به 
  نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادقابل مالحظه ای

 عصاره هگزانی فعالیت بیشتری از ).1  شمارهجدول(
دست ه عصاره هگزانی ب. عصاره متانلی از خود نشان داد

داخل صفاقی  mg/kg 400  در مقدارها میوهآمده از 
به تری نسبت به دیکلوفناک  بیشدارای فعالیت ضد درد 

معادل و اثر ضد درد )>mg/ kg, i.p )001/0P 50 میزان
  . بود)<05/0P( با .mg/ kg, i.p 5 ه میزان ببا مرفین
  
 اثر ضد دردی عصاره گیاه سامبوکوس ابولوس در  :1شماره جدول 

  یتینگموش سوری  با روش را
  (.mg/kg i.p)  بخش تجویزشده

  درصد مهار  حرکات رایتینگ  مقدار تجویز
  -  6/71 ± 3/5  پایه  کنترل

  9/69  6/21 ± 7/2*  200  ها هگزانی میوه
  300  *4/1 ± 3/7  8/89  
  400  *3/1 ± 1/2  1/97  

  0/23  1/55 ± 6/3*  200  ها متانلی میوه
  300  *2/2 ± 6/41  9/41  
  400  *9/2 ± 3/26  3/63  

  0/16  1/60± 7/1*  200  ها هگزانی ریشه
  300  *5/1 ± 3/46  3/35  
  400  *8/2 ± 34  5/52  

  0/35  6/46 ± 5/1*  200  ها متانلی ریشه
  300  *1 ± 8/37  2/47  
  400  *1/2 ± 18  9/74  

  8/79  5/14 ± 8/1*  200  ها هگزانی برگ
  300  *1/1 ± 1/12  1/83  
  400  *4/1 ± 1/6  5/91  

  0/58  1/30 ± 8/0*  200  ها متانلی برگ
  300  *6/0 ± 8/23  8/66  
  400  *7/1 ± 2/15  8/78  

  7/80  8/13 ± 1/1*  50  دیکلوفناک
  7/94  8/3 ± 7/0*  5  مرفین

 نسبت به  * p<0.001وn=6 اند  انحراف معیار ارائه شده±مقادیر به شکل میانگین
  .کنترل در نظر گرفته شده اند

  .جاد درد شدید از مطالعه خارج شدندعلت ایه عصاره های اتیل استاتی ب

  :  صفحه داغآزمون
گیاه، درتمامی  های های هگزانی تمامی بخش عصاره

طور قابل توجهی ه  ب(.mg/ kg, i.p)1200 تا 800 مقادیر
عصاره ). 2جدول شماره (آستانه درد را افزایش دادند 

  .تری ازعصاره متانلی ازخودنشان داد فعالیت بیش هگزانی
  
  :سمیتمطالعه 

ل خهای هگزانی و متانلی که به صورت دا عصاره
 گرم در 2 میزانکار رفتند هیچ اثر سمیتی را تا ه صفاقی ب
  . از خود نشان ندادندگیلوگرم

  
  : حرکتیهماهنگی

 مقادیرها در  کلیه حیوانات تحت تجویز با عصاره
. ماندند چرخان باقی  روی میلهها درتمامی زمانکار رفته  هب

حیوانات حرکتی   هماهنگی بری هیچگونه اثرعصاره پلم
  .نداشت
  
  :  کاراژنینآزمون

 600 و 400، 200(مقادیرها در تمامی  تمامی عصاره
، اثر مهاری قابل )کیلوگرم به شکل صفاقی/گرم میلی

ای را در التهاب القاء شده توسط کاراژنین نسبت  مالحظه
اره تنها عص). 3  شمارهجدول(به کنترل از خود نشان داد

کیلوگرم هیچ / گرم  میلی600 میزانها تا هگزانی برگ
اثر ضد التهابی عموما . اثر ضد التهابی از خود نشان نداد

ترین فعالیت در عصاره هگزانی  بیش .وابسته به دوز بود
  میلی600مقدار میوه و ریشه مشاهده شد که در 

.  موجب مهار التهاب گردید درصد79کیلوگرم تا /گرم
 100 مقدارابل مقایسه با دیکلوفناک بود که در این اثر ق

  درصد78کیلوگرم به شکل داخل صفاقی، /گرم میلی
  )<05/0P (التهاب را مهار نمود
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  اثر ضد دردی عصاره سامبوکوس ابولوس  در موش سوری با روش صفحه داغ  :2  شمارهجدول
  

  مقدار تجویز  بخش تجویز شده  تجویز عصاره بر حسب ثانیهزمان واکنش پس از 
(mg / kg i.p.)  0  15  30  45  60  

  5 ± 3/0  7/5 ± 4/0  2/6 ± 4/0  4/6 ± 4/0  7/6 ± 1/0  -  کنترل
  8/7 ± 1  7/8 ± 4/1  1/11 ± 3/1***  3/11 ± 2/1***  6/5 ± 24/0  800  هگزانی ریشه

  1000  3/0 ± 5/5  ***2/1 ± 1/12  ***2/1 ± 2/11  3/1 ±8/9  *7/1 ± 3/8  
  1200  2/0 ± 4/5  ***4/1 ± 2/12  ***0/1 ± 2/13  4/1 ± 4/9  *6/1 ± 4/8  

  1/5 ± 3/0  4/7 ± 8/0  1/8 ± 8/0  8/8 ± 2/1  3/6 ± 1/0  800  هگزانی برگ
  1000  2/0 ± 2/6  2/1 ± 8/8  1 ± 6/8  8/0 ± 3/8  7/0 ± 3/7  
  1200  3/0 ± 5/5  4/1 ± 4/9  1 ± 5/8  8/0 ± 8/7  8/0 ± 5/6  

  1/11 ± 3/2***  13 ± 2/5***  1/12 ± 3/3***  4/12 ± 7/3***  9/7 ± 9/0  800  هگزانی میوه
  1000  5/1 ± 1/6  ***4/2 ± 1/13  ***8/1 ± 1/11  **7/2 ± 1/11  5/1 ± 7/7  
  1200  2/1 ± 2/6  ***4/2 ± 9/11  ***3/3 ± 2/12  ***6/4 ± 5/12  ***9/2 ± 2/11  

  1/6 ± 8/0  6/7 ± 8/1  8 ± 2  28/7 ± 7/1  5 ± 4/0  800  متانلی ریشه
  1000  4/0 ± 6/5  7/1 ± 4/9  1 ± 2/8  3/2 ± 7/7  8/0 ± 3/6  
  1200  6/0 ± 5/5  9/0 ± 2/8  ***2/1 ± 6/10  3/1 ± 8/9  3 ± 2/7  

  1/5 ± 7/0  9/5 ± 4/0  7/6 ± 6/0  6 ± 9/0  9/4 ± 2/0  800  متانلی برگ
  1000  3/0 ± 6/4  1 ± 2/7  4/0 ± 6  7/0 ± 5/5  3/0 ± 5  
  1200  4/0 ± 8/5  1 ± 4/8  1 ± 3/6  1 ± 6  6/0 ± 5/5  

  3/5 ± 3/0  3/6 ± 3/1  4/8 ± 2  7 ± 2/1**  3/5 ± 1/0  800  متانلی میوه
  1000  3/0 ± 3/6  5/1 ± 10  9/1 ± 5/7  6/1 ± 4/6  3/1 ± 5/5  
  1200  4/0 ± 5  7/0 ± 2/7  ***8/4 ± 9/12  9/3  ± 6/9  *7/2 ± 1/8  
  7/4 ± 6/0  9/5 ± 4/0  9/7 ± 8/0  7/8 ± 9/0  8/6 ± 2/0  5  مرفین
  3/9 ± 7/0***  3/12 ± 45/0***  5/13 ± 7/0***  4/16 ± 36/1***  1/7 ± 26/0  10  مرفین

  

  .  نسبت به کنترل در نظر گرفته شده اند   p < 0.05   ,   ** p < 0.01   ,   *** p < 0.001 * و   n = 6  انحراف معیار ارائه شده اند ±مقادیر به شکل میانگین 
  
  

    د التهابی عصاره گیاه سامبوکوس ابولوس در رات  با روش کاراژنین اثر ض: 3شماره جدول 
  

  مقدار تجویز  بخش تجویز شده
(mg / kg i.p.)  

  ضخامت اولیه کف پا
  )b(بر حسب سانتیمتر 

  ضخامت کف پا بعد از
 a(  a/b ratio1( ساعت بر حسب سانتیمتر 3

  16/2 ± 64/0  43/0 ± 05/0  22/0 ± 07/0  پایه  کنترل
  42/1 ± 1/0  44/0 ± 05/0**  31/0 ± 05/0  200  یوهمتانلی م
  400  06/0 ± 33/0  ***07/0 ± 42/0  06/0 ± 26/1  
  600  04/0 ± 17/0  ***02/0 ± 2/0  17/0 ± 21/1  

  58/1 ± 16/0  5/0 ± 04/0*  32/0 ± 06/0  200  متانلی ریشه
  400  04/0 ± 33/0  **05/0 ± 43/0  07/0 ± 33/1  
  600  03/0 ± 14/0  **02/0 ± 18/0  33/0 ± 33/1  

  26/1 ± 1/0  41/0 ± 03/0***  32/0 ± 05/0  200  متانلی برگ
  400  06/0 ± 36/0  ***06/0 ± 42/0  07/0 ± 17/1  
  600  04/0 ± 33/0  ***04/0 ± 41/0  05/0 ± 25/1  

  28/1 ± 17/0  23/0 ± 06/0***  18/0 ± 04/0  100  دیکلوفناک
  

  .با اهمیت در نظر گرفته شد بعنوان یک اثر مهاری 5/1نسبت کمتر از 
تاثیر عصاره .   نسبت به کنترل در نظر گرفته شده اند   p < 0.05   ,   ** p < 0.01   ,   *** p < 0.001 * و   n = 6  اند  انحراف معیار ارائه شده± در جدول  به شکل میانگین  مقادیر

  ).9(های هگزانی اخیرا به چاپ رسیده است
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  بحث
های مختلف گیاه پلم در طب سنتی  استفاده ازبخش

ایران به عنوان ضد درد و ضد التهاب محرک و انگیزه 
انجام این تحقیق به منظور بررسی میزان اثر بخشی 

دست آمده ه نتایج ب. های مختلف گیاه بوده است قسمت
 از استفاده پلم در طب سنتی حمایت ،در مطالعه حاضر

و ضد التهاب  قوی ضد درد ثراتادکننده ی و تائکرده
اثر ضدالتهاب ریزوم . باشد های مختلف می آن در بخش

گیاه در فرم عصاره متانلی در این گیاه قبال مورد مطالعه 
قرار گرفته بود که حاکی از اثبات اثر ضد التهاب آن 

در این گزارش عصاره متانلی ریزوم گیاه . )19(بوده است
 صفاقی کیلوگرم به شکل داخل/ گرم  میلی100 به میزان

به تری نسبت به سدیم سالیسیالت  دارای قدرت بیش
جا که اثر ضدالتهاب  از آن. )19( بوده است300 میزان

این بخش با نالوکسان بر نگشته است، پیشنهاد شده که 
مکانیزم اثر ضدالتهابی این گیاه وابسته به سیستم اوپیوئید 

تاثیر نبوده و احتماال تداخل با بیوسنتز پروستاگالندین یا 
بر آزادسازی گلوکوکورتیکوئیدهای داخلی مطرح می 

آزمایش رایتینگ و صفحه داغ برای بررسی . )19(باشد
در هر دو  . روند کار میه اثرات ضد درد مزمن و حاد ب

های پلم اثر  نوع آزمایش رایتینگ و صفحه داغ عصاره
ضد دردی قابل مالحظه و وابسته به دوز از خود نشان 

 نه آن است که مواد موثره این گیاه اثردادند که نشا
 حالت 18در هر . باشند می  ضد درد حاد و مزمندارای

)  مختلفمقدارسه بخش از گیاه؛ دو نوع حالل و سه (
رل ـروه کنتـای نسبت به گ هـل مالحظـد درد قابـاثر ض

 در). >p 001/0(آزمایش رایتینگ مشاهده گردید  در
ها فعالیت   برگ و میوههای هگزانی تهیه شده از عصاره

های متانلی مشاهده  تری نسبت به عصاره ضد درد بیش
رترین بخش، عصاره هگزانی موث). >p 001/0(شد 
 اثر ضد درد mg/kg 400 به میزانی یهای هوا اندام
   mg/kg50 به میزانتری را نسبت به دیکلوفناک  بیش

)001/0 p< ( و اثر ضد درد معادل مرفین)mg/kg 5 ( در
نتایج ). <05/0p(  رایتینگ از خود نشان دادونآزم

 آزمونهای مختلف گیاه در  مشابهی از مقایسه بخش
این مشاهده ). 2  شمارهجدول(دست آمد ه صفحه داغ ب

ی پلم یهای هوا دهد که عصاره هگزانی بخش نشان می
دارای پتانسیل درمانی بیشتری به عنوان ضد درد 

ضدالتهاب   اثرمقادیری ها درتمام تمامی عصاره. باشند می
خوب و وابسته به دوز نسبت به کنترل از خود نشان 

ترین فعالیت ضد التهابی  بیش). 3  شمارهجدول(دادند 
ها مشاهده شد که  ها و ریشه نیز در عصاره هگزانی میوه

). میزان آن با اثر ضد التهابی دیکلوفناک قابل مقایسه بود
اره هگزانی این تحقیق نشان داد که در مجموع عص

تری به عنوان  های پلم دارای پتانسیل درمانی بیش میوه
رغم تنوع در   علی.باشند ضد درد و ضد التهاب می

ترکیبات جدا شده از این گیاه، از قبیل الکالوئیدها، تانن، 
فالونوئید و آنتوسیانین، گلیکوزید قلبی، آنتراکینون و 

ین ث،  اسیدهای آلی، کاروتنوئیدها، ویتامساپونین،
، )9،2(ها و مواد فرار مشتقات کافئیک اسید، ایبولیتین

ک ـئیفوس به کاـولـوس ابـوکـک سامبـوژیـرات بیولـاث
 نسبت )2(های فرار  و اسانس)19،2( فالونوئیدها )20(اسید

از چهل و دو ترکیب جدا شده از میوه . داده شده است
د این گیاه برخی دارای اثر اثبات شده ضد التهابی هستن

از جمله متیل سالیسیالت که بخش مهمی را در 
دها ـفالونوئی. )21(دـده های جدا شده تشکیل می اسانس

عنوان ضد التهاب ه ای ب و استروئیدها اثر اثبات شده
گزارش شده که سامبوکوس ابولوس دارای . )22(دارند

. )2(باشد ی از فالونوئیدها از جمله روتین مییدرصد باال
ر مطالعه حاضر، جداسازی بخش موثر از نقاط قوت دیگ

 در LD50مقدار . باشد درمانی از بخش سمی گیاه می
گرم برکیلوگرم   میلی600عصاره تام متانلی ریزوم، 

های  تخراج متوالی بخشنظر به اس. )19(گزارش شده بود
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های متفاوت با افزایش قطبیت از  مختلف گیاه با حالل
فراکسیون صورت خوبی درهر  هگزان تا متانل،جداسازی

در مطالعات سم شناسی اولیه، فازهای اول . پذیرفت
 گرم 2هیچ اثر سمی تا ) متانلی(و فازهای آخر) هگزانی(

این در حالی است که . بر کیلوگرم از خود نشان ندادند
علت ایجاد درد شدید در ه ب) فاز اتیل استاتی(بخش دوم 

 .صفاقی، ازمطالعه حذف شدند موش پس ازتجویز داخل
خصوص  هگیاهی، بررسی مکانسیم اثر و ب آنالیز شیمی

جاد درد در فاز اتیل استات و بررسی ول ایؤمس های بخش

بیشتر در خصوص مطالعات سم شناسی، نیازمند انجام 
  .های بعدی در این زمینه می باشد پژوهش
  

  سپاسگزاری
وسیله از معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم  بدین

 بابت حمایت و تامین بودجه برای پزشکی مازندران از
  .گردد انجام این پژوهش سپاسگزاری می
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