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Abstract 

Background: The rhizome of Iris songarica Scherenk has been prescribed as anodyne in Persian 
traditional medicine system. However, its effects have never been investigated experimentally. Thus, the 
present study was designed to evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of alcoholic 
extract of Iris songarica Scherenk rhizome in mice. 

Material and Methods: In this experimental study, adult male balb/c mice were used. 40 animals 
were allocated into five equal groups (control, morphine 5mg/kg, the extracts at doses of 100, 200 and 
300 mg.kg) and tested for antinociceptive evaluation via using hot-plate in 30,60 and 120 minutes after 
the investigations. Also, the other 36 mice were divided into six equal groups (no-inflammation control, 
inflammation model, dexamethasone 4 mg/kg and the extracts at doses of 100, 200 and 300 mg.kg) and 
evaluated for anti-inflammatory activity in xylene induced inflammation model. All the investigations 
were done via intraperitoneal injection. Data were analyzed using one-way ANOVA or Kruskal-Wallis 
tests in SPSS. 

Results: Compared to the control group, the extract at the all doses could increase latency time in 
hot plate test at 30, 60 and 120 minutes after investigation (p<0.05).This potential was comparable to 
morphine in the high doses or long time. In addition, the extracts at the all doses exhibited high anti-
inflammatory activity which was comparable to dexamethasone (p<0.001). 

Conclusion: The results of present study clearly showed that Iris songarica Scherenk rhizome 
has antinociceptive and anti-inflammatory activities in mice. 

Keywords: Antiinflammatory activity, Antinociceptive activity, Iris songarica Scherenk, 
Rhizome 
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  اثرات ضد دردي و ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی 
)Iris songarcia Schrenkدر موش کوچک آزمایشگاهی (  

 
 *4، محمد حسن پور فرد3، مهران حسینی2، محمد مهدي حسن زاده طاهري1ابوالفضل آهنی

 

  . پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.1
  . دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.2
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  بیرجند، ایران. دانشیار، گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، .4
 

 2/7/96تاریخ پذیرش: ، 27/3/96تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

کنون اثرات آن مورد تا وجود، وان مسکن توصیه می شود. با اینریشه زنبق بیابانی در طب سنتی به عن زمینه و هدف:
ی عصاره الکلی ریزوم و ضد التهابارزیابی علمی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات ضد دردي 

  آزمایشگاهی طراحی گردید. زنبق در موش
سر موش به پنج گروه مساوي  40سی استفاده شد. -در این مطالعه تجربی از موش هاي نر نژاد بالب مواد و روش ها:

م بر کیلوگرم) و با آزمون گرمیلی 300، 200و  100گرم بر کیلوگرم ، عصاره در دوزهاي میلی 5(کنترل، مورفین  شده تقسیم
 موش دیگر 36 ،نایدقیقه بعد از دریافت مداخالت مورد ارزیابی قرار گرفتند. عالوه بر 120و  60، 30هات پلیت در زمان هاي 

عصاره در دوزهاي ، گرم بر کیلوگرممیلی 5گروه مساوي تقسیم (کنترل بدون ایجاد التهاب، مدل التهاب، دگزا متازون ش شبه 
تمام مداخالت به صورت تزریق  میلی گرم بر کیلوگرم) و با آزمون ایجاد التهاب توسط گزیلل بررسی شدند. 300، 200 و 100

کروسکال والیس و به کمک نرم افزار آماري  طرفه یادرون صفاقی انجام شد. داده ها با آزمون هاي آماري تحلیل واریانس یک
SPSS .تحلیل شدند  

طور معنی داري زمان پاسخ به محرك حرارتی را افزایش داد ه در قیاس با گروه کنترل، عصاره در تمام دوزها ب ها:یافته
)05/0< pمشابه داروي  تمام دوزها، چنین عصاره در). این توانایی در دوزهاي باال و یا زمان بیشتر با مورفین برابر بود. هم

  ها گردید.بب کاهش التهاب در موش) سp >001/0داري(به طور معنی ،دگزامتازون
نتایج این مطالعه به طور آشکار نشان داد که ریزوم زنبق بیابانی خواص ضد دردي و ضد التهابی در موش  نتیجه گیري:

  کوچک آزمایشگاهی دارد.
 فعالیت ضد دردي، فعالیت ضد التهابی، زنبق بیابانی، ریزوم واژگان کلیدي:
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  مقدمه
 ترینشده شناخته و ترینمتداول از یکی درد

 را پزشکی ي جامعه ذهن و اندیشه همواره که است عوارضی
 گونه به خود زندگی در کس هر. است داشته مشغول خود به

 هاي تجربه و خاطرات اساس بر و است بوده مواجه درد با اي
 در. کند می تعریف را آن و گفته سخن درد از خویش

 می آسیب دچار بافتی که هنگامی انسان طبیعت فیزیولوژي
 خود از آن مقابل در شخص و آید می وجود به درد شود،

 بر میان از را دردزا محرك کند می تالش و داده نشان واکنش
 به زنده بافت از پاتوفیزیولوژیک پاسخ درد حقیقت در .دارد

 برابر در بدن محافظ عنوان به که است نامطلوب هاي محرّك
شواهد نشان می دهندکه ). 1( رود می کار به بافت آسیب

تجربه  امریکا متحده ایاالت در نفر میلیون 100ساالنه حدود 
 مستقیم غیر و مستقیم هاي درد را گزارش نموده اند که هزینه

 از جمله درد). 2( براورد می شود دالر میلیارد 635 از بیش آن
 درد و سردرد درد، کمر آرتریت، استئو شایع می توان به هاي
امروزه از روش هاي مختلفی  ).2( اشاره نمود نوروپاتیک هاي

شود که می توان به استفاده براي تسکین درد استفاده می
 ، (NSAID)استروییدي غیر ضدالتهاب داروهاي مخدرها،

 مثل( ها تشنج ضد ،)آمی تریپتیلین مثل(ها ضدافسردگی
 آسپاراتات دي متیل ان ندهگیر هايآنتاگونیست ،)گاباپنتین

) لیدوکائین مثل( سلولی غشاي هايکننده تثبیت ،)کتامین مثل(
اشاره ) دکسمدتومیدین و کلونیدین مثل( هاآگونیست 2 آلفا و

 هاي گیرنده طریق از ضددردي آن ها تأثیرات که )3(نمود
 هاي ضددرد آن ها ترینمهم که شود می اعمال متفاوت

 سطح در که باشند می کولینرژیک و هیستامینرژیک مخدري،
گردند  می مهار درد نخاع موجب در و مغز مغز ، ساقه قشر

 دارو، به مقاومت مانند مشکالتی داروها این از استفاده .)4(
 طوالنی مصرف.  )5(کند  می ایجاد ... و سرخوشی وابستگی،

 بدنی و روانی، اعتیاد موجب داروهاي ضد درد مخدري مدت
 درد، به زیاد حساسیت یبوست، استفراغ، تهوع، دید، تاري
 هايهورمون سطح کاهش میوکلونوس، عضالت، سفتی

 کننده لوتئینزه هورمون و کورتیزول استروژن، تستوسترون،

هاي ضدالتهاب غیر از جمله عوارض شایع دارو). 6(شود  می 
 ها، کلیه به آسیب گوارشی، استروئیدي می توان به تحریک

 بی صورته ب چهچنان(ها  کلیه خون، نارسایی فشار افزایش
 آورها ادرار و فشارخون کاهنده داروهاي با همراه یا و رویه

 دیکلوفناك ویژه به( نور به حساسیت افزایش) گردند مصرف
). 7(اشاره نمود  نوزاد و جنین به و آسیب )پیروکسیکام و

بینایی (پره  اختالالت و سردرد، منگی، آلودگی، خواب
شایع  عوارض و ادم محیطی (گاباپنتین) نیز از گابالین)

علی رغم وجود ترکیبات دارویی  .)8(باشند گاباپنتونوئیدها می
متعدد موثر در کنترل درد با اینحال بدالیل گوناگون که مهم 
ترین آن نگرانی در خصوص عوارض جانبی مصرف این 

ه داروهاست، پزشکان و همچنین بیماران تمایل کمتري ب
 .مصرف ضد دردها و ضد التهاب هاي سنتتیک نشان می دهند

از طرفی، در سال هاي اخیر اقبال عمومی دانشمندان و مردم به 
ارزیابی و استفاده از مواد طبیعی نظیر گیاهان دارویی جهت 

چه افزایش واضح امراض مختلف افزایش یافته است چنان
طب سنتی  تعداد مقاالت پزشکی در حوزه گیاهان دارویی و

زنبق بیابانی با نام  . گیاه)9(ایرانی موید صحت این ادعاست 
) متعلق به 1(تصویر   Iris songarica Schrenkعلمی 

و  می باشد خانواده زنبقیان و داراي ریزوم یا بن پیازي شکل
 معتدل شمالی مناطق در عمدتاً جنس این از گونه 150 حدود
کنند ودر بیشتر مناطق ایران نیز رویش دارد می رشد جهان

)10.(   

  
) ، در Iris songarcia Schrenk: گیاه زنبق بیابانی (1تصویر

دشت  ،)، استان خراسان جنوبی1396فروردین 30فصل بهار (
درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  71درجه و 37مود (مختصات 

  دقیقه عرض شرقی).  49
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زنبق به طور موضعی  ریزومدر طب سنتی استفاده از 
مک ، براي تسکین درد  و چنین ککترمیم زخم و هم براي

و ادرارآور توصیه شده است. نتایج  اسپاسم ضد دندان،
جلوگیري  ام شده روي این گیاه اثراتی نظیرمطالعات علمی انج

و  ، آنتی اکسیدانیکننده رشد سلول هاي سرطانی، ضد انگلی
. با این )11(خواص ضد میکروبی را تبیین و تایید نموده اند

که در طب سنتی ریزوم گیاه جهت تسکین وجود علی رغم این
کنون هیچ مطالعه اي شده است تادرد توصیه و استفاده می

را مورد بررسی قرار  اثرات ضد دردي و یا ضد التهابی آن
ارزیابی اثرات  هدف با حاضر رو، مطالعه نداده است. از این

ضد دردي و ضد التهابی احتمالی ریزوم زنبق بیابانی در یک 
  مدل حیوانی طراحی و اجرا گردید. 

  
  مواد و روش ها

  تهیه گیاه و عصاره گیري
 فصل در زنبق ریزوم گیاه در این مطالعه تجربی

شناس مجرب توسط گیاه ودمشهر  حومه مناطق از تابستان
 گیاه گروهیک نمونه از آن در هرباریوم . گردید آوري جمع

نگهداري شد (کد  بیرجند دانشگاه کشاورزي دانشکده شناسی
 سایه در و اصلی جدا گیاه از آن ریزوم .)520هرباریوم: 

 دست به پودر. شد پودر آسیاب گردید و سپس توسط خشک
 درصد 80 الکل محلول با) حجمی/وزنی( 1:10 نسبت آمده به

 همزن روي بر و اتاق دماي در روز شبانه یک مدت به
 توسط آمده دست به محلول سپس شد. خیسانده مغناطیسی

 10 هر نهایت در). 12(شد  صاف ،1صافی واتمن گرید  کاغذ
 در و شد ریخته دیش پتري یک محلول در این از میلی لیتر
. ماده  قرارگرفت گرادسانتی درجه 40 دماي با انکوباتور
دست آمده جمع آوري و مورد استفاده قرار گرفت ه خشک ب

درصد بود،  3/6دهی در این روش حدود بازدهی عصاره .)13(
گرم  3/6گرم پودر ریشه زنبق بیابانی حدود  100به عبارتی از 

  دست آمد.ه عصاره خشک ب
  

  حیوانات آزمایشگاهی 
 بالغ از نر موش هاي آزمایشگاهی در این مطالعه از

 گرم 25 -30 وزنی محدوده در و هفته 8 سن با سی-بالب نژاد
 شرایط تحت حیوانات آزمایش مدت تمام در شد. استفاده

 -45 نسبی رطوبت گراد، سانتی درجه 20 -24 دما( استاندارد 
 قفس درون) ساعته 12 تاریکی – روشنایی دوره درصد، 40

 طرح موش طول در. شدند نگهداري اتیلن پلی جنس از هاي
 آزمایشگاهی حیوانات استاندارد غذاي به آزاد دسترسی ها
. داشتند سالم شهري آب و) مشهد -خراسان جوانه شرکت(

)  14الی 8 ساعت از( روشنائی فاز در رفتاري آزمایشات کلیه
به  حیوانات مطابق شرح پیش رو با کار روش گردید. انجام
 علوم دانشگاه وريآفن و تحقیقات معاونت اخالق کمیته تایید

  .) Ir.bums.1394.15(کد اخالق: بیرجند رسید پزشکی
  آزمون درد هات پلیت

 تصادفی طور به سر موش کوچک آزمایشگاهی 40
 صورت به کد بندي و توزین از پس و تقسیم تایی 8 گروه 5 به

  :گرفتند قرار مطالعه تحت زیر
(کنترل منفی): دریافت کننده حالل ( نرمال  1گروه 

  درون صفاقی سالین) به صورت تزریق
 5 (کنترل مثبت): دریافت کننده تک دوز 2گروه 

گرم بر کیلوگرم سولفات مورفین به صورت تزریق درون میلی
  )14(صفاقی 

-میلی 100): دریافت کننده دوز IR 100( 3گروه 

گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت 
  تزریق درون صفاقی

-میلی 200کننده دوز  ): دریافتIR 200( 4گروه 

گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت 
  تزریق درون صفاقی

-میلی 300): دریافت کننده دوز IR 300( 5گروه 

گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت 
  تزریق درون صفاقی
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 120 و 60 ،30 زمان هاي در گروه هر حیوانات
 دماي در که پلیت هات از تزریق بر روي دستگاه پس دقیقه

قرار داده شدند و  بود، شده درجه سانتی گراد تنظیم 55 1±
زمان پاسخ به محرك حرارتی به دنبال تغییر رفتار (لیس زدن 
کف پا، پریدن، یا تکان دادن شدید پنجه) ثبت گردید. قابل 

نظر  ثانیه به عنوان نقطه برش این تست در 30ذکر است زمان 
گرفته شد و موش هایی که بیش از این زمان بدون واکنش 

 ، 30روي صفحه داغ ماندند وارد مطالعه نشدند. در هر مرحله (
  . )15(دقیقه) از هر موش سه مرتبه تست گرفته شد  120 و 60

  آزمون التهاب 
سر موش کوچک آزمایشگاهی نر  36در این تست 

گروه  6طور تصادفی به هفته) به  8سی و سن -دیگر (نژاد بالب
  مساوي تقسیم شدند و بدین ترتیب مورد تیمار قرار گرفتند:

گروه کنترل (بدون ایجاد التهاب): دریافت کننده 
  نرمال سالین به صورت درون صفاقی

(مدل التهاب): دریافت کننده نرمال سالین به 1گروه 
  صورت درون صفاقی

-یلیم 4(کنترل مثبت): دریافت کننده دوز  2گروه 

گرم بر کیلوگرم دگزامتازون سولفات (سیگما، امریکا) حل 
  شده در سالین به صورت درون صفاقی

-میلی 100): دریافت کننده دوز IR 100( 3 گروه

گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت 
  تزریق درون صفاقی

-میلی 200): دریافت کننده دوز IR 200( 4گروه 

کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت گرم بر 
  تزریق درون صفاقی

-میلی 300): دریافت کننده دوز IR 300( 5گروه 

گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی به صورت 
  تزریق درون صفاقی

دقیقه بعد از دریافت مداخالت، گوش راست  30
جز گروه کنترل ،  تمامی حیوانات گروه هاي مورد مطالعه به

میکرولیتر گزیلل (مرك، آلمان) از داخل و خارج  20با 

آغشته شد و گوش سمت چپ به عنوان شاهد در نظر گرفته 
شد. در گروه کنترل گوش راست موش ها با آب مقطر 
مواجهه یافت. یک ساعت بعد از استعمال گزیلل حیوانات به 

کشی شده آسان  CO2روش قطع نخاع در پی بیهوشی با گاز 
میلی متر به کمک پانچ (کاي  5اي به قطر و از هر گوش نمونه

مدیکال، ژاپن) از ناحیه یکسان برداشته شد و با ترازوي 
گرم توزین گردید (سارتریوس،  0001/0حساس با دقت 

آلمان). اختالف نمونه گوش چپ و راست محاسبه و میانگین 
گرفته شد آن در هر گروه به عنوان شاخص التهاب در نظر 

)16( .  
  تحلیل آماري

آمار توصیفی براي گروه هاي مورد مطالعه به 
انحراف معیار ارائه شده است. بررسی  ±صورت میانگین 

 -توزیع هر یک از متغیرها درون گروه ها با آزمون شاپیرو
ها در داده هاي مربوط ویلک انجام شد و نشان داد توزیع متغیر

به تست هات پلیت غیر نرمال و در داده هاي مربوط به تست 
التهاب نرمال بود. از این رو، جهت مقایسه میانگین زمان پاسخ 
به درد حرارتی در بین گروه ها در هر یک از زمان هاي اندازه 
گیري از آزمون کروسکال والیس و درصورت وجود اختالف 

دو به دوي گروه ها در خروجی این تست  معنی دار از مقایسه
استفاده شد. جهت قیاس مقایسه میانگین تفاوت وزن گوش ها 
(تست التهاب) از آزمون آنوا استفاده شد و به دلیل برابر نبودن 

جهت  3واریانس ها (تست لون) از تست تعقیبی دانت تی 
 مقایسه گروه ها استفاده شد. قابل ذکر است از نرم افزار آماري

SPSS  درصد  95با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  22نسخه
  آنالیز هاي آماري موصوف انجام شد.

  
  هایافته

تست هات پلیت: در این پژوهش میانگین زمان 
، 30پاسخ دهی به محرك حرارتی (هات پلیت) در زمان هاي 

دقیقه پس از دریافت مداخله در هر یک از گروه ها  120و  60
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ک از بازه هاي زمانی بین گروه ها مورد محاسبه و در هر ی
  مقایسه قرار گرفت.

میانگین و انحراف معیار زمان پاسخ به درد در گروه 
ارائه شده است.  1ها و زمان هاي مختلف در قالب جدول

مقایسه میانگین زمان پاسخ به محرك حرارتی گروه هاي مورد 
ین دقیقه پس از تزریق تفاوت معنی داري را ب 30مطلعه در 

دقیقه نخست پس از  30). در p>001/0گروه ها نشان داد (
مداخله گروه کنترل (بدون دریافت مداخله) کمترین زمان 

ثانیه) به محرك حرارتی وگروه دریافت  91/5 ± 4/2واکنش (
)را در 57/11 ± 34/3کننده مورفین بیشترین زمان واکنش (

ز نظر آماري هاي مورد مطالعه داشتند که این تفاوت ابین گروه
  ). p>001/0معنی دار بود (

عصاره الکلی ریزوم زنبق در هر سه دوز توانست در 
دار زمان واکنش به مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنی

 100IR )018/0=p ،(200IR [محرك حرارتی شود
)005/0=p و (300 IR )001/0<p([ 300. با اینحال تنها دوز 

عصاره در مقایسه با گروه دریافت کننده مورفین اثر ضد 
)و 100IR )007/0=p [دردي مشابه این گروه را نشان داد 

200IR )024/0=p و (300IR  )29/0=p([.  
 30مقایسه دوزهاي مختلف زنبق نشان داد که در  

ه دقیقه نخست تفاوت معنی داري بین آن ها وجود نداشت ب
نحوي که مقایسه زمان پاسخ به محرك درد حرارتی بین 

) و p=62/0( 300با  100) ، p=97/0( 200با  100دوزهاي 
) اختالف معنی داري را نشان p=25/0( 300و  200دوزهاي 

 60مقایسه زمان پاسخ به درد حرارتی گروه هاي مختلف  نداد.
بین  دقیقه بعد از دریافت مداخله نیز تفاوت معنی داري را

  ). p>001/0ها نشان داد(گروه
عصاره ریزوم زنبق در هر سه دوز توانست به طور 
معنی داري زمان پاسخ به محرك حرارتی را در موش ها 
افزایش دهد که این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنی 

 300) و 100IR )002/0=p ،(200IR  )001/0<p [دار بود
IR )001/0<p([ .  

ضد دردي دوزهاي مختلف عصاره با مقایسه اثرت 
مورفین یک ساعت پس از دریافت نشان داد که تفاوت معنی 

گرم بر کیلوگرم عصاره میلی 300تا  200داري بین دوزهاي 
) در p ،00/1=p=94/0ریزوم زنبق با مورفین وجود نداشت (

گرم بر میلی 100چنان اثر ضد دردي دوز که همحالی
طور معنی ه با داروي مورفین بکیلوگرم عصاره در قیاس 

) کمتر بود. مقایسه دوزهاي مختلف زنبق p=042/0داري(
تفاوت معنی داري را نشان نداد به نحوي که مقایسه اثر ضد 

) p=23/0( 300) و دوز p=084/0( 200با دوز  100دردي دوز 
) تفاوت معنی داري p=59/0( 300با  200چنین دوزهاي و هم

  را نشان نداد.
دقیقه  120ه میانگین مدت زمان پاسخ به درد مقایس

) بین p>001/0بعد از مداخله نشان داد که تفاوت معنی داري (
طور ه ها وجود دارد. به این ترتیب که گروه کنترل بگروه

معنی داري در مدت زمان کوتاهتري در مقایسه با گروه هاي 
ی دریافت کننده مورفین و دوز هاي مختلف عصاره زنبق بیابان

  ) به محرك حرارتی پاسخ داد. p>001/0(همگی 
مقایسه دوز هاي مختلف گیاه با داروي مورفین نشان 

) 100IR )21/0=p ،(200IR )00/1=pداد که تمام دوز هاي 
میانگین زمان پاسخ مشابه این گروه   )IR )00/1=p 300و 

داشتند. به عبارتی توانسته بودند آستانه پاسخ درد حرارتی را 
  مشابه مورفین در موش ها افزایش دهند.

مقایسه دوز هاي مختلف با یکدیگر نشان داد که  
 300) و p=019/0( 200در مقایسه با دوزهاي  100دوز 

)017/0=pدي کمتري داشت طور معنی داري اثر ضد دره ) ب
وجود  300و  200که تفاوت معنی داري بین دوزهاي در حالی
  ).p=97/0نداشت (
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  هات پلیت : بررسی اثرات ضد دردي عصاره الکلی ریزوم زنبق در تست1جدول

 هاگروه
 ثانیه میانگین و انحراف معیار مدت زمان پاسخ به محرك حرارتی در

 دقیقه بعد از تزریق 120 دقیقه بعد از تزریق 60 دقیقه بعد از تزریق 30
91/5 ± 40/2 کنترل a 72/1 ± 04/5   a 29/3 ± 13/4 a 

57/11 ± 34/3 )گرم بر کیلوگرممیلی 5(سولفات مورفین   b 06/3 ± 57/10 b 41/3 ± 96/9 b 
64/8 ± 76/2 )گرم بر کیلوگرممیلی 100(عصاره الکلی ریزوم زنبق   c 79/2 ± 11/8  c 22/3 ± 72/7  b,c 
91/8 ± 08/3 )گرم بر کیلوگرممیلی 200(عصاره الکلی ریزوم زنبق   c 22/3 ± 00/10  b,c 57/3 ± 29/10  b 
91/9 ± 75/2 )گرم بر کیلوگرممیلی 300(عصاره الکلی ریزوم زنبق   b,c 21/3 ± 41/9  b,c 41/2 ± 56/9  b 

گر عدم نشان) حروف مشابه در هر ستون a ،b ،cبراي هر گروه ارائه شده است.( سر موش 8میانگین براي  ±اف معیارصورت انحره ب مقادیر
 باشد.) می>05/0pگر وجود تفاوت معنی دار (اختالف و حروف غیر مشابه نشان

  
تست گزیلل: نتایج بررسی اثرات ضد التهابی در 

ارائه شده است. نتایج نشان داد که میانگین  1قالب نمودار 
اختالف وزن در گوش هاي حیوانات گروه مدل التهاب 

میلی گرم) به طور معنی داري در مقایسه با گروه  34/1±6/5(
یافته بود که این  میلی گرم) افزایش 80/0 ± 54/0کنترل (

). میانگین p=005/0تفاوت از نظر آماري معنی دار بود (
ها در گروه دریافت کننده دگزامتازون اختالف وزن گوش

طور معنی داري کمتر از گروه مدل التهاب ه(کنترل مثبت) ب
داري با گروه ) و تفاوت معنیp ،14/0 ± 44/1=005/0بود (

میانگین اختالف وزن ). مقایسه p=109/0کنترل نداشت (
هاي دریافت کننده عصاره ریزوم زنبق گوش ها در گروه

ها عصاره بیابانی با گروه کنترل نشان داد که در تمام این گروه
توانسته بود بطور موثري سبب مهار التهاب گردد به صورتی 
که میانگین اختالف وزن گوش ها در گروه دریافت کننده 

 200)، دوز p ،90/0 ± 20/2=044/0زنبق بیابانی ( 100دوز 
زنبق بیابانی  300) و دوز p ،89/0 ± 40/2=042/0زنبق بیابانی (

)041/0=p ،54/0± 40/2 بطور معنی داري کمتر از گروه (
کنترل بود. مقایسه دوزهاي مختلف زنبق بیابانی با یکدیگر 

). مقایسه اثر ضد p>05/0تفاوت معنی داري را نشان نداد (
عصاره ریشه زنبق بیابانی با داروي دگزامتازون نشان التهابی 

داد در گروه دریافت کننده دگزامتازون کمترین اختالف وزن 
اما مقایسه میانگین آن  ،هاي حیوانات وجود داشتبین گوش

 100با ارقام متناظر آن در گروه هاي دریافت کننده دوزهاي 

)14/0= p ،(200)12/0=p 19/0(300) و=pالف ) زنبق اخت
 معنی داري را از نظر آماري نشان نداد.

  

  
: بررسی اثرات ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق 1نمودار

گر نشان ) حروف مشابهa ،bبیابانی با استفاده از تست گریلل.(
گر وجود تفاوت معنی دار عدم اختالف و حروف غیر مشابه نشان

)05/0p<.می باشد (  
  

  بحث
منظور ارزیابی اثرات ضد دردي و در این مطالعه به 

تا  100ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی دوزهاي 
میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره مذکور به صورت تزریق  300

درون صفاقی به موش هاي کوچک آزمایشگاهی تلقیح شد 
وآستانه درك درد حرارتی در آن ها با استقاده از تست هات 

ل مورد سنجش و تهابی آن با آزمون گزیلپلیت و اثر ضد ال
نتایج نشان داد که عصاره ریزوم زنبق  محاسبه قرار گرفت.

بیابانی سبب افزایش آستانه ادراك درد حرارتی می شود. 
دقیقه بعد از دریافت عصاره در تمام  30بدین ترتیب که در 
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طورمعنی داري ه دوزها میانگین زمان درك درد حرارتی ب
ه کنترل بود و تا دو ساعت بعد از دریافت نیز این بیشتر از گرو

اثر ادامه داشت. از طرفی در قیاس با اثر ضد دردي مورفین، 
گرم بر کیلوگرم ، پس از یک میلی 300پس از نیم ساعت دوز 

میلی گرم بر کیلوگرم و در دو  300تا  200ساعت دوزهاي 
 ساعت پس از دریافت مداخالت، تمام دوزهاي مورد داخله

اثر ضد دردي معادل مورفین را نشان دادند. نتایج ارزیابی 
اثرات ضد التهابی نیز نشان داد که ریزوم زنبق بیابانی در مدت 

طور ه زمان یک ساعت بعد از مداخله در تمامی دوزها و ب
معنی داري سبب کاهش التهاب گوش، ایجاد شده توسط 

لتهابی آن به رسد اثر ضد انظر میه رو ب گزیلل گردید. از این
مراتب بیشتر از اثر ضد دردي باشد چراکه تفاوتی در دوزها 
وجود نداشت و این بدین معنی است که در حداقل دوز 

ن فراتر از آستانه استفاده شده نیز غلظت مواد موثره آن در خو
در بررسی منابع موجود، پژوهشی که اثرات  اثر بوده است.

ی قرار داده باشد، یافت ضد دردي گیاه زنبق را مورد ارزیاب
نشد. اما بررسی اثرات مواد تشکیل دهنده اختصاصی ریشه 

تواند چرایی نتایج یافته هاي این مطالعه را تبیین نماید. زنبق می
اللهی و همکاران در سال در مطالعه فیتوشیمی که توسط آیت

براي نخستین بار بر روي ترکیبات موجود در ریزوم  2004
ورت گرفت، دو ایزوفالونوئید اختصاصی زنبق بیابانی ص

Irlin A  وIrisone B  17(شناسایی و گزارش گردیدند( .
 2008در مطالعه دیگري که توسط معین و همکاران در سال 

انجام گرفته است، عالوه بر دو ترکیب یاد شده، وجود یک 
در ریزوم این گیاه  Songaricalهیدروفالونول به نام دي

که یک  در خصوص ایزوفالونوئیدها .)18(گزارش شده است 
باشند، خاصیت ضدالتهابی یکی از دسته از فالونوئیدها می

رود که در مطالعات اثرات محرز شده آن ها به شمار می
گوناگون به تایید رسیده است. به عنوان مثال در مطالعه رحمان 

ایزوفالونوئید  9اثرات ضد التهابی  2003و همکاران در سال 
که گونه دیگري  Iris germanicaراج شده از ریزوم استخ

باشد و در کشور ترکیه رویش دارد، مورد از جنس زنبق می

ها نشان داده ارزیابی قرار گرفته است و نتایج تحقیقات آن
ایزوفالونوئید استخراج شده از گیاه مذکور اثرات  7است که 

  . )19(ندضد التهابی قویتر از ایندومتاسین و آسپرین داشته ا
اخیراً در مطالعات متعدد نشان داده شده است که 
ایزوفالونوئیدها در درمان بسیاري از بیماري هاي مزمن که 
التهاب در پاتوژنز آن ها نقش اساسی دارد، با داشتن اثر ضد 

. اگرچه )20(التهابی می توانند اثرات سودمندي داشته باشند 
نی فالونوئیدها و در بسیاري از موارد اثرات آنتی اکسیدا

ها براي خواص ایزوفالونوئیدها به عنوان مکانیسم اثر آن
، اما مطالعات مولکولی نشان )3(گوناگون معرفی شده است

داده اند که مسیرهاي سلولی گوناگونی می توانند سبب القاي 
خاصیت ضد التهابی شوند که در این میان ایزوفالونوئیدهاي 

نظیمی بر فاکتور هسته اي کاپا گیاهی مختلف با داشتن اثر ت
)NF-κBهاي پیش ) و کاهش فعالیت تولید آنزیم و سیتوکاین

. )21(شوند التهابی سبب القاي اثر ضد التهابی می
ایزوفالونوئیدها با داشتن اثر بر شماري از مسیرهاي سیگنالینگ 

شوند. بدین صورت اختصاصی سبب مهار التهاب میه سلولی ب
ردن پروتئین کیناز فعال شونده توسط ترتیب که با فعال ک

) PKC)، پروتئین کیناز سی (AMPKآدنوزین مونوفسفات (
) سبب MAPKو پروتئین کیناز فعال شونده توسط میتوژن (

با فاکتورهاي رونویسی نظیر  DNAتنظیم ظرفیت باند شدن 
NF-κB ترین فاکتورهاي اثر گذار در التهاب که یکی از مهم

. در مطالعه کیم و )22-24(دند و ایمنی است، می گر
همکاران، مداخله با دیادزین که یک ایزوفالونوئید شناخته 

. مکانیسم )25(شد  NF-κBشده است، سبب مهار فعالیت 
ضدالتهابی شناخته شده دیگري که ایزوفالونوئیدها از طریق 

ها و شوند، مهار تولید سیتوکاینآن سبب کاهش التهاب می
کموکاین هاي پیش التهابی نظیر اینترلوکین ها و فاکتور 

. یکی از )26(باشد می (TNF- α)نکروز دهنده تومري آلفا 
انواده زنبق ایزوفالونوئیدهاي موجود در گیاهان خ

Irisflorentin اي که توسط گائو و باشد که در مطالعهمی
منتشر گردید، سبب کاهش بیان  2014همکاران در سال 
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چنین فاکتور نکروز و هم 6بتا و اینترلوکین  1اینترلوکین هاي
. به طور کلی در فرآیند ایجاد )27(دهنده توموري آلفا گردید 

سبب تولید  A2فسفولیپاز  یک پاسخ التهابی در سطح سلولی،
آراشیدونیک اسید از غشاي پالسمایی شده که بوسیله آنزیم 

) LOX) و لیپواکسیژناز (COXهایی نظیر سیکلواکسیژناز (
  ها و ترومبوکسان متابولیزه به پروستاگالندین، لکوترین

شود. محصوالت متابولیسم آراشیدونیک اسید واسطه هاي می
. ایزوفالونوئیدها با مهار بیان )28(ند اصلی ایجاد التهاب می باش

توانند سبب نشان داده اند که می LOXو  COXآنزیم هاي 
  .)22 ،20(القاي خاصیت ضد التهابی گردند 

طور که پیشتر اشاره شد، ریزوم زنبق بیابانی همان
عالوه بر ایزوفالونوئیدها که اثرات ضد التهابی مشاهده شده، 

ترکیب  7ها باشد، داراي ود آنرسد به دلیل وجبه نظر می
فالونوئیدي شناخته شده و یک ترکیب فالونوئیدي اختصاصی 

)Songaricalهاي تحقیقات بیشتر در زمینه ) می باشد. یافته
اند که فالونوئیدهاي ریشه زنبق بیابانی گیاه شیمی نشان داده

گیري . در شکل)18(داراي خواص فیتواستروژنیک می باشند 
ها، گرهاي متعددي چون پروستاگالندینیانجیپاسخ درد م

  Pماده سروتونین، هیستامین، ها،سایتوکاین

)P substance .کپسایسین ونیتریک اکساید دخیل هستند ،(
مطالعات مختلف که به ارزیابی اثرات ضد دردي ترکیبات 

خصوص هاند که فالونوئیدها و بگیاهی پرداخته اند، نشان داده
توانند با کنترل با خواص فیتواستروژنیک میفالونوئیدهاي 

  گر درد سبب مهار آن شوند عملکرد یک یا چند میانجی
  چنین شواهدي وجود دارد که نشان می دهند برخی هم

می توانند  Aهاي گابا فالونوئید ها با داشتن اثر بر روي گیرنده
رود بخشی از خواص . احتمال می)29(سبب تسکین درد شوند

ن گیاه به دلیل خواص ضد التهابی آن نیز باشد که ضد درد ای
   به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

ترین محدودیت هاي این طرح عدم یکی از مهم
تعیین مسیر ضد دردي می باشد که به دلیل مجهول بودن 
داشتن یا نداشتن اثر ضد دردي و استفاده از کمترین تعداد 

حال که اثر ضد دردي حیوانات، مورد آزمایش قرار نگرفت. 
، و ضد التهابی این عصاره گیاهی مشخص گردیده است

هاي آتی مد نظر قرار این مهم در پژوهش شودپیشنهاد می
  گیرد.

  
  گیرينتیجه

دهند نتایج این مطالعه اولیه نشان می
ایزوفالونوئیدهاي موجود در ریزوم زنبق بیابانی داراي خواص 

باشند و این گیاه اي می ضد التهاب و ضد درد قابل مالحظه
  منظور تبیینه می تواند جهت استخراج مواد موثره ب

آتی مد نظر قرار هاي ضد دردي دقیق در پژوهش هايمکانیسم
  گیرد.

  
  تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل بخشی از یافته هاي پایان نامه دوره 
)، 757 دکتري عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (کد:

باشد. بدین وسیله از جناب آقاي ابوالفضل آهنی میآقاي 
گر پیشکسوت حوزه گیاهان مهندس محسن پویان، پژوهش

دارویی که در تشخیص گیاه شناسی و جمع آوري نمونه با ما 
همکاري نمودند تشکر و قدردانی می نمائیم. از همکاران 
مرکز تحقیقات طب تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که 

  اجراي این پژوهش را فراهم نمودند نیز قدردانی  امکانات
  شود. می
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