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 تحقیقیمقاله 

 پیروکسیکام در با مقایسه در بربرین ضددردي اثرات بررسی

  آزمایشگاهی موش
 

 چکیده
 بافت در وقوع حال در آسیب یا و تخریب از ناشی تواندمی که است ناخوشایندي احساس درد زمینه:

 به. است بوده توجه مورد درد کردن برطرف یا کاهش جهت گیاهی داروهاي از استفاده دیرباز از. باشد
 داده نسبت بسیاري درمانی اثرات) Berberis vulgaris( زرشک گیاه در موجود مختلف آلکالوئیدهاي

 اثربخشی و ضددردي اثراتهدف از مطالعه، بررسی . است تربودهشاخص بربرین آنها ازمیان که شده
  .می باشد درد کاهش یا و بهبود میزان و چگونگی در بربرین

 ارزیابی شدهشناخته و استاندارد هايروش از بربرین، ضددردي اثرات ارزیابی منظوربه روش کار:
 6 گروه، هر در که گروه 11 در هاآزمایش. شد استفاده Tail flick و Hot plate درد احساس میزان
 داروي( مثبت کنترل گروه ،)بربرین ماده( آزمون هايگروه شامل ،داشتند قرار نر سوري موش

 آزمون در. گرفت انجام صفاقی داخل تزریق صورتبه) سالیننرمال( منفی کنترل گروه و) پیروکسیکام
Hot plate آزمون در و گرفت قرار سنجش مورد پا لیسیدن یا و بلندکردن در تأخیر زمانمدت     
Tail flick، طول که زمانی مدت ها، موش دم از قسمتی روي بر حرارتی دردناك محرك تمرکز با 

 و جداگانه طوربه گروه هر از آمده دست به هايداده. شد ثبت بکشد، کنار را خود دم موش، تا کشیدمی
 تحلیل و تجزیه مورد One-way ANOVA آزمون و SPSS افزارنرم توسط هاگروه سایر با سپس

 .گرفتند قرار
 گروه با مقایسه در داري معنی ضددردي اثرات 5/1 و 3 و mg/kg 6 دوزهاي در بربرینیافته ها:  

 زمانهم تزریق). P>01/0( داد نشان آزمون دو هر در تزریق، از پس دقیقه 30 زمان در کنترل
mg/kg  3 همراه به بربرین از mg/kg  15در داريمعنی ضددردي اثرات توانست پیروکسیکام داروي 

 ). P>05/0( دهد نشان تنهاییبه پیروکسیکام داروي mg/kg  15 تزریق با مقایسه
 هايآزمون در دردزا محرك به درپاسخ تأخیر زمان توانست، بربرین مادهنتیجه گیري: 

 ماده از همزمان استفاده که شود می پیشنهاد. دهد افزایش دوز به وابسته صورتبه را فارماکولوژیک
 در ویژه به اثربخشی میزان بهبود و افزایی هم به منجر تواند می پیروکسیکام داروي کنار در بربرین

 منجربه تواندمی پیروکسیکام، درکنار بربرین مانمزه استفاده ضمناً. شود درحیوانات حاد دردهاي
 .شود پیروکسیکام جانبی عوارض و مصرفی دوز کاهش

 Hot plate، Tail flick بربرین، ،Berberis vulgaris ضددرد، :کلیدي واژگان
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 مقدمه
 بشر براي همواره آن کردن برطرف و تسکین هاي راه و درد دیرباز از

 منظور به بسیاري داروهاي جهت همین به. است بوده حیاتی و مهم
 عوامل امروزه و شدند می استفاده درد کردن برطرف و کاهش
 داروهاي این از استفاده). 1( است شده دارویی بازار وارد متنوعی

 موارد از بسیاري در درد، کاهش در ویژه مزایاي بر عالوه شیمیایی
 اعتیاد دارو، اثر کاهش و تحمل جمله از فراوانی جانبی عوارض سبب

 و ایمنی سیستم اختالالت کلیوي، و گوارشی اختالالت وابستگی، و
 و شیمیایی داروهاي بخش زیان آثار به توجه با). 2( شود میغیره 

 یافتن پی در محققان ها، آن ي تهیه براي گزاف هاي هزینه پرداخت
 کمتري عوارض تا هستند درد کاهش زمینۀ در جدیدي داروهاي

 و ضددرد داروهاي). 3( باشند داشته موجود داروهاي به نسبت
 این در داروها پرکاربردترین از) NSAIDs( غیراستروئیدي ضدالتهاب

 در آنها کلیوي و کبدي گوارشی، عوارض متأسفانه که بوده زمینه
). 4( است آنها مصرف محدودیت در مهمی عامل ،موارد از بسیاري
 عوارض درکنار که بوده دیگري پرمصرف دارویی دسته اپیوئیدها

 می باشد کننده نگران همواره نیز آنها به تحمل و وابستگی دیگر،
)5.( 

 از غنی شوند، می محسوب غذایی مهم منبع براینکه عالوه گیاهان
 یا و ها آن از مستقیم استفاده که هستند متعددي مؤثره مواد

 در مهمی سهم تواند می آنها فیتوشیمیایی و ثانویه هاي متابولیت
 Berberis( زرشک گیاه). 6( باشد داشته مختلف هاي بیماري درمان

vulgaris (تیره از Berberidaceae ایران مختلف مناطق بومی که 
 صفراوي، هاي تب کردن برطرف اسهال، درمان جهت دیرباز از است،

 مناطق و ها زخم بهبود براي ضماد و گلودرد لثه، ورم خونریزي،
با  شیمیایی اجزاء میان در). 7( است شده می استفاده بدن دیده ضرب
 ي دهنده تشکیل مواد ترین مهم آلکالوئیدها توجه، قابل زیستی اثرات
 به را گیاه این درمانی خواص از بسیاري و بوده زرشک گیاه

 ایزوکینولین بنزیل یک( بربرین). 8( دهند می نسبت آن آلکالوئیدهاي
 موجود شده شناخته آلکالوئید مؤثرترین) چهارم نوع آمین با آلکالوئید

 جمله از گیاه این درمانی اثرات از بسیاري که باشد می زرشک گیاه در
 ازدیاد هاي واکنش از کننده جلوگیري ضدتوموري، ضدالتهابی، اثرات

 ).9و7( شوند می داده نسبت آن به ضدتب اثرات حتی و حساسیت
 درد تسکین جهت دارویی عنوان به زرشک میوه ایران، سنتی طب در

 ضددرد اثرات ارزیابی به نیز مطالعات برخی و است شده معرفی
 این اصلی اجزاي روي بیشتر مطالعه و پرداخته آن الکلی عصاره
 دنبال به حاضر پژوهش رو، این از). 10( اند دانسته ضروري را عصاره
 در سوري موش مدل در بربرین خالص ماده ضددردي اثرات بررسی
 زمان هم تجویز در کنش برهم نوع و پیروکسیکام داروي با مقایسه

 از ضددرد داروهاي ترین رایج و ترین قدیمی از یکی عنوان به آن با

 یا جایگزین عنوان به بتوان شاید تا است NSAIDs داروهاي خانواده
 .کرد استفاده آن از سنتتیک ضددرد داروهاي با همراه

 
 کار روش
  شیمیایی مواد و وسایل
 ماده: بود زیر موارد شامل پژوهش این در رفته بکار مواد و وسایل

 شرکت از شده خریداري درصد 90 باالي خلوص با بربرین استاندارد
 شرکت از شده خریداري پیروکسیکام آمپول ،)آمریکا( سیگما

 حیوانات، نگهداري قفس انسولین، سرنگ کیمیدارو، داروسازي
 گوناگون، هاي اندازه در مدرج استوانه و بشر دیجیتال، ترازوي

 ساخت  Tail flickو Hot plate دستگاه سوري، موش مقیدکننده
 .ایرانیان امید گستر تجهیز شرکت

 
 ) حیوانات( مطالعه مورد جمعیت

 30 تا 20 وزن با NMRI نژاد نر سوري  موش 66 از پژوهش این در
 موش 6 گروه، هر در که گروه 11 در ها آزمایش و شد استفاده گرم

 انجام داشت، وجود آزمایش انجام جهت) مشابه مطالعات مطابق(
 بر Tail flick و Hot plateآزمون دو بین ي فاصله). 10( گرفتند

 از عمر نیمه 4 گذشت( شدگی پاك ي دوره رعایت با ها، موش روي
 داخل تزریق تحت سوري هاي موش. شد انجام) داروها تزریق زمان

 داخل مختلف، زمانی هاي دوره گذشت از پس و گرفته قرار صفاقی
 باال، در شده گفته نکات به توجه با. شدند داده قرار مقیدکننده

 .بود 1 جدول شرح به مختلف هاي گروه در شده تزریق دوزهاي
 

 يها ها در آزمون موش یافتیدرداروي و دوز  يبند نحوه گروه: 1 جدول
 کیفارماکولوژ

 دوز داروي دریافت شده شماره گروه
 1ml نرمال سالین کنترل

 1ml بربرین 1
(6mg/kg) 

 0.5ml بربرین 2
(3mg/kg) 

 0.25ml بربرین 3
(1.5mg/kg) 

 0.125ml بربرین 4
(0.75mg/kg) 

 0.05ml بربرین 5
(0.375mg/kg) 

 0.1ml پیروکسیکام 6
(30mg/kg) 

 0.05ml پیروکسیکام 7
(15mg/kg) 

 0.1ml piroxicam (30mg/kg) + 0.5ml پیروکسیکام 8
Berberine (3mg/kg) 

 0.05ml piroxicam(15mg/kg) + 0.5ml پیروکسیکام 9
Berberine (3mg/kg) 

  

 از بربرین، ترکیب LD50 گذشته، در گرفته انجام مطالعات به باتوجه
 تعیین mg/kg  57/61 سوري، موش در صفاقی داخل تزریق راه

 در تزریق براي انتخابی دوز حاضرباالترین مطالعه در که شده
). 11( شد انتخاب mg/kg 6 یعنی عدد، این دهم یک حدود ها، موش
  گروه درهر بربرین دوز تزریقی، دوزهاي سایر انتخاب براي سپس
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 دوز قبلی، مطالعات در. شود فراهم بهتر مقایسه امکان تا شد نصف
 تعیین mg/kg 30 ها موش در ضددردي اثرات با پیروکسیکام مؤثر
  mg/kg دوز دو از حاضر مطالعه در سبب همین به). 12( است شده
 مقایسه جهت هم و مثبت کنترل عنوان به هم پیروکسیکام، از 30و15

 .گردید استفاده بربرین با آن ضددردي اثرات
 

 درد ارزیابی هاي آزمون
        و Hot plate فارماکولوژیک هاي آزمون از پژوهش این در

Tail flick علت. شد استفاده حاد ضددردي اثرات بررسی جهت 
 در  روش دو این توانمندي ها، آزمون و تحقیقاتی  شیوه این انتخاب

 دهندگی کاهش اثرات بررسی و اثربخشی میزان تفکیک و شناسایی
 قابل کوتاه، زمان صرف. باشد می رایج درد ضد داروهاي ضددردي و

 دو این مزایاي جزء عدد، یک بصورت آنها ارائه و نتایج بودن اعتماد
 روش ، آزمون دو این چنین-هم. شود می محسوب تحقیقاتی روش

 هاي سیستم واکنشی و حسی عملکرد دادن نشان براي مناسبی
 نوعاً که است اي مربوطه نخاعی هاي رفلکس و درد مرکزي عصبی
 ).13( باشند می درد بهبود و کنترل در درگیر

  5/8V المپ نور اي اشعه حرارتی محرك Tail flick آزمون در
Osram و کنترل قابل و متغیر دستگاه این در تابش شدت. بود 

 شدت شده، انجام هاي آزمایش تمام در که بود 11 تا 1 درجات شامل
 و پیروکسیکام داروي. گردید تنظیم 5 میزان در شده تابیده نور

 به صفاقی داخل صورت به مختلف دوزهاي در بربرین ترکیب
 سپس و تزریق از پس بالفاصله برنامه طبق و شدند تزریق ها موش

 محفظه در ها موش تزریق، از پس دقیقه 120 و 60 ،30 هاي زمان در
 مسیر در دم گیري جاي از پس و شدند داده قرار مخصوص نگهدارنده

 در زمان هم. کرد تابیدن به شروع نور کلیدي فشار با اشعه، تابش
 منبع از را خود دم موش تا کشد می طول که زمانی مدت دستگاه،
 به حرارتی آسیب از جلوگیري جهت. شد ثبت بکشد، کنار حرارتی
 در اشعه تابش شروع از پس ثانیه 15 آزمایش، قطع زمان ها، موش

 ).14( شد گرفته نظر
 و دردزا حاد محرك یک به پیچیده پاسخ نوعی Hot plate آزمون
 است اي شیشه واقع در وسیله این. دهد می نشان را غیرالتهابی عموماً

 و بوده کنترل قابل آن دماي شود، می داغ برق جریان کمک به که
 به مجهز دستگاه. شود می گرم گراد، سانتی 55±5/0 حرارت تادرجه

 بر ها موش دما، تنظیم از پس که باشد می ترموستات و سنج زمان
 تا الزم زمان مدت و شدند داده قرار دستگاه داغ ي صفحه روي

 جهت. گردید ثبت حرارتی محرك به حیوان واکنش مشاهده
 در حیوان آزمایش انجام از قبل ساعت نیم شرایط، با حیوان سازگاري

 50 آزمایش، قطع زمان آزمون این در. شد داده قرار دستگاه محیط
 نحوه بندي، گروه. شد گرفته نظر در آزمون شروع از پس ثانیه

 ).15( بود Tail flick آزمون مشابه موارد سایر و دارو دریافت

 آماري تحلیل
 انجام ها آن تحلیل و تجزیه و ها داده آوري جمع طریق از ها داده آنالیز
 موش 6 از) SD( معیار انحراف±میانگین صورت به ها داده تمام. شد

 آنالیز آزمون از آماري آنالیز براي و شد بیان گروه هر در سوري
. گردید استفاده) 19 ویرایش( SPSS افزار نرم و  طرفه یک واریانس

 .                                       شد گرفته نظر در دار معنی ، P>05/0 میزان آزمون درهر
 

 اخالقی مالحظات
 22 دمایی شرایط رعایت نور، نظر از استاندارد شرایط در مطالعه این

 ها موش براي غذا و آب به آزاد دسترسی و گراد سانتی درجه 25 تا
 و روشنایی ساعت 12 چرخه شرایط در ها موش همچنین و شد انجام

 13×5/13×24 سایز با ها قفس. شدند نگهداري تاریکی ساعت 12
 تعداد و شد تهیه ایرانیان امید گستر تجهیز شرکت از متر سانتی

 مواد با کار ایمنی اصول کلیه. بود عدد 6 قفس هر در حیوانات
 حین دستکش از استفاده( حیوان با کار ایمنی شرایط و آزمایشگاهی

 در هود و ماسک از استفاده مواد، با مستقیم تماس از خودداري کار،
 سایر ضمن در. شد اجرا کار شروع از قبل...) و مواد تهیه موقع

 پزشکی علوم دانشگاه اخالق کمیته اخالقی مالحظات هاي پروتکل
 این. شد رعایت حیوانات ونقل حمل و نگهداري در (عج) اهللا بقیه

 IR.BMSU.REC.1398.310 شماره به اخالق کد با مطالعه
 .گردید تصویب

 
 هایافته

 با پیروکسیکام و بربرین دریافت از حاصل نتایج مقایسه
  Tail flick آزمون

. شد حاصل mg/kg 6 دوز در بربرین ماده ضددردي اثرات بیشترین
 بربرین ماده کننده دریافت هاي گروه تزریق، از پس دقیقه 30 زمان در
 داري معنی ضددردي اثرات ،75/0و 5/1و  3و  mg/kg 6 دوزهاي در
)001/0<P (60 زمان در. کردند ایجاد کنترل گروه با مقایسه در 

 ماده از 6 و 3 دوزهاي کننده دریافت هاي گروه تزریق، از پس دقیقه
 گروه با مقایسه در) P>05/0( داري معنی دردي ضد اثرات بربرین
 دوز هم تزریق از پس دقیقه 120 زمان در. کردند ایجاد کنترل
 داري معنی ضددردي اثرات) mg/kg6( بربرین ماده بیشینه

)05/0<P (پیروکسیکام داروي. کرد ایجاد کنترل گروه با مقایسه در 
 120 و 60 ،30( تزریق از پس دقایق تمام در 30 و 15 دوز دو هر در

 با مقایسه در) P>01/0( داري معنی ضددردي اثرات توانست ،)دقیقه
 30 در دم کشیدن پس در تأخیر همچنین. کند ایجاد کنترل گروه
 .بود دیگر هاي زمان از بارزتر تزریق از پس اول دقیقه

 زمان در پیروکسیکام و بربرین ضددردي اثرات کنش برهم ارزیابی در
 ماده زمان هم تزریق ،Tail flick آزمون در تزریق از پس دقیقه 30
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 ضددردي اثرات 30 دوز با پیروکسیکام داروي و 3 دوز با بربرین
 تنهایی به 30 دوز با پیروکسیکام داروي تزریق به نسبت داري معنی
 ).1 شکل) (P>05/0( کرد ایجاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tail  در آزمون نیو بربر کامیروکسیپ ياثرات ضددرد سهیمقاالف) : 1شکل 

flick ها دادهي. در موش سور کامیروکسیو پ نیبربر قیپس از تزر 30 قهیدر دق 
 جی. نتا)n=6( باشند یم Mean±SD زمان پس کشیدن دم ارائه شده بصورت انگریب

 One-way توسط آزمون گریکدیطور جداگانه با  به دست آمده از هر گروه به

ANOVA  افزار نرم و SPSS 05/0. شدند لیو تحل هیتجز<P 01/0* و<P  نشان  **
 .باشند یم کامیسروکیپ mg/kg15با دوز  سهیدر مقا دار یمعن ياز اثرات ضددرد

ب) مقایسه تزریق هم زمان بربرین و پیروکسکام با تزریق پیروکسیکام به 
  دار در مقایسه با دوز نشان از اثرات ضددردي معنی  *P>05/0تنهایی. 

mg/kg 30 باشد. پیروکسیکام می 

 
 با پیروکسیکام و بربرین دریافت از حاصل نتایج مقایسه
 Hot plate آزمون
 با بربرین ماده کننده دریافت هاي گروه تزریق، از پس دقیقه 30 درزمان
 با مقایسه در داري معنی ضددردي اثرات 5/1و  3و  mg/kg  6دوزهاي

  دوزهاي فقط تزریق، از پس دقیقه 60 درزمان. کردند ایجاد کنترل گروه
mg/kg 3 با مقایسه در داري معنی دردي ضد اثرات بربرین ماده از 6 و 

 از هیچکدام تزریق، از پس دقیقه 120 زمان در. کرد ایجاد کنترل گروه
 با مقایسه در داري معنی ضددردي اثرات بربرین ماده تزریقی دوزهاي

 mg/kg دوز دو هر در پیروکسیکام داروي. نکردند ایجاد کنترل گروه

 اثرات) دقیقه 120 و 60 ،30( تزریق از پس دقایق تمامی در 30 و 15
. کرد ایجاد کنترل گروه با مقایسه در) P>001/0( داري معنی دردي ضد
. گرفت انجام مقایسه این ترکیبات این تزریق از پس دقیقه 30 زمان در

 با پیروکسیکام داروي و 3 دوز با بربرین ماده زمان هم تزریق همچنین
 داروي تزریق با مقایسه در داري معنی ضددردي اثرات mg/kg  15 دوز

 120 و 60 هاي زمان در البته. کرد ایجاد تنهایی به 15 دوز با پیروکسیکام
 نبود دار معنی تفاوت این ،Hot plate آزمون در تزریق از پس دقیقه

 ).2 شکل(

 با پیروکسیکام داروي و mg/kg 3 دوز با بربرین ماده زمان هم تزریق
 داروي تزریق با مقایسه در داري معنی ضددردي اثرات 15 دوز

 هاي زمان در البته. کرد ایجاد تنهایی به mg/kg  15 دوز با پیروکسیکام
 تفاوت این ،Hot plate آزمون در تزریق از پس دقیقه 120 و 60

 .نبود دار معنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hot plate در آزمون نیو بربر کامیروکسیپ ياثرات ضددرد سهیمقاالف) : 2شکل 

 ها داده ي.در موش سور کامیروکسیو پ نیبربر قیپس از تزر 30 قهیدر دق
 Mean±SD زمان طول کشیده تا شروع واکنش به محرك حرارتی بصورت انگریب

توسط  گریکدیطور جداگانه با  به دست آمده از هر گروه به جی. نتا)n=6( باشند یم
* و P>05/0. شدند لیو تحل هیتجز SPSS افزار و نرم One-way ANOVA آزمون

01/0<P با دوز سهیدر مقا دار یمعن يدرد**  نشان از اثرات ضدmg/kg 15 
زمان بربرین و پیروکسکام با  ب) مقایسه تزریق هم .باشند یم کامیروکسیپ

دار در  نشان از اثرات ضددردي معنی  *P>05/0تزریق پیروکسیکام به تنهایی. 
 باشد. پیروکسیکام می mg/kg 15مقایسه با دوز 

 
 گیري نتیجه و بحث

 و Hot plate هاي آزمون با بربرین ماده ضددرد اثرات مطالعه این در
Tail flick آزمون. گرفت قرار بررسی و آزمایش مورد سوري موش در 
Tail flick آزمون همانند Hot plate دردي پاسخ در تأخیر میزان 

 Tail آزمون اما کند می گیري اندازه حرارتی محرك به نسبت را حیوانات

flick ًآزمون و نخاعی پاسخ عمدتا Hot plate ًفوق پاسخ عمدتا 
 بربرین جمله از ایزوکینولین آلکالوئیدهاي). 13( کنند می ایجاد نخاعی

 ضدباکتریایی، ضدتوموري، اکسیدانی، آنتی هاي فعالیت جهت به
 و عروقی قلبی سیستم بر مفید اثرات و گوارشی-کبدي کننده محافظت

 ).16( اند بوده توجه مورد مختلف مطالعات در ضدالتهابی، هاي فعالیت
 واجد 5/1و  3و  mg/kg 6 دوزهاي در بربرین ماده حاضر، مطالعه در

 سنتی طب در موجود اطالعات با گیري نتیجه این که بوده ضددرد اثرات
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 معرفی ضدالتهاب و ضددرد گیاه عنوان به را زرشک گیاه که ایران
 بربرین ضددردي اثرات بیشترین). 10و  17( دارد همخوانی نمایند، می
 ماده دوز به وابسته اثرات از نشان این و شد مشاهده mg/kg  6 دوز در

 ماده اثرات از زمان گذشت با و آزمایش طول در همچنین. دارد بربرین
 این) ساعت 7/0(  کوتاه عمر نیمه از نشان این که شد کاسته بربرین
 ).11و 18( دارد ترکیب

 6 و 3 دوزهاي در بربرین ماده تزریق، از پس دقیقه 30 زمان در
mg/kg با پیروکسیکام داروي با مقایسه در بیشتري ضددردي اثرات 

 اثر شروع به توجه با بربرین ماده بنابراین. کرد ایجاد mg/kg  15 دوز
 براي مناسبی جایگزین عنوان به حاد دردهاي در تواند می خود سریع
 ).19( باشد پیروکسیکام داروي
 داروي از یکسان دوز که گروهی دو در ضددردي اثرات بررسی

 تزریق هم بربرین ماده گروه یک در اما بودند کرده دریافت پیروکسیکام
 ضددردي اثرات تواند می بربرین ماده افزودن که داد نشان بود شده

 افزایی هم اثرات به توجه با بنابراین. دهد افزایش را پیروکسیکام داروي
 شدیدتر دردهاي در پیروکسیکام و بربرین از توان می شده مشاهده
 پیروکسیکام داروي به نسبت باالتري و بهتر پاسخ و نمود استفاده

 .کرد دریافت تنهایی به
 سبب پیروکسیکام داروي پایین دوز کنار در بربرین ماده زمان هم تزریق
 داروي باالي دوز تزریق با مقایسه در معادل ضددردي اثرات ایجاد

 به بربرین ماده از استفاده با توان می رو ازاین. شد تنهایی به پیروکسیکام
 به شبیه ضددرد داروهاي سایر یا پیروکسیکام داروي کمتر دوز همراه

 را ترکیبات این باالي دوز از ناشی ضددردي اثرات همان پیروکسیکام،
  کاسته شیمیایی داروهاي مصرفی دوز که تفاوت این با. کرد مشاهده

 شیمیایی داروهاي از ناشی زیاد عوارض از نتیجه در و است شده
 بصورت شیرگوا خونریزي از باالیی آمار متأسفانه. جلوگیري می شود

 خانواده هم داروهاي دیگر و پیروکسیکام مصرف از ناشی دوز به وابسته
 ). 20( است شده گزارش کننده مصرف بیماران در آن با

 طور به اثرات این عمل مکانیسم بربرین فراوان زیستی خواص رغم علی
 اثرات علت به است ممکن آنها از بسیاري و نیست شده شناخته کامل
 افزایش این). 21-23( باشد بربرین کولینرژیکی آنتی یا هیستامینی آنتی

 از نشان تحقیق این در بربرین وسیله به درد آستانه در مشخص
 درد. دارد نخاعی فوق و نخاعی درد مختلف مسیرهاي درگیربودن

 همچون نورونی مختلف هاي کمپلکس توسط مرکزي صورت به

 تنظیم ها نورآدرنرژیک و  سروتونینرژیک ، دوپامینرژیک اپیوئیدرژیک،
 HTT-5 جمله از سروتونین ترنسپورترهاي بیان بربرین). 22( شود می
 را اپیوئیدي دلتاي و مو هاي گیرنده فعالیت دهد، می قرار تأثیر تحت را

 دارد دوپامینرژیک مسیرهاي برخی بر مهارکننده اثرات و کند می تعدیل
 ).16و24(

 خصوصیات از بربرین ضددردي اثرات از قسمتی حداقل رود می احتمال
 به زیادي تاحد نیز آن ضدالتهابی اثرات که شود ناشی آن ضدالتهاب

. شود می داده نسبت ها ندینپروستاگال بیوسنتز در دخیل هاي آنزیم مهار
Zhang آنزیم قدرتمند مهارکننده بربرین که دادند نشان همکاران و 
 همکاران و Kuo).  25( است تروما به پاسخ در A2 فسفولیپاز کلیدي

 در 2-سیکلواکسیژناز آنزیم انتخابی مهارکننده بربرین که دادند نشان نیز
 هاي سایتوکاین مهار). 26( است OC2  دهانی کارسینوماي سلولی رده

 متالوپروتئینازهاي و گاما اینترفرون ،6 و 1 اینترلوکین نظیر التهابی
 گزارش بربرین توسط سلولی کشت مطالعات از بسیاري در 9-ماتریکس

 عامل نیز NF-KB رونویسی فاکتور). 16و27-29(است شده
 اکسیداتیو استرس مختلف مطالعات در که است مهمی التهابی پیش
 بود متصور توان می و داشته آن تجمع و بیان افزایش در مهمی نقش

 داشته پررنگی نقش عامل این مهار در بربرین نظیر اکسیدان آنتی عوامل
 ).30و31( باشند

 به پاسخ در تأخیر زمان توانست بربرین حاضر، مطالعه در مجموع در
 این که دهد افزایش را فارماکولوژیک هاي آزمون در دردزا محرك
 مقایسه قابل حتی( بربرین ماده قدرتمند ضددردي آثار از حاکی موضوع

 توان می دیگر مطالعات و پژوهش این هاي یافته از. دارد) پیروکسیکام با
 و مستقیم اثر با مرکزي ضددرد اثرات واجد بربرین که گرفت نتیجه
 رود می انتظار و بوده ضدالتهابی هاي مکانیسم با محیطی ضددرد اثرات

 امکان بالینی هاي کارآزمایی نهایتاً و تر عمیق و بیشتر هاي پژوهش با
 .شود فراهم استاندارد داروي عنوان به گیاه این از تر گسترده استفاده

 
     تشکر و قدردانی

اهللا  بقیه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از وسیله بدین 
 نامه پایان غالب در مطالعه این انجام جهت مالی حمایت دلیل به) عج(

 .شود می قدردانی و تشکر داروسازي عمومی دکتري دوره
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