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The antinociceptive effects of rubbing Pistacia atlantica oil
by formalin test in male labarotory mice
Shahzad Daroogari1, Rahmatollah Parandin2, Namdar Yousofvand3, Daryoush Shakibaie4
Background and Aim: Baneh (Pistacia Atlantica) is a valuable oily fruit that has gained considerable
attention because of its pharmaceutical, nutritional and industrial applications. This study aimed to
investigate the antinociceptive effect of rubbing baneh oil using formalin test during acute and chronic
phases in male laboratory mice.
Materials and Methods: This experimental study was conducted on 30 male mice. They were allocated into
5 groups including control (without treatment), rubbing vaseline, morphine (positive control), baneh oil, and
baneh oil plus morphine. Before the formalin test, the animals were treated with rubbing baneh oil for six
hours. Morphine (10 mg/kg) was injected with a single dose subcutaneously. Pain scores were obtained using
formalin test by injecting 0.02 ml of 2.5% formalin into the animals’ right palm.
Results: Rubbing baneh oil signiﬁcantly reduced the pain in acute pain (P<0.01), sub-acute pain (P<0.001),
and chronic pain (P<0.001) phases as compared with the control group. On the other hand, baneh oil showed
a stronger antinociceptive effect in chronic pain than morphine (P<0.01).
Conclusion: This study showed that rubbing Baneh oil has antinociceptive effect where a considerable share
of this effect may be attributed to the oil’s compounds.
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مقاله اصیل پژوهشی

بررسی اثرات ضدّ دردی روغن سقز ( )Pistacia Atlanticaمالشی
با استفاده از آزمون فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی نر
شهزاد داروگری ،1رحمت اله پرندین ،2نامدار یوسف وند ،3داریوش شکیبایی

4

چکیده
زمینه و هدف :سقز (بنه) ،یک میوه روغنی ارزشمند میباشد که بهعلت استفادههای دارویی ،غذایی و صنعتی ،مورد توجه فراوان
است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر ضدّ دردی روغن سقز مالشی در روش آزمون فرمالین در دو فاز حاد و مزمن در موش کوچک
آزمایشگاهی نر بود.
روش تحقیق :این مطالعه تجربی بر روی  23سر موش کوچک آزمایشگاهی نر انجام شد .موشها به 5گروه شامل :گروه کنترل
(بدون تیمار) و گروههای دریافتکننده وازلین بهصورت مالشی ،مورفین (کنترل مثبت) ،روغن سقز و دریافتکننده روغن سقز بعالوه
مـورفین ،تقسیم شدند .قبل از شروع آزمون فرمالین ،موشها بهمدت  6ساعت تحت درمان با روغن سقز بهصورت مالشی قرار
گرفتند .مورفین ( (03 mg/kgبهصورت تک دوز و زیرجلدی تجویز شد .نمرات درد ،با استفاده از آزمون فرمالین با تجویز 3/33
میلیلیتر فرمالین  %3/5به کف دست راست حیوان بهدست آمدند.
يافتهها :مالش روغن سقز ،درد را در مراحل درد حاد ( ،)P<3/30محیطیشدن درد ( )P<3/330و درد مزمن ( )P<3/330بهطور
معنیداری در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد .از طرفی روغن سقز ،اثر ضدّ دردی قویتری در مرحله درد مزمن نسبت به گروه
مورفین نشان داد (.)P<3/30
نتیجهگیري :این مطالعه نشـان داد کـه روغن سقز مالشی ،دارای اثـر ضـدّ دردی میباشد که بخش زیادی از این اثر ممکن است
بهعلت ترکیبات موجود در این روغن باشد.
واژههاي كلیدي :سقز ،درد ،موش نر ،فرمالین
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مقدمه
درد یک سازوکار حفـاظتی و یک مکانیسم هشداردهنده
در بـدن است کـه در زمـان آسیب بافتی به بدن بهوجود آمده
و شخص را مجبور بـه درمـان میکند .از آنجا که این حس
در افراد بسیار زجرآور است ،انسانها از گذشته بهدنبال
مـوادّی بـرای تسـکین دردهـای خود بودهاند ( .)0درد غالباً
بهصورت درد فیزیولوژیک یا حاد و درد پاتولوژیک یا مزمن
است که درد مزمن خود شامل درد التهابی و درد نوروپاتیک
میباشد .درد حاد ،معموالً شروع ناگهانی داشته و در طول
فرآیند بهبودی کاهش مییابد .درد حاد تحت عنوان «درد
خوب» در نظر گرفته میشود؛ چرا که بهعنوان یک مکانیسم
محافظتی مهم عمل میکند .درد مزمن بهعنوان «درد بد» در
نظر گرفته میشود؛ زیرا پس از بهبودی ،بهمدت طوالنیتری
ادامه یافته و اغلب به داروهای بیحسکننده و موادّ مخدر
مقاوم است .گاهی اوقات درد را به دو نوع درد سریع و آهسته،
طبقهبندی میکنند .یک محرّک دردناک باعث ایجاد یک
احساس واضح و تیز با موقعیت مشخص (درد سریع) و
بهدنبال آن یک احساس مبهم ،شدید و ناخوشایند (درد
آهسته) میشود ( .)3-2اغلب درد ،بهدلیل تخریب و
آسیبدیدگی یک بافـت در اثـر عوامـل متعـدّد فیزیکـی یـا
فرآینـدهای پاتولوژیک ایجاد میشود .در سراسر جهـان ،تعداد
زیادی از مردم از انواع درد رنج میبرند و در آرزوی یافتن
دارویی با اثـرات بیشـتر و عـوارض کمتـر هسـتند (.)5
عموماً برای کنترل درد ،از داروهـای ضـدّ التهابی غیر
استروئیدی ( )NSAIDsیا داروهای ضدّ درد اپیوئیدی استفاده
میشود کـه عوارض جانبی زیادی دارند .برای مثال
 NSAIDsباعـث اخـتالالت دسـتگاه گـوارش ،آسیبهای
کلیـوی و  ...مـیشـوند .مصرف اپیوئیـدها نیز منجـر بـه
تهوع ،ضعف تنفسی و یبوست شده و در صورت مصرف
طوالنیمــدت باعث وابستگی شدید میگردند و اعتیــادآور
هــستند ( .)7 ،6درنتیجه محققان بهدنبال یافتن داروهایی
میباشند کـه ضـمن نداشـتن ایـن عــوارض ،ارزان بــوده و
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در دســترس همگــان باشــد .بهعلـت سهولت در
دسـترسی به گیاهان دارویی و با توجه به عوارض کم و
ارزانبودن داروهای گیاهی ،تحقیقات مختلفی در مورد اثرات
ضدّدردی گیاهان دارویی انجام شده است (.)4 ،7
سقز با نام علمی  PistaciaAtlanticaکه به نام هایبنه
( )Banehیا پسته کوهی نیز معروف است ،درختی مرتفع با
ارتفاع  3تا  7متر و عمری طوالنی از گونه درختان خانواده
آناکاردیسیا ( )Anacardiaceaeاست .این درخت را در زبان
انگلیسی به نام  Persian turpentine treeنیز میشناسند
( .)03 ،9در مناطق کوهستانی ایران بهویژه دامنههای
زاگرس ،درخت بنه بهوفور یافت میشود؛ بهطوری که حدود
دو و نیم میلیون هکتار از جنگلهای ایران ،جنگلهای بنه
هستند .این درخت بهطور معمول مقاومت باالیی در شرایط
نامناسب و سخت اقلیمی را داراست که ویژگی خاصی برای
آن محسوب میگردد .میوه و صمغ درخت بنه (شیره سقز)
دارای کاربردهای خوراکی ،صنعتی و دارویی فراوانی میباشد.
کاربردهای دارویی و مصارف خوراکی میوه و صمغ بنه از
دیرباز تاکنون نهتنها در ایران ،بلکه در میان بومیان تمام
مناطق بنهخیز از جمله بخشهایی از الجزایر ،ترکیه و عراق
نیز گزارش شده است ( .)9خواص درمانی فراوانی در مورد بنه
ذکر شده است؛ بهعنوان مثال میــوه بنــه در طــب ســنتی،
پتانــسیل ضــدّ میکروبــی ،ضدّ قارچی ،ضدّ التهابی ،ضدّ
ویروسی ،ضدّ اخـتالالت گوارشی و ضدّ بیماریهای گلو دارد.
از دیگر خـواص بنه میتوان خاصیت ضدّ روماتیسمی ،ضدّ
سرطانی ،التیام زخم ،تسکین درد و دندان درد را نام برد.
بهعـالوه در طـب سـنتی در درمان اگزما ،اسـهال ،سـنگ
کلیـه ،درد معـده ،آسـم و یرقان نیز از آن استفاده میشود.
همچنین بنه ،قـابض ،محرّک و خلطآور است (. )00 ،9شواهد
نشان میدهند که روغن سقز شامل :اسیدهای چرب غیراشباع
و اشباع ،استرول ،تریآسیل گلیسرول ،توکوفرول ،کاروتنویید،
رنگدانه ،مواد غیرصابونی ،مواد صابونی ،امالح معدنی،
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بررسي اثرات ضدّ دردی روغن سقز مالشي با استفاده از آزمون فرمالين

شهزاد داروگری و همكاران

آمینواسیدهای ضروری و غیرضروری ،پیننها ،0سابینن،3
لیمونن ،2موم و ترکیبات پلیفنول میباشد (.)03 ،9
بنابراین با توجه به خواص درمانی سقز ،وسعت جغرافیایی
این گیاه در ایران بهعنوان یک گیاه دارویی و نیز اثرات
نامطلوب داروهای شیمیایی ضدّ درد و اینکه تـاکنون مطالعه
خاصـی در مــورد اثــرات ضــدّ دردی سقز انجام نشده
اسـت ،ایـن مطالعه بـهمنظـــور ارزیـــابی اثـــرات ضـــدّ
دردی روغن مالشی سقز بـر روی موشهای کوچک
آزمایشگاهی ،انجام شد.

 32×07cmریخته و آغشته شده بود ،قرار گرفتند .همینطور
مورفین نیز بهصورت زیرجلدی ،نیمساعت قبل از انجام آزمون
فرمالین به موشها تزریق گردید.

روش تحقیق
این مطالعه تجربی ،بر روی  23سر موش کوچک
آزمایشگاهی نـر از نـژاد  NMRIدر محدوده وزن  35تا 23
گرم ،انجام شد .موشها از انستیتو پاستور ایران تهیه شدند و
در مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی گروه
زیستشناسی دانشگاه رازی ،تا رسیدن به شرایط باثبات و
تطابق با محیط ،بهمدت دوهفته نگهداری شدند .دمای اتاق
نگهـداری حیوانـات در حـدود  33±0درجـه سـانتیگـراد
بـود؛ همچنین موشهـا در دورههـای روشـنایی/تاریکی
03سـاعته نگهداری شدند و به آب و غذای کافی با شــرایط
یکــسان دسترسی داشتند .موشها بهصورت تصادفی به
5گروه شامل گروههای :کنترل (بدون تیمار) ،وازلین مالشی،
روغن سقز مالشی ،مورفین (دریافتکننده دوز  03میلیگرم بر
کیلوگرم وزن بدن) و روغن سقز مالشی بعالوه مورفین،
تقسیم شدند.
داروی مورد استفاده در این پژوهش یعنی روغن سقز ،از
شرکت شفای کردستان تهیه گردید .حیوانات در گروههای
دریافت کننده روغن سقز و وازلین ،بهمدّت  6ساعت قبل از
انجام آزمون فرمالین ،بهصورت آزادانه در معرض روغن یا
وازلین که در کف ظرف فایبرگالس کامالً تمیز به ابعاد
1

Pinenes
Sabinene
3
Limonene
2
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آزمون فرمالین براي آزمون درد:

آزمون فرمالین ،دارای دو مرحله مشخص درد است که
مرحله اول آن پس از تزریق زیرجلدی فرمالین به انگشت
وسط دست راست حیوان شروع شده و بهمدت  5تا  03دقیقه
ادامه مییابد و سپس فروکش میکند .در مرحله دوم درد بعد
از فروکش نسبی ،درد شدیدتری تقریباً 05دقیقه پس از
تزریق ،بروز و تا حدود یکساعت ادامه مییابد .در مرحله دوم
درد ،برای انجام تست درد ابتدا حیوان برای انطباق با شرایط
محیط ،بهمدت 05دقیقه در داخل اتاقک شیشهای قرار
میگیرد؛ سپس بر اساس اینکه متعلّق به کدام گروه باشد ،در
معرض روغن مالشی یا مورفین قرار میگیرد .بعد از مواجهه
دارویی و اطمینان از اثر دارو در بدن ،برای اعمال اثر انطباق،
حیوان بهمدت 05دقیقه در داخل اتاقک شیشهای قرار داده
میشود .دستگاه تست درد ،یک اتاقک شیشهای به ابعاد
 23×23×23است .اتاقک (جعبه) شیشهای ،روی سطح فوقانی
جعبه دیگری حاوی آینه با زاویه قرارگیری  25درجه ،جاسازی
میشود .برای مشاهده بهتر حرکات حیوان ،یک آینه با زاویه
 25درجه ،داخل جعبه زیرین و در زیر اتاقک شیشهای و
روبروی مشاهدهکننده قرار میگیرد .پس از گذشت مدتزمان
مورد نظر ،با استفاده از سرنگ انسولین 33،میکرولیتر فرمالین
3/5درصد به کف دست راست حیوان بهصورت زیرجلدی
تزریق میشود .پس از آن نیز حیوان به دستگاه تست درد
بازگردانده میشود تا رفتارهای حیوان مورد بررسی قرار گیرد.
حیوان مجموعهای از رفتارهای القاشده با فرمالین را نشان
خواهد داد که به آنها بر اساس روشهای دوبسون و دنیس و
هانسکار و هول ،نمره  2-3داده میشود .در نهایت نمره درد
بهصورت 03بلوک 5دقیقهای محاسبه میگردد و میانگین
نمره درد در هر بلوک 5دقیقهای طبق فرمول زیر محاسبه
میشود.
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یافتهها
= Pain Score

در این فرمول  T2 ،T1 ،T0و  T3تعداد  05ثانیههایی
است که حیوان در دوره 5دقیقهای بهترتیب رفتارهای صفر،
 0 ،3و  2را نشان میدهد .دقایق  5-3و  63-06بهترتیب
بهعنوان مراحل فاز حاد و مزمن درد در نظر گرفته میشوند.
زمان  03تا  23دقیقه نیز بهعنوان تغییر فاز درد در نظر گرفته
میشود.
نمره صفر=دست حیوان بهطور طبیعی بر زمین است.
نمره  =0دست حیوان مختصری بر زمین است.
نمره  =3دست حیوان بر زمین نیست و از آن جداست.
نمره  =2حیوان دستش را گاز میگیرد یا میلیسد.
هنگامی که حیوان دست را لیسیده ،جویده و یا بهشدّت
تکان میدهد ،بهعنوان ( )Licking timeدر نظر گرفته
میشود که در مرحله اول ( 3تا  5دقیقه) بهعنوان فاز حاد و در
مرحله دوم ( 33تا  23دقیقه) بهعنوان فاز مزمن بر حسب ثانیه
اندازهگیری می شود ،یا در فواصل زمانی  5دقیقه اول برای
درد حاد و  05تا  63دقیقه بعد بهعنوان شاخص درد مزمن
اندازهگیری میشود .بعد از  05تا  33دقیقه ،فاز دوم درد شروع
میشود و حیوان دوباره به لیسیدن کف دست مربوطه
میپردازد که حدود  23دقیقه طول میکشد (.)02-03
روش تحلیل آماري:

برای بررسی و آنالیز آماری دادههای حاصل ،از نرمافزار
آماری  Graph pad prismو آزمونهای آماری –one
 wayanovaو متعاقب آن از تست  Tukeyاستفاده شد .برای
مقایسه بین دو گروه در صورت نیاز تست آماری – student
 testبهکار گرفته شد .دادهها بهصورت میانگین±انحراف از
معیار ( )standard Error meant meanبیان و کلیه مقادیر
با  ،P<3/35معنیدار تلقی گردید .این مقاله حاصل
پایـاننامـه دوره کارشناسـی ارشـد خـــانم شهزاد داروگری
بـــه شـــماره  07023509930337و دارای کد اخالق
 RU/Biology Department 1015242675میباشد.

تأثیر روغن سقز مالشی بر نمره درد مزمن در آزمون
فرمالین:

همانطور که در نمودار  0مالحظه میگردد ،کاهش
معنیداری در نمرات درد گروههای روغن سقز ،مورفین و
روغن سقز+مورفین در زمانهای مختلف در مقایسه با گروه
کنترل مشاهده گردید .روغن سقز بهمیزان زیادی درد را
کاهش داد .گروه وازلین ،تفاوت معنیداری را با گروه کنترل
نشان نداد.

نمودار  -1مقايسه میزان نمره درد در طول زمان  06دقیقهاي آزمون

فرمالین در گروههاي مختلف ،n=6 .نتایج بر حسب  Mean±SEMگزارش
شده است .اختالف معنیدار با گروه کنترل ( **P<3/30و .)***P<3/330

تأثیر روغن سقز بر نمره درد حاد در آزمون فرمالین:

همانطور که در نمودار -3الف مالحظه میگردد ،کاهش
معنیداری در نمرات درد گروههای روغن سقز (،)P<3/30
مورفین ( )P<3/30و روغن سقز+مورفین ( )P<3/30در طول
زمان  3-5دقیقهای با گروه کنترل مشاهده شد.
تأثیر روغن سقز بر نمره درد در مرحله محیطیشدن
درد:

همانطور که در نمودار -3ب مالحظه میگردد ،کاهش
معنیداری در نمرات درد گروههای روغن سقز (،)P<3/330
مورفین ( )P<3/330و روغن سقز+مورفین ( )P<3/330در
طول زمان  03-23دقیقهای (مرحله محیطی شدن درد) با
گروه کنترل مشاهده گردید.
377

شهزاد داروگری و همكاران

بررسي اثرات ضدّ دردی روغن سقز مالشي با استفاده از آزمون فرمالين

قویتری کاهش داد.

نمودار  -2مقايسه میزان نمره درد در زمانهاي مختلف آزمون فرمالین

در گروههاي مختلف .الف) مقایسه میزان نمره درد حاد در طول زمان 3-5
دقیقه .ب) مقایسه میزان نمره درد در مرحله محیطیشدن درد در طول زمان
 03-23دقیقه .ج) مقایسه میزان نمره درد مزمن در طول زمان  06-63دقیقه.
 ،n=6نتایج بر حسب  Mean ±SEMگزارش شده است ،اختالف معنیدار با
گروه کنترل ( **P<3/30و .)***P<3/330

همانطور که در نمودار -3ج مالحظه میگردد ،کاهش
معنیداری در نمرات درد گروههای روغن سقز (،)P<3/330
مورفین ( )P<3/330و روغن سقز+مورفین ( )P<3/330در
طول زمان  06-63دقیقهای با گروه کنترل مشاهده گردید .در
این مرحله روغن سقز در مقایسه با گروههای مورفین و روغن
سقز+مورفین بهطور معنیداری ( )P<3/30درد را بهطور
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بحث
در این مطالعه برای القای درد ،از مدل فرمالین استفاده
شد که یک مدل مناسب برای سنجش و ارزیابی درد مداوم و
پایدار ناشی از یک محرّک شیمیایی است و از سوی دیگر
میتوان اثرات درد حاد را نیز در طی فاز اول این آزمون
بررسی کرد .در آزمون فرمالین ،فاز اول درد5 ،دقیقه طول
میکشد و پس از آن حیوان بهمدت  03دقیقه آرام گرفته و
رفتـار خاصـی نـشان نمیدهد .پس از 05دقیقه فـاز دوم
شـروع شـده و تـا دقیقـه  63و بیشتر طول میکشد (-02
 .)03در مدل حیوانی مربوط به مطالعه حاضر نیز این اثرها
مشاهده شد و یافته ما یافتههای قبلی را تأیید کرد5 .دقیقـه
اول آزمـون یا فاز حاد درد ،بیشتر مربوط به تحریک مستقیم
گیرندههای حس درد در محل تزریق و بهدنبال آن فعالشدن
فیبرهای نوع  Cمیباشد؛ در صورتی که مرحله دوم  33تا 63
دقیقـه پـس از تزریـق فرمـالین مشاهده میگردد و مربـوط
بـه واکـنشهـای التهـابی در بافـت محیطـی و بهدنبال آن
تغییرات عملکرد نورونهـای مـسیر انتقـال درد در شـاخ
خلفی نخاع و حساسشدن این نورونها میباشد (،02 ،03
.)05
پـژوهش حاضر نشـان داد کـه روغن سقز مالشی ،دارای
اثـر قابل توجهی در کاهش درد ناشی از فرمالین در
موشهای کوچک آزمایشگاهی نر میباشد .همینطور نتایج
این مطالعه نشان داد که اثر ضدّ درد روغن سقز ،قابل مقایسه
با مورفین بوده و بهتنهایی درد را کاهش داد و اختالف
معنیدار با گروه کنترل و وازلین ایجاد کرد؛ به طوری که اثر
ضدّدردی آن در مرحله مزمن درد از مرحله محیطیشدن و
مرحله درد حاد نیز بیشتر بود .روغن سقز در حضور مورفین
احتماالً بهعلت تداخل ،اثر ضدّ دردی مورفین را کاهش داده
است و این کاهش درد در مرحله مزمن درد بیشتر بوده و
اختالف معنیداری با دو گروه کنترل و وازلین ایجاد کرد .در
مرحله درد حاد ،روغن سقز ،درد را کاهش داد و گروه

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دریافتکننده روغن سقز با گروه دریافتکننده مورفین اختالف
معنیدار داشت.
بررسیهای فتوشیمیایی نشان داده است که سقز ،غنی از
ترکیبات فنلی از جمله فالونوئیدها میباشد ( .)06 ،9مطالعات
نشان دادهاند که ترکیبات فنلی که دارای خاصــیت
آنتــیاکسیدانی هستند ،از جمله ترکیبات مؤثر گیاهی هستند
که دارای آثار ضدّ دردی میباشند ( .)07شواهد موجود،
حکایت از آن دارند که در بافتهای ملتهب ،این ترکیبات با
مهار آنزیم سیکلواکسیژناژ تولید پروستاگالندین  Eرا از اسید
آراشیدونیک در پاسخ به محرکهای التهابی مهار میکنند.
پروسـتاگالندینهـا سـبب تحریک رسپتورهای درد میشـوند.
( .)04 ،07همینطور ترکیبات فنلی از جمله فالونوئیدها
بهعنوان مهارکننده آنزیم سنتز نیتریکاکسید هستند که یک
میانجی اصلی در نورونهای مرتبط با درد میباشد (.)07
فالونوئیدها قادر به عبور از سدّ خونی-مغزی بوده و با
مکـانیسمهـای مختلفـی از جملـه اثـر بـر گیرندههـای
 ،GABAAاپیوئیـدی ،آلفـا دو آدرنرژیـک و مهـار آنزیمهای
درگیر در التهاب در مغز ،درد را بـهصـورت مرکـزی کنترل
میکنند .در نواحی مختلف سیستم عصبی از جمله در ناحیه
نـوکی شـکمی جـانبی بصـلالنخـاع (Rostral
 )ventrolateral medullaکه هسـته پاراژیگانتوسـلوالریس
نیـز بخشـی از آن است ،وجود گیرندههای ،GABAA
اپیوئیدی و آلفا دو آدرنرژیک گزارش شده است .تحریک این
گیرنـدههـا موجـب بـیدردی میشود ( .)09میزان ترکیبات
پلـیفنـولی در پسته کوهی 40/03میلیگرم در کیلوگرم روغن
اسـت که نسبت به مقادیر گـزارششـده بـرای روغـنهـای
زیتـون و کـانوال بـا مقـادیر بـهترتیـب 56/50 :و ،25/32
بیشتر است ( .)9همچنین شواهد موجود نشان میدهند که
فالونوئیدها باعث مهار فاکتور نکروزکننده تومور میگردند که
این فاکتور نیز در سنتز پروستاگالندینها نقش دارد (.)30 ،33
از جمله ترکیبات دیگر موجود در انواع پسته ،ترپنوئیدها
میباشند که خاصیت آنتیاکسیدانی دارند ( .)9داشتن خاصیت
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مهار متابولیسم اسید آراشیدونیک ،آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز
و پروستاگالندینها در مورد انواع ترپنوئیدها گزارش شده
است ( .)30همچنین از ترکیبات مهم دیگر موجود در روغن
سقز ،استرولها میباشند که خاصیت آنتیاکسیدانی دارند و
نقش مهمی در سالمتی دارند ( .)9مطالعات مختلف نشان
دادهاند که ترکیبات استرولی ،نقش مهمی در اثرات ضدّ دردی
دارند ( .)33مقدار استرول در روغنهای خوراکی عمومـاً بین
 3/2تا 3درصد گزارش شده است و در برخی موارد ممکن
است به بیش از 03درصد نیز برسـند .ایـن در حالی است که
مقادیر ترکیبات استرول در سقز بـرای بتاسیتواسترول،
کامپسترول ،استیگماسـترول و دلتـا  5-اوناسترول بهترتیب:
 00 ،2 ،45و  2/4درصد میباشـد .این درصدها فراتر از
درصدهای گزارششده برای سایر روغنهای خوراکی میباشد
( .)9براساس یافتههای موجود ،ترکیبات شیمیایی دیگری نیز
از روغن سقز جداسازی شدهاند که اثرات ضدّ دردی متعدّدی
از آنها گزارش شده است؛ ازجمله توکوفرولهـا (بـهعنـوان
ویتامین  Eفعـال) و اســیدهای چــرب شامل :اســید
اولئیــک ،اســید لینولئیــک و اســیدآلفالینولئیک که موجب
رفع التهاب و تسـکین درد مـیشـوند ( .)32مطالعه  Kimو
همکاران نشان داد که تجویز ویتامین  Eمنجر به کاهش درد
حاد و هیپرآلژزیای القاشده توسط فرمالین و نیز باعث مهار
آلودینای مکانیکی در دردهای مرتبط با نوروپاتی شد (.)32
نتایج نشان میدهند که روغن سقز نسبت به سـایر روغـنها
از جمله روغن زیتون ،کانوال و آفتابگردان ،سرشار از ترکیبات
توکوفرولی است .این بارزترین ویژگی این روغن است .وجود
توکوفرول اثرات بــسیار مهــم و مــؤثری بــر ســالمتی
انــسانهــا دارد .توکوفرول دارای خواص آنتیاکسیدانی
میباشـد .بهعالوه منابع نشان میدهند که روغن سقز سرشار
از اسیدهای چرب غیر اشباع اســید اولئیــک ،اســید
لینولئیــک و اســید آلفالینولئیک میباشد که همانطور که
اشاره شد ،اثرات ضدّ دردی آنها قبالً نشان داده شده است .در
تحقیقات قبلی بیان شده است که روغن زیتون که همانند
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 میتواند بهعنوان، توکوفرولها و اسیدهای چرب،استرولها
جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی ضدّ درد مطرح
.باشد

 توان تقویت مسیرهای،یک داروی مسکن عمل میکند
عصبی مرکـزی مهارکننـده درد را دارد و بسیاری از این
اثرات ضدّ دردی روغن زیتون به اسیدهای چرب و توکوفرول
موجود در آن نسبت داده شده است که بهوفور در روغن سقز
.)35 ،9( نیز مشاهده میگردند
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