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  1384، بهار 29 الی 24، صفحه )26درپی  پی (2مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال هفتم، شمارۀ 
 7/11/83: ، پذیرش28/7/83: دریافت

 
 
 
 
 

  بر کاهش درد (Thymus Vulgaris)بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن 
 نوروژنیک و التهابی در موش سفید کوچک         

 
 ، 5، دکتر میترا امامی ابرقویی4، دکتر عباسعلی وفایی3، محمود عارفی2دکتر علی رشیدی پور∗1طاهریاندکتر عباسعلی 

 8، حسین میالدی گرجی7، مرتضی جراحی6حسن صادقی
 زشکی سمنان استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پ-2مربی و عضو هیأت علمی  مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 -6 کارشناس مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان -5 مربی و عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان -4 دانشجوی پزشکی -3
 مربی و عضو هیأت علمی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 کز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  کارشناس ارشد مر-7
 

در این تحقیق اثرات ضد دردی گیاه . باعث شده تا توجه بیشتری به گیاهان دارویی شود, داروهای شیمیایی ضد دردعوارض : سابقه و هدف
 . مورد بررسی قرار گرفتدر موش سوری نوروژنیک و التهابی در آزمون فرمالین بر درد آویشن 

 میلیگرم به ازاء  500 و 100(آویشن .  قرار گرفتنداستفادهمورد  گرم 30 تا25نژاد آلبینو با وزن نر   سر موش سوری 40 :د و روشهاموا
ارزیابی درد در آزمون  مالکهای. ند تزریق شد فرمالین  دقیقه قبل از انجام آزمون30سالین داخل صفاقی  هم حجم آن و ) هرکیلوگرم وزن
 25(بعد از تزریق فرمالین )  دقیقه40 تا 15(و  مزمن )   دقیقه اول5(حاد    زمان لیسیدن اندام و باال  نگهداشتن آنها در  مراحلفرمالین  مدت

 .پای حیوان بود در کف%) 5میکرولیتر از محلول 
 دهد اهش میطور معنی داری پاسخ دهی حیوانات را به محرکهای دردزا  ک بهآویشن  نتایج نشان داد که : یافته ها

)01/0p< .(میلی گرم اثر بارزتری داشت500 دارو با دوز  اینکه ضمن . 
های ضد  بردن به مکانیسم برای پی. شود سبب کاهش درد می حاکی از این بود که عصاره  هیدروالکلی گیاه آویشن ها یافته: نتیجه گیری

 .بیشتری می باشد  تحقیقاتآن نیاز به  دردی 
 .یشن، درد نوروژنیک و التهابی، آزمون فرمالین آو:واژه های کلیدی

 
 مقدمه 

احساس نامطلوبی در اثر صدمات وارده به بافتهای مختلف 
درد از ). 1(بدن در انسان بوجود می آید  که آن را درد می نامند

شایعترین مشکالتی است که انسان همواره با آن دست به گریبان 
 رهایی از آن چاره ای پیدا بوده و سالهاست تالش می کند تا برای

به دو صورت حاد و مزمن بروز می کند  که در هر دو  درد). 2(کند
 حالت می تواند به عنوان یک عامل محدود کننده یا ناتوان کننده 

 
درد حاد در اثر صدمه  ). 3(مانع از انجام فعالیت های روزمره شود

 از بین رفتن سریع  و  ناگهانی  به   یک  عضو بوجود می آید که با
 اما درد مزمن طوالنی . عامل ایجاد کننده آن، درد هم از بین می رود

مدت بوده و ناشی از صدمه ایجاد شده در طی زمان طوالنی است 
که عوارض آن صدمه منجر به درد مزمن می شود که تا عارضه 

انسان از زمانی که درد را شناخت ). 3(باقی است درد هم وجود دارد
ا کردن راهی برای یافتن علت و چگونگی برطرف کردن در پی پید

منجر , عوارض جانبی داروهای شیمیایی ضد درد ). 4(آن بوده است
یکی از این . به روی آوری به استفاده از گیاهان دارویی شده است

گیاهان آویشن است که اثرات مختلف دارویی برای آن ذکر شده 
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...        عصاره هيدروالکلی گياه آويشن  بررسی اثر
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 Thymus با نام علمی   تیره نعناو از  ویشن  گیاهی علفی .است

Vulgaris این . استبویی بسیار تند و نافذ که دارای کم رنگ ، سبز
در نواحی کوهستانی بخشهای مرکزی ایران به فراوانی رویش گیاه 
سرشاخه های گیاه بصورت دم کرده جهت برطرف نمودن . )5(دارد

دردهای مفاصل و معده و گلهای گیاه به عنوان بخور جهت بر طرف 
ودن سرماخوردگیها و نیز ضد عفونی کننده و ضد التهاب مصرف نم

 نوع  6 آویشن دارای یک پلی مرف شیمیایی با ).6(سنتی دارد
فنوتیپ  در  طبیعت  است  که  مردم  عموماٌ  از یک نوع آن استفاده 

درصد 8/0-6/2 گونه های مختلف آویش دارای .)7(می کنند 
ر بسیار متغیری از ترکیبات فنلی روغن فرار شامل مقادی%) 1معموال (

مونوترپنهای هیدروکربنی مانند پاراسیس، گاماترپنین و الکل ها می 
عمده ترین و . باشد که هر کدام می تواند ترکیب عمده اسانس باشد

مهم ترین ترکیب فنلی گونه های مختلف گیاه تیمول است که 
طباء  قدیم بررسی کار ا). 5(درصد کمی نیز به کاواکرول تعلق دارد

نشان می دهد که مواد مؤثر گیاه آویشن در درمان  تشنج،  
از گیاه . بیماریهای تنفسی، اسپاسم عضالت صاف و نفخ مفید هستند

تازه آویشن اسانس اولئین به دست می آید که سرشار از تیمول است 
که در دندانسازی و لوازم آرایشی و تهیه مایعات شستشوی دندانها 

از آویشن برای معطر ساختن سسها، غذاهای ). 6(بکار می رود
گیاه استفاده از ). 5(گوشتی و کنسرو ماهی نیز استفاده می شود

برای مثال  .گردد می به سالهای دوری بردر طب مدرن نیز آویشن 
اثر شل کنندگی عضالت صاف بوسیله آویشن  1966در سال 

 استاندارد یکی از آزمونهای. )8( و همکارش  ثابت شدBriseidتوسط
فاز حاد آن . جهت بررسی درد در حیوانات آزمون فرمالین است

می باشد که در این فاز  )نوروژنیک(  غیر التهابی  دردهای مربوط به
در فاز . پیام درد از طریق مسیرهای عصبی خاص منتقل می شود

مزمن انتقال پیام درد ناشی از واکنش التهابی است که ناشی از 
با توجه به . و مربوط به دردهای التهابی می باشدتزریق فرمالین 

اثرات متنوع و متعدد گیاه آویشن بخصوص بر روی اسپاسم ها و 
دردهای عضالنی و مفاصل و عدم انجام آزمونهای ضددردی و 
باالخره ارزان بودن این گیاه و اینکه به راحتی در اکثر نقاط ایران 

  هدف بررسی اثرات روییده و قابل دسترسی است، تحقیق فوق با
 .ضد دردی گیاه آویشن طراحی و انجام شد

 
 مواد و روشها 

سر  40  از انجام شددر این مطالعه که به صورت تجربی 
. شد گرم استفاده 30 تا 25با وزن ) Albino(موش نر سوری نژاد 

تیکی و در سدر قفسهای پال،  تایی10ی هاموشها به صورت گروه
 درجه 22  حدودتدرجه حراریطی و محمناسب اتاقی با شرایط 

در ، روشنایی  ساعت12 ساعت تاریکی و 12گراد و دوره  سانتی
در محل نگهداری  در اختیار داشتند هغذا و آب به طور آزادان حالی که

 برای سازش .نگهداری شدندحیوانات در مرکز تحقیقات فیزیولوژی 
ادی و نیم یافتن با دستگاه آزمون فرمالین، حیوانات بصورت انفر

 ساعت قبل از انجام تست، طی دو روز متوالی در دستگاه قرار  
 . می گرفتند

وسیله  در این آزمون :روش ارزیابی درد در آزمون فرمالین
که روی آن صفحه  انجام آزمایش یک چهارپایه آلومینیومی است

 قیف دهان  ی اقرار گرفته و بر روی صفحه شیشه ی اشیشه
 ، قوسطح اف ای ای از سطح شیشه ر فاصلهد. گشادی قرار دارد

.  درجه قرار گرفته که مشاهدات را آسانتر میکند45ای با زاویه  آیینه
موشها جداگانه و به منظور تطابق با محیط،  در روز انجام آزمایش،

قرارداده  ای  دقیقه قبل از تزریق فرمالین در زیر قیف شیشه30
 میکرولیتر به صورت 25وز فرمالین با د، شدند و در زمان آزمایش

کل . عقبی موش سوری تزریق شد زیر جلدی، به کف پای راست و
لیسیدن و گاز گرفتن پای صرف شده برای ) برحسب ثانیه (ن زما

 تا 15 دقیقه اول برای درد حاد و 5در فواصل زمانی شده،  تزریق
 5بعد از  .گیری شد شاخص درد مزمن اندازه  دقیقه بعد به عنوان40
حیوان  ینلاز تزریق فرماپس  دقیقه 15 تا 10یقه اول در فاصله دق

  فاز   دقیقه20 تا 15 بعد از  .دهد نشان نمی از خود خاصی  رفتار
لیسیدن کف پای  به دوباره حیوان شود و می شروع  درد  دوم 

جهت ). 9(کشد دقیقه طول می 40پردازد که حدود  می مربوطه
یشی از دو روز قبل و هر روز به مه گروههای آزماسازش یافتن، ه

انجام آزمایشات  در روز.  دقیقه به دستگاه عادت داده شدند30مدت 
، نیز پس از نیم ساعت که حیوانات به دستگاه عادت پیدا کردند

که ... جهت از بین بردن عواملی مانند سر و صدا، فعالیت انسانها و
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 جمله دانشگاه علوم پزشكي بابل        / 26
 1384هبار ) 26درپي  پي (2مشاره / سال هفتم

 
 مکان خاصی که می توانند در آزمون خللی وارد کنند، آزمون در یک

 .عاری از عوامل فوق بود انجام شد
عصاره هیدروالکلی پژوهش از  در این :عصارهآماده سازی 

گیاه مورد نظر و عصاره آن به روش نیمه .  استفاده شدگیاه آویشن 
 کار بردی جهاد کشاورزی -صنعتی سوکسله در مرکز آموزش علمی 

رد تأیید قرار توسط متخصصین آن مرکز مو استان سمنان تهیه و
 الکل cc450 گرم گیاه با 48برای تهیه این عصاره ابتدا . گرفت

و آب مخلوط که پس از بدست آمدن عصاره، آنرا در % 97متانول 
سالین حل و با توجه   قرار داده و پودر حاصله وزن و درº50حرارت 

 .به دوزهای مورد نیاز غلظت آن مشخص و مورد استفاده قرار گرفت
پس از  :عصاره هیدروالکلی(LD٥٠) یت حاد تعیین سم

  48تزریق داخل صفاقی عصاره به گروههای مختلف، حیوانات 
 ساعته 48ساعت تحت نظر قرار گرفته و نتیجه مرگ و میر 

 .مشخص شد
با )  10( عصاره با توجه به مقاالت قبلی -1 :روش تزریق 

) م وزن  میلیگرم به ازای هرکیلوگر500 و 100(دوزهای مورد نظر 
 . دقیقه قبل از انجام آزمون تزریق شد30به صورت داخل صفاقی و

 دقیقه قبل از انجام 30 گروه دریافت کننده سالین، -2
دریافت  داخل صفاقی  عصاره آویشن، سالین حجم هم , آزمون
 .کردند

 تایی 10گروه  4در این بررسی از  :روههای آزمایشیگ
 :موش سوری به صورت زیر استفاده شد

ی ئیچ گونه داروهاز آزمون   گروه قبلاین : 1 کنترل گروه
 .دریافت نکردند

انجام آزمون  دقیقه قبل از 30 :)وهیکل(2ه کنترل گرو
 .کردند دریافت سالین داخل صفاقی  عصاره هم حجم فرمالین،

 دقیقه قبل از انجام آزمون 30در این گروه : 3گروه درمانی 
 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن میلی 100فرمالین، عصاره با دوز 

 .تزریق شد, داخل صفاقیبه صورت  موش
  دقیقه قبل از انجام آزمون 30در این گروه : 4گروه درمانی

میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن  500فرمالین، عصاره با دوز 
 .تزریق شد, داخل صفاقیبه صورت  موش

برای بررسی .  ارائه شدMean±SEM به صورتها داده
بیشتر   برای   وT -test فاوت آماری بین دو گروه مستقل از آزمونت

از دو گروه مستقل از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد که چون 
 بدست آمده پاسخ معنی دار بود لذا تست توکی Fمقدار  با توجه به
گروههای آزمایشی  پس از بدست آوردن اطالعات .انجام شد

 به عنوان >05/0Pق تجزیه و تحلیل و مختلف، نتایج گروههای فو
 .مالک معنی داربودن مطرح گردید

 
 یافته ها
در حیواناتی که عصاره هیدروالکلی داخل : (LD٥٠): الف

 .  ساعت مرگ و میری اتفاق نیفتاد48صفاقی تزریق شده بود بعد از
 در تزریق دوزهای متفاوت عصاره این :تزریق عصاره: ب

با دوزهای صاره هیدروالکلی گیاه آویشن تزریق ع: بدست آمد نتایج
به صورت  میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش 500 و 100

 مقایسه با فرمالین و در ساعت قبل از تزریق  نیمداخل صفاقی و 
 بطور و گروه دریافت کننده سالین ضمن اینکه گروه کنترل 

مزمن در را در هر دو مرحله حاد و درد  به  داری زمان واکنش  معنی
  باالتر یعنی   دوز این اثر در)>05/0p(آزمون فرمالین کاهش داد

در ضمن .  میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بارزتر بود500با دوز 
میزان پاسخ به درد در گروه کنترل و گروه دریافت کننده سالین 

 ). 1و2نمودار (تفاوت معنی داری مشاهده نشد
 
 

 
 
 
 
 

عصاره هیدروالکلی ) دردحاد(ات ضددردی مقایسه اثر. 1نمودار 
با گروههای ) 100 و mg/kg500دوزهای (تزریقی گیاه آویشن 

 دریافت کننده سالین و کنترل در موش سوری
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عصاره هیدروالکلی ) درد مزمن(مقایسه اثرات ضددردی . 2نمودار 

با گروههای ) 100 و mg/kg500دوزهای (تزریقی گیاه آویشن 
 نده سالین و کنترل در موش سوریدریافت کن

 
 بحث

تزریق نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 
حاد و مزمن در مدل  تعدیل درد درعصاره هیدروالکلی گیاه آویشن 

گرچه در مورد اثر ضد دردی . اثر دارد ،ارزیابی درد با آزمون فرمالین
یگری در این گیاه آویشن بطور مستقل کار نشده اما اثرات متنوع د

 همانطوریکه گفته شد مصرف طبی گیاه .گیاه به ثبت رسیده است
  1966برای مثال در سال .گردد  می آویشن به سالهای دوری بر

 و  Briseidاثر شل کنندگی عضالت صاف بوسیله آویشن توسط
 . )8(همکارش ثابت شد

Abe و همکارانش اثر ضد قارچی پمادی که از ترکیبات 
 ه آویشن تشکیل شده بود را نشان دادندمختلف از جمل

 و  Aeromonas caviaeآویشن اثر کاهش دهنده رشد . )11(
Aeromonas sobria در محیط کشت دارد که این اثر توسط 

 . )12(ابوغزاله در دانشگاه اردن ثابت شد
دیگر استفاده از آویشن در آگاری که برای رشد در مطالعه 

قرار می گرفت منجر به کاهش و یا  مورد استفاده E.coliمیکروب 
 ).13(حتی جلوگیری از رشد این میکروب در محیط کشت فوق شد

 استفاده از پماد آویشن به همراه یک از سوی دیگر مشخص شد که 
. )14(گیاه دیگر باعث تأخیر در ایجاد فساد در نوعی ماهی می شود

 ای افزودن یک نوع مادهدر آزمایشی که بر روی رت انجام گرفت 
که حاوی آویشن و یک گیاه دیگر بود منجر به ایجاد تغییرات خونی 

  و اوره بوسیله کاهش ASTمانند لوکوپنی، آنمی، افزایش فعالیت 
  ).1(سطح آلبومین و پروتئین کل سرم در رت گردید

در تحقیقی که در دپارتمان سم شناسی محیط زیست دانشگاه 
  عصاره آویشن به اثبات رسیدکالیفرنیا انجام شد اثر آنتی اکسیدان

اثر ضد اسپاسمی عصاره آویشن در نای   Meister مطالعه در  .)15(
 دو ترکیب ضد انعقادی ).3(شدمشخص جدا شده خوکچه هندی  

مهم در آویشن یافت شد که مانع از انعقاد خون می شد به نظر می 
رسد این اثر از طریق کاهش تجمع پالکتی به علت کاهش بافت 

اثر ضد قارچی پماد  ).16(ن، آراشیدونیک اسید و ترومبین باشدکالژ
 نوع گیاه دارویی 12یک نوع پماد که دارای این گیاه در استفاده از 

 ). 17(طبی از جمله آویشن بود  خود را نشان داد
آویشن و ذرات در طی تحقیق دیگری مشخص شد که 

یت  پوستی  در  ایجاد  درمات   به پراکنده آن در هوا می تواند منجر
 اثر ضد اسپاسمی عصاره آویشن در ایلئوم و ).18(شودکشاورزان 

 همکارانش نیز به اثبات   و Vanنای جدا شده خوکچه هندی توسط
آویشن بر  ).19(بلی بودق آزمایش نتایج    تایید و  تاکید که رسید

استفاده از عصاره  بطوریکه روی دستگاه تنفس هم اثر می کند
 5شن در مدت یک ماه باعث بهبود عملکرد ریوی در خوراکی آوی

 ). 20(اسب بیمار شد
و قلب هم موثر است، در مطالعه د این گیاه بر روی فعالیت کب

افزودن آویشن به رژیم غذایی ای که به همین منظور صورت گرفت 
رت ها منجر به کاهش واضح فعالیتهای سوپراکسید دسموتاز در 

سرانجام در مطالعه . )21(ر گردیدبافت کبد و قلب رت های پی
عرضی و همکارانش نشان داده شد که عصاره آویشن  در موش 
های کوچک آزمایشگاهی اثر خوبی در افزایش زمان شروع تشنج 

این اثر ). 9(ناشی از نیکوتین و کاهش شدت  و دوام تشنج دارد
آویشن در مقایسه با اثرات دیازپام هم نتایج بسیار خوبی از خود 

  ).9(ان دادنش
نتایج این تحقیق تا حدود زیادی با نتایج مطالعه قبلی که در 
مورد اثر ضد تشنجی عصاره گیاه آویشن انجام شده بود همخوانی 

   دردهای  مربوط به فاز حاد  فرمالین  از آنجاییکه در آزمون. دارد
 می باشد و فاز مزمن مربوط به دردهای  )نوروژنیک (  التهابی غیر
و با توجه به نتایج  بدست آمده در این تحقیق در ) 22(بی استالتها

مورد اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن بر درد نوروژنیک و 
التهابی در موش سوری و ایجاد بی دردی در حیوان، بنظر می رسد 
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است که قادر ) یا ترکیباتی(که عصاره گیاه آویشن دارای ترکیب 

و منجر به افزایش مقاومت در برابر درد است بر روی درد اثر گذاشته 
برای . و یا کاهش پاسخ دهی به درد های نوروژنیک و التهابی  شود

رسیدن به نتیجه نهایی و  اثبات این مطلب و شناسایی ترکیبات مؤثر 
 .موجود در گیاه آویشن  نیاز به انجام تحقیقات بیشتری است

 تقدیر و تشکر
ه، مدیریت و پرسنل محترم از معاونت محترم پژوهشی دانشگا

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حمایت مالی، مرکز آموزش 

علمی ـ کابردی جهاد کشاورزی جهت تهیه گیاه و عصاره گیری آن، 
بخش بیوتکنولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم 

 . شودقدردانی میپزشکی سمنان تشکر و 
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