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چکیده:
مقدمه :گیاه درمنه ،یکی از گیاهان بومی ایران است که به صورت سنتی در تسکین دردهای عصبی و احشایی مورد استفاده قرار میگرفته است .هدف
مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ضددردی اسانس این گیاه در مدل درد ناشی از صفحه داغ و فرمالین در موش سوری بود.
روش کار :در مطالعه تجربی حاضر موشهای سوری نر نژاد  Balb/cدر پنج گروه :شامل نرمالسالین ،اسانس گیاه درمنه (مقادیر  75 ،50و 100
میلیگرم بر کیلوگرم) و مورفین (مقدار 10میلیگرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند .آزمون صفحه داغ در زمانهای  45 ،30 ،15و  60دقیقه بعد از تزریق
داخلصفاقی داروها انجام شد .در آزمون فرمالین 30 ،دقیقه پس از تزریق داخل صفاقی داروها 20 ،میکرولیتر فرمالین  4درصد در کف پای حیوان تزریق
شد و دفعات لیسیدن پا ،لنگیدن و بلندکردن پا در زمانهای ( 5-0فاز حاد) و ( 30-15فاز مزمن) ثبت شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSS16تجزیه و تحلیل
شدند.

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر اسانس گیاه درمنه در تسکین درد ناشی از محرکهای شیمیایی و حرارتی است.
واژگان کلیدی :درمنه ،درد ،آزمون صفحه داغ ،آزمون فرمالین

نشان دهنده شرایط روحی هستند ،تحت تاثیر قرار میگیرد [.]4
موسسه تحقیقات سالمت ایاالت متحده آمریکا در مطالعهای که
به مدت هشت سال انجام داده است ،بیان کرده است که 32/8
درصد مردم ایالت متحده از درد مزمن رنج میبرند [ .]5عالوه بر
این مطالعات نشان میدهد که  22تا  50درصد بیماران تحت
مراقبتهای اولیه از درد مزمن رنج میبرند که گاهی بیش از شش
ماه طول میکشد و سبب افت قابلتوجه عملکرد اجتماعی و
کیفیت زندگی میشود[.]6
داروهای ضددرد همچون پاراستامول ،اپیوئیدها ،داروهای
ضدالتهاب غیراستروئیدی و مهارکننده انتخابی کوکس 2اغلب
برای تسکین انواع دردهای مزمن ،مالیم و حاد استفاده
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مقدمه:
بر اساس تعریف انجمن بینالمللی مطالعات درد ،درد یک تجربهی
ناخوشایند ذهنی و احساسی مرتبط با آسیب واقعی یا بالقوه به
بافتها است[ .]1درد در اثر عوامل مختلفی از جمله دمای شدید،
جریان الکتریکی ،نکروز ،التهاب ،اسپاسم و جراحت ایجاد میشود
[ .]1انواع مختلفی از بیماریها ،مداخالت جراحی و همچنین تروما
سبب ایجاد درجاتی از درد می شوند .بیماریهای دژنراتیو مانند
آرتریت روماتوئید ،آرتریت گیجگاهی و همچنین بیماریهای
قلبی ،آسم ،سرطان و بیماری التهابی روده با فرایندهای التهابی و
درد مرتبط هستند[ .]2در اغلب موارد ،درد ثانویه به برخی شرایط
و بیماریها همانند نوروپاتی دیابتی است[ .]3درد یک تجربه
پیچیده است که در آن ویژگیهای شناختی ،عاطفی و رفتاری که
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یافتهها :تزریق اسانس درمنه در مقادیر  75و  100میلیگرم بر کیلوگرم به موشهای سوری در زمانهای  45 ،30 ،15و  60دقیقه قبل از آزمون صفحه
داغ موجب کاهش معنادار زمان آستانه احساس درد در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)p<0/05اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم دفعات لیس
زدن پا ،لنگیدن و بلندکردن پا را در فاز اول و دوم آزمون فرمالین در مقایسه با گروه شاهد بهطور معناداری کاهش داد (.)p<0/05

اثر اسانس گیاه درمنه ایرانی بر

روش کار:
تهیه اسانس و اسانسگیری:
ابتدا گیاه درمنه خشک از عطاری سطح شهرستان ایذه خریداری
و پس از شناسایی توسط گیاهشناس نمونه هرباریومی آن با شماره
 67890در هرباریوم دانشگاه آزاد واحد ایذه ،خوزستان ثبت شد.
برای تهیه اسانس از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر
استفاده شد 50 .گرم از پودر گیاه و  500میلیلیتر آب داخل
فالسک تقطیر قرار داده شده و سپس حرارت داده شد تا این که
سرعت تقطیر به  2تا  3میلیلیتر در دقیقه برسد .در این روش بعد
از گذشت  4ساعت ،اسانس گیاه جمعآوری و توسط سولفات سدیم
بدون آب به مدت  24ساعت خشک شد .الزم به ذکر است که
تمام مراحل آزمایش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه در اسفند
ماه  1396انجام شده و نوع آزمایش تجربی بود.
این مطالعه توسط کمیته اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه
ایذه بررسی و تصویب شد[.]8

آزمون فرمالین:
فرمالین به حجم  20میکرولیتر و دوز  4درصد استفاده شد .تزریق
فرمالین در کف پشتی پای راست حیوان بهصورت زیرجلدی انجام
شد .مهمترین ویژگی این آزمون این است که حیوانات دو پاسخ
به درد نشان میدهند که ظاهراً دو سازوکار مختلف دارد .مرحله
اول ،بالفاصله پس از تزریق فرمالین آغاز میشود و به مدت -3
 5دقیقه طول میکشد .بعد از  5دقیقه اول تا فاصله  15دقیقه بعد
از تزریق فرمالین ،فاز دوم درد شروع میشود و به مدت  60دقیقه
ادامه مییابد .در روز آزمایش برای عادت کردن به محیط ،هر
حیوان  30دقیقه قبل از شروع آزمایش در جعبه استاندارد شیشهای
ابعاد  30×30×30سانتیمتر قرار داده شد  .این جعبه طوری ساخته
شده است که در فاصله ای از جعبه و سطح افق ،آینهای با زاویه
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حیوانات آزمایشگاهی:
موش سوری نر بالغ نژاد  Balb/cدر محدوده وزنی  25تا  35گرم
در شرایط استاندارد (دمای  21±2درجه سانتیگراد و سیکل نوری
 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) با دسترسی آزاد به آب
و غذای یکسان نگهداری شدند .در هر آزمون از گروههای
موشهای جداگانه استفاده شد و هر گروه شامل هشت موش
سوری بود .در هر آزمون ،موشها بهطور تصادفی به پنج گروه
هشتتایی شامل گروه کنترل منفی (نرمالسالین ،تزریق داخل
صفاقی) ،کنترل مثبت (مورفین  10میلیگرم برکیلوگرم ،تزریق
داخل صفاقی) و گروههای مداخله (دوزهای  75 ،50و 100
میلیگرم بر کیلوگرم اسانس درمنه ،تزریق داخل صفاقی) تقسیم
شدند.
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میشوند[ .]7مطالعات نشان میدهد که مصرف بیرویه داروهای
ضدالتهابی غیراستروئیدی به خصوص ایبوپروفن و آسپرین باعث
ایجاد زخم و التهاب در جداره داخلی معده میشود ،این داروها
همچنین سبب آسیب کلیه و قلب میشوند[ .]6استامینوفن باعث
بروز زخمهای معده نمیشود ولی آسیب کبدی را به همراه دارد
[.]7
در حال حاضر میلیونها نفر از انواع مختلف درد رنج میبرند و
مایلند داروهایی با عوارض اثرات جانبی کمتری پیدا کنند تا خود
را از درد رها کنند .بشر در سراسر تاریخ اشکال مختلف درمان را
برای تسکین درد بهکاربرده است که در بین آنها طب سنتی
جایگاه ویژهای را بهخود اختصاص داده است[ .]8متداولترین گیاه
مورد استفاده برای این منظور ،خشخاش بوده است که مورفین
استخراج شده از آن به عنوان سردسته داروهای ضددرد در نظر
گرفته میشود .هرچند مورفین قرنها بهعنوان ضد درد مورد
استفاده قرار میگرفته است ،ولی به دلیل خصوصیات اعتیاد آور
آن و عوارض جانبی از جمله تنگی نفس ،افسردگی ،کاهش
تحرک دستگاه معدی – رودهای ،سرخوشی و تغییرات اندوکراینی
و اتونومیک تمایل کمتری به استفاده از آن دیده میشود[.]1
جنس درمنه ،یوشان ،ترخ ) 200 (Artemisiaتا  400گونه دارد
که به تیره کاسنیان تعلق دارد .یکی از گیاهان دارویی ارزشمند
این جنس ،گیاه درمنه ایرانی ) (Artemisia persicaاست .درمنه
ایرانی گیاهی علفی ،پایا و خودرو با ساقه دارای قاعده چوبی
پوشیده از تار ،ارتفاع  90-120سانتیمتر و برگ فشرده است که
در ارتفاعات باال و برفگیر کشور میروید[ .]9این گیاه به عنوان
گیاه دارویی شناخته شده است و بهخاطر عطر و طعمی که دارد
در غذاهای محلی و همچنین کباب کوبیده استفاده میشود .درمنه
ایرانی به عنوان ضدعفونیکننده ،بادشکن ،اشتهاآور ،ضد انگل
آسکاریس ،تببر و مسکن دردهای احشایی استفاده میشود و در
گذشته برای تسکین دردهای عصبی و بهعنوان تسهیلکننده
انقباضات رحم در هنگام زایمان از آن استفاده میکردند[ .]10در
مطالعات آزمایشگاهی اثرات آنتیاکسیدانی[ ،]9ضدسرطانی[،]11
ضدباکتریایی ،ضدقارچی[ ،]12ضدویروسی[ ]13و ضدماالریایی
[ ]14این گیاه نشان داده شده است .هرچند اثرات ضددردی این
گیاه تاکنون بررسی نشده است ،ولی اثرات ضددردی سایر
گونههای جنس  Artemisiaهمچون ،Artemisia aucheri
 Artemisia herba-alba ،Artemisia campestrisو Artemisia
 sieberiنشان داده شده است [ .]16 ,15 ,8با توجه به کاربرد
درمنه در طب سنتی برای اثرات آرام بخشی به نظر میرسد ،در
تسکین درد نیز مفید واقع شود .هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات
ضددردی اسانس درمنه در مدل درد ناشی از صفحه داغ و فرمالین
در موش سوری بود.

طیبه ابراهیمی و همکاران

اثر اسانس گیاه درمنه ایرانی بر

 45درجه قرار گرفته است و مشاهدات را آسانتر میکند .برای
انجام آزمون ابتدا اسانس گیاه در دوزهای  75 ،50و  100میلیگرم
بر میلیلیتر به صورت درون صفاقی و پس از  30دقیقه 20
میکرولیتر فرمالین  4درصد به صورت زیرجلدی نیز به کف پای
راست حیوان تزریق شد .گروه کنترل مثبت ،مورفین و گروه
کنترل ،نرمال سالین را  30دقیقه پیش از تزریق فرمالین دریافت
کردند .به دنبال تزریق فرمالین ،حیوان مجموعهای از رفتارهای
القا شده با فرمالین و رفتارهای خود به خودی را نشان میدهد که
به آنها نمرة صفرتا  3داده میشود .این رفتارها شامل  )0پای
حیوان به طور طبیعی روی زمین قرارمیگیرد )1 ،پای حیوان
مختصری روی زمین قرار میگیرد)2 ،پای حیوان از زمین جدا
شده است)3 .حیوان پای خود را گاز میگیرد و یا لیس میزند.
رفتارهای حیوان در دوره های  0-5دقیقه و سپس  15تا  60دقیقه
ثبت شد [.]16

(برحسبثانیه) ،در هریک از زمانهای پنجگانه در جدول ثبت شد
[.]16
تحلیل های آماری:
تجزیـه و تحلیـل آمـاری دادههـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار
 SPSS16انجام شد .به منظور تعیین اختالف معنادار بین تیمارهـا
از تحلیل واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین ها از آزمـون
تعقیبی دانکن اسـتفاده شـد .دادههـا بـه صــورت میــانگین
انحــراف معیــار ثبــت شــدند ،p<0/05 .از نظر آماری معنادار
فرض شد.
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یافتهها:
نتایج مربوط به زمان آستانه احساس درد در گروههای آزمایشی
در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به نتایج تیمار موشهای
سوری توسط اسانس درمنه در دوزهای  75و  100میلیگرم بر
کیلوگرم در زمانهای  45 ،30 ،15و  60دقیقه قبل از آزمون
صفحه داغ سبب کاهش معنادار زمان آستانه احساس درد در
مقایسه با گروه کنترل شد( .)p<0/05تزریق مورفین توانست
زمان آستانه احساس درد را بالفاصله در آزمون صفحه داغ به طور
معناداری کاهش دهد( )p<0/05ولی در زمانها  45 ،30 ،15و 60
اثر معناداری بر زمان آستانه احساس درد نداشت.
با توجه به نتایج جدول ( 2الف ،ب و ج) اسانس درمنه در دوزهای
 50و  100میلیگرم بر کیلوگرم دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا،
در دوز  100دفعات لنگیدن و در دوز  75و  100میلیگرم دفعات
بلندکردن پا را در فاز اول آزمون فرمالین در مقایسه با گروه شاهد
بهطور معناداری کاهش داده است ( .)P<0/05مورفین در دوز 10
میلیگرم بر کیلوگرم کاهش معناداری در دفعات لیس زدن و گاز
گرفتن پا ،لنگیدن و بلند کردن پای ایجاد نکرده است.
با توجه به نتایج جدول ( 2الف ،ب و ج) اسانس درمنه در دوز ،50
 75و  100میلیگرم بر کیلوگرم دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا،
در دوزهای  50و  100دفعات لنگیدن و در دوز  75 ،50و 100
میلیگرم دفعات بلندکردن پا را در فاز دوم آزمون فرمالین در
مقایسه با گروه شاهد بهطور معناداری کاهش داده است
( .)P<0/05مورفین در دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم کاهش
معناداری در دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا ایجاد کرده
است(. )P<0/05
در جداول  1و 2نتایج میانگین و انحراف معیار در هردو آزمون
فرمالین و آزمون صفحه داغ آورده شده است.
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آزمون صفحه داغ:
برای انجام این آزمون ،از دستگاه صفحه داغ که شامل یک
صفحه فلزی به قطر  19سانتیمتر و دیوارهایی از جنس
پلکسیگالس به ارتفاع  21سانتیمتر استفاده شد .دستگاه مذکور
مجهز به زمانسنج و ترموستات است .در این آزمون گروهها شامل
گروه دریافتکننده نرمالسالین (کنترل) ،گروههای دریافتکننده
اسانس درمنه در دوزهای  75 ،50و  100میلیگرم بر کیلوگرم و
گروه دریافتکننده مورفین در دوز  10میلیگرم بر کیلوگرم (گروه
کنترل مثبت) بود .قبل از انجام آزمون ،برای آشنایی موشها و
در شرایطی که دستگاه خاموش بود ،هرکدام از موشها به مدت
دو دقیقه روی صفحه دستگاه قرارداده شدند تا با شرایط آشنا
شوند .سپس دستگاه روشن و دمای صفحه روی  52درجه
سانتیگراد ثابت شد .هر حیوان ،قبل از تزریق داخل صفاقی
نرمالسالین ،اسانس و مورفین و در زمانهای صفر45 ،30 ،15 ،
و  60دقیقه پس از دریافت تزریقات روی صفحه داغ قرار گرفت
و همزمان با آن ،زمانسنج دستگاه روشن شد و زمانی که حیوان
شروع به باال بردن پاهای عقبی و لیسیدن پا کرد ،به عنوان نقطه
پایان و شاخﺺ احساس درد تلقیشده و فوراً زمانسنج متوقف
شد و حیوان از دستگاه خارج شد .در صورت عدم واکنش حیوان
در برابر صفحهداغ ،برای جلوگیری از آسیب ،بعد از  25ثانیه
آزمایش خاتمه داده شد و حیوان از روی صفحه داغ برداشته شد.
مدت زمان تﺄخیر در پیدایش پاسخ به درد هر حیوان
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جدول :1مقایسه تﺄثیر اسانس گیاه درمنه بر زمان آستانه درد در آزمون صفحه داغ در گروههای مورد مطالعه
گروه آزمایشی
نرمال سالین

Ap50

Ap75

Ap100

مورفین

(نرمال سالین : AP ،اسانس گیاه درمنه با دوزهای  100 ،75 ،50میلیگرم بر کیلوگرم و مورفین)
* :اختالف معنادار با گروه نرمال سالین (.)P<0/05
جدول :2مقایسه تاثیر اسانس گیاه درمنه بر دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا ،لنگیدن پا و بلندکردن پا در فاز اول و دوم آزمون فرمالین در گروههای مورد مطالعه
فاز

نام آزمون

دفعات لیسیدن و گاز گرفتن پا

دفعات لنگیدن
فاز اول
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دفعات بلند کردن پا

گروه آزمایشی
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین

میانگین
29.14
43*.7
50.8
40* .5
40.9
86.3
43.2
17.3
80* .0
20.2
00.7
43.4
17* .3
20* .3
60.5

انحراف معیار
50.6
51.2
94.3
04.4
93.4
27.2
51.1
94.1
45.0
10.1
74.3
30.2
60.1
64.1
07.2
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زمان (برحسب دقیقه)
بالفاصله بعد از تزریق
15
30
45
60
بالفاصله بعد از تزریق
15
30
45
60
بالفاصله بعد از تزریق
15
30
45
60
بالفاصله بعد از تزریق
15
30
45
60
بالفاصله بعد از تزریق
15
30
45
60

میانگین
29.11
29.10
71.6
14.8
71.8
29.12
86.9
29.7
29.9
43.7
00.14
43*.14
29*.14
43*.13
29*.16
57.14
14*.15
86*.12
14*.15
29*.16
71*.16
86.10
00.9
57.8
29.8

انحراف معیار
45.3
06.2
06.2
11.5
27.4
99.3
93.3
30.3
81.2
99.1
61.3
31.4
09.5
26.3
45.3
95.3
18.3
44.3
22.4
09.3
56.2
95.1
00.2
88.2
43.2
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ادامه جدول :2مقایسه تاثیر اسانس گیاه درمنه بر دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا ،لنگیدن پا و بلندکردن پا در فاز اول و دوم آزمون فرمالین در گروههای مورد مطالعه
فاز

نام آزمون

دفعات لیسیدن و گاز گرفتن پا

فاز دوم
دفعات لنگیدن

دفعات بلند کردن پا

گروه آزمایشی
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین
نرمال سالین
Ap50
Ap75
Ap100
مورفین

میانگین
71.8
71* .2
17* .1
60* .1
80* .2
43.3
86* .0
33.1
80* .0
40.1
86.7
14* .2
33* .1
80* .1
80.3

انحراف معیار
74.7
60.1
41.0
14.1
64.1
46.3
90.0
52.0
45.0
55.0
82.8
07.1
52.0
84.0
68.2

(نرمال سالین : AP ،گیاه درمنه با دوزهای  100 ،75 ،50میلیگرم بر کیلوگرم و مورفین)
* :اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین (.)P<0/05
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تزریق فرمالین ادامه مییابد [ .]16داروهای ضد دردی که سیستم
عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهند ،از جمله مورفین،
کدئین ،نوفام و اورفنادین درد را در هر دو فاز آزمون فرمالین
تسکین میدهند ولی در مقابل ،داروهای ضدالتهابغیراستروئیدی
همچون اندومتاسین و ناپروکسن ،کورتیکواستروئیدها از جمله
دگزامتازون و هیدروکورتیزون تنها فاز دوم درد ناشی از فرمالین
را مهار میکنند[ .]17این شواهد پیشنهاد میدهند که
سازوکارهای متفاوتی در فاز اول و دوم درد ناشی از فرمالین دخیل
هستند ،فاز اولیه درد ناشی از فرمالین به دلیل تحریک مستقیم
گیرندههای درد میباشد و پروستاگالندینها در این مرحله نقش
مهمی ایفا نمیکنند .فاز دوم درد ناشی از فرمالین نیز یک پاسخ
التهابی با درد التهابی است که توسط داروهای ضدالتهابی تسکین
مییابد[ .]18آزمون صفحه داغ ،آزمونی انتخابی برای ارزیابی
اثرات ضددردی اپیوئیدها است و ویژگی اصلی آن امکان بروز
رفتارهای محافظتی خودکار میباشد .داروهایی که روی سیستم
عصبی مرکزی تاثیر میگذارند در این آزمون اثرات ضد دردی
قابل مالحظهای نشان میدهند ،ولی داروهایی که بهصورت
محیطی عمل میکنند ،اثربخشی مناسبی در این آزمون نشان
نمیدهند[ .]17اثربخشی اسانس گیاه درمنه در هر دو فاز آزمون
فرمالین و آزمون صفحه داغ میتواند حاکی از عملکرد آن
بهصورت مرکزی روی گیرندههای اپیوئیدی سیستم اعصاب
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بحث:
در مطالعه حاضر اثرات ضد دردی اسانس گیاه درمنه توسط آزمون
صفحه داغ و آزمون فرمالین در موش سوری نر مورد ارزیابی قرار
گرفت .تزریق اسانس گیاه درمنه در مقادیر  75و  100میلیگرم
بر کیلوگرم به موشهای سوری در زمانهای  45 ،30 ،15و 60
دقیقه قبل از آزمون صفحه داغ سبب کاهش معنادار زمان آستانه
احساس درد در مقایسه با گروه کنترل شد .اسانس این گیاه در
دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا،
لنگیدن و بلند کردن پا را در فاز اول و دوم آزمون فرمالین در
مقایسه با گروه شاهد بهطور معناداری کاهش داد .دوز 75
میلیگرم بر کیلوگرم اسانس گیاه درمنه دفعات بلند کردن پا در
فاز اول و دفعات لیس زدن و گاز گرفتن پا ،لنگیدن و بلندکردن
پا را در فاز دوم به طور معناداری کاهش داد .همچنین دوز 50
میلیگرم بر کیلوگرم اسانس مذکور دفعات گاز زدن و لیس زدن
پا در فاز اول و دفعات لنگیدن و بلندکردن پا را در فاز دوم بهطور
معناداری کاهش داد .این نتایج حاکی از اثر بخشی بهتر دوز 100
میلیگرم بر کیلوگرم اسانس در تسکین درد ناشی از صفحه داغ
و فرمالین است.
آزمون فرمالین در جوندگان یک الگوی معتبر و قابل اعتماد برای
مطالعه درد است و به انوع مختلفی از داروهای ضد درد حساس
است .از مهمترین ویژگیهای این آزمون ،وجود دو پاسخ به درد
است که با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر رخ میدهند .پاسخ
اول تا  5دقیقه پس از تزریق و پاسخ دوم تا  60دقیقه پس از

اثر اسانس گیاه درمنه ایرانی بر

اثرات ضددردی  1,8-Cineoleتوسط نالوکسان (آنتاگونیست
رسپتور اپیوئیدی  )µتغییر معناداری نداشت .پژوهشگران همچنین
مشاهده کردند که  1,8-Cineoleتولید سیتوکینها و
پروستاگالندینها توسط ماکروفاژهای تحریک شده در اثر LPS
را کاهش میدهد .در نتیجه پژوهشگران بیان کردند که اثرات
ضددردی  1,8-Cineoleبهصورت محیطی و از طریق کاهش
واسطههای التهابی است[ .]22در پژوهش دیگری مشاهده شد که
 α-Pineneدرد ناشی از فرمالین و التهاب ناشی از گزلین را بهطور
معناداری کاهش میدهد و سبب تنظیم کاهشی بیان ژن
 COX-2میشود[.]23
در بررسی حاضر اسانس گیاه درمنه ایرانی اثرات ضددردی قابل
مالحظهای در فاز اول و دوم آزمون فرمالین و صفحه داغ نشان
داد .به نظر میسد که اسانس گیاه بهصورت محیطی با کاهش
سطوح واسطههای التهابی و بهصورت مرکزی با اثر بر گیرندههای
اپیوئیدی اثرات خود را اعمال میکند ،ولی نمیتوان بهصورت
قطعی در این باره اظهار نظر نمود و نیاز است با استفاده از
آگونیستها و آنتاگونیستهای رسپتورهای اپیوئیدی و همچنین
تعیین سطوح واسطههای التهابی درستی این فرض تایید کرد.
نتیجهگیری:
تیمار موشهای سوری در زمانهای مختلف قبل از آزمون صفحه
داغ سبب کاهش معنادار زمان آستانه احساس درد در مقایسه با
گروه کنترل شد .اسانس گیاه درمنه همچنین میزان درد در فاز
اول و دوم آزمون فرمالین را در مقایسه با گروه شاهد بهطور
معناداری کاهش داد .نتایج این مطالعه حاکی از اثر بخشی اسانس
گیاه درمنه در تسکین درد ناشی از محرکهای شیمیایی و حرارتی
است.
تشکر وقدردانی:
این مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده و بدین وسیله
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ایذه تشکر و قدردانی می نمایند.
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مرکزی و همچنین محیطی با تحت تاثیر قرار دادن سطوح
واسطههای التهابی و پروستاگالندینها باشد.
اگرچه تاکنون مطالعهای به ارزیابی اثرات ضددردی اسانس گیاه
درمنه ایرانی نپرداخته است ،ولی فعالیت ضددردی سایر گونههای
جنس درمنه در مطالعات مختلف نشان داده شده است .در یک
بررسی مشاهده شد که اسانس درمنه کوهی اثرات تسکینی در
برابر درد ناشی از اسیداستیک و صفحه داغ نشان میدهد و التهاب
ناشی از کاراژینان را بهطور معناداری کاهش میدهد .پژوهشگران
اثرات تسکینی و ضدالتهابی اسانس گیاه درمنه کوهی را به حضور
ترکیباتی نظیر کامفور و 1و -8سینئول نسبت داده اند و بیان کرده
اند که این اسانس فعالیت ضددردی خود را به دو صورت مرکزی
و محیطی اعمال میکند [ .]8در پژوهش های صورت گرفته روی
اسانس درمنه دشتی نیز اثرات ضددردی قابل مالحظهای در فاز
دوم آزمون فرمالین مشاهده شد [ .]16اسانس گیاه درمنه دشتی
در مطالعه چن و همکاران در سال  2008نیز فعالیت ضد درد،
ضدتب و ضد التهاب در مدل موش داشته است[ .]17گیاه
 Artemisia dracunculusنیز اثرات ضددردی در هر دو فاز آزمون
فرمالین و آزمون صفحه داغ نشان داده است [.]19
در مطالعات صورت گرفته در رابطه با ترکیبات فیتوشیمیایی
اسانس گیاه درمنه ایرانی به وسیله دستگاه  ،GC/MSترکیبات α-
(E)- ،(Z)-Sabinene hydrate ،1,8-Cineole ،Pinene
 Artedouglasia oxide C ،Pinocarvone ،Pinocarveolو
 Artedouglasia oxide Dبرای اسانس این گیاه گزارش شده
است[ .]20میرجاللی و همکاران در سال  2006بیان داشتند که
اسانس سرشاخههای هوایی درمنه ایرانی غنی از (z)-ocimenon
( 39/6درصد) 16( Ascaridole ،درصد) و 10( α-terpinene
درصد) است .اجزای اصلی اسانس برگ Cis-sabinene hydrate
( 38/8درصد) و  13/3( Terpinoleneدرصد) ،اسانس گل Cis-
 42( sabinene hydrateدرصد) و اسانس ریشه Ethyl 2-
 24( nonynoateدرصد) بود[ .]21اثرات ضددردی تعدادی از
ترکیبات فوق در مطالعات ارزیابی و مشاهده شده است که 1,8-
 Cineoleاثرات ضدالتهابی در برابر التهاب ناشی از کاراژینان نشان
میدهد و درد ناشی از فرمالین و استیکاسید را تسکین میدهد.
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Introduction:
Artemisia persica is an indigenous plant of Iran that has been traditionally used to relieve neurological
and visceral pain. The aim of this study was to evaluate the analgesic effects of Artemisia persica
essential oil on pain induced by hot plate and formalin in mice.
Materials and Methods:
In this experimental study, male Balb/c mice were divided into 5 groups including normal saline,
Artemisia persica essential oil (50, 75 and 100 mg/kg) and morphine (10 mg/kg). The hot plate test was
performed at, 15, 30, 45 and 60 minutes after the IP injection of drugs. In the formalin test, 30 minutes
after the IP injection of drugs, 20 ml of 4% formalin was injected in the animal's paw and the frequency
of paws licking, clopping and lifting were recorded at 0-5 (acute phase) and after injection (acute phase)
and 15-30 (chronic phase) minutes. Data were analyzed by SPSS16 software.
Results:
Injection of Artemisia persica essential oil (75 and 100 mg/kg), 15, 30, 45 and 60 minutes before the
hot plate test, significantly decreased pain threshold compared to the control group (p< 0.05) Artemisia
persica essential oil at a dose of 100 mg/kg significantly decreased the frequency of paws licking,
clopping and lifting at the first and second phase of formalin test (p<0.05).
Conclusion:
The results of this study indicate the effectiveness of Artemisia persica Boiss essential oil in relieving
pain caused by chemical and thermal stimuli.
Keywords: Artemisia Persica, Pain, Hot Plate Test, Formalin Test
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