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چکیده
بهتوجهباوشیمیاییداروهايتوسطجانبیعوارضایجادوها بیماريدرماندرخیرأتدردردوالتهابنقشبهتوجهبا

Satureja bachtiarica(بختیاريمرزهگیاهخاصیت Bunge(ضدالتهابیوضددردياثربررسیهدفباتحقیقاینسنتی،طبدر
گروهکهشدندتقسیمگروه5بهتصادفیطور بهNMRIنژادنرکوچکموشسر80مطالعهایندرشد.انجامبختیاريمرزهاسانس

بهوکیلوگرمبرگرم میلی100و25،50دوزهايدربختیاريمرزهاسانسترتیب به4تا2يهاگروهبهبود.کنترلگروهشاملاول
،25دوزهاي،4تا2يهاگروهبهنیزالتهابتستدرشد.تزریق.i.pصورت بهکیلوگرمبرگرم میلی10دوزباایندومتاسین5گروه

تزریق.i.pصورت بهکیلوگرمبرگرم میلی2دوزبادگزامتازون5گروهبهوبختیاريمرزهاسانسکیلوگرمبرگرم میلی100و50
گردید.تعیینگزیلنتستکمکبهالتهابیضداثرواستیکاسیدتستکمکبهبختیاريمرزهگیاهاسانسدرديضداثرسپسشد.

کاهشبهمنجرکنترلگروهبهنسبتایندومتاسینکنندهدریافتگروهوگیاهاسانسکیلوگرمبرگرم میلی100و25،50دوزهاي
داشتبیشتريضددردياثراتمرزهاسانسکیلوگرمبرگرم میلی100دوزکنندهدریافتگروهوشدندآماريلحاظازدرددارمعنی

)P<0.001
کیلوگرمبرگرم میلی100و25،50دوزهايبااسانسکنندهدریافتيهاگروهدرالتهابمیزاننیزگزیلنتستدر.)***

آمده،بدستهايیافتهبهتوجهباداد.نشانکاهشگروهبهنسبتآماريلحاظازداري معنیطور بهدگزامتازونکنندهدریافتگروهو
است.مؤثردردوالتهابکاهشدربختیاريمرزهاسانس

Satureja bachtiarica(بختیاريمرزهاسانس،درد،ضدالتهاب،ضدکلیدي:هايواژه Bunge(،نرآزمایشگاهیکوچکموش.

مقدمه
التهـابی ضـد داروهـاي ازبیشتردردکنترلبرايامروزه

امـا شودمیاستفادهاوپیوئیديداروهايیاواستروئیديغیر
آسـیبهاي گوارشـی، اخـتالالت بـروز بـا اغلبداروهااین

بـه انسـان شـده سببکههستندهمراهوابستگییاوکلیوي
باشـد کمتـر جـانبی عـوارض بـا جدیـدتر داروهـاي دنبال

)Calixto, بسیاريشایععوارضازجملهنیزالتهاب.)2005
ایجادبدن،ایمنیسیستمتضعیفموجبکهستهابیمارياز
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,Medzhitov(گردد میها بیماريبهبوددرخیرتأوعفونت

بخـش زیـان آثـار وجانبیعوارضشدنروشنبا.)2008
ازاسـتفاده بـه بازگشـت مسـئله امروزهشیمیایی،داروهاي
گیاهـان اسـت. گرفتـه قـرار توجـه مـورد گیاهیداروهاي

درمـانی اثـرات باجدیدشیمیاییموادازمهمیمنبعدارویی
Sesterhenn(هستندقوي et al., گیاهانازاستفاده.)2007

ایـران سـنتی طـب درالتهابودرددرمانمنظوربهدارویی
أ منشـ مـوارد بیشتردرسویی ازواستعادتورسمنوعی
همچنـین .اسـت مانـده ناشـناخته گیاهاناینفعالیتاساس

همچنـین وطبیعـی مؤثرموادداشتندلیلبهگیاهیداروهاي
بـدن درمخـدر مـواد سمتجمعازمانعکهدیگرهايترکیب

گردنــدمــیبیولــوژیکیتعــادلایجــادموجــبشــوند،مــی
)Nasri et al., نسـبتاً پراکنـدگی بختیاريمرزهگیاه.)2013

ومرکـزي غـرب، هـاي اسـتان دروداردایـران دروسـیعی 
طـب درپزشکینظرازمرزهدارد.رویشایرانغربیجنوب
دردتسـکین بـراي وداردخشکوگرمنسبتاًطبیعتسنتی
تجزیـه مـورد  دربررسینتایجشود.میاستفادهآنازدندان

اسـتان ازشـده آوريجمعبختیاريمرزهگونهفیتوشیمیایی
حـاوي گونـه ایـن کـه دهدمینشانبختیاريوچهارمحال

باشـد میکارواکرولوترپینن-گاباتیمول،مانند هاییترکیب
)Pirbalouti et al., ــاه.)2013 ــامــرزهگی ــامب علمــین

Satureja bachtiaricaطـب درفراوانـی کـاربرد تنهـا نه
تیمـول مانندفنلیهايترکیبداشتندلیلبهبلکهداردسنتی

وقارچیهايایزولهعلیهمیکروبیضدفعالیتکارواکرولو
اثبـات بـه حدوديتاآناکسیدانیآنتیخاصیتوباکتریایی

Pirbalouti(استرسیده et al., 2013(.
بررسـی بـه )Motamedi)2017و Saghaeiمطالعهدر
مـرزه گیاههیدروالکلیعصارهضددرديوضدالتهابیاثرات

ونـگ یزیراآزمـون ازمطالعـه ایـن در.شده اسـت پرداخته
يبـرا لنیگزآزمونوضددردياثراتیبررسيبرانیفرمال
مطالعـه ایـن نتایجاست.شدهاستفادهضدالتهابیاثریبررس
ـ گیهیـدروالکل عصارهکهدادهنشان ـ بختمـرزه اهی درياری

دردکـاهش سـبب ي معنـادار طـور بهکنترلگروهباسهیمقا
بـه )2018(و همکارانTajmiraliمطالعهدراست.دهیگرد

فرمـالین روشبـه مـرزه اسـانس ضـددردي اثراتبررسی
کـه دارد آنازحکایـت  مطالعـه ایـن نتایجکهشدهپرداخته
بـر گـرم  میلـی 75و25،50دوزهـاي بامرزهگیاهاسانس

فرمـالین تزریـق ازناشیپايلیسیدنکاهشباعثکیلوگرم
مطالعــهدراســت.شــدهمــزمنوحــادمرحلــه دوهــردر

Verdiي ضــددرداثــراتمطالعــهبــه)2005(همکــارانو
Saturejaمـرزه اهیگبذری آبعصاره hortensis Linn. بـه
)Tail-Flick(آزمونحادون)یفرمال(آزمونمزمندردروش

وHajhashemi.سـت اشـده  پرداختهنریی صحراموشدر
ــاران ــز)2002(همک ــهنی ــهب ــراتمطالع ــددردياث وض

ــدالتهابی ــارهض ــانسوعص Saturejaاس hortensis L.

عصـاره کـه  دهـد مـی نشـان آنـان  مطالعهنتایجاند.پرداخته
وبـدن وزنکیلـوگرم برگرم میلی2000دوزباهیدروالکی

تعـداد بـدن وزنکیلـوگرم بـر گرم میلی200دوزبااسانس
دهد.میکاهشاستیکاسیدتستدرراهارایتینگ

وضــدالتهابیاثــراتبررســیهــدفبــاپــژوهشایــن 
نرسوريهايموشرويبرشدهذکرگیاهاسانسضددردي

.شدانجام

هاروشومواد
آزمایشگاهیکوچکهايموشازتجربیمطالعهایندر

شـد. اسـتفاده گـرم 25تـا 20وزنبـا NMRIبالغنژادنر
دمـاي دروشدندخریداريایرانپاستورتویانستازهاموش
وروشناییساعت12وگرادسانتیدرجه21±2مابیناتاق
تحقیـق ایـن پروتکـل شـدند. نگهـداري تاریکیساعت12

آزمایگـاهی حیوانـات مـورد درالمللـی بینقوانینبراساس
آزمـایش انجـام ازقبـل هفتهیکازحیواناتگردید.انجام
دروشـدند آوردهنگهـداري محـل بهمحیطباتطابقبراي
شدند.دادهقرارفلزيتوريدرپوشباکربناتپلیهايقفس
آبوانجام شـد پلیتغذايازآزمایشگاهیحیواناتتغذیه

دسترسدرکافیاندازهبهآزمایشزمانجزبهکافیغذايو
بـه تصـادفی صـورت  بهتستهردرحیواناتبود.حیوانات

شدند.تقسیمتایی8گروه5
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استیکاسیدآزمون
سحساادیجاايابرستیکاسیداازمایشآزنیادر

30گذشتازپس.شددهتفاساشمودراحشاییدرد
وایندومتاسین،سالینلنرماصفاقیخلدایقرتزازقیقهد

%7/0ستیکاسیداه،شددهستفاایردمقابااسانس
ازپس.شدیقرتزهاشموبهصفاقیخلدارتصوبه

شکمیيکششهاادتعدقیقهد30تمدبه،قیقهد5گذشت
ارقررششماردمودردازناشیشمونبدها)(رایتینگ

25(ایندومتاسینازهممثبتلکنتروهگريابر.گرفت
ادتعدوتتفانپایادر.شددهستفاا)مکیلوگربرممیلیگر

& Saghaei(شدسیربرشاهدوهگربهنسبتکششها

Motamedi, 2017(.
راسـالین نرمـال فقـط کـه حیوانـاتی (کنتـرل): 1گروه

دریافـت آزمایششروعازقبلدقیقه30دوزتکصورت به
کردند.

دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:2گروه
mg/kg25شــروعازقبــلدقیقــه30دوزتــکصــورت بــه
کردند.دریافتآزمایش
دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:3گروه
mg/kg50 شــروعازقبـل دقیقــه30دوزتـک صــورت بـه
کردند.دریافتآزمایش
دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:4گروه
mg/kg100شـروع ازقبـل دقیقـه 30دوزتـک صورت به
کردند.دریافتآزمایش
مثبـت کنتـرل گروهتستایندرمثبت):(کنترل5گروه

ــین ــاراایندومتاس ــهmg/kg25دوزب ــورت ب ــکص دوزت
کردند.دریافتآزمایششروعازقبلدقیقه30

حادالتهابیضدآزمون
شـد. اسـتفاده گزیلنازتستضدالتهابیاثربررسیبراي

ي خریـدار گـزیلن ازهـا مـوش گوشدرالتهابایجادي برا
دقیقه30کهطوري به.شداستفادهآلمانمركشرکتازشده
لیتـر میلـی 03/0شـده، ذکـر صـفاقی درونتزریقاتازبعد

حیـوان راسـت گـوش اللـه پشتیوقدامیسطحدرگزیلن
گوشدوهرسپس،شدکشتهحیوانبعدساعتدوومالیده
دوازبـرش پانچدستگاهازاستفادهباوکردهجداراحیوان
ووزندقیـق تـرازوي بـا ،شـد گرفتـه راستوچپگوش

.شدمشخصراستوچپگوشدوي هابرشوزناختالف
چـه هـر ودهـد مـی نشانراالتهابمیزانوزناختالفاین

بیشـتر نیـز التهـاب میزانباشد،بیشترگوشدووزنتفاوت
دوزبـا رادگزامتازونمثبتکنترلگروهتستایندر.است

mg/kg2کردنددریافت)Saghaei & Motamedi, 2017(.
راسـالین نرمـال فقـط کـه حیوانـاتی (کنتـرل): 1گروه

دریافـت آزمایششروعازقبلدقیقه30دوزتکصورت به
کردند.

دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:2گروه
mg/kg25 شــروعازقبـل دقیقــه30دوزتـک صــورت بـه
کردند.دریافتآزمایش
دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:3گروه
mg/kg50 شــروعازقبـل دقیقــه30دوزتـک صــورت بـه
کردند.دریافتآزمایش
دوزبـا رابختیـاري مـرزه اسانسکهحیواناتی:4گروه
mg/kg100شـروع ازقبـل دقیقـه 30دوزتـک صورت به
کردند.دریافتآزمایش
مثبـت کنتـرل گروهتستایندرمثبت):(کنترل5گروه

دقیقه30دوزتکصورت بهmg/kg2دوزبارادگزامتازون
کردند.دریافتآزمایششروعازقبل

اسانساستخراج
بـود  کلونجراسانساستخراجبراي استفادهمورددستگاه

ازگـرم 142مقـدار کنـد. مـی عملآبباتقطیرروشبهکه
آنالیتیکـال تـرازوي توسـط نظـر موردگیاهشدهپودرنمونه
.شـد دادهانتقـال کلـونجر بـه متصللیتري3بالنبهووزن

.گردیـد اضافهپودرحاويبالنبهمقطرآبلیترمیلی1500
اسـانس بعـد  وشـد انجامساعت4مدتبهاستخراجعمل
ـ وگردیدهآوريجمع آب،بـدون سـدیم سـولفات وسـیله هب
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دسـتگاه بـه تزریـق زمـان تاشدهتهیهاسانسشد،آبگیري
GC/MSفریزردرºC20-گردید.نگهداري

آماريتحلیل وتجزیه
اسـتفاده SPSS16افزارنرمازهادادهآماريسنجشبراي

تیمارهـا بینرا داريمعنیاختالفوجودعدمیاوجودشد.
آزمـون ازآندنبـال بهونشان داد ANOVAآزمونتوسط

Tukeyنتـایج .شداستفادهآزمایشیيهاگروهمقایسهبراي
*P<0.05وشـد گزارشمعیارانحراف±میانگینحسببر

شد.فرضهادادهبودندارمعنیمرز

نتایج
پاسـخ بـر بختیـاري مـرزه اسانستأثیرازحاصلنتایج
مـورد يهـا گـروه دراسـتیک اسـید تستازناشیرفتاري
يهـا گـروه درهـا رایتینـگ تعـداد کـه دهدمینشانمطالعه

و25،50دوزهـاي بـا بختیـاري مرزهاسانسکنندهدریافت
طـور  بـه ایندومتاسـین گـروه وکیلـوگرم بـر گرم میلی100
کـاهش آمـاري لحـاظ ازکنتـرل گروهبهنسبتيدارمعنی

ــه ــت.یافتــ ــکل (اســ و**P<0.05*،P<0.01()1شــ
P<0.001***.(

مطالعهمورديهاگروهدراستیکاسیدتستدردردبربختیاريمرزهاسانستأثیرمقایسه-1شکل
ایندومتاسین)-کیلوگرمبرگرم میلی100و25،50دوزهايبختیاريمرزه:SB-سالین(نرمال

)P<0/0001(سالیننرمالگروهبادارمعنیاختالف***:،)P<0/01(سالیننرمالگروهبادارمعنیاختالف**:،)P<0/05(سالیننرمالگروهبادارمعنیاختالف*:

میـران بـر بختیـاري مـرزه اسانستأثیرازحاصلنتایج
درکـه دهدمینشانمطالعهمورديهاگروهدرگوشالتهاب
يهــاگــروهدرگــوشالتهــابمیــزانالتهــابیضــدتســت

و25،50دوزهـاي بـا بختیاريمرزهاسانسکنندهدریافت

دگزامتـازون کنندهدریافتگروهوکیلوگرمبرگرم میلی100
آمـاري لحـاظ ازکنتـرل گـروه بـه نسبتيدارمعنیطور به

).***P<0.001() 2شکل(استیافتهکاهش
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بختیاريمرزه:SB-سالین(نرمالمطالعه:مورديهاگروهدرگزیلنتستدرالتهاببربختیاريمرزهاسانستأثیرمقایسه-2شکل
دگزامتازون)-کیلوگرمبرگرم میلی100و25،50دوزهاي

)P<0/0001(سالیننرمالگروهبادارمعنیاختالف***:

بحث
مطالعـه ایـن درآمـاري تحلیل وتجزیهازآمدهبدستنتایج

دراسـتفاده مـورد دوزسهبابختیاريمرزهاسانسکهدادنشان
اسـید تسـت دريدارمعنـی درديضداثراتدارايمطالعهاین

اسـت. ایندومتاسـین بـا مقایسهقابلاثراتاینکهاستاستیک
مـرزه گیـاه بـر شدهانجامقبلیمطالعاتمانندتحقیقاین نتایج

وپیچـه دلکـاهش بـر مرزهاسانساثراتدهندهنشانبختیاري
تسـکینی اثـرات احتمـاالً کهبود استیکاسیدازناشیرایتینگ

.گـردد مـی حمایتمحافظتیسازوکارهاي طریقازاسانساین
عصـاره اسـت مطالعـه ایـن باهمراستاکهنیزسقاییمطالعهدر

توانسـته گـرم  میلی800و400،600دوزسهبابختیاريمرزه
اسـتیک اسـید تسـت درراهـا رایتینگتعداديدارمعنیطور به

,Saghaei & Motamedi(دهدکاهش 2017(.
درهـا پروسـتاگالندین کـه انـد دادهنشانقبلیمطالعات

داخـل مهـم اثرهـاي مـواد ایندارند.نقشدردحسایجاد

شـرایط درهـم آنهـا ازبعضیآنبرعالوهامادارند،سلولی
مایعـات داخـل بهپاتولوژیکشرایطدر هموفیزیولوژیک

شـوند. مـی آزادخـون گـردش داخـل بـه وبافتیموضعی
یـا 2سیکلواکسـیژناز نامبهآنزیمیتوسطهاپروستاگالندین

COX-2آسـیب هـاي سـلول ازآنـزیم اینشوند.میساخته
بـه اتصـال طریـق ازهاپروستاگالندین.گرددمیترشحدیده

cAMPمیـزان افزایشوها پروتئینGبامرتبطهايگیرنده

گردنــدمــیدردحــسایجــادســببهــاســلولداخــلبــه
)Telleria-Diaz et al., 2010(.

ـ بختمـرزه اسـانس يدردضـد اثـرات یبررس درياری
اثـر بـا کـه بـود همراهیمثبتجینتاباکیاستدیاسشیآزما

بـه مربـوط اثرنیااحتماالًواستسهیمقاقابلایندومتاسین
و Tajmiraliمطالعـه در. اسـت یالتهـاب يهـا واسطهکاهش

کـاهش موجـب بختیـاري مـرزه اسانس) 2017همکاران (
توسـط شـده ءالقامزمندردوحاددردزانیمدري دارمعنی
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قابـل نیمرفبااه،یگنیاي ضددرداثرات.شدنیفرمالتست
ارزیـابی منظـور بـه معتبرآزمونیفرمالینتست.بودسهیمقا

باشـد. مـی (مزمن)مرکزيو(حاد)محیطیضددردياثرات
باعـث مخدرهاقبیلازمرکزياعصاببرتأثیرباداروهایی

در،گردنـد مـی فرمـالین مـزمن وحـاد مرحلـه  دوهرمهار
مـانع تنهـا آسـپیرین مثـل محیطـی اثرباداروهاییکهحالی

بـرادي وPمـاده کـه شـده گـزارش شوند.میمزمنمرحله 
هیسـتامین، کـه حـالی دردارند،نقشحادمرحلهدرکینین

نقشمرحلهاواخردرکینینبراديوPGS،NOسروتونین،
ــد Telleria-Diaz(دارن et al., ــایج.)2010 ــهنت مطالع

Tajmiraliگیـاه اسـانس کهدادهنشان)2017(و همکاران
فرمـالین القـایی مرحلـه  دوهـر مهـار باعثبختیاريمرزه
یـا تولیـد مهـار باعـث مـرزه اسانساستممکنوشودمی

مطالعـه درشـود. مرحلـه  دوهـر درترکیبـات اینعملکرد
Verdi) ــاران ــا) 2005و همک ،250، 125، 5/62يدوزه

ــعصـــارهاز500و 300 ــوندررادردمـــرزهی آبـ آزمـ
Tail-Flickدردمذکور،ي دوزهادرکهیحالدرنداد.کاهش

کاهشنیفرمالآزمونمرحلهدوهردري داریمعنطورهبرا
ازرايضـددرد اثراتمرزه،اهیگبذری آبعصارهاست.داده
هري روعصارهرایزد،ینمایماعمالي مرکزسازوکارقیطر
هــايبیــترکاســتممکــن.داردثیرأتــآزمــونمرحلــهدو

ـ اي ضـددرد اثراتدر،يدییترپنووي دییفالونو عصـاره نی
Verdi(باشـند داشتهنقش et al., نتـایج همچنـین .)2005

Hajhashemiمطالعهاینباهمراستاکه)2002(همکارانو
ــینشــاناســت ــدم ــه ده ــدروالکعصــارهک ــایلهی دوزب
دوزبـا اسـانس وبـدن وزنکیلـوگرم بـر گـرم  میلی2000
درراهـا رایتینـگ تعدادبدنوزنکیلوگرمبرگرم میلی200
دهند.میکاهشاستیکاسیدتست

بختیـاري مرزهاسانسکهدهدمینشانمطالعهایننتایج
میـزان يدارمعنـی طـور  بهتوانسته75و25،50دوزسهبا

کـاهش ایـن کهدهدکاهشراگزیلنازناشیگوشالتهاب
ممکـن کـه بـوده دوزهاسایرازبیشترگرم میلی50دوزدر

اثــراتگــرم میلــی25دوزکــهباشــددلیــلایــنبــهاســت
دوزوکنـد مـی اعمالگرم میلی50دوزبهنسبتتريضعیف

خـود واسـت کـرده ایجادعکساثرباالغلظتدلیلبه75
دوزسههراثرحالاینبا،استدادهافزایشراالتهابکمی
است.دگزامتازونبامقایسهقابل

ازکیچیه،)Motamedi)2017و Saghaeiمطالعهدر
ـ بختمرزهعصارهيدوزها ـ کـاهش بـه قـادر ياری داریمعن
خـود مزبـور عصـاره رسـد مینظربهیحتونبودندالتهاب
طوربهدگزامتازوني داروکهستیحالدرنیا.استزاالتهاب

کـاهش رالنیگزازحاصلالتهابيمعنادارومالحظهقابل
است.داده

ــهدر ــارانHajhashemiمطالعـ ــه)2002(و همکـ کـ
.Sمرزهاسانسبودمطالعهاینباهمراستا hortensisدوزبا

کارژینـان مـدل درراقـوي ضدالتهابیاثراتگرم میلی200
فنـولی پلیعصارهگرم میلی1000دوزهمچنیناست.داشته

ممکـن البته است.داشتهالتهابکاهشدررامثبتینتایجنیز
درتفـاوت دلیـل بـه مختلـف مطالعاتنتایجدرتفاوتاست

وآوريجمـع محـل بهبستگیکهباشد گیاهاینهايترکیب
هـاي ترکیـب درتفاوتهمچنینو گیاهاینآوريجمعفصل

.داردگیاهایناسانسوعصارهدرموجود
هـاي میانجیآزادسازيطریقازالتهابهايجنبهبیشتر 

کینـین، بـرادي سـروتونین، هیستامین،قبیلازالتهابیمختلف
انجـام  دیـده آسیبهايبافتازاکسایدنیتریکوسیتوکینین

Koo(شودمی et al., اثرمطالعهبرايلنیگزآزمون.)2011
شـدن آزادموجـب لنیگـز .رودمیبکارداروهایالتهابضد

ـ رعـروق انبسـاط بـه منجرکهشدهیالتهابيهاواسطه وزی
ظـاهر ادمصـورت بـه کـه گـردد میآنهايرینفوذپذشیافزا
Lima(شودمی et al., دارايبختیاريمرزهاسانس.)2016

Braga(تیمـول ازجملـه مهمیشیمیاییهايترکیب et al.,

Hart(تـرپینن -گابـا ،)2006 et al., کـارواکرول و)2004
)Landa et al., ایـن ضـدالتهابی اثـرات کـه اسـت )2009

است.گرفتهقرارمطالعهموردقبالًهاترکیب
ــازوکارهاي ــددسـ ــهيمتعـ ــراتازجملـ ــبهاثـ شـ

ــکوئیگلوکوکورتانتشــار،يدیکســتروئیکوت ــدوژن،يدهای ان
ــل ــاتعام ــتاگالندب ــاينیپروس ــنتزيه ــل،بیوس ــاتعام ب

اثراتمسئولریدرگیالتهابيهاواسطهگریدایهانینیکچیتا
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Barnes(اســتگیاهــانیضـدالتهاب  et al., البتــه .)1990
ضـدالتهابی اثـرات سـازوکار  تاهستنیازبیشتريمطالعات

شود.مشخصبختیاريمرزهگیاه
کـه دریافـت توانمیآزمایشاین ازکلیگیرينتیجهدر
دردردوالتهابمهارسبببختیاريمرزهاسانسازاستفاده
سـازوکار  کههرچند.گرددمینرآزمایشگاهیکوچکموش

بدسـت نتـایج بـه توجهباامانیست،مشخصکامالًگیاهاثر
وضـدالتهابی خواصدارايبختیاريمرزهگیاهاسانسآمده

بـه توجـه بارودمیانتظارواستمشهوديکامالًضددردي
ازرا تـر گسـترده اسـتفاده امکانپژوهشوتحقیقایننتایج

کند.فراهمداروعنوانبهگیاهاین

سپاسگزاري
وبـوده دانشـجویی نامهپایانازشدهجاستخرامقالهاین

ایـذه دانشگاهپژوهشیمحترممعاونازمقالهایننویسندگان
کنند.میقدردانیوتشکر
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Abstract
Given the role of inflammation and pain, causing delayed diseases recovery, as well as the

side effects of chemical drugs and traditional uses of Satureja bachtiarica Bunge, this study was
aimed to evaluate the analgesic and anti-inflammatory effects of S. bachtiarica essential oil. In
this experimental study, analgesic and anti-inflammatory effects of S. bachtiarica essential oil
were evaluated using acetic acid and xylene tests. In each test, male NMRI mice were randomly
divided into five groups including control (normal saline, IP), positive control (indomethacin at
a dose of 10 mg/kg/dexamethasone at a dose of 2mg/kg, IP) and intervention groups (Satureja
bachtiarica essential oil at doses of 50, 75 and 100 mg/kg, IP). The collected data were
analyzed using SPSS software. According to the results, S. bachtiarica essential oil at doses of
25, 50 and 100 mg/kg and indomethacin caused significant analgesic effects compared to the
control group (P<0.001), and higher analgesic effect was recorded for the dose of 100mg/kg
showed. In xylene test, inflammation in groups receiving S. bachtiarica essential oil at doses of
25, 50 and 100 mg/kg and dexamethasone was significantly lower than that of control group
(P<0.001). Our results clearly showed the positive effects of Satureja bachtiarica essential oil
in reducing inflammation and pain.

Keywords: Anti-inflammatory, nociceptive, essential oil, Satureja bachtiarica Bunge, male
mice.


