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  دهيچك
 هاي دارو روزافزون مصرف گر،يد طرف از .است ريناپذ اجتناب و يضرور ينيبال طب در ضدالتهاب و دردضد يداروها از استفاده

 خواص  درباره قيتحقبنابراين  باشد؛ تر خطرناك يماريب خود از تواند مي بعضاً كه دارد همراه به را يمتعدد يجانب عوارض ،ييايميش
 برخوردار ييباال تياهم از كمتر يجانب عوارض با ييايميش يداروها از بهتر يحت و مشابه اثر با ييداروها كشف يبرا اهانيگ ييدارو
) Thymus daenensis Celak(گياه دارويي آويشن دنايي  هاي هوايي الكلي بخشعصاره به همين منظور در اين تحقيق از  .است

 .شد استفاده ،شدند ميتقس ييتا5 گروه 15 در كه گرم 20-30يبيتقر وزن با نر يسور موش سر 75در اين آزمايش از  .استفاده شد
 عصاره .بود التهابضد اثرات يبررس يبرا لنيگز آزمون و دردضد اثرات يبررس يبرا نيفرمال و نگيزيرا آزمون شامل يبررس روش
 يدارو از و يخنث محلول عنوان به نيسال نرمال از .گرفت قرار شيآزما مورد لوگرميك بر گرم يليم 800 و 600 ،400 يدوزها در

 آزمون در لوگرميك بر گرم يليم 10 دوز با دگزامتازون از و درد آزمون در مثبت كنترل يبرا لوگرميك بر گرم يليم 10 دوز با مورفين
 .شد انجام دانكن يا دامنهچند آزمون با ها نيانگيم سهيمقا و هيتجز SPSS يآمار افزار نرم از استفاده با ها داده .شد استفاده التهاب

 يضددرد اثرات ن،يهمچن .داد نشان نگيزيرا آزمون در را يدردضد اثرات ييدنا شنيآو يالكل  عصاره آمده، دستب يجنتا براساس
 800 دوز در ييدنا شنيآو يالكل  عصارهكه  طوري به .شد دار معني دوم فاز در يول نبود دار معني نيفرمال آزمون اول فاز در اه،يگ
 شنيآو يالكل عصاره يدردضد آثار كهداشت  آن ازحكايت  قيتحق يكل جهينت .داد نشان يضدالتهاب ينسب اثرات لوگرميك بر گرم يليم

 اثرات يقطع دتأييالبته  .باشد مي موليت خصوص به و كارواكرول ن،يليوفيكار-بتا من،يسا-پارا هاي يبترك از يناش احتماالً ييدنا
  .دارد گريد هاي آزمون قيطر از يضدالتهاب اثرات يبررس و دوز شيافزا به ازين اهيگ يضدالتهاب

  
  .يسور موش التهاب، درد، ،)Thymus daenensis Celak( ييدنا شنيآو :يديكل هاي واژه

  
   مقدمه
 بـه  ،باشد مي انسان در يماريب و يناخوش عالئم از درد

 و درد صيتشـخ  بـراي  يا گسـترده  يهـا  تالش ليدل نيهم
 است شده ثابت اكنون. است شده  انجام آن فيتخف هاي راه
 ط،يمحـ  تأثير تحت كه باشد مي يبعد چند يا دهيپد درد كه

 & Looi( رديگ مي قرار يكيولوژيب و يروانشناس يرهايمتغ
Audisio, 2007.( حذف يبرا يمحافظت پاسخ كي التهاب 

ـ نكروت بافت و ها سلول زين و يسلول بيآس  هياول عامل  كي
 التهـاب  فقـدان  صـورت  در .باشد مي ياصل تهاجم از يناش

توجه به  با .ابدي ينم بهبود زخم و شود ينم مشخص عفونت
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 كنـار  در و كـرده  كمـك  عفونـت  يپاكساز به التهاب نكهيا
 هـم  و التهـاب  هماما  سازد، مي ممكن را زخم اميالت م،يترم
 به .دارند زدن بيآس يبرا يا مالحظه قابل توانمندي ميترم
 طـب  تمـام  اساس و هيپا التهاب فرايند كه است ليدل نيهم
 درمـان  يبـرا  ).1387 نژاد و همكاران، عباس( است ينيبال

ــده در درد ــاخ س ــدتاً ري ــا از عم ــوئياوپ يداروه  و يدي
 شـده  اسـتفاده  يا گسترده طور به يدييراسترويغ يضدالتهاب

 ,Katzung( باشـند  مـي  يجـانب  عـوارض  يدارا كـه  است
 ).Khorsand, 1981؛ Kessler et al., 2001 ؛2007
 شود يم ادياعت اي يوابستگ موجب دهايوئياوپ مداوم مصرف

 مصـرف  كـه  يحـال  در سـازد،  مـي  محدود را آن مصرف و
 موجــب توانــد مــي يديياســتروريغ يضــدالتهاب يداروهــا
 قـرن  دو در ).Katzung, 2007( شـود  يگوارشـ  اختالالت
 ،يعيطب مواد از يريالگوگ با ،يميش علم شرفتيپ با گذشته،
 و شده ساخته شگاهيآزما در يمتعدد ييدارو ارزش با مواد
 يطرف از .است شده جامعه به يانيشا خدمات قيطر نيا از
 اهـان يگ از اسـتفاده  ييايميشـ  هـاي  دارو عيوس گسترش با

ـ  افتـه ي كاهش ييدارو  ازجملـه  يمشـكالت  ظهـور  بـا  يول
 ييايميشـ  مـواد  از ياريبس مصرف از يناش يجانب عوارض
 هـاي  دهـه  در يـي دارو اهانيگ از استفاده به شيگرا دوباره

ـ  شنيآو جنس ).1378 آزادبخت،( است  شده اديز رياخ  اي
ـ نعنا خانواده از آزوبه   گونـه  215 بـاً يتقر رنـده يدربرگ انيي
 منطقــه و اســتيدن در كوچــك يا درختچــه و ايــپا يعلفــ
ـ ا مركـز  عنـوان  بـه  ترانهيمد ـ  جـنس  ني  اسـت  شـده  يمعرف
)Nikavar et al., 2005؛ Stahl-Biskup & Saez, 

ــا در ).2002 ــه 14 راني ــف گون ــا از مختل ــنس ني  در ج
ـ رو كشور مختلف يها بخش ـ يطب شي ـ ا در كـه  دارد يع  ني

ــم ــه 4 انيـ ــا( T. daenensis گونـ ــز دو بـ ــه ريـ   گونـ
T. daenensis subsp. daenensis و T. daenensis 

subsp. lancifolius(، T. carmanicus، T. persicus و 
T. trautvetteri هستند رانيا يانحصار )Nikavar et al., 

 عيوسـ  صورت به شنيآو جنس ).Rehinger, 1982 ؛2005
 غـذا  دهنده طعم ،يدنينوش عنوان به جهان مختلف مناطق در
ـ گ يدارو و  ).Nikavar et al., 2005( رود مـي  بكـار  ياهي

 اسـتفاده  يسـنت  طب در شنيآو اهيگ از كه يموارد ازجمله
 كننـده،  يضدعفون بادشكن، كننده، هضم به توان مي است شده
 و ييغـذا  هـاي  فـراورده  كننـده  مطبـوع  دندان، درد نيتسك
 كـرد  اشـاره  يسـرماخوردگ  در بخـور  عنـوان  به و ييدارو

ــه ).1374 عت،يشــر صمصــام(  Thymus daenensis  گون
 صـورت  بـه  و پرساقه ا،يپا ياهيگ كه است شنيآو يا گونه
 Barazandeh( است يچوب  هيپا و بن در يبالشت هاي بوته

& Bagherzadeh, 2007.( هاي نام با را اهيگ نيا رانيا در 
 شـن يآو .شناسـند  مـي  يكوه اوشون و ييدنا شنيآو يمحل
 كنـد  مـي  رشد مرتفع يها كوه  دامنه در معمول طور به ييدنا

)Ghasemi pirbalouti et al., 2011.( هاي بيترك ازجمله 
 منيسـا - پـارا  مـول يت به توان مي ييدنا شنيآو اهيگ ياصل
 كـرد  اشـاره  ننيتـرپ - گامـا  و كـارواكرول  ،نيليوفيكار- بتا
)Nikavar et al., 2005؛ Barazandeh & 

Bagherzadeh, 2007.( اثرات يبررس قيتحق نيا از هدف 
 از يكـ ي عنـوان  بـه  ييدنا شنيآو اهيگ ضدالتهاب و ضددرد
  .است يسنت طب در ياهيگ يغن منابع
  
  روشها و مواد

  اهيگ عصاره يساز آماده و هيته
 كـوه  هـاي  دامنـه  از تابستان فصل در ييدنا شنيآو اهيگ
ـ بخت و چهارمحال استان در واقع نيب جهان  يآور جمـع  ياري
 اهـان يگ قـات يتحق مركـز  در شـده  آوري جمع  مجموعه .شد
ــيدارو ــگاه ي ــالم آزاد دانش ــد ياس ــهركرد واح ــورد ش    م

ـ گ بـه  مربـوط  يعلمـ  نـام  صحت و گرفت قرار ييشناسا  اهي
)Thymus daenensis Celak( ــأت ــگرد ديي ــه .دي  منظــور ب

 نيبـد  .شـد  اسـتفاده  %6/99 اتـانول  حـالل  از يريگ عصاره
 كـامالً  كـه  ييدنـا  شنيآو ييهوا اندام گرم 500 ابتدا ،منظور
 بـه  يشـگاه يآزما ابيآسـ  از اسـتفاده  با را بودشده  خشك
 شده خرد قطعاتسپس  كرده، خرد يمتر يسانت 5/0 قطعات

 %6/99 اتانـل  آن يرو و ختـه ير مخصـوص  ظرف داخل را
 آون داخـل  در را ظـرف  سـاعت  72 مدت به بعد و ميختير

 اتانول يجداساز يبرا .ميداد قرار گراد يسانت درجه 45-40
 اسـتفاده خأل  در يروتار دستگاه از كردن ظيتغل و عصاره از
 عصـاره  كـه  آن از پس ).Duraipandian et al., 2006( شد

ـ درآورد پـودر  صـورت  به را آن شد خشك كامالً    مقـدار  .مي
 تــا نمــوده حـل  آب cc1 در را عصــاره پــودر از گـرم  1/0

 در عصاره پودر شدن حل يبرا .ديآ دستب %10  هيپا محلول
 ،همكـاران  و زاده حـاج ( شـد  استفاده 80نيتوئ حالل از آب

 800 و 600 ،400 يدوزهــا هيــپا %10 محلــول از ).1385
ـ ته اهيگ عصاره لوگرميك بر گرم يليم ـ گرد هي  مراحـل  در و دي

  .شد استفاده يسور موش وزن برحسب شيآزما مختلف
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  واناتيح
 وزن با نر يسور موش سر 75 از قيتحق نيا انجام يبرا

 انجام مدت طول در .شد استفاده گرم 20-30يبيتقر
  دوره .شدند ينگهدار مناسب طيشرا در ها موش شيآزما
 يكيتار ساعت 12 و ييروشنا ساعت 12 صورت به ينورده
 درجه 23- 25 ينگهدار سالن يدما مدت نيا در .بود
 در يكاف آب و اذغ مدت نيا كل در و شد ميتنظ گراد يسانت
 تعداد نيا ،شيآزما انجام يبرا .گرفت قرار ها موش ارياخت

  .شدند ميتقس يتصادف شكل به ييتا 5 گروه 15 به موش
  

  دردآزمون 
 نيفرمال آزمون دو از درد ضد اثرات يبررس يبرا

)Shibata et al., 1989؛ Vianna et al., 1998( نگيزيرا و 
 از نگيزيرا آزمون ).Santos et al., 1995( شد استفاده

 يصفاق داخل هيناح در %6/0 كياست دياس قيتزر قيطر
 عامل عنوان به كياست دياس .شد انجام يسور موش
 درد نيا به وانيح واكنش كه دهيگرد درد باعث كننده كيتحر

 ها كشش نيا تعداد شمارش .است يشكم چشيپ و كشش
 نيا به باشد؛ درد به تبنس وانيح پاسخ از ياريمع تواند مي
 استفاده موش گروه 5 از شيآزما نيا انجام يبراكه  بيترت
 عنوان به اول گروه .گرفت قرار موش 5 گروه هر در كه شد

 را نيسال نرمال محلول cc1 مقدار )يمنف كنترل( هيپا محلول
   از پس كردند، افتيدر يصفاق داخل قيتزر شكل به

 قيتزر يصفاق داخل شكل به %6/0 كياست دياس قهيدق 30
 و قباضاتنا تعداد 25 قهيدق تا 5 قهيدق از سپس ،شد
 ،دوم گروه در .گرفت قرار شمارش مورد يشكم هاي چشيپ

 شنيآو اهيگ عصاره بيترت به فوق شيآزما چهارم و سوم
 به لوگرميك بر گرم يليم 800 و 600 ،400 هاي دوز با ييدنا
 پنجم گروه در .ديگرد قيتزر نيسال نرمال هيپا محلول يجا
 يجا به لوگرميك بر گرم يليم 10 دوز با نيمورف يدارو از

 استفاده مثبت كنترل يدارو عنوان به نيسال نرمال هيپا محلول
 هاي آزمون نيفردتر به منحصر از يكي نيفرمال آزمون .شد

 دو در را يضددرد اثرات تواند يم كه است درد يبررس
 نيا در .دهد قرار يبررس مورد مزمن درد و حاد درد مرحله
 وانيح راست يپا پنجه كف پوست ريز به نيفرمال آزمون
 مدت قهيدق 40 تا قيتزر از پس بالفاصله و شده قيتزر
 اي دهد يم تكان رد،يگ مي باال را خود يپا موش كه را يزمان

   شيآزما نيا در .گردد مي محاسبه كورنومتر با زند يم سيل

   قهيدق از و حاد درد عنوان به قيتزر از پس اول قهيدق 5
 .گرفت قرار مورد توجه مزمن درد عنوان به 40 قهيدق تا 15
 هر در كه شد استفاده موش گروه 5 از شيآزما انجام يبرا

 محلول عنوان به نيسال نرمال اول گروه در .بود موش 5 گروه
 .شد قيتزر موش هر يبرا cc1 زانيم به )يمنف كنترل( يخنث
 ريز به %5/2 نيفرمال تريكروليم 50 مقدار قهيدق 30 از پس

 بالفاصله و شد قيتزر موش راست يپا پنجه كف پوست
 به اي زدن سيل داشتن، نگه باال زمان مدت قيتزر از پس

 در .ديگرد محاسبه قهيدق 40 تا راست يپا دادن تكان شدت
 شنيآو  عصاره با فوق شيآزما چهارم و سوم دوم، يها گروه
 به لوگرميك بر گرم يليم 800 و 600 ،400 هاي دوز با ييدنا
 يدارو از پنجم گروه در .ديگرد قيتزر نيسال نرمال يجا

 يدارو عنوان به لوگرميك بر گرم يليم 10 زانيم به مورفين
  .ديگرد استفاده نيسال نرمال يجا به مثبت كنترل
  

  التهابآزمون 
 استفاده لنيگز آزمون از يضدالتهاب اثرات يبررس يبرا
 ).Jafari et al., 2005 ؛Atta & Alkofahi, 1998( شد
 صورت به تواند مي كه است كننده كيتحر  ماده كي لنيگز

 شيآزما نيا يطراح .گردد التهاب جاديا باعث يموضع
 موش راست گوش يرو لنيگز توسط التهاب جاديا براساس

 كه چپ و راست گوش وزن اختالف محاسبه و يسور
   از بيترت نيا به .شد انجام ،است التهاب زانيم دهنده نشان

 نيسال نرمال اول گروه در .شد استفاده ييتا5 موش گروه 5
 از پس شد، قيتزر موش هر يبرا تريل يليم 1 زانيم به

 از شده هيته( لنيگز تريل يليم 03/0 با قه،يدق 30 گذشت
 دانشگاه هاي شگاهيآزما مجموعه ،يشناس بافت شگاهيآزما
 گوش يقدام و يپشت سطح )شهركرد واحد ياسالم آزاد

 روش به موش بعد ساعت دو .ديگرد آغشته موش راست
 پنبه چوب از استفاده با و شده كشته زيآم ترحم مرگ

 چپ و راست گوش از يمتر يليم 7 ييها برش كن سوراخ
 تيحساس( قيدق اريبس يترازو از استفاده با .شد برداشت
 وزن قيدق طور به گوش از شده هيته هاي برش )0001/0
 دهنده نشان چپ و راست گوش نيب وزن اختالف .ديگرد
 مراحل چهارم و سوم دوم، هاي گروه در .است التهاب زانيم

 به كه تفاوت نيا با شد، انجام اول گروه همانند شيآزما
 گرم يليم 800 و 600 ،400 هاي دوز از نيسال نرمال يجا
 پنجم گروه در .ديگرد استفاده ييدنا شنيآو عصاره لوگرميك بر
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 يدارو عنوان به دگزامتازون يدارو از نيسال نرمال يجا به
   .شد استفاده لوگرميك بر گرم يليم 10 زانيم به مثبت كنترل

 انسيوار زيآنال با SPSS افزار نرم در خام هاي داده هيتجز
 در دانكن يا چنددامنه آزمون با نيانگيم سهيمقا و طرفه كي

  .شد انجام %5 سطح
  
  جينتا
   نگيزيرا آزمون به مربوط جينتا

 افزار نرم توسط ها داده ليتحل و هيتجز آزمون نيا در
 در )p > 05/0( داري معني اختالف كه داد نشان يآمار

 800 و 600 ،400 هاي دوز از استفاده هنگام درد كاهش
 نيسال كننده افتيدر گروه با سهيمقا در ،ييدنا شنيآو عصاره
 كاهش در ها دوز نيا نيب داري معني تفاوت يول دارد؛ وجود
 كاهش ييتوانا اندازه كي به دوز سه هر و ندارد وجود درد
 شنيآو اهيگ عصاره يضددرد اثرات ،يعبارت به .دارند درد
 جينتا نيهمچن .ستين دوز به وابسته آزمون نيا در ييدنا

 يدوزها نيب داري معني اختالف كه است نيا  دهنده نشان
 كاهش در مورفين ييايميش يدارو و ييدنا شنيآو مختلف

  .)1شكل ( ندارد وجود درد
  
   نيفرمال آزمون حاد مرحله به مربوط جينتا

  مرحله به مربوط ،ها داده ليتحل و هيتجز از حاصل جينتا
 از كي چيه كه است نيا انگريب نيفرمال آزمون در درد حاد
 به قادر ييدنا شنيآو عصاره 800 و 600 ،400 هاي دوز

 در نيا .ستندين حاد درد )p > 05/0( دار معني كاهش

 و مالحظه قابل طور به مورفين ييايميش يدارو كه ستيحال
  .)2شكل ( باشد مي حاد درد كاهش به قادر داري معني
  
   نيفرمال آزمون مزمن مرحله به مربوط جينتا

 عصاره 800 و 600 ،400 دوز سه هر مزمن مرحله در
 ييتوانا )p > 05/0( داري معني شكل به ييدنا شنيآو اهيگ

 كاهش در دوزها نيا نيب در يول دادند نشان را درد كاهش
 به ؛نداشت وجود داري معني اختالف مزمن مرحله درد

 اندازه كي به ييدنا شنيآو اهيگ دوز سه هر گريد عبارت
 جينتا نيهمچن .دارند را مزمن مرحله در درد كاهش تيقابل

 هاي دوز نيب يدار يمعن اختالف كه است نيا  دهنده نشان
 كاهش در مورفين ييايميش يدارو و ييدنا شنيآو مختلف

  .)3شكل ( ندارد وجود مزمن درد
  
   لنيگز آزمون به مربوط جينتا

 افزار نرم توسط ها داده ليتحل و هيتجز از حاصل جينتا
 و 400 هاي دوز كه داد نشان لنيگز آزمون مورد در يآمار
 يدار يمعن اختالف ندنتوانست ييدنا شنيآو اهيگ عصاره 600
  عصاره از 800 دوز .آورند وجود به التهاب كاهش در را
 به نسبت را يدار يمعن اختالف يحدود تا ييدنا شنيآو

 .داد نشان خود از التهاب زانيم كاهش در يمنف كنترل گروه
 شكل به دگزامتازون ييايميش يدارو كه ستيحال در نيا

 گروه به نسبت التهاب زانيم كاهش باعت يدار يمعن و واضح
   .)4شكل ( شد يمنف كنترل

  

   دانكن آزمون براساس يبند گروه و مختلف يها گروه يبرا نگيزيرا آزمون در يدرد ضد اثرات نمودار -1 شكل  
  ).ندارند يدار معني اختالف %5 سطح در دارند مشابه حروف كه ييها گروه( %5 سطح در
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   براساس يبند گروه و مختلف يها گروه يبرا نيفرمال آزمون حاد مرحله در يضددرد اثرات نمودار -2 شكل  
  ).ندارند يدار معني اختالف %5 سطح در دارند مشابه حروف كه ييها گروه( %5 سطح در دانكن آزمون

  

   براساس يبند گروه و مختلف يها گروه يبرا نيفرمال آزمون مزمن مرحله در يضددرد اثرات نمودار -3 شكل  
  .)ندارند يدار معني اختالف %5 سطح در دارند مشابه حروف كه ييها گروه( %5 سطح در دانكن آزمون

  

   دانكن آزمون براساس يبند گروه و مختلف يها گروه يبرا لنيگز آزمون در يضدالتهاب اثرات نمودار -4 شكل  
  )ندارند يدار معني اختالف %5 سطح در دارند مشابه حروف كه ييها گروه( %5 سطح در
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  بحث
 به ديجد كرديرو و التهاب و درد تياهم به توجه با
 ياديز يقاتيتحق هاي كار حال به تا ،ييدارو اهانيگ مبحث
 انجام التهاب و درد روند بر مختلف اهانيگ اثر  درباره
 را يتوجه قابل سهم شنيآو اهيگ قات،يتحق نيا در .است شده
 در كه يجينتا است ستهيشا رو نيازا داده؛ اختصاص خود به
 يرو بر قاتيتحق ريسا جينتا با آمده دستب حاضر قيتحق
 همكاران و Taherian .گردد سهيمقا شنيآو گريد هاي گونه

 درد بر را شنيآو اهيگ يدروالكليه عصاره اثرات ،)2004(
 جهينت و دادند قرار يابيارز مورد يسور موش در حاد

 طور به شنيآو اهيگ تخم يدروالكليه عصاره كه گرفتند
 هر دررا  دردزا هاي محرك به واناتيح يده پاسخ يدار يمعن
 در نيا .دهد مي كاهش داغ  صفحه و دم دنيكش پس مدل دو
 اهيگ كه داد نشان ما  مطالعه از حاصل جينتا كه ستيحال
 نيفرمال آزمون در حاد  مرحله درد كاهش در ييدنا شنيآو

 توجه نكته نيا به ديبا البته .كند ينم جاديا يدار يمعن تأثير
 يده پاسخ زانيم  دهنده نشان نيفرمال آزمون اگرچه كه كرد
 يبررس يبرا كه يروشاما  باشد، يم زين حاد درد به وانيح

 و Taherian شيآزما در حاد  مرحله يضددرد اثرات
 در رو نيازا .است متفاوت شده استفاده) 2004( همكاران
 مرحله يبررس يبرا شده انتخاب يها شيآزما كه يصورت
 ها شيآزما از حاصل جينتا  سهيمقا باشند كساني حاد درد
 )1380( همكاران و يرمضان .بود خواهند تر قيدق زين

 هاي ونيفراكس يضددرد اثرات يبررس عنوان با يقيتحق
 در .دادند انجام موش يرو بر يرازيش شنيآو اهيگ برگ

 يبررس يبرا داغ  صفحه و نگيزيرا روش از هاآن  مطالعه
 دو هر در كه گرفتند جهينت هاآن .شد استفاده يضددرد اثرات
 وابسته يضددرد اثرات يشكم چشيپ و داغ  صفحه آزمون

 اهيگ يضددرد اثرات حاضر، مطالعه در .دارد وجود دوز به
 كه ديرس اثبات به يشكم چشيپ شيآزما در ييدنا شنيآو
 اثرات كه تفاوت نيا با ،دارد يخوان هم آنها قيتحق جينتا با

 يشكم چشيپ آزمون در ييدنا شنيآو اهيگ يضددرد
 اگر كه دارد وجود احتمال نياالبته  .ستين دوز به وابسته

 TD50 و ED50، LD50 ييدنا شنيآو يالكل عصاره يبرا
 كه را يمؤثر دوز بتوان يشتريب تيحساس با گردد، نييتع

 جاديا يشكم چشيپ آزمون در را يضددرد اثرات نيبهتر
 داغ  صفحه آزمون در يرازيش شنيآو .آورد دستب ،كند مي
 داده نشان را يضددرد اثرات است حاد درد دهنده نشان كه

 درد  مرحله در يدار يمعن ضددرد اثرات ييدنا شنيآو يول
اين  ذكرت به الزم .نداد نشان خود از نيفرمال آزمون حاد

 هاي آزمون نوع زين شيآزما نيا با سهيمقا در كه است مطلب
 ،است بوده متفاوت حاد مرحله در يضددرد اثرات مطالعه

 يرازيش شنيآو اهانيگ عصاره قيطر كي از كه يصورت در
 قرار حاد يضددرد اثرات يبررس مورد ييدنا شنيآو و
 و يرمضان( بود خواهد تر يمنطق حاصل جينتا يبررس رنديگ

 يضدالتهاب اثرات يبررس عنوان با يقيتحق ).1380 همكاران،
 )1379( همكاران و يجعفر توسط يرازيش شنيآو اهيگ

 با ياهيگ ،يرازيش شنيآو اهيگ مطالعه نيا در كه شد انجام
 سهيمقا در قيتحق نيا جينتا .ديگرد يمعرف يضدالتهاب اثرات

 ييدنا شنيآو اهيگ ضدالتهاب اثرات يرو كه يا مطالعه با
   دوز در ييدنا شنيآو اهيگ كه است يا گونه به شد انجام
 خود از را يضدالتهاب ينسب اثرات لوگرميك بر گرم يليم 800
 در يضدالتهاب اثرات اگر كه ستيحال در نيا دهد؛ مي نشان
 هاي مدل با و ييدنا شنيآو اهيگ 800 دوز از باالتر هاي دوز
 احتمال شود انجام يضدالتهاب اثرات يبررس گريد يشيآزما

 اهيگ توسط التهاب روند مهار در بهتر جينتا آوردن دستب
 در ).1379 همكاران، و يجعفر( دارد وجود ييدنا شنيآو
 و Barazandeh و )2005( همكاران و Nikavar كه يقيتحق

Bagherzadeh )2007( ييايميش هاي بيترك دادند، انجام 
 نيا جينتا طبق .گرفت قرار يبررس مورد ييدنا شنيآو اهيگ

   ييدنا شنيآو اهيگ از شده جدا هاي بيترك قات،يتحق
 و كارواكرول ن،يليوفيكار-بتا من،يسا-پارا مول،يت :شامل
 و ضددرد اثرات كه دارد احتمالالبته  .بود ننيترپ-گاما

، باشد ها بيترك نيا از برخاسته ييدنا شنيآو اهيگ يضدالتهاب
 ضددرد اثرات يبررس به مربوط آزمونهاي انجام كه طوري به
 طور به اهيگ نيا از شده جدا هاي بيترك با ضدالتهاب و

 يضددرد يروندها در ،مؤثر  ماده قيدق نوع تواند يم ميمستق
 در شده مشاهده آثار در تفاوت .كند مشخص را يضدالتهاب و
 نوع از يناش تواند مي شن،يآو هاي گونه ريسا با سهيمقا
 متفاوت طيشرا رايز باشد؛ اهانيگ نيا در موجود هاي بيترك
 مياقل داشته، شيرو آن در اهيگ كه يخاك نوع ،ييهوا و آب

 نوع نيهمچن و اهيگ شگاهيرو ييايجغراف  منطقه بر حاكم
 مواد انواع در توانند يم نظر مورد اهانيگ از يريگ عصاره
 مهار يروندها بر مواد نيا كه ياثر و اهيگ از شده جدا همؤثر
 آثار اگر .كنند جاديا را ياختالفات گذارند، مي التهاب و درد
 يمطالعات يروشها و دوزها با را حاضر قيتحق در نظر مورد
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 ليتكم جينتا به يدسترس احتمال م،يينما يبررس زين يگريد
  .داشت خواهد وجود زين يگريد كننده
 يالكل عصارهتوان گفت كه  كلي مي يريگ جهينتعنوان  به

 نيا كه باشد مي يضددرد اثرات يدارا ييدنا شنيآو اهيگ
 .است تر مشخص و بارزتر درد مزمن  مرحله مورد در اثرات
 لوگرميك بر گرم يليم 800 دوز در اهيگ نيا يالكل  عصاره
 يبرا .دارد التهاب روند مهار در يمناسب نسبتاً اثرات

 اهيگ نيا التهابدض و ضددرد اثرات سميمكان شدن مشخص
 .دارد وجود يشتريب و تر يتخصص يها شيآزما به اجياحت
  تهيسيتوكس و كينتيك ك،يناميد هاي روند يبررس از پس
 روند در مؤثر ياهيگ يدارو عنوان به آن از توان يم اه،يگ

  .برد نام التهاب و درد كنترل
  
  مورد استفاده منابع

، مورزادهيت انتشارات .ييدارو اهانيگ يبند رده .1378 ،.م آزادبخت، -
  .صفحه 420 ،تهران

 ضد اثر يبررس .1379 ،.ا اهپوش،يس و .ع ،يقناد ،.ف ،يجعفر -
 .).Zataria multiflora Boiss( يرازيش شنيآو اهيگ يالتهاب

  .6- 9 ):2 پيوست( 5 ،يپزشك علوم در پژوهش
 يبررس. 1385 ،.ز زاده، حاج و .م زاده،يپر ،.ع ،ييخو ،.م زاده، حاج -

 لنيات از يناش هيكل سنگ بر اهدانهيس دانه يالكل عصاره اثرات
  .158-166 ):3(9 ران،يا يپزشك هيپا علوم .رت در كوليگل

 يبررس .1380 ،.ش زاده، عيسم و .ح زاده، نيحس ،.م ،يرمضان - 
 يرازيش شنيآو اهيگ برگ يها ونيفراكس يدرد ضد اثرات

)Zataria multiflora( ران،يا يپزشك هيپا علوم .موش يرو بر 
4)4:( 233 -223.  

 .ييدارو اهانيگ ريتكث و پرورش .1374 ،.ه عت،يشر صمصام -
   .صفحه 422 اصفهان، ،يمان انتشارات

 پايه شناسي آسيب. 1387، .م كديور، و. ن شايانفر، ،.م نژاد، عباس -
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Abstract 
    The use of analgesic and anti-inflammatory medications is indispensable in clinical medicine. 
On the other hand, the increasing use of chemical drugs has several side effects that can 
sometimes be more dangerous than the disease itself. Therefore, research on the medicinal 
properties of plants to explore the effects of drugs with similar or even better than chemical 
drugs with fewer side effects is of great importance. In this research, analgesic and anti-
inflammatory effects of Thymus daenensis Celak were investigated. For this purpose, 75 male 
mice weighing approximately 20-30 g were divided into 15 groups of 5 mice each. Writhing 
and formalin tests were applied to study analgesic effects and Xylene test was used to examine 
the anti-inflammatory effects. Extract at doses of 400, 600 and 800 mg/kg was tested. Saline 
solution and morphine (10 mg/Kg) were used in analgesic experiment and dexamethasone (10 
mg/ kg) was used for anti-inflammatory experiment as positive group. Data were analyzed by 
SPSS software and mean comparisons were performed by Duncan’s Multiple Range Tests. 
According to the results, ethanolic extract of Thymus daenensis showed analgesic effects in 
Writhing test. Analgesic effects were not significant in the first phase of formalin test but it was 
significant in the second phase. Ethanolic extract of Thymus daenensis showed 
antiinflammatory effects at dose of 800 mg/kg-1. The conclusion is that analgesic effects of 
ethanolic extract of Thymus daenensis probably are caused by para cymene, -β-caryophyllene, 
carvacrol and especially thymol. Increasing doses and study on anti-inflammatory effects 
through other tests are needed for final confirmation of anti-inflammatory effects of  
Thymus daenensis. 
 
Keywords: Thymus daenensis Celak, pain, inflammation, mice. 


