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چکیده
زمینــه و هــدف: گیــاه آویشــن باغــی و بابونــه آلمانــی مــن جملــه گیاهــان دارویــی  بــوده کــه بنابــر اطالعــات علمــی موجــود دارای اثــرات ضدالتهابی 
می باشــند. درد احشــایی یــک احســاس ناخوشــایند اســت کــه درمــان آن بــا داروهــای ســنتتیک دارای عوارضی همچــون وابســتگی روانی، دیســکرازی  
خونــی و مضــرات دیگــر بــوده و تجویــز داروهــای گیاهــی رهیافــت مناســبی بــرای کاهــش ایــن عــوارض می باشــد. ایــن پژوهــش جهــت بررســی اثــر 

تســکینی عصاره هــای هیدروالکلــی آویشــن باغــی و بابونــه آلمانــی و نیــز اثــر تجویــز توامــان آنــان بــر درد احشــایی انجــام شــد. 
مـواد و روش هـا: ایـن مطالعـه تجربی بر روی 40 موش سـوری نر نـژاد N-MRI انجـام گرفـت ) g4 ±36(. موش ها به صورت تصادفی به پنج شـامل 
گـروه  کنتـرل منفـی دریافـت کننده ی سـرم فیزیولـوژی، گروه کنترل مثبـت دریافت کننده ی فلونیکسـین مگلومیـن )mg/kg 2( و گروه هـای درمانی 
آویشـن باغـی)mg/kg 300(، بابونـه آلمانـی)mg/kg 300( و آویشـن-بابونه)mg/kg 300( تقسـیم بنـدی شـده و داروهـا و عصاره هـای هیدروالکلی 
مذکـور را بـه صـورت درون صفاقـی دریافـت نمودنـد. 15دقیقـه پـس از هـر تجویـز، موش ها بـرای القاء درد احشـایی مورد تزریق اسـید اسـتیک %0/6 
)ml/kg 10( قـرار گرفتـه و اثـرات ضـد دردی بـا شـمارش تعـداد رایت هـا طی 30 دقیقه تعیین گشـت. داده هـا با اسـتفاده از نرم افزار آمـاری SPSS و 

آنالیـز واریانـس یک طرفـه و تسـت تکمیلی Tukey در سـطح معنـی داری P >0/001مـورد تجزیه و تحلیل واقع شـدند.
یافته هــا: تجویــز توامــان عصاره هــای هیدروالکلــی بابونــه)mg/kg 150( و آویشــن)mg/kg 150( ســبب کاهــش معنــی دار درد در مقایســه بــا گــروه  
کنتــرل منفــی شــد)P>0/001(. امــا عصاره هــای آویشــن)mg/kg 300( و بابونــه )mg/kg 300( بــه صــورت مجــزا کاهــش معنــی دار درد را در مقایســه 

 .)P<0/001(بــا گــروه کنترل منفــی نمایــان نســاختند
نتیجه گیــری: تجویــز توامــان گیاهــان آویشــن و بابونــه دارای اثــر سینرژیســمی در زمینــه تســکین درد احشــایی نســبت بــه تجویــز مســتقل هــر یــک 

از ایــن دو گیــاه بــوده ولــی بایســتی اثــر ضــد دردی ترکیبــات مذکــور طــی کارآزمایــی بالینــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان  1396 

اثر تجویز توامان عصاره آویشن باغی)Thymus vulgaris( و ...

مقدمه
درد احســاس ناخوشــایندی اســت کــه بــه دنبــال بــروز آســیب 
ــود  ــال وج ــا احتم ــود ی ــر وج ــده و دال ب ــاد ش ــا ایج در بافت ه
ــوده  ــی از درد ب ــایی نوع ــد)1(. درد احش ــت می باش ــر در باف خط
کــه گیرنده هــای آن در پاســخ بــه تحریــکات موضعــی، از انتقــال 
تکانه هــای درد بــه سیســتم اعصــاب مرکــزی امتنــاع می ورزنــد 
و متداول تریــن علــت آن کشــیده شــدن دیــواره انــدام احشــایی 
ــه  ــا توجــه ب و اسپاســم عضــالت صــاف احشــایی می باشــد)2(. ب
ــای  ــش داروه ــار زیان بخ ــی و آث ــوارض جانب ــدن ع ــن ش روش
شــیمیایی )3, 4( مســئله بازگشــت بــه داروهــای گیاهــی و طبیعــی 
ــع شــده و نگــرش  ــر بیشــتر مــورد توجــه واق در ســال های اخی
ــان  ــه گیاه ــر مطالع ــی ب ــته مبن ــای گذش ــی دهه ه ــی ط نوین
ــا  ــک آن ه ــک و فارماکولوژی ــرات فیزیولوژی ــی و بررســی اث داروی

آغاز شــده اســت)5(.
ســاله  چنــد  گیاهــی   )Thymus vulgaris(باغــی آویشــن 
از خانــواده نعنــاع )Lamiaceae( می باشــد کــه در نواحــی 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــت ق ــورد کش ــان م ــران و جه ــف ای مختل
ــره آن  ــواد موث ــوده و م ــانس ب ــا 2/6% اس ــاوی 0/8 ت ــاه ح گی
ــواد  ــز م ــد، ســاپونین و نی ــن، فالوونوئی ــرول، تان تیمــول، کارواک
ــات  ــا جــزء ترکیب ــان فالونوئیده ــن می ــه از ای ــخ می باشــد ک تل
مهــار کننــده ی آنزیــم سیکلواکســیژناز در بــدن می باشــند و ایــن 
ــطه های درد  ــتاگالندین ها و واس ــد پروس ــار تولی ــبب مه ــر س ام
ــوان یــک  ــه عن ــن دارو در طــب ســنتی ب ــدن می گــردد. ای در ب
خلــط آور در برونشــیت و ســایر بیماری هــای سیســتم تنفســی 
ــی  ــد التهاب ــواص ض ــی خ ــث علم ــردد و از حی ــتفاده می گ اس
ــط آوری، ضــد رماتیســمی، ضــد کرمــی،  آنتــی اکســیدانی، خل
ــری پســتان  ــی پی ــر دهندگ ــی و تاخی ــواد غذای ــی م نگهدارندگ
ایــن گیــاه اثبــات شــده و بــه همیــن دلیــل اســانس ایــن گیــاه 
جــز 10 اســانس معــروف بــوده و دارای جایــگاه خاصــی در 

ــد)9-6(. ــی می باش ــارت جهان تج
 Matricaria chemmomilla ــی ــام علم ــا ن ــی ب ــه آلمان بابون
ــی  ــان داروی ــه گیاه ــان )Astraceae( از جمل ــواده مرکب از خان
ــن،  ــترها، آزول ــه اس ــوان ب ــات آن می ت ــد. از ترکیب ــم می باش مه
 A آپی ژنیــن، ســزکویی ترپن، آلفابیســابولول، بیســابولول اکســید

و B اشــاره کــرد)10(. عصــاره این گیــاه دارای خواص ضد اســهالی، 
آنتــی اسپاســمودیک)11(، ضــد باکتریایــی و آنتی اکســیدانی)12, 13( 
ــن  ــد)14(. همچنی ــتئوآرتریت می باش ــر اس ــد ب ــرات مفی ــز اث و نی
ــن  ــات ای ــی برخــی از ترکیب ــت ضــد دردی و ضــد التهاب خاصی
گیــاه)15( و اثــر ضــد تشــنجی ســایر گونه هــای بابونــه اثبات شــده 
اســت)16(. الزم بــه ذکــر اســت کــه خــواص ضــد دردی ایــن گیــاه 
ــن  ــون فرمالی ــون صفحــه داغ و آزم ــتفاده از آزم ــا اس ــی ب داروی
بررســی شــده و گیــاه بابونــه بــا تحریــک گیرنده هــای نیکوتینــی 
ــر تســکینی  ــزی اث ــاب مرک ــتم اعص ــن در سیس ــتیل کولی و اس
ــین  ــد)17, 18(. فلونیکس ــاء می نمای ــایی الق ــر درد احش ــود را ب خ
 )NSAID( مگلومیــن یــک داروی ضــد التهاب غیــر اســتروئیدی
شــناخته شــده اســت کــه از مشــتقات اســید نیکوتینیــک 
می باشــد. فلونیکســین نیــز هماننــد ســایر داروهــای ضــد 
ــیژناز از  ــم سیکلواکس ــار آنزی ــا مه ــتروئیدی ب ــر اس ــاب غی الته
ــرده و  ــری ک ــان جلوگی ــتاگالندین ها و ترومبوکس ــنتز پروس س
ــای ضــد  ــود)3(. داروه ــاب می ش ــب و الته ــث کاهــش درد، ت باع
ــه  ــی می باشــند ک ــرات جانب ــر اســتروئیدی دارای اث ــاب غی الته
از مهمتریــن آن هــا می تــوان بــه ایجــاد زخــم گوارشــی، آســیب 
ــن مطالعــه  ــی اشــاره کــرد)2,3(. در ای کلیه هــا و دیســکرازی خون
ســعی شــده اســت تــا اثــر تداخلــی عصــاره گیــاه آویشــن باغــی 
ــوش ســوری  ــر درد احشــایی در م ــی ب ــه آلمان ــراه بابون ــه هم ب
مــورد بررســی قــرار گیــرد و اثــر تجویــز توامــان آویشــن و بابونــه 
بــا تجویــز مســتقل هــر یــک از عصــاره ایــن گیاهــان بــه صــورت 

مجــزا مقایســه شــود.

روش مطالعه
ایــن مطالعــه تجربــی در ســال 1394 بــر روی 40 مــوش ســوری 
نــر نــژاد N-MRI بــا بــازه وزنــی 32 تــا 40 گــرم کــه از انســتیتو 
ــای  ــت. موش ه ــام گرف ــد، انج ــده بودن ــه ش ــران تهی ــتور ای پاس
ــا روش  ــاده)نامحدود( ب ــی س ــه صــورت تصادف ــه ب ــورد مطالع م
ــت  ــوردار اس ــورش برخ ــل ت ــه از حداق ــام اعضا،ک ــی ن قرعه کش
ــری اســت، گــروه بنــدی  ــدرت و تعمیم پذی و دارای بیشــترین ق
ــنایی و 12  ــاعت روش ــرایط 12 س ــت ش ــا تح ــدند. موش ه ش
ــراد  ــانتی گ ــه س ــی 25 درج ــای محیط ــی در دم ــاعت تاریک س
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

چــه تعــداد کشــیدگی های شــکمی )رایت هــا( در مــوش بیشــتر 
باشــد، نمایانگــر درد احشــایی بیشــتر در آن اســت و هرچــه تعــداد 
ــایی در  ــودن درد احش ــر ب ــر کمت ــد، نمایانگ ــر باش ــا کمت رایت ه
ــه  ــا ب ــی عصاره ه ــق داخــل صفاق ــس از تزری ــوش اســت. پ آن م
گروه هــای مختلــف، حیوانــات 48 ســاعت تحــت نظــر قــرار گرفته 
و نتیجــه مــرگ و میــر 48 ســاعته مشــخص شــد)17(. ایــن مطالعــه 
ــمارش  ــا را ش ــداد رایت ه ــه تع ــرادی ک ــوده و اف ــور ب ــو ک دو س
می نمودنــد و همچنیــن متخصــص آمــار از داروی اســتفاده شــده 
در گروه هــا هیــچ اطالعــی نداشــتند. یــک نفــر مســئول تزریقــات 
بــه موش هــا بــوده ولــی از مــاده ی تزریــق اطالعــی نداشــت. ســه 
ــه طــور همزمــان تعــداد رایت هــا را طــی 30 دقیقــه  نفــر هــم ب
ــر  ــه ه ــی از اینک ــراد اطالع ــن اف ــه ای ــد. البت ــمارش می نمودن ش

گــروه مــورد تزریــق چــه دارویــی قــرار گرفتــه آگاه نبودنــد.
در ایــن پژوهــش پــس از تهیــه گیاهــان آویشــن باغــی و بابونــه 
ــی  ــای گیاه ــد پژوهش ه ــد واح ــه تایی ــان ب ــن گیاه ــی، ای آلمان
موسســه تحقیقــات جهادکشــاورژی شهرســتان ســمنان رســید 
و پــس از خشــک شــدن گیاهــان مذکــور در ســایه، بــه وســیله 
هــاون بــه صــورت پــودر درآورده شــدند. پــودر حاصــل شــده از 
هــر گیــاه بــه مــدت 48 ســاعت در اتانــول 70% و بــر روی شــیکر 
قــرار گرفــت. ســپس محلــول بدســت آمــده بــا اســتفاده از کاغــذ 
صافــی واتمــن شــماره 1 صــاف گردیــد و محلــول صــاف شــده 
بــا دســتگاه تبخیــر تحــت خــالء )روتــاری( خشــک گردیــد و در 
شیشــه های تیــره تــا زمــان اســتفاده در دمــای 4 درجــه ســانتی 
ــان  ــل از گیاه ــای حاص ــپس عصاره ه ــد. س ــه داری ش ــراد نگ گ
آویشــن باغــی و بابونــه آلمانــی بــا اســتفاده از نرمــال ســالین در 
غلظــت 2% رقیــق گردیدنــد)22(. داده هــای حاصــل آمــده در ایــن 
پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS و آزمــون آنالیز 
ــت و  ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــه م ــک طرف ــس ی واریان
بــرای بررســی تفــاوت بیــن گروه هــا از آزمــون Tukey در ســطح 
معنــی داری P<0/001 اســتفاده گردیــد. همــه نتایــج بــه صــورت 

میانگیــن ± انحــراف از خطــای اســتاندارد ارائــه شــد.

یافته ها
ــی  ــات داروی ــه ترکیب ــی ک ــه، در حیوانات ــن مطالع ــف: در ای ال

ــی  ــذا کاف ــی آب و غ ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــدند ک ــه داری ش نگ
ــه  ــای ورود ب ــد. معیاره ــم گردی ــا فراه ــرای آن ه ــب ب و مناس
مطالعــه شــامل نــر بــودن موش هــا، قــرار گرفتــن بــازه وزنــی در 
ــتفاده  ــدم اس ــا و ع ــل موش ه محــدوده ی 4 ±36، ســالمت کام
ــود. معیارهــای خــروج از مطالعــه  ــه دارویــی ب پیشــین از هرگون
شــامل اســتفاده از داروهــای ضــد درد و ضــد التهــاب، داشــتن 
هرگونــه بیمــاری یــا التهــاب، مونــث بــودن و عــدم تناســب وزنی 
مــوش بــا مطالعــه حاضــر بــود. 40 راس مــوش مــورد مطالعــه به 
روش تصادفــی بــه 5 گــروه 8 راســی تقســیم شــده کــه بــه شــرح 

ــد: ــل می باش ذی
ــر ســرم  ــی لیت گــروه کنتــرل منفــی )دریافــت کننــده ی 1 میل

ــوژی%0/9( فیزیول
گــروه کنتــرل مثبــت )دریافــت کننــده ی mg/kg 2 فلوجکــت 
بــا نــام ژنریــک فلونیکســین مگلومیــن ســاخت شــرکت دارویــی 

نصــر – فریمــان ایــران(
 300 mg/kg گــروه تحــت درمــان بــا بابونــه )دریافــت کننــده ی

عصــاره ی هیدروالکلــی بابونــه آلمانــی(
 300 mg/kg گروه تحت درمان با آویشن باغی )دریافت کننده ی

عصاره ی هیدروالکلی آویشن باغی(
ــده ی ــت کنن ــه )دریاف ــن و بابون ــا آویش ــان ب ــت درم ــروه تح گ

ــه همــراه   mg/kg 150 عصــاره ی هیدروالکلــی آویشــن باغــی ب
ــی( ــه آلمان ــی بابون mg/kg 150 عصــاره هیدروالکل

ــوش  ــر م ــه ب ــورد مطالع ــای م ــه LD50 عصاره ه ــه ب ــا توج ب
ــن  ــتفاده از ای ــورد اس ــابه در م ــاالت مش ــه مق ــوری و مطالع س
 300 mg/kg عصاره هــا، در درمــان مــوش ســوری از دوز میانگیــن
در ایــن مطالعــه اســتفاده شــد)8, 9, 17, 21(. 30 دقیقــه پیش از شــروع 
آزمایــش موش هــا را در قفس هــای شــفاف پلــی اتیلنــی قــرار داده 
تــا بــه محیــط آزمایــش عــادت نماینــد. ســپس ترکیبــات دارویــی 
ــد و  ــق ش ــا تزری ــه موش ه ــی ب ــورت درون صفاق ــه ص ــور ب مذک
15 دقیقــه پــس از تزریــق اول، mg/kg 10 اســید اســتیک %0/6 
هــم بــه تمــام گروه هــا بــه صــورت درون صفاقــی تزریــق گردیــد. 
ســپس تعــداد رایت هــا بــه مــدت 30 دقیقــه شــمارش گردیدنــد. 
در ایــن آزمایــش هــر رایــت بــا کرامــپ شــکمی و کشــیدن حداقل 
یکــی از اندام هــای حرکتــی خلفــی مشــخص می گــردد)19, 20(. هــر 
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ــش  ــیدونیک و افزای ــید آراش ــازی اس ــا آزادس ــه ب ــه کار رفت ب
ــاد  ــب ایج ــیژناز موج ــتاگالندین ها و سیکلواکس ــنتز پروس بیوس

 .)20, می شــود)5,19  درد 
طاهریــان و همــکاران در ســال 1383 اثــر عصــاره آویشــن 
ــه  ــون صفح ــرش دم و آزم ــدل پ ــاد در م ــل درد ح ــر تعدی ب
داغ را در مــوش ســوری مــورد مطالعــه قــرار داده و اثبــات 
نمودنــد کــه عصــاره ایــن گیــاه اثــر کاهــش قابــل توجهــی بــر 
ــال  ــری در س ــق دیگ ــان در تحقی ــن محقق ــاد دارد)8(. ای درد ح
ــر کاهــش درد نوروژنیــک  1384 اثــر عصــاره گیــاه آویشــن را ب
اثبــات نمودنــد کــه عصــاره گیــاه آویشــن دارای اثــر ضــد دردی 
ــی از  ــر باالی ــاوی مقادی ــن ح ــاه آویش ــد)9(. گی ــبی می باش مناس
ــوده و طــی کاری کــه  ترکیبــات فنولــی تیمــول و کارواکــرول ب
ــر  ــد، اث ــام دادن ــال 2012 انج ــکاران در س Guimaraes و هم
ــوان  ــس می ت ــد. پ ــات نمودن ــر درد اثب ــرول را ب ــاری کارواک مه
ــت  ــه عل ــر درد، ب ــر تســکینی آویشــن ب ــه گفــت کــه اث این گون
حضــور مونوترپن هــای فنولــی تیمــول و کارواکــرول موجــود در 

ایــن گیــاه اســت)23(.
ــر  ــه را ب ــر عصــاره بابون ــدی و همــکاران در ســال 1380 اث وحی
ــر  ــرار داده و اث ــه ق ــورد مطالع ــوش ســوری م کاهــش درد در م
ــات  ــن اثب ــت فرمالی ــتفاده از تس ــا اس ــه را ب ــد دردی بابون ض
نمودنــد)24(. حیــدری و همــکاران در ســال 1380 اثــر ضــد دردی 
ــات  ــنجیدند و اثب ــه را س ــی بابون ــاره متانول ــی عص ــم زای و زخ
کردنــد کــه عصــاره بابونــه اثــر قابــل توجهــی در کاهــش درد در 
ــد  تســت فرمالیــن و هــات پلیــت داشــته و از ســوی دیگــر فاق
اثــر زخــم زایــی بــر معــده بــوده اســت)17(. وحیــدی و دشــتی در 
ســال 1386 اثــر ضــد دردی عصــاره بابونــه را در مــوش ســوری 
بــا مرفیــن مقایســه کــرده و دریافتنــد کــه اثــر ضــد دردی بابونــه 
بــا مرفیــن برابــری می کنــد)20(. اســماعیلی و همــکاران در ســال 
1386 اثــر بابونــه بــر عالئــم قطــع مصــرف مرفیــن را در مــوش 
ــم  ــه عالئ ــز بابون ــه تجوی ــد ک ــات کردن ســوری ســنجیدند و اثب
ــش  ــن کاه ــاد و مزم ــت درد ح ــر دو حال ــاد را در ه ــرک اعتی ت
ــد)25(.  ــی می باش ــل توجه ــد دردی قاب ــر ض ــد و دارای اث می ده
ــدی  ــات فالونوئی ــی از ترکیب ــر باالی ــاوی مقادی ــه ح ــاه بابون گی
ــه Mascaraque و  ــی کاری ک ــوده و ط ــن ب ــون آپی ژنی همچ

مذکــور را بــه صــورت داخــل صفاقــی دریافــت کــرده بودنــد پس 
ــه مــرگ و میــری مشــاهده نشــد. از 48 ســاعت هیچگون

ــرل  ــرل، کنت ــای کنت ــر گروه ه ــا: اث ــر ضــد دردی عصاره ه ب: اث
مثبــت، و گروه هــای درمانــی در نمــودار شــماره 1 نمایــش 
ــداد  ــد تع ــاهده می کنی ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس داده ش
گــروه  و   )3/25  ± فلونیکســین)1/3  گروه هــای  در  رایت هــا 
ــه  ــه)0/25 ± 0/25( ب ــن- بابون ــان آویش ــده توأم ــت کنن دریاف
صــورت معنــی دار پاییــن تــر از گــروه کنتــرل )7/14 ± 30/13( 
دیــده شــد)P>0/001(. امــا بیــن گروه هــای بابونــه )2/3 ± 
ــالف  ــرل اخت ــروه کنت ــا گ ــی )2 ± 8/63( ب ــن باغ 9/5( و آویش
معنــی داری مشــاهده نگردیــد)P<0/001(. از ســوی دیگــر چهــار 
ــد  ــه فاق ــن- بابون ــه و آویش ــن، بابون ــین، آویش ــروه فلونیکس گ

.)P<0/001(ــد ــر بودن ــا یکدیگ ــادار ب ــالف معن اخت

بحث
در ایــن مطالعــه اثــر تجویــز همزمــان آویشــن و بابونــه بــر درد 
احشــایی ســنجیده شــد و مشــخص گشــت کــه آویشــن و بابونــه 
بــه صــورت مجــزا در ســطح معنــی داری زیــر 0/001 دارای اثــر 
ــن دو  ــان ای ــز توأم ــا تجوی نســبی در کاهــش درد می باشــند. ام
گیــاه نســبت بــه گــروه کنتــرل منفــی اثــرات ضــد دردی را بــه 
خوبــی تمــام نشــان داد و نســبت بــه گــروه کنتــرل مثبــت فاقــد 
ــت در  ــوان نتیجــه گرف ــن می ت ــود. بنابرای ــی دار ب ــالف معن اخت
ــن  ــاره آویش ــان عص ــز همزم ــایی، تجوی ــکین درد احش ــر تس ام
ــر  ــان اث ــا هم ــی ی ــم افزای ــر ه ــی دارای اث ــه آلمان ــی و بابون باغ
سینرژیســمی بــوده و ســبب کاهــش ایــن نــوع از درد می گــردد. 
بــه ســبب تنــوع شــرایط جغرافیایــی در ایــران، ایــن کشــور دارای 
منبــع غنــی از گیاهــان دارویــی مختلــف اســت. از جملــه ایــن 
ــاره  ــه اش ــی و بابون ــن باغ ــه آویش ــوان ب ــی می ت ــان داروی گیاه
ــا ژن کلســی  کــرد. چندیــن مدیاتــور از قبیــل پپتیــد مرتبــط ب
ــاده P و پروســتاگالندین ها  ــن، م ــن، اســتیل کولی ــن، کینی تونی
در ایجــاد درد احشــایی و انتقــال آن از احشــاء دخالــت دارنــد)5(. 
ــاد  ــدل ایج ــوان م ــه عن ــگ ب ــت رایتین ــق از تس ــن تحقی در ای
ــی درد  ــتاندارد بررس ــه روش اس ــد ک ــتفاده ش ــایی اس درد احش
ــتیک  ــید اس ــد و در آن اس ــوری می باش ــوش س ــایی در م احش
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رســتمی کــه در تهیــه عصــاره گیاهــان مــورد اســتفاده در ایــن 
پژوهــش مســاعدت نمودنــد، صمیمانــه متشــکریم. همچنیــن از 
آقایــان دانیــال شــعبان نیــا، ابوالفضــل ســاربانی، حســین هراتــی، 
یونــس شــیخ و صــادق حســینی کــه در اجــرای ایــن پژوهــش ما 

را یــاری نمودنــد کمــال تشــکر را داریــم.

محدودیت های مطالعه
ــه  ــود بودج ــه کمب ــوان ب ــه می ت ــن مطالع ــای ای از محدودیت ه

الزم اشــاره نمــود.

منابع مالی و محل انجام مطالعه
ایــن مطالعــه بــا هزینه شــخصی و در محل دانشــکده دامپزشــکی 

دانشــگاه ســمنان صــورت گرفت.

ــکاران  ــال 2015 )26( و El Shoubaky و هم ــکاران در س هم
ــر  ــن را ب ــر مهــاری آپی ژنی ــد، اث در ســال 2016 )27( انجــام دادن
ــر  ــه اث ــت ک ــه گف ــوان این گون ــس می ت ــد. پ ــات نمودن درد اثب
ــات  ــت حضــور ترکیب ــه عل ــر درد احشــایی ب ــه ب تســکینی بابون
ــاه اســت.  ــن گی ــود در ای ــن موج ــدی همچــون آپی ژنی فالونوئی
ــی  ــور ط ــان مذک ــان گیاه ــد دردی توآم ــر ض ــا اث ــت ت الزم اس

کارآزمایــی بالینــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
ــان  ــز توآم ــی )سینرژیســمی( تجوی ــر هــم  افزای ــه اث ــن مطالع ای
عصــاره هیدروالکلــی بابونــه آلمانــی و آویشــن باغــی را بــر کاهش 

ــد. ــد می کن ــایی تایی درد احش

تشکر و قدردانی
 از کارشناســان آزمایشــگاه دانشکده دامپزشــکی دانشگاه سمنان، 
ســرکار خانــم رییســیان، خانــم کنعانــی و مهنــدس ســید رســول 
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extracts on visceral pain in mice: Experimental study
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ABSTRACT

Aims and Background: Based	on	existing	scientific	information,	Thymus	vulgaris	and	Matricaria	chamomilla	
are	 two	 kinds	 of	 herbs	 with	 some	 anti-inflammatory	 effects.	 There	 are	 some	 serious	 side	 effects	 such	 as	
psychological dependence or blood dyscrasia subsequent to using synthetic drugs in order to treat unpleasant 
feeling	due	to	Visceral	pain.	In	order	to	lessen	the	side	effects,	administration	of	herbal	medicines	could	be	helpful.	
The purpose of this study is evaluating the palliative effects of hydroalcholic extracts of Thymus vulgarisand 
Matricaria chamomilla and their Synergistic effects on visceral pain.
Materials and Methods: This experimental study was performed on 40 N-MRI male mice (36±4g) who were 
randomly	divided	into	five	groups:	the	Negative	Control	group	treated	with	normal	saline,	Positive	Control	
group	 treated	with	 Flunixin	meglumine(2	mg/kg)	 and	 the	 groups	 of	Thymus	 vulgaris	 therapy(300mg/kg),	
Matricaria chamomilla therapy (300mg/kg) and the last one that received both Thymus and Matricaria (total 
300mg/kg).These groups received drugs and hydroalcholic extracts with intraperitonial injection. The Mice 
were injected with acetic acid 0.6% (10ml/kg) to make visceral pain; 15 minutes after each intraperitonial 
administration, the palliative effects were recorded by counting the number of writhing in 30 minutes. The 
data	was	analyzed	by	SPSS	statistical	software	and	One-Way	ANOVA	(Tukey)	test.	The	significant	value	was	
shown with (p <0.001).
Findings: Co-administration	of	Thymus	vulgaris	(150	mg/kg)	and	Matricaria	chamomilla	(150	mg/kg)	showed	
a	significant	reduction	of	pain	compared	to	negative	control	group(p<0.001).	But	administration	of	Thymus	
vulgaris	(300	mg/kg)	and	Matricaria	chamomilla(300	mg/kg)	seperately,	do	not	induce	any	significant	response	
compared to negative control group(p>0.001).
Conclusion: Co-administration	of	Thymus	vulgaris	and	Matricaria	chamomilla	can	be	more	effective	 than	
their	 single	administration;	however	 further	clinical	 studies	are	necessary	 to	find	a	 suitable	place	 for	 them	
among other visceral analgesics.
Keywords:	Thymus	plant,	Matricaria,	Visceral	Pain,	Analgesics
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