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چکیده
ــی می باشــد. درد  ــرات ضدالتهاب ــات علمــی موجــود دارای اث ــر اطالع ــه بناب ــی  اســت ک ــاه داروی ــک گی ــاه آویشــن باغــی ی ــدف: گی ــه و ه زمین
احشــایی یــک احســاس ناخوشــایند اســت کــه درمــان آن بــا داروهــای ضدالتهــاب  غیراســتروئیدی دارای عوارضــی همچــون زخــم معــده، دیســکرازی  
خونــی و نارســایی مزمــن کلیــوی بــوده و یافتــن ترکیبــات گیاهــی دارای اثــر سینرژیســمی بــا ایــن دســته ی دارویــی، رهیافــت مناســبی بــرای تقلیل 
دوز مصرفــی و عــوارض آنــان اســت. ایــن پژوهــش جهــت بررســی اثــر تســکینی تجویــز توامــان عصــاره  ی هیدروالکلــی آویشــن باغــی و فلونیکســین 

مگلومیــن بــر درد احشــایی انجــام شــد.  
مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه ی تجربــی بــر روی 40 مــوش ســوری نــر نــژاد N-MRI انجــام گرفــت) g4 ±36(. موش هــا به صــورت تصادفــی 
ــوژی، گــروه کنتــرل مثبــت دریافــت کننــده ی فلونیکســین)mg/kg 2( و  ــه پنــج گــروه شــامل  کنتــرل منفــی دریافــت کننــده ی ســرم فیزیول ب
گروه هــای تیمــار آویشــن)mg/kg 100(، فلونیکســین)mg/kg 1( و آویشن-فلونیکســین تقســیم بندی شــده و داروهــا و عصاره هــای هیدروالکلــی 
مذکــور را بــه صــورت درون صفاقــی دریافــت نمودنــد. 15دقیقــه پــس از هــر تجویــز، موش هــا بــرای القــاء درد احشــایی مــورد تزریــق اســید اســتیک 
ml/kg( %0/6 10( قــرار گرفتــه و اثــرات ضــد دردی بــا شــمارش تعــداد رایت هــا طــی 30 دقیقــه تعییــن گشــت. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم  افــزار 

آمــاری SPSS و آنالیــز واریانــس یک طرفــه و تســت تکمیلــی Tukey در ســطح معنــی داری P>0/001 مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع شــدند.
یافته هـا: گـروه کنتـرل مثبـت و گروه های تیمار در مقایسـه با گروه کنتـرل منفی کاهش معناداری را در پاسـخ به درد نشـان دادنـد)P>0/001(. دو 
 )P>0/001(گـروه کنتـرل مثبـت و آویشن-فلونیکسـین در مقایسـه با دو گروه تیمار فلونیکسـین و آویشـن در تسـکین درد، کاهش معنی دار داشـتند

.)P<0/001(ولی نسـبت بـه هم فاقد اختـالف معنی دار بودنـد
نتیجه گیــری: تجویــز توامــان آویشــن و فلونیکســین دارای اثــر سینرژیســمی در زمینــه تســکین درد احشــایی نســبت بــه تجویــز مســتقل هــر 

یــک از ایــن دو ترکیــب اســت.
واژه های کلیدی: آویشن باغی، فلونیکسین، درد، رایتینگ
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مقدمه
ــروز آســیب  ــال ب ــه دنب درد احســاس ناخوشــایندی اســت کــه ب
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 
ــد  ــاع می ورزن ــه سیســتم اعصــاب مرکــزی امتن تکانه هــای درد ب
و متداول تریــن علــت آن کشــیده شــدن دیــواره ی انــدام احشــایی 
و اسپاســم عضــالت صــاف احشــایی اســت)2(. بــا توجــه بــه روشــن 
شــدن عــوارض جانبــی و آثــار زیان بخــش مســکن های شــیمیایی 
ــایی  ــی، نارس ــای گوارش ــی، زخم ه ــتگی روان ــون وابس درد همچ
مزمــن کلیــوی، دیســکرازی های خونی، تاکیفیالکســی و غیــره)3,4( 
مســئله ی بازگشــت بــه مســکن های گیاهــی در ســال های اخیــر 
 Thymus(آویشــن باغــی .)بیشــتر مــورد توجــه واقع شــده اســت)5
 )Lamiaceae( گیاهــی چنــد ســاله از خانــواده نعنــاع )vulgaris
بــوده کــه در نواحــی مختلــف ایــران و جهــان مــورد کشــت قــرار 
می گیــرد. ایــن گیــاه حــاوی 0/8 تــا 2/6 % اســانس بــوده و مــواد 
موثــره آن تیمــول، کارواکــرول، تانــن، فالوونوئیــد، ســاپونین و نیــز 
مــواد تلــخ می باشــد کــه از ایــن میــان فالونوئیدهــا جــزء ترکیبات 
ــن  ــوده کــه ای ــدن ب ــم سیکلواکســیژناز در ب مهــار کننــده ی آنزی
ــطه های درد  ــتاگالندین ها و واس ــد پروس ــار تولی ــبب مه ــر س ام
ــک  ــوان ی ــه عن ــنتی ب ــب س ــن دارو در ط ــردد. ای ــدن می گ در ب
ــی  ــتم تنفس ــای سیس ــایر بیماری ه ــیت و س ــط آور در برونش خل
ــال،  ــواص آنتی باکتری ــی خ ــث علم ــردد و از حی ــتفاده می گ اس
ضــد التهابــی، آنتــی اکســیدانی، تســریع کنندگــی التیــام زخــم، 
خلــط آوری، ضــد رماتیســمی، ضــد کرمــی، نگهدارندگــی مــواد 
غذایــی و تاخیــر دهندگــی پیــری پســتان ایــن گیــاه اثبــات شــده 
و بــه همیــن دلیــل اســانس ایــن گیــاه جــز 10 اســانس معــروف 
بــوده و دارای جایــگاه خاصــی در تجــارت جهانــی می باشــد)11-6(. 
ــتروئیدی )NSAIDs( دارای  ــای غیراس ــد التهاب ه ــای ض داروه
ــرای درمــان  ــوده و ب ــی و ضدتــب ب خــواص ضــددردی، ضدالتهاب
انــواع درد هــای حــاد و مزمــن مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد)12(. 
ــرم  ــار دو ایزوف ــق مه ــر خــود را از طری ــی اث ــن دســته ی داروی ای
آنزیــم سیکلواکســیژناز بــه نام هــای COX-1 و COX-2 بــر جــای 
می گذارنــد)13(. ایــن خانــواده ی دارویــی دارای اثــرات متعــددی بــر 

ــی آن هــا  ــر ضــد التهاب ــوده کــه اث ــدن ب ــف ب دســتگاه های مختل
ــر  تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن تغییــرات را شــامل شــده کــه ب
ــرای ایجــاد  ــی ب ــن اســاس NSAIDs دارای پتانســیل باالی همی
ــن  ــه از مهم تری ــتند ک ــده هس ــته در مصرف کنن ــرات ناخواس اث
ــکرازی های  ــی، دیس ــای گوارش ــه زخم ه ــوان ب ــرات می ت ــن اث ای
خونــی، خون ریزی هــای گوارشــی، تاکی فیالکســی، نارســایی 
ــی  ــین داروی ــود)2، 4(. فلونیکس ــاره نم ــره اش ــوی و غی ــن کلی مزم
اســت کــه از طریــق مهــار ایزوفرم هــای 1و2 آنزیم سیکلواکســیژناز 
ســبب تســکین درد می گــردد و در زمینــه ی اثــرات ضد ســرطانی، 
ضدالتهابــی، ضدصرعــی آن مطالعاتی صــورت گرفته اســت)4, 14,15(.

ــری از  ــز دز پایین ت ــر تجوی ــی اث ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع  ای
ــه  ــبت ب ــی نس ــن باغ ــا آویش ــراه ب ــورت هم ــه ص ــین ب فلونیکس
ــر تســکین درد  ــب، ب ــن دو ترکی ــک از ای ــر ی ــز مســتقل ه تجوی

ــت. ــام گرف ــوری انج ــوش س ــایی در م احش

روش مطالعه
حیوانات آزمایشگاهی

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
مــورد مطالعــه بــه صــورت تصادفــی ســاده )نامحــدود( بــا روش 
قرعه کشــی نــام اعضــا، کــه از حداقــل تــورش و بیشــترین 
قــدرت و تعمیم پذیــری برخــوردار اســت، گروه بنــدی گردیدنــد. 
ــاعت  ــنایی و 12 س ــاعت روش ــرایط 12 س ــت ش ــا تح موش ه
ــه داری  ــانتی گراد نگ ــه س ــی 25 درج ــای محیط ــی در دم تاریک
شــدند کــه در ایــن بــازه زمانــی آب و غــذا کافــی و مناســب برای 

آن هــا فراهــم گردیــد.    

معیارهای ورود و خروج
ــرار  ــا، ق ــودن موش ه ــر ب ــامل ن ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
گرفتــن بــازه وزنــی در محــدوده ی 4 ±36، ســالمت کامــل 
ــود.  ــی ب ــه داروی ــین از هرگون ــتفاده پیش ــدم اس ــا و ع موش ه
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل اســتفاده از داروهــای ضــد 
درد و ضــد التهــاب، داشــتن هرگونــه بیمــاری یــا التهــاب، مونــث 
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ــود. ــا مطالعــه حاضــر ب ــی مــوش ب ــودن و عــدم تناســب وزن ب

تعیین سمیت حاد )LD50( عصاره ی هیدروالکلی
پــس از تزریــق داخــل صفاقــی عصاره هــا بــه گروه هــای 
ــرار  ــر ق ــت نظ ــاعت تح ــدت 48 س ــه م ــات ب ــف، حیوان مختل
ــد)5(. ــخص ش ــاعته مش ــر 48 س ــرگ و می ــه م ــد و نتیج گرفتن

گروه های آزمایشی
40 راس مــوش مــورد مطالعــه بــه روش تصادفــی بــه 5 گــروه 8 

راســی تقســیم شــده کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:
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(
گــروه تیمار فلونیکســین )دریافــت کننــده ی mg/kg 1 فلوجکت 
بــا نــام ژنریــک فلونیکســین مگلومیــن ســاخت شــرکت دارویــی 

نصــر – فریمــان ایــران(
گروه تیمار آویشـن باغی )دریافت کننده ی mg/kg 100عصاره ی 

هیدروالکلی آویشن باغی(
 100 mg/kg گــروه تیمار آویشن-فلونیکســین )دریافت کننــده ی
عصاره ی هیدروالکلی آویشن باغی به همراه mg/kg 1 فلونیکسین(

30 دقیقــه پیــش از شــروع آزمایــش موش هــا را در قفس هــای 
شــفاف پلــی اتیلنــی قــرار داده تــا بــه محیــط آزمایــش عــادت 
ــورت درون  ــه ص ــور ب ــی مذک ــات داروی ــپس ترکیب ــد. س نماین
صفاقــی بــه موش هــا تزریــق شــد و 15 دقیقــه پــس از تزریــق 
ــا  ــام گروه ه ــه تم ــم ب ــتیک 0/6% ه ــید اس اول، mg/kg 10 اس
بــه صــورت درون صفاقــی تزریــق گردیــد. پــس از ایــن مرحلــه، 
تعــداد رایت هــا )کشــیدگی ها( کــه معــرف وجــود درد احشــایی 
ــع  ــت واق ــمارش و ثب ــورد ش ــه م ــدت 30 دقیق ــه م ــتند ب هس
ــکمی و  ــپ ش ــا کرام ــت ب ــر رای ــش ه ــن آزمای ــت. در ای گش
کشــیدن حداقــل یکــی از اندام هــای حرکتــی خلفــی مشــخص 

می گــردد)5،16،17(.

روش عصاره گیری
در ایــن پژوهــش پــس از تهیــه گیــاه آویشــن باغــی ایــن گیــاه 
ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــای گیاه ــد پژوهش ه ــد واح ــه تایی ب
ــک  ــس از خش ــید و پ ــمنان رس ــتان س ــاورزی شهرس جهادکش
ــودر درآورده  ــه صــورت پ ــاون ب ــیله ه ــه وس ــایه، ب شــدن در س
شــد. پــودر حاصــل شــده بــه مــدت 48 ســاعت در اتانــول %70 
ــده  ــول بدســت آم ــت. ســپس محل ــرار گرف ــر روی شــیکر ق و ب
ــا اســتفاده از کاغــذ صافــی واتمــن شــماره 1 صــاف گردیــد و  ب
محلــول صــاف شــده بــا دســتگاه تبخیــر تحــت خــالء )روتــاری( 
ــتفاده در  ــان اس ــا زم ــره ت ــه های تی ــده و در شیش ــک ش خش
ــن  ــس از ای ــداری شــد. پ ــراد نگه ــای 4 درجــه ی ســانتی گ دم
مــدت عصــاره  حاصــل بــر اســاس غلظــت  مــورد نیــاز بــه صــورت 

ــد)5،6(. ــا اســتفاده از نرمــال ســالین رقیــق گردی مســتقل ب

روش تجزیه و تحلیل آماری
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــن پژوهــش ب ــده در ای ــای حاصــل آم داده ه
افــزار آمــاری SPSS و آزمــون آنالیــز واریانــس یــک طرفــه مــورد 
ــن  ــاوت بی ــی تف ــرای بررس ــت و ب ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی تجزی
P >0/001 ــی داری ــطح معن ــون Tukey در س ــا از آزم گروه ه
اســتفاده گردیــد. همــه نتایــج بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف از 

خطــای اســتاندارد ارائــه شــد.

کورسازی
ایــن مطالعــه دو ســو کــور بــوده و افــرادی کــه تعــداد رایت هــا 
ــار از داروی  ــص آم ــن متخص ــد و همچنی ــمارش می نمودن را ش
اســتفاده شــده در گروه هــا هیــچ اطالعــی نداشــتند. یــک نفــر 
ــق  ــاده ی تزری ــی از م ــوده ول ــا ب ــه موش ه ــات ب ــئول تزریق مس
ــداد  ــان تع ــور همزم ــه ط ــم ب ــر ه ــه نف ــت. س ــی نداش اطالع
ــن  ــه ای ــد. البت ــمارش می نمودن ــه ش ــی 30 دقیق ــا را ط رایت ه
ــرار  ــی ق ــق چــه داروی ــورد تزری ــروه م ــه هــر گ ــن ک ــراد از ای اف

ــد. ــه، آگاه نبودن گرفت

منابع مالی و محل انجام مطالعه
اخــالق  کــد  و  طــرح  کــد  شــماره  بــا  مطالعــه  ایــن 

47اثر تجویز توأمان عصاره ی  گیاه آویشن باغی ...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ایجـاد درد می شـود)5, 16, 17(. 
طاهریــان و همــکاران در ســال 1383 اثــر عصاره آویشــن بر تعدیل 
درد حــاد در مــدل پــرش دم و آزمون صفحه داغ را در موش ســوری 
مــورد مطالعــه قــرار داده و اثبــات نمودنــد کــه عصــاره ی ایــن گیــاه 
اثــر کاهــش قابــل توجهــی بــر درد حــاد دارد)10(. ایــن محققــان در 
تحقیــق دیگــری در ســال 1384 اثــر عصــاره گیــاه آویشــن را بــر 
کاهــش درد نوروژنیــک اثبــات نمودنــد کــه عصــاره گیــاه آویشــن 
دارای اثــر ضــد دردی مناســبی می باشــد)9(. گیــاه آویشــن حــاوی 
مقادیــر باالیــی از ترکیبــات فنولــی تیمــول و کارواکــرول بــوده و 
ــه Guimaraes و همــکاران در ســال 2012 انجــام  طــی کاری ک
دادنــد، اثــر مهــاری کارواکرول را بــر درد اثبــات نمودنــد)18،19(. عالوه 
بــر ایــن امــر مطالعــات بســیاری بــر روی اثر ضــد التهابــی تیمول و 
کارواکــرول صــورت گرفتــه)18،20-23( و اثــر مهــاری فالونوئیــد موجود 
در ایــن گیــاه هــم بــر روندهــای التهابــی اثبــات شــده اســت)9(. پس 
ــر درد،  ــن ب ــکینی آویش ــر تس ــه اث ــت ک ــه گف ــوان این گون می ت
ــرول و  ــی تیمــول و کارواک ــای فنول ــت حضــور مونوترپن ه ــه عل ب
ــاه اســت. مکانیســم های ضــد  ــن گی فالونوئیدهــای موجــود در ای
دردی و ضدالتهابــی فلونیکســین طــی پژوهش هــای بســیاری 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و مکانیســم ضــددردی و ضــد التهابــی 
ــس 1 و 2  ــای کوک ــر ایزوفرم ه ــاری آن ب ــر مه ــه اث ــن دارو ب ای
آنزیــم سیکلواکســیژناز نســبت داده شــده اســت )13، 14، 24-26(. در این 
مطالعــه اثــر تجویــز توامان آویشــن و فلونیکســین بر درد احشــایی 
ســنجیده شــد و مشــخص گشــت که دزهای mg/kg 100 آویشــن 
و mg/kg 1 فلونیکســین بــه صــورت مجــزا دارای اثــر تســکینی بر 
ــار  ــای تیم ــه گروه ه ــد ک ــج نشــان دادن ــرا نتای ــند. زی درد می باش
آویشــن، تیمــار فلونیکســین و تیمار آویشــن- فلونیکســین نســبت 
 )P>0/001( بــه گــروه کنتــرل منفــی اختــالف معنــی داری دارنــد
ولــی گــروه تیمــار آویشــن- فلونیکســین بــا گــروه کنتــرل مثبــت، 
ــروه  ــی گ ــت )P<0/001( و از طرف ــی دار اس ــالف معن ــد اخت فاق
تیمــار آویشــن و تیمــار فلونیکســین بــا گروه کنتــرل مثبــت دارای 
ــر  اختــالف معنــی دار می باشــند )P>0/001( کــه ایــن امــر دال ب
اثــر ضــد دردی مناســبی از تجویــز توامــان آویشــن و فلونیکســین 
بــوده کــه ایــن تجویــز دارای قــدرت اثــر باالتــری نســبت بــه تجویز 
مســتقل آویشــن و فلونیکســین می باشــد. پــس در امــر تســکین 

17130531932019 دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه ســمنان، 
ــا هزینــه شــخصی و در محــل دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه  ب

ســمنان صــورت گرفــت.

یافته ها 
ــف: )LD50(: در ایــن مطالعــه، در حیواناتــی کــه ترکیبــات  ال
ــرده  ــت ک ــی دریاف ــه صــورت داخــل صفاق ــور را ب ــی مذک داروی
بودنــد پــس از 48 ســاعت هیچگونه مرگ و میری مشــاهده نشــد.
ــت،  ــرل مثب ــرل، کنت ــای کنت ــر گروه ه ــد دردی: اث ــر ض ب: اث
و گروه هــای تیمــار در نمــودار شــماره 1 نمایــش داده شــده 
اســت. همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد تعــداد رایت هــا 
ــین  ــار فلونیکس ــت)0/46±2/6(، تیم ــرل مثب ــای  کنت در گروه ه
ــن-  ــار آویش ــن )0/65± 10/5( و تیم ــار آویش )0/51±9/1(، تیم
ــر از  ــی دار پایین ت ــورت معن ــه ص ــین )0/16± 0/75( ب فلونیکس
ــای  ــت )P>0/001(. گروه  ه ــی )1/3±32( اس ــرل منف ــروه کنت گ
ــت  ــرل مثب ــین )0/16±0/75( و کنت ــن- فلونیکس ــار آویش تیم
)0/46± 2/6( نســبت بــه یکدیگــر فاقــد اختــالف معنــی دار بــوده 
)P<0/001( ولــی نســبت بــه گروه تیمــار آویشــن )0/65±10/5( و 
تیمــار فلونیکســین )0/51±9/1( دارای اختــالف معنی دار هســتند 
)P>0/001(. از طرفــی میــان گــروه   تیمــار آویشــن )±0/65 10/5( 
و تیمــار فلونیکســین)0/51±9/1( اختــالف معنــی داری مشــاهده 

.)P<0/001( نمی گــردد 

بحث 
به سـبب تنوع شـرایط جغرافیایی در ایران، این کشور دارای منبع 
غنـی از گیاهـان دارویی مختلف اسـت که از جملـه ی این گیاهان 
دارویـی می توان به آویشـن باغی اشـاره کـرد. چندیـن مدیاتور از 
قبیـل پپتیـد مرتبط با ژن کلسـی تونین، کینین، اسـتیل کولین، 
مـاده P و پروسـتاگالندین ها در ایجـاد درد احشـایی و انتقـال آن 
از احشـاء دخالـت دارنـد)5(. در ایـن تحقیـق از تسـت رایتینگ به 
عنوان مدل ایجاد درد احشـایی اسـتفاده شـد که روش اسـتاندارد 
بررسـی درد احشـایی در مـوش سـوری می باشـد و در آن اسـید 
اسـتیک بـه کار رفتـه با آزادسـازی اسـید آراشـیدونیک و افزایش 
بیوسـنتز پروسـتاگالندین ها طـی مسـیر سیکلواکسـیژناز موجب 

کیوان کرامتی و همکاران 48
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان  1396 

نتیجه گیری
ایـن مطالعه تایید می کند که تجویز توامـان عصاره ی هیدروالکلی 
آویشـن باغی و فلونیکسـین دارای اثر ضددردی بیشتری نسبت به 
تجویـز مسـتقل هر یـک از این ترکیبات بر درد احشـایی در موش 
سـوری اسـت. که این امر می تواند رهیافت مناسـبی برای کاهش 
دز مصرفـی و عـوارض جانبـی فلونیکسـین در نظـر گرفتـه شـود. 

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

الزم اشــاره نمــود.

تشکر و قدردانی
 از کارشناسـان آزمایشـگاه دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه سـمنان، 
سـرکار خانم رییسـیان، خانم کنعانی و مهندس سید رسول رستمی 
کـه در تهیـه عصـاره گیاهان مـورد اسـتفاده در این پژوهـش و مهیا 

کردن محیط آزمایشـگاه مسـاعدت نمودند، صمیمانه متشـکریم.

درد احشــایی، اثــر هــم افزایــی ناشــی از تجویــز همزمــان عصــاره ی 
آویشــن باغــی و فلونیکســین ســبب کاهش شــدید این نــوع از درد 
می گــردد. حــال الزم اســت تــا اثــر تجویــز توامــان ســایر داروهــای 
ــون  ــی ای همچ ــات گیاه ــا ترکیب ــتروئیدی ب ــاب غیراس ضدالته
آویشــن هــم در ســطوح آزمایشــگاهی و هــم در ســطح کارآزمایــی 
بالینــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و مطالعاتــی مقایســه ای میــان 
ــا ســایر ضدالتهاب هــای  ــز فلونیکســین ی ــوارض ناشــی از تجوی ع
ــز  ــه تجوی ــبت ب ــده نس ــم  مع ــون زخ ــتروئیدی همچ ــر اس غی
ــا ترکیبــات گیاهــی ای همچــون آویشــن صــورت  ــان ب توامــان آن
ــر  ــر هلیکوباکت ــال آویشــن ب ــی باکتری ــر آنت ــت اث ــه عل ــرد. ب پذی
پیلــوری)27( و خــواص آنتی اکســیدانی تیمــول و کارواکــرول 
موجــود در ایــن گیــاه)28( و خاصیــت تســریع دهندگی التیــام 
ــه ای را دال  ــوان فرضی زخــم توســط آویشــن)29( ممکــن اســت بت
بــر کاهــش رخــداد زخم هــای گوارشــی بــه دنبــال تجویــز توامــان 
آویشــن بــا ضــد التهــاب غیراســتروئیدی در نظــر گرفــت کــه ایــن 
امــر بایســتی طــی مطالعــات دیگــری مــورد بررســی قــرار گیــرد.

نمــودار1: گــروه  ســالین )دریافــت کننده ی ســرم  فیزیولــوژی(، کنتــرل مثبت )دریافــت کننــده ی mg/kg 2 فلونیکســین(، تیماریــک )دریافت کننده ی 
ــه  mg/kg 1 فلونیکســین(، تیمــاردو )دریافت کننــده ی mg/kg 100 عصــاره ی  آویشــن( و تیمارســه )دریافــت کننــده ی mg/kg 1 فلونیکســین ب
همــراه mg/kg 100 عصــاره ی آویشــن(. داده هــا )تعــداد رایــت در گروه هــای آزمایشــی( بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف از خطــای اســتاندارد نشــان 

داده شــده اســت. حــروف نامشــابه ی بــاالی ســتون ها نشــان دهنــده ی اختــالف آمــاری معنــادار )P>0/001( می باشــد.

49اثر تجویز توأمان عصاره ی  گیاه آویشن باغی ...
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ABstRAct

Aim and Background: Based on existing scientific information Thymus vulgaris is a medical herb which has 
anti- inflammatory effects. Visceral pain is an unpleasant feeling, however its treatment with NSAIDs results in 
serious side effects such as gastric ulcer, blood dyscrasia and Renal failure. In order to decrease these side effects 
and the dosage of drugs, co-administration of synergistic herbal medicine with these drugs can be a solution. The 
aim of this study was to evaluate the palliative interactive effect of hydroalcholic extract of Thymus vulgaris and 
Flunixinmeglumine on visceral pain.
Methods and Materials: This experimental study was performed on 40 N-MRI male mice (36±4g).Animals 
were randomly divided into five groups: Negative Control group treated with normal saline, Positive Control group 
treated with Flunixin (2 mg/kg) and treatment groups receiving Flunixin (1mg/kg), Thymus vulgaris(100mg/kg) 
and both Thymus(100mg/kg) plus Flunixin(1mg/kg). All these groups received drugs and hydroalcholic extracts 
via intraperitonial injection. The Mices were injected with acetic acid 0.6% (10ml/kg) for visceral pain induction, 
and 15 minutes after each intraperitoneal administration, palliative effects were recorded by counting the number 
of Writhing during 30 minutes. The data was analyzed by SPSS using One-Way ANOVA (Tukey) test. The 
significant value was shown with p <0.001.
Findings: The positive control group and treatment groups showed a significant reduction in pain response 
when compared to negative control group (p>0.001). Both Postive control and Thymus-Flunixin groups had a 
significant reduction in pain response in comparison with both Flunixin and Thymus groups (p<0.001) but they 
showed no significant difference relative to each other (p>0.001).
conclusions: Co-administration of Thymus vulgaris and Flunixin results in synergistic analgesic effect.
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corresponding Author: Keyvan Keramati Asistant professor of veterinary physiology, Department of Basic Science, 
Faculty of Veterinary medicine, Semnan university, Iran. 
Email: k.keramati@semnan.ac.ir 

the Interferential Effect of thymus vulgaris Extract and Flunixin meglumine 
on Mice Visceral Pain: Experimental study

Keramati K, Abdollahi M, Asghari baghkeirati A, Abdollahi M, Shaenannia galesh kalami D. [The Interferential Effect 
of Thymus vulgaris Extract and Flunixin meglumine on Mice Visceral Pain: Experimental study (Persian)]. J Anesth Pain 
2017;7(4):45-55.

 Please cite this paper as:

Summer 2017, Vol 7, NO 4
52

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5334-fa.html
http://www.tcpdf.org

