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Antinociceptive Effects of Artemisia persica Boiss Essential Oil in Male
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Abstract
Background and Objectives: Artemisia species have long been used to
relieve neurological and visceral pains. A. persica Boiss is one of the
species in the genus Artemisia, which has antioxidant, antimicrobial,
and cytotoxic effects. The aim of this study was to investigate the
analgesic effects of A. persica Boiss essential oil in male mice.
Methods: In this experimental study, the analgesic effect of A. persica
Boiss essential oil was investigated on male mice using formalin and
tail immersion tests. In each test, male BALB/c mice were randomly
divided into five groups of eight, including negative control (received
normal saline, intraperitoneal injection), positive control (received
morphine 10mg/kg, intraperitoneal injection), and intervention groups
(50, 75, and 100mg/kg of A. persica Boiss essential oil, intraperitoneal
injection). Data were analyzed using One way ANOVA and Duncan
test.

*

Corresponding Author:
Mahbubeh Setorki;
Department of Biology, Izeh
Branch, Islamic Azad
University, Izeh, Iran.
Email:
doctor.setorgi@gmail.com
Received: 8 Sep, 2017
Accepted: 10 Nov, 2017

Results: Treatment of mice with A. persica essential oil at a dose of
100mg/kg significantly reduced the duration of paw licking, clopping,
and lifting in the first phase of formalin test (p<0.05) and at the doses
of 50, 75, and 100mg/kg significantly reduced the duration of paw
licking, clopping, and lifting in the second phase of formalin test
(p<0.05). In addition, the essential oil at the dose of 100mg/kg
significantly increased the pain response time in the tail immersion test
0 and 6 minutes after injection (p<0.05).
Conclusion: Observation of the analgesic effects of A. persica Boiss
essential oil in mice can be helpful for future clinical use.
Keywords: Artemisia; Pain Measurement; Pain.
DOI: 10.29252/qums.12.11.3

23

Majallah-i Dānishgāh-i ̒Ulūm-i Pizishkī-i Qum (Qom Univ Med Sci J) 2019;12(11):23-31

International License Creative Commons Attribution License 4.0

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره دوازدهم ،شماره یازدهم ،بهمن 97
صفحه  23الی 31

مقاله پژوهشي

)(Original Article

اثرات ضددردی اسانس درمنه ایرانی در موشهای سوری نر ،با استفاده از آزمونهای
فرمالین و غوطهوری دم
1

طیبه ابراهیمی
1گروه زیستشناسی ،واحد

ایذه،

دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،ایران.

 ،محبوبه سترکی

*1

1

 ،نصراله داستانپور

چکیده
زمینه و هدف :گیاهان جنس درمنه از دیرباز جهت تسکین دردهای عصبی و احشایی مورد
استفاده بوده است .درمنه ایرانی یکی از گونههای جنس درمنه بوده که دارای اثرات
آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و سیتوتوکسیک میباشد .این مطالعه با هدف بررسی اثرات
ضددردی اسانس درمنه ایرانی در موش سوری نر انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،اثرات ضددردی اسانس درمنه در موش سوری نر با
استفاده از تست فرمالین و غوطهوری دم بررسی شد .در هر آزمون موشهای سوری نر نژاد
 Balb/Cبهطور تصادفی به پنج گروه هشتتایی شامل :گروه کنترل منفی (دریافتکننده
نرمالسالین با تزریق داخل صفاقی) ،کنترل مثبت (دریافتکننده مورفین دوز  10میلیگرم
برکیلوگرم با تزریق داخل صفاقی) و گروههای مداخله (دریافتکننده اسانس درمنه در دوزهای
 75 ،50و  100میلیگرم برکیلوگرم با تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند .دادههـا بـا اسـتفاده از
آنالیز واریانس یکطرفه و آزمـون دانکن تحلیل شدند.
یافتهها :تیمار موشهای سوری با اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم موجب کاهش

*

معنیداری مدت زمان لیس زدن و گاز گرفتن ،لنگیدن پا و بلندکردن پا در فاز اول آزمون

نویسنده مسئول مکاتبات:

محبوبه سترکی؛ گروه زیستشناسی،

فرمالین ( )p<0/05و در دوزهای  75 ،50و  100میلیگرم برکیلوگرم سبب کاهش مدتزمان

واحد ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه،

لیس زدن و گاز گرفتن ،لنگیدن و بلندکردن پا در فاز دوم آزمون فرمالین شد ( .)p<0/05عالوه

ایران.

بر این ،اسانس در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم ،زمان پاسخ به درد در آزمون غوطهوری دم را
در زمانهای صفر و  6دقیقه پس از تزریق افزایش داد (.)p<0/05

آدرس پست الکترونیکی:
doctor.setorgi@gmail.com

نتیجهگیری :مشاهده اثرات ضددردی ناشی از تیمار موشهای سوری با اسانس درمنه ایرانی
میتواند جهت استفاده بالینی از آن ،در آینده کمککننده باشد.

تاریخ دریافت97/6/17 :
تاریخ پذیرش97/8/19 :

کلید واژهها :درمنه ایرانی؛ اندازهگیری درد؛ درد.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Ebrahimi T, Setorki M, Dastanpour N. Antinociceptive effects of artemisia
persica boiss essential oil in male mice using formalin and tail immersion tests.
]Qom Univ Med Sci J 2019;12(11):23-31.[Full Text in Persian
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مقدمه

دردهای احشایی ،عصبی و تسهیلکننده انقباضات رحم در هنگام

درد ،یک مکانیسم حفاظتی است و هنگامیکه هر بافتی دچار

زایمان استفاده میشود ( .)6مطالعات مربوط به آنالیز اسانس درمنه

آسیب شود ،بهوجود میآید و موجب میگردد شخص از خود

ایرانی نشان میدهد این گیاه حاوی ترکیبات گوناگونی

واکنش نشان داده و محرک دردزا را از میان بردارد ( .)1همچنین

اسکوپوفارنول ،سیمن ،سابینن ،سینئول ،لینالئول ،اورژنول،

درد در اثر عوامل متعدد فیزیکی و یا فرآیندهای پاتولوژیک ایجاد

بورنئول ،فارنزول ،استر ،الکل و چندین سزکوئیترپن و ترکیبات

میشود ( .)2از راههای کنترل درد میتوان به مصرف داروهای

دیگر است ( .)8مطالعات آزمایشگاهی نیز اثرات آنتیاکسیدانی

ضدالتهابی غیراستروئیدی و داروهای اپیوئیدی که عوارض جانبی

( ،)6ضدسرطانی ( ،)7ضدباکتریایی ،ضدقارچی ( ،)9ضدویروسی

متعددی دارند اشاره کرد .از سوی دیگر ،اپیوئیدها درصورت

( )10و ضدماالریایی ( )11این گیاه را نشان دادهاند .با توجه به

مصرف مزمن باعث ایجاد وابستگی شدید میشوند ( .)1در سراسر

اینکه تاکنون مطالعهای در رابطه با اثرات ضددردی اسانس گیاه

جهان افراد بیشماری از درد رنج میبرند و در آرزوی یافتن

درمنه ایرانی صورت نگرفته است ،مطالعه حاضر با هدف بررسی

دارویی با اثربخشی مناسب و عوارض جانبی کم هستند .بشر از

اثرات ضددردی اسانس درمنه ایرانی در موش سوری نر انجام

دیرباز جهت کنترل درد از داروهای گیاهی استفاده کرده است و

شد.

در حال حاضر نیز گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی داروهای
شیمیایی ،مورد توجه قرار گرفتهاند و مطالعات بسیاری در کشور و

روش بررسی

سراسر جهان در رابطه با اثرات ضددردی این گیاهان صورت

دراین مطالعه تجربی ،ابتدا گیاه درمنه خشک از عطاری سطح شهر

گرفته است (.)3

خریداری و پس از شناسایی توسط گیاهشناس و تأیید آن ،نمونه

جنس درمنه ( )Artemisiaکه به تیره  Anthemideaeو خانواده

هرباریومی آن با شماره  67890در هرباریوم دانشگاه آزاد واحد

( Asteraceaeکاسنی) تعلق دارد ،جنس بزرگ و متنوعی از

ایذه خوزستان ثبت گردید .جهت تهیه اسانس از روش تقطیر با

گیاهان دارویی مشتمل بر  200-400گونه است .گیاهان این جنس

آب بهوسیله دستگاه کلونجر استفاده شد 50 .گرم از پودر گیاه و

در آب و هوای معتدل دو نیمکره و معموالً در زیستگاههای

 500میلیلیتر آب ،داخل فالسک تقطیر ریخته شد ،سپس حرارت

خشک یا نیمهخشک میرویند ( .)4جنس  Artemisiaدر ایران

داده شد؛ بهگونهایکه سرعت تقطیر آن به  2-3میلیلیتر در دقیقه

دارای  34گونه گیاهی علفی یکساله و چندساله بوده که در

رسید .در این روش بعد از گذشت  4ساعت ،اسانس گیاه

سراسر کشور پراکندهاند ( .)5در ایران ،از گیاهان جنس

جمﻊآوری و بهوسیله سولفات سدیم بدون آب به مدت  24ساعت

 Artemisiaبا نامهای درمنه ،افسنطین ،یوشان ،برنجاسف ،قیصوم،

خشک شد (.)4

ترخون و ترخ نام برده میشود .این گیاهان از دوران گذشته در
طب سنتی دارای اهمیت بسیار زیاد و متعددی بوده و به دلیل
ترکیبات معطر و قوی اسانس شناخته شدهاند ( .)4درمنه ایرانی

موشهای سوری نر بالغ نژاد  BALB/Cدر محدوده وزنی 25-30

گرم از مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه پاستور تهران،
خریداری شدند .حیوانات در شرایط استاندارد (دمای 21±2

( ،)Artemisia persica Boissیکی از گیاهان با ارزش جنس

درجه سانتیگراد و سیکل نوری  12ساعت روشنایی 12 /ساعت

 Artemisiaمیباشد .این گیاه به ارتفاع  60سانتیمتر میرسد و

خاموشی) با دسترسی آزاد به آب و غذای یکسان نگهداری شدند.

برگهای آن دارای تقسیمات متعدد ،گلهای آن زرد و گلآذین

موشهای سوری در  4گروه  8تایی به شرح زیر قرار گرفتند:

کاپیتول است ( .)6درمنه ایرانی در شبه قاره هند و پاکستان

 -1گروه کنترل که نرمال سالین دریافت کردند.

(هیمالیا ،کاراکورام و هندوکش) ،افغانستان ،روسیه و ایران

 -2گروههای مداخله که اسانس درمنه ایرانی را با دوزهای ،50

پراکندگی دارد ( .)7در طب سنتی از درمنه ایرانی بهعنوان

 75و  100میلیگرم برکیلوگرم دریافت کردند.

ضدعفونـیکننده ،بادشکـن ،اشتهـاآور ،ضـدانگـل ،تببر ،مسکن

 -3گروه کنترل مثبت که مورفین را با دوز 10میلیگرم
برکیلوگرم دریافت کردند.
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قابلذکر است که در هر آزمون فقط یکبار از هر حیوان استفاده

مدت زمان لنگیدن ،بلند کردن پا ،لیس زدن و گاز گرفتن پا در

شد .کار با حیوانات آزمایشگاهی نیز براساس دستورالعمل اخالقی

فاز اول ( 0-5دقیقه) و فاز دوم ( 15-60دقیقه) آزمون فرمالین

کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام گرفت (.)12

بهعنوان شاخص شدت درد ثبت گردید (.)13

در این آزمون 20 ،میکرولیتر فرمالین  %4به کف پای حیوان تزریق

درتست غوطهوری دم 30 ،دقیقه پس از تزریق نرمالسالین،

شد .تزریق فرمالین در سطح پشتی پای راست حیوان بهصورت

اسانس (با دوز  75 ،50و  100میلیگرم برکیلوگرم) یا مورفین

زیرجلدی انجام گرفت .مهمترین ویژگی این تست این است که

(دوز  10میلیگرم برکیلوگرم) به روش داخل صـفاقی ،هـر موش

حیوانات دو پاسخ به درد را نشان میدهند که در ظاهر دو

به مدت یکدقیقه در مقیدکننده قرار گرفت تـا سازگار شـود،

مکانیسم مختلف دارد :مرحله اول بالفاصله پس از تزریق فرمالین

سپس دم هر موش در آب  49درجه سانتیگراد قرار داده شد و

آغاز و به مدت  3-5دقیقه طول میکشد و در مرحله دوم بعد از 5

مدت زمانی را کـه طـول کشید تا موش ،دم خود را به باال و

دقیقه اول تا فاصله  15دقیقه پس از تزریق فرمالین ،فاز دوم درد

خارﺝ آب حرکت دهد ،ثبت گردید .این تست برای هر موش 4

شروع و به مدت  60دقیقه ادمه مییابد.

بار در فواصل زمانی  6 ،4 ،2 ،0دقیقه تکرار شد .کاهش مدت

در روز آزمایش برای عادت کردن به محیط ،هر حیوان  30دقیقه

زمان غوطهوری دم ،نشاندهنده درد و افزایش مدت غوطهوری،

قبل از شروع آزمایش در جعبه استاندارد شیشهای به ابعاد

بیانگر بیدردی بود .درصورتیکه در مدت زمان  30ثانیه ،موش

 30×30×30سانتیمتر قرار داده شد .این جعبه طوری ساخته شده

پاسخی نمیداد جهـت جلـوگیری از آسیب دم ،موش کنار

است که در فاصلهای از جعبه و سطح افق ،آینهای با زاویه 45

گذاشته میشد (.)13

درجه قرار میگیرد و مشاهدات را آسانتر میکند.

دادههـا بـهصــورت میــانگین  ±انحــراف معیــار ثبــت شــدند و

جهت انجام آزمایش ،ابتدا اسانس گیاه در دوزهای  75 ،50و 100

بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  SPSSنسخه  ،22آنالیز واریانس یکطرفه

میلیگرم برمیلیلیتر بهصورت درون صفاقی تزریق شد و پس از

(جهت تعیین اختالف معنیدار بین تیمارهـا) و آزمـون دانکن

 30دقیقه 20 ،میکرولیتر فرمالین  %4بهصورت زیرجلدی به سطح

(برای مقایسه میانگینها) تحلیل شدند .سطح معنیداری،p<0/05 ،

پشتی پای راست حیوان تزریق گردید .گروه کنترل مثبت ،مورفین

در نظر گرفته شد.

و گروه کنترل ،نرمالسالین را  30دقیقه پیش از تزریق فرمالین
دریافت کردند .در پی تزریق فرمالین ،حیوان مجموعهای از

یافتهها

رفتارهای القاشده با فرمالین و رفتارهای خودبهخودی (شامل-1 :

اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم ،مدت لیس زدن و

پای حیوان بهطور طبیعی روی زمین قرار میگیرد -2 .پای حیوان

گاز گرفتن پا و در دوزهای  100 ،50و  75میلیگرم برکیلوگرم

مختصری روی زمین قرار میگیرد -3 .پای حیوان از زمین جدا

مدت لنگیدن و دوز  100میلیگرم ،مدت بلندکردن پا را در فاز

شده و  -4حیوان پایش را گاز میگیرد و یا لیس میزند) را نشان

اول آزمون فرمالین در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری

داد که به آنها نمره صفر تا  3تعلق گرفت.

کاهش داد ( .)p<0/05همچنین مورفین در دوز  10میلیگرم
برکیلوگرم ،کاهش معنیداری در مدت لیس زدن و گاز گرفتن پا
ایجاد کرد (( )p<0/05نمودار شماره  :1الف ،ب و ﺝ).
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ب

الف
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*
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[VALUE]±6.37
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مدت لیس زدن و گاز گرفتن پا

[VALUE]±8.40

60

10

ﺝ

0

M

AP 100

AP 50

AP 75

Normal saline

گروههای آزمایشی

نمودار شماره  :1مقایسه تأثیر اسانس درمنه ( )Artemisia persica Boissبر مدت لیس زدن و گاز گرفتن پا.
الف) لنگیدن پا؛ ب) و ج) بلندکردن پا.
در فاز اول آزمون فرمالین در گروههای مورد مطالعه نرمال سالین (،)Normal saline
گیاه درمنه ( )APبا دوزهای  100 ،75 ،50میلیگرم برکیلوگرم و مورفین * :اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین (.)p<0/05

مورفین و اسانس درمنه در دوز  75 ،50و  100میلیگرم

شاهد بهطور معنیداری کاهش داد (( )p<0/05نمودار شماره 2

برکیلوگرم ،مدت لیس زدن و گاز گرفتن پا ،مدت لنگیدن و

الف ،ب ،ﺝ).

مدت بلندکردن پا را در فاز دوم آزمون فرمالین در مقایسه با گروه
شاهد
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ب

الف

ﺝ

نمودار شماره  :2مقایسه تأثیر اسانس درمنه ( )Artemisia persica Boissبر مدت لیس زدن و گاز گرفتن پا.
الف) لنگیدن پا؛ ب) و ج) بلندکردن پا در فاز دوم
آزمون فرمالین در گروههای مورد مطالعه :نرمال سالین ( ،)Normal salineگیاه درمنه ( )APبا دوزهای  100 ،75 ،50میلیگرم برکیلوگرم و مورفین*:
اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین (.)p<0/05

اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم زمان پاسخ به درد

همچنین مورفین در دوز  10میلیگرم برکیلوگرم افزایش

در آزمون غوطهوری دم را در زمانهای صفر و  6دقیقه پس از

معنیداری در زمان پاسخ به درد در زمانهای  4و  6دقیقه پس از

تزریق ،بهطور معنیداری افزایش داد (.)p<0/05

تزریق ایجاد کرد (( (p< 0/05نمودار شماره .)3
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نمودار شماره  :3مقایسه تأثیر اسانس درمنه ( )Artemisia Persica Boissبر درد در تست غوطهوری دم در گروههای مورد مطالعه (نرمال سالین
( :AP ،)Normal salineگیاه درمنه با دوزهای  100 ،75 ،50میلیگرم برکیلوگرم و مورفین)* :اختالف معنیدار با گروه نرمال سالین (.)p<0/05

بحث

بهطورکلی ،پاسخ نسبت به درد ناشی از فرمالین در دو فاز (فاز

در مطالعه حاضر ،اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم،

اولیه و ثانویه) رخ میدهد .فاز اولیه بالفاصله پس از تزریق فرمالین

دارای اثرات ضددردی در فاز اول آزمون بود که سبب کاهش

آغاز و به مدت  3-5دقیقه ادامه مییابد؛ درحالیکه فاز دوم

مدت لیس زدن و گاز گرفتن ،لنگیدن و بلند کردن پا گردید .در

 10-15دقیقه پس از تزریق فرمالین شروع و به مدت  20-40دقیقه

فاز دوم آزمون نیز فرمالین اسانس گیاه در هر سه دوز ،اثرات

ادامه مییابد ( .)14بهنظر میرسد فاز اولیه به دلیل فعال شدن فیبر

ضددردی داشت و سبب کاهش معنیدار مدت لیس زدن و گاز

 Cدر اثر محرک محیطی ایجاد میشود؛ درحالیکه فاز ثانویه

گرفتن پا ،لنگیدن و بلندکردن پا شد.

بهدلیل واکنش التهابی در بافت محیطی و تغییرات عملکردی در

بهطورکلی ،اغلب آزمونهای درد معمول ،همانند تست صفحه

شاخ پشتی نخاع رخ میدهد .تغییرات عملکردی شاخ پشتی نخاع

داغ و تیلفلیک ،براساس محرک فاز یک با شدت باال طراحی

نیز از شلیکهای عصبی فیبر  Cدر فاز اولیه نشأت میگیرد (.)16

شدهاند .درد ادراکشده در این مدلها کوتاهمدت بوده و امکان

داروهای  NSAIDsهمانند ایندومتاسین ،درد را در فاز دوم آزمون

ارزیابی مکانیسمهای میانجیگریکننده درد که توسط محرک

فرمالین کاهش میدهند ،ولی بر درد فاز اول تقریباً بیاثر هستند.

ایجاد میشود ،وجود ندارد .اعتقاد بر این است درد بالینی بهطور

نتایج تجربی نشان میدهد ماده  Pو برادیکینین در فاز اولیه و

متفاوتی نسبت به درد ناشی از این محرکهای کوتاهمدت

هیستامین ،سروتونین ،پروستاگالندینها و برادیکینین در فاز دوم

بهوسیله سیستم عصبی مرکزی مدوالسیون میشود ( .)14تست

آزمون فرمالین نقش دارند ( .)17برطبق شواهد ،فرآیندهای

فرمالین برخالف سایر مدلهای درد ،امکان ارزیابی مسیری که

نخاعی در ایجاد پاسخ فاز دوم نیز نقش بهسزایی ایفا میکنند؛

حیوان از طریق آن به درد مداوم و متوسط ناشی از آسیب بافت

بهطوریکه تزریق داروهای اپیوئیدی در فاز اول قادر است درد

پاسخ میدهد را فراهم میکند؛ به همین دلیل آزمون فرمالین یک

در فاز دوم را نیز بهطور معنیداری کاهش دهد (.)14

مدل معتبرتر نسبت به درد ناشی از محرکهای مکانیکی و
حرارتی جهت سنجش درد بالینی است (.)15
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در مطالعه حاضر ،اسانس درمنه در دوز  100میلیگرم برکیلوگرم

در مطالعات ترکیبات آلفا  -پینن1 ،و  -8سینئول ،سابینین

در تست غوطهوری دم نیز اثرات ضددردی نشان داد و زمان پاسخ

هیدرات ،پینوکارون ،پینوکارئول ،ارتودوگالسیا اکساید  Cو

به درد را بهطور معنیداری افزایش داد؛ بنابراین بهنظر میرسد

برای اسانس درمنه ایرانی گزارش شده است ( .)5همچنین 1و -8

اثربخشی اسانس درمنه در هر دو فاز آزمون فرمالین ،همچنین

سینئول ،اثرات ضدالتهابی در برابر التهاب ناشی از کاراژینان و

آزمون غوطهوری دم ،حاکی از عملکرد آن بهدو صورت محیطی

اثرات ضددردی در برابر درد ناشی از فرمالین در فاز دوم و

و مرکزی باشد ،ولی با این وجود توصیه میگردد در مطالعات

استیکاسید را نشان میدهد .عالوه بر این ،مشاهده شده است

آینده با استفاده از آگونیستها و آنتاگونیستهای گیرندههای

اثرات ضدردی  1و  -8سینئول توسط آنتاگونیست اپیوئیدی مهار

اپیوئیدی و سنجش اثرات ضدالتهابی ،مکانیسمهای فوق تأیید

نمیشود که حاکی از عملکرد آن بهصورت محیطی و از طریق

شود .با مروری بر منابﻊ ،محققین این پژوهش به مطالعهای با هدف

کاهش فاکتورهای التهابی است ( .)19آلفا  -پینن نیز دارای اثرات

ارزیابی اثرات ضددردی و ضدالتهابی گیاه درمنه ایرانی دست

ضددردی در برابر درد ناشی از فرمالین و اثرات ضدالتهابی در

نیافتند ،ولی اثرات ضدردی و ضدالتهابی سایر گونههای جنس

برابر التهاب ناشی از گزلین میباشد ( .)20بنابراین بهنظر میرسد

 Artemisaدر تعدادی از مطالعات نشان داده شده است.

تأثیر ضددردی اسانس گیاه درمنه به دلیل وجود ترکیبات

در مطالعه بر روی اسانس  ،Artemisia aucheriمشاهده گردید

مونوترپنی با خاصیت ضدالتهابی و ضددردی باشد.

D

اسانس گیاه اثرات ضددردی در آزمون صفحه داغ و آزمون
اسیداستیک دارد و سبب بهبود معنیدار ادم پای ناشی از کاراژینان

نتیجهگیری

میشود که نشاندهنده عملکرد اسانس گیاه بهصورت محیطی و

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،گیاه درمنه دارای خواص

مرکزی است ( .)4در مطالعه دارابیان و همکاران ،اسانس

ضددردی است؛ اگرچه مکانیسم اثر این گیاه کامالً مشخص

 Artemisia sieberiاثرات ضددردی را در فاز دوم آزمون فرمالین

نیست؛ لذا بهنظر میرسد این گیاه میتواند جانشین مناسبی برای

نشان داد ،ولی در فاز اول آزمون ،فرمالین فاقد اثرات ضددردی

داروهای شیمیایی ضددردی باشد.

معنیدار بود .محققان اثرات ضددردی اسانس گیاه را به حضور
ترکیبات زیست فعال ،از قبیل 1و  -8سینئول و کامفور نسبت

تشکر و قدردانی

دادهاند ( .)13در پژوهش دیگری ،اثرات ضددردی عصاره

این مقاله مستخرﺝ از پایاننامه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی

 Artemisia campestrisو  Artemisia herba-albaدر

واحد ایذه بوده و بدین وسیله نویسندگان این مقاله از معاونت

آزمونهای فرمالین ،صفحه داغ و اسید استیک نشان داده شد.

پژوهشی این دانشگاه تشکر و قدردانی مینمایند.

عالوه بر این ،ارزیابی سمیبودن این ترکیبات نشان داد عصاره
گیاهان فوق ایمن بوده و هیچگونه مرگومیر و عوارض جانبی در
دوزهای باال ایجاد نمیکنند (.)18
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