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   نعناع آبی گیاه اثرات ضددردي و ضد التهابی عصارهبررسی 
  3فریبرز سنگین آبادي، 2، علی رجبی1آرش عبدالملکی

  )مولف مسوول(.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ايرانکارشناس ارشد زیست شناسی جانوري .1
 Abdolmalekiarash1364@gmail.com،0811- 8274675:تلفن ثابت

  ، ایرانکارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل .2
 ایران ،کردستان، سازمان تامین اجتماعی قروه علوم پزشکی دانش آموخته پزشکی دانشگاه.3

  
  دهچکی

که در طب سنتی از آن به  می باشد عنعنا گیاه آبی عصاره التهابی ضد و دردي ضد اثرات شناخت هدف از این مطالعه :مقدمه
  .استیاد شده  درد عنوان مسکن

و  90، 60، 40 ،20دوزهاي در عصاره . شد استفاده NMRIنژاد  نر کوچک موش از تجربی پژوهش این در :هاشمواد و رو 
ابی آن با استفاده از ضد الته شد و سپس اثر ضد دردي وتزریق  ها موش به صفاقی داخل صورت به بر کیلوگرم گرم میلی 120

آزمون توکی  و طرفه یک واریانس تحلیل از نتایج آماري تحلیل و تجزیه جهت .لین و گزیلن تعیین گردیدتست هاي فرما
   .گردید استفاده

 گروه با مقایسه در گزیلن از ناشی گوش، التهاب مهار در را اي مالحظه قابل التهابی ضد اثر ،عصاره دوزهاي تمام :ها یافته

 دادند کاهش را درد داري معنی طور به بر کیلوگرم گرم میلی 120و  90، 60، 40 دوزهاي ). >05/0p( داد  انشن شاهد

)05/0p<( ،دوز  با شده تیمار گروه ولیmg/kg20 تاثیر معنی داري در کاهش درد نشان نداد.   
 مورد این در شود می توصیه نماید و معرفی درد ضد و التهاب ضد اثرات با را فوق گیاه می تواند حاصل نتایج :گیري نتیجه

  .گیرد صورت تحقیقات بیشتري
  NMRI نر نژاد موش دردي، ضد ،التهابی ضد نعناع،  گیاه :کلمات کلیدي

  30/3/91:پذیرش  17/4/91:اصالحیه نهایی  27/9/90:وصول مقاله 

 مقدمه

داروهاي شـیمیایی،   ناشی از مصرف زیاد با توجه به عوارض
لـذا  . شـود ه توجه زیادي به جایگزینی ایـن داروهـا مـی   امروز

دانشمندان در چند دهه گذشته داروهـاي گیـاهی را مـد نظـر     
ــه   قــرار داده و یکــی از هــدف هــاي محققــین دســت یــافتن ب

داروهاي گیاهی موثر بـراي درمـان درد و التهـاب اسـت کـه      
 ايمجموعـه  تـوان التهاب را می. عوارض جانبی نداشته باشد

 بدن هاي سیستم از بسیاري که دانست پیچیده ندهايفرآی از

 باعـث  درگیـر کـرده و   را عصـبی  و ایمنـی  سیسـتم  جمله از

 یکـی از  درد .)2، 1(شـود می ادم و درد مثل عالئمی ایجاد

دچـار   بـافتی  کـه  هنگامی و است بدن دفاعی مکانیسم هاي
  از  فرد که شود باعث می و آیدمی بوجود شود، آسیب

  
  

. بـردارد  میـان  از را مولـد  و محرك داده شانن واکنش خود
 حسـاب  بـه  مهم فیزیولوژیک مباحثاز  درد بحث بنابراین

 کـه  مـوادي  درد هاي گیرنده کنش نتیجه در. )3-5( آیدمی

شـوند باعـث ایجـاد     مـی  آزاد هـا  بافـت  از تخریـب  هنگـام 
 .)6( شــود مــی ایجــاد درد حــس حساســیت شــده و

 ایـن . دارنـد  نقـش  درد حس ایجاد در نیز ها پروستاگالندین

 پروسـتاگالندین  .دارنـد  سـلولی  داخـل  مهـم  اثرهـاي  مـواد 

سـاخته   ،COX-2یا  2اکسیژناز سیکلو نام به توسط آنزیمی
 Gبـا   مـرتبط  هـاي  گیرنـده  بـه  اتصـال  طریـق  از وشوند  می

 سبب ها سلول داخل در cAMPمیزان  و افزایش ها پروتئین
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و در رویکردي جدیـد  از اینر. )7( می شوند حس درد ایجاد
در جهان و به ویژه ایران استفاده از طب سنتی و گیاه درمانی 

 هــا در درمــان درد و بـه عنــوان درمـانی رایــج بـا تجربــه سـال    
التهاب مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از این گیاهان 

 Mentha)نعنـاع   باشـد،  سنتی پر کـاربرد، گیـاه نعنـاع مـی    

piperita)  ،پایا و هیبرید پیوندي اسـت کـه از   گیاهی علفی
این گیاه بـومی اروپـا اسـت،    . یابدطریق جوانه زدن تکثیر می

و نیـز   شـود ولی امروزه در اکثر نواحی معتدله دنیا کشت مـی 
 شـمال،  البـرز،  هـاي دامنـه  در ویـژه  به ایران نقاط تر بیش در

ترکیبـات  . )8( دارد انتشـار  دیگـر  نقاط برخی و شرقی شمال
درصـد روغـن فـرار، رزیـن وتـانن       1نعنـاع شـامل    موثر گیاه

خواص ایـن گیـاه از روزگـاران قـدیم شـناخته      . )9( اشدب می
شده و امـروزه هـم از عصـاره، بـرگ و اسـانس آن در طـب       

و ) به عنوان یک عامل طعم دهنـده ( سنتی و در صنایع غذایی
بیشـترین   .)10( گـردد نیز در ساخت مواد آرایشی استفاده می

 30-70در اسانس نعنـاع منتـول نـام دارد و حـدود     ماده موثر 
درصــد روغــن فــرار نعنــاع را منتــول آزاد و اســترهاي منتــول 

 مقـوي  عنـوان  بـه  نعنـاع  از سـنتی  طـب  در. تشکیل می دهـد 

 اعصـاب  کننـده  آرام تشـنج،  ضد درد، ضد بادشکن، معده،

 از نعناع اسانس که شد داده نشان همچنین. گرددمی استفاده

 بـه  منجـر  صـاف گـوارش   عضـالت  سپاسـم ا کـاهش  طریق

جملـه   از. )12، 11( شـود مـی  شـکم  ناحیـه  در درد کـاهش 
 از پس درد کاهش به منجر نعناع اسانسگزارش شده است 

 آن روغن آمریکایی خانگی طب در .)13( شودمی سزارین

 و شـکم  درد و میگـرن  خوابی، بی عصبانیت، کاهش براي
 کرده دم که هشد گزارش همچنین .شودمی مصرف سردرد

 و بـوده  ضـعیف  مسـکن  و بخشـی  آرام اثر داراي آن برگ
. )14( اسـت  مـوثر  جلـدي  خـارش  کـاهش  در آن ضـماد 

 Menthaمتـانولی   همچنـین نشـان داده شـده اسـت عصـاره     
Microphylla  زیـاد  بسـیار  دوزهـاي  درگونه دیگر نعناع 

 در حاضـر  حال در ).15( شوددرد می ٪50کاهش  منجر به

هاي  گونه دیگر همراه piperitaگونه  نعناع نساسا از ایران
 بـه  ایـران  کشـور  در که گیاهی داروهاي ساخت در گیاهی 

 اسـاس  بـر  بنـابراین  .)16( شوداستفاده می است، رسیده ثبت

 احتمـاالً  نعنـاع  دارویی گیاه بخشی آرام و دردي ضد اثرات

درد و  از ناشـی  عالیـم  بـر  توانـد مـی  هـا  آن عصـاره  تجـویز 
 گسـترده  وسـعت  دلیـل  بـه  و نیـز  باشـد  داشـته  ثـر ا التهـاب 

 گیـاه  عنـوان  بـه  آن بـودن  دسـترس  در آسـانی  و جغرافیایی

 دوزهـاي  بـا  نعنـاع  آبـی  عصاره اثر تحقیق این در خوراکی،

  .شد بررسی درد و التهاب بر تجربی مدل در مختلف
  

  هاشمواد و رو
 هاي موش از ،تجربی مطالعه این در :آزمایشگاهی حیوانات

 شده خریداري NMRIنژاد  از گرم 20-25 با وزن بالغ نر

 هـاي  قفـس  در کـه  .شـد  اسـتفاده  ایـران  پاسـتور  از انسـتیتو 

 مطلوب حرارت درجه و محیطی شرایط تحت و مخصوص

 12 و روشـنایی  سـاعت  12 و گـراد  سانتی درجه 22 تقریباً

 در آزادانه طور به آب و ا غذ حالیکه در و تاریکی ساعت

 بر مطالعه این .شدند نگهداريدر آزمایشگاه  داشتند، اختیار

 7 گـروه  7 به تصادفی صورت به موش که 49 تعداد روي
: گروه شاهد -1. است گردیده انجام بودند شده تقسیم تایی

هاي تیمار که بـه   گروه -2. ا نرمال سالین تزریق شدکه به آنه
ــا    ــاع ب ــاره نعن ــب عص ــايترتی  120و90، 60، 40 ،20دوزه

دریافـت   صـفاقی  داخـل  صـورت  بـه  کیلـوگرم  بر گرم میلی
گروه کنترل مثبت التهاب و درد که به ترتیـب    -3. کردند می

میلی گـرم بـر کیلـوگرم و مـورفین بـا       15دگزامتازون با دوز 
هـا  تمام غلظت. گرم بر کیلوگرم دریافت کردندمیلی 10دوز 

نیم ساعت قبل از شروع آزمایش و به صورت داخل صـفاقی  
و  سـنتی  اسـاس کتـب   بـر  کـاربردي  دوزهـاي  .تزریق شدند

 انتخـاب همچنین تحقیقات قبلی با یک سیر صعودي منطقی 

 بـه  مربـوط  اخالقی مسایل کلیه گرفتن در نظر با .)17( شد

 و آزار و اذیـت  قبیل از موردي هیچ تا شد تالش حیوانات
 حـین  در تلفـات  حتـی  یـا  و حیـوان  از مـورد بـی  استفاده یا

  . )18( باشد نداشته وجود آزمایش
  :عصاره تهیه روش
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 تهیه تازه بطورکه   نعناع گیاه برگهاي ابتدا عصاره تهیه براي

 سپس شده، آزمایشگاه خشکانده حرارت درجه در بود شده
 بدین آبی گیري عصاره روش. شد آسیاب آن از گرم 100

 یـک  بشـر  یـک  داخـل  به را مقطر آب ابتدا که بود صورت

 جوشـیدن  بـه  شـروع  تـا  داده رارق شعله روي و ریخته لیتري

 400 بـه  آرامـی  بـه  نعنـاع  بـرگ  پـودر  گـرم  80 سـپس  کند،
 جوشـش  و شـده  اضافه جوشش حال در مقطر آب لیتر میلی

 همـزن  بـا  جوشـش  مـدت  طـول  در یافـت،  ادامـه  دقیقـه  15
 دقیقـه  15 اتمـام  از پـس  شـد،  زده بهـم  بشر محتوي ايشیشه

 پوشـش  فقیـ  و صـافی  کاغـذ  فیلتر کمک با بشر محتویات

 ايشیشه ظرف درون به حاصله عصاره سپس. گردید صاف

 سانتی گـراد   درجه 40-50دماي با ماري بن درونو  منتقل

 عصاره ،آن آب تبخیر از پس .گردید آبگیري و داده قرار

 نگهـداري  -20فریـزر   در منتقـل و  دار درپـوش  شیشـه  بـه 

  .گردید
  

  :فرمالین تست
 کـه  مـزمن  درد یـابی ارز بـراي  اسـت  مدلی فرمالین آزمون

 داراي تست ایناست،  شده ابداع دابوسون و دنیس توسط

 از پـس  آن اول کـه مرحلـه   درد اسـت  مشـخص  مرحله دو

به مدت  و شده حیوان شروع پاي کف به جلدي زیر تزریق
 این در و کند فروکش می سپس و داشته ادامه دقیقه 10-5

 مولد c نوع هاي درد گیرنده مستقیم تحریک احتماالً مرحله

 15 تقریبـا  شـدیدتري  درد دوم مرحلـه  در. )19( است درد

 ادامـه  سـاعت  یـک  حـدود  تـا  و بـروز  تزریق از پس دقیقه

 رهـایش  از ناشـی  آن از قسـمتی  احتمـاال  کـه  یابـد  مـی 

ــانجی ــاي می ــابی ه ــی الته ــل از محیط ــتامین، قبی  هیس

 آن دیگـر  بخش و است اتاکوئیدها سایر و پروستاگالندین

 در درد با مرتبط مرکزي هاي نورون س شدنحسا اثر در نیز

 انجـام  بـراي ). 21، 20(شـود   مـی  ایجـاد  آزمون اول مرحله
 15 مـدت  به محیط با شرایط انطباق براي حیوان ابتدا تست
 حسـب  بـر  سپس و گرفت قرار ايشیشه قیف زیر در دقیقه
 و عصـاره  دوزهاي از یکی باشد گروه کدام به متعلق اینکه

و  شـد  تزریـق  حیـوان  به صفاقی داخل تصور به مورفین یا

 مدت به حیوان دوباره تیمار اثر اعمال جهت نیز آن از پس
 دردتسـت   دسـتگاه  .شـد  داده قـرار  قیـف  زیر در دقیقه 15

 اي قیف شیشه .است 30×30×30ابعاد به اي شیشه جعبه یک

 بهتر حرکات مشاهده براي و گیردمی قرار فوقانی سطح در

 روبـروي  و آن زیـر  در درجه 45 ویهزا با آینه یک حیوان

 نظـر  مـورد  گذشـت زمـان   از پـس . دارد قرار کننده مشاهده
ml 02/0  عقبی پاي کف زیر پوست به درصد 5/2فرمالین 

 نیـز  آن از پـس  .شـد  تزریـق  جلدي زیر صورت به حیوان

 رفتارهـاي  تـا  شـد  بازگردانـده  درد تست دستگاه به حیوان

 دادن، تکـان  زمـان  مـدت  .گیـرد  قرار بررسی مورد حیوان

 نظر در) Licking time(به عنوان  پا جویدن یا و لیسیدن

 حـاد  فاز عنوان به) دقیقه0-5(مرحله اول  در که شد گرفته

 حسـب  بـر  مـزمن  فاز عنوان به) دقیقه20-30(دوم  مرحله و

 و حیوانات مشاهده طریق از ها داده. شدند گیري اندازه ثانیه
   .)22( آمد بدست پا لیسیدن گیري زمان اندازه

   (Xylene-induced ear oedema)تست گزیلن 
 اسـتفاده  آن از التهـاب  میزان سنجش براي که تست این در

 شده مشخص دوزهاي صفاقی داخل تزریق از پس شود،می

 و بـود  شـده  تعیـین  هـا  مـوش  بندي گروه اساس بر که تیمار
 مقـدار  تیمار، اثر اعمال جهتدقیقه  30 زمان مدت گذشت

ml03/0 شناخته آور التهاب ماده یک به عنوان که گزیلن 

حیـوان   راسـت  گـوش  الله خلفی و قدامی سطح به شودمی
 سـاعت  دو گذشت از پس. شد بصورت زیر جلدي تزریق

شـد   جدا حیوان گوش دو هر نیز آن از پس و کشته حیوان
 میلیمتـري  7 هايبرش و با استفاده از چوب پنبه سوراخ کن

 وزن اخـتالف . گردیـد  وزن و تهیـه  وانحی گوش دو هر از

 التهـاب  میـزان  حیـوان  هـر  راست و چپ گوش هاي برش

 بـر  هـا  داده بنـابراین،  دادمـی  نشان را گوش در شده ایجاد

 این در .آمد بدست ها گوش توزین و وزن اختالف اساس
نیـز   التهـاب  میـزان  باشـد  بیشـتر  وزن اخـتالف  هرچه مقایسه

   .)23-25( بیشتراست
 بررسی از پس آمده بدست هاي داده: آماري لیزآنا روش 

 بـا  اسـمیرنوف  کولموگـوروف  آزمـون  توسـط  بودن نرمال

 آزمـون  سـپس  و )ANOVA( یکطرفـه  واریـانس  آنـالیز 
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) >05/0p(داري  معنـی  سطح .شدند تحلیل و تجزیه توکی
   .شد داده قرار استنتاج آماري مرز عنوان به

  ها یافته
  :هاب در تست گزیلنتاثیر عصاره آبی نعناع بر الت

 بـا  آنهـا  عصاره آبی نعناع و مقایسـه  تزریق از حاصل نتایج

داد  نشان التهاب کاهش را در داري معنی شاهد تاثیر گروه
)05/0p<(. شاهد  هاي گروه که است آن از حاکی ها یافته
 بـه ) mg/kg 15دگزامتازون (مثبت  کنترل و) نرمال سالین(

خـود   بـه  را التهـاب  میـزان  کمتـرین  و بیشـترین  ترتیـب 
 نیـز  تجربـی  هـاي  گـروه  خصـوص  در و انـد  داده اختصاص

 همچنین .کاهش یافت دوز افزایش با التهاب میزان میانگین

 تیمار گروه و مثبت کنترل گروه بین التهاب میزان میانگین

نداشـت   داري معنـی  اخـتالف  mg/kg 120دوز  بـا  شـده 
  ).1نمودار شماره(

  

  
معنا دار در نظر گرفته شده،  >05/0pتاثیردوزهاي مختلف عصاره آبی نعناع بر التهاب  . سر موش می باشد 7براي   Sem ±meanر ستون بیانگره. تست گزیلن) 1(نمودار

  .<05/0pاختالف معنادار نبود و دگزامتازون mg/kg120همچنین بین دوز 

  :در تست فرمالین) 0-5(تاثیر عصاره آبی نعناع بر درد حاد 
 با آنها آبی نعناع و مقایسه عصاره تزریق از حاصل نتایج

کاهش  در را داري تاثیر معنی) نرمال سالین(شاهد  گروه
 ها یافته  .)>05/0p( نشان داد) دقیقه 0-5(حاد  فاز درد در

 و) نرمال سالین(شاهد  هاي که گروه است آن از حاکی
 و بیشترین ترتیب به) mg/kg10مورفین (مثبت  کنترل

 و اند داده اختصاص خود به را زمان لیسیدن مدت کمترین
 با لیسیدن زمان میانگین نیز تجربی هاي گروه خصوص در

 .یابدمی کاهش و داده نشان معکوس رابطه دوز افزایش
 با شده تیمار گروه در لیسیدن زمان میانگین بین همچنین

نمودار (نداشت  داري وجود معنی اختالف mg/kg20دوز 
.)2شماره
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همچنین ) دقیقه0-5(تاثیردوزهاي مختلف عصاره آبی نعناع بردرد حاد .سر موش می باشد 7براي  Sem ±meanهر ستون بیانگر. تست فرمالین) 2(ارنمود
05/0p<  معنا دار در نظر گرفته شده، حروف مشترك نشان دهنده عدم معنا داري است.  

در ) دقیقه  20-30(تاثیر عصاره آبی نعناع بر درد مزمن 
  :تست فرمالین

 با آنها آبی نعناع و مقایسه عصاره تزریق از حاصل نتایج

کاهش  در را داري تاثیر معنی) نرمال سالین(شاهد  گروه
). >05/0p(را نشان داد) دقیقه  20-30(مزمن  فاز درد در

نرمال (شاهد  هاي گروه است که آن از حاکی ها یافته
 ترتیب به) mg/kg10مورفین (مثبت  کنترل و) سالین

 اختصاص خود به را زمان لیسیدن مدت کمترین و بیشترین

 زمان میانگین نیز تجربی هاي گروه خصوص در اند و داده

 کاهش و داده نشان معکوس رابطه دوز افزایش با لیسیدن

 تیمار هگرو در لیسیدن زمان میانگین بین همچنین .یابدمی

داري  معنی اختالفو گروه شاهد   mg/kg20دوز  با شده
   ).3نمودار شماره(نداشت  وجود

  

  
) دقیقه 20-30(تاثیردوزهاي مختلف عصاره آبی نعناع بردرد مزمن. سر موش می باشد 7براي  Sem ±meanهر ستون بیانگر. تست فرمالین) 3(نمودار

  .ده، حروف مشترك نشان دهنده عدم معنا داري استمعنا دار در نظر گرفته ش  >05/0pهمچنین 
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   بحث
و  فرمالین تست از استفاده براساس که مطالعه این نتایج

 داخل کاربرد تست گزیلن صورت گرفت نشان داد که

دردي و ضد  ضد اثرات نعناع داراي آبی عصاره صفاقی
 ،باشد می به دوز وابسته صورت به اثرات این و است التهابی

 تحقیق این موید نتایج سنتی طب در موجود رشاتگزا

 ضد اثر داراي گیاه آبی عصاره فرمالین تست در .باشد می

اثر  بیشترین که است بوده مزمن و حاد فاز دو هر در دردي
بر  گرممیلی 120 دوز به مربوط فاز دو هر در دردي ضد

 روي منتول که شده گزارش همچنین. باشدمی کیلوگرم

 احتماال گذارد و می اثرopioid- kappa -رسپتورهاي

رسپتورهاي  نعناع روي آبی عصاره در موجود منتول
opioid- kappa انتقال جریان و طریق، بدین و نموده اثر 

 کاهش به منجر و کند می بلوك و مهار را درد سیگنال

 نشان ما آزمایشات همچنین .)26( شود می درد احساس

 با که طوري به بوده دوز به وابسته دردي ضد اثر داد، این

در  .یابدمی افزایش نیز آن دردي ضد اثر دوز دارو افزایش
کاشان توسط مهدي  در1385که در سال  مشابهپژوهشی 

نورالدینی و همکارانش بر روي اثرات ضد دردي عرق نعناع 
نتایج  ،در موش صحراي نر مورد آزمایش قرار گرفت

اثرات ضد دردي نشانگر آن بود که عرق نعناع داراي 
در پژوهشی دیگر  .)27( بیشتري نسبت به آسپرین می باشد

در دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط  1390در سال 
عباسعلی وفایی و همکارانش بر روي اثرات عصاره نعناع بر 
عالئم ناشی از قطع مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی 

 عصاره هايدوزصورت گرفت مشاهده شد تمامی 

اثرات معنی داري در کاهش پرش دم  نعناع لکلیهیدروا
در پژوهشی مشابه بر . )28( کسان داشتناشی از تزریق نالو

توسط دکتر رمضانی و  1388روي درد و التهاب که در سال 
همکارانش بر روي اثرات ضد دردي و ضد التهابی میوه 

 پنج گیاه عصاره گیاه پنج انگشت انجام شد نتایج نشان داد

 بوده موثر درد دوم فاز همچنین و التهاب مهار رد انگشت

 التهاب با همراه که هایی بیماري درمان در تواندو می

که  شد مشاهده گزیلن تست در .)29( باشد موثر هستند
 داراي اثرات گیاه آبی عصاره شده تمامی دوزهاي ذکر

 گرم بر میلی 120 دوز میان این در که باشندمی التهابی ضد

ضد  اثرات. داد نشان را التهابی ضد اثر یشترینب کیلوگرم
التهابی عصاره نعناع احتماال بدلیل مهار سیستم هاي آنزیمی 

 لیپواکسیژناز در -5 و سیکلواکسیژناز مسیرهاي قبیل از

 باشد می) التهاب ماده واسطه( اسید آراشیدونیک متابولیسم
 ترکیبات روي بر که آزمایشات مختلفی به توجه با. )30(

 این به می توان شده انجام گیاهان مختلف فالونوئیدي

 هستند ترکیباتی جمله از که فالونوئیدها کرد اشاره مطلب

 ضد اثر و دارند التهابی ضد و ضد دردي خاصیت که

 وجود دلیل به می تواند نیز گیاه این ضد التهابی و دردي

نتایج تحقیق ضد التهابی  .)30، 22( باشد چنین ترکیباتی
و  Arumugamش حاضر با نتایج پژوهش پژوه

ضد التهابی و ضد  که بر روي اثر 2008  همکارانش در سال
تورمی چهار نوع ترکیب عصاره اتانولی و عصاره آبی نعناع 

که   ،در تورم القاء شده در رت انجام شد مطابقت داشت
التهاب را مکانیزم  نتایج تحقیق مذکور علت بهبود تورم و

دانی در هر دو نوع عصاره اتانولی و آبی تنظیم آنتی اکسی
در خواص این گیاه تحقیقات فراوانی انجام  .)31( دانسته اند

و  Singhتوسط  2011در تحقیقی که در سال  شده از جمله
همکارانش با عنوان اثر آنتی اکسیدانی و ضد باکتریاي نعناع 

اثر ضد انجام شد به این نتیجه رسیدند که روغن نعناع فلفلی 
 بیوتیک توان اثر آن را با اثر آنتی باکتریاي قوي داشته که می

همچنین در تحقیقی دیگر در  .)32( برابر دانست جنتامایسین
 و همکاران، Koytchevتوسط  1999کاربرد نعناع در سال 

نفر با سابقه  66بر روي استفاده از عصاره الکلی نعناع در 
ال دچار این که حداقل چهار بار در س) Herpes(بیماري 

شدند انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که بیماري می
استفاده از عصاره الکلی نعناع باعث مقاومت بیشتر نسبت به 
 این بیماري شد و نیز دوره التیام در بیماران را کوتاه تر کرد

)33(.  
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 نتیجه گیري
 آبی گیاه عصاره داده هاي این پژوهش نشان داد ،در کل 

 و است التهابی ضد و دردي ضد خواص داراي نعناع

 ضد شیمیایی داروهاي براي مناسبی تواند جایگزین می

البته رسیدن به این امر مهم نیاز  .باشد التهابی و ضد دردي
و نیزعصاره آبی این تحقیقات بیشتري دارد  به مطالعات و

در مورد  گیاه قادر است انواع التهاب را کاهش دهد
هاي یزان و مقدار آزاد شدن واسطهچگونگی اثر گیاه در م

التهابی درگیر بایستی تحقیقات ایمونولوژیک تکمیلی انجام 
اثبات اثرات  همچنین با توجه به نتایج این تحقیق و. پذیرد

شود براي شناسایی ترکیبات ضد دردي این گیاه توصیه می

هایی  موثر موجود در گیاه و اینکه از چه مسیرها و یا مکانیسم
. ه تعدیل درد است تحقیقات بیشتري انجام شودقادر ب

التهاب و  و درد دیگر هاي تست از شودمی پیشنهاددرآخر 
  .نیز مقایسه آن با داروهاي دیگر ضد التهاب استفاده گردد

  
  تشکر و قدردانی 

ن اجتماعی يپژوهشگران از مسئوالن محترم سازمان تام
و  ن باشگاه پژوهشگران جوانيو همچنشهرستان قروه 

  .کنندنخبگان همدان تشکر و قدردانی می
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