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ABSTRACT
Background and Aim: Ducrosia anethifolia (Moshgak) is one of the most important herbs
used in traditional medicine for treatment of anxiety and insomnia. The aim of this study was
to evaluate the anti-inflammatory and analgesic effects of Ducrosia anethifolia leaf essential
oil (DAEO) in male mice.
Material and Methods: This experimental study included 84 male mice. For evaluation of
pain, we used pain assessment tests (writhing, tail-flick and formalin) and animals were
divided into control group and experimental groups. The experimental groups treated with the
essential oil (30, 100 and 300mg/kg), morphine, and naloxone plus 300 mg/kg of essential oil.
We used Xylene test for evaluation of anti-inflammatory effect, and divided the animals into 5
groups: control, DAEO (10, 50, and 100 mg kg) and dexamethasone.
Results: In tail-flick and writhing tests, application of a dose of 300 mg/kg of DAEO showed
a significant analgesic effect (P<0.01) in the test groups compared to that in the control group.
In the formalin test, a dose of 100 mg/kg of DAEO in the chronic phase reduced pain scores
in the test groups compared to the scores in the control group (P <0.05). In addition, in Xylene
test, treatment with both doses of 50 and 100 mg/kg of essential oil led to reduced ear
swelling in the rats (3.8 ±0.1, 4.1 ±0.8, respectively), compared to that in the control group.
Conclusion: Intraperitoneal administration of DAEO can produce analgesic and anti-
inflammatory effects.
Key words: Anti-inflammatory, Analgesic, Ducrosia anethifolia, Medicinal plants.
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چکیده
. اده می شوداضطراب و بی خوابی استفدر درمانسنتی یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که در طبمشگکگیاه :مقدمه

.در موش سوري نر بودمشگکبرگ گیاه دي و ضد التهابی اسانسدربررسی اثرات ضدحاضر، مطالعه هدف از
ریتینگ، تیل فلیک و (درآزمون هاي ارزیابی کننده درد. سر موش سوري استفاده شد84در این مطالعه تجربی از :روش بررسی

، مورفین و نیز )میلی گرم بر کیلو گرم300و 100،30( اسانسشده با رتیماهايگروه کنترل، گروه6به ، حیوانات)فرمالین
گروه کنترل، 5در تست ضد التهابی گزیلن نیز حیوانات به . تقسیم شدنداسانسگرم بر کیلوگرم میلی300همراه دوزنالوکسان به

.تقسیم شدنددگزامتازونو ) میلی گرم بر کیلو گرم100و 10،50( اسانس
) p>01/0(در تست هاي ریتینگ و تیل فلیک سبب ایجاد اثر ضددردي معنی داري  اسانس300mg/kgاستفاده از دوز:هایافته

توانست در فاز مزمن سبب کاهش امتیاز درد در p)>05/0(اسانس100در تست فرمالین نیز دوز . نسبت به گروه کنترل گردید
میزان التهاب گوش موش ها را به 100mg/kgو 50همچنین در تست گزیلن استفاده از دوز هاي . کنترل شودمقایسه با گروه

.نسبت به گروه کنترل کاهش داد8/3±1/0و 1/4±8/0ترتیب با 
هابی و ضد التاحتماال داراي اثرات ضد درديبه صورت درون صفاقیمشگکبرگ گیاه اسانسبه نظر می رسد :گیرينتیجه

.  باشد
گیاهان دارویی، مشگک، ضد دردضد التهاب،:کلید واژه ها

19/11/95:پذیرش5/11/95:اصالحیه نهایی3/7/95:وصول مقاله
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مقدمه
به عنوان مجموعه اي پیچیده از تجارب ناخوشایند ددر

حسی، عاطفی و شناختی حاصله از آسیب بافتی و تظاهرات 
یک، سایکولوژیک و رفتاري تعریف واکنش هاي اتونوم

درد باسایر حس ها متفاوت است چون وجود . شده است
همچنین درد از .)1و2(در بدن هشدار می دهدرا مشکلی 

نه تعریف شده دیدگاه انجمن بین المللی مطالعه درد اینگو
ناخوشایند است که درد یک حس و یک تجربه عاطفی 
میلیون . )3(همراه با آسیب بالقوه و یا واقعی بافت می باشد 

ها نفر از مردم سراسر جهان دچار دردهاي حاد یا مزمن 
هستند و یکی از شایع ترین علل مراجعه به پزشکان دردهاي 

در گزارش انجمن درد آمریکا آمده است .)4(مزمن است 
که حدود پنجاه میلیون نفر در آمریکا در سنین مختلف از 

میلیون 25برند که کنترل آن نیازمند بیش از درد رنج می
امروزه داروهایی که براي تسکین . )5(باشددالر هزینه می

ک هستند مانند اوپیوئیدها و درد استفاده می شوند یا نارکوتی
یا غیر نارکوتیک هستند مانند سالیسیالت ها و 

همه این . کورتیکواستروئیدهایی مانند هیدروکورتیزون
مصرف . داروها داراي اثرات سمی و جانبی می باشند

اوپیوئیدها در کوتاه و دراز مدت می تواند سبب عوارض 
بوست، کاهش فعالیت دستگاه گوارش و ی: جانبی مانند

تهوع، استفراغ، خارش، احتباس ادرار و ایجاد وابستگی 
.)6(گردد

همچنین التهاب از جمله عوارض شایع بسیاري از بیماري 
هاست که موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن، ایجاد عفونت 

یند هاي آفر. )7(و تاخیر در بهبود بیماري ها می گردد
التهابی وابستگی شدیدي با درد دارند چنانچه مواد شیمیایی 
آزاد شده در طی فرایند التهاب، نظیر پتاسیم، برادي کینین، 

، پروستاگالندین ها، سرتونین و هیستامین می توانند Pماده 
بیشتر تحریک کرده و منجر به درد گیرنده هاي درد را

و ضد بنابراین طراحی عوامل ضد درد.)8(التهابی شوند
یکی از . یت زیادي داردمطلوب،با عوارض کمترالتهاب

ستفاده از گیاهان دارویی روش هاي دستیابی به این هدف ا
گیاهان دارویی منبع مهمی از مواد شیمیایی جدید، .می باشد

با توجه به آنکه در .)9(با اثرات درمانی بسیار قوي می باشند
شناخته  مانده بیشتر موارد، منشا و اساس فعالیت این گیاهان نا

از مردم جهان در % 80حدود است و نیز از آنجا که 
به دلیل و نیز کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند 

به این عدم دسترسیویا گران بودن داروهاي سنتتیک
وجود دارد گرایش بیشتري نسبت به گیاهان داروییداروها

ان این گیاهخالص اسانسلیکن ارزیابی اثرات داروشناسی 
پژوهشی منطقی به منظور راهبردمی تواند به عنوان یک
.)10(دیافتن داروهاي جدید باش

(Apiaceaeگیاه دارویی مشکک عضوي از خانواده اپیاسه

این گیاه به طور گسترده اي در مناطق .)11(اشدبمی)
مختلف حاشیه خلیج فارس، افغانستان، لبنان، عراق و 

در نام هاي رایج دیگر این گیاه . )12(درشد می کنپاکستان
در طب سنتی . )13(ایران مشک بو و روشگک می باشد

ایران از این گیاه به عنوان درمان کننده سردرد، پشت درد، 
از همچنین.ی و کولیک استفاده می شده استسرماخوردگ

ب و بی خوابی استفاده می شده این گیاه در درمان اضطرا
نوان ن به عمصرف آاز دیگر موارد استفاده از این گیاه . است

در طب نوین استفاده . )14(چاشنی در غذاهاي ایرانی است
بر روياز تست هاي مختلف بیولوژیک و فارماکولوژیک 

اسانس این گیاه و دیگر گونه هاي مرتبط با آن خواص 
وظیر اثرات ضد اکسیدانیندارویی دیگر این گیاه ارزشمند 

در .)15(آن را به اثبات رسانده استخواص ضد دیابتی
و همکاران در سال Hajhashemiمطالعه اي که توسط 

طرابی اسانس این اثرات ضد اضصورت پذیرفت، 2010
: و همچنین ترکیبات مختلف فیتوشیمیایی آن از جملهگیاه

-alpha)(ترپن ها  pinene وdodecanal شد مشخص
دیگري که بر روياین در حالی است که در مطالعه. )16(

این گیاه انجام شد وجود ترکیبات کومارینی از جمله 
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-βو Limonene: باتی نظیرترکیو نیز پانگلین، 

myrcene17(عنوان ترکیبات موثره شناسایی شدبه( .

نیز با توجه به ومشگکبا توجه به ترکیبات شیمیایی گیاه 
آنکه این گیاه ارزشمند با وجود اثبات اثرات دارویی 

دردي و ضد التهابی اشمختلف ذکر شده هنوز اثرات ضد 
مورد ارزیابی قرار نگرفته است، لذا در تحقیق حاضر برآن 

ت را با استفاده از تسمشگکشدیم تا اثرات ضد دردي گیاه 
. هاي معتبر ضد دردي و ضد التهابی مورد بررسی قرار دهیم

روش بررسی
در مشگکگیاه برگ،تجربی آزمایشگاهیدر این مطالعه 
از دامنه کوه الوند همدان تهیه و سپس 1395مرداد ماه سال 

توسط گیاه شناس دانشگاه بوعلی سینا همدان مورد تایید 
پس از جداسازي .)12841: شماره هرباریم(قرار گرفت

25(در دماي اتاق مشگک گیاه دمبرگ ها، برگ هاي 
اسانس گیري گیاه با .ر سایه خشک گردیدو د) درجه

استفاده از روش تقطیر با آب و به کارگیري دستگاه کلونجر 
نمونه اسانس به دست آمده . ساعت انجام پذیرفت3به مدت 

بگیري و پس از آجدا و پس از وزن کشی اندازه گیري شد
به وسیله سولفات سدیم خشک و تعیین بازده اسانس در 
ظرف شیشه اي تیره و در دماي یخچال نگه داري 

.   )18(گردید
:حیوانات

از انستیتو پاستور ایران ) گرم20- 30(سر موش سوري نر 84
خریداري شدند و در شرایط استاندارد اتاق حیوانات تحت 

شروع (ساعت تاریکی 12: ساعت روشنایی12دوره نوري 
22±1، شرایط دمایی)صبح7:00دوره روشنایی از ساعت

حیوانات با دسترسی . نگهداري شدند)درجه سانتی گراد
آزاد به آب و غذاي مخصوص در قفس هاي فلزي نگه 

ساعت قبل از انجام 2حیوانات حداقل . داري می شدند
آزمایش . آزمایش به شرایط آزمایشگاه عادت داده شدند

. شدظهر انجام 12:00صبح تا 8:00مورد نظر بین ساعات 

آزمایشات بر طبق دستورالعمل هاي اخالقی انجمن بین 
و نیز کمیته اخالقی دانشگاه علوم )19(المللی مطالعه درد 

در . پزشکی همدان در مورد حیوانات آزمایشگاهی انجام شد
تست هاي ارزیابی کننده درد فرمالین، ریتینگ و تیل فلیک،

تحت اثر (گروه کنترل : تایی شامل6گروه 6حیوانات به 
گرم بر میلی1(حت اثر مرفین ، گروه ت)نرمال سالین

هاي تیمار شده با دوزهاي کم، متوسط و ، گروه)گرمکیلو
و 100، 30به ترتیب به مقدار (مشگک گیاه اسانس زیاد 
ن و گروه تیمار شده با نالوکسا) میلی گرم بر کیلو گرم300

(به همراه دوز باالي عصاره) میلی گرم بر کیلو گرم1(

در تست ضد . تقسیم شدند) میلی گرم بر کیلو گرم300
گروه : تایی شامل6گروه 5التهابی گزیلن نیز حیوانات به 

و ) میلی گرم بر کیلو گرم100و 10،50( اسانسکنترل، 
.تقسیم شدند)میلی گرم بر کیلو گرم10دوز (دگزامتازون 

الزم به ذکر است که دوزهاي مورد استفاده در این آزمایش 
و نیز بر اساس تست سمیت حاد )20(با توجه به مقاالت قبلی

م شده در پژوهش حاضر تعیین گردید، بنابراین استفاده انجا
. از دوزهاي مذکور کامال ایمن بود

)Median Lethal Dose: LD50(تعیین سمیت حاد 
تعیین سمیت حاد بر اساس مدل آزمایشگاهی قبلی به 

به صورت اسانسدوزهاي مختلف . )21و22(انجام رسید 
. درون صفاقی و مجزا به موش هاي صحرایی نر تزریق شدند

ساعت بعد از تزریق 72میزان مرگ و میر حیوانات تا 
.گیاه تعیین گردیداسانسLD50شمارش گردید و 

:تست التهاب
گروه . تایی تقسیم شدند7گروه 5این تست حیوانات به در 

گروه کنترل مثبت . کنترل نرمالین سالین دریافت کردند
میلی گرم بر 15داروي استاندارد دگزامتازون را با دوز 

گروه هاي . کیلوگرم وزن بدن حیوان دریافت نمودند
و 50، 10هر کدام یکی از دوزهاي اسانسدریافت کننده 

دقیقه قبل از 15گرم را به صورت درون صفاقی میلی100
تست دریافت کردند و بعد از تست التهاب با استفاده از 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
10

2/
22

.3
.7

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.22102/22.3.74
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-3271-en.html


77سعید محمدي   

1396مرداد و شهریور / دوره بیست و دوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

چنانچه دو . تجویز گزیلن در گوش ان ها به عمل آمد
ساعت بعد از تجویز گزیلن حیوانات کشته شدند و هر دو 
گوش حیوان را جدا کرده و با استفاده از چوب پنبه سوراخ 

میلی متري از دو گوش چپ و راست 7کن، برش هاي 
گرفته شد و وزن گردید و اختالف وزن برش هاي دو گوش 

این اختالف وزن میزان التهاب . چپ و راست مشخص شد
را نشان می دهد و هر چه تفاوت وزن دو گوش بیشتر باشد 

.)23(میزان التهاب نیز بیشتر است
)

:Vcتفاوت وزن گوش ها درگروه کنترل
:Vt و یا اسانستفاوت وزن گوش ها درگروه هاي تیمار با

داروي استاندارد
:آزمون هاي درد

:تست ریتینگ
منظور عادت کردن حیوانات به محیط، در روز آزمایش به

دقیقه قبل از شروع آزمایش در جعبه 30هریک از آنها 
اسانسابتدا. داده شدنداستاندارد شیشه اي مذکور قرار 

برگ گیاه مذکور حل شده در سرم فیزیولوژیک استریل با 
میلی گرم بر کیلو گرم به صورت 300و 100و30دوزهاي 

پس از . تزریق گردیدml/kg2به میزانصفاقیدرون
لیتر بر میلی1/0دقیقه اسید استیک  به حجم 15گذشت 

دقیقه پس از 5تزریق شد و % 1کیلوگرم وزن بدن با غلظت 
اسید استیک تعداد انقباضات شکمی تزریق درون صفاقی 

.  )24و25(شمارش گردید 
:تست تیل فلیک

TF-5380دم، مدل این آزمایش با استفاده از دستگاه پرش

آزمون بر . ساخت شرکت برج صنعت ایران انجام گرفت
شدت نور مورد . )26(اساس مدل ارائه شده قبلی انجام شد 

ثانیه به عنوان 10بود و از مدت زمان مرجع 7استفاده برابر با 
یعنی . استفاده شد(Cut of time)زمان قطعی نوردهی 

ثانیه پس از تابش نور سوزان، دم 10چنانچه حیوان تا مدت 
کشید، به منظور جلوگیري از آسیب بافتی خود را نمی

افقی در محفظه حیوان به صورت . شدمحرك، قطع می
. مخصوص نگهداري حیوان قرار گرفت و دم آن آزاد بود

مدت زمان تاخیر در کشیدن دم در سه مرتبه و به فاصله دو 
اندازه گیري شده و اسانسدقیقه قبل از تزریق دارو یا 

میانگین آن به عنوان زمان تاخیر قبل از دارو محسوب و ثبت 
ن از سه مورد فوق حیواناتی که حداقل در دو آزمو. گردید

ثانیه داشتند از جریان آزمون حذف 6زمان تاخیر بیش از 
3دقیقه پس از تزریق دارو یک سري دیگر 20شدند، سپس 

تایی از آزمون انجام شد و میانگین آن به عنوان زمان تاخیر 
مرفین به صورت درون صفاقی به . پس از دارو ثبت گردید

دن دم در حیوانات حیوانات تزریق شده و زمان پس کشی
.  ثبت شد

: تست فرمالین
ساعت قبل از تست به منظور 1حیوانات در این آزمایش 

عادت کردن با شرایط آزمایش به داخل جعبه مخصوص 
شدند، این جعبه مخصوص از جنس تست فرمالین منتقل

ساخته شده بود و به 30×30×30و در ابعاد پلکسی گالس
45یوان، آینه اي با زاویه منظور مشاهده بهتر حرکات ح

. درجه زیر آن و روبروي فرد مشاهده کننده قرار می گرفت
میکرولیتر 50دقیقه پس از تزریق درون صفاقی داروها، 30

درصد به کف پاي راست حیوان به صورت 5/2فرمالدیید
زیرجلدي تزریق شد و حیوان مجددا به جعبه مخصوص 

ورد بررسی قرار گرفت تست برگردانده شد و رفتار حیوان م
دقیقه نمره گذاري شد، به 60و به صورت زیر براي مدت 

ثانیه یک بار پاسخ حرکتی درد به صورت 15هر نحوي که
عدد صفر، :به این صورت ثبت گردید 3، و 2، 1، 0اعداد 

در مواردي که حیوان هنگام راه رفتن تعادل کامل داشت و 
، براي هنگامی 1عدد وزنش روي هر دو پا توزیع شده بود؛ 

که حیوان وزن بدن خود را روي پاي تزریق شده، تحمل 
، 2نمی کرد و یا از پاي تزریق شده مراقبت می کرد؛ عدد 

براي وقتی که حیوان پنجه دردناك را بلند می کرد و هیچ 
، براي زمانی که 3گونه تماسی با کف محفظه نداشت؛ عدد 
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جوید یا به شدت حیوان پنجه دردناك را می لیسید، می 
دقیقه ابتداي هر تست به عنوان فاز 5میانگین . تکان می داد

تست 15- 60و میانگین دقایق) فاز حاد(اول تست فرمالین 
محسوب شد ) فاز مزمن(به عنوان فاز دوم تست فرمالین 

)27( .
و ) ایران(از دارو پخش مرفین سولفات و نالوکسان،: داروها

اسید استیک، فرمالین و گزیلن از شرکت مرك آلمان تهیه 
. شد

داده ها به صورت میانگین خطاي : تجزیه و تحلیل آماري
ارائه شده و از تحلیل mean±S.E.Mاستاندارد از میانگین 

ن از آزمون واریانس یک طرفه استفاده گردید و به دنبال آ
پس از به دست آوردن اطالعات از گروه . توکی استفاده شد

هاي آزمایشی مختلف، نتایج گروه هاي فوق تجزیه و تحلیل 
. به عنوان شاخص معنی دار بودن مطرح گردیدp>05/0و 

.   استفاده شدSPSSبراي تحلیل داده ها از نرم افزار 

نتایج
ر موش ها پس از گونه مرگ و میري دطی این ازمون هیچ

.مشاهده نشداسانسساعت از تزریق  دوزهاي مختلف 72
و 50استفاده از دوزهاي از تست گزیلن،طبق نتایج حاصله

این گیاه به طور معنی اسانسمیلی گرم بر کیلوگرم 100
% 2/34با درصد مهار p،05/0<p>01/0داري به ترتیب با

. اهش التهاب شدبا گروه کنترل سبب کدر مقایسه % 9/47و 
میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به 10همچنین استفاده از دوز 

جدول شماره (گروه کنترل تفاوت معنی داري را نشان نداد 
نتایج مطالعه در تست ریتینگ نشان داد که همچنین ).1

با اسانسمیلی گرم بر کیلوگرم 100و 30تزریق دوزهاي 
05/0<p ضات شکمی انقبا(سبب کاهش تعداد ریتینگ

همچنین استفاده از دوز . نسبت به گروه کنترل گردید) موش
میلی گرم برکیلوگرم سبب 300یعنی دوز اسانسباالي 

نسبت به گروه کنترل p>01/0کاهش تعداد ریتینگ با 
در این مدل آزمایشگاهی مشخص شد که استفاده از . گردید

اثرات سبب برگرداندن اسانسنالوکسان به همراه دوز باالي 
همچنین استفاده از . به تنهایی گردیداسانسضد دردي 

داروي ضد دردي استاندارد مورفین سبب کاهش تعداد 
p>001/0با(ضات شکمی نسبت به گروه کنترل انقبا

در مقایسه با اسانس300از سویی استفاده از دوز . گردید)
p>05/0گروه مورفین نشان از تفاوت معنی دار در سطح 

در تست تیل فلیک نیز استفاده از سویی .)1مودار ن(داشت 
اثر ضد دردي اسانسمیلی گرم بر کیلو گرم 300از دوز 

در مقایسه با گروه کنترل نشان داد ) p>01/0(معنی داري را 
و مدت زمان عکس العمل پرش دم در موش هاي  سوري 

)Tail-flick Latency ( 79/0ثانیه به 8/2±67/0را از
این در حالی است که استفاده از دوزهاي . رساندثانیه±8/5

میلی گرم در این تست اثر ضد دردي معنی داري 100و 30
در این آزمایش نیز . را در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد

سبب اسانساستفاده توام نالوکسان به همراه دوز باالي 
استفاده از مورفین . شداسانسبرگرداندن اثرات ضد دردي 

بب افزایش مدت زمان عکس العمل پرش دم در موش ها س
ثانیه 1/8±1/2ثانیه در گروه کنترل به 2,8±59/0را از 
).2نمودار)(p>001/0با (رساند 

100نشان داد که تزریق دوز فرمالینتستنتایج حاصل 
در فاز مزمن درد اثر ضد اسانسمیلی گرم بر کیلو گرم 

نسبت به گروه کنترل را) p>05/0با (دردي معنی داري 
. واحد رساند9/0واحد به 2نشان داد چنانچه امتیاز درد را از 

الزم به ذکر است که استفاده از این دوز در فاز حاد درد اثر 
. ضد دردي معنی داري را نسبت به گروه کنترل اعمال نکرد

در اسانسمیلی گرم بر کیلو گرم 300از سویی  تزریق دوز 
با (و حاد درد اثر ضد دردي معنی داري هر دو فاز مزمن 

01/0<p ( را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد و امتیاز درد
واحد در مقایسه یا گروه کنترل کاهش 5/1را تقریبا به میزان 

میلی 300همچنین استفاده از مورفین نیز همانند دوز . داد
توانست اثر ضد دردي معنی داري را در هر دو اسانسگرم 

در مقایسه با گروه کنترل p>01/0از مزمن و حاد درد  با ف
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همچنین مشخص شد اثرات 3طبق نتایج نمودار. نشان دهد
عمدتا بر فاز مزمن تست فرمالین مشگک اسانسضد دردي 

. موثر است

سورياثر تزریق داخل صفاقی اسانس مشگک  و دگزامتازون بر التهاب ناشی از گزیلن در موش هاي . 1جدول 

درصد مهارالتهاب گوش موشدوزگروه ها
10کنترل mg/kg6/7 ± 4/0.......................

10mg/kgدوز کم اسانس
1/7 ± 1/0
###6%

50دوز متوسط اسانس mg/kg
8/0±1/4

*

##

%34/2

100دوز زیاد اسانس mg/kg
1/0±8/3

**

#

7/49%

15دگزامتازون mg/kg
2/3 ± 3/0
***

2/56%

*05/0<p ،01/0<p** 001/0***و<pاختالف معنی دار با گروه کنترل
#05/0<p ،01/0<p اختالف معنی دار با گروه دگزامتازونp>001/0###و ##

،**p،01/0<p>05/0*.استیکدر آزمون اسید مشگکموش سوري نر با غلظت هاي مختلف اسانس برگ گیاه)انقباضات شکمی(میانگین تعداد ریتینگمقایسه : 1نمودار 
001/0<p*** 05/0#.گروه کنترلاختالف معنی دار با<p،#01/0<p#،001/0<p###اختالف معنی دار با گروه مورفین.
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##p،#001/0<p>01/0##کنترلگروه اختالف معنی دار با .**p ،01/0<p>05/0*).پرش دم(غلظت هاي مختلف اسانس در تست تیل فلیک میانگینمقایسه: 2نمودار 

.اختالف معنی دار با گروه مورفین

.در مقایسه با گروه کنترل**p ،01/0<p>05/0*.در آزمون فرمالینمشگک موش سوري نر با غلظت هاي مختلف اسانس برگ گیاهنمره دردمیانگین مقایسه : 3نمودار 
##05/0<p،#05/0<p##مورفیناختالف معنی دار با گروه.

بحث 
مشگکگیاه اسانس در این مطالعه تجربی مشخص شد که 

به منظور ارزیابی . داراي اثرات ضد دردي و ضدالتهابی است
گیاه از آزمون هاي معتبر اسانساثرات ضد دردي 

اسیداستیک، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد که دو آزمون 
و اول به ترتیب مشخص کننده درد محیطی و مرکزي

آزمون سوم مشخص کننده هر دو درد مرکزي و محیطی می 
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همچنین ارزیابی اثر ضد التهابی این گیاه نیز با استفاده . باشد
.از تست گزیلن انجام شد
و همکاران بر روي گیاه Sayyahدر مطالعه اي که توسط 

Cuminum cyminum که عضوي از خانواده
Umbelliferae داراي است مشخص شد که این گیاه

همچنین در مطالعه . )28(اثرات ضد دردي محیطی می باشد
همکاران انجام گرفت اثر ضد وBarrosدیگري که توسط 

ده از تست با استفاPluchea quitocگیاه اسانسدردي 
اسانسدر تحقیق حاضر نیز. )29(اسیداستیک به اثبات رسید 

مانند مطالعات قبلی انجام شده، مانع دل پیچه مشگک گیاه 
لذا حدس زده می شود که ،ناشی از اسید استیک گردید

اثرات تسکینی آن با مکانیزم هاي محیطی حمایت  می 
تزریق درون صفاقی اسید استیک می تواند سبب .گردد

دل، به نظر می رسد در این م. ایجاد التهاب حاد صفاق شود
به طور غیر مشگککه اثرات ضددردي محیطی گیاه 

کینین، مستقیم به وسیله مدیاتورهاي داخلی نظیر برادي
و پروستاگالندین ها ایجاد شده p-سرتونین، هیستامین، ماده

باشد، چرا که همه این مدیاتورها با تحریک نورون هاي 
.)30(دردزاي محیطی در ارتباط می باشند 

اسانسمطالعات مختلفی به ارزیابی اثرات ضد دردي 
گیاهان مختلف با استفاده از تست حرارتی تیل فلیک 

مطالعه اي که توسط به عنوان نمونه می توان به: پرداخته اند
Mohammadi و همکاران انجام پذیرفت و طی آن

با دوز باالي Rhus Coriariaگیاهاسانسمشخص شد 
نتایج مطالعه کنونی . )31(خود سبب کاهش درد می گردد 

اسانسنشان می دهد که تزریق دوزهاي متوسط و زیاد 
موجب کاهش درد ناشی از محرك حرارتی در آزمون تیل 

از آنجا که تست تیل فلیک به منظور . فلیک می گردد
بررسی رفلکس هاي نخاعی و شناسایی مسیر ضددردي 

، می توان پیشنهاد کرد که )32(مرکزي استفاده می شود 
.داراي اثرات ضددردي مرکزي می باشدمشگک اسانس

ي فرمالین سبب ایجاد دو فاز مختلف دردزا تزریق زیر جلد
می باشد که در ) حاد(فاز اول، فاز نوروژنیک .می شود

پیرامون نورون هاي فعال دردزا تحت اثر مستقیم فرمالین 
نام دارد، در ) مزمن(ایجاد می شود و فاز دوم که فاز التهابی 

اثر فعال سازي نورون هاي شاخ شکمی در سطح نخاع ایجاد 
Ducrosiaاثر ضد دردي گیاهاي در مطالعه.)33(می شود

ismaelis با استفاده از تست فرمالین  به اثبات رسید و طی
این گیاه سبب کاهش درد در فاز اسانسآن مشخص شد 

مزمن تست فرمالین می گردد و عمدتا این اثرات از طریق 
عمل می اسانسدر فالونوئیدها و آلکالوئیدهاي موجود

مشگک اسانسنتایج حاصله نشان می دهد که .)34(کنند 
، اثر مهاري بر درد اعمال می کند، البته این اثر به نحوي 

مهار . است که فاز مزمن را بیشتر از فاز حاد کاهش می دهد
فاز مزمن تست فرمالین توسط عصاره، می تواند به علت 
التهاباتی باشد که سبب آزاد شدن ترکیباتی چون 

شود که حداقل در برخی E2و F2αتاگالندین هاي پروس
مقادیر می تواند باعث حساس سازي نورون هاي درد زاي 

.)7(مرکزي شود 
به منظور ارزیابی تداخل سیستم اوپیوئیدي در اثر ضد 

یکی از داروهاي (این گیاه از نالوکسان اسانسدردي 
استفاده شد که از فعال شدن ) آنتاگونیست سیستم اوپیوئیدي

نتایج مطالعه . )35(رسپتورهاي اوپیوئیدي جلوگیري می کند 
کنونی نشان می دهد که نالوکسان موجب کاهش اثر 

ظر می رسد که اثر بنابراین به ن. می شوداسانسضددردي 
گیاه در تسکین درد، به واسطه گیرنده هاي اسانس

.اوپیوئیدي باشد
تست القاء ادم توسط گزیلن یکی از مدل هاي مفید به منظور 

در این مدل پس از القاء . ارزیابی عوامل ضد التهابی است
گزیلن، گشاد شدن عروق و در نتیجه ادم حاد پوست را 

افزایش وزن طبق نتایج حاصل از آزمایش . )36(داریم 
د به صورت وابسته به دوز مهار شگوش ها با تزریق اسانس 
. دارداسانسکه نشان از اثر ضد التهابی 
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همان طور که اشاره شد ترکیبات شیمیایی مهم این گیاه 
در مطالعه اي که . )16(و دي ترپن ها بودندترپن ها:شامل

ن انجام پذیرفت مشخص شد که و همکاراHimتوسط
alpha-pinene که یکی از ترکیبات ترپنی مهم گیاه ،

را از خود نشان می معنی داريمشگگ است اثر ضد دردي
گیاه اسانسطبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر، . )37(دهد

گردید که احتماال و التهابسبب کاهش میزان دردمشگک
–آن می تواند مهار فعالیت گیرنده یکی از مکانیسم هاي

Nمتیل -D -رتات و سپس کاهش کلسیم داخل سلولی آسپا
و به دنبال آن کاهش فعالیت آنزیم سنتزکننده نیتریک 

با چنانچه . وابسته به کلسیم باشدA2اکساید و فسفولیپاز 
به ویژه ریک اکساید و پروستاگالندین ها، کاهش نیت

و ضد التهابی ، اثرات ضد دردي F2αو E2پروستاگالندین 
. )38(نمایان میگردد

از ترکیبات دیگري که در این گیاه وجود دارد و می تواند 
به عنوان نماینده اي براي اثرات ضد دردي و ضد التهابی آن 

که اثرات ضد دردي و دنمی باش)پنگلین(اشد کومارین ها ب
. )39(ضد التهابی ان ها به اثبات رسیده است 

نتیجه گیري
در یک نتیجه گیري کلی از آزمایش حاضر می توان 

سبب مهار مشگک برگ گیاه اسانسدریافت که استفاده از 
هاي سوري می التهاب و درد هاي حاد و مزمن در موش

باتوجه به نتایج پژوهش هاي انجام شده بر روي انواع . گردد
ضد التهابی و وجود ترپن ت ضددردي و گیاهان داراي اثرا

این گیاه احتماال هم به اسانسیشتر این گیاهان،ها در ب
صورت محیطی و هم به صورت مرکزي اثر تعدیلی بر درد 
داشته و منجر به افزایش مقاومت در برابر درد و کاهش 
پاسخ دهی به دردهاي حاد و مزمن شده و نیز با مهار 

. هاب شده استکاهش التمدیاتورهاي التهابی سبب 
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