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 ایالم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکدهگروه فیزیولوژي،  :نویسنده مسئول  

Email: amraei_m@ yahoo.com 

  چکیده    
ـ گیاه که  جائی  از آن  .از خانواده آسراسه است   گیاه بابونه یک گیاه داروئی شناخته شده         :قدمهم      عنـوان یـک   ه بانونه ب

در  اثرات ضد دردي عصاره اتانلی ایـن گیـاه   در تحقیق حاضرداروي تسکین دهنده درد در متون علمی معرفی شده است،        
  .گرفتهاي بالغ نر آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار  موش
 در تحقیق حاضر، اثر ضد دردي عصاره الکی کاپیتول هاي گیـاه بابونـه توسـط تـست فرمـالین و           :مواد و روش ها        

عــصاره الکلــی گیــاه در . مــورد بررســی قــرار گرفــتبــالغ نــر آزمایــشگاهی  در مــوش  hot plateتـست صــفحه داغ 
 وزن بدن بـه عنـوان داروي ضـد درد اسـتاندارد بـه      mg/kg  10 وزن بدن و مرفین در دوز50  وmg/kg  5، 10دوزهاي

  .گروه شاهد سرم فیزیولوژیک را به عنوان حالل عصاره الکلی گیاه دریافت نمودند .صورت دورن صفاقی تزریق گردید
هیچ . رد را در تست فرمالین کاهش داد عصاره الکلی کاپیتول هاي گیاه بابونه تنها فاز ثانویه د    :یافته هاي پژوهش       

کدام از دوزهاي عصاره الکلی کاپیتول هاي گیاه بابونه بر روي تاخیر در زمان پاسـخ بـه درد در تـست صـفحه داغ اثـري             
  .نداشت

 این تحقیق  نشان داد که کاپیتول هاي گیاه بابونه بر روي درد مزمن القاء شـده توسـط  فـاز    :بحث و نتیجه گیري      
هر چند مطالعات بیشتري براي تعیین اثرات درمانی آن مورد نیاز . ست فرمالین داراي اثر تسکین دهندگی می باشد     ثانویه ت 

  .می باشد
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   مقدمه
ــه       ــاهی  )chamomilla L.) Matricariaبابون گی

ـ  سانتی 40تا 20تفاع معطر و به ار   ،ساله است یک  ه متر که ب
کنار جاده ها و اماکن بـایر       ،ها بوستان ،طور خودرو در مزارع   
ساقه آن داراي انشعاباتی است که هـر         .و سایه دار می روید    

متـر منتهـی    سانتی 2تا 5/1هایی به بزرگی   یک به کاپیتول  
هاي آن بریدگی هاي باریک و دراز با ظاهر     می شود و برگ   

یکی زبانـه   ،ل آن دو نوع گل در هر کاپیتو  . داردچه مانند   گبر
 دیده می   اي به رنگ سفید و دیگري لوله اي و به رنگ زرد           

هـا قـرار    در حاشیه کـاپیتول هاي زبانه اي آن که     گل. شود
پس از شکفتن کامل حالت خمیده و بـه سـمت پـائین        دارند  

به نحوي که از نظر کلی ظاهر چتر باز یا نیمه     پیدا می کنند،  
میوه اش فندقه و بـسیار کوچـک         .ول می بخشد  از به کاپیت  ب

 اصلی این گیاه نواحی مختلف منطقه مدیترانـه          ءمنشا. است
بوده است ولی امـروزه پراکنـدگی وسـیع در اروپـا و نـواحی          

. در آمریکا نیز منتـشر شـده اسـت         معتدله آسیا پیدا نموده و    
 در هاي آن است که     کاپیتول ،قسمت مورد استفاده این گیاه    

را از سـاقه جـدا مـی        هاي  اردیبهشت تا مهر آن      فاصله ماه 
کنند و براي خـشک کـردن بـه صـورت قـشر نـازکی مـی              

 آنتـی   ،دم ضـد ا   ،این گیاه داراي اثرات ضد آلرژي      .گسترانند
 ضد قارچ و ضد تب مـی       ، ضد اکسیدان  ،ضد ورم  ،هیستامین

خاصـیت درمــانی گیـاه بابونـه مربــوط بـه ترکیبــات      .باشـد 
ل و لیپوفیل آن مـی باشـد کـه ترکیبـات لیپوفیـل              هیدورفی

 هـاي  اسانس تا محلول در گلیـسیرین و محلـول در روغـن           
را اسـترها تـشکیل       آن درصـد  85که  معدنی و گیاهی است     

ــی ــل   مـــــ ــاتی مثـــــ ــد و داراي ترکیبـــــ دهـــــ
BisaboloIαchamazulene-وMatricin ــی  مــــ

ترکیبات هیدروفیل که شامل گـروه فالونوئیـدها         ).1(،باشند
   باشــــد کــــه داراي ترکیبــــاتی مثــــل   مــــی

luteolin,apigeninــت  درد یـــک عملکـــرد  .)2(،اسـ
بیولوژیک حائز اهمیت براي آگاهی ارگانیسم بوده که موجود   
زنده را از خطر وجود عامل یا محرك دردناك آگاه سـاخته و       
با رفلکس هاي محافظتی بالفاصله همراه است که منجر به        

درد و چگونگی انتشار آن شناخت . حفظ هومئوستاز می گردد
بـشر در سراسـر      .به تشخیص نوع بیماري کمک می نمایـد       

تاریخ بسیاري از فرم هاي مختلف درمـان را بـراي تـسکین     
ها طب سـنتی جایگـاه       کار برده است که در بین آن      ه  درد ب 

ینـد  ادرك درد به فر. اختصاص داده استویژه اي را به خود     
 اختصاصی توسـط  فیزیولوژیک فعال شدن مسیرهاي عصبی  

   معرض تهدید به آسیب  اطالق می گردد  یا درآسیب بافتی
  

  
. که از طریق فعالیت گیرنـده هـاي درد صـورت مـی گـردد          

هـاي عـصبی قـرار       د گیرنده هاي درد در انتهاي آزاد سلول      
کلیه گیرنده هاي درد در پوست و سـایر بافـت هـا در        . دارند

 هاي سطحی هاي عصبی از جمله در الیه انتهاي آزاد سلول  
 پوست، پریوست، سـطوح مفـصلی عـضالت و بقیـه نـواحی        

گیرنـده هـاي درد توسـط محـرك هـاي           . گسترده شده اند  
در تحقیـق  ). 3(،ل می شوندامکانیکی، شیمیایی و حرارتی فع  

دردي گیـاه بابونـه بـا اسـتفاده از تـست       حاضر اثـرات ضـد    
فرمالین و تست صفحه داغ در موش کوچـک آزمایـشگاهی          

ی قرار گرفت و اثـرات ضـد دردي ایـن گیـاه بـا               مورد بررس 
  .داروي ضد درد رایج یعنی مرفین مقایسه شد

  روش ها مواد و
 Matricaria(در تحقیــق حاضــر، کــاپیتول هــاي       

chamomilla L. (      گیـاه بابونـه از منطقـه اردبیـل جمـع
آوري گردید و پـس از شناسـایی از نظـر تاکـسونومیکی، در        

سایه خشک گردید و سـپس      گراد در     درجه سانتی  25دماي  
پودر حاصله از . توسط آسیاب مکانیکی به صورت پودر درآمد     

مخلـوط شـد و     درصد 80کاپیتول هاي گیاه بابونه با اتانول    
عـصاره الکـی بـه      . سپس در دستگاه سوکسله قرار داده شد      

موش هاي  . دست آمده توسط دستگاه روتاري خشک گردید      
زنـی  و ه با محدود  NMRI کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد    

 گرم از انستیتو پاسـتور ایـران خریـداري شـد و در              25 -30
 شرایط مناسب آزمایشگاهی با درجـه حـرارت کنتـرل شـده           

  ساعت روشنایی و   12گراد سیکل نوري      درجه سانتی  2±23
 درصـد   60 تـا    40 ساعت تاریکی و نیـز رطوبـت نـسبی         12

 حیوانـات دسترسـی مـداوم بـه آب و غـذا           . نگهداري شـدند  
. بار مورد آزمـایش قـرار گرفـت     هر حیوان فقط یک   . داشتند

حیوانات توسط عصاره گیـاهی در دوزهـاي مختلـف، داروي      
مرفین و سرم فیزیولوژیک به صورت تزریـق درون صـفاتی           

 ml هـا  حجم ماده تیمار شده در تمامی گروه   . تیمار گردیدند 
تعـداد  . گرفت  که عمل تیمار نیز صبح ها انجام می         بود 2/0
هـاي مـورد مطالعـه     گـروه .  سر بـود 5یوانات در هر گروه    ح

  :شامل موارد زیر بودند
  .که هیچ گونه تیماري دریافت نکردند حیواناتی: 1گروه 
  .حیواناتی که توسط سرم فیزیولوژیک تیمار شدند: 2 گروه
 mg/kg 5 حیواناتی که عـصاره گیـاهی را در دوز        : 3 گروه

  .وزن بدن دریافت نمودند
 mg/kg 10یواناتی که عصاره گیـاهی را در دوز         ح: 4 گروه

  .وزن بدن دریافت نمودند
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 mg/kg 50حیواناتی که عصاره گیاهی را در دوز          : 5گروه  
  .وزن بدن دریافت نمودند

 وزن  mg/kg 10  را در دوز   مـورفین حیواناتی کـه    : 6گروه  
  .بدن دریافت نمودند

ن فعالیت ضد دردي حیوانات با استفاده از تـست فرمـالی               
 30 در روز آزمـایش هـر حیـوان       . مورد ارزیابی قـرار گرفـت     

دقیقه قبل از شروع آزمایش، در جعبـه  اسـتاندارد بـه ابعـاد               
متر قرار داده شد کـه بـه عنـوان قفـس            سانتی 30×12×13

  .مشاهده در نظر گرفته شد
به صورت زیـر جلـدي    درصد   5/2 میکرولیتر فرمالین    50    

و  میزان پاسـخ   ق شدبه سطح پشتی پاي راست حیوان تزری  
امتیـاز  پاسـخ   . حیوان به درد در پاي تزریق شده ثبت گردید 

 دقیقـه   15-45دقیقه و مرحلـه دوم       0-5به درد مرحله اول     
 اسـاس نمـره     ).9،5(،پس از تزریق فرمالین تیمـار گردیدنـد       

هر دو پنجه حیوان روي -امتیاز صفر: گذاري به شرح زیر بود  
به طـور مـساوي روي    حیوان رفته اند، وزن گکف جعبه قرار    

حین حرکت نیز ترجیح اختیار جهت استفاده  . ها قرار دارد   آن
آرامـی  به  یتزریقپاي -امتیاز یک. ابل وجود ندارد از پنجه مق  

ـ          ـ رار گرفتـه و ف    ـروي کف یا بخشی از بدن حیـوان ق شار ــ
یدن بـه  ـ لنگـ ،حـین حرکـت  . کمی روي آن اعمال می شود    

ـ . ودـده می شـ   ـورت واضح دی  ـص بـه  خ ـپاسـ در -دویاز ـامت
ود ـته می شـبه  برداشـ کامالً از کف جع    ، پاي تزریقی  یقتزر

 پاي مقابل محکم روي سطح قـرار    . ماسی با سطح ندارد   ـت و
  س ـزریق شده را لیـوان پاي تـحی-امتیاز سه. تـته اسـگرف

این حرکت بـه  . ی زند،گاز می گیرد یا به شدت می لرزاند  ـنم
ودش طور مشخصی با حرکت حیوان جهت تمیـز کـردن خـ        

چه تبدیل شدن یکی بـه دیگـري ممکـن          گر .متفاوت است 
به منظـور انجـام تـست صـفحه داغ ابتـدا            . است دیده شود  

 mg/kg 5 حیوانات با عصاره اتانلی گیاه بابونه در دوزهـاي       
بـه صــورت درون   ml 2/0وزن بـدن بـه میــزان    50 و 10و

و ) دقیقه صفر (موش ها پس از تزریق    . صفاتی تیمار گردیدند  
 بــر روي صــفحه داغ بــا 60 و45و   30و 15ر دقــایق نیــز د
گـراد قـرار گرفتنـد و زمـان عکـس             درجه سانتی  54دماي  

عکس العمل حیوان . العمل روي صفحه داغ اندازه گیري شد     
شامل پریدن یا لیسیدن یکی از پنجه هاي عقبی یا جلـویی            

 ارائــه Mean±SEMنتــایج بــه صــورت ). 6(،مــی باشــد
ا از نظر آمـاري بـا اسـتفاده از آنـالیز            تمامی داده ه  . گردیدند

 بررسـی  )(one-way ANOVAواریـانس یـک طرفـه   
در نظـر گرفتـه      P<0.05 مالك استنتاج آمـاري   . گردیدند

  .شد
  ي پژوهشیافته ها

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تزریق درون صـفاقی            
 mg/kg عصاره اتانلی کاپیتول هاي گیاه بابونه در دوزهاي       

ن در فاز اولیه تست فرمالین بـر روي درد   وزن بد  50و 10 ،5
ــري نداشــت تزریــق درون صــفاتی مــرفین در دوز . حــاد اث

mg/kg 10           وزن بدن سبب کاهش معنـی داري در پاسـخ
هاي ظاهر شده در فاز  اولیه درد القـاء شـده توسـط تـست                

  )1  شمارهنمودار(.لغ گردیدفرمالین در موش نر با
  
  
  
  
  
  
  

  
  )وزن بدن 50 وmg/kg 5،10(عصاره الکلی کاپیتول هاي گیاه بابونه

 و مرفین  بدن وزنmg/kg 5 ،10،50 دوزهاي ر دهاي گیاه بابونه تانلی کاپیتولاثر تزریق درون صفاقی عصاره ا .1شماره نمودار 
در موش کوچک آزمایشگاهی نر  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن برفاز اولیه درد القاء شده توسط تست فرمالین 10در دوز 

  . اختالف از گروه شاهد را نشان می دهد)P<0.001***(.بالغ
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ـ ـتزریـق درون صـفاتی عـص         ی کـاپیتول هـاي   ـاره اتانل
ــگ ـــیاه بابــ ــmg/kg50 ه در دوزـون ـــ وزن ب ب ـدن موج

ر شـده در فـاز      ـخ هاي ظاهـ   ـنی داري در پاس   ـش  مع  ـکاه

ـ  ـده توسـاء  شـویه درد الق ـانـث  بیهـریباً  شـ ـط فرمـالین  تق
ونه عمـــل ـ عـــصاره اتـــانلی گیـــاه بابـــmg/kg 50 دوز
  )2شماره  نمودار(.کرد

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) وزن بدن50 وmg/kg 5،10(عصاره الکلی کاپیتول هاي گیاه بابونه 
 وزن بدن و مرفین 50و mg/kg 5،10  اثر تزریق درون صفاقی عصاره اتانلی کاپیتول هاي گیاه بابونه در دوزهاي.2 شماره نمودار

 .وزن بدن بر فاز ثانویه درد القاء شده توسط تست فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی نر بالغ mg/kg10در دوز 
.)***P<0.001(اختالف از گروه شاهد را نشان می دهد .  

  
ـ فاتی عـاثر تزریق درون صـ          ـ ـ ـ ـانلی کاپـصاره ات ول ـیت

 وزن 50 وmg/kg 5،10 هــايونه در دوزـاه بابـــهــاي گیــ
ـ   بدن در تـست صـفحه داغ نـشان د          فر ـان صـ ـادکـه در زم

روه ـبت بـه گـ  ـها اختالف معنی داري  را نـس    امی گروه ـتم

 تنها  60و 45،  15،30قایق  ند و در د   ـشان نمی ده  ـترل ن ـکن
عنی داري در مدت زمان تـاخیر       ـزایش م ـث  اف  ـن باع ـمرفی

 مودارـن(.حه داغ گردید  ـت صف ـدر پاسخ القاء شده توسط تس     
  )3 مارهـش

  
  
  
  
  
  

  
  

 وزن بدن ومرفین 50 وmg/kg  5،10درون صفاقی عصاره اتانلی کاپیتول هاي گیاه بابونه در دوزهاي اثر تزریق .3 شماره نمودار
 )P<0.001***(. .وزن بدن بر درد حاد القاء شده توسط تست صفحه داغ در موش آزمایشگاهی نر بالغ mg/kg10 در دوز

  .اختالف از گروه شاهد را نشان می دهد
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   و نتیجه گیريبحث 
ق حاضر نشان داد کـه عـصاره اتـانولی کـاپیتول       نتایج تحقی 

 درد حـاد   رويهاي گیاه بابونه در فاز اولیه تست فرمالین، بر   
اثري نداشت اما در فاز ثانویه تست فرمـالین باعـث کـاهش       

ـ معنی داري در بروز عالئم ناشی از تزریـق فرمـالین گرد        . دی
ء شده مرفین  قادر به مهار هر دو مرحله اولیه وثانویه درد القا  

  .توسط تست فرمالین می باشد
تست فرمالین یک مدل پذیرفته شده از ایجاد درد متوسط       -

و مداوم است و از این جهت که آسیب بافتی ایجاد می کنـد        
ترین ویژگی تـست     مهم. تر است  به دردهاي بالینی نزدیک   

اولین فاز غالبـاً    . فرمالین ایجاد رفتارهاي درد دو فازي  است       
 می باشـد کـه  مرحلـه حـاد         Cسازي فیبرهاي    در اثر فعال  

اثر تولید شده در فاز اولیـه احتمـاالً        . درد را منعکس می کند    
 ها بر گیرنده هاي حسی، منجر به اثرات فوري و مستقیم آن   

. گیرنده هاي برادي کینین یا مسیرگلوتاماترژیک مـی گـردد   
مکانیسم هاي فاز ثانویه پاسخ فرمالین به نظر می رسد کـه            

یندهاي التهابی محیطی و تغییـرات عملکـردي    اوط به فر  مرب
این مطالعات بر نقش    . در شاخ پشتی طناب نخاعی می باشد      

ضروري ورودي هاي آوران در محل هـاي محیطـی در فـاز      
ها در تولیـد و حفـظ فـاز ثانویـه تاکیـد مـی        ثانویه و اثر آن  

  )9،7(.کند
ده توسـط    فاز ثانویه وابسته به پاسخ هاي التهابی القاء شـ          -

ــاي    ــانجی گره ــدکه می ــی باش ــیدونیک م ــشار اسیدآراش آب
ــیمیایی ــروتونین،   -شـ ــستامین، سـ ــد هیـ ــابی ماننـ التهـ

سازي مستمر   پروستاگالندین و برادي کینین می تواند فعال      
نتـایج  ). 8(،فاز ثانویـه را توضـیح دهنـد        گیرنده هاي درد در   

کاپیتول هاي گیاه  تحقیق حاضر نشان داد که عصاره اتانولی   

ابونه بر روي درد حاد القاء شده توسط تست هات پلیت اثـر         ب
  .معنی داري ندارد

ــوق   - ــاد فـ ــدل درد حـ ــک مـ ــات پلیـــت یـ  تـــست هـ
 سـال  50است و بالغ بـر  ) SUPER SPINAL(نخاعی

است که در مطالعات خواص داروي هاي ضد دردي استفاده          
خصوصیات اصـلی ایـن آزمـایش توانـایی فـراهم           . می شود 

 هـم  ، به تیمارهایم و با دقت پاسخ جانور   آوردن بررسی مستق  
  )5.(چنین کاربرد ساده و بسیار پذیرفته شده آن می باشد

 درد حاد القاء شده توسط تست هات پلیت به پاتولوژي -
این بی شباهت به درد التهابی و  بر مرتبط نیست، بنا

نوروپاتیک است که در آن عالئم ثابت بیماري توسعه می 
یکی از پرارزش ترین گیاهان دارویی است و بابونه ). 4(،یابد

کاپیتول . مصرف آن در جهان از سابقه طوالنی برخودار است
  80تادرصد  20هاي این گیاه داراي عصاره اي به مقدار 

 می Asuleneاین گیاه داراي ماده اي به نام . استدرصد 
نور، رنگ آن سبز و قهوه  باشد که به تدریج با تاثیر هوا و

 چنین داراي ترکیبات این گیاه هم. وداي می ش
Bisabolol درصد 4 آلفا in-dicycloو farensen 

 می shamazulene ether pesudu bisabololو
 shamazuleneاثر ضد التهاب بابونه مربوط به . باشد

 و اثر ضد اسپاسمی آن مربوط به a-bisabololو
  که ترکیب فالونوئیدي Apigenin.فالونوئیدها می باشد

این گیاه است موجب مهار وابسته به دوز التهاب می گردد و 
از زخم معده ناشی از مصرف داروها، استرس و الکل 

چنین از طریق گیرنده   هم Apigenin.جلوگیري می کند
هاي بنزودیازپین موجب رفع بی قراري در موش شده و اثر 
تسکین دهندگی درد را دارد و اسپاسم روده اي را از بین می 

  )10(.ردب
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Abstract 
Introduction:  Chamomile (matricaria cha-
momilla L.) is a well–known medicinal pla-
nts species from the Asreraceas family. 
Since chamomile has been recommended in 
the literature as a remedy for the alleviating 
of pain, it was considered worthwhile to 
investtigate the antinociceptive affects of 
chamomile ethanolic extract in adult male 
mice. 
 

Materials & Methods: Antinociceptive act-
iveity of Matricaria chamomilla ethanolic 
extract was evaluated by formalin and hot 
plate tests. In experiment groups, the cham-
oline ethanolic extract doses (5, 10 and 50 
mg/kg body wt.) were intraperitoneally 
injected. For control group saline was adm-
inistrated. 

 
Findings: The results showed that the cha-
moline ethanolic extract decreased only 
second phase of formalin induced pain. The 
ethanolic extract doses did not exhibit ant-
inociceptive activity on the lag phase of 
formalin induced pain. 
  
Discussion & Conclusion: The present data 
indicated that Matricaria chamomilla has 
antinociceptive effect on second phase of 
formalin induced pain in mice. However, 
further studies should be considered to de-
monstrate its therapeutic effects.  
 
Keywords: Chamomile, pain, mice 
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