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  چکیده

در برخی مناطق شمالی و شمال غربی به طور گسترده که یکی از گیاهان داروئی است  گیاه مرزنجوش :زمینه و هدف

هدف این مطالعه، . اندمطالعات متعدد اثرات درمانی قابل توجهی را براي این گیاه مشخص نموده. کندایران رویش می

  .باشددردي تزریق داخل بطن مغزي عصاره آبی مرزنجوش در موش صحرایی نر میررسی اثر ضدب

به (گروه  4 گرم به طور تصادفی به 250-200سر موش صحرایی نر بالغ در محدوده وزنی  28در این مطالعه  :روش کار

        یک هفته بعد از جراحی و  .ش شدندبیهوحیوانات با مخلوط کتامین و زایالزین. تقسیم شدند) سر 7تعداد هر گروه 

و در گروه کنترل حجم معادلی از نرمال  )µg/rat 6 ،3 ،1(دوزهاي مختلف عصاره گذاري در بطن مغز حیوانات، کانول

به عنوان  Tail flick (latency(سالین به صورت داخل بطن مغزي تجویز گردید و زمان پاسخ تاخیري به محرك دردناك 

نتایج  حاصل با  .ثبت گردید  Tail flickدقیقه توسط آزمون  120دقیقه یک بار به مدت  15خ ضددردي، هر معیار پاس

با توجه به . مورد بررسی قرار گرفت Repeated Measurementو با استفاده از آزمون آماري SPSS18استفاده از نرم افزار

هاي ي مختلف عصاره مرزنجوش دیده شد، تأثیرات در زماندر دوزها Repeated Measurementداري که درتفاوت معنی

معیار میانگین نمایش داده  خطاي ± به صورت میانگین هاداده. مقایسه گردید واریانس یک طرفه  آنالیزمختلف به روش 

  .داري در نظر گرفته شدبه عنوان سطح معنی>05/0p .شدند

آستانه  .باشد و این اثر وابسته به دوز استدرد میجوش داراي اثر ضدعصاره آبی مرزنحاصل، نتایج بر اساس  :هایافته

به نسبت به گروه کنترل، از سایر دوزها به صورت تجویز داخل بطنی،  µg/rat3 درد با مصرف عصاره مرزنجوش با دوز

دردي عصاره ضدموثر ز از عصاره این گیاه به عنوان دو µg/rat 3دوز بنابراین ، )>05/0p( داري بیشتر بودصورت معنی

   .دقیقه پس از تزریق  عصاره مشاهده شد 90و 60هاي دردي عصاره در زمانهمچنین حداکثر اثر ضد .تعیین شد

ي آبی مرزنجوش، به صورت دردي تزریق داخل بطنی عصارهي اثر ضددهندهنتایج تحقیق حاضر نشان :نتیجه گیري

  . باشدمی Tail flickوابسته به دوز، در آزمون

Tail-flickآزمون  ؛اثر ضد دردي؛ تزریق داخل بطن مغزي؛ مرزنجوش :کلمات کلیدي
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   مقدمه

هاي مطرح در جوامع امروزه از مهمترین بحث

پزشکی و بویژه در کشور ما اهمیت و نقش گیاهان 

. ]2،1[ باشدها میدارویی و سنتی در درمان بیماري

درد به عنوان یک هشدار از آسیب بافتی محسوب 

اما بدلیل احساس ناخوشایند ناشی از آن . شودمی

درد  .هاي مقابله با آن استبشر همواره در پی راه

شود که به عنوان یکی از پنج نشان حیاتی توصیف می

      هاي منفی زیادي توجهی به آن منجر به پیامدبی

تواند  برخی مناطق ساقه مغز می تحریک .شودمی

این مناطق . حس درد را کاهش دهد یا مهار کند

عبارتند از منطقه دور بطنی دیانسفال، ماده 

هاي خط  خاکستري دور قنات مغز میانی و هسته

به دلیل عوارض جانبی بالقوه و . وسط در ساقه مغز

استفاده از (هاي استاندارد فقدان کارآیی درمان

هاي مکمل کاربرد دارو، )میایی و سنتتیکهاي شیدارو

هاي گیاهی براي کنترل درد، در دیگر بویژه درمان

گیاه مرزنجوش .حال افزایش است
1

از جمله گیاهانی  

  .]3[است که پراکنش وسیع جغرافیایی دارد

اوریگانو گیاهی است معطر و بومی مدیترانه و 

براي اهداف دارویی و درمانی کاربرد داشته  معموالً

در حال حاضر از این گیاه در کشور ما بصورت . است

همچنین . شودی به عنوان چاشنی غذا استفاده میسنت

تریت و از گیاه مرزنجوش جهت درمان آسم، آر

ارینگ اسید رزم .شوددردهاي عضالنی استفاده می

که قسمت عمده عصاره آبی گیاه مرزنجوش را 

دهد، به عنوان یک ضد درد بسیار مؤثر تشکیل می

   .]4[ باشدمطرح می

             التهابی و گیاه مرزنجوش داراي اثرات ضد

گیاه در بعضی این  باشد،میکروبی قابل توجهی میضد

کننده عضالنی نوان شلاز کشورها از جمله مراکش بع

این گیاه در افراد مبتال به بیماري . شودمی استفاده

. کندثرات درمانی قابل توجهی ایجاد میقند شیرین ا

                                                            
1 Origanum Vulgare L.ssp. viride

اثرات آن قابل مقایسه با داروهاي مشخص شده که 

  .]5[باشد ضد قندي از جمله وانادیت سدیم می

در بررسی قبلی ما مشخص شد که تجویز داخل 

جوش سبب بهبود یادگیري بطنی عصاره آبی مرزن

شکل - Tهاي صحرایی در دستگاه ماز فضایی موش

   .]6[ شودمی

هاي انجام شده تاکنون در مورد اثرات طبق بررسی

ت اي صورعصاره آبی مرزنجوش مطالعه ضددردي

سی اثرات برر ،هدف از پژوهش حاضر .نگرفته است

عصاره آبی  ضددردي تزریق داخل بطن مغزي

بر آستانه درد در موش صحرایی نر  جوشمرزن

  .باشدمی

  

  روش کار

نر بالغ در  موش صحراییسر  28در این بررسی 

از مرکز تحقیقات  گرم 250-200محدوده وزنی 

به طور  هاموش .تهیه شد علوم اعصاب کرمان

در این روش  .ندشد تقسیم) n=7( گروه 4 تصادفی به

و ) mg/kg10(ابتدا با تزریق زایلوزین  اتحیوان

به صورت داخل صفاقی بیهوش ) mg/kg80( کتامین

دستگاه استریوتاکس قرار  سپس حیوان در. ندشد

        ]7[س اطلس پاکسینو با استفاده از گرفته و

5/3(طرفی مغزبطن مختصات  بر رويگذاري کانول

- میلی 2/1، متر به سمت عقب نسبت به بریگمامیلی

متر از میلی 9/0متر در سمت چپ خط وسط و عمق 

کانول با . انجام گرفت) سطح سخت شامه جمجمه

دهانه . استفاده از خمیردندان پزشکی فیکس گردید

ل فلزي  کانول براي جلوگیري از عفونت بوسیله مفتو

  . ]8[ مسدود گردید

عصاره آبی مرزنجوش با یک هفته بعد از جراحی 

و در گروه  )1و3وµg/rat 6(مختلف هايدوز

 )به عنوان حالل( کنترل حجم معادلی از نرمال سالین

سنجش تزریق گردید و سپس  به صورت داخل بطنی

 120مدت بهTail-Flickبا استفاده از دستگاه  درد

 6در  دقیقه یکبار، 15 هر صل زمانیدقیقه با فوا
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براي   120و90و75و60و45و  30دقایقمرتبه در 

هاي حاصل از این آزمون داده .ان انجام شدهر حیو

بر اساس نتایج آزمون .ثبت و تجزیه و تحلیل شدند

هاي مذکور، مؤثرترین دوز و زمان تأثیر عصاره 

  . ]8[ مرزنجوش انتخاب گردید

 Tail-Flickتفاده از دستگاه با اسسنجش درد آزمون 

در این  .گرفتانجام  )آلمان USEساخت کارخانه (

باشد و از می 7 شدت نور مورد استفاده برابر روش

       استفاده  ثانیه به عنوان قطع نوردهی 10زمان 

ثانیه پس از  10یعنی چنانچه حیوان تا مدت . شودمی

ور ، دم خود را نکشد به منظشروع تابش نور سوزان

. شودجلوگیري از آسیب بافتی محرك قطع می

حیوان به صورت افقی داخل محفظه مخصوص 

. باشدگیرد و دم آن آزاد مینگهداري حیوان قرار می

مدت زمان تاخیر در کشیدن دم سه مرتبه و با 

 گیري فواصل دو دقیقه قبل از تزریق دارو اندازه

ل از تأخیر قب شود و میانگین آن به عنوان زمانمی

داروتزریق 
1

حیواناتی که حداقل . شودمی محسوب 

بیش از  در دو آزمون از سه مورد فوق زمان تأخیر

شوند، ثانیه داشته باشند از جریان آزمون حذف می 6

دقیقه پس از آخرین تزریق  30 هادر تمامی گروه

ساعت و در فواصل  2مدت سالین تادارو یا نرمال 

خیر پس کشیدن دم ثبت اي زمان تأدقیقه 15زمانی 

گردد و میانگین آن با عنوان زمان تأخیر پس از می

تزریق دارو
2

و با زمان قبل از تزریق  گرددثبت می 

  . ]9[ گردددارو مقایسه می

  تجزیه و تحلیل آماري

 و 18نسخه SPSSنتایج حاصل با استفاده از نرم افزار

مورد بررسی قرار  Repeated Measurement روش

  داري که دربا توجه به تفاوت معنی .گرفت

Repeated Measurement  مختلف عصاره در دوزهاي

واریانس یک   آنالیزمرزنجوش دیده شد، به روش 

هاي مختلف در زمان تأثیرات ANOVA طرفه

                                                            
1  Pre-drug latency
2  Post-drug latency

به عنوان سطح >05/0pهمچنین. مقایسه گردید

ها در کلیه دادهوداري در نظر گرفته شدمعنی

 میانگین معیار خطاي ± ورت میانگیننمودارها به ص

(Mean± SEM) نشان داده شده است.  

  

  یافته ها

عصاره آبی مرزنجوش داراي حاصل، نتایج بر اساس 

  باشد و این اثر وابسته به دوز استاثر ضددردي می

از آنجایی که آستانه درد با مصرف عصاره  ).1شکل(

به صورت تجویز  µg/rat3 مرزنجوش با دوزآبی 

به از سایر دوزها  کنترلنسبت به گروه  اخل بطنی،د

از  µg/rat 3دوز لذا  ،داري بیشتر بودصورت معنی

دردي عصاره در عصاره این گیاه به عنوان دوز ضد

   . )1شکل() >05/0p( نظر گرفته شد

  
ي آبی قادیر مختلف عصارهمبررسی اثر تجویز داخل بطنی . 1 شکل

  .Tail-Flickوش صحرایی نر در آزمون مرزنجوش بر آستانه درد در م

 )SEM ± Mean( معیار میانگین خطاي ± نمایانگر میانگین نقطههر

 در نتیجه تزریق داخل بطنی عصارهپاسخ تأخیري به محرك دردناك 

آزمون در  )µg/rat6 و µg/rat)1، µg/rat 3 آبی مرزنجوش با دوزهاي

Tail-Flick 7( باشدمی=n .(  

نرمال ( دي عصاره مرزنجوش در مقایسه با گروه کنترلدراثر ضد*=

  . دار استمعنی >05/0p هاي مختلف در سطحدر زمان) سالین

  

همچنین نتایج حاصل نشان داد که آستانه پاسخ به 

ي محرك دردناك به دنبال تزریق داخل بطنی عصاره
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و  60هاي در زمان µg/rat3گیاه مرزنجوش با دوز 

به  داخله در مقایسه با گروه کنترلدقیقه بعد از م 90

 شکل() >05/0p( یابدداري افزایش میصورت معنی

  ).3و  2هاي 

  
مقایسه میانگین پاسخ تأخیري به محرك دردناك متعاقب . 2 شکل

ي آبی مرزنجوش با گروه عصارهمختلف  هايدوزتجویز داخل بطنی 

   .دقیقه بعد از مداخله 60کنترل در زمان 

 )SEM ± Mean( معیار میانگین خطاي ± یانگر میانگینهر ستون نما

 در نتیجه تزریق داخل بطنی عصارهپاسخ تأخیري به محرك دردناك 

در  )µg/rat6 و µg/rat)1، µg/rat 3 هايا دوزآبی مرزنجوش ب

  ). n=7( باشدمیTail-Flickآزمون 

در مقایسه با گروه  )µg/rat 3( دردي عصاره مرزنجوش اثر ضد*= 

  .دار استمعنی >05/0p در سطح) نرمال سالین(کنترل 

  ORG=عصاره آبی مرزنجوش

  
مقایسه میانگین پاسخ تأخیري به محرك دردناك متعاقب . 3 شکل

ي آبی مرزنجوش با گروه عصارهمختلف  هايدوزتجویز داخل بطنی 

  .دقیقه بعد از مداخله 90کنترل در زمان 

 ) SEM ± Mean( معیار میانگین خطاي ± هر ستون نمایانگر میانگین

 در نتیجه تزریق داخل بطنی عصارهپاسخ تأخیري به محرك دردناك 

 Tail-Flickآزمون در  )6و3وµg/rat 1( آبی مرزنجوش با دوز هاي

  ). n=7( باشدمی

در مقایسه با گروه  ) µg/rat 3(  دردي عصاره مرزنجوشاثر ضد *=

  .دار استمعنی >p 05/0 در سطح) نرمال سالین(کنترل 

  ORG=عصاره آبی مرزنجوش

  

الزم به ذکر است که بر اساس نتایج حاصل، در سایر 

بین دو گروه  ) دقیقه 120و  75، 45، 30(ها زمان

یعنی گروه تزریق داخل بطنی عصاره مرزنجوش 

)µg/rat 3 (داري مشاهده و گروه کنترل، تفاوت معنی

   .نشد

ي آبی متفاوت عصارههاي با توجه به اینکه دوز

بعد  مختلف  هايدر زمان )6و3وµg/rat1(مرزنجوش

از مداخله مورد بررسی قرار گرفت و تنها ارتباط 

عصاره مرزنجوش و در  µg/rat 3دار در دوز معنی

دقیقه بعد از مداخله مشاهده  90و  60هاي زمان

، اثر µg/rat3توان نتیجه گرفت که در دوز شد، می

مرزنجوش وابسته به زمان نیز ضددردي عصاره 

  .باشدمی

  

  بحث 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تجویز داخل بطنی 

عصاره مرزنجوش به صورت وابسته به دوز موجب 

اي در مقایسه با دردي قابل مالحظهبروز اثر ضد

دقیقه پس از  90و  60گروه کنترل در مدت 

هاي صحرائی در مدل درد حاد در مغز موش تزریق

.ارتی گردیدحر

تجویز داخل بطنی عصاره مرزنجوش معنی که بدین

 ،دردي بودفاقد اثر ضد،µg/rat3در مقادیر کمتر از 

از عصاره مذکور، موجب بروز  µg/rat 3 ولی تجویز

داري در مقایسه با گروه کنترل اثر ضددردي معنی

  .گردید

اي با استفاده از تست مطالعه در ،و همکارانارضی 

اثر  که گیاه مرزنجوش واجدنشان دادند  فرمالین

     این پژوهشگران تزریق .]10[ دردي استضد
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ي گیاه مرزنجوش را به صورت داخل صفاقی عصاره

رباره اثر ضددردي تزریق انجام داده بودند، ولی د

عصاره مرزنجوش، با استفاده از  مغزي داخل بطن

تاکنون گزارشی منتشر نشده  Tail flickدستگاه 

وجود اثرات ضددردي در همکاران آیدین و  .تاس

 ي مرزنجوشهاي هم خانوادهیکی از گونه

)(Origanum onites  را با استفاده از دستگاهTail 

Flick همچنین این  .]11[ ها نشان دادنددر موش

دردي این گیاه را ناشی از  پژوهشگران اثر ضد

  . ]11[ دانستند واکرول موجود در ترکیب آنکار

نر و همکاران نشان دادند که کارواکرول داراي وگ

 باشدها میکننده بر روي پروستاگالندیناثرات مهار

 ها دهد که پروستاگالندینمطالعه نشان می. ]12[

هاي دردي وابسته به اپیوئیدتوانند سیستم ضدمی

آدرنرژیک ي مهار جزء نوراندوژن را بوسیله

و مهار  لوکه کننددردي ب بولبواسپاینال در مسیر ضد

  .]13[ گرددها موجب بیدردي میپروستاگالندین

مرزنجوش گیاه  ، نشان دادند کهو همکاران رودریگز

و  روکیتا .]14[ است روزمارینگ اسیدسرشار از 

 اکسیدانترکیبات آنتیاند که گزارش نمودههمکاران 

توانند طیف وسیعی از می از جمله روزمارینگ اسید

 دردي در مغز ایجاد نمایند اثرات از جمله اثر ضد

]4[.  

گزارش نمودند که خاصیت همکاران و  کولیسی

قابل مقایسه با  اکسیدانی عصاره آبی مرزنجوشآنتی

ي نسبت به اسید اما اثر کمتر باشد،میآلفا توکفرول 

این اثر به وجود تیمول و  .]5[ آسکوربیک دارد

در محتواي ) %35 و %32 حدودبه ترتیب ( کارواکول

اثرات ضددردي مرزنجوش  .]15[ آن مربوط است

احتماالً ناشی از وجود ترکیبات فوق در عصاره آن 

   .است

  

  نتیجه گیري

ي اثر دهندهبه طور خالصه نتایج تحقیق حاضر نشان

رزنجوش، به صورت ي آبی مدردي عصارهضد

 .باشدمی Tail flickوابسته به دوز، در آزمون

مکانیسم این تداخل اثر به درستی مشخص نشده 

براي جدید اي تواند زمینهتحقیق حاضر می .است

  .مطالعات آینده ایجاد نمایدانجام 

  

  تشکر و قدردانی

بدینوسیله از پرسنل محترم مرکز تحقیقات علوم 

ریاست مرکز جناب آقاي  اعصاب کرمان و بخصوص

هاي ارزشمند و دکتر وحید شیبانی به دلیل راهنمایی

نیز در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی تشکر و 

  . شودقدردانی می
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Effect of Interacerebroventricular Injection of  Aqueous Extract of 
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ABSTRACT

Background & objectives: Origanum Vulgare is an herbal plant which is widely distributed 
in the north and northwest parts of Iran and posses therapeutic properties. The aim of this 
study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (ICV) injection of aqueous extract 
of Origanum Vulgare L. ssp. viride on pain threshold in male rats.
Methods: In this study, 28 Male Wistar rats (200-250 g) were divided randomly into 4 groups 
(n=7). Rats were anaesthetized with a mixture of ketamine and xylazine and placed in 
stereotaxic apparatus. A guide cannula was inserted into ventricular area, according to the 
atlas of Paxinos and Watson. One week after surgery, three groups of rats received 
microinjection of Origanum extract (1, 3, 6µg/rat). Controls received the microinjection of the 
same volume of saline.  Tail flick latency (TFL) was used to assess the nociceptive response 
each 15 min for 120 min, using tail flick test. The results were analyzed by repeated 
measurement test. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare the mean 
values of quantitative variable among the groups. The data are expressed as mean ± SEM. p < 
0.05 was considered significant.
Results: Intracerebroventricular administration of the Origanum extract resulted in significant 
and dose-dependent increase in TFL compared to controls (p<0.05). Origanum extract at dose 
of 3µg/rat showed the highest analgesic response. The maximum analgesic response was
observed at 60 min and 90 min post extract injection (p<0.05).
Conclusion: These results suggest that the ICV injection of aqueous extract of Origanum 
Vulgare possesses dose- dependent antinociceptive activities in the tail flick test in rats.
Key words: Origanum; Intracerebroventricular Injection; Antinociceptive Activities; Tail-
Flick Test
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