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مقدمه
باعـث وایجـاد بـافتی، آسـیب عوقـو هنگامدرد

دردآورمحـرك حـذف جهتواکنشیفردشودمی
بسـیار ارتبـاط درد،در پـاتوفیزیولوژي . دهدانجام

ازمرکزيومحیطیهايساختمانبین ايپیچیده
ــطح ــتس ــورتکس پوس ــا ک ــزت ــودمغ دارد؛وج

شـامل درد، پاسـخی گفـت تـوان مـی کـه طوريبه
.)1(استعاطفیوهیجانیحسی،هايبخش

عصــبیسیســتمبــهآســیبوالتهــاببیمــاري،
ــزي ــی،مرک ــبو محیط ــراتموج ــارزتغیی درب
تغییـر ،پذیريتحریکمانند افزایشدردمسیرهاي

ــاندر ــولوژنبیـ ــايمولکـ ــدهـ ــرجدیـ نظیـ
ابتال.شودمیهاگیرندهوهاآنزیمنوروترانسمیترها،

ب نـامطلو اثـرات درازمـدت درهـا دردازبعضیبه
همـین بـه . کنـد میتحمیلفردبرروانیوروحی

ازبـراي حلـی راهیافتندنبالبهبشر همیشهدلیل
هـاي تـالش تاکنونوبودهدردیا کاهشبردنبین
ودردهـاي مکانیسمشناختدر زمینهزیاديمؤثر

.)2،3(است شدهانجامآنانواعدرمان
درباالییکاراییمرفینویژهبهاپیوئیديداروهاي

مکـرر استفادهولیدارند،مزمنوحاددردتسکین
و کـاهش  آناثراتتدریجیکاهشباعثاز مرفین

بـه رسـیدن برايوشودمیسیستم ایمنی عالیت ف
نیـاز مـاده از آنبیشتريمقداربهفردتأثیرهمان
در پزشـکی اًاخیردلیل،همینبه)4(کندمیپیدا

یگر مورد دگیاهانازبرخیدردضدخواصگیاهی
.استگرفتهقرارتوجه

کـاهش  ودردتسـکین بـراي کهداروهاییامروزه
ماننـد  هستندنارکوتیکیاشوندمیاستفادهالتهاب

سمیکه اثراتهستندنارکوتیکغیریاواپیوئیدها

.ایرانشهرکرد،شهرکرد،پزشکیعلومدانشگاهدارویی،گیاهانتحقیقاتمرکز: یعیربزهرا

.ایرانشهرکرد،شهرکرد،پزشکیعلومدانشگاه،یپزشکدانشکده،يفارماکولوژويولوژیزیفگروه: یحجتمحمدرضا

.ایرانشهرکرد،شهرکرد،پزشکیعلومدانشگاهدارویی،گیاهانتحقیقاتمرکز: ینافچيمرادعاطفه

rafieian@yahoo.com). مسئولسندهینو(*ایرانشهرکرد،شهرکرد،پزشکیعلومدانشگاهدارویی،گیاهانتحقیقاتمرکز: ییکوپاانیعیرفمحمود*

براسطوخدوسیاتانولعصارهمختلفيدوزهااثر
ییصحراموشدرحاددرد

چکیده
یک گیـاه داراي خاصـیت   عنوانبهگیاه اسطوخدوس در طب سنتی ایران .دارداهمیتدردتسکینوکاهشجهتداروییگیاهانازاستفاده:هدفوزمینه

ترکیبات فنولی، فالونوئیدي و فالونولی گیاه، اثر پیش تیمار عصاره اتانولی اسطوخدوس يریگاندازهمطالعه عالوه بر نیدر ااست.شدهیمضد دردي استفاده 
صحرایی نر مورد مطالعه قرار گرفت.يهاموشبا دوزهاي مختلف بر درد حاد در 

آزمـون ازحـاد دردمطالعـه بـراي . شدگرم انجام250-200وزنیمحدودهدرصحرایی نر نژاد ویستارموشسر28رويبرتجربیمطالعهاین:کارروش
گـروه  4تصـادفی بـه   صـورت بـه صـحرایی  يهاموشاین آزمایش در.شداستفادهثانیه60آزمایشقطعزمانوگرادیسانتدرجه8/52دمايباداغصفحه

بر کیلـوگرم وزن بـدن) را   گرمیلیم400و 100،200تیمار عصاره اسطوخدوس (با دوز يهاگروهآزمایشی تقسیم شدند. گروه کنترل آب مقطر دریافت کرد و 
آنالیز شدند.طرفهکیه و تحلیل واریانساز طریق آزمون تجزیهادادهساعت قبل از شروع آزمایش از طریق گاواژ دریافت کردند. 1

و 5يهـا زمـان در پاسخ به محرك گرمـایی را در  ریتأخمیزان يداریمعنصورتبهوزن بدن لوگرمیبر کگرمیلیم400عصاره اسطوخدوس با دوز :هایافته
).>05/0pداد (دقیقه بعد از شروع آزمایش افزایش15

از درد رنـج  که عصاره اسـطوخدوس ممکـن اسـت در بیمـارانی کـه     دهدیماگرچه مطالعات بیشتري در این زمینه مورد نیاز است نتایج نشان :گیرينتیجه
اثرات سودمندي داشته باشد.برندیم

: گیاه اسطوخدوس، صفحه داغ، درد، موش صحراییهاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

23/3/94تاریخ پذیرش: 9/12/93تاریخ دریافت: 
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لـذا تهیـه   .)5(دارنـد ايشـده شـناخته جـانبی و
داروهاي ضد درد جدید مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

است.
به عموماًدر ایران Lavandula officinalisاه گی

و از قدیم مـورد  شودمیاسم اسطوخدوس شناخته 
یک گیاه معطر صورتبهتوجه بوده است. این گیاه 

ایـن گیـاه و   هـاي گـل و داشـته ايتوزیع گسترده
در صنعت تولید لـوازم آرایشـی و   اساساًاسانس آن 
.)6(رودمیعطر به کار 
شناسـایی گیـاه ایـن عصارهردفراوانیترکیبات

ژرانیـول، بـه توانمیهاآنترینمهمازکهنداشده
بورنئــول،ســینئول،اســتات،لینالیــللینــالول،
والریانیـک، اسیدبوتیریک،اسیدکامفور،آلفاپینن،

کرداشارهلوتئولینفالونوئیدهايواورسالیکاسید
تم سیسگیاه را بر مناطقتأثیراحتماالًکه این مواد 

آرام اثراتبروزباعثو کردهتقویتاعصاب مرکزي
شودمیگابا هايگیرندهطریقازتسکینیوبخشی

)7(.
گرممیلی200عصاره اتانولی اسطوخدوس با دوز 

بـر سیسـتم   بخشیآرامبر کیلوگرم وزن بدن اثرات 
و کنـد مـی اعصاب مرکزي در موش سوري ایجـاد  

400و 200وزهـاي  نیـز در د عصاره آبی این گیاه
ایجـاد  تـوجهی قابـل بخشـی آراماثـرات  گـرم میلی

هدف از این مطالعه بررسـی اثـر ضـد    .)8(کندمی
دردي دوزهاي مختلف عصاره اتانولی اسطوخدوس 

داغ در مـوش صـحرایی نـر    صفحهبه روش آزمون 
است.

از اثـر  ايامیدوارکننـده تحقیقات اخیر نیز نتایج 
در در کــاهش درد بلکــه تنهــانــهگیاهــان دارویــی

مختلـف از جملـه   هايبیماريدرمان یا پیشگیري 
، )11(، دیابـت  )10(، حرکـت )9(مشکالت حافظه 

. این اثرات انددادهاز خود نشان )12(عروقی -قلبی
هـا آند مربوط بـه مـواد اختصاصـی    توانمیاگرچه 

هـا آناکسـیدانی آنتـی بـه خـواص   اکثراًباشد ولی 
گیاهان بـا ایـن خـواص    .)13(اندشدهارتباط داده 

آزاد کـه  هـاي رادیکـال د بـا  توانـ میاکسیدانیآنتی
هسـتند  العـالج صعبهايبیماريعامل بسیاري از 

مبارزه کنند.

کارروش 
هـاي مـوش این مطالعـه از نـوع تجربـی بـوده و    

هــايگــروهبــا روش تصــادفی ســاده در صــحرایی
28مختلف آزمایشی قرار گرفتند. در این مطالعه از

200بالغ نژاد ویستار با وزن نرسر موش صحرایی
گرم که از پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه 250تا 

شهید بهشـتی خریـداري شـدند اسـتفاده گردیـد.      
حیوانات حین و قبل از مطالعـه در شـرایط دوازده   

ــاریکی ــاي -ســاعته ت درجــه 22روشــنایی در دم
نگهـداري شـدند و بـا غـذاي اسـتاندارد      سلسیوس

صحرایی تهیه شـده از انسـتیتو پاسـتور    هايموش
و کنتـرل هايگروهبه هاحیوانایران تغذیه شدند.

ــا دوزهــاي هــايگــروه 400، 200، 100عصــاره ب
. گروه تقسیم شدندبر کیلوگرم وزن بدن گرممیلی

7کنترل آب مقطر دریافـت کردنـد. در هـر گـروه     
موش صحرایی نر قرار گرفت و عصاره و آب مقطـر  

ساعت قبل از شروع آزمـایش بـه   1گاواژ صورتبه
حیوانات داده شد.

ــاره:  ــتخراج عص ــاخهاس ــايسرش ــله دارگ
خدوس جمع آوري شـده و سـپس در سـایه    واسط

بعد از خشک شدن آسیاب شده و در شدندخشک 
. ارلن محتـوي گیـاه   شدنددرصد قرا داده 80الکل 

نت با مگشدبر روي گرداننده مغناطیسی قرار داده 
شدساعت در دماي اتاق نگه داشته 24و به مدت 

محلول صاف شده در شدو بعد محتویات آن صاف 
تـا آب و الکـل آن   شددرجه نگه داشته 37دماي 
.)5(د تا عصاره خشک شدهبخار ش

: مقدار ترکیبات فنلی تام تعیین ترکیبات فنلی
شـد.  گیرياندازههمکارانبر اساس متد شرافتی و

از عصـاره رقیـق   لیتـر میلـی 1/0بهصهخالطوربه
60متــانول لیتــرمیلــی10گــرم در 01/0شــده (

از محلــول فــولین لیتــرمیلــی5/0درجــه) مقــدار 
دقیقـه  5تـا  3سیوکالتیو اضافه گردیـد و پـس از   

% اضـافه  5/7از کربنات سدیم لیترمیلی4/0مقدار 
دقیقه انکوباسـیون در دمـاي اتـاق    30شد. پس از 

در مقابـل بالنـک آب مقطـر قرائـت     هانمونهجذب 
مختلـف  هايرقتگردید. همزمان با انجام آزمایش 

اسید گالیک تهیـه و ماننـد روش فـوق آزمـایش و     
بـا  هـا نمونـه منحنی اسـتاندارد تهیـه شـد. جـذب     

منحنی استاندارد مقایسـه و مقـدار فنـل تـام هـر      
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هر گرم عصاره خشک درگرممیلیعصاره بر حسب 
.)14(دمحاسبه گردی

گیـري انـدازه : براي تعیین ترکیبات فالونوئید
از لیتـر میلی5/0خالصه طوربهترکیبات فالونوئید 

متانول لیترمیلی10گرم در 01/0عصاره (محلول
% 2کلریـد آلومینیـوم   لیتـر میلی5/0با درجه)60

بـه  %5استات پتاسیملیترمیلی3مخلوط و مقدار 
هانمونهدقیقه جذب 40س از اضافه گردید. پهاآن

ــانومتر 415مــوجطــولدر مقابــل آب مقطــر در  ن
هـاي رقـت همزمان با انجام آزمایش قرائت گردید.

مختلف روتین تهیه و مانند روش فوق آزمـایش و 
بـا  هـا نمونـه جـذب  منحنی استاندارد تهیه گردید.

منحنی استاندارد مقایسه و مقدار فالونوئید عصـاره  
در هـر گـرم عصـاره خشـک     گـرم میلـی بر حسب 

).15(دمحاسبه گردی
گیـري انـدازه : جهت تعیین ترکیبات فالونولی

عصـاره  از محلوللیترمیلی5/0ترکیبات فالونولی 
بـا  درجـه) 60متانول لیترمیلی10گرم در 01/0(
% مخلوط و مقدار 2کلرید آلومینیوم لیترمیلی5/0
اضــافه هــاآنبــه %5اســتات ســدیملیتــرمیلـی 3

در مقابـل  هانمونهساعت جذب 5/2گردید. پس از 
نانومتر قرائت گردید.440موجطولآب مقطر در 

مختلـف روتـین   هايرقتهمزمان با انجام آزمایش 
ــایش و   ــوق آزم ــد روش ف ــه و مانن ــی تهی منحن

بـا منحنـی   هـا نمونـه جذب استاندارد تهیه گردید.
اره بر حسب استاندارد مقایسه و مقدار فالونول عص

ددر هر گرم عصاره خشک محاسبه گردیگرممیلی
)14(.

داغ صفحهدستگاه : بررسی اثر ضد دردي گیاه
جهــت ســنجش درد حــاد ناشــی از ايوســیلهکــه 

مورد استفاده قرار گرفـت. در ایـن   باشدمیحرارت 
وجـود دارد کـه   ايشـونده گـرم  يصـفحه دستگاه 

ق توســط جریــان الکتریکــی و تحــت کنتــرل دقیــ
مطالعهموردهايگروه. درگیردمیترموستات قرار 

عصــاره اتــانولی جداگانــهطــوربــهو ترتیــببــه
گرممیلی400، 200، 100دوزهايبااسطوخدوس
ساعت قبل از شروع 1و گاواژ صورتبهبر کیلوگرم
ــایش ــروه   آزم ــر گ ــد. در ه ــات داده ش ــه حیوان ب

، 15، 5هـاي زمانصحرایی به ترتیب در هايموش
رويبـر دقیقه از زمان شـروع آزمـایش  60و 30

گـراد سـانتی درجه52,8ثابتدمايباداغصفحه
برموشقرار گرفتنبینزمانیفاصلهگرفتند.قرار
:شـامل حیـوان واکنشاولینزمانتادستگاهروي
لرزش پايوحیوانپرشپا،لیسیدنپا،کردنبلند

مـدت  عنـوان بـه نآکـردن بلندباهمزمانحیوان
وشـد گرفتـه نظـر دردردآستانهبهرسیدنزمان

منظـور به. شدثبتوگیرياندازهکرنومتروسیلهبه
مـوش هـر بـراي آزمونبافتی،از آسیبجلوگیري

.کشیدنمیثانیه طول60ازتربیش
مقطرآبعصاره،حجمهممقدارکنترل،گروهبه

ایـن درشـده ذکرهايزماندریکو هرداده شد
قـرار داغصـفحه رويبـر جداگانـه طوربهآزمون،
.)16(شد ثبتنتایجوگرفتند
درهـا مـوش گـرفتن قـرار استرسکاهشجهت

بادستگاه،کردنروشنازقبلداغ،دستگاه صفحه
صـفحه رويبـر مـوش هردادنمرتبه قرار4تا3

کهشدسعیدقیقه،5تا3فواصل زمانیبادستگاه
شوند.آشناصفحه آزمونطمحیباهاموش

واریـانس از آنـالیز هـا دادهآمـاري تحلیـل براي
ــک ــهی ــرا(ANOVA)طرف ــهيب ــین يمقایس ب

وجــوددر صــورت.شــداســتفادههــامیــانگین
سـطح تعیـین جهـت LSDآزمـون  ازداريمعنی
شـد و اسـتفاده هـا گـروه بـین داريمعنـی تفاوت

)05/0p< ( نظـر درداريمعنـی طحسـ عنـوان بـه
.شدگرفته

هایافته
اتــــانولی عصــــاره استانداردســــازي

ــطوخدوس ــاره  : اس ــازي عص ــراي استانداردس ب
گیاهی، فنول تام، فالونوئیـد و ترکیبـات فالونـول    

میزان ترکیبات شد. گیرياندازهگیاه اسطوخدوس 
، 8به ترتیبفنلی، فالونوئید، فالونول عصاره گیاه

بـر گـرم   گـرم میلیبر حسب 20و 7، 46، 4، 76
است.خشک عصاره

دهـد مـی از این مطالعه نشان آمدهدستبهنتایج 
دقیقـه  15و 5که عصاره اسـطوخدوس در حـدود   

هايموشبعد از شروع آزمایش اثر ضد دردي را در 
400. پـیش تیمـار بـا دوز    دهدمیصحرایی نشان 

در تأخیربر کیلوگرم عصاره اسطوخدوس گرممیلی
دقیقـه بعـد از   5به محرك درد را در زمـان  پاسخ 
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دهدمیافزایش داريمعنیصورتبهشروع آزمایش 
)000/0p=،(گرممیلی200و100دوز کهدرحالی

ــان   ــن زم ــأثیردر ای ــدت ــیدردي ض را داريمعن
400و 200نداشتند. عصاره اسـطوخدوس بـا دوز   

دقیقه بعد از شروع آزمایش 15در زمان گرممیلی
در پاسخ به محـرك  تأخیرزمان داريمعنیطوربه

،شـود مـی وقتی با گروه کنترل مقایسـه  گرمایی را
به ترتیب). =000/0p= ،027/0p(دهدمیافزایش 

400و 200، 100اي عصاره اسطوخدوس با دوزهـ 
را در پاسخ به محرك داريمعنیافزایش رمگمیلی

دقیقه بعد از شـروع  60و 30هايزمانگرمایی در 
، دقیقـه 5نتـایج در زمـان   . کندمیآزمایش ایجاد ن

نشان1شکل دقیقه در 60دقیقه، 30دقیقه، 15
.اندشدهداده 

گیريو نتیجهبحث
در این مطالعه دیده شد که عصاره اسـطوخدوس  

15و 5هـاي زماندر داريمعنیاثرات ضد دردي 
صفحهش آزمون دقیقه بعد از شروع آزمایش در رو

آزمایشات.کندمیصحرایی ایجاد هايموشداغ در 
بـوده دوزبهوابستهدرديضداثراینداد،نشانما
آندرديضـد اثرعصارهدوزافزایشباکهطوريبه

نتـایج ایـن آزمـایش    همچنـین .یابدمیافزایشنیز
هرچــه زمــان بیشــتري از شــروع دهــدمــینشــان 

ضـد دردي عصـاره کمتـر    اثرات گذردمیآزمایش 
که به علت کاهش غلظـت خـونی عصـاره    شودمی
صفحهآزمونمثلحرارتیهايآزموندر.باشدمی

دارد دخالتدردکنترلمرکزيهايکانیسممداغ، 
دردردي،ضـد اثراتبررسیجهتاین آزمونازو

داغصـفحه آزمون. )17(شودمیاستفاده حاددرد
اپیوئیديشبههايترکیببراي انتخابیآزمونیک

عملمرکزيصورتبهکهداروهاییسایرامااست،
هـاي کننـده و شـل  آورهـا خـواب ماننـد نمایندمی

مشـابهی نشـان  اثـرات آزمـون ایندرنیزعضالنی
آزمـون  نمودبیانتوانمیخالصهطوربه. دهندمی

سـریع هـاي محركبهدرديضدپاسخداغصفحه
.)18(کندمیرا بررسیاثر

کـه ارتبـاطی بـین    انـد دادهمطالعات قبلی نشان 
و فعالیت ضد دردي وجـود  اکسیدانیآنتیخاصیت 

آزاد فـاکتور دخیـل در آسـیب    هـاي رادیکالدارد. 
.)19(بافتی و افزایش درد هستند 

ــد ــد دردي و  فالونوئیـ ــیت ضـ ــا داراي خاصـ هـ
ــن ضــدالتهابی ــتند. ای ــأثیرهس ــار ت ــق مه از طری

ــید  ــید آراش ــم اس ــد متابولیس ــیت ض ونیک و خاص

30، 5،15خدوس بر تاخیر در پاسخ به محرك گرمایی در آزمون صحفه داغ در دقیقه تاثیر دوزهاي مختلف عصاره اتانولی اسطو-1شکل
)=05/0p<** ،01/0p= ،***1n(از شروع آزمایشدقیقه60و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               4 / 7

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3946-en.html


حاددردواسطوخدوسعصاره

http://rjms.iums.ac.ir 1394شهریور،135، شماره 22دوره پزشکی رازيمجله علوم

119

. ترکیبات فنـولی،  )20(ست ارادیکالی فالونوئیدها
هـا و  فالونوئیدي و فالونولی تولید پروسـتاگالندین 

هـاي میـانجی .)20(کننـد مـی ترمبوکسان را مهار 
ها باعث شروع التهابی متنوعی نظیر پروستاگالندین

هـا در طـی   . پروسـتاگالندین شـوند مـی مسیر درد 
ــید  ــق مســیر  متابولیســم اس آراشــیدونیک از طری

. آراشیدونیک اسـید  شوندمیسیکلواکسیژناز تولید 
کـه  شـود میاز طریق مسیر لیپواکسیژناز متابولیزه 

هـا  و لکـوترین شـود مـی ها منجر به تولید لکوترین
همراه با مسیرهاي التهابی منجر به تشـدید عالیـم   

ــه نشــان  .)21(شــوندمــیدرد  ــن مطالع ــایج ای نت
اسطوخدوس شامل ترکیبات فنولی و گیاهدهدمی

فالونوئیدي و فالونولی است و ممکن است اثر ضـد  
دردي این گیاه به دلیل اثرات سـودمند ایـن گیـاه    

است.
اي اثــرات حــاج هاشــمی و همکــاران در مطالعــه

ــدالتهابی ــارهضـ ــانس عصـ ــدروالکلی و اسـ ي هیـ
اسطوخدوس را موش صحرایی مورد مطالعـه قـرار   

ــن  ــه ای ــد و ب ــه دوز  دادن 400نتیجــه رســیدند ک
ضـدالتهابی وزن بـدن اثـرات   کیلوگرمبر گرممیلی
گرممیلی200ندارد ولی اسانس با دوز توجهیقابل
اثرات خوبی بر کـاهش میـزان التهـاب    کیلوگرمبر 

.)7دارد (
400و 200، 100دوزهـــــاي ايمطالعــــه در 
عصاره اسطوخدوس باعث مهار چشـمگیر  گرممیلی

ــرعی  ــالت ص ــی از حم ــوشدر PTZناش ــايم ه
صحرایی شـد. همچنـین عصـاره اسـطوخدوس بـا      

400باالیی که دارد در دوز اکسیدانیآنتیخاصیت 
باعث کاهش چشمگیر سـطح مـالون دي   گرممیلی

آلدهید بافت مغز شده است. عصـاره اسـطوخدوس   
باعـــث گـــرممیلـــی400و 200، 100دوز 3در 

شـود مـی موجود در بافـت مغـز   NOکاهش سطح 
)22.(

هــايمیــانجیهــا پروســتاگالندینکــهازآنجــایی
مهمی در بروز درد هستند و عصـاره اسـطوخدوس   
به دلیل غنی بودن از فالونوئیدها، ترکیبات فنـولی  

ــول ــاالي   و فالونـ ــیت بـ ــودن خاصـ ــا و دارا بـ هـ
ــی ــیدانیآنتـ ــیاکسـ ــمـ ــد توانـ ــانع از تولیـ د مـ

هــا و ترومبوکســان شــود بنــابراین پروســتاگالندین
ن است از این طریـق باعـث بـروز اثـرات ضـد      ممک

دردي شود.
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Abstract
Background: The use of medicinal plants is important in reducing pain. Extracts obtained
from the leaves of Lavandula officinalis (Lamiaceae) are used in Iranian folk medicine as
remedies for anti-nociceptive effects. This study was aimed to investigate the effects of
pretreatment with different doses of Lavandula officinalis ethanolic extract on hot plate
induced nociception in male Wistar rats.
Methods: This experimental study was carried out on 28 male Wistar rats weighing 200-250
g. Acute pain was investigated using a hot plate test with set point 52.8 °C and cut off time of
60 seconds. In this experiment rats were divided into 4 groups. Control group received
distilled water and three treatment groups received different doses of lavender ethanolic
extract (100, 200, 400 mg/kg, respectively) 1 hour prior beginning of experiment via gastric
gavage. The data were compared using one way ANOVA (post hoc LSD).
Results: Lavender extract with 400 mg/kg dose significantly increased latency to respond to
heat stimulus 5 and 15 minutes after beginning of the experiment.
Conclusion: Although further studies are needed, the results indicate that lavender extract
might be beneficial in patients suffering pain.

Keywords: Lavandula officinalis, Hot plate, Pain
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