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) جوشانده(هاي اوپيوييدي بر اثر ضداضطرابي عصاره آبي بررسي نقش گيرنده
   هاي بادرنجبويه در موش سوري سرشاخه
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  چكيده 
در مطالعات . كند رشد ميهاي مختلف ايران  ست كه در بخشا گياهي )Melissa Officinalis (بادرنجبويه :زمينه و هدف    

 اين مطالعه تعيين اثر  ازهدف  .د عصاره هيدروالكلي آن گزارش گردي از ضد دردي و ضد تشنجي،بخشيقبلي خواص آرام 
هاي   بادرنجبويه با دوزهاي مختلف و نيز بررسي نقش گيرندههاي  سرشاخه)جوشانده( آبي عصاره اضطرابي ضد

  .باشد  در موش سوري مياوپيوييدي بر اثر ضد اضطرابي گياه مذكور
 انتخاب  گرم25 -30 سوري نر به وزن سر موش 93جهت بررسي اثرات گياه بادرنجبويه  اين مطالعه در:     روش كار

 دوز 4 ،هاي آزمايش  گروهبهسپس ..  شدند تايي كنترل تقسيم10 گروه 1 تايي آزمايش و 10 گروه 4به  حيوانات. شدند
 نرمال سالين به ازاي ليتر  ميلي10  گروه كنترلبه و ،كيلوگرم وزن  هرازايگرم به   ميلي50  و25 ،10 ،5به ميزان  عصاره آبي

همچنين جهت .  سر موش مطالعه مقدماتي انجام شد15بر روي .  داخل صفاقي تزريق شدصورته ب ر كيلوگرم وزنه
 2 تايي تقسيم شدند و با دوز 7 گروه 4ها به  هاي اوپيوييدي براثر ضداضطربي گياه بادرنجبويه، موش بررسي نقش گيرنده

افزايش فعاليت حركتي و حس به منظور  سپس.  قرار گرفتندگرم عصاره آبي مورد بررسي  ميلي5گرم نالوكسان و  ميلي
 آن در فواصل زماني تنظيم ازهاي مشكي قرار داده شدند و پس   با ديوارهجعبهيك   دقيقه در5به مدت ها  موش ،كنجكاوي

استاندارد هاي   شاخصدقيقه 5به مدت  منتقل گرديدند و) Elavated Plus Maze=EPM(مرتفع شكل اي  شده به ماز بعالوه
  .   گرديدثبت وها بررسي مشاهده در آن طريق از)  بازبازويتعداد ورود و مدت زمان سپري كردن در (ارزيابي اضطراب 

لوگرم وزن در يگرم به ازاي هر ك  ميلي5با دوز   آبي بادرنجبويهعصارهاثرات مصرف  نشان داد كه مطالعهاين : ها يافته    
قابل توجهي در  افزايش موجب به طوري كه داشتهداري   معنياختالفقايسه با گروه كنترل در مهاي آزمايش  يكي از گروه

اين  باالتر دوزهاي ، در حالي كه مصرف)>01/0p(روي بازوي باز شده است تعداد ورود و مدت زمان سپري شده بر
 به عبارتي ديگر اثرات وروي بازوي باز شده است  مدت زمان سپري شده بر موجب كاهش تعداد ورود وعصاره آبي 

گرم به   ميلي5همچنين مصرف نالوكسان باعث كاهش اثر ضد اضطرابي دوز . ها داشته است بر روي موشخواب آلودگي 
   .ازاي هر كيلوگرم وزن از اين جوشانده گرديد

به ازاي هر كيلوگرم    گرم    ميلي 5 با دوز     آبي بادرنجبويه  عصارهمصرف  د كه   نده مي نشانهاي فوق    يافته: گيري كلي       نتيجه
كـه  اي    ها داشته است به گونه      بر موش  آوري اثر خواب آن  دوزهاي باالتر   حالي كه مصرف     در   داشته،اثر ضد اضطرابي    وزن  

 .هاي اوپيوييدي بروز كرده است  بوده و احتماال از طريق گيرندهاين اثر وابسته به دوز عصاره آبي

            
  ضداضطراب – 4    نالوكسان – 3    بادرنجبويه – 2     ه آبيعصار – 1:    ها كليدواژه

   اي شكل مرتفع ماز بعالوه-5                       

  25/2/84: تاريخ پذيرش، 17/11/83: تاريخ دريافت

I(تي ـ درماني سمنان، سمنان، ، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشكارشناس ارشد فيزيولوژي و مربي گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي
  .)ولمولف مسؤ*(ايران

II (ن، سمنان، دكتراي فيزيولوژي و استاديار گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنا
  .ايران

III (گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان، سمنان، ايراندكتراي فيزيولوژي و استاد .  
IV (،جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان، سمنان، ايرانپزشك عمومي و مربي گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي  .  
V ( ،كارشناس ارشد فيزيولوژي و مربي گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان

  .سمنان، ايران
VI (داروسازي و مربي گروه فيزيولوژي، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان، سمنان، ايراندكتراي .  

VII ( ،شكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، جاده دامغان، دانشگاه علوم پزكارشناس علوم آزمايشگاهي دامپزشكي.  
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  مقدمه
اضطراب نوعي پاسخ دروني به شرايط تهديد كننده     

اضطرابي  اختالالت . هاي مادي و معنوي افراد است موقعيت
باشند به طوري كه   ميرواني ـ  روحيلترين اختال شايع

 از )1(.برآورد شده است% 10-30ميزان شيوع اين اختالالت 
 ياروهااز جمله دبخش و ضداضطراب   داروهاي آراماين رو

هاي ضد جا كه اكثر دارو از آن. آيند به حساب ميپرمصرف 
شل كننده آور و   خواب،)سداتيو(دهنده اضطراب اثرات تسكين

طرفي موجب   دارند و ازها مركزي روي عضالت اندام
ايجاد ياد  اعتنيزشوند و از نظر رواني  وابستگي فيزيكي مي

 مصرفافزون مردم به  همچنين به علت ميل روز،)2(كنند مي
اثر ضد سعي شد تا ر اين مطالعه ي؛ دداروهاي گياه

 را كه در منطقه )گياه دارويي ايران(بادرنجبويهاضطرابي 
رويد بر روي مدل اضطراب  فراوان ميبه ميزان سمنان نيز 

   .در موش سوري سنجيده شود
 گياهي پايا، پرشاخه، )Melissa officinalis(بادرنجبويه    
 شرق ، اصلي اين گياهيمنشا. رپشت، علفي و چند ساله استپ

مازندران،   در، همچنينباشد مديترانه و جنوب اروپا مي
ي و اكثر نقاط ايران مانند  خو،آذربايجان، اروميه

 ها، پاي ديوارها، ها، سايه درخت كنار جاده ها، ناكوهست
  . شود ها و غيره يافت مي بيشه ها، نابوست ها، حاشيه باغ

هاي جوان آن  برگ و سرشاخه استفاده گياه،قابل قسمت     
ليمو به بوي  شبيه اًپيكر رويشي آن بوي خاصي تقريب. است
به  از آن نيرو دهنده و ضد تشنج است واين گياه . دارد

 تسكين تسهيل كننده عمل هضم، بادشكن، عنوان مقوي معده،
سردردهاي يك   عصبي، طپش قلب،يرد معده با منشاددهنده 
هاي  خوابي، خستگي بي ها، عصبانيت سرگيجه، ميگرن، طرفه،

و درد روحي، هيستري، ماليخوليا، دردهاي عصبي، دندان 
  . شود گوش درد استفاده مي

 با اثر بخش س آن داراي خاصيت ضد تشنج و آرامناسا    
 درماني  با دوز كم وكه به مقادير قاطع است مشروط بر آن

در تقويت حافظه و عوامل شناختي در از آن . مصرف گردد
. استفاده شده استنيز افراد سالم و پيشگيري از آلزايمر 

 ،)Anti-thyrotropic(ضد هورمون محرك تيروكسيناثرات 

 ،ضد ويروس ،)Tail flick( در مدل درد محيطيضددرد
راي سينا ب علي ابو)3-8(.داردنيز اكسيدان و ضد موتاژنيك  آنتي

ل بوده و چنين بيان داشته كه يآن اثر تقويت نيروي حياتي قا
د و آن را نرو هاي عصبي از بين مي  ناراحتيآنبا مصرف 
  )9(.بخش خوانده است دارويي آرام

الل، ژرانيول،   سيترال، سيترونلتركيبات شيميايي آن شامل
 كاراكرول، - 4 ترپينول، - 4يك ،آنتول، يلينالول، اسيدكاف

ي، اسيدفنوليك پيپريتون، اوژنول، استات اوگنول، اسيدرزمار
   )3-8(.باشد يد ميييك كربنه وفالوونو

 اثرات ضد اضطرابي ناشي از عصاره به برخي مطالعات در    
  اثرلذا در اين مطالعه، )10(الكلي آن اشاره گرديده است

 نيز وهاي بادرنجبويه با دوزهاي متفاوت  جوشانده سرشاخه
مدل هاي اوپيوييدي بر اثر ضداضطرابي آن در  نقش گيرنده

 بررسي اي شكل مرتفع  ماز بعالوهه كمكتجربي اضطراب ب
يابي به  اي براي دست  روزنهاميد است كه اين پژوهش. ديگرد

  .باشدمناسبي داروي ضد اضطراب 
  

   بررسيروش 
به  ها موشبوده وكاربردي  ـ  بنيادي از نوع مطالعهاين     

 سر موش 93در اين طرح  .صورت تصادفي انتخابي شدند
هاي  كه در قفسانتخاب شدند،  گرم 25-30سوري نر با وزن 

 ساعت تاريكي 12(مناسب مخصوص و تحت شرايط محيطي 
 درجه 22(و درجه حرارت مطلوب )  ساعت روشنايي12و 

طور آزادانه در اختيار ه  در حالي كه غذا و آب ب،)گراد سانتي
در اكثر مطالعات از از آن جا كه . شدند تند نگهداري ميداش

 لذا در مطالعه ،هاي هيدروالكلي اين گياه استفاده شد عصاره
 تهيه گياهجوشانده  حاضر با توجه به مصرف سنتي آن،

   .گرديد
هاي سنتي  يكي از داروخانهاز هاي بادرنجبويه  سرشاخه    

به ازاي هر  ، پس از آسياب كردن.شهر سمنان خريداري شد
و به مدت  آب مقطر درون بشر ريختهليتر  ميلي 10 ،رگرم پود

عبور ، جوشانده با  پس از سرد شدن.ه شددان دقيقه جوش20
توسط كاغذ صافي و قيف بوخنر ز،  تمياي از پارچه دادن

يظ ل تغبه منظور   مجدداً شدهعصاره حاصل. شدصاف 
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اال مانند عسل اي با ويسكوزيته ب  تا عصارهه شدحرارت داد
 منتقل )ظرف مسطح(نهايي به چند پليت عصاره .دست آمده ب

داده گراد قرار   درجه سانتي70و داخل انكوباتور با حرارت 
غلظت ماده خشك به دست  )12 و11(.دونش تا كامال خشك شد

ماده خشك گرم  ميلي 500 .ليتربود  ميلي100 گرم در 75آمده 
 از اين محلول به و كرده  آب مقطر حلليتر ميلي 50 را در
به حيوان تزريق ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن   ميلي10 ميزان
 50 و25، 10، 5دوزهاي هاي ديگر با  براي ساخت محلول .شد
 گرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن از جوشانده ميلي

   .سازي با آب مقطر انجام گرفت رقيقبادرنجبويه، 
تعيين مدت زمان تاثير نظور به مدر ابتدا  پژوهشدر اين     

 Pilot سر موش 15بر روي  ،در دوزهاي مختلفجوشانده 

study ها با  هي در تمام گرويهاي دارو عصاره .انجام گرديد
 الزم .ندي تزريق شدقصورت داخل صفاه هاي مساوي ب حجم

تر دارو و نيز كنترل بهتر  به ذكر است كه به دليل جذب راحت
در گروه .  داخل صفاقي استفاده شدحيوانات، از روش تزريق

ليتر به ازاي   ميلي10(با حجم مساوياز آب مقطر شاهد نيز 
نالوكسان نيز به صورت .  استفاده گرديد)هر كيلوگرم وزن

  . زير جلدي تزريق شد
 ماز  به نامبراي ارزيابي ميزان اضطراب از دستگاهي    

 بي سطحاندارد جهت ارزيا استكه مدل رتفع ماي شكل هبعالو
اين دستگاه از .  شدهاستفاد، در جوندگان است طراباض

به ابعاد  كدامهر ( بازوي باز 2 و شامل ساخته شده چوب
 به ابعاد كدامهر (سته  ب بازوي2و ) متر سانتي 50×5

 5×5به ابعاد (كفه مركزي 1و ) متر  سانتي50×5×40
 روي هم ه به طوري كه بازوهاي باز روب،باشد مي) متر سانتي

  دروكديگر قرار دارند روي  ي ه نيز روبو بازوهاي بسته
 اين مدل. يردگ اطاق باالتر قرار مي متر از كف  سانتي50حدود 
 غير شرطي بوده و نيازي به ،اضطراب سنجش تجربي

   )13(.ندارد حيوان آموزش و يادگيري
به آزمايشگاه منتقل  حيوانات ر صبح روز آزموند    
هر . شد تزريق ميا هبه آنمورد نظر  و داروهايشدند   مي

كار  به اطاق  دقيقه قبل از آزمايش5به طور جداگانه،  موش
هاي مشكي از جنس  اي با ديواره و در جعبهشد  ميمنتقل 

رفت گ متر قرار مي  سانتي30×40×40پلكسي گالس به ابعاد 
 حيوان) (Explorative activityتا فعاليت جستجوگرانه

ر دبراي سنجش سطح اضطراب، حيوان  سپس ،يابد افزايش
) باز در قسمت كفه و رو به بازوي(مرتفع شكل اي  ماز بعالوه
 ،اي جستجوگرانهه  دقيقه فعاليت5ت شد و به مد ميقرار داده 

 در بازوهاي باز و مدت زمان ماندن بازوهاي تعداد ورود به
  .  گرديد ميباز ارزيابي و ثبت 

 باز و مدت رود به بازوهايو كه افزايش شايان ذكر است    
ها شاخص كاهش اضطراب در موش سپري شده در آنزمان 

دار  معني در مورد اختالف ضاوتقهمچنين . شود تلقي مي
زمان هر دو  ه اگر هم كين صورت استه ا اضطراب بحسط

ده در  شسپريزمان باز و مدت  بازوي ورود به( شاخص
 و حداقل يكي از دنبو يا افزايش يا در يك راستا كاهش) هانآ
با گروه كنترل داشته باشد، به عنوان  داري ها تفاوت معنينآ

 همچنين )13(.شود دار سطح اضطراب تلقي مي معني تغيير
فعاليت حركتي حيوان نظير زمان بي حركتي، روي دو پا 
ايستادن، بو كشيدن، دفع ادرار و مدفوع در داخل ماز نيز 

  . مورد ارزيابي قرار گرفت
هاي  سر شاخهجوشانده نقش يك آزمايش بررسي در     

  :  به شرح زير انجام گرفتبادرنجبويه بر سطح اضطراب
. اده شدــر استفـوري نـ سر موش س50 از مرحلهدر اين     

 گروه 1شد و  ل ميـشكيي تـ تاي10 گروه 4 ازگروه آزمايش 
   .داد ل ميــ تايي نيز گروه كنترل را تشكي10
 50 و 25، 10، 5 آزمايش دوزهاي هاي  به گروه)لفا    

جوشانده بادرنجبويه از وزن،  كيلوگرم ه ازاي هرگرم ب ميلي
 25  پس از گذشت تزريق شد وقيصورت داخل صفاه ب

   . تست ارزيابي اضطراب انجام شد،دقيقه
حجمي ) گروه كنترل(ها  تايي از موش10 گروه 1 به )ب    

صورت داخل ه ن ب سالي، از نرمالجوشاندهمعادل با حجم 
 تست ارزيابي ، دقيقه25پس از گذشت ي تزريق شد و قصفا

   .اضطراب انجام شد
دي هاي اوپيويي نقش گيرندهجهت بررسي آزمايش ديگري     

 بادرنجبويه به شرح زير بر اثرات ضد اضطرابي جوشانده
  : انجام گرفت
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 تايي تقسيم شده و هر 7 گروه 4ها به  در اين مرحله موش    
 دقيقه 25وه به صورت زير تحت بررسي قرار گرفتند و گر

   . تست ارزيابي اضطراب انجام شد،بعد از آخرين تزريق
تزريق آب مقطر با حجمي معادل با حجم نالوكسان  )لفا    

بالفاصله پس از تزريق آب مقطر با حجمي معادل با حجم 
   .ها وه از موشر گ1جوشانده به 

گرم به ازاي هر   ميلي2زان ـبه ميان ـق نالوكســتزري) ب    
 مقطر با حجمي كيلوگرم وزن بالفاصله پس از تزريق آب

   .ها  گروه از موش1معادل با حجم جوشانده به 

وكسان ر با حجمي معادل با حجم نالـتزريق آب مقط) ج    
گرم به   ميلي5بالفاصله پس از تزريق جوشانده به ميزان 

   .ها ه از موش گرو1ازاي هر كيلوگرم وزن به 
گرم به ازاي هر   ميلي2تزريق نالوكسان به ميزان ) د    

 5 به ميزان س از تزريق جوشاندهكيلوگرم وزن بالفاصله پ
  .ها  گروه از موش1گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن به  ميلي

اطالعات ثبت شده از تست به منظور تجزيه و تحليل     
 و) One Way ANOVA(آناليز واريانس يك طرفهآماري 

 ها از آزمون توكي متعاقب آن براي مقايسه دو به دو گروه
)Tukey(هاي مورد  اختالف بين گروه . استفاده گرديد

دار در نظر گرفته  از نظر آماري معني >05/0pبا آزمايش 
گروه شبختانه با توجه به همكاري كليه همكاران خو .شد

رد نياز مشكل سايل موفيزيولوژي و فراهم بودن امكانات و و
سعي شد  .وجود نداشتانجام اين پژوهش زمينه خاصي در 

ل اخالقي مورد اذيت و آزار قرار يهيچ حيواني از نظر مساتا 
 در اين پژوهش مشكل به خصوصي در اين زمينه .نگيرد

  .وجود نداشت
  

  نتايج
 ورود به بازوي باز و مدت زمان تعداد اين تجربه در    

 ضد اضطراب هاي معيارعنوانز به سپري شده در بازوي با
هاي  و ميانگين حاصل در گروهقرار گرفتند مورد ارزيابي 

و مورد مقايسه آماري قرار شد  محاسبهآزمايش و كنترل 
ه يبه صورت نمودارهايي اراشده نتايج حاصل .و گرفت 
گرم   ميلي10زهاي الزم به ذكر است كه در مصرف دو. گرديد

 دفع  كاهش روي دوپا ايستادن وحركتي، بي زمان و باالتر
تر  آوري بيش وع به دليل اثر سداتيو و خوابـادرار و مدف

ش فعاليت كاوشگرانه ـده كاهـدهن مشاهده شد، كه نشان
گرم از اين   ميلي5مصرف دوز باشد، ولي در  حيوانات مي

  . تر مشاهده شد ها بيش  فعاليت جستجوگرانه موشجوشانده
 5  اثرات مصرف كهشودمشاهده مي  1 نمودار شماره در    

از نظر آماري تفاوت  اين گياه از جوشاندهگرم  ميلي
از اين دوز مصرف  و داشتهداري با گروه كنترل  معني

ي موجب افزايش تعداد ورود به بازوي باز ي داروعصاره
 موجب جوشاندهمصرفي  افزايش دوز در حالي كهگرديد 

در  كه  به طوري،كاهش تعداد ورود به بازوي باز گرديد
داري با  معنيگرم اختالف   ميلي50 و 25 هايدوزمصرف 

   .وجود داشته استگروه كنترل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه تاثير دوزهاي مختلف جوشانده  -1نمودار شماره 
  هاي بادرنجبويه بر ورود به بازوي باز سرشاخه

با گرم   ميلي25، دوز p=008/0گرم با   ميلي5اثرات مصرف دوز     
02/0=p 008/0گرم با   ميلي50 و دوز=p با گروه كنترل اختالف 

  .داري داشت معني
 سر موش 10ميانگين انحراف معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين     

  .در هر گروه بيان شده است
  

 5 اثرات مصرف كه گردد مشاهده مي 2 نمودار شماره در    
آماري تفاوت از نظر بادرنجبويه  جوشاندهاز گرم  ميلي
 طوري كه اين ميزان از داشته به كنترل گروهداري با  معني

 افزايش مدت زمان سپري شده در بازوي موجب جوشانده
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 كاهشموجب مصرفي  افزايش دوز در حالي كه ،باز گرديد
 ترتيب  بدين ،مدت زمان سپري شده در بازوي باز گرديد

   .توجود داشته اسداري با گروه كنترل  اختالف معني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه تاثير دوزهاي مختلف جوشانده  -2نمودار شماره 
  هاي بادرنجبويه بر مدت زمان سپري شده در بازوي باز سرشاخه

 با گروه كنترل p=027/0ا گرم از جوشانده ب  ميلي5رات مصرف دوز     اث
  . اختالف معني داري داشت
ميانگين انحراف ±ين به صورت ميانگنتايج . باشد زمان برحسب ثانيه مي

  . سر موش در هر گروه بيان شده است10معيار براي 
  

 اثرات مصرف  كهشود  مشاهده مي3در نمودار شماره     
از نظر آماري تفاوت گرم   ميلي2نالوكسان به ميزان 

اين اي كه مصرف  داشته به گونهداري با گروه كنترل  معني
همچنين  ،ديدتعداد ورود به بازوي باز گر كاهش دوزموجب

 تعداد افزايش موجب گرم از عصاره دارويي  ميلي5مصرف 
 2مصرف نالوكسان به ميزان   وورود به بازوي باز گرديد

 موجب كاهش گرم بالفاصله پس از تزريق جوشانده يميل
دريافت كننده ( در اين گروهتعداد ورود به بازوي باز

ر با دا  آماري معنياختالفبدين ترتيب  گرديد )جوشانده
  .)p=007/0(گروه كنترل وجود داشته است

 اثرات مصرف كه شودمشاهده مي  4در نمودار شماره    
 داري معنياز نظر آماري تفاوت گرم   ميلي2با دوز نالوكسان 

 موجب دوزاي كه مصرف اين  داشته به گونهبا گروه كنترل 
همچنين .  مدت زمان سپري شده در بازوي باز گرديدكاهش

 مدت افزايش موجب عصاره دارويياز گرم  يلي م5مصرف 
  در حالي كه مصرفمان سپري شده در بازوي باز گرديدز

 بالفاصله پس از تزريق جوشاندهنالوكسان از گرم   ميلي2
 در اين مدت زمان سپري شده در بازوي بازموجب كاهش 

 اختالفبدين ترتيب  . گرديد)دريافت كننده عصاره(گروه
  ).p=003/0(وجود داشته است گروه كنترل بادار  معنيآماري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرم از جوشانده   ميلي5مقايسه تاثير مصرف  -3نمودار شماره 
گرم از نالوكسان بر تعداد ورود به   ميلي2هاي بادرنجبويه و  سرشاخه

  بازوي باز
  ميلي گرم از جوشانده5 و دوز p=008/0    اثرات مصرف نالوكسان با 

  . داري داشت وه كنترل اختالف معني گرا بp=02/0با 
 سر موش در 7ميانگين انحراف معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين     

  .هر گروه بيان شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرم از جوشانده   ميلي5مقايسه تاثير مصرف  -4نمودار شماره 
گرم از نالوكسان بر مدت زمان سپري   ميلي2هاي بادرنجبويه و  سرشاخه

  ر بازوي بازشده د
  ميلي گرم از جوشانده5 و دوز p=008/0    اثرات مصرف نالوكسان با 

  . داري داشت  با گروه كنترل اختالف معنيp=02/0با 
 سر موش در 7ميانگين انحراف معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين     

  .هر گروه بيان شده است
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  حثب
  گياهجوشاندهوز ترين د  مطالعه نشان داد كه كماين نتايج    

حسوسي م  كاهشموجب)  كيلوگرمه ازاي هر بگرم ميلي 5(
 يدوزهاميزان  گرديد ولي هر چه ها موشاضطراب در ميزان 

تعداد ورود و مدت تري در  بيشكاهش مصرفي افزايش يافت، 
مشاهده شد به عبارت ديگر  باز بازويزمان ماندن در 

نتايج اين . آوري داشت مصرف دوزهاي باالتر اثرات خواب
 به ي گزارشدر .باشد مطالعه مشابه برخي گزارشات ديگر مي

بويه در مقايسه با چند  بادرنجآبي ضد اضطرابي عصاره ثرا
   )14(. گياهي ديگر اشاره گرديد نوع عصاره

 جوشاندهبخشي  اي ديگر خواص آرام در مطالعه    
 ، همچنين در دوزهاي پايين ثابت شده استبادرنجبويه

 در آوري خواباثرات تقويت   ومحيطي ت ضد دردفعالي
 در دوزهاي باالي اين جوشاندهدوزهاي پايين فنوباربيتال 

ضد دردي و ضد  فعاليت )8(.گرديدثابت در موش سوري 
به احتماالً  به اسيد رزمارينيك و نيز التهابي آن را در موش

   )15(.اند سبت دادهاوژنول ن
حاصله از  عصاره كه در مطالعات مختلف مشاهده شد    

پنتيلن ( PTZدنبال ه د تشنجي بثرات ضا ،پركولهروش 
يك موجود ييد كاف اسبه كه اين اثر را داشته است، )تترازول

هاي  از طرفي با توجه به نقش گيرنده. اند در آن نسبت داده
NMDA)N-Methyl-D-Asparatat(ايجاد تشنجات   در

و پنتيلن تترازول نظر گرفتن نقش  طور با در صرعي و همين
هاي عصبي در اين  افزايش انتقال ميانجي(مكانيسم اثر آن

هاي شيميايي موجود در  احتمال دارد كه مولكول، )ها گيرنده
باعث كاهش انتقال اين عصاره در اين انتقال تداخل نموده و 

در نتيجه منجر به تضعيف تشنجات ها شوند و  ميانجي
ت اين فرضيه نياز ه اثباند كه البتد گرPTZصرعي ناشي از 
   )9(.تري دارد به مطالعه دقيق

هاي بررسي تاثير دارو كه به منظور  ديگريمطالعهدر     
 صرع و ،گياهي سنتي بر اختالالت عصبي شامل آلزايمر

افسردگي انجام گرديد نشان داده شد كه بادرنجبويه هيچ 
فعاليت استيل در فعاليتي در انتقال سروتونين نداشت ولي 

 آن فعاليت داشته و نيز عصاره اتانوليدخالت كولين استراز 

 Aد گاماآمينوبوتريك اسي گيرنده متوسطي در اتصال به
)Gama Amino Botric Acid-A( داشته است.)اين بنابر)16 

آيد كه اثر ضد اضطرابي  از نتايج اين مطالعه چنين بر مي
 Aع نوبادرنجبويه شايد به خاطر اتصال به گيرنده گاباي 

   .باشد
به عنوان  است كه در آلمان اين گياه در گزارشي آمده    

خصوص ه شود ب  دهنده و آرام بخش استفاده ميتسكين
 ناخوشايند و عواملدليل ه ب(كه در فاز اول خواب هنگامي 
 همچنين در )8(.اختالل ايجاد شده باشد) آور اضطراب
آلزايمر انجام  مبتال به بيماراناي كه به منظور درمان  مطالعه

 آژيتاسيون كاهششد عصاره الكلي اين گياه موجب  
 گروه شاهد بهنسبت  بيماران مبتال به آلزايمر) قراري بي(

 مبتال  نفر بيمار30 سالم و فرد 22 در يك مطالعه به )4(.گرديد
موجود در عصاره   ماده مؤثربه اختالالت عصبي يا خواب

د كه موجب خواب  تجويز نمودنسيترونللاين گياه يعني 
 به وابسته اين اثرات .راحت و كاهش تون عضالني گرديد

 در گزارشي ديگر )15(.شد مشاهده هر دو گروه دوز بود و در
 ،خوابي  اين گياه موجب بهبودي قابل توجهي در بيعصاره
 و طپش قلب و سردرد در بيماران رواني پذيري تحريك
   )7(.گرديد

 داراي گياهه شد كه اسانس اين  اشارديگري نيزدر مطالعه     
خاصيت ضدتشنجي وآرام كننده با اثر قاطع است مشروط بر 

 در مطالعه )6(. درماني مصرف گرددوكه با مقادير كم  آن
دوز كم آن اثر ضد اضطرابي مشخص شد كه  نيز حاضر
  . داشت

 اثرات بررسيبراي كه در اكثر مطالعات  وجه به اينبا ت    
در مطالعه و دروالكلي آن استفاده شد مختلف از عصاره هي

 ،جوشانده آن مشاهده گرديد با اضطرابي  ضد اثراتحاضر
 ضد اثربروز  احتمالي آن كه موجب بنابراين ماده مؤثر

همچنين  .رود شود در اثر جوشاندن از بين نمي اضطرابي مي
ثر كاهش ادر اين مطالعه مشاهده گرديد كه نالوكسان موجب 

  از كيلوگرمه ازاي هر بگرم ميلي 5ضد اضطرابي دوز 
توجه به  با( بنابراين عصاره فوق ،گردد عصاره فوق مي

 از طريق گيرنده احتماالً)  ذكر گرديداثرات ديگر آن كه قبالً
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 محيطي و با تاثير بر سيستم اعصاب مركزي و اوپيوييدي
   .تواند اثر ضد اضطرابي خود را اعمال نمايد مي

عمل آمده در هاي به  كه در بررسيالزم به ذكر است     
اي اوپيوييدي بر اثرات ضد ــه ه با نقش گيرندهـــرابط

  . بادرنجبويه گزارشي مشاهده نگرديده استاضطرابي 
 ،مورفينمصرف  نشان داد كه ج پژوهش ديگريــنتاي    

مصرف داروي دنبال ه دن در بازوي باز بـزمان مانمدت 
را افزايش داد كه اين اثر مورفين ) ونيست گاباآگ( موسيمول

نتايج اوتوراديوگرافي در . به وسيله نالوكسان بلوك گرديد
رفين اتصال موسيمول دهد كه تجويز مو اين مطالعه نشان مي

ي و تاالموس خلفي ميان، اي تاالموس خلفي به سطح قاعده
 نـدر مقابل آن تجويز مورفي. نواحي آميگدال را افزايش داد

هايي كه فاقد  موشهيچ تغييري در اتصال موسيمول در 
بنابراين . بودند ايجاد نكرد) µ(از نوع مواوپيوييدي گيرنده 

از نوع دهد كه گيرنده اوپيوييدي  مينتايج اين مطالعه نشان 
ضد اضطرابي ايجاد شده به دنبال در اثر ممكن است مو 

  ) 17(.داشته باشدنقش ژيك گابانرانتقال عصبي 

لوكسان اثرات نامشخص شد كه اي ديگر  در مطالعه    
ها متوقف  موشها را بر فعاليت حركتي  تحريكي بنزوديازپين

 ضد اضطرابي اي ديگر نشان داد كه اثرات  مطالعه)18(.كرد
 نيتريك اكسايدوسيله سيستم ه تواند ب مين مورفي

)NO=Nitric oxide(كه در اين مطالعه  همچنان، تعديل شود 
) NOمهار كننده سنتز  (L-Name داروي داده شد كهنشان 

   )19(.گردد ميموجب افزايش اثرات ضد اضطرابي مورفين 
  

   گيري نتيجه
هاي  جوشانده سرشاخهنشان داد كه پژوهش  اين نتايج    

 به دوز وابسته اين اثر وه  اضطرابي داشتضدبادرنجبويه اثر 
ه ــبادرنجبوين ــ دوز پاييباي فقط ــاثر ضد اضطراب. است

 بامشاهده گرديد و )  كيلوگرمه ازاي هر بگرم  ميلي5(
احتماال اثر ضد . مشاهده شدآوري  دوزهاي باالتر اثر خواب

 تاثير موجود در آن و  مواد مؤثره علتباضطرابي اين گياه 
هاي  و گيرنده بر سيستم اعصاب مركزي و محيطي

  .باشد مي اوپيوييدي

   تقدير و تشكر
قيق با استفاده از حمايت مالي سازمان مديريت و اين تح    

ريزي استان سمنان و تأييد معاونت محترم پژوهشي  برنامه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان 

انجام گرديده است كه ) 1383سال (در قالب طرح تحقيقاتي
مراتب تقدير و تشكر خود را از بدين وسيله نويسندگان مقاله 

ولين آن مراكز و همكاران محترم در بخش فيزيولوژي، ؤمس
  .دارند آقايان صفاخواه و رجبي ابراز مي
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The Role of Opioid Receptors on Anxiolytic Effects of the Aqueous Extract 
of Melissa Officinalis in Mice 
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Abstract 
    Background & Objective: Melissa officinalis(MO) is a herb which grows in different parts of Iran. In previous studies, it 
was reported that 10% ethanolic extract of the aerial parts of MO, i.e. leaf and stem, could bring about antinociceptive, 
anticonvulsive, and sedative effects on rats. This study was designed to evaluate anxiolytic effects of different doses of the 
aqueous decoction extract of MO and also the role of opioid receptors.  
    Method: The subjects of this study were ninety-three male mice whose weights ranged from 25-30gr. Different doses 
of the extract(5, 10, 25, 50mg/kg-IP) were injected to four separated groups of ten(case groups) and water(10ml/kg-IP) 
was injected to the control group including 10 mice. A pilot study was also carried out on 15 mice. In order to evaluate the 
role of opioid receptors on anxiolytic effects of the aqueous decoction extract of MO, the rest of the subjects were divided 
into 4 groups including seven each. Then Naloxone(2mg/kg) and the extract of MO(5 mg/kg) were injected to them. To 
increase their activity and curiosity, animals were put inside a box with black walls for 5 min. Then animals were transfered 
to the elevated plus maze at adjusted intervals and their anxiety reactions including enterance numbers and time spent in 
open arm were recorded in 5 min.  
    Results: Results indicated that injection of 5mg of the extract reduced anxiety reactions. In comparison to control 
group, case group animals had both more numbers of entrance and more time spent in open arm(P<0.01). However, 
higher doses of MO reduced entrance numbers and also time spent in open arm, that is, they had hypnotic effects. 
Naloxone reduced anxiolytic effects of low doses of Melissa officinalis extract(5mg/kg). 
    Conclusion: It is concluded that the aqueous extract of MO plays an important role in fear, anxiety and drowsiness so 
that the lowest dose(5mg/kg) produces anxiolytic effects and higher doses exert hypnotic ones. It is also probable that it 
works through opioid receptors. 
 
 
 
 
Key Words:   1) Aqueous Decoction Extract     2) Mellisa Officinalis(MO)       3) Naloxone   
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