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P-27-13
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بر افسردگی در تست شناي ) Hibiscus(بررسی اثربخشی عصاره هیدرولیکی گیاه بامیه 

Balb/Cاجباري در موش سفید آزمایشگاهی نر نژاد 

2نژادآیدا رضائی، 2، سپیده شفیعی1پور جهرمیمهسا هادي

گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، مرکزتحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران، ایران-1
پزشکی، مرکزتحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران، ایراندانشکده -2

وسیله داروهاي افسردگی صنائی درمان شود که معموال بهترین انواع اختالالت خلقی محسوب میافسردگی از جمله شایع:مقدمه
اي اما در مورد بامیه مطالعهاند، است که برخی نیز موثر بودهبررسی شدهتاکنون اثرات گیاهان متعددي نیز در درمان افسردگی . شودمی

بر افسردگی در تست شناي ) hibiscus(منظور بررسی اثر بخشی عصاره هیدرولیکی گیاه بامیه لذا این مطالعه به. صورت نگرفته است
.استانجام شدهBalb/cاجباري در موش سفید آزمایشگاهی کوچک نر نژاد 

گرم عصاره میلی20.تایی تقسیم شدندگروه ده5سر موش سوري نر استفاده شد که به 50در این مطالعه تجربی از :هاو روشمواد
گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره بامیه، گروه دوم میلی12سی آب مقطر حل شد و هر روز به گروه نخست سی10هیدرولیکی بامیه در 

هفته به 2براي صورت خوراکیگرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره بامیه بهمیلی50و گروه سوم بدنگرم بر کیلوگرم وزن میلی25
گرم بر کیلوگرم وزن بدن و در گروه میلی12داده شد و در گروه شاهد آب مقطر به میزان Balb/Cهاي آزمایشگاهی نر نژاد موش

.ها مقایسه شدحرکتی در گروهوسپس تست شناي اجباري انجام و زمان بیگرم بر کیلوگرم وزن بدن داده شد میلی10آخر فلوکسیتین 
هاي بامیه وجود داشت، ولی بین فلوکسیتین و عصاره بامیه داري بین گروه شاهد و عصارهدر این مطالعه اختالف آماري معنی:هایافته

.اختالف وجود داشت25و 12اما در دوزهاي . دگرم به ازاء هر کیلوگرم مشاهده نشمیلی50اختالف آماري معناداري در دوز 
شود که عصاره هیدرولیکی میوه بامیه اثر دست آمده در این مطالعات چنین استنباط میدر مجموع بر اساس نتایج به:گیرينتیجه

.باشدصورت وابسته به دوز میباشد دارد که این اثرات بهضدافسردگی خوبی که قابل قیاس با فلوکسیتین می

افسردگی، آزمون شناي اجباري بامیه، : کلمات کلیدي 
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