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Abstract
Background and Objective: Depression is one of the five most
common diseases in the world with a prevalence of 4.4%, and
Ustokhoddus is recommended for its treatment. This study was designed
to determine the effects of Lavandula. officinalis extract on a mouse
model of reserpine-induced depression.
Materials and Methods: Seventy-two mice were randomly divided into
9 groups: Normal saline, control extract (200 mg/kg), reserpine,
fluoxetine (10 mg/kg or 20 mg/kg) + reserpine, fluoxetine (10 mg/kg) +
extract (200 mg/kg) + reserpine, Three extract pretreated groups (100200 and 400 mg/kg) + reserpine. Extract and fluoxetine were
administrated by gavages daily, for 10 days, 30 min before reserpine
(0.5 mg/kg) injection intraperitoneally. Behavioral evaluations were
done by forced swimming, tail suspension, elevated plus maze and open
field tests.
Results: Immobility time was enhanced by reserpine (210.37 ± 2.43 as
compared with normal saline 109.75 ± 3.13) and the extract decreased it,
dose-dependently (140.75± 5.84 and 110.125 ± 6.46, 200 and 400 mg/kg
respectively) as the same as fluoxetine (P<0.05), in forced swimming
test. The combination of extract and fluoxetine caused a reduction of
immobility time more effective than each one alone. The results
obtained from tail suspension were similar to the forced swimming test.
Conclusion: L. officinalis hydroalcoholic extract improved the
depression-like behavior caused by reserpine. The effect of the
combination of the extract and fluoxetine was additive.
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اثرات عصاره آبی -الکلی لوندوال آفیسینالیس
(اسطوخودوس انگلیسی) در افسردگی القا شده
توسط رزرپین در موشهای کوچک آزمایشگاهی
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چکیده
مقدمه و هدف :افسردگی یکی از پنج بیماری شابع در جهان با شیوع  4.4 %است و اسطوخودوس
برای درمان آن پیشنهاد می شود .هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره اسطوخودوس
انگلیسی در مدل افسردگی ناشی از رزرپین بر روی موش های کوچک آزمایشگاهی بوده است.
مواد و روش ها :دو عدد موش کوچک آزمایشگاهی به طور تصادفی به نه گروه تقسیم بندی
شدند :نرمال سالین ،کنترل عصاره ) ، (200 mg/kgرزرپین ،فلوکستین )+ (10 or 20 mg/kg
رزرپین ،فلوکستین ) + (10 mg/kgعصاره ) + (200 mg/kgرزرپین ،سه گروه پیش درمان شده
با عصاره ) + (100-200 and 400 mg/kgرزرپین .عصاره و فلوکستین توسط گاواژ روزانه به
مدت ده روز ،سی دقیقه قبل از تزریق داخل صفاقی رزرپین ) (0.5 mg/kgتجویز شده است.
ارزیابی رفتاری توسط تست های شنای اجباری  ،تعلیق دم ،ماز به عالوه ای مرتفع وopen field
انجام شده است.
نتایج :زمان بی حرکتی در تست شنای اجباری توسط رزرپین افزایش یافت ( 210.37±2.43در
دریافت:

9900/90/90

مقایسه با نرمال سالین  )109.75±3.13و عصاره مثل فلوکستین به طور وابسته به دوز این زمان
را کاهش داد )به ترتیب  140.75± 5.84و  110.125±6.46برای دوزهای  022و (422
.p<0.05ترکیب عصاره و فلوکستین موثرتر از هر کدام به تنهایی عمل کرد .نتایج به دست آمده از

9900/99/99

تست تعلیق دم نیز مشابه تست شنای اجباری بود.
نتیجهگیری :عصاره ی آبی -الکلی  L. officinalisمنجر به بهبود عالئم شبه افسردگی ناشی از

آخرین اصالحها9900/99/90 :
پذیرش:

رزرپین شد .در این مورد اثر ترکیب عصاره و فلوکستین قابل جمع شدن بود.
واژه های کلیدی :رزرپین ، Lavandula officinalis ،اسطوخودوس ،افسردگی
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مقدمه
افسردگی جزء پنج بیماری شایع در جهان است (.)1

رسپتورهایHT-2

سازمان جهانی بهداشت نیز افسردگی را جزء پرهزینه ترین

 Desensitizationمی شوند ( SSRIs .)8عوارض

بیماری ها تا سال  0202پیش بینی کرده است (.)0

جانبی متداولی دارند شامل :اشکاالت معده-روده ای شامل

افسردگی یک اختالل ذهنی است که به صورت اختالل

اسهال ،تهوع ،بی اشتهایی ،رؤیاهای واضح و نامعمول،

افسردگی شدید یا  major depressive disorderنیز

خشکی دهان ،نگرانی ،پریشانی ،بی خوابی و اختالالت

می تواند بروز کند و با عالئم تشخیصی مثل ناراحتی،

جنسی مانند کاهش میل جنسی و تأخیر در ارگاسم است

احساس پوچی ،اضطراب ،اختالل خواب و به طور کلی از

( .)9عوارض جانبی نقش مهمی در عدم مصرف داروهای

دست دادن انگیزه برای شروع و انجام دادن فعالیت هاست.

ضد افسردگی دارد ( .)12علیرغم پیشرفت های حاصل

به عالوه ،عالئمی چون احساس گناه ،ناامیدی ،بی ارزشی،

شده در فارماکوتراپی  ،عالئم بیماری در تعداد زیادی از

کاهش انرژی ،مشکالت تمرکزی ،عالئم روانی و خودکشی

افراد مبتال به افسردگی که تحت درمان با داروهای متنوع

ممکن است وجود داشته باشد ( .)0،3طبق آخرین آمار

قرار گرفته اند باقی می ماند .در نتیجه هم به دلیل عوارض

منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 0212

جانبی نامطلوب و هم ناتوانی نسبتاً ناموفق در درمان با ضد

تعداد افراد مبتال به افسردگی بالغ بر سیصد میلیون نفر

افسردگی ها یافتن رویه ی درمانی مناسبی برای این

یعنی حدود  3.3درصد از جمعیت جهان تخمین زده شده

بیماری ضروری است ( .)3به طور کلی گیاهان نسبت به

است .همچنین افسردگی یکی از مهم ترین علل خودکشی

داروهای سنتتیک سمیت کمتری دارند ( .)11درمان های

در جهان است .ساالنه حدود هشتصد هزار نفر در جهان

گیاهی متنوعی به عنوان بخشی از طب سنتی در سراسر

( .)2فاکتورهای بیولوژیکی مانند استرس ،اختالل های

جهان  ،بالغ بر هزار سال استفاده شده است .برخی از این

ژنتیکی ،تنظیم نادرست نوروترانسمیتری ،اختالالت

گیاهان برای سنجش اثرات قابل اندازه گیری شان در

نورواندوکرین و نوروفیزیولوژی و تخریب در عملکردهای

افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته اند (.)10

ایمونولوژیکی ،در پاتوفیزیولوژی افسردگی دخالت دارند

جنس های  Lavenderیکی از مفید ترین گیاهان در دنیا

( .)6افراد مبتال به افسردگی به طور منظم مداخالت درمانی

هستند که عضوی از خانواده ی نعناعیان ( )Lamiacea

را دریافت میکنند  ،مانند  :مهارکننده های برداشت

می باشند .یکی از گونه های مهم آن لوندوال آفیسینالیس

سروتونین  ،SSRIsمهارکننده های برداشت سروتونین و

( ،) Lavandula officinalisگونه ی غیربومی ایران

نوراپی نفرین  ،SNRIsمهارکننده های مونوآمین اکسیدازها

است که با نام هایی چون لوندر انگلیسی نیز شناخته

 MAOIsو ضدافسردگی های سه حلقه ای  ;TCAعلیرغم

میشود ( .)13 .10بر طبق مطالعات آزمایشگاهی

پیشرفت هایی در توسعه ی داروهای جدید ،در اکثر موارد

 L.officinalisبه عنوان آرام بخش ،ضد افسردگی ،ضد

از حد مطلوب هستند (.)6،6

اسپاسم ،ضد تهوع ،ضد نفخ ،مدر ،ضد تشنج ،آنتی

فلوکستین یکی از اولین ضد افسردگی ها از دسته ی

باکتریال ،مسکن و تقویت کننده عمومی مورد توجه قرار

( SSRIsمهارکننده برداشت سروتونین) است که غلظت -2

گرفته است .گونه های Lavenderحاوی ترکیباتی چون:

هیدروکسی تریپتامین  ،HT-2را در مناطق مختلف مغز،

فالونوئیدها ( )flavonoidsهستند که بر رسپتورهای

بدون تأثیر بر روی رسپتورهای سایر نوروترانسمیترها

بنزودیازپین ( )benzodiazepineاثر می گذارند .این

نتایج درمانی پایین تر

افزایش میدهد .بعد از مصرف طوالنی مدت ،برخی
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رسپتورها در واقع رسپتورهای گابا ( کانال های پنتامریک

خریداری شد و به طور تصادفی به نه گروه تقسیم بندی

کلری ) هستند (.)16 .12 .1

شدند .موش ها پس از گروه بندی به مدت ده روز در

مدل های حیوانی به طور گسترده ای برای مطالعه ی

شرایط استاندارد (دمای حدود 01 ± 0

داروهای ضد افسردگی استفاده می شوند .رزرپین

سانتیگراد ،رطوبت حدود  02تا  32درصد ،دوره ی

( )Reserpineکه در گذشته درمانی برای فشار خون

روشنایی  10ساعت و دوره تاریکی  10ساعت ،دسترسی

باالبوده است ،یکی از اثرات جانبی اش شامل افسردگی

به غذای استاندارد جوندگان و آب شرب) به منظور

است .رزرپین می تواند مونوآمین ها را با مهار فعالیت

سازگاری با محیط در مرکز حیوانات دانشگاه شاهد

انتقال دهنده ی وزیکولی مونوآمین )VMAT-2( 0-در مغز

نگهداری شدند .همچنین در طی این ده روز سازگاری

تخلیه کند و سندرومی شبیه افسردگی در حیوانات ایجاد

هیچگونه آزمایشی انجام نشد .کد اخالق پژوهش حاضر با

کند؛ این اثر از برداشت مجدد مونوآمین ها به داخل

شناسه  IR.SHAHED.REC.1398.015به تصویب

وزیکول های سیناپسی جلوگیری می کند و آن ها را در

کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی رسید.

معرض کاتابولیسم اکسیداتیو توسط آنزیم های مونوآمین

حیوانات به صورت تصادفی به  9گروه هشت تایی تقسیم

اکسیداز سیتوزولی قرار می دهد .تجویز دوزهای کم و

شدند-1 :گروه کنترل-سالین (این گروه عصاره و رزرپین

تکراری رزرپین منجر به مدل فارماکولوژیکی قابل قبولی

دریافت نکردند-0 ).کنترل-عصاره لوندوال آفیسینالیس (

برای افسردگی و ارزیابی داروهای ضد افسردگی است

این گروه رزرپین دریافت نکردند-0 ).رزرپین-فلوکستین

(.)16،18

دوز  12میلیگرم بر کیلوگرم -3 .رزرپین-فلوکستین دوز

با توجه به مطالب باال به دلیل افزایش روز افزون بیماری

 02میلیگرم بر کیلوگرم ( این دو گروه عصاره دریافت

افسردگی و بروز عوارض جانبی نامطلوب و همچنین

نکردند و داروی شیمایی ضد افسردگی دریافت کردند و

تأخیر اثرات درمانی و مصرف طوالنی مدت داروهای ضد

صرفاً برای مقایسه اثر ضد افسردگی با گروه های عصاره

افسردگی نیاز به بررسی هر چه بیشتر برای یافتن دارویی با

در نظر گرفته شدند)  -2سالین-رزرپین (این گروه افسرده

عوارض جانبی کمتر و مناسب تر برای مصرف بلند مدت

هستند و عصاره دریافت نکردند -6 ).عصاره دوز 122

هستیم .از آنجا که اثرات ضد افسردگی گونه های مختلف

میلیگرم بر کیلوگرم  -رزرپین -6 .عصاره دوز 022

 Lavenderگزارش شده است و همچنین عدم وجود

میلیگرم بر کیلوگرم  -رزرپین- 8 .عصاره دوز 322

تحقیقات کافی بر روی اثر ضد افسردگی عصاره آبی-

میلیگرم بر کیلوگرم-رزرپین( .سه گروه با دوزهای

الکلی گونه ی  L.officinalisدر مدل های مختلف

مختلف عصاره برای اندازه گیری اثر ضد افسردگی هر دوز

افسردگی خصوصاٌ بررسی اثر توأم این گیاه به همراه

و یافتن مؤثرترین دوز در نظر گرفته شدند-9 ).عصاره-

فلوکستین ،به بررسی اثر ضد افسردگی عصاره این گیاه در

فلوکستین-رزرپین (اثر توأم عصاره  022میلیگرم بر

افسردگی ناشی از رزرپین مزمن می پردازیم.

کیلوگرم و داروی فلوکستین  12میلیگرم بر کیلوگرم

درجه ی

بررسی شد).
مواد و روش ها

به منظور فراهم ساختن گروه هایی با شرایط یکسان ،تمامی

در این مطالعه ی تحقیقاتی که از نوع تجربی است ،تعداد

نه گروه گاواژ و تزریق داخل صفاقی را تجربه کردند .به

 60عدد موش کوچک آزمایشگاهی نر از نژاد  NMRIدر

این صورت که گروه های دریافت عصاره و فلوکستین به

محدوده ی وزنی  02تا  02گرم (انستیتو پاستور ،تهران)

مدت  12روز عصاره یا فلوکستین را به صورت خوراکی
22

باقری و همکاران

با استفاده از سرنگ مخصوص گاواژ دریافت کردند و سایر

حرکات کوچکی که برای بیرون نگه داشتن سر از آب

گروه ها نرمال سالین را به شکل گاواژ دریافت کردند.

انجام گرفت نادیده گرفته شد .کاهش در زمان بی حرکتی

موش های هر گروه نیم ساعت بعد از گاواژ ،رزرپین را به

به عنوان مقیاسی برای اثرات ضد افسردگی داروها بود

صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند در واقع

(.)19،02

افسردگی در نتیجه تزریق روزانهی  2.2میلیگرم بر

آزمون تعلیق دم Tail Suspension Test

کیلوگرم رزرپین به طور داخل صفاقی ،طی ده روز القا

آزمون تعلیق دم یکی از روش های متداول برای اندازه

شد؛ گروه های کنترل عصاره و کنترل نیز نرمال سالین را

گیری تأثیر داروهای ضدافسردگی است .در این تست هر

به شکل تزریقی دریافت کردند و در نهایت روز بعد از

کدام از موش ها به صورت جداگانه  12سانتی متر باالتر از

آخرین تزریق رزرپین تست ها انجام شد.

کف دستگاه  TSTاز قسمت  1سانتی متری نوک دم آویزان

روش تهیه عصاره

شدند .ضد افسردگی ها زمانی پاسخ داده اند که موجب

 L. officinalisاز مرکز کشت معتبر در گرگان خریداری

افزایش رفتارهای تقالگونه و میل به فرار در جونده شدند.

شد و به تائید بخش فارماکوگنوزی دانشگاه تهران با کد

مدت زمان بی حرکتی در طول  3دقیقه از  6دقیقه ی

هرباریومی  PMP-1338قرار گرفت.

آزمایش اندازه گیری شد و کاهش در زمان بی حرکتی

 1222گرم از سرشاخه های گلدار گیاه توسط آسیاب برقی

نشانه ای از اثر داروی ضد افسردگی بود (.)02

پودر شد و داخل بشر ریخته شد ،سپس  3822میلی لیتر

آزمون جعبه بازOpen field test

الکل  62درجه به پودر گیاه اضافه و مخلوط کردیم ،سپس

برای اندازه گیری فعالیت لوکوموتور و رفتار شبه اضطرابی

درب بشر را با سلفون مسدود کرده و به مدت  38ساعت

از این تست استفاده شد .هر موش به طور جداگانه در

بشر را در مکانی تاریک قرار دادیم .در نهایت توسط کاغذ

مرکز یکی از بخش های باز به اندازه ی ( 22در  22در 32

صافی بخش مایع را کامالً جدا کرده و داخل بشر ریخته و

سانتی متر) با دیواره های چوبی قرار داده شد .سپس موش

در بن ماری با دمای  62درجه ،به مدت  0روز قرار دادیم

در محفظه شروع به حرکت کرد و طی  6دقیقه فعالیتش

تا اتانول تبخیر شده و عصارهای غلیظ از گیاه تهیه شد که

بررسی شد .میزان حضور حیوان در مرکز محفظه و یا در

می توان غلظت های مورد نیاز را با استفاده از آن تهیه کرد.

کناره ها اندازه گیری شد .هر چه حیوان ترجیح به ماندن

همچنین  yield of extractعصاره ی به دست آمده 12

در لبه های محفظه داشته باشد نشان دهنده ی افزایش

درصد بود.

اضطراب در آن است .تعداد دفعات عبور حیوان از مرکز به

آزمون شنای اجباری Forced Swimming Test

محیط و برعکس و همچنین تعداد ( rearingایستادن

آزمون شنای اجباری یکی از شناخته شده ترین تست های

موش بر روی دو پا) اندازه گیری شد .پس از انجام تست

ناامیدی است .در طول تست ،موش ها در یک محفظه

محفظه توسط اتانول ضدعفونی و تمیز شد (.)01 .02

پالستیکی شفاف قرار داده شدند ( ارتفاع  02 :سانتیمتر و

آزمون ماز به عالوه مرتفع :Elevated plus maze test

قطر  12 :سانتیمتر ) که با  12سانتیمتر آب با دمای  03تا

اضطراب توسط این تست اندازه گیری شد .دستگاه شامل

 06درجه سانتیگراد به مدت  6دقیقه قرار داده شد،

دو بازوی باز و دو بازوی بسته است و بازوها توسط یک

بنابراین آن ها نمی توانند ته ظرف را لمس کنند یا فرار

مربع مرکزی  12در  12سانتی متر به هم متصل شدهاند تا

کنند ،تمام مدت بی حرکتی (زمانی که توسط شناور بودن

شبیه عالمت به عالوه باشند .این دستگاه  62سانتی متر

در سطح آب ،بدون تقال کردن سپری شد) در طول 3

باالتر از سطح زمین قرار گرفت .هر موش به طور جداگانه

دقیقه ی آخر از کل  6دقیقه اندازه گیری شد .همچنین

در مرکز مربع قرار گرفت و به هر کدام از بازوها وارد شد؛
22
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طی  2دقیقه رفت و آمد موش ثبت شد و زمانی که موش
در بازوی باز سپری می کرد مقیاسی از رفتار ضد اضطرابی
موش بود .همچنین مدت زمانی که موش در بازوی بسته
سپری می کند و تعداد ورود به بازوها نیز ثبت شد (.)00
روش آنالیز آماری

داده ها بر اساس میانگین و انحراف معیار تعریف گردید.
سپس نرمالیتی داده ها با آزمون های مربوطه انجام و در
صورت پارامتریک بودن داده از آزمون  ANOVAیک
طرفه و پست آزمون کمکی  Bonferoniاستفاده شد .در
صورت غیر پارامتریک بودن داده ها از آزمون Kuriskal-

نمودار  .1مدت زمان بی حرکتی در تست شنای اجباری

 wallisو پست آزمون مربوطه آن استفاده شد.

ستون ها نشان دهنده ی
سطح

 Mean ± SEMاست .تغییرات معنی دار در

 p<0.001بوده است.

* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS

نتایج

( p<0.001 #در مقایسه با گروه کنترل عصاره )Cont.lav

نمودار  1میانگین مدت زمان بی حرکتی در تست شنای

( p<0.001 $در مقایسه با گروه رزرپین )Reser

اجباری را به صورت نمودار ستونی نشان می دهد؛ مدت

& ( p<0.001در مقایسه با گروه فلوکستین )Fluox10 12

زمان بی حرکتی در گروه افسرده یا رزرپین نسبت به گروه

( p<0.001 $$در مقایسه با گروه عصاره )Lav100 122
&& ( p<0.001در مقایسه با گروه عصاره )Lav200 022

کنترل سالین افزایش معنی داری داشته است ،همچنین

نمودار  0نتایج تست تعلیق دم نیز مشابه و تائید کننده

گروه کنترل عصاره نیز نسبت به گروه کنترل سالین کاهش

تست شنای اجباری می باشد که تست هایی اختصاصی

معنی داری را در زمان بی حرکتی نشان می دهد که نشان

برای سنجش میزان افسردگی می باشند .گروه افسرده با

دهنده ی تأثیر عصاره گیاهی می باشد .گروه های

رزرپین افزایش معنی داری در مدت زمان بی حرکتی

فلوکستین با دوز  12و  02و هر سه دوز عصاره گیاهی و

نسبت به گروه کنترل سالین را نشان می دهد که نشان

همچنین گروه فلوکستین به همراه عصاره گیاهی کاهش

دهنده ی رفتار شبه افسردگی است؛ همچنین گروه کنترل

معنی داری را در مدت زمان بی حرکتی نسبت به گروه

عصاره کاهش معنی داری را در مدت زمان بی حرکتی

افسرده نشان داده است .البته این کاهش در دو گروه

نسبت به گروه گنترل سالین نشان می دهد که نشان

فلوکستین و سه گروه عصاره وابسته به دوز بوده است.

دهنده ی اثر ضد افسردگی عصاره می باشد .گروه های

گروه فلوکستین  12به عالوه ی عصاره ،مؤثرترین گروه

عصاره ،فلوکستین و فلوکستین به عالوه ی عصاره نیز

می باشد .گروه مذکور بهتر از فلوکستین  12و عصاره 022

نسبت به گروه افسرده کاهش معنی داری را در مدت زمان

به تنهایی اثر کرده و اثری مشابه فلوکستین  02و یا عصاره

بی حرکتی نشان می دهد .گروه عصاره  322نسبت به گروه

 322بر جای گذاشته است که نشان دهنده ی اثر

عصاره  022کاهش معنی دار داشته و موثرتر بوده است .اما

افزایشی( )Additiveاست.

مؤثرترین گروه درمان ،گروه فلوکستین به عالوه ی عصاره
است که کاهش معنی داری را نسبت به گروه عصاره 322
و فلوکستین  02نشان داده است .به عبارتی ترکیب عصاره
لوندر  022با فلوکستین  12اثری بهتر از فلوکستین 02یا
22
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لوندر  322به تنهایی نشان داده است .در حقیقت عصاره و
فلوکستین اثرات همدیگر را تقویت کرده اند و اثر
سینرژیسم نشان داده اند.

نمودار  .3درصد زمان سپری شده در بازوهای باز در تست ماز به عالوه ای مرتفع

ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست .
* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS

نمودار  3درصد ورود به بازوهای باز در تست ماز به
نمودار  .2مدت زمان بی تحرکی در تست تعلیق دم

عالوه ای مرتفع به صورت نمودار ستونی نشان داده شده

ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست .تغییرات معنی دار در سطح

است .گروه های رزرپین ،کنترل عصاره و عصاره 322

 p<0.001بوده است.
* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS

نسبت به گروه نرمال سالین افزایش معنی داری در

( p<0.001 $در مقایسه با گروه رزرپین )Reser

سطح p<0.001نشان داده اند که بیانگر اثرات ضد

& ( p<0.001در مقایسه با گروه فلوکستین )Fluox10 12

اضطرابی آنها می باشد.

** ( p<0.001در مقایسه با گروه فلوکستین )Fluox20 02
&& ( p<0.001در مقایسه با گروه عصاره )Lav200 022
*** ( p<0.001در مقایسه با گروه عصاره ) Lav400 322

در نمودار  0اثرات ضد اضطرابی عصاره و دیگر داروها
مطالعه می شود که به صورت محاسبه درصد زمان سپری
شده در بازوهای باز در تست ماز به عالوه ای مرتفع
می باشد .گروه های افسرده ،فلوکستین ،02گروه فلوکستین
 12به عالوه ی عصاره  022و عصاره  ،322افزایش معنی
داری نسبت به گروه نرمال سالین دارد و اثر ضد اضطرابی
نشان داده اند .رزرپین نیز با افزایش معنی دار در اینجا اثر
ضد اضطرابی نشان داده است.
نمودار  .4درصد ورود به بازوهای باز در تست ماز به عالوه ای مرتفع
ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست .
* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS
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نمودار  :2تعداد کل ورودها در تست ماز به عالوه ای
مرتفع به صورت نمودار ستونی نشان می دهد .گروه
افسرده افزایش معنی داری نسبت به گروه نرمال سالین و
کنترل سالین داشت .همچنین گروه های فلوکستین  12و
 ،02عصاره  022 ،122و  ،322همچنین گروه فلوکستین 12
به عالوه عصاره  022نیز کاهش معنی داری را نسبت به
گروه رزرپین نشان می دهد .تحرک کلی حیوانات در گروه
رزرپین زیادتر از کنترل و در بقیه گروه ها تقریباً در سطح
گروه کنترل می باشد .با توجه به اینکه در تست جعبه باز
تحرک کلی حیوان نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری

نمودار  .2تعداد ورود به مربع مرکز در تست جعبه باز

نکرده است ،لذا این اثر نیز میتواند بیانگر اثرات ضد

ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست

اضطرابی باشد.
نمودار  :6در تعداد کل عبورها که در تست جعبه باز نشان
داده شده است نیز تفاوت معناداری میان هیچکدام از گروه
ها مشاهده نشده است.

نمودار  .5درصد کل ورود به بازوها در تست ماز به عالوه ای مرتفع
ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست.
* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS
( p<0.001 $در مقایسه با گروه رزرپین )Reser

نمودار  .2تعداد کل عبورها در تست جعبه باز

( p<0.001 #در مقایسه با گروه کنترل عصاره )Cont.lav

ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست

نمودار  :6که تعداد ورود به مربع وسط را در تست جعبه

نمودار  :8میزان ایستادن روی دو پا در تست جعبه باز

باز به صورت نمودار ستونی نشان داده شده است ،بین

نشان داده شده است که تنها گروه فلوکستین  02کاهش

هیچکدام از گروه ها تفاوت معناداری دیده نمی شود.

معناداری را نسبت به گروه نرمال سالین و گروه کنترل
عصاره نشان داده است که احتماالً می تواند بیانگر این امر
باشد که فلوکستین02روحیه جستجوگری حیوان را کاهش
داده است.
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گروه کنترل عصاره که دوز  022را دریافت کرده است
نسبت به گروه نرمال سالین ،اثر ضد افسردگی معنی داری
را نشان داده و میزان بی حرکتی را کاهش داده است(طبق
نمودارهای  1و ،)0در نتیجه دوز متوسطی از عصاره بر
روی موش های سالم که رزرپین را نیز دریافت نکرده اند،
اثر مثبتی داشته است و حتی می توان این عصاره را به
عنوان پیشگیری کننده از افسردگی دانست که زمان بی
حرکتی را به صورت معنی داری نسبت به گروه نرمال
سالین کاهش داده است .طبق تحقیق سعید عباسی ملکی
نیز اثر عصاره با دوز ( 022مشابه گروه کنترل عصاره در

نمودار  .2تعداد ایستادن روی دو پا ( )rearingدر تست جعبه باز

پژوهش حاضر) دارای اثرات ضد افسردگی است و اثرات

ستون ها نشان دهنده ی  Mean ± SEMاست .

شبه فلوکستین دارد و منجر به کاهش معنی دار زمان بی

* ( p<0.001در مقایسه با گروه نرمال سالین )NS
( p<0.001 #در مقایسه با گروه کنترل عصاره )Cont.lav

حرکتی در تست شنای اجباری و تعلیق دم می شود (.)10
طبق نمودارهای  1و  0که نتایج آزمون شنای اجباری و

بحث

تعلیق دم را نشان می دهند (تست های اختصاصی در

به علت اهمیت روز افزون افسردگی ،عوارض جانبی

اندازه گیری رفتار شبه افسردگی) عصاره  L.officinalisبه

داروها و ناکارآمدی داروهای فعلی در مصرف طوالنی

صورت وابسته به دوز ،مدت زمان بی حرکتی را که

مدت و یا در افراد مقاوم به درمان ،پژوهش برای یافتن

مؤلفه ی افسردگی است کاهش داده است و عصاره با دوز

درمانی مؤثر و کارآمد همچنان ادامه دارد؛ یکی از این راهها

 322مؤثرترین دوز می باشد و اثری تقریباً برابر فلوکستین

می تواند یافتن دارویی در طبیعت باشد.

با دوز  02دارد .در مطالعه  Kageyama Ayaو همکاران

همچنین سنجش اثرات افسردگی زمانی با ارزش است که

در سال  ،0210اثرات ضد افسردگی عصاره L.officinalis

مدل بیماری ایجاد شده در حیوان به بیماری اصلی شباهت

با استفاده از آزمون شنای اجباری اندازه گیری شد و اثرات

داشته باشد .سنجش اثرات ضد افسردگی در مدل افسردگی

ضد افسردگی آن مشاهده شده است ( .)00طبق مطالعه ی

کرونیک که ناشی از تزریق دوز پایین رزرپین به صورت

کوروش ساکی و همکاران در سال  0213عصاره این گیاه

تکراری است معتبرتر از مدل افسردگی حاد ناشی از تزریق

دارای خاصیت ضد افسردگی به علت داشتن ماده مؤثره ی

دوز باالی رزرپین به صورت تک دوز ،می باشد و منجر به

 linaloolبا مکانیسم احتمالی تعدیل سیستم گابا یا

مدل فارماکولوژیکی قابل قبول تری برای افسردگی و

 GABA modulationاست ( .)18در مطالعه ی Sarris

ارزیابی داروهای ضد افسردگی است .در پژوهش حاضر

و همکاران نیز در سال  ،0211به اثرات ضد افسردگی گونه

تزریق رزرپین نیم میلیگرم در هر کیلوگرم طی ده روز ،به

های  Lavenderبه علت وجود ترکیبات فعال linalool

خوبی افسردگی را در حیوان ایجاد کرده است و مشابه

و  linalyl acetateو تأثیر بر سیستم گابائرژیک در

تحقیق  parkدر گروه رزرپینه (افسرده) منجر به افزایش

درمان افسردگی اشاره شده است ( .)03البته مکانیسم های

مدت زمان بی حرکتی در تست شنای اجباری و تعلیق دم

احتمالی دیگری نظیر کاهش استرس اکسیداتیو و تأثیر بر

شده است (.)16

ترشح نوروترانسمیترها نیز مطرح می باشند (.)02
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گروه عصاره  022به عالوه ی فلوکستین  ،12حداکثر میزان

می دهد ( .)08به نظر می رسد که رزرپین برای تست

اثر ضد افسردگی را نشان داده است ،به طوریکه کاهش

اضطراب مناسب نباشد .نتایج کلی حاصل از این تست،

مدت زمان بی حرکتی مشابه با گروه دریافت کننده

همچنین اثرات ضد اضطرابی کنترل عصاره ،دوز 322

فلوکستین  02و گروه دریافت کننده عصاره  322بوده و

عصاره ،فلوکستین و ترکیب آن ها را نشان می دهد که این

همراهی دو دوز متوسط از عصاره و فلوکستین اثر دوز

نتایج نیز همسو با سایر تحقیقات در این زمینه می باشد که

باالتری از هر کدام را اعمال کرده است .همچنین سایر

به دلیل نامناسب بودن تست اضطراب در افسردگی ناشی

تحقیقاتی که اثر عصاره  L.officinalisرا به همراه داروی

از رزرپین از بحث در این مورد می پرهیزیم.

ضد افسردگی بررسی کرده اند ،تأثیر بیشتر داروی

میزان ورود به خانه های مرکزی در تست جعبه باز نیز

ضدافسردگی را به همراه عصاره گزارش دادند .در مطالعه

میزان اثر ضد اضطرابی را نشان می دهد .در اینجا گروه

ی آخوندزاده در سال  ،0220کولیوند سال  ،0210هر کدام

رزرپین و گروه عصاره  322حداکثر مدت زمان حضور در

به صورت جداگانه ،اثر درمانی عصاره  L.officinalisو

مرکز جعبه را نشان داده است که معنی دار نیست .کل عبور

 Imipramineرا بسیار موثرتر از  Imipramineبه

از خانه ها حرکت کلی حیوان و میزان ایستادن روی دو

تنهایی گزارش کرده اند (.)06 .06

پا روحیه تجسس گری حیوان را نشان می دهد.این بخش
طبق تحقیق

در تست تعلیق دم نیز گروه عصاره  022به عالوه ی

از مطالعات نتایج معنی داری نداشت.

فلوکستین  ، 12کاهش معنی داری در زمان بی تحرکی

 Manar Angriniرفتار چند دارو از جمله رزرپین را که

نسبت به گروه عصاره  322و گروه فلوکستین  02نشان

به صورت تک دوز تزریق نموده بود در تست جعبه باز

داده اند که نشان دهنده ی تأثیر فزاینده عصاره و فلوکستین

مورد مطالعه قرار داد؛ سپس این گونه شرح داد که "تفسیر

در کنار هم است و موثرتر از دوز باالی فلوکستین و یا

اثرات رزرپین در تست جعبه باز دشوار است و در این

عصاره  322به تنهایی است .تقویت اثر فلوکستین توسط

تست نیز تغییر معنی داری در ورود به مربع مرکزی و

لوندر می تواند بیانگر این اثر باشد که به طور احتمال،

ایستادن روی دو پا مشاهده نشد" ( .)09فلوکستین  02با

بخشی از مکانیسم عمل فلوکستین و لوندر در بهبود

کاهش تعداد  Rearingروحیه تجسس گری حیوان را به

افسردگی مشترک می باشد که باید تحقیق شود.

طور معنی داری کاهش داد که برای بحث در این باره باید

تست ماز به عالوه ای مرتفع برای اندازه گیری اضطراب

این اثر را در سایر مدل های حیوانی افسردگی مطالعه کرد.

به کار می رود .در این تست افزایش مدت زمان حضور در
بازوی باز و افزایش ورود به بازوی باز به عنوان فاکتوری

نتیجه گیری

نشان دهنده ی اثر ضد اضطرابی یا  anxiolyticاست.

پژوهش حاضر اثر ضدافسردگی عصاره لوندوال آفیسینالس

گروه رزرپینه نسبت به گروه نرمال سالین افزایش معنی

را با تکیه بر تست های اختصاصی که مربوط به سنجش

داری را در درصد مدت زمان حضور در بازوی باز و

اثرات ضد افسردگی است ،به طور وابسته به دوز تائید

درصد ورود به بازوی باز را داشته است و در اینجا اثر ضد

مینماید و

صحتی بر نتایج ضدافسردگی حاصل از

اضطرابی نشان داده است .البته طبق مقاله ی ،Kyzar

تحقیقات گذشته است؛ همچنین مصرف توأم عصاره و

رزرپین در بالین اثرات بحث برانگیزی را روی اضطراب

فلوکستین منجر به تأثیر قوی تری نسبت به فلوکستین و یا

نشان می دهد! بدین صورت که یا اثری بر روی اضطراب

عصاره به تنهایی می شود.

ندارد ،یا اضطراب را افزایش می دهد و یا آن را کاهش
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تشکر و قدردانی

محدودیت های تحقیق

پژوهش حاضر با حمایت مالی کمیته تحقیقات دانشجویی

،سختی در تهیه گیاه از یک مرکز کشت گیاه در گرگان

دانشگاه شاهد و معاونت پژوهش و فناوری به انجام رسیده

دشواری تهیه رزرپین از خارج کشور و تامین بودجه

.است

.تحقیق را می توان از محدودیت های تحقیق شمرد
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