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مطالعه اثرات تسکینی ،پیش بیهوشی و ضد اضطرابی عصاره گیاه اسطوخودوس
( )Lavandula stoechasدر مقايسه با ديازپام در موش صحرايی
علی رضايی ،*5بهبود جعفری ،2محمد جلیل زاده

هدايتی3

 .5دانشیار گروه علوم بالینی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه میکروبیولوژی ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ايران
 .3گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ايران
* نويسنده مسئول مکاتباتa-rezaie@iau-ahar.ac.ir:
(دريافت مقاله ،31/2/22 :پذيرش نهايی)31/55/22 :

چکیده
گیاه اسطوخودوس از خانواده نعناع در بیشتر نقاط دنیا به حالت خودرو رويیده در جنوب فرانسه ،مناطق مديترانه و در تورنتو به مقدار زياد وجود دارد .اثرات
فارماکولوژی متعدد آن عبارتند از :اثر ضد دردی ،ضد ال تهابی ،ضد افسردگی ،خواب آور ،آرام بخش و تسکین دهنده ،شل کننده عضالت ،ضد تشنج ،ضد باکتری،
ضد اسپاسم .به منظور مطالعه اثرات تسکینی ،پیش بیهوشی و ضد اضطرابی عصاره اسطوخودوس در مقايسه با ديازپام در گروههای مختلف ( 32سر موش صحرايی
در شش گروه) موشهای صحرايی ماده نژاد ويستار با شرايط سنی و وزنی برابر دوزهای  511میلیگرم به ازای هر کیلوگرم 211 ،میلیگرم به ازای هر کیلوگرم و
 411میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از عصاره گیاهی 5/2 ،میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ديازپام و همچنین دی متیل سولفوکسايد ( )DMSOبه عنوان دارونما با
حجم برابر 31 ،دقیقه قبل از ارزيابی اثرات تسکینی ،پیش بیهوشی (مدت خواب القاء شده با کتامین با دوز  41میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) و ارزيابی اثرات ضد
اضطرابی با استفاده از ( )Elevated plus mazeو ( )Rotrod testبه صورت داخل صفاقی تزريق شد و به گروه ششم هیچ دارويی تجويز نشد .نتايج به-
دست آمده بیانگر افزايش معنیدار مدت خواب القاء شده با کتامین و همچنین افزايش معنی دار مدت زمان سپری شده در بازوهای باز در گروههای تیمار با دوزهای
باال و پايین عصاره بود ( .)p<00.1نتايج حاصله نشان داد که عصاره اسطوخودوس در دوز  211میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دارای اثرات تسکینی ،پیش بیهوشی
و ضد اضطرابی است.

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،5331 ،دوره  ،4شماره  ،3پیاپی  ،51صفحات.311-111 :
کلید واژهها :اسطوخودوس ،تسکینی ،ضد اضطرابی ،ديازپام ،ماز صلیبی شکل

مقدمه
امروزه گیاهان دارويی بخش مهمی از طب سنتی بسیاری از

 lamiaceaeاست ( 5و  )2و بومی کرانههای مديترانه و عربی

کشورها را تشکیل میدهد در رويکردهای جديد درمانی نیز

تا آسیای صغیر بوده و در آذربايجان ،کوههای میانه ،مرند و

دارای ارزش و جايگاه ويژهای میباشند .گیاه اسطوخودوس با

هشترود میرويد ( 1و .)21

نام علمی  Lavandula stoechasمتعلق به تیره
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ترکیبات فراوانی در عصاره اين گیاه شناسايی شدهاند که از

حاصله را در کمترين مقدار متانول داغ حل کرده و سپس در

مهمترين آنها میتوان به ژرانیول ،لینالول ،لینالیل استات،

درون فريزر به دمای  -51درجه سانتیگراد رسانده و به سرعت

سینئول ،بورنئول ،آلفاپینن ،کامفور ،اسید بوتیريک ،اسید

صاف نموده تا عصاره فاقد چربی به دست آيد .به منظور آب

والريانیک ،اسید اورسالیک و فالونوئیدهای لوتئولین اشاره کرد.

زدايی ،عصاره چربی زدايی شده را در دی کلرومتان حل کرده

که اين مواد احتماالً تأثیر گیاه را بر مناطق  CNSتقويت کرده

و با منیزيم سولفات خشک نموده و در دستگاه روتاری

و از طريق گیرندههای  CABAباعث بروز اثرات آرامبخشی و

اوپراتور تحت خالء حالل زدايی میشود تا اينکه عصاره

تسکینی میشود ( 53 ،52 ،51و .)23

خالص به دست آيد.

از نظر غالب حکمای طب سنتی ،طبیعت گرم و خشک دارد.

به منظور مطالعه اثرات تسکینی عصاره اسطوخودوس و مقايسه

برای تقويت ذهنی ،حافظه ،کنترل رشد و سرگیجه و تشنج

آن با ديازپام ،موشها به طور تصادفی در  2گروه  2تايی تقسیم

توصیه شده است ( 3و  .)4در بعضی منابع به اثرات مفید

گرديدند .به گروه اول عصاره با دوز  511میلیگرم به ازای هر

عصاره اين گیاه در اختالالت نورولوژيک اشاره شده است

کیلوگرم وزن بدن بهصورت داخل صفاقی ،به گروه دوم عصاره

(.)22

با دوز  211میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت

مواد و روشها

داخل صفاقی ،به گروه سوم عصاره با دوز  411میلیگرم به

در اين مطالعه از  32سر موش صحرايی نژاد ويستار ماده

ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت داخل صفاقی ،به گروه

در محدوده وزنی  211±21گرم استفاده شد .موشها در اتاق

چهارم ديازپام با دوز  5/2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

حیوانات و در شرايط استاندارد با درجه حرارت محیطی -23

بدن بهصورت داخل صفاقی و به گروه پنجم دارونما

 25درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  01درصد و چرخه نوری

( )DMSOدر همان حجم بهصورت داخل صفاقی تجويز شد

 52ساعت تاريکی و  52ساعت روشنايی نگهداری شدند و از

و به گروه ششم هیچ دارويی تجويز نشد.

پلتهای استاندارد جهت تغذيه موشها به طور آزاد استفاده

مطالعه در دو بخش انجام گرفت .در بخش نخست که هدف

گرديد و آب به مقدار کافی در اختیار موشها قرار داشت .الزم

ارزيابی اثرات تسکینی و پیش بیهوشی دارو بود .برای اين

به ذکر است به منظور سازگاری موشها با محیط نگهداری

منظور  31دقیقه بعد از تجويز داروهای فوق ،کتامین با دوز 41

جديد  51روز قبل از انجام آزمايشات آنها از مرکز تکثیر و

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت داخل صفاقی

پرورش حیوانات آزمايشگاهی دانشکده پزشکی تبريز به محل

در هر شش گروه تزريق شد .بالفاصله بعد از تجويز کتامین

نگهداری حیوانات آزمايشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه

مدت زمانی که حیوان رفلکس تصحیح کننده را از دست

آزاد تبريز انتقال داده شدند.

میدهد ( )Induction timeو مدت زمانی که حیوان بعد از

برای تهیه عصاره از برگ و سرشاخههای گلدار گیاه

القای بیهوشی دوباره رفلکس تصحیح کننده را باز میيابد

اسطوخودوس به میزان  5111گرم از گیاه خشک را به صورت

( )Sleeping timeبر حسب ثانیه با کورنومتر محاسبه شد.

پودر درآورده ،در داخل مخلوط کلروفرم :متانول ()01:31

در بخش دوم مطالعه که هدف ارزيابی اثرات ضد اضطرابی

حداقل به مدت  24ساعت خیس نموده ،سپس مخلوط به

دارو میباشد از آزمون های زير استفاده شد:

دست آمده را تحت فشار خالء در دستگاه روتاری اوپراتور

الف) آزمون ماز صلیبی شکل :اين دستگاه شامل دو بازوی باز

حاللزدائی کرده تا عصاره خام به دست آيد .عصاره خام

روبروی هم به اندازههای ( 11×51سانتیمتر) و دو بازوی بسته
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روبروی هم به اندازه های ( 11×51×41سانتیمتر) می باشد که

تعداد کل دفعات سقوط و زمان باقی ماندن موشها روی میله

بوسیله يک صفحه مرکزی (5151سانتی متر) با هم در ارتباط

محاسبه و نتايج آن از طريق نرم افزار ثبت شد .حداکثر زمان

هستند که يک اتاق نیمه تاريک و ساکت و به فاصله 11

مورد بررسی برای هر حیوان در اين آزمون  311ثانیه در نظر

سانتیمتر از زمین قرار داده میشود ( .)24در هنگام آزمايش

گرفته شد (.)52

موش به آرامی و با احتیاط بر روی بخش مرکزی دستگاه به

آنالیز آماری دادهها:

طوری که سر موش به طرف بازوی باز باشد قرار داده شد و به

داده ها به صورت میانگین  خطای معیار گزارش شد .پس از

مدت  1دقیقه تعداد رفت و برگشت ها به داخل بازوها ثبت و

انجام آزمون  ANOVAو در صورت معنیدار بودن آن با

پس از هر بار استفاده دستگاه با پارچه آغشته به الکل تمیز شد

استفاده از آزمون تعقیبی توکی مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت.

(.)54

نتايج با  p< 1/11به عنوان معنیدار در نظر گرفته شد.

داروها را با دوزهای ذکر شده تجويز کرده و  31دقیقه بعد،

يافتهها

موشها بهصورت انفرادی در مرکز ماز قرار داده شدند و مدت

نتايج مطالعه در نمودارهای  5تا  1نشان داده شده است.

زمانی که موشها در هر يک از بازوهای ماز سپری کردند،
برحسب ثانیه با کورنومتر ثبت شد .مدت زمان حضور موشها

250 .0 0

200 .0 0

مدت زمان حضور موش ها بر روی بازوهای بسته به عنوان
يک مارکر اضطراب است که هر چقدر اين مدت زمان مربوط

150 .0 0

به بازوهای باز بیشتر باشد ،نشاندهنده اثرات ضد اضطرابی

100 .0 0

قويتر داروی مورد نظر میباشد.

)Induction time(Sec.

در مرکز ماز و بازوهای باز بهعنوان يک مارکر عدم اضطراب و

50. 00

ب) آزمون میله چرخان شتابدار :اين آزمون برای بررسی تعادل
حرکتی و شلی عضالنی استفاده شد .چنانچه دارويی اثرات شل
کنندگی داشته باشد يا باعث کاهش تعادل حرکتی شود ،اين
اثرات در نتايج آزمون اضطراب اختالل ايجاد میکند .اين
دستگاه يک میله افقی به قطر  0سانتی متر دارد که با سرعت
اولیه  51دور بر دقیقه می چرخد ،پس از  21ثانیه سرعت
چرخش میله به  21دور در دقیقه افزايش میيابد 24 .ساعت
قبل از شروع آزمون موشها آموزش ديدند .موشهايی که
توانايی قرار گرفتن بر روی میله چرخان را به مدت  31ثانیه

Doz400
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D iazpam Doz100
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Contro l

Group

نمودار  -5میانگین دادههای  Induction timeدر گروههای مورد مطالعه

توجه به نمودار فوق دوز  211 mg/kgعصاره گیاه
اسطوخودوس از  Induction timeکمتری نسبت به ديازپام
برخوردار است و اختالفات همه از نظر آماری معنیدار بوده و
 p< 1/15میباشد.

نداشتند ،از آزمون حذف شدند .روز بعد به گروههای مورد
آزمايش داروها را تجويز کرده و در زمانهای  31و  21دقیقه
پس از تزريق داروها هر يک از موشها به تنهايی و سه بار
متوالی روی میله قرار داده شد که در پايان هر سه بار آزمايش
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40 00.00

350 .0 0

300 .0 0

200 .0 0

Sec.

20 00.00

)Sleeping time(Sec.

30 00.00

250 .0 0

150 .0 0

10 00.00
100 .0 0

50. 00
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نمودار  -2میانگین دادههای  Sleeping timeدر گروههای مورد مطالعه

Doz200

D iazpam Doz100
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Contro l

نمودار  -4میانگین دادههای  Rotarod testدر گروههای مورد مطالعه،
تزريق داروها  31دقیقه قبل از آزمون

با توجه به نمودار فوق دوز  211 mg/kgعصاره گیاه
اسطوخودوس از  Sleeping timeبیشتری نسبت به ديازپام

با توجه به نمودار فوق عصاره گیاه اسطوخودوس در دوزهای

برخوردار است و اختالفات همه از نظر آماری معنیدار بوده و

 411 mg/kgو  211سبب کاهش مدت زمان باقی ماندن

 p<1/15میباشد.

حیوان بر روی میله چرخان شتابدار بهصورت وابسته به دوز
شد و همچنین عصاره اسطوخودوس در دوزهای فوق از نظر

200 .0 0

100 .0 0

50. 00

)Open maze time (Sec.

150 .0 0

آماری اختالف معنیداری را نسبت به ديازپام نشان داد
(.)p<1/15
350 .0 0

300 .0 0

250 .0 0

150 .0 0

0.00

Doz400

Doz200

D iazpam Doz100

DMSO

Sec.

200 .0 0

Contro l

نمودار  -3میانگین دادههای  Mazeدر گروههای مورد مطالعه

100 .0 0

50. 00

با توجه به نمودار فوق دوز  211 mg/kgعصاره گیاه
اسطوخودوس در  Mazeبیشترين اثر را بهعنوان يک شاخص
ضد اضطرابی دارد و اختالفات همه از نظر آماری معنیدار بوده
و  p<1/15میباشد.
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نمودار  -1میانگین دادههای  Rotarod testدر گروههای مورد مطالعه،
تزريق داروها  21دقیقه قبل از آزمون
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با توجه به نمودار فوق عصاره گیاه اسطوخودوس در دوزهای

ناراحتیهای عفونی منشأ اختالالت عمل دستگاه هضم و

 411 mg/kgو  211بهطور معنیدار در مقايسه با ديازپام سبب

احساس کسالت عمومی مؤثر میباشد (.)5

کاهش مدت زمان باقی ماندن حیوان بر میله چرخان شتابدار

 Buchbaurو همکاران نیز در سال  5115اثرات تسکینی و

شد (.)p<1/15

آرام بخشی روغنهای ضروری اسطوخودوس را بررسی

بحث و نتیجهگیری

کردهاند (.)1

هدف از اين تحقیق ،مطالعه اثرات تسکینی ،پیش بیهوشيی و

ديازپام از يک سو بهعنوان يک داروی بنزوديازپینی دارای

ضد اضطرابی عصاره گیاه اسطوخودوس در مقايسه بيا ديازپيام

اثرات تسکینی اثبات شدهای روی سیستم عصبی مرکزی است

در موش صحرايی بود .ترکیبات مختلفی در گیاه اسطوخودوس

و از سوی ديگر به عنوان داروی ضد اضطرابی مطرح می باشد.

شناسايی شده است .وجود مواد مؤثره متعدد مانند مونيوترپن و

ديازپام از طريق تعامل با گیرندههای گابا موجود در مغز به ويژه

سييزکوئی تييرپن هييا از جملييه لینييالول و لینالیييل اسييتات و

در تشکیالت مشبک مغز میانی موجب بروز اثرات تسکینی و

فالوونوئیدهايی مثل لوتئولین احتمال تأثیر اين گیاه را بر مناطق

ضد اضطرابی میشود ( .)2در بخشی از مطالعه اثرات تسکینی

مختلف  CNSتقويت میکند ( .)51گزارشياتی مبنيی بير تيأثیر

و پیش بیهوشی عصاره اسطوخودوس که در طب سنتی به

فالوونوئیدها بر گیرندههيای بنزودييازپین وجيود دارد ( .)22بيا

عنوان آرام بخش و ضد درد و ضد تشنج بکار میرود در

توجه به وجود فالونوئیدها در اين گیاه احتميال اينکيه عصياره

مقايسه با ديازپام مورد بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داده که

گیاه اسطوخودوس از طريق تأثیر بر گیرنيدههيای بنزودييازپینی

طی پروسه تسکین در بین روزهای بکار رفته دوز  211میلی

متصل به گیرندههای گاباي  Aباعث بروز اثر آرام بخشی و ضيد

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پاسخهای معنیدارتری

اضطرابی شود تقويت میگيردد ( .)22مهربيانی و همکياران در

نسبت به ساير دوزهای عصاره در مقايسه با ديازپام به همراه

سييال  5331مطالعييهای کييه در مييورد تييأثیر عصيياره متييانولی

داشت ( .)p<1/15در اين تحقیق برای به دست آوردن دوز

اسطوخودوس بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بير ميوشهيای

مناسب بهصورت پايلوت کار شد و از دوزهای (،411 mg/kg

ماده انجام دادند دريافتند که اين عصاره دارای اثر ضد تشينجی

 211و  )511استفاده گرديد که در اين روش  31دقیقه بعد از

است ( .)3همچنین میرزايی و همکياران نیيز در سيال  5333در

تزريق دوزهای فوق از عصاره گیاهی (به عنوان داروی پیش

مطالعهای تيأثیر رايحيه اسيطوخودوس را در کياهش اضيطراب

بیهوشی) از داروی کتامین به عنوان داروی بیهوشی اصلی با

هنگييام زايمييان در زنييان سييخت زا گييزارش کييردهانييد (.)0

دوز  41میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به شکل داخل

 Rezzagiو همکاران نیز در سال  2111نشان دادند که مصرف

صفاقی در موشهای ماده استفاده گرديد و جهت مقايسه با

عصاره اسطوخودوس باعث کاهش التهاب و کياهش درد و ادم

اثرات تسکینی و پیش بیهوشی ديازپام  31دقیقه بعد از تزريق

زخم میشود (.)25

داروی ديازپام به عنوان داروی پیش بیهوشی و با دوز  5/2میلی

 Jabeenو همکاران در سال  2110فعالیتهای اسپاسمولیتیک

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت داخل صفاقی ،از

و اسپاسموژنیک گیاه اسطوخودوس را بیان کردهاند (.)50

داروی کتامین که يک داروی بیهوش کننده عمومی تزريقی غیر

تحقیقات نشان داده است که مصرف اسانس اسطوخودوس در

باربیتوراتی و انفکاکی است ( )51به عنوان داروی بیهوشی

رفع سوء هضمهای همراه با تخمیرات عفونی روده،

اصلی با دوز  41میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به
شکل داخل صفاقی در موشهای ماده استفاده گرديد که بر
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اساس نتايج بدست آمده دوز  211میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

در مقايسه دوز  411میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از

بدن از عصاره گیاهی اسطوخودوس اثرات تسکینی

عصاره اسطوخودوس با ديازپام دوز  411میلیگرم به ازای هر

بیشتری و بهتری را نسبت به داروی ديازپام نشان داد .بدين

کیلوگرم وزن بدن Induction time ،کمتر و Sleeping

ترتیب که عصاره گیاهی اسطوخودوس با دوز  211میلی گرم

 timeبیشتری نسبت به ديازپام دارد ولی مؤثرترين دوز در بین

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مقايسه با ديازپام با دوز 5/2

دوزهای عصاره ،دوز  211میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنInduction time ،

بدن میباشد.

کمتر و  Sleeping timeبیشتری را ايجاد نمود .در بخش

بنابراين با توجه به وجود فالوونوئیدها در عصاره گیاه

ديگری از مطالعه اثرات ضد اضطرابی عصاره گیاهی

اسطوخودوس احتمال میرود که اين گیاه از طريق تأثیر

اسطوخودوس در مقايسه با ديازپام مورد بررسی قرار گرفت.

برگیرندههای بنزوديازپینی متصل به گیرندههای گاباي  Aباعث

بر طبق نتايج بدست آمده عصاره گیاهی اسطوخودوس با دوز

بروز اثر آرام بخشی و ضد اضطرابی میگردد .البته اثبات اين

 211میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اثرات ضد

امر نیازمند جدا نمودن هر يک از مواد مؤثر گیاه و تحقیق

اضطرابی قويتری نسبت به ديازپام با دوز  5/2میلی گرم به ازای

اختصاصی بر روی هر يک از اين مواد و با استفاده از مدلهای

هر کیلوگرم وزن بدن در موش های ماده ايجاد کرد .هم چنین

حیوانی ديگر میباشد تا بتوان مکانیسم اثر آرامبخشی و ضد

عصاره اسطوخودوس در دوزهای  411 mg/kgو  211سبب

اضطرابی آن را مشخص نمود که در اين زمینه نیاز به مطالعه

کاهش تعادل حرکتی و کاهش مدت زمان باقی ماندن حیوان بر

بیشتر و نیز استخراج و شناسايی ساختمان شیمیايی مواد مؤثر

میله چرخان شتاب دار گرديد .تزريق عصاره گیاهی

گیاه میباشد.

اسطوخودوس با دوز  211میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

سپاسگزاری

وزن

بدن بهصورت داخل صفاقی بهعنوان داروی پیش بیهوشی قبل

اين مطالعه بر اساس طرح پژوهشی تأيید شده توسط

از کتامین (بهعنوان داروی بیهوشی) در مقايسه با ديازپام از نظر

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز صورت

اثرات تسکینی و پیش بیهوشی اختالف معنیداری را نشان داد

گرفته است .بدين وسیله از اين معاونت قدردانی میشود.

و همچنین تزريق عصاره اين گیاه با دوز  211میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن به شکل داخل صفاقی جهت ايجاد اثرات
ضد اضطرابی در مقايسه با ديازپام اثرات بهتری را ايجاد کرد و
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