
 65

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original 
Article                2013; 16(78): 65-75 

 

Antidepressant effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of 
Lavandula officinalis in forced swim test and tail suspension test in male 

mice 
 

Abbasi Maleki S*1, Bekhradi R2, Asgharpanah J3, Abbasi Maleki F3, Maleki Ahanghari 
N4  

 
1- Department of Pharmacology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran  
2-Departement of Research and Development of Barij Essence Pharmaceutical Co, Kashan, 
Iran  
3-Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Science Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran 
4- Department of Laboratory Sciences, Paramedical Faculty, Tabriz University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 
 

Received:13.Aug.2013, Accepted: 6.Nov.2013 
 
Abstract 

Background: Lavandula officinalis has anti-anxiety and sedative properties. In the 
present study, the antidepressant effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of Lavandula 
officinalis was investigated in forced swim test (FST) and tail suspension test (TST) in male 
mice. 

Material and Methods: In this experimental study, 72 male mice were randomly divided 
into 9 groups of 8 mice. Negative and positive control groups received normal saline (10 ml/kg), 
fluoxetine (20mg/kg) and imipramine (30mg/kg) respectively and treatment groups received 
extracts of Lavandula officinalis (100, 200 and 400 mg/kg). Immobility, swimming and climbing 
behaviors were recorded within 6 minutes.  

Results: Lavandula officinalis extracts (except the aqueous extract at a dose of 100mg/kg 
in FST) compared to control group significantly and dose-dependently reduced the duration of 
immobility time in both of tests (p<0.001). These extracts (except the aqueous extract at a dose of 
100mg/kg in FST) significantly and dose-dependently increased swimming time (p<0.001) 
without significant change of climbing time. 

Conclusion:  Lavandula officinalis has considerable antidepressant effect and has similar 
effects to fluoxetine.  
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هاي آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس در آزمون  اثر ضد افسردگی عصاره

 شناي اجباري و آزمون معلق ماندن دم در موش سوري نر
 

   5 ملکی آهنگري، نیلوفر4 ، فرید عباسی ملکی3، ژینوس عسگر پناه2 ، رضا بخردي*1سعید عباسی ملکی
  

 ، ارومیه، ایران انشگاه آزاد اسالمید ،واحد ارومیهاستادیار، گروه فارماکولوژي، . 1

 دکترا، علوم پزشکی، گروه تحقیق و توسعه، شرکت داروسازي باریج اسانس، کاشان، ایران . 2

 المی، تهران، ایراناستادیار، گروه فارماکوگنوزي، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اس. 3

 داروساز، گروه فارماکولوژي، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 4

  دانشجوي لیسانس، علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. 5
  

 15/8/92: تاریخ پذیرش 22/5/92: تاریخ دریافت
 

 چکیده
در مطالعه حاضر اثر ضد . باشد اسطوخودوس داراي خواص آرام بخشی و ضد اضطراب می: زمینه و هدف
و آزمون معلق ماندن ) FST(هاي آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس درآزمون شناي اجباري افسردگی عصاره

 . سوري نر بررسی گردیددر موش) TST(دم
.  تایی تقسیم شدند8 گروه 9 سر موش سوري نر به طور تصادفی به 72 در این مطالعه تجربی، :ها مواد و روش

گرم بر   میلی20 (، فلوکستین )لیتر بر کیلوگرم میلی 10(هاي شاهد منفی و مثبت به ترتیب نرمال سالین  گروه
، 100 (هاي اسطوخودوس  هاي تحت درمان نیز عصاره و گروه) بر کیلوگرمگرم   میلی30(پیرامین  ایمی و) کیلوگرم

 دقیقه 6هاي بی حرکتی، شنا کردن و صعود کردن در طی  رفتار. را دریافت کردند) گرم بر کیلوگرم  میلی400 و 200
  . ثبت گردید

در مقایسه با گروه ) FST گرم بر کیلوگرم عصاره آبی در  میلی100به جز دوز (هاي اسطوخودوس   عصاره:ها یافته
کنترل به صورت وابسته به دوز و معنی داري سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی در هر دو آزمون شدند 

)001/0p< .(ها به صورت وابسته به دوز و معنی داري سبب افزایش مدت زمان شنا کردن  این عصاره) به جز دوز
  . شدند بدون تغییر معنی دار در زمان صعود کردن) >FST)(001/0pگرم بر کیلوگرم عصاره آبی در  میلی100

 .باشد  اسطوخودوس از اثر ضد افسردگی قابل توجهی برخوردار بوده و اثرات آن شبیه فلوکستین می:گیري نتیجه
   اسطوخودوس، موش، عصاره گیاهی، معلق ماندن دم :واژگان کلیدي
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  مقدمه
افسردگی یک بیمـاري رایـج، نـاتوان کننـده و           
خطرناك می باشد که زندگی شخص و رفتار او را متـاثر         
نموده و بسیاري از مردم را در اقصی نقاط دنیا تحت تـاثیر   

یدن از خانواده و دوستان، نداشتن      دوري گز . دهد قرار می 
 75در (انگیــزه، اخــتالالت میــل جنــسی، اخــتالل خــواب 

، خلــق افــسرده و عــدم احــساس لــذت از  )درصــد مــوارد
ــار . )1(باشــند عالیــم کلیــدي افــسردگی مــی  براســاس آم

 میلیون نفر در دنیا از     350سازمان بهداشت جهانی بیش از      
 .)2(برند افسردگی رنج می

 8معه نگر، عالیم افسردگی بین  در مطالعات جا  
 20 درصد متغیر بوده و شیوع اختالالت اساسی بـین       20تا  
 درصد در مردان گـزارش   12 تا   2 درصد در زنان و      25تا  

ــه فکــر   . شــده اســت ــز ب ــراد افــسرده نی حــدود دوســوم اف
 درصـد آنهـا نیـز اقـدام بـه      15 الـی  10خودکشی افتـاده و     

 .)3-1(کنند خودکشی می

اند که عمده عالیـم    نشان دادهمطالعات مختلف 
هــایی همچــون  افــسردگی در اثــر کــاهش عملکــرد ناقــل 

 هیدروکسی -5، سروتونین یا    )نوراپی نفرین (نورآدرنالین  
. شـوند  تریپتـامین، دوپـامین، گلوتامـات و گابـا ایجـاد مـی      

هـاي   بنابراین داروهایی هـم کـه سـبب افـزایش ایـن ناقـل             
ردگی را از خـود  شوند، اثرات ضد افـس    عصبی در مغز می   

ــی  ــشان م ــد ن ــک . )5 ،4(دهن ــروزه از نم ــوم،   ام ــاي لیتی ه
هــاي ســه حلقــه اي،  داروهــاي محــرك، ضــد افــسردگی 

هـاي مونـو     هاي انتخابی سروتونین، مهار کننـده      مهارکننده
آمینو اکـسیداز و غیـره جهـت درمـان افـسردگی اسـتفاده              

  . )6(شود می
-Forced swim test(آزمون شناي اجباري

FST (  هاي فارماکولوژیـک حیـوانی بـسیار        جمله مدل از
ــات     ــسردگی ترکیب ــرات ضــد اف ــرآورد اث رایــج جهــت ب

ــدگان   ــف در جون ــاهی مختل ــوش (شــیمیایی و گی ــل م مث
این روش بـه تـاثیر تمـام داروهـاي ضـد         . باشد می) سوري

ــه آزمــون. )7(باشــد افــسردگی حــساس مــی  هــاي  از جمل
تکمیلی دیگـر در جهـت بـرآورد اثـرات ضـد افـسردگی            

ــی ــدن دم    داروهــا، م ــق مان ــه آزمــون معل ــوان ب  Tail(ت

suspension test-TST ( ــود ــاره نم ــن روش . اش ای
، افت درجه حرارت بدنی و استرس ناشی      FSTبرخالف  

  . )8(از آزمون شناي اجباري را به همراه ندارد
بـــــا نــــــام  ) الوانـــــد (اســـــطو خـــــودوس  

گیاهی اسـت دائمـی    Lavandula officinalisعلمی
ــه  ــا بوت ــه ب ــاقه   اي ب ــر و س ــک مت ــدوداً ی ــاع ح ــایی   ارتف ه

. شـوند  هـاي پـایین، چـوبی مـی     چهارگوش که در قـسمت  
هاي این گیاه باریک، نوك تیز و به طور متقابـل بـر         برگ

هـاي اسـطوخودوس آبـی       گـل . گیرنـد  روي ساقه قرار می   
مایل به بنفش می باشـند و بـه صـورت مجتمـع در انتهـاي          

ــی  ــرار م ــد ســاقه ق ــورد اســتف . گیرن ــسمت م ــاه،  ادهق ي گی
 ،9(باشند هاي هوایی، به خصوص گل و برگ آن می   اندام

 درصـد  3 الـی  1هاي گل دار الواند داراي      سر شاخه . )10
هـاي مختلـف    باشد که ترکیـب گونـه و واریتـه      اسانس می 

اســــانس . آن، ممکـــن اســــت کــــالً متفـــاوت باشــــند  
، به میـزان    )Linalool(اسطوخودوس اکثراً حاوي لینالول   

بـه  ) Linalyl acetate(رصد، لینالیل اسـتات   د35 تا 20
ــزان  ــا 30میـ ــن 55 تـ ــی مـ ــد، اوسـ ، )Ocimene( درصـ

و کــــــــــــــــایوفیلین  ) Camphor(کــــــــــــــــامفر
از جملـه  . باشـد  مـی ) Caryophyllene oxide(اکساید

 تـا  5بـه میـزان   (هـا   توان به تانن سایر ترکیبات این گیاه می   
اشاره ها  ها و فیتواسترول   ، کومارین، فالوینوئید  ) درصد 10

گزارش شـده اسـت کـه اسـطوخودوس داراي      . )10(نمود
خواصی چون تقویت معده، مدر، معـرق، صـفرا بـر، ضـد      

هـاي یـک طرفـه، ضـعف      تشنج، بادشکن و درمان سردرد  
اعصاب، آرام بخش متوسـط، مقـوي اعـصاب و رفـع بـی        
خوابی، ضـد اضـطراب، ضـد درد، ضـد آلزایمـر و غیـره               

وجه به این که تـا بـه حـال    با این حال با ت . )10 ،9(باشد می
مطالعه تجربی یا آزمون بـالینی معتبـري در خـصوص اثـر             
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ضد افسردگی اسطوخودوس صورت نگرفته است، هدف    
هاي آبـی و هیـدروالکلی     مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره    

هاي شناي اجباري و معلق ماندن      اسطوخودوس در آزمون  
ري دم به عنوان دو الگوي حیوانی افسردگی در موش سو          

  .باشد  نر می
  

  ها مواد و روش
ــشگاه آزاد    ــی کــه در دان ــه تجرب ــن مطالع در ای

 سر مـوش سـوري نـر        72اسالمی واحد ارومیه انجام شد،      
بــه )  گــرم30 الـی  20در محــدوده وزنــی  (NMRIنـژاد  

.  تــایی تقــسیم بنــدي شــدند8 گــروه 9طــور تــصادفی بــه 
 درجـه   23±2هاي جداگانه و در دماي       حیوانات در قفس  

 سـاعته  12ي منظم روشنایی و تاریکی    گراد و دوره   تیسان
در ایــن مــدت آب و غــذاي کــافی در . نگهــداري شــدند

اختیار آنها قرار گرفته و از هـر حیـوان یـک بـار اسـتفاده              
ي روشــنایی و در  شــده و تمــام آزمایــشات در طــی دوره

در بررسـی   .  صـورت گرفتنـد    17 الـی    9محدوده سـاعت    
قوانین حمایـت و نگهـداري   حاضر، اصول اخالقی مطابق   

ــه  ــشگاهی و بیانی ــات آزمای ــوم   از حیوان ــشگاه عل ــاي دان ه
 .رعایت گردیدند پزشکی ارومیه

پس از شناسایی اسطوخودوس توسط گروه 
فارماکوگنوزي شرکت داروسازي باریج اسانس کاشان، 

 گرم پودر گیاه در آب حل 100براي تهیه عصاره آبی، 
عصاره . ده گردیدشده و از روش پرکوالسیون استفا

 گرم پودر 100هیدروالکلی هم بعد از مخلوط نمودن 
سپس . به روش سوکسله تهیه گردید% 70گیاه در اتانول 

هاي  عصاره. ها در دماي اتاق برداشته شد حالل عصاره
هاي استریل و در مکان خنک تا آماده  تهیه شده در ویال

ها و زمان آزمایش  سازي دوزهاي مختلف از عصاره
 .گهداري شدندن

در ایــن مطالعــه از ایمــی پــرامین هیدروکلرایــد 
ــران  ( ــران، ایـ ــارس دارو، تهـ ــرکت پـ ــستین ) شـ و فلوکـ

بـه  ) شرکت داروسازي آریا، تهران، ایـران     (هیدروکلراید  
گرم بر کیلوگرم اسـتفاده       میلی 20 و   30ترتیب با دوزهاي    

سـرم  (هـا در نرمـال سـالین       تمام داروها و عصاره   . )11(شد
حل شده و به شکل داخل صفاقی )  درصد9/0ي فیزیولوژ

هـا   لیتـر بـر کیلـوگرم بـه مـوش       میلـی 10و در حجم معـین   
  .تزریق گردیدند

در آزمون شناي اجباري مدت زمان بی 
معادل افسردگی و ) Immobility time(حرکتی

. کاهش آن به مثابه اثر ضد افسردگی ثبت گردید
 طور جداگانه ها یا داروها، به ها بعد تزریق عصاره موش

که حاوي آبی با ) 25×12×8(در ظروفی به مشخصات 
به طور . گراد بود، قرار داده شدند  درجه سانتی25دماي 

ها و پاها به عنوان زمان بی  قرار دادي قطع حرکات دست
 2 دقیقه بوده که 6کل آزمون .حرکتی در نظر گرفته شد

شد دقیقه اول جهت تطابق حیوان با محیط در نظر گرفته 
 دقیقه بعد، مدت زمان بی حرکتی، شنا کردن 4و در 

)Swimming time ( و صعود کردن)Climbing 

time (توسط کورنومتر و بر حسب ثانیه ثبت گردیدند .
ها و پاهاي حیوان و  شنا کردن همان حرکات فعال دست

چرخش به دور استوانه بوده و صعود کردن نیز حرکات 
 .)11(دیواره استوانه بودهاي حیوان بر روي  فعال دست

در این مطالعه از آزمون تکمیلی معلق ماندن 
هاي فلزي به ارتفاع  بدین منظور از پایه. دم نیز استفاده شد

متر استفاده شده و بین دو پایه فلزي یک   سانتی70
دم . متري در امتداد طولی کشیده شد  سانتی50ریسمان 

 دم آویخته ها توسط یک بند بسته شده و حیوان از موش
. سپس آزمون با یک حرکت شدید موش آغاز شد. شد

حرکت، غیرفعال و بدون  زمانی که حیوان کامالً بی
حرکتی در نظر  عکس العمل بود به عنوان مدت زمان بی

چون روش  کل زمان معلق بودن دم نیز هم. گرفته شد
FST ،6 دقیقه اول جهت تطابق حیوان 2 دقیقه بوده که 

 دقیقه بعد مدت زمان 4ر گرفته شد و در با محیط در نظ
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بی حرکتی توسط کورنومتر و بر حسب ثانیه ثبت 
در هر دو آزمون، تمام متغیرها توسط یک فرد . گردید

شد و فرد مزبور از این که نمونه به کدام گروه  ثبت می
  . )12(تعلق دارد اطالعی نداشت

در این مطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه و 
به ترتیب از برنامه . توکی استفاده شد آن تستمتعاقب 
SPSS   و 17نسخه Excel 2007 نیز جهت تجزیه و 

نیز  p >05/0تحلیل و ترسیم نمودارها استفاده شد و 
  .دار تلقی گردید معنی

  
 ها یافته

 200نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دوزهاي 
گرم عصاره آبی اسطوخودوس  گرم بر کیلو  میلی400و 

 ، 81/81±66/6 و 24/105±6/3 ترتیب برابر به(
0001/0= p)( و هر سه دوز عصاره هیدروالکلی ) 1شکل

 85/105±62/8، 17/111±4/7به ترتیب برابر (
در مقایسه با گروه ) p =0001/0 ، 01/89±06/11و

به صورت وابسته به دوز و معنی ) 97/182±26/4(کنترل 
ند شو داري سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی می

  ).2شکل (
فلوکستین و ایمی پیرامین نیز در مقایسه با 
گروه کنترل به طور معنی دراي سبب کاهش مدت زمان 

 و 55/73±03/7به ترتیب برابر(شوند  بی حرکتی می
36/5±79/23 ، 0001/0= p) ( 2، 1شکل( .  
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حرکتی، شنا کردن و صعود کردن در   روي رفتارهاي بیاثر دوزهاي مختلف عصاره آبی اسطوخودوس، فلوکستین و ایمی پیرامین بر. 1شکل 

  . آزمون شناي اجباري در موش سوري نر
 ***001/0 < p باشد می) نرمال سالین(در مقایسه با گروه کنترل.  
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 و اثر دوزهاي مختلف عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس، فلوکستین و ایمی پیرامین بر روي رفتارهاي بی حرکتی، شنا کردن. 2شکل 

 . صعود کردن در آزمون شناي اجباري در موش سوري نر
 ***001/0 < p باشد می) نرمال سالین(در مقایسه با گروه کنترل.  

  
گرم بر کیلوگرم   میلی400 و 200دوزهاي 

 و 59/110±25/6به ترتیب برابر (عصاره آبی 
77/4±29/141 ، 0001/0= p) ( و تمام دوزهاي ) 1شکل

به ترتیب برابر (طوخودوس عصاره هیدروالکلی اس
 ، 58/140±52/5 و3/7±52/131، 32/12±85/121

0001/0= p (در مقایسه با گروه کنترل)به ) 68/48±09/6
صورت وابسته به دوز و معنی داري سبب افزایش مدت 

رفتار صعود ). 2شکل (شوند  زمان شنا کردن نیز می
کدام از دوزهاي عصاره آبی و  کردن توسط هیچ

شکل (ی به طور معنی داري افزایش نیافتهیدروالکل
در این بخش، فلوکستین در مقایسه با گروه کنترل ). 1،2

، 85/153±3/11(رفتار شنا کردن را افزایش داده
0001/0= p ( ولی رفتار صعود کردن توسط آن به طور

ولی بر عکس این ). 2، 1شکل (معنی دراي افزایش نیافت
ردن را افزایش داده حالت، ایمی پیرامین رفتار صعود ک

)39/11±66/105 ،0001/0= p(  ولی رفتار شنا کردن
شکل )(<05/0p(توسط آن افزایش معنی داري نشان نداد

1 ،2.(  
هاي مطالعه حاضر همچنین نشان داد که  یافته

به ترتیب برابر (تمام دوزهاي مختلف عصاره آبی 
 ، 57/88±24/7و42/11±23/102، 02/7±42/129

0001/0p=)( به ترتیب (و عصاره هیدروالکلی) 3شکل
 ، 3/106±05/3و33/114±72/5، 42/124±97/10برابر 
0001/0p= (در مقایسه با گروه کنترل)24/196±39/3 (

به صورت وابسته به دوز و معنی داري سبب کاهش مدت 
هر دو ). 4شکل (شوند میTST زمان بی حرکتی در 

 داري داروي فلوکستین ایمی پیرامین نیز به طور معنی
 TSTحرکتی را در آزمون  باعث کاهش مدت زمان بی

 ، 08/27±73/3 و6/128±02/6به ترتیب برابر(شوند می
0001/0p=) ( 4، 3شکل.(  

  



                سعید عباسی ملکی و همکاران                                                 ...                        اثر ضد افسردگی عصاره هاي آبی و هیدروالکلی 

71                                                                                     1392آذر ، 9، شماره شانزدهممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال 

0

50

100

150

200

250

300

رم    ر كیلوگ رم ب ي گ ان-  میل درم

یھ  
ثان

ب 
حس

 بر
تي

رك
 ح

ي
ب

كنـترل  ــتین فلوكسـ ــیرامین  ایمــی پ  100
200

***

طوخودوس اس

400

***

***
***

***

 
اثر دوزهاي مختلف عصاره آبی اسطوخودوس، فلوکستین و ایمی پیرامین بر روي مدت زمان بی حرکتی در آزمون معلق . 3شکل 

  . ماندن دم در موش سوري نر
 ***001/0< p باشد می) نرمال سالین(در مقایسه با گروه کنترل.  
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اثر دوزهاي مختلف عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس، فلوکستین و ایمی پیرامین بر روي مدت زمان بی حرکتی در آزمون . 4شکل 

  .معلق ماندن دم در موش سوري نر
***001/0 < p باشد می) نرمال سالین(در مقایسه با گروه کنترل.  
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  بحث 
هاي  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره

آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس سبب کاهش مدت 
 در TST و FSTزمان بی حرکتی در هر دو آزمون 

از سوي دیگر، دوزهاي . شوند می مقایسه با گروه کنترل
ها در مقایسه با گروه کنترل، مدت  مختلف این عصاره

ت وابسته به دوز و معنی داري زمان شنا کردن را به صور
کدام از  افزایش داده ولی رفتار صعود کردن توسط هیچ

داري افزایش  ها به طور معنی دوزهاي مختلف عصاره
اند که  راستا، مطالعات مختلف نشان داده در همین. نیافت

شنا کردن به ترکیبات سروتونرژیک همچون فلوکستین 
ی رفتار صعود حساس بوده و از طرف) SSRIsاز دسته (

 کردن نیز به ترکیبات نورآدرنرژیک همچون ایمی

از دسته ضد افسردگی هاي سه (پیرامین و دس پیرامین 
نتایج ما نیز همسو با . )14, 13(باشد حساس می) حلقه اي

سایر مطالعات نشان داد که فلوکستین سبب کاهش مدت 
زمان بی حرکتی و افزایش مدت زمان شنا کردن شده و 

داري  صعود کردن توسط این دارو به طور معنیرفتار 
در تایید این مسئله استفاده از . یابد افزایش نمی

سبب بلوك ) SB 206533مثل (آنتاگونیست سروتونین
رفتارهاي فعال ناشی از فلوکستین در آزمون شناي 

از طرفی ایمی پیرامین . )16, 15, 12(اجباري می شود
زایش مدت سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی و اف

دار در رفتار شنا  زمان صعود کردن بدون افزایش معنی
خوانی  کردن می شود که با مطالعات دیگر کامالً هم

درست عکس این حالت و استفاده از . )17, 13(دارد
هایی  نورآدرنرژیک یا موش α2A-AR آنتاگونیست

) برداشته(که این گیرنده در آنها کم بوده یا ناکت اوت
. )18( فعال ایمی پیرامین را نشان ندادندشده، رفتارهاي

هاي  البته با این که مکانیسم دقیق ضد افسردگی عصاره
ولی با توجه به . باشد مختلف اسطوخودوس ناشناخته می

نتایج مطالعه حاضر، تاثیر دوزهاي مختلف اسطوخودوس 

رسد که  شبیه داروي فلوکستین بوده و چنین به نظر می
روز اثرات ضد افسردگی آن سیستم سروتونرژیک در ب

هاي مطالعه حاضر، میرزایی و  همسو با یافته. نقش دارد
همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که بوییدن 
اسانس اسطوخودوس سبب افزایش غلظت سروتونین و 

 HIAA)5-Hydroxy indol-5متابولیت آن یا همان 

acetic acid (هاي باردار در هنگام در پالسماي خانم 
آنها معتقدند که رایحه اسطوخودوس به . شود زایمان می

طور غیر مستقیم سبب افزایش غلظت سروتونین از 
 مؤثره مواد البته وجود. )19(شود هاي روده می سلول

 لینالول جمله از ها ترپن وسزکویی مونوترپن مانند متعدد

لوتئولین در  مثل استات و فالوینوئیدهایی لینالیل و
مناطق مختلف دستگاه  بر آن تأثیر تمالاح اسطوخودوس

، به طوري که )20(کند می اعصاب مرکزي را تقویت
 هاي گیرنده بر تأثیر فالوینوئیدها بر مبنی گزارشاتی

وجود  به بنابراین با توجه. دارد وجود بنزودیازپینی
 اسطوخودوس عصاره احتماالً گیاه این در فالوینوئیدها

 به متصل بنزودیازپینی هاي گیرنده بر تأثیر طریق از

هاي گابا اثر ضد اضطرابی، آرام بخشی و ضد  گیرنده
البته با این که . )23-21(تشنج خود را بجا می گذارد

هاي عصبی دخیل در  ترین ناقل سروتونین یکی از مهم
سري مطالعات  باشد ولی با این حال، یک افسردگی می

 Magnetic(طیف بینی با تشدید مغناطیسی

resonance spectroscopy(اند که   نشان داده
غلظت گابا در بخش قدامی پیشانی و بخش پس سري در 

در خصوص . )24(یابد طی افسردگی حاد کاهش می
اثرات ضد افسردگی ترکیبات گاباارژیک نیز دو فرضیه 

 و کاهش انتقال عصبی Aهاي گابا  انتقال عصبی گیرنده
استفاده از بنابراین .  وجود دارندBهاي گابا  گیرنده

داروهاي گیاهی جهت درمان افسردگی نیز بیشتر به 
البته مطالعات نشان . )25( تاکید داردAهاي گابا  گیرنده

اند که درمان مکرر افراد افسرده با الکتروشوك  داده
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 نیز سبب افزایش مقادیر گابا پس سري SSRISتراپی یا 
 تجویز ها، بعد از در تایید این یافته. )27, 26(مغز می شود

حاد سیتالوپرام، گابا در بخش پس سري مغز افزایش یافته 
اند که اثر  از سویی مطالعات نشان داده. )28(است

توان با آگونیست   را میAسروتونین بر روي جریان گابا 
 تقلید نموده و توسط HT 2A/2C-5سروتونینی 
ها بلوکه نمود که همگی دال  هاي این گیرنده آنتاگونیست

ط قوي بین سیستم سروتونرژیک با سیستم بر ارتبا
 HT-5هاي گاباارژیک بوده و به عبارتی گیرنده

2A/2Cهاي  اي در تنظیم گیرنده  نقش برجسته
 ایفا Aهاي گابا  سروتونرژیک بر روي کانال

رسد که سیستم  بنابراین چنین به نظر می. )29(کنند می
سروتونرژیک و گاباارژیک در بروز اثر ضد افسردگی 

به منظور مطالعات . هاي اسطوخودوس نقش دارند ارهعص
آتی و تعیین مکانیسم دقیق ضد افسردگی اسطوخودوس 

هاي  ها با آنتاگونیست مصرف توام این عصاره
 GC/MSسروتونرژیک و گاباارژیک و از سویی انجام 

و بررسی تک تک اجزاء موثر آنها در کنترل اختالالت 
  .گردد افسردگی پیشنهاد می

  
  گیري هنتیج

با توجه به نتایج مطالعه حاضر چنین 
شود که اسطوخودوس از اثر ضد  گیري می نتیجه

افسردگی قابل توجهی برخوردار بوده و اثرات آن شبیه 
اي  بنابراین این گیاه از ارزش بالقوه. باشد فلوکستین می

  . باشد جهت کنترل اختالالت افسردگی برخوردار می
 

  تشکر و قدردانی
ه بخشی از طرح تحقیقاتی مشترك این مطالع

) 1317203 به شماره(دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 
به (و شرکت داروسازي باریج اسانس 

نویسندگان این مقاله از . باشد می) 54/1/91/31شماره

حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه و 
شرکت داروسازي باریج اسانس به خاطر تهیه عصاره 

  . سطوخودوس کمال تشکر و قدردانی را دارندهاي ا
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