فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین در موش سفید صحرايی
محمد حسین اسماعیلی ،1اسماعیل عباسی ،2محمد صوفی آبادی
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 -1دانشیار،گروه فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -2کارشناس ارشد،گروه فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -3استادیار،گروه فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
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چکیده
دريافت مقاله ، 22/1/22 :پذيرش مقاله22/3/11 :
 مقدمه:گیاه بابونه( )Matricaria chamomillaدارای فالونوئید آپی ژنین میباشد که از خود اثر ات شربه بزوودارازپیزی ننرا
میدهد و بزاب اان ممکن است در درما ت ک اعتیاد مفید باشد .در اان تحقیق اث ات توراق محیطی( درو صرفایی )عصراره هیردرواککلی
بابونه ب عالام یطع مص ف م فین در موش سفید صح اای مورد ب رسی ی ار گ فت.
 مواد و روشها 22 :موش ن (222تا252گ م) از نژاد واستار انتخاب و با توراق م فین بصرورت روزی دو برار بره مردت  7روز معتراد
شدند .سپس موش ها به  2گ وه  6تاای تقسیم شدند :گ وه کزت ل ،که ساکین و سه گ وه بابونه ،که عصاره بابونه(25،12و 52میلری گر م بر
کیلوگ م) 32،دییقه یبل از توراق ناکوکسا ( 5میلی گ م ب کیلوگ م) به صورت درو صفایی دراافت ک دند.در تمام گ وه ها 3سراعت بعرد
از آخ ان توراق م فین ،ناکوکسا توراق وعالئم ت ک همچو پ اد و باالرفتن ب ای  32دییقه مطاکعه شد .داده ها به دست آمده با انجرام
آزمو  ANOVAمورد ب رسی ی ار گ فت.
 اافتهها :نتااج ننا داد که توراق درو صفایی عصاره بابونه ه سه دوز تجواو شده ،میوا ب وزعالام ت ک مانزد پ ارد و براالرفتن
را به صورت وابسته به دوز کاهش داد()P <2/221

 بحث و نتیجهگی

ی :توراق درو صفایی عصاره بابونه میتواند عالئم مهم سزدرم ت ک اعتیاد بره مر فین را در مروش صرح اای

 واژههای کلیدی :اعتیاد ،سزدرم ت ک م فین ،گیاه بابونه ،موش صح اای.

آدرس مكاتبه :قزوین ،بلوار شهید باهنر ،دانشكده پزشكی  ،دانشگاه علوم پزشكی قزوین ،گروه فیزیولوژي

پست الكترونیكmohasofi@yahoo.com :
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کاهش دهد .بزاب اان الزم است اجوای موث آ شزاساای و اث آ در انسا نیو مورد ب رسی ی ار گی د.

اسماعیلی و همکاران

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین 

آلنتتیالت ستتیکال  ،تو تتوايزومرا  ،هیاهورونیتت.ا  ،ف،ت وهی،ا  Cو

مقدمه
بابونه با نام علمی ، Matricaria chamomillaگیاهی

نیتريك اك،ی .سدتا تأثیرگذارن .ايتن تتأثیرات و توانتايیهتا

استتد لوه،تته ،يک،تتاهه ،ب،تتیار م طتتر و بتته ارت تتا  02تتتا 02

گ،ترله فالونويی.ها باعث س.ه كته آنمتا را تيییتر لهدت.ههتا

سانتی متر كه بته وتور دتولرو لر متزار متیرويت .مممتترين

اسخ ها بیوهوژيك بدامد)5-7(.

تركیبات موجول لر گیاه بابونته عبارتدت .ا ا اك،تی .بی،تابوهو ،

فالونويی .به نام آ ی ژنین كته لر بابونته وجتول لارل بتر

كامتا وهین  ،فارن،تتن ،ستزكويیتتتر ن هتا  Bو ، Cفالونويیتت.

رو بردی سلو ها سروانی ب.دیم تأثیر ممتار لارل ،رست.

آ تتیژنتتین ،آنتمیتت.ين ،هوتنتتوهین ،كو،رستتتین ،فورفتتورو ،

سلو ها تومور را ممار میكد)8-20( .
بردی فالونويی.ها بترا كبت .نقتش محتافدتی لاستته و

اومبلیفرون ،كريزين()2،0
اين گیاه لر لرمان و ت،کین لرلها مؤثر بوله و آرامبخش

اثرات سمی بردی تركیبتات ماندت .تتراكلريت.كربن را بتر كبت.

عضالت اسد داصید ض.اس،اسم بابونه لر آرام كرلن گرفتگی

كاهش میلهد .و بردی فالونو،یت.ها ليگتر نیتز امیت.هايی را

ها عالات ماهانته لرلنتاو و كتاهش ااتمتا

ايمتان نتار

برا لرمان بیمار آهزايمر به وجول آورلهان)2،20(.

كتتاربرل يتتال لارل بابونتته بتته علتتد لاستتتن آه ابی،تتابوهو و

كامتتا وهن كتته ا تركیبتتات بابونتته استتد بتته عدتتوان يتتك

كاما وهن لارا داصید ض.اهتمابی و ض .آهرژ اسد همچدین

آنتیاك،ی.ان قو میتوان .نقش ض.اهتمابی مداسبی اي تا كدت،.

اين گیاه با تأثیر بر سی،تم عصبی مركز داصید ض.اضطرابی

همچدین اين ماله قالر اسد بردی آنزيمما ضرور لر م،تیر

و ض .تشدجی نیز لارل()2،0

ايجال اهتماب را غیر ف ا كد .كه اين كار نیز بته نوبته دتول بته

برا مصرف بابونه هیچ گونه عارضه جانبی گتزار
اسد به استثدا

نشت.ه

نان سیرله و بارلار ،دورلن بابونه بترا همته

افرال توصیه س.ه اسد لر تحقیقتی كته لرستا  0222توست

ا اظد ا بافدها كمك میكد )20-22(.آ یژنتین نیتز لارا
مشخصتتات و ستتادتار

م بتترا جلتتوگیر ا ستتادته ستت.ن

راك،ی .هیت.روژن استد و لر اثتر ممان تد ا راك،ی.استیون

ريس و همکاران صورت گرفد مشتخ

ست .كته عصتاره گیتاه

هی،یتت.ها باعتتث ثبتتات غشتتا هتتا و محافدتتد ا عتترو دتتونی

استر

و اضطراب ناسی ا بتی

میسول()2،2،1

بابونه می توان .به مق.ار يال

ها كه عصاره بابونته لر يافتد كترله بولنت .ب ت .ا استتر

میله .و لر ت،د ما  ،اضتطراب را لرمتو هتا ستور كتم

كورتیزو دون آنما ن،بد به گروه كدتر افزايش نیافد( )3لر

میكد )2(.و نیز مشابه همین اثر را عصاره تام بابونه ،لر همتین

اركتی را لر مو

تحقیق ليگر كه لر سا  0223صورت گرفتد مشتخ

ست.

ما و ت،د ص حه سوراخلار ا دول نشان لاله اسد()27

كه عصاره گیاه بابونه می توان .بته مقت.ار يتال ا گرگرفتگتی

لرواقع دصلد ض.اضطرابی فالونو،ی.ها لر ا .اسد كه

صتتورت لر نتتان يا،،تته جلتتوگیر كدتت .و ادتتتال ت دتتواب و

لر ب ضی موارل 32 ،برابر قويتر ا ليا ام عمت متیكددت)28(.

د،تگی آنما را نیز كاهش له)0(.

فالونويی .كو،رستین موجتول لر آن نیتز قتالر استد ا رست .و

فالونويی.ها بابونه بتر ویتو وستی ی ا آنزيممتا بت.ن
،تان.اران ا جمله ATPaseها ،ف ،ول استترا ها ،كیدا هتا،
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ها كاهش لهت .بته گونته ا كته لر متو

آ تتیژنتتین همچدتتین نقتتش ض.اضتتطرابی ا دتتول نشتتان

اسماعیلی و همکاران

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین 
بردی گزارسات ااكی ا آن اسد كه اثرات آرام بخش گیاه

برابر س .تا لر رو  2بته  02میلتی گترم بتر كیلتو گترم رستی.

بابونه مربوط به اجزايی سبیه بدزوليا ینهاسد كه لر آن وجتول

ایوانات لر آدرين رو تزريق  52میلی گرم بتر كیلتو گترم را

لارل( )02-00و لر واقع آ یژنین موجتول لر بابونته لارا هیگانت.

لريافد كرلن .و به چمار ير گروه سش عت.ل تق،تیم ست.ن.ا

هايی برا گیرن.هها بدزوليا یدی استد( )20لر وتی اعتیتال،

 )2گروه كدتر كه 32لقیقه قب ا تزريق ناهوك،ان ،نیم میلتی

تيییتترات سا ستتی لر ستتط  cAMPو متتد انک تتاهین صتتورت

هیتر ساهین لريافد كرل )0گروه ها بابونه كه  32،لقیقه قبت

متتیگیتترل كتته بتتا ايجتتال واب،تتتگی بتته متترفین ارتبتتاط لارل و

ا تزريق ناهوك،ان نیم میلی هیتر عصاره بابونته بتا لو 22يتا 05

بدزوليا ینها میتواند .ا اين تيییرات جلوگیر كدد)03-05(.

يا 52میلی گرم بر كیلوگرم) بته صتورت لرون صت اقی لريافتد

همچدتتین بتترا گیتتاه بابونتته داصتتید مماركددتت.گی

كرلن .اين لو ها نیز بتا ات كترلن مقت.ار مداستع ا عصتاره

مطرح س.ه كه لر نتیجه آن نیز توان،ته اسد

هی.رواهکلی بابونه لر ساهین به صورت رو انه تمیه و به مو هتا

ف ،ول استرا

واب،تگی به مرفین را ممار و آن را تض یو نمايد )02،07(.همه
سواه .ارا،ه س.ه لر با نشان میله .گیاه بابونه قالر به كاهش

تزريق میس)08(.
نحوه تمیه عصاره بت.ين صتورت بتول كته ،سرستادههتا

میزان لرل و اضطراب و اهتماب و اس،اسم عضالنی كته لر تترو

دشك گ بابونه س ا تمیه و تايی .گیتاه ستدا  ،بتا آستیاب

اعتیال برو میكد .میباس .و همیدطور میتوان .تتا ات.ول ا

برقی ولر س.ه و لر مراله ب  02 .گرم ا تولر بتا استت اله ا

واب،تگی به مرفین نیز جلوگیر كد .سواهی كته مطترح استد

 022میلی هیتر اتانو و آب داه

اين اسد كه آيا اين ماله قالر بته ممتار عال،تم تترو اعتیتال لر

و لستگاه سوك،له عصاره هی.رواهکلی اتانوهی تمیه و عصتاره بته

اسخ به سوا مطرح س.ه اين تحقیق

كمك لستگاه تبخیر تا ا .امکان تيلیظ س .س،س عصاره را لر

مو

نیز می باس.؟ برا

صورت گرفد

به ن،بد هر يك  52لرصت.

لید قرار لاله تا اال آن به وور كام تبخیر سول
لر تمام گروه ها 3ستاعد ب ت .ا آدترين تزريتق مترفین،

مواد و روشها
س ی .صحرايی

ناهوك،ان( 5میلی گرم بر كیلوگرم) بصورت لرون ص اقی تزريق

نر باهغ نژال وي،تار با مح.وله و نتی  022تتا052گترم استت اله

بالفاصتتله بته مت.ت نتتیم ستاعد لر يتك استتتوانه

جمد انجام اين آ مايش ،ا  00ع.ل مو
س .مو

ها لر ایوان دانه با سراي 20ستاعد تتاريکی و 20

ساعد روسدايی نگم.ار س.ن ،.لر اين م.ت آب و غذا كافی

و هتر متو

سیشه ا قرار لاله س .و عال،م ترو اعتیال همچون ر

رفتن ا ليواره استوانه ،اي،تالن رو لو ا و كتاهش و ن بترا

تددیم س.ه بول

آناکیو آماری
نتايج به لسد آم.ه ا گروهها به كمك نرمافتزار  SPSSو

روش ااجاد اعتیاد به م فین
رو

ثبد س)01(.

لو بار مترفین بته

يتتر م تتتال ستت.ن .لو متترفین لر رو او و لوم 0/5

میلیگرم بر كیلوگرم بول اين لو لر رو ها ب ت .هتر رو لو

انجتتام آنتتاهیز واريتتانس يکطرفتته ( ) ANOVAو ت،تتد هتتا
ت قیبی مورل تجزيه و تحلی قرار گرفد ستط م دتیلار لر
اين اا ت  P <2/25لر ندر گرفته س.
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لر ادتیار آنما قرار لاسد و لما نیز لر ا 03.لرجه سانتیگترال

هر مو

ایوانات به م.ت  7رو با تزريق رو

 ،بتا

اسماعیلی و همکاران

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین 

اافتهها
نتايج نشان لالا
اهو) لر گروه كدتر كه فق ساهین لريافد كرله بولنت.
دج عالمد ممم سد.رم ترو اعتیال سام

ر

و با رفتتن ا

ليتتواره استتتوانه و اي،تتتالن رو لو تتا و كتتاهش و ن و استتما
مشاه.ه س.
ب) مقاي،ه عاليم ترو بتین گتروههتا لريافتد كددت.ه
لو ها مختلو عصاره بابونه و گروه مرفین نشان لال كه عصاره
بابونه لر هر سه لو  ،لف ات ر

و اي،تالن رو لو ا و ص ول

كرلن را به صورت واب،ته به لو كتاهش لال لر متورل تارامتر
لف ات ص ول كرلن فق لو 05و 52میلتی گترم بتر كیلتوگرم
توان،تتتد كتتتاهش م دتتتی لار ايجتتتال كدتتت)P <2/222(.

نمودار .2اث توراق عصاره بابونره( 25 ،12و 52میلری گر م بر
کیلوگ م) ب تعداد دفعرات صرعود کر د  .دوز 25و  52بابونره
کاهش معزیداری داشتزد (.)P <2/221

(نمولارها )2-3
ج) لر تمام گروه ها تزريق ناهوك،ان موجع كاهش م دتی
لار و ن گرلي .وهی لر گروه ها لريافد كددت.ه عصتاره بابونته
اين كاهش و ن كمتر بول و لو  52میلی گرم بر كیلوگرم بابونه
توان،تتد ا كتتاهش و ن 00ستتاعد ب تت .ا تزريتتق ناهوك،تتان
جلوگیر كد()P <2/222(.نمولار)0

کیلوگ م) ب تعداد دفعات ااستاد روی دوپرا  .عصراره بابونره
دفعات ااستاد روی دوپا را به صورت وابسته بره دوز کراهش
نمودار .1اث توراق عصراره بابونره( 25 ،12و 52میلریگر م بر

داد .هرر سرره دوز بابونرره ترراثی کاهنرری معزرریدار ااجرراد

کیلوگ م) ب تعداد دفعات پ ش .عصاره بابونه دفعات پ ش را به

ک دهاند(.)P <2/221

صورت وابسته به دوز کاهش داد (.)P <2/221
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نمودار .3اث توراق عصراره بابونره( 25 ،12و 52میلریگر م بر

اسماعیلی و همکاران

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین 

كه اين نتتايج بتا نتتايج مطاه ته ااضتر هتم دتوانی لارل
سا وكار لقیق اين اثار هدو مشخ

نش.ه اسد هیکن ب،تیار

ا محققین اين اثرات را به بردی ا تركیبات بابونه كه داصید
سبه بدزوليا یدی لارن .مرتب می لاند )02،32(.لراين رابطه،
مشخ

س.ه اسد كته بکتارگیر تتويم يتك بدزوليتا ین بته

همراه مرفین ،ا بردی تيییرات نوروسیمیايی كته لر كتورتکس
صورت می گیرل ،جلوگیر كرله و ا اين وريق میزان واب،تگی
بته متترفین را كتاهش متتی لهت )00(.همچدتتین بردتی مدتتابع
یشدمال میكدد .كه بدزوليا ینها ،تيییرات سا سی كه لروی
نمودار .2اث توراق عصاره بابونه( 05 ،22و 52میلیگ م ب کیلوگ م)

اعتیال مزمن لر سط  cAMPو مد انک اهین صورت گرفتته را

ب وز موشها در  1و  22ساعت بعد از توراق ناکوکسا  .توراق

ممار می كدد .كه اين كتار باعتث كتاهش واب،تتگی بته مترفین

ناکوکسا موجب کاهش معزیدار وز در تمام گ وهها ،بجو گ وه دوز

می سول( )30-30با توجه به اين ويژگیهتا ككتر ست.ه بترا

بابونه  52در  22ساعت بعد گ داد ()P <2/222

بدزوليا ینها ،لر صورتی كه بابونه و يا اجزايی ا آن نیتز لارا

بحث و نتیجهگی ی

اين دصوصید باسد .میتواند .آثار مشابمی را بوجول آورن .و

نتايج نشان لال كه تزريق لرون ص اقی عصاره هی.رواهکلی

نتايج ب.سد آم.ه لر اين تحقیتق نیتز بتر همتین استا

قابت

بابونه لر لو ها  25 ،12و 52میلیگرم بر كیلوگرم میتوانت .بته

توجیه دواه .بول ي دی بابونته بته كمتك تركیبتات ستبه بدتزو

صورت واب،ته به لو ا برو ب،یار ا عال،م تترو اعتیتال بته

ليا یدی دول ا وريق ايجال ت،کین و آرامش و يا جلوگیر ا

مرفین لر مو

ها صحرايی نر جلوگیر كد .ايتن نتتايج بتا

تحقیقی كه لر سا  0223بر رو متو هتا رت نتر صتورت

تيییرات نوروسیمیايی لر كورتکس ميز ا واب،تگی به مترفین و
ب.نبا آن ا برو عال،م ترو جلوگیر كرله اسد

گرم بر كیلوگرم بابونه لر رو ه تم اعتیال ،به مو ها رت نتر

لارا فالونويی.هايی مث آ ی ژنین استد كته ا دتول ف اهیتد

م تال باعتث ست .تتا رفتارهتا ستد.رم تترو ناستی ا تزريتق

سبه بدزوليا یدی نشان می لهت )05،32(.هتیکن مدتابع ليگتر

ناهوك،ان به س.ت ا گروه كدتر  ،كمتر باس)08(.

اظمار میكدد .كه اق لر متورل اثتر ت،تکیدی آ تیژنتین ،بته

لر مطاه ه ليگتر اثتر عصتاره بابونته بتر كتاهش اضتطراب

عدتتوان يکتتی ا فالونويیتت.ها موجتتول لر بابونتته لر مکانی،تتم

س .كه اين عصتاره ا

گیرن.هها بدزو ليا یدی نقشی ن.ارل ،يرا تماي آ یژنتین بته

كاهش و ن ب  .ا تزريتق ناهوك،تان جلتوگیر متیكدت)28(.

اين گیرن.هها ب،یار ايین بوله و اثتر ت،تکیدی آن هتم بوستیله

همینوور لر تحقیق ليگر نشان لاله س .كته تزريتق عصتاره

آنتاگونی،د ويژه گیرن.ه بدزوليا یدی بلوكه نمیسول()35،32

مت اقع تزريق ناهوك،ان بررسی و گزار

بابونه لر مو ها سور نر م تال ،میتوان .ت .ال لف ات لفتع
را كاهش له)32(.

ا ورف ليگر ،يکی ا یام .ها مصترف مترفین ،كتاهش
ا یو،ی.ها لرون ا ا جمله مد انک اهین اسد كته ايتن امتر لر
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اسماعیلی و همکاران

اثرات تزريق محیطی عصاره بابونه بر عاليم قطع مصرف مرفین 
هدگام قطع مصرف مرفین و تزريق ناهوك،ان ،دول را به صتورت

متترفین اثتترات ستت.اتیو و سردوستتیآور آن ظتتاهر متتی ستتول و

رلرل نشان میله ،.اا آنکه بدزوليا ینها ايتن كتاهش را

برعکس مصرف ناهوك،ان ،می توان .ااهتی ا بیقرار و نتاآرامی

ممار میكدد .همچدین باعث جلوگیر ا بیان Gروتنینهتا و

را ايجال كد .با توجه به نقش ض.اضطرابی بابونه كه بته ستواه.

تركیبات روتنیدی م،تیر  cAMPمتیستون .كته ايتن امتر لر

آن اساره كرليم( ،)37میتوان با هم كاهش ب ضی ا نشانهها

كاهش واب،تگی ب،یار اهمیتد لارل( )30-30بته ايتن ترتیتع

سد.رم ترو ا جمله اضطراب و بیقرار و تحريك تذير را لر

بدزوليا ینها هم ا برو لرل يتال لر هدگتام تترو جلتوگیر

مورل بابونه ساه .بتول و آن را بتر همتین استا

كرله و به اين وريق س.ت سد.رم ترو را كتاهش متیلهدت .و

لان،د لر هر اا نتايج تحقیق ما با مطاه اتی كه برا بابونته

هم مکانی،مهتا لدیت لر ايجتال تحمت و واب،تتگی را كته

و يا بردی تركیبات آن ف اهید سبه بدزوليا یدی قايلد .و نیز با

 cAMPلر آن نقتتش ممتتم و اساستتی لارل را تتتا اتت .ممتتار

تحقیقاتی كه نشان می لهت .بابونته عاليتم ستد.رم تترو و يتا

میكدد .هذا لر اين صورت می توان كاهش عال،م تترو اعتیتال

واب،تتتتگی بتتته متتترفین را كتتتاهش متتتی لهتتت ،.همختتتوانی

به مرفین را به فالونويیت.ها بابونته كته واجت .ف اهیتد ستبه

لارل()08،35،38

بدزوليا یدی ه،تد .ن،بد لال
همچدین ا آنجا كه اثر ض.لرل  ،يکی ا بار ترين اثترات

قابت توجیته

لر مجمو  ،به ندر میرس .كه تجتويز عصتاره بابونته متی
توان .ب،یار ا عاليم رنج آور سد.رم ترو را لر ایوانات م تال

مصتترف اتتال متترفین استتد ،وبی تتی استتد كتته استتت اله ا

به مرفین كاهش بخش ،.هذا ضرور اسد كه تحقیقات بیشتر

آنتاگونی،د ا یو،ی .همچتون ناهوك،تان متی توانت .بتا بلتوو

برا سدادد موال موثر و مکانی،م اصلی اثر آن انجام سول

گیرن.هها ا یو،ی .ستبع ترلرل ستول لر چدتین اتاهتی

تنک و یدردانی

است اله ا ماله ا همچون عصاره بابونته كته بدتا بته تحقیقتات

ا امايتتد م اونتتد محتتترم ژوهشتتی و مركتتز تحقیقتتات

مت تت.ل ا جملتته ت،تتد ص ت حه لا و فرمتتاهین ويژگتتی هتتا

سلوهی ملکتوهی علتوم ايته لانشتک.ه زستکی ،لانشتگاه علتوم

ض.لرل آن اثبات ست.ه استد ،متی توانت .توجیتهگتر كتاهش

زسکی قزوين تشکر و ق.رلانی می سول

چشمگیر عاليم سد.رم تترو باست )27(.همچدتین بتا مصترف
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