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  مهمقد

ن، بـه   ي مانند مـورف   ييدهايوئيمصرف مکرر اوپ  

شـود   می کسب لذت، باعث    ي برا ايمنظور بهبود درد و     

 ي مرکـز يستم عـصب يـ  در س ي سازش يها سميکه مکان 

 يا طـوالن  يرات کوتاه و    ييوارد عمل شده و منجر به تغ      

دها و يـ وئي حـساس بـه اوپ    يها مدت در عملکرد نورون   

 از جملـه    يبستگ وا  و  شوند که تحمل   ي عصب يها شبکه

اد يـ اعت). ۱ و ۲(رود مـی رات به شمار    يين تغ ي ا يامدهايپ

 اسـت کـه   يک مـشکل جهـان    ي) دهايوئي به اوپ  يوابستگ(

 ي و بهداشت  ي، اقتصاد ي، اجتماع ي ناگوار فرد  يامدهايپ

  ).۳(را به دنبال دارد

ــورف ــايمـ ــه داروهـ ــوئي اوپين از جملـ  و يديـ

 اک اسـت کـه خـواص   يـ  ماده مخـدر تر يد اصل يآلکالوئ

امروزه در  . دهد می را از خود نشان      يي باال يادآورياعت

 حـاد و مـزمن از       ي بـه منظـور کـاهش دردهـا        يپزشک

 امـا از    ،دشـو  مـی  اسـتفاده    يا ن به طور گسترده   يمورف

 ير داروهـا ين هماننـد سـا    يگر، مصرف مـورف   يطرف د 

ــاعت ــی ادآوري ــ  م ــد ســبب سرخوش ــ و يتوان ــروز ي ا ب

ت يـ محرومم سـندروم    يـ چـون عال    هـم  ي منف يرفتارها

 به  ،نيوان وابسته به مورف   يدر انسان و ح   ). ۴و ۵(شود

ت بـا بـروز     يدنبال قطع مصرف دارو، سندروم محروم     

 تــشنج، تهــوع و اســتفراغ، اســهال،     ماننــد   مــیيعال

ش فـشارخون ظـاهر     يد، درد و افـزا    ي شد يريپذ  کيتحر

م ســخت و دردنــاک، از جملــه يــن عاليــا). ۶(شــود مــی

 افراد معتاد به ترک اسـتفاده       ليل عدم تما  ين دال يتر مهم

بــا توجــه بــه مــشکالت ). ۷(باشــند مــیاز مـواد مخــدر  

ن مـسئله  يچنـ  اد و هـم  يـ موجود در درمـان و تـرک اعت       

ل داروهـا،   يـ ن قب يـ  ا ين و عوارض جانب   يتحمل به مورف  

 ين عــوارض جــانبي بــا کمتــريد درمــانيــکــرد جديرو

  ).۳(است میالزا

 اســت کــه داده نــشان ريــاخ دهــه چنــد تجربــه

 بـه  نيمـورف  بـه  ادياعت ترك يبرا که يصناع يروهادا

 عـوارض  خـود  ييکـارا  تمـام  بـا  شـوند،  می گرفته کار

 و اشـــتهد همـــراه بـــه ينـــامطلوب و نـــاگوار يجـــانب

 ،يطرفـ  از. )۸(دارند میک يبخش اثر موجود يها درمان

 کـه  باشـند  می يعيطب رثؤم مواد يدارا ،ييدارو اهانيگ

 يياز داروها کمتر يبجان عوارض و نهيهز با توانند می

 بدن ييايميوشيب اعمال يرو بر ييايمي ش های  بيبا ترک 

 مـشکالت  ريسـا  و جانـات يه رفتار، روان، و نموده اثر

 ميـ عال کـاهش  در و داده ر قـرار  يثأتـ  تحـت  را معتادان

 ثرؤمـ  اديـ اعت درمـان بـرای    جـه يدر نت  و تـرك  سندرم

 در يانـدک  اريبس  میعل های  همطالع حال به تا. )٩(باشند

 سـندرم  ميـ عال کـاهش  در يـي دارو اهانيگ ريثأت نهيزم

 اهـان يگ بيـ ترک افتني. است شده انجام انسان در ترك

 کـاهش  يبـرا  آنهـا  ثرؤم دوز همراه به مناسب ييدارو

 يشگاهيـ آزما يها موش در نيمورف قطع سندرم ميعال

 کيـ تحر اسـهال،  بـدن،  لـرزش  وزن، کـاهش  ؛شامل که

 يافتـادگ  ،يتناسـل  آلـت  دنيسيل دن،ييسا دندان ري،يپذ

 يبـرا  ييمبنـا  توانـد  مـی ،  باشـد  مـی  قـراري  يبـ  و پلک

 در افـراد    اديـ اعت تـرك  بـه  کمـک  و یانسان های  همطالع

 .)١٠(باشد نيمورف به معتاد 

 نـشان داده  ي قبلـ يهـا  ج حاصل از پژوهش ينتا

 يم ناشـ  يتواند عال  می يياهان دارو ياست که مصرف گ   

ــاهش د   ــدر را ک ــواد مخ ــصرف م ــع م ــداز قط  ،)۱۱(ه
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 ضـد درد    هـای   بيـ د بـودن داروهـا و ترک      ين مف يچن هم

ســندروم  ن وي بــه مــورفي در درمــان وابــستگياهيــگ

در طـب سـنتی از      ).۱۲(ت گـزارش شـده اسـت      يروممح

بـا   )۱۳(د هـم ذکـر شـده اسـت        يخواص ضددردی شو  

د ياه شـو  ي از گ   حاضر يدر بررس ن سوابق،   يتوجه به ا  

  .استفاده شد

ره يـ  از ت Anethum graveolens مـی د با نام عليوش

، ي سـاقه تـو خـال      ي معطـر، دارا   ياهيـ ان اسـت، گ   يچتر

 ۴۰ تــا ۳۰ک ســاله و بــه ارتفــاع يــراســت و منــشعب، 

د در درمان سوء هاضمه، نفـخ و        يشو. متر است  يسانت

 محرک   ضد درد،  ن اثرات يچن اسپاسم به کار رفته و هم     

از آن گـزارش شـده       خون   ير و کاهش چرب   يترشح ش 

 ؛د شـامل  ي عصاره شـو   ييايمي ش های  بيترک ).۱۳(است

ــ ــارون، لـ د ــدرن يک ــا فالن ــونن، آلف ــ ترپنوئ،م  يدها، دي

ن، يسنيــن، کــامپرول، ويول، کومــاريــون، آپدروکاريــه

  ). ۱۴(باشد میدها ير فالنوئين و سايسيستيريم

و ضـد    ين بـر اسـاس اثـرات ضـد درد         يبنابرا

ثره مختلف موجود   ؤز مواد م  يد و ن  ياه شو ي گ ياضطراب

 دياه شـو  يـ  گ يدروالکليـ ز عـصاره ه   ياه، تجو ين گ يدر ا 

مواد مخدر   از قطع مصرف     يم ناش يبر عال  ممکن است 

ن يـ ا هـدف از     لـذا  ،ن اثـر داشـته باشـد      يمـورف از جمله   

بر عالئـم   د  ي شو ياتانولاثرات عصاره    بررسیه،  مطالع

  .بود ني از قطع مصرف ماده  مخدر مورفيناش

  

   بررسيروش

کوچـک   موش   سر ۲۱از  تجربی  ن مطالعه   يدر ا 

 هيـ ته  گـرم  ۲۵ــ ۳۰ با وزن    NMRI نژاد    نر يشگاهيآزما

 ي دانشگاه راز  يست شناس يوانخانه گروه ز  ي ح  از شده

ــشاه ــتفاده  کرمان ــداس ــوش .ش ــا م ــسه ــا  در قف  يه

 و درجـه حـرارت      يطـ يط مح يمخصوص و تحت شـرا    

 سـاعت   ۱۲ و   وسي درجـه سلـس    ۲۲ــ ۲۵ باًيلوب تقر مط

 آب و غـذا  کـه  ي در حال،يکي ساعت تار۱۲  ـ ييروشنا

 . شـدند  ي داشـتند، نگهـدار    دسترسبه طور آزادانه در     

 ي مطـابق بـا راهنمــا  ي حيوانـات آزمايـشگاه  ينگهـدار 

 اســتفاده از .)۱۵( ســالمت انجــام شــدي ملــيانــستيتو

ــات آزمايح ــوان ــ در ايشگاهي ــه ي ــا رعان مطالع ــب ت ي

 اخـالق در مـورد اسـتفاده و         يا  مـاده  ۱۰دستورالعمل  

ته اخـالق   ي مصوب کم  يگاهشيوانات آزما يمراقبت از ح  

ن ي تـدو  ينکياساس پروتکل هلـس     کشور که بر   يپزشک

  . سور شديماست، شده 

ــصادف يح ــه طــور ت ــات ب ــروه  يوان ــه ســه گ  ب

+ نيافت کننده سال  يدريک  گروه  . م شدند ي تقس ييتا هفت

+ ن يافــت کننــده مــورفيدردوم ، گــروه )SN(نالوکــسان

 افـت کننـده   يدرسـوم    گـروه     و )MSN(نالوکسان+ نيسال

 . )MDN(نالوکسان+ دي شوياتانولعصاره +  نيمورف

د از مـزارع اطـراف کرمانـشاه        ياه شـو  يـ ابتدا گ 

ــته ــعي ــس از تأشــ يآور ه و جم ــد و پ ــه وســيلهد يي  ب

  کرمانشاه ي دانشگاه راز  ياهيک گ يستماتيکارشناس س 

 مورد استفاده قرار يدروالکليه عصاره ه  ي منظور ته  به  

ط و بـه  ي محـ يا در دمـ ديشو اهي ساقه و برگ گ.گرفت

سپس ساقه و برگ . دي خشک گردديدور از نور خورش   

.  دستگاه خـرد کننـده پـودر شـد         به وسيله خشک شده   

ک يـ ک ارلـن    يـ اه در درون    ي گرم از پودر گ    ۲۰۰زان  يم

 درصد اضافه ۷۰ک يليخته شد و به آن الکل ات  ي ر يتريل
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 کـه سـطح پـودر را کامـل بپوشـاند و          يا د، به گونـه   ش

 سـپس درب ارلـن را       ،دشوغوطه ور   اه در آن    يپودر گ 

ب حاصل به مدت    يترک. دشلم کامالً مسدود    يبا نسکو ف  

ن زمان  ي ا يدر ط .  ماند يت باق ين وضع ي ساعت در ا   ۷۲

ب کامالً تکان   ي ترک يک بار ظرف محتو   ي ساعت   ۱۲هر  

ب حاصــله بــا کاغــذ يــدر مرحلــه بعــد ترکه شــد و داد

بـه منظـور جـدا کـردن تفالـه          ک  يـ  واتمن نمـره     يصاف

 ۷۰ مانده، الکـل  يسپس به تفاله باق. دش هي تصف،ياهيگ

در . گرديـد صـاف    سـاعت    ۱۲و بعـد از     درصد اضافه   

 صـاف شـده مرحلـه اول و دوم را           حلولمرحله بعد، م  

ــ ــار لهيبوسـ ــتگاه روتـ ــاي دسـ ــه ۶۰ ي در دمـ  درجـ

ک يقه تا ي دور در دق۱۱۰و سرعت چرخش  وس  يلسيس

ه در  دسـت آمـد   ه  محلول ب . دشظ  يه تغل يسوم حجم اول  

ر ي با حرارت غ   يتر برق ي ه يخته و بر رو   يش ر ي د يپتر

ط ي و شـرا   وسيلـس يس درجـه    ۵۰ر  ي ز يم با دما  يمستق

ش يپودر حاصل تـا زمـان آزمـا    . ديل خشک گرد  ياستر

  ).۱۶( شديزر نگهداريدر فر

اد بـه   يـ جـاد اعت  ي و ا  ي وابـستگ  يبه منظور القـا   

وانـات  ي ده نوبت، ح   ين به مدت چهار روز و برا      يمورف

ن يـ  بـه ا   افت کردند، ين را در  ينده از مورف  يا افز يدوزها

ــه   ــورت ک ــا ص ــهآنه ــا دوز  روز اول س ــت ب  ۱۰ نوب

زن بدن، روز دوم سه نوبت بـا         و گرملوي ک گرم بر  يليم

گرم وزن بـدن و روز سـوم        لـو يکگرم بر    يلي م ۲۰دوز  

گرم وزن بدن لويگرم بر ک يلي م۴۰نوبت با دوز هم سه  

صـبح روز   . شدندمار  ي ت ير جلد ين به صورت ز   يمورف

لـوگرم وزن   ي گرم بـر ک    يلي م ۴۰ يينها ک دوز يچهارم  

 تـرک   ي القـا  يبـرا . افـت کردنـد   ين را در  يبدن از مورف  

ن يخـر  آ افـت يدر وانات دو سـاعت پـس از      ين، ح يمورف

ــا دوز يدوز مــورف ــي م۵ن، نالوکــسان را ب ــر  يل گــرم ب

افـت  ي در يلوگرم وزن بدن به صورت داخـل صـفاق        يک

  ).۱۷(کردند

د را بـا دوز     ي شـو  يدروالکليصاره ه وانات ع يح

 يقـ يبـا حجـم تزر    بدن   وگرم وزن ليگرم بر ک   يلي م ۵۰۰

، هـم زمـان بـا       يبه صورت داخل صـفاق    تر  يل يلي م ۳/۰

 سـه   بـه مـدت   )  در روز  رسه بـا  (نيق مزمن مورف  يتزر

ن يوانـات آخـر   يز ح يـ روز آخـر ن   . افت کردنـد  يروز در 

و  و دندافت کرديدر نيعصاره را همراه با مورف  ق  يتزر

 جهت). ۱۸-۲۰(ق شد يساعت بعد به آنها نالوکسان تزر     

افـت  يوانـات بالفاصـله پـس از در       ي، ح ي رفتار يبررس

و بـه    گذاشـته شـدند      يا شهيـ نالوکسان در اسـتوانه ش    

 دو پـا و     يستادن رو ي پرش، ا  يرفتارهاقه  ي دق ۳۰مدت  

  ).۱۹( شديواره در آنها بررسي صعود از ديتالش برا

 اســتفاده از  آوری شــده بــا  هــای جمــع  داده

 آنـاليز   هـای آمـاری      و آزمون  زميگراف پد پر  افزار    نرم

 تجزيـه و تحليـل       يتـوک و متعاقـب     واريانس يک طرفه  

  .شدند

  

  ها يافته

 از  ي ناشـ  يهـا   تعداد پرش  ي به بررس  ۱نمودار  

نمـودار   درطـور کـه    همان. پردازد میق نالوکسان   يتزر

افـت کننـده    يشـود در گـروه در      مـی  مالحظـه    ۱شماره  

ن يـ  مـشاهده نـشد و ا  ينالوکسان پرش خاصـ   + نيسال

ل عـدم   يـ  اسـت کـه بـه دل       ينشان دهنده عـدم وابـستگ     

گــر ي دياز ســو. دبــون گــروه يــن در ايق مــورفيــتزر
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ق يـ  از تزر  ي ناشـ  يهـا  شود که تعداد پرش    میمشاهده  

د يشــو+ نيافــت کننــده مــورفينالوکــسان در گــروه در

ن کـاهش   يسـال + نيافت کننده مورف  ينسبت به گروه در   

                    يدار يافتــــه اســــت و بــــا آن اخــــتالف معنــــ    ي

  ).>۰۰۱/۰p( دارد

 صعود از   ي تعداد رفتارها  ي به بررس  ۲ نمودار

ور کـه در نمـودار      طـ   همـان . پـردازد  مـی واره ظـرف    يد

در واره  يـ  صعود از د   ي تعداد رفتارها  شود  میمشاهده  

سه بـا گـروه     يـ ن در مقا  يافت کننده مورف  ي در يها گروه

ن صورت که    ي، به ا  دهدانشان   يدار ياهش معن ن ک يسال

+ نيسال+ نيافت کننده مورف  يتعداد صعود در گروه در    

ــنالوکــسان در مقا ــا گــروه ســالي نالوکــسان + نيسه ب

افـت  يدر در گـروه     ،)>۰۱/۰p( دارد يدار ياختالف معنـ  

سه بـا گـروه     ينالوکسان در مقا  + ديشو+ نيکننده مورف 

ــال ــ + نيسـ ــتالف معنـ ــسان اخـ ــودیدار ينالوکـ   وجـ

ــا بــ ،)>۰۱/۰p(دارد ــورف ي ام ــروه م ــال+ نين گ + نيس

نالوکــسان در + ديشــو+ نينالوکــسان و گــروه مــورف

 يدار يه اخـتالف معنـ    واري صعود از د   يتعداد رفتارها 

 .مشاهده نشد

 دو پـا    يستادن رو يـ  ا يتعداد رفتارها  ۳نمودار

طور  همان. دهد میش نشان   يوانات مورد آزما  يرا در ح  

 دو  يستادن رو ي ا يعداد رفتارها شود ت  میکه مشاهده   

نالوکـسان  + نيسال+ نيافت کننده مورف  يپا در گروه در   

 يدار ينالوکـسان کـاهش معنـ     + نينسبت به گروه سال   

ــشان داد ــ،)>۰۵/۰p(ن ــا ب ــروه دري ام ــده ين گ ــت کنن اف

ــورف ــسان + ديشــو+ نيم ــدر مقانالوک ــاي ــروه سه ب  گ

. دي مشاهده نگرد  يدار ينالوکسان اختالف معن  + نيسال

 دو پـا در     يستادن رو يـ تعـداد رفتـار ا    بـین   ن  يچنـ  هم

در نالوکـسان   + نيسـال + نيافت کننـده مـورف    يگروه در 

اخـتالف  نالوکـسان   + ديشـو + ني گروه مورف  سه با يمقا

  .نبوددار  يمعن

 

  
ين انحراف از معيار بيان  ميانگ±مقادير به صورت ميانگيننالوكسان؛  تزريق از ناشي پرش تعداد برشويد  اتانولي گياه عصاره اثر :1 نمودار

گروه  . MSN=نالوکسان+ سالين+ گروه دريافت کننده مورفين ، SN =نالوکسان+ گروه دريافت کننده سالين  .***>۰۰۱/۰p و *>۰۵/۰p  اند؛ شده

  .MDN =نالوکسان+ عصاره اتانولي شويد+ دريافت کننده مورفين
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 ±مقادير به صورت ميانگيننالوكسان؛  تزريق از تارهاي صعود از ديواره ظرف ناشيرف تعداد برشويد  اتانولي گياه عصاره اثر :2نمودار

   **>۰۰۱/۰p<*** ،۰۱/۰pميانگين انحراف از معيار بيان شده اند؛

 

 

 

  
 ميانگين انحراف از ±±±± ميانگين.نالوكسان تزريق از رفتارهاي ايستادن روي دو پا ناشي تعداد برشويد  اتانولي گياه عصاره اثر :3 نمودار

  .اند معيار بيان شده

  

  بحث 

مشکالت موجود در درمان و ترک اعتيـاد و و           

 اعتيــاد تــرك صــناعي داروهــايعــوارض جــانبي  

رويکردهای جديد درماني با کمترين عوارض جانبي را       

جــوع بــه طــب ســنتی و  ر.مطــرح و الزامــی مــی کننــد

ــا ــد درد و ي گيیشناس ــواص ض ــان دارای خ ــد اه  ض

 هـا  قيـ ن نـوع تحق يـ داهای خوبی بـرای ا  ياضطراب کاند 

هدف از مطالعه حاضـر تعيـين اثـر عـصاره           . باشند می

ها، ايـستادن روي دو       اتانولي گياه شويد بر تعداد پرش     

ــصرف در     ــع م ــي از قط ــوار، ناش ــا و صــعود از دي پ

   .نر معتاد به مورفين بود هاي موش
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ق يـ  کـه تزر   داد نـشان    ين بررسـ  يـ ا يهـا  تهفاي

ــ ــانولع ــا دوز ي شــويصاره ات ــي م۵۰۰د ب ــر  يل ــرم ب گ

ن، تعـداد   يق مـورف  يـ لوگرم وزن بـدن همـراه بـا تزر        يک

ــرش ــا پ ــ از تزري ناشــيه ــه طــور  ي ق نالوکــسان را ب

  صـعود ي اما در تعـداد رفتارهـا  اد، کاهش د يدار يمعن

 يهـا  ن گـروه  ي بـ  يدار يواره ظـرف اخـتالف معنـ      ياز د 

ستادن يار ا در رفت . ن مشاهده نشد  يافت کننده مورف  يدر

+ نيسـال + نيافـت کننـده  مـورف      ي دو پا گـروه در     يرو

 را  يهـا رفتـار کمتـر      ر گـروه  ينالوکسان نسبت به سـا    

  .نشان داد

 يديـ وئي اوپ يز و مصرف مـزمن داروهـا      يتجو

 ي هر چه وابستگ   ،شود می  می جس يجاد وابستگ يسبب ا 

م مشاهده شده در اثـر تـرک    يشتر باشد، عال  يبه دارو ب  

  ).۲۱ـ۲۳(شتر خواهد بوديز بيمصرف مواد مخدر ن

مطالعــه روشــن شــد کــه  ، ســوابقيبــا بررســ

ا عـصاره آن بـر      يـ د  ير شـو  يثأ تـ  در خصوص  يخاص

اد صـورت نگرفتـه   يرک و عالئم ترک اعت  ت،  ادي اعت يرو

ن بـار نقـش عـصاره       ي اولـ  ي و مطالعه حاضر برا    است

اد را گــزارش يــد بــر ســندروم تــرک اعتيشــو ياتــانول

 ،زيـ  و بحـث بـر انگ      يا مقابلـه کـرد   ين رو يبنابرا .کند می

 ياهـان ير عـصاره گ   يثأ است که ت   هايی   بر گزارش  يمبتن

 های  بي ترک يا دارا ياند که     کرده ياد بررس يبر ترک اعت  

ا بـر   يـ باشـند و     مـی د در عـصاره خـود       يمشابه با شو  

 بـا عـوارض تـرک    يکه بـه نـوع   (يعارضه تشنج عصب  

ر يثأسم ت يثرند و مکان  ؤم)  دارد يسم مشابه ياد مکان ياعت

ن وجـود   يـ بـا ا  . اند  نسبت داده  ها  بيرا به وجود آن ترک    

 گـزارش شـده     يد اثر ضـد تـشنج     ياه شو ي گ  خود يبرا

گرم  يلي م ۵۰۰(يآب عصاره    يق داخل صفاق  يتزر .است

ــوگرميدر ک ــصاره و) ل ــه ع ــا ۴۰۰(يدروالکلي  ۳۵۰۰ ت

ش مـدت   يد باعث افـزا   ياه شو يگ) لوگرميگرم در ک   يليم

 و پـنجم تـشنج حاصـل از          تا مرحله اول   يريخأزمان ت 

ر در تـشنج دال     يخأتـ چنين    هم،  شود میلن تترازول   يپنت

 ي تلقـ  يستم عـصب  يد بر س  ي عصاره شو  يبر اثر حفاظت  

ثر از  أاد متـ  ي از آنجا که نشانگان ترک اعت      ).۲۴(شود می

ن يـ  لـذا از ا    ،اد است ي بر اثر اعت   يستم عصب ي س يريدرگ

در   د هم احتماالً  يعصاره شو د بتوان گفت که     يمنظر شا 

 . دارديستم عــصبيــ بــر سياثــر حفــاظتاد يــتــرک اعت

 از ورود   يريد با جلوگ  ي شو ي و آب  يدروالکليعصاره ه 

 عـضله صـاف موجـب کـاهش         يهـا  م بـه سـلول    يکلس

 مـواد ن رو   ياز ا ). ۲۵و۲۶(شود میانقباضات و اسپاسم    

له مـسدود   يبـه وسـ   احتمـاالً   د  يموجود در عصاره شو   

 يهـا  ت کانال ي فعال ا کاهش يو    میي کلس يها کردن کانال 

هـا   م به نـورون   يکلس/ميا سد يم و   ي، ورود کلس  يميکلس

ق يـ  از تزر  يدهند و از شدت تشنجات ناش      میرا کاهش   

کارون موجود در عـصاره     ـد. کاهند میلن تترازول   يپنت

باشـد کـه    میدها يد از دسته خانواده بزرگ ترپنوئ     يشو

هـا   مونـوترپن .  دارنـد  يدروکربنيـ  ه ييايميساختار شـ  

 و ضـد    ي، ضد تشنج  ي ضد درد  يي خواص دارو  يدارا

کارون در  ـ دـ  ينقـش ضـد تـشنج     ). ۲۷( هـستند  يالتهاب

قـات  يدر تحق ). ۲۸( مـشخص شـده اسـت      يقات قبل يتحق

 ي گــزارش شــده اســت کــه اپوکــسدا و همکــارانيــآلم

، يمي کلـس  يهـا  ت کانـال  يبا کاهش فعال  تواند   میکارون  

اد جـ ياز ا هـا    م به نـورون   يکلس/ميا سد يم و   يورود کلس 

 که هايی همطالع ر د).۲۹( کنديريک جلوگيتشنجات کلون 
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ن پــارک و يچنــ  و همکــاران و هــميرحمتــبــه وســيله 

 ي مونـوترپن  های  بي انجام شده است نقش ترک     همکاران

بــا  اناهــيگ از يبعــض ي اتــانولي موجــود در عــصاره

ف يـ در تخف   میيو کلس   میي سد يها واسطه اثر بر کانال   

واد مخـدر نـشان داده       از ترک مـصرف مـ      يم ناش يعال

باعـث کـاهش رفتـار       اناهـ ين گ يا هعصارو   شده است 

بر اساس   ).۳۰و۳۱(اد شده است  ي متعاقب ترک اعت   يها

ــ ــزارش رحمت ــاران يگ ــانول و همک ــ گيعــصاره ات اه ي

ــ از تزري ناشــهــای اســطوخودوس، تــشنج ــي لن يق پنت

ت را بـه    ين خـصوص  يـ دهد کـه ا    میتترازول را کاهش    

با وجـود    .)۳۰(اند  نسبت داده  نالوليل يديب ترپنوئ يترک

اه اسـطوخودوس   يـ گبخار روغن   ن، گزارش شده که     يا

لن تترازول  يق پنت ي از تزر  ي ناش های  باعث کاهش تشنج  

ــی ــود و  م ــاش ــرات را ني ــن اث ــه لي ــسبت  يز ب ــالول ن ن

 هـای   بيـ نـالول از دسـته ترک     ي، از آنجا که ل    )۳۲(اند داده

و  ز واجد آن است   يد ن ي است که عصاره شو    يديترپنوئ

 يد بر تشنجات ناش   ي عصاره شو  ياثرات کاهش دهندگ  

ــاز تزر ــيـ ــرازول نيق پنتـ ــلن تتـ ــده يـ ــزارش شـ ز گـ

 از  ي حـاک  هـا   ن گـزارش  يـ  ا يبند لذا جمع  ،)۲۷و۲۸(است

ن کـاهش   ي بـ  يک اثر مشترک و ارتبـاط احتمـال       يامکان  

سم يـ مکان. باشد مین  يم ترک مورف  يتشنج و کاهش عال   

موجـود  نـالول   ي ل مـاده شود که    میه  ين توج ياثر آن چن  

 بـرهم کـنش     A گابا   يها رندهيتواند با گ   می اهين گ يدر ا 

ت يـ هـا را بـه گابـا تقو        رندهين گ يداشته باشد و پاسخ ا    

 ؛ليـــ  از قبييداروهـــاگـــر  يد ياز ســـو). ۳۳(کنـــد

ستم يــ سيهــا کــه اثــرات مــشابه رو    نيازپيــبنزود

ق يـ  از تزريتوانند تشنجات ناشـ  میو ک دارند  يگاباارژ

م تـرک   يـ تواننـد عال   می ،لن تترازول را کاهش دهند    يپنت

  .)۳۴(کاهش دهند زينن را يمورف

 بـسياري  كـه  دهد می  نشان  گذشته های  همطالع 

و  دارنـد  ثيرأتـ  اوپيوييدي هاي برگيرنده فالونوييدها از

 ،ايـن  بـر  عـالوه . انـد  داده نـشان  مركزي ضددردي اثر

 هـاي  گيرنـده  نـسبي  آگونيـست  عنـوان  به يترپن مواد

 عاليــم تواننــد مــی و انــد شــده شــناخته بنزوديــازپيني

 .)٣١(بخـشند  بهبـود  را مـورفين  از محروميـت  سندرم

 يکـ ياه مهرخـوش  ي گيکامفر موجود در عصاره اتانول   

زاده و  ني حـس  هبر اسـاس مطالعـ  . ها است  از مونوترپن 

اه مهرخـوش بـر کـاهش       يـ  اثـرات گ   يهمکاران بـر رو   

ق يـ توانـد از طر  یمـ کامفر ان شد که    ي ب ، ترک يرفتارها

ل در يـ  دخيهـا  سميـ ، مکانيم داخـل سـلول  يکاهش کلس 

ن در مـوش    يت از مـورف   يم سندروم محروم  يبهبود عال 

خصوص تعداد ه م بين عاليزان بروز ايرا فعال کند و م   

زان يـ  را به مق نالوکساني از تزر ي پرش ناش  يرفتارها

ن اثر را بـه وجـود       ي و ا  )۳۵و۳۶( کاهش دهد   درصد ۷۴

ج يسه نتـا  يـ از مقا . اند  نسبت داده  يدييرپنو ت های  بيترک

، مطالعـه حاضـر  ج يدست آمـده آن پـژوهش بـا نتـا     ه  ب

دسـت آمـده از اثـرات    ه ج بـ يان کرد کـه نتـا  يتوان ب  می

ــانول ــ گيعــصاره ات ــرک  ي ــر ســندرم ت اه مهرخــوش ب

 از  ي پـرش ناشـ    يخصوص تعداد رفتارهـا   ه  ن ب يمورف

 يدييبات ترپنو يق نالوکسان با توجه به وجود ترک      يتزر

 هـای  بيـ  ترکيد کننده اثرات احتماليأيتواند ت میدر آن،   

د مـورد   ي شـو  ي موجـود در عـصاره اتـانول       يديترپنوئ

ــا ــود عاليآزم ــش در بهب ــندروم محرومي ت از يــم س

   .ن باشديمورف
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 تخم آبي ه عصار  اثر ي که بر رو   يا در مطالعه 

 مـوش  در رفينومـ  قطـع  از ناشـي  عاليم بر خرفه گياه

 حاضـر ش  يبا روش مشابه آزمـا     يشگاهيكوچك آزما 

افـت  ي در يهـا   کـه گـروه     از آن اسـت    يحاکانجام شد،   

 ني از قطع مـصرف مـورف      يم کمتر يکننده عصاره، عال  

 و بـه صـورت      را نشان داده   ق نالوکسان ي از تزر  يناش

). ۳۷( اسـت  داده کـاهش    رافتار پـرش    وابسته به دوز ر   

اه خرفه بر کـاهش تعـداد پـرش         ي اثر گ  ازج حاصل   ينتا

 ،  معتـاد يهـا  مـوش  درق نالوکـسان  ي از تزرياش ن يها

کنـد و    مـی  ي حاضـر برابـر    ج حاصل از پژوهش   ينتابا  

بـر   کـه     گري د ين در پژوهش  يچن هم .سه است يقابل مقا 

مصرف  قطع بر يرزمار  گياه يعصاره اتانول  اثر يرو

 ، شــدانجــام يشگاهيــكوچــك آزما مــوش در رفينومــ

باعث کاهش   ي رزمار يکه عصاره اتانول   اند هنشان داد 

ق نالوکسان  ي از تزر  ي ناش يها پرش ي درصد ۸۴تعداد  

ــرات آن را ناشــ     ــه اث ــت ک ــده اس ــسيش  يرهاي از م

تـوان گفـت     مین اساس   يبر ا ،  )۳۸(اند ک دانسته يگاباارژ

عـصاره   ريثأتـ ج  ينتابا  پژوهش    آن ج حاصل از  يکه نتا 

 ،اه مختلـف يـ  البتـه در دو گ زان رفتار پرش  يد بر م  يشو

امــا ،  دارديخــوان هــم ، مــشابهیهــا بيــ ترکيبــا بعــض

ــش ــر ي ديپژوه ــگ ــا ريثأت ــف يدوزه ــصاره مختل  ع

 تعـداد بـر    نهيسـکب  اهيـ گ ييهـوا  هاي بخش يدروالکليه

 ســوري مــوش در نالوکــسان قيــتزر از يناشــ پــرش

اه بـا   يـ ن گ يـ ا  کـه  شـده ان  يـ  و ب  ه کرد يبررس رامعتاد  

 بــر تعــداد يديــ ترپنوئهــای بيــوجــود دارا بــودن ترک

سـوري   موش در نالوکسان قيتزر از ي ناش  يها پرش

حــال آنکــه بــا وجــود ، )۳۹(ثر نبــوده اســتؤمــ معتــاد

اه يـ ن استفاده از گ   يچن ش و هم  يمشابهت در روش آزما   

ن محققـان،  يـ  ابـه وسـيله   يدي ترپنوئهای بي ترک يحاو

 حاضـر ج پـژوهش  يآن گزارش بـا نتـا    ج حاصل از    ينتا

  .  ندارديخوان هم

د ي شو يولرود که اثرات عصاره اتان     میاحتمال  

ل وجود  ين به دل  ي از ترک مصرف مورف    يم ناش يبر عال 

هــا و   خـاص در آن خــصوصاً مونـوترپن  هــای بيـ ترک

ک يـ کـارون کـه   ـ رسد دـ   میبه نظر   . دها باشد ييفالونو

گـر  يتوانـد بـه طـور مـشابه بـا د           مـی مونوترپن اسـت    

ا يـ  گابـا و     يهـا  رنـده يت گ يـ ق تقو يـ ها از طر   مونوترپن

ــاهش م ــک ــسي ــل ســ يزان کل ــ و يلولم داخ ــاي ر يا س

 از تـرک  يم ناشـ يدر کاهش عال  میها نقش مه  سميمکان

توانـد   مـی  ين داشته باشد کـه بـه نحـو   يمصرف مورف 

دها بـر   ي ترپنوئ ي حاو يياهان دارو يد کننده اثرات گ   ييأت

چنـد   البته بـا وجـود       .ن باشد يم سندرم ترک مورف   يعال

ک گزارش  يو  ) ۲۷ـ۳۲(ن خصوص يگزارش موافق در ا   

از بـه   ين موضوع ن  ي روشن شدن ا   يراب )۳۹(ناهمخوان

 يدير مواد ترپنوئيثأ در خصوص تيشتري ب های  قيتحق

شـود موضـوع     میشنهاد  ي لذا پ  ،باشد میم ترک   يبر عال 

اد و  يـ اه بـر اعت   يـ ل دهنده عـصاره گ    ي تشک ير اجزا يثأت

  .رديقرار گشتری يب يترک آن مورد بررس

  

  يريگ جهينت

 ياتانوله  ن مطالعه نشان  داد که عصار      يج ا يتان

ن يقطع مـصرف مـورف      از يم ناش ي از عال  يد بعض يشو

م تـرک  يـ گـر از عال ي دي و بـر بعـض  ديـ نما میل يرا تعد 

م، تعـداد   يـ ن عال يتـر   از مهـم   يکـ يکه  ر ندارد   يثأاد ت ياعت
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ر يثأتــ. ق نالوکــسان اســتيــ از تزري ناشــيهــا پــرش

 از  يد ناشـ  يشـا ها   تعداد پرش کاهش   در   ديعصاره شو 

البتـه  . کـارون باشـد  ـ  دـ  ؛لياز قب  ييها وجود مونوترپن 

شتر يـ قات ب يازمند تحق ير ن يثأن ت ي ا ي و قطع  يياثبات نها 

 دياه شـو يـ اثرات گگر يدبا توجه به . نه استين زميدر ا 

م سندرم  يکاهش عال توان احتمال داد که اثرات       میفقط  

 موجود در آن يدهايترک ممکن است به واسطه ترپنوئ   

 يلـ ي تکمهای شيآزما ن موضوع، ي اثبات ا  يباشد که برا  

 هـای  بيـ م خـود ترک ي اثرات مستقيدر خصوص بررس  

ن يا رد  ايدر اثبات و    د  ياه شو ي موجود در گ   يديترپنوئ

  .احتمال کمک خواهد کرد

  

  ر و تشكريتقد

 . انجام شده اسـت    ينه شخص يق با هز  ين تحق يا

 يولــوژي گــروه بيولــوژيزيشگاه فيــن آزماياز مـسئول 

شگاه را  يه امکانات آزما   ک يدانشکده علوم دانشگاه راز   

  .شود میار قرار دادند تشکر يدر اخت
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Abstract 
 
Background & aim: Medicinal herbs with natural materials can be effective and have fewer side effects than 
drugs with chemical composition in reducing withdrawal symptoms and are more effective in treating 
addiction. In recent years, anti-inflammatory, analgesic and anti-anxiety effects of Dill has been reported. The 
purpose of this study was to determine the effect of Dill ethanol extract on some withdrawal syndrome 
behaviors such as jumping, standing, climbing in male mice addicted to morphine. 
 
Methods: The present experimental study was conducted on 21 male NMRI mice with weighting 25 to 30 gr. 
Animals were divided into three groups: Group 1 received saline + naloxone (SN),  group 2 received morphine 
+ saline + naloxone (MSN) and the third group received   morphine + ethanol extract of dill (500 mg kg ip) + 
naloxone (MDN) respectively. Simultaneous with the injection of morphine, the dill extract was injected at the 
same time. In order to induce the development of morphine dependence, the mice received increasing doses 
of morphine (10, 20, 30, and 40 mg) during four days for ten times, respectively. To induce the withdrawal 
symptom, two hours after the last injection of morphine, naloxone at a dose of 5 mg kg was injected 
intraperitoneally. Two hours after the last injection of morphine, naloxone at a dose of 5 mg/kg was injected 
intraperitoneally. Jumping, standing on both feet and climbing the walls were counted during 30 minutes. The 
data were analyzed using the software Graph Pad prism.  
 
Results: The results showed that the ethanol extract of plant significantly reduces the number of jumping due 
to naloxone injection in the addicted rats (p <0.001), but in the rearing behaviors and climb the walls of the 
container, a significant difference was observed with morphine. 
 
Conclusions: The findings suggested that the Dill Ethanolic extract can decrease the jumping number due to 
Naloxone-induced effect.  Therefore, Dill Ethanolic extract may have an impact in reducing of withdrawal 
induction by morphine. 
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