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  چكيده

  . اعتياد تاكنون حل نشده استبيولوژيك هاي  اين مشكل به دليل ناشناخته بودن مكانيسم. استيدها در كشورما نسبتاً باال يشيوع اعتياد به اپيو :مقدمه
مورفين حساسيت حركتي ناشي از ر كسب و بيان  ب(.Crocus sativus L)ان كالله گل زعفرعصاره آبي اثر در اين تحقيق  :هدف

  . گرم بررسي شد20-25 محدوده وزني در N-MARIنژاد كوچك آزمايشگاهي ماده هاي  موش در
نسبت به  ) روز استراحت5بار در روز براي سه روز و سپس  ، يكmg/kg 5(حيوانات ابتدا با استفاده از مورفين  :روش بررسي

 دقيقه قبل از 30يا  دقيقه قبل از شروع آزمايش و 30 و آزموندر روز كالله گل زعفران عصاره كردند و سپس  پيدا ن حساسيت آ
كالله در يك آزمايش مقدماتي، دوزهاي مختلف مورفين و عصاره . به آنها تزريق شددر روزهاي القاي حساسيت تزريق مورفين 

  . اين داروها بر القاي فعاليت حركتي مشخص شودبه حيوانات تزريق شد تا اثرزعفران 
اين افزايش در . ديوانات گرديحركات حباعث افزايش ) 50 و mg/kg 5/0 ،5(ها نشان داد كه تجويز مورفين   آزمايش:ها يافته

نسبت به ) 100و  mg/kg 10 ،50(كالله زعفران تجويز عصاره . دار بود كامالً معنيمورفين ) mg/kg 50( دوزگروه دريافت كننده 
تجويز عصاره كالله گل زعفران در دوزهاي گفته . فعاليت حركتي حيوانات گرديدو كاهش سبب افزايش به ترتيب گروه سالين 

بار  ، يكmg/kg 5(تجويز مورفين .  دقيقه قبل از تجويز دوز موثر مورفين سبب كاهش فعاليت حركتي حيوانات گرديد30شده و 
 سه روز متوالي و سپس پنج روز استراحت سبب القاي حساسيت به مورفين در اين حيوانات شد به نحوي  به حيوانات در)در روز

   تجويز عصاره ،چنينمه.  در اين حيوانات سبب القاي پاسخ شديد حركتي شد)mg/kg 5/0(اثر مورفين  كه تجويز دوز بي

)mg/kg 10 ،50 (مورفين   قبل از تجويز )100 وmg/kg 5 (ت يكسب حساسدار  معنيسبب كاهش  القاي حساسيت، در روزهاي
بيان نيز  آزمونتجويز عصاره كالله گل زعفران در دوزهاي فوق در روز .  گرديد100 و mg/kg 10در دوزهاي ن يبه مورف

  .  كاهش داد50 و mg/kg 10را در دوزهاي حساسيت به مورفين 
رفتاري به و بيان حساسيت بر كسب كاهنده كالله گل زعفران داراي اثر ه شود كه عصار ها استنباط مي ز اين آزمايشا :گيري نتيجه

  . برد هاي كوچك آزمايشگاهي ماده از بين مي  و همچنين اثر مورفين را در القاي فعاليت حركتي در موشاستمورفين 
 حساسيت رفتاري، موش كوچك آزمايشگاهي، زعفران ، مورفين:واژگان گل
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

  ...بررسي اثر عصاره آبي كالله گل

 

  مقدمه

ثرات گوناگون پس از مصرف اوپيوييدها، به دليل بروز ا
. ترك اعتياد به اين مواد نيز با مشكالت زيادي همراه است

كه مصرف اوپيوييدها براي يك دوره زماني قطع شود،  هنگامي
آور اين مواد در فرد ديده  تشديد اثرات حركتي و سرخوشي

اين ]. 1،2[نامند  شود كه اين حالت را حساسيت دارويي مي مي
ه با افزايش فعاليت حركتي موجود پس از دريافت مقادير پديد

ولع (كم دارو و همچنين افزايش تمايل به مصرف دارو 
اند كه  هاي متعدد نشان داده آزمايش]. 3،4[همراه است ) دارويي

 زيادي در فرد باقي مانده و از ًاين حالت براي مدت زمان نسبتا
 است كه عوامل اصلي برگشت به مصرف دارو در افرادي

تحقيقات مختلف نشان ]. 5[اند  مصرف دارو را كنار گذاشته
اند كه در بروز حساسيت دارويي مسير دوپاميني پاداش  داده

يعني مسير تگمنتوم شكمي به هسته آكومبانس و قشر جلو 
همچنين محققين ]. 5[ترين نقش را بر عهده دارد  پيشاني اصلي

وترانسميتري ديگري از هاي نور به جز سيستم دوپاميني، سيستم
را ] 6[جمله سيستم گلوتاماتي، اوپيوييدي، و نيتريك اكسايدي 

 مولكولي، -از نظر سلولي . اند در بروز اين پديده دخالت داده
و ] 5،7[هاي متابوتروپيكي گلوتاماتي  تغيير در تعداد گيرنده

در ناحيه تگمنتوم ] 5،7[مدت  بروز پديده تقويت طوالني
همترين تغييرات در هنگام بروز اين پديده شكمي را از م

هايي كه بتواند عوارض  يافتن راهبه همين دليل، . دانند مي
يقيناً در ، را كاهش دهدحساسيت به داروهاي اوپيوييدي 

 . افزايش افراد مايل به ترك مواد مخدر موثر خواهد بود

داروهاي گياهي به دليل اثرات جانبي كمتر از چند دهه 
وان جايگزيني خوب براي داروهاي شيميايي مطرح پيش به عن

  ]. 8[اند و مصرف آنها در دنيا رو به افزايش است  شده
 در نقاط مختلف  از قديمزعفران از جمله گياهاني است كه

در ايران ]. 8[ است شدهدنيا به عنوان يك گياه دارويي استفاده 
ضم كننده ه اين گياه به عنوان ضد اسپاسم، آرامبخش، كمك

آور، محرك، محرك ميل جنسي و  غذا، ضد نفخ، معرق، خلط
در طب چيني . ]8 [دهنده درد مورد استفاده بوده است تسكين

 و در طب هندي اين گياه براي ]9 [اين گياه براي درمان آمنوره
  كرده به صورت دمگياه را اين . ]10 [درمان درد استفاده دارد

  

  

ز تيره زنبق و چند ساله زعفران گياهي است ا. كنند مصرف مي
متر و داراي پيازي سخت و مدور و   سانتي30 تا 10به ارتفاع 

. اي رنگ است دار و پوشيده از غشاءهاي نازك و قهوه گوشت
هاي زعفران بنفش  گل. رويد اين گياه در نقاط مختلف دنيا مي

 بلند و كالله سه قسمتي به رنگ  رنگ بوده و داراي خامه
ست كه همين قسمت به عنوان زعفران ارزش نارنجي يا قرمز ا

زعفران داراي مواد چرب، امالح معدني و ]. 8[تجاري دارد 
: شود تركيبات زير نيز در زعفران يافت مي. موسيالژ است

ها و سينئول كه بوي زعفران  رنگي مركب از ترپن اسانس بي
پيكروكروسين كه يك هتروزيد تلخ  .مربوط به اين مواد است

گلوكزيدي به نام . شود  آب و الكل به راحتي حل مياست و در
پيكروكروستين كه از هيدروليز آن پيكروكروسين و گلوكز به 

كروسين كه ماده اصلي رنگي زعفران است كه . آيد دست مي
در تحقيقات قبلي، در مورد كاهش ]. 8[نوعي كاروتنوييد است 
. تحقيقات مختلفي انجام گرفته استافسردگي در انسان 

آخوندزاده و همكاران در يك تحقيق اثر عصاره گياه زعفران را 
پرامين به عنوان يك داروي ضدافسردگي رايج در درمان  با ايمي

نتيجه اين ]. 11[هاي خفيف تا متوسط مطالعه كردند  افسردگي
پرامين را  تحقيق نشان داد كه عصاره زعفران همان كارآيي ايمي

نين در يك تحقيق ديگر، همچ. بدون عوارض جانبي آن دارد
 الكلي اين زعفران را -اثر عصاره آبي ] 12[نورباال و همكاران 

بر بهبود افسردگي خفيف تا متوسط مطالعه كرده و اثر آن را با 
نتايج اين تحقيق نيز بر اثر مثبت . كردندفلوكزتين بررسي 

زعفران در كاهش عاليم افسردگي در مقايسه با فلوكزتين تاكيد 
از سوي ديگر، تحقيقات قبلي بر توانايي ضددردي و . دارد

هاي كوچك آزمايشگاهي  ضدالتهابي عصاره زعفران در موش
]. 13[نسبت به داروهاي ضددرد و ضدالتهاب رايج تاكيد دارد 

اي به اثر  هيچ اشارهبا اين حال بايد اشاره كرد كه تاكنون 
 فعاليت اثر مورفين در القاءزعفران در بهبود و يا وخيم شدن 

زعفران در كسب عصاره در اين تحقيق اثر . نشده استحركتي 
ت و تحمل حركتي ناشي از مورفين در موش حساسيو بيان 

الزم به توضيح . آزمايشگاهي كوچك ماده بررسي شده است
هاي  است كه در تحقيقات قبلي مشخص شده است كه موش

  هاي نر در مقابل داروهاي مخدر به  ماده نسبت به موش
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   و همكارانصحرايي

 

  

  ].14[ دهي بهتري دارند خصوص مورفين پاسخ
  

  ها مواد و روش

  گيري عصاره

تربت (كالله گياه زعفران توسط شركت طالكاران مزرعه 
. در اختيار اين گروه قرار گرفت)  خراسان رضوي-حيدريه 
به آزمايشگاه دانشكده دارو سازي دانشگاه علوم زعفران 

نژاد  هندس كماليپزشكي شهيد بهشتي منتقل گرديد و توسط م
كالله پودر شده سپس .  به آن داده شد408 و كد شدشناسايي 

براي اين منظور، .  گرفته شدآن عصاره آبي ،دستگاه تقطيرو در 
اي   گرم از پودر كالله خشك شده در يك مخزن شيشه100

ليتر آب مقطر اضافه شد و براي   ميلي1000شد و به آن  ريخته 
. شد گراد جوشانده   درجه سانتي100 دقيقه در دماي 10مدت 

سپس محلول رويي از يك صافي عبور داده شد و براي مدت 
گراد   درجه سانتي55يك هفته در دستگاه بن ماري با دماي 

گرفت تا آب عصاره نيز به آرامي تبخير شده و پودر  قرار 
 گرم پودر كالله به اين روش، 100از هر . عصاره به جا بماند

اين عصاره در سالين حل شد و . ه به دست آمدگرم عصار  25
  .شد صورت داخل صفاقي به حيوانات تزريق ه ب

  

  حيوانات

-Nنژادكوچك آزمايشگاهي ماده هاي  موشتحقيق از ر اين د

MRI حيوانات در . شد گرم استفاده 20-25 با ميانگين وزني
 22 -24در دماي  روزي طبيعي و  تايي با دوره شبانه10هاي  قفس
در هر سري . شدند  با آب و غذاي كافي نگهداري گراد، ه سانتيدرج

  .  سر حيوان مورد استفاده قرار گرفت8آزمايش 

  

  بررسي حركت حيواناتوش ر

 1براي بررسي فعاليت حركتي حيوانات از روش ميدان باز
 25اين دستگاه شامل يك استوانه فلزي به قطر . استفاده شد

متر است كه بر روي يك صفحه   سانتي30متر و ارتفاع  سانتي
اين صفحه چوبي با دو ]. 15[چوبي به همين قطر قرار دارد 

                                          
1 Open Field 

روش . خط متقاطع به چهار قسمت مساوي تقسيم شده است
كار با اين دستگاه به اين ترتيب است كه هرگاه سر و دو اندام 
جلويي حيوان از يكي از اين خطوط عبور كرد يك شماره براي 

تعداد خطوط قطع شده در يك . شود ه ميحيوان در نظر گرفت
دوره زماني معين، نمودي از ميزان فعاليت حركتي حيوان را به 

ها براي عادت كردن  در هنگام انجام آزمايش. دست خواهد داد
 دقيقه در 10حيوانات با محيط دستگاه، هر حيوان ابتدا به مدت 

دت د تا به اين محيط عاوش داخل دستگاه به حال خود رها مي
  . دوش گيري مي كند و سپس فعاليت حركتي حيوان اندازه

  

  داروها

. شداستفاده )  ايران- تماد( مورفين سولفات ،اين تحقيق در
صورت ه  بml/kg 10در سالين حل شده و با حجم مورفين 

 عصاره زعفران نيز پس از توزين در .شداستفاده زير جلدي داخل 
 ml/kg 10و با حجم  سالين حل شده و به صورت داخل صفاقي

هاي كنترل در هر قسمت سالين را  گروه. مورد استفاده قرار گرفت
 ml/kg 10و با حجم صورت زير جلدي يا داخل صفاقي  به

  .دريافت كردند

  

  بندي دارويي گروه

فعاليت  يدر ابتدا به منظور تعيين دوز موثر مورفين در القا
همين كار . دست آمده  پاسخ مورفين ب-  منحني دوزحركتي،

اثر  و بيبراي عصاره نيز انجام شد و در نتيجه دوزهاي موثر 
هاي   گروه.شناخته شدندمورفين و عصاره كالله گل زعفران 
  .كردند كنترل در اين مرحله سالين دريافت مي

  

  :القاي حساسيت رفتاري به مورفين -

 حساسيت رفتاري به مورفين، ابتدا در سه يبه منظور القا
) mg/kg 5(بار به حيوانات مورفين  والي و هر روز يكروز مت

 5سپس حيوانات به مدت . به صورت زير جلدي تزريق شد
در روز نهم، . هاي نگهداري استراحت كردند روز در محل

  اثر مورفين  وجود حساسيت رفتاري با تزريق دوز بي

)mg/kg 5/0 (در حيوانات بررسي شد.  
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

  ...بررسي اثر عصاره آبي كالله گل

 

 حساسيت بر كسبفران كالله گل زعبررسي اثر عصاره  -

  مورفينحركتي به 

  كالله گل زعفراندوزهاي مختلف عصارهكسب، مرحله  در
)mg/kg 10 ،50 ( دقيقه قبل از تزريق مورفين 30) 100 وmg/kg 5(  به

تنها مورفين حيوانات ، )روز نهم( آزموندر روز . حيوانات تزريق شد
)mg/kg 5/0 ( شدندرا دريافت و سپس آزمايش.  

  

 بيان حساسيت بركالله گل زعفران سي اثر عصاره برر -

 مورفينحركتي به 

در چهار گروه از حيوانات در روزهاي  بررسيدر ادامه 
در . تزريق شد )mg/kg 5(مورفين حساسيت رفتاري،  يالقا

  تزريق مورفين  دقيقه قبل از 30، )روز نهم( آزمونروز 

)mg/kg 5/0( ، به سه گروه از حيوانات عصاره)mg/kg 10 ،
  . شدندآزمون دقيقه 10حيوانات به مدت تزريق و ) 100 و 50

  

  مورفين ناشي ازحركتي فعاليت بر كالله گل زعفران بررسي اثر عصاره  -

    كالله گل زعفراندوزهاي مختلف عصاره، مرحله اين در

)mg/kg 10 ،50 دقيقه قبل از تزريق مورفين 30) 100 و   

)mg/kg 50(  دقيقه بعد از تجويز 5. شدبه حيوانات تزريق 
  .گرفتند آزمايش قرار تحتحيوانات مورفين 

  

  ها تجزيه و تحليل داده

انحراف  ±صورت ميانگين ه دست آمده به اطالعات ب
 10تعداد قطع خطوط در  )SEM±Mean (معيار استاندارد

و تحليل اطالعات از آزمون  به منظور تجزيه .دقيقه بيان شدند
.  استفاده شدتوكيدنبال آن تست ه آناليز واريانس يك طرفه و ب

05/0< pدار بودن اطالعات در نظر گرفته شد  مرز معني.  
  

  نتايج 

  القاي فعاليت حركتي توسط مورفين و عصاره كالله گل  -

  

  هاي كوچك آزمايشگاهي زعفران در موش

  ها به چهار گروه تقسيم  در قسمت اول اين آزمايش، موش
  

  

  

  

) ها به روش ذكر شده در قسمت روش(يك گرو سالين . شدند
دريافت كرد و سه گروه ديگر دوزهاي مختلف مورفين 

)mg/kg 5/0 ،5 را به منظور القاي فعاليت حركتي ) 50 و
تجويز مورفين سبب افزايش فعاليت حركتي . دريافت كردند

 ,F(3,28)=10] شدmg/kg 50حيوانات در دوز 

p<0.0001])  چون دوز ). 1شكل شمارهmg/kg 50  موفين
هاي بعدي آزمايش از  بهترين جواب را القاء كرد، در قسمت

همچنين،  .اين دوز به عنوان دوز موثر مورفين استفاده گرديد
اثر در   مورفين نيز به عنوان دوز بيmg/kg 5/0دوز 

 .شد بعدي آزمايش استفاده يها قسمت

ها اثر عصاره كالله گل زعفران در  م آزمايشدر دور دو
نتايج نشان دادند كه تجويز . شدالقاي فعاليت حركتي بررسي 

) 100 و mg/kg 10 ،50 (دوزهاي مختلف عصاره گل زعفران
به همان روشي كه براي مورفين ذكر شد، باعث افزايش فعاليت 

 و كاهش حركت در دوز mg/kg 50حركتي حيوانات در دوز 
mg/kg 100شود   نسبت به گروه كنترل مي

[F(3,28)=6.16, p<0.01])  2شكل شماره.(  

  

بررسي اثر عصاره كالله گل زعفران بر كسب حساسيت  -

 حركتي ناشي از مورفين

به منظور بررسي اثر عصاره كالله گل زعفرا ن بر كسب 
حساسيت رفتاري ناشي از مورفين، از چهار گروه حيوان 

از حيوانات در روزهاي القاي حساسيت، سه گروه . استفاده شد
  يكي از سه دوز عصاره ) mg/kg 5(قبل از دريافت مورفين 

)mg/kg 10 ،50 گروه چهارم . را دريافت كردند) 100 و
، حيوانات تنها )روز نهم (آزموندر روز . سالين دريافت كردند

نتايج . را دريافت كردند) mg/kg 5/0(اثر مورفين  دوز بي
نشان دادند كه تجويز عصاره اثر مورفين را در دوزهاي 

mg/kg 10 دهد  كاهش مي100 و [F(4,29)=3.29, 

p<0.05])  3شكل شماره  .(  

32 29 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

00
7.

6.
21

.1
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

p.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2007.6.21.12.3
http://jmp.ir/article-1-638-en.html


  

 

   و همكارانصحرايي
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

  ...بررسي اثر عصاره آبي كالله گل
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  و ) سالين( تفاوت از گروه شاهد >p**  01/0 . سر حيوان است8د تعداد حركات در مور )SEM±Mean(نتايج به صورت . بررسي شدند دقيقه 10مدت 

05/0+p< تفاوت از گروه حساس شده است .  

  

بررسي اثر عصاره كالله گل زعفران بر بيان حساسيت  -

 حركتي ناشي از مورفين

به منظور بررسي اثر عصاره كالله گياه زعفران بر بيان 
هار گروه حيوان حساسيت رفتاري ناشي از مورفين، ابتدا چ

ها در روزهاي القاي حساسيت به  همه گروه. انتخاب شدند
) mg/kg 5(روشي كه در قسمت قبل ذكر شد، مورفين 

 دقيقه قبل از 30، )روز نهم (آزموندر روز . دريافت كردند
، به سه گروه از )mg/kg 5/0(اثر مورفين  تزريق دوز بي

تزريق ) 100 و mg/kg 10 ،50(حيوانات سه دوز از عصاره 
ها نشان دادند  آزمايش. گروه چهارم سالين دريافت كردند. شد

كه تجويز عصاره بيان حساسيت رفتاري ناشي از مورفين را در 
  . هدد ميكاهش  50 و mg/kg 10دوزهاي 

  

F(4,30)=2.765, p<0.05])  4شكل شماره  .(  

حركتي فعاليت بررسي اثر عصاره كالله گل زعفران بر  -

 مورفينناشي از 

فعاليت به منظور بررسي اثر عصاره كالله گياه زعفران بر 
.  ناشي از مورفين، ابتدا چهار گروه حيوان انتخاب شدندحركتي

، به )mg/kg 50( دقيقه قبل از تزريق مورفين 30 ها همه گروه
 و mg/kg 10 ،50(سه گروه از حيوانات سه دوز از عصاره 

ها  آزمايش. دريافت كردندگروه چهارم سالين . تزريق شد) 100
هاي گفته شده فعاليت نشان دادند كه تجويز عصاره در دوز

  .دهد ميكاهش رفتاري ناشي از مورفين را 
 (3,28)=2.88, p<0.05])  5شكل شماره.(  
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   و همكارانصحرايي
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

  ...بررسي اثر عصاره آبي كالله گل

 

   بحث

مورفين به  نشان داد كه تجويزحاصل از اين تحقيق نتايج 
اين نتيجه . دوش ميحيوانات سبب القاي حركات شديد در آنها 

دهد كه تجويز  با نتايج قبلي همخواني داشته و نشان مي
دوزهاي باالي مورفين به صورت حاد سبب افزايش رفتار 

مدارهاي نوروني ]. 15[شود  حركتي در حيوانات مي
 دوپامينرژيك مسير مزوليمبيك به خصوص قسمت مركزي
هسته آكومبانس را مهمترين محل اثر مورفين در اين زمينه 

به اين ترتيب كه مورفين با مهار اثرات مهاري ]. 1،3[دانند  مي
هاي دوپاميني موجود در  هاي گابائرژيك بر روي نورون نورون

ناحيه تگمنتوم شكمي، سبب افزايش رها شدن دوپامين از اين 
ته آكومبانس شده و دو ها در منطقه ختم آنها يعني هس نورون

اثر اصلي خود يعني القاي فعاليت حركتي و سرخوشي را 
البته احتمال اينكه ساير مدارهاي ]. 2،3[موجب شده است 

هاي نوروترانسميتري در اين  نوروني و همچنين ساير سيستم
از ]. 5[ نبايد از نظر دور داشت نيزپديده شركت داشته باشند 

به حيوانات له گل زعفران كالسوي ديگر، تجويز عصاره 
ر دتاكنون . شدفعاليت حركتي حيوانات  سبب افزايش چنين هم

زمينه اثر عصاره اين گياه بر تغيير فعاليت رفتاري در حيوانات 
هاي بسيار  در مقابل، گزارش.  نشده استييا انسان گزارش

زيادي درباره اثر زعفران و عصاره آن بر كاهش افسردگي 
هايي در باره اثر ضد  همچنين، گزارش]. 11،12[وجود دارد 

توان  گزارش حاضر را مي]. 13[درد اين گياه منتشر شده است 
ها درباره اثر عصاره زعفران بر افزايش  جزو اولين گزارش

اينكه چنين حالتي در موارد . فعاليت حركتي حيوانات دانست
انساني نيز وجود دارد يا خير، و محل اثر و سيستم يا 

هاي درگير در اين پديده كدام هستند، امري است كه در  سيستم
  . تحقيقات بعدي بايستي مدنظر قرار گيرد

ها، اثر تجويز عصاره زعفران بر القاء و  در ادامه آزمايش
نتايج نشان داد . شدبيان حساسيت رفتاري به مورفين بررسي 

طور كه قبالً نيز گزارش شده  كه تجويز منقطع مورفين همان
، سبب القاي حساسيت به اين دارو شد به نحوي كه ]15[بود 

اثر مورفين به اين حيوانات رفتار حركتي بسيار  تجويز دوز بي
  حساسيت به مورفين امري كامالً . قوي را در آنها برانگيخت

  

  

شناخته شده در بين محققان است و از عوامل اصلي بازگشت 
اين حساسيت ]. 5[شود  فرد به اعتياد پس از ترك محسوب مي

و هم در رفتارهاي مربوط به اعتياد ] 15[هم در رفتار حركتي 
مسير دوپاميني . شود مشاهده مي] 4،5[رواني 

ترين محل بروز حساسيت  مزوكورتيكوليمبيك به عنوان اصلي
محققان به ]. 4،5[به انواع داروهاي مخدر شناخته شده است 

ن زمينه خصوص بر نقش محوري ناحيه تگمنتوم شكمي در اي
  . )6 و 5: براي مرور رجوع شود به(فق نظر دارند اتو

صورت  هزعفران بتحقيقات ما نشان داد كه تجويز عصاره 
 و يا به صورت مزمن و در روزهاي القاي آزمونحاد و در روز 

حساسيت باعث كاهش بيان و كسب حساسيت حركتي ناشي 
يا  (اين يافته بدين معنا است كه مكانيسم. از مورفين شد

شوند، توانايي  كه توسط عصاره زعفران فعال مي) هايي مكانيسم
مهار اثرات ايجاد شده توسط مورفين را دارند و بنابراين، 

شايد هم اين . دهند اي در مهار آن از خود نشان مي كارآيي ويژه
تشابهي به هم ) مورفين و زعفران(ها در هر دو مورد  مكانيسم

 هتوجي. نش خاصي با هم دارنددارند و بدين ترتيب برهم ك
هاي  ديگر در اين زمينه اين است كه اين دو دارو با مكانيسم

دهند ولي در كار  اي كار خود را انجام مي كامالً جداگانه
در هر صورت، اثر عصاره . يكديگر تداخل عمل ارگانيك دارند

زعفران بايستي در ساير عملكردهاي مورفين نيز بررسي شود تا 
مورد ميزان و چگونگي تداخل اين دو دارو اظهار نظر بتوان در 

 از تداخل اين دو يضمن اينكه تا كنون نيز گزارش. قطعي كرد
دارو وجود ندارد كه بتوان به استناد آن در مورد اين نتيجه 

  . اظهار نظر كرد
شايد بتوان عنوان كرد كه جزء يا اجزايي از عصاره زعفران 

و يا بيان ) كسب(در هنگام القاء هاي متفاوتي كه  با مكانيسم
شوند، تداخل كرده و حداقل در  حساسيت به مورفين فعال مي

از آنها را از كار ) اگر نگوييم همه(برخي مقادير، بخشي 
دردي و ضد التهابي داراي اثرات ضدزعفران عصاره . اندازند مي

اين عصاره همچنين بر يادگيري و پديده تقويت ]. 13[است 
از سوي ديگر، عصاره ]. 16[ نيز موثر است طوالني مدت

هاي خفيف  زعفران اثر بسيار خوبي بر كاهش عاليم افسردگي
اما تاكنون اثر اين عصاره بر حساسيت ]. 11،12[و متوسط دارد 
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   و همكارانصحرايي

 

از اين رو، به طور دقيق . ناشي از مورفين گزارش نشده است
توان گفت كه كدام مسير عصبي و يا چه دستگاه  نمي

با .  عصاره دخالت داشته است ايننسميتري در كارنوروترا
هاي منوآميني مانند سروتونين و  توجه به اينكه سيستم

در افسردگي دخالت دارند و نيز ] 17[نورآدرنالين و دوپامين 
، شايد از اين ]6[ها در كار مورفين دخالت دارند  همين سيستم

ران طريق بتوان ارتباط ارگانيك بين مورفين و عصاره زعف
و بيان پاسخ عصاره زعفران در قسمت كسب . برقرار كرد

دهد كه اين دارو و مورفين  حساسيت به مورفين نشان مي
تحقيقات بيشتر . هاي عمل مشترك هستند احتماالً داراي جايگاه

در آينده شايد بتواند به اين سوال پاسخ بدهد كه چه اشتراكي 
بي و در عملكرد مورفين و زعفران در مسيرهاي عص

  . هاي نوروترانسميتري وجود دارد سيستم
در قسمت پاياني كار ما، تجويز عصاره زعفران توانست 

معناي اين . فعاليت حركتي ناشي از مورفين را نيز مهار كند
سخن آن است كه عصاره زعفران با آنكه به تنهايي اثرات 

حركتي داشت، اما تجويز اين دارو پيش از مورفين سازي  فعال

هاي به  با توجه به اينكه پاسخ. حركتي مورفين را خنثي كرداثر 
توان  دست آمده بين پاسخ مورفين و پاسخ عصاره هستند، مي

گفت كه عصاره و مورفين يك تداخل عمل آنتاگونيستي از 
دهند كه در اين ميان اثر مورفين كمي غالب  خود نشان مي

 زعفران دهد كه عصاره در هر صورت اين نتايج نشان مي. است
بر حساسيت ناشي از مورفين اثر دارد و اين اثر به صورت 

، بنابراين، مصرف آن در حين استكاهش عملكرد مورفين 
دوران افزايش (ترك اعتياد به اوپيوييدها و يا حتي بعد از آن 

 . تواند مفيد باشد مي) حساسيت
 

  تشكر و قدرداني

ل نويسندگان از جناب آقاي مهندس جعفري، مدير عام
به خاطر ) بيرجند(محترم شركت طالكاران مزرعه خراسان 

اين مقاله قسمتي از طرح . اهداي زعفران كمال تشكر را دارند
اعصاب، دانشگاه  تحقيقاتي مصوب مركز تحقيقات علوم 

وسيله از حمايت مالي  بدين. پزشكي شهيد بهشتي است علوم
  .گردد مركز مذكور تشكر مي
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