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   چكيده
از  .وجـود دارد   ايـران  نفر معتاد در  ميليون 2/1از   حاضر بيش  در حال.  آور است  خانمانسوز و تباهي  اي اعتياد پديده     
  .قرارگيرد  بايد مورد توجه  اجتماعي  معضل  اين  و قطعي  صحيح  رو درمان  اين
  طب  موجود در تاريخ  هزار ساله  و اسناد چندين  است  عمر انسان  قدمت  به  دارويي  از گياهان  ديگر استفاده  از سوي     

ـ    زنيـان   موجـود گيـاه    هـاي  پـژوهش  بر اسـاس .  است  درماني  ارزشمند گياه  و تجربيات  اطالعات  حاوي  ام علمـي بـا ن
Trachyspermum copticum L. خـون   كلسـترول   ، كاهنـده  سـپتيك   آنتي  همانند اثرات  متعددي  درماني  اثرات  داراي  ،

  .شود مي  اعتياد نيز استفاده  در درمان  گياه  اين  ايران  باور مردم اما در  است  اسپاسم  دهنده  آور و تسكين خلط
  درمـاني   اثـرات  بررسـي   و بـه   گرفته  انجام  ايراني  توسط محققين  كه  است  در جهان  ليكار عم  اولين  پژوهش  اين     

،  دز در خوزستان  و ده  ايذه  بين  متري 1100  از ارتفاعات  زنيان  گياه  ميوه  از تهيه  پس. پردازد مي  زنيان  گياه  آبي  عصاره
  گـروه  پـنج   اوليه  هاي بعد از آزمايش. شد  تهيه  سوكسله  دستگاهتوسط  درصد 30و  20،10  هاي در غلظت  گياه  عصاره

 از اعتيـاد   اطمينـان   از حصول  پس. معتاد شدند) .S.C(  زير جلدي  صورته ب  مرفين  با تزريق صحرايي نر  موش  تايي  ده

  هـاي  در غلظـت   زنيـان  گياه  آبي  هبا عصار  گروه 3و   درمان با متادون  تحت  شاهد، گروهي  عنوان هب  گروه  ، يك حيوانات
ـ   نالوكسـان   از تزريق  پس  مورد مطالعه  هاي گروه  شدند در كليه  درمان درصد 30و  20،10 تزريـق داخـل     صـورت ه ب
كـرد،   تظاهر مي  (Jumping) و پرش  ، اسهال وزن  كاهش  صورت هب  كه  مرفين  به  وابستگي  هاي نشانه (.I.P) پريتوئن
  .شد  حذف  گروه  رفتند لذا اين  ها از بين موش از درصد 70،  زنيان  باالي  غلظت  علت هدرصد، ب 30  در غلظت. دندش  مطالعه

  گيـاه   آبـي   عصاره  گرديد كه  مشخص LSD  آزمون  و سپس)  طرفه  يك( ANOVA  ها با آزمون داده  از بررسي  پس     
  .باشد  اثربخش  ترك  سندرم ميعال  در كاهش  د همانند متادونتوان مي >p 05/0درصد با  10  در غلظت  زنيان

  

    ، موش صحرايي نرترك  ، سندرم ، متادون زنيان:  واژگان گل
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... اثرات عصاره آبي گياه زنيان  

   مقدمه
 . اسـت   بشري  خانمانسوز جوامع  مواد مخدر از بالياي  اعتياد به     
  معتاد درسراسر دنيا وجـود دارد و بـر اسـاس     ميليون 214از   بيش
از .  اسـت  شده  گزارش  نفر معتاد در ايران  ميليون 2/1منتشر   يآمار
 ].1[ قرار گيـرد   اعتياد بايد مورد توجه  و قطعي  صحيح  رو درمان  اين

ــرفين ــاير  م ــتقات و س ــي  مش ــيره  طبيع ــخاش  ش ــات  خش   را اپي
(Opiate) ــد ــات. گوين ــاي  اپي ــا، داروه ــناعي  ه ــات  ص   و تركيب

  دارنـد مجموعـاً اپيوييـد ناميـده      مرفيني  شبه  اثرات  كه  زادي  درون
در ...) مـو، دلتـا، كاپـا و   (  اختصاصي هاي اثر آنها بر گيرنده كه شده

 .]2[  اسـت   محيطـي   هاي و بافت (CNS)  مركزي  اعصاب  سلسله
اپيوييـد، از    هـاي  گيرنـده   مدت  طوالني  نمودن  مواد مخدر با فعال

  تسـكين   موجـب   عمـل   اين  كه كنند زا تقليد مي  درون  اپيوييدهاي
،  تنفســي  ، تضــعيف(euphoria)  ، نئشــگي بخشــي  درد، آرامــش

  مـدت   طـوالني   اثـرات . ]2، 3[گردد  مي  و ميوزيس  تهوع ، يبوست
  و وابسـتگي )  تـولرانس (  ، تحمـل  مـواد اپيوييـدي    از مصرف  ناشي

  د سـندرم خـو   مـدت   با اثر كوتـاه   نالوكسان.  است  و رواني  جسمي
ـ   بـاليني   بخشـد و در طـب   مي  را شدت دارو  قطع   يـك   عنـوان  هب

تجـويز   ].4[شـود   مي  ضددرد مخدر استفاده  داروهاي  آنتاگونيست
آنها را با بازخورد   توليد دروني  است  اپيوييدها ممكن  مدت  طوالني
كمبـود    شود يـك   اگر دارو قطع  كه  طوري هب. نمايد  متوقف  منفي
پديـدار    قطـع   و سـندرم   زا پديـد آمـده    درون  در اپيوييدهاي  موقت
  قـدمت   بـه   دارويـي   از گياهان  ديگر استفاده  از سوي. ]5[ شود مي
. انـد  بشر متولـد شـده    با پيدايش  امراض  زيرا كه  ستا انسانها عمر

  با تمـام   صناعي  داروهاي  كه است  داده  اخير نشان  چند دهه  تجربه
  همـين   بـه . دارند  همراه  به  و ناگواري  نامطلوب  خود اثرات  كارآيي
  بسيار مورد توجه  دارويي  از گياهان  استفاده  به  بازگشت  امروزه دليل

  بهداشـت   ها و سازمان ، كارخانه و مراكزتحقيقاتي  است  قرار گرفته
  ركتـدا   دارويي از گياهان  استفاده  جهت  وسيعي  هاي برنامه  جهاني
  در درمـان   دارويـي   گياهـان   نقـش   اسـت   مسـلم   آنچـه . انـد  ديده
. ]6[ ساز است  سرنوشت  و يكم  بيست  قرن در  مختلف  هاي يبيمار
 .Trachyspermum coptiocum L  علمـي   با نام  زنيان  گياه

متـر، از    سـانتي  60تـا   30  ارتفاع  به  ساله و يك  علفي  است  گياهي
  بـه   متمايل  خاكستري  رنگ  به  هايي ميوه  داراي  كه  چتريان  راسته
هنـد،    شرق در نواحي  كه  گياه  اين.  است  از اسانس  و غني  اي قهوه
و   دارويـي   در صـنايع   مهمـي   مصارف  رويد داراي و مصر مي  ايران
 ، ضد ضدتهوع  اثرات  داراي  سنتي  طب  ازديدگاه  زنيان.  است  غذايي
  علمي  هاي پژوهش و  است  و معطركننده  تب  در، كاهنده، م اسپاسم
  ، كـاهش  سـپتيك   آنتـي   اثـرات   شده  انجام  آن  بر روي  كه  جديدي

. ]7،8،9،10[  اسـت   را تاييد كرده  اسپاسم  تسكين و  خون  كلسترول
  عصـاره   بررسـي   بـه  كه   است  در جهان  تحقيق  اولين  پژوهش  اين
  .پردازد مي  مرفين  به  وابستگي  در درمان  زنيان  گياه  آبي

  

   مواد و روش
و   ايذه  بين  خوزستان  متري 1100  از ارتفاعات  زنيان  گياه  ميوه     
در   گيـاه   ايـن   رويـش   اصـلي  محـل   منطقـه   ايـن . شـد   دز تهيه  ده

و   گياه  ميوه  نمودن  و آسياب  كردن  از خشك  پس.  است  خوزستان
  دسـتگاه   بـه   مخصـوص   هـاي  توسط الـك   از آن  در نرميپو  تهيه

ـ   عصـاره . آمـد   عمـل   به  از آن آبي   شد و عصاره  منتقل  سوكسله  هب
  حيوانـات  .شد  درصد تهيه 30و  20، 10  هاي در غلظت  آمده  دست

و  Sprague Dawleyاز نژاد   صحرايي  هاي موش  مورد بررسي
از   حيوانات  اين. بودند  گرم) 180-200(  وزني  نر با ميانگين  جنس

  استاندارد نگهـداري  و در شرايط  شده  تهيه  رازي  انستيتو تحقيقاتي
 12و   روز را در تـاريكي   از شـبانه   سـاعت  12  حيوانـات . شدند مي

  دسترسي  كافي  و غذاي  آب  گذراندند و به مي  را درروشنايي  ساعت
  آورده  آزمايشـگاه   بـه  هـا   آزمايش از  قبل  ساعت 2ها  نمونه. داشتند

عـدد   50هـا   تعـداد نمونـه  . نمايند  حاصل  شدند تا با محيط تطابق
  مـرفين   استاندارد به  صورته ب  حيوانات  بود و همه  صحرايي موش
ـ   مـرفين   بـا تزريـق    درحيوانـات   ايجاد وابسـتگي . شدند  وابسته  هب
  حيوانـات . شـد  يمـ   روز انجـام  4  طـي  (.S.C)  زير جلدي  صورت
را   مـرفين   مختلـف   هاي ، ظهر و عصر غلظت در صبح بار 3  روزانه
،  در روز اول گرم بر كيلـوگرم  ميلي 25و  16، 9. كردند مي  دريافت

 50و  50، 50،  در روز دوم گــرم بــر كيلــوگرم ميلــي 50 و 25، 15
گـرم بـر    ميلي 100و  50، 50و   در روز سوم گرم بر كيلوگرم ميلي
طـور   هشد تا ب تجويز مي مرفين  حيوانات  به  در روز چهارم وگرمكيل

 گرم بر كيلـوگرم  ميلي 30با دوز   نالوكسان. ]5[شوند   وابسته  كامل
  ميـ از عال. شـد   قطـع   سندرم  ميعال  پديدار شدن  در روز آخر باعث

  اسـهال  ،(Jumping)  پـرش   عالمـت   ، سـه  مـرفين   قطع  سندرم
(Diarrhea) وزن  شو كاه  (Weight loss)  بـا  . شـد   ارزيـابي

، )دقيقـه پـس از تزريـق نالوكسـان     30تـا  (  تعداد پـرش   شمارش
  قابـل   تـرك   سندرم  حيوانات  و تغيير وزن  اسهال  كمي  گيري اندازه

  .]11[ بود  بررسي
بعــد از   اول  گــروه. شــدند  بنــدي  طبقــه  گــروه 4در   حيوانــات     

از   پـس   دوم  گروه. (NX+M1) گرفتند  نفقط نالوكسا  وابستگي
 گرم بر كيلوگرم ميلي 30و با دوز   با متادون  درمان  تحت  وابستگي

  هـاي  و گـروه  (M1+M2+NX)قرار گرفتنـد    دو هفته  مدت  به
  درمـان   هفته دو  مدت  به  زنيان  عصاره  مختلف  هاي ديگر با غلظت

بـود    حيـوان  30 بـر   ها مشتمل گروه  اين. )M1+NX+Z(شدند 
ـ   كه درصـد   70(  حيـوان  7درصـد،   30 در غلظـت   آنكـه   علـت  هب

  بعـد  . شـد   حـذف   از مطالعـه   گـروه   رفتند لذا ايـن   از بين) ها نمونه
  بررسـي   قطـع   سندرم  عاليم  مطالعاتي  هاي گروه  در كليه  درمان از

 از  بـا اسـتفاده    آمـاري   ،محاسـبات  اطالعات  از كدگذاري  پس. شد
و  t-testآنـاليز واريـانس،     هـاي  و توسط آزمـون  SPSSافزار  نرم

LSD (Less Significant difference) گرفت  انجام  .  
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  و همكاران جعفري

  

   نتايج
در بررسـي  ) يـك طرفـه  ( ANOVAپس از انجـام آزمـون        
مشخص گرديد كـه   >p 05/0هاي عاليم ترك با توجه به  نشانه

بـوده اسـت و پـس از    ها و گروه شاهد معنـادار   اختالف بين گروه
مشـخص گرديـد كـه دقيقـاً اخـتالف       Post-test ،LSDانجام 

بـا   .)1شماره  جدول( معنادار بين كدام دو گروه وجود داشته است
 10  عصـاره   كه  گرفت  نتيجه  توان و نمودارها مي  از جدول  استنتاج

كاهش نشـانه   موجبطور معناداري  هب  درصد از گياه 20درصد و 
Jumping )05/0( شــده اســت) رشپــ p<.( ولــي اثــر عصــاره  

نشانه پرش نسبت به عصـاره    درصد تغيير معناداري در كاهش10
  اسـهال   در كـاهش ). 1 شـماره  نمودار( درصد ايجاد نكرده بود 20

در   از متـادون  مـوثرتر بسـيار    درصد از زنيان 10  ، عصاره درحيوان
  وزن  از كـاهش   و در جلـوگيري ) 2 شـماره   نمودار(  اسهال  كاهش
  ارزشمند بـود ولـي   همانند متادون  درصد زنيان 10  عصاره  حيوانات
  يك  عنوان هب). 3 شماره نمودار(  نداشت  درصد تاثيري 20  عصاره
درصـد   10  با غلظـت   زنيان  گياه  ميوه آبي  عصاره  كلي  گيري نتيجه

در   د متـادون همانن  و اسهال  پرش  و در نشانه  بوده  همانند متادون
ـ   مي  گياه  بود و اين  اثر بخش  ترك  سندرم  عاليم  كاهش  هتوانـد ب
  .كار رود هب  وابستگي  در درمان  متادون  جاي

  

   بحث
  هاي ، سيستم رشپ  در عمل  شده  انجام  هاي پژوهش  بر اساس     

+ Ca2 و احيانـاً   گاباارژيـك   سيسـتم  ، ، كولينرژيك ژيكنرسروتوني
  سـبب   و كولينرژيـك   ژيكنرسـروتوني   سيسـتم   ارنـد كـه  د  دخالت
  وزن  در كاهش. دارد  دنبال هرا ب آن  گابا كاهش  و سيستم  افزايش
  و كولينرژيـك   ژيكنرسـروتوني  هاي نيز سيستم  از نالوكسان  ناشي
  توسط نالوكسان   القا شده  اسهال  در جريان. ]4،12[ند هست دخيل
  آدرنرژيـك  - 2 -و آلفا   كولينرژيك  سيستم  ادعا نمود كه توان مي

 دو   گرديـد مـرفين   ذكـر   كـه   گونـه  همـان . ]12[دارند   مثبت  نقش
 
 

 
  پديـده   پـژوهش   در ايـن   دارد كه  ايجاد و وابستگي  عمده  خاصيت
مـواد    هاي ديگر گيرنده  از سوي. گرديد  بررسي  مرفين  به  وابستگي

  نخـاعي   هاي ، راه ليمبيك د سيستمهمانن  مختلفي  مخدر در مناطق
  ، هسـته  نخـاع   ژالتيني  ، ماده تاالموس  مياني  هاي ، هسته اي شبكه
مـو،    وجود دارند و از انـواع ... و  واگ  قلو، عصب  سه  عصب نخاعي

عملكـرد    هـر كـدام    كـه  انـد  شـده   تشكيل... و  كاپا، دلتا، اپسيلون
 ها و سيستم  از اين  هر كدام  تاس  لذا ممكن ].13،14[دارد   اي ويژه

 هبا ب  توان مي. شوند  فعال  با زنيان  درماني  گياه  رسپتورها در جريان
  نقش  فوق  هاي سيستم  و آگونيست  آنتاگونيست داروهاي  كار بردن
  بـه   وابسـتگي  در  زنيـان   را در اثـر درمـاني    ذكر شـده   هاي سيستم
  . نمود  بيان  مرفين
  در زمينـه   جهان  پژوهش  اولين  پژوهش  اين  اينكه  به  با توجه     
  مطالـب   ايـن   است  مرفين  به  وابستگي  زنيان  عصاره  درماني  اثرات
توانـد   مـي  زنيـان   آبـي   از مواد موجود در عصـاره   واقعاً كداميك  كه

  . است  نشده  شود، هنوز مشخص  قطع  سندرم  عاليم  كاهش  باعث
  از اسـتفاده   پس  ند كههست بسيار  زنيان  ود در عصارهمواد موج     

ــ از روش ــه  ايهـــ ــد   تجزيـــ   TLC،HPLCهماننـــ
(High Performance Liquid Chromatography)، 

و  (Column Chromatography)  سـتوني   كرومـاتوگرافي 
Mass spectroscopy 2[آيد  مي  دست هب  موادمتنوعي[.  

  زنيـان   موجود در گيـاه   ماده  بيشترين  با توجه به اينكه تيمول     
در اعتياد   زنيان  درماني  خاصيت شود كه  مي  داده  لذا احتمال   است

  هـاي  پـژوهش   كـه  تـا زمـاني    ولـي  .]3[ باشـد   ماده  اين  مربوط به
  در ايـن   تـوان  نگيرد، نمي  صورت  علمي  هاي بر روش  مبتني دقيقي

  .نظرداد  ملطور كا  به  مورد و موارد مشابه
 10گرفـت عصـاره     تـوان نتيجـه   به طور خالصـه مـي       

درصد از زنيان هماننـد متـادون در كـاهش عاليـم سـندم      
  ايـن   بعدي  فازهاي  كه  ذكر است  به  الزم.ترك، موثر است

  توسـط محققـان    تحقيـق   اين  انساني  هاي و پژوهش  طرح
  .  است  و مطالعه  بررسي  مزبور در دست  طرح

  

   مرفين  قطع  سندرم  ميعال  بررسي -  1  شماره جدول
)1  =n 05/0 و p<( ،M1  =مرفين  ،NX  =20،  نالوكسانZ  =زنيان  گياه ميوه  آبي  درصد از عصاره 20  غلظت  

 M2 =10و   متادونZ  =زنيان  گياه  آبي  درصد از عصاره 10  غلظت   
 

   پرش )گرم(اسهال )گرم(كاهش وزن
90/00/19 20/09/5 375  M1+NX  
75/09/17 69/00/5 437  M1+NX+20Z 

17/02/3 02/02/2 231  M1+NX+10Z 

03/09/2 01/05/2 128  M1+M2+NX 
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... اثرات عصاره آبي گياه زنيان  

 مرفين =  M1 ،(jumping) هاي متفاوت عصاره آبي گياه زنيان و اثر متادون بر روي نشانه پرش مقايسه اثرات غلظت - 1نمودار شماره 

NX =20كسان، نالوZ = 10درصد از عصاره آبي زنيان،  20غلظتZ = درصد از عصاره آبي زنيان،  10غلظتM2 =05/0( ،متادونp<( ، )10=n( 

داري در  درصد از زنيان سبب تغيير معني 10شده است و ليكن عصاره  (Jumping)سبب كاهش نشانه پرش ) >05/0p(طور معناداري ه درصد از گياه زنيان ب 20درصد و  10عصاره 
 .درصد از گياه زنيان نشده است 20كاهش نشانه پرش نسبت به عصاره 

 
 مرفين=  M1 ،(diarrhea) هاي متفاوت عصاره آبي گياه زنيان و اثر متادون بر روي نشانه اسهال مقايسه اثرات غلظت - 2نمودار شماره 

NX =20 ،نالوكسانZ = 10درصد از عصاره آبي زنيان،  20غلظتZ  = درصد از عصاره آبي زنيان،  10غلظتM2 =05/0( ،متادونp<( ،)10=n(  

  .ثر استونسبت به متادون بروي نشانه اسهال م) >05/0p(داري  طور معني هدرصد از گياه زنيان ب 10عصاره 
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  و همكاران جعفري

  مرفين= M1، (weight loss) هاي متفاوت عصاره آبي گياه زنيان و اثر متادون بر روي نشانه كاهش وزن مقايسه اثرات غلظت - 3نمودار شماره 

NX = ،20نالوكسانZ=  10درصد از عصاره آبي زنيان ،  20غلظتZ = درصد از عصاره آبي زنيان،  10غلظتM2 =05/0( ،متادونp<(، )10=n(  

  .باشد ثر ميوروي نشانه كاهش وزن م رب) >05/0p(داري  طور معنيه عصاره آبي گياه زنيان ب
  
  

  تشكر و قدرداني
 محسن خليلي و دكتر مهرداد روغني، دكتر قايان دكتراز آ     

  قاسم عظيمي اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي شاهد جهت 

  

راهنمايي در تنظيم مقاله و از آقاي سيدمحمد وكيل جهت تايپ و 
  .گردد آرايي مقاله قدرداني مي صفحه
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