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مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

های بیهوشی در موش صحرایی نر
محمد یار محمد پوربنه خلخال ،8سعید عباسی ملکی ،*2اعظم بختیاریان
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 )1گروه فارماکو لوژی و سم شناسی،واحد علوم داروئی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 )2گروه فارماکو لوژی و سم شناسی  ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 )3گروه فارماکو لوژی  ،دانشکده پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران  ،ایران
تاریخ پذیرش69/9/44:
تاریخ دریافت69/3/42 :

توام عصاره رازک و کتامین بر پارا متر های بیهوشی در موش صحرایی نر بررسی گردید.
مواد و روش ها 34 :سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه  8تایی تقسیم شده و سپس حیوانات به شکل داخل صفاقی
رازک( ،)011mg/kg( )HLکتامین ( ،)01mg/kg( )Kرازک – کتامین ( 011 mg/kg( )HLKو  01به ترتیب) و دیازپام – کتامین ()DK
( 4/0 mg/kgو  01به ترتیب) را دریافت نمودند .زمان القاء  ،زمان بیهوشی جراحی ،زمان راه رفتن ،تعداد ضربان قلب و تنفس ،درجه
حرارت بدن و رفلکس های ویتدراوال ( پینچ های لب  ،دم و پنجه پای عقب) ثبت گردیدند.
یافته های پژوهش :گروه  HLسبب القای بیهوشی نگردید .زمان القاء  ،بیهوشی جراحی  ،زمان راه رفتن و حتی رفلکس های
ویتدراوال دو گروه  HLKو  DKشبیه هم بود (  .)P >1/10گروه  Kدر مقایسه با دو گروه دیگر ،از القای دیر تر و طول بیهوشی کوتاه
تری بر خوردار بود (  .)P>1/10تعداد ضربان قلب و تنفس گروه  HLKدر مقایسه با گروه  DKافزایش یافت (  .)P>1/10درجه حرارت
گروه  HLKدر مقایسه با گروه  DKبیش تر بود ( .)P>1/10
بحث و نتیجهگیری :بیهوشی گروه  HLKشبیه گروه  DKبوده و احتماالً ترکیبات موجرود در رازک برا مکانیسرم گابارژیرک مسرلول
اثرات پیش بیهوشی آن می باشد .با این حال ،مطالعات بیش تری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.

واژه های کلیدی :رازک ،عصاره هیدرو الکلی ،کتامین ،سیستم گابارژیک ،بیهوشی ،موش صحرایی
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بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک ( )Humulus lupulus L .و کتامین بر پارا متر

بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک  ...سعید عباسی ملکی و همکاران

مواد و روش ها
حیوانررات  :در ایررن مطالعرره تجربرری از  34سررر مرروش
صحرایی نر نژاد ویستار ( موسسه واکسن و سرم سازی
رازی  ،ایران) برا میرانگین وزنری  411الری  401گررم
استفاده شد .حیوانات در قفس های جدا گانه و در دمای
 43 ± 4درجه سانتی گرراد و دوره مرن م  04سراعته
روشنایی  -تاریکی نگه داری شدند .در این مدت آب و
غذای کافی (به استثناء  04ساعت قبل آزمرایش جهرت
 off feedنمودن حیوان قبل جراحی) در اختیار آن هرا
قرار گرفته و از هر حیوان تنها یکبار استفاده شد .در این
مطالعه ،تمام اصول اخالقی مطرابق قروانین حمایرت و
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مقدمه
بیهوشی از دست دادن حس هایی بوده که سبب انجام
اعمال جراحی و درمانی بدون احساس درد در فرد و یا
حیوان می شود .استفاده از دارو های پیش بیهوشی قبل
از اعمال جراحی سبب کاهش اضطراب ،درد و مقدار
نیاز به داروی اصلی در حین جراحی می شود ( .)0در
همین راستا ،دیازپام از دسته دارو های آرام بخش و
خواب آور دسته بنزو دیازپینی بوده که به دلیل
متابولیزاسیون کند؛ از دوام اثر بیش تری بر خوردار می
باشد .عالوه بر این ،دیازپام در مقایسه با سایر دارو های
هم دسته خود کم تر باعث تضعیف فعالیت سیستم
قلبی و عروقی شده و سبب بروز اثرات ضد تشنجی،
شل کنندگی عضالنی و فراموشی در افراد بیهوش می
گردد (.)4
کتامین از دارو های دسته سیکلو هگزیل آمین و
آنتاگونیست غیر رقابتی گیرنده ان -متیل -دی
( N-Methyl-D-aspartic
آسپارتیک اسید
 )acid;NMDAبوده و سبب ایجاد فراموشی ،بی
دردی ،انفکاک از محیط و بی حرکتی می شود ( .)3از
کتامین معموالَ به علت (طول) بیهوشی کوتاه مدت،
فقدان اثر شل کننده عضالنی و از سوئی به دلیل
احتمال بروز تشنج و صرع به تنهایی استفاده نمی کنند.
بنا بر این ،اغلب از آن به صورت ترکیب با دارو های
دیگر استفاده می شود .مثالً کتامین به همراه دسته دارو
های زیادی هم چون بنزو دیازپین ها (مثل دیازپام) و
آگونیست های گیرنده های  ( ɑ2مثل زایالزین) به کار
برده می شو د(.)3
امروزه عالوه بر دارو های شیمیایی معمول ،از برخی از
دارو های گیاهی دیگر نیز به عنوان یک داروی پیش
بیهوشی و جایگزینی به جای آن ها و به همراه کتامین
استفاده می شود .دارو های گیاهی از عوارض کمتر و
قابل تحمل تری در مقایسه با دارو های شیمیایی (مثل
دیازپام و زایالزین) بر خوردار می باشند .از جمله این
گیاهان که به عنوان داروهای آرام بخش ،خواب آور و
به عنوان یک ترکیب پیش بیهوشی استفاده می شود؛
می توان به عصاره ها و یا اسانس های گیاهانی هم
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چون گل سرخ ،بهار نارنج ،شاه دانه ،روغن بنفشه،
اسطوخودوس و رازک اشاره نمود (.)2-6
رازک با نام علمی (Humulus lupulus L.) HL
گیاهی علفی ،چند ساله و باال رونده می باشد .این گیاه
 4پایه بوده و اعضای آن پوشیده از تار های خشن
است .از جمله ترکیبات موجود در رازک می توان به
مواد تلخ از جمله آسیل فلورو گلوسیدهای موجود در
رزین ،اسانس به میزان  1/3تا  0درصد که حاوی
میرسن ،لینالول ،فارنزن و کاریو فیلن است ،تانن به
میزان  4تا  2درصد ،فالونوئید و مقدار کمی فنل کربو
کسیلیک اسید از جمله اسید فرولیک و اسید کلروژن
اشاره نمود .رازک دارای اثر آرام بخش می باشد ،به
خصوص هنگامی که همراه با آرام بخش های دیگر
گیاهی مصر می شود .هم چنین در بدخوابی عصبی و
موارد استرس استفاده می شود( .)01-04عالوه بر این،
شیشه گر و همکاران در بررسی خود اثرات پیش
بیهوشی و ضد اضطراب عصاره رازک را گزارش نموده
اند ( .)03با این پیشینه و با توجه به خواص بیولوژیک و
فارماکو لوژیک مختلف رازک ( از جمله خواص آرام
بخشی ،ضد اضطراب و به ویژه خاصیت پیش بیهوشی
آن) و از سویی نبود مطالعه ای بر روی مصر توام آن
با کتامین؛ این مطالعه طراحی شد تا به بررسی اثر
مصر توام عصاره هیدرو الکلی رازک با کتامین بر
روی پارامتر های بیهوشی در موش صحرائی نر بپردازد.
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نگه داری از حیوانات آزمایشگاهی و بیانیه های دانشگاه
علوم پزشکی تهران رعایت گردیدند.
دار وها و عصاره مصررفی  :در ایرن تحقیرق از آمپرول
دیازپام هیدرو کلراید ساخت شرکت دارو پخرش ایرران
( )Darou Pakhsh,Iranو ویال کتامین هیدرو کلرایرد
سررراخت شررررکت آفالسررران هلنرررد ( Aflasan,
 )Netherlandsاستفاده شد .عصاره هیدرو الکلی رازک
به شکل آماده از شرکت دارو سازی گیاه اسرانس دکترر
سلیمانی (گرگان ،ایران) تهیه گردید .جهت انجرام کرار،
مقدار معینی از عصراره در دسرتگاه روتراری ( 21درجره
سانتی گراد) جهت حذ حرالل الکلری قررار داده شرد.
جهت حل نمودن عصاره از نرمرال سرالین  1/6درصرد
استفاده شد .در این مطالعه تمام دارو ها و عصاره ها به
شکل داخل صفاقی و در حجم معین  0میلری لیترر برر
کیلو گرم به موش ها تزریق شدند.
گروه بندی و طراحی تجربی  :در این مطالعره حیوانرات
بر اساس جدول  0و به طور کامالً تصادفی به  2گرروه
 8تایی تقسیم بندی شدند .البته در ایرن بررسری نحروه
تجویز و تمامی دوز های انتخابی عصاره و دارو ها برر
اساس مقاالت و مطالعات قبلی بودند (.)03،9-00
پار امتر های بیهوشی :در ایرن مطالعره بعرد از دسرت
دادن رفلکس رایتینگ ( )Rightingموش ها به پشرت
و بر روی تشرک خوابانرده شردند .بررای ثبرت تعرداد
ضربان قلب از دستگاه الکتررو کراردیوگرام ( Cardio
 ،Touchساخت شرکت بیونت ژاپن) ( لید  Iبا اسرتفاده
از سرسوزن الکترود هیپو درمیک و با سرعت  01میلری
متر در ثانیه تن یم گردید) استفاده شرد .بردین من رور
تعداد ضربان در بلوک های  0دقیقه ای از دقیقره  0ترا
 91آزمایش تا برگشت رفلکس رایتینگ ثبرت گردیرد.
درجه حرارت مقعدی توسط دماسنج دیجیتال و برا فررو
بردن دماسنج به مقعد ( حداقل  3سانتی متر) 0 ،دقیقره
بعد تزریقات ثبت گردید .جهت جلوگیری از افت بریش
از حد درجه حرارت بدن ( هیپو ترمی شردید) در حرین
آزمایش و تثبیت آن در  33الی  38درجره سرانتیگراد از
تشک برقی در زیر حیوان استفاده شد .تعداد ترنفس برا
مشاهده مستقیم و شمارش حرکرات سرینه ای توسرط
کانتر ثبت گردید .در ایرن مطالعره جهرت جلروگیری از
خشک شدن قرنیه موش ها هر از چند گاهی محلرول

نرمال سالین اسرتریل ( 1/6درصرد) بره چشرم آن هرا
چکانررده شررد .عمررق بیهوشرری توسررط رفلکررس هررای
ویتدراوال (ویتدراوال لرب ،دم و پردال) کنتررل و ثبرت
گردید .رفلکس هرای ویتردراوال برا نیشرگون گررفتن
بخش پنجه پرای عقرب (پردال) ،لرب پرایین ( توسرط
فورسپس های پالستیکی) یرا بخرش دیسرتال دم (برا
انگشت شصت و سبابه) در هر  0دقیقره بعرد از دسرت
دادن رفلکس رایتینگ و تا برگشت رفلکرس هرا ثبرت
گردید .پاسخ ها با درجه بندی صفر تا  2ثبت گردیدنرد.
به طوری که صفر به معنای عدم وجود رفلکرس ،یرک
به معنی وجود رفلکس با شدت کم ،دو به معنای وجود
رفلکس با شدت متوسط و سه به معنای وجود رفلکرس
با شدت زیاد و چهار به معنای وجود رفلکس برا شردت
خیلی زیاد می باشد .در این مطالعه تمام رفلکرس هرا
توسط یک فرد که هیچ آگهری بره گرروه هرای مرورد
مطالعه نداشت ،ثبت گردید .عالوه بر این ،مردت زمران
القاء یا ( Induction timeمدت زمران از دسرت دادن
رفلکس رایتینگ) ،طول مدت بیهوشی جراحی یرا SA
(مدت زمان از دست دادن رفلکس ویتردراوال پردال) و
زمران راه رفرتن یرا ( Walking timeمردت زمران از
دست دادن رفلکس رایتینگ ترا راه رفرتن) نیرز ثبرت
گردیدند ( .)09بر این اساس ،معیار ورود بره مطالعره از
دسرت دادن رفلکررس رایتینگ(عردم توانررایی برگشررتن
حیوان به سطح شکمی پس از خواباندن به پشت پرس
از  91ثانیه ) و خروج از آن مردت زمران راه رفتن(یرا
همان برگشت از بیهوشی) در ن ر گرفته شد.
روش آنالیز آماری  :بعد از انجام آزمایشات ابتدا از
آزمون کولموگرو  -اسمیرنو برای ارزیابی توزیع
نرمال داده های کمی (مثل تعداد ضربان قلب ،تعداد
تنفس و درجه حرات بدن) استفاده گردید .همچنین
همگنی واریانس ها توسط آزمون لوین مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .در مرحله بعد برای داده هایی با
توزیع نرمال از آنالیز واریانس یکطرفه و به دنبال آن
تست تکمیلی توکی ،و جهت آنالیز داده های مربوط به
درد از آزمون کروسکال -والیس استفاده شد .در این
مطالعه داده ها به صورت میانگین ±انحرا معیار بیان
شده و در هر مورد نیز  P<1/10معنی دار تلقی گردید.
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یافته های پژوهش
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه  HLبه تنهایی
سبب القای بیهوشی نگردید .ولی گروه 1/03( HLK
 )4/0 ±مشابه گروه  )4/41 ± 1/22( DKسریعاً سبب
القای بیهوشی جراحی گردید .با وجود این ،بین این دو
گروه تفاوت معنی داری دیده نشد ( .)P> 1/10گروه
 Kنیز دیر تر از دو گروه دیگر سبب القای بیهوشی
جراحی گردید ( .)P<1/10طول مدت بیهوشی جراحی
گروه  )04/0± 1/03( HLKمشابه گروه 1/22( DK
 )04/18 ±بوده و تفاوت معنی داری بین آن ها دیده
نشد ( .)P>1/10طول بیهوشی جراحی گروه  Kنیز از
دو گروه دیگر کوتاه تر بود ( .)P<1/10زمان راه رفتن
دو گروه  )4/0 ± 1/03( HLKو )4/4 ± 1/22( DK
نیز تفاوت معنی داری با هم نداشتند ( .)P>1/10ولی
در گروه  Kبه دلیل کوتاهی طول مدت بیهوشی؛ زمان
راه رفتن حیوان سریع تر ( )6/10 ± 1/8از دوگروه
 HLKو DKدیده شد (.)P<1/10
نتایج نشان داد که تعداد ضربان قلب بین دو گروه HL
و Kدر طی  00دقیقه ( به جز دقایق  21تا  )00شبیه
هم بوده و تفاوت معنی داری با هم نداشتند (.)P>1/10
تعداد ضربان گروه  HLKدر مقایسه با گروه ( Kبه جز

گروه

جدول  -1گروه بندی و طراحی تجربی
گروه های تحت درمان

0
4
*
3
*
2

عصاره هیدرو الکلی رازک به تنهایی ()011mg/kg,i.p.( )HL
کتامین به تنهایی()01mg/kg,i.p.( )K
عصاره هیدرو الکلی رازک ( )011mg/kg,i.p.به همراه کتامین ()HLK()01mg/kg,i.p.
دیازپام ( )4/0mg/kg,i.p.به همراه کتامین ()DK()01mg/kg,i.p.

HL: Humulus lupulus; K: Ketamine; HLK: Humulus lupulus –ketamine; DK: Diazepam-ketamine
* در مصر توام عصاره یا دارو ها ،موش ها ابتدا ترکیب اول را به شکل داخل صفاقی دریافت نموده و بال فاصله از طر دیگر صفاق و با سرنگ دیگر داروی دوم را دریافت
نمودند.
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جهت آنالیز آماری نیز از نرم افزار  SPSSنسخه 06
استفاده شد.
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دقایق  01و  )00به طور معنی داری افزایش یافت
( .)P<1/10تعداد ضربان قلب گروه  Hو  Kنیز ( بجز
دقایق  21تا  )00با هم تفاوت معنی داری نداشتند
(.)P>1/10
با توجه به یافته های مطالعه حاضر تعداد تنفس گروه
 HLKبیش تر از دو گروه  Kو  DKبود (.)p<1/10
ولی بین دو گروه  HLKو  Hتفاوت معنی داری دیده
نشد (.)P>1/10
نتایج نشان داد که درجه حرارت گروه  HLKدر
مقایسه با گروه  DKبیش تر بود ( ( .)P>1/10نمودار)0
البته با این که درجه حرارت گروه  HLبیشتر از دو
گروه  HLKو  Kبود؛ ولی تفاوت معنی داری با هم
نداشتند ( .)P>1/10نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
گروه  HLبه طور معنی داری ضعیف تر از سه گروه
دیگر سبب مهار پینچ های لب (قسمت  -Dنمودار ،)4
دم (قسمت  -Eنمودار  )4و پنجه پای عقب یا پدال
(قسمت  -Fنمودار  )4گردید ( .)P<1/10ولی بین سه
گروه  HLKو  DKو  ( Kبه جز دقایق  20تا ) 00
تفاوت معنی داری از لحاظ مهار رفلکس های
ویتدراوال ( پینچ های لب  ،دم و پنجه پای عقب)
مشاهده نشد ( .)P>1/10از دقیقه  20به بعد تمام
رفلکس های گروه  Kبدلیل برگشت حیوان از بیهوشی
به حالت اول برگشتند (.)P<1/10
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کتامین (  ) DKبر روی تعداد ضربان قلب (قسمت  )Aتعداد تنفس (قسمت  )Bو درجه حرارت بدن (قسمت  .)Cنتایج به شکل
میانگین ±انحراف معیار برای  8سر موش صحرایی نر در هر گروه بیان شده است .اختالف حروف در هر ستون دال بر تفاوت
معنی دار در سطح  P<5/50می باشد.
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نمودار  -2تاثیر عصاره هیدرو الکلی رازک به تنهایی ( ،)HLکتامین ( )Kو گروه های عصاره رازک  -کتامین ( ) HLKو دیازپام-
کتامین (  ) DKبر پینچ لب (( )Lip pinchقسمت  ، )Dپینچ دم (( )Tail pinchقسمت  )Eو پینچ پنجه پای عقب یا پدال
(( )Pedal pinchقسمت )Fبرای  8سر موش صحرایی نر در هر گروه می باشد .نتایج به شکل میانگین  ±انحراف معیار برای 8
سر موش صحرایی نر در هر گروه بیان شده است .اختالف حروف در هر ستون دال بر تفاوت معنی دار در سطح  P<5/50می
باشد.
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بحث و نتیجه گیری
یافته های مطالعه حاضرر مشرخص نمرود کره عصراره
هیدرو الکلی رازک ( )Humulus lupulusسربب برروز
اثرات آرام بخشی و خواب آوری در حیوان شده ولی بره
تنهایی سبب القای بیهوشی جراحی نمی شود .این یافته
ها با نتایج دیگران که اثرات آرام بخشی و خواب آوری
رازک را گررزارش نمرروده انررد ،کررامالً هررم خرروانی دارد
( .)03،03با این وجود ،مصرر تروام رازک برا کترامین
( )HLKسبب القای بیهوشی شبیه گروه  DKمی شود.
این یافته ها دال بر اثرات پیش بیهوشی عصاره هیردرو
الکلرری رازک مرری باشررد .در همررین راسررتا ،رضررایی و
همکاران در بررسی خود نشان دادند کره عصراره رازک
حتی بهتر از دیازپام از اثرات خواب آوری ،ضد اضطرابی
و پیش بیهوشی برخوردار مری باشرد ( .)03هرم چنرین،
موافق با یافته های مطالعه حاضر ،اسرچیلر و همکراران
گزارش نمودند که عصاره رازک سبب کراهش فعالیرت
لوکو موتور و افزایش القاء خواب ناشری از کترامین مری
شود ( .)08ولی در این بین گروه کترامین (بره تنهرایی)
دیر تر از دو گروه  HLKو  DKسبب القرای بیهوشری
گردید و از طول مدت بیهوشی کم تری بر خوردار برود.
البته در حین بیهوشی با کتامین حیوان به رفلکس های
لب ،دم و پنجه پای عقب ( پدال) پاسخ ضرعیفی نشران
می داد که همگی دال بر عمرق بیهوشری و بری دردی
ضعیف با کتامین (به تنهایی ) بود .این نترایج برا یافتره
های دیگران کامال هم خوانی دارد (.)06 ،41
اغلب دارو های بیهوش کننده سربب تضرعیف فعالیرت
سیستم قلبی و عروقی می شوند و تجرویز دوزاژ براالی
این دارو ها باعث نارسائی و اختالالت قلبری و عروقری
می شروند .پرس یکری از خصوصریات داروی بیهروش
کننده ایده آل حداقل اثر تضعیفی بر روی سیستم قلبی
و عروقی می باشد ( .)40نتایج مطالعه حاضر مشرخص
نمود که گروه  HLKدر مقایسه با سه گروه دیگر سبب
افزایش تعداد ضربان قلب می شود .البته مطالعات نشان
داده اند که تانن های موجود در رازک سبب محاف رت
از سیستم قبلی و عروقی می شوند (.)44
به غیر از سیستم قلبی عروقی ،اغلب دارو های بیهوش
کننده باعث تضعیف فعالیت سیستم تنفسی مری شروند.
به دنبال این تضعیف ،کاهش اکسریژن (هیپرو کسری)
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بافتی و افزایش غل ت دی اکسرید کرربن و در نهایرت
ایست قلبی در حیوان دیده می شود .بنا برر ایرن بهترر
است داروی بیهوشی کننده حداقل تضرعیف را برر روی
این سیستم اعمال کند ( .)40نتایج این مطالعره نشران
داد که رازک سبب افزایش تعداد تنفس در رت ها مری
شود .البته مطالعات یا گزارشی مبنی بر تاثیر این عصاره
بر روی سیستم تنفسی وجود ندارد.
کاهش درجه حرارت بدن (هیپو ترمری) یکری دیگرر از
علل اصلی مرگ و میر در حرین بیهوشری در حیوانرات
آزمایشگاهی می باشد .لرذا داروی بیهوشری کننرده ای
ایده آل می باشد که حداقل افرت درجره حررارت را در
حین عمل به دنبال داشته باشد ( .)40نتایج این مطالعه
نشان داد که رازک حداقل افت درجه حرارت بدنی را به
همراه دارد .همسو با یافته های مطالعه حاضر ،زانولی و
همکاران گزارش نمودند که عصاره هیدرو الکلری رازک
به طور جزئی سبب کاهش درجه حرارت بدن به دنبرال
تجویز خوراکی آن (گاواژ) در موش هرای سروری مری
شود (.)43
جهت دستیابی به بی دردی کافی در حین عمل یرا بره
عبارتی ارزیابی عمق بیهوشی جراحی از رفلکرس هرای
مختلفی در حیوان بیهوش از جملره فشرردن لرب ،دم و
پدال استفاده می شود ( .)40نتایج مشخص نمود که که
گروه  HLضعیف تر از سره گرروه دیگرر سربب مهرار
هرسه رفلکس گردید .ولی مهار رفلکس های ویتدراوال
سه گروه  HLK ،Kو DKشبیه هم بوده و این مسلله
دال بر اثرات ضرد دردی کرافی ایرن عصراره در حرین
بیهوشی می باشد .موافق با یافته های مطالعه حاضرر ،
خاک پور طالقانی و همکاران در بررسی خود اثرر ضرد
دردی عصاره برگ رازک را در موش سوری نر گرزارش
نموده اند .هم چنین ،همسو با یافته های مطالعه اخیرر،
آن ها گزارش نمودند که این عصراره هرر دو فراز درد،
یعنی درد حاد و مرزمن ناشری از فرمرالین را در مروش
های سوری مهار مری کنرد .عصراره رازک هرم چنرین
سبب کاهش درد احشایی در آزمرون رایتینرگ گردیرد.
البته احتماالً رازک با مهار آنزم سیکلو اکسیژناز  4سبب
بروز اثرات ضد دردی و ضد التهابی می شود (.)42 ،40
البته با توجه به این که از آنتاگونیست های اختصاصی
یا اندازه گیری سطح نورا ترانسمیتر های عصبی
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(میانجی های عصبی) استفاده نشده است؛ نمی توان
دقیقاً اظهار نمود که کدام ترکیب و یا چه مکانیسمی
مسلول اثرات پیش بیهوشی رازک می باشد .ولی با این
حال ،مطالعات مختلف و بررسی های فیتو شیمی بیش
از  0111ترکیب شیمیایی را در عصاره رازک گزارش
نموده اند .در این بین روغن های فرار و بیتر اسید ها
( )Bitter acidsاز جمله مهم ترین ترکیبات رازک می
باشند ( .)49بیتر اسید ها به دو فرم بیتر اسید آلفا و بیتر
اسید بتا در رازک یافت می شوند بیتر اسیدهای آلفا
شامل کوهومولینون ( ،)Cohumulinoneهومولون
( )Humuloneو آدهومولون ( )Adhumuloneو بیتر
اسید های بتا شامل کولوپولون ( )Colupuloneو
آدلوپولون ( )Adlupuloneمی باشند ( .)49البته در این
بین ،فراکسیون های آلفا اسید سبب تقویت و افزایش
اثرات خواب آوری پنتو باربیتال و بروز اثر ضد
افسردگی می شوند ( .)43فراکسیون های بتا اسید با
این که باعث بروز اثر ضد افسردگی می شوند ،القای
خواب ناشی از پنتو باربیتال سدیم را نیز کاهش می
دهند ( .)40،43عصاره های رازک به طور سنتی جهت
القای خواب و کمک به آن استفاده می شوند .مطالعات
نشان داده اند که رازک سبب مهار فعالیت آنزیم
گلوتاماتیک اسید دکربو کسیالز ( Glutamic acid
 )decarboxylase ;GADو القاء پاسخ گیرنده های
اینو تروپیک گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید (Gama-
 )aminobutyric acid ;GABAAمی شود .به
عبارتی آلفا اسید های موجود در رازک به طور وابسته
به دوز سبب افزایش القای خواب ناشی از پنتو باربیتال
می شوند .البته با استناد به یافته های الکترو فیزیو
لوژیک ،بسیاری از داروهای بیهوش کننده با اتصال به
کمپلکس کانال یونی گابا -بنزو دیازپین-کلراید اثر
خود را اعمال می کنند .مثالَ در تایید این یافته و در
یک مطالعه رفتاری ،بنزو دیازپین ها سبب افزایش
القای خواب ناشی از پروپوفول شده و برعکس فلو
مازنیل ( آنتاگونیست گیرنده بنزو دیازپینی ) باعث
کاهش القای خواب ناشی از آن ها می شود (.)48،46
در ساختمان رازک ترکیبات فالوینوییدی از جمله
کریسین ( )Chrysinو آپی ژنین ( )Apigeninنیز به
طور جزئی یافت می شوند .مطالعات نشان داده اند که

این ترکیبات با مکانیسم گابارژیک اثرات بیو لوژیک
خود را القاء می کنند .مطالعات قبلی گزارش نموده اند
که روغن رازک سبب تقویت حساسیت سیستم گابا
رژیک می شود ( .)31گذشته از این ترکیبات در
ساختمان رازک فالونویید دیگری نیز بنام گزانتو مول
( )Xanthohumolیافت می شود .این ترکیب از
حاللیت در چربی بیش تری بر خوردار بوده لذا بیش تر
از سایر پلی فنول های رازک اثرات فعال بیو لوژیک را
دارا می باشد .گزانتو مول از اثر ضد التهابی نیز بر
خوردار بوده و سبب کاهش آزاد سازی واسطه های
التهابی می شود ( .)30عالوه بر این ،گزانتول با
مکانیسم اتصال به گیرنده های  GABAAاثرات
خواب آوری و آرام بخشی خود را القاء می کند .در
ساختمان رازک فالونوئید دیگری نیز به نام روتین
( )Rutinیافت می شود .به همین سبب به دنبال
تجویز داخل بطن مغزی روتین به مغز رت های تیمار
شده با پنتیلن تترازول ( )Pentylenetetrazolنشان
داده اند که احتماالَ روتین نیز با وساطت گیرنده ها
 GABAAاثر ضد تشنجی را خود را اعمال می کند
( .)34گذشته از این  ،تحقیقات آزمایشگاهی مشخص
نموده که روتین آنزیم های گابا ترانس آمیناز
( )GABA transaminaseو سوکسینیک سمی آلدئید
دهیدروژناز ( succinate - semialdehyde
 )dehydrogenase ; SSADHرا نیز مهار می کند.
عالوه بر این ،رازک با مهار آنزیم گابا ترانس آمیناز نیز
سبب افزایش مقدار GABAدر مغز می شود (.)33،32
بنا بر این ،از رازک در طب سنتی در موارد مشکالت
عصبی و بی خوابی استفاده می شود ( .)30البته بقیه
ترکیبات موجود در رازک نیز می توانند در بروز این
اثرات دخیل باشند.
بنا بر این ،با این که خود عصاره به تنهایی سبب القای
بیهوشی نشده ولی اثراتی شبیه داروی استاندارد دیازپام
را از خود نشان داده و از آن می توان به عنوان
جایگزینی جهت پیش بیهوشی و به جای دیازپام
استفاده نمود .بنا بر این بیهوشی گروه  HLKشبیه
گروه  DKبوده و احتماالً ترکیبات موجود در رازک با
مکانیسم گابارژیک مسلول اثرات پیش بیهوشی آن می
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 سعید عباسی ملکی و همکاران... بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک

این مطالعه حاصل پایان نامه دکتری حرفه ای دارو
 می باشد که در44001313624116 سازی با کد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران در سال
 بدینوسیله از همکاری پرسنل. انجام گردید0360
شرکت دارو سازی گیاه اسانس گرگان به ویژه جناب
آقای دکتر سلیمانی به خاطر تهیه و تحویل عصاره
.هیدرو الکلی رازک تشکر و قدردانی می شود

 مطالعات بیش تری جهت تعیین، با این حال.باشد
.مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد

سپاسگزاری
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Abstract
Introduction: Previous studies have shown
sedative, hypnotic, anti-anxiety, and preanesthetic properties of Humulus lupulus L.
(HL). In the present study, the effect of
anesthesia with a combination of HL with
ketamine on anesthetic parameters among
male rats was evaluated.

Findings: HL group could not induce SA.
However, the induction time, SA, walking
time, and even withdrawal reflexes of HLK
group were similar to the DK group
(p>0.05). K group had late and short
anesthesia compared to the other two
groups (p<0.05).The heart rate and the
respiratory rate of HLK group increased
compared to DK group (p<0.05). The body
temperature of HLK group was higher than
DK group (p<0.05).

Materials & methods: 32 male rats were
randomly divided into 4 groups of eight in
each and then animals intraperitoneally
received Humulus lupulus(HL) (100mg/kg),
Ketamine(K) (50 mg/kg), Humulus lupulus
with ketamine (HLK) (100mg/kg and
50mg/kg, respectively) and diazepam with
ketamine(DK) (2.5 and 50 mg/kg,
respectively). Induction time, surgical
anesthesia(SA) time, walking time, heart
and respiratory rate, temperature, and
withdrawal reflexes (lip, tail and pedal
pinches) were recorded.

Discussion & conclusions: Anesthesia of
HLK group was similar to DK group and
probably components of the HL extract
with GABAergic activity responsible for
their pre-anesthetic activity. However,
further studies are required to clarify the
exact mechanisms of action.
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