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 چکيده
رو، در این مطالعه  ارهر ضهد افسهردگی      ضد درد، ضد التهاب و آنتی اکسیدانی نعنا فلفلی را گزارش نموده اند. از این مطالعات قبلی خواص مقدمه:

 ر موش سوری نر بررسی گردید.( دTST( و آزمون معلق ماندن دم)FSTعصاره اتانولی نعنا فلفلی در آزمون شنای اجباری)

تایی تقسیم شده و ب  ترتیب نرمال  8گروه  12سر موش سوری نر ب  طور تصادفی ب   96در این مطالع  تجربی،  مواد و روش ها:

یافت نمودند. در ( را در100 ،200 و mg/kg 400( و دوزهای مختلف نعنا فلفلی)mg/kg 20(، فلوکستین)mg/kg 30(، ایمی پیرامین)ml/kg 10سالین)
دقیق  ربت شدند. در این  6مدت زمان بی حرکتی حیوان در طی  TSTشنا کردن، و صعود کردن و در آزمون  مدت زمان بی حرکتی، FST آزمون

 تزریق شدند. ml/kg 10بررسی تمام داروها و عصاره ها ب  شکل داخل صفاقی و در حجم معیین 

را در  ان بی حرکتیههین مدت زمهههعصاره، ایمی پیرامین و فلوکست 400و  mg/kg 200 دوزهاینتایج نشان داد ک   های پژوهش: يافته

بدون تغییر  (P<0.001)چنین، عصاره اتانولی و فلوکستین سبب افزایش مدت زمان شنا کردن . هم(P<0.001)کاهش دادند  TSTو FSTآزمون های 
بدون تغییر معنی دار در شنا کردن  (P<0.001)ایس ، ایمی پیرامین باعث افزایش صعود کردن. در مق(P>0.05)گردیدند معنی دار در زمان صعود کردن

 .(P>0.05)شد

چون داروهای سروتونرژیک)مثل فلوکستین (سبب کاهش مدت زمان بی حرکتهی و افهزایش مهدت زمهان      این عصاره هم گيری: بحث و نتيجه

ویژه منتول( با مکانیسم سروتونرژیک اررات خود را القاء   . از این رو احتماالً ترکیبات نعنا فلفلی)بشنا کردن بدون تغییر معنی دار در صعود کردن می شود
 می کند. با این وجود، مطالعات بیشتری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.
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 مقدمه

 (Major depression, MD)اساسههی افسههردگی
و نهاتوان کننهده و تهدیدکننهده    راجعه    ،مزمن یسندرم

یر بهاال  ههه و مرگ و م ءزندگی شخص با مشخص  ابتال
این اختالل عمده علهت خودکشهی    چنین هم .می باشد

در افراد بهوده و سهبب افهزایش اخهتالالت فیزیکهی در      
برآورد می شود ک  این  ذشت ،از این گ شخص می شود.
 در جهان دومین علت ناتوانیب   2020اختالل در سال 

روزه تشهخیص و  ههه چه  ام  گهر ا (.1تبدیل خواهد شهد) 
مراقبت های پرستاری افسردگی پیشرفت کهرده اسهت   
ولی با این حال تعداد کثیری از افراد افسهرده احسها    

مهاران  . عالوه بر این بسیاری از بیرضایت درمانی ندارند
دلیل عهوار  جهانبی داروههای ضهد       افسرده اغلب  ب

 یبوسههت، افسههردگی معمههول از جملهه  خشههکی دهههان،
هها   اختالالت جنسی و غیهره  تمهایلی به  مصهر  آن    

هههوررتر و کهم   داروههای م  یهافتن این  بر بنا (.2)ندارند
مورر بهر افسهردگی    ویژه داروهای گیاهی(  بعارض  تر)

در جههان و  ای تحقیقهاتی  هنوز نیز از جمل  اولویهت هه  
مختلهف   در همین راسهتا مطالعهات   .کشورمان می باشد

اررات ضد افسردگی عصاره ها یا اسانس ههای گیهاهی   
گهل   و رزمهاری  آنیسون، ،چون گل ساعتی مختلفی هم

 (.3-6را گزارش نموده اند) رنگ
،  Mentha piperita(MP)م علمیبا نا نعنا فلفلی

سانتی متر  90تفاعش تا گیاهی است علفی و پایا ک  ار
نیز می رسد. ساق  این گیاه چهار گوش و ب  رنگ سبز 
و یا مایل ب  بنفش بوده و برگ هایش بیضی شکل، 

گل های آن نیز کوچک و  نوک تیز و دندان  دار هستند.
بل ، در انتهای ساق  ها قرار هههمع سنههب  صورت مجت

گلی گرفت  اند. رنگ گل های نعنا صورتی یا مایل ب  
ب  علت مصر  زیاد نعنا فلفلی، آن را در اکثر  است.

نقاط جهان کشت می کنند. قسمت مورد استفاده، اندام 
هوایی و عمدتاً برگ آن است ک  اکثراً از اسانس آن در 

تی استفاده ههبهداش و آرایشی ،صنایع غذایی، دارویی
نعنا می شود. یکی از پرمصر  ترین اسانس ها، اسانس 

 رمینت اویلپجارتی پههههام تههن اک  ب دهی بوههفلف
(Peppermint oilمشهو )خواص متعددی  .می باشد ر

ضد درد، ضد  ،بخشآرام  از نعنا فلفلی از جمل  خواص
التهاب، ضد میکروب، ضد تهوع، ضد ویرو  تبخال، 

خارش، ضد تب، ضد  ضد ورم، آنتی اکسیدان، ضد
 ، ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد سرف ، ضد ویرو
 گشادکنندهزخم های داخلی، ضد نفخ، قابض، آلرژی زا، 

آور،  برونش ها، بلوک  کننده کلسیم، مقوی قلب، صفرا
، بدن، قائده آور، خلط آورمسکن، خارج کننده سموم 

را گزارش غیره و  درمان کننده خستگی های ذهنی
د هههرات ضههالعات ارههمطچنین  هم .(7،8)نموده اند

نیز ستر  و ضد اضطراب نعنا را بی خوابی، ضد ا
در تایید این یافت  ها؛ مطالعات  (.9)نموده اند مشخص

قبلی نشان داده اند ک  عصاره نعنا فعالیت هر دو 
 (.10سیستم اعصاب مرکزی و محیطی را متارر می کند)

ک  تاکنون    ب  اینههو با توج  هههپیش زمینبا این 
 سردگیمطالع  ای در خصوص بررسی خاصیت ضد اف

هد   ؛رو این عصاره صورت نگرفت  است. از این
حاضر بررسی ارر ضد افسردگی عصاره اتانولی  تحقیق

 FST Forcedدر دو آزمون شنای اجباری) نعنا فلفلی

swim test,(و آزمون معلق ماندن دم )Tail 

suspension test,TSTد.( در موش سوری نر می باش 

 مواد و روش ها

ایههن مطالعهه   در :ی تجربههیحیوانههات و گههروه ههها 
سر موش سوری نر بالغ نهژاد آلبینو)تهیه     96 تجربی از

شده از مرکز پهرورش حیوانهات آزمایشهگاهی دانشهگاه     
الهی   20، ایران( در محدوده وزنهی  ومی علوم پزشکی ار

حیوانات در قفس های جداگانه  و   گرم استفاده شد. 30

درجه    23±2 ترل)در دمهای هههه ت کنههه یط تحهههمح
درصد و چرخه  مهن م    50الی  45رطوبت  نتی گراد؛سا
تاریکی( نگهداری شهدند. در ایهن   -ساعت روشنایی 12

ها قرار گرفت  و  مدت آب و غذای تجارتی در اختیار آن
تمام آزمایشات در  بار استفاده شد. از هر حیوان تنها یک

طی دوره روشنایی صورت گرفتنهد. در بررسهی حاضهر،     
رخورد با حیوانهات آزمایشهگاهی   تمام اصول اخالقی و ب

مطهههابق قهههوانین حمایهههت و نگههههداری از حیوانهههات 
 ارومی آزمایشگاهی و بیانی  های دانشگاه علوم پزشکی 

رعایت گردیدند. در این مطالع  حیوانات ب  شکل کامالً 
تایی مطهابق گهروه بنهدی زیهر      8گروه  12تصادفی ب  

 تقسیم بندی شدند:
ین بخهش از مطالعه ،   در ا :FSTگروه های آزمون 

تهایی به  ترتیهب نرمهال      8سر موش در گروه های  48
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)ب  عنهوان کنتهرل منفهی(،     ml/kg 10الین با دوز ههس
( mg/kg 20( و فلوکسهتین) mg/kg 30ایمی پیهرامین) 

)بهه  عنههوان گههروه هههای داروی اسههتاندارد( و دوزهههای 
میلی گرم بهر کیلهوگرم نعنها     400و  200، 100مختلف 

ان گروه تحت درمان( را دریافهت نمهوده و   فلفلی)ب  عنو
دقیق  بعد از دریافت دارو یها عصهاره تحهت آزمهون      30

FST  .قرار گرفتند 

 FST ،48چهون روش   هم :TSTگروه های آزمون 
ن تایی ب  ترتیب نرمال سهالی  8سر موش در گروه های 

)بهه  عنههوان کنتههرل منفههی(، ایمههی  ml/kg 10بهها دوز 
()بهه  mg/kg 20کسههتین)( و فلوmg/kg 30پیههرامین)

ف عنوان گروه های داروی استاندارد( و دوزههای مختله  
)به   میلی گرم بر کیلوگرم نعنها فلفلی  400و  200، 100

یقه   دق 30عنوان گروه تحت درمان( را دریافت نموده و 
هها   در آن TSTبعد از دریافت دارو یها عصهاره آزمهون    

 امانتخهاب تمه   هر دو این آزمهون هها،  در  انجام گرفت.
 اوحتی نحوه تجویز داروها و عصاره ه دوزهای مصرفی

صههورت بههر اسهها  مطالعههات و رفههرانس هههای قبلههی 
 (.11، 3-6)گرفتند

ز اقیق در این تح :داروها و عصاره اتانولی نعنا فلفلی
،  شهههر داروداروسههازی پههودر فلوکسههتین هیدروکلراید)

، ینامه داروسهازی  ایران( و  ایمی پیهرامین هیدروکلراید) 
 یهز به   ان( استفاده شد. عصاره اتهانولی نعنها فلفلهی ن   ایر

( از شههرکت :Bath No 006 شههکل آماده)بهها شههماره
( دکتهر سهلیمانی)گرگان، ایهران    اسانسداروسازی گیاه 

  به تهی  گردید. در این بررسی تمهام داروهها و عصهاره    
( و در .Intraperitoneal, i.pشههکل داخههل صههفاقی)

هها   گرم به  مهوش  میلی لیتهر بهر کیلهو    10حجم معین 
 .تزریق شدند
حرکتهی   زمان بی مدت در این آزمون :FSTآزمون 

(Immobility time ) افسهردگی و کهاهش    دال بر ارهر
ها بعهد   آن ب  مانند ارر ضد افسردگی ربت گردید. موش

 از تزریق عصاره یا دارو؛ به  طهور جداگانه  در فروفهی    
( که  حهاوی آب بها    25×12×8ب  مشخصات) شیش  ای

د؛ قهرار داده  ههه باش گراد مهی  درج  سانتی 25±1 دمای
شوند. ب  طور قراردادی قطع حرکات دست و پا به    می

حرکتی، حرکات دورانی حیهوان در دور   عنوان زمان بی
 Swimmingزمان شنا کهردن)  مدت استوان  ب  عنوان

timeهای استوان  ب  عنهوان   ( و صعود حیوان از دیواره 
( در ن هر  Climbing timeزمهان صهعود کهردن)   مدت 

دقیقه  اول   2دقیق  بهوده که     6کل آزمون  گرفت  شد.
 4برای تطابق حیوان ب  محیط در ن ر گرفت  شده و در 

و حرکتی، شنا کردن  دقیق  بعد هر یک از رفتارهای بی
، سهاخت ژاپهن( بهر    صعود کردن توسط کورنومتر)کاسیو

 (.12حسب رانی  ربت گردیدند)
ههای فلهزی به      ن ور از پایه  بدین م: TSTآزمون 

لهزی  متر استفاده شهد. بهین دو پایه  ف    سانتی 70ارتفاع 
متری در امتداد طهولی کشهیده    سانتی 50یک ریسمان 

شد. دم موش توسط یک بند بست  شده تثبیهت گردیهد.   
  سپس آزمون با یک حرکت شدید موش آغهاز شهد. به   

ت، حرک دنبال آن موش ک  از دم آویخت  شده کامالً بی
دت زمهان  ههد مههش العمل می غیرفعال و بدون عکس

 حرکتی با کورنومتر)کاسیو، ساخت ژاپن( بهر حسهب   بی
چهون روش   رانی  ربت گردید. در این آزمهون نیهز ههم   

FST رای دقیق  اول را ب 2دقیق  بوده ک   6، کل آزمون
بعد  دقیق  4تطابق حیوان ب  محیط در ن ر گرفت  و در 

در ههر دو   (.13تهی ربهت گردیهد)   حرک مدت زمهان بهی  
در  Biasآزمون جهت جلهوگیری از ههر گونه  خطها و     

  بک  هیچ آگاهی  ها توسط یک نفرتحقیق، تمام رکورد
 گروه ها نداشت صورت گرفت.

  به  نتهایج در ایهن مطالعه     :تجزی  و تحلیل آماری

سر موش در هر  8انحرا  معیار برای ±صورت میانگین
من ور از آنالیز واریانس یک  شده است. بدین بیانگروه 

 تکمیلهههی ( و متعاقهههب آن تسهههتANOVAطرفههه )
Newman-Keuls .جهت تجزی  و تحلیل  استفاده شد
 ,Inc) 7نسخ   GraphPadاز برنام   و ترسیم نمودارها

San Diego, CA,USA  استفاده شده و در هر مهورد )
 دار تلقی گردید. معنی P<0.05 هم

 يافته های پژوهش
های مختلف فلوکستین و دوز ی پیرامین،ایم تاریر

بر مدت زمان بی حرکتی، شنا  MPعصاره اتانولی 
در موش سوری  FSTکردن و صعود کردن در آزمون 

دیده می شود   1همان طور ک  در نمودار شماره  :نر
هر ( P<0.001)فلوکستینو  (P<0.001)ایمی پیرامین

زمان دو در مقایس  با گروه کنترل)نرمال سالین( مدت 
چنین نشان داد  . نتایج همرا کاهش دادندبی حرکتی 
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شنا مدت زمان ( P<0.001)ک  فلوکستین سبب افزایش
کردن بدون تغییر معنی دار در مدت زمان صعود کردن 

برعکس آن، ایمی پیرامین درست . (P>0.05)گردید
عودکردن ههصمدت زمان ( P<0.001)باعث افزایش

نا کردن هههان شههههممدت ز در بدون تغییر معنی دار
 .(P>0.05)شد

میلی گرم  400و  200نتایج نشان داد ک  تنها دوز 
طور   فلی بهههولی نعنا فلهههبر کیلوگرم عصاره اتان

مدت زمانی بی حرکتی را ( P<0.001)معنی داری
  چنین این دوزها رفتار شنا کردن را ب هم کاهش دادند.

دوزهای افزایش دادند. ( P<0.001)طور معنی داری
طور معنی داری   مختلف عصاره، رفتار صعود کردن را ب

این اررات ضد  بر . بنا(P>0.05)افزایش ندادند

 )نموداربودافسردگی این عصاره شبی  داروی فلوکستین 
 (.1شماره 

و دوزهای مختلف تاریر ایمی پیرامین، فلوکستین 
ان هههدت زمههبر م MPعصاره اتانولی عصاره اتانولی 

همان  :در موش سوری نر TSTتی در آزمون بی حرک
ود هههدیده می ش 2اره هههودار شمهههطور ک  در نم
هر  (P<0.001)و فلوکستین( P<0.001)ایمی پیرامین

دو در مقایس  با گروه کنترل)نرمال سالین( سبب 
چون آزمون  هم .ندگردیدکاهش مدت زمان بی حرکتی 

 400و  200 شنای اجباری، نتایج نشان داد ک  تنها دوز
ور ههههط  اره بهههلوگرم عصهههرم بر کیهههمیلی گ

مدت زمانی بی حرکتی را  (P<0.001)ی داریهههمعن
 کاهش دادند.
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 و صعود كردن می باشند.
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ی پيرامين (، ايمMPميلی گرم بر كيلوگرم( عصاره اتانولی نعنا فلفلی)  400و  200، 100اثر دوزهای مختلف). 2شماره  نمودار

(mg/kg 30  ؛IMPو ف )(لوكستينmg/kg 20؛ FLX بر مدت زمان بی حركتی در آزمون معلق ماندن دم. نتايج به شکل ) 

ه ب P<0.001نشانگر اختالف معنی دار در سطح  *** سر موش در هر گروه بيان شده است. 8انحراف معيار برای ±ميانگين

 مان بی حركتی می باشد.( برای مدت زNS؛ ml/kg 10ترتيب در مقايسه با گروه كنترل يا نرمال سالين)

 
 

 بحث و نتيجه گيری 
ی تحقیق حاضر ارر ضد افسردگی عصاره اتانول در

 در موش TSTو آزمون  FSTنعنا فلفلی در دو آزمون 
ه از امروز ین راستا،هههدر هم بررسی گردید.سوری نر 

ن یزاالگوها یا مدل های حیوانی مختلفی جهت تعیین م
ری ویژه موش سو  هی)بافسردگی در حیوانات آزمایشگا

 در این بین؛ جهت بررسی و رت( استفاده می شود.
 TSTو  FSTافسردگی حاد معموالً از دو آزمون 

 در مقایس  با آزمون FSTاستفاده می شود. آزمون 
TSTباشد.  تر و قابل اعتمادتر می ، کم هزین  تر، سریع

توان ب  سطح ضعیف و  ولی از جمل  معایب آن می
س  قایدر م و دمای ناشی از آن اشاره نمود. استر  شنا

 TSTترین مزایای آزمون  با این روش؛ از جمل  مهم
ر  ستاوجود  نیز می توان ب  ساده و ارزان بودن و عدم

 (.14)دآن اشاره نموشنا و دمای ناشی از 

و  200نتایج مطالع  حاضر نشان داد ک  دوزهای 
نعنا فلفلی از  میلی گرم بر کیلوگرم عصاره اتانولی 400

 FSTاررات ضد افسرگی معنی داری در هر دو آزمون 
چنین  یافت  های ما هم د.می باشبرخوردار  TSTو 

سبب افزاش  این عصارههای مختلف نشان داد ک  دوز
مدت زمان شناکردن بدون تغییر معنی دار در مدت 

زارش هههگ ویی،هههاز س زمان صعود کردن می شوند.

کننده مهار های ضد افسردگینموده اند ک  دارو
پرامین( باعث  نفرین)مثل ایمی بازجذب نوراپی انتخابی

زایش مدت زمان حرکتی و اف کاهش مدت زمان بی
داروهای  برعکس، .(6،15)وندههههش صعود کردن می

سروتونین)مثل فلوکستین(  بازجذب مهارکننده انتخابی
حرکتی و افزایش شنا  سبب کاهش مدت زمان بی

در   .(6،16)شوند دن بدون افزایش صعود کردن میکر
تایید این یافت  ها، نتایج مطالع  حاضر نشان داد ک  

دت زمان ههعنی دار مهههایمی پیرامین سبب کاهش م
یر حرکتی و افزایش صعود کردن کردن بدون تغی بی

)افزایش( معنی دار در شناکردن می شود. بر این 
ا فلفلی شبی  فلوکستین اسا  اررات عصاره اتانولی نعن

البت  با توج  ب  نتایج حاصل از این . عمل می کند
مطالع  نمی توان مکانیسم دقیق عصاره اتانولی نعنا 

برخی از مطالعات بر این باورند فلفلی را مشخص نمود. 
قدار هههک  ضد افسردگی های معمول با افزایش م

ا  مونو آمین ها)مثل سروتونین و نواپی نفرین( در شک
این این  بر (. بنا17می کنند) ءسیناپسی ارر خود را القا

دلیل افزایش مقدار این مونوآمین ها   دست  از داروها ب
کار برده   در شکا  سیناپسی جهت درمان افسردگی ب

این، از جمل  نقاط قوت این مطالع   بر بنا .می شوند
می توان ب  بررسی ارر ضد افسردگی این عصاره در 
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حاد افسردگی و از جمل  نقاط ضعف آن مدل های 
بر روی افسردگی مزمن، عدم  آنعدم بررسی تاریر 

تعیین مکانیسم دقیق آن و از سویی بررسی تاریر تک 
عصاره و تعیین اررات ضد  تک اجزاء موجود در
 اشاره نمود. ها افسردگی هر کدام از آن

آن  تمانخدر سا فیتوشیمی نعنا فلفلی نشان داده ک 
ترپن ها، ترپن ها،  مونو عددی از جمل ههت متترکیبا

ت هههک یافهههتانن ها، فالونوئیدها و اسیدهای فنولی
 4الی  5/0البت  این نوع نعنا دارای  (.18د)نمی شو

 ک  گزارش نموده اند درصد اسانس بوده و در این بین
ترین ترکیب موجود در نعنا  مهم( Mentholمنتول)
اکثراً اسانس  ،ب  عبارتی (.19)می باشد)اسانس( فلفلی

ود در آن استاندارد و نعنا فلفلی را با توج  ب  منتول موج
، بسیاری از خصوصیات طرفیاز  (.11)شناسایی می کنند

بیولوژیک و فارماکولوژیک نعنا فلفلی را ب  منتول 
البت  میزان منتول  (.20موجود در آن ربط می دهند)

ب و هوای محل موجود در نعنا فلفلی با سن گیاه و آ
از دست  منتول د. هههییر می باشهههز در تغههت نیهههکش
 وخواص ضد درد  ترپن ها بوده و مطالعات قبلیمونو

 ،عالوه بر این (.21)را نشان داده اند آن ضد التهاب
گزارش نیز  مطالعات خواص آنتی اکسیدانی منتول را

 نشان داده اند از سویی، مطالعات مختلف (.22)نموده اند
کسیدان ها  از خاصیت ضد افسردگی برخوردار آنتی ا ک 

 بخشی از تحقیقات ،در تایید این یافت  ها (.6)می باشند
مکانیسم ارر ضد افسردگی این دست  از داروها را)مثل 
آمی تریپتیلین و فلوکستین( را ب  اررات آنتی اکسیدان 

نشان  عالوه بر این، مطالعات (.23ها ربط می دهند) آن
 جذب یدان ها باعث مهار بازهههاند ک  آنتی اکس داده

hydroxy tryptamine (5HT )-5 سروتونین یا همان
همسو و  (.24و بروز اررات ضد افسردگی می شوند)

مشاب  یافت  های ما گزارش نموده اند ک  احتماالً نعنا 
فلفلی)غنی از منتول( با مکانیسم سروتونرژیک و با 

جا   رر ضد قی خود را با HT3-5وساطت گیرنده های 
البت  ب  غیر از منتول در اسانس نعنا  (.25می گذارد)

 نوع از اًوجود داشت  ک  اکثر نیز ماده دیگر 40فلفلی
 چنین مطالعات قبلی هم (.7)ترپینوئید ها می باشند

یت ضد هههدارای خاص دهاهههترپنوئی نشان داده اند ک 
و  Subhan اتایید این یافت  ه در .افسردگی می باشند

ردگی هههد افسهرات ضهههار( 2010کاران)در سالههههم
)از  Valeriana wallichiiترپنوئیدهای موجود در گیاه 

 TST و FSTهر دو آزمون  راخانواده سنبل الطیب( 
 (.26)نشان داده اند

ب  مقدار  نیز (Menthoneمنتون)ب  غیر از منتول، 
افت می شود ی قابل توجهی نیز در ساختمان نعنا فلفلی

ها بوده و خواصی شبی  منتول را ک  از جمل  مونوترپن 
Xue(2015 )  در همین راستا .(7)از خود نشان می دهد

ال  خاصیت ضد افسردگی در مطالع  خود و همکاران
 در مدل افسردگی مزمن را ار(  L-Menthoneمنتون)

ها نشان دادند ک  تجویز این  آن (.27)گزارش نموده اند
ب میلی گرم بر کیلوگرم( سب 15الی  10ماده مورره)
 همها  آن د.م افسردگی مزمن می شوئکاهش عال

سردگی منتون با ک  ارر ضد افچنین مشخص نمودند 
ستم های هههسیک)هههینرژیهههآمستم مونوهوساطت سی

 ونرژیک و نورآدرنرژیک( وساطت می شود.سروت
نعنا  عصارهدر  ک  مشخص نموده اندمطالعات قبلی 

 نئولهههسی 8 و 1 هیهههل توجههب  مقدار قاب فلفلی
(1,8-cineole) این ترکیب .(7،18)یافت می شود نیز 

ضد  مطالعات قبلی خاصیت از جمل  ترپن ها می باشد.
افسردگی)در هر  و ضد عالوه(  )در آزمون ماز باضطراب

نئول را گزارش هههسی 8 و TST) 1و FSTدو آزمون 
 (.28نموده اند)

یکی دیگر از ترکیبات نعنا فلفلی لینولنیک اسید 
(Lineolenic acidمی باشد )(7،18).  البت  لینولنیک

وردار هههدانی برخهههی اکسیههت آنتهههاسید نیز از خاصی
ضد  خاصیتمطالعات قبلی ویی ههه(. از س45می باشد)

. در همین افسردگی لینولنیک اسید را گزارش نموده اند
و  Belzungای ما ههه  ههههق با یافتهههراستا و مواف

ود مزمن هههان داده اند ک  کمبهههنش (1998)همکاران
انتقال میانجی های بب آسیب ب  هههلینولنیک اسید س

یک و ژسروتونر های سیستم )نوروترانسمیشن(عصبی
ب  غیر از این ها در  (.29)ک می شوددوپامینرژی
چون   یبات متعددی همهههفلی ترکههنعنا فل ساختمان
ب   نیز بتائینفالوینوئیدها،  ،، ساپونین هااآلکالوئیده

 مطالعات قبلیالبت  ئ .(7،18)دنیافت می شو مقدار جزئی
اررات ضد افسردگی تک تک این ترکیبات را  نیز

  (.30-32گزارش نموده اند)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009130571500132X


 97دوره بیست و شش، شماره چهارم، مهر   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                      

 40 

ین ب  ن ر هههر چنهههمطالع  حاض وج  ب  نتایجبا ت
 ویژه منتول(  مونوترپن های)ب رسد ک  احتماالً می

با مکانیسم سروتونرژیک  نعنا فلفلی ساختمان موجود در
د. با این حال، شون سبب بروز اررات ضد افسردگی می

بیشتری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز مطالعات 
جهت  در مطالعات بعدی، ترهب  عبارت ب می باشد.

تعیین دقیق مواد مورره موجود در عصاره اتانولی نعنا 
 کروماتوگرافی مایع با کارایی باال یا همان انجام فلفلی

HPLC(High performance liquid 

chromatography )  تاریر تک تک بررسیو از سویی 
ترکیبات مورره این عصاره بر روی افسردگی و از سویی 

 تمههسهههتلف سیهههست های مخهههه از آنتاگونیاستفاد

ی ها ستهههگونیاهههههثل آنتهههنرژیک)مههههآمیمونو  
ت درنرژیک( جهآسروتونرژیک، دوپامینرژیک و یا نور

اد شنهتعیین مکانیسم دقیق ضد افسردگی نعنا فلفلی پی
 .می گردد

 سپاسگزاری
 4082این مطالع  حاصل طرح پژوهشی ب  شماره 

ا حمایت مالی معاونت محترم پژوهش و بوده ک  ب
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی  در سال 

معاونت آن انجام شده است. نویسندگان مقال  از  1395
رکت گیاه اسانس ههههالی و از شهههخاطر حمایت م  ب

ویل عصاره ههخاطر تهی  و تح  گرگان)دکتر سلیمانی( ب
 را دارند.قدردانی تشکر و کمال اتانولی نعنا فلفلی 
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Abstract 
Introduction: Previous studies have 

revealed analgesic, anti-inflammatory, and 

antioxidant properties of Mentha piperita 

(MP). Hence, in this study, the 

antidepressant effects of the ethanolic 

extract of MP in forced swim test (FST) 

and tail suspension test (TST) in male mice 

were investigated. 

 

Materials & Methods: In this experimental 

study, 96 male mice were randomly divided 

into 12 groups of 8 that received normal 

saline (10 ml/kg), imipramine (30 mg/kg), 

fluoxetine (20 mg/kg), and different doses 

of MP (100, 200 and 400 mg/kg), 

respectively. In FST, immobility time, 

swimming time, and climbing time and 

immobility time in TST were recorded 

during 6 minutes. In this study, all the drugs 

and extracts were injected intraperitoneally 

(i.p.) at the constant volume of 10 ml/kg. 

 

Findings: Results shows that 200 and 400 

mg/kg of the extract, as well as fluoxetine 

and imipramine reduced immobility time 

compared to the control group in FST and 

TST (p<0.001). In addition, the ethanolic 

extract and fluoxetine increased swimming 

time (p<0.001) without any significant 

change in climbing time (p>0.05). In 

contrast, imipramine increased climbing 

time without any significant change in 

swimming time (p>0.05). 

 

Discussion & Conclusions: This extract like 

serotonergic agents (e.g., fluoxetine) 

decreases immobility time and increases 

swimming time without any significant 

change in climbing time. Hence, MP 

compounds (especially menthol) induced 

their effects through serotonergic 

mechanism. However, further studies are 

needed to clarify their exact mechanism of 

action. 
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