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 چکیده 
 از که يکی خوابی و عوارض سندرم ترک اعتیاد در پزشکی سنتی برای درمان اضطراب، درد، بی  Smyrnium cordifoliumگیاه آوندول مقدمه:

وابستگی  .شود وابستگی جسمی و تحمل می سبب ايجادصورت مکرر  داروهای اوپیوئیدی به مصرف .شود است استفاده می ای جامعه هر های نگرانی
. هدف از اين مطالعه بررسی اثرات توان توسط عالئم ناشی از قطع مصرف ناگهانی دارو و با تجويز يک آنتاگونیست دارو و يا هر دو ارزيابی کرد را می

 .در مقايسه با کلونیدين است سندرم ترک اعتیادالت ناشی از اختالبر  هیدروالکلی اين گیاه مهاری عصاره

تايی تقسیم و به مدت هفت روز  8گروه  6استفاده شد و به  25-30 موش سوری با وزن تقريبی 48در اين پژوهش تجربی از  :ها روش و مواد

 از اين دوز در روزهای پس وگرم بر کیلوگرم وزن بدن بود  میلی 5/2مورفین  دوزاول و دوم  در روزهای با دريافت مورفین دوبار در روز معتـاد شدند.
کیلوگرم را  گرم بر میلی 50گرم بر کیلوگرم رسید. در روز هفتم حیوانات آخرين تزريق مورفین  میلی 40آن دو برابر شد تا در روز ششم به میزان کل 

 های گروهکردند.  دريافت نرمال سالینغیر وابسته به مورفین بودند و با دوز معادل،  گروه اين :سالین()اول گروه .به صورت زيرجلدی دريافت کردند
( با SCE)آوندول هیدروالکلی عصارهمورفین و  ها گروه اينآوندول:  هیدروالکلی عصاره مختلف دوزهای با درمان تحتچهارم  دوم، سوم،

با  کلونیدينزمان مورفین و  هم ها موش از گروه کلونیدين: اينپنجم  گروه کردند. دريافت گاواژصورت  به را (mg/kg 300  ،200 ،100)ایـــدوزه
دقیقه بعد از  30ها در روز هفتم  کردند. در تمام گروه دريافتفقط مورفین  ها موش از گروه اين کنترل:ششم  گروهکردند.  دريافت mg/kg 2/0دوز 

 ها گروه مقايسه و طرفه يک واريانس آنالیز آماری آزمون طريق از نتايج تحلیل و تجزيه د.يگرد ثبت ها آن محرومیتسندروم  عالئم، نالوکسان زريقت
 .گرفت انجام P<0.05 داری معنی سطح در توکی آزمون طريق از

کلونیدين کاهش  به گروه نسبتSCE100  های در گروه پرش تعداد آوندول بر هیدروالکلی عصاره اثر که داد نشان نتايج :پژوهش های یافته

( P<0.001)دار در سطح معنی کاهش نیز SCE300 گروه پیدا کرد. در (P<0.01)دار در سطح کاهش معنیSCE200  و (P<0.05)دار در سطحمعنی
 بی تاثیر و SCE200 دوپا در گروه روی ايستادن میانگین تعداد آوندول بر هیدروالکلی عصاره چنین اثر نسبت به گروه کلونیدين مشاهده شد. هم

SCE200 دار کلونیدين کاهش معنی با گروه در مقايسه(P<0.05) گروه پیدا کرد. در SCE300 کلونیدين در  گروه به دار نسبت معنی کاهش نیز
دار  کلونیدين کاهش معنی به گروه تنسب SCE100 های در گروه قروچه دندانمیانگین تعداد  آوندول بر هیدروالکلی عصاره داشت. اثر (P<0.01)سطح

نسبت به  (P<0.001)دار در سطح معنی کاهش نیز SCE300 گروه پیدا کرد. در( P<0.01)دار در سطح کاهش معنیSCE200  و (P<0.05)در سطح
 گروه کلونیدين مشاهده شد.

 های موش در عالئم سندرم ترک اعتیاد موجب کاهش آوندول هیدروالکلیمطالعه عصاره  اين از حاصل نتايج به توجه با گیری: بحث و نتیجه

 تعیین جهت باشد. البته و سروتونینرژيک احتماالً، تعديل عالئم سندرم ترک توسط فعال نمودن مسیرهای اپیوئیدی، گابارژيک شد. مورفین به وابسته

 .است بیشتری مطالعات به نیاز اثر عصاره آوندول دقیق مکانیسم
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 مقدمه
 چنان سوء استفاده و وابستگی به مواد مخدر هم

 تهديدی جدی برای سالمت عمومی است. امروزه
 رگبز مشکالت ترين مهم از يکی مخدر مواد به اعتیاد

 نايرا دنیا و کشورهای اغلب در اجتماعی و اقتصادی
 مخدر مواد مدت مصرف طوالنی که طوری است به

 و از شده ها آن به نسبت تحمل و وابستگی باعث
تجويز  يا و ناگهانی مصرف دنبال قطع به طرفی

 وزبر مانند نالوکسان سبب اپیوئیدی های آنتاگونیست
 قطع مهم عالئم جمله از شود می مصرف عالئم قطع

 یاسهال، دردها تشنج، اپیوئیدی از مواد ناشی مصرف
است  شديد افسردگی و اضطراب خوابی، بی عضالنی،

مواد  به وابسته افراد و بوده آور رنج عالئم، اين اغلب که
 سبب لذا کنند؛ می تحمل را ها آن سختی به مخدر

ر دمخ مواد دوباره رفـــمص فرد به ترــــبیش گرايش
 (.1)شوند می

 حال حاضر کنترل عوارض سنـدرم ترک اعتیاددر 
رف اکثر ــگیرد که مص با داروهای شیمیايی انجام می

 ؛ها مضر و عوارض جانبی متعددی به همراه دارند آن
اين تحقیق در راستای به دست آوردن ترکیبات  بر بنا

ضروری به نظر  عوارض سنـدرم ترک اعتیاد کاهنده
 خصوص بهلذا با توجه به اهمیت طب سنتی رسد.  می
به خاطر اثر نامطلوب جانبی کمتر، فراوان و  درمانی گیاه

جمله  ها، طب جديد در بیشتر کشورها از ارزانی آن
ايران بر آن شده است که استفاده از گیاهان دارويی را 

های  پژوهشجايگزين داروهای شیمیايی نمايد. در 
و آرام  ضددرد گیاهان عنوان هبگیاهان فراوانی  جديد

توان به  از اين گیاهان می .معرفی شده استبخش 
، اسطوخودوس Salvia limbata مريم گلی

Lavandula officinalisالطیب  ، سنبلValeriana 

officinalis  و گل ساعتیPassiflora incarnata 
ر ــــکه اثCoriandrum sativum  زــشنیـــ( و گ2)

 (.3)کرداشاره  ضد دردی دارندتوهم زايی، 
متعلق به خانواده چتريان است  Smyrniumجنس 

 Smyrnium cordifolium گونه فقط ايران درکه 

Boiss. ارتفاعات در که تاکنون شناسايی شده است 
 گیاه اين. رويد ايران می غربی جنوب و غرب در زاگرس
 در .(4)استزيادی  دارويی و غذايی های استفاده دارای

 در اوايل گیاه اين ترد و جوان های ساقه ايالم استان
 و رسد می فروش به محلی های بازارچه در بهار فصل

 قرار استفاده مورد محلی های سبزی از يکی عنوان به
 .گیرد می

 و اولوبلن گرفته صورت فیتوشیمیايی های بررسی
و  شناسايی به منجر S.cordifolium روی بر همکاران

 شده گیاه در اين ترپن سزکوئی چند ساختار تعیین
 اسانس در موجود شده شناسايی . ترکیبات(5،6)است
 تاـــترکیب دروکربن وــهی زيادی مقدار حاوی گیاه

 پینن،-اــــبت و نپین-فاـــآل مونوترپن، ترپن، سزکوئی
صورت  به هــــک یدفولیکـــاس فالونوئیدها، الکتون،
 Tirilliniدر تحقیق  (.7)هستند اسانس عمده ترکیبات

 ترکیبات  S.perfoliatumو همکاران بر روی گونه 

D-Germacrene ،-santaleneα ،murolene -γ و 

pineneα (8)است شده گیاه يافت اين در. 
و همکاران بر روی  Mollekenچنین مطالعات  هم

 ونـــالکت نــترپ وئیـزکــس S.perfoliatum گونه

D-Germacrene ،Isopimarol ،Germacrone  و

 شده گیاه يافت اين در pineneβ-ترکیبات مونوترپنی 

سال  و همکاران در Flippo در بررسی ديگر .(9)است
ترکیبات حساس به  S.olusatrum روی گونه بر 2014

، D-Germacrene، Germacroneای ـــــــــــدم
Curzerene، Isofuranogermacrene، Isofura-

nodiene ،-Phyllocladanalβ  و ترکیبات مونوترپنی

-pineneβ و-pinene α شده گیاه يافت اين در 
 .(10)است

 عصاره آنالیز با ارتباط در محدودی های گزارش
در يک بررسی  دارد. وجود S.cordifolium گیاه

 فورانوسزکوئی چند S.cordifolium گیاه فیتوشیمیايی
 و Curzerenoneژه ـــژنه به ويـــای اکسیـــترپن ه

Curzerene  ترکیبات مونوترپنی و-pineneβ-

pinene, α  وD-Germacrene  شناسايی شده است
 از (.11)استه که بیشترين مقدار را در اسانس آن داشت

 اثرات به وانت می سنتی طب در گیاه اين های ويژگی
که  طوری کرد به اشاره کلیه سنگ دافع مدر، مقوی و

پیشگیری از تشکیل  گیاه آوندول در ريشه الکلی عصاره
 گلیکـول اتیلـن از ناشی اگزاالت کلسیـم کلیـه سنگ

گیاه  چنین اين (. هم12)استثر وصحرايی م موش در
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اکسیدانی و ضد میکروبی بر روی  دارای خواص آنتی
 (.13)داردباکتری های گرم مثبت و منفی را 

 راسپکترومت-گازی رافیــاتوگـــکروم های بررسی
ه بمنجر  S.cordifoliumاسانس  از GC-MS جرمی

 Curzerene کهده است ــش یبـــترک 16شناسايی 
و درصـــد  δ-Cadinene ،39/14، درصـــد 26/65

γ-elemene 15/5  (.14)بودنداه گیدرصد جزء اصلی 
 درمان در پزشکی سنتی ايران برای ولآوندگیاه 

 یادو عوارض سندرم ترک اعت خوابی بیاضطراب، درد، 
ه فادــاست است ای جامعه هر های نگرانی از که يکی

ورد که تاکنون پژوهشی در م با توجه به اين .شود می
 S. cordifoliumگیاه  هوايی های بخشعصاره  اثرات

 نینچ هم و نگرديده است اعتیاد انجام سندروم ترکبر 
کامل  طور بههای موجود برای ترک اعتیاد  روش

ای روهمناسب نبوده و از طرفی مواد شیمیايی مانند دا
 يژهوه ضد درد و مخدر دارای اثرات نامطلوب بر بدن، ب

ضرورت تحقیق ، هستند مرکزی سیستم عصبی بر
 هه ويژاثرات درمانی گیاهان دارويی ب زمینه دربیشتر 

باهدف  تحقیق حاضرالزم است؛ لذا  ولآوند گیاه
درم سنبر  ولآوندهای هوايی گیاه  بررسی عصاره بخش

موش سوری در  درو خواص آرام بخشی اعتیاد  ترک
 د.يگردانجام  کلونیدين دارویمقايسه با 

 ها روش و مواد
در بهار  S. cordifoliumگیاه  :عصاره گیری

از کوه قالجه استان ايالم جمع آوری شد سپس  1396
توسط دکتر فريده عطار از دانشگاه تهران شناسايی 
گرديد، يک نمونه آن در هرباريوم دانشگاه علوم 

رديد. ــنگهداری گ 158تحقیقات تهران با شماره 
 يک مدت به شده آوری جمعهای هوايی گیاه  بخش
 اتاق دمای در هوا جريان معرض در و سايه در هفته

 حاصل پودراز  شد، برقی پودر آسیاببا  و گرديدخشک 
استفاده شد. عصاره  سوکسلهروش  به عصاره تهیه برای

چرخان،  ءتوسط دستگاه تقطیر در خالهیدروالکلی 
گراد تغلیظ  درجه سانتی 50تحت فشار منفی در دمای 

درجه  60ای ـــاتور با دمـــعصاره در انکوب .ديگرد
کامل از عصاره  طور بهگراد قرار داده تا حالل  سانتی

نهايی تا زمان  . پودردرآمدپودر  صورت به جدا شود و

گراد  درجه سانتی -20در دمای  فريزرها، در  آزمايش
 .(15)شدنگهداری 

 ها موش :روش اعتیاد به مورفین در موش سوری
 12 و گراد سانتی درجه 22±2دما  محیطی شرايط تحت

 هب آزاد دسترسی با تاريکی ساعت 12 و روشنايی ساعت
ی برای ايجاد وابستگشدند، سپس  نگهداری آب و غذا
 بهگرم  25-30با وزن تقريبی بین  یها موشدر 

و د هرروزروز متوالی و در  هفتطی جلدی زير  صورت
ق مورفین تزري بعدازظهر( 4و  صبح 8 ت)در ساعبار 
 دنببر کیلوگرم وزن  گرم میلی 5/2 مورفین دوز شد.

 آن از پس هایروز دراين دوز  واول و دوم  در روزهای
 بر گرم میلی 40به میزان کل ششم دو برابر شد تا روز 

يق د. در روز هفتم حیوانات آخرين تزریرسکیلوگرم 
. نددريافت کردرا  کیلوگرم بر گرم میلی 50مورفین 

 هبتواند  که اين روش می اند مطالعات قبلی نشان داده
 (.16)نمايدها را معتاد  مطلوبی موش طور

روش بررسی عالئم اعتیاد به مورفین در موش 
و تم)دحیوانات هر گروه در روز هف :سوری با نالوکسان

مورفین(،  صبحگاهیساعت پس از آخرين تزريق 
 به دنب وزنبر کیلوگرم  گرم میلی 3نالوکسان با دوز 

 بالفاصله پس از .دريافت کردند صفاقیداخل  صورت
 اخلد بهدقیقه  30تزريق نالوکسان، هر حیوان به مدت 

 45 ارتفاع و متر سانتی 25 قطر با ای شیشه ای استوانه
اد ترک اعتیسندروم  عالئمو  نددشمنتقل  متر سانتی

 ايستادنا ــــروی دوپ (،Jumping)پرش املـــش
(Rearing ،)روچهـــق دانـــدن(Teeth chattering ،)

 در فتهر کاره ب پروتکل از اطمینان د. برایگرديارزيابی 
گروه )ها موش از تائی 8 گروه يک در وابستگی، ايجاد

 مقدار باسالین  نرمال محلول از مورفین جایه ب ،سالین(
 .(16)شد استفاده معادل
در  ولآونداره ـــعصو  ورفینـــم زمان مــه اثر
موش  سندرم ترک اعتیاد در مختلف برهای  غلظت
 با درمان تحت چهار و سهدو،  های گروه :سوری

 گروه اين: ولآوند هیدروالکلی عصاره مختلف دوزهای
و به صورت زيرجلدی زمان مورفین  هم ها موش از

 گرم میلی 300، 200، 100)آوندول هیدروالکلی عصاره
با . کردند دريافت گاواژ صورت به بر کیلوگرم وزن بدن(

 تقريباً 100دوز کمتر از آزمايشی اولیه توجه به مطالعه 
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کشندگی شديد داشت لذا  300بی اثر و دوز باالتر از 
گرم بر کیلوگرم وزن  میلی 300، 200، 100دوزهای)

 از گروه کلونیدين: اينپنجم  گروه. انتخاب گرديد بدن(
با  نـــیديـــکلونین و ـــان مورفــزم هم ها موش

 گروهکردند.  دريافتبه صورت گاواژ  mg/kg 2/0  دوز
 دريافت فقط مورفین ها موش از گروه اين کنترل:ششم 
 .(16)کردند

 از ها هداد یزـــآنال تـــجه :ها داده آماری آنالیز
 Exell vol.2017و  SPSS vol.19 هایافزار نرم

و  هــقروچ دندان تعداد پرش، یها داده .دش استفاده
 ایـــخط±نـــمیانگی صورت به ايستادن دوپا روی
 تحلیل و زيهــتج .گرديد ( بیانMean±SEM)معیار
 طرفه کي واريانس آنالیز آماری آزمونطريق  از ها داده

(one way ANOVA )از  ها گروه دو به دومقايسه  و
 P<0.05 یدار یمعن در سطح توکی آزمون طريق

 انجام گرفت.

 پژوهش های یافته
 شده ابـآسی پودر گرم 100 هر ازدر اين پژوهش 

 گرم عصاره هیدروالکلی 55/17 ولآوند گیاه خشک
 48 در معمول، های روشبا  راجـاستخ .شد راجـاستخ

 کردن خارج و کردن صاف از که بعدگرديد  انجام ساعت
عصاره  ،خــــالء ردن درــک خیرـــتب با آن اللـــح

 اـــنمودارهدر  .دش حاصل گیاه لیـــهیدروالک
( Mean±SEمیانگین)±ارـــراف معیـــسه انحـقايــم
 املـــتیاد شـــرک اعـــتندروم ــس الئمـــع

 (،Rearing)ايستادندوپا  روی (،Jumping)پرش
در (، Teeth chattering)هـــروچـــق دانــــدن
 ایــــــدوزه نندهــــک دريافت ایـــه روهــگ

با  ولدـــــآونکلی ــــهیدروال عصاره از تلفـــمخ
سه با ــــدر مقاي (mg/kg 300 ،200 ،100)ایـــدوزه

 ( نشانmg/kg 2/0)کلونیدينو  نترلــالین، کـــس
 است. شده داده

  
 
وابسته به  در موش قروچه دندانو  ایستادنروی دوپا  پرش،بر میانگین تعداد  اثر دوزهای مختلف عصاره آوندول .1شماره  جدول

ای ـــب با دوزهـــترتیه ن و عصاره بــــمورفی ، دریافت کنندهSCE100 ،SCE200، SCE300 ایـــمورفین در گروه ه

(100, 200, 300 mg/kg)، CLO(0.2، گروه دریافت کننده کلونیدین mg/kg ،و مورفین )Control  گروه دریافت کننده

 ( بیان شده اند.Mean± SEمورفین. داده ها به صورت)
 SCE100 SCE200 SCE300 CLO Control نام گروه

 1.4±40.5 1.8±30.13 2.03±8.13 2.9±16.88 2.7±20.38 پرش

 3.6±65.75 2.2±28.25 2.75±16.88 1.7±19.13 2.9±26.38 پادو ايستادن روی

 3.1±45.5 2.5±24.63 2.07±7.38 1.9±12.75 3.3±17 قروچه دندان

 
 
 پرش تعداد بر ولآوندهیدروالکلی  عصارهگاواژ  اثر

 قطع هنگام در (1 شماره جدول و 1شماره  نمودار)
 کننده دريافت  SCE100های گروهدر  مورفین مصرف

کلی ـــــدروالـــهی ارهــــصـــع (mg/kg100 )دوز
S. cordifolium ،کاهش  38/20 پرشین ــیانگــم

 و (P<0.05)در سطح گروه کلونیدين به دار نسبت معنی
SCE200 کننده دريافت (دوزmg/kg 200) عصاره 

به  نسبت 88/16 پرشمیانگین  ولآوندهیدروالکلی 
 کننده دريافت 13/30میانگین با  کلونیدين گروه

پیدا کرد.  (P<0.01)در سطح دار معنیکاهش  ،مورفین
 (mg/kg 300دوز) کننده دريافت SCE300 گروه در

 نیز 13/8 پرشمیانگین  ولآوندهیدروالکلی  عصاره
 کلونیدينگروه  به نسبت (P<0.001)دار معنی کاهش

 .شد مشاهده
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و  mg/kg 100با غلظت  S. cordifoliumعصاره  کننده دریافتگروه  SCE100 پرشتعداد میانگین مقایسه . 1شماره  نمودار

عصاره  کننده دریافتگروه  SCE300و مورفین، mg/kg 200با غلظت  ولآوندعصاره  کننده دریافتگروه  SCE200مورفین، 

 Saline، و مورفین mg/kg 0/2 با غلظت  Clonidine کننده دریافت گروه CLO و مورفین، mg/kg 300با غلظت  ولآوند

  SCE300در گروه تعداد پرش . تفاوت آماری فقط مورفین کننده دریافتگروه  Controlنرمال سالین،  کننده دریافت

 وSCE200 (P<0.01 ) با گروه( و P<0.001)به شکل کلونیدیننسبت به گروه 

 SCE100 (P<0.05 ).نشان داده شده است 

 
 بر ولآوندهیدروالکلی  عصارهگاواژ  چنین اثر هم

 جدولو  2 شماره نموداردر  دوپا روی ايستادن تعداد
 های گروهدر  مورفین مصرف قطع هنگام 1 شماره

SCE100  وبی تاثیر بود  38/26با میانگین SCE200 

 با کلونیدين با گروه در مقايسه 13/19 با میانگین

 (P<0.05)در سطح دار معنیکاهش  25/28میانگین 
 کننده تــدرياف SCE300 روهـــگ اما در ؛پیدا کرد

میانگین  ولآوندهیدروالکلی  عصاره( mg/kg 300دوز)
 دار معنی شـاهــک زـــنی 88/16 اــدوپ روی ايستادن

(P<0.01) شد. مشاهده لونیدينگروه ک به نسبت 
 
 

 
و  mg/kg 100با غلظت  ولآوندعصاره  کننده دریافت SCE100در گروه روی دوپا تعداد ایستادن میانگین  .2شماره  نمودار

 کننده دریافتگروه  SCE300 و مورفین، mg/kg 200با غلظت  ولآوندعصاره  کننده دریافتگروه  SCE200مورفین، 

  mg/kg 0/2با غلظت  Clonidine کننده دریافت گروه CLO و مورفین، mg/kg 300با غلظت  آوندولعصاره  

 فقط مورفین.  کننده دریافتگروه  Controlنرمال سالین،  کننده دریافتگروه  Salineو مورفین، 

 کلونیدیننسبت به گروه  SCE300تفاوت آماری تعداد روی دو پا ایستادن در گروه 

 نشانSCE200 (P<0.05  )و در گروه ( P<0.01)به شکل 

 داده شده است. 
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هیدروالکلی  عصارهگاواژ  اثر 3 شماره نموداردر 
 عصاره کننده دريافت SCE100 های گروه بر ولآوند
 قروچه دندانمیانگین  و (mg/kg 100دوز)با  ولآوند
 SCE200  و (P<0.05)دار در سطح کاهش معنی 17

ین ـــانگـــبا می (mg/kg 200دوز) دهـــکنن دريافت

کاهش  کلونیدين به گروه نسبت 75/12 قروچه دندان
 در که صورتی در. داشت (P<0.01)در سطح دار معنی
با  (mg/kg 300دوز) کننده دريافت  SCE300گروه

 در سطح دار معنی کاهش 38/7 قروچه دندانمیانگین 
(P<0.001) شد. مشاهده گروه کلونیدين به نسبت 

 

 
 فین،و مور mg/kg 100با غلظت  ولآوندعصاره  کننده دریافتگروه  SCE100 قروچه دندانتعداد میانگین . 3شماره  نمودار

SCE200  200با غلظت  ولآوندعصاره  کننده دریافتگروه mg/kg ،و مورفین SCE300  عصاره  کننده دریافتگروه 

 مورفین، و mg/kg 0/2با غلظت  Clonidine کننده دریافت گروه CLO و مورفین، mg/kg 300با غلظت  ولآوند

 Saline  نرمال سالین،  کننده دریافتگروهControl  تفاوت آماری تعداد  .فقط مورفین کننده دریافتگروه 

   SCE200( و با گروه P<0.001)نسبت به گروه کلونیدین به شکل SCE300دندان قروچه در گروه 

(P<0.01 و )SCE100 (P<0.05 ) .نشان داده شده است 

 

 

 گیرینتیجه و بحث
 هیدروالکلی عصاره تأثیرحاضر  مطالعه در

S.cordifolium شامل پرش،  مورفین عـعالئم قط بر
 سوری های موش در قروچه دندانايستادن روی دوپا و 

 وهشپژاين گرفت.  قرار بررسی موردمورفین  به وابسته
ر دد توان مینشان داد که عصاره هیدروالکلی اين گیاه 

 اشد.بدرم ترک اعتیاد مفید ـناشی از سن ش عالئمـکاه
 مـزمن که تجويز داد نشان پژوهشاين  نتايج 

 اثرات به بروز تحمـل باعث هفت روز مدت به مورفیـن
 دنبال به ديگر از طرف .شود می ماده اين دردی بی

 نشان که ترک سنـدرم عالئممورفین،  مصرف قطـع
گرديد.  ظاهر است، اوپیوئیدها به اين وابستـگی دهنده

 تزريق زمینه درپژوهشگران  ديگر نتايـج با ها يافته اين
ادامه  برای يیدیات و دارد مطابقت مزمن مورفین

به  جسمی وابستگی. است مطالعه اين های پژوهش

 شده داده نشان مختلفی مطالعات توسط قبالً مواد مخدر

 .(17،18)است
نترل عوارض سنـدرم ترک اعتیاد حاضر ک در حال

د درد، اضطراب و تشنج با داروهای شیمیايی انجام مانن
مضر و عوارض جانبی  ها آناکثر  که مصرف گیرد می
با توجه به گزارش حضور ددی به همراه دارند. متع

و  pineneβ-pinene, α-وترپنی ـــــیبات مونــترک
Germacrene-D  جمله از تلفــــمخ ترپنوئیدهایو 

Curzerenone و Curzerene که  ولآونداه ـــدر گی
 ،(11،14)استه ـــداشت اين گیاهبیشترين مقدار را در 

اثرات کاهنده  بخشی از چنین بیان کرد که توان می
 اعتیاد مربوط به اين ترکیبات باشد.ترک  سنـدرم عالئم
گیاهان حاوی اين ترکیبات فعالیت ها و دـترپنوئی

ی و آرام بخشی از خود نشان ـاضطراب دـددری، ضـض
موجود در عصاره ترکیبات اين،  بر بنا ؛دهند می
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 ضدممکن است بخشی از عمل گیاه اين هیدروالکلی 
را از طريق  و کاهنده عوارض سندرم ترک اعتیاد دردی

 ،اپیوئیدرژيک های مکانیسم مانند سازوکارهای مختلف
 .دنانجام ده و سروتونینرژيک گابارژيک

های وئیدی از طريق پپتیدـــیستم اپیـــسفعالیت 
 ناــــنش اتتحقیق. شود اپیوئیدی اندوژن اعمال می

 تعنوان آنتاگونیس به نالوکسان تزريق که می دهد
 یدرد ضـد اثرات کاهش باعث اپیوئیدی μ های گیرنده
 اثرات ضد از بخشی احتماالً( و 19)شودمی  عصاره
 سیستم مشابه اثری اعمال از ناشی عصاره دردی

 ريقتز طی در که اين به توجه با لذا .باشداپیوئیدی 
 مت جمله از زا درون مورفین، اپیوئیدهای مزمن

  هنگام در کاهش و اين يابند می کاهش ها انکفالین
 صورت پردردی به نالوکسان تزريق با مصرف طعق

الئم ع بروز ازترکیبات ترپنوئیدی  .(18)شود می ظاهر
 توان میلذا . (20)کندمی  جلوگیریسندرم ترک اعتیاد 

 رهعصا از ترکیبات برخی که کرد مطرح زياد احتمال با
 شتندا ترپنوئیدها با مانند S.cordifoliumهیدروالکلی 
 اپیوئیدهای جايگزين توانسته اپیوئیدی خواص شبه

 قطري بدين و شود درد بروز از مانعو  شده زا درون
 گردد.می مورفین قطع مصرف عالئم کاهش باعث

 مانند ديگری های مکانیسم پیشین مطالعات در
 یرسپتورها اپیوئیدی، رسپتورهای با انفعال و فعل

و   2M موسکارينی نوع رسپتورهای ،2Aو  1Aآدنوزينی 
 کنیتري مهار و پتاسیم به وابسته يونی های کانال

 ها پینوترــــمون هابیـــضدالت اثرات اکسايد نیز برای
 (.21)است شده پیشنهاد

ای اپیوئید، از طريق اتصال به ــست هـــآنتاگونی
متصل  Gهای  ئینــــهای خاص که به پروت گیرنده

شوند. اين  شوند، باعث کاهش درد ناگهانی می می
مغز و نخاع های مختلف  ها بیشتر در قسمت گیرنده

های اپیوئیدی  وجود دارند. از پنج گروه عمده گیرنده
تند. ـــبا انتقال درد مرتبط هس δو  μ ،κسه گروه 

های اپیوئیـدی يک گروه پروتئینی در سطـح  گیرنده
پروتئین متصل - Gبهدهند که  مولکولی تشکیل می

های يونی، نقل و  شوند و روی باز کردن کانال می
سلولی و فسفوريالسیون پروتئین اثر  درونانتقاالت 

ها يعنی  یرندهـــی اين گــدارند. آنتاگونیست عموم

دردی ناشی از  رات ضدـــهار اثـــنالوکسان، قادر به م
 دردی ايجاد بیو از  دی استـــهای اپیوئی گیرنده

داروهای ضد  اثرمانع نالوکسان نمايد.  میپیشگیری 
به  زيادیتمايل شود اين دارو  میدردی مانند مورفین 

مرکزی  اوپیوئیدی در دستگاه عصبی μ های گیرنده
تمايل کمتری  δ و κ اوپیوئیدیهای  و به گیرنده دارد
 (.22)دارد

ر مصرف مواد مخدر در درازمدت باعث تغییراتی د
 شود که سرانجام منجر به سیستم عصبی مرکزی می

 باشود.  میوابستگی، تحمل و سندروم ترک اعتیاد 
چگونگی ايجاد  دربارههای متعدد  گزارش وجود

ات ر میزان آدنوزين منوفسفوابستگی مانند تغییر د
، فاکتورهای نسخه برداری و کاهش تعداد حلقوی
 حال به اتا ام است شده ارائه (23)اپیوئیدیهای  گیرنده

 سازوکار دقیق آن شناسايی نگرديده است.
 رکز اصلی اثر ترکیباتسیستم دوپامینی بدن، م

ل ست و اين ترکیبات بر اين سیستم عمااعتیادآور 
تحريکی دارند. مصرف مواد مخدر باعث آسیب به 

 شود و منجر به عملکرد عادی پاداش در قشر مغز می
ا گردد لذ انحراف در کارکرد سیستم پاداش در مغز می

ر داشی نمايد. اثرات پاد سیستم دوپامینی را تحريک می
 احیه تگمنتال شکمی و هسته اکومبنوس نقش مهمین

 ثرومتواند در اثر کاهش غلظت  دارند و تحمل می
اهش ها و يا ک آگونیست در جايگاه فعال، تعداد گیرنده

 (.24)آيدها به وجود  فعالیت دوباره آن
 کنشبرهم اوپیوئیدی های گیرنده با که داروهايی

 گونیستآنتا و (مورفینمانند )آگونیست صورت به و دارند
 گیرنده های مهارکننده عنوان به (نالوکسان مثل)

که  رسد میبه نظر  (.25)کنند می عمل اوپیوئیدی
بی عص بر دستگاه ثیراتبا  ولآوندهیدروالکلی  عصاره

ک سندرم تر درمانی اثراتد توان میو محیطی مرکزی 
 ی خود را اعمال کند.اعتیاد

 کالقايی نیتري آنزيم سنتز مهار سبب ترپنوئیدها
 بر ناب (.26)گردند می 2 سیکلواکسیژناز سنتز و اکسايد

 دولهیدروالکلی آون عصاره که بیان کرد توان می اين
 کنیتري مهار با را خود دردی ضد اثر از حداقل بخشی

 جای بر 2 سیکلواکسیژناز سنتز مهار و نیز اکسايد
 .گذاشته است
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 و يافته افزايش cAMP میزان محرومیت سندرم در
 cAMP به وابسته A کیناز پروتئین فعالیت آن دنبال به
ت ترکیبا شايد نتیجه، (. در27)يابد افزايش می نیز

 ينا قوی و مهار انتخابی با موجود در عصاره آوندول
 .ندباش محرومیت موثر سندرم تعديل در بتوانند آنزيم

شده داده  نشان حاضر پژوهش با يافته های سو هم
یناز( مهارکننده فسفوک و ضد افسردگی)رولیپرام که است

 پرش تعداد رفتار دو مهار دوز سبب به وابسته به صورت

 نمورفی به وابسته های در موش ايستادن دوپا روی و
 (.28)شودمی 

 های سامانه از يکی مرکزی سروتونرژيک اعصـاب

 .(29)است اپیوئیـدها به وابستگی در عصبی درگیـر

 اعصاب با راف های هسته ناحیه اعصاب سروتونرژيک
 رژيکلوتامات و گابانرژيک اعصاب طريق اپیوئیدرژيک از

ش افزاي باعث حاد مصرف در باشند. مورفین مرتبط می
سبب  مدت طوالنی مصرف ودر سروتونین آزادسازی

 در چنین هم، شود می مغز سروتونین سطح کاهش
 يا و مصرف مورفین قطع با مورفین، به وابسته حیوانات

 از رت مقادير پايین به سروتونین سطح نالوکسان تجويز

 (.30)يابد می کاهش پايه سطح
مورفین  مصرف قطع دهند می نشان ها بررسی

 از CNS ناحیه چندين در سروتونین شديد کاهش باعث
 چنین هم و شود می پشتی رافه های هسته جمله

 آزادسازی پشتی، رافه ستهـــتريکی هـــالک تحريک
 در روتونینــــس .دــده می افزايش را ونینـــسروت

 انکفالین ها آزادسازی تحريک به منجر هیپوتاالموس
به  اين بر . بنايابد می کاهش مصرف قطع عالئم و شده
 که است فاکتورهايی از يکی سروتونین که رسد می نظر

 در شده ايجاد رفتارهای و فیزيولوژيک در تغییرات
به (. 31)دارد دخالت اپیوئیدها ترک مصرف مراحل

 هیدروالکلی آوندول ارهـــعص ثرهوم ترکیبات احتمال
با  لذا. دارند را سروتونرژيکی سیستم تحريک توانايی

 که کرد توجیه چنین توان می به نتايج حاصله توجه
 قطع عالئم سروتونین، آزادسازی با احتماالًعصاره 
 .است دادهکاهش  را مصرف

 طريق از ترپنوئیدها که دهند می نشان تحقیقات
 .(32)دارند دردی ضد اثرات اپیوئیدی سیستم با تداخل

 عصبی دستگاه کننده فعال عنوان به اين ترکیبات
 اضطراب، در کننده مداخله سیستم تحريک با مرکزی،

شبه  راتاث و کرده گیرنده گابا اعمال سطح در خود را اثر
 بخشی مآرا اثر دارای و داده بروز خود از بنزوديازپینی

است که با مطالعات اسدی و همکاران هم سويی 
 رکیباتت وجود با آوندول عصاره احتماالً لذا (.33)دارد

 هنگام در تواند می قبلی، مطالعات در شده استخراج
 آرامش ايجاد و درد با کاهش مخدر مواد مصرف قطع

 شود. قطع مصرف عالئم کاهش به منجر
 ایدار کوئرستین نظیر فالونوئیدهای گیاهچنین  هم

 کننده فعال عنوان به و هستند اضطرابی خواص ضد
 مداخله سیستم تحريک با عصبی مرکزی، دستگاه
 هشب اثرات و کرده خود اعمال اثر اضطراب، در کننده

 AGABA زبرو خود از گیرنده بنزوديازپینی سطح در را 
 (.33)است بخشی اثرآرام دارای و داده

و مطالعات  مطالعه اين تايجبه ن توجه با کلی طور به
 ات موجود درترکیب که گفت توان می ساير محققان

 ضد پاسخ موجب افزايش آوندول عصاره هیدروالکلی
سندرم ترک  عالئم کاهشنتیجه  در و نـمورفی دردی
بودن ايجاد وابستگی سريع، مفید  .است شده اعتیاد

 کند. میمدت محدود  مورفین را در درمان طوالنی
توانند  میاحتماالً گردد که عصاره آوندول  تصور می

 د.مناسبی برای جايگزينی مورفین باش گونیستآ
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 in Mice in Comparison with Clonidine 
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Abstract 

Introduction: Smyrnium cordifolium is 

used in traditional medicine to treat anxiety, 

pain, insomnia and complications of drug 

addiction syndrome, which is one of the 

concerns of every community. The use of 

opioid drugs repeatedly causes physical 

dependence and tolerance. Dependence can 

be assessed by the symptoms of sudden 

withdrawal of the drug by administering a 

drug antagonist or both. The purpose of this 

study was to investigate the inhibitory 

effects of hydroalcoholic extract of this 

plant on the disorders caused by the 

addiction withdrawal syndrome in 

comparison with clonidine. 

 

Materials & Methods: In this experimental 

study, 48 mice (25-30 gr) were used and 

divided into 6 groups of 8 and were 

addicted during seven days. Saline group: 

this group was nonmorphine-dependent and 

received normal saline with the equivalent 

dosage. Groups 2, 3 and 4 treated with S. 

cordifolium hydroalcoholic extract (SCE): 

these groups received morphine and SCE 

(100,200,300 mg/kg) as gavage. Group 5 

(clonidine): This group of mice received 

morphine and clonidine (0.2 mg/kg). Group 

6 (control): this group of mice received just 

morphine. In all the groups, signs of 

withdrawal syndrome were recorded on the 

seventh day 30 minute after naloxone 

injection. The results were analyzed by one-

way ANOVA and Tukey’s test at a 

significant level of P <0.05. 

Findings: The results of this study showed 

that the effect of extract on the number of 

jumping in the SCE100 compared to the 

clonidine group decreased significantly 

(P<0.05) and SCE200 decreased 

significantly (P<0.01). In the SCE300 

group, there was a significant decrease in 

this regard (P<0.001) compared to the 

clonidine group. Also, the effect of SCE on 

the maen number of rearing was ineffective 

in the SCE100 group, and SCE200 

decreased significantly (P<0.05). In the 

SCE300 group, there was a significant 

decrease in this respect (P<0.01) compared 

to the clonidine group. The effect of extract 

on the number of teeth chatering in the 

SCE100 group decreased significantly 

compared to the clonidine group (P<0.05) 

and SCE200 decreased significantly 

(P<0.01). In the SCE300 group, there was a 

significant decrease in this level (P<0.001) 

compared to the clonidine group. 

 

Discussion & Conclusions: Regarding the 

results of this study, SCE was capable of 

reducing the signs of opiate withdrawal in 

morphine-dependent mice. It is likely to 

modify the symptoms of the syndrome by 

activating opioid, gabanergic and 

serotonergic pathways. However, further 

studies are needed to determine the exact 

mechanism of the effect of SCE. 

 

Keywords: Mouse, Morphine, Smyrnium 

cordifolium, Withdrawal syndrome 
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