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مقدمه:
اعتیاد به اپیوییدها در جهان به صورت بروز مشکالت 

عفونیهايابتال به انواع بیماري،یمتعدد اقتصادي و خانوادگ
). در 1،2در آمده است (یو روانروحیهايناهنجاريو

معتاد در ایران وجود دارد میلیون نفر 2/1حال حاضر بیش از 
تغییراتفیزیولوژیک بدن عالوه بر تغییرات ی). از طرف3(

مهمترین پیامدهاي مصرف ) از5) و رفتاري (4شناختی (
که از تریاك جدا اي است ). مرفین ماده6(اوپیوییدهاست

دارد. اثرات سوء آن تحمل و یشده و اثر تخریبی عمیق
که بدن در معرض مصرف مزمن یوابستگی است و زمان

).7(کند یمرفین قرار گیرد، بروز م
دارد که یو روانیبه مرفین ابعاد جسموابستگی

مشخصه آن سندرم ترك به دنبال قطع سریع مواد است 
و با عالیمی مانند اسهال، تشنج، دردهاي عضالنی، 

یگوارشهايیتحریک پذیري شدید عصبی و ناراحت

چکیده:
سندرم ترك یکی از عوارض خطرناك و بحرانی سوء استفاده از مواد مخدر است و درمان آن از زمینه و هدف:

اثر عصاره خاکشیر، درمنه و کلپوره بر ی. هدف این مطالعه بررسشودیمحسوب میهاي بهداشتی و درماناولویت
باشد.یعالئم ناشی از سندرم ترك مورفین م

سر موش صحرایی نر به چهار گروه مساوي شامل: گروه کنترل که 40،یر این مطالعه تجربد:بررسیروش
)، mg/kg400کردند، گروه وابسته به مورفین و درمان با عصاره خاکشیر (افتینالوکسان و آب مقطر درن،یمورف

رفین و درمان با عصاره درمنه وابسته به موه) و گروmg/kg600گروه وابسته به مورفین و درمان با عصاره کلپوره (
)mg/kg200روز مورفین دریافت کردند. بعد از وابستگی، در روز هفتم، عصاره ها 7ها بمدت شدند. گروهمی) تقس

نالوکسان بصورت داخل mg/kg5/0معدي داده شد. یک ساعت بعد - به هر حیوان از طریق یک کاتتر دهانی
کیفیت يرهایمتغسپسمشاهده ومیبه صورت مستققهیقفس به مدت چهل دقو هر حیوان جداگانه در قیتزریصفاق

.مدفوع، تعداد دفعات دفع، وزن مدفوع، درازکشیدن، خارش و پرش تعیین گردید
کشیدن، درصد کاهش هاي درازدار بر شاخصعصاره خاکشیر سبب کاهش معنییمطالعه تجربنیدر اها:یافته

دفعات داری). در گروه تحت درمان با عصاره کلپوره، کاهش معنP>01/0رل شد (وزن و خارش نسبت به گروه کنت
درمنه نیز، شاخص خارش را در ره). عصاP>01/0کشیدن در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (پرش و دراز

.)P>001/0مقایسه با کنترل کاهش داد (
بر کاهش عالیم سندرم ترك ايمالحظهقابلاثرنظردمورهايمطالعه نشان داد که عصارهنیاجینتا:گیرينتیجه

.شودیمهیتوصنیبر سندرم ترك مورفاهانیگنیاثر اریثأتيبرايشتریدارند. مطالعات بنیاز مورفیناش

.ییدرمنه، کلپوره، سندرم ترك مورفین، موش صحرار،یخاکشهاي کلیدي:واژه
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و همکارانفاطمه امیناثر عصاره خاکشیر، درمنه و کلپوره بر سندرم ترك مورفین 

٨۵

نیبنابرا؛ سازدهمراه است که فرایند ترك را دشوار می
در دوران ترك سریع يرر مخداستفاده از داروهاي غی

را نیاز سندرم ترك مورفیکه بتواند شدت عالیم ناش
). 7برخوردار است (ياکاهش دهد، از اهمیت ویژه

از مصرف اوپیوییدها سبب یک یسندرم ترك ناش
سري از تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاري در حیوانات 

ي، به ایستادن روي دو پا، پرش عمودتوانیکه مشود،یم
لرزش، اختالالت جنسی و افتادگی پلک اشاره هال،اس

يریجلوگيبرایسفانه نه تنها راه مناسبأ. مت)3،8،9(کرد 
معتاد مارانی)، بلکه درمان ب10وجود ندارد (یاز وابستگ

نیبه علت بروز سندرم ترك مشکل شده است. در ا
یمثل استفاده از متادون تراپییایمیشيهاراستا درمان

اما ؛)11،12(رسدیراه به نظر منیتربمناس"الفع
جواب مناسب یروش درماننیبه امارانیاز بياریبس
اساس یافتن داروي مؤثر بر اعتیاد بخش نی. بر ادهندینم

زیادي از تحقیقات مربوط به این پدیده را به خود 
).13است (اختصاص داده

و یکه امروزه طب سنتیتیتوجه به اهمبا
کمتر و یعوارض جانب،یارزانلیبه دلییدارواناهیگ

ننویطب،)14(اندکردهدایدر دسترس بودن، پ
يبر آن شده است تا داروهارانیبخصوص در کشور ا

کند. ییایمیشيداروهانیگزیرا جایاهیگ
گیاهی علفی )Descurainia Sophia(خاکشیر

اکشیر باشد. خیک ساله یا دو ساله و از تیره شب بو می
هاي زیاد به طول هاي مستقیم و شاخهمعمولی داراي ریشه

هاي قرمز رنگ بین بیست تا یکصد سانتیمتر و داراي دانه
هاي خاکشیر در آب باشد. وقتی دانهو مستطیل شکل می

یک الیه موکوسی شفاف احاطه سطقرار گیرند تو
کرده استفاده سیرا به صورت خاهیگنیشوند امی

). 16،15ها بویی تند و شبیه به خردل دارند (دانهکنند. یم
گونه کینیوجود دارد فقط همرانیکه در اريیخاکش

به صورت خودرو در مزارع رانیاست و در اکثر نقاط ا
معموالً در اواخر ریکند و برداشت دانه خاکشیرشد م

گیاه خاکشیر از ي. استفاده ردگییتابستان صورت م
اش براي کنندهضدعفونیقدیم به دلیل خاصیت

اهیگنیهاي روده مثل اسهال کاربرد داشته است. اناراحتی
کیو دیفالنوئکینوالت،یحاوي مقداري گلوکزا

گسترده اي از جمله ی. آثار درمانباشدیمتوسترولیبتاس
آرامش بخش، ضد اسهال روبخش،یآور، محرك، نلطخ

.)15است (ذکر شده اهیگنیبراي ایو اثرات ضد انگل
Teucriumکلپوره (گیاه poliumاز تیره زی) ن

نعناعیان است که در سراسر جهان رویشی وسیع دارد. 
اي است. استفاده کلپوره گیاهی علفی، چند ساله و بوته

). 17،18رسد (سال می2000از این گیاه به بیش از 
سدرل، بتا نالول،یاز جمله، ليدیترپنوئباتیوجود ترک

). در تحقیقات 19شده است (شخصر روغن آن مدننهیپ
جدید براي کلپوره اثرات ضد تشنج، ضد التهاب، ضد 
درد، تب بر، التیام دهنده زخم، فعالیت ضد میکروبی، 
آنتی اکسیدانی و پایین آورنده فشارخون ذکر شده است 

هاي به عمل آمده مصرف آن در ). طبق بررسی17،19(
هاياريگوارش، بیمرفع سردرد، ضعف عمل دستگاه

موثرقاعدگیقطعیاتأخیروادراري–دستگاه تناسلی
.)17،20(باشدمی

) از طایفه Artemisia aucheri(درمنه
Anthemideae و خانوادهCompositae .(کاسنی) است

هایی با تقسیمات است که داراي برگگیاهی علفی
هاي زرد رنگ و گل آذین کاپیتول است متعدد، گل

روید. بیشتر ). در ایران در مناطق مختلفی می21(
ازمشخصی داشته که ناشی هاي آن بو و مزه گونه

ها ها موجود در آنترکیبات مونوترپن و سزکویی ترپن
است. یکی از گیاهانی که کم و بیش در طب سنتی براي 

یکی از .بهبود وضعیت گوارشی افراد توصیه شده، درمنه است
ه که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته گونه هاي این گیا

که ستاArtemisia aucheriی است درمنه کوهی با نام علم
سانتی متر می باشد و 50تا 25بوته اي به ارتفاع گیاهی

در شمال ایران فراوان است. ترکیبات اصلی این گیاه 
شامل انواع فالونوئیدها مانند کوئرستین و روتنوئید با 

اکسیدانی و قدرت پاك کنندگی رادیکال خاصیت آنتی 
کومارینی هاي آزاد اکسیژن و نیز ترکیبات سانتونینی و 

عالوه بر سینئول اهی). اکثر گونه هاي این گ22باشند (می
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ضدو بورنئول داراي خواص ضد عفونی کننده و 
هستند و تحقیقات نشان داده زیو آرام بخش نیکروبیم

ها داراي خواص ترینها و دي ترپنییاست که سزکو
). درمنه در طب قدیم کاربرد 21ضد میکروبی هستند (

دارویی داشته و به عنوان اشتها آور، محرك، ضد عفونی 
کننده، ضد اسهال، ضد درد، گشادکننده رگی و درمان 

). با توجه به 23شده است (دردهاي روماتیسمی استفاده می
اهانیودن گو آرام بخش بیاثرات ضد اسهال، ضد التهاب

درمنهخاکشیر،الکلی–فوق در این مطالعه اثر عصاره آبی 
موشدرمورفینتركسندرمازناشیعالیمبرکلپورهو

قرار گرفت.بررسیموردنرصحرایی

بررسی:روش
سر موش صحرایی 40این مطالعه تجربی از در

گرم استفاده شد. 200-250نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 
نات در حیوانخانه دانشکده پزشکی تحت شرایط حیوا

يدماساعت تاریکی در دماي 12ساعت روشنایی 12
ºC2±22 نگهداري شدند. در این مدت حیوانات از نظر

. منشور تنددسترسی به آب و غذا محدودیتی نداش
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه 

ایشات رعایت علوم پزشکی رفسنجان در حین انجام آزم
ساعت قبل از انجام مطالعه 12گردید. حیوانات به مدت 

گروه 4از دادن غذا محروم شده و به طور تصادفی به 
گروه -1ها عبارت بودند از: مساوي تقسیم شدند. گروه

نمودند. افتینالوکسان و آب مقطر درن،یکه مورفلکنتر
اکشیر گروه وابسته به مورفین تحت درمان با عصاره خ-2

گروه وابسته به مورفین تحت - mg/kg400 ،2با غلظت
و mg/kg600غلظتدرمان با عصاره کلپوره با 

گروه وابسته به مورفین تحت درمان با عصاره درمنه -4
.mg/kg200با غلظت 

روز دوزهاي مختلف مورفین 7بمدت واناتیح
)، بعد از 24دریافت کردند (یرا به روش داخل صفاق

سرم %9/0در روز هفتم عصاره ها در حالل وابستگی
به هر یسیس1/0زانیبه مکباریفیزیولوژي حل شده 

). 25معدي داده شد (-حیوان از طریق یک کاتتر دهانی

) به روش mg/kg5/0سپس یک ساعت بعد نالوکسان (
). پنج دقیقه بعد 24دریافت کردند (یداخل صفاف

کی) تعداد دفعات کیفیت مدفوع (شامل معمولی، نرم، آب
دفع، شاخص دفع مدفوع و محتوي آب مدفوع، 

میکشیدن، خارش و پرش را با مشاهده مستقدراز
یاداشت و شاخص دفع مدفوع با حاصل جمع تعداد 
دفعات دفع و کیفیت مدفوع تعیین گردید. براي تعیین 
محتوي آب مدفوع، ابتدا مدفوع تر وزن شد (با 

کاغذهاي صافی به وزن کردن کاغذ صافی) و سپس
درجه 50ساعت در انکوباتور در دماي 24مدت 

سانتی گراد قرار داده شد تا مدفوع خشک شود. با تعیین 
اختالف وزن مدفوع تر و خشک، میزان آب مدفوع 

. در پایان حیوان وزن شده و میزان داندازه گیري ش
نیکاهش وزن آن نسبت به قبل از سندرم ترك مورف

بصورت پودر مرفین نی). مرف27،26(گردیدمحاسبه 
سولفات قابل حل در سالین ازشرکت تماد و آمپول 

دارو در ایران دینالوکسان هیدروکلراید از شرکت تول
تهیه گردید.

ها ایجاد اعتیاد بدین ترتیب بود که موشنحوه
، روز دوم mg/kg3روز، به ترتیب روز اول 7بمدت 
mg/kg6 روز سوم ،mg/kg16هارم ، روز چmg/kg26 ،

در روز وmg/kg46، روز ششم mg/kg36روز پنجم 
مورفین دریافت کردند. سپس در روز mg/kg56هفتم 

دقیقه 5و تنالوکسان دریافmg/kg5/0ها¬هفتم گروه
یادداشت قهیبعد عالیم ترك مشاهده و به مدت چهل دق

.)28گردید (
کلپوره را پس از تأیید توسط متخصص گیاه

سی، ابتدا در دماي آزمایشگاه خشک و سپس گیاه شنا
40گرم از پودر حاصله را در محلول 250آسیاب شد. 

ساعت در انکوباتور در 48درصد الکل اتیلیک به مدت 
گراد در تاریکی قرار داده شد و درجه سانتی45دماي 

صاف کردن با کاغذ زهر روز دوبار مخلوط شده پس ا
روي کاغذ آلومینیم صافی معمولی، محلول بدست آمده

ساعت 24درجه سانتی گراد به مدت 45حمام آب در
).29قرار داده شد تا تلخیص و خشک شود (
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از عطاري خریداري گردید و پس از خاکشیر
30تأیید توسط متخصص گیاه شناسی، ابتدا در دماي 

درجه سانتیگراد با آب مقطر خیسانده شد. و پس از 
کن کامالً له گردید. گذشت یک روز، توسط مخلوط 

سپس با استفاده از دستگاه روتاري عصاره آن جدا شد و 
قرار گرفت تا گرادتیدرجه سان25در انکوباتور در دماي 

). پس از خشک شدن کامل 30تخلیص و خشک شود (
200) محلولی با غلظت 25عصاره، بر اساس مطالعه قبلی (

گردید.میلی گرم در ده میلی لیتر نرمال سالین تهیه
اصفهان درمنه کوهی از هرباریوم دانشگاهگیاه

. دیخریداري و توسط متخصص گیاه شناسی تأیید گرد
پس از شستن گیاه و خشک کردن آن، به شکل پودر 
درآورده شد و با استفاده از دستگاه سوکسوله در دماي 

50گراد، عصاره هیدروالکلی با نسبت درجه سانتی60
از دستگاه روتاري دهبا استفادرصد تهیه شد. سپس 

حالل آن جدا گردیده و تغلیظ شد. عصاره غلیظ به 
درجه 25مدت یک روز در انکوباتور در دماي 

سانتی گراد قرار داده شد تا کامالً خشک گردد. پس از 
) 27خشک شدن کامل عصاره، بر اساس مطالعه قبلی (

ال میلی گرم در ده میلی لیتر نرم400محلولی با غلظت 
با استفاده آزمون آماري آنوا هادادهگردید. تهیهسالین 

Dunnettیکطرفه و سپس با آزمون مقایسات چند گانه 

.مقایسه شدند

یافته ها:
ها نشان داد بعد از تجویز نالوکسان درصد داده

) و گروه عصاره P>01/0وزن در گروه عصاره خاکشیر (
ل کاهش ) در مقایسه با گروه کنترP>05/0درمنه (

معنی داري داشت. اگرچه درصد کاهش وزن در گروه 
اما ؛کلپوره نیز در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت

.)1این کاهش معنی دار نبود (نمودارشماره

در گروه هاي وزنکاهشدرصد مقایسه : 1شماره نمودار
نیمورفبهوابستهيهاموشمختلف

*05/0<P 01/0**و<Pنسبت به گروه کنترل، عصاره
با غلظتکلپورهعصاره ،mg/kg400با غلظتریخاکش

mg/kg600با غلظت درمنهعصاره وmg/kg200.

هاي وابسته کاهش وزن مدفوع در تمامی موش
در مقایسه با گروه کنترل مشاهده به مرفین تحت درمان

). 2، نمودار شماره P>05/0گردید (

يهاگروهدرمدفوعوزنسهیمقا:2شمارهنمودار
.نیمورفبهوابستهيهاموشمختلف

*05/0<Pبا غلظتریخاکشنسبت به گروه کنترل، عصاره
mg/kg400، ت با غلظکلپورهعصارهmg/kg600عصاره و
.mg/kg200با غلظت درمنه
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هايدر این تحقیق، شاخص پرش در گروه
) و عصاره P>01/0تحت درمان با عصاره کلپوره (

) در مقایسه با گروه کنترل اختالف P>05/0(خاکشیر
همچنین شاخص ؛)3معنی داري داشت (نمودار شماره

خارش در گروه هاي تحت درمان با عصاره درمنه 
)001/0<P) 01/0) و عصاره خاکشیر<P نسبت به گروه (

).4شمارهودار(نمکنترل اختالف معنی داري داشت

مقایسه تعداد پرش در گروه هاي :3شماره نمودار
.نیمورفبهوابستهيهاموشمختلف

*05/0<P 01/0**و<Pنسبت به گروه کنترل، عصاره
با غلظتکلپورهعصاره ،mg/kg400ت با غلظریخاکش

mg/kg600با غلظت درمنهعصاره وmg/kg200.

مقایسه تعداد خارش در گروه هاي :4شماره نمودار
.نیمورفبهوابستهيهاموشمختلف

**01/0<P 001/0***و<Pنسبت به گروه کنترل، عصاره
با غلظتکلپورهعصاره ،mg/kg400با غلظتریخاکش

mg/kg600با غلظت درمنهعصاره وmg/kg200.

عداد دفعات دراز کشیدن در کاهش معنی دار ت
و گروه عصاره )P>001/0گروه عصاره کلپوره (

) در مقایسه با گروه کنترل مشاهده P>01/0خاکشیر (
).5شد (نمودار شماره

مقایسه تعداد خارش در گروه هاي :5شماره نمودار
.نیمورفبهوابستهيهاموشمختلف

**10/0<P 001/0***و<P،عصارهنسبت به گروه کنترل
با غلظتکلپورهعصاره ،mg/kg400ت با غلظریخاکش

mg/kg600با غلظت درمنهعصاره وmg/kg200.

:بحث
پژوهش نشان داد که نیتایج حاصل از ان

باعث کاهش عالئم ریعصاره درمنه، کلپوره و خاکش
مانند پرش، اسهال، خارش ادیاز سندرم ترك اعتیناش

وابسته به یشگاهیاآزميو دراز کشیدن در موش ها
نیسایر محقققاتیگردد. این نتایج با تحقیمنیمورف

از سندرم یناشئمعاليرا بر رواهانیکه اثر بعضی گ
).31،32همخوانی دارد (،کرده بودندیبررسادیترك اعت

صورت گرفته که اي¬مطالعات گستردهنهیدر این زم
رینظییدارواهانیاز گیدهد مصرف برخینشان م

نیاز سندرم ترك مورفیشدت عالئم ناشانیبابونه، زن
.)33،34(دهندیکاهش میتجربيهارا در مدل
طالعه نشان داد که منیبه دست آمده از اجینتا

بر کاهش خارش، اسهال يداریمعنریثأعصاره درمنه ت
و درصد کاهش وزن نسبت به گروه کنترل در سندرم 

فوق، يافتهیدییأتدارد. درنیاز ترك مورفیناش
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زاده و یمیحکيبدست آمده از مطالعه يجهینت
درمنه بر اسهال اهیهمکارانش نشان داد که عصاره گ

.)35(داشته استیاز روغن کرچک اثرات مثبتیناش
نشان داد که زیما نقیحاصل از تحقجینتایاز طرف

در کاهش يداریباعث کاهش معنریعصاره خاکش
مهار اسهال که از مهمترین مشکالت وزن مدفوع و

هاي وابسته است در تمامی موشنیسندرم ترك مورف
يشود. از سویبا گروه کنترل مسهیبه مورفین، در مقا

خارش و دن،یدر مهار دراز کشریعصاره خاکشگرید
با گروه کنترل کاهش سهیدرصد کاهش وزن در مقا

یوبیايعه مطالجه،ینتنیادییأداشت. در تيداریمعن
سبب مهار ریخاکشاهینشان داد که گزیو همکارانش ن

حال با .)36(شودیاز روغن کرچک میاسهال ناش
نیمذکور و استفاده از ايحاصل از مطالعه جیتوجه به نتا

)22ضد اسهال (يداروکیبه عنوان یدر طب سنتاهیگ
کند.یمدییأامر را تنیازیما نجینتا

نشان داد که قیتحقنیاجیتانگریديسواز
کلپوره در کنترل کاهش دفعات پرش و اهیعصاره گ

نسبت يداریکاهش دفعات درازکشیدن تفاوت معن
گریديحاصل از مطالعه اجیبه گروه کنترل داشت. نتا

ستمیسيبر رواهیگنیادینشان دهنده اثرات مفزین
از آن جا که بعضی ترکیبات .)29(بودیگوارش
باتیترکنیدرمنه که از جمله ااهید در عصاره گموجو
باشد با ترکیبات گیاه خاکشیر مشابه یمدییفالنوو
یر مثبت و مشابه أثاحتمال می رود که تنیبنابرا؛است

عصاره درمنه و خاکشیر بر اسهال در این مطالعه، به 
خاطر وجود این ترکیبات باشد که این نوع فالونوییدها 

ی را در کنترل سندرم قطع است نقش مهممکنم
کنند.فاءیمورفین ا

درمنه و کلپوره به دلیل داشتن خواص ر،یخاکش
جایگاه یگسترده در طب سنتيدرمانی و استفاده

سه عصاره نیخاصی دارند. از مزایاي کلینیکی ا

توان به مواردي چون اثرات ضددرد، رفع می
با نیابرابن؛)22روده مثل اسهال نام برد (يهایناراحت

کاهشدرگیاهان نیايتوجه به اثر بخشی عصاره 
در موش هاي وابسته به نیعالئم سندرم ترك مورف

نتیجه گرفت که استفاده از این گیاهان توانیمن،یمورف
امید بخش ایجاد راه هاي جدید و ندهیمی تواند در آ

کم خطري نسبت به راه هاي موجود براي سم زدایی در 
يلذا مطالعات تکمیلی با عصاره ها؛معتادان باشد

مفید خواهند بود.یآتعاتمختلف در مطال
اهیگیاحتمالیمطالعه عوارض جانبنیادر

شود یمشنهادی. پدیمطالعه نگردواناتیبر حریخاکش
تیاحتمال اثر سمیبه منظور بررسییهامطالعه 

نیانجام شود. البته، در اواناتیدر حاهیگنیایعموم
و کشتن بدون درد شاتیآزماهیکلانیمطالعه پس از پا

را ار نظر وجود هر اهآنیشکميبافت هاوانات،یح
قرار یبودن مورد بررسیعیطبریغایگونه تومور 

ریبافت غایارد تومور از موچکدامیگرفت که در هیم
.مشاهده نشدیعیطب

:يریگجهینت
مطالعه استنباط می شود که عصاره نیااز

درمنه و کلپوره سبب کاهش عالیم ر،یخاکشاهانیگ
سندرم ترك در موشها وابسته به مورفین می شود. از این 

.توان در درمان سندرم ترك استفاده کردعصاره ها می

:و قدردانیتشکر
مقاله حاصل کار تحقیقاتی به شماره این

است که با حمایت 22/12/90مصوب تاریخ 3195/9
مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
انجام شده است که بدین وسیله نویسندگان مقاله، 

دارند.مراتب تقدیر و تشکرخود را ابراز می
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Background and aims: Morphine withdrawal syndrome is one of the critical and dangerous side
effects of opioid abusing; and treatment of addiction and its withdrawal syndrome are in health
priorities. The aim of this study was to investigate the effect of Teucrium polium, Descurainia
sophia and Artemisia aucheri extracts on morphine.
Methods: In this experimental study, 40 male rats were divided into 4 identical groups including
control group that received morphine, naloxone and distilled water, and groups with morphine
dependent rats treated with Descurainia sophia extract (400 mg/kg), morphine dependent rats
treated with Teucrium polium extract (600mg/kg), and morphine dependent rats treated with
Artemisia aucheri extract (200mg/kg). All animals received different doses of morphine for 7
days. Then, at the 7th day of addiction they received the extracts by an oral-gastric catheter.
After passing one hour of intraperitoneal naloxone injection (0.5 mg/kg), each animal was placed
in a cage separately and observed for forty minutes. Then, variables of fecal quality, frequency,
and weight of stool, lying down, itching, and jumping were determined.
Results: In this experimental study, the extract of Descurainia sophia significantly decreased
indexes of lying down, weight loss and itching compared with control group (P<0.01). Teucrium
polium extract group significantly decreased (P<0.01) frequency of jumping and lying down
compared with control group. Also, the Artemisia aucheri extract decreased itching index
compared to control group (P<0.001).
Conclusion: Results showed that the extracts have significant effects on reducing the symptoms
of withdrawal syndrome in rats. More studies are suggested to confirm the effects of these plants
on morphine withdrawal syndrome.

Keywords: Artemisia aucheri, Descurainia sophia, Teucrium polium, Morphine withdrawal
syndrome, Rat.
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