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 و  .Lavandula stoechas Lاسانس اسطوخودوس  یاثرات ضد افسردگ

 یاجبار یبا استفاده از آزمون شنا .Citrus aurantium L بهار نارنج
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 مقدمه:
افسردگی یکی از اصلی ترین موضوعات سالمت 

این بیماری بعد از بیماری های . (1) شمار می آیده هانی بج

قلب و عروق دومین عامل بیماری و ناتوانی افراد است و 

عمده ترین علت افت کارایی در کشورهای صنعتی 

 گسترده ای  مطالعات اخیراً. (2،3) محسوب می شود

و دیگر  بر روی فعالیت های ضد افسردگی و اضطراب

 با استفاده از گیاهان دارویی  روان های اعصاب و بیماری

 انجام شده  بر روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی

با نام علمی  گیاه اسطوخودوس (.4-6) است

Lavandula stoechas L.  خانواده نعناعیان متعلق 

(. اسانس اسطوخودوس در طب سنتی دارای 7) است

 خواص درمانی بسیاری از جمله آنتی اکسیدان، 

بی، ضد باکتری، ضد اضطراب و آرام بخش، ضد التها

انعقادی است. از دم کرده  ضد و فعالیت ضد پالکتی

اسطوخودوس به عنوان ضد نفخ، ضد صرع، ضد دردهای 

روماتیسمی و کمردرد، سردردهای عصبی و میگرنی 

 چکیده:
 به عنوان  رانیا یدر طب سنت بوده و یديفالونوئ باتيترک ینارنج دارا دوس و بهارواسطوخ زمينه و هدف:

دوس و واسانس اسطوخ یاثرات ضد افسردگ سهیو مقا نييمطالعه به منظور تع نی. اشوند یآرام بخش استفاده م
 .شد انجام Balb/Cنژاد  یسور یها در موش یاجبار ینارنج با استفاده از آزمون شنا بهار

: گروه کنترل اولشدند. گروه  ميتقس ییتا  6گروه  9به  یسر موش سور 54 یمطالعه تجرب نیدر ا :یروش بررس
، 75، 50، 25ی اسانس اسطوخودوس با دوزها بيترته سوم، چهارم و پنجم ب دریافت کننده نرمال سالين، گروه دوم،

ميلی گرم بر  100، 50، 25ی با دوزها رنجنا اسانس بهار ششم، هفتم و هشتم یه هاو گرو ميلی گرم بر کيلو گرم 100
کردند. در همه  افتیدر یصورت داخل صفاقه ب ميلی گرم بر کيلو گرم 15با دوز  نيپرام یمیو گروه نهم ا کيلو گرم

و  هیرائه شد. به منظور تجزا اريمع خطای ± نيانگيصورت مه ب یحرکت یانجام و زمان ب یاجبار یها آزمون شنا  گروه
 .استفاده شد یتوک یبيطرفه و سپس آزمون تعق کی انسیوار زياطالعات از آزمون آنال ليتحل

 یاجبار یقبل از شنا قهيدق 30، نيپرام یمینارنج، اسطوخودوس و ا اسانس بهار یداخل صفاق قیتزر ها: افتهی
(. اسانس اسطوخودوس با دوز P>05/0کنترل  نداشت ) موش نسبت به گروه یحرکت  یبر زمان ب یدار یمعن رييتغ

 ميلی گرم بر کيلو گرم 100را نسبت به گروه اسطوخودوس با دوز  یحرکت  یزمان ب ميلی گرم بر کيلو گرم 25
 .(>01/0Pکاهش داد )

بر کيلو ميلی گرم  100نارنج با دوز  و بهار ميلی گرم بر کيلو گرم 25 دوس با دوزواسانس اسطوخ :یريگ  جهينت
 باشد. یاثرات ضد افسردگ یدارا ،تواند یم نيپرام یمیمانند ا گرم

 
D .نارنج، اسانس دوس و بهارواسطوخ ،یاجبار یتست شنا ،یافسردگ های کليدی: اژهو
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. مطالعات فیتوشیمیایی نشان داده (8-10) استفاده می شود

رپن ها، فالونوئیدهای که لینالول، لینالیل استات، مونوت

اسیداورسولیک و  مانندلوتئولین، تری ترپنوئیدها  مانند

کومارین ها شبیه آمبلی فرون ها و کومارین اصلی ترین 

. (11) ترکیبات بخش های هوایی و گل های گیاه هستند

و نام  L. Citrus aurantiumنارنج با نام التین  گیاه بهار

  مرکبات ز خانوادهو اSour Bitter Orange  انگلیسی
چندین ترکیب همچون آلکالوئیدهای فینیتیل . (12) است

)اکتوپامین، سینی فرین، تیرامین، ان اتیل  آمین شامل

تیرامین، هوردینین(، فالونوئیدها شامل لیمونن، هیسپیریدین، 

نئوهیسپیریدین، نارنجین، میرسین، تانگاریتین، 

(. 13،14) فورانوکومارین ها در این گیاه وجود دارد

شـــامل  اسـانس فـرار گرفتـه شـده از بهـار نـــارنج

هـای  ترکیبـــاتی چـــون هیدروکربورهای متفـاوت، الکـل

ترپینول، ژرانیـول، نـرول و  ترپنیـک ماننـد لینـانول،

، دی متیل آنترانیالت و هـــــا نرولیـــــدول اســـــتات آن

شیمیایی موجود در  یکی از ترکیبات(. 15فنل می باشد )

 اسانس گرفته شـده از گــل نــارنج فالونوئیــد 

آنــالیز فیتوشیمیایی اسانس بهار نـارنج  (.16باشــد )  مــی

(، لینالیــل %42بیـانگر وجـود ترکیبـاتی ماننـد لینـالول )

(، بتاترپنیــل %9(، آلفاترپنیــل اسـتات )%11اسـتات )

ترین   رایج. (17می باشد ) ( و بتاپینـل%2/15اسـتات) 

 بخشی و  نارنج اثرات آرام خواص درمانی بهار

اکسیدانی هستند و در درمان عفونت های ویروسی،  آنتی

در سال های اخیر فالونوئیدها  (.12)التهابی استفاده می شود 

 دلیل اثرات ضد افسردگی توجه ویژه ای را به خود جلب ه ب

قیق اسانس گیاه رو در این تح کرده اند. از این

نارنج به عنوان گیاهان با خاصیت ضد  اسطوخودوس و بهار

افسردگی در موش سوری با استفاده از آزمون شنای 

 اجباری مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

 :ررسیبروش 
نارنج  دوس و بهاروهای گیاهی اسطوخ  ابتدا نمونه

از فروشگاه های معتبر فراهم و پس از شناسایی و نامگذاری 

وسط گیاه شناس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه ت

 421 و 325های   علوم پزشکی شهرکرد به ترتیب با شماره

 گیاه اسطوخودوسجهت استخراج اسانس  هرباریوم شدند.

دستگاه کلونجر که به روش تقطیر با آب  نارنج از و بهار

 . به این ترتیب که مقدار(9،12) کرد، استفاده شد عمل می

گرم از نمونه پودر شده گیاه مورد نظر توسط ترازوی  50

متصل به  سی سی 1000دیجیتال وزن شده و به بالن 

میلی لیتر آب مقطر به بالن  500شد. داده کلونجر انتقال 

  گردید و عمل استخراج به مدت حاوی پودر اضافه

ه آوری شده، ب ساعت انجام شد و سپس اسانس جمع 4

ن آب، آبگیری شد. اسانس تهیه وسیله سولفات سدیم بدو

oشده تا زمان استفاده در فریزر 
C20-  نگهداری 

(. ایـن مطالعـه تجربـی آزمایـشگاهی در 8،9،18شد )

تحقیقات آسیب شناسی  در مرکـز 1394سـال شهریور ماه 

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 

ی و پروتکـل کلیـه مالحظـات اخالقـ انجـام گرفـت و

یـد کمیتـه أیهـای کـار روی حیوانـات آزمایشگاهی مورد ت

 .نظـارت بـر حقـوق حیوانـات آزمایشگاهی رعایت شد

 ماده،  سـر موش 54برای انجام تحقیق، تعـداد 

 با محدوده وزنی  Balb/cنژاد سوری سفید واریته 

 ایران خریـداری و  پاستور گرم از مرکز انستیتو 25-20

سری شامل گروه های زیر  6گروه  9 ور تصادفی دربـه ط

 .(19)توزیع گردیدند 

دریافت کننده سالین با حجم منفی گروه کنترل : 1

 ؛ صورت داخل صفاقیه بمیلی لیتر بر گرم  1/0 تزریقی

میلی گرم  25با دوز  اسطوخودوسگروه دریافت کننده  :2

ای دقیقه قبل از شن 30صورت داخل صفاقی ه ببر کیلوگرم 

 با دوز  اسطوخودوسگروه دریافت کننده  :3؛ اجباری

دقیقه  30صورت داخل صفاقیه بمیلی گرم بر کیلوگرم  50

گروه دریافت کننده  :4؛ قبل از شنای اجباری

صورت ه بمیلی گرم بر کیلوگرم  75 با دوز اسطوخودوس

گروه  :5؛ دقیقه قبل از شنای اجباری 30 داخل صفاقی

میلی گرم بر  100با دوز  دوساسطوخودریافت کننده 

دقیقه قبل از شنای  30 صورت داخل صفاقیه بکیلوگرم 

 با دوز  نارنج بهارگروه دریافت کننده : 6؛ اجباری

  صورت داخل صفاقیه بمیلی گرم بر کیلوگرم  25
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 گروه دریافت کننده  :7؛ دقیقه قبل از شنای اجباری 30

صورت ه بم میلی گرم بر کیلوگر 50با دوز  نارنج بهار

گروه  :8؛ دقیقه قبل از شنای اجباری 30 داخل صفاقی

میلی گرم بر کیلوگرم  100با دوز  نارنج بهاردریافت کننده 

  ؛دقیقه قبل از شنای اجباری 30 صورت داخل صفاقیه ب

گروه دریافت کننده ایمی پرامین )کنترل مثبت( با دوز  :9

  صورت داخل صفاقیه بمیلی گرم بر کیلوگرم  15

 .دقیقه قبل از شنای اجباری 30

 ها یکسان و  شرایط نگهداری برای تمام گروه

تـاریکی و دمـای محیط  سـاعت روشـنایی/ 12به صـورت 

های مخصوص و در  گراد در قفس درجـه سانتی 2±21

نظر گرفته شد. جیره غذایی و آب نیز  بـستری از پوشـال در

ز یک هفته به طور آزاد در دسـترس قرار گرفت. پس ا

ی سوری عادت به وضعیت جدید، مطالعـه روی موش ها

 .بعداز ظهر انجام شد 2صبح تا  9از ساعت  Balb/Cنژاد 

متر و قطر   سانتی 25ای به ارتفاع   ظرف شیشه

درجه  25 متر از آب سانتی 8 متر با ارتفاع  سانتی 12

  20 شد و موش سوری از ارتفاع گراد پر  سانتی

ا مالیمت درون آب قرار گرفت. به طور و ب متری سانتی

 قراردادی، قطع حرکات دست و پای موش به عنوان 

شد. کل زمان آزمون  نظرگرفته  حرکت شدن در  بی

دقیقه نخست که برای  2دقیقه بود. در  6 شنای اجباری

 شد، زمان  تطابق حیوان با شرایط موجود در نظرگرفته 

کات موش دقیقه حر 2حرکتی ثبت نشد. پس از  بی

هایی که حیوان  که زمان طوریه شد، ب  تحت نظرگرفته

ه داد و ب  خود نشان نمی العملی از هیچ حرکت و عکس

به عنوان زمان بی حرکتی با  ،صورت شناور باقی می ماند

بعد از انجام  .کرونومتر اندازه گیری و ثبت گردید

آزمون شنای اجباری حیوانات در یک محفظه با دمای 

پس از اخذ  .(20گراد خشک شدند ) ه سانتیدرج 1±30

های کمی  بندی اطالعات، داده و ثبت اطالعات و جمع

 معیار ارائه وخطای  ±دست آمده، به صورت میانگین ه ب

 ها توسط آزمون آماری دار بین گروه اختالف معنی

ANONA (one-way analysis of variance)  و آزمون

توسط  (P<05/0) داری سطح معنی تعقیبی توکی در

 تعیین شد.SPSS بسته نرم افزاری 

 

 :یافته ها
 نارنج با دوز تزریق داخل صفاقی اسانس بهار

، اسطوخودوس با میلی گرم بر کیلوگرم 100، 50، 25

و ایمی میلی گرم بر کیلوگرم  100، 75، 50، 25ز دو

قبل  دقیقه 30، میلی گرم بر کیلوگرم 15پرامین با دوز 

حرکتی   زمان بی ییر معنی داری براز شنای اجباری تغ

)جدول ( P>05/0)نداشت موش نسبت به گروه کنترل 

 .(1 شماره نمودار)( 1شماره 

 

اثرات تزریق داخل صفاقی اسانس : 1جدول شماره 

 و اسانس بهار نارنج و ایمی پرامين دوسواسطوخ

 در موش های سوری در آزمون شنای اجباری

 ارانحراف معي ±ميانگين  نام گروه

 ab 07/8±4/103 1 گروه

 b 75/7±80/42 2 گروه

 ab 25/22± c20/107 3 گروه

 ab 23/34±20/121 4 گروه

 b 35/12±186 5 گروه

 ab 47/34±133 6 گروه

 ab 62/6±83/129 7 گروه

 b 50/18±77 8 گروه

 b 97/19±16/69 9 گروه

میلی گرم  25اسطوخودوس  :2، گروه : سالین نرمال1گروه 

میلی گرم بر  50 اسطوخودوس: 3، گروه کیلوگرمبر 
، میلی گرم بر کیلوگرم 75 اسطوخودوس: 4، گروه کیلوگرم

: 6گروه ، میلی گرم بر کیلوگرم 100اسطوخودوس : 5گروه 

 50نارنج  بهار: 7گروه  ،میلی گرم بر کیلوگرم 25بهار نارنج 
میلی گرم  100 نارنج بهار: 8 گروه ،میلی گرم بر کیلوگرم

میلی گرم بر کیلوگرم.  15: ایمی پرامین 9، گروه کیلوگرم بر
حروف غیر متشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف 

( می باشد. تعداد نمونه در هر P<05/0) آماری معنی دار
 سر موش سوری(. N= 5گروه )
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 نارنج با دوز  تزریق داخل صفاقی اسانس بهار

 دار زمان  باعث کاهش معنیمیلی گرم بر کیلوگرم  100

بی حرکتی نسبت به تزریق داخل صفاقی اسانس 

شد میلی گرم بر کیلوگرم  100اسطوخودوس با دوز 

(015/0=P) . تزریق داخل صفاقی اسانس اسطوخودوس با

شنای از  قبل دقیقهمیلی گرم بر کیلوگرم  30، 25دوز 

اجباری باعث کاهش معنی دار زمان بی حرکتی نسبت به 

میلی گرم بر کیلوگرم  100 دوز گروه اسطوخودوس با

(001/0=P) میلی گرم بر کیلوگرم 25 و بهار نارنج با دوز 

تزریق داخل صفاقی اسانس اسطوخودوس  (.P=05/0) شد

  ازای هر کیلوگرم وزن بدنه گرم ب میلی 100با دوز 

شنای اجباری باعث افزایش معنی دار زمان از  قبل دقیقه 30

میلی گرم  100نارنج با دوز  بی حرکتی نسبت به گروه بهار

میلی گرم  15ز و ایمی پرامین با دو (P=015/0)بر کیلوگرم 

  (1شماره  )جدول شد (P=008/0)بر کیلوگرم 

 (.1شماره  نمودار)

 

 
نارنج  (، بهارميلی گرم بر کيلو گرم 100، 75، 50، 25) دوسواسطوخاثرات تزریق داخل صفاقی : 1شماره  نمودار

در  در آزمون شنای اجباری.( ميلی گرم بر کيلو گرم 15) ( و ایمی پرامينميلی گرم بر کيلو گرم 100 ،50، 25)

 Balb/Cموش های سوری نژاد 

 

 :بحث
ــر   ــاری یکــی از معتب ــنای اجب ــون ش ــرین و  آزم  ت

 ترین آزمون های حیـوانی بـرای بررسـی داروهـای       رایج

. این آزمـون در جونـدگان   (21) باشد  ضد افسردگی می

علت استفاده آسان و قابلیت دسترسی به عنـوان مـدلی   به 

جهت بررسی فعالیـت ضـد افسـردگی طیـی وسـیعی از      

ــود   ــی ش ــتفاده م ــا اس ــی   (.21،22) داروه ــک بررس در ی

سیستماتیک و فـرا تحلیلـی شـیوع افسـردگی اساسـی در      

گــزارش شــده اســت. تغییــرات اجتمــاعی و  %1/4ایــران 
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کــن اســت اقتصــادی در چنــد دهــه گذشــته در ایــران مم

ثیر قرار داده باشد و باعث شیوع أسالمت افراد را تحت ت

طرفــی اســتفاده از  (. از1اخــتالالت روانــی شــده باشــد )

داروهای ضد افسردگی سنتتیک همراه با عوارض جانبی 

ــتند   ــامطلوب هس ــرات    (.20،23)ن ــر اث ــه حاض  در مطالع

ــارنج و    ــار ن  ضــد افســردگی اســانس اســطوخودوس، به

بــا  مــوش هـای ســوری نــژاد  ایمـی پــرامین در  

ــرار    ــاری مــورد بررســی ق اســتفاده از آزمــون شــنای اجب

دسـت آمـده نشـان داد کـه     ه گرفت. مهم تـرین نتـایج بـ   

ــا دوز    ــطوخودوس ب ــانس اس ــفاقی اس ــل ص ــق داخ  تزری

  25       موجب کـاهش زمـان بـی حرکتـی مـوش در

آزمون شنای اجباری در مقایسه با گـروه اسـطوخودوس   

صورت ه شد. اسانس اسطوخودوس ب  100با دوز 

ــه دوز باعــث افــزایش زمــان بــی حرکتــی شــد   وابســته ب

یافته های مـا نشـان   (. 1شماره و جدول  1شماره )نمودار 

داد کــه دوزهــای بــاالی اســانس گیــاهی اســطوخودوس 

سبت بـه دوز پـایین اسـانس اسـطوخودوس در کـاهش      ن

بـا   نیسـتند.  زمان بی حرکتی آزمون شنای اجبـاری مـوثر  

توجه بـه وجـود فالونوئیـدها در اسـانس اسـطوخودوس      

ثیر أاحتمال این که اسانس گیاه اسطوخودوس از طریق ت

 بــر گیرنــده هــای بنزودیــازپینی متصــل بــه گیرنــده هــای 

باعــث بــروز اثــر آرام بخشــی و تســکینی شــود   -گابــا

(. نتایج مطالعه حاضر نشان داد 16،24) تقویت می گردد

ــ  ــطوخودوس بــ ــانس اســ ــخ  100ا دوز اســ   پاســ

معنی داری در افزایش زمان بی حرکتی نسـبت بـه سـایر    

دوزهای اسـانس اسـطوخودوس و داروی ایمـی پـرامین     

صـورت وابسـته دوز در   ه دارد و اسانس اسطوخودوس ب

اثرات آرام بخشی دارد  نژاد موش های سوری 

ــنای    ــون ش ــی در آزم ــت حرکت ــاهش فعالی و موجــب ک

تـرین ترکیــب   لینــالول بـه عنـوان مهــم  اجبـاری گردیـد.   

اسـتیل  شـدن  سـطوخودوس در دوز بـاال از آزاد   ااسانس 

کولین ممانعت نموده و موجب تغییر عملکرد کانال های 

امـا در   ،(25عضالنی می شـود )  -یونی در اتصال عصبی

دوزهای پایین بـا انتقـال نوروترانسـمیترهای دوپـامینی و     

با افـزایش    3تیپ افزایش گیرنده های دوپامینی تحت 

آزمــون شــنای  (.26) فعالیــت حرکتــی در ارتبــا  اســت

 مدل رفتـاری مناسـب جهـت ارزیـابی فعالیـت      1اجباری 

ضد افسردگی در جوندگان اسـت و عـواملی کـه باعـث     

 حرکتـی مـی شـوند بـه عنـوان اثـرات        کاهش رفتـار بـی  

تمـام گـروه    (.27افسردگی در نظر گرفته می شـوند ) ضد 

افســردگی میــزان در دســترس بــودن  هـای داروهــای ضــد 

(، سیناپس بـه مونـوآمین هـا همچـون، سـروتونین )     

ــرین ) ــزایش ( و دوپــــامین )نــــوراپی نفــ  ( را افــ

ــد ــای  .(28،29) مـــی دهنـ ــان داده داروهـ  مطالعـــات نشـ

ضد افسردگی با مهار بیان سـیتوکین هـای پـیش التهـابی     

 ندین مثل فاکتور نکروز دهنده تومور آلفـا و پروسـتاگال  

در افزایش گونه های فعال اکسـیژن نقـش دارنـد اثـر      که

ــد   ــاری دارن ــد    .(30)مه ــدد مانن ــوثر متع ــواد م ــود م وج

ا از جملــه لینــالول و  هــمونــوترپن و ســزکویی تــرپن   

احتمال نیز فالونوئیدهای مثل لوتئولین در اسطوخودوس 

ثیر آن بر مناطق مختلـی دسـتگاه اعصـاب مرکـزی را     أت

نشـان داده  همچنـین مطالعـات    ؛(8،14) تقویت می کنـد 

ــه    ــازپینی متصــل ب ــده هــای بنزودی ــر گیرن ــدها ب  فالونوئی

ــده ــای گیرن ــر ضــد اضــطرابی، آرام بخــش و    ه ــا اث  گاب

در . (24،31،32جـا مـی گـذارد )   ه ضد تشنجی خود را ب

 چه نتوانسـته   نارنج اگر بهاراین مطالعه استفاده از اسانس 

بـی حرکتـی در    صورت معنی دار باعث کاهش زمـان ه ب

آزمون شنای اجباری در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل منفـی      

نـارنج، زمـان شـنا     اما با افـزایش دوز اسـانس بهـار    ،شود

دلیـل  ه نـانج بـ   ثابت شـده اسـت کـه بهـار     .افزایش یافت

فعالیـت آنتـی اکسـیداتیو خاصـیت     با داشتن فالونوئیدها 

اسانس بهـار نـارنج دارای    (.13) محافظت کنندگی دارد

رات تحریک سیستم عصبی مرکزی و افزاینده خلـق و  اث

اثرات آرام بخشی و تسـکین دهنـدگی، ضـد اسپاسـمی،     

ضد التهابی، ضد نفخ، هاضم، پایین آورنده فشار خون و 

مدر اسـت و عـالوه بـر آن در کارآزمـایی هـای بـالینی،       

اثرات درمانی نظیر فلوکستین در درمان افسـردگی بـرای   

ــرامین   (.33آن گــزارش شــده اســت )  عملکــرد ایمــی پ

هیدروکلراید، بـا ممانعـت از بـاز جـذب مجـدد نـوراپی       

ــه عنــوان داروی انتخــابی در درمــان   افســردگی نفــرین ب
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اســتفاده مــی شــود و اثــرات ســودمند ایمــی پــرامین       

هیدروکلراید در مـدل آزمـون شـنای اجبـاری بـه علـت       

 نور اپی نفرینبه نوروترانسمیترافزایش قابلیت دسترسی 

دنبــال ه تونین در موقعیــت هــای پــس ســیناپس بــو ســرو

 .(34) ممانعت از باز جذب می باشد

 

 نتیجه گیری:
ــبه       ــرات ش ــه اث ــان داد ک ــا نش ــه م ــایج مطالع  نت

و  در دوزهای پایین ضد افسردگی اسانس اسطوخودوس

ــارنج  بهــار ــاال ممکــن اســت  ن ــا فعالیــت در دوزهــای ب  ب

ارتبـا  داشـته    آنتی اکسیدانی و فعالیـت نورآدرنرژیـک  

باشد. برخی از مطالعات نشان داده که اثر ضد افسردگی، 

ترکیبـــات گیاهـــان دارویـــی از طریـــق خنثـــی ســـازی  

پارامترهای استرس زای مختلـی و بازگردانـدن سـطو     

مونوآمینرژیک ها و انتقال دهنده های عصبی به وضعیت 

ــطح       ــزایش س ــث اف ــت باع ــن اس ــت و ممک ــی اس طبیع

وآمین در نواحی از کورتکس مغز نوروترانسمیترهای مون

پیشنهاد می شود با تعیین مونوآمین ترانسـمیترها در  شود.

ــه روش   ــوش بـ ــپ مـ ــر  هیپوکامـ ــم اثـ  مکانیسـ

نـارنج بـه عنـوان شـبه      های اسطوخودوس و بهار اسانس

 .ضد افسردگی ثابت شود

 

 و قدردانی: تشکر
از کلیه همکاران مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

قیقات بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تح

 .تشکر و قدردانی می شود ،شهرکرد
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Background and aims: Lavandula stoechas L and Citrus aurantium L. possess flavonoids and 

they have been used as sedative in Iranian traditional medicine. The aim of this study was to 

detect and compare the antidepressant activities of Lavandula and Citrus aurantium L in Balb/C 

mice. 

Methods: In this experimental study, 54 mice were divided into 9 groups of 6 mice each. Group 

1 was the control group and received normal saline. Groups 2, 3, 4 and 5 were treated with 

different doses of Essential oil of Lavandula (25, 50, 75,100 mg/kg, IP). Groups 6, 7 and 8 were 

treated with different doses of Essential oil of Citrus aurantium L. (25, 50, 100 mg/kg, IP). 

Group 9 was treated with imipramine (15 mg/kg, IP). In all groups, the forced swimming test 

was performed, and the duration of immobility time was expressed as Mean ± Standard error of 

the mean. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc tests. 

Results: Thirty minutes before the forced swimming tests the mice received intraperitoneal 

injections of Citrus aurantium, lavender and imipramine, but they did not exhibit significant 

changes in immobilization times compared to the control group(P>0.05). The essential oil of 

Lavandula 25 mg/kg significantly decreased immobility time in the forced swimming test 

compared to the essential oil of Lavandula 100 mg/kg group (P<0.01). 

Conclusion: Essential oils of Lavandula and Citrus aurantium L. similar to Imipramine have 

considerable antidepressant properties. 

 

Keywords: Depression, Forced swimming test, Lavandula stoechas L., Citrus aurantium, 

Essential oil. 
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