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مقدمه
از منظـــر بـــالینی، مجموعـــه اي از افســـردگی 

عصـبی و بـدنی، همچـون    -اختالالت روانی، غددي
کاهش اشتهاء، ناتوانی جنسـی و اخـتالالت خـواب    

و یکـی از اصـلی تـرین موضـوعات سـالمت      است،
درصـد از زنـان و   25). 2و1رود (انسان بشمار مـی 

درصد از مـردان تحـت تـاثیر افسـردگی قـرار      12
هـاي  ). این بیماري بعـد از بیمـاري  3-5(گیرندمی

نـاتوانی افـراد   قلب و عروق دومین عامل بیماري و
ترین علت افت کـارایی در کشـورهاي   است و عمده

در یک بررسـی  ).6و5شود (صنعتی محسوب می

سیستماتیک و فرا تحلیلی شیوع افسردگی اساسی 
درصد گزارش شـده اسـت. تغییـرات    1/4در ایران 

اجتماعی و اقتصادي در چند دهه گذشـته ممکـن   
نی شده است باعث شیوع افسردگی و اختالالت روا

). بیشتر داروهاي ضد افسردگی سـنتتیک  1باشد (
.)8و7با عوارض جانبی نامطلوب همراه هسـتند ( 

در طول یک دهه گذشته مطالعات گسترده اي بـر  
ضــد افســردگی گیاهــان شــبه هــاي عالیــتروي ف

دارویی بر روي انسان و حیوانات آزمایشگاهی انجام 
).9-11(شده است 
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چکیده
منظوربهمطالعهنیا. شوندیماستفادهبخشآرامعنوانبهرانیایسنتطبدروبودهیفنلباتیترکيدارابهارنارنجواسطوخودوساسانس:هدفوزمینه

.بودشدهنهیرزرپيسوريهاموشبربهارنارنجواسطوخودوساسانسیافسردگضداثراتسهیمقاونییتع
دومگـروه سـالین، نرمالکنندهدریافتکنترلگروه: کیگروه. شدندمیتقسییتاهشتگروه10بهيسورموشسر80یتجربمطالعهنیادر: کارروش
ـ یم200،100،50،25يدوزهابابهارنارنجاسانسو) کیلوگرم/گرممیلی5(رزرپینششمتاسومگروه،)کیلوگرم/گرممیلی5(رزرپین وزنلـوگرم یکبـر گـرم یل

و. نیرزرپـ دهـم، گـروه بـدن، وزنلوگرمیکبرگرمیلیم100،50،25يدوزهاباخدوساسطواسانسو) کیلوگرم/گرممیلی5(رزرپیننهمتاهفتمگروه. بدن
مغـز بافـت دردیآلدئيدمالونسطحانجام،ياجباريشناآزمونهاگروههمهدر. کردندافتیدریصفاقداخلبصورت،)لوگرمیک/گرممیلی15(پرامینایمی
.شدندزیآنالیبیتعقیتوکوANOVAيآمارآزمونوSPSSافزارنرمتوسطآمدهدستبهاطالعاتويریگاندازهویداتیاکساسترستیوضعجهت
ـ زمانمدتبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم50و25يدوزهابااسطوخدوسوبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم100و50دوزبابهارنارنج:هایافته یحرکتـ یب
.)P<0.01(دادکاهشکنترلگروهبهنسبترادیآلدئيدمالونسطحوشدهنهیرزرپيهاموش

.باشدارتباطدریدانیاکسیآنتتیخاصبااستممکنوهستندیافسردگضداثراتيدارابهارنارنجواسطوخدوساهانیگ: گیرينتیجه

Balb/Cموشبهارنارنج،اسطوخودوس،ن،یرزرپ،ياجباريشناتست،یافسردگ: هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

15/9/95تاریخ پذیرش: 27/6/95تاریخ دریافت: 

بهاروLavandula angustifolia Millاسطوخودوساسانسیافسردگضداثرات
شدهنهیرزرپBalbcيهاموشبرCitrus aurantium Duhنارنج
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یننـــام التـــیـــاه الونـــدوال آگوســـتوفلیا بـــا گ
Lavandula angustifolia Mill .  یسـی نـام انگل بـا

Garden lavend, Common lavender از خانواده
اسـطوخودوس،  یان، که در ایـران بـه عنـوان    نعناع

گیـاه داروییکه بخشگل ). 6ت (اسشناخته شده
بـا روشـن ارغـوانی رنـگ بـه دهـد مـی تشکیلرا

). اسانس 12باشد (میمالیمآبیوبنفشهاي سایه
اسطوخودوس در طب سنتی داراي خواص درمانی 
بسیاري از جمله آنتی اکسیدان، ضد التهـابی، ضـد   

ت ضـد  باکتري، ضد اضـطراب و آرام بخـش، فعالیـ   
برخـوردار اسـت و   پالکتی، ضدانعقادي، ضد جهش

در درمان بیماران با زوال عقلی شدید کـاربرد دارد  
). از دم کرده اسـطوخودوس بـه عنـوان    14و13(

ضد نفخ، ضد صـرع، ضـد دردهـاي روماتیسـمی و     
کمردرد، سردردهاي عصبی و میگرنی استفاده می 

). مطالعات فیتوشیمیایی نشـان داده کـه  12شود (
ها، فالونوئیدهاي لینالول، لینالیل استات، مونوترپن

ــبیه     ــدها شـ ــري ترپنوئیـ ــولین، تـ ــبیه لوتئـ شـ
اسیداورسولیک و کومارین ها شبیه آمبلی فرون ها 
و کومارین اصلی ترین ترکیبات بخش هاي هـوایی  

).15و12و گل هاي گیاه هستند (
ــارنج ــاه بهارن ــین گی ــام الت ــا ن Duh. Citrusب

aurantiumیسـی نام انگلوSour Bitter Orange
ــارنج اســت و از خــانواده  چنــدین ترکیــب .)16(ن

ــامل:    ــین ش ــل آم ــدهاي فینیتی ــون آلکالوئی همچ
کتوپامین، سینی فرین، تیرامین، ان اتیل تیرامین، 

ــدها ــی همچــون: لیمــونن،  هــوردینین و فالونوئی ی
هیسپیریدین، نئوهیسپیریدین، نارنجین، میرسین، 

رانوکومارین ها در ایـن گیـاه وجـود    تانگاریتین، فو
بهارنــارنج تــرین خــواص درمــانی رایــج).17دارد (
و در هسـتند اکسـیدانی آنتـی وآرامبخشـی اثرات 

درمــان عفونــت هــاي ویروســی، التهــابی اســتفاده 
هـاي اخیـر ترکیبـات فنلـی     در سال).16(شود می

بدلیل اثرات ضد افسردگی توجه ویژه اي را به خود 
جلب کرده اند. از این رو در ایـن تحقیـق اسـانس    

و بهارنــارنج بــه عنــوان اســطوخودوسهــاي گیــاه 
گیاهان با خاصیت ضد افسردگی در مـوش سـوري   

بـا اسـتفاده از   القاء شـده بـا رزرپـین    هافسردشبه
باري مورد مطالعه قرار گرفتند.آزمون شناي اج

روش کار
هاي گیاهی اسطوخودوس و بهارنـارنج  ابتدا نمونه

از فروشگاه هاي معتبر فراهم و پس از شناسـایی و  
نامگــذاري توســط گیــاه شــناس مرکــز تحقیقــات 
گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شـهرکرد بـه   

جهت ثبت شدند.421و325هاي ترتیب با شماره
و بهارنـارنج از اسطوخودوس گیاه استخراج اسانس 

دستگاه کلونجر کـه بـه روش تقطیـر بـا آب عمـل      
50کرد، استفاده شد. به این ترتیـب کـه مقـدار   می

گرم از نمونه پـودر شـده گیـاه مـورد نظـر توسـط       
میلی 500حاويترازوي دیجیتال توزین و به بالن 

عمـل  .لیتر آب مقطر متصل به کلونجر اضافه شـد 
ــدت   ــه م ــتخراج ب ــانس  4اس ــام و اس ــاعت انج س

آوري شده، به وسـیله سـولفات سـدیم بـدون     جمع
آب، آبگیري شد. اسانس تهیه شده تا زمان استفاده 

13شد (درجه سانتی گراد نگهداري -20در فریزر 
ـــی آزمایـــشگاهی در .)16و ایـــن مطالعـــه تجرب

آســیب شناســی مرکـــزتحقیقات در1394ســـال 
آزاد اسـالمی واحـد   دانشگاه تان دامپزشکیبیمارس

انجـام گرفـت وکلیـه مالحظـات اخالقـی شهرکرد
آزمایشـگاهی  هـاي کـار روي حیوانــات و پروتکـل

مورد تائیـد کمیتـه نظـارت بـر حقـوق حیوانــات 
. رعایت شدآزمایشگاهی 

مـاده،  مـوش سـر80براي انجام تحقیق، تعـداد 
با محـدوده وزنـی   Balb/cنژاد سوري سفید واریته 

ایـــرانگـــرم از مرکـــز انستیتوپاســـتور25-20
سري 8گروه 10طور تصادفی دربـهوخریـداري 

).18(توزیع گردیدندشامل گروه هاي زیر 
گروه کنترل دریافت کننده سالین بـا حجـم   -1

بـدن  لیتر بازاي هر ده گـرم وزن  میلی1/0تزریقی 
به صورت داخل صفاقی. 

ــا دوز    -2 ــین ب ــده رزرپ ــت کنن ــروه دریاف 5گ
گرم بر کیلوگرم وزن بدن و تزریق سـالین بـه   میلی

دقیقـه قبـل از شــناي   30صـورت داخـل صـفاقی    
اجباري. 

ــا دوز    -3 ــین ب ــده رزرپ ــت کنن ــروه دریاف 5گ
گرم بر کیلوگرم وزن بدن و اسانس بهارنـارنج  میلی

ر کیلوگرم وزن بدن به صورت گرم بمیلی25با دوز 
داخل صفاقی. 
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ــا دوز    -4 ــین ب ــده رزرپ ــت کنن ــروه دریاف 5گ
بهارنـارنج اسانسگرم بر کیلوگرم وزن بدن ومیلی

بـه  بـدن وزنکیلـوگرم بـر میلـی گـرم  50دوزبا
. صفاقیداخلصورت

میلـی  5دوزبـا رزرپینکنندهدریافتگروه-5
دوزبابهارنارنجاسانسوزن بدن وکیلوگرمبرگرم

بـه صـورت  بـدن وزنکیلوگرمبرمیلی گرم100
. صفاقیداخل

ــروه-6 ــتگ ــدهدریاف ــینکنن ــارزرپ 5دوزب
بهارنـارنج اسانسوزن بدن وکیلوگرمبرگرممیلی

بـه  بـدن وزنکیلـوگرم بـر میلی گرم200دوزبا
صفاقی. داخلصورت

میلـی  5دوزبـا رزرپینکنندهدریافتگروه-7
اسـطوخودوس اسانسوزن بدن وکیلوگرمبرگرم

بـه  بـدن وزنکیلـوگرم بـر میلـی گـرم  25دوزبا
صفاقی. داخلصورت

ــروه-8 ــتگ ــدهدریاف ــینکنن ــارزرپ 5دوزب
ــی ــرممیل ــرگ ــوگرمب ــدن وکیل ــانسوزن ب اس

کیلـوگرم بـر میلـی گـرم  50دوزبااسطوخودوس
. صفاقیداخلبه صورتبدنوزن
میلـی  5دوزبـا رزرپینکنندهدریافتگروه-9
اسـطوخودوس اسانسوکیلوگرم وزن بدنبرگرم

بـه  بـدن وزنکیلـوگرم بـر میلی گرم100دوزبا
. صفاقیداخلصورت
ــروه-10 ــتگ ــدهدریاف ــینکنن ــارزرپ 5دوزب
ایمـی پـرامین بـا   وکیلوگرم وزن بدنبرگرممیلی
به صـورت بدنوزنکیلوگرمبرمیلی گرم15دوز

. صفاقیداخل
شرایط نگهداري براي تمام گروهها یکسـان و بـه  

ســاعت روشـنایی/تــاریکی و دمــاي   12صـورت 
هـاي  گـراد در قفـس  سانتیدرجـه21±2محیط 

مخصوص و در بـستري از پوشــال درنظـر گرفتـه    
ــه   ــز ب ــذایی و آب نی ــره غ ــد. جی ــور آزاد در ش ط

قرار گرفت. پس از یک هفتـه عـادت بـه    دسـترس
9از سـاعت  هاروي موشوضعیت جدید، مطالعـه

شد.انجام بعداز ظهر2صبح تا 

ایمی پرامین هیدروکلرایـد  : انتخاب دوز داروها
میلی گـرم  15پارس دارو، تهران. ایران) به مقدار (

بر کیلوگرم وزن بدن پس از حل کـردن در نرمـال   

میلـی لیتـر بـازاي    1/0درصد به مقدار 9/0سالین 
صـورت تزریـق داخـل    ه بـ وزن بـدن  گـرم 10هر 

ــفاقی ــد ( ص ــام ش ــانس). 19انج ــاي اس ــاه ه گی
پـرامین (بـا   و بهارنارنج، داروي ایمیاسطوخودوس

دقیقه 30گرم بر کیلوگرم وزن بدن) میلی15دوز 
قبل از آزمون شناي اجباري پس از حل کـردن در  

درصد به صورت داخـل صـفاقی   9/0نرمال سالین 
بــه مــوش هــاي ســوري رزرپینــه تزریــق و زمــان 

ها طی آزمون شناي اجباري ثبـت  حرکتی موشبی
سردگی با رزرپین (سـیگما، آمریکـا)  گردید. القاء اف

اسـید  نرمـال سـالین حـاوي    پس از حل کردن در 
میلــی گــرم بــر 5) بــا دوز 20(اســتیک گالســیال
ساعت قبل از آزمون شـناي  18کیلوگرم وزن بدن 

) جهــت تخلیــه پایانــه هــاي عصــبی 21اجبــاري (
آمینرژیک از آمین انجام شد.

اي به ارتفـاع  ظرف شیشه: تست شناي اجباري
8متـر بـا ارتفـاع   سـانتی 12متر و قطر سانتی25

گراد پـر و مـوش   درجه سانتی25متر از آبسانتی
متري و به مالیمت درون سانتی20سوري از ارتفاع

گرفت. به طور قراردادي، قطع حرکـات  میآب قرار 
حرکـت شـدن در  دست و پاي موش به عنوان بـی 

6شد. کل زمان آزمون شناي اجبارينظرگرفته می
دقیقه بود. در دو دقیقه نخسـت کـه بـراي تطـابق     

شد، زمان حیوان با شرایط موجود در نظرگرفته می
دقیقـه حرکـات   2شد. پس ازحرکتی ثبت نمیبی

گرفـت ، بـه طـوري کـه     ر قرار مـی موش تحت نظ
العملـی  هایی که حیوان هـیچ حرکـت و عکـس   زما

داد و بــه صــورت شــناور بــاقی ازخــود نشــان نمــی
ماند به عنوان زمان بـی حرکتـی بـا کرونـومتر     می

). بعـد از انجــام  22انـدازه گیـري و ثبــت گردیـد (   
آزمون شناي اجباري حیوانات در یـک محفظـه بـا    

).7گراد خشک شدند (درجه سانتی 30±1دماي 
پس از آزمون : تعیین مقدار مالون دي آلدئید

ــاري مــوش ــا اســتفاده Balb/cهــاي شــناي اجب ب
هوش و پس از برداشت کاسه سر، مغـز  کلروفرم بی

بـر اسـاس روش   خارج و مقدار مـالون دي آلدئیـد  
Ruiz-Larea) 24و23و همکــاران تعیــین شــد .(

بدین ترتیب کـه یـک گـرم از بافـت مغـز (ناحیـه       
ــدا و   ــپ) را ج ــورتکس و هیپوکام ــی 9ک ــی س س

محلــول هموژنیزاســیون در لولــه آزمایشــگاهی بــه 
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، 10000دور دقیقـه در 1بافت اضافه و بـه مـدت   
10به مدت 4000هموژنیزه و هموژنات را در دور 

میکرولیتـر از مـایع   100دقیقه سانتریفیوژ نموده، 
اي اضـافه  هاي اسـتوانه یی را جدا کرده و در لولهرو

میکرولیتـر بوتیـل هیدروکسـی    10نموده، سـپس  
میکرولیتــر ســدیم دوســیل 200مــول، 5تولــوئن 

ســــی ســــی5/1و ســــپس %1. 8ســــولفات
% بـه  20تیوباربتوریک حل شده در اسـید اسـتیک   

درجه سانتی گراد به 100آن اضافه و در بن ماري 
داده شد. سپس از بن مـاري  مدت یک ساعت قرار
میلی لیتر بوتانـل بـه آن هـا    3خارج، سرد کرده و 

10بـه مـدت   2000ها را در دور اضافه شد. نمونه
دقیقه سانتریفیوژ کرده و مایع رویی بـراي تعیـین   
میزان جذب نور با اسپکتروفوتومتر در طـول مـوج   

نانومتر خوانده شد.532
هـاي کمـی بـه    پس از اخذ و ثبت اطالعات، داده
انحـراف معیـار   ±دست آمده ، به صورت میـانگین  

ها توسـط آزمـون   دار بین گروهارائه واختالف معنی
-ANONA (oneآمـاري  way analysis of variance) و

داريآزمـــون تعقیبـــی تـــوکی درســـطح معنـــی
)01/0<p( توسط بسته نرم افزاريSPSS تعیین و

دارها با نرم افزار گراف پد پریسم ترسیم شد.نمو

هایافته
،50دوزبابهارنارنجداخل صفاقی اسانستزریق

سـاعت  18گرم بر کیلـوگرم وزن بـدن،  میلی100

ــارزرپــینصــفاقیداخــلتزریــقازبعــد 5دوزب
افزایش زمانبررزرپینپاسخکیلوگرم،/ گرممیلی
رااجبــاريشــنايآزمــوندرمــوشحرکتــیبــی

بهنسبتهاگروهایندرPارزشکرده.آنتاگونیزه
ــروه ــهگ ــبتو) p=003/0(رزرپین ــهنس ــروهب گ

200دوزبــابهارنــارنج). اســانسp>05/0(کنتــرل
بر زمان بی حرکتی اثر رزرپینکیلوگرم/ گرممیلی

ــوش در ــتم ــنايتس ــته  ش ــر نگذاش ــاري اث اجب
)451/0=p004کنتـرل( گـروه بـه ) و نسبت=/p (
ایمـی صـفاقی داخـل تزریقهمچنین). 1جدول(

ــرامین،  ــین  18پ ــویز رزرپ ــد از تج ــاعت بع 5(س
ــوگرم/گــرممیلــی ــینپاســخ،)کیل ــررزرپ ــانب زم

رااجبــاريشــنايآزمــوندرمــوشحرکتــیبــی
تزریـق داخـل   ).p=001/0(اسـت آنتاگونیزه کرده

50و 25صفاقی اسانس اسطوخودوس با دوزهـاي  
سـاعت  18کیلوگرم وزن بـدن، گرم بازاي هرمیلی
ــارزرپــینصــفاقیداخــلتزریــقازبعــد 5دوزب
افزایش زمـان بررزرپینپاسخکیلوگرم،/گرممیلی
رااجبــاريشــنايآزمــوندرمــوشحرکتــیبــی

هاي در گروهp) و ارزش =03/0pکرده (آنتاگونیزه
رزرپینه تحت درمان اسطوخودوس نسبت به گـروه  
کنترل اختالف آماري معنـی دار را مشـاهده نشـد    

)05/0<p( نمودار)1.(
مقــدار مــالون دي آلدئیــد در بافــت مغــز 

مقـدار مـالون   : تحت مطالعـه Balb/cهاي موش
دي آلدئید بـین گـروه هـاي رزرپـین شـده تحـت       

ي زمان بی حرکتی (ثانیه) در موش هاي سوري نر رزرپینه شده تحت درمان با دوزهاي مختلف بهارنـارنج، اسـطوخدوس و ایمـی پـرامین در آزمـون شـنا      -1نمودار 
سر موش سوري).n= 8تعداد نمونه در هر گروه () می باشد.p>05/0حروف غیر متشابه در هر گروه نشان دهنده اختالف آماري معنی دار (اجباري.
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میلی گـرم بـر   100و 50درمان با بهارنارنج با دوز 
کیلوگرم وزن بدن وگروه کنترل کاهش معنـی دار  

). مقدار مالون دي آلدئید p= 001/0را نشان داد (
بــین گــروه رزرپــین شــده تحــت درمــان بــا       

م میلـی گـرم بـر کیلـوگر    25اسطوخودوس با دوز 
وزن بدن نسبت به گروه کنترل، کاهش معنـی دار  

)، مقدار مـالون دي آلدئیـد   p=018/0را نشان داد (
بین گـروه رزرپـین شـده تحـت درمـان بـا گـروه        

پــرامین و گــروه کنتــرل کــاهش معنــی دار ایمــی
. مقدار مالون دي آلدئیـد  )p=001/0مشاهده شد (

بین گروه کنتـرل و گـروه رزرپینـه شـده اخـتالف      
).2) (نمودار p<05/0دار مشاهده نشد (معنی 

بحث و نتیجه گیري
تــرین و آزمــون شــناي اجبــاري یکــی از معتبــر 

ترین آزمون هاي حیوانی براي بررسی داروهاي رایج
ــون در 25باشــد (ضــد افســردگی مــی ــن آزم ). ای

جوندگان به علت استفاده آسان و قابلیت دسترسی 
ضد افسردگی به عنوان مدلی جهت بررسی فعالیت 

). 26طیف وسیعی از داروهـا اسـتفاده مـی شـود (    
رزرپین یک اندول آلکالوئیدي است، که به صـورت  
غیر قابل برگشت جذب و ذخیره سرتونین، نـوراپی  
نفرین و دوپامین بداخل وزیکـول هـاي مونـوآمین    

و بـه دنبـال متابولیسـم    سیناپسی را بلوك نمـوده 
ــ  ــون دوپ ــوآمینی همچ ــمیتر مون امین از نوروترانس

طریق مونو آمـین اکسـیداز و تولیـد بـیش از حـد      
رادیکــال هــاي آزاد باعــث ســمیت عصــبی و القــاء 
افسردگی بالینی در جونـدگان و انسـان مـی شـود     

گـرم بـر   میلـی 5). بعد از تزریق رزرپین بـا دوز  7(
کیلوگرم وزن بدن در موش صـحرایی بـراي مـدت    
ــامین و     ــرین، دوپ ــوراپی نف ــت ن ــه غلظ ــک هفت ی
سرتونین در بافت مغز در سطوح پایین باقی مانـده  

ــات27( ــه  Patil). مطالع ــان داد ک ــاران نش و همک
تزریق سه دوز رزرپین به صـورت زیـر پوسـتی در    

ــو  ــوش س ــاء    م ــب الق ــی دار موج ــور معن ري بط
ها، کاهش سـطح گلوتـاتیون   پراکسیداسیون چربی

هاي دفاعی آنتـی اکسـیدان همچـون،    مغز و آنزیم
سوپراکسیداز، کاتاالز در مغز حیوانات آزمایشگاهی 

). در ایــن مطالعــه تزریــق یــک دوز 28شــود (مــی
رزرپین تنها به طور معنی دار باعث افـزایش زمـان   

زمون شناي اجباري در مقایسه بـا  بی حرکتی در آ
ــیون     ــر اکسیداس ــاثیري ب ــد و ت ــرل ش ــروه کنت گ
لیپوپروتئین غشاء سلولی مغز و میـزان مـالون دي   
آلدئید مغز در مقایسه با گروه کنترل نداشته و بـه  

توانـد  رسد مصـرف یـک دوز رزرپـین نمـی    نظر می
باعث اسـترس اکسـیداتیو شـود، کـه بـا مطالعـات       

Ahmedدر مطالعه 24ابقت دارد (و همکاران مط .(
حاضر مجموعه نتایج نشان داد کـه تزریـق داخـل    

هـاي  صفاقی اسـطوخودوس و بهارنـارنج در مـوش   
ــردگی و     ــد افسـ ــیت ضـ ــده خاصـ ــه شـ رزرپینـ

نـارنج،  مقدار مالون دي آلدئید مغز (میلی گرم در دسی لیتر) در کورتکس مغز موش هاي سـوري نـر رزرپینـه شـده تحـت درمـان بـا دوزهـاي مختلـف بهار         -2نمودار 
) می باشد. تعـداد نمونـه در هـر    p>05/0اسطوخدوس و ایمی پرامین در آزمون شناي اجباري. حروف غیر متشابه در هر گروه نشان دهنده اختالف آماري معنی دار(

سر موش سوريn= 8گروه 
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اکسـیدانی دارد، و موجـب کـاهش زمـان بـی      آنتی
حرکتی و کاهش میـزان مـالون دي آلدئیـد بافـت     

پینـه  کورتکس و هیپوکامپ در مقایسه با گروه رزر
رسد اسـانس اسـطوخودوس و   می شود. به نظر می

بهارنارنج موجب بهبود فعالیت آنتی اکسیدانی مغز 
بعد از القاء افسردگی شده و از فعالیـت مونـوآمین   

هـاي آزاد  اکسیداز و تولیـد بـیش از حـد رادیکـال    
هاي سوپر اکسـید و رادیکـال هـاي    همچون آنیون

ه عمـل  هیدروکسیل بسیار واکنش پذیر ممانعت بـ 
آورده. وجود مواد موثر متعـدد ماننـد مونـوترپن و    
سزکویی ترپن از جمله لینـالول و ترکیبـات فنلـی    
مثل لوتئولین در اسطوخودوس احتمال برداشـت و  

هاي فعال اکسیژن بـر منـاطق مختلـف    حذف گونه
و12کنـد ( دستگاه اعصاب مرکزي را تقویـت مـی  

ــده 29 ــر گیرن ــاثیر ب ــا ت ــی ب ــا). ترکیبــات فنل ي ه
هاي گابا و اثـر ضـد   بنزودیازپینی متصل به گیرنده

اضــطرابی، آرام بخــش و ضــد تشــنجی را تقویــت  
). نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد    30-32کند (می

هاي سوري رزرپینه اسانس اسطوخودوس در موش
شده به صورت وابسته بـه دوز اثـرات آرام بخشـی    

حرکتـی در آزمـون   دارد و موجب افزایش زمان بی
ي اجباري شده. لینـالول بـه عنـوان مهمتـرین     شنا

ترکیب اسـانس اسـطوخودوس در دوز بـاال از آزاد    
شدن استیل کولین ممانعت نموده و موجب تغییـر  

عضالنی -هاي یونی در اتصال عصبیعملکرد کانال
). امـا در دوزهـاي پـایین بـا انتقـال      33شـود ( می

هاي نوروترانسمیترهاي دوپامینی و افزایش گیرنده
در ارتبـاط بـوده و باعـث    3Dدوپامینی تحت تیپ 

حرکتی در آزمون شـناي اجبـاري   کاهش زمان بی
ــی ــردد (م ــاران در Hosseinzadeh). 34گ و همک

مطالعه اثرات ضد صرعی عصاره بهارنارنج در موش 
هاي القاء به تشنج نشان داد کـه ترکیبـات فتلـی،    
ساپونین، آلکالوئید و تانن موجود در عصاره آبـی و 

الکلی با فعالیت آنتی اکسیداتیو خاصیت محافظـت  
). اسانس بهار نارنج داراي اثرات 17کنندگی دارد (

تحریــک سیســتم عصــبی مرکــزي، آرام بخشــی و 
). مطالعـات بـالینی  30تسـکین دهنـدگی اسـت (   

Fugh-Berman ــان ــان داد درمـ ــاران نشـ و همکـ
افسردگی با مکمل بهارنارنج اثـرات درمـانی شـبیه    

). در مطالعه حاضر اثرات ضـد  35دارد (فلوکستین 

هاي بهارنارنج و اسطوخودوس در افسردگی اسانس
مدل افسردگی القاء شده با رزرپین در مقایسـه بـا   
ایمــی پــرامین داراي فعالیــت شــبه ضدافســردگی 
هستند. ایمی پرامین هیدروکلراید، با ممانعت از باز 
جـــذب مجـــدد نوروترانســـمیترهاي مونـــوآمینی 

)، اپی نفرین، دوپـامین  NE(راپی نفرینهمچون: نو
)DA) 5) و ســـروتونین-HT( و افـــزایش قابلیـــت

هاي پس سـیناپس بـه   ها در موقعیتدسترسی آن
عنوان داروي انتخابی در درمان افسردگی اسـتفاده  

). یافته هاي مطالعه حاضر نشـان  36-38شود (می
ــیب     ــاهش آس ــایی ک ــرامین توان ــی پ ــه ایم داد ک

ز اسـترس فیزیولوژیـک محـیط    اکسیداتیو ناشـی ا 
و همکاران Novioشناي اجباري را دارد. تحقیقات 

نشــان داد، داروهــاي ضــد افســردگی در بیــان     
التهـابی مثـل فـاکتور نکـروز     هـاي پـیش  سیتوکین

و تولیـد  E2دهنده تومـور آلفـا و پروسـتاگالندین    
). 39هاي فعال اکسـیژن اثـر مهـاري دارنـد (    گونه

داد که اثرات شـبه ضـد   نتایج مطالعه حاضر نشان
ــا   ــارنج ب افســردگی اســانس اســطوخودوس و بهارن
ــت    ــا فعالی ــاال ب ــی اکســیدانی و احتم ــت آنت فعالی

و Raiنوروآدرنرژیک ارتباط داشته باشد. مطالعـات  
همکاران نشان دادکه اثر ضد افسردگی مواد موثره 
گیاهان دارویی از طریق خنثی سـازي پارامترهـاي   

ــف و باز ــترس زاي مختلـ ــطوح اسـ ــدن سـ گردانـ
مونوآمینرژیک ها و انتقال دهنده هاي عصـبی بـه   

) و ممکـن  40وضعیت طبیعـی در ارتبـاط اسـت (   
ــمیترهاي    ــطح نوروترانس ــزایش س ــث اف ــت باع اس

پیشنهاد مونوآمین در نواحی از کورتکس مغز شود.
مــی شــود در مطالعــه آتــی بــا تعیــین مونــوآمین  

HPLCترانسمیترها در هیپوکامپ موش بـه روش  
ــترس    و ــاي اس ــت پارامتره ــدار فعالی ــین مق تعی

اکسیداتیو همچون کاتاالز و سوپراکسیداز در ناحیه 
کورتکس مغز بـه عنـوان مکانیسـم اثـر شـبه ضـد       

هـاي اسـطوخودوس و بهارنـارنج    افسردگی اسـانس 
ثابت شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اثـرات  
ــطوخودوس و     ــانس اس ــردگی اس ــد افس ــبه ض ش

لیل وجود فالونوئیدها با فعالیت آنتی بهارنارنج به د
ــاي    ــر روي پارامتره ــت ب ــرات مثب ــیدانی و اث اکس
استرس اکسـیداتیو نقـش مهمـی در پـاتوژنز ضـد      

افسردگی دارد. 
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تقدیر و تشکر
این مقاله اقتباس از پایان نامه سرکار خانم فریبا 
هاشمی شهرکی جهت دریافت مدرك کارشناسـی  

باشـد. بـدین وسـیله    ارشد فیزیولوژي جانوري می 
نویسندگان مقاله از کلیه همکاران مرکز تحقیقـات  
گیاهان دارویی و مرکز تحقیقات بیوشیمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد تشکر و قدردانی به عمل می 

آورند.
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Abstract
Background: Levandula angustifolia and Citrus aurantium essential oils possess phenolic
compounds and in Iranian traditional medicine are commonly used as sedative. The aim of
this study was to evaluate the antidepressant activities of Levandula angustifolia and Citrus
bigaradia in adult reserpinized mice.
Methods: In this experimental study, mice were divided into 10 groups of 8 mice each,
including: Group 1, control group received normal saline. Group 2, was treated reserpine (5
mg/kg, IP). Group 3, 4, 5 and 6 were treated with reserpine (5 mg/kg, IP) and four Citrus
aurantium different doses (25, 50, 100, 200 mg/kg). Group 7, 8 and 9 were treated with
reserpine (5 mg/kg, IP) and three Levandula angustifolia doses (25, 50, 100 mg/kg). Group
10 was treated with reserpine (5 mg/kg, IP) and imipramine (15 mg/kg). In all groups the
forced swimming test was done and the level of malondialdehyde (MDA) in brain tissue was
measured to estimate the oxidative stress status. Data were analyzed by one-way ANOVA
and Tukey post hoc test.
Results: Levandula angustifolia, Citrus aurantium and imipramine in reserpinized mice
caused the mice to spend less time in the forced swimming test, compared to the control
group (p<0.01). Also Citrus aurantium with dose of 50 and 100 mg/kg and Lavandula
angustifolia with dose of 25 and 50 mg/kg in reserpinized mice reduced immobility time and
levels of MDA compared the control group (p<0.01).
Conclusion: Lavander and Citrus aurantium essential oils have considerable antidepressant
activity which might be attributed to their antioxidant effects.

Keywords: Depression, Forced swimming test, Levandula angustifolia, Citrus aurantium,
Mice Balb/C
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