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Abstract 

Introduction: Rosa Damasca essential oil is currently used as anti-depressant in animal models and human. 

Considering the similarities between Rosa Canina and Rosa Damasca, the effects of water and alcoholic extracts of R. 

Canina on depression induced by forced swimming test (FST) in mice were investigated. 

Methods: Male NMRI mice (25-30 g) were used (n=6/group). Intraperitoneal injections of alcoholic (5, 10, 20, 30, 

and 40 mg/kg) and/or water (10, 20 and 30 mg/kg) extracts were administered to the animals 30 min before the FS. 

Intracerebroventricular injections of the alcoholic and water extracts (1, 5 and 10 µg/mice) to the animals were 

performed 5 min before FST. 

Results: Both intraperitoneal (20 and 30 mg/kg) and intracerebroventricular (5, 10 µg/Mouse) injections of R. 

Canina L. water extract dose-dependently reduced the animals immobilization, which was similar to the fluoxetine 

effect. However, the alcoholic extract of R. Canina L. did not change the immobility time in the animals when used 

intraperitoneally and intracerebroventricularly. 

Conclusion: It could be concluded that the water extract of R.Canina can inhibit depression induced by FST in 

mice. Since there are some components in the extract that can interact with D2 dopamine receptors in the brain, it is 

likely that the extract induced its antidepressant effects via such mechanism. 
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یگل نسترن معموليمختلف گلبرگهايعصاره هایضد افسردگتیخاصسهیمقا
)Rosa Canina L.یشگاهیدر موش کوچک آزماياجباري) توسط مدل شنا

1، مریم باقرپور4، سیروس جلیلی1، نسرین عموئی3ینا رنجبران، م*3، هدایت صحرایی2، اکرم نجفی عابدي1، مریم خسروي1فاطمه جعفري

واحد تهران شمال، تهران،یدانشگاه آزاد اسالم،یشناسستیگروه ز. 1
اهللا (عج)، تهرانهیبقیدانشگاه علوم پزشک،یدانشکده پزشکک،یزیوفیو بيولوژیزیگروه ف. 2

اهللا (عج)، تهرانهیبقیعلوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکقاتیمرکز تحق. 3
کرمانشاه، کرمانشاهیدانشگاه علوم پزشک،یدانشکده پزشکح،یگروه علوم تشر. 4

92خرداد4پذیرش: 92فروردین18دریافت: 

چکیده
ـ  . بـا توجـه بـه   شـود یمـ و انسـان اسـتفاده   یوانیـ حيدر مـدلها ی) در درمـان افسـردگ  Rosa Damascaامروزه از اسانس گل سـرخ ( مقدمه:  گـل نسـترن   نیشـباهت ب

)Rosa Canina L.گـل نسـترن (  یو الکلـ یعصاره آبیمطالعه اثرات ضد افسردگنی) و گل سرخ، در اRosa canina L.    در ياجبـار يا)، بـا اسـتفاده از روش اسـترس شـن
شد.یبررسیشگاهیکوچک آزمايهاموش

سر در هر گروه) اسـتفاده شـد. دوزهـاي مختلـف عصـاره آبـی       6گرم (30-25محدوده وزنی باNMRIشگاهی نر نژاد سفید آزمایيهاموشدر این تحقیق از :هاروش
)mg/kg10 ،20 و یا الکلی (30و (mg/kg5 ،10 ،20 ،30 دقیقه قبل از آزمایشها بصورت داخـل صـفاقی بـه حیوانـات تزریـق شـدند. دوزهـاي مختلـف         30) گل نسترن 40و
)µg/Mouse1 ،5 دقیقه قبل از آزمایشها به حیوانات تجویز شد. سپس استرس شناي اجباري در حیوانات القاء شد.5) عصاره آبی یا الکلی، بصورت داخل بطن مغزي 10و

تـی مـوش در تسـت شـناي     ) عصاره آبی گل نسترن بطور معنی داري زمان بی حرک10و µg/Mouse5) و داخل بطنی (30و mg/kg20تزریق داخل صفاقی (ها:یافته
ثري بر زمان بـی حرکتـی حیوانـات    اجباري را کاهش داد که مشابه اثر  فلوکسیتین بود. در حالیکه تزریق داخل صفاقی و داخل بطنی عصاره الکلی گل نسترن در دوزهاي مختلف ا

نداشت.
کـه ممکـن اسـت از    ز استرس شناي اجباري را کـاهش دهـد،  افسردگی ناشی اتواندیمنتیجه گیري کرد که عصاره آبی گل نسترن توانیماز این آزمایشها :جه گیريینت

دوپامینی باشد.D2طریق تداخل با گیرنده هاي 

افسردگی، تست شناي اجباري، عصاره گل نسترن:هاي کلیديواژه

١مقدمه

کــه دهــدیمــگــزارش ســازمان بهداشــت جهــانی نشــان 
ــ  ــاتوان کنن ــوان دومــین عامــل ن ــه عن ــد از افســردگی ب ده بع

قلبی عروقی قرار دارد که باعث ضرر و زیان شدید يهايماریب
h.sahraei@bmsu.ac.irنویسندة مسئول مکاتبات:*
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. ]1رجــوع شــود بــه   [گــرددیمــاجتمــاعی و اقتصــادي  
پاتوفیزیولوژي بیماري افسـردگی بسـیار پیچیـده اسـت و هـم      
پوشانی بسیار زیادي بین عوامل بیولوژیک متعدد مانند استرس 

. نقطـه اصـلی   ]17، 16، 6[و اعتیاد و این بیماري وجـود دارد  
افسردگی بر عدم عملکرد در موردنظریه هاي پاتوفیزیولوژیکی 

صحیح گیرنده هاي مونوآمینی مغز، ترشح مونوآمین هـا، عـدم   
، نقـص کـارآیی   هـا سلولعملکرد صحیح پیامبرهاي ثانویه در 

.]17، 16، 6، 3، 2[منـوآمینی قـرار داشـت    يهاستمیسکلی 
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که افـزایش کـورتیزول و اثـر    تحقیقات جدید نشان داده است 
تخریبی آن بر نوروژنز که از طریق کاهش فاکتور رشد عصـبی  

و همچنین تخریب فعالیت اپیوئیدهاي درون زاد ردیگیمانجام 
و تغییر در فعالیت سیستم گابا یـا گلوتامـات، کـاهش فعالیـت     

اسـتروئیدي در مغـز و یـا    يهاتیفعالها در مغز، و سایتوکاین
در بروز افسـردگی مـوثر   توانندیمی شبانه روزي دوره غیرطبیع

. اگرچه تحقیقات زیـادي دربـاره   ]28، 23، 20، 9، 5، 4[باشند 
سنتز داروهاي ضد افسردگی جدید انجام شده است، اما آخرین 
یافته ها نشان دهنده آن است کـه کمتـر از نیمـی از بیمـاران     

. بـه  ]18[انـد افتـه یافسرده پس از دریافت این داروها بهبودي 
همین دلیل، امروزه تحقیق در مورد داروهائی با منشاء گیـاهی  
که بتواند بر افسردگی موثر باشـد، در دنیـا در حـال گسـترش     

. تحقیقات درباره گیاهان داروئی بویژه بـراي درمـان   ]7[است 
عصبی و روانی از اهمیت فراوانی برخـوردار اسـت.   يهااختالل

ق در مورد افـراد مبـتال بـه    اطالعات بدست آمده در یک تحقی
% از کسـانی کـه از   57افسردگی نشان داده است که بـیش از  

با داروهاي گیـاهی نتـایج   برندیماختالل افسردگی ماژور رنج 
انـد کردهبهتري نسبت به گروهی که از درمانهاي رایج استفاده 

. در تحقیقــات متعــددي کــه بــر روي ]26، 7[انــددادهنشــان 
ضد افسردگی آنهـا شـده اسـت نشـان     اثراتو گیاهان دارویی 

) و اسـانس یـا   .Rosa Damasca Lداده شده که گل سـرخ ( 
عصاره آن اثرات کاهش افسردگی را از خود نشان داده اسـت.  

. ]30، 24[گرچه مکانیسم اثر این عصاره مشخص نیست 
و نـام عمـومی   Rosa Caninaنـام علمـی  بانسترنگل 

Dog Rose در طب سنتی کاربرد زیاد خشکطبیعت گرم وبا
اي هـ درختچـه دارد. گل نسترن گیـاهی اسـت کـه بصـورت     

ـ رویمـ گودالهاي آب وچاهها،هاجنگلحاشیه درکوچک ودی
5-7برگهـاي آن داراي  .رسـد یمـ ارتفاع آن به حدود سه متر

گل سرخ بوده گل نسترن مانندبرگچه به رنگ سبز سیر است.
که به حالت منفردباشدیمخ سرصورتی وبه رنگهاي سفید،و
5/0تازه گل نسترن حـاوي يوهیم.شودیممجتمع ظاهریاو

کـه ترکیبـی از آسـکوربیک    باشدیمcدرصد ویتامین 7/1تا 
از دیگـر ترکیبـات ایـن    اسید و هیدروآسکوربیک اسـید اسـت.  

درصـد)، اسـید   3تـا  2درصـد)، تـانن هـا (   11میوه، پکتـین ( 
فالونوئیدها، رنگدانه هاي زرد و قرمـز  سیتریک و اسید مالیک،

نام توانیممخصوصاً کاروتنوئیدها، وانیلین، اسانس و قندها را 

ضد درد، توان به اثرات ترین خواص دارویی آن میاز مهمبرد.
قند يدهندهادرار آور، کاهش ملین،ضد اسهال، ضد اکسیدان،

عصـاب و ضـد   کسیژناز، مقوي ااخون، مسهل، مهار کننده لیپو
با این حال تا کنون اثر .]25، 19، 13، 11، 10[را نام برد کرم

عصاره آبی یا الکلی این گل بر افسردگی در مدلهاي حیوانی یا 
تجـویز  ریتـأث در انسان بررسی نشده اسـت. در ایـن تحقیـق،    

محیطی و مرکزي عصاره آبی و الکلی گل نسترن بـر کـاهش   
اي اجبـاري کـه مـدل    زمان بی حرکتی در مدل اسـترس شـن  

در موشـهاي  ،]14، 13[شـود یمـ حیوانی افسردگی محسـوب  
کوچک آزمایشگاهی نر بررسی شده است. 

هاروشووادم

کوچک آزمایشگاهی نر از يهاموشحیوانات مورد استفاده 
سر در هر آزمـایش).  6گرم بود (30-25با وزنNMRIنژاد 

قیقـات علـوم   در مرکز نگهـداري حیوانـات مرکـز تح   هاموش
درجـه  23±2اعصاب دانشگاه بقیه ا... (عج) در درجـه حـرارت   

سـاعته نگهـداري   12با سیکل روشنایی/خاموشـی  گرادیسانت
هـا شیآزما. آب و غذاي استاندارد موش به جز هنگام شدندیم

ـ . از هر حیـوان فقـط   گرفتیمدر اختیار حیوانات قرار  بـار کی
.شدیماستفاده 

25ش، ظــرف شیشــه اي بــه ارتفــاع بــراي انجــام آزمــای
25سـانتیمتر از آب  8سانتیمتر تـا ارتفـاع   12سانتیمتر و قطر 

سـانتیمتري و  20و جانور از ارتفـاع  شدیمپر گرادیسانتدرجه 
. بـه طـور قـراردادي، قطـع     شـد یمـ به مالیمت درون آب رها 

حرکات دست و پاي موش به عنوان بی حرکت شدن در نظـر  
. زمان انجام آزمایش و شـرایط محـیط   ]22، 21[شدیمگرفته 

عصـر بـود. کـل    16صبح تـا  9بین ساعت هاگروهبراي تمام 
دقیقه بـود. در دو دقیقـه نخسـت کـه     6آزمون شناي اجباري 

براي تطابق حیوان با شرایط موجود در نظر گرفتـه شـده بـود،    
دقیقـه  4. زمان بی حرکتی براي شدینمزمان بی حرکتی ثبت 

الکلـی و آبـی گـل    عصـاره . ]15[شـد یمـ زه گیري بعدي اندا
آمریکـا) در ایــن  -نسـترن و فلوکسـتین هیدروکلرایــد (سـیگما   

تحقیق بکار رفتند. تمامی داروها در آب مقطر حـل شـده و بـا    
ــل از 30بصــورت داخــل صــفاقی (ml/kg10دوز  ــه قب دقیق

5بصـورت داخـل بطـن مغـزي (    l/mouseµ5/0آزمایش) یا 
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ایش) مورد استفاده قرار گرفتند. گروه کنتـرل  دقیقه قبل از آزم
حجم مساوي از سالین را بصورت داخـل صـفاقی و یـا داخـل     

بطن مغزي دریافت کردند. 
براي کانول گذاري در بطن مغز، هر حیوان ابتـدا بیهـوش   

. سـپس پوسـت   گرفتیمشده و در دستگاه استریوتاکس قرار 
ول راهنمـا  سر باز شده و جمجمه سوراخ شده و یک عـدد کـان  

میلیمتر در داخل این سوراخ قرار گرفته و 3به طول 23شماره 
با پـیچ عینـک و آکریـل دندانپزشـکی در جـاي خـود محکـم        

1. مختصات محل کارگزاري کانول: فاصله از خط وسط شدیم
میلـی متـر، و طـول    -55/0میلی متر، فاصله از نقطـه برگمـا   

روز از زمـان  7ت . پس از گذشـ ]27[میلی متر بود 4/2کانول 
کـه طـول   30جراحی، در روز تزریق یک کانول تزریق شماره 

از طول کانول راهنما بـود در داخـل   تریطوالنمیلیمتر 5/0آن 
کانول راهنما قرار گرفته و  کانول تزریق را به لوله پلی اتیلنـی  
وصل کرده و سر دیگـر لولـه را بـه سـرنگ هـامیلتون وصـل       

میکرولیتـر بـه ازاء   5/0این تحقیق . حجم تزریق در میکردیم
). براي عصاره گیري گلبرگهاي خشـک  1هر موش بود (شکل 

شده گل نسترن خریداري شـده از عطاریهـاي محلـی پـس از     
تائید در هرباریوم گـروه فارمـاکوگنوزي، دانشـکده داروسـازي،     
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را درون آسیاب کن برقـی  

ب کرده و به صورت پودر درآوردیم. سپس آنها را آسیاریخته و
گرم از پودر را وزن کرده و درون 100توسط ترازوي دیجیتالی 

%) بـه  100سی سی اتانول مطلـق ( 1000یک بشر ریخته و با 
عنوان حالل ترکیب شده و روي ظرف توسـط فویـل پوشـیده    

27-25ساعت در فضاي آزمایشگاه (دمـاي  24شد و به مدت 
) قرار گرفت. در این مدت بـه آرامـی محلـول    گرادیسانتدرجه 

. پس از گذشت این زمان محلول روئـی را جـدا   شدیمهم زده 
کرده و چند بار توسط کاغذ صافی و قیف صـاف کـرده و آنـرا    

سـاعت در  24درون ظرف مناسبی ریخته و اجازه داده شد تـا  
فضاي آزمایشگاه بمانـد. سـپس مـایع تغلـیظ شـده بـه درون        

24براي راحـت جـدا شـدن عصـاره) منتقـل و     ظروف چینی (
ساعت براي تبخیر الکل در همان حال باقی ماند. بـراي تهیـه   
عصاره آبی، پودر حاصل از گلبرگ گل نسترن به جاي الکل در 

سی سی آب مقطر دوبار تقطیر ریختـه شـد و بـه روش    1000
دقیقه، و صـاف کـردن محلـول روئـی،     10جوشاندن به مدت 
ساعت در محـیط آزمایشـگاه بـا    120مدت محلول حاصله به 

قرار گرفت تا آب آن تبخیر شـده و  گرادیسانتدرجه 27دماي 
عصاره خشک بدست آید. در هنگام تزریق داخل بطن مغزي و 

میکرومتر بـراي جلـوگیري از   2/0محیطی از فیلترهاي با قطر 
نفوذ هر نوع ذره استفاده شد. این عصاره در سالین حل شـده و  

به حیوانـات تزریـق   Ml/kg10هاي گفته شده بصورت با دوز
.  شدیم

انحراف استاندارد زمان بی ±همه نتایج به صورت میانگین
حرکتــی حیوانــات ارائــه شــدند. بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل 
اطالعات از آزمون آنالیز واریانس یـک طرفـه و سـپس تسـت     

بـه عنـوان مـرز    >05/0pتوکی استفاده شد. در تمامی مـوارد  
گرفته شد. در محاسبات آماري در نظرها دار بودن تفاوتمعنی
استفاده شد.01/9ویرایش SPSSافزار از نرم

یافته ها

بررسی اثر عصاره آبی گل نسترن بر بی حرکتی 
:ناشی از استرس شناي آب سرد

تجویز داخل ریتأثاین قسمت در دو بخش انجام شد. ابتدا 
ثر تجویز داخل بطن مغزي صفاقی عصاره بررسی شد و سپس ا

پـنج گـروه   عصاره مورد مطالعه قـرار گرفـت. در بخـش اول،    
mg/kg)، فلوکسـتین ( ml/kg10حیوان بـه ترتیـب سـالین (   

) 30، و mg/kg10 ،20)، و یا دوزهاي مختلف عصاره آبی (20
دقیقه قبل از القاء استرس شـناي  30را بصورت داخل صفاقی 

. )1آب سرد دریافت کردند (شکل 
20نتایج تحقیق نشان دادند که تجویز عصاره در دوزهاي 

باعث افزایش زمان حرکت حیوانات و کاهش زمـان بـی   30و 
. [F(4, 24)=2.72, P<0.01]آنها شد حرکتی در

در بخش دوم آزمایشها، چهار گروه از حیوانات بـه ترتیـب   
) و یــا دوزهـــاي مختلــف عصـــاره   µg/mouse1ســالین ( 

)µg/mouse1 ،5، 5) را بصــورت داخــل بطــن مغــزي 10و
). نتایج ایـن  2دقیقه قبل از القاء استرس دریافت کردند (شکل 

قسمت از تحقیق ما نشان داد که تجویز عصاره آبـی بصـورت   
باعث کاهش زمان بـی حرکتـی   تواندیمداخل بطن مغزي نیز 

ــده عصــاره   ــات در گــروه هــاي دریافــت کنن شــودیمــحیوان
[F(3, 18)=3.55, P<0.01] .
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30و mg/kg20، عصـاره بـا دوزهـاي    شـود یمـ بی گل نسترن بر کاهش زمان بی حرکتی حیوانات. همانطور که در شـکل دیـده   تجویز داخل صفاقی عصاره آریتأث-1شکل 
اختالف معنی دار با گروه کنترل (سالین) است.P<0.01**و P<0.05*توانسته است زمان بی حرکتی حیوانات را کاهش دهد. 
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10و µg/mice5، عصـاره بـا دوزهـاي    شودیمجویز داخل بطن مغزي عصاره آبی گل نسترن بر کاهش زمان بی حرکتی حیوانات. همانطور که در شکل دیده تریتأث-2شکل 
اختالف معنی دار با گروه کنترل (سالین) است.P<0.01**و P<0.05*توانسته است زمان بی حرکتی حیوانات را کاهش دهد. 
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، تجویز دوزهاي مختلـف عصـاره نتوانسـته    شودیمتجویز داخل صفاقی عصاره الکلی گل نسترن بر کاهش زمان بی حرکتی حیوانات. همانطور که در شکل دیده ریتأث-3شکل 
گروه کنترل (سالین) است.اختالف معنی دار گروه دریافت کننده فلوکستین با P<0.05*است زمان بی حرکتی حیوانات را کاهش دهد. 
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وزهـاي مختلـف   تاثیر تجویز داخل بطن مغزي عصاره الکلی گل نسترن بر کاهش زمان بی حرکتی حیوانات. همانطور که در شکل دیده می شود، تجـویز عصـاره بـا د   -4شکل 
نتوانسته است زمان بی حرکتی حیوانات را کاهش دهد.
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بررسی اثر عصاره الکلـی گـل نسـترن بـر بـی     
:حرکتی ناشی از استرس شناي آب سرد

این قسمت از آزمایشـها نیـز در دو بخـش انجـام شـد. در      
بخش اول اثر تجویز داخل صفاقی عصاره الکلی بررسی شـد و  

تجویز داخل بطـن مغـزي عصـاره الکلـی     ریتأثدر بخش دوم، 
گروه از حیوانات به ترتیب سـالین  به هفت مطالعه شد. در ابتدا

)ml/kg10) فلوکستین ،(mg/kg20   و یا دوزهـاي مختلـف ،(
) را بصورت داخل 40و mg/kg5 ،10 ،20 ،30عصاره الکلی (

دقیقه قبل از استرس تجـویز شـد. نتـایج تحقیـق     30صفاقی 
نشان دادند که تجویز عصاره الکلی قادر به کاهش زمـان بـی   

. [F(6, 48)=1.11, P<0.05]شـود ینمـ یوانات حرکتی در ح
آنالیز بیشتر نشان داد که فقط فلوکستین توانسته اسـت زمـان   

). 3بی حرکتی حیوانات را کاهش دهد (شکل 
نتایج آزمایش در بخش دوم نیز نشان داد که تجویز داخل 
بطن مغزي دوزهاي مختلف عصاره مانند تجویز نرمال سـالین  

ــان بـــی حرک    ــر زمـ ــري بـ ــات نداشـــت  اثـ ــی حیوانـ تـ
[F(3, 18)=0.43, P>0.05] 4(شکل .(

بحث

تجویز محیطی و داخل بطن ریتأثمطالعه حاضر به بررسی 
) Rosa Caninaمغزي عصاره هاي آبی و الکلی گل نسترن (

بر کاهش افسردگی ناشی از استرس شناي اجبـاري در مـوش   
کوچک آزمایشگاهی نر پرداخته است. مطالعه ما نشان داد کـه  
تجویز محیطی و مرکزي عصاره آبی این گیـاه باعـث کـاهش    
افســردگی در حیوانــات شــد کــه ایــن اثــر  قابــل مقایســه بــا 
فلوکسیتین به عنـوان داروي اسـتاندارد ضدافسـردگی بـود. در     

الکلی این گیاه هیچ اثر ضدافسـردگی از  ةعصارحالیکه تجویز 
اسـتدالل کـرد کـه    تـوان یمـ خود نشان نداد. به همین دلیـل  

گی عصاره آبی گل نسترن به دلیل بـروز  اثر ضد افسرداحتماالً
از سـد  توانـد یمـ مرکزي جزئی از عصـاره اسـت کـه    راتیتأث

ژي، کـاهش  از نظـر پـاتوفیزیولو  مغزي نیز عبور نمایـد. -خونی
نظیر سـروتونین، نـوراپی نفـرین و   ییترهاینوروترانسمعملکرد 

ی داروهاي ضـد  تمامو شودیمافسردگی دوپامین، باعث ایجاد
افسردگی تایید شده، فعالیت حداقل یکـی از ایـن پیـام رسـان     

.]29، 28، 17، 16، 3، 2، 1[دهندیمهاي شیمیایی را افزایش 

ز محیطی و مرکزي عصاره آبی یافته هاي این مطالعه که تجوی
توانـد یمـ گل نسترن باعث کاهش افسردگی در حیوانات شد، 

فزایش حداقل نشان دهنده آن باشد که عصاره این گیاه سبب ا
دخیل در افسردگی مانند سروتونین، ییترهاینوروترانسمیکی از 

شده است. تحقیقات کمـی در  ]30[دوپامین و یا نوراپی نفرین 
تلف عصاره گل نسـترن انجـام گرفتـه اسـت و     مورد اثرات مخ

که عصاره این گیاه اثـرات مهمـی در   دهدیممطالعه ما نشان 
که گیاه دیگر انددادهمهار افسردگی دارد. مطالعات قبلی نشان 

) اثـر ضـد   Rosa Damascaاین خـانواده یعنـی گـل سـرخ (    
افسردگی خوبی را در موش کوچک آزمایشگاهی از خود نشان 

. همچنین مطالعات قبلی نشان دهنده اثر ضـد  ]30[داده است 
اضطرابی عصاره گـل سـرخ در مقایسـه بـا دیازپـام در مـوش       

. درحالیکه تا کنون مطالعـه اي دربـاره   ]24[باشدیمصحرایی 
براي مـرور رجـوع   [اثرات عصاره گل نسترن دیده نشده است 

. این که چه ترکیباتی در عصاره آبی گـل نسـترن   ]26شود به: 
، چنــدان گـردد یمــد دارد کــه باعـث کــاهش افسـردگی   وجـو 

کـه ایـن عصـاره    انددادهمشخص نیست. محققان قبلی نشان 
داراي مقداري فالونوئید است که ممکن است با برهمکنش بـا  

دوپامینی و مهار آنها باعث کاهش افسـردگی  D2گیرنده هاي 
D2. الزم به توضیح اسـت کـه گیرنـده هـاي    ]19، 13[گردد 

ی بصورت پیش سیناپسی بر روي پایانه هاي دوپـامینی  دوپامین
قرار داشته و مهار آنها باعث  افزایش رها شـدن دوپـامین بـه    
عنوان یکی از نوروترنسـمیترهاي مـوثر در کـاهش افسـردگی     

براي این که اثـر عصـاره   شودیم. پیشنهاد ]17، 16[گرددیم
ینی بهتر شناخته شود، برهم کنش بین عصاره و سیستم دوپـام 

مطالعات عمده انجـام شـده در   نیز بررسی شود. از سوي دیگر، 
ترکیبات موجود در بذر یا هسته نسـترن  بررسی گیاه نسترن بر

این مطالعـات نشـان   . ]25، 19، 13[کوهی متمرکز بوده است
اولئیـک، اسید لینولئیـک، يمقادیرهاهستهکه در این اندداده

. همچنین ]25، 11[رد دااستئاریک وجودپالمتیک ولینولنیک،
مطالعه بر روي میوه این گیاه نشان دهنده وجود مقادیر زیادي 

، فالونوئید، تانن، پکتـین، کارتنوئیـد، وانلـین، پلـی     Cویتامین
. با توجه به ]25[باشدیمفنل، و پلی ساکارید در میوه این گیاه 

گیـاه گـل   يهاگلبرگکه بررسی رسدیماین یافته ها به نظر 
رن از نظر احتمال وجود مـواد دیگـري کـه خاصـیت ضـد      نست

افسردگی داشته باشند نیز ضروري است. همچنین بررسی سایر 
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اثرات عصاره مانند اثر ضد اضطرابی عصاره نیز ممکـن اسـت   
بتواند به عنوان تحقیقات راه گشا براي بهبود فهم ما از اثـرات  

افسردگی ، از آنجا کهيبندجمعگلبرگ این گیاه باشد. در یک 
25تـا 15روانپزشـکی بـا شـیوع    اختالالتنیترعیشایکی از 
عصاره آبی گـل  ریتأثکه رسدیم، به نظر ]18[باشدیمدرصد 

نسترن در کاهش قابل مالحظه این اختالل در موش کوچـک  
ــافتن داروهــاي ضــد   ــراي ی ــد راهنمــائی ب آزمایشــگاهی بتوان

افسردگی با منشاء گیاهی باشد.
ستی اشـاره کـرد کـه در تحقیـق حاضـر اثـر       در خاتمه بای

عصاره هاي آب و الکلی بصورت جداگانه مـورد بررسـی قـرار    
الکلـی ایـن   -که اثرات عصاره آبیمیکنیمگرفتند. ما پیشنهاد 

گیاه نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد و با نتایج ایـن مطالعـه   

مقایسه شود تا فهم بهتـري از عملکـرد عصـاره بدسـت آیـد.      
ن، اثر استفاده مزمن از ایـن عصـاره نیـز در تحقیقـات     همچنی

بعدي مد نظر قرار گیرد. و در نهایت، با توجـه بـه اینکـه ایـن     
میکنیمعصاره اثر خوبی در کاهش افسردگی داشت، پیشنهاد 

فیتوشـیمیائی اجـزاء آن جـدا شـده و     يهاروشتا با استفاده از 
مان افسـردگی  جزء موثر عصاره براي تهیه داروهاي بهتر در در

مورد استفاده قرار گیرد.

سپاسگزاري

علوم اعصاب دانشـگاه علـوم   قاتیمرکز تحقیمالتیکار با حمانیا
اهللا (عج) انجام گرفت.هیبقیپزشک
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