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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخدوس ()Lavandula officinalis
براعمال حرکتی در موش صحرایی نر مدل شبه بیماری پارکینسون
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 )1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران ،اهواز
 )2گروه فارماکولوژی ،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز
 )3گروه آمار ،دانشکده ریاضی دانشگاه شهید چمران ،اهواز
(دریافت مقاله ۹ :آبان ماه  ،1395پذیرش نهایی 25 :بهمن ماه )1395

چکیده

زمینه مطالعه :بیماری پارکینسون یک اختالل ناشی از تخریب عصبی است که در حدود  %1از جمعیت باالی  50سال اثر میگذارد .به طور
کالسیک پارکینسون به عنوان یک بیماری مربوط به سیستم حرکتی در نظر گرفته میشود و تشخیص آن بر مبنای گروهی از عالئم حرکتی
نظیر سفتی عضالت ،کندی حرکت و اختالل در رفلکسهای حرکتی و وضعی بنا نهاده میشود .هدف :هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات عصاره
هیدروالکلی گیاه اسطوخدوس بر اختالالت حرکتی موشهای صحرایی مدل شبه بیماری پارکینسون است .روش کار :موشهای صحرایی نر نژاد
ویستار به چهار گروه تقسیم شدند ( .)n=7عالئم بیماری پارکینسون قبل از تجویز عصاره اسطوخدوس به وسیله تزریق درون صفاقی ( )ipرزرپین
( ) 5 mg/kgایجاد شد .سه گروه از موشهای صحرایی مقادیر مختلف عصاره اسطوخدوس ( ) 200 ،300 ،400 mg/kg, poو گروه شاهد نیز
به مدت  6روز و روزی دوبار به همان حجم آب مقطر دریافت کردند .در روز هفتم ،سختی عضالت و دیگر عالئم پارکینسون به وسیله بار تست،
روتارود و میدان باز اندازه گرفته شد .نتایج :در این مطالعه بهبود عالئم ناشی از بیماری پارکینسون با استفاده از عصاره هیدروالکلی اسطوخدوس
مشاهده نشد و اختالالت حرکتی آنها در مقایسه با گروه شاهد کاهش نیافت .نتیجه گیری نهایی :عصاره هیدروالکلی اسطوخدوس بر اختالالت
حرکتی ناشی از بیماری پارکینسون بی تأثیر است.

واژههایکلیدی :پارکینسون ،اسطوخدوس ،بارتست ،روتارود ،جعبه باز

مقدمه
پارکینســون یک تخریب عصبی پیش رونده اســت که ســبب اختالل در
مهارتهای حرکتی ،سخن گفتن و سایر فعالیتها میشود (.)8،۲2،۲5،۳۰
این بیماری از گروه بیماریهای تحلیل برنده دســتگاه عصبی است که در
آن یاختههای جسم سیاه واقع در مغز میانی به تدریج از بین رفته ،دوپامین

ساخته شده توسط آنها تدریجًا کاهش مییابد ( .)8،۱1،۳۰آسیب مغز میانی

میتواند ســبب اختالل در محتوای دوپامین اجسام مخطط ،کاهش تراکم
گیرندههــای دوپامینی ،کاهش فعالیت نورونی و افزایش رادیکالهای آزاد
مغز به دنبال فعالیتهای حرکتی اکسیداتیو گردد ( .)۱1،۱3،۳۰انحطاط در
نورونهای دوپامینرژیک مغزمیانی وکمبود شدید دوپامین در قسمت پشتی
ـ میانی بخش متراکم جســم سیاه ( )8،۱4،۲2،۳۰منجر به ناهنجاریهای
حرکتی مشــخصی نظیر سفتی عضالت ،لرزش و در موارد شدید توقف در
حرکت میگردد (.)۴،8،9،۳۰
عالئم ثانویه این بیماری میتواند شامل اختالالت شناختی و اختالل
در تکلم باشــد ( .)۱5،۱7،20،۳۰مهمترین خط مشی در درمان این بیماری
استفاده از پیش سازها و سایر آنالوگهای دوپامین است .لودوپای خوراکی
که پیش ســاز دوپامین است ،به وسیله  George Kotziasو همکاران در
ســال  1967عرضه شد که سبب کاهش نیاز به جراحی در بیماران شد .در
تجویز  L-DOPAمحدودیت وجود دارد .استعمال مزمن آن به طور متناوب

همراه با اختالل حرکتی و کم اثر شدن دارو در دراز مدت است که احتیاج به
افزایش میزان  L-DOPAبرای کاهش عوارض بیماری دارد ( .)۲4گرایش
عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و به طور کلی فرآوردههای طبیعی در
جهان را میتوان به علت عوارض داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد
آلودگیهای زیست محیطی از سوی دیگر دانست.
اســطوخودوس از جمله گیاهانی اســت که از نظر فیتوشیمی به طور
وسیع مطالعه شده ،اما جنبههای درمانی این گیاه هنوز به طور کامل مورد
مطالعه قرار نگرفته است .این گیاه از خانواده نعناعیان بوده واز دیر باز در طب
سنتی نقش داشته است ( .)۳،6از نظر غالب حکمای سنتی ،اسطوخودوس
طبیعت گرم و خشــک داشته و اســتفاده از آن برای تقویت ذهنی ،کنترل
رشــد و سرگیجه و تشنج توصیه شده اســت ( .)۲6اسطوخودوس در درمان
بیماریهای معده ،ســردرد و به خصوص سر درد ناشی از تنش مؤثر است.
ایــن گیاه خــواص ضد درد ،ضد گرفتگی عضــات وآرام بخش دارد .گیاه
مذکور در درمان اکثر بیماریهای وابســته به دستگاه عصبی مرکزی مثل
میگرن و صرع مؤثر اســت .از طرفی مطالعات کارآزمایی بالینی نشان داده
که این گیاه در بهبود مشکالت خواب واضطراب بیماران مؤثر است (.)21
ترکیبات فراوانی در عصاره این گیاه شناسایی شدهاند که از مهمترین
آنها میتــوان به ژرانیول ،لینالول ،لینالیل اســتات ،ســینئول ،بورنئول،
آلفاپینن ،کامفور ،اســید بوتیریک ،اســید والریانیک ،اســید اورســالیک و

*) نویسنده مسئول :تلفن 061-33757032 :نمابرEmail: mabrishamdar@gmail.com 061-33757032 :
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فالونوئیدهای لوتئولین اشاره کرد ( .)۲۶،۳۳که این مواد احتما ً
ال تأثیر گیاه

مکانیسم اثر این گیاه در سطح سلولی کام ً
ال مشخص نیست ولی مطالعات

را بر مناطق دستگاه عصبی مرکزی تقویت کرده و از طریق گیرندههای گابا

مختلــف این احتمال را مطرح کردهاند که این گیاه دارای عملکرد مشــابه

باعث بروز اثرات آرامبخشی و تسکینی میشود (.)26

با بنزودیازپینها بوده و موجب افزایش  GABAدر آمیگدال میشود (.)9

لینالیل استات دارای عملکردی ضد خواب بوده و لینالیل نیز به عنوان

وجود مواد مؤثره متعدد مانند مونوترپن و سزکوترپنها از جمله لینالول

یــک آرام بخش عمل میکند .این عملکرد توجیه کننده مصرف این گیاه

و لینالیل اســتات و فالونوئیدها ،اثر این گیاه را بر مناطق مختلف سیستم

به عنوان یک خواب آور به شکل سنتی میباشد .مصرف این گیاه در کوتاه

عصبی مرکزی تقویت میکند ( Hajhashemi .)26و همکارانش در سال

مدت موجب بهبود خواب شــبانه و کاهش نیاز به مصرف داروی خواب آور

 2003با انجام آزمونهای مختلف ،اثر عصارههای آبی الکلی و پلی فنولی

میگردد .در این میان  Mirzaeiو همکاران در ســال  2009در مطالعهای

و نیز اســانس این گیاه را به عنوان یک ماده ضد التهاب بررســی و اثبات

تأثیر اســانس اســطوخدوس را در کاهش اضطراب هنگام زایمان در زنان

کردند ( .)19لینالول موجود در گیاه اســطوخودوس بر ســطح نورآدرنالین و

سختزا گزارش کردهاند (.)27

دوپامیــن مؤثر بوده و باعــث افزایش آنها میگردد که این امر میتواند بر

از سوی دیگر ،در مطالعهای بر اثرات تسکینی و پیش بیهوشی عصاره

بهبود عالئم ناشــی از پارکینســون مؤثر باشد .این ترکیب همچنین دارای

اســطوخدوس در مقایسه با دیازپام Rezaei ،و همکاران در سال  2010به

خــواص بیولوژیکــی متفاوت از جمله اثر آرام بخشــی و آنتی اکســیدانی

این نتیجه رسیدند که عصاره این گیاه به صورت وابسته به دوز اثرات آرام

میباشد ( .)29با توجه به عوارض داروهای شیمیایی مؤثر بر درمان بیماری

بخش بهتری نســبت به دیازپام دارد که احتما ً
ال این گیاه از طریق تأثیر بر

پارکینســون و ترکیبات موجود در گیاه اســطوخودوس و اثرات این گیاه در

گیرندههای بنزودیازپینی متصل به گیرندههای گابا ـ  Aباعث بروز اثر آرام

افزایش سطح نورآدرنالین و دوپامین در دستگاه عصبی مرکزی ،که میتواند

بخشی و ضد اضطرابی خود میشود (.)33

سبب بهبود عالیم ناشــی از کاهش دوپامین در بیماری پارکینسون باشد،

 Mehrabaniو همــکاران نیز در ســال  2007در مطالعهای که در

در این بررسی اثر عصاره گیاه اسطوخودوس بر اختالالت حرکتی ناشی از

مورد تأثیر عصاره متانولی اسطوخدوس بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول بر

بیماری پارکینسون با روشهای استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته و با گروه

موشهای ماده انجام دادند دریافتند که این عصاره دارای اثر ضد تشنجی

شاهد مقایسه شده است.

نیز میباشد (.)26
از اثرات دیگر این گیاه ،اثر ضد افســردگی اســت کــه در تعدادی از
کتــب مرجــع گیاهی به آن اشــاره شــده ولی مــدارک مســتندی در این
خصوص وجود ندارد .از جمله بررسیهای انجام شده در این رابطه مطالعه
 Akhondzadehو همکاران در ســال  2003در خصوص اثرات مصرف
تنتور اسطوخدوس و ایمی پرامین در بیماران افسرده میباشد که اثر بخشی
مصرف توأم این دو در درمان افسردگی به اثبات رسیده است .بر طبق نتایج
حاصل از این تحقیق ،در درمان افسردگی خفیف تا متوسط ایمی پرامین و
تنتور اسطوخدوس مؤثرتر از ایمی پرامین به تنهایی بوده است (.)3
در مطالعات مختلف اثرات این گیاه بر روی گاما آمینوبوتیریک اســید
ثابت شــده که با توجه به نقش و دخالت  GABAدر بروز مشکالت خلقی
اثرات درمانی این گیاه را میتوان به این مورد نســبت داد .از طرفی در این
گیــاه ترکیبات فالونوئیدی وجود دارد که بر گیرندههای بنزودیازپینی مؤثر
است ( .)۲2،۳۴محققین دیگری از جمله  Walshو  Wilsonنیز در سال
1999در بررســیهای خود نشان دادند که مصرف اسطوخدوس و چند گیاه
دیگر موجب بهبود وضعیت خلقی بیماران و کاهش مشکالت سایکولوژیک
آنها میشود ( .)37ماساژ درمانی با اسطوخدوس نیز در درمان افسردگی و
مشکالت خواب بیماران مبتال به سرطان مؤثر بوده است (.)10
اعتقاد بر این اســت که اسطوخدوس از طریق اثر بر سیستم لیمبیک
به ویژه آمیگدال و هیپوکامپ اثرات ســایکولوژیک خود را اعمال میکند.

مواد و روش کار
جهت انجام این کار پژوهشــی از  28ســر موش صحرایــی نر بالغ از
نژاد ویســتار با وزن تقریبی  220 ±30gتهیه شــده از مرکز تکثیر حیوانات
آزمایشــگاهی دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز اســتفاده شد.
موشهــای صحرایــی پس از انتقال بــه خانه حیوانات بــه  4گروه  7تایی
تقســیم شــدند و در قفسهای مخصوص توزیع شــده ،تحت شرایط 12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی قرار گرفتند .در ضمن همه موشهای
صحرایی آزادانه به آب و غذا دسترســی داشتند .دمای نگهداری حیوانات
 23 ±2 oCدر نظر گرفته شــد .غذای حیوانات از کارخانه دام و طیور پارس
تهران تهیه شد که به شکل کپسول فشرده در اختیار موشها قرار گرفت.
طــرز تهیــه عصاره اســطوخدوس :گیاه اســطوخدوس بــا نام علمی
 Lavandula officinalisاز مرکز تحقیقات کشاورزی و گیاهان دارویی
همدان تهیه شد و جنس و گونه آن مورد تأیید گروه گیاه شناسی دانشکده
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز قرار گرفت .برای تهیه عصاره هیدروالکلی
اسطوخدوس ،از روش خیساندن استفاده شد .جهت این کار گلهای خشک
شــده گیاه اسطوخدوس به وسیله آسیاب برقی در حد مالیم پودر شد .این
عمل به جهت اینکه ســطح تماس با حالل افزایش یابد صورت پذیرفت.
سپس الکل  70oاز شرکت مرک آلمان به پودرگیاه اضافه شد .پس از گذشت
 72ســاعت محتویات داخل ظرف به وسیله کاغذ صافی و قیف شیشهای،

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخدوس

داخل بشر صاف گشت .محلول صاف شده در ظروف پتری گذاشته جهت
خشــک و تبخیر حالل ،آن را در آون و در دمای  40oCبه مدت  3روز قرار

داده شــد تا کام ً
ال خشک شود .پودر به دست آمده به هنگام استفاده در آب

مقطر حل گردید و غلظتهای  300 ،200 mg/kgو 400از عصاره جهت
تزریق به حیوانات آماده شد.
طرز تهیه دارو :میزان  5 mg/kgاز داروی رزرپین ،محصول شــرکت
 ،Sigmaبر اساس وزن بدن موشهای صحرایی ،تهیه شده ( )36در اسید
استیک گالسیال از شرکت  ،Merckحل و سپس با آب مقطر رقیق گردید
( .)۱،۲،۵،7،20سپس به حجم تزریقی متناسب با وزن جانوران رسانده شده
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دســتگاه بار تست :برای بررسی کاتالپسی از روش استاندارد بار تست
استفاده شد .در این روش دوپای جلوئی حیوان بر روی میلهای چوبی و افقی
به قطر  1/25 cmو به ارتفاع  10cmاز کف جعبه قرار داده شد .مدت زمانی
را که هر دو پای جلویی حیوان روی میله افقی قرار گرفته جانور در وضعیت
ثابت باقی ماند ،اندازه گرفته شد .حداکثر زمانی که جانور میتواند روی میله
افقی باقی بماند  30ثانیه در نظر گرفته شد .زمان قطع آزمایش زمانی بود که
حیوان یکی از پاهای جلوئی خود را از روی میله بر میداشت و یا اینکه سر
خود را بطور جستجوگرایانه تکان میداد .این کار برای سه مرتبه با فواصل
 3دقیقه تکرار گردید (.)16

( )۲3ودر صفاق موشهای صحرایی تزریق شــد ( .)20در گروه رزرپینه24 ،

نتایج

ســاعت بعد ،عالئمی مشــابه با آنچه در بیماری پارکینسون بروز میکند،
مشــاهده شــد .این عالئم شــامل برادی کینزی ،کاهش تعادل حرکتی و
کاتالپسی بود (.)۱،7،۱1،۲۸
 24ســاعت پس از دریافت رزرپین ،گروههــای دریافت کننده عصاره
اســطوخدوس ،غلظتهــای  )33( 400 ،300 ، 200 mg/kgاز عصاره را
روزانــه دوبــار صبح و بعد از ظهر ،به مــدت  6روز ،از طریق گاویج دریافت
کردند .برای گروه شاهد نیز به همان حجم و به همان ترتیب ،آب مقطر از
طریق گاویج به هر موش صحرایی خورانده شد 24 .ساعت پس از آخرین
تجویز عصاره ،از حیوانات مذکور تســت رفتاری گرفته شــد و اثر بخشــی
عصاره گیاهی با گروه شاهد مقایسه گردید.
ارزیابی رفتاری :بررسی رفتاری جانوران یک روز پس از آخرین تجویز
عصاره اســطوخدوس و با استفاده از دســتگاههای روتارود ،میدان باز و بار
تست صورت گرفت.
دســتگاه میدان باز :این دســتگاه ساخت شــرکت برج صنعت ایران و
متشکل از یک جعبه از جنس پلکسی گالس به طول  40×40 cmو ارتفاع
 35 cmاست .درون این محفظه با خطوط سفید رنگ به چهار خانه مساوی
شد .حیوانات در زمان مقرر در یکی از خانهها قرار داده میشدند .این دستگاه
میزان فعالیت حرکتی موشهای صحرایی را نشــان میداد و تعداد فعالیت
آنها به مدت  5دقیقه توسط دستگاه ثبت میشد (.)۱7،۳۵
دستگاه روتارود :روتارود دستگاهی است که با استفاده از آن مقاومت
حرکتی و حفظ تعادل حیوانات ســنجیده میشــود .این دســتگاه تسمهای
دارد که با جابجا کردن آن روی محل قرار گرفتن تســمه میتوان سرعت
چرخیدن گردونه را تنظیم کرد .در این بررســی سرعت چرخیدن 10rpm
با شــتاب  7 rpm²درنظر گرفته شــد که تقریبًا  10 -11دور در دقیقه بود.

هنگامی که موش صحرایی روی گردونه قرار میگرفت ،به مدت  60ثانیه
(ماکزیمم) گردونه میچرخید و مدت زمانی را که حیوان میتوانست تعادل
خود را حفظ و در مقابل حرکت گردونه مقاومت کند ،به عنوان زمان مقاومت
موش صحرایی ثبت میشد و این عمل برای هر موش صحرایی  3مرتبه
تکرار و میانگین آن محاسبه شد (.)18

در ایــن مطالعــه جهت مقایســه گروههــای دریافت کننــده عصاره
اســطوخدوس و گروه شــاهد از آزمون  ANOVAوآزمــون  Post hocاز
نوع آزمون  Tukeyجهت تعیین سطح معنیدار بین گروهها استفاده شد و
 p>0/05به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.
نمودار  1نشــان دهنده مقایســه تعادل حرکتی در دستگاه روتارود بین
گروه شــاهد (دریافت کننده آب مقطر) و گروههــای دریافت کننده مقادیر
مختلف عصاره اســطوخدوس  200 ،300 ،400 mg/kgاســت .بررسی
آماری آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که تعادل حرکتی حیوانات دریافت
کننده مقادیر مختلف عصاره اســطوخدوس در دستگاه روتارود ،با توجه به
 p<0/05نســبت به گروه شاهد ،از نظر میانگین زمانی ،تفاوت معنیداری
نداشت.
نمودار  2نشــان دهنده مقایسه میزان ســفتی عضالت در دستگاه بار
تســت بین گروه شــاهد و گروههای دریافت کننده مقادیر مختلف عصاره
اســطوخدوس اســت .نتایج حاصــل از آنالیز واریانس یکطرفه نشــان داد
که ،ســفتی عضالت در حیوانــات دریافت کننده مقادیــر مختلف عصاره
اســطوخدوس در دستگاه بار تســت ،با توجه به  p<0/05از نظر میانگین
زمانی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری نداشت.
نمودار  3نشان دهنده مقایسه میانگین زمانی مربوط به میزان فعالیت
حرکتی در دســتگاه میدان باز ،بین گروه شاهد (دریافت کننده آب مقطر) و
گروههای دریافت کننده مقادیر مختلف عصاره اسطوخدوس است .بررسی
آماری آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که ،میزان فعالیت حرکتی حیوانات
دریافت کننده مقادیر مختلف عصاره اســطوخدوس در دستگاه میدان باز،
با توجه به  p<0/05از نظر میانگین زمانی نســبت به گروه شــاهد ،تفاوت
معنیداری نداشت.
بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی
اسطوخدوس نقش م ٔوثری در بهبود عالیم ناشی از بیماری پارکینسون یعنی
سفتی عضالنی ،میزان فعالیت حرکتی و تعادل حرکتی ندارد.
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عصاره اسطوخدوس )200 ،300 ،400 mg/kg( ،به صورت خوراکی دریافت
کرده بودند نشان داد که تعادل حرکتی موشهای صحرایی ،بر روی دستگاه
روتارود با افزایش مقدار عصاره کاهش مییابد هر چند که به نظر میرسد
مقادیر ( 300 mg/kgو )200تا حدودی تأثیر داشــته اند لیکن این تأثیرات
معنــیدار نبوده اند (نمــودار  .)1در این رابطه  Kimو همکارانش در ســال
 2009در مطالعهای بر موشهای صحرایی سالم ،اثر اسانس اسطوخدوس
بر فعالیت حرکتی آنها را بررســی کردند .نتیجه تحقیقات آنها نشان داد
که مقدار  1000 mg/kgوزن بدن ،از اســانس اسطوخدوس سبب افزایش
قدرت حرکتی و تعادلی حیوانات در مقایسه با گروه شاهد میگردد .تغییرات
مشاهده شده در تعادل حرکتی وابسته به مقدار اسانس به کار رفته و مدت
نمودار  .۱مقایسه میانگین زمانی تعادل حرکتی در دستگاه روتارود بین گروه شاهد
و گروههای دریافت کننده عصاره اسطوخدوس ()Coordination time in rotarod
زمان تعادل حرکتی در دستگاه روتارود.

زمان اســتفاده از آن میباشد .به نظر میرســد که عامل اساسی موجود در
اسانس که نقش فارماکولوژیکی دارد ترکیب لینالول میباشد و این ترکیب
از طریق تولید  mRNAو پروتئین سبب بیان گیرندههای دوپامینی  D3و
بروز اثرات دوپامین در اجســام مخطط میشود ( .)22سیستم دوپامینرژیک
سبب تنظیم و تغییر چشمگیر در فعالیت حرکتی میگردد .بدین ترتیب که
دوپامین ،باعث افزایش فعالیت مسیر مستقیم و کاهش فعالیت مسیر غیر
مستقیم در اجسام مخطط وافزایش فعالیت حرکتی میشود ( .)22برخالف
تحقیقات  Kimکه بر موشهای سالم و با استفاده از اسانس اسطوخدوس
انجام گرفت در تحقیق حاضر موشهای صحرایی رزرپینه مورد بررســی
قرار گرفته و اثرات عصاره اســطوخدوس بر تعــادل حرکتی جانوران بیمار
مورد توجه قرار گرفت و نشان داد که عصاره اسطوخدوس اثر معنیداری در
افزایش تعادل حرکتی در موشهای صحرایی رزرپینه نداشته و سبب بهبود

نمودار  .۲مقایســه میانگین زمانی مربوط به ســفتی عضالت در دستگاه بار تست بین
گروه شــاهد و گروههای دریافت کننده عصاره اسطوخدوس (Stiffness duration
 )in test barزمان سفتی عضالت در دستگاه بار تست.

تعادل حرکتی حیوانات نشده است .اثرات تسکینی و آرام بخشی روغنهای
ضروری اســطوخدوس نیز توسط  Buchbaurو همکاران در سال 1991
بررسی شده است ( .)6در بررسی دیگری که توسط  Reو همکارانش در سال
 2000انجام شد این نتیجه به دست آمد که لینالول موجود در گیاه موجب
مهار آزاد شــدن استیل کولین و تغییر عملکرد کانال یونی در محل اتصال
نوروماســکوالر میشود ( .)32لینالول موجود در گیاه اسطوخدوس بر سطح
نورآدرنالیــن و دوپامین مؤثر بــوده و باعث افزایش آنها میگردد ( )34که
این امر نیز میتواند از جمله مکانیسمهای احتمالی در بهبود سفتی عضالت
توســط این گیاه باشد .نتایج متناقضی در زمینه اثر عصاره اسطوخدوس بر
تعادل حرکتی در دســت است .به عنوان مثال در مطالعه دیگری مشخص
شــده که تجویز دهانی عصاره اســطوخدوس سبب افزایش تعادل حرکتی
موشها در آزمون روتارود میشود که متناقض با نتایج کار تحقیقاتی حاضر

نمودار  .۳مقایسه میانگین زمانی مربوط به میزان فعالیت حرکتی در دستگاه میدان
باز بین گروه شاهد و گروههای دریافت کننده عصاره اسطوخدوس (Locomotion
 )time in open fieldزمان فعالیت حرکتی در دستگاه میدان باز.

بحث
نتایج آماری حاصل از مقایسه گروه شاهد با گروههایی که مقادیر مختلف

میباشــد ( )31در حالیکه نتایج تحقیق دیگری نشان داد که کاربرد مقادیر
 200 mg/kgو  ، 400سبب کاهش مدت زمان باقی ماندن جانور بر روی
میله چرخان دســتگاه روتارود به صورت وابســته به دوز میگردد ( .)۲۷این
موضوع را میتوان به اثرات عصاره اسطوخدوس بر شل کنندگی عضالت
نســبت داد .چنانچه دارویی اثرات شــل کنندگی بر عضالت داشــته باشد

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخدوس

ســبب کاهش تعادل حرکتی خواهد شد .در پژوهشــی دیگر گزارش شده
که استنشــاق طوالنی مدت اسانس اسطوخدوس مدت زمان ماندگاری بر
دســتگاه روتارود را کاهش میدهد و نتیجه گیری شــده که لینالول موجود
در اســانس این گیاه ،در مقادیر زیاد خود میتواند تعادل حرکتی را کاهش
دهد .در توضیح علت این پدیده گفته شــده اســت کــه این پدیده به علت
مهار گابا ترانس آمیناز و به دنبال آن افزایش چشــمگیر در مقدار گابا روی
میدهد .در تحقیق مذکور کاهش مقدار گلوتامات نیز گزارش شــده است
( .)12در ارتباط با اثر عصاره اسطوخدوس بر سفتی عضالت از طریق آزمون
بار تســت گزارشی مشاهده نشده است .لذا در این تحقیق انجام آزمون بار
تست نیز مورد توجه قرار گرفت .نتایج آماری حاصل از مقایسه گروه شاهد
بــا گروههای دریافت کننده مقادیر مختلف عصاره ،نشــان داد که ســفتی
عضالت بر روی دستگاه بار تست با افزایش مقدار عصاره کاهش مییابد.
هر چند به نظر میرســد مقدار ( )400 mg/kgتا حدودی تأثیر داشته است
اما این اثر معنیدار نبوده است (نمودار.)2
در ادامه این کار تحقیقی ،اثر مقادیر مختلف عصاره اســطوخدوس بر
میزان فعالیت حرکتی موشهای صحرایی در دستگاه میدان باز مورد ارزیابی
قرار گرفت .نتایج آماری حاصل از مقایسه گروه شاهد با گروههای دریافت
کننده مقادیر مختلف عصاره ،نشــان داد که عصاره اسطوخدوس بر میزان
فعالیت حرکتی در دستگاه میدان باز ،تأثیر چندانی نداشته است (نمودار .)3در
این رابطه در مطالعهای اثر اسانس اسطوخدوس در مقایسه با داروهای ضد
اضطراب ســنجیده شده با دستگاه میدان باز مورد بررسی قرار گرفته است.
دیده شده که در مطالعه مذکور ،گیاه اسطوخدوس با رفع گرفتگی و سختی
در عضالت همانند داروهای ضد اضطراب ایفای نقش میکند .در توضیح
علت این پدیده گفته شده است که لینالول موجود در اسطوخدوس از طریق
مهار رهاســازی استیل کولین و مهار نورونهای کولینرژیک سبب تغییر در
عملکرد کانالهای یونی در اتصاالت نوروماسکوالر میشود (.)12
نتیجــه گیری نهایی :نتایج حاصل از آنالیز واریانس گروههای دریافت
کننده مقادیر مختلف عصاره گیاه اسطوخدوس و گروه شاهد بر اختالالت
حرکتی با استفاده از دستگاههای روتارود ،بار تست و میدان باز نشان داد که
علیرغم آنچه انتظار میرفت ،عصاره این گیاه ،اثر چندانی بر بهبود عالیم
ناشی از پارکینسون نظیر تعادل حرکتی ،سفتی عضالت و نیز میزان فعالیت
حرکتی نداشته است.
با این وجود تالش در یافتن داروی گیاهی مناسب که سبب بهبود در
عالئم ناشــی از این بیماری شود و نیز بتواند جایگزین و یا مکمل مناسبی
جهت کاهش اثرات سوء داروهای شیمیایی باشد همچنان ادامه دارد .البته
باید یادآور شــدکه با توجه به تصور غلط عمومی از ســالم و بی ضرر بودن
فرآوردههــای گیاهی تحقیق جهت اثرات مضــر و عوارض جانبی گیاهان
دارویی نیز به قوت خود باقی است.
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تشکر و قدر دانی
در پایان از مدیر محترم گروه زیست شناسی جناب آقای دکتر سید نژاد
و خانم تریکان مسوول محترم آزمایشگاه میکروبیولوژی که از هیچ کمکی
در اجرای این پروژه دریغ ننمودند و ســایر بزرگوارانی که در این طرح ما را
مرهون لطف و مساعدت خویش ساختند صمیمانه سپاسگزاریم.
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Abstract:

BACKGROUND: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder that involves

approximately 1% of the population older than 50 years. Classically, PD is considered a
motor system disease, and its diagnosis is based on the presence of a set of cardinal motoric signs (e.g. rigidity, bradykinesia, motor and postural reflex disturbance). OBJECTIVES:
The present study aimed to evaluate the effects of hydro-alcoholic extract of lavender
(Lavandula officinalis) on motor disorders of pseudo PD rats. METHODS: Male Wistar rats
were divided into four groups (n=7). PD signs were induced by intra-peritoneal (IP) injection of reserpine (5mg/kg) prior to administration of the lavender extract. Three goups of
rats received different doses (200, 300, 400 mg/kg, P.O) of the lavender extract and sham
group received distilled water at the same volume for six days and two times per day. At
the seventh day, Catalepsy and other signs of PD were measured in the bar test, rotarod
and open field. RESULTS: In this study, improvement in signs of Parkinson disease were
not observed by applying lavender hydro-alcoholic extract and motor disorders were not
reduced in comparison with sham group. CONCLUSIONS: The lavender hydro-alcoholic
extract does not have any effect on motor disorders of Parkinson disease.
Keyword: Parkinson, Lavandula officinalis, rotarod, bar test, open field

Figure Legends and Table Captions
Graph 1. Average Coordination comparison between the groups receiving different doses of lavender and witness group in Rotarod.
Graph 2. Average stiffness comparison between the groups receiving different doses of lavender and witness group in test bar.
Graph 3. Average locomotion comparison between the groups receiving different doses of lavender and witness group in open
field.
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