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 يگلميمر اهيگ يعصاره متانول يشبه ضداضطراب و ياثرات شبه ضدافسردگ يبررس

 ي( در موش سورSalvia spinosaخاردار )

 

  )Ph.D(*3و1 انيآزاده متول، )Ph.D(1 يتهران يبهرام سلطان، )Ph.D(2 کيبوسفيفاطمه  ،)DarmPh.(1 گرزهرا کوزه
 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،يکولوژيتوکس-يگروه فارماکولوژ -1

 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،يگروه فارماکوگنوز -2

 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يو گردن، دانشکده پزشک سر يو جراح ينيگروه گوش، حلق، ب ،ينيگوش و حلق و ب يهايماريب قاتيمرکز تحق -3

 ده يچك
باشد. يم ازين ترشيب يبخشتر و اثرکم يبا عوارض جانب ديجد يداروها ديو اضطراب، تول يمنظور درمان افسردگبه  هدف:

 .باشديم خاردار يگل ميمر اهيگ يعصاره متانول ياثرات ضد اضطراب و ضد افسردگ يهدف مطالعه حاضر بررس
 يگل ميمر يتحت درمان با عصاره متانول واناتيح يتيوياثرات ضد اضطراب و لکوموتور اکت يابيبه منظور ارزها: مواد و روش

( و  EPM) شکل يااز آزمون ماز مرتفع بعالوه [ي(، داخل صفاقmg/kg) لوگرميبر ک گرميليم 100و  5/12  25، 50]  (SSME)دارخار
( و معلق ماندن از دم FST) ياجبار يشنا يهاعصاره با استفاده از آزمون يگ( استفاده شد. اثرات ضد افسردOFTباز ) نهيزم

(TSTبررس )شد نييتام عصاره با استفاده از روش اسپکتروفتومتر تع ديفنول و فالونوئ زانيشد. م ي. 
باز  يشده و درصد ورود به بازو يدرصد زمان سپر شي( موجب افزاmg/kg 25 ،50 ،100) SSME يداخل صفاق زيتجو ها:يافته

لکوموتور  زانيدر م يعصاره، سبب کاهش معنادار mg/kg 100دوز زين OFT شد. در آزمون EPM با گروه کنترل در آزمون سهيدر مقا
 SSME کنندهافتيدر يهادر گروه يحرکتيمدت زمان ب TSTو  FSTهر دو آزمون  درنسبت به گروه کنترل شد.  يتيوياکت

(mg/kg25 ،50 ،100نسبت به گروه کنترل به شکل معن )گرم يليم 17/55برابر با  يفنول تام عصاره متانول زاني. مافتيکاهش  يداري
 نييدر هر گرم عصاره تع نيمعادل کوئرست گرميليم 07/53 تام برابر با ديفالونوئ زانيم در هر گرم عصاره و دياس کيمعادل گال

 .ديگرد
  يهادر مدل ياثرات شبه ضد اضطراب و شبه ضد افسردگ يخاردار دارا يگل ميمر اهيمطالعه، گ جينتابر اساس  گيري:نتيجه

 .باشديم يوانيح يرفتار
  

 يموش سور خاردار، يگل ميمر اهيضد اضطراب، گ باتيترک ،يضد افسردگ باتيرکتهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
 عيمزمن، شا ياختالالت روان و اضطراب به عنوان يافسردگ

 يمهم در نظام سالمت جهان يهايماريکننده، از جمله بو ناتوان
روند. يبه شمار م ريمرگ و م يبوده و جزو ده عامل اصل

اختالل در  نيا وعيدهند درصد شيمطالعات نشان م نيچنهم
 يورهااز کش ترشيحال توسعه به مراتب ب در يهاکشور
 [.2،1است ] افتهيتوسعه

و  يکيزيف ،يشامل اختالالت شناخت يافسردگ عالئم
باشد. خلق افسرده، اختالالت خواب، فقدان و از يم يرفتار

ها به آن قبالً ماريکه ب ييهاتيدست دادن لذت نسبت به فعال
 لياشتها و وزن، تحل شيافزا ايمند بوده است، کاهش عالقه

 اضطراباختالل در تمرکز و حافظه،  ،يو احساس خستگ يانرژ

مرگ  رامونيکار بودن، افکار پاز اجتماع، احساس گناه زيو گر
 [.3،2باشند ]يم يافسردگ ياز جمله عالئم اصل يو خودکش

اختالالت  نيترعياز شا يکياضطراب پاتولوژيک نيز  
رواني است که موجب اختالل در زندگي روزمره و رنج -روحي

 مارانيب يو اضطراب در برخ ي[. افسردگ5،4د ]گردبيماران مي
مضطرب  مارانيصورت توأم بوده و مشخص شده است که در ببه

 [.5باشد ]يم ترشيب ياحتمال بروز افسردگ
 يضد اضطراب و ضد افسردگ يداروها نيترمتداول

 Tricyclic) ياسه حلقه يافسردگضد يشامل داروها کيکالس

Antidepressants- TCAs) و  نيليپتينورتر ن،يليپتيتريمانند آم
 نيباز جذب سروتون يانتخاب يهامهارکننده ن،يپراميدز

(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors-SSRIs)  مانند

 5/9/1399 تاريخ پذيرش: 15/5/1399تاريخ دريافت:       motavallian.azadeh@gmail.com        33486475-130 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 نيمونوآم يهاو مهارکننده تالوپراميس ن،يسرترال ن،يفلوکست
 (Monoamine Oxidase Inhibitors -MAOIs) دازياکس

[. با وجود 6باشند ]يم نيپروميسليو تران ديازجمله مکلوبما
درمان اضطراب و  يکه برا يياز داروها يدستجات متنوع

 يليالکامل به د يچنان بهبوددر دسترس هستند، هم يافسردگ
 يبه داروها يو ترس از وابستگ يازجمله عوارض جانب

 يجووجست ليدل ني[. به هم7] باشدينم ريپذامکان ييايميش
 ياژهيتوجه و انيم نيبوده و در ا يکارآمدتر ضرور يداروها

 [.8صورت گرفته است ] ياهيگ يبه داروها
آن توجه  يبه اثرات درمان يکه در طب سنت ياهانيگ از

 (.Salvia L) يبا نام علم يگلميمر اهيشده است گ ياژهيو

 انييخانواده نعنا يهاجنس نيتراز بزرگ يکيکه  باشديم

(Labiatae) اياروپا و آس کا،يدر آمر يابوده و به طور گسترده 
خاردار( از  يگلميمر) S.spinosa [. گونه9پراکنده شده است ]

در مناطق مختلف جهان شامل  ياگسترده عيجنس توز نيا
)شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق و شرق  رانيا ه،يترک

و مصر  نيعراق، لبنان، فلسط ه،يکشور(، قفقاز، افغانستان، سور
به عنوان  اهيگ نيمختلف ا يهاگونه ي[. در طب سنت10،9دارد ]
 ،يکرونر و عروق مغز وقعر يهايماريکننده بدرمان

 ،يويمزمن کل ييختالالت خواب، نارسادهنده درد، انيتسک
 ،يمنوره و آمنوره، ضد سرفه، ضد سرماخوردگ سيد

ضد تومور، ضد التهاب،  ابت،يضد د ،يضد باکتر دانت،ياکسيآنت
[. 13-11] شونديم زيتجو يجنس يکننده ضعف و ناتوانرفع
 Salvia رينظ  salviaيهااز گونه ياثرات برخ نيچنهم

officinalis ،Salvia miltiorrhiza،Salvia lavandulaefolia ،
Salvia aethiopis،Salvia Mexicana  و Salvia 

haematodes بخش )اثرات آرام ياعصاب مرکز ستميس يبر رو
ضد تشنج،  ،يآور، اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگو خواب

و ضد التهاب،  ردضد د ،ياسکلت يهاچهيکننده ماهشل
 ليتعد قياز طر کيمطالعات فارماکولوژ روي( پوينوروپروتکت

 ϒ – Amino) گابا يبر رسپتورها ريتأث ک،ينرژيدوپام ريمس

Butyric Acid- GABA)ديتائ نيو آدرنال نيدوپام ن،ي، سروتون 
به صورت  زيخاردار ن يگلميمر اهي[. گ15،14،11شده است ]

 نهيقفسه س يدردها ،ياختالالت ادرار ،درمان اسهال يبرا يسنت
 [.16و معده مصرف دارد ]

 يگلميمتعلق به جنس مر اهانيگ ييايميتوشينظر ف از
 ها،، مونوترپنB گروه يهانيتاميو رينظ يمختلف باتيترک

باشند. از يرا دارا م يفنول باتيو ترک هاترپنيها، ترترپنيد
 يدهايبه اس توانيم اهانيگ نيموجود در ا يفنول باتيجمله ترک

( و کينيزمارو ر کيکارنوز ک،يکافئ يدهاي)اس کيفنول
( اشاره کرد که نيو کوئرست نيژنيآپ ن،ي)لوتئول دهايفالونوئ

[. 19-17هستند ] اليباکتريو آنت يدانياکسيآنت تيفعال يدارا
 يفنول باتياز ترک ييباال زانيم يحاو زيخاردار ن يگلميمر اهيگ

راستا  نيو در هم باشدي( منيلوتئ و نيژني)آپ يديو فالونوئ
آن را  ويفراتيپروليو آنت يدانياکسيآنت ،يکروبيخواص ضدم

 [.20نسبت داد ] باتيترک نيبه وجود ا توانيم
 يبر رو يگلميمر يهاگونه رياثرات سا يبررس رغميعل

در  يا[، تاکنون مطالعه21،17،11] ياعصاب مرکز ستميس
 اهيگ ياثرات ضد اضطراب و ضد افسردگ يخصوص بررس

 ميمطالعه برآن نيخاردار صورت نگرفته است. لذا در ا يگلميمر
 يدگاثرات ضد اضطراب و ضد افسر يبار به بررس نياول يتا برا

 يآن با داروها سهيخاردار و مقا يگلميمر اهيگ يعصاره متانول
( نيپراميميا ن،ي)فلوکست ي( و ضد افسردگازپامي)د ضد اضطراب

و اضطراب  يافسردگ  يوانيح يهابا استفاده از مدل رفرنس
 .ميبپرداز
 

 هامواد و روش
مطالعه از  نيا. يو مالحظات اخالق يشگاهيآزما واناتيح

 يبينر بالغ با وزن تقر يسور يهابوده و از موش ينوع تجرب
دانشکده  واناتياز النه ح واناتيح. شد استفاده گرم 5±25

شده  ميتقس ييتا 6 يهادر گروه ده،يگرد هيته النيگ يداروساز
گروه  4گروه کنترل مثبت و  3کننده حامل، افتي)گروه کنترل در

 کليبا س ( واهيگ يمختلف عصاره متانول ياکننده دوزهافتيدر
درجه  21-23 طيمح يدما ،يکيتار /ييساعته روشنا 12منظم 

 شدند.  يبه غذا و آب نگهدار يکاف يدسترس زيو ن گراديسانت
استفاده  هاشيانجام آزما يبار برا کيتنها  وانيهر ح از

انجام گرفته  13تا  8 يدر بازه زمان هاشيآزما يشده و تمام
است. اين مطالعه بر اساس مجوز کميته اخالق دانشگاه علوم 

 خيبه تار IR.GUMS.REC.1398.253شناسه ) النيپزشکي گ
 ( اجرا شده است. 12/5/98

 يگلميمر اهيگ. خاردار يگلميمر يعصاره متانول هيته روش
 النيآباد استان گاز منطقه رستم 1397 خاردار در تابستان سال

توسط کارشناس، با کد  ديو تائ ييو بعد از شناسا يآورجمع
 يدانشکده داروساز وميدر هربار HGUM 112 يوميهربار

مربوطه در  اهيشد.  گ ينگهدار النيگ يدانشگاه علوم پزشک
 ده،يخشک گرد يشگاهيادما و رطوبت آزم ه،يسا طيشرا

 500پودر شده ) يدست ابيآس لهيبه وس اهيگ ييهوا يهابخش
 48، 24 يبرا ونيبه روش پروکوالس يريگگرم( و سپس عصاره

ساعت با متانول انجام شد و حالل به دست آمده توسط  72و 
عصاره بعد از  [.22شد ] ريکننده چرخان تبخريدستگاه تقط

تا زمان  خچاليدرون  ياشهيخشک شدن کامل در ظرف ش
 شد. ينگهدار يوانيانجام مطالعات ح
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 يگلميمر يتام عصاره متانول ديفنول و فالونوئ زانيم نييتع
 ويوکالتيس - نيفنول تام با استفاده از روش فول مقدار. خاردار

 تريليليم 5 ياز عصاره متانول تريليليم 1[. به 23] ديگرد نييتع
 تريليليم 4 قهيدق 10و بعد از ويوکالتيس–نياز واکنشگر فول

 يکياتاق و تار ياضافه شده و محلول در دما کربناتيمحلول ب
ها در طول موج نمونه جذبقرار داده شد.  قهيدق 30به مدت 

نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در مقابل بالنک  765
 يرسم منحن يبه عنوان استاندارد برا دياس کيشد. گالخوانده 

معادل  زانيفنول تام بر اساس م زانيبه کار رفت و م ونيبراسيکال
 [.  24] ديگزارش گرد "در گرم عصاره دياس کيگرم گاليليم"

 ديکلر يسنجتام از روش رنگ ديفالونوئ نييمنظور تع به
 ومينياز آلوم تريليليم 5منظور  نيا ياستفاده شد. برا ومينيآلوم

گرم بر يليم 1عصاره ) تريليليم 5در متانول( به  %2) ديکلريتر
در طول  قهيدق 10. جذب محلول بعد از دي( اضافه گردتريليليم

استاندارد با  يشد. منحن يريگنانومتر اندازه 415موج 
 زانيشد و م هيدر حالل متانول ته نيکوئرست يهامحلول
در  نيکوئرست گرميليم"معادل  زانيتام بر اساس م ديفالونوئ

 [.25] ديگزارش گرد "گرم عصاره
 يگلميمر يمتانول عصاره. يشيآزما يهاو گروه باتيترک

 ي( برالوگرميگرم بر کيليم 100و  50، 25، 5/12خاردار )
 نيتوئ يمختصر زانيبا استفاده از م وانات،يبه ح قيتزر

(Tween 80) ديگرد هيته يسازقيدر آب مقطر به روش رق. 
 10) نيپراميمي( و الوگرميگرم بر کيليم 10) نيفلوکست

گروه کنترل مثبت در  يداروها عنوان( به لوگرميگرم بر کيليم
 ياز شرکت داروساز بيبه ترت يافسردگ يرفتار يهاتست

گرم يليم 2) ازپامي. دديگرد هي( و سبحان دارو تهراني)ا يديعب
 يهاثبت در تستگروه کنترل م ي( به عنوان دارولوگرميبر ک

 هيته نيتام نيکاسپ ياضطراب از شرکت داروساز يرفتار
 زانيکننده حامل، آب مقطر با مافتيکنترل در وه. در گرديگرد

ها به . همه محلولديگرد زي( تجوTween 80) نيتوئ يمختصر
شده و به  هيآزمون تهساعت قبل از انجام هر ميصورت تازه، ن

 يانتخاب يشدند. دوزها زيتجو واناتيبه ح يصورت داخل صفاق
 [.27،26صورت گرفته است ] يبر اساس مطالعات قبل

از  ياثرات ضد افسردگ يمنظور بررس به. يرفتار يهاتست
[ و 28]  Forced Swim Test (FST) ياجبار يآزمون شنا

Tail Suspension Test (TST)  [29 ] کردن موش از دم زانيآو
به  يضد اضطراب يو رفتارها يتيويلکوموتور اکت يبررس يو برا

و  Forced Swim Test (OFT)باز  نهياز آزمون زم بيترت
 Elevated Plus-Mazeشکل  يابعالوه مرتفعآزمون ماز 

(EPM) [30.استفاده شد ] 

( FST) ياجبار يشنا آزمون. (FST) ياجبار يشنا آزمون
 يدر جوندگان برا يرفتار يهامدل نياز پرکاربردتر يکي

باشد. يم ديجد باتيداروها و ترک ياثرات ضد افسردگ يبررس
 متريسانت 15شفاف به قطر  لندريس کيمتد، موش در  نيدر ا

درجه  22-25 ياز آب با دما متريسانت 35که تا ارتفاع 
موش  يکه پا يابه گونه رد،يگيمپر شده است قرار  وسيسلس

)عدم  وانيح يحرکتيبه کف استوانه برخورد نکند. مدت زمان ب
 قهيدق 6سطح آب( در طول  يو معلق ماندن آن رو وانيح يشنا

تطابق  يو برا نيعنوان تمراول به قهيدق 2شود. يم يريگاندازه
 .[28] شوديدر نظر گرفته م طيبا مح وانيح

آزمون معلق ماندن از  در. (TSTمعلق ماندن از دم ) آزمون
صورت معلق به يمتريسانت 33را از ارتفاع  وانيح (،TSTدم )

. ميکنيکرده و دم موش را با استفاده از نوارچسب ثابت م زانيآو
 قهيدق 2. شوديضبط م قهيدق 6در عرض  وانيح يحرکتيزمان ب

در نظر گرفته  طيبا مح وانيتطابق ح يو برا نياول به عنوان تمر
 وانيح يهر بار آزمون موش به قفس نگهدار شود. بعد ازيم

 [.29شود ]يبازگردانده م
(، از OFTباز ) نهيآزمون زم در. (OFTباز ) نهيآزمون زم 

 40 يهاوارهي( با دمتريسانت 30×30) يجعبه چوب کي
 وانيلوکوموتور/ کاوشگرانه ح تيفعال يبررس يبرا يمتريسانت
 قهيدق 30. موش شوديساکت و آرام استفاده م طيمح کيدر 

و  شوديدر مرکز جعبه قرار داده م يداخل صفاق قيپس از تزر
دست و پا در آن قرار  4با هر  وانيح که ييهاتعداد خانه

تعداد  زيدستگاه و ن يمرکز هيمدت زمان حضور در ناح رد،يگيم
rearing متصل است ضبط  انهيکه به را ينيتوسط دورب وانيح

 ,version 3.1)ژنيافزار اتوو. سپس اطالعات توسط نرمشوديم

Noldus Information Technology, The Netherlands) 
 [.31] باشديم قهيدق 5. مدت زمان هر آزمون شونديم زيالآن

منظور  به. (EPMشکل ) ياماز مرتفع به عالوه آزمون
ها از آزمون مرتبط با اضطراب موش يو رفتارها تيسنجش فعال

. دستگاه شودي( استفاده مEPM) شکل ياماز مرتفع به عالوه
 30×5) ييوارهايد يبسته دارا يبازو 2باز و  يبازو 2 يدارا
 کي. باشديم نياز سطح زم متريسانت 40( به ارتفاع متريسانت

کننده بازوها است. آزمون ( متصلمتريسانت 5×5) يمربع مرکز
اتاق به  يي. روشناشوديانجام م صداياتاق ساکت و ب کيدر 

از  يمتر 3وات که در فاصله  40المپ فلوئورسانت  2واسطه 
قبل از قرار  قهيدق 30. داروها شوديم نيدستگاه قرار دارند تأم

. موش را در مرکز شونديم قيدر دستگاه تزر وانيدادن ح
باز باشد قرار داده تا به  يراهرو کيکه رو به  يبه نحو اهدستگ
ها و پس آزمون نيآزادانه حرکت کند. دستگاه ماب قهيدق 5مدت 

به طور کامل  %10به آغشته به محلول اتانول از آزمون توسط پن
ضبط شده و  ني. حرکات با استفاده از دوربشوديم زيتم
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در طول  .شونديم دازشپر ژنيافزار اتوواطالعات توسط نرم
باز و  يموش شامل تعداد ورود به بازو يرفتارها قهيدق 5 نيا

باز و بسته ثبت  يشده در بازو يبسته و مدت زمان متوسط سپر
 :Entries into open arms)باز  ي. تعداد ورود به بازوشوديم

OAE) باز  يشده در بازو يو مدت زمان سپر(Time spent 

in open arms: OAT) از کل دفعات ورود  يصورت درصدبه
از زمان کل نشان  يعنوان درصدبه زيباز و بسته و ن يبه بازو
و  OAEدرصد  شي. افزا(%OAE%, OAT) دشونيداده م
OAT در نظر گرفته  وانيکاهش سطح اضطراب ح يبه معنا

 [.32] شوديم
افزار آمار ها به کمک نرمداده. يآمار ليو تحل هيتجز

Graph Pad Prism 8   قرار گرفتند و به  ليو تحل هيمورد تجز
داده شدند. به منظور  شينما اريمع انحراف ± نيانگيصورت م

دو گروه از  نيب سهياطالعات ثبت شده و مقا ليو تحل هيتجز
 One-Way Analysisطرفه کي انسيوار زيآنال يتست آمار

of Variance (ANOVA) يو متعاقب آن از آزمون توک 
(Tukey) 05/0. دياستفاده گردP-value<  به عنوان تفاوت

  .در نظر گرفته شد يمعنادار آمار
 

 نتايج
با استفاده فنول تام  زانيم. و فنول تام ديفالونوئ زانيم نييتع

 − y=0.00088x) دياس کياستاندارد گال ياز رسم منحن

0.0388, R²=0.9975نشان داد که  جي. نتادي( محاسبه گرد
گرم معادل يليم 17/55±003/0 يدارا اهيگ نيا يعصاره متانول

 زانيم نيچنباشد. هميدر هر گرم از عصاره م دياس کيگال
با  نيکوئرست ونيبراسيکال ياستفاده از رسم منحن اتام ب ديفالونوئ

 و به مقدار نييتع y=0.0178x - 0.0119, R²=0.995معادله خط
در هر گرم از عصاره  نيگرم معادل کوئرستيليم 01/0±07/53

 .ديخشک گزارش گرد
خاردار بر مدت زمان  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول اثرات

. ي( در موش سورFST) ياجبار يدر آزمون شنا يحرکتيب
خاردار بر مدت  يگلميمر اهيگ ياثر عصاره متانول 1 شکل در

 توجه با. استنشان داده شده  FSTدر آزمون  يحرکتيزمان ب
تحت درمان  يهادر موش يحرکتيب زمان مدت فوق، نمودار به
 100و  50، 25خاردار ) يگلميمر اهيگ يعصاره متانول با
 يداريبه شکل معن ترل( نسبت به گروه کنلوگرميبر ک گرميليم
(001/0P< کاهش )ذکر شده  يها. عصاره در غلظتافتي

( و لوگرميبر ک گرميليم 10) نيپراميميمشابه با ا يتيفعال
( نسبت به گروه کنترل نشان لوگرميبر ک گرميليم 10) نيفلوکست

ذکر شده  يهاگروه نيب يدارياختالف معن کهيداد، به طور

عصاره  کنندهافتيدر يهاگروه نيب نيچن. همديمشاهده نگرد
 مشاهده نشد. يتفاوت معنادار زيباهم ن

 
و  50، 25، 5/12خاردار ) یگل میمر اهیگ یاثرات عصاره متانول. 1شکل 
( در آزمون هی)ثان یحرکتیمدت زمان ب ی( رولوگرمیگرم بر ک یلیم 100
داده شده  شینما ارمعی انحراف ± نیانگیها به صورت م. دادهیاجبار یشنا

به  یقبل از انجام آزمون به صورت داخل صفاق قهیدق 30 باتیاند. ترک
 .با گروه کنترل سهیدر مقا P***<001/0  .شدند زیتجو واناتیح
 

خاردار بر مدت زمان  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول اثرات
( در موش TSTدر آزمون معلق ماندن از دم ) يحرکتيب

خاردار بر  يگلميمر اهيگ ياثر عصاره متانول 2 شکل در. يسور
است. با نشان داده شده  TSTدر آزمون  يحرکتيمدت زمان ب

تحت  يهادر موش يحرکتيتوجه به نمودار فوق، مدت زمان ب
 100و  50، 25خاردار ) يگلميمر اهيگ يعصاره متانول درمان با

 يداريبه شکل معن ترل( نسبت به گروه کنلوگرميگرم بر کيليم
ذکر شده  يهادر غلظت (. عصاره>01/0P) افتيکاهش 

( و لوگرميبر ک گرميليم 10) نيپراميميمشابه با ا يتيفعال
( نسبت به گروه کنترل نشان لوگرميبر ک گرميليم 10) نيفلوکست

ذکر شده  يهاگروه نيب يدارياختالف معن کهيداد، به طور
عصاره با  کنندهافتيدر يهاگروه نيب نينچ. همديمشاهده نگرد

 مشاهده نشد. يتفاوت معنادار زيهم ن
خاردار بر درصد  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول اثرات

باز با استفاده از آزمون ماز مرتفع  يدفعات ورود به بازو
به دست آمده  جينتا. يدر موش سور (EPMشکل ) يابعالوه

 نشان داده شده 3 شکلشکل در  يااز آزمون ماز مرتفع بعالوه
عصاره  کنندهافتيدر يهاگروه در فوق، نمودار به توجه با. است
گرم بر يليم 100، 50، 25خاردار ) يگلميمر اهيگ يمتانول

تعداد دفعات ورود  (لوگرميبر ک گرميليم 2) ازپاميگرم( و دلويک
شکل نسبت به گروه کنترل  ياباز ماز بعالوه يبه بازوها وانيح

 يهاگروه نيب نيچن. همافتي شيافزا يداريبه طور معن
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از  ازپاميد کنندهافتيعصاره با هم و با گروه در کنندهافتيدر
 وجود نداشت.  يداريدرصد تعداد عبور تفاوت معن شينظر افزا

و  50، 25، 5/12خاردار ) یگل میمر اهیگ یاثرات عصاره متانول. 2شکل 
( در آزمون هی)ثان یحرکتیمدت زمان ب ی( رولوگرمیگرم بر ک یلیم 100

داده  شینما ارمعی انحراف ± نیانگیها به صورت ممعلق ماندن از دم. داده
 یصفاققبل از انجام آزمون به صورت داخل  قهیدق 30 باتیاند. ترکشده
 با گروه کنترل سهیدر مقا P**<01/0  شدند. زیتجو واناتیبه ح

 

و  50، 25، 5/12خاردار ) یگل میمر اهیگ یاثرات عصاره متانول . 3شکل 

ورود به بازوهای باز در آزمون  ( بر درصد تعدادلوگرمیگرم بر ک یلیم 100

 ارمعی انحراف ± نیانگیها به صورت م. دادهشکل یابعالوهماز مرتفع 

صورت  بهقبل از انجام آزمون  قهیدق 30 باتیاند. ترکداده شده شینما

در  P**<01/0و P*<05/0 شدند. زیتجو واناتیبه ح یداخل صفاق

 با گروه کنترل. سهیمقا
 

خاردار بر درصد زمان  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول اثرات
 يابا استفاده آزمون ماز مرتفع بعالوه باز يشده در بازو يسپر

 4 شکل که در طورهمان. ي( در موش سورEPMشکل )
به دست آمده از آزمون ماز مرتفع به  جينتا شود،يمشاهده م

 يشده در بازوها يشکل نشان داد که درصد زمان سپر ياعالوه

عصاره  کنندهافتيدر يهاباز نسبت به کل بازوها در گروه
بر  گرميليم 100، 50، 25خاردار ) يگلميمر اهيگ يمتانول

( نسبت به گروه لوگرميبر ک گرميليم 2) ازپامي( و دلوگرميک
 ني. بعالوه بافتي شيافزا ي( به طور معنادارنيکنترل )نرمال سال

 کنندهافتيهم و با گروه در عصاره با کنندهافتيدر يهاگروه
 مشاهده نشد. يتفاوت معنادار ازپاميد

و  50، 25، 5/12خاردار ) یگل میمر اهیگ یاثرات عصاره متانول. 4شکل  

درصد زمان سپری شده در بازوهای باز  ی( رولوگرمیگرم بر ک یلیم 100

 انحراف ± نیانگیصورت مها به . دادهشکل یابعالوهدر آزمون ماز مرتفع 

به  مونقبل از انجام آز قهیدق 30 باتیاند. ترکداده شده شینما ارمعی

و   P***<001/0شدند.  زیتجو واناتیبه ح یصورت داخل صفاق

01/0>**P با گروه کنترل. سهیدر مقا 
 

خاردار بر تعداد  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول اثرات
( در OFTباز ) نهيبا استفاده از آزمون زم يعبور يهاخانه

کننده افتيدر واناتي، ح1توجه به جدول  با. يموش سور
بر  گرميليم 100خاردار )غلظت  يگلميمر اهيگ يعصاره متانول

و  (>05/0Pها )(، کاهش معنادار تعداد عبور از خانهلوگرميک
دستگاه  يمرکز هيمعنادار مدت زمان حضور در ناح شيافزا

(05/0P<)در  کهيحال ر، نسبت به گروه کنترل را نشان دادند. د
ذکر شده با گروه کنترل  ياختالف پارامترها گريد يهاغلظت

 گرميليم 2) ازپاميکننده دافتيدر گروه در نيچنهم. نبود دارمعنا
، (>01/0P)کاهش در تعداد عبور از خطوط  زي(  نلوگرميبر ک
و  (>001/0P) يمرکز هيناحدر  در مدت زمان حضور شيافزا

مشاهده شد که تفاوت  (>01/0P) واناتيح rearingکاهش  زين
 .با گروه کنترل معنادار بود سهيهر سه پارامتر در مقا

 
 
 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ko

om
es

h.
23

.3
.4

15
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/koomesh.23.3.415
https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6533-en.html


 1400 ري(، خرداد و ت83 ي)پياپ 3، شماره 23جلد                              کومش

420 

 

 هیمدت زمان حضور در ناح ، تعداد عبور از خطوط ی( رولوگرمیگرم بر ک یلیم 100و  50، 25، 5/12خاردار ) یگل میمر اهیگ یاثرات عصاره متانول. 1جدول 

قبل از انجام آزمون به  قهیدق 30 باتیشده اند. ترکداده  شینما ارمعی انحراف ± نیانگیها به صورت مباز. داده نهیدر آزمون زم  rearingو تعداد   یمرکز

 در مقایسه با گروه کنترل P***<001/0 و  P**<01/0 و  P*<05/0شدند.  زیوانات تجویبه ح یصورت داخل صفاق

 گروه

 تست
 دیازپام فلوکستین ایمی پرامین کنترل

 عصاره 

5/12 

 عصاره

25 

 عصاره

50 

 عصاره

 100 

تعداد عبور از 

 خطوط
2/11 ± 7/92 7/5 ± 6/79 2/9 ± 8/72 2/2 ± 3/51 ** 6/7 ± 8/83 3/8 ± 3/73 7/6 ± 3/71 4/5 ± 3/55 * 

 مدت زمان حضور

 ناحیه مرکزیدر 
2/1 ± 3/12 4/2 ± 19 5/1 ± 5/18 5/2 ± 28 *** 6/3 ± 7/15 6/1 ± 8/21 8/1 ± 8/21 3/1 ± 6/23 * 

 rearing 3/2 ± 7/33 3/1 ± 3/31 5/1 ± 8/32 6/1 ± 3/23 ** 8/1 ± 8/33 1/1 ± 7/33 8/1 ± 5/32 6/1 ± 31تعداد 

 
 

 گيريبحث و نتيجه
و  يشبه ضد افسردگ تيفعال يدر پژوهش حاضر به بررس

 Salviaاهيگ يياندام هوا يشبه ضد اضطراب عصاره متانول

spinosa Lو آزمون معلق  ياجبار ي. آزمون شنامي. پرداخت
بوده که به طور  عيمطمئن و سر يماندن از دم دو آزمون رفتار

 کارهب يافسردگضد تيبا خاص باتيترک يگسترده در غربالگر
 يداروها ياصل يهاگروه ي[ و برا33،29] رونديم

[. طبق مطالعات انجام 34،29دارند ] تيحساس يافسردگضد
 يحرکتيمدت زمان ب نيو فلوکست نيپراميميا يشده دو دارو

[. در مطالعه 36-34] دهنديمربوطه کاهش م يهاتست رويرا پ
 رنسرف ي، دو داروTST و FSTدر هر دو آزمون  زيحاضر ن

اثرات ضد  نيچننشان داده و هم يمذکور اثرات ضد افسردگ
که  يبه طور د،يخاردار مشخص گرد يگلميمر اهيگ يافسردگ

، 25 يتحت درمان با دوزها واناتيدر ح يحرکتيمدت زمان ب
با گروه کنترل به  سهيدر مقا لوگرميگرم بر کيليم 100و  50

 قيدق ميکانسم توانيچند نم . هرافتيکاهش  يطور معنادار
کرد اما به نظر  ينيبشيمذکور را پ اهيگ يعصاره متانول ياثرگذار

 يمشابه عصاره با دارو يافسردگرسد با توجه به اثرات ضديم
و  کيسروتونرژ ستميهر دو س نيو فلوکست نيپراميميا

 مؤثر باشند.  اهيگ يافسردگدر بروز اثرات ضد کيآدرنرژ
 يبا تمام يتيويلکوموتور اکت زانيم زين OFTآزمون  در
 100دوز  تر و بانسبت به گروه کنترل کم يزيتجو يدوزها

چند که  هر کاهش معنادار بود، نيعصاره ا لوگرميگرم بر کيليم
تر رفرنس کم يبه عنوان دارو ازپامياثر نسبت به گروه د نيا

از اثرات  يناش يحرکتيکاهش زمان ب هيامر فرض نيهم بود.
( در Psycho-stimulant effectsعصاره ) يکنندگکيتحر

اساس اثرات  نيرا رد کرده و بر ا يافسردگ يرفتار يهاتست
به  TST و  FST يهادر آزمون اهيشده از گ دهيد يضد افسردگ

گرم يليم 100دوز  نيچن[. هم37] باشديصورت مثبت کاذب نم
 هيزمان حضور در ناح تمد شيعصاره سبب افزا لوگرميبر ک

بر اثرات شبه ضد اضطراب  يديدستگاه شد که خود تائ يمرکز

 زانيم نيترشيب ازپاميباشد. در گروه تحت درمان با ديم اهيگ
 وانات،يح rearingو تعداد  يعبور يهاکاهش در تعداد خانه

از بروز  يآن را ناش توانينسبت به گروه کنترل مشاهده شد که م
حاصل از  جي[. با توجه به نتا38دانست ] ازپاميد وياثرات سدات
دوز  شياحتمال را داد که با افزا نيا توانيباز م نهيآزمون زم
 يوجود دارد. برا ويمدنظر احتمال بروز اثرات سدات اهيعصاره گ

 ويتر اثرات سداتقيدق يبه بررس ازيموضوع ن نيا قيدق ديتائ
مناسب  يتاررف يهامختلف عصاره با استفاده از آزمون يدوزها

 .باشديم
را در  يترشيمدت زمان ب وانيچه ح هر EPMتست  در
کند  يباز دور يکند و از بازوها يبسته سپر يبازوها
به عنوان   ازپاميد زيو تجو باشديم ترشيدهنده اضطراب بنشان
را در  يترشيمدت زمان ب وانيح شوديرفرنس سبب م يدارو

 يدارو زيمطالعه ن نيدر ا[. 39،32] کند يباز سپر يبازوها
درصد تعداد ورود و  شيموجب افزا EPMدر آزمون  ازپاميد

 نيچنباز شد. هم يدر بازوها وانيشده ح يدرصد زمان سپر
 100، 50، 25 يهابا غلظت زيخاردار ن يگلميمر اهيعصاره گ

درصد  شيموجب افزا يبه طور معنادار لوگرميگرم بر کيليم
زمان  درصد شيباز و افزا يبه بازوها وانيتعداد دفعات ورود ح

که  ديباز نسبت به گروه کنترل گرد يشده در بازوها يسپر
مذکور  اهيگ يدهنده اثرات ضد اضطراب عصاره متانولنشان

 باشد.يم
تا به امروز در خصوص  1966از سال  ياگسترده مطالعات

 و اضطراب انجام يافسردگ يبر رو اهانيمواد موثره گ ياثربخش
از  ياست که برخ مطالعات نشان داده نياست. ا شده

 دها،ي)فالونوئ هافنولياز جمله پل اهانيگ يهاتيمتابول
ها و ترپن دها،ي(، آلکالوئهانيکوار ها،نيگنيل ک،يفنول يدهاياس

 هادراتيو کربوه هانيآم ها،نيو ساپوژن نيساپون دها،يترپنوئ
[. در 40و ضد اضطراب هستند ] يافسردگضد تيفعال يدارا

مختلف جنس  يهاگونه ييايميشتويف يکه به بررس يمطالعات
گروه  يهانيتاميو رينظ يمختلف باتياست ترک پرداخته يگلميمر
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Bيفنول باتيو ترک هاترپنيتر ها،ترپنيد ها،، مونوترپن 
 يدهايبه اس توانيم يفنول باتياند. از جمله ترکشده يجداساز

( و کينيو رزمار کيليوان ک،يکافئ يدهاي)اس کيفنول
( اشاره کرد که نيو کوئرست نيژنيآپ ن،ي)لوتئول دهايفالونوئ

 [. 19-17هستند ] يدانياکسيآنت تيفعال يدارا
فنول و  يباال زانيو همکاران به م يمطالعه دکتر بهادر در
خاردار اشاره شده  يگلميمر اهيگ يتام عصاره متانول ديفالونوئ

 ياند که عصاره متانولگزارش کرده نيمحقق نيا نيچناست. هم
کننده و جاروب يدانياکسيآنت تيفعال نيباالتر يمذکور دارا اهيگ

باشد يم دازياکس نيگزانت کنندهو مهار DPPHدر تست  يکاليراد
فنول  زانيم زيحاصل از مطالعه حاضر ن جي[. بر اساس نتا20]

در  دياسکيبرحسب گال گرملي يم 17/55 عصاره نيتام در ا
تام برابر  ديفالونوئ زانياز عصاره خشک و م گرميليهر م

در هر گرم از عصاره  نيمعادل کوئرست گرميليم 01/0±07/53
 . باشديم يمتانول

مشخص  2017و همکاران در سال  يهاشم بايمطالعه فر در
 دازياکس نيمونوآم تيبا مهار فعال يفنول باتياست که ترک شده

آزاد موجب بهبود  يهاکالياز حد راد شيب دياز تول يريو جلوگ
[. 41] شونديم يمغز بعد از القاء افسردگ يدانياکسيآنت تيفعال

در پاتوژنز  ويداتيامروزه نقش استرس اکس گرياز طرف د
به طور گسترده مطرح است. مطالعات  کيکولوژياختالالت سا

آزاد و استرس  يهاکالياز حد راد شيب دينشان داده است که تول
 ياز اختالالت عصب يدر پاتوژنز انواع مختلف توانديم ويداتياکس

 اهاني[. گ42نقش داشته باشد ] يمانند اضطراب و افسردگ
. از نديآيشمار مهب دانياکسيآنت باتياز ترک يمنبع غن ييدارو

 دها،يشامل فالونوئ يفنول باتيبه ترک توانيم باتيترک نيجمله ا
[. با 40اشاره نمود ] هانيو کومار هاگنانيل ک،يفنول يدهاياس

با اعمال اثر  دهايو فالونوئ يفنول باتيترک کهنيتوجه به ا
 گذارريتأث يفسردگدر بهبود روند ا تواننديم يقو دانياکسيآنت

 يديفالونوئ باتيترک ياضطراباثرات ضد ي[ و از طرف43باشند ]
 يهارندهيمتصل به گ ينيازپيبنزود يهارندهيبر گ ريتأث قياز طر

 تياز فعال يبخش تواني، م[44است ]گابا اثبات شده
 نيرا به وجود ا S.spinosa اهيگ ياضطرابو ضد يافسردگضد
 نسبت داد. باتيترک

 ياختالالت افسردگ يبرا يشنهاديپ يهاسميمکان گريد از
 باتيو کاهش عملکرد ترک هانيمونوآم هيبه فرض توانيم

است که کاهش  ني[. اعتقاد بر ا45در مغز اشاره کرد ] ينيمونوآم
( نيو دوپام نينفرينوراپ ن،ي)سروتون يعصب يهايانجيسطح م
 هاافتهي نيا دييأ[. در ت45] باشديم يعمده افسردگ ليمغز دل

ذکر  يهايانجيم شيافزا ييکه توانا يباتيمشخص شده است ترک
 يدرمان افسردگ يبرا تواننديرا داشته باشند، م شده در مغز

 يديفالونوئ باتيمطالعه نقش ترک ني[. چند46مناسب باشند ]
مختلف  يهاسميمکان قياز طر يدر بروز اثرات اضدافسردگ

 پوکمپ،يدر ها نيو دوپام نينفريپسطوح نورا شيشامل افزا
مهار  زيو ن نيو دوپام نينفرينوراپ ن،يمهار ترنسپورتر سروتون

را اثبات کردند  TSTو  FST يهادر آزمون دازياکس نيمونوآم
 يهاي عصبناقل نيتراز مهم يکي ني[. هر چند سروتون48،47]

 تسري مطالعا کيحال،  نيبا ا يول باشديم يدر افسردگ ليدخ
حاد کاهش  يافسردگ يدر ط زياند که غلظت گابا ننشان داده

 باتيترک يدرخصوص اثرات ضدافسردگ [49] .ابدييم
 A گابا هايرندهيگ يانتقال عصب شيافزا هيدو فرض کيگاباارژ

[ 50] .وجود دارند B گابا يهارندهيگ يو کاهش انتقال عصب
به  ترشيب زين يجهت درمان افسردگ ياهياستفاده از داروهاي گ

که  يبر اساس مطالعات [.50دارد ] ديتاک A گابا يهارندهينقش گ
 ستميبا س کيگاباارژ ستميس نيب يتاکنون انجام شده ارتباط قو

[ بر اساس 51] .اثبات شده است يدر مبحث افسردگ کيسروتون
گونه  نيتوان ايم تيموارد ذکر شده در باال در نها يتمام

 ک،يآدرنرژ ستميهر سه س برداشت کرد که احتماالً
در بروز اثرات  کيگاباارژ ستميس زيو ن کيسروتونرژ

 عصاره نقش دارند. نيا يضدافسردگ
مؤثر  يخوابيکه در درمان اضطراب و ب ياهيگ يداروها

 قياثر کرده و از طر کيگاباارژ ستميس يهستند معموالً رو
و  ينيازپيبنزود يهارندهيمختلف مانند اتصال به گ يهاسميمکان

مهار  زيو ن Aگابا  يهارندهيگ يبر رو گريد يهامکان اي
. [25]کنند يگابا اعمال اثر م ديدر تول ريدرگ يهاميآنز

وابسته به  دارچهيدر يهاگابا، کانال کيونوتروپي يهارندهيگ
را در مغز  يانتقال نورون عيکلر هستند که مهار سر گانديل
از  اهانيگ ييايميش باتياز ترک ياري. بسکننديم يگريانجيم

از  يمنبع غن اي. جنس سالوکننديعمل م هارندهيگ نيا قيطر
 يمبن ي. مطالعات[11است ] Aگابا  يهارندهيگ يهاکنندهليتعد

وجود دارد  زين ينيازپيبنزود يهارندهيبر گ دهايفالونوئ ريبر تأث
در عصاره  دهايبا توجه به وجود فالونوئ نيبنابرا[. 52،44،39]

در نظر گرفت که احتماالً  توانيخاردار م يگل ميمر اهيگ يمتانول
بر  ريتأث قيطر زا اهيگ نياضطراب ااز اثرات ضد يبخش

 باشد.  يگابا م يهارندهيمتصل به گ ينيازپيبنزود يهارندهيگ
بار  نياول يحاصل از مطالعه حاضر برا جياساس نتا بر

 اهيگ يعصاره متانول ياضطرابو شبه ضد يافسردگاثرات شبه ضد
از  ينيبال يحال استفاده ني. با اديخاردار اثبات گرد يگلميمر

رسد ي. به نظر مباشديم ترشيب يهاپژوهش ازمندين اهيگ نيا
و فنول موجود در عصاره عامل بروز اثرات  ديفالونوئ باتيترک

 يجداساز يبرا ترشيوجود مطالعات ب نيباشند. با ايمذکور م
ضد اضطراب و ضد  قيعملکرد دق سميمکان زيفعال و ن باتيترک

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ko

om
es

h.
23

.3
.4

15
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/koomesh.23.3.415
https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6533-en.html


 1400 ري(، خرداد و ت83 ي)پياپ 3، شماره 23جلد                              کومش

422 

 

مدت زمان و  کهنيباشد. با توجه به ايم ازين اهيگ يافسردگ
فعال اثر  باتيترک کينتيفارماکوک يعصاره رو زيروش تجو

 يگردد اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگيم شنهاديگذارد پيم
مختلف  يهابا حالل اهيمزمن و حاد گ زيتجو رويعصاره پ

 .گردد يبررس
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Introduction: Development of new medicines with fewer adverse effects and more efficacies is needed for the 

treatment of psychiatric disorders. The present study aimed to investigate the putative antidepressant and anxiolytic 

effects of methanolic extract of Salvia spinosa L. (SS) in mice. 

Materials and Methods: Elevated plus-maze (EPM) and open field tests (OFT) were conducted to evaluate anti-

anxiety and locomotor activity of animals treated with the methanolic extract of SS [12.5, 25, 50, and 100 mg/kg, 

intraperitoneal (IP)], respectively. Antidepressant-like activity of the extract was evaluated using forced swim test 

(FST) and tail suspension test (TST). Total phenol and flavonoid contents were measured using spectrophotometric 

methods.  

Results: IP administration of SS (25, 50, and 100 mg/kg) significantly increased the percentage of time spent and 

the percentage of arm entries into the open arms of EPM and decreased locomotor activity (100 mg/kg), compared 

with the control group. Furthermore, the immobility time of animals significantly decreased in both FST and TST 

with doses of 25, 50, and 100 mg/kg of the extract, as compared to the control group. The total phenolic content of 

methanolic extract was 55.17 mg of gallic acid equivalents (GAE) per gram of dry extract and total flavonoid content 

was 53.07 mg of quercetin as equivalents (QE)/ g of extract. 

Conclusion: Salvia spinosa L. has antidepressant- and anxiolytic-like effects in animal models of psychiatric 

disorders. 

 

Keywords: Anti-depressant Agents, Anti-Anxiety Agents, Methanolic Extract, Mice, Salvia 
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