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 چکيده

به عوارض و  برند. با توجهخوابي ازجمله مشكالتي است كه بسياري از مردم به طور مزمن و به داليل مختلف از آن رنج ميبي و هدف: زمينه

آور و همچنين عوارض فراوان اين داروها، استفاده از گياهان دارويي مورد توجه پژوهشگران  خوابي و مصرف طوالني مدت داروهاي خوابمشکالت بي

 .ل بررسي شدآوري القاشده با پنتوباربيتا قرار گرفته است. لذا در مطالعه حاضر اثرات تزريق داخل صفاقي عصاره آبي الکلي مشگک بر خواب

 ۴شم (حالل) و  هاي زير تقسيم شدند: کنترل،گرمي استفاده و به گروه ۲۵۰تا  ۲۰۰ر در اين مطالعه تجربي از موش صحرايي نر نژاد ويستا ا:هروش

درماني شدند.  پيشگرم /کيلوگرم) عصاره گياه مشگک  ميلي ۲۰۰و  ۱۰۰ ،۵۰، ۲۵هاي مختلف (تيمار که به طريق تزريق داخل صفاقي با غلظت گروه

حيوانات باکمک بازتاب  گرم/کيلوگرم دريافت کردند و رفتار خوابميلي ۶۰ها پنتوباربيتال سديم با دوز نيم ساعت پس از تزريق عصاره، همه گروه

 رايتينگ ثبت گرديد. 

گرم  گرم بر کيلوميلي ۲۰۰و  ۱۰۰که در دوز  ها باعث تسريع در زمان شروع خواب در مقايسه با گروه کنترل شدعصاره مشگک در همه دوز نتايج:

 ).>۰۵/۰pداري افزايش داد (). همچنين عصاره، دوره بازتاب رايتينگ را در مقايسه با گروه کنترل به صورت معني>۰۱/۰pدار بود (معني

  دهد.عصاره آبي الکلي مشگک شروع خواب را تسريع و دوره خواب را نيز افزايش مي گيري:نتيجه

 ، مشگک، موش صحراييخواب :ت کليديکلما
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  مقدمه
خواب يکي از نيازهاي عمده انسان است و در اغلب موارد 

هاي روانپزشکي  اختالل خواب يک نشانه زودرس در بيماري
هاي مهم بيولوژيک  ). چرخه خواب و بيداري از چرخه۱است (

بوده که تحت تأثير عملکردهاي فيزيولوژيک، روشنايي و 
گيرد  ار ميها قر هاي کاري، مراقبت و ساير فعاليت تاريکي، برنامه

و ساعت بيولوژيک انسان نقش مهمي در اين چرخه ايفاء 
عنوان يک رفتار فيزيولوژيکي در حفظ و ثبات  نمايد. خواب به مي
زيستي نقش حياتي داشته و فرد را در جهت حفظ  يندهايفرا

  ).۲دهد ( ثبات محيط دروني بدن ياري مي
الل حدود يک سوم افراد بالغ در طول عمر خود، نوعي اخت 

ترين آن  خوابي، شايع کنند که در اين ميان بي خواب را تجربه مي
خوابي و احساس  است. در بين اختالالت مربوط به خواب، بي

ترين مشکالت پيش روي افراد  خواب آلودگي طي روز از شايع
 ۴۲تا  ۱۵است. شيوع اختالالت خواب در جوامع انساني بين 

يج مطالعات نشانگر اين ). نتا۴، ۳شود ( درصد تخمين زده مي
است که اختالالت خواب ممکن است اولين عالمت اختالالت 
رواني، از قبيل افسردگي، اضطراب، سوء مصرف الکل، بيش 

همچنين شماري از  .فعالي، همراه با کاهش تمرکز باشد
خوابي  توانند توسط بي ادراکي و حرکتي مي -عملکردهاي حسي

  ). ۶،  ۵(و يا خواب ناکافي تغيير يابند 
گيري از گياهان  هاي درمان اختالالت خواب بهره يکي از راه

دارويي بوده است. لذا شناسايي خواص داروئي گياهان و کاربرد 
ها براي بهبود اين اختالالت مورد توجه پژوهشگران قرار  آن

گرفته است. از طرفي اختالالت خواب به دليل مزمن بودن، 
از سوي ديگر مصرف طوالني  درمان طوالني را طلب نموده و

مدت داروها به دليل عوارض شيميايي متعدد نياز به استفاده از 
  ). ۷سازد ( داروهاي گياهي که عوارض کمتري دارند را مهم مي

گياه مشگک که از گياهان بومي ايران است، در طب سنتي به 
بخش و کاهنده سردرد و کمر درد استفاده  عنوان داروي آرام

دو ساله و از خانواده چتريان مي ١). اين گياه دارويي۸شود ( مي
ترين ترکيبات تشکيل دهنده اسانس گياه  باشد. برخي از مهم

مشگک عبارت ازآلفا پنين، ساپونين، بتاپنين، دکانال نرمال، 
دکانول و  ژنين، دودسن، اسيد دکانوئيک، ان سيترونلول، آپي

هاي اين جنس داراي اثرات  نه). گو۸-۱۲باشند ( الونوئيدها ميف

                                                             
1 - Ducrosia anethifolia 

 هاي گرم مثبت و مخمرها نيز هستند  ضد ميکروبي عليه باکتر
اين گياه هم و ضد افسردگي اثرات ضد اضطرابي عالوه  ). به۱۱(
. با توجه به عوارض و )٨است ( ورد بررسي قرار گرفتهم

آور و  خوابي و مصرف طوالني مدت داروهاي خواب یمشکالت ب
راوان اين داروها، دستيابي به مواد جايگزين همچنين عوارض ف

با عوارض کمتر اهميت دارد. لذا در اين مطالعه اثرات عصاره 
آوري القاشده با پنتوباربيتال بررسي  آبي الکلي مشگک بر خواب

  .شد
  ها روش

هاي سفيد صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با  در اين تحقيق از موش
 ١٢استفاده شدکه در شرايط گرم  ٢٥٠تا  ٢٠٠محدوده وزني  

 ٢٢±٢ساعت تاريکي و در دماي محيط  ١٢ساعت روشنائي و 
درصد نگهداري شده و با غذاي  ٣٠-٤٠گراد و رطوبت  سانتي

در اين مطالعه مالحظات مربوط . شدند استاندارد موش تغذيه مي
به كار با حيوانات، طبق مصوبه کميته اخالقي دانشگاه رعايت 

عصاره آبي الکلي گياه مشگک بدين صورت  گرديد. نحوه تهيه
هاي هوايي گياه در اواخر فصل  بود که در ابتدا برگ و قسمت

آوري و در آون و دور از نور خشک گرديد؛ سپس با  بهار جمع
ها را پودر کرده تا سطح تماس  استفاده از دستگاه آسياب برگ

در گرم پو ٢٠بيشتري با حالل داشته باشند. عمل استخراج براي 
درصد به روش  ٧٠ليتر اتانول  يليم ٥٠٠خشک شده برگ در 

گيري به منظور تفکيک حالل  خيساندن انجام شد. بعد از عصاره
). ١٣از عصاره از دستگاه تبخيرکن چرخان استفاده گرديد (

دوزهاي مختلف عصاره با حل در سرم فيزيولوژي تهيه و به 
گروه  ٦ها به   وشبراي انجام اين مطالعه م .شد ها تزريق  موش

بدون دريافت  موش در هر گروه) زير تقسيم شدند: کنترل ( ٨ (
گروه که عصاره مشگک  ٤عصاره يا حالل آن)، شم (حالل) و 

گرم/کيلوگرم  ميلي   ٢٠٠و يا  ١٠٠، ٥٠،٢٥  هاي را با غلظت
  صورت داخل صفاقي دريافت کردند. به
پس از تزريق عصاره يا حالل، با دوز  دقيقه ٣٠پنتوباربيتال  

صورت درون صفاقي تزريق و رفتارهاي  کيلوگرم به گرم/ ميلي ٦٠
تر  در اين آزمايش جهت القاء سريع .آوري ثبت گرديد خواب

خواب از پنتوباربيتال استفاده شد. بالفاصله بعد از تزريق 
اي جداگانه با يک  به يک استوانه شيشه  پنتوباربيتال هر موش

گراد) منتقل و حرکات وي به  درجه سانتي ٣٧سطح نرم و گرم (
دقت مشاهده و ثبت گرديد. در اين آزمايش براي ارزيابي خواب 
از بازتاب رايتينگ (عدم توانايي برگشتن حيوان به سطح شکمي 
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ثانيه) استفاده شد که زمان  ٦٠پس از خواباندن به پشت پس از 
عنوان زمان شروع خواب و پايان زمان خوابيدن  قطع آن، به

شد يعني  هنگامي بود که بازتاب رايتينگ، سه بار پياپي مثبت مي
گشت و  سطح پشتي برميحيوان در ظرف کمتر يک دقيقه از 

ها پس از ايستادن  ايستاد. در بيشتر نمونه روي پاهاي خود مي
نمود. در تمام مدت آزمون  روي پاها حيوان شروع به حرکت مي

دست آمده  محيط کامالً آرام و با روشنايي يکنواخت بود. نتايج به
دنبال آن  ) و بهANOVAبا استفاده از آزمون آناليز واريانس (

تجزيه وتحليل آماري شد.  SPSSکي توسط نرم افزار تست تو
در نظر گرفته شد. نتايج  p>٠٥/٠ مطالعهداري در  سطح معني

  خطاي استاندارد بيان شده است.±ناين مطالعه بصورت ميانگي
  نتايج 

داري با  براساس نتايج گروه کنترل و شم تفاوت آماري معني
گرم مشگک   ميلي ۲۰۰يکديگر نداشتند. در اين مطالعه اثر دوز 

به تنهايي بر القاء خواب بررسي شد که عليرغم ايجاد پتوز 
نتوانست موجب قطع رفلکس رايتينگ شود، ولي تزريق درون 

  لوگرم به تنهايي باعث گرم/کي ميلي ۶۰صفاقي پنتوباربيتال با دوز 

  دقيقه شد.  ۵القاء خواب در مدت زمان کمتر از 
پيش درماني حيوانات با دوزهاي مختلف عصاره گياه مشگک 

طور  توانست زمان شروع خواب توسط پنتوباربيتال را به
داري کاهش دهد که اين اثر وابسته به دوز بود. نتايج  معني

گرم بر  ميلي   ۲۰۰و  ۱۰۰ ،۵۰ ،۲۵نشان داد که دوزهاي 
، ۲۳/۴کيلوگرم عصاره گياه، زمان شروع خواب را به ترتيب به 

دقيقه کاهش داد. کاهش زمان شروع  ۴۶/۲و  ۶۳/۲، ۶۶/۳
در  >۰۱/۰pبا  ۲۰۰و  ۱۰۰و دوز  >۰۵/۰pبا  ۵۰خواب در دوز 

). همچنين دوزهاي ۱دار بود (جدول مقايسه با گروه کنترل معني
توانست زمان بيدار شدن از خواب مختلف عصاره گياه مشگک 

ها را افزايش دهد  اولين حرکت بدن ) و زمان باز نمودن چشم(
که اين اثرات نيز وابسته به دوز بوده و از لحاظ آماري در 

يلوگرم عصاره نسبت به گرم بر ک ميلي ۲۰۰و  ۱۰۰هاي  گروه
). بررسي نتايج اثر عصاره p>۰۵/۰دار بود ( گروه کنترل معني

گياه مشگک بر زمان نشستن و ايستادن بر روي پاها بعد از القاء 
داري خواب نشان داد که دوزهاي مختلف عصاره تفاوت معني

 ).۱نسبت به گروه کنترل نداشت (جدول

  ايسه اثرات عصاره مشگک بر پارامترهاي خواب القا شده با تيوپنتال در گروه هاي مختلف آزمونمق -۱جدول 

  (ثانیه) زمان سرپا شدن  زمان سه بار برگشتن به شکم (ثانیه)  زمان اولین حرکت (ثانیه)  زمان شروع خواب (ثانیه)  

  یانگینم ±انحراف معیار  یانگینم ±انحراف معیار  یانگینم ±انحراف معیار  یانگینم ±انحراف معیار   هاي تحت مطالعهگرو
  5/3345±107  67/2825±320  3/1198±3/62 299±6/15  کنترل
mg/kg25  3/15±8/253  90±1/1394  6/206±33/2818  3/112±56/3326  
mg/kg50  ⃰5/17±7/218  3/101±66/1274  227±83/2834  101±66/3359  
mg/kg100  ⃰ ⃰6/9±158  ⃰6/163±33/1648  ⃰3/208±6/3031  115±16/3584  
mg/kg200  ⃰ ⃰3/7±83/147  ⃰4/85±16/1665  ⃰69±1/2995  2/110±13/3592  

 ⃰⃰ ۰۱/۰p<  ۰۵/۰⃰  وp<  با گروه کنترل  مقايسه  
  بحث

براساس نتايج افزايش دوز عصاره گياه مشگک باعث تسريع زمان 
هاي مختلف  گروهشروع خواب و همچنين تاخير زمان بيداري در 

گرديد، البته اختاللي در زمان سرپا شدن ايجاد نکرد. اثرات 
  ريافت که بيانگ آوري عصاره به صورت وابسته به دوز افزايش  خواب

باشد، گرچه در اين مطالعه از  آور در عصاره آن مي وجود ترکيبات خواب
گرم به تنهايي هم براي بررسي توانايي  ميلي ۲۰۰غلظت حداکثر يعني 

بخشي و پتوز در  ايجاد خواب استفاده شد که عليرغم ايجاد آرام
دهنده مقادير کم ترکيبات  حيوانات القا خواب نکرد که احتماال نشان

  کار گرفته شده از عصاره بود. ور در اين غلظت بهآ خواب
  در مطالعه مشابهي که توسط حاج هاشمي و همکاران انجام گرديده

  
گرم/کيلوگرم بر اثر  ميلي ۲۰۰اثر عصاره روغني مشگک با مقادير 

بيهوشي با کتامين در روي موش سوري بررسي و نتايج نشان داد که 
آوري کتامين  هوشي و خوابعصاره روغني مشگک بر پارامترهاي بي

تاثيري ندارد، ولي موجب کاهش اضطراب بدون اختالل در سيستم 
هاي  ). نتايج اين مطالعه با يافته۸شود ( حرکتي موش سوري مي

تواند به اين دليل باشد  مطالعه حاضر همخواني ندارد. اين موضوع مي
ه که کتامين دارويي خواب آور نبوده، بلکه داروي بيهوشي است ک

د آسپارتات  - متيل- ان اي را از طريق مهار گيرنده بيهوشي تجزيه
)NMDA( توليد مي ) ۱۴کند.(  
در مطالعه حاضر از پنتوباربيتال جهت القا خواب استفاده گرديد که  

 گاما آمينوبوتيريک اسيد آور و مهارکننده سيستم دارويي خواب
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)GABA( عالوه ممکن است نوع عصاره و نوع حيوان مورد  است. به
هاي متناقض دخالت داشته باشند.  مطالعه نيز در ايجاد پاسخ

طور مستقيم با فعال  ها بوده که به وه باربيتوراتپنتوباربيتال سديم از گر
ها از طريق تسهيل  کند. باربيتورات عمل مي Aنوع  گاباکردن گيرنده 

و طوالني کردن عمل گابا باعث کاهش فعاليت نوروني در مغز مياني 
شوند. سيستم فعال كننده تشکيالت مشبك  شبک ميو تشکيالت م

كند،  را كنترل مي )CNSسيستم عصبي مرکزي ( كه برانگيختگي
ويژه به اين دارو حساس است. پنتوباربيتال، تحريك پذيري غشاي  به

كاهش  گابا پيش سيناپسي و پس سيناپسي را از طريق تسهيل عمل
باعث افزايش مدت باز دهد و در جايگاهي متفاوت از بنزوديازپين  مي

  ).۱۵شود ( بودن کانال يون کلر مي
ها (پنتوباربيتال) مدت  براساس شواهد موجود در حضور باربيتورات 

زمان فعاليت کانال کلر افزايش يافته و باربيتورات ها از طريق حل 
هاي تحريکي  ها ممکن است از آزاد شدن واسطه شدن در غشاء نورون

ها باعث تضعيف سيستم  مين علت باربيتوراتنيز جلوگيري کنند. به ه
شوند. در نتيجه احتمال دارد که عصاره گياه  اعصاب مرکزي مي

هاي گابا باعث ايجاد خواب گردد  مشگک با اثر آگونيستي روي گيرنده
). همچنين تصور بر اين است كه فالونوئيدهاي موجود در ۱۶(

مركزي و  هاي سيستم عصبي ها ممکن است بر در سيناپس عصاره
گري داشته باشد.  سيستم عصبي پيراموني اوپيوئيدها اثرات ميانجي

هاي  آوري از طريق مكانيسم عالوه اوپيوئيدها باعث ايجاد خواب به
سازي  هاي كلسيم و فعال پيش و پس سيناپسي شامل مهار كانال

توانند  ). اوپيوئيدها همچنين مي۱۷شوند ( هاي پتاسيم مي كانال
هاي رابط توليد  هاي مهاري را با مهار فعاليت نورون عملكرد سيستم

كننده گاما آمينوبوتيريك اسيد ،تسهيل کرده و نسبت به دوز مصرفي 
  ).۱۸آوري نيز ايجاد کنند ( اثرات خواب

هاي موجود در عصاره مشخص شده  با برررسي فيتوشيميايي تركيب
  صد) و در ۷۱ترکيب متفاوت ، ترکيب آلي دکانال ( ۲۰که از ميان 

درصد) به مقدار زياد و فالونوئيد به مقدار كمتري در  ۴/۱۲پينن (- آلفا
). همچنين عصاره گياه داراي ۹عصاره گياه مشگک وجود دارد (

بخش نيز  باشد که اين مواد داراي اثرات آرام مقداري ساپونين مي
باعث هاي موجود در عصاره  رسد ساپونين نظر مي ). به۱۹باشند ( مي

هاي موجود در عصاره اثر  ايجاد خواب گردند. همچنين پنين
تواند ناشي از تاثير بر سيستم عصبي مرکزي و  آوري دارد که مي خواب

  ). ۲۰در نتيجه تغيير در ميزان رهاشدن دوپامين باشد (
هاي مونو آميني است که توسط  دوپامين يکي از انواع نوروترانسمستر

هاي دوپامين متنوع  شود. گيرنده هاي آدرنرژيک ساخته وآزاد مي  نورون
گري  بوده و طيف وسيعي از عملکردهاي فيزيولوزيک را ميانجي

ها داراي اثرات برانگيختگي (تحريک) از طريق  نمايند. اين گيرنده مي
هاي  انالهاي سديم، بازدارندگي از طريق باز کردن کانالباز کردن ک

باشند. اثر  هاي هدف مي پتاسيم و اثر مهار کنندگي بر روي نورون
تواند از طريق کاهش رهايش دوپامين از  ها مي آوري پنين خواب
هاي دوپاميني پس  اي و يا فعال کردن گيرنده هاي قاعده عقده

براي کاهش   D2سيناپسيه پيش و يا فعال کردن گيرند  D3سيناپسي
وِيژه  ). همچنين ساير ترکيبات و به۲۰رهايش ميزان دوپامين باشد (

تري روي  هاي موجود در عصاره گياه عملکرد اختصاصي فالونوئيد
آوري در  هاي بنزوديازپيني دارند و احتماال يکي از عوامل خواب گيرنده

  باشد.  عصاره گياه مشگک مي
  گيري نتيجه

موثر   نتايج عصاره آبي الکلي گياه مشگک بر کيفيت خواببراساس 
هاي  گيرندهبر يجه به دليل وجود ترکيبات موثر بوده و احتماالً اين نت

 باشد. ها و ساپونين در اين گياه مي بنزوديازپيني مثل پنين
  تشکر و قدرداني

از حمايت مالي دانشگاه خوارزمي و همکاري گروه علوم پايه دانشگاه 
  شود. جراي اين پژوهش، قدرداني ميپزشکي قزوين در اعلوم 
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Abstract 
Background & Aim: Insomnia is one of the problems that chronically affects many people for 

various reasons. Regarding the complications and difficulties of insomnia and also long-term use 

of sleeping pills which have many side effects, using medicinal plants have been considered by 

many researchers. The present study was undertaken to evaluate the effects of intraperitoneal 

injection of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital. 

Methods: In this experimental study, male wistar rats (200–250 grams) were used and divided 

into control, sham and four treatment groups that intraperitoneally received different 

concentrations of Ducrosia Anethifolia extract (25, 50, 100, 200 mg/ kg). After 30 minutes of 

injection, all the groups received pentobarbital sodium (60 mg/kg i.p.) and hypnotic behaviors 

were recorded using Righting reflex.  

Results: Ducrosia Anethifolia extract accelerated the onset of sleep in all doses compared to the 

control group which this increase was significant at doses of 100 and 200 mg/ kg (p˂0.01).  

Moreover, the extract significantly increased righting reflex period compared to the control 

group (p˂0.05).  

Conclusion:  The aqueous extract of Ducrosia Anethifolia accelerates sleep onset and increases 

sleep period. 
Keywords: Sleep, Ducrosia Anethifolia, Rat 

 


