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  چکیده
ـ  را بـه م نيرفمـو  بـه   ين وابـستگ  يرفو همراه با م   گياه بابونه  ی  استفاده از عصاره    که دنده ينشان م  ارشاتزگ :  و هدف  نهيزم ـ زان زي    کـاهش يادي
 . دارندياد نقش مهمي ترک اعتميدر بروز عالPGi و  LC يها هسته. کند ي ميريم ترک جلوگو قبل از نالوکسان از بروز سندرق آنيو تزر دهد يم

 در مـوش  رفينو بـر عاليـم قطـع مـصرف مـ      مغزاژيگانتوسلوالريسرپا ی  به درون هسته  بابونهی   عصاره قيتزرن اثرات   يمطالعه به منظور تعي    اين
  .ه استم شد انجاييصحرا
  شـاهد  گـروه  دو به ي استرئوتاکسيجراحروش به    PGiی  هستهيبعد از کانول گذار) گرم ٣٠٠تا ٢٥٠ ( نریي صحراموش ۳۰ :  بررسی روش

گروه تقسيم زير   چهارگروه مورفين خود به .مورفين دريافت کرد روز ۷ بار به مدت ۲ يرفين روزو گروه م.رفين تقسيم شدند  وو م  )م نمکی رس(
 ،١٠( بابونـه  ی تر عصارهيکروليک مي   قبل از تزريق نالوكسان دقيقه۵ ،هفتم روز  بابونه يها  گروه و در  رفين دريافت کرد  و فقط م  اول گروه   د که ش

ـ ي م۵ ،رفينوآخرين تزريـق مـ   ساعت بعد از ۳ها   در تمام گروه.تزريق شد   PGiی  به درون هسته)تر يکروليميکروگرم بر م ٥٠، ٢٥   بـر گـرم  يل
   .قرار گرفتمطالعه مورد  دقيقه ۳۰ به مدترفتن  پريدن و باالاز قبيل م ترک يعال  نالوکسان تزريق ولوگرميک
ـ   PGi ی  بـه درون هـسته   آنتريکرولي م برگرمکروي م۲۵ژه دوز يوه  ب بابونهی عصاره ي باال دوز۳ ق هري تزر نتايج نشان داد كه:ها  افتهي توانـد   يم

  .كاهش دهد دار ي به طور معنرارفين واعتياد به م ترک عاليم  بروزميزان
 در مـوش  رفينو اعتيـاد بـه مـ   م تـرك وم سندريعال در درمان تواند مي  PGi ی  هستهبه درون بابونه ي عصارهق  يتزررسد   ي به نظر م   :يريگ  جهينت

   .د باشديمفصحرايی 
  .ييصحرا موش اعتياد،م ترك وسندر ن،يرفو مس،يگانتوسلوالري پاراژی  هستهاد، بابونه،ياعت: يدي کلواژگان

  
  مقدمه
  اعتياد به مواد مخدر و مشكالت ايجاد شـده بـر           ی لهأمس      

ل اجتماعي و فرهنگي در هـر       يترين مسا  اثر آن همواره از مهم    
ـ           اسـت  اي بوده  جامعه   علـت ه   و قطـع داروهـاي اعتيـاد آور ب

  شـود   وابستگي رواني و فيزيكـي باعـث بـروز عوارضـي مـي            
  
  
  
  

  
عـوارض و   ايـن  .سـازد   مـي  مواجهمشكلبا كه ترك اعتياد را    

عاليم كه شامل دردهـاي عـضالني، تحريـك پـذيري شـديد             
 اي  انـدازه د بـه    ـباشـ   ج، اسـهال و اضـطراب مـي       ـتشن عصبي،

  آور و غيـر قابــل تحمـل هـستند كــه در بـسياري مــوارد     رنـج 
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معتادين از شدت عوارض ذكر شده، دوباره بـه مـصرف مـواد      
 ی متأسـفانه مكانيـسم پيچيـده      .)۱-۳( آورنـد   روي مـي  مخدر  

هـاي موجـود بـراي درمـان          راه يشترباعتياد نيز باعث شده كه      
   معتادين كافي نبوده و خطـر بازگـشت بـه سـمت ايـن مـواد               

 بـه   .چنان وجود داشته باشـد     ك هم   ها پس از تر    سالتواند   می
به دليل تـأثير بهتـر و عـوارض         هاي اخير  همين علت در سال   

هـا   گياهان دارويي، گرايش جديدي بـه سـمت آن         منفي كمتر 
در اين ميان گياه بابونـه بـه دليـل       .)۴ ، ۵( صورت گرفته است  

 .دارد توجه ويژه قرار مورد بخشي خود   خواص تسكيني و آرام   
اين گياه كه در طب سنتي نيـز بـه صـورت گـسترده اسـتفاده                

 دهـد  ت ضددردي قوي از خود نشان مـي يصاشده است، خ  مي
 بـه عنـوان     .م ترك بسيار ضروري است    وكه براي درمان سندر   

   داغ و ی مثـال اثــر ضـددردي ايــن عـصاره در تــست صــفحه   
چنـين   هـم  .)۷،۶( چنين تست فرمالين اثبـات شـده اسـت      هم

ــه كمــك   اضــطرابي و آرام خاصــيت ضــد ــز ب   بخــشي آن ني
 مـشخص   (Hole-bord)  هول بورد   و (Maze) زيمهای   تست

  ا كــاهش يــ نيــز بــراي مهــار و  گرديــده اســت كــه آن   
بسيار مفيد و اعتياد رفتارهاي ناشي از اضطراب در هنگام ترك 

چنين برخي منابع براي بابونـه        هم .)۸ ، ۹( كارآمد خواهد بود  
جـا كـه اثـر       و از آن   انـد   ل شده يت شبه بنزوديازپيني قا   يصاخ

 م ترك نشان داده شده اسـت      وها بر سندر    تسكيني بنزوديازپين 

ــص ،)۱۳-۱۰( ــهی ارهع ــن  بابون ــز باي ــي ــريد چن ــتهين اث    داش
ــد ــو عال باش ــد  ي ــاهش ده ــرک را ک ــيدر تحق .م ت ــهيق    ک
ـ     ) Reis( يس ر توسط  مـشخص   هو همکارانش صـورت گرفت

ـ تواند به مقـدار ز     ي م بابونه ی  که عصاره  هشد  اسـترس و    يادي
هـا کـاهش دهـد بـه          را در موش   يحرکت ي از ب  ياضطراب ناش 

  بابونـه ی عـصاره   از استرسشيپ  کهييها  که در موش   يا گونه
هـا نـسبت بـه گـروه      زول خـون آن ي کورت،افت کرده بودندي  در

 که صـورت    يگريق د ي در تحق  .)١٤(دا نکرد   يش پ يکنترل افزا 
  توانــد  ي مــگيــاه بابونــه ی عــصارهگرفــت مــشخص شــد کــه 

  ائـسه  ي   صورت در زنان   ی يه ناح ي از گرگرفتگ  ياديبه مقدار ز  
  ياب و خــــستگو اخــــتالالت خــــو  کنــــديريجلــــوگ

  محققــين از طريــق تزريــق   .)١٥( هــا را کــاهش دهــد   آن

  دارو بـــا مقـــادير بـــسيار كـــم بـــه درون نـــواحي مغـــزي 
(Intra Cerebral Micro Injection) ــراي ــالش ب    در ت

 دخالـت  م تـرك وايجـاد سـندر   کـه در   از مغز ای افتن نواحي ي  
  اي از مغز كـه        در حال حاضر هيچ نقطه     .)١٦ (باشند يم ،دارند
ــب ــشانه  س ــام ن ــور تم ــندر  ب ظه ــاي س ــرك شــود وه    ،م ت

   مــشخص شــده اســت کــه    يولــ . نــشده اســت افــتي
 و (Locus Ceruleus[LC]) لکـوس سـرولئوس   يهـا  هسته
ــلوالريپاراژ در (Paragigantocellularis[PGi]) س يگانتوس

 در وابـستگي بـه      . دارنـد  ياد نقش مهمـ   يم ترک اعت  يبروز عال 
 ی س و سـپس هـسته      لوكـوس سـرولئو    ی رفين ابتدا هـسته   وم

  چنانچــه  يــن رو از ا.گــردد  پاراژيگانتوســلوالريس فعــال مــي
 وابستگي به ، غيرفعال گردد  درصد ٢ين  ي با ليدوكا  LC ی هسته

كاهش معناداري  ،م سندروم قطعي برخي از عال   و بروز رفين  وم
ــت الكتريكــي هــسته  هــم. افــتي  دخواهــ ــين فعالي   یهــا چن

LC و  PGi   از طـرف . يابـد  مـي م ترك افزايش و در طي سندر 
ی  نقش برجسته  ي  نشان دهنده  PGi  تزريق ليدوكايين در   ديگر

 م تـرك و طـي سـندر  LC ی  در فعـال كـردن هـسته       هسته ينا
در بروز  PGi  وLC يها هسته با توجه به نقش). ١٧ (باشد می
 يری از در جلـوگ    بابونه ی عصارهيز تأثير    و ن  اديم ترک اعت  يعال

ـ  تحق اين ،)۱۹(م ترک آن    ين و بروز عال   يرفو به م  يوابستگ ق ي
بـه درون  گيـاه بابونـه    ی ق عصارهيات تزرمنظور بررسي اثر به  

 در دانشگاه علوم يم ترک اعتياد به مورفين   بر عال  PGi ی هسته
  . صورت گرفت ١٣٨٥پزشكي قزوين در سال 

  
  روش بررسی

د يسف عدد موش    ۳۰از  ،  ي تجرب جهت انجام اين آزمايش         
 ۳۰۰تـا  ۲۵۰  وزنـي  ی  با محدوده  ستاريواد  نر بالغ نژ   ييصحرا
        بـا شـرايط     خانـه   در حيـوان  وانات  ي ح .ه است ستفاده شد گرم ا 

 در   .شدند   روشنايي نگهداري     ساعت ١٢ ساعت تاريكي و   ١٢
ها قرار داشـت     آب و غذاي كافي در اختيار آن      ش  يآزمامدت  

  قبـل  . تنظيم شده بـود گراد ي سانتي  درجه٢٣ و دما نيز در حد  
ــا اســتفاده  حيوانــات  تمــامي  آزمــايش از شــروع    از كتــامين  ب

  گـرم بـر    ميلـی  ١/٠(ن  يـ الزيزو  ) گرم بر کيلـوگرم     ميلی ١٥٠(



 اعيلي و همكارانمسدكتر محمد حسين ا                                                                                                                               

  

  ۸۵تابستان  ,۵۵شماره , ۱۴دوره , مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

١١

  .شـدند   هـوش   بـي    صـفاقي    داخل  تزريق   صورته  ب) کيلوگرم
  ، PGi ی  هـسته  داخـل   راهنمـا  جهـت گذاشـتن كـانول     سپس  

  )آمريكــا،  (Stoltting حيــوان بــه دســتگاه اســترئوتاكس   
ــال ــت ي  انتقـ ــا افـ ــس و بـ ــتفاده از اطلـ ــاگزينوساسـ   پـ

(paxinos) )۲/۱, L= + ٦/١١ AP  ی مشخـصات هـسته  ) - = 
PGi  بـه كمـك دريـل       .شـد جمجمه مشخص   سطح   ي بر رو 

ــكي ــده   دردندانپزش ــشخص ش ــل م ــ   مح ــوراخي    در ك س
بـه   ٢٣ی و سپس سـر سـوزن شـماره        ايجاد حيوان   ی جمجمه

 بـا مشخـصات    PGi ی عنوان كـانول راهنمـا بـه درون هـسته         

 )٨ (Dv = - شـد از سطح جمجمه وارد )سـپس تمـامي   .)۱۸ 
 اكريـل و سـيمان      ی وسيلهه  ها ب  كانول و سطح جمجمه و پيچ     

ــيكس   ــه فـ ــه جمجمـ ــكي بـ ــددندانپزشـ ــد از. گرديدنـ   بعـ
 دو بـه    هـا  مـوش ) روز ۵ (ي بهبود ی  دوره ي و ط  يگذار کانول
گـروه   .م شـدند  يتقـس  نيرفومـ و   )سـرم نمكـي    (شاهد گروه

  .)١٩( گرديدتقسيم  ي تاي۶گروه  ري ز٤  به خودنيفروم
 مدت درن يرفو ميي تا۲۴گروه  :رفينوماد به يجاد اعتياروش 

ـ  بـار تزر ۲ ي روز با روز  ۷ ن معتـاد  يرفومـ داخـل صـفاقي   ق ي
ــدند ــ .ش ــي م۵/۲ن در روز اول و دوم يرفودوز م ــر  يل ــرم ب   گ

ـ  لـوگرم يک ـ ا. ودب    برابــر  بعـد هـر روز دو  يهــا ن دوز در روزي
. د يلـوگرم رسـ  يگـرم بـر ک   يلي م۴۰ به ششمشد تا در روز   می
ــر  يلــي م۵۰(ق يــن تزري آخــرهفــتموانــات در روز يح گــرم ب
ـ  ز۴و بـه   )۱۹( کردنـد افت ي را در  )لوگرميک م ير گـروه تقـس  ي

 بابونه يها گروه .افت کردندين دريرفو فقط م  ،اول گروه   .شدند
زريــق  قبــل از ت دقيقــه۵ ،هفــتمروز  شــدن در بعــد از معتــاد

ــسان ــ  نالوك ــريکروليک مي ــصاره ت ــه ی ع  ٥٠، ٢٥ ،١٠( بابون
هـا تزريـق    آن PGi ی درون هـسته   به)تريکروليميکروگرم بر م 

  اين دوزهـا بـا حـل كـردن مقـدار مناسـب از               . )۱۹-۲۱( شد
ــصاره ــه ی ع ــدروالكلي بابون ــسله از  (  هي ــه روش سوك ــه ب ك
در سـالين بـه     ) هاي خشك گل بابونه تهيه شده بـود         سرشاخه

 ي تـاي ٦ گـروه  .شـد   تزريـق ها    صورت روزانه تهيه و به موش     
دريافـت   هاي مشابهي از سـالين  ق روز تزري  ٧ نيز در طي   شاهد

 ۳هـا    در تمام گروه   .)۱۹( )يدرون صفاق ميلی ليتر    ۲۵/٠( كرد
گرم بر  يميل ۵(  نالوکسان ،رفينوساعت بعد از آخرين تزريق م     

موش بالفاصله هر و  تزريق يصورت داخل صفاقه ب )کيلوگرم
اي قـرار داده       شيشه ی ك استوانه ي  پس از دريافت نالوكسان، در    

  باال، پرشاز قبيل ترک اعتياد ميشد و به مدت نيم ساعت عال     
 پـا و كـاهش وزن   ايـستادن روي دو   استوانه،ی از ديوارهرفتن  

  .)١٩،٧( گرديد مشاهده
يز ها بـه كمـك آنـال      نتايج به دست آمده از گروه      :آناليز آماري 

ــانس ــه يــكواري ــووا طرف ــيو ) ANOVA( ی آن ــست_ ت   ت
)T-Test( آزمـون  . قـرار گرفـت    يل آمار يه و تحل  ي تجز مورد

 زوجـي و كروسـكال      t آزمـون دانـت،    تكميلي مورد استفاده،  
در نظـر    >P ۰۵/۰دار در اين حـاالت        سطح معني  .واليس بود 
  . گرفته شد

  
  یافته ها 

افت کرده  ين در ي سال  فقط  كه شاهد گروهحيوانات   ) الف      
ـ کدام از عال   هيچ ،بودند بـه  . م تـرک اعتيـاد را نـشان ندادنـد     ي

 ی م ترك بين گروه دريافت كننـده   ي عال ی مقايسهعبارت ديگر   
نشان داد كه بين اين دو گـروه در ايـن            رفين و گروه شاهد   وم

 اين امر بدين معنـي اسـت        .دار وجود دارد    عاليم تفاوت معني  
 روز باعث ايجاد نـوعي وابـستگي و         ٧ رفين طي ومق  يتزركه  

ن يق سـال  ي تزر يولها گرديده است،     در موش ن  يرفوبه م اعتياد  
اما جهت رعايت اختصار اين مقايسه  نداشته است، ين اثر يچن

  .در نمودارها نشان داده نشده است
ـ م تـرک اعت و عالمت مهـم سـندر  پنجن يرفو در گروه م   )ب اد  ي

ـ شامل   ـ ا ،سـتوانه ا ی  بـاال رفـتن از ديـواره      ،رشپ    يستادن روي
  . کاهش وزن و اسهال مشاهده شد،پا دو
 ی اي دريافـت كننـده  هـ  ه عاليم تـرك بـين گـرو       ی مقايسه )ج

 نشان داد كـه  نيرفو و گروه م    بابونه ی دوزهاي مختلف عصاره  
   بابونــه تعــداد پــرش و بــاال رفــتن ازی عــصاره هــر ســه دوز

ــواره ــ و ااســتوانه ی دي ــا را يستادن روي ــد دهدا كــاهش دوپ  ان
  .)۱-۳های نمودار(
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Matricaria chamomilla (MC) )۱۰،۲۵،۵۰تـر يکرولي ميکروگرم بر م( 
  هـا بـا گـروه مـورفين     تمـام گـروه  .  بر تعداد پـرش PGi ی به درون هسته 
ــده ــسه ش ــد مقاي ــروه  .ان ــر گ ــوش در ه ــداد م ــت ۶ تع ــوده اس ــدد ب   . ع
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  گروه 
   بابونـــهی  مختلـــف عـــصاره يق دوزهـــايـــ اثـــر تزر:۲نمـــودار

 Matricaria chamomilla (MC))۵۰،۲۵،۱۰ تـر يکروليميکروگرم بر م( 
ها با گروه مورفين  تمام گروه.  بر تعداد صعود کردنPGi ی به درون هسته 

ــس ــد مقاي ــده ان ــروه  ت.ه ش ــوش در هــر گ ــداد م ــوده اســت ۶ع   . عــدد ب
۰۰۱/۰*P= ۰۱/۰ و**P=        مـورفين   ي  در مقايسه با گروه دريافـت کننـده 
  . باشد می

  
دار  ها تزريق نالوکسان موجـب کـاهش معنـي      در تمام گروه   )د

 ميکروگرم بـر ميکروليتـر   ۲۵ ي وزن گرديد به جز گروه بابونه     
  هـا  ز کـاهش وزن مـوش     که در ايـن گـروه بابونـه توانـست ا          

 ) سـاعت بعـد از تزريـق نالوکـسان         ۲۴(به ويژه در درازمدت     
  .)۴نمودار(جلوگيري کند 

ميکروگـرم بـر ميکروليتـر       ٢٥در تمام موارد تزريـق دوز       ) هـ
 ١٠دوزهـاي  تـر از   قوي PGiی   هستهبابونه به درون    ی   عصاره

عمل کرد و بيش از ديگر دوزهـا  ميكروگرم بر ميكروليتر     ٥٠و
   .)۱-۴نمودارهای (م ترک اعتياد را کاهش دادعالي
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ــودار ــر تزر:  ۳نمـ ــاثـ ــايـ ــصاره يق دوزهـ ــف عـ ــهی  مختلـ    بابونـ
Matricaria chamomilla(MC) )۱۰،۲۵،۵۰  تـر يکروليميکروگرم بـر م( 

ها با گـروه   تمام گروه .پا  دويستادن روي بر تعداد ا   PGi ی به درون هسته  
   . عـدد بـوده اسـت   ۶ش در هـر گـروه      تعداد مـو  . اند مورفين مقايسه شده  

۰۰۱/۰*P= ۰۱/۰ و**P=        مـورفين   ي  درمقايسه با گـروه دريافـت کننـده   
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   گروه

    بابونـــه ی  مختلـــف عـــصاره يق دوزهـــايـــاثـــر تزر: ۴مـــودارن
Matricaria chamomilla(MC)) ۵۰،۲۵،۱۰ تـر يکرولي ميکروگرم بـر م( 

 ساعت بعد از ٢٤ و١، ها موش کاهش وزنزان ي  بر مPGi ی به درون هسته
تعداد موش . اند سه شدهه مورفين مقايها با گرو تمام گروه. ق نالوکسانيتزر

در مقايـسه بـا      =P**۰۱/۰ و =P*۰۰۱/۰ . عدد بوده است   ۶در هر گروه    
  .ی مورفين می باشد گروه دريافت کننده

  
  بحث

 ی  به درون هـسته    ونه باب ی عصارهق  يتزرکه   نتايج نشان داد      
PGi رفين وم ترک اعتياد به م    ي از عال  يتواند از بروز بسيار    ي م

ـ   ي بنابرا . کند يريجلوگ ييصحرادر موش    شـود   ين مشخص م
 بابونـه در کـاهش    ی  عصاره يق صفاق ي از اثرات تزر   يکه بخش 
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ـ از طر  مرکز بـوده و   وابسته به    اد،يم ترک اعت  يعال  ی ق هـسته  ي
PGi  ق دوز يج نشان داد که تزري نتان چني  هم .رديگ ي صورت م

ــر م ي م٢٥ ــرم ب ــصاره يکروليکروگ ــر ع ــه درون ی ت ــه ب    بابون
ـ ي  گـر بابونـه   ي دوز د  دوتـر از     يقـو  PGi ی هسته  ٥٠و ١٠يعن

ـ  و اکند يعمل متر يکروليکروگرم بر م يم م تـرک  يـ ن دوز عالي
ــه يــاعت   دهــد يشتر کــاهش مــيــگــر بي دوز ددواد را نــسبت ب

ق نالوکسان موجب کـاهش  يها تزر ه در تمام گرو کهيا به گونه 
ميکروگـرم بـر     ۲۵ ي  جز گروه بابونـه   ه  د ب يدار وزن گرد   يمعن

ـ ا. نمـود  يري که از کاهش وزن جلـوگ      تريکروليم ن موضـوع   ي
ـ دهـد کـه اثـرات تزر       ينشان م     بابونـه بـه درون      ی عـصاره ق  ي

 كـه  PGi ی  هسته.شود با افزايش دوز بيشتر نمی     PGi ی  هسته
ر دارد در تعـديل درد از اهميـت زيـادي        در بصل النخـاع قـرا     

ــ .برخــوردار اســت ــواعي از PGi ی  هــستهيرون هــاون  در ان
 ،درد ، تـنفس  ،عملكردهاي حياتي شامل تنظيم قلب و عـروق       

دخالـت  م تـرک آن  يـ ن و بروز عال   يرفو به م  ي وابستگ ،بيداري
  قيــاد بعــد از تزريــم تــرک اعتيــن کــاهش عاليبنــابرا. رنــددا

 .ممکن است به همين دليل باشـد      آن  ون   بابونه به در   ی عصاره
 صـحرايی هـاي    تحقيقي كـه بـر روي مـوش       نتايج  با  ج ما   ينتا

 پژوهش تزريق يـك  آندر .  مطابقت دارد،صورت گرفته است 
دوز بابونه در روز هفـتم اعتيـاد، نـيم سـاعت قبـل از تزريـق                 

ــوش   ــه م ــسان ب ــاي  نالوك ــحرايی ه ــرص ــاد باعــث  ن   معت
ــا رفتارهـــاي ســـندر شـــد   م تـــرك در ايـــن گـــروه ازوتـ

   .)۱۹( گروه كنترل، كمتر باشد
چنين تأثير تك دوز بابونه بر كـاهش وزن القـايي توسـط              هم

بابونـه ايـن    نتيجـه كـه  ايـن    .نالوكسان نيز بررسي شده اسـت     
با  )۱۲(دار نبوده است  معنیكاهش را مهار كرده ولي اين مهار      

داد كه تزريـق    ديگر نشان    ای مطالعه. .سو می باشد  ج ما هم  ينتا
هـاي   نيم ساعت قبـل از نالوكـسان بـه مـوش           تك دوز بابونه،  

چـون پـرش و دفـع مـدفوع را          سوري نر معتاد، عاليمي هـم     
ـ  با مکانرابطهدر . )۲۱( كاهش داده است     هـای دخيـل در  سمي

ـ اد ديـ م ترک اعت  يبابونه در کاهش عال   ی   اثر عصاره   يهـا  دگاهي
ـ   بونـه برخـي منـابع بـراي با      . وجود دارد  يمتفاوت ا برخـي از  ي

ــازپيني قا  ــبه بنزودي ــيت ش ــات آن خاص ــديتركيب  .)۱۳،۱۰( لن

  ها داروهايي هـستند كـه بـه طـور گـسترده بـراي              بنزوديازپين
 چرا كه بـا  .شوند خوابي به كار گرفته مي     درمان اضطراب و بي   

ــسكين و   ــاد ت ــوروني، باعــث ايج ــاهش شــليك ن ــش ك   آرام
ـ   واقع پيشنهاد شده ك   در .)۱۲،۱۱( شوند  مي ه ه ممكـن اسـت ب

ـ   كــارگيري تــوأم ديازپــام بــه عنــوان        ك بنزوديـــازپين يـ
رفين، از برخـي تغييـرات نوروشـيميايي كـه در          وبه همـراه مـ    

گيرد، جلوگيري كـرده و از ايـن طريـق            كورتكس صورت مي  
چنين برخي  هم .)۲۲( رفين را كاهش دهدوميزان وابستگي به م

تغييرات سازشـي كـه   ها،  كنند كه بنزوديازپين    منابع پيشنهاد مي  
  آدنـــوزين مونوفـــسفات درطـــي اعتيـــاد مـــزمن در ســـطح 

 )Cyclic Adenosine Monophosphate [cAMP](حلقـوي 
كنند كه اين كار باعـث        و متانكفالين صورت گرفته را مهار مي      

بـه  بـا توجـه    .)۲۳-۲۵( شـود   رفين مـي  وكاهش وابستگي به م   
تي كه بابونه ها، در صور هاي ذكر شده براي بنزوديازپين ويژگي

تواننـد   ا اجزايي از آن نيز داراي اين خصوصيت باشـند مـي   ي     و
رسـد    در پی داشته باشند و بـه نظـر مـی       ها را  نتايجي مانند آن  

دست آمده در اين تحقيق نيز بر همـين اسـاس قابـل           ه  نتايج ب 
 تركيباتبه کمک   بابونه    ممکن است  يعني.  د بود نتوجيه خواه 

ـ    و  ايجاد تسكين و آرامـش    از طريق    خود   شبه بنزوديازپيني  ا ي
ــوگير ــورتكس از يجل ــرات نوروشــيميايي در ك ــز از  تغيي مغ
ــ يوابـستگ  ـ و بـه م ـ دنبـال آن از بــروز عال ه رفين و ب م تــرک ي
برخي منـابع اعتقـاد دارنـد     که يدر حال  باشد کرده   يجلوگير

بابونه داراي فالونوييدهايي اسـت كـه از خـود فعاليـت شـبه              
كنند  اظهار مي منابع ديگر .)۲۶،۱۰( دهند  ميبنزوديازپيني نشان 

 از يکـ ي  بـه عنـوان   ژنـين،  كه الاقل در مورد اثر تـسكيني آپـي   
بنزوديازپيني نقشي   هاي  گيرندهموجود در بابونه     فالونوييدهاي

هـا بـسيار پـايين     ژنين به اين گيرنـده   تمايل آپي که   راندارند چ 
 ی ويــژه آنتاگونيــست ی وســيلهه اســت و اثــر تــسكيني آن بــ

 از طرف ديگر   .)۲۷،۱۱( شود   بنزوديازپيني بلوكه نمي   ی گيرنده
زا  رفين، كاهش اپيوئيـدهاي درون    وهاي مصرف م   كي از پيامد  ي  

از جمله متانكفالين است كه اين امر در هنگـام قطـع مـصرف         
رفين و تزريق نالوكسان، خود را به صورت پـردردي نـشان       وم

 كننـد  اين كاهش را مهار ميها  كه بنزوديازپين  حال آن.دهد  مي
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 و تركيبـات   جی پروتئينتوليدچنين باعث جلوگيري از    هم و
شـوند كـه ايـن امـر در كـاهش             مـي  cAMPپروتئيني مـسير    

ــت دارد  ــسيار اهمي ــستگي ب ــب   .)۲۳-۲۵( واب ــن ترتي ــه اي ب
ها از بروز درد زياد در هنگام ترك جلوگيري كرده      بنزوديازپين

 از دهنـد و  ك را كـاهش مـي  م تروو به اين طريق شدت سندر    
هاي دخيل در ايجاد تحمل و  مكانيسمطرف ديگر ممکن است 

 مهـار    را در آن نقش مهم و اساسي دارد       cAMPوابستگي كه   
بابونـه  فالونوييـدهاي    ي کـه بـرا    يبا قبول ديدگاه افراد   . كنند

ـ توان کـاهش عال    ي م ،ل هستند ي قا فعاليت شبه بنزوديازپيني   م ي
   . را نيـز در همـين راسـتا توجيـه کـرد            رفينوترک اعتياد به مـ    

ــر ضــددردي چنــين از آن هــم ــارزتريني جــا كــه اث   كــي از ب
 رفين است، طبيعي است كـه اسـتفاده از      واثرات مصرف حاد م   

توانـد بـا بلـوك ايـن         نالوكسان مي  مانندآنتاگونيست اپيوئيدي   
در چنـين حـالتي اسـتفاده از     . ها سبب ايجاد درد شـود       گيرنده

 از  بابونه كه بنا بـه تحقيقـات متعـدد    ی عصارهاي همچون     ماده
آن هاي ضـددردي    فرمالين ويژگي و  داغ ی تست صفحه جمله  

گر كـاهش چـشمگير عاليـم     تواند توجيه مي ،اثبات شده است  
اثـرات  رفين  وبا مصرف م  چنين   هم .)٧،٦( م ترك باشد  وسندر

مـصرف  شود و بـرعکس   ي آن ظاهر م  آور  سداتيو و سرخوشي  
بـا   .ايجاد کنـد قراري و ناآرامي  تواند حالتي از بي   نالوكسان مي 

ممکن اسـت    )۹،۱۴،۱۵،٨(اضطرابي بابونه    توجه به نقش ضد   
 ، اضـطراب جملـه    ازهـاي تـرك      برخي از نشانه  كاهش  بتوان  
ــي ــك  ب ــراري و تحري ــذيري   ق ــويز  درپ ــي تج ــه پ     رابابون

  .توجيه نمود
  

  نتیجه گیري 
ـ   بـراي بابونـه و  نتايج تحقيق ما با مطالعاتي كه             ا برخـي  ي

و تركيبات آن فعاليت شبه بنزوديازپيني قايلند همـاهنگي دارد          
دهـد   ي نـشان مـ   شـواهدي كـه    ی ، با كليه    نتايج اين تحقيق  نيز  

را رفين و تحمل و وابستگي بـه مـ     ،عاليم ترك   تواند   يبابونه م 
در مجمـوع و بـا       .)۲۸،۱۸،۱۲( باشـد  مـی  سو هم ،دهدكاهش  
  بابونـه ی رسد كـه عـصاره   جود، به نظر مي   شواهد مو  ی مطالعه

تواند نقش بارزی در کنترل عاليم قطع مصرف مـورفين در      می
  جـا كـه     بـا ايـن وجـود از آن     .موش صـحرايی داشـته باشـد      

هـايي    بابونه خصلت فيتواستروژني دارد و در پديـده        ي  عصاره
كند، ضـروري    چون درد و اضطراب وابسته به جنس عمل مي        

اي ه بيشتري با در نظرگرفتن نقش هورمون     است كه تحقيقات    
  جنسي و تفـاوت هـاي دو جـنس نـر و مـاده در ايـن زمينـه                 

   ).٩،٢٠(انجام شود 
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