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 20/11/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                                   04/08/1395 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

، در مطالعه حاضر بیهوشی رونیازااند. آوری گل ساعتی را نشان دادهو خواب بخشی: مطالعات قبلی خواص ضد درد، شل کننده عضالت، آرامزمینه و هدف

 کتامین در موش صحرائی نر مقایسه گردید. -کتامین با دیازپام -مصرف توأم عصاره گل ساعتی

کتامین  -(، گل ساعتیPI( )mg/kg,i.p. 1000طور تصادفی به سه گروه گل ساعتی )سر موش صحرائی نر به 32در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

(PIK( )mg/kg,i.p. 1000  و دیازپام50و )نیکتام -؛ به ترتیب (DK( )mg/kg,i.p. 5/2 تقسیم50 و )بندی ؛ به ترتیب( 8شدند=nدر این تحقیق پارامترها .) ی

 دقیقه ثبت گردیدند. 55های صفرتا در زمان بیهوشی

در  PI(. گروه p <05/0گردد )سریع بیهوشی می سبب القای DKدر مقایسه با گروه  PIK، گروه نیباوجوداشود. سبب القای بیهوشی نمی PIگروه  نتایج:

(. p >05/0)افزایش یافت  DKدر مقایسه با گروه  PIKو  PIهای (. تعداد تنفس گروهp >05/0)های دیگر تعداد ضربان قلب را افزایش داد مقایسه با گروه

 (.p >05/0) دیگردهای لب، دم و پدال تر از دو گروه دیگر سبب مهار پینچضعیف PI(. گروه p <05/0) افتینداری تغییر معنی هاگروهدرجه حرارت بین 

تنهایی سییبب القای بیهوشییی عصییاره به نوهیباا .اسییت DKشییبیه گروه  PIKزمان بیهوشییی جراحی و زمان ریواوری گروه زمان القاء، مدت گیري:نتیجه

 عنوان جایگزینی جهت پیش بیهوشی و بجای دیازپام استفاده نمود.توان بهاز آن می مقایسه با دیازپام بوده وشود؛ ولی اثرات آن قابلنمی

 

 گل ساعتی، عصاره، کتامین، پارامترهای بیهوشی، موش صحرائی کلیدي:کلمات 
 

 

 

 

 مقدمه 
حسی موضعی با از بین بردن احساس بیهوشی عمومی و بی

. استآل درد و واکنش بیمار یوی از ارکان اصلی یک جراحی ایده

بطوریوه بدون ایجاد بیهوشی مناسب، هرگز شاهد پیشرفت 

های نوین در علم جراحی نخواهیم بود. بدین منظور امروزه روش

از مخلوطی از داروها آل و مناسب معموالً جهت القاء بیهوشی  ایده

هیدروکلراید ازجمله  نیکتام (.2و  1شود )استفاده می

دی آسپارتات  -متیل -های غیررقابتی گیرنده انآنتاگونیست

دردی، انفواک از محیط و که سبب ایجاد فراموشی، بی است

(. کتامین فاقد اثر شل کننده عضالنی بوده 3شود )حرکتی میبی

با مصرف تنهایی صرع )ال بروز تشنج و از سوئی به دلیل احتم و

صورت ترکیب با داروهای از آن به مدتکوتاهو بیهوشی  کتامین(

دسته  طور مثال از کتامین به همراهشود. بهدیگر استفاده می

ها )مثل دیازپام(، داروهای زیادی همچون بنزودیازپین

شود مثل زایالزین( استفاده می)2ɑ هایهای گیرندهآگونیست

بخش و شل کننده عضالت قوی بوده که به (. دیازپام یک آرام4)

. عالوه بر استدلیل متابولیزه شدن کند دوام اثر بیشتری را دارا 

آور کمتر خواب -بخشاین دیازپام در مقایسه با سایر داروهای آرام

عروقی شده و باعث شلی عضالنی -سبب تضعیف سیستم قلبی

هوش راموشی در افراد بیاثرات ضد تشنجی و ف با مرکزی،

مثل زایالزین و معمول )(. عالوه بر داروهای شیمیایی 5شود )می

یک داروی  عنواندیازپام( از برخی از داروهای گیاهی دیگر نیز به

ها و به همراه کتامین استفاده پیش بیهوشی و جایگزینی برای آن

ر تری دتحملشود. داروهای گیاهی از عوارض کمتر و قابلمی

 باشند.مقایسه با داروهای شیمیایی )سنتتیک( برخوردار می

آور و خواب -بخشعنوان داروهای آراماین گیاهان که به ازجمله

 ها و یاتوان به عصارهشود میعنوان پیش بیهوشی استفاده میبه

پژوهشیمقاله 

  

شناسی، واحد ارومیه، گروه فارماکولوژی و سم. سعید عباسی ملکی *نویسنده مسئول:

  Email: s.abbasi@iaurmia.ac.ir                               اسالمی، ارومیه، ایران دانشگاه آزاد
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 و همکاران حاجلو یرعبدالخالق بومه ام
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 (،Rosa damascenaسرخ )های گیاهانی همچون گل اسانس

(، Cannabis sativaشاهدانه ) (،.Citrus aurantium Lبهارنارنج )

اسطوخودوس (، Viola odorata Linnبنفشه )روغن 

(Valeriana officinalis و )( رازکHumulus lupulus L. اشاره )

 (.6-11نمود )

گیاهی است  Passiflora incarnataعلمی  بانامگل ساعتی 

های متناوب دار با برگهای رونده و پیچکی ساقهدارا ،ایپا علفی،

های گیاه وهیم .استرنگ های منفرد آبیو لب دار که دارای گل

شوند. سبزرنگ بوده و بعد از رسیدن به رنگ نارنجی تبدیل می

این گیاه به شول زینتی در کشورهای مختلف و حتی نواحی 

 ضد درد،گردد. مطالعات قبلی اثرات ضدشمال ایران کشت می

بخش، ضدافسردگی و شل آرام-آوراضطراب، خواب ضد تشنج،

و  رونیازا(. 12-15اند )کننده عضالت گل ساعتی را نشان داده

ای بر روی تأثیر پیش بیهوشی به اینوه تاکنون مطالعه با توجه

و از  گل ساعتی و یا مخلوط آن با کتامین صورت نگرفته است

 هدف فارماکولوژیک عصاره گل ساعتی،خواص  سوئی بنا به

-مطالعه حاضر مقایسه اثر مصرف توأم بیهوشی عصاره گل ساعتی

ها بر روی کتامین و از طرفی مقایسه تأثیر آن-کتامین با دیازپام

 .استپارامترهای بیهوشی در موش صحرائی نر 

 

 هامواد و روش

سیییر موش صیییحرائی نر ن اد  24از مطالعه تجربی  نیدر ا

الی  200انیسییتیتو پاسییتور، ایران( در محدوده وزنی )ویسییتار 

های جداگانه و در در قفس حیوانات گرم اسیییتفاده شییید. 250

گراد و دوره منظم روشنایی/ تاریوی درجه سانتی 23 ± 2دمای 

کافی در این مدت آب و غذای  سیییاعته نگهداری شیییدند. 12

ستثناء)به ها قرار گرفته ساعت قبل آزمایش( در اختیار آن 12 ا

شد.و از هر حیوان یک ستفاده  در طی دوره  هاشیآزما تمام بار ا

صول اخالقی  ضر، تمام ا سی حا صورت گرفتند. در برر شنایی  رو

نات آزمایشیییگاهی و  مطابق قوانین حمایت و نگهداری از حیوا

 ردیدند.های دانشگاه علوم پزشوی تهران رعایت گبیانیه

ید )داروپخش،  یدروکلرا پام ه یاز در این تحقیق از آمپول د

ته پیش بیهوشیییی ید  و (ایران؛ دسییی یدروکلرا تامین ه یال ک و

سان) سته بیآفال ستفاده (هوش کننده عمومی، هلند؛ د شد.  ا

عصیییاره هیدروالولی گل سیییاعتی به شیییول آماده از شیییرکت 

ته آرام)داروسییییازی ایران داروک   -بخشتهران، ایران؛ دسییی

 یروتارقبل از مصرف در دستگاه  آور( تهیه گردید. عصارهخواب

طور ( قرار داده شد؛ تا حالل آن بهگرادیسانتدرجه  40با دمای )

از  شدهخشکو خشک شود. جهت حل عصاره  شدهخارجکامل 

سالین ) شد. در این مطالعه  9/0محلول نرمال  ستفاده  صد( ا در

صاره شولتمام داروها و ع صفاقی و در حجم معین  ها به  داخل 

 ها تزریق شدند.لیتر بر کیلوگرم به موشمیلی 1

با طیف گازی  ماتوگرافی  جام کرو هت ان  یجرمسییینجی ج

(GC/MS از دستگاه مدل ) ساخت کمپانی 5975,7890Agilent 

 (.16شد )استفاده  آمریوا

ساعتی مقدار دوز مؤثر آن توسط  قبل از مصرف عصاره گل 

گردید. بدین منظور و بعد  ( مشییخ Pilotپایلوت )یک مطالعه 

گرم بر میلی 1000تا  200بررسی دوزهای مختلف گل ساعتی )

عصییییاره جهییت  گرم بر کیلوگرممیلی 1000کیلوگرم(، دوز 

ساس  در مطالعات بعدی انتخاب گردید. این مطالعه حیوانات بر ا

صادفی به بندی زیر و بهگروه سیم  تایی 8گروه  3طور کامالً ت تق

 شدند:

 Passifloraتنهایی یا همان گروه گروه گل سیییاعتی به -1

incarnata (PA) گرم بر کیلوگرم میلی 1000: این گروه دوز

 تنهایی دریافت نمودند.عصاره گل ساعتی را به

 Passifloraکتامین یا همان گروه  -گروه گل سیییاعتی -2

incarnata – ketamine (PIK) یییک هییا موش: در این بخش

گل سیییاعتی ) عد تزریق عصیییاره  قه ب گرم بر میلی 1000دقی

گرم بر میلی 50کیلوگرم( از طرف دیگر صیییفییام کتییامین )

 کیلوگرم( را دریافت نمودند.

پامگروه  -3 یاز مان گروه  -د یا ه تامین  -Diazepamک

ketamine (DK) عد ها موش: در این بخش نیز قه ب یک دقی

یلوگرم( از طرف دیگر صییفام گرم بر کمیلی 5/2) ازپامیدتزریق 

 (.17گرم بر کیلوگرم( را دریافت نمودند )میلی 50کتامین )

عهدر این  طال نگ  م عد از دسییییت دادن رفلوس رایتی ب

(righting )به پشیییت خوابانده شیییدند. تعداد تنفس با  هاموش

 تعداد ای ثبت گردید.مشاهده مستقیم و شمارش حرکات سینه

ستگاه الو سط د ، Cardio Touch) تروکاردیوگرامضربان قلب تو

با اسییتفاده از سییرسییوزن  Iلید )سییاخت شییرکت بیونت ژاپن( 

متر در ثانیه تنظیم میلی 50الوترود هیپودرمیک و با سیییرعت 

آزمایش تا  60تا  5ای از دقیقه دقیقه 5های و در بلوک گردید(

ثبت گردید. درجه حرارت مقعدی  برگشیییت رفلوس رایتینگ

حداقل )یتال و با فروبردن دماسنج به مقعد توسط دماسنج دیج

هت  5متر(، سییییانتی 3 ید. ج بت گرد قات ث عد تزری قه ب دقی
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 تامین بر پارامترهای بیهوشیک -یساعتبررسی بیهوشی گل 

فت بیش بدن جلوگیری از ا جه حرارت  حد در هیپوترمی )از

یت آن در  مایش و تثب درجه  38الی  37شیییدید( در حین آز

این مطالعه  در از المپ گرما دهنده اسییتفاده شیید. گرادیسییانت

هر از چند گاهی  هاموش ز خشک شدن قرنیهجهت جلوگیری ا

محلول نرمال سالین استریل چوانده شد. عمق بیهوشی توسط 

های لب و دم( و رفلوس های ویتدراوال )ویتدراوال پدالرفلوس

های ویتدراوال با نیشییگون گرفتن رفلوس کنترل و ثبت گردید.

شتی پای عقب، لب پایین  سپس)بخش بین انگ سط فور های تو

بخش دیستال دم )با انگشت شصت و سبابه( در  ای( پالستیوی

دقیقه بعد از دسییت دادن رفلوس رایتینگ و تا برگشییت  5هر 

ثبت  4بندی صیییفر تا با درجه هاپاسیییخ ثبت گردید. هارفلوس

گردیدند. بطوریوه صیییفر به معنای عدم وجود رفلوس، یک به 

فلوس با به معنای وجود ر دو معنی وجود رفلوس با شییدت کم،

 .استشدت متوسط و سه به معنای وجود رفلوس با شدت زیاد 

 توسط یک فرد ثبت گردیدند. هارفلوسدر این مطالعه تمام 

 induction timeزمان القاء یا عالوه بر پارامترهای فوم مدت

مدت بیهوشی  طول زمان از دست دادن رفلوس رایتینگ(،)مدت

زمان از دست دادن مدت) surgical anesthesiaیا  جراحی

 walking timeرفلوس ویتدراوال پدال( و زمان راه رفتن یا  

نیز ثبت  زمان از دست دادن رفلوس رایتینگ تا راه رفتن(مدت)

بر این اساس، در این مطالعه معیارهای ورود و  .(18) دندیگرد

خروج به ترتیب از دست دادن رفلوس رایتینگ و زمان راه رفتن 

 شدند.در نظر گرفته 

اسمیرنوف  -ابتدا از آزمون کولموگروف هاشیآزمابعد از انجام 

مثل تعداد ضربان قلب، )های کمی برای ارزیابی توزیع نرمال داده

تعداد تنفس و درجه حرات بدن( استفاده گردید. همچنین 

قرار  لیوتحلهیتجزتوسط آزمون لوین مورد  هاانسیوارهمگنی 

هایی با توزیع نرمال از آنالیز گرفت. در مرحله بعد برای داده

و جهت  و به دنبال آن تست تومیلی توکی طرفهکواریانس ی

والیس در  -ی مربوط به درد از آزمون کروسوالهادادهآنالیز 

 هادادهاستفاده شد. در این مطالعه  >05/0pی داریمعنسطح 

ر بیان شده و جهت آنالیز آماری انحراف معیا ±صورت میانگینبه

 استفاده شد. 19نسخه  SPSS افزارنرماز 

 نتایج

 (GC/MSجرمی ) سنجفیطنتایج کروماتوگرافی با  

ترکیب در عصاره هیدروالولی گل  24نتایج نشان داد که  

ازجمله بیشترین  ( وجود دارند.Passiflora incarnata) یساعت

-2 درصدgamma-sitosterol(62/17  ،) ترکیبات شامل 

methoxy-3-methyl-5-(1-pyrrolidinyl)-1,4-benzoquinone 
 phytol درصدn-hexadecanoic acid(1/11  ،) درصد(،  74/13)

(73/7 ،) linoleic acid ethyl ester (1/7 ،) ethyl 

palmitate(42/6 ،)1-benzyl-4,6-dimethoxy-2,3-

diphenylindole (3/6 درصد ،) dl-Limonene(84/3  و )درصد

bis(2-ethylhexyl) phthalate (17/1 می )توان اشاره درصد

ترکیبات موجود در گل ساعتی زیر یک درصد بودند  هیبق نمود.

 (.1)جدول 

 GC/MSترکیبات موجود در عصاره هیدروالولی گل ساعتی با روش  -1جدول 

 %(درصد ) نام ترکیب ردیف %(درصد ) نام ترکیب ردیف

1 dl-Limonene 84/3  13 ethyl stearate 62/0  

2 nopyl acetate 34/0  14 tetramethylheptadecan-4-olide 97/0  

3 ninnamaldehyde, alpha-hexyl 59/0  15 bis(2-ethylhexyl) phthalate 17/1  

4 neophytadiene 35/0  16 1-benzyl-4,6-dimethoxy-2,3-diphenylindole 3/6  

5 hexahydrofarnesyl acetone 01/1  17 acetamide, N-[(4-hydroxy-3-

methoxyphenyl)methyl] 
97/0  

6 tetradecane 51/0  18 Vitamin E 73/0  

7 n-hexadecanoic acid 1/11  19 2-methoxy-3-methyl-5-(1-pyrrolidinyl)-1,4-

benzoquinone 
74/13  

8 11-hexadecenoic acid, ethyl ester 5/0  20 campesterol 57/2  

9 ethyl palmitate 42/6  21 stigmasterol 6/7  

10 phytol 73/7  22 gamma-sitosterol 62/17  

11 9,12,15-octadecatrien-1-ol 49/1  23 2-methyl-6-(5-methyl-2-thiazolin-2-

ylamino)pyridine 
7/0  

12 linoleic acid ethyl ester 1/7  24 sitostenone 57/0  

 54/94  
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بر روي سرعت  DKو  PI ،PIK يهامقایسه تأثیر گروه 

القاء بیهوشی، طول دورۀ بیهوشی جراحی و زمان حرکت 

 کردن در موش صحرایی نر

سبب القاء بیهوشی  PIنتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه 

 DK (57/0گروه  ( مشابه5/0 ± 25/3) PIKشود. ولی گروه نمی

گردد. البته تفاوت سبب القاء بیهوشی می عاًی( سر5/2 ±

طول مدت  (.<p 05/0) داری در بین دو گروه دیده نشدمعنی

 50/0از گروه ) تری( طوالن0/0 ±55) PIKبیهوشی جراحی گروه 

± 75/52 )DK  داری در بین دو تفاوت معنی حالنیباابود. ولی

 DKو  PIKگروه (. همچنین هر دو <p 05/0گروه دیده نشد )

دقیقه آزمون  55( در طی <05/0pداری )طور غیر معنیبه

برگشت از کردن )ت ها زمان حرکهوش مانده و در آنبی

 بیهوشی( دیده نشد.

بر روي تعداد  DKو  PI ،PIK يهامقایسه تأثیر گروه 

ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت بدن در موش 

 صحرایی نر

طور در مقایسه با دو گروه دیگر به PIنتایج نشان داد که گروه 

(. در >05/0p) دیگردداری سبب افزایش تعداد ضربان قلب معنی

طور به DKنیز ضربان قلب در مقایسه با گروه  PIKگروه 

همچنین  (.-1Aنمودار( (>05/0p) افتداری افزایش یمعنی

سبب افزایش  DKدر مقایسه با گروه  PIKو  PIهای گروه

 البته .(-1Bنمودار((>05/0pدر تعداد تنفس گردیدند ) داریمعن

افزایش تعداد  ببس PI در مقایسه با گروه PIKبااینوه گروه 

نشد داری دیده تنفس گردید ولی بین دو گروه تفاوت معنی

(05/0p> نتایج نشان داد که .)پارامتر درجه حرارت  ازلحاظ

( <05/0p) دینگردمشاهده داری بین سه گروه اختالف معنی

 .(-1Cنمودار(

 Lip)بر پینچ لب  DKو  PI ،PIK يهامقایسه تأثیر گروه 

pinch پینچ دم ،)(Tail pinch و پینچ )( پدالPedal pinch )

 در موش صحرایی نر

داری طور معنیبه PIنتایج مطالعه حاضر نشان داد که گروه 

 لبهای سبب مهار پینچ DKو  PIKتر از دو گروه ضعیف

 دیگرد (-2Fنمودار(پدال ( و -2Eنمودار( دم، (-2Dنمودار(

(05/0p<.) ی بین دو گروه ولPIK  وDK داری تفاوت معنی

 (.<05/0pنشد )های ذکر شده مشاهده مهار پینچ ازلحاظ
 

 يریگجهینتبحث و 

نتایج مطالعه حاضییر نشییان داد که عصییاره هیدروالولی گل 

بخشیییی و ( از خاصییییت آرامPassiflora incarnata) یسیییاعت

تنهایی سییبب القای بیهوشییی آوری برخوردار بوده ولی بهخواب

بخشی شود. همسو با نتایج ما، مطالعات خواص آرامجراحی نمی

؛ نیباوجودا (.19) اندنمودهآوری گل سییاعتی را گزارش و خواب

( سییبب القای بیهوشییی PIK) نیکتاممصییرف توأم گل سییاعتی 

 

 

 

ی هاگروه( و PIتنهایی )تأثیر عصاره هیدروالولی گل ساعتی به -1نمودار 

بر  (DK)کتامین  -و دیازپام (PIK) کتامین -هیدروالولی گل ساعتیعصاره 

( و درجه حرارت Bقسمت تنفس )( تعداد Aقسمت قلب )روی تعداد ضربان 

به  جینتا .استسر موش صحرایی نر در هر گروه  8( برای C)قسمت  بدن

انحراف معیار بیان شده است. اختالف حروف در هر ستون  ±شول میانگین

 .است >05/0pدر سطح  داریمعنوت نشانه تفا
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همسیییو با این  شیییود.( میDK) نیکتام -مشیییبیه گروه دیازپا

شان داده ،هاافتهی ستم گابا ارژیک در مطالعات قبلی ن سی اند که 

ساعتی بر روی سیستم عصبی نقش دارد ) و  20بروز اثرات گل 

واران نیز در گزارش Elsas (2010بر این،  عالوه (.21 ( و هم

ساعتی را به تأثیر آن بر روی  صاره گل  ضطرابی ع ضد ا خود اثر 

 (.22دهند )یمسیستم گابا ارژیک ربط 

عات قبلی نشیییان داده ند که اغلب داروهای مطال هوش بیا

ستم قلبی و عروقی سی ضعیف فعالیت  سبب ت شوند. می کننده 

عالوه بر این، تجویز دوز باالی این داروها سییبب نارسییائی قلبی 

طور به بیهوشی دارویی بهتر است که در مواردبنابراین ؛ شودمی

(. در 23گردد )جزئی سییبب تضییعیف سیییسییتم قلبی و عروقی 

شان داد که گرو ستا، نتایج ن سه با دو گروه  PIه همین را در مقای

البته در گروه  شییود.دیگر سییبب افزایش تعداد ضییربان قلب می

PIK  سه با گروه ضربان قلب در مقای داری طور معنی، بهDKنیز 

سو با این ی .افزایش یافت ( و همواران 2000) Fisher، هاافتههم

گل سیییاعتی تعداد ضیییربان قلب را افزایش  نمودند کهگزارش 

از سویی، گل ساعتی سبب تقویت سیستم قلبی  (.24) دهدیم

 (.25شود )و عروقی می

توان به ازجمله پارامترهای مهم دیگر در حین بیهوشییی؛ می

تعداد تنفس حیوان و عملورد سیستم تنفسی اشاره نمود. اغلب 

شوند. هوش کننده سبب تضعیف سیستم تنفسی میداروهای بی

کربن  دیاکسیدیش غلظت در اثر این تضعیف، هیپوکسی و افزا

ست قلبی در حیوان دیده می به دنبالو  بنابراین در ؛ شودآن ای

باشند که حداقل تضعیف را آل میایده  ییداروها حین بیهوشی؛

شند ) شته با سی دا ستم تنف سی شان داد که  (.23بروی  نتایج ن

افزایش تعداد  سبب ،DKدر مقایسه با گروه  PIKو  PIهای گروه

( و 1959) Pletscher، هاافتههمسیییو با این ی .شیییوندتنفس می

همواران گزارش نمودند که گل سیییاعتی سیییبب افزایش تعداد 

 (.26) گرددتنفس می

به دلیل  (ی صییحرائیهاموشمثل )حیوانات آزمایشییگاهی 

جثه کوچک بدنی و باال بودن سطح بدن نسبت به حجم، بیشتر 

بدن( می) یپوترمیهمسیییتعد  فت درجه حرارت  ند. در ا باشییی

صلی  در حین  ریوممرگجوندگان، هیپوترمی یوی دیگر از علل ا

بنابراین، داروهایی در حین بیهوشییی انتخابی اسییت؛ بیهوشییی 

داشییته باشیید  به دنبالباشییند که حداقل تغییر دمای بدن را می

پارامتر درجه حرارت،  ازلحاظنتایج همچنین نشان داد که  (.23)

 داری بین سه گروه مشاهده نگردید.اختالف معنی

دردی کافی در جهت ارزیابی عمق بیهوشیییی و حصیییول بی

شردن دم،هاواکنشحین جراحی، از   ی مختلف حیوان ازجمله ف

ستفاده می پنجه شان داد 23شود )پای عقب و گوش ا (. نتایج ن

 هر سه، سبب مهار DKو  PIKتر از دو گروه ضعیف PIکه گروه 

 

 

 

ی هاگروه( و PIتنهایی )تأثیر عصاره هیدروالولی گل ساعتی به -2نمودار 

بر ( DK)تامین ک -و دیازپام (PIK) تامینک -عصاره هیدروالولی گل ساعتی

و  (E( )قسمت Tail pinch(، پینچ دم )D( )قسمت Lip pinchپینچ لب )

سر موش صحرایی نر در هر  8( برای Fقسمت ( )Pedal pinchپدال )پینچ 

تالف انحراف معیار بیان شده است. اخ ±به شول میانگین جینتا .ستاگروه 

 .است >05/0pدر سطح  داریمعنحروف در هر ستون نشانه تفاوت 
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توسییط  هارفلوسرفلوس پینچ لب، دم و پدال گردید. ولی مهار 

سئله دال  هیشب ،DKو  PIKگروه  ضد  براثرهم بوده که این م

 Minghetti و  Speroni ،هاافتهاین ی دیتائ. در استدردی عصاره 

( در بررسییی خود گزارش نمودند که گل سییاعتی از اثر 2007)

 (.27است )ضد دردی برخوردار 

توان گفت که البته با توجه به نتایج مطالعه حاضر، دقیقاً نمی

کدام ترکیب و یا چه موانیسمی مسئول اثرات پیش بیهوشی گل 

، در بررسی فیتو شیمی گل ساعتی، حالنیباا. استساعتی 

 بیشترین ترکیبات آن را ترکیباتی چون گاما سیتسترول،

بنزوکینون، ان هگزا  4و  1 پیرونیدیل(-1) -متیل -3متوکسی 

 -1دکانوئیک اسید، فیتول، اسید لینولئیک اتیل پالمیتات، 

اتیل  2لیمونن و بیس ) –دی فنیل ایندول، دی ال  3و  2-بنزیل

ازجمله ) تسترولیس گاما .دهندیمهگزیل( تشویل 

. استها( بیشترین ترکیب موجود در گل ساعتی فیتواسترول

ی مغز هایماریبها را در درمان مطالعات اثرات مفید فیتواسترول

ی هایماریبمثل بیماری آلزایمر و پارکینسون( و سایر و اعصاب )

ی ما، هاافته(. موافق با ی28) اندنمودهنورودژنراتیو را گزارش 

Chattopadhyay  ( گزارش نمودند که گیاهان 2003همواران )و

ی، خودخودبهسبب کاهش حرکات  Euphorbiaceaeخانواده 

شلی عضالت و افزایش القای خواب ناشی از پنتوباربیتال 

و بیشترین ترکیبات این خانواده را؛  نیترمهمشوند. می

(. همچنین 29دهند )یمها به خود اختصاص فیتواسترول

ی و ضدافسردگ ضد استرس،خواص )مطالعات قبلی، بسیاری از 

ها با سیستم این دسته از گیاهان را به تداخل آنضد اضطراب( 

 (.22دهند )یمگابا ارژیک ربط 

بنزوکینون نیز  4و  1 پیرونیدیل(-1) -متیل -3متوکسیییی 

ها جزء بیشییترین ترکیبات گل سییاعتی بوده که ازجمله کینونن

بیشتر خواص ضد میوروب، ضد ماالریا، ضد نئوپالسم  است؛ که

فیتول نیز  ان هگزا دکانوئیک اسییید و (.30اسییت )و غیره را دارا 

باشییند که مطالعات ازجمله سییایر ترکیبات مهم گل سییاعتی می

البته  (.32و  31اند )نمودهها را گزارش آن ضدالتهابقبلی اثرات 

؛ ترکیبات دیگری نیز در سیییاختمان گل سیییاعتی وجود دارند

های که احتماالً فیتواسیییترول رسیییدیمبنابراین، چنین به نظر 

ساعتی با موانیسم گابا ارژیک مسئول  ساختمان گل  موجود در 

بااینوه خود  البته باشند.بخشی آن میاثرات پیش بیهوشی و آرام

صاره به شی نمیع سبب القای بیهو شود؛ ولی اثرات آن تنهایی 

عنوان جایگزینی جهت توان بهاز آن می شیییبیه دیازپام بوده و

، در حالنیباا سیییتفاده نمود.پیش بیهوشیییی و بجای دیازپام ا

سی تأثیر  سازی و برر ترکیبات  تکتکمطالعات بعدی لزوم جدا

 گردد.گل ساعتی و تعیین موانیسم دقیق آن توصیه می
 

 تشکر و قدردانی
ی داروسازی آقای احرفهدکتری  نامهانیپااین مطالعه حاصل 

بوده که  22510303922318عبدالخالق بومه امیر حاجلو با کد 

 1394در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم داروئی تهران در سال 

انجام شده است. نویسندگان مقاله از شرکت داروسازی ایران 

تهیه و تحویل عصاره هیدروالولی گل ساعتی  به خاطرداروک 

 .ندکنیمتشور و قدردانی 
 

 منافع تعارض

 .اندنوردهتعارض منافعی را اعالم  گونهچیهنویسندگان  
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Abstract 
 

Background & Objective: Previous studies have shown analgesic, muscular relaxant, sedative and 

hypnotic properties of Passiflora incarnata. Hence, in the present study anesthesia with co-administration 

of Passiflora incarnata-ketamine with diazepam-ketamine was compared. 

Materials & Methods: In this experimental study, 32 male rats were randomly divided into 3 groups, 

Passiflora incarnata (PA) (1000mg/kg, i.p.), Passiflora incarnata-ketamine (PIK) (1000mg/kg and 50mg/kg, 

i.p. respectively) and diazepam-ketamine (DK) (2.5 and 50 mg/kg, i.p. respectively) (n=8). In this research, 

anesthetic parameters were measured during 0 to 55 minutes. 

Results: PI group could not induce surgical anesthesia (SA). Nevertheless, PIK group, compared to DK 

group, immediately induced anesthesia (p>0.05). Results showed that PI group, compared to other 

groups, increased the heart rate (p<0.05). The respiratory rates of PI and PIK groups increased compared 

to DK group (p<0.05). The body temperature did not change significantly among groups (p>0.05). PI 

group became weaker than PIK and DK groups in inhibiting lip, tail and pedal pinches (p<0.05). 

Conclusion: Induction time, SA and recovery times of PIK group were similar to those of DK group. 

Although the extract alone could not induce anesthesia, its effects were comparable with diazepam and 

it could be used as an alternative for a pre-anesthetic agent instead of diazepam. 
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