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  مورداسانس  توأممصرف  یهوشیو اثرات ب ییایمیتوشیف یبررس

(Myrtus communis) نر ییدر موش صحرا وپنتالیبا ت 
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 مقدمه:
 قابلو  خطر یب یقیتزر یهوشیامروزه استفاده از ب

. باشد یم اتیاز ضرور یجراح یها پروسه یبرا نانیطما 

از دسته  تر سالم یکننده استنشاق یهوشب یداروها نکهیا با

 یباال نهی، فقدان و هزیدگیچیپ ی؛ ولباشند یم یقیتزر

(، خطرات یاستنشاق یهوشیمورد مصرف در ب) زاتیتجه

مصرف  تیسبب محدود ،یهوشیب نیتکنس یآن برا

کننده  یهوشیب یال حاضر از داروها. در حشود یم ها آن

 لهیت ن،یکتام م،یسد تالیهمچون پنتوبارب یمختلف یقیتزر

استفاده  یهوشیب یالقا یبرا میسد وپنتالیو ت ،نیتأم

از دسته  میسد وپنتالی، تنیب  نیا در(. 1شود ) یم

 .باشد یمو با طول اثر کوتاه  الثرا عیسر یها توراتیبارب

 ستمیگابا )در س رندهیگ یر روببا اثر  ها توراتیبارب

 کیگابا ارژ سمی( و با مکانیمرکز یعصب

(GABAergic عمل )دسته  نی. به عبارت بهتر، اکنند یم

و  GABAA رندهیبه گ اتصال با ها نیازپیهمچون بنزود

 کلر به داخل ونیورود  لیگابا موجب تسه تیفعال شیافزا

و  ها بوده تالیوباربیاز دسته ت میسد وپنتالی. تشوند یمسلول 

در اغلب  یجراح یهوشیب یاز آن معموالً جهت القا

 چکیده:
مطالعه  نی. در اباشد می آور خوابو  ضدالتهاباثرات ضد اضطراب، ضد درد،  یمورد دارا زمينه و هدف:

 .دیگرد یرت( بررس) ییصحراموش  در نتالوپياسانس مورد با ت توأممصرف  یهوشيو اثرات ب یميتوشيف
ميلی گرم  500) (MC)به سه گروه مورد  یسر رت نر به شکل تصادف 24 ،یمطالعه تجرب نیدر ا  :یبررس روش

به  ميلی گرم بر کيلوگرم 40و  500) وپنتاليت -و مورد( ميلی گرم بر کيلوگرم 40)( T) وپنتالي، ت(بر کيلوگرم
درجه  ،و زمان راه رفتن، تعداد ضربان قلب و تنفس یجراح یهوشيالقاء، ب های زمان(. n=8) شدند مي( تقسبيترت

 ثبت شدند. 55تا  صفر قی( از دقاتدراوالیو های رفلکسبا ) یهوشيحرارت و عمق ب
 MCTاز گروه  تر سریع داری معنی ريغ طور به T. گروه دینگرد یجراح یهوشيب یسبب القا MCگروه  :ها افتهی

 از گروه تر عسریآن  یهوشيو برگشت از ب تر کوتاه Tگروه  یهوشي(. طول بP>05/0) شد یهوشيب یسبب القا
MCT  بود(05/0<P.)  داشتند  یتعداد ضربان قلب مشابه ها گروهتمام(05/0>P تعداد .)از  و درجه حرارت تنفس(

 تر ضعيف MC. گروه (P<05/0) افتی معنی دار کاهش گریبا دو گروه د سهیدر مقا MCT گروه( 55تا  30 قیدقا
 (.P<05/0) یدگردلب، دم و پدال  نچيسبب مهار پ گرید های گروهاز 
با توجه به اثرات  ی. به عبارتشود می وپنتاليت یهوشيطول مدت ب تیاسانس مورد سبب تقو :یريگ جهينت

استفاده نمود. البته  وپنتاليو همراه ت یهوشيب شيپ یدارو کی عنوان به توان می، از آن  اسانس مورد کیفارماکولوژ
 .باشد می یشتريب قاتيبه تحق ازيانسان ن یهوشيدر ب بيترک نیا ییکارا نييجهت تع
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(. به 2شود ) یم( استفاده یشگاهیمثل موش آزما) ها گونه

 وپنتالیاز ت یهوشیخواب قبل ب یعبارت بهتر، جهت القا

و  ایمزا ازجمله. شود یمداروها استفاده  ریبه همراه سا

 به و عیسر یالقا وپنتال؛یبا ت یهوشیب یمشخصه اصل

. باشد یم عیراحت و سر یهوشیآن برگشت از ب موازات 

، فیضع یعضالن یاثرات شل یدارا وپنتالیت ن،یا رغمیعل

و  یموضع یها واکنش، فیضع یضد درد تیخاص

معموالً از آن به همراه و  نیبنابرا؛ باشد یم کیستمیس

 (.3-5) شود یمداروها استفاده  ریابا س بیترک

 کی  عنوان به یاهیگ یاز داروها یبعض امروزه

 کیسنتت یهوشیب شیپ یداروها یخوب و بجا نیگزیجا

علت  نیتر مهم. شود یم( استفاده نیالزیو زا ازپامیمثل د)

 یاهیگ یداروها تر تحمل  قابلمسئله عوارض کمتر و  نیا

راستا،  نی. در همباشد یم کیسنتت یبا داروها سهیدر مقا

 ییدارو اهانیگ دیت مفمحققان اثرا ریما و سا یمطالعات قبل

 ازجمله. اند دادهنشان  یشگاهیآزما یها موشرا در  یمختلف

و  آور خواب، بخش آرام یداروها عنوان بهکه  اهانیگ نیا

 ایو  ها عصارهبه  توان یم شود یماستفاده  یهوشیب شیپ

 ،(Rosa damascena) سرخهمچون گل  یاهانیگ یها اسانس
 شاهدانه ، (.Citrus aurantium L)نارنج  بهار

(Cannabis sativa) ، بنفشهروغن (Viola odorata Linn ،)

رازک ، (Valeriana officinalis)اسطوخودوس 

(Humulus lupulus L.)  یفلفلو نعنا (Mentha piperita) 
 (.6-12اشاره نمود )

 یا درخچه Myrtus communis یبا نام علم مورد

که  (Myrtaceae) رتاسهیم رهیاز ت سبز  شهیهماست 

و  یضیآن ب یها برگ. رسد یممتر هم  5/4ارتفاعش تا 

 متر یسانت 1و عرض  متر یسانت 4به طول حداکثر  زیت نوک

 نی. اباشند یم رهیبوده و معطر، بدون دندانه و رنگ سبز ت

رشد  رانیمرطوب خشک و معتدل ا مهین یواحدر ن اهیگ

 تنول،ریچون م یمختلف باتیدر ساختمان مورد ترک .کند یم

نرول و  ،ولینن، ژران ی، پنالولی، لموننیاستات، ل رتنولیم

، ضد بخش آرامخواص  یوجود دارند. مطالعات قبل رهیغ

درد، ضد اسپاسم، مسکن، ضد تشنج مورد را گزارش 

همکاران و  Birhanie ن،ی(. همچن14،13) اند نموده

مورد را  یعضالن یو شل کنندگ یآور خواباثرات 

نشان دادند که اسانس مورد  ها آن. دان نمودهگزارش 

 میسد تالیپنتوبارب یآور خواباثرات  شیسبب افزا

از مرز  ،وپنتالیت برخالف تالی(. البته پنتوبارب15شود ) یم

 یهوشیب یجهت القا و هبرخوردار بود یاندک یسالمت

صرع و  ،یخواب یبدر موارد  ینیبال طور بهو  نشده  استفاده

 (. با17،16( کاربرد دارد )Euthanasiaترحم )مرگ با 

اسانس  کیو با توجه به خواص فارماکولوژ نهیشیپ نیا

، یآرام بخش ،یخواص ضد درد ازجمله)مورد 

در  یآن که همگ یعضالن یو شل کنندگ یآور خواب

بر  یا مطالعهنقش دارند( و نبود  یهوشیب تیو کم تیفیک

 ریتأث یبررس ایاسانس و  نیا یهوشیب شیپ ریتأث یرو

از  جیکننده را یهوشب کی عنوان به) وپنتالیتآن با  توأم

 یهوشیب بیبا توجه به معا یی( و از سوها تورتیدسته بارب

و اثرات  یمیتوشیف ی، هدف مطالعه حاضر بررسوپنتالیبا ت

  وپنتالیاسانس مورد با ت یهوشیب توأممصرف  یهوشیب

 نر بود. ییدر موش صحرا یهوشیب یپارامترها یبر رو
 

 وش بررسی:ر
و در  1396که در سال  یمطالعه تجرب نیدر ا

دانشکده ) ییواحد علوم دارو یدانشگاه آزاد اسالم

 ییصحراسر موش  24از ( انجام گرفت؛ یداروساز

 نیانگی( با مرانیپاستور، ا تویستیان) ستاریرت( نر نژاد و)

گرم استفاده شد. حیوانات در  250الی  200وزنی 

 و گراد یسانت درجه 23±2دمای در جداگانه و  یها قفس

 نگهداری ساعت 12 تاریکی و روشنایی منظم دوره

  از ریغ  بهکافی ) یمدت آب و غذا نای در. شدند

و از  گرفته قرار ها آن( در اختیار یهوشیساعت قبل ب 12

استفاده شد. تمام آزمایشات در  بار کیهر حیوان تنها 

 العه طول دوره روشنایی صورت گرفتند. در مط

و  تیحما نیمطابق قوان یحاضر، تمام اصول اخالق

 هیواحد اروم یدانشگاه آزاد اسالم واناتیاز ح ینگهدار

(IR.IAUurmia.REC.1396.05رعا )دندیگرد تی. 

ساخت ) میسد وپنتالیت الیاز و قیتحق نیا در

آفالسان هلند( استفاده شد. اسانس  یشرکت داروساز
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اسانس  اهیگ یاروسازمورد به شکل آماده از شرکت د

 005ساخت  یبا شماره سر (رانیگرگان، ا) یمانیدکتر سل

(Bath no:005) جهت حل نمودن اسانس دیگرد هیته .

مطالعه  نی( استفاده شد. در ا%12) 80 نییمورد از تو

 نیو در حجم مع یبه شکل داخل صفاق وپنتالیاسانس و ت

 شدند. قیبه رت ها تزر لوگرمیبر ک تریل یلیم 1

 یجرم یسنج فیطبا  یگاز یکروماتوگراف جهت

(Gas chromatography-mass spectrometry,GC/MS) 

 Agilent یساخت کمپان) 5975،7890مدل از دستگاه 

از  Capillary پرداز دادهو  MS( مجهز به دتکتور کایآمر

طول  یدستگاه دارا نیاستفاده شد. ا H5-5MSنوع 

و ضخامت  یمتر یلیم 25/0 ی، قطر داخلیمتر 30ستون 

و گاز  یتریکرولیم 1 قیحجم تزر ،یکرومتریم 5/0 هیال

 یو دما قهیدر دق متر یلیم 1 انیبا سرعت جر ومیحامل هل

 ییبود. جهت شناسا گراد یسانتدرجه  260 قیمحفظه تزر

کواتس و  یبازدارندگ کسیاسانس از اند باتیترک

استاندارد و  باتیمطابق ترک یجرم یها فیط یبررس

 یدستگاه کروماتوگراف Wileyکتابخانه  یها نمونره

 (.19استفاده شد ) یجرم یسنج فیطبا  یگاز

آن  ثروماز مصرف اسانس مورد، مقدار دوز  قبل

 یو با توجه به مطالعات قبل (Pilot) لوتیمطالعه پا کیبا 

 گرم یلیم 500دوز  از نیبنابرا؛ (16،15) دیگردمشخص 

استفاده شد.  یبعد اسانس جهت مطالعات لوگرمیبر ک

 گروه 3به  یکامالً تصادف طور به واناتیمطالعه ح نیدر ا

 ییتنها بهگروه اسانس مورد  -1 شدند: میتقس ریز ییتا 8

 گروه  نی: اMyrtus communis (MC)همان گروه  ای

 اسانس مورد را  لوگرمیبر ک گرم یلیم 500دوز 

 ییهاتن به وپنتالیگروه ت -2؛ نمود افتیدر ییتنها به

Thiopental sodium (T)گرم یلیم 40دوز گروه  نی: ا 

 ؛ (3نمود ) افتیدر ییتنها بهرا  وپنتالیت لوگرمیبر ک

 همان گروه  ای وپنتالیو ت گروه اسانس مورد -3

Myrtus communis-Thiopental sodium (MCT) در :

 اسانس مورد  قیبعد تزر قهیدق 1 ها موش زیگروه ن نیا

 وپنتالیصفاق ت گری( از طرف دلوگرمیبر ک گرم یلیم 500)

 (.18نمودند ) افتی( را درلوگرمیبر ک گرم یلیم 40)

مطالعه بعد از دست دادن رفلکس  نیا در

به پشت خوابانده شدند.  ها موش (Righting) نگیتیرا

و شمارش حرکات  میتعداد تنفس با مشاهده مستق

قلب با . تعداد ضربان دیتوسط کانتر( ثبت گرد) یا نهیس

، Cardio Touch) وگرامیاستفاده از دستگاه الکتروکارد

 با استفاده از سر I دیل) ژاپن( ونتیساخت شرکت ب

در  متر یلیم 50و با سرعت  کیپودرمیسوزن الکترود ه

 قهیاز دق یا قهیدق 5 یها بلوک( و در دیگرد میتنظ هیثان

ثبت  نگیتیتا برگشت رفلکس را شیآزما 55تا  5

 تالیجیتوسط دماسنج د یه حرارت مقعد. درجدیگرد

 (، متر یسانت 3)حداقل  دماسنج به مقعد فروبردنو با 

از  یری. جهت جلوگدیثبت گرد قاتیبعد تزر قهیدق 5

( دیشد یپوترمی)ه درجه حرارت بدن حد از  شیبافت 

درجه  38 یال 37آن در  تیو تثب شیآزما نیدر ح

 یبررس نیا استفاده شد. در یاز تشک برق گراد یسانت

هر از  ،رت ها هیاز خشک شدن قرن یریجهت جلوگ

 ها آن به چشم لیاستر نیسال المحلول نرم یچند گاه

 چکانده شد.

 تدراوالیو یها رفلکس یبا بررس یهوشیعمق ب

پدال( کنترل و  تدراوالیو و لب و دم یها رفلکس)

 شگونیبا ن تدراوالیو یها رفلکس. دیمشخص گرد

(، یکیپالست یسط فورسپس هاتو) نییگرفتن لب پا

 شبخ ایدم )با انگشت شصت و سبابه( و  ستالیبخش د

بعد  و بار کی قهیدق 5پدال( هر عقب ) یپا یانگشت نیب

 ها رفلکسو تا برگشت  نگیتیاز دست دادن رفلکس را

ثبت  4 تا صفر یبند درجهبا  ها پاسخ. دیثبت گرد

عدم وجود  یصفر به معنا که یطوره . بدندیگرد

به  2وجود رفلکس با شدت کم،  یبه معن 1لکس، رف

 یبه معنا 3وجود رفلکس با شدت متوسط و  یمعنا

وجود  یبه معنا 4و  ادیوجود رفلکس با شدت ز

 .باشد یم ادیز یلیرفلکس با شدت خ

فرد  کیتوسط  ها رفلکسمطالعه تمام  نیدر ا

. عالوه دندیثبت گرد ،نداشت ها گروهبه  یآگه چیکه ه

 زمان  مدت) Induction time ایالقاء  زمان  دتم ن،یبر ا

 یهوشی(، طول مدت بنگیتیاز دست دادن رفلکس را
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 مدت) Surgical anesthesia (SA)همان  ای یجراح

پدال( و زمان راه  تدراوالیاز دست دادن رفلکس و زمان 

 یهوشیهمان برگشت از ب ای( Walking timeرفتن )

 تا راه رفتن( نگیتیااز دست دادن رفلکس ر زمان  مدت)

مطالعه  نیاساس، در ا نی(. بر ا20) دندیگردثبت  زین

 از دست دادن رفلکس بیورود و خروج به ترت یارهایمع

 و زمان راه رفتن در نظر گرفته شدند. نگیتیرا

 صورت به ها دادهاز انجام آزمایشات  بعد

 جهت و شده  انیب معیار انحراف ±میانگین 

 یها گروه در ها رفلکس کمی یاه داده لیوتحل هیتجز

تعداد ضربان قلب،  یها داده یبرا نهمچنی و مختلف

از آزمون واریانس  یتعداد تنفس و درجه حرارت بدن

 جهتو  و به دنبال آن تست تکمیلی توکی طرفه کی

مربوط به درد از آزمون کروسکال  یها دادهآنالیز 

 >05/0P یدار یمعندر سطح  یتنیوالیس و من و

توسط برنامه  ها داده یبررس نیده گردید. در ااستفا

SPSS رسم نمودارها از برنامه  یشده و برا زیآنال

Excel 2007 .استفاده شد 

 

 :ها افتهی
 یجرم سنج  فیطبا  یکروماتوگراف جینتا

(GC/MS) ترکیب در اسانس مورد  33که  نشان داد

(Myrtus communis)  وجود دارند. از جمله بیشترین

  α-Pinene (61/27%،)می توان به  آن ترکیبات

 1,8-Cineole(19/22%،)Linalool L  (08/16%،) 

Alpha Terpineol (18/7،) Linalyl acetate (96/3،) 

Phenol, 2-methoxy-3-(2-propenyl)- (73/3،)  

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (64/2%،) 

4,6-Diethyl-2-Methoxypyrimidine (49/2%و )  

(+)-2-CARENE (85/1%،)trans-Caryophyllene 

(44/1%،) alpha-Humulene (21/1% ) و 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- (17/1% )

 %1زیر  اسانس موردبقیه ترکیبات موجود در . اشاره نمود

 (.1شماره بودند )جدول 

 

آناليز ترکيبات موجود در اسانس  :1شماره جدول 

 GC/MSش با رو مورد

فراوانی 
 )درصد(

RT 
 )دقيقه(

 ترکيب

46/0 911/5 Butylisobutyrate 

19/0 353/6 α-Phellandrene 

61/27 661/6 α-Pinene 

27/0 088/8 2-β-Pinene 

25/0 403/9 Delta-3-Carene 

17/1 04/10 Benzene, 1-methyl-4-(1-

methylethyl)- 

19/22 358/10 1,8-Cineole 

16/0 062/11 Trans-β-ocimene 

17/0 488/11 γ-Terpinene 

17/0 089/12 Epoxylinalool 

66/0 782/12 α-Terpinolene 

08/16 527/13 Linalool- L 

25/0 031/15 L-pinocarveol 

15/0 858/15 Isoborneol 

50/0 819/16 4-Terpineol 

18/7 537/17 α-Terpineol 

22/0 846/17 p-Allylanisole 

31/0 432/19 Nerol 

96/3 886/20 Linalyl acetate 

15/0 909/22 Carvacrol 

37/0 049/24 Methyl geranate 

14/0 753/24 exo-2-Hydroxycineole acetate 

85/1 076/25 (+)-2-Carene 

73/3 477/25 Phenol, 2-methoxy-3-(2-propenyl)- 

66/0 754/25 Neryl acetate 

64/2 54/26 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 

acetate 

39/0 351/27 Methyleugenol 

44/1 736/27 trans-Caryophyllene 

21/1 974/28 α-Humulene 

49/2 331/31 4,6-Diethyl-2-Methoxypyrimidine 

70/0 593/31 Aceteugenol 

28/0 07/32 4-Isopropyl-2,5-dimethoxybenzyl 

acetate 

43/0 272/33 Caryophyllene oxide 

  جمع کل 41/98

 

 یبر رو MCTو  MC ،T یها گروه ریتأث سهیمقا

و  یجراح یشهویطول دوره ب ،یهوشیب یسرعت القا

سبب  MC گروه نشان داد، در رت نر یهوشیبرگشت از ب

از گروه  تر عیسر Tگروه  ی. ولدینگرد یهوشیب یالقا

MCT حال  نیا با ی. ولدیگرد یهوشیب یباعث القا ،

 (.<05/0P)نشد  دهیدو گروه د نیدر ب یدار یمعنتفاوت 

از  تر یطوالن MCTگروه  یجراح یهوشیطول مدت ب
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 یهوشیبرگشت از ب ،نیب  نیا در. (>05/0P)بود  Tگروه 

  نیا در یشد. ول دهید قهدقی 7/43±43/2 قیدقااز  Tگروه 

مانده و  وشیهبآزمون  قهیدق 55در طول  MCTگروه  نیب

 (.2 شماره جدولنشد ) دهیآن د یهوشیبرگشت از ب
 

وشی، طول دوره بيهوشی بر روی سرعت القای بيه MCTو  MC، T یها گروه ريتأثمقایسه  :2جدول شماره 

 جراحی و برگشت از بيهوشی در رت نر

 برگشت از بيهوشی زمان  مدت بيهوشی جراحی زمان  مدت القاء بيهوشی زمان  مدت رفلکس/ گروه

 - - - مورد

 دقیقهa (43/2±7/43 ) دقیقهa (80/2±17/40 )دقیقه(  37/1±20/0) تيوپنتال سدیم

 - b( دقیقه 28/0±8/52)  aدقیقه( 20/2±28/0) مورد با تيوپنتال سدیم

 های مستقل می باشد. برای گروه t studentدر آزمون  >05/0P حروف غیرمشابه در هر ستون دال بر تفاوت معنی دار در سطح
 

بر  MCTو  MC، T یها گروه ریتأث سهیمقا

تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت  یرو

تعداد ضربان  ها روهگ تمامنشان داد،  بدن در رت نر

 (.A -1 شماره نمودار) (<05/0P)داشتند  یقلب مشابه

 گریبا دو گروه د سهیدر مقا MCTگروه  تعداد تنفس

در  یول (.<05/0P) افتیکاهش  یدار یمعن ریغ طور به

 با  سهیدر مقا MCTدرجه حرارت گروه  ،سهیمقا

 ( یهوشیب 55تا  30 قی)از دقا گریدو گروه د

نمودار ( )P>05/0) افتیکاهش  یدار یمعن طور به

 .(بیبه ترت Cو  B -1شماره 
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بر روی  (MCT)تيوپنتال  -و مورد (T)تيوپنتال  های گروه( و MC) تنهایی بهاسانس مورد  تأثير :1نمودار شماره 

سر موش  8( برای C)قسمت  ( و درجه حرارت بدنBقسمت ) تنفس( تعداد Aقسمت ) قلبان تعداد ضرب

 صحرایی نر در هر گروه

 .باشد یم >05/0Pدر سطح  دار یمعناست. اختالف حروف در هر ستون نشانه تفاوت  شده  انیبانحراف معیار  ± نتایج به شکل میانگین
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 چنیبر پ MCTو  MC ،T یها گروه ریتأث سهیمقا

پدال  نچی( و پTail pinchدم ) نچی(، پLip pinchلب )

(Pedal pinchدر رت نر )  ،گروهنشان داد MC 

لب،  یها نچیسبب مهار پ گرید یها از گروه تر فیضع

بخش  -2شماره  )نمودار( >05/0P) دیدم و پدال گرد

D ،E  وF بیبه ترت). 
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برر پيرنچ    (MCT)تيوپنتال  -و مورد (T)تيوپنتال  های گروه( و MC) تنهایی بهاسانس مورد  تأثير :2نمودار شماره 

( بررای  F قسمت( )Pedal pinch) پدالو پينچ  (E( )قسمت Tail pinch(، پينچ دم )D()قسمت Lip pinchلب )

 گروه سر موش صحرایی نر در هر 8

 >05/0Pدر سطح  دار یمعناست. اختالف حروف در هر ستون نشانه تفاوت  شده  انیبانحراف معیار  ± نتایج به شکل میانگین
به معنای وجود رفلکس با  2 به معنی وجود رفلکس با شدت کم، 1در هر نمودار صفر به معنای عدم وجود رفلکس، . باشد یم

 .باشد یمبه معنای وجود رفلکس با شدت خیلی زیاد  4با شدت زیاد و  به معنای وجود رفلکس 3شدت متوسط و 

 

 :بحث
مورد مطالعه حاضر نشان داد که اسانس  جینتا

(Myrtus communis) و  یآرام بخش تیاز خاص

 یسبب القا ییتنها به یبرخوردار بوده؛ ول یآور خواب

ما، مطالعات  یها افتهی دیأیت. در شود ینم یجراح یهوشیب

مورد را گزارش  یآور خوابو  یخواص آرام بخش یقبل

نشان  یدر مطالعه مشابه ،نیا(. عالوه بر 18،15) اند نموده

خواب نشده  یسبب القا ییتنها بهکه اسانس مورد  اند داده

که مورد سبب  اند نمودهما گزارش  یها افتهیهمسو با  یول

با  توأمدر مصرف  تالیپنتوبارب یآور خواباثرات  تیتقو

احتماالً اسانس  ها افتهی نی(. با توجه به ا15) شود یم آن

 و  یاثرات آرام بخش کیارژ اباگ سمیمورد با مکان

مسئله  نیا دییتأ. در کند یمخود را القاء  یآور خواب

از  یناش یآور خواباثرات  تیکه سبب تقو یاتیترک

 یونیاثرات خود را با وساطت کانال  شوند یم تالیپنتوبارب

 (.21-23کنند ) یمالقاء  دیراکل -گابا

 یکه اغلب داروها اند دادهنشان  یقبل قاتیتحق

و  یقلب ستمیس تیفعال فیکننده سبب تضع یهوشب

 ستیا یو حت ییباال باعث نارسا یو در دوزها یعروق

 ییدارو یهوشیب در موارد نیبنابرا (.24شوند ) یم یقلب

 یو عروق یقلب ستمیس یرا بر رو فیکه حداقل تضع

راستا،  نی. در همباشد یم تیهنوز در اولو ،عمال کندا

در تعداد  یدار یمعنتفاوت  نکهیا بانشان داد که  جینتا
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تعداد ضربان قلب  ینشد؛ ول دهیضربان قلب سه گروه د

 نی. اافتی شیافزا Tبا گروه  سهیدر مقا MCTگروه 

 یقلب ستمیس یاسانس بر رو نیا دیمسئله دال بر اثرات مف

ما، مطالعات  یها افتهی. موافق با باشد یم یو عروق

عصاره  ایقلب( اسانس  ی)مقو کیوتونیکارد تیخاص

 (.25اند ) نمودهحاصل از مورد را گزارش 

تعداد تنفس  یبه عبارت ایدستگاه تنفس  تیفعال

 یهوشیب نیدر ح گریمهم د یپارامترهاازجمله  وانیح

کننده باعث  یهوشب ی. اکثر داروهاباشد یم یجراح

(. چون 24شوند ) یم یتنفس ستمیعملکرد س فیتضع

غلظت  شیو افزا یپوکسیسبب ه یتنفس ستمیس فیتضع

 وانیدر ح یتنفس ستیآن ا به دنبالکربن و  دیاکس ید

تعداد تنفس گروه  ،Tبا گروه  سهی. البته در مقاشود یم

MCT افتیکاهش  یجزئ طور به. 

 لیبه دل (رت ازجمله) یشگاهیآزما واناتیح

و باال بودن سطح بدن نسبت به حجم  یکوچک بدنجثه 

کاهش درجه حرارت بدن( ) یپوترمیهدچار  شتریآن، ب

 ریوم مرگ یاز علل اصل گرید یکی یپوترمی. هشوند یم

بهتر است در  . لذاباشد یمدر جوندگان  یهوشیب نیدر ح

حداقل افت درجه  نندهک یهوشب ی، دارویجراح نیح

 نیهمچن جی(. نتا24شد )حرارت را به همراه داشته با

سبب کاهش درجه  ییجز طور بهنشان داد که مورد 

 .شود یمحرارت بدن 

 از نانیو اطم یهوشیعمق ب یابیارز جهت

مختلف  یها واکنشاز  یجراح نیدر ح یکاف یدرد یب

 وانیعقب و دم ح یپا پنجه فشردن لب، ازجمله وانیح

 Tنشان داد که گروه  جی(. نتا24شود ) یماستفاده 

رفلکس سه  سبب مهار هر گریاز دو گروه د تر فیضع

مطالعات  جینتا با افتهی نی. اشود یم (لب، دم و پدال)

 وپنتالیت فیضع یضد درد تیکه دال بر خاص یقبل

 ی(. ول2،3دارد ) یخوان همکامالً  ،باشد یم میسد

اثرات ضد  تیسبب تقو وپنتالیمورد با ت توأممصرف 

 ما، مطالعات  یها افتهی. همسو با دیآن گرد یدرد

مورد را گزارش  یضدالتهابو  یاثرات ضد درد

 (.14) اند نموده

مطالعه حاضر و عدم  جیبه نتا با توجه البته

)که  لیمختلف مثل فلومازن یها ستیاستفاده از آنتاگون

 سمیمکان توان ینم( باشد یمگابا  رندهیگ ستیآنتاگون

مورد را  یهوشیب شیو پ یآور خواب ،یآرام بخش قیدق

، GC/MS ی، در بررسحال  نیا با یمشخص نمود. ول

 8 و 1آن  به دنبالو  ننیپ لفامورد را آ باتیترک نیشتریب

 2-استات، فنول لینالیل نوئل،یال، آلفا ترپ نالولی، لنئولیس

 -اول -1-نیاوکتادر 6و  2 (،لینولیپروپ -2) 3-یمتوکس

 یسمتوک -2-لیات ید 6و  4استات،  لیمت ید 7و  3

آلفا هومولون  ن،یلیوفیکار ترانس کارن، -2، نیدیمیریپ

 . دهند یم لی( تشکلیات لیمت 1) -4-لیمت -و بنزن

  ننیپکه آلفا  اند نمودهما، گزارش  زیآنال جیهمسو با نتا

(α-Pinene )موجود در اسانس مورد  بیترک نیتر مهم

 (.26باشد ) یم

 ریغ  بهبته . الباشد یماز دسته مونوترپن ها  ننیآلفا پ

  ننیهمچون بتا پ زین یگرید یمونوترپن ها ن،یا از

و  نالولی، ل(α-Terpineol) نئولیترپ(، آلفا ی)به مقدار جزئ

 (.27شود ) یم افتی زین موننیمنابع ل یبا توجه به بعض یحت

را گزارش  ننیخواص ضد درد آلفا پ یمطالعات قبل

ما نشان  یها هافتی، همسو با نیبر ا عالوه (.28) اند نموده

موجود در روغن درخت کاج  ننیکه آلفا پ اند داده

(Pine tree oilبا مکان )یها رندهیگ سمی GBAAA 

 ایمرحله خواب  نیتر قیعم شیسبب افزا ینیازپیبنزود

همان  ایچشم  عیسر ریهمان خواب مرحله حرکات غ

 non-REM  (Non-Rapid eye movement)مرحله

 ننیآلفا پ یآور خواباثرات  ها فتهای نیا دییتأ. در شود یم

 (.29است ) شده  بلوکه لیکامل و توسط فلومازن طور به

را  ننیخواص ضد اضطراب آلفاپ لعاتمطا ،نیعالوه بر ا

 (.30اند )گزارش نموده  زین

اثرات  یوانیدر مطالعات ح (Linalool) نالولیل

ضد اثرات  یضد تشنج و آرام بخش و در مطالعات انسان

 ریو آرام بخش را نشان داده است. سا اضطراب

 رسنیمو  (Limonene) موننیلمونوترپن ها همچون 

(Merceneن )عضالت را  یاثرات آرام بخش و شل زی

 یاثرات شل یسبرر نیدر ا نکهیا با. البته اند دادهنشان 
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 یدر بررس یول میننمود یاسانس مورد را بررس یعضالن

امالً مشهود آن ک یعضالن یاثرات شل وانیح یظاهر

 یشتریبمختلف و  یها آزمونبه  ازیامر خود ن نیبود. البته ا

( Traction test ای کسیبارف لهیهمچون آزمون م)

 یعضالن یکه اثر شل گریبا مطالعات د افتهی نی. اباشد یم

  یخوان هم کامالً ،اسانس مورد را گزارش نموده اند

باورند که  نیما، مطالعات بر ا یها افتهیدارد. همسو با 

 یعضالن یمونوترپن ها مسئول اثرات شل نیاحتماالً ا

 (.15باشند ) یماسانس مورد 

 (Cineole-1,8) سینئول 8و  1ساختمان مورد  در

از دسته  نئولیس 8و  1. شود یم افتی یادیبه مقدار ز زین

 کیاثرات فارماکولوژ ی. مطالعات قبلباشد یمها دیترپنوئ

 یهوشب، ضدالتهابد، همچون اثرات ضد در یمتعدد

عمل  لیپتانس مهارکنندهو  یشل کننده عضالن ،یکنندگ

را گزارش  نئولیس 8و  1( میسد یها ونیاز ورود  یناش)

 یاز اثرات آرام بخش یبخش نیبنابرا؛ (30-33اند )نموده 

 8و  1به  توان یماز اسانس مورد را  یناش یکرخت یو حت

 موجود در آن ربط داد. نئولیس

 در ساختمان زین یگرید باتیترک ،ها نیا بر عالوه

 نییشدند که جهت تع افتی یجزئ طور بهاسانس مورد 

 یشتریب یمجزا قاتیبه تحق ازین ها آن تک تکنقش 

 شیپ قیدق سمیمکان نییجهت تع ن،ی. همچنباشد یم

به  زیاسانس مورد ن یآور خواب تیو خاص یهوشیب

مطالعه  جینتابا توجه به  یبوده ول ازین یشتریمطالعات ب

بر  یمبن یمطالعات قبل یها افتهیحاضر و با استناد به 

احتماالً  م،یسد تالیپنتوبارب یآور خواباثرات  تیتقو

 یآور خواباثرات  کیگابا ارژ سمیاسانس مورد با مکان

 (.18،15کند ) یمخود را القاء 

 توان یممطالعه  نینقاط قوت ا ازجمله نیبنابرا

اثر  کننده تیتقوو  یهوشیب شیاثرات پ یبه بررس

از نقاط ضعف  ییبار و از سو نیاول یبرا سانس موردا

اسانس این  یهوشیب شیپ قیدق سمیمکان نییآن عدم تع

 ی( و بررسکیگابا ارژ یها ستیبا استفاده از آنتاگون)

اساس در  نیبر ا اشاره نمود. آن ثرهوممواد  تک تک

 تیفیک یاسانس بر رو نیا ریتأث یبررس یمطالعات آت

کننده  یهوشب یداروها ریاز سا یناش یهوشیب تیو کم

 شنهادیآن پ قیدق سمیمکان نیی( و تعنیمثل کتام)

 .گردد یم

مطالعه حاضر احتماالً  یها افتهیتوجه به  با

  ژهیو به) یهادی( و ترپنوئننیآلفا پ ژهیو بهمونوترپن ها )

ا گاب سمیموجود در ساختمان مورد با مکان (نئولیس 8و  1

آن  یو آرام بخش یهوشیب شیمسئول اثرات پ کیارژ

خود  گرانید یها افتهی، همسو با نی. عالوه بر اباشند یم

سبب  ینشده ول یهوشیب یسبب القا ییتنها بهاسانس 

. البته دیگرد میسد وپنتالیت یکنندگ یهوشباثر  تیتقو

به  ازیانسان ن یهوشیدر ب بیترک نیا ییکارا نییجهت تع

 .باشد یم یشتریب قاتیتحق

 

 :و قدردانی تشکر
 یا حرفه یدکتر نامه انیپامطالعه حاصل  نیا

 22510303942008 با کد یوسفیخانم فاطمه  یداروساز

 ییواحد علوم دارو یبوده که در دانشگاه آزاد اسالم
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Background and aims: Myrtus communis has certain effects including anti-anxiety, analgesic, 

anti-inflammatory and hypnotic. The aim of this study was to investigate the phythochemical and 

anesthesia effects of M. communis essential oil co-administration with thiopental in male rat 

were investigated. 

Methods: In this experimental study, 24 male rats were randomly divided to three groups of 8 each, 

consisting of M. communis (MC) (500 mg/kg), thiopental (T) (40 mg/kg), and M. communis + 

thiopental (MCT) (500 and 40 mg/kg, respectively). Duration of induction and Surgical Anesthesia 

(SA), walking time, heart rate, respiratory rate, temperature and depth of anesthesia (by withdrawal 

reflexes) were measured from 0 to 55 minutes. 

Results: MC could not induce SA. T induced anesthesia had group insignificantly faster than MCT 

(P>0.05). Duration of anesthesia in T group was shorter and recovery was faster compared to MCT 

group (P<0.05). All groups had the same heart rate (P>0.05). The respiratory rate and temperature 

(between 30 to 55 mints) in MCT group had a significant decrease compared with the other groups 

(P<0.05). MC inhibited lip, tail and pedal pinches more weakly than T and MC (P<0.05). 

Conclusion: MC essential oil potentiates duration of T-induced anesthesia. With respect to 

pharmacological effects, MC could be used as a preanesthetic agent with T. Besides. More 

studies are needed to determine their efficacy to induce anesthesia in human. 

 
Keywords: Myrtus communis essential oil, Thiopental, General anesthesia, GABAergic system. 


