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  چکیده
تجربیات اخیر نشان . که پدیده عود، مهم ترین چالش در درمان آن می باشد نده استاعتیاد، یک بیماري مزمن و عود کن: زمینه و هدف

داده است، داروهاي صناعی با تمام کارایی خود عوارض جانبی ناگوار و نامطلوبی به همراه دارند و درمان هاي موجود اثر بخشی کمی در 
طبیعی می باشند که می توانند با هزینه و عوارض جانبی کم تر در درمان  از طرفی، گیاهان دارویی داراي مواد موثره. درمان اعتیاد دارند

که مطالعات آزمایشگاهی پایه و اساسی براي مطالعات انسانی است، لذا هدف از این مطالعه،  از آن جایی. مراحل مختلف اعتیاد موثر باشند
  .آزمایشگاهی می باشد مروري برتاثیر گیاهان دارویی در درمان اعتیاد به مورفین در حیوانات

در این مقاله مروري همه ي مقاالت اصیل مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مقاالتی که تا کنون در مرکز تحقیقات : روش کارمواد و 
  . فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مجالت معتبر به چاپ رسیده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

. طالعات علمی بسیار اندکی در زمینه تاثیر گیاهان دارویی در کاهش عالئم سندرم ترك در انسان انجام شده استتا کنون م :یافته ها
نتایج این مطالعه بر روي حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است که گیاهان دارویی می توانند بر روي اعمال بیوشیمیایی بدن اثر نموده و 

  الت معتادان را تحت تاثیر قرار داده و در کاهش عالئم سندرم ترك و در نتیجه درمان اعتیاد موثر باشندروان، رفتار، هیجانات و سایر مشک
نتایج این مطالعه نشان داد که گیاهان دارویی می توانند در کنترل محرومیت، کاهش تکوین وابستگی و احتماال در سم : نتیجه گیري

  .زدایی در موش موثر باشند
   یاد، گیاهان دارویی، مورفینعتا :کلیدي ه هايواژ

  مقدمه
اعتیاد به اپیوئید ها از جمله مورفین، یکی از بزرگترین 

با  که ]1[ دغدغه هاي سیستم بهداشت و سالمت است
 برمبتال کردن انسانهاي زیادي، هزینه اقتصادي سنگینی 

ن مصرف مورفین و در این میا. جامعه تحمیل می نماید
سایر ترکیبات شبه مورفینی، به طور فزاینده اي در سطح 

از این رو درمان قطعی . جوامع انسانی رو به گسترش است
مصرف مداوم . ]2[ و صحیح آن باید مورد توجه قرار گیرد

کانیسم داروهاي مخدر از جمله مورفین، با برانگیختن م
در  هاي سازشی، تغییرات کوتاه مدت و نیز ماندگار

عملکرد نورون ها و شبکه هاي عصبی حساس به 
اوپیوییدها ایجاد می کند و بر مکانیسم شکل پذیري 

تغییرات ماندگار ایجاد . سیناپسی ساختار عصبی اثر دارد

شده در مغز، بر هم کنش بین داروهاي اپیوییدي و شکل 
ر نواحی مختلف مغز پدیده عود را پذیري سیناپسی د

ایجاد می کند و سبب می شود افراد معتاد سال ها بعد از 
بنابراین اعتیاد، یک  .]3[ قطع مصرف، آسیب پذیر بمانند

که پدیده عود، مهم  ]5, 4[ بیماري مزمن عود کننده است
فرد معتاد در . ]6[ ترین چالش در درمان آن می باشد

صورت عدم مصرف مورفین، به سندرم قطع آن مبتال می 
که از جمله نشانه هاي این سندرم می توان به نشانه . شود

هاي هاي جسمانی مانند حالت تهوع و استفراغ، درد
 شدن ، تعریق، گشادریزش ، اشکمفصلی و عضالنی

 تاکی کاردي،، کاهش اشتها، زو لر مردمک، اسهال، تب
و نشانه هاي روانی از قبیل درد،  درد شکم، سیخ شدن مو

تحریک پذیري، اضطراب، استرس، افسردگی بی خوابی، 
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158و همکاران فاطمه طالبی کیاسري                                                                                                    ...تاثیر گیاهان دارویی در درمان اعتیاد به مورفین 

و سایکولوژیک کاهش عالیم فیزیکی  .]7[ اشاره کرد
این سندرم تاثیر به سزایی در  )اضطراب و افسردگی(

 دارد اد به مورفینجلوگیري از پدیده عود و ترك اعتی
تجربه چند دهه اخیر نشان داده است، دارو هاي  . ]8,9[

صناعی که براي ترك اعتیاد به مورفین به کار گرفته می 
شوند، با تمام کارایی خود عوارض جانبی ناگوار و نامطلوبی 
 به همراه دارند و درمان هاي موجود اثر بخشی کمی دارند

از طرفی، گیاهان دارویی داراي مواد موثر طبیعی می  .]2[
باشند که می توانند با هزینه و عوارض جانبی کم تر 
نسبت به داروهاي صناعی، بر روي اعمال بیوشیمیایی بدن 
اثر نموده و روان، رفتار، هیجانات و سایر مشکالت معتادان 
را تحت قرار داده و در کاهش عالئم سندرم ترك و در 

طبق جستجوهاي . ]8, 5[ درمان اعتیاد موثر باشندنتیجه 
انجام شده، تا به حال مطالعات علمی بسیار اندکی در 
زمینه تاثیر گیاهان دارویی در کاهش عالئم سندرم ترك 

ترکیب از آن جایی که یافتن . انجام شده استدر انسان 
براي  ی مناسب به همراه دوز موثر آن هاگیاهان داروی

موش هاي کاهش عالئم سندروم قطع مورفین در 
شگاهی که شامل کاهش وزن، لرزش بدن، اسهال، آزمای

تحریک پذیري، دندان ساییدن، لیسیدن آلت تناسلی، 
می تواند اساسی ، ]10[ افتادگی پلک و بی قراري می باشد

اعتیاد به مورفین  کمک به تركو براي مطالعات انسانی 
باشد، هدف از این مطالعه مروري بر تاثیر گیاهان دارویی 

آزمایشگاهی  موش هايدر درمان اعتیاد به مورفین در 
  .است

  روش کار
 ,Plantsواژه هاي  ، با بررسی کلیددر این مقاله مروري

Morphine withdrawal ها در ادل هاي آنعم وMeSH 
، SID, Pubmed, Google Scholarدر پایگاه اطالعات

معیار ورود مقاالت به . مقاالت مورد نظر به دست آمدند
مطالعه همه ي مقاالت اصیل مرتبط با موضوع تحقیق 

سپس با  .بدون محدودیت در سال انتشار لحاظ گردید
رکز نیز مقاالتی که تا کنون در م واین مقاالت بررسی 

تحقیقات فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی سمنان در 
ان دارویی در کاهش عالئم ناشی از رابطه با کاربرد گیاه

مورد آزمایش و در مجالت معتبر به در موش قطع مورفین 
در مطالعات  .ندچاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفت

به عمل آمده هیچ مقاله علمی در حامعه انسانی معتاد 
اکثر مقاالتی که در مدل  گردیدنگردید لذا سعی منتشر 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  انتشار یافته استآزمایشگاهی 
  . گیرد

  یافته ها
 Trachyspermum Copticum Lزنیان با نام علمی

گیاهی است یک ساله و علفی که در نواحی شرق هند، 
زنیان داراي اثرات ضد اسپاسمی و . ایران و مصر می روید

طبق پژوهشی که در . ]11[ ین دهنده اسپاسم استتسک
به منظور بررسی عصاره آبی میوه این گیاه، در  83سال 

در موش هاي صحرایی نر درمان وابستگی به مورفین 
صورت گرفت، عصاره آبی زنیان با غلظت ده درصد در 
نشانه پرش، اسهال و جلوگیري از کاهش وزن همانند 
 متادون در کاهش عالیم سندرم ترك اثربخش بوده است

مطالعه اي دیگر، که به منظور تعیین اثرات تزریق  .]12[
عصاره گیاه زنیان، در هسته مشبک پاراژیگانتوسلوالریس 
بر روي عالیم ناشی از سندرم قطع مورفین در موش هاي 
صحرایی نر معتاد انجام شد، یک کاهش وابسته به دوز را 

در بیشتر عالئم کیفی ) کاهش بیشتر در غلظت کم تر(
  .]10[ ان دادسندرم ترك نش

که در نقاط  Melissa Officinalis گیاه بادرنجبویه
داراي خواص ضد دردي، ضد  ]11[ مختلف ایران می روید

اضطرابی و آرام بخشی، ضد تشنجی و خواب آوري می 
طبق مطالعه اي که به منظور بررسی اثر . ]13[ باشد

دوزهاي  عصاره آبی جوشانده سرشاخه هاي بادرنجبویه با
مختلف، بر عالیم ناشی از قطع مورفین در موش هاي 
سوري نر انجام گردیده است، عصاره گیاه بادرنجبویه به 

میلی گرم به  25و  10صورت وابسته به دوز و با دوزهاي 
دقیقه قبل از تزریق نالوکسان بر  30ازاي هر کیلوگرم، 

تعداد پرش ها و دفع مدفوع حیوان در مقایسه با گروه 
کنترل تاثیر معنی داري داشته و سبب کاهش تعداد پرش 

  .]14[ ها و وزن مدفوع دفعی شده است
گیاه دیگري است که در  Ferula Persica L سکبینه

منطقه شهمیرزاد سمنان به طور گسترده می روید و 
داراي اثرات . ]11[ کاربرد غذایی و طب سنتی فراوانی دارد

مختلفی بر سیستم عصبی شامل فعالیت هاي ضد گرفتگی 
عضالنی، ضد تشنجی، ضد دردي و ضد اسپاسمی بر روي 
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 1391159 ؛4) ویژه نامه فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی(                                                                 اه علوم پزشکی خراسان شمالی    مجله دانشگ

طبق مطالعه ي انجام شده در  .]15[ انقباض ایلئوم است
مرکز تحقیقات فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 

یاه سکبینه، در عصاره هیدروالکلی بخش هاي هوایی گ
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن،  200و  100، 50دوزهاي 

تعداد پرش ناشی از تزریق نالوکسان در موش سوري در 
مقایسه با گروه شاهد کاهش نداد اما سبب کاهش دفع 

  .]16[ مدفوع در حیوان گردید
مقوي اعصاب و آرام بخش   Avena Sativaجوي دو سر

می باشد و در طب سنتی براي بی خوابی و اضطراب به 
 .]8[ کار می رود

داراي اثرات ضد  Lavandula Officinalisاسطوخودوس 
اسپاسمی، آرام بخشی، ضد افسردگی، خواب آوري و ضد 

  .]17, 11[ تشنجی می باشد
گیاهی است  Hypericum Perforatumعلف چاي 

و  ، داراي اثرات ضد تشنجیمسکن اعصاب و آرام بخش
که بخش مورد استفاده ي آن سرشاخه هایش می ضد دردی

  .]18[باشد 
داراي گیاهی است،  Passiflora Incarnateگل ساعتی 

در مطالعه  .]19, 11[ضد اضطرابیخواص ضد تشنجی و 
ي خانم کراچیان و همکاران، اثر عصاره الکلی مخلوط 
چهار گیاه جوي دو سر، اسطوخودوس، علف چاي و گل 

در کاهش عالیم سندروم قطع %) 25هرکدام (ساعتی 
طی این . مورفین در موش صحرایی نر ارزیابی شده است

تجویز عصاره حین ( مطالعه، در هر دو گروه هم درمانی 
ه مرفین براي اثر مهاري عصاره بر تکوین تجویز روزان

تجویز عصاره بعد از (  و پس درمانی )وابستگی فیزیکی
با مخلوط عصاره عالیم سندرم قطع به ) ایجاد وابستگی

صورت رفتار بلند شدن روي دو پا، کشیدن بدن، پریدن، 
 30لرزش پنجه، پلک زدن و افتادن پلک در دوره اي 

یافته هاي این آزمایش . گرفت دقیقه اي مورد آزمایش قرار
کاهش معناداري را در بیشتر عالیم، بین گروه کنترل و هر 
دو گروه هم درمانی و پس درمانی نشان می دهد که این 

  .]8[ کاهش در گروه هم درمانی مشهودتر بود
یا علف گربه  Valeriana Officinalisسنبل الطیب 

حاوي ریشه اي آرامبخش، ضد تشنج، ضد اضطراب، ضد 
 درد و خواب آور در انسان و حیوانات آزمایشگاهی است

]20 ,21[ .  

 علفی از خانواده نعناییان Satureja Hortensis L مرزه
  که از جمله ویژگی هاي آن میتوان به است 

  .]23, 22[خواص ضد دردي و ضد اسپاسمی اشاره نمود 
گیاهی است معطر که ضد درد،  Mentha Piperitaنعناع 

در مطالعه  .]24[ ضد تشنج و آرام کننده اعصاب می باشد
ي دکتر وفایی و همکاران، اثرات عصاره آبی ریشه سنبل 

بخش هاي هوایی مرزه و عصاره هیدروالکلی بخش  الطیب،
هاي هوایی نعناع بر عالیم ناشی از قطع مورفین در موش 

عصاره  طبق نتایج این مطالعه،. سوري نر، بررسی گردید
میلی  200میلی گرم، مرزه با دوز  25سنبل الطیب با دوز 

میلی گرم  500و  200، 100، 50گرم و نعناع با دوزهاي 
کیلوگرم از وزن بدن، به طور معنا داري سبب  به ازاي هر

کاهش تعداد پرش ناشی از تزریق نالوکسان گردید و به 
میلی گرم،  100و  5همین ترتیب سنبل الطیب در دوز 

و نعناع در دوزهاي  200و  100، 50، 25مرزه در دوزهاي 
سبب کاهش معنی داري در دفع  500و  200، 100، 50

  .]25[ لوکسان شدندمدفوع ناشی از تزریق نا
گیاهی است علفی و   Portulaca Oleracea Lخرفه

گوشتی که داراي خواص آنتی اسپاسمودیک و شل کننده 
در مطالعه اي از دکتر میالدي و . ]11[ عضالنی می باشد

همکاران اثر عصاره آبی تخم گیاه خرفه بر عالیم ناشی از 
طبق نتایج  .قطع مورفین در موش سوري نر بررسی گشت

و  50، 25حاصل از این مطالعه، عصاره تخم خرفه در دوز 
داري در تعداد پرش ها، ی میلی گرم سبب کاهش معن 75
و به همین  وکسان گردیددقیقه قبل از تزریق نال 30

میلی گرم، به طور معنی داري سبب  25ترتیب در دوز 
  .]26[ کاهش دفع مدفوع گشت

در   Benincasa Hispidaانباري ه عصاره تازه خربز
بیماري هاي عصبی از جمله تشنج اثرات مفیدي دارد و 
طبق مطالعات انجام شده، داراي فعالیت ضد دردي در 

طبق مطالعه ي  .]27[ حیوانات آزمایشگاهی می باشد
، تجویز خوراکی عصاره تازه 2000انجام شده در سال 

داري سبب کاهش تعداد پرش و ی خربزه به طور معن
 میزان دفع مدفوع در موش هاي وابسته به مورفین گشت

]28[.  
و  Kumarnsitدر مطالعه ي ؛ Areca Catechuفوفل 

بر  فوفل،گیاه همکاران، اثر دي کلرومتان استخراج شده از 
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عالیم ترك ناگهانی مورفین، ناشی از تزریق نالوکسان، در 
طبق نتایج حاصل از این مطالعه،  .موش نر بررسی گردید

و  mg/kg  125تزریق داخل صفاقی دي کلرومتان در دوز
دار و وابسته به دوز شروع پرش ها را ی صورت معنبه  175

به تاخیر انداخته و به صورت غیر وابسته به دوز و معنی 
دار، تعداد پرش، میزان دفع مدفوع و ادرار را در دوره ي 

  .]29[ ترك کاهش داده است
در درمان طیف  Papaver Rhoeas Lشقایق وحشی 

وسیعی از بیماري ها از جمله التهاب، اسهال، اختالالت 
خواب، کاهش درد و به عنوان مسکن و آرام بخش استفاده 

در مطالعه اي عصاره ي هیدروالکلی  .]11[ شودمی 
شقایق بر بیان و پیشرفت وابستگی به مورفین در موش 

دقیقه قبل از تزریق  30تزریق این عصاره . بررسی گردید
، به صورت mg/kg 100 ،50  ،25نالوکسان و در دوزهاي 

دار و وابسته به دوز سبب کاهش تعداد پرش و  یمعن
الی است که تزریق عصاره این در ح .میزان اسهال گردید

دقیقه قبل از تزریق مورفین و در دوزهاي ذکر شده به  30
دار و وابسته به دوز سبب افزایش تعداد پرش  یصورت معن

  .]30[ و کاهش میزان اسهال شده است
گیاهی است که در  Rosmarinus Officianalis رزماري

بسیاري از نقاط جهان داراي مصارف خانگی است و 
در مطالعه اي که . ]31[ خاصیت آنتی اسپاسمودیک دارد

انجام شد، تزریق داخل صفاقی عصاره آبی  2003در سال 
و عصاره ي الکلی  4/2و  gr/kg 68/1 رزماري در غلظت

سبب کاهش تعداد پرش ها در  gr/kg96/0  آن در غلظت
  .]32[ موشهاي وابسته به مورفین گردید

تعداد در بین   Hypericum Perforatumگل راعی
خانگی  زیادي از مردم به خصوص در اروپا به عنوان داروي

نتایج تحقیقات نشان می دهند که . ]33[ شوداستفاده می 
این گیاه در درمان بیماري هاي عصبی به خصوص 

 2009در مطالعه اي در سال . ]34[ افسردگی کاربرد دارند
اثر محدود کنندگی گل راعی بر سندرم قطع مورفین مورد 

طبق نتایج حاصل، تظاهر . مطالعه قرار گرفته است
رفتارهاي سندرم قطع مورفین شامل پرش، ساییدن دندان 
ها و بلند شدن در رت ها به طور معنی داري در هم 

  .]35[ درمانی با عصاره گل راعی کاهش یافت

به خاطر رنگ طالیی  Crocus Sativusکالله گل زعفران 
و طعم خوش، گیاه پرکابردي است که داراي خواص ضد 

در مطالعه ي حسین . ]36[ اضطرابی و ضد افسردگی است
زاده و جهانیان نشان داده شد که عصاره آبی و الکلی 

داري سبب ی زعفران به صورت وابسته به دوز و معن
 در موش هاي وابسته به مورفین گشت کاهش تعداد پرش

در کشورهاي  Withania Somniferaبوزیدان  .]37[
شرقی، آفریقا و هند به طور گسترده اي براي درمان 
 بیماري ها، از جمله بیماري هاي عصبی استفاده می شود

، تجویز این گیاه به 2009طبق مطالعه اي در سال . ]38[
صورت هم درمانی با مورفین در رت هاي نر، به طور معنی 
 داري سبب کاهش عالئم ناشی از قطع مورفین گشت

]39[.  
داراي خاصیت  Delphinium Denudatum جدوارگیاه 

و داراي طیف وسیعی از  ]40[ ضدتشنجی در رت هاست
فعالیت هاي ضد استرسی در قبال فاکتور هاي استرس 

در مطالعه اي اثر عصاره متانولی . ]41[ زاي مختلف است
، در موش جدوار بر جلوگیري از عالئم سندرم قطع مورفین

در سه گروه هم درمانی، پس درمانی و پیش درمانی با 
طبق نتایج این مطالعه، . مورفین مورد بررسی قرار گرفت

عصاره گیاه جدوار در هر سه گروه، عالیم ناشی از قطع 
بیشترین تاثیر . ي کاهش دادداری مورفین را به طور معن

عصاره بر کاهش عالیم به ترتیب در گروه هاي پس درمانی 
و  mg/kg  700، هم درمانی با دوزmg/kg  700با دوز

  .]42[ مشاهده شد mg/kg  350پیش درمانی با دوز
که بر  2011در مطالعه اي در سال  Gensingجینسینگ 

دقیقه  30، روز 5هاي نر صورت گرفت، به مدت  روي رت
قبل از تزریق مورفین عصاره گیاه جینسینگ وحشی را با 

میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم  200و  100، 50دوزهاي 
ساعت  72. به رت تزریق کردند داخل صفاقیبه صورت 

یق مورفین رفتارهاي اضطراب و بعد از آخرین تزر
افسردگی به ترتیب درماز بعالوه اي شکل مرتفع و در 

همزمان . اندازه گیري شدند (FST) تست شناي اجباري
با آنالیز واکنش هاي   NPYو  CRFتغییرات میزان 

طبق . ایمونولوژیکی آن ها در هیپوتاالموس بررسی گشت
شی به طور نتایج بدست آمده، تزریق عصاره جینسینگ وح
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داري سبب کاهش اضطراب و افسردگی، و مانع ی معن
  .]43[ گردید NPYو تحریک بیان  CRFسرکوب بیان 

یک محلول گیاهی خوراکی حاوي عصاره  "رها"شربت 
هیدروالکلی با ترکیبی از مواد مؤثره در گیاهان زرشک، 
سنبل الطیب، بابونه و اسفند که با مجوز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت داروسازي گل 

مواد موثره . داروي اصفهان ساخته شده و در دسترس است
نقش جانشینی روي گیرنده هاي  "رها"موجود در فرآورده 

تواند عالئم نرسیدن دارو و  اپیوئید ي را فراهم نموده و می
بربرین . عالئم ترك را مها رکرده و موجب ترك اعتیاد شود

موجود در گیاه زرشک اثرات آنتی کلینرژیک، ضد تشنجی 
بیزابولول ماده مؤثره گیاه بابونه ضد . و ضد اسپاسم دارد

بوده و بصورت پس  اب و ضداسپاسم ضداضطر درد،
در موش هاي آزمایشگاهی موجب  هم درمانیو درمانی 

کاهش معنی داري در عالئم سندرم محرومیت در هر دو 
مهارکننده آنزیم هارملین موجود در گیاه اسفند  .گروه شد

منوآمین اکسیداز بوده، موجب تسکین و برطرف کردن عال 
عان رضایت چندانی از هرچند مراج. یم محرومیت می شود

بیشترین اثر بخشی این دارو به . ]44[ این شربت ندارند
بربرین که یکی از آلکالوئید هاي موجود در گیاه زرشک 

 Berberis گیاه زرشک . ]44[ است، نسبت داده می شود
Vulgaris Lدوزهاي کم و به صورت خوراکی داراي  در

طبق مطالعه ي لیاقت و  .]45[ خواص ضداضطرابی است
همکاران، که اثر داروي رها را بر روي ترك اعتیاد به 
مورفین در موش هاي نر سوري سنجیدند، داروي رها در 
دوزهاي غیر سمی در کاهش عالئم سندرم قطع مورفین 

  .]46[ تاثیري ندارد
  بحث

با توجه به این که تیمول بیش ترین ماده موجود در گیاه 
زنیان است، احتماال خاصیت درمانی آن مربوط به این ماده 

این گیاه با اثر بر سیستم هاي سروتونرژیک، . است
آلفا آدرنژیک می تواند در -2کولینرژیک، گاباارژیک و 

کاهش عالیم ناشی از سندروم قطع مورفین اثر داشته 
از مهم  پاراژیگانتوسلوالریسهمچنین هسته . ]12[ باشد

تزریق عصاره زنیان در . ترین نواحی مرتبط با اعتیاد است
این هسته از طریق کاهش میزان آسپارتات و گلوتامات و 
احتماال اعمال اثر بر گیرنده هاي اختصاصی موجود در 

 هسته سبب کاهش عالئم کیفی سندرم ترك می شود
]10[.  

 استرس در اثرات شبه اضطرابی درشرایط پر بروز استعداد
موشهاي صحرائی وابسته به مرفین ممکن است سریعتررخ 

بدون اینکه برفعالیت حرکتی آنها تاثیري داشته  دهد،
به عنوان یکی از عوامل قوي در تمایل به اضطراب .باشد

بنابراین . ]50, 3[دریافت دارو در افراد معتاد می باشد
اضطراب ممکن است در افزایش ترجیحی رت هاي وابسته 
در مکان هاي مورفینی در تست ترجیح مکان شرطی شده 

CPP  نقش داشته باشد و با درمان اضطراب ممکن است
عالقه به مورفین در حیوانات وابسته کم تر شود، لذا با 

 عصاره بادرنجبویه و آرام بخشی توجه به اثر ضد اضطرابی
کاهش  CPPاحتماال اثر افزایش ترجیحی در تست  ]47[

یافته و لذا می تواند موجب تعدیل نشانه هاي سندرم قطع 
سیترونال موجود در بادرنجبویه سبب  .مورفین گردد

از . تقویت خواب راحت و کاهش تون عضالنی می گردد
دیگر عوامل موثر در کاهش عالئم ناشی سندرم قطع 

یه، می توان به فعالیت ضد استیل مورفین در بادرنجبو
 را نام برد Aکولین استراز و اتصال به گیرنده ي گاباي 

]14[.  
منوپرین و ترپنوییدهاي موجود در گیاه سکبینه احتماال 
باعث فعالیت آرام بخشی و خواب آوري این گیاه می 

این گیاه حاوي ترکیبات ضد اسپاسمی بر روي . گردند
عضالت صاف و فاقد ترکیبات اثر گذار بر کاهش تعداد 

بنابراین احتماال عصاره هیدروالکلی سکبینه . پرش است
م ناشی از قطع مورفین ندارد و فقط به تاثیري بر عالئ

صورت وابسته به دوز داراي اثرات خواب آوري و نیز 
  .]16[ کاهش اسهال است

بنزوفالونوئید موجود در گل ساعتی با اثر بر یکی از گیرنده 
هاي گابا سبب مهار سیناپسی می گردد و با کاهش معنی 
دار فعالیت سیستم عصبی مرکزي در کاهش درد و 

همچنین این ترکیب از کاهش وزن . اضطراب موثر است
لینالول موجود در همچنین  .نیز جلوگیري می کند
اثرات آرام بخشی و ضد دردي  اسطوخودوس نیز داراي

   .]48[ است
را مهار کرده،  P450علف چاي ایزوآنزیم هاي سیتوکروم 

بنابراین می توان این گیاه را براي افزایش نیمه عمر 
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ده داروهاي متداول مورد استفاده در ترك مورفین استفا
کرد، از طرفی تجویز همزمان این گیاه با سایر گیاهان در 

  .مطالعه خانم کراچیان قابل توجیه است
از دیگر مکانیسم هاي موثر در مهار عالئم ناشی از تزریق 
نالوکسان به وسیله گل ساعتی، مهار اتصال کلسیم به 
کانال هاي کلسیمی وابسته به ولتاژ در غشاي پیش 

القاي اثرات ضد اسپاسمی این  سیناپسی است که سبب
   .گیاه می گردد

مطالعات مختلف نشان داده اند که دانه جوي دوسر بدون 
اثرات زیان آور، به میزان زیادي آرام کننده سیستم عصبی 

همانطور که از قبل هم ذکر گردید، یکی از عالیم  .است
اصلی و مشکل ساز سندروم ترك، اضطراب است که 

اسطوخودوس، علف چاي و  عتی،ترکیب گیاهان گل سا
 جوي دو سر با تکمیل اثرات یکدیگر در کاهش آن موثرند

]8[. 
والرین و اسید والرینیک از مشتق هاي گیاه سنبل الطیب 
است که فعالیت گاباارژیک را تقلید نموده و باعث افزایش 

بدین . رهایش میانجی گابا و کاهش بازجذب آن می گردد
تربیب اثرات ضددردي، ضد اضطرابی، ضد تشنجی و خواب 

همچنین گیاه . آوري سنبل الطیب قابل توجیه است
ر بر کانال هاي کلسیم و یا تاثیر مستقیم بر مذکور با اث

اعصاب گوارش سبب ایجاد خاصیت ضد اسپاسمی می 
   .گردد

موجب اثرات ضد  کارواکرول و فالونوئید موجود در مرزه
فنتول موجود در نعناع با اثر بر رسپتور  .دردي آن است

کاپاي اوپیوئیدي و مهار انتقال سیگنال درد سبب کاهش 
نعناع همچنین، حاوي ترکیبات  .وداحساس درد می ش

خرفه سرشار از یون  .]25[ ضداسپاسمی نیز می باشد
. پتاسیم و حاوي موسیالژ، فالوونویید و پکتین می باشد

این ترکیبات شل کننده عضالت هستند و سبب کاهش 
همچنین، خرفه با خاصیت ضد اضطرابی  .اسهال می گردند

و تاثیر بر گیرنده هاي اوپیوئیدي داخلی،  ]49[ خود
 CCPموجب می شود اثر افزایش ترجیحی در تست 

 کاهش یافته و نشانه هاي سندرم قطع مورفین تعدیل یابد
 ترکیبات اثرگذار بر کاهش سندرم قطع درخربزه، .]26[

 احتماال شامل تري ترپن، استرول وگالیکوزید می باشد
همانطور که در نتایج ذکر شد، گیاه جدوار داراي  .]28[

فعالیت ضد استرسی وسیعی است و وابستگی فیزیکی به 
دود می کند، اما چگونگی مکانیسم عمل آن مورفین را مح

احتماال شقایق وحشی با  .]42[ هنوز مشخص نشده است
ک و آنتی کولینرژیک سبب فعالیت آنتی دوپامینرژی

 .]30[ محدودیت در عالئم ناشی از قطع مورفین می گردد
گیاه رزماري حاوي آلکالویید، ساپونین، تانین و فالوونوئید 
. است که خواص ضد دردي این گیاه را موجب می شوند

احتماال این گیاه از طریق سیستم گابا اثرات کاهنده عالئم 
 .]32[ سندرم قطع مورفین را اعمال می کند

گل راعی با همکاري آنتاگونیست هاي رسپتور هاي 
اوپیوئیدي سبب کاهش وسوسه و در کنار خواص ضد 
افسردگی خود سبب کاهش عالئم ناشی از قطع مورفین 

 .]35[ می گردد
زعفران حاوي ترکیبات سداتیو و ضد اضطرابی است و 
توسط هگزوباربیتول خود در افزایش طول مدت خواب و 
. در نتیجه کاهش عالئم سندرم قطع ایفاي نقش می کند

احتماال ترکیباتی مانند فالوونوئید و رنگدانه کروسین نیز 
  .]37[ در کاهش عالئم ناشی از سندرم قطع موثرند

همچنین دي کلرومتان موجود در عصاره فوفل با مهار 
آنزیم منو آمینو اکسیداز و اثرات ضد افسردگی و نیز 
افزایش فراهمی زیستی و انتقال عصبی سیستم 

ژیک و نورآدرنرژیک مغزي موجب کاهش نشانه  سروتونر
  . ]29[ هاي قطع مورفین می گردد

پیش درمانی با عصاره بوزیدان نیز موجب حفاظت تغییرات 
کاهش تراکم خارهاي دندریتی پوسته هسته (ساختمانی 

و بدنبال آن نتایج حاصله از قطع مورفین از ) اکومبنس
احتماال  .]39[ جمله کاهش حساسیت رفتاري می گردد

هیپوتاالموسی  NPYو  CRFجینسینگ از طریق سیستم 
سبب کاهش اضطراب و افسردگی در سندرم قطع مورفین 

به عدم مصرف شربت رها در انسان، با توجه  .]43[ میگردد
تاثیر آن در موش سوري، نیازمند تحقیقات گسترده تري 

  .]46[ می باشد
 نتیجه گیري

نتایج این مطالعات با توجه به تجویز پس درمانی و هم 
درمانی عصاره ها نشان داد که گیاهان دارویی می توانند 
در کنترل محرومیت، کاهش تکوین وابستگی و احتماال در 

به خصوص باید سعی شود . سم زدایی در موش موثر باشند
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د از عصاره ترکیبی چند گیاه که اثرات ضد دردي، ض
شود اسپاسم، ضد اضطرابی و ضد افسردگی دارند استفاده 

بهترین ترکیب گیاهی به همراه دوز مناسب آن در باید و 
 ترك اعتیاد به مورفین در مدل هاي آزمایشگاهی تایید

یعنی مطالعه بر  ،و سپس وارد فاز بعدي مطالعات شود
  .معتاد گرددافراد  روي

  پیشنهادات
روش و تجویز بی نام و نشان براي جلوگیري از خرید و ف

دارو توسط عطاران و فریب معتادان پیشنهادات زیر مطرح 
  :می گردد

انجام تحقیقات کافی در مورد اثربخشی داروهاي مختلف  -
افراد معتاد همراه با  گیاهی در حیوانات آزمایشگاهی،

 رضایت مردم 
داروهاي گیاهی ترك اعتیاد زیر نظر وزارت بهداشت  -

 .و مجوز فروش آن به عطاري ها داده شود تولید شده
 تهیه درسنامه اي در باره جایگاه درمان گیاهی در اعتیاد -
ارایه برنامه هاي آموزشی مستند و کارشناسی از رسانه  -

ها به خصوص سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی 
در رابطه با کاربرد گیاهان  ایران براي آگاه سازي مردم

 د اعتیاددارویی در فراین
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Abstract 
Background & Objectives: Addiction is a chronic and relapsing 
disease. Relapse phenomenon in addiction treatment is the most 
important challenge. In spite of high efficacy of  synthetic drugs 
recent studies have shown that they are often  associated with 
unpleasant and undesirable side effects. Additionally current 
treatments have little effect in addiction treatment.  Medicinal 
plants contain natural effective materials with  lower costs and 
fewer side effects can  be effective in the treatment of different 
stages of addiction. Since experimental  studies are the basis for 
human studies. Thus, the aim of this study is to review the use of 
medicinal plants in the treatment of addiction in laboratory 
animals. 
Material and Methods: In this review, all relevant original 
research papers and articles in physiology Research Center, 
Semnan University of Medical Sciences have  been published in 
prestigious journals were analyzed. 
Results: Up to now, very few scientific studies on the effects of 
medicinal plants in reducing withdrawal symptoms in humans 
have been conducted. Therefore, the results of this study on 
laboratory animals showed that medicinal plants can affect the 
body's biochemical functions and psyche, behavior, emotions and 
other addicts problems and be  also effective  in reducing the 
symptoms of withdrawal and addiction treatment to. 
Conclusion: The results of this study indicated that the plants 
can be effective to control deprivation, reduction of dependence 
development and probably in detoxifying in rats 
Keyword: Addiction, Medical plants, Morphine 
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