
 

  

  سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتیسومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی

  پیشگیری و درمان بیماران با طب مکملپیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل
 

3rd National Congress on prevention & Treatment by Complementary medicine 
 

 

 ایران -اصفهان ، 3030 آبان ماه  03-82

 

 

 

 

(پوستر)  
 
 

 

 اثر عصاره هاي هيدروالکلي و هگزاني گلهاي حرارت ديده پايه ماده گياه شاهدانه بر اضطراب

 

  (مشهد فردوسي دانشگاه)مقدم فرهادي بهرام

  (ن، گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايرادانشيار)فريدوني مسعود

 ايران؛، مشهد، مشهد فردوسي دانشگاه، علوم دانشکده، شناسي زيست هگرو، استاديار)اسدالهي علي
  

 

bahramfarhadim@yahoo.com 
 

 اندوکانابينوئيدي، گيرنده هاي کانابينوئيدي، ماز صليبي مرتفع شاهدانه،سيستمکلمات کليدي: 

دها بر سيستم اندوکانابينوئيدي اثر کرده و نتايجي چون تسکين درد و کاهش التهاب را به همراه مقدمه: انواع مختلف کانابينوئي

ر دارند.گياه شاهدانه داراي کانابينوئيدهاي گياهي است که با ورود به بدن و اتصال به گيرنده هاي کانابينوئيدي و غير کانابينوئيدي حاض

اندوکانابينوئيدي را فعال و اثراتي را از خود بروز مي دهد.تحقيق صورت گرفته به  در مراکز مغزي مرتبط با ترس و اضظراب سيستم

 بررسي و مقابسه اثر تزريق عصاره هيدروالکلي و هگزاني گلهاي حرارت ديده پايه ماده شاهدانه بر روي اضطراب مي پردازد.

 و هيدروالکلي عصاره آن از سپس داده حرارت هدقيق 10 مدت به y130°گرم گل خشک پايه ماده شاهدانه را در دماي  50روش: 

 شم، کنترل( :s=6) گروه سه در گرم 250-100 تقريبي وزن با نر صحرايي موشهاي. شد تهيه هگزاني

ميزان اضطراب توسط ماز صليبي مرتفع مورد آزمون قرار گرفتند. 

يافته ها: عصاره هيدروالکلي نسبت به گروه هاي تزريق عصاره هگزاني، شم و کنترل به صورت چشمگيري اثرات ضد اضطرابي از خود 

 )P<0.01 (و در مقابل نيز عصاره هگزاني نسبت به ساير گروه ها موجب افزايش اضطراب شده است ) P<0.01 ( بروز داده است

بحث: گلهاي پايه ماده شاهدانه داراي حداکثر ميزان کانابينوئيدها هستند. احتمااًل اين ترکيبات که در اثر حرارت دکربوکسيله شده و 

تغيير ساختار داده اند به ميزان بيشتري توسط هگزان استخراج مي گردند.کانابينوئيدها در غلظت هاي باال تمايل اتصالي بيشتري را به 

گيرنده هاي غير کانابينوئيدي حاضر درناحيه ليمبيک که بر استرس و اضطراب مؤثر است نسبت به گيرنده هاي کانابينوئيدي اين 

ناحيه دارند، احتماالً، ار اين طريق موجب ايجاد اثرات اضطرابي مي گردند. 

) تزريق صفاقي توئين 30 + 

اتانول + سالين با نسبت هاي 3/1/1 ( و تزريق صفاقي عصاره ها در دزno/ro 50، دسته بندي شده اند. گروه ها به منظور بررسي 
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