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ABSTRACT
Background and Aim: The exact mechanisms of morphine dependence and withdrawal
syndrome remain unclear. Many studies have been performed to find agents with low
dependency in order to decrease withdrawal symptoms. On the other hand studies have shown
the anticonvulsant and sedative effects of Jasminum sambac. The traditional use of this plant
has shown its analgesic, anti-depressant, anti-inflammatory, disinfectant, sedative, and antispasmodic effects. The aim of this study was to investigate the effect of hydroalcoholic
extract of Jasminum sambac on morphine withdrawal symptoms in rats.
Material and Methods: Adult male Wistar rats with weight range of 225 - 275 g were
randomly selected and divided into 5 groups. Each group consisted of 6 rats. In order to
induce dependency, additive doses of morphine were injected subcutaneously for 13 days. On
the 13th day, after the last dose of morphine, intraperitoneal saline injection (1 ml/kg:) was
given to the morphine-saline group. We gave intraperitoneal injections of 100, 200, 400
mg/kg of hydroalcoholic extract of Jasminum sambac to the three treatment groups
respectively. Thirty minutes later, intraperitoneal injections of naloxone (4 mg/kg) was given
to the treatment groups and the withdrawal symptoms including: jumping, rearing, genital
grooming, abdominal writhing, wet dog shake and weight loss were recorded for 60 minutes.
Results: Results of this study showed that 100 mg/kg of hydroalcoholic extract of Jasminum
sambac significantly reduced the number of jumping and at all doses reduced rearing and
genital grooming in the treatment groups compared to those in the morphine-saline group (P
<0.01 and P <0.001). In addition, hydroalcoholic extract of Jasminum sambac decreased total
withdrawal scores at all used doses.
Conclusion: We found that hydroalcoholic extract of Jasminum sambac was effective in
decreasing the symptoms of morphine withdrawal symptoms. This effect is probably
attributed to its antioxidant and anti-inflammatory effects.
Keywords: Hydroalcoholic extract of Jasminum sambac, Morphine, Withdrawal symptoms.
Received: Aug 7, 2017

Accepted: Nov 1, 2017

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و سوم  /فروردین و اردیبهشت 7-1/7931

صحرائی
محمد رامان مولودی ،2،1هیال مقبل ،3دارا دستان ،4کتایون حسن زاده ،5بیژن نوری ، 6اسماعیل ایزدپناه

7

 .1استادیار فیزیولوژي ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .2استادیار  ،مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3دانشجوي پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
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بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی یاس رازقی بر عالئم قطع مصرف مرفین در موش

 .4استادیار فیتوشیمی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت طبیعی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .5کارشناسی ارشد فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .7دانشیار فیزیولوژي ،مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران (مولف مسوول)،تلفن ثابتت( 33664658-787 :داخلتی ،)8448
eizadpanah2000@gmail.com

چکیده
زمینه و هدف :مکانیسمهاي دقیق وابستگی به اپیوئیدها و سندرم قطع مصرف هنوز به طور کامل شناخته نشده اند .از دیر باز
مطالعات زیادي در رابطه با عواملی که بتوانند عالیم قطع مصرف را کاهش دهند و خود منجر به وابستگی نشوند ،صورت گرفته
است .مطالعات حاکی از اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی گیاه یاس رازقی می باشند .استفاده سنتی از این گیاه نشان داده است که
داراي اثرات ضد دردي ،ضد افسردگی ،ضد التهابی ،ضد عفونی کننده ،آرام بخشی و ضد اسپاسم است .بر این اساس ،هدف از
این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه یاس رازقی بر عالیم قطع مصرف مرفین در موش صحرایی بود.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،موش هاي صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در محدودة وزنی  225-275گرم بطور تصادفی
در  5گروه  6تایی وارد مطالعه شدند .به منظور القاي وابستگی ،از روش تزریق زیر جلدي دوزهاي فزاینده مرفین در یک دورة 13
روزه استفاده شد .در روز سیزدهم نیم ساعت بعد از آخرین دوز تزریق مرفین ،به گروه مرفین  -سالین ،سالین ( )1 ml/kgو به 3
گروه درمانی به ترتیب عصاره هیدروالکلی برگ یاس رازقی در دوزهاي  277، 177 mg/kgو  477به صورت داخل صفاقی
تزریق شد .پس از نیم ساعت ،به همۀ گروه ها نالوکسان ( )4 mg/kg, ipتزریق و به مدت  67دقیقه عالیم قطع مصرف شامل
(پرش ،ایستادن روي دو پا ،تیمار ناحیه تناسلی ،کشیدن شکم روي زمین ،حرکات شبیه سگ خیس و کاهش وزن) ثبت گردید.
یافته ها :نتایج این مطالعه نشان داد ،عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در دوز  177 mg/kgبه طور معنیداري تعداد پرش و در همه
دوزها ایستادن روي دو پا و تیمار تناسلی را در مقایسه با گروه مرفین-سالین را کاهش داد ( P<7/71و  .)P<7/771همچنین این
عصاره در تمامی دوزهاي بکار رفته ،توانست عالیم تام سندرم ترك را در مقایسه با گروه مرفین-سالین به طور معنی داري کاهش
دهد.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در کاهش عالیم قطع مصرف مرفین موثر است .این
اثر را احتماالً می توان به اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن نسبت داد.
واژه های کلیدی :عصاره هیدروالکلی یاس رازقی ،مرفین ،عالیم قطع مصرف
وصول مقاله 46/5/16:اصالحیه نهایی 46/7/24:پذیرش46/8/17:

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 10:28 +0430 on Wednesday June 20th 2018

 .6استادیار آمار زیستی ،مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران

 2بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی...

کاهش دردهاي شدید حاد و مزمن همچنان به طور وسیع به

خوابی و نیز به عنوان ماده بیهوشی و در درمان درد شکم و

کار گرفته میشوند .اما مشکل عمده اي که در مصرف

درد مفاصل استفاده می شود (17و.)4

طوالنی مدت اپیوئیدها وجود دارد مسئلهي بروز تحمل و به

استفاده سنتی از این گیاه نشان داده است که داراي اثرات

دنبال آن بروز وابستگی به آنها میباشد (.)1

ضد دردي ،ضد افسردگی ،ضد التهابی ،ضد عفونی کننده،

مکانیسمهاي دقیق وابستگی به اپیوئیدها هنوز به طور کامل

مقوي قواي جنسی ،آرام بخشی ،خلط آور و ضد اسپاسم

شناخته نشدهاند .وابستگی به اپیوئیدها ،سطح تعادلی جدیدي

است ( .)11آنالیز فیتوکمیکال نشان داده است که عصاره

ناشی از تکرار مصرف مواد اپیوئیدي در سیستم عصبی ایجاد

الکلی یاس رازقی حاوي مخلوطی از کومارینها،

می کند که و در صورت عدم مصرف ماده مذکور ،حالت

گلیکوزیدهاي قلبی ،روغن هاي ضروري ،فالونوئیدها،

محرومیت ایجاد میشود و با مصرف مادهي اپیوئیدي از بین

ترکیبات فنولی ،ساپونین ،آلکالوئیدها ،تریترپنوئیدها ،تانین

میرود (.)2

ها و استروئیدها است ( .)4همچنین نشان داده شده است

وابستگی به اپیوئیدها داراي عالیم جسمی و روانی میباشد.

فالنوئیدها داراي فعالیت ضد التهابی از طریق مهار سیکلو

مطالعات مختلف در زمینهي داروها و عواملی که بتواند

اکسیژناز مسئول سنتز پروستاگالندینها می باشند (.)12

تحمل و وابستگی را کاهش دهند صورت گرفته و همگی

در مطالعه اي عصاره الکلی یاس رازقی درد ناشی از تزریق

بیان کنندهي این هستند که جهت کاهش این عالیم،

استیک اسید به زیر جلد و ادم ناشی از  Carrageenanرا

شناخت مکانیسمهاي دخیل در وابستگی ضروري است (.)3

بطور معنی داري کاهش داد .محققان این مطالعه این اثر را به

مطالعات حاکی از نقش لوکوس سرلئوس در بروز عالیم

کاهش تولید پروستاگالندینها ،هیستامین ،برادي کینین و

محرومیت هستند .سیستم نورآدرنرژیک لوکوس سرلئوس

سروتونین نسبت دادند ( .)13همچنین در مطالعه دیگري اثر

در حافظه ،یادگیري ،تمرکز و فعالیتهاي شناختی نقش

عصاره ریشه یاس رازقی بر التهاب ،درد و تب بررسی شد و

مؤثر دارد .مطالعات نشان دادهاند که ترك ناگهانی اپیوئیدها

گزارش کردند که عصاره ریشه این گیاه داراي اثر معنی

سبب افزایش شدید تخلیه هاي نورونی در لوکوس سرلئوس

داري در کاهش التهاب ،درد و تب می باشد ( .)14با توجه

میشود ( .)4در تأیید نتایج فوق نشان داده شده که تخریب

به اثرات ذکر شده در مورد گیاه یاس رازقی؛ هدف از این

نورونهاي نورآدرنرژیک لوکوس سرلئوس منجر به کاهش

مطالعه ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی یاس رازقی بر عالئم

عالیم قطع مصرف شده است ( .)5همچنین مطالعات نشان

قطع مصرف مرفین در موش صحرایی بود.

داده اند که احتماالً مکانیسمهاي مشترکی در تخلیه هاي
الکتریکی تشنج و عالئم قطع مصرف دخیل هستند .بطوریکه

روش بررسی

عوامل کاهنده تشنج عالئم قطع مصرف اپیوئیدها را کاهش

در این مطالعه تجربی از موشهاي صحرایی نر نژاد ویستار در

داده اند (.)6

محدوده وزنی  225-275گرم استفاده گردید که از مرکز

از طرفی مطالعات حاکی از اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی

پرورش و نگهداري حیوانات دانشگاه علوم پزشکی

گیاه یاس می باشند ( 8و .)7یاس رازقی که نام علمی آن

کردستان تهیه و در قفسهاي جداگانه و در دماي 22 ±2

 jasminum sambacمی باشد گیاهی از خانواده

درجه سانتیگراد و سیکل روشنایی و تاریکی  12ساعته
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اپیوئیدها به عنوان یکی از بهترین گروههاي داروئی جهت

( )4در چین از عصاره این گیاه براي درمان سر درد ،بی
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مقدمه

 Oleaceaeاست که  677گونه گیاهی را شامل می شود

 9اسماعیل ایزدپناه

از انجام آزمایشات و مطالعات رفتاري هر روز دو بار و هر

القاء سندرم محرومیت مرفین:

بار به مدت  15دقیقه حیوانات با محیط آزمایش ،آزمایشگر

پس از وابسته کردن حیوانات ،در روز سیزدهم یک ساعت

و محفظه استوانه اي آشنا می شدند تا استرس ناشی از تغییر

بعد از دریافت مرفین و نیم ساعت بعد از تجویز عصاره یا

محل زندگی و تماس با آنها به حداقل ممکن برسد .همچنین

حامل ،نالوکسان  4 mg/kg, ipبه حیوانات تزریق و

هر روز قبل از انجام تزریقات ،موشها با ترازوي دیجیتالی

بالفاصله پس از انتقال به محفظه استوانه اي به مدت 67

وزن شده و مقدار تزریقات ،بر حسب وزن حیوانات تنظیم

دقیقه ،رفتار حیوانات توسط دوربین فیلمبرداري ثبت گردید.

می شد.

ارزیابی عالیم رفتاري;

گروههاي مورد مطالعه شامل  5گروه ( )n=6بودند که

جهت بررسی میزان عالیم قطع مصرف بعد از تجویز
 4 mg/kgنالوکسان ،حیوانات به صورت انفرادي در

بترتیب شامل:
گروه سالین  -سالین (کنترل سالم) :یک گروه از حیوانات

داخل محفظه استوانهاي قرار گرفته و بالفاصله عالیم سندرم

به مدت  13روز نرمال سالین به صورت زیر جلدي دریافت

محرومیت شامل :پرش ( ،)Jumpingایستادن روي پاها

کردند و در روز سیزدهم ،نیم ساعت بعد از تزریق نرمال

( ،)Rearingکشیدن شکم روي زمین ( Abdomen

سالین ،حامل عصاره هیدروالکلی یاس رازقی (نرمال سالین)

 ،)writhingحرکات شبیه سگ خیس ( Wet dog

به صورت داخل صفاقی دریافت کردند.

 ،)shakeتیمار کردن ناحیه تناسلی ( Genital

گروه مرفین -سالین (کنترل وابسته) :یک گروه از حیوانات

 )groomingو کاهش وزن ( )Weight lossدر طی 67

به مدت 13روز مرفین به صورت زیر جلدي دریافت کردند

دقیقه ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفتند (.)16

و در روز سیزدهم ،نیم ساعت بعد از تزریق مرفین ،حامل

به منظور جمع بندي عالیم ،و بدست آوردن شاخصی براي

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی (نرمال سالین) دریافت

مجموعه عالیم ثبت شده ،و تعیین شدت سندرم قطع

کردند.

مصرف براساس مطالعات پیشین ( ،)17عالیم مختلف قطع

گروه هاي دریافت کننده مرفین و دوزهاي مختلف عصاره

مصرف ارزش گذاري شد و مقادیر به دست آمده براي هر

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی :سه گروه از حیوانات به

شاخص بر ارزش استاندارد تقسیم گردید .سپس این اعداد

مدت  13روز مرفین به صورت زیر جلدي دریافت کردند.

براي هر موش جمع بندي و براي هر گروه میانگین گرفته

در روز سیزدهم ،نیم ساعت بعد از تزریق مرفین ،عصاره

شد .مجموع این عالیم تحت عنوان امتیاز تام عالیم سندرم

هیدروالکلی یاس رازقی با دوزهاي ( 277 ،177 mg/kgو

ترك ( )Withdrawal Scoreگزارش شد .در واقع براي

 )477بصورت داخل صفاقی دریافت کردند.

از بین بردن تفاوتهاي حیوانات در بروز عالیم مختلف،

روش ایجاد وابستگی:

بکارگیري این رابطه به ما کمک میکند تا شاخصی کلی

جهت ایجاد وابستگی به مرفین ،حیوانات به مدت  13روز،

براي بروز عالیم داشته باشیم.

به صورت روزانه مرفین طبق الگوي دوز افزایشی دریافت

مطابق با این روش ،فاکتور وزنی عالمت تعداد پرش برابر ،4

کردند .روزهاي اول تا سوم  ،5 mg/kg ,scروزهاي

ایستادن روي دو پا برابر  ،27کشیدن شکم روي زمین برابر

چهارم تا هفتم  ،17 mg/kg ,scروزهاي هشتم تا یازدهم
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و سوم  /فروردین و اردیبهشت 7931
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غذاي کافی دسترسی داشتند .در تمامی گروهها سه روز قبل

 27 ,scدریافت نمودند (.)15
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نگهداري شدند .در تمام مدت حیوانات آزادانه به آب و

 ،15 mg/kg ,scو روزهاي دوازدهم و سیزدهم mg/kg

 4بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی...

 5میباشد.

مطالعه:
همانطور که در نمودار  1مشاهده می شود؛ تعداد پرش،

آنالیز آماري:

کشیدن شکم روي زمین ،ایستادن روي دو پا و تیمار ناحیه

داده هتتا بتته صتتورت میتتانگین  SEM ± %MPEبتتراي 6
موش در هتر گتروه بیتان شتد .در متورد پتیش فترا هتا ي

تناسلی در گروه مرفین -سالین (کنترل وابسته) نسبت به
گروه سالین -سالین (کنترل سالم) افزایش معنی داري نشان

نمونه ها در هر گروه  6حیوان بود ،به منظور بته کتار گیتري

یاس رازقی در دوز  177 mg/kgبه طور معنیداري تعداد

تست پارامتریک  ANOVAشاخص هاي زیتر بررستی و
استفاده از آن تأیید گردیتد .التف -در تستت نرمتالیتی sig
 valueمعنی دار نبود ب -تست هموژنیتی واریانستها معنتی
دار نبود .بنابراین از  One –Way ANOVAاستفاده شد.
در همه تحلیل ها مقتادیر  P<7/75معنتی دار در نظتر گرفتته

پرش و در همه دوزها ایستادن روي دو پا و تیمار ناحیه
تناسلی را در مقایسه با گروه مرفین -سالین را کاهش داد
( P<7/71و  .)P<7/771ضمناً در دوز  177 mg/kgرفتار
کشیدن شکم روي زمین نیز در مقایسه با گروه مرفین-
سالین به طور معنیداري کاهش یافت.

شد.
C

یافته ها

F

B

E

A

D

نمودار  .1مقایسه تعداد پرش ( ،)Aکشیدن شکم روي زمین ( ،)Bایستادن رو پاها ( ،)Cتیمار ناحیه تناسلی ( ،)Dحرکات شبیه سگ خیس ( )Eو کاهش وزن ( )Fدر گروه
هاي مختلف دریافت کننده ي سالین -سالین ،مرفین -سالین ،مرفین  -یاس رازقی ( 277 ،177 mg/kgو  )477در مدت  67دقیقه .هر ستون بیانگر میانگین  خطاي
استاندارد در  6نمونه می باشد .تفاوت با  p< 7/75معنی دار تلقی شد ***= P< 7/771 ،**= P< 7/71 ،*= P< 7/75 .نشانگر اختالف معنی دار با گروه مرفین -سالین
می باشد +++ = P< 7/771 ،+ = P< 7/75 .نشانگر اختالف معنی دار با گروه سالین -سالین می باشد = Mor .مرفین = Sal ،نرمال سالین = Jas ،یاس رازقی.

مقایسه مجموع عالیم سندرم ترك بر اساس امتیاز کل

سالین می باشد ( .)P<7/771بعالوه عصاره هیدرو الکلی

( )TWSدر گروه هاي مورد مطالعه:

یاس رازقی در تمامی دوزهاي مورد استفاده در این مطالعه،

مقایسه مجموع عالیم سندرم ترك بر اساس امتیاز کل

بطور معنی داري عالیم تام سندرم ترك را نسبت به گروه

( )TWSدر نمودار  2نشان دهنده افزایش معنی دار این

مرفین – سالین کاهش داد (.)P<7/771

شاخص در گروه مرفین -سالین نسبت به گروه سالین+
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استفاده از آزمون هاي پارامتریک ،با توجته بته اینکته تعتداد

داد ( P<7/75و  .)P<7/771همچنین عصاره هیدروالکلی

] [ DOI: 10.22102/23.1.1

 ،5حرکات شبیه سگ خیس برابر  ،5تیمار آلت تناسلی برابر

مقایسه عالیم سندرم محرومیت در گروه هاي مختلف مورد

 5اسماعیل ایزدپناه

] [ DOI: 10.22102/23.1.1

رازقی ( 011 ،011 mg/kgو  )011در مدت  01دقیقه .هر ستون بیانگر میانگین  خطای استاندارد می باشد .تفاوت با  p< 1/10معنی دار تلقی شد، N= 0 .

 ،+++ = P< 1/110 ،*** = P< 1/110به ترتیب نشانگر اختالف معنی دار با گروه مرفین-سالین و سالین -سالین می باشد = Mor .مرفین = Sal ،نرمال سالین،
 = Jasیاس رازقی.

بحث

گیاه  Jasminum grandiflorumکه هم خانواده یاس

نتایج مطالعه ي حاضر نشان داد که تجویز مرفین به روش

رازقی می باشد را ارزیابی نمودند .اثرات ضد دردي با روش

دوزهاي فزاینده سبب ایجاد وابستگی حیوانات بر اساس

 tail flickو القا درد توسط تزریق استیک اسید انجام شد.

امتیاز کل ( )TWSدر گروه مرفین-سالین نسبت به گروه

همچنین اثر ضد تشنجی آن بوسیله روش الکتروشوك و

سالین-سالین شد .بعالوه عصاره هیدرو الکلی یاس رازقی در

پنتیلن تترازول بررسی گردید .نتایج نشان داد که عصاره این

تمامی دوزهاي مورد استفاده در این مطالعه ،بطور معنی

گیاه اثر ضد دردي و ضد تشنجی اعمال می کند (.)7

داري عالیم تام سندرم ترك را نسبت به گروه مرفین-سالین

از طرفی مطالعات نشان داده اند که احتماالً مکانیسمهاي

کاهش داد (نمودار.)2

مشترکی در تخلیه هاي الکتریکی تشنج و عالئم قطع

در مورد مکانیسمهاي ایجاد وابستگی و بروز عالئم قطع

مصرف دخیل هستند .بطوریکه داروهاي کاهنده تشنج

مصرف ،مطالعات چشمگیري صورت گرفته است .وابستگی

عالئم قطع مصرف اپیوئیدها را کاهش داده اند .بنابراین

ناشی از مصرف مزمن اپیوئیدها با تغییرات تطابقی در

احتماالً می توان اثرات کاهندگی عالئم قطع مصرف را به

گیرندهها ،ترانسپورترها و پیامبرهاي ثانویه همراه است.

اثر ضد تشنجی یاس و با مکانیسم هاي مشترك نسبت داد.

همچنین طی پروسه هاي مزبور حوادث دیگري از جمله

 Rambabuو همکاران در سال  2714اثر ضد التهابی و

افزایش فعالیت آدنیلیل سیکالز و برخی نوروترانسمیترها

ضد دردي عصاره متانولی گل هاي یاس رازقی را در مدل

صورت می پذیرد که عمدتاً این تغییرات ناشی از تداخل در

حیوانی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند عصاره متانولی

بیان ژنی فاکتورهاي موثر در این پروسه ها می باشد (.)18

آن به طور قابل توجهی تشکیل ادم را کاهش داد و در مدل

 Guptaو همکاران در سال  ، 2713در مطالعه اي اثرات

رایتینگ ناشی از اسید استیک اثر ضد دردي قابل توجهی

ضد دردي و ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی پوست درخت

داشت ( Sengar .)13و همکاران در سال  2715اثر عصاره
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نمودار  .2مقایسه مجموع عالیم سندرم ترک بر اساس امتیاز کل ( ) )TWSدر گروه های مختلف دریافت کننده ی سالین -سالین ،مرفین -سالین ،مرفین  -یاس

 6بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی...

نمودند که عصاره ریشه این گیاه اثر معنی داري در کاهش

در نتایج ذکر شد بعضی از شاخص هاي سندرم ترك با

درد ،التهاب و تب دارد ( .)14از طرفی در چند سال اخیر

گروه مرفین -سالین معنی دار نبود ولی بعد از محاسبه امتیاز

نقش سیستم ایمنی و التهاب در بروز عالئم قطع مصرف

تام سندرم ترك و جمع بندي بروز عالئم قطع مصرف در

مرفین به اثبات رسیده است ( )14و احتماالً قسمتی از اثرات

حیوانات ،مشخص شد که این عصاره در تمامی دوزها

یاس رازقی در کاهش عالئم قطع مصرف به علت اثرات

عالیم تام سندرم ترك را نسبت به گروه مرفین  -سالین

ضد التهابی آن باشد.

کاهش داد.

استرس اکسیداتیو منجر به تحمل و وابستگی می شود و

نتیجه گیری

عوامل آنتی اکسیدان می توانند در کاهش تحمل و وابستگی

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه ،عصاره

به مرفین موثر باشند ( .)27مطالعات نشان داده اند که عصاره

هیدروالکلی یاس رازقی ،عالیم قطع مصرف مرفین را به

برگ یاس رازقی استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد ()21

طور معنی داري کاهش داد .این اثر را احتماالً می توان به

و در مطالعه حاضر هم احتماالً یکی از مکانیسمهاي دخیل

اثر ضد التهابی آنتی اکسیدانی آن نسبت داد.

در کاهش عالئم قطع مصرف به خاطر اثرات آنتی اکسیدانی
عصاره بوده باشد.
در این مطالعه جهت اعتبار بخشی به نتایج از روش محاسبه
امتیاز تام سندرم ترك استفاده شد .در این زمینه الزم به ذکر
است که به دلیل تنوع بروز عالئم قطع مصرف و تأثیر یک
رفتار بر فرکانس بروز سایر رفتارها ،بررسی تأثیر داروها بر
شدت بروز عالئم قطع مصرف امري پیچیده و محاسبه امتیاز

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بدینوسیله تشکر و سپاس خود را از
معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بخاطر حمایتهاي مالی اعالم می دارند .ضمناً نتایج این
مطالعه از پایان نامه دانشجوي مقطع دکتراي عمومی پزشکی
با شماره  44 /325استخراج گردیده است.

تام سندرم ترك که مجموعی از تمام عالئم ذکر شده می
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