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43  1386خرداد و تیر  ، 58هم ، شماره هفد      دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        

  بررسی اثر گنادکتومی و اختالفات وابسته به جنس در پاسخ 
    (Matricaria chamomilla)به عصاره گل بابونه 

  بر رفتار فعالیت حرکتی در موش سوری

  

  (.Ph.D)***  محمدرضا زادکرمی   (.Ph.D)** مهناز کسمتی    (.M.Sc) *+ حسن راعی
 

  چکیده
 در پدیـده درد و  (Matricaria Chamomilla)کـه عـصاره گـل بابونـه     در تحقیق قبل نـشان داده شـد    : و هدفسابقه 

در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی ایـن گیـاه بـر رفتـار        . کند  وابسته به جنس عمل می     طوره  اضطراب در موش نر و ماده ب      
ان بـاز مـورد      میـد  آزمـون  در   NMRIفعالیت حرکتی در حضور و غیاب غدد جنسی در موش سوری نر و مـاده بـالغ از نـژاد                     

  . بررسی قرار گرفت
 تایی سالم، شم، فاقد غدد جنسی و دریافت کننده عصاره هیدروالکلی 7های  حیوانات در گروه : ها مواد و روش

 جهت ارزیابی (Motor Activity Monitor)  پایش فعالیت حرکتیدستگاه. تقسیم شدند) mg/kg50 و mg/kg 30(بابونه 
 حرکات بلند شدن بر روی پاها ای و تعداد داد حرکت خطی، تعداد حرکات کلیشهتع(های فعالیت حرکتی  شاخص

(Rearing) ها از روش آنالیز  جهت ارزیابی آماری داده. ها مورد استفاده قرار گرفت  میدان باز برای کلیه گروهآزمون در
  . از آزمون توکی استفاده شداً و متعاقبt و آزمون (ANOVA)طرفه  واریانس یک

های  های فعالیت حرکتی را در موش       شاخص ،گرم بر کیلوگرم    میلی 50 به میزان عصاره هیدروالکلی بابونه    ) 1 : ها  هیافت
گـرم بـر کیلـوگرم        میلـی  50 به میزان عصاره هیدروالکلی بابونه    ) 2. نر، هم در حضور و هم در غیاب غدد جنسی کاهش داد           

حذف غدد جنسی ) 3.  حضور و هم غیاب غدد جنسی افزایش داد       های ماده، هم در    های فعالیت حرکتی را در موش      شاخص
هـای   هـای مـاده شـاخص      حذف غدد جنسی در موش    ) 4.های فعالیت حرکتی نداشت    های نر اثری بر میزان شاخص      در موش 

  .فعالیت حرکتی را کاهش داد
 تاثیر قرار دادن برخی عوامل رسد عصاره هیدروالکلی گل بابونه با تحت با توجه به شواهد موجود به نظر می : استنتاج

دهد و  های نوروشیمیایی فعالیت حرکتی را در موش سوری نر و ماده تحت تاثیر قرار می وابسته به جنس مانند سیستم
  .های جنسی است های هورمون  وابسته به گیرنده،های ماده احتماال بخشی از این اثر در موش

  
  فعالیت حرکتیگل بابونه،  میدان باز،  :واژه های کلیدی 

  
  

   اداره آموزش و پرورش انزاب، تسوج-آذربایجان شرقی :ولئمولف مس  +     دانشگاه شهید چمران اهواز )مربی(عضو هیأت علمی ، کارشناس ارشد فیزیولوژی *
E_mail: Raeishabtab@yahoo.com 

  ازدانشگاه شهید چمران اهو )استادیار(عضو هیأت علمی ، تخصص نوروفیزیولوژیم **
  ردانشگاه شهید چمران اهواز )استادیار(عضو هیأت علمی ، تخصص آمار کاربردیم ***
  15/6/85:              تاریخ تصویب9/2/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 17/10/84: ریخ دریافت تا
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 گنادکتومی و عصاره گل بابونه

  

44  1386خرداد و تیر  ، 58هم ، شماره هفد      دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

  مقدمه
ر و ـی بشـار کلـر ساختـدا ناپذیـش جـرکت بخـح

عنوان ه های حرکتی ب یتموجودات زنده است و فعال
حیات  ای برای ادامۀ وسیلهترین مشخصه زندگی و  مهم

ترین  رفتار حرکتی یکی از پیچیده. شود محسوب می
تواند تحت تأثیر  های فیزیولوژیکی است که می پدیده

فیزیولوژیکی، اجتماعی و  مکانیکی، ی،زیستعوامل 
  .)1(روانی قرار گیرد
زیست پارامترهای آید  می مطالعات بر چنانچه از

ی، سن، ایمتعدد همچون تغذیه و نوع رژیم غذ شناختی
های جنسی نیز بر  عوامل ژنتیکی و نژادی و تفاوت

نتایج برخی مطالعات . )2(افزایند پیچیدگی موضوع می
 متعدد، ی عصبییهای شیمیا میانجیاند که  نشان داده

مانند دوپامین، گلوتامات، استیل کولین، سروتونین، 
ها و همچنین مراکز   و انکفالینP، هیستامین، مادۀ گابا

گری  های حرکتی را میانجی مختلف مغزی فعالیت
  .)3،4(کنند می

تر رفتارهارهای ادراکی  که بیش بدیهی است
ترس، (و اعمال هیجانی ) حافظه، یادگیری، اکتشاف(

های حرکتی  با درگیری پاسخ) اضطراب، پرخاشگری
  .)5(همراه است

ر برخی مطالعات حاکی از دخالت از سوی دیگ
های مختلف فیزیولوژیک از  عوامل جنسی بر پدیده

ه  ب؛باشد جمله رفتارهای حرکتی و اختالالت مربوطه می
ها، نواقص و اختالالت  که شیوع بعضی از بیماری طوری

 در جنس نر و ماده …حرکتی مانند پارکینسون و 
 تعامل بین این امر نشان دهنده. )6،7،8(باشد متفاوت می

های عصبی است  ها و عوامل جنسی با میانجی هورمون
از .  حرکتی دخیل هستندرفتارهایکه بعضا در پدیده 

سوی دیگر نشان داده شده که عوامل دارویی چه از نوع 
طور وابسته به ه صناعی و یا گیاهی در برخی موارد ب

عقیده بر این است که اغلب . )9(کنند جنس عمل می

توانند منبع  وص گیاهان طبی میه خصیعی، بترکیبات طب
 در این میان گل بابونه. یافتن ترکیبات جدید باشند

)Matricaria chamomilla( عنوان یک گیاه دارویی ه ب
های معتبر، دارای اعتبار جهانی  مهم در فارماکوپه

های  آنالیزهای آزمایشگاهی و سنجش. )10(است
ونه محتوی های باب  نشان داده که گلداروشناسی

آزلن، کامازولن، اکسید ( های روغنی ترپنوئیدی اسانس
 ، فالونوئیدها)A,Bهای  بیسابولول، سزکوئی ترپن

 ها ، کومارین)ژنین، کریزین، لوتئولین،کورستین آپی(
و مواد ) ان ین سیکلوتر( ، اسپیرواترها)امبلی فرون(

ها و اسیدهای  موسیالژی، امالح، پلی ساکاریدها، تانن
عنوان ه در طب سنتی از این گیاه ب. )11(استچرب 

آرامبخش، اشتها آور، ضد اسپاسم، تنظیم کننده عادت 
ماهیانه و درمان عفونت های لثه، دهان و پوست استفاده 

دهد که این  نتایج حاصل از مطالعات نشان می. می شود
گیاه دارای اثرات ضد اضطرابی، ضد دردی، مهار کننده 

 و حساسیتسیستم ایمنی بدن، ضد تشنج، تقویت کننده 
ضدباکتری، کاهنده عالیم گرگرفتگی ناشی از یائسگی، 

 عروقی و پوکی -های قلبی محافظ بدن در مقابل بیماری
اثرات ضد اسپاسمی قوی بابونه را به . استخوان است

را به کامازولن و   آنحساسیتاسپیرواترها، خاصیت ضد 
لول و آزلن و اثرات خواص ضدالتهابی آنرا به آلفا بیسابو

ها را با  ضد اضطرابی، ضد اکسیدانتی و شبه هورمونی آن
اثرگذاری برسیستم عصبی مرکزی، بر فالونوئیدها نسبت 

در حال حاضر اسانس این گیاه در صنایع . دهند می
داروسازی، آرایشی، بهداشتی و غذایی کاربرد وسیعی 

  .)12،13(را پیدا کرده است
در )  Zanoli وAvallon (لی مطالعات آولون و زانو

های نر نشان داد که ترکیبات موجود در عصاره  موش
که  بابونه اثرات ضد اضطرابی و تسکینی دارند، ضمن این

کاهش فعالیت حرکتی را  مدل سنجش اضطراب، در
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   و همکارانحسن راعی                                ژوهشی    پ  
  

 

45  1386 خرداد و تیر ، 58 ، شماره هفدهم   دوره                                                         پزشکی مازندران                            مجله دانشگاه علوم 

که تزریق   بعدی نشان دادیاه آزمایش. دهند نشان می
ضطرابی اثرات ضدا بنزودیازپینی های گیرنده آنتاگونیست

که تاثیری در فعالیت حرکتی حیوان  حاصل را بدون این
رسد   بنابراین، به نظر می)14،15(کند  میمهار ،داشته باشد

که مکانیسم عمل عصاره بابونه بر روی دو رفتار فوق 
همچنین در تحقیق اخیر که در این . متفاوت باشد

آزمایشگاه انجام شد، نشان داده شد که عصاره گل 
ی با ارزش با مصارف یعنوان یک گیاه داروه بابونه ب

تری را در رابطه  گوناگون در جنس نر اثر تسکینی بیش
دهد با  با درد و اضطراب نسبت به جنس ماده نشان می

توجه به محدود بودن اطالعات در خصوص عصاره تام 
این داروی گیاهی بر فعالیت حرکتی، خصوصا در جنس 

که آیا  ات قبلی مبنی بر اینماده و همچنین در ادامه مطالع
اثرات تسکینی حاصله از این گیاه، مربوط به کاهش 
فعالیت حرکتی است یا خیر و آیا اثر آن بر فعالیت 

صورت وابسته به جنس است یا نه، و نیز ه حرکتی نیز ب
تقویت یا (ها و تداخل  جهت روشن شدن نقش هورمون

اضر عملکرد آن با عصاره بابونه، مطالعه ح) تضعیف
تر  جهت بررسی موضوع و برای درک بیش. طراحی شد

ها و روشن شدن مکانیسم  از تداخل عمل هورمون
های  گل بابونه بر شاخص سطح مغز، اثرعصاره رفتارها در

های نر و ماده بالغ هم در  فعالیت حرکتی در موش
حضور غدد جنسی و هم در فقدان آنها مورد بررسی و 

 .مقایسه قرار گرفت

  

  و روش هامواد 
  حیوانات مورد آزمایش

های کوچک   انجام شده از موشیاه در آزمایش
اده ـو م) رمـ گNMRI) 4±35ژاد ـر، نـی نـآزمایشگاه

 که از انستیتو NMRIاز نژاد )  ماهه4-6) ( گرم30 4±(
حیوانات . رازی کرج خریداری شده بود، استفاده گردید

اری  ساعت نگهد12 ساعت روشنایی و 12تحت شرایط 

و از غذای فشرده ساخت شرکت دام و طیور پارس و 
  .آب معمولی شهر تغذیه شدند

  
  گروه بندی حیوانات

 سر موش استفاده 7برای هر گروه آزمایش تعداد 
 گروه به 14گردید که در مجموع بصورت تصادفی در 
  .شرح زیر مورد ارزیابی حرکتی قرار گرفتند

  
   :های آزمایشی نر گروه

  ای سالم دریافت کننده سالیننره:  1 گروه
نرهای سالم دریافت کننده عـصاره بابونـه        :  2 گروه

  mg/kg 30دوز 
نرهای سالم دریافت کننده عـصاره بابونـه        :  3 گروه

  mg/kg50دوز 
هــوش و  کــه بــی ییهـا  مــوش(نرهــای شــم:  4 گـروه 

  )جراحی شدند ولی غدد جنسی شان برداشته نشد
 )Testectomy( نرهای فاقـد غـدد جنـسی      :  5 گروه

 غدد جنسی آنهـا  ،هوشی به کمک جراحی    در حالت بی  (
  )برداشته شد
نرهای فاقـد غـدد جنـسی دریافـت کننـده           :  6 گروه

  سالین
نرهای فاقـد غـدد جنـسی دریافـت کننـده           :  7 گروه

  mg/kg50عصاره بابونه دوز 
  
  : های آزمایشی ماده گروه

  های سالم دریافت کننده سالین ماده:  1 گروه
مـاده هـای سـالم دریافـت کننـده عـصاره            :  2 گروه
  mg/kg 30بابونه دوز 
مـاده هـای سـالم دریافـت کننـده عـصاره            :  3 گروه
  mg/kg50بابونه دوز 
هـوش و    کـه بـی    ییهـا  مـوش (های شم  ماده:  4 گروه

  )جراحی شدند ولی غدد جنسی شان برداشته نشد
   )Overectomy(های فاقد غدد جنسی    ماده:  5 گروه
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 گنادکتومی و عصاره گل بابونه
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هوشی به کمک جراحی غدد جنـسی آنهـا          در حالت بی  (
  .)برداشته شد
  سالین کننده دریافت های فاقد غددجنسی ماده:6گروه
های فاقد غدد جنسی دریافت کننده  ماده:  7 گروه

  mg/kg50عصاره بابونه دوز 
  

های جراحی   در گروه:روش جراحی و تزریقات
اعم از نر و ماده جهت بی هوشی از ترکیب داروهای 

ساخت ) mg/kg10(و گزیالزین ) mg/kg100(کتامین 
 (.i.p)صورت داخل صفاقی ه شرکت آلفاسان هلند که ب
ها ابتدا  جهت برداشتن بیضه. تزریق شد، استفاده گردید

های   را شکافته و بعد از بستن رگکیسه بیضهپوست 
بعد از . طرفه جدا گردیدند صورت دوه ها ب خونی، بیضه

های اویداکت به  لهشکافت پوست و عضالت شکم لو
صورت ه ها ب های خونی بسته شده و تخمدان همراه رگ

برای ضد عفونی محل جراحی . طرفه برداشته شدند دو
. از محلول بتادین و پودر پنی سیلین استفاده گردید

 روز دوره 15های جراحی شده پس از گذشت  موش
ی ـهای آزمایش گروه. )16،17( شدندامتحانبهبودی 

) mg/kg 30 ،mg/kg50( هـونـاره بابـده عصـکنن افتـدری
داخل ( دقیقه بعد از تزریق 30) شاهد(و سالین 

  .)10،14،15(مورد ارزیابی قرارگرفتند) .i.pصفاقی
رات حذف غدد جنسی ـ اث،اریـه رفتـدر این مطالع

های حرکتی  و عصاره هیدروالکلی بابونه بر شاخص
رفتاری  آزمونهای سالم و فاقد غدد جنسی، در  موش

 مورد بررسی و (Open field behavior test)میدان باز 
باتوجه به اثرات کوتاه و دراز مدت . ارزیابی قرارگرفت

انواع ترکیبات روی رفتارها، در پژوهش حاضر، اثرات 
کوتاه مدت ترکیبات فوق بر رفتار فعالیت  سریع و

  .ها مورد بررسی قرار گرفت حرکتی در تمامی گروه
  

  نه و روش عصاره گیریگیاه بابو
  های تازه و خشک شده  در این پژوهش از سر گل

  

 که (Matricaria Chamomilla)گیاه بابونه با نام علمی 
 استفاده ،از شرکت گل داروی اصفهان تهیه شده بود

که قبل از استفاده در هرباریوم گروه  گردید ضمن این
 توسط اساتید فن در رشته گیاه شناسی و یسزیست شنا

برای تهیه عصاره گل بابونه از . سیستماتیک تائید شد
های  برای این کار سر شاخه. روش خیساندن استفاده شد

وسیله آسیاب برقی در ه گلدار خشک شده گیاه بابونه ب
 200 گرم از پودر حاصل با 20. حد مالیم پودر شد

 درجه مخلوط و پس ازگذشت 70لیتر الکل اتیلیک  میلی
کاغذ صافی و  وسیلهه داخل ظرف ب ساعت محتویات 48

محلول صاف . ای داخل بشری صاف گردید قیف شیشه
شده بدرون بالنی منتقل و حالل آن در دستگاه روتاری 

خارج )  درجه با دور متوسط70تنظیم شده در دمای (
ای پهن و در آون  مایع غلیظ حاصل روی شیشه. گردید

 پس از آن عصاره خشک شده به.  درجه خشک شد50
آوری و پودر حاصل برای تهیه  نرمی از روی شیشه جمع

 مورد نظر عصاره هیدروالکلی بابونه در پژوهش مقادیر
  .)10،11،18(حاضر مورد استفاده قرار گرفت

 جهت ارزیابی :دستگاه ثبت کننده فعالیت حرکتی
 میدان باز از دستگاه آزموندرفعالیت و رفتارهای حرکتی 

) Motor Activity Monitor(پایش فعالیت حرکتی 
. استفاده گردید)  ساخت کشور اسپانیاLE8811مدل (

 )detection unit(این دستگاه شامل یک واحد ارزیاب 
 چهارگوش رویهم، (Frame)متشکل از کف و دو قاب(

 سلول تشعشع کننده امواج 16×16هر کدام مجهز به 
 سلول 16×16و) فرستنده((Infrared beams)مادون قرمز

 و یک واحد کنترل متصل به کامپیوتر و مرتبط با گیرنده
جهت پیکربندی پارامترها و تنظیمات (نرم افزار ویژه 

های فیلم برداری و  و نیز قابلیت اتصال به دوربین) الزم
که ) A تصویر( باشد تجزیه و تحلیل حرکات جانور می

 پارامترهای حرکتی را ارقامی، و خودکارصورت ه ب
 تعیین فعالیت .کند بت و ذخیره می و آنها را ثتحلیل

 پارامترهای آن بر اساس فراوانی و تحلیلحرکتی و 
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سرعت شکستن امواجی است که در زمان حرکت 
  .شود حیوان، قطع می

گاه ــط این دستــل سنجش توســای قابــرهــپارامت
رکات ـم از حـاع(ی ــرکات خطــداد حــل تعــشام
   )گاهــف دستـ در کار پاـع و آرام بر روی چهـسری

)(Number of line crossing movments تعداد ،
 )ع و آرامـــریـم از ســـاع(ای  هــــیشــات کلــرکـــح

(Number of stereotyped movments) و تعداد 
اعم از کوتاه و بلند، که  (بلند شدن بر روی پاهاحرکات 

در این حرکت حیوان بر روی دو پای عقبی بلند 
  .  (Number of rearing movments) )شود می

 تعداد حرکات خطی و شاخص، ها شاخصاز این 
 تعداد شاخصای را قاب پائینی و  تعداد حرکات کلیشه

ی آنالیز و ی را قاب باالحرکات بلند شدن بر روی پاها
  .شمارش می کند

  

  : ثبت فعالیت حرکتی
ها  در این مرحله هر یک از موش: سازگاری. الف
 دقیقه در داخل دستگاه رها شده تا با دستگاه 10به مدت 

این عمل به منظور کاهش . آشنا و به آن خو بگیرند
 ساعت قبل از 24اضطراب حیوان صورت گرفته و 

  .ارزیابی حرکتی انجام می شود
 در مرحله آزمایش حیوان را در وسط :آزمایش. ب

که سر  طوریه ب های واحد ارزیاب، یا در یکی از گوشه
 اَها باشد، قرار داده و متعاقب  به طرف یکی از گوشهحیوان

دستگاه در مدت تنظیم . دکمه شروع را فشار می دهیم
 تحلیلحرکات حیوان را خودکارطور  به)  دقیقه10(شده 

ها   آن(Digital)با ارقام  حرکتی را ثبت و های شاخصو 
  .کند را ذخیره می

 8ها در فاز روشنایی بین ساعت  تمامی آزمایش
 بعد از ظهر و در زیر نور فلورسانت معمولی 2صبح تا 

گرفت و بعد از پایان هر آزمایش  آزمایشگاه صورت می
کف و دیوارهای واحد ارزیاب با پنبه آغشته به الکل 

گردید و همچنین در ابتدای هر  تمیز و خشک می
های دستگاه با یک محلول  آزمایش کف و دیواره قاب

 دوری از اثر تحریکی بالقوه به منظور(بدبو یا زننده 
باقیمانده بوی ادرار و مدفوع حیوان قبلی بر روی فعالیت 

کار از روغن  در این. شد آغشته می طور مالیم هب) حرکتی
  .)14،15(بادام تلخ استفاده گردید

های آزمایش  آماری داده  برای ارزیابی:آنالیز آماری
رفه ط  و روش آنالیز واریانس یکSPSSافزار  از نرم

(ANOVA)و آزمون t آزمون توکی .  استفاده گردید
های مختلف مورداستفاده  گروه برای بررسی اختالف بین

 انجام شده سطح های آزمایشدر تمامی . قرار گرفت
رسم نمودارها . رفته شدــر گـ در نظ>05/0Pداری  یـمعن
   ورتــه صــا بــه نــانگیــ و میEXCELزار ــاف رمـا نـب

± S.E.M) Mean (نمایش داده شد.  
  

  یافته ها
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه بر میزان  -1

های نر و ماده سالم در  های فعالیت حرکتی موش شاخص
   میدان بازنموآز

های  های فعالیت حرکتی بین گروه مقایسه شاخص
 و 30نر دریافت کننده سالین و عصاره بابونه دوزهای 

mg/kg50 طرفه واریانس یک درآزمون آنالیز(ANOVA) 
و توکی نشان داد که در شاخص حرکتی تعداد حرکات 

 mg/kg 50کننده سالین وعصاره  گروه دریافت خطی بین
 و mg/kg 30و نیز بین گروه دریافت کننده عصاره 

  دار وجود دارد   بابونه اختالف معنیmg/kg50عصاره 
) )05/0P< ( 75/20) = 18،2F () (( نمودارA-1 سری( 

ای بین گروه  و در شاخص حرکتی تعداد حرکات کلیشه
 بابونه وبین گروه mg/kg50کننده سالین وعصاره دریافت

دار   تفاوت معنیmg/kg50 و 30دریافت کننده عصاره 
 - Bنمودار )) () 05/0P< (7/17) = 18،2F((وجود دارد 

 حرکات تعداد حرکتی که درشاخص ضمن این) 1سری
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یز در مابین سه گروه اختالف نبلندشدن بر روی پاها 
 )) ) 05/0P<(40/22) = 18،2F((شود دار دیده می معنی

  ).1  شمارهتصویر(و ) 1 سری-C نمودار(
های  های فعالیت حرکتی بین گروه مقایسه شاخص

 و 30کننده سالین و عصاره بابونه دوزهای  ماده دریافت
mg/kg50طرفه   با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک

(ANOVA) و توکی نشان داد که در شاخص حرکتی 
تعداد حرکات خطی بین گروه دریافت کننده سالین و 

 ) ) )mg/kg 50) ) 05/0P< (90/4) =18،2Fعصاره 
 حرکات و درشاخص حرکتی تعداد) 1 سری-Aنمودار(

ن ـافت کننده سالیـبین گروه دریبلند شدن بر روی پاها 
دار وجود دارد  عنی بابونه اختالف مmg/kg50و عصاره 

) )05/0P< (59/3) = 18،2F () (( نمودارC  -1 سری.(  
 مقادیرکه، عصاره هیدروالکلی بابونه در  نتیجه این

های  دار شاخص  باعث کاهش معنی)mg/kg)50باال 
که در  های نر شده، در صورتی فعالیت حرکتی در موش

های فعالیت حرکتی   باعث افزایش شاخصمقدارهمین 
  . شود های ماده می در موش

  
های  میزان شاخص جنسی بر حذف غدد اثر بررسی -2

 آزمونهای ماده در  های نر و موش فعالیت حرکتی موش
  .میدان باز

های  های فعالیت حرکتی بین گروه مقایسه شاخص
ان داد که ـ نشtون ـی در آزمـد غدد جنسـنر شم و فاق

ف های فعالیت حرکتی اختال بین دو گروه در شاخص
توان نتیجه گرفت که حذف  می. دار وجود ندارد معنی

های نر  غدد جنسی تاثیری در فعالیت حرکتی موش
  ).2 سری - C,B,Aنمودارهای ( ندارد 

های فعالیت حرکتی بین گروهای  مقایسه شاخص
 نشان داد که بین tماده شم و فاقد غدد جنسی در آزمون 

طی های حرکتی تعداد حرکات خ دو گروه در شاخص
)05/0P< (ای  و تعداد حرکات کلیشه)05/0P< ( تفاوت

 حرکات  درشاخص تعدادPمقدار دار وجود دارد و معنی
داری  ه سطح معنیـک بـنزدی بلندشدن بر روی پاها

و ) یـاوارکتوم(ی ـدد جنسـکه حذف غ ه اینـنتیج. است
ای ـه وشـی را در متـهای حرک صـا شاخـه ونـهورم

  ).2 سری - C,B,Aمودارهاین(دهد  اده کاهش میـم
  

) mg/kg 50دوز(بررسی اثرعصاره هیدروالکلی بابونه -3
های نر فاقد  های فعالیت حرکتی موش بر میزان شاخص

  غدد جنسی در تست میدان باز
های نر  های فعالیت حرکتی موش مقایسه شاخص

کننده عصاره بابونه با گروه  فاقد غدد جنسی دریافت
داد که بین دو گروه در نشان t شاهد در آزمون 

و  ) >01/0P(های حرکتی تعداد حرکات خطی  شاخص
تفاوت ) >01/0P (حرکات بلندشدن بر روی پاهاتعداد 
که عصاره هیدروالکلی  نتیجه این. دار وجود دارد معنی
انند ـز همـد غدد جنسی نیـر فاقـای نـه ه در موشـبابون
د ـده اهش میـی را کـالیت حرکتـم، فعـای سالـه موش

  ).2 سری - C,B,A نمودارهای(
  

به میزان (بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه  -4
mg/kg50(های  موش های فعالیت حرکتی شاخص برمیزان

   میدان بازآزمونماده فاقد غدد جنسی در 
های ماده فاقد  های حرکتی موش مقایسه شاخص

غدد جنسی دریافت کننده عصاره بابونه با گروه دریافت 
 نشان داد که بین این دو tون ـن در آزمـده سالیـننک

ای  های حرکتی تعداد حرکات کلیشه گروه در شاخص
)05/0P< (حرکات بلندشدن بر روی پاهاو تعداد  
)05/0P< (داری  دار وجود داردکه این معنی تفاوت معنی

در جهت افزایش فعالیت حرکتی توسط عصاره بابونه در 
 نمودارهای( باشد نسی میج های ماده فاقد غدد موش

C,B,A - 2 سری.(  
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  )الف (           ) ب(        ) ج(          
 ، ویژه موش های نر سالم دریافت کننده سالین )MAM (پایش فعالیت حرکتیگاه  نمونه ای از الگوهای حرکتی ثبت شده در دست : 1شماره تصویر 

  ).ج(ابونه   عصاره بmg/kg50 مقدارو دریافت کننده ) ب(ه  عصاره بابونmg/kg30 مقدار، دریافت کننده )الف(
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 های فعالیت حرکتی تعداد حرکات خطی مقایسه شاخص :1نمودارهای سری 

]A[ای هـرکات کلیشـح دادـ، تع ]B[داد ـ، تعRearing] C[ر و ـای نـه ن گروهـ، بی
  وmg/kg 30 (Ext.30)ر ـادیـ و مق(.Sal) نـده سالیـافت کننـماده سالم، دری

mg/kg 50 (Ext.50)05/0.  عصاره هیدروالکلی بابونه در تست میدان باز < P*  ،
01/0 < P**  ،001/0 < P*** های آزمایش با گروه شاهد  ، معنی داری گروه
 ، معنی داری گروه دریافت کننده  >P< ،01/0 $$ P< ،001/0$$$ P $ 05/0 و

   )Mean± SEM) 7=N ,  . دهد  را نشان می30 با دوز 50عصاره، دوز 
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، ]A[های فعالیت حرکتی تعدادحرکات خطی مقایسه شاخص: 2نمودارهای سری

های شاهد و آزمایش،  گروه ، بین]C [Rearing، وتعداد ]B[ای کلیشه تعدادحرکات
، فاقد غدد جنسی دریافت کننده (.Tes)  و فاقد غدد جنسی(.Sha) شامل نرهای شم

 های شم ، و ماده(Tes.+Ext.50) عصاره بابونهmg/kg 50 و مقدار (.Tes.+ Sal) سالین
(Sha.) و فاقد غددجنسی (Ovx.)فاقد غدد جنسی دریافت کننده سالین ، (Ovx.+ Sal.) 

 ، *>05/0P . میدان باز آزمون در(Ovx.+Ext.50)  عصاره بابونهmg/kg 50و مقدار 
01/0P<**  ،001/0 P<*** آزمایش با گروه شاهد را نشان های  داری گروه ، معنی
   )Mean± SEM)7=N ,  . دهد می
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  بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی 

های  گرم برکیلوگرم، شاخص  میلی50 به میزانگل بابونه 
دهد  کاهش میسالم های نر  فعالیت حرکتی را در موش

. دو این یافته با مطالعات قبلی در این مورد همخوانی دار
) 2000(و همکارانش ) Avallon(طور مثال آولون ه ب

های نر با عصاره گل بابونه  نشان دادند که درمان موش
های بلندشدن بر روی پاها  شاخص کاهش باعث

(Rearing)شود ولی زمان   وکل مسافت پیموده شده می
. )14(دهد حرکتی را چندان تغییر نمی سپری شده در بی

  و همکارانش(Zanoli)نولیسازگار با این نتیجه زا
 گزارش دادند که تزریق داخل صفاقی آپی )2000(

گل  عصاره ژنین وکریزین دو فالونوئید جدا شده از
 میدان  آزمونحرکتی را در های فعالیت بابونه شاخص
داری  یـطور معنه  و شاهد بمورده با گروه ـباز در مقایس

 اسیداروشنهای  مطالعات و سنجش. )15(دهد اهش میـک
متعدد نشان داده که فالونوئیدهای موجود در عصاره 

با اثر گذاری روی سیستم ) آپی ژنین، کرایزین(بابونه 
های گابا، اثرات ضد  گیرنده عصبی مرکزی و واکنش با

به . )14،15،19،20(کنند اضطرابی و تسکینی اعمال می
های  کاهش حرکت درموش منظور روشن شدن مکانیسم

نری که با فالونوئیدهای آپی ژنین و کرایزین درمان 
 نشان دادند که تزریق )2000(شدند زانولی و همکارانش

های  آنتاگونیست گیرنده(فلومازنیل و پیکروتوکسین 
پیش از درمان با فالونوئیدها قادر به اصالح کاهش ) گابا

فعالیت حرکتی در جانوران نیست و اثر آپی ژنین و 
وسیله یک آنتاگونیست  هوی فعالیت حرکتی بکرایزین ر

بنابراین تصور . )14،15(شود نمیمهارگیرنده بنزودیازپینی 
یم قشود که اثرات حرکتی این ترکیبات به اثر مست می

های بنزودیازپینی بستگی ندارد و از  آنها روی گیرنده
گری  های نوروترانسیمتری میانجی طریق سایر سیستم

 که درمان مزمن ه شدهیگر نشان دادمطالعه ددر . شود می

های جوان و مسن با فالونوئیدهای آپی ژنین و  موش
دهد ولی تعادل  کورستین فعالیت حرکتی را تغییر نمی

 )7(بخشد  روتارود بهبود میآزمونهای مسن را در  موش
مدت  وابسته بهحرکتی این ترکیبات  رسد اثرات نظر می به

استفاده اثر آن کاهش استفاده بوده و با افزایش مدت 
  .یابد می

 که عصاره ه شد حاضر نشان داده مطالعهمچنین در
های فعالیت   شاخصmg/kg 50به میزان گل بابونه 

های نر  بر خالف موشهای ماده  حرکتی را در موش
شود این اثر دوگانه و تفاوت  تصورمی. دهد افزایش می

شی های نر و ماده نا حساسیت به عصاره بابونه در موش
های استروئیدی گنادی و  های جنسی، هورمون از تفاوت

در مطالعه حاضر و . عملکرد متفاوت سیستم عصبی باشد
های متعدد بر روی جوندگان نشان  همچنین در بررسی
 )2،21،22(ترند ها در مقایسه با نرها فعال داده شده که ماده

های  موشدهد  که نشان میهایی وجود دارد گزارشو نیز
میدان با  (Maze)جاهای پرپیچ و خم  ماده در صحرایی

 فعالیت ،جعبه میدان بازبا تر و در   اکتشاف بیش،باز
های   تعداد ورودی،عالوه مرتفعه در ماز ب زیادتر و

بسیاری از . )2(دهند تری را نسبت به نرها انجام می بیش
های  شکل جنسی در سیستم اند که دو مطالعات نشان داده

ها تحت  مــن سیستـود دارد و ایــی وجــین شیمیاــناقلی
همچنین . )3(رندـگی رار میـای جنسی قـه ر هورمونـتاثی

های روانی  های جنسی در پاسخ به محرک تفاوت
شیوع باالی بیماری  همچون آمفتامین و کوکائین و نیز

ها را  پارکینسون در مردان دیده می شود که این تفاوت
های ذاتی در  و تفاوتهای تخمدانی  به نقش هورمون

 ناقل عصبیهای  سازماندهی مدارات عصبی و سیستم
 شواهد .)23-26(دهند خصوصا سیستم دوپامینی نسبت می

محکمی وجود دارد که استروژن اثرات عمیقی بر 
های سیستم دوپامینرژیک در استریاتوم،  عملکرد نورون
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که در رفتار حرکتی  ،جسم سیاه و هسته آکومبنس
مطالعات حیوانی . )22(داردکنند،  می ایفا میهای مه نقش

، ترشح و متابولیسم ساختدهد که استروژن در  نشان می
 این در حالی است که این سیستم )27(دوپامین نقش دارد

گیرد و این اثرات تحت  ها قرار نمی تحت تاثیر آندروژن
  .)3،28(شود تاثیر استرادیول در نرها دیده نمی
عابات دوپامینرژیک مغز مطالعات سلولی در انش

میانی در توده استریاتوم، جسم سیاه و هسته آکومبنس 
 عملکرد استروژن و ،نشان داده که بر اساس نوع جنس

پروژسترون بر این نواحی متفاوت است که ممکن است 
 یا آنتی دوپامینرژیک صورت دوپامینرژیکه اثرات ب

یر قرار فعالیت و رفتارهای وابسته به دوپامین را تحت تاث
در ) 1998و1997( و همکارانش (Sanco)سانکو. )3(دهد

های استروژنی در  نقش استروژن و گیرنده جهت تعیین
جنس، بر روی فعالیت حرکتی  یک چهارچوب وابسته به

های   میدان باز نشان دادند که حذف گیرندهآزموندر 
رفتارهای  متفاوتی را در ها اثرات نرها وماده استروژنی در

که فعالیت حرکتی  طوری ه ب؛کند  جانور ایجادمیحرکتی
با ). 27،29(یابد ها کاهش می در نرها افزایش و در ماده

 ،توجه به مطالعات انجام شده و نتایج تحقیق حاضر
دسته از داروهایی که  عصاره گیاه بابونه احتماال مشابه آن
. کند  عمل می،دهند در دو جنس اثر متفاوتی را نشان می

 که فالونوئیدهای موجود در عصاره بابونه مشخص شده
 فعال و اثرگذار در سیستم داروییعنوان ترکیبات ه ب

های  عصبی مرکزی فعالیت استروژنیک دارند و در بافت
  وکنند  استروژن عمل میمقلدهایهدف ویژه همانند 

 در.  را دارندβ وαهای استروژنی  تمایل اتصال به گیرنده
ها با تاموکسی  ونیستی آنجای دیگر خصوصیات آنتاگ

عنوان . فن، خصوصا راگوکسی فن مقایسه شده است
شده که این اثرات ممکن است وابسته به جنس ودر 

  .)30-33( جانور باشدغدد جنسیارتباط با حاالت 

نتایج حاصل از تحقیق حاضر همچنین نشان داد که 
های  حذف غدد جنسی تاثیری بر فعالیت حرکتی موش

های  که فقدان غدد جنسی در موش ورتینر ندارد در ص
های فعالیت حرکتی را به شدت کاهش  ماده شاخص

و همکارانش  Mishel)(در تائید این نتایج میشل. دهد می
های نر تاثیری  نشان دادند که اخته کردن موش) 1981(

 ها در آوردن تخمدانها ندارد ولی  درفعالیت حرکتی آن
ی، ترشح دوپامین و دار فعالیت حرکت باعث کاهش معنی

 شدن تحریک آمفتامین و آپومورفین در القاء مهار
جرمی و مارتینز . )24،25(شود رفتارهای حرکتی می

Jeremy)  و(Martineze )2002 (تحقیق جداگانه  در دو
های  با تزریق تستوسترون در یک محدوده وسیع به موش

نر فاقد غدد جنسی دریافتند که تستوسترون اثر مستقیمی 
. )34،35(ن باز نداردآزمون میداوی فعالیت حرکتی در ر

ها متابولیسم  دهدکه آندروژن نشان می مطالعات دیگر
را خصوصا در استریاتوم، هسته سروتونین و دوپامین 

د و همچنین نده آکومبنس و هیپوکامپ افزایش می
مصرف مزمن استروئیدهای آندروژنیک باعث کاهش 

سته دمدار و پوتامن و  در هD1,D2های  تراکم گیرنده
. )35(شود ها می حساسیت آن تغییر آکومبنس و هسته

که برخی محققین همچنین نشان دادندکه در  ضمن این
های صحرایی نر وحشی بین تستوسترون پالسما و  موش

داری وجود  میزان فعالیت حرکتی ارتباط مستقیم و معنی
طی، رسد این اختالف از شرایط محی به نظر می. )36(دارد

گرچه . ها ناشی شود جایگاه زندگی و ویژگی موش
ها  آندروژن درباره اثرات  ضدونقیض بسیارییاه گزارش

بر فعالیت حرکتی وجود دارد، اثرات استرادیول در 
. گری رفتارهای حرکتی به اثبات رسیده است میانجی
اند  گزارش داده) 2000(و همکارانش (Stacy) استیسی

یی که تخمدانشان در آورده راحموش های صکه درمان 
  ه  با استرادیول بنزوات سطوح فعالیت حرکتی را بشده
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های انجام  بررسی. )37(دهد داری افزایش می طور معنی
  تخمدانشان در آورده شدهکه یهای شده بر روی موش

 در آوردن تخمدانکه  در اکثر مطالعات نشان داده
را کاهش های حرکتی و رفتارهای وابسته به آن  فعالیت

  و(Ogwa) در مطالعه دیگر اگوا. )37،38،39(دهد می
که استروژن  کردند  ثابت)1998 و 1997(همکارانش

 گیرنده قهای ماده از طری فعالیت حرکتی را در موش
دهد و در ادامه ثابت کردند که   افزایش میαاستروژنی

با ه تخمدانشان در آورده شده  کیهای درمان موش
 در مدل چرخ گردان و ییت حرکتاسترادیول هم فعال

که پروژسترون  هم میدان باز را افزایش می دهد در حالی
ونیز مشاهده شده . )28،29(در این ارتباط فاقد اثر است

های ماده در روز استروس  که سطح فعالیت درموش است
سایر  مقایسه با که میزان استرادیول پالسما باالست، در

ها عالوه بر درگیری  فتهاین یا. )40(تراست روزها بیش
های جنسی  تفاوت حرکتی های جنسی درفعالیت هورمون

  .کند بین دو جنس را نیز به نوعی توجیه می
نتایج بعدی نشان داد که عصاره بابونه درفقدان غدد 

دهد  های فعالیت حرکتی را کاهش می جنسی نیزشاخص
تواند نشانگر عدم تداخل بین هورمون  میامر واین 

گری رفتارهای  گل بابونه درمیانجی ن و عصارهتستوسترو
 تقویت کنندهحرکتی باشد و این برخالف اثرات 

تستوسترون و عصاره گل بابونه در اعمال اثرات ضد 
در هر حال با . )18،19،34(اضطرابی و ضد دردی است

توجه به شواهد موجود تصور بر این است که دو سیستم 
تر از همه  ک بیش گاباارژیک و دوپامینرژیناقل عصبی

  .در این ارتباط دخیل باشند
دست آمده از اثرات عصاره گل بابونه در ه نتایج ب

 در مطالعه که تخمدانشان در آورده شدهی یها موش
ه های فعالیت حرکتی ب ان داد که شاخصـر نشـحاض

با توجه به اثرات مشابه . یابد داری افزایش می طور معنی
ر افزایش فعالیت حرکتی به استرادیول و عصاره بابونه د

رسد که این دو از طریق سیستم مشابه فعالیت  نظر می
. دـدهن یـزایش مـاده افــای مـه وشـی را در مـرکتـح

ای آپی ژنین ـالونوئیدهـود دارد که فـی وجیـاه گزارش
رات ـونه دارای اثـاره بابـود در عصـن موجـو کریزی

شان داده که ها ن بررسی. )41(فیتواستروژنیک هستند
 ضعیف مقلد باال به عنوان مقادیرعصاره بابونه در 

 یاه کند و گزارش استروژن و پروژسترون عمل می
دیگر حاکی از اتصال فالونوئیدهای آپی ژنین و کریزین 

های کالسیک و غیر  موجود در عصاره بابونه با گیرنده
نشان داده شده که . )15،30،42(کالسیک استروژن است

 فالونوئید مطرح در عصاره بابونه در باز آپی ژنین
چرخش دوپامین در مراکز متعدد از مغز همچون 

 ضمن .آمیگدال و هیپوتاالموس موثر است استریاتوم،
 نشان )1997 ( و همکارانش(Lorenzo) که لورنزو این
 آنزیم ،اند که آپی ژنین فعالیت منوآمین اکسیداز داده

  .)43(کند را مهار می ،ها عمده در کاتابولیک مونوآمین
های شبه استروژن   شده که مولکولهمچنین مطرح
ها اثرات پیچیده بر رفتارهای غیر  همچون فیتواستروژن

تولید مثلی همچون اضطراب و حرکت دارند، بنابراین 
ممکن است اثرات ضد اضطرابی ایجاد کنند ولی ممکن 
است اثرات تسکینی اعمال نکنند که این به نوبه خود 

دهد و  لیت حرکتی و رفتارهای کاوشی را افزایش میفعا
تر در ارتباط با عمل هورمونی و  این اثرات بیش

  .)44(استروئیدهای جنسی است
دهد که عصاره  شواهد موجود همچنین نشان می

های فاقد غدد جنسی  الیت حرکتی موشـه فعـگل بابون
دهد، از  تر افزایش می های سالم بیش را نسبت به موش

تری  های ضعیف ها آگونیست که فیتواستروژن ییاج آن
تصور . )43،44(شوند ها محسوب می نسبت به استروژن

ات ـرکیبـروژن تـا استـابت بـدان رقـود در فقـش می
رسد  بنابراین به نظر می. کنند فیتواستروژنی بهتر عمل می

که ترکیبات فالونوئیدی بابونه از طریق اثرات 
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قرار دادن سیستم دوپامینرژیک استروژنیک باتحت تاثیر 
 .دهند های ماده افزایش می فعالیت حرکتی را در موش

که با اثرات آنتی استروژنیک و یا شاید  ضمن این
دوپامینرژیک فعالیت حرکتی را در جنس نر در  آنتی

بنابراین . دهند یک محدوده وابسته به جنس کاهش می
تر موضوع تجویز عصاره گل  جهت روشن شدن بیش

های جنسی و همچنین  مونصورت توام با هوره ابونه بب
  های استروژنی و سیستم  گیرنده های به همراه آنتاگونیست

  

  .شود دوپامینرژیک و گاباارژیک پیشنهاد می
  

  سپاسگزاری
 شناسی زیستوسیله از مدیر محترم گروه  بدین

جناب آقای دکتر فروغمند و همچنین مدیر محترم گروه 
 دکتر پور رضا که در طول اجرای شیمی سرکار خانم

 کمال ،این تحقیق در نهایت صمیمیت همکاری نمودند
  .تشکر را دارم
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