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  چكيده
هاي اعتياد  اين مشكل به دليل ناشناخته بودن مكانيسم. باشد ما نسبتاً باال مي يدها در كشوريشيوع اعتياد به اپيو     

بر كسب و بيان .Papaver rhoeas L در اين تحقيق عصاره آبي الكلي گياه شقايق . استتاكنون حل نشده 
حيوانات . گرم بررسي شد 20- 25به محدوده وزني  N-MARIهاي سوري نژاد  موش وابستگي فيزيكي به مرفين در

. شد ها تزريق ميشدند و عصاره گياه بعد يا در حين تزريق مرفين به آن به مرفين وابسته ميزرين دست به روش 
نتايج نشان دادند كه تجويز . بررسي شد) گرم بر كيلوگرم ميلي 4( با تجويز نالوكسانترك م سندرم يسپس بروز عال

باعث دريافت كرده بودند ) گرم بر كيلوگرم ميلي 50و  25، 5/12(مرفين ي كه در روزهاي قبل يها نالوكسان در موش
) گرم بر كيلوگرم ميلي 50(دوز اين افزايش در گروه دريافت كننده  .)هالاس( افزايش وزن مدفوع حيوانات گرديد

هاي  همچنين تجويز نالوكسان به حيوانات وابسته به مرفين سبب افزايش تعداد پرش. دار بود كامالً معنيمرفين 
از سوي  .ر بودشديدت) گرم بر كيلوگرم ميلي 50(كننده مرفين  دريافت له باز هم در گروهأحيوانات شد كه اين مس

گونه تغييري در  نسبت به گروه سالين هيچ) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  50، 25(ديگر تجويز عصاره با دوزهاي 
  تجويز عصاره گياه مذكور با دوزهاي فوق قبل از تجويز مرفين . هاي حيوانات ايجاد نكرد ميزان مدفوع يا تعداد پرش

همچنين . هاي حيوانات گرديد افزايش ميزان پرش دار ميزان مدفوع و نيسبب كاهش مع) گرم بر كيلوگرم ميلي 50(
 50(وابستگي، مرفين با دوز  يكه در روزهاي القا به حيواناتي )گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  50، 25(تجويز عصاره 

استنباط  ها شاز اين آزماي. دريافت كرده بودند سبب كاهش حجم مدفوع و پرش حيوانات شد) گرم بر كيلوگرم ميلي
شود و از اين عصاره  ها وابسته به مرفين مي م سندرم ترك در موشيشود كه عصاره گياه شقايق سبب كاهش عال مي
  .توان در درمان سندرم ترك استفاده كرد مي

  

  موش سوري ،شقايق پرش، اسهال، ،   مرفين :واژگان گل
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... بررسي اثر عصاره گياه شقايق  

  مقدمه
ا از جمله مواردي شيوع باالي اعتياد به اپيوييدها در كشور م     

  .سازد است كه توجه به درمان معتادان را ضروري مي
متاسفانه زواياي مختلف وابستگي به اپيوييدها كامالً روشن      

 ياپيوييدها در موجودات زنده دونوع وابستگي القا. نيست
   .باشد نمايند كه شامل وابستگي فيزيكي و وابستگي رواني مي مي

كه فرد معتاد  شود كه هنگامي لتي گفته ميوابستگي فيزيكي به حا
م ناخوشايندي مانند لرز يدسترسي به مواد مخدر ندارد به بروز عال

) كننده منفي عوامل تقويت(واسهال  زياد و احساس سرما، درد
توان در حيوان يا انسان وابسته  م را ميياين عال .شود گرفتار مي

 .]1[ )سندرم ترك(كرد  ايجادنيز سان كولبه اپيوييدها با تزريق نا
اي در معرض داروهاي  اند كه اگر جاندار زنده مطالعات نشان داده

اپيوييدي قرار گيرد تغييرات وسيع سلولي و مولكولي در نواحي 
مهمترين اين تغييرات . پيوندد مختلف دستگاه عصبي به وقوع مي

در  و (AC) الزكعبارتند از كاهش فعاليت آنزيم آدنيالت سي
و در (cAMP) كاهش مقدار آدنوزين منو فسفات حلقوي نتيجه 

كلسيم و يون سلول به  يله كاهش نفوذپذيري غشاأكنار اين مس
 ].2،3[پتاسيم ديده شده است يون افزايش نفوذپذيري آن به 

. باشد هاي سلول مي له كاهش فعاليتأنتيجه كلي اين مس
اعي هاي دف كه تجويز داروي مخدر طوالني شود واكنش هنگامي

سلول براي مقابله با اثرات اين داروها منجر به افزايش آدنيالت 
از سوي . گردد مي cAMP در نتيجه افزايش غلظت ز والسيك

ورود يون سديم  ةهاي سديمي غشا باز شده و در نتيج ديگر كانال
اين اثرات تا . گردد به سلول، خروج يون پتاسيم خنثي مي

وجود داشته باشند پايدار كه داروهاي مخدر در محيط  هنگامي
كه داروي مخدر در محيط نباشد به دليل اين  هنگامي. ]3[ است

در نتيجه  ها تشديد شده و هاي سازشي فعاليت سلول واكنش
مطالعات زيادي به منظور شناخت ]. 4[ گردد سندرم ترك ايجاد مي

هاي عصبي درگير در سندرم ترك انجام  ها و سيستم مكانيسم
هاي  دهند كه سيستم ج اين مطالعات نشان مينتاي .شده است

يدي، سروتونيني و پپتيدي مغز در بروز اين پديده يگابائرژيك، اپيو
اما متاسفانه تاكنون ساز و كار دقيق اين پديده . ]2[ نقش دارند

از سوي ديگر ترك اعتياد همواره با بروز . روشن نشده است
راد معتاد را براي له تمايل افأسندرم ترك همراه است كه اين مس
هايي كه  يافتن راه. ]1[ دهد ترك اعتياد به مواد مخدر كاهش مي

بتواند عوارض سندرم ترك را كاهش دهد يقيناً در افزايش افراد 
داروهاي گياهي كه . مايل به ترك مواد مخدر موثر خواهد بود

باشند از جمله  يا عصاره گياهان موجود در طبيعت مي ساسان

ند كه مصرف آنها عوارض جانبي شديدي ايجاد داروهايي هست
له امروزه تحقيق در مورد اين داروها أكند و به دليل همين مس نمي

  .]5[ گسترش يافته است
هي گيا ،.Papaver rhoeas Lگياه شقايق با نام علمي      

است كه در متر  سانتي 25-90هاي قرمز به ارتفاع  علفي با گل
ه يدي بيداراي آلكالو هاين گيا. يدرو نواحي مختلف كشور ما مي

موسيالز  ،يكياسيد مكو ،اسيد پاپاوريك ،اسيد رآديك ،نام رآدين
هاي دور از جوشانده اين گياه براي رفع  از گذشته. باشد و قند مي

همچنين اين گياه . شده است بيخوابي و كاهش التهاب استفاده مي
مقادير بسيار آور است و به دليل  بخش و خلط داراي اثرات آرام

زيان  نام ترياك بيه اندك مرفين در عصاره آن، اين عصاره را ب
خشخاش گياه به دليل قرابت خانوادگي اين گياه با  ].5[ نامند مي

و اثري كه بر كاهش حركات روده و ايجاد يبوست دارد و 
كاهش (همچنين تشابه بسياري از اثرات آن با اثرات ترياك 

شديم كه در اين تحقيق تاثير عصاره  آن بر) سرفه، تسكين درد
اين گياه را بر سندرم ترك ناشي از وابستگي به مرفين در 

در اين تحقيق دو نشانه . ]5[ يميهاي سوري بررسي نما موش
اسهال مورد  هاي سوري يعني پرش و اصلي سندرم ترك در موش

  .]6[ بررسي قرار گرفتند
  
  ها واد و روشم

  گيري عصاره
آوري شد و  شقايق از مناطق اطراف كرمانشاه جمع گياه كامل     

سپس به آزمايشگاه دانشكده داروسازي  .در سايه خشك گرديد
د و توسط مهندس شدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتقل 

در دستگاه تقطير با  آنگاه. مورد شناسايي قرار گرفتنژاد  كمالي
صاره پس از اين ع. الكلي گياه گرفته شد -حرارت كم عصاره آبي

صورت داخل ه دماي كم در سالين حل و ب خشك شدن در
  .شد  صفاقي به حيوانات تزريق مي

  
  حيوانات

با   N-MRIهاي سوري نر نژاد موشتحقيق از ر اين د     
  هاي  حيوانات در قفس. شدگرم استفاده  20-25ميانگين وزني 

با  درجه 22-24در دماي  تايي با دوره شبانه روزي طبيعي و 10
سر  8در هر سري آزمايش . شدند آب و غذاي كافي نگهداري مي
  . حيوان مورد استفاده قرار گرفت

  
  به مرفينتگي وابس يروش القا
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  پورمعتبد و همكاران

  ) گرم بر كيلوگرم ميلي 50( به مرفين ذيلتيب ره تحيوانات ب     
، 50مرفين سولفات سه بار در روز با دوزهاي  .]6[ بسته شدندوا

و  11:30 ،8:30هاي  در ساعت كيلوگرم گرم بر ميلي 75و  50
. يافت اين كار سه روز ادامه مي. شد به حيوانات تزريق مي 16:30

يك ساعت قبل از شروع آزمايش يك دوز منفرد  ،در روز چهارم
دو گروه  در .شد گرم بر كيلوگرم به حيوانات تزريق مي ميلي 50

رم بر گ ميلي 5/12، 25ديگر از حيوانات دوز ابتدايي مرفين 
بهترين جواب را گرم بر كيلوگرم  ميلي 50چون دوز . بودكيلوگرم 
مورد  ها عنوان دوز اپتيمم در ساير آزمايشه دوز باين  ،نشان داد

  .استفاده قرار گرفت
  
  وش كارر

به حيوانات  ،يك ساعت پس از تزريق مرفين ،در روز چهارم     
 5و بعد از  دش گرم بر كيلوگرم تزريق ميلي 4نالوكسان با دوز 

دقيقه عاليم سندرم ترك شامل تعداد پرش و بروز اسهال در 
براي . گرفت دقيقه مورد مشاهده قرار مي 30حيوانات به مدت 

يك آزمايشگر ناآشنا به داروهاي تزريق  ،ها شمارش تعداد پرش
هر  .كرد ها را در هر حيوان شمارش مي با مشاهده مستقيم تعداد پرش شده

زريق نالوكسان در زير محفظه سيلندري شكل از جنس پلكسي حيوان پس از ت
  .]6[ شد دقيقه شمارش مي 30تعداد پرش در  گرفت و گالس قرار مي

اي كاغذ  گيري وزن مدفوع در كف محفظه استوانه براي اندازه     
شد كه پس از پايان آزمايش كاغذ مذكور  توزين شده قرارداده مي

زن كاغذ در ابتدا و انتهاي آزمايش مجدداً توزين شده و اختالف و
  .]7[ داد دست ميه نموداري از ميزان مدفوع حيوان را ب

  

  داروها
و نالوكسان ) ايران -تماد(اين تحقيق مرفين سولفات  در     

داروها . استفاده قرار گرفتند مورد) ايران -توليد دارو(هيدروكلرايد 
صورت ه بلوگرم ليتر بر كي ميلي 10در سالين حل شده و با حجم 

  .داخل صفاقي مورد استفاده قرار گرفتند
  

  بندي دارويي گروه
وابستگي  يدر ابتدا به منظور تعيين دوز موثر مرفين در القا     

همين كار براي عصاره . دست آمده پاسخ مرفين ب -منحني دوز
  .نيز انجام شد و در نتيجه دوزهاي موثر هر دو دارو شناخته شدند

  
صاره بر كسب وابستگي فيزيكي توسـط  بررسي اثر ع

  مرفين
  دوزهاي مختلف عصاره  ها اين مرحله از آزمايش در     

دقيقه قبل از تزريق  30) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  50، 25(

نالوكسان در روز تست حيوانات تنها . مرفين به حيوانات تزريق شد
م سندرم يعالدقيقه بعد حيوانات به منظور بررسي  5دريافت كردند و 

  .دقيقه مورد مشاهده مستقيم قرار گرفتند 30ترك به مدت 
  

بررسي اثر عصاره بر بيان وابستگي فيزيكـي توسـط   
  مرفين

در چهار گروه از حيوانات در روزهاي القاي  ها در ادامه آزمايش     
دقيقه قبل از تزريق  30در روز تست . وابستگي مرفين تزريق شد

گرم بر  ميلي 100و  50، 25(از حيوانات عصاره نالوكسان به سه گروه 
م سندرم يدقيقه پس از تزريق نالوكسان عال 5و  شد تزريق) كيلوگرم

  .دقيقه مورد بررسي قرار گرفت 30ترك به مدت 
  

  ها تجزيه و تحليل داده
انحراف معيار  ±صورت ميانگين  هدست آمده ب هاطالعات ب     

يا وزن مدفوع بيان  ها شپرتعداد  )Mean ± SEM( استاندارد
به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون آناليز واريانس . شدند

 >p 05/0. استفاده شد LSDدنبال آن تست ه يك طرفه و ب
  .دار بودن اطالعات در نظر گرفته شد مرز معني

 

  نتايج
هاي وابسـته بـه مـرفين     القاي سندرم ترك در موش

  توسط نالوكسان
يك . ها به چهار گروه تقسيم شدند موش ،مايشدر اين آز     

و سه گروه ) ها به روش ذكر شده در قسمت روش(گروه سالين 
ديگر دوزهاي مختلف مرفين را به منظور القاي وابستگي دريافت 

 , 001/0[تجويز نالوكسان سبب افزايش تعداد پرش . كردند

p<67/7) =28 ،3(F [ميزان دفع  و]05/0 , p<12/3) =28 ،
3(F [كننده مرفين نسبت به گروه  هاي دريافت در گروه

 50چون دوز ). 1شكل شماره (كننده سالين گرديد  دريافت

گرم بر كيلوگرم مرفين بهترين جواب را القا كرد در  ميلي
   .هاي بعدي آزمايش از اين دوز استفاده گرديد قسمت

  
بررسي اثر عصاره گياه شـقايق بـر القـاي وابسـتگي     

  :فيزيكي
ها اثر عصاره گل شقايق در القاي  در دور دوم آزمايش     

ها نشان دادند كه  آزمايش. وابستگي مورد بررسي قرار گرفت
 100و  50، 25( تجويز دوزهاي مختلف عصاره گل شقايق

به همان روشي كه براي مرفين ذكر شد؛ ) گرم بر كيلوگرم ميلي
 ميزان دفعيا  و] p>7/0) =28 ،3(F , 05/0[پرش  اثري بر تعداد
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... بررسي اثر عصاره گياه شقايق  
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ها ذكر شد به مرفين وابسته و سپس در روز چهارم به آنها  ها به روشي كه در بخش روش تمام موش. هاي وابسته به مرفين اثر تزريق نالوكسان به موش - 1 شماره شكل

اين . شود هاي وابسته به مرفين باعث القاي پرش و نيز اسهال مي است؛ تزريق نالوكسان به موش اكه در اين شكل پيد همچنان. م ترك در آنها مطالعه شده استيدقيقه عال 30يق و به مدت نالوكسان تزر
  >p*** 001/0و  >p< ،05/0 *p** 01/0 .سر حيوان است 8ورد در م )Mean ± SEM(نتايج به صورت . مرفين قويتر بود ميلي گرم بر كيلوگرم 50 نتيجه در مورد دوز

 
  

]05/0, p>2/1) =28 ،3(F [هرچند دوز زياد عصاره كاهش . ندارد
اندكي در ميزان دفع ايجاد كرده است اما اين كاهش از نظر آماري 

 ).2شكل شماره (باشد  دار نمي معني
 بررسي اثر عصاره گل شقايق بر كسب وابستگي به مرفين

سه . ها نيز از چهار گروه حيوان استفاده شد در اين سري از آزمايش     
 50(گروه از حيوانات در روزهاي اول تا چهارم قبل از تجويز مرفين 

   50؛25(يكي از سه دوز عصاره ) گرم بر كيلوگرم ميلي

. گروه چهارم سالين دريافت كردند و) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و 
  دند كه تجويز عصاره اثر مرفين را در القاي پرش ها نشان دا آزمايش

]05/0 , p<691/2) =26 ،3(F [دهد و اين افزايش براي  افزايش مي
همچنين تجويز . دار بود كامالً معني) گرم بر كيلوگرم  ميلي 50(دوز 

] p<15) =28 ،3(F ,0001/0[عصاره به خوبي مانع از افزايش مدفوع 
) گرم بر كيلوگرم ميلي 100(اثر در دوز  در اين حيوانات گرديد كه اين

  ).3شكل شماره (عصاره بسيار بيشتر بود 
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ها ذكر شد در طي سه روز  كه در بخش روش ها به روشي تمام موش. هاي تحت تيمار با عصاره گياه شقايق اثر تزريق نالوكسان به موش -2 شمارهشكل 
م ترك در آنها يدقيقه عال 30اند و سپس در روز چهارم به آنها نالوكسان تزريق و به مدت  را دريافت كرده) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  50، 25( هاي متفاوتي از عصاره شقايق غلظت

  نتايج به صورت . شود ي كه عصاره شقايق دريافت كرده بودند سبب بروز عالمت خاصي نمييها الوكسان به موشاست؛ تزريق نا كه در اين شكل پيد همچنان. مطالعه شده است
)Mean ± SEM(  سر حيوان است 8در مورد.  

  
بررسي اثر عصاره گل شقايق بر بيان وابستگي به 

 مرفين

ها ابتدا چهار گروه حيوان انتخاب  در اين سري از آزمايش     
ها در روزهاي اول تا چهارم به روشي كه در باال  روههمه گ. شدند

در . وابسته شدند) گرم بر كيلوگرم ميلي 50(ذكر شد به مرفين 
دقيقه قبل از تجويز نالوكسان به سه گروه از  30 روز چهارم

  ) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  25،50(حيوانات سه دوز از عصاره 

  

ها نشان  آزمايش. ردندگروه چهارم سالين دريافت ك. تزريق شد
  دادند كه تجويز عصاره اثر مرفين را در القاي پرش 

]05/0 , p>77/1) =23 ،3(F[  به خصوص در دوز)گرم  ميلي 50
تجويز عصاره در روز تست . دهد كاهش مي) بر كيلوگرم

را در  ]p<54/7) =23 ،3(F , 001/0[ميزان دفع مدفوع همچنين 
گرم بر  ميلي 25(وص در دوز حيوانات وابسته به مرفين به خص

  ).4شكل شماره (دهد  كاهش مي) كيلوگرم
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ها گفته  قسمت روشحيوانات به روشي كه در . هاي سوري وابستگي به مرفين در موش) ايجاد(اثر تجويز عصاره شقايق بر كسب  -3 شماره شكل
ميلي گرم بر  4( دقيقه پس از تجويز نالوكسان 5در روز چهارم . كردند را دريافت مي) گرم بر كيلوگرم ميلي 100و  50، 25(ياه شقايق گدقيقه قبل از تجويز مرفين عصاره  30شد 

  >p< 05/0 *p** , 01/0. سر حيوان است 8در مورد  )Mean ± SEM(نتايج به صورت . دقيقه مورد مطالعه قرار گرفتند 30؛ حيوانات به مدت )كيلوگرم
  

  

  بحث 
نتـايج مـا نشـان داد كـه تجـويز       هـا  اين سري از آزمايش در     

م سندرم يهاي وابسته به مرفين سبب بروز عال نالوكسان به موش
اين نتايج . شود هاي سوري مي ترك نظير پرش و اسهال در موش

صورت وابسـته بـه   ه رات خود را بهمچنين نشان داد كه مرفين اث
اين نتايج بـا نتـايج سـاير محققـان همخـواني      . دهد دوز انجام مي

دهد كـه حيوانـات مـورد آزمـايش در ايـن       كامل دارد و نشان مي
نكته قابل ذكـر در  ]. 7[ اند تحقيق نيز كامالً به مرفين وابسته شده

  . ال بوددار اثر مرفين در القاي پرش و اسه اين تحقيق تفاوت معني
  
  

  

  

  
  

استفاده اثر تقريبـاً   به نحوي كه در مورد تعداد پرش سه دوز مورد
گـرم   ميلي 50كه در مورد اسهال تنها دوز  مشابهي داشتند در حالي

الزم بـه   .بر كيلوگرم مرفين بود كه اثر خـوبي از خـود نشـان داد   
  توضيح است كه اين نتيجه با نتايج محققان قبلي همخـواني دارد  

هـاي وابسـته بـه     در مورد دليل بروز سندرم تـرك در مـوش   ].6[
در ايـن   ه مهمترين دليـل را كد نوجود دارلفي مرفين نظريات مخت

در  (cAMP) حلقـوي  زمينه افزايش غلظت آدنوزين منوفسـفات 
كننـد   در اين زمينه تحقيقات بيان مـي  .دانند نقاط مختلف بدن مي

  يـك  در انـد  رفتـه مرفين قرار گ هاي بدن كه در معرض كه سلول
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ها گفته شد در  حيوانات به روشي كه در قسمت روش. هاي سوري اثر تجويز عصاره گياه شقايق بر بيان وابستگي به مرفين در موش -  4 شماره شكل
گرم بر  ميلي 100و  50، 25( دوزهاي مختلف عصاره ،)گرم بر كيلوگرم ميلي 4( دقيقه قبل از تجويز نالوكسان 30در روز چهارم . كردند ت را دريافت ميروزهاي آزمايش مرفين سولفا

 >p<05/0 *p** , 01/0. سر حيوان است 8در مورد  )Mean ± SEM(نتايج به صورت . دقيقه مورد مطالعه قرار گرفتند 30به مدت دقيقه پس از تجويز نالوكسان حيوانات  5و  كردندرا دريافت ) كيلوگرم
 

  
پاسخ سازشي از اثرات مهاري مرفين فرار كرده و شروع به توليد 

به همين دليل . نمايد مقادير زيادي منوفسفات حلقوي مي
ها  اين سلول) سندرم ترك(شود  ميكه اثر مرفين برداشته  هنگامي

بنابراين عوارض متعدد . دهند د نشان ميفعاليتي بيش از حد طبيعي از خو
  .]3[ دهند سندرم ترك را از خويش نشان مي

شود كه به تقويـت   بروز سندرم ترك سبب ايجاد حالت ناخوشايندي مي     
  ]. 1[ منفي مشهور و از مهمترين داليل عدم تمايل افراد به ترك اعتياد است

تجويز عصاره گياه در كنار اين مسأله نتايج ما نشان داد كه      
در منابع ديگر نيز . القاي وابستگي ندارد شقايق هيچ اثري در

اشاره شده است كه عصاره گياه شقايق هر چند داراي خواص 
سرفه و ضداسهال است  ضد ،آور خواب ،ضددردي، ضدالتهابي

اما ميزان مرفين در آن بسيار ناچيزاست و به  ،)خواص شبيه به مرفين(

نتايج ما نيز نشان  .گردد آن سبب القاي وابستگي نميهمين دليل مصرف 
. القا نشدكه با عصاره تيمار شده بودند  يدر حيوانات كدادند كه سندرم تر

. تنها تجويز عصاره با دوز باال سبب كاهش حجم مدفوع حيوانات گرديد
اين مسأله نيز با توجه به اينكه اثرات ضداسهال از عصاره قبالً گزارش 

ما نشان داد  هاي آزمايش از سوي ديگر]. 5[ قابل توجيه است ،شده است
به مرفين در حيوانات وابسته مدفوع  كه تجويز عصاره سبب كاهش حجم

پديده بايد در توجيه اين ). سندرم ترك مورفين مهار اسهال ناشي از(گرديد 
مرفين و  گفت كه احتماالً دو مكانيسم مجزاي از هم دركار

تر از مكانيسم  مكانيسم كار عصاره بسيار قويعصاره وجود دارد و 
يك از تركيبات موجود  از سوي ديگر اينكه كدام. باشد مرفين مي

ناشي از سندرم ترك (در عصاره باعث كاهش حجم مدفوع 
شايد نيز . بيشتري الزم است هاي آزمايش ،اند شده) مرفين
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... بررسي اثر عصاره گياه شقايق  

نه اي از تداخل بين تركيبات موجود در عصاره دراين زمي مجموعه
هاي  اند كه سيستم تحقيقات قبلي نشان داده. نقش داشته باشد
اين مسأله نقشي داشته  لينرژيك ممكن است دروگابائرژيك و ك

همچنين نشان داده شده است كه عصاره اين گياه  .]6[ باشند
اينكه  ،رحاله به. ]5[باشد  كولينرژيك نيز مي-داراي اثرات آنتي

م نروترانسميتري اين اثر را القا عصاره گياه از طريق كدام سيست
همچنين تجويز مزمن . نياز به تحقيق بيشتري دارد ،نموده است

هاي حيوانات در هنگام بروز  عصاره سبب افزايش تعداد پرش
 نوع خود جالب بوده و نشان اين پديده در. سندرم ترك گرديد

. دهنده وجود نوعي حالت تقويت بين مرفين و عصاره گياه است
بنابراين احتماالً برخي . ن اين پديده وابسته به دوز نيز بوددر ضم

از  .از تركيبات از عصاره اين گياه با كار مرفين تداخل مثبت دارد
و به همين است  مقادير كمي مرفين جمله تركيبات اين عصاره

   كند را تشديد ميمرفين  اثراتاز نظر عملكردي تا حدودي دليل 
يك ود در عصاره براي اين كار مرفين شايد هم تركيبات موج. ]5[

نها كار آتجويز و بنابراين  دارند (Priming)ساز  زمينهنقش 
ديگر اين نتايج نشان از سوي  .كند مي تقويت نيز مرفين را

درمان اسهال ايجاد توان از عصاره گياه شقايق در  دادند كه مي
   .يدها استفاده كرديشده در اثر ترك اپيو

استفاده از عصاره گياه در حيوانـاتي كـه    ،ين تحقيقدر ادامه ا     
در روزهاي القاي وابستگي تنها مرفين گرفته بودند نشان داد كـه  

  هـا را در   تواند هم بروز اسهال و هم تعداد پـرش  تجويز عصاره مي
ـ  صـورت وابسـته بـه دوز     هحيوانات وابسته نسبت به گروه شاهد ب

عصـاره  گرم بر كيلـوگرم   ميلي 25اين نتيجه در دوز . كاهش دهد

عصـاره بـراي تعـداد     گرم بر كيلوگرم ميلي 50براي اسهال و دوز 
رسـد كـه ايـن     بدين ترتيب به نظر مـي . چشمگير بود ًپرش كامال

در اين . عصاره اثر مهمي بر بيان وابستگي فيزيكي به مرفين دارد
مورد بايستي گفت كه اين عصاره حاوي تركيباتي اسـت كـه اثـر    

 ،دوپـــاميني ،يـــدييطريـــق نوروترانســـميترهاي اپيو خــود را از 
بنابراين بايستي . ]8[كنند  بنزوديازپيني و يا كولينرژيك اعمال مي

هاي فوق در اين زمينه براي توجيه عملكرد عصاره مورد  مكانيسم
 ،هاي كولينرژيـك  الزم به توضيح است كه سيستم. نظر قرار گيرد

ستگي فيزيكـي بـه مـرفين    يدي در بروز وابيدوپامينرژيك و اوپيو
هـاي آدنـوزيني و    نقـش گيرنـده   ،از سوي ديگر. ]6[دخالت دارند 

 ًهمچنــين نيتريــك اكســايد در بــروز وابســتگي فيزيكــي كــامال 
به همين دليل شايد عصاره اين گيـاه از يكـي   . ]2[مشخص است 

در هـر  . از اين دو طريق باعث تغيير عملكـرد مـرفين شـده باشـد    
هاي وابسـته بـه مـرفين     م ترك در موشكاهش بيان سندر ،حال

هاي جديد  تواند اميد بخش ايجاد راه توسط عصاره گياه شقايق مي
ي يـ زدا براي سـم ) هاي موجود نسبت به راه(و كم خطري 

ي كه همواره به دليل مشـكالت  يها راه .معتادان باشد رد
 . ]3[اند  گاه مورد استقبال كامل قرار نگرفته زياد هيچ
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