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 چكيده
اکسيدانت ميوه نسترن کوهي حاوی ترکيبات مختلف آنتي .است افسردگي اصلي علل از يكي اکسيداتيو اند استرسداده نشان اخير مطالعات زمينه:

 رد دم ماندن معلق آزمون و اجباری شنای آزموندر  کوهي نسترن ميوه الكلي آبي عصاره ضدافسردگي اثر بررسي حاضر مطالعه است. هدف

 نر بود. سوری موش

 کنترل) رزرپين ،(سالين نرمال) کنترل هایگروه شامل تايي 3 گروه 6 به سوری موش سر 49 تعداد تجربي، مطالعه اين در :هاروش و مواد

 کيلوگرم بر گرمميلي 411 و 911 ،811 دوزهای با ترتيببه عصاره با درمان تحت رزرپيني گروه سه و( مثبت کنترل) فلوکستين +، رزرپين(منفي

طور های رفتاری شنای اجباری و معلق ماندن دم استفاده شد. همينمنظور ارزيابي افسردگي از آزمونبه .شدند بندیطبقه ،صفاقي درون راه از

طرفه در و آناليز واريانس يک 91ويرايش  SPSSافزار استفاده از نرم ها باگيری شد. دادهآلدئيد مغز اندازهدی اکسيداني و سطح مالونظرفيت آنتي

 تجزيه و تحليل شدند. p<15/1سطح معناداری 

گرم ميلي 411طور معناداری افزايش داد. عصاره در سطح هحرکتي را در هر دو آزمون شنای اجباری و معلق ماندن برزرپين مدت زمان بي ها:افتهي

اکسيدانت مغز را کاهش و سطح حرکتي را در هر دو آزمون رفتاری کاهش داد. رزرپين ظرفيت آنتيمعناداری مدت زمان بيطور کيلوگرم به بر

اکسيدانت  طور معناداری ظرفيت آنتيکيلوگرم به گرم برميلي 411و  911طور معناداری افزايش داد. عصاره در سطوح آلدئيد مغز را بهدی مالون

 آلدئيد را کاهش داد.دی لونرا افزايش و سطح ما

اين اثرات  احتماالً هک است فلوکستين به شبيه افسردگي ضد فعاليت دارای که ميوه نسترن کوهي دهدمي نشان تحقيق اين هایيافته گيری:نتيجه

 .دهداش انجام مياکسيداني آنتي واسطه ترکيباتهرا ب

 کوهي ضدافسردگي، موش سوری، نسترن اکسيداتيو، رزرپين،استرس  اجباری، شنای آزمون :کليدی واژگان
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 مقدمه
ه اثرات ک است کننده ناتوان بسیار بیماری يک افسردگي

ت سالم شناختي، عملكرد زندگي، کیفیت منفي بر

عوامل متعددی  .(2 و 1) دارد ومیر مرگ عمومي بدن و

 جمله عوامل افسردگي دخالت دارند از در پاتوژنز

 محور در اختالل مونوآمین، کمبود فرضیه ژنتیكي،

 انتقال در تغییر آدرنال، -هیپوفیز -هیپوتاالموس

 و بانوروترانسمیتر گا کاهش گلوتامات، نوروترانسمیتر

 اخیراً .خون گردش التهابي هایسیتوکین افزايش

 سیرم القاء با طور شايعبه افسردگي که شده پیشنهاد

 انياکسید آنتي ظرفیت کاهش و اکسیداتیو استرس

 اختالل به مبتال مطالعات در بیماران. است همراه

 هایسطح گونه افزايش دهنده نشان شديد افسردگي

 نیتروژن فعال هایگونه و( ROS) اکسیژن فعال

(RNS)، اکسید نیتريک و پراکسید جمله از (NO) و 

  مغزی پراکسیداز سطوح گلوتاتیون کاهش

(GSH-Px) با تغییر در  آزاد هایراديكال اين .باشدمي

 يعني سلولي هایساختار و عملكرد ماکرومولكول

 جمله از سلولي اعمال بر لیپیدها و هاDNA ها،پروتئین

 بدن، یهااندام میان گذارند. درنكروز تأثیر مي يا آپوپتوز

فرآوان و با توجه به نیاز باالی آن به علت چربي  به مغز

 های آزاد نسبت بهاکسیژن و گلوکز و تولید راديكال

 (. 2است ) به شدت حساس اکسیداتیو هایآسیب

 هایدرمان به يا مضطرب افسرده بیماران سوم دو حدود

بهبودی نسبي  میزان اما دهند،دارويي موجود پاسخ مي

د. باشي همراه مياثرات جانبي فیزيولوژيك بوده و با

ترين و پرتجويزترين عنوان مثال يک دسته از مهمهب

 هایداروهای شیمیايي در درمان افسردگي، مهارکننده

( از جمله فلوکستین SSRIسروتونین ) بازجذب

ها شامل تهوع، ترين اثرات جانبي آنباشند که مهممي

( و اختالالت جنسي است بنابراين insomniaبیخوابي )

بوده و جهت بهبود  کننده ناامید افسردگي هنوز درمان

 ثرتر با عوارضؤافسردگي نیاز به کشف ترکیبات م

(. امروزه 4و  3شود )جانبي کمتر، بیشتر احساس مي

برخي تحقیقات جهت درمان و مديريت اختالالت 

افسردگي متمرکز بر ارزيابي کارايي ترکیبات طبیعي 

  (5اشند )باکسیدانت مي های آنتيواجد ويژگي

 وحشي رز ( يا.Rosa canina Lکوهي ) نسترن

جنس  متر است که به 3ای چند ساله تا ارتفاع درختچه

 گیاه اين .دارد تعلقRosaceae خانواده  ( وRosa) رز

 آمريكا شمال و خاورمیانه اروپا، آسیا، از مناطقي در

 دارد وجود رز جنس از گونه 11 ايران رويش دارد. در

 در عمدتاً هاست ويكي از اين گونه کوهي که نسترن

ايران و  غرب و شمال های زاگرس در غربکوه

 (. 6-8البرز وجود دارد ) هایطور در برخي کوههمین

نسترن کوهي ارزش زيادی در طب سنتي دارد و به میوه 

 عنوان دارو اشاره شده است.يا حتي دانه میوه اين گیاه به

ها و حتي در صخرهطور خودرو روی بهاين گیاه 

معطر و  یهاگلرويش دارد و دارای زارها بوته

گرد ن آ. میوه باشدميسفید يا صورتي رنگ  یهاگلبرگ

کشیده، صاف با رنگ  ای شكل،کوزهو يا تخم مرغي 

در مرحله رسیدگي کامل به رنگ قرمز که قرمز روشن 

ها در داخل آن قرار دانه وای است تیره مايل به قهوه

 (. 9اند )گرفته

 علت به سنتي طوربه نسترن کوهي اثرات درماني

 ضدالتهابي، آن نظیر بیولوژيكي هایفعالیت

 ضد ،درد ضد آرتريت، ضد التهابي، ضد اکسیدان،آنتي

یام الت و زخم ضد میكروبي، ضد سرطان، ضد ديابتي،

 هابیماری از ایگسترده طیف دهندگي پوست در

اند انجام شده نشان دادههای گزارش شده است. بررسي

 C ويتامین مقدار باالترين حاوی که میوه اين درختچه

 شامل همچنین و است سبزيجات و هاهمه میوه میان در
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 A، B1، B2، B6، D، E هایمقادير بااليي از ويتامین

 یداس اسكوربیک، اسید بر باشد. عالوهنیز مي K و

ين ا ارگانیک جزء اسیدهای مالیک، اسید و سیتريک

 از غني همچنین اند. اين گیاهنیز گزارش شده میوه

-β کريپتوکسانتین،-β لیكوپن، از جمله کاروتنوئیدها

 تینزاکسن و گزانیاکسانتین روکسینتین، کاروتن،

 یاهگ فعال دهنده تشكیل باشد. از ديگر ترکیباتمي

است.  زفروکتو و گلوکز ويژههب قند، و پكتین همچنین

 ها،الكل دارای نسترن کوهي طور روغنهمین

 استرهای و هاسزکوئیترپن ها،مونوترپن آلدئیدها،

: از عبارتند هاآن تريناست که فراوان متعدد

vitispiran، α-E-acaridial، هگزادکانیک، اسید 

 -2 ان، -2-هپتون -5- متیل -6 يونون،-β داکوزان،

 وهيک مريستیک. نسترن اسید و هپتانال هپتانون،

از  غیراشباع چرب اسیدهای از زيادی مقداردارای 

، آلفا لینولئیک (درصد 45-55) لینولئیک جمله اسید

 13-22( و اولئیک اسید )درصد 18-32اسید )

 معدني مواد ( هستند. نسترن کوهي حاویدرصد

 نیزيم،م کلسیم، پتاسیم، فسفر، عمده طوربه مختلفي،

ترين و اما يكي از مهم. (8-12است ) روی و منگنز

موجود در نسترن کوهي  ترين ترکیباتفراوان

 سیدهایا فالونوئیدها، ها،تانن شامل ترکیبات فنولیک

 مهم یاربس گروه به عنوان يک هاآنتوسیانین و فنولیک

 اراید ترکیبات هستند. اين بیولوژيكي فعال مواد از

 نندهک عفوني ضد و ضدسرطاني اکسیداني،آنتي اثرات

 .(8-12ند )قابل توجهي هست

 عصاره آبي ، تأثیر تجويزحاضر تحقیقبنابراين در 

ای هافسردگي در موشبر کوهي نسترن  میوهالكلي 

ر دتحت تجويز با رزرپین  کوچک آزمايشگاهي نر

 و معلق ماندن دم اسـترس شـنای اجبـاری هایمدل

 .بررسي شده است

 هاروش و مواد
 تهيه عصاره 

های وهاز ک در فصل بهار، ابتدا میوه نسترن مطالعهدر اين 

 23-22آوری شد و در دمای جمع اطراف کرمانشاه

گراد در سايه خشک گرديد. سپس نمونه درجه سانتي

 62خشک شده با کمک آسیاب به پودر تبديل شد. به 

درصد اضافه  82سي اتانل سي 322گرم از پودر حاصل، 

عصاره حاصل پس ساعت نگهداری شد.  22شد و برای 

، خشک 1از صاف شدن با استفاده از کاغذ واتمن شماره 

گرديد و از پودر حاصل جهت تهیه دوزهای مورد نظر 

 (.11استفاده شد )

 

 بندی حيوانات و گروه

سر موش سوری نر  42در اين تحقیق تجربي از تعداد 

 گرم و تقريباً 25-32با محدوده وزني  Balb/c بالغ نژاد

ه شده از حیوانخانه دانشكده پزشكي دانشگاه ماهه تهی 3

 ها در شرايطعلوم پزشكي کرمانشاه استفاده شد. موش

 22±2ساعت تاريكي، دمای  12ساعت روشنايي/ 12

های در قفس درصد، 52±3گراد و رطوبت درجه سانتي

پالستیكي با دسترسي آزادانه به آب و غذای يكسان 

 آزمايش مطابقنگهداری شدند. همه مراحل پروتكل 

 نامه کمیته اخالق زيستي دانشگاه پیام نور )کد کمیتهآيین

 انجام گرفت.  IR.PNU.REC. 1398.211 :اخالق

بندی تايي گروه 2گروه  6صورت تصادفي به  ها بهموش

شدند. گروه اول )شاهد( که نرمال سالین را به صورت 

تک دوز داخل صفاقي دريافت کردند. گروه دوم )کنترل 

ساعت  18گرم بر کیلوگرم( را میلي 5منفي( که رزرپین )

ه مثبت( ک قبل از آغاز تست شنا و گروه سوم )کنترل

 18گرم بر کیلوگرم( را دريافت و میلي 5رزرپین )

گرم بر کیلوگرم( میلي 22ساعت بعد از آن فلوکستین )

را به روش تک دوز داخل صفاقي دريافت کردند. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
is

m
j.2

2.
5.

33
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 14

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.22.5.333
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1176-fa.html


 776/ اثرات ضدافسردگي ميوه نسترن کوهي                                                                                                     پرندين

http://bpums.ac.ir 

گرم میلي 5و ششم که رزرپین )های چهارم، پنجم گروه

ساعت بعد نیز به ترتیب  18بر کیلوگرم( را دريافت و 

گرم بر میلي 422و  222، 122تحت درمان با دوزهای 

( به 11الكلي میوه نسترن کوهي ) کیلوگرم عصاره آبي

 صورت تک دوز داخل صفاقي قرار گرفتند. 

 

 آزمون شنای اجباری

 هق فلوکستین و عصارپس از تزري ساعت اين آزمون يک

ن انجام گرفت. آزمون به اي کوهي نسترن میوه الكلي آبي

 25ای به طول صورت بود که در يک آکواريوم شیشه

متر سانتي 12متر و به عرض سانتي 8متر، ارتفاع سانتي

ها به شد و موشگراد پر ميدرجه سانتي 25از آب 

شدند. متری در آب رها ميسانتي 22آرامي از ارتفاع 

طور قراردادی قطع حرکات دست و پای حیوان به به

 حرکت شدن ثبت گرديد. کل زمان آزمونعنوان زمان بي

 دقیقه ابتدائي برای تطابق حیوان دو که بود دقیقه 6 شنا

دقیقه ديگر مدت زمان  4با شرايط محیط لحاظ شد و در 

حرکتي با استفاده از کورنومتر بر حسب ثانیه ثبت بي

 (.13و  12)گرديد 
 

 آزمون معلق ماندن دم

متر به سانتي 22های فلزی با ارتفاع در اين آزمون پايه

متری به سانتي 52کار رفت و بین دو پايه فلزی يک بند 

شد. صورت طولي کشیده شده و موش از دم آويزان مي

سپس آزمون با يک فعالیت حرکتي شديد موش شروع 

حرکت، غیرفعال و بي شد. زماني که موش کامالًمي

حرکتي عنوان مدت زمان بيالعمل بود بهبدون عكس

 2دقیقه بود که  6ثبت گرديد. کل زمان اين آزمون نیز 

دقیقه اول برای تطابق حیوان با شرايط موجود در نظر 

حرکتي دقیقه بعد مدت زمان بي 4گرفته شد و در 

پس از  (.13برحسب ثانیه توسط کورنومتر ثبت شد )

های رفتاری، حیوانات با کلروفرم بیهوش آزمونانجام 

ها را قطع کرده و پس از برداشتن شده و سر موش

ها جهت انجام آزمايشات جمجمه، مغز موش

 بیوشیمیايي به کار رفت.

 

 ظرفيت آنتي اکسيداني مغز

محلول زير تهیه و  3به منظور سنجش اين ظرفیت، 

لیتر ليمی 55/1محلول بافر شامل  -1استفاده شدند. 

لیتر اسید استیک غلیظ که با آب میلي 8استات سديم و 

محلول  -2لیتر رسانده شد. میلي 522مقطر به حجم 

گرم کلريد آهن که با آب میلي 222کلريد آهن شامل 

محلول  -3لیتر رسانده شد. میلي 52مقطر به حجم 

 42آذين که در  گرم تریمیلي 42آذين شامل تری

 12موالر حل شد. میلي 42ريدريک لیتر اسیدکلمیلي

لیتر محلول کلريد آهن میلي 1لیتر از محلول بافر، میلي

آذين باهم مخلوط شدند. لیتر محلول تریمیلي 1و 

)نواحي  هموژنه مغز محلول از میكرولیتر 25سپس 

لیتر از میلي 5/1هیپوکمپ و کورتكس فرونتال( به 

دقیقه  12 محلول فوق اضافه شده و به مدت 3مخلوط 

گراد قرار گرفت و جذب درجه سانتي 32در دمای 

 نانومتر ثبت گرديد  593نوری آن در طول موج 

 (.14و  12)
 

 آلدئيد مغزمالون دی

گرم از بافت مغز )نواحي هیپوکمپ و  1 اين منظور، به

 درصد 5/2کورتكي فرونتال( در محلول کلريد پتاسیم 

هموژنیزه  حجمي( -)وزني درصد 12به نسبت وزني 

گراد در يک شیكر درجه سانتي 32شد و در دمای حدود 

لیتر میلي 1به مدت يک ساعت انكوبه شد. پس از آن 

لیتر میلي 1به همراه  درصد 5تتراکلرواستیک اسید 

به آن اضافه شد و به  درصد 62تیوباربیتوريک اسید 
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خوبي مخلوط شد. سپس به لوله سانتريفوژ منتقل شده 

دقیقه سانتريفوژ شد. پس  15به مدت  2222و در دور 

از آن محلول رويي به لوله ديگری منتقل شده و برای 

دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت و پس  12مدت 

نانومتر  535از سرد شدن با دستگاه اسپكتروفتومتر در 

 (.14و  12جذب نوری آن ثبت شد )
 

 آماریتجزيه و تحليل 

 22 ويرايش SPSS زارافنرمهای حاصل به کمک داده

ها تجزيه و تحلیل شدند. ابتدا از نرمال بودن توزيع داده

 اسمیرنوف کولموگروف در هر گروه با استفاده از آزمون

 ایهمیانگین اطمینان حاصل شد. سپس برای مقايسه

 طرفه تیمارها از آزمون آنالیز واريانس يک

(One way ANOVA و با توجه به معنادار بودن )

(221/2p<اختالف میانگین کلیه متغیرها، برای مقايسه ) 

ها از آزمون توکي استفاده گروه میانگین دوی به دو

عنوان سطح به  p<25/2گرديد. در کلیه محاسبات 

 معناداری در نظر گرفته شد.

 هاافتهي
 اجباری شنای نتايج آزمون

تزريق درون صفاقي رزرپین )کنترل  1مطابق نمودار 

ه حرکتي را در مقايسه با گرومیانگین زمان بيمنفي( 

طور معناداری افزايش داد. فلوکستین شاهد به

 رننست میوه الكلي آبي )کنترل مثبت( و عصاره

گرم بر کیلوگرم، میلي 422در غلظت  کوهي

داری نسبت به طور معناحرکتي را بهزمان بيمدت

زمان  گروه کنترل منفي کاهش دادند. مدت

( در >221/2pداری )طور معناحرکتي بهبي

گرم بر کیلوگرم از میلي 222و  122های گروه

عصاره در مقايسه با گروه کنترل مثبت افزايش نشان 

گرم بر میلي 422داری با گروه داد ولي تفاوت معنا

 کیلوگرم عصاره مشاهده نشد. 

 

 
 

 نر های سوریحرکتي در موش( اثر دوزهای مختلف عصاره آبي الكلي نسترن کوهي، رزرپین و فلوکستین در آزمون شنای اجباری بر مدت زمان بي1نمودار 

های دهنده اختالف معنادار بین گروه( نشان221/2>p) دهنده اختالف معنادار بین گروه کنترل منفي با گروه شاهد. ( نشان221/2>p) +++. Balb/c نژاد

 های مختلف عصاره با گروه کنترل مثبت.دهنده اختالف معنادار بین گروه( نشان221/2>p) aaaمختلف با گروه کنترل منفي. 
 

Fig1) Effect of different doses of hydroalcoholic extract of Rosa Canina L. fruit, reserpine and fluoxetine on the time 

of immobility in forced swim test in male Balb/c mice. +++ (p<0.001) indicates a significant difference between 

negative control group and vehicle group.  (p<0.001) indicates a significant difference between different groups 

with negative control group. aaa (p<0.001) indicates a significant difference between the different extract groups with 

the positive control group. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
is

m
j.2

2.
5.

33
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 14

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.22.5.333
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1176-fa.html


 771/ اثرات ضدافسردگي ميوه نسترن کوهي                                                                                                     پرندين

http://bpums.ac.ir 

 

 ن معلق ماندن دمنتايج آزمو

تزريق درون صفاقي رزرپین  2مطابق نمودار 

حرکتي را در )کنترل منفي( میانگین زمان بي

طور معناداری افزايش داد. مقايسه با گروه شاهد به

كلي میوه ال فلوکستین )کنترل مثبت( و عصاره آبي

( و >21/2p) 222های نسترن کوهي در غلظت

422 (221/2p<میلي ) ن زما کیلوگرم، مدتگرم بر

رل داری نسبت به گروه کنتطور معناحرکتي را بهبي

طور حرکتي بهزمان بيمنفي کاهش داد. مدت

گرم بر میلي 222و  122های داری در گروهمعنا

کیلوگرم در مقايسه با گروه کنترل مثبت افزايش 

(221/2p<) داری با گروه ولي تفاوت معني يافت

 لوگرم عصاره مشاهده نشد. گرم بر کیمیلي 422
 

 
 

 نر سوری هایموش در حرکتي( اثر دوزهای مختلف عصاره آبي الكلي نسترن کوهي، رزرپین و فلوکستین در آزمون معلق ماندن دم بر مدت زمان بي2نمودار 

دهنده اختالف معنادار ( نشان221/2>p) ( و 21/2>p) دهنده اختالف معنادار بین گروه کنترل منفي با گروه شاهد. ( نشان221/2>p) +++ .Balb/c نژاد

 های مختلف عصاره با گروه کنترل مثبت.دهنده اختالف معنادار بین گروه( نشان221/2>p) aaaهای مختلف با گروه کنترل منفي. بین گروه

Fig2) Effect of different doses of hydroalcoholic extract of Rosa Canina L. fruit, reserpine and fluoxetine on the time 

of immobility in tail suspension test in male Balb/c mice. +++ (p<0.001) indicates a significant difference between 

negative control group and vehicle group.  (p<0.01) and  (p<0.001) indicate a significant difference between 

different groups with negative control group. aaa (p<0.001) indicates a significant difference between the different 

extract groups with the positive control group. 

 
 

 نتايج سنجش ظرفيت آنتي اکسيداني مغز

تزريق درون صفاقي رزرپین )کنترل  3مطابق نمودار 

ا در مغز ر اکسیدانيآنتي منفي(، میانگین ظرفیت

طور معناداری کاهش داد. مقايسه با گروه شاهد به

 میوه ليالك آبي فلوکستین )کنترل مثبت( و عصاره

 422و ( >25/2p) 222های در غلظت کوهي نسترن

(221/2p< )گرم بر کیلوگرم، ظرفیت میلي

روه داری نسبت به گطور معنااکسیداني مغز را بهآنتي

طور کننده رزرپین افزايش داد. اين ظرفیت بهدريافت

گرم بر میلي 222و  122های داری در گروهمعنا

کیلوگرم در مقايسه با گروه کنترل مثبت کاهش 

(221/2p<) داری با گروه نشان داد ولي تفاوت معني

 گرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده نشد. میلي 422
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 .Balb/c نژاد نر های سوریمغز موش اکسیدانيآنتي فلوکستین بر ظرفیت ( اثر دوزهای مختلف عصاره آبي الكلي نسترن کوهي، رزرپین و3نمودار 

  +++(221/2>Pنشان ) .دهنده اختالف معنادار بین گروه کنترل منفي با گروه شاهد (25/2>p و ) (221/2>pنشان )های دهنده اختالف معنادار بین گروه

 های مختلف عصاره با گروه کنترل مثبت.دهنده اختالف معنادار بین گروهنشانaaa (221/2>p )مختلف با گروه کنترل منفي. 

 
Fig3) Effect of different doses of hydroalcoholic extract of Rosa Canina L. fruit, reserpine and fluoxetine on brain 

total antioxidant capacity in male Balb/c mice. +++ (p<0.001) indicates a significant difference between negative 

control group and vehicle group. (p<0.05) and  (p<0.001) indicate a significant difference between different groups 

with negative control group. aaa (p<0.001) indicates a significant difference between the different extract groups with 

the positive control group. 

 

 آلدئيد مغز دینتايج سنجش مالون 

تزريق درون صفاقي رزرپین )کنترل  4مطابق نمودار 

آلدئید مغز را در  دی منفي(، میانگین میزان مالون

معناداری افزايش داد. طور مقايسه با گروه شاهد به

 وهيک نسترن میوه الكلي آبي فلوکستین و عصاره

 (>221/2p) 422( و >25/2p) 222های در غلظت

ز را آلدئید مغ دی گرم بر کیلوگرم، میزان مالونمیلي

داری نسبت به گروه کنترل منفي کاهش طور معنابه

 122های داری در گروهطور معناداد. اين ظرفیت به

گرم بر کیلوگرم در مقايسه با گروه میلي 222و 

نشان داد ولي  (>221/2p)کنترل مثبت افزايش 

گرم بر کیلوگرم میلي 422داری با گروه تفاوت معني

 عصاره مشاهده نشد. 
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Balb/c.+++ (221/2>p ) نژاد نر های سورین و فلوکستین بر مالون دی آلدئید مغز موش( اثر دوزهای مختلف عصاره آبي الكلي نسترن کوهي، رزرپی4نمودار 

های مختلف با گروه دهنده اختالف معنادار بین گروه( نشان221/2>p) ( و 25/2>p) نشاندهنده اختالف معنادار بین گروه کنترل منفي با گروه شاهد. 

 های مختلف عصاره با گروه کنترل مثبت.اختالف معنادار بین گروه( نشاندهنده 221/2>P) aaaکنترل منفي. 
 

Fig4) Effect of different doses of hydroalcoholic extract of Rosa Canina L. fruit, reserpine and fluoxetine on brain 

malondialdehyde level in male Balb/c mice. +++(p<0.001) indicates a significant difference between negative control 

group and vehicle group. (p<0.05) and (p<0.001) indicate a significant difference between different groups with 

negative control group. aaa(p<0.001) indicates a significant difference between the different extract groups with the 

positive control group. 

 

 بحث

های تحت نتايج اين مطالعه نشان داد که در موش

 سترنن میوه الكلي آبي مسمومیت با رزرپین، عصاره

گرم برکیلوگرم میلي 422ويژه در غلظت هب کوهي

اکسیداني بوده که اثرات آنتيوزن بدن دارای 

 تواند به خاصیت ضد افسردگي منجر گردد. مي

 و اجباری شنای آزمون نتايج حاصل از به رجوع

 دم در اين مطالعه نشان داد که ماندن معلق آزمون

ن زمادار میانگین با افزايش معنا رزرپین تزريق

 در افسردگي رفتارهای حرکتي موجب القایبي

اين  که شودآزمايشگاهي ميهای کوچک موش

 با رابطه ( در12-15) قبلي مطالعات مشاهدات با

 اردخواني دهم رزرپین افسردگي توسط القای اثرات

 يد مدل افسردگي حاصل از رزرپین است. ؤو م

رزرپین يک آلكالوئید گیاهي است که با مهار 

ها موجب تخلیه بازجذب مونوآمین

مغز جوندگان نوروترانسمیترهای مونوآمیني در 

آزمايشگاهي شده و يک سندروم شبه افسردگي را 

اند که (. مطالعات نشان داده12و  16کند )ايجاد مي

در سیستم عصبي مرکزی، نوروترانسمیترهای 

مونوآمیني شامل دوپامین، نورآدرنالین و سروتونین 

ای در پاتوفیزيولوژی افسردگي کننده نقش تعیین

ويژه استرس هی بکنند. عوامل ديگرايفا مي

 اکسیداتیو در بروز افسردگي نقش اساسي دارند 

(. در اين تحقیق تزريق فلوکستین، میانگین 18و  2)

های داری در موشطور معناحرکتي را بهزمان بي

رزرپینه تقلیل داد. فلوکستین به عنوان يک داروی 

 SSRIتخصصي ضدافسردگي از دسته داروهای 
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ز عالوه بر افزايش سطوح مكانیسم اصلي آن در مغ

خارج سلولي سروتونین موجب افزايش سطوح 

  شودخارج سلولي نورآدرنالین و دوپامین نیز مي

 (.19و  4)

در مطالعه حاضر، پس از تزريق رزرپین و القای 

طور کاهش معنادار ظرفیت رفتار افسردگي، همین

 اکسیداني مغز و افزايش معنادار سطح مالون آنتي

 هعصارآلدئید مغز نیز مشاهده گرديد. تزريق  دی

 در غلظتويژه هب کوهي نسترن میوه الكلي آبي

 گرم برکیلوگرم شبیه فلوکستین، ظرفیتمیلي 422

 اکسیداني مغز را افزايش و سطح مالون دیآنتي

آلدئید مغزی )يک مارکر پراکسیداسیون لیپیدی( را 

 کاهش داد. در تعدادی از مطالعات پیشین 

( تزريق رزرپین سبب تقلیل ظرفیت 22-22، 12)

های اکسیداني اکسیداني و افزايش آنزيمآنتي

های قبلي تزريق رزرپین به موش گرديد. در مطالعه

کوچک آزمايشگاهي موجب افزايش 

های پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش آنزيم

اکسیدانت از جمله سوپراکسیداز ديسموتاز آنتي

(SOD( کاتاالز ،)CAT)  و گلوتاتیون ردوکتاز

(GSH( مغزی شد )در مطالعات ديگری 22 .)

تزريق رزرپین عالوه بر افزايش مدت زمان 

حرکي در تست شنای اجباری و القای افسردگي بي

ها آلدئید در مغز موش دی موجب افزايش مالون

 ( که با مطالعه حاضر21 و 12شده است )

ه همخواني دارد. در همین راستا در يک مطالع

انساني نیز گزارش شده که بیماران افسرده دارای 

سطح پراکسیداسیون لیپیدی بیشتر و ظرفیت 

اکسیداني کمتری در مقايسه با افراد سالم آنتي

دهد که نتايج اين مطالعه نشان مي (.22باشند )مي

عصاره مورد استفاده ممكن است حاوی ترکیبات 

توانند بر سطوح شیمیايي باشد که مي

های مغزی يا استرس اکسیداتیو اثر مونوآمین

ه اند کبگذارند. چند مطالعه قبلي پیشنهاد کرده

های مغزی يک دلیل اصلي کاهش مونوآمین

 (. 23باشد )زايي افسردگي ميبیماری

اند که افزايش کاتابولیسم شواهد نشان داده

نفرين و سروتونین های دوپامین، نوراپيمونوآمین

گردد يش تولید پراکسید هیدروژن ميمنجر به افزا

طور خودبخودی نیز ها بهعالوه مونوآمین(. به24)

اکسیداسیون سلولي را طي کرده و تولید 

(. 26 و 25پراکسیدهیدروژن را افزايش دهند )

ال های فعتواند تولید گونهپراکسید هیدروژن مي

 های آزاد را افزايش داده و دراکسیژن و راديكال

دنبال آن آسیب میتوکندريايي و بهنتیجه 

(. 22و  26آپوپتوزيس نوروني را افزايش دهد )

های اصلي اين مطالعه عدم يكي از محدوديت

باشد سنجش نوروترانسمیترهای مونوآمیني مغز مي

که الزم است در مطالعات بعدی مورد توجه قرار 

های حاصل از مطالعه حاضر نشان گیرند. يافته

نبال د ضعیت استرس اکسیداتیو بهدهد که يک ومي

تزريق رزرپین در هر دو آزمون رفتاری وجود دارد 

 اکسیداني و افزايش سطحکه از کاهش ظرفیت آنتي

آلدئید مغز مشهود بود. در چنین شرايطي  دی مالون

دنبال مهار جذب پس از تزريق رزرپین و به

ها و در نتیجه افزايش اکسیداسیون اين مونوآمین

 کننده استرس تواند توجیهنسمیترها مينوروترا

های مورد مطالعه باشد. اکسیداتیو مغزی در موش
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نشان دادند که افزايش  ،و همكاران( Gaweł)گاول 

آلدئید در مغز ممكن است ناشي  دی سطح مالون

وسیله هاز پراکسیداسیون فسفولیپیدهای غشايي ب

ها های آزاد حاصل از کاتابولیسم مونوآمینراديكال

(. بنابراين نتايج مطالعه حاضر از يک 28باشد )

اند استرس طرف با مطالعاتي که اظهار کرده

عنوان يک فاکتور اصلي و مهم در اکسیداتیو به

پاتوژنز افسردگي و اختالالت مشابه دخالت دارد 

هماهنگ است و از طرفي ديگر با مطالعاتي که 

ها دهنده آن هستند که آنتي اکسیدانتنشان

ي کننده عصبي در برابر افسردگ رکیبات محافظتت

 (.26باشند نیز توافق دارد )مي

نسترن کوهي دارای ترکیبات مختلفي است که 

بیشترين تجمع اين ترکیبات فعال در میوه گیاه 

ترين اين ترکیبات گزارش شده است. از مهم

یدها، ها، کاروتنوئفنولتوان به ويتامین سي، پليمي

اسیدهای چرب اشباع نشده اشاره  ها وترپنتری

کرد که نقش اين ترکیبات در داشتن خواص 

اکسیداتیو و ضدافسردگي نشان داده شده آنتي

(. به عنوان مثال میوه نسترن کوهي 29-31است )

به داشتن ويتامین سي فراوان و خواص 

اکسیداني و ضدالتهابي مشهور است. گزارش آنتي

نسترن کوهي  شده که میزان ويتامین سي میوه

و  29باشد )برابر بیشتر از پرتقال مي 12حدود 

اند که با کاهش سطح (. مطالعات نشان داده32

 MDAو  SODآسكوربیک اسید در بدن سطوح 

د يابعنوان دو مارکر اکسیداسیون افزايش ميهب

عنوان بخشي از هطور ويتامین سي ب(. همین32)

اکسیدانت درون سلولي با اثرات سیستم آنتي

(. در 32محافظت عصبي شناخته شده است )

های آزمايشگاهي گزارش شده که ويتامین مدل

سي دارای اثرات ضدافسردگي در واکنش با 

 (. 33باشد )سیستم مونوآمیني مي

های ثانويه تولید شده در ها متابولیتفنولپلي

يي واکسیدانت قگیاهان بوده که ترکیبات آنتي

هستند و توانايي مهار پراکسیداسیون لیپیدی و 

(. مطالعات نشان 5را دارند ) ROSخنثي کردن 

يک منبع غني از نسترن کوهي اند که داده

فنولي های مختلف بوده و ترکیبات پليفنولپلي

ها، فالونوئیدها، اسیدهای مختلفي از جمله تانن

 فنولیک و آنتوسیانین در آن شناسايي شده است

اکسیدانت و ضدافسردگي (، که خواص آنتي8)

ها در گیاهان ديگری نشان داده شده تعدادی از آن

ها يا ايجاد طور نقش برخي از آناست. همین

تعادل در نوروترانسمیترهای دخیل در افسردگي 

اده اکسیدانت نشان ددر تقويت سیستم دفاع آنتي

های انجام شده (. پژوهش34-39شده است )

قادير قابل توجهي از کاروتنوئیدها از جمله وجود م

ین، لیكوپن، بتاکريپتوگزانتین، بتاکاروتن، روبیگزانت

ي نسترن کوهگازانیاگزانتین و زيگزانتین را در 

اکسیداني و اند که دارای اثرات آنتيگزارش کرده

طور همین(. 42 و 8باشند )ضدافسردگي مي

اسیدهای چرب های میوه نسترن کوهي غني از دانه

ه توان بها ميترين آناشباع نشده هستند که از مهم

لینولئیک اسید و آلفا لینولنیک اسید اشاره کرد 

(. مطالعه پیشین نشان داده است که تزريق آلفا 29)

لینولنیک اسید باعث افزايش پالستیسیته مغز شده 

 (.41باشد )و دارای اثرات ضدافسردگي مي
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 گيری نتيجه

 نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره مجموع در

در مدل ايجاد  کوهي نسترن میوه الكلي آبي

 هایافسردگي تحت تجويز با رزرپین در موش

 باشد که اينسوری دارای اثرات ضد افسردگي مي

واسطه ترکیبات غني هب اثرات را احتماالً

اکسیداني موجود در آن ازجمله ويتامین سي، آنتي

وئیدها ها و کاروتنلي، تری ترپنترکیبات پلي فنو

دهد که نیاز به تحقیقات بیشتری از خود نشان مي

میوه نسترن با مطالعات آينده از  دارند. احتماالً

عنوان يک مكمل غذايي و دارويي در بهکوهي 

جهت درمان عاليم افسردگي و اختالالت مشابه 

 استفاده نمود. 
 

 سپاس و قدرداني

طرح تحقیقاتي )گرنت مطالعه حاضر بخشي از 

باشد که با /د( مي42416/2اساتید: ابالغیه شماره 

حمايت حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پیام نور 

وسیله از تمام کساني که در انجام شده است، بدين

اند کمال تشكر و انجام اين تحقیق همكاری نموده

 آيد.قدرداني به عمل مي

 

 تضاد منافع

 گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان هیچ

 نشده است.
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Abstract 

Background: Recent studies have shown that oxidative stress is a major cause of depression. Rosa canina 

L. is a fruit that contains different antioxidant compounds. The present study was conducted to investigate 

the antidepressant effects of a hydroalcoholic extract of Rosa canina L. on male mice using the behavioral 

tests of forced swim test (FST) and tail suspension test (TST). 

Materials and Methods: The present experimental study randomly assigned 42 mice to 6 groups of 7, 

i.e. the control (normal saline), the reserpine (negative control), the fluoxetine (positive control) and three 

reserpine groups intraperitoneally treated with 100, 200 and 400 mg/kg of the hydroalcoholic extract of 

Rosa canina L. Depression was evaluated using the FST and TST. The total antioxidant capacity (TAC) and 

malondialdehyde (MDA) levels of the brain were also measured. The data were analyzed in SPSS using 

One-Way ANOVA. P<0.05 was set as the level of stastistical significance.  

Results: The FST and TST showed that reserpine significantly increased the duration of immobility. The 

immobility duration was significantly (P<0.001) reduced by 400 mg/kg of the extract in the two behavioral 

tests. Reserpine also significantly decreased the TAC and increased MDA levels in the brain. The TAC was 

significantly increased and MDA levels significantly decreased by 200 mg/kg (P<0.05) and 400 mg/kg 

(P<0.001) of the extract. 

Conclusion: The present findings confirmed the antidepressant activity of Rosa canina L. potentially  

mediated by its antioxidant components and resembling that of fluoxetine . 

 

 

Keywords: FST, TST, oxidative stress, reserpine, antidepressant, mice, Rosa canina L. 
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