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 چکیده
اثارات ددادارراو و   . باشاد ز جملاه اساروخودوم مای   لینالول يک ترکیب منوترپنوئیدی و جزء اصلی اسانس برخی گیاهاان مطرار ا  : هدف و زمینه

در اين مرالطه اثرات تجويز سیستمیک لینالول و مكانیسم احتمالی تاثیر آن بر خواو القاء شده باا پنتوباربیتاال   . آرامبخش اين ترکیب پیشتر گزارش شده است

 .در موش سوری مورد بررسی قرار گرفته است

شصت دقیقه پیش  گرم بر کیلوگرممیلی  133و  03، 13گروه مجزا لینالول را در دوزهای  0سر موش سوری در  20 در مرحله اول اين مرالطه،: هاروش

در مرحلاه دوم، بارای تطیاین مكانیسام     . عنوان دوز موثر لینالول تطیین گرديدهب گرم بر کیلوگرممیلی 03بر مبنای نتايج، . از تجويز پنتوباربیتال دريافت نمودند

عنوان آگونیست گیرناده هاای بنزودياازپینی، فلومازنیال باه عناوان آنتاگونیسات گیرناده هاای          اثر خواو آوری لینالول از تجويز داروهای ديازپام بهدخیل در 

  .به عنوان آنتاگونیست گیرنده های سروتونینی استفاده شد 133000بنزوديازپینی و وی 

دار و وابسته به دوز خواو القاء شده با پنتوباربیتال را صورت مطنیهب  گرم بر کیلوگرممیلی 03ژه در دوز ويهمرالطه حادر نشان داد که لینالول ب: هایافته

تجويز همزمان ديازپام اثرات سینرژيستی نشان داد، منجار باه   . دهدازطريق افزايش مدت زمان خواو و کاهش طول مدت به خواو رفتن تحت تأثیر قرار می

 تجاويز همزماان   . شدن اين اثارات شاد  افزايش زمان خواو القاء شده با پنتوباربیتال شد، درحالیكه تجويز فلومازنیل منجر به مطكومتسريع به خواو رفتن و 

 .تأثیری بر اثرات افزايشی لینالول بر خواو القاء شده با پنتوباربیتال نشان نداد 133000 وی

 .دهدرژيک خواو القاء شده با پنتوباربیتال را افزايش میلینالول احتماال از طريق تقويت مسیرگابائ: گیرینتیجه
 

 بنزوديازپین، خواو، سروتونین، فلومازنیل، مونوترپن: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 

 وئیدی غیرحلقوی طبیطی اسات رکیب مونوترپنلینالول يک ت
اساانس گوناه هاای مختلا       درکه به عنوان يک جزء اصالی  

از گیاهاان دارای لیناالول    بسیاری . دشویمطرر يافت مگیاهان 
هاای  در طب سنتی برای بهبود عاليم و درمان برخای بیمااری  

يكی از مهمترين گیاهانی . [1]حاد و مزمن عصبی کاربرد دارند 
دهناده اساانس آن اسات گیااه     که لیناالول از اجازای تشاكیل   

استفاده . باشدمی 1اسرخودوم با نام علمی لوندوال انگوستیفولیا
علت اثارات  درمانی بهاز اسانس اين گیاه در طب سنتی و رايحه
. [2]ای طااوالنی دارد آرامبخشاای و ددافسااردگی آن سااابقه  

بااالینی بساایاری درمااورد اثاارات آرامبخشاای و مرالطااات پاایش
مرالطاات  . ددادررابی اسانس اسرخودوم انجام شاده اسات  

 ايا زپاام  ياد باا  مشاابه  را اسروخودوم روغن اثربخشیمختل  
، شناخته شده ددادارراو  ی، داروهاديازپوکسايبه کلرد کينزد

                                                           
1 Lavandula angustifolia 

 مقاله پژوهشی
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در يک کارآزمايی بالینی کنتارل شاده در   . [0] اندگزارش نموده
افراد انسانی مبتال به اختالل ادررابی فراگیر، اثربخشی تجويز 
کپسول اسانس اسروخودوم در بهبود عاليم ادرراو در حاد  

همچنین نشان داده شاده  . [0]اثرات لورازپام گزارش شده است 
های دارچین است که اثرات ددادررابی اسانس حاصل از برگ

باشاد  تايوانی ناشی از  لینالول جزء اصلی اسانس اين گیااه مای  
لینالول يكی از اجزای اصلی اسانس برگ بوی مكزيكی باا  . [0]

اين ترکیاب  . شناخته شده است 2لیستئا گالکوسسنسنام علمی 
عنوان يكی از ترکیبات موثر در عملكرد داد افساردگی ايان    به

عناوان يكای از   اين مونوترپنوئید باه  .[0]گیاه مطرفی شده است 
اجزای عمده اسانس گشنیز و موثر در فطالیات آرامبخشای ايان    

 .[1]اسانس شناخته شده است 
توجهی بر سیستم اعصاو مرکازی  لینالول دارای اثرات قابل

اکسیدان، دادالتهاو و داددرد   مرالطات قبلی اثرات آنتی. است
ارزياابی ساايكوفارماکولوژيک   . [8]اناد  اين مااده را نشاان داده  
مغازی  صافاقی و داخال  هاای داخال  لینالول پس از تجويز از راه

توجه آن در موش تشنج قابلدهنده اثرات آرامبخش و ددنشان
تنی که در شرايط برونگزارش شده است . [9]سوری بوده است 

متیاال دی -هااای انتناای، لینااالول از طريااق گیرنااده و درون
. [1]توانااد فطالیاات گلوتامااات را تنااایم نمايااد  آسااپارتات ماای

همچنین نشان داده شده است که اين ترکیاب موجاب کااهش    
هاای قشار مار در    آزادسازی و جذو گلوتاماات در سایناپتوزوم  

 .[13]شود موش سوری می
نشاان دادناد کاه     2339و همكارانش در سال  0را لینکدمو

موجب افزايش زماان  % 0و % 1های استنشاق لینالول در غلات
موجاب کااهش   % 0شده با پنتوباربیتال و در غلاات  خواو القاء

رسد که نارمیهب. های سوری گرديدفطالیت لوکوموتور در موش
دادن ارتاأثیر قار  لینالول عمدتا ازطريق آرامبخشی بادون تحات  

. [11]شاود  توجه فطالیت حرکتی موجب افزايش خواو مای قابل
دهناده اثارات آرامابخش،    وجاود مرالطاات بسایار کاه نشاان     با

باشد، تااکنون مكانیسام   ددادرراو و بهبود خواو لینالول می
مرالطه  .آور آن مورد مرالطه قرار نگرفته استدخیل در اثر خواو

آور تجويز سیستمیک لینالول حادر با هدف بررسی اثرات خواو
ژيک و گابائرژياک در  بودن مسیرهای ساروتونر و احتمال دخیل

 .آن انجام شده است

                                                           
2 Litsea glaucescens 
3
 de Moura Linck 

 ها  مواد و روش
 هاحیوانات مورد استفاده و نگهداری آن

 ساوری آلبیناوی سوئیسای    ر نا  یهاموشدر اين مرالطه از 
خريااداری شااده از انسااتیتو پاسااتور ايااران،  ( گاارم 20تااا  23)

 یدر دماا هاا  موش. استفاده شد( آمل)پژوهشكده شمال کشور 

 12در چرخاه  % 03 ±% 13ت گراد و رطوبیتدرجه سان 20-22
ی و با دسترسای آزاد  كيتارساعت  12/ايی مصنوعیساعت روشن
ساااعت پاایش از شاارو   12. ندشااد ینگهاادار بااه آو و غااذا

طراحای مرالطاه و   . آزمايشات، حیوانات ناشتا نگه داشته شادند 
انجام آزمايشات باا رعايات مقاررات و داوابط رفااه حیواناات       

پروتكال تحقیاق توساط کمیتاه     . انجام شده استاتحاديه اروپا 
های نوين آمل با کاد اخاالق   اخالق دانشگاه تخصصی فناوری

 .تايید شده است 91-101

 

 بندی حیوانات، تجویز داروها و طراحی تحقیقگروه
 1/3صورت تزريق داخل صفاقی با حجم هتمامی تجويزها ب
در . ام شاد ها انجا گرم وزن بدن موش 13میلی لیتر به ازای هر 
 م کیلاوگر  بار گارم  میلای  00با دوز  تالیپنتوباربمرالطه حادر از 

قبال از   قاه یدق 03لیناالول . استفاده شاد  عنوان دوز خواو آوربه
، (گاارم باار کیلااوگرممیلاای 1) ، و ديازپااامتااالیپنتوبارب زيتجااو

گرم میلی 0) 133000 و وی( گرم بر کیلوگرممیلی 0)فلومازنیل 
 زيتجاو دقیقاه پایش از    03و  03، 00تیاب  باه تر ( بر کیلاوگرم 

ديازپااام بااه عنااوان آگونیساات . [9]ند شاادپنتوباربیتاال تزريااق  
عناوان آنتاگونیسات   هاای بنزودياازپینی، فلومازنیال باه    گیرنده
عناوان آنتاگونیسات   به 133000 های بنزوديازپینی و ویگیرنده
 .های سروتونینی استفاده شدندگیرنده

 

گاروه   0سر موش در  20در اين مرحله، : مرحله اول مرالطه
دقیقاه قبال از تجاويز     03تاايی قارار داده شادند و     0مجزای 

محلاول ساالین   : پنتوباربیتال يكی از موارد زير را دريافت کردند
گرم میلی 133و  03، 13يا يكی از دوزهای ( گروه شاهد)نرمال 

، 13هاای لیناالول   که به ترتیب گاروه )به ازای کیلوگرم لینالول 
بار مبناای نتاايج    (. شاوند نامیده مای  133و لینالول  03لینالول 
 .اول مرالطه، دوز موثر و مرلوو لینالول تطیین گرديد مرحله

 

خیال در اثار   بارای بررسای مكانیسام د   : مرحله دوم مرالطه
سر موش سوری ديگر تحت تجويز دوز  00آوری لینالول، خواو

قارار گرفتناد ساپس در    ( شده از مرحله اولتطیین)موثر لینالول 
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قسایم  شرح زيار ت تايی بصورت تصادفی به0شش گروه مجزای 
پس از تجويز لینالول، ديازپاام را  : ديازپام+ گروه لینالول : شدند

 پس از تجويز لیناالول، وی : وی+ دريافت نمودند؛ گروه لینالول 
پاس از  : فلومازنیال + را دريافت نمودند؛ گروه لینالول  133000

+ تجويز لینالول، فلومازنیل را دريافات نمودناد؛ گاروه لیناالول     
پس از تجاويز لیناالول، ديازپاام و ساپس     : نیلفلوماز+ ديازپام 

پس : وی+ ديازپام + فلومازنیل را دريافت نمودند؛ گروه لینالول 
را دريافاات  133000از تجااويز لینااالول، ديازپااام و سااپس وی 

پاس از تجاويز لیناالول، نرماال     : سالین+ گروه لینالول . نمودند
 .سالین را دريافت نمودند

 
و  0منااور از روش ونا    رای ايان با :  نحوه ارزيابی اثرات
 طورخالصاه، متطاقاب تزرياق   باه .  [12]همكارانش استفاده شد 

شارو   ثبت زماان   یبراها ها در تمامی گروه، موشتالیپنتوبارب
هاا  موشبرای  رفتن خواو اریمط. مورد پايش قرار گرفتندواو خ

به مادت   شودبه پشت قرار داده يک موش  اگرکه  زمانی است
در هماان حالات بااقی ماناده و باه روی دسات و پاا         قهیدق 0

رفتاه محساوو   خواوموش زمانی به ،در مرالطه حادر. برنگردد
ماناد، و  مای  دقیقه 0شد که در حالت به پشت خوابانده برای می

داد، همچناین  ای را نشان نمای بدن حیوان شل و حرکات عمده
هايی موش. دادبه حرکت جسم در مقابل چشمانش پاسخی نمی

رفلكس بلند شدن و برگشاتن باه روی    قهیدق 0کمتر از  در که 
زماان  . شدندمیدر نار گرفته  داریبدادند دست و پا را نشان می

وجاود رفلكاس راسات شادن تاا       از عدمبطد  قهیدق 1 از خواو
دقیقه پاس   10هايی که تا موش. بازگشت اين رفلكس ثبت شد

 .از تجويز پنتوباربیتال نخوابیدند از مرالطه حذف شدند
 

 داروهای مورد استفاده
و ديازپام ( دانمارک) پنتوباربیتال سديم از داروسازی آرکون

نالول و وی لی. تهیه گرديدند( ايران)از داروسازی کاسپین تامین 
. خرياداری شادند  ( آلماان )  از شرکت سیگما آلادري   133000
به عناوان هدياه   ( ، سوئیسآنگزات، هوفمن الروش) فلومازنیل

دامپزشااک بخااش خصوصاای، )از دکتاار امیاار باااقرپور تهراناای 
 .دريافت گرديد( کلینیک دامپزشكی تهرانی، بابل، ايران

                                                           
4 Wang 
5
  Arcon 

6
 Sigma Aldrich 

7
 Anexate, Hofman La Roche 

 ها و آنالیز آمارینحوه ارائه داده
 ±صورت میاانگین  ها بهحاصله برای هر گروه از داده نتايج

بارای بررسای اخاتالف میاانگین     . اندخرای استاندارد بیان شده
های مختل  ابتدا از آنالیز واريانس يكررفاه اساتفاده   میان گروه

ها باا هام مجااز شاد، تسات      شد و هرگاه که مقايسه بین گروه
هر دو مرحله از در . کولس استفاده شد-نیومن-تطقیبی استودنت
. دار درناار گرفتاه شاد   عنوان مطنای هب > p 30/3 آنالیز، مقادير

 باارای انجااام محاساابات، آنااالیز آماااری و طراحاای تصاااوير، از 
و مايكروساافت اکسال    20نساخه   امامپیافزارهای امنرم

 .بهره برداری شد
  

 ها افتهی
هاای  بررسی مدت زماان خاواو و تاأخیر خاواو در گاروه     

کننده لینالول در مقايسه با گروه شاهد در نمودار دريافتمختل  
الا  مشااهده   1همانرور که در نمودار . نشان داده شده است 1
صورت وابسته به دوز موجاب افازايش زماان    شود لینالول بهمی

شده است، هرچند کاه اخاتالف    تیمارهای تحتخواو در موش
هاای  گاروه  در گرم بار کیلاوگرم  میلی 133و  03میان دوزهای 

. < p) 30/3( دار نمای باشاد  مطنای  133و لیناالول   03لینالول 
در مقايساه   133و لینالول  03های لینالول تاخیر خواو در گروه

دهاد اماا   و گروه شاهد مقادير کمتری را نشان می 13با لینالول 
 دار نبااود مطناای 133و لینااالول  03تفاااوت میااان لینااالول   

)30/3 p > اياان نتااايج، دوز لینااالول   رپايااهب(. و1، نمااودار 
باه عناوان دوز ماوثر بارای بررسای       گرم بر کیلاوگرم میلی 03

 .مكانیسمی در نار گرفته شد

آوری لینالول، تجاويز  در بررسی مكانیسم دخیل دراثر خواو
های داری را در مقايسه با گروهاثر مطنی 133000لینالول و وی 

تجاويز ديازپاام   . اد نكردکننده لینالول و سرم سالین ايجدريافت
ديازپام منجار باه   + های گروه لینالول موشهمراه با لینالول در 

جز هها بدار در زمان خواو در مقايسه با تمام گروهافزايش مطنی
(. الا  2، نماودار   > p 30/3(وی گردياد  + ديازپاام  + لیناالول  
 فلومازنیال + ديگر، تیمار با فلومازنیل در گاروه لیناالول   ازسوی

دار زمان خواو در مقايسه با ساير تیمارها منجر به کاهش مطنی
+ تجااويز فلومازنیاال در گااروه  لینااالول . > p) 30/3(گرديااد 
 با مقايسه   به کاهش زمان خواو در فلومازنیل منجر + ديازپام 
  در تیمارهایخواو  ر تاخی  مقايسه زمان . ديازپام شد+ لینالول 
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در خاواو  ( و)و تاخیر خواو ( ال )اثر لینالول بر زمان خواو  -0نمودار 

خرای استاندارد نشان  ±داده ها بصورت میانگین . القاء شده با پنتوباربیتال
تفااوت  : **؛  > p 30/3 تفاوت مطنی دار با گروه شاهد باا  : *. داده شده اند

 .> p 31/3مطنی دار با گروه شاهد با 
 

 تجاويز لیناالول  . ه اسات و نشان داده شاد 2مختل  در نمودار 
همراه با ديازپام منجر به کاهش زماان تااخیر خاواو و تجاويز     
لینالول همراه با فلومازنیل منجار باه افازايش در زماان تااخیر      

تجاويز وی در  . ساالین شاد  + خواو در مقايسه با گروه لینالول 
داری بار زماان خاواو و زماان     وی تاثیر مطنای + گروه لینالول 

سالین نداشته است + گروه لینالول  تاخیر در خواو در مقايسه با
)30/3>  (p.  وی نیاز تجاويز وی   + ديازپام + در گروه لینالول

ديازپام + دار در مقايسه با گروه لینالول منجر به بروز تاثیر مطنی
 .p) <30/3(نگرديد 

 

 بحث
در مرالطه حادر تجويز لیناالول منجار باه افازايش زماان      

القاء شده باا پنتوباربیتاال   خواو و کاهش تأخیر خواو در خواو 
 نتااايج حاصاال از تجااويز لینااالول همااراه بااا ديازپااام  . گرديااد
دهنده اثرات سینرژيستیک اين دو ماده بر افازايش زماان   نشان

تجااويز فلومازنیاال،  . خااواو و کاااهش تاااخیر خااواو اساات  
توجه های بنزوديازپینی، منجر به کاهش قابلآنتاگونیست گیرنده

، 133000کااه تجااويز وی  د، درحااالیاثاارات لینااالول گردياا  
تأثیری بار   1های سروتونینی نو  آنتاگونیست اختصاصی گیرنده

 .آوری لینالول نداشتخواو

 1913هاای بنزودياازپینی در خاواو از ساال     نقش گیرناده 
هاای بنزودياازپینی باا    های گیرندهآگونیست. شناخته شده است
مق خاواو و  رفتن، افزايش طول مدت و عخواوکاهش زمان به

هاای شابانه داروهاايی راياج بارای      همچنین کاهش بیدارشدن
عناوان  نقش سارتونین نیاز باه   . [10]باشند خوابی میدرمان بی

 دهیچیاثرات پ. مدياتور اصلی در تنایم خواو شناخته شده است
 یهاقسمتدر  نیعملكرد سروتون به خواو میدر تنا نیسروتون

نسابت   ارتباا  دارناد   یداریکنترل خواو و ب باکه  مختل  مغز
 حالات موجاب کااهش    نیسروتونسازهای پیش. داده شده است

 اناد هنشان داد شاتيآزما. شودیم یو باعث خواو آلودگ یداریب
 ههساته رافا   طاتيداا که متطاقب مغز  در نیسروتون کاهشکه 
با توجاه باه نقاش    . [10]شود خوابی میباعث بی شودیم جاديا

های بنزوديازپینی و سروتونینی در خاواو، نتاايج تجاويز    گیرنده
مرالطاه حادار    در 133000لینالول هماراه باا فلومازنیال و وی   

هاای  باودن مسایر گابائرژياک و گیرناده    بیانگر احتمال دخیال 
 آوری لینااالول خااواودر اثاار ( و نااه سااروتونینی)بنزوديااازپینی 

 + ازپاميد+  نالولیلهمچنین تجويز فلومازنیل در گروه . باشدمی
موجب کاهش اثارات   ازپاميد+  نالولیلبا   ، درمقايسهلینزفلوما
 ديگرازسوی. آوری تجويز همزمان لینالول و ديازپام گرديدخواو

وی تغییری در زمان خواو و تاخیر  + ازپاميد+  نالولیلدر گروه 
هاای  گاروه . مشاهده نشد ازپاميد+  نالولیلخواو در مقايسه با 

دلیل هوی ب + ازپاميد+  نالولیلو  لینزفلوما + ازپاميد+  نالولیل
مقايسااه مساایرهای سااروتونرژيک و گابائرژيااک در اثاارات    

آوری حاصل از تجويز لینالول همراه با ديازپام سینرژيستی خواو
 .بوده است

و همكارانش در  9الطه حادر، گاستونهای مرهمسو با يافته
نشان دادند که تجويز داخال بران مغازی اساانس      2310سال 

13کوريندوم ساتیووم)تخم گشنیز 
موجب اثرات آرامبخشای در  (  
نتايج کروماتوگرافی گازی اسانس . حیوانات تحت مرالطه گرديد

از اين اسانس را لیناالول  % 83گشنیز مشخص نمود که بیش از 
تجويز لینالول اثرات مشابه با اساانس تخام   . است تشكیل داده

اين محققین پیشنهاد نمودند کاه  . گشنیز و ديازپام را موجب شد
 لینالول و اسانس تخم گشنیز احتماال از مسیری مشابه با ديازپام

ها و ها ، برگوهیم. [1]نمايند اثرات آرامبخشی خود را اعمال می
  دراست و  یمتنوع دارای خواص دارويی 11فلفل سیاه یهاشهير
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داده هاا بصاورت   . در خواو القااء شاده باا پنتوباربیتاال    (  و)و تأخیر خواو (  ال )بر زمان خواو  133000اثر لینالول، ديازپام، فلومازنیل و وی  -2 نمودار

 31/3سالین باا  + تفاوت مطنی دار با گروه لینالول : **،  > p 30/3 سالین با + تفاوت مطنی دار با گروه لینالول : *. . اند خرای استاندارد نشان داده شده ±میانگین 
p < ،*** : 331/3سالین با + تفاوت مطنی دار با گروه لینالول p < 30/3 فلومازنیل باا  + تفاوت مطنی دار با گروه لینالول : #؛ p <  ،## :  ار باا گاروه   تفااوت مطنای د

 .> p 331/3 فلومازنیل با + تفاوت مطنی دار با گروه لینالول : ###، > p 31/3فلومازنیل با + لینالول 
 

 
 یهاا یماار یو ب سمیدرمان تشنج، رومات یبرا قايآفر یطب سنت
اساانس  استنشاق نشان داده شده است که . دارندکاربرد  یتنفس

. اسات توجه راو قابلبخش و ددادراثرات آرام یدارا اين گیاه
. نداهبودتولوئن متوکسیلینالول و دی اين اسانس یاصل باتیترک
ايان   یآرامبخشا  تیا در فطال ینقش مهما  یاصل بیدو ترک نيا

 قيطراز یخود را تا حد یاثرات آرامبخش اسانس دارند و احتماال
و  نیحسا  .[10] کنناد مای اعماال   گابائرژياک  رناده یگ ستمیس

مطرار   باات یترک ریتاأث  یكيولاوژ يزیالكتروفباه روش  همكاران 
. ندکرد شيآزما گابا یهارندهیگ یوالن  را روا یموجود در چا

اسات کاه باا قرارگارفتن      ینا یچ یسنت یچا کياوالن   یچا
. شاود یما  هیا ته یقاو  ونیداسیدر مطرض آفتاو و اکس اهانیگ
 لیا و مت ناالول یل دیالکتاون، اکسا   نیاسام ج، نواسام ج-سیس

پاسار باه    یبه طور قابل تاوجه موجود در اين چای جاسمونات 
-سیاستنشااق  سا   نشاان داده شاد کاه   . نمودند تيرا تقو گابا
زماان خاواو    یتاوجه طور قابلجاسمونات به لیمت اي نواسمج
 نشاان   جينتاا . داد شيافازا  هاا ماوش در را  تالیاز پنتوبارب یناش

تواند توسط مغز جذو شود و یمطرر م باتیترک نيدهد که ایم
بار   اثر آرامبخش کي جاديا یرا برا گابا آ رندهیپاسر گ جهیدرنت

خاواص  که  طبیطی متطددیهای ساسان .[10] دنکن تيمغز تقو
دارويااای و عصااابی، مانناااد خاااواص داااددرد، دااادالتهابی، 

د در ترکیاب  ی را دارنا ددادررابی، ددافساردگی و آرامبخشا  
. باشاند لیناالول مای  دارای  دهنده خاود اجزای شیمیايی تشكیل

باه احتماال زيااد     دهد کهای از مرالطات نشان میتطداد فزاينده
، در چنین اثارات دارويای   سديم هایکانال يا گابائرژيک سیستم

 .[11] دخیل هستند

 اثاارات ددادااررابی استنشاااق لینااالول در    در مرالطااه 
گیری میزان ساروتونین در کاورتكس   های سوری و اندازهموش

توجاه  فرونتال نشان داده شاد کاه لیناالول دارای اثارات قابال     
ددادااررابی بااوده اساات، ولاای اياان اثاارات از طريااق مساایر 

در های مرالطه فاوق،  همسو با يافته. [18]باشد سروتونینی نمی
مرالطه حادر نیز احتمال موثرباودن مسایر ساروتونینی در اثار     

های گابا ناو  آ  نقش گیرنده. آوری لینالول نشان داده نشدخواو
خوبی نشان داده شاده اسات   هدر تنایم ادرراو و آرامبخشی ب

اثار لیناالول و    2311و همكاارانش در ساال    12میالنوم. [19]
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براباری   1تاا   2ايش ای را در افزبرخی منوترپنوئیدهای دوحلقه
 290میزان فطالیات مسایر گابائرژياک در کشات سالول هاک       

ی سالولی،  هاا علیارغم مرالطاات در رده  . [23]گزارش نمودناد  
آزمايشااات الكتروفیزيولااوژی و بااا اسااتفاده از  ی کااهقاااتیتحق
انجام ( مولیموس و ترازپامیفلون) گاندیوليراد گابا آ یهاستیآگون

هاای مرالطاات   يافته. اند، نتايج متفاوتی را نشان دادهشده است
های سديمی را مكانیسام احتماالی   الكتروفیزيولوژی مهار کانال

د انا پذيری عصابی مطرفای نماوده   بر تحريک اثر مهاری لینالول
هاای  ديگر، برخی مرالطات بر اهمیت نقش گیرندهازسوی. [21]

 انداثر ددادررابی لینالول تاکید نمودهسروتونینی نو  يک آ در 

مسلم است برپايه نتاايج متفااوتی کاه از مرالطااتی کاه      . [22]
ست آمده، تطیین مكانیسم دقیق اثارات  اند بدتاکنون انجام شده

 .باشدنورولوژيک لینالول ممكن نمی

 

 گیرینتیجه
 آماده پیشانهاد   هاای بدسات  مرالطه حادر بر اساام يافتاه  

دهد که لینالول در دوزهای ماورد اساتفاده در ايان مرالطاه     می
های بنزوديازپینی و مسیرگابائرژيک بار  احتماال از طريق گیرنده

هاای  باشاد و گیرناده  با پنتوباربیتاال ماوثر مای   خواو القا شده 
 آوری لینااالول دخیاال سااروتونینی نااو  يااک آ در اثاار خااواو 

گیاری میازان کلار    مرالطات بیشتر هماراه باا انادازه   . باشندنمی

تواند مويد بیشتر نقش احتمالی مسیر گابائرژيک سلولی میداخل
 .در مكانیسم عملكرد لینالول باشد

 

 سپاسگزاری
پژوهشای دانشاگاه    (گرنت)یق از محل اعتبار ويژه تحقاين 

 .انجام گرديده است های نوين آملتخصصی فناوری
 

 مالحظات مالی
پژوهشای دانشاگاه    (گرنت)تحقیق از محل اعتبار ويژه اين 

 .انجام گرديده است های نوين آملتخصصی فناوری

 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تطارض در منافع ندارند

 

 نقش نویسندگان
و نااارت بار    یطراح.: ه.ص.  وگ.ا.مرالطه؛ م دهيا.:  .ا.م

 .:ه.ص.و گ . .ا.مانجاام مرالطاه؛   .:  .ا.ممرالطه؛  یحسن اجرا
 .نگارش مقالهو  یآمار زیآنال
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Abstract 
 

Background and Aim: Linalool is a monoterpenoid compound that is a major component of the essential oils of some 

aromatic plants, including lavender. The anxiolytic and sedative effects of this compound have been previously 

reported. In this study, the effect of systemic administration of linalool and its possible mechanism of action on 

pentobarbital-induced sleep in mice was investigated. 

Methods: In the first phase of this study, twenty-four mice in 4 separate groups received linalool at the doses of 10, 50 

and 100 mg/kg sixty minutes before pentobarbital administration. Based on the results of the first phase of the study, 50 

mg/kg was determined as the effective dose of linalool. In the next step, for determination of the involved mechanism in 

linalool hypnotic activity, diazepam as a GABA benzodiazepine receptor agonist, flumazenil a GABA benzodiazepine 

receptor antagonist, and WAY100635 a serotonin receptor antagonist were used. 

Results: Linalool, especially at the dose of 50 mg/kg, significantly and dose-dependently affected pentobarbital-

induced sleep by increasing sleep time and decreasing sleep latency. Co-administration of diazepam with linalool 

showed synergistic effects and increased sleep time; however, by flumazenil administration these effects were reversed. 

Administration of WAY100635 did not cause any effect on the increasing effect of linalool on pentobarbital-induced 

sleep. 

Conclusion: Linalool may possibly be effective on pentobarbital-induced sleep through the GABAergic pathway. 
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