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مقاله اصیل پژوهشی

مطالعۀ حیوانی ارزیابی کاربرد روغن دانۀ کدو بهصورت موضعی و داخل بینی
بر اثربخشی بیهوشی حاصل از تزریق عضالنی کتامین -زایالزین

فاطمه الریالف ،سروش محیطمافیالف* ،زهره عبدالملكی

الف

الف گروه دامپزشکی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :طبق متون طب ایرانی ،روغن کدو بهعنوان قطرۀ بینی برای بیخوابی پیشنهاد شده است ،اما اثرات خوابآوری روغن دانۀ کدو با وجود توجه
طب سنتی و استفادۀ عموم کمتر بررسی شده است .هدف از انجام این تحقیق ارزیابی بالینی تأثیر موضعی روغن دانۀ کدو بر بیهوشی خرگوش سفید نیوزیلندی
و بررسی خواص ضددردی و خوابآوری آن است .در این پژوهش قصد داریم در کنار داروی بیهوشی شیمیایی از دارویی استفاده کنیم که اثربخشی را بیشتر
کرده و عوارض قابلتوجهی نداشته باشد و نیاز به دوز باالی داروی بیهوشی را مرتفع کند.
مواد و روشها :بدین منظور تعداد  52سر خرگوش سفید نیوزیلندی بالغ بهطور تصادفی به  2گروه پنجتایی تقسیم شدند و هر  2گروه کتامین -زایالزین
دریافت کردند .گروه اول فقط با دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین بیهوش شدند .یک ساعت پیش از دریافت دستورالعمل بیهوشی ،گروه دوم روغن دانۀ
کدو را بهصورت چکاندن  5قطره در یک بینی و گروه چهارم بهصورت چکاندن  5قطره در هر دو سوراخ بینی دریافت کردند؛ همچنین گروه سوم  01قطره
روغن دانۀ کدو را در قسمت پوست داخلی غضروف بلند یک گوش و گروه پنجم  01قطره روغن دانۀ کدو را در قسمت پوست داخلی غضروف بلند هر دو
گوش بهصورت کاربرد موضعی دریافت کردند.
یافتهها :در تحلیل آنالیز واریانس ( )ANOVAاختالف معنیداری بین متوسط مدت خواب در گروههای آزمایش و کنترل وجود داشت و بین متوسط مدت
بیدردی در گروه کنترل با گروه آزمایش  3اختالف معنیداری وجود داشت .در همۀ گروهها هیچیک از عالئم حیاتی نگرانکننده نبود و همه در بازۀ موردتأیید
حین بیهوشی خرگوش قرار داشتند.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که استفاده از روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین بهطور معنیداری باعث افزایش جزء خوابآوری و جزء
بیدردی بیهوشی شده است.
تاریخ دریافت :بهمن 0011
تاریخ پذیرش :اردیبهشت 0010

کلیدواژهها :دانۀ کدو ،بیهوشی ،کتامین ،زایالزین ،خرگوش ،تریپتوفان

مقدمه:

مدت و عمق بیهوشی مناسب و کمترین اثر منفی بر روی

اجزای یک بیهوشی باالنس شامل خوابآوری ،آرامبخشی

سیستم قلبی -تنفسی دست یافت ،از اهمیت باالیی برخوردار

و بیدردی است .بسیاری از داروهای بیهوشی واجد همۀ این
دستیابی به یک بیهوشی باالنس استفاده کرد ( .)0تحقیقات
متعددی بر روی داروهای مختلف و روشهای تجویز متفاوت

دانۀ گیاه کدو با نام علمی  Cucurbita pepo Lو نام
عمومی  )2( Pumpkinدارای میزان خوبی از پروتئین ،اسید
چرب و مقادیر قابلتوجه ی از عناصر معدنی نظیر پتاسیم،

و دستورالعملهای ترکیبی گوناگونی از داروهای بیهوشی و

منیزیم و زینک است .اسیدهای آمینهای چون متیونین،

خوابآور ،ضددردها و آرامبخشها انجام شده و بهروز

ترئونین ،تریپتوفان ،لیزین ،سرین ،سیستئین ،آالنین ،آسپارتیک

میشود .استفاده از داروهایی که بتوان با اضافهکردن به

اسید ،گلوتامیک اسید و آرژنین به میزان خوبی در آن وجود

پروتکلهای ترکیبی رایج ،به بیهوشی مناسب و باالنس با طول

دارند (.)6-8

* فرد مسئول مكاتباتmohitmafi@kiau.ac.ir :
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اجزاء نیستند و الزم است از دستورالعملهای ترکیبی برای

است (.)5-4

مطالعۀ حيواني ارزيابي کاربرد روغن دانۀ کدو …

بررسیهای متعددی چه در داخل و چه در خارج کشور بر

یافتند .با توجه به اصل replacement, reduction ( 3Rs

روی جنبههای مختلف مصرف درمانی روغن دانۀ کدو

 )and refinementو لزوم کاهش تعداد حیوانات آزمایشگاهی

بخصوص اثرات ضددیابت ،آنتیاکسیدان ،ضدسرطان،

در مطالعات حیوانی از  2گروه پنجتایی خرگوش استفاده شده

ضدالتهاب و موارد دیگر آن صورت گرفته و همچنین به اثرات

است.

مثبت آن بر روی مغز و اعصاب و درمان پروستات اشاره شده

جهت اندازهگیری تعداد ضربان قلب ،تعداد تنفس و

است ( .)8-01اما اثرات خوابآوری روغن دانۀ کدو علیرغم

( SPO2درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن) از دستگاه

توجه طب سنتی و استفادۀ عموم کمتر مورد بررسی جامع

پالساکسیمتر ساخت شرکت  Smiths Medicalکشور

آزمایشگاهی قرار گرفته است .شرکت داروسازی باریج اسانس

آمریکا با مدل  surgivet v3404 Series ECG monitorو

که تولیدکنندۀ داروهای گیاهی است ،روغن دانۀ کدو را روغنی

برای اندازهگیری دمای بدن از دماسنج دیجیتال آکسان مدل

با اثرات خوابآوری ،برطرفکنندۀ گرفتگی عضالنی و

 RGO 60ساخت ایران و بهمنظور بررسی رفلکس پنجه جهت

مرطوبکننده و نرمکنندۀ موضعی معرفی و تولید کرده است.

ارزیابی بیدردی از یک پنس هموستات استفاده شد؛ به این

طبق متون طب ایرانی ،روغن کدو بهعنوان قطرۀ بینی برای

منظور پس از تزریق داروی بیهوشی (کتامین -زایالزین) و از

بیخوابی پیشنهاد شده است (.)05 ،00

دسترفتن رفلکس تصحیح ،خرگوش را بر روی میز به پهلو

در تحقیقات فوروز و همکاران در سال  ،5102برخی از
اسیدهای آمینه اثرات آرامبخشی و خوابآوری نشان میدهند
( )03که اسیدهای آمینۀ موجود در روغن دانۀ کدو از جمله
آنها هستند.

خوابانده و پروب دستگاه پالساکسیمتر را بر روی زبان قرار
دادیم و لیدها را به دستها و پای چپ متصل کردیم.
در گروه اول (گروه کنترل منفی) خرگوشها پس از
دریافت داروی کتامین هیدروکلراید  01درصد ( Bremer

با توجه به محبوبیت تجویز داخل بینی داروها با هدف

 )pharma, Germanyبه میزان  32میلیگرم به ازای هر

تأثیر مستقیم بر مغز بهمنظور دستیابی به یک اثر درمانی خوب

کیلوگرم وزن بدن و زایالزین  5درصد ( )Kela, Belgiumبه

در سیستم اعصاب مرکزی با کاهش عوارض سیستمیک ()04

میزان  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت

و ساختار پرعروق گوش خارجی خرگوش و تجویز آسان دارو

تزریقی و داخل عضالنی تحت بیهوشی قرار گرفتند و پس از

در داخل گوش این حیوان و حتی مالش دارو بر قسمت

مشاهدۀ عالئم بیهوشی و از دسترفتن رفلکس تصحیح به

غضروف اسکافای پرعروق خرگوش که ممکن است در جذب

دستگاه پالساکسیمتر وصل شدند.

این دارو مؤثر باشد ،لذا بر آن شدیم تا اثر خوابآوری و

در گروه دوم (گروه آزمایش اول) یک ساعت قبل از تزریق

ضددردی روغن دانۀ کدو را در خرگوش سفید نیوزیلندی

داروی بیهوشی ،روغن دانۀ کدو (باریج اسانس ،ایران)

بررسی کنیم.

بهصورت  5قطره در داخل یک بینی خرگوش چکانده شد.

مواد و روشها:

در گروه سوم (گروه آزمایش دوم) یک ساعت قبل از تزریق

وزنی  0/2تا  5/2کیلوگرم تهیه و از نظر بالینی معاینه و سالمتی

یک اسکافای گوش خرگوش چکانده و مالیده شد تا تمامی

بالینی آنها براساس شاخصهای تعداد ضربان قلب ،تعداد

قسمت پوست داخلی گوش آغشته و روغن جذب شود.

تنفس ،دمای بدن تأیید شد و سپس بهمنظور تطابق حیوانات با

در گروه چهارم (گروه آزمایش سوم) یک ساعت قبل از

محیط جدید ،به مدت سه هفته قبل از مطالعه به محل نگهداری

تزریق داروی بیهوشی ،روغن دانۀ کدو بهصورت  5قطره در

جدید (بیمارستان دامهای کوچک دانشگاه آزاد کرج) انتقال

داخل هر دو بینی خرگوش چکانده شد.
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تعداد  52سر خرگوش سفید نیوزیلندی بالغ با محدودۀ

داروی بیهوشی ،روغن دانۀ کدو بهصورت  01قطره در داخل

الري و همكاران

در گروه پنجم (گروه آزمایش چهارم) یک ساعت قبل از

و عوارض جانبی روغن که شامل اختالل ضربان قلب ،تنفس،

تزریق داروی بیهوشی ،روغن دانۀ کدو بهصورت  01قطره در

دما و اشباع اکسیژن بود ،در نظر گرفته شدند .سپس کلیۀ

داخل هر دو اسکافای گوش خرگوش چکانده و مالیده شد تا

اطالعات جمعآوریشده به کمک آزمونهای آماری نظیر آنالیز

تمامی قسمت پوست داخلی گوش آغشته و روغن جذب

واریانس یکطرفه ،تی دو نمونهای مستقل و وابسته توسط

شود.

نرمافزار  SPSSو بهصورت طرح کامالً تصادفی بررسی شدند.

بالفاصله بعد از تزریق داروی بیهوشی وضعیت عالئم
حیاتی نظیر درجۀ حرارت مقعدی ( ،)RTتعداد ضربان قلب
( ،)HRتعداد تنفس ( )RRو درصد اشباع هموگلوبین از

یافته ها:
در ارتباط با بررسی تغییرات در شروع پروسۀ بیهوشی در
استفادۀ موضعی از روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی

اکسیژن ( )SPO2و همچنین رفلکسهای پنجه و پلک در

کتامین -زایالزین با توجه به سطح معنیداری  p=1/003در

دقیقههای  61 ،42 ،31 ،51 ،01 ،1مشاهده ،اندازهگیری و ثبت

تحلیل آنالیز واریانس ( )ANOVAاختالف معنیداری در

شدند .از زمان القای بیهوشی پارامترهای خصوصیات بیهوشی

سطح معنیداری  2درصد بین متوسط شروع بیهوشی در

نظیر فاصلۀ بین تزریق تا شروع بیهوشی ،طول مدت بیهوشی،

گروههای آزمایش و کنترل وجود نداشت (.)p<1/12

طول مدت بیهوشی عمیق ،طول مدت بیدردی نیز مشاهده،
اندازهگیری و تغییرات آن ثبت شد.

در بررسی امکان افزایش جزء خوابآوری بیهوشی در
استفادۀ موضعی از روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی

شروع بیهوشی ( )Anesthesia Inductionفاصلۀ زمانی

کتامین -زایالزین در خرگوش با توجه به سطح معنیداری

تزریق تا از بینرفتن رفلکس تصحیح ،طول مدت بیهوشی

 p=1/1110در تحلیل آنالیز واریانس ( )ANOVAاختالف

) (Anesthesia Durationفاصلۀ زمانی از بینرفتن رفلکس
تصحیح تا برگشت آن ،طول مدت بیدردی (Analgesia

معنیداری در سطح خطای  2درصد بین متوسط جزء
خوابآوری بیهوشی در گروههای آزمایش و کنترل وجود

) Durationفاصلۀ زمانی از بینرفتن رفلکس پنجه تا برگشت

داشت ( .)p>1/12بهعبارتی دیگر استفاده از روغن دانۀ کدو در

آن و طول مدت بیهوشی عمیق

دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین بهطور معنیداری باعث

(Deep Anesthesia

) Durationفاصلۀ زمانی از بینرفتن رفلکس پلک تا برگشت

افزایش جزء خوابآوری بیهوشی در خرگوش در تمامی

آن در نظر گرفته میشود.

گروههای آزمایشی شده است (نمودار .)0

رفلکس تصحیح ) (Righting Reflexتمایلی خودکار

برای بررسی تغییرات بین گروهها و مقایسۀ دوبهدوی مدت

است که جهتگیری بدن را هنگامی که از وضعیت طبیعی و

بیهوشی بین گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل از آزمون

تعادل خود خارج شده یا در وضعیت خوابیده قرار گرفته،

تی دو نمونهای مستقل و آزمون تعقیبی دانکن در ANOVA

اصالح میکند .در این پژوهش ،برگشت رفلکس تصحیح

استفاده شده است (جدول  0و  .)5همچنین نتایج آزمون

زمانی در نظر گرفته میشود که خرگوش سر خود را بلند کند.

تعقیبی دانکن ( )post hocنشان داد که مدت بیهوشی در سه

فرضیه با تمرکز بر تأثیر روغن بر شروع پروسۀ بیهوشی ،طول

(( )p=1/175جدول .)5

مدت بیهوشی ،طول مدت بیدردی ،مدت زمان بیهوشی عمیق
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درنهایت بهمنظور بررسی آماری ،دادهها بهصورت پنج

گروه آزمایش  5 ،0و  4بهطور معنیداری برابر بودند

مطالعۀ حيواني ارزيابي کاربرد روغن دانۀ کدو …

نمودار .0متوسط مدت بیهوشی ( )Righting Reflexدر گروه کنترل و گروههای آزمایش
جدول .0آزمون تی دو نمونهای مستقل برای مقایسۀ دوبهدوی مدت بیهوشی بین گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل
آمارۀ آزمون

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

اختالف میانیی

گروه
کنترل -آزمایش 1

55/5

-4/388

8

1/115

کنترل -آزمایش 2

50/8

-2/750

8

1/1110

کنترل -آزمایش 3

31/4

-7/385

8

1/1110

کنترل -آزمایش 4

04/6

-4/415

8

1/115

جدول . 5آزمون تعقیبی دانکن برای مقایسۀ میانگین مدت بیهوشی در گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل
گروه

زیرگروه 1

کنترل

84/6

زیرگروه 2

آزمایش 1

016/8

آزمایش 2

016/4
002

آزمایش 3
99/5

آزمایش 4
سطح معنیداری

زیرگروه 3

0

1/175

0

نشان داد که در سطح خطای  2درصد ،اختالف معنیداری بین

برای بررسی تغییرات بین گروهها و مقایسۀ دوبهدوی مدت

مدت بیدردی بیهوشی گروه کنترل و گروههای آزمایش 5 ،0

بیدردی بیهوشی بین گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل

و  4وجود نداشته است ( )p<1/12و بین متوسط مدت

از آزمون تی دو نمونهای مستقل و آزمون تعقیبی دانکن در

بیدردی بیهوشی در گروه کنترل با گروه آزمایش  3اختالف

 ANOVAاستفاده شده است (جدول  3و  .)4همچنین نتایج

معنیداری وجود داشته است (( )p>1/12نمودار  .)5بهعبارتی

آزمون تعقیبی دانکن نشان داد که مدت بیدردی بیهوشی در

دیگر استفاده از روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی

گروههای آزمایش  5 ،0و  4و گروه کنترل بهطور معنیداری

کتامین -زایالزین بهطور معنیداری باعث افزایش جزء

برابر بودند (( )p=1/125جدول .)4

 --- 4مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران
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در بررسی امکان افزایش جزء بیدردی بیهوشی ،نتایج

بیدردی بیهوشی در خرگوش در گروه آزمایش  3شده است.

الري و همكاران

نمودار .5متوسط مدت بیدردی بیهوشی ( )Pedal Reflexدر گروه کنترل و گروههای آزمایش

جدول .3آزمون تی دو نمونهای مستقل برای مقایسۀ دوبهدوی مدت بیدردی بیهوشی بین گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل
آمارۀ آزمون

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

گروه

اختالف میانیی

کنترل -آزمایش 1

4

-0/309

8

1/554

کنترل -آزمایش 2

5/4

1/925

8

1/369

کنترل -آزمایش 3

07/8

-2/291

8

1/110

کنترل -آزمایش 4

0/5

1/389

8

1/718

جدول .4آزمون تعقیبی دانکن برای مقایسۀ میانگین مدت بیدردی بیهوشی در گروههای مختلف آزمایش و گروه کنترل
گروه

زیرگروه 1

کنترل

58

آزمایش 1

35

آزمایش 2

52/6

زیرگروه 2

42/8

آزمایش 3
سطح معنیداری

1/125

0

بهنظر میرسد استفادۀ موضعی از روغن دانۀ کدو در

خطای  2درصد ،اختالف معنیداری بین مدت زمان بیهوشی

دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین باعث افزایش بیهوشی

عمیق در گروه کنترل با تمام گروههای آزمایش وجود نداشته

عمیق در خرگوش نشده است .نتایج نشان داد که در سطح

است ( .)p<1/12بهعبارتی دیگر استفاده از روغن دانۀ کدو در
سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 5 ---0410

] [ Downloaded from jiitm.ir on 2022-06-30

آزمایش 4

56/8

مطالعۀ حيواني ارزيابي کاربرد روغن دانۀ کدو …

دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین بهطور معنیداری باعث

( )SPO2در زمانهای  42 ،31 ،51 ،01 ،1و  61دقیقه بعد از

افزایش مدت زمان بیهوشی عمیق در خرگوشها در هیچکدام

تزریق در گروههای مختلف به کمک آزمونهای آنالیز واریانس

از گروههای آزمایش نشده است.

(تغییرات بینگروهی) و تی دو نمونهای وابسته (تغییرات

بهنظر میرسد استفادۀ موضعی از روغن دانۀ کدو در

درونگروهی) بررسی شده است.

دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین تأثیر معنیداری بر

آزمونها نشان دادند که عالئم حیاتی موردبررسی ما

عالئم حیاتی نداشته است .در این مطالعه بهمنظور بررسی

تغییراتی داشته ،اما همگی در بازۀ نرمال بودهاند و استفاده از

عالئم حیاتی ،دمای مقعدی ( ،)Temp.ضربان قلب (،)HR

روغن دانۀ کدو تأثیری بر عالئم حیاتی و عوارض جانبی

تعداد تنفس ( )RRو درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن

نداشته است.

جدول . 0نتایج مطالعه (تغییرات در هر گروه در مقایسه با گروه یک (شاهد) بیان شده است)
گروه پنج

گروه چهار

گروه سه

گروه دو
( 2قطره روغ

گروه /پارامتر

 11قطره روغ

دو قطره روغ

( 11قطره روغ

در هر دو گوش

در هر دو بینی

در یک گوش)

در یک بینی)

-

-

-

-

تغییرات معنیدار در شروع پروسۀ بیهوشی

✓

✓

✓

✓

افزایش معنیدار جزء خوابآوری بیهوشی

-

✓

-

-

افزایش معنیدار جزء بیدردی بیهوشی

-

-

-

-

افزایش معنیدار مدت زمان بیهوشی عمیق

-

-

-

-

عوارض جانبی

دانۀ کدو را براساس مقدار اسیدآمینۀ تریپتوفان و اثر بیدردی

متوسط مدت بیهوشی گروه کنترل با متوسط مدت بیهوشی

روغن را براساس مقدار عنصر منیزیم میدانند .از آنجایی که

تمامی گروههای آزمایش ،اختالف معنیداری وجود داشته

گواهینامۀ آنالیز روغن ( )COAتهیهشده از شرکت باریج

است ( .)p>1/12بهعبارتی دیگر استفاده از روغن دانۀ کدو

اسانس فاقد میزان تریپتوفان و منیزیم بود ،نگارندگان تصمیم

در دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین بهطور معنیداری

گرفتند که این اندازهگیری را انجام دهند که براساس نتیجۀ

باعث افزایش جزء خوابآوری بیهوشی در خرگوش در

آزمایش آنالیز  HPLCمیزان تریپتوفان این روغن ppm 1/53

تمامی گروه های آزمایشی شده است .همچنین نتایج آزمون

و میزان عنصر منیزیم  ppm 05بوده است.

تعقیبی دانکن نشان داده است که مدت بیهوشی در سه گروه

بحث:

آزمایش  5 ،0و  4بهطور معنیداری برابر بودهاند که نشان

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی بالینی تأثیر موضعی

داده است استفاده از روغن دانۀ کدو چه  01قطره و چه 51

روغن دانۀ کدو بر بیهوشی خرگوش سفید نیوزیلندی و بررسی

قطره در اسکافای گوش به یک میزان باعث افزایش جزء

خواص خوابآوری و ضددردی آن بوده است.

خوابآور ی شده و این میزان با استعمال  5قطره روغن در

جزء خوابآوری

 --- 6مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران
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] [ Downloaded from jiitm.ir on 2022-06-30

در بررسی منابع بهنظر میرسد که تأثیر خوابآوری روغن

براساس نتایج بهدستآمده در سطح خطای  2درصد ،بین

الري و همكاران

را با استعمال  4قطره روغن در بینی مشاهده کردهایم .میزان

حقجو و همکاران در سال  5109در یک کارآزمایی بالینی

خوابآوری در گروه  3به نسبت گروه  0بیشتر بوده و افزایش

تصادفی دوسوکور بر روی اثر روغن کدوتنبل در  74بیمار

وابسته به دوز مشاهده شده است و در بررسی منابع بهنظر

مبتال به بیخوابی مزمن ،تأثیر مثبت و قابلتوجه این روغن بر

میرسد که میتوان تأثیر خوابآوری روغن دانۀ کدو را

کمیت و کیفیت خواب بیماران مبتال به بیخوابی مزمن را نشان

براساس مقدار اسید آمینۀ تریپتوفان دانست ،اما براساس نتیجۀ

داد .دو گروه دریافتکنندۀ روغن کدو و پارافین (دارونما) در

آزمایش  HPLCمیزان تریپتوفان این روغن  ppm 1/53است

ابتدای آزمایش و دو هفته بعد از مصرف دارو و پالسبو به

که بسیار کمتر از مقداری است که در مقاالت اشاره شده است.

سؤاالت )Insomnia Severity Index (ISI questionnaire

در بررسی  Glewو همکاران دانۀ کدو  02/3میلیگرم بر گرم

جواب دادند و مابین آنها تفاوت معنیداری مشاهده شد که

اسید آمینۀ تریپتوفان دارد .قابلتوجه است که در بررسی Glew

تغییرات در گروه دریافتکنندۀ روغن کدو بسیار بیشتر بود

و همکاران در جمهوری نیجر دانۀ کدو از جنس  Cucurbitaو

( .)08این مطالعه از نظر جزء خوابآوری با نتایج بهدستآمده

با نام عمومی  pumpkinاست و در بررسی ما هم از

از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

 pumpkinاستفاده شده است ( .)02اما Cucurbita pepo

براساس مطالعات انجامشده توسط برادران رحیمی و

شاید متغیرترین گونه برای ویژگیهای متنوع در فرمانرو

همکاران در سال  5108عصارۀ کدو افزایش مدت خواب در

گیاهان باشد (.)06

دوز باال ( 511میلیگرم در کیلوگرم) را نشان داد .در این

نتایج بهدستآمده در مطالعۀ  Aliuو همکاران در سال

آزمایش به گروه کنترل منفی سالین ،به گروه کنترل مثبت 3

 5105نشان داد که تفاوتهای قابلتوجهی در پارامترهای کیفی

میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن دیازپام و بقیۀ گروهها 21،011

(پروتئینها و لیپیدها) در بین  05نوع کدوتنبل موردمطالعه

و  511میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن عصارۀ کدو داده شد.

وجود داشته است ( .)07عالوه بر تفاوتها حتی در بین یک

عصارۀ کدو اثر آرامبخشی پنتوباربیتال و همچنین دیازپام را

گونه ،بهنظر میرسد این که کدو محصول کدام کشور و منطقه

تقویت میکند که میتواند ناشی از تقویت سیستم GABA

است هم بر کیفیت دانه و ترکیبات آن تأثیر میگذارد (.)8 ،7

باشد .نشان داده شده است که عمل بازدارندگی  GABAاز

گونههای مختلف کدو ( )Cucurbita sppتفاوتها و

طریق بازشدن کانالهای کلرید و بیش از حد قطبیشدن غشا

شباهتهایی با هم دارند ،اما بهنظر میرسد در مقدار اسید آمینۀ

است که به دپرس  ،CNSفعالیت آرامبخشی و خوابآوری

تریپتوفان کدوی مورداستفادۀ ما ،که محصول شرکت باریج

منجر میشود ( .)09این مطالعه از نظر جزء خوابآوری با

اسانس است ،با کدوتنبل مورداستفاده توسط  Glewو همکاران

نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

در مورد مقدار اسید آمینۀ تریپتوفان کدوتنبل موجود نیست،

وریدی  3و  2گرم تریپتوفان نشان دادند که افزایش وابسته به

امکان مقایسۀ دقیق نخواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه در

دوز در درصد خواب مشاهدهشده در طی مراحل یک و دو

بررسی ما اثر ضددردی روغن مشهود است ،بهنظر میرسد که

(خواب سبک) در طول روز در مقایسه با دارونما در مردان

عالوه بر تریپتوفان مواد دیگر موجود در این روغن هم ممکن

سالم (کسانی که مشکل بیخوابی ندارند) وجود دارد .در طول

است خاصیت بیدردی داشته باشند.

خواب شبانه ،مدت زمان خواب در مراحل یک و دو و کارایی

طبق متون طب ایرانی ،روغن کدو بهعنوان قطرۀ بینی برای

خواب بهدنبال  3 ،0و  2گرم تریپتوفان در مقایسه با دارونما

بیخوابی پیشنهاد شده است ( )05 ،00که از نظر جزء

بهبود یافته است .جالب توجه است ،در طول شب ،مالتونین

خوابآوری با نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

پالسما پس از  3 ،0و  2گرم تریپتوفان نسبت به روز افزایش

سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 7 ---0410
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شباهتی وجود ندارد و با نظر به اینکه بررسیهای دقیق دیگری

 Hajakو همکاران در سال  0990در یک چالش داخل

مطالعۀ حيواني ارزيابي کاربرد روغن دانۀ کدو …

قابلتوجه بیشتری داشت ،به این مفهوم که در روز ممکن است

معنیداری وجود دارد ( .)p>1/12بهعبارتی دیگر استفاده از

بر سنتز مالتونین تأثیر بگذارد (.)51

روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی کتامین -زایالزین

 Saidiو همکاران در سال  5151در یک کارآزمایی بالینی

بهطور معنیداری باعث افزایش جزء بیدردی بیهوشی در

تأثیر اسید آمینۀ تریپتوفان /اسیدهای آمینۀ بزرگ خنثی

خرگوش در گروه آزمایش  3شده است .همچنین نتایج آزمون

( )LNAAsبر خواب و ریتم شبانهروزی را ارزیابی کردند .در

تعقیبی دانکن نشان میدهد که مدت بیدردی بیهوشی در

این کارآزمایی تصادفی کنترلشدۀ دوسوکور ،دو نمونه از

گروههای آزمایش  5 ،0و  4و گروه کنترل بهطور معنیداری

نوجوانان پسر مستعد اختالالت خواب در پژوهش شرکت

برابر هستند ( )p=1/125که نشان میدهد با استفاده از روغن

کردند :بازیکنان راگبی نخبه ( 54نفر) و جوانان چاق ( 54نفر).

دانۀ کدو چه  01قطره و چه  51قطره در اسکافای گوش

درنهایت دریافتند که تریپتوفان بلعیدهشده در تنظیم چرخۀ

تغییری در مدت بیهوشی وجود ندارد و با استعمال  5قطره

خواب /بیداری و بهبود کیفیت خواب نقش دارد (.)50

روغن در بینی افزایشی جزئی در مدت بیهوشی خواهیم داشت

 Sanlierو همکارش در سال  5151در یک مقالۀ مروری

که معنیدار نیست ،اما با استعمال  4قطره روغن در بینی این

رابطۀ بین مواد غذایی و کیفیت خواب را ارزیابی کردند .آنها

افزایش معنیدار خواهد شد؛ بنابراین بهنظر میرسد استفاده از

در بین پروتئینها ،تریپتوفان را امیدوارکنندهترین اسید آمینه

روغن کدو فقط بهصورت قطره در داخل بینی خاصیت

برای غذای تقویتکنندۀ خواب دانستند؛ زیرا این ماده پیشمادۀ

بیدردی دارد .همچنین افزایش جزء بیدردی وابسته به دوز

مالتونین و سروتونین است که در بهبود کیفیت خواب انسان

مشاهده شده است .در بررسی منابع بهنظر میرسد که تأثیر

نقش دارد (.)55

بیدردی روغن دانۀ کدو را براساس مقدار عنصر منیزیم

اگرچه نتایج مقاالت ذکرشده در باال در زمینۀ خوابآوری

میدانند و براساس نتیجۀ آزمایش میزان منیزیم این روغن 05

اسید آمینۀ تریپتوفان با نتایج این بررسی همخوانی دارد ،اما با

 ppmاست که مقداری قابلتوجه است همانطور که در

در نظرگرفتن این موضوع که در سایر مقاالت ،روغن دانۀ کدو

بررسی ما هم اثر ضددردی روغن به اثبات رسیده است.

دارای مقادیر باالی تریپتوفان اعالم شده است در بررسی ما با

احتمال دارد که مواد دیگری عالوه بر منیزیم موجود در این

توجه به گواهی آنالیز کسبشده ،روغن شرکت باریج اسانس

روغن هم خاصیت بیدردی داشته باشند که نیاز به تحقیقات

حاوی مقدار چشمگیر اسید آمینۀ تریپتوفان نیست و نگارندگان

بیشتر دارد.

کردهاند که از مقادیر ذکرشده در مقاالت دیگر کمتر است .طبق

توسط صفحات داغ را در موش مورد آزمایش قرار داد .در این

نتایج بهدستآمده روغن دانۀ کدو شرکت باریج اسانس

مطالعه گروه  0گروه کنترل ،گروههای  3 ،5و  4به ترتیب با

همچنان قابلیت افزایش جزء خوابآوری را دارد که بهنظر

دوزهای  72 ،52و  011میلیگرم بر کیلوگرم روغن دانۀ کدو

میرسد عالوه بر تریپتوفان ترکیبات دیگری نیز در خوابآوری

بهصورت خوراکی تحت آزمایش قرار گرفتند ،در حالی که در

این محصول مؤثر است که این موضوع نیازمند بررسیهای

گروه پنج 0/4 ،میلیگرم بر کیلوگرم دیکلوفناک از راه خوراکی

بیشتر در آینده است.

 31دقیقه قبل از آزمایش تجویز شد .بعد از  31دقیقه1/5 ،

جزء بیدردی

میلیلیتر اسید استیک  3درصد بهصورت داخل صفاقی تزریق

نتایج نشان میدهد که در سطح خطای  2درصد ،اختالف

شد و مقدار حرکات  wigglingبه مدت  31دقیقه محاسبه

معنیداری بین مدت بیدردی بیهوشی گروه کنترل و گروههای

شد .بیدردی بهدلیل کاهش مقدار انقباضات شکمی بین

آزمایش  5 ،0و  4وجود ندارد ( )p<1/12و بین متوسط مدت

حیوانات شاهد و موشهایی که با روغن دانۀ کدو تیمار شدند

بیدردی بیهوشی در گروه کنترل با گروه آزمایش  3اختالف

و قابلمقایسه با داروی استاندارد دیکلوفناک ،مشاهده شد.
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براساس آزمایش  HPLCمیزان آن را  ppm 1/53لحاظ

 Yahyaدر سال  5151تأثیر روغن دانۀ کدو بر درد القاشده

الري و همكاران

میزان بیدردی با افزایش دوز روغن بیشتر شده در دوز 011

پس از کله سیستکتومی الپاراسکوپی بررسی کردند و کاهش

میلیگرم بر کیلوگرم بیشترین بیدردی را ایجاد کرده که تقریباً

درد در اوایل بعد از عمل و نیاز به بیهوشی را بعد از

با دیکلوفناک برابری می کند ( .) 53این مطالعه از ن ظر ایجاد

جراحی گزارش کردند ( .)56این مطالعه از نظر اثر بی دردی

بیدردی با نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

عنصر منیزیم که طبق آنالیزی که انجام شد در روغن دانۀ کدو

در مطالعهای دیگر توسط  Soniو همکاران در سال 5109
اثرات ضدزخم ،ضدالتهاب و ضددرد عصارۀ دانۀ کدو بر روی

به میزان  ppm 05وجود دارد ،با نتایج بهدستآمده از مطالعۀ
حاضر همخوانی دارد.

شش گروه موش بررسی شد .در این آزمایش به گروه کنترل

پس از تجزیهوتحلیل  ،RCT 00پنگ و همکاران در سال

نرمال سالین  1/9درصد ،گروه دو  01میلیگرم بر کیلوگرم

 5108استفادۀ سیستمیک بعد از عمل سولفات منیزیم را در

مورفین ،گروه سه ،چهار و پنج به ترتیب  511 ،011و 311

کاهش مقدار مسکن و تجارب ناخوشایند ،از جمله حالت

میلیگرم بر کیلوگرم عصارۀ کدو داده شد و در مدل آزمون

تهوع ،استفراغ و لرز توصیف کردند ( .)57این مطالعه از نظر

( Tail flickمدت زمان واکنش به حرارت و حرکت دم)

اثر بیدردی عنصر منیزیم که طبق آنالیزی که انجام شد در

بررسی شد .عصارۀ دانۀ کدو فعالیت ضددرد قابلتوجهی از

روغن دانۀ کدو به میزان  ppm 05وجود دارد ،با نتایج

خود نشان داد و زمان واکنش با داروی استاندارد مورفین با

بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

عصارۀ دانۀ کدو با غلظت  311میلیگرم در کیلوگرم

تغییرات عالئم حیاتی

قابلمقایسه است و با افزایش دوز روغن ،اثر ضددردی آن

 )0ضربان قلب :در همۀ گروههای آزمایش و کنترل بهطور

بیشتر شده است ( .)54این مطالعه از نظر ایجاد بیدردی با

کلی سیر نزولی را طی کرده است .در بررسی بینگروهی،

نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.

اختالف معنیداری در سطح خطای  2درصد بین متوسط

یک بررسی سیستماتیک اخیر که دادههای  57آزمایش

ضربان قلب ( )HRدر زمانهای  51 ،01 ،1و  31دقیقه بعد از

کنترلشدۀ تصادفی ( 0214 )RCTsبیمار ( 0966تا سپتامبر

تزریق در گروههای آزمایش و کنترل وجود دارد و در همۀ این

 )5104را تجزیهوتحلیل کرده است ،حاکی از آن است که

زمانها در گروه آزمایش  0کمی ضربان کمتر از گروه کنترل

تجویز سیستمیک منیزیم در طی بیهوشی عمومی ،شدت درد

بوده که این کاهش در گروه آزمایش  3به بیشترین حد رسیده

بعد از عمل را بدون افزایش خطر عوارض جانبی کاهش

و اختالف قابلتوجهی نسبت به گروه کنترل دارد .در گروههای

میدهد .عالوه بر این ،نشان داده شد که مصرف منیزیم بهطور

آزمایش  5و  4ضربان نسبت به گروه کنترل افزایش داشته و

قابلتوجهی باعث کاهش استفاده از مسکن در بیمارانی میشود

تقریباً با هم برابر هستند .در همۀ زمانها و گروهها ضربان قلب

که تحت جراحیهای دستگاه ادراری ،ارتوپدی و قلب و عروق

نگرانکننده نبوده و در بازۀ موردانتظار حین بیهوشی بوده است؛

قرار گرفتهاند .بهبود همودینامیک حین عمل و کاهش زمان

درنتیجه تغییرات ضربان قلب بهعنوان عارضۀ جانبی برای

بیرونآمدن در بیماران تحت جراحی قلب و عروق مشاهده شد

روغن دانۀ کدو مطرح نیست.

آنالیزی که انجام شد در روغن دانۀ کدو به میزان ppm 05

اختالف معنیداری در سطح خطای  2درصد بین متوسط تعداد

وجود دارد ،با نتایج بهدستآمده از مطالعۀ حاضر همخوانی

تنفس ( )RRدر گروههای آزمایش و کنترل وجود دارد که در

دارد.

این زمان در گروه آزمایش  0کمترین و در گروه آزمایش 4

چن و همکاران در سال  5108از طریق متاآنالیز با چهار
 RCTاز  563بیمار  ،اثر سولفات منیزیم بر روی بی دردی را

بیشترین متوسط تعداد تنفس را داشتهایم درحالیکه در گروههای
آزمایش  5و  3تعداد تنفس با گروه کنترل تقریباً برابری میکند.

سال سيزدهم ،شمارۀ اول ،بهار 9 ---0410
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( .)52این مطالعه از نظر اثر بیدردی عنصر منیزیم که طبق

 )5تعداد تنفس :تنها در زمان  61دقیقه بعد از تزریق،

مطالعۀ حيواني ارزيابي کاربرد روغن دانۀ کدو …

در همۀ زمانها و گروهها تعداد تنفس نگرانکننده نبوده و در بازۀ

بالینی ارزیابی شد و بهمنظور بررسی خواص ضددردی و

موردانتظار حین بیهوشی بوده است؛ درنتیجه تغییرات تعداد

خوابآوری فاکتورهایی نظیر شروع پروسۀ بیهوشی ،طول مدت

تنفس بهعنوان عارضۀ جانبی برای روغن دانۀ کدو مطرح نیست.

بیهوشی ،طول مدت بیدردی ،مدت زمان بیهوشی عمیق و

 )3درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن :هیچ اختالف

عوارض جانبی روغن بررسی شد .از محدودیت این پژوهش

معنیداری در سطح خطای  2درصد بین متوسط درصد اشباع

میتوان به عدم امکان استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی اشاره

هموگلوبین از اکسیژن ( )SPO2در هیچکدام از زمانها وجود

کرد که درنتیجه ،ارزیابی شلکنندگی عضالت ،که از اجزای

ندارد و در همۀ زمانها و گروهها تقریباً ثابت بوده است .در

بیهوشی است ،انجام نشد.

همۀ زمانها و گروهها درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن

استفاده از روغن دانۀ کدو در دستورالعمل بیهوشی کتامین-

نگرانکننده نبوده و در بازۀ موردانتظار حین بیهوشی بوده است؛

زایالزین بهطور معنیداری باعث افزایش جزء خوابآوری

درنتیجه تغییرات  SPO2بهعنوان عارضۀ جانبی برای روغن

بیهوشی در همۀ گروهها و جزء بیدردی بیهوشی در گروه

دانۀ کدو مطرح نیست.

آزمایش  5( 3قطره در دو بینی) شده است ،اما تأثیر معنیداری بر

 )4دمای مقعدی :در زمانهای  42 ،31 ،51و  61دقیقه،

روی متوسط شروع بیهوشی و مدت زمان بیهوشی عمیق نگذاشته

اختالف معنیداری در سطح خطای  2درصد بین متوسط دمای

است .در همۀ گروهها هیچیک از عالئم حیاتی نگرانکننده نبوده و

مقعدی ( )RTوجود دارد ( )p>1/12که در گروه کنترل

همه در بازۀ موردتأیید حین بیهوشی خرگوش بودند؛ درنتیجه هیچ

کمترین متوسط دمای مقعدی و در گروه آزمایش  4بیشترین

عارضۀ جانبی برای روغن دانۀ کدو مشاهده نشد .بهنظر میرسد

متوسط دمای مقعدی را داریم .همچنین در گروه آزمایش 0

یکی از دالیل خاصیت بیدردی روغن دانۀ کدو وجود عنصر

بیشتر از گروه کنترل ،گروه آزمایش  5بیشتر از آزمایش  0و

منیزیم است؛ در عین حال بهدلیل میزان کم اسید آمینۀ تریپتوفان

گروه آزمایش  3بیشتر از آزمایش  5است .درنتیجه استفاده از

روغن شرکت باریج اسانس ،ممکن است مواد دیگری غیر از

روغن دانۀ کدو باعث افزایش جزئی دمای بدن وابسته به دوز

تریپتوفان خاصیت خوابآوری داشته باشد که باید تحقیقات

شده است .اگرچه در همۀ زمانها و گروهها دمای مقعدی

بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

نگرانکننده نبوده و در بازۀ موردانتظار حین بیهوشی بوده است؛
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