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 گروه دامپزشكي، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسالمي، كرج، ايرانالف 

 چكيده
توجه  وجود با دانة كدو نروغ يآور خوابات اثرت، اما اس شده شنهاديپ يخواب يب يبرا ينيب ةقطر عنوان به، روغن كدو طب ايرانيطبق متون  سابقه و هدف:

 يلنديوزين ديسف خرگوش يهوشيبة كدو بر دانهدف از انجام اين تحقيق ارزيابي باليني تأثير موضعي روغن طب سنتي و استفادة عموم كمتر بررسي شده است. 
 شتريب را ياثربخش كه ميكن تفادهاس ييدارو از ييايميش يهوشيب يدارو كنار در ميدار قصد پژوهش نيا در. است آن يآور خواب و يضددرد خواص يبررس و

 .كند مرتفع را يهوشيب يدارو يباال دوز به ازين و باشد نداشته يتوجه قابل عوارض و كرده
زايالزين  -گروه كتامين 5هر يي تقسيم شدند و تا پنجگروه  5تصادفي به  طور بهسر خرگوش سفيد نيوزيلندي بالغ  25تعداد بدين منظور  :ها روشمواد و 

بيهوشي، گروه دوم روغن دانة  دستورالعملشدند. يك ساعت پيش از دريافت  وشبيه زايالزين  -بيهوشي كتامين دستورالعملفقط با  اول گروه .ت كردنددرياف
قطره  10 مقطره در هر دو سوراخ بيني دريافت كردند؛ همچنين گروه سو 2چكاندن  صورت بهقطره در يك بيني و گروه چهارم  2چكاندن  صورت بهكدو را 

قطره روغن دانة كدو را در قسمت پوست داخلي غضروف بلند هر دو  10روغن دانة كدو را در قسمت پوست داخلي غضروف بلند يك گوش و گروه پنجم 
 كاربرد موضعي دريافت كردند. صورت بهگوش 

ي آزمايش و كنترل وجود داشت و بين متوسط مدت ها گروه ي بين متوسط مدت خواب دردار يمعن) اختالف ANOVAدر تحليل آناليز واريانس ( :ها افتهي
 دييتأدمورة بازنبود و همه در  كننده نگراناز عالئم حياتي  كي چيه ها گروهدر همة ي وجود داشت. دار يمعناختالف  3ي در گروه كنترل با گروه آزمايش درد يب

 حين بيهوشي خرگوش قرار داشتند.
جزء ي و آور خوابجزء  شيباعث افزاي دار يمعن طور به نيالزيزا -نيكتام يهوشيدر دستورالعمل باستفاده از روغن دانة كدو  نتايج نشان داد كه ي:ريگ جهينت
 شده است. يهوشيبي درد يب

 دانة كدو، بيهوشي، كتامين، زايالزين، خرگوش، تريپتوفان :ها كليدواژه
 

 مقدمه:
ي بخش آرامي، آور خواباجزاي يك بيهوشي باالنس شامل 

ي است. بسياري از داروهاي بيهوشي واجد همة اين درد يبو 
ي تركيبي براي ها  دستورالعملاجزاء نيستند و الزم است از 

تحقيقات ). 1( دستيابي به يك بيهوشي باالنس استفاده كرد
وت  هاي تجويز متفا داروهاي مختلف و روش يرو برمتعددي 

روهاي بيهوشي و هاي تركيبي گوناگوني از دا دستورالعملو 
 روز به و  شده  انجام ها بخش آرامو  ضددردها، آور خواب

كردن به  . استفاده از داروهايي كه بتوان با اضافهشود مي
طول ي تركيبي رايج، به بيهوشي مناسب و باالنس با ها پروتكل

 يرو برمدت و عمق بيهوشي مناسب و كمترين اثر منفي 
ز اهميت بااليي برخوردار ا ،افتي  دست تنفسي -سيستم قلبي

 ).2-4( است
 نام و  .Cucurbita pepo Lعلمينام  با كدو گياه ةدان
 دياسي ميزان خوبي از پروتئين، ) داراPumpkin )5 عمومي
ي از عناصر معدني نظير پتاسيم، توجه قابلو مقادير  چرب

 ي چون متيونين،ا نهيآمي دهاياس منيزيم و زينك است.
 كيآسپارت ،نيآالن ،نيستئيس ،نيسر ، ليزين،، تريپتوفاننيترئون
اسيد و آرژنين به ميزان خوبي در آن وجود  كيگلوتام اسيد،
 ).6-8( دارند

  1400 بهمن: افتيدر خيتار
 1401ارديبهشت  تاريخ پذيرش:

 اصيل پژوهشيمقاله 
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 برهاي متعددي چه در داخل و چه در خارج كشور  بررسي
 كدو ةهاي مختلف مصرف درماني روغن دان جنبه يرو

 ضدسرطان، ،دانياكس يآنت بخصوص اثرات ضدديابت،
و همچنين به اثرات  صورت گرفته آن ديگر موارد و ضدالتهاب

 شده  اشاره مثبت آن بر روي مغز و اعصاب و درمان پروستات
رغم  دانة كدو علي نروغ يآور خوابات اثراما  ).8-10است (

جامع  يبررس موردتوجه طب سنتي و استفادة عموم كمتر 
شركت داروسازي باريج اسانس  است. گرفته قرارآزمايشگاهي 

، روغن دانة كدو را روغني استتوليدكنندة داروهاي گياهي  كه
ة گرفتگي عضالني و كنند برطرفي، آور خواببا اثرات 

ة موضعي معرفي و توليد كرده است. كنند نرمو  كننده مرطوب
 يبرا ينيب ةقطر عنوان به، روغن كدو طب ايرانيطبق متون 

 ).12، 11( است شده شنهاديپ يخواب يب

برخي از ، 2015وروز و همكاران در سال تحقيقات فدر 
 دهند ينشان م يآور و خواب يبخش اثرات آرام ينهآم يدهاياس
 جمله از) كه اسيدهاي آمينة موجود در روغن دانة كدو 13(

 هستند. آنها
 هدف بابا توجه به محبوبيت تجويز داخل بيني داروها 

خوب  يناثر درما يكبه  يابيدست منظور بهمغز بر  يممستق ريتأث
) 14يستميك (با كاهش عوارض س سيستم اعصاب مركزيدر 
و  گوش خارجي خرگوش و تجويز آسان دار پرعروقساختار و 

اين حيوان و حتي مالش دارو بر قسمت داخل گوش در 
خرگوش كه ممكن است در جذب  پرعروقغضروف اسكافاي 

و آوري  بر آن شديم تا اثر خوابلذا  ،باشد مؤثراين دارو 
لندي يرا در خرگوش سفيد نيوز كدو ةروغن داني دضددر

 بررسي كنيم.

 ها: مواد و روش
 ةمحدود با سر خرگوش سفيد نيوزيلندي بالغ 25تعداد 

 سالمتي و معاينه باليني نظر از و تهيه كيلوگرم 5/2تا  5/1 وزني

 تعداد قلب، ضربان تعداد يها شاخص براساس انه آ باليني

 با حيوانات تطابق منظور به سپس و تأييد شد دماي بدن تنفس،

نگهداري  محل به از مطالعه قبل مدت سه هفته به جديد، محيط
انتقال  ي كوچك دانشگاه آزاد كرج)ها دام(بيمارستان  جديد

 3Rs  )replacement, reductionبه اصل با توجه .يافتند

and refinement(  و لزوم كاهش تعداد حيوانات آزمايشگاهي
 شده  استفادهيي خرگوش تا پنجگروه  5حيواني از در مطالعات 

 است.
تنفس و  تعداد ي تعداد ضربان قلب،ريگ اندازهجهت 

SPO2  (درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن) از دستگاه
كشور  Smiths Medicalساخت شركت  متر اكسي پالس
و  surgivet v3404 Series ECG monitorبا مدل  كايآمر

ماي بدن از دماسنج ديجيتال آكسان مدل گيري د براي اندازه
RGO 60  جهت پنجه  رفلكسبررسي  منظور بهساخت ايران و
دردي از يك پنس هموستات استفاده شد؛ به اين  يارزيابي ب

زايالزين) و از  -(كتامين منظور پس از تزريق داروي بيهوشي
تصحيح، خرگوش را بر روي ميز به پهلو  رفلكسرفتن  دست

 قرارمتر را بر روي زبان  اكسي روب دستگاه پالسخوابانده و پ
 و پاي چپ متصل كرديم. ها دستو ليدها را به  ميداد

از  پس ها خرگوشكنترل منفي)  اول (گروه گروه در
 Bremer(درصد  10كتامين هيدروكلرايد  دريافت داروي

pharma, Germanyبه ازاي هر  گرم يليم 35 ميزان ) به
 ) بهKela, Belgium(درصد  2 نيالزيزا و كيلوگرم وزن بدن

 صورت به به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن گرم يليم 5 ميزان

 از و پس گرفتند قرار بيهوشي تحت تزريقي و داخل عضالني

رفتن رفلكس تصحيح به  مشاهدة عالئم بيهوشي و از دست
 متر وصل شدند. اكسي دستگاه پالس

ل از تزريق (گروه آزمايش اول) يك ساعت قب در گروه دوم
) رانيا باريج اسانس،كدو (داروي بيهوشي، روغن دانة 

 قطره در داخل يك بيني خرگوش چكانده شد. 2 صورت به
(گروه آزمايش دوم) يك ساعت قبل از تزريق  در گروه سوم

قطره در داخل  10 صورت بهداروي بيهوشي، روغن دانة كدو 
امي يك اسكافاي گوش خرگوش چكانده و ماليده شد تا تم

 قسمت پوست داخلي گوش آغشته و روغن جذب شود.
(گروه آزمايش سوم) يك ساعت قبل از  در گروه چهارم

قطره در  2 صورت بهتزريق داروي بيهوشي، روغن دانة كدو 
 داخل هر دو بيني خرگوش چكانده شد.
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در گروه پنجم (گروه آزمايش چهارم) يك ساعت قبل از 
قطره در  10 صورت بهكدو تزريق داروي بيهوشي، روغن دانة 

داخل هر دو اسكافاي گوش خرگوش چكانده و ماليده شد تا 
 تمامي قسمت پوست داخلي گوش آغشته و روغن جذب شود.

بالفاصله بعد از تزريق داروي بيهوشي وضعيت عالئم 
 ضربان قلب تعداد ،)RT( حياتي نظير درجة حرارت مقعدي

)HR(، تعداد تنفس )RR( وگلوبين از و درصد اشباع هم
در  پلك و پنجههاي  و همچنين رفلكس) SPO2( اكسيژن

گيري و ثبت  اندازه مشاهده، 60، 45، 30، 20، 10، 0ي ها قهيدق
خصوصيات بيهوشي  شدند. از زمان القاي بيهوشي پارامترهاي

نظير فاصلة بين تزريق تا شروع بيهوشي، طول مدت بيهوشي، 
دي نيز مشاهده، در طول مدت بيهوشي عميق، طول مدت بي

 ي و تغييرات آن ثبت شد.ريگ اندازه
) فاصلة زماني Anesthesia Induction( يهوشيبشروع 

رفتن رفلكس تصحيح، طول مدت بيهوشي  تزريق تا از بين
(Anesthesia Duration) رفتن رفلكس  فاصلة زماني از بين

 Analgesia)ي درد يبتصحيح تا برگشت آن، طول مدت 

Duration) رفتن رفلكس پنجه تا برگشت  ة زماني از بينفاصل
 Deep Anesthesia)آن و طول مدت بيهوشي عميق 

Duration) رفتن رفلكس پلك تا برگشت  فاصلة زماني از بين
 .شود يمآن در نظر گرفته 

خودكار تمايلي  (Righting Reflex)تصحيح  رفلكس
طبيعي و  وضعيت از كه ي هنگام را بدن يريگ جهت كه است
 ،گرفته قرار خوابيده وضعيت در يا شده  خارج خود ادلتع

در اين پژوهش، برگشت رفلكس تصحيح  .كند يم اصالح
 كه خرگوش سر خود را بلند كند. شود يمزماني در نظر گرفته 

پنج  صورت به ها دادهبررسي آماري،  منظور به تيدرنها
روغن بر شروع پروسة بيهوشي، طول  ريتأثفرضيه با تمركز بر 

 بيهوشي عميق  زمان  مدتي، درد يبمدت بيهوشي، طول مدت 

 ،تنفس ،اختالل ضربان قلبو عوارض جانبي روغن كه شامل 
 نظر گرفته شدند. سپس كلية در بود، دما و اشباع اكسيژن

ي آماري نظير آناليز ها آزمونبه كمك  شده يآور جمع اطالعات
 توسط هي مستقل و وابستا نمونه دو، تي طرفه كواريانس ي

 بررسي شدند. تصادفي كامالً طرح صورت به و SPSS افزار نرم
 ها: يافته

در ارتباط با بررسي تغييرات در شروع پروسة بيهوشي در 
استفادة موضعي از روغن دانة كدو در دستورالعمل بيهوشي 

 درp =113/0ي دار يمعنزايالزين با توجه به سطح  -كتامين
ي در دار يمعناختالف  )ANOVAتحليل آناليز واريانس (

درصد بين متوسط شروع بيهوشي در  5ي دار يمعنسطح 
 ).p<05/0نداشت (ي آزمايش و كنترل وجود ها گروه

آوري بيهوشي در  در بررسي امكان افزايش جزء خواب
استفادة موضعي از روغن دانة كدو در دستورالعمل بيهوشي 

ي دار يمعنزايالزين در خرگوش با توجه به سطح  -كتامين
0001/0= p) در تحليل آناليز واريانسANOVA(  اختالف
درصد بين متوسط جزء  5ي در سطح خطاي دار يمعن

ي آزمايش و كنترل وجود ها گروهي بيهوشي در آور خواب
در استفاده از روغن دانة كدو  گريد  يعبارت به). p>05/0داشت (

باعث ي دار يمعن طور به نيالزيزا -نيكتام يهوشيدستورالعمل ب
در تمامي  در خرگوش يهوشيب يآور جزء خواب شيافزا

 ). 1نمودار ي آزمايشي شده است (ها گروه

ي مدت دو دوبهو مقايسة  ها گروهبراي بررسي تغييرات بين 
ي مختلف آزمايش و گروه كنترل از آزمون ها گروهبيهوشي بين 

 ANOVAي مستقل و آزمون تعقيبي دانكن در ا نمونه تي دو
). همچنين نتايج آزمون 2 و 1است (جدول  شدهه استفاد

) نشان داد كه مدت بيهوشي در سه post hoc(دانكن تعقيبي 
ي برابر بودند دار يمعن طور به 4و  2، 1گروه آزمايش 

)072/0=p 2) (جدول(. 
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 ي آزمايشها گروهكنترل و  ) در گروهRighting Reflexبيهوشي (. متوسط مدت 1نمودار

 
 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروهي مدت بيهوشي بين دو دوبهي مستقل براي مقايسة ا دو نمونهن تي . آزمو1جدول

 گروه اختالف ميانگين آمارة آزمون درجة آزادي يدار يمعنسطح 

 1آزمايش  -كنترل 2/22 -388/4 8 002/0

 2آزمايش  -كنترل 8/21 -721/5 8 0001/0

 3زمايش آ -كنترل 4/30 -382/7 8 0001/0

 4آزمايش  -كنترل 6/14 -402/4 8 002/0

 
 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروه. آزمون تعقيبي دانكن براي مقايسة ميانگين مدت بيهوشي در 2جدول

 گروه 1 رگروهيز 2 رگروهيز 3 رگروهيز
 كنترل 6/84  

 1آزمايش   8/106 
 2آزمايش   4/106 
 3آزمايش    115
 4ش آزماي  2/99 

 يدار يمعنسطح  1 072/0 1
 

دردي بيهوشي، نتايج  در بررسي امكان افزايش جزء بي
ي بين دار يمعندرصد، اختالف  5نشان داد كه در سطح خطاي 

 2، 1ي آزمايش ها گروهي بيهوشي گروه كنترل و درد يبمدت 
و بين متوسط مدت  )p<05/0است (وجود نداشته  4و 
اختالف  3ترل با گروه آزمايش ي بيهوشي در گروه كندرد يب

ي عبارت به). 2نمودار ) (p>05/0ي وجود داشته است (دار يمعن
 يهوشيدر دستورالعمل باستفاده از روغن دانة كدو  گريد 

جزء  شيباعث افزاي دار يمعن طور به نيالزيزا -نيكتام

شده است.  3در گروه آزمايش  در خرگوش يهوشيبي درد يب
ي مدت دو دوبهو مقايسة  ها گروهين براي بررسي تغييرات ب

ي مختلف آزمايش و گروه كنترل ها گروهدردي بيهوشي بين  يب
ي مستقل و آزمون تعقيبي دانكن در ا نمونهاز آزمون تي دو 

ANOVA همچنين نتايج 4و  3است (جدول  شده ده استفا .(
بيهوشي در  يدرد يبنشان داد كه مدت  آزمون تعقيبي دانكن

ي دار يمعن طور بهو گروه كنترل  4و  2، 1ايش ي آزمها گروه
 ).4جدول ) (p=052/0بودند (برابر 
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 ي آزمايشها گروهكنترل و  ) در گروهPedal Reflexي بيهوشي (درد يب. متوسط مدت 2نمودار

 
 

 زمايش و گروه كنترلهاي مختلف آ ي بيهوشي بين گروهدرد يبي مدت دو دوبهي مستقل براي مقايسة ا دو نمونهآزمون تي  .3جدول

 گروه اختالف ميانگين آمارة آزمون درجة آزادي يدار يمعنسطح 

 1آزمايش  -كنترل 4 -319/1 8 224/0

 2آزمايش  -كنترل 4/2 952/0 8 369/0

 3آزمايش  -كنترل 8/17 -590/5 8 001/0

 4آزمايش  -كنترل 2/1 389/0 8 708/0

 
 

 ي مختلف آزمايش و گروه كنترلها گروهي بيهوشي در درد يبة ميانگين مدت . آزمون تعقيبي دانكن براي مقايس4جدول
 گروه 1 رگروهيز 2 رگروهيز

 كنترل 28 
 1آزمايش  32 

 2آزمايش  6/25 
 3آزمايش   8/45

 4آزمايش  8/26 

 يدار يمعنسطح  052/0 1
 

 
رسد استفادة موضعي از روغن دانة كدو در  مي نظر به

زايالزين باعث افزايش بيهوشي  -شي كتاميندستورالعمل بيهو
عميق در خرگوش نشده است. نتايج نشان داد كه در سطح 

بيهوشي  زمان  مدتي بين دار يمعندرصد، اختالف  5خطاي 
ي آزمايش وجود نداشته ها گروهعميق در گروه كنترل با تمام 

در استفاده از روغن دانة كدو  گريد ي عبارت هب .)p<05/0است (
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باعث ي دار يمعن طور به نيالزيزا -نيكتام يهوشيرالعمل بدستو
 كدام چيهدر  ها در خرگوشعميق  يهوشبي زمان  مدت شيافزا
 ي آزمايش نشده است.ها گروهاز 

رسد استفادة موضعي از روغن دانة كدو در  مي نظر به
داري بر  زايالزين تأثير معني -دستورالعمل بيهوشي كتامين

منظور بررسي  است. در اين مطالعه بهعالئم حياتي نداشته 
)، HR)، ضربان قلب (.Tempعالئم حياتي، دماي مقعدي (

) و درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن RRتعداد تنفس (

)SPO2دقيقه بعد از  60و  45، 30، 20، 10، 0هاي  ) در زمان
هاي آناليز واريانس  هاي مختلف به كمك آزمون تزريق در گروه
اي وابسته (تغييرات  نمونه گروهي) و تي دو (تغييرات بين

 گروهي) بررسي شده است. درون
ي ما موردبررسنشان دادند كه عالئم حياتي  ها آزمون

و استفاده از  اند بودهة نرمال بازتغييراتي داشته، اما همگي در 
ي بر عالئم حياتي و عوارض جانبي ريتأثروغن دانة كدو 

 نداشته است.
 

 است) شده  انيبلعه (تغييرات در هر گروه در مقايسه با گروه يك (شاهد) . نتايج مطا1جدول
 گروه پنج

 قطره روغن 10

 در هر دو گوش

 گروه چهار
 دو قطره روغن

 در هر دو بيني

 گروه سه
 قطره روغن 10(

 در يك گوش)

 گروه دو
 قطره روغن 2(

 در يك بيني) 
 گروه/ پارامتر

 وسة بيهوشيدار در شروع پر تغييرات معني - - - -

 يهوشيب يآور جزء خواب دار معني شيافزا    

 يهوشيبي درد يجزء ب دار معني شيافزا - -  -

 عميق يهوشبي زمان  مدت دار معني شيافزا - - - -

 عوارض جانبي - - - -

 
 

ي روغن آور خواب ريتأثكه  رسد يم نظر بهدر بررسي منابع 
ي درد يبمينة تريپتوفان و اثر دانة كدو را براساس مقدار اسيدآ

 كه   ييآنجا از. دانند يمروغن را براساس مقدار عنصر منيزيم 
از شركت باريج  شده هيته) COAة آناليز روغن (نام يگواه

اسانس فاقد ميزان تريپتوفان و منيزيم بود، نگارندگان تصميم 
ي را انجام دهند كه براساس نتيجة ريگ اندازهگرفتند كه اين 

 ppm 23/0ميزان تريپتوفان اين روغن  HPLCيش آناليز آزما
 بوده است. ppm 12و ميزان عنصر منيزيم 

 بحث:
هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي باليني تأثير موضعي 

ة كدو بر بيهوشي خرگوش سفيد نيوزيلندي و بررسي دانروغن 
 ي آن بوده است.ضددردي و آور خوابخواص 

 يآور خوابجزء 

درصد، بين  5در سطح خطاي  آمده دست بهج براساس نتاي
متوسط مدت بيهوشي گروه كنترل با متوسط مدت بيهوشي 

ي وجود داشته دار يمعني آزمايش، اختالف ها گروهتمامي 
استفاده از روغن دانة كدو  گريد  يعبارت به). p>05/0است (

ي دار يمعن طور به نيالزيزا -نيكتام يهوشيدر دستورالعمل ب
در  در خرگوش يهوشيب يآور جزء خواب شيباعث افزا

هاي آزمايشي شده است. همچنين نتايج آزمون  تمامي گروه
تعقيبي دانكن نشان داده است كه مدت بيهوشي در سه گروه 

كه نشان  اند بودهي برابر دار يمعن طور به 4و  2، 1آزمايش 
 20قطره و چه  10داده است استفاده از روغن دانة كدو چه 

باعث افزايش جزء  زانيم  كاسكافاي گوش به يقطره در 
قطره روغن در  2ي شده و اين ميزان با استعمال آور خواب

 ي آور خواببيني برابري كرده است و بيشترين ميزان افزايش 
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. ميزان ميا كردهقطره روغن در بيني مشاهده  4را با استعمال 
زايش بيشتر بوده و اف 1به نسبت گروه  3ي در گروه آور خواب

 نظر بهاست و در بررسي منابع  شده  مشاهدهوابسته به دوز 
ي روغن دانة كدو را آور خواب ريتأث توان يمكه  رسد يم

براساس مقدار اسيد آمينة تريپتوفان دانست، اما براساس نتيجة 
است  ppm 23/0ميزان تريپتوفان اين روغن  HPLCآزمايش 

است.  شده  اشارهت كه بسيار كمتر از مقداري است كه در مقاال
بر گرم  گرم يليم 3/15 و همكاران دانة كدو Glewدر بررسي 

 Glewاست كه در بررسي  توجه قابلة تريپتوفان دارد. نيآم دياس
و  Cucurbitaو همكاران در جمهوري نيجر دانة كدو از جنس 

است و در بررسي ما هم از  pumpkinعمومي  نام با
pumpkin اما 15است ( شده  استفاده .(Cucurbita pepo 

 فرمانرو در متنوع يها يژگيو براي گونه متغيرترين شايد
 . )16باشد ( گياهان

و همكاران در سال  Aliu مطالعة در آمده دست به نتايج
 كيفي پارامترهاي در توجهي قابل هاي تفاوت كه داد نشان 2012

 موردمطالعه كدوتنبل نوع 12در بين ) ليپيدها و ها پروتئين(
حتي در بين يك  ها تفاوتعالوه بر . )17( شته استدا وجود
كدام كشور و منطقه كدو محصول  كه  نيا رسد يم نظر بهگونه، 

 ).8 ،7( گذارد يم ريتأثاست هم بر كيفيت دانه و تركيبات آن 
و  ها تفاوت) Cucurbita sppي مختلف كدو (ها گونه

ر مقدار اسيد آمينة د رسد يم نظر بهيي با هم دارند، اما ها شباهت
ة ما، كه محصول شركت باريج مورداستفادتريپتوفان كدوي 

و همكاران  Glewتوسط  مورداستفاده كدوتنبلاسانس است، با 
ي دقيق ديگري ها يبررس نكهياشباهتي وجود ندارد و با نظر به 

در مورد مقدار اسيد آمينة تريپتوفان كدوتنبل موجود نيست، 
در  نكهيابه  با توجهبنابراين ؛ واهد بودامكان مقايسة دقيق نخ

كه  رسد يم نظر بهي روغن مشهود است، ضددردبررسي ما اثر 
عالوه بر تريپتوفان مواد ديگر موجود در اين روغن هم ممكن 

 ي داشته باشند.درد يباست خاصيت 
 يبرا ينيب ةقطر عنوان به، روغن كدو طب ايرانيطبق متون 

جزء  نظر از كه )12، 11( است دهش شنهاديپ يخواب يب
 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست بهي با نتايج آور خواب

 ينيبال ييكارآزما در يك 2019ل و همكاران در سا جو حق
 يمارب 74در  كدوتنبلاثر روغن  يبر رو سوكوردو يتصادف

بر اين روغن  توجه قابلمثبت و  يرتأث، مزمن يخواب يبمبتال به 
را نشان مزمن  يخواب يبمبتال به  يمارانخواب ب يفيتو ك يتكم

دارونما) در ( نيپارافة روغن كدو و كنند افتيدرداد. دو گروه 
ابتداي آزمايش و دو هفته بعد از مصرف دارو و پالسبو به 

  Insomnia Severity Index (ISI questionnaire)سؤاالت
كه  ي مشاهده شددار يمعنتفاوت  آنهاجواب دادند و مابين 

ة روغن كدو بسيار بيشتر بود كنند افتيدرتغييرات در گروه 
 آمده دست بهي با نتايج آور خوابجزء  نظر از). اين مطالعه 18(

 از مطالعة حاضر همخواني دارد.
برادران رحيمي و  توسط شده انجامبراساس مطالعات 

مدت خواب در  عصارة كدو افزايش 2018همكاران در سال 
در اين  را نشان داد. )يلوگرمدر ك گرم يليم 200دوز باال (

 3آزمايش به گروه كنترل منفي سالين، به گروه كنترل مثبت 
 50،100 ها گروهدر كيلوگرم وزن بدن ديازپام و بقية  گرم يليم

 بر كيلوگرم وزن بدن عصارة كدو داده شد. گرم يليم 200و 
را  اميازپد ينو همچن يتالپنتوبارب يبخش اثر آرامعصارة كدو 

 GABA يستمس يتتقوناشي از  تواند يمكه  كند يم يتتقو
از  GABA ياست كه عمل بازدارندگ شده  داده نشان باشد.
شدن غشا  يقطب حد از  شيبو  يدكلر يها كانالبازشدن  يقطر

 يآور خوابو  يبخش آرام يت، فعالCNS دپرساست كه به 
ي با ورآ خوابجزء  نظر از). اين مطالعه 19( شود يممنجر 
 همخواني دارد. از مطالعة حاضر آمده دست بهنتايج 

Hajak  چالش داخل  در يك 1991 در سالو همكاران
وابسته به  يشافزاتريپتوفان نشان دادند كه گرم  5و  3 يديور

يك و دو مراحل  يشده در ط دوز در درصد خواب مشاهده
با دارونما در مردان  يسه(خواب سبك) در طول روز در مقا

در طول  وجود دارد. ي ندارند)خواب يب(كساني كه مشكل  المس
 ييكارا يك و دو وخواب در مراحل  زمان  خواب شبانه، مدت

با دارونما  يسهدر مقاتريپتوفان گرم  5و  3، 1دنبال  خواب به
 ينتوجه است، در طول شب، مالتون  است. جالب يافتهبهبود 

 يشبت به روز افزانس تريپتوفانگرم  5و  3، 1پالسما پس از 
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روز ممكن است  دركه  مفهوم ينداشت، به ا يشتريتوجه ب قابل
 ).20( بگذارد يرتأث التونينبر سنتز م

Saidi  ينيبال ييكارآزما در يك 2020و همكاران در سال 
 يبزرگ خنث ينةآم يدهاي/ اسيپتوفانتر اسيد آمينة يرتأث
)LNAAsدر كردندرا ارزيابي  يروز شبانه يتم) بر خواب و ر .
دوسوكور، دو نمونه از  ةشد كنترل يتصادف ييكارآزما ينا

در پژوهش شركت نوجوانان پسر مستعد اختالالت خواب 
نفر).  24نفر) و جوانان چاق ( 24نخبه ( يراگب يكنان: بازكردند
 ةچرخ يمدر تنظ شده دهيبلع پتوفانيتر دريافتند كه تيدرنها

 ).21( قش داردخواب ن يفيتو بهبود ك يداريخواب/ ب
Sanlier  در يك مقالة مروري  2020و همكارش در سال

ا هآن يي و كيفيت خواب را ارزيابي كردند.مواد غذارابطة بين 
 نهيآم دياس نيتر دواركنندهيامرا  يپتوفان، ترها نيپروتئ در بين

 ةماد يشماده پ ينا يراز دانستند؛خواب  ةكنند تيتقو يغذا يبرا
خواب انسان  يفيتاست كه در بهبود ك نيو سروتون ينمالتون

 ).22( نقش دارد

ي آور خوابة نيزم دردر باال  ذكرشدهمقاالت  اگرچه نتايج
اسيد آمينة تريپتوفان با نتايج اين بررسي همخواني دارد، اما با 

گرفتن اين موضوع كه در ساير مقاالت، روغن دانة كدو  در نظر
است در بررسي ما با  شده  اعالمداراي مقادير باالي تريپتوفان 

، روغن شركت باريج اسانس شده كسبتوجه به گواهي آناليز 
ة تريپتوفان نيست و نگارندگان نيآم دياسحاوي مقدار چشمگير 

لحاظ  ppm 23/0ميزان آن را  HPLCبراساس آزمايش 
در مقاالت ديگر كمتر است. طبق  ذكرشدهكه از مقادير  اند كرده

دانة كدو شركت باريج اسانس  روغن آمده دست بهنتايج 
 نظر بهي را دارد كه آور خوابهمچنان قابليت افزايش جزء 

ي آور خوابعالوه بر تريپتوفان تركيبات ديگري نيز در  رسد يم
ي ها يبررسكه اين موضوع نيازمند  است مؤثراين محصول 

 بيشتر در آينده است.
 يدرد يبجزء 

صد، اختالف در 5كه در سطح خطاي  دهد يمنتايج نشان 
ي ها گروهي بيهوشي گروه كنترل و درد يبي بين مدت دار يمعن

مدت  و بين متوسط )p<05/0ندارد (وجود  4و  2، 1آزمايش 
اختالف  3ي بيهوشي در گروه كنترل با گروه آزمايش درد يب

استفاده از  گريد  يعبارت به). p>05/0دارد (ي وجود دار يمعن
 نيالزيزا -نيكتام يهوشيبدر دستورالعمل روغن دانة كدو 

در  يهوشيبي درد يجزء ب شيباعث افزاي دار يمعن طور به
شده است. همچنين نتايج آزمون  3در گروه آزمايش  خرگوش

بيهوشي در  يدرد يبكه مدت  دهد يمتعقيبي دانكن نشان 
ي دار يمعن طور بهو گروه كنترل  4و  2، 1ي آزمايش ها گروه
با استفاده از روغن  دهد يمنشان كه  )p=052/0هستند (برابر 

قطره در اسكافاي گوش  20قطره و چه  10دانة كدو چه 
قطره  2تغييري در مدت بيهوشي وجود ندارد و با استعمال 

روغن در بيني افزايشي جزئي در مدت بيهوشي خواهيم داشت 
قطره روغن در بيني اين  4نيست، اما با استعمال  دار يمعنكه 

استفاده از  رسد يم نظر بهبنابراين ؛ خواهد شد دار يمعنافزايش 
قطره در داخل بيني خاصيت  صورت بهروغن كدو فقط 

ي وابسته به دوز درد يبي دارد. همچنين افزايش جزء درد يب
 ريتأثكه  رسد يم نظر بهاست. در بررسي منابع  شده  مشاهده

ي روغن دانة كدو را براساس مقدار عنصر منيزيم درد يب
 12و براساس نتيجة آزمايش ميزان منيزيم اين روغن  دانند يم

ppm  كه در  طور هماناست  توجه قابلاست كه مقداري
ي روغن به اثبات رسيده است. ضددردبررسي ما هم اثر 

احتمال دارد كه مواد ديگري عالوه بر منيزيم موجود در اين 
ي داشته باشند كه نياز به تحقيقات درد يبروغن هم خاصيت 

 دارد. بيشتر
Yahya  تأثير روغن دانة كدو بر درد القاشده  2020در سال

در اين  توسط صفحات داغ را در موش مورد آزمايش قرار داد.
با  يببه ترت 4و  3، 2 هاي گروه ،كنترل گروه 1گروه مطالعه 
 روغن دانة كدو يلوگرمر كب گرم ميلي 100و  75، 25 يدوزها

در  كه در حالي رفتند، قرار گ آزمايشتحت  يخوراك صورت به
 ياز راه خوراك يكلوفناكوگرم ديلكبر  گرم ميلي 4/1پنج، گروه 

 2/0، يقهدق 30بعد از  يش تجويز شد.قبل از آزما يقهدق 30
 يقتزر صفاقي داخل صورت به درصد 3 يكاست يداس ليتر ميلي
محاسبه  يقهدق 30به مدت  wigglingمقدار حركات و  شد

 ينب يكاهش مقدار انقباضات شكم ليدل بهدردي  بيشد. 
روغن دانة كدو تيمار شدند كه با  هايي موششاهد و  يواناتح

يكلوفناك، مشاهده شد. استاندارد د يدارو با مقايسه و قابل
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 100دردي با افزايش دوز روغن بيشتر شده در دوز  ميزان بي
دردي را ايجاد كرده كه تقريباً  گرم بر كيلوگرم بيشترين بي ميلي
ايجاد  ظرن از). اين مطالعه 23كند ( ميديكلوفناك برابري  با
 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست بهي با نتايج درد يب

 2019و همكاران در سال  Soniي ديگر توسط ا مطالعهدر 
عصارة دانة كدو بر روي  ضددرد، ضدالتهاب و ضدزخماثرات 

وه كنترل شش گروه موش بررسي شد. در اين آزمايش به گر
بر كيلوگرم  گرم يليم 10درصد، گروه دو  9/0نرمال سالين 

 300و  200 ،100و پنج به ترتيب  چهارمورفين، گروه سه، 
 آزمونبر كيلوگرم عصارة كدو داده شد و در مدل  گرم يليم

Tail flick )زمان واكنش به حرارت و حركت دم)   مدت
از  يتوجه لقابضددرد  يتفعالانة كدو د ةعصاربررسي شد. 
با  يناستاندارد مورف يزمان واكنش با داروو  خود نشان داد

 يلوگرمدر ك گرم يليم 300غلظت دانة كدو با  ةعصار
ي آن ضددردو با افزايش دوز روغن، اثر  است سهيمقا قابل

ي با درد يبايجاد  نظر از). اين مطالعه 24( استبيشتر شده 
 واني دارد.از مطالعة حاضر همخ آمده دست بهنتايج 

 يشآزما 27 هاي دادهكه  يراخ يستماتيكس يبررس يك
تا سپتامبر  1966( يمارب 1504 )RCTs( تصادفي شدة كنترل
از آن است كه  ي، حاكوتحليل كرده است تجزيه) را 2014
، شدت درد يعموم يهوشيب يدر ط يزيممن يستميكس يزتجو

كاهش  يخطر عوارض جانب يشبعد از عمل را بدون افزا
 طور به يزيم، نشان داده شد كه مصرف منين. عالوه بر ادهد يم

 شود مي يمارانيباعث كاهش استفاده از مسكن در ب توجهي قابل
و قلب و عروق  ي، ارتوپديدستگاه ادرار هاي جراحيكه تحت 

عمل و كاهش زمان  ينح يناميك. بهبود هموداند گرفتهقرار 
 مشاهده شد عروققلب و  يتحت جراح يمارانآمدن در ب يرونب
ي عنصر منيزيم كه طبق درد يباثر  نظر ازاين مطالعه . )25(

 ppm 12آناليزي كه انجام شد در روغن دانة كدو به ميزان 
از مطالعة حاضر همخواني  آمده دست بهوجود دارد، با نتايج 

 دارد.
با چهار  يزمتاآنال يقاز طر 2018در سال  چن و همكاران

RCT  را  دردي بي يبر رو يزيمسولفات من ، اثريمارب 263از 

و كاهش  ندكرد يبررس يالپاراسكوپ يستكتوميس پس از كله
را بعد از  يهوشيبه ب يازبعد از عمل و ن يلاوا ردرد د
ي درد يباثر  نظر ازاين مطالعه  .)26ند (گزارش كرد يجراح

منيزيم كه طبق آناليزي كه انجام شد در روغن دانة كدو عنصر 
از مطالعة  آمده دست بهوجود دارد، با نتايج  ppm 12به ميزان 

 حاضر همخواني دارد.
ن در سال ، پنگ و همكاراRCT 11 وتحليل تجزيهپس از 

را در  يزيمبعد از عمل سولفات من يستميكس ةاستفاد 2018
حالت  از جمله، يندكاهش مقدار مسكن و تجارب ناخوشا

 نظر ازمطالعه  اين .)27ند (كرد يفتهوع، استفراغ و لرز توص
ي عنصر منيزيم كه طبق آناليزي كه انجام شد در درد يباثر 

وجود دارد، با نتايج  ppm 12روغن دانة كدو به ميزان 
 از مطالعة حاضر همخواني دارد. آمده دست به

 تغييرات عالئم حياتي
 طور بهي آزمايش و كنترل ها گروهة هم) ضربان قلب: در 1

گروهي،  است. در بررسي بين ي سير نزولي را طي كردهكل
درصد بين متوسط  5ي در سطح خطاي دار يمعناختالف 

دقيقه بعد از  30و  20، 10، 0ي ها زمان) در HRضربان قلب (
هاي آزمايش و كنترل وجود دارد و در همة اين  تزريق در گروه

كمي ضربان كمتر از گروه كنترل  1در گروه آزمايش  ها زمان
به بيشترين حد رسيده  3گروه آزمايش  بوده كه اين كاهش در

ي ها گروهي نسبت به گروه كنترل دارد. در توجه قابلو اختالف 
ضربان نسبت به گروه كنترل افزايش داشته و  4و  2آزمايش 

ضربان قلب  ها گروهو  ها زمانبا هم برابر هستند. در همة  باًيتقر
بوده است؛  حين بيهوشي موردانتظارة بازنبوده و در  كننده نگران
عارضة جانبي براي  عنوان بهتغييرات ضربان قلب  جهيدرنت

 روغن دانة كدو مطرح نيست.
دقيقه بعد از تزريق،  60در زمان  تنها ) تعداد تنفس:2

درصد بين متوسط تعداد  5ي در سطح خطاي دار يمعناختالف 
هاي آزمايش و كنترل وجود دارد كه در  ) در گروهRRتنفس (

 4كمترين و در گروه آزمايش  1گروه آزمايش اين زمان در 
ي ها گروهدر  كه  يدرحال ميا داشتهرا  بيشترين متوسط تعداد تنفس

 . كند يمبرابري  باًيتقرتعداد تنفس با گروه كنترل  3 و 2آزمايش 
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ة بازنبوده و در  كننده نگرانتعداد تنفس  ها گروهو  ها زماندر همة 
تغييرات تعداد  جهيدرنتت؛ حين بيهوشي بوده اس موردانتظار

 عارضة جانبي براي روغن دانة كدو مطرح نيست. عنوان بهتنفس 
) درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن: هيچ اختالف 3
درصد بين متوسط درصد اشباع  5ي در سطح خطاي دار يمعن

وجود  ها زماناز  كدام چيه) در SPO2هموگلوبين از اكسيژن (
ثابت بوده است. در  باًيتقر ها گروه و ها زمانة همندارد و در 

درصد اشباع هموگلوبين از اكسيژن  ها گروهو  ها زمانهمة 
حين بيهوشي بوده است؛  نتظاراموردة بازنبوده و در  كننده نگران
عارضة جانبي براي روغن  عنوان به SPO2تغييرات  جهيدرنت

 دانة كدو مطرح نيست.
دقيقه،  60و  45، 30، 20ي ها زمان) دماي مقعدي: در 4

درصد بين متوسط دماي  5ي در سطح خطاي دار يمعناختالف 
در گروه كنترل ) كه p>05/0() وجود دارد RTمقعدي (

بيشترين  4كمترين متوسط دماي مقعدي و در گروه آزمايش 
 1 شيآزما گروه در نيهمچنمتوسط دماي مقعدي را داريم. 

 و 1 شيآزما زا شتريب 2 شيآزما گروه كنترل، گروه از شتريب
استفاده از  جهيدرنتاست.  2بيشتر از آزمايش  3 شيآزما گروه

روغن دانة كدو باعث افزايش جزئي دماي بدن وابسته به دوز 
دماي مقعدي  ها گروهو  ها زمانشده است. اگرچه در همة 

حين بيهوشي بوده است؛  موردانتظارة بازنبوده و در  كننده نگران
عارضة جانبي براي  عنوان بهقعدي تغييرات دماي م جهيدرنت

 روغن دانة كدو مطرح نيست.
 ي:ريگ جهينت

جلدي) و داخل بيني ( يموضعدر اين تحقيق تأثير استفادة 
 صورت بهة كدو بر بيهوشي خرگوش سفيد نيوزيلندي دانروغن 

ي و ضددردبررسي خواص  منظور به وباليني ارزيابي شد 
سة بيهوشي، طول مدت ي فاكتورهايي نظير شروع پروآور خواب

بيهوشي عميق و  زمان  مدتي، درد يببيهوشي، طول مدت 
عوارض جانبي روغن بررسي شد. از محدوديت اين پژوهش 

الكترومايوگرافي اشاره  دستگاه از استفاده امكان توان به عدم مي
كنندگي عضالت، كه از اجزاي  كرد كه درنتيجه، ارزيابي شل

 ، انجام نشد.استبيهوشي 
 -نيكتام يهوشيدر دستورالعمل بفاده از روغن دانة كدو است

ي آور خوابجزء  شيباعث افزاي دار يمعن طور به نيالزيزا
در گروه  يهوشيبي درد يجزء بو  ها گروهبيهوشي در همة 

ي بر دار يمعن ريتأثقطره در دو بيني) شده است، اما  2( 3آزمايش 
عميق نگذاشته بيهوشي  زمان  مدتروي متوسط شروع بيهوشي و 

نبوده و  كننده نگراناز عالئم حياتي  كي چيه ها گروهاست. در همة 
هيچ  جهيدرنتحين بيهوشي خرگوش بودند؛  دييتأة موردبازهمه در 

 رسد يم نظر بهعارضة جانبي براي روغن دانة كدو مشاهده نشد. 
ي روغن دانة كدو وجود عنصر درد يبيكي از داليل خاصيت 

ميزان كم اسيد آمينة تريپتوفان  ليدل به حال  نيع درمنيزيم است؛ 
روغن شركت باريج اسانس، ممكن است مواد ديگري غير از 

ي داشته باشد كه بايد تحقيقات آور خوابتريپتوفان خاصيت 
 بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
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Abstract: 
 
Background and Purpose: According to Persian Medicine texts, pumpkin (Cucurbita pepo L.) oil has been 
suggested as a nasal drop for insomnia, but the hypnotic effect of pumpkin seed oil has not been studied 
despite recommendation by traditional medicine and general use. This study aimed to evaluate the clinical 
impact of topical pumpkin seed oil on anesthesia in New Zealand white rabbits and to evaluate its analgesic 
and hypnotic properties. We used a drug along with chemical anesthesia that increases its effectiveness and 
does not have significant side effects and eliminates the need for high doses of anesthesia. 
Materials and Methods: Twenty-five adult New Zealand white rabbits were randomly divided into five 
groups of 5 and received ketamine-xylazine. The first group was anesthetized only with ketamine-xylazine 
anesthesia protocol. One hour before receiving the anesthesia protocol, the second group, received pumpkin 
seed oil by administering two drops in one nostril, while the fourth group received two drops in each nostril. 
The third group received ten drops of pumpkin seed oil on the inner skin of the long cartilage of one ear, and 
the fifth group received ten drops of pumpkin seed oil on the inner skin of the long cartilage of both ears as a 
topical application. 
Results: In the analysis of variance (ANOVA), there was a significant difference between the mean duration 
of anesthesia in experimental and control groups. Substantial difference existed between the mean duration 
of anesthesia in the control group and the experimental group three. None of the vital signs were alarming in 
any groups, and all were within approved range during rabbit anesthesia. 
Conclusion: The results showed that using pumpkin seed oil along with ketamine-xylazine anesthesia 
protocol significantly increases hypnotic and analgesic components of anesthesia. 
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