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 چکيده

که در صورت عدم  باشدمی  پزشکیروان  هایسندرم ترینشایعاختالل افسردگی اساسی از 

. سالیان درازی است که برای درمان  آوردمیدرمان، اختالالت زیادی را در عملکرد فرد به وجود  

. ولی این داروها همیشه  شودمیشیمیایی استفاده    ضدافسردگیانواع افسردگی از انواع داروهای  
سیعی روی گیاهان دارویی  تحقیقات و  تازگیبه. به همین دلیل،  باشندمیدارای عوارض جانبی  

صورت گرفته و تعدادی داروی گیاهی مؤثر و دارای حداقل اثرات   بخشآرامو   ضدافسردگی

  شدهانجامبررسی مطالعات    باهدفاست. لذا این مطالعه   شدهعرضهجانبی به بازارهای جهانی  

ع مروری  در جهت تعیین نقش گیاهان دارویی در درمان افسردگی انجام گرفت. مطالعه از نو
  هایبانک در    موردنظر   های کلیدواژه   واردکردنبوده و مقاالت از طریق جستجوی الکترونیکی با  

، بدون در نظر گرفتن  Pubmedو   Google SID ،Google Scholarاطالعاتی مانند 

به بررسی    ۲۰۱۸تا   ۲۰۰۳مقاالتی که در بازه زمانی    درنهایتمحدودیت زمانی به دست آمد.  

و بررسی قرار گرفتند. با توجه به   موردنقداثرات گیاهان دارویی بر افسردگی پرداخته بودند،  
در کاهش افسردگی، کاهش    توانندمیتحقیق حاضر، گیاهان دارویی در طب سنتی    هاییافته

  هشد انجام عالئم افسردگی و بهبودی عملکرد بیماران به شکلی چشمگیر مؤثر باشند. مطالعات  

و... نشان    بهارنارنج، بنفشه معطر، افشره پرتغال،  بیانشیرینبر گیاهان زعفران، اسطوخودوس،  

دارای اثرات ضدافسردگی   دهدمی بر روی همه گیاهان    کهاین. اما با توجه به  باشندمیکه 
نگرفته   ذکرشده انجام  کافی  میزان تأثیرگذاری   طوربه  تواننمیمطالعات  بر    هاآندقیق 

تعیین مکانیسم دقیق گیاهان دارویی نیاز به مطالعات بیشتر و  افسرد گی تعیین نمود. لذا 

ورت  صتا در  باشدمیبر روی افسردگی    هاآنهر یک از   تأثیرجداسازی اجزای گیاه و بررسی  

جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی انتخاب   عنوانبهکافی بتوانند   تأثیرگذاریداشتن  
 خط اول درمان استفاده کرد.  عنوانبه  ها افسردگیدر    هانآشوند و بتوان از 

 .پزشکیروان هایسندرمافسردگی، گیاهان دارویی،   :واژگان کليدي
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 مقدمه
از   نیز   هایتمدنقدیم در    هایزماناز   درمانیگیاهاستفاده  به صور مختلف، اعم از   درمانیگیاهباستانی رایج بوده و امروزه 

با توجه  ،  شده   درمانیگیاهدر تمام دنیا رایج است و همچنین توجه خاصی به    هاآنتام    هایعصارهگیاهی با    هایفرآوردهاستفاده از 

گرایش مثبت و توجه عمومی برای استفاده   اکثر گیاهان معطر خوراکی بوده و هزاران سال قدمت مصرف دارند همچنین  کهاینبه  

 وجود دارد. دهدمیاز طب سنتی ایران را تشکیل  ایعمدهاز گیاهان شفابخش که قسمت 

به  اقتصادی و اجتماعی مطرح است. در این میان   هابیماریامکان ابتال  و در تمام سطوح  و اختالالت روانی در تمام جوامع 
از   و اضطرابی  مختلف است. این مشکالت تبعات خاص ترینشایعاختالالت افسردگی  در جوامع  بر فرد، خانواده و    مشکالت  را 

بر عوارض اجتماعی و اقتصادی    هایآسیب( عدم درمان این اختالل،  Azanineh et al.  ۲۰۱۰)  گذاردمیجای  اجتماع  روانی و 

دارویی متنوعی  هایدرماناخیر    هایالسدر    کهاین  باوجود(.  ۱9۸۸Kaplan and Saddock)    کندمیبسیاری برای بیماران ایجاد  
برگشت بیماری همچنان باال  اندشدهمعرفیبرای درمان اختالالت روانی مانند افسردگی   بیماران پایین و خطر  ، اما میزان بهبودی 

)  شدهگزارش بالینی است که    ایحوزهروانی،    هایاختالل  دارودرمانی(.  RICHELSON  ۱994است  طب   در حال  سرعتبهاز 

حریم امنیتی باالیی هستند و انواع جدید   و منجر   باشندمی تراختصاصی، دارای آثار  هاآنتکامل است. این دسته از داروها دارای 

با قطع   دارو  بروز عالئم قطع  و همچنین  به اثر دارو   Noor Mohammadi and،  ۲۰۱۳)   اندناگهانیبه عوارضی چون مقاومت 

Hajiددی نظیر خشکی دهان، یبوست، ناتوانی در رانندگی با ماشین و اختالل عملکرد جنسی با این ( همچنین عوارض جانبی متع

گزاف  یهزینهیمیایی، ا توجه به عوارض جانبی داروهای ش( امروزه بKaplan and Sundlock،    ۲۰۰۳است ) شدهگزارشداروها  

کاهش مقبولیت   یاولیهتهیه مواد   بین مردم و منع مصرف   هاآناین داروها،  در برخی افراد و در مقابل، وجود گرایش   هاآندر 
عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و تنوع این داروها در ایران محققان به سمت استفاده از داروهای گیاهی گرایش   یمشتاقانه

بوده و امکان Abdullahzadeh and Naji،   ۲۰۱4)  اندپیداکرده عوارض کمتر  گیاهی دارای  (. این در حالی است که داروهای 

 (Akhundzadeh  ۲۰۰7)  باشدمیو یا به شکل مکمل در درمان این بیماران فراهم    تنهاییبهاستفاده  

یکی از اختالالت  امروز است که حدود   پزشکیروانافسردگی  این ،   برندمیدر صد از مردم دنیا از آن رنج   ۱7شایع جوامع 
بعد از   است و    هایبیماریبیماری  ناتوانی افراد  عامل بیماری و  عروق دومین  علت افت کارایی در کشورهای   ترینعمدهقلب و 

علت واحد  HASHEMI et al ,  ۲۰۱7)  شودمیصنعتی محسوب   ندارد. اما ترکیبی از    ایشدهشناخته(  برای افسردگی وجود 

نقش دارند )عوامل ژنتیک، بیوشیمیایی، محی  ( Kaplan anal Sadock،    ۱9۸۸طی و فاکتورهای سایکولوژیک در ایجاد افسردگی 
ز  ا   درصد  4۰-۵۰در آقایان(. ژنتیک در    درصد  7-۱۵ و  هاخانمدرصد در    ۱۰-۱۳بیشتر است ) هاخانمشیوع این بیماری در 

)  هایافسردگ   ۲۰۱۲)  باشدمی  درصد  ۱7/۱بیماری افسردگی  العمرمادام(، و شیوع  Duman and Voleti ۲۰۱۲دخالت دارد 

.,Katang et alاست. تغییرات   شدهگزارشدرصد    4/۱ ( در یک بررسی سیستماتیک و فرا تحلیلی شیوع افسردگی اساسی در ایران

باعث شیوع افسردگی و اختالالت روانی شده باشد)  HASHEMI,  ۲۰۱7اجتماعی و اقتصادی در چند دهه گذشته ممکن است 

et al  هایاسترس( البته شرایط و   ( ۲۰۱۳محیطی نیز نقش محوری در بروز این بیماری دارند  Brownce and Lucki  افسردگی )

 Razaghi.  ۲۰۱۸)  سازدمیاثر عمیق داشته و نحوه ادراک او از شخص و محیطش دگرگون  حالتی است که بر کیفیت خلق شخص 

et al  به   ارزشیبیپوچی،   بااحساس(، این بیماری در شرایط شدید )   خودکشیو افکار تکراری مرگ و اقدام  است    ۲۰۰9همراه 
.saki et al  داروهای و  منوآمینواک  یهامهارکننده،  ضدافسردگی(. پیدایش اولین  سه  هاضدافسردگیسیداز  دهه ایحلقهی  ی در 

 .در درمان افسردگی ایجاد کرده  توجهقابلجهش   یک  ۱96۰و    ۱9۵۰

(  SNRIنوراپینفرین )  -سروتونین   باز جذب  مهارکنندهانتخابی سروتونین و    باز جذب  یهامهارکنندهبعدی نظیر    یهاشرفتیپ

به همان میزان داروهای قبلی ولی   تر سالمتحمل بیشتر و    تیباقابلمثل ونالفاکسین در دهه گذشته موفقیت درمانی افسردگی را 
، باشندمیی آتیپیک نظیر بوپروپیون، تنازدون و میرتازاپین برای درمان افسردگی در دسترس  هاضدافسردگی راًیاخارتقاء داده است،  

بیشتر و  ماندیممیزان بهبودی پایین و ریسک برگشت بیماری یا عود همچنان باال باقی   حالنیباا . بنابراین به عوامل با اثربخشی 

از نیاز است، عصاره برخی گیاهان منابع مؤثری  به شمار  سمیت کمتری  جدید و نویدبخش در درمان افسردگی   روند یمداروهای 
(RICHELSON 1994)  . 
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گیاهی   نیتریمیقدیکی از  -۱ از خانواده نخودیان    Liquoriceعلمی   بانام  بیانشیریندر طب سنتی،   مورداستفادهداروهای 

  عنوانبه  Glycyrrhizinکه   انددادهنشان   هاموشآن مصرف درمانی متعددی دارد، مطالعات آزمایشگاهی بر روی   یشهیراست که  

نفرین و دوپامین بیانشیرینترکیب   نیتریاصل غلظت سروتونین، تور اپی  ، از طریق مهار آنزیم منو آمین اکسیدان باعث افزایش 
مثل اپی پرامین، فلوکستین بدون عوارض جانبی   ضدافسردگیآن در مقایسه با داروهای   ضدافسردگیو اثرات  شودمیدر مغز موش  

  . (Memati et al.  ۲۰۱۰بوده است )

معطر و اغلب    هایگل.  باشدمی  چندسالهکه پایا و   یابوتهگیاهی است علفی یا    Viola odloratiمی  عل  بانامبنفشه معطر   -۲

. ولی موسیالژها، آنتوسیانین  باشدمیترکیبات این گیاه، اسانس و مواد رنگی آن    ترینمهمو بندرت سفید یا گلی هستند.    رنگبنفش
در طب سنتی از خواص    کهطوریبه.  باشدمیرا دارا    ایگستردهها و غیره نیز در بنفشه معطر وجود دارد. این گیاه مصارف دارویی 

باکتریال،   ، ضد ضدالتهاب،  آورخوابسیستم عصبی، ضد تب، شل کننده عضالت،   کنندهتضعیف،  اکسیدانآنتیضدالتهاب، آنتی 

درمان فشارخونو مقوی اعصاب، مدر، مسهل، ضد تب، اکسپکتورانت )خلط آور، ضد آسم، ضد  بخشآرامرطان، س ، ضد اضطراب، 
استفاده    هایبیماری بنفشه معطر  روانی  اختالالت  و  استفاده    معموالً.  شودمیپوستی  مصارف دارویی  برای  برگ آن  و  گل  از 

 .(Siddiqi et al. 2012)شودمی

پ -۳ تحریک   Citrus Fragranceعلمی  بانامرتقال  افشرده  است که برای آن اثرات  و افزاینده خلق   CNSیکی از موادی 

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که برخی از مرکبات و در رأس  شدهگزارش با تعدیل سرکوب   هاآناست.  لیمو و پرتقال 
بدن کمک  هموستاز  به تنظیم  ناشی از تنش،  عملکرد ایمنی در    ازآنجاکه،  کنندیمایمنی  آندو کرین و  عملکرد تورو  اختالل در 

نقش بارزی دارند، این تعدیل در درمان این اختالالت  یتنرواننظیر اختالالت اضطرابی، افسردگی و   پزشکیروان هایبیماریایجاد  

بود  (Sargoliance et al., 2004).مؤثر خواهد 
خانواده ,  Lavandula angustifolia Millانگلیسی   بانامالتین  گیاه الوندوال آگوستوفلیا بانام   -4  Giarden lavendاز 

Communun lavender   است. گل که بخش دارویی گیاه را تشکیل  شدهشناختهاسطوخودوس،  عنوانبهنعناعیان، که در ایران 

وخودوس در طب سنتی دارای خواص درمانی . اسانس اسط باشدمیبنفش و آبی مالیم    یهاهیسابه رنگ ارغوانی روشن با  دهدیم

، فعالیت ضد پالکتی، ضد انعقادی، ضد جهش  بخشآرامی، ضد باکتری، ضد اضطراب و  ضدالتهاب،  اکسیدانآنتی ازجملهبسیاری  
عقلی شدید کاربرد دارد. از   با زوال  در درمان بیماران  ، ضد صرعضد نفخ، ضد   عنوانبهاسطوخودوس    کردهدمبرخوردار است و 

درد  معده، سر  هایبیماری  درمان . اسطوخودوس در شودمیدردهای روماتیسمی و کمردرد، سردردهای عصبی و میگرنی استفاده  

دارد. از طرفی  بخشآرام( مؤثر است. این گیاه خواص ضد درد، آنتی اسپاسمودیک و Tensionناشی از تنش )  سردرد  خصوصبهو 
بیماران مؤثر است ) کار آزماییمطالعات    Nikfiarjam,.  ۲۰۱۰بالینی نشان داده که این گیاه در بهبود مشکالت خواب اضطراب 

et al  بیه لوندولین، سری ترپنوئیدها  تات، مونوترپنهاء فالونوئیدهای شه لینالول، لینالیل اسک نشان داده(. مطالعات فیتو شیمیایی

کومارین  ش کومارینها شبیه آمپلی فرونها و  و    یهابخشترکیبات    نیتریاصلبیه اسیداورسولیک و  گیاه هستند   هایگلهوایی 

(۲۰۰۳  .,Hajhashemi et al) 
به اثرات   باشدمیگیاهانی    ازجملهاسطوخودوس   -۵ از کتب مرجع گیاهی  ولی    شدهاشارهآن    ضدافسردگیکه در تعدادی 

ندارد.   این خصوص وجود  همکاران در خ    شدهانجام  یهایبررس  ازجملهمدارک مستندی در  مطالعه آخوندزاده و  در این رابطه 

این دو در درمان   توأمکه اثربخشی مصرف  باشدمیاثرات مصرف تنتور اسطوخودوس و ایمی پرامین در بیماران افسرده   خصوص
به اثبات رسیده است )  (. (Akhondrandeh et al.  ۲۰۰۳افسردگی 

نام انگلیسی   Sour Bitter Orange Duh. Citrusگیاه بهارنارنج بانام التین    -6 نارنج است .  و از خانو  aurantiumو  اده 

شامل: کتوپامین، سینی فرین، تیرامین، ان اتیل تیرامین و فالونوئیدهایی همچون: لیمونن،    -ون آلکالوئی    - همچوچندین ترکیب 
خواص درمانی  نیترجیراهیسپیریدین، تئوهپسپپریدپن، نارنجین، میرسین، تانگارینین، فورانو کومارین ها در این گیاه وجود دارد. 

اخیر   هایسال. در  شودمیویروسی، التهابی استفاده   یهاعفونتی هستند و در درمان  اکسیدانآنتیی و  بخشآراماثرات    بهارنارنج

 ( (Khakpour et al  ۲۰۱4. )اندکردهرا به خود جلب   یاژهیوتوجه   ضدافسردگیترکیبات فنلی به دلیل اثرات 
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په جهان است و جدا از ارزش   نیترگرانزعفران  -7 بالقوه ضد    عنوانبه  اشیسنتادو  به اثر  غذا، در مطالعات اخیر  چاشنی 

) شدهاشارهحافظه آن    دهندهشیافزاسرطان و   ( به علت وجود سه شدهخشک(. ارزش زعفران )کالله ۱99۸DAmelio Srاست 

 مسئول طعم و سافرانال   مسئولرنگ زعفران، پیکر و کروسین  مسئولکروسین و مشتقات آن که    یهانامثانویه اصلی به    کیمتابول
  کنندهکمک، این گیاه جزء خانواده زنبقیان می با شد و باعث تسکین درد معده و اثرات آنتی اسپاسمودیک، باشدمیعطر و بوی آن 

برطرف کرده و   یادشدهاشتها از آن    دهندهافزایشضم و  ه کولیک کلیوی را  همچنین دردهای  باعث کاهش درد معده و  است، 

به کار  ش خواهدبرطرف شدن تنش   . برخی از کتب مرجع گیاهان دارویی به رودمید . زعفران در طب سنتی ایران برای افسردگی 

 (.Peter  ۲۰۰6که هیچ مدرک مستندی وجود ندارد )  هرچند اندکردهاشارهآن  ضدافسردگیاثرات  
در طب سنتی ایران، چین و یونان برای درمان سرماخوردگی،  ایگسترده  طوربهزنجبیل یکی از گیاهان دارویی است که   -۸ 

یک معطر کننده    عنوانبهاعصاب، التهاب لثه، درد دندان، آسم، یبوست، دیابت و همچنین در صنایع غذایی    هایبیماریروماتیسم،  

بسته به محل کشت و  ، مواد مؤث  گیردمیقرار    مورداستفاده یا خشک باشد،  کهاینر موجود در ریشه زنجبیل متنوع،  ریشه تازه 
بیساپولن در روغن   -سسکویی فالندرن، بتا  -: مونوترپنوئیدها و سسکویی ترپنوئیدها، بتاازجملهماده مؤثر    ۵۰متغیر است. بیش از 

تغییرات هورمونی و نورو شیمیایی ناشی از دیابت    ده است کهفرار زنجبیل موجود است. مطالعات نوروسایکوفارماکولوژیک نشان دا

نقش داشته باشد. شیوع افسردگی در بیماران  تواندمی درصد بیشتر از جمعیت عمومی است و فقط    ۱۸  دیابتیدر بروز افسردگی 

بیماران   ۳۳ ناشی از دیابت   موقعبه. تشخیص شوندمیتشخیص و درمان    دیابتیدرصد از موارد افسردگی  و درمان مؤثر افسردگی 
. شودمیمطلوب   درمانی ضد دیابت، برای رسیدن به سطح گلوکز پالسمایی  هایرژیممهم است، زیرا موجب پذیرش بیشتر بیمار از 

این راستا،   عوامل    شدهمشخصدر  که  داروهای    هایمهارکنندهنظیر    ضدافسردگیاست  اکسیداز،  سه   ضدافسردگیمونو آمین 

انسولین و کنترل سطح گلوکز خون،    توانندمیانتخابی برداشت سروتونین    هایمهارکنندهو    ایقهحل آزادسازی   عالئم با تنظیم 
پیشنهاد   باشد)    تواندمی، پتانسیل ضد دیابتی زنجبیل  کندمیافسردگی را کاهش دهند. این اثر  در کاهش عالئم افسردگی مؤثر 

۲۰۱۳  .Farzin et al) ) 

(، مغربی گیاهی از خانواده پاناسها و حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب ضروری شامل اسید Primrose oil)  گیاه گل  -9

است. تاکنون   شدهگزارشدرصد    7۲این گیاه تا  (  ۳لینولئیک و اسید گامالینولئیک است. در اغلب منابع، میزان اسید لینولیک )امگا
بر افسردگی    تأثیرگزارشی از   پستان، سندرم   تأثیر، اما  نشدهبیاناین دارو  پوستی، آلرژی، آرتریت روماتوئید، درد  آن در اگزمای 

عروق، سپروزه مولتیپل اسکلروزیس،    هایبیماری، تغییرات یائسگی،  قاعدگیپیش باال، مشکالت سیستم ادراری،   فشارخونقلب و 

 .است    ذکرشده آسمسیستم عصبی، غدد و  
 

 یریگهجینت 

بیماری جدی به شمار    کی، روانی و رفتاری مشاهده   کیولوژیزیفکه با عالئمی در سطوح   رودمیافسردگی در جامعه امروزی 
عمده با داروهای افسردگی و مداخالت روانی اجتماعی و در موارد شدید استفاده از تشنج برقی   طوربه. درمان این اختالل شودمی

به استفاده    پزشکیروانتوجه زیادی به داروهای گیاهی جهت کنترل این سندروم   راًیاخاست.  شده است. با توجه به گرایش مردم 

گیاهی و خواص   گیاهان داربخشآرامو    ضدافسردگیاز داروهای  نتایج ی  و  از گیاهان شدهانجام یهامطالعهویی  ، امکان استفاده 

بیشتر و کاهش عوارض دارویی ناشی از مصرف برخی داروهای   ضدافسردگیکسب نتایج درمانی    منظوربهدارویی در بیماران افسرده، 
پیشنهاد . لذا جهت بهبود جایگاه ارزشمند مواد مؤثره گیاهی در کنتگرددیممطرح   ضدافسردگیشیمیایی   رل اختالالت افسردگی 

 ، فراهمی زیستی و اثربخشی این داروها انجام گیرد. یضرریبکردن پروفایل    ترروشنکار آزمایی های بالینی بیشتری برای   شودمی

برقی   ضدافسردگیعمده با داروهای   طوربهدرمان این اختالل  و مداخالت روانی اجتماعی و در موارد شدید استفاده از تشنج 
( شیمیایی و اقدامات تهاجمی،   هاآن(، شناسایی و بررسی اثرات  Sublette et al.  ۲۰۰6است  عوارض ناشی از داروهای  و کاهش 

به اینکه در طب سنتی گیاهان مختلفی جهت   بود. با توجه    یهاپژوهشلذا   ذکرشدهو کاهش اضطراب    یبخشآراممفید خواهد 

 .است  گرفتهنانجاممختلفی در این زمینه  
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