بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان ( )Ocimum basilicumبر اضطراب در موش های صحرائی نر
زهرا رنجبرفردویی ، 1نسرین حیدریه ،*2فاطمه جما لو
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری  ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاداسالمی،واحد قم ،قم ،ایران
* -2استاد یار  ،گروه فیزیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحدقم،قم،ایران

چکیده
مقدمه :اضطراب یک ا ختالل شایع است واغلت بتاعالئم فیزیولوژیتک مانندضتربان قلت  ،درد قفسته ستینه ،گنگتی گتنفر همتراه
اس .امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته اس و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیتدرو الکلتی ریحتان بتر اضتطراب در
موش صحرائی نر می باشد .
مواد و روش ها:از سر شاخه های برگ دار ریحان پر از شناسایی گوسط هرباریوم دانشگاه  ،عصتاره هیتدرو الکلتی گوستط سوکستله
استخراج  ،پودر عصاره گهیه گردید .در این مطا لعه گجربی موش های صحرائی نر نژاد ویستار ( )232± 22 gدر گترو ههتای ستالم (
)intactدریاف

کننده (DMSOحالل عصاره) و دریافت

کننتده دوزهتای  15 ،25 ،52 ، 252mg/kgعصتاره هیتدرو الکلتی قترار

گرفتند ) n =8( .گمامی گزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرف  .نیم ساع بعد از گزریق  ،با استتفاده از متاز صتلیبی شتک
مرگفع  ،آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت  5دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب ( متدت زمتان مانتدن و گعتداد دفعتات
ورود به بازوی باز ) بررسی وثب شد.
داده گوسط آنالیز واریانر و گس گوکی مورد گجزیه و گحلی قرار گرفتند ()P<0.05
یافته ها :نتایج نشان دادکه حالل عصاره یعنی  DMSOنسب به گروه intactبر شاخص های اضطراب اثتری نتدارد .عصتاره هیتدرو
الکلی ریحان در دوز  25،15mg/kgنسب به گروه دریاف کننده  DMSOزمان ماندن در بازوی باز و گعداد دفعات ورود به بتازوی
باز راافزایش معنی داری داده اس ( )p<0.001
نتیجه گیری:عصاره هیدرو الکلی ریحان اثر ضد اضطراب دارد.
کلمات کلیدی :عصاره ریحان ،اضطراب ،ماز بعالوه مرگفع،موش صحرایی نر
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مقدمه
اضطراب نوعی احساس طبیعی اس

میرسدکه گیرنده  GABABنیز در این امر بتی گتاثیر نیست .

که در موقعی های گهدید

(  ) 13از ستوی دیگتر گلوگامتات مهتم گترین نوروگرانستمیتر

کننده گجربه متی شتود  .حالت یهنتی  ،گشتویش ونگرانتی بتا

گحریکی در سیستم عصبی مرکز ی بوده واثترات آن از طریتق

گغییتترات فیزیولوژیتتک ( افتتزایش ضتتربان قلتت  ،فشتتارخون ،

گیرنده های موجود در غشا ء به نام گیرنده های یونوگروپیک و

گعدادگنفر و افزایش گونوس عضالت ) همراه می شوند وفرد را

گیرنده های متابوگروپیک اعمال می شود  .غلظ گلوگامات در

برای گریز یا دفاع آماده می سازد)1(.

دستگاه عصبی به مراگ بیشتر از سایر باف

اضطراب نوعی پاسخ درونی به شترایط گهدیتد کننتده موقعیت

در انتقال سیناپسی ،ایجاد گغییرات طوالنی متدت در گحریتک

های مادی و معنوی افراد اس .اختالالت اضطرابی شتایع گترین

پذیری سلول های عصبی و گکام سلول های عصتبی دخالت

اختالل روحی  -روانی می باشند به طوری که میزان شیوع ایتن

دارد .با وجود اثترات زیتاد گلوگامتات در عملکترد فیزیولوژیتک

اختتتالالت  32-12درصتتد بتترآورد شتتده اس ت  )2(.اختتتالالت

سلول های عصبی ،این گرکی در مقدار باال یک نوروگوکستین

اضطرابی معموال از سنین پایین شروع با متوستط  12ستال یتا

قوی اس و در بسیاری از اختالالت دستتگاه عصتبی مرکتزی

جوان گرمی باشد )3،3(.یکتی از شتایع گترین اختتالالت روانتی

شتام اختتالالت نورودژنراگیتو ،ایستکمی و ضتربه دخالت

گجربه شده گوسط کودکتان ونوجوانتان متی باشتد)5(.مطالعتات

دارد(.)13

نشان می دهد که هیپوکامت پشتتی نقتش مهمتی در کنتترل
اضطراب دارد )6(.هیپوکام

ریحان ( )Ocimum basilicumگیتاهی علفتی یتک ستاله ،

پشتتی ارگباطتات گستترده ای بتا

معطر دارای ساقه منشع از قاعده به ارگفاع  15گتا  35ستانتی

ستتپتوم  ،لوکتتوس ستترولهوس  ،هستتته رافتته  ،هیپوگتتاالموس ،

متر  ،برگ های متقاب  ،بیضوی ،نوک گیز بتا کنتاره دندانته دار

آمیگدال  ،وبخش میانی پیش پیشانی دارد  ،که همگی ازمراکتز

وگ های معطر به رنگ سفید گلی وگاهی بنفش و مجتمتع بته

مهم کنترل اضطراب در مغتز متی باشتند  )8،7( .هیپوکامت

صورت دسته های  3گا  6گایی در طول قستم انتهتایی ستاقه

پشتی ورودی های دوپامینرژیتک زیتادی را از ناحیته گگمنتتوم
شکمی دریاف

دارند ( )15ریحان شتیرین متعلتق بته ختانواده نعناعیتان کته

می کند .ودارای گیرنده دوپتامینی زیتادی متی

بعنوان سبزی گازه همراه با بسیاری از غذاهای ستنتی وستاالدها

باشد )9(.دوپامین به ویژه مستیر دوپتامینی مزولیمبیتک نقتش
مهمی در فرایند گرس واضطراب دارد(.)12،11

های بدن بتوده و

مورد استفاده اس  ،عصاره ریحان یا اسانر هم ارزش دارویتی

نورگرانستمیتر

دارد  .ارزش داروی ریحان باعث گسترش اساسی این گیاه شتده

گابتا نقتتش بستیار مهمتتی در گعتدی اضتتطراب بتر عهتتده دارد.

اس

درمطالعه ای نقتش اساستی ایتن سیستتم درگعتدی اضتطراب

( )16گیاه ریحان از دیرباز به عنوان آرام بخش  ،ضتد درد

وضد گشنج در ط سنتی استفاده شده اس ( )18کاربردهتایی

باواسطه گیرنده  GABAAمشخص شده اس (. )12به نظتر

که برای برگ گیاه در معطر ساختن اغذیه عنوان شده سابقه ای
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طتتوالنی دارد.در ط ت ستتنتی دم کتترده آن اثتتر ضتتد گشتتنجی،

روزانه به مدت  5دقیقه نوازش شدند گتا ازاستترس اضتافی در

نیرودهنتتده ،مقوی،متتدر،گقوی کننتتده عم ت دستتتگاه هاضتتمه

شود .بر ای سازگاری بامحیط موش ها

هنگام آزمایش ممانع

،ازبین برنده نفخ ،سرگیجه ،دل پیچه وسترفه دارد)15 ( .اثترات

یک ساع

فارموکولوژی متعددی برای ریحان همچون ضد میکروبی وضتد

شدند و طی آزمایش و قب از آن سعی شد که محیطی آرام و

پرگوزوئری مانندضد ژیاردیا (،)17گریبانوسیدال،ضد ویروس()19

کم استرس برایشان فراهم گردد.

،ضد هیلکو باکترپیلوری(،) 22وهمچنین دارای اثرضداکستیدان(

قب از آزمایش از مح نگهداری به اگاق گس آورده

گهیه عصاره :برای گهیه عصاره 32گرم از گیاه خشک شناستایی

،)21ضتتد هیپرلیپیتتدمی (،)22و ش ت کننتتده عضتتالت گراشتته

شده گوسط هرباریوم دانشگاه را درون کیسه پارچه ای گمیز و

خوکچته ( )23متی باشتد ر یحتان حتاوی گرکیبتات متعتددی

سپر درون دستتگاه سوکستله ) (soxheleextracterقترار

همچتون مونتوگرپن هتا thujone ،و linanol ، myrcene

دادیم .درون بالن سوکستله  322میلتی لیتتر متتانول

 carrone،cineole ،fenchone ،geraniol ،و ستتزکویی

82

درجه ریخته و دستگاه را به مدت  23ساع روشن گذاشتیم

گرپنوئید farnesolو caryophylleneگرپنودئیتد ursolic

گا عصاره آن کامالً گرفته شد.در مرحله بعد عصاره گوسط کاغذ

 acidوفالونوئید  apigeninمی باشتد ( )23،25بتا گوجته بته

صافی واگمن بوخنر صاف شد .وعصاره داخ پلی ریخته شد و

اثرات وگرکیبات مذکور هدف از این مطالعه بررستی اثتر عصتاره

سپر عصاره به مدت  12ساع

هیدرو الکلی ریحان ( )Ocimum basilicumبر اضتطراب در

داخ Ovenقرار گرف

گا به

پودر عصاره گبدی شود)26(.

موش های صحرائی نر می باشد.
گروهای آزمایشی:گروه اول :موشهای دس نخورده (:)intact

روش بررسی:

در این گروه بدون گزریق هیو مادهای ،گس ماز مرگفع بتر روی
حیوانات:در این مطالعه گجربی از  52سر موش صحرایی نر نتژاد

آنها انجام میگیرد .)n =7(.گروه دوم :دریافت

ویستار با وزن گقریبتی232± 22گترم استتفاده شتد .حیوانتات

کننتده حتالل،

(DMSOکنترل مثب ) ( .)n =7گروه سوم :دریاف کننتده

خریداری شده از انستیتو پاستور کرج در آزمایشگاه فیزیولوژی

دوزهتتتتای مختلتتتت ریحتتتتان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم نگهداری شتد .متوش هتا پتر از

(25 ، 15 ، 5 mg/kg

.)n =7()،52،252،

انتقال به اگاق نگهداری حیوانات گا یک هفتته گحت هتیو نتوع
آزمایشی قرار نگرفتند .درجه حرارت اگاق پترورش حیوانتات
روش گزریق:گزریقات به صورت داخ صفاقی  32دقیقته قبت

 23±2درجه ستانتی گتراد بتود  .نتور بته صتورت  12ستاع
روشنایی و  12ستاع

ازانجام آزمون انجام شد.ر

گتاریکی گنظتیم شتد  .در طتول متدت

آزمایش موش ها از آب لوله کشی شهری گصفیه شده و غذای

روش ارزیابی اضطرا ب  :گس

فشرده گغذیه شدند.یک هفته قب ازآزمتایش همته متوش هتا

مدل غیرشرطی برای گولید وسنجش اضطراب و گعیین اثرات
3

ماز به عالوه ای مرگفع یک

اضطراب زایی و ضداضطراب بی داروهاس

.این دستگاه شام

(.)28

دو بازوی باز و بسته مقاب هم با طول  32سانتی متر و عرض
 12سانتی متر اس

ودیوارهای بسته گوسط دیوار  32سانتی

با استفاده از نرم افتزار  SPSSو آنتالیز واریتانر یتک طرفته و

.در مرکز نیز مربع 12سانتی متری

متری احاطه شده اس
قرارگرفته اس

روش گجزیه و گحلی آماری:برای پردازش آماری این پژوهش

گستت  Tukeyاستتتفاده شتتد و در مقایستته دوبتته دو از T-

.این وسیله  82سانتی متر باالگر از سطح زمین

قرار گرفته و یک الم

 122واگی در ارگفاع  122سانتی متر ی

در آن گعبیه شده اس

.در ابتدای گس  ،هر موش در وسط

Testجه آنالیز داده ها استفاده شد ..نتایج به صورت میانگین
 انحراف معیار نشتان داده شتده است و ستطح معنتی داری
داده ها  P< 2/25در نظر گرفته شد .

دستگاه قرار گرف ؛ به طوری که سر آن به طرف بازوی باز بود
یافته ها:بین گروه های کنترل منفی (  )intactوکنترل مثب

و به مدت پنج دقیقه شاخص های اضطراب شام زمان سپر ی

دریاف کننده ) ) DMSOدرصد مدت زمان حضور در بازوی

شده در بازوی باز و بسته و نیزدفعات ورود به بازوی باز و بسته
ثب

باز گفاوت معنی داری وجود ندارد .اما گروهای دریاف عصاره

و ارزیابی گردید .سپر درصد هر یک به این طریق

OAT
محاسبه شد 100 %
OAT  CAT

OAE
100
OAE  CAE

ریحان با دوز ( )15،25 mg/kgبا گروه کنترل مثب

OAT 

افزایش معنی داری وجود دارد( ()**p<0.01نمودار یک)

% OAE 
e xtra ct gr ou p

***
**

75.00
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25.00

0.00
oci.250
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oci.25

oci.15

oci.5

DM SO

intact

e xtra ct gr ou p

بین گروه های کنترل منفی (  )intactوکنترل مثب

دریافت

**

**
50.00








30.00


معنی داری وجود ندارد ..اما بین گروهای دریاف بتا دوز (

20.00





10.00

 )15،25،52mg/kgبا گروه کنترل مثب افزایش معنی داری

0.00
oci.250

وجود دارد() P<0.01(.نمودار دو)
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oci.50

oci.25

oci.15

oci.5

DM SO

intact

% time onopen arms

کننده ) ) DMSOدرصد مدت گعداد ورود به بازوی باز گفاوت

40.00

%open arm entries



50.00

نمودار  :2نتایج حاص از اثردوزهای مختل عصتاره ریحتان بتر

و همکارن عصاره گیاه بومادران با دوزهای 122،222،322

مدت زمان حضور در بازوی باز و و گعداد ورود به بتازوی بتاز و

میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن میتواند در گعدی اضطراب اثر

در ماز به عالوه ای مرگفع موش های صتحرائی نتر نتیم ستاع

داشته باشد( .)32درمطالعات نقش سیستم های نوروشیمیایی

قبت از گست حتالل عصتاره ((DMSOو عصتار ه بتا دوزهتتای

وسیعی را در پدیده از اضطراب نشان داده اند؛ اما سیستم

 5،15،25،52،252 mg/kgدریاف

گابانرژیک و گیرنده گابا Aمهم گرین سیستم های درگیر در

متی کردنتد .در طتی

پنج دقیقه آزمون  ،مدت زمان حضور در بازوی باز ثب و درصد

اضطراب به شمار می آیند که با اگصال لیگاند به گیرنده ،کانال

آنها گعیین گردید .نمودار ها نشان دهنتده میتانگین ±انحتراف

کلری باز شده و باعث مهار و هیپرپالریزاسیون نورون می

معیتتتتتتتتار (

 )Mean±SEMمیباشتتتتتتتتد n=8 ،

شود )33(.فالونوئیدها به عنوان لیگاند رسپتورها ی

***()P<0.01(** ،) p<0.001

 GABAAدر سیستم عصبی مرکزی بوده و در نتیجه احتماال
شبیه بنزودیازپین ها عم می کنند ( )33این فرضیه با

بحث :

مطالعات رفتار ی انجام شده بر روی رفتار اضطرابی ،آرامبخشی
با گوجه به نتایج این مطالعه عصاره هیدرو الکلی ریحان در

و گشنج در مدل های جانوری گاییدمی شود ( .)35با این وجود

دوزهای ( )15،25میلی گرم بر کیلو گرم سب کاهش

دانشمندان با انجام آزمایشات الکتروفیزیولوژیک نشان داد

اضطراب گردید ) p<0.05( .در مطالعه وفا یی و همکاران

فالونوئیدهایی از قبی  Quercetineو  apigeninبا

عصاره آبی میوه گیاه فلوس بادوزهای  252و  522میلی گرم بر

مکانیسمی متفاوت از بنزودیازپینها اثرات ضد اضطرابی خود را

کیلوگرم وزن بدن باعث کاهش سطح اضطراب موش کوچک

بر روی رسپتورهای گابا اعمال می کنند( .)36فالونوئید

آزمایشگاهی گردید ( )27در مطالعه میالدی و گرجی و

گلیکوزید آپی ژنین قادر به عبور ازسدخونی  -مغزی اس و به

همکاران دوزهای 2/15 ،2/12 , 2/25میلی گرم بر کیلوگرم

عنوان گنظیم کننده مثب و آلوستو یک سب گقوی اثرات گابا

وزن بدن از عصاره آبی برگ اسفناج مورد آزما یش قرارگرف و

بر روی گیرنده گابا شده و برخالف دیازپین ها وابستگی ایجاد

نتایج نشان داد که این عصاره در دوزها ی باالگر دار ای اثرات
ضداضطرابی اس

نمی کند( .)38و طی گحقیقات انجام شده گیرند های

( )29در مطالعه رضایی و همکاران عصاره

سروگونرژیک وگابانژیک با هم گعام دارند پر احتمال دارد

سنب الطی با بیشترین پاسخ در دوز  222میلی گرم بر

فالونوئید آپی ژنین با گقوی اثرات گابا وسب کاهش اضطراب

کیلوگرم وزن بدن اثرات گسکینی و ضداضطراب بهتر ی در

شده اس ) 39،37( .بررسی های بیشتر نشان میدهد که

مقایسه .با دیازپام در موش های ماده نژاد ویستار نشان داد

سروگونین در ساختارهای مغز جلویی ) (Forebrainهمچون

()32در مطالعه نیک سخن وهمکاران عصاره هیدرو الکلی دانه

آمیگدال و سیستم سپتوهیپوکامپی باعث افزایش گرس و

گیاه انیسون با مقادیر  252و  322میلی گرم بر کیلو گرم اثر

اضطراب میشود .اما برعکر ،بررسیهای بیشتر با گحریک

ضد اضطرابی روی موش صحرایی دارد( .)31در مطالعه زاهدی

الکتریکی و همچنین گزریق درون بطنی داروها نشان داد که
5

سروگونین در ناحیه ماده خاکستری دور قنات سیلویوس باعث

مرکزی بوده و مستقیما با گیرنده  NMDAگلوگامات گداخ

مهار اضطراب میشود .به عبارت دیگر گحریک گیرنده های

کرده و باعث بروز اثرات آرامبخشی و گسکینی می شود ( . )33

سروگونین متفاوت ) (5-HT2C , 5HT2Aسب فعالی

دو گرکی پلی فنلی بنام رزمارینیک و کافهیک اسید به عنوان

مدارات نورونی متفاوت در آمیگدال میگردد Jiang.در سال

آنتی اکسیدانهای قوی ریحان شیرین شناسایی شد (.)35

 2229پیشنهاد میکند که فعالی گیرنده  5-HT2Aبر روی

فعالی گرکیبات فنلی مربوط به خواص اکسیداسیون -احیاء
که نقش مهمی در جذب و خنثی سازی رادیکال های

اینتر نورونهای مهاری سب آزادسازی گابا در آمیگدال میگردد

آنها س

و  Chenدر سال  2223نشان داد که استفاده از آگونیس

آزاد ،فرونشانی اکسیژن های فعال و یا پراکسیدازهای گجزیه

رسپتور سروگونین سب افزایش گحریکات پر سیناپسی و

کننده دارداسانر گیاه ریحان به طور کلی از گرکیبات خاص

جریان یون کلسیم در )BLA (Basolateral Amygdala

فنولی گشکی شده اس ( )36نتا یج گحقیقات نشان داده که
های فنلی نظیر گرپنوئیدها ،فالونوئیدها وگوکوفرول ها

می گردد بنابراین ممکن اس فعالی این رسپتور ،اثرات شبه

گرکی

اضطرابی را از طریق افزایش رسپتورهای متابوگروپیک گلوگاماگی

دارای فعالی آنتی اکسیدانی قوی بوده و درمقادیر زیاد در

) (NMDARاعمال کند ( )32استرس های طوالنی مدت

اسانر گونه های گیاهان خانواده نعناعیان مخصوصاً در

جریان سروگونین را در برخی ساختمان های مغزی که به دنبال

مرزنجوش ،مریم گلی ،رزمار ی ،آویشن و ریحان قاب مشاهده

استرس فعال می شوند از جمله آمیگدال و سپتوم جانبی

هستند(38 ).گرکی

کاهش می دهند(  .) 31مشخص شده اس که سروگونین در

معموالً به صورت فالونوئیدها و اسیدهای فنلی هستند .

های فنلی دارای فعالی آنتی اکسیدانی،

نشان داده اس

که اسیدهای فنولیک به

کاهش اضطراب نقش دارد(  .) 32احتماال فالونوئیدهای موجود

گحقیقات مختل

نظیرکوئرستین گوانایی گحریک سیستم سرگونرژیکی را دارند

کراگبه صورت آنتی اکسیدان های طبیعی در میوه ها ،سبزی

( . )33و باعث کاهش اضطراب می شود.لیمونن ،مونوگرپن گک

ها و دیگر گیاهان شناخته می شوند()37

حلقه ای که از طریق گردش خون محیطی وارد مغز شده و به

گرکی

گیرنده های  GABAAمتص می گردد و درپی فعال شدن

آنتی اکسیدانی قادر هستند رادیکال های آزاد موجود درمحیط

این گیرنده ها اثرات ضداضطرابی ایجاد می کند( . )38از سوی

را خنثی کرده و از اثرات مخرب آنها جلوگیری بعم

دیگر گلوگامات مهم گرین نوروگرانسمیتر گحریکی در سیستم

آوردند(.)39

عصبی مرکزی بوده که اثرات آن از طریق گیرنده های موجود

های پلی فنلی و به ویژه فالونوئیدها به واسطه خاصی

لذا با گوجه به اثرات فالونوئیدها بر اضطراب و جایگاه آنها بر

در غشاء به نام گیرنده های یونوگروپیک و متابوگروپیک اعمال

روی گیرنده های گابا( )52پر احتماال گیاه ریحان باعث

می شود .بلوکه کردن گحریک گلوگامات می گواند اثرات

کاهش ا ضطراب می شود.

ضداضطرابی داشته باشد و لینالول مونوگرپن خطی ،عام
دیگری اس

نتیجه گیری:
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Effect of hydroalcoholic extract of Ocimum basilicum on anxiety in male rats
Zahra Rnjbar*; NasrinHeidarieh; FatemehJamallo
Department of Physiology, Faculty of Science Islamic Azad University,Qom Branch,, Qom,
Iran
Introduction:Anxiety is a common disorder that often associated with the physiological
symptoms such as heart rate , chest pain, shortness of breath. The use of medicinal plants has
increased and the aim of this study was to evaluate the effect of hydro-alcoholic extracts of
Ocimum basilicum on anxiety in male rats.

Methods: Ocimumbasilicum leafy branches Having identified by herbarium University,
hydro-alcoholic extract by Soxhlet extraction, and powdered extracts were prepared.. In this
study the male Wistar rats(230±20g) were divided to intact group ,DMSO recipient( solvent
extraction) group
And receiving doses of 250, 50, 25, 15 mg / kg,( i.p) of Hydro-alcoholic extract.A half hours
after injection, by Using the evaluated maze, the anxiety test was taken and the standard
indicators of anxiety,( duration of stay and the number of entry into the open arm ) was
recorded and checked for 5 minutes.ANOVA and Tukey test was used for analyzing data
(P<0.05)
Results: The results showed that the DMSO with compared to intact group had no effect on
anxiety indicators. The Ocimumbasilicumhydroalcoholic extract at a dose of 25,15 mg / kg
Compared to the group receiving DMSO, the time of stay in open arms and number of entry
into open arm had a significant increase (p<0.001)
Conclusion Ocimumbasilicum extract has anti-anxiety effect.

Keywords: Ocimumbasilicum extract;anxiety; evaluated maze; rat
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