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زمینه و هدف :اضطراب یکی از اختالالت روانی رایج در بین جمعیتهای انسانی محسوب میگردد .یک احساس ناراحت کننده است که
خطری نامعلوم و مبهم را تداعی میکند .هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زیره سبز بر اضطراب در موش صحرایی نر بالغ
می باشد.
مواد و روش ها :پس از شناسایی گیاه زیرهی سبز توسط هر باریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،عصاره هیدروالکلی توسط سوکسله
استخراج و با استفاده از آون ،پودر عصاره تهیه گردید .در این مطالعه تجربی بر 93سر موشهای صحرائی نر نژاد ویستار ()398± 38 grدر
گروه دست نخورده ) ،(intactگروه تیمار با حالل عصاره یا 8/9( DMSOسی سی) و گروه های دریافت کننده دوزهای 18و788میلی گرم
بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی زیره سبز قرار گرفتند( .) n =0تمامی تزریقات به صورت داخل صفاقی و نیم ساعت بعد از تزریق ،با استفاده از
ماز صلیبی شکل مرتفع ،آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت  1دقیقه شاخصهای استاندارد ارزیابی اضطراب (مدت زمان ماندن و تعداد
دفعات ورود به بازوی باز) بررسی و ثبت شد .داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند (.)P>8/887
یافته ها :گروه دریافت کننده حالل عصاره نسبت به گروه دست نخورده در شاخص های اضطراب تفاوت معنی داری را نشان نداد.عصاره
هیدرو الکلی زیره سبز در دوز788میلی گرم بر کیلوگرم در مدت زمان حضور و تعداد رفت و آمد به بازوی باز نسبت به گروه دریافت کننده
 DMSOافزایش معنی داری را نشان داد(.)P>8/887
نتیجه گیری :عصاره هیدروالکلی زیره سبز اثرات ضد اضطرابی دارد.
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مقدمه
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اضطراب یکی از اختالالت روانی رایج در بین
جمعیت های انسانی محسوب می گردد و با وجود
تحقیقات بسیار برای درمان آن ،همچنان افراد بسیاری
در سراسر جهان از این بیماری و یا عوارض جانبی
داروهای مورد استفاده در درمان آن رنج می برند (.)1
اضطراب یک احساس ناراحت کننده است که خطری
نامعلوم و مبهم را تداعی می کند .این حالت ذهنی که
همه ما بارها تجربه کرده ایم با عالئم جسمی و بدنی
مختلف مثل تنگی قفسه سینه ،احساس تنگی
وفشردگی در گلو ،اشکال در تنفس ،طپش قلب،
سرگیجه ،آشفتگی روانی و تعریق همراه است با توجه
به نرخ باالی شیوع اضطراب در جامعه ،شناسایی
سیستم های نوروبیولوژیک و نوروترانسمیتری مرتبط با
اضطراب می تواند در کنترل و درمان این اختالالت
مفید واقع شود ( .)2مهم ترین بخش مغز که در
رفتارهای هیجانی مانند اضطراب دخیل می باشد
دستگاه لیمبیک می باشد ،که هیپوکامپ نیز به عنوان
بخشی از آن در کنترل رفتارهای هیجانی مثل ترس و
اضطراب نقش دارد ( .)3هیپوکامپ جزء اصلی سیستم
لیمبیک بوده و نقش بسیار مهمی را در نوروبیولوژی
اضطراب ایفا می کند و با مراکز هیجانی زیادی در مغز
در ارتباط می باشد ( .)4هیپوکامپ بواسطه ارتباط اش
با آمیگدال و سپتوم اثر ضد اضطرابی اعمال می کند.
شواهد متعددی ثابت کرده اند که سپتوم در ترس و
اضطراب نقش دارد .تخریب و یا مهار فارماکولوژیکی
این ناحیه ،واکنش های ترس را در رت ها افزایش می
دهد .از نظر ساختاری  ،میان کنش بین سپتوم و
هیپوکامپ در تنظیم اضطراب  ،نشان دهنده ارتباط
های متقابل و وسیع بین این دو ناحیه است (.)5به
دلیل عوارض جانبی داروهای ضد اضطراب موجود که
روی گیرنده گابا است اثر می گذارد ،امروزه استفاده از
گیاهان دارویی دوباره مورد نظر محققان است و می

رود که جایگاه جدیدی در درمان بیماری ها پیدا کند.
کشور ایران از نظر گیاهان داروئی به علت داشتن
اکوسیستم متفاوت  ،دارای تنوع بسیار خوب و شاید
منحصر به فردی است بنابراین توجه به این مهم به
خصوص برای رسته های دارویی پر مصرف از جمله
ضد دردها و ضد اضطراب ها بسیار اهمیت دارد .از
میان گیاهان موثر زیره سبز با توجه به سایر اثرات
مفید آن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته
است .زیره سبز جزء گیاهان دارویی مهم و اقتصادی
کشورمان به شمار می رود که گسترش نسبتا وسیعی
در مناطق مختلفی خصوصا مناطق کوهستانی استان
یزد دارد (.)6زیره سبز با نام علمی Cuminum
 ،cyminum L.گیاهی علفی یکساله از خانواده چتریان
می باشد ،ب ا بوی بسیار معطر ،قوی و مطبوع  ،با طعم
تند و کمی سوزاننده است .این گیاه بومی مصر بوده اما
در نقاط مختلف ایران یافت می شود ( .)7در ایران این
گیاه در تبریز ،یزد ،کرمان و برخی نقاط دیگر کشت
می شود ( .)8قسمت مورد استفاده این گیاه  ،میوه یا
بذر آن بوده که حاوی  5درصد اسانس می باشد .از
میان ترکیبات موجود در اسانس این گیاه نوعی ترپن
( )Terpenبه نام کارون ( )Karvenیا میرسن
( ،)Myrceneلیمونن ( )Limonenو آلفا ( )α-Pineneو
بتا پینن ( )β-pineneدیده می شود ( .)9از ترکیبات
مهم و عمده گیاه زیره میتوان به سابینن ،فالونوئیدها،
پلی ساکاریدها ،کومارین ،کومین آلدهید ،پینن اشاره
نمود ( .)11در منابع طب امروزی ایران فعالیت های
فارماکولوژی متعددی از زیره سبز مانند اثر پایین
آورندگی قند خون ( ،)11آنتی اکسیدانی ( ،)12ضد
سرطان ( ،)13ضد باکتری ( )14ضدقارچ ( )15بررسی
شده است.
با توجه به مطالب مذکور هدف از این پژوهش
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زیره سبز ( Cuminum
 )cyminum L.بر اضطراب در موش های صحرایی نر
بالغ می باشد.
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مواد و روش ها
تهیه عصاره گیاهی

جهت تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه مورد مطالعه،
دانه زیره سبز شناسایی شده توسط هرباریوم دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قم را به صورت پودر درآمد311 .
میلی لیتر متانول  %71را به همراه کیسه پارچه ای
حاوی  41گرم دانه خرد شده زیره سبز در بالن
دستگاه سوکسله قرار گرفت .و دستگاه در حد مالیم
 87درجه سانتی گراد تنظیم گردید در مدت 24
ساعت به تدریج متانول  71درصد بر اثر حرارت
بخارشد و با تکرار این عمل به مرور کلیه مواد موثره
گیاه جدا شده و وارد حالل شد .پس از این مرحله
حالل حاوی عصاره را صاف کرده ودر دستگاه آون فن
دار هوشمند دردمای  68درجه سانتیگراد خشک
وعصاره ی پودری شکل براق بدست آمد که به یک
ظرف تیره رنگ منتقل وتوسط فویل کامال"پوشانده
شدو در فریزرنگهداری گردید)16(.
حیوانات

 .1گروه بدون تیمار یا دست نخورده ()intact
 .2گروه تیمار با حالل عصاره یا دی متیل
سولفواکساید (1/3()DMSOسی سی)
 .3گروه های تیمار با دوزهای  51و 111میلی گرم
بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی زیره سبز
آزمون اضطراب

برای سنجش اضطراب مدل رفتاری
 – mazeمورد استفاده قرار گرفت .این ارزشیابی بر
اساس مدلی که توسط  pellowو همکارانش در سال
 1986برای اولین بار ارائه دادند ،انجام شد .این ابزار از
جنس چوب و دارای چهار بازو به شکل عالمت مثبت
( )+است .ابعاد راهروی باز و بسته 11× 51cmبوده و
دو طرف و انتهای راهروی باز لبهای به ارتفاع  1سانتی
متر از جنس فایبرگالس نصب شد.
چهار راهرو به یک محدوده مرکزی به ابعاد × 11
 cm 11منتهی میشوند( Maze .ماز) توسط پایههایی
در ارتفاع  51سانتی متر از سطح زمین قرار میگیرد.
موشها درون محدوده مرکزی ماز قرار داده میشوند.
به طوری که رو به راهرو باز قرار میگیرند .راهرو باز
روشن و راهرو بسته تاریک میباشد .نور مناسب توسط
یک المپ  111واتی که در ارتفاع  121سانتی متری از
مرکز ماز قرار دارد تامین میشود .در مدت  5دقیقه که
حیوان آزادانه در قسمتهای مختلف ماز حرکت
میکرد ،برای هر حیوان پارامترهای زیر با استفاده از
کرنومتر به واسطه مشاهده مستقیم اندازهگیری شد:
تعداد دفعاتی که حیوان وارد بازوی باز می شد،
تعداد دفعاتی که حیوان وارد بازوی بسته می شد،
مدت زمانی که حیوان در بازوی باز می ماند و مدت
زمانی که حیوان در بازوی بسته می ماند .منظور از
ورود به بازوی باز یا بسته ،قرار گرفتن هر چهار پای
حیوان در بازوی مورد نظر است .مدت زمان ماندن در
هر بازو نیز بر همین اساس محاسبه شد .برای هر
Elevated plus
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در این تحقیق از تعداد  32موش صحرایی نر نژاد
ویستار ( )wistarخریداری شده از انستیتو پاستور کرج
به وزن تقریبی  231-251گرم استفاده شد و در
حیوان خانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم در قفس
های مخصوص نگهداری شدند .و آب و غذای
مخصوص (پلت) به اندازه کافی به جزء هنگام آزمایش
در دسترس آنها قرار گرفت .محل نگهداری حیوانات از
نظر شرایط فیزیکی دارای  12ساعت روشنایی12 ،
ساعت تاریکی ،دمای  26 ±2درجه سانتی گراد،
رطوبت نسبی  41-61درصد و بدون آلودگی صوتی
بود .تا مدت یک هفته پس از استقرار حیوان در این
محیط هیچ آزمایشی روی آنها انجام نگرفت تا به
شرایط جدید عادت پیدا کردند .در هنگام کار با
حیوانات ،کلیه اصول اخالقی مربوط به جانوران به طور
کامل رعایت شدند.

گروه بندی موش ها
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A

حیوان درصد ورود به بازوی باز
 )% OAE( entriesو درصد زمان ماندن در بازوی باز
 )% OAT( Open arm timeبه طریق زیر محاسبه
گردید.
Open arm

×111
×111

تعداد ورود به بازوی باز
تعداد ورود به بازوی باز تعداد ورود به بازوی بسته
مدت زمان ماندن در بازوی باز

مدت زمان توقف در بازوی باز مدت زمان توقف در بازوی بسته

= %OAE

= %OAT

افزایش معنی دار این دو پارامتر نشان دهنده
کاهش اضطراب در این تست است .البته ،عامل درصد
ورود به بازوی باز ( )% OAEنسبت به فاکتور درصد
زمان حضور در بازوی باز (  )%OATدر ثبت رفتارهای
اضطرابی و غیر اضطرابی حیوان دارای حساسیت
کمتری است(.)17

B

روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای پردازش آماری این پژوهش از آنالیز آماری با
استفاده از نرم افزار  SPSSورژن  18و آنالیز واریانس
یک طرفه ) (ANOVAو تست  Tukeyاستفاده شد.
نتایج به صورت میانگین ±خطای معیار میانگین
( )Mean±SEMنشان داده شده است و سطح معنی
داری دادهها  p>1/15در نظر گرفته شد.
شکل  -1اثر عصاره هیدروالکلی زیره سبز بر شاخص های اضطراب در
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یافته ها
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نتایج نشان دادکه گروه دریافت کننده حالل عصاره
یا 1/3( DMSOسی سی) نسبت به گروه دست نخورده
در درصد مدت حضور و تعداد رفت و آمد به بازوی
بازتفاوت معنی داری را نشان نداد.گروه دریافت کننده
دوز  111میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی
زیره سبز نسبت به گروه دریافت کننده 1/3( DMSO
سی سی) افزایش معنی داری را در درصد مدت حضور
و تعداد رفت و آمد به بازوی باز نشان دادند
(( .)P<1/111نمودار شماره یک)

موش های صحرایی نر بالغ
* :مقایسه با گروه تیمار با DMSO
***:

p<0.001

موش های صحرایی نر بالغ به صورت داخل صفاقی
با  DMSOیا حالل عصاره (1/3سی سی) و دوزهای
51و 111میلی گرم بر کیلوگرم عصاره زیره سبز تیمار
شدند .نیم ساعت بعد از تیمار ،مدت زمان حضور در
بازوی بازو تعداد دفت وآمدبه بازوی باز در ماز مرتفع یا
بعالوه مورد سنجش قرار گرفت و درصد آنها تعیین
گردید A(.زمان حضور در بازوی باز و  Bتعداد دفعات
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رفت و آمد به بازوی باز) نمودارها نشان دهنده ی
( Mean±SEMمیانگین  ±انحراف معیار استاندارد)
میباشند.

 GABAAدر سیستم عصبی مرکزی بوده و در نتیجه
احتماالً شبیه بنزو دیازپینها عمل میکنند ( .)23این
فرضیه با مطالعات رفتاری انجام شده بر روی رفتار

بحث

اضطرابی آرام بخشی و تشنج در مدل های جانوری
تایید می شود .)24(.پی ژنین) (Apigeninقادر به عبور

نتایج این آزمایش حاکی از آن است که عصاره
هیدروالکلی زیره سبز در دوز 111میلی گرم بر
کیلوگرم اثرات ضد اضطرابی دارد.
از جمله ترکیبات مهم و عمده موجود در گیاه زیره
سابینین ،پینن (  ،)β- pinene , α-pineneکومارین،
لیمونن ،اپی ژنین (،)Apigeninکومین آلدهید ،پلی
ساکاریدها ،فالونوئیدها میباشد(.)18
ترکیبات فنولی گروه بزرگی از ترکیبات گیاهی
معموال در میوهها ،سبزیجات ،برگها ،دانه ،ریشه و
سایر قسمتهای گیاه دیده میشود .این مواد منافع
قابل توجهی در زمینه مواد غذایی ،شیمی ،داروسازی و
پزشکی با توجه به طیف گستردهای از اثرات مطلوب
زیستی از جمله خواص آنتی اکسیدانی دارند( .)19از
گروه ترکیبات فنولی فالونوئیدها در عصاره گیاه زیره

زمان اضطراب و استرس عمل کرده و برطرفکننده
اضطراب طبیعی در مغز است( .)21با قرار گرفتن گابا
روی گیرنده باعث باز شدن کانال کلری و ایجاد
هیپرپالریزاسیون و مهار می گرد (.)22
بسیاری فالونوئیدها به عنوان لیگاند رسپتورهای

مثبت و آلوستریک سبب تقویت گابا بر روی گیرنده
گابا شده و بر خالف دیازپین ها وابستگی ایجاد نمی
کند .دانه گیاه زیره سبز به دلیل دارا بودن اپی ژنین و
فالونوئیدها می تواند اثر ضد اضطرابی داشته باشد.
 Babriو همکاران در سال  2113نشان دادندکه
فالونوئیدهای طبیعی به جایگاه اتصال بنزودیازپین
درگیرنده گابا  Aمتصل شده باعث فعالیت ضداضطرابی
میشوند (.)25
در مطالعه Violaو همکاران فالونویید و اپی ژنین
جدا شده از بابونه تمایل قوی به گیرنده بنزودیازپین
دارد که موجب اثرات خواب آوری و ضد اضطرابی می
شود.
گلوتامات مهمترین نروترانسمیتر تحریکی در
سیستم عصبی مرکزی بوده و اثرات آن از طریق
گیرندههای موجود در غشاء به نام گیرندههای
یونوتروپیک و گیرندههای متابوتروپیک اعمال
میشود( .)26این سیستم نقش مهمی در رابطه با
اضطراب بازی میکند عواملی که باعث افزایش
تحریکپذیری نورونهای خارج از بخش قاعدهای
جانبی آمیگدال میشوند باعث افزایش اضطراب
میشوند و عواملی که باعث کاهش تحریک پذیری این
نورونها میشوند اثرات ضداضطرابی دارند( .)27بلوکه
کردن تحریک گلوتامات می تواند اثرات ضد اضطرابی
داشته باشد و لینالول مونوترپن خطی از جمله
ترکیبات موجود در گیاه زیره سبز عامل دیگری است
که دارای خاصیت آنتاگونیستی گیرنده ( NMDAان
متیل دی آسپارتات) است و مستقیما در اتصال

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار ( 96صفحات )13-13

سبز موجود میباشد فالونوئیدها متعلق به گروه
گسترده پلی فنولها هستند.
گابا یکی از اصلیترین نوروترانسمیترهای مهاری در
مغز پستانداران میباشد و برای آن نقش ویژهای در
نروفیزیولوژی اضطراب پیشنهاد میشود اما سیستم گابا
ارژیک و گیرنده گابا  Aاز مهمترین سیستمهای درگیر
در اضطراب به شمار میآید( .)21همچنین فعالسازی
رسپتور گابا سبب بهبود اختالالت اضطرابی میگردد.
گابا به عنوان چراغ قرمز در عملکرد مدارات نورونی در

از سد خونی –مغزی می باشد و به عنوان تنظیم کننده
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اثرعصاره هیدروالکلی زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.بر اضطراب ...

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

 NMDAبا گلوتامات تداخل ایجاد کرده و باعث بروز
اثرات آرامبخشی و تسکینی می شود(.)28
براساس مطالعات  Nakayamaو همکاران در سال
 ،2111نقش فالونوئیدها در محافظت نورونی مفید
بوده و سال  ،2112بسیاری از فالونوئیدها به عنوان
آنتاگونیست رسپتورهای گلوتامات در سیستم عصبی
مرکزی بوده اند( .)29و احتماال زیره سبز از این طریق
اثر خود را اعمال کرده است.
به نظر میرسد احساس اضطراب با کاهش سطح
آنتی اکسیدان ارتباط داشته باشد .بنابراین رژیم غذایی
سرشار از آنتی اکسیدانها ممکن است به کاهش عالئم
اختالالت اضطرابی کمک کند( .)31در این زمینه بر
اساس مطالعات نیک سخن و همکارانش در سال
 ،2114محتوای باالی ترکیبهای پلی فنلی و آنتی
اکسیدان به کاهش استرس اکسیداتیو و احتماالً کاهش
اضطراب منجر میشود ( .)31زیره سبز خاصیت آنتی
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اکسیدانی باال داشته ( )32و احتماال از این طریق اثرات
ضد اضطرابی خود را اعمال کرده است.
نتیجه گیری
به نظر می رسد مصرف زیره سبز در رژیم غذایی
بواسطه اثرات آنتی اکسیدانی و فالونوئیدهای که دارد
در آرام بخشی و کاهش اضطراب موثر باشد.
تقدیر وتشکر
نویسندگان مقاله بر خود واجب می دانند تا از
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم که
امکانات این پروژه تحقیقاتی را فراهم نمود و همچنین
همکاران عزیز در بخش فیزیولوژی تشکر و قدردانی
کنند.
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