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بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی بذر گیاه زنیان
( )Trachyspermum Copticumبر رفتار اضطراب
در موشهای صحرایی نر بالغ


زهره محمدیمنش ،نسرین حیدریه

گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت7991/49/40 :؛ تاریخ پذیرش)7991/77/29 :

چکیده
اضطراب یک اختالل شایع است که با یک احساس ناخوشایند با منشاء ناشناخته همراه است .با توجه به اثرات ضداضطرابی زنیان در طب
سنتی،در این پژوهش تاثیر بذر زنیان بر اضطراب موشهای نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است .پس از شناسایی بذر گیاه زنیان
توسط هرباریوم دانشگاه ،عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از آون هوشمند ،پودر عصاره تهیه گردید .در این مطالعه
تجربی موشهای صحرائی نر نژاد ویستار ( 294 ± 24گرم) در گروههای دست نخورده یا کنترل ،دریافت کننده ی حالل عصاره یا دی
متیل سولفاکساید ( 4/9سی سی) و دریافت کننده دوزهای  14 ،21 ،71میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو ا لکلی زنیان قرار گرفتند .تمامی
تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت .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 .دادهها توسط
آنالیز واریانس یکطرفه وتست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ( .)p > 4/41نتایج نشان داد گروه دریافت کننده حالل عصاره نسبت
به گروه کنترل از نظر درصد مدت حضور و تعداد دفعات ورودبه بازوی باز تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد .گروه دریافت کننده دوز 71
میلیگرم بر کیلوگرم عصاره نسبت به گروه دریافت کننده حالل عصاره از نظر مدت حضور و تعداد دفعات ورود به بازوی باز افزایش
معنیداری را نشان داد ( .)p > 4/447عصاره هیدرو الکلی زنیان دردوز پایین اثرات ضداضطرابی دارد.

اضطراب ،رت نر ،عصاره هیدرو الکلی زنیان ،ماز صلیبی شکل مرتفع.
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اضطراب یک حالت خلقی آینده نگر برای آماده
شدن در مقابله با حوادث منفی آینده است که همراه
با حالت دلهره ،عدم قطعیت و ترس ناشی از پیش
بینی یک رویداد واقعی یا وضعیت تهدید کننده
غیرواقعی ،همراه با عالئم جسمی و نشانههای بالینی
مثل :تاکیکاردی ،سردرد ،سرگیجه ،تهوع یا استفراغ،
رنگ پریدگی ،اختالل در تنفس و . . .میباشد (.)1
تصور میشود اضطراب یک واکنش طبیعی به
استرس است و به فرد توان مواجه شدن با شرایط
دشوار را میدهد .اما زمانی که شدت و مدت عالئم
اضطرابی طوالنی شود ،ممکن است به یکی از انواع
اضطراب پاتولوژیک تبدیل شده و نیاز به درمان باشد.
محرکهایی مانند استرس و ترس شرطی شده نیاز به
جمع آوری و پردازش اطالعات ورودی حسی چندگانه
با وساطت مراکز کنترل عاطفی یعنی آمیگدال و
ساختارهای مرتبط با آن دارد که در بروز رفتارهای
وابسته به ترس و اضطراب شرکت دارند (.)2
مطالعات نشان میدهد به هم خوردن تعادل
سیستم نوروترانسمیترها ،تغییر در مسیر انتقال
سیگنالها و تغییر شکل مدارات نورونی مغز در این
پاتولوژی سهیم هستند ( .)3همچنین اختالالت
اضطرابی با محور هیپوتاالموس_هیپوفیز_آدرنال
مرتبط میباشد .در بررسیها نشان داده شد
سیستمهای گاباارژیک و سروتونرژیک به طور قابل
توجهی در تنظیم سیستم اضطرابی نقش دارند .فعال
سازی رسپتور گابا  Aسبب بهبود اختالالت اضطرابی
میگردد (.)4
داروهایی که در درمان اضطراب مورد استفاده قرار
میگیرند عموماً آرامبخش و خوابآور بوده و شامل:
بنزودیازپینها که سبب تسهیل عمل مهاری گابا
میشوند .داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب

سروتونین در درمان اختالل ترس اجتماعی و اختالل
اضطراب عمومی استفاده میشود .استفاده از داروهای
مذکور به علت اثرات جانبی آنها محدودیت دارد .این
عوارض از قبیل :ایجاد اختالالت روانپزشکی ،واکنش
های آلرژیک ،خواب آلودگی ،گیجی ذهنی ،خستگی،
حالت تهوع ،مشکالت هماهنگی و اعتیاد میباشد (.)5
طب گیاهی قدیمیترین شکل درمان است که از
سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار
میگرفته است .استفاده از گیاهان به عنوان دارو برای
پیشگیری و درمان بیماریها از روزگاران کهن مورد
توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته است (.)6
از جمله گیاهانی که در طب سنتی مورد توجه
قرار دارد گیاه زنیان میباشد.
گیاه زنیان ( ،)Trachyspermum copticumگیاهی
است علفی ،بدون کرک و معطر با ساقه افراشته به
ارتفاع  22الی  52سانتی متر ،چتر با تعداد 6-8
انشعاب است میوه زنیان ،کوچک و تخم مرغی شکل
است و رنگ زرد تیره ،معطر و بوی عطر تیمول دارد و
میوه آن به صورت خشک و رسیده مصرف میشود.
اندام دارویی این گیاه را میوه آن تشکیل میدهد (.)7
با توجه به وجود ترکیبات فالونوئیدی در گیاه
زنیان ( ،)8لذا ما در این تحقیق اثر تزریق درون
صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه زنیان بر اضطراب در
موش صحرایی نر را مورد بررسی قرار دادیم.
مواد و روش کار
حیوانات آزمایشگاهی :برای انجام این تحقیق از
موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ نژاد ویستار با
میانگین وزنی  232-252گرم استفاده گردید.
حیوانات از انستیتو پا ستور کرج خریداری شد و
سپس به حیوان خانه دانشگاه آزاد واحد قم منتقل
شدند .آب و غذای مخصوص (پلت) به اندازه کافی در
دسترس حیوانات قرار میگرفت .برای آن که استرس
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و ترس ناشی از جابه جایی حیوانات از بین برود و در
مکان جدید عادت و سازش پیدا کند یک هفته قبل از
شروع آزمایش ،موشها به حیوان خانه محل آزمایش
انتقال داده شدند .محل نگهداری حیوانات از نظر
شرایط فیزیکی دارای دوره  12ساعت روشنایی12 -
ساعت تاریکی و دمای  25 ± 2درجه سانتی گراد و
رطوبت نسبی  42-62درصد و بدون آلودگی صوتی
بود و آزمایشات مورد نظر در ساعات 12تا  14بعد از
ظهر صورت گرفت.
تهیه عصاره هیدروالکلی :برای تهیه عصاره

گروههای مورد آزمایش

 .1گروه اول :موشهای صحرایی کنترل منفی یا بدون
تیمار
 .2گروه دوم :موشهای صحرایی کنترل مثبت یا
دریافت کننده ی حالل عصاره یا دی متیل
سولفواکسید ( 2/3سی سی)
 .3گروههای آزمایش :موشهای صحرایی دریافت کننده
ی دوزهای  25 ،15و  52میلیگرم بر کیلوگرم
عصاره هیدروالکلی زنیان

روش سنجش اضطراب :برای سنجش اضطراب
مدل رفتاری ماز مرتفع بعالوه مورد استفاده قرار
گرفت .این ارزشیابی بر اساس مدلی که توسط پلو و
همکارانش در سال  1086برای 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  12× 52سانتی متر بوده و دو طرف و انتهای
راهروی باز لبه ای به ارتفاع  1سانتیمتر از جنس
فایبرگالس نصب شد .دو طرف و انتهای راهروی بسته
دیواره ای تیره مرتفع قرار دارد.
چهار راهرو به یک محدوده مرکزی به ابعاد 12
× 12سانتی متر منتهی میشوند .ماز توسط پایههایی
در ارتفاع  52سانتی متر از سطح زمین قرار میگیرد.
موشها درون محدوده مرکزی ماز قرار داده میشوند.
به طوری که رو به بازوی باز قرار میگیرند .راهرو باز،
روشن و راهرو بسته تاریک میباشد .نور مناسب
توسط یک المپ  122واتی که در ارتفاع  122سانتی
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هیدروالکلی گیاه زنیان ،ابتدا  212سیسی الکل
متانول  122درجه با افزودن  02سیسی آب مقطر در
مجموع به  322سیسی الکل  72درجه تبدیل شد.
پس از جمع آوری وشناسایی گیاه توسط هرباریوم
دانشگاه بذر گیاه زنیان خشک شده به مقدار  42گرم
آن را وزن کرده و به داخل کیسه پارچهای سفید
ریخته شد .حالل تهیه شده را به داخل بالن دستگاه
سوکسله ریخته و کیسه محتوی گیاه را داخل
سوکسله گذاشته و مبرد را روی آن قرار دادیم .بالن
دستگاه را روی هیتر قرار داده و سیستم سوار شده را
به پایه مناسب متصل میکنیم و دمای دستگاه در حد
مالیم  87درجه ی سیلسیوس تنظیم شده و در مدت
 24ساعت به تدریج حالل بر اثر حرارت بخار شده و
توسط لولهای به سمت مبرد در باالی دستگاه هدایت
شده و در آنجا در اثر گردش آب سرد در اطراف آن به
صورت مایع درآمده و به روی کیسه گیاه زنیان می
ریخت و با این کار مواد موجود در گیاه زنیان را
شسته و پس از پر شدن از طریق لوله موئین سیفون
شده و به داخل بالن اولیه که حاوی حالل بود تخلیه
میشدو با تکرار این عمل به مرور کلیه مواد موثره
گیاه زنیان جدا شده و وارد حالل میشد .دراین
مرحله حالل توسط کاغذ صافی که در داخل قیف
بوخنر قرار گرفته بودصاف شد .عصاره را به مقدار کم
داخل پلیتها ریخته و به مدت  12ساعت داخل آون

 68درجه سیلسیوس گذاشته جهت تبخیر حالل از
عصاره و در نهایت بعد از تراشیدن آن پودری بدست
میآمد که عصاره هیدروالکلی زنیان بود .عصاره را به
ظرف تیره رنگ منتقل کرده و آن را با فویل کامالً
پوشانده تا از نور محفوظ بماندو به یخچال فریزرانتقال
داده میشد.
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متری از مرکز ماز قرار دارد تامین میشود .در مدت 5
دقیقه که حیوان آزادانه در قسمتهای مختلف ماز
حرکت میکرد ،برای هر حیوان پارامترهای زیر با
استفاده از کرنومتر به واسطه مشاهده مستقیم اندازه
گیری شد:
 .1مدت زمانی که حیوان در راهروی باز باقی
میماند )(OAT
 .2مدت زمانی که حیوان در راهروی بسته باقی
میماند )(CAT
 .3تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهروی باز
میشود )(OAE
 .4تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهروی بسته
میشود )(CAE
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OAE
 100 %
OAE  CAE

OAE 

OAT
 100 %
OAT  CAT

OAT 

و درصد حضور و تعداد دفعات ورود به بازوی باز
نیز به وسیله این فرمول محاسبه میشود .تمامی
تزریقات به صورت داخل صفاقی و نیم ساعت ثبل از
تست بود .اساس تست بر دو اصل استوار است .یکی
حس غریزی جستجوگرانه حیوان و دیگری غریزه
احتراز از محیطهای باز و روشن .به بیان دیگر از
طرفی حیوان تمایل به حرکت و جستجو در تمام
بازوها را دارد و از طرف دیگر از ورود به بازوی باز می
ترسد و همین امر سبب بروز تضاد و اضطراب در
حیوان میگردد .به همین دلیل حیوان بیشتر وقت
خود را در بازوی بسته سپری میکند .تمام اندازه
گیریها در محیطی بسیار آرام و با نور ثابت (المپ
 122واتی به ارتفاع  122سانتیمتری باالی ماز) و در
ساعت 8تا 12بعدازظهر صورت گرفت (.)0

میانگین  انحراف معیار نشان داده شده است و
سطح معنی داری دادهها در  p< 2/25بررسی گردید.
نتایج
نتایج نشان داد که موشهای صحرایی دریافت
کننده حالل عصاره یا دی متیل سولفوکساید (2/3
سی سی) نسبت به گروه کنترل منفی در شاخصهای
اضطراب (درصد مدت زمان ماندن و تعداد دفعات
ورود به بازوی باز) تفاوت معنی داری را نشان ندادند.
موشهای دریافتکنندهی عصاره هیدروالکلی
زنیان در دوز  15میلی گرم بر کیلو گرم نسبت به
گروه دریافتکننده حالل عصاره افزایش معنی داری
را در درصد مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به
بازوی بازنشان دادند (.) p<2/221
زیر نویس شکلهای 1و :2موشهای صحرایی نر
حالل عصاره ( 2/3سی سی) و دوزهای  25 ،52و
15میلی گرم بر کیلو گرم عصاره هیدروالکلی زنیان را
به صورت داخل صفاقی دریافت کردند .نیم ساعت
پس از تزریق ،موشها به مدت  5دقیقه در ماز مرتفع
بعالوه قرار گرفتند و شاخصهای اضطراب (مدت
حضور و تعداد دفعات ورود به بازوی باز) بررسی و
ثبت شد .نمودارها نشان دهنده میانگین  ±انحراف
معیار میباشد (.)*** p > 2/221

تجزیه و تحلیل آماری :برای پردازش آماری این
پژوهش از آنالیز آماری با استفاده از آنالیز واریانس
یک طرفه و تست توکی استفاده شد .نتایج به صورت

شکل  -1اثر عصاره زنیان بر درصد حضور در بازوی باز ماز مرتفع
بعالوه در موشهای صحرایی نر
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شکل  -2اثر عصاره زنیان بر تعداد دفعات ورود به بازوی باز ماز
مرتفع بعالوه در موشهای صحرایی نر

بحث
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نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی
زنیان در دوز  15میلی گرم بر کیلو گرم سبب کاهش
اضطراب در موشهای صحرایی نر میشود .در سال
 ،2216هوو و همکارانش در طی مطالعات خود نشان
دادند با تزریق بنزودیازپینها به درون آمیگدال اثرات
ضد اضطراب ایجاد میکند ( .)12رسپتورهای گابا در
مناطق مغزی درگیر در اضطراب توزیع شدهاند.
آمیگدال به خصوص ناحیه بازولترال آمیگدال دارای
تراکم باالیی از رسپتورهای بنزودیازپین گابا است.
همچنین رسپتورهای گابا روی غشای نورونهای
دوپامینرژیک و غیر دوپامینرژیک در منطقه تگمنتوم
شکمی وجود دارند و این نورونها توسط تزریق گابا
به این ناحیه مهار میشوند (.)11
تیمول یکی از ترکیبات اصلی زنیان میباشد (.)12
طبق مطالعات انجام شده تیمول دارای عملکرد
انسدادی روی کانالهای سدیمی نرونی بوده وهمچنین
باعث افزایش فعالیت کانالهای کلری در اووسیتها و
افزایش بیان زیرواحدهای گیرنده گابانوع  Aدر
سلولهای کشت شده میشود بعالوه در یک بررسی
انجام شده روی کشتهای اولیه نورونهای قشری

موش نشان داده شده است که تیمول فعالیت گابا را
افزایش داده و باعث افزایش جریان ورودی کلر
میشود و یک تنظیم کننده مثبت آلوستریک گیرنده
گابا نوع  Aمیباشد ( )13و احتماالً زنیان از طریق
سیستم گاباارژیک اثرات ضد اضطرابی خود را اعمال
کرده است.
زنیان حاوی ترکیبات متعددی همچون
مونوترپنها ،ترنوئیدها و فالونوئیدها میباشد(.)14
اپی ژنین ولیمونن ،مونوترپن تک حلقه ای که از
طریق گردش خون محیطی وارد مغز شده و به
گیرندههای گابا متصل میگردد و درپی فعال شدن این
گیرندهها اثرات ضداضطرابی ایجاد میکند (.)15
پس احتماالً لیمونن موجود در زنیان با فعال
کردن گیرندهای گابا باعث کاهش اضطراب شده اند.
در عین حال گیاهان ترکیبات ثانویهای از جمله
فالنوئیدها را میسازند .تاکنون ساختار حدود 5222
نوع فالنوئید شرح داده شده و بسیاری از این
فالنوئیدها به عنوان لیگاند رسپتورهای گابا در سیستم
عصبی مرکزی عمل میکنند و در نتیجه احتماالً
شبیه بنزودیازپینها عمل میکنند (.)16
با تزریق داخل صفاقی فالنوئید گلیکوزید موجود
در گیاه سنبل الطیب اثرات آرامبخشی آن را از طریق
اثر بر رسپتور گابا نشان داده اند .بررسیهایی اثر
مشابهی از فالونوئیدهای موجود در گیاه گل ساعتی
نیز گزارش شده است (.)17
دانشمندی عصارههای مختلف گیاه دمنانه
( )Turnera aphrodisiacaرا مطالعه کرد و با جداسازی
ماده اپی ژنین از عصاره متانولی برگ این گیاه اثرات
ضد اضطرابی آن را اثبات کرد (.)18
گزارشهایی مبنی بر تأثیر فالونوییدها بر
گیرندههای بنزودیازپینی وجود دارد .با توجه به وجود
فالونوییدها عصاره گل سرخ از طریق تأثیر بر گیرنده
های بنزودیازپین گابا باعث بروز اثرات آرامبخشی و
ضد اضطرابی شود تقویت میشود (.)10
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همان گونه که بیان شد از جمله ترکیبات مهم
موجود در گیاه زنیان فالونوئیدها خصوصاً تیمول ()22

دارد احتماالً از این طریق اثرات ضد اضطرب داشته
است.

می باشد ،که احتماالً با اثر بر سیستم گاباارژیک اثرات
خود را اعمال کرده اند.
فالونوئیدها باعث مهار فسفولیپاز ،لیپواکسیناز و

سیستم گلوتاماترژیک نقش مهمی در رابطه با
اضطراب بازی میکند عواملی که باعث افزایش
تحریک پذیری نورونهای خارج از بخش قاعده ای
جانبی آمیگدال میشوند باعث افزایش اضطراب
میشوند و عواملی که باعث کاهش تحریک پذیری
این این نورونها میشوند اثرات ضد اضطرابی دارند
(.)24
بلوکه کردن تحریک گلوتامات میتواند اثرات
ضداضطرابی داشته باشد و لینالول مونوترپن خطی،
عامل دیگری است که دارای اثرکاهندگی بر فعالیت
سیستم عصبی مرکزی بوده و مستقیما مانع اتصال
گلوتامات به رسپتورش شده و باعث بروز اثرات
آرامبخشی ،تسکینی میشود (.)25
یکی از ترکیبات موجود در گیاه زنیان لینالول
میباشداحتماال عصاره زنیان با عدم اتصال گلوتامات
به رسپتورش اثرات ضد اضطراری دارد.
متابولیتهای ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و
فالونوئید تام مشتق از گیاهان دارای پتانسیل قوی
برای پاکسازی رادیکالهای آزاد دارند که در تمام
قسمتهای مختلف گیاهی مانند برگ ،میوه ،دانه،
ریشه و پوست وجود دارند .زنیان دارای خواص آنتی
اکسیدانی فراوانی میباشد (.)26
در مطالعة اکبری نیا و همکاران در سال ،2225
میزان اسانس نمونههای مختلف زنیان از  3/1درصد تا
 3/5درصد متفاوت بوده است .همچنین تعداد چهار
ترکیب شیمیایی در اسانس زنیان ،شناسایی شد که
تیمول ( 42-45درصد) ،گاما -ترپنین و پاراسیمن
ترکیبهای اصلی اسانس زنیان را تشکیل میدادند.
زنیان به عنوان یک دانة گیاهی دارای خواص آنتی
اکسیدانی معرفی شده است (.)27
نقش بسیار مهم اکسیژن در فرایندهای زیستی
امروزه بسیار مشهود است و تعادل سیستمهای

سیکلواکسیژناز میشوند که به طور مستقیم بر سنتز
پروستاگالندینها اثر میگذارد و اثرات ضد دردی
دارد .همچنین مطالعات نشان داد که فالونوئیدها با
مهار فعالیت رسپتورهای  -Nمتیل -D -آسپارتات
سبب کاهش کلسیم داخل سلولی میشوند و به آن
فعالیت آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید و فسفولیپاز
وابسته به کلسیم کاهش مییابد و با کاهش نیتریک
اکساید و پروستاگالندینها اثرات ضد دردی ظاهر
میشود ( )21و احتماالً زنیان با کاهش فعالیت
گلوتاماتی اثرات ضد اضطرابی خود را اعمال میکند.
رسپتورهای ( )HT3-5سروتونین در داخل سیستم
لیمبیک بیان شده و در رهایش ناقلین عصبی واسطه
نقش دارند .بیان باالی این رسپتور در مغز جلویی
باعث افزایش یادگیری وابسته به هیپوکامپ و دقت و
در نهایت بهبود حافظه و یادگیری میشود (.)22

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

یکی از فالولیگنانهای سیلی مارین ساختاری
شبیه استروژن دارد و دارای اثرات استروژنیک است
که میتواند به رسپتورهای استروژنی متصل شوند.
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استروژن یک آگونیست سروتونین میباشد که با وجود
رسپتورهای استروژنی در هسته رافه میانی بر روی
عملکرد و تنظیم فعالیت نورونهای سروتونرژیک موثر
است و با تغییر در عملکرد این رستورها بر روی
اضطراب اثر میگذارد .آگونیست و آنتاگونیست
رسپتور سروتونینی نوع پنج میتواند اثرات اضطرابی و
ضد اضطرابی داشته باشد .بنابراین احتماالً سیلی
مارین به علت شباهت ساختاری با استروژن بتواند
مشابه آن عمل کند و باعث کاهش اضطراب شود
( )23و با توجه به اینکه سیلیمارین در زنیان وجود
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اکسایشی و کاهشی مواد در بدن جانداران بسیار مهم
میباشد .اکسیژن و رادیکال آزاد آن نقش بسیار مهمی
در برقراری این چرخهها و تعادل دارند .از سوی دیگر،
آنتی اکسیدانها در بدن وظیفه خنثی سازی
فعالیتهای اضافی رادیکالهای آزاد از قبیل اکسیژن
را برعهده دارند .یکی از مهمترین انواع آنتی
اکسیدانهای طبیعی ،مواد پلی فنولی نظیر ویتامین
ها ،رنگدانهها و سایر مواد پلیفنولی میباشند که
خصوصیات ضدموتاسیون ،ضد سرطان و کاهش
قندخون را دارا هستند (.)28
فعالیت ترکیبات فنلی مربوط به خواص
اکسیداسیون احیاء آنها ست که نقش مهمی در جذب
و خنثیسازی رادیکالهای آزاد ،فرونشانی اکسیژنهای
فعال و یا پراکسیدازهای تجزیه کننده دارداسانس گیاه

زنیان به طور کلی از ترکیبات خاص فنولی تشکیل
شده است (.)20
دو ترکیب پلی فنلی بنام رزمارینیک و کافئیک
اسید به عنوان آنتی اکسیدانهای قوی زنیان
شناسایی شدند( .)32به نظر میرسد محتوای باالی
انیسون از ترکیبهای پلی فنلی آنتی اکسیدانی به
کاهش استرس اکسیداتیو و احتماالً کاهش اضطراب
منجر میشود ( )31و احتماالً زنیان نیز از این طریق
اثرات ضد اضطرابی داشته است.
نتیجهگیری
عصاره هیدروالکلی زنیان اثرات ضد اضطرابی دارد
که احتماال از طریق اثر بر گیرنده گابا میباشد.
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