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  چکیده
ـ ا گـردد.  روانی است که موجب اختالل در زندگی روزانه و رنـج انسـان مـی    ترین اختالالت روحی اضطراب شایع : هدف و زمینه ن ی

  د.یانجام گرد حرایی نرموش ص بر اضطراب (Pimpinella anisum)انیسون  اهیگ هیدروالکلی دانه اثر عصارهن ییمطالعه به منظور تع
 کنتـرل  تزریـق)،  (بدون منفی کنترل شامل ییتا 7ه گرو 6 هب ویستار نژاد نر صحرایی موش سر 42 یتجرب طالعهن میدر ا : بررسی روش

ـ گ دانه هیدروالکلی عصاره 300و  mg/kg/bw 100، 200 ،250 دوزهاي کننده (دریافت آزمایش و سالین) کننده (دریافت مثبت  ن)انیسـو  اهی
  مـدت  بـه  و مرتفع يا عالوه همازب از استفاده با تزریق از بعد دقیقه 30 د.یانجام گرد صفاقی داخل بار و به صورت کی تزریقات شدند. تقسیم

  قرار گرفت. یابیارز مورد باز بازوي به ورودو تعداد  حضور زمان مدتشامل  اضطراب ارزیابی هاي شاخص دقیقه 5
 در حضـور  زمان مدت افزایش سبب داري معنی طور به 300و  mg/kg/bw 250 يدوزها باانیسون اه یگ دانه لیهیدروالک عصاره : ها هیافت
 عصـاره  نیهمچن ).>05/0Pد (یگرد کنترل گروه با مقایسه در مرتفع يا عالوه هب ماز در بسته بازوي در حضور زمان مدت کاهش و باز بازوي

 بـا  مقایسـه  در مرتفـع  يا عالوه هب ماز در بسته بازوي به ورود تعداد کاهش و باز بازوي به ودور تعداد افزایش سبب mg/kg/bw 300ز دو با
  نداشت. حرکتی هاي فعالیت میزان بر داري معنی اثر عصاره دوزهاي از کیچیه ).>05/0Pد (یگرد کنترل گروه

  دهد. یکاهش م ییصحرا يها موشب را در اضطرا 300و mg/kg/bw 250 ریبا مقاد سونیان اهیگ دانهی دروالکلیه عصاره : گیري نتیجه
  صحرایی موش ، مرتفع يا عالوه هب ماز ، سونیاناه یگ اضطراب، : ها واژه کلید
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  مقدمه
 هـاي  محـرك  بـه  هیجـانی  سازشـی  پاسـخ  یـک  طبیعـی  اضطراب

 در فــرد هــر کــه اســت اجتمــاعی و روانــی فیزیولــوژیکی، زاي تــنش
 تـرین  شایع پاتولوژیک اضطراب). 2و1( کند می تجربه را آن زندگی
 و روزانه زندگی در اختالل موجب که است روانی روحی اختالالت

 ها باربیتورات و ها بنزودیازپین از آن درمان براي. گردد می انسان رنج
ــ از عبــارتاضــطراب ). 3( شــود مــی اســتفاده  منتشــر، احســاس کی
 عـدم  شـامل  و اختهناشـن  اءمنش با دلواپسی و هراس مبهم و ندیناخوشا
 یـا  یـک  با که است کیولوژیزیف ختگییبرانگ و درماندگی نان،یاطم
 و تعریـق  قلب، پشط سینه، قفسه تنگى ،تهوع مانند جسمى حس چند
 گیرنـده  چنـدین  پدیده، این تعدیل روند در ).4( است همراه سردرد
 نقـش  جنسـی  هـاي  هورمون و ها آمین کاتکول و سروتونین،گابا مانند
 گابا اتصال است. مغز مهاري نوروترانسمیتر ترین مهم گابا ).5( دارند
ــه ــده، ب ــال گیرن ــ کان ــر ونی ــاز را کل ــی ب ــد م ــثو با کن ــار ع  و مه

 گلوتامــات دیگــر ســوي از). 6( شــود مــی نــورون هیپرپالریزاســیون

 و بـوده  يمرکـز  یستم عصـب یر سد تحریکی نوروترانسمیتر ترین مهم
 هـاي  گیرنـده  نـام  بـه  ءغشـا  در موجود هاي گیرنده طریق از آن اثرات

 غلظـت  شـود.  مـی  اعمـال  متابوتروپیـک  هـاي  گیرنده و یونوتروپیک
 بـدن  هـاي  بافت سایر از بیشتر مراتب به عصبی دستگاه در گلوتامات
 در مــدت طــوالنی تغییــرات ایجــاد سیناپســی، انتقــال در و بــوده
 دخالت عصبی هاي سلول تکامل و عصبی هاي سلول پذیري تحریک

ــا دارد. ــرات وجــود ب ــاد اث ــات زی  فیزیولوژیــک عملکــرد در گلوتام
 است قوي نوروتوکسین یک ترکیب این نیهمچن عصبی، هاي سلول
 اخـتالالت  شـامل  مرکـزي  عصبی دستگاه اختالالت از بسیاري در و

  ).7( دارد دخالت ضربه و ایسکمی نورودژنراتیو،
 هـاي  رادیکـال  تولیـد  بـین  تعادل عدم هنتیج در اکسیداتیو استرس

 دفــاع  سیســتم  و ســو  یــک  از اکســیژن  فعــال  هــاي  گونــه و آزاد
 بـا  مقابلـه  منظـور  بـه  .شـود  مـی  ایجـاد  دیگـر  سـوي  از اکسیدانی آنتی

 دفـاع  هـاي  مکانیسـم  اکسـیژن،  فعـال  هـاي  گونـه  و آزاد هاي رادیکال
 مهـاجم  عوامل این زیانبار اثرات تا است شده طراحی اکسیدانی آنتی
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 سیسـتم  ایـن  اجـزاي  از برخـی  برسـاند.  لحـداق  بـه  یـا  نموده خنثی را
 و پراکسیداز گلوتاتیون دسموتاز، سوپراکسید هاي آنزیم نظیر دفاعی
 شوند. می تامین مختلف غذایی مواد قیطر از نیز برخی ز است.کاتاال
 در مختلـف  هـاي  بیمـاري  ایجـاد  در مـؤثري  عامل ویداتیاکس استرس
 پیـري  روند یعتسر موجب تواند می که است مرکزي اعصاب سیستم
  ).8( گردد اضطراب به وابسته رفتارهاي و

 Pimpinellaanisum علمـی  نـام  بـا  رومـی  بادیـان  یـا  انیسون گیاه
 Apiacea چتریـان  تیـره  از و Umbelliferae خـانواده  به متعلق گیاهی
 بـه  اي اسـتوانه  و کـرك  بـی  سـاقه  شـکل،  دوکی راست ریشه داراي
 جنـوب  و غربـی  شـمال  واحینـ  در که است متر سانتی 30-50 ارتفاع
 شـود  مـی  یافت جهان گرمسیر مناطق سایر و ترکیه هند، ن،اایر غربی

ي دارا و اســت دارویــی گیاهــان تــرین قــدیمی از یکــی انیســون .)9(
 و بـوده یی رافزایشـ  وی ضدویروسـ  ضـدباکتري،  ،يضـددرد  خواص

 آســم، سـرفه،  ســرگیجه، ،میگرنـی  ســردردهاي رفـع  در آن مصـرف 
 مفیدي اثرات نفخ همراه هاي کولیک و عضالنی گرفتگی ،برونشیت
 کهاست  آن میوه به مربوط گیاه این درمانی خواص عمده .)9( دارد
 متنـوعی  بسـیار  کاربردهـاي  و بوده مختلف شیمیایی ترکیبات حاوي
 انـیس  کاویکول متیل آنتول، را گیاه این شاخص ترکیبات ).9( دارد

 کومـارین و  آنتـول  دي ،اسـید  انیسـیک  آلدئید، انیس کتون،کولین،
 ازجملـه  فالونوئیـدهایی  داراي همچنـین ). 11و10( دهـد  مـی  تشکیل
 آلفـاپینن،  کـامفن،  کـامفور،  لینـالول،  لیمـونن،  لوتئـولین،  ژنـین،  آپی

 اوژنـول،آنیس  متیـل  آنتـول،  ترنس نظیر پروپانوئیدهایی فنیل و روتین
 هـاي  مونـوترپن  و هیماکـالین  و بیزابـولین  هاي ترپن سزکوئی آلدئید،

  اســت آلفــاترپینن و میرســن کــامفن، آلفــاپینن، شــامل هیــدروکربن
ی گزارشـ  اضـطراب  بر انیسون دانه عصاره اثرات مورد رد. )14-12(
 گـاه یجا و اضـطراب  بـر  دهایـ فالونوئ اثرات به توجه با لذا نشد. دهید
این مطالعه بـه منظـور تعیـین اثـر     )؛ 15( گاباي ها رندهیگي رو بر آنها

موش صـحرایی نـر    کلی دانه گیاه انیسون بر اضطرابهیدروال عصاره
  انجام گردید.
  بررسی روش

 بـا سر موش صحرایی نر نژاد ویسـتار   42 يرو این مطالعه تجربی
در  کرج پاستور انستیتوشده از  يداریخر گرم 230±20 یبین تقروز
 1392سال  یط واحد قم یآزاد اسالم دانشگاه يولوژیزیفشگاه یآزما

  انجام شد.
ت یــرعا یشـگاه یوانـات آزما یح يکـار بـر رو   یتکـل اخالقـ  پرو
 24 تـا  حیوانـات  نگهـداري  اتـاق  بـه  انتقـال  از پـس هـا   موشد. یگرد
 اتـاق  حـرارت  درجـه . نگرفتنـد  قرار آزمایشی نوع هیچ تحت ساعت
 12 صـورت  بـه  نـور  بـود.  گراد سانتی درجه 22-24 حیوانات پرورش
 مـدت  طـول  رد شـد.  تنظـیم  تـاریکی  سـاعت  12 و روشـنایی  ساعت
 فشرده غذاي و شده تصفیه يشهر کشی لوله آب از ها موش آزمایش

 تمـام  در کـافی  غذاي و آب شدند. تغذیه )تهران پارس دام شرکت(
 از و قرارگرفت حیوان اختیار در آزمایش زمان جز هب نگهداري مدت
 از قبـل  هفتـه  یـک  د.یـ گرد اسـتفاده  آزمـایش  در بـار  یـک  موش هر

 از تـا  شـدند  نـوازش  دقیقـه  5 مـدت  بـه  روزانه ها موش همه آزمایش
 بـا  سـازگاري  يبـرا  شود. ممانعت آزمایش هنگام در اضافی استرس
 اتـاق  بـه  نگهداري محل از آزمایش از قبل ساعت ها دو موش محیط
 محیطـی  که شد سعی آن از قبل و آزمایش طی و شدند آورده تست
  گردد. فراهم برایشان استرس کم و آرام

 لیتبـد  پـودر به  دنیبر اثر کوب انیسون هاي دانه ره،عصا تهیه براي
و سـپس   تمیز اي پارچه کیسه درون ه راحاصل پودر از گرم 500 شد.
 بـالن  درون .میـ قرار داد )soxheleextracter( سوکسله دستگاه درون

 مـدت  بـه  را دسـتگاه  و ریخته درجه 70 الکل تریل یلیم 300 سوکسله
  شد. گرفته کامالً نآ عصاره تا میگذاشت روشن ساعت24

 صـاف  بـوخنر  واتمـن  صـافی  کاغـذ  توسط عصاره بعد مرحله در
 در و (روتـاري)  خال در حالل حذف دستگاه از استفاده با سپس. شد

ــاي ــیم 275ر فشــا و گــراد ســانتی درجــه 40 دم ــر ج یل ــمت  عمــلوه ی
 ادامـه  غلـیظ  عصـاره  یـک  آمـدن  دسـت  به تا الکل حالل جداسازي

 عصـاره  و گردیـد  خـارج  بـالن  داخـل  از حاصله غلیظ عصارهافت. ی
  ).16د (یگرد خشک عصاره تا گرفت قرار دسیکاتور در بشر داخل

 :)17( شدند تقسیمر یز ییتا 7گروه  6 به حیوانات
 فقـط  تزریـق  بـدون  گـروه  ایـن  حیوانـات  : منفی کنترل گروه) 1
 گرفتند. قرار آزمون مورد
 سـرم  محلـول  تریل یلیم 5/0افت کننده یدر : مثبت کنترل گروه) 2

  .(سالین) فیزیولوژیک
دانـه   یدروالکیـ عصاره هافت از یک دریش اول : یگروه آزما) 3
  .لوگرم وزن بدنیگرم بر ک یلیم 100زان یسون به میاه انیگ

دانـه   یدروالکیعصاره هافت از یک دری:  دومش ی) گروه آزما4
  .لوگرم وزن بدنیگرم بر ک یلیم 200زان یسون به میاه انیگ

دانـه   یدروالکیعصاره هافت از یک دری:  سومش یروه آزما) گ5
  .لوگرم وزن بدنیگرم بر ک یلیم 250زان یسون به میاه انیگ

 یدروالکیـ عصـاره ه افـت از  یک دری:  چهارمش ی) گروه آزما6
  .لوگرم وزن بدنیگرم بر ک یلیم 300زان یسون به میاه انیدانه گ
دقیقـه بعـد از    30 انجـام شـد.   یقات به صورت داخل صـفاق یتزر

ــه   ــتفاده از مازب ــا اس ــق ب ــالوه تزری ــدت  ع ــه م ــع و ب ــه  5 اي مرتف دقیق
هاي ارزیابی اضـطراب شـامل مـدت زمـان حضـور و تعـداد        شاخص

  ورود به بازوي باز مورد ارزیابی قرار گرفت.
 و تولیـد  بـراي  غیرشـرطی  مـدل  یـک ع مرتف يا عالوه به ماز تست
 ضداضــطرابی و زایــی اضــطراب اثــرات تعیــین و اضــطراب ســنجش

با طول  هم مقابل  بسته و باز بازوي دو شامل دستگاه این داروهاست.
 توسـط  بسـته  دیوارهـاي  و اسـت  متـر  یسانت 10متر و عرض  یسانت 40
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 10×10ع مربـ  نیـز  مرکـز  دراسـت.   شده احاطه يمتر یسانت 40ر دیوا
 سـطح  از بـاالتر متـر   یسانت 70 وسیله این .است قرارگرفته يمتر یسانت
 يمتـر  یسـانت  120 ارتفاع در واتی100 المپ یک و گرفته قرار نزمی

 دسـتگاه  وسـط  در موش هر تست، ابتداي درت. اس شده تعبیهدر آن 
 مـدت  بـه  و بـود  باز بازوي طرف به آن سر که طوري قرار گرفت؛ به

 در شـده ي سـپر  زمـان  درصدشامل  اضطراب هاي شاخص دقیقه پنج
ثبـت   بسـته  و بازي بازو به ورود تدفعا درصدز یو ن بسته و بازي بازو
 دفعات کل تعدادشامل  حرکتی هاي یتلفعا میزان د.یگرد یابیو ارز
  ).18د (یگرد ثبت مستقیم مشاهده اسطهو به بسته و باز بازوي به ورود
 هـاي  و آزمـون  SPSS-11افـزار آمـاري    ها بـا اسـتفاده از نـرم    داده
 شـدند.  لیـ تحل و هیـ تجز یک طرفـه و تـوک  یـ انس یز واریآنال يآمار
  شد. گرفته نظر در 05/0 ازي کمتر دار نیمع سطح

  ها یافته
 حضـور  زمان مدتو کنترل مثبت در  یکنترل منف يها ن گروهیب
ــاز بــازوي در  شــت.ندا وجــود داري معنــی يآمــار تفــاوت بســته و ب

ــوش ــا م ــتي ه ــده دریاف ــاي کنن ــاره 200 و mg/kg100 دوزه  عص
 تفاوت مثبت کنترل گروه با سهیامق در انیسون اهیگ دانه هیدروالکلی

 دوزهاي کننده دریافت هاي موش ندادند. نشان را داري معنی يآمار
mg/kg250 افــزایش انیســوناه یــگ دانــه هیــدروالکلی عصـاره  300 و 
 يآمار کاهش و باز بازوي در حضور مدت دررا  داري معنی يآمار
 روهگـ  بـا  سـه یمقا در بسـته  بـازوي  در حضـور  مدت دررا  داري معنی
  ک).ی) (نمودار >001/0Pنشان دادند ( مثبت کنترل
  
  
  
  
  
  
  

  
  

درصد مدت سپري شده در ار ین و انحراف معیانگیم : 1 نمودار
 افت کنندهیدر يها گروه اي مرتفع عالوه بازوي باز و بسته ماز به
و  250،  200،  100ر یبا مقادانیسون  اهیگ عصاره هیدروالکلی دانه

 گروه کنترل منفیسه با یوگرم وزن بدن در مقالیگرم بر ک یلیم 300
)INTACT ( گروه کنترل مثبتو )SALIN(  

7=n  ،*** 001/0P<  ،### 001/0P<  
  

ــوش ــاي م ــت ه ــده دریاف ــزایش mg/kg300 دوز کنن ــاري  اف آم
آمـاري   کاهش و باز بازوهاي به ورود دفعات تعداد دررا  داري معنی
 گـروه  به نسبت بسته زوهايبا به ورود دفعات تعداد دري را دار معنی
  ).2) (نمودار >001/0Pنشان دادند ( مثبت کنترل

 مثبـت  کنترل گروه و منفی کنترل گروهدو  حرکتی فعالیت میزان
 دریافـت ه گـرو چهار  بین مچنینداري نداشت. ه تفاوت آماري معنی

 کنتـرل  گـروه  بـه  نسـبت  انیسونگیاه  دانه هیدروالکلی عصاره کننده
یافـت نشـد    داري معنیآماري  تفاوت حرکتی الیتفع میزان در مثبت

  ).3(نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
بازوي باز  دفعات ورود به درصد ارین و انحراف معیانگیم : 2 نمودار

عصاره  افت کنندهیدر يها گروه اي مرتفع عالوه و بسته ماز به
 300و  250،  200،  100ر یبا مقادانیسون  اهیگ هیدروالکلی دانه

 گروه کنترل منفیسه با یلوگرم وزن بدن در مقایگرم بر ک یلیم
)INTACT ( گروه کنترل مثبتو )SALIN(  

7=n  ،*** 001/0P<  ،### 001/0P<  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کل (تعداد یت حرکتیار فعالین و انحراف معیانگیم : 3 نمودار
 يها گروه اي مرتفع عالوه ماز به در بسته) و باز بازوي به ورود دفعات
، 100ر یبا مقادانیسون  اهیگ عصاره هیدروالکلی دانه افت کنندهیدر

گروه سه با یلوگرم وزن بدن در مقایگرم بر ک یلیم 300و  250،  200
  )SALIN( گروه کنترل مثبتو ) INTACT( کنترل منفی
7=n  ،*** 001/0P<  ،### 001/0P<  

  
  بحث

عصاره هیدروالکلی دانه گیاه انیسـون  ن مطالعه یج ایبا توجه به نتا
داري سـبب افـزایش    طور معنـی  به 300و  mg/kg/bw 250با دوزهاي 

مدت زمان حضور در بازوي بـاز و کـاهش مـدت زمـان حضـور در      
اي مرتفـع در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل       عـالوه  بازوي بسته در مـاز بـه  

سـبب   mg/kg/bw 300). همچنـین عصـاره بـا دوز    >05/0Pگردیـد ( 
هش تعداد ورود به بازوي بسته افزایش تعداد ورود به بازوي باز و کا

ــه  ــاز ب ــالوه در م ــد     ع ــرل گردی ــروه کنت ــا گ ــه ب ــع در مقایس اي مرتف
)05/0P<میــزان بــر داري معنــی ). هیچیــک از دوزهــاي عصــاره اثــر 

  نداشت. هاي حرکتی فعالیت
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 بـا اه فلـوس  یـ وه گیـ م یو همکـاران عصـاره آبـ    ییمطالعه وفـا در 
بـدن باعـث کـاهش     لوگرم وزنیگرم بر ک یلیم 500و  250 يدوزها

در مطالعه  ).19( دیگرد یشگاهیسطح اضطراب موش کوچک آزما
گرم بـر   یلیم15/0 و 10/0، 05/0 يدوزهاو همکاران  یگرج يالدیم
ش قـرار  یمورد آزمـا  برگ اسفناج یعصاره آب ازلوگرم وزن بدن یک

 يبـاالتر دارا  يعصـاره در دوزهـا  ن یـ ان داد کـه ا ج نشـ ینتا گرفت و
ــرات ضد ــه ). 20( اســت یاضــطراباث ــاران  ییرضــادر مطالع و همک

گــرم بــر  یلــیم 200ن پاســخ در دوز یشــتریب بــا بیــالط عصــاره ســنبل
سـه  یدر مقا يضداضطراب بهتـر  و ینیلوگرم وزن بدن اثرات تسکیک
  ).21نشان داد (ستار یماده نژاد و يها ازپام در موشیبا د

 پدیــده در را وسـیعی  نوروشــیمیایی هـاي  سیســتم نقـش  مطالعـات 
 از A گابـا  گیرنـده  و گابائرژیـک  سیسـتم  اما ؛اند داده نشان ضطرابا

 بـا  کـه  دنـ آی مـی  شـمار  بـه  اضـطراب  در درگیـر  هاي سیستم ترین مهم
 و مهـار  باعـث  و شـده  بـاز  کلـري  کانـال  گیرنـده،  بـه  گانـد یل اتصال

 in vivo مطالعـه  ن،یـ ا بـر  عالوه ).6( شود می نورون هیپرپالریزاسیون
 فعـال  باعث انیسون روغنی اسانس که داده شانن ها موش مغز روي بر

 بـه  تحریکـی  اثـر  ایـن  و شـده  گابائرژیـک  مهـاري  هاي گیرنده شدن
 ر). د22اسـت (  GABAA هـاي  گیرنـده  گـروه  زیر روي بر خصوص
 تتـرازول  پنتـیلن  از ناشـی  تشـنج  کـاهش  سـبب  سونیان گریدی قیتحق

)PTZ( در موجـود  اسـتراگول  مهـاري  نقـش  به مربوط امر نیا و شد 
 سـبب  مهـاري  نقـش  ایـن  احتمـاالً  کـه  بود ها سیناپس روي بر انیسون
 سـتم یس نیـ ا شـدن  فعـال  دنبـال  به و شده گابا سیستم فعالیت افزایش
  ).23( است افتهی کاهش اضطراب
 سـتم یس  در GABAA يرسـپتورها  گانـد یل عنـوان  بـه  دهاینوئوفال
 عمـل  اهـ  نیازپیـ بنزود هیشـب  احتمـاالً  جـه ینت در و بوده يمرکز یعصب
 يرو بـر  شـده  انجـام  يرفتـار  مطالعـات  بـا  هیفرض نیا). 15( کنند می
 دیــیتا يجــانور يهــا مــدل در تشــنج و یآرامبخشــ ،یطرابضــا رفتــار
 از عبــور بــه قــادر ژنــین آپــی گلیکوزیــد فالونوئیــد ).24( شــود مــی
 کیآلوسـتو  و بتثم دهننک میظنت نوانع به  و است يمغز - یدخونس

 بــرخالف و شــده ابــاگ گیرنــده يرو بــر ابــاگ اثــرات تیــتقو ســبب
 لیـ دل بـه  زیـ ن انیسـون  اهیـ گ دانـه  .دنـ ک ینم جادیا یتگسبوا ها نیازپید

 ثــرا یوروننــ تیــفعال نداد باکــاهش دتوانــ یمــ  ژنــین آپــی ندارابــود

 گلیکوزیـد  فالونوئیـد  ژنـین  آپـی  بـر  عالوه .کند جادیا یطرابضاضد
 نیـ ا اثـرات  الًحتمـا ا و دارد وجـود  انیسون در لوتئولین نام به دیگري
 .شـود  مـی  اعمـال  کیـ ابائرژگ تمسـ یس يرگ هسطوا قیطر از هم ماده

 محیطـی  خـون  گـردش  طریـق  از کـه  اي حلقه تک مونوترپن لیمونن،
ی درپـ  و گـردد  مـی  متصـل  GABAA هاي گیرنده به و شده مغز وارد
 از). 25( کنـد  یمـ  جادیا ضداضطرابی اثرات ها رندهیگ نیا شدن فعال
سـتم  یر سد تحریکـی  نوروترانسـمیتر  ترین مهم تاماتگلو گرید سوي
 در موجـود  هـاي  گیرنـده  طریق از آن اثرات که بوده يمرکز یعصب
 .شـود  مـی  اعمال متابوتروپیک و یونوتروپیک هاي گیرنده نام به ءغشا
 داشـته  ضداضطرابی اثرات تواند می گلوتامات تحریک کردن بلوکه
 اثـر  داراي کـه  اسـت  گـري دی عامـل  خطی، مونوترپن لینالول و باشد

 اتصال در مستقیماً و بوده يمرکز یستم عصبیس فعالیت بر کاهندگی
NMDA و آرامبخشی اثرات بروز باعث و کرده تداخل گلوتامات با 
ــکینی ــی تسـ ــود مـ ــاره ).26( شـ ــه عصـ ــون دانـ ــرات داراي انیسـ  اثـ
 در را مرکـزي  اعصـاب  سیسـتم  توانـد  می و بوده قوي اکسیدانی آنتی
 طـی  .کنـد  محافظـت  اکسـیداتیو  اسـترس  از ناشـی  هـاي  آسـیب  برابر

 بــا انیســون الکلــی و آبــی عصــاره اکســیدانی آنتــی خــواص تحقیقــی
 قـرار  بررسـی  مـورد  مختلـف  هـاي  اکسـیدان  آنتـی  آزمـون  از استفاده

ــت ــاالترینو  گرفـ ــت بـ ــی فعالیـ ــیدانی آنتـ ــی( اکسـ ــاالتر حتـ  از بـ
 رسـد  مـی  نظـر  بـه  ).27( شـد  مشـاهده ) مصـنوعی  هـاي  اکسـیدان  آنتی

 به )12( یاکسیدان آنتی فنلی پلی هاي ترکیب از انیسون باالي محتواي
  .شود می منجر اضطراب کاهش احتماالً و اکسیداتیو استرس کاهش

  گیري نتیجه
عصـاره هیـدروالکلی دانـه گیـاه     ن مطالعـه نشـان داد کـه    یج اینتا

 لـوگرم اثـر ضداضـطرابی   یگرم بر ک یلیم 300و 250ر یانیسون با مقاد
  هاي صحرایی دارد. موش يرو

 قدردانی و تشکر
اخذ درجه  يبراک سخن یم نیمرنامه خانم  انین مقاله حاصل پایا

 دانشـکده علـوم   از فیزیولـوژي جـانوري  در رشـته  ارشـد   یکارشناس
و  يله از همکــاریوســ نیبــددانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قــم بــود.  

ن یـ ا ياجـرا  سـخن در  کیـ ن نیدکتـر محمدحسـ   يآقـا  يهـا  تیحما
 گردد. یم یتشکر و قدردانمطالعه 
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Abstract 
Background and Objective: Anxiety is a common psychological disorder. This study was carried out to 
evaluate the effect of hydro-alcholic extract of Pimpinella anisum seed on anxiety in male rat. 

Method: In this experimental study, 42 male Wistar rats, randomly allocated into six groups including: 
negative control group (no injection), positive control (saline) and experimental groups (receiving doses 
100, 200, 250, 300 mg/kg/bw of hydro-alcholic extract of Pimpinella anisum seed, intraperitoneally). 
Indices of anxiety including time spent in open arms and number of open arm entries were evaluated 
using elevated plus maze, 30 minutes after injection. 

Results: At doses of 250 and 300 mg/kg/bw of hydro-alcholic extract of Pimpinella anisum seed, the time 
spent in open arms of maze were significantly increased and the time spent in maze close arms were 
decreased in compared to controls (P<0.05). At dose of 300 mg/kg/bw of Pimpinella anisum seed extract, 
number of open arm entries increased in compared to control group (P<0.05). None of the doses showed 
any significant effect on locomotor activites. 

Conclusion: Hydro-alcholic extract of Pimpinella anisum seed with dosage of 250 and 300 mg/kg/bw 
reduces anxiety in male rats. 
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