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Abstract
Background and Objectives: Today, use of herbal products for
treatment of neurological disorders, including anxiety has become
commonplace. The purpose of this study was to evaluate the effects of
hydroalcoholic extract of Pistacia atlantica kurdica and fluvoxamine
on anxiety-like behavior in male rats under immobilization stress.
Methods: In this experimental study, 30 mature male wistar rats
weighting 170±30g, were divided into 5 groups of 6 each. To induce
immobilization stress in the treatment groups, the restrainer was used,
and to assess the anxiety-like behavior, the plus-maze test was used,
and administration of extract of pistachio (400mg/kg) and fluvoxamine
(120mg/kg) was performed through gavage. At the end, the levels of
malondialdehyde and catalase in the brain homogenate as well as
corticosterone and glucose in serum samples, were measured.
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Results: According to evaluation indices for anxiety-like behavior in
mice, the effects of pistachio extract had significant difference
compared to stress group. This extract improved the anxiety-like
behavior with increasing the time spent in the open arms of the maze in
the groups treated with the extract and extract+drug compared to the
stress group. Also, the extract increased the catalase and decreased
malondialdehyde, glucose, and corticosterone levels in extract and
extract+drug treatment groups compared to control group. Increased
time spent in the open arms, increased catalase, and decreased
malondialdehyde and corticosterone, were observed in the fluvoxamine
treated group.
Conclusion: Based on the results of this study, the immobilization
stress-induced anxiety-like behavior in animals, decreased by
hydroalcoholic extract of pistachio and/or by fluvoxamine in the
treatment groups
Keywords: Anxiety; Pistacia atlantica kurdica; Fluvoxamine.
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اثرات عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و داروی فلووکسامين بر رفتار اضطرابی موش
صحرايی نر تحت استرس بیحرکتی
فاطمه بابائیفر ،*1مهدی محمدزاده ،1مينو ايلخانیپور ،1فرين بابائی

1

1گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم،

چکيده

دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.

زمينه و هدف :امروزه ،استفاده از فرآوردههای گياهی برای درمان اختالالت عصبی ازجمله
اضطراب رواج يافته است .تحقيق حاضر با هدف ارزيابی اثرات عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و
داروی فلووکسامين بر رفتار اضطرابی موشهای صحرايی نر تحت استرس بیحرکتی صورت
گرفت.
روش بررسی :در اين مطالعه تجربی 30 ،رأس موش صحرايی نر بالغ نژاد ويستار (با وزن
 170±30گرم) به  5گروه  6تايی تقسيم شدند .برای القای استرس بیحرکتی در گروههای
تحتتيمار ،از محدودکننده و جهت سنجش رفتار اضطرابی از آزمون ماز بهعالوهای و تجويز
عصاره پستهکوهی (400ميلیگرم برکيلوگرم) و داروی فلووکسامين (دوز  120ميلیگرم
برکيلوگرم) ،از روش گاواژ استفاده گرديد .در پايان ،ميزان مالوندی آلدئيد ،کاتاالز هموژنای
مغزی ،کورتيکوسترون و گلوکز نمونههای سرمی اندازهگيری شد.
يافتهها :با توجه به شاخصهای ارزيابی رفتار اضطرابی موشها ،اثرات عصاره پستهکوهی در
مقايسه با گروه مبتال به استرس ،تفاوت معنیداری داشت .اين عصاره سبب بهبود رفتار اضطرابی
با افزايش مدت زمان سپریشدن در بازوهای باز ماز در گروههای تحت تيمار دريافتکننده
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فلووکسامين؛ افزايش مدت زمان سپریشده در بازوی باز ،افزايش کاتاالز ،کاهش
کورتيکوسترون و مالوندی آلدئيد مشاهده گرديد.
نتيجهگيری :براساس نتايج اين مطالعه ،رفتار اضطرابی القاشده با استرس بیحرکتی در حيوانات
با عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و يا داروی فلووکسامين در گروههای تحت تيمار کاهش
میيابد.
کليد واژهها :اضطراب؛ پستهکوهی؛ فلووکسامين.
لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نماييد:
Babaeifar F, Mohammadzadeh M, Ilkhanipour M, Babaei F. Effects of
hydroalcoholic extract of pistacia atlantica kurdica and fluvoxamine on
anxiety-like behavior in male rat under immobilization stress.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(9):10-19. [Full Text in Persian
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فاطمه بابائیفر و همکاران

اثرات عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و داروی فلووکسامين بر رفتار اضطرابی موش صحرايی نر ...

مقدمه

داروی فلووکسامين در سال  1983از داروهای  SSRIsبا نيمهعمر

اضطراب اغلب با آشفتگیهای عصبی ،ذهنی و تغييرات

حدود 15-20ساعت ،شناخته شد .غلظت مصرفی فلووکسامين ،در

فيزيولوژيک همراه است .بنابراين در صورت تجاوز از يک حد،

غلظتهای  100- 300ميلیگرم بوده و در درمان افسردگی،

بهعنوان اختالل اضطرابی درنظر گرفته میشود ( .)2،1معموالً رفتار

اضطراب و اختالالت ديگر کاربرد دارد که با مهارکردن

اضطرابی در يکهشتم از کل جمعيت جهان و در بين زنان،

پمپهای بازجذبکننده سروتونين در نورونهای پيشسيناپسی

 %30/5و در بين مردان %19/2 ،گزارش شده است ( .)4،3در

باعث افزايش غلظت سروتونين در فضای سيناپسی میشود (.(12

کنترل رفتارهای اضطرابی ،نوروترانسميترهايی مانند نوراپینفرين،

سروتونين از مهمترين انتقالدهندههای پيامهای عصبی است و

 ،GABAگلوتامات و سروتونين نقش دارند .برخی پژوهشها،

 %80آن بهوسيله سلولهای انتروکرومافين روده و مابقی آن با

سروتونين و فعالکردن گيرندههای آن را در رفتارهای

نورونهای سروتونرژيک سيستم عصبی مرکزی سنتز میشود.

ضداضطرابی مؤثر دانستهاند ( .)5زريندست و همکاران در

نورونهای هسته رافه ،منشأ اصلی آزادسازی سروتونين در مغز

مطالعهای ،اثرات ضداضطرابی گيرندههای  GABAرا در رتها با

هستند که باعث افزايش حالت آرامش و کاهش اضطراب

استفاده از دستگاه ماز مرتفع بهعالوهای به اثبات رساندند (.)6

میشوند ) .)14،13با توجه به تأثيری که اختالالت اضطرابی بر

آميگدال نيز بهعنوان بخشی از سيستم ليمبيک نقش مهمی در

سالمت روان و هزينههای اقتصادی  -اجتماعی میگذارند ،بايد

واسطهگری رفتارهای اضطرابی میتواند ايفا کند ( .)7پژوهشها

درپی راههای مناسب برای درمان اين اختالالت بود .در نتايج

در زمينه اضطراب ،بيشتر بر اختالل در سيستم انتقال  GABAو

مطالعات گسترده ،کاربرد فرآوردههای طبيعی ازجمله

گيرنده سروتونين اشاره دارند ( .(8مهارکننده بازجذب سروتونين

فرآوردههای گياهی در درمان بيماریهای مختلف ،بهواسطه عدم

( ،)SSRIsبنزوديازپينها و داروهای ضدافسردگی سهحلقهای ،در

عوارض جانبی يا عوارض کمتر گزارش شده است .بنابراين،

درمان اختالالت اضطرابی از برنامههای درمانی مفيد به حساب

فرآوردههای گياهی با ترکيبات متنوع درمانی و تقويتی میتوانند

میآيند .بنزوديازپينها و داروهای ضدافسردگی در کاهش

بهعنوان مکمل يا جانشين داروهای شيميايی کاربرد داشته باشند،

رفتارهای اضطرابی در بيماران ،مؤثر گزارش شدهاند .داروهای

ازجمله اين گياهان که کمتر مورد توجه محققان علوم دارويی

ضدافسردگی با به تأخير انداختن بازجذب سروتونين از شکاف

بوده ،ميوه درخت بنه بهنام پستهکوهی است ( .)15پستهکوهی

سيناپسی از طريق تنظيم سيستم سروتونرژيک در درمان اختالالت

( ،)Pistacia atlantica Kurdicaاز خانواده  Anacardiceaeدر

اضطرابی ايفای نقش میکنند ( .)9در مطالعات کريمی و

ايران بيشتر در دامنههای زاگرس مشاهده میشود .رزين ،پوست و

همکاران ،بنزوديازپينها با تسهيل عمل مهاری  GABAباعث مهار

ميوه آن دارای اثرات درمانی ازجمله خاصيت ضدسرطانی،

انتخابی بازجذب سروتونين میشوند .بنابراين ،بهواسطه اين روش

تقويتکننده اعصاب ،هيپوگليسميک و ضدميکروب میباشد

میتوانند در درمان اضطراب کاربرد داشته باشند .همچنين

( .)15با توجه به ارتباط استرس اکسيداتيو با اضطراب ،ترکيبات

داروهای ضدافسردگی در درمان اختالالت اضطرابی بهعنوان

آنتیاکسيدانی میتوانند با مهار راديکالهای آزاد در نتيجه مهار

داروهای جديدتر با عوارض جانبی کمتر استفاده میشوند (.)10

مکانيسمهای اکسيداتيو در درمان بيماریهای دژنراتيو مؤثر باشند.

ترکيبات بنزوديازپينی بهواسطه ايجاد وابستگی و اعتياد در

بنابراين ،آنتیاکسيدانها قادرند با کاهش اثرات استرس

مصرفکنندگان ،در درمان اضطراب کاربرد چندانی ندارند (.)9

اکسيداتيو ،در درمان اضطراب مفيد باشند .در نتايج مطالعات،

 Offidaniو همکاران برای درمان بيماران مبتال به اختالالت

وجود

اضطرابی ،با جايگزينی داروهای ضدافسردگی به جای

آنتیاکسيدانی پستهکوهی بوده و فالونوئيدها نقش مستقيمی در

بنزوديازپينها به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بنزوديازپينها

پاکسازی گونههای فعال اکسيژن و بهبود فعاليت آنزيمهای

بايد بيشتر مورد ارزيابی قرار گيرد (.)11

آنتیاکسيدان دارند (.)16

12

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره يازدهم ،شماره نهم ،آذر 1396

ترکيبات

فنلی

فالونوئيدی،

نشاندهنده

فعاليت

اثرات عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و داروی فلووکسامين بر رفتار اضطرابی موش صحرايی نر ...

فاطمه بابائیفر و همکاران

فالونوئيدها به گيرندههای  ،GABAمتصل و با افزايش نفوذپذيری

روزانه بعد از حل شدن کامل در آب مقطر در تيمار حيوانات،

يون کلر و هدايت پتانسيل غشا به سمت پتانسيل تعادلی میتوانند

مورد استفاده قرار گرفت (.)18

اثرات ضداضطرابی داشته باشند (.)17،10

داروی مورد استفاده در اين مطالعه (فلووکسامين) ،با ويژگی

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضداضطرابی پستهکوهی،

داروی ضدافسردگی ،ضداضطراب و مهارکننده اختصاصی

داروی فلووکسامين و تأثير همزمان آنها بر روی موش صحرايی نر

بازجذب سروتونين از شرکت داروسازی سبحان (تهران  -ايران)،

تحت استرس بیحرکتی انجام گرفت.

تهيه و خريداری گرديد.
برای ايجاد استرس از نوع محدوديت حرکتی ،حيوانات در

روش بررسی

محدودکنندههای پالستيکی متناسب با اندازه موشها قرار گرفتند.

اين مطالعه در خانه حيوانات گروه زيستشناسی دانشگاه اروميه

اين وضعيت بهصورت روزی  2ساعت در زمانهای تعيينشده (از

روی موشهای صحرايی نر بالغ نژاد ويستار انجام شد .در اين

ساعت 9-11صبح) به مدت  21روز انجام گرفت و پس از پايان

بررسی آزمايشگاهی ،از  30رأس موش نر (با محدوده وزنی

مراحل عملياتی القای استرس ،موشها به قفس بازگردانده شدند

 170±30گرم) استفاده شد .اين مطالعه در شرايط رژيم استاندارد

(.)19

آزمايشگاهی {(غذای پلت استاندارد) و آب بدون محدوديت در

حيوانات در اين آزمايش ،جهت بررسی اثرات عصاره

شرايط اتاق 12 ،ساعت تاريکی 12 ،ساعت روشنايی ،دمای 22±2

هيدروالکلی پستهکوهی و داروی فلووکسامين با مقادير مشخص

درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی  }%25-30اجرا گرديد .حيوانات

بر رفتار اضطرابی که بهصورت خوراکی با گاواژ استفاده گرديد،

بعد از گروهبندی بهطور تصادفی و قرارگيری در قفسهای

بهطور تصادفی به  5گروه  6تايی به شرح زير تقسيم شدند:

جداگانه ،به مدت يکهفته در شرايط يکسان نگهداری شدند.

 -1گروه کنترل :دريافتکننده فقط آب مقطر به مقدار مشخص؛

بهمنظور حصول سازش حيوانات با محيط پيرامون و رسيدن به

 -2گروه شاهد :القای استرس بیحرکتی و دريافتکننده آب

نتايج ايدهال ،تمامی مراحل عملياتی آزمايشها (بعد از حداقل 2

مقطر به مقدار مشخص؛

هفته) پس از استقرار حيوانات در قفس ،در  5گروه  6تايی آغاز

 -3گروه دريافتکننده عصاره (400ميلیگرم برکيلوگرم در روز)

شد .جنس و گونه پستهکوهی ()Pistacia atlantica Kordica

همراه با القای استرس بیحرکتی؛

بعد از تهيه از منطقه داالهو استان کرمانشاه ،توسط متخصص

 -4گروه دريافتکننده فلووکسامين (دوز  120ميلیگرم

بيوسيستماتيک گياهی هرباريم گروه زيستشناسی دانشکده

برکيلوگرم در روز) همراه با القای استرس بیحرکتی؛

علوم ،شناسايی و تأييد گرديد .در ادامه ،پستهکوهی بعد از تهيه و

 -5گروه دريافتکننده عصاره ( 400ميلیگرم برکيلوگرم در

تميز شدن ،در دمای اتاق و دور از نور خورشيد ،در سايه خشک

روز) همراه با داروی فلووکسامين (دوز  120ميلیگرم برکيلوگرم

شد ،سپس به کمک آسياب برقی به شکل پودر درآمد .پودر

در روز) و القای استرس بیحرکتی.

حاصله ،بعد از تهيه حالل هيدروالکلی ( %30آب و %70اتانول)،

بهمنظور سنجش تست رفتار اضطرابی از دستگاه ماز بهعالوهای

به مدت  48ساعت در  4ليتر حالل هيدروالکلی خيسانده شد،

مرتفع ( ،)Plus Mazeبرای سنجش ميزان اضطراب در جوندگان

سپس با استفاده از قيف بوخنر صافشده و حالل آن در دستگاه

استفاده شد .اين تست اولينبار توسط ( Pillowسال 1986

روتاری ،در دمای  50درجه سانتيگراد تحت خالء جدا شد .مايع

ميالدی) مطرح شد ( .)20اين دستگاه از جنس چوب شامل چهار

تغليظشده حاصل از اين مرحله ،در پليتهای شيشهای ريخته شد

بازو به شکل بهعالوه و يک چهارپايه ،دو بازوی روبروی هم با

و بعد در آون دمای  40درجه سانتيگراد قرار گرفت تا خشک و

ديوارههای بلند و انتهای بسته ،داالن تاريکی را بهوجود آورده و

کريستاليزه شود .ماده نهايی خشک بهدستآمده بهعنوان عصاره

دو بازوی ديگر بدون ديواره و بهطور طبيعی روشن است .چهار

پستهکـوهی قلمداد شـد و مطـابق روش کـار ،به مقـدار مـورد نيـاز

بازو به يک محدوده مرکزی منتهی میشوند.
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معموالًاين دستگاه در ارتفاع  50سانتیمتری از سطح زمين نصب

پس از پايان دوره  21روزه ،هر موش تحت تيمار به مدت زمان 5

میشود ،موش درون محدوده مرکزی ماز قرار میگيرد؛

دقيقه و مدت زمان استاندارد جهت بررسی و ارزيابی رفتار

بهطوریکه سر حيوان رو به بازوی باز قرار دارد ،سپس به حيوان 5

اضطرابی ،به ترتيب بر روی دستگاه ماز منتقل میشود (.)21

دقيقه فرصت داده میشود تا کل ماز را آزادانه بگردد و مدت

 24ساعت بعد از آخرين گاواژ ،موشهای تحت تيمار بهوسيله

زمانیکه حيوان در بازوهای باز و بسته ماز سپری کرده ،با دوربين

استنشاق دی اتيل اتر در دسيکاتور بيهوش شدند ،سپس هر حيوان

مستقر در باالی ماز ،ثبت و ضبط شده و در نهايت ،ارزيابی و

بر روی تشتک تشريح ثابت گرديد .با انجام کالبدشکافی و

سنجش میشود .در اين ارزيابی ،مدت زمانیکه حيوان در

نمايانشدن قلب حيوان با استفاده از سرنگهای  ،5ccخونگيری از

محدوده مرکزی دستگاه بوده لحاظ نمیگردد؛ درحالیکه ورود

قلب موش انجام گرفت .نمونههای خونی بعد از عمل سانتريفوژ

به هر بازو ،با ورود چهار دست و پا و خروج ،با خارج شدن هر

(به مدت  10دقيقه با  3000دور در دقيقه) و جدا کردن نمونههای

چهار دست و پا در نظر گرفته میشود .مدت حضور در بازوی

سرم ،تا زمان انجام آزمايش در دمای  –20درجه سانتيگراد

باز ،بهترين معيار برای سنجش ميزان اضطراب است؛ زيرا موش

نگهداری شدند .ميزان هورمون کورتيکوسترون و ميزان گلوکز

هنگام واردشدن به بازوی باز ،با ديدن ارتفاع ( 50سانتیمتری) از

خون در سرمهای جداشده اندازهگيری شد .سپس بافتهای مغزی

سطح زمين ترسيده و به سمت بازوی بسته میرود .هرچه مدت

بعد از خارج شدن ،برای بررسی و آناليز بيوشيميايی به فريزر -80

حضور در اين بازوی باز بيشتر باشد ،نشاندهنده کاهش اضطراب

درجه سانتيگراد جهت نگهداری منتقل شدند.

است .پس از اتمام هر تست ،بخشهايی از ماز که در تماس با

اين آزمون بر روی بافت مغز حيوانات انجام گرفت .برای سنجش

موش بوده بهوسيله الکل تميز میشود .در اين دستگاه مجموع

ميزان پراکسيداسيون ليپيدی ،مالوندی آلدئيد ( )MDAمورد

تعداد ورود به بازوی باز و بسته ،نشاندهنده فعاليت حرکتی است.

ارزيابی قرار گرفت .بعد از تهيه هموژنه ،بافت مغز به مدت  5دقيقه

درصد ورود به بازوهای باز و درصد زمان سپریشده در بازوهای

با دور  1000سانتريفوژ شد و به  150ميکروليتر از محلول رويی،

باز به اين ترتيب محاسبه میگردد:

 300ميکروليتر تری کلرواستيک اسيد اضافه شد و به مدت 10

( :Open Arm Entris %)OAEعبارت است از درصد تعداد

دقيقه با دور  1000سانتريفوژ گرديد .در ادامه 300 ،ميکروليتر از

دفعاتیکه موش وارد بازوهای باز شده که برای محاسبه آن به اين

محلول رويی با  300ميکروليتر از اسيد تيوباربيتوريک به مدت

صورت عمل میشود.

25دقيقه در حمام آب جوش قرار گرفت 5 .دقيقه پس از

%OAE = [%OAE (OAE+CAE)] ×100
عبارت است از تعداد دفعات Close Arm Entris (CAE):

ورود به بازوهای بسته؛
عبارت است از درصد زمانی که

Open Arm Time(OAT%):

موش دربازوهای باز حضور يافته و محاسبه آن به اين ترتيب
میباشد:
])100×%OAT= [OAT%(OAT+ CAT

خنکشدن محلول ،رنگ صورتی ناشی از واکنش
مالوندیآلدئيد با اسيد تيوباربيتوريک ظاهر شد .درجه
پراکسيداسيون ليپيدها برمبنای ميزان تشکيل مالوندی آلدئيد به
کمک ضريب جذبی  MDAدر طول موج  535نانومتر ،محاسبه و
براساس نانومول برگرم وزن بافت غيرخشک
( )nmol/g wet tissueبيان شد ( .)22جهت سنجش ميزان
پراکسيداسيون ليپيدی ،فعاليت آنزيم کاتاالز براساس توانايی آن

عبارت است از زمان سپریشده Close Arm Time (CAT%):

در تجزيه پراکسيداسيون هيدروژن ،به روش  Aebiتعيين میشود

در بازوهای بسته.

( .)23برای سنجش کاتاالز ،بافتها در بافر فسفات با  pH=6/8با

افزايش در ميزان  OAT%و  ،OAE%بيانکننده اثر ضداضطرابی

غلظت  %10وزنی/حجمی ( )W/Vهموژنيزه شدند ،و بافت

عصاره و يا دارو بوده؛ درحالیکه کاهش اين دو پارامتر،

هموژنه به مدت  5دقيقه با دور 5000سانتريفوژ شد .سپس از

بيانکننده اثر اضطرابزايی میباشد.

محلول رويی  100ميکـروليتـر برداشتـه شـد و  2/8ميلیليتـر بافـر
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از محلول آب اکسيژنه ،جذب در طول موج  240نانومتر در

) )p≥0/001و در مقايسه با گروه کنترل ،بدون تغيير معنیداری

زمانهای صفر و  30ثانيه اندازهگيری شد .در اين تحقيق ،تجزيه

شد.

 H2O2توسط آنزيم کاتاالز بافت هموژنه ،با کاهش جذب در

در ميزان فعاليت حرکتی (مجموع ورود به بازوهای باز و بسته) در

مدت  30ثانيه در طيف جذبی  240نانومتر ثبت ،ارزيابی و

 5گروه تحت تيمار ،هيچگونه اختالف معنیداری نسبت بههم

بهصورت  U/mg tissueگزارش گرديد (.)23

مشاهده نشد.

دادهها برحسب ميانگين  ±انحراف معيار بيان شدند.

براساس ارزيابی ميزان کورتيکوسترون در موشهای صحرايی

در اين تحقيق ،دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،22روش

مورد مطالعه ،غلظت اين هورمون در حيواناتیکه فقط تحت

آماری آزمون آناليز واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبی توکی

استرس بیحرکتی (گروه شاهد) بودند ،بهطور معنیدار

p≤0/05

( )p≥0/001در مقايسه با گروه کنترل افزايش پيدا کرد .تيمار

برای مقايسه گروههای تحت تيمار با ضريب اطمينان
تجزيه و تحليل شدند.

حيوانات با دارو به تنهايی يا با عصاره ،غلظت کورتيکوسترون را
در حيوانات تحت استرس بیحرکتی به حد گروه کنترل

يافتهها

بازگرداند .همچنين تجويز همزمان دارو و عصاره ،ميانگين غلظت

در اين مطالعه ،نتايج بررسی ميزان اضطراب با استفاده ازآزمون ماز

هورمون کورتيکوسترون در موشهای تحت تيمار را در مقايسه

بهعالوهای شکل نشان داد درصد زمان سپریشده در بازوهای باز

با گروه شاهد کاهش داد و آن را به حد کورتيکوسترون

گروه شاهد در مقايسه با گروه کنترل ،بهطور معنیدار کاهش يافته

موشهای گروه کنترل رساند.

است ( .)p≥0/01تجويز داروی فلووکسامين با غلظت

اندازهگيری ميزان قند خون در حيوانات مورد مطالعه نشان داد اين

120ميلیگرم برکيلوگرم به موشهای تحت استرس بیحرکتی

شاخص در حيواناتیکه تحت استرس بیحرکتی (گروه شاهد)

منجر به افزايش مدت زمان سپریشده در بازوهای باز در مقايسه

بودهاند در مقايسه با گروه کنترل بهطور معنیدار ))p≥0/001

با گروه شاهد ،بهطور معنیدار ( )p≥0/05و در مقايسه با گروه

افزايش يافته است .تجويز فلووکسامين ،به تنهايی تأثير معنیداری

کنترل ،بدون تغيير معنیداری ( )p≤0/05شد .همچنين تجويز

در کاهش ميزان قند خون در مقايسه با گروه کنترل نداشت،

عصاره پستهکوهی با غلظت  400ميلیگرم برکيلوگرم به تنهايی

درحالیکه تجويز عصاره پستهکوهی به تنهايی يا همراه با

( )p≥0/01و يا همراه با فلووکسامين ( )p≥0/001باعث افزايش

فلووکسامين ،قند خون را در حيوانات تحت استرس بیحرکتی

مدت زمان سپریشده در بازوهای باز ،بهطور معنیدار و در مقايسه

بهطور معنیدار ( )p≥0/001در مقايسه با گروه شاهد کاهش داد.

با گروه کنترل ،بدون تغيير معنیداری شد (.)p≤0/05

تجويز همزمان عصاره و دارو نيز تأثير بيشتری بر کاهش قند خون

ارزيابی درصد تعداد ورود به بازوهای باز در موشهای مورد

داشت و ميزان قند خون را در مقايسه با گروه کنترل ،بهطور

مطالعه نشان داد تعداد ورود به بازوهای باز در گروه شاهد در

معنیدار ( )p≥0/001کاهش داد.

مقايسه با گروه کنترل ،بهطور معنیداری کاهش يافته

سنجش ميزان مالوندی آلدئيد در بافت مغزی ،نشاندهنده افزايش

()p≥0/001؛ درحالیکه تجويز فلووکسامين با غلظت

معنیدار ( )p≥0/001ميزان پراکسيداسيون ليپيدی در گروه شاهد

120ميلیگرم برکيلوگرم به موشهای تحت استرس بیحرکتی

در مقايسه با گروه کنترل بود .همچنين تجويز داروی فلووکسامين

باعث کاهش تعداد ورود به بازوهای باز در مقايسه با گروه کنترل

به تنهايی ،ميزان پراکسيداسيون ليپيدها را در بافت مغزی موشهای

( )p≥0/05و در مقايسه با گروه شاهد بدون تغيير معنیداری شده

تحت تيمار بهبود بخشيد و به حد گروه کنترل رساند .تجويز

است .همچنين تجويز عصاره پستهکوهی با غلظت  400ميلیگرم

پستهکوهی ،ميزان مالوندی آلدئيد را در مقايسه با گروه شاهد

برکيلوگرم به تنهايی و يا با فلووکسامين باعث افزايش تعداد ورود

( )p≥0/001و گروه کنترل )  ،)p≥0/05بهطور معنیداری کاهش

بـه بـازوهـای بـاز ،بـهطـور معنـیدار در مقـايسـه بـا گـروه شـاهـد

داد.
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همچنين تجويز همزمان پستهکوهی و فلووکسامين منجر به کاهش

تجويز فلووکسامين يا پستهکوهی نيز به تنهايی منجر به بهبود

معنیدار پراکسيداسيون ليپيدها در مقايسه با گروه شاهد

غلظت کاتاالز در حيوانات تحت استرس گرديد و ميزان اين

( )p≥0/001و گروه کنترل ( )p≥0/001شد.

آنزيم به حد گروه کنترل رسيد .تجويز همزمان فلووکسامين و

غلظت آنزيم کاتاالز در بافت مغزی موشهای تحت استرس

عصاره پستهکوهی ،ميانگين غلظت کاتاالز را در مغز موشهای

بیحرکتی (گروه شاهد) ،بهطور معنیدار ( )p≥0/001در مقايسه

تحت استرس بیحرکت ،بهطور معنیدار ( )p≥0/001در مقايسه

با گروه کنترل کاهش يافت.

با ساير گروهها افزايش داد (جدول).

جدول :ميزان ،مدت زمان سپریشده در بازوی باز ( ،)OATتعداد دفعات ورود به بازوی باز (،)OAE
فعاليت حرکتی ،کورتيزول ،گلوکز ،مالوندی آلدئيد و کاتاالز در گروههای تحت بررسی
مالوندی آلدئيد

کاتاالز

گروهها

مدتزمان سپریشده در بازوی باز

تعداد دفعات ورود به بازوی باز

فعاليتحرکتی

کورتيکوسترون

گلوکز

2/20±0/15
1±0/2

کنترل

58/8±13/6

48/4±5/02

8/4±3/36

2/51±0/32

252±15/1

2/20±1/58

شاهد

15/4±9/86

28/8±11/4

7/8±4/08

4/05±0/38

329/8±40/31

15/8±1/42

عصاره

43/3±5/69

30/4±7/40

7/2 ±2/68

2/51±0/51

308 ±18/97

11/38 ±1

2/2±0/52

دارو

52±18/97

52/5±1/97

8/5±3/16

2/15±0/22

254/4±9/31

7/04±0/68

2/5±0/77

دارو+عصاره

58/5±17/05

57±5/53

5/4±2/96

2/17±0/38

196/5±5/85

6/54±0/9

1/01±0/45

دادهها براساس ميانگين±انحراف معيار میباشد.

بحث

باعث افزايش قند خون میشود ( .)26نتايج حاصل از اين مطالعه

در مطالعه حاضر ،اثر ضداضطرابی عصاره پستهکوهی و داروی

مبنی بر کاهش ظرفيت آنتیاکسيدانی بافت مغزی و افزايش سطح

فلووکسامين در موشهای صحرايی نر القاشده با استرس

کورتيکوسترون در موشهای گروه شاهد تحت استرس

بیحرکتی بررسی گرديد .نتايج نشان داد القای استرس بیحرکتی

بیحرکتی و مشاهده افزايش ميزان اضطراب يا اختالالت عصبی،

موشهای صحرايی نر بالغ باعث کاهش قدرت آنتیاکسيدانی و

با نتايج بررسیهای پژوهشگران ديگر مطابقت داشت .نتايج

افزايش پراکسيداسيون سلولهای بافت مغزی میشود .ازطرفی،

مطالعه حاضر که در آن همزمان با القای استرس ،داروی

استرس با افزايش ترشح هورمون کورتيکوسترون باعث افزايش

فلووکسامين تجويز گرديد ،بيانکننده تأثير بهبودبخش اين دارو

اضطراب در موشها شد .تجويز عصاره پستهکوهی يا

بر کنترل اضطراب است؛ احتمال میرود اين دارو عالوه بر

فلووکسامين به تنهايی و يا تجويز همزمان اين دو ماده با يکديگر

جلوگيری از بازجذب سروتونين ،بهواسطه افزايش ظرفيت

در موشهای تحت استرس بیحرکتی ،تغيير قابلمالحظهای در

آنتیاکسيدانی بافت مغزی و جلوگيری از تخريب سلولهای

شاخص فعاليت حرکتی نداشت ،ولی با اين وجود ،برخی از

سروتونرژيک ،با افزايش غلظت کاتاالز و کاهش پراکسيداسيون

شاخصهای مورد بررسی را بهبود بخشيد.

ليپيدی ،از بروز عالئم اضطراب بکاهد .در مطالعات پيشين نيز

نتايج مطالعات نشان داده است استرس بیحرکتی با تغيير فعاليت

اثرات مفيد فلووکسامين در کاهش اضطراب بيان شده و نتايج

آنزيمهای آنتیاکسيدان و سطح پراکسيداسيون ليپيدی در

مطالعه حاضر نيز همراستا با مطالعات پيشين میباشد (.)28،27

بافتهای مغز منجر به آسيب سلولهای مغزی و در نهايت،

همچنين در اين مطالعه ،داروی فلووکسامين باعث کاهش سطح

اختالالت عصبی میشود ( .)24همچنين استرسهای فيزيکی يا

کورتيکوسترون سرم گرديد.

روانی میتوانند سطح هورمون کورتيکوسترون را در موشهای

تيمار حيوانات تحت استرس بیحرکتی با عصاره پستهکوهی

تحت بررسی افزايش دهند ( .)25مطالعات نشان دادهاند افزايش

باعث کاهش ميزان اضطراب افزايش مدت زمان سپریشده در

هورمون کورتيکوسترون با افزايش گليکوژنوليز و گلـوکـونئـوژنز

بازوی باز ماز در مقايسه با گروه شاهد شد.

16

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره يازدهم ،شماره نهم ،آذر 1396

اثرات عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و داروی فلووکسامين بر رفتار اضطرابی موش صحرايی نر ...

فاطمه بابائیفر و همکاران

همچنين عصاره پستهکوهی ،فعاليت آنزيم کاتاالز و ظرفيت

طبق گزارشهای ارائهشده ،انتظار کاهش ترشح کورتيکوسترون

آنتیاکسيدانی بافت مغزی را در حيوانات تحت استرس بیحرکتی

در اثر تجويز داروهای آرامبخش و کاهشدهنده اضطراب

بهطور معنیداری بهبود بخشيد .در مطالعات بيوشيميايی ،وجود

در حيـوانـات تحـت استـرس میرفـت .بـهنظـر مـیرسـد

ترکيبات فنلی و فالونوئيدی در پستهکوهی و اثرات ضداضطرابی

گلوکوکورتيکوئيدها ازجمله کورتيکوسترون از طريق اثرات

آنها به اثبات رسيده است ( .)16،15روغن پسته حاوی اسيدهای

تعديلی بر سيستم  GABAو گلوتامينرژيک موجب تعديل

چرب فراوان ازجمله اولئيک ،لينولئيک ،پالمتيک ،استئاريک،

واکنشهای اضطرابی میشوند ( ،)28که در نتايج اين بررسی

ميريستيک ،آراشيدونيک اسيد است Calos M Contreras ،و

مشاهده گرديد.

همکاران ،اثرات ضداضطرابی مخلوطی از اسيدهای چرب شامل

طبق نتايج مطالعات فيزيولوژيکی ،کاهش هريک از هورمونهای

لينولئيک ،پالمتيک ،استئاريک ،ميريستيک ،لوريک ،اولئيک و

گلوکوکورتيکوئيدی منجر به کاهش قند خون میشود .در اين

پالميتولئيک را در مقايسه با ديازپام در موش نشان دادند ( .)15از

مطالعه ،درپی کاهش ترشح کورتيکوسترون ،افت معنیدار

اينرو پستهکوهی باوجود چنين ترکيباتی باعث کاهش اضطراب

قندخون در گروههای دريافتکننده پستهکوهی به تنهايی و همراه

میشود ( .)15در مطالعه حاضر ،تجويز و اثرات ضداضطرابی

با فلووکسامين اتفاق افتاد .مطالعات ديگر نيز اثرات کاهشی ميزان

عصاره پستهکوهی و داروی فلووکسامين ،به تنهايی يا بهطور

قند خون را بهوسيله عصاره پستهکوهی تأييد میکنند (.)29

همزمان ارزيابی شد .براساس يافتههای بيوشيميايی حاضر ،تجويز
همزمان آنها ،ظرفيت آنتیاکسيدانی مغز را به ميزان قابلتوجهی

نتيجهگيری

افزايش داد و باعث کاهش اضطراب گرديد.

بهطورکلی ،القای استرس بیحرکتی در موشهای صحرايی منجر

گلوکوکورتيکوئيدها در کوتاهمدت برای بقای جانور ضروری

به افزايش اضطراب میگردد .استفاده از گياهان دارويی مانند

هستند ،اما افزايش مزمن هورمونهای گلوکوکورتيکوئيدی باعث

پستهکوهی با تعديل شرايط آنتیاکسيدانی بدن و داروی

بروز طيف وسيعی از اختالالت روانی و جسمانی میشود ( .)1در

ضدافسردگی فلووکسامين؛ احتماالً با تأثير بر ميانجیهای عصبی

اين مطالعه ،ترشح کورتيکوسترون در گروه تحت استرس

باعث کاهش ميزان اضطراب میشود .بهطورکلی ،القای استرس

بیحرکتی افزايش يافت .همچنين کاهش ترشح کورتيکوسترون

بیحرکتی در موشهای صحرايی منجر به افزايش مدت زمان

در هر سه گروه دريافتکننده فلووکسامين يا پستهکوهی ،بهطور

سپریشده در بازوی بسته ماز میگردد که نشان از رفتار اضطرابی

انفرادی يا بهطور همزمان نيز مشاهده گرديد.

دارد .رفتار اضطرابی القاشده با استرس بیحرکتی در حيوانات نيز
بهوسيله عصاره هيدروالکلی پستهکوهی و يا داروی فلووکسامين
در گروههای تحت تيمار کاهش میيابد.
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