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چکیده
زمینه و هدف:

استرس واضطراب که از اختالتال

مه و شای در ووام انسانی میباشند ،زمینه ساز بسیاری از بیماریهای دیگر به حساب

میآیند .با تووه به عوارض نسبتا زیاد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب شیمیایی ،تمایل به استفاده از داروهای گیاهی در درمان اختالتال
اضطرابی رو به افزایش است و این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر عصاره ی الکلی شقایق وحشی بر میزان اضطراب در مدل ماز صلیبی ،سطح
پالسمایی کورتیکوسترون و وزن در موشهای صحرایی انجام گرفت.

مواد و روشها:

در این مطالعهی تجربی از  55سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که بهصور

تصادفی به  5گروه 8تایی شامل گروههای

کنترل (فاقد تیمار) ،شاهد(1دریافت کننده آب مقطر) ،شاهد(2قرارگیری در مازصلیبی) و سه دستهی تجربی دریافتکنندهی درون صفاقی
دوزهای  111،211و  411میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی الکلی شقایق وحشی تقسی شدند .وهت سنجش اضطراب از تست ماز صلیبی استفاده
شد و تعداد دفعا

حضور موشها در بازوهای باز و بستهی ماز ،مشخص و میزان پالسمایی و وزن حیوانا

اندازهگیری گردید و نتایج با

استفاده از نرمافزار SPSSنسخهی  18و با کمک آزمونهای آماری تجزیه واریانس یک طرفه و تست پیگیری توکی و در سطح معناداری 5
صدم مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند .

یافتهها:

دادههای این بررسی نشان داد که عصارهی الکلی در تمام دوزهای مصرفی باعث افزایش تعداد دفعا

افزایش وزن حیوانا

ورود به بازوی باز و ماز و

در سطح  5صدم میگردد و تنها دردوزهای 211 mg/kgو  411باعث کاهش سطح پالسمایی کورتیکوسترون در سطح

 /15میشود.

نتیجهگیری:

عصاره ی الکلی گیاه شقایق وحشی احتماتال باعث کاهش سطح اضطراب و کورتیکوسترون و افزایش وزن حیوانا

واژه های کلیدی:

میگردد.

اضطراب،کورتیکوسترون ،شقایق وحشی،موش صحرایی.
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اثر عصارهی الکلی شقایق وحشی ( )Papaver rhoeasبر میزان اضطراب

باعث کاهش کیفیّت زندگی و رفتارهای بهداشتی و

مقدمه
عوامل تنشزا و استرسها ،شرایطی را ایجاد

افزایش مشکالت جسمانی و اختالالت عملکردی یا

میکنند که اگر بهمدت طوالنی ادامه یابند ،منجر به

بیکاری و بیماریهای مزمن میگردد( .)11افراد مبتال به

بیماریهای جسمانی و روانی ازجمله اضطراب خواهند -

اضطراب به مراقبتهای پزشکی بیشتری نیاز دارند .زیرا

شد( )1عملکرد صحیح محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ

که  3تا  5بار بیشتر از جوامع عادی به روانپزشک مراجعه

آدرنال ( )HPAدر مقابله با استرسها ،نقش مهمی در

میکنند و  6بار بیشتر از سایران در بیمارستان بستری

سالمت و بیماری فرد دارد( .)2عوامل استرسزا در طول

میگردند ( .)11مضطرب بودن ،خصیصهای است که

روز بر روی الگوهای خواب شبانه و سطح اضطراب در

جهت تبیین وضعیت خُلقی افراد مورد بررسی قرارمیگیرد

انسان ها و حیوانات تاثیردارند( . )3استرسهای مختلف

(.)12

ازقبیل سرما ،گرما ،هیپوگلیسمی یا کاهش قندخون،

در مورد مکانیسمهای دخیل در رابطه با اضطراب،

گرسنگی و تحریکات دوپامینرژیک ،آلفاآدرنرژیک،

محققان علوم زیستی ،اعصاب و روانشناختی تحقیقات

کولینرژیک و سرتونرژیک با تحریک هستهی عصبی

زیادی را انجام داده و تاکنون نیز روشها و داروهای

پاراونتریکوالر هیپوتاالموس باعث افرایش ترشح

متعدد شیمیایی و گیاهی زیادی را معرفی نمودهاند(. )13

نوروهورمون  CRHبهداخل خون میگردند ( . )4تولید و

گیاهان تیره خشخاش یا  Papaveraceaeازجمله

ترشح کورتیزول ،بهوسیلهی مکانیسم فیدبک منفی محور

شقایق وحشی  Papaver rhoeasدارای انواعی از

 ،HPAبهصورت بسیار دقیق تنظیم میشود( .)5استرسهای

آلکالوئیدها بوده و تاکنون خواص دارویی گوناگونی از

مختلف باعث افزایش فعالیت محور  HPAمیشوند و

آنها گزارش شده است .آلکالوئیدهای مختلفی مانند

درنتیجه ،سطح هورمون کورتیزول و یا کورتیکوسترون را

رآدین ،اسید رآدیک ،اسید پاپاوریک ،اسید مکوئیک،

افزایش میدهند ( . )4تحقیقات نشان دادهاند که انواع

موسیالز در عصارهی شقایق وحشی که دارای قرابت

گوناگونی از استرسهای فیزیولوژیک و روانشناختی بر

خانوادگی و دارای اثرات مشابه با خشخاش میباشد ،دیده

محور  ،HPAسیستم سمپاتیک آدرنومدوالری و سیستم

میشوند و بهدلیل مقادیر بسیار اندک مورفین در عصارهی

عصبی سمپایتک اثرکرده و منجر به ایجاد تغییراتی در

این گیاه ،آن را «تریاک بیزیان» مینامند( .)14آزمایشها

برخی از اندامهای بدن میشوند (. )6

نشان دادهاند که تجویز

عصارهی گیاه خشخاش Papaver

اضطراب ،یکی از شایعترین اختالالت روانی

 somniferumدر موشهایی که بهدلیل مصرف مادهی

است که با یک احساس منتشر ناخوشایند جسمانی و با

مخدر دچار تحمل شدهاند ،باعث کاهش میزان تحمل در

کاهش خواب و بیقراری همراه میباشد( . )7حوادث

این حیوانات می شود(.)15

تنشزای زندگی بهویژه مشکالت طوالنی مدت نظیر

در بررسیهای هیستوپاتولوژیکال مشخصشده-

برخی از بیماریهای جسمانی ،باعث بروز اختالتی نظیر

است که عصارهی خشخاش جهت ترمیم زخم ها مفید

افسردگی و اضطراب میشوند( .)8در بروز اختالالت

میباشد ( .)16از عصارهی خشخاش میتوان برای درمان

اضطرابی عوامل عصبی و هورمونی متعددی نظیر

عالیم ترک مواد مخدر استفاده شود ( .)17مصرف

سیستمهای گابا ارژیک ،سروتونرژیک ،نورآدرنرژیک،

عصارهی خشخاش در موشهای درحال ترک اعتیاد

دوپامینرژیک ،کوله سیستوکینین و مراکز عصبی مختلفی

اپیوئیدها ،باعث کاهش عوارض ترک مانند کاهش اسهال

مانند آمیگدال و هیپوکامپ دخالت دارند(. )9اضطراب،

و افزایش جنب و جوش میشود ( .)18عصارهی
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حسینی و همکاران

هیدروالکلی گیاه شقایق وحشی ،باعث کاهش کسب

شدن با استفاده از دستگاه روتاری ،الکل تبخیر و عصاره

ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین میگردد ،ولی

خشک گردید( .)21در هنگام آزمایش مقادیر مورد نظر از

بر بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین تأثیری

عصارهی خشک بهدست آمده را در آب مقطر حل نموده

ندارد (.)19

و به این ترتیب دوزهای مختلف عصارهی ( 411،211و

با توجه به گرایش مردم به استفاده از داروهای

 111میلیگرم بر کیلوگرم) جهت تجویز درون صفاقی به

گیاهی و خواص آرامبخشی برخی از گیاهان و همچنین

حیوانات مورد آزمایش تهیه شد .سپس حیوانات در یک

به منظورکاهش عوارض داروهای شیمیایی ،مصرف

اتاق مخصوص در دمای  22±2درجه سانتیگراد و شرایط

داروهای گیاهی رو به افزایش است ( .)21لذا با توجه به

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداری شدند

شیوع اختالالت اضطرابی در بین جوامع مختلف بشری و

و جهت سازش با محیط جدید به آنها یک هفته فرصت

عوارض جانبی داروهای شیمایی که در درمان این بیماری

داده شد .نمونهها به  6گروه  8تایی شامل گروههای کنترل

مورد استفاده قرارمیگیرند ،این مطالعه با هدف بررسی

( فاقد تیمار) ،شاهد ( 1تیمار با حالل دارو) ،شاهد( 2قرار

اثر عصارهی الکلی گیاه شقایق وحشی بر میزان اضطراب

گرفتن در ماز صلیبی) و با عنایت به دوز کشندهی  4گرم

القا شده توسط مازصلیبی و سطح پالسمایی هورمون

بر کیلو گرم وزن بدن عصارهی شقایق وحشی  3 ،دستهی

کورتیکوسترون و وزن بدن در موشهای صحرایی نر بالغ

تجربی دریافتکنندهی عصارهی الکلی گیاه شقایق وحشی

نژاد ویستارانجامگردید.

با دوزهای  111،211،و  411میلیگرم برکیلوگرم وزن
بدن تقسیم شدند( . )19کلیهی تجویزها بهصورت درون

مواد و روش ها

صفاقی و برای مدت  15روز انجام گرفت ( .)14در این

در این مطالعهی تجربی ،از  48سر موش صحرایی

بررسی برای اندازهگیری میزان اضطراب در نمونهها از

نر بالغ با وزن تقریبی  211-221گرم که از مرکز پرورش

مدل تست ماز صلیبی استفاده شد که مدل استاندارد

حیوانات دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ارزیابی میزان اضطراب در جوندگان است .این وسیله ،از

تهیه شده بودند ،استفاده گردید .پروتکل این تحقیق

جنس پلکسی گالس بوده و دارای دو بازوی باز 31×51

براساس قوانین بینالمللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی

سانتیمتر و دو بازوی بستهی  15×5×31سانتیمتری

تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه تحت شماره 124325به

میباشد که در مقابل هم قرار داشته و بهوسیلهی یک

تصویب رسید .در این پژوهش جهت تهیهی عصارهی

صفحه مرکزی  5×5سانتیمتر با هم در ارتباط میباشند و

آالکلی گیاه شقایق وحشی به مقدار کافی ،گیاه تازه و

به ارتفاع  51سانتیمتری از سطح زمین قرار دارند .این

جوان شقایق وحشی از مزارع شهرستان شیراز ،تهیهشد.

مدل سنجش اضطراب غیرشرطی است و نیازی به آموزش

پس از شناسایی دقیق در بخش گیاهشناسی دانشگاه

و یادگیری ندارد ( . )22در این مطالعه 31 ،دقیقه پس از

یاسوج ،به مقدار کافی از آن گیاه ،تهیه و در سایه و در

آخرین تجویز موشها به آرامی و بهطوری که سرحیوان

هوای خنک ،خشک و توسط آسیاب برقی پودر گردید .به

به سمت بازوی باز باشد در مرکز ماز قرار داده شدند و

ازای هر  111گرم پودر یک لیتر اتانول  96درصد اضافه

بهمدت  5دقیقه تعداد رفت و برگشت موشها بهوسیلهی

شد و مخلوط بهمدت  72ساعت خیس خورد .هر 5

شخصی که نسبت به آزمون اطالعات خاصی نداشت،

ساعت یکبار ظرف شیشهای تکان داده شد تا مخلوط

توسط دوربین فیلمبرداری ،ثبت و تعداد دفعات داخل

مورد نظر به خوبی خیس بخورد .آنگاه ،پس از صاف

شدن حیوانات بر بازوهای باز و بسته و همچنین مجموع
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اثر عصارهی الکلی شقایق وحشی ( )Papaver rhoeasبر میزان اضطراب

زمان صرف شده در بازوهای باز و بسته محاسبه گردید.

همچنین دادههای این مطالعه نشان داد که عصارهی گیاه

در این تست ،افزایش مدت زمان حضور و تعداد دفعات

شقایق وحشی در دوزهای  211mg/kgو 411 mg/kg

ورود موشها در بازوهای باز بهعنوان یک نشانهی عدم

باعث

هورمون

اضطراب و مدت زمان و دفعات حضور موشها در

کورتیکوسترون در مقایسه با گروه کنترل ،شاهد یک و

بازوهای بسته بهعنوان یک نشانهی اضطراب درنظرگرفته

شاهد دو در سطح  5صدم< Pمیشود .بهعالوه نتایج این

شد( . )22همچنین افزایش سطح پالسمایی هورمون

مطالعه نشانداد که تجویز عصارهی گیاه شقایق وحشی در

کورتیکوسترون بهنوان یک نشانهی اضطراب و کاهش

تمامی دوزهای مورد استفاده باعث افزایش معنادار تعداد

سطح پالسمایی این هورمون بهعنوان یک نشانهی عدم

دفعات حضور حیوانات در بازوی باز مازصلیبی در

اضطراب منظور گردید ( .)23در این تحقیق وزنگیری

مقایسه با گروه شاهد یک و دو در سطح 5صدم<P

مناسب موشها بهعنوان یک نشانهی عدم اضطراب و عدم

شدهاست .نیز نتایج حاصل از آنالیز دادههای این بررسی

وزنگیری مناسب موشها بهعنوان یک نشانهی اضطراب

نشان داد که عصارهی گیاه شقایق وحشی در دوزهای

درنظرگرفتهشد .اطالعات بهدست آمده از اندازهگیری

211mg/kgو  411 mg/kgموجب افزایش معنادار وزن

فاکتورهایی نظیر سطح پالسمایی هورمون کورتیکوسترون،

در مقایسه با گروه کنترل ،شاهد یک و شاهد دو در

تعداد دفعات حرکت در بازوی باز و وزن موشهای

سطح P<1/1 5شدهاست (جدول .)1

کاهش

معنادار

پالسمایی

سطح

صحرایی با استفاده از نسخهی  18برنامهی آماری  SPSSو
با کمک آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه و تست

بحث

پیگیری توکی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند و

نتایج این مطالعه نشان داد که عصارهی شقایق

معناداری اختالف داده ها در سطح  5صدم در نظرگرفته

وحشی ،باعث کاهش میزان اضطراب و هورمون

شد.

کورتیکوسترون و افزایش وزن موشهای صحرایی
میگردد .همسو با نتایج حاصل از این مطالعه در یک
بررسی دیگر نشان داده شده است که از جوشاندهی گیاه

یافتهها
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که استرس

شقایق وحشی میتوان برای ایجادخواب و آرامش و

بهتنهایی (شاهد )1و استرس و حالل دارو (شاهد)2

کاهش بیقراری و درد استفاده نمود ( .)14فیتواستروژنها

باعث افزایش میزان پالسمایی هورمون کورتیکوسترون و

که در عصارهی شقایق نیز دیده میشوند ،ترکیباتی هستند

کاهش وزن موش ها در سطح  5صدم< Pشدهاست.

که در کاهش سطح اضطراب در کانون توجه محققان

جدول  :1مقایسه پالسمایی هورمون کورتیکوسترون ،تعداد دفعات ورود به بازوی باز مازصلیبی و وزن موشها در گروههای مختلف
(میانگین ±انحراف معیار)
گروه

کورتیکوسترون ()ug/dI

کنترل

67/67 ± 2/12

شاهد ( 2استرس)

*

228/12 ± 2/57

شاهد ( 1استرس  +حالل دارو)

*

تعداد دفعات ورود به بازوی باز مازصلیبی

وزن در روز قبل از آخرین روز تزریق ()gr
115/77 ± 2/58

1/27 ± 7/27

*

127/68 ± 2/67

*

128/71 ± 2/17

226/78 ± 2/77

1/21 ± 7/22

تجربی )277 mg/kg( 2

* 226/11 ± 2/17

1/71 ± 7/28 $#

* 127/16 ± 2/77

تجربی )177 mg/kg( 1

$#

67/61 ± 7/81

$#

$#

116/16 ± 2/25

تجربی )177 mg/kg( 1

*$#

13/86 ± 7/76

*$#

116/68 ± 2/71

* نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح ( )p>1/15با گروه کنترل است.

$#
$

8/61 ± 7/17

21/31 ± 7/23

نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح ( )p>1/15با گروه شاهد  1است.

 #نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح ( )p>1/15با گروه شاهد  2است.

 551مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /22شماره /4مهر و آبان ماه 1494

حسینی و همکاران

قراردارد( .)4تزریق داخل داخل صفاقی عصارهی گیاه

در تنظیم خلق نقش دارند ،تحت تأثیر قراردهند ( )29و

شقایق وحشی ،باعث کاهش عوارض جانبی استرس ناشی

چون این بررسی نشان داد که شقایق وحشی باعث کاهش

از شوک الکتریکی به پای موشها میشود ،ولی برخالف

میزان هورمون کورتیکوسترون در خون می گردد ،بنابراین

نتایج حاصل از مطالعهی حاضر ،سطح کورتیکوسترون

از اثر این هورمون بر بخشهای مختلف مغز ،کاسته و با

خون را تغییر نداده که ممکن است بهدلیل اثرات گیاه بر

کاهش سطح اضطراب تعداد دفعات ورود به بازوی باز

غدد آدرنال باشد ( .)24عصارهی گیاه شقایق وحشی،

ماز در حیوانات افزایش داده شده است .مطالعهی دیگر ما

میتواند باعث جلوگیری از افزایش سطح کورتیکواسترون

نشان داد که نیکوتین بهعنوان آگونیست گیرندههای

موجود در پالسمای ایجاد شده بهوسیلهی التهاب و درد

نیکوتینی استیل کولین ،باعث افزایش میزان هورمون

در موشها شود( .)25نتیجهی بررسیها نشان داده که

کورتیکوسترون درخون میگردد( )30و از آنجاکه گیاه

میتوان از عصارهی گیاه شقایق وحشی ،در جهت کاهش

شقایق وحشی دارای فعالیت آنتیدوپامینرژیک و آنتی

درد در موشها و انسانها استفاده نمود ( .)26نیز نشان

کولینرژیک می باشد ( ،)19لذا احتماال ازطریق فعالیت

داده شده است افرادی که دردهای مزمن را تجربه میکنند،

آنتیکولینرژیک باعث کاهش کورتیکوسترون و بهدلیل

بیشتر دچار افسردگی و اختالالت خُلقی نظیر اضطراب

فعالیت آنتیدوپامینرژیک باعث افزایش اشتها و به دنبال

میشوند و بهنظر میرسد که دردهای مزمن به دلیل اینکه

آن افزایش وزن موش ها شده است .نتایج این مطالعه

در عملکرد محور  HPAاختالل ایجاد میکنند ،باعث

نشان داد که اضطراب و استرس ،باعث افزایش هورمون

ایجاد این حالت در فرد میشوند (.)27

کورتیکوسترون درخون میشود و با توجه به نقش این

لذا احتماال عصارهی گیاه شقایق وحشی به دلیل

هورمون در افزایش قند خون وکاهش اشتها میتوان

خواص ضد دردی که دارد ،باعث کاهش میزان

افزایش وزن در موشهای گروههای تجربی را به نقش

کورتیکوسترون گردیده و با کاهش سطح اضطراب در

عصارهی گیاه شقایق وحشی درکاهش کورتیکوسترون و

حیوانات ،سبب افزایش تعداد دفعات ورود موش ها به

کاهش سطح اضطراب حیوانات نسبت داد .نشان داده شده

درون بازوی باز ماز صلیبی شده است .ازآنجاییکه

است که اختالل در تنظیم عملکرد محور  ،HPAمنجر به

اختالل در عملکرد محور  HPAو تنظیم میزان

افزایش سطح پالسمایی هورمون کورتیکوسترون در خون

کورتیکوسترون در خون یکی از دالیل اختالالت اضطرابی

و ایجاد بیاشتهایی عصبی همراه با سوءتغذیه ،اضطراب،

به حساب می آید ( )1,28و با توجه به آنکه مطالعهی ما

اختالل حرکت زیاد و هیپرتیروئیدیسم در فرد خواهدشد

نشان داد که عصارهی شقایق وحشی باعث کاهش

( )1,28و چون نتایج این مطالعه نشان دادکه عصارهی

کورتیکوسترون در خون میگردد ،لذا افزایش تعداد

گیاه شقایق وحشی باعث کاهش اضطراب و

دفعات ورود به بازوی باز ماز میتواند به دلیل کاهش

کورتیکوسترون میشود ،لذا میتوان افزایش وزن حیوانات

میزان هورمون مذکور و کاهش سطح اضطراب در موش

را به افزایش اشتها و کاهش حرکت حیوانات نسبت داد.

های صحرایی باشد.

همچنین روشن شده است که تزریق کورتیزول در
کورتیکوسترون

گوسفندان ،باعث کاهش گرلین میشود که احتما ًال

گلوکوکورتیکوئیدها،

هورمونهایی هستند که بهدلیل لیپوفیل بودن بهراحتی

نشاندهندهی یک مکانیسم فیدبک منفی بین ترشح گرلین

میتوانند از سد خونی ـ مغزی عبورکرده و با اتصال به

و سطح باالی کورتیزول(فعالیت باالی محور ) HPAاست.

گیرندههای اختصاصی خود ،مناطق مختلفی از مغز را که

گرلین ،موجب افزایش اشتها و وزن بدن میشود،
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) بر میزان اضطرابPapaver rhoeas( اثر عصارهی الکلی شقایق وحشی

.کورتیکوسترون و افزایش وزن بدن میشود

درحالیکه کاهش وزن و محدودیّتهای غذایی با افزایش
 بنابراین احتماالً عصارهی گیاه.)31(کورتیزول همراه است

تشکر و تقدیر
نویسندگان مقاله بر خود واجب میدانند تا از

شقایق وحشی ازطریق کاهش کورتیکوسترون و افزایش
.گرلین باعث افزایش اشتها و وزن حیوانات شده است

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان که
،امکانات و بودجهی این پروژه تحقیقاتی را فراهم نمودند
.تشکر و قدردانی کنند
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نتایج این مطالعه نشان داد که عصارهی شقایق
وحشی احتماال باعث کاهش میزان اضطراب و هورمون
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Background and purpose: Stress and anxiety as important and
common disorders in humane societies can lead to many other
diseases. Due to the relatively high side effects of tranquilizers
and anti-anxiety chemicals, the tendency to use herbal medicines
as a treatment for anxiety disorders is increasing. This study
evaluated the effects of alcoholic extract of Papaver rhoeas on
anxiety in elevated plus maze, weight and plasma corticosterone
levels in rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 56 adult
male rats were used. They were assigned to 7 groups of 8
animals including control group (no treatment), sham 1 (receiving
saline), sham 2 (exposure to plus maze) and three experimental
groups that received doses of 100, 200 and 400 mg/kg alcoholic
extract of Papaver rhoeas via intraperitoneal injections. Elevated
plus maze was used to measure anxiety. The number of ties
mice were present in the open and closed arms of the maze was
calculated and their plasma levels and body weight were
measured. The data were analyzed using SPSS-18 via one-way
ANOVA and Tukey follow-up tests.
Results: The results showed that the alcoholic extract of Papaver
rhoeas at the given doses increased the number of entries into
the open arms of elevated plus maze. It increased weight gain of
animals and reduced plasma corticosterone levels at doses 200
and 400 mg/kg at p<0.05.
Conclusion: Probably due to its sedative properties and its
morphine materials, Papaver rhoeas extract reduces anxiety
levels and corticosterone and increases the weight of the animals
under study.
Key Word: corticosterone, anxiety, Papaver rhoeas, Rat.
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