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  چکیده
از آنجاکه گیاهان . آن راه حلها و داروهاي مختلفی ارائه شده است شایع بوده که جهت درمان اختالل یک اضطراب :مقدمه

تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه انیسون  متري ایجاد می کنند، در این پژوهشدارویی در مقایسه با داروهاي شیمیایی عوارض ک
)Pimpinellaanisum (بر رفتار شبه اضطرابی موش هاي صحرایی نرگنادکتومی  مورد بررسی قرار گرفته است.  

. گرم استفاده شد 230 ±20 سر موش صحرایی نر، نژاد ویستار با میانگین وزنی 32از  تجربی در این مطالعه: روش بررسی
 mg/kgدریافت کننده دوزهاي (و آزمایش) دریافت کننده سالین(به گروه هاي کنترل مثبت ) گنادکتومی(احیبعد از جرحیوانات 

دقیقه  30.کلیه تزریقات به صورت حاد و داخل صفاقی انجام شد. تقسیم شدند) عصاره هیدروالکلی دانه انیسون 400 و300 ،250
مدت زمان حضور در بازوي باز و ( ارزیابی اضطراب دقیقه شاخص هاي 5بعالوه مرتفع و به مدت  ا استفاده از مازتزریق ب از بعد

و آزمون توکی  )(ANOVAتوسط آنالیز واریانس یک طرفه  ها داده .مورد بررسی و ثبت قرار گرفتند) تعداد ورود به بازوي باز
)Tukey (تجزیه و تحلیل شد.  

یش مدت زمان حضور در بازوي صورت معنی داري سبب افزاب 400و  mg/kg 300  شان داد عصاره در دوزهاينتایج ن :یافته ها
سبب افزایش  mg/kg400همچنین عصاره در دوز  .شد) دریافت کننده سالین( مثبت ماز بعالوه مرتفع در مقایسه با گروه کنترلباز 

هیچ یک از دوزهاي . گردید)دریافت کننده سالین(مثبت با گروه کنترل  تعداد ورود به بازوي باز ماز بعالوه مرتفع در مقایسه
  . نداشت هاي حرکتی فعالیت میزان بر داري معنی عصاره تأثیر

احتماال بدلیل وجود ترکیبات فیتواسترول سبب سنتز نتایج حاکی از آن است که عصاره هیدروالکلی دانه انیسون : نتیجه گیري
  .سبب کاهش اضطراب می شوند  GABAدر نتیجه با افزایش تحریک گیرنده هاي ونورواستروئید در مغز شده 

  .گنادکتومیاضطراب، ماز بعالوه مرتفع، عصاره انیسون، : هاي کلیدي واژه
  7/4/94:پذیرش 6/4/94:اصالحیه نهایی 9/12/93:وصول مقاله
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  مقدمه
اضطراب  انسان در رایج روانی اختالالت از یکی 

 منتشر، یک احساس از عبارت که ی باشدپاتولوژي م

است  ناشناخته منشأ با دلواپسی و هراس مبهم و ناخوشایند
 برانگیختگی و درماندگی اطمینان، عدم شامل و

با یک یا چند حس جسمى مانند فیزیولوژیک بوده که 
... ، سردرد و ، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریقتهوع

ین پدیده، چندین گیرنده در روند تعدیل ا .)1( همراه است
گابا و کاتکول آمینها و هورمونهاي جنسی  مانند سروتونین،

مهاري مغز  گابا مهمترین نوروترانسمیتر .)2( نقش دارند
 اتصال گابا به گیرنده،کانال کلري را باز می کند و. است

از سوي  .)3( باعث مهار و هیپرپالریزاسیون نورون می شود
 درون گیرنده دو بوسیله نیز نروژاست ژنومی فعالیتدیگر 

باعث   ERβ شده که فعالیتانجام  ERα و  ERβسلولی 
   .)4( کاهش اضطراب در گونه هاي مختلف می شود

هستند  غیراستروئیدي پلی فنولیک ترکیبات فیتواستروژنها
به  انتخابی بطور و کنند می ایجاد استروژن شبیه اثراتی که

عالوه . شوند می متصل ژنیاسترو بتاي و آلفارسپتور هاي 
 و در) 5و6( هکرد هم عمل Aگابا  گیرنده توسط ،این بر

 فیتواستروژنها مصرف .)6و7( نقش دارند کاهش اضطراب

 قلبی، هاي بیماري مانند سن به وابسته بیماریهاي درمان در

یائسگی  عالئم و پروستات و استخوان سینه، پوکی سرطان
  .)8( دارد کاربرد گرگرفتگی مانند
 انیسون یا بادیان رومی با نام علمی گیاه

Pimpinellaanisum  گیاهی متعلق به خانواده
Umbelliferae و از تیره چتریان ،Apiacea داراي ،

ساقه بی کرك و استوانه اي به  ،ریشه راست دوکی شکل
واحی شمال غربی و سانتی متر است که در ن 30-50ارتفاع 

همچنین در هند، ترکیه و سایر مناطق  ،جنوب غربی ایرن
 . گرمسیر جهان یافت می شود

داراي  ترین گیاهان دارویی است و قدیمیی از انیسون یک
و شیرافزایی ،ی ، ضدباکتري، ضدویروسيضددردخواص 

 ،میگرنی سردردهايمصرف آن در رفع و  بوده قاعده آوري

آرام بخشی  و گرفتگی عضالنی ،سرفه، آسم، برونشیت
عمده خواص درمانی این گیاه مربوط به . اثرات مفیدي دارد

وي ترکیبات شیمیایی مختلف بوده و میوه آن می باشدکه حا
 .)9( کاربرد هاي بسیار متنوعی دارد

این گیاه را فیتواستروژن هاي آنتول، دي  شاخصترکیبات 
آنتول،کومارین و ترکیبات استروئیدي استیگماسترول، 
استیگماستریل استئارات، استیگماسترول پالمیتات تشکیل می 

همچنین کولین، انیس آلدئید، انیسیک اسید  .)10و11 ( دنده
و متیل کاویکول و انیس کتون ترکیبات دیگر موجود در 

ي عالوه بر این دارا .)11و12( این گیاه می باشند
 ، لوتئولین، لیمونن، لینالول،فالونوئیدهایی ازجمله آپی ژنین

فنیل پروپانوئید هایی  آلفاپینن، روتین و کامفن، کامفور،
آنیس آلدئید، سزکوئی  نظیر ترنس آنتول، متیل اوژنول،

هیماکالین و مونوترپن هاي  ترپن هاي بیزابولین و
، آلفا ترپینن ربن شامل آلفاپینن، کامفن، میرسنهیدروک

  .)13-15( است
و اضطراب ها را بر شواهدي وجود دارد که تأثیر آندروژن

. دهدنشان می ،و انسان رفتارهاي شناختی در جوندگان
هاي استروئیدي در مطالعات نشان داده که رسپتور هورمون

 داردوجود ) 16( هیپوکامپ، هیپوتاالموس و کورتکس مخ
 در .و در بروز احساسات و تنظیم رفتارها نقش دارند

اثرات ضد اضطرابی  شده استیشنهاد پ  پژوهش دیگري
به دلیل متابولیزه شدن به نورواستروئید و اثر بر تستوسترون 

ها در  تجویز آندروژنبوده و در مغز   GABAگیرنده
سبب کاهش اثرات ضد صحرایی نر گنادکتومی  موش هاي

   .)17( می شود اضطرابی
اضطرابی  ضدبا توجه به نقش تستوسترون و اثرات 

 اباجایگاه آنها بر روي گیرنده هاي گ و) 7(فیتواستروژنها 
این نوع  حاوي و از آنجایی که گیاه انیسون نیز ،)6(

 بر آن احتمالی اثرات و تاکنون )11و12(ترکیبات بوده 

 توان شواهدمی  اضطراب مورد بررسی قرار نگرفته است،

 دراین مطالعه اثر. داد تعمیم بدان را فیتواستروژنها به مربوط
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اضطراب موش هاي  هیدروالکلی دانه انیسون بر عصاره
   .صحرایی نرگنادکتومی شده، مورد بررسی قرار گرفت

  
    روش بررسی

موش صـحرایی   32ین مطالعه از نوع تجربی بود و در آن از ا
، از انسـتیتو  گـرم  230 ±20بـا وزن  (Wistar) نر نژاد ویستار

 .پاستور کرج خریداري و استفاده شد

 .ساعت تحت هیچ نوع آزمایشی قرار نگرفتند 24حیوانات تا 
درجــه   22-24درجــه حــرارت اتــاق پــرورش حیوانــات     

سـاعت   12سـاعت روشـنایی و    12سانتیگراد و نور بصـورت  
در طـول مـدت آزمـایش موشـها از آب     . تاریکی تنظیم شـد 

لوله کشی تصفیه شده شهر و غذاي فشـرده سـاخت شـرکت    
تمـام   غـذاي کـافی در  و آب . دام پارس تهران تغذیه شـدند 

ــوان      ــار حی ــایش در اختی ــان آزم ــز زم ــداري بج ــدت نگه م
 .شـد  قرارگرفت و از هر مـوش یکبـار در آزمـایش اسـتفاده    

 5یک هفته قبل از آزمایش همه مـوش هـا روزانـه بـه مـدت      
ضـافی در هنگـام آزمـایش    دقیقه نوازش شدند تا از استرس ا

سـاعت قبـل از    2جهـت سـازگاري بـا محـیط     . ممانعت شود
آزمایش موش ها از محـل نگهـداري بـه اتـاق تسـت آورده      
شدند و در طی آزمایش و قبل از آن سعی شـد کـه محیطـی    

  . استرس برایشان فراهم گرددآرام و کم 
یا بادیان رومی با نـام  گیاه مورد استفاده دراین تحقیق انیسون 

ــه خــانواده   Pimpinellaanisum علمــی ــاهی متعلــق ب گی
Umbelliferae ــان ــره چتری ــود  Apiacea، و از تی  )9( ب

جنس و گونـه ایـن گیـاه بـه تاییـد متخصصـین بخـش گیـاه         
، دانـه  عصـاره براي تهیـه   .شناسی منابع طبیعی استان قم رسید

گـرم   500 .هاي انیسون را کوبیده تا به صورت پودر در آمـد 
از پودر حاصـل را درون کیسـه پارچـه اي تمیـز قـرار داده و      

ــتگاه سوکســله   گذاشــته ) soxheleextracter(درون دس
درجـه   70سی سی الکل  300سپس درون بالن سوکسله . شد

شــن گذاشــته و ســاعت رو24ریختــه و دســتگاه را بــه مــدت 
  .عصاره آن کامال گرفته شد

سط کاغذ صافی واتمن بوخنر صاف عصاره تو بعددر مرحله 
ــا اســتفاده از دســتگاه حــذف حــالل در خــال    .شــد ســپس ب

ــاري( ــاي ) روت ــانتیگراد و  40و در دم ــه س ــار  درج  275 فش
mmHg    ت آمـدن  ، عمل جداسازي حالل الکـل تـا بـه دسـ

عصـاره غلـیظ بدسـت    آنگـاه   یک عصاره غلیظ ادامه یافت،
آمده از داخل بالن خـارج گردیـد و عصـاره داخـل بشـر در      

  .)18( دسیکاتور قرار گرفت تا عصاره خشک شد
تایی تقسـیم شـدند    8در این پژوهش حیوانات به گروه هاي 

 :  که شامل

حیوانـات ایـن   : گنـادکتومی ) Salin( گروه کنترل مثبـت -1
محلـول سـرم فیزیولوژیـک    mg/kg 1گروه جراحی شده و 

 .در یافت کردند  ،)سالین(

ــی  -2 ــاي تجرب ــروه ه ــادکتومی )(Experimentalگ : گن
زیر گروه کـه عصـاره هیـدرو الکلـی دانـه       3حیوانات شامل 

  .)10( یافت کردنددر 400و 300،250انیسون را با دوز هاي 
 و  (i.p) به صـورت درون صـفاقی  ، )حاد( یک بار تزریقات

 بـا  از تزریـق  بعـد  دقیقـه  30. شـد  انجامصبح  11در ساعت 

 دقیقـه شـاخص   5 مـدت  به و مرتفع عالوه مازبه از استفاده

زمـان سـپري شـده در بـازوي بـاز و      ( اضـطراب  یابیارز هاي
 قـرار  ارزیابی مورد )بسته و دفعات ورود به بازوي باز و بسته

  .گرفت

یک مـدل   (Elevated Plus Maze) عالوه مرتفعه ماز ب
استاندارد جهت  ارزیابی سطح اضطراب در جوندگان است، 
این دستگاه شامل دو بازوي باز و دو بازوي بسـته مقابـل هـم    

و دیوارهــاي بســته توســط ) پهنـا cm10 طــولcm) 40بـوده 
 cm10×10احاطه شـده و در مرکـز نیـز مربـع      cm40 دیوار
باالترازسطح زمـین قـرار    cm70این وسیله  .گرفته استقرار

تعبیـه   cm 120واتـی در ارتفـاع    100می گیرد و یک المپ 
   .شده است

تست، هرموش در وسط دستگاه بطوریکه سـرآن   انجامبراي 
اي  مدت پـنج دقیقـه   .به طرف بازوي باز باشد، قرار داده شد

ی حیوان آزادانـه در قسـمتهاي مختلـف مـاز حرکـت مـ       که 
دفعـات ورود  ان سپري شده در بازوي بـاز و بسـته و   زمکرد، 
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 وانـدازه گیـري    با اسـتفاده از کورنـومتر   به بازوي باز و بسته
 ورود دفعـات  کل تعداد( حرکتی فعایتهاي میزان .شدثبت 

ثبـت شـد    مسـتقیم  بواسطه مشـاهده نیز ) بسته و باز بازوي به
)18(.   

 روش اساسـ  بـر  GDX) گنـادکتومی (جراحی حیوانـات  

منظـور   بـه  .شـد  انجام WaynForthتوسط  شده بیان هاي
 هیدروکلریـدکتامین  از اسـتفاده  بـا  حیوانات ابتدا جراحی،

mg/kg) 120 -100( هیدروکلریدگزیلن وmg/kg) 24 ( 

 عرضـی در اسـکروتوم   شـکاف  سانتی متـر 2 .شدند بیهوش

 نمایـان  هـا  تـا بیضـه   شد کشیده عقب پوست و هشد ایجاد

 .دگرفتن قرار ناحیه لگنی در مالیمی فشار با ها بیضه .نددش
 .شـدند  برداشـته  بیضـه هـا   و شـد  فشـرده  اسپرماتیک شریان
 و منتقـل  درون اسـکروتوم  به وازدفران و دیدیم اپی سپس
 20( شد زده بخیه جراحی سوزن و بخیه نخ با شکاف محل

  .)19و
در هر سري از آزمایشها اثر دوزهـاي مختلـف عصـاره گیـاه     

 Mean (انیسون به صورت میانگین و میانگین خطاي معیـار 

SEM ( ــراي هرگــروه ثبــت شــد و داده ــا ب ــالیز  ه توســط آن
) Tukey(و آزمون توکی  (ANOVA)واریانس یک طرفه 

معنی دار در نظر  >P 05/0با  تجزیه و تحلیل شده و اختالف
  .گرفته شد

 

  نتایج
عصـاره هیـدرو    mg/kg250موش هاي دریافت کننـده دوز  

دریافـت  (الکلی دانه انیسون در مقایسه با گروه کنترل مثبـت  
در  را در مــدت حضــورتفــاوت معنــی داري ) کننــده ســالین

مـوش هـاي دریافـت کننـده دوز هـاي       .نداشـتند بـازوي بـاز   
mg/kg300 صاره هیدرو الکلی دانه انیسون افزایش ع 400و

در مـدت حضـوردر بـازوي بـاز در مقایسـه بـا       را معنی داري 
 )P>001/0( دادنــد نشــان گنــادکتومیگــروه کنتــرل مثبــت 

 mg/kgموش هاي دریافت کننـده دوز  همچنین  .)1نمودار(
افزایش معنی داري در تعداد دفعـات ورود بـه بازوهـاي     400
ــاز  ــرل  نب ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــت  س ــادکتومیمثب ــتند گن  داش

)001/0<P( )2نمودار(. 

مقایسه آماري میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت حرکتی 
(Locomotor) )و بـاز  بازوي به ورود دفعات کل تعداد 

هــاي  بـین گــروه کــه در مــاز بعــالوه مرتفـع نشــان داد   )بسـته 
هـاي   دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانـه انیسـون بـا دوز   

mg/kg 250 ،300 ــت     400و ــرل مثب ــروه کنت ــه گ ــبت ب نس
حرکتی در میزان فعالیت ) دریافت کننده سالین(گنادکتومی 

  . )3نمودار( تفاوت معنی داري وجود نداشت

  

 
 مقادیر با انیسون گیاه دانه لکلیهیدروا کننده عصاره دریافت هاي گروه مرتفع اي عالوه به ماز باز بازوي در شده سپري مدت درصد معیار انحراف و میانگین : 1 نمودار

    P<0/001 *** ، n=8 ،) دریافت کننده سالین( یمثبت گنادکتوم کنترل گروه با مقایسه در بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 400و  300و 250
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و  300و 250 مقادیر با انیسون گیاه دانه هیدروالکلی کننده عصاره دریافت هاي گروه مرتفع اي عالوه به ماز باز دفعات ورود به بازوي  معیار انحراف و میانگین:  2نمودار

    P<0/001 *** ، n=8 ،) دریافت کننده سالین(یمثبت گنادکتوم کنترل گروه با مقایسه در بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 400
 

 
 کننده هاي دریافت گروه مرتفع اي عالوه به ماز در )دقیقه 5در مدت  بسته و زبا بازوي به ورود کل دفعات تعداد( حرکتی فعالیت معیار انحراف و میانگین  :3نمودار

   n=8) دریافت کننده سالین(مثبت گنادکتومی کنترل گروه با مقایسه در بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 300،400، 250مقادیر  با انیسون گیاه دانه هیدروالکلی عصاره
  

  بحث
بر  الکلی دانه گیاه انیسونعصاره هیدرو اثر ،در این پژوهش

 موشهاي صحرایی نر گنادکتومی مورد بررسی قرار گرفت و
با توجه به نتایج این مطالعه، عصاره هیدروالکلی دانه گیاه 

 طور معنی داريب 400و mg/kg 300 با دوزهاي انیسون
 عالوه به مازبازوي باز  در حضورسبب افزایش مدت زمان 

دریافت کننده ( مثبت کنترل گروه با مقایسه در مرتفع اي
طور ب mg/kg 400عصاره در دوز  نیهمچن .شد) سالین

 به مازتعداد دفعات ورود به بازوي باز افزایش  يمعنی دار

نشان  مثبت در مقایسه با گروه کنترلرا  مرتفع اي عالوه
هاي  عصاره داراي اثرات ضد اضطرابی در موش نیبنابرا.داد
 . گنادکتومی استنر

 هیپوکامپ موشهاي در را سیناپسی سیتی پالستی ،ونتستوستر

، استروژن تبدیل شده به سپس دهد، می کاهش نر صحرائی
 درهیپوکامپ، GABA و NMDAرسپتورهاي  روي

 اینکه به با توجه. می گیرد قرار مغز نواحی دیگر یا آمیگدال
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GABA مهار اضطراب  روند است، مهاري نوروترنسمیتر
با خارج کردن  در این پژوهشبدین منظور ،)19( افتد اتفاق می

 .تستوسترون حذف گردیدمهمترین منبع  )گنادکتومی(گنادها 
 در را تراکم سیناپسی و نورونی يپذیر تحریک گنادکتومی

 افزایش را پذیري سلول آسیب و داده کاهش هیپوکامپ
هدف  هیپوکامپ که کند می پیشنهاد اطالعات این. دهد می

ها  بیضه کردن خارج بوده و آن متابولیتهاي و تستوسترون
 باعث است، آندروژنها اصلی منبع که GDX)گنادکتومی(

 فتارهايرپی آن کاهش رو د تستوسترون غلظتکاهش 

 در نرها ترس و اضطرابی رفتار افزایش نتیجه در و تهاجمی
 اثرات از برخی تستوسترون، تزریق .)19و 21و 22( شود می

 نتایج بدست. )19( کند می اصالح راGDX) (گنادکتومی

 گنادکتومی داد که نشان همکاران پژوهش خاکپاي و ازآمده 

 در شده سپري و زمان باز بازوي به ورود کاهش باعث

  .)19( می گرددباز بازوي
در سـالهاي اخیـر نقـش ضـد اضـطرابی برخـی        عالوه بر این 

 مطالعـه  در .مـورد بررسـی قـرار گرفـت    عصاره هاي گیاهی 

 بـا دوزهـاي   فلوس هیاگ میوه آبی عصاره همکاران و وفایی
کـاهش   باعث بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 500 و 250

 گردیـد  آزمایشـگاهی  کوچـک  هايموشـ  اضـطراب  سطح

 5/0 دوزهـاي  همکـاران  و گرجـی  العه میالديمط در .)23(
 عصـاره  از بـدن  وزن بر کیلوگرم گرم میلی 15/0و  10/0و

 شانن نتایج و قرار گرفت آزمایش مورد اسفناج برگ آبی

 اثـرات  داراي بـاالتر  دوزهـاي  در عصـاره  ایـن  کـه  داد

مکـاران  ه و رضـایی  مطالعـه  در .)24( اسـت  ضداضـطرابی 
 گرم میلی 200دوز در پاسخ نبیشتری با الطیب سنبل عصاره

 بهتري ضداضطراب و تسکینی اثرات بدن وزن بر کیلوگرم

 نشـان  ویسـتار  نژاد ماده هاي موش در دیازپام مقایسه با در

بـر روي مغـز موشـها    اسانس روغنـی انیسـون    تاثیر .)25(داد 
هاي مهاري گابائرژیک شده که این  باعث فعال شدن گیرنده

هـاي   وي زیـر گـروه گیرنـده   اثر تحریکی به خصـوص بـر ر  
GABAA ــاهده گردیـــد ــريدر بررســـی  .)26( مشـ ، دیگـ

تغذیـه  ) سـویا ( موشهایی که بـا غـذاي غنـی از فیتواسـتروژن    

ان اضـطراب داشـتند و مشـخص شـد     کـاهش در میـز   ،شدند
عمـل   Aاستروژنها مانند اسـتروژن توسـط گیرنـده گابـا     فیتو
  .)7و27( کنند می

ها گروهی از ترکیبات پلی  همچنانکه اشاره شد فیتو استروژن
یدي هستند که اثراتی شبیه استروژن ایجاد فنولیک غیر استروئ

کرده و باعث کنند و از طریق گیرنده بتا استروژن عمل  می
.     )5و6( شوند هاي مختلف می کاهش اضطراب در گونه

اثرانیسون نیز به عنوان یک فیتواستروژن بر روي اختالالت 
  .)28( مورد مطالعه قرار گرفته است) دسیمنوره( قاعدگی

 mg/kgبا تزریق درون صفاقی عصاره انیسون در دوزهاي
از اضطراب گروههاي مورد آزمایش بصورت  400و  300

ضد ( با توجه به نقش تستوسترون.معنی داري کاسته شد
این احتمال ، و کاهش آن در موش هاي گنادکتومی) اضطرابی

وجود دارد که برخی ترکیبات عصاره مثل فیتو استروژن ها، 
با عملکردي مشابه نورواستروئید ها در مغز ایجاد کرده و 

می  هاي گابا سبب کاهش اضطراب حریک گیرندهافزایش ت
 عصاره اثر بررسی در همکاران و مختاريهمچنین  .شوند

 نشان نر جنسیهاي  هورمون میزان بر چمچمه خرما الکلی

 و فیتواسترول ترکیب دو داراي این عصاره که دادند

 و آنتی آندروژنی اثرهاي دو ترکیب این. باشد می کومارین
هاي  احتماال از طریق اثر بر گیرنده و دارند استروژنیک
GABAA آمینوبوتیریک اسید  -باعث افزایش رهایش گاما

  .)29( گردد در قشر پریفرونتال می
دانه انیسون حاوي ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله 

دي  قسمت عمده این روغن را آنتول، روغنهاي فرار است و
نها مانند امالح آ ترکیبات استروئیدي وو ، کومارینآنتول

آنتول  وجود دي. )10( دهد تشکیل میاستیگماسترول 
 دي .، عامل اصلی خاصیت استروژنیکی استانیسونعصاره در

 ماده استروژنیک مشابه فعالیت، و ساختمان لحاظ از آنتول

 افزایش استروژنیک از جمله باشد و اعمال می  بسترول استیل

مطالعات  .)30( شود آوري راسبب می قاعده و شیر ترشح
 خاصیت داراي فیتواستروژنها استروژن واند  داده نشان  اخیر

رسد با توجه به وجود  به نظر می و )7( هستند اضطرابی ضد
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بتوان فعالیت ) 10( انیسوندي آنتول و کومارین دردانه 
 بر تأثیر واسطه استروژنیکی به آن نسبت داد که اثراتش را با

  .)5( کند اعمال می ئرژیکاستروژن و سیستم گاباهاي  گیرنده
 ستمیس  در GABAA يرسپتورها گاندیل عنوان به دهایفالنوئ
 عمل نهایازپیبنزود هیشب احتماال جهینت در وبوده ي مرکزی عصب
 بر شده انجامي رفتار مطالعات با هیفرض نیا .)31( کنند می
ي جانوري مدلها در تشنج وی آرامبخش ،یطرابضا رفتاري رو
آپی ژنین قادر به  يفالونوئید گلیکوزید .)32( شود می دیتائ

 دهننک میظنتن وانع به و  دشبا ي میمغز -یخون دس ازعبور 
گیرنده ي رو بر اباگ اثرات تیتقو سبب کیآلوستو و بتثم

 دانه. دنکی نم جادیای تگسبوا نهایازپید برخالفو  شود می اباگ
 باد انتوی م   ن آپی ژنینبود دارا لیدل به زینانیسون  اهیگ

 .باشد تهشدای طرابضاثر ضد ای ورونن تیفعالن داد کاهش
دیگري به نام  يفالونوئیدگلیکوزید عالوه بر آپی ژنین 

 ازهم  ماده نیا اثراتال احتما ولوتئولین در انیسون وجود دارد 
البته . شود می اعمال کیابائرژگ تمسیسي رگ هسطوا قیطر

انیسون نظیر آپی  هاي موجود در عصاره بعضی از فالونوئید

سیستم  در اثرگذار و فعال دارویی ترکیبات عنوان ژنین که به
 در بوده و نیز استروژنیک مرکزي، داراي فعالیت عصبی

و  عمل کرده استروژن مقلدهاي همانند ویژه هدفهاي  بافت
  .)32( کند اثر ضد اضطرابی ایجاد می

  
  نتیجه گیري 
لوگرم از عصاره دانه میلی گرم برکی 400و 300تزریق دوزهاي 

انیسون در موش هاي گنادکتومی توانست اثرات ضد اضطرابی 
خی ترکیبات عصاره مثل فیتو بروجود احتماال  .ایجاد کند

با  اتاین اثرو گردیده سبب کاهش اضطراب  ، ها استرول
گابائرژیک و گیرنده هاي استروژنی  واسطه تأثیر بر سیستم

  .شده استاعمال 
  

 یتشکر و قدردان
حمایت هاي آقاي دکتر محمد حسین  دین وسیله از همکاري وب

  .می گردد  نیک سخن در اجراي این مطالعه تشکر و قدر دانی
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