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Abstract 
Introduction: Lepidium draba L (L. draba) is one of the most valuable medicinal 
plants belonging to the nightshade family. This study was designed to evaluate 
anxiolytic effects of different doses of the methanolic extract of L. draba and also the 
role of benzodiazepine receptors. 
Method: In this study, 48 male mice weighing 25-30 g were used. The selected mice 
were randomly divided into 6 groups of 8. To evaluate the anxiolytic effects of 
methanolic extract of L. draba (50, 100 and 200 mg/kg), saline with equal volume as 
negative control, diazepam (2 mg/kg) as positive control and flumazenil (2 mg/kg) 
with high dose of extract was injected into mice to investigate the possible 
mechanism of the plant's anxiolytic effects, after 30 minutes they were transferred to 
elevated plus maze and for 5 minutes the standard indicators of anxiety assessment 
were observed and recorded by observing them. Instat software was used to analyze 
the data. The results were reported as (Mean ± SEM) and P <0.05 was considered 
significant. 
Results: The results showed that methanolic extract of plant increased the number of 
entry and length of stay in the open arms in a dose-dependent manner. 
Conclusion: This study shows that L. draba plant can be effective in treating anxiety 
probably through GABAergic system. 
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 لیشما خراسان پزشکی علومدانشگاه  مجله

 1401 تابستان، 2، شماره 14دوره 

 

 

 ماز روش به) Lepidium draba L( ازمک گیاه متانولی عصاره اضطرابی ضد اثرات بررسی

 سوري موش در شکل صلیبی

، ، 1 شیخ آل پیمان ، 2 کشاورزي زکیه ، 3 محمدي آمنه ، 2 بیباك بهرام ، 1 پوربرات ساالر
  ،*5شاکري  ، فرزانه 4زاده  حسین امین
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 چکیده
 مطالعه این انجام از هدف. است بو شب خانواده دارویی گیاهان نیترارزش با از یکی) Lepidium draba L( ازمک گیاه: مقدمه
 اضطرابی ضد راث بر بنزودیازپینی يهارندهیگ نقش بررسی نیز و مختلف دوزهاي با ازمک گیاه اتانولی عصاره اضطرابی ضد اثرات بررسی

 .باشدیم سوري موش در مذکور گیاه
 به تایی 8 گروه 6 به شده انتخاب يهاموش. شد استفاده گرم 25-30 وزن به نر سوري موش سر 48 از مطالعه این در :کار روش

 ،)بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 200و  100 ،50( گیاه متانولی عصاره اضطرابی ضد اثرات بررسی براي. شدند تقسیم تصادفی طور
 باالي دوز همراه به) mg/kg2( فلومازنیل و مثبت کنترل عنوان به) mg/kg2( دیازپام منفی، کنترل عنوان به برابر حجم با سالین
 مرتفع اي بعالوه ماز به دقیقه 30 از بعد شد، تزریق هاموش به گیاه اضطرابی ضد اثرات احتمالی مکانیسم بررسی منظور به عصاره
 آنالیز براي. شد ثبت و بررسی آنها در مشاهده طریق از اضطراب ارزیابی استاندارد يهاشاخص دقیقه 5 مدت به و گردیدند منتقل

 .است شده تلقی معنادار P > 05/0 و گردید گزارش) Mean ± SEM( صورت به نتایج. شد استفاده instat افزار نرم از هاداده
 هب اقامت زمان مدت و ورود تعداد افزایش موجب دوز به وابسته صورت به ازمک گیاه متانولی عصاره که داد نشان نتایج :هایافته

 .گردید باز بازوهاي
 گابا سیستم طریق از احتماالً اثر این که باشد مؤثر اضطراب درمان در تواندیم ازمک گیاه که دهدیم نشان مطالعه این :گیري نتیجه
 .ردیپذیم صورت ارژیک

 :کلیدي واژگان
 ازمک گیاه

 اضطراب
 سوري موش

 صلیبی ماز
ا

مقدمه
اضطراب عبارتست از یک احساس ناراحت کننده و مبهم ترس، وحشت 

و با عالئمی نظیر  گرددیمیا خطر با منشأ ناشناخته که بر فرد مستولی 
فشردگی قفسه سینه، تنگی نفس، تپش قلب، تعریق، سرگیجه، 
 .آشفتگی روانی، اشکال در تمرکز حواس و مشکل در حافظه همراه است

موجب تسلط فرد بر محیط شود و آگاهی  تواندیمسطوح کمتر اضطراب 
رد ف يفرد را از تهدید بالقوه افزایش دهد اما اضطراب شدید تداوم رفتار

اضطراب  .]1[ کندیم يرا بر هم می زند و از پاسخ منطقی فرد جلوگیر
و با بهبود اوضاع  شودیماختالالت روانی محسوب  نیترعیشااز 

 ي، که ممکن است اولیه باشد یا ثانوابدییماجتماعی کاهش -ياقتصاد
جسمی یا روانی دیگر به ویژه افسردگی بوجود  يهايماریبکه متعاقب 

گیرنده مانند  عاملدر روند تعدیل این پدیده، چندین  .]2[ دیآیم
 .]3[ جنسی نقش دارند يو هورمونها هانیآمسروتونین، گابا، کاتکول 

 مغز است. اتصال گابا به گیرنده، ينوروترانسمیتر مهار نیترمهمگابا 
یمعث مهار و هیپرپالریزاسیون نورون و با کندیمرا باز  يکانال کلر

 ینیازپیبنزود يهارندهیگ ستیآگون ازپامیدیگر د ياز سو. ]5, 4[ شود
 تیهاو در ن دیاس کیرینوبوتیگاما آم يهارندهیگ يبوده که با اثر بر رو

و  کندیخود را اعمال م یاثرات ضد اضطراب هانورونکلر به  ونیورود 
 .]6[ شودیمباعث کاهش اضطراب 

باعث اختالل  تواندیمدر مغز  ویداتیاکس بیآسکه  دهدیمنشان  شواهد
 ،بروز دپرسیون در ویداتیاسترس اکس ی شده وعصب ستمیدر س

 پژوهشیمقاله 

mailto:f_1366_sh@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.52547/nkums.14.2.21
https://orcid.org/0000-0002-2506-7960
https://orcid.org/0000-0001-6675-0806
https://orcid.org/0000-0003-4724-4283
https://orcid.org/0000-0003-0894-3815
https://orcid.org/0000-0001-6274-373X
https://orcid.org/0000-0003-4982-2083
https://orcid.org/0000-0002-5063-5018


 

23 

 1401 تابستان ،2 شماره ،14 دوره ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 و،یداتی. استرس اکس]7[ باشدیم لیدخ یاختالالت اضطراب ی وافسردگ
مطالعات  نتایج .]8[ باشدیم اضطراب يشدهشناخته  يعارضه کی

 شیو افزا ویداتیساسترس اک جادیاغلب همراه با ا که اضطرابنشان داده 
و  هایچرب ونیداسیکه منجر به پراکس باشدیمآزاد  يکالهایراد دیتول
همچنین، نتایج . ]10, 9[ شوندیم يمغز يبه سلولها بیآس تینها در

مطالعات نشان داده که فاکتورهاي مرتبط با استرس اکسیداتیو از جمله 
ل و عوام یالتهاب يها نایتوکای، سمیتوکندري يهانیپروتئنقص در 

جهینت. ]11[ دهندیمقرار  ریتأثی را تحت اختالالت اضطراب کینوروتروف
ها دانیساک یآنت زیمطلب است که تجو نیا انگریب زیمطالعات ن یبرخ ي

 ينهیزمشده در  جادیآزاد ا يکالهایموجب کاهش اثرات مخرب راد
در درمان اختالالت اضطرابی مفید واقع  تواندیمو  شودیم اضطراب

 .]12[ شود
مـورد اسـتفاده در اختالالت  ییایمیشـ يطور معمول داروهـا به

عوارض شامل  نیاز ا ی. برخـباشندیم یعوارض جانب يدارا یاضطراب
از دارو (در صورت قطع مصرف دارو)،  ـتیمحروم م، سـندریبروز وابستگ

ي و جستجو برا قی. لذا تحق]13[ باشدیمو رخوت  یآلودگ حالت خواب
 از امکانـات یکیکمتر ادامه دارد.  یعوارض جانبمؤثر با  يداروها افتنی

 يهايماریباسـت کـه در درمـان  ییدارو اهانیراستا گ نیموجـود در ا
مصرف روز افزون داروهاي شیمیایی اسـت.  بـودهمختلف مورد استفاده 

روز به روز مشکالتی حاد از قبیل پدیده خود ایمنی و مقاومت دارویی 
 ی کهاهیگ يداروها . لذا استفاده ازآورندیمد بر اثر مصرف مداوم بوجو

ابل ق يبرتر دارند، یکم یعـوارض جانب ـایهـستند  یفاقد عوارض جانب
استفاده از گیاهان . ]14[ ددار ییایمیشي نسبت به داروها يامالحظه

سابقه دارد. امروزه با اینکه بخش  هاقرن هايماریبدرمان  يدارویی برا
مصرفی شیمیایی هستند اما تخمین زده شده که  يعظیمی از داروها

گیاهی دارند یا  ءدارویی منشا يهافرآورده يهیکلدست کم یک سوم 
در همین راستا با . ]15[ اندافتهیپس از استخراج از گیاه تغییر شکل 

توجه به تنوع آب و هوایی و در نتیجه فلور گیاهی بسیار متنوع در ایران 
امکان شناسایی مواد مؤثر گیاهی در گیاهان مختلف بومی کشور و 
استخراج آنها به منظور تولید این مواد به مقدار زیاد و در سطح صنعتی 

این کار به ویژه در مورد گیاهانی که منحصر به ایران هستند . وجود دارد
 .دارد ياژهیواهمیت  اندگرفتهو تاکنون کمتر مورد بررسی قرار 

خانواده  اهانیاز گ یکی Lepidium draba Lی نام علمگیاه ازمک با 
 رسدیممتر یسانت 60 تا 20ن به آساقه  است. (Cruciferae) شب بو

 یو قاشق ین تخم مرغآ ینییپا ي. برگهاشودیمار منشعب یو در باال بس
 تند.هس يازهیسرنده تا یشک یضیساقه ب يرو يبرگها ،باشندیمل کش

به عنوان  دارد و یا شاهی كزیطعم تره ت ،ترفیلطن آبهاره  يبرگها
اه ین گی. ارودیمار که انسان به یو در تغذ يجمع آور ییصحرا يسبز
ل یو طو يقو يهاشهیراه ین گی. ادیرویمنار نهرها کثر مزارع و کدر ا

. کندیمد یتول يقو ياساقههر سال  اد است ویداشته، سرعت نمو آن ز
 رسدیمبه دو بار در سال  یاد بوده گاهیاه زین گیز در اید دانه نیتول
ترکیبات شیمیایی این گیاه تا چند سال اخیر شناسایی نشده . ]17, 16[

ز اسالهاست که به صورت تجربی  کرمانشاهبود اما مردم ساکن استان 
. جوشانده دانه و برگ کنندیمدانه و برگ گیاه در طب گیاهی استفاده 

این گیاه اشتهاآور، . باشدیمگیاه طعم تندي دارد و نرم کننده سینه 

 يهاهلکتصفیه کننده خون، پاك کننده سینه از خلط و از بین برنده 
پوست صورت است و در درمان سریع زخمهاي سطحی و درمان جاي 
نیش حشرات مفید است. جوشانده ریشه گیاه در درمان برخی 

برگ گیاه  .]18[ بیماریهاي پوستی و ناتوانی سیستم ادراري کاربرد دارد
بوده و داراي خاصیت ضد باکتري  C ازمک حاوي مقدار زیادي ویتامین

 يهایناراحتاست. عصاره حاصل از برگهاي گیاه ازمک در درمان 
سخت و دردناك کاربرد دارد و خاصیت  يهاسرفهسیستم تنفسی مانند 

 نی) ارانهیشگی(پ یدر مطالعه حاضر اثر درمان. ]19[ داردنیز ضد انگلی 
 شد. یبررس يدر موش سور یاضطراب يهاواکنشبر  اهیگ

 روش کار
گرم استفاده شد.  20-40سوري نر با وزن  يهاموشدر این مطالعه از 

دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. درجه حرارت مکان به  هاموش
درجه سانتی گراد نگه داري شد  22±2وسیله تاسیسات موجود در حد 
ساعته بود. در تمامی مراحل انجام  12و سیکل روشنایی و تاریکی هم 

اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مطابق با نظرات  ،این پژوهش
و استاندارهاي کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت  کمیته اخالق دانشگاه

 شد.
 عصاره هیروش ته

 ياز اطراف بجنورد (شوقان) جمع آور 96 نیازمک در اواخر فرورد اهیگ 
 اهانیو گ یعیطب يهافرآورده قاتیمرکز تحق ومیو در هربار دیگرد
آزاد خشک  يو هوا هیدر سا اهی. گدیگرد ییشناسا 1248با کد  ییدارو

 ساندنیبا استفاده از روش خ يریعصاره گ اتیو سپس خرد شد و عمل
 يهااندامگرم از پودر  100که  یانجام شد. به صورت بهمرت 3 يو برا
را بر  100قرار داده و سپس حالل متانول % یرا در ظرف اهیگ ییهوا
پودر و  باشد اهیکه تا دو برابر ارتفاع پودر گ یبه صورت ختهیپودر ر يرو
هود  ریعصاره را در ز يکامالً غوطه ور شود. بعد محلول حاو اهیگ

) و سپس 1واتمن نمره  یتوسط کاغذ صاف( مودهصاف ن یشگاهیآزما
) Rotary evaporator( دواردر خالء  ریآن را توسط دستگاه تقط

مورد  يهاغلظت يهیته. جهت میکرده که عصاره را بدست آورد ظیتغل
 .]20[ دیق گردین رقیبا نرمال سال یمتانول يعصارهنظر، 

 شیمورد آزما يهاگروهوانات و یح
 انتخاب خواهند شد: واناتیاز ح ییتا 8گروه  6ن مطالعه یدر ا

دقیقه قبل از  30 واناتیحگروه  نی): در ای(کنترل منف نیگروه سال-1
 يارهایخواهند کرد و مع افتیدر یبه صورت داخل صفاق نیسالآزمون 

 .]8[ ندشد یبررس اضطراب
قبل از  قهیدق 30 واناتیگروه ح نی(کنترل مثبت): در ا ازپامیگروه د-2

 يگرم به ازا یلیم 2با دوز  یبه صورت داخل صفاق ازپامیآزمون د
 ندشد یمشاهده و بررس اضطرابخواهند کرد و از نظر  افتیدر لوگرمیک
]8[. 
 قهیدق 30 واناتیح هاگروه نی: در امتانولی ازمکگروه عصاره  سه-3

 يدوزها(با  یازمک به صورت داخل صفاق یقبل از آزمون، عصاره متانول
 خواهند کرد افتیوزن بدن) در لوگرمیگرم بر ک یلیم 200 و 100، 50
 .]21[ ندشد یاضطراب بررس يارهایمعو 
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قبل از آزمون  قهیدق 30 واناتیگروه ح نیدر اگروه فلومازنیل:  -4
 لوگرمیک يگرم به ازا یلیم 2با دوز  یبه صورت داخل صفاق فلومازنیل

 تافیدر لوگرمیگرم بر ک یلیم 200به همراه عصاره متانولی ازمک با دوز 
 هگرو این است ذکر قابل  .ندشد یخواهند کرد و از نظر اضطراب بررس

 ومازنیلفل از ازمک گیاه ضداضطرابی اثر احتمالی مکانیسم بررسی براي
 .]22[شد  استفاده باشدیم بنزودیازپنی گیرنده آنتاگونیست که

 سطح اضطراب یابیارز
شکل مرتفع  ياعالوهاضطراب از دستگاه ماز به  سطح یابیارز يبرا

 شد.استفاده 
) که مدل Elevated Plus maze( شکل مرتفع ياعالوهبه  ماز

سطح اضطراب در جوندگان است از چوب ساخته  یابیارز ياستاندارد برا
 يمتر) و دو بازو یسانت 50×  50 کی(هر باز يشده و شامل دو بازو

 یسانت 5×5(ي کفه مرکز کیمتر) و  یسانت 40×50× 50 کی(هر بسته
ي بسته هم روبرو يهم و بازوها يباز روبرو يمتر) است که بازوها

یممتر از کف اطاق باالتر قرار  یسانت 50قرار دارند و حدود  گریکدی
ه ب يازیبوده و ن یشرط ریسنجش اضطراب غ یمدل تجرب نی. اردیگ

 .]23[ ندارد وانیح يریادگیآموزش و 

 شیآزما روش
ر د عصاره متانولی منتقل و شگاهیبه آزما واناتیصبح روز آزمون ح در

 یاضطراب و در فواصل زمان یابیقبل از ارز قهیدق 30مختلف  يدوزها
هر موش به طور  ،. سپسشد قیتزر یمشخص به صورت داخل صفاق

 به ياجعبهبه اطاق کار منتقل و در  شیقبل از آزما قهیدق 5جداگانه، 
 جستجوگرانه تیتا فعالگرفت متر قرار  یسانت 40×30×30ابعاد 

)Explorative activityقهیدق 5. آنگاه به مدت ابدی شیافزا وانی) ح 
 يهاشاخصباز) قرار داده شده و  ي(قسمت کفه و رو به بازو در ماز

 تالیجید نیدورب کیاضطراب با استفاده از  یابیاستاندارد ارز
 )Blindکور (صورت ه محقق و ب میو بدون حضور مستق يلمبرداریف

 يمدت زمان سپر شیباز و افزا يورود به بازوها شیافزا .شودیمانجام 
. شودیم یباز شاخص کاهش اضطراب در موش تلق يشده در بازو

 نیدار سطح اضطراب بد یقضاوت در مورد اختالف معن ،نیهمچن
باز و مدت  يصورت بود که اگر هم زمان هر دو شاخص (ورود به بازو

و حداقل  افتییم شیافزا ایک راستا کاهش یشده در آنها) در  يسپر
 ریی، به عنوان تغداشتیمبا گروه کنترل  يدار یاز آنها تفاوت معن یکی

 .]24[ شودیم یدار سطح اضطراب تلق یمعن

 هادادهل یه و تحلیتجز يآمار يهاروش
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  Instatبا کمک نرم افزار آماري  هاداده

استاندارد میانگین یا انحراف معیار  يخطا ±ن یانگیج به صورت مینتا و
 هاداده تجزیه و تحلیل آماريخواهند شد. جهت  انی) بSEM(میانگین 

و ) One way ANOVAیک طرفه ( انسیوار زیآنالآزمون آماري از 
 ریاستفاده شد. مقاد تست توکیاز  هاگروهبراي مقایسه دو به دوي 

05/0 <P دار در نظر گرفته شد. یبه عنوان اختالف معن 

 هاافتهی
، 50تزریق عصاره متانولی ازمک با دوزهاي  ،دهدیمنمودار یک نشان 

و  یوزن بدنبه صورت داخل صفاق لوگرمیگرم بر ک یلیم 200 و 100
دقیقه قبل از انجام آزمایش منجر به افزایش مدت حضور حیوان در  30

در  P > 001/0بازوي باز ماز صلیبی شکل نسبت به گروه کنترل شد (
 موارد). يهمه

دریافت کننده دوز  يهاگروهمدت زمان سپري شده در بازوي باز در 
ت عصاره نسبت به گروه دریافوزن بدن  لوگرمیم بر کگر یلیم 100و  50

در هر دو  P > 001/0( کننده دیازپام به طور معنی داري کمتر است
 ).1نمودار ( ،مورد)

 

 

 
 ياالکننده دوز ب افتیگروه در سهیمقا# ازپام،یبا د یافت کننده عصارهدر يهاگروه سهیبا گروه کنترل، +++ مقا سهی*مقا**مختلف ( يهاگروهباز در  يشده در بازو يمدت زمان سپر .1نمودار 

 )لیو فلومازن ي عصارهدوز باالتوام کننده  افتیعصاره با گروه در
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صاره با ع يکننده دوز باال افتیگروه در سهیمقا## ازپام،یبا د یافت کننده عصارهدر يهاگروه سهیبا گروه کنترل، ++ مقا سهی*مقا**( مختلف يهاگروهباز در  يتعداد ورود به بازو .2نمودار 
 )لیو فلومازن ي عصارهدوز باالتوام کننده  افتیگروه در

 

همچنین مدت زمان سپري شده در بازوي باز در گروه دریافت کننده 
زنیل نسبت به گروه دریافت کننده دوز توام دوز باالي عصاره و فلوما

 ).P > 05/0باالي عصاره کاهش معنی داري نشان داد (
ازمک  یعصاره متانول قی، تزرشودیممشاهده  2نمودار همانطور که در 

و  یوزن بدن به صورت داخل صفاق لوگرمیگرم بر ک یلیم 200با دوز 
 هب وانیح تعداد ورود شیمنجر به افزا شیقبل از انجام آزما قهیدق 30
 .نسبت به گروه کنترل شد شکل یبیباز ماز صل يبازو

 یلیم 50تعداد ورود به بازوي باز در گروه دریافت کننده عصاره با دوز 
نسبت به گروه دریافت کننده دیازپام به طور وزن بدن  لوگرمیگرم بر ک

 ).P > 01/0( باشدیممعنی داري کمتر 
در گروه دریافت کننده توام دوز باالي باز  يتعداد ورود به بازوهمچنین، 

عصاره و فلومازنیل نسبت به گروه دریافت کننده دوز باالي عصاره 
 ).P > 01/0کاهش معنی داري نشان داد (

 بحث
 و ینسب شیبه کار رفته افزا يشکل در دوزها یبیدر آزمون ماز صل

شده  يشده است. درصد زمان سپر دهیمحسوس تعداد عبور از خطوط د
باز در گروه درمان شده با همه  يباز و تعداد ورود به بازوها يدر بازوها

را نشان داده است.  يمعنادار شیافزا mg/kg 200دوزها مخصوصاً دوز 
 اهیگ یعصاره متانولکه حاضر نشان  قیبه دست آمده از تحق يهاافتهی

. الزم به باشدیمی ضد اضطراباثر داراي ) Lepidium draba Lازمک (
 .باشندیمبه صورت وابسته به دوز  باًیاثرات تقر نیذکر است که ا

در گروه دریافت کننده توام دوز باالي عصاره و باز  يتعداد ورود به بازو
فلومازنیل نسبت به گروه دریافت کننده دوز باالي عصاره کاهش معنی 

با توجه به اینکه در تحقیق ما تزریق  .)P > 01/0( داري نشان داد
 ،فلومازنیل موجب کاهش اثر موثرترین دوز از عصاره متانولی ازمک شد

لذا به احتمال قوي یکی از سازو کارهاي گیاه ازمک در کاهش اضطراب 
 قیتزر. همچنین، ]25[ باشدیمبنزودیازپینی  يهارندهیگاز طریق 

وزن بدن به  لوگرمیگرم بر ک یلیم 200ازمک با دوز  یعصاره متانول
 شیمنجر به افزا شیقبل از انجام آزما قهیدق 30و  یرت داخل صفاقصو

که اثر مشابه  شودیمشکل  یبیباز ماز صل يبازو به وانیح تعداد ورود
ن و همکارا دستنیمطالعات زرگروه دریافت کننده دیازپام را نشان داد. 

-GABA )γ يهارندهیگ ینشان دهنده اثرات ضد اضطراب
Aminobutyric acid (شکل مرتفع است یبیدر رت در آزمون ماز صل 

 هاندک نشان داده یکینیکل قاتیاز تحق ي. عالوه بر آن تعداد]26[
-serotonin 1A receptor (5(آن  رندهیو فعال کردن گ نسروتونی

HTA1 27[ کنندیمرا القا  یضد اضطراب يرفتارها[. 
بود اما  نشده ییشناسا ریازمک تا چند سال اخ اهیگ ییایمیش باتیترک

 از دانه و یمردم ساکن استان کرمانشاه سالهاست که به صورت تجرب
در  اهیگ شهیر جوشانده، کنندیماستفاده  یاهیدر طب گ اهیبرگ گ

 .کاربرد دارد يادرار ستمیس یو ناتوان یپوست يهايماریب یدرمان برخ
 تیخاص يبوده و دارا C نیتامیو يادیمقدار ز يازمک حاو اهیگ برگ

ازمک در درمان  اهیگ يهابرگاست. عصاره حاصل از  يضد باکتر
سخت و دردناك کاربرد  يهاسرفهمانند  یتنفس ستمیس يهایناراحت
 .]19, 18[ دارد

 نتیجه گیري
 يادیمطالعات ز ریاخ يهاسالدر  ییایمیش يبا توجه به عوارض داروها

مختلف  ياضطراب با دوزها يبر رو اهانیعصاره گ ریتأثدر ارتباط با 
 1390و همکاران در سال  رضاییصورت گرفته است. به عنوان مثال 

) Nardostachysjatamansiب (یعصاره سنبل الطی اثر ضد اضطراب
گرم بر  یلیم 100و  200 و 400 يرا با دوزها ازپامیسه با دیدر مقا

 .]28[ کردند انیدر کاهش اضطراب ب يوزن بدن موش صحرا لوگرمیک
کردند که عصاره برگ  انیب 1389و همکاران در سال  یگرج الدیم

 .]29[ دارد يبهتر یاثر ضد اضطراب )200( باالتر ياسفناج در دوزها
 200نشان داد که دوز  1394ل و همکاران در سا یمدرس قاتیتحق
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به عنوان  تواندیم هیبادرنجبوی الکل درویعصاره ه لوگرمیگرم بر ک یلیم
 دباش یاضطراب يهاواکنشدر کاهش  ازپامیدي برا یمناسب نیگزیجا
 نهیدر زم یعیمطالعات وس 1396فر و همکاران در سال  نیشاه .]30[

 یبه دست آمده حاک جیبر اضطراب انجام دادند. نتا ییدارو اهانیگ ریتأث
 یضد اضطراب تیبا خاص يادیز اهانیگ یاز آن است که در طب سنت

، اسطوخودوس ب،یسنبل الط اهانینام برده شده است. به عنوان مثال گ
بابونه، اسفناج،  انه،یراز ،يعلف چا رفون،یفلوس، گل سرخ، ز م،یخارمر
که بر  یاما از آن جائ ،باشندیم یاثرات ضد اضطراب يدارا نارنجبهار 

در  تیبا قاطع توانینمصورت نگرفته  یمطالعات کاف اهانیهمه گ يرو
عصاره  يو ضد درد ی. اثرات ضد التهاب]31[ اظهار نظر نمود هاآنمورد 

ان و همکار ینر توسط محب عل يبابونه در موش سور اهیگ یدروالکلیه
 يسر موش سور 144 يرو قیتحق نی. ادیگرد یبررس 1392در سال 

شامل دو  ییت تاگروه هش 6به  یبه طور تصادف واناتیح ،نر انجام شد
 افتی(در نرمال) گروه کنترل مثبت نیکننده سال افتی(در وه شاهدرگ

ا ب نیمورف ای لوگرمیگرم بر ک یلیم 15 يکننده دگزامتازون با دوزها
 يکننده دوزها افتیگروه در  هار) و چلوگرمیگرم برک یلیم 10دوز 

 یالکل درویعصاره ه لوگرمیگرم بر ک یلیم 500، 600، 800، 1000
به کف  نیفرمال يجلد ریز قیتزر لهیالتهاب به وس .شدند میبابونه تقس

 دیسا یداخل صفاق قیتزر لهیبه گوش و درد به وس لنیگز قیپا، تزر
اعث بابونه ب یدروالکلینشان داد عصاره ه جی. نتادیگرد جادیا کیاست

و  1000 يدر دوزها ژهیبه و نیو فرمال لنیاز گز یکاهش التهاب ناش

بت کنترل و شاهد مث يهاگروهبا  سهیدر مقا لوگرمیگرم بر ک یلیم 800
دوزها به  یبابونه در تمام اهیگ یالکلدرویعصاره ه ،نی. هم چندیگرد

 قیاز تزر یشباعث کاهش درد نا لوگرمیگرم بر ک یلیم 1000دوز  ژهیو
 قیتحق. ]32[ شودیمبا گروه شاهد  سهیدر مقا % 7/0 کیاست دیاس

اثر  یبه منظور بررس 1395انجام شده توسط مقدم و همکاران در سال 
 يدر رت ها یبر اضطراب و افسردگ یمرزه تابستان یدروالکلیعصاره ه

 اننش حاصل جیمزمن انجام گرفت. نتا یحرکتیمواجه شده با ب ستارینر و
 400دارد و در دوز  یمرزه اثر ضد اضطراب یالکلدرویداد که عصاره ه

 ییصحرا يهاموشدر  یموجب کاهش افسردگ لوگرمیگرم بر ک یلیم
 .]33[ شودیم

 یو قدردان تشکر
 يهافرآورده قاتیمصوب در مرکز تحق یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا

کد  با خراسان شمالی کیدانشگاه علوم پزشیی دارو اهانیو گ یعیطب
. باشدیم IR.NKUMS.REC.1397.009 شماره 970047

ازمک  اهیگ عصاره متانولی هیل تهحه مرایلکن مقاله یدر اهمچنین، 
)Lepidium draba( یعیطب يهافرآورده قاتیشگاه مرکز تحقیدر آزما 

انجام گرفته  خراسان شمالی کیدانشگاه علوم پزشیی دارو اهانیو گ
 .است
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