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  مغزي عصاره الکلی سرشاخه هاي گلدار علف- اثر تزریق درون بطن
  ناشی از احساس در بروز رفتار (Hypericum perforatum) چاي

  در رت نر بالغ PTZ)ترس در حضور پنتیلن تترازول(
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 چکیده
باز اضطراب و ترس از  یرحاد بروز می کند. از د خطر برابر ترس یک پاسخ دفاعی فیزیولوژیک است که در مقدمه: 

گیاهان شناختی بوده و براي کنترل آن راه حل ها و داروهاي مختلفی ارائه شده است. از آن جا که  جمله مباحث مهم روان
تري ایجاد می کنند، در این  ها دارند و در مقایسه با داروهاي شیمیایی عوارض مالیم دارویی نقش مهمی در درمان بیماري

  .گرفته استاه علف چاي بر رفتار ترس مورد بررسی قرار پژوهش تاثیر گی
به عنوان (١µlit) . گروه سالینگردید گروه تقسیم 5حیوانات تحت آزمایش به  در تحقیق حاضر :روش ها مواد و
تزریق  (i. c. v)مغزي-که درون بطن(µg/rat ٢٠ , ١٠) دو گروه عصاره الکلی گیاه علف چاي در دوزهاي گروه کنترل،

دریافت کرده بود  ٢٠mg/kg)()به میزانi. pبه صورت درون صفاقی(را ) PTZکه پنتیلن تترازول( گروهیچهارم . یدندگرد
از عصاره را نیز دریافت کرده بود. دستگاه  ١٠µg/rat دوزیک  PTZگروهی که عالوه بر  به عنوان گروه کنترل مثبت و

 یابی رفتار ترس در جانوران استفاده گردید.براي ارز Plus-maze استریوتاکس براي جراحی و دستگاه
و  µg/rat ١٠ که دوز نشان دادایسه دوگروه آزمایشی عصاره با گروه کنترل(سالین) ــــــمق :وهشپژ یافته هاي

دستگاه  (OAE%)به بازوي باز موش ها باعث افزایش معنی دار در درصد ورود (٠٫٠٠٠١>P)  با µg/rat ٢٠دوز
 افزایش معنی داري داده بود. PTZه برا نسبت  )(OAE%شاخص عصاره گردید.پالسمیز 

 سیستم سروتونریک و بر با تاثیر ست که گیاه علف چاي می تواندا نتایج حاصله بیانگر آن بحث و نتیجه گیري:
 . را کاهش دهد  PTZترس ناشی از و کاهش رفتار ترس دخیل باشد. درگابائرزیک 
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  مقدمه
ــاي (  ــف چ ــاه عل ) Hypericum perforatumگی

ـ  ون کرك با ریشه هاي ناپایا، بد گیاهی علفی و جـا،  ه ب
داراي ساقه اي افراشـته،   سانتیمتر با 10-110به ارتفاع 

هـا مسـتقر بـر روي دو     مجتمع، بـرگ  انشعابات انبوه و
 ردیف موازي طولی بـه شـکل انگشـتی، تخـم مرغـی،     
سرنیزه اي یا بیضوي کشیده، بدون کرك، تقریبا بـدون  

رنـگ زرد  ها بـه   داراي نقاط براق است. گل برگ و دم
درخشان مجتمع در گل اذین وسیع پانیکولی بوده شامل 

 و سـت. خامـه سـه شـاخه    اها  نقاط سیاه در لبه گلبرگ
تعداد دسته هاي برچه ها سه عدد اسـت میـوه کپسـول    

 ل بـا خطـوط پشـتی و   ـــــ تخم مرغی تـا هرمـی شک  
). نـام عمـومی   1(،در حاشـیه مـی باشـد   هایی  وزیکول

 4ابتـدا در کشـور یونـان     ) اسـت. St.john, s wortن(آ
گونـه در   400دود اکنـون حـ   ن شناسایی شد وآگونه از 

جهان دارد. قسمت مورد استفاده این گیاه سرشاخه هاي 
هاي تازه گیاه اسـت.   نیز گل خشک و گلدار گیاه تازه یا

در این تحقیق ما از سر شاخه ها و اندام هـوایی خشـک   
  شده این گیاه استفاده کردیم.

ـ ایپــــداراي مقداري مـاده ه  هاي گیاه گل رسین ــ
ن نیـز داراي تـانن اسـت.    آبـرگ   سـاقه و  مـی باشـد و  

روتـین،   اپونین،همچنین داراي موادي چون کـولین، سـ  
لکالوئید هـا مـی باشـد. ایـن گیـاه      آ گلیکوزید، پکتین و

داراي رنگدانه قرمز رنگی اسـت بـه نـام هیپرسـین کـه      
علف چاي  یسنتکند. در طب حساسیت به نور ایجاد می

 مـدر، ضـد   رام بخـش، آضد افسردگی،  داروي به عنوان
اسپاسم هاي مزمن گوارشی ضد  نقرس و ضد رماتیسم،

ان ــــ درم ود عفـونی  ضـ  در کاربرد داشته و همچنـین 
  )2،3(.استفاده می شده است نیز ها زخم

ریـایی، ضـد   ضد التهـابی، ضـد باکت  نابولیکی آاثرات 
 cAMPکننــدگیار ـــــ، مهپــروتئین ســازي ویروســی،

هـا، ضـد    تغییر نفوذپذیري مـویرگ  ي،دي استراز فسفو
 تغییـر قـدرت و   ریتمی، گشاد کننـدگی عـروق کرونـر،   آ

بیشـتر بـه خـاطر    توسط این گیاه،  سرعت انقباض قلب 
پرسـین داراي اثـر   یافالنوئیدهاي موجود در گیاه است. ه

ـ نآمهار کنندگی بر  ) MAOمـین اکسـیداز(  آزیم منـو  ــ
نـزیم بـه عنـوان    آغیر قابل برگشت این  با مهار ست وا

ن آافسردگی عمل می کند. اثر مهـاري   یک داروي ضد

ـ  MAO–Bر از ــــبیشت MAO-Aبر روي   اشد.ـمی ب
MAO ـــنزیمآ ــذب   ـــــ ــاز جـ ــه از بـ ــت کـ ی اسـ

ــ ــروتونین، نوروترانســ ــاي ســ ــامین و میتر هــ  دوپــ
). اثـر ضـد   4،5(،وگیري می کندـــدرنالین جلآورــــــن

 ویـروس  خصوص علیه رتروه یپرسین باویروسی قوي ه
رپلیکاسـیون ویـروس توسـط ایـن      ها حاکی از اثر مهار

ماده است. تحقیقات نشان می دهـد کـه هیپرسـین بـا     
مهار رپلیکاسیون ویروس توانسته است عفونت هپاتیـت  

B 7،6(.را در اردك کنترل کند(  
سال است کـه بـه عنـوان     2000علف چاي بیش از 

در امریکـا   .بیعی به کار مـی رود ضد افسردگی طداروي 
 . ایـن گیـاه  یـد آدومین گیا ه پر فروش به حسـاب مـی   

 هـاي دیـواره سـلولی و    مختلف بـر روي رسـپتور  ثرات ا
مـثال   گـذارد نزیماتیـک اعصـاب مـی    آمراحل مختلـف  

 و گابا Aگابا  گیرنده هاي براي یین تمایل باالآره عصا
B عمل  یپینازــــاي بنزودیـــهمانند گیرنده ه دارد و

این گیاه همانند داروهاي ضد افسـردگی  ). 8،9(،می کند
اثـر   سه حلقه اي(امی تریپتیلن، ایمیپرامین) عمل کرده و

جذب این نوروترانسـمیتر   سروتونین را با بلوکه کردن باز
باعـث   و پایانه هاي پیش سیناپسی افزایش می دهد در

  )10(.اضطراب می شود کاهش افسردگی و
ــات موجــود ــاه ترکیب ــاه داراي  گــل :در گی ــاي گی ه

mg/kg2400 هـا و  اقه، برگــیپریسین می باشد ساه 
ایـن   .هسـتند  نیز هاي این گیاه داراي مقداري تانن گل

 کـولین،  مانند: کاروتن، ساپونین، گريید گیاه داراي مواد
ــین، ــد، روت ــترول،   گلیکوزی ــین،  بتاسیتوس ــافن، پکت فوب

. می باشداي متعدد رنگدانه ه و C,A ویتامین الکالویید،
ــاه شــامل گلیســیرید اســیدهاي   ــن گی ــت ای روغــن ثاب

ــک و  ــتئاریک، پالمیتی ــل،   اس ــریل الک ــتیک، س میریس
  )1(.دو هیدروکربن می باشد فیتوسترول و

  ) PTZمسیرهاي تاثیر گذاري پنتیلن تترازول( 
نام نوروپپتید بین المللی است که توسط نورولوژیست 

باعـث ایجـاد    ارد واثـر تشـنجی د   کشف شد. امریکایی
هــاي عصــبی بــه عنــوان  در ســلول .صــرع مــی شــود

ــات    آ ــت. در مطالعـ ــرح اسـ ــا مطـ ــت گابـ نتاگونیسـ
 الکتروفیزیولوژي مشخص شده که افـزایش نفوذپـذیري  

 در غشا ایجـاد مـی کنـد از    جریان چند یون را پتاسیم و
کلسیم که باعـث تحریـک پـذیري غشـا      جمله سدیم و
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ن داروي ایجـاد صـرع   به عنوا  PTZنورون می شود. از
ــود و  ــی ش ــد  اســتفاده م ــاد کنن ــین داروي ایج  ههمچن

روي گابـا   . این ماده بیشترین تاثیر را بـر اضطراب است
ـــچن و دارد. راي تحریـــک ـــــدین ترکیـــب بـــــ

گیرنــــــــده  )،HT٣-٥,HT١A-٥ســــــــروتونین(
کلسـیمی   هـاي  کانـال  گلیسین و )،NMDAگلوتامات(

ون هـم  ادبـراي درمـان سـندرم     PTZاست. از  Lنوع 
 هـوش و  استفاده می شود چرا که در بازسازي حافظـه و 

  )11(.یادگیري نقش دارد
 30مشخص گردیـد کـه تزریـق     یپژوهش بر اساس

به ازاء هر کیلـوگرم وزن بـدن مـوش     PTZگرم از میلی
افــزایش مقــادیر خــارج ســلولی گلوتامــات و  صـحرائی، 

ــ  ــانی ب ــر پیش ــدال و قش ــپارتات را در آمیگ ــال ه آس دنب
در جریان پژوهش دیگـر نشـان    همچنین). 11،12(،دارد

داده شد کـه قابلیـت برداشـت سیناپسـی گلوتامـات در      
کـاهش   PTZهاي صحرائی کیندل شـده توسـط   موش

از طریـق اتصـال بـه     PTZمشخص شد که  و یابد.می
مهـار ناشـی از ایـن     GABAهـاي  جایگاهی در گیرنده

 س وسازد و لذا موجـب بـروز تـر   ها را مختل میگیرنده
ویژه اتصال پیکروتوکسـین  شود جایگاه مذکور تشنج می
  )12(.می باشد

  مواد و روش ها
ــزرگ    ــاي ب ــق از مــوش ه ــن تحقی ــراي انجــام ای ب

نـژاد ویسـتار) بـا میـانگین      از نر بـالغ  Ratآزمایشگاهی(
گرم استفاده گردید. حیوانات از انیسـتیتو   180±20وزنی

زاد آشـگاه  خانه دان اري شده و به حیوانرازي کرج خرید
اســالمی واحــد دامغــان منتقــل شــد. محــل نگهــداري 
حیوانات از نظـر شـرایط فیزیکـی داراي دوره روشـنایی     

درجه سانتیگراد بدون  22±2ي ساعته و دما 12تاریکی 
وسـیله خـوراك   ه آلودگی صوتی بوده و تغذیه حیوانات ب

مخصوص موش(پلت) که از شرکت سهامی خوراك دام 
  جام گرفت.طیور پارس تهیه شد ان

  :روش جراحی
پس از بیهوشی با داروي بیهوشی کتامین و زایلـزین  

موش در  ،صورت داخل صفاقیه بر اساس وزن حیوان ب
ــت روي    ــده و پوس ــیکس ش ــتریوتاکس ف ــتگاه اس دس
جمجمه از ناحیه بین دو چشم تا انتهاي اسـتخوان پـس   
سري شکاف داده شد. پس از تعیین نقاط برگما و النـدا  

ــتفاده  ــا اسـ ــینوس واتس  بـ ــس پاکسـ ـــاز اطلـ ون ــ
از برگمـا   mm ١٫٦+:ML و  ٠٫٨mm-:APمختصات

را محاسبه نموده و در محل ناحیه بطنی مشخص شـده  
 (تهیـه شـده از سـر    mm 4/3کانول راهنمـا بـه طـول    

) قرار داده می شود و اطراف آن توسط آکریل 21سوزن 
طـور محکـم و   ه پزشکی پر می شود تا ب و منومر دندان

ه داشته شـود. تزریـق عصـاره بعـد از پـنج روز      ثابت نگ
کـه   Gauge 27ریکاوري به وسیله یک کانول تزریـق  

ـ  ن متصـل  وتوسط یک رابط پلی اتیلنی به سرنگ همیلت
  بود انجام شد.

  تهیه عصاره
وش اسـتان سـمنان منطقـه کـالپ     گیاه علف چـاي از 

ــه  گردیــد شــاهرود تهیــه ن مــورد تاییــد جهــاد آو گون
ر گرفت و براي عصاره گیري فقط کشاورزي سمنان قرا

شدن،  خرداز سرشاخه هاي گلدار آن استفاده شد. بعد از 
درصد خوابانیده شده و سپس  80گیاه سه روز در اتانول 

وتـاري عصـاره الکلـی    با حذف حالل توسـط دسـتگاه ر  
مد که پس از تعیین درصد رطوبـت  آدست ه علف چاي ب

اي ــــ هزدر دو ،ف چـاي ـــــــ میزان ماده مـوثر عل و 
  )7.(اده قرار گرفتـــــــمشخص مورد استف
  گروه هاي آزمایشی

روه بـه  ـــــ گ 5ات بـه  ــــق حیوانــــدر این تحقی
  شرح زیر تقسیم شدند:

گروه اول: گروه کنترل بـا سـالین مـی باشـد کـه در      
ـ  (٨=n)آن و بـه مقـدار    i.c.vصـورت  ه بوده و تزریق ب

١µlit .انجام شد  
ــرل  ــروه کنت ــروه دوم: گ ــیل  گ ــاده پنت ــا م ــت ب  نمثب

ل از تسـت و بـه   ـــــــ کـه تزریـق قب   (PTZ)تترازول
ــورت  صــورت  (٢٠mg/kg) و بــه میــزان  i.pص

  (٨=n)گرفت.
 کـه گـروه تجربـی تحقیـق     :ارمــــچه و گروه سوم

 عصاره علـف چـاي   رمــــــمیکروگ 20 و 10 يدوزها
 بـوده کـه تزریـق    i.c.vبـه صـورت    به ازاي هر مـوش 

  (٨=n)شد.
ــروه  ــگـ ــوثر  جمنپـ ــه دوز مـ ــی کـ ــروه تجربـ : گـ

ـــعص ــورت  ١٠µg/ratاره(ـــــــ ــه ص و   i.c.v) را ب
PTZ ورت ــــز به صـــــرا نیi.p افت کـرده  ــــ دری

  بود.
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  تست رفتاري
اسـتفاده  پالسمیز براي ارزیابی رفتار ترس از دستگاه 

گردید. دستگاه پالسمیز اسـتاندارد بـراي تعیـین میـزان     
 شده است که از جـنس  ترس و اضطراب در رت طراحی

داراي دو بازوي باز و دو بـازوي بسـته اسـت کـه      جوب
بازوي بسته دیواره هاي بلندي دارند. ابعاد بـازوي بـاز و   

و در دو طـرف   cm  5010بسـته هـر کـدام جداگانـه    
داشـته و   cm40انتهاي بازوي بسته دیواره اي به بلندي 

یشـه  از جنس ش cm 1انتهاي بازوي باز لبه اي به ارتفاع
نصب گردیده است. بازوي بسته معرف امنیت و بـازوي  

بعـد از پـنج    ).13(،باز معرف میزان جسـتجوگري اسـت  
دقیقه از تزریق عصاره مـوش هـا در محـدوده مرکـزي     
دستگاه قرار داده می شـوند. در مـدت پـنج دقیقـه کـه      
حیوان آزادانه در قسمت هاي مختلف مـاز حرکـت کـرد    

ده با کرنومتر اندازه گیري پارامترهاي زیر به روش مشاه
  شد.

از و بسـته  ــــ تعداد دفعاتی که حیوان وارد بـازوي ب  -1
  می شود

سته ـــ از و بــــمدت زمانی که حیوان وارد بازوي ب-2
  می شود

  کارهاي بافت شناسی
در پایان آزمایش ها یـک میکرولیتـر بلـودومتیلن بـه     
 داخل کانول تزریق شد. سپس رت ها توسـط کلروفـرم  

در فرمـالین ده درصـد    وخارج ها  شدند و مغز آنکشته 
قرار گرفتند تا بافت مغـزي کـامال ثابـت شـود. سـپس      

. فقـط  شده مورد بررسی قرار گرفـت  اي تثبیتـــمغزه
ایی که کـانول تزریـق در داخـل بطـن قـرار      ــــرت ه

زیه و تحلیـل آمـاري دخالـت داده    ـــ گرفته بـود در تج 
  شدند.

  انحراف معیار ±میانگین آنالیز آماري نتایج به صورت
اري با استفاده از نرم افـزار  ـــنشان داده شده و آنالیز آم

SPSS ـ الیز واریــو آن -one-wayطرفه ـــــ انس یکــ
anove  و تستpost hock Tukey .انجام گردید 

  وهش  پژ یافته هاي
دست آمده بـر اسـاس نتـایج آمـاري     ه نمودار هاي ب

نگین بین گـروه هـاي   اختالف معنی دار میا نشان دهنده
تجربی و کنترل بـوده اسـت. عالمـت * نشـان دهنـده      

بـراي هـر گـروه     ٠٫٠٥>Pاختالف معنی دار در سطح 
آزمایشی نسبت به گروه کنترل است. بـر اسـاس نتـایج    

 g/rat 10حاصل از آزمایشات مشاهده گردیـد. دوزهـاي  
) نســبت بــه گــروه OAE%در شــاخص( µg/rat 20 و

را نشــان (٠٫٠٠٠١>P) يکنتــرل افــزایش معنــی دار
ـ    )کـه درصـد ورود  1-1دادند. نمودار( از را ـبـه بـازوي ب

کـه دوز هـاي    ان می دهـد مشـخص مـی کنـد    ـــنش
µg/rat 10 و µg/rat 20 (سالین)نسبت به گروه کنترل 

نشـان دادنـد. طبـق ایـن نتـایج       افزایش معنـی داري را 
تـرس را کـاهش    20وµg/rat10  اره در دو دوزـــ عص
و  µg/rat 20اي ــــتزریقــی بــا دوزه هــاي گــروه داد.

µg/rat10 گروه کنترل(سـالین) نسـبت بـه     اره وــعص
افزایش معنی داري  .دریافت کرده بود PTZگروهی که 

این گـروه هـا    در در واقع (٠٫٠٠٠١>P)را نشان دادند
ایـن   بـود و  یافتـه درصد ورود بـه بـازوي بـاز افـزایش     

ه ایـن  معنـی دار بـود. کـ    PTZافزایش نسبت به گروه 
، تـرس را  ايعلـف چـ   نتایج نشان می دهد که عصـاره 

  )1-1(نمودار.ه بودکاهش داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) و10و µg/rat) 20هاي تجربی دریافت کننده دوز هاي مختلف عصاره علف چاي گروه حراف معیاران مقایسه میانگین و. 1-1نمودار
 OAE) ((N=8 ,*** P<0,0001%درصد ورود به بازوي باز( با گروه کنترل(سالین) در PTZگروه دریافت کننده 
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در گروه  (CAE%)اما درصد ورود به به بازوي بسته
ـ    اهش ـــــ زریق شـده ک ـکنترل نسبت بـه دوز هـاي ت

ــورد نظــر  ــی داري را در شــاخص م  (٠٫٠٠٠١>P)معن
ــاي  ــان داد. دوزهـ اي دارµg/rat 20 و µg/rat 10نشـ

کاهش معنی داري نسبت به گروه سـالین بودنـد یعنـی    
به بازوي بسته در این دوزهـا کـاهش پیـدا     درصد ورود

  کرده بود که باز دلیلی بر کاهش ترس است.

اي ـــــ زریقی بــا دوزهــــ اي تــــــه روهـــــگ
µg/rat20µg/rat,10    ــروه ــین گـ ــاره و همچنـ عصـ

کرده  دریافت  PTZنسبت به گروهی که) کنترل(سالین
) نشـان  CAE%بود کاهش معنی داري را در شـاخص( 

). در واقع این دو دوز تزریقی از عصـاره  ٠٫٠٥>Pدادند(
در مقایسه بـا   ورود به بازوي بسته شدند و باعث کاهش

PTZ  2-1(نمودار.رفتار ترس را کاهش دادند(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ت کننده دوزهاي مختلف عصاره گیاههاي تجربی دریاف گروه انحراف معیار مقایسه میانگین و.  2- 1نمودار
  درصد ورود با گروه کنترل(سالین) در PTZگروه دریافت کننده  ) و10وµg/rat) 20علف چاي 

  CAE) ((N=8 , *** P<0,0001%به بازوي بسته (
  

ــودار  ــق نمـ ــه در   3-1طبـ ــد کـ ــخص گردیـ مشـ
) یازمان سـپري شـده در بـازوي بـاز     OAT%شاخص(

کنترل افـزایش معنـی    نسبت به گروه  )µg/rat10(دوز
ــان داد  µg/rat  20دوز  .  و(٠٫٠٠٠١>p)داري را نشـ

در  .باعث افزایش زمان سپري شده در بازوي باز شد نیز
کل می توان گفت که عصاره سبب کاهش رفتار تـرس  
 شد و زمان سپري شـده در بـازوي بـاز را افـزایش داد.    

زریقی بـــــــا ــــــــــهـــــــاي ت روهــــــــــــگ
عصاره و همچنین گروه µg/rat20µg/rat,  10دوزهاي

دریافـت   PTZنسـبت بـه گروهـی کـه      ،)کنترل(سالین
) را OAT%کرده بود افزایش معنـی داري در شـاخص(  

در واقع این دو دوز تزریقی از عصاره باعـث   نشان دادند.
در مقایسـه   افزایش در زمان اقامت در بازوي باز شدند و

  )3-1(نمودار.عصاره  رفتار ترس را کاهش داد PTZبا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تجربی دریافت کننده دوزهاي مختلف عصاره گیاه علف چاي گروه انحراف معیار مقایسه میانگین و .3- 1نمودار
µg/rat) 20گروه دریافت کننده  ) و10وPTZ درصد با گروه کنترل(سالین) در  

  . OAT) (((N=8 ,*** P<0,0001%بازوي باز( زمان سپري شده در
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 µg/rat 10کـه دوز   کنـد مشخص مـی   4-1 نمودار
کــاهش معنــی داري را نشــان    نســبت بــه ســالین  

 نیـز  µg/rat 20دوز سـوم یعنـی   و (٠٫٠٠٠١>P)داد.
ــازوي    ــده در بـ ــپري شـ ــان سـ ــاهش زمـ ــث کـ باعـ

در کل عصـاره زمـان سـپري     .) می شودCAT%بسته(
ـ نتـایج نش  اهش داد.ــشده در بازوي بسته را ک ان ـــــ

ی بــا زریقــــــهــاي ت روهــــــمــی دهــد کــه گ  
نسـبت   گروه کنترل، عصاره و 10و µg/rat 20دوزهاي

اهش ـــــ کـرده بـود ک   افتــدری PTZبه گروهی که 
معنی داري در زمـان سـپري شـده در بـازوي بسـته را      

که باز نشان دهنده این اسـت کـه عصـاره     نشان دادند،
  ترس را کاهش داده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تجربی دریافت کننده دوزهاي مختلف عصاره گروه مقایسه میانگین وانحراف معیار .4 - 1نمودار
  با گروه کنترل(سالین) در PTZگروه دریافت کننده  ) و10وµg/rat) 20علف چاي

  CAT) (((N=8 ,*** P<0,0001%درصد زمان سپري شده دربازوي بسته(
  

  بحث و نتیجه گیري
اره گیـاه علـف   توان گفت که عص طبق این نتایج می
ــاه  ــرس را ک ــاي ت ــد. وچ ــی ده ــن  ش م ــوثر ای دوز م

) می باشد که در هر چهار مورد درصـد  µg/rat 10(گیاه
ورود به بازوي باز و بسته و همچنین مدت زمان حضـور  
در این دو بازو تفاوت معنی داري نسبت به گروه کنتـرل  

به صورت تجربی  تحقیقیچون در این زمینه نشان داد. 
  مقایسه با دیگر تحقیقات ممکن نبود. انجام نشده

براي توجیه احتمالی شـاید بتـوان عنـوان کـرد گیـاه      
طبـق   اسـت. ده اي به نام هایپرسین علف چاي داراي ما

مین آنزیم مونوآات انجام گرفته هایپرسین فعالیت تحقیق
ایـن اثـر را بیشـتر     ) را مهار می کنـد. و MAOاکسیداز(

نقـش مـوثري   دارد که طبق تحقیقـات   MAO-Aروي 
تجزیه  باعثMAO  در رفتار اضطراب و افسردگی دارد.

را در  نوروترانسمیتر سروتونین شده و میـزان سـروتونین  
سـروتونین بـه وسـیله    محل سیناپس کاهش می دهـد.  

MAO  ـ هیدروکسی ا -5به د ـــ ک اسیــــ دول استیین
٥-HIAA 5(.شودتبدیل می(  

چـون   نـزیم میـزان نوروترانسـمیترهایی   آبا مهار این 
  اال ــسروتونین در شکاف سیناپسی افزایش می یابد و ب

  
ــن نوروترانســمیتر  ــتن ای در محــل ســیناپس باعــث رف

 رامش و کاهش رفتار ترس، افسـردگی و آافزایش حالت 
اره عصـ اثـر ضـد تـرس     حتماالپس ا اضطراب می شود

 ).7(،باشـد مـی  هایپرسین دلیل وجودگیاه علف چاي  به 
 تـهاي متعدد معلوم شده اسـ از طرف دیگر در پژوهش 

عصاره گیاه علـف چـاي داراي    که هایپرسین موجود در
جـذب سـروتونین در محـل     این خاصیت است که از باز

ــد.  و داراي  شـــکاف سیناپســـی جلـــوگیري مـــی کنـ
 SSRIS( )Serotonin Specific Reuptakeخاصیت(

Inhibitiors ( الب ــــ ن مطـــ است. پس باتوجه بـه ای
اد که اثر کاهش ترس را که این گیاه می توان احتمال د

از خود نشان می دهد به دلیـل افـزایش نوروترانسـمیتر    
سروتونین در محل شکاف سیناپسـی تحـت تـاثیر ایـن     
گیاه باشد. در واقع افـزایش سـروتونین خـود دلیلـی بـر      

 ایـن گیـاه    فسردگی اسـت و ا اضطراب و کاهش ترس و
ـ پ از قبیـل همانند داروهـاي ضـد اضـطراب     وزاك رــــ

  )9،3(.کند عمل می
با توجه به مطالعات انجام شده، گیرنـده هـاي پـیش    

پس سیناپسی سروتونین، مخصوصا دو نـوع   سیناپسی و
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 ) در٢A HT-٥ ,HT١A-٥از گیرنده هاي سـروتونین( 
بـا توجـه بـه     افسردگی نقش دارند. و فرایند اضطراب و

 بـا می رود عصـاره علـف چـاي    ال ـــاحتم مطالب باال
وروترنسمیترســـروتونین در محـــل شـــکاف افــزایش ن 

و در  ه،دی باعث فعال شدن این گیرنـده هـا شـ   سیناپس
شـته  رامـش نقـش دا  آایجاد  ترس و کاهش اضطراب و

  )3،4(.باشد
ص شـده اسـت کـه    ــــ مشخ هـا بر اساس گـزارش 

ـــگی ــروتونین وــــ ــاي سـ ــ رنده هـ ـــخصه بـ وص ــ
) Basolateral =BA) در بـازولترال( ٢C ٥HTگیرنده(

میگـدال در رفتـار   آدر هسته هـاي مرکـزي    و همچنین
میگـدال  آبا توجـه بـه اینکـه     ش مهمی دارند وترس نق

گیرنده هـاي سـروتونین    ت واصلی رفتار ترس اس مرکز
زیاد است احتمـال دارد کـه عصـاره گیـاه      بخشدر این 

اثر بر ایـن گیرنـده    با افزایش سروتونین و باشدتوانسته 
  )10(.ها ترس را کاهش دهد

معلــوم شــده کــه ایــن گیــاه داراي  قیقــاتطبــق تح
ها داراي فالنوئیـد ایـن   ترکیباتی به نام فالنوئید است و

ـ آ خاصیت ضد افسردگی و در واقـع   ؛ودهرامش بخشی ب
مشخص شده است که فالنوئیدها در گیـاه علـف چـاي    

 )HPA)Hypothalamic-Pituitary-Adrenalمحــور 
ب اضـطرا  ایـن محـور در اسـترس و    را مهار می کنند و

محـور اضـطراب نیـز     پس با مهـار ایـن   فعال می شود.
در مطالعات مشـخص شـده کـه     ).14(،کاهش می یابد

مـوثر   A,Bگیاه علف چاي بر روي گیرنـده هـاي گابـا    
باعـث   داشـته و اثـري هماننـد بنزودیـازپین هـا      است و

ــردد. در واقــع     آ ــی گ ــطراب م ــاهش اض ــش و ک رام
کننـد کـه   هاي گابا را تحریـک مـی    بنزودیازپین ها راه

سبب فعال شدن گیرنده هاي گابا در لوکوس سـرولوس  
بـا   .می شوند و فعالیت این هسته را کاهش مـی دهنـد  

ـ  ن هسـته کـه جایگـاه اصـلی ترشـح      کاهش فعالیت ای
درنـــالین کـــه یـــک آدرنـــالین اســـت ســـطح نورآنور

تـرس   گریـز و  ل در واکنش جنـگ و نوروترانسمیتر دخی
 اضطراب و رس،و جلو افزایش است است کاهش می یابد
این طریق باعث  و شاید عصاره از ترس گرفته می شود.

. چون در این تحقیق )13(،ترس شود کاهش اضطراب و
هم به عنوان گـروه کنتـرل مثبـت اسـتفاده      PTZاز  ما

 PTZروي  عصـاره گیـاه بـر   مورد استفاده دوز  کردیم و
هـا   آن بر  PTZبا دانستن مسیرهایی که  پس موثر بود

عملکرد عصاره گیاه علـف   می توانیم نقش وموثر است 
  شناسایی کنیم. چاي را

کـه   دارد احتمـال  ر اساس نتـایج ایـن تحقیـق   ــــب
به جایگـاه   PTZعصاره علف چاي با ممانعت از اتصال 

، مـانع القـاء   گابـا هـاي  پیکروتوکسین موجود در گیرنـده 
ــه  شــودتــرس توســط آن  کــه تائیــد ایــن نظــر نیــاز ب

اس نـوعی  ــــ گـري دارد. بـر اس  هـاي دی شــــژوهـپ
ون ـــــــغلظـت ی  PTZبررسـی نشــان داده شـد کــه   

و مشخص  ولی را افزایش می دهد.ــــکلسیم درون سل
ــن اف   ــه در ای ــده  ک ـــش ــده ـــ ــت، گیرن -زایش غلظ

مشخص شـده  نقش دارند از سوي دیگر  NMDAهاي
ــزایش ــه اف ــرات   ک ــروز اث ــانع از ب ــلول م کلســیم در س

). بـا  12، 13(،شـود میا ــــابـــــاز گاري ناشی ـــمه
ف، ــــمد نظر قرار دادن نتایج حاصل از تحقیقات مختل

ود کـه احتمـاالً   ـــــــ گیري نمچنین نتیجهتوان اینمی
ـــعص ــار     ـــ ــطه مه ــه واس ــاي ب ــف چ ــاه عل اره گی
هـاي  ، از افزایش غلظت یونNMDAهايدهــــــگیرن

 هـــ ه بـــ د کــــ کنکلسیم درون سلولی جلوگیري مـی 
بـه  گابـا  ر، مهـار حاصـل از   ــــــــال این اثــــــدنب

ی تشدید و به این ترتیب از القـاء تـرس   ــــسلول عصب
  شود.ممانعت می PTZناشی از 
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Effects of Intracerebroventricular Injection of Alcoholic Extract of 
Hypericum Perforatum on Fear Behavior in Presence 

Pentylenetetrazole (PTZ) in Adult Male Rat 
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Abstract 
 
Introduction: Fear is a biologic response 
that protects animals from acute danger. 
Fear and anxiety are important subjects in 
psychological science. Different 
mechanisms and drugs have been 
introduced for their control and therapy. 
Herbal drugs have mild effects on fear and 
are more sedative than chemical drugs. 
Therefore, the researchers tried to test them 
on medical treatments, especially on those 
associated with panic and anxiety. 
 
Materials & Methods: In this research, 
the effect of intracerebroventricular (I. C. 
V) microinjection of Hypericum perforatum 
on fear was studied. Animals were divided 
into 5 groups: saline, pentylenetetrazole 
(PTZ) 20mg/kg as positive control (i.p) and 
two groups that received 10, 20µg/rat 
alcoholic extraction of H perforatum (ICV) 
respectively, and one group that received 
10µg/rat alcoholic extraction of H. 
perforatum (ICV) and PTZ (i.p). A cannula 
was placed into lateral ventricle by 

stereotaxic apparatus. After the recovery 
period, elevate plus maze was used for 
evaluation of the fear. 
 
 Findings:  Open arm entries percentage 
(%OAE) and open arm time percentage 
(%OAT) were evaluated. The results 
showed that 10 µg/rat and 20 µg/rat doses 
increased %OAE and %OAT significantly. 
(P<0001) 
 
Discussion & Conclusion:   We 
concluded that alcoholic extraction of H. 
perforatum is an effective drug in fear 
reduction. It probably acts on serotonergic 
and gabaergic system and decreases their 
re-uptakes and reduces the fear caused by 
PTZ. 
 
Keywords: extract of hypericum 
perforatum, fear, pentylenetetrazole, rat, 
intracerebroventricular injection 
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