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مقدمه
ــکالت    ــروزي ،مش ــدرن ام ــه م ــدگی جامع پیچی

زنـدگی، اسـترس و   يهـا وهیشـ رییـ تغروزافزون و 
تـرین مشـکالت جوامـع    اضطراب را به یکی از مهم

در چنــد دهــه اخیــر مــدرن بــدل کــرده اســت و
ژهیـ وبهبدنی  هايفعالیتمطالعات متعدد از نقش 

الگوي استقامتی در کاهش اضطراب  حکایـت دارد 
فواید فعالیت بـدنی روي کـارکرد   اهمیت و.)1-5(

مغــز در مطالعــات انســانی در آزمایشــگاه حیــوانی 
حیوانات جونده نیز گزارش شـده اسـت  خصوصبه
) و عملکرد فواید آن روي  سیسـتم بیولـوژیکی   6(

). 7(موجودات زنده مورد مطالعه قرار گرفته اسـت 
طوربهمطالعات  نشان داده است که ورزش هوازي 

منظم با کاهش عالئم سیستم عصبی سـمپاتیک و  

) بــه HPAآدرنــال (هیپوتــاالموستنظــیم  محــور 
فعالیت بـدنی، نروترانسـمیترها   ).8،9(همراه است

هـاي اکسـیداتیو را   هیپوکامپ را تنظیم و اسـترس 
ــی  ــاهش م ــد (ک ــرض  10،11ده ــان در مع ). انس

روزمره مانند: ترافیک زااسترسشماري از عوامل بی
، هواپیما، محـیط کـار، لـوازم خـانگی قـرار      شهري

، شـدت بـه  توجه صدا باسر وتأثیر).12(گیردمی
مداومت، زمـان و شـکل مجـاورت، سـن، جـنس و      
سالمت جسمی افراد متفاوت اسـت. ذهـن میـزان    

هـاي  دهد و بین میـزان تـنش  صدا را تشخیص می
آلـودگی صـدا و وسـر .شودمیمختلف تمایز قائل 

بـروز سـبب شـنیداري، هايآسیببرعالوهصوتی
اســترس وســایکوفیزیولوژیک، رفتــارياخــتالالت

). 13(گرددمی

amir.karimi@ped.usb.ac.ir).  مسئولسندهینو(*رانیاهمدان،نا،یسیبوعلدانشگاه،یورزشعلومویبدنتیتربدانشکده،يدکتريدانشجو: یمیکرنیرحسیام* 

.رانیاهمدان،نا،یسیبوعلدانشگاه،یورزشعلومویبدنتیتربدانشکدهار،یدانش: ناظمفرزاد
.رانیاهمدان،نا،یسیبوعلدانشگاه،یورزشعلومویبدنتیتربگروهار،ینشدا: يریپخسرو

و) Extract Althaeakurdica(یختمدیسفگلعصاره،يهوازنیتمراثر
ییصحرانريهاموشاضطرابيرفتارهابریصوتاسترس

چکیده
سـابقه دارد. هـدف   استهسالاز جمله اضطراب و استرس ي رواشناختیهايماریبدارویی براي درمان اهانیو گي بدنی هاتیفعالاستفاده از :هدفوزمینه

بود.ویستار صحرایی نر يهاموشمیزان اضطراببرگل سفید ختمی با استرس صوتیعصاره اثر تمرین هوازي و تزریق حاضر بررسی از تحقیق 
گـروه  پـنج  ادفی بـه  طور تصـ به،گرم8/170±57/20با محدوده وزنی نژاد ویستارسر موش صحرایی نر35: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روش کار

و ) =7nاسـترس صـوتی +تمـرین +عصـاره ختمـی (     ،)=7n)، عصاره ختمی + استرس صوتی (=7n+ استرس صوتی (تمرین )، =7n(یصوتاسترس شامل 
هـوازي نیو تمـر سـاعت  5يروزروز، 60بـل یدسـ 100±15در معرض استرس صوتی صداي ضبط شده ترافیـک هایقسیم شدند. آزمودن) ت=7n(کنترل

IP( ،30(به ازاي هر کیلـوگرم از وزن بـدن  گرمیلیم500میزان بهیختمسفید . تزریق عصاره گلقرار گرفتندروز 60و به مدتپنج روز در هفته صورتبه
ي داریمعنـ ی و بررسـ هـا گـروه براي مقایسه LSDیبیتعقو آزمون راههکیتحلیل واریانس هاي از آزموني ماز صورت گرفت.اقهیدق5تست دقیقه قبل از 

استفاده گردید.هاافتهی
اسـترس صـوتی)   +هـوازي تمـرین (استرس صوتی) و+هوازيتمرینگل ختمی سفید+ عصاره ي (تزریق هادر گروه: نشان دادکه میزان اضطراب هاافتهی

.) بود>01/0p(استرس صوتی بیشتر از گروه کنترلو گروهترکم
در این میان نقش تمرین هـوازي بیشـتر   است کهعصاره ختمی میزان اضطراب ناشی از استرس صوتی را جبران کرده قیرو تز: تمرین هوازي يریگجهینت

از عصاره ختمی سفید بوده است.

گیاه گل سفید ختمی، استرس صوتی، اضطراب، سروتونینعصارهتمرین هوازي، :هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

23/3/94تاریخ پذیرش: 9/12/93تاریخ دریافت: 
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استرس تعادل حیاتی فیزیولوژیکی جانـدار را بـه   
هـاي ریزد و توانایی مقابله با چنین محـرك هم می

.نقش مهمی در سالمتی و بیمـاري دارد زاییتنش
تعـادل خـوردن هـم بـه دهـد مـی نشان مطالعات

انتقـال مسـیر درنوروترانسمیترها، تغییـر ستمسی
ایندرمغزمدارات نورونیشکلتغییروهاسیگنال
بااضطرابیاختالالت).14هستند (سهیمپاتولوژي

است آدرنال مرتبط–هیپوفیز-هیپوتاالموسمحور
سـروتونرژیک  وگابائرژیـک هايدستگاه).15-17(

اضـطرابی تمسیسـ تنظـیم درتوجهیقابلطوربه
گابـا رسـپتور سـازي فعـال و همچنیننقش دارند 

).18(گـردد مـی اضـطرابی بهبود اخـتالالت سبب
دارنـد، تعامـل نوروترانسمیترهااینباکهییداروها
درداشـته باشـند.  اضطرابیضداثراتاستممکن

اضطرابدرمانبرايکهداروهاییاغلبحال حاضر
هسـتند ایـن   آوربخواوبخشآرام،شوندمیتجویز 

بـه  کهبنزودیازپینی هستندشاملمعموالًداروهاي
مهـار سـبب گابـا و بـه  مهاريعملتسهیلسبب

اخـتالل درمـان بـراي سروتونینبازجذبانتخابی
).18(شـوند میاضطراب استفاده واجتماعیترس

بهبــودواضــطرابدر کــاهشدارویــیاهــانیگ
گیـاهی  گونه مرسوم بوده،قدیمازخواباختالالت

صـورت بـه ختمی سفید با نام علمی (الثئا کوردیا)
گیاه کاربرد وسـیعی در  نیاهستند،چندسالهگیاه 

داراي چـون داشـته اسـت،  ايقبیلـه طب قومی و 
(کاهش دهندهتسکینزیادي از قبیل هايخاصیت
، )(افزایش حجـم و مقـدار ادرار  ادرارآور، )اضطراب

شدن پوسـت) بهبـود   ملین (باعث نرم شدن و آرام 
افـزایش سـرعت بهبـودي زخـم و     (هـا زخمبخش 

) Althaea kurdica(یاهیـ گگونـه است،)جراحت
البتـه سـابقه   کـه ،) اسـت Althaea(اهیـ گاز گونه 

مصرف دارویی ایـن گیـاه در ایـران باسـتان آورده     
ــده  ــت (ش ــاري 19اس ــا). زارگ ــه1995لدر س ب

اشـاره  این گیاهبنزودیازپینفالونوئیدي وترکیبات
با توجه به نبود اطالعات در مـورد  ) و20،21کرد (

تمرینـات  و گل ختمی سـفید  عصاره تأثیرتوأماثر 
ایـن اثر ، اضطراببر میزانهوازي و استرس صوتی

نـژاد ویسـتار  صـحرایی نر هايموشرويپژوهش
.گیردمیمورد بررسی قرار 

کارروش
هــايســر مــوش35در ایــن مطالعــه تجربــی از 

نژاد ویستار) بـا محـدوده وزنـی    (سالم رایی نرصح
-70حـدوداً با دامنه سـنی  گرم57/20±82/170
رازي کرج تهیـه روز، جهت آزمایش از انستیتو60

-هاي مخصوص با شـرایط دوره تـاریکی  قفسو در
درجـــه23±2يدمـــاســـاعته و 12روشـــنایی 

آن منظور يبرادرصد،55±5رطوبت و گرادسانتی
محـدودیت غـذایی یـا آبـی بـراي      گونههیچ؛ وشد

حیوانــات وجــود نداشــت (اصــول اخالقــی کــار بــا 
کمیتـه  هـاي بیانیهحیوانات آزمایشگاهی مطابق با 

اخالقی دانشگاه و معاهده هلسینکی انجام گرفت).
هشـت شـامل ینیتمربرنامه: پروتکل تمرینی

وشدتباوهفتهدرروزپنج،يهوازنیتمرهفته
یزماندامنهدرکهینیتمربرنامهطبقنیمعمدت

نــواريروبــردنیــدوصــورتبــه30/12تــا30/7
.شـد گرفتـه نظـر دربیشـ بـدون یوانیحگردان
بـا هـا موشییآشناروزپنجازپسینیتمربرنامه

آغـاز ریزصورتبهگرداننواردستگاهيرودنیدو
،یاخالقمسائلتیرعامنظوربهمرحلهنیادر.شد
ــرا ــردنواداريب ــوشک ــهم ــدوب ــوكازدنی ش

ايمیلـه توسـط عملنیاوشدناستفادهیکیالکتر
نـوار بايسازآشنامرحلهدر. شدانجامیکیپالست
وقـه یدق15زمانمدتبا) روز5(به مدتگردان
واولقـه یدقدهدر. بـود قـه یدقبـر متر10شدت

سـرد وگرمبهبیترتنیز بهنیتمرجلسههرآخر
ــردن ــا(شــددادهختصــاصاک ــهاحتســابب هفت
باجلسههردرهاموش،دومواول) هفتهيسازگار
بـر قـه یدق15مدتبهوقهیدقبرمتر15سرعت

نیهمبه.فتندگرقراربیشبدونگرداننواريرو
بـر واحـد 5هفتـه دوهربعدهايهفتهدربیترت

هفـتم هفتهازیمنته. دیگرداضافهنیتمرسرعت
متـر 30برابر نیتمرسرعتنیتمرهفتهنیآخرتا

درزیـ ننیتمـر زمـان مـدت .بـود ثابـت قهیدقدر
ــه ــايهفت ــاســومه ــتمت ــههف ــترتب ،20،25بی

هفتـه ازودشـ گرفتـه نظـر درقهیدق30،40،50
ثابـت قهیدق60يروبرنیتمرمدتبعدبههشتم

کـار هايشدتبامعادلبرنامهنیا. شدداشتهنگه
-22آمـد ( دراجرابهVO2maxرصد د85تا55
25.(
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گل گیاه ختمی عصاره گیري مجموعه اندام
ختمی حـدود  سفید گیاهگلمجموعه اندام: سفید
شـماره  بـا هاي تازه و سالم سفید،گلگرم (1700

بـا عنـوان علمـی   و5052-4856-2887هرباریوم 
L.Altheae kurdicaبـاغ  شـده حفاظـت از منطقه

ــی  ــان داروی ــر   )گیاه ــر نظ ــدان زی ــتان هم در اس
شـد و  آوريجمـع و کارشناسان مجرب شناسـایی  

در گـراد سـانتی درجـه  40مقداري از آن در دماي 
پودر سائیده،صورتبهو سپس تاریک خشکمحل

مؤثرو آنگاه عصاره گیري براي استخراج مواد هیته
کـه  صـورت بـدین انجام گرفت. به روش خیساندن

ازگل ختمی سـفید  گرم وزن خشک 200براي هر 
پـس از  وآب مقطـر اسـتفاده،  لیتـر میلی1000از 

بار از کاغذ صافی عبور داده سهساعت،12گذشت 
درجـه  40در دمـاي  روتـاري در دسـتگاه و سپس 

وساعت عصاره گیري شـد 18به مدت گرادسانتی
16بـه مـدت   فریز درایردر دستگاهعصاره حاصله 

و مـد  خشـک درآ صـورت بـه ساعت قرار گرفته تـا  
محلـول  صـورت بـه پودر حاصـله بـا سـالین   سپس
بر کیلـوگرم وزن  گرمیمیلی500تا عصاره درآمد

).26موش حاصل شد (
بـراي در معـرض صـوت قـرار     : استرس صوتی

در یکی دادن حیوانات ابتدا صداي ناشی از ترافیک
امـام)  از میدان پر ترافیـک شـهر همـدان (میـدان    

د ضبط و با ضبط صوت استاندارتوسط یک دستگاه
15معـادل  سـونار شـدت آن   افـزار نـرم استفاده از 

بلندگوتنظیم و سپس توسط دو باند بلدسی±95
سانتیمتري قفس حیوانات (قفس 30که در فاصله 

ابعــاد حیوانــات در محفظــه انعکاســی فلــزي و بــا 
60مدت سانتیمتري قرار داده شد.) به 60˟60˟90

بعـدازظهر ،8-30/10صبح ساعت (5يروزروز و 
در محـیط  سـنج زمـان تایمر وسیلهبه) 30/18-16

پخش و براي اینکه حیوان در معرض شدت صـوت  
گیـري انـدازه یـک دسـتگاه   بـا یکسان قرار بگیرد.

در تمام صوتشدتTES-1351صوت سنج مدل
توجـه بـه اینکـه    بـا مدت زمان مواجهه پایش شد.

صــداي ضــبط شــده از ترافیــک طیــف وســیعی از 
این تحقیق در.گیردبرمیرا درصوتی هايفرکانس

).27گرفت (قرارمدنظرتنها شدت آزارنده صوت 
: تست رفتاري حیوان جونده آزمایشـگاهی 

از دسـتگاه براي سنجش مـدل رفتـاري اضـطراب   
مرتفــع واقــع در عــالوهبـه آزمـایش اضــطراب مــاز  

شــد، ایــن دســتگاه از جــنس آزمایشــگاه اســتفاده
ار بازو به شـکل عالمـت   پلکسی گالس و داراي چه

از سـطح  cm50ارتفـاع حـداقل  و در) صـلیب (+ 
cm10بسـته  زمین قرار داشت. ابعاد راهروي بـاز و  

ايدیـواره راهروي بسـته  انتهايو دو طرف و 50×
یـک  وسـیله بـه چهار راهرو کـه cm40به بلندي

در ارتباط باهمcm1×10ابعاد صفحه مرکزي به 
mazeمحــدوده مرکــزيدرون هــامــوشهســتند. 

نور مناسب توسط یک المـپ  و(ماز) قرار گرفتند،
سانتیمتري از مرکـز  120واتی که در ارتفاع 100

maze ،هنگـام آزمـایش   درشـد. تـأمین قرار دارد
بـر روي بخـش مرکـزي    بااحتیاطو آرامیبهموش 

بود بازوي باز طرفبهسر موش کهطوريبهدستگاه 
قیقه که حیوان آزادانه در د5گرفت، در مدت قرار

، براي هر کردمیحرکت mazeمختلف هايقسمت
بـاز  بازوهايحیوان پس از شمارش دفعات ورود به 

در حضــور حیــوانزمــان گیــريانــدازهو بســته و 
باز و بسته با استفاده از نصـب دو دوربـین   بازوهاي

دیجیتال از روبرو و باال دستگاه زمان گذرانده شده 
باز محاسبه و پـس از هـر بـار اسـتفاده     در راهروي 

.شـد مـی دستگاه با پارچه آغشـته بـه الکـل تمیـز     
تعداد کل ازحرکتی عبارت بود،هايفعالیتزانیم

ــه  ــازويدفعــات ورود ب ــاز و بســته، ب ــهب واســطهب
هـا دوربینبرداريفیلمبازپخشتوسط گیرياندازه
هنگـامی  و بستهاز ورود به راهروي باز منظوربود.
مـوردنظر هر چهار پاي حیوان در راهروي کهبود،

نیز راهروگذرانده شده در هرزمان.گرفتمیقرار 
مـوش در  حضـور ،شدمیبر همین اساس محاسبه 

یـک مـارکر عـدم    عنـوان بهباز بازوهايمرکز ماز و 
بـر روي هـا مـوش اضطراب و مـدت زمـان حضـور    

کهیک مارکر اضطراب بود،انعنوبهبسته بازوهاي
بـاز  بازوهـاي هر چه قدر این مدت زمان مربوط به 

اثــرات ضــد اضــطرابی دهنــدهنشــانبیشــتر باشــد 
متغیرهاي مستقل مطالعه حاضـر هماننـد تمـرین،   

و عصاره+تمرین در بروز تغییرات رفتارهـاي  عصاره
مـوردنظر نـژاد ویسـتار   نر صحراییاضطرابی موش 

).17(باشدمی
ــا ــع تصــادفی  ب ــه توزی ــودنیتوجــه ب ــاآزم در ه
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و نیز اطمینـان از طبیعـی بـودن    تحقیقهايگروه
-(بــا اســتفاده از آزمــون کلومــوگروف    هــاداده

راهـه یـک اسمیرنوف)، از آزمون تحلیـل واریـانس   
استفاده شد. همچنین براي اینکـه مشـخص شـود    

آمـاري وجـود   دارمعنـی اختالف هاگروهبین کدام 
ون تعقیبی توکی اسـتفاده شـد. سـطح    دارد، از آزم

) در p≥05/0نیز براي تمـام محاسـبات (  معناداري
نظر گرفته شد.

هایافته
گـروه  پـنج  ر اضـطراب در هـ  سـطح  1در جدول 

نشان داده شده است.
نر هايموشنتایج تحقیق نشان داد که رویارویی 

در روز پیـاپی 60در آزمایشگاه به مـدت  صحرایی
ضــبط صــداي ترافیــک (یصــوتمعــرض اســترس 

سـاعت  5يروز،بلدسی95±15شهري با شدت 
در دارمعنـی تفـاوت  در ساعات صبح و بعـدازظهر) 

ردشـدن  سـپري میـانگین زمـان  اضطراب (میزان 
استرس صوتی در برابـر  در گروه تحقیقباز) بازوي

تمــرین هــوازي (هــايو گــروه) >01/0p(کنتــرل 
ره ختمـی  تمرین هوازي +عصا) و (+استرس صوتی

اسـترس صـوتی از   با گروهسفید +استرس صوتی) 
تفــاوت ؛ امــا)>05/0p(داردوجــودجنبــه آمــاري 

سـپري میانگین زماناضطراب (در میزاندارمعنی
ــازويدرشــدن  ــاز) ب ــدهدر ب آزمایشــی هــايجون
و تمــرین هــوازي +اســترس صــوتی) (هــايگــروه

(تمـرین  ) وعصاره سفید ختمی +استرس صـوتی (
بـا  ختمی سفید +اسـترس صـوتی)   هوازي +عصاره

گروه اسـترس صـوتی   و بین<05/0pکنترل گروه
ختمـی سـفید)   با گروه (اسـترس صـوتی+ عصـاره   

دارمعنـی همچنین تفـاوت  و،<05/0pندارد وجود 
و استرستعداد ورود در بازوي باز گروه کنترل بین

آزمایشی از جنبه آمـاري  هايگروهو باباهمصوتی 
.)<05/0p(نشدمشاهده 

گیريو نتیجهبحث
(تمرین هوازي +عصاره هايگروهطبق این نتایج 

تمرین بدون عصـاره) نسـبت بـه گـروه     و (گیاهی) 
کمتري را نشـان  اضطراب معرض سروصدا،تنها در

در ایـن میـان نقـش تمرینـات هـوازي     ؛ کـه دادند
در ایـن زمینـه   و چـون نمایان شـده اسـت   بیشتر

مقایسـه بـا   تجربی انجـام نشـده  صورتبهتحقیقی 
توجیـه احتمـالی   يبرادیگر تحقیقات ممکن نبود.

ــوان کــرد کــه ورزش هــوازي در  ــوان عن شــاید بت
سیناپسـی و پـس پـیش سیناپسـی   هـاي گیرنـده 

ــدهاز مخصوصــاًســروتونین  ســروتونین هــايگیرن
)5HT2A,5HT1A(  و اضـــطرابدر فراینـــدکــه

و بـا توجـه بـه    افسردگی نقش دارند، اشـاره کـرد  
کـه تمرینـات هـوازي    رودیمـ مال مطالب باال احت

نسبت بـه عصـاره گیـاهی بـا افـزایش بیشـتري از       
نوروترانسمیتر سروتونین در محل شکاف سیناپسی 

کـاهش و درشـده  هاگیرندهاین باعث فعال شدن
پـر  هـاي محیطاضطراب و ترس و ایجاد آرامش در 

) 19از ازدحام ترافیک شهري نقش داشته باشـند ( 
ــه ــر و ب ــینظ ــدم ــرس ــطح در گ ــدا س روه سروص

ــل در    ــک نوروترانســمیتر دخی ــه ی ــالین ک نورآدرن
. یابـد میواکنش جنگ و گریز و ترس است کاهش 

ــواهد   ــونی ش ــایج کن ــهنت ــار ايیکپارچ را در اختی
هـا آنبـر اسـاس  کـه  دهنـد مـی متخصصان قـرار  

عنـوان بـه گیـاهی را داروهـاي تمرینات ورزشـی و  
رین بـا کمتـ  براي کاهش عالئم اضطرابیايوسیله

. تمرینات ورزشی و داروهايکنندمیریسک تجویز 
ــهگیــاهی  ــراي افــرادي مفیــد اســت کــه  ویــژهب ب

).3(دهندمیطبیعی و سنتی را ترجیح هايدرمان

تمـرین هـوازي +  (و)عصـاره ختمی+اسـترس صـوتی   (،)صـوتی + اسـترس  هوازيتمرینکنترل، (هايگروهچهارانحراف استانداردمیانگین و-1جدول 
استرس صوتیبرابر گروهدر>p< ،05/0•p••01/0تعداد ورود در بازوي بازو(ثانیه): روي زمان سپري شدن )عصاره ختمی+استرس صوتی

)M±SDتعداد ورود به بازوي باز ()M±SD(بازوي بازدرسپري(ثانیه)زمانگروه
1/3±9/729/0±5/27••کنترل

8/1±3/249/0±8/30استرس صوتی
8/2±6/707/0±3/15•صوتیتمرین هوازي+استرس

2/2±4/507/0±7/15عصاره ختمی+استرس صوتی
1/3±5/777/0±8/23•تمرین هوازي+استرس صوتی+عصاره ختمی



پالسمانیسروتونزانیمبریصوتاسترسويهوازنیتمراثر

http://rjms.iums.ac.ir 1394شهریور،135، شماره 22دوره پزشکی رازيمجله علوم

5

هـوازي باعـث کـاهش    هـاي فعالیتکه یسمیمکان
افــزایش احتمــاالًشــودمــیاضــطراب و افســردگی 

بـر مسـیر  تـأثیر جریان خون بـه مغـز و درنتیجـه    
ــال ــوفیز-آدرن ــه در  -هیپ ــاالموس دانســته ک هیپوت

شـود میورزشی حاصل هايفعالیتي انجام نتیجه
ضـد اسـترس در بـدن    هـاي واکـنش و سبب انجام 

بـا اتصـال   احتمـاالً گردد. این اثر فیزیولـوژیکی  می
منـاطق متعـددي از مغـز ازجملـه     بهHPAمحور 

سیســتم لیمبیــک، آمیگــدال و هیپوکامــپ اتفــاق 
کـه اثـرات سـودمند    هـایی فرضـیه افتـد. سـایر   می

دهنـد  فعالیت بدنی را بر بهداشت روان نشـان مـی  
باشــدمــیاز عامــل رشــد نروتروفیــک انــدعبــارت

که دویدن بر روي تردمیـل  انددادهتحقیقات نشان 
ــل رشــد   ــزایش عام ــث اف ــنروترومباع ــل (کی عام

عامل رشد عصبی است که نقـش  کینروتروفیک،
گیـري شـکل را در تفکیـک عصـبی،  کننـده تنظیم

. ایـن پـروتئین بـا    کنـد میآپوپتوز ایفا سیناپسی و
و زیــاد در دســتگاه عصــبی مرکــزي هــايغلظــت

). 28(شــودمــیمشــاهده شــده اســت) محیطــی
بـدنی  هـاي فعالیتمطالعاتی از رابطه کاهش حجم 

ــت   ــطرابی حکای ــتالالت اض ــه و اخ .)3دارد (روزان
و استقامتی و سازيآرامنقش تمرینات کهطوريبه
اسـت  وگا در کاهش اضطراب خـاطر نشـان شـده    ی
دیگر حاکی از این است که الگـوي  مطالعات.)29(

کـاهش عالئـم   دار درمعنیطوربهورزش استقامت 
مـؤثر مـزمن  با اضطراباضطراب بیماران و افرادي 

انجمن ملـی و  هايپژوهش.)3است (گزارش شده 
هـوازي را در  هـاي ورزشسالمت انگلسـتان نقـش   

ح ســروتونین و کــاهش افســردگی و افــزایش ســط
بـا ایـن   همگـام ) و30(انـد دانسـته مؤثراضطراب 

حـاکی از ایـن اسـت کـه     هـایی پـژوهش ،هـا یافته
طــوالنی موجــب بهبــود ســروتونین و هــايورزش

همچنــین کــاهش ســطح افســردگی و اضــطراب و 
و درنتیجـه ) سروتونین(ییایمیشمواد ناقل ازدیاد

صــبی و بهبــود عايهــپیــامموجــب انتقــال بهتــر 
طـور بـه شـنوایی  دسـتگاه .)31(شودمیوخوخلق

هـایی تحریکبوده و بازدائم حتی در زمان خواب،
طـور بـه آیـد میي صوتی به وجود هاسیگنالکه از 

) HPAساب کورتیکال از طریق آمیگدال به محور (
بنـابراین  کنـد مـی را فعال و آن) 32(شودمیوارد 

باعـث ترشـح   وسـیله بـدین توانـد میصداي شدید 
استرس شـامل هورمـون رهـا کننـده     هايهورمون

CRH(Corticotropin(نیکـــــــوتروپیکورت
Releasing Hormoneهورمــــــــــون و

Adreno Corticotrophinآدرنوکورتیکــوتروپین
Hormone(ACTH)فعــــال نمــــودن  زیــــنو

هــاي اتونومیـک نــوراپی نفرینـی لوکــوس   سیسـتم 
Locus CeruleusNorepinephrineسـرولئوس ( 

(LC/NEشـواهدي  افکتورهاي محیطی آن شودو
Bed Nucleuse of The Stria)بر نقشهم مبنی 

:Terminalis)BNST(هـــاي کـــه بـــه محـــرك
ایـن  رسـد مینظر و بهدهدمیپاسخ تهدیدکننده

و تهدیدکننـده رشته مغزي پـس از رفـع محـرك    
و طـوالنی  هـاي پاسـخ خودکـار  صـورت بهآورترس

دهدمی). مطالعاتی دیگر نشان 33(دهدمیمتنوع
صــوتی اعصــاب نــوروژنز هــاياســترسدر معــرض 

صـحرایی را تخریـب و   هـاي مـوش پ مغز مهیپوکا
است اثرگذارعصبی در این ناحیه هايمیانجیروي 

میـان  ايرابطـه کـه  رسدمیبه نظر روازاین.)13(
هیپوکامپ وجـود  هايآسیبصوتی و هاياسترس
در دارمعنیتحقیق دیگري کاهش و در)، 34دارد (
مقایسه با گروه کنترل ) در(سروتونینHT-5سطح 

صــحرایی تحــت اســترس صــوتی  هــايمــوشدر 
و روز15مشـابه  تحقیـق در) و27شـد ( مشاهده 

صوتی، رفتارهاي در معرض استرسساعت4روزي 
نــر صــحرایی هــامــوشاضــطرابی و افســردگی در 

بـه  اسـت  مشاهده و محقق اظهار داشت که ممکن 
اعصـاب سـروتونروژیک   هايفعالیتتغییر در دلیل

که قـرار گـرفتن   دهدمی). شواهد نشان 35باشد (
سـبب ترشـح بیشـتر    توانـد میدر معرض استرس 

ــون ــايهورمـ ــور هـ ــزایش و)،HPA)4محـ افـ
زااسترسرفتاري و اضطراب در شرایط هايواکنش
بنابراین با توجه وجود فالونونیـدها  )،12،13شود (

رودمـی صاره گیاه گل ختمی سـفید احتمـال   در ع
ــأثیرکــه ایــن گیــاه از طریــق  ــر ت ــدهب هــايگیرن

-GABAهـاي گیرنـده بنزودیازپینی متصل بـه   A
گرددمیو ضد اضطرابی بخشآرامباعث بروز اثرات 

البته اثبات این امر نیازمند جدا نمودن هـر یـک از   
گیاه و تحقیق اختصاصی بر روي هر یک مؤثرمواد 

این مواد و نیز با استفاده از مدل حیوانی دیگري از
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ی و ضـد  بخشآرامتا بتوان مکانیسم اثرات باشدمی
اضطرابی آن را مشخص نمود که در این زمینه نیاز 
به مطالعه بیشتر و استخراج و شناسایی سـاختمان  

که در مقایسه بـا  باشدمیگیاه مؤثرشیمیایی مواد 
رار گرفـت نتـایج   تمرین استقامتی مورد بررسـی قـ  

تري دارمعنیهايپاسختحقیق نشان داد که تمرین 
عصاره به همراه )mg/kg500تزریقی (نسبت دوز

داشت. امروزه گیاهان دارویی بخش مهمی از طـب  
و دهندمیتشکیل بسیاري از کشورهارا درسنتی 

در رویکردهاي جدید درمانی نیز از روش و جایگاه 
ارتبـاطی  ایجـاد پـل  با.باشندمیبرخوردار ايویژه
شـود مـی ي کنونی معلوم هایافتهو هاپژوهشبین

ــا   ــاپی ب ــدمــیسروصــداکــه مجــاورت پی ــه توان ب
زنده آسیب برساند که ممکـن اسـت در   هايسلول

دخالـت  شـدت بـه زنده مثل مغـز  هايارگانبرخی 
کـه افـزایش   دهنـد میکنند. نتایج همچنین نشان 

وجـب بیمـاري   ي طوالنی ممکـن اسـت م  سروصدا
دارو شـناختی يرابطهبنابراین شناسایی یک ؛ شود

تنش حاصل از بارزیانمناسب براي ممانعت از آثار 
بایستی در رویکردي جامع مـورد بررسـی   سروصدا

ــا   ــرد ت ــرار بگی ــونیق ــاییدگرگ ــه صــدا در ه را ک
فیزیولوژیکی مختلف به وجـود بیـاورد   هايسیستم

بــه وجــود هبــا توجــنیبنــابراکــاهش پیــدا کنــد.
فالونونیــدها در عصــاره گیــاه گــل ختمــی ســفید  

بـر  تـأثیر کـه ایـن گیـاه از طریـق     رودمیاحتمال 
هـاي گیرنـده بنزودیازپینی متصـل بـه   هايگیرنده

GABA- A  و ضــد بخــشآرامباعــث بـروز اثــرات
اضطرابی گردد البته اثبات ایـن امـر نیازمنـد جـدا     

ــواد   ــک از م ــؤثرنمــودن هــر ی ــاهم ــق گی و تحقی
اختصاصی بر روي هر یـک از ایـن مـواد و نیـز بـا      

تـا بتـوان   باشدمیاستفاده از مدل حیوانی دیگري 
ــر  ی و ضــد اضــطرابی آن را بخشــآراممکانیســم اث

مشخص نمود که در ایـن زمینـه نیـاز بـه مطالعـه      
بیشتر و استخراج و شناسایی سـاختمان شـیمیایی   

بنـابراین مکـانیزمی کـه    ؛ باشـد مـی گیاه مؤثرمواد 
بـر سـالمت عمـومی    سروصـدا آن مجاورت با وسیلهبه

پیچیـده اسـت. تعامـل بـین     کـامالً ، گـذارد مـی تأثیر
فیزیولوژیکی مختلف سهیم در مواجهه بـا  هايسیستم
بر رفاه روانـی،  تأثیرشهاي مختلف و مکانیزمسروصدا

اجتماعی و سالمتی مـا اغلـب اوقـات انکـار یـا نادیـده       

گیاهی داروهايگیري و بکارورزشگرفته شده است.
.باشندمیگریز از اثرات مخرب آن هايراه

هـاي پاسـخ نابهنجار باعـث تغییـرات از   صداهاي
باعـث  CNSسیستم بدن و فیزیولوژیک مختلف بر

ي مـا نشـان داد کـه    هـا یافتـه .گـردد میاضطراب 
هـاي مـوش اختالالت رفتاري در مطالعه حاضر در 

و صـدا ترافیـک نسـبت بـه     مشاهده در معرض سر 
سروتونرژیک) تغییـر یافتـه   مغز (عصبی هايانتقال

کارگیريبهکه ممکن است با در اختالالت رفتاري
هوازي و داروهاي گیاهی بهبـود بیابـد.   هايورزش

براي پیشـبرد ایـن نـوع از    موردنیازمطالعات آینده 
خاص بـه بررسـی   طوربهو همچنین مطالعاتی کار

ورزش همگـام بـا   و فیزیولوژیکنی کاربردهاي بالی
گیاهی در اخـتالالت رفتـاري   داروهايبکار گیري 

مناسب هستند.
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Abstract
Background: There is a long history of using physical activities and herbal medications to
cure psychological diseases such as stress and anxiety. The aim of this study was to assess the
effect of training, extract of Althaea kurdica flower and noise stress on the anxiety of Wistar
male rats.
Methods: Thirty-five male rats were randomly divided into five groups: the noise group
(n=7), training+noise group (n=7), extract+noise group (n=7), training+noise +extract group
(n=7), and the control group (n=7). The aerobic training was performed 5 days per week, for
a 60-day period. The noise stress included exposure to traffic noise 5hrs/per day over a 60-
day period (range: 95±15 dB). The althaea kurdica extracts (IP) (500mg/per kg of body
weight) were injected 30 min prior to the plus maze test. The control group (n=7) was not
exposed to any noise or exercise, and was kept away from the sources of stress; the rats were
kept under the same conditions. For the statistical data analysis, one-way ANOVA and LSD
tests were used (p≤0.05).
Results: The results showed that in the (noise+training+extract) and (training+extract)
groups, the anxiety was less than and the noise group was higher than that of the control
group (p<0.01). It seems that aerobic training and extract injections had eliminated the effect
of noise stress, and apparently the effect of aerobic training was more significant than that of
the extracts.

Keywords: Aerobic Training, Noise Traffic, Anxiety, Althaea Kurdica Extract, Elevated Plus
Maze Test


