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 فصل اول

  مقدمه و کلیات



 مقدمه

اضطراب یک حالت ذهنی است که همه ما آن را بار ها تجربه کرده ایم و می تواند از یک سطح طبیعی و یا از 

 (. 1385روانی است)میالدی و همکاران، -ایع ترین اختالل روحیشدت پاتولوژیک برخوردار باشد. اضطراب همچنین ش

اضطراب یک احساس مالل آور است که خطری نا معلوم و مبهم را تداعی می کند. این حالت ذهنی با عالئم جسمی و 

بدنی مانند احساس فشردگی در قفسه سینه و گلو، اشکال در تنفس، تپش قلب، گیجی، آشفتگی روانی و تعریق همراه 

ود و آگاهی او را از تهدید بالقوه افزایش دهد. اما است. سطوح پایین اضطراب می تواند موجب تسلط فرد بر محیط ش

 اضطراب شدید، تداوم رفتاری فرد را بر هم می زند و از پاسخ منطقی وی جلوگیری می کند. 

 2/19و در مردان  5/30اضطراب یکی از شایع ترین اختالالت روانی است. شیوع آن در طول زندگی در زنان 

(. همچنین اضطراب و ترس به عنوان عوامل کاهنده Kaplan and Sadock, 1998, Mora et al. 2006درصد می باشد )

بازده کاری بشر مد نظر بوده است و به همین دلیل داروهای آرام بخش و ضد اضطراب یکی از اقالم پر مصرف داروها به 

شل کننده مرکزی روی  شمار می آیند. از آنجا که اکثر داروهای ضد اضطراب اثرات تسکین دهنده، خواب آور و اثر

عضالت اندامی داشته و نیز موجب وابستگی فیزیکی و اعتیاد روانی می شوند. با توجه به اثرات جانبی و سؤ داروهای 

اهان دارویی رو به رشد می باشد )حسین زاده و شیمیایی، ضرورت جایگزینی این ترکیبات با مواد طبیعی از جمله گی

نی که در طب سنتی به اثرات درمانی آن اشاره شده بارهنگ )(. یکی از گیاها1387همکاران،  Plantago major ( از  

Plantaginacaceخانواده  (. با این وجود در تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اثرات ضد 1376می باشد )زرگری، 

مدل اضطراب در حیوان  اضطرابی بارهنگ گزارشی مشاهده نگردید. لذا در این تحقیق اثر عصاره گیاه بارهنگ بر روی

 آزمایشگاهی موش صحرایی بررسی گردید، شاید روزنه ای برای دستیابی به داروی مناسب ضد اضطراب باشد.

  

 

 

 فرضیات و سواالت تحقیق



 شد؟اثرات تسکینی و ضد اضطرابی خواهد آیا عصاره برگ بارهنگ موجب اثرگذاری بر فرایند اضطراب و ایجاد  .1

 میتری گابا ارژیک در فرایند اثر عصاره برگ بارهنگ بر مدل تجربی اضطراب دخالت دارد؟آیا سیستم نوروترنس  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف 1-1



اضطراب حالتی است که پیامدهای زیادی دارد؛ شناخت را تحت تأثیر قرار می دهد و معموالً باعث اعوجاج دریافت 

های ادراکی می شود. وجه افتراق  گذاشته و موجب تحریفهای حسی بیمار می شود.و اضطراب بر عملکرد شناختی اثر 

اضطراب، پاسخ به آن از ترس این است که ترس، پاسخ متناسبی به یک تهدید شناخته شده است؛ در صورتی که 

اشناخته، مبهم، یا متعارض می باشد. اغلب پیامدهای اضطراب شامل احساس وحشتی می شود که با تهدیدی است که ن

(.1390تعریق( همراه است )کاپالن و سادوک، بیانگر افزایش فعالیت دستگاه اعصاب خودکار )تپش قلب و عالئم جسمی   

 

 طبقه بندی 1-2

ک گذر هراسی تا اختالل اضطرابی بی ذکر شده است که از اختالل پانییازده عنوان تشخیصی برای اختاللهای اضطرا

 طبی یا سوء مصرف مواد( متغیراند. این بیماریها در زمره ی شایع منتشر با علت نامعلوم یا معلوم )مثاًل به دلیل بیماری

های اختالالت روانپزشکی هستند.و در ادامه ی بحث، هر اختالل جداگانه شرح داده می شود. ترین گروه  

 

یكگذر هراسی بدون سابقه اختالل پان 3-1  

ا فضاهای باز، خارج از خانه، جاهایی که هایی نظیر جاهای شلوغ ی ها یا موقعیت اضطراب نسبت به حضور در مکان 

حتی شدید و گاهی بیمار بترسد فرار یا خروج از آنجا غیر ممکن باشد. بیمار از مکان فوق اجتناب کرده یا فقط با نارا

یک به آنجا می رود. بیماران گذرهراس ممکن است خانه نشین شده و هرگز از منزل خود خارج نشوند ترس از حمله پان

. (1390)کاپالن و سادوک، به اتفاق یک همراه بیرون بیاندیا فقط   

 

اختالل اضطرابی منتشر )تعمیم یافته(. 4-1  



این اختالل شامل نگرانی مفرط درباره شرایط زندگی روزمره، وقایع، یا تعارضات است. عالئم این اختالل ممکن  

افسردگی یا اختاللهای اضطرابی دیگر( همپوشانی است نوسان داشته و با سایر اختاللهای طبی و روانپزشکی )اختالل 

ی می مشکالتی در حوزه های مهم زندگداشته باشند. کنترل اضطراب دشوار است، فرد احساس ناراحتی کرده و دچار 

اری در زنان دو % نسبت بیم45شود. این اختالل در کودکان و بزرگساالن رخ داده و میزان شیوع آنها در طول زندگی 

(.1390دان است )کاپالن و سادوک، برابر مر  

 

هراس اختصاصی 5-1  

هراس )فوبی( به معنی ترس غیر منطقی از یک شیء است )مثل اسب، ارتفاع، سوزن(. هنگام برخورد باشی، ترس 

آور، شخص اضطراب شدیدی را تجربه کرده و تالش می کند تا به هر قیمتی از بخورد با آن اجتناب نماید. میزان شیوع 

تر است.  % می رسد، در زنان شایع25جمعیت عمومی به  آن در  

 

هراس اجتماعی 6-1  

هراس اجتماعی یک ترس غیر منطقی از وضعیتهای اجتماعی است. )نظیر صحبت کردن در حضور دیگران، غذا 

ر اوایل خوردن در جمع، استفاده از توالتهای عمومی( ممکن است همراه با حمالت پانیک باشد. این اختالل معموالً د

% افراد را درگیر می کند. شیوع آن در زن و 13نوجوانی روی می دهد اما ممکن است در دوران کودکی هم شروع شود. 

(.1390)کاپالن و سادوک،  است مرد یکسان  

 

 

اختالل وسواس جبری 7-1  



مزاحم و مکرر اختالل وسواس جبری عبارتست از عقاید، تصاویر ذهنی، نشخوارهای ذهنی، تکانه ها، و افکار 

)وسواس فکری(، و یا الگوهای مکرر رفتار یا فعالیتهای مزاحم )عمل وسواسی( وسواسهای فکری و عملی، هر دو خود ـ 

 3تا  2بیگانه بوده و در صورت مقاومت در مقابل آنها سبب بروز اضطراب خواهند شد. میزان شیوع در طول زندگی 

)کاپالن و سادوک، سالگی است 22ست.و سن متوسط شروع بیماری درصد است. شیوع در مردان و زنان مساوی ا

1390.)  

 

ت فشار روانی حاد و پس از سانحهاختالال 8-1  

و بیمار واقعه مول ایجاد می شود در این اختالالت، اضطراب به علت بروز یک واقعه استرس زای شدید و غیر مع

پس نگاه(. عالئم این اختالل که به صورت تکرار تجربه، اجتناب، مذکور را در رویاها و افکار بیداری خود مجسم می ماید )

وانگیختگی مفرط است، بیش از یک ماه به طول می انجامید. اگر عالئم بیمار کمتر از یک ماه تداوم داشته باشند، 

ل سیر مزمن تشخیص اختالل فشار روانی حاد مطرح می شود. شیوع این اختالل در زنان دو برابر مردان است. این اختال

(.1390مصرف مواد و افسردگی همراه باشد.)کاپالن و سادوک، داشته و می تواند با سوء   

 

اختالل اضطرابی ناشی از بیماریهای طبی عمومی 9-1  

از بیماریهای طبی می توانند موجب بروز عالئم اضطرابی شوند تعداد زیادی  

اختالل اضطرابی ناشی از مواد 10-1  

از مواد نیز می توانند عالئم اضطرابی ایجاد نمایند که اغلب با مسمومیت یا محرومیت از مواد همراه  یدشمار زیا

(.1390)کاپالن و سادوک، هستند  

اختالل مختلط اضطراب ـ افسردگی 11-1  



یارهای د معرا توأماً دارا می باشند، ولی فاقاین اختالل در برگیرنده بیمارانی است که عالئم اضطراب و افسردگی 

تشخیصی کامل یک اختالل اضطرابی یا خلقی هستند. این تشخیص گاهی در مراکز مراقبتهای اولیه و همچنین در اروپا 

 به کار می رود؛ و گاهی به آن نور آستنی گفته می شود.

اختالل اضطرابی نامعین  12-1  

 اختالل سازگاری همراه با اضطراب .1

ی رود که یک عامل آشکارساز استرس زا سبب بروز اضطراب مفرط به مدت این اصطالح در مورد بیمارانی به کار م

ماه طول نکشد. این وضعیت می تواند واکنشی به  6ماه در آنها شده و انتظار می رود که این اضطراب بیشتر از  3

ی بداند. ژه اگر بیمار این وضعیت ها را شکست یا ناکامبیماری، طرد شدن و یا از دست دادن شغل باشد. به وی  

 اضطراب ثانویه به اختالالت روان شناختی دیگر .2

هفتاد درصد بیماران افسرده دچار اضطراب می شوند. بیماران مبتال به انواع روان پریشی ـ اسکیزوفزنی، شیدایی، یا 

لیریوم( و اختالل روان پریشی گذرا ـ اغلب دچار اضطراب می شوند )اضطراب روان پریشانه(. اضطراب در روان آشفتگی )د

 دمانس نیز شایع است )واکنش فاجعه آمیز(.

 اضطراب وضعیتی .3

می شود. در         عبارتست از تأثیر یک وضعیت استرس زا که به صورت موقت باعث ناتوانی قابلیت سازگاری فرد 

این مسئله شامل وضعیتهای جزئی تر نیز خواهد لی در خاطر فرد مانده باشند، رهای روانی ناتوان کننده قباصورتی که فش

 شد. 

 

 اضطراب مرگ .4



این اضطراب نوعاً در برگیرنده ترس از درماندگی، سالخوردگی، فقدان کنترل، و از دست دادن دیگران، و نیز ترس از 

 مرگ و مردن می شود. 

 اضطراب جدایی و اضطراب بیگانه .5

یهای طبی، در هنگام جدایی از افراد محبوب و یا وقتی که فرد بزرگساالن واپس گرا، بخصوص مبتالیان به بیمار

مجبور به تعامل با کارکنان یک بیمارستان می شود، ممکن است دچار اضطراب شوند. اضطراب جدایی گاهی در کودکانی 

سالگی  5/2 که برای اولین بار به مدرسه می روند نیز دیده می شود. این حالت در نوزادان و در کودکان تا حول و حوش

 به عنوان یک واکنش طبیعی در نظر گرفته می شود.

 اضطراب مربوط به از دست دادن کنترل خود .6

در شرایطی نظیر بیماریهای طبی یا بستری شدن که بیمار کنترل خود را از دست رفته می بیند، ممکن است 

حس کنند. از دست دادن استقالل در  افرادی که نیازمند احساس کنترل هستند خود را در معرض تهدید و خطر زیادی

 محیط کار می تواند فرد را مستعد اضطراب کند. 

 اضطراب مربوط به وابستگی یا صمیمیت  .7

ن است از قرار گرفتن در رابطه در صورتی که نیازهای وابستگی قبلی بر طرف یا برآورده نشده باشند، بیمار ممک

یا بستری شدن در بیمارستان، که مستلزم از دست دادن کنترل در نزدیک، که تا حدی باعث وابستگی می شود و  های

  (.1390)کاپالن و سادوک، برخی امور است دچار اضطراب شود

 

همه گیر شناسی 13-1  

اختالالت اضطرابی شایع ترین گروه اختالالت روانپزشکی را تشکیل می دهند. یک نفر از هر چهار نفر واجد 

ماهه،  12های اضطرابی فوق بوده و میزان شیوع این بیماریها در یک دوره  اختالل معیارهای تشخیصی حداقل یکی از



های اضطرابی در  % است. عموماً زنان بیشتر از مردان به این اختالالت مبتال می شوند. میزان شیوع اختالل17حدود 

(.1390)کاپالن و سادوک، طبقات اجتماعی ـ اقتصادی باالتر کاهش می یابد  

 

شناسی سبب 14-1  

عوامل زیست شناختی 1-14-1  

 اضطراب شامل واکنش مفرط اتونوم همراه با افزایش فعالیت سمپاتیک است.  .1

)مثل متوکسی ـ ترشح کاتکوالمینها افزایش پیدا می کند و تولد متابولیت های نوراپی نفرین افزایش می یابد  .2

 ول(.هیدروکسی فنیل گلیک

خواب کاهش نشان دهد )مشابه  IVو مرحله  (REM)ممکن است مرحله نهفتگی حرکات سریع چشم  .3

 افسردگی(.

تحریک  GABAمی گردد ) CNSموجب افزایش فعالیت  (GABA)کاهش سطح گاما ـ آمینوبوتیریک اسید  .4

 را کاهش می دهد و در تمامی نواحی مغز وجود دارد(. CNSپذیری 

 ک و افزایش فعالیت دوپامینرژیک با اضطراب همراه است. تغییر در سیستم سروتونرژی .5

 فعالیت قشر تمپورال مغز افزایش می یابد. .6

فعالیت لکوس سرولئوس که یکی از مراکز اعصاب نورآدرنرژیک مغز است، در حاالت اضطرابی و بویژه در  .7

 حمالت پانیک افزایش می یابد.

 ، و کوله سیستوکینین(.P ،CRF)ماده  روپپتیدها نیز هستندومطالعات اخیر قائل به نقش ن .8

 گدال )بادامه( ممکن است با اضطراب اجتماعی ارتباط داشته باشد. فزایش فعالیت و سوء تنظیم در آمیا .9

 

 

عوامل روانکاوی 2-14-1  



طبق عقیده فروید، این تهدید وجود دارد که تکانه های ناخودآگاه )نظیر جنسی یا پرخاشگری( به خودآگاه فوران 

کنند و اضطراب ایجاد نمایند. اضطراب از نظر تکاملی با ترسهای از هم پاشیدگی در دوران کودکی ارتباط دارد، که از 

ل اخته شدن( مشتق شده اند. فروید اصطالحی به نام ب دیدن بدن )مثترس فقدان شیء محبوب و یا ترس از آسی

های دفاعی شخص را  نمی شود بلکه مکانیسم       اه تجربه اضطراب پیام گونه را شروع داد. این اضطراب به خور خودآگ

(.1390)کاپالن و سادوک، در مواجهه با موقعیت بالقوه خطرناک بر می انگیزد  

نظریه یادگیری  3-14-1  

اضطراب به علت ناکامی یا فشارهای روانی مداوم یا شدید بوجود می آید. سپس اضطراب به یک پاسخ شرطی  .1

 ر پاسخ به وضعیتهای خفیفتر ناکامی یا فشار روانی نیز رخ می دهد.تبدیل می شود که د

یادگیری اضطراب ممکن است از طریق همانند سازی و تقلید الگوهای اضطراب والدین رخ دهد )نظریه  .2

 یادگیری اجتماعی(.

که سپس محرکهایی که طبیعتًا ترس آور هستند )مثل سوانح( نیز با اضطراب همراهند. جابجایی یا انتقالی  .3

نسبت به محرکهای دیگری رخ می دهد، از طریق شرطی سازی نسبت به اشیاء یا وضعیت های جدید و متفاوت نیز 

 هراس ایجاد می کند. 

 اختالالت اضطرابی سبب ایجاد الگوهای معیوب، تحریف شده، و زیان آور تفکر شناختی می شوند. .4

 

مطالعات ژنتیکی 4-14-1  

 اختالل هراس، یکی از بستگان نیز به این اختالل مبتال می باشند. در نیمی از موارد ابتال به .1

% این بیماران نوعی وابستگی ژنی با متابولیسم سروتونین مشاهده می شود و سطوح باالیی  از 5در حدود  .2

 اضطراب نیز وجود دارد. 

آزمونهای روان شناختی 15-1  



A. آزمون رورشاخ 

 ی، شکلهای بدون ساختار، و تشدید رنگها.پاسخهای اضطرابی عبارتند از حرکات حیوان .1

 پاسخهای هراسی عبارتند از شکلهای آناتومیک یا آسیبهای بدنی. .2

 پاسخای وسواس ـ جبری به صورت توجه مفرط به جزئیات بیان می شوند. .3

B. آزمون اندریافت موضوع 

 ممکن است خیال پردازی افزایش پیدا کند. .1

 ه تر باشند.مایه های پرخاشگری و جنسی ممکن است برجست .2

 ممکن است احساسات تنش آشکار باشند. .3

C. آزمون بندر ـ گشتالت 

 هیچ گونه تغییری که بیانگر آسیب مغزی باشد وجود ندارد. .1

 در اختالل وسواس ـ جبری ممکن است استفاده از یک منطقه کوچک مشاهده شود. .2

 نتایج این آزمون ممکن است در برگیرنده حاالت اضطرابی نیز باشند. .3

D.  نقاشی شکل آدمآزمون 

 توجه به سر و جزئیات کلی ممکن است در اختالل وسواس ـ جبری مشاهده شود.  .1

 تحریفهای تصور ذهنی از بدن در انواع هراس ها به چشم می خورد. .2

 نقاشی با سرعت زیاد در اختالالت اضطرابی مشهود است. .3

E.  پرسشنامه شخصیت چند مرحله ای مینه سوتا ـ ویرایشII خود بیمارانگاریی . نمرات باال 

 

 

 

 

های افتراقی تشخیص 16-1  



A. :اختالالت افسردگی 

% بیماران 30تا  20% بیماران افسرده دچار حالت به فکر فرور رفتن وسواسی یا اضطراب می شوند؛ 70تا  50 

 مبتال به اضطراب اولیه نیز دچار افسردگی می گردند.

B.  :اسکیزوفرنی 

اضطراب شده و وسواس شدیدی از خود نشان دهند؛ این مشکالت ممکن بیماران روان گسیخته ممکن است دچار 

 است همراه و یا قبل از بروز توهمات یا هذیانها رخ دهند.

C.  اختالل دو قطبیI: 

در طی یک دوره شیدایی ممکن است اضطراب گسترده ای بروز نماید.    

D. عالوه بر ویژگیهای روان پریشی،  روان پریشی آتیپیک )اختالل روان پریشی غیر اختصاصی(: در این اختالل

 اضطراب گسترده ای نیز وجود دارد. 

E.  ماه قبل از شروع  3اختالل سازگاری همراه با اضطراب: سابقه یک عامل مولد فشار روانی ـ اجتماعی در فاصله

 اختالل وجود دارد. 

F. مل اختصاصی طبی یا بیماریهای طبی و نورولوژیک: اختالل روان پریشی ثانویه ای است که به علت یک عا

 زیست شناختی ایجاد شده است. یکی از علل شایع، هایپوتیروییدی است. 

G.  ،اختالالت مربوط به مواد: پانیک یا اضطراب غالباً با حالتهای مسمومیت )بویژه با کافئین، کوکائین، آمفتامین ها

 وهم زاها( یا ترک مواد رخ می دهد.و ت

H.  است بر عملکرد شناختی تأثیر گذاشته و نقایصی ایجاد کند؛ این نقایص اختالل شناختی: اضطراب شدید ممکن

 . (1390)کاپالن و سادوک، بر خالف نقایص شناختی در دمانس، کاهش اضطراب، فروکش می کنند

 

 درمان 17-1



 .درمان اختالل های اضطرابی شامل دو رویکرد دارو درمانی و روان درمانی است

ماکولوژیكفار 1-17-1  

 بنزودیازپین ها .1

این داروها به طور کلی در کاهش اضطراب موثرند. در اختالل پانیک، تعداد و شدت حمالت را کاهش می دهند. 

این داروها برای درماان هراسهای اختصاصی و اجتماعی هم مفیدند. بنزودیازپین ها به دلیل ترس از وابستگی جسمی، 

می توان این داروها را به مدت       د. اما با نظارت صحیح بر دارودرمانی کمتر از حد لزوم توسط پزشکان تجویز می شون

سندرم های قطع مصرف )ترک( ممکن است در        طوالنی تجویز نمود بدون آنکه خطر سوء مصرف وجود داشته باشد. 

ی انجام گیرد، عالیم و بیمارانی که به مدت طوالنی تحت درمان بوده اند رخ دهند اما اگر قطع دارو به شیوه ی صحیح

، کلونازپام (xanax)نشانه های ترک به راحتی کنترل می شوند. داروهای رایج این خانواده عبارتند از آلپرازوالم 

(klonopin) دیازپام ،(valium) و لورازپام ،(Ativan) آلپرازوالم برای اختالل پانیک و اضطراب مرتبط با افسردگی .

هفته مصرف باشد می تواند با سندرم ترک همراه  8تا  6زوالم چنانچه حتی پس از موثر است. قطع مصرف آلپرا

  (.1390)کاپالن و سادوک، باشد

 

 ها(SSRIمهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین ) .2

SSRIپنج گانه  در ایاالت متحده موجود است که در درمان اختاللهای اضطرابی موثرند: سیتالوپرام   (Celexa) اس ،

الوپرام سیت (Lexapro) پاروکستین ،(paxil) سرترالین ،(Zoloft) و ونالفاکسین ،(Effexor) پاروکستین بخصوص .

ها بی خطر تر از داروهای سه حلقه ای هستند زیرا فاید عوارض آنتی SSRIبرای درمان اختالل پانیک مفید است. 

شایعترین عوارض جانبی، تهوع گذرا، سردرد، و کژکاری جنسی  کولینرژیک بوده و مصرف بیش از حد آنها مرگبار نیست.

هستند. بعضی بیماران به ویژه افراد مبتال به اختالل پانیک، در ابتدای مصرف این داروها دچار افزایش اضطراب می شوند 

SSRIکه می توان آن را با بنزودیازپین ها کنترل نمود تا اثر کامل  یدار شود. هفته( پد 4تا  2)معمواًل ظرف   SSRI ها در  



ی در کودکان و نوجوانان باید با احتیاط بسیار زیاد مصرف شوند زیرا عوارضی به صورت بقراری و اعمال خودکشی تکانش

(.1390این گروه سنی گزارش شده اند )کاپالن و سادوک،   

 

 سه حلقه ای ها .3

داروهای این گروه، شدت اضطراب را در تمام اختاللهای اضطرابی به ویژه حالتهای وسواسی ـ جبری کم می کنند. 

به دلیل نیمرخ عوارض جانبی )مثل عوارض آنتی کولینرژیک، سمیت قلبی، و احتمال کشندگی در مصرف بیش از حد 

] برابر دوز مصرفی روزانه ممکن است کشنده باشد 10 [ روهای خط اول نیستند. داروهای تیپیکال این رده شامل (، اینها دا

(Aventyl, pamelor)، نورتریپتیلین (Tofranil)ایمی پیرامین  و کلومیپرامین   (anafrnil) می باشند)کاپالن و  

  (.1390سادوک، 

 

 (MAOIS)مهارکننده های مونوآمین اکسیداز  .4

MAOI ثرند؛ البته به دلیل عوارض جانبی شدید، داروی خط ها برای درمان پانیک و سایر اختاللهای اضطرابی مو

اول محسوب نمی شوند. عارضه ی اصلی آنها، بروز بحرانهای پرفشاری خون به دنبال خوردن غذاهای حاوی تیرامین 

( بایستی مصرف نشوند زیرا [Demerol]است. برخی داروها مثل مقلدهای سمپاتیک و اپیوئیدها )به ویژه مپریدین 

با  مصرف توأم MAOI ها مرگبار است. داروهای رایج این گروه، فنلزین(Nardil) و ترانیل سیپرومین   (parnate) می  

 باشند. 

 سایر داروهایی که برای اختاللهای اضطرابی مصرف می شوند. .5

a.  آنتاگونیست های گیرنده آدرنرژیک )بتابلوکرها(: داروهای این رده شامل پروپرانولول(Inderal)  و آتنولول

(Tenormin)  هستند که نشانه های جسمی اضطراب را به ویژه در حمالت پانیک مهار می کنند. آنها بخصوص برای

کنترل اضطراب در هراس اجتماعی )مثل صحبت کردن در سخنرانی( موثرند. برای این کار باید یک دوز منفرد حدود 



ی، افت فشار خون و خواب آلودگی هستند. یک ساعت قبل از سخنرانیی مصرف شود. عوارض جانبی شامل برادی کارد

 این داروها در اضطراب مزمن موثر نیستند. مگر آنکه اضطراب ناشی از حالت حساس شدن مفرط آدرنرژیک باشد. 

b.  ونالفاکسین(Effexor) برای درمان اختالل اضطرابی منتشر و اختالل پانیک موثر است. از آنجا که اثر ضد :

 مان حالتهای مختلط استفاده می شود. اندیکاسیون اصلی مصرف آن، درمان افسردگی است. افسردگی هم دارد، برای در

c.  بوسپیرون(Buspar) اثرات سروتونرژیک خفیف داشته و در اختالل اضطرابی منتشر موثرتر از حالتهای حاد :

ترک مصرف تجویز نمود. است. این دارو تحمل متقاطع با بنزودیازپین ها نداشته و نمی توان آن را برای سندرمهای 

 شروع اثر آن آهسته بوده و ممکن است در برخی از بیماران موجب سرگیجه و سردرد شود.و 

d.  می شوند    ضد اضطرابی های ضد صرع: داروهای بارز این گروه که برای درمان اختاللهای اضطرابی استفاده

می باشند. شواهد  (Depakene, Depakote) ، و والپروات(Gabitril)، تیاگابین (Neurontin)شامل گاباپنتین 

تأثیر آنها مبتنی بر گزارشهای موردی و پراکنده هستند اما بجاست که در درمان این اختالالت به ویژه، حمالت پانیک مد 

  (.1390یرند)کاپالن و سادوک، نظر قرار گ

 

درمان روان شناختی 2-17-1  

روان درمانی حمایتی: این روش در برگیرنده استفاده از مفاهیم روان پویایی و یک توافق درمانی به منظور  .1

پیشبرد سازگاری انطباقی می باشد. دفاعهای انطباقی مورد تشویق و تقویت قرار گرفته و با دفاعهای غیر انطباقی مخالفت 

 در مورد رفتار بیمار با وی مشاوره می نماید. می شودو. درمانگر به واقعیت سنجی بیمار کمک کرده و 

روان درمانی بینش مدار: هدف از این درمان کسب بینش بیمار نسبت به تعارضهای روان شناختی است که در  .2

صورت بر طرف نشدن، می توانند به شکل عالئم رفتاری تظاهر نمایند )مثل اضطراب، فوبی ها، وسواس فکری و عملی، و 

( هنگامی که عالئم اضطراب 1روانی پس از سانحه(. اندیکاسیونهای خاص این روش درمان عبارتند از: )واکنشهای فشار 

( پس از اقدام به درمان رفتاری یا دارویی، اضطراب همچنان 2به وضوح ناشی از یک تعارض زمنیه ای ناخودآگاه باشند، )

اضطرابی جدیدی ایجاد شده باشد )جانشین سازی ( پس از بر طرف شدن عالئم اصلی، عالئم 3ادامه داشته باشد، )

 ( اضطراب بیشتر منتشر و کمتر اختصاصی باشد. 4عالئم(، یا )



رفتار درمانی: فرض اصلی این روش این است که بدون ایجاد بینش روان شناختی نسبت به علل زمینه ای، می  .3

و منفی، حساسیت زدایی تدریجی، غرقه سازی،  توان تغییرایت بوجود آورد. تکنیکهای درمانی عبارتند از تقویت مثبت

انفجار درونی، مواجه سازی تدریجی، پیش گیری از پاسخ، توقف تفکر، تکنیکهای آرمیدگی، درمان کنترل هراس، 

 خودبازنگری و هیپنوتیزم.

a.  ،فوبی رفتار درمانی برای رفتارهای کامالً مشخص، محدود، و غیر انطباقی توصیه می شود )مثل حمالت پانیک

 ها، وسواسهای عملی، وسواسهای فکری(. عموماً رفتارهای جبری بهتر از افکار وسواسی بهاین درمان پاسخ می دهند.

b.  .اکثر روشهای رایج درمان اختالالت اضطراب شامل ترکیبی از مداخالت دارویی و رفتاری هستند 

c.  اضطراب را به سرعت کاهش دهند، ولی در حال حاضر اعتقاد عمومی بر این است که اگرچه داروها می توانند

اگر فقط به درمان دارویی تکیه شود اضطراب با همان سرعت عود خواهد کرد. به نظر می رسد پاسخ بیمارانی که عالوه بر 

درمان دارویی تحت درمانهای شناختی و رفتاری نیز قرار گرفته اند، بسیار بهتر و مداومتر از پاسخ افرادی است که فقط 

 ریافت کرده اند.دارو د

شناخت درمانی: این روش بر اساس این فرض استار است که رفتارهای غیر انطباقی به علت تحریف درک افراد  .4

از خودشان و درک دیگران از آنها بوجود می آیند. درمان کوتاه مدت بوده و به شکل تعاملی انجام می شودف و شامل 

رمان می باشد. این تکالیف و وظایف به منظور اصالح فرضها و شناختهای انجام وظایف و تکالیف خانگی در بین جلسات د

تحریف شده انجام می شوند. تأکید درمان شناختی بر رویارویی و آزمایش وضعیتهایی است که سبب ایجاد اضطراب بین 

 (.1390)کاپالن و سادوک،  سردگی خفیف همراه با آن می شوند.فردی و اف

ها از آنهایی که فقط ایجاد حمایت کرده و مهارتهای اجتماعی را افزایش می دهند، تا گروه درمانی: دامنه گروه .5

گروههایی که بر رهایی از عالئم خاص تأکید می کنند، و گروههایی که عمدتاً بینش مدار هستند متغیر است. گروهها از 

هایی نظیر اختالل  رمان تشخیصنظر تشخیصی ممکن است همگون یا ناهمگون باشند. گروههای همگون عمومًا برای د

)کاپالن و  فشار روانی پس از سانحه به کار می روند که در آنها هدف از درمان، آموزش مقابله با فشارهای روانی است

 . (1390سادوک، 

 



 

گیاهان دارویی و اضطراب 18-1  

در رویکردهای جدید  امروزه گیاهان دارویی بخش مهمی از طب سنتی بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند و

درمانی نیز دارای ارزش و جایگاه ویژه ای می باشند. به همین دلیل نیز در مناطق مختلف دنیا، گیاهان و ترکیب های 

گیاهی گوناگونی به طور سنتی و در کنار داروهای شیمیایی، برای کنترل و درمان اضطراب استفاده می شوند. دراین 

اثرات احتمالی ضد اضطرابی گیاه بارهنگ در مدل آزمایشگاهی ایجاد اضطراب در حیوان مطالعه نیز به بررسی و تعیین 

 آزمایشگاهی موش صحرایی پرداخته شد.

 

تیره بارهنگ ) 1-18-1 Plantaginacace) 

تیره بارهنگ که گیاهان آن، وضع پراکنده در نواحی مختلف کره زمین دارند. این تیره از سه جنس و متجاوز از 

تشکیل می یابد. تعداد بیشتر گونه های آن نیز به جنس  گونه 200 Plantago تعلق دارد. گیاهانی عمومًا علفی و به  

Plantagoندرت دارای اعضای کم و بیش چوبی شده می باشند. در بین آنها انواعی که تعلق به جنس  دارند و از آنها  

ت کامالً متمایز از یکدیگر دیده می شوند مانند آنکه گونه نیز کم و بیش استفاده های درمانی به عمل می آید، به دو صور

های متعلق به نواحی گرم و خشک، برگ هایی با بریدگی عمیق یا منقسم و واقع در طول ساقه دارند. گل های آنها، 

های  ماده یا دارای یکی از اجزای اصلی گل )پرچم یا مادگی(، پلی گام، به رنگ -تایی، نر 4منظم، مرکب از قطعات 

گلبرگ  4کاسبرگ پایا،  4مختلف و مجتمع به صورت سنبله های فشرده یا استوانه ای شکل است. در هر گل آنها 

برچه )بندرت یک برچه( تشکیل می شود که  2( دیده می شود. مادگی آنها از 2یا1پرچم )بندرت  4پیوسته به هم و 

د زیادی تخمک نیمه واژگون با تمکن محوری، به وجود می خانه یا یک خانه و محتوی یک یا تعدا 2مجموعًا تخمدانی 

آورند. در بعضی از این گیاهان نیز، پیدایش جدارهای فرعی در داخل تخمدان، سبب ازدیاد خانه های آن می شود 

(. 1376)زرگری،   



 

جنس  2-18-1 Plantago major L.  

برگ هایی با پهنک بزرگ و واقع در سطح زمین که سانتی متر و دارای  50تا  8گیاه بارهنگ گیاهی است به ارتفاع 

در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می روید. از مشخصات آن این است 

رگبرگ سراسری در جهت طولی دیده می شود. گل های آن دارای جامی به رنگ  11تا  3که در پهنک برگ های آن، 

وشن یا تقریباً مایل به قرمز و مجتمع به صورت سنبله های دراز است. هر یک از این سنبله ها نیز در رأس خاکستری ر

دانه کوچک و بیضی  8تا  4خانه و محتوی 2دنباله بلندی منتهی به وسط برگ ها، جای دارد. میوه اش پوشینه، دارای 

، ریشه و دانه آن است که در طب عوام به مصارف درمانی شکل در هر خانه می باشد. قسمت مورد استفاده این گیاه، برگ

.P. media Lعدیده می رسد. گیاه مذکور و دو گونه دیگر از آن به نام های  و   P. lanceolata L. دارای مصارف  

 درمانی مشابه می باشند. هیچ یک از گیاهان مذکور تولید نوش نمی نمایند ولی زنبور عسل برای استفاده از دانه های

(.1376گرده، به سمت آنها جلب می گردد )زرگری،   

 

 

 

ترکیب شیمیایی 3-18-1  

برگ و ریشه گیاهان مذکور دارای موسیالژ، صمغ، اسیدهای آلی، انورتین، امولسین، تانن و گلوکوزیدی به نام 

اوکوبین1 است. ماده اخیر، تحت اثر امولسین به سهولت تجزیه گردیده، گلوکز و یک آگلیکون2 از آن حاصل می شود که 

                                                           
1  Aucubine 
2  Aglycone 



ترکیب شیمیایی آن هنوز به طور دقیق معلوم نشده است. در خاکستر گیاهان مذکور، امالح مختلف سدیم، پتاسیم، 

(.1376منیزیوم و غیره به طور فراوان مشاهده می گردد )زرگری،   

 

خواص درمانی 4-18-1  

از آنها به عنوان تصفیه کننده خون، آرام کننده و رفع  ریشه، برگ و دانه این گیاهان اثر قابض و نرم کننده دارد و

تحریکات در نزله های مزمن برونش ها، نزله مجاری ادرار و دستگاه هضم، رفع ناراحتی های آسم مرطوب، اسهال های 

W. Bohnساده، ورم مخاط دهان، درد دندان و حتی درد گوش استفاده می گردد.  و 1927در   H. Schulz در سال  

و  1921 K. Kahnt ، جوشانده گیاه کامل را به عنوان یکی از بهترین داروها جهت رفع نزله های مزمن ریه و 1906در  

یک داروی فرعی مناسب برای درمان مسلولین توصیه نمودند. در آلمان، نقل ساخته شده از اعضای این گیاه را برای رفع 

(.1376ند )زرگری،ناراحتی های دستگاه تنفس کودکان به کار        می بر  

S. Knieppاطبای قدیم مانند  و بعداً   A. Dinand و همکاران، فرآورده های بارهنگ را در رفع خونروی های  

ریوی، وجود خون در اخالط، بیماریهای کبدی، زردی و برگرداندن غذا که با احساس سوزش در لوله مری همراه است، با 

ارهنگ در رفع بیماری های التهابی کلیه و مثانه و مخصوصاً وجود خون در ادرار، اثر قاطع ذکر نموده اند. جوشانده دانه ب

مؤثر تشخیص داده شده است. بارهنگ از گیاهانی است که ارزش درمانی آن در استعمال خارج خیلی بیشتر از مصارف 

ده قرار گرفته سپس داخلی آن است. چنین مطرح شده است که اگر برگ تازه بارهنگ به مدت چند ساعت در آب جوشی

قطعات آن بر روی زخم های باز گذارده شود، نه تنها زخم ها را از خطر آلودگی حفظ می کند بلکه سرعت التیام و بهبود 

آنها را باعث می گردد. در ایران نیز، از برگ بارهنگ به همین منظور استفاده فراوان در التیام زخم ها به عمل می آید. 

که کمپرس و ضماد برگ بارهنگ، اگر بر روی زخم های ملتهب اثر داده شود، معالجه سریع آنها  تجربه نشان داده است

(. هر چند در موارد فوق تا حدودی به اثرات تسکینی بارهنگ اشاره شد اما تاکنون در 1376را باعث می شود )زرگری، 

ولین بار به بررسی اثرات تسکینی و ضد مورد اثرات ضد اضطرابی آن گزارشی ارائه نشده است و این مطالعه برای ا

 اضطرابی این گیاه پرداخته است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوم

 مواد و روش کار

 

 

 

 حیوانات استفاده شده  1-2

گرم استفاده  200 – 250سالم نژاد ویستار و از جنس نر با وزن بین  صحراییسر موش  42در این تجربه از 

در شرایط  کشاورزی و منابع طبیعی مغاندانشکده   یآزمایشگاه حیواناتاتاق پرورش و نگهداری در گردید . حیوانات 

 20 - 23استاندارد در قفس های مخصوص از جنس پلی پروپیلن در گروه های شش تایی با درجه حرارت محیطی 



با دسترسی آزادانه به آب و  ( 07: 00) زمان شروع روشنایی    ساعت 12تاریکی  –درجه سانتیگراد و چرخه روشنایی 

 غذای پلتی استاندارد نگهداری شدند.

 

 داروها و مواد استفاده شده 2-2

 استفاده شده در این تجربه عبارتند از : و مواد داروها

 

  (  9/0محلول سالین نرمال استریل ) محلول کلرور سدیم % 

 دیازپام 

 عصاره  اتانولی برگ بارهنگ 

 

 

 مراحل انجام کار 3-2

% 70مرحله تهیه عصاره : در این مرحله از برگ خشک شده گیاه بارهنگ تهیه شده از طبیعت با استفاده از الکل اتانول  -1

ماده باقی مانده تا زمان استفاده  ،و پس از تبخیر حالل ، عصاره اتانولی بدست آمدساعت 72به روش خیساندن به مدت 

  داری گردید.در یخچال نگه

 

 

 

 

 : (Elevated Plus Maze)ربی اضطراب بر اساس مدل ماز صلیبی شکل مرحله ایجاد تج -2

برای ارزیابی میزان اضطراب از دستگاهی به نام ماز مرتفع صلیبی شکل که مدل استاندارد جهت ارزیابی سطح اضطراب 

cmدر جوندگان است استفاده شد. این دستگاه  از جنس چوب شامل دو بازوی باز و دو بازوی بسته به ابعاد   40 × cm 



10 × cm بعاد  که این چهار بازو به یک کفه مرکزی به ا 50  cm  10× cm منتهی می شود و ارتفاع آن از سطح  10 

cmزمین  است. این مدل آزمون اضطراب با توجه به غیر شرطی بودن نیازی به آموزش و یادگیری حیوان ندارد.  50 

دقیقه، زمان سپری  5باز قرار گرفته و طی مدت موش ها در آغاز آزمایش در محدوده مرکزی دستگاه روبروی بازوی 

در بازوی باز و بسته و تعداد دفعات ورود به هر دو بازو به صورت جداگانه ثبت گردید. شایان ذکر است که افزایش شده 

ورود به بازوهای باز و مدت سپری شده در آنها شاخص کاهش اضطراب در حیوان تلقی می شود و افزایش ورود به 

اب بوده و هر چه این مدت زمان حضور در بازوهای باز بازوهای بسته و مدت سپری شده در آنها نیز شاخص وجود اضطر

در این مرحله گروه های کنترل منفی با بیشتر باشد، نشان دهنده اثرات ضد اضطرابی قوی تر داروی مورد نظر می باشد. 

( به دنمیلی گرم به ازای کیلوگرم وزن ب 1، ضد اضطراب )دیازپام دریافت سالین نرمال و کنترل مثبت با دریافت داروی

)قرار گرفته و ارزیابی شدند صورت تزریق داخل صفاقی، مورد مواجهه با اضطراب طبق مدل ماز صلیبی شکل  Walf and 

Frye, 2007 .) 

 

 

مرحله ارزیابی اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره برگ بارهنگ بر مدل تجربی اضطراب : در این مرحله عصاره  الکلی برگ  -3

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی  400و  200،  100،  50،  25گیاه بارهنگ در مقادیر 

 .بر فرایند اضطراب بررسی گردید و نیم ساعت قبل از انجام آزمون تزریق گردیده و اثرات آن

 

 .ر گرفتندورد آزمون و آزمایش قراالزم به ذکر اینکه حیوانات استفاده شده هر گروه در هر مرحله فقط یک بار م

 تجزیه و تحلیل آماری  4-2

آنالیز واریانس) نتایج بدست آمده با استفاده از ANOVA تجزیه و تحلیل و سپس آزمون دانکن  یک طرفه( 

همه داده ها به صورت گردیده و   Mean ± Standard error of mean  < 05/0   شده و در سطح معنی دار بیان 

P ارزیابی شدند )  Phillips, 1978.) 

The study of sedative and anxiolytic effects of Plantago major leaf extract in rat. 



 

Ali Mojtahedin 

 

Abstract 

Objective: In this study the effect of ethanol extract of plantain on an experimental model of 

anxiety in the elevated plus-maze model in rats was investigated.  

Materials & Methods: In this study, 42 rats in each group of 6 animals were used: 

1. Extract preparation: The dried leaves of plantain plants using 70% ethanol by maceration 

for 72 hours, the ethanol extract obtained after evaporation of the solvent, the residue was 

stored in a refrigerator until use. 

2.  Create the experimental anxiety on the elevated plus-maze. The negative control group 

received normal saline and  positive control group received anti-anxiety drugs (diazepam) 

intraperitoneally, the exposure the elevated plus-maze model of anxiety that is cross-

shaped and evaluated. 

3.  Evaluate the effects of intraperitoneal injection of plantain leaf extract on experimental 

models of anxiety: The plantain leaf extract at doses of 25, 50, 100, 200 and 400 mg / kg 

of body weight intraperitoneally 30 min before the test was administered and its effects 

on the anxiety was assessed. 

The results of this study as Mean ± SEM and were evaluated using analysis of variance 

(ANOVA). 

Results: 

The results showed plantain extract at doses of 25, 100 and 200 mg/ kg of body weight 

significantly increased (P <0.05) in the number of entrance in open arms compared to the control 

group. Also, the plantain extract at 100 mg/ kg of body weight was significantly (p <0.05) 

increased the time spent in the open arm than the control group. 

Conclusion: 

 The findings of this study suggest that the anxiolytic effects of plantain extract and this effect 

may be due to the antioxidant properties of flavonoids in plant stems and interaction with the 

GABA ergic system and strengthen  its effectiveness. 

Keywords: Plantago major L., Anxiety, GABAergic, Rat. 



 


