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هاي متعدد اضطراب یک پاسخ سازش یافته است که در واکنش به تنش :نه و هدفزمی  
هاي متعدد انتقال شود. واضح است که دخالت سیستمفیزیولوژیکی و محیطی ایجاد می

، یک آنتی اکسیدان Cدهنده عصبی، نقش مهمی در فرآیند اضطراب دارد. ویتامین 
فیزیولوژیک بدن نقش دارد. از طرف  هايمحلول در آب است که در بسیاري از واکنش

یابد، داراي یک اثر دیگر، نیکوتین که دریافت آن با مصرف دخانیات در بدن افزایش می
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توأم با  Cن در ایجاد حاالت اضطرابی دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش ویتامی
 نالوکسان بر اضطراب القا شده توسط نیکوتین بود.
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 )ip، دقیقه بعد از تزریق داروها (درون صفاقی 30سنجی تقسیم شدند. آزمون اضطراب
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  مقدمه. 1
 تهدید هايموقعیت در که است طبیعی حالت نوعی ضطراب،ا

 از پس اضطرابی اختالالت). 1( شودمی تجربه کننده
 روانی-روحی اختالالت ترینشایع افسردگی، و اسکیزوفرنی

 30 تا 10 اختالالت این شیوع میزان که طوري به باشند،می
 تربیش مردان به نسبت زنان در میزان این و شده برآورد درصد

 از گروه زیر 4 حداقل تاکنون). 3 ،2( است شده گزارش
 اضطراب اختالل شامل که شده گزارش اضطراب اختالالت
 از پس اختالل و رعبی اختالل تشویشی، اختالل عمومی،
 اغلب اضطراب اختالالت وجود، این با). 4( باشدمی سانحه
 شناختی، عالئم از ايمجموعه شامل که داشته مشترکی عالئم

 اختالالت عالئم ترینمهم جمله از. است رفتاري و فیزیولوژیکی
 سینه، قفسه فشردگی خون، فشار افزایش به توانمی اضطرابی

 کرد اشاره کردن عرق و روانی هايآشفتگی تنفس، در اشکال
 عصبی سیستم نورواندوکرینی مختلف هايدستگاه ).4 ،3(

 مشخص مروزها). 5( دارند دخالت اضطرابی رفتار در مرکزي
 تعدیل در مرکزي کولینرژیک سیستم که است شده

 طریق از کولیناستیل. دارد نقش اضطراب با مرتبط هايفرآیند
 مغزي هايفعالیت تنظیم در کولینرژیک نیکوتینی هايگیرنده

 تحریک و عصبی هايدهنده انتقال انتشار جمله از متعددي
 و حرکت داش،پا شناخت، مانند رفتاري عملکردهاي پذیري

 آلزایمر، هايبیماري مانند پاتولوژیک شرایط در و درد
 اسکیزوفرنی و اوتیسم افسردگی، اضطراب، صرع، پارکینسون،

 و نیکوتین که است شده مشخص امروزه). 6( دارد نقش
 و دارند متفاوتی اثرات اضطرابی رفتار بر اوپیوئیدرژیک سیستم

. شودمی اعمال ژیککولینر سیستم طریق از اثرات این عمده
 اضطرابی رفتار بر مختلفی اثرات جوندگان در نیکوتین

 اوپیوئیدي پپتیدهاي که داده نشان مطالعات ).6( گذاردمی
 دورقناتی خاکستري بخش و آمیگدال در را تدافعی رفتارهاي

 در اضطراب کاهش موجب حال این با کنند،می مهار
 اپیوئیدهایی به عتیادا حاضر، حال در). 7( گردندمی هیپوکامپ

 محسوب بشري جوامع معضالت ترینمهم از مورفین، مانند

 زمینه در گرفته صورت مطالعات از برخی اساس بر. گرددمی
 سایر یا و مورفین سیستمیک تزریق مواد، این مزمن مصرف

 رفتارهاي کاهش سبب اوپیوئیدي μ گیرنده هايآگونیست
 این هايآنتاگونیست که است حالی در این شود،می اضطرابی
 پاسخ ایجاد به تمایل نالتروکسان، و نالوکسان نظیر گیرنده،

  ). 8( دارند اضطرابی
 که مورفین ترك عالئم از بسیاري است شده گزارش چنینهم

 فیزیکی اختالالت از برخی و شدید اضطراب بروز به منجر
 لوکوس شامل مغز از مناطقی شدن فعال به مربوط شوندمی

 ناحیه و هیپوتاالموس شکمی، تگمنتوم ناحیه وس،سرلئ
 (اسکوربیک Cویتامین  ).9( باشدمی قنات دور خاکستري

 بسیاري در که است آب در محلول اکسیدان-آنتی یک ،)اسید
 فیزیولوژیکPH  در. دارد نقش بدن فیزیولوژیک هايواکنش از

 آندوژن فرم و ظرفیتی تک آنیون شکل به اسید اسکوربیک
 داده نشان مختلف مطالعات. دارد وجود اسکوربات نام هب خود
 عنوان به اسکوربات گلوتامات، و دوپامین انتقال در که است

 دوزهاي در C ویتامین. کندمی عمل مغز در کننده تعدیل
 حال این با باشد، داشته مورفین شبه اثرات تواندمی پایین
 بر آن فمختل دوزهاي ثیرتأ و ویتامین این دقیق نقش هنوز

 پیشین مطالعات ).10( است نشده شناسایی اضطرابی سیستم
 اثر چنینهم و مشخص دوزهاي در نیکوتین زاییاضطراب اثر

 توجه با چنینهم. اندنموده گزارش را C ویتامین اضطرابی ضد
 اضطرابی ضد اثرات اوپیوئیدي هايگیرنده تحریک کهاین به

 ضد اثرات در هاگیرنده ینا دخالت تاکنون وجود، این با دارد،
 بررسی مورد نیکوتین از ناشی اضطراب بر Cویتامین  اضطرابی

ویتامین  کنشبرهم مطالعه این در بنابراین. است نگرفته قرار
C مورد نیکوتین از ناشی اضطراب در اوپیوئیدي هايگیرنده و 

  . گرفت قرار بررسی
  
  اخالقیات ظمالح. 2

نامه ن در قالب پایا تحقیق حاضر حاصل کار پژوهشی
باشد و بر اساس منشور و کارشناسی ارشد فیزیولوژي می
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موازین اخالقی تدوین شده توسط معاونت پژوهشی وزارت 
 1390 سالدر  2575803علوم، تحقیقات و فناوري به شماره

  انجام شده است.
  
  هامواد و روش. 3
) رویستا( بالغ نر سوري موش سر 84 از تجربی، مطالعه این در
 دماي در حیوانات. شد استفاده گرم 28±2 وزنی محدوده در

 هايقفس در انفرادي صورت به گرادسانتی درجه 2±23
 صورت بـه نـور شـرایط. شدند دارينگه جوندگان مخصوص

 ثابـت طور به روشنایی ساعت12 و تاریکی ساعت12 چرخه
 دسترس در کافی میزان به مناسب غذاي و آب و شد تامین
  . داشت قرار ناتحیوا

 تقسیم تاییهفت گروه دوازده به تصادفی طور به حیوانات
 دریافت هايگروه ،)سالین کننده دریافت( شاهد گروه شدند؛
 بر گرممیلی 8/0 و 5/0( نیکوتین مختلف مقادیر کننده

 C ویتامین مختلف مقادیر کننده دریافت هايگروه ،)کیلوگرم

 دریافت هايگروه ،)وگرمکیل بر گرممیلی 120 و 80 ،40(
 ،)کیلوگرم بر گرممیلی 4 و 2( نالوکسان مختلف مقادیر کننده
 80 و C )40 ویتامین مختلف مقادیر کننده دریافت هايگروه
 بر گرممیلی 8/0( نیکوتین اضافه به) کیلوگرم بر گرممیلی

 مختلف مقادیر کننده دریافت هايگروه چنینهم و) کیلوگرم
 C ویتامین اضافه به) کیلوگرم بر گرممیلی 4 و 2( نالوکسان

 بر گرممیلی 8/0(  نیکوتین و) کیلوگرم بر گرممیلی 80(
  ). کیلوگرم

 در و شده حل فیزیولوژي سرم در تزریق از قبل داروها تمامی
 به صفاقی درون صورت به لیترمیلی بر گرممیلی 10 حجم

  . گردیدمی تزریق هاحیوان
 انجام دقیقه 15 فواصل با تزریق تایی،سه و دو هايتزریق در
 نظر در مختلف منابع بررسی با دارو هر اولیه مقدار. شدمی

 اضطرابی رفتار تزریق آخرین از بعد دقیقه 30. شد گرفته
 از اضطراب میزان ارزیابی جهت. گردیدمی ارزیابی حیوانات

  شد. استفاده مرتفع بعالوه ماز رفتاري مدل

  عمرتف بعالوه ماز
 مرتفع عالوههب ماز رفتاري مدل از اضطراب سنجش براي

 است هاییآزمون از یکی مرتفع بعالوه ماز آزمون. شد استفاده
 داروها زداییاضطراب و زاییاضطراب اثرات شناسایی براي که

 پلوو مدل ارزیابی این اساس. گیردمی قرار استفاده مورد
 حس یکی: است شده طراحی غریزه دو پایه بر فایالست

 و باز هايمحیط از احتراز دیگري و جوندگان جستجوگرانه
 شکل بـه بازو چهار داراي و پالستیک جنس ابزاراز این. روشن
 7×  40 بسته و باز بازوي ابعاد. است(+)  بعالوه عالمت
 بسته بازوي انتهاي و طرف دو در که است مترسانتی

 از جلوگیري براي. ددار قرار مترسانتی 10 بلندي به دیوارهایی
 باز بازوي انتهاي و طرف دو در صحرایی، هايموش سقوط
 بـه ماز. است شده تعبیه مترسانتی یک ارتفاع به ايدیواره
 قرار زمین سطح از مترسانتی 40 ارتفاع در هاییپایه وسیله

 باز بازوي یک به رو و مرکزي محدوده درون هاموش. گیردمی
 که واتی 100 المپ یک وسیله به مناسب نور. گرفتندمی قرار
 تأمین داشت، قرار ماز مرکز از متريسانتی 120 ارتفاع در
 هايقسمت در آزادانه حیوان که ايدقیقه پنج مدت در. شدمی

 وارد حیوان که دفعاتی تعداد کرد،می حرکت ماز مختلف
 در حیوان که زمانی مدت چنینهم و شدمی بسته و باز بازوي
 هايشاخص عنوان به. شدمی ثبت کرد،می سپري بازوها

 ورود کل به نسبت بـاز بازوي به ورود درصد سنجی،اضطراب
 به بازنسبت بازوي در ماندن زمان درصد و (OAE%) بازوها به

 شاخص دو این افزایش .گردید محاسبه (OAT%) بازوها کل
 همه در. است آزمون این در اضطراب کاهش دهنده نشان

 به ورود درصد و باز بازوي در حضور زمان درصد هاآزمایش
  ).11(شد  گیرياندازه اضطرابی رفتار مالك عنوان به باز بازوي

  

  هایافته. 4
  یاضطراب هايبر شاخص نیکوتین قیاثر تزر -1-4

بر  نیکوتیاثر ن یبررس يبرا وانیسه گروه ح شیآزما نیا در
فع مورد در دستگاه ماز بعالوه مرت یاضطراب هايشاخص
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بر  ترلییلیم 8/0( نیگروه سال کیاستفاده قرار گرفتند. 
 8/0و  5/0( نیکوتیمختلف ن ریو دو گروه مقاد) ip، لوگرمیک
 انسیوار زینمودند. آنال افتیدر)  ipلوگرم،یبر ک گرمیلیم
 وOAT % هايشاخص يرا برا داريیتفاوت معن طرفه،کی

OAE % 05/0 ریبا مقاد بیبه ترت p<، 45/4 ) =18  2و (F 
 شیآزما مورد هايگروه نیب F) 2و  p<، 74/9 ) =18 01/0و 

 یلیم8/0نشان داد که مقدار  یتوک یلینشان داد. آزمون تکم
تفاوت را با گروه  نیشتربی صدر هر دو شاخ نیکوتیگرم ن

که ) > 01/0pو > p 05/0 بیبه ترت( ) داردنیکنترل (سال
  .)1(نمودار است نیکوتیدار نمق نیا زاییاضطراب دهندهنشان

  
  یاضطراب هايبر شاخص C نیتامیو قیاثر تزر -2-4

بر  C نیتامیاثر و یبررس يبرا وانیسه گروه ح ش،یآزما نیا در
و  80، 40( نیتامیو نیمختلف ا ریمقاد یاضطراب يهاشاخص

با گروه  ونموده  افتیرا در)  ipلوگرم،یبر ک گرمیلیم 120

 طرفهکی انسیوار زیشدند. آنال سهیمقا نیکننده سال افتیدر
 و OAT % هايشاخص يبرا داريینشان داد که تفاوت معن

OAE % 05/0 ریبا مقاد بیبه ترت> p، 87/5 ) =18  3و (F 
کننده  افتیدر هايگروه نیبF )3و  p، 49/7 ) =24 <05/0و 
). عدم تفاوت 2(نمودار وجود ندارد نیوسال C نیتامیو

 نیاثر بودن ا بی دهندهدر هر دو شاخص نشان داريیمعن
  .است یاضطراب بر رفتار ییبه تنها C نیتامیو ریمقاد

  
 هايبر شاخص نیکوتیدر حضور ن C نیتامیو قیاثر تزر -3-4

  یاضطراب
بر  C نیتامیکردن مقدار موثر و دایبخش به منظور پ نیا در

مورد  واناتیسه گروه ح نیکوتین زاییکاهش اثر اضطراب
بر  گرمیلیم 8/0( نیکوتیگروه ن کی .استفاده قرار گرفتند

 80و  40( C نیتامیمختلف و ریو دو گروه مقاد) ip لوگرم،یک
بر  گرمیلیم 8/0( نیکوتین +) ip لوگرم،یبر ک گرمیلیم
 نیکوتیکننده ن افتیکردند و با گروه در افتیدر)  ipلوگرم،یک

  

بر رفتار اضطرابی با استفاده از دستگاه ماز  Cویتامین  یقاثر تزر .2نمودار 
درصد زمان حضور در بازوي باز نسبت به کل  :OAT% ؛بعالوه مرتفع

رصد ورود به بازوي باز نسبت به کل بازوها. هر ستون د :OAE%بازوها، 
   ) است.=n 7انحراف معیار براي هر گروه ( ±معرف میانگین 

  
 هاثر نیکوتین در ایجاد اضطراب با استفاده از دستگاه ماز بعالو .1نمودار 

درصد زمان حضور در بازوي باز نسبت به کل بازوها،  :OAT% ؛مرتفع
%OAE:  درصد ورود به بازوي باز نسبت به کل بازوها. هر ستون معرف

و  p>05/0*) است.  =7nانحراف معیار براي هر گروه ( ±ن میانگی
***001/0<p است. در مقایسه با گروه دریافت کننده سالین 
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 يدارینشان داد که تفاوت معن طرفهکی زیشدند. آنال سهیمقا
 ریبا مقاد بیبه ترت OAE %و OAT %هايشاخص يبرا

01/0< p، 87/5 ) =24  1و (F  01/0و< p،  
. درداوجود  شیمورد آزما هايگروه نیب F) 3و  24= ( 49/7 

 C )8/0 نیتامینشان داد که مقدار و یتوک یلیآزمون تکم
) لوگرمیبر ک گرمیلیم 8/0( نیکوتی) + نلوگرمیبر ک گرمیلیم

دارد که  نیکوتیتفاوت را با گروه ن نیشتریدر هر دو شاخص ب
است  C نیتامیمقدار و نیا یاثر ضد اضطراب ينشان دهنده

  .)3(نمودار

  
  یاضطراب هاينالوکسان بر شاخص قیاثر تزر -4-4

اثر نالوکسان بر  یبررس يبرا وانیسه گروه ح شیآزما نیا در
 4و  2( مختلف نالوکسان ریمقاد ،یاضطراب هايشاخص

نموده و با گروه  افتیرا در)  ipلوگرم،یبر ک گرمیلیم

نشان داد  طرفهکی زیآنال شدند. سهیمقا نیسال کنندهافتیدر
به  OAE% و OAT% هايشاخص يبرا يداریکه تفاوت معن

 ،> 05/0pو  F) 2و  05/0p <، 28/1) =18 ریبا مقاد بیترت
کننده نالوکسان و  افتیدر هايگروه نیب) 2و  18= (8/1

هر دو  يداری). عدم تفاوت معن4وجود ندارد (نمودار  نیسال
نالوکسان به  ریمقاد نیاثر بودن ایب يشاخص نشان دهنده

  .است یبر رفتار اضطراب ییتنها

  
 نیکوتیتوأم با نالوکسان در حضور نC نیتامیو قیاثر تزر -5-4

  یاضطراب هايبر شاخص
توام با نالوکسان بر  C نیتامیاثر و یبررس يبرا شیآزما نیا در

مورد استفاده  واناتیسه گروه ح ن،یکوتیاز ن یاضطراب ناش
 C )80 نیتامیکننده و افتیگروه در کیقرار گرفتند. 

) و لوگرمیبر ک گرمیلیم 8/0( نیکوتی)+ نلوگرمیبر ک گرمیلیم
بر  گرمیلیم 4و  2مختلف نالوکسان ( ریدو گروه مقاد

 افتی) درلوگرمیبر ک گرمیلیم 80( C نیتامی) + ولوگرمیک
 يبرا داريیتفاوت معن طرفه نشان داد کی زیآنال کردند.

  

سان بر رفتار اضطرابی با استفاده از دستگاه ماز اثر تزریق نالوک .4نمودار 
نسبت به کل  درصد زمان حضور در بازوي باز :OAT% ؛بعالوه مرتفع

درصد ورود به بازوي باز نسبت به کل بازوها. هر ستون  :OAE%بازوها، 
  ) است.=n 7انحراف معیار براي هر گروه ( ±معرف میانگین 

  
بر اضطراب ناشی از نیکوتین با استفاده از  Cاثر تزریق ویتامین  .3نمودار 

درصد زمان حضور در بازوي باز نسبت  :OAT% ؛دستگاه ماز بعالوه مرتفع
درصد ورود به بازوي باز نسبت به کل بازوها. هر : OAE% به کل بازوها،

) است.  =7nانحراف معیار براي هر گروه ( ±ستون معرف میانگین 
*05/0<p  001/0***و<p  در مقایسه با گروه دریافت کننده سالین و
+05/0<p  است. 8/0در مقایسه با گروه دریافت کننده نیکوتین 
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  ریبا مقاد بیبه ترت OAE%و  OAT% هايشاخص
 001/0p<، 38/8) =30  4و (F  001/0وp<،  

د. ردا وجود شیمورد آزما هايگروه نیب F) 4و  30= ( 42/10
  که مقدار نالوکسان نشان داد یتوک یلیتکم نآزمو

بر  گرمیلیم 80( C نیتامی)+ ولوگرمیبر ک گرمیلیم 4(
) در هر دو لوگرمیبر ک گرمیلیم 8/0( نیکوتی) + نلوگرمیک

   C نیتامیکننده وافتیگروه درتفاوت را با  نیشتریشاخص ب
بر  گرمیلیم /8( نیکوتی) + نلوگرمیبر ک گرمیلیم 80(
  .) 5) دارد (نمودارلوگرمیک

  
  
  بحث. 5

نشان داد که  یاضطراب يهابر شاخص نیکوتین قیاثر تزر
باعث  تواندیم لوگرمیبر ک گرمیلیم 8/0در مقدار  نیکوتین

باز در دستگاه  يزمان حضور و تعداد ورود به بازو کاهش مدت

در  نیکوتیکه ن دهدینشان م جینتا نیماز بعالوه مرتفع شود. ا
 هايدر موش یرابحاالت اضط يتواند سبب القا-یمقدار م نیا

   .شود يسور
 زایی) اثر اضطراب2000دست و همکاران ( نیرابطه، زر نیا در
 مطالعه این در. اندمودهگزارش ن يرا در موش سور نیکوتنی

 در ،ینیکوتین رندهیگ ستیآنتاگون ن،یالمیمکام يکزمر تزریق

EPM یطیتزریق مح کهیاثر نیکوتین را کاهش داد، در حال 
) و کیرنرژآد دو آلفا هايگیرنده ستی(آگون نیدیکلون

) اثري بر کآدرنرژی دو آلفا هايگیرنده ستی(آنتاگون نیمبیوهی
  ).12( نداشتند نیکوتید شده توسط نایجا یرفتار اضطراب

 یدرون صفاق قی) نشان دادند که تزر2012و همکاران ( يریپ
 قتزری چنیندارد. هم زاییاثر اضطراب ادیدر مقدار ز نیکوتین

 و ) NOماده نیتریک اکساید شیپ( نینیآرژ L-يمرکز
NAME-L )سنتاز دیاکسا کیتریمهارکننده آنزیم نNOS  (

 یشگاهیدر موش کوچک آزما یاضطراباثرات  جادیباعث ا
 قیاز تزر شیپ نیکوتیمقدار کم ن یصفاق قتزری و شودیم

. کندیداروها را مهار م یاضطراب هايدو، پاسخ نیا يمرکز
 کیترین ستمیو س نیکوتنی که داد نشان هاآن هايافتهی

قرار  ریرا تحت تأث یرفتار اضطراب یپشت پوکامپیدر ه دیاکسا
 دارد دوجو ايدهیچپی کنشبر هم زنی هاآن نیو ب دهدیم
 نیکوتین یطیمح قیگزارش شده است که تزر نچنیهم ).11(

اثر بر  بی و زااضطراب ،یاثرات ضداضطراب ییدر موش صحرا
بر  C نیتامیو قیاثر تزر نچنیهم ).13د (اضطراب دار يرو

 ییبه تنها C نیتامینشان داد که و یاضطراب هايشاخص
است که  یدر حال نیندارد. ا یاضطراب هايشاخص بر يریتأث

 نیکوتیهمراه با ن )لوگرمیبر ک گرمیلیم C )80 نیتامیکاربرد و
در دستگاه ماز بعالوه  یاضطراب هايموجب بهبود شاخص

مقدار  نیا یاثر ضد اضطراب يدهنده نمرتفع شد که نشا
  .است C نیتامیو

 یه استفاده از آنتگزارش دادند ک یو همکاران در پژوهش گوتام
مبتال به  مارانیدر ب C و E نیتامیمثل و هاییدانیاکس

به  یدانیاکس یسطوح آنت شیمنجر به افزا یاختالالت اضطراب

و نالوکسان بر اضطراب ناشی از  Cامین اثر تزریق توام ویت .5نمودار 
نسبت به کل بازوها،  درصد زمان حضور در بازوي باز :OAT% ؛نیکوتین

%OAE:  درصد ورود به بازوي باز نسبت به کل بازوها. هر ستون معرف
در  p>01/0##) است. =n 7انحراف معیار براي هر گروه ( ±میانگین 

گرم بر کیلوگرم) به اضافه میلی 8/0مقایسه با گروه دریافت کننده نیکوتین(
 p>001/0+++و  p>05/0+باشد،گرم بر کیلوگرم) میمیلی C )80ویتامین 

و  p>001/0***و  8/0در مقایسه با گروه دریافت کننده نیکوتین 
**01/0<p .در مقایسه با گروه دریافت کننده سالین است   
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به صورت  یشده و عالئم اضطراب و افسردگ یصورت تجرب
 E و Cنیتامیو ریثأبود که نشان از ت افتهیکاهش  داريیمعن

  ).9( در کاهش اضطراب دارد
 ییبه تنها C نیتامیو همکاران گزارش دادند که و یفردوس

به  نیتامیو نیمنجر به کاهش اضطراب شده و کاربرد توام ا
 یاثرات ضد اضطراب تیهمراه پروژسترون، موجب تقو

  ).3شود (یپروژسترون م
مکمل  یو همکاران گزارش دادند که مصرف خوراک ریالو
کاهش سطوح موجب  یرستاندبی آموزدانش 42در  C نیتامیو

از  یغن ییغذا میرژ کیاضطراب شد و گزارش دادند که 
و  یدرمان پزشک يبرا يممکن است کمک موثر C نیتامیو

  ).14( باشد یلیاضطراب و بهبود عملکرد تحص شناختیروان
در  يداریتفاوت معن یینالوکسان به تنها قیتزر اثر

کسان که کاربرد نالو ینشان نداد. در حال یاضطراب هايشاخص
را در بهبود اضطراب  C نیتامیتوانست اثر و C نیتامیتوام با و

  .کاهش دهد نیکوتیاز ن یناش
رابطه، بلزونگ و همکاران نشان دادند که نالوکسان به  نیا در

 گونهچیه ییبه تنها يدیوئیاپ هايرندهیگ ستیعنوان آنتاگون
که به همراه  یکه زمان ینداشته، در حال یضد اضطراب ياثر
اثرات ضد  ییتوانا شودیضد اضطراب به کار گرفته م ياروهاد

  ).15کند (یم تیاضطراب را تقو
 چینالوکسان ه کهنیو همکاران نشان دادند با وجود ا ساندرو

 ستمیو س NK3 هايرندهیگ لیبا تعد یندارد، ول یگونه اثر ذات
است.  لیدخ یدرون زاد، در کنترل اضطراب تجرب يدیوئیاپ
است که نشان  یمشاهدات تجرب ریمطابق با ساها داده نیا
مخدر  موادوابسته به  ریغ هايستیآنتاگون نیا دهدیم
ضد  يداروها یمؤثر برخ يفعال هستند و اثرات دوزهاریغ

 نیرا در ا رونیو بوسپ دیازپوکسایکلد ازپام،یاضطراب مانند د
  ).6دهد (یم شیافزا یتجرب میپارادا

 کیمزمن آسکورب زیدادند که تجوو همکاران گزارش  نیفرز
از نالوکسان در  یناش تیسندروم محروم يهانشانه د،یاس

 هايسمیمکان قیرا از طر نیوابسته به مورف يهند هايخوکچه

 نیاز ا یرسد قسمتی. به نظر مکندیمهار م ینیدوپام يمرکز
 کیتاماترژگلو هايسمیمکان قیاز طر C نیتامیو یلیاثر تعد
  ). 16( دشو يگرواسطه

  
  گیرينتیجه. 6

در مقدار  نیکوتینشان داد که ن قیتحق نیا جیدر مجموع، نتا
 هاياضطراب در موش يموجب القا لوگرمیبر ک گرمیلیم 8/0

بر  گرمیلیم C )80 نیتامیشد. در مقابل، کاربرد و يسور
 نیکوتیشده توسط ن جادی) موجب بهبود اضطراب الوگرمیک
بر  گرمیلیم 4عمال نالوکسان است کهی. در حالشودیم
اثر ضد  لوگرمیبر ک گرمیلیم C 80 نیتامیتوام با و لوگرمیک

 يهاافتهیبراساس  نیرا کاهش داد. بنابرا C نیتامیو یاضطراب
از  یاضطراب ناش C نیتامیکه و رسدیبه نظر م قیتحق نیا
 يهارندهیاحتماالً گ گر،یدهد، از طرف دیرا کاهش م نیکوتین
  .دارند دخالت C نیتامیاثر و نیدر ا يدییویاپ
  
  شکرقدیر و تت. 7
از محل اعتبارات پژوهانه شماره  قاتیتحق نهیهز

چمران اهواز  دیدانشگاه شه یمعاونت پژوهش 13103/2/3/96
در  یمعاونت محترم پژوهش ياست. همکار دهیگرد نیتام

  است. ریطرح قابل تقد نیانجام ا
  
  سهم نویسندگان. 8

ندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس تمامی نویس
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  تضاد منافع. 9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: Anxiety is an adaptation response that is 
created in response to multiple physiological and environmental 
stresses. It is clear that involvement of various neurotransmitter 
systems has important role in the anxiety process. Vitamin C is a 
water-soluble antioxidant that plays a role in many physiological 
reactions in the body. On the other hand, nicotine, which increases 
with tobacco intake, has an anxiogenic effect. Naloxone, as an opioid 
receptor antagonist, also plays an important role in the development of 
anxiety behavior. The aim of this study was to investigate the role of 
naloxone-co-administered vitamin C on anxiety induced nicotine. 
Materials and Methods: 84 male mice (30 ± 2 gr) were randomly 
divided into 12 groups. Anxiety test was performed 30 minutes after 
intraperitoneal injection of drugs by an elevated plus maze apparatus 
for 5 minutes. Anxiety indices such as percentage of open arm entry 
(OAE%) and percentage of time staying in the open arm (OAT%) were 
recorded and evaluated. 
Findings: In this research, injection of nicotine (0.8 mg/kg, ip) 
increased anxiety behaviors. Vitamin C (80 mg/kg, ip) improved the 
nicotine-induced anxiety. This effect of vitamin C was inhibited by 
ineffective dose of naloxone (4 mg/kg, ip). 
Conclusion: It seems that vitamin C decreases anxiety behavior of 
nicotine in the presence of opioid receptors. 
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