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چکیده
.داردنسـبت بـه اکسـید روي معمـولی     تـري  زدایـی قـوي  اثر اضطراب،نانو اکسید رويتجویز حاد به تازگی نشان داده شده است که 

مزمن اکسـید و   تجویزاثر این مطالعه جهت روشن شدن  .تواند سبب کاهش سطح اضطراب در ورزشکاران گرددمینیز فعالیت ورزشی 
 )gr10±185(بـالغ صحرایی نر يها موش.باشدمیرهاي اضطرابی بر رفتاشی هوازي فعالیت ورزدر کنارنانو اکسید روي به تنهایی و 

 هفتـه  6روزانه به مدت )mg/kg I.P1(اکسید روي و نانو اکسید روي  يکنندهدریافت، ) ايهفته 6(، فعالیت ورزشیکنترل:هايدر گروه
بـه   پروتکـل تمرینـی  بر اسـاس  دقیقه پس از تزریق 30ورزشیهاي داراي فعالیت گروه . تقسیم شدندفعالیت ورزشی همراهو به تنهایی 
بازوي بـاز  و درصد ورود به )OAT%(درصد  حضور در بازوي باز (اضطراب هاي شاخص، هفته 6پس از پایان . پرداختند یفعالیت م

)%OAE ( با روي اکسیدفعالیت ورزشی، اکسید روي معمولی و نانو .ارزیابی شد ،عالوه مرتفعه توسط دستگاه ماز بو فعالیت حرکتی
بـدون تغییـر در   ) >05/0p< ،05/0p<  ،01/0pبـا   به ترتیـب (OAE%و ) >05/0p< ،01/0p<  ،001/0pبه ترتیب با (OAT%افزایش 

در مقایسه با فعالیت ورزشـی  در کنار فعالیت ورزشی نانو اکسید روي اثر ضد اضطرابی .ندنشان داداثر ضد اضطرابی فعالیت حرکتی 
نانو اکسید مزمن  تجویزرسد که به نظر می.  شددر حالی که این اثر براي اکسید روي معمولی مشاهده ن )>05/0P(گردیدحفظ  به تنهایی

تفاوت .  شودحفظ می این اثرنیز ورزش حضور در و دهدمینشان دارتري معنیبا شکل معمولی آن اثر ضد اضطرابی در مقایسه ي رو
نـانو   يتواند ناشی از خواص مـرتبط بـا انـدازه   کنار ورزش میوي معمولی دررروي در مقایسه با اکسیدو اکسیداثر ضد اضطرابی نان

.دهدنوع معمولی افزایش می ها را نسبت بهذرات باشد که کارایی آن

موش صحرایینانو اکسید روي، فعالیت ورزشی، اضطراب، اکسید روي، :کلیديکلمات 

مقدمه
ــااضــطر. ــین شــایع در یب یکــی از اخــتالالت روان ب

گــردد و بــا وجــود هــاي انســانی محســوب مــیجمعیــت
افـراد  چنـان  ، هـم درمـان آن هـاي  یار بـر راه تحقیقات بسـ 

و یـا عـوارض    از ایـن بیمـاري  بسیاري در سراسر جهـان  
برنـد مـی رنـج  جانبی داروهاي مورد استفاده در درمان آن 

)Moffitt et al. 2007(.اند کـه  برخی مطالعات نشان داده
توانـد سـبب افـزایش رفتارهـاي     مـی  در بدن کمبود روي

چمران اهوازعلوم، دانشگاه شهید  ي، دانشکدهجانوري فیزیولوژيدانشجوي دکتراي 1
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در حـالی کـه   ،)Tassabehji et al. 2008(اضطرابی گردد
روي حـاوي  آلی و غیر آلـی  هاي تغذیه با برخی از مکمل

و  ZnO، اکسید روي معمولی ZnSO4سولفات روي مانند
هـاي  مـدل بهبود نسبی اضـطراب در  موجب متیونین روي 

یون روي .)Sobhanirad et al. 2008(شده استحیوانی
فیزیولوژیـک  که براي عملکرد استبدن  مهمجزء عناصر 
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هـاي  این یون سبب تحریک رشد و فعالیت آنزیم). 2012
هاي بسـیاري  چنین بر گیرندهگردد، هممختلف در بدن می

ــده ــد گیرن ــده يمانن ــا يســروتونین، گیرن ــده، گاب ي گیرن
NMDA)N-methyl-D-aspartae (ــال واب ــه  و کان ــته ب س

 ,Takeda and Tamano 2009(کنـد  اثر مـی ولتاژ کلسیم 

Magistretti et al. 2003.(هــاي فــوق در   گیرنــده
.هاي مهمی دارندمدوالسیون اضطراب نقش

نانو عناصر اکسید شده در  مصرفنانو داروها،  يبا توسعه
ــوزه ــازي   يح ــکی و داروس ــهپزش ــرار اول  يدر رتب داردق

)Sekhon and Kamboj نانو ذره اکسید روي به دلیل .)2010
ترکیبـات پـر   تـرین  به فرد خـود جـزء مهـم   خواص منحصر 
عنوان حامـل داروهـاي   به براي نمونه است؛مصرف دارویی 

ـ هـا،  رشد نـورون  يمختلف، عوامل تحریک کننده عنـوان  ه ب
ـ در داروهاي ضد بـاکتري  میکروب کش  بـه  و کـار رفتـه   ه ب

کسـمتی و  (اسـت اثر ضد دردي آن نشـان داده شـده  تازگی 
,Ansari et al. 2011، 1391همکاران  Dawei et al. 2010.(

نشان داد کـه کـاربرد   این آزمایشگاه نیز یرخمطالعات ا
تر از اکسید روي به مراتب بیش اکسید روي ذراتحاد نانو
نـر   هاي صحراییموشدر را رفتارهاي اضطرابی  معمولی
و اثر ضد اضطرابی سیسـتم اوپیوئیـدي را   دهدمیکاهش 

Torabi(بخشدمی بهبود et al. اي تا کنون مطالعه.)2014
مزمن اکسید و نانو اکسـید روي  ثیر تجویز أتخصوص در

بـا توجـه بـه    واسـت  نشـده بر رفتارهاي اضطرابی انجام 
معرفـی  )Nel et al. 2006(هاي سمیتی نانو ذرات توانایی

ثر در ؤنانو اکسید روي به عنـوان یـک ترکیـب جدیـد مـ     
از ؛تري دارددرمان اختالالت اضطرابی نیاز به بررسی دقیق

ورزشـی در انسـان    که فعالیـت مشخص شده سوي دیگر 
گرددتواند سبب بهبود رفتارهاي اضطرابی و افسردگی می

)Anderson and Shivakumar 2013, Heidarya et al. 

 سوري صحرایی و هايدر موشفعالیت ورزشی). 2011
نیز سبب کاهش اضطراب در تسـت محـیط بـاز، مـاز بـه      

 Binder et(گرددمیروشن  -عالوه مرتفع و جعبه تاریک

al. 2001, Maniam and Morris 2010, Pietrelli et al. 
2012, Vollert et al. 2011 .( هـاي  چنـین فعالیـت  هـم

ند نتواهاي مقاومتی میورزشی کوتاه مدت از جمله ورزش
 Herring(هاي اضطراب گردندسبب بهبود عالئم و نشانه

et al. 2011(.هـاي  دریافـت مکمـل   غالبـاً آنجایی کـه   زا
گـردد امري عـادي تلقـی مـی   در ورزشکاران  رويحاوي 

)Kara et al. 2012(و یـا   مشخص نیسـت چـه تـداخل    ؛
و دریافـت ایـن    ورزش هاي ناشی ازاسترسواکنشی بین 

اثر بررسی مطالعه هدف از این .یدآوجود میه باهمکمل
ــانو اکســید روي مــزمن دریافــت  ــه عنــوان (اکســید و ن ب

یـت  لفعابـه تنهـایی و در کنـار    )هـاي حـاوي روي  مکمل
.باشدمیمدل حیوانی هاي اضطرابی در ورزشی بر رفتار

کار  مواد و روش
که ویستارنژادنرهاي صحرایی تحقیق از موشایندر

داشـتند  گـرم  185±10وزنـی  ي محـدوده در ابتداي کـار  
نگهـداري  مخصـوص اتـاق درحیوانـات .استفاده گردید

12ي چرخـه ، گراد سانتیيدرجه24±1دماي باحیوانات
کـافی غـذاي وآبو دسترسـی بـه   تـاریکی  /نورساعت

آشناییمنظوربهها آزمایششروعازقبل. شدندنگهداري
بـه وجداگانـه هاي در قفسحیواناتآزمایشگاه،محیطبا

ـ  10گروه6به و سرانجامنگهداريهفته1مدت ه تایی ب
کنتـرل  ) 1.شـدند تقسـیم بـه ترتیـب زیـر    ادفی صطور ت

) 2، )بــدون فعالیــت ورزشــیســالین  يدریافــت کننــده(
 فعالیت ورزشی+ سالین يدریافت کننده(فعالیت ورزشی 

هفتـه   6به مدت اکسید روي تجویز )3، )هفته 6به مدت 
نـانو اکسـید روي بـه    تجـویز  )4بدون فعالیت ورزشـی،  

اکسـید  تجـویز  ) 5،بدون فعالیـت ورزشـی  هفته 6مدت 
،هفتـه  6به مدت  فعالیت ورزشی+ هفته 6به مدت روي

فعالیـت  + هفتـه  6بـه مـدت   نـانو اکسـید روي  تجویز ) 6
.هفته 6به مدت  یورزش

هفته  6هاي داراي فعالیت ورزشی به مدت  گروه
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آشنایی  يتمرین به سه مرحله يدوره. تمرین داشتند
و تثبیت ) دوم و سوم يهفته(، اضافه بار )اول يهفته(

در .تقسیم شد) تا ششم چهارم يهفته(شدت کار 
هر روز به مدت  حیوانات، )اول يهفته(آشنایی  يمرحله

تردمیل یا متر در دقیقه روي  10دقیقه با سرعت  15تا  10
 يدر مرحله.جوندگان راه رفتند ينوار گردان ویژه

ابتدا به  صحراییي ها موش، )دوم و سوم يهفته(بار اضافه
متر در دقیقه راه رفتند و به  12با سرعت دقیقه 15مدت 

هفته شدت و مدت فعالیت افزایش  2تدریج در مدت 
متر در دقیقه به  28یافت تا به میزان نهایی تعیین شده

تثبیت  يدر مرحله.  ددقیقه براي هر گروه رسی 60مدت 
ه با هفت 3به مدت  حیوانات) ي چهارم تا ششم هفته(

دقیقه روي نوار  60متر در دقیقه به مدت  28سرعت
در تمامی مراحل شیب نوار گردان صفر .گردان دویدند

Kinoshita،1391کسمتی و همکاران (درجه بود et al. 

2003.(
دستگاه ماز به  يبه وسیلهاضطراب سنجی  آزمایش

این . انجام گردید) Elevated plus-maze(عالوه مرتفع 
ابزار از جنس چوب، داراي دو بازوي باز و دو بازوي 

بازو به یک کفه  که این چهار cm10cm×50بسته به ابعاد 
د و ارتفاع آن نشومنتهی می cm10cm×10مرکزي به ابعاد 
در تمام مدت حضور حیوان واست cm50از سطح زمین 

یک متري  يدر فاصلهبرداري فیلم یک دوربیندر دستگاه 
.در باالي آن براي ثبت حرکات حیوان قرار گرفته است

ها در آغاز آزمایش در مرکز دستگاه روبروي بازوي موش
دقیقه، زمان سپري  5طی مدت در سپسگرفته وباز قرار 

شده در بازوي باز و بسته و تعداد دفعات ورود به هر دو 
و سپس جهت بررسی به  شدثبت میتوسط دوربین بازو 

تجزیه و  maze routerافزار نرم باو  گردیدرایانه منتقل می
 درصد زمان سپري شده در بازوي باز.گردیدتحلیل می

 :Open Arm Time%(زوي باز و بسته ابنسبت به هر دو

%OAT( ه هر دوبت بنس درصد ورود به بازوي باز و

به ) %Open Arm Entries: OAE%(بازوي باز و بسته 
افت پیموده شدهسمو میزان هاي اضطراب عنوان شاخص

در مدت زمان ) متربر حسب سانتی(در بازوي باز و بسته
 Locomotor(فعالیت حرکتیبه عنوان شاخص ثانیه 300

activity(در نظر گرفته شدند)Torabi et al. در ).2013
نور اتاق توسط یک زمون اضطراب، آمدت طول تمام 

شد که این نور جهت مین میأولتی ت 20مصرف المپ کم
وانات ایجاد هرگونه اضطراب محیطی در حی لوگیري ازج

. باشدمناسب می
وهــاي مــورد اســتفاده اکســید و نــانو اکســید رويردا

)<70nm(     و به ترتیب از شرکت مـرك و لولیتـک آلمـان
هاي تزریقـی  از شرکت فرآوردهدرصد9/0سالینمحلول 

نانو اکسـید روي بـه   اکسید و . و دارویی ایران تهیه شدند
 15میزان مورد نیاز روزانه قبل از شروع آزمایش به مـدت  
9/0دقیقه توسط دسـتگاه حمـام اولتراسـونیک در سـالین     

مجدداً  اتو قبل از هر بار تزریق ترکیب شدپراکنده درصد 
. نددشـ کنـده  دقیقه توسط دستگاه شیکر نیز پرا 1به مدت 

گـرم بـر   میلـی  1روي به مقـدار  اکسید روي و نانو اکسید
هفته، به  6به مدت  از طریق داخل صفاقی روزانه کیلوگرم

و بـه گـروه   نددارو تزریق شـد  يهاي دریافت کنندهگروه
. شدمیلیتر بر کیلوگرم تزریق میلی10به میزان کنترل سالین 

دقیقه پـس از تزریـق    30هاي داراي فعالیت ورزشی  گروه
بـراي . )1391کسمتی و همکاران (پرداختند به تمرین می

اضطراب در هايآزمایشایجاد شرایط یکسان در ارزیابی 
 اضطراب هايآزمایشهاي بدون تمرین و با تمرین، موش
هفتـه   6ماز به عالوه مرتفع پس از گذشت دستگاهتوسط

بدون دریافـت  (ها در یک روز و در زمان استراحت موش
. انجام شد) هر گونه تزریق و تمرین

 Meanبه صورتها داده، نتایجآوردندستبهازپس

±SEMدار جهت تعیین وجـود اخـتالف معنـی   . شدارائه
از آنـالیز و بـین چنـد گـروه    t-testآزمون دو گروه از  بین

ــانس ــهدوواری ــون و )ANOVA(طرف  post hockآزم



مژگان ترابی، مهناز کسمتی و همکاران

 1394، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره      64

Student Newman-Keuls (S-N-K) ــتفاده ــداس  . گردی
هــا داده  .شـد  نظــر گرفتـه  در >05/0p داريسـطح معنـی  

.آنالیز گردیدند Instate 3افزار توسط نرم

نتایج
 هفته 6پس از  دهد که فعالیت ورزشینشان می نمودار    

و  OAT%درصد زمان حضور در بازوي باز  سبب افزایش
نسـبت بـه   ) >OAE )05/0p%درصد ورود به بازوي بـاز  

چنـین فعالیـت ورزشـی    هم  .)A, B( شودمیگروه کنترل 
ایـن نشـان    . )C( اثري بر رفتار حرکتی حیوانات نداشـت 

هفتـه   6اضطرابی فعالیت ورزشی پس از اثر ضد يدهنده
دهد که اکسـید و نـانو   نشان میچنین نمودار هم  .باشدمی

سبب افزایش درصد  اکسید روي در مقایسه با گروه کنترل
و  >01/0p( نـــدیدبـــازوي بــاز گرد  در زمــان حضــور  

001/0p<( فعالیت ورزشی سبب  همراهنانو اکسید روي  و
فعالیـت  نسـبت بـه گـروه     OAT%افزایش قابل توجه در 

چنـین نسـبت بـه گـروه     و هـم  )>05/0p( گردید ورزشی
همــراه فعالیــت اکســید روي معمــولی  يدریافــت کننــده

 . )05/0p<( )A( ه نشان داد جقابل تو نیز افزایشورزشی 
دهد که اکسید و نانو اکسید نشان میچنین همنتایج آماري 
تعـداد  دار در درصـد  سبب افزایش معنـی  اندروي توانسته

و  )>01/0pو  >05/0p( نهــاییتبــه  بـاز  بــازويبـه   ورود
از سـوي    .شـوند ) 05/0P<( )B( همراه فعالیت ورزشـی 

 نانو اکسـید روي بـه تنهـایی و در   اکسید و دریافت دیگر 
  .)C( نداشتند کنار فعالیت ورزشی اثري بر فعالیت حرکتی

 یـا  هاي دریافت کننده اکسـید و بین گروه t-test يایسهقم
در حضــور و غیــاب فعالیــت ورزشــی نــانو اکســید روي 

. داري را نشان ندادتفاوت معنی

به اثر اکسید و نانو اکسید روي :  Cو  A  ،Bنمودارهاي 
 اضطرابهاي شاخصبر فعالیت ورزشی و همراه  تنهایی

)A=%OAT( )B=%OAE(  فعالیت حرکتیو )C(.  ستون-

 . باشدانحراف از میانگین می ±میانگین يها نشان دهنده
05/0P<*کنترل دار بین گروهتفاوت معنی ينشان دهنده 

)Saline+without Exercise( گروه فعالیت ورزشی و 
)Saline+with Exercise( 05/0ستون  در هر  .باشدمیp<+، 

01/0p<++، 001/0p<+++ دار تفاوت معنی ينشان دهنده
کنترل در مقایسه با گروه  در همان ستون هابین گروه

)Saline+without Exercise (فعالیت ورزشی گروه و 
)Saline+with Exercise( 05/0  .باشندمیp<# نشان دهنده-

نانو اکسید  يدار بین گروه دریافت کنندهتفاوت معنی ي
 وياکسید ر يیافت کنندهرفعالیت ورزشی با گروه د روي و

بین  يمقایسه . )N=10( باشدمی معمولی و فعالیت ورزشی
آزمون ریانس دو طرفه و با اآنالیز و اساس ها برگروه

student newman keuls است بوده. 
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بحث
که فعالیت ورزشـی پـس از    دادنشان این مطالعه نتایج 
سبب کاهش اضـطراب   يدارمعنی طور هفته به 6گذشت 

و  هدینسبت به گروه بدون فعالیت ورزشی گرد هاموشدر 
ایـن نتیجـه   که ندارداثري بر فعالیت حرکتی حیوانات  نیز

مطالعات پیشـین نشـان     .استید نتایج تحقیقات قبلی ؤم
کاهش اضطراب تواند سبب که فعالیت ورزشی می اندداده

Anderson(در ورزشــکاران گــردد and Shivakumar

2013, Heidarya et al. 2011.(
ورزش سبب که نشان داده شده،عمل مکانیسماز نظر 

ها نقـش  اندورفینگردد و میها از مغز رهاسازي اندورفین
 ,Koltyn 2000(انـد در کاهش اضطراب نشان داده يثرؤم

Torabi et al. عـث  توانـد با چنین مـی ش همزور. )2014
نوروترانسـمیتري در  هورمـونی و  ن سیستم تغییر در چندی

عامـل تغییر در سـطح گابـا، سـروتونین و     : هجملبدن از
تواننـد سـبب   مـی  دامکـ که هرگردد ناتریورتیک دهلیزي 

اضـطراب بـه دنبـال فعالیـت ورزشـی شـوند       تغییر سطح 
)Mandroukas et al. 1995, Strohle 2009(.

کـه کـاربرد    چنین نشـان داد ها همداده تجزیه و تحلیل
ـ مـی هفتـه   6مزمن اکسید و نانو اکسید روي پس از  دتوان

دار اضطراب گردد و اثر ضد اضـطرابی  سبب کاهش معنی
معمـولی بـه شـکل    وي راکسید نسبت به  نانو اکسید روي

که اند نشان دادهمطالعات پیشین.استبیشتر دارتري معنی
اکســید و نــانو اکســید روي ســبب کــاهش حــاد کــاربرد 

اثر ضد اضطرابی نانو اکسید روي در وگرددمیاضطراب 
 دمآدست ه ولی بمتري نسبت به اکسید روي معمقادیر کم

تر نانو ذرات اکسید روي که این امر حاکی از کارایی بیش
.Torabi et al(باشـد مینسبت به نوع معمولی آن  2013(.

 کامالًروي اکسید و نانو اکسید ضد اضطرابی اثر مکانیسم 
روي آزاد شـده از ایـن ترکیبـات    یون اما  ،نیستمشخص 

اثر ضـد  تواند با بکارگیري حداقل دو مکانیسم می احتماالً
دهد یون روي مطالعات نشان می. اضطرابی را ایجاد نماید

در فضـاي  .داردثر مهاري بـر عالمـت دهـی گلوتامـات     ا

شـوند  گلوتامات با هم آزاد مـی سیناپسی یون روي وپیش
)Takeda et al. 2004( . ــات ــی از گلوتامــ یکــ

مهم در رفتارهـاي اضـطرابی   تحریکی  نوروترانسمیترهاي
به عنـوان یکـی    NMDAیون روي با مهار گیرنده  واست

سبب تضـعیف  گلوتامات  هدف هايیرندهترین گاز اصلی
Bergink(گرددمیاضطراب مات بر اگلوتعملکرد  et al. 

با افزایش خروج گابا به از سوي دیگر یون روي . )2004
روترانســمیتر مهــاري ســبب کــاهش خــروج وعنــوان ن

ی آن را هـ دو عالمـت  گـردد مـی سیناپسی گلوتامات پیش
بـروز  توانـد مـانع از   و بدین ترتیـب مـی  کندتضعیف می

.)Takeda and Tamano 2009(اضطراب شود
نانو اکسـید روي نسـبت   اثر ضد اضطرابی بارزتر بودن 

تواند به خواص فیزیکوشیمیایی به اکسید روي معمولی می
ها آنبه  دلیل کوچکی اندازهنانو ذرات مرتبط گردد، که به 

-بافـت  در تر پراکنش وسیعياجازه تر وقدرت نفوذ بیش

چنین افـزایش نسـبت سـطح بـه     هم. دهدبدن را میهاي 
تـري را  هـاي واکنشـی بـیش   حجم در این ذرات جایگـاه 

کند که ها فراهم میدر سطح آن یت به ترکیبات معمولبنس
-در مقادیر مساوي یا کمکه  دهدمی این امکان راها آنبه 

تري را نشـان دهنـد  اثرات قوي، تر از ترکیبات مشابه خود
)Chithrani et al. 2006, Li et al. از سوي دیگر ). 2010

اثر ضـد  توانست فعالیت ورزشی نانو اکسید روي در کنار 
بارزتر خود را نسـبت بـه اکسـید روي معمـولی     اضطرابی 

همـراه  اثر ضد اضطرابی نانو اکسید روي البته .فظ کندح
.تر بوده استکمها هردوي آنجمع اثر از  یورزشفعالیت 

مسـیرهاي  وجـود رسد این پدیـده حاصـل   میبه نظر 
فعال شده در اثر فعالیـت ورزشـی و نـانو اکسـید     مشترك 

اشـاره   نان که قبالًچهم. هاي اضطرابی باشدبر رفتارروي 
شد ورزش سبب فعال شدن سیستم اوپیوئیدي و به دنبـال  

از ) Koltyn 2000(گردد ها در مغز میآن افزایش اندورفین
بخشـی از  انـد کـه   تحقیقات نشـان داده برخی سوي دیگر 
مربـوط بـه سیسـتم     اضطرابی نانو اکسید روياثرات ضد
.Torabi et al(استاوپیوئیدي  در واقع سیسـتم  ). 2014
در خاصـیت  تواند به عنوان مسـیر مشـترك   میاوپیوئیدي 
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.  ضد اضطرابی حاصل از ورزش و نانو اکسید روي باشد
ر مقایسه با روي دو اکسیدتفاوت اثر ضد اضطرابی نان

توانـد ناشـی از   کنـار ورزش مـی  رروي معمولی داکسید
که کـارایی اثـر    نانو ذرات باشد يخواص مرتبط با اندازه

 Chithrani(دهدها را نسبت به نوع معمولی افزایش میآن

2006.(
اکسید و نانو اکسید مصرف طوالنی مدت،بدین ترتیب

در خاصـیت  ایـن  و دهندنشان میاضطرابی ضد اثر  روي
ـ معمـولی   اکسـید روي نسبت به  نانو اکسید روي ه طـور ب

تواند سـبب تغییـر   ورزش نمی.تر استي بیشتردارمعنی
به نظـر   .گرددنانو اکسید روي دار معنیاثر ضد اضطرابی 

تـر نـانو اکسـید روي در کـاهش     اثر بخشی بـیش د سرمی
کوشیمیایی ایـن نـانو   فیزی هاي ویژگیمربوط به اضطراب 

. تري داردهاي بیشنیاز به بررسیذره باشد که این امر 
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Abstract
Recently it has been shown that acute administration of nano zinc oxide has stronger 

anxiolytic effect than conventional zinc oxide. Exercise can also reduce the level of anxiety in 
athletes. This study is done to clarify the effect of chronic administration of nano and 
conventional ZnO alone and in the presence of aerobic exercise on anxiety behaviors. Male 
Wistar rats (185 ± 10 gr) divided into these groups of control, exercise (6 weeks), recipient of 
nano zinc oxide and zinc oxide (1mg / kg I.P) daily for 6 weeks alone and with exercise 
activity. Groups with exercise activity  started their practice 30 minutes after injection which 
has based on training protocol. After 6 weeks, the anxiety indexes (time percentage that they 
present in open arm  (% OAT) and percentage of open arm entries (%OAE)) and locomotor 
activity were assessed by the elevated plus maze. Exercise activity, ZnO and nano ZnO show 
reduced anxiolytic effect by increasing %OAT (P<0.05, P<0.01 and P<0.001 respectively) 
and %OAE (respectively P<0.05, P<0.05 and P<0.01) without any change in locomotor 
activity. Anxiolytic effect of nano ZnO with exercise activity was maintained in comparison 
with exercise activity alone %OAT (P<0.05) while this effect was not observed for 
conventional ZnO.  It seems, that chronic administration of nano ZnO has more significant 
anxiolytic effect than its conventional form and this effect is maintained in presence of 
exercise. The different effect of nano ZnO in compared to ZnO beside of exercise can be due 
to properties related to size of nanoparticles that increase their efficacy in compared to 
conventional form.     
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