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  عصاره آبي برگ اسفناج در موش سوري يضد اضطراباثر  يبررس
  ۳يقينود حقيسپ، ۲ صفا خواهينعليحس، ۱ي گرجيالدين ميحس

   )مؤلف مسؤول(سمنان، ايران  ، سمنانيدانشگاه علوم پزشک، يولوژيزيقات في مرکز تحق،فيزيولوژيگروه  ي مرب-۱
   miladi331@yahoo.com  ۵۷۱داخلي ) ۰۲۳۱ (۳۳۵۴۱۷۰-۳ :تلفن

   ، سمنان، ايران سمناني دانشگاه علوم پزشک،يولوژيزيقات في، مرکز تحقيولوژيزيفگروه  ي مرب-۲
   ، سمنان، ايران سمنانيانشگاه علوم پزشکد، ي رشته پزشکيدانشجو -۳

  
  دهيچک
ا ي و يستم اعصاب مرکزي سيريند پيآر انداختن فريخأسفناج در به ت ايداني اکسي خواص آنتيدر مطالعات قبل :نه و هدفيزم
 ات اثر يابي ارزمطالعهاين هدف  .ديز برخي بيماريهاي نورودژنراتيو گزارش گردي وابسته به پيري و ني شناختيص و رفتارهاينقا

  .باشد يم عصاره آبي برگ اسفناج  دوزهاي مختلفضد اضطرابي
 گروه ده تايي آزمايش و سهبه  حيوانات.  شد استفاده گرم٢٥ -٣٠سر موش سوري نر به وزن   ٥٠ از اين مطالعه در :يروش بررس

 هر يبه ازا( گرم ۱۵/۰ و ۱۰/۰, ۰۵/۰  اسفناجي آب عصاره پودردوز سهگروههاي آزمايش . گروه ده تايي كنترل تقسيم گرديدنددو
 به صورت يدنيبه همراه آب آشام% w/v ۳ ساکاروزگر ينترل د و در گروه کيدنيآب آشامگروه كنترل ک يو در ) موش در روز

 دقيقه ٥ به مدت   افزايش فعاليت حركتي و حس كنجكاويجهت موشها در سپس .افت کردنديدرک ماه يبه مدت  يخوراک
 ع منتقل گرديدند واي مرتف  آن در فواصل زماني تنظيم شده به ماز بعالوهاز پس . با ديواره هاي مشكي قرار داده شدندجعبهدريك  
  .  شد ثبت و طريق مشاهده در آنها بررسي ازهاي استاندارد ارزيابي اضطراب   شاخصدقيقه ٥به مدت 

ش درصد مدت ي موجب افزايدار ي شاهد به صورت معنيها سه با گروهيگرم در مقا ۱۵/۰و  ۱۰/۰ عصاره اسفناج با دوز :ها افتهي
 اي شكل مرتفع شده است  باز ماز بعالوهيش تعداد ورود به بازويگرم موجب افزا ۱۵/۰ ز با دوزي باز و نيزمان ماندن در بازو

)۰۵/۰<P .(۱۵/۰  و۱۰/۰ ن عصاره اسفناج با دوزيهمچن. ده نشديها د ن گروهين تعداد کل ورود به بازوها در بي هم بيچ اختالفيه 
  ).P>۰۵/۰(د ي گردSAP موجب کاهش تعداد يدار يسه با گروه شاهد بصورت معنيگرم در مقا

  .باشد ي مي اثرات ضد اضطرابي دارا باالتر احتماالًيعصاره اسفناج در دوزهادهد  مي نشانهاي فوق  يافته :يريگ جهينت
  )SAP )Stretched Attend Posture  ، شکل مرتفعيا  ماز بعالوه،ي ضد اضطراب، اسفناج:ها كليد واژه

  ۱۱/۵/۸۹:       پذيرش مقاله۳/۵/۸۹ :      اصالحيه نهايي۲/۲/۸۹: وصول مقاله
  

  مقدمه
 به يجاني هيپاسخ سازشک ي يعياضطراب طب

 و ي، روانيکيولوژيزيمتعدد ف يزا  تنشيها محرک
 زي نکيپاتولوژاضطراب . )۱و۲ (باشد يم ياجتماع

موجب  که )۳ ( رواني است- شايعترين اختالالت روحي
. )۱و۲ (دگرد يماران ميزانه و رنج ب روياختالل در زندگ

  به همين دليل داروهاي آرام بخش و ضد اضطراب يكي 

  
  از آنجا كه.آيند از اقالم پر مصرف داروها به حساب مي

اكثر داروهاي ضد اضطراب موجب وابستگي فيزيكي 
 و )٤ (كنند شوند و از نظر رواني ايجاد اعتياد مي مي

اهان ي گيل روز افزون مردم به سويم همچنين به علت
 به برگ اسفناجمطالعه اثر ضد اضطرابي ن يدر ا ييدارو

   . شديابيارز يعنوان سبز
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غلب ادر  ييغذا تيبه علت اهماسفناج  پرورش
 اسفناج از جمله .)۵و۶(باشد ي جهان معمول مينواح
 باشد ي سازگار مي معتدل بوده که با هر مزاجيها يسبز

امالح : ثر موجود در اسفناج عبارتند ازؤبات ميترک. )۷(
،  آهن وميزيمن، کيرسنآ، مس، ميپتاس، ميسد، ميلسک
ن ي ساپون،ني سکرت،نيتيسي، ل,D,K A,B,C يها نيتاميو
 ۷و ۸(ک يد فولين و اسيتامي پرو و،)شهيبخصوص در ر(
 يبه عنوان آنت (ر اشباع فراواني چرب غيدهاياس، )۵ و

د يک و اسينولئيد لي اس،کيتيد پالمي شامل اس)دانياکس
بتا  ،۲ل يک، کلروفيئنوئيد هگزا دکاتريک، اسيننوليل

دها، ينوئي، مشتقات فالو)۹و۱۰ (کوپني، لکاروتن
 Eن يتامين، ويد پوريک، نوکلئوزيد کوماريمشتقات اس

د يپپت مثل آن اتسکو و مشتقيد رابي پپت،)۱۰و۱۱(
 جهت يديکل يميآنز (۶ن يسکولي بنام رابδ يديوئياپ

 ي راب و)۱۲( )ونيراسيد کربن و فوتورسپي اکسيت ديتثب
   .)Met-Arg-Trp() ۱۳(د يمت

ت اعصاب ي از اسفناج به عنوان تقويدر طب سنت
 ه شده استي دارند توصي فکري که کارهاي کسانيبرا

ن ين و تسکي مل،اسفناج به عنوان اشتهاآوراز . )۵و ۸(
ن يرفع تشنج و همچنضد سرفه،  ، و کمر درد سرةدهند

استفاده شده ال ها در اطف ت سلوليو فعال جهت رشد
  .)۵ و ۸ و۱۴(است 
برگ اسفناج شامل اجزاء فعال متعدد مثل  

 بوده و ي قويدانهاي اکسيباشد که از آنت يدها مينوئيفالو
 ضد شامل ييايميوشي و بيکيع فارماکولوژياعمال وس

ستم ي س ازافظتحم ،يروسي ضد و،کي ضد آلرژ،يالتهاب
 و۱۱ ( دارديري ضد سرطان و ضد پ،ياعصاب مرکز

۱۰(.       
 آزاد يکالهايو که توسط راديداتياسترس اکس

جاد يثر در اؤن فاکتور ميشود اول يجاد ميژن اياکس

 يستم اعصاب مرکزيو مختلف در سي دژنراتيها يماريب
  گردديريع روند پي تسرموجبتواند  يباشد که م يم
توانند موجب استرس  ي مختلف مي استرسها.)۱۰(

 .)۱۵ (وابسته به اضطراب شوند يو و رفتارهايداتياکس
ت يبهبود فعالدانها مثل اسفناج ممکن است در ي اکسيآنت
ص و يا نقاي و يري و مهار روند پيستم اعصاب مرکزيس

بهبود  ز دري ن ويريوابسته به پ ي شناختيرفتارها
با . )۹و۱۶و۱۷ (د باشديثر و مفؤم وي نورودژنراتيهايماريب

باشد که  يل مطرح من احتمايتوجه به مطالعات فوق ا
دان از ياکس ي آنتي حاويک سبزياسفناج به عنوان 

تواند باعث  ي مو احتماالًيداتيق کاهش استرس اکسيطر
ن مطالعه يلذا در ا.  گرددي شبه اضطرابيبهبود رفتارها

 بر ي مختلف به صورت خوراکياثر اسفناج در دوزها
 يا  بر اساس مدل ماز بعالوهي اضطرابيها زان واکنشيم

  .دي گرديابي ارزيدر موش سور) EMP(شکل مرتفع
  

  يروش بررس
سر  ۵۰  که در آن ازبود يتجربن مطالعه از نوع يا

 ي گرم به صورت تصادف۲۵- ۳۰با وزن موش سوري نر 
ش ي در سراسر دوره آزماموشها .و استفاده شدانتخاب 

 ۲۲ باًي و درجه حرارت مطلوب تقريطيط محيتحت شرا
 ساعته ۱۲ يکي و تارييکل روشناي سگراد و يدرجه سانت

  هر گروه محلول آماده شده و با مصرف آزاد غذا و 
   .شدند ي مينگهدار

شگاه مرکز ي اسفناج توسط آزمايعصاره آب
 استان ي جهاد کشاورزي و کاربرديقات علميتحق

ه به يروش ته .ه شده استيسمنان با روش استاندارد ته
بود که در آن ) يتر برگشيتقط ( ي رفالکس حرارتشيوه
آب تر لي يلي م۱۰۰۰لوگرم اسفناج به همراه يک کيابتدا 
 سپس . در حد جوش حرارت داده شدييدن به دمايتا رس
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 ٤٥حسين ميالدي گرجي      
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. ن دما تحت حرارت قرار گرفتيقه در اي دق۴۵به مدت 
 ي پارچه ايپس از آن عصاره بدست آمده توسط صاف

به ظ و ي تغلز ياليدستگاه دت توسط يصاف شد و در نها
  .     )۱۸ -۲۱( ل گشتيپودر اسفناج تبد

جهت ) يحجم -يوزن% ( w/v ۳ ساکاروزاز 
. دياستفاده گردبهترکردن طعم و مزه عصاره اسفناج 

 هر يدنيعصاره اسفناج در آب آشاممختلف  يدوزها
 ۱۰ ي برا ساعت۲۴ يتر براي ليلي م۱۲۵زان يبه م(گروه 

ورت و به عنوان آب روزانه بصاضافه ) يسر موش سور
   .ز شدي تجويخوراک
 شاهد به عنوان گروه يي تا۱۰ دو گروه - ۱

 و يدنيب از آب آشامي به ترتيو اصل) shame(بذکا
افت يک ماه دريبه مدت  w/v۳%  ساکاروزمحلول 

  .كردند
، ۰۵/۰ يدوزها يشي آزمايي تا۱۰ سه گروه - ۲

 هر موش در يبه ازا (گرم عصاره اسفناج۱۵/۰ و ۱۰/۰
افت يک ماه دريبه مدت % ۳ اکاروزسبه همراه ) روز

  .كردند
زان اضطراب از دستگاه ماز ي ميابي ارزيبرا

) Elevated  Plus Maze )  EPM، شکل مرتفعيا بعالوه
 سطح اضطراب در يابيمدل استاندارد جهت ارزک ي که

ن دستگاه از چوب ساخته يا .جوندگان است استفاده شد
و ) متر يسانت ۵۰×۵ک يهر (  بازيو شامل دو بازو شده

ک يو ) متر يسانت  ۵۰×۵×۴۰ک يهر (  بستهيدو بازو
 که يبه طور .باشد يم) متر يسانت ۵×۵ (يکفه مرکز

 ي بسته هم روبروي هم و بازوهاي باز روبرويبازوها
متر از کف اطاق  ي سانت۵۰گر قرار دارند و حدود يکدي

 سنجش اضطراب ين مدل تجربيا .رديگ يباالتر قرار م
وان ي حيريادگي به آموزش و يازي بوده و نير شرطيغ

  .)۲۲و۲۳ (ندارد

در صبح روز ز عصاره، يک ماه از تجويبعد از 
شگاه منتقل شدند و هر موش يوانات به آزمايآزمون ح

 با يا ش در جعبهيقه قبل از آزماي دق۵بطور جداگانه 
 ۳۰×۴۰×۴۰ گلس به ابعاد ي از جنس پلکسيوار مشکيد

 ت جستجوگرانهي تا فعالمتر قرار گرفت يسانت
)Explorative Activity (سپس . ابديش يوان افزايح

   مرتفعيا وان در ماز بعالوهيح،  سنجش اضطرابيبرا
قرار داده شد و به )  بازيدر قسمت کفه و رو به بازو(

 : اضطراب شامليابي مهم ارزيها شاخصقه ي دق۵مدت 
د به تعداد كل ورو ، بستهو باز ي ورود به بازودتعدا

 باز و ي مدت زمان ماندن در بازوها،بسته  باز ويبازوها
 SAP)Stretched ز تعداد ي نو يو صفحه مرکزبسته 

Attend Posture (دي و ثبت گرديابيارز) ۲۲-۲۸(.  
 باز و ي ورود به بازوکاهشان ذکر است که يشا

 يش ورود به بازوي افزا و بازيمدت زمان ماندن در بازو
 اضطراب شيافزا شاخص  SAP ش تعداديز افزايبسته و ن

تعداد کل ورود به دو  .)۲۵-۲۸( شود ي ميدر موش تلق
  و SAP و تعداد ي حرکتيت عموميبازو به عنوان فعال

 زي به عنوان رفتار پرهيمدت زمان ماندن در صفحه مرکز
 در نظر يريگ ميا رفتار تصمي و ت جستجوگرانهياز فعال

  .)۲۸ (شود يگرفته م
زمون آ از ها دهادتحليل آماري   و تجزيهجهت

  و (One way ANOVA)آناليز واريانس يك طرفه
تست توكي استفاده ها از  سه دو به دو گروهي مقايبرا

هاي مورد آزمايش هبين گرو>P ۰۵/۰  اختالف.ديگرد
 .شددار در نظر گرفته  ياز نظر آماري معن

  
  ها افتهي

 در دهد درصد مدت زمان ماندن ي نشان م۱نمودار 
 اسفناج گرم ۱۵/۰ و ۱۰/۰ يها  در گروه بازيبازو
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گروه آب ( شاهد يها شتر از گروهي بيدار يبصورت معن
ن مدت زمان يهمچن). P>۰۵/۰(باشد  يم) و ساکاروز

گرم ۱۵/۰ و ۱۰/۰ يها در گروه  بستهيماندن در بازو
 شاهد يها  کمتر از گروهيدار ياسفناج بصورت معن

 مدت زمان). P>۰۵/۰(ت اس) گروه آب و ساکاروز(
 ها نداشت ن گروهي بي تفاوتيماندن در صفحه مرکز

)۲۶۳/۰=p.(در گرم اسفناج  ۰۵/۰دوز ن ي همچن
   . شاهد نداشتيها  با گروهي تفاوت فوقيها شاخص
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  EPM ياز، بسته و صفحه مرکز بي متفاوت عصاره اسفناج بر مدت زمان ماندن در بازوير دوزهايثأت: ۱نمودار 

گرم در مقايسه با آب ۱۵/۰ و ۱۰/۰کننده اسفناج با دوز  درصد مدت زمان ماندن در بازوي باز در گروه دريافت*
  .داري دارد اختالف معني) p=۰۳۷/۰ و p=۰۴۷/۰(و گروه ساکاروز ) p=۰۴۰/۰و  p=۰۵/۰(بترتيب 

گرم در مقايسه با آب ۱۵/۰ و ۱۰/۰ کننده اسفناج با دوز يافت درصد مدت زمان ماندن در بازوي بسته در گروه در^
  .داري دارد  معنيفاختال) p=۰۵/۰ و ۰۴۰/۰(و گروه ساکاروز ) p=۰۱۵/۰ و p=۰۲۰/۰(بترتيب 

  
گرم اسفناج  ۱۵/۰ باز با دوز يتعداد ورود به بازو

 بسته يو تعداد ورود به بازوشتر ي بيدار يبصورت معن
  شاهد بوديها  از گروه کمتريدار يبصورت معن

)۰۵/۰<P .(به هر ن تعداد کل ورود ي هم بيچ اختالفيه
نمودار ( )p=۷۳۵/۰( ده نشديها د ن گروهي در بدو بازو

۲(.  
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  EPMها در  باز، بسته و تعداد کل ورود به بازوي متفاوت عصاره اسفناج بر تعداد ورود به  بازوير دوزهايثأت: ۲نمودار 
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گرم در مقايسه با آب و ساکاروز بترتيب ۱۵/۰کننده اسفناج با دوز   تعداد ورود به بازوي باز در گروه دريافت*
)۰۱۴/۰ = P ۰۲۵/۰ و= P (دهد داري را نشان مي اختالف معني.  

ساکاروز بترتيب گرم در مقايسه با آب و ۱۵/۰کننده اسفناج با دوز  تعداد ورود به بازوي بسته در گروه دريافت^ 
)۰۴۰/۰ = P ۰۲۴/۰ و= ( Pدهد داري را نشان مي  اختالف معني.  

  
کنندگان عصاره  افتي در گروه درSAPتعداد 

سه با گروه شاهد يگرم در مقا۱۵/۰ و ۱۰/۰اسفناج با دوز 
) P>۰۵/۰( کمتر است يدار يبصورت معن) گروه آب(

  نداشتيدار ي با گروه ساکاروز اختالف معنيول
  .)۳دار نمو(
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 SA
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داد 
تع * ^

  
  EPM در SAP متفاوت عصاره اسفناج بر تعداد ير دوزهايثأت: ۳نمودار 

) گروه آب(گرم در مقايسه با گروه شاهد ۱۵/۰ و ۱۰/۰کنندگان عصاره اسفناج با دوز   در گروه دريافتSAPتعداد 
  )P = ۰۱۸/۰  ^ و P = ۰۲۵/۰ *. (دهد داري را نشان مي اختالف معني

 يکننده دوزها افتيوانات دريوزن حن يهمچن
 ز عصارهي اسفناج در روز اول قبل از تجومتفاوت

)۱۶۷/۰=p (ز عصارهيک ماه بعد از تجويز يو ن 
)۰۹۵/۰=p (کنترل يها هسه با گرويدر مقا ) آب و

  .  نداشتيدار ياختالف معن) ساکاروز
  
  بحث 
 يدهد موشها ين مطالعه نشان مي ايها افتهي

 و ۱۰/۰يکننده عصاره اسفناج با دوزها افتيدر
 شاهد يها  را نسبت به گروهيشتريگرم مدت زمان ب۱۵/۰

 يگر جستجوي دي کردند به عبارتي باز سپريدر بازو
 شکل مرتفع يا  باز ماز بعالوهي را در داخل بازويشتريب

 باز و بسته در ين تعداد ورود به بازويهمچن. داشتند

 گرم۱۵/۰کننده عصاره اسفناج با دوز  افتي دريها موش
ن ي، ابودشتر و کمتر يب بيبترت يدار يبه صورت معن

ات ضد يها ممکن است وابسته به خصوص شاخص
  .   عصاره اسفناج باشدياضطراب

هر ن تعداد کل ورود به ي هم بيچ اختالفين هيهمچن
ن شاخص نشان يده نشد که ايها د ن گروهي در بدو بازو

به . )۲۸ (باشد يوان مي حي حرکتيعمومت يدهنده فعال
 در يحرکت يا بي و يت حرکتيگر کاهش فعالي ديعبارت

افته در ين يد اييدر تا. وانات مشاهده نشديچ گروه از حيه
 نشان داده شد كه اسفناج سبب بهبود عملكرد يا مطالعه

 شود مخچه و حفظ تعادل و هماهنگي حركتي بدن مي
)۱۶(.  
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دار  يالعه حاضر کاهش معنگر مطي ديها افتهياز 
کننده عصاره اسفناج با  افتي دري در موشهاSAPتعداد 
سه با گروه شاهد يگرم در مقا۱۵/۰ و ۱۰/۰ يدوزها

ز مدت زمان ماندن در صفحه ي و نSAPتعداد . باشد يم
 )۲۸( بر گردد يريگ مي ممکن است به رفتار تصميمرکز

 باز يبازوم به رفتن به داخل يوان تصمي که حي زمانيعني
 را در يشتريوان مدت زمان بيچه ح  هر .رديگ يرا م

 باز ي بازوي بماند کمتر به جستجويصفحه مرکز
 باز ممکن است ي بازويز از جستجويپردازد و پره يم

لذا با توجه . وانات باشدي حييزا نشانه رفتار شبه اضطراب
کننده عصاره  افتي دري در موشهاSAPنکه تعداد يبه ا

 رفتن به داخل يوانات برايحن يبنابرامتر است، اسفناج ک
. ت جستجوگرانه در آن اجتناب ندارندي باز و فعاليبازو

 عصاره يز ممکن است به اثرات ضد اضطرابيافته نين يا
هرچند در مدت زمان ماندن در صفحه . اسفناج برگردد

  . ها مشاهده نشد ن گروهي بي تفاوتيمرکز
 يحاضر در گزارش مطالعه يها افتهيد يي در تا

اهان ي سبز گيسکو موجود در برگهاين رابيپروتئمشتقات 
د يک پپتي (۶ن يسکولياز جمله اسفناج به نام راب

 يبصورت خوراک )۱۳(د ي متي راب و)δ ()۱۲ يدييوياوپ
داده  نشان يت ضد اضطرابي فعالي سوريدر موشها

توان نتيجه گرفت كه اسفناج با داشتن  ن ميي بنابرا. است
 و رابي متيد  ۶ن يسکولي رابي پپتيدهازينگهاي سبز و بر

  .اضطرابي داشته باشد تواند اثرات ضد مي
ش از يان بيبه است گر مشاهده شدي ديا در مطالعه

 در ۱ون ردوکتازي و گلوتات۱الزيو کسي گلياندازه ژنها
و يداتيسم استرس اکسي که در متابوليمغز موش با نقش
 گردد ي مي شبه اضطرابيش رفتارهايدارند سبب افزا

 مواد آنتي اكسيدان ي حاونکه اسفناجيبا توجه به ا. )۲۹(
 ۲ اسيدهاي چرب غيراشباع و كلروفيل از جمله  يفراوان

ت ي فعالي فوق دارايبا مهار ژنها احتمالً )۹ ( باشديم
  .است يضد اضطراب

تو يگر نشان داده شد وجود في ديدر گزارش
دان مثل اسفناج ي اکسيآنت از ي غنيها در غذاها کاليکم

ستم ي سيريند پير انداختن فرايخأممکن است در به ت
 وابسته ي شناختيص و رفتارهايا نقاي و ياعصاب مرکز

به پيري شامل يادگيري حركتي و حافظه و در بهبود 
 د باشديثر و مفؤبرخي بيماريهاي نورودژنراتيو م

لذا اسفناج ممکن است اثرات تعديلي بر . )۱۶و۱۷(
  .اكنشهاي اضطرابي داشته باشدو

دها از ي که فالوونوئآمده است يدر گزارش
ع ي در اسفناج بوده و اعمال وسي قويدانهاياکس يآنت

دها يفالوونوئ. )۱۰ ( دارندييايميوشي و بيکيفارماکولوژ
 mRNAان يز بيو ن) NO(د يک اکسايتري نيانجيد ميتول
 را ي موش از ماکروفاژي ناشيي القاNOم سنتزکننده يآنز

زان اضطراب را يز مي نNOد يتول. )۳۰ (کند يمهار م
 مهار يدهد همچنانکه نشان داده شد دارو يش ميافزا

ش اثرات ضد يموجب افزا) NO ) L-Nameکننده سنتز 
 يدهاي لذا فالوونوئ.)۳۱(گردد  ين مي مورفياضطراب

  . داشته باشديز ممکن است اثرات ضد اضطرابياسفناج ن
  
  گيري نتيجه

 باالتر يرسد عصاره اسفناج در دوزها يبه نظر م
با توجه به . باشد ي مي اثرات ضد اضطرابياحتماال دارا

دان بوده و ي اکسي مواد آنتينکه عصاره اسفناج حاويا
د يز گرديک ماه تجوي به مدت يبصورت خوراک

 تواند ي مويداتي اکسيها ميت آنزي با کاهش فعالاحتماالً
شتر ي بياز به بررسيته باشد که ن داشياثرات ضد اضطراب

  .دارد
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  تشكر و قدرداني
 که جهت اخذ يقينود حقيسپدکتر نامه  انين مقاله از پايا

 استخراج ، شده بودي طراحي پزشکيا  حرفهيدرجه دکتر
 گروه و مركز تحقيقاتد محترم يه اساتيازکل. شده است

 دکتر ، پوريدي رشيان دکتر علي به خصوص آقايولوژيزيف
 ي آقا،همکاران بخشان و ي، دکتر طاهريي وفايسعلعبا

  .ديآ ي به عمل مي و خانم پاکدل تشکر و قدردانيصادق
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