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  چكيده 

 و با عالئم فيزيولوژيك مانند اضطراب يك اختالل شايع است كه افراد زيادي در جامعه به آن مبتال هستند : و هدفزمينه
تعيين اثرات ضد   هدف از اين مطالعه. غيره همراه استها و حسي و گاهي فلج اندام احساس بي اختالل تنفسي، تعريق، تاكيكاردي،

  .دوب  يياضطرابي سيلي مارين مشتق شده از گياه خار مريم بر روي موش صحرا
 ۵ها به  موش. گرم استفاده شد )۲۵۰±۲۵(موش نر صحرايي نژاد ويستار با ميانگين وزني  سر ۳۵در اين مطالعه از  :بررسيروش 

گرم بر كيلوگرم بر   ميلي۲۸۰ و ۱۴۰، ۳۵،۷۰ سيلي مارين از شركت گل دارو تهيه شد و در دوزهاي .گروه آزمايشي تقسيم شدند
هاي  و سپس رفتار گروه استفاده گرديد) =۷n( تايي ۷هاي  ها به مدت دو هفته در گروه موش )گاواژ(رت براي تيمار خوراكي 

هاي گروه كنترل حجم  موش . از ماز به عالوه شكل مرتفع بررسي شدقه بعد از تيمار با استفادهي دق۳۰در برابر گروه كنترل مختلف
  . آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدو آزمون SPSS نتايج به دست آمده با استفاده از. مساوي آب دريافت كردند

تواند  لوگرم بر رت ميگرم بر كي ميلي ۱۴۰ و ۷۰، ۳۵نتايج اين بررسي نشان داد كه سيلي مارين به ترتيب در دوزهاي  :ها يافته
  .داري نسبت به گروه كنترل كاهش دهد اضطراب را به طور معني

تواند براي كنترل اضطراب   ميرسد سيلي مارين اثرات ضد اضطرابي دارد و احتماالً ها به نظر مي با توجه به يافته: گيري نتيجه
  .استفاده شود

 رت خار مريم، سيلي مارين، اضطراب، :ها واژهكليد 

 ۲۹/۸/۸۹ :      پذيرش مقاله۱۵/۸/۸۹ :      اصالحيه مقاله۳/۵/۸۹: ول مقالهوص

 
  مقدمه

آور است كه خطري  اضطراب يك احساس مالل
اين حالت ذهني با  .كند نامعلوم و مبهم را تداعي مي

عالئم جسمي و بدني مانند احساس فشردگي در قفسه 
 گيجي، تپش قلب، اشكال در تنفس، سينه و گلو،

سطوح پايين  .گي رواني و تعريق همراه استآشفت
تواند موجب تسلط فرد بر محيط شود و  اضطراب مي

  اما اضطراب  .آگاهي او را از تهديد بالقوه افزايش دهد

  
زند و از پاسخ  تداوم رفتاري فرد را بر هم مي شديد،

اضطراب يكي از  .كند منطقي وي جلوگيري مي
شيوع آن در طول  .هاي رواني است ترين اختالل شايع

 باشد  درصد مي۲/۱۹ و در مردان ۵/۳۰ زندگي در زنان
 .)۱و۲(

هاي  گياهان و تركيب در مناطق مختلف دنيا،
گياهي گوناگوني به طور سنتي و در كنار داروهاي 
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  بررسي اثرات ضد اضطرابي      ۴۴

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تاننشگاه علوم پزشكي كردسمجله علمي دا

براي كنترل و درمان اضطراب استفاده  شيميايي،
 به ١سيلي مارين از عصاره دانه گياه خار مريم .شوند مي

 )Silybum marianum ) Milk thistle .آيد دست مي
 ٢خار مريم گياهي يك ساله يا دو ساله از خانواده كاسني

هاي اروپا تا  است كه به طور طبيعي در برخي قسمت
 كند هاي  اياالت متحده رشد مي در برخي قسمت آسيا و

. رويد گرمسير مي اين گياه اغلب در مناطق معتدل و). ۳(
آبادان، بوشهر، كازرون،  رب،در ايران در كرند غ

لرستان،  برازجان، مازندران، آذربايجان، گنبد، گرگان،
هاي متروك و  همه جا در كنار جاده حميديه و شوش و

سيلي مارين مخلوطي از شش . رويد اراضي باير مي
، ايزوسيلي بين Bسيلي بين  ،Aفالونوليگنان سيلي بين 

)A و B(يلي كريستين  و سني فوليتاکس ،، سيلي ديانين
سيلي بين بخش عمده سيلي مارين يعني حدود  ).۴( است

  .)۱شكل (دهد  را تشكيل ميآن درصد  ۷۰ تا ۵۰
  

  
  

 Milk thistle (Silybumساختمان شيميايي: ۱شكل 
marianum))۱۱(  

 به طور سنتي از اين گياه براي افزايش ترشح شير،
طحال و  احتقان كبد، افسردگي، اختالالت قاعدگي،

اثرات  ).۴( ها و نظاير آن استفاده شده است ليهك
 فارماكولوژيكي متعددي از جمله اثرات آنتي اكسيدانت،

هاي كبد در برابر بسياري از  ضدسرطان و محافظت سلول
                                                
1. Silybum marianum L. 
2. Asteraceae 

 ).۳ و ۴(سموم كبدي به اين گياه نسبت داده شده است 
 و) ۵(سيلي مارين همچنين داراي خاصيت ضد التهابي 

 مشخص شده كه اين .باشد مي) ۶(ضد فيبروتيك 
هاي مختلف در سيلي  خواص مربوط به فالونوليگنان

 سيلي بين داراي اثرات شبه استروژني .مارين است
تواند به   ساختاري شبيه استروژن دارد كه مي وباشد مي

 ۷(هاي استروژني متصل شود وآنها را فعال نمايد  گيرنده
  .)۶ و

ن ماده يده که ا نشان دا۲۰۰۲مطالعه موريل در سال 
هاي آسيب ديده و عملكرد  در درمان و ترميم هپاتوسيت

و با تثبيت غشا و تكثير مجدد ) ۸(نرمال كبدي نقش دارد 
هاي كبدي، كبد را در مقابل اثرات مضر و  سلول
آور و انواع سموم موجود كه انسان روزانه با آنها  زيان

  ). ۹(كند  روبروست در محيط زندگي حفاظت مي
ن مطالعات ونگ و همكارانش نشان داده يهمچن

، آسپارتات ترانس  (ALTکه سطح آالنين ترانس آميناز 
 در سرم خون بيماراني كه دچار تخريب (AST)آميناز 

گردد  ن ماده به حالت نرمال بر مييكبدي هستند توسط ا
اثرات حفاظت سلولي سيلي مارين وابسته به ).   ۱۰(

هاي آزاد  ردن راديكالخواص آنتي اكسيداني و جارو ك
تواند به طور مستقيم با اجزاء غشاء  باشد و مي آن مي

سلولي واكنش داده و سبب جلوگيري از هرگونه 
ل حفظ سياليت ؤوناهنجاري در تركيب ليپيدهاي مس

 در ،يغمايي و همكاران). ۱۱( گردد نرمال غشاء
 كه سيلي مارين از طريق تكثير نداي نشان داد مطالعه

تشكيل مدارها در  ها و مهاجرت سلول بقاء و سلولي و
هيپوكامپ مغز موش بر يادگيري احترازي غير فعال در 

 نشان ،ونگ و چانگ .)۱۲(ثر است ؤموش صحرايي نر م
هاي عصبي  ثري از ياختهؤم  كه سيلي مارين به طورددادن

دوپامينرژيك، به وسيله جلوگيري از فعاليت ميكروگليا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-419-en.html


 ۴۵ يغمايي      رپريچه

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

هاي  ه عالوه اين عصاره از ياختهب ).۱۳( كند محافظت مي
 )مرگ سلولي(هيپوكمپال اوليه در برابر اوپوپتوسيس 

نشان داده ). ۱۴(كند  محرك و اكسايشي محافظت مي
سروتونين و  شده كه سيلي مارين غلظت نور اپي نفرين،

افزايش  دوپامين را در برخي مناطق مغز موش كوچك،
اثر ضد اضطرابي   بنابراين در اين تحقيق،.)۳( داده است

به روش  سيلي مارين مشتق شده از دانه گياه خار مريم،
  . بررسي گرديد،آزمون ماز به عالوه شكل

  
  بررسيروش 

 صحرايي نر بالغ نژاد   موش۳۵ ين مطالعه تجربيدر ا
سسه سرم ؤ گرم از م۲۰۰-۲۲۵ يبيوزن تقر ويستار با

 ساعت روشنايي ۱۲سازي رازي تهيه و در شرايط نوري 
گراد  ي درجه سانت۲۴-۲۵ ي ساعت تاريكي و دما۱۲و 

نگه داري شدند و آب و غذاي كافي در تمام مدت در 
شات يبه منظور انجام آزما .اختيار آنها قرار گرفت

م ي تقسيي تا۷ يها  به گروهيوانات به صورت تصادفيح
 ي سازگاريش برايک ساعت قبل از انجام آزمايشده و 

هاي صحرايي  موش. شدند ي مشگاه منتقليشتر به آزمايب
زير ) تايي ۷( هاي آزمايشي به صورت تصادفي در گروه

  :قرار گرفتند
و فقط  غذا در اختيار داشتند گروه كنترل كه آب و-۱

ليتر دريافت  ميلي ۳آب را به عنوان حالل به ميزان 
  .كردند مي

 گرم بر  ميلي۳۵تيمار با دوز  )۱(  گروه تجربي-۲
   . مارينكيلوگرم بر رت سيلي

گرم بر كيلوگرم   ميلي۷۰تيمار با دوز ) ۲(گروه تجربي-۳
    .بر رت سيلي مارين

گرم بر   ميلي۱۴۰تيمار با دوز ) ۳(گروه تجربي-۴
                      .كيلوگرم بر رت سيلي مارين

گرم بر كيلو  ميلي ۲۸۰تيمار با دوز ) ۴(گروه تجربي-۵
   .گرم بر رت سيلي مارين

از شركت گل دارو اصفهان تهيه سيلي مارين 
 به صورت ي مصرف خوراکين ماده برايگرديد و ا

 دو هفته در دوزهاي يگاواژ در آب حل شد و ط
  .                         ها مورد استفاده قرار گرفت مختلف براي تيمار موش

ــراي ارز ــب ــع    يابي ــاز مرتف ــتگاه م ــطراب از دس  اض
اين .  استفاده شد Elevated plus-maze شکل  يا بعالوه

 ي بـاز و دو بـازو     ي دو بـازو   يابزار از جـنس چـوب دارا      
ک يـ ن چهـار بـازو بـه    يـ کـه ا  cm۱۰*cm۵۰ بسته به ابعاد 
شــود و  ي مــي منتهــcm۱۰*cm۱۰ بــه ابعـاد  يکفـه مرکــز 

ن مـدل آزمـون     يـ ا . است cm۵۰ن  يارتفاع آن از سطح زم    
 به آمـوزش و  يازي بودن نير شرطياضطراب با توجه به غ   

ش در  يهـا در آغـاز آزمـا       مـوش . وان نـدارد  ي ح ييريادگي
ــدود ــزةمح ــرو ي مرک ــتگاه روب ــازوي دس ــرار  ي ب ــاز ق  ب

 شـده در    يقـه، زمـان سـپر     ي دق ۵ مـدت    يگرفتند و طـ    يم
 باز و بسته و تعداد دفعات ورود به هـر دو بـازو بـه       يبازو

 يشـدند و درصـد زمـان سـپر       يصورت جداگانه ثبـت مـ     
، (Open Arm Time: %OAT%)  بـاز يشـده در بـازو  

 :Open Arm Entries%) بـاز  يدرصـد ورود بـه بـازو   

%OAE)ــ  و م ــزان فعاليـ ــيـ  Locomotor) يت حرکتـ

Activity)       به عنوان عوامل استاندارد سنجش اضطراب به 
  ).۱۵-۱۷( شدند ير محاسبه ميشکل ز

 يزمان ماندن در بازو=  شده در بازو بازي زمان سپر
  ۱۰۰ ×باز و بسته  يبازتقسيم بر زمان ماندن در بازوها

 باز تقسيم بر يتعداد ورود به بازو= ورود به بازو باز
  ۱۰۰ × باز و بسته يتعداد ورود به بازوها

تعداد ورود +  بازيتعداد ورود به بازو= يت حرکتيفعال
   بستهيبه بازو
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  بررسي اثرات ضد اضطرابي      ۴۶

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تاننشگاه علوم پزشكي كردسمجله علمي دا

 دقيقه پس از آخرين تيمار ۳۰در روز آزمايش 
هاي  ميزان سطح اضطراب موش) گاواژ(خوراكي 

 ۵اي شكل مرتفع به مدت  يي به وسيله ماز به عالوهصحرا
دقيقه مورد ارزيابي قرار گرفته و شاخص هاي استاندارد 

افزايش  .گرديد اضطراب از طريق مشاهده آنها ثبت مي
ورود به بازوهاي باز و نيز مدت زمان سپري شده در آن 
به عنوان شاخص كاهش اضطراب تلقي و قضاوت در 

ار سطح اضطراب بدين صورت بود د مورد اختالف معني
كه اگر همزمان هر دو شاخص تعداد ورود به بازوي بازو 

در يك جهت كاهش يا  مدت زمان سپري شده در آن،
يافت و يا حداقل يكي از آنها تفاوت  افزايش مي

دار  به عنوان تغيير معني گروه كنترل داشت، داري با معني
  .گشت سطح اضطراب لحاظ مي

 آمده از آزمايشات با استفاده از نرم بدستهاي  داده
 و آناليز واريانس يك طرفه محاسبه و SPSSافزار 

۰۵/۰P<دار بودن در نظر گرفته   به عنوان مالك معني
ها به صورت ميانگين و انحراف استاندارد از  داده .شد

  .ارائه شد) Mean±SEM( ميانگين
  

  ها يافته
كي از نتايج بدست آمده از اين مطالعه در کل حا

 که مدت  زمان سپري شده  و دفعات ورود  بودآن

گرم  ميلي ۱۴۰و  ۷۰، ۳۵ها به بازوي باز در دوزهاي  رت
داري  كه ميزان معني دار بوده بر كيلوگرم بر رت معني

 نسبت به >۰۱/۰p<، ۰۰۱/۰P<، ۰۵/۰Pآنها به ترتيب 
داري در ميزان فعاليت  ولي تغيير معني .بودگروه كنترل 

هاي تيمار شده نسبت به گروه كنترل  شحركتي مو
  ).۳ تا ۱نمودارهاي ( مشاهده نشد

  بازيدرصد ورود به بازو

گرم بر كيلوگرم بر رت سيلي مارين   ميلي۷۰دوز 
باعث افزايش مدت زمان سپري شده در بازوهاي باز 

 ۱۴۰ و ۳۵همچنين سيلي مارين در دوزهاي . ديگرد
ايش مدت زمان رت باعث افز گرم بر كيلوگرم بر ميلي

 كه اين مدت نسبت به گشتسپري شده در بازوهاي باز 
گرم بر كيلوگرم   ميلي۷۰بنابراين دوز . بود كمتر ،۷۰دوز 

داري را نسبت به  بر رت سيلي مارين بيشترين ميزان معني
كه اين امر در واقع بيانگر  گروه كنترل از خود نشان داد،

سبت به ديگر  به طور قابل توجه نيوانحكاهش اضطراب 
البته الزم به ذكر است كه سيلي . بوددوزهاي مصرفي 

 گرم بر كيلوگرم بر ميلي ۱۴۰ و ۳۵مارين در دوزهاي 
خود  داري نسبت به گروه كنترل از رت نيز افزايش معني

نشان داد ولي اثرات ضد اضطرابي كمتري نسبت به 
  .)۱نمودار( شتدا ۷۰گروه 

  

  
  ي مختلف سيلي مارين  بر روي زمان سپري شده در بازوي بازمقايسه اثر دوزها:  ۱نمودار

  .باشد  ميMean±S.E.Mهر ستون نشان دهنده  اي شکل مرتفع، در تست ماز بعالوه
۰۵/۰*P< ،۰۱/۰**P<۰۰۱/۰  و***P<      ۷ N=  
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  بازيتعداد دفعات ورود به بازو

گرم بر    ميلي۲۸۰و ۷۰،۱۴۰ ،۳۵دوزهاي مصرفي 
مارين باعث افزايش در تعداد دفعات كيلوگرم از سيلي 

ورود به بازوي باز در تست ماز بعالوه شكل مرتفع نسبت 
 ۷۰و ۳۵ دوزهاي مصرفي. به گروه كنترل گرديد

گرم بر كيلوگرم از سيلي مارين باعث افزايش  ميلي
در تعداد دفعات ورود به بازوي ) >۰۱/۰P(داري  معني

 و دوزهاي باز در تست ماز بعالوه شكل مرتفع گرديد
گرم بر كيلوگرم از سيلي مارين   ميلي۲۸۰ و ۱۴۰مصرفي 

نيز باعث افزايش تعداد دفعات ورود به بازوي باز با 
كه اثرات ضد اضطرابي شت  گ>۰۵/۰Pداري  معني

گرم بر كيلوگرم   ميلي۷۰ و ۳۵كمتري  نسبت به دوزهاي 
  .)۲نمودار( شتسيلي مارين دا

  
  

  دفعات ورود به بازوي باز اي مختلف سيلي مارين  بر روي تعدادمقايسه اثر دوز ه: ۲نمودار
 .  مي باشدMean±S.E.Mدر تست ماز بعالوه اي شکل مرتفع، هر ستون نشان دهنده  

۰۵/۰*P<  ۰۱/۰و**P< ۷ N= 
  يت حرکتيزان فعاليم

گرم بر   ميلي۲۸۰و ۱۴۰ ،۷۰ ،۳۵دوزهاي مصرفي 
  داري بـر روي يـن اثر معنـلي ماريـكيلوگرم بر رت از سي

  

  
شكل هاي حركتي در تست ماز بعالوه  ميزان فعاليت

  .)۳نمودار( شتمرتفع ندا

 
  

  هاي حرکتي مقايسه اثر دوزهاي مختلف سيلي مارين بر روي ميزان فعاليت: ۳نمودار
  .باشد  ميMean±S.E.M هر ستون نشان دهنده ،اي شکل مرتفع در تست ماز بعالوه
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 بحث 
ن با ي ماريليشان داد که سق نين تحقيج اينتا
ن يکند و ا ي اعمال مي مختلف اثر ضد اضطرابيدوزها

ا اثر بر ي و يداني اکسي آنتتيخاصاثر به علت دارا بودن 
 5HT1A ن بخصوص خانوادهي سروتونيرسپتورها

  .باشد يم
 اي در رابطه با اثرات مواد اگزوژن مطالعات گسترده

 يبر رو ...) ويهاي گيها عصاره ،ييايميموادش داروها،(
رفتارهاي فيزيولوژيك موجودات مختلف انجام گرفته 
است و از آنجايي كه تحقيق حاضر در جستجوي اثرات 

سيستم ي سيلي مارين مشتق از گياه خار مريم، بر رو
هايي كه در رابطه با  باشد، فعاليت پيچيده مغزي مي

 -Schmitt .اضطراب هستند مد نظر قرار گرفته شد

schilling   که مغز ه استگزارش کرد ۲۰۰۵سال  در 
به دليل مصرف باالي اكسيژن، يك عضو بسيار 

 افزايش .باشد پذير نسبت به عوامل اكسيدكننده مي آسيب
مصرف اكسيژن ممكن است منجر به استرس اكسيداتيو 

 در داخل سلول، محصوالت عادي متابوليسم .گردد
o2(هاي آزاد مثل سوپر اكسيد  اكسيژن، راديكال

 و) -
ها   بعالوه ديگر مولكول.باشند مي) -OH(هيدروكسيل 

قادر به ) -ONOO(وآب و پراكسي نيتريت  H2O2نظير 
همزمان بودن . هاي آزاد هستند توليد راديكال

هاي فعال داخل سلولي سبب توليد اكسيژن  متابوليسم
 ٢)RNS( و قطعات نيتروژني فعال ١)ROS(فعال 

 در اثر عدم تعادل بين ميزان استرس اكسيداتيو. گردد مي
هاي  حمله راديكال. شود  ايجاد ميROS وRNSتوليد 

ها از طريق   سبب آسيب به سلولROSوRNS  آزاد
ليپيدهاي غشاء و همچنين  ها و اكسيده كردن پروتئين

                                                
1 .Reactive oxygen species 
2 . Reactive nitrojen species 

DNAهاي  هاي عادي داراي مكانيسم سلول. گردد  مي
متعدد براي حفاظت خود در مقابل اين حمالت 

ترين  ، اصليE وCدر كنار گلوتاتيون و ويتامين . دباشن مي
فالونوئيدها  هاي اكسيداتيو و دفاع سلولي از طريق آنزيم

   ).۱۸(است 
Gazak  که سيلي ه استگزارش کرد ۲۰۰۷درسال 

مارين شامل انواع مواد شيميايي داراي خواص آنتي 
  كاهش دهنده استرس اكسيداتيو و واكسيداني است

تيمار با سيلي . پوپتوزيس استآ برابر محافظ سلولها در
داري در رشد سلولهاي  مارين باعث افزايش معني

   .)۵( گردد  ميماريبعد از ت PC-12نوروني 
Kitter  اثرات سيلي مارين بر روي ۲۰۰۲در سال 

ه و نتيجه گرفت هرا مورد بررسي قرار داد ها سلول بقاء
 PC-12هاي   كه سيلي مارين از آپوپتوزيس سلولاست

. كند  ممانعت ميNGFاز طريق تقويت عمل 
راديكال  هاي آزاد مثل سوپر اكسيد، راديكال

و  )H2O2(  پر اكسيد هيدروژن،)-OH( هيدروكسيل
 هاي ايجاد شده در اثر پراكسيداسيون ليپيدها راديكال

 سبب آسيب به بافت عصبي و در نتيجه توانند يم
كيزوفرني،  از جمله صرع، اس٣هاي نورودژنرتيو بيماري

يك يا چند آنتي ). ۱۹( آلزايمر گردند پاركينسون و
وجود دارند مسئول م يخار مراكسيدان كه در عصاره 

فعاليت قوي آنتي  .باشند يم يحفاظت نوروناثرات 
 اكسيداني سيلي مارين سبب افزايش گلوتاتيون سلولي و

 و ٤)SOD(تحريك توليد سوپر اكسيد ديسموتاز 
 در مغز ٦)CAT( كاتاالز ،٥)GPX( زگلوتاتيون پراكسيدا

سيستم   بافت مغز و کهيياز آنجا ).۲۰( گردد ها مي رت

                                                
3 .Neurodegemerative 
4 .superoxide dismotase 
5 .Glutationperoxidase 
6 .Catalase 
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چربي از ساير  عصبي به علت سرشار بودن از آهن و
هاي آزاد  هاي بدن بيشتر در معرض آسيب راديكال بافت

  بنابراين در تجربيات ما احتماالً،)۲۱( گيرند قرار مي
ساير   مغز و،داني خوداكسي خواص آنتي سيلي مارين با

هاي آزاد حفاظت  هاي بدن را از آسيب راديكال بافت
ن با کاهش استرس يمار يلي سن احتماالًيهمچن .كند مي

س يو و محافظت از سلولها در برابر آپوپتوزيداتياکس
كاهش  هاي سروتونرژيك و باعث حفاظت از نورون

 .شده استاضطراب 

Wangسيلي  کهه است مشخص کرد۲۰۰۲  در سال 
مارين با خواص ضد التهابي خود از توليد عوامل 

 ١)TNF-α(زا مانند فاكتور نكروز توموري  التهاب
هاي  سبب كاهش آسيب به نورون كند و جلوگيري مي

اعمال  و گردد دوپامينرژيك و سروتونرژيك مي
هاي دوپامينرژيك و  حفاظتي سيلي مارين بر روي نورون

 ليپوساكاريدها را سروتونرژيك در مقابل سمي شدن
با توجه به اينكه دوپامين قادر به ). ۱۳( اثبات كرد

باشد و اين   به وسيله هيپوفيز ميACTHتحريك ترشح 
بنابراين در . نوروترنسميتر در كاهش اضطراب نقش دارد

 MAO سيلي مارين از طريق اثرات تجربيات ما احتماالً
ها توانسته است موجب  حفاظتي آن بر روي نورون

  . كاهش اضطراب شود
تاكسي فولين به که است ن نشان داده شده يهمچن

 كند را مهار مي MAO ثر، فعاليت آنزيمؤطور م
 نور اپي نفرين،تواند ميزان   سيلي مارين ميو .)۲۲و۲۳(

سروتونين و دوپامين را در برخي مناطق مغز موش 
ن ي فولي که تاکسيياز آنجا). ۳(كوچك افزايش دهد 

 مي با مهار آنزاحتماالً باشد، ين مي ماريليء س از اجزايکي
MAO ها در  نين و کاتکول آميش سروتونيموجب افزا

                                                
1 .Tumor necrosis factor α 

 شده و توانسته است موجب کاهش يناپسي سيفضا
  . اضطراب شود

سيستم سروتونرژيك نقش بسيار مهمي را در 
. نمايد افسردگي بازي مي هاي عصبي اضطراب و اختالل

 نين بخصوص خانوادههاي سروتو نقش اساسي گيرنده
5HT1Aشامل مطالعات رفتاري،  هاي وسيع،  در يافته

هاي نوروني مشخص شده  هاي آسيب داده ژنتيكي و
 هاي ند كه كاهش سطح گيرندها ه دريافتاخيراً. است

5HT1A
در ميان ). ۲۴( گردد باعث افزايش اضطراب مي ٢ 

نقش مهمي  5HT1A هاي سروتونين، گيرنده تمام گيرنده
اين حقيقت  كند و جاد اختالل اضطراب بازي ميدر اي

داراي خاصيت  5HT1A هاي گيرنده كه برخي آگونيست
 كند ضد اضطرابي هستند از اين موضوع حمايت مي

هاي  سيلي بين به عنوان يكي از فالوليگنان). ۲۷-۲۵(
 ي و داراسيلي مارين ساختاري شبيه به استروژن دارد

هاي  ند به گيرندهتوا  كه ميک استياثرات استروژن
 استروژن يك .)۷و۹و۱۶( شوداستروژني متصل 

هاي  باشد كه با وجود گيرنده آگونيست سروتونين مي
بر روي عملكرد ) MRN(استروژني در هسته رافه مياني 

با  ثر است وؤهاي سروتونرژيك م نورونت يم فعاليو تنظ
 بر روي اضطراب اثر HT1A-5تغيير در عملكرد 

 HT1A-5رنده يست گيست و آنتاگونين و آگوگذارد مي
  داشته باشديا ضد اضطرابي و يتواند اثرات اضطراب يم
 سروتونين يك نکهيبا توجه به ا .)۱و۵و۲۸(

نسميتر مهم در كنترل اضطراب است بنابراين انوروتر
 سيلي مارين به علت شباهت ساختاري با استروژن احتماالً

اضطراب بتواند مشابه آن عمل كند و باعث كاهش 
  .گردد

                                                
2 .5-Hydroxytryptamine(serotonin)1A  receptor 
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 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تاننشگاه علوم پزشكي كردسمجله علمي دا

 كه هورمونهاي  است نشان دادهGrossمطالعات 
توانند بيان  استروئيدي مانند كورتيزول و استروژن مي

سه با ين در مقايبنابرا). ۲۹ ( را مدوله كنندHT1A-5گيرنده 
رود سيلي مارين با  احتمال مي ق مايدر تحق ات،ين تجربيا

 HT1A-5 هاي ساختار استروئيدي خود از طريق گيرنده
هاي فوق  موجب كاهش اضطراب شده است كه با يافته

  .مطابقت دارد
  

  نتيجه گيري
افسردگي بلكه ونه تنها در اضطراب  5HT1Aگيرنده 

 هاي فيدبكي و رفتارهايي مانند ترس، در تنظيم حالت
 لذا احتمال ،هاي تهاجمي و هيجانات آني نقش دارد حالت

دليل شباهت  سيلي مارين به اي  ورود كه سيلي بين مي
گري  ساختاري با استروژن بر سيستم سروتونرژيك واسطه

 از اين طريق موجب تعديل اثرات آن بر رفتارهاي نموده،
طريق مسير سروتونرژيك و اتصال از و شده استاضطرابي 
البته براي تعيين ديگر  .نموده است عمل HT1A-5به گيرنده 

العات  مط،هاي نورو ترنسميتري درگير عوامل و سيستم
  .بيسشتري الزم است

  
  قدر داني تشكر و

نامه براي اخذ درجه كارشناسي  اين مقاله حاصل پايان
 ارشد بوده است كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات و با همكاري و مساعدت بخش تحقيقات 
فيزيولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحدكرج صورت پذيرفت 

انجام اين تحقيق همكاري از تمامي كساني كه در  و
  .آيد قدرداني به عمل مي اند، تشكر و اي با ما داشته صميمانه
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