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  چكيده
اهميت تغذيه در دوران بارداري و شيردهي بر با توجه به نقش سيستم کولينرژيک در رفتارهاي اضطرابي و : مقدمه

عملکرد سيستم عصبي فرزندان، هدف پژوهش حاضر بررسي اثر لسيتين در دوران بارداري و شيردهي مادران بر 
 هاي صحرايي ماده با ميانگين وزني موش: ها مواد و روش. هاي نر و ماده بود رفتارهاي اضطرابي و فعاليت حرکتي زاده

ها توسط مقادير مختلف لسيتين و يا   روزگي زاده۲۱تا سن )  روز۲۲(ز جفت گيری و در زمان بارداري گرم، پس ا ۱۶۸
ي  دريافت كننده( ۲ ، شاهد)بدون دريافت هرگونه دارو (۱شاهد : ها به ترتيب شاملگروه. حامل آن گاواژ گرديدند

ها پس از تفکيک زاده.  بودند)کيلوگرم/گرم  ميلي۲۴۰کيلوگرم و /گرم  ميلي۱۲۰ (ي لسيتين کننده دريافتو دو گروه ) حامل
تعداد .  قرار گرفتندي اضطراباي شكل مرتفع مورد سنجش رفتارهاي عالوهوسط دستگاه ماز ب روزگي ت۳۰جنسي در 

ها هاي اضطراب و فعاليت حرکتي زادهدر شاخص: ها يافته.  عدد بود۶هاي صحرايي در هر گروه براي هر دو جنس  موش
 ۲۴۰ و ۱۲۰ ي لسيتين کننده نرهاي دريافت. داري مشاهده نشد ر دو جنس نسبت به گروه شاهد تفاوت معنيدر ه
 در درصد زمان حضور در بازوهاي باز )P>۰۱/۰ و P>۰۵/۰به ترتيب با (داري را  کيلوگرم افزايش معني/گرم ميلي

ي  کننده يت حرکتي بين دو جنس نر و ماده دريافتدار در فعال تفاوت معني. ها نشان دادندنسبت به مادهدستگاه سنجش، 
مصرف لسيتين در دوران بارداري و شيردهي مادران : گيري نتيجه.  مشاهده شد)P>۰۰۱/۰(کيلوگرم /گرم  ميلي۲۴۰لسيتين 

رکيب تواند سبب بروز اثرات متفاوتي از اين ت ها ندارد، اما جنسيت مي اثري بر رفتارهاي اضطرابي و فعاليت حرکتي زاده
  .در بدن حيوان گردد

  

  فعاليت حركتيشيردهي، تين، اضطراب، بارداري، يلس :واژگان كليدي
  ۱۲/۶/۹۲: ـ پذيرش مقاله۳/۶/۹۲: ـ دريافت اصالحيه۲۲/۴/۹۲: دريافت مقاله

  

  مقدمه

ي شناخت و درمان  هاي بسياري در زمينهامروزه تالش

انجام هاي مرتبط با سيستم عصبي از جمله اضطراب  بيماري

اند که شده و داروهاي بسياري در اين زمينه معرفي گرديده

  ۱،۲.باشند  در درمان اين اختالل ناکارآمد ميعمدتاً

. ي کودکي است شروع اين اختالل بيشتر مربوط به دوره

صداهاي آرام، محيط تاريک   شامل ترس از،ترس در نوزادان

ند در توا  اين ترس مي۳.کننده است و وجود ديوارهاي جدا

ها نشان   پژوهش، از سوي ديگر۴.بزرگسالي هم ادامه يابد

 ، وهاي غذايي در دوران بارداري و بعد از آن اند رژيم داده

چنين استرس و اضطراب مادران در دوران بارداري و  هم

توانند نقش اساسي در سالمت رواني فرزندان  شيردهي مي

   ۵،۶.هاي بعد داشته باشند در سال

طفي و  اضطراب مادر در دوران بارداري بر  عاهاي حالت

گذارد زيرا حاالت هيجاني با تاثير بر  رشد جنين تاثير مي

دستگاه عصبي مادر سبب آزاد شدن برخي مواد شيميايي 

  ۷.گرددتواند از راه جفت به جنين منتقل  گردند که مي مي

  دربيشترين فسفوليپيد) نــل کوليــفسفاتيدي(لسيتين 

 کولين و لسيتين به ۸.باشد  پستانداران ميغشاهاي سلولي

ي ساخت استيل کولين در ترکيبات  عنوان ترکيبات اوليه

اين مواد عالوه بر اين که سبب  .گردند غذايي محسوب مي
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 همكارانو سيد مهدي فيروزان   ها ن بر اضطراب زادهاثر لسيتي ۴۷۱

 

  

ساز  شوند، به عنوان پيش ون ميــرول خــکاهش کلست

هاي سيستم  کولين نقش بسيار مهمي در افزايش فعاليت استيل

 سيستم عصبي کولينرژيک مرکزي در ۹.دکولينرژيک دارن

 و فعاليت حرکتي ۱۰هاي مرتبط با اضطرابگري رفتار واسطه

هاي غذايي  نشان داده شده رژيم. نمايد نقش مهمي را ايفا مي

ري ــگي د در شکلــتواننن و ليستين ميــسرشار از کولي

ه در ــ و در نتيج،مسيرهاي طبيعي سيستم کولينرژيک

 ۹،۱۰.رتبط با اضطراب نيز نقش داشته باشندمدارهاي عصبي م

اهميت تغذيه قبل و بعد از تولد در رشد طبيعي جنين بر کسي 

مشخص شده تغذيه از ترکيبات داراي فوالت، . پوشيده نيست

و مغز جنين ــآهن و کولين سبب تغيير در رشد و نم

 منجر به کبد تواند يم دريافت ناکافي کولين ۱۱،۱۲.شود يم

ب عضالني و به احتمال زياد نقصان در فعاليت چرب و آسي

۱۳.حرکتي گردد
در طي بارداري و شيردهي مقدار زيادي از  

شود، بنابراين  ر کولين مادر توسط جنين دريافت مييذخا

نياز به کولين در طي دوران آبستني و شيردهي مادران 

۱۴.يابد يمافزايش 
 

کاهش نشان داده شده کمبود کولين در رژيم غذايي سبب 

 و چندين ژن راه انداز در تکثير سلولي و DNAمتيالسيون 

ي تکثير سلولي کاهش  جهينت که در شود يم ها ژنبيان 

 در جوندگان نشان داده شده کمبود کولين طي ۱۵.ابدي يم

ي  ريزي شده ي تکامل سبب افزايش مرگ برنامه مراحل اوليه

 هاي صحرايي شده و از هاي عصبي مغز جنين موش سلول

   ۱۲.گردد اين راه سبب اختالل در تکامل شناختي مي

اند تيمار جوندگان با کولين، طي دو  ها نشان داده پژوهش

 جنيني ۱۷ تا ۱۲ي حساس براي تکامل مغز در روزهاي  دوره

 سبب بهبود تواند يم بعد از تولد ۳۰ تا ۱۶و روزهاي 

 اما ۱۶ انواعي از حافظه گردد،العمر ماداممدت و  طوالني

تم س سيسازهاي ي نقش تيمار با پيش زارشي در رابطهگ

کولينرژيک در دوران جنيني و يا نوزادي بر رفتارهاي 

  . اضطرابي مشاهده نشده است

در رابطه با نقش سيستم کولينرژيک بر اضطراب 

هاي متفاوتي مشاهده گرديده، به طوري که برخي  گزارش

ين در اند افزايش سطح استيل کول ها نشان داده پژوهش

گردد در  نواحي از مغز سبب افزايش رفتارهاي اضطرابي مي

که در پژوهش ديگري روي جمعيت انساني مشتمل بر  حالي

مشاهده  سال ۷۰ و ۴۹ تا ۴۶ در دو گروه سني ان و مردنانز

 ي ارتباط معکوسي بين غلظت کولين با عاليم اضطرابشده

تواند ي شده نيکوتين م نشان داده،چنين  هم۱۷.وجود دارد

اثرات ضد اضطرابي نيز داشته باشد و سيستم کولينرژيک 

   ۱۰،۱۸.تواند سبب کاهش اضطراب گردد دروني مي

هاي ش مبهم سيستم کولينرژيک در رفتار با توجه به نق

هاي غذايي  ي نقش رژيم ها در زمينه اضطرابي و کمبود داده

ي سيستم کولينرژيک در مادران و اثر آن بر  تامين کننده

اضطراب فرزندان، هدف پژوهش حاضر بررسي اثر مصرف 

در دوران ) ساز سيستم کولينرژيک به عنوان پيش(ليستين 

بارداري و شيردهي بر رفتارهاي اضطرابي و فعاليت حرکتي 

هاي پژوهش  بديهي است يافته. ها در سن يک ماهگي بودزاده

 تواند نقش و اهميت رژيم غذايي حاوي مواد تامين كنوني مي

ي سيستم کولينرژيک مادران را بر سالمت فرزندان  کننده

  . روشن سازد

  ها مواد و روش

هاي صحرايي ماده بالغ نژاد  در پژوهش حاضر موش

گيري   گرم که تا آن زمان جفت۱۶۸ويستار با ميانگين وزني 

 از ،هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار نکرده بودند و موش

آزمايشگاهي دانشگاه جندي مرکز تکثير و پرورش حيوانات 

هاي صحرايي نر به صورت  موش. شاپور اهواز تهيه گرديدند

هاي صحرايي ماده براي هم سيکل شدن در  انفرادي و موش

 ساعت ۱۲ روز در شرايط ۱۰-۱۵هاي بزرگ به مدت  قفس

داري شدند که در طول اين مدت   ساعت تاريکي نگه۱۲نور و 

گيري  براي جفت. داشتنددسترسي آزاد به آب و غذاي کافي 

 در قفس قرار ۱ به ۳هاي صحرايي ماده و نر به نسبت  موش

هاي جداگانه  ها در قفس گيري، ماده داده شدند و پس از جفت

هاي   عدد موش۶هر گروه شامل . کنار هم قرار گرفنتد

بدون هر  (۱شاهد گروه :  شاملها گروه. صحرايي ماده بود

 آب مقطر ي دريافت کننده( ۲ د، گروه شاه)گونه تجويز دارو

 ي دهـافت کننــي درياــه روهــگ  و)اواژــبه صورت گ

در . گرم بر کيلوگرم بودند  ميلي۲۴۰ و۱۲۰مقادير ن باـلسيتي

 از هر ،ها در هر گروه پايان دوره، پس از تفکيک جنسي زاده

مادر يک زاده نر و يک زاده ماده به صورت تصادفي انتخاب 

  .  گيري گرديد ها  توسط دستگاه اندازه آنگرديد و اضطراب 

. از شرکت آکروس بلژيک خريداري شده لسيتين گرانول

سي آب مقطر   سي۴گرم لسيتين گرانوله با   ميلي۲۴۰روزانه 

زن مغناطيسي مخلوط   دقيقه با هم۳۰ترکيب، و به مدت 

 در نظر گرفته شد ۱اين مخلوط به عنوان محلول . گرديد يم

گرم بر کيلوگرم بود و با مخلوط   ميلي۲۴۰که براي گروه 

 تهيه گرديد که براي ۲کردن مقادير معين آب مقطر محلول 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1541-fa.html


 ۴۷۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲دي ، ۵ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

  

ترکيبات به صورت . گرم بر کيلوگرم بود  ميلي۱۲۰گروه 

تا سن ) وز ر۲۲به مدت ( گاواژ، روزانه و در طول بارداري

حجم مورد استفاده . شد يم به مادران داده ها زاده روزگي ۲۱

ر سي براي ه  سي۴ ها گروهو يا حالل آن در تمام از دار

هاي  در ابتداي بارداري موش. کيلوگرم وزن بدن بود

صحرايي ماده يک روز در ميان و در روزهاي انتهاي 

گرديدند و حجم دريافتي  يمکشي  بارداري هر روز وزن

 .شد ميتنظيم 

از مبراي سنجش رفتارهاي اضطرابي از دستگاه 

 داراي و چوب از جنس ابزار اين .استفاده شداي مرتفع  بعالوه

 راهروي ابعاد .باشد مي (+)ت مثب عالمت شكل به بازو چهار

 انتهاي و طرف دو است و متر انتي س١٠×٥٠ بسته و باز

 براي و متر داشته انتي س٤٠ بلندي به اي يوارهد بسته راهروي

 باز راهروي انتهاي و طرف دو افتادن حيوان، در از جلوگيري

 چوب نصب گرديده جنس از متر  سانتي١ ارتفاع به يا لبه

 ١٠×١٠ ابعاد به مركزي ي محدوده يك راهرو به چهار .است

 ٥٠ ارتفاع در هايي يهپا ماز توسط .شوند يممتر منتهي  سانتي

 هاي صحرايي  موش.دگير يم قرار زمين از سطح متري انتيس

كه سر  طوري به شوند، يم داده قرارز ي ما محدوده درون

 مناسب نور .گيرد يم قرار باز راهروهاي يكي از حيوان رو به

از  متري سانتي ١٢٠ ارتفاع در كه واتي ١٠٠ المپ توسط يك

و يک دوربين در باالي دستگاه قرار  شود يم تامين دارد، قرار

 در آزادانه حيوان كه اي يقهدق ٥ مدت در .گرفته است

ام حرکات توسط کرد تم يممختلف ماز حركت  يها قسمت

 Maze routerافزار   و توسط نرم،برداري ثبت دوربين فيلم

ان ـــ درصد مدت زم.دـــگرديدن يمآناليز ) ساخت ايران(

شده در هر دو  يسپرشده در بازوهاي باز به زمان  يسپر

ات ــ درصد تعداد دفع و،%OAT (Open Arm Time%) بازو

 OAE% (وازـــبو د اي باز نسبت به هرـــورود به بازوه

(%Open Arm Entries ي اـــه اخصـــشوان ـــبه عن

ي در نظر گرفته شدند که افزايش اين ــسنج اضطراب

. باشد يم کاهش اضطراب در حيوان ي دهنده  نشانها شاخص

 دقيقه نيز ۵مسافت پيموده شده بر حسب سانتي متر در مدت 

باشد  يم حيوان در دستگاه (speed)ي سرعت  دهنده که نشان

 در (Locomotor activity)به عنوان شاخص فعاليت حرکتي 

 روزگي از مادران خود جدا و ۲۱ در ها زاده. نظر گرفته شد

 روزگي ۳۰ در ها  روزگي تفکيک جنسي شدند و آزمون۲۹در 

  .  ظهر انجام گرديد۱۴ ا ت۹ بين ساعت  ها آن

يدند و  آناليز گردInstate 3افزار   با استفاده از نرمها داده

بين دو جنس نر و ماده  ر دا براي تعيين وجود اختالف معني

طرفه  يك واريانس زياز آنال تي و بين چند گروهن از آزمو

(ANOVA)آزمون  وpost hock Student Newman-

Keuls(S-N-K) ۰۵/۰داري  سطح معني. گرديد  استفادهP<در  

  .نددش ايهارانحراف معيار ±با ميانگين ها  دادهود ش نظر گرفته

  ها يافته

 : ي  مادهها زادهاثر لسيتين بر اضطراب و فعاليت حرکتي  -۱

 مصرف دهد مي نشان ۱هاي موجود در نمودار  يافته

داري بر  ير معنيثاتلسيتين در دوران بارداري و شيردهي 

ي ها زاده) OAE% وOAT%(ي رفتار اضطرابي ها شاخص

کيلوگرم  گرم بر  ميلي۲۴۰ماده نداشته، اگرچه مصرف مقدار 

زايي و کاهش حرکت را نشان   نسبي اثر اضطراببه طورآن 

 در هر دو مقدار ،F(%OAE ،)۱۵/۲=F(%OAT=۰۹/۰(دهد  يم

ه است ـداري نداشت يــر معنــيثاتي ــبر فعاليت حرکت

)۴۵/۶=speed(F.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 )الـف  (ي اضـطراب  هـا   شـاخص  اثر لسيتين بـر      -۱نمودار  
)OAT% و %OAE (   و فعاليت حرکتي) ي ماده ها  زاده )ب :

 و  (intact)دار بـين گـروه کنتـرل           اختالف معني  اهنمودار
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 همكارانو سيد مهدي فيروزان   ها ن بر اضطراب زادهاثر لسيتي ۴۷۳

 

  

ــاهد   ــروه ش ــم،(Saline)گ ــين    و ه ــين ب ــروهچن ــا گ ي ه
ي  هـا   شـاخص  لـسيتين و گـروه شـاهد در          ي  کننده  دريافت

ـ اضطراب و فعاليت حرکتـي نـشان          هـا   سـتون . دهنـد   ينم
  .باشند يمف از ميانگين انحرا±  ميانگيني دهنده نشان

  

 : ي  نرها زادهاضطراب و فعاليت حرکتي اثر لسيتين بر  -۲

دهند مصرف  يم نشان ۲هاي موجود در نمودار  يافته

يري بر رفتارهاي ثاتلسيتين در دوران بارداري و شيردهي 

ي نر نداشته است ها زادهاضطرابي و فعاليت حرکتي 

)۶۳/۰speed=(F ،)۲/۰OAE%=( F ،)۶۵/۲OAT%= (F.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و ) الـف (ي اضـطراب    هـا   شاخص اثر لسيتين بر     -۲نمودار  
ــي ــت حرکت ــا زاده )ب (فعالي ــره ــا: ي  ن ــتالف نموداره  اخ

ــي ــرل   معن ــروه کنت ــين گ ــاهد  (intact)دار ب ــروه ش  و گ
(Saline)ي کننــده ي دريافــتهــا گــروهچنــين بــين   و هــم 

عاليـت  و ف  ي اضطراب ها  شاخصلسيتين و گروه شاهد در      
±  ميـانگين  ي  دهنده   نشان ها  ستون. دهند  ينمنشان   حرکتي

 .باشند يمانحراف از ميانگين 

 اثر لسيتين بر اضطراب و فعاليت حرکتي بين  ي مقايسه -۳

 :ي  نرو مادهها زاده

ي اــه ادهـــما و ـــ بين نرهدهد يم نشان ۳نمودار 

 ۲۴۰  و۱۲۰ر ـــاديــا مقــن بـــي لسيتي دهــکنن دريافت

 ۱۲۰=۱۵/۲۱(ا ـر بــت به يکديگـرم نسبـکيلوگ/گرم ميلي

F(OAT% و )۰۵/۰<P() ۰۰۱/۸=۲۴۰ F(OAT%  و

)۰۱/۰<P(داري در   اختالف معني%OATوجود دارد  .

ي نر و ماده گروه ها زادهدهند بين  يمها نشان  چنين يافته هم

گرم بر کيلوگرم   ميلي۲۴۰ ي لسيتين به مقدار کننده دريافت

 ۲۴۰=۹۵/۱ (ددار در فعاليت حرکتي وجود دار  معنياختالف

Speed(F و )۰۰۱/۰<P.(دهد جنسيت  يمها نشان   اين يافته

توانسته در اضطراب و فعاليت حرکتي به دنبال مصرف 

لسيتين اثرگذار باشد و با توجه به اين که با افزايش مقدار 

 بنابراين ،گيرد يمير قرار ثاتلسيتين فعاليت حرکتي تحت 

  . اي مصرف اين ماده بايد به مقدار مصرفي توجه نمودبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي اضـطراب  ها  شاخص اثر لسيتين بر     ي   مقايسه -۳نمودار  
: و مـاده   ي  نـر   هـا   زاده بـين    )ب ( و فعاليـت حرکتـي     )الف(
)۱۵/۲۱=۱۲۰ OAT%(F ۰۵/۰P<*    ،)۰۰۱/۸=۲۴۰ OAT%(F 

۰۱/۰P<  †) ۹۵/۱=۲۴۰ Speed (F ۰۰۱/۰P< ‡ــشان ــده د  ن هن
 هـا   سـتون . ي دوتـايي اسـت    ها  گروهدار بين     اختالف معني 

  .باشند يمانحراف از ميانگين ± دهنده ميانگين نشان
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 ۴۷۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲دي ، ۵ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

  

  بحث

پژوهش حاضر اولين بررسي اثر لسيتين در دوران 

بارداري و شيردهي مادران بر رفتارهاي اضطرابي فرزندان 

ن دهد مصرف لسيتين در اين دورا يمباشد که نشان  يم

اضطرابي و يا فعاليت حرکتي را در ته رفتارهاي نتوانس

  ).۲  و۱نمودار (د ي نر و ماده تغيير دهها زاده

از سوي ديگر، در پژوهش حاضر نشان داده شد بين 

  و۱۲۰ ي لسيتين با مقادير کننده هاي نر و ماده دريافت  موش

  OAT%دار در  اختالف معني کيلوگرم ر گرم ب  ميلي۲۴۰

وري که درصد زمان حضور در بازوي باز وجود دارد، به ط

هاي ماده  نسبت به نر کاهش چشمگيري داشت، به  در موش

 ،چنين هم. ها بود عبارت ديگر اضطراب در نرها کمتر از ماده

 ي لسيتين کننده هاي صحرايي نر و ماده دريافت بين موش

در سرعت  داري کيلوگرم نيز اختالف معنير گرم ب يليم ۲۴۰

ت وان شاخصي از فعاليت حرکتي وجود داش به عن،حرکت

  ). ۳نمودار (

ها نشان  طور که اشاره گرديد در برخي از پژوهش همان

 کولينرژيک و رفتارهاي اضطرابي داده شده بين سيستم

تواند سبب  ارتباط وجود دارد و اختالل در اين سيستم مي

  ۱۰.بروز اضطراب گردد

ني،  مشخص شده سيستم کولينرژيک درو،چنين هم 

توانند اثرات  هاي موسکاريني مي نيکوتين و آگونيست گيرنده

 از سوي ديگر نشان داده ۱۰،۱۸.ضد اضطرابي داشته باشند

د ـي مناسب داشته باشند واج شده شير مادراني که تغذيه

ن آزاد، ـن در هر ليتر مشتمل بر کوليـگرم کولي  ميلي۱۶۰

ن و ــکولي  اتيديلـن، فسفــفسفوکولين، گليسروفسفوکولي

تواند کولين را از خون   و جنين مي۱۹باشد يم نيلياسفنگوم

 و تکامل مغزي جنين به دماين مادري و از راه جفت دريافت 

 به عالوه ۲۰،۲۱.باشد يم بودن کولين خيلي حساس دسترس در

ي مغزي حيوانات از جمله ها تيفعالمشخص شده برخي 

 هر وسيله هاي صحرايي در سنين باال تا حدودي به موش

 اين باور ۲۲.رديگ يم شکل کنند يم مادران از آن تغذيه آنچه

 آن در هيتخل انيز وجود دارد که استفاده از مکمل کولين و ي

ي در العمر مادامهاي منتهي به زايمان سبب تغيير  طي دوره

 دريافت کولين توسط ۲۳.گردد يمساختمان و عملکرد مغز 

 ميزان زايش و ، نوزادانمادر در طي مراحل مهم تکامل مغز

 روزهاي ۲۲.دهد يم قرار ريثات تحتي مغزي را ها سلولمرگ 

هاي صحرايي همزمان با پيک   جنيني در موش۱۷ تا ۱۱

هاي  در نورون و به ويژه ايزايي در پيش مغز قاعده نورون

  ۲۴.باشد کولينرژيک اين ناحيه مي

مواد توان نتيجه گرفت رژيم غذايي حاوي  ترتيب مي به اين

ي  در دوره) سيستم کولينرژيک(دخيل در سنتز استيل کولين 

دهي و عملکرد جنين  تواند بر سازمان قبل از زايمان مي

  . تاثيرگذار باشد

اند دريافت کولين توسط  هاي اخير نشان داده پژوهش

هاي  تواند سبب تغيير در وضعيت اپي ژنتيکي ژن مادر مي

نسان شود و کورتيزول جنين ا  کورتيزول دري تنظيم کننده

  ۲۵.باشد هاي مهم در رفتارهاي اضطرابي مي يکي از هورمون

 عوامل داراياگرچه اين شواهد حاکي از تاثير تغذيه 

سيستم کولينرژيک در مادر بر ساختار مغز و به دنبال آن 

در رفتار فرزندان است، اما در اين پژوهش مصرف لسيتين 

وگرم در مدل ماز کيل/گرم  ميلي۲۴۰ و ۱۲۰در مقادير 

در ) دار نه معني(مرتفع سبب تغييرات نسبي   اي شكل عالوهب

ها نسبت به حالت کنترل  اضطراب و فعاليت حرکتي زاده

رسد يا بايد در مقدار مصرف دارو  گرديد که به نظر مي

سنجي استفاده  هاي ديگر اضطراب تجديدنظر نمود و يا از مدل

حيوان مورد سنجش و نمود تا زواياي ديگري از اضطراب 

  .ابي قرار گيرديارز

دار بين  ها، تفاوت معني  قابل توجه در اين يافتهي نکته

هاي اضطراب و هم فعاليت  هاي نر و ماده هم در شاخص زاده

دهد تاثير نسبي لسيتين در  حرکتي بود که نشان مي

داري  تواند تفاوت معني هاي ياد شده در هر جنس مي شاخص

 و نقش جنسيت را در اين زمينه برجسته ،ادبا جنس ديگر ايج

هاي  بخش مهمي از تمايز جنسي مربوط به هورمون. نمايد

نشان داده شده سوخت و ساز مواد مختلف به . جنسي است

هاي هورموني در جنس نر و ماده حيوانات  دليل تفاوت

چنين، اثر ترکيبات مختلف بر   هم۲۶،۲۷.باشند متفاوت مي

 در هريک از دو جنس نيز متفاوت هاي هورموني فعاليت

پيش از اين نشان  داده شده جنسيت و تغييرات سيکل  ۲۸.است

توانند ميزان نياز بدن به کولين را تحت تاثير  جنسي هم مي

توانند سبب   به اين ترتيب تمام اين عوامل مي۲۹.قرار دهند

  .  بروز اثرات متفاوتي از يک ترکيب در دو جنس گردند

افت دارو در هر جنس رسد اگرچه دري ظر مير واقع به ند

 ،به تنهايي نتوانسته اثري بر رفتارهاي اضطرابي داشته باشد

اختالفات جنسيتي در دو جنس سبب به احتمال زياد اما 

ي اختالف در درک اضطراب و فعاليت حرکتي به  مشاهده

افت لسيتين در جنس نر و ماده نسبت به يکديگر يدنبال در
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 همكارانو سيد مهدي فيروزان   ها ن بر اضطراب زادهاثر لسيتي ۴۷۵

 

  

ي جنسي در ها هورمونبه دليل اين كه سطح شده که البته 

 اين احتمال نياز به ۳۰ي جوان کمتر از بالغين است،ها موش

 .بررسي بيشتري دارد

گرم بر   ميلي۲۴۰ و ۱۲۰مصرف لسيتين در مقادير 

کيلوگرم در دوران بارداري و شيردهي مادران اثر قابل 

ها  اي بر رفتارهاي اضطرابي فرزندان نر و ماده آن مالحظه

هاي وابسته به جنس  ندارد، اما به احتمال زياد تفاوت

هاي  توانند در ايجاد اثرات متفاوت لسيتين در بدن موش مي

  . صحرايي نر و ماده اثر گذار باشند

وسيله از معاونت مالي دانشگاه شهيد چمران  بدين: يسپاسگزار

اهواز به دليل حمايت از انجام اين پژوهش به صورت گرانت 

  . گردد تقدير و تشکر مي) ۱۸۶۷۲/۰۲/۹۰ شماره(

گونه تعارضي با  کنند که هيچ نويسندگان اعالم مي: تعارض منافع

  .يکديگر در نوشتن اين مقاله ندارند
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Abstract 
Introduction: Considering the role of cholinergic system in anxiety behaviors and the 

importance of nutrition during pregnancy and lactation in the neural system activity of offspring 
the aim of this study is to investigate the effect of lecithin during pregnancy and lactation on 
anxiety behaviors and locomotor activity of  male and female rat offspring. Materials and Methods: 
Female rats (average weight 168g) were gavaged during pregnancy and lactation (until day 21) with 
different amounts of lecithin or with vehicle as follows control 1 (no medication) control 2 (vehicle 
receivers) and two experimental groups receiving 120 and 240 mg/kg lecithin daily. After gender 
segregation at 30 days of birth, offspring anxiety was assessed by elevated plus maze test. The 
number of rats in each group was 6 for both sexes. Results: No significant differences were 
observed in the anxiety indexes and locomotor activity of offsprings in every genus, compared to 
the vehicle group. Males receiving lecithin 120 and 240 mg/kg, showed a significant increases in 
percentage of time spent in the open arm in compared to females (P<0.05 and P<0.01). Significant 
difference was observed in locomotor activity between males and females receiving lecithin 240mg 
/kg (P<0.001). Conclusion: Although lecithin consumption during pregnancy and laction does not 
affect the locomotor activity and anxiety behavior of offspring gender can cause varing effects in 
these animals. 
 
 
 
 

Keywords: Lecithin, Anxiety, Pregnancy, Lactation, Locomotor activity 
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