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Özet

Summary

Amaç: Bitkisel kaynakl› tedavi yöntemleri çok eski zamanlardan

Objective: Herbs are used as a traditional treatment methods

bu yana, -baﬂta M›s›r, Sümer ve Çin’de- kullan›lm›ﬂt›r. Bu bitkiler-

from ancient times, especially in Egypt, in Sumer and in China. One

den biri, anksiyolitik, sindirim spazmlar›n› çözücü ve uykuya yar-

of these herbs is Valeriana officinalis used for its anxiolitic and gas-

d›mc› olarak kullan›lan Valeriana officinalis’tir. Bu çal›ﬂman›n ama-

trointestinal spasmolytic effects and as a sleep aid. This study was

c› uykusuzlukta kullan›lan valerian ekstrakt›n›n antidepresan etki

performed to investigate especially the antidepressant effect of

taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›d›r.

valerian extract used for insomnia.

Yöntem: Sprague-Dawley cinsi 20 erkek s›çan rastgele iki gruba
ayr›larak, bir gruba, her sabah, Valeriana officinalis kök ekstrakt›,
di¤er gruba ise %5 dekstroz eriyi¤i verildi. 11. ve 12. gün zorlu
yüzme testi (Porsolt) uyguland›.
Bulgular: 1. günde, valerian kök ekstrakt› alan grubun hareketsiz
kalma (donma) süresi plasebo grubundan anlaml› derecede k›sa
bulundu (s›ras›yla 42.4±27.1 ve 145±91.3 saniye) (p=0.00963). 1.
ve 2. günün ilk 5 dakikalar› k›yasland›¤›nda gruplar›n (F=8.941,
p=0.009) ve tedavilerin (F=6.888, p=0.018) donma süreleri istatistiksel olarak anlaml› derecede farkl› idi. Valerian grubunun 1. gü-

Methods: Twenty male Sprague-Dawley rats were divided into
two groups randomly and every morning one group took Valeriana
officinalis root extract and the other took %5 dextrose solution. A
forced swim test (Porsolt) was applied on the 11th and 12th days.
Results: On the first day, the freeze duration of the valerian group
was significantly shorter than the placebo group (42.4±27.1 and
145±91.3 second respectively) (p=0.00963). There was also statisticaly significant difference between the freeze duration of the first
5 minutes of the first and the second days between the two groups
(F=8.941, p=0.009) and the two treatments (F=6.888, p=0.018).
The first 5 minutes freeze duration of the valerian group in the first

nün ilk 5 dakikas›ndaki donma süresi 3±3.92 saniye, 2. günde ise

day was 3±3.92 seconds and 14±25.5 seconds in the second day,

14±25.5 saniye iken, plasebo grubunda ilk gün 20.9±23.1 saniye,

whereas in the placebo group it was 20.9±23.1 seconds in the first

2. gün ise 44.9±32.1 saniye idi.

day and 44.9±32.1 seconds in the second day.

Sonuç: Valerian grubundaki donma süresinin, ilk 5 dakikada ve

Conclusions: The shorter freeze duration in valerian group in the

toplamda daha k›sa olmas›, anksiyolitik etkiyi göstermektedir; va-

first 5 minutes and in the total period of the first day show the

lerian grubundaki donma süresinin 2. gündeki art›ﬂ›n›n plasebo

existence of an anxiolytic effect. The fact that, the freeze duration

grubundan istatistiksel olarak anlaml› derecede k›sa olmas› ise an-

of the valerian group was statisticaly shorter than the freeze dura-

tidepresan etkinli¤e iﬂaret edebilir.

tion of the placebo group, may indicate an antidepressant effect.

Anahtar sözcükler: Valerian, zorlu yüzme testi (Porsolt), anksiye-
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te, depresyon.
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itkisel kaynakl› tedavi yöntemleri insanl›¤›n varo-

onia, N.J. 07605 USA). Her kapsül 300 mg ham valerian

luﬂundan bu yana, -baﬂta eski M›s›r, Sümer ve

tozu (kök) ve 150 mg standardize kök ekstrakt› (%0.8 va-

Çin’de olmak üzere- kullan›lm›ﬂt›r. Bu konudaki

lerianik asit) içeriyordu. Bitkisel ürün her sabah %5

en eski belgelerden biri, milattan önce 1550 y›llar›nda
yaz›ld›¤› düﬂünülen Ebers Papirusu’dur.1 Bitkisel kay-

dekstroz içinde santrifüje edilerek eriyik haline getirildi.

B

nakl› ürünler, günümüzde de çok de¤iﬂik amaçlarla kul-

Protokol
S›çanlar rastgele iki gruba ayr›ld›. 12 gün boyunca,
her sabah saat 09.00-10.00 aras›nda bir gruba valerian

lan valerian ekstrakt›d›r. Valerian, 250’den fazla bitki çe-

kök ekstrakt›, di¤er gruba %5 dekstroz eriyi¤i a¤›zdan

ﬂidini kapsayan Valeriana ailesinin (Valerianaceae) ortak

verildi. 11. ve 12. günlerde her iki gruba zorlu yüzme tes-

ad›d›r. Hemen her tür Valeriana kökü benzer t›bbi içerik

ti (Porsolt) uyguland›. Her iki günde yüzme, dalma, ça-

ve nitelik taﬂ›makla birlikte, Bat› ülkelerinde kullan›lan

balama ve donma süreleri her s›çan için ayr› ayr›, yar›

preparatlarda, daha ziyade Valeriana officinalis (kedi otu)

otomatik bir sistemle kaydedildi.

2

kullan›l›r. Bitkinin, insanda ve hayvanlarda anksiyolitik
etkisi için kan›tlar vard›r.3 Valerian’›n anksiyolitik ve sedatif etkisi serotonin, norepinefrin ve adenozin iletimini
etkilemesine ba¤l› olabilir. Valerian’dan ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ
150’den fazla maddenin hiçbiri tek baﬂ›na etkili de¤ildir;
etkinin tümünün sinerjisinden do¤du¤u düﬂünülmektedir.3,4 Valerian, GABA ve di¤er nörotransmitterlerle etkileﬂir,4,5 doza ba¤l› GABA sal›n›m›na yol açar.6 Valerian,
ayn› zamanda, beyinde, sedasyonla birlikte meydana ge7

len enzimle uyar›lm›ﬂ GABA y›k›m›n› inhibe eder. Valerian lignan hidroksipinoresinol, benzodiazepin reseptör-

Zorlu Yüzme Testi
1977’de, Porsolt, Lepichan ve Jalfee’nin geliﬂtirdikleri iki aﬂamal› zorlu yüzme testi, antidepresanlar›n etkinli¤ini ve beyin kimyas› de¤iﬂikliklerini gözlemede kullan›lan bir hayvan depresyon modelidir. Hayvanlar, kaçamayacaklar› bir ortamda yüzmeye zorlan›rlar (ﬁekil 1).10
S›çanlar, 50 cm yüksekli¤inde, 30 cm çap›nda pleksiglas silindir bir tankta yüzdürülür. Su düzeyi hayvanlar›n
yere dayanmalar›na, kenara tutunarak ve s›çrayarak d›ﬂar› ç›kmalar›na izin vermez. Suyun s›cakl›¤› 24 ºC’dir, su,

lerine ba¤lan›r. Valerian’›n özellikle serotonin ve norepinefrin sistemlerini etkilemesi, antidepresan etki göste-

her hayvandan sonra de¤iﬂtirilir. S›çanlar, 1. gün 15 da-

rebilece¤ini düﬂündürmektedir.

ile kurulanarak kafeslerine kald›r›l›r. Test boyunca de-

8
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lan›lmaktad›r. Bunlardan biri, anksiyolitik, sindirim
spazmlar›n› çözücü ve uykusuzluk giderici olarak kullan›-

kika, 2. gün 6 dakika zorla yüzdürüldükten sonra, havlu
neklerin bireysel davran›ﬂlar› gözlenerek, bilgisayara kaydedilir, her gün, deneyin 1-6. dakikalar aras›ndaki 5 da-

Gereç ve Yöntem

kikal›k bölümü de¤erlendirilir.

Hayvanlar

Zorlu yüzme testi s›ras›nda ﬂu davran›ﬂ de¤iﬂkenleri

Bu deneyde, ortalama a¤›rl›¤› 144.5±20.6 g olan
Sprague-Dawley cinsi 20 yetiﬂkin, erkek, albino s›çan
kullan›ld›. S›çanlar, bir hafta önce, her kafeste 5 adet olacak ﬂekilde deney ortam›na al›nd›, serbest yem ve su ile
beslendi, ortamda standart ›s›, nem ve ›ﬂ›k (12:12 ayd›nl›k/karanl›k döngüsü) sa¤land›.

ölçülür:
• Hareketsiz kalma (“freeze”, donma) davran›ﬂ›; hayvan›n nefes alma d›ﬂ›nda hiç hareket etmedi¤i süre saniye cinsinden kaydedilir. S›çan›n davran›ﬂsal çaresizli¤ini
yans›tan bu de¤iﬂken depresyon göstergesi olarak kabul
edilir.

‹laç

• Mücadele (struggling) davran›ﬂ›; s›çan›n silindirden

‹nsanda, uykusuzluk tedavisinde a¤›z yoluyla 300-600
9

kurtulmak için yapt›¤› kenara t›rmanma hareketi saniye

mg valerian kök ekstrakt› verilir. Piyasada bulunan Va-

cinsinden kaydedilir. S›çan›n davran›ﬂsal çaresizlik, baﬂka

leriana officinalis formülleri yerel eczaneden temin edildi

bir deyiﬂle depresyonda olmad›¤›n›n göstergesi olarak

(Valerian Root Extract, Solgar Vitamin and Herb, Le-

kabul edilir.
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ﬁekil 1. Zorlu yüzme testi (Porsolt) uygulamas›.

• Yüzme (swimming) davran›ﬂ›; s›çan›n normal yüzme hareketleri saniye cinsinden kaydedilir. S›çan›n depresyonda olmad›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilir.

ye) kontrol grubuna (145±91.3 saniye) göre istatistiksel
olarak anlaml› derecede k›sa idi (p=0.00963) (ﬁekil 2). Yi-

• Dalma (diving) davran›ﬂ›; saniye cinsinden kaydedilir. Kaç›ﬂ yolu aranmas›d›r, mücadele davran›ﬂ›n›n eﬂde-

ne 1. ve 2. günün ilk 5 dakikalar›nda gruplar›n yüzme, dal-

¤eri olarak kabul edilebilir.

(F=8.941, p=0.009) ve uygulamalar›n (F=6.888, p=0.018)

ma ve çabalama sürelerinde fark yoktu, gruplar›n

Etik

donma süreleri ise anlaml› derecede farkl› idi (ﬁekil 3).
Valerian kök ekstrakt› alan s›çanlarda ilk 5 dakikada don-

Bu protokol ve uygulamalar Ege Üniversitesi Hayvan

ma süresi 1. gün 3±3.92 sn, 2. gün 14±25.5 sn iken, di¤er

Etik Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ olup Communities

grupta, 1. gün 20.9±23.1 sn, 2. gün 44.9±32.1 sn idi. Ayn›
ﬂekilde valerian kök ekstrakt› alanlarda 1. gündeki 15 da-

Council Directive (86/609/EEC)’e uygundur.
‹statistik Analiz
Verilere SPSS versiyon 14.0 istatistik program›
(SPSS Inc., 233 South Wacker Drive, 11th floor, Chicago, IL 60606-6307) ile varyans analizi uyguland›. Faktörler seanslar (birinci ve ikinci gün) ve uygulama (valerian
ve plasebo) olarak belirlendi. Ba¤›ml› de¤iﬂkenler ise
yüzme, çabalama, dalma ve donma süreleri idi. S›çanlar›n
vücut a¤›rl›klar› paired-sample t test ile karﬂ›laﬂt›r›ld›, sonuçlar ortalama±standart sapma olarak verildi; p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
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ekstrakt› verilen grubun donma süreleri (42.4±27.1 sani-

kikal›k donma süresi plasebo grubundan anlaml› derecede
k›sayd› (42±27.1 sn vs 145±91.3 sn, p<0.05) (Tablo 1).

Tart›ﬂma
Andreatini ve arkadaﬂlar›, genel anksiyete bozuklu¤u
tan›s› alm›ﬂ 36 kiﬂiye, randomize, çift kör yöntemle 4 hafta süreyle plasebo, diazepam ve günde 3 kez 50 mg valerian ekstrakt› (%80 dihidrovalerat, %15 valerat ve %5
acevalerat) verdiler. Hamilton Anksiyete Skalas› (HAMA) ile, diazepam ve valerian alan gruplarda psiﬂik faktörlerin istatistiksel olarak anlaml› derecede azald›¤›n› sap-

Bulgular

tad›lar.11 Cropley ve arkadaﬂlar› randomize kontrollü
yöntemle, gönüllü, 54 sa¤l›kl› kad›nda laboratuvar koﬂul-

Zorlu yüzme testinin 1. gününde gruplar aras›nda yüz-

lar›nda oluﬂturulan stresin fizyolojik bulgular›n› gider-

me, dalma ve çabalama aç›s›ndan fark yoktu, valerian kök

mek için 7 gün boyunca, günde bir defa 120 mg kava
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ﬁekil 3. Her iki grubun 1. ve 2. günlerde yap›lan zorlu yüzme testinin
ilk 5 dakikalar›ndaki donma süreleri. Donma süreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; hem gruplar aras›nda (F=8.941, p=0.009) hem de yap›lan uygulamalar aras›nda (F=6.888, p=0.018) anlaml› fark tespit edilmiﬂtir (Grafik Ortalama±SEM olarak çizilmiﬂtir).

(kök ﬂeklindeki gövdesinden yararlan›lan bir güney pasi-

derecede k›sa olmas›, ekstrakt›n antidepresan etkisi ola-

fik biber bitkisi; Piper Methysticum), 600 mg valerian ve

bilece¤ine iﬂaret etmektedir. Son zamanlarda Tang ve ar-

plasebo verdiler: Valerian ve kava, sistolik kan bas›nc› ce-

kadaﬂlar›n›n, s›çanlarda, orta düzeyde kronik stresle te-

vab›n›, kalp h›zlanmas›n› ve hissedilen öznel stresi istatis-

tiklenmiﬂ depresyonda valerian’›n beyin hipokampusun-

12

tiksel olarak düﬂürdü. Çal›ﬂmam›zda, valerian kök eks-

daki hücre ço¤almas›na ve 5-HT düzeyine etkisini araﬂ-

trakt› alan s›çanlarda hem 1. günün 15 dakikas›nda, hem

t›ran çal›ﬂmalar›, küçük doz valerian›n depresif s›çanlar-

de 2. günün 6 dakikal›k zorlu yüzdürme süresinde kon-

da hücre ço¤almas›n› ve 5-HT düzeyini uyarabilece¤ini

trol grubuna göre daha az donma davran›ﬂ› görüldü. Bu

ve hasar görmüﬂ hipokampus nöronlar›n› koruyabilece-

bulgular, yukar›daki, insanlar üzerindeki çal›ﬂmalarda ol-

¤ini gösterdi.13 Valerian’›n içerdi¤i etken maddeler, sero-

du¤u gibi, valerian›n anksiyolitik etkinli¤ine iﬂaret et-

toninerjik ve noradrenerjik yolaklar› ve iletici düzeyleri

mektedir.

etkiler3,4 GABA ile etkileﬂir;4,5 doza ba¤l› bir GABA sal›-

Bunun d›ﬂ›nda; valerian kök ektrakt› alanlarda, 2. gü-

m›na neden olur6 ayn› zamanda sedasyonla birlikte be-

nün ilk 5 dakikas›ndaki donma süresinin, 1. güne göre

yindeki enzimle uyar›lm›ﬂ GABA y›k›m›n› inhibe eder.7

artmas›, ancak, art›ﬂ›n kontrol grubundakinden anlaml›

Depresyon oluﬂumuyla ilgili önemli teorilerden biri, ka-

Araﬂt›rma

ﬁekil 2. 1. gün (15 dk yüzdürülme) toplam donma süreleri. Valerian
kök ekstrakt› verilen grupta donma süresi 42.4±27.1 saniye, kontrol
grubunda ise 145±91.3 saniyedir, aralar›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml›d›r (p=0.00963).(Grafik ortalama±SEM (Standard Error of the
Mean - ortalaman›n standart hatas›) olarak çizilmiﬂtir).

Tablo 1. Valerian ve plasebo gruplar›n›n birinci ve ikinci günlerde ilk 5 dakikalardaki donma, yüzme, dalma ve çabalama süreleri
1. gün (‹lk 5 dk)
Gruplar

2. gün (‹lk 5 dk)

Donma

Yüzme

Dalma

Çabalama

Donma

Yüzme

Dalma

Çabalama

Valerian

3±3.92*

124±51.9

17.2±11.4

141±51.3

14±25.5*

153±80.6

0.8±1.75

125±83.4

Plasebo

20.9±23.1

110±8.39

7±6.96

142±37.6

44.9±32.1

105±45.6

3.22±6.04

140±19.3

De¤erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir (*p<0.05).
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tekolamin14,15 ve serotonin (5-HT) hipotezidir.16 Depresyonda, beyin omurilik s›v›s›nda, dopamin (DA) metaboliti homovanilik asit (HVA)17 ve GABA18 düzeylerinin
azald›¤› gösterilmiﬂtir. Tüm bunlar› de¤erlendirdi¤imizde valerian’›n de¤iﬂik etkileriyle, birçok yoldan antidepresan etkinlik gösterebilece¤i aç›kt›r. Çal›ﬂmam›zda,
ikinci gündeki donma süresinin, kontrollere göre daha
k›sa olmas› bu etkinin sonucu olabilir.
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