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روی رفتار ترس در موش های نربالغ  بذر گیاه نیلوفر پیچ بر مغزی – اثر تزریق درون بطنی
  نژادویستار

   2 ،  غالمحسن واعظی1الهام ابوالفضلی
  
  چکیده

 یک پدیـده پیچیـده بـا علـل ونتـایج            (Anxiety)اضطراب  
انسان از بدو خلقت همواره بـا     .باشداجتماعی و روانی مهم می    

یر بوده است و جهت رفع ایـن عوامـل بـه            بیماری و درد درگ   
است و در بـین اعـضای طبیعـت گیاهـان            طبیعت روی آورده  

کم توانست گیاهان سمی رااز غیر سمی  بشر کم. بهترین بودند
های جدیـد  تشخیص دهد واین اطالعات سینه به سینه به نسل 

گیاهـانی   جملـه  از )violacea) Ipomoea نیلوفر پـیچ  .رسید
رهای آمریکای التـین و مکزیـک بـوده و          است که بومی کشو   

 .این گیاه بیشتر در این نواحی مورداستفاده قرار می گیـرد  بذر
بذر این گیاه دارای ترکیباتی است که بر روی سیـستم عـصبی             
اثر گداشته و در خصوص اثر این بذر بر روی سیستم عـصبی             
اظهارات متفاوت و حتی متضادی وجود دارد کـه هـر یـک از            

در تحقیـق   . ان به صورت تجربی بیان نموده اند      مصرف کنندگ 
حاضر اثر تزریق درون بطنی مغزی عصاره الکلی بـذر نیلـوفر            

مـورد بررسـی     پیچ در بروز رفتار ترس در رت نر نژاد ویستار         
 در ایـن    .، که در دو مرحلـه صـورت گرفـت         قرار گرفته است  

به عنوان کنترل  )(PTZ از داروی mg\kg 20دوز  تحقیق
 در مرحلـه   حیوانات مـورد آزمـایش     .اب شده است  مثبت انتخ 

دوزهای  (I.C.V) مغزی –  با تجویز درون بطنیاول آزمایش
ــرار   1000و500و250 ــار ق ــصاره تحــت تیم ــرم از ع  میکروگ

حیوانات موردآزمایش عالوه بـر   کار از در مرحله دومگرفتندو
  میکروگـرم از عـصاره بـه    1000و500و250دریافت دوزهـای    

میکروگـرم از   20دوز  مـان مـورد تزریـق    همزi.c.vصـورت  
  . قرار گرفتندi.p به صورت PTZداروی 

  
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان کارشناس ارشد بیولوژی جانوری -1
  استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان -2

 
 

سالین قرار گرفت متعاقب تزریقات  گروه کنترل مورد تزریق
 هر یک از نمونه ها با استفاده از فوق االشاره رفتار ترس در

 .ارزیابی گردید Elevated Plus-Mazeآزمون رفتاری 
  . سر انتخاب شده بود6تعداد حیوانات در یک گروه 

در این مرحله مقایسه آماری میانگین و : مرحله اول از کار
انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی باز و بسته و 

 بازوی بسته مقادیر مختلف همچنین تعداد دفعات ورود به
و گروه کنترل مثبت ) سالین(عصاره نسبت به گروه کنترل 

PTZ20مقدار .  دارای اختالف معنی دار بودند mg\kg 
 را به (CAT%) زمان اقامت در بازوی بستهPTZاز ترکیب 

 1000دوز . طور معنی داری نسبت به گروه سالین افزایش داد
وه کنترل سالین مدت زمان میکروگرم از عصاره نسبت به گر

 را کاهش داد و دارای (OAT%)اقامت در بازوی باز
اختالف معنی دار با گروه سالین بود، در حالی که دوزهای 

 میکروگرم از عصاره دارای اختالف معنی داری از 500  و250
 میکروگرم ز عصاره نیز 500لحاظ آماری نبودند ولی دوز 

ا کاهش داد ولی از لحاظ مدت زمان اقامت در بازوی باز ر
توان گفت  احتماال عصاره آماری معنی دار نبود بنابراین می

بذر گیاه نیلوفر پیچ به صورت وابسته به مقدار در بروز رفتار 
بر اساس این نتایج احتمال می رود که . ترس نقش دارد

عصاره بذر نیلوفر پیچ در بروز رفتار ترس در حیوان موثر 
بطه درگیری احتمالی مکانیسم های عصبی باشد که در این را

  .مرکزی دخیل در فرآیند ترس غیر شرطی دور از ذهن نیست
این مرحله از کار برای تشخیص مسیر :مرحله دوم کار 

احتمالی عصاره در بروز رفتار ترس صورت گرفت زیرا مسیر 
.  در بروز رفتار ترس مشخص استPTZعملکردی ترکیب 

 انجام PTZ همراه با ترکیب در این قسمت تزریق عصاره
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شد، مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد زمان 
 میکروگرم 1000بین دوز (OAT%) حضور در بازوی باز 

از عصاره و گروه سالین اختالف معنی داری مبنی بر کاهش 
مدت زمان حضور در این بازو نشان داد و اختالف معنی دار 

ز عصاره و گروه کنترل  میکروگرم ا500دیگری بین دوز 
مثبت مبنی بر افزایش مدت زمان حضور در بازوی 

 مشاهده گردید،در مقایسه میانگین و انحراف (OAT%)باز
 و 500 مقادیر مختلف عصاره بین دوز (OAT%)معیار 
 میکروگرم از عصاره،اختالف معنی داری مشاهده 1000

 زمان گردید ، همچنین مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد
 مقادیر مختلف عصاره (CAT%)در بازوی بسته   حضور

 دارای PTZو کنترل مثبت ) سالین(نسبت به گروه کنترل 
 500اختالف معنی دار بین گروه کنترل مثبت و دوز 

میکروگرم از عصاره بود که نشان دهنده کاهش مدت زمان 
با توجه به نتایج فوق احتماال . حضور در بازوی بسته است 

  به صورت PTZه فوق بااثرات اضطراب زای  ترکیب عصار
وابسته به مقدار تداخل عمل داشته است و اثرات ان را مهار 

  .کرده است
درتحلیلی کلی می توان گفت که عصاره بذر گیاه نیلوفر پیچ 

(Ipomoea violacea ) به تنهایی باعث بروز رفتار ترس در 
رت وابسته به  را به صو PTZحیوان گردید و ترس ناشی از 

دوز کاهش می دهد در واقع این عصاره دارای اثرات دوگانه 
طراب زا است که به تنهایی داراری یک تاثیر و همراه با ضا

   . دارای اثری معکوس استPTZترکیب 
  

 موش , بذر نیلوفر پیچ ,عصاره الکلی :کلمات کلیدی
 –صحرایی نر، ترس ،پنتیلن تترازول ،تزریق درون بطنی 

   Elevated Plus-Maze مغزی،
 

 مقدمه
ترس یک پاسخ دفاعی فیزیولوژیک بوده و در برابر خطر حاد 

اضطراب نیز یک عالمت هشدار دهنده است، .بروز می کند

خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و موجود را برای مقابله 
  با تهدید آماده می سازد

ترس و اضطراب ، در حاد و  تفاوت عمده بین دو واکنش
داروین عقیده داشت که کلمه ترس از . زمن بودن آنها استم

آنچه ناگهانی و خطرناک است، مشتق شده است، اساسا به 
هنگامی که خطر را تجربه  . .عنوان یک عالمت هشداراست 

می کنیم دستخوش تغییرات بدنی و هیجانی گوناگون می 
شویم که پاسخ ترس را تشکیل می دهد و پاسخ ترس دارای 

  :ر می باشد  عنص4
عناصر -2 ریب الوقوع قانتظار آسیبهای –عناصر شناختی -1

واکنش اضطراری بدن به خطر به عالوه  تغییرات –بدنی 
 احساس های دلهره –عناصر هیجانی -3 موجود در ظاهر ما 

  .عناصر رفتاری جنگ و گریز می باشد-4  و وحشت زدگی
یاه نیلوفر پیچ و اما گیاه مورد استفاده در این پایان نامه، گ

(Ipomoea violacea) عضو خانواده Convolvulacea 
است به طور معمول یک گیاه باغچه ای محسوب می شود و 

  . گونه است 1000 جنس و بیش از 50شامل کمتر از 
  :ترکیبات شیمیایی  موجود در این گیاه شامل

 Ergineشامل آلکالوئیدهای لیزرژیک هستند M.Gبذرهای 
 آلکالوئیدهای مشابه Ergineقبل از کشف . دنامیده می شو

 شناخته شده بودند ، آلبرت Ergotآن در قارچی به نام 
 با استخراج این آلکالوئید ها از این نوع 1938هافمن در سال 

 را بسازد که یکی از LSDقارچ توانست ترکیبی به نام 
بعد از ساخت . پرقدرت ترین ترکیبات هالوسینوژن است

LSD ، Egine  در بذر گیاه نیلوفر پیچ شناسایی شد که از
 بود و به این خاطر به آن LSDلحاظ ساختاری بسیار شبیه به 

LSDطبیعی نیز می گویند .Ergine ساختاری بسیار شبیه به 
نوروترانسمیتر سروتونین داردو دارای حلقه نیتروژنی است و 
ن این آلکالوئیدها به علت تشابه با سروتونین گاه جایگزین آ

 ]2[در مغز می شوند
های جسمی قابل درمان  در دنیای امروز تقریبا تمامی بیماری

هستند و تنها درصد بسیار کمی از آنها غیر قابل درمان می 
باشند، امروزه همزمان با پیشرفت هایی که در دنیای علم 
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صورت می گیرد به دلیل شرایط زندگی افراد،بیماری های 
های جسمی در حال پیشرفت است روانی نیز هم پای بیماری

های روانی بسیار کمتر از امروز بود و ک در گذشته بیماری
تخقیقات بر روی این بیماری ها کمتر صورت می گیرد،یکی 
از این بیماری های روانی اضطراب می باشد که امروزه در 
میان افراد بسیار شایع شده است و درمان خاصی تا کنون برای 

با توجه به اثرات متفاوت بذر گیاه .تآن یافت نگشته اس
نیلوفر پیچ که به صورت تجربی توسط افراد استفاده کننده از 
این بذور در دست داشتیم، در این پایان نامه بر آن شدیم تا 
با استفاده از ترکیبات گیاهی که دارای اثرات سوء کمتری 
نسبت به داروهای شیمیایی هستند روش درمانی جدیدی 

   .زه با ترس و اضطراب پیدا نماییمبرای مبار
 

  مواد و روش کار
  :حیوانات

برای انجام این تحقیق از موش های بزرگ آزمایشگاهی 
Rat) ( بالغ از نژادWistarگرم 200±40 با میانگین وزنی

استفاده گردید این موش ها از انیستیتو رازی حصارک کرج 
المی تهیه گردیدند و سپس به حیوانخانه دانشگاه آزاد اس

واحد دامغان انتقال یافتند و در قفسهای مخصوص نگهداری 
 تایی نگهداری شدند آب 4-3حیوانات به صورت گروههای 

به میزان کافی به جز هنگام آزمایش ) پلت(و غذای مخصوص 
در اختیار آنها فرار گرفت محل نگهداری حیوانات از نظر 

 7(ته  ساع12تاریکی  _ای دوره روشناییرشرایط فیزیکی دا
 درجه سانتیگراد و بدون هر 22±2و دمای )  شب 7صبح تا 

گونه سر و صدا و آلودگی صوتی بود و آزمایشات مورد نظر 
  . ظهر صورت گرفت12 تا 8در زمان معینی از روز از ساعت 

  
   :روش جراحی حیوان

قبل از انجام عمل جراحی و کانول گذاری ابتدا موش را با 
زین اروی بیهوشی کتامین و زایالترازو وزن نموده و سپس د

را بر اساس وزن حیوان با استفاده از سرنگ انسولین به 
صورت داخل صفاقی به موش تزریق گردید بعد از بیهوشی 

کامل موش موهای پشت سر حیوان را با استفاده از دستگاه 
داشته و سپس موش در روی دستگاه استریو تاکس راصالح ب

 Headریو تاکس دارای یک دستگاه است. قرار داده شد
Holder حیوان را در وضعیت مناسب ه است که جمجم 
 همچنین دارای یک قسمت نگه دارنده کانول یا ،نگه می دارد

 –الکترود می باشد که می توان آن را در امتداد محور جلویی 
پشتی شکمی ) _AP)(nterior-Posterior)عقبی 

DV) (Dorsal –Ventral) (طرفی -و میانی ML) (
Medio-lateral ) (این دستگاه این امکان را . حرکت داد

فراهم می کند که کانول یا الکترود به قسمت مورد نظر مغز 
که قابل دیدن نیست وارد شود بدون اینکه سایر قسمت ها 

 میلی 3/3میله دندانی در مقیاس .مورد آسیب جدی قرار بگیرد
ضعیت صاف متر زیر صفر افقی تنظیم شد تا مطابق اطلس و

سپس میله . حاصل شود flat skull positionجمجمه
های گوشی را کامال در سوراخ مجرای گوش خارجی قرار 
داده و پس از اطمینان از تقارن دو طرف آن پیچ های مربو ط 
به آن محکم گردید و سپس دندان های پیشین حیوان روی 

ده و پیچ میله دندانی فرار داده و میله پوزه بند را به عقب کشی
در نتیجه با تنظیم میله های گوشی و میله . آن محکم بسته شد

نگه دارنده دندان های پیشین و سر و حیوان در سطح افقی 
سپس به وسیله تیغ جراحی استریل شده پوست .قرار گرفت

روی جمجمه را از ناحیه بین دو چشم تا انتهای استخوان پس 
 و بافت های سری به وسیله اسکالپل شکاف داده عضالت

زیرین را برداشته و روی استخوان را با پنبه استزیل کامال تمیز 
و پاک نموده تا محل براگما و المبدا کامال مشخص شود 

ما محل اتصال استخوان های پیشانی و آهیانه و درز گبرا(
  .سهمی شکاف بین استخوان های آهیانه می باشد

محل قرار گرفتن ) براگما و المبدا (پس از تعیین نقاط فوق 
کانول راهنما را با استفاده از اطلس پاکسینوس و واتسون به 

 از براگما  ML = ±1/6 و  AP = 0/8مختصات 
محاسبه نموده و بعد از تنظیم مجدد تنظیم دستگاه در راستای 

 جانبی محل ناحیه بطنی روی – خلفی و نیز میانی –دامی ق
ته دندان جمجمه عالمت گذاری شد و سپس به وسیله م
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پزشکی یک سوراخ به قطر یک میلی متر در روی استخوان 
جمجمه تا پرده مننژ ایجاد کردیم و همچنین قبل از آن دو 
عدد پیچ ریز عینک جهت محکم نگه داشتن کانول راهنما در 

  .روی استخوان جمجمه پیچ شد
 

   :گروههای مورد آزمایش 
Rat  م از  میکروگر250،500،1000 های نر که دوز های

  مغزی –تزریق درون بطنی  را به صورت عصاره را
(I.C.V)دریافت نمودند. 

Rat  میکروگرم از 250،500،1000 های نر که دوز های  
 از mg\kg 20ومقدار   (I.C.V) را به صورتعصاره را
 دریافت (I..P) را به صورت درون صفاقی PTZترکیب 
  .نمودند
Rat  های نری که تنها PTZدرون صفاقی را به صورت  

  .دریافت کردند به عنوان گروه کنترل مثبت بودند
Rat  را به صورت از سالین   میکرو گرم1 های نر که دوز   

(I.C.V) دریافت نمودند که به عنوان گروه کنترل بودند .  
    تایی بودند6در ضمن گروهای تحت تیمار به صورت 

  
  :روش انجام پژوهش

 Elevated Plus- Mazeسنجش ترس مدل رفتاری برای
این ابزار از جنس چوب و دارای . مورد استفاده قرار گرفت   

است ابعاد راهروی بازو بسته (+) چهار بازو به شکل عالمت 
 بوده و دو طرف و انتهای راهروی بسته دیواره ای 50×100

 سانتی متر داشته و برای جلوگیری از افتادن 40به بلندی 
رف و انتهای راهروی باز لبه در دو طموش های صحرایی نر 

 سانتی متر از جنس شیشه نصب گردیده چهار 1ای به ارتفاع 
 منتهی می 10 × 10راهرو به یک محدوده مرکزی به ابعاد 

 سانتی متر از 50 توسط پایه ای در ارتفاع  Maze. شود 
موش ها درون محدوده مرکزی . سطح زمین قرار دارد 

Maze ری که رو به یک راهروی  قرار داده می شود به طو
 واتی که 100باز قرار می گرفتند نور مناسب توسط یک المپ 

 قرار داشت  Maze  سانتی متری از مرکز 140در ارتفاع 

 دقیقه که حیوان آزادانه در قسمت 5در مدت . تامین می گردد
 حرکت می کرد پارامتر های زیر به  Mazeهای مختلف 

  .روش مشاهده اندازه گیری می شد
  .تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهروی باز می شود

  .تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهروی بسته می شود
  .مدت زمانی که حیوان در بازوی باز می ماند

 .مدت زمانی که حیوان در بازوی بسته می ماند

  
  :کارهای بافت شناسی

بعد از اتمام ازمایشات مغز کلیه نمونه هاجهت تایید محل 
 قرارگیری کانول مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفته صحیح

و در صورتیکه کانول در محل صحیح قرارنگرفته بود نمونه از 
بدین صورت که از طریق  .ماری حذف گردیدآبررسی های 

کانول به حیوان متیلن بلو تزریق شد و سپس مغزهای خارج 
 درصد قرار گرفتند از 10 روز در فرمالین 22شده به مدت 

نظر بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند وبرخی نیز بعد از 
 درصد قرار گرفتندو 70 ساعت در الکل 24تزریق متیلن بلو 

سپس از محل کانول برش زده شدند ومحل کانول توسط 
  .متیلن بلو به خوبی مشخص شد

 
 
 
 
 
 

   در بطنمغزی و محل تزریق داروبرش ) 1(شکل 
 

  : آماری آزمون
نشان داده شده و )  انحراف معیار ومیانگین  (رت نتایج به صو

 و آنالیز واریانس SPSSآنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 
  Tukey و تست  One –way- Anovaیک طرفه  
  .انجام گردید
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 Elevated Plus –Maze: نتایج آزمون 

پردازش آماری یافته های حاصل از این پژوهش بر مبنای 
 نتایج مشروح ذیلرا Tukeyنس یکطرفه و آزمون آنالیز واریا

  :در پی داشت 
  تزریق عصاره به تنهایی صورت گرفتدر مرحله اول کار که -

پس از انجام آزمایشات رفتاری شواهد نشان داد که تزریق 
 میانگین PTZ از ترکیب mg\kg 20درون صفاقی مقدار 

 (OAT%)و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی باز
را به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داد و این 

  )1نمودار . (کاهش از لحاظ آماری معنی دار بود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل کاهش داد ،ولی این (OAT%)باز

  )2نمودار . (ر آماری معنی دار نبودکاهش از نظ
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 افزایش داد ، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز

  )2نمودار . (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500ر  مغزی مقدا–تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل کاهش داد، ولی این (OAT%)باز

  )2نمودار . (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

 بازوی میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در
 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز

  )2نمودار . (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل کاهش داد  ، و این (OAT%)باز

  )2نمودار . (  از نظر آماری معنی دار بودکاهش
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

  میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی

   کاهش داد  ، ولی اینPTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز
  )2نمودار . (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

  
 میکروگرم از عصاره 250زی مقدار  مغ–تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد،ولی این (CAT%)بسته

  )3نمودار.(افزایش از نظرآماری معنی دارنبود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

 حضور در بازوی بسته میانگین و انحراف معیار درصد زمان 
(%CAT) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد  ، ولی این 

  )3نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
این  را نسبت به گروه کنترل افزایش داد،ولی (CAT%)بسته

  )3نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار–تزریق درون بطنی 

 میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته 
(%CAT) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد  ، ولی این 

  )3نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –ی تزریق درون بطن

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد  ، ولی (CAT%)بسته

  )3نمودار. (این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار–تزریق درون بطنی 

 ار درصد زمان حضور در بازوی بسته میانگین و انحراف معی
(%CAT) را نسبت به گروه PTZ افزایش داد،ولی این 

  )3نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دارنبود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 
اد، ولی این  را نسبت به گروه کنترل افزایش د(OAE%)باز

  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

 میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی باز
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(%OAE) را نسبت به گروه PTZ افزایش داد، ولی این 
  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

   میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار – بطنی تزریق درون
 میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی باز

(%OAE) را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این 
  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
 درصد حضور در بازوی بازمیانگین و انحراف معیار 

(%OAE) را نسبت به گروه PTZ افزایش داد، ولی این 
  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 این  را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی(OAE%)باز
  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAE%)باز
  )4نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این 
  )5نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
ور در بازوی بسته میانگین و انحراف معیار درصد حض

(%CAE) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
  )5نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد، ولی این 
  )5نمودار. (ز نظر آماری معنی دار نبودکاهش ا

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
   )5نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این 
  )5نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
سته میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی ب

(%CAE) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
  )5نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 و I.C.Vدر مرحله دوم از کار که تزریق عصاره به صورت 
 داشتیم نتایج بدین I.P را به صورت PTZتزریق ترکیب 

 :صورت بود
 PTZ از ترکیب mg\kg 20تزریق درون صفاقی مقدار 

 انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی میانگین و
 را به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل (OAT%)باز

  .کاهش داد و این کاهش از لحاظ آماری معنی دار بود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
وه کنترل کاهش داد، ولی این  را نسبت به گر(OAT%)باز

  )6نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز

  )6ودارنم. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (OAT%)باز

  )6نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

نگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی میا
 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز

  )6نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار بود
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 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 

ه گروه کنترل کاهش داد، و این  را نسبت ب(OAT%)باز
  )6نمودار. (کاهش  از نظر آماری معنی دار بود

  
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAT%)باز

  )6نمودار (.افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 میکروگرم از عصاره 500 را نسبت به دوز (OAT%)باز

افزایش داد، این افزایش از نظر آماری دارای اختالف  معنی 
  )6نمودار. (دار بود

 PTZ از ترکیب mg\kg 20تزریق درون صفاقی مقدار 
میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته 

(%CAT) را به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل 
. کاهش داد و این کاهش از لحاظ آماری معنی دار بود

  )7نمودار(
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

گین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی میان
 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (CAT%)بسته

  )7نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

 میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته 
(%CAT)سبت به گروه  را نPTZ کاهش داد  ، ولی این 

  )7نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 
 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (CAT%)بسته

  )7نمودار. (ار نبودافزایش از نظر آماری معنی د
 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار–تزریق درون بطنی 

 میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته 

(%CAT) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، واین کاهش 
  )7نمودار. (از نظر آماری معنی دار بود

ه  میکروگرم از عصار1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی 

 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (CAT%)بسته
  )7نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار–تزریق درون بطنی 
 میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته 

(%CAT) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
  )7نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (OAE%)باز
  )8نمودار. ( نبودافزایش از نظر آماری معنی دار

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAE%)باز
  )8نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این (OAE%)باز
  )8نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 افزایش داد، ولی این PTZه  را نسبت به گرو(OAE%)باز
  )8نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

 را نسبت به گروه کنترل کاهش داد، ولی این (OAE%)باز
  )8نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 ... بذر گیاه نیلوفر مغزی – اثر تزریق درون بطنی           

 

8 

 افزایش داد، ولی این PTZ را نسبت به گروه (OAE%)باز
  )8نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
اف معیار درصد حضور در بازوی بسته میانگین و انحر

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد، ولی این 
  )9نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 250 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه PTZولی این  کاهش داد ،
  )9نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد، ولی این 
  )9نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 500 مغزی مقدار – تزریق درون بطنی
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
  )9نمودار. (کاهش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
در بازوی بسته میانگین و انحراف معیار درصد حضور 

(%CAE) را نسبت به گروه کنترل افزایش داد، ولی این 
  )9نمودار. (افزایش از نظر آماری معنی دار نبود

 میکروگرم از عصاره 1000 مغزی مقدار –تزریق درون بطنی 
میانگین و انحراف معیار درصد حضور در بازوی بسته 

(%CAE) را نسبت به گروه PTZ کاهش داد، ولی این 
 )9نمودار. ( از نظر آماری معنی دار نبودکاهش

   بحث
در جوامع امروز و عصر حاضر توجه خاصی به طب سنتی و 
استفاده از داروهای گیاهی مختلف شده است زیرا امروزه در 
یافتند که داروهای گیاهی بر خالف داروهای ستنتتیک دارای 

در کتب سنتی  .  اثرات سوء درمانی بسیار کمتری هستند
 اشارات متعددی از استفاده از بذر گیاه نیلوفر پیچ به مختلف

، نظر به اینکه طبق بررسی   عنوان یک گیاه توهم زا شده است

های به عمل آمده تا کنون هیچ سابقه پژوهشی در خصوص 
موضوعات مشابه با عنوان تحقیق ممربوط به این پایان نامه 

حقیقات یافت نشده است لذا امکان مقایسه این پزوهش با ت
دیگر از نظر تفاوت در شیوه های تزریق و نیز نژادهای 
مختلف رت وجود ندارد ولی اثرات این بذرها به صورت 
تجربی و توسط افرادی که این بذرها را به صورت خوراکی 

این گیاه بومی آمریکای التین .استفاده کرده اند بیان شده است
و در است و بیشتر توسط بومیان این ناحیه و مکزیک 

مصرف کنندگان . گیرد مراسمی خاص مورد استفاده قرار می
این بذر ها این گونه بیان می کنند که در حالت توهم قادر به 
دیدن چیزهایی هستند که در حالت معمول با چشم دیده نمی 
شوند و یک حالت خستگی و خواب آلودگی ایجاد می شود 

 ]2[و افراد قادر به تفکر نیستند
 با توجه به نتایج حاصل شده می توان گفت در این پژوهش

 به عنوان گروه PTZ از ترکیب mg\kg 20دوز : که 
کنترل مثبت  در مقایسه با گروه سالین توانست سبب افزایش 

 .معنی داری در زمان اقامت حیوان در بازوی بسته شود
(P≤0.05)  مطابق با پژوهش های انجام شده قبلی این رفتار 

د یکی از شاخص های بروز رفتار ترس عنوان احتماال می توان
 )1نمودار . (گردد

این نتیجه در هر دو قسمت این پژوهش بدست آمد و حاکی 
 است که البته این PTZترکیب   Anxiogenicاز خاصیت 

  )1(.خاصیت در پژوهش های دیگر قبال به اثبات رسیده است
در قسمت اول کارکه تزریق عصاره به تنهایی و به صورت 
درون بطنی صورت گرفت از نتایج بدست آمده اینگونه می 

  :توان استنتاج نمود که 
مقایسه آماری میانگین و انحراف معیاردرصد مدت زمان 

 250،500 بین دوزهای (OAT%)حضور در بازوی باز
  )سالین( میکروگرم از عصاره نسبت به گروه کنترل  1000و

 را (OAT%)کاهش مدت زمان حضور حیوان در بازوی باز
 میکروگرم کامال 1000نشان داد ، که این کاهش در دوز 

مشخص بود و از لحاظ آماری دارای اختالف معنی داری با 
  )2نمودار .(گروه سالین بود
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 نشان (PTZ)مقایسه دوزهای فوق با گروه کنترل مثبت 
دهنده تاثیر کمتر دوزهای عصاره بذر گیاه نیلوفر پیچ در بروز 

  . می باشدPTZ به مقدار تزریق شده رفتار ترس نسبت
همچنین مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار دوزها در در 

 نسبت (CAT%)صد مدت زمان حضور در بازوی  بسته 
به  گروه سالین نشان دهنده افزایش مدت زمان حضور حیوان 

  .بود در بازوی بسته 
د  نشان دا(PTZ) مقایسه همین دوز ها با گروه کنترل مثبت

 مدت زمان کمتری در PTZکه این دوزها نسبت به ترکیب 
  بازوی بسته حضور داشته اند ولی اختالف معنی داری میان

  )3نمودار . ( دوزها و گروه های کنترل وجود نداشت
مقایسه آماری دوزهای عصاره و گروه کنترل در تعداد دفعات 

 نشان داد که همه دوزهای (CAE%)ورود به بازوی بسته 
ره تعداد دفعات ورود به بازوی بسته را نسبت به گروه عصا

  PTZکنترل افزایش داده بودند و مقایسه دوزها با گروه 
نشان دهنده کاهش تعداد دفعات ورود حیوان به بازوی بسته 

ولی هیچ یک از دوزها ازلحاظ آماری دارای اختالف . بود
  )4نمودار .(معنی داری نبودند

ار ها و نتایج بدست آمده در مرحله با توجه به مقایسه نمود
اول این پژوهش این گونه می توان استنتاج نمود که عصاره 
گیاهی مورد نظر احتماال  در بروز رفتار ترس در حیوان اثر 
داشته است، ولی ترس ایجاد شده توسط عصاره به اندازه 

 نبوده و اضطراب زایی  PTZترس ایجاد شده توسط ترکیب 
 بوده است چون دوزها کاهش مدت زمان این ترکیب بیشتر

حضور در بازوی بسته و افزایش مدت زمان حضور در بازوی 
 نشان دادند و همچنین تعداد دفعات PTZباز را نسبت به 

تا کنون به طور . کمتر بودPTZورود به بازوی بسته نسبت به 
خاص پژوهشی در باره اضطراب زایی بذر گیاه نیلوفر پیچ 

ت و تمامی اطالعات در مورد خاصیت صورت نگرفته اس
های متفاوت آن به صورت تجربی و توسط مصرف کنندگان 

نتیجه بدست . بدست آمده استoralاین بذرهاو به صورت 
آمده از تزریق عصاره به تنهایی باگزارش های افرادی که این 

 مصرف کرده اند مطابقت دارد زیرا oralبذر ها را به صورت 

 در مدل انسانی ایجاد حالت اضطراب را می استفاده این بذرها
   ]9[کند 

طبق تحقیقات و آنالیز ترکیبات بذر ها دریافتند که این بذر ها 
از آلکالوئیدهای متفاوتی تشکیل شده که مهمترین آنها 
لیزرژیک اسید است و آلکالوئید اصلی این گیاه که باعث 

   نام دارد که ساختار آنErgine یا LSAتوهم می شود 
بسیار شبیه به نوروترانسمیتر سروتونین است و دارای حلقه 
نیتروژنی بوده و این آلکالوئید به علت شباهت ساختاری با 

 همچنین  LSA .سروتونین گاه جایگزین آن در مغز می شود
 .تحریک کننده سیستم اعصاب سمپاتیک در مغز میانی است 

LSA دارای شباهت ساختاری فراوانی با LSDولی,است 
 . دارای قدرت هالوسینوژنیک کمتری نسبت به آن است

LSD از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده قارچی به نامErgot 
  ] 11[.آیداست که نوعی هالوسینوژن قوی به شمار می

LSD  وLSA هر دو جزء هالوسینوژن های ایندولی هستند 
بر طبق یک فرضیه رایج اکثر هالوسینوژن های ایندولی بر 

 تاثیر می گذارند hydroxytrypamine-5روی 
 به عنوان LSDتحقیقات دانشمندان مشخص کرده که 

 در هسته های رافه است که  HT-5آگونیست رسپتورهای 
 هستندو بهتر این HT2-5 و HT1A-5این رسپتورها شامل 

است که این طور مطرح کنیم که در واقع هالوسینوژن های 
-5رنده های ایندولی آگونیست جزئی مخلوطی از گی

HT2/5-HT13[. هستند[  
 و MRNنورون های سروتونرژیک از هسته های رافه میانی 

 منشا می گیرند که آکسون این  DRNهسته رافه پشتی 
 مغزی ارسال می شود و در Forbrainنورون ها به سمت 

 Forbrain منشا گرفته و در طول DRNمسیر باال رو از 
یی را عصب دهی پیش رفته و آمیگدال و کورتکس جلو
 و ترکیبات LSA .میکند و باعث ایجاد رفتار ترس می شود

 که دارای حلقه ایندولی هستند به عنوان آگونیست  مشابه آن
این .  در هسته های رافه عمل می کنندHT-5اتورسپتور 

  هستند و همچنین به عنوانHT 1AS-5اتورسپتورها شامل 
 از این  نیز عمل میکند و هر کدامHT2-5اگونیست 
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رسپتورها به عنوان جایگاهی برای فعالیت هالوسینوژن ها 
  ]3[.محسوب می گردند

LSA 5 به عنوان یک آگونیست گیرنده های-HT محسوب 
مطالعات . می شود و باعث افزایش میزان سروتونین می شود

Crowly و همکارانش مشخص شده که در زمان استرس 
به آمیگدال چپ میزان سرتونین در آمیگدال راست نسبت 

 میکروگرم از عصاره 1000افزایش می یابد ممکن است دوز 
 موجود در عصاره به حدی بوده که بتواند میزان LSAمیزان 

موجود در آمیگدال را افزایش داده و باعث افزایش  سروتونین 
ترس شود بر طبق تحقیقات گذشته بین افزایش اضطراب و 

 و plus-mazeته افزایش مدت زمان ماندن در بازوی بس
میزان سروتونین در آمیگدال ارتباط وجود دارد هر چه 
سروتونین در آمیگدال راست از آمیگدال چپ بیشتر باشد 
اضطراب بیشتر است بر اساس این اطالعات می توان گفت 
احتماال عصاره مذکور از طریق افزایش سروتونین در مسیر 

ده  میکروگرم باعث ایجاد ترس ش1000فوق در دوز 
 به PTZدر قسمت دوم کار که تزریق عصاره و ]6[.است

طور همزمان صورت گرفت از  نتایج بدست آمده اینگونه می 
  :توان استنتاج نمود که 

مدت زمان  مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد
 مقادیر مختلف عصاره (OAT%)حضور در بازوی باز 

دت زمان را نشان کاهش این م) سالین(نسبت به گروه کنترل 
 میکروگرم از عصاره بسیار 1000داد که این کاهش در دوز 

مشخص بود و دارای اختالف معنی دار با گروه کنترل منفی 
  )6نمودار .(بود

 افزایش مدت زمان حضور PTZمقایسه همین دوزها با گروه 
 500در بازوی باز را نشان داد که این افزایش در دوز 

 PTZرای اختالف معنی داری با گروه میکروگرم از عصاره دا
  )6نمودار .(بود

همچنین در مقایسه میان مقادیر مختلف عصاره در درصد 
مدت زمان حضور در بازوی باز اختالف معنی داری بین دوز 

 میکروگرم از عصاره وجو داشت که درصد زمان 1000 و 500
  میکروگرم به صورت500حضور در بازوی باز در دوز 

 میکروگرم کاهش یافته بود 1000بت به دوز چشمگیری نس
که می توان این احتمال را در نظر گرفت که عصاره به 

 500صورت وابسته به مقدار تاثیر خود را گذاشته و در دوز 
 و عصاره را به خوبی PTZما تداخل عمل بین ترکیب 

  )6نمودار .(مشاهده می کنیم
مان حضور در   مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد ز       

 مقـادیر مختلـف عـصاره نـسبت بـه           (CAT%)بازوی بسته   
افزایش مدت زمان حضور در این بازو را        ) سالین(گروه کنترل   

 کـاهش ایـن مـدت       PTZنشان داد و مقایسه دوزها با گـروه         
بین گروه کنترل مثبـت و   .زمان را در بازوی بسته مشخص کرد      

 مبنـی بـر     عصاره اختالف معنـی داری      میکروگرم از  500دوز  
  کاهش مدت زمان حضور حیوان در بازوی بسته مشاهده 

  )7نمودار ( .گردید
در مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات 

 مقادیر مختلف عصاره نسبت (OAE%)ورود به بازوی باز
 افزایش تعداد دفعات ورود به بازوی باز را PTZبه گروه 

 نشان دهنده کاهش ترس در  کهPTZداشتیم نسبت به گروه 
  )8نمودار .(حیوان است

در مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات 
 مقادیر مختلف عصاره (CAE%)ورود به بازوی بسته 

 کاهش تعداد دفعات ورود به این بازو PTZنسبت به گروه 
  )9نمودار . (را داشتیم

ن داد که احتماال نتایج بدست آمده از این قسمت پژوهش نشا
 به هر حیوان باعث کاهش PTZتزریق همزمان عصاره و 

به .  گردید PTZبروز رفتار ترس نسبت به تزریق مستقل 
 که به عنوان یک PTZطوری که عصاره مورد نظر با ترکیب 

عامل اضطراب زا است تداخل عمل داشته است و اثرات 
  به عنوانPTZترکیب .اضطراب زایی آنرا کاهش داد

 ]10[ محسوب میشودGABA Aآنتاگونیست گیرنده های 
 را به عنوان آنتاگونیست این PTZو احتماال عصاره اثر 

ترکیبات مختلفی وجود دارند که . گیرنده ها مهار کرده است
 ، HT 1A-5:  را مهار کنند از جمله PTZمی توانند اثرات 

5-HT 3 ، NMDAو کانال های وابسته به لیگاند نوع    
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Lبا در نظر گرفتن این موارد و با توجه به  ]12[. گالیسین و
این که عصاره مورد نظر دارای آلکالوئید های مختلفی است 

 نام دارد که این آلکالوئید Ergineکه یکی از مهمترین آن ها 
دارای ساختار بسیار شبیه به نوروترانسمیتر سروتونین است و 

  ]12[.ست  اHT 1A-5در واقع آگونیست گیرنده های  
احتمال دارد که عصاره فوق از طریق این گیرنده ها باعث 

  . شده باشد PTZمهاراثرات اضطراب زای ترکیب 
درتحلیلی کلی می توان گفت که عصاره بذر گیاه نیلوفر پیچ 

(Ipomoea violacea ) به تنهایی باعث بروز رفتار ترس در 
ته به  را به صورت وابس PTZحیوان گردید و ترس ناشی از 

دوز کاهش می دهد در واقع این عصاره دارای اثرات دوگانه 
طراب زا است که به تنهایی دارای یک تاثیر و همراه با ضا

   و اثرات دارای اثری معکوس است PTZترکیب 
PTZ را در دوزی خاص خنثی می کند .  
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  نمودارها
  
  
  
  
  
مقایسه میانگین و انحراف معیار مدت زمان اقامت حیوان در : 1ار مودن

 به حیوانات در 20MG\KG PTZبازوی بسته پس از تزریق مقدار 
 وحروف نا ≥N=6 ،  0,05P. ( (SALINE)مقایسه با گرو شاهد 

  .)متشابه دارای اختالف معنی دار هستند
  
  
  
  
  
  
  
 

درصـد زمـان حـضور      مقایسه میـانگین و انحـراف معیـار          : 2نمودار  
 250، 500، 1000حیوانــات گــروه تجربــی تیمــار شــده بــا مقــادیر 

 PLUSE MAZE دسـتگاه  OAT%)(میکروگرم در بـازوی بـاز    
 ( (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

N=6 ،  0,05P≤وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار هستند .  

  
  
  
  
  
  

میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور مقایسه  : 3نمودار 
 250، 500، 1000حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه CAT%)(میکروگرم در بازوی بسته 
 ( (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

N=6 ، 0,05P≤وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار هستند (.  

  
  
  
  
  
  
 

 مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات حضور : 4نمودار 
 250، 500، 1000حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه (OAE%)میکروگرم در بازوی باز  
 ( (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

N=6 ،  0,05P≤ دارای اختالف معنی دار هستند وحروف نا متشابه 

  
  
  
  
  
  
  

مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات حضور : 5نمودار 
 250، 500، 1000حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه (CAE%)میکروگرم در بازوی بسته  
 ( (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

N=6 ،  0,05P≤وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار هستند (.  
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مقایسه میـانگین و انحـراف معیـار درصـد زمـان حـضور               : 6نمودار  
 250، 500، 1000حیوانــات گــروه تجربــی تیمــار شــده بــا مقــادیر 

 PLUSE MAZE دسـتگاه  OAT%)میکروگرم در بـازوی بـاز    
 (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبـت  )نسالی(شاهد  نسبت به گروه

 I.P به صـورت  PTZ و  I.C.Vدر تزریق همزمان عصاره به صورت       
 )N=6 ،  0,05P≤ ــشابه دارای اخــتالف معنــی دار ــا مت  وحــروف ن

  .)هستند
  
  
  

  
  
  
  
  

مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور  : 7نمودار 
 250، 500، 1000حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه (CAT%)میکروگرم در بازوی بسته 
 (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

 I.P به صورت PTZ و I.C.Vدر تزریق همزمان عصاره به صورت 
 )N=6 ،  0,05P≤ وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار 

  .)هستند
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات حضور مقایسه  : 8نمودار 
 250، 500، 1000حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه (OAE%)میکروگرم در بازوی باز  
 (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )سالین(شاهد  نسبت به گروه

 I.P به صورت PTZ و I.C.Vدر تزریق همزمان عصاره به صورت 
 )N=6 ،  0,05P≤ وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار 

  .)هستند

  
  
  
  
  
  
  
  

مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد دفعات :   9نمودار 
 250، 500، 1000حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 

 PLUSE MAZE دستگاه (CAE%)میکروگرم در بازوی بسته  
 (MG\KG PTZ 20)و کنترل مثبت )الینس(شاهد  نسبت به گروه

 I.P به صورت PTZ و I.C.Vدر تزریق همزمان عصاره به صورت 
 )N=6 ،  0,05P≤ وحروف نا متشابه دارای اختالف معنی دار 

  .)هستند
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