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  ر نژاد ويستارن هاي صحرايي و يادگيري احترازي غيرفعال موشحافظه تأثير عصاره آبي گياه خرفه بر
  

  2حسين عباسپور و 1ي، فريبا جعفري شيبان*1حيدر آقابابا
  ، ايرانارسنجان گروه زيست شناسي، ، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالمي- 1

  زيست شناسي، دامغان، ايران دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دامغان، گروه - 2
 aqababa@iaua.ac.ir   : مكاتباتمسئول

  
  چكيده

 اين ماده در تكامل مغز و سيستم باشد كه  مي3ـاز اسيدهاي چرب امگايك منبع غني ) Portulaca Oleracea(عصاره آبي گياه خرفه  
ثير عصاره آبي گياه خرفه بر حافظه و يادگيري احترازي غير بررسي تأبنابراين در اين مطالعه به . عصبي و افزايش حافظه نقش اساسي دارد

پرداخته  گرم 220 تا 180در محدوده وزني صحرايي نر نژاد ويستار   سر موش40  در)مرحله تأخيري (STLگيري ميزان  فعال با اندازه
 ساعت 12گراد،  درجه سانتي21 ±2موش ها به مدت يك هفته جهت سازش با شرايط محيط در اتاق حيوانات در شرايط حرارتي  .شد

 و شدن، آن را آسياب كرده خريداري و پس از خشك ها  خرفه ازسبزي فروشيگياه.  ساعت تاريكي نگهداري شدند12روشنايي و 
اي طرفه براز آناليز واريانس يك. مورد استفاده قرار گرفتدر دستگاه شاتل باكس ها  جهت انجام آزمايشات بر روي موشن عصاره آبي آ

سطح آماري مورد . ، تفسيرهاي آماري صورت گرفتTukeyو Scheffe تعيين ميانگين و خطاي استاندارد هر گروه و به كمك روش 
 .استفاده گرديد mg/kg0/1   و5/0، 25/0  از دوزهايدر اين تحقيق . در نظر گرفته شدP>05/0ها،  قبول براي بررسي اختالف ميانگين

   .داد  را افزايش ميSTLن دوز مؤثر انتخاب شد كه هم سطح كورتيزول و هم سطح  به عنواmg/kg 25/ 0 دوز 
  موش صحراييشاتل باكس، خرفه، حافظه و يادگيري،  :  كليديكلمات

 
  

  مقدمه
بر حافظه  )HPA( آدرنال ـ هيپوفيز ـمحور هيپوتاالموس 

و با تغيير در ميزان فعاليت و يادگيري تأثير مستقيم دارد 
. كند  ميزان حافظه و يادگيري را دچار تغيير مياين محور،

از جمله هورموني كه در حافظه و يادگيري دخالت 
 يعني كورتيزول HPAبسزايي دارد هورمون محور 

در برخي از اختالالت عصبي به منظور . ]1[ باشد مي
اين . شودتقويت حافظه از برخي داروها استفاده مي

 يا LTP ( بهها اغلب روي روند عصبي موسومدارو
Long Term Potentiation (يكي .]4[گذارند  يتأثير م 

شود، گياه  رتقويت حافظه استفاده مياز اين گياهان كه د
 موجود در اين گياه، تكامل 3- از خواص امگا .خرفه است

همچنين سبب افزايش . باشد مغز و سيستم عصبي مي
هاي  اسيد. گردد حافظه و گسترش اعمال شناختي مي

و  هاي پروآتروژنتيك تئين، توليد پرو3- امگاچرب 

 هاي آندوتليال انسان كاهشالتهابي را در سلول پيش
هاي مونوسيتي و با با مهار چسبندگي سلول. دهند مي

 پاسخ التهابي را در آندوتليوم A2كاهش ترومبوكسان 
 .]6[ دهند كاهش داده و اتساع عروقي را افزايش مي

هاي چرب  رت است كه اسيدمكانيسم عمل آن به اين صو
 با پيشگيري از كاهش آزادسازي نوروترانسميتر 3- امگا

كولين و فاكتور رشد عصبي، منجر به افزايش حافظه 
كولين براي القاء حافظه الزم بوده و كاهش استيل. گردد مي

آن در گسترش بيماري آلزايمر ضروري است چرا كه 
-يل كولين ميساز استپيش يعني Aاستيل كوآنزيم سازنده 

، 3- اين گياه منبع غني از اسيدهاي چرب امگا .]3[باشد 
اسيداسكوربيك، بتاكاروتن، گلوتاتيون، پروتئين، 

، نورآدرنالين، C و A ،B1 ،B2هاي كربوهيدرات، ويتامين
 پتاسيم، آهن، فسفر، ،دوپامين، مواد معدني شامل كلسيم
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، اليكمنگنز، مس و اسيدهاي ارگانيك مثل كافئيك، م
   .]2[باشد  اگزاليك، و سيتريك مي

  
   كارمواد و روش

نر نژاد ويستار در    سر موش صحرايي40اين تحقيق از  در
استفاده شد و به )  گرم220 تا 180(محدوده وزني معين 

ك هفته جهت سازش با شرايط محيط در اتاق مدت ي
 12 ،گراد درجه سانتي21 ±2شرايط حرارتي  در حيوانات

در .  ساعت تاريكي نگهداري شدند12ي و ساعت روشناي
و آب ) پلت(از غذاي موش صحرايي  اين زمان حيوانات

يك ساعت معين  در آزمايش. كشي استفاده كردندلوله
آوري   مراحل سازش، آموزش و بياد وگرفتانجام مي
 هاموششد و پاسخ شرطي احترازي غير فعال در  اجرا مي

فظه در اين تحقيق روش سنجش حا. دشبررسي و ثبت مي
 Passive Avoidance( فعاليادگيري احترازي غير

Learning( و دستگاه مورد استفاده شاتل باكس بود كه 
دستگاه از دو بخش . شود توسط شركت نورتاب ساخته مي

بخش كنترل تشكيل شده  و )Training Box (آموزش
 و از cm62 × 23 × 23 موزش داراي ابعاد جعبه آ. است
 شفاف ساخته )Plexy glass (ي پلكسي گالسها ورقه

جعبه آموزش داراي دو محفظه كوچك . شده است
. اند مساوي است كه توسط ديوار عرضي از هم جدا شده
. كنند براي تاريك شدن، تمام سطح خارجي آن را سياه مي

 جهت عبور cm 9 × 7دريچه مستطيل شكل به ابعاد 
 گيوتيني بط دردريچه توس. حيوان از ديواره عرضي است

 كف محفظه داراي ميله فلزي به قطر .باز و بسته مي شود
cm 5/2 و با فاصله cm1بخش كنترل . باشد  از هم مي

هاي تنظيم كننده مدت زمان برقراري  كننده داراي پيچ 
 از نظر فركانس، ولتاژ و آمپر استشوك و ميزان شوك 

   . )1تصوير (
يري احترازي يادگ: روش يادگيري احترازي غيرفعال

غيرفعال شامل سه مرحله عادت، آموزش، بيادآوري 
  . باشد مي

 دادن، حيوان را در بخش  به منظور عادت :جلسه عادت
 گيوتيني را ب ثاينه در5روشن دستگاه قرارداده و پس از 

 ببه محض ورود حيوان به بخش تاريك در. كنيم باز مي
كنيم تا حيوان   را باز ميآن ثانيه 30بنديم و پس از  را مي

به محفظه روشن برود و در صورتي كه حيوان به محفظه 
كنيم و بعد حيوان را از  نرفت با دست آن را هدايت مي

 دقيقه 30اين مرحله را پس از . كنيم دستگاه خارج مي
 ثانيه در هر 100اگر حيوان پس از گذشت . كنيم تكرار مي

 نايك از جلسات وارد بخش تاريك نشد آن را حيوان 
آوريم و از ادامه آزمايشات حذف  آموز به حساب مي

  .كنيم مي
 دقيقه پس از جلسه عادت براي 30 :جلسه آموزش
به سرم  تر شوك الكتريكي، پاي حيوان را هدايت آسان

كنيم و موش را در محفظه روشن  فيزيولوژيك آغشته مي
كنيم به   گيوتيني را باز ميب ثانيه بعد در30. دهيم قرار مي
 را به آرامي د حيوان به بخش تاريك، درب ورومحض

 23 به مدت يك ميلي آمپربسته و شوك ماليمي به ميزان 
پاي حيوان اعمال نموده و  هرتز به 100ثانيه و فركانس 

نيم تا حيوان از محفظه تاريك بيرون بيايد، سپس ك صبر مي
پس از چند دقيقه حيوان را در . اندازيم آن را در قفس مي

 ب ثانيه در30دهيم و پس از  وشن قرار ميمحفظه ر
ه حيوان وارد  دقيق2اگر در طول . كنيم گيوتيني را باز مي

 .دهيم محفظه تاريك نگرديد جلسه آموزش را خاتمه مي
  .كنيم در غير اين صورت، مرحله اعمال شوك را تكرار مي

 براي تعيين ميزان به يادآوري حافظه :آوري جلسه به ياد
ز جلسه آموزش، حيوان را در بخش  ساعت بعد ا24

 ثانيه 30دهيم و پس از گذشت  روشن دستگاه قرار مي
باز نموده و زماني را كه طول  گيوتيني را به آرامي بدر
د تا حيوان كامالً وارد بخش تاريك دستگاه شود را شك مي

 -STL )Stepبه عنوان تأخير در ورود به بخش تاريك با 

Through Latency(حداكثر زماني كه . ماييمن ثبت مي
 ثانيه 600گيريم  براي ورود به محفظه تاريك در نظر مي

 تقسيم تايي ده به طوركلي به پنج گروهها موش.است
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 گروه شاهد گروه اول، :ها عبارتند از شدند، كه اين گروه
اي به آنها داده نشده بود ولي تمام   هيچ عصارهبود كه

ها بوده  به به ساير گروهشرايط نگهداري و تغذيه آنها مشا
  .و در دستگاه شاتل باكس قرار گرفتند

 محلول نرمال گروهي بود كه به آنها )گروه شم( گروه دوم
 .باشد از طريق گاواژ خورانده شد سالين كه حالل دارو مي

 گروهبه ، mg/kg 25/0 عصاره با دوز گروه سوم به 
 و به گروه پنجم mg/kg 5/0 چهارم، عصاره با دوز 

و به مدت  از طريق گاواژ mg/kg 0/1 عصاره با دوز 
 را در هاموشبعد از يك هفته  .خورانده شديك هفته 

، آموزش، دستگاه شاتل باكس قرار داده و مرحله عادت
يادآوري مدت زمان ه در مرحله ب. بيادآوري انجام گرفت

از  و بعد ورود به محفظه تاريك را يادداشت كرده
هاي خوني  سرم، )سي الي دو سييك (خونگيري از قلب

گيري  اندازه ،تمام آمايشا پس از .داده شددر فريزر قرار 
  .شد انجامتوسط كيت هورموني هورمون كورتيزول 

 را  پس از خونگيري، خون: تست هورموني كورتيزول
 ، و پس از اتمام آزمايشدادهقرار آزمايش هاي   لولهوندر

  درRIAت به روش هاي جمع آوري شده توسط كي نمونه
تان نمازي شيراز انستيتو غدد و متابوليسم بيمارس

 و نتايج بدست آمده مستقيماً مورد تجزيه گيري شد اندازه
  .و تحليل آماري قرار گرفتند

به منظور بررسي سطح حافظه و بيادآوري : روش آماري
كه حداكثر زماني كه ) STL(زمان ورود به اتاق تاريك 

 ثانيه 600 تاريك در نظر گرفته شدبراي ورود به محفظه
) Mg/dIبرحسب (بود، سطح پالسمايي كورتيزول 

استفاده از آناليزهاي آماري به روش  با. گيري شد اندازه
 ،)One-Way ANOVA(طرفه يانس يك رآناليز وا

هر گروه ) SE ± mean( ميانگين و خطاي استاندارد
ف مرز آماري مورد قبول براي بررسي اختال. تعيين شد
 آمده نتايج بدست.  در نظر گرفته شدP>05/0ها  ميانگين

گرام ارائه شد و تفسيرهاي از آزمايشات به صورت هيستو
  . صورت گرفتTukeyو Scheffe  آماري به روش 

  
  نتايج

هاي بدست آمده از مقايسه گروه  نتايج آناليز واريانس داده
 نشان داد كه بين اين دو گروه Sham و گروه شاهد
نتايج آناليز واريانس  .داري وجود نداردت معنيتفاو
هاي بدست آمده از مصرف عصاره گياه خرفه با  داده

 نسبت به mg/kg 25/0 و 5/0، 0/1دوزهاي مختلف 
ورود به محفظه تاريك در مقايسه با گروه  خيرزمان تأ

و  mg/kg25/0 هد كه مصرف د نترل نشان ميك
mg/kg5/0يك هفته قبل از ه به مدت  عصاره خرفه روزان

داري   معني مقايسه با گروه كنترل تفاوت رآموزش د
 بعنوان دوز مؤثر شناخته mg/kg 25/0 داشتند ولي دوز 

.شد

  
  به تفكيك گروهSTLخالصه آمار توصيفي براي متغير ـ 1جدول 

 Statistics 
Group N Mean Std. Error of 

Mean 

A 10 269.50 58.65 

B 10 201.60 51.53 

C 10 115.70 45.38 

Control 10 33.60 6.10 
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  به تفكيك گروهCortisolخالصه آمار توصيفي براي متغير  ـ2جدول 

 Statistics 
Group N Mean Std. Error of 

Mean 

A 10 2.868 0.380 

B 10 1.783 0.361 

C 10 2.403 0.301 

Control 10 2.382 0.297 

  
  Sham در دو گروه كنترل و STLيانگين  براي مقايسه مt آزمون ـ3جدول 

Statistics 
 

Group 
N Mean SD SE Mean 

Diff. t df sig. (p) 

Sham 10 23.40 11.18 3.54 

Control 10 33.60 19.28 6.10 
-10.20 -1.45 18 0.165 

  
  Sham در دو گروه كنترل و Cortisol براي مقايسه ميانگين t آزمون ـ4جدول 

Statistics 
 

Group 
N Mean SD SE Mean 

Diff. t df sig. (p) 

Sham 10 2.89 1.735 0.549 

Control 10 2.38 0.940 0.297 
-13.70 -2.04 18 0.057 

  

4 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان91زمستان ، دومشناسي جانوري، سال پنجم، شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي زيست
 

 3

 
  هاي مختلف در گروهCortisolمقايسه ميانگين متغير  ـ1 نمودار

  
  ختلفهاي م در گروهSTLمقايسه ميانگين متغير  ـ2 نمودار

  بحث 
موضوع يادگيري و حافظه و بهبود آن از مسائل مهم 

هاست كه بدليل پيچيدگي و دخالت زندگي انسان
فاكتورهاي متعدد، تحقيقات مربوط به آن همچنان ادامه 

 رروزه استفاده از داروهاي گياهي داز طرفي ام. دارد
هايي مانند فراموشي و همچنين تقويت  معالجه بيماري
شناخت عوارض و باشد كه براي   ميحافظه شايع

. چگونگي تأثير آن، انجام تحقيقات بيشتر ضروري است
يكي از گياهان مطرح براي تقويت حافظه و جلوگيري از 

 عصاره .باشد  فراموشي و آلزايمر، عصاره گياه خرفه مي
 بوده 3- گياه خرفه يك منبع غني از اسيدهاي چرب امگا

 در ساخت كه اين اسيدهاي چرب نقش اساسي
نوروترانسميتر استيل كولين دارند، و استيل كولين نيز در 

  .مغز نقش مهمي در يادگيري دارد
، mg/kg0/1 (از بين دوزهاي استفاده شده در اين تحقيق 

 mg/kg5/0 ، mg/kg25/0 ( دوزي كه بيشترين تأثير را
 كه هم از نظر سطح  بودmg/kg25/0  دوز داشت،

 و هم از نظر تأخير در پا شتهرا داباالترين سطح كورتيزول 
گذاشتن و ورود حيوان به بخش تاريك دستگاه شاتل 

در واقع حيوان در جلسه . داردباكس بيشترين تأثير را 
عادت و آموزش ياد گرفته بود كه وقتي از بخش روشن 

5 
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در . شود ميدبه بخش تاريك برود به پاي او شوك وار
به بخش تاريك يادآوري از رفتن ه نتيجه در جلسه ب

د كه شك  و مدت زمان بيشتري طول ميكند ممانعت مي
 كه دوز  علت اين .حيوان به بخش تاريك برود

mg/kg25/0 ،بعنوان دوز مؤثر در اين تحقيق استفاده شد 
 اين باشد كه عصاره آبي گياه خرفه با تواند مياحتماالً

سازهاي نوروترانسميتر استيل كولين، كمك به ساخت پيش
ترين نوروتررانسميتري كه در مغز باعث  ني مهميع

شود، سبب افزايش حافظه و يادگيري  يادگيري مي
 نشان دادند 2006 در سال فريمانتل و همكاران .گردد مي

، DHA بخصوص 3-كه جذب كم اسيدهاي چرب امگا
. با كاهش درك در پيري به خصوص آلزايمر ارتباط دارد

ري و ضد التهاب است ، يك پيشگيري كننده از پي3- امگا
كه به عنوان مكمل براي پيشگيري از اختالالت هوشي و 

 در وينوت و همكاران همچنين .]5[ آلزايمر مؤثر است
 نشان دادند كه بيشترين ميزان تشكيالت 2011سال 

- ميزان كافي امگا.  مي باشد3- غشاهاي سلولي مغزي امگا
كه بر ) هريادگيري و خاط(، از اختالالت شديد شناختي 3

روي تغييرات ميزان مصرف گلوكز يا تغييرات پروسه 
 .]8[د نماي شود، جلوگيري مي ها اعمال مي نروترانسميتر

رب با هاي چ  نشان داد كه اسيد2010 در سال دانيلز
زادسازي استيل كولين و پيشگيري و ممانعت از كاهش آ

كاهش فاكتور رشد عصبي منجر به افزايش حافظه 
هاي اسيد چرب در ميتوكندري  با لكولو م.]3[ گردد مي

- لكولوآزاد شدن تدريجي قطعات دو كربنه به صورت م

ماده ميانجي استيل . آيند  در ميAهاي استيل كوآنزيم 
 از استيل ،كولين در حضور آنزيم كولين استيل ترانسفراز

 با توجه نتيجه در .]1[ شود  كولين ساخته مي وAكوآنزيم 
 در توليد و آزادسازي 3-مگابه نقش اسيدهاي چرب ا

نوروترانسميتر استيل كولين، و همچنين تأثير اين اسيدهاي 
 عصاره آبي  ناختي،چرب در افزايش حافظه و اعمال ش

شده زان حافظه و يادگيري يافزايش مگياه خرفه باعث 
   .است
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