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1383، 76-84، ص 2دهم، شمارةيازمجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة �

اثر رژيم دكستروز بر نقش كافئين در ضبط، تثبيت و فراخواني حافظه در موش

2 و دكتر ساناز يزداني 1نيادكتر علي اكبر مقدم

خالصه 

همچنين اثرات كاهش فراموشي ناشي . شودظه ميكافئين به طور وابسته به دوز سبب تقويت يا تضعيف حاف

به بررسي اثر كافئين , مطالعه حاضر به كمك رفتار اجتنابي غيرفعال. از گلوكز در مطالعات قبلي اثبات شده است

.پردازدمي) سوري(بر ضبط، تثبيت و فراخواني حافظه و نيز تداخل احتمالي گلوكز در آن در موش سفيدكوچك

دريافت شوك الكتريكي : گروه مورد الف. گذاري و به سه گروه تقسيم شدند توزين، شمارههاي نر پس ازموش

:  ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن بدون رژيم دكستروز، گروه مورد ب100 و50، 25و تزريق كافئين با دوزهاي 

كنندة دريافت(د دريافت شوك الكتريكي و تزريق كافئين در دوزهاي سه گانه با رژيم دكستروز و گروه شاه

هاي گذاري از سكو به كف سيمي محفظه در آزمونها فاكتور تأخير در قدمدر تمام گروه). سرم فيزيولوژي

هاي غيرپارامتري آناليز شدند و آوري با تستها پس از جمعداده. ضبط، تثبيت و فراخواني حافظه مطالعه شد

 باعث افزايش فراخواني حافظه mg/kg25كافئين با دوز .  گرديددار تلقي معني05/0 كمتر از Pها با اختالف داده

 نسبت به دوزهاي قبلي سبب كاهش فراخواني حافظه گرديد كه اين كاهش در حضور mg/kg100اما در دوز . شد

بنابراين در حضور دكستروز اثر منفي كافئين با ). >1000/0p(داري تبديل شدبه افزايش معني, رژيم دكستروز

.شوداي باال روي حافظه تعديل ميدوزه

.يادگيري اجتنابي غيرفعال، حافظه ، كافئين، دكستروز:واژه هاي كليدي

 پزشك عمومي         -2بابل درماني –دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شناسي،  دانشيار فارماكولوژي و سم-1

1/11/1382: پذيرش مقاله22/9/1382:دريافت مقاله اصالح شده28/3/1382:دريافت مقاله

ه پژوهشي مقال
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مقدمه

يادگيري توسط انسان و حيوان متضمن عملكرد صحيح 

بنا به . ها نشاني از حافظه دارندحافظه است و همه يادگيري

ين و بر يادگيري عبارت از تغيير رفتار در موقعيتي مع, تعريف

اثر تجربه مكرر آن موقعيت است كه اين تجربه بايد آنقدر 

هاي ذاتي تكرار شده باشد تا وابستگي رفتار تغيير يافته به گرايش

حافظه در حقيقت كاركردي است كه . دهنده، از بين برودپاسخ

اطالعات ذخيره شده در مغز بعداً به خاطر آورده , از طريق آن

). 3(شوند مي

تولد يادگيري نقشي اساسي در رشد و تكامل رفتارها از بدو 

اعم از رفتارهاي حركتي ارادي و غير ارادي، تفكر و هيجان 

اي در اغلب مناطق يادگيري مبتني بر تغييرات گسترده. دارد

مغزي است، هرچند ممكن است كه نواحي مختلف مغز به طرق 

متفاوتي در حصول يادگيري مشاركت كنند ولي در برخي 

ها احتمال دارد نواحي اختصاصي مغز حايز اهميت ادگيريي

). 5(بيشتر باشند 

عليرغم مطالعات نوروفيزيولوژيك مختلف، تاكنون مكانيسم 

با اين حال . دقيق يادگيري و عملكرد حافظه معلوم نشده است

طبق مطالعات مختلف  بعضي عوامل دخيل در يادگيري و نقش 

بسياري از ). 5(اند يين شدههاي مختلف تا حدودي تعگيرنده

هايي كه حتي در طي روز مورد استفاده قرار داروها و فرآورده

) CNS(گيرند اثرات خود را از طريق سيستم عصبي مركزي مي

هاست كه در كافئين از خانوادة متيل گزانتين.  كننداعمال مي

شود و در بين هايي مثل چاي و قهوه به وفور يافت ميفرآورده

شودهاي محرك مغزي بيشتر از همه در انسان استفاده ميدارو

مشخص شده است كه كافئين فراموشي را در انسان ). 13(

 كاهش حافظه در ارتباط با سن را اًدهد و خصوصكاهش مي

همچنين اثرات فراموشي ناشي از داروهايي ). 24(دهد تخفيف مي

بر اينها عالوه ). 23(دهد مثل اسكوپوالمين را نيز تخفيف مي

مشخص شده است كه كافئين ضبط حافظه را بهبود بخشيده ولي 

اند كه مطالعات اخير نشان داده). 7(در تثبيت آن نقشي ندارد 

سبب , صورت تزريق پس از روند يادگيريهاستفاده از گلوكز ب

هاي يادگيري اجتنابي در موش شده و بهبود حافظه در تست

).11(باشددة روند آن نيز ميدهندة حافظه و بهبوددهنافزايش

عنوان عاملي براي افزايش ذخيرة حافظه نيز همچنين آن را به

). 19(اندمعرفي كرده

تواند عالوه بر اين مشخص شده است كه گلوكز مي

نكته قابل ).  20(فراموشي ناشي از اسكوپوالمين را كاهش دهد

زندگي توجه اين است كه اين فرآيند مغزي به طرز وسيعي در 

اي هاي مختلف رفتاري و تغذيههمه افراد دخيل است و روش

از آن جايي كه نقش . تواند در كاركرد آن تأثيرگذار باشدمي

هاي گلوكز در كاهش فراموشي در مطالعات حيواني و در مدل

 Passive يا PAL( يادگيري از جمله يادگيري اجتنابي غيرفعال 

avoidance learning (ده است نشان داده ش)و نيز نقش ) 10،12،18

كافئين در بعضي مطالعات به عنوان اثر تأخيري بر يادگيري و 

و ازطرفي مصرف ) 9(حافظه به روش مذكور بيان شده است 

اين دو ماده در جوامع مختلف بسيار شايع است، در مطالعة حاضر 

سعي بر آن شده است كه ضمن بررسي مجدد نقش كافئين در 

تداخل اثر احتمالي گلوكز با , PAL به روش هايادگيري موش

. كافئين در يادگيري مورد ارزيابي قرار گيرد

هامواد و روش

هاي سفيد كوچك  اين مطالعه تجربي بر روي موش:حيوانات

ها در موش. انجام شد) تهران, انيستيتو پاستور ايران(نژاد آلبينو 

12, نور ساعت 12(ط استاندارد يهاي مخصوص و در شراقفس

گراد و دسترسي آسان  درجه سانتي21حرارت , ساعت تاريكي

ها در هر گروه حداقل تعدا موش. نگهداري شدند) به آب و غذا

ها به دو گروه اصلي اين موش, براي انجام آزمايشات.  سر بود6

. رژيم بدون دكستروز و رژيم با دكستروز تقسيم شدند, آزمايشي
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ف بكار رفته از كافئين در اين همچنين بر حسب دوزهاي مختل

ìهاي مختلف بكار گرفته شد و براي هر گروههآزمايش گرو

. گروه كنترل در نظر گرفته شد, آزمايش يك

 موادي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت :داروها

 و 50, 25با دوزهاي ) ، انگليسBiochemical(كافئين : عبارتند از

% 5رم وزن بدن، محلول دكستروز گرم بر كيلوگ ميلي100

ها به صورت تزريق). ، آلمانMerk (NaClو ) داروپخش، ايران(

.  انجام شد(I.P)داخل صفاقي 

طور كلي در اين مطالعه از دو گروه  به:بندي حيواناتگروه

هر .  رژيم با دكستروز و رژيم فاقد دكستروز استفاده شدìاصلي

تمل بر سه گروه براي گروه اصلي شامل چهار زير گروه مش

) سرم فيزيولوژي(دوزهاي متفاوت كافئين و يك گروه كنترل 

8, بر اين اساس براي هرمرحله از آزمون فازهاي حافظه. بود

چهار گروه رژيم با دكستروز و چهار گروه (ها گروه از موش

گانه با توجه به فازهاي سه. بكار رفتند) رژيم بدون دكستروز

ها  گروه از موش24در واقع , در اين مطالعهبراي آزمون حافظه 

. بكار رفتند كه  البته هركدام از نتايج حداقل سه بار تكرار شدند

.هاي مربوطه وارد شدندها بطور تصادفي به گروهتمامي موش

از يك , PALبراي انجام آزمايشات به روش :آزمايشات

 شد محفظة مجهز به شبكة سيمي براي اعمال تحريكات استفاده

اين دستگاه كه براي ايجاد يادگيري اجتنابي غيرفعال بكار برده 

 سانتيمتر تشكيل شده 35×35×45شد از يك جعبه چوبي به ابعاد 

شبكه , متر از كف سانتي2كه در قسمت پائين آن به ارتفاع 

سيمي موازي از جنس مس با قدرت عبور جريان الكتريكي باال 

 ورودي و خروجي تغذيه تعبيه شده است كه از دو انشعاب

 سانتيمتر 9در وسط شبكه سيمي، استوانة مقوايي به قطر . گرددمي

 سانتيمتر قرار گرفته است كه محكم به كف دستگاه 2و ارتفاع 

عنوان سكوي قرارگيري حيوان در نظر گرفته متصل شده و به

10قسمت ديگر دستگاه استوانه مقوايي توخالي به قطر . شودمي

 سانتيمتر است كه سكوي عايق را در بر 30و ارتفاع سانتيمتر 

دستگاه الكتروشوك به . گرفته و به راحتي قابل جابجايي است

 ولت با 60كار رفته در اين مطالعه داراي ولتاژ خروجي مستقيم 

 ولت، شدت جريان الكتريكي 60امواج، ولتاژ ورودي متناوب 

 مربعي باال رونده آمپر با شكل موج ميلي2 تا 1مستقيم و متناوب 

. هرتز بود50و دو قطبي با فركانس 

 :(Learning) آزمون يادگيري يا  ضبط حافظه -الف

.  ابتدا استوانه مقوايي دور سكوي عايق قرار داده شد:روز اول

50، 25( دوزهاي سه گانه ,هاي هر گروه مربوطهسپس به موش

 و سرم كافئين) گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن ميلي100و 

آنگاه هر موش . به ترتيب تزريق شد) شاهد(فيزيولوژي 

پس از حدود . جداگانه به آرامي بر روي سكوي عايق نهاده شد

شد، و زمان توقف  ثانيه به آرامي استوانه مقوايي برداشته مي10

كه به محض اين. گرديدموش بر روي سكوي عايق ثبت مي

(Step-down)گرفت  بر روي شبكه سيمي قرار ميالًموش كام

 ميلي آمپر 2 ولت با شدت جريان 60شوك الكتريكي به ميزان 

ها سپس موش. شدم به موش وارد ميي ثانيه به طور دا4به مدت 

). 2،3،5،25(شدند به قفس خود بازگردانده مي

 ابتدا استوانه مقوايي بر روي سكوي عايق قرار داده :روز دوم

 روي سكوي عايق قرار سپس هر موش جداگانه بر. شدمي

زمان . شد ثانيه استوانه مقوايي برداشته مي10گرفته و پس از 

توقف هر موش بر روي سكوي عايق به طور جداگانه بر حسب 

.شدثانيه ثبت مي

 : (Consolidation) آزمون تثبيت حافظه -ب

در اين آزمون همه اقدامات مشابه آزمون قبلي صورت گرفت، با 

ها مان تزريق كافئين و سرم فيزيولوژي به موشاين تفاوت كه ز

.بالفاصله پس از دريافت شوك الكتريكي در داخل جعبه بود

 :(Recall) آزمون فراخواني حافظه -ج

هاي قبلي انجام شد، با اين تفاوت اين آزمون نيز مشابه آزمون
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ها در روز كه زمان تزريق كافئين يا سرم فيزيولوژي به موش

 ساعت پس از دريافت شوك 24 قبل از پايان دوم ده دقيقه

.الكتريكي بود

هاي گروه آزمايش با رژيم داراي دكستروز قبل براي موش

 روز به جاي 12از انجام آزمايشات مربوط به يادگيري، به مدت 

اين مدت به منظور .  استفاده گرديد% 5آب از محلول دكستروز 

دوازده روز در ,  صورت طوالني مدتتأثير يك رژيم درماني به

ها در داده, پس از انجام تمامي آزمايشات). 6(نظر گرفته شد 

.جداول مربوطه ثبت شده و براي تحليل آماري آماده شدند

ها در ها، براي مقايسه دادهبا توجه به توزيع داده:تحليل آماري

 و براي مقايسه Mann-Whitney U-testهاي دوتايي از آزمون گروه

از آزمون ) بيش از دو گروه(هاي چند تايي در گروهها داده

Kruskall-Wallis H-test  ها با    استفاده گرديد و اختالف بين دادهp

.دار تلقي شد معني05/0كمتر از 

نتايج

هاي آزمون هيچكدام از يافته: (Learning) آزمون يادگيري -1

يادگيري يا ضبط حافظه با دوزهاي سه گانه كافئين در

از نظر آماري ,  هاي رژيم با دكستروز و بدون دكستروزگروه

سرم فيزيولوژي در (هاي شاهد اين نتايج در گروه. دار نبودمعني

نيز ) گانه با رژيم داراي دكستروز و بدون دكستروزدوزهاي سه

مقايسة اختالف زمان توقف قبل و بعد از ).  1جدول(تكرار شد 

گرم كافئين در رژيم با و بدون  ميلي100تزريق در مورد دوز 

دكستروز اثر , كهدكستروز نكتة جالبي را نشان داد و آن اين

دار برگرداند و اين تفاوت معنيالً كافئين را در دوز مذكور كام

).1نمودار ,  >0001/0p(بود 

مشاهده شد كه  : (Consolidation) آزمون تثبيت حافظه -2

روه رژيم بدون دكستروز  در گmg/kg50تزريق كافئين با دوز 

داري در زمان توقف در مرحله تثبيت حافظه باعث اختالف معني

 ساعت پس از شوك الكتريكي 24بر سكو در روز اول و 

)  كافئينmg/kg50دوز (در گروه مشابه ). =006/0P(شود مي

داري در زمان همراه با رژيم داراي دكستروز اختالف معني

 ساعت پس از شوك 24ل و توقف بر روي سكو در روز او

كه البته اين نتيجه در گروه با ) P=028/0(الكتريكي مشاهده شد 

دار دوز مشابه سرم فيزيولوژي و رژيم بدون دكستروز هم معني

نتايج ساير دوزهاي كافئين در آزمون تثبيت ). P=028/0(بود 

نتايج ). 1 و نمودار2جدول (دار نبود حافظه از نظر آماري معني

گانه بدون رژيم هاي كافئين در دوزهاي سهه گروهمقايس

دكستروز نسبت به گروه شاهد در آزمون تثبيت حافظه اختالف 

).P=012/0(داري نشان دادند معني

در اين آزمون، تزريق  : (Recall) آزمون فراخواني حافظه -3

 در گروه رژيم بدون دكستروز باعث mg/kg25كافئين با دوز 

 در زمان توقف بر روي سكو در روز اول و دارياختالف معني

اين نتيجه ). =014/0P( ساعت پس از شوك الكتريكي شد 24

اختالف , با همان دوز كافئين در گروه با رژيم داراي دكستروز

 در mg/kg100با اينكه تزريق كافئين با دوز .داري نداشتمعني

گروه بدون دكستروز در مرحله فراخواني حافظه تفاوت 

داري از نظر آماري در زمان توقف بر روي سكو در روز معني

 ساعت پس از شوك ايجاد نكرد اما تفاوت در 24اول و 

دار كننده دكستروز با همان دوز كافئين معنيهاي دريافتگروه

ساير نتايج اين گروه در دوزهاي ديگر ). P=002/0(گرديد 

 تزريق درو همچنين اختالف نتايج قبل و بعد ازكافئين و شاهد

 و 3جدول (داري نشان نداد دو گروه از نظر آماري تفاوت معني

گانه كافئين با رژيم هاي سهنتيجه مقايسه گروه). 1نمودار 

دكستروز نسبت به گروه شاهد از نظر آماري در آزمون 

).=023/0P(دار بود فراخواني حافظه معني
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هاي آزمايشي  ساعت در گروه24روي سكو قبل از دريافت شوك و پس از ) ثانيه( زمان توقف  انحراف معيار استاندارد مدت±ميانگين : 1جدول 

تزريق قبل از شوك: با رژيم دارا و فاقد دكستروز) سرم فيزيولوژي(و شاهد ) كافئين(

رژيم داراي دكستروزرژيم بدون دكستروز هاگروه

قبل از شوكدوز

)روز اول(

قبل از شوك ساعت24پس از 

)روز اول(

 ساعت24پس از 

Pارزش 

مقايسه زمان تأخير پس 

 ساعت24از 

mg/kg2568/3±58/1309/33±50/8668/16±54/4986/28±27/76NSكافئين

mg/kg5028/35±58/8120/35±91/10481/15±66/3460/27±16/450147/0كافئين

mg/kg10077/31±91/7213/10±66/2892/7±25/2196/31±58/65NSنكافئي

ml/kg1079/1±75/629/17±25/2040/3±50/1488/29±25/47NSفيزيولوژيسرم

NS=Not significant

) كافئين(هاي آزمايشي  ساعت در گروه24روي سكو قبل از دريافت شوك و پس از ) ثانيه( انحراف معيار استاندارد مدت زمان توقف±ميانگين : 2جدول 

تزريق بالفاصله پس از شوك:  با رژيم دارا و فاقد دكستروز)سرم فيزيولوژي(و شاهد 

رژيم داراي دكستروزرژيم بدون دكستروز هاگروه

قبل از شوكدوز

)روز اول(

قبل از شوك ساعت24پس از 

)روز اول(

 ساعت24پس از 

Pارزش 

مقايسه زمان تأخير پس 

 ساعت24از 

mg/kg2500/7±83/2716/29±75/7450/11±58/2573/11±08/27NSكافئين

)mg/kg5078/12±33/3034/34±41/12193/1±09/717/1±00/81)0=Pكافئين

mg/kg10071/4±75/2170/9±66/2441/4±50/1709/7±25/20NSكافئين

ml/kg1006/3±50/1115/42±50/6954/5±25/1285/3±00/14NSسرم فيزيولوژي 

NS=Not significant
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هاي چهار  در گروه,Stepdown passive avoidance learningهاي سوري بر روي سكوي د ستگاه  ميانگين و انحراف معيار اختالف زمان توقف موش: 1ر نمودا

گروه چهارم تزريق  ساعت پس از شوك و 24تزريق كافئين : تزريق كافئين درست پس از شوك؛ گروه سوم: تزريق كافئين قبل از شوك؛ گروه دوم: گروه اول. گانه

,  تزريق كافئين قبل از شوك) الف. ها در دو سري از آزمايش با  رژيم بدون دكستروز و با دكستروز  نشان داده شده استنتايج تمامي اين گروه. سرم فيزيولوژي

. ساعت پس  از شوك24تزريق كافئين ) ج, تزريق كافئين بالفاصله پس از شوك) ب
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و ) كافئين(هاي آزمايشي  ساعت در گروه24روي سكو قبل از دريافت شوك و پس از )ثانيه(اف معيار استاندارد مدت زمان توقف  انحر±ميانگين :3جدول 

 ساعت پس از شوك24تزريق : با رژيم دارا و فاقد دكستروز) سرم فيزيولوژي(شاهد 

رژيم داراي دكستروزكستروزرژيم بدون د هاگروه

قبل از شوكدوز

)روز اول(

قبل از شوك ساعت24پس از 

)روز اول(

 ساعت24پس از 

Pارزش 

مقايسه زمان تأخير پس 

 ساعت24از 

mg/kg2554/7±44/1655/17±55/5931/1±00/1084/16±09/41NSكافئين

mg/kg5063/3±00/1541/9±58/3409/2±70/830/29±90/36038/0كافئين

mg/kg10086/14±91/3674/24±16/5998/0±00/622/11±25/23NSكافئين

ml/kg1043/27±75/321/10±7/3050/5±25/1285/3±00/14NSسرم فيزيولوژي
NS=Not significant

بحث

در اين مطالعه مشخص گرديد كه كافئين در دوزهاي 

گانه ضبط مختلف، اثرات متفاوتي در مراحل مختلف سه

(Retention) , تثبيت(Consolidation) فراخواني  و(Recall) حافظه در 

به طوري كه كافئين با دوز , دهدهاي سوري نشان ميموش

mg/kg25 در آزمون فراخواني حافظه سبب افزايش در زمان 

به عبارت ديگر . گذاري حيوان در روز دوم گرديدتأخير قدم

سبب , تزريق آن درست قبل از زمان آزمايش در روز دوم

اين يافته در مطالعات ). 3جدول(يد افزايش فراخوني حافظه گرد

همچنين كافئين با دوز).3(قبلي نيز به اثبات رسيده است

mg/kg50اي سبب افزايش قابل مالحظه,  در آزمون تثبيت حافظه

در حالي ). 2جدول (ها شد گذاري موشدر زمان تأخير در قدم

 ميلي گرم بر 100 و 50، 25(كه كافئين با دوزهاي سه گانه 

اي در نتايج آزمون هيچ تأثير قابل مالحظه) گرم وزن بدنكيلو

ها از جمله گزانتيندو گانگي اثرات متيل. ضبط حافظه نداشت

كافئين در يافته هاي ديگران و نيز در آزمايشات مختلف رفتاري 

دهي اين تفاوت از اختالف پاسخ). 26(گزارش شده است 

ها در دوزهاي گزانتينمتيلاي آدنوزيني به اثراتسيستم گيرنده

هاي اين له به وضوح در يافتهسأاين م). 26(شود مختلف ناشي مي

دهي به دوزهاي حتي تفاوت پاسخ. پژوهش مشاهده گرديد

هاي مختلف از جمله دردسنجي ها در سيستمگزانتينمختلف متيل

كه اين مطلب نيز مؤيد ) 1،26(قبالً نشان داده شده است ... و 

هاي مت اين مواد در دوزهاي مختلف در سيستأثير متفاوت

.اي آدنوزيني استگيرنده

 كافئين، بايد mg/kg25در مورد مرحله تثبيت حافظه و دوز 

دار نبود اما ميزان گفت هرچند اختالف با گروه شاهد معني

كنندگان گذاري در اين گروه نسبت به دريافتتأخير در قدم

به . بدن كامالً مشهود است ميلي گرم بر كيلوگرم وزن 100دوز 

هر حال با توجه به اثرات تحريك مغزي كافئين  در دوزهاي 

رسد كه اثرات تقويت حافظه منطقي به نظر مي, )19-21(كمتر 

هاي آن ناشي از بهبود عملكرد سلولي متعاقب تأثير بر گيرنده

).4،8،14،26(آدنوزيني باشد 

مربوط به گروه با هاي نكته قابل توجه در اين مطالعه يافته

يكي از )  گلوكزD-(دكستروز . رژيم داراي دكستروز است

در واقع گلوكز . قندهاي اساسي براي حيات سلولي است

هاي بدن است و تقريباً  انرژي سلولأترين منشترين و اصليمهم

به طوري كه در روز به طور . زا در مغز استتنها ماده انرژي

اما ميزان , رسدغز به مصرف مي گرم گلوكز توسط م150متوسط 
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كاهش . خيره آن در مغز فقط براي چند دقيقه كافي استذ

هاي مغزي و حتي كوما گلوكز خون منجر به مختل شدن فعاليت

نقش گلوكز در يادگيري و حافظه در مطالعات بسياري . شودمي

بررسي و مشخص شده است و ثابت شده كه گلوكز از طريق 

بخشديك عملكرد حافظه را بهبود ميمكانيسم هاي كولينرژ

آزاد شدن استيل كولين در هيپوكامپ با تثبيت حافظه و با ) 22(

در اين مطالعه نتايج جالبي در اثر تجويز رژيم ). 15(مرتبط است 

گونه همان. داراي دكستروز در مراحل يادگيري به دست آمد

ها كه مشخص شد در حضور رژيم داراي دكستروز اختالف يافته

در آزمون فراخواني حافظه در دوزهاي سه گانه كافئين نسبت 

اثرات دكستروز در . دار گرديدبه گروه بدون دكستروز معني

 مؤيد اين نكته است  كافئين قبل از شوك كامالmg/kg 100ًدوز

اين بدين معني است كه مداخله دكستروز سبب ). 1نمودار (

د آن نسبت به گروه با تداخل در پديده فراخواني حافظه و بهبو

.رژيم بدون دكستروز شده است

سرم (از طرف ديگر، رژيم داراي دكستروز در گروه شاهد 

 كافئين باعث mg/kg25كننده دوز هاي دريافتموش) فيزيولوژي

گذاري نسبت به گروه با رژيم افزايش قابل مالحظه تأخير در قدم

ست كه له نشانگر آن اأاين مس. بدون دكستروز شده است

دكستروز حتي به تنهايي سبب بهبود فراخواني حافظه در مقايسه 

با گروه كنترل خود شد و اين اثر با اثرات كاهش فراموشي 

اثر , اي ديگرالبته در  مطالعه). 10،16(خواني دارد دكستروز هم

گلوكز را دو پهلو دانسته و در واقع اثرات افزايش و بهبود 

). 11(اثر معرفي شده است ه و يا بيال برده شدؤيادگيري زير س

دهنده همچنين در مورد كافئين مطالعاتي انجام شده كه نشان

در يك مطالعه ). 3(اثرات تقويتي آن در فراخواني حافظه است 

هاي كه بر روي سيستم پاداش انجام شده بود و نقش گيرنده

 بررسي conditioned place preferenceآدنوزيني در آن به روش 

رديد، مشاهده شد كه تئوفيلين و ساير متيل گزانتين ها با اثر گ

 D1هاي  و تقويت تحريك گيرندهA2آنتا گونيستي برگيرنده 

همچنين مشخص شده ).  26(دوپاميني در اين سيستم نقش دارند 

است مصرف كافئين توسط مادر باعث عوارض طوالني مدت در 

شود  تحريك اشتها ميوسيلةههاي يادگيري تسهيل شده بتوانايي

ط خاصي سبب افزايش يبنابراين كافئين تحت شرا). 21(

اگر چه مطالعات ديگر حاكي از آن است .  گردديادگيري مي

كه كافئين بر روي ضبط حافظه تأثيري ندارد اما فراخواني حافظه 

تواند در اثر مهار آنزيم له ميأنمايد و اين مسرا تسهيل مي

). 3(ير در جابجايي كلسيم داخل سلولي باشد استراز و تغيفسفودي

كافئين و ساير , نيز ذكر شدولي همانگونه كه قبالً

اثرات دوگانه بر حافظه اعمال , ها بسته به دوزگزانتينمتيل

هاي حاصل از تزريق كافئين با دوز برخالف يافته. كنندمي

mg/kg100 كه در هر سه آزمون ضبط، تثبيت و فراخواني حافظه 

گذاري نسبت به دوزهاي قبلي بب كاهش زمان تأخير در قدمس

در رژيم دكستروز اين كاهش به افزايش قابل مالحظه و . گرديد

له نشان مي دهد دكستروز قادر أداري تبديل شد كه اين مسمعني

است اثر منفي كافئين در دوزهاي باال را معكوس نموده و اين 

اي مغزي ناشي از گلوكز هاثر ممكن است در اثر افزايش فعاليت

قبالً در بررسي نقش گلوكز در رفتار اجتنابي غيرفعال نشان . باشد

داده شده بود كه گلوكز در دوزهاي پايين باعث افزايش تثبيت 

و همين نتيجه در اين مطالعه نيز به دست ) 15(شود حافظه مي

آمد به طوري كه رژيم دكستروز در گروهي كه فقط سالين 

 بود باعث افزايش واضح در زمان تأخير در دريافت كرده

بنابر اين شايد اثر گلوكز در مقابل دوزهاي باالي . گذاري شدقدم

. كافئين ناشي از همين اثر گلوكز باشد

نقش دكستروز در مطالعات بسياري مورد بررسي قرار گرفته 

بخشد عملكرد حافظه را بهبود مي, از جمله اينكه دكستروز. است

رسد از طريق تأثير بر فاكتور رشد اسيدي  مينظرهكه ب

در مراحل اين بهبود دخيل , فيبروبالست و با اثر بر هيپوكامپ
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همچنين نشان داده شده است كه مصرف آن در ). 17(است 

دانشجويان به طرز بارزي ميزان حفظ اطالعات يك پاراگراف را 

. ددهكند و نيز روندهاي دقت و توجه را افزايش ميزياد مي

مكانيسم نوروبيولوژيكي دكستروز در اين مورد را به نقش 

بهبود عملكرد , )16(متابوليتي آن در آزاد سازي استيل كولين 

و يا آزاد شدن ) 22(هاي كولينرژيك حافظه از طريق مكانيسم

استيل كولين در هيپوكامپ و نقش آن در تثبيت حافظه نسبت 

). 15(داده اند

ن گفت كه هر چند اثر كافئين همانند تواگيري ميدر نتيجه

هاي مغزي و رفتاري از جمله ها در سيستمگزانتينبسياري از متيل

حافظه وابسته به دوز بوده و در دوزهاي مختلف متفاوت است، 

ولي تأثير مداخله دكستروز سبب  تغييرات عمده در اثرات 

 در پديده mg/kg100به طوري كه اثر دوز . كافئين گرديد

خواني حافظه در حضور دكستروز و عدم حضور آن كامالً فرا

با توجه به اثرات مثبت دكستروز بر ). 1نمودار (متفاوت بود 

گونه كه در اين مطالعه نيز مشخص شد كه همان, حافظه

دكستروز حتي به تنهايي در يكي از مراحل فراخواني حافظه 

ربوطه گذاري نسبت به گروه شاهد مسبب افزايش تأخير در قدم

شود مطالعات ديگري در خصوص اثرات گردد، پيشنهاد ميمي

دقيق گلوكز در مراحل ضبط، تثبيت و فراخواني حافظه به عمل 

هاي حاوي كافئين در مقادير  عدم استفاده از فرآوردهاًنهايت.آيد

استفاده همزمان مواد قندي با تركيبات حاوي كافئين , بسيار زياد

هاي مختلف از جمله ييد يافتهأ در تو انجام مطالعات بيشتر

هاي اين مطالعه باالخص مطالعات كنترل شده تجربي و يافته

.توان پيشنهاد نمودباليني را مي

تقدير و تشكر 

هاي سركار خانم مريم ذاكر عباسي و خانم ماريا از همكاري

هاشمي كارشناسان محترم آزمايشگاه فارماكولوژي وجناب آقاي 

.گردد قدرداني ميسازي آنه متصدي آزمايشگاه در آمادهاسداله زاد
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