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 :چکيده

يد هاي صفراوي مي باشد                      بيشترين غلظت کلسترول در مغز وجود دارد و      . کلسترول جزء اساسي غشا و پيش ساز هورمون هاي استروئيدي و اس
يناپتوژنز          . نقصان در متابوليسم و انتقال کلسترول منجر به بروز اختالالت شديد نورولوژيک  مي گردد               يار مهمي در س ه عالوه کلسترول نقش بس و ب

ن  . اين مطالعه به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف کلسترول خون بر يادگيري و حافظه رت طرح ريزي شده است         . عملکرد سيناپس ها دارد    در اي
دند       . تحقيق موش هاي صحرايي نر جوان تهيه و تحت شرايط استاندارد نگهداري شدند             يم ش ايي تقس ا شامل   .سپس رت ها به چهار گروه شش ت روه ه : گ

روه هيپرکلسترول   گرو  ترول، گ روه هيپرکلس اهد ،گ روتئين سويا  + ه ش روتئين سويا  % ۴٠پ روه پ د% ۴٠و گ ار تست هاي   . بودن اه تيم د از سه م بع
. براي سنجش يادگيري و حافظه از ماز شعاعي هشت بازويي استفاده شد و داده ها توسط يک برنامه کامپيوتري جمع آوري گرديد. رفتاري آغاز گرديد

ادگيري ،     . هاي رفتاري روزي يک بار به مدت پنج هفته متوالي انجام شد         تست   ي داري بري ر معن نتايج نشان دادند که  سطوح مختلف کلسترول سرم اث
 .حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت رت نداشته است

 .کلسترول، يادگيري ، حافظه، ماز شعاعي: کلمات کليدي 
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Cholesterol serves as essential membrane component and also as precursor for steroid hormones and bile acids.  Most 
concentration of cholesterol is found in brain and deficiency in cholesterol metabolism and transport cause to exert 
neurological abnormalities.  Indeed cholesterol has important role in synaptogenesis and function of synapses.  This 
study was designed to investigate the effects of various levels of serum cholesterol on rat learning and memory. 
Young male rats were provided and they kept under standard  living conditions.  The rats were distributed into four 
groups of six each. The groups included: the control group, the hypercholesterolemia group, the hypercholesterolemia 
group with feeding of food contain %40 of soy protein and soy protein group.after three months treatment behavioral  
tests were started . Radial eight arm maze was used to measure learning and memory and a computer program was 
used to collect the raw data . The behavioral tests were performed once a day for five consecutive weeks . The data 
indicated that  learning , short term memory and long term  memorywere no affected by various levels of serum 
cholesterol.                                     
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 : مقدمه

ا                       ن وجود اطالعات کمي در رابطه ب ا اي ده دارد، ب ه عه ي ب کلسترول نقش بسيار مهمي در آتروسکلروز و بيماري هاي قلب
ا     . نقش کلسترول در عملکرد مغز ، ساختار نوروني و شکل پذيري سيناپسي در دست است  ورون ه ه ن ا از جمل همه سلول ه

ا دريافت                 و سلول هاي گليا کلسترول مورد نيا       ز خود را سنتز مي کنند و نيز مي توانند کلسترول را از طريق ليپو پروتئين ه
د روج     .نماين ز خ ز و ني ل مغ ترول در داخ ع کلس ادي در توزي يار زي ت بس ا اهمي روتئين ه و پ ق ليپ ترول از طري ال کلس انتق

تفاده از         . شد در واقع مغز يک بافت غني از کلسترول مي با           ). ٣(کلسترول از مغز به کبد دارد        ه اس ادر ب سلول هاي مغز ق
ه مغز فقط                        .کلسترول پالسما نيستند   ا وجودي ک وزن %  ٢مقدار کلسترول در مغز بيش از ساير بخش هاي بدن مي باشد ، ب

ر دارد                  دن را در ب ارم کلسترول موجود در ب ر تشکيل     ). ٢(بدن را به خود اختصاص داده است يک چه کلسترول عالوه ب
واحي      ). ۴(يت ويژه اي در تشکيل سيناپس ها و شکل گيري حافظه دارد   غشل سلولي اهم   زان کلسترول در ن ر آن مي عالوه ب

ودن             ). ۵(آزاد شدن ترانسميتر بيشتر از ساير نواحي غشا سيناپسي مي باشد            ه واسطه دارا ب روتئين سويا ب از طرف ديگر پ
در اين تحقيق از پروتئين سويا  ). ١(ش کلسترول خون داردايزوفالون هايي نظير جنيستئين و دايدزئين نقش ويژه اي در کاه  

 .جهت کاهش سطوح کلسترول خون استفاده گرديد
 

 :مواد و روش ها
ذايي      ٢٠٠-١۵٠ موش صحرايي نر با محدوده وزني ٢۴در اين تحقيق    واد غ تفاده از م ا اس ا ب  گرم  تهيه شدند ، تغذيه رت ه

ات در شرايط يکسان محيطي                    ه حيوان ايش در الن ل از آزم اه قب دانه اي استاندارد انجام گرفت و تمام رت ها به مدت يک م
ام شد ،     پس از ي. نگهداري شدند تا به محيط عادت کنند   ک ماه به منظور تعيين سطوح اوليه کلسترول خون ، خونگيري انج

ا شامل                      روه ه ه گ دند ک يم ش ايي تقس روه شاهد  : سپس رت ها به چهارگروه شش ت ولي   (گ ه از غذاي معم ر   ) تغذي روه هيپ ، گ
روتئين سو   + ، گروه هيپر کلسترول      ) اسيد کوليک /.% ۵+کلسترول  % ٢تغذيه از غذاي حاوي     (کلسترول ه  % (۴٠يا  پ تغذي

روتئين سويا    ) پروتئين سويا % ۴٠+اسيد کوليک/.% ۵+کلسترول% ٢از غذاي حاوي     روه  پ د % ۴٠و گ پس از سه   . بودن
ان                           ين زم ام گرفت و در هم ين سطوح کلسترول خون خونگيري انج ار    (ماه تيمار مجددًا به منظور تعي اه تيم ) پس از سه م

تفاده شد،                    ب. تست هاي سنجش يادگيري و حافظه آغاز شد        ازويي اس از شعاعي هشت ب ادگيري و حافظه  از م راي سنجش ي
ادگيري و حافظه توسط                . اين ماز شامل يک محفظه مرکزي و هشت بازو مي باشد           داده هاي حاصل از تست هاي  سنجش ي

 .انجام شدتست هاي رفتاري روزي يک مرتبه و به مدت پنج هفته متوالي . يک نرم افزار کامپيوتري  جمع آوري گرديد
 



 
 :نتايج و بحث

ه       . هاي آناليز واريانس و دانکن استفاده شد        براي بررسي داده هاي حاصل از اين تحقيق از آزمون          د آ اري نشان دادن نتايج آم
ي سطوح مختلف آلسترول                  داري در آاهش سطوح آلسترول تام در گروه         پروتئين سويا اثر معني    ته است ول ار داش هاي تيم

ن                      روي حافظه و يادگيري دراز مدت و آوتاه مدت رت          داري  خون اثر معني   ل اي ه دلي اًال ب ن امر احتم ه اي ته است، آ ها نداش
 .باشند هاي مغز قادر به استفاده از آلسترول پالسما نمي ل است آه سلو
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