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P-21-12
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي صحرایی تحت استرس اثر عصاره گیاه آویشن بر روي یادگیري، حافظه در موشبررسی 

حرکتیبی

پور، رضا حیدري، مینو ایلخانیرقیه بینا

شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانگروه زیست

شوند و هر اختالل در روند این فرآیند منجر به میهاي بسیار مهم سیستم عصبی محسوب یادگیري و حافظه از جمله توانایی:مقدمه
هاي تحت مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر حافظه و یادگیري در موش. گردداي براي فرد میمشکالت عدیده

.استحرکتی صورت گرفتهاسترس بی
تایی تقسیم 6گروه 4طور تصادفی به حیوانات به. ویستار تهیه شدسر موش صحرایی ماده بالغ  نژاد 24در مطالعه حاضر، :هامواد و روش

گروه تحت -3گروه تحت استرس محدودیت حرکتی بدون دریافت عصاره آویشن، -2گروه شاهد، -1ها عبارت بودند از  گروه. شدند
وه تحت استرس بی حرکتی با دوز گر-4گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، عصاره آبی آویشن و میلی100حرکتی با دوز استرس بی

2هاي تجربی با قرار دادن مانع جهت کاهش حرکت براي گروه. گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، عصاره آبی آویشنمیلی400
تحت تیمار، دوزهاي مشخص عصاره 4و3هاي گروه. روز تحت استرس محدودیت حرکتی قرارگرفتند21مدت ساعت در روز به

وسیله ماز شعاعی ساعت پس از پایان آخرین تیمار، مطالعات رفتاري به24. وسیله گاواژ دریافت کردندروز به21مدت را بهآبی آویشن
. هشت شاخه انجام شد

هاي دیگر حرکتی حافظه فضایی نسبت به گروهدهد که درگروه  استرس بیدست آمده از آزمون ماز شعاعی نشان مینتایج به:هایافته
حافظه ) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنمیلی400و 100(تحت تیمار عصاره آبی آویشن 4و 3هايدرگروه.استکاهش یافته

دار ولی این افزایش در حد معنی) باشدمی100بیشترین افزایش مربوط به دوز (یافته حرکتی افزایشفضایی نسبت به گروه استرس بی
. نبود

عصاره آبی آویشن به میزان کم باعث تقویت .شودهاي یادگیري و حافظه میمجموع استرس باعث کاهش شاخصدر :گیرينتیجه
.شودحافظه فضایی می

حرکتییادگیري، حافظه فضایی، عصاره آبی آویشن، استرس بی:کلمات کلیدي
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