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P-24-26
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو 

هاي صحراییدانه بر یادگیري و حافظه در دوره نوزادي و رشد در موشبررسی اثرات سیاه

3، محمد سوختانلو2، محمد ناصر شافعی1، فرزانه وفائی1، محمود حسینی1فریماه بهشتی

ایرانمرکز تحقیقات علوم شناختی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، -1
مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران-2

گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران-3

مطالعه حاضر اثرات دانه، در اکسیدانی سیاهها بر یادگیري و حافظه و همچنین اثرات آنتیاکسیدانبا توجه به اثرات مثبت آنتی:مقدمه
.دانه در دوره نوزادي و رشد بر یادگیري و حافظه بررسی گردیدالکلی سیاه-تغذیه با عصاره آبی

طور تصادفی به چهار گروه تقسیم و به هاي جداگانه نگهداري و پس از زایمان، بهموش صحرایی باردار در قفس14:هامواد و روش
گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن عصاره میلی400و 200، 100) 4-2، )امیدنی معمولیآب آش(شاهد)1: شکل زیر درمان شدند

10. پس از اتمام دوره شیردهی تغذیه با عصاره براي فرزندان ادامه یافت. هفته اول از عمر نوزادان8دانه از روز اول پس از تولد تا سیاه
) PA(و حافظه اجتنابی غیرفعال ) MWM(هاي ماز آبی موریس ر آزمونطور تصادفی انتخاب و دسر از فرزندان نر هر گروه به

.هاي بیوشیمیایی برداشته شدگیريها جهت اندازهدر نهایت، مغز آن. آزمایش شدند
ر شده براي یافتن سکو را دشده و مسافت پیمودهگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن زمان سپريمیلی400دانه با دوز سیاه:هایافته

MWM 0,05(کاهش داد-p<0,01p<(.گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، موجب افزایش زمان میلی400و 200دانه با دوز سیاه
-0,05(شد PAو کاهش زمان تاخیر براي رفتن به اتاقک تاریک در ) >MWM)0,05-p<0,01pشده در ربع هدف در سپري

p<0,001p< .(گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، موجب کاهش میلی400دانه با دوز سیاهMDAتیول بافت هاي تامو افزایش گروه
).>0,001p(قشر مغز و هیپوکامپ نسبت به گروه شاهد شد 

و رشد اثرات مثبتی بر دانه در دوره نوزاديالکلی سیاه-هاي صحرایی با عصاره آبیدهند که تغذیه موشنتایج نشان می:نتیجه گیري
.دانه باشداکسیدانی سیاهیادگیري و حافظه دارد که ممکن است به دلیل اثرات آنتی

هااکسیداندانه، نوزادي، یادگیري، حافظه، آنتیسیاه:کلمات کلیدي
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