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چکیده
سابقه و هدف :استرس به هر گونه تحریک داخلی یا خارجی که قادر به تغییر محیط فیزیولوژیکی ار گانیسم باشد و موقعیت
موجب سازگاری با محیط های نامطلوب در ارگانیسم گردد ،اطالق می شود.استرس اثرات گوناگونی بر فرآیند های بیولوژیکی از
جمله فعالسازی کورتیزول دارد.کورکومین از نظر ساختار شیمیایی پلی فنول است و توان آنتی اکسیدانی باالیی دارد و در شرایط
استرس اکسداتیو اثر کاهشی در استرس دارد .هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره کورکومین بر کورتیزول در رت های تیمار شده
تحت استرس بی حرکتی شدید می باشد.
مواد وروش ها :در این مطالعه از 84سر رت ویستار در  4گروه (کنترل ،استرس ،استرس +کورکومین) استفاده شد .کورکومین
در سه گروه استرس+کورکومین در سه دز  0،،5و ،0میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شد .بعد از  24روز از همه
گروه ها خونگیری انجام شد و سطح کورتیزول بررسی گردید.
یافته ها:گروه دریافت کننده  15mg/kgکورکومین ،دارای اختالف معنا داری در سطح کورتیزول نسبت به سایرگروههابود
نتیجه گیری :دز 15 mg/kgکورکومین از طریق اثر بر روی کورتیزول باعث کاهش استرس می شود.

کلمات کلیدی :استرس بی حرکتی شدید ،کورکومین ،کورتیزول ،موش صحرایی

The effect of curcumin on Cortisol in rats treated under severe immobilization
stress
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Aim and Background: Stress is any internal or external stimulation that able to change the
physiological environment of organism. Stress has different effect on biological processes
including activation of Cortisol. curcumin has a polyphenol structure and high antioxidant
power, that can reduce stress in oxidant stress conditions .
Materials and Methods: In this study, 48 Wistar rats were divided in 8groups (control, stress,
stress+curcumin). Animals in the three stress+curcumin groups was given 5, 10, 15 mg/kg dose
of curcumin (i.p). After 28 days, blood samples were taken from all groups and Cortisol levels
were assessed.
Results: The group recipient 15mg/kg dose of curcumin had significant difference in levels in
compare to other groups.
Conclusion: 15 mg/kg dose of curcumin through the effect on Corticosterone, can reduce stress.
Keywords: immobilization stress; curcumin; Cortisol; rat

مقدمه
استرس از جمله اختالالت روحی روانی است که به دلیل شیوع و گسترش آن در اشکال مختلف میان همه سنین با عنوان
،  مسمومیت،  عفونت،  سرما، ) محققان میگویند که استرس های مختلف مانند خستگی،(.بیماری قرن شناخته شده است
) استرس را می توان واکنش کلیشه ای موجود2(.استرس های روانی و تروما می توانند مشکالت مشابهی در انسان ها القا نمایند
)اگر،(. بیوشیمیایی یا روانی را مختل کند، زنده به تحریکاتی دانست که تمایل دارد هموئوستاز پویایی روندهای فیزیولوژیک
 مقاومت و تسلیم است و، واکنش نسبت به آن طی سه فاز روی می دهد که شامل آماده باش،استرس شدید یا طوالنی مدت باشد
 بیماری، عفونت، روانی،) این سازش می تواند مقدمه بروز بیماری های قلبی و عروقی3(.بدن را به سازش با استرس وادار می نماید
) استرس واکنش طبیعی موجود زنده در مقابل محرک های خارجی و داخلی2(.  سرطان و همچنین دیابت باشد،های خود ایمن
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است که سبب به هم خوردن تعادل زیستی می گردد )7(.از زمان های قدیم به وضوح مشخص بوده که حالت های هیجانی در مادر
ممکن است روی جنین تاثیر گذار باشد و اثرات زیان آوری را برای فرزندان به دنبال داشته باشد و باعث بیماری ها یا آسیب های
سایکولوژیک زودرس و یا دیررس در زندگی نوزاد گردد )5(.واژه استرس برای اولین بار توسط کانن در سال  ،131در فیزیولوژی
به کار برده شد )،(.پاسخ به استرس شامل تغییرات قند خون و الکترولیت ها ،باال رفتن تعداد گلبول های سفید خون ،هیپروتروفی
قشر آدرنال ،چروکیدگی تیموس و غیره می باشد )4(.از انواع استرس ها که در تجربیات آزمایشگاهی به کار می رود :استرس
فیزیولوژی مانند سرما (هیپوترمی) ،شنا در آب سرد ،پسیکولوژی مانند محدودیت حرکتی و پسیکوفیزیولوژیکی مانند شوک کف پا
را می توان نام برد)1( .پژوهش ها نشان داده اند که استرس های مختلف بر سیستم قلبی عروقی و پارامترهای خونی در انسان
اثرگذار می باشد)،،(.استرس سرمایی باعث افزایش قند خون ،کلسترول و سطح گلیسیرید در انسان می شود ،اما سطح آلبومین
پالسمایی را کاهش می دهد.استرس مکرر یا حساس شکل گیری مغز جنین انسان موجب اختالالت مختلفی در رفتار یا حاالت در
زندگی بعد از جنینی می شود )،5(.استرس زاها تحریکاتی هستند که عموما نفرت انگیز هستند و به صورت بالقوه که آسیب هایی
را به اشخاص وارد می کنند .استرس بی حرکتی شدید یک استرس غیر قابل کنترل است که چندین پاسخ عاطفی (هیجانی)
واتونومیک را ایجاد می کند .پاسخهای شامل افزایش هایی در میانگین فشار شریانی و ضربان قلبی اتساع عروقی عضله و تنگی
عروق پوستی است که به وسیله یک افت سریع درجه حرارت پوستی توام می شود و افزایش درجه حرارت بدن را به دنبال
دارد )،،(.کورکومین تجاری شامل سه جزء اصلی می باشد :دی فرولول متان(42درصد)،دی متوکسی کورکومین(،0دصد)،بیس
دی متوکسی کورکومین (3درصد)میباشد که با هم به عنوان کورکومینوئید می باشند.کورکومین توسط کندروسیت ها باعث مهار
واسطه ها ی التهابی و کاتابولیکی می شود)،3(.مطالعات اخیرنشان داده است که کورکومین دارای پتانسیل درمان آرتریت می
باشد)،1(.در مطالعه ای با عنوان مروری بر کاربرد گیاه زردچوبه در طب سنتی و مدرن انجام داده شده دریافتند که ماده موثره و
دیگر ترکیبات موجود در ریزوم این گیاه دارای اثرات فارماکولوژیک متعدد از جمله ضدرادیکال آزاد ،ضدالتهاب و اثر بر سیستم
ایمنی وغیره ..در تحقیقات آزمایشگاهی و بعضاً بالینی است واثرات فارماکولوژیک مشاهده شده توسط ریزوم گیاه زردچوبه رادر
ارتباط نزدیک این اثرات با بیماری آرتریت روماتوئید دانسته اند،همچنین در دو مطالعه که تاثیر زردچوبه با دوز  ،255میلی گرم
روزانه بر بیماری آرتریت روماتوئید روزانه انجام شده  ،بهبود خشکی مفاصل صبحگاهی ،مدت قدم زنی و کاهش ورم و درد مفاصل
گزارش شده است )،4(.در واکنش فنتون رادیکالهای هیدروکسیل آزاد شده توسط عصاره کورکومین حذف می شوند )23(.امروزاز
کورکومین برای درمان برخی اختالالت گوارشی  ،به سمت مهار انقباضات عضالت صاف هدایت و جهت گیری می شود )28(.عصاره
کورکومین باعث کاهش تکثیر و زنده ماندن سلول ها در دودمان سلولی سرطان پستان می شود که این اثر را از طریق القای
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آپوپتوزیس روی سلولهای دودمان انجام می دهد .عصاره ی کورکومین دارای فعالیت آنتی ویروسی تبخال ( )HSVاست که عالوه
بر کوتاه شدن دوره ی بهبودی و درمان به پیشگیری از گسترش عفونت کمک می کند و باعث اثر بر عالیم معمول تبخال مثل
خارش  ،مورمور شدن  ،سوزش و درد تیز و ناگهانی تورم و کشیدگی  ،سفتی و قرمزی می شود)،8(.عصاره ضدویروس ایدز
( )HIV-1است که این اثر را به وسیله ی مهار کردن آنزیم ترانس کریپتاز معکوس اعمال می کند .انواع مختلف استرسها سبب
آزادسازی هورمون کورتیکوستروئیدی از بخش قشری غده فوق کلیوی میگردد .کورتیکوسترون نیز در تنظیم قند خون مؤثر است.
این هورمون باعث افزایش آزادسازی اسیدهای چرب از تری آسیل گلیسرول ذخیره شده در بافت چربی میگردد )،7(.این
اسیدهای چرب به خون انتقال و به عنوان سوخت در اختیار بافتهای مختلف قرار گرفته و گلیسرول حاصل از تجزیه تریآسیل
گلیسرول در کبد در مسیر گلوکونئوژنز مورد استفاده قرار میگیرد )،4(.با توجه به اینکه اثرات آنتی اکسیدانی کورکومین اثبات
شده است ،در این پژوهش سعی شد اثر کورکومین برمقادیر کورتیکوسترون سرمی حیوانات تحت استرس بررسی گردد.از طرفی با
ثابت شدن اثر ضد استرسی آن در تحقیقات گذشته تالش گردید در این مطالعه اثر کورکومین بر میزان کورتیزول حیوانات تحت
استرس نیز بررسی شود.

مواد و روش ها
درمطالعه حاضر از  84سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن متوسط بین 235-225گرم و 3ماه سن از انستیتو پاستور ایران
تهیه شد" بر اساس شرایط نگه داری حیوانات ازمایشگاهی مطابق با راهنمای انستیتوی ملی سالمت و اصول اخالقی مربوط به کار با
حیواناتدر همه مراحل ازمایش رعایت گردید.حیوانا ت مورد استفادهدر قفس های پالستیکی استانداردنگه داری شده و کف قفس
هاتوسط خاک اره و تراشه چوب پوشیده شدند.درجه حرارت محیط22و رطوبت 3±00درصد بودوشرایط استاندارد نوری "،2
ساعت نور و  ،2ساعت تاریکی فراهم شد.اب اشامیدنی حیوانات در تمام طول ازمایش "اب شیرین و تغذیه حیوانات "غذای فشرده
از شرکت سهامی خوراک دام وطیوربود که به صورت ازاد در دسترس انها قرار گرفت .حیوانات به صورت کامال تصادفی به4
گروه6تا یی به شرح زیر قرار داده شده اند.
 -1گروه های کنترل
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 )،گروه استرس بی حرکتی با تزریق DMSO
 )2گروه بدون استرس بی حرکتی با تزریق DMSO
)2گروه های تجربی
گروه  3گروه استرس بی حرکتی با تزریق  0میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه 8گروه استرس بی حرکتی با تزریق  ،5میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه  0گروه استرس بی حرکتی با تزریق  ،0میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه  )6گروه بدون استرس با تزریق  0میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه  )7گروه بدون استرس با تزریق  ،5میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه  )4گروه بدون استرس با تزریق  ،0میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین
گروه های تجربی روزانه به صورت محلول در "DMSOتزریق به صورت درون صفاقی وبه وسیله سرنگ انسولین به مدت  24روز
صورت گرفت .وزن موشها هر هفته اندازه گیری شد و تزریق کورکومین هرروز در ساعت  4بعد از ظهر انجام شد"در پایان دوره
تیمار  24روزه کلیه موش ها" انها را در جار بیهوشی حاوی پنبه ی اغشته به اتر قرار داده و پس از بیهوشی بر روی تشتک تشریح
قرار دادیم"پس از باز کردن قفسه سینه ودیا فراگم ونگیری از قلب با استفاده از سرنگ انجام شد .سپس به ارامی با زاویه  35درجه
خون درون سرنگ در لوله ازمایش ریخته واجازه دادیم در دمای اتاق لخته شود.برای جدا سازی سرم لوله حاوی لخته در دستگاه
سانتریفیوژ2055دور به دقیقه به مدت  25دقیقه قرار داده شد"سپس با استفاده از سمپلرسرم جدا شده به میکر تیوپ انتقال یافت
و در دمای منهای  ،4درجه نگه داری شد"با استفده از روش ایمونوفلور سانس به وسیله دستگاه فلوسیتومتری با استفاده از کیت
االیزاکه از شرکت زلبیو المان خریداری شده بود "میزان کل کورتیکوسترون اندازه گیری شد مراحل ازمایش توسط دو متخصص
علوم ازمایشگاهی مشاهده و مورد تایید قرار گرفت.جهت انالیز اماری مربوط ب ه میزان اثر کورکمین در رت های تحت مورد تجزیه
وبدون استرس از نرم افزارspsوt-testوتحلیل قرار گرفت.
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یافته ها
اثر تزریق داخل صفاقی کورکومین بر میزان کورتیزول سرمی گروه تحت استرس بی حرکتی شدید
نتایج حاصل از بررسی مزبور نشان داد که مابین گروه کنترل (دریافت کننده  )DMSOنسبت به گروه دریافت کننده دوز
 10,5 mg/kgکورکومین از نظر میزان سطح کورتیزول سرمی تفاوت معنی داری وجود ندارد .لیکن مابین گروه های دریافت
کننده دوز  ،0 mg/kgکورکومین و گروه کنترل کاهش معنی داری در میزان کورتیزول سرمی

وجود دارد.

نمودار  -، -3تاثیر تزریق درون صفاقی عصاره کورکومین بر میزان کورتیزول سرمی موشهای صحرایی تحت استرس ،دوزهای
مختلف کورکومین mg/kg ،0،،5،0

را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند .نمودار نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار

استاندارد ( )SEM±Meanمیباشدn=6 ، p< 5/50 * .

اثر تزریق داخل صفاقی کورکومین بر میزان کورتیزول سرمی گروه بدون استرس
نتایج حاصل از بررسی مزبور نشان داد که مابین گروه کنترل (دریافت کننده  )DMSOنسبت به
گروه دریافت کننده دوز  mg/kg5کورکومین از نظر میزان سطح کورتیزول سرمی تفاوت معنی داری وجود ندارد .لیکن
مابین گروه های دریافت کننده دوز  ،0،،5 mg/kgکورکومین و گروه کنترل کاهش معنی داری در میزان کورتیزول سرمی
وجود دارد()p>5/50
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نمودار تاثیر تزریق درون صفاقی عصاره کورکومین بر میزان کورتیزول سرمی
موشهای صحرایی بدون استرس ،دوزهای مختلف کورکومین  mg/kg ،0،،5،0را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند.
نمودار نشان دهنده میانگین  ±انحراف معیار استاندارد ( )SEM±Meanمیباشدn=6 ، p< 5/50 * .
بعداز مشاهده نتایج ازمایش دیدیم که موش هایی که تحت استرس قرار گرفته بودن و کورکومین به انها تزریق شده بودمیزان
کورتیکوس ترون انها از حالتی که کورکومین به ان تزریق نشده بود اما استرس داشت پایین تر بود وهمچنین موش هایی که استرس

نداشتند میزان کورتیزول انها از رنج طبیعی پایین تر شد وحالت نعشگی پیدا کردند.

بحث
فعال شدن برخی ساختارهای مغزی می تواند بر محور  HPA1تاثیر گذاشته  ،فاکتورهای استرس را به طور متفاوتی تنظیم
کنند)،2( .یکی از ساختارها منطقه  LSA2است که دارای ارتباطات و پیوندهای دوجانبه با آمیگدال است .مناطقی مانند
هیپوکامپوس کورتکس پری فرونتال میانی و هسته  bedاز استر یا ترمینالیس در تغییرات اتونومیک مشاهده شده در طول استرس
بی حرکتی درگیر می شود و این مناطق پیامهایی را به  LSAارسال می کند)،6(.
 LSAبه عنوان یک مرکز هماهنگ کننده برای پاسخ های اتونومیک ،نوروآندوکرین و رفتاری مطرح شده است .این پاسخ ها ی
رفتاری شامل پاسخ های ترس و اضطراب و تداخل یادگیری و حافظه است)27(.
مناطق مغزی متعددی در فرآیند حافظه و استرس دخالت دارند ،که عبارتند از هیپوکامپ ،آمیگدال ،مخچه قشرجلویی
پیشانی ،قشر انتورینال ،تاالموس ،بخشهای میانی لوب گیجگاهی استریوم ،کورتکس مغزی و نئوکورتکس .هیپوکامپ در این
میان از اهمیت ویژهای برخوردار است .مکانیسم مولکولی یادگیری را میتوان به علت افزایش و یا کاهش برخی از
نوروترانسمیترها ،ژن ،کانالهای یونی ،آنتی اکسیدآنها ،استیل کولین ،هورمونهای جنسی ،نیتریک اکساید و برخی از عوامل
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دیگردانست)20(.
امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته و بررسی اثرات انها جزو ضروریات می باشد تا در استفاده از آن اطمینان خاطر
حاصل گردد )2(.در این تحقیق اثرعصاره کورکومین بر میزان کورتیزول در استرس بی حرکتی موش های صحرایی نر بالغ
مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از بررسی نشان داد که تزریق  ،0میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کورکومین موجب کاهش میزان کورتیزول سرمی
در موش های تحت استرس بی حرکتی می شود(.)p<0/05همچنین در گروه های تیمار بدون استرس نیز تفاوت معنی
داری در سطح کورتیزول سرمی در گروه های دریافت کننده  ،0و  ،5میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کورکومین نسبت به گروه
کنترل(دریافت کننده  )DMSOگردید(.)p<0/05
ویژگیهای آنتی اکسیدانتی کورکومین در حدود حداقل  2555سال پیش شناسایی شد)3( .کورکومین به عنوان آرام بخش
اعصاب ،خواب آور ،ضد تشنج ،درمان افسردگی و بهبود کیفیت خواب و همچنین برای کمک به هضم بهتر غذا و ضد دل پیچه
مورد استفاده قرار میگیرد )25(.عصاره کورکومین دارای خاصیت آنتی کولین استرازی می باشد گفته می شود ترکیبات اصلی
کورکومین رزمارینیک اسید و گلیکوزیدهای منوترین هستند )2،(.هیپوکامپ و کورتکس مغز دو مرکز اصلی حافظه فضایی به
شمار میروند و کاهش توانایی یادگیری ممکن است به علت کاهش عملکرد هیپوکامپ باشد .بطوریکه در افراد مسن کاهش در
یادگیری حافظه فضایی وجود دارد )،7(.تخریبهای اکسیداتیو مغز با اختالل عملکرد یادگیری همراه است و یک سری از آنتی
اکسیدانها مانع اختالل عملکردی حافظه میشوند به علت اینکه مغز  25درصد اکسیژن بدن را مصرف میکند و همچنین به
علت تولیدات ROSسلولها دائماً در معرض استرس اکسیداتیواند)،1(.
پراکسیدازها و هیدروپراکسیدازها که در غشای سلولی نورونها قرار دارند به علت قابلیت جذب یونی باال در اثر افزایش سن باعث
انسجام سیتواسکلتون و انتقال سیگنالها کاهش اکسیداسیون پروتئینها و لیپیدها شده و توانایی نورونها را در تشکیل سیناپسها و
داده و باعث بیماریهایی مثل آلزایمر میشوند )،2(.اکسیدان ها باعث تخریب نورونهای کولینرژیک شده و توانایی حافظه را کاهش
میدهد( )،6با توجه به اینکه درحال حاضر استفاده از آنتی اکسیدانهای مصنوعی در دسترس به علت اثرات منفی آن مورد شک
واقع شده است .لذا جایگزینی آنتی اکسیدانهای طبیعی حاصل از محصوالت گیاهی میتواندبسیار مفید باشد .بارزترین این ترکیبات
شامل ترکیبات فنلی ،فالونوئیدها ،تانن ،پروآنتوسیانیدینها هستندکه جاذب رادیکالهای آزاد و بازدارنده پراکسیداسیون لیپیدها
میباشند )26(.ریشه کورکومین سرشار از فالونوئیدها است که در مغز اثر محافظت نورونی قوی همراه با اثر آنتی اکسیدانی
دارد )22(.سروتونین یک آمین بیولوژیک است که در محدوده وسیعی ازفعالیتهای فیزیولوژیک شامل خواب ،اشتها ،احساس درد،
فعالیت جنسی ،حافظه و کنترل خلق دخالت دارد)27(.
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نتیجه گیری
برجستگی این پژوهش به عنوان اثر کورکومین بر استرس بی حرکتی برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که تزریق داخل صفاقی دوز  kg/mg 15کورکومین موجب کاهش کورتیزول سرمی در گروه بدون
استرس و تحت استرس بی حرکتی گردیده است  .لذا این احتمال وجود دارد مکانیسم اثر از طریق آنتی اکسیدان ها و اثر بر خورد
بر نورو ترانسمیتر ها(استیل کولین ،سرتونین) باشد.
با توجه به این تحقیق
-،اثر عصاره هیدروالکلی کورکومین بر حافظه و یادگیری در موش صحرایی نر تحت استرس
-2اثرات مزمن عصاره هیدروالکلی کورکومین بر حافظه و یادگیری در موش صحرایی نر بدون استرس
اثر تزریق داخل بطن مغزی عصاره هیدروالکلی کورکومین بر حافظه و یادگیری در موش صحرایی نر تحت استرس بی حرکتی

معرفی و پینهاد می گردد.
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سپاسگزاری

از مدیریت محترم گروه فیزیولوژی سرکار خانم دکتر خوش سخن وکارشناس محترم گروه فیزیولوژی سرکار خانم کد خدایی تشکر
و قدر دانی می کنم .

www.SID.ir

Archive of SID

منابع
 -،آئینه چی یعقوب  .مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران  .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.،360:
 -2ارضی ،اردشیر (" .)،375بررسی دیدگاه های تازه در دارو درمانی اپی لپسی ".انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشتت
و درمان و آموزش پزشکی اهواز چاپ اول.،8،،0،2،3 :
 -3پالیزوان .م ،مصلح .م ،،31، ،تاثیر سوماتریپتان بر پتانسیلهای میدانی ناحیه  CA1هیپوکمپ موش صحرایی نر ،مجله
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،سال  ،،0شماره  ،61ص 48-77
 -8حاجی شریفی(عطاراصفهانی)،احمد،،341،دایره المعارف اسرارگیاهان دارویی.تهران:انتشارات حافظ نوین.ص.673-678
 -0قهرمان،احمد:فلور ایران.ج.2.انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،تهران.،304،
 -6دلنوازهاشملویان،بابک،عطایی عظیمی،عتذرا،خواص دارویتی وختواص گیاهان(باتاکیتد برگیاهتان ساوه).تهران:موسسته ی
انتشارات دانشگاه اسالمی (ساوه).ص.222-228.:
 -7زرگری ،علی. .،370گیاهان دارویی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.2،،-221 :)6(3
 -4زرگری ،علی .گیاهان دارویی.چاپ ششم.جلدسوم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.،370:
 -1عرفانی ،حسین . ،348 .صدگیاه و هزار درمان .تهران :موسسه انتشارات سکه. 208 - 206 :0 .
 -،5کاتزونگ ،ب و ف .اللهی ،ع ( " .)،345فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ".انتشارات ارجمند جلد اول.
 -،،طهوری ،سیدهادی،،312،دایره المعارف گیاهان دارویی .قم :انتشارات پدیده دانش.ج.7.ص388-380.
 -،2مهدی اوردیخانی سیدلر ،شیرین ببری ،حمید غالمی پور بدیع و ناهیده قندچیلر ،،346 ،اثرات تزریق داخل هیپوکامپ
بتا استرادیول بر تثبیت حافظه در رتهای ماده تخمدان زدایی شده ،فصلنامه علوم دارویی  ،شماره  ،3،ص 30
 -،3والنت ژان ( ،)،34،درمان بیماریها توسط گیاهان ،مترجمین امامی احمد ،شتمس اردکتانی محمدرضتا ،نکتوئی نتایینی
نسیم ،جلد دوم ،چاپ اول ،انتشارات راه کمال ،تهران صفحات .،،-،2
 -،8یوسفی ،م .و همکاران،،315 ،بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر یادگیری و حافظه فضایی موش
سوری ،مجله علوم پزشکی شهرکرد ،شماره  ،8ص 01-0،
15- Abe, K., and Saito, H., 2000, Effects of saffron extract and its constituent crocin on
learning behaviour and long‐term potentiation. Phytother Res 14, 149‐152.

www.SID.ir

Archive of SID

16- Aboukhatwa, M., Dosanjh, L., and Luo, Y., 2010. Antidepressants are a rational
complementary therapy for the treatment of Alzheimer's disease. Mol Neurodegener 5,
10.
17- Ahmad ali Moazedi , et al,2011, The Effect of Estrogen on Passive Avoidence Memory
inan Experimental Model of Alzheimer`s disease in Male Rats ,14 (4) :416‐425
18- Ahmed B, AL-Howiring TA, Siddiqui AB. Antihepatotoxic activity of seed of Cichorium
intybus L., .J Ethno Pharmocol 2003.87(3):p.237-240
19- Alaei A, Huotari M, Piepponen P.T, Ahtee L, Hanninen O, Mannisto P.T, 2004, Morphine
releases glutamate through AMPA receptors in the ventral tegmental area: a
microdialysis study in conscious rats. Ira J of pharm Res. 3:24.
20- Ana Seoane, P. V. M., Hannah Keen, Zafar I. Bashir, and Malcolm W. Brown ,2009,
L‐Type Voltage‐Dependent Calcium Channel Antagonists Impair Perirhinal Long‐Term
Recognition Memory and Plasticity Processes, Neuroscience, 29(30): 9534‐9544.
21- Andrade R. Vandermaelen C.P. 1983, Aghajanian Morphine tolerance and dependence
in the locus coeruleus: single cell studies in brain slices. Ear. J. Pharmacol. 91 :161‐169.
22- Anis Talebi, Naser Naghdi, Hori Sepehri and Amaneh Rezayof, 2009, The Role of
Estrogen Receptors on Spatial Learning and Memory in CA1 Region of Adult Male Rat
Hippocampus, Iranian Journal of Pharmaceutical Research ; 9 (2): 183‐191
23- Antonella Gasbarri, Assunta Pompili,Maria Clotilde Tavares, Carlos Tomaz, 2009,
Estrogen in Learning & Memory, Expert Review of Endocrinology & Metabolism Pages
507‐520
24- Aricioglu k F. kayn H. Uzbay L.F.,2003, Effects of barman and harmine on naloxone
precipitated withdrawal syndrome in morphine dependent rats. Life Science. 73:
2363‐2371.
25- Arpels JC, 1996, The female brain hypoestrogenic continuum from the premenstrual
syndrome to menopause. A hypothesis and review of supporting data. J Reprod Med
41(9): 336-9.

www.SID.ir

Archive of SID

26- Assadian Narenji S, Naghdi N, Oryan S, Azadmanesh K, 2012, Effect of 3α‐
anderostanediol and indomethacin on acquisition, consolidation and retrieval stage of
spatial memory in adult male rats, Dept. of Physiology and Pharmacology, Pasteur
Institute of Iran, Tehran, Iran, Iran Biomed J ;16(3):145‐55.
27- Assuncao, M., Santos‐Marques, M. J., Carvalho, F., and Andrade, J. P., 2010. Green tea
averts age‐dependent decline of hippocampal signaling systems related to antioxidant
defenses and survival. Free Radic Biol Med 48, 831‐838.

www.SID.ir

