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Abstract
Background and Objective: Learning is the acquisition of information that makes this possible, and
memory is meant to store this information. Millet contains proteins, minerals, vitamins and antioxidants
needed to preserve the life and health of mammalian cells. This study was conducted to determine the
effect of alcoholic extracts of seed of millet (Panicum miliaceum L.) on spatial memory in mice.

Methods: In this experimental study, 24 male rats were randomly allocated into 4 groups. Hydrochloric
extract of Prossu millet was prepared by Soxhlet method and injected into three treatment groups with
doses of 25, 50 and 75 mg/kg/bw by intraperitoneal injection for 21 days. Animals in control group were
received normal saline. After one month from the first injection, learning behaviors and memory tests
were performed. Mauritius water maze was used to evaluate the spatial memory. Also, shuttle box
method was used to determine passive avoidance of spatial memory.

Results: The results showed that the mean time for finding the platform between the control group and
alcoholic treatments in doses of (75 mg/kg/bw) was significantly different (P<0.05). Also, the mean time
of training and test time in control and treatment groups receiving alcoholic extract showed a significant
difference, indicating that this extract had a significant effect.

Conclusion: Alcoholic extract of millet seed with dosage of 75 mg/kg/bw improves the learning and
spatial memory of male mice.
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چکیده

کسـب اثـر بـر کـه استفردرفتاردرسازشیتغییراتفرایندیادگیريوآمدهدستبهدانشکردنانباروحفظحافظههدف:وزمینه
ـ نمـورد يهادانیاکسیآنتوهانیتامیو،یمعدنموادها،نیپروتئيحاوارزناهیگ.دگیرمیصورتتجربه ـ ححفـظ يبـرا ازی سـالمت واتی
Panicum)پروسوارزنگیاهدانهالکلیهايعصارهاثرنییتعمنظوربهمطالعهنیا.استپستاندارانبدنيهاسلول miliaceum L.)حافظهبر

شد.انجامنرآزمایشگاهیسفیدموشفضایی
ـ مـار یتگـروه سـه ورلکنتيهاگروهدرییتا6گروه4بهنريسورموشسر24یتجربمطالعهنیادربررسی:روش شـدند. میتقس

روشبـه 75وmg/kg/bw25،50يدوزهـا بابیترتبهماریتگروهسهبهوشدههیتهسوکسلهروشبهپروسوارزناهیگدانهیالکلعصاره
ـ ازماهکیشدنيسپرازپس.نمودافتیدرنیسالنرمالکنترلگروه.شدقیتزرروز21مدتبه،یصفاقداخل ـ تزرنیاول يرفتارهـا ق،ی

ـ يبـرا وسیموریآبمازازییفضاحافظهیبررسيبراشد.اجراهاموشيروحافظهيهاتستويریادگی ازرفعـال یغیاجتنـاب يریادگی
شد.استفادهباکسشاتل

زمـان کهدادنشانباکساتلشدستگاهازاستفادهبامطالعهموردهايگروهبینغیرفعالاحترازيحافظهمقایسهازحاصلنتایجها:هیافت
داريمعنـی يآمـار افـزایش 75وmg/kg/bw25،50دوزهـاي درپروسوارزناهیگدانهیالکلعصارهباشدهماریتگروهسههردرتأخیر
ـ الکعصـاره باشدهماریتهگرودر سیموریآبمازدرسکوکردنپیدازمانمیانگین).>05/0P(داشتندکنترلگروهبهنسبت ـ گدانـه یل اهی
.)>05/0P(دادنشانداريمعنیيآمارکاهشسه با گروه کنترل یدر مقاmg/kg/bw75دوزدرپروسوارزن

دیسـف مـوش درییفضاافظهحشیافزاویادگیريبهبودسببmg/kg/bw75دوزدرپروسوارزناهیگدانهیالکلعصارهگیري:نتیجه
د.یگردیشگاهیآزما

سیموریآبماز،باکسشاتل،ییفضاحافظه،ارزناهیگنهداها:واژهکلید
 ________________________________ _____________________________

maryam_tehranipour@mshdiau.ac.irالکترونیکیپست،پورطهرانیمریمدکتر:مسؤولنویسنده*

051-38435050نمابروتلفن،یشناسستیزگروهمشهد،واحدیاسالمآزاددانشگاهمشهد،:نشانی
2/4/1397مقاله:پذیرش،6/3/1397نهایی:اصالح،24/8/1396:مقالهوصول

مقدمه
وآمـده دستبهدانشکردنانباروحفظازاستعبارتحافظه

کـه فـرد رفتـار دریسازشـ راتییتغندیفراازاستعبارتريیادگی
نقـش حافظـه ویادگیري).2و1(دریگیمصورتتجربهکسببراثر

هاآموزشتماممبنايوپایهودنرداانسانروزمرهزندگیدراساسی
دوایـن کننـده تیتقوترکیباتشناساییاست.حافظههایادگیريو

ضـعف وذهـن کنـدي يداراافرادبهیبزرگکمک،رفتاريپدیده
مـؤثر یـادگیري وحافظـه بـر زیـادي داروهـاي ).2(دینمایمحافظه

ــراتکولینرژیــکداروهــايهســتند. ــاث ــدحافظــهرويیمثبت ؛دارن
داروهـاي وپسـیکوز آنتـی کولینرژیـک، آنتیداروهايکهدرحالی
درمـانی گیـاه ).4و3(هسـتند حافظـه بـر منفـی اثراتدارايبیهوشی

بـا چـالش درانسـان کـه اسـت درمـانی هايشیوهترینکهنازیکی
دارویـی گیاهـان اسـت. دادهگسـترش وپرورانـده فراگرفته،طبیعت
درکـه دارنـد نیـز دیگـري مـواد لی،اصـ مـؤثره موادبرداشتنعالوه

کنـد مـی جلـوگیري آنهـا ناخواستهاثراتوسمیتازمواردبسیاري
وحافظـه تقویـت برايراگیاهانازبعضیکهدالیلیترینمهم).5(

مـواد وجـود رینظمتعدديمواردشامل؛ساختهمناسبفراموشیرفع
ورسـیراتول ها،فالونوییـد ماننـد اکسیدانیآنتیخاصیتبافنولیپلی

Panicum(ارزنجنس).7و6(کرداشارهEویتامین L.(غالتجزء
تعلـق (Poaceae)گنـدمیان خـانواده بـه وشـود میمحسوبریزدانه

Panicum(پروسوارزنیامعمولیارزندارد. miliaceum L.(براي
کشـت، ازهـدف کـه هنگـامی وشـود میکشتدانهوعلوفهتولید
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پروسـو يهـا ارزن).7(آیـد مـی شماربهغالتجزو؛باشددانهتولید
یخشـک بهدارند.بازخوشهوهستندبرگوشاخکموپاکوتاهنسبتاً
تحمـل رادیشـد یخشکتوانندینمکهآنضمنهستند؛مقاومنسبتا

هسـتند. حسـاس زینگرادیسانتدرجهصفرریزيدمابهنسبتد.کنن
کشـت ؛باشـد شـده رفـع سـرما خطـر کـه یزمـان وبهـار درنیابنابر

منـاطق وهـا اسـتان ازمازندرانوخراساناصفهان،کرمان،شوند.یم
ارزننیپروتئ).9و8(روندیمشماربهرانیادرارزندکنندهیتولمهم
نیونیـ متونیزولوسـ یان،یلوسـ يضروريهانهیدآمیاسازیخوبمنبع

قرمـز انگورعصاره،يوبربلبابالغمادهيسوريهاموشماریت.است
).10و9(شودیمحافظهبهبودوییازنورونبهمنجرسبزيچاو

ــفعال ــالیرادتی ــاک ــدندرآزاديه ــب ــدیم ــثتوان ــواعباع ان
،يمغـز يهـا بیآسـ ،یقلبيهایینارساابت،یدسرطان،ون،یدژنراس

کـل درویچشـم يهـا بیآسـ زودرس،يریـ پ،یعضـالن مشکالت
انیـــمنیـــادر).12و11(شـــوددنبـــیمنـــیاســـتمیسضـــعف

يبازسـاز موجبوبردهنیبازراآزاديهاکالیراد،هادانیاکسیآنت
دررابـدن یمنـ یاسـتم یسییکاراوشوندیمشدهبیتخريهاسلول
ارزندیـ مفآثـار از).14و13(دهندیمشیافزاهايماریبانواعمقابل

،)11(تومـــوربـــروزکـــاهشوســـرطانازيریجلـــوگتـــوانیمـــ
ــيهــايمــاریب ــ–یقلب کــاهشخــون،فشــارکــاهش،)15(یعروق

رامعدههیتخلرانداختنیتاخبهویچربجذبزانیمو)16(کلسترول
ازسرشـار وییغـذا يبـاال ارزشيدارااهیـ گنیا).18و17(بردنام

کاشـت امکاننیهمچن.استيقويهادانیاکسیآنتودهاییفالونو
وداشـته وجـود رانیـ اییهـوا وآبطیشـرا هبتوجهبامحصولنیا

ــ ــهیدسترس ــانآنب ــت.آس ــناس ــهای ــهمطالع ــورب ــینمنظ ــرتعی اث
Panicum)پروسوارزنگیاهدانهالکلیهايعصاره miliaceum L.)

شد.انجامنرآزمایشگاهیسفیدموشفضاییحافظهبر
بررسیروش

وزنبــابـالغ نـر يسـور مــوشسـر 24يرویتجربـ مطالعـه نیـ ا
علومدانشکدهیشناسستیزگروهدرBALB/cنژادازگرم40-30

.شدانجام1395سالدرمشهدواحدیاسالمآزاددانشگاه
طیشــرادرويداریــخريرازيســازســرمسســهؤمازوانــاتیح

،گـراد یسـانت درجـه 21حـرارت درجـه ه،ساعت12یکیتار-ينور
اتـاق درغـذا وآبهبـ آزادانـه یدسترسـ مکـان ابا،مناسبرطوبت

ــاتیح وشــدندينگهــدارمشــهدواحــدیاســالمآزاددانشــگاهوان
تیــرعایشــگاهیآزماوانــاتیحيروبــرکــاریالمللــنیبــپروتکــل

.نشونديزجرایدردنیکمترمتحملتادیگرد
شهرســتاناطــرافيکشــاورزمــزارعازپروســوارزناهیــگدانــه

آزاددانشگاهیشناساهیگشگاهیآزمادرودیگرديآورجمعخواف
اهیـ گدانـه شـد. ییشناسـا 9738ومیهربارکدبامشهدواحدیاسالم
بـه يریـ گعصـاره وابیآسـ کـامالً يریـ گعصارهيبراپروسوارزن

پروسـو ارزناهیگدانهپودرگرمپنجاهد.یگردانجامسوکسلهروش
درجـه 40-60حـرارت درحـالل عنـوان بـه الکـل تـر یلیلـ یم450با

منظــوربــهسوکســلهدســتگاهدرســاعت10مــدتبــهگــرادیتســان
حـذف يبـرا حاصـله يهـا عصارهسپس.شددادهقراريریگعصاره
سـاعت 48مدتبهگرادیسانتدرجه45يدماباانکوباتوردرحالل

خشکوظیتغلکامالًاهیگیالکلعصارهلهیوسنیبدوشددادهقرار
.بوددرصد8/12بازدهبارنگکرمیالکلعصاره).19(دیگرد

بـه ییتـا 6گـروه 4بهیتصادفطوربهواناتیحشیآزمازماندر
شدند.میتقسریزشرح

.نیسالنرمالکنندهافتیدر:کنترلگروه
رهعصــاازmg/kg/bw25دوزکننــدهافــتیدراول:مــاریتگــروه

پروسو.ارزناهیگدانهیالکل
ازعصـاره mg/kg/bw50دوزکننـده افـت یدردوم:مـار یتگروه

پروسو.ارزناهیگدانهیالکل
ازعصـاره mg/kg/bw75دوزکننـده افـت یدرسـوم: ماریتگروه

پروسو.ارزناهیگدانهیالکل
انجـام )19(همکـاران وValkoمطالعـه اسـاس بردوزهاانتخاب

روشبهپروسوارزناهیگدانهیالکلعصارهماریتيهاگروهدرشد.
یزمـان فاصـله بـا وستهیپطوربه،)15(روز21مدتهبیصفاقداخل

.شدقیتزرنیسالنرمالزینشاهدگروهبهوشدقیتزرساعت24
ويریادگیيرفتارهاق،یتزرنیاولازماهکیشدنيسپرازپس

ییفضـا حافظهیبررسيبراشد.اجراهاموشيروحافظهيهاتست
بـاکس شاتلازرفعالیغیاباجتنيریادگیيبراوسیموریآبمازاز

شد.استفاده
یـادگیري وحافظـه بررسـی ودركيبـرا ايوسیلهباکسشاتل

درکـه اسـت صـحرایی مـوش یاوسوريموشنظیرحیواناتیبراي
همچنـین ).20(شـود مـی اسـتفاده شرطیمحركعنوانبهنورازآن

ایفـا وسـیله ایـن درراغیرشـرطی محـرك نقـش الکتریکیتحریک
کنتـرل جعبـه واصـلی محفظـه قسـمت دوازدسـتگاه ایـن کنـد. می

اسـت مترسانتی20×40×20ابعادبهاصلیمحفظهاست.شدهتشکیل
هـاي میلـه توسـط آنکفوشدهساختهگالسپلکسیجنسازکه

شـده پوشـیده متـر سـانتی 5/7-10فاصلهبهومترمیلی2قطربهفلزي
تقسـیم مسـاوي محفظـه دوبـه ايدیـواره توسـط محفظـه ایـن است.

مطالعـه موردحیواناست.تاریکدیگريوروشنیکیکهشودمی
دیـواره ایندرموجودمتريسانتی7×6دریچهطریقازتااستقادر
ازنیـز محفظـه کـف هـاي میلـه کنـد. حرکـت محفظـه طرفدوبین

مثبـت قطبدوبرقاتصالهنگامواندشدهمتصلیکدیگربهخارج
سـاخته کشـویی دربازمحفظـه سـقف دهند.میتشکیلرامنفیو

زمـان، مـدت تنظـیم بـراي کلیـدهایی دارايکنترلجعبهاست.شده
شـاتل کـف هايمیلهطریقازکهاستالکتریکیشوكوفرکانس
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مجهـز قرمـز مـادون گیرنـده بهدستگاهایند. شومیاعمالحیوانبه
).21و20(است

رفعالیغیاجتنابشیآزماانجامنحوه
دقیقه30طیمحباحیوانعادتیاسازشمنظوربهسازش:مرحله

مرحلـه درگرفت.قرارآزمایشگاهمحیطدرحیوان،شیآزماازقبل
30ازبعـد .گرفـت قراردستگاهروشنمحیطدرحیوانابتداسازش

تـا دیکشـ طـول کـه زمانیمدتومینمودبازراگیوتینیدربثانیه
وبسـته رادربکاملورودازپسشد.ثبت؛شودتاریکاتاقوارد

).22(میکردمنتقلقفسهبهوبرداشتهدستگاهازراحیوان
انجـام سـازش مرحلـه ازپـس دقیقـه 30آموزش):(اکتسابمرحله

وداشـته تنفـر روشـن محـیط ازذاتـی وغریـزي طـور هبـ وانیحشد.
وگرفـت قـرار دستگاهروشنمحیطدرحیوان).22(کندمیدوري

طـول کـه زمانیمدتومینمودبازراگیوتینیدربثانیه30ازبعد
بستهرادربورودازپسشد.ثبت؛شودتاریکاتاقواردتادیکش

mA)پـایی شـوك و 5.1, 5s, 50 HZ)ازپـس ثانیـه 20شـد. وارد
دودقیقهم.ینمودمنتقلقفسهبهوبرداشتهدستگاهازراحیوانشوك

تاریـک اتـاق واردحیـوان اگـر شـد. تکـرار مجـدداً مرحلهاینبعد،
حیـوان ثانیـه 120ازپسصورتاینغیردرومیدادشوك؛شدیم

سهحداکثرآزمایشاینم.یکردمنتقلقفسهبهبرداشتهدستگاهازرا
).22(شدتکراربار

اکتسـاب، مرحلـه ازپسروزیک(آزمون):خاطرآوريبهمرحله
دسـتگاه روشـن محـیط درحیـوان شد.انجامآوريخاطربهشیآزما
مـدت ومینمـود بـاز راگیـوتینی دربثانیه30ازبعدوگرفتقرار

هیچگونـه شـد. ثبت؛شودتاریکاتاقواردتادیکشطولکهزمانی
واردحیـوان کـه دفعـاتی تعدادمرحلهایندرنشد.واردپاییشوك

ایـن د.یـ گردثبـت نیـز اتـاق درشـده سپريزمانوشدتاریکاتاق
دسـتگاه درثانیـه 300مـدت بهحیوانکهدیرساتمامبهوقتیمرحله

).23(بود
موریسآبیماز

اسـتراتژي حیوانـات کـه استاستوارپایهاینبرروشایناساس
مـورد ایـن (درخطرازفراروخودمحیطجستجويبرايرامناسبی

برسـند مطلـوب نتیجههبتالشحداقلباآنطیکهکردهپیداآب)
ــاز).24( ــیم ــوریسآب ــکم ــکی ــاآبتان ــرب ــقو180قط عم

بـه مـاز شـود. مـی پرآبازآنازنیمیتقریباًکهاستمترسانتی60
بـا نجـات سـکوي یکوشودمیتقسیمفرضیمساويقسمتچهار

طـوري بهگیرد؛میقرارقسمتچهارازیکیدرمترسانتی25ارتفاع
قابـل بیـرون ازوشودمیواقعآبسطحزیرمترسانتی1-12بینکه

فضـایی عالیـم آندرکـه گیـرد مـی قـرار اتاقیدرمازنیست.دیدن
قابـل مازدرحیوانبرايوبودهثابتآزمایشاتطولدرکهمختلفی

درکـه ردیـاب دوربـین طریقازمجموعهایندارد.وجودباشددید

؛گرفتــهقــرارآبــیمــازمرکــزاليبــادرومتــريســانتی180ارتفــاع
بــهمربــوطاطالعــاتکــامپیوتربــهاتصــالطریــقازوشــدهمونیتــور

ــایش ــالدرآزم ــامح ــرهانج ــیذخی ــرددم ــرم).25و24(گ ــزارن اف
بـراي مختلـف تنظیمـات پـذیرش توانـایی کـه »ردیـاب «اختصاصی
هـاي قابلیـت کـارگیري بـه با؛داردراآبیمازدرمتفاوتآزمایشات

Tuner TVکـرده تهیهفیلمآزمایشروندازکامپیوتردرشدهنصب
آنـالیز بـراي راآنکـامپیوتر حافظـه دراطالعـات کـردن ذخیرهباو

شـروع تـا اسـت کـافی سیستمایندر).25(کندمینگهداريبعدي
درشـده نصـب اختصاصـی حسـگرهاي کارانـدازي بهباراآزمایش

اسـاس بـر افـزار نـرم کنـیم. اعـالم مـذکور افزارنرمبهمازهايکناره
اتمـام ازپسوکندمیتعقیبانتهاتاراآزمایشروندقبلیتنظیمات

طــوربــهرامونیتورینــگآزمـایش پایــانازبعــدیـا نظــرمــوردزمـان 
ازیکـی ازحیـوان آزمـایش انجـام طـول درکند.میقطعاتوماتیک

مـاز دیـواره طـرف بهآنرويکهطوريبهمازچهارگانههايسمت
توسـط وتصـادفی صـورت بـه شروعمحلانتخابکهشدرها؛بود
آبدرونحیـوان رهاسـازي بـا همزمـان گرفـت. صـورت افـزار نرم

رفتارثبتوضبطبهشروعبرنامهوشددادهفشاربرنامهشروعدکمه
کـردن پیـدا يبـرا حیـوان کـه زمانیحداکثرنمود.مازدرونحیوان
ــکو ــاردرس ــتاختی ــه90داش ــود.ثانی ــورتیدرب ــهص ــوانک حی

سـمت بـه حیـوان ؛کنـد پیداراسکومدتاینطولدرتوانستنمی
گیرد.قرارآنرويثانیه15تاداشتاجازهوشدیمراهنماییسکو

نصـب عالیـم وسکوموقعیتبهتوجهباحیوانثانیه15اینطولدر
صـورتی درد.سـپر مـی خـاطر بهراخودموقعیتآزمایشگاهدرشده

رويحیـوان قرارگیـري بـا همزمـان ؛کردمیپیداراسکوحیوانکه
بـه يبـرا ثانیـه 15حیـوان بـه همبازوشدهمتوقفضبطعملسکو
بـه حیـوان مـدت ایـن ازپـس شد.میدادهوقتمیعالسپردنخاطر
قفـس بـه شـدن خشکازپسوشدهمنتقلمخصوصیظرفدرون
روزهـر دروروز5مـدت بـه آزمـایش ینا.شدمیدادهانتقالخود

یـادگیري رونـد مراحـل ایـن درد. شـ تکـرار دقیقه10فاصلهبابار4
یافتنيبراشدهطیمسافتوشدهسپريزمانمدتبراساسحیوان
یـک آزمایشـات اتمـام ازپسپنجمروزپایاندرشد.سنجیدهسکو

برداشـتن ازپـس کـه صورتبدینشد.انجام(probe)پروبمرحله
مـاز درونجهـات ازیکیازتصادفیصورتبههمبازحیوانسکو

حیـوان کـه اینفرضباکهاستاساساینبرآزمایشاینشد.رها
ربـع دررامسافتوزمانبیشترینباید؛سپردهخاطربهراسکومحل
بـار یـک حیـوان هـر بـراي مرحلـه ایـن بماند.سکوقرارگیريمحل

طیمسافتوزمانمدتبود.ثانیه90همانآنمدتکهشدتکرار
بـود حافظـه سنجشمیزانومعیارسکوقرارگیريمحلربعدرشده

)25.(
لیـ تحلوهیـ تجزMinitabيآمـار افـزار نـرم ازاسـتفاده باهاداده
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دريریادگیـ شـاخص ازآمدهدستبهيهادادهلیتحليبراشدند.
يبـرا ومکـرر يهـا يریگندازهاباانسیوارلیتحلازاکتسابمرحله

وشـد اسـتفاده طرفـه کیانسیوارلیتحلازحافظهيهادادهلیتحل
آزموناز؛بودداریمعناختالفکهموردهردرآزمونانجامازپس
کمتـر هـا آزمونهمهيداریمعنسطحد.یگرداستفادهیتوکیبیتعق
شد.گرفتهنظردر05/0از

هایافته
هـاي گـروه بـین غیرفعـال احترازيحافظهقایسهمازحاصلنتایج

زمـان کـه دادنشـان کسبـا شـاتل دستگاهازاستفادهبامطالعهمورد
ارزناهیـ گدانـه یالکلـ عصـاره بـا شـده ماریتگروهسههردرریتأخ

241ریمقـاد بابیترتبه75وmg/kg/bw25،50دوزهايدرپروسو
بـه نسـبت يداریمعنـ يآمـار شیافـزا ،هیـ ثان252وهیـ ثان230ه،یثان

).>001/0P(داشتنده)یثان33(کنترلگروه
گـروه نیبـ سیمـور یآبـ مـاز درسـکو کردندایپزماننیانگیم

ارزناهیگدانهیالکلعصارهباشدهماریتهگرووه)یثان7/55(کنترل
يآمـــارکـــاهشه)یـــثانmg/kg/bw75)83/10دوزدرپروســـو

گـر یدگـروه دونیبـ تفـاوت نیـ او)>05/0P(دادنشـان يداریمعن
وهیـ ثان35ریمقادبابیترتبه50وmg/kg/bw25يدوزهادرماریت

.نشدمشاهدهکنترلگروهباهیثان67/22
بحث

اهیـ گدانـه یالکلعصارهازاستفادهحاضرمطالعهجینتابهتوجهبا
ییفضـا حافظـه بـر يشـتر یباثـر mg/kg/bw75دوزدرپروسوارزن
داد.نشان
کیـ فنولنامبهگروهنیچندبهمتعلقکیفنولبیترک50ازشیب

فالوانولفالون،فالونول،توکوفرول،لیقبازآنهامشتقاتودهایاس
نظـر بـه لـذا ).26(اسـت شـده کشفارزناهیگدراستفالوانونو
ازیناشـ حافظـه بهبـود بـر ارزناهیـ گدانهعصارهاثراتکهرسدیم

وباشـد عصـاره نیـ ادرموجـود يدهایفالونوئویفنولیپلاتبیترک
وChandrasekaraمطالعهجینتاباقیتحقنیادرآمدهدستبهجینتا

Shahidi)12(دارد.ییسوهم
شیافــزاویــادگیريبهبــوددراحتمــالیهــايمکانیســمازیکــی

باشـد نهفتـه ارزناهیگاکسیدانیآنتیخواصدراستممکنحافظه
بـه بسـتگی مغـز ازنقطـه هردرآزادهايرادیکالتولیدمقدار).26(

کـه هیپوکـامپی هايسلوللذا.داردناحیهآناکسیژنمصرفمیزان
بیشــترياکسـیژن مصــرفیـادگیري، نظیـر ییهــافعالیـت جریـان در

بـا مواجهـه درونمـوده بیشـتري آزادرادیکالتولیدنتیجهدردارند؛
ترنــد حســاس مغــزدیگــر منــاطق بــهنســبت اکســیژن تغییــرات

چـرب اسـیدهاي بـا مغـز درتواننـد مـی فعالاکسیژنهايگونه).27(
دهنـد. افـزایش رالیپیـدها پراکسیداسیونودادهواکنشنشدهاشباع

اینازوشدهلیپیدهاپراکسیداسیوندرکاهشسببهاناکسیدایآنت

کـاهش درآزادهـاي رادیکـال مخـرب اثـرات کـاهش سـبب طریق
شـوند مـی هیپوکامـپ مـدت طـوالنی تقویتوسیناپسیپالستیسیتی

وارزنمختلـف انـواع رحاللیـ غوحاللکیفنوليهاعصاره).28(
دهنــدهنشــانواســتیفنلــبــاتیترکیغنــمنــابعدار،ســبوسمــواد

یعـ یطبمنـابع عنـوان بـه هـا ارزنوجـود، نیـ ابـا است.دانیاکسیآنت
تیـــفعال).29(دارنـــدیمتنـــوعيهـــااســـتفادههـــادانیاکســـیآنتـــ
وکــنشتیــقابليداراياجــزاریســاوهــاکیــفنولیدانیاکســیآنتــ

چنـد دراسـت؛ ارزنيهـا دانـه ازبرگرفتـه کهزندهبافتباواکنش
بیـ ترکسـه ).30(اسـت هگرفتـ قراریابیارزموردیقاتیتحقمطالعه

ازنفـالو شـبه دوونیسـروتون مشـتق کیـ ،یدانیاکسیآنتکیفنول
شـامل آنهـا يسـاختارها شـدند. جـدا ارزنيهـا دانهیاتانولعصاره
دراسـت ممکـن ارزنن،یبنـابرا است.نیسیترونیلوتئولن،یسروتون

عنـوان بـه وهـا دانیاکسـ یآنتیعیطبمنبععنوانبه،ییغذايهابرنامه
خطــرکـاهش وســالمتيارتقـا درارزشــمندودیـ مفییغــذامـاده 

دسـت بـه جینتـا ورودشماربهمریآلزاونسونیپارکمثلییهايماریب
بـه توجهبانیهمچن).31و30(داردییسوهمقاتیتحقگریدباآمده

وEيهـا نیتـام یويدارا؛اسـت دارسـبوس غالتجزوارزنکهنیا
B1نیتامیومحتوينیهمچن).32(استEذرتازشیباهیگنیادر

يافهعلواهانیگنیبدرلیدلنیهمبهاست.ريیگرمسغالتریساو
یاهیـ گعنـوان بـه کالهیتیتروشبدرذرت،ونجه،یسورگوم،لیقباز

بـاال عملکـرد وکوتاهرشدفصللیدلبهارزناست.مطرحشاخص
یبرخدر).32(استبرخوردارايژهیوتیاهمازواستیمهماهیگ
يهـا مکمـل وهـا دانیاکسـ یآنتـ ازکننـده اسـتفاده افرادمطالعاتاز
ازاسـتفاده ).33و26(شـتند دامـر یآلزاازيترنییپاوعیش،Eنیتامیو
يمـار یبرونـد کندشدنموجبمریآلزايماریبدرماندرEنیتامیو
ونسـون یپارک،یعصـب يماریبدرماندرEنیتامیونیهمچن.شودیم

هـا يماریبنیاروندکاهشباعثوگرفتهقراراستفادهموردمریآلزا
ازوشـده مغـز زوالکـاهش موجـب Eنیتـام یوازاستفادهشود.یم

کنـد یمـ يریجلـوگ زیـ نمغـز داخـل تمپوراللوپضخامتکاهش
بـه نسـبت يتـر يقـو حافظـه ،Eنیتـام یوکنندهمصرفافراد.)33(

اسـت نیـ ابراعتقاد).34(دارندEنیتامیوکممصرفباکهيافراد
عملکـرد مـدت، کوتـاه فظـه حابهبـود باعـث Eنیتـام یومصرفکه

حفاظـت نقـش متعـدد مطالعـات .شـود یمـ یکالمـ حافظـه ویروان
لیتحليهايماریبدرویداتیاکساسترسبرابردرراEنیتامیویعصب

ینـورون بیآسـ هیعلEنیتامیواست.دادهنشانیعصبستمیسبرنده
ازرامغـز وداشـته یحفاظتاثرافسرده،واناتیحدرپوکامپیههیناح
دررامـر یآلزايمـار یبوخامـت رونـد نیهمچن.کندیمحفظبیآس

سـه مـدت یطـ همکـاران وMorrisمطالعه).34(کندیمکندافراد
اد،یـ زیزمانفاصلهدرکهيافرادحافظهشد.انجامحافظهيروسال

بـا يافـراد بـه نسـبت بودنـد؛ هکردافتیدر455دوزباراEنیتامیو
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مطالعـه بـه توجـه ). بـا  35د (بـو افتهیبهبود،نیتامیونیامصرفعدم
DaiنیتامیوEد کنـ یمـ حفاظـت هیـ اولکـورتکس هیـ ناحنـورون از

یابیـ ارزيبراییبازو8ییشعامازازاستفادهباهاشیآزمانیا). 36(
نیـ ادادنشـان جینتـا مـاه، 3مـدت درشـد. انجامحافظهويریادگی
شـده يریادگیـ يهـا مهـارت وحافظـه بهبـود ت،یتقوباعثنیتامیو

).37(است
کـاهش راییایمیشـ يداروهـا یجـانب اثـرات تواندیمEنیتامیو
یپوکـامپ یهيهانوروننکروززانیمکاهشباعثیطورکلبهوداده
کـه مغـز نیشـ یپقشـر وپوکامـپ یه).38(گـردد یافسـردگ ازیناش

يبـاال ریمقـاد بـا ؛نندیبیمبیآسژنیاکسفعاليهاگونهریتأثتحت
1-گلـوکز يهـا میآنـز تیـ فعال).39و33(ابنـد ییمـ بهبودEنیتامیو

نیتـام یوکمبودبهبستهترانسفرازSونیگلوتاتودروژنازیدهفسفات
Eکیـ در).39(ابـد ییمدیتشدیافسردگجهینتدرکهافتهیکاهش

کیهربه،ینیبالهیتغذییکایآمرمجلهدربزرگاسیمقدرمطالعه
جـه ینت.شـد دادهB9وB1يهـا نیتـام یوازیبـ یترکداوطلب700از

کوتـاه حافظـه بهبـود يبراهانیتامیونیابیترککهدادنشانمطالعه
لیتبــددرنیتــامیودوهــر.اســتبــودهمــؤثرمــاه24ازپــسمــدت
مـوثر کینوروتوکسـ تجمـع ازيریجلوگونیونیمتبهنیستئیهوموس

بـــاتیترکيبـــاالریمقـــاديحـــاوارزنعصـــاره.)39(هســـتند
نظـر بـه واسـت BوEنیتامیوجملهازنیتامیوانواعودانیاکسیآنت

يریادگیـ وحافظهبهبودبرارزناهیگدانهعصارهاثراتکهرسدیم
آمـده دستبهجینتاوباشدعصارهنیادرموجودباتیترکازیناش
.داردییسوهم)39(مطالعاتگریدجینتاباقیتحقنیادر

گیرينتیجه
شـده ماریتهگرودرییفضاحافظهکهدادنشانمطالعهنیاجینتا

راریتـاث نیشـتر یبmg/kg/bw75دوزدرپرسوارزنیالکلعصارهبا
وحافظـه بهبـود درتوانـد یمـ ارزناهیـ گدانـه یالکلـ عصارهودارد

باشد.موثريریادگی
قدردانیوتشکر

اخـذ يبـرا يمعتبـررود مسـعود يآقـا مهناانیپاحاصلمقالهنیا
فیزیولـوژي شیگـرا شناسیزیسترشتهدرارشدیکارشناسدرجه

همهازلهیوسنیبدبود.مشهدواحدیاسالمآزاددانشگاهازجانوري
یاسـالم آزاددانشـگاه علـوم دانشکدهیشناسستیزگروههمکاران

يدیعسـ ردکتـ يآقـا علـوم دانشـکده محتـرم استیرومشهدواحد
.شودیمیقدردانوتشکرغشانیدریبيهايهمکارخاطرهب
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