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Abstract
Background: One of the characteristics of human is their ability to change behavior based on previous
experiences. 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 aqueous extract of
seed of millet (Panicum miliaceum L.) on spatial memory.
Materials and Methods: In this experimental study, 24 male rats were divided into 4 groups. Hydrochloric
extract of Prossu millet was prepared by Soxhlet method and injected into three treatment groups with
doses of 50 ,25 and 75 mg/kg by intraperitoneal injection for 21 days. The control group received normal
saline. After one month from the first injection, learning behaviors and memory tests were performed on
samples. In this study, a Mauritius Water Maze was used to study the space memory and a shuttle box was
used to learn passive avoidance of spatial memory. One-way variance (ANOVA) was used to analyze the
data of variance analysis with repeated measurements and to analyze memory data.
Results: In the injection of aqueous extracts with doses of (50 ,25 and 75 mg/kg), time for finding the
platform between the control group and the aqueous treatments in doses of (50 and 75 mg / kg) was
significantly different. (p <0.05). Also, time of training and test time in control and treatment groups
receiving aqueous extract showed a significant difference, indicating that this extract had a significant
effect.
Conclusion: hydrous extracts of millet grain of Prossu could improve the learning and spatial memory of
male mice, which may be due to the antioxidant properties of millet.
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چكيده:
سابقهوهدف :یکی از مشخصههای انسانها ،توانایی آنها در تغییر رفتار بر اساس تجربههای قبلی است .یادگیری عبارت از کسب اطالعاتی است که این امر را
امکانپذیر میکند و حافظه به مفهوم حفظ و ذخیره این اطالعات است .گیاه ارزن حاوی پروتئینها ،مواد معدنی ،ویتامینها و آنتیاکسیدانهای مورد نیاز برای
حفظ حیات و سالمت سلول¬های بدن پستانداران است .این مطالعه برای تعیین اثر عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو ( ).L muecailim mucinaPبر حافظه فضایی
انجام شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  24سر موش صحرایی نر به  4گروه تقسیم شدند .عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو به روش سوکسله تهیه شده و به سه گروه
تیمار به¬ ترتیب با دوزهای  50 ،25و  75میلیگرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی و به مدت  21روز تزریق شد .گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد .پس از
سپری شدن یک ماه از اولین تزریق ،رفتارهای یادگیری و تستهای حافظه روی نمونهها انجام شد .در این تحقیق برای بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس و
برای یادگیری اجتنابی غیر فعال از شاتل باکس استفاده شد .برای تحلیل دادههای به دست آمده از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و برای تحلیل دادههای
حافظه از تحلیل واریانس یکطرفه ) (ANOVAاستفاده شد.
یافتهها :در تزریق عصارههای آبی با دوزهای (  25و  50و  75میلیگرم بر کیلوگرم) ،زمان پیدا کردن سکو بین گروه کنترل و تیمارهای آبی در دوزهای ( 50و 75
میلیگرم بر کیلوگرم) تفاوت معناداری را نشان میدهد (p<0/05) .همچنین زمان آموزش و زمان تست در گروههای کنترل و تیمار دریافتکننده عصاره آبی تفاوت
معناداری را نشان میدهد و بیانگر این است که این عصاره تاثیر قابل مالحظهای داشته است.
نتیجهگیری :عصاره آبی دانه گیاه ارزن پروسو باعث بهبود يادگيري و افزایش حافظه فضایی در موش سفید آزمایشگاهی نر میشود که ممكن است علت آن در
خواص آنتي اكسيداني گیاه ارزن نهفته باشد.
واژگان كلیدی :حافظه فضایی ،دانه گیاه ارزن ،شاتل باکس ،مازآبی موریس

مقدمه:
یادگیري روندي است که توسط آن در مورد دنیاي پی رامون خود اطالعاتی به
دست م یآوریم در حالی که حافظه روندي است که توسط آن اطالعات ذخیره و
بازیابی م یشوند( .)1يادگيري و حافظه نقـش اساسـي در زنـدگي روزمـره انسان

دارند و پايه و مبناي تمام آموزشها و يـادگيريهـا حافظه است .با شناسايي
تركي بهایی كـه بتوانـد ايـن دو پديده رفتاري را تقويت كند ،خدمت بزرگي
به بـسياري از افـ راد كـه دچـار كنـدي ذهـن و ضـعف حافظـه هـستند،
م يشود( .)2مطالع هها نشان دادهاند كه داروهاي زيادي بر حافظه و يادگيري
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مؤثرند .ب راي مثال ،داروهاي كولينرژيك آثار مثبـت روي حافظـه دارند درحـالي
كـه داروهـاي آنت يكولينرژيـك ،آنتـ يپـسيكوز ،داروهـاي بيهوشی و ...داراي
آثار منفي بر حافظه هستند( .)3،4گياه درماني يكي از كهنتـرين شـيوههـاي
درمـاني است كه انسان در چالش با طبيعت فراگرفتـه ،پرورانـده و گسترش داده
است .گياهان دارويي عـالوه برداشـتن مـواد مؤثره اصلي ،مواد ديگري نيز دارند
كه در بسياري موارد از سميت و آثار ناخواسته آنهـا جلـوگيري مـ يكنـد(.)5
مهمترين داليلـي كـه بعـضي از گياهـان را بـ راي تقويـت حافظـه و رفـع
فراموشـي مناسـب سـاخته ،شـامل مـوارد متعددي است كه م يتوان به وجود
مواد پلي فنولي بـا خاصـيت آنتـ ياكـسيداني ماننـد فالونوييـدها ،رسـي راتول،
ويتامين  Eو  ...اشاره كرد( .) 6جنس ارزن ) (Panicum L.جزو غالت دانهريز
محسوب ميشود و به خانواده گندميان ) (Poaceaeتعلق دارد .ارزن معمولي يا
ارزن پروسو ) .(Panicum miliaceum Lب راي توليد علوفه و دانه كشت ميشود و
هنگاميكه هدف از كشت ،توليد دانه باشد جزو غالت بهشمار ميآيد( .)7ارزنهای
پروسو به نسبت پاکوتاه و کم شاخ و برگ هستند و خوشه باز دارند ،به خشکی
به نسبت مقاومند ،ضمن آنکه نمیتوانند خشکی شدید را تحمل کنند و نسبت
به دمای زیر صفر درجه سانتیگراد نیز حساس هستند .بناب راین در بهار و زمانیکه
خطر سرما رفع شده باشد ،کشت میشوند .کرمان ،اصفهان ،خ راسان و مازندران از
استانها و مناطق مهم تولیدکننده ارزن در ای ران بهشمار میروند( .)9، 8مواد مغذی
موجود در  100گرم ارزن پروسو با رطوبت 12درصد به این شرح است :پروتئین 12/5
گرم ،چربی  3/5گرم ،خاکستر  3/1گرم ،فیبر خام  5/2گرم ،کربوهیدرات 63/8
گرم ،انرژی  364کیلوکالری ،کلسیم  8میلیگرم ،آهن  2/9میلیگرم ،تیامین 0/41
میلیگرم ،ریبوفالوین  0/28میلیگرم ،و نیاسین  4/5میلیگرم ،پروتئین ارزن منبع
خوبی از اسید آمینههای ضروری لوسین ،ایزولوسین و متیونین است .نشان داده
شده است که تیمار موشهای سوری ماده بالغ با بلوبری ،عصاره انگور قرمز و
چای سبز منجر به نورونزایی و بهبود حافظه میشود(.)10،9
فعالیت رادیکالهای آزاد در بدن میتواند باعث انواع دژنراسیون ،سرطان ،دیابت،
نارسای یهای قلبی ،آسی بهای مغزی (از جمله سکته مغزی ،پارکینسون و آلزایمر)،
مشکالت عضالنی ،پیری زودرس ،آسی بهای چشمی و در کل ضعف سیستم
ایمنی بدن شود( .)12،11در این میان آنتیاکسیدانها ،رادیکالهای آزاد را از بین
برده و موجب بازسازی سلولهای تخریب شده م یشوند و کارایی سیستم ایمنی
بدن را در مقابل انواع بیماریها افزایش م ید هند( .)13،14از آثار مفید ارزن میتوان
جلوگیری از سرطان ()15و بیماریهای قلبی -عروقی( ،)16کاهش بروز تومور(،)17
کاهش فشار خون ،کاهش کلسترول ()18و می زان جذب چربی و بهتاخی رانداختن
تخلیه معده را نام برد( .)20،19اثر دانه گیاه ارزن پروسو بر حافظه فضایی به
صورت تجربـي روي حيوانات آزمايشگاهي بررسي نشده اسـت؛ بناب راین ،اين
مطالعه با اين هدف انجام شد تا با استفاده از ماز آبی موریس حافظه و یادگیری
فضایی بررسی و با شاتل باکس حافظه هیجانی بررسی شده و درصورت مـؤثر
بـودن اين عصاره بر حافظه فضایی بتواند در آیند ه زمينـــه تحقيقات بيشتر
را روي نمونههاي انساني در ای ران فراهم کند و اين عـصاره بهعنوان يك عامل
تقويتكننـده حافظـه و يـادگيري در افراد سالم و جوان استفاده شود.
روش بررسی:
این مطالعه تجربی روی  24سر موش سوری نر بالغ با وزن  30تا40گرم و در
 4گروه  6تایی در گروه زیس تشناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد انجام شد .موشهای سوری نر بالغ از موسسه سرمسازی رازی خریداری
شد و در شرایط نوری  12ساعت نور 12 ،ساعت تاریکی در درجه حرارت  21درجه
سانت یگراد و رطوبت مناسب ،درحالی که امکان دسترسی به آب و غذا ب رای آنها
فراهم بود ،در اتاق حیوانات دانشگاه آزاد واحد مشهد نگهداری شدند .دانه گیاه ارزن
پروسو از مزارع کشاورزی اط راف شهرستان خواف جمعآوری و در آزمایشگاه گیاه
شناسایی دانشگاه آزاد اسالمی تایید شد .دانه گیاه ارزن پروسو ب رای عصارهگیری
کامال آسیاب و عصارهگیری به روش سوکسله انجام شد50 .گرم پودر دانه گیاه
ارزن پروسو با حدود  450میل یلیتر آب مقطر به عنوان حالل در حرارت 40تا60
درجه سانت یگراد به مدت  10ساعت در دستگاه سوکسله به منظور عصارهگیری

قرار داده شد .سپس عصارههای به دست آمده ب رای حذف حالل در انکوباتور با
دمای  45درجه سانت یگراد به مدت  48ساعت قرار داده شد و بدین وسیله عصاره
آبی گیاه به طورکامل تغلیظ و خشک شد( .)21عصاره آبی کرم رنگ با بازده 12/8
درصد بود .در تمام طول آزمایش پروتکل اخالقی کار با حیوانات رعایت شد تا
کمترین درد یا زجری متحمل نشوند .در زمان آزمایش حیوانات به طور تصادفی
به  4گروه  6تایی کنترل ،تیمار با عصاره دوز  25میل یگرم بر کیلوگرم ،تیمار با
عصاره دوز  50میل یگرم بر کیلوگرم و تیمار با عصاره دوز  75میل یگرم بر کیلوگرم
تقسیم شدند .انتخاب دوزها بر اساس تجربیات گذشته بود( .)21در گروههای تیمار
عصاره به روش داخل صفاقی )(IPبه مدت  21روز ( )22به طور پیوسته با فاصله
زمانی  24ساعت تزریق شد و به گروه شاهد نیز نرمال سالین تزریق شد .دوزها و
مدت تزریق دارو انتخابی بود و به صورت تجربی و با مطالع ههای پایلوت به دست
آمدهاند ،زی را کار مشابهی در این زمینه انجام نشده بود .پس از سپری شدن یک ماه
از اولین تزریق ،رفتارهای یادگیری و تس تهای حافظه روی نمونهها انجام م یشود.
در این تحقیق ب رای بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس و ب رای یادگیری
اجتنابی غیر فعال از شاتل باکس استفاده م یشود.
شاتل باکس وسيلهاي ب رای درك و بررسي حافظه و يادگيري ب راي حيواناتي نظير
موش سوري يا موش صحرايي است كه در آن از نور به عنوان محرك شرطي
استفاده م يشود( .)23همچنين تحريك الكتريكي نقش محرك غيرشرطي را در
اين وسيله ايفا م يكند .اين دستگاه از دو قسمت محفظه اصلي و جعبه كنترل
تشكيل شده است .محفظه اصلي به ابعاد  20×40×20سانت يمتر است كه از جنس
پلكسي گالس ساخته شده است و كف آن توسط ميلههاي فلزي به قطر 2
ميليمتر و به فاصله  10-7/5سانت يمتر پوشيده شده است .اين محفظه توسط
ديوارهاي به دو محفظه مساوي تقسيم م يشود كه يكي روشن و ديگري تاريك
است .حيوان مورد مطالعه قادر است از طريق دريچه  7×6سانت يمتري موجود در
اين ديواره بين دو طرف محفظه حركت كند .ميلههاي كف محفظه نيز از خارج
به يكديگر متصل شدهاند و هنگام اتصال برق دو قطب مثبت و منفي را تشكيل
م يدهند .سقف محفظه نيز از در كشويي ساخته شده است .جعبه كنترل نيز داراي
كليدهايي ب راي تنظيم مدت زمان ،فركانس و شوك الكتريكي است كه از طريق
ميلههاي كف شاتل به حيوان اعمال م يشود .اين دستگاه به گيرنده مادون قرمز
نيز مجهز است(.)24،23
نحوه انجام آزمایش اجتنابی غیرفعال:
الف -مرحله سازش :ب رای سازش يا عادت حيوان با محیط  30دقيقه قبل از
آزمایش حيوان بايد در محيط آزمايشگاه قرارگيرد .در مرحله سازش ابتدا حيوان در
محيط روشن دستگاه قرار م يگرفت ،بعد از  30ثانيه در گيوتيني را باز کرده و مدت
زماني که طول م يکشید تا وارد اتاق تاريک شود ثبت م يشد .پس از ورود کامل
در را بسته و حيوان از دستگاه برداشته و به قفسه منتقل شد(.)25
ب -مرحله اکتساب (آموزش)30 :دقيقه پس از مرحله سازش انجام م يشود.
موش صحرايي به طور غريزي و ذاتي از محيط روشن تنفر داشته و دوري
م يكند( .)25حيوان در محيط روشن دستگاه قرار م يگرفت ،بعد از  30ثانيه در
گيوتيني را باز کرده و مدت زماني که طول م يکشید تا وارد اتاق تاريک شود ،ثبت
م یشد .پس از ورود در را بسته و شوک پايي )  (mA 5.1, 5s,50HZوارد م يشد.
 20ثانيه پس از شوک حيوان از دستگاه برداشته و به قفسه منتقل شد .دو دقيقه
بعد ،اين مرحله دوباره تکرار م يشود .اگر حيوان وارد اتاق تاريک م یشد شوک داده
در غير اين صورت پس از  120ثانيه حيوان را از دستگاه برداشته به قفسه منتقل
ميشد .اين آزمايش حداکثر سه بار تکرار م يشد(.)25
ج -مرحله به خاطر آوري (آزمون) :يک روز پس از مرحله اکتساب ،آزمایش
به خاطرآوري را انجام مي دادیم به اين ترتيب که حيوان در محيط روشن دستگاه
قرار مي گرفت بعد از  30ثانيه درب گيوتيني را باز نموده و مدت زماني که طول
مي کشید تا وارد اتاق تاريک شود ثبت مي گردید هيچگونه شوک پايي وارد نمي
شد .در اين مرحله تعداد دفعاتي که حيوان وارد اتاق تاريک مي شد و زمان سپري
شده در اتاق نيز ثبت مي گردید .اين مرحله وقتي به اتمام مي رسید که حيوان به
مدت  300ثانيه در دستگاه بود(.)26
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نمودار :1مقایسه زمان تاخیر بین گروه کنترل و گروههای دریافت کننده
دوزهای  50 ،25و  75آبی
 P<0.001معادل ***

و P<0.05

معادل *

بررسی حافظه فضایی از ماز آبی موریس:
میانگین زمان پیدا کردن سکو بین گروه کنترل و تیمارهای آبی در دوزهای ( 50و
 75میل یگرم بر کیلوگرم) تفاوت معناداری را نشان م یدهد(p<0/05) .
اما بین گروه کنترل وتیمار آبی در دوز (  25میل یگرم بر کیلوگرم) تفاوت معناداری
را نشان نم یدهد ).(p>0/05

نمودار :2مقایسه زمان یادگیری در تست ماز آبی موریس بین گروه کنترل و
گروههای دریافت کننده دوزهای  50 ،25و  75آبی
P<0.05

معادل *

میانگین زمان پیدا کردن سکو بین گروه کنترل و تیمارهای آبی در دوز ( 50و 75
میل یگرم بر کیلوگرم) تفاوت معناداری را نشان م یدهد).(p<0/05
بحث:
نتایج حاضر نشان داد در استفاده از عصارههای آبی با دوزهای (  25و  50و 75
میل یگرم بر کیلوگرم) دوز  75میل یگرم بر کیلوگرم اثر بیشتری بر حافظه فضایی
داشته است.
در حال حاضر بیش از  50ترکیب فنولیک متعلق به چندین گروه به نام فنولیک
اسی دها و مشتقات آنها از قبیل :توکوفرول ،فالونول ،فالون ،فالوانول و فالوانون
است در گیاه ارزن کشف شده است( .)28بناب راین به نظر م یرسد آثار عصاره دانه
گیاه ارزن بر بهبود حافظه و نوروژنز ناشی از ترکی بهای پل یفنولی و فالونوئیدهای
موجود در این عصاره باشد و نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج دیگر
دانشمندان همسویی دارد.
يكي از مكانيسمهاي احتمالي در بهبود يادگيري و افزایش حافظه ممكن است در
خواص آنتي اكسيداني گیاه ارزن نهفته باشد( .)29نشان داده شده است كه مقدار
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ماز آبي موريس :اساس اين روش بر اين پايه استوار است كه حيوانات استراتژي
مناسبي را ب راي جس توجوي محيط خود و فرار از خطر (در اين مورد آب) پيدا
كرده كه طي آن با حداقل تالش به نتيجه مطلوب برسند( .)27ماز آبي موريس
يك تانك آب با قطر  180و عمق  60سانت يمتر است كه به طور تقريبی نيمي
از آن از آب پر م يشود .ماز به چهار قسمت مساوي فرضي تقسيم م يشود و يك
سكوي نجات با ارتفاع  25سانت يمتر در يكي از چهار قسمت قرار م يگيرد؛ به
طوري كه بين یک تا  2سانت يمتر زير سطح آب واقع م يشود و از بيرون قابل
ديدن نيست .ماز در اتاقي قرار م يگيرد كه در آن عاليم فضايي مختلفي كه در
طول آزمايشها ثابت بوده و ب راي حيوان در ماز قابل ديد باشد ،وجود دارد .اين
مجموعه از طريق دوربين ردياب كه در ارتفاع  180سانت يمتري و در باالي مركز ماز
آبي قرار گرفته است ،مونيتور شده و از طريق اتصال به كامپيوتر اطالعات مربوط
به آزمايش در حال انجام ذخيره م يشود( .)27،28نرمافزار اختصاصي «ردياب» كه
توانايي پذيرش تنظيمهای مختلف ب راي آزمايشهای متفاوت در ماز آبي را دارد با
به كارگيري قابلي تهاي  Tuner TVنصب شده در كامپيوتر از روند آزمايش فيلم
تهيه كرده و با ذخيره كردن اطالعات در حافظه كامپيوتر آن را ب راي آناليز بعدي
نگهداري م يكند( .)28در اين سيستم كافي است تا شروع آزمايش را با به كاراندازي
حسگرهاي اختصاصي نصب شده در كنارههاي ماز به نرمافزار مذكور اعالم كنيم.
نرمافزار بر اساس تنظيمهای قبلي روند آزمايش را تا انتها تعقيب م يكند و پس
از اتمام زمان مورد نظر يا بعد از پايان آزمايش مونيتورينگ را به طور اتوماتيك
قطع م يكند .در طول انجام آزمايش حيوان از يكي از سمتهاي چهارگانه ماز به
طوري كه روي آن به طرف ديواره ماز بود رها م يشد كه انتخاب محل شروع به
صورت تصادفي و توسط نرمافزار انجام م یشد .همزمان با رهاسازي حيوان درون
آب دكمه شروع برنامه فشار داده م يشد و برنامه شروع به ضبط و ثبت رفتار حيوان
درون ماز م يكرد .حداكثر زماني كه حيوان ب رای پيدا كردن سكو در اختيار داشت90
ثانيه بود .در صورتي كه حيوان نم يتوانست در طول اين مدت سكو را پيدا كند،
حيوان به سمت سكو راهنمايي م يشد و اجازه داشت تا  15ثانيه روي آن قرار
گيرد .در طول اين  15ثانيه حيوان با توجه به موقعيت سكو و عاليم نصب شده
در آزمايشگاه موقعيت خود را به خاطر م يسپرد .در صورتي كه حيوان سكو را پيدا
م يكرد همزمان با قرارگيري حيوان روي سكو عمل ضبط متوقف م يشد و باز هم
به حيوان  15ثانيه ب رای به خاطر سپردن عالیم وقت داده م يشد .پس از اين مدت
حيوان به درون ظرف مخصوصي منتقل شده و پس از خشك شدن به قفس خود
انتقال داده م يشد .الزم به ذكر است كه اين آزمايش به مدت  5روز و در هر روز
 4بار با فاصله  10دقيقه تكرار م يشد .در اين مراحل روند يادگيري حيوان ب راساس
مدت زمان سپري شده و مسافت طي شده ب رای يافتن سكو سنجيده م يشود .در
پايان روز پنجم پس از اتمام آزمايشهای يك مرحله پروب ) (probeانجام م يشد.
به اين صورت كه پس از برداشتن سكو حيوان باز هم به صورت تصادفي از يكي
از جهات درون ماز رها م يشود .اين آزمايش بر اين اساس است كه با فرض اينكه
حيوان محل سكو را به خاطر سپرده بايد بيشترين زمان و مسافت را در ربع محل
قرارگيري سكو بماند .اين مرحله ب راي هر حيوان يك بار تكرار م يشود كه مدت
آن همان  90ثانيه است .مدت زمان و مسافت طي شده در ربع محل قرارگيري
سكو معيار و مي زان سنجش حافظه بر اساس برنامه آماری است( .)28ب رای تحلیل
دادههای به دست آمده از شاخص یادگیری در مرحله اکتساب از تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر و ب رای تحلیل دادههای حافظه از تحلیل واریانس یکطرفه
) (ANOVAاستفاده شد و پس از انجام آزمون در هر مورد که اختالف معنادار بود
از آزمون تعقیبی توکی در سطح ) (p<0.05استفاده شد.
یافتهها:
نتايج حاصل از مقايسه حافظه احترازي غيرفعال روی  24نمونه و در  4گروه  6تایی
مورد مطالعه با استفاده از دستگاه شاتل باكس:
در مقایسه زمان تاخیر در گروه شاهد با سه گروه در دوزهای ( 25و  50و 75
میل یگرم برکیلوگرم) تیمار شده با عصاره آبی را نشان م یدهد .در گروههای تیمار
شده با عصاره آبی در دوزهای ( 25و  50و  75میل یگرم برکیلوگرم) افزایش معناداری
نسبت به گروه کنترل مشاهده م یشود)( (p<0.05نمودار.)1
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توليد راديكالهاي آزاد در هر نقطه از مغز بستگي به مي زان مصرف اكسيژن آن
ناحيه دارد ،بناب راین سلولهاي هيپوكامپي كه در جريان فعالي تهاي نظير يادگيري،
مصرف اكسيژن بيشتري داشته و در نتيجه توليد راديكال آزاد بيشتري کرده و
در مواجهه با تغييرهای اكسيژن نسبت به مناطق ديگر مغز حساسترند(.)30
گونههاي اكسيژن فعال م يتوانند در مغز با اسيدهاي چرب اشباع نشده واكنش
داده و پ راكسيداسيون ليپيدها را افزايش دهند .آنتی اكسيدانها سبب كاهش در
پ راكسيداسيون ليپيدها شده و از اين طريق سبب كاهشاآثار مخرب راديكالهاي آزاد
در كاهش پالستيسيتي سيناپسي و تقويت طوالني مدت هيپوكامپ م يشوند(.)31
گزارش کردهاند که عصارههای فنولیک حالل و غیرحالل انواع مختلف ارزن و مواد
سبوسدار ،منابع غنی ترکی بهای فنلی است و نشاندهنده آنت یاکسیدان است.
با این وجود ،ارزنها به عنوان منابع طبیعی آنت یاکسیدانها استفادههای متنوعی
دارند( .)32فعالیت آنت یاکسیدانی فنولیکها و سایر اجزای دارای قابلیت کنش و
واکنش با بافت زنده که بر گرفته از دانههای ارزن است ،در چند مطالعه تحقیقاتی
ارزیابی شد( .)33اعالم شد که سه ترکیب فنولیک آنت یاکسیدانی ،یک مشتق
سروتونین و دو شبه فالون از عصاره اتانولی دانههای ارزن جدا شدند .ساختارهای
آنها شامل سروتونین ،لوتئولین و تریسین است .بناب راین ،ارزن ممکن است در
برنامههای غذایی ،به عنوان منبع طبیعی آنت یاکسیدانها و به عنوان ماده غذایی
مفید و ارزشمند در ارتقای سالمت و کاهش ریسک بیماریهایی مثل پارکینسون
و آلزایمر به شمار م یرود و نتایج به دست آمده با دیگر تحقی قها همسویی
دارد(.)34،33
ارزن جزو غالت سبوسدار و دارای ویتامی نهای  Eو  B1است( .)35همچنین
محتواي ویتامین  Eدر این گیاه بیش از ذرت و سایر غالت گرمسیري است.
به همین دلیل در بین گیاهان علوفهاي از قبیل سورگوم ،یونجه ،ذرت ،شبدر و
تریتیکاله به عنوان گیاهی شاخص مطرح است .ارزن به دلیل فصل رشد کوتاه
و عملکرد باال گیاه مهمی است و از اهمیت ویژهاي برخوردار است( .)35برخی از
مطالع هها نشان داده است افرادی که از آنتی اکسیدانها و مکملهای ویتامین
 Eاستفاده م یکنند شیوع پایی نتری از آلزایمر دارند( .)36استفاده از ویتامین  Eدر
درمان بیماری آلزایمر موجب کندشدن روند بیماری م یشود .همچنین ویتامین
 Eدر درمان بیماری عصبی ،پارکینسون و آلزایمر استفاده شده و باعث کاهش
روند این بیماریها م یشود .در آزمایشها نشان داده شده است که استفاده از
ویتامین  Eموجب کاهش زوال مغز شده و از کاهش ضخامت لـوپ تمپـورال
داخـل مغـز نیـز جلـوگـیـری م یکـند( .)36در تحقیقی نشـان داده شـد
افـ رادی که ویتامین  Eمصرف م یکنند ،حافظه قویتری نسبت به افرادی که
مصرف ویتامین  Eدر آنها کم است ،دارند( .)37اعتقاد بر این است که مصرف

ویتامین  Eباعث بهبود حافظه کوتاهمدت ،عملکرد روانی و حافظه کالمی م یشود.
مطالع ههای متعدد نقش حفاظت عصبی ویتامین  Eرا در ب رابر استرس اکسیداتیو
در بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی نشان م یدهد .ویتامین  Eعلیه
آسیب نورونی ناحیه هیپوکامپ در حیوانات افسرده ،اثر حفاظتی داشته و مغز را از
آسیب حفظ م یکند ،همچنین روند وخامت بیماری آلزایمر را در افراد ُکند م یکند
( .)37در مطالع های که  Morrisو همکاران (در سال  )2002در مدت  3سال روی
حافظه انجام دادند نشان داد حافظه افرادی که در فاصله زمانی زیاد ،ویتامین  Eرا
با دوز  455دریافت کردهاند ،نسبت به افرادی که این ویتامین را مصرف نکردهاند
بهبود یافته است( .)38همانطورکه  Daiو همکاران (در سال  )2005بیان داشتند
ویتامین  Eاز نورون ناحیه کورتکس اولیه حفاظت م یکند( .)39این آزمایشها با
استفاده از ماز شعایی  8بازویی ب رای ارزیابی یادگیری و حافظه انجام شد .در مدت
 3ماه ،نتایج نشان داد این ویتامین باعث تقویت ،بهبود حافظه و مهارتهای
یادگیری شده است(.)39
مطالع ههای متعدد نشان م یدهد ویتامین  Eم یتواند آثار جانبی داروهای شیمیایی
را کاهش داده و به طورکلی ،باعث کاهش می زان نکروز نورونهای هیپوکامپی
ناشی از افسردگی شود .در تحقی قها نشان داده شده است هیپوکامپ و قشر
پیشین مغز که تحت تأثیر گونههای فعال اکسیژن آسیب م یبینند ،با مقادیر باالی
ویتامین  Eبهبود م ییابند( .)40فعالیت آنزیمهای گلوکز 1-فسفات دهیدروژناز و
گلوتاتیون  Sترانسف راز بسته به کمبود ویتامین  Eکاهش یافته که در نتیجه
افسردگی تشدید م ییابد(.)40
عصاره ارزن حاوی مقادیر باالی ترکی بهای آنت یاکسیدان و انواع ویتامین از جمله
ویتامی ن  Eاست؛ بناب راین به نظر م یرسد آثار عصاره دانه گیاه ارزن بر بهبود حافظه
و یادگیری ناشی از ترکی بهای موجود در این عصاره باشد و نتایج به دست آمده در
این تحقیق با نتایج دیگر دانشمندان همسویی دارد (.)40
نتیج هگیری:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان م یدهد حافظه فضایی در گروههای تیمار شده با
عصاره آبی در دوزهای مختلف دوز  75میل یگرم بر کیلوگرم بیشترین تاثیر را دارد.
بناب راین عصاره آبی دانه گیاه ارزن م یتواند در بهبود حافظه و یادگیری موثر باشد.
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