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Abstract
Background and Objectives: Various diseases, such as multiple
sclerosis, Parkinson, Alzheimer, and dementia lead to impairment in
learning and memory. Several studies have been performed to
investigate the effects of medicinalal plants on improvement of
learning and memory and prevention of these disorders. In the present
study, the effect of alcoholic extract of Morus Alba leaves was
investigated on learning and spatial memory in male rats.
Methods: This study was performed on 32 male Wistar rats. Animals
were assigned to four groups, including control group and 3 groups
receiving alcoholic extract of Morus Alba leaves at doses of 100, 200,
and 400mg/kg. This extract was daily administered by gavage. After
one month, learning and spatial memory were evaluated by Morris
water maze.
Results: Administration of alcoholic extract of Morus Alba at all doses
led to improvement of learning process in rats. Also, this extract at the
dose of 400mg/kg improved spatial memory in rats.
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Conclusion: The results of this study showed that administration of
alcoholic extract of Morus Alba leads to increases in learning and
consolidation of spatial memory in healthy rats.
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تأثیر عصاره الکلی برگ توت سفید بر یادگیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر
امیدرضا تمتاجی ،1محمد بهنام ،2مژگان محمدیفر ،3سید علیرضا طالیی ،1سیدمهدی تخت فیروزه ،4محسن تقیزاده

*3

1مركز تحقيقات فيزيولوژي ،دانشگاه

چکیده

علوم پزشكي كاشان ،كاشان ،ايران.

زمینه و هدف :بيماريهاي مختلفي مانند مولتيپلاسكلروزيس ،پاركينسون ،آلزايمر و دمانس

2كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه

منجر به اختالل در يادگيري و حافظه ميشوند .مطالعات مختلفي جهت بررسي اثرات گياهان

علوم پزشكي كاشان ،كاشان ،ايران.

دارويي بر افزايش يادگيري ،حافظه و پيشگيري از اين اختالالت انجام گرفته است .در مطالعه

3مركز تحقيقات بيوشيمي و تغذيه در
بيماريهاي متابوليك ،دانشگاه علوم
پزشكي كاشان ،كاشان ،ايران.
4كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه
علوم پزشكي هرمزگان ،بندرعباس،

حاضر تأثير عصاره الكلي برگ توت سفيد بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر
بررسي گرديد.
روش بررسی :اين مطالعه روي  32موش صحرايي نر نژاد ويستار انجام شد و حيوانات در چهار
گروه شامل :گروه كنترل و سه گروه دريافتكننده عصاره الكلي برگ توت سفيد با دوزهاي
 200 ،100و  400ميليگرم بركيلوگرم وزن بدن قرار گرفتند .اين عصاره هر روز بهصورت گاواژ
تجويز شد .پس از يكماه ،يادگيري و حافظه فضايي با استفاده از ماز آبي موريس مورد بررسي

ايران.

قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمون واريانس يكطرفه و آزمون بونفروني تجزيه و تحليل
شدند .سطح معنيداري p<0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :تجويز عصاره الكلي برگ توت سفيد در تمام دوزها منجر به بهبود روند يادگيري در
*

نويسنده مسئول مكاتبات:

محسن تقیزاده ،مركز تحقيقات

موشهاي صحرايي شد .همچنين اين عصاره در دوز  400ميليگرم بركيلوگرم وزن بدن ،حافظه
فضايي را در موشهاي صحرايي بهبود بخشيد.

بيوشيمي و تغذيه در بيماريهاي

نتیجهگیری :نتايج اين مطالعه نشان داد تجويز عصاره الكلي برگ توت سفيد منجر به افزايش

متابوليك ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان،

يادگيري و تثبيت حافظه فضايي در موشهاي صحرايي سالم ميشود.

كاشان ،ايران؛

کلید واژهها :برگ توت سفيد؛ حافظه فضايي؛ يادگيري؛ ماز آبي موريس.
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تأثير عصاره الكلي برگ توت سفيد بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر

مقدمه

فضايي در موشهاي صحرايي با استفاده از آزمون ماز آبي

يادگيري ،فرآيندي جهت كسب اطالعات از دنياي پيرامون خود

موريس انجام شد.

و حافظه ،مكانيسمي جهت كدبندي ،ذخيرهسازي و فراخواني
دوباره اطالعات ذخيرهشده است ( .)1يكي از مكانيسمهاي مؤثر

روش بررسی

در يادگيري و حافظه ،سيستم كولينرژيك ميباشد (.)3،2

در اين مطالعه تجربي ،به مدت  4هفته عصاره الكلي برگ توت

بيماريهاي مختلفي مانند آلزايمر ،دمانس و پاركينسون ( )4و

سفيد بهصورت خوراكي با استفاده از سرنگ گاواژ به موشها

ديابت ( )5باعث اختالل در يادگيري و حافظه ميشوند .جهت

تجويز گرديد .سپس در پايان  4هفته ،روند يادگيري و حافظه

پيشگيري از اختالالت شناختي و تقويت حافظه ،مطالعات مختلفي

فضايي با استفاده از آزمون ماز آبي موريس مورد بررسي قرار

روي گياهان دارويي صورت گرفته است .در مطالعهاي مشخص

گرفت 32 .سر موش صحرايي نر نژاد ويستار (با ميانگين وزن 250

گرديد عصاره ريشه  Clitoria ternateaبا تقويت سيستم

گرم) ،از مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

كولينرژيك باعث بهبود يادگيري و حافظه در موشهاي صحرايي

تهيه شد .موشها بهطور تصادفي به چهار گروه  8تايي شامل گروه

ميشود ( .)6در مطالعه ديگري نيز گزارش شد عصاره گياه

كنترل و سه گروه دريافتكننده عصاره الكلي برگ توت سفيد

جينكو بيلوبا منجر به بهبود يادگيري و حافظه ميگردد ( .)7در

( 200 ،100و  400ميليگرم بهازاي هركيلوگرم وزن بدن) تقسيم

مطالعه  Kaurو همكاران نيز نشان داده شد تجويز عصاره چاي

شدند .حيوانات در شرايط استاندارد (درجه حرارت  20-22درجه

سبز؛ يادگيري و حافظه را بهبود ميبخشد ( .)8در مطالعه ديگري

سانتيگراد ،رطوبت  %50-60و سيكل روشنايي  12ساعته) با

اثر عصاره  Bacopa monnieraبر حافظه موشهاي صحرايي در

دسترسي آزاد به آب و غذا نگهداري شدند .جهت تهيه عصاره

آزمون اجتنابي غيرفعال مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن،

الكلي برگ توت سفيد ،برگهاي درخت توت سفيد از باغات

حاكي از تأثير مثبت اين گياه بر حافظه بود (.)9

شهرستان كاشان تهيه و از نظر هرباريوم گياهي و سالمت به تأييد

توت سفيد ( )Morus albaگياهي است از خانواده  Moraseaكه

مركز تحقيقات گياهان دارويي شركت باريج اسانس رسيد .برگها

در مناطق وسيعي از جهان ،از جمله ايران رشد ميكند و برگ اين

طي چند روز خشك و آسياب شدند .پودر بهدستآمده در داخل

گياه حاوي مقادير قابلتوجهي از تركيبات پليفنولي و فالونوئيدها

پركوالتور قرار گرفت و به ميزان كافي الكل اتيليك 96درجه به

مانند روتين و كوئرستين ميباشد ( Bondada .)10-12و همكاران

آن اضافه شد .پس از  72ساعت ،سطح مايع حاصل از پركوالتور

نشان دادند فالونوئيدهاي موجود در برگ توت سفيد ميتواند در

با استفاده از كاغذ صافي ،صاف گرديد .بهمنظور تغليظ ،محلول

بهبود استرس اكسيداتيو در موشهاي صحرايي ديابتي مؤثر باشد

حاصل در دماي  40درجه قرار داده شد .در نهايت ،مقدار ماده

( .)13همچنين اثرات هايپوكلسترولميك عصاره الكلي برگ

خشك عصاره تغليظشده جهت گاواژ اندازهگيري شد .جهت

درخت توت سفيد در موش صحرايي هايپركلسترولميك گزارش

تعيين ميزان تركيبات پليفنولي و فالونوئيد تام از روش

شده است ( .)14در مطالعه ديگري نيز اثر ضدپالكتي و

اسپكتروفتومتري استفاده شد .با استفاده از روش رنگسنجي

ضدانعقادي عصاره برگ توت سفيد به اثبات رسيد ( .)15بهعالوه،

كلريد آلومينيوم و براساس كوئرستين فالونوئيد تام ،اين عصاره

ثابت شده است عصاره برگ اين گياه با خاصيت آنتياكسيداني

مورد بررسي قرار گرفت .همچنين ،با استفاده از فولين ،Ciocalteu

خود باعث مهار نيتريك اكسايد و آپوپتوز سلولي ميشود (.)16

براساس اسيد گاليك ،ميزان پليفنولهاي تام ارزيابي گرديد

در مطالعهاي گزارش شده است ميزان تركيبات فالونوئيدي و

( .)18سنجش يادگيري و تثبيت حافظه فضايي بهوسيله ماز

خاصيت آنتياكسيداني عصاره الكلي و برگ توت سفيد ،بيشتر از

موريس صورت گرفت كه بهطور گسترده در تحقيقات انجام

عصاره آبي و ميوه اين گياه ميباشد ( .)17مطالعه حاضر با هدف

ميشود .ماز موريس يك تانك آب با قطر  180و عمق 70

بررسي تأثير عصاره الكلي برگ توت سفيد بر يادگيـري و حافظـه

سانتيمتر است و تقريباً نيمي از آن از آب پر ميشود.
3
مجله دانشگاه علوم پزشكي قم /دوره دهم ،شماره پنجم ،مرداد 1395

اميدرضا تمتاجي و همكاران

تأثير عصاره الكلي برگ توت سفيد بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر

ماز بهطور فرضي به  4ربع مساوي شمالي ،جنوبي ،شرق و غربي

پس از  10دقيقه ،آزمايش مجدداً تكرار ميشود ،با اين تفاوت كه

تقسيم و يك سكوي نجات با ارتفاع  25سانتيمتر در وسط يكي

محل رها شدن موش در ماز نسبت به مرحله قبل متفاوت است .هر

از اين  4ربع قرار ميگيرد؛ بهطوريكه حدود  1/5سانتيمتر زير

موش ،روزانه  4جلسه آموزش با فاصله  10دقيقهاي را تجربه

سطح آب واقع شده و از بيرون قابلديدن نيست .حرارت آب در

ميكند .در مجموع ،اين مرحله از آزمايش به مدت  4روز طول

حدود  20-22درجه سانتيگراد تنظيم شده است .ماز در اتاقي قرار

كشيده و طي آن 16 ،جلسه آزمايش روي حيوانات انجام

ميگيرد كه در آن عالئم فضايي مختلفي وجود دارد كه در طول

ميگيرد.

آزمايشها ثابت بوده و براي حيوان در ماز قابلديد است .اين

مرحله بازخوانی یا پروب :بالفاصله پس از تكميل مرحله اول،

مجموعه از طريق يك دوربين ردياب كه در ارتفاع 180

مرحله بعد انجام ميشود .در اين مرحله (با توجه به اينكه حيوان

سانتيمتري و در باالي مركز ماز آبي قرار گرفته ،مونيتور شده و

محل سكوي پنهان را ميداند) سكو از ماز برداشته شده و

از طريق اتصال به كامپيوتر ،اطالعات مربوط به آزمايش در حال

آزمايش انجام ميشود .اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه

انجام ذخيره ميشود .جهت انجام ،ثبت و آناليز بعدي دادههاي

موش در حين آزمايش (كه قاعدتاً قادر به يافتن سكو نيست)،

حاصل از آزمايش ،از نرمافزار اختصاصي "ردياب 1-ويرايش "7

بيشترين وقت خود را در كداميك از قسمتهاي چهارگانه ماز

كه توانايي پذيرش تنظيمات مختلف براي آزمايشهاي گوناگون

ميگذراند .الزم به ذكر است در اين مرحله از آزمايش ،هر جلسه

در ماز آبي را دارد ،استفاده ميشود (.)18

 30ثانيه طول كشيده و به دليل عدم وجود سكو پس از پايان

مرحله یادگیری یا آموزش :طي اين مرحله ،حيوان از يكي از

زمان ،موش از ماز برداشته ميشود .اين مرحله از آزمايش براي

سمتهاي چهارگانه (شمال ،جنوب ،مشرق و مغرب) ماز

هر موش ،يكبار انجام شده و مدت زمان ماندن و نيز مسافت

درحاليكه صورت آن به طرف ديواره ماز است ،در آب رها

پيموده شده در ربع صحيح ماز (كه در مرحله قبل واجد سكو

ميشود (الزم به ذكر است كه انتخاب ناحيه شروع آزمايش

بود) ،معيار ميزان يادگيري و يادآوري قرار ميگيرد.

بهطور تصادفي بوده و بهوسيله برنامه نرمافزاري پيشنهاد ميگردد).

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  17آناليز شدند .نتايج

با توجه به اندازه ماز و نوع حيوان (موش صحرايي) ،حداكثر زمان

حاصل از مرحله يادگيري با استفاده از آزمون واريانس يكطرفه

آزمايش 60 ،ثانيه در نظر گرفته ميشود .درصورتيكه حيوان

تكراري مقايسه شدند .دادههاي مربوط به مرحله پروب نيز با

بهطور اتفاقي سكوي پنهان مخفي در زير آب را پيدا كند و روي

استفاده از آزمون واريانس يكطرفه و سپس آزمون بونفروني

آن قرار گيرد ،به حيوان اجازه داده ميشود به مدت  15ثانيه روي

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .سطح معنيداري،

p<0/05

سكو بماند و با جستجوي اطراف و ديدن عالئم موجود در

درنظر گرفته شد.

آزمايشگاه ،موقعيت خود را شناسايي كند .اين موضوع به حيوان
كمك ميكند در جلسات بعدي آزمايش با استفاده از عالئم

یافتهها

بينايي در اتاق محل آزمايش ،جايگاه سكو را پيدا كند .الزم

با توجه به معنيدار نبودن ( )p=0/142آزمون كرويت موخلي

بهذكر است هم عالئم فضايي موجود در محل آزمايش و هم

( ،)Mauchlys test of Sphericityنتايج آزمون

موقعيت سكو در يكي از چهار قسمت ماز ،در طول آزمايشها

 Assumedنشان داد از نظر آماري ،تفاوت معنيداري بين زمان

ثابت است .درصورتيكه در مدت تعيينشده ،موش نتواند سكو را

سپريشده براي يافتن سكوي پنهان وجود دارد (.)p<0/0001

پيدا كند ،حيوان توسط آزمايشكننده بهآرامي بهسوي سكو

نتايج مقايسه بينگروهي نيز نشان داد اختالف بين روند يادگيري

هدايت شده تا سكو را يافته و براي  15ثانيه روي آن قرار گيرد.

در گروههاي مختلف آزمايش ،معنيدار است (.)p<0/0001

پس از گذشت اين زمان ،حيوان از سكو برداشته شده و بعد از

همزمان با پيشرفت روزانه مراحل يادگيري ،حيوانات همه گروهها

خشك شدن با يك حوله به قفس خود برگردانده ميشود.

محل سكـوي پنهـان را آمـوختـه و مدت زمان كـمتـري را صـرف
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يافتن سكو ميكردند (جدول و نمودار شماره  .)1مصرف عصاره

منجر به كاهش مدت زمان يادگيري براي يافتن سكوي هدف

الكلي برگ توت سفيـد در دوزهـاي  200 ،100و  400ميلـيگـرم

نسبت به گروه كنترل شد (به ترتيب  p<0/0001 ،p<0/02و
.)p<0/0001

نمودار شماره  :1زمان الزم جهت یافتن سکوی پنهان در آزمون ماز آبی موریس توسط حیوانات (در روزهای مختلف آزمایش).
دادهها بهصورت میانگین ±انحراف میانگین استاندارد حاصل از مجموع جلسات انجامشده طی یک روز نمایش داده شدند .اختالف بین گروههای
کنترل و گروههای دریافتکننده عصاره به ترتیب برابر با  p<0/0001 ،p<0/02و  p<0/0001میباشد.
جدول شماره  :1زمان الزم جهت یافتن سکوی پنهان برحسب ثانیه ،در آزمون ماز آبی موریس توسط حیوانات (در روزهای مختلف آزمایش)
زمان

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

کنترل

42/36±3/38

26/06±2/91

20/58±2/08

17/40±2/05

دریافتکننده عصاره  100میلیگرم

33/44±8/07

19/91±5/21

14/16±7/76

12/90±3/23

دریافتکننده عصاره  200میلیگرم

31/06±7/08

16/42±5/28

11/84±3/26

10/20±4/30

دریافتکننده عصاره  400میلیگرم

28/98±7/76

14/48±3/94

10/09±4/15

7/43±1/48

گروه

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف میانگین استاندارد نشان داده شده است.

در مرحله بازخواني (پروب) ،تفاوت معنيداري بين گروههاي

كنترل ،زمان بيشتري را در ربع داراي سكو سپري كردند

شركتكننده در آزمايش وجود داشت ( )p<0/03و با تجويز

( ،)p<0/026اما اين افزايش زمان در ساير گروههاي

اين عصاره (به مقدار  400ميليگرم) در مقايسه با حيـوانات گـروه

دريافتكننده عصاره قابلتوجه نبود (جدول و نمودار شماره .)2
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نمودار شماره  :2مدت زمانیکه موشهای گروههای آزمایش در مرحله بازخوانی اطالعات آموختهشده برای یافتن سکوی پنهان صرف کردند.
دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف میانگین استاندارد نمایش داده شده است.
* اختالف معنیدار بین گروه کنترل و گروه دریافتکننده عصاره الکلی برگ توت سفید در دوز  400میلیگرم (.)p<0/026
جدول شماره  :2مدت زمان صرفشده برای یافتن سکوی پنهان در موشهای گروههای آزمایش در مرحله بازخوانی اطالعات آموختهشده

گروه
زمان
مدت زمان ماندن در ربع
هدف (ثانیه)

کنترل

دریافتکننده عصاره  100میلیگرم

دریافتکننده عصاره  200میلیگرم

دریافتکننده عصاره  400میلیگرم

8/35±0/45

9/88±1/15

10/10±0/59

11/51±0/41

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف میانگین استاندارد میباشد.

بحث

گزارش شده است تركيبات فالونوئيدي و پليفنولي موجود در

در مطالعه حاضر براي اولين بار ،اثر عصاره الكلي برگ توت

گياهان ،اثر قابلتوجهي در بهبود عملكرد و فعاليت سيستم

سفيد بر روي روند يادگيري و حافظه فضايي با استفاده از ماز آبي

كولينرژيك دارند .عصاره گياه  Scolopia crenataكه داراي

موريس انجام شد .يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد تجويز عصاره

مقادير قابلتوجهي از تركيبات پليفنولي و فالونوئيدي مانند

الكلي برگ توت سفيد در تمام دوزها بهطور قابلتوجهي باعث

آپيجنين ،كاتچين و كوئرستين است با مهار آنزيم استيلكولين

افزايش يادگيري در طي  4شب نسبت به گروه كنترل ميشود.

استراز منجر به بهبود عملكرد سيستم كولينرژيك ميشود (.)20

همچنين اين عصاره منجر به تثبيت بهتر حافظه فضايي نسبت به

همچنين عصاره برگ گياه  Aegle marmelosكه داراي مقادير

گروه كنترل شد .در مطالعه حاضر مشخص گرديد عصاره الكلي

بسيار زيادي از تركيبات فالونوئيدي است ،اثر قابلتوجهي در

برگ توت سفيد داراي مقادير زيادي از تركيبات فالونوئيدي و

بهبود سيستم كولينرژيك دارد ( .)21عصاره گياه  Biscutellaنيز

پليفنولي بوده كه در مطالعات قبلي نيز بهوجود مقادير قابلتوجه

كه غني از فالونوئيدها ميباشد اثرآنتيكولين استرازي دارد (.)22

اين تركيبات در ميوه اين گياه اشاره شده است ( .)12سيستم

عصاره برگ مريمگلي ،حافظه را در موشهاي سوري از طريق

كولينرژيك ،نقش بسيار مهمي در يادگيري و حافظه دارد (،)3

مهار آنزيم استيلكولين استراز بهبود ميبخشد ( .)23تركيبات

بهطوريكه با افزايش توليد استيلكولين و تقويت سيستم

فالونوئيدي موجود در گياه  laciniataداراي اثر مهاركنندگي بر

كولينرژيك مغز ،بهبود در روند يادگيري و حافظه بهوجود

آنزيم استيلكولين استراز بوده كه تجويز آن ميتواند راهكار

ميآيد (.)19

درماني مناسبي جهت درمان بيماريهاي نورودژنراتيو باشد (.)24
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آن ميتواند مهار آنزيم استيلكولين استراز توسط تركيبات

 پليفنولهاي موجود در چاي سبز نيز اثر مهاركنندگي،بهعالوه

 همچنين مصرف.فالونوئيدي و پليفنولي موجود در عصاره باشد

 تركيب.)25( قابلتوجهي بر آنزيم استيلكولين استراز دارند

اين عصاره ممكن است بتواند در تقويت حافظه و پيشگيري از

،فالونوئيدي نارينجنين با بهبود عملكرد سيستم كولينرژيك

بيماريهاي مرتبط با حافظه مؤثر باشد كه اين امر نيازمند انجام

اختالل حافظه ناشي از سيسپالتين را در موشهاي صحرايي

.مطالعات بيشتري است

 تركيب فالونوئيدي كوئرستين نيز با مهار.)26( بهبود ميبخشد
آنزيم استيلكولين استراز مانع از اختالالت مغزي در موشهاي

تشکر و قدردانی

.)27( صحرايي ميشود

اين مقاله حاصل بخشي از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم
 بدين وسيله نويسندگان.) ميباشد93171 پزشكي كاشان (كد
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نتايج اين مطالعه نشان داد تجويز عصاره الكلي برگ توت سفيد

. كمال تشكر و قدرداني را به عمل ميآورند،حمايتهاي مالي

باعث افزايش يادگيري و تثبيت حافظـه فضايي ميشـود كـه علـت
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