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Abstract
Background and Objectives: Hippocampus is the most important part
of learning and memory in the brain. Melissa officinalis naturally
affects the nervous system and induces calmness. Lorazepam is also
used in the treatment of insomnia and anxiety. In this study, the effect
of Lorazepam and aqueous extract of Melissa officinalis (AEMO) was
investigated on hippocampus tissue and spatial memory in male rats
using radial maze method.
Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were
randomly divided into four groups. Control group received normal diet
and water, the second group received lorazepam (dose. 10mg/kg), and
two other groups received AEMO (at doses of 10 and 100mg/kg) by
gavage for 18 days. Then, their spatial memory were tested in an 8 arm
radial maze (RAM). The level of lipid peroxidation of homogenized
brain tissue was assessed, and hippocampal tissue sections were
prepared and after H&E staining, DG area was investigated under a
microscope. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey
statistical tests. The level of significance was set at p<0.05.
Results: There was no significant difference in learning level between
animals received lorazepam and control group. The results of the
experiments showed the positive effect of low dose of AEMO
(10mg/kg) on spatial memory, while high dose of Melissa officinalis
(100mg/kg) prevented memory formation.
Conclusion: The results of this research showed that AEMO can
increase short-term memory at low dose (10mg/kg), but it may prevent
spatial memory formation at high doses.
Keywords: Melissa; Memory; Hippocampus; Lipid peroxidation; Rat.
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تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوکامپ و حافظه فضایی در
رتهای نر
1

سکینه حیدریفر ،*1مینو ایلخانیپور ،1فرح فرخی ،2مهدی محمدزاده
1گروه فیزیولوژی جانوری ،دانشكده

چکیده

علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

زمینه و هدف :مهمترین جایگاه یادگیری و حافظه در مغز ،هیپوكامپ است .بادرنجبویه بهطور

2گروه بافتشناسی ،دانشكده علوم،
دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

طبیعی روی سیستم عصبی تأثیر گذاشته و باعث آرامش میشود .لورازپام نیز در درمان بیخوابی
و اضطراب كاربرد دارد .در این مطالعه اثر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر بافت هیپوكامپ و
حافظه فضایی در رتهای نر به روش ماز شعاعی بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،تعداد  24سر موش رت نژاد ویستار بهطور تصادفی در
چهار گروه قرار گرفتند .گروه كنترل ،آب و غذای معمولی؛ گروه دوم لورازپام (دوز
 10میلیگرم بركیلوگرم) و دو گروه دیگر عصاره بادرنجبویه را (دوزهای  10و  100میلیگرم
بركیلوگرم) به مدت  18روز به روش گاواژ دریافت كردند .سپس ،حافظه فضایی آنها در ماز
شعاعی  8بازو مورد ارزیابی قرار گرفت  .میزان پراكسیداسیون لیپیدی بافت هموژنه مغز سنجیده
شد و از بافت هیپوكامپ ،مقاطع بافتی تهیه و پس از رنگآمیزی با  H&Eبهوسیله میكروسكوپ،
ناحیه  DGبررسی گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یكطرفه و
توكی تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

یافتهها :میزان یادگیری در حیوانات دریافتكننده لورازپام با گروه كنترل ،تفاوت معنیداری
*

نویسنده مسئول مكاتبات:

نداشت .نتایج آزمایشها ،تأثیر مثبت دوز پایین عصاره بادرنجبویه (دوز  10میلیگرم بركیلوگرم)

سکینه حیدریفر ،گروه فیزیولوژی

بر حافظه فضایی را نشان داد ،این در حالی بود كه دوز باالی بادرنجبویه (دوز  100میلیگرم

جانوری ،دانشكده علوم ،دانشگاه ارومیه،

بركیلوگرم) از تشكیل حافظه جلوگیری كرد.

ارومیه ،ایران؛

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد عصاره آبی بادرنجبویه میتواند در دوز پایین

آدرس پست الكترونیكی:
heydarifar68@gmail.com

( 10میلیگرم بركیلوگرم) سبب تقویت حافظه كوتاهمدت گردد ،ولی در دوزهای باال ،احتماالً از
تشكیل حافظه فضایی جلوگیری میكند.

کلید واژهها :بادرنجبویه؛ حافظه؛ هیپوكامپ؛ پراكسیداسیون لیپیدی؛ موش صحرایی.
تاریخ دریافت94/3/18 :
تاریخ پذیرش94/7/14 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Heydarifar S, Ilkhanipour M, Farokhi F, Mohammadzadeh M. The effect of
lorazepam and aqueous extract of melissa officinalis on histological changes in
the hippocampus and spatial memory in male rats.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(4):10-21. [Full Text in Persian
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مقدمه

حافظه و یادگیری مفاهیم بسیار نزدیكی هستند .در واقع ،آموزش

بادرنجبویه یكی از قدیمیترین و رایجترین گیاهان دارویی متعلق

نیازمند برخی امكانات برای ذخیره اطالعات و مكانیسمهای

به خانواده نعناعیان است .بوی لیمو از مشخصات این گیاه است و

نگهداری اطالعات شبیه به حافظه است .به عبارت دیگر ،حافظه

بههمین دلیل به آن  Lemon balmگفته میشود .از رایجترین

همیشه همراه و مستلزم یادگیری است ( .)9تغییر در سیناپس،

خواص درمانی بادرنجبویه میتوان به خواص آرامبخشی،

اساس عصبی یادگیری بوده و در طی شكلگیری ،یادگیری و

آنتیاكسیدانی ،ضداسپاسم ،ضدنفخ ،ضدباكتری ،ضدویروس و

حافظه؛ ارتباطات بین نورونها (سیناپس) از نظر قدرت تغییر

ضدالتهابی آن اشاره كرد ( .)1این گیاه از سلولهای عصبی

مییابد .كلید ایجاد حافظه تغییر در قدرت ارتباطات سیناپسی

محافظت كرده و رادیكالهای آزاد را از بین میبرد ( .)2در قدیم

میباشد ( .)10هیپوكامپ دارای ارتباطات متعددی با ساختمانهای

از بادرنجبویه بهعنوان تقویتكننده حواس و ذهن استفاده میشد.

اصلی دستگاه لیمبیك بوده و بهطور فطری در فرآیندهای حافظه و

جوشانده یا شربت این گیاه برای تقویت معده ،كبد و ازدیاد هوش

یادگیری درگیر است (.)11

و حافظه نیز توصیه شده است ( .)3همچنین در بررسی تأثیر این

نقش هیپوكامپ در تثبیت حافظه كامالً شناخته شده است .چنانچه

گیاه بر دستگاه عصبی مشخص گردید بادرنجبویه عالئم

هیپوكامپ آسیب ببیند شخص از ذخیره اطالعات عاجز میماند،

اختالالت عصبی از جمله استرس ،اضطراب و تحریكپذیری را

اما اطالعات قدیمیتر كه قبالً تثبیت شدهاند دست نخورده و

كاهش داده و در درمان بیماری صرع مؤثر است ( .)4نتایج

قابلاستفاده باقی میماند ( .)12تشكیالت هیپوكامپ در تمام

مطـالعـات اخیـر نشـان میدهـد عصـاره این گـیـاه حـاوی

گونههای پستانداران وجود دارد و شامل سابیكولوم ،هیپوكامپ

اسیـد رزمـارینیـك ،تـریتـرپنـوئیـدهـا ،اولینـولـیك اسیـد و

اصلی و شكنج دندانهای ( )Dentate gyrusمیباشد .هیپوكامپ

اسیـد اورسـولـیك اسـت كه از فعـالیـت گـامـا آمینـو بوتریك

میتواند به سه زیر ناحیه  CA2 ،CA1و  CA3تقسیم شود (.)13

اسید ترانس آمیناز ) (GABA-Tممانعت میكنند ( .)5ممانعت از

شكنج دندانهای كه در بخش داخلی ناحیه  CA3هیپوكامپ قرار

فعالیت  GABA-Tنیز موجب افزایش قابلیت دسترسی مغز به

دارد ،بخشی از تشكیالت هیپوكامپی است كه در فرآیندهای

 GABAمیشود ( .)6استفاده از بنزودیازپینهایی مانند لورازپام

یادگیری و حافظه ،نقش قابلتوجهی دارد .این بخش كه در واقع

( )Lorazepamدر بسیاری از كشورها متداول است .لورازپام برای

نقطه ورود اطالعات به مدار هیپوكامپی است ،از یك قشر

درمان بیخوابی و اضطراب نیز به كار میرود .بنزودیازپینها از

سه الیهای تشكیل شده و سلولهای گرانوالر در الیه میانی قرار

جمله لورازپام با افزایش انتقالدهنده عصبی گاما آمینو بوتیریك

دارند ( .)14صرفنظر از نورونهای اصلی ،تشكیالت هیپوكامپ

اسید ) ،(GABAاثرات آرامبخشی ،خوابآوری ،ضداضطراب،

حاوی سلولهای گلیال ،بهویژه آستروسیتها بوده كه در الیههای

ضدتشنج ،خواص شلكننده عضالت را داشته و برای درمان

مختلف سلولی جای گرفتهاند ( .)15،14در رابطه با ذخیره حافظه،

بیماری صرع استفاده میشود .همچنین در فارماكولوژی كاربرد

 Longtonاشاره به این موضوع دارد كه جسم سلولی

باالیی دارد ( .)7عصاره بادرنجبویه و داروی لورازپام هر دو

آستروسیتها در اثر افزایش حافظه ،بزرگتر میشود (.)16

آرامبخش بوده و در درمان بیماری صرع كاربرد دارند و اثرات

هدف اصلی این مطالعه ،مقایسه تأثیر داروهای شیمیایی و گیاهی

خود را بر روی سیستم عصبی مركزی از طریق  GABAاعمال

بوده است .همچنین با توجه به اینكه اثر مقایسهای عصاره آبی

میكنند .سیستم لیمبیك در دستگاه عصبی مركزی شامل

بادرنجبویه و داروی لورازپام بر یادگیری و حافظه فضایی در

بخشهایی از مغز است كه برای حافظه ،احساس و عملكردهای

موشهای صحرایی به روش استفاده از ماز شعاعی  8بازو تاكنون

دركی مهم میباشد .هیپوكامپ كه درون لوب گیجگاهی مغز

مورد بررسی قرار نگرفته است ،این مطالعه با هدف تعیین اثر

واقع شده؛ جزء مهم این سیستم بوده كه به شكل گستردهای ،نقش

عصاره آبی گیاه بادرنجبوبه و داروی لورازپام بر یادگیری و

مهم آن در حافظه و یادگیری اثبات شده است (.)8

حافظه در موشهای رت به روش ماز شعاعی  8بازو انجام شد.

12

مجله دانشگاه علوم پزشكی قم /دوره دهم ،شماره چهارم ،تیر 1395

تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوكامپ و حافظه فضایی در رتهای نر

سكینه حیدریفر و همكاران

روش بررسی

بدین منظور ساقه و برگهای خشكشده بهوسیله آسیاب برقی در

در این مطالعه تجربی 24 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در

حد مالیم به پودر تبدیل شد ،سپس پودرها با آب (به اندازهایكه

محدوده وزنی  180±30با رعایت تمامی مالحظات اخالقی

سطح آب چند سانتیمتر باالتر از سطح پودر قرار گیرد) مخلوط و

بررسی گردید .محل انجام تحقیق ،حیوانخانه دانشكده علوم،

بعد از  48ساعت محتوی ظرف با كاغذ صافی و قیف شیشهای

دانشگاه ارومیه بود .تمامی گروهها در شرایط استاندارد (دمای

صاف گردید .محلول صافشده به داخل بالن منتقل و حالل آن

 24±3درجه سانتیگراد ،شرایط نوری  12ساعت روشنایی و

بهوسیله دستگاه روتاری (تقطیر در خأل) خارج شد .مایع غلیظ

 12ساعت تاریكی) نگهداری شدند و آب و غذا بهطور آزاد در

بهدستآمده درون ظرف شیشهای پهن داخل آون با دمای 37

اختیار آنها قرار گرفت .حیوانات بهطور تصادفی به  4گروه  6تایی

درجه سانتیگراد خشك گردید .پس از آن پودر حاصل ،از روی

تقسیم شدند:

ظرف جمعآوری و برای تهیه دوزهای مختلف عصاره بادرنجبویه

 -1گروه كنترل كه آب و غذای معمولی و سرم فیزیولوژی

از طریق حل شدن در آب مقطر مورد استفاده قرار گرفت.

دریافت كردند -2 .گروهی كه داروی لورازپام (دوز  10میلیگرم

برای آزمون یادگیری ،از نوعی ماز شعاعی  8بازو استفاده شد ،این

بركیلوگرم وزن بدن) دریافت كردند و به گروه  3و  4عصاره گیاه

دستگاه دارای یك میدان مركزی با  8بازوی بنبست میباشد كه

بادرنجبویه (دوزهای  10و  100میلیگرم بهازای هركیلوگرم وزن

بهطور شعاعی از آن خارج میشوند .ارتفاع ماز از زمین حدود 40

بدن) داده شد .تمامی گروههای مورد مطالعه ،لورازپام و یا عصاره

سانتیمتر است .قطر محفظه مركزی  30سانتیمتر و طول هر بازو

بادرنجبویه را به روش گاواژ و با استفاده از سوند معدی شماره 4

 70و عرض آن  15سانتیمتر است .در انتهای هر بازو حفرهای

دریافت كردند .برای تهیه گیاه و عصارهگیری ،گیاه خشكشده

برای قرار دادن غذای مخصوص وجود دارد؛ بهنحویكه حیوان

بادرنجبویه از مراكز معتبر خریداری و توسط كارشناس بخش

نتواند آن را از دور ببیند .در یكی از بازوها از غذا بهعنوان پاداش

هرباریم دانشگاه ارومیه تأیید شد .جهت عصارهگیری گیاه از

استفاده میشود( .شكل شماره .)1

روش خیساندن استفاده گردید.

شکل شماره  :1شکل شماتیك از ماز شعاعی  8بازو.

ماز در اتاقی قرار گرفت كه در آن عالئم فضایی مختلفی وجود

انجام ،ذخیره میشد .رادیال ماز برای زمانهایی كه حافظه فضایی

داشت و در طول آزمایش ثابت و برای حیوان در ماز ،قابلدید

یا رفتار جستجوی جوندگان مختلف در حال بررسی بود مورد

بود .این مجموعه از طریق یك دوربین ردیاب كه در ارتفاع 180

استفاده قرار گرفت .این طرح تضمین میكند بعد از اینكه حیوان

سانتیمتری و در باالی مركز ماز شعاعی قرار گرفته بود ،پایش و

برای یافتن غذا به انتهای یكی از بازوها برمیگردد ،برای اینكه به

از طریق اتصال به كامپیوتر ،اطالعات مربوط به آزمـایش در حـال

بازوی دیگر برود مجبور است كه به صفحه مركزی برگردد.
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در نتیجه حیوان همیشه  8گزینه ممكن را دارد و یك بازوی ثابت

رنگآمیزی با هماتوكسیلین  -ائوزین ،مقاطع بافتی با استفاده از

با یك ظرف مخفی همیشه محتوی غذا میباشد ( .)17برای

میكروسكوپ نوری ()BX50F-3, Olympus, Tokyo, Japan

یادگیری فضایی ،حیوانات در تمام مراحل در یك جهت ثابت

بررسی و عكسبرداری شد .نورونهای ناحیه  DGبا عدسی

(مثالً مقابل  )landmarkقرار گرفتند تا شرایط برای همه حیوانات

مشبك و در واحد سطح شمارش شدند .فعالیت آنزیم كاتاالز با

مورد آزمایش مساوی باشد .تمام تستها در یك اتاق ساكت و

استفاده از روش  Aebiو با دنبال نمودن تجزیه پراكسید هیدروژن

آرام بین  8صبح تا  4بعد از ظهر انجام گرفت .بهمنظور

( )H2O2در طول موج  240نانومتر اندازهگیری شد (( .)19تجزیه

فراهم آوردن انگیزه الزم برای جستجو كردن حیوان ،میزان غذای

 H2O2با كاهش جذب در طیف جذبی  240نانومتر قابل بررسی

حیوان تا حدی كاهش یافت كه میزان وزن موشها به  %85وزن

است .تفاوت در جذب در واحد زمان معادل مقدار فعالیت كاتاالز

آنها در حالت تغذیه نرمال برسد .حیوان به دلیل كنجكاوی ،شروع

میباشد ).بدین منظور از پراكسید هیدروژن  30میلیموالر

به گشتن ماز میكرد و وقتی حیوان غذا را در انتهای یكی از

(شبهعنوان سوبسترا) و از بافر فسفات  50میلیموالر با

pH=0/7

بازوها مییافت ،به رت اجازه داده میشد تا كمی غذا خورده و

بهعنوان جایگزین سوبسترا در محلول بالنك استفاده شد .محلول

سپس به قفس برگردانده میشد .بعد از این مرحله ،حیوان

سنجش ،حاوی  2میلیلیتر محلول هموژنای بافتی و  1میلیلیتر

میدانست كه باید در ماز دنبال غذا بگردد .بنابراین ،حیوان در بین

محلول پراكسید هیدروژن بود .واكنش با افزودن  H2O2شروع شد

 8بازو به دنبال بازوی محتوی غذا بود تا بازوی مورد نظر را پیدا

و كاهش جذب به كمك اسپكتروفتومتر در طول موج 240

كند .پس رتها باید قادر باشند كه به یاد بیاورند در كدام بازو

نانومتر به مدت  30ثانیه بررسی و در پایان مقادیر ثبت گردید.

غذا را پیدا كردهاند؛ زیرا آنها به بازوهایی كه قبالً سر زدهاند

برای تعیین محصول نهایی پراكسیداسیون لیپیدها ( )MDAاز

برنمیگردند .بعد از مرحله آموزش حیوانات ،تست حافظه شروع

روش  Sathoاستفاده شد ( .)20به حجم مناسبی از بافت هموژنه،

شد .غذا در یك بازوی مشخص قرار گرفت و ارزیابی حافظه

اسیـد تـریكـلـرواستیك ) ،%10 (TCAاضـافـه و بـه مـدت

فضایی 30 ،دقیقه بعد از دریافت دارو و عصاره توسط حیوان انجام

 10دقیقه سانتریفوژ گردید .بعد از جدا كردن مایع رویی،

گرفت .چندین عالمت قابلدید ( )landmarkمانند پوسترها و

اسید تیوباربیتوریك ) ،%0/67 (TBAاضافه و به مدت  30دقیقه در

كاغذهای رنگی با اشكال مختلف روی دیوار قرار داده شد كه

بنماری جوش داده شد 5 .دقیقه بعد از خنك شدن ،جذب

این عالئم ،حیوان را برای یافتن غذا كمك میكرد .یك ورود به

محلول رویی صورتیرنگ در طول موج  535نانومتر قرائت

بازو زمانی ثبت میشد كه  4پنجه حیوان وارد بازو شود .بین

گردید .ظرفیت آنتیاكسیدانی تام پالسما به روش ( FRAPقدرت

رتهای مختلف ،ماز باید از مدفوع و ادرار پاک میشد (از بین

آنتیاكسیدانتی احیائی آهن) مورد سنجش قرار گرفت (.)21

بردن بو با استفاده از محلول الكل )%10

(.)18،17

نتایج حاصل بهصورت میانگین±خطای استاندارد میانگین ارائه

جهت مطالعه بافتشناسی و آزمایشهای بیوشیمیایی ،حیوانات

گردید .دادهها به كمك نرمافزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از

مورد نظر ،بیهوش و بعد از آن مغز حیوان از جمجمه خارج و

آزمونهای آماری واریانس یكطرفه و تعقیبی توكی تجزیه و

نیمكره راست مغز هر موش جهت سنجش پراكسیداسیون لیپیدی

تحلیل شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

و آنزیمهای دیگر به دمای  -70درجه منتقل گردید .نیمكره چپ
مغز نیز به محلول فرمالین  %10منتقل شد .بعد از گذشت 24

یافتهها

ساعت ،نمونهها وارد روند آبگیری ،شفافسازی ،آغشتگی با

در این مطالعه بین گروه كنترل و دریافتكننده لورازپام ،هیچ

پارافین و درنهایت قالبگیری شدند .بعد از قالبگیری با پارافین،

تفاوت معنیداری مشاهده نشد .دوز كم عصاره بادرنجبویه

برشگیری با میكروتوم ( )Anglia Scientific; Englandانجام

( 10میلیگرم بهازای هركیلوگرم وزن بدن) سبب تقویت حافظه

و بـرشهـایی بـا ضخـامـت پنـج میكـرومتـر تهیـه گـردید و بعد از

فضایی و دوز باالی آن ( 100میلیگـرم بهازای هـركیلـوگـرم وزن
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تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوكامپ و حافظه فضایی در رتهای نر

بدن) ،تأثیر منفی بر روی حافظـه را نشـان داد .بنـابراین ،با افـزایش

سكینه حیدریفر و همكاران

دوز عصاره از میزان یادگیری حیوانات كاسته شد (نمودار
شماره .)1

نمودار شماره  :1نمودار تست حافظه ،زمان سپریشده (برحسب ثانیه) برای رسیدن به هدف (غذا) در ماز شعاعی  8بازو.
اعداد روی ستونها میانگین  ±خظای استاندارد میانگین ( )Mean±SEرا نشان میدهد .حروف نامشابه در هر ستون ،نشاندهنده اختالف
آماری معنیدار با گروهها در سطح  p>0/05میباشد.

تنها در گروه دریافتكننده عصاره گیاه با دوز  100میلیگرم

در بین گروههای دیگر ،تفاوت معنیداری وجود نداشت.

بركیلوگرم ،افزایش معنیداری در میزان  MDAمغز مشاهده شد
(.)p>0/05

نمودار شماره  .2مقایسه میزان غلظت  MDAدر گروههای مورد مطالعه.
اعداد روی ستونها میانگین±خطای استاندارد میانگین ) (Mean±SEرا نشان میدهد .حروف نامشابه در هر ستون ،نشاندهنده
اختالف آماری معنیدار با سایر گروهها در سطح  p>0/05است.

15
مجله دانشگاه علوم پزشكی قم /دوره دهم ،شماره چهارم ،تیر 1395

تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوكامپ و حافظه فضایی در رتهای نر

فعالیت آنزیم كاتاالز در گروه دریافتكننده بادرنجبویه

سكینه حیدریفر و همكاران

گروهها كاهش نشان داد ( ( )p>0/05نمودار شماره .)3

(دوز 100میلیگرم بركیلوگرم) ،بهطور معنیداری نسبـت به سـایر

نمودار شماره  : 3مقایسه میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در گروههای مورد مطالعه.
اعداد روی ستونها میانگین±خطای استاندارد میانگین ( )Mean±SEرا نشان میدهد .حروف نامشابه در هر ستون ،نشاندهنده
اختالف آماری معنیدار با سایر گروهها در سطح  p>0/05است.

ظرفیت آنتیاكسیدانی تام ) (TAOCدر گروه بادرنجبویه (دوز

 TAOCدر گـروه دریافـتكننده دوز پایین عصاره ( 10میلیگرم

 100میلیگرم بركیلوگرم) بهطور معنیداری نسبت به گروههای

بركیلوگرم) افزایش نشان داد .این افزایش از نظر آماری نسبت به

دیگر كاهش یافت (.)p>0/05

گروه كنترل معنیدار نبود (( )p>0/05نمودار شماره .)4

نمودار شماره  .4مقایسه ظرفیت آنتیاکسیدانی تام در گروههای مورد مطالعه.
اعداد روی ستونها میانگین±خطای استاندارد میانگین ( )Mean±SEرا نشان میدهد .حروف نامشابه در هر ستون ،نشاندهنده
اختالف آماری معنیدار با سایر گروهها در سطح  p >0/05است.
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سكینه حیدریفر و همكاران

در ناحیه  DGهیپوكامپ موشهای تیمارشده با لورازپام؛ تعدادی

مشاهده نشد ،درحالیكه در موشهای تیمارشده با عصاره

از آستروسیتها آسیب دیدند و نكروز در آنها بهصورت

بادرنجبویه (دوز  100میلیگرم بركیلوگرم) (،)MO100

متراكمشدن هستهها مشاهده گردید .همچنین در موشهای

نكروزهشدن سلولهای پشتیبان بهطور چشمگیری افزایش یافت

تیمارشده با عصاره بادرنجبویه (دوز  10میلیگرم بركیلوگرم)

(شكل شماره .)2

( )MO10هیـچ نـوع آسیبـی در نـورونهـا و سـلـولهـای پشتیبـان

شکل شماره  :2مقطع عرضی از ناحیه  DGهیپوکامپ در موشهای رت نر ،با بزرگنمایی × 400و رنگآمیزی .H&E

بحث

همچنین در مطالعه  Perryو همكاران در بافت مغز انسان ( )26و

نتایج پژوهش حاضر نشان داد عصاره آبی بادرنجبویه ،اثر

در مطالعه  Orhanو همكاران در موش سوری ( ،)27مشخص

قابلتوجهی بر روی یادگیری حیوانات مورد بررسی در ماز

گردید برگ بادرنجبویه دارای خاصیت آنتیكولین استرازی

شعاعی  8بازو ایجاد میكند .نتایج مطالعه  Pereiraو همكاران نیز

میباشد .در مطالعات قابلتوجهی ،اثر مثبت سیستم كولینرژیك

نشان داد تركیب اصلی گیاه بادرنجبویه (رزمارینیك اسید)،

(افزایش استیلكولین در مغز) بر افزایش حافظه به اثبات رسیده

هیچگونه اثر تقویتكننده یا مهاركننده روی حافظه كوتاهمدت و

است ( .)28-32بدین ترتیب ،بادرنجبویه میتواند از طریق تأثیر بر

بلندمدت ندارد ( .)22در تحقیق حاضر ،عصاره بادرنجبویه

سیستم كولینرژیك بر حافظه فضایی مؤثر باشد .البته در این

توانست در دوز پایین ( 10میلیگرم بركیلوگرم) حافظه فضایی را

تحقیق ،تأثیر مثبت عصاره بادرنجبویه بر حافظه فضایی ،تنها در

در مقایسه با گروه كنترل ،بهطور معنیداری افزایش دهد .از آنجا

دوز پایین مشاهده گردید و در دوز باال ( 100میلیگرم

كه تركیبات متنوعی از جمله آلدئیدها ،فالونوئیدها و تركیبات

بركیلوگرم) تأثیر منفی بر حافظه فضایی داشت .بنابراین ،احتماالً

پلیفنلی ،بهخصوص رزمارینیك اسید و گلیكوزیدهای مونوترپن

مكانیسم اثر بادرنجبویه در دوزهای كم و زیاد آن متفاوت است.

در بادرنجبویه شناسایی شده است ( ،)24،23بهنظر میرسد اثر

تأثیرات متفاوت وابسته به دوز بادرنجبویه در مطالعات قبلی نیز

مثبت دوز پایین این گیاه در تقویت حافظه به تركیبی غیر از

مورد تأكید قرار گرفته است ( .)33گیاه بادرنجبویه دارای اثرات

رزمارینیك اسید ،مثالً به ترپنها مرتبط میباشد .در مطالعه بر

آنتیاكسیدانی بالقوه است ( )34و مشابه با ویتامین  Cاین اثرات را

روی گلبولهای قرمز انسان نیز مشخص شده است ترپنها دارای

از طـریق حـذف رادیكـالهای آزاد اعمـال میكنـد .اثـرات

خواص آنتیكولین استرازی هستند (.)25

آنتیاكسیدانی رزمـارینیـك اسیـد و بنـزودیـوكسـول مـوجـود در
17
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سكینه حیدریفر و همكاران

عصاره ملیس؛ حتی تا  10برابر قویتر از اثرات آنتیاكسیدانی

همچنین فالونوئیدها در غلظت پایین بهعنوان یك آنتیاكسیدان

ویتامینهای  Bو  Cمیباشد ( .)35،34عصاره آبی گیاه

قوی عمل میكنند بدین طریق كه دوز پایین فالونوئیدها سبب

بادرنجبویه ،فعالیتهای آنتیاكسیدانی خوبی را نشان میدهد و

افزایش عملكرد آنتیاكسیدانهای درونزا میشود ،درحالیكه

بهعنوان یك عامل احیاكننده پرقدرت شناخته شده است .عصاره

دوز باالی فالونوئیدها سبب مهار عملكرد آنتیاكسیدانهای

این گیاه دارای اثر حفاظتی در برابر استرس اكسیداتیو ایجادشده

درونزا از طریق افزایش رادیكالهای آزاد شده و بدینوسیله

بهوسیله عوامل اكسیدانی است كه از طریق فرآیندهای مختلف

باعث مرگ سلولی میشود ( .)42بنابراین آنتیاكسیدانها شمشیر

منجر به پراكسیداسیون لیپید میشوند ( .)36بافتهای مغز حاوی

دولبهای هستند كه دوز و مدت زمان مصرف آنها مهم است (.)43

مقادیر زیادی اسیدهای چرب غیراشباع بوده كه در مقابل حمالت

استفاده از دوز نامناسب یا دوره كوتاه درمان آنها نیز اثرمعكوس

رادیكالهای آزاد ،آسیبپذیری خاصی دارند ( .)37مطالعات

دارد ( .)44از طرفی ،رادیكالهای آزاد سبب پراكسیداسیون

بافتی بر روی هیپوكامپ ،هیچ نوع آسیب نورونی و آستروسیتی

لیپیدی شده كه منجر به آسیب غشای سلولی ،تغییر فشار اسمزی و

در ناحیه  DGگروه دریافتكننده دوز پایین عصاره بادرنجبویه

تورم سلولی و درنهایت ،مرگ سلولی میشود .عالوه بر این،

( 10میلیگرم بركیلوگرم) را نشان نداده است ،برعكس در گروه

رادیكالهای آزاد با جذب واسطههای التهابی ،در ایجاد واكنش

دوز باال ،نكروز و مرگ آستروسیتها در این ناحیه قابلمشاهده

التهابی و آسیب بافتی نقش دارند (.)45

است .آستروسیتها بهعنوان سلول اصلی پشتیبان در سیستم عصبی
مطرح بوده و با داشتن بیشترین مقادیر آنتیاكسیدانها میتوانند در

نتیجهگیری

حفاظت نورونها طی شرایط آسیب از آنها حفاظت كنند (.)38

با توجه به نتایج آنزیمی و آسیبشناسی میتوان نتیجه گرفت

بنابراین ،مواد آنتیاكسیدان میتوانند نقش مهمی در جلوگیری و

مصرف عصاره بادرنجبویه بهصورت وابسته به دوز متفاوت است.

درمان بیماریهای نورودژنراتیو بازی كنند (.)40،39

پس میتوان نتیجه گرفت در تجویز آنتیاكسیدانها ،دوز مصرفی

در استرس اكسیداتیو ،آزادسازی گونههای فعال اكسیژن

بسیار مهم است؛ چراكه در این مطالعه مشاهده گردید موشهایی

( )Reactive Oxygen Species, ROSموجب تغییرات در اجزای

كه دوز باال دریافت كردهاند ،نكروز زیادی در بافت هیپوكامپ

سلول و از جمله پراكسیداسیون لیپیدی و متعاقباً مرگ سلولی

نشان میدهند .از اینرو الزم است بررسیهای مختلفی با دوزهای

میشود .آنتیاكسیدانها از جمله موادی هستند كه بهنظر میرسد

مصرفی متفاوت بر روی مدلهای حیوانی انجام شود تا میزان

با كاهش میزان  ROSبتوانند از مرگ نورونی پیشگیری كنند

مصرف دقیق و غیرسمی داروی گیاهی بادرنجبویه مشخص گردد.

( .)41در بسیاری از گیاهان دارویی ،غلظت مورد استفاده میتواند
نقش مهمی در ایجاد اثرات آن داشته باشد .در تركیبات

تشکر و قدردانی

بادرنجبویه ،فالونوئیدها از جمله مواد آنتیاكسیدانی هستند كه

بدینوسیله از گروه زیستشناسی دانشكده علوم دانشگاه ارومیه،

باعث كاهش آزادسازی  ROSمیشوند (.)42

تشكر و قدردانی میشود.
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