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چکيده
مقدمه و هدف  :با افزايش سن ،توليد روز افزون استرس اکسيداتيو موجب آسيب در فرايندهاي مغزي ،از جمله اعمال
شناخت ي همچون يادگيري و حافظه  ،ميگردد ،اين مطالعه قصد داشت .اثر آن را بر يادگيري وحافظه اجتنابي غير فعال
در موشهاي صحرائي نربالغ مورد بررسي قرار دهد.
روشها :تعداد  11سر موش صحرايي نر بالغ با وزن تقريبي  253 - 333گرم در دو گروه شاهدو گروه دريافت کننده
عصاره هايپريکوم(دوز ) mg/kg/day353تقسيم بندي شدند .هردو گروه بدون هيچ محدوديتي به ظرف آب دسترسي
داشتند .عصاره هايپريکوم روزانه به مدت  1هفته به صورت خوراکي به موشهاي صحرائي نربالغ خورانده شد .آزمون
يادگيري اجتنابي غير فعال در دستگاه شاتل باکس و پس از انجام تيمارهاي مورد نظر براي همه گروهها ،با شرايط
يکسان انجام شد .در اين آزمون ،افزايش تأخير زماني براي اولين ورود به اتاق تاريک و مدت زمان اقامت در اتاق تاريک
بيان گر بهبود يادگيري اجتنابي غير فعال بود دادهها توسط نرم افزار SPSSو روش آماري  ANOVAمورد تجريه و
تحليل قرار گرفت.
يافتهها :در مقايسه با گروه شاهد و کنترل ،شاخصهاي يادگيري اجتنابي غير فعال در گروه هاي آزمايش افزايش معني
داري يافته بود .به اين معنا که ميانگين تاخير در ورود به محوطه تاريک در گروه عصاره هايپريکوم برابر با  213ثانيه بود
که در مقايسه با گروه کنترل به تنهايي ( 243ثانيه) افزايش معنا داري داشت (.) P<0/001
نتيجه گيري :اين نتايج نشان ميدهد عصاره هايپريکوم سبب بهبود يادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي صحرائي نر
بالغ نژاد ويستار ميشود .
واژه هاي کليدي :عصاره هايپريکوم ،يادگيري اجتنابي غير فعال  ،حافظه  ،موش صحرايي  ،شاتل باکس
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قم

مقدمه
گياه هايپريکوم ،علف چاي ،هزار چشم يا گل راعي با نام علمي  Hypericum Perforatum Lو اسامي انگليسي Goat Weed
 , St. John̉s Wort (SJW)،يک گياه دارويي ارزشمند از خانواده علف چاي ( Hypericaceaeيا  )Clusiaceaeمي
باشد.گياهي علفي و پايا است ( )1و اکنون حدود  400گونه در جهان دارد .قسمت مورد استفاده اين گياه سرشاخه هاي گلدار گياه
تازه يا خشک و نيز گل هاي تازه گياه است .گل هاي گياه داراي مقداري ماده هايپرسين مي باشد و ساقه و برگ آن نيز داراي تانن
است .همچنين داراي موادي چون کولين ،ساپونين ،روتين ،گليکوزيد ،پکتين و آلکالوئيد ها مي باشد .اين گياه داراي رنگدانه قرمز
رنگي است به نام هيپرسين که حساسيت به نور ايجاد ميکند .در طب سنتي علف چاي به عنوان داروي ضد افسردگي ،آرام بخش،
مدر ،ضد رماتيسم ،ضد نقرس و ضد اسپاسم هاي مزمن گوارشي کاربرد داشته و همچنين در ضد عفوني و درمان زخم ها نيز
استفاده مي شده است(3و) 2
اثرات آنابوليکي ضد التهابي ،ضد باکتريايي ،ضد ويروسي ،پروتئين سازي ،مهار کنندگي  cAMPفسفو دي استرازي ،تغيير
نفوذپذيري مويرگ ها ،ضد آريتمي ،گشاد کنندگي عروق کرونر ،تغيير قدرت و سرعت انقباض قلب توسط اين گياه ،بيشتر به خاطر
فالنوئيدهاي موجود در گياه است .هايپرسين داراي اثر مهار کنندگي بر آنزيم منو آمين اکسيداز( ) MAOاست و با مهار غير قابل
برگشت اين آنزيم به عنوان يک داروي ضد افسردگي و ضد استرس عمل مي کند MAO.آنزيمي است که از باز جذب
نوروترانسميتر هاي سروتونين ،دوپامين و نورآدرنالين جلوگيري مي کند5(.و)4
يادگيري و حافظه يکي از عاليترين سطوح عملکردي دستگاه عصبي مرکزي محسوب ميشود .يادگيري يک پديده عصبي است و
يادگيري را ميتوان در معرض قرار گرفتن ارگانيسم  ،در مقابل اطالعات مختلف دانست ( .)1بر اساس تعريف ديگري ميتوان
يادگيري را به عنوان توانايي تغيير رفتار بر پايه تجربه دانست ()7
در مقايسه با گونه هاي ديگر يادگيري احترازي غيرفعال چند ويژگي خاص دارد که هنگام طرح ريزي و ارزيابي تجارب بايد آنها را
در نظر داشت.
رفتار فعال بايد به خوبي شناخته شده ،تکرارپذير و به راحتي قابل اندازه گيري باشد.
محرک ناخوشايند بايد به شکل واضح با مؤلفه رفتاري فعال در ارتباط باشد.

در وضعيت يادگيري شديداً هيجاني(درد ،ترس) اکتساب سريع به دست مي آيد و در بيشتر مواقع فقط يک بار تجربه اکتساب رخ
مي دهد.
اکتساب سريع ،تشخيص زمان دقيق ورود اطالعات به دستگاه اعصاب مرکزي را ممکن مي سازد.
تثبيت حافظه) (Retentionبه وسيله يادگيري مجدد آزموده نمي شود ،بلکه رفتار قبل و بعد از يادگيري با رفتار حيوان آموزش
ديده و طبيعي با همديگر مقايسه مي شوند.
عصاره هايپريکوم موجب کاهش پراکسيداسيون ليپيدي و در نتيجه تخفيف دژنراسيون در برخي نواحي مغزي شامل قشر مغز و
هيپوکامپ مي گرد د .) 8( .احتمال داده مي شود که هيپرسين موجود در اين گياه با کاهش دادن جريانهاي کلر فعال شده بر اثر
ماده ميانجي گابا موجب بهبود عملکرد حيوان در تستهاي رفتاري مرتبط با حافظه و يادگيري مي گردد() 9
مواد و روش ها :
در اين تحقيق که به صورت تجربي (مورد-شاهدي )اجرا گرديد از موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي - 333
 253گرم استفاده شد .حيوانات مورد مطالعه از انستيتيو پاستور خريداري و در حيوان خانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم نگهدار ي
شدند .تا مدت  48ساعت پس از استقرار حيوان در اين محيط هيچ آزمايشي روي آنها انجام نميگرفت تا به شرايط جديد عادت
پيدا کنند .تمامي آزمايشات با توجه به دستورالعملهاي جهاني نگهداري حيوانات انجام گرديد.
در مرحله عملي تحقيق ،تعداد  11سر موش که وزن آنها در محدوده  253 – 333گرم بود در  2گروه به صورت تصادفي
تقسيم بندي شده () n =8و به صورت زير مورد آزمايش قرارگرفتند .در گروه کنترل موش ها بدون دريافت هايپريکوم تحت
آزمايش يادگيري شرطي اجتنابي غير فعال قرار گرفتند و گروه هايپريکوم به تنهايي موش ها به مدت يک هفته و از  5روز قبل از
آشنايي به صورت خوراکي علف چاي با دوز 353mg\kg\dayرا دريافت کردند.
عصاره الکلي استاندارد هيپريکوم پرفوراتوم نيز از پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي تهران تهيه گرديد.
عصاره هايپريکوم بصورت روزانه و محلول در آب به مقدار 353mg\kg\dayبه صورت خوراکي استفاده گرديد.
دستگاه شاتل باکس که توسط شرکت بيونيک مبين ساخته شده ،يک جعبه از جنس پلکسي گالس دو قسمتي است که يک بخش
آن روشن و بخش ديگرش تاريک است .ابعاد دو ابعاد دو قسمت با هم برابر است( 23  43 23سانتي متر) و با يک دريچه 88

سانتي متر به هم راه دارند .در کف هردو بخش ميله هايي از جنس فلز ضد زنگ به فاصله يک سانتي متر از هم قرار دارند .يک
المپ  133واتي  43سانتي متري باالي قسمت روشن دستگاه قرار دارد .کف قسمت تاريک دستگاه به يک مدار الکتريکي وصل
است که با روشن شدن کليد مدار ،جريان الکتريکي با مدت ،شدت و فرکانس تعيين شده از کف آن عبور مي کند .مرحله آموزش
 33دقيقه پس از مرحله سازش انجام گرفت حيوان در محيط روشن دستگاه قرار ميگرفت ،بعد از  33ثانيه درب گيوتيني ا باز
شده ومدت زماني که طول ميکشيد تا وارد اتاق تاريک شود( )Step Through Latencyثبت ميگرديد .پس از ورود درب
بسته شده و شوک پايي ( )50HZ,5s, 1.5 mAوارد ميشد.
يک روز پس از مرحله اکتساب ،تست به خاطر آوري انجام مي شد به اين ترتيب که حيوان در محيط روشن دستگاه قرار
ميگرفت بعد از  33ثانيه درب گيوتيني باز شده ومدت زماني که طول ميکشيد تا وارد اتاق تاريک شود ثبت ميگرديد .اين
مرحله وقتي به اتمام ميرسيد که حيوان به مدت  333ثانيه در دستگاه بود.
جهت ارائه نتايج آزمون يادگيري داده ها توسط نرم افزار SPSSو روش آماري  ANOVAيک طرفه مورد تجريه وتحليل قرار
گرفتند .در تمامي آزمايشات  p < 3/331به عنوان اثر معني دار تلقي شد.
يافته هاي اين تحقيق نشان داد بين گروه دريافت کننده 353ميلي گرم بر گيلوگرم عصاره هايپريکوم بعد از يک هفته تيمار شدن
و گروه کنترل تفاوت معني داري ( )P< 3.35در زمان تأخير در ورود به اتاق تاريک در روز اول بعداز مرحله اکتساب وجود
دارد(شکل.) 1

شکل - 1مقايسه تأخير در ورود به قسمت تاريک در يادگيري اجتنابي غير فعال بين گروه کنترل و گروه عصاره هايپريکوم نتايج به
صورت ميانگين ±خطاي معيار ( (SEMبوده و تعداد نمونه در هر گروه 1سر و عالمت٭٭ نشان دهنده  P<.35در مقايسه با گروه
کنترل است.
مقايسه مدت زمان اقامت در قسمت تاريک در يادگيري اجتنابي غير فعال بين گروه کنترل و گروه عصاره علف چاي

شکل- 2مقايسه مدت زمان اقامت در قسمت تاريک در يادگيري اجتنابي غير فعال بين گروه کنترل و گروه عصاره علف چاي نتايج
به صورت ميانگين ±خطاي معيار ( (SEMبوده و تعداد نمونه در هر گروه 1سر و عالمت٭٭* نشان دهنده P< 3.331در مقايسه با
گروه کنترل است
بحث و نتيجه گيري
نتايج نشان ميدهد عصاره هايپريکوم سبب بهبودتثبيت يادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي صحرائي نر بالغ نژاد ويستار
ميشود واحتمال مي رود اين اثر مربوط به هيپرسين باشد .اين مسئله مويد آن است که در خصوص حفظ و به ياد آوري اطالعات
که با اندازه گيري زمان تاخير در حين عبور و مدت زمان ماندن در اتاق تاريک انجام گرفت ،تيمار با عصاره علف چاي بر ميزان
تثبيت تأثير مثبتي داشته است.
.درمان با عصاره هايپريکوم موجب کاهش پراکسيداسيون ليپيدي ودر نتيجه تخفيف دژنراسيون در برخي نواحي مغز ي شامل قشر
مغز و هيپوکامپ مي گردد ( )8از آن جا که مدار هاي عصبي شناخته شده مربوط به يادگيري و حافظه در هيپو تاالموس
،هيپوکامپ و بطور کلي دستگاه ليمبيک و همچنين نئو کورتکس يافت شده اند مي توان احتمال داد که اين اثر ضد دژنراسيون
توسط هايپريکوم نهايتا بر تبديل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت موثر است.اين دقيقا توجيه کننده اثر تقويت کنندکي عصاره
هايپريکوم بر روند تثبيت يادگيري شرطي اجتنابي غير فعال مي باشد  .از طرف ديگر  ،هر چند در مورد ماده موثره علف چاي با اثر
بارز بر روندهاي شناختي و حافظه و يادگيري توافق حاصل نشده است ،ولي احتمال داده مي شود که هيپريسين موجود در اين
گياه با کاهش دادن جريانهاي کلر ف عال شده بر اثر ماده ميانجي گابا موجب بهبود عملکرد حيوان در تستهاي رفتاري مرتبط با
حافظه و يادگيري مي گردد(.)9
يک نيروي مؤثرعمده همه سيستم هاي نوروترانسميتري به وي ژه گلوتامات و آسپارتات که در يادگيري و حافظه نقش اساسي را
ايفا مي کنند  ،غلظت يون سديم است ،زيرا که اين انتقال دهنده ها توسط انتقال  Na+فعال مي شوند .در شرايطي که غلظت
سديم غشاء نورون ها را تغيير مي دهد ،خواه با کاهش  Na+خارج سلولي و يا توسط باال رفتن يون  Na+داخل سلولي ،به نظر مي
رسد که سيستم هاي نوروترانسميتري را تقويت مي کند .بنابراين هيپرفورين  Na+داخل سلولي را افزايش داده و درمجموع باعث
تقويت يادگيري و حافظه مي شود 11(.و)13
نتيجه گيري

عصاره هايپريکوم در مدل يادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي صحرائي نر بالغ نژاد ويستار سبب بهبودتثبيت يادگيري
.ميشود واحتمال مي رود اين اثر مربوط به هيپريسين باشد
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Title: Effect of Hypericum perforatum extract on passive avoidance learning of male
wistar rats

Abstract
Ageing could been resulted to increase of oxidative stress that could lead to damage of brain
processes including cognitive functions. Since Hypericum extract have increasing effect on
brain cognitive functions e.g. learning and memory , it’s effect on passive avoidance learning of
male wistar rats were examined.
Methods: 16 male wistar rats, each weighing about 250-300 g were divided into two groups,
control and Hypericum extract group(animals administered with 350 mg/kg/day of Hypericum
extract). All of groups had free access to water and food with no limitation. Hypericum extract
was administrated orally each day for one week. The passive avoidance learning test was done
in the shuttle box device following intending treatments for all groups and in similar conditions.

In this test, increased time delay for the first time of entry to the dark chamber and decreased
staying time in the dark chamber considered as improved passive avoidance learning The data
were analyzed by SPSS software and one-way ANOVA followed by the Tuckey test.

Findings: In compare to control group, passive avoidance indices were increased significantly. In
other words, mean step through latency (STL) of H. perforatum group was 260 seconds and was
higher than that of control group (240 seconds) significantly (p< .001).

Conclusion: Our results indicated that administered Hypericum extract could increase passive
avoidance learning indices in rats.
.
Keywords: Hypericum extract, passive avoidance learning, memory, rat, shuttle box

