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چکیده
سابقه و هدف حافظه و یادگیری یکی از اعمها پیییهدة مرهزی و مکانیسهمی بهرای کدبنهدی ،ذخیهرهسهازی و
فراخوانی دوبارة اطالعات یاد گرفته شده است .با توجه به شیوع اخهتالتت یهادگیری بههویهژه در سهنین بهات ایهن
محا عه با هدف تعیین اثر عصاره هیدروا کلی بابونه بر میزان حافظه اجتنابی موشهای صحرایی انجام شد.
مواد و روش ها در این محا عة تجربی از  51موش صحرایی نر با غ که به  6گروه شامل کنتر  ،شهاهد(9تیمهار بها
سها ین ،،شهاهد ( 2قهرار گهرفتن در شهاتل بهاکس ،و سهه دسهته تجربهی دریافهتکننهده درون صهااقی دوزهههای
 200،900mg/kgو 500عصاره هیدروا کلی گیاه بابونه ت سی شدند استااده شد .تجویزها برای 94روز انجام شهد و
برای سنجش میزان حافظه و یادگیری از دستگاه شاتل باکس استااده شد و مهدت زمهان تهخخیر در ورود و مهدت
زمان ماندن در اتاقک تاریک شاتل باکس ثبت شد .نتایج با استااده از نرمافزار SPSS -22و بها کمهک آزمهونههای
 ANOVAو توکی آنا یز شدند .معناداری اختالف دادهها در سحح p≥0/04در نظر گرفته شد.
یافتهها نتایج حاصل از آنا یز دادهها نشان داد دوزهای  200 mg/kgو 500عصارة بابونه باع افهزایش معنهادار در
مدت زمان تخخیر در ورود به بخش تاریک و دوزهای200 ،900 mg/kgو 500عصارة بابونه باع کاهش معنهادار در
مدت زمان حضور در بخش تاریک شاتل باکس در مرحلة به خاطرآوری در سحح  p≤0/009نسبت به گروه کنتهر
میشود..
نتیجهگیری
نتایج نشان داد عصارة بابونه باع ت ویت حافظه اجتنابی در موشهای صحرایی میشود که این اثهر را احتمهاتا بهه
د یل داشتن ترکیبات فالونوئیدی ،آنتیاکسیدانی و فیتواستروژنیک اعما مینماید.

مقدمه
یادگیری و حافظهه از عها یتهرین سهحوع عملکهردی سیسهت
اعصاب مرکزی به شهمار مهیرود و فراینهدی اسهت کهه باعه
برقراری ارتباط حیوان با دنیای اطراف خود میشود .حافظه در
اصل مکانیسمی برای کدبندی ،ذخیره سازی و فراخوانی دوباره

اطالعات یاد گرفته شهده اسهت ] .[9تهوان یهادگیری و قهدرت
حافظه از ویژگیهای بارز انسان است که برای ادامهه حیهات و
گههاران زنههدگی عههادی و پیشههرفتهههای علمههی او تههرورتی
اجتناب ناپایر است] .[2یکهی از نیازههای اساسهی بهرای ب های
انسان ها ،یادگیری و حافظه یها همهان قهدرت ترییهر رفتهار در
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و استرادیو از طریق سیستمی مشابه برخهی از شهاخ ههای
حرکتی را در این حیوانات افهزایش داده و باعه تعهدیل و یها
ت ویت اثر یکهدیگر مهیشهوند ] .[95عصهاره بابونهه بههصهورت
وابسته به جنس دارای آثار تد اتحرابی است و احتماتا وجود
ترکیبات فیتواستروژنی موجود در آن مسئو این اخهتالف اثهر
در دو جنس نر و ماده اسهت] .[94ازآنجاکهه نشهان داده شهده
است که با افزایش سن ،تخریه سهلو ههای عصهبی افهزایش
می یابهد در ایهن صهورت توانهایی یهادگیری و قهدرت حافظهة
اشخاص نیز کاهش مییابد و ه چنهین بها توجهه بهه افهزایش
جمعیههت سهها خورده در سراسههر جهههان و افههزایش شههیوع
بیماریهای مرتبط بها سهن هماننهد بیمهاریههای آ زایمهر یها
پارکینسون و بهعالوه با توجه به آنکهه در افهراد مسهن تحلیهل
عملکردی مرهز جلهویی و هیاوکامه  1وجهود داشهته و حتهی
ممکن اسهت ایهن امهر باعه کهاهش مههارتههای حرکتهی و
شناختی آنان شهود ] .[96بها توجهه بهه آنکهه در سراسهر دنیها
هزاران ناهر از اخهتالتت مربهوط بهه حافظهه و یهادگیری رنهج
می برند و همینهین بها عنایهت بهه آنکهه بسهیاری از داروههای
شیمیایی که برای درمان اینگونه اختالتت اسهتااده میشهوند،
آثار سوء و جانبی دارند ،بنابراین محا عة حاتر با هدف تعیهین
اثر عصاره هیدروا کلی گیاه بابونه بر میزان حافظهه و یهادگیری
موشهای صحرایی نر با غ انجام شد.

نتیجة تجربه اسهت کهه از عها یتهرین و پیییهدهتهرین اعمها
دستگاه عصبی مرکزی به شهمار مهیرود .یهادگیری ،فراینهدی
است که به واسحة آن از دنیای اطهراف خهود اطالعهات کسه
کههرده و حافظههه مکانیسههمی بههرای کدبنههدی ،ذخیههرهسههازی و
فراخوانی دوباره اطالعات یاد گرفته شده اسهت ] .[9اعت هاد بهر
این است که ذخیرة اطالعات توسط مرهز از نظهر فیزیو وژیهک
بهصورت ترییراتی در قدرت سیناپسی ترجمهه مهیشهود .ایهن
ترییر میتواند افزایش در قدرت سیناپسهی باشهد کهه ت ویهت
سیناپسی درازمدت یا  6LTPنامیهده مهیشهود ] .[5 ،7حافظهه
درازمدت به دانستههای طوتنی مدت فرد مثهل جهایی کهه در
آن بزرگ شده اطالق میشود و با دستگاه یمبیهک در ارتبهاط
است ] .[4بابونه با نام علمی  Matricaria chamomillaیکی از
گیاهان دارویی است که در نواحی گسترده ای در سراسر جهان
ازجمله افری ا ،آسیا ،امریکای شما ی و جنوبی ،اروپا و اسهترا یا
میروید] .[6از بابونه به صورت سنتی در ن اط مختلف ایران بهه
علت داشتن آثار ت بری ،ت ویت سیست های عصبی و ایمنهی،
خههوابآوری ،آرامبخشههی و تههددردی اسههتااده مههیشههود ].[0
امروزه کاربرد بابونه در درمان سهرفه ناشهی از برونشهیت ،ته ،
سرماخوردگی ،ا تهاب پوست ،دهان و گلهو ،اسهتعداد ابهتال بهه
عاونت و کمک به درمان زخ هها و سهوختگیهها در محا عهات
با ینی تخیید شده و برای مصرف آن عارتهای ذکر نشده اسهت
] .[1همینین نشان داده شده کهه عصهارة بابونهه حهاوی مهواد
آنتی اکسیدان است ] .[1آنا یزهای آزمایشگاهی و سنجشههای
داروشناسی نشان داده که گلهای بابونه محتوی اسهانسههای
روغنی ترپنوئیدی (آز ن ،کامازو ن ،اکسید بیسابو و  ،سزکوئی
ترپنهای  ،،A, Bفالونوئیدهای (آپی ژنین ،کریزین ،وتئهو ین،
کورستین ،،کومهارین هها (امبلهی فهرون ،،اسهایرواترها و مهواد
موسیالژی ،امالع ،پلی ساکاریدها ،تانن هها و اسهیدهای چهرب
است ] .[90آثار حااظت عصبی عصاره گیاه بابونه در ایسهکمی
فراگیر مرهزی در مهوش صهحرایی گهزارش شهده اسهت ].[99
به عالوه اثهر حااظهت عصهبی عصهاره متهانو ی گیهاه بابونهه در
استرس اکسیداتیو ناشی از آ ومینیوم فلوراید نشهان داده شهده
است ] .[92برخی محا عات نشان دادهاند که عصهارة بابونهه بهه
سب داشتن ترکیبات فیتواستروژنی گاهی بهعنوان آگونیسهت
تعیف استروژن و پروژسترون عمل میکنهد ] .[97نشهان داده
شده است که در موشهای اوریکتومی شده عصارة گیاه بابونهه

در این محا عة تجربی از  51سر موش صحرایی نر با غ از نهژاد
ویستار با وزن ت ریبی  240-220گرم و با میهانگین سهنی 10
روزه که از خانة پرورش حیوانات انستیتو پاسهتور ایهران تهیهه
شده بودند اسهتااده شهد .حیوانهات مهورد محا عهه در شهرایط
دمههایی  22±2درجهة سلسههیوس و شههرایط نههوری  92سههاعت
تاریکی و  92ساعت روشنایی قرار گرفتند .حیوانهات در طهو
دوره آزمایش به آب و مواد غاایی به صورت نامحدود دسترسی
داشتند .در این محا عه حیوانات به  6گروه  1تایی شامل گهروه
کنتر  ،گروههای شاهد  9و  2و  7دسته تجربی دریافتکننهدة
دوزهههای  200 ،900mg/kgو 500عصههارة هیههدروا کلی گیههاه
بابونه ت سی شدند .در این محا عه حیوانات گروه کنتر تحت
هیچ تیماری قرار نگرفتند و حیوانات گهروه شهاهد 9نیهز تنهها
تحت تیمار روزانه  9میلی یتر آب م حر بهعنوان حهال دارو و
شاهد 2نیز تنها همانند حیوانات گروه تجربی در دستگاه شاتل
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باکس قرار گرفته و شهو دریافهت داشهتند .در ایهن محا عهه
تمامی تجویزها برای مدت 94روز و عصارة گیاه بابونه بهصورت
درون صااقی انجام گرفت .پروتکل این تح یق بر اساس قوانین
بینا مللی دربهارة حیوانهات آزمایشهگاهی تنظهی و در کمیتهة
اخالق دانشگاه تحت شمارة  IR.miau139622499بهه تصهوی
رسید .در این محا عه بهرای تهیهة عصهارة هیهدروا کلی بابونهه،
نخست به میزان کافی از این گیاه تهیه شد و ساس بههمنظهور
اطمینان از انتخاب درست گیاه توسط متخصصان گیاهشناسهی
دانشگاه شیراز ،گیاه با شماره هر بهاریوم  25111تخییهد شهد و
آنگاه گیهاه تهیهه شهده را بههصهورت پهودر در آورده و از روش
پرکوتسیون برای عصاره گیری استااده شد .در این محا عه بعد
از  94روز تیمار حیوانات با عصاره هیدروا کلی بابونه ،بهمنظهور
اندازهگیری میزان یادگیری وحافظهه از دسهتگاه شهاتل بهاکس
استااده شد که مناسه بهرای انجهام محا عهات واکهنشههای
شرطی اجتنابی فعا و غیرفعا در یادگیری و محا عه حافظهه
روی حیواناتی چون موشههای صهحرایی اسهت .ایهن دسهتگاه
متشکل از دو محاظة ه اندازه روشن و تاریک است که با دری
گیوتینی به ه ارتباط پیدا میکنند .در بین اتاقکها میلههای
استیل متصل به سیست ا کتروشو قرار دارد که حیوان بایهد
روی این میله قرار گیرد .در محاظهها از بات بوده که دسترسی
آسان به حیوان و اتاقکها را موج میشود .یکی از اتاقهکهها
دارای محرکی بصری (نور ،است .پارامترهایی نظیر زمان تخخیر
تا روشن شدن تم در اتاق روشن زمان تهخخیر تها بهاز شهدن
درییه ،تخخیر تا شهروع شهو پهس از ورود حیهوان بهه اتهاق
تاریک و بسته شدن در طو مهدت شهو  ،فرکهانس و شهدت
نو توسط این کنتر ر م داردهی می شود و در نهایت پهس از
اتمام آزمون ،زمان تخخیر با ورود موش از خانه روشن بهه خانهة
تاریک بهعنوان پهارامتر خروجهی اعهالم مهیشهود .اسهتااده از
دستگاه شاتل باکس برای اندازهگیری میهزان حافظهة اجتنهابی
غیرفعا شامل  7مرحلة سازش ،اکتساب یا آمهوزش و مرحلهة
به خاطرآوری یا آزمون است .در این بررسی در مرحلة سهازش
یا عادت نخست حیوان در محیط روشن دستگاه قرار میگیهرد
و بعد از  70ثانیه در گیوتینی دستگاه را باز کرده و مدتزمانی
که طو می کشد تا حیوان وارد اتاق تاریک شود ثبت کهرده و
پس از ورود کامل در را بسته و حیوان را از دستگاه برداشهته و
به قاس منت ل میشود .آنگاه در مرحلة اکتساب (آموزش ،کهه
 70دقی ه پس از مرحلة سازش انجام میگیرد ازآنجاکه موش
صحرایی به طور غریزی و ذاتی از محیط روشن تناهر داشهته و
دوری مینماید حیوان را در محیط روشن دستگاه قهرار داده و
بعد از 70ثانیه در گیوتینی را باز کرده و مدتزمانی کهه طهو
می کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت شد .آنگهاه بعهد از ورود
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در را بسته و شو پایی ( ،50 HZ, 5s, 1.5 mAوارد شد و 20
ثانیه پس از شو حیوانات از دستگاه برداشته شده و به قاس
انت ا داده شدند .دو دقی ه بعد ،این مرحله مجدداا تکرار شهد.
آنگاه اگر حیوان وارد اتاق تاریک میشد شهو داده و در غیهر
این صورت پس از 920ثانیه حیوان از دسهتگاه برداشهته و بهه
قاس انت ا داده می شد .این آزمایش برای سه بار تکهرار شهد.
ساس در یک روز پس از مرحلة اکتساب ،حیوانات برای مهدت
 700ثانیه در دسهتگاه شهاتل بهاکس قهرار داده مهیشهدند تها
آزمایش به خاطرآوری روی آنها انجام شود .به این ترتیه کهه
حیوانات در محیط روشن دستگاه قرار مهیگرفتنهد بعهد از 70
ثانیههه درب گیههوتینی را بههاز کههرده و مههدتزمههانی کههه طههو
میکشید تا حیوان وارد اتاق تاریک شود ثبت میشهد .در ایهن
مرحله هیچگونه شو پایی وارد نمیشد و تعهداد دفعهاتی کهه
حیوان وارد اتاق تاریک می شد و زمهان سهاری شهده در اتهاق
تاریک نیز ثبت می شد .در این روش هر چه مدت زمان تهخخیر
در ورود اتاق تاریک بیشتر یا هر چه مدت زمان ماندن در اتهاق
تاریههک کمتههر بههود نشههاندهنههدة میههزان حافظههه و یههادگیری
بیشتراست] .[90در پایان نتایج به دست آمده با کمک نرمافزار
 SPSS-22و با اسهتااده از آزمهون  ANOVAتجزیهه و تحلیهل
شدند و معناداری اختالف دادههها در سهحح  p≤ 0/04در نظهر
گرفته شد.

نتایج
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های این محا عهه نشهان داد
که در مدت زمان تخخیر ورود به بخش تاریهک دسهتگاه شهاتل
باکس در حیوانات گهروهههای کنتهر و شهاهد 9و  2اخهتالف
معناداری مشاهده نشد .همینین در حیوانهات دریافهتکننهده
دوزهای 200 mg/kgو  500عصاره هیدروا کلی گیاه بابونهه در
میانگین مدت زمان تخخیر در ورود بهه بخهش تاریهک دسهتگاه
شاتل باکس در مرحلهة بهه خهاطرآوری افهزایش معنهاداری در
سحح  p≤0/009نسبت به گروه کنتر مشهاهده شهد (جهدو
 .،9بهعالوه نتایج حاصل از آنا یز دادههای ایهن بررسهی نشهان
داد که در میانگین مدت زمان ساری شهده در بخهش تاریهک
دستگاه شاتل باکس در حیوانات گروهههای کنتهر و شهاهد9
اخههتالف معنههاداری مشههاهده نشههد .همینههین در حیوانههات
گروههای شاهد  2و دریافتکننده دوزهای200 ،900 mg/kgو
 500عصارة هیدروا کلی گیاه بابونهه در میهانگین مهدت زمهان
ساری شده در بخش تاریک دستگاه شاتل باکس در مرحلة بهه
خاطرآوری کاهش معنهاداری در سهحح  p≤0/009نسهبت بهه
گروه کنتر و شاهد  9مشاهده شد (جدو .،2
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جدول .6نتایج مربوط به مقایسة مدت زمان تأخیر ورود ،به بخش تاریک در مرحلة به خاطرآوری

گروه
(ثانیهSTL ،

میانگین ±انحراف معیار

حیوانات گروه کنتر (،Control

1/22±6/66

حیوانات گروه شاهد( 9تیمار با حال دارو،

1/18 ±2/12

حیوانات گروه شاهد( 2تیمار در دستگاه شاتل باکس،

3/81±2/81

حیوانات گروه تجربی( 9تحت تیمار باعصاره بابونه ، mg/kg

62/11±6/61

حیوانات گروه تجربی( 2تحت تیمار باعصاره بابونه ، 200 mg/kg

12/66 ±1/16

*

حیوانات گروه تجربی( 7تحت تیمار باعصاره بابونه ،500 mg/kg

16/16±9/19

*

* نشاندهندة اختالف معنادار در سحح  p≤0/009نسبت به گروههای کنتر و شاهد 9و2
جدول .1نتایج مربوط به مقایسة مدت زمان سپری شده در بخش تاریک در مرحلة به خاطرآوری

گروه
(ثانیهTDC ،

میانگین ±انحراف معیار

حیوانات گروه کنتر (،Control

18/66±61/36

حیوانات گروه شاهد( 9تیمار با حال دارو،

16/22±12/92

حیوانات گروه شاهد(2تیمار در دستگاه شاتل باکس،

88/28±62/92

حیوانات گروه تجربی(-7تحت تیمار باعصاره بابونه ،900 mg/kg

62/18±6/61

*

حیوانات گروه تجربی( 9تحت تیمار باعصاره بابونه ،200 mg/kg

1/66 ±6/29

*

حیوانات گروه تجربی( 2تحت تیمار باعصاره بابونه ، 500 mg/kg

6/81±2/61

*

* نشاندهندة اختالف معنادار در سحح  p≤0/009نسبت به گروههای کنتر و شاهد
عصاره گیاه است] .[91همینین تا حدودی ه سو با نتایج این
بررسی در محا عهای دیگر نشان داده شد که عصارة ا کلی میوه
گیاه نسترن کوهی که دارای ترکیبات مشهابه بها عصهارة گیهاه
بابونه اسهت سهب افهزایش دانسهیته نهورونههای هیاوکامه
موش های آزمایشگاهی شهد] [91نشهان داده شهده اسهت کهه
استروژن تخثیر مهمی بر روند اعما شناختی ،یادگیری ،پیری،
آنژیوژنزیس ،نوروژنزیس و حااظت نورونها دارد بههطهوریکهه
هورمون اسهتروژن بهر رشهد و تکامهل سهلو ههای پیرامیهدا
هیاوکام مؤثر است ،که بها واسهحة نیتریهک اکسهید صهورت
مهیگیهرد ] .[20همینهین در مهوشههای مبهتال بهه L- ،MS
 Arginineبه عنوان پیش ساز نیتریک اکساید( ،NOباع بهبود

بحث و نتیجهگیری
نتایج این بررسی نشان داد که عصارة هیدروا کلی گیهاه بابونهه
باع افزایش مدت زمهان تهخخیر در ورود بهه اتاقهک تاریهک و
همینین باع کاهش مهدت زمهان مانهدن در اتاقهک تاریهک
دستگاه شاتل باکس میشود که این نشاندهنده ن هش عصهارة
گیاه بابونهه در ت ویهت حافظهه اجتنهابی و یهادگیری حیوانهات
است .ه سو با نتایج محا عهة حاتهر در بررسهی دیگهری نیهز
نشان داده شده که عصارة گیاه بابونه دارای ن ش محافظتی در
برابر اختال حافظه احترازی و درد ایجاد شده در اثر ایسهکمی
است که احتماتا به د یهل آثهار آنتهی اکسهیدانی و تهدا تهابی
61

اثر عصارة هیدروالکلی بابونه ) (Atricaria chamomillaبر میزان...

حافظه فضایی میشود و به نظر میرسهد  NOبها فعها کهردن
مسیرهای پیامبر داخل سهلو ی باعه بهبهود حافظهه فضهایی
کاهش یافته طی بیماری  MSمیشود ] .[29ازاینرو با توجهه
به آنکه عصاره گیاه بابونه دارای ترکیبات فیتواسهتروژنی اسهت
که به عنوان آگونیست استروژن عمل مهیکنهد ] .[97بهه نظهر
مههیرسههد کههه اسههترس اکسههیداتیو سههه مهمههی در ایجههاد
بیماریهای عمومی و تخریه نهورونی داشهته باشهد .مرهز بهه
خاطر محا بة زیهاد اکسهیژن حسهاستهرین ارگهان بهه آسهی
اکسیداتیو است ] .[22بهعهالوه یافتههههای بهه دسهت آمهده از
محا عات اپیدمیو وژیکی و آزمایشهای حیوانی نشان میدهنهد
که رژی های غاایی غنی از فالونوئیدها میتواند تخثیر مثبتی بر
مرز و کاهش شیوع اختالتت تخری نهورونی نظیهر آ زایمهر و
پارکینسون داشته باشد] .[25 ،27ازآنجاکه عصارة بابونه دارای
فعا یههت آنتههیاکسههیدانی و همینههین ترکیبههات فالونوئیههدی
اسههت] .[90 ،1ازایههنرو احتمههاتا بابونههه از طریههق فعا یههت
آنتههیاکسههیدانی و بهها داشههتن مههواد فالونوئیههدی و ترکیبههات
اسههتروژنیک باع ه ت ویههت حافظههه اجتنههابی در مههوشهههای
صحرایی شده است .زیرا که اوارکتهومی و حهاف اسهتروژن بها
ا ای نشهانگان متابو یهک سهب کهاهش یهادگیری و حافظهه
می شود و احتمها ابهتالی بهه آ زایمهر را افهزایش مهیدههد و
همینین تزریق داخل بحنی استرپتوزوتوسین موج تخریه
حافظة اجتنابی می شود و درمهان بها فالونوئیهدها مهیتوانهد از
اختال حافظهه ناشهی از تزریهق استرپتوزوتوسهین جلهوگیری
کند] .[24به عالوه عصارة گیاه پنج انگشهت کهه هماننهد بابونهه
دارای آثاری مشابه با استروژن است موجه بهبهود اخهتالتت
یادگیری و حافظة ناشی از اواریکتومی ،در موشهای صهحرایی
ماده صحرایی میشود] .[26علی بابایی و همکهاران] [26نشهان
دادند که اسانس گیاه بابونهه باعه جلهوگیری از آثهار مخهرب
اسکوپوتمین بر یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی شود
و بنابراین از آن می توان در درمان اختالتت رفتاری و بیمهاری
آ زایمر استااده کرد .در یک بررسی نشان داده شد که بابونه با
داشتن ترکیباتی نظیر اپی ژنین با تحریهک تمهایز سهلو ههای
بنیادی به سلو های عصبی در ناحیه هیاوکام سهب بهبهود
حافظه و یادگیری در موشههای صهحرایی در مهد مهاز آبهی
موریس میشود] .[20با توجه به آنکهه ترکیبهات L-NAMEو
ترکیبات مشابه آنکه بهه عنهوان مهارکننهدگان آنهزی نیتریهک
اکساید سنتتاز که باع سنتز نیتریک اکسهاید از L-Arginine
میشود بهرای کهاهش آسهی ههای بهافتی حاصهل از نیتریهک
اکساید ماید هستند] .[21همینین با عنایت به اینکه تجهویز
L-Arginineبهههعنههوان پههیشسههاز نیتریههکاکسههاید در هسههته
آکومبنس می توانهد آثهار بهبهودبخش نیکهوتین بهر فراموشهی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،6931دورة  ،11شمارة 6

ا اءشده با اتانو را مهار میکند] .[21ازایهنرو بها عنایهت بهه
نتایج حاصل از محا عه که نشان میدهد ،هورمون استروژن بها
مهار آثار تخریبی نیتریک اکسید بر رشد و تکامل سهلو ههای
پیرامیدا هیاوکام باع رشد این بخش از دسهتگاه عصهبی
مرکزی میشود] .[70ازاینرو با توجهه بهه آنکهه عصهارة بابونهه
تو ید نیتریک اکساید را مهار میکند] [79و همینین با توجهه
به وجود ترکیبات فیتواستروژنیک در عصهارة گیهاه بابونهه کهه
بسیار شبیه هورمون استروژن هستند ] .[97بنهابراین احتمهاتا
عصارة گیاه بابونه از این روشها باع ت ویت حافظهة اجتنهابی
در موشهای صحرایی می شود .همینین نتایج محا عهه نشهان
داد کههه اسههکوپوتمین بهههعنههوان آنتاگونسههیت نوروترانسههمیتر
استیل کهو ین کهه دارای ن هش کلیهدی در فراینهد حافظهه و
یههادگیری باع ه کههاهش میههزان یههادگیری و تعههاد حرکتههی
میشود درحا یکه عصارة گیاه بابونه احتماتا بهواسحه خاصیت
آنتی اکسیدانی بات باع بهبودی یادگیری و تعاد حرکتهی در
موشهای صحرایی دریافتکننده اسکوپوتمین میشهود].[72
بنابراین در محا عة حاتهر نیهز احتمهاتا عصهارة گیهاه بابونهه از
طریق مسیرهای عصبی کو ینرژیک مرز باع بهبود حافظهه و
یادگیری اجتنابی در موش ههای صهحرایی تحهت تیمهار شهده
است .نتایج حاصل از آنا یز دادههای بررسی دیگر نیز حهاکی از
آثار حااظتی عصارة بابونه در برابر اختال حافظهه احتهرازی و
درد ایجاد شده در اثر ایسکمی است که احتماتا به د یهل آثهار
آنتههیاکسههیدانی و تههدا تهابی عصههاره گیههاه اسههت] .[77در
بررسههیای نشههان داده شههد کههه بهها وجههود انههواع مختلاههی از
آنتیاکسیدانها و فالونوئیدها در گیاه بابونه که عهالوه بهر آثهار
آنتیاکسیدانی دارای آثار تد تشنجی هستند میتهوان از ایهن
گیاه برای کهاهش آثهار نوروپاتیهک حاصهل از سهیس پالتهین
استااده کرد] .[75بنابراین در پژوهش حاتر نیهز عصهارة گیهاه
بابونه احتماتا از طریق بهبهود سهاختار نهورونی و پیشهگیری از
فرایند نوروپاتی باع بهبهود حافظهة اجتنهابی در مهوشههای
صحرایی تحت تیمار میشود .همسو با نتایج محا عة حاتهر در
بررسههیای نشههان داده شههد اسههانس بابونههه و تمرینههات بههدنی
به صورت مجزا و توأم دارای آثهار ت ویهت دهنهدگی حافظهه در
موش صحرایی هستند].[74

نتیجهگیری
نتایج این محا عه نشان داد عصارة بابونه باع ت ویهت حافظهة
اجتنابی در موشهای صحرایی میشود که این اثهر را احتمهاتا
بههه د یههل داشههتن ترکیبههات فالونوئیههدی ،آنت هیاکس هیدانی و
فیتواستروژنیک اعما مینماید.
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Abstract
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Background & Objectives Memory and learning are one of the most Accepted: 2018/05/13
complex brain functions and a mechanism for encoding, storing and
recalling learned information. Due to the prevalence of learning
disabilities, especially in older adults, the present study aimed to
investigate the effect of hydroalcoholic extract of chamomile on
avoidance memory levels in rats.
Materials & Methods In this experimental study, 48 adult male rats
were divided into six groups: control, control 1 (treatment with
normal saline) and control 2 (Shuttle Box) and three experimental
groups receiving 200,100, and 400 mg/kg hydroalcoholic extract of
chamomile by intraperitoneal injections. All of them were prescribed
for 15 days. In this study, the Shuttle Box was used to measure
memory and learning. The latency of entering and the time of
remaining in a dark chamber of the Shuttle Box were recorded. The
results were analyzed by ANOVA and Tukey tests using the SPSS-22
software. The significance level of data was considered as p≤0.05.
Results The results showed that doses of 200 and 400 mg/kg
chamomile extract significantly increased the latency of entering the
dark chamber and also doses of 100, 200, and 400 mg/kg chamomile
extract significantly reduced the time of remaining in the dark
chamber of the Shuttle Box in the remembering phase at the level of
p≤0.001 compared to the control group
Conclusion The results of this study showed that chamomile extract
strengthens avoidance memory in rats. This effect is probably due to Keywords: chamomile, memory, rat.
flavonoids, antioxidants and phytoestrogens..
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