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 مقاله پژوهشي 

   حافظه بر یپوکسیه با یصرع مدل جادیا متعاقب نیکروس اثر یبررس
 جوان ییصحرا موش در یحرکت تیفعال و ياحتراز

  
  ٤انيدي، جواد جمش٣ييطباطبا يفاطم درضايس ،٢*نيالدقطب زهره ،١انياحمد اسکندر

 
  23/11/1396 پذیرش تاریخ 10/09/1396 دریافت تاریخ

 
 يدهچک

و با  شوديم هانورون يپذيرتحريک يدائم شيباعث افزا يپوکسياز ه يناش يهاتشنجت. اسدر نوزادان  علت تشنج نيترعيشا يپوکسيه :هدف و زمينهپيش
 فعال ياجزا نيترمهم از و آب در محلول ديکاروتنوئ کي) .Crocus sativus L( ني. کروسشوديماختالل حافظه منجر به  يناپسيس يپذيرانعطافت و ير فعالييتغ

 مدل جاديا متعاقب نيکروس ن کار اثريدر ا. دارد يمهم نقش يحرکت تيفعال و حافظه ،يريادگي بهبود در که دهنديم ننشا مطالعات از ياريبس و است زعفران
  قرار گرفت. موردمطالعه جوان ييصحرا موش در يحرکت تيفعال و ياحتراز حافظه بر يپوکسيه با يصرع

 )۲۳±۲اتاق ( يگرم در دما) ۱۸-۲۲( يبي) روزه، وزن تقر۱۰-۱۲( يستار) با محدوده سنيجوان (نژاد و ييسر موش صحرا ۴۰ش ين آزماي: در اکار مواد و روش
 يوکسپيجاد هيا منظوربهن. يمار شده با کروسيت يپوکسيتنها و گروه ه يپوکسين، هيم شدند: شاهد، کروسيتقس يشيگروه آزما ۴به  هاموششدند.  ينگهدار
 ،يردهيدوران ش يپس از ط نيکروس کنندهافتيدر يهاموشگرفتند. قرار  نژترويدرصد ن ۹۳و  ژنيدرصد اکس ۷ با يپوکسيدر جعبه ه قهيدق ۱۵به مدت  هاموش
ت يفعال و تعادل ،غيرفعال ياحتراز حافظه ان،يپا کردند. در افتيدر يدرون صفاق قيروز به روش تزر ۲۱و به مدت  لوگرميکبر  گرمميلي ۳۰ زانيرا به م نيکروس
  .شدند دهيسنج باز جعبه و روتارود باکس، شاتل يهادستگاه با بيبه ترت يحرکت
 داد شانن يپوکسيه از پس غيرفعال ياجتناب آزمون در ک رايدر اتاق تار شدهيسپرش زمان يو افزا کيتار اتاق به ورود زمان در ريتأخ کاهش کي جي: نتاهايافته

)۰۵/۰<p( دان باز شديروتارود و م يهاآزمون در ت حرکتين باعث اختالل تعادل و فعاليچنهم يپوکسيه. شد مهار نيکروس يدرمان پس با که )۰۵/۰<p( که 
  .شد مهار نيمار کروسيبا ت

ن باعث ير با کروسمايت و شوديم يت حرکتيرفعال، تعادل و فعاليغ ياجتناب يريادگي اختالل باعث يپوکسيه که داد نشان مطالعه نيا جي: نتاگيريبحث و نتيجه
  .شوديم راتييتغ نيا ودبهب

 يي، موش صحرايت حرکتي، فعالغيرفعال ي، حافظه احترازيپوکسين، هيکروس ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ اسفند، ۸۲۶-۸۳۶ ص، دوازدهم شماره، هشتميست و بيه، دوره ارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۶۶۰۰۳۶۵۵ه، تلفن: ي، گروه علوم پايچمران اهواز، دانشکده دامپزشک دياهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شه: آدرس مکاتبه

Email: z.ghotbeddin@scu.ac.ir 

  
  مقدمه
 انيرج دنينرس ليبه دل که است عيشا يماريب کي يپوکسيه
 و شوديم نوزادان در تشنج بروز باعث مغز به يکاف ژنياکس و خون
. )١(است  ينوزاد دوران يهاتشنج از ٣/٢ بروز يبرا يلاص عامل

 اندام، و سر حرکت ،يخود به خود يهاتشنج باعث يپوکسيه
. )٢( شوديم کيکلون-کيتون تشنج درنهايت و کيوکلونيم يهاپرش

                                                             
 رانيا ،اهواز اهواز، چمران ديشه دانشگاه ،يدامپزشک دانشکده ه،يپا علوم گروه ،يولوژيزيف ارشد يکارشناس دانشجوآموخته ١
 سنده مسئول)ي(نو رانيا ،چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ه،يعلوم پا گروه اريستادا ٢
 رانيا ،چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ه،يروه علوم پاگ استاد ٣
 رانيا ،چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ه،يعلوم پا گروه اريستادا ٤

 يناپسيس رشد از حساس دوره کي در تشنج جاديا يبرا مدل نيا از
 .)٣( شوديم استفاده جوندگان در) تولد از پس ١٠-١٢روز (
 يبعد مراحل در يخود به خود يهاتشنج بروز موجب يپوکسيه

 آن سميمتابول و مغز خون انيجر در اختالل .)٤( شوديم زين يزندگ
 در يپاتولوژ نورو راتييتغ به منجر توانديم يپوکسيه دنبال به

 از يناش يهاتشنج .)٥( شود يريادگي و شناخت اختالل و درازمدت
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 شدن يطوالن و هانورون يپذيرتحريک شيافزا اعثب يپوکسيه
 يپذيرتحريک شيافزا نيا. شوديم متعاقب هيتخل امواج زمانمدت
 و شوديم دهيد زين بالغ يهاموش پوکمپيه در و است يدائم

 ود.ش يناپسيس يپذيرانعطاف و تيفعال رييتغ به منجر توانديم
 رد که است يممه کيولوژيزيف دهيپد يناپسيس يپذيرانعطاف

 رييتغ و دارد يمهم نقش مغز در آن رهيذخ و اطالعات پردازش
 رياس اي يپوکسيه دنبال به يناپسيس يپذيرانعطاف و تيفعال

 شود حافظه اختالل به منجر توانديم تشنج جادکنندهيا يهامدل
ش تجمع بتا يبا افزا يپوکسيکه ه دهنديمقات نشان ي. تحق)٦(

 عملکرد در ، اختاللTauن يپروتئ ونيالسيفسفور شيد، افزايلوئيآم
ش مر نقيآلزا يماريب پاتوژنز در نورون شدن دژنره و يمغز-يخون سد

  .)٧(دارد 
 يدر اواخر دوران باردار يپوکسياعمال ه شدهانجامدر مطالعه 

ر پيک تولد در خرگوش باعث اختالل در کنترل حرکت و هايو نزد
 ندهدکنييتأز ين يشناسبافتج يو نتا شوديم هاآنا نوزادان يتون

 يهاعقدهتاالموس و  يعني ير قشريز ير حرکتياختالل حاد در مس
است که در ارتباط با  يمغز ياتوم از نواحي. استر)٨(است  ياقاعده

. رديگيمقرار  يپوکسيه ريتأثکنترل حرکت است و به شدت تحت 
عدم  باعث يحرکت-ين ساختار و قشر حسيبا اختالل در ا يپوکسيه

  .)٩( شوديمکنترل حرکت و تعادل 
 منظوربه رياخ يهاسال در ياهيگ مؤثره باتيترک کاربرد

 رارق موردتوجه وينورودژنرات يهايماريب عوارض کاهش اي يريشگيپ
 يماريب رد ينيبال ازنظر که ياهيگ باتيترک نيا از يکي. است گرفته

 نيکروس از يغن زعفران. است نيکروس قرارگرفته، موردتوجه مريآلزا
  .است

 آب در محلول ديکاروتنوئ کي) .Crocus sativus L( نيکروس
 که دهنديم نشان مطالعات. است زعفران فعال ياجزا نيترمهم از و

 ،ضدالتهاب ،يضدافسردگ تشنج، ضد خواص يدارا زعفران عصاره
 در نيهمچن و است يفراوان يدانياکسيآنت خواص تومور، ضد

 قشن مختلف يهابافت در ژنياکس انتشار و حافظه بهبود ،يريادگي
  .)١٠(دارد  ييسزا به

 تيفعال نينفر ينوراپ و نيدوپام باز جذب مهار با نيکروس
 باعث خود ياکسيدانآنتي اثرات با و دهديم کاهش را يحرکت

 تحت که شوديم ييهاموش در شده مختل حافظه و شناخت شيافزا
 مهار از يريجلوگ با ني. همچن)١١( اندگرفته قرار مزمن استرس اثر
 اختالل و LTP مهار از پوکامپيه يهانورون در NMDA رندهيگ

 ييصحرا يهاموشدر  اتانول مصرف دنبال به جادشدهيا حافظه
  .)١٢( کنديم يريجلوگ

 کنندهتيتقوو  دانياکسيآنت دهما يك عنوانبه كروسين
 بازي ييفضا حافظه تقويت در بسزايي نقش كولينرژيك سيسستم

 که ستا داده نشان همکاران و Pitsikas و مطالعات )١٣( کنديم
 تهداش يديمف نقش اطالعات يابيباز و رهيذخ در توانديم نيکروس
  .)١٤(باشد 

 از يريجلوگ با نيکروس که دهديم نشان ديجد مطالعات
 تيخاص افتهي تجمع يهاديلوئيآم بتا انهدام و ديلوئيآم بتا ليتشک
 کردن زهيآنتاگون باعث نيهمچن .)١٥( دارد کيدوژنيلوئيآم ضد

 مريآلزا مدل در STZ قيتزر دنبال به جادشدهيا حافظه اختالل
 .)١٦( شوديم کياسپوراد

 يتشنج مدل مدتطوالني عوارض از يکي نکهيا به توجه با
ت نقش يبه اهم ياديمطالعات ز و تاس حافظه اختالل يپوکسيه

 ارند،اشاره د يريادگيحافظه و  و يمرکز يعصب ستميس ن بريکروس
 يرعص مدل جاديا متعاقب نيکروس اثر يبررس باهدف حاضر قيتحق

 يياصحر موش در يحرکت تيفعال و ياحتراز حافظه بر يپوکسيه با
  .ديگرد يطراح جوان

  
  مواد و روش کار

 ارستيو نژاد بالغ نر ييصحرا يهاموش از يتجرب مطالعه نيا در
 تهيکم دستورالعمل اساس بر شيآزما مراحل تمام. شد استفاده
 دانشگاه يدامپزشک دانشکده يشگاهيآزما واناتيح با کار اخالق

 ٤٠ن مطالعه يانجام ا يبرا. شد اجرا و يطراح اهواز چمران ديشه
  ) گرم انتخاب شدند.١٨-٢٢( يبيجوان با وزن تقر ييوش صحرام

ساعت  ١٢ط استاندارد، يوانات در طول مطالعه در شرايح
گراد و يدرجه سانت ٢٢±٢ يو دما يکيساعت تار ۱۲ ييروشنا

 طوربهوانات يشدند. تمام ح يدرصد) نگهدار ٥٥±٥رطوبت ثابت (
ط ياز سازش با شرا ک هفته پسيداشتند.  يآزاد به آب و غذا دسترس

ن، يگروه شاهد، کروس ٤در  يتصادف طوربهوانات ي، حيطيمح
  .قرار گرفتندن ي+کروسيپوکسيو ه يپوکسيه

 جعبه در قهيدق ١٥ مدت به يپوکسيه گروه يهاموش
 قرار تروژنين درصد ٩٣ و ژنياکس درصد ٧ شدت با يپوکسيه

 افتيدر نيسال روز ٢١مدت  به ،يردهيش دوران يط از پس گرفتند و
دوران  يپس از ط نيکروس کنندهافتيدر يهاموش. )١٧(کردند 

 زمانمدتلوگرم با يگرم بر کيليم ٣٠ زانيرا به م نيکروس ،يردهيش
ز به مدت ي. گروه شاهد ن)١٨(کردند  افتيدر يپوکسيگروه ه مشابه

 کنندهافتيدرافت کردند. گروه ين درينرمال سال روز ٢١
 زانيرا به م نيکروس، يپوکسين پس از اعمال هي+کروسيپوکسيه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4243-en.html
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کردند. تمام  افتيروز در ٢١و به مدت  لوگرميکبر  گرمميلي ٣٠
 انجام شد. يبه روش درون صفاق هاقيتزر

 چمران ديشه دانشگاه يشکدامپز دانشکده در هاشيآزما هيکل

 بعدازظهر ٤ يال صبح ٨ ساعت نيب ،ييروشنا زمان در و اهواز

 هاشيآزما بر وانيح يروزشبانه تمير ريتأث از رييجلوگ منظوربه

 شگاهيآزما به آزمون شروع از قبل ساعت کي حيوانات .گرفت انجام

  .کنند عادت شگاهيآزما طيشرا با تا شدنديم منتقل
 يابيارز منظوربه ق،يپس از اتمام دوره تزر هاگروه يدر تمام

 يحافظه احتراز و رفتار جستجوگرانهتعادل،  ،ياحتمال يحرکت نقص
استفاده  ٣شاتل باکس و ٢، روتارود١جعبه باز يهاآزموناز  واناتيح

  شد.
 

  :روتارود دستگاه قيطر از تعادل سنجش
 نيب يحرکت يقدرت هماهنگ و يتعادل يهاتيفعال يبررس براي

 يتعادل تيفعال يابيارز براي استفاده شد. روتارود دستگاه از هااندام
 چرخش حال در چرخنده يله افقيم روي وانيح دستگاه نيا توسط

 شيافزا هيثان ٣٠٠ مدت در قهيدق در دور ٤٥به  ٥سرعت آن از  که
 روي ماندن يباق و حفظ تعادل زمان و گرفتي، قرار مشديمداده 

 فرصت بار دو وانيح به هر شد. ابتدايم ثبت وانيح ره براي لهيم

 بار سه سپس و شديدستگاه داده م با تطابق و کردن عادت براي

 زمان نيانگيو م گرفتيمقرار  دستگاه يرو وانيح گريد

  .)١٩(شد يم محاسبه آمدهدستبه
  

  :دان بازيق دستگاه مياز طر يت حرکتيسنجش فعال
 شدهساخته چهارگوش صفحه کي شامل شيآزما نيا زاتيتجه

 شدهميتقس مربع ٢٥ به يخطوط با آن کف و است اهيس چوب از
 تيفعال و شديم داده قرار صفحه مرکز در موش هر ابتدا در. است

: شامل رفتاري مترهايپارا سپس و شديم ثبت قهيدق ٥ براي آن
 و ثبت پا، دو روي شدن بلند فرکانس و جاشدهجابه مسافت کل

  .)١٩( گرفتيم قرار موردبررسي
  

شاتل  دستگاه قيطر از غيرفعال يحافظه احتراز سنجش
  :باکس

ل شده است يک و روشن تشکين دستگاه از دو محفظه تاريا 
ن يکند. روش کار با ايافت ميوان شوک دريک حيکه در محفظه تار

مرحله آموزش، آزمون و مرحله اکتساب (به خاطر  ٣دستگاه شامل 
  ) است.يآور

شد (بدون اعمال يدستگاه آشنا م وان فقط بايمرحله آموزش: ح
  شوک)

 انيجرشدتساعت بعد از آموزش، شوک با  ٢٤مرحله آزمون: 
ه) يثان ٢و به مدت  آمپريليم ٥/٠هرتز، شدت  ٥٠مشخص (فرکانس 

  شد.يک اعمال ميوان در محفظه تاريح يپابه
و حافظه  يتست به خاطر آور منظوربهمرحله اکتساب: 

از آموزش، موش در قسمت روشن قرار  ساعت بعد ٢٤، درازمدت
ک و زمان يدر ورود به محفظه تار ريتأخ زمانمدتشد و يداده م

 يحافظه اجتناب يهاشاخص عنوانبهک يتار در محفظه شدهيسپر
  .)٢٠(شدند يم گيرياندازه درازمدت

  
  :يز آماريروش آنال

 يخطا ±ن يانگيم صورتبهن مطالعه يحاصل از ا يهادادهه يکل
 يآمار يهاتحليلوتجزيه ي) ارائه و تمامSEM±Meanاستاندارد (

با در نظر گرفتن  SPSS version 21آماري با استفاده از برنامه 
 يپارامترها يانجام شد. تفاوت آمار >٠٥/٠p يدارمعنيسطح 

 بودن همگن و نرمال مختلف در صورت يهاگروهن يمختلف در ب
 One-way( طرفهکيانس يز واريبا استفاده از آزمون آنال هاداده

ANOVA( و آزمون متعاقب Tukey  انجام شد و در صورت عدم
-Kruskalاز آزمون  يشيآزما يهاگروهک پارامتر در ينرمال بودن 

wallis .استفاده شد 

  
  هايافته
 و نيکروس شاهد، گروه در شوک دفعات تعداد نيانگيم

 گروه در نيانگيم نيا. آمد دست به ١ ن،يکروس+يپوکسيه
 تافيدر دفعات تعداد نيانگيم سهيمقا. بود ٦٢/١ ±٢٦/٠ يپوکسيه

 يپوکسيه گروه در شوک افتيدر دفعات تعداد که داد نشان شوک
 )p>٠١/٠( دهديم نشان را دارمعني شيفزاا هاگروه ريسا به نسبت

  ).١ شکل(
  
  

                                                             
1 Open filed 
2 Rotarod 

3 Shuttle Box 
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 گروه اب يپوکسيه گروه نيب دارمعني تفاوت دهندهنشان. * موردمطالعه يهاگروه در يافتيدر شوک دفعات تعداد نيانگيم سهيمقا ):۱( شکل
 نشان معيار يخطا ± ميانگين صورتبه هاداده. است) =۰۰۳/۰p( نيکروس +يپوکسيه و گروه) =۰۰۶/۰p( نيکروس گروه ،)=۰۰۳/۰p( شاهد

  ).=۱۰n( اندشده داده
  
 ساعت ٢٤ کيتار جعبه به ورود در ريتأخ زمانمدت نيانگيم

 يهاگروه در و هيثان ١٧٦±٤٢ شاهد گروه در شوک اعمال از بعد
 بيبه ترت نيکروس+يپوکسيه گروه و يپوکسيه ن،يکروس

 انگريب جينتا. آمد دست به هيثان ١٦٨± ٢٦ و ٣٦±١١ ،٢٠٧±٥٠

 گروه در کيتار جعبه به ورود در ريتأخ زمانمدت دارمعني کاهش
 بود نيکروس+يپوکسيه و کنترل يهاگروه به نسبت يپوکسيه
)٠٥/٠<p.( نيکروس گروه به نسبت يپوکسيه گروه در کاهش اين 
  .)٢شکل ) (p>٠١/٠( بود دارمعني زين

  

 يهاگروه در) يخاطرآور به مرحله( شوک اعمال از پس ساعت ٢٤ کيتار اتاقک به ورود در ريتأخ زمانمدت نيانگيم سهيمقا ):۲( شکل
+ يپوکسيه گروه و) =٠٠٨/٠p( نيکروس گروه ،)=٠٢/٠p( شاهد گروه با يپوکسيه گروه نيب دارمعني تفاوت دهندهنشان ،. *موردمطالعه

  ).=١٠n( اندشده داده نشان معيار يخطا ± ميانگين صورتبه هاداده. است) =٠٣/٠p( نيکروس
  
 بعد ساعت ٢٤ کيتار جعبه در شدهيسپر زمانمدت نيانگيم

 ن،يکروس يهاگروه در و هيثان ٩±٤ شاهد گروه در شوک اعمال از
 ٣ بيبه ترت نيکروس+يپوکسيه کنندهافتيدر گروه و يپوکسيه
 شيافزا انگريب حاصل جينتا. آمد دست به ١٢±٦ و ٦٩±١٩ ،٦±

 يپوکسيه گروه در کيتار اتاق در شدهيسپر زمانمدت دارمعني
 بود نيکروس+ يپوکسيه گروه و نيکروس شاهد، يهاگروه به نسبت

)٠١/٠<p .(نشد مشاهده دارمعني اختالف هاگروه ريسا نيب در 
  ).٣ شکل(
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 يهاگروه در) يخاطرآور به مرحله( شوک اعمال از پس ساعت ٢٤ کيتار اتاقک در يسپر زمانمدت نيانگيم سهيمقا ):۳( شکل
 نيکروس+ يپوکسيه گروه و) =٠٠٨/٠p( نيکروس )=٠٠٧/٠p( شاهد با يپوکسيه گروه نيب دارمعني تفاوت دهندهنشان. * موردمطالعه

)٠٠٩/٠p= (اندشده داده نشان معيار يخطا ± ميانگين صورتبه هاداده. است )١٠n=.(  
  

. دش استفاده روتارود دستگاه از يحرکت تعادل گيرياندازه تجه
 ١٦٧±١٩ شاهد گروه در دستگاه يرو بر ماندن زمانمدت نيانگيم

 بيه ترتب نيکروس+ يپوکسيه و يپوکسيه ن،يکروس گروه در و هيثان
 نيانگيم سهيمقا. آمد دست به هيثان ١٢٦±٢١ و ٨٤±١٠ ،١٤٤±١٨

 نيا دارمعني کاهش انگريب روتارود دستگاه يرو بر ماندن نزمامدت
) p>٠١/٠( شاهد يهاگروه به نسبت يپوکسيه گروه در زمانمدت

 اختالف هاگروه ريسا نيب در .است) p>٠٥/٠( نيکروس گروه و
  ).٤شکل نداشت ( وجود يآمار دارمعني

  

 *. موردمطالعه يهاگروهش با استفاده از آزمون روتارود در يپس از سه بار آزما گردلهيم يماندن بر رو زمانمدتن يانگيسه ميمقا ):۴( شکل
 يخطا ±ميانگين  صورتبه هادادهاست.  )=٠٢/٠p(ن ي) و گروه کروس=٠٠٣/٠pبا گروه شاهد ( يپوکسين گروه هيدار بيتفاوت معن دهندهنشان

  ).=n ١٠اند (معيار نشان داده شده
  
 در زبا جعبه زمونآ از استفاده با شده يط مسافت کل نيانگيم
 و هيپوکسي ن،يکروس گروه در و متر ۲۷±۴ شاهد گروه

 دست به متر ۲۷±۲و  ۲۰±۲ ،۲۹±۳ بيبه ترت نيکروس+يپوکسيه
 اختالف که داد نشان شده يط مسافت کل نيانگيم سهيمقا. آمد

). p>۰۵/۰( دارد وجود نيکروس با يپوکسيه گروه نيب يدارمعني
 به نسبت يپوکسيه گروه در دهش مودهيپ مسافت کل نيانگيم و

 اهگروه ريسا نيب در. داد نشان را يدارمعني کاهش نيکروس گروه
  ).۵شکل نشد ( مشاهده دارمعني اختالف
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 يپوکسين گروه هيب دارمعنيتفاوت  دهندهنشان *. موردمطالعه يهاگروهن يشده در آزمون جعبه باز ب ين مسافت طيانگيسه ميمقا ):۵( شکل
  ).=n ١٠اند (معيار نشان داده شده يخطا ±ميانگين  صورتبه هاداده) است. =٠٣/٠pن (يکروسبا 

  
 آزمون از استفاده با پا دو يرو شدن بلند تعداد کل نيانگيم
 و هيپوکسي ن،يکروس گروه در و ٢٢±٤ شاهد گروه در باز جعبه

 .آمد دست به ٢١±٢و  ١٨±٢٣،٢±٤ بيبه ترت نيکروس+يپوکسيه

 يهاگروه نيب پا دو يرو شدن بلند تعداد نيانگيم سهيامق در
  ).٦ شکل( نداشت وجود يآمار دارمعني اختالف موردمطالعه

  

 ± ميانگين صورتبه هاداده. موردمطالعه يهاگروه نيب باز جعبه آزمون از استفاده با پا دو يرو شدن بلند تعداد نيانگيم سهيمقا ):۶( شکل
 ).n= ١٠( اندشده دهدا نشان معيار يخطا

  
  گيرينتيجهبحث و 
که در  يپوکسياز عوارض ه يکي که اشاره شد طورهمان
 است. کاربرد يريادگي و حافظه ، اختاللکنديمبروز  درازمدت

 اي يريشگيپ منظوربه رياخ يهاسال در ياهيگ مؤثره باتيترک
. است گرفته قرار موردتوجه وينورودژنرات يهايماريب عوارض کاهش

 يهايماريب در ينيبال ازنظر که ياهيگ باتيترک نيا از يکي
  .است نيکروس قرارگرفته، موردتوجه وينورودژنرات

 تاس مطلب نيا انگريب باکس شاتل آزمون از حاصل يهاافتهي
 کنندهافتيدر گروه شوک، اعمال از پس يخاطرآور به مرحله در كه
 هب ورود يبرا يترکم ريتأخ ،هاگروه ريسا با سهيمقا در يپوکسيه

 يرشتيب زمانمدت کهيدرحال داشتند، باکس شاتل کيتار محفظه
 لاختال دهندهنشان مسئله اين كه کردند، يسپر کيتار اتاقک در

 يراستا در .است يپوکسيه کنندهافتيدر گروه در ياحتراز حافظه
 ممه عوارض از يکي که اندداده نشان نيشيپ اتمطالع جينتا نيا
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 در که است حافظه اختالل تولد، بدو در يپوکسيه از يناش تشنج
 نشان همکاران و Jensen مطالعات. دهديم نشان را خود درازمدت

 شيافزا باعث يپوکسيه از يناش يهاتشنج که است داده
 هيتخل امواج زمانمدت شدن يطوالن و هانورون يپذيرتحريک
 در و است يدائم يپذيرتحريک شيافزا نيا. شوديم متعاقب

 رييتغ به منجر توانديم و شوديم دهيد زين بالغ يهاموش پوکمپيه
  .)۳(شود  يناپسيس يپذيرانعطاف و تيفعال

 شيافزا انگريب ۲۰۰۱ سال در همکاران و Ikeda مطالعه جينتا
 که است ييهاموش در ييبازو ۸ يشعاع ماز در مرجع حافظه يخطا

. تندگرف قرار يپوکسيه-يسکميا معرض در تولد از پس فتمه روز در
 به ييجلو مغز از که يکينرژيکول ريمس در اختالل رسديم نظر به

 اللاخت ياحتمال سميمکان عنوانبه توانديم ،روديم کورتکس سمت
  .)۲۱(باشد  مطرح بلندمدت هحافظ

 که دهديم نشان زين ۲۰۱۰ سال در Le و Zhang قاتيتحق
 ،Tau نيپروتئ ونيالسيفسفور شيافزا د،يلوئيآم بتا تجمع شيافزا

 پاتوژنز در نورون شدن دژنره و يمغز-يخون سد عملکرد در اختالل
 نقش يپوکسيه اعمال متعاقب شناخت اختالل و مريآلزا يماريب

  .)۷(دارد 
 نشان ۲۰۱۷ سال در همکاران و Arteaga ديجد يقيتحق در

 اللاخت اي مرگ باعث تولد يابتدا در يسکميا-يپوکسيه که دادند
 شناخت کاهش اي حرکت اختالل ،يمغز فلج رينظ حاد کينورولوژ

 عيوقا از يآبشار يسکميا-يپوکسيه دنبال به. شوديم نوزادان در
 کاهش .شوديم يسلول مرگ به منجر که افتدمي اتفاق نگيگناليس

 ودشيم ژنياکس فعال يهاگونه ديتول شيافزا باعث خون ژنياکس
 شيافزا. شوديم ويداتياکس استرس شيافزا به منجر درنهايت که
 زادآ باعث ييغشا يهاپمپ عملکرد رييتغ با آزاد يهاکاليراد ديتول

، NMDA يهارندهيگ شتريب شدن فعال و شتريب گلوتامات شدن
 و DNA بيتخر آپوپتوز، يرهايمس شدن فعال ،يکيتحر تيمس

  .)۲۲( شوديم سلول مرگ درنهايت
 سميانمک عنوانبه ويداتياکس استرس شيافزا نکهيا به توجه با 

 بردکار است، مطرح يپوکسيه از يناش شناخت اختالل يبرا يديجد
 کي عنوانبه توانديم نيکروس رينظ اکسيدانآنتي باتيترک

  باشد. مطرح ديجد يدرمان ياستراتژ
 حافظه بهبود انگريب باکس شاتل آزمون از حاصل يهاافتهي
سه با گروه ين در مقايکروس کنندهافتيدر گروه در ياحتراز

 توانديم نيکروس و زعفران ياکسيدانآنتي تيبود. خاص يپوکسيه
 مستيس يهانورون محافظت يبرا ياحتمال سميمکان کي عنوانبه

 اختالل در جادشدهيا ويداتياکس بيآس مقابل در يمرکز يعصب
 مطالعات راستا نيا در. باشد مطرح يپوکسيه از يناش حافظه

Ghadrdoost عصاره که دهديم نشان ۲۰۱۱ سال در همکاران و 

 استرس کاهش باعث خود يدانياکسيآنت تيخاص با يدارا زعفران
 ودشيم مزمن استرس دنبال به پوکمپيه در جادشدهيا ويداتياکس

 در يمهم نقش يقو دانياکسيآنت ماده يك عنوانبه . كروسين)۱۱(
 تيعالف مهار باعث بيترک اين .دارد كولينرژيك سيسستم تقويت

 نيکول لياست تيفعال شيافزا و) AchE( استراز نيکول لياست ميآنز
 ستميس يهاپروجکشن کهييازآنجا. شوديم ناپسيس محل در
 در يبسزاي نقش نئوکورتکس به ييجلو مغز هيناح از کينرژيکول

 ستميس نيا تيتقو با نيکروس نيبنابرا ،کنديم فايا فضايي حافظه
  .)۲۳(باشد  داشته نقش حافظه و يريادگي ودبهب در توانديم

 ليکتش از يريجلوگ با نيکروس که دهديم نشان گريد مطالعات
 دض تيخاص افتهي تجمع يهاديلوئيآم بتا انهدام و ديلوئيآم بتا
  .)۲۴(دارد  کيدوژنيلوئيآم

 در پا دو يرو شدن بلند تعداد و ييجاجابه کل زانيم تعادل،
 ننشا را يدارمعني کاهش هاگروه ريسا به نسبت يپوکسيه گروه
 ۲۰۱۷ سال در که يديجد مطالعه جينتا نيا يراستا در. داد

 متولدشده تازه يهاموش در يپوکسيه که دهديم نشان ،شدهانجام
. شوديم عضله يمورفولوژ رييتغ و يحرکت عملکرد اختالل باعث
 کنترل با ارتباط در که است يمغز مهم يساختارها از مخطط جسم

 العاتمط. رديگيم قرار يپوکسيه ريتأث تحت شدت به و است حرکت
 %۵۰ تا يپوکسيه از بعد مخطط جسم حجم که دهنديم نشان

 ينواح به پاسخ ليتعد باعث يمغز مهم ساختار نيا. ابدييم کاهش
  .)۲۵( شوديم کورتکس رينظ مغز گريد يحرکت

 دتول از پس دوران در يپوکسيه معرض در گرفتن قرار نيهمچن
 ماده و کورتکس و پوکمپيه ،يمغز يهامکرهين حجم کاهش باعث

 واناتيح در زين تعادل اختالل نيا بر عالوه. شوديم ديسف
  .)۲۶( شوديم مشاهده يشگاهيآزما

 در يحرکت-يحس ستميس نقص به زين يکينيکل شواهد
  .)۲۷(د دارن اشاره يپوکسيه از بعد درازمدت

 و يباردار دوران اواخر در يپوکسيه اعمال گريد مطالعه در
 ايونت پريها و حرکت کنترل در اختالل باعث خرگوش در تولد کينزد

 تاللاخ دکنندهييتأ زين يشناسبافت جينتا و شوديم هاآن نوزادان
 ياقاعده يهاعقده و تاالموس يعني يقشر ريز يحرکت ريمس در حاد

   .)۸(است 
 با مرتبط مهم ينواح حجم کاهش يبرا ياحتمال سميمکان

 و آزاد يهاکاليراد شيافزا ،يپوکسيه دنبال به حرکت کنترل
  .)۲۲(است  ويداتياکس استرس

 در پا دو يرو شدن بلند تعداد و ييجاجابه کل زانيم تعادل،
 شيافزا يپوکسيه گروه به نسبت نيکروس کنندهافتيدر گروه
 و Hosseini مطالعه راستا نيا در. دهديم نشان را يدارمعني

 دوز با نيکروس زيتجو که دهديم نشان ۲۰۱۶ سال در همکاران
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mg/kg ۶۰ 6 با نسونيپارک مدل رد هفته ۶ مدت به-OHDA باعث 
. شوديم حرکت اختالل و مخطط جسم بيآس از يريجلوگ
 يارميب پاتوژنز در عامل نيترمهم ويداتياکس استرس کهييازآنجا

 اب نيکروس است، وينورودژنرات يهايماريب ريسا و نسونيپارک
 سوننيپارک يماريب در يحفاظت نقش خود ييداناکسآنتي تيخاص
  .)۲۸(دارد 
 يآب عصاره قيتزر که داد نشان همکاران و ياتحاد يهاافتهي

 غزم در نيدوپام غلظت شيافزا باعث دوز به وابسته روش به زعفران
 نقش از يحاک يوانيح يهامدل در مطالعات شتريشود. بيم

 و يتوکندريم عملکرد در اختالل از يريجلوگ يبرا هادانياکسيآنت
  .)۲۹(است  کينرژيدوپام ريمس يهانوروناز  محافظت

 يتمحافظ اثر خود يدانياکسيآنت تيخاص با زعفران و نيکروس
 يماريب يبرا يدرمان عامل عنوانبه و دارند نسونيپارک يماريب در

 ترساس شيافزا با که وينورودژنرات يهايماريب ريو سا نسونيپارک
  .)۳۰( شوديم شنهاديپ ،شونديم جاديا ويداتيساک

 و غيرفعال ياحتراز يريادگي مطالعه نيا يهاافتهي اساس بر
 افتي کاهش يپوکسيه با يصرع مدل جاديا دنبال به يحرکت تيفعال

 شيافزا و غيرفعال ياحتراز حافظه بهبود باعث نيکروس با درمان و
 .شد يحرکت تيفعال و تعادل
  

  يتشکر و قدردان
انجام  که در يزانيه عزين مقاله از کليسندگان اينو وسيلهبدين

 يولوژيزياند بخصوص کارکنان بخش فنموده ين مقاله همکاريا
 و يد چمران اهواز، کمال قدردانيدانشگاه شه يدانشکده دامپزشک

  تشکر را دارند.
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EFFECTS OF CROCIN FOLLOWING INDUCTION OF HYPOXIA 
MODEL ON AVOIDANCE MEMORY AND MOTOR ACTIVITY IN 

YOUNG RATS 
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Abstract 
Background & Aims: Hypoxia is the most common cause of seizures in the neonatal period. Seizure 
induced by hypoxia cause permanent increases in excitability of neurons and by changing in activity 
and synaptic plasticity leads to memory impairment. Crocins (Crocus sativus L.) is a water-soluble 
carotenoid and is the most important active components of saffron. Most studies indicate that crocin 
have important role in improving learning, memory and motor activity. In this work we assessed the 
effect of crocin following epileptic model by hypoxia on passive avoidance memory and motor activity 
in young rat. 
Materials & Methods: In this study, 40 young rats (Wistar) 10-12 years old (18–22 g) maintained at 
room temperature 23±2. Rats were divided into four experimental groups: sham, crocin, hypoxia only, 
submitted to hypoxia followed by crocin treatment. For hypoxia induction rats placed in hypoxia 
container with 7% O2 and 93% N2 for 15 minutes. In crocin group, rats received crocin (30mg/kg for 
21 days) after their lactation period. Finally, passive avoidance memory, balance and motor activity 
were assessed respectively by shuttle box, rotarod and open field instruments. 
Results: A decreased step through latency and increased time spent in dark room was observed in 
passive avoidance test after hypoxia (p<0/05), which could be inhibited by posttreatment with crocin. 
Hypoxia also disrupted balance and motor activity in the rotarod and open field test (p<0/05), which 
could be inhibited by treatment with crocin. 
Conclusion: Results of this study indicated that hypoxia impairs passive avoidance learning, balance 
and motor activity and crocin treatment improve these changes. 
Keywords: Crocin, Hypoxia, Passive avoidance memory, Motor activity, Rat 
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