
 76-86 /1394، ویژه نامه تکمیلی 17مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

 مقاله پژوهشی

 E-mail: moshfeghazam@gmail.com، 09133121589 :نتلف -شناسی زیست گروه -اسالمی آزاد دانشگاه -هیجانال واحد -نویسنده مسئول: الهیجان*

76 

 حافظه بر (Matricaria chamomilla) بابونه گیاه هیدروالکلی عصاره ثیرأت

 صحرایی موش در گلوبال ایسکمی از ناشی درد و فعال غیر احترازی

 
 3رئوفی نسرین ،*2مشفق اعظم، 1سترکی محبوبه

، الیهجاان، اسالمی آزاد دانشگاه ،یهجاانال واحد ،شناسی زیست گروه2 ایران؛، ایذه، اسالمی آزاد دانشگاه ،ایذه واحد ،شناسی زیست گروه1
 ایران. تهران، اسالمی، زادآ دانشگاه، پزشکی تهران علوم واحد فجزیولوژی، گروه3 ایران؛
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 مقدمه:
 افراد کارافتادگی از عامل ترین مهم مغزی سکته

 سومین قلبی سکته و سرطان از بعد و بوده سال 65 باالی

 (. 1) رود  می شمار به جهان در میر و مرگ عامل

 عالئم حاد شروع با که است سندرمی مغزی ی  سکته

  مشخص ساعت 24 حداقل مدت به نورولوژیک

  تقسیم هموراژیک و ایسکمیک نوع 2 به و شود  می

 یها  سکته %85 که دهد  می نشان مطالعات. گردد  می

 ایسکمی(. 2) پیوندد می وقوع به ایسکمی توسط مغزی

  کاهش و آمبولی، ترومبوز چون عواملی اثر در

 ایسکمی(. 3) آید  می وجود به سیستمیک رسانی خون

 و ترومبوز و آمبولی اثر در (Focal ischemia) کانونی

 قلبی ایست نتیجه در( Global ischemia) گلوبال ایسکمی

 یا موقت کاهش، ایسکمی طی در(. 4) پیوندد  می وقوع به

 گلوکز انتقال عدم یا کاهش سبب مغز به خون جریان دائم

. شود  می سلولی هموستازی تأمین برای نیاز مورد اکسیژن و

 کم اکسیژن ذخایر و باال متابولیسم دلیل به مغزی بافت

 طی(. 5) دارد ایسکمی آسیب به زیادی بسیار حساسیت

 غلظت افزایش سبب سلولی درون کلسیم افزایش، ایسکمی

 چکیده:
. است جهان در مدت طوالنی و جدی ناتوانی اصلی علت مجدد رسانی خون و مغزی ایسکمی زمینه و هدف:

 .بود ایسکمی از ناشی درد و حافظه اختالالت بر بابونه هیدروالکلی عصاره اثر بررسی حاضر مطالعه از هدف
 %70 الکل توسط و شده تهیه عطاری از( Matricaria chamomilla) بابونه خشک های  گل :یبررس روش
 سالین نرمال فقط کنترل گروه. شدند تقسیم تایی 7 گروه 6 به تصادفی صورت به حیوانات. شد گیری عصاره

(: sham) شاهد گروه، کردند دریافت سالین نرمال و گرفته قرار ایسکمی تحت ایسکمی گروه، کردند دریافت
 تحت عصاره با درمانی های  گروه. شود بسته ها  آن کاروتید های  شریان اینکه بدون ،تندگرف قرار جراحی تحت

 کیلوگرم بر گرم  میلی 200 و 100، 50 دوز در صفاقی داخل صورت به را بابونه عصاره و گرفته قرار ایسکمی
 .شد انجام یکفیل تیل تست توسط درد ضد تست و باکس شاتل توسط رفتاری تست. کردند دریافت بدن وزن

  فعال غیر احترازی حافظه کیلوگرم بر گرم  میلی 200 و 100، 50 های  غلظت در بابونه عصاره ها: افتهی
 ظهور تأخیر زمان بابونه عصاره این بر عالوه. داد افزایش دار  معنی طور به را ایسکمی تحت صحرایی های  موش

 کیلوگرم بر گرم  میلی 50 غلظت و داد افزایش داری  معنی طور به فلیک تیل تست در را دم دردناک رفلکس
 .داد نشان آن باالتر های  غلظت به نسبت تری بیش اثر عصاره

 درد و احترازی حافظه اختالل برابر در بابونه عصاره حفاظتی اثرات از حاکی حاضر مطالعه نتایج :یریگ جهینت
 .باشد  می گیاه عصاره التهابی ضد و اکسیدانی  آنتی تاثرا دلیل به احتماالً که بود ایسکمی اثر در شده ایجاد

 
 .درد، یادگیری، حافظه، مغزی ایسکمی های کلیدی: اژهو
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 کمپلکس تشکیل نتیجه در و ها  میتوکندری درون کلسیم

 های  رادیکال) ROS تولید و میتوکندریایی نفوذپذیری

 سبب ROS های  رادیکال(. 6) شود  می( اکسیژن فعال

 اسیدهای بازهای در تغییر، سلولی اجزای اکسیداتیو آسیب

 باندهای تنشکس و DNA زنجیره شکستن، نوکلئیک

 مغزی ایسکمی(. 7) شوند می بازها و ریبوز بین گلیکوزیلی

 تولید با و داده رخ متابولیکی وقایع از آبشاری توسط

 آسیب تشدید سبب، نیتروژن و اکسیژن آزاد های  رادیکال

 مکانیسمی آزاد های  رادیکال آسیب(. 8) شود  می سلولی

 از یکی و ودش  می شروع ایسکمی اولیه فازهای در که است

. هاست لیپید پراکسیداسیون وقوع زمان این در اصلی وقایع

  فسفولیپاز شدن فعال سبب سلولی درون کلسیم افزایش

C و A هیدرولیز را فسفولیپیدها ها  آنزیم این که گردد می  

 فسفولیپیدها مجدد سنتز که است حالی در این و کنند  می

 غلظت افزایش نبالد به نتیجه در. است ATP حضور نیازمند

 اسیدهای، ایسکمی در ATP کاهش و سلولی درون کلسیم

 مرحله این در. بیند  می آسیب غشا و شده رها، آزاد چرب

 نوع از سلولی مرگ شود  می نامیده ایسکمی حاد پاسخ که

 مرگ ایسکمی خیریأت فاز در(. 9) افتد  می اتفاق نکروز

 انقباض چون ئمیعال با که باشد  می آپپتوز نوع از سلولی

 شدن چروک، DNA شدن تکه تکه، ای  هسته کروماتین

(. 10) افتد  می اتفاق غشا شدن شکل حبابی و سیتوپالسم

 داخلی مسیر طریق از و متعدد فاکتورهای توسط آپوپتوز

(intrinsic pathway) مسیر یا و میتوکندری واسطه با 

 مرگ های گیرنده واسطه با( extrinsic pathway) خارجی

 شدن رها مانع که است مرگی آپپتوز. شود  می فعال، سلولی

 خارج ماتریکس به لیزوزوم چون هایی  اندامک محتوی

 التهاب طریق از ها  بافت به ثانویه آسیب نتیجه در و سلولی

  وقوع به زمانی بیشتر آپپتوز نوع از مرگ. شود  می

 هنگام مثالً) دارد وجود کافی میزان به انرژی که پیوندد می

 (.11) (مجدد رسانی خون

 به ROS تولید افزایش گلوبال مغزی ایسکمی در

 تأخیری مرگ کننده گری میانجی اساسی عامل یک عنوان

 منطقه هیپوکامپ در هرمی های  نورون به ویژه به، ها  نورون

CA1 یادگیری جایگاه هیپوکامپ. شود  می گرفته نظر در 

 ترین مهم از ییک LTP و باشد  می مغز در فضایی

 و یادگیری فرایند در که است سلولی های  مکانیسم

 حاکی بالینی شواهد(. 12) باشد  می درگیر فضایی حافظه

 اختالل به منجر مغزی مزمن هیپرفیوژن که است آن از

 محققین توجه اخیر های  سال در(. 2) گردد  می نیز درد

 ، اکسیدانی  آنتی ترکیبات محافظتی اثر بررسی به

 شده ایجاد مغزی آسیب بر گیاهی منابع از خصوصه ب

 محافظتی اثر و است شده معطوف ایسکمی توسط

، پونه، سبز چای، اسطوخودوس قبیل از گیاهان از تعدادی

 شده داده نشان زیتون و پیاز، بومادران، انگور، زعفران

 (.13-19،3) است

 گیاهی (Matricaria chamomilla) بابونه گیاه

 دارای متر سانتی 30 تقریباً ارتفاع به کوچک و دائمی است

(. 20) روید  می شنی اراضی و چمنزارها در که معطر بویی

 و درد دهنده تسکین عنوانه ب ایران سنتی طب در بابونه گیاه

(. 21) گیرد  می قرار استفاده مورد اسپاسم ضد عامل و تب

 اکسیدانی  آنتی، میکروبی  آنتی اثرات از حاکی مطالعات

. (22-24) است بابونه گیاه سوختگی زخم دهندگی بهبود

 اختالالت بهبود شامل بابونه گیاه نروپروتکتیو اثرات

 کاهش و اسکوپوالمین اثر در شده القا حرکتی و حافظه

 نیز آن قطع سندروم عالیم و مورفین به وابستگی

 تا برانیم تحقیق این در(. 21،25) است شده گزارش

 حافظه اختالالت بر را بابونه گیاه تیمحافظ عصاره اثرات

 های موش در گلوبال ایسکمی از ناشی درد و احترازی

 .کنیم بررسی صحرایی

 

 :بررسی روش
 خریداری عطاری از بابونه خشک و تازه های  گل

 در گیاهی تحقیقات مرکز شناس گیاه توسط و شده

  .گرفت قرار ییدأت مورد الهیجان واحد آزاد دانشگاه

 حد در برقی آسیاب وسیله به گیاه شده خشک های  گل

 لیتر  میلی 500 با حاصل پودر از گرم 50 و شده پودر مالیم

 مخلوط( مقطر آب %30و اتانول %70)% 70 اتیلیک الکل

 شیک بار 1 ساعت 12) ساعت 48 گذشت از پس و شده

 قیف وسیله به ظرف داخل محتویات( دقیقه 5 مدت به
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  عصاره. شد آوری  جمع تنهای در و شده صاف بوخنر

 گردیده تغلیظ خالء در تقطیر دستگاه توسط آمده دست به

 خشک گراد سانتی درجه 40آون در دادن قرار با سپس و

 خشک پودر، مختلف های  غلظت تهیه جهت. گردید

 به فیزیولوژی سرم توسط و شده توزین( گرم 14) عصاره

 (.21) شد رقیق سوسپانسیون فرم

  عصاره از لیتر میلی 1/0 هب خالصه طور به

( درجه 60 متانول لیتر میلی 10 در گرم 01/0) شده رقیق

 اضافه سیوکالتیو فولین محلول از لیتر میلی 5/0 مقدار

 از لیتر میلی 4/0 مقدار دقیقه 5 تا 3 از پس و گردید

 دقیقه 30 از پس. گردید اضافه %5/7 سدیم کربنات

 مقابل در ها  نمونه جذب اتاق دمای در انکوباسیون

 انجام با همزمان. گردید قرائت مقطر آب بالنک

 مانند و تهیه گالیک اسید مختلف های  رقت آزمایش

. گردید تهیه استاندارد منحنی و آزمایش فوق روش

 منحنی با و شده تعیین نانومتر 415 در ها نمونه جذب

 حسب بر عصاره هر تام فنل مقدار و مقایسه استاندارد

 (.26) شد محاسبه خشک عصاره گرم هر رد گرم میلی

 عصاره هر محلول از یترل میلی 5/0 خالصه طور به

  5/0 با( درجه 60 متانول لیتر میلی 10 در گرم 01/0)

 لیتر میلی 3 مقدار و مخلوط% 2 آلومینیوم کلرید لیتر میلی

 جذب دقیقه 40 از پس. شد اضافه ها آن به% 5 پتاسیم استات

 نانومتر 415 موج طول در مقطر آب لمقاب در ها  نمونه

 مختلف های  رقت آزمایش انجام با همزمان. شد قرائت

 استاندارد منحنی و آزمایش فوق روش مانند و تهیه روتین

 مقدار و مقایسه استاندارد منحنی با ها  نمونه جذب. شد تهیه

 عصاره گرم هر در گرم میلی حسب بر عصاره هر فالونوئید

 (.26) شد محاسبه خشک

 از لیتر میلی 5/0 فالونولی ترکیبات گیری اندازه جهت

  متانول لیتر میلی 10 در گرم 01/0) عصاره هر محلول

 و مخلوط% 2 آلومینیوم کلرید لیتر میل 5/0 با( درجه 60

 پس. شد اضافه ها  آن به% 5 سدیم استات لیتر میلی 3 مقدار

 طول در مقطر آب مقابل در ها  نمونه جذب ساعت 5/2 از

 آزمایش انجام با همزمان. گردید قرائت نانومتر 440 موج

 و آزمایش فوق روش مانند و تهیه روتین مختلف های  رقت

 منحنی با ها  نمونه جذب. شد تهیه استاندارد منحنی

  حسب بر عصاره هر فالونول مقدار و مقایسه استاندارد

. شد محاسبه خشک کومبوجا محلول گرم هر در گرمی میل

  ظرفیت و فالونوئیدی، فالونولی، فنولی ترکیبات ایجنت

 در معیار انحراف و میانگین مقدار اساس بر اکسیدانیی آنت

 (.26) شد گزارش و محاسبه گیاهی عصاره هر

 به عصاره اکسیدانی آنتی قدرت تعیینبرای 

 ،DPPH (Diphenyl-1-Picrylhydrazyl-2,2) روش

 غلظت در BHT و عصاره هایک استو از یک هر بتداا

  غلظت در DPPH و لیتر  میلی بر گرم  میلی 1

 از استفاده با سپس ؛شد تهیه( اتانول در) مول میلی 1/0

  مختلف های  غلظت آمده دست به هایک استو

 آماده BHT و عصاره برای( 100، 80، 60، 40، 20، 10)

  از لیتر  میلی 2 به DPPH لیتری میل 2 مقدار. شد

 تاریکی در و اضافه BHT یا عصاره مختلف های  غلظت

 کنترل نمونه همچنین؛ شد داده قرار دقیقه 15 مدت به

 کنار DPPH لیتری میل 2 و اتانول لیتری میل 2 حاوی

 در اسپکتروفوتومتر، دقیقه 15 از پس. شد آماده هاه نمون

 جذب و شد 0 اتانول بالنک با نانومتر 517 موج طول

 با DPPH های  رادیکال رمها درصد. شد قرائت هاه نمون

 .گردید محاسبه زیر فرمول از استفاده

 

 
 

Acontrol= جذب کنترل 

Asample= جذب نمونه 
 

  %50 آن در که غلظتی، نمودار رسم با

 که آمد دست به ،باشند شده خنثی DPPH های  رادیکال

. باشد می عصاره غلظت X و مهار درصد Y محور آن در

 به ،باشند شده خنثی ها DPPH %50 آن در که غلظتی

  عصاره خشک ماده گرمی میل صورت به IC50 عنوان

 تعداد صورت به یا( اکسیدانتی آنت ماده از موالر میلی)

 ماده مولکول هر ازای به شده خنثی DPPH هایل مولکو

 (.26) شد گزارش اکسیدانتی آنت
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 محدوده با ویستار نژاد نر صحرایی های موش

 تهران پاستور انیستیتو از( گرم 250-300) وزنی

 آزمایشگاهی شرایط در حیوانات. شدند خریداری

 در تاریکی ساعت 12/روشنایی ساعت 12) استاندارد

 آب به آزاد دسترسی با( گراد سانتی درجه 22±2 دمای

 انجام منظور به. شدند نگهداری یکسان غذای و

  گروه 6 به تصادفی صورت به حیوانات آزمایشات

 که گروهی(: n= 7) کنترل گروه (1 :شدند تقسیم تایی 7

 سالین نرمال فقط دارو دریافت و جراحی عمل بدون

: 7 =(n) (sham) شاهد گروه( 2 ؛کنند  می دریافت

 قرار جراحی عمل تحت دارو دریافت بدون که گروهی

 گروه( 3؛ نشد بسته کاروتید های شریان ولی ،گرفتند

 تحت دارو دریافت بدون که گروهی(: n= 7) ایسکمی

 دریافت سالین نرمال فقط و گرفتند قرار ایسکمی

(: n= 7) بابونه عصاره با شده تیمار گروه( 4؛ کردند

 بابونه عصاره و شد ایجاد ایسکمی ها  آن در که گروهی

 بر گرم  میلی 50 دوز در صفاقی داخل صورت به را

 شده تیمار گروه (5؛ کردند دریافت بدن وزن کیلوگرم

 ایسکمی ها  آن در که گروهی(: n= 7) بونهبا عصاره با

 در صفاقی داخل صورت به را بابونه عصاره و شد ایجاد

 دریافت بدن وزن کیلوگرم بر گرم   میلی 100 دوز

(: n= 7) بابونه عصاره با شده تیمار گروه (6؛ کردند

 بابونه عصاره و شد ایجاد ایسکمی ها  آن در که گروهی

 بر گرم    میلی 200 دوز در صفاقی داخل صورت به را

 .کردند دریافت بدن وزن کیلوگرم

 ی  وسیله به ویستار نژاد نر صحرایی های  موش

  گرم  میلی 400) هیدرات کلرال صفاقی داخل تزریق

 داروی دریافت دنبال به. شدند بیهوش( کیلوگرم بر

 و شد ایجاد گردن طرفی قدامی ی  ناحیه در برشی، بیهوشی

 کاروتید های  شریان، کاروتید فغال شدن مشخص با

 جدا و شناسایی واگوسمپاتتیک عصب از دقت با مشترک

 دقیقه 60 مدت به، موقت حاد ایسکمی ایجاد برای. شدند

 اًمجدد دقیقه 60 از بعد و شد بسته کاروتید های  شریان

 دوره طول در ها  موش بدن دمای. شد برقرار خون جریان

 گراد سانتی درجه 37 حدود در حرارتی المپ کمک به

 ایسکمی کافی میزان به جراحی روش این. شد داشته نگه

 تزریق(. 14) کند  می ایجاد (forebrain) ها  موش مغز در

 به روزانه صورت به ایسکمی القای از بعد بابونه عصاره

 (.18) شد انجام روز 15 مدت

 شاتل جعبه طریق از فعال غیر احترازی آزمون

 شوکر یک شامل دستگاه نایانجام شد.  باکس

 وسیله به که است تاریک و روشن محفظه 2 و الکتریکی

 فلزی شبکه 1 از دستگاه ته. اند شده جدا کشویی درب

 ترس اساس بر که تست این. است شده ساخته رسانا

 روز. شود  می انجام پیاپی روز 4 در ،است شده طراحی

  دستگاه با حیوان آشنایی و آموزش برای دوم و اول

 و شده رها باکس شاتل در حیوان اول روز در. باشد  می

  برداشته دقیقه 5 مدت به اتاق 2 بین گیوتینی درب

 و روشن اتاقک نور خاطر به معمول طور به. شود  می

 اتاقک به حیوان، تاریک محیط به جوندگان ذاتی تمایل

 از نهایت در و ماند  می دقیقه 5 آنجا در و رفته تاریک

 اول روز شبیه کامالً دوم روز. شود  می رجخا دستگاه

 اتاق در موش نیز سوم روز در. یابد  می ادامه آزمایش

  بین گیوتینی درب بعد ثانیه 20 و شود  می رها روش

 تا کشد  می طول که زمانی مدت و شده برداشته اتاق 2

 اولیه خیرأت زمان عنوان به ،شود تاریک اتاق وارد موش

 تاریک اتاقک به حیوان ورود با .شود  می ثبت T1 یا

 داده حیوان به زدن پا و دست حد در الکتریکی شوک

 از حیوان سپس و( بار 1، ثانیه 1، آمپر میلی 1) شود  می

 شدن باز با چهارم روز در. شود  می خارج دستگاه

 حیوان تا کشد  می طول زمانی مدت اتاقک 2 بین دریچه

 حین در خیرأت مانز عنوان به که شود تاریک اتاق وارد

 بیان( ثانیه 60 حداکثر( )Step through latency) عبور

 (.18) گردد می بتث

 از حرارتی درد آستانه تغییر گیری اندازه برای

 از استفاده با آزمایش این. شد استفاده فیلیک تیل آزمون

 انجام، ایران صنعت برج شرکت ساخت دم پرش دستگاه

 قطع زمان مدت و درجه 7 استفاده مورد نور شدت .شد

 حیوان چنانچه. بود ثانیه 10 حیوان دم میانی ثلث به نوردهی

  نمی را خود دم، سوزان نور تابش از پس ثانیه 10 مدت تا
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  می قطع محرک بافتی آسیب از جلوگیری منظور به ،کشید

 ،باشد آزاد آن دم که حالتی در افقی صورت به حیوان. شد

 زمان مدت. گرفت ارقر نگهداری مخصوص محفظه در

 20 از قبل، دقیقه 2 از بعد) مرتبه 3 در دم کشیدن در تأخیر

 شد گیری  اندازه( عصاره تزریق از دقیقه 20 از بعد و دقیقه

 عصاره از بعد و قبل تأخیر زمان عنوان به ها  آن میانگین و

 (.27) گردید ثبت و محسوب

 مانجا SPSS افزار نرم توسط ها  داده آماری نالیزآ

 کلموگروف آزمون توسط ها  داده بودن نرمال بررسی. شد

آنالیز واریانس یک  آزمون. گرفت صورت اسمیرنوف

 توکی آزمون آن دنبال به و (one-Way ANOVA)طرفه 

 .شد استفاده ها  میانگین بین دار  معنی اختالف تعیین برای

 افته ها:ی
 تأخیر زمان میانگین به مربوط نتایج 1شماره  نمودار

 مختلف تیمارهای برای( باکس شاتل رفتاری آزمون) اولیه

 تیمار های  موش در اولیه تأخیر زمان. دهد  می نشان را

 بود ایسکمی گروه از تر کم داری  معنی طور به کنترل

(001/0>P .)در بابونه هیدروالکلی عصاره تزریق  

  به کیلوگرم بر گرم میلی 200 و 100، 50 های  غلظت

 و داد افزایش را شده ثبت زمان ایسکمی حتت های  موش

 کیلوگرم بر گرم  میلی 200 غلظت برای فقط افزایش این

 های  موش در اولیه تأخیر زمان(. P<001/0) بود دار  معنی

 از تر بیش داری  معنی طور به بابونه عصاره کننده دریافت

 (.P<001/0) بود کنترل گروه

 
های مختلف دریافت کننده عصاره بابونه با گروه   اولیه بین گروهر زمان تأخی مقایسه میانگین :1شماره  نمودار

 ایسکمی و کنترل

A: ؛ دار با گروه ایسکمی  تفاوت معنیB؛ دار با گروه کنترل  : تفاوت معنیA,B: دار با گروه کنترل و ایسکمی  تفاوت معنی. 

 

 ثانویه تأخیر زمان به مربوط نتایج 2شماره  نمودار

 آزمون اساس بر. دهد  می نشان مختلف تیمارهای ایبر را

 از پس) تاریک اتاق به رفتن برای ثانویه تأخیر زمان، توکی

  کنترل گروه به نسبت ایسکمی گروه در( شوک القای

، 50 های  غلظت در بابونه عصاره تزریق. نیست دار معنی

 تحت های  موش به کیلوگرم بر رمگ  میلی 200 و 100

  طور به را شده گیری  اندازه زمان مدت ایسکمی

 در ثانویه تأخیر زمان(. P<001/0) داد افزایش داری  معنی

 داری  معنی طور به بابونه عصاره کننده دریافت های  موش

 (.P<001/0) بود نیز کنترل گروه از تر بیش
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افت کننده عصاره بابونه با گروه های مختلف دری  بین گروه ثانویه مقایسه میانگین زمان تأخیر :2شماره  نمودار

 ایسکمی و کنترل
A: ؛ دار با گروه ایسکمی  تفاوت معنیB؛ دار با گروه کنترل  : تفاوت معنیA,B: دار با گروه کنترل و ایسکمی  تفاوت معنی. 

 

 برای( فیلیک تیل تست) تأخیری پاسخ میانگین

. است شده داده نشان 3شماره  نمودار در مختلف تیمارهای

 های  موش در تأخیری پاسخ میانگین نتایج به توجه اب

 گروه به نسبت داری  معنی طور به ایسکمیک صحرایی

 غلظت با بابونه عصاره تزریق(. P<001/0) بود باالتر کنترل

 مدت ایسکمیک های  موش به کیلوگرم بر گرم  میلی 50

 داد افزایش داری  معنی طور به را تأخیری پاسخ زمان

(001/0>P.) سبب نیز 200 و 100 های  غلظت در عصاره 

 افزایش این هرچند .شد تأخیری پاسخ زمان مدت افزایش

 (.P>001/0) نبود دار  معنی

 

 
های مختلف دریافت کننده   ظهور رفلکس دردناک دم بین گروهر مقایسه میانگین زمان تأخی :3شماره  نمودار

 عصاره بابونه با گروه ایسکمی و کنترل
A: ؛ دار با گروه ایسکمی  ت معنیتفاوB؛ دار با گروه کنترل  : تفاوت معنیA,B: دار با گروه کنترل و ایسکمی  تفاوت معنی. 

 

 مختلف های  غلظت اکسیدانی  آنتی قدرت

 آزاد های  رادیکال کردن  حذف در بابونه عصاره

DPPH است شده داده نشان 1شماره  جدول در .

 های  رادیکال %50 آن در که عصاره از غلظتی

DPPH شدند خنثی IC50 (29/67 بر میکروگرم  

 .بود (لیتر  میلی
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 DPPH به روش بابونه قدرت آنتی اکسیدانی عصاره :1شماره جدول 

 های  فعالیت حذف کنندگی رادیکال 

DPPH بر حسب درصد 

عصاره بابونه های مختلف   غلظت

 (لیتر  )میکروگرم بر میلی
80 8/74 

70 3/65 

60 9/56 

50 2/49 

40 29/41 

30 4/32 

25 5/27 

20 15/22 

15 18 
IC50 27/62 

بوتیلید هیدروکسی های مختلف   غلظت

 لیتر(  تولوئن )میکروگرم بر میلی
20 8/8 

50 4/14 

100 (IC50) 7/30 

250 2/68 

500 3/79 

700 3/95 
IC50 لیتر  میکروگرم بر میلی(%) (IC30 )7/30 

 

 :بحث
 اولین و افراد میر و مرگ عامل سومین مغزی سکته

(. 3) رود  می شمار به سال 65 باالی افراد ناتوانی عامل

  فلج چون عوارضی با ماندن زنده صورت در مبتالیان

 ، کردن فکر، حافظه در اختالل و بدن از ای  ناحیه

% 85(. 17) هستند درگیر کردن حرکت و زدن حرف

 و پیوندد  می وقوع به ایسکمی دلیل به یمغز های  سکته

 بنابراین ؛است نشده یافت آن برای قطعی درمان تاکنون

 و درمان برای مؤثر دارویی ترکیبات جستجوی در محققان

 اخیر های  سال در. هستند ایسکمی عوارض کاهش یا

 عالیم کاهش و درمان در چشمگیری نتایج دارویی گیاهان

 اثرات پیشین مطالعات در(. 28) اند  داده نشان بیماری

 همانند مرکزی عصبی سیستم بر بابونه عصاره محافظتی

 و حرکتی اختالالت بهبود، تشنج ضد، بخشی آرام اثرات

 این با. (29-21،31) است شده گزارش خواب اختالالت

 درد و حافظه اختالل روی بر بابونه عصاره اثرات وجود

 مطالعه در که است نشده بررسی ایسکمی اثر در شده ایجاد

 ایسکمی سازی  شبیه منظور به. شد پرداخته آن به حاضر

، صحرایی های  موش در قلبی سکته اثر در شده ایجاد مغزی

 گرفته کار به رسانی خون و مغزی گذاری ایسکمی مدل

  مغزی ایسکمی که اند  داده نشان مختلف مطالعات. شد

 حافظه در اللاخت سبب مغز های  نورون آسیب با تواند  می

 های  موش حرکتی تعادل و احترازی حافظه، مدت کوتاه

 گزارش همکاران و Hong. (32،28،18) گردد صحرایی

 موش در( گلوبال) فراگیر ایسکمی القای که کردند

 قشر در سلولی مرگ میزان افزایش سبب صحرایی

 و حافظه اختالالت ایجاد نتیجه در و هیپوکامپ گیجگاهی

 در شده تولید آزاد های  رادیکال(. 14) گردد  می یادگیری

  آسیب با قادرند رسانی خون /ایسکمی فرآیند جریان
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 و یادگیری در اختالل سبب هیپوکامپ ناحیه های  نرون

 که شده بیان(. 5) شوند مدت کوتاه و احترازی حافظه

 و ها  سیتوکین همانند التهابی فاکتورهای تولید افزایش

 آسیب دنبال به مرکزی عصبی سیستم رد ها  سیتوکین کمو

  بیماران در درد احساس القای سبب ایسکمیک

 تزریق همکاران و Yabuuchi مطالعه در(. 33) گردد  می

 ازای به pg 100 و 10 دوز در بتا اینترکولین التهابی فاکتور

(. 34) گردید پردردی رفتارهای القای سبب موش هر

  در پردردی یالقا سبب نیز PGE2 پروستاگالندین

 (.35) است شده داغ صفحه آزمون در صحرایی های  موش

 عصاره که بود آن از حاکی حاضر مطالعه نتایج

 کیلوگرم بر گرم  میلی 200 و 100، 50 های  غلظت در بابونه

 صحرایی های  موش فعال غیر احترازی حافظه ،است قادر

 بر عالوه. دهد افزایش دار  معنی طور به را ایسکمی تحت

 را دم دردناک رفلکس ظهور تأخیر زمان بابونه عصاره این

 غلظت و داد افزایش داری  معنی طور به فلیک تیل تست در

 به نسبت تری بیش اثر عصاره کیلوگرم بر گرم  میلی 50

 حاکی حاضر مطالعه نتایج. داد نشان آن باالتر های  غلظت

 اختالل بربرا در بابونه هیدروالکلی عصاره حفاظتی اثرات از

. بود ایسکمی اثر در شده ایجاد درد و احترازی حافظه

 با عصاره در موجود اکسیدانی  آنتی ترکیبات احتماالً

 و نورونی آسیب بهبود سبب آزاد های  رادیکال حذف

  اثرات. شوند  می احترازی یادگیری بهبود نتیجه در

 با حاضر مطالعه در بابونه گیاه عصاره اکسیدانی  آنتی

 در این بر عالوه. شد داده نشان DPPH تست از تفادهاس

 عصاره نروپروتکتیو اثرات روی بر گرفته صورت مطالعه

(، Matricaria recutita) آلمانی بابونه گیاه متانولی

، لیپیدها پراکسیداسیون دار  معنی کاهش با گیاه عصاره

  و اکسیدانی  آنتی های  آنزیم دار  معنی افزایش

 نورونی آسیب و اکسیداتیو استرس از ولتی های  گروه

 های  گل(. 36) کرد ممانعت ایسکمی توسط شده القا

 بیسابول آلفا، بیسابول آلفا) ها ترپنوئید حاوی بابونه خشک

، کوئرستین) فالونوئیدها(، ها  ترپن  سزکوئی، اکساید

 اثرات که باشد  می فیتواسترول و تانن(، نینژ پیآ، لوتئولین

 و نینژ  پیآ همانند ها  آن از تعدادی حافظه یدهندگ بهبود

 اثرات(. 37،38) است شده گزارش مطالعات در کوئرستین

 توسط شده القا درد برابر در بابونه گیاه هیدروالکلی عصاره

. باشد  می آن التهابی ضد اثرات دلیل به احتماالً ایسکمی

 و Al-Hindawi مطالعه در گیاه عصاره التهابی ضد اثرات

 اثرات است نیاز وجود این با .است شده گزارش کارانهم

 در شده آزاد التهابی فاکتورهای علیه بر گیاه این عصاره

 مکانیسم تا گیرد قرار مطالعه مورد نیز ایسکمی روند طی

 .(39) کرد آشکار درستی به آن دردی ضد اثرات

 

 :گیری نتیجه
 عصاره که دهد می نشان حاضر تحقیق نتایج

 نقصان بر ترمیمی اثرات دارای بابونه گل هیدروالکلی

 است ممکن و دارد ایسکمی توسط شده ایجاد حافظه

  تأثیر. دهد کاهش درگیر بیماران در را درد عالیم

 دلیل به است ممکن بابونه عصاره حافظه دهندگی بهبود

 توسط که باشد آزاد های  رادیکال کنندگی  پاک خاصیت

 .است شده ایجاد عصاره در موجود فعال ترکیبات

 
 :قدردانی و تشکر

 و بوده پژوهشی طرح از مستخرج تحقیق این

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت توسط

 به شماره طرح کد. است شده مالی حمایت الهیجان

 ماه خرداد طرح تصویب تاریخ و 52021880901002

 .باشد می 1394
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Backgrounds and aims: Brain ischemia and reperfusion is a leading cause of serious and  

long- range disability in the world. The present study aimed to investigate the effect of 

hydroalcoholic extract of Matricaria chamomilla on memory impairments and pain induced by 

global cerebral ischemia. 

Methods: Matricaria chamomilla flowers were purchased from herbal store and extracted with 

70% alcohol. Animals were randomly divided into 6 groups of 7 rats. Control group received 

saline. Ischemia group underwent ischemia and received saline. Sham group underwent surgery 

without occlusion of carotid artery. Extract treated groups underwent ischemia and received  

M. chamomilla extract at doses of 50, 100, 200 mg/kg via ip injection. Behavioral test performed 

with shuttle box and analgesia test performed with tail flick test. 

Results: Chamomile extract at doses of 50, 100 and 200 mg/kg significantly improved memory 

and learning impairments induced by ischemia. In addition, chamomile extract delayed the 

emergence of painful reflux in tail flick test. It showed better antinociceptive effect at 50 mg/kg. 

Conclusion: Results of this study showed that chamomile extract possesses protective effects 

against ischemia induced pain and memory deficits that may be due to its anti-inflammatory and 

antioxidant effects. 

 

Keywords: Memory, Learning, Ischemia, Pain. 
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