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ABSTRACT

Background & objectives: Ritalin is one of the drugs used in the treatment of attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD). This study aimed to investigate the comparative effect
of Ritalin with grape seed extract on passive avoidance learning in adult male rats.
Methods: In this experimental study, 40 adult male Wistar rats divided randomly into 5
groups of 8 rats including control, sham and three experimental groups. The control group
received no treatment. The sham group received 1 ml of distilled water per day. At the same
time the experimental groups received 100 mg/kg grape seed extract, 1 mg/kg Ritalin or 100
mg/kg grape seed extract together with 1 mg/kg of Ritalin by gavage for 28 days. For
measuring the amount of avoidance learning, Shuttle box was used. Data analyzed by
ANOVA and consistent Tukey's tests using SPSS-18 software and p<0.05 considered as
significant.
Results: The results showed that Ritalin decreases the passive avoidance learning, while the
grape seed extract alone or together with Ritalin increases passive avoidance learning.
Conclusion: The outcome of this research shows that taking Ritalin leads to decreasing
passive avoidance learning. However, the simultaneous taking Ritalin with grape seed extract
inhibits the Ritalin effect and increasing the learning.
Keywords: Ritalin; Grape Seed; Passive Avoidance Learning; Rat.
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یادگیري اجتنابی غیرفعال در براثر مصرف همزمان ریتالین با عصاره هسته انگور
هاي صحرایی نر بالغموش
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مقدمه
ترین اعمال سیستم عصبی یادگیري، یکی از تکامل یافته

باشد،که باعث افزایش فعالیـت سیناپسـی   مرکزي می
. ]1[شـود  میفرونتالقشر پره -در مسیر هیپوکامپ

ي یادگیري احترازي غیرفعـال کـه اسـاس آن برقـرار    
شـرطی اسـت،   ارتباط بین دو محـرك شـرطی و غیر  

شامل سه مرحله عادت، آمـوزش و بـه خـاطرآوري   
باشد و با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات روشـن  می

شده است که هسته عصبی آمیگدال به عنوان بخشـی  
ه ایــن نــوع از یــادگیري از سیســتم لیمبیــک در ذخیــر

ــت دارد ــا ]2[دخالـ ــتازي یـ ــدیت. اکسـ ــل فنیـ متیـ
(MDMA)1 ســروتونینمهــار انتقــال دهنــدهباعــث

شود و از طریق مهار بازجذب نوروترانسمیترهاي می
دوپامین و نور اپی نفـرین باعـث افـزایش میـزان در     

ریتـالین  .]3[گرددمیدسترس این نوروترانسمیترها
افـزایش دوپـامین و نـوراپی    دارویی است کـه باعـث  

. اخــتالل ]4[شــودمــینفــرین در فضــاهاي سیناپســی
تـرین  جـزو شـایع  ADHDیـا  توجهیفعالی و کمبیش

به ،باشدپزشکی کودکان و نوجوانان میاختالالت روان

1 3,4-methylenedioxymethamphetamine

چکیده
. گیـرد مورد اسـتفاده قـرار مـی   کمبود توجه و بیش فعالیاز داروهایی است که در درمان اختاللریتالینزمینه و هدف: 

هـاي  یادگیري اجتنابی غیرفعـال در مـوش  انگور بربا عصاره هستهاي مصرف ریتالین اثر مقایسهاین مطالعه بررسیهدف 
.بودصحرایی نر بالغ 

گروه 5ه صورت تصادفی به سر موش صحرایی نر بالغ که ب40روي که بر بودیک مطالعه تجربی مطالعه این روش کار:
انجام گرفت. گروه کنترل تحت هیچ تیمـاري قـرار   ،اي کنترل، شاهد و سه دسته تجربی تقسیم شدندهتایی شامل گروه8

mg/kg100هاي تجربی به ترتیـب گروهلیتر آب مقطر را در هر روز، دریافت نمودند.نگرفتند. گروه شاهد نیز یک میلی
ریتـالین دریافـت داشـتند.   mg/kg1هسـته انگـور بـه همـراه    عصارهmg/kg100و ریتالینmg/kg1عصاره هسته انگور،

گیري میزان یادگیري احترازي از دسـتگاه شـاتل بـاکس    براي اندازهروز و به صورت گاواژ انجام گرفت.28تجویزها براي 
ارزیـابی  SPSS-18ا کمـک نـرم افـزار    و بگیري توکیو پیANOVAهاي آماري ها با کمک آزموناستفاده گردید. داده

.در نظر گرفته شدp>05/0معناداري اختالف داده ها در سطح گردید و

فعال می شود در حالی که عصاره هسته انگور به تنهایی ن باعث کاهش یادگیري اجتنابی غیرنتایج نشان داد ریتالییافته ها:
.شودیرفعال میباعث افزایش یادگیري اجتنابی غو همراه با ریتالین 

شود در حـالی کـه مصـرف همزمـان ریتـالین بـا       میعالاجتنابی غیرفیادگیريمصرف ریتالین باعث کاهش نتیجه گیري:
گردد.مییادگیريعصاره هسته انگور مانع اثر ریتالین و افزایش 

فعال، موش صحراییهسته انگور، یادگیري اجتنابی غیر: ریتالین، کلیديواژه هاي
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درصــد از کودکــان در ســنین 7طــوري کــه بــیش از 
از ADHDمدرسه در امریکا به دلیل ابتال بـه اخـتالل   

. همچنین ]5[کنندمیی نظیر ریتالین استفادهداروهای
نفـر  هـا اند که میلیونمطالعات دیگري نیز نشان داده

در سراسر جهان نیز در جهت افزایش اعمال شـناختی  
متیل فنیـدیت  .]5،6[کنندمیخود از ریتالین استفاده

ترین داروي مـورد اسـتفاده در درمـان اخـتالل    مهم 
ADHDــه از آن در جهــت ــزایش اعمــال اســت ک اف
شـدن نیـز   و ایجاد نشاط و لـذت و حتـی الغر  شناختی

نشــان داده شــده اســت کــه .]7[شــودمــیاســتفاده
باعـث  اتیویدسبه دلیل ایجاد استرس اکریتالین احتماالً

ي کبـدي و افــزایش  هـا خـوردن تعـادل آنــزیم  بـرهم 
ــزیم ــاآن ــین   ه ــفراز و آالن ــپارتات آمینوترانس ي آس

. نشان داده شـده اسـت   ]8[شودمیآمینوترانسفراز
هـا از طریـق اثـر بـر روي بیـان ژن    متیل فنیدیتکه 

مطالعـات حیـوانی   .]9[کنـد میتاثیرات خود را اعمال
اند که مصـرف ریتـالین در سـنین رشـد و     نشان داده

. انگـور  ]10[شودمینمو باعث بروز اختالالت رفتاري
از خـانواده Vitis vinifera Lگیـاهی بـا نـام علمـی    

Vitaceaeاست که منشاء آن ناحیه شمال غرب ایران
ي انگـور داراي فالونوئیـدهاي   هـا دانه.]11[باشد می

گالوکـاتچین،  زیادي از جمله اسید گالیـک، اپیکـاتچین،  
ي بســیار پلیمریــزه هــااپیگالوکــاتچین و پروســیانیدین

نتایج حاصل از یک بررسی نشان .]12[باشند میشده
ین و اسیدگالیک داراي اثر مهاري داد که کاتچین، کافئ

شدن آلبومین هستند و در این میان، بر واکنش گلیکه
. نتـایج  ]13[ترین اثر مهاري است کاتچین داراي بیش

داد کـه عصـاره تفالـه انگـور     نشـان یک مطالعه دیگر
بودن باشد که با دارامیسرشار از ترکیبات پلی فنلیک

ــهخــواص آنتــی اکســیدانی قــوي از آســیب  DNAب

نشـان داده شـده اسـت کـه     .]14[کند میجلوگیري
موجــود درگالیک کـه از ترکیبـات فالونوئیـدي   اسـید 

باشـد از  میچاي و برخی از گیاهان دیگرهسته انگور،
. برخی ]15[آیدمیي قوي به حسابهاآنتی اکسیدان

اند که عصاره هسته انگـور کـه   از مطالعات نشان داده

ي هان است در درمان بیماريداراي اسیدگالیک فراوا
ایســکمی هیپوپرفیــوژن و پارکینســون مفیــد بــوده و 

سـکو در  ازآمدنپاییندرباعث افزایش زمان تأخیر
. اسیدگالیک]16،17[گردد فعال میحافظه اجتنابی غیر

تواند از سد خونی مغزي عبـور نمایـد و عملکـرد    می
ي دیده مغزنورونی را در نواحی التهابی مغز و آسیب

ناشی از کم خونی موضـعی را بهبـود بخشـد و باعـث     
و تقویت برنامه ریـزي کـاربردي در   افزایش شناخت

مصرف انگور قرمز باعـث  .]18[اختالت عصبی گردد 
. ]19[شـود مـی خون دیاستولیدار فشارکاهش معنی

توانـد در  مدت عصاره انگور سیاه، میمصرف طوالنی
ـ   ویـژه الغـري   هبرابر دیابت و عوارض ناشـی از آن ب

. نشان داده شده اسـت کـه فعالیـت    ]20[مؤثر باشد
ي آب انگور از هاآنتی اکسیدانی دانه انگور و پلی فنول

ــیدان  ــی اکس ــاآنت ــامین ه ــر ویت ــایی نظی و C ،Eي ه
انی اکسید. فعالیت آنتی]21[باشدمیبتاکاروتن بیشتر

ممکن است یـک عامـل کمـک کننـده مهـم در نقـش       
ه انگور درکاهش اثرات مضر التهابات ي دانهافنولپلی

ي هـا . اگـر چـه محـرك   ]22[و صدمات مغزي باشـد  
روانــی نظیرکوکــائین، آمفتــامین، متیــل فنیــدات،     

modafinilًــراي بهبــود توجــه و و کــافئین معمــوال ب
شوند، امـا بـه دلیـل ایجـاد اعتیـاد      میشناخت تجویز

توانایی زیادي در کاهش دادن اختالت شناختی ندارند
نفر در سراسر دنیا براي ها. نظر به اینکه میلیون]23[

و یـا در  ADHDنارکولپسـی،  درمان اختالالتـی نظیـر  
نماینـد کـه   مـی جهت کسب لذت از ریتالین اسـتفاده 

بدون شک این دارو داراي اثرات جـانبی فراوانـی بـر    
ي درگیـر  هـا ساختارهاي مختلف بدن از جمله سیستم

چون تـاکنون  باشد ومیدر فرایند حافظه و یادگیري
رابطـه بـا اثـر مصـرف همزمـان      مطالعه چنـدانی در  

اجتنـابی  عصاره هسته انگور و ریتالین بر روي حافظـه 
هدف لذا این مطالعه باغیرفعال صورت نگرفته است،

زمان ریتالین با عصـاره هسـته   بررسی اثر مصرف هم
ي هـا اجتنابی غیرفعال در مـوش انگور بر روي حافظه

.گرفتانجام نر بالغصحرایی 
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روش کار
کـه در سـال   بـود پژوهش حاضر یک مطالعه تجربـی  

در خانه حیوانـات دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد     1394
سـر مـوش   40شیراز انجـام شـد. در ایـن تحقیـق از     

-200بـا وزن تقریبـی   از نژاد ویستارنر بالغ صحرایی 
درجـه  22±2گرم اسـتفاده شـد کـه در دمـاي     190

12سـاعت روشـنایی و   12و در شـرایط  گـراد سانتی
ــه  ــاریکی نگ ــاعت ت ــی  س ــن بررس ــدند. در ای داري ش

هـاي کنتـرل،   تایی شـامل گـروه  8گروه5ها به نمونه
شاهد و سه دسته تجربی تقسیم شدند. پروتکـل ایـن   
تحقیق براساس قوانین بین المللی در مورد حمایت از 

شگاه حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخالق دان
به تصویب رسید. در این تحقیق گـروه کنتـرل تحـت    
هیچ تیماري قرار نگرفتند و گروه شاهد نیـز روزانـه   

روز یــک میلــی لیتــر آب مقطــر را بــه 28بــه مــدت 
صورت گاواژ دریافت نمودند. سه گروه تجربـی نیـز   

mg/kg100روز بـه ترتیـب،  28همزمان و به مدت 
تهیه شده الینریتmg/kg1،]17[عصاره هسته انگور

هسته انگور به عصارهmg/kg100و از شرکت سیگما
ریتالین را به صورت گـاواژ دریافـت   mg/kg1همراه

. در این پـژوهش جهـت تهیـه عصـاره    ]8،24[داشتند 
هسته انگور درابتـدا بـه مقـدارکافی انگـور از باغـات      
شهرســتان شــیراز تهیــه گردیــد و پــس ازجداســازي 

شده دور ي جداهاروز دانه7ت ي انگور، به مدهادانه
ــه  ــد. ســپس دان ــاب خشــک گردیدن ــور آفت ي هــااز ن

بـه صـورت پـودر    به کمک آسیاب برقـی شدهخشک
درآمدند. پودر حاصله در حـالل هیـدروالکلی اتـانول    

ساعت قـرار داده شـده و در   72درصد به مدت 70
نهایت عصاره توسط صافی از حالل جـدا گردیـد و بـا    

در ایـن  . ]25[، تغلـیظ گردیـد   کمک دسـتگاه روتـاري  
پژوهش براي بررسی رفتار یادگیري اجتنابی غیرفعال 
از دستگاه شاتل باکس استفاده گردید. این دسـتگاه از 

دو بخش جعبه آموزش و بخش کنترل کننده تشـکیل  
ــه    ــوزش داراي دو محفظ ــه آم ــت. جعب ــده اس گردی

تر مساوي، تاریک و روشن است که به وسـیله  کوچک

انـد و درکـف   وتینی از یک دیگر جدا شدهیک درب گی
متر و بـا  میلی5/2هاي فوالدي با قطرنیز داراي میله

هـاي  باشـند. میلـه  متـر از یکـدیگر مـی   سانتی1فاصله
هـاي مثبـت و   موجود به طور یک در میان بـه قطـب  

شوند و در قسمت داخلی منفی جریان برق متصل می
بـاریکی  هاي انتهایی در محفظه روشـن المـپ  دیواره

تعبیــه شــده اســت. بخــش کنتــرل کننــده نیــز داراي 
کننده مدت زمان روشن ماندن المپ، هاي تنظیمپیچ

مدت زمان برقراري شوك و میـزان شـوك از نظـر    
باشد. در این پژوهش ابتدا بـراي عـادت   فرکانس می

دادن، حیوانات را در بخش روشن دسـتگاه پشـت در   
ـ   ثانیـه،  30ان گیوتینی قرار داده و پس از گذشـت زم
درب ،چرخیدزمانی که سر حیوان به سمت درب می

شـد و بـه حیوانـات اجـازه     گیوتینی به آرامی باز مـی 
شـد و بالفاصـله درب   ورود به بخش تاریک داده مـی 

گردید و سپس حیوانات را از قسمت تاریـک  بسته می
شـدند. ایـن مرحلـه    برداشته، به قفس انتقال داده می

مرحله تکـرار گردیـد.   3در دقیقه و30پس گذشت 
ــاب    30 ــافتن، اکتس ــازش ی ــه س ــس از جلس ــه پ دقیق

تـر  یادگیري انجام گردیـد کـه بـراي هـدایت آسـان     
شوك الکتریکی، پاهاي حیوانات به سـرم فیزیولوژیـک   

هـا در بخـش روشـن قـرار داده     آغشته و سـپس آن 
بـه  ثانیه بعد درب گیوتینی را باز نمـوده و 30شدند، 

ت به بخش تاریک درب بسته شده محض ورود حیوانا
5آمپـر و بـه مـدت    میلی1و شوك مالیمی به میزان 

هرتـز بـه پاهـاي حیـوان وارد     50ثانیه و با فرکـانس  
شد تا حیوانات از بخـش  گردید و فرصت داده میمی

ثانیـه حیوانـات از   30تاریـک خـارج گردنـد و بعـد از    
بخش روشن گرفته شده و به قفس برگردانده شده 

قیقه بعد رفتار حیوانات هماننـد قبـل آزمـایش    د2و 
20گردید و عدم ورود به قسـمت تاریـک مـدت    می

آمیز در نظـر گرفتـه   ثانیه به منزله اکتساب موفقیت
در غیر این صورت درب بسته شده و حیوان ،شودمی

نماید. در این مطالعه براي بار دوم شوك دریافت می
زمون بـه  ها تحت آساعت بعد از آموزش، موش24

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1165-en.html


1395سوم، پاییز شمارهشانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل236

خاطرآوري قـرار گرفتنـد. بـدین صـورت کـه ابتـدا       
حیوانات در قسمت روشن قرار داده شدند و پـس از  

ثانیه با باز شدن درب گیوتینی، زمان قبل 30گذشت 
از ورود (زمان تاخیر) براي اولین بار به داخـل بخـش   

هاي مختلف اندازه گیري و براي گروهSTL(1(تاریک
بیشتر STLر است که هرچه ثبت گردید. الزم به ذک

. سـپس  ]26[باشـد  تـر مـی  باشد بیانگر حافظـه قـوي  
ي هـا ي به دست آمده بـا اسـتفاده از آزمـون   هاداده

و بـا کمـک   پیگیري توکی تجزیه واریانس یک طرفه و
تجزیه و تحلیل شدند و در تمام SPSS-18نرم افزار 

ــروه   ــین گ ــتالف ب ــوارد اخ ــام ــطح ه p>05/0در س

.ظر گرفته شددار در نمعنی

هایافته
نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف طـوالنی مـدت   

فعال اجتنابی غیرریتالین باعث کاهش معنادار یادگیري
گـردد.  مـی نسبت به گروه کنترلp>01/0در سطح 

چنین نتایج این بررسی نشان داد که عصاره هسـته  هم
انگور به تنهـایی و همـراه بـا ریتـالین باعـث افـزایش       

نادار حافظه اجتنابی غیر فعال نسبت به گروه کنترلمع
چنین گروه دریافت کننده ریتالین به تنهـایی در  و هم
).1(جدولشود میp>01/0سطح

هاي تجربی با گروه مقایسه میانگین زمان تأخیر بین گروه.1جدول
)میانگین±خطاي معیار میانگین(کنترل بر حسب ثانیه

یر میانگین زمان تأخمقوله
برحسب ثانیه

64/9±06/2گروه کنترل
98/10±07/3گروه شم

13/22±60/6*(عصاره هسته انگور)1گروه تجربی 
78/2±83/0**&(ریتالین)2گروه تجربی 
03/23±98/3*(ریتالین + عصاره هسته انگور)3گروه تجربی

گـروه  بین گروه مورد نظر با >10/0pنشان دهنده تفاوت معنادار در سطح *
.کنترل است

بین گـروه مـورد نظـر بـا     >001/0pنشان دهنده تفاوت معنادار در سطح**
.کنترل استگروه 

بین گروه مورد نظر با گـروه  >01/0pنشان دهنده تفاوت معنادار در سطح&
.است1و3تجربی 

1 Strep-Through Latency

بحث
ن باعـث کـاهش   نتایج این بررسی نشان داد که ریتالی

شود در حالی که عصاره میفعالیادگیري اجتنابی غیر
باعث افزایش هسته انگور به تنهایی و همراه با ریتالین 

این جشود. هم سو با نتایمیفعالیادگیري اجتنابی غیر
ر نیز نشـان داد کـه   دیگیک مطالعهيهابررسی داده

کننــده مــت آمفتــامین و حتــی در در افــراد مصــرف
کســانی کــه مصــرف ایــن ترکیــب شــیمیایی را تــرك 

ي و آینده نگر نسـبت بـه   اند در حافظه کارکردهکرد
ــرف ــراد غیرمص ــده اف ــاداري دی ــان معن ــده نقص کنن

یـز نشـان داده   . در یک بررسی دیگـر ن ]27[شود می
کننـدگان مـت آمفتـامین    شده است کـه در مصـرف  

حجم لوب پیشانی کـه یکـی از مراکـز مهـم حافظـه و      
یابـد  مـی کـاهش آیـد، مییادگیري در مغزبه حساب

اند که عصـاره  در حالی که مطالعات نشان داده. ]28[
باعــث بهبــود آســیب مغــزي ناشــی از هســته انگــور

، لـذا در پـژوهش   ]18[شـود مـی خـونی موضـعی  کم
ریتالین با ایجاد آسیب مغزي باعـث  حاضر نیز احتماالً

ــابی شــده اســت امــا در گــروه   کــاهش حافظــه اجتن
ر، از دریافت کننده ریتالین همراه با عصاره هسته انگو

ــرات   ــات موجــود در عصــاره، از اث یــک طــرف ترکیب
مخرب ریتالین بر بافت مغزي جلـوگیري کـرده و از   
طرف دیگر با توجه به اثر ترکیبات موجود در عصاره 

]17[فعـال تقویت حافظه اجتنـابی غیر هسته انگور در

عصاره هسته انگور نه تنها مانع اثر ریتالین در کـاهش  
به تقویت شدید حافظه جر بلکه من،حافظه شده است

اسـتفاده طـوالنی  فعال نیز گردیده اسـت.  اجتنابی غیر
ي شـناختی همـراه اسـت    هااز ریتالین با آسیبمدت

که ممکن است حاصل اثرات اخـتالل در چنـدین   ]29[
ي هــاسیســتم نوروترانســمیتري از جملــه سیســتم   

ــروتونرژیک  ــک، سـ ــکدوپامینرژیـ و ، نورآدرنرژیـ
نشـان  . ]8،30،31[باشـد مغـز گلوتامانرژیک در قشر 

آوري و ده است که بین یادگیري و بـه خـاطر  داده ش
امین در ناحیـــــه اســـــتریاتال در کـــــاهش دوپـــــ

. ]32[کنندگان متامفتامین ارتباط وجـود دارد مصرف
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از طرف دیگـر نشـان داده شـده اسـت کـه مصـرف       
ریتالین باعث افزایش دوپامین در دسترس فضـاهاي  

ــث  ــت باع ــی و در نهای ــن  سیناپس ــزان ای ــاهش می ک
و از آنجـا کـه   ]4[شـود مـی نوروترانسمیتر در مغـز 

گالیک که در هسته انگور نیـز بـه   ترکیباتی نظیر اسید
ایــن قبیــل اثــرات ریتــالین از،شــودمــیوفـور دیــده 

در پـژوهش  ، لـذا احتمـاالً  ]16[نماینـد مـی جلوگیري
عصاره هسته انگور، با داشتن فعالیـت آنتـی   حاضر نیز
قوي نه تنها مـانع اثـر مخـرب ریتـالین بـر      اکسیدانی

حافظه شـده اسـت، بلکـه منجـر بـه تقویـت آن نیـز        
ــت.  ــده اس ــتفاده گردی ــث  از اس ــامین باع ــت آمفت م

ي وسیعی در بسیاري از نواحی مغـز از قبیـل   هاآسیب
جسم مخطط، قشر پیش پیشانی و سینگوالي پیشـین و  

گردد و آسیب به آمیگدال ممکـن اسـت   میآمیگدال
و اختالل در حافظـه مشـاهده شـده    قص شناختیدر ن

. ]33[در افراد وابسته به مت آمفتامین دخیـل باشـد   
ــمیترهاي   ــادگیري نوروترانس ــه و ی ــد حافظ در فراین
،استیل کولین و دوپامین داراي نقش کلیـدي هسـتند  

نشان محققین این مطالعه،به طوري که مطالعه دیگر 
ــه  ــو    داد ک ــه عن ــدیل ب ــزي فنی ــري هگ ان داروي ت

ترتیـب  آنتاگونیست استیل کولین و موسیقی آرام به
هـاي دوپامینرژیـک،   با مهار و افزایش فعالیت نـورون 

ترجیح مکان شرطی القا شده با مـورفین را کـاهش و   
در یک بررسی دیگر نیز نشان .]34[دهند افزایش می

داده شده است که بوسپیرون بـه عنـوان آگونیسـت    
ث تقویت اعمال شناختینوروترانسمیترسروتونین باع

لذا با توجه به نقش ریتالین در کـاهش  ،]35[شود می
ذخایر دوپامینی مغز و هم چنـین نقـش آن در مهـار    
انتقال دهنده سروتونین، کاهش یادگیري در حیوانات 
تحت تیمار با ریتالین قابل توجیه است. هم سو با نتایج 

ان نشمحققین مطالعه حاضردیگر بررسیاین مطالعه،
ي صـحرایی  هـا داد که تجـویز اسـیدگالیک در مـوش   

دچار ایسکمی مغـزي باعـث افـزایش حافظـه اجتنـابی      
انـد  بالو و همکاران نشان داده. ]36[شودغیرفعال می

ي پیـر، بـا اسـتفاده از    هـا که اختالل حافظـه در مـوش  

یابند که این اثر به خواص میعصاره دانه انگور بهبود
هایی نظیراسیدگالیک کـه در  آنتی اکسیدانی پلی فنول

شود نسـبت داده شـد   میهسته انگور به وفور دیده
با توجه به آن که مصرف طوالنی مدت ریتالین .]37[

و از آنجـا  ]8[شـود میباعث ایجاد استرس اکسداتیو
انـد کـه مصـرف    نیز نشـان داده ي اخیرهابررسیکه 

ــوراکی ا ــب  خـ ــک ترکیـ ــوان یـ ــه عنـ ــیدگالیک بـ سـ
باعث کاهش فعالیت اکسیدانت ناشـی  اکسیدانتآنتی

ــر و     ــر آلزایم ــی نظی ــو تجرب ــتالالت نورودژنراتی اخ
و تقویت حافظه کوتاه مدت و بلندمدت و پارکینسون

شـود  مـی چنین فعالیت حرکتـی در ایـن حیوانـات   هم
لــذا کــاهش یــادگیري اجتنــابی در حیوانــات . ]38،32[

ایجـاد  به دلیل کننده ریتالین به تنهایی احتماالًدریافت
استرس اکسیداتیو و افزایش میزان یـادگیري اجتنـابی  

همـراه بـا   عصاره دانه انگوردر گروه دریافت کننده
دلیـــل ظرفیـــت بـــاالي بـــهریتـــالین نیـــز احتمـــاالً

مـدارك  باشـد. مـی اکسیدانی عصاره دانه انگـور آنتی
ستند که فالونوئیدهایی نظیر اخیر موید این مطلب ه

ـ  اسید ز پسـتانداران باعـث تقویـت    گالیک با اثر بـر مغ
ها ي یـک مطالعـه  یافته.]39[شوند میاعمال شناختی

در دار حافظـه گالیک کاهش معنـی نشان داد که اسید
از .]40[نمایـد  مـی ي دیابتی شده را جبـران هاموش

دانـه انگـور داراي   گذشته ثابت شده است که عصاره
جمله آنتـی اکسـیدان، ضـدالتهاب،    شماري از فواید بی

و جالـب اینکـه  هاسرطان، مهارکننده تجمع پالکتضد
انـد کـه مصـرف    مطالعات اپیدمیولوژیک نشـان داده 

انگور شیوع اخـتالالت عصـبی وابسـته بـه سـن شـامل       
دهـد و  مـی دژنراسیون مـاکوال و دمـانس را کـاهش   

همچنین نشان داده شـده اسـت کـه تجـویز طـوالنی      
د عملکـر هـا ي غذایی حاوي پلـی فنـول  هامدت مکمل

.]41[بخشـند  مـی هاي پیر بهبودشناختی را در موش
ي آزاد جلـوگیري هااز اعمال رادیکالهاآنتی اکسیدان

کـه بتواننـد باعـث تقویـت     رودمیکنند و احتمالمی
لـذا بـا   .]42[حافظه فضایی و افزایش یادگیري شوند 

توجه به آن که عصاره هسته انگـور غنـی از ترکیبـات    
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ایـن عصـاره از طریـق    احتماالً،دباشمیآنتی اکسیدان
فعالیت آنتی اکسیدانی باعث تقویـت حافظـه اجتنـابی    

.غیر فعال گردیده است

نتیجه گیري
ن نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مزمن ریتـالی 

ي هـا فعال در موشباعث کاهش یادگیري اجتنابی غیر
که مصرف عصـاره هسـته   در حالی،شودمیصحرایی

گردد میفعالویت یادگیري اجتنابی غیرباعث تقانگور
ــادگیري     ــوع ی ــن ن ــر ای ــالین ب ــی ریت ــرات منف و از اث

شـود بیمـارانی کـه    مینماید. لذا توصیهمیجلوگیري
و یا به هر دلیل دیگر از ریتالین اسـتفاده جهت درمان

کنند، به منظور تقویت حافظه خویش، همزمان از می
.هسته انگور نیز استفاده نمایند
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