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Introduction: Ginkgo is one of the essential plants for improving memory and preventing 

age-related or secondary amnesia. Although it has been appeared that Ginkgo alone does 

not seem to increase memory, it is important to reduce amnesia. Ritalin, On the other hand, 

is medicine used to treat attention deficit disorder, the abuse of which harms the brain and 

causes dependency. This study aimed to determine the effect of Ginkgo biloba extract on 

Ritalin-treated rats’ memory.

Methods: This experimental study was performed on 36 rats Wistar male rats, divided 

into 6 groups (n=6). The dosages used for Ritalin were 10mg/kg, and Ginkgo was 90mg/

kg, and 40mg/kg. Prescriptions in gavage form administrated in 10 days. The shuttle box 

was used to measure the amount of avoidance learning. Data were analyzed using the 

Kruskal-Wallis test and SPSS-23 software. 

Results: The results revealed that the shuttle box test in the Ginkgo group 90mg/kg out-

performed than the control group. The Ginkgo consumer group at the dose of 90mg/kg 

and plus Ritalin had a significant difference with control (P<0.05).

Conclusion: The findings showed that Ginkgo intake of 90 mg/kg causes elevated 

levels of step-through latency (STL). Overall, the results of this study indicate a pos-

itive effect of Ginkgo dosages alone and with Ritalin on the avoidance learning of 

Ritalin-treated rats.doi.org/10.30699/icss.21.3.65
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مقدمه: یکي از گیاهان مطرح براي تقویت حافظه و جلـوگیري از فراموشي وابسته به سن و یا به دلیل بیماري، گیاه 

افزایش حافظه نمی شود ولی در کاهش فراموشی  جینکو است. اگر چه نشان داده شده که جینکو به تنهایی موجب 

اهمیت دارد. از طرفی ریتالین یک دارو برای درمان اختالل اختالل نقص توجه و بیش فعالی است که سوء مصرف آن اثرات 

زیان باری را بر روی مغز می گذارد و ایجاد وابستگی می کند. هدف از این پژوهش تعیین اثر عصاره جینکو بیلوبا بر حافظه 

موش های تحت تیمار با ریتالین بود.

روش کار: این مطالعه تجربی بر روی 36 سر موش نژاد ویستار نر که به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند انجام شد. دوزهای 

استفاده شده برای ریتالین mg/kg 10 و جینکو mg/kg 40 و90 بود. تجویزها برای 10 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. 

برای اندازه گیری میزان یادگیری احترازی از دسـتگاه شـاتل بـاکس استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون کروس 

کالوالیس و با نرم افزار SPSS-23 ارزیابی گردید. 

گروه  و  بوده  بهتر  گروه ها  بقیه  از   90  mg/kg جینکو  مصرف کننده  گروه  در  باکس  شاتل  آزمون  نتایج  یافته ها: 

.)P<0/05( 90 به همراه ریتالین نیز اختالف معناداری با گروه کنترل داشتند mg/kg مصرف کننده جینکو با دوز

نتیجه گیری: نتایج نشان داد مصرف جینکو mg/kg 90 باعث افزایش سطح یادگیری شرطی احترازی غیر فعال می شود. 

در مجموع نتایج این تحقیق بیان گر اثر مثبت دوز 90 جینکو به تنهایی و همراه با ریتالین بر یادگیری احترازی موش های 

تحت تیمار با ریتالین است. 
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مقدمه
توان یادگیری و قدرت حافظه از ویژگی های بارز انسان است که برای 
او ضرورتی  علمی  پیشرفت های  و  عادی  زندگی  و گذران  ادامه حیات 
اجتناب ناپذیر می باشد. حافظه را می توان مجموعه متعدد بازتوانایی های 
شناختی دانست که اطالعات را نگهداری و تجارب گذشته فرد را برای 
هدف کنونی وی بازسازی می کند )1(. حافظه را که شامل فرایندهای 

است،  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره  رمزگردانی،  عموما  ضبط،  و  اکتساب 
توانایی ذخیره سازی، دست کاری و پردازش اطالعات مرتبط با تجارب 
موقت و دائمی و استفاده از آنها در تعامالت بعدی با محیط می دانند. 
به همین علت، حافظه در سیستم شناختی انسان، یک توانایی مرکزی 
شناخته می شود )2(.  نورون ها در مقاطع سنی مختلف می توانند دچار 
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افزایش سن رابطه مستقیم دارد که باعث  با  این پدیده  تخریب شوند، 
کاهش تدریجی توانایی یادگیری و قدرت حافظه می گردد )3(. جینکو یک 
داروی گیاهی است که خواص متعددی داشته از جمله تأثیر مثبت آن بر 
بهبود حافظه در برخی موارد گزارش شده است )4(. عصاره جینکو یک 
عصاره چند کاربردی  است و می تواند روی کم خونی مغز تاثیرات مطلوب 
بگذارد )5(، گرچه نشان داده شده که جینکو به تنهایی موجب افزایش 
حافظه نمی شود )6( ولی در کاهش فراموشی اهمیت دارد )7(. اسید گاما 
آمینو بوتریک (GABA) انتقال دهنده مهاري است کـه در تمـام نواحي 
مغز انسان یافت ميشود و مشخص شده است که در تقویت حافظه نقش 
نقـش   GABA گیرندههاي  رقابتي  آنتاگونیست  عنوان  به  دارد. جینکو 
ایفا مي کند )8(. جینکو مرکب  مهمي را در تقویت حافظه و یادگیری 
از »گلیکوزید جنیکو«، چندین نوع مولکول »ترپین« مختص این گیاه 
)گینکولیدوبیلوبالید( و اسیدهاي آلی است )9(. یکي از خواص ایـن گیاه 
خاصیت آنتياکسیداني و پاککنندگي رادیکال های آزاد و همچنین تاثیر 
مثبت بر جریان خون خصوصا مویرگها ميباشد، مکانیسم عمل آن بـه 
ایـن صـورت است که با افزایش جریان خون به سمت مغز و توسعه و 
بهبود ارسال پیامهای عصبي موجب کاهش نارسایی مغز و عالوه بر این 

باعث بهبود کار مغز و تقویت حافظه می شود )10(. 
مغزي  سیستم  داروهای  دسته  از  متیل فندیت  تجاری  نام  با  ریتالین 
مجدد  جذب  از  جلوگیري  و  تاالموس  و  مغز  قشر  بر  اثر  با  که  است 
مشتقات  از  دارو  این  می کند.  عمل  عصبي  سلول هاي  در  دوپامین 
خواب  نشانه های  فعالی،  بیش  درمان  برای  که  آمفتامین هاست  گروه 
می گردد  تجویز  افسردگی  به  مبتالیان  از  برخی  در  و  مزمن  آلودگی 
)11(. مطالعات دیگري نیز نشان داده اند که میلیون ها نفر در سراسر 
از ریتالین استفاده  افزایش توانایی های شناختی خود  جهان در جهت 
ميکنند )12(. متیل فندیت مهم ترین داروي مورد استفاده در درمـان 
و  اعمال شناختي  افزایش  در جهت  آن  از  که  است   ADHD اختالل 
ایجاد نشاط و لذت و حتي الغر شدن نیز استفاده می شود )13(. مصرف 
نامناسب متیل فنیدت ممکن است موجب ایجاد تحمل قابل مالحظه و 
باید در دوران  این دارو  به آن شود.  یا روانی نسبت  وابستگي جسمي 
بارداري و شیردهي با احتیاط مصرف شود. از عوارض قطع مصرف متیل 
فنیدت می توان به افسردگي شدید، رفتار غیرعادي و خستگي و ضعف 
غیرعادي اشاره نمود. شایع ترین عوارض جانبی ناشی از مصرف ریتالین 
عبارتند از بی اشتهایی، تهوع، کاهش وزن، بی خوابی، کابوس های شبانه، 
گیجی، تحریک پذیری، مالل، کج خلقی و بیقراری، که زیر نظر پزشک 
از جمله داروهای شیمیایی  قابل کنترل می باشند )14(. متیل فندیت 
انجام  است که هنوز مطالعه کافی بر روی آثار و عوارض احتمالی آن 

نشده است، با این وجود در سالیان اخیر به برخی از این این عوارض 
پرداخته شده است. به عنوان نمونه گروهی از محققان گزارش نمودند 
بدن  وزن  و20   10 mg/kg غلظت های  در  متیل فندیت  مداوم  تجویز 
در موش های صحرایی موجب بروز استرس اکسیداتیو، التهاب سیستم 
عصبی و خراب شدن بافت یا مرگ سلولی در هیپوکامپ موش های بالغ 
می گردد )15(. با این وجود گروه دیگری دریافتند که این دارو تاثیری 
در بروز روندهای موتاژنیک در کبد حیوانات آزمایشگاهی ندارد به عالوه، 
گزارش شده است که تجویز متیل فندیت در موش های سوری به میزان 
mg/kg 30 وزن بدن به روش تزریق داخل صفاقی سبب صدمات غیر 

اثرات  این محققین  قابل برگشت در سلول های عصبی می شود )16(. 
 TNF-α و IL-1β  مضر متیل فندیت را به نقش آن در تغییر مقادیر
و همچنین فعال نمودن روندهای التهابی نسبت دادند )17(. از طرف 
دیگر مطالعات قبلی نشان داده اند که مصرف طوالنی مدت ریتالین در 
از  پس  هفته  تا 12  و  نموده  ایجاد  اختالل  مغز  سروتونرژیک  سیستم 
قطع مصرف دارو، همچنان موجب افزایش میزان انتقال دهنده های ناقل 
سروتونین در مدل موش صحرایی می گردد )18(. عالوه بر این محققین 
دریافتند که تجویز ریتالین در موش های صحرایی بالغ موجب کاهش 
حجم و همچنین کاهش میزان میلین رشته های عصبی می شود )19(. 
همانطور که گفته شد متیل فندیت به عنوان یک داروی متداول برای 
گزارش  وجود  این  با  می شود.  استفاده  کودک  حافظه  تمرکز  درمان 
شده است که این ماده شیمیایی به عنوان یک داروی اعتیادآور برای 
از  بعضی  بین دستیاران  در  اپیوئیدها  برطرف کردن عوارض خواب آور 
اخیر  سال های  در   .)15( دارد  سوء مصرف  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
پژوهشگران توجه ویژه ای به داروهایی که ممکن است مورد سوء مصرف 
داروها  این  سوء مصرف  که  علت  این  به  داشته اند،  بگیرند  قرار  افراد 
مطالعات  می گذارد.  جا  به  فرد  روی  بر  را  زیان باری  و  مخرب  اثرات 
و  فارماکولوژیکی  ساختار  نظر  از  متیل فندیت  که  داده اند  نشان  قبلی 
دارویی شبیه به برخی از مواد مخدر مانند متامفتامین و کوکائین است 
و آسیب پذیری آن در افراد استفاده کننده، به علت شباهت ساختاری 
به کوکایین می تواند اثرات مشابهی را ایجاد نماید )20(. متیل فندیت 
افزایش دوپامین  و  آزادسازی  به  و منجر  محرک دستگاه عصبی است 
در نورون های پس سیناپسی می شود )21(. این افزایش، زمینه را برای 
تحریک فعالیت سیستم مهاری حرکتی به وجود می آورد و باعث افزایش 
مهار ایمپالس ها می شود، در نتیجه سطح یادگیری باال می رود )22( در 
صورت استفاده زیاد از آن گیرنده های دوپامین در استریاتوم مغز دچار 
وابستگی می شوند و نیاز به تکرار استفاده پیدا می کنند )23(. با توجه به 
تاثیرات زیان آور و ایجاد وابستگی داروی ریتالین، این پژوهش با هدف 
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تحت  موش های  حافظه  بر  بیلوبا  جینکو  گیاه  برگ  عصاره  اثر  بررسی 
تیمار با ریتالین انجام شد.

 روش کار
خانه  در   1396 سال  در  که  بود  تجربی  مطالعه  یک  حاضر  پژوهش 
حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک انجام شد. در این پژوهش از 
36 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بـا وزن تقریبي 200-190 گرم 
استفاده شد، کـه در دمای 2±22 درجه سانتيگراد و در شرایط 12 
ساعت روشنایي و 12 ساعت تاریکی نگهداری شدند. نمونهها به 6 گروه 
6 تایي شامل: یک گروه کنترل، 5 دسته تجربي تقسیم شدند. پروتکل 
ایـن پژوهش بر اساس قوانین بین المللي در مورد حمایت از حیوانات 
آزمایشگاهي تنظیم و در کمیته  اخالق  دانشگاه به تصویب رسید. آب 
آشامیدني از آب لولهکشي شهري و تغذیه حیوانـات بـه وسیله خوراک 
مخصوص موش شرکت )غذاي فشرده( تهیه شده بود، به طور آزادانه در 
اختیار حیوانات قرار داده شد. قفسهاي نگهداري حیوانات از جـنس 
آن  چوب  خرده های  و  ضدعفونی  بار  دو  هفتهاي  که  بود  پليکربنات 
هر روز تعویض می شد. به منظور سازش حیوانات با محیط آزمایشگاه 
تمام آزمایش ها یک هفته پس از استقرار و سازش حیوانات در محیط 
آزمایش انجام شد. ریتالین تهیه شده از شرکت NOVARTIS و جینکو 
از شرکت دارویی تولید دارو تهیه شد. طراحی پژوهش به این صورت بود 
که درکلیه گروه ها تجویز مواد شامل: نرمال سالین، ریتالین و جینکو 
از طریق گاواژ و به مدت یک هفته قبل از آزمون شاتل باکس صورت 
گرفت. با توجه به اینکه مطالعاتی قبل از این مطالعه تحقیقاتی در زمینه 
اثر جینکو به تنهایی بر یادگیری و حافظه صورت گرفته بود و دوز موثر 
تست های  از طریق   90 یا   40  mg/kg مطالعات  این  اکثر  در  جینکو 
دوز_ پاسخ تعیین شده بود، این دوزهای موثر مبنای مطالعه حاضر در 
نظر گرفته شد. همچنین در مورد ریتالین دوز موثر mg/kg 10 بود که 

در مطالعه حاضر استفاده شد )24(.
گروه 1: فقط آب و غذا )هیچ دارویی را دریافت نکردند(

 10 mg/kg گروه 2: فقط ریتالین به میزان
40 mg/kg گروه 3: فقط عصاره جینکو به میزان
90 mg/kg گروه 4: فقط عصاره جینکو به میزان

40  mg/kg 10 به همراه عصاره جینکو به mg/kg گروه 5: ریتالین به میزان
گروه 6: ریتالین به میزان mg/kg 10 به همراه عصاره جینکو به میزان  

 90 mg/kg

دستگاه شاتل باکس: از دو بخش جعبه آموزش و بخش کنترل کننده 
کوچکتر  محفطه  دو  داراي  آموزش  جعبه  که  است  گردیده  تشکیل 

مساوي، تاریک و روشن است که به وسیله یک درب گیوتینی از یکدیگر 
جدا شده است. در کف نیز دارای میله های فوالدی به قطر 2/5 میلی متر و 
با فاصله 1 سانتيمتر از یکدیگر مي باشند که این میلـه هـا یک در میان به 
قطـب هـاي مثبـت و منفي جریان برق متصل ميشوند. در قسمت داخلي 
دیوارههاي محفظه روشن المپ باریکی تعبیه شده است. همچنین بخش 
کنترل کننده داراي پیچهاي تنظیمکننده مدت زمان روشن ماندن المپ، 

مدت زمان برقراري شوک، میـزان شوک از نظر فرکانس است. 
روش یادگیري احترازي غیر فعال: این یادگیري شامل سه مرحله: 

عادت، آموزش، به یادآوري است. 
جلسه عادت: به منظور عادت دادن، حیوان را در بخش روشن دسـتگاه 
قـرار داده و پس از 5 ثانیه در گیوتینی را باز کرده و به محض ورود 
حیوان به بخش تاریک در گیوتیني بسته می شود. پس از 30 ثانیه در 
گیوتیني را باز کرده تا حیوان به محفظه روشن برود و در صورتی که 
حیـوان به محفظه روشن نرفـت با دسـت آن را هـدایت مـيکنیم و 
سپس حیوان را از دستگاه خارج ميکنیم این مرحله پس از 30 دقیقه 

مجددا تکرار می گردد. 
دستگاه  به  حیوان  مجدًدا  دقیقه   5 گذشت  از  بعد  آموزش:  جلسه 
الکتریکی  شوک  تاریک  قسمت  به  ورود  دنبال  به  و  شد  برگردانده 

دریافت کرد. 
یادآوري (Step through latency (STL): بعد از 24 ساعت حیوان به 
دستگاه برگردانده شده و زمان تاخیر ورود به اتاق تاریک بعد از آموزش 
تا  بلندمدت در نظر گرفته شد و رفتار حیوان  به عنوان معیار حافظه 

600 ثانیه بررسی گردید. 
شاخص ((Time in dark component (TDC): مدت زمانی است که 
حیوان در جلسه آزمون ظرف مدت 600 ثانیه در بخش تاریک دستگاه 
به سر می برد و شاخصی است که با میزان یادگیری رابطه عکس دارد.

تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری و با نرم افزارهای Excel و 
SPSS-23 صورت گرفت.

یافته ها 
و  معیار  انحراف  معیار،  انحراف  میانگین،  شامل  توصیفی  شاخص های 
همچنین حدود اطمینان تقریبی 95 درصد برای مقدار میانگین کل در 

جدول شماره 1 خالصه شده است. 
برای مقایسه گروه ها در STL و TDC از آنجا که مقدار احتمال برای 
هر دو متغیر STL و TDC کمتر از 0/05 بود )P<0/05(، لذا داده ها 
استفاده شده   Kruskal-Wallis ناپارامتری  آزمون  از  و  نبودند  نرمال 

است که نتایج در جدول شماره 2 خالصه شده است.

)Step through latency )STL(( 

)Time in dark component )TDC((



تاثیر عصاره جینکو و ریتالین بر یادگیریزهره جعفری و همکاران

69

با توجه به نتایج جدول 2 مالحظه می شود که TDC در گروه ها یکسان 
ولی STL  در گروه ها اختالف معناداری با هم دارند و از نظر میانگین 

رتبه ها در STL داریم:

همچنین با بررسی بیشتر مقایسه بین گروه ها در STL و TDC از دو 
آزمون میانه و Jonckheere-Terpstra استفاده شد که نتایج این دو 
آزمون نیز مشابه آزمون قبلی بود. نتایج در آزمون میانه )P=0/012( و 
  STL حاکی از تفاوت )P=0/0001( Jonckheere-Terpstr در آزمون
بین گروه ها در آزمون  تفاوت معناداری   TDC اما در  بود،  در گروه ها 
 )P=0/247(  Jonckheere-Terpstr آزمون  در  و   )P=0/075( میانه 

مشاهده نشد )جدول 3(.
همچنین مقایسه دو به دو گروه ها در STL  نتایج آزمون من_ویتنی 
در  بود  معنادار  آنها  اختالف  که  گروه هایی  برای   Mann-Whitney

جدول 4 خالصه شده است.

123456گروه ها

STL   104/50159/6762/17534/67157/1747/83میانگین

151/45153/96117/2178/49156/84297/89انحراف معیار

243/14±128/0547/83±64/08157/17±95/70534/67±125/7062/17±123/66159/67±104/50فاصله اطمینان 95 %

TDC 9680/50616/3344/3323/67میانگین

100/1492/8260/2715/5178/6152/16انحراف معیار

42/58±64/1823/67±12/6644/33±49/216/33±75/7861±9680/50±81/76فاصله اطمینان 95 %

Pگروه ها

STL  0/002شاخص

TDC 0/283شاخص

جدول 1. شاخص های توصیفی 

 Kruskal-Wallis جدول 2. نتایج آزمون

STL جدول 3. ترتیب میانگین رتبه ها در

  Mann-Whitney گروه ها به وسیله آزمون STL جدول 4. مقایسه دو به دو مقدار

462513ترتیب گروه گروه ها

1708/1508/1010/50/ 50/3067/2616میانگین رتبه رتبه ها

میانگین گروه دومPمیانگین گروه اولگروه ها

1-43/500/0029/50

1-64/170/0268/83

2-43/050/0029/50

3-43/500/0029/50

3-64/170/0268/83

1-59/500/0023/50



دوره 21، شماره 3، پاییز 1398مجله تازه های علوم شناختی

70

طبق آزمون Mann-Whitney میزان STL در گروه مصرف کننده جینکو  
mg/kg 90 به تنهایی و همراه با ریتالین mg/kg 10 و همچنین گروه 

مصرف کننده جینکو  mg/kg 40 به همراه ریتالین اختالف معناداری با 
با  گروه کنترل داشت )P<0/05(. همچنین گروه مصرف کننده جینکو 
دوز  mg/kg 90 اختالف معناداری با گروه مصرف کننده جینکو با دوز 
 .)P<0/05( 10 داشتmg/kg 40 و گروه مصرف کننده ریتالین mg/kg

مصرف همزمان جینکو mg/kg 90 به همراه ریتالین اختالف معناداری 
با گروهی که از جینکو mg/kg 40 کرده بودند داشتند. تفاوت میزان 

 90 mg/kg  90 به همراه ریتالین با جینکو با دوز mg/kg جینکو  STL

.)P<0/05( اختالف معناداری نداشت
 نمودار 1. مقایسه اثر دوزهاي مختلف جینکو و ریتالین با گروه کنترل 
می باشد.   mg/kg برحسب  گروه ها  اعداد  واحدهای   STL میزان  بر 
ریتالین  و   90  mg/kg جینکو  دریافت کننده  گروه  در   STL میزان 
کرده  پیدا  معناداری  افزایش  کنترل  گروه  با  مقایسه  در   10  mg/kg

است. )ستون های ستاره دار نمایانگر افزایش معنادار سطح STL نسب 
به گروه کنترل می باشد(.

700
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400
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200
100
0

نترل
ک

و 40
جینک

تاخیر ورود به اتاق تاریک )ثانیه(

و 40
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1 و 
ن 0

تالی
ری

ن 10
تالی

ری

و 90
جینک

و 90
جینک

1 و 
ن 0

تالی
ری

*
*

700
600
500
400
300
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100
0
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و 40
جینک

مدت زمان حضر در اتاق تاریک )ثانیه(

و 40
جینک

1 و 
ن 0

تالی
ری

ن 10
تالی

ری

و 90
جینک

و 90
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1 و 
ن 0
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*

  TDC نمودار 2. مقایسه اثر دوزهاي مختلف جینکو و ریتالین با گروه کنترل بر میزان

  STL نمودار 2. مقایسه اثر دوزهاي مختلف جینکو و ریتالین با گروه کنترل بر میزان
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بحث
نتایج به دست آمـده در مورد تأثیر مصرف جینکو با دوزهاي مختلف 
به همراه ریتالین و به صورت جداگانه و مقایسه آن با حیوانات گروه 
اطاق  به  قدم گذاری  در  تاخیر  زمان  میانگین  که  داد  نشان  کنترل 
تاریک )به عنوان یکی از شاخص هایحافظه( و مدت اقامت در اتاق 
مصرف  افزایشی  تأثیر  نشان گر  فعال  غیر  احترازی  تست  در  تاریک 
در  می باشد.  فعال  غیر  احترازی  یادگیری  بر   90  mg/kg جینکو 
واقع نتایج مربوط به STL نشان گر آن است که مقدار این شاخص 
نسبت  بیشتری   STL  ،10  mg/kg جینکو  دریافت کننده  گروه  در 
 mg/kg جینکو  بود.  معنادار  اختالف  این  و  دارد  کنترل  گروه  به 
اما  داشت  یادگیری  روی  را  بیشتری  اثر  ریتالین  با  مقایسه  در   90
زمانی که با ریتالین همراه شده بود این اثر افزایش پیدا کرد. نتایج 
mg/( با دوزهای مختلف جینکو  ریتالین  داد مصرف همزمان  نشان 

به  نسبت  یادگیری  میزان  کاهش  باعث   )90  mg/kg یا   40  kg

جینکو mg/kg 90 به تنهایی شده است. گروه مصرف کننده جینکو 
یادگیری  افزایش  باعث  دو  هر  ریتالین  با  همراه  و  تنهایی  به   90
این  بود  کنترل شده  گروه  با  مقایسه  در  فعال  غیر  احترازی  شرطی 
اختالف  بودند  کرده  مصرف  ریتالین  که  گروهی  که  است  حالی  در 
معناداری با گروه کنترل نداشتند. بنابراین ریتالین باعث تغییری در 
یادگیری نشده ولی مصرف همزمان آن با جینکو mg/kg 90 باعث 
لذا استفاده  با گروه کنترل شده است.  یادگیری در مقایسه  افزایش 
افزایش سطح  باعث   90 mg/kg با جینکو  به طور همزمان  ریتالین 
 mg/kg جینکو  با  ریتالین  ترکیب  مقایسه  در  است.  شده  یادگیری 
mg/kg 90 مشخص شد که ترکیب با دوز  40 و ریتالین با جینکو 
باالتر جینکو باعث یادگیری بیشتری در موش ها شده است، بنابراین 
باالتر  دوز  با  جینکو  با  همراه  مصرف  ریتالین،  مصرف کنندگان  در 

می تواند یادگیری شرطی احترازی غیرفعال را افزایش دهد.
با  احتماال  تمرکز،  قدرت  افزایش دهنده  ماده  یک  عنوان  به  ریتالین 
افزایش میانجی های عصبی گلوتامات و آسپارتات در مراکزی از مغز 
سپتوم  آمیگدال  هیپوکمپ،  همچون  هستند  مرتبط  یادگیری  با  که 
پیش پیشانی  قشر  همین طور  و  لیمبیک  دستگاه  کلی  طور  به  و 
عمل می کند. Tannock و همکاران نشان دادند که درمان دارویي 
)ریتالین( سبب بهبود حافظه فعال کودکان دچار ADHD ميشود، 
نتایج  با  را کاهش ميدهد که  آنها  فعالیت حرکتي  همچنین سطح 
این تحقیق همخوانی ندارد. علت آن می تواند به تفاوت دوز مصرفی 
و نیز مدل مورد بررسی برگردد )25(. در پژوهشی که در آن تزریق 
موش های  روی  بر  دوز  به  وابسته  شکل  به  ریتالین  صفاقی  داخل 

اثر است  بی  پایین آن  داد که دوز  نشان  نتایج  انجام گرفت،  سوری 
در  ساختمانی  ضایعات  می تواند  حیوان  وزن  اساس  بر  باال  دوز  و 
موردی  گزارش  مطالعه  یک  در   .)26( نماید  ایجاد  عصبی  سیستم 
که  بیماری  در  متیل فندیت  سوء مصرف  احتمال  به  بار  اولین  برای 
همچون  عالیمی  که  شد  اشاره  می کرد  مصرف  قرص   125 روزانه 

توهم زایی، پارانویا و سرخوشی را به همراه داشته است )27(.
و   90 mg/kg جینکو  همزمان  مصرف  مطالعه  این  در  دیگر  از طرفی 
ریتالین باعث افزایش یادگیری در مقایسه با جینکو mg/kg 40 گردیده 
است. پس مصرف همزمان ریتالین و جینکو mg/kg 90 می تواند در 
استفاده می کنند  گیاهی  داروی  عنوان یک  به  از جینکو  که  افرادی 
آنتی  اثر  طریق  از  می تواند  نیز  جینکو  دهد.  افزایش  را  یادگیری 
اکسیدانی و نیز با افزایش فاکتورهای مربوط به رشد و تقویت کارایی 
 NGF همچنین  و  مغز(  از  مشتق  رشد  )فاکتور   BDNF سیناپسی 
)فاکتور رشد عصب( باعث تقویت ارتباط سیناپسی بین مراکز درگیر 
شامل  مراکز  این  شود.  فعال  غیر  احترازی  شرطی  پاسخ  ایجاد  در 
در  دیگر  طرف  از  و  آن  با  مرتبط  ارتباطی  مراکز  و  بینایی  مرکز 
ارتباط با شوک به عنوان محرک غیر شرطی امیگدال می باشد که در 
احتماال  جینکو  دارد.  دخالت  استرس  با  مرتبط  یادگیری های  ایجاد 
می تواند از طریق تقویت محور HPA )هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد 
استرس  محور  یا همان  محور  این  تقویت  کند.  کلیه( هم عمل  فوق 
موجب ترشح بیشتر کورتیزول، افزایش گلوکز مغز و افزایش کلسیم 
از  یکی  جینکو  می باشد.  سیناپسی  ارتباطات  جهت  دسترس  در 
گیاهانی است که تاثیر مثبت آن بر بهبود حافظه گزارش شده است. 
پاک کنندگی  و  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  گیاه  این  خواص  از  یکی 
خصوصا  خون  جریان  بر  مثبت  تأثیر  همچنین  و  آزاد  رادیکال های 
با  که  است  صورت  بدین  آن  عمل  مکانیسم  ميباشد.  مویرگها  در 
افزایش جریان خون به سمت مغز و توسعه و بهبود ارسال پیام های 
کار  بهبود  باعث  این  بر  عالوه  و  مغز  نارسایي  کاهش  موجب  عصبی 

مغز و تقویت حافظه می شود )9(.
 40 mg/kg نتایج پژوهش حاضر نشان گر آن بود که گروهی که جینکو
یادگیری  افزایش  کنترل   گروه  به  نسبت  بودند  کرده  مصرف  را 
احترازی  شرطی  یادگیری  دوز،  این  با  جینکو  بنابراین  نداشته اند. 
غیر فعال را افزایش نداده است. از طرفی ریتالین در مقایسه با گروه 
به  ریتالین  مصرف  همچنین  نشده،  یادگیری  افت  باعث  هم  کنترل 
نکرده  ایجاد  یادگیری  در  تغییری  نیز   40  mg/kg جینکو  همراه 
افزایش  باعث  سالم  افراد  در  دوز  این  با  جینکو  اینکه  ضمن  است. 
این  به  خود  مطالعه  در  همکاران  و  نوشین فر  نمی شود.  یادگیری 
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به  قادر   40  mg/kg مقدار  با  جینکو  تجویز  که  رسیدند  نتیجه 
جلوگیری از اختالل حافظه القا شده نمی باشد که تا حدی با نتایج 
یادگیري  و  حافطه  فرایند  در   .)9( می باشد  همسو  حاضر  پژوهش 
نقشکلیدی  داراي  دوپامین  و  استیلکولین  انتقال دهنده های 
هستند به طوري که پژوهش دیگر محققین این مطالعه نشان داد 
استیلکولین  آنتاگونیست  عنوان  به  تری هگزی فنیدیل  داروي  که 
نورون های  فعالیت  افزایش  و  مهار  با  ترتیب  به  آرام  موسیقی  و 
کاهش  را  مورفین  با  شده  القا  مکان شرطي  ترجیح  دوپامینرژیک، 
و افزایش می دهند )27(. در یک بررسي دیگر نیز نشان داده شده 
است که بوسپیرون بـه عنوان آنتاگونیست سروتونین باعث تقویت 

.)21( اعمال شناختی می شود 

نتیجه گیری
نتایج نشان داد مصرف جینکو mg/kg 90 باعث افزایش سطح یادگیری 
شرطی احترازی غیر فعال می شود. در مجموع نتایج این تحقیق بیان گر 
یادگیری  بر  ریتالین  با  همراه  و  تنهایی  به  جینکو   90 دوز  مثبت  اثر 

احترازی موش های تحت تیمار با ریتالین است.

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی با مجوز شماره 260 مورخ 96/5/2 
است که توسط کمیته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک به تصویب 
رسیده است. بدینوسیله از زحمات کلیه همکاران و شرکت کنندگان در 

انجام این مطالعه تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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