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Studies show that Long-term potentiation (LTP) is the Long-Lasting 
improvement in communication between two neurons that result from 
stimulating them simultaneously. Cannabis sativa have more than 61 
component that it effective component is delta-9-THC. Thus, the aim of 
this study is evaluating the effect of alcoholic seed extract of Cannabis 
sativa on the Long-term memory consolidation in rats. Cannabis seed was 
extracted with Soxhelet apparatus. 
First number of 36 male animals (3-4mounth old, 350-260 g weight) was 
divided in 3 experimental groups and control group. For spatial memory 
test Morris Water maze (MWM) was used (7 days,4 trails). After spatial 
memory consolidation Seed extraction with 25 mg/kg, 75 mg/kg, 150 
mg/kg were injected with peritoneal method (IP) in 1, 2, 3 experimental 
groups respectively. Position the hidden platform was changed and after 
stabilized memory, MWM was performed for 5 days.  
The result of this study show that experimental group with 25mg/kg dose 
in Comparison of control group has significant level deduction in learning 
time. 
This LTP probably do through an important mechanism DSI and DSE in 
the synaptic activity in CA1 Hippocampus region. 
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 بر تثبیت حافظه طوالنی Cannabis sativa بذر گیاه شاهدانهالکلی  عصاره تاثیربررسی 

   در رت های نر بالغ نژاد ویستار(LTP)مدت  

 2مرتضی بهنام رسولی  ،2مریم طهرانی پور ،1مرتضی کفایی رضوی ،1سعیده ابراهیم پور

 ، مشهد، ایران؛واحد مشهد   دانشگاه آزاد اسالمی،دانشکده علومگروه زیست شناسی  1 
  ، مشهد، ایران  دانشگاه فردوسی مشهد ،ه علوم  دانشکد ،گروه زیست شناسی2

                                                                                  
با تغییرات در ساختار سیناپس های موجود و تشکیل ارتباطات سیناپسی  ) LTP (تقویت دراز مدت

            گیاه ماده موثر ∆THC9. باشد همراه می  افزایش آزاد سازی نوروترانسمیترجدید و
Cannabis sativa عصاره تحقیق بررسی اثرهدف از این  .است عامل اصلی روان گردانی  کهمی باشد

  به همراه اتانول مطلقبذر گیاه . در تثبیت حافظه دراز مدت می باشد Cannabis sativa بذر گیاه الکلی
-320 راس رت نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 32تعداد  .توسط دستگاه سوکسله عصاره گیری شد

برای تست حافظه از ماز آبی موریس . گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند3 گرم به 260
پس .  کارآزمایی برای هر رت صورت گرفت 4 جلسه و در هر جلسه با 7تست حافظه در . استفاده شد 

 mg/kg75 و mg/kg25دوز با 80% 5توئین  با حالل سالین و  یاهگالکلی  عصاره از ثبت حافظه فضایی
 .تزریق شدند  (IP) روش داخل صفاقی به 3و2و1 در گروه های تجربی  به ترتیب mg/kg 150و 

نتایج . انجام شد روز 5 به مدت MWMموقعیت سکوی پنهان پس از تثبیت حافظه تغییر داده شد و تست 
 کاهش دارای نسبت به گروه کنترل  mg/kg25 با  دوز  1تجربی   گروهبه دست آمده نشان می دهد

احتماال از طریق ) LTP(حافظه  این تقویت دراز مدت .) (p<0.05 می باشددر زمان یادگیری معنی داری
 هیپوکامپ ایجاد می شود که با CA1 در فعالیت پس سیناپسی در ناحیه DSE و DSIمکانیسم مهم 

  .وجب پالستی سیتی نورونی می شودتنظیم آزاد سازی میانجی م
  

   (MWM)ماز آبی موریس  ،حافظه فضایی، Cannabis sativa  ، LTP : کلیدیواژگان
  

  
  
  
  
  
 
 

 


