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  دهيچک
مر با ي آلزايمارياختالل حافظه در ب. شود ي مشروندهيپ يو است که منجر به زوال شناخت   يک اختالل دژنرات  ي (AD) مري آلزا يماريب: نه و هدف  يزم

 اثر ين مطالعه بررسي هدف از ا.همراه شده است نرتي مايا ده قاعيها ک در هستهينرژي کوليها ن و از دست دادن نورونيل کولي استيکمبود قشر
   .دوب سالم يي صحرايها  و موشيمري مدل آلزايي صحرايها  در موشي حرکتتعادل برياه سعد کوفيزوم گي ري اتانولي عصاره
ـ  ايبـرا .  اسـتفاده شـد  ،شدندم ي تقسيشي گروه آزما۷ستار که به ي نر از نژاد ويي سر موش صحرا۴۹ از ي تجربي ن مطالعهي در ا  : بررسي روش ن ي

گروه کنترل و شم آب . ب شدي تخريکيان الکترينرت به صورت دوطرفه با جريهسته ما يي صحرايها ، در موشيمريدل آلزاجاد م يهدف جهت ا  
 به مـدت  لوگرميگرم بر ک يلي م۲۰۰ و ۱۰۰ ي با دوزهاي کوفاه سعديزوم گي ري اتانولي  عصارهيمري آلزايها که گروه يحال افت کردند دريمقطر در 

 بـا دسـتگاه روتـارود    يي صحرايها  موشي حرکتتعادلافت کردند   ي فقط عصاره در    بدون هرگونه جراحي    سالم يها گروه. افت کردند ي روز در  ۲۰
  .ل شدنديه و تحلي تجزLSD يبيها با استفاده از آزمون آنوا و تست تعق داده. ده شديسنج
ـ  تعادل روز ۲۰گرم به مدت     يلي م ۱۰۰اه سعد با دوز     يزوم گ ير ي اتانول ي  عصاره :ها يافته  بـه طـور   يمـر ي آلزايي صـحرا يهـا   را در مـوش ي حرکت

وقتي با گروه کنترل  را ي حرکتتعادل يري روز به طور چشمگ۲۰ سالم به مدت يي صحرايها اه در موشين گي اي عصاره. دي بهبود بخشيريچشمگ
  کاهش داد  مقايسه شد

ن يل کولي در سطح استيراتيي تغيق القاي از طريمري آلزايي صحراي در موش هاي کوفاه سعديزوم گي ري دهند عصاره يج نشان ميا نت:گيري نتيجه
  .دهد ي اثراتش را نشان مقين طري از ا،دهي بهبود بخشيري را به طور چشمگي تعادل حرکتدر مغز

   يي، موش صحراي اتانولي ، عصارهياه سعد کوفي، گيتعادل حرکتمر، يآلزا: يدي کلگانواژ
  

  مقدمه
فرامـوش  با  کوتاه مدت، ي با از دست دادن حافظه مريآلزا     

ـ    کم شود و کم يها آغاز م ها و اسم کردن آدرس ش يتـا آنجـا پ
  .کنـد  ي راه بازگشت به خانه را فراموش م       يرود که فرد حت    يم

  
  
  
  

  
ـ ز پتوان ا ي اما م ، ندارد يمر متاسفانه درمان  ي آلزا يماريب شرفت ي

ل يدرصد به دال   ۷۱مر تا   ي آلزا يماريبروز ب .  کرد يريآن جلوگ 
ـ  ي ا يطيل مح يدرصد به دال   ۲۱ و   يکيژنت   وقـوع  .شـود  يجاد م
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دهـد    ي رخ مـ   يسـالگ  ۶۰درصد بعد از     ۹۵مر تا   ي آلزا يماريب
ي و يهـا در کـشورهاي اروپـا    عوامل افزايش اين بيمـاري   .)١(

ـ       يآمريکا هـاي بـدني و فکـري        تي نوع تغذيه و کـاهش فعالي
 سـال آينـده   ٥٠دهد کـه تـا    مطالعات بسيار نشان مي  . باشد يم

. تعداد افراد مبتال به بيمـاري آلزايمـر سـه برابـر خواهـد شـد           
 دالر  هـزار ١٥٠متوسط براي هر بيمار در حال حاضر ي   هزينه

 ٤٥٠نـده تـا     يشود در آ   ي م ينيب شي پ تخمين زده شده است که    
ـ نرژيستم کول ينقش س . )١(ابد  يش  يهزار دالر افزا    يک مرکـز ي

، که يالدي م١٩٧٠ ي  و حافظه از اواخر دههيريادگيند يدر فرآ
ل ي اسـت  ي  د کننـده  يـ ل رفـتن بافـت تول     ين تحل ي از محقق  يبعض
 تحـت   ،ف کردنـد  ي را توصـ   يمـر يمـاران آلزا  ين در مغز ب   يکول

 که  يکينرژي کول ي  هين اساس، فرض  يبر هم .  قرار گرفت  يبررس
ــ ــص ادراک ــي بينق ــ ي آلزايارم ــه آس ــر را ب ــب در سيم ستم ي

 يکينرژي کولي هيفرض .)٢( مطرح شد ،دهد يک ربط م  ينرژيکول
ن گونـه   ي ا ي   و حافظه  يريادگيرامون  يمر مطالعه پ  ي آلزا يماريب
ر قرار داده است و     ير تحت تاث  ي چند سال اخ   يماران را در ط   يب
ـ قات به کـاهش رونـد تحل      ين تحق يا  در اثـر    يل رفـتن عـصب    ي

 .)۳ (انـد  ن منجـر شـده    يل کـول  ي مقلـد اسـت    يهـا مصرف دارو 
مر بـه   ي آلزا يماري در ب  يمطالعات نشان داده که شدت فراموش     

 بــا يا هــا در هــسته قاعــده  بــه کــاهش نــورونياديــزان زيــم
 )NBM:Nucleus Basalis of Meynert( درشـت مغـز   يها سلول

ـ     ل يم اسـت ي در مقـدار آنـز  يدار يوابسته است که با کاهش معن
ــيکــول ــشر و آمن تران جــه اخــتالل يگــدال و در نتيسفراز در ق

  . )۴(شود  ي همراه ميريادگي
 ينقـش مـؤثر   مـر يآلزا يمـار يبز  که در پاتوژني از عوامل  يکي

ـ    يو بوده که    يداتيکند، استرس اکس   ي م يباز ن يک عدم تعـادل ب
 يهـا  کـال يراد. دان اسـت ياکس يستم آنتي آزاد و س يها کاليراد

ـ     يژن م يآزاد اکس  ـ  نوکلئ يدهايهـا، اسـ    نيروتئتوانند بـه پ ک و ي
ت و عملکـرد    يـ جـه تمام  ي حمله کننـد و در نت      ي چرب يغشاها

 يدهاي اسيادي مقدار زي بافت مغز حاو.ندينماسلول را مختل 
ـ          ژه نـسبت بـه حمـالت    يـ و هچرب اشـباع نـشده اسـت کـه ب

کـاهش در عملکـرد     . )۵( ر هستند يپذ بي آزاد آس  يها کاليراد
 هستند که ي اصليارامتر رفتار و کاهش در حافظه دو پيحرکت

رات يين تغيا. دهند يرخ موانات ي در انسان و حيريدر دوران پ
خاص که مرتبط  يب عصبي با تخرييها يمارياب ب ي در غ  يحت

ـ بـا سـن باشـد ن    ـ  ي  و يکـورتکس مغــز  .)۶(افتـد   يز اتفـاق م
 بـا هـم   ي و حرکتي شناختي کنترل عملکردهايپوکامپ برا يه

و يداتيرسـد نـسبت بـه اسـترس اکـس      يمدر ارتباطند و به نظر      
ـ . باشند يازمند م ي ن ها دانياکس يحساس و به آنت    شـود   يتصور م

ـ         يو  يداتياسترس اکس   و  يک عامـل در کـاهش عملکـرد حرکت
مـاران  ي ب يدرمان اصـل  . )۷( است   يريده شده در پ   ي د يشناخت

شـناخت  . باشـد  يک مـ يمر به صورت فارماکولوژ  يمبتال به آلزا  
 شده ي طراحيکيني کليها تر شدن و آزمون و بهيماريان بيجر
 يهـا   عالمـت  ي مربوطـه بـرا    يهـا   درمـان  ، به جلو بوده   يگام

 درمـان  ياسـتراتژ .  را بهتر ساخته استيرشناختي و غ  يشناخت
ــفارماکولوژ ــاريک در بي ــته دارو  ي آلزايم ــر شــامل ســه دس م

   :باشد يم
ـ -۱    يهـــا  درمــان ي هيــ سم آن بــر پا يــ  کــه مکان ي گروهـ

ــده ب ــارياصــالح کنن ــد ويم ــامي اســت مانن   ني و ســلژEن يت
 جبـــران ي هيـــسم آن بـــر پايـــ کـــه مکانييهـــا  درمـــان-۲

ــسم ــدهينوروتران ــد مهارکنن   ن اســترازي کــوليهــا ترهاست مانن
 ي رفتـار  يها  عالمت يک هستند که برا   يکوتراپيعوامل سا  -۳
 Cyperusايــ يســعد کــوف .)۸(شــوند  يز مــي تجــويمـار يب

rotundus  ي هخــانواد از Cyperaceaeــش .  اســت در بخ
ــر ــي ــعد گون ــ Cyperus rotundus ي هزوم س ــانس کي  اس

ــامل پ   ــه ش ــده ک ــشخص ش ــم ــ ي ــدار کم ــينن، مق نئول، ي س
. باشد ي پرول م  يزوسيد به نام ا   يک الکل جد  يترپن، و    يسسک

ـ  ي درصد است و دارا٧/٢زان ي به م  ي چرب يبه عالوه دارا   ک ي
ـ نولئيلاسيد ک،  ينولنيلاسيد  سرول،  ي، گل ي خنث ي موم ي  هماد ک، ي

. )۹( باشد يک م ياستئاراسيد  ک، و   يستي ريماسيد  ک،  ياولئاسيد  
ـ  ري اتـانول ي  از عـصاره ييايميب شـ يـ ن ترکيچنـد  اه يـ زوم گي

Cyperus rotundusهـا    از آني استخراج شده است که برخ
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ـ  فعال يبه طور موثر   ـ  ي  نـشان   ين اسـتراز  يل کـول  ي اسـت  يت آنت
ـ  گيها ولک مولکول در همه سل    ين  يل کول ياست. دهند يم  ياهي

رود  يتر به شمار ميک نوروترانسميعنوان   است و بهيو جانور
ن يل کـول  ي اسـت  ي  هيـ ن اسـتراز باعـث تجز     يل کول يم است يو آنز 

ــ ــود  يم ــدر  .)۱۰(ش ــه ي ــفعالک مطالع ــي ــس يت آنت  يدانياک
ــفالونوئ ــصارهيـــگومري اليدهايـ   يل اســـتاتيـــ اتي ک عـ

Cyperus rotundusط ي در محin vitro  قـرار  مورد مطالعـه 
ـ  ات ي   عـصاره  يدهايدهد که فالونوئ   يگرفته است و نشان م     ل ي

ـ اه باعث مهار فعال   ين گ ي ا ياستات داز ين اکـس  يم گـزانت  يت آنـز  ي
)XO(  در  ي و کاهش اثر آپوپتـوز     يديپيون ل يداسي، مهار پراکس 

 ي اثر دوزهاگري ديا مطالعهدر . )۱۱(شود  يم  in vitroطيمح
ک يگومري ال يدهاي فالونوئ ز ا گرم  گرم در كيلو    ميلي ۲۰۰و  ۱۰۰

 در معـرض    يي صـحرا  يهـا  در مـوش   ي سـعد کـوف    ي  عصاره
زان يـ ن عصاره م  ي شد و ا   ي مجدد بررس  ي و خونرسان  يسکميا

ــام ــات، گلوت ــنتتاز يگلوتام ــاهش داده) GS(ن س ــ م،را ک زان ي
ــفعال ــپي ــوش Na+/k+ATPaseت پم ــز م ــا  را در مغ  يه

مار با ين تيهمچن. دهد يش مي افزاي مغزي  مدل سکتهييصحرا
 و  ي مغـز  يهـا  بيزان آس ي م يدار يطور معن  دها به ين فالونوئ يا
دهـد و   يد را در مغز کاهش مـ     يآلده يمالون د ) MDA(زان  يم

 يو محتــو) SOD(سموتاز يــد ديزان سوپراکــسيــن ميهمچنــ
ـ  آزماي گروهايي صحرا يها  را در موش   يون مغز يگلوتات  يشي
اه ي گ ي  عصاره. )۱۲(دهد   يش م يسه با گروه کنترل افزا    يدر مقا 

Cyperus rotundus کـردن  ي خنثي براييقدرت باال يدارا 
دهـد و قـدرت    ي نشان م In vitroطي آزاد در محيها کاليراد
  آزاد مخـصوصا در برابـر  يهـا  کـال ين بردن رادي در از ب ييباال

DPPH  )2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl(  يهـا  وني و آن 
 را يديپيون ليداسياکسن عصاره پر ين ا يهمچن. د دارد يسوپراکس

نکـه اثـر   ينظـر بـه ا   .)۱۳(کند  ي مهار مييدر کبد موش صحرا 
 در موش   ي بر تعادل حرکت   يزوم سعد کوف  ي ر ي اتانول ي  عصاره
ـ  ا ، نـشده اسـت    ي بررسـ  يمـر ي مدل آلزا  ييصحرا العـه  ن مط ي
  .دي و اجرا گرديطراح

  يروش بررس
 )Cyperus rotundus (ي سعد کوفاهي گي شهي ريها زومير     

اب ي آس سپس .شده خشک   ي سپس در سا   ،ه شده ي ته ياز عطار 
ـ  گيارلن محتو. شد درصد قرا داده    ۷۰و در الکل    ه  شد اه بـر  ي
 و سپس بـه  شد با مگنت قرار داده    يسي مغناط ي   گرداننده يرو

ـ محتو سپس و   شد اتاق نگه داشته     ي هفته در دما   ۱مدت   ات ي
 ي روتار با استفاده از دستگاه محلول صاف شده  .شدآن صاف   

 و عصاره   دهشالکل آن بخار    گراد،    سانتي ي   درجه ۳۷ يدر دما 
 ۴۲۲ ي  شـماره  اه با ين گ ي ا يومي هربار ي  گونه .)۹( دخشک ش 

 ي دانـشگاه علـوم پزشـک      يـي اهـان دارو  يقات گ يدر مرکز تحق  
  . شود ي ميشهرکرد نگهدار

 تام بر اسـاس متـد     يبات فنل يمقدار ترک : يبات فنل ين ترک ييتع
 ١/٠طـور خالصـه بـه     بـه .  شديريگ اران اندازههمک  و يشرافت

ـ ي م١٠ گـرم در   ٠١/٠(ق شده   ي رق ي  تر از عصاره  يل يليم تـر  يل يل
ن يتــر از محلــول فــوليل يلــي م٥/٠مقــدار )  درجــه٦٠متــانول 

ـ و اضافه گرد  يوکالتيس  ٤/٠قـه مقـدار    ي دق ٥ تـا    ٣د و پـس از      ي
 ٣٠پـس از    .  اضافه شـد    درصد ٥/٧م  يتر از کربنات سد   يل يليم

هـا در مقابـل     اتـاق جـذب نمونـه   يون در دمـا  يقه انکوباس يدق
ـ بالنک آب مقطر قرائت گرد     ش يهمزمـان بـا انجـام آزمـا       . دي

ه و ماننـد روش فـوق       يـ د ته ياسـ گاليـک    مختلـف    يهـا  رقت
 يها با منحن   جذب نمونه . ه شد ي استاندارد ته  يش و منحن  يزماآ

 بـر حـسب     ي  سه و مقدار فنل تـام هـر عـصاره         ياستاندارد مقا 
 .)۱۴( ديهر گرم عصاره خشک محاسبه گرد گرم در يليم

ــبــات فالونوئين ترکيــيتع بــات ي ترکيريــ انــدازه گيبــرا: دي
تـر از محلـول هرعـصاره       يل يلي م ٥/٠طور خالصه    د به يفالونوئ

تـر  يل يلي م٥/٠با )  درجه٦٠تر متانول يل يلي م ١٠ گرم در    ٠١/٠(
 اسـتات  تـر يل يلي م ٣ مخلوط و مقدار      درصد ٢وم  ينيد آلوم يکلر
قه جذب ي دق٤٠پس از . ديها اضافه گرد    به آن   درصد ٥م  يپتاس

 نانومتر قرائـت   ٤١٥ها در مقابل آب مقطر در طول موج          نمونه
ه ين تهي مختلف روت يها ش رقت يهمزمان با انجام آزما    .ديگرد

ـ  اسـتاندارد ته يمنحن ش ويو مانند روش فوق آزما ـ ه گردي  .دي
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د يـ سه و مقـدار فالونوئ  ي مقا  استاندارد يها با منحن   جذب نمونه 
 خـشک   ي  گرم در هر گـرم عـصاره       يلي بر حسب م    هر عصاره 

  .)۱۵( ديمحاسبه گرد
 يبات فالونولي ترکيريگ جهت اندازه: يبات فالونولين ترکييتع
   گـــرم در٠١/٠(عـــصاره  تـــر از محلـــول هــر يل يلــ ي م٥/٠

 ومينيد آلوميتر کلريل يلي م ٥/٠با  )  درجه ٦٠تر متانول   يل يلي م ١٠
 به  درصد٥م يتر استات سديل يلي م٣ مخلوط و مقدار    درصد ٢

هـا در    سـاعت جـذب نمونـه    ٥/٢پـس از    . ديها اضافه گرد   آن
ـ  نـانومتر قرائـت گرد  ٤٤٠مقابل آب مقطر در طول مـوج    .دي

ه و مانند ين تهي مختلف روتيها ش رقت يهمزمان با انجام آزما   
ـ  اسـتاندارد ته يمنحن ش ويروش فوق آزما ـ ه گردي جـذب   .دي

ـ    نمونه ـ  اسـتاندارد مقا   يها با منحن سه و مقـدار فالونـول هـر        ي
 خـشک  ي گـرم در هـر گـرم عـصاره     يلـ يعصاره بر حـسب م   

  .)۱۴( ديمحاسبه گرد
 يوانات بـا روش تـصادف     ي بوده و ح   ين مطالعه از نوع تجرب    يا

ـ  مختلـف آزما   يها ساده در گروه   در ايـن   .  قـرار گرفتنـد    يشي
الغ نژاد ويـستار بـا وزن        ب  نر  سر موش صحرايي   ۴۹مطالعه از   

 علوم اعـصاب دانـشگاه      ي   گرم كه از پژوهشكده    ۲۵۰ تا   ۲۰۰
حيوانات حين و .  استفاده گرديد،شهيد بهشتي خريداري شدند

 روشـنايي در    -قبل از مطالعه در شرايط دوازده ساعته تاريكي       
 نگهـداري شـدند و بـا غـذاي      گـراد   انتي سـ  ي   درجه ۲۲دماي  

 تهيه شده از انستيتو پاستور ايران هاي صحرايي استاندارد موش
  :م شدندير تقسي زيها ها به گروه وانيح. تغذيه شدند

ـ گونـه تزر   چي که تحت ه   يگروه: گروه کنترل  -۱ ا يـ ق دارو   ي
 و  نـد دکر يافـت مـ   ي قرار نگرفته و فقط آب مقطـر در        يجراح

 با استفاده از دستگاه روتارود قـرار      ي تعادل يتحت تست رفتار  
 .)n=7( گرفتند

 يتحت عمل جراح    که يگروه: )يمريآلزا(ده  يعه د يضا -۲
صـورت دو طرفـه درون     ب بـه  يـ ک الکتـرود تخر   ياسترئوتاکس

(Nucleus Basalis of Meynert) NBM   وارد شـده و بـا 
ـ  ا .ديـ ب گرد يان تخر يعبور جر   يـي گونـه دارو   چين گـروه هـ    ي

 تحـت تـست   يافت نکردند و بعد از بهبـود محـل جراحـ    يدر
سـتفاده از دسـتگاه روتـارود قـرار گرفتنـد       بـا ا ي تعادل يرفتار

)n=7(. 

ن يا:  عصارهگرم گرم در كيلو  ميلي۱۰۰گروه درمان با دوز  -۳
ـ  تخر ي تحت عمل جراح   يگروه درمان   ي ب دو طرفـه هـسته    ي

NBM         گرم به مـدت    يلي م ۱۰۰  قرار گرفت و عصاره با دوز 
ـ  روز به صورت تزر  ۲۰ افـت کردنـد و   ي دريق داخـل صـفاق  ي

 با استفاده از دستگاه روتارود قـرار      ي تعادل يارتحت تست رفت  
 .)n=7(گرفتند 

 :عصارهگرم  گرم در كيلو ميلي ۲۰۰گروه درمان با دوز  -۴

 NBMب دو طرفه    ي تخر ي که تحت عمل جراح    يگروه درمان 
 روز به ۲۰گرم به مدت  يلي م۲۰۰قرار گرفت و عصاره با دوز     

ـ       ي در يق داخل صفاق  يصورت تزر  ست افت کردنـد و تحـت ت
 بـا اسـتفاده از دسـتگاه روتـارود قـرار گرفتنـد       ي تعادل يرفتار

)n=7(. 

افـت نکـرد و     ي در ييگونه دارو  چي که ه  يگروه:  گروه شم  -۵
 قرار گرفت و بعـد      NBMب هسته   ي بدون تخر  يتحت جراح 

 با استفاده از ي تعادلي تحت تست رفتارياز بهبود محل جراح  
  ).n=7(دستگاه روتارود قرار گرفت 

ن يا: عصارهگرم  گرم در كيلو ميلي ۱۰۰ سالم با دوز گروه -۶
ـ  روز عصاره به صـورت تزر    ۲۰گروه فقط به مدت      ق داخـل  ي

 با استفاده از ي تعادليافت کرد و تحت تست رفتاري دريصفاق
  ).n=7 (فتگر دستگاه روتارود قرار 

ن يا: عصارهگرم  گرم در كيلو ميلي ۲۰۰گروه سالم با دوز  -۷
ـ  روز عصاره به صـورت تزر     ۲۰ گروه فقط به مدت    ق داخـل  ي

 با استفاده از ي تعادليافت کرد و تحت تست رفتاري دريصفاق
 انتخـابي بـر   دوزهـاي  ).n=7 (فـت دستگاه روتارود قـرار گر 

  .)۱۲(بود  قبلي ي شده انجام مطالعات اساس
گـرم در     ميلـي  ۱۱۰ يق داخل صفاق  يوانات با تزر  يح :يجراح
هـا از    پـشت سـر آن    يو موهـا  هوش شدند   ين ب يکتام گرم  كيلو
ده شد و به دقـت  يها تراش ها تا گوش ن چشم ي فاصله ب  ي  هيناح
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 بـه  ، شدند و در دسـتگاه اسـترئوتکس ثابـت شـده        يضدعفون
 پشت  ي  هي در پوست ناح   يک برش طول  ي يکمک کوتر جراح  

 محـل  يونـد ي پيها ها داده شد و بعد از کنار زدن بافت     سر آن 
ـ  و تم ي ضـدعفون  قيژنه رق يمورد نظر با آب اکس     ـ ز گردي د تـا  ي

نقاط برگما و المبدا بر اسـاس       . ان گردد ي جمجمه نما  يدرزها
ـ  در   ييک مغز مـوش صـحرا     ي استرئوتاکس ياطلس جراح  ک ي

ب يـ ک بـه ترت   يمختـصات استرئوتاکـس   . سطح قرار داده شدند   
، ± =۳/۱AP=- ،۲/۲ML بـه صـورت   NBM ي  هـسته يبـرا 

DV= -7عه ي ضـا ي کننـده جاد ي است و با استفاده از دستگاه ا
ه ي ثان 15به مدت   آمپر     ميلي ۲م  ي مستق يکيان الکتر يبا عبور جر  

ب که از جنس فوالد زنگ نـزن و قطـر   يبه کمک الکترود تخر  
 يهـا  مکـره ي در هـر دو ن NBMباشـد هـسته    يم متر يلي م ۸/۰

 شدن  يد و بعد از ط    يب گرد ي تخر يکي به صورت الکتر   يمغز
ــا ۷ (ي بهبــودي دوره  هــا تحــت آمــوزش وانيــح)  روز۱۰ ت
  .)۱۶( قرار گرفتند ي تعادليرفتار

قدرت  :حركتي با دستگاه روتارود    -آزمون هماهنگي رواني  
دسـتگاه   از اسـتفاده  بـا  ها موش حركتي مقاومت و تعادل حفظ

روتارود دستگاهي است که . گرفت قرار بررسي مورد روتارود
با استفاده از آن مقاومـت حركتـي و حفـظ تعـادل حيوانـات               

اين دستگاه شامل يـك گردونـه اسـت كـه           . يده مي شود  سنج
  . باشد  ميrmp ۴۰سرعت چرخيدن آن صفر تا

 غلتـان  ي در ابتدا جهت آشنايي حيوان با دستگاه، بر روي ميله    
گيرد و حركت كردن بر روي آن آموزش داده     روتارود قرار مي  

 آن كـردن  جابجا با كه اي دارد تسمه روتارود دستگاه. شود مي

 گردونه چرخيدن سرعت توان مي تسمه گرفتن قرار لمح روي

 بـا   10rpmبررسـي سـرعت چرخيـدن    اين در .كرد تنظيم را
 دور در ۱۱ تـا  ۱۰گرفته شد كه تقريبـا   نظر در 7rpm2 شتاب

 ساعت بعد از ۱، يشيهاي آزما در هر يك از گروه. دقيقه است

 بـر روي گردونـه دسـتگاه        يي صحرا يها ق عصاره، موش  يتزر
 گردونـه ) مـاكزيمم (ثانيه  ۳۰۰ به مدت .ندفتگر د قرار روتارو

 را خـود   تعادلستتوان وانيح كه را زماني مدت و چرخد مي

 زمان عنوان هب مقاومت كند، گردونه حركت مقابل در و حفظ،

 هـر  ي بـرا يحداکثر زمان مورد بررس. شد ثبت موش مقاومت
  .)۱۷(ه در نظر گرفته شد ي ثان۳۰۰ن آزمون يوان در ايح

، بعد از عه در مغزي صحت محل ضاي بررسيبرا: يبافت شناس
ـ هـا بـا تزر   وانيـ  حيشات رفتارياتمام آزما   يق داخـل صـفاق  ي

هوش شده و بعد از     ي ب يريطور برگشت ناپذ    به يهوشي ب يدارو
 درصد  ۱۰ن  يوانات خارج شده و در فرمال     ي مغز ح  يوز قلب يپرف

بـا  کرومتـر   ي م ۴۰ با ضخامت    ي عرض يها برش. کس شدند يف
 بـا   ي مغـز  يهـا  بـرش . ه شـد  يکروتوم ته ياستفاده از دستگاه م   

.  شـدند  يزيآم ن رنگ ين و ائوز  يلي هماتوکس يزيروش رنگ آم  
 محـل   ي شـد و گـستردگ     يه شده عکس بـردار    ي ته يها از الم 

 ).۱۶(ها مشخص شد  عه در آنيضا

 يك واريانس آناليز از ها داده آماري تحليل براي :يز آماريآنال

 داري معنـي  وجود در صورت .شد  استفاده(ANOVA)طرفه 

 بـين  داري معنـي  تفـاوت  سـطح  تعيين  جهتLSDآزمون  از

 در داري معنـي  عنوان سطح  به>۰۵/۰Pشد و  استفاده ها گروه

  .شد گرفته نظر
  
  افته هاي

  :ي سـعد کـوف    زومي ر ياتانول ي   عصاره ياستاندارد ساز      
ـ فالونوئ، فنـل تـام،      ياهي گ ي   عصاره ي استانداردساز يبرا د و ي
.  شـد يريـ گ  انـدازه ياه سـعد کـوف  يزوم گ يبات فالونول ر  يترک

اه يـ زوم گي ري د، فالونول عصاره ي، فالونوئ يبات فنل يزان ترک يم
 گزارش ۱گرم بر گرم خشک عصاره در جدول  يليبر حسب م
  . شده است
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  ياه سعدکوفيزوم گي عصاره رد، فنل تامييبات فالونول، فالونويترکبات موجود در عصاره يزان ترکي م:۱ جدول
   خشکي گرم بر گرم عصاره يليبر حسب م

 فنل تام  يديفالونو  فالونول

34/9 mg/g extract 82/1 mg/g extract 146/2 mg/g extract يزوم سعد کوفيعصاره ر  
  

عه يش ضـا  ي نمـا  ي بـرا  ي بافـت شناسـ    يبررس: يبافت شناس 
ــيالکتر ــه يکـ ــدهNBM دوطرفـ ــوي  در قاعـ ــز جلـ    يي مغـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ش داده شده است کـه  ي نما ۱ در شکل    يي صحرا يها در موش 
  .  استيمريجاد مدل آلزاي بر ايدييتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــار  ــون آم ــتالف معنــ   يآزم ــه اخ ــشان داد ک ــيدار ي ن   ني ب

ــان مقاومــت   گــروه ويمــريگــروه آلزا ــرل در مــدت زم    کنت
  شــت گردونــه دســتگاه روتــارود وجــود دايو مانــدن بــر رو

)۰۱۵/۰P= .(ــ ــايهمچن ــج اين نت ــاي ــهين آزم ــشان داد ک   ش ن
 و گروه شـم وجـود دارد   يمرين گروه آلزايدار ب ياختالف معن 

)۰۰۶/۰P=.( ــا ــيج آزمــون تعقينت    نــشان داد کــه  LSD يب
  ي افــت کننــدهي دريمــري و گــروه آلزايمــريان گــروه آلزايــم

ــي م۱۰۰دز  ــر ک  يل ــرم ب ــصاره يگ ــوگرم ع ــوف ي ل ــعد ک  ي س

)(Alzh+100 CRمـــدت زمـــان مقاومـــت و مانـــدن  در   
ــر رو ــتالف معنــ   يب ــارود اخ ــتگاه روت ــه دس    يدار ي گردون

ــتوجــود دا ــشان د)=۰۰۵/۰P( ش ــه حا و ن ــاتيد ک ــه يوان  ک
 ،نـد ردافـت ک يگرم دريلي م۱۰۰ شدند و عصاره با دز    يمريآلزا

ــدر مقا ــ ي ــا گروه ــط آلزا يسه ب ــه فق ــري ک ــدهيم ــد از  ش   ان
ــادل ب ــتع ــ  يشتري ــود را م ــوده و خ ــوردار ب ــان برخ   دت زم

  ندشـت دا ي گردونـه دسـتگاه روتـارود نگـه مـ          ي بر رو  يشتريب
  . )۱شکل (

  NBM بررسي بافت شناسي محل ضايعه تخريب دوطرفه هسته :۱ شکل
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ي اتـانولي گيـاه سـعد        در اين آزمايش پس از تزريـق عـصاره        
 روز در گروهاي سالم مدت زمان مقاومـت    ۲۰کوفي به مدت    

و ماندن بر روي گردونه دستگاه روتارود کـاهش چـشمگيري        
 ۲۰۰ت کـه ايـن کـاهش در گـروه سـالم بـا دريافـت دز           داش

گرم عصاره در مقايسه با گـروه کنتـرل از لحـاظ آمـاري               ميلي
کـاهش در مقاومـت و مانـدن بـر     ). P= 0/045(دار بود  معني

روي گردونه دستگاه روتارود در گروه سالم که عصاره با دوز            
 در مقايسه با گروه کنتـرل کـاهش         ، ميليگرم دريافت کرد   ۱۰۰

 =P(يافت ولي اين کاهش از لحـاظ آمـاري معنـي دار نبـود     

  .)۲ شکل(). 0/096
  

  بحث
ــا      ــ تخريالگوه ــستهي ــنرژي کولي ب ه ــراNBMک ي  ي ب

 و ياري در عمل هوش   يک قشر ينرژيستم کول ي نقش س  ي  مطالعه
جـاد شـده در   ي اي ادراکـ يهـا  رود و بر نقـص     يدرک به کار م   

ق يـ ن تحق ي حاصل از ا   جينتا. )۱۸(مر داللت دارد    ي آلزا يماريب
ـ دهنـد کـه تخر     ينشان م   باعـث  NBM هـسته   يکـ يب الکتر ي

ـ    يدار در مـدت زمـان مقاومـت و مانـدن بـر رو        يکاهش معن
 در  يمـر يوانـات گـروه آلزا    ي دستگاه روتـارود در ح     ي  گردونه

 ي اتـانول  ي  مـار بـا عـصاره     يشود و ت   يسه با گروه کنترل م    يمقا
ب يـ جاد تخري از ا روز بعد ۲۰ به مدت    ياه سعد کوف  يزوم گ ير

 در مـدت زمـان   ي باعـث بهبـود    NBM ي   در هسته  يکيالکتر
 در  ؛شود ي گردونه دستگاه روتارود م    يمقاومت و ماندن بر رو    

وانـات  ياه در حيـ ن گيزوم اي ر ي اتانول ي  ق عصاره يکه تزر  يحال
دار مدت زمان    ي روز باعث کاهش معن    ۲۰گروه سالم به مدت     

سه يـ ستگاه روتارود در مقا    گردونه د  يمقاومت و ماندن بر رو    
 از  ي در تعـداد   يي مغـز جلـو    ي  قاعـده . شود يبا گروه کنترل م   

ـ  ماننـد    ي مهم رفتـار   يعملکردها  و حافظـه، توجـه،      يريادگي
ـ  -ي حس يکپارچگيک، خواب،   يتحر ـ  و فعال  ي حرکت  يهـا  تي

 يکي از لحـاظ آنـاتوم     يي مغز جلـو   ي قاعده.  نقش دارد  يحرکت

هـا    از نـورون يدرهمـ ت نـاهمگن و  يـ ده است و از جمع يچيپ
که ) NBM(نرت  يهسته ما هاي    اکثر سلول . ل شده است  يتشک

ـ نرژي قـرار گرفتـه آن از نـوع کول        يي مغز جلـو   ي  در قاعده  ک ي
ــستند ــت. ه ــولياس ــز نيل ک ــتراز آن ــم کلياس ــست يدي  در شک

رات يي توسط تغ(AD)مر ي آلزايماريب. )۱۶(ن است  يکول لياست
 حافظه، بـه خـصوص      دنو در مغز به همراه از دست دا       يدژنرات

 در حال حاضر بر اساس .شود يمشخص م ر  ي حوادث اخ  يبرا
رفتـه شـده کـه      ي پذ يا طور گسترده   به ي و تجرب  يني بال يها داده

ـ  و حافظه بـه م    يريادگي ـ زان زي  يت عملکـرد ي بـا وضـع  يادي
 مغـز   ي  قاعـده . )۱۹( همراه اسـت     يک مرکز ينرژيستم کول يس

ک به نئوکـورتکس    يژنري کول يها ي از ورود  ي منبع اصل  ييجلو
ـ نرژي کولي اصل يرهايمس. کند يپوکامپ را فراهم م   يو ه  ک در ي

ـ  سـپتال م   ي  از هـسته   ي پستانداران انشعابات  ييمغز جلو   و  ياني
 .)۱۹(پوکامــپ هــستند   ي بــه هVertical Limb ي هــسته

 ي کـاهش در مارکرهـا     NBMب  ي با تخر  يي صحرا يها موش
ن، يل کـول يتدهند که شـامل سـطح اسـ        يک را نشان م   ينرژيکول

ل ين، بازجـذب اسـت    يل کـول  يل اسـت  ير و تبـد   يي و تغ  يآزادساز
 ين اسـتراز و تعـداد رسـپتورها       يل کـول  يت اسـت  يـ ن، فعال يکول
بـه   .)١٩( در کورتکس فرونتال اسـت       ينيک موسکار ينرژيکول
نرت به قـشر و     ي ما ي  ک از هسته  ينرژينکه انشعابات کول  يل ا يدل

 NBM ي  هـسته  يکـ يب الکتر يـ شـود تخر   يسپتوم فرستاده م  
ـ نرژي کول يها باعث مرگ سلول   در ن هـسته شـده و   يـ ک در ا ي

ـ کـاهش م  نتيجه موجب    ن موجـود در قـشر   يل کـول  يزان اسـت  ي
 ي ب در هستهي نشان داده که تخر  يمطالعات قبل  .)۲۰(شود   يم

NBM  ي و تعادل بر رو    يت حرکت يجاد نقص در فعال   ي باعث ا 
 نـشان  ن مطالعاتيهمچن. شود ي مLadder Walkingدستگاه 

 هفتـه پـس از   ۴ بعـد از  ي حتـ يداده که بهبود در تعادل حرکت  
 يسه با گـروه کنتـرل بـر رو      ي در مقا  NBMب در   يجاد تخر يا

کاهش در . )۲۱(ده نشده است ي دLadder Walkingدستگاه 
 ي اصـل ي و کاهش در حافظه دو پارامتر رفتار      يعملکرد حرکت 
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. ابنـد ي ير مييوانات تغي در انسان و حيريهستند که در دوران پ  
ـ تي نورودژنريمارياب ب ي در غ  يرات حت يين تغ يا و خـاص کـه   ي

 و  يکورتکس مغـز  . )۶(افتد   يز اتفاق م  ي ن ،مرتبط با سن باشد   
 بـا هـم   ي و حرکتي شناختي کنترل عملکردهايپوکامپ برا يه

و يداتيرسـد نـسبت بـه اسـترس اکـس      يدر ارتباطند و به نظر م     
تـصور  . هـا داشـته باشـند    دانياکس ياز به آنتيحساس باشند و ن  

ـ و  يداتيشود اسـترس اکـس     يم ک عامـل در کـاهش عملکـرد        ي
ـ ر. )۷( است يريده شده در پ ي د ي و شناخت  يحرکت اه يـ زوم گي

ن اسـتراز دارد    يل کول ي بر است  ي قو يت مهار ي خاص يسعد کوف 
وانـات  ي در برابـر ح ي محـافظت  يعنوان عـامل   ت به ين خاص يو ا 
 ،کننـد  ي آن رشـد مـ     يکي که در نزد   ياهانير گ ياهخوار و سا  يگ

ـ ان م ي که تحت انسداد شر    يي صحرا يها موش .)۱۰(است   ان ي
ـ ي که با فالونو   ي وقت ،اند  قرار گرفته  يمغز ک يـ گومري اول يدهاي

شوند باعث بهبود  يمار مي تياه سعد کوفيزوم گيجدا شده از ر   
  .  )۱۲(شود  ي مي حرکتيتعادل و عملکردها

ـ         يبهبود  گردونـه  ير رو در مقاومـت و مـدت زمـان مانـدن ب
افـت  ي کـه عـصاره در  يمـر ي آلزايها دستگاه روتارود در گروه 

ن در يل کـول يتر اسـت  يل جبران نوروترانسم  يد به دل  ي شا ،کنند يم
ـ دل  بـه  . در قـشر مغـز باشـد       يناپـس ي س يهـا  انهيپا ب يـ ل تخر ي

هـا بـه      که انشعابات آن   NBM ي  ک هسته ينرژي کول يها نورون
ـ  بـه دل ديا شـا يـ شـود و   يقشر مغـز فرسـتاده مـ     ت يل خاصـ ي

ـ  ا ي قو يدانياکس يآنت اه باشـد و کـاهش در مقاومـت و      يـ ن گ ي
ــر رو ــدن ب ــان مان ــارود در يمــدت زم ــه دســتگاه روت  گرودن

ل به هم خـوردن  يد به دليافت عصاره شاي سالم با در  يها هگرو
 يل مـصرف طـوالن    يـ ن بـه دل   يل کول يتر است يتعادل نوروترانسم 

  .باشداه سعد يزوم گي ري مدت عصاره
  

  يريجه گينت
ل وجود ارتباطات يدهد به دل ين مطالعه نشان مي ايها افتهي     
 و يي مغـز جلـو   ي نرت در قاعـده   ي مـا  ي  ن هسته يک ب ينرژيکول

ن يـ ن رفـتن ا ينرت و از بي ماي ب هستهي، تخريکورتکس مغز 
ــ   ــاهش معن ــث ک ــات باع ــ  يارتباط ــادل حرکت  در يدار در تع

ـ   ي ت ممکن است  .شود مي يي صحرا يها موش  ي ا عـصاره  مـار ب
ـ  بـه دل   ياه سـعد کـوف    يـ زوم گ ي ر ياتانول ت يل داشـتن خاصـ    ي

د خود را اعمـال کـرده و        ياثرات مف  ين استراز يل کول ياست يآنت
ـ  يباعـث بهبـود    يي صــحرايهـا   در مـوش ي در تعـادل حرکت

  .   شوديمريآلزا
  

  تشکر تقدير و 
ـ  يان بر خود الزم مـ     ي در پا      قـات و   يم از معاونـت تحق    يدان

 که ما يزاني عزي هي شهرکرد و کليگاه علوم پزشک دانشيفناور
  .ميي نماي قدردان، نمودندياريق ين تحقيرا در انجام ا
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Background and Objective: Alzheimer’s disease (AD) is a degenerative disorder that leads to progressive 

cognitive decline. The memory dysfunction of AD has been associated with a cortical cholinergic deficiency 

and loss of cholinergic neurons of the nucleus basalis of Meynert (NBM). This study investigated the effect 

of ethanolic extract of Cyperus rotundu tubers (CRT) on motor activity in NBM-lesioned rat model of AD 

and intact rats. 

Materials and Methods: In this experimental study 49 Wistar rats were divided into 7 groups. For this 

purpose, Wistar rats received bilateral electric lesions of the NBM. The control and sham groups received 

distilled water while NBM-lesioned group received CRT extract for 20 days with doses of 100 and 200 

mg/kg. Intact rats received CRT extract for 20 days without any surgery. The motor activity was assessed 

with Rotarod apparatus. Data were analyzed using one- way Anova  and LSD test. 

Results: Use of ethanolic extract of CRT for 20 days improved motor activity in NBM-lesioned rats that 

received extract with a dose of 100 mg/kg. Ethanolic extract of CRT in the intact rats for 20 days 

significantly reduced motor activity when compared with the control group. 

Conclusion: The results of this study suggest that ethanolic extract of CRT is useful in NBM-induced lesion 

rats via inducing some changes in acetylcholine levels in the brain. 

 

Keywords: Alzheimer’s disease, Cyperus rotundu tubers, Motor coordination, Ethanolic extract, Rat 


