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  دهيکچ
 دوبـاره  يفراخـوان  و يسـاز  ذخيـره  ،يكدبنـد  يبـرا  يمكانيـسم  حافظه و باشد يم  اطرف خود  يايدنکسب اطالعات از     ييادگير:  و هدف  زمينه

 ياريدر بس که ياهانيگ از يکي. هستند يشناخت روان مشکالت نيتر عيشا از يريادگي در اختالل و حافظه در ضعف. است شده گرفته ادي اطالعات
ـ  ي  عـصاره  ييدارو ريثات مطالعه نيا در. باشد يم است، کندر  شده اديت حافظه   ي تقو يدارو عنوان به آن  از يها و طب سنت    از فرهنگ   بـر  کنـدر  يآب

 . شد يبررس سيمور يآب ماز توسط نر ييصحرا  موش در ييفضا ي حافظه و يريادگي يندهايفرا
   کنـدر ي آبـ ي مـار بـا عـصاره   ي تگـروه  و) آب مقطـر (کنتـرل    گـروه  ۳ بـه  بالغ نر ييصحرا موش سر ۲۱ ،ي تجرب ي  ن مطالعه ي در ا  : بررسي روش

)mg/kg ۵۰   سيمور يآب ماز وانات، روشيح يريادگي زاني م يابيبه منظور ارز  . گرفتند قرار شيآزما مورد هفته ۴ مدت به و شدند ميتقس) ۱۰۰ و 
   .استفاده شد

   شـده  مـوده يپ مـسافت  نيـز  و) >۰۰۰۱/۰P (شـده  سـپري  زمـان  در يري، کاهش چشمگيين روز اول و روز اخر کارآزمايب ها تمام گروه :ها افتهي
)۰۰۰۱/۰P< ( شده  يسپر از لحاظ زمان   ماريت گروه دو ششم هر   در روز  .نشان دادند) ۰۵/۰P<(  مـوده شـده   ي و مسافت پ)۰۵/۰P< ( بـه  نـسبت 

  . نشان دادند خود  ازيدار يکاهش معن کنترل گروه
ـ  ي را در بررسييموش صحرا ييفضا ي ل حافظهيتشک و ي از آن است که مصرف كندر يادگير   يج حاصل حاک  ينتا: يريگ جهينت  ي به روش مـاز آب

  . نمايد يم س تسهيليمور
  سي موري، ماز آبيي فضاي کندر، حافظه: ي ديکلگان  واژ

  
  مقدمه

 ستميـ س يعملکرد سطوح نيتر يعال از حافظه و يريادگي     
 كـه  اسـت  يفراينـد  ييادگير. رود يم شمار به يمرکز اعصاب

 کـسب  اطالعـات  خـود  اطراف يدنيا به نسبت آن ي واسطه به
  يسـاز  ذخيـره  ،يكدبنـد  يبـرا  يمكانيـسم  حافظه و كنيم يم

  
  
  
  
  

  
ـ  اطالعـات  ي دوباره يفراخوان و ). ۱ (اسـت  شـده  گرفتـه  ادي

 مـشکالت  جملـه  از حافظـه  در اختالل و يريادگي در ضعف
 کـه  هـستند  سـن  شيافـزا  و زا اسـترس  يها تيموقع در جيرا

  زوال و ،يفراموشـ  حافظه، دادن دست از به رمنج است ممکن
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 در مـر يآلزا يماريب و يزوفرنياسک مانند يخطرات و شود عقل 
 کـه  امـروز  يصـنعت  يزنـدگ  طيشـرا  در). ۲ (باشـد  داشته يپ

 انسان است، وقوع حال در شترييب سرعت با حافظه اختالالت
 بـه  مربـوط  اختالالت از که است ييها روش شناخت دنبال به
ـ تقو موجـب  ،کرده رييجلوگ آن    از يکـ ي .گـردد  حافظـه  تي
   آن از ميقــد طــب و هــا فرهنــگ از ارييبــس در کــه ياهــانيگ
 نوع يك كندر). ۳ (باشد يم کندر است، شده ادي دارو عنوان به

ـ  صمغ ـ  Olibanum يهـا  نـام  بـا  کـه  اسـت  معطـر  يرزين  اي
Frankincense جــنس گونــه چنــد از و شــود مــي شــناخته 

) Burseraceae (آ بورسراسـه  ي خـانواده  بـه  متعلق بوسوليا
 و جـنس  ۱۷ شـامل  آ بورسراسـه  خانواده). ۴ (آيد مي دست به

 اسـت  گونه ۲۵ يدارا خود ايبوسول جنس. باشد يم گونه ۶۰۰
 از يبرخ و هندوستان کشور مانند نيزم کره گرم مناطق در که

 ي هيحاشـ  مناطق و يسومال و يوپيات رينظ ييقايآفر يکشورها
   هـاي  گونـه  تـرين  عمـده  از). ۵ (ديرو يم سرخ يايدر لسواح

   B. sacara بــه تـوان  يمــ ســتا كنـدر  توليــد منبــع كـه  آن
 و B. frereana و B. carterii ،)نينش عرب ينواح يبوم(

B. papyrifera ) و) قايافر يشرق شمال يبوم B. serrate 
 يها صمغ در بيترک ۲۰۰ از شيب). ۶ (کرد اشاره) هند يبوم(

 باتيترک يکل طور به اما .است شده ييشناسا ايبوسول يها هگون
  ،يدياسـ  يهـا  نيرز  درصد ۶۰ تا   ۳۰ شامل کندر نيرز ياصل

 يهـا  حـالل  در محلـول  يضـرور  يهـا  روغن  درصد ۱۶ تا   ۵
 نـوز، يآراب ،يدهايساکار يپل باتيترک ي هيبق و باشد يم کيارگان

ـ  ) درصـد  ۶۵ تقريبا( آب در محلول لوزيزا گاالکتوز،    باشـد  يم
 بخـش  ،يعـ يطب بيترک نيا ييدارو قسمت نيتر مهم). ۴و   ۷(

 ها ترپن يتر ها، ترپن يد ها، مونوترپن شامل که است آن ينيرز
 و دياسـ  کيبوسـول  و ستا ها دياس کيترپن يتر کيليتتراس و
 ياصل موثر ي ماده) Incensole Acetate (استات نسنسوليا

 کهـن  کتـب  نينـد چ در کندر نام). ۸ (شود يم محسوب کندر
 بـه  آن از اوسـتا  در. اسـت  آمـده  ها يماريب يبرخ درمان يبرا

 منــابع و هـا  زخـم  درمـان  در مــوثر داروهـاي  از يكـي  عنـوان 

 يـاد  حافظـه  تقويت داروي و اسهال تهوع، سرطان، ،يزيخونر
 کنـدر  کـه  کنـد  يم انيب ۱۱ قرن در زين نايس يابوعل. است شده

 در نيهمچن). ۹ (باشد يم ديمف يفراموش و انيهذ حالت يبرا
 ستميـ س بـر  يقـو  مـوثر  مـاده  کي را کندر هند يسنت يپزشک
 اسـالمي  پزشكي و سنتي طب در). ۵ (اند کرده گزارش يعصب

 حافظـه  و هـوش  تقويـت  اثـر  كـه  اي ماده عنوان به كندر از زين
ـ  مطالعـات ). ۱۰ (اسـت  شده برده نام ،دارد  داده نـشان  يتجرب

ـ ن و) ۱۱ (باردار ياه موش توسط کندر مصرف که است  در زي
ـ موال حافظـه  در ييسـزا  هب ريتاث) ۱۲( يردهيش دوران  هـا  آن دي

ــته ــت داش ــ. اس ــتزر نيهمچن ــل قي ــفاق داخ ــصاره يص   ي ع
ــ و يدروالکليــه ــن آن يآب  رت در حافظــه شيافــزا باعــث زي
 زيتجـو  کـه  اسـت  شـده  گـزارش  ،نيبرا عالوه). ۱۳( شود يم

 نـام  به عصاره آن از ييزج و فرايپاپر ايبوسول ياتانول ي عصاره
 باعـث  دز  بـه  وابـسته  صـورت  بـه  توانـد  يم دهاياس کيبوسول

 حاضر ي مطالعه ).۱۴( گردد ييصحرا موش در حافظه تيتقو
ــا ــارز هــدف ب ــاث يابي   دو دز مختلــفيخــوراک مــصرف ريت

لـوگرم  ي هر ک  يگرم به ازا   يلي م ۱۰۰ و   ۵۰ (کندر يآب ي عصاره
ـ  در ييفضا ي حافظه بهبود بر )وزن  بـالغ  نـر  ييصـحرا  وشم

 مـصرف  ياثرگذار زانيم تا شد، انجام سيمور يآب ماز توسط
  . گردد نييتع بالغ افراد در کندر

  
  روش بررسي

 حاضر ي ن کندر مورد استفاده در مطالعهيرز :يريگ عصاره     
قطعات کندر تا حد . ديه گرد ي اصفهان ته  ياز شرکت گل دارو   

 گـرم از    ۲۰۰. ر آمدند صورت پودر د   ده شدند و به   ييممکن سا 
مـدت   تر آب مقطر حل شد و بـه يل يلي م۲۰۰۰پودر حاصل در    

. سانده شود ي خ يخوب  شد تا به   يخچال نگهدار ي ساعت در    ۲۴
ـ پـس از آن کنــدر خ   ي  درجــه۶۰ يسانده شــده در بـن مــار ي

تا زمان حل شدن بخش محلول کندر حرارت داده         گراد   يسانت
ور داده شـد و بـا    عب يسپس محلول حاصل از کاغذ صاف     . شد

ـ عنوان محلول ذخ تر رسانده، و به   يک ل يآب مقطر به حجم      ره ي



 فضايي ی حافظه و يادگيري بر کندر آبي ی تاثير عصاره بررسي
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 بـا  خـوراكي  تزريق.  شد يخچال نگهدار يتا زمان مصرف در     
 دهـان   از(Feeding Needle)تغذيه  مخصوص سوزن عبور

 .شد انجام داخل مري ي عصاره تزريق و

 رت راس ۲۱ تعداد يتجرب ي مطالعه نيا انجام براي :واناتيح
ـ يتقر سن با ستاريو نژاد نر سالم   ي محـدوده  بـا  و هفتـه  ۸ يب

ــ ــرم)۲۵۰±۵۰ (يوزن ــک  از  گ ــوم پزش ــشگاه عل ــرانيدان   ته
 ي هياعالم با مطابق واناتيح يرو بر شيآزما. داري شدند يخر

 در  اخــالقي تــهيکم يهــا و دســتورالعمل ينکي هلــسياخالقــ
ات در  وانيهمه ح . ديز انجام گرد  يتبر دانشگاه علوم ي دانشکده
 يتايي در دمـا    ۵ هاي قفس ز درون يوانات دانشگاه تبر  ياتاق ح 

سـاعت   ۱۲ و ينـسب  رطوبـت  بـا  گـراد  يسانت ي درجه ۲۳ ۳±
 ي نگهدار )ساعت ۱۸:۰۰تا ۶:۰۰ از نور (يکيتار/ نور ي چرخه
 اسـتاندارد  غـذاي  و آب بـه  واناتيح شيآزما طول در. شدند

 .داشتند يدسترس يکاف

 ييتـا   گـروه هفـت    ۳ به   يورت تصادف ص ها به  رت :مار دارو يت
 گرفتنـد،  قـرار  شيآزمـا   روز مورد  ۲۸مدت   به م شدند و  يتقس
 گـروه  و افت کـرد  يمقطر در  آب کنترل گروه که صورت نيبد
 مـار يت وگروه بدن وزن لوگرميک بر گرم يليم ۵۰ دز اول ماريت

کندر  يبآ ي عصاره بدن وزن لوگرميک بر گرم يليم ۱۰۰ دز دوم
مار دارو در   يت. کردند افتيدر گاواژ توسط وزانهر صورت به را

  .انجام گرفت)  قبل از ظهر۱۰-۱۲( از روز ينيساعت مع
 مار دارو يبعد از اتمام دوره ت :سي موري و ماز آبيتست رفتار

 آبـي  مـاز  از مدت  كوتاه ي حافظه و يادگيري يريگ  اندازه براي
 بـي،  آ مـاز . شد  استفاده)Morris Water Maze( موريس

ــ  ــانكي س ــيت ــر  ياه رنگ ــه قط ــانت۱۳۶ ب ــاع  ي س ــر و ارتف   مت
متر بـا آب پـر شـده          ي سانت ۲۵متر است که تا عمق        ي سانت ۶۰

 جنـوب،  شـمال،  (قطـب  چهـار  به يکيبار نوار توسط است و 
 (Platform) يينامر سکوي. ديگرد يبند ميتقس) شرق غرب،
 ۲۴ارتفاع   و متر  يسانت ۱۰ قطر با شفاف گالس يپلکس جنس

 مرکـز ربـع    در آب سطح ريز متر  يسانت ۲ حدود در متر يسانت
 شيهر آزما  طول در سکو تيموقع و گرفت قرار يشرق شمال

 شـد  گراد در نظـر گرفتـه      ي سانت ي  درجه ۲۶ آب دماي و ثابت
 يمتـوال  روز ۶ مـدت  به سيمور ييفضا ي حافظه تست). ۱۵(

 ييآزمـا  کار هر در. ديگرد تکرار شاهد و يتجرب يها گروه در
 سـر  کـه   يدرحـال  و يتـصادف  طور به نقطه ۴ از يکي از وانيح
 شد  يم رها آب در داشت قرار حوضچه واريد سمت به وانيح
. کنـد  دايپ را پنهان سکوي تا داشت فرصت هيثان ۶۰ وانيح و

ـ ثان ۱۰ مـدت  بـه  رت هـر  ييآزمـا  کـار  هر شروع در  يرو هي
 طيمح از ييفضا فيتوص کي تا شد يم داده قرار پنهان يسکو

ـ  آزمـون  مراحـل  تمـام  در. آورد دست به خود اطراف  نيدورب
 ريمـس  به مربوط ريتصاو و نصب يآب ماز باالي در يبردار  لميف

 صـفحه  توسـط  مداربـسته  صـورت  بـه  همزمان وانيح حرکت
 يطـ  شده و مسافت    يزمان سپر  شد  يم ثبت و افتيدر توريمان

ـ ارز يبـرا  و شـد  ثبت موش هر يشنا برا  سرعت و شده  يابي
  .رد هر موش در آزمون حافظه مورد استفاده قرار گرفتعملک
ـ  دار  يمعن اختالف نييتع منظور به :يآمار ليتحل و هيتجز  نيب

طرفــه  کيــ انسيــوار زيآنــال آزمــون ، از مختلــفيهــا گــروه
(Anova)   ـ مقاجهت   و  و  اولر حاصـل در روز ي مقـاد  ي سهي

 آزمـون هـا، از    هـر کـدام از گـروه   يک بـرا يروز ششم به تفک  
Paired T-Testــتفاده ــاد اس ــد و مق ــرا≥۰۵/۰P ري ش  ي ب

رسم نمودارها   براي. شد گرفته نظر در دار  يمعن سطح اختالف
 صـورت  بـه  هـا  داده ضـمنا . دياستفاده گرد Excel افزار از نرم

  .شدند گزارش نيانگيم استاندارد از خطاي و نيانگيم
 

  ها افتهي
ها در  يي همه کار آزما  يها در ط    رت ي سرعت شنا  يبررس     

 نشان نداد کـه   يدار  ير معن ييها تغ   ن تمام گروه  يش ب يطول آزما 
وانات تحـت درمـان   ي در ح  ياختالل حرکت عدم   ي هدنده   نشان
ر نداشـته   يثاوان ت ي ح ي مصرف کندر بر عملکرد حرکت     پسبود  
 هـاي  مـدل  فـضايي  يـادگيري  رونـد  يبررسـ  منظـور  به. است

زمـان   فـاكتور  دو تغييـرات  مـوريس،  آبي ماز در آزمايشگاهي
  نيـز  و پنهـان  سـكوي  بـه  رسـيدن  بـراي  مـاز  در شـده   يسپر
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  .گيـرد  مـي  قرار توجه مورد آن يافتن براي پيموده شده  مسافت
  :شـده   ي تـام کنـدر بـر زمـان سـپر          ي ر عـصاره  يثا ت يبررس
 مختلـف  يهـا   گـروه  حيوانات از تالش  حاصل هاي  داده آناليز

تمام  در كه داد  نشان   آبي موريس  ماز در متوالي روز طي شش 
ـ  ها  گروه  در )>۰۰۰۱/۰P (ي از لحـاظ آمـار  يدار يکاهش معن

ـ  مخفي سكوي كردن پيدا شده تا   يسپر ن زمان يانگيم  روز نيب
ــا شــشم روز و اول ــ شيآزم ــشاهده م ــودار (شــود  يم ). ۱نم

ست گروه کنترل تا روز     از مشخص   يطور که در نمودار ن     همان
 داشـته  ياهـش شـده رونـد ک     ي سپر  در زمان  ييچهارم کار آزما  

ــت  ــدي در روزهــايولــاس    ازيرونــد ثــابت بــا ي تقري بع

 توسـط  شـده  مـار يت يهـا   گـروه  کـه   ي درحـال  ه،داخود نشان د  
 بـه  رو رونـد  همچنـان  چهـارم  روز از بعد کندر يآب ي عصاره
انجـام   ي هدنـ ده  ن امر نـشان     يکه ا  ندردک حفظ را خود کاهش

 يريدگايس عمل ي موري چهار روز اول ماز آبيدر ط  يريادگي
مار شده با ي تيها ها از جمله گروه کنترل و گروه در تمام گروه 

خـاطر   هـا مکـان سـکو را بـه          موشبوده،   کندر   ي آب ي عصاره
 سـاعت پـس از روز   ۴۸ژه يـ و  بـه ي بعد يسپرده و در روزها   

ــ ــارم ت ــه يثاچه ــد ب ــر رون ــدر ب ــوشيخــاطر آور ر کن ــا   م   ه
  .بودمشاهده قابل 

  

  

  موريس آبي ماز هاي تست در طول شش روز کار آزمايي شده گروه کنترل و گروه پريميانگين زمان س: ۱نمودار 
 

 مـوش در   ۷ يبـه ازا  ار  يمع انحراف ±ميانگين صورت ها به   داده
 نيب يريچشمگ کاهش گروه هر در .اند  شده گزارش گروه هر

ــشم روز و اول روز ــپر  در ش ــان س ــده  يزم ) >۰۰۰۱/۰P(ش
شده   يزمان سپر  شيآزما ياروزه همه اگرچه در  .شد  مشاهده  

 بهبـودي  بـه  رو رونـد  کنـدر  ي عصاره با شده ماريت يها  گروه

ـ  مقا يند ول ادد   نشان خود از را يشتريب کاهش و ندشتدا  ي سهي
 سـاعت بعـد از    ۴۸ يعني ششم  روز ر حاصل در  ين مقاد يانگيم

 مـار يت گـروه  دو  هـر   نشان داد که   يريادگيانجام گرفتن عمل    
 لـوگرم يک بـر  گـرم   يليم ۱۰۰ و ۵۰ کندر يآب ي عصاره با شده

 کنترل گروه به نسبت شده  يسپر زمان در را يريچشمگ کاهش
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 )>۰۵/۰P( يو تفـاوت از لحـاظ آمـار    نـد ادد  نـشان  خـود  از
ر روز ششم دو گـروه  ين مقاد يانگي م ي سهي اما مقا  .دار بود   يمعن

 نشان يدار يلوگرم اختالف معنيگرم بر ک يلي م۱۰۰ و ۵۰مار يت
  . )P <۰۵/۰(نداد 
 آناليز :موده شدهيمسافت پ بر کندر تام ي عصاره ريثات يبررس
 كـردن  پيـدا  تـا  موده شـده  ين مسافت پ  يانگيپارامتر م  هاي  داده

 يهـا   کنترل و گـروه    يها  وانات گروه يمخفي توسط ح   سكوي
 دهـد   ينشان م  آبي موريس  ماز در متوالي روز تست طي شش  

 ي از لحــاظ آمــاريدار يکــاهش معنــ هــا تمــام گــروه در كــه
)۰۰۰۱/۰P< (وجـود دارد    شيآزما ششم روز و اول روز نيب  
موده ين مسافت پيانگيکه در گروه کنترل م  يطور هب). ۲نمودار  (

در روز  ۸/۱۴±۶۰/۲۶ بــه در روز اول ۳/۴۰۲±۸۴/۲۳شــده از 
ــاهش  ــروه يشــشم ک ــت و در گ ــه اس ــست افت ــا ت   دوز اول ب

در روز اول بـه      ۸/۴۵۱±۴۲/۴۲از   لـوگرم يک بـر  گـرم   يلي م ۵۰

 ۱۰۰در روز ششم و در گروه تست دوم با دوز            ۹۷/۱۳±۴/۷۶
ــيم ــر ک  يل ــرم ب ــوگرم از يگ ــه ۵/۳۸۳±۶۵/۱۹ل   در روز اول ب

صـورت    بـه  ها  داده(افت  ي در روز ششم کاهش      ±۵/۸۸ ۳۰/۱۳
 گـزارش  گـروه  در هر   موش ۷ يازا بهار  يمع انحراف ±ميانگين

ز اشاره شد گروه    ي ن شده  يطور که در زمان سپر     همان). اند  شده
مـوده شـده تـا روز       ين مسافت پ  يانگي در م  يکنترل روند کاهش  

ـ  اد   از خود نشان     ييچهارم کار آزما    ي بعـد ي در روزهـا  يد ول
مـار شـده توسـط    ي تيهـا  که گـروه  ي درحال .شت دا يروند ثابت 

 کندر بعد از روز چهـارم همچنـان رونـد رو بـه          ي آب ي عصاره
 چهار يدر طکه  داد مر نشان ن ايد که ارک  کاهش خود را حفظ

هـا از      در تمـام گـروه     يريادگيس عمل   ي مور يماز آب  روز اول 
هـا    تست اتفاق افتـاده و مـوش  يها جمله گروه کنترل و گروه    

تـوان   ي مي بعدياند و در روزها   خاطر سپرده  مکان سکو را به   
  .ها مشاهده کرد  موشيخاطر آور ر کندر را بر روند بهيثات

  

  
 موريس آبي ماز هاي تست در طول شش روز کار آزمايي  ميانگين مسافت پيموده شده گروه کنترل و گروه:۲نمودار 
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 در مـوش  ۷ يبـه ازا  ار  يمع انحراف ±ميانگينصورت   ها به   داده
 نيب يريچشمگ کاهش گروه هر در .اند  شده گزارش گروه هر

) >۰۰۰۱/۰P(مـوده شـده     يدر مسافت پ   ششم روز و اول روز
مـسافت   شيآزمـا  يروزها ي همه اگرچه در  .شود  يمشاهده م 

رو  رونـد  کنـدر  ي عـصاره  با شده ماريت يها موده شده گروه  يپ
 در روزن حاصـل  يانگير مي مقادي سهيمقا ي ولبه کاهش دارند، 

 نشان يريادگي ساعت بعد از انجام گرفتن عمل ۴۸ يعني ششم
ـ  ي عـصاره  بـا  شده ماريت گروه دو  هر د که اد   و ۵۰ کنـدر  يآب

 ياز لحاظ آمار   را يدار  يمعن کاهش لوگرميک بر گرم  يليم ۱۰۰
)۰۵/۰P<( گـروه  بـه  شده نـسبت   مودهين مسافت پ  يانگيم  در 

ن يانگير مي مقادي سهين وجود مقا  ي با ا  .داد   نشان خود از کنترل
گــرم بــر  يلــي م۱۰۰ و ۵۰مــار بــا دز يروز شــشم دو گــروه ت

  ). <۰۵/۰P (باهم نشان نداد يدار يلوگرم اختالف معنيک
  

  بحث
 بهبود را بر کندر يآب ي عصاره ريثات ما حاضر، ي مطالعه در     

ـ  مـاز  توسـط  بـالغ  نـر  ييصـحرا  مـوش  ييفضا ي حافظه  يآب
 اشاره جينتا در که طور همان. ميقرارداد يابيارز مورد س،يمور
 شده  يسپر زمان پارامتر دو يها  داده زيآنال از حاصل جينتا شد،

 عملکـرد  يمبنا که س،يمور يآب ماز در شده مودهيپ مسافت و
 هـا   گـروه  تمـام  در داد نـشان  باشد، يم شيآزما نيا در موش

ـ ) >۰۰۰۱/۰P (يآمار لحاظ از يدار  يمعن کاهش  اول روز نيب
 عمــل ي دهنـده  نــشان کـه  دارد وجــود شيآزمـا  شـشم  روز و
ـ . اسـت  سـکو  مکـان  سـپردن  خـاطر  بـه  و يريادگي  نيهمچن

 انجـام  از بعـد  ساعت ۴۸ يعني ششم وزر در ها  داده ي سهيمقا
ـ  ي عصاره با شده ماريت گروه دو هر يريادگي عمل گرفتن  يآب
ـ  کاهش لوگرميک بر گرم  يليم ۱۰۰ و ۵۰ کندر  از را يدار  يمعن
 هم و شده  يسپر زمان نيانگيم در هم) >۰۵/۰P (يآمار لحاظ

 خـود  از کنترل گروه به نسبت شده مودهيپ مسافت نيانگيم در
 روز ششم دو گـروه  يها  دادهي سهين وجود مقا  ي با ا  .داد   نشان

 يلوگرم هم در مورد زمان سپريگرم بر ک يلي م۱۰۰ و ۵۰مار يت

 نـشان نـداد   يدار ي شده اخـتالف معنـ  يشده و هم مسافت ط   
)۰۵/۰>P .(ـ  آن است که استفاده از دز بيايافته گو ين  يا شتر ي

تـوان   ي و م  لوگرم احتماال ضرورت ندارد   يبر ک گرم   يلي م ۵۰از  
 مطلوب دست ي جهيلوگرم به نتيگرم بر ک يلي م۵۰ز دز يبا تجو

 سـنجش  مختلف يها روش با ياديز مطالعات اخيرا .دا کرد يپ
 سـرعت  افزايش بر کندر يگذار ريتاث رامونيحافظه، پ  عملکرد
 دسـت  بـه  مثبتـي  نتايج و شده  انجام حافظه تقويت و يادگيري

 دهـد کـه    يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا ).۱۴،  ۱۶-۱۹( است آمده
ـ  بالغ ن يها کندر در رت   ـ ي  ييش توانـا يتوانـد باعـث افـزا    يز م

ـ ز مطالعات رياخ يها سال در.  شود يي فضا ي حافظه  بـر  يادي
 يسـنت  طب در که يخواص خصوصا کندر يدرمان اثرات يرو
 صـحت  تا شده يسع و گرفته انجام است، شده اشاره ها آن به

 و يشگاهيآزما مطالعات قيطر زا موارد نيا در کندر ياثربخش
 ينيبـال  يها تست و مدرن يوانيح يها مدل از يتجرب يها داده

 ييعال توسط شده انجام ي مطالعه در. رنديگ قرار يابيارز مورد
 کنـدر  يآبک ي عصاره يصفاق داخل قيتزر از پس همکاران و
 ي عـصاره  و درصـد  ۱۵ و ۱۰ ،۵ ،۲ يهـا  غلظـت  بـا  بيترت به
ـ  درصـد،  ۱۰ و ۵ يهـا  غلظـت  بـا  آن يدروالکليه  و يريادگي

ــاب طرفــه کيــ فعــال يريادگيــ تــست توســط حافظــه   ياجتن
)One Way Active Avoidance Learning (مــورد 

ـ ا جينتا. گرفت قرار يابيارز ـ  داد نـشان  مطالعـه  ني  و يريادگي
 فيشـر . )۱۳(افت  ي شيافزا درصد ۳۰ و ۲۰ بيترت به حافظه

ـ  ي عـصاره  مصرف که ندددا نشان همکاران و آباد  توسـط  يآب
 قـدرت  شيافـزا  بر يا توجه  قابل ريثات يباردار دوران در موش

 فرزندان بلندمدت ي حافظه و مدت کوتاه  ي حافظه و يريادگي
 همکـاران  و آبـاد  فيشر گريد پژوهش در. )۱۱( است داشته

 قــدرت افــزايش بــر شــيردهي ي دوره در كنــدر مــصرف اثــر
 روش بـه  صـحرايي  مـوش  نـر  نـوزادان  ي حافظـه  و يادگيري

 ايـن  نتـايج . کردنـد  يبررسـ  فعـالي  احتـرازي  يادگيري آزمون
 يادگيري پيش مراحل در يادگيري قدرت كه داد نشان مطالعه،

)Prelearning (ــس و ــادگي پــ  و) Postlearning (رييــ
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 نـر  هـاي  رت در مدت بلند و مدت كوتاه هاي حافظه چنين هم
 صـورت  بـه  كنـدر  شـيردهي  دوره در هـا  آن مـادران  كـه  بالغي

 هـا  آن مادران كه حيواناتي به نسبت ،اند كرده دريافت خوراكي
 داري معني افزايش بودند، كرده دريافت مقطر آب دوره اين در

ـ  ي ماده اثر همکاران و مايکر .)۱۲(دهد   مي نشان  کنـدر  ثرهوم
ـ  پوکمــپيه يهـا  ســلول بـر  دياســ کيبتابوسـول   مــوش نيجن
 و يآکـسون  شـدن  دار  شـاخه به   منجر که آزمودند را صحرايي

شـد   پوکمـپ يه داليراميپ يها  سلول در يتوبول ونيزاسيمريپل
 نشان دادند که کندر هم يدر مطالعات قبل که ييآنجا از .)۲۰(

ـ ي يردهي و هـم در دوران شـ       يدر دروان باردار    در دوران   يعن
 با ر دارد وين و نوزاد تاثي جنيستم عصبي رشد و نمو سيبحران
 يراسـتا  در را يمـشابه ج  ينتـا  حاضر ي مطالعه نکهيا به توجه

 شده ماريت بالغوانات  يح عملکرد بهبود بر يمبن يقبل مطالعات
ـ  مـاز  چـون  و داد نـشان  کنتـرل  گروه به نسبت  سيمـور  يآب

ـ  نظر به است ييفضا ي حافظه يابيارز يبرا يشيآزما رسـد   يم
 پوکمـپ را  يه خصوص ه ب يريادگيکندر بتواند مناطق حساس     

 تيهـدا  تيقابل در يراتييتغ ي واسطه ر قرار دهد و به   يتحت تاث 
 تـوان  شيافزا و ديجد يناپسيس يها  شبکه ليتشک و يناپسيس
ـ پ انتقال شيافزا موجب هيناح نيا بر ريتاث با يناپسيس  و هـا  امي

  .شود حافظه تيتقو
 که تا بـه حـال انجـام شـده اسـت             ييايميتو ش ي ف يها  شيآزما

ـ هـا را در ترک  ديـ دها و فالنوئيـ حضور آلکانوئ  د ييـ اب کنـدر ت ي
ـ  نوتروپ يها  تي فعال نيچن هم .کند  يم ن مـواد بـه اثبـات    يـ ک ا ي

   کنـدر   يرگـذار يثا ت يهـا    از راه  يکـ يتوانـد    يده است و م   يرس
   از مـواد موجـود در کنـدر        يکـ ي .)۲۱(بر بهبود حافظه باشـد      

α- ن اسـتراز دارد و  يل کـول  ي بر است  ينن است که نقش مهار    يپ
ـ نرژيستم کول يـ حه س ينت در کنـد و    يت مـ  يـ ک را در مغـز تقو     ي
ش حافظـه باشـد     يل در افزا  ي دخ يها مي از مکانس  يکيتواند   يم
  کنـدر بـه  ي اثـرات درمـان    ي ن حال قـسمت عمـده     يبا ا . )۲۲(

ــ ــوليدهاياس ــ ي بوس ــسبت داده م ــشتقات آن ن ــود يک و م . ش
ـ  ح يها  از مدل  ي تجرب يها   و داده  يشگاهيمطالعات آزما   يواني

ک سبب مهار سنتز   ي بوسول يدهاين امر است که اس    ي از ا  يحاک
ـ  از طري التهــابيش فاکتورهــايپـ     آنــزيميق مهــار اختــصاصي
ــ -۵ ــسيژناز مـ ــود ي ليپواكـ ــ. )۲۳( شـ ــات ياز طرفـ  مطالعـ
مـر  يماران مبتال به آلزاي نشان داده است در ب   يميتوشيمونوهسيا

 يز داروهـا يشود و تجـو  يمناطق خاص از مغز دچار التهاب م    
شرفت يت از پ   باعث ممانع  (NSAID) يديراستروئيالتهاب غ 

ن ي بنـابرا .گـردد  يمـ مـر  يماران مبتال به آلزايکاهش حافظه در ب 
 کنـدر در بهبـود      ي  از اثر عـصاره    يجه گرفت قسمت  يتوان نت   يم

ـ  هـم . )۲۴( آن باشـد   ي از اثرات ضد التهـاب     يحافظه ناش  ن يچن
 يها دهد كه اسيد بوسوليك و عصاره       يمطالعات پيشين نشان م   

ن يحضور پروتئ . )۲۵( کند  يبوسوليا، پروتئين كينازها را فعال م     
.  الزم باشـد يناپسيرات سيي ماندن تغ ي باق ي برا ها احتماال  نازيک

کـول هـا و   يم بـر وز ير مستقي با تأثA  (PKA)نازين کيپروتئ
 و فعال ين وارد شدن به هسته سلولي و همچن ي عصب يها  انهيپا

ر ي درگيها ان ژني بي آغاز آبشار CREB يگنالير س يکردن مس 
شود   ي م ييها  نيد پروتئ يل حافظه بلند مدت باعث تول     يدر تشک 

ـ  مـدت در م يش طوالنيه باعث افزا  ک  يترهايزان نوروترانـسم ي
ر ارتباطـات  يـ گ ن شـکل يشود و بنـابرا     يناپس م يآزادشده در س  

  .)۲۶(ابد ي يش مي افزايناپسيس
  
  يريگ جهينت

 كنـدر   از آن اسـت کـه مـصرف   يق حـاک يـ ن تحقيج ا ينتا     
در   راييدر مـوش صـحرا    ييفضا ي حافظه ليتشک و ييادگير

  . نمايد  يم س تسهيلي موري ماز آبيشگاهيروش آزما
  

  تشکرتقدير و 
ـ  دانشگاه تبر  ي دپارتمان دامپزشک  يله از همکار  ينوسيبد      ز ي
 يميها سحر خوشقدم و الهام کر   ژه خانم ي و يها  مساعدت و از 
ـ  .ميينما ي م يمانه قدردان يصم  دکتـر   ين از جنـاب آقـا     ي همچن

هـا کمـال تـشکر را        داده يز آمار ي آنال ليدلزاده به    محمد عباس 
  .  ميدار
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Background and Objective: Learning is the acquisition of information about the world and memory is a 

mechanism to encode, store and retrieve the learned information. Weak memory and learning disorders are 

the most common cognitive problems. In the present study, the pharmacological effects of aqueous extract of 

Boswellia on learning and spatial memory in male rats was investigated using the Morris water maze 

(MWM) test.  

Materials and Methods: In this experimental study, 21 male rats were divided into 3 groups including a 

control group (distilled water) and two groups treated with aqueous extract of Boswellia (50 and 100 mg/kg) 

that received the treatment for 4 weeks. To evaluate learning ability of animals, Morris Water Maze was 

used. 
Results: In the first and the last day of training, all groups showed significant reduction in escape latency 

(P<0.0001) and traveled distance (P<0.0001). In the sixth day of training, both treatment groups showed 

significant reduction in escape latency (P<0.05) and traveled distance (P<0.05) in comparison with the 

control group. 

Conclusion: The results suggest that intake of Boswellia facilitates the learning and spatial memory 

formation in rats via Morris water maze test method.  

 

Keywords: Boswellia, Spatial memory, Morris water maze test 

 


