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 و حافظه   يق عملکرد شناخت  يب عم ي آس ي لهيوس باشد که به   يم
ـ اجاد  يا يچند علل اصل    هر .)۲( شود يمشخص م   يمـار ين ب ي

ـ  از قب  يعوامـل متعـدد     امـا  ،شناخته نـشده اسـت     ل يل تـشک  ي
  شيافـزا ،  )۴( ها نيتجمع تائوپروتئ  ،)۳( ديلوئيآم  بتا يها پالک

 يها رندهيمهار گ ن  يچن  و هم  )۶( ، التهاب )۵(  آزاد يها کاليراد
 )۷و ۸( يکينرژيستم کــوليــت سيــک و کــاهش فعاليــنرژيکول

 يمـار ي در ب  يجـاد اخـتالالت شـناخت     ي جهت ا  يتواند عامل  يم
 يهـا  رنـده يست گ يـ ک آنتاگون يـ ن  ياسـکوپوالم . مر باشـد  يآلزا

د اخـتالل موقـت در حافظـه    جـا يباعث ا  که  است ينيموسکار
ـ نرژيستم کول يست  ير فعال ييبر تغ ن  ياسکوپوالم اثر. شود يم ک ي

 ي گفـت مـدل    تـوان  يمز مشاهده شده که     يمر ن ي آلزا يماريدر ب 
مطالعـات   .)۹و  ۱۰( کنـد  يجاد مـ  يمر ا ي آلزا يماريه مدل ب  يبش

با ن ي ناشي از اسکوپوالمي  حافظهجهت درمان اختالل مختلفي
نـشان  . )۱۱و  ۱۲(  دارويي انجام گرفته است    استفاده از گياهان  

 بــاتيترک و )۱۳( يفنــول يبــات پلــيترکداده شــده اســت کــه 
 ،)۱۵(  رسـوراترول  ،)۱۴( نيئروت ن،ي مانند کوئرست  يديفالونوئ
 از  ي ناشـ  ي اخـتالل حافظـه    )۱۷( نيکورکوم و   )۱۶( نيلوتئول

ـ  از مکان  يکـ ي .دهند ين را کاهش م   ياسکوپوالم  کـه   ييهـا  سمي
ن ي از اسـکوپوالم   ي ناش ي ممکن است در بهبود اختالل حافظه     

ستم يــ، بهبــود عملکــرد سمــوثر باشــد بــاتين ترکيــاتوســط 
ـ توسـط ا  ن اسـتراز،    يکـول  ليم اسـت  يو مهار آنـز   ک  ينرژيکول ن ي
  . )۱۳، ۱۵، ۱۸( باشد يبات ميترک

 يکمـ ) Elaeagnus Angostifulia(سنجد   درختي وهيم
 در درمـان    ياه در طـب سـنت     ين گ ياز ا  وده و شيرين و قابض ب   

ــاريب ــا يم ــوع، زردييه ــد ته ــخ  ي مانن ــم و نف ــتفراغ، آس   ، اس
 موجـود در سـنجد شـامل    ي  مواد موثره .)۱۹( شود ياستفاده م 

ــ ــات پل ــول يترکيب ــدي، ترکيفن ــات فالونوئي ــپنوئتر ،يب دها و ي
 اثر مثبـت     با توجه به   .)۲۰- ۲۲( باشد ي م ي قطب يها ديکوزيگل

ن يا ، بر درمان اختالل حافظه   يدي فالونوئ  و يفنول ي پل باتيترک
 ي آبـ ي عـصاره ر يتـاث  يبررس با هدف ن باري اوليبرا پژوهش

   يي فــضاي  در حافظــهجــاد شــدهي اخــتالل ابــروه ســنجد يــم

  .ن انجــام گرفـــت ي توســـط اســکوپوالم يمــوش صــحرائ  
  

 يروش بررس
 نـر   يي سر موش صحرا   ۶۰ ي بر رو  ي تجرب ي هـن مطالع يا     

ـ  ي با محدوده ستار  ينژاد و  در مرکـز   گـرم    ۲۸۰تـا    ۲۵۰ ي وزن
.  کاشان انجام شـد    ي دانشگاه علوم پزشک   يولوژيزيقات ف يتحق

 يوه کنترل منف  شامل گر  به شش گروه     يطور تصادف   به ها موش
[CO(-)]،   کنترل مثبـت [CO(+)]،   افـت  ي در يهـا  گـروه و

ــده ــکوپوالم  ي کنن ــا اس ــراه ب ــصاره هم ــا دزي ع ــان ب  ۵۰ يه
)SCO+50(، ۱۰۰) SCO+100(  ،۲۰۰) SCO+200(  و ،

۴۰۰) SCO+400 (بـدن  لوگرم وزن يک  هر يبه ازا گرم    ميلي  
 سـنجد بـه   ي آبـ ي عـصاره  روزانـه پس از گاواژ    .م شدند يتقس

 بـا  ييفـضا  ي ت حافظهي و تثب يريادگي روند   ،هار هفته چمدت  
.  قـرار گرفـت  يس مورد بررسـ ي مورياستفاده از آزمون ماز آب 

قه ي دق۳۰هر شب ن يز اسکوپوالميجاد اختالل حافظه نيجهت ا
هـا    به مـوش يقبل از شروع آزمون ماز به صورت درون صفاق     

ـ  يوانات از نظـر دسترسـ     يدر طول مطالعه ح   . ديق گرد يتزر ه  ب
ــد ــذا آزاد بودن ــدار ي درجــه. آب و غ ــرارت محــل نگه  ي ح

 ۶۰ تـا    ۵۰گـراد، رطوبـت      ي سـانت  ي  درجه ۲۲ تا   ۲۰وانات  يح
  . ساعته بود۱۲ ييکل روشناي و سدرصد

ــتزر ــکوپوالميـ ــه :نيق اسـ ــور ا بـ ــتالل در يمنظـ ــاد اخـ   جـ
ـ  ي  عصاره ي افت کننده ي در يها ها در گروه    موش ي حافظه  ي آب

ــت،    ــرل مثب ــروه کنت ــنجد و گ ــکوپوالم س ــول اس ن ياز محل
)Sigma-Aldrich, USA (ـ با پا ـ  آب مقطـر بـه م  ي هي   زاني
هـا اسـتفاده     لوگرم وزن بـدن مـوش     ي هر ک  يگرم به ازا   يلي م ١

ـ   يم ساعت قبل از انجام آزما     ين. ديگرد  در  سي مـور  يش ماز آب
ن بـه  ين محلول اسکوپوالم ي با استفاده از سرنگ انسول     هر شب 

   .)٢٣(د يق گرديداخل صفاق موش تزر
 ،ي آبي  عصارهي هيمنظور ته به: اه سنجدي گي آبي  عصارهي هتهي

ـ  شهر کاشـان خر    يها از از فروشگاه  يابتدا سنجد مورد ن     يداري
 وم و سـالمت،   يرد آن از نظر هربا    يي و تا  يشده و پس از بررس    
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اهـان  يگقـات   ي مرکـز تحق   يشناسـ  اهيتوسط کارشناس ارشد گ   
 ،هسته يو پس از جدا ساز    خرد   ،اسانس جي شرکت بار  ييدارو

 بـا   دست آمده به همراه آب مقطر جـوش        پودر به . اب شد يآس
ختـه شـد تـا کـامال     ير ري به داخل ارلن مـا    ک،يک به   ينسبت  

 جذب کـرد،    ينکه پودر آب کاف   يپس از ا  .  شکل شود  يريخم
ـ           ا آب دوباره آنقدر آب جوش به آن اضافه شد تـا سـطح آن ب

 در ي سـاعت در داخـل روتـار      ۷۲مـدت    د و بـه   يده گرد يپوش
 ماند تا کامال مخلوط شده و يگراد باق ي سانتي  درجه ۵۵ يدما

 موجـود در  ي آبـ ي پـس از آن عـصاره   . عصاره آن خارج شود   
ظ، محلول يمنظور تغل ، صاف شده و به   يارلن توسط کاغذ صاف   

ت ي در نها.قرار گرفت گراد يسانت ي  درجه ۵۵ يحاصل در دما  
   . شديريگ ظ شده اندازهي تغلي  خشک عصارهي مقدار ماده

ز يدر آنال :ني تام بر اساس کوئرستيدهاين مقدار فالونوئييتع
ـ     عصاره،   ن در يون کوئرسـت  يبراسـ ي کال يابتدا جهت رسـم منحن

ـ ي م ۵د،  يـ م کلر ينيواکنش بـا معـرف آلـوم       ن يگـرم کوئرسـت   يل
ن يگرم توز   يلي م ۱/۰ تال با دقت  يجي د ياستاندارد توسط ترازو  

ـ  درجه در    ۸۰ن در اتانول    يپس از حل کردن کوئرست    . شد ک ي
ــالن حجمــ  ــي م۱۰ يب ــريل يل ــد  يت ــانده ش ــم رس ــه حج    ب

ر يپت مقادي از محلول فوق توسط پتريل يليکروگرم در مي م۵۰۰
ـ ي م۲ و ۵/۱، ۱  ۱۰ ي حجمــيهــا تــر برداشــته و بــه بــالنيل يل
م رسـانده شـد، تـا     بـه حجـ    ۸۰ منتقل و با اتـانول       يتريل  يليم

. ديدست آ تر بهيل يليکروگرم بر مي م۱۰۰ و  ۷۵،  ۵۰ يها  غلظت
 ۵/۰ مقـدار    يپـت حجمـ   ير بـا پ   ي اخ يها  ک از محلول  ياز هر   

.  انتقال داده شد   يتريل  يلي م ۵ ي به بالن حجم   ،تر برداشته يل  يليم
به دنبال . دي درجه اضافه گرد۸۰تر اتانول يل يلي م۲سپس به آن   

ـ نيتر محلـول آلوم يل يلي م۱/۰ها مقدار     بالن ک از يآن به هر     وم ي
ـ ي م۱/۰ و   درصـد  ۱۰ (w/w)د  يکلرا م يتـر محلـول پتاسـ   يل يل

 بـه حجـم    درصد۸۰ک موالر اضافه کرده و با اتانول   ياستات  
ها در طول مـوج       قه، جذب محلول  ي دق ۳۰پس از   . رسانده شد 

محلول شاهد  (د  ي نانومتر در برابر محلول شاهد ثبت گرد       ۴۱۵
باشد که همزمان بـا   ي اجزا به جز محلول نمونه م    ي هيل کل شام

 هـر غلظـت سـه بـار     يش را براين آزمايا). گردد يه ميه ته يبق
ــرايانگيــتکــرار و م  ي رســم منحنــين جــذب هــر غلظــت ب

  . ون به کار برده شديبراسيکال
د تـام در نمونـه، مقـدار        ين مقدار فالونوئ  ييت جهت تع  يدر نها 

ـ ي م ۵۰ک بالن رفالکس    ي درون   ي  از نمونه  يمشخص  يتـر يل  يل
 اضـافه  ي  درجـه ۸۰تر اتانول يل يلي م۸سپس به آن    . ن شد يتوز
پس از سرد شـدن     . ک ساعت رفالکس شد   يمدت   د و به  يگرد

 بـه داخـل     ۴۰ ي  واتمن نمـره   ي کاغذ صاف  ي لهيمخلوط به وس  
ات بالن و يمحتو. دي صاف گرديتريل يلي م۱۰ يک بالن حجمي

ـ  درجه شسته و در نها۸۰ از اتانول ي را با مقدار کاف    يصاف ت ي
ـ ي م۵/۰. محلول مورد نظر به حجم رسانده شد      ـ تـر از ا يل يل ن ي

د ي منتقل گرديتريل  يلي م ۵ يپت به بالن حجم   يمحلول توسط پ  
ـ   يو مشابه روش ذکر شده بـرا       ون بـا  يبراسـ ي کالي رسـم منحن

ـ نيمعرف آلوم  ـ وم کلرا ي ـ ا.  واکـنش داده شـد      درصـد  ۱۰د  ي ن ي
هـا   ن جذب محلـول يانگيد و ميبه تکرار گردش شش مرت يآزما
  .دست آمد  نانومتر به۴۱۵در 
در  :ديک اسيک تام بر اساس گال    يبات فنول ين مقدار ترک  ييتع
ـ   ز عصاره   يآنال د، يک اسـ  يـ ون گال يبراسـ ي کال يجهت رسم منحن

ـ گـرم از اسـتاندارد گال       يلي م ۵/۵مقدار    يد بـا تـرازو    يک اسـ  ي
ـ  گردنيگرم تـوز  يلي م۱/۰تال با دقت   يجيد د و پـس از حـل   ي

، بـه  يتـر يل يلي م۱۰ يک بالن حجمي آب در يکردن در مقدار 
 از محلـول فـوق   تريل يليکروگرم در مي م۵۵۰حجم رسانده شد 

تر برداشـته و بـه      يل  يلي م ۵/۲ و   ۲،  ۵/۱،  ۱،  ۵/۰ر  يپت مقاد يبا پ 
د و سپس با آب بـه  ي منتقل گرد يتريل  يلي م ۵ ي حجم يها  بالن

ـ رتت نيبـد . حجم رسـانده شـد      اسـتاندارد از    يهـا   ب محلـول  ي
ــگال ــ کي ــت ياس ــا غلظ ــا د ب  ۲۷۵ و ۲۲۰، ۱۶۵، ۱۱۰، ۵۵ يه

ک از يتر از هر    يل  يلي م ۲/۰. دست آمد  هتر ب يل  يليکروگرم بر م  يم
 ۵ ي حجمـ يها پت به بالني استاندارد فوق توسط پ    يها  محلول

ـ  منتقل گرد  يتريل  يليم  ۲هـا     سـپس بـه هـر کـدام از بـالن          . دي
ن اضافه سپس يتر معرف فول  يل  يلي م ۲۵/۰ر و   تر آب مقط  يل  يليم

ـ قه به هر ي دق۲پس از گذشت . تکان داده شد  هـا،   ک از بـالن ي
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) يوزن/يحجم( درصد ۲۰م کربنات يتر محلول سديل  يلي م ۵/۰
. ت با آب مقطـر بـه حجـم رسـانده شـد     يافزوده شد و در نها    

ق مـشابه بـدون   يـ طـور همزمـان و بـه طر    ز به يمحلول شاهد ن  
ـ ه گرديـ ول نمونـه بـه آن ته   افزودن محلـ     پـس از گذشـت  . دي

ها در طـول    ها، جذب آن     ساعت از به حجم رساندن محلول      ۲
ـ  نانومتر در برابر محلـول شـاهد ثبـت گرد          ۷۶۰موج   ـ ا. دي ن ي
ـ  هر غلظت سه مرتبـه تکـرار و م      يش برا يآزما ن جـذب  يانگي
ـ    ي هر غلظت محاسبه گرد    يبرا ون يبراسـ ي کال يد و سپس منحن

ـ بات فنول ين مقدار ترک  ييجهت تع ت  يدر نها . رسم شد  ک تـام   ي
ـ  از نمونه درون يدر نمونه، مقدار مشخص   ک بـالن رفالکـس   ي

 درجـه بـه حجـم     ۸۰ن شـد و بـا اتـانول         ي توز يتريل  يلي م ۵۰
 يپت حجمير توسط پ  يتر از محلول اخ   يل  يلي م ۲/۰. رسانده شد 

 ي منتقل و مشابه روش ذکر شده برا يتريل  يلي م ۵به بالن ژوژه    
ن واکـنش   يد با معرف فول   يک اس يون گال يبراسي کال يرسم منحن 

زان جذب محلول پس از دو ساعت در طول موج          يم. داده شد 
  .)۲۹و ۳۰( دي نانومتر در برابر محلول شاهد ثبت گرد۷۶۰

 يي فـضا  ي ت حافظه يب و تث  يريادگيسنجش   :سي مور يماز آب 
شـود   يقات انجام م  يطور گسترده در تحق    س به يتوسط ماز مور  

 و اسـت  متـر   سانتي۷۰ عمق و ۱۸۰ قطر با آب تانك يكکه 
 چهار به طور فرضي به ماز. شود مي پر آب از آن از نيمي تقريبا

 يك و شده قسيم تي، شرق و غربي، جنوبي شمالي مساوربع

ـ  ااز يكـي وسـط   در متـر  سانتي ۲۵ ارتفاع نجات با سكوي ن ي
 زيـر  متر سانتي ۵/۱حدود  كه طوري به ؛گيرد مي قرارربع  چهار

 حرارت. نيست ديدن بيرون قابل زا و شود مي واقع آب سطح

. گـردد  مـي  گراد تنظـيم  ي سانتي  درجه۲۲ تا ۲۰ حدود در آب
 فـضايي مختلفـي   ميـ عال آن در كه گيرد مي قرار اتاقي در ماز

 در براي حيوان و بوده ثابت آزمايشات طول در كه دارد وجود

 دوربين ردياب يك طريق از مجموعه اين. است ديد قابل ماز

قـرار   آبـي  ماز مركز باالي در و متري سانتي ۱۸۰ عارتفا در كه
 كـامپيوتر،  بـه  اتـصال  طريـق  از و شـده  نيتورمو است، گرفته

. گـردد  مـي  ذخيـره انجام  حال در آزمايش به اطالعات مربوط

 از آزمايش از حاصل هاي داده بعدي آناليز و انجام، ثبت جهت

 يرشپذ توانايي كه" ۷ ويرايش ۱-ردياب" افزار اختصاصي نرم

 دارد، را آبي ماز درگوناگون  آزمايشات براي تنظيمات مختلف

  .شد استفاده
ـ  به شرح زآزمايش انجام مراحل  ي رحلـه م -۱ .ر اسـت ي

 از يكـي  از حيـوان  مرحلـه،  ايـن  طـي  :آمـوزش  يا يادگيري

 در ماز) مغرب و مشرق جنوب، شمال،(چهارگانه  هاي سمت

 رهـا  آب رد اسـت،  ماز ديواره به طرف آن صورت كه حالي

 آزمـايش  شـروع  ناحيـه  كه انتخاب است ذكر به الزم(شد  مي

 پيشنهاد افزاري نرم ي  برنامهي وسيله به و بوده تصادفي طور به

 مـوش (حيـوان   نـوع  و مـاز  انـدازه  بـه  با توجـه ). ديگرد مي

در . گرفته شد نظر در ثانيه ۶۰ زمان آزمايش حداكثر) صحرايي
 زيـر  در مخفـي  كوي پنهانس اتفاقي طور به حيوان که يصورت

اجـازه   حيـوان  گرفت، به يم قرار آن روي کرد و يم پيدا را آب
 جستجوي با و سكو بماند روي  ثانيه۱۵مدت  به تا شد مي داده

را  خـود  آزمايشگاه موقعيـت  در موجود ميعال ديدن و اطراف
 در كنـد تـا   مـي  كمـك  حيـوان  به موضوع اين. كند شناسايي

اتـاق   در بينـايي  ميـ عال از اسـتفاده  با آزمايش بعدي جلسات
 كه است ذكر به الزم. نمايد پيدا را سكو جايگاه محل آزمايش،

 موقعيـت  هـم  و آزمـايش  محل در موجود فضايي ميهم عال

 ثابـت  آزمايـشات  طول در ماز قسمت چهار يكي از در سكو

 توانـست  ينمـ  ن شده مـوش ييمدت تع كه در صورتي در. بود

 آرامـي  بـه  ش کننـده ي توسـط آزمـا  حيـوان  كند، پيدا را سكو

  ثانيـه ۱۵براي  و يافته را تا سكو شد مي هدايت سكو سوي به

 سـكو  از حيوان زمان، از گذشت اين پس. گيرد قرار آن روي

 خود قفس به حوله يك با خشك شدن از بعد و شده برداشته

 تكـرار  مجـددا  دقيقـه آزمـايش   ۱۰از  پس. شد يبرگردانده م

 مـاز  در شـدن مـوش   رهـا  محل كه اوتتف اين با د؛يگرد يم

 جلـسه  ۴موش روزانـه   هر .بود متفاوت قبل مرحله به نسبت
 مجمـوع  در. کرد يم تجربه را اي  دقيقه۱۰ ي فاصله آموزش با

   آن طـي  و ديکـش  طـول  وز ر۴ مدت به آزمايش از اين مرحله
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ــسه آزمـــايش ۱۶   .انجـــام گرفـــت  حيوانـــات روي  جلـ
 تكميـل  از پـس  بالفاصله :پروب يا خواني باز ي مرحله -۲

   مرحلـه  ايـن  در .فـت انجـام گر  بعـد  ي مرحلـه  اول، مرحلـه 
 سكو) داند مي پنهان را سكوي محل حيوان اينكه به توجه با(

 مورد نكته اينو . شد مي انجام آزمايش و شده برداشته ماز از

 قاعـدتا  كـه (آزمايش  حين موش در كهفت رگ يم قرار توجه

 كداميك در را خود بيشترين وقت) نيست سكو يافتن به قادر

 كـه  ذكر اسـت  به الزم. گذراند يم ماز چهارگانه هاي قسمت از
 و ديطـول کـش   ثانيـه  ۳۰ جلسه هر آزمايش از مرحله اين در
مـاز   از مـوش  زمـان،  پايـان  از پـس  سـكو  وجود عدم دليل به

 بار يك موش هر براي آزمايش از مرحله اين. شد يم برداشته

 در شده پيموده مسافت نيز و ماندن زمان مدت و فتانجام گر

 معيـار ) بـود  سكو واجد قبل ي مرحله در كه( ماز ربع صحيح

   .گرفت قرار يادآوري و ميزان يادگيري
 بـا   يريادگي ي شات مرحله يج حاصل از آزما   ينتا: يز آمار يآنال

 Repeated Measures One-Way ANOVAآزمون استفاده از 
ـ  پـروب ن   ي ربوط به مرحلـه    م يها داده. دنديسه گرد يمقا ز بـا   ي

 Bonferroniپس آزمـون    وOne-Way ANOVAاستفاده از 
  . شديدار تلق يمعن >۰۵/۰P .ل قرار گرفتنديه و تحليمورد تجز

  
  افته هاي

  بـات  يز ترک ي آنـال  ي ذکـر شـده بـرا      يهـا  با توجه به روش        
 هـر  ي تکـرار بـرا  ۶ پـس از    ، سـنجد  ي آب ي موجود در عصاره  

  ک معـادل  يـ د گال يهـا براسـاس اسـ      فنول ين پل يگاني م ،شيآزما
  زان يــ گــرم مــاده خــشک و م    هــري بــه ازا درصــد۵/۲

ـ  کروگرمي م ۵۰ن معادل يتکوئرس آن بر اساس     يدهايفالونوئ ه ب
ــريازا ــود   ه ــشک ب ــاده خ ــرم م ــدر  .گ ــ يبررس   و  يريادگي

ـ   بـا اسـتفاده از   مـورد مطالعـه    يهـا  گـروه در  حافظه    ي مـاز آب
و  ، شـده  ي زمـان سـپر     شـده از   يآور اطالعات جمع  س،يمور

  ر يـ صورت ز  به پنهان   يدن به سکو  يرس تا موده شده يمسافت پ 
  :باشند يم

ـ  ي مرحلـه  -الف   يآور  جمـع يهـا  بـا مطالعـه داده    :يريادگي
ـ   يشـده از مجمـوع چهـار روز آمـوزش ح      يوانـات در مـاز آب

ـ        يمور آزمـون  ) =۱۶۳/۰P (دار نبـودن   يس و با توجـه بـه معن
ــوخليــکرو ، )Mauchly’s test of Sphericity (يت م

 نـشان داد کـه از نظـر    Sphericity Assumedج آزمون ينتا
ـ  ي شـده بـرا    يزمان سـپر  ن  ي ب يدار ي تفاوت معن  يآمار افتن ي

 ها وجـود دارد   مختلف در همه گروهي پنهان در روزها   يسکو
)۰۰۰۱/۰ ;P<۲۱۸/۳۴ =۲۴۷/۵F.( ين گروهي بي سهيج مقاينتا 
 يهـا   در گروه  يريادگين روند   يب دهد که اختالف   يز نشان م  ين

 ).P<۳۲۸/۱۴ =۲۳۴/۵F; ۰۰۰۱/۰( دار است يش معنيمختلف آزما
ـ  نـشان داده شـده اسـت، تزر   ۱گونـه کـه در نمـودار      همان ق ي

سه بـا  ي در مقايريادگيش مدت زمان   ين باعث افزا  ياسکوپوالم
 ي ، اما مصرف عـصاره    )>۰۰۰۱/۰P(د  ي گرد يگروه کنترل منف  

ـ  ي شـده بـرا    يهش زمـان سـپر     سنجد منجر به کـا     يآب افتن ي
ن دچار  ي شد که توسط اسکوپوالم    ييها  هدف در موش   يسکو

ـ در ا . اختالل حافظه شده بودند    ن مطالعـه نـه تنهـا اخـتالف         ي
 عصاره و گـروه     ي افت کننده ين سه گروه اول در    ي ب يدار يمعن

 ي آبـ ي  مشاهده نشد، بلکه گروه چهارم که عصاره      يکنترل منف 
افت کرده بودند، در مدت يگرم در يلي م۴۰۰سنجد را به مقدار   

دا کـرده و    ي سکو را پ   ي نسبت به گروه کنترل منف     يزمان کمتر 
 با  گروه کنترل ين کاهش زمان، اختالف قابل توجهيدر واقع ا

  ).>۰۰۰۱/۰P( داشته است يمنف
 ين مرحله مدت زمان   يدر ا  :)پروب( بازخواني   ي  مرحله -ب

 قبل  ي  سکو در مرحله   يداراوانات مورد مطالعه در ربع      يکه ح 
 ي سهيج حاصل از مقا   ينتا.  قرار گرفت  يگذراندند، مورد بررس  

ن مطلـب اسـت   يگر ا  انيانس ب يز وار يها با آزمون آنال    ن گروه يب
ش ي شرکت کننده در آزمـا     يها ن گروه ي ب يدار يکه تفاوت معن  

ج ي با توجه بـه نتـا  ).P<۸۲۴/۵ =۵۴/۵F; ۰۰۰۱/۰(وجود دارد 
افـت کـه   يتـوان در  ي م Bonferroni يبي تعق حاصل از آزمون  

سه با گروه کنتـرل زمـان       ي گروه کنترل مثبت در مقا     يها موش
  ).>۰۵/۰P( سکو گذراندند ي را در ربع دارايکمتر
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  صورت ها به داده). شي مختلف آزمايدر روزها( واناتيحتوسط س ي موريآزمون ماز آب پنهان در يافتن سکويزمان الزم جهت : ۱نمودار

 در هر يريادگي روند بهبود ه استش داده شديک روز نماي ين استاندارد حاصل از مجموع جلسات انجام شده طيانگي انحراف م±نيانگيم
  دار بود يمعن (+) COو  (-) CO يها ن گروهيوانات شد و اختالف بي حيريادگياختالل در روند ن باعث ياسکوپوالم. ان استيچهارگروه نما
)۰۰۰۱/۰P< .(ن شدياسکوپوالمافت کننده ي دريها  در موشيريادگي سنجد باعث بهبود روند ي آبي ز عصارهيوتج. 

CO (-): Positive Control, CO (+): Negative Control 
    

  
  .دهاي آزمايش در مرحله بازخواني اطالعات آموخته شده براي يافتن سكوي پنهان صرف كردن هاي گروه مدت زماني كه موش: ۲ نمودار

 ي هاي دريافت كننده اختالف بين گروه كنترل مثبت و گروه * . انحراف ميانگين استاندارد نمايش داده شده است±صورت ميانگين  ها به داده
  ۰۵/۰P<.(        CO (-): Positive Control, CO (+): Negative Control( دار بود گرم معني  ميلي۴۰۰ مقدار  آبي سنجد بهي عصاره
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ز ي نشان داده شده است، بعد از تجو   ۲گونه که در نمودار      نهما
 عـصاره  ي افت کننـده يوانات گروه در  ي سنجد، ح  ي آب ي عصاره

وانـات گـروه کنتـرل    يسه بـا ح يگرم در مقا   يلي م ۴۰۰به مقدار   
 انـد   کـرده  ي سـکو سـپر    ي را در ربـع دارا     يشتريمثبت زمان ب  

)۰۵/۰P< (  يگروه سکو در   ي شده در ربع دارا    يو زمان سپر 
 ،افت کرده بودنـد يگرم در  يلي م۴۰۰ن عصاره را به مقدار    يکه ا 
ش زمان در   ين افزا يا). =۱P(  بود يک به گروه کنترل منف    ينزد
  . عصاره قابل توجه نبودي افت کنندهي دريها ر گروهيسا
  

  بحث
ـ  م ين مطالعه جهـت بررسـ     يدر ا       ـ زان  ي ـ تثب و  يريادگي ت ي

مجموع  در .دي استفاده گردسيمور يآباز ماز  ييفضا ي حافظه
جـاد  يان باعث   ياسکوپوالمکه  ند  نشان داد ن مطالعه   ي ا يها داده

و  دوش يم يي صحرا يها  موش ي  و حافظه  يريادگياختالل در   
 يي فـضا  يريادگي سنجد باعث بهبود روند      ي آب ي هعصارگاواژ  
ن ي؛ بددوش يمن يافت کننده اسکوپوالمي در يي صحرا يها موش

ـ  يدر يها  که موش  يمعن ـ  عـصاره    ي دهافت کنن  سـنجد در    يآب
ـ  يبـرا  گروه کنترل    يها  موش سه با يمقا  پنهـان   يافتن سـکو  ي

ـ  را ن  ي مـسافت کمتـر    ،ه کـرد  ي را در ماز سپر    يزمان کمتر  ز ي
ـ منجر بـه تثب افت عصاره   يدرز  يندر آزمون پروب     .دمودنيپ ت ي

 .سه با گـروه کنتـرل مثبـت شـد         ي در مقا  يي فضا ي بهتر حافظه 
ـ نرژيستم کول يـ عملکرد س  يمنظور بررس  به  يهـا  رنـده يک و گ  ي

 انجام يديبات فالونوئي ترکي رو ي مطالعات مختلف  ينيموسکار
ـ ترک نشان داده شده اسـت کـه         .)۱۵،  ۱۸و  ۲۶( شده است  ب ي

 و يني موســکاريهــا رنــدهيق گيــاز طرن ي لوتئــوليديــفالونوئ
و  ه شـد يک مرکـز ينرژيتم کول سيباعث فعال شدن س   ن  يکوتين

ـ نرژيستم کول يـ ت س يفعال . )۱۸و  ۲۶(دهـد    يش مـ  يرا افـزا  ک  ي
ـ ان گرد يـ عـالوه، ب   به ر بـر   يرسـوراترول بـا تـاث     ده اسـت کـه      ي
ن يل کـول ياسـت م  ين مهار آنـز   يچن  و هم  ينيار موسک يها رندهيگ

ـ تواند باعث بهبود     يماستراز    در يي فـضا ي حافظـه  و   يريادگي

ــوش ــا م ــحرايه ــردد يي ص ــه .)۱۵( گ ــپ ي در مطالع و وش ي
م ي در تنظ  ياتين نقش ح  يد که کورکوم  يمشخص گرد همکاران  

ـ  د يي صحرا يها در موش ک  ينرژيکولستم  يس يها تيفعال  يابتي
ن يل کـول يم اسـت يان ژن آنز  يداشته و ب  ن  يشده با استرپتوزوتوس  

 ي  حاضر عـصاره   ي هدر مطالع  .)۲۷( دهد يش م ياستراز را افزا  
ـ ز شـد کـه مـشخص گرد       ينجد آنال  س يآب مـورد   ي عـصاره د  ي

بـات  ي از ترک  ير قابل توجه  ي مقاد يحاون مطالعه   ياستفاده در ا  
ز نـشان   ي ن يات قبل عدر مطال . باشد ي م يدي و فالونوئ  يفنول يپل

ـ ر ز ي مقـاد  ي سـنجد دارا   ي داده شده است که عـصاره       از  يادي
ـ آ ي در مطالعـه . )۲۰و  ۲۱(باشد   ي م يديبات فالونوئ يترک  و ازي

درصـد   ۲/۳ ي سـنجد دارا   ي وهيـ مشخص شـد کـه م     برتوفت  
. )۲۲( باشـد  يوه خـشک مـ  ي گرم م۱۰۰ در يفنول يبات پل يترک

 بر بهبود اخـتالل      سنجد ي آب ي  علت اثر مثبت عصاره    نيبنابر ا 
ــ ــه ناش ــکوپوالميحافظ ــني از اس ــاث ي م ــد ت ــات ير ترکيتوان ب

بـود   و به  يني موسـکار  يهـا  رنـده ياه بـر گ   يـ ن گ ي ا يديفالونوئ
ـ  منياسکوپوالمک باشد؛ چرا که ينرژيستم کول يعملکرد س  زان ي

نـشان   و   هداش د يرا افـزا   (AChE) ن استراز يکول لياستم  يآنز
س ي مـور  ي در ماز آب   دا کردن سکو  يپن زمان   يبداده شده است    

 مي مـستق  ن اسـتراز ارتبـاط    يل کـول  يم اسـت  يت آنز يفعالزان  يمو  
 ييز از داروهاينمر ي آلزايماريجهت درمان ب  .)۲۸( وجود دارد 

که با مهار  ودش مياستفاده  نيگميستواير و نيگميزوستيف مانند
ستم يـ ن اسـتراز باعـث بهبـود عملکـرد س         يل کـول  يم اسـت  يآنز
 يجـه بهبـود حافظـه و اخـتالالت شـناخت     يک و در نت  ينرژيکول

ـ  ي آلزايمـار ي از ابـتال بـه ب  يناشـ  در  .)۲۹و ۳۰( دنشـو  يمـر م
 يچـا موجـود در     يفنـول  يلبات پ يترک  مشخص شد  يا مطالعه

 .)۳۱( شـوند  ين اسـتراز مـ    يل کـول  يم است ي مهار آنز  سبز باعث 
ن اسـتراز باعـث   يل کوليم استيرسوراترول با مهار آنزن  يهمچن

ــوش  ــه در م ــود حافظ ــا بهب ــحرايه ــ ديي ص ــا يابتي ــده ب  ش
ـ       با. )۳۲(د  گرد ين م ياسترپتوزوتوس ، ي توجه بـه مطالعـات قبل

 سنجد بر اختالل حافظـه  ي آبي  عصارهي از علل اثر مهار  يکي
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ل يم اسـت ي مهـار آنـز  ممكـن اسـت  ن  يجاد شده با اسکوپوالم   يا
 .باشـد فنولي و فالونوئيـدي      توسط تركيبات پلي  ن استراز   يکول

 کـاهش   يژناز کـه داروهـا    ياکس کلوي س يها کننده ز مهار يتجو
ـ  ن ، التهاب هستند  ي دهنده توانـد باعـث بهبـود اخـتالل         ي مـ  زي

هـا   ن در مـوش يپوالمو از اسـک ياش نيحافظه و اختالل شناخت 
ـ   يرکتاند کـه     ان داده نش دانشمندان .)۳۳( شود  يفنـول  يبـات پل

ژناز باعث  يکلو اکس يس مي با مهار آنز   )۳۵( يديو فالونوئ  )۳۴(
   .شوند يکاهش التهاب م

  
   يري گجهينت

ـ  ي توان گفت عـصاره    يدر مجموع م          اخـتالل   سـنجد    ي آب
  

 يي صحرا يها ن در موش  ي اسکوپوالم جاد شده توسط  يحافظه ا 
  . شدبخ يرا بهبود م

  
  ر و تشکريتقد

ـ ا      مــصوب  يقــاتي از طـرح تحق ين مقالــه حاصـل بخــش ي
ــايدانــشگاه علــوم پزشــک ــ ۹۲۰۶۱ کــد  کاشــان ب . باشــد يم

 دانـشگاه  ني ايسندگان مقاله از معاونت پژوهش يله نو يوس نيبد
 ي قـدردان مال تشکر و، کي ماليها تي و حما  يل همکار يبه دل 
  . آورند يعمل م را به
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Background and Objective: Impaired cognitive function and memory, a characteristic of Alzheimer's 

disease, can be caused by decreased activity of the cholinergic system. Scopolamine, a muscarinic receptor 

antagonist, may cause temporary impairment in memory and provide an Alzheimer's disease model. This 

study was designed to evaluate the effects of water extract of Elaeagnus Angustifolia on memory impairment 

caused by scopolamine. 

Materials and Methods: Sixthy male Wistar rats were randomly assigned to 6 groups (n=10 for each group).  

Four groups received scopolamine (1mg/kg, IP) and water extract of Elaeagnus Angustifolia (50, 100, 200 

and 400 mg/kg) along with a positive control group (received scopolamine) and a negative control group. 

Water extract of Elaeagnus Angustifolia was administered through gavage every day for 4 weeks. Using 

Morris water maze (MWM), spatial learning and memory were evaluated. 

Results: The present study showed that scopolamine injection leads to impairment of learning and memory 

of rats in the Morris water test (P<0.0001). In addition, Elaeagnus Angustifolia water extracts dose-

dependently improved the learning and memory impairment induced by scopolamine in rats (P<0.0001). 

There was no significant difference between groups that received water extract of Elaeagnus Angustifolia 

and negative control group (P=1). 

Conclusion: Water extract of Elaeagnus Angustifolia improves spatial learning and memory induced by 

scopolamine in rats. 
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