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Abstract 

Introduction: Alzheimer’s Disease (AD) is a chronic neurological disorder characterized by memory impairment, 

cognitive dysfunction, behavioral disturbances, and deficits in activities of daily living. AD has been found to be 

associated with a cholinergic deficit in the post-mortem brain characterized by a significant decrease in acetylcholine 

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

Zizyphus jujuba (ZJ) extract on motor activity in NBM-lesioned rat model of AD and intact rats. 

Methods: In this study, 49 wistar rats were divided into 7 groups. Rats received bilateral electrolytic lesions of the 

NBM. The control and sham group received distilled water while NBM-lesioned groups received ZJ extract via gastric 

gavage for 20 days. Intact rats received ZJ extract for 20 days without any surgery. The motor activity assessed with 

rota-rod apparatus. Data were compared using one way ANOVA followed by LSD post test. 

Results: ZJ extract for 20 days improved motor activity in NBM-lesioned rats and intact rats that received extract at 

the dose of 1000 mg/kg. 

Conclusion: Results suggest that ZJ extract can improve the motor coordination both in NBM-lesioned rats and in 

intact rats. 
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 عاتیالقا شده توسط ضا یحرکت -یعناب بر اختالالت هماهنگ اهیاثر عصاره گ

  ییدر موش صحرا نرتیما یا قاعده یها دو طرفه هسته یکیالکتر

 *یا هیکوهپا انیعی، محمود رفیعیزهرا رب

 شهرکرد، شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق

 29آبان  04پذیرش:   29تیر  92دریافت: 
  

 چكيده

شود.  یروزمره مشخص م یزندگ یها تیو نقص در فعال یاختالل رفتار ،یاست که با اختالل حافظه، اختالل شناخت یاختالل مزمن عصب کی( AD) مریآلزا یماریب :مقدمه

 نرتیما یا قاعده یها هسته کینرژیکول یها و از دست دادن نورون نیکول لیاست زانیدر م یمغز شده که با کاهش قابل توجه کینرژیکول ستمیباعث نقص در س مریآلزا یماریب

       سالم است.  ییحراص یها و موش یمریمدل آلزا ییصحرا یها در موش یحرکت یها تیعناب بر فعال وهیاثر عصاره م یمطالعه بررس نیهمراه است. هدف از ا

 انیبه صورت دوطرفه با جر نرتیهسته ما ،یمریمدل آلزا جادیو جهت ا میتقس یشیگروه آزما 7به  ستارینر از نژاد و ییسر موش صحرا 02 یمطالعه تجرب نیدر ا :ها  روش

 یکردند. گروههاا  افتیروز در 94به مدت  یداخل صفاق قیرا به صورت تزر عناب یدروالکلیعصاره ه یمریآلزا یشد. گروه کنترل و شم آب مقطر و گروهها بیتخر یکیالکتر

 یبیو تست تعق ANOVAها با استفاده از آزمون  شد. داده دهیبا دستگاه روتارود سنج ییصحرا یها موش یحرکت تیکردند. فعال افتیفقط عصاره در یسالم بدون هرگونه جراح

LSD شدند لیو تحل هیتجز. 

 نیا نیهمچن دیبهبود بخش یریبه طور چشمگ یمریآلزا ییصحرا یها را در موش یحرکت یها تیروز، فعال 94گرم به مدت  یلیم 0444عصاره عناب با دوز  زیتجو ها: يافته

 داد. شیسالم افزا ییصحرا یها را در موش یحرکت تیعصاره فعال

 شود. یم یتعادل حرکت یو سالم باعث بهبود یمریآلزا ییصحرا یها موش عناب در اهیصاره گع دهد یمطالعه نشان م نیحاصل از ا جینتا :جه گيريينت

 

یحرکت -یروتارود، هماهنگ عناب، اهیگ نرت،یهسته ما بیتخر :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

بیماری آلزایمر کاه باا اخاتالل پیشارونده قاوای وهنای و       

فارم دماان     نیتار  عیشاا گردد  اختالالت رفتاری مشخص می

. میازان باروز اخاتالل آلزایمار باه      ]00[اشد ب )زوال عقلی( می

شکل هشدار دهنده ای در حال افزایش است و در حال تبادیل  

. ]00[ شدن به یک دغدغه اجتماعی در بسیاری از کشورهاست

در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای اولیه شخصی نیاز باه  
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کند و ممکن است توانایی کنترل ادرار و مادفو    کمک پیدا می

ا هم از دست بدهد. بیمار دچاار زوال عقال، ممکان اسات در     ر

تکلم و یافتن کلمات مناسب مشکل پیدا کند و در نتیجاه کام   

گیر شود. بتدریج ممکان اسات تواناایی حرکتای      حرف و گوشه

بیمار هم دستخوش آسیب شده و مکاررا  تعاادلش را از دسات    

 .]00[ داده و زمین بخورد

ت آلزایمر در شاهر ونکاور   محققان در اجالس ساالنه جمعی

دهد قدرت افاراد در   را ارایه دادند که نشان می کانادا تحقیقاتی

 .راه رفتن یا نو  راه رفتن چه بسا نشان از ابتال به آلزایمار دارد 

این تحقیقات نشان داد که کندی حرکت و تغییر نو  راه رفاتن  

بیمااران مباتال باه     .با تشدید پسرفت وهنای در ارتبااا اسات   
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ایمر کندتر از بیمارانی که از مشاکل وهنای متوساطی رناج     آلز

و این بیماران نیاز باه نوباه خاود از افاراد       روند یم، راه برند یم

 .]2[ کنند یمسالم کندتر حرکت 

آمریکا شیوه راه رفاتن بایش از    کینیکلمحققان مرکز مایو 

بیمار را زیر نظر گرفتند و برای هریک از بیمااران دو یاا    0044

ه اختصاص داده و در جریان آن آزمایشاهای وهنای و   چند جلس

 .ماهه انجاام دادناد   0۱مهارتهای راه رفتن را در طول دوره ای 

این نتایج نشان داد کاهش مهارتهای وهنی با کندی راه رفاتن  

این تحقیقات امکاان   .کوتاه در ارتباا است یها گامو برداشتن 

رفتن به عنوان یاک  که از تغییر شیوه راه  سازد یماین را فراهم 

هشادار زود هنگاام دربااره اباتال باه پسارفت وهنای اساتفاده         

 ].7[کنیم

روی  ”Tohoku“ محققان ژاپنی دانشکده پزشکی دانشگاه

سال انجام دادند و آنها این افاراد را تحات    70فرد باالی  ۱9۱

های عصبی، فیزیولوژیک و بدنی برای ارزیاابی ارتبااا    آزمایش

نتاایج ایان    .و ابتال به آلزایمر قارار دادناد  بین کیفیت راه رفتن 

تحقیقات نشاان داد کاه کااهش قادرت راه رفاتن باا کااهش        

مهارتهای وهنی همزمان است و سرعت راه رفتن تا حد زیادی 

یابد لذا نباید به راه رفتن به  با افزایش عالئم آلزایمر کاهش می

عنوان یک فعالیت عادی یا خودکار و مستقل از قادرت وهنای   

 .]00[گاه کرد ن

ساه اسااتراتژی اصاالی باارای درمااان نقااایص شااناختی در  

بیماری آلزایمر شامل جایگزینی کمبود استیل کولین، محافظت 

. بررساای ]00[ از نااورون هااا و تولیااد نورونهااای جدیااد اساات

نشاان داد   0274بیوشیمیایی مغز بیماران دارای آلزایمر در دهه 

ل کاولین و آنازیم   که در سطح نئوکورتک  کمبود شدید اساتی 

 .]94[ مسئول سازنده آن اساتیل کاولین ترانسافراز وجاود دارد    

مطالعات نشان داده که شدت فراموشی در بیماری آلزایمار باه   

میزان زیادی به کاهش نورونها در هسته قاعده ای با سلولهای 

( وابسته NBM: nucleus basalis of meynertدرشت مغز )

ر مقادار آنازیم اساتیل کاولین     است که با کاهش معنی داری د

ترانسافراز در قشاار و آمیگاادال و در نتیجاه اخااتالل یااادگیری   

کااهش در عملکارد حرکتای و کااهش در      .]6[ شود یمهمراه 

حافظه دو پارامتر رفتاری اصلی هستند کاه در دوران پیاری در   

. ایان تغییارات حتای در غیااب     ابندی یمانسان و حیوانات تغییر 

یو خاص که مرتبط با سان باشاد نیاز اتفاا      بیماری نورودژنریت

 .]2[ افتد یم

چندین داروی تقویت کنناده اساتیل کاولین بعادها بارای      

درماان آلزایماار ساااخته شاادند کااه عبااارت بودنااد از تاااکرین،  

دناپزیاال، ریواسااتیگمین، گاالنتااامین و تمااام ایاان تقویاات     

های کولینرژیکی برای درمان آلزایمر خفیا  تاا متوساط     کننده

 اند ولی همراه با عاوار  زیاادی هساتند    تایید قرار گرفته مورد

. امااروزه تااالش زیااادی باارای تهیااه داروهااای جدیااد و   ]۱[

و در ایان رابطاه باه داروهاای      شاود  یما های مناسب  جانشین

گیاهی توجه خاصی شده است. عناب یکی از ایان ماواد اسات    

 باشد. میوه عناب ابتدا سابز  که دارای خواص دارویی زیادی می

رنگ است ولی پ  از رسیدن به رنگ قرمز درآماده و چارو    

و در  ]00[بخش و ضد باد خلقای باوده     خورد. عناب آرامش می

طب سنتی چین و کره از آن به عنوان دارویی که سبب کاهش 

تقویات کنناده معاده و طحاال و سیساتم       شود و اضطراب می

عصاره گیااه عنااب    .]00[ شده است  گوارشی است استفاده می

گیاه مورد بررسی باالترین اثر را بر فعالسازی استیل  ۱4در بین 

داشاته اسات و     in vitro%( در محایط 0040کولین ترانسفراز )

ای که در این عصاره وجاود داشاته و ایان     ترکیب شناخته شده

یاااا  cis-9-octadecenoamideکناااد  اثااار را ایجااااد مااای 

oleamide 09[ است[  . 

ای از اثار داروهاای    یادوار کنناده  تحقیقات اخیر نیز نتایج ام

هاای مختلا  از جملاه     گیاهی در درمان یا پیشاگیری بیمااری  

، ]99[هاای مغازی   ، ساکته ]96[ ، حرکت]8[ مشکالت حافظه

. ایان  اناد  دادهاز خاود نشاان    ]0[و سارطان  ]90[عروقی-قلبی

تواند مربوا به مواد اختصاصی آنها باشاد ولای    اثرات اگرچه می

 . ]90[اند  ی اکسیدانی آنها ارتباا داده شدهبه خواص آنت اکثرا 

 ترپنوئیدی، فالونوئیدی تری یها بیترک عناب گیاه میوه از

 فنیال  ترکیب نوعی همچنین است، شده تخلیص آلکالوئیدی و

 دسات  باه  عنااب  میاوه  از نیز ژوژوفنوزید عنوان با گلیکوزیدی

 زا بخشی باعن میوه فالونوئید از نو  هشت تخلیص باد. آی می

 ایان  اکسایدانی  آنتای  خاواص  باه  را آن دارویای  هاای  ویژگای 

 .  ]09[ اند داده نسبت ترکیبات

های صحرایی عصاره اتاانولی عنااب را    ای موش در مطالعه

گارم بار    میلای 944به صورت خوراکی از طریاق گااواژ باا دوز    

هفتاه دریافات کردناد و نتاایج      8کیلوگرم وزن بدن به مادت  

ی عنااب ساطح فعالیات گلوتااتیون     نشان داد که عصاره اتاانول 
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 دهاد  یما پراکسیداز هیپوکامپ را به  میزان چشمگیری افزایش 

که بخشی از دفا  مهم آنزیماتیک بر علیه اساترس اکسایداتیو   

 .]98[ در سلولهاست

در بیماران آلزایمری توانایی حرکتی بیمار دستخوش آسیب 

ت داروهای تقویا شده و ممکن است تعادلش را از دست دهد و 

روناد ولای    کننده استیل کولین برای درمان آلزایمر به کاار مای  

همواره با عوار  زیادی همراه هستند. گیاه عناب با توجاه باه   

دارا بااودن خاصاایت باااالی فعااال کنناادگی اسااتیل کااولین    

این مطالعه با هدف  ترانسفرازی برای این مطالعه انتخاب شد و

نااب بار تعاادل    بررسی اثر درمانی عصاره هیادروالکی گیااه ع  

 یهاا  ماوش های صحرایی نر مادل آلزایماری و    حرکتی موش

 صحرایی سالم با استفاده از دستگاه روتارود انجام شد.

 ها روش و وادم

میوه عناب کوهپایه از عطاری تهیه شد و ساپ  در ساایه   

بعد از خشک شدن همراه با هسته آسیاب شاد و   .خشکانده شد

درصد آب بود قرا  ۱4ول و درصد متان ۱4در محلولی که شامل 

داده شد. محتوی گیاه بر روی گرداننده مغناطیسای باا مگنات    

سااعت در دماای اتاا  نگاه      90قرار گرفت و سپ  به مادت  

داشته شد و بعد از آن محتویات آن صاف گردید. محلول صاف 

شده را در دستگاه روتاری قرار دادیام و آب و الکال آن تبخیار    

 ].02[ ماده استفاده گردیدشد تا عصاره خشک شد و آ

این مطالعه از نو  تجربی بوده و حیوانات با روش تصاادفی  

سااده در گروههاای مختلا  آزمایشاای قارار گرفتناد. در ایاان      

 944سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار باا وزن   02مطالعه از 

گرم که از پژوهشاکده علاوم اعصااب دانشاگاه شاهید       9۱4تا 

اده گردید. حیوانات حین و قبال از  بهشتی خریداری شدند استف

 99روشنایی در دمای  -مطالعه در شرایط دوازده ساعته تاریکی

های  نگهداری شدند و با غذای استاندارد موش وسیسلسدرجه 

صحرایی تهیاه شاده از انساتیتو پاساتور ایاران تغذیاه شادند.        

 به گروههای زیر تقسیم شدند: ها وانیح

چگونه تزریق دارو یا گروه کنترل: گروهی که تحت هی .0

جراحی قرار نگرفته و فقط آب مقطر دریافات کردناد و تحات    

تست رفتاری تعادلی با استفاده از دستگاه روتارود قارار گرفتناد   

(n=7.) 

گروهای کااه تحاات عماال   :ضاایعه دیااده )آلزایمااری(  .9

جراحی استرئوتاکسیک الکترود تخریاب باه صاورت دو طرفاه     

یاان تخریاب گردیاد ایان     وارد شده و با عبور جر NBMدرون 

گروه هیچگونه دارویی دریافت نکردند و تحت تسات رفتااری   

 (.n=7روتارود قرار گرفتند ) تعادلی با استفاده از دستگاه

عصااره: ایان گاروه     ۱44mg/kgگروه درماان باا دوز    .0

  NBMدرمانی تحت عمل جراحای تخریاب دو طرفاه هساته     

بالفاصاله بعاد از    میلی گرم را ۱44قرار گرفتند و عصاره با دوز 

روز به صورت تزریق داخل صافاقی   94ایجاد تخریب به مدت 

دریافت کردند و تحات تسات رفتااری تعاادلی باا اساتفاده از       

 (.n=7دستگاه روتارود قرار گرفتند )

گااروه  عصاااره: mg/kg 0444گااروه درمااان بااا دوز   .0

قارار   NBMدرمانی که تحت عمل جراحی تخریب دو طرفاه  

میلای گارم را بالفاصاله بعاد از      0444با دوز گرفتند و عصاره 

روز به صورت تزریق داخل صافاقی   94ایجاد تخریب به مدت 

دریافت کردند و تحات تسات رفتااری تعاادلی باا اساتفاده از       

 (.n=7دستگاه روتارود قرار گرفتند )

. گروه شم: گروهی که هیچگونه دارویی دریافت نکردناد  ۱

قرار گرفتند و بعاد   NBMو تحت جراحی بدون تخریب هسته 

از بهبود محل جراحی تحت تست رفتاری تعادلی با اساتفاده از  

 (.n=7دستگاه روتارود قرار گرفتند )

عصاره: این گروه فقط باه   ۱44mg/kg. گروه سالم با دوز6

دریافات   روز عصاره به صورت تزریق داخال صافاقی   94مدت 

گاه کردند و تحت تسات رفتااری تعاادلی باا اساتفاده از دسات      

 (.n=7روتارود قرار گرفتند )

عصاره: این گروه فقط  mg/kg 0444. گروه سالم با دوز 7

روز عصااره باه صاورت تزریاق داخال صافاقی         94به مادت  

دریافت کردند و تحات تسات رفتااری تعاادلی باا اساتفاده از       

 (.n=7دستگاه روتارود قرار گرفتند )

 Pahuja M,  (2011)مطالعاه  اساس انتخابی بر دوزهای

 . ]02[ بود

 mg/kg 004حیوانات با تزریاق داخال صافاقی     جراحی:

کتامین بیهوش شدند و موهای پشت سار آنهاا از ناحیاه     ]92[

هاا تراشایده شاد و باه دقات       هاا تاا گاوش    فاصله بین چشام 

ضدعفونی شدند و در دساتگاه اساترئوتک  ثابات شاده و باه      

کمک کوتر جراحی یک برش طولی در پوست ناحیه پشت سار  
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های پیوندی محال ماورد    آنها داده شد و بعد از کنار زدن بافت

نظر با آب اکسیژنه رقیق ضدعفونی و تمیز گردید تاا درزهاای   

جمجمه نمایان گردد. نقاا برگما و المبادا بار اسااس اطلا      

جراحی استرئوتاکسیک مغز موش صحرایی در یک سطح قارار  

به  NBMداده شدند. مختصات استرئوتاکسیک به ترتیب برای 

است و با استفاده   AP= -1.3 ،ML= ±2.2،DV= -7صورت 

از دستگاه ایجاد کننده ضایعه با عبور جریان الکتریکی مساتقیم  

2mA  ثانیه به کمک الکترود تخریب که از جان    15به مدت

در  NBMباشد هسته  می متر میلی 8/4فوالد زنگ نزن و قطر 

تخریب گردیاد و   های مغزی به صورت الکتریکی هر دو نیمکره

روز تزریااق عصاااره  94بعااد از طاای شاادن دوره بهبااودی و  

 . ]92[ تحت آموزش رفتاری تعادلی قرار گرفتند ها وانیح

 دساتگاه  باا  حركتای  –آزمون هماهنگی تعاادلی 
 باا  هاا  ماوش  حرکتای  مقاومت و تعادل قدرت حفظ تارود:رو

ود روتاار  .گرفات  قارار  بررسای  مورد دستگاه روتارود از استفاده

دستگاهی است که با استفاده از آن مقاومات حرکتای و حفاظ    

شاود. ایان دساتگاه شاامل یاک       تعادل حیوانات سانجیده مای  

باشاد.   سرعت چرخیدن آن مای  rpm 04-4گردونه است که از 

ای دارد که با جا باه جاا کاردن آن روی     دستگاه روتارود تسمه

 توان سارعت چرخیادن گردوناه را    محل قرار گرفتن تسمه می

 تنظیم کرد.  

در ابتدا جهت آشنایی حیاوان باا دساتگاه، بار روی میلاه        

غلتان روتارود قرار گرفتند و حرکت کردن بر روی آن باه آنهاا   

باا    rpm 10بررسی سرعت چرخیادن  این آموزش داده شد. در

7rpm شتاب
2
دور در  04-00 گرفتاه شاد کاه تقریباا      نظر در 

ساعت بعاد از   0یشی، دقیقه است. در هر یک از گروههای آزما

تزریق عصاره، موشاهای صاحرایی بار روی گردوناه دساتگاه      

 توانست تعادل می حیوان که را زمانی مدت روتارود قرار گرفتند.

 به عنوان مقاومت کند، گردونه حرکت مقابل در و حفظ، را خود

ثبت شد. حداکثر زمان مورد بررسی بارای   موش مقاومت زمان

. ]90[ ثانیاه در نظار گرفتاه شاد     044هر حیوان در این آزمون 

 تکرار شد و میانگین آنها گرفته شد. این آزمایش سه بار

: استاندارد سازي عصاره هيدروالكلی گياه عناا  
برای استانداردسازی عصااره گیااهی، فناول تاام، فالونوئیاد و      

 ترکیبات فالونول میوه گیاه عناب اندازه گیری شد.

مقادار ترکیباات   ی: تعيين تركيبات فنلای و فووناول  

فنلی تام بر اساس متد شرافتی و همکاران انادازه گیاری شاد.    

ها با منحنی استاندارد مقایسه و مقدار فنل تاام هار    جذب نمونه

هر گرم عصاره خشاک محاسابه    گرم در عصاره بر حسب میلی

 .]97[ گردید

مقدار ترکیبات فالونوئیادی  تعيين تركيبات فوونوئيد: 

گیاری شاد. جاذب     ی و همکااران انادازه  بر اساس متاد اصاغر  

ها با منحنای اساتاندارد مقایساه و مقادار فالونوئیاد هار        نمونه

عصاره بر حسب میلی گرم در هر گرم عصاره خشک محاسابه  

 .]9[گردید

برای بررسی صحت محل ضایعه در مغز،  :بافت شناسی

با تزریق داخال صافاقی    اتبعد از اتمام آزمایشات رفتاری حیوان

یهوشی به طور برگشت ناپذیری بیهوش شده و بعاد از  داروی ب

درصاد   04پرفیوز قلبی مغز حیوانات خارج شاده و در فرماالین   

میکرومتار باا    04های عرضی با ضاخامت   فیک  شدند. برش

مغازی باا    یهاا  بارش استفاده از دستگاه میکروتوم تهیه شاد.  

روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیازی شادند.   

های تهیه شده عک  بارداری شاد و گساتردگی محال      ماز ال

 .]92[ضایعه در آنها مشخص شد 

 واریان  آنالیز از ها داده آماری تحلیل برای :آناليز آماري

 وجااود  در صااورتد. شاا اسااتفاده (ANOVA)طرفااه  یااک

 تفاااوت سااطح تعیااین جهاات LSDآزمااون  از داری معناای

 عنوان سطح به p< 0.05شد و  استفاده ها گروه بین داری معنی

 .شد گرفته نظر در داری معنی

 يافته ها

دار  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اخاتالف معنای  

ماندن بر روی گردونه دستگاه روتارود بین گاروه   در مدت زمان

(. بین p=0.025( و گروه کنترل وجود داشت )Alzhآلزایمری )

ری وجاود  گروه کنترل و شم از لحاظ آماری اخاتالف معنای دا  

نداشت اما بین گروه آلزایمری و شم از لحااظ آمااری اخاتالف    

 LSD(. نتایج آزماون تعقیبای   p=0.01معنی دار وجود داشت )

نشان داد که اختالف معنی دار آمااری باین گاروه آلزایماری و     

 0444گروه آلزایمری که عصاره هیادروالکلی عنااب را باا دوز    

 Alzh+ ZJ1000د )روز دریافت کردنا  94میلی گرم به مدت 

mg/kg( وجود داشت )p=0.023   عصاره هیادروالکلی عنااب .)
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افزایش معنای داری  در گاروه آلزایماری     گرم یلیم ۱44با دوز 

بار بهباود مقااوت حرکتای و افازایش       ZJ 500+(Alzhشده )

مدت زمان ماندن بر روی گردونه دستگاه روتارود ایجااد نکارد   

(p=0.081 شکل ،)0. 

در این مطالعه تزریق عصاره هیدروالکی میاوه گیااه عنااب    

روز باعث بهباود حرکات و افازایش مادت زماان       94به مدت 

ماندن بر روی گردونه دستگاه روتاارود در گروههاای ساالم در    

مقایسه با گروه کنترل شد که این افزایش در گروه سالمی کاه  

             کااارد  گااارم را دریافاات ماای   میلاای  0444عصاااره بااا دوز   

(ZJ-intact1000 ( از لحاظ آماری معنی دار باود )p=0.039 ،)

   .0شکل

میازان ترکیباات فنلای، فالونوئیاد،      تركيبات عصااره: 

گرم بر گرم خشک عصااره   فالونول عصاره گیاه بر حسب میلی

 گزارش شده است.  0در جدول 

شناسی برای نمایش ضاایعه   بررسی بافت: بافت شناسی

ی مغاااز جلاااویی در  در قاعااده  NBMه الکتریکاای دوطرفااا 

نماایش داده شاده اسات کاه      9های صحرایی در شکل  موش

   ییدی بر ایجاد مدل آلزایمری است.أت

 بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تخریاب دو طرفاه   

های صحرایی باعث کااهش معنای دار    هسته ماینرت در موش

عصاااره  مقاوماات حرکتاای در مقایسااه بااا گااروه کنتاارل شااد.
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 0444گروههای آزمایشی. عصاره گیاه عناب باعث بهبود مقاومت حرکتی در گروه آلزایمری که دوز  بین روتارود دستگاه از استفاده با حرکتی آزمون میانگین ی مقایسه -7 شكل
P<0.05=کردند در مقایسه با گروه آلزایمری شد ) را دریافت می گرم یلیم

گرم در گروه سالم باعث افزایش مقاومت حرکتی در مقایسه با گروه  میلی 0444(. عصاره عناب با دوز * 
(P<0.05=کنترل شد 

#.)Alzh  ،گروه آلزایمری : :Alzh+ZJ500 ۱44گروه آلزایمری دریافت کننده عصاره با دوز ،Alzh+ZJ1000 گروه آلزایمری دریافت کننده عصاره با :
 0444 : گروه سالم دریافت کننده عصاره با دوزZJ intact1000، ۱44: گروه سالم دریافت کننده عصاره با دوز ZJ intact 500، 0444دوز 

 
 میزان ترکیبات موجود در عصاره. -7 جدول

flavonol flavonoid Total phenol 

10 mg/g extract 10.89mg/g extract 48.8mg/g extract Zizyphus jujube extract 
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هیدروالکلی گیاه عناب باعث بهبود مقاومات حرکتای در گاروه    

در  کردناد  یما را دریافات   گارم  یلا یم 0444آلزایمری کاه دوز  

 0444مقایسه با گروه آلزایمری شد. عصاره گیاه عنااب باا دوز   

گرم در گاروه ساالم باعاث افازایش مقاومات حرکتای در        میلی

 مقایسه با گروه کنترل شد. 

ت در بیماران آلزایماری کانش پریشای یاا     یکی از مشکال

آپراکسی است بدین معنی که بیمار توان انجام ماهرانه حرکات 

هدفمند و هماهنگ را بدون اینکه دچار فلج یا اختالل حسی یا 

الگوهاای  . ]0۱[دهاد   حرکتی عضو یا اعضا باشد از دست مای 

برای مطالعه نقاش سیساتم    NBMتخریب هسته کولینرژیک 

رود و  شری در عمل هوشیاری و در  به کار مای کولینرژیک ق

 ادراکی ایجاد شده در بیماری آلزایمر داللات دارد  یها نقصبر 

. قاعااده مغااز جلااویی در تعاادادی از عملکردهااای مهاام  ]0۱[

رفتاااری ماننااد یااادگیری و حافظااه، توجااه، تحریااک، خااواب، 

هاای حرکتای نقاش دارد.     حرکتی و فعالیت -یکپارچگی حسی

جلاویی از لحااظ آنااتومیکی پیچیاده اسات و از       ی مغاز  قاعده

هاا تشاکیل شاده اسات.      جمعیت ناهمگن و درهمی از ناورون 

( که در قاعده مغاز جلاویی قارار گرفتاه     NBMهسته ماینرت )

باه دلیال    ]92[ اکثر سلولهای آن از ناو  کولینرژیاک هساتند    

اینکه انشعابات کولینرژیک از هسته ماینرت باه قشار و ساپتوم    

باعاث مار     NBMشود تخریب الکتریکی هسته  میفرستاده 

سلولهای کولینرژیک در این هسته شده و باعث کاهش میازان  

 .]07[  شود استیل کولین موجود در قشر می

 NBMی  مطالعات قبلی نشان داده که تخریاب در هساته  

های صحرایی باعث ایجاد نقص در فعالیت حرکتی و  مغز موش

شاود. همچناین    مای  ladder walkingتعادل بر روی دستگاه 

 0مطالعات نشان داده که بهبودی در تعادل حرکتی حتی بعد از 

در مقایساه باا گاروه     NBMهفته پا  از ایجااد تخریاب در    

دیاده نشاده اسات      ladder walkingکنترل بر روی دساتگاه  

]04[. 

یک استراتژی برای بهبود عالئام آلزایمار جباران غلظات     

ف سیناپسی به منظور بهبود انتقاال  استیل کولین نرمال در شکا

هاای   های کولینرژیک در مغز است. فعال کننده نورونی در پایانه

استیل کاولین ترانسافراز میازان اساتیل کاولین را باه منظاور        

افزایش سطح درونی استیل کولین در بهبود عملکارد شاناختی   

 . ]08 [دهند افزایش می مریآلزاخفی  تا متوسط 

کاولین نقاش مهمای در تنظایم رشاد      از آنجاییکه اساتیل  

ها دارد نقاص کولینرژیاک در    آکسونی و شکل پذیری سیناپ 

پذیری قشری را همانطور کاه در   تواند شکل اختالل آلزایمر می

اندازد مختال نمایاد و انادازه ناحیاه      قشر افراد پیر به تعویق می

باه صاورت دو طرفاه ارتباااا     NBMضاایعه دیاده در هساته    

 ساتیل کاولین آزاد شاده در قشار مغاز دارد     شدیدی با میازان ا 

. بیماران مبتال باه آلزایمار داروهاای شایمیایی زیاادی را      ]04[

کنناد باا ایان وجاود      برای بهبود عالیم بیمااری دریافات مای   

کناد خطار ایجااد     هنگامیکه شخص این داروها را دریافت مای 

نتایج عک  مثل گیج شدن، پریشانی، خاواب آلاودگی یاا بای     

ات خلقی، مشکالت حافظه یا مشکالت گوارشای  خوابی، نوسان

به دلیل چنین مشکالتی بارآن شادیم تاا اثار      ]92[وجود دارد 

ن ایان بیمااری   در درماا  گیاهان دارویی را به عنوان جایگزینی

 بررسی کنیم.  

اند که عصاره گیاه عناب بااالترین اثار    مطالعات نشان داده

   فراز در محایط فعال کنندگی را بر فعالیت استیل کاولین ترانسا  

 
 NBMبررسی بافت شناسی محل ضایعه تخریب دوطرفه هسته  -1 شكل
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in vitro و ممکاان اساات در اثاار ایاان خاصاایت و   ]09[ دارد

های کولینرژیک در بهباود   افزایش سطح استیل کولین در پایانه

 عالیم آلزایمر و نقص حرکتی نقش داشته باشد.

دهااد کااه افاازایش  هااای آزاد نشااان ماای فرضاایه رادیکااال

 هااای آزاد اکساایژن کااه توسااط پراکسااید لیپیاادها و رادیکااال

شاوند باعاث    های آزاد در غشاهای لیپیادی تولیاد مای    رادیکال

های سالولی و باه دنباال آن     ای از آنزیم تخریب بخش گسترده

شااود. از  تشاادید فرآینااد نورودژنراتیااو در بیماااری آلزایماار ماای

توانناد   های آزاد بسیار واکنش پذیر هستند می آنجاییکه رادیکال

هاا،   نناد پاروتئین  باعث آسیب به مولکولهاای زیساتی مهام ما   

شده و منجر به مر  سلول شوند. در   DNA ,RNAها، چربی

و  شاود  یما طی فرآیناد پیاری مغاز آسایب اکسایداتیو ایجااد       

 شود همچنین در بیماری آلزایمر نیز آسیب اکسیداتیو تشدید می

]0[  . 

 از بخشای  ب عناا  میاوه  فالونوئید از نو  هشت تخلیص با

 ایان  اکسایدانی  آنتای  صخاوا  باه  را آن دارویای  هاای  ویژگای 

در ایان مطالعاه میازان ترکیباات      ]09[ اند داده نسبت ترکیبات

فنولی، فالونوئیدی نیز اندازه گیری شد. ارتباا این ترکیبات باا  

خواص آنتی اکسیدانی در مطالعاات مختلا  نشاان داده شاده     

کااورتک  مغاازی و هیپوکامااپ باارای کنتاارل     .]0[ اساات

هام در ارتباطناد و باه نظار     عملکردهای شناختی و حرکتی با 

رسد نسبت به استرس اکسیداتیو حسااس باشاند و نیااز باه      می

شود اساترس اکسایداتیو    آنتی اکسیدانها داشته باشند. تصور می

یک عامل در کاهش عملکرد حرکتی و شناختی دیده شاده در  

 .]9۱[ پیری است

اگرچه مطالعات بسیاری در این زمینه الزم اسات، بهباودی   

ت و مدت زمان ماندن بر روی گردونه دستگاه روتارود در مقاوم

کنند  که عصاره دریافت می  NBMدر گروههای تخریب هسته

ممکن است عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی، به دلیل خاصایت  

فعال کنندگی استیل کولین ترانسفرازی گیاه عنااب باشاد کاه    

 کند. اثرات سودمندی را ایجاد می

 سپاسگزاري

دانیم از معاونت تحقیقات و فناوری دانشاگاه   خود الزم میدر پایان بر 

علوم پزشکی شهرکرد و کلیه عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق یااری  

 نمودند قدردانی نماییم.
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