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  چکیده
ال تجویز عصاره زردچوبه یا کورکومین موجود در آن، در اعم. نقش مهمی در یادگیري و حافظه دارد ،سیستم کولینرژیک :زمینه

بررسی اثر کورکومین در جلوگیري از اختالل کارآیی فضایی القاشده توسط  ،هدف مطالعه حاضر. ثر استؤشناختی حیوانات م
  .بود (MWM) ماز آبی موریسدر موش صحرایی با استفاده از  )هاي کولینرژیک آنتاگونیست گیرنده(اسکوپوالمین 

گرم بر کیلوگرم، داخل  میلی 60یا  30یا  10(شش روز متوالی، کورکومین  طی) سسه رازيؤم(حیوانات نر نژاد ویستار  :ها روش
پارامترهاي یادگیري  ،همزمان. دریافت نمودند) گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی میلی 5/0(سی دقیقه قبل از اسکوپوالمین ) صفاقی

شده تا سکوي پنهان  زمان و مسافت طی مدت چهار روز منظور به بدین. گیري شد اندازه MWMو حافظه فضایی با استفاده از 
ساعت بعد، آزمون سکوي آشکار انجام  24. در آزمون پروب، درصد حضور حیوانات در ربع دایره هدف ثبت شد. بررسی شد

  .  شد که در آن زمان الزم براي رسیدن به سکوي آشکار و سرعت شناي حیوانات ثبت شد
گرم بر  میلی 60(درمانی با کورکومین  پیش. گیري یادگیري و حافظه فضایی شد کلتجویز اسکوپوالمین باعث تضعیف ش :ها یافته

داري بر زمان حضور حیوانات در اثیر معنأباعث جلوگیري از بروز اثرات اسکوپوالمین در روزهاي آموزش شد، اما ت) کیلوگرم
هاي مورد  داري بین کارآیی فضایی گروهاتفاوت معن ،همچنین در آزمون سکوي آشکار. ربع دایره هدف در آزمون پروب نداشت

  .مطالعه وجود نداشت
رسد که دوز باالتر کورکومین داراي برهمکنش با سیستم کولینرژیک  نظر می با توجه به اثر محافظتی کورکومین، به :گیري نتیجه

  .گیري یادگیري فضایی در موش صحرایی باشد در شکل
  آیی فضایی، موش صحرایی، ماز آبی موریساسکوپوالمین، کورکومین، کار :ها کلیدواژه

  »13/10/1390 :پذیرش  20/4/1390  :دریافت«
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی،.  1
  کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 2
  0831- 4274618: نشکده پزشکی، گروه فیزیولوژي، تلفنکرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دا :دار مکاتبات عهده *

Email: apourmotabbed@kums.ac.ir  
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجویی خانم نیلوفر خادمی جهت اخذ درجه دکتراي عمومی از دانشکده پزشکی نامه  از پایان منتجاین مقاله
 .باشد می
 

  مقدمه
رونـده   ل برنده و پیشبیماري آلزایمر یک بیماري تحلی

دستگاه عصبی مرکزي است که باعث زوال قواي عقالنی 
مشخصه این بیماري، آتروفی وسـیع مغـزي   ). 1(شود  می

هـا، تجمـع پیشـرونده     در نتیجه از دسـت رفـتن نـورون   
 اسـت هاي نـوروفیبریالري   هاي بتا آمیلوئید و کالفه پالك

با میـزان  میزان نارسایی شناختی  ،در بیماري آلزایمر). 2(
هاي کولینرژیک قاعده مغز قـدامی   اختالل عملکرد نورون

 ).4 و 3(دهند مـرتبط اسـت    که به هیپوکامپ انشعاب می
تخریـب سیسـتم   دهـد   مطالعاتی وجود دارد که نشان می

ــده  ــع گیرن ــر در توزی ــه تغیی ــک منجــر ب ــاي  کولینرژی ه
کولینرژیک و کاهش سطح استیل کولین استراز و اسـتیل  

شی
ژوه

ه  پ
مقال
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د گـرد  سفراز در مغز بیماران مبتال به آلزایمر میکولین تران
شـــده اســـت کـــه داروهـــاي همچنـــین دیـــده . )5(

کولینرژیک از قبیل اسکوپوالمین، سـبب اخـتالل در    آنتی
 لـذا  شـود و  حافظه در انسان و حیوانات می تثبیت فرایند

یـک مـدل    ،بـه حیوانـات آزمایشـگاهی   تجویز این ماده 
طورکلی و مشابه  سانی بهفراموشی انبررسی سودمند براي 

  .)6-8( باشد با بیماري آلزایمر در حیوانات می
طی سـالیان متمـادي، بسـیاري از ترکیبـات گیاهـان      

هـاي   هـا بـر سیسـتم    دلیل اثـرات سـودمند آن   دارویی، به
هـاي مختلـف بیمـاري     یادگیري و حافظه، بر روي مـدل 

ـ  ،با این حال. اند آلزایمر مورد مطالعه قرار گرفته ات مطالع
هـاي عمـومی بیمـاري آلزایمـر و      مناسبی بـر روي مـدل  

عنوان بخش اصـلی   اي که هیپوکامپ را به هاي حافظه مدل
در فرایند یادگیري و حافظه بررسی کند، صورت نگرفتـه  

  .است
زردچوبه گیاهی علفی و پایا از خانواده زنجبیل اسـت  

طور گسترده در مناطق اسـتوایی آسـیا کشـت داده     که به
قسمت مورد استفاده این گیاه، ریـزوم آن اسـت   . شود می

اي براي دادن رنگ و طعـم   طور گسترده که از پودر آن به
ــی  ــتفاده م ــذا اس ــه غ ــد ب ــه  . کنن ــزوم آن ک ــاره ری عص

ــی  ــده م ــد نامی ــومین  کورکومینوئی ــامل کورک ــود، ش    ش
ــومین، %)75-95( ــی کورک ــی  دمتوکس ــیس دمتوکس و ب

  ).8(باشد  کورکومین می
طور وسیعی مورد  به ،خواص فراوان دلیل کورکومین به

ایـن ترکیـب داراي   . ارزیابی و تحقیق قرار گرفته اسـت 
، فعالیـت  )9(اثرات دارویی از قبیل خواص ضد التهـاب  

کننـده در   و خـواص محافظـت  ) 10(اکسیدانی قوي  آنتی
نشـان داده شـده اسـت کـه     . باشد می) 11(برابر سرطان 

سیستم عصبی  کننده محافظت ،تجویز خوراکی کورکومین
و نیز داراي اثرات مثبتی در پیشـگیري  ) 12(مرکزي بوده 

نشـان داده شـده   همچنین ). 13(از نفروپاتی دیابتی است 
تواند موجـب بهبـود اخـتالل عملکـرد      که کورکومین می

شناختی و نیز باعـث افـزایش سـطح اسـتیل کـولین در      
در ). 14(هاي صحرایی دیـابتی شـود    کورتکس مخ موش

محققین اثرات محافظتی کورکومین را نیز دیگر مطالعات 
انـد   هاي آزمایشگاهی بیماري آلزایمـر نشـان داده   در مدل

 آیـد  گونه که از مطالعـات فـوق بـر مـی     همان). 17-15(
توان گفت که تجویز کورکومین بر اختالل حافظـه در   می

ـ    مدل از . ثر اسـت ؤهاي آزمایشگاهی بیمـاري آلزایمـر م
هـاي اسـتاندارد    مین یکی از مدلتجویز اسکوپوال ،طرفی

. کند بیماري آلزایمر را در حیوانات آزمایشگاهی تولید می
کـولین در   دهنده سطح استیل اسکوپوالمین همچنین کاهش

توانـد بـر    کورکـومین مـی   باشد، بنابراین احتماالً مغز می
ـ  اثرات سرکوب . ثر باشـد ؤکننده اسکوپوالمین بر حافظه م

منظـور بررسـی    اختصاصـی بـه  طـور   لذا تحقیق حاضر به
اثرات محافظتی کورکومین بر تضعیف فرایند یـادگیري و  
حافظه فضایی ایجادشده توسط اسـکوپوالمین در مـوش   

  .صحرایی با استفاده از ماز آبی موریس انجام گرفت
  

  ها مواد و روش
سر موش صحرایی نر نـژاد   56تعداد  ،در این مطالعه

ـ  ؤشـده از م  هویستار تهی ورد بررسـی قـرار   سسـه رازي م
سـر در هـر قفـس قـرار      3تا  2ها به تعداد  موش. گرفتند

  گرفته و تحـت شـرایط یکسـان درجـه حـرارت محـیط       
)Cº2±24 (ساعته قرار داشـتند   12تاریکی -و سیکل نور
آزمایشـات در  ). شد صبح آغاز می 8سیکل نوري ساعت (

ساعته انجـام گرفـت و حیوانـات     24مرحله نوري دوره 
انجام آزمایشات به آب و غذا دسترسی کـافی   جز زمان به

نکات اخالقـی   ،در تمامی مراحل کار با حیوانات. داشتند
مورد توجه قرار گرفت و هـر مـوش پـس از یـک دوره     
بررسی، توسط اتر تحت بیهوشی عمیق تـا ایجـاد مـرگ    

داروهاي مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه،    . گرفت قرار می
الزم . بودنـد ) سیگما(مین و اسکوپوال) سیگما(کورکومین 

به ذکر اسـت کـه حـالل کورکـومین، اتـانول و حـالل       
 .باشد اسکوپوالمین، نرمال سالین می

 ذیـل هـاي   حیوانات به گـروه  ،جهت انجام آزمایشات
  :تقسیم شدند
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ــف ــانول: ال ــروه ات ــالین-گ ــانول: ب ،س ــروه ات  -گ
: دو ســالین  -هـاي کورکـومین   گـروه  :ج ،اسـکوپوالمین 

 .اسکوپوالمین -ومینهاي کورک گروه

مـدت یـازده روز تحـت     ها به حیوانات در کلیه گروه
پـس از طـی پـنج روز اول کـه     . آزمایش قـرار گرفتنـد  

انجام گرفت، حیوانات گروه الف ) handling(ورزي  دست
بار در روز به فاصـله زمـانی    دو ،از روز ششم تا یازدهم

ابتدا تحت تجـویز  ) صبح 8:30و  8:00ساعت(سی دقیقه 
ــانول ا ــال ســالین  ) ml/kg1(ت ) ml/kg1( و ســپس نرم
  .قرار گرفتند) ip( صورت داخل صفاقی هب

ابتدا اتانول  ،الذکر حیوانات گروه ب در روزهاي فوق
)ml/kg, ip1 (  ــکوپوالمین ــد اسـ ــه بعـ ــی دقیقـ و سـ
)mg/kg,ip5/0 (دریافت نمودند.  

حیوانات گروه ج به سه زیرگـروه تقسـیم شـده و در    
هاي الـف و   با توالی مطروحه در گروهروزهاي مذکور و 

ــاي   ،ب ــا دوزه ــومین را ب ــدا کورک ــا  10 ابت ــا  30ی ی
mg/kg,ip60    ــه ــی دقیق ــانی س ــله زم ــه فاص ــپس ب و س

  .دریافت نمودند) ml/kg, ip1(سالین  نرمال
د نیز به سه زیرگروه تقسیم شـده و در   حیوانات گروه

 10( ها کورکومین با دوزهـاي  ابتدا به آن ،روزهاي مذکور
 ،وسپس به فاصله زمانی سی دقیقه) mg/kg,ip60یا  30یا 

الزم به ذکر است  .تجویز شد mg/kg,ip5/0اسکوپوالمین 
ی در یحجم تزریق نها ،هاي مورد مطالعه که در کلیه گروه

  . بود ml/kg1هر بار تزریق 
ها از روز اول تـا یـازدهم جهـت     حیوانات کلیه گروه

ی به روشـی کـه در   یابررسی روند یادگیري و حافظه فض
مطالعات قبلی گزارش شده بود، در ماز آبی موریس مورد 

در ایـن روش، پـنج روز اول بــه   . مطالعـه قـرار گرفتنــد  
ورزي و آشنایی حیوان با محیط آزمایش اختصـاص   دست

ــا   ــه فض ــادگیري و حافظ ــم، ی ــت و از روز شش ی یداش
. حیوانات در ماز آبی موریس مورد بررسی قـرار گرفـت  

شده تا رسیدن  شده و مسافت طی اي زمان سپريه شاخصه
به سکوي پنهان جهت بررسـی رونـد یـادگیري فضـایی     

کاهش زمان و مسافت رسـیدن بـه سـکو    . استفاده گردید

عنـوان رونـد مثبـت یـادگیري      طی روزهاي آمـوزش بـه  
پس از چهار روز مرحله بررسی یادگیري، . شد ارزیابی می

درصد حضـور در   ،در روز دهم، در مرحله آزمون پروب
ربع دایره هدف جهت بررسی میزان تثبیت حافظه استفاده 

منظـور بررسـی فاکتورهـاي     در روز یـازدهم، بـه  . گردید
گر حسی و حرکتی و یا انگیزشی که ممکن اسـت   مداخله

بر توانایی حیوان در رسیدن به سکو مؤثر باشـد، آزمـون   
ســکو یــک  ،ســکوي آشــکار انجــام گردیــد کــه در آن

ر باالتر از سطح آب و در مرکز ربع دایره جنـوب  مت سانتی
ـ شرقی قرار گرفتـه و تمـامی عال   م خـارج مـاز حـذف    ی

زمان رسیدن به سـکو و   در این روز نیز مدت. گردیده بود
  ).18(سرعت شناي حیوانات ثبت و بررسی گردید 

شـده در   گیـري  هـاي انـدازه   نتایج حاصل از شاخصـه 
 طرفـه  واریـانس یـک   روزهاي آموزش با استفاده از آنالیز

(ANOVA) گیـري تکـراري و آنـالیز واریـانس      انـدازه  با
همچنـین  . دوطرفه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت    

بررسی تفاوت بین درصد حضور در ربع دایره هـدف در  
شده تا رسیدن به سکوي  مرحله آزمون پروب، زمان سپري

آشکار و سرعت شناي حیوان در این روز نیز بـا اسـتفاده   
در مـواردي  . طرفه انجام شد آزمون آنالیز واریانس یکاز 

انجـام   Tukeyداري وجود داشت، آزمون اکه اختالف معن
ـ    بـه  >05/0Pدر کلیه موارد . گردید دار اعنـوان معیـار معن

هاي مورد آزمایش در نظر گرفتـه   بودن اختالف میان گروه
  .شد

  
  ها یافته

ـ  ده ها نشان می نتایج حاصل از بررسی ات د کـه حیوان
زمـان   سـالین بـر اسـاس شـاخص مـدت      -گروه اتـانول 

 ،شده تا رسیدن به سکو، در طی روزهـاي آزمـایش   سپري
]. =26/6F(3,18)و  >01/0P[ انــد موفـق بـه یــادگیري شـده   

اختالف زمان مذکور بین روزهاي اول با روزهاي سوم و 
نتایج مشابهی نیـز  . بود )>01/0P(دار اچهارم آموزش معن

ــا  ــرد حیوان ــروهدر عملک ــومی  ت گ ــاي کورک  -30نه
 -60و کورکومین  ]=18/7F(3,18)و  >01/0P[ اسکوپوالمین
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در . دیـده شـد   ]=89/11F(3,18)و  >001/0P[اسکوپوالمین 
این دو گروه، عالوه بر اختالف بین روز اول با روزهـاي  

ـ  )>01/0P(و چهارم ) >05/0P(سوم  داري ا، اخـتالف معن
با این . دیده شد )>05/0P( نیز بین روزهاي دوم و چهارم

 -هـاي اتـانول   حال، در بررسی روند یـادگیري در گـروه  
 )<05/0P(اسـکوپوالمین   -10اسکوپوالمین و کورکومین 

. داري بـین روزهـاي یـادگیري دیـده نشـد     ااختالف معن
همچنین بررسـی نتـایج توسـط آزمـون آنـالیز واریـانس       

هاي  هاي گروه طورکلی در شاخصه دوطرفه نشان داد که به
و روزهاي آمـوزش   ]=81/13F(4,30)و  >001/0P[مایش آز
]001/0P<  31/18وF(3,90)= [ ـ داري بــین  ااخــتالف معنـ

نشان داد کـه   Tukeyآنالیز . عملکرد حیوانات وجود دارد
در روزهاي دوم، سـوم و چهـارم بـین گـروه     این تفاوت 

اســکوپوالمین و -هــاي اتــانول ســالین بــا گــروه-اتـانول 
ــومین  ــکوپوالم-10کورک و در روز دوم  )>05/0P(ین اس

-30ســالین بــا گــروه کورکــومین -بــین گــروه اتــانول
از طرف دیگـر ایـن   . بود) >05/0P(دار ااسکوپوالمین معن

 -60هـاي کورکـومین    در روز چهارم بـین گـروه  تفاوت 
ــانول ــکوپوالمین و ات ــ -اس ــکوپوالمین معن ــود ااس دار ب

)05/0P<( .داري بـین عملکـرد حیوانـات در    اتفاوت معن
یک از روزهاي آموزش دیـده نشـد    ها در هیچ ایر گروهس
  ). الف -1شکل(

شـده تـا    مسافت طی هبررسی نتایج حاصل از شاخص
رسیدن به سکوي پنهـان نیـز نتـایج مشـابهی را در بـین      

طـورکلی بـین مسـافت     به. داد روزهاي آموزش نشان می
شده براي رسیدن به سکو در بین چهـار روز آمـوزش    طی

، ]=06/5F(3,18)و  >01/0P[ ســـالین -لدر گـــروه اتـــانو
و  ]=32/6F(3,18)و  >01/0P[ اسکوپوالمین -30کورکومین

و  >001/0P[اســــــکوپوالمین  -60کورکــــــومین 
13/11F(3,18)=[  ایـن تفـاوت در گـروه    . دیده شـد تفاوت

ـ  -اتانول دار اسالین بین روزهاي اول با سوم و چهارم معن
 ،سـکوپوالمین ا -30 در گروه کورکـومین . )>05/0P( بود

و دوم و چهـارم  ) >05/0P(بین روزهـاي اول و چهـارم   
)05/0P<(  60در گروه کورکومین . وجود داشتتفاوت- 

و  )>01/0P(بین روز اول با روزهاي سـوم  ، اسکوپوالمین
 )>05/0P(و روز دوم با روز چهـارم   )>001/0P(چهارم 
شـده   آنالیز نتایج حاصل از مسافت طـی . دیده شدتفاوت 

سیدن به سکو نشـان داد کـه بـا توجـه بـه شاخصـه       تا ر
و روزهاي  ]=52/13F(4,30)و  >001/0P[هاي آزمایش  گروه

ـ  ]=15F(3,90)و  >001/0P[آموزش  داري بـین  ااختالف معن
نشـان داد   post hocآنـالیز  . عملکرد حیوانات وجود دارد

این تفاوت در روزهاي دوم، سوم و چهارم بین گـروه  که 
اســکوپوالمین و -هــاي اتــانول گــروه ســالین بــا-اتـانول 

ــومین  ــکوپوالمین -10کورک و در روز دوم  )>05/0P(اس
-30رکــومین ســالین بــا گــروه کو-بــین گــروه اتــانول

از طرف دیگـر ایـن   . بود )>05/0P(دار ااسکوپوالمین معن
 -60هـاي کورکـومین    تفاوت در روز چهارم بـین گـروه  

ــانول ــکوپوالمین و ات ــ -اس ــکوپوالمین معن ــود دار ااس ب
)01/0P<( .داري بـین عملکـرد حیوانـات در    اتفاوت معن

 یک از روزهاي آموزش دیـده نشـد   ها در هیچ سایر گروه
  ).ب -1شکل(

اثرات کورکومین و اسکوپوالمین بر عملکرد حیوانات 
. شـود  ج مشاهده می -1در شکل آزمون پروب در مرحله 

ـ   ،آنالیز نتایج حاصل از این مرحله داري را ااخـتالف معن
و  >05/0P[ هــاي مــورد آزمــایش نشــان داد ین گــروهبــ
87/2F(4,30)=[.   آنالیز توکی نشان داد که این اختالف بـین

 دار اسـت ااسکوپوالمین معن-سالین و اتانول-گروه اتانول
)05/0P<(.  

بر ) mg/kg10،30،60(اثر دوزهاي مختلف کورکومین 
عملکرد یادگیري فضایی حیوانـات در مقایسـه بـا گـروه     

در روزهاي آمـوزش در مـاز آبـی    ) سالین-اتانول(شاهد 
بر اسـاس شـاخص   . شود مشاهده می 2موریس در شکل 

شده تا رسیدن به سکو، حیوانات تمـامی   زمان سپري مدت
موفق به یادگیري شـده   ،ها در طی روزهاي آزمایش گروه

براي گروه کورکـومین   =64/11F(3,18)و  >001/0P[ ندبود
ـ  =95/8F(3,18)و  >001/0P ن،ـالیـس -10 ـ راي گـب  روهــ

بـراي   =53/9F(3,18)و  >001/0Pسالین و  -30کورکومین 
هـاي   این تفاوت در گـروه . ]سالین -60گروه کورکومین 
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سالین بین روزهـاي اول   -60سالین و کورکومین -اتانول
 هـاي  و در گـروه ) >01/0P(با روزهـاي سـوم و چهـارم    

ــی -30ســالین و کورکــومین -10کورکــومین ن ســالین ب
، سـوم و چهـارم  )>05/0P(روزهاي اول با روزهاي دوم 
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ر براي رسیدن به سکو در طی روزهاي آموزش و میانگین درصد حضور در ربع دایره هدف د) ب(شده  و مسافت طی) الف(مقایسه زمان  -1شکل 

   .جهت بررسی اثرات کورکومین بر فراموشی ناشی از اسکوپوالمین (mean±SEM)هاي مورد مطالعه  در گروه) ج(مرحله آزمون پروب 
* 05/0P< 05/0 #اسکوپوالمین و  -اسکوپوالمین و اتانول -60هاي کورکومین  اختالف بین گروهP< سالین-نسبت به گروه اتانول.  
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 )001/0P< (شـده   ه آماري زمـان سـپري  مقایس. دیده شد
هاي آزمایش نشان داد کـه   براي رسیدن به سکو بین گروه
 ]=63/33F(3,72)و  >001/0P[تنها بـین روزهـاي آمـوزش    

هـاي   داري وجود دارد و اختالف بین گـروه ااختالف معن
 ]=75/2F(3,72)و  >064/0P[دار نبـوده اسـت   اآزمایش معن

 شده ت پیمودهآنالیز نتایج حاصل از مساف). الف-2شکل (
تا رسیدن به سـکوي پنهـان نیـز نتـایج مشـابهی را طـی       

هاي مـورد آزمـایش نشـان داد     روزهاي آموزش در گروه
اثــر دوزهــاي مختلــف کورکــومین بــر ). ب -2شــکل (

   عملکرد حافظه فضایی حیوانات در روز آزمون پروب نیز
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دن به سکو در طی روزهاي آموزش و میانگین درصد حضور در ربع دایره هدف در براي رسی) ب(شده  و مسافت طی) الف(مقایسه زمان  -2شکل 

  .جهت بررسی اثرات دوزهاي مختلف کورکومین به تنهایی (mean±SEM)هاي مورد مطالعه  در گروه) ج(مرحله آزمون پروب 
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  هاي مورد مطالعه در آزمون سکوي آشکار بین گروه) ب(و سرعت شنا ) الف(شده براي رسیدن به سکو  مقایسه زمان سپري -3شکل 
  

آنـالیز آمـاري تفـاوت    . شـود  ج دیـده مـی   -2در شکل 
داري را بین درصد حضور در ربـع دایـره هـدف در    امعن

. ]=8/2F(3,24)و  >061/0P[ هاي مختلف نشـان نـداد   گروه
نتایج حاصـل از بررسـی عملکـرد حیوانـات در آزمـون      

گـر   منظور ارزیـابی عوامـل مداخلـه    سکوي آشکار که به
حسی و حرکتی حیوانات انجام شـد نیـز نشـان داد کـه     

و  >96/0P[ داري در زمان رسـیدن بـه سـکو   ااختالف معن
095/0F(3,52)=[  و نیز سرعت شناي حیوانـات ]89/0P<  و
19/0F(3,52)=[ هاي مختلف کورکـومین   گروه( وجود ندارد

  گرفتنــد،بــا هــم در ایــن آزمــون مــورد بررســی قــرار  
  ).3شکل 

  بحث
این مطالعه به بررسی اثرات محافظتی کورکـومین بـر   
فراموشی ناشـی از اسـکوپوالمین در مـاز آبـی مـوریس      

نتایج این تحقیق نشان داد که تجویز داخل . پرداخته است
صفاقی اسـکوپوالمین موجـب تخریـب رونـد یـادگیري      

اند کـه تجـویز    مطالعات قبلی نشان داده. گردد فضایی می
موجب کـاهش  ) mg/kg5/0(داخل صفاقی اسکوپوالمین 

کولین در تمامی مناطق مغز و  داري در محتواي استیلامعن
و  19(نیز موجب اختالل در حافظه فضـایی شـده اسـت    

هـاي کولینرژیـک    نقص سیستم از طرفی عملکرد بی). 20
براي یـادگیري در مـاز   ) نیکوتینی و موسکارینی(مرکزي 
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بطنـی و یـا    ت است و تجویز درونز اهمییآبی موریس حا
هـاي   عنوان آنتاگونیست گیرنده سیستمیک اسکوپوالمین به

رونـد یـادگیري و    ،صورت وابسته بـه دوز  کولینرژیک به
  ).22و  21(نماید  تثبیت حافظه را دچار اختالل می

 mg/kg30و  10تجـویز دوزهـاي     در آزمایشـات مـا،  
دگیري ناشـی  کورکومین نتوانست مانع از تخریب روند یا

از اسکوپوالمین گـردد، امـا تجـویز کورکـومین بـا دوز      
mg/kg60  خـود را بـا    اثراین اختالل را بهبود بخشید که

شـده بـراي    داري در زمان و مسـافت سـپري  اکاهش معن
رسیدن به سکوي پنهان در طی روزهـاي آمـوزش نشـان    

زمان حضور در ربـع دایـره    با این حال بررسی مدت. داد
تفـاوتی را بــین عملکــرد   probe trialلــه هـدف در مرح 

لذا تجویز دوزهاي مختلـف  . هاي مختلف نشان نداد گروه
کورکومین نتوانسته بود اختالل در تثبیت حافظـه فضـایی   

اند تحـت   را در حیواناتی که اسکوپوالمین دریافت نموده
بررسی رفتار حیوانات در آزمون سـکوي  . تأثیر قرار دهد

ه روند یادگیري و حافظـه فضـایی   آشکار نیز نشان داد ک
حیوانات در آزمایشات ما مستقل از بروز اختالالت حسـی و  

  .حرکتی احتمالی ناشی از داروهاي تجویزشده بوده است
اثــرات تجــویز دوزهــاي مختلــف  ،در ایــن مطالعــه

تنهایی نیز مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت تـا       کورکومین به
تقل بوده و یـا  مشخص شود که آیا این ماده داراي اثر مس

هـاي درگیـر در فرآینـد     از طریق تداخل با سایر سیسـتم 
نتایج نشان داد که . کند یادگیري و حافظه فضایی عمل می

داري در زمان و مسافت رسیدن بـه سـکو و   ااختالف معن
نیز درصد زمان حضور در ربـع دایـره هـدف در مرحلـه     

probe trial کننـده کورکـومین بـا     هاي دریافـت  بین گروه
نتایج آزمون سکوي آشکار نیـز  . گروه کنترل وجود ندارد

. هـاي مختلـف نشـان نـداد     تفاوتی را بین عملکرد گـروه 
ـ تمامی این نتایج م د ایـن واقعیـت اسـت کـه تجـویز      ؤی

تنهایی تأثیري بر یادگیري و حافظه فضـایی   کورکومین به
و نیز رفتارهاي انگیزشی حیوانات ندارد و اثرات خود را 

 عنوان آنتاگونیسـت  به(عملکرد اسکوپوالمین  با تداخل در
  .گذارد بر جاي می) سیستم کولینرژیک

تــرین و بیشــترین مــاده  عنــوان مهــم کورکــومین بــه
دلیـل فعالیـت    بـه  ،دهنده عصاره ریزوم زردچوبـه  تشکیل

دارا بودن اثرات محافظتی  اکسیدانی قوي و خصوصاً آنتی
در ). 23( بر سیستم عصبی، مورد بررسی قرار گرفته است

مطالعات مختلف گزارش شده است که کورکومین از یک 
هـاي   طرف اختالل یادگیري ناشی از سـرب را در مـوش  

و از ) 24(صحرایی در ماز آبی مـوریس بهبـود بخشـیده    
تواند از تخریب ناشی از استات سـرب در   طرف دیگر می

ـ  هاي هیپوکامپ، به سلول ثر ؤعنوان یکی از مناطق اصلی م
). 25(ادگیري و حافظه فضایی محافظـت کنـد   در روند ی

هاي صحرایی  همچنین بررسی اثرات کورکومین در موش
تنهـایی   دیابتی نشان داده که تجویز مزمن خوراکی آن بـه 

هـاي صـحرایی سـالم     ثیري بر عملکرد شناختی مـوش أت
ـ   نداشته اما به داري موجـب بهبـود یـادگیري و    اطـور معن

کولین در کـورتکس   لحافظه فضایی و افزایش سطح استی
در مطالعـه  ). 14(هاي صحرایی دیابتی شده بود  مغز موش

ما نیز تجویز داخل صفاقی دوزهاي مختلـف کورکـومین   
تنهایی تأثیري بر عملکرد فضایی حیوانات نداشت، امـا   به

کورکومین توانست مانع از تخریب  mg/kg60تجویز دوز 
هـاي   یرنـده عنوان آنتاگونیست گ ناشی از اسکوپوالمین، به

هاي  رسد یکی از مکانیسم نظر می که به ،کولینرژیک گردد
اثر بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز و به  ،احتمالی آن

تبع آن افزایش محتواي استیل کولین در منـاطق مختلـف   
). 26(مغـز از جملـه هیپوکامــپ و قشـر فرونتـال باشــد     

همچنین ممکن اسـت کورکـومین بـر نحـوه بـرهمکنش      
ثیرگذار باشد زیـرا  أهاي آدرنرژیک و کولینرژیک ت تمسیس

اثــرات کورکــومین بــر سیســتم آدرنرژیــک در مطالعــه  
Mahmmoud  27(مورد تأکید قرار گرفته است.(  

در مطالعه دیگري تجویز کورکومین توانسته بود میزان 
را  (NMDA)دي آسـپارتات  -متیل-هاي ان بیان ژن گیرنده

رسیدن به سکو در آزمـون   افزایش و منجر به کاهش زمان
لذا ممکن است که اثرات تقـویتی  . ماز آبی موریس گردد

کورکومین بر عملکردهاي شناختی حیوانات، حـداقل در  
در ارتباط باشد  NMDAهاي  قسمتی، با تنظیم بیان گیرنده
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ز یهاي یادشده، ذکر این نکته حـا  عالوه بر مکانیسم). 28(
ــت  ــتاهمی ــومین داراي فعال اس ــه کورک ــوي ک ــت ق ی

باشد و در مطالعـات مختلـف توانسـته     اکسیدانی می آنتی
هاي  هاي عصبی در برابر آسیب است با محافظت از سلول

ناشی از استرس اکسیداتیو، اختالالت شـناختی ناشـی از   
  ).17 و 14(هاي مختلف آلزایمر را بهبود بخشد  مدل
  

  گیري نتیجه
  ان ـهاي ما نش طور خالصه، نتایج حاصل از بررسی به

توانـد از   مـی  mg/kg60داد که تجویز کورکومین بـا دوز  
اختالل یادگیري فضایی ناشی از اسکوپوالمین در ماز آبی 

  .عمل آورد موریس ممانعت به
  

  و قدردانی تشکر
این مقاله حاصل از طرح تحقیقـاتی مصـوب حـوزه    
معاونــت تحقیقــات و فنــاوري دانشــگاه علــوم پزشــکی 

  .باشد کرمانشاه می
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