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تأثير عصاره گياه کاکوتي بر اختالل ايجاد شده در
استرپتوزتوسين در رتهای نر
*

شيما محمدی  ،محمدحسين محمدی مهدی آبادی حسني
گروه علوم جانوری ،دانشگاه خوارزمي( تربيت معلم) ،تهران ،ايران
تاريخ وصول 1395/7/19 :

تاريخ پذيرش1396/7/26 :

چکيده:
زمينه و هدف :بيماری آلزايمر از شايعترين بيماریهای نورودژنراتيو مغز ميباشد و با اختالل سيگنالينگ انسولين و متابوليسم
گلوکز در ارتباط است .گياه کاکوتي دارای اثرات ضدديابت ،آنتي اكسيدان و تقويت كنندگي حافظه است .به همين دليل ،هدف مطالعه
حاضر بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه دارويي کاکوتي بر روند پيشرفت بيماری آلزايمر بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي ،تعداد  42سر رت نر از نژاد ويستار ،با وزن تقريبي  270±20گرم در 5گروه شامل؛ کنترل،
شم ،آلزايمر ،آلزايمر و سالين و آلزايمر به همراه کاکوتي ( 3زيرگروه) تقسيم شدند .جهت ايجاد مدل آلزايمری در رت ،داروی
استرپتوزوتوسين به درون بطن های مغزی تزريق گرديد و پس از آن به مدت  21روز رت های آلزايمری تحت درمان با عصاره
گياه کاکوتي( 150 ،100و  200ميليگرم بر کيلوگرم) به صورت تزريق داخل صفاقي قرار گرفتند .جهت ارزيابي يادگيری و حافظه از
آزمون ماز آبي موريس استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری آناليز واريانس يک طرفه و توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين موجب آسيب شديد حافظه گرديد .در رتهای آلزايمری تيمار شده با کاکوتي به مدت
 21روز ( 150 ،100و  200ميليگرم بر کيلوگرم) در مقايسه با رتهای آلزايمری ،به طور معنيداری از کاهش حافظه فضايي
پيشگيری شد .در مرحله يادگيری آزمون ماز آبي موريس ،رتهای دريافت كننده عصاره کاکوتي نسبت به گروه كنترل طي زمان و
مسافت كمتری سكوی فرار مخفي را پيدا كردند و همچنين  5روز پس از يادگيری ،در فاز يادآوری ،زمان بيشتری را در ربعي كه
قبالً سكوی فرار قرار داشت ،گذراندند.
نتيجهگيری :تيمار رتها با عصاره آبي الکلي گياه کاکوتي از کاهش حافظه فضايي در طي بيماری آلزايمر پيشگيری ميکند .عصاره
اين گياه ميتواند با تأثير مثبت بر عملكردهای عصبي موجب بهبود روندهای شناختي گردد و احتماالً در پيشگيری و درمان برخي از
اختالالت عصبي نقش بارزی داشته باشد.
واژههای کليدی :آلزايمر ،کاکوتي ،استرپتوزوتوسين ،يادگيری ،حافظه

*

نويسنده مسئول :شيما محمدی ،تهران ،دانشگاه خوارزمي ،دانشکده علوم زيستي ،گروه علوم جانوری
Email: shimamohamadi1365@gmail.com
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حافظه فضايي ناشي از تزريق داخل بطني

شيما محمدي ،محمدحسين محمدي مهدي آبادي حسني

يک مطالعه پيشنهاد ميکند که سط نشانگر اکسيداتيو،

مقدمه
بيمــاری آلزايمــر( )1()ADبيمــاری پــيش رونــده

به طـور مسـتقيم بـه شـدت اخـتالل شـناختي مـرتب

سلولي ،آلزايمر بـا از دسـت دادن سـلولهـای عصـبي

افراد مبتال به آلزايمـر بـه وسـيله افـزايش پـروتئين و

قشر مغز ،سلولهای هرمي ويژه کـه واسـطه عملکـرد

اکسيداســيون  ،DNAپراکسيداســيون ليپيــدی افــزايش

مـيشـود( .)2آسـيب

يافتـــه ،کـــاهش ســـط ســـيتوکروم  Cاکســـيداز و

عصبي در آلزايمر مربوط به پـروتئين غيـر طبيعـي در

گليکوزيالسيون پيشـرفته محصـوالت نهـايي مـنعکس

داخل و خارج سـلول عصـبي اسـت .ايـنهـا ضـايعات

ميشود( . .)8در چند دهه اخير تحقيق های گسـتردهای

پاتولوژي ـک مشخصــه  ADهســتند ،کــه پــال ناميــده

به منظور دستيابي به روشهای درماني مناسب از يک

ميشوند .پروتئينهای غير طبيعـي در کـورتکس مغـز

سو و بررسي علـل و عوامـل ايجـاد کننـده آلزايمـر از

يک الگوی کليشهای گسترده در امتداد راههای عصـبي

سوی ديگر صورت گرفته است و همچنان ادامـه دارد.

را نشــان مــيدهــد کــه مي ـانجيگــری حافظــه و ديگــر

نتايج حاصل اين تحقيق های نشـان مـيدهـد کـه مـواد

عملکردهای شناختي است .پال های پيری تجمـع هـای

دارای آنتياکسيدان ميتواننـد نقـش مهمـي در کـاهش

خــارج ســلولي پــروتئين آميلوئيــد هســتند و شــامل

عاليم آلزايمر بازی کنند .آنتـياکسـيدانهـا از عملکـرد

پروتئين بتـا آميلوئيـد نـامحلول( )2()Aβمـيباشـند(.)3

راديکــالهــای آزاد جلــوگيری کــرده و مــيتواننــد در

پال های آميلوييـد هـمچنـين در اثـر پـردازش نـاق

پيشگيری و درمان بيماری آلزايمر مفيـد واقـع شـوند.

پــروتئين پ ـيش ســاز آميلويي ـد بتــا( )3()APPبــه وســيله

روشهايي که در حال حاضر برای درمان ديابت غيـر

بتـا سـکرتاز

وابسته به انسولين استفاده ميشوند ،مانند تغيير رژيم

اکسـيداتيو زمــاني رخ

غذايي و عوامل هيپوگليسميک خوراکي ،محدوديت های

مــيدهــد کــه ب ـين توليـد و دفــع راديکــالهــای آزاد از

خا

خود را دارنـد( .)9بـا توجـه بـه افـزايش دانـش

گونههای اکسـيژن عـدم تعـادل بـه وجـود بيايـد .ايـن

بشری در مورد هتروژنيتـه ايـن بيمـاری ،نيـاز بـرای

گونههای اکسيژن فعال( )4()ROSنقش مهمي در بسياری

يافتن ترکيبهای مـؤثر بـا عـوار

جـانبي کمتـر در

از بيماریهای مزمن از جمله بيماریهای ميتوکنـدری،

پيشگيری و درمان ديابت احسـا

بيمــاریهــای عصــبي ،بيمــاریهــای کلي ـوی ،تصــلب

دارويي و مشتقهای آنها اگر چه از دير باز در درمـان

خانواده آنزيمي سکرتازها بـه خصـو
تشــکيل مــيشــوند( .)4اســتر

شرايين ،ديابت و سرطان بـازی مـيکننـد( .)5اسـتر
اکســيداتيو نقــش محــوری را در پــاتوژنز آلزايمــر از
طريق عملکرد نوروني و مرگ سلولي بازی ميکند(.)6
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ديابت قندی و عوار

مـيگـردد .گياهـان

ناشي از آن مطـر بـوده انـد،
1- Alzheimer’s Disease
2-Amyloid Beta
3-Amyloid precursor protein
4-Reactive Oxygen Species
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مغزی است و علت شايع زوال عقل است( .)1در سـط

اسـت( .)7افـزايش سـط اسـتر

شناختي باالتر هسـتند مشـخ

اکسـيداتيو در مغـز

تأثير عصاره کاکوتي بر اختالل ايجاد شده در حافظه فضايي رت

ولي در مورد اثر بخشي قطعي بسياری از آنها تاکنون

و منجر به بي دردی شوند( .)15اثر آنتياکسيداني گياه

شواهد تحقيقاتي و معتبر يافت نشده است(.)10

کاکوتي ممکن است با سرکو تشکيل  ROSيا با مهـار

بيماریها و بهبـود اخـتالالت بـازی مـيکننـد و هنـوز

فلالونوييدها به وسيله آنزيمهای دخيل در توليـد آنهـا

سيسـتم طــب سـنتي در سراســر جهـان از اهميـت بـه

ماننـــد منواکســـيژناز ميکروزومـــي ،گلوتـــاتتون

ســزايي برخــوردار اســت ( .)11گيـاه کــاکوتي بــا نــام

ترانســفراز ،سوکســين اکســيداز ميتوکنــدری،

علمي Ziziphoraمتعلق به خانواده نعناعيان

()Lamiaceae

s
()1

NADH

اکســيداز ،توليــد  RASرا متوقــف مــيکننــد .فعاليــت

نيز از ديگر گياهان بومي ايران است .مهمترين ترکيـب

آنتياکسيداني گياه کاکوتي بـه وسـيله چنـدين روش

شيميايي فعال اين گياه ماده ای تحـت عنـوان پولگـون

 ،)2(DPPHسوپراکسيداز ،فعاليت راديکـال هيدروکسـيل)

ميباشد که اثرات ضددردی و ضدالتهابي آن به خوبي

مورد ارزيابي قرار گرفته است .با توجـه بـه محتـوای

شده اسـت .اثـرات ضـدالتهابي ايـن گيـاه بـه

فالونوييد و پليفنول باال بيشترين فعاليـت در عصـاره

واسطه مهـار سـميت اسـتيک اسـيد وپراکسيداسـيون

الکلي اين گياه مشاهده شده است( .)16با توجه به ايـن

ليپيدی ،شالت فلـزات دخيـل در اکسيداسـيون و احيـا،

که بيماری آلزايمر يک بيماری نورودژنراتيـو اسـت و

تضعيف فرآيندهای منتهي به توليد ترکيـب هـای فعـال

اکسـيداتيو نقــش مهمــي در ايجــاد آن دارد و

مشخ

اکسيژنه و در نتيجه کاهش اسـتر

اســتر

اکسـيداتيو درون

 )3(STZهم مادهای اسـت کـه از طريـق ايجـاد اخـتالالت

سلولي در رتهايي بود که در آنهـا التهـا القـا شـده

متابوليکي و در نتيجه ايجاد استر

اکسيداتيو متعاقب

بود( .)12اجزاء کاکوتي کوهي فعاليـت آنتـي تومـوری

آن باعث القای اين بيماری مـيگـردد ،ايـن مطالعـه بـه

دارد و رشــد نــوعي از تومورهــای بــدخيم را تــا 32/6

منظور تعيين اثر عصاره کاکوتي بـر بهبـود اخـتالالت

درصــد و غــدد ســرطاني را تــا  47/5درصــد کــاهش

حافظــه و ي ـادگيری ناش ـي از تزري ـق درون بطن ـي در

ميدهد( .)13گونههای کاکوتي ميتوانند منبع مهمـي از

موش صحرايي نر انجام شد.

.

فالوونوييدها ،مشتقات اسيد کافئيک ،اسـيدهای چـر ،
تریترپن و استرول باشند( .)14فالونوئيدها ميتواننـد

روش بررسي

از ســد خــوني ـ مغــزی عبــور كننــد و بــه واســطه

ايــن مطالعــه تجربــي( )Experimentalدر مرکــز

مكانيزمهای مختلفي از جمله اثر بر گيرندههای،GABAA

تحقيق های دانشگاه علوم پزشکي کرمانشـاه بـه روش

اپيوئيدی ،آلفا دو آدرنرژيك و مهـارآنزيمهـای درگيـر
در التها مغز ،درد را به صورت مركزی كنتـرل كننـد
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1- Nicotinamide Adenine Dinucleotide Hydrogenase
2-1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl
3-Streptozotocin
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گياهـــان دارويـــي نقـــش مهمـــي در درمـــان

آنزيمي يا حفاظت از نقش آنتياکسيداني مرتب باشـد.

شيما محمدي ،محمدحسين محمدي مهدي آبادي حسني

زير انجام گرديد .در اين تحقيق  42سر رت نر از نـژاد

صاف شد .سپس محلول صاف شده را در درون بالن

همــه حيوانــات در شــراي اســتاندارد 24ـ ـ 22درجــه

در دمای  75درجه با دور متوس قرار داده شد ،پـس

سـانتيگــراد گرمـا و سـيکل شـبانه روزی  12ســاعته

از خروج حالل مايع غليظ روی سـط شيشـهای پهـن

نگهداری ميشدند .به جز در هنگام آزمايش آ و غـذا

گرديد تا خشک شـود .پـودر حاصـله کـه حـدود58/6

به صورت آزاد در اختيار حيوان ها قرار داشـته و هـر

درصد مايع عصاره را تشکيل ميداد جمعآوری گرديد

چهار حيوان در يک قفس شيشهای استاندارد نگهداری

و از پودر حاصله برای تهيه ی غلظتهـای 150 ،100و
.

 200ميليگرم به کيلوگرم )1(ZTEاستفاده شد.

به منظور تزريق درون بطني ،ابتدا هر موش بر

نگهــداری و اســتفاده از حيــوانهــای آزمايشــگاهي بــا
اسا

حيوانات رفتار شد.

وزن به وسيله تزريق داخل صفاقي مخلوطي از

استرپتوزوتوسين از شرکت شيميايي سيگما و

ترکيب کتامين هيدروکلرايد ( 100ميليگرم بـر کيلـوگرم)

کتامين( 10درصـد) و زايالزيـن( 2درصـد) از شـرکت

وزايالزيــن( 10ميلــيگــرم بــر کيلــوگرم) بيهــوش شــد.

آلفاسا هلند تهيه شد.

حيوانات در دستگاه اسـتريوتکس(Stoeltingــ آمريکـا)

گياه

Ziziphora

در بهار  1394از ارتفاعات هزار

مســجد اســـتان خراســـان جمـــعآوری شـــد .جهـــت
عصارهگيری گيـاه کـاکوتي از بـرگهـای آن اسـتفاده
ميشود .برای اين منظور ابتدای برگهـای گيـاه را در
سايه با تهويه ی مناسب خشک کرده ،سپس بـه کمـک
آسيا برقي به صورت پودر درآمد .سپس  20گرم از
پــودر حاصــل را درون ارلــن در دار ريختــه200 ،
ميليليتر الکل اتيليـک  70درجـه بـه آن اضـافه شـد و
ســپس بــه مــدت  48ســاعت در انکوبــاتور  37درجــه
(GmbH.Germany

 )Memmertنگهــداری شــد .هــر 12

ساعت محتويات درون ارلن را به آرامي تکان داده شد

قرار گرفتند .پس از تميز کردن سط جمجمـه و يـافتن
نقطه برگما به عنوان مرجع ،بـه روش استرئوتاکسـيک
و با کمک اطلس پاکسينو

محـل تزريـق در دوطـرف

سر نشانه گذاری شد ،دو سوراخ کوچک به کمک متـه
دنــدان پزشــکي ايجــاد شــد ،ســپس بــه کمــک ســرنگ
هميلتــون محلــول استرپتوزوتوس ـين بــه صــورت دو
طرفه به درون بطنهای جانبي تزريق شد .جهت القـای
آلزايمر 10 ،ميکروليتر از محلول استرپتوزوتوسين بـا
غلظت  3ميليگرم بـر کيلـوگرم بـه درون هـر کـدام از
بطـــن هـــای جـــانبي بـــا مختصـــات بـــر حســـب
برگمــا0/8 :ـ ـ = قــداميخلف ـي3/5 ،ـ ـ = پشــتي شــکمي
و 1/5ـ = جانبي نسبت به خ وس تزريق گرديد .پس

و بعد از گذشت  48ساعت محتويات درون ظرف را به
کمک کاغذ صافي وات من و قيف شيشهای داخل بشـر
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ويستار با وزن تقريبـي 270±20گـرم انتخـا گرديـد.

ريخته و در دستگاه

ميشدند .در طـي همـه مراحـل آزمـايش طبـق اصـول

روتـاری)(Microtome Rotary MR 2258

تأثير عصاره کاکوتي بر اختالل ايجاد شده در حافظه فضايي رت

از عمل ،مراقبتهای ويژهای انجـام مـيشـد تـا تغذيـه

دارد .موش به طـور تصـادفي از يكـي از ربـع هـای

حيـــوان بـــه صـــورت خودبـــه خـــودی برقـــرار

حوضچه آزاد شد و زمان پيدا کردن سكو به وسـيله

شود(18و.)17

آزمايشگر ثبت شد.

هيچ تيماری بر روی آنها صورت نگرفـت ،گـروه شـم،

(هر نوبت شامل  4تجربه) از  4ربع حوضچه به طور

گروهي که تنها تحت جراحي قـرار گرفتـهانـد و گـروه

تصادفي تحت آزمايش قرار گرفت .يک تجربه زماني

آلزايمری شده با استرپتوزوتوسين که خود به  5زيـر

به اتمام ميرسيد که موش بر روی سكو رفتـه و يـا

گروه مشرو ذيل تقسيم شدند؛  )1گروه تحـت تيمـار

 90ثانيه ميگذشت .سپس  30ثانيه به حيوان فرصت

بــا استرپتوزوتوســين(به دنبــال جراحــي ،ميــزان 3

داده مـيشـد و پـس از آن تجربـه بعـدی شـروع

ميليگرم استرپتوزوتوسين به صورت داخل بطني بـه

ميگرديد .موشهايي که محل سكو را پيدا نميکردند

رتهای اين گروه تزريق گرديد) )2 .گروه تحت تيمـار

به وسيله آزمايشگر به روی سكو منتقل شده و اجازه

با استرپتوزوتوسين به همراه سالين کـه بـه مـدت 21

مييافتنـد  30ثانيـه در آن جـا بماننـد .پـس از اتمـام

روز ،روزی يک مرتبه نرمال سالين ( 0/2ميليليتر) بـه

تجربــه چهــارم مــوشهــا از حوضــچه خــارج

صورت درون صفاقي دريافت ميکردند )3 .گروههـای

ميشدند( .)19در اين مطالعه از ماز آبي موريس برای

تحت تيمار با استرپتوزوتوسين به همراه کـاکوتي کـه

سـنجش حافظـه فضـايي اسـتفاده شـد ،زيـرا انجـام

به مدت  21روز و روزی يک مرتبه کـاکوتي(150،100

فعاليتهای الزم در اين سيستم (مدت زمان و مسافت

و  200ميل ـيگــرم بــر کيلــوگرم را بــه صــورت درون

ط ـي شــده در ربــع محــل قرارگي ـری ســکو) ،نيازمنــد

صفاقي) مشابه گروه سالين دريافت ميکردند.

عملكرد درست حافظه است(.)20

جهت ارزيـابي آلزايمـر القـا شـده بـه وسـيله

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

استرپتوزتوسـين و نيـز اثـرات حفـاظتي عصـاره

نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری از آناليز واريانس

آبي ـ الکلي کاکوتي بـر حافظـه و يـادگيری فضـايي،

يكطرفه و آزمون تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شدند.

روش ماز آبي موريس استفاده شد .ايـن دسـتگاه از
يك حوضچه استوانهای شكل سياه رنگ تشكيل شده
که تا ارتفاع  25سـانتيمتـر آن بـا آ  20± 1درجـه
سـانتيگـراد پـر شـد .يـک سـكوی کوچـك از جـنس
فلز تيره رنگ با قطر 10سانتيمتر ،و يك سانتيمتـر
زير سط آ در مرکز ربع دايره جنو غربي قـرار
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يافتهها
در اين مطالعه تجربي اثر عصاره آبي ـ الکلـي
گياه کاکوتي بر بهبود يادگيری فضايي رتهـای مبـتال
به آلزايمر مورد بررسي قرار گرفت .در تمام روزهای
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گروههای مورد مطالعه شـامل؛ گـروه کنتـرل:

هر موش به مدت  5روز و هر روز يك نوبـت

شيما محمدي ،محمدحسين محمدي مهدي آبادي حسني

آموزش موش های گـروه آلزايمـری ديرتـر و بـا طـي

ســوم ،چهــارم و پــنجم( )p<0/01اخــتالف معن ـيداری

مسافت بيشتری از مـوشهـای گـروه کنتـرل و گـروه

مشاهده گرديد(نمودار .)1

کردند .بين گروه کنترل و گروه شم در بررسي زمـان

استرپتوزوتوسين و گروه استرپتوزوتوسين همراه بـا

الزم و مسافت طـي شـده جهـت يـافتن سـکوی نجـات

سالين مسافت بيشتری برای رسيدن به سکوی نجـات

تفــاوت معن ـي داری دي ـده نشــد( ،)p<0/05بــه هم ـين

در مقايسه با مـوشهـای گـروه کنتـرل و مـوشهـای

خاطر ،در ادامه کار کل گروهها با گروه کنترل مقايسه

گروههای استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي طي

شـــدند .بـــين گـــروه استرپتوزوتوســـين و گـــروه
استرپتوزوتوســين همــراه بــا ســالين نيــز تفــاوت
معنيداری مشاهده نشـد( )p<0/05بـه عبـارت ديگـر،
تزريق سالين تأثيری بر يادگيری حيوان های آلزايمری
شده با استرپتوزوتوسـين نداشـت ،ولـي بـين ايـن دو
گروه و گروه کنترل در تمام روزهای آزمايش تفـاوت
معني دار بـود( .)p<0/01هـمچنـين مـوشهـای گـروه
استرپتوزوتوســين بــه همــراه ســالين نيــز ديرتــر از
مـــوشهـــای گـــروه کنتـــرل و مـــوشهـ ـای گـــروه
استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي سکوی نجـات
را پي ـدا کردنــد .در ه ـيچ کــدام از روزهــای آزمــايش،
اختالف گروه استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي
( 100ميليگرم بر کيلوگرم) با گروه استرپتوزوتوسين
بـــه همـــراه ســـالين معنـــيدار نبـــود .در گـــروه

کردند .اختالف بين گـروه استرپتوزوتوسـين و گـروه
استرپتوزوتوسين همراه با سالين در مقايسه با گـروه
کنتـــرل در تمـــام روزهـــای آزمـــايش معنـــيدار
بود( .)p<0/05همچنـين در مقايسـهای کـه بـين گـروه
استرپتوزتوسين تحـت تيمـار بـا کـاکوتي( 100و 150
ميليگرم بر کيلـوگرم) بـا گـروه استرپتوزوتوسـين و
گروه استرپتوزوتوسين همراه با سالين انجام گرديـد،
اخـــتالف معنـــيداری مشـــاهده نشـــد .در گـــروه
استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي( 200ميليگرم
بــــر کيلــــوگرم) اخــــتالف معنــ ـيدار بــــا گــــروه
استرپتوزوتوسين همراه با سالين در روزهای اول تـا
سوم آزمايش مشاهده گرديد(()p<0/05نمـودار  .)2در
ارتباط با پارامتر سـرعت حرکـت رتهـا جهـت يـافتن
سکوی آزمايش ،برعکس پارامترهای زمان و مسـافت
طي شده که به تدريج طي  5روز کاهش يافت ،سـرعت

استرپتوزوتوسين تحت تيمـار بـا کـاکوتي( 200و150

حرکت جهت رسيدن به سکو در تمم گروههـا افـزايش

ميل ـيگــرم بــر کيلــوگرم) در روزهــای دوم(،)p<0/05

يافت ،ولي بين گروهها تفاوت معنيداری مشاهده نشد.
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آلزايمــری تيمــار شــده بــا  ZTEســکوی نجــات را پيـدا

در تمام روزهای آزمـايش ،مـوشهـای گـروه

تأثير عصاره کاکوتي بر اختالل ايجاد شده در حافظه فضايي رت

#

نمودار  :1منحني يادگيری حيوانات در طي روزهای آموزش  A:مقايسه ی مدت زمان پيدا کردن سکو در گروه های مورد مطالعه  . B:مقايسه
ميانگين کل مدت زمان پيدا کردن سکو بين گروهها در  5روز آموزش .اختالف معنيدار گروه آلزايمری در مقايسه با گروه کنترل
) .(**P<0.01,*P<0.05اختالف معنيدار گروه استرپتوزوتوسين به همراه سالين در مقايسه با گروه استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي
).(##P<0.01, #P<0.05

نمودار  :2منحني يادگيری حيوانات در طي روزهای آموزش :A :مقايسه ی مسافت پيموده شده تا سکو بين گروه های مورد مطالعه :B .مقايسه
ميانگين کل مسافت پيموده شده برای رسيدن به سکو بين گروهها در  5روز آموزش .اختالف معنيدار گروه آلزايمری در مقايسه با گروه
کنترل( .)**P<0.01,*P<0.05اختالف معنيدار گروه استرپتوزوتوسين به همراه سالين در مقايسه با گروه استرپتوزوتوسين تحت تيمار با کاکوتي
(.)##P<0.01, #P<0.05
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**

شيما محمدي ،محمدحسين محمدي مهدي آبادي حسني

آزمايشگاهي مورد استفاده قرار ميگيـرد( ،)25در اثـر

بحث

در گروههای تحت تيمار بـا عصـاره آبـي الکلـي گيـاه

بيماری آلزايمر نوع تکگير)  (Sporadicبر روی حافظـه

کاکوتي در مقايسه با گروه آلزايمری مشاده گرديد .با

و يادگيری و همچنين فرآينـدهای متـابوليکي در مغـز

توجه به کاهش معنيدار زمان الزم و مسافت طي شده

اين حيوانات ايجاد ميکند ،بنابراين استرپتوزوتوسـين

جهت پيدا کردن سکو در حيوانات تيمار شده با کاکوتي

داخل بطني مدل مناسبي جهت مطالعه بيماری آلزايمـر

( 150 ,100و 200ميليگرم بر کيلـوگرم) بـه مـدت 21

ميباشـد( .)26در خصـو

اسـتفاده از گياهـاني کـه

روز در مقايسـه بـا گـروه آلزايمـری مـيتـوان نتيجــه

حاوی مقادير زيادی از پليفنولها هستند .پژوهشهای

گرفت که عصاره آبي الکي گياه کـاکوتي مـيتوانـد در

زيادی صورت گرفته که اکثراً نشان دهنـده اثـر مثبـت

تخفيـ ـف بيمـــاری آلزايمـــر مـ ـؤثر باشـــد .هرچنـــد

اين مواد را در بهبود اختالالت شـناختي در مـدلهـای

مکانسيمهای درگير در کاهش حافظه و اعمال شناختي

آزمايشگاهي ميباشد(29ـ. )27

در بيماری آلزايمر مـورد بحـث اسـت ،بـا ايـن وجـود

فربود و همکاران نشان دادند که عصـاره دانـه

های نوروپاتولوژيک اين بيماری شامل تجمـع

انگور به دليل اين کـه حـاوی ترکيـبهـای پلـي فنـول،

وس ـيع فيالمــانهــای غي ـر طبيع ـي  tauدر کالفــههــای

پروآنتوسيانيدين و پروسيانيدين ميباشد و هـمچنـين

نوروفيبريالری ،تخريـب وسـيع نـورونهـا و نشسـت

به علت دارا بودن خوا

آنتياکسيداني و ضدالتهابي،

پال های بتاــ آميلوئيـدی( )Aβمـيباشـد(22و .)21ايـن

اين عصـاره مـيتوانـد در پيشـگيری و بهبـود اخـتالل

بيماری با کاهش نورونها در چندين منطقه مهم بـرای

حافظه ناشي از تزريق درون بطني استرپتوزوتوسـين

در هيپوکامـ همـراه

مؤثر واقع شود( .)30رژگاني و همکاران طي بررسـي

است( .)23با توجه به اين که علت مـرگ نـورونهـا در

انجام شده بـر روی عصـاره کورکـومين چنـين بيـان

نشـده اسـت،

نمودنــد کــه تجــويز درازمــدت كوركــومين در دوز 50

مطالعه ها نشـان داده اسـت کـه پپتيـد بتـا آميلوئيـد از

ميليگرم بر كيلوگرم موجب تقويـت توانـايي نگهـداری

اکسيداتيو ميتواند آپوپتوز نورونها را

اطالعــات در انبــار حافظــه و بــه يــادآوردن آنهــا در

افزايش دهد .بنابراين چنين نتيجهگيـری مـيشـود کـه

حيوانات ديابتي شده و بهبودی حافظه فضـايي كوتـاه

عوامل آنتـياکسـيداني مـيتواننـد در تخفيـف بيمـاری

مدت را به دنبال دارد و بخشي از اين تأثيرات سودمند

آلزايمر مؤثر واقع شوند( .)24در رتها مشـاهده شـده

از طريــق كــاهش پراكسيداســيون ليپيــدی در بافــت

است که تزريق ماده ی ديابتوژنيک استرپتوزوتوسين،

هيپوكام اعمال ميشود( .)31زاکـر و همکـاران چنـين

کـــه جهـــت القـــای ديابـــت تيــ  1در حيــوانهـــای

بيان نمودند که مصرف مزمن عصـاره آبـي کنـدر در

شاخ

يادگيری و حافظه ،به خصـو

بيماری آلزايمر به طـور دقيـق مشـخ

طريق استر
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در اين مطالعه کاهش مسافت و زمان طي شده

تزريق بـه داخـل بطـنهـای مغـزی اثراتـي مشـابه بـا

تأثير عصاره کاکوتي بر اختالل ايجاد شده در حافظه فضايي رت

بازخواني حافظه در روش يادگيری اجتنابي غير فعـال

گردد .از طرف ديگر پولگون به عنوان ترکيب شـاخ

شده و همچنين نقصان حافظه ناشـي از تزريـق داخـل

اسانس گونههای کاکوتي يـک مونـوترپن اکسـيژن دار

بطني استرپتوزوتوسين را کاهش دهد(.)32

حلقــوی بــا چگــالي  0/93مــيباشــد کــه دارای بــوی

مهدوی و همکاران نشان دادند کـه تيمـار درون

مطبوعي بوده و در تعدادی از گياهان ايـن تيـره ،جـزء

صفاقي عصاره کاکوتي کوهي به مدت  4هفته ،به طور

اصلي تشکيل دهنده عصاره محسـو مـيشـود .ايـن

مؤثری فعاليت آنـزيمهـای آنتـياکسـيدان کبـد و کليـه

ترکيب دارای خاصيت بارز ضـدباکتری و ضـد قـار

رتهای ديابتي شده بـه وسـيله استرپتوزوتوسـين را

بوده و به ويژه بر روی سوشهای مختلـف سـالمونال

افزايش ميدهد .اين عصاره ،مالون دی هيـدرات را کـه

مؤثر است .پولگون مادهای ضد التها است که فعاليت

ي ـک مــارکر ليپي ـد اســت ،بــه مي ـزان قابــل تــوجهي در

آنتيهيسـتاميني آن بـر روی خوکچـه هنـدی بررسـي

رتهای ديابتي کاهش و نيز ظرفيت آنتياکسـيدانتي را

شده و مشخ

شده است که آنتاگونيست گيرندههای

در طر غيروابسته به غلظت ،افزايش ميدهد .بنابراين،

 H1بوده و دارای اثـرات مشـابه دکـس کلرفنيـر آمـين

عصاره کاکوتي دارای نقش محافظتي بـر عليـه آسـيب

است( )35باالبودن اثرات آنتياکسـيداني عصـارههـای

اکســيداتيو در رتهـــای ديــابتي شـــده بـــه وســـيله

متانولي کاکوتي نشان ميدهد که احتماالً پليفنلهـا يـا

استرپتوزوتوســين اســت ( .)33کنيــاليگلو و همکــاران

فالونها و فالونوئيدها نقش مهمي در اين فعاليت بازی

نشان دادند که تيمار با عصاره آبي کاکوتي کوهي بـه

ميکند .همچنين فعاليت آنتياکسيداني عصاره کاکوتي

مدت  21روز ،موجب اثر آنتيهيپرگليسميک وابسته به

را ميتوان به وجود ترکيب هايي مثـل؛ تيمـول 1 ،و 8ــ

دوز در رتهــــای ديــــابتي شــــده بــــه وســــيله

سينئول و بتا کاريوفيلن نسبت داد زيـرا گـزارش هـای

استرپتوزوتوسين ميگردد .يافتههای آنها اثرات مثبـت

متعددی در مـورد اثـرات آنتـياکسـيداني قابـل توجـه

کاکوتي را بر رتهايي که به وسيله استرپتوزوتوسين

ترکيب های مذکور وجـود دارد( .)36سـرانجام تحقيـق

دچــار اختالالتــي در پروفيــل ليپــوپروتئين ،وضــعيت

حاضر نشان داد که درمان با عصاره کاکوتي توانسته

آنتياکسيدان و تحمل گلـوکز شـده بودنـد ،نشـان داد.

به طور معنيدار آسيب حافظـه ايجـاد شـده ناشـي از

بنابراين ،عصاره آبي کاکوتي کوهي ،در کنترل ديابـت،

تزريق داخل بطن مغـزی استرپتوزوتوسـين را بهبـود

اکسـيداتيو بـا فعـال

بخشد .اميد است در آينده نزديک با تحقيـق بيشـتر در

نمــودن آنــزيمهــای آنتــياکســيدان پانکراســي مفيــد

اين زمينه بتوان بيماران مبتال به آلزايمر را با داروهای

است( .)34مطالعه حاضر برای اولين بار نشان داد کـه

گياهي مرتب از جمله کاکوتي به راحتي درمان کرد.

اختالل در پروفيل ليپيد و استر

کاکوتي با توجه به نقشـي کـه در درمـان ديابـت دارد
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موشهـای صـحرايي سـالم مـيتوانـد موجـب بهبـود

ميتواند به طور مؤثری موجب تخفيف بيماری آلزايمر

شيما محمدي ،محمدحسين محمدي مهدي آبادي حسني

نتيجه گيری
با توجه به اهميت گياه کاکوتي از نظر دارويـي
و غذايي در ايران و به ويـژه در منـاطق غربـي ايـران،
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مطالعه ترکيب های مؤثره اين گياه ،به ويژه عصاره آن
که غني از پولگون و تيمول است ميتوان حايز اهميـت
باشد .طبق نتايج تحقيق حاضـر ،عصـار هيـدروالکلي
کــاکوتي بــه صــورت مــؤثری ،گلــوکز ســرم را در
موشهای ديابتي کاهش ميدهد و سازوکار اثر آن بـا
افــزايش آزادســازی انســولين از ســلولهــای بتــای
پانکراسي است ،لذا ميتـوان عصـاره ايـن گيـاه را بـه
عنوان داروی ضدديابتي در نظر گرفـت .بـا توجـه بـه
نقش مؤثر اين گياه بـه عنـوان مـاده آنتـياکسـيداني و
کاهنده گلـوکز چنـين بـه نظـر مـيرسـد بـا توجـه بـه
تحقيق های انجام شده ايـن مـاده در بهبـود و تخفيـف
بيماری الزايمر ميتواند مفيد واقع شود.

تقدير و تشکر
نويسندگان اين مقاله از مساعدتهای بي دريغ
مرکــز علــوم و تحقيقــات دانشــگاه علــوم پزشــکي
کرمانشاه در راستای حمايـت از ايـن تحقيـق تشـکر و
قدرداني نموده ،هـمچنـين از دانشـگاه شـهيد بهشـتي
جهت تهيه عصاره کاکوتي تشکر به عمل ميآيد.
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Abstract:
Background and aim: Alzheimer’s disease (AD) is one of the most common neurodegenerative diseases and
is closely associated with impaired insulin signaling and glucose metabolism in the brain. Ziziphora tenuior
exhibits antidiabetic effects and antioxidant and memory augmenting properties. For this reason, the aim of
this study was to investigate the effect of hydro-alcoholic extract of Ziziphora medicinal plant on the progress
of Alzheimer's disease.
Methods: In this experimental study, 42 male wistar rats (270 ± 20 gr) were divided in five groups (n = 6):
control, sham, Alzheimer, Alzheimer + saline and Alzheimer + Ziziphora (3 groups). For Alzheimer induction,
streptozotocin was injected intracerebroventricular (ICV) and after that, rats received Ziziphora daily (100, 150,
200 mg/kgBW) for 21 days. The Morris Water maze was used for studying the spatial learning memory. Data
were analyzed by SPSS software and ANOVA and Tukey's post-test.
Results: Intraventricular injection of streptozotocin damaged the spatial memory. Pretreatment of Ziziphora
(100, 150, 200 mg/kg; 21 days) significantly (p<0.05) improved the reduced spatial memory in Alzheimer's
rats. In the learning phase of the Morris water maze test, the rats receiving the extract of Ziziphora in
comparison with control group were found the hidden escaped platform in the shorter time and distance. In
addition, 5 days after learning, in the recall phase, these rats spent more time in a quarter that placed
previously escaped platform.
Conclusion: Based on the results, treatment of rats with hydro-alcoholic extract of Ziziphora can help prevent
spatial memory loss during Alzheimer's disease. The extract of this plant can be improved cognitive processes
through positive effects on neurological function and probably had been a significant role in the prevention and
treatment of neurological disorders.
Key words: Alzheimer, Ziziphora tenuior, Streptozotocin, Learning, Memory
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