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Abstract
Background and Objectives: Curcumin belongs to ginger family,
which is used as food and drug from ancient times. Different studies
have shown beneficial effects of curcumin on peptic ulcer, rheumatoid
arthritis, asthma, and various types of cancer. In this study, the effect of
different doses of Curcuma longa aqueous extract on memory retention
and retrieval of mice, was investigated using passive avoidance
apparatus.
Methods: Mice were divided into 6 groups of 8 each for memory
retention test and 6 groups of 8 each for memory retrieval test
{experimental groups receiving the extract intraperitoneally at doses of
100, 200, 400, 800mg/kg, blank group, and control group}. In memory
retention test, the curcumin extract was administered immediately after
electric shock, while in the memory retrieval test, it was administered
24 h after receiving electric shock. To compare the complete stepping
in the experiment days, One-way ANOVA and post-test LSD were
used. The level of significance was considered p<0.05.
Results: In this study, curcuma longa aqueous extract significantly
increased memory retention and retrieval on the 4th day compared to
blank and control groups. The best response for memory retention was
obtained at the dose of 100mg/kg and for memory retrieval at the dose
of 200mg/kg.
Conclusion: According to the results of this study, it seems that
Curcuma longa aqueous extract improves memory retention and
retrieval in healthy mice.
Keywords: Curcuma; Memory disorders; Memory retrieval; Passive
avoidance apparatus; Mice.
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تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبي گیاه زردچوبه بر ضبط و فراخواني حافظه در موشهای
سوری نر
3

سید عبداهلل چاوشيزاده ،1ندا خراساني نیاسر ،2اعظم مصلحي،*3محسن فرحآبادی ،1شادی سرهرودی

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :زردچوبه گیاهی ازخانواده زنجبیل است که از گذشتههای دور ،کاربرد غذایی

2دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

و دارویی داشته است .مطالعات مختلف اثرات مفید این گیاه را بر زخم معده ،آرتریت روماتوئید،
آسم ،انواع سرطانها و غیره نشان دادهاند .در این مطالعه دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه

3گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی،

زردچوبه بر ضبط و فراخوانی حافظه در موشهای سوری با استفاده از دستگاه اجتنابی غیرفعال

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

بررسی گردید.

قم ،قم ،ایران.

روش بررسي :در این مطالعه ،موشها به  6گروه 8تایی ،برای آزمایش ضبط حافظهه و  6گهروه
8تایی ،برای آزمایش فراخوانی حافظه {گروههای آزمایش دریافتکننده عصاره بهصورت داخل
صفاقی  100میلیگرم برکیلوگرم 200 ،میلیگرم برکیلهوگرم 400 ،میلهیگهرم برکیلهوگرم و 800
میلیگرم برکیلهوگرم ،گهروه حهلل  )Blankوگهروه کنتهرل} تقسهیم شهدند .در آزمهون ضهبط،
بلفاصله بعد از دریافت شوك الکتریکی ،عصاره زردچوبه تزریق گردید ،درحالیکه در آزمهون
فراخوانی 24 ،ساعت بعد از دریافت شوك الکتریکی ،عصهاره تزریهق شهد .جههت مقایسهه زمهان
قدم گذاری کامل در روزهای مورد آزمایش ،از روش آنالیز واریهان

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

یه

طرفهه و په آزمهون

 LSDاستفاده گردید .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

اعظم مصلحي ،گروه فیزیولوژی و

یافتهها :در این مطالعه عصاره آبی زردچوبه ،ضبط و فراخوانی حافظه را در روز چهارم نسبت

فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه

به گروههای کنترل و حلل ،بهطور معنیداری افزایش داد .بهترین پاسخ برای آزمون ضبط حافظه

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛

با دوز  100میلیگرم برکیلوگرم و برای فراخوانی حافظه0با دوز  200میلیگرم برکیلوگرم عصاره

آدرس پست الکترونیکی:
moslehi2000@gmail.com

به دست آمد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،بهنظر می رسد عصاره آبی زردچوبه باعث بهبود ضبط و
فراخوانی حافظه در موشهای سوری سالم میشود.

تاریخ دریافت94/11/12 :
تاریخ پذیرش95/2/25 :

کلید واژهها :زردچوبه؛ اختلل حافظه؛ فراخوانی حافظه؛ دستگاه اجتنابی غیرفعال؛ موش
سوری.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Chavoshizadeh SA, Khorasani Niasar N, Moslehi A, Farahabadi M,
Sarahvardi Sh. The effects of different doses of Curcuma longa aqueous extract
on memory retention and retrieval in male mice. Qom Univ Med Sci J
]2016;10(9):12-18. [Full Text in Persian
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1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه

چکیده

سید عبداهلل چاوشیزاده و همکاران

تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه زردچوبه بر ضبط و فراخوانی حافظه در موشهای سوری نر

مقدمه

اثرات آنتیاکسیدانی در آنان میشود  .)18،17بنابراین ،با توجه

زردچوبه گیاهی ازخانواده زنجبیل است که با نام علمی

به مطالعات انجامشده در گذشته و از آنجاییکه تاکنون مطالعهای

 Curcuma Longaشناخته میشود .زردچوبه گیاه بومی نواحی

در مورد اثرات زردچوبه بر روی حافظه حیوانات سالم انجام نشده

گرم آسیا ،نظیرکشورهای هندوستان ،پاکستان ،جنوب چین،

است ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر زردچوبه بر روی ضبط و

همچنین بومیآفریقا و آمریکای جنوبی است  .)1این گیاه در

فراخوانی حافظه در موشهای سوری نر سالم انجام شد.

میشود .ماده مؤثر این گیاه ،کورکومین  ،)Curcuminی

ماده

روش بررسي

زرد مایل به نارنجی است  )2و علوه برآن ،ترکیبات شیمیایی

در این مطالعه ،از  12گروه  8تایی مهوش سهوری نهر نهااد NMRI

متعدد ازجمله روغن فرار ،زینجیبرن ،آلفا و بتاتورمرین و مواد

در محههدوده وزنههی  20-30گههرم) اسههتفاده گردیههد .مههوشههها در

دیگر از قبیل آرابینوز ،فروکتوز ،گلوکز و نشاسته در ریزوم ساقه

شههرایط اسههتاندارد دمههای  22±2درجههه سههانتیگراد و وضههعیت

زیرزمینی) گیاه زردچوبه هندی وجود دارد  .)4،3مطالعات

12سههاعت روشههنایی و 12سههاعت تههاریکی) در اتههاق حیوانههات

مختلف نشان دادهاند پودر ریزوم این گیاه در درمان اختلالت

نگهداری شدند و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند .این مطالعهه

LDL

براسهاس پروتکهل کهار بها حیوانهات آزمایشهگاهی دانشهگاه علهوم

افزایشیافته ،سطح گلوکز خون افزایشیافته و بیماریهای

پزشکی قم انجام گرفت .حیوانات بهصورت تصهادفی بهه  6گهروه

کاربرد دارد  .)5-9همچنین زردچوبه دارای اثرات

8تایی برای تست ضبط حافظه {گروه دریافتکننده عصاره با دوز

مفیدی بر سیستم ایمنی بدن است که گزارشهای متعددی از اثرات

 100میلی گرم برکیلوگرم ،گروه دریافت کننده عصاره با دوز 200

آن در بهبود بیماریهایی چون آرتریت روماتوئید،آلرژی و آسم

میلیگهرم برکیلهوگرم ،گهروه دریافهتکننهده عصهاره بها دوز 400

در دست میباشد  .)11،10مطالعات بر روی مدلهای حیوانی

میلیگهرم برکیلهوگرم ،گهروه دریافهتکننهده عصهاره بها دوز 800

حاکی از آن است که کورکومین با خواص آنتیاکسیدانی خود از

میلی گرم برکیلوگرم ،گروه حلل  )Blankو گهروه کنتهرل} و 6

پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری کرده و در حفاظت سلولهای

گروه 8تایی برای تست فراخهوانی حافظهه {گهروه دریافهتکننهده

کلیه و اندوتلیال عروق نیز مؤثر است  .)12اما تشکیل حافظه در

عصاره بها دوز  100میلهیگهرم برکیلهوگرم ،گهروه دریافهتکننهده

فرد شامل :مراحل اکتساب ،تثبیت ،ذخیرهسازی و فراخوانی

عصاره بها دوز  200میلهیگهرم برکیلهوگرم ،گهروه دریافهتکننهده

تجربه حسی،

عصاره بها دوز  400میلهیگهرم برکیلهوگرم ،گهروه دریافهتکننهده

ضبط به تداوم تجربیات ثبتشده و یادآوری به توانایی فراخواندن

عصاره با دوز  800میلیگرم برکیلوگرم ،گهروه حهلل  )Blankو

اطلعات از مخزن حافظه اطلق میشود  .)13اختلل پیشرونده

گروه کنترل} تقسیم شدند .)19

در فرآیند شکلگیری حافظه و عملکردهای شناختی مغز منجر به

در مطالعه حاضر ابتدا ریزوم زردچوبه بهوسیله دستگاه خردکننده

بیماریهایی چون آلزایمر میگردد  .)14در این بیماری در

آسیاب) کامللً آسیاب و پودر آن تا زمان عصارهگیری در جای

چندین منطقه مربوط به حافظه مثل هیپوکامپ ،تعداد نورونها

خش

 10گرم از پودر مورد

کاهشیافته  )15که با تجمع گسترده کلفههای نوروفیبریلی،

آزمایش در آب ریخته شد و محلول حاصله به مدت  24ساعت

هیپرفسفریلسیون پروتئین تاو  )Tauو تشکیل پلكهای

در دمای  32درجه سانتیگراد در گرمخانه قرار گرفت .بعد از 24

بتاآمیلوئیدی همراه است  .)16مطالعات انجامشده در این زمینه

ساعت ،مایع رویی استخراج و بهوسیله دستگاه تقطیر در خأل

نشان دادهاند تجویز زردچوبه باعث کاهش تشکیل پروتئین

تغلیظ شد .نمونه تغلیظشده روی شیشه قرار گرفت و در اون در

بتاآمیلوئید در محیط برونتنی ) (In vitroو تشدید فعالیت

دمای 40درجه سانتیگراد ،رسوب خش

شده زردچوبه به دست

مونوسیتها و ماکهروفاژههای بیمهاران مبتل به آلهزایمهر و تقهویت

آمد  .)20جهت مطالعه ضبط و فراخوانی حافظه ،از دستگاه

متعددی مانند زخم معده ،کلسترول و تریگلیسرید باال،
کارسینوژی

ی

میباشد .در واقع ثبت؛ به توانایی انباشته کردن ی

14

و خن

نگهداری شد .سپ

اجتنابی غیرفعال  )Shuttle Boxاستفاده گردید.
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بسیاری از کشورها بهصورت سنتی بهعنوان ادویه و دارو استفاده

سید عبداهلل چاوشیزاده و همکاران
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در روز اول حیوانات بهصورت دستههای 4تایی وارد محفظه

کف سیمی محفظه به حیوان وارد گردید .سپ

مکعبی دستگاه شده و به مدت  3دقیقه با محیط داخل محفظه آشنا

گروههای آزمایشی  3 ،2 ،1و  4به ترتیب  400 ،200 ،100و 800

شدند .در روز دوم ،موشهای هرگروه بهطور انفرادی روی

میلیگرم برکیلوگرم عصاره زردچوبه و گروه حلل ،حجم

از 10ثانیه ،استوانه بهآرامی

معادلی نرمالسالین را بهصورت داخل صفاقی دریافت کردند.

برداشته شد و زمان قدمگذاری موش از سکو به کف سیمی

از این

سکوی داخل استوانه قرار گرفته و پ

موشها

مرحله ،حیوانات به قف های خود برگردانده شده و به اطاق

به قف های خود برگردانده شدند .در روز سوم ،موشهای

حیوانات منتقل شدند .روزچهارم  24ساعت پ

از شوك روز

هرگروه بهطورانفرادی روی سکوی داخل استوانه قرارگرفته و

قبل) ،هر موش بهطور انفرادی روی سکوی محفظه قرار گرفت و

از قدمگذاری

از  10ثانیه ،استوانه بهآرامی برداشته شد و زمان قدمگذاری

پ

از 10ثانیه ،استوانه بهآرامی برداشته شد .پ

حیوان به کف محفظه ،شوك الکتریکی با ولتاژ خروجی متناوب
 60ولهت و شهدت جهریان  1آمپهر برای مدت ی

ثانیه از طهریهق

پ
هری

از موشها از سکو به کف سیمی محفظه بهوسیله کرونومتر

مورد سنجش قرار گرفت .)21

نمایي از دستگاه اجتنابي غیرفعال ()Shuttel box

روزاول و دوم مطالعه دقیقاً شبیه به آزمایش ضبط حافظه بود .روز

عصههارهههها براسههاس مطالعههات قبلههی مههیباشههد) .سههپ

سوم ،موشهای هرگروه بهطور انفرادی روی سکوی داخل

موشهای هرگروه بهصورت انفرادی روی سکوی داخهل محفظهه

از 10ثانیه استوانه بهآرامی برداشته شد.

از  10ثانیه استوانه بهآرامی برداشته شهد و زمهان

محفظه قرار گرفتند و پ
در ادامه ،پ

قرار گرفته و پ

بلفاصههله

از قدمگذاری موش ،شوك الکتریکی به حیوان

قدمگذاری موش به کف سیمی محفظه مورد سنجش قرارگرفت.

موشها به قف های خود بازگردانده شدند .روز

در پایان کار ،موش ها به قف های خود برگردانده شده و به اطاق

از شوك الکتریکی) ،موشهای گروههای

حیوانات منتقل شدند  .)21در ایهن مطالعهه ،جههت مقایسهه زمهان

آزمایشی  3 ،2 ،1و  4ابتدا به ترتیب  400 ،200 ،100و 800

قههدمگههذاری کامههل در روزهههای مههورد آزمههایش از روش آنههالیز

میلیگرم برکیلوگرم عصاره زردچوبه وگروه حلل ،حجم معادل

واریان

طرفهه و په آزمهون  LSDاسهتفاده گردیهد .سهطح

حامل نرمالسالین  )%0/9را ازطریق داخل صفاقی دریافت کردند

معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

داده شد و سپ

چهارم  24ساعت پ

یه

و گروه کنترل چیزی دریافهت نکهرد انتخهاب مقهدار تجهویهزی
15
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محفظه با کرونومتر دقیقاً مورد سنجش قرار گرفت ،سپ

حیوانات در گروه کنترل ،چیزی دریافت نکردند .پ

حیوانات

سید عبداهلل چاوشیزاده و همکاران

تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه زردچوبه بر ضبط و فراخوانی حافظه در موشهای سوری نر

این مطالعه بر روی  12گروه از موشهای سوری کنترل ،حلل و

دریافت عصاره مطالعه فراخوانی حافظه) انجام شد.

چهار گروه دریافتکننده عصاره) در دو مرحله شامل :الف)

میانگین زمان قدمگذاری درآزمون ضبط حافظه در گروههای

اندازهگیری زمان قدمگذاری موش از سکو به کف سیمی

مختلف دریافتکننده عصاره در روز دوم نسبت به گروه کنترل،

محفظه 24 ،ساعت قبل از دریافت شوك الکتریکی و  24ساعت

تفاوت آماری معنیداری نداشت ،اما در گروههای دریافتکننده

از دریافت الکتروشوك و عصاره مطالعه ضبط حافظه) و

عصاره دوز  100میلیگرم برکیلوگرم و  400میلیگرم

ب) اندازهگیری زمان قدمگذاری موش از سکو به کف سیمی

برکیلوگرم) در روز چهارم نسبت به گروههای کنترل و حلل،

محفظه 24 ،ساعت قبل از دریافت شوك الکتریکی و  24سهاعهت

**
3.7±0.17

3 0.14
*
1.97±0.1

1.96 0.1

2.3 0.12

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

زما قدم گ اری -ثانیه

2.5 0.1

افزایش معنیداری نشان داد  )p>0/05نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1مقایسه زما قدمگ اری در روز چهارم بین موشهای گروه دریافتکننده عصاره زردچوبه ،حالل و گروه کنترل در آزمو ضبط حافظه
( **p>0/01و  *p>0/05نسبت به گروه کنترل و حالل) .دادهها بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد میانگین گزارش شده است.

بزاساس یافته ها ،میانگین زمهان قهدمگهذاری درآزمهون فراخهوانی

در گروه دریافتکننده عصاره دوز  200میلیگرم برکیلوگرم)

حافظه در گروه های مختلهف دریافهتکننهده عصهاره در روز دوم

نسبت به گروههای کنترل و حلل در روز چهارم ،افزایش

نسبت به گروه کنترل ،تفاوت آمهاری معنیداری را نشهان نداد ،اما

معنیداری مشاهده گردید  )p>0/05نمودار شماره .)2

*
4.9±0.24

5

2.47 0.12

3 0.14

2.97 0.15

4

ما

3.21 0.15

2.86 0.14

6

3
2
 -ا ه

1
0

نمودار شماره  :2مقایسه زما قدمگ اری در روز چهارم بین موشهای گروه دریافتکننده عصاره زردچوبه ،حالل و گروه کنترل در آزمو فراخواني

حافظه ( *p>0/05نسبت به گروه کنترل و حالل) .دادهها بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد میانگین گزارش شده است.
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یافتهها

پ

پ

از دریافت شوك الکتریکی و یا به عبارتی 0/5 ،ساعت بعد از

تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی گیاه زردچوبه بر ضبط و فراخوانی حافظه در موشهای سوری نر

سید عبداهلل چاوشیزاده و همکاران

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد عصاره آبی گیاه زردچوبه هم

عصبی مفید باشد .ماده مؤثره گیاه زردچوبه کورکومین است که در

در آزمون ضبط و هم در آزمون فراخوانی حافظه باعث افزایش

مطالعات متعدد ،اثرات ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی آن گزارش شده

میانگین زمان قدمگذاری موش در روز چهارم نسبت به گروههای

است .در مطالعهای  Douicheneو همکاران ،اثرات محافظت

کنترل و حلل میشود .مطالعات متعددی نیز بر روی عصاره گیاهان

نورونی کورکومین را در موشهای آلزایمری به روش اجتنابی

مختلف در زمینه آزمونهای حافظه انجام شده است .بهطور مثال در

غیرفعال نشان دادند که در نتیجه کورکومین تعداد خطاهای

مطالعه سرهرودی و همکاران سال  )1390مشخص گردید عصاره

قدمگذاری موش به داخل محفظه تاری

را کاهش و از طرفی،

هیدروالکلی ریحان سبز  )Ocimum basilicumدر دوزهای

مدت زمان قدمگذاری را افزایش داده بود  .)25کورکومین

متفاوت ،ضبط و فراخوانی حافظه را بهطور معنیداری افزایش

آسیبهای اکسیداتیو ناشی از بتاآمیلوئید را در موشهای آلزایمری

میدهد  Joshi .)22و همکاران نیز نشان دادند عصاره الکلی گیاه

کاهش داده و از افزایش اینترلوکین بتا که ی

سیتوکاین التهابی

 ،Ocimum tenuiflorumبهطور معنیداری زمان قدمگذاری موشها

است جلوگیری میکند  .)26در گزارشی دیگر مشخص گردید

روی صفحه سیمی را در آزمایش اجتنابی غیرفعال افزایش میدهد

کورکومین اختلل حافظه ناشی از هوموسیستئین را بهبود بخشیده و

 .)23همچنین مصرف درازمدت کرف

کوهی موجب تقویت

زمان تأخیر را در آزمایش اجتنابی غیرفعال افزایش میدهد .)14

توانایی نگهداری اطلعات در حافظه و به یادآوری آنها در حیوانات
دیابتی شده و در بهبود حافظه فضایی آنها تأثیر دارد که ناشی از

نتیجهگیری

خاصیت آنتیاکسیدانی قوی و مهارکنندگی فعالیت آنزیم

با توجه به مطالعات پیشین و نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،بهنظر

سیکلواکسیاناز میباشد  .)24از مهمترین دالیل ایجادکننده

میرسد عصاره آبی زردچوبه نه تنها اثرات مفیدی بر بهبود ضبط و

تغییرات سیستم عصبی مرکزی در بیماریهایی مثل آلزایمر که بیشتر

فراخوانی حافظه در اختلالت سیستم عصبی مرکزی دارد؛ بلکه در

در دوران پیری بروز میکند ،افزایش رادیکالهای آزاد و استرس

موشهای سالم نیز باعث بهبود آزمایشهای ضبط و فراخوانی حافظه

اکسیداتیو است کهه جلهوگیهری از تشکیهل این رادیکالهای آزاد یا

شده و میتواند اثرات مثبتی بر حافظه داشته باشد.
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