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چکیده

سابقه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیکی و آزمایشات حیوانی نشان می دهد که رژیم های غذایی غنی از فالونوئیدها می تواند تأثیر 
مثبتی بر مغز و کاهش شیوع اختالالت تخریب نورونی نظیر آلزایمر و پارکینسون داشته باشد. با توجه به عملکرد مثبت عصاره زالزالک 
در کاهش عوامل اکسیداتیو و دیگر ویژگی های مفید این گیاه در بررسی حاضر اثر تجویز عصاره زالزالک بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در 

موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar بررسی شد.
با وزن تقریبي 300 - 250 گرم به سه گروه اصلی)در هر گروه n=8( 1-کنترل1منفی   مواد وروش ها:  24 سر موش صحرایي 
2-گروه شاهد2 )دریافت کننده حالل( 3- گروه آزمایش دریافت کننده عصاره زالزالک تقسیم شدند. این عصاره بصورت روزانه به مقدار  
mg\kg 100 به صورت گاواژ به مدت دو هفته تجویز گردید. آزمایش یادگیري اجتنابي غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس3 انجام گرفت.  

یک روز پس از مرحله اکتساب، آزمایش به خاطرآوري  انجام شد به این ترتیب که حیوان در محیط روشن دستگاه قرار مي گرفت بعد از 
 SPSS30 ثانیه درب گیوتیني را باز نموده و مدت زماني که طول مي کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت مي گردید4. داده ها توسط نرم افزار

وآنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکي مورد تجزیه وتحلیل قرار  گرفتند. 
یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه  دریافت کننده حالل و کنترل منفی از نظر زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک و مدت زمان سپری شده 
در آن تفاوت معنی داری وجود نداشت اما بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک و گروه شاهد از نظر زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک 

 (P<0.001)افزایش معنی دار و از نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک کاهش معنی داری وجود داشت
نتیجه گیری: یافته هاي این مطالعه نشان می دهد که تیمار با عصاره زالزالک که غنی از ترکیبات فالونوئیدی می باشد باعث بهبود 

یادگیری و حافظه شده است.
واژگان کلیدی: عصاره زالزالک، یادگیری احترازی غیرفعال، موش صحرائی، فالونوئید 

1  Intact

2  Sham

3  Shuttle box

4  S.T.L- Step Through Latency
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مقدمه

توان یادگیری و قدرت حافظه از ویژگی های بارز انسان است و 
برای ادامه حیات و گذران زندگی عادی و پیشرفت های علمی 
او ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در یک سنی سلول ها شروع 
به تخریب شدن می نمایند که این با افزایش سن رابطه مستقیم 
توانایی یادگیری و قدرت حافظه  این صورت  دارد)23(. که در 
کاهش می یابد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت سالخورده شیوع 

به  رو  پارکینسون  یا  آلزایمر  مثل  سن  با  مرتبط  بیماری های 
افزایش می باشد. دیده شده که در افراد مسن تحلیل عملکردی 
مغز جلویی و هیپوکامپ وجود دارد و حتی ممکن است این امر 
باعث کاهش مهارت های حرکتی و شناختی شود )1( . به نظر 
می رسد که استرس اکسیداتیو سهم مهمی در ایجاد بیماریهای 
عمومی و تخریب نورونی داشته باشد. مغز به خاطر مطالبه زیاد
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اکسیژن حساس ترین ارگان به آسیب اکسیداتیو است)4(. اگرچه 
مغز کمتر از 2% وزن بدن را تشکیل می دهد اما 20% اکسیژن 
باعث  اکسیژن  باالی  مصرف  می رساند.  مصرف  به  را  دریافتی 
الکترون در زنجیره تنفسی و منجر به تشکیل رادیکال  کمبود 
اکسیداتیو  استرس  به  منتهی  می تواند  نهایتاً  که  شده  آزاد 
غیر  چرب  اسیدهای  باالی  مقادیر  وجود  همچنین  گردد)11(. 
اشباع در غشا نورون ها آنها را مستعد واکنش های اکسیداسیون 
و تولید آلدئیدهای سمی همانند مالون دی آلدئید می نماید)16(. 
با  فزاینده ای  طور  به  به سن  وابسته  سلول های عصبی  تخریب 
نظیر  آزاد  رادیکال های  می باشد)6(.  مرتبط  آزاد  رادیکال های 
سوپراکسید و هیدروکسیل فراورده طبیعی متابولیسم اکسیژن 
در سلول می باشند. عالوه بر این دیگر ملکول ها همانند پراکسید 
هیدروژن و پراکسید نیتریت، اگرچه خود رادیکال آزاد نیستند 
استرس  نمایند.  آزاد  رادیکال  تولید  سلول  در  می توانند  اما 
اکسیداتیو از یک عدم تعادل بین تولید گونه اکسیژن و نیتروژن 
فعال با توانایی های دفاع سلول در برابر استرس اکسیداتیو بوجود 
می آید. حمله رادیکال های آزاد بواسطه اکسیداسیون پروتئین ها، 
می گردد)11(.  سلولی  آسیب  موجب   DNA و  غشا  لیپیدهای 
اختالل در عملکرد  بواسطه  تغذیه می تواند  از سوی دیگر سوء 
گردش خون مویرگی مغز در نقصان ظرفیت عصبی سهیم باشد. 
استرس اکسیداتیو و کمبود مواد مغذی از فعالیت میتوکندری 
بعمل  ممانعت  است،   ATP تولید  برای  کلیدی  ارگانل  یک  که 
اختالل  به  سرانجام  نورونی  تخریب  و  انرژی  کاهش  می آورد. 
سلول های  شد)29(.  خواهند  منتهی  مغز  شناختی  عملکرد  در 
برابر  در  خود  حفاظت  برای  متعددی  مکانیسم های  طبیعی 
 ،(GSH) حمله رادیکال های آزاد دارند. از طرف دیگر گلوتاتیون
ویتامین C و همه آنتی اکسیدان های پاک کننده شامل آنزیم های 
آنتی اکسیداتیو و ترکیبات فعال زیستی همانند فالونوئیدها دفاع 
اصلی سلولی به حساب می آیند)16(. آنزیم های آنتی اکسیدان در 
مغز شامل سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز می باشند. 
هیدروژن  پراکسید  به   O2- واکنش  دیسموتاز  سوپراکسید 
تبدیل  پراکسیداز،  گلوتاتیون  آنزیم  آن  متعاقب  و  کاتالیز  را 
پراکسید هیدروژن را به آب کاتالیز می نماید)19(. همانطور که 
ذکر گردید یکی از بیماری های سیستم عصبی بیماری  آلزایمر 
اشخاص  تا60 درصد  فراموشی در 50  عارضه  است که موجب 

این بیماری دارای خصیصه هایی  باالی 65 شال سن می نماید. 
مثل تشکیل فیبریل ها و پالک های وابسته به پیری، فرایندهای 
سیستم  در  نوروترانسمیتری  اختالالت  التهاب،  و  اکسیداسیون 
عصبی مرکزی می باشد. که می تواند عواقب وخیمی برای افراد 
سالخورده به همراه داشته باشد)14(.از دیر باز گیاهان داروئی به 
جانبی کمتر  عوارض  موارد  برخی  در  و  دسترسی  سهولت  علت 
ضوابط  رعایت  و  اطمینان  محدوده  در  استفاده  صورت  در  که 
بیماری های  درمان  برای  ویژه ای  جایگاه  از  پزشکی  در  موجود 
رایج بشری برخوردار بوده اند. از طرفی افزایش شمار مبتالیان به 
اختالالت یادگیری و حافظه در دوران سالخوردگی، انگیزه را در 
عرصه پژوهش در طب سالمندان برای تحقیق و ردیابی داروها 
یادگیری و حافظه  تقویت  بر  ترکیبات طبیعی جدید و موثر  و 
طب  از  استفاده  اخیر  سال های  رو  این  از  است.  آورده  بوجود 
گیاهی و داروهای طبیعی برای درمان فراموشی و تقویت حافظه، 
موضوع بسیاری از پژوهش های علوم پایه و پزشکی بوده است. 
آزمایشات  و  اپیدمیولوژیکی  از مطالعات  آمده  یافته های بدست 
از فالونوئیدها  حیوانی نشان می دهد که رژیم های غذایی غنی 
می تواند تأثیر مثبتی بر مغز و کاهش شیوع اختالالت تخریب 
باشد)27،18،4(.  داشته  پارکینسون  و  آلزایمر  نظیر  نورونی 
فالونوئیدها متعلق به گروه گسترده پلی فنل ها هستند. تاکنون 
بیش از 6000 فالونوئیدهای مختلف شناسایی شده است که بر 
اساس ساختمان به 6 دسته فالوونول ها، فالون ها، ایزوفالون ها، 
فالوانول ها، فالوونون ها و آنتوسیانیدین ها تقسیم بندی می شوند. 
آروماتیک  اسیدآمینه  از  را  ثانویه  متابولیت های  این  گیاهان، 
در  فالونوئیدها  می نمایند)12(.  سنتز  تیروزین  یا  فنیل آالنین 
پرتقال، همچنین در میوه ها، برگ ها و گل هایی با رنگ ارغوانی 
و عمدتاً در سبزیجات، هسته ها، حبوبات، ادویه، دانه ها، شراب، 
چای و آب جو وجود دارند)22(. شواهد بیانگر این می باشد که 
از  قادرند  مرکزی  عصبی  سیستم  به  رسیدن  برای  فالونوئیدها 
Youdim.,2003 و  امر توسط  این  نمایند.  سد خونی مغز عبور 
است.  گردیده  گزارش  جداگانه  بطور   Abd El Mohsen2002

حافظه  تقویت  برای  تاکنون  مختلفی  دارویی  گیاهان  کنون  تا 
از آن میان  قرار گرفته اند که  استفاده  فراموشی مورد  و درمان 
می توان به کنجد، آب انگور قرمز)28(، ریشه بوزیدان، زعفران، 
چای،  کندر،  چای)8(،  علف  جینکوبیلوبا)21(،  زنجبیل)10(، 

تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 1392، بررسي اثر...
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روغن زیتون، و سویا اشاره کرد. در این رابطه گیاه زالزالک که 
حاوی ترکیبات فالونوئیدی همانند کاتچین، اپی کاتچین، روتین، 
آنتوسیانیدها  و  پروآنتوسیانیدها  ویتکسین رامنوزاید،  کورستین، 
و کلروژنیک اسید و نیز ویتامین c می باشد انتخاب گردید)12. 
روزاسه  خانواده  به  متعلق   Crataegus spp گیاه  این  نام علمي 
و  کوتاه یک سانتیمتري  با خارهاي  درختچه ای   (Rosaceae)

ارتفاع حدود 3-10 متر با برگ های بادبزني شکل تخم مرغي که 
قسمت انتهایي آن معموالً به قسمت هاي عمیقي تقسیم شده و 
دندانه دار است. میوه آن گوشتی، گرد، زرد مایل به سرخ به قطر 
و  بوده و طعم ترش  دارای چندین هسته  تا 2 سانتی متر   1/5
شیرین دارد)5(. به عالوه تجویز عصاره آن با اعمال اثر حفاظتي 
رادیکال هاي آزاد  در برابر استرس اکسیداتیو ناشي از ایجاد 
کاهش وسعت منطقه  اکسیژن موجب بهبودي عملکرد قلب و 
انفارکتوس در مدل تجربي ایسکمي رپرفیوژن در موش صحرایي 
با توجه عملکرد مثبت این عصاره  می شود)26،15،7(. بنابراین 
در کاهش عوامل اکسیداتیو و دیگر ویژگی های مفید این گیاه 
در بررسی حاضر اثر تجویز عصاره زالزالک بر یادگیری احترازی 

غیرفعال در موش صحرایی بررسی گردید. 

مواد و روش کار

در این تحقیق از 24 سر موش صحرایي نر بالغ نژاد ویستار با 
وزن تقریبي 300 - 250 گرم استفاده شد)18(. حیوانات مورد 
مطالعه از انستیتو رازی خریداري و در حیوان خانه دانشگاه آزاد 
اسالمی قم نگهداری شدند. در هر قفس پالستیکي 2تا 3 حیوان  
تحت دماي 2 ± 23 و رطوبت 10%±50 و 12 ساعت چرخه نور 
و تاریکي نگهداري شدند. آنها بطور آزادانه به آب و غذا دسترسي 
داشتند و فقط در زمان آزمایش از آب و غذا محروم مي شدند. 
این محیط هیچ  از استقرار حیوان در  تا مدت 48 ساعت پس 
عادت  به شرایط جدید  تا  نمي گرفت  انجام  آنها  روي  آزمایشي 
پیدا کنند. تمامي آزمایشات با توجه به دستورالعمل هاي جهاني 
به سه گروه اصلی)در  انجام گردید. موش ها  نگهداري حیوانات 
هر گروه n=8( 1-کنترل منفی 5( 2-گروه شاهد6 )دریافت کننده 
حالل( 3- گروه آزمایش دریافت کننده عصاره زالزالک تقسیم 

5  Intact

6  Sham

شدند.

 تهیه مواد :عصاره زالزالک به مقدار 240 میلی گرم در هر 
دارویی  فراورده های  از  شده  تهیه  کراتاگل،  روکش دار  قرص 
گل دارو موجود میباشد. قرص کراتاگوس محلول در آب بوده 
پس از حل نمودن آن در آب مقدار 100میلی گرم بر وزن بدن 
 mg\ kg بصورت روزانه و تازه تهیه شده و بصورت روزانه به مقدار

100به روش گاواژ به مدت دو هفته تجویز گردید)9(.

آزمایش یادگیري احترازی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس7 
گرفت.  انجام  مبین  بیونیک  ایرانی  شرکت  توسط  شده  ساخته 
این دستگاه شامل یک جعبه از جنس پلکسي گالس دو قسمتي 
است.  تاریک  دیگرش  بخش  و  روشن  آن  بخش  یک  که  است 
ابعاد دو قسمت با هم برابر بوده )´20 40 ´ 20 سانتي متر( و با 
یک دریچه 8´8 سانتي متر به هم راه دارند. در کف هردو بخش 
میله هایي از جنس فلز ضد زنگ که به فاصله یک سانتي متر از 
همدیگر تعبیه شده قرار دارد. یک المپ 100 واتي 40 سانتي 
متري باالي قسمت روشن دستگاه قرار دارد. کف قسمت تاریک 
دستگاه به یک مدار الکتریکي وصل است که با روشن شدن کلید 
مدار، جریان الکتریکي با مدت، شدت و فرکانس مشخصي از کف 

آن عبور مي کند.

 نحوه انجام آزمایش اجتنابی غیرفعال

با  عادت حیوان  یا  به منظور سازش  مرحله سازش:  الف- 
محیط 30 دقیقه قبل از آزمایش حیوان باید در محیط آزمایشگاه 
قرارگیرد. در مرحله سازش ابتدا حیوان در محیط روشن دستگاه 
قرار مي گرفت بعد از 30 ثانیه درب گیوتیني را باز نموده ومدت 
زماني که طول مي کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت مي گردید. 
پس از ورود کامل درب را بسته و حیوان را از دستگاه برداشته 

و به قفسه منتقل شد.

ب- مرحله اکتساب )آموزش(: 30دقیقه پس از مرحله 
وذاتي  بطورغریزي  صحرایي  .موش  مي گیرد  انجام  سازش 
محیط  در  کند.حیوان  مي  ودوري  تنفرداشته  روشن  ازمحیط 
گیوتیني  درب  ثانیه   30 از  بعد  مي گرفت،  قرار  دستگاه  روشن 
را باز نموده ومدت زماني که طول مي کشید تا وارد اتاق تاریک 
7  Shuttle box
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پایي  بسته و شوک  را  ورود درب  از  ثبت مي گردید. پس  شود 
)50HZ,5s, 1.5 mA( وارد مي شد. 20 ثانیه پس از شوک حیوان 
را از دستگاه برداشته و به قفسه منتقل شد. دو دقیقه بعد، این 
مرحله مجددا تکرار مي شود اگر حیوان وارد اتاق تاریک می شد 
از  را  ثانیه حیوان  از 120  این صورت پس  داده در غیر  شوک 
دستگاه برداشته به قفسه منتقل مي شد. این آزمایش حداکثر 

سه بار تکرار مي شد. 

از  روز پس  یک  )آزمون(:  به خاطر آوري  مرحله  ج- 
مرحله اکتساب، آزمایش به خاطرآوري را انجام مي دادیم به این 
ترتیب که حیوان در محیط روشن دستگاه قرار مي گرفت بعد 
باز نموده ومدت زماني که طول  را  ثانیه درب گیوتیني  از 30 
مي کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت مي گردید8. در این مرحله 
هیچگونه شوک پایي وارد نمي شد. در این مرحله تعداد دفعاتي 
که حیوان وارد اتاق تاریک مي شد و زمان سپري شده در اتاق 
تاریک9 نیز ثبت مي گردید. این مرحله وقتي به اتمام مي رسید 
بررسی  این  بود. در  ثانیه در دستگاه  به مدت 300  که حیوان 
آزمایش اجتنابی غیر فعال جهت اندازه گیري حافظه بعد از طول 
تیمار )که به صورت mg\kg\day100به روش گاواژ به مدت دو 
هفته تجویز گردید( یک و هفت روز بعد از انجام مرحله اکتساب 

جهت تعیین میزان پایداري حافظه انجام شد.

آنالیز آماری : داده ها که شامل تأخیر در ورود به اتاق تاریک 
و کل زمان سپری شده در اتاق تاریک در روز آزمون بود ثبت 
واریانس  وآنالیز   SPSSافزار نرم  توسط  داده ها  سپس  گردید. 
در  قرار  گرفتند.  وتحلیل  تجزیه  مورد  توکي  وآزمون  یکطرفه 

تمامي آزمایشات p < 0/001 به عنوان اثر معني دار تلقي  شد.

یادگیري  بر  زالزالک  عصاره  تأثیر  بررسي  نتایج  یافته ها: 
اجتنابي غیرفعال در طي روزهای اول و هفتم بعد از آموزش در 
رابطه با میزان تأخیر اولیه در ورود به اتاق تاریک و مدت زمان 

ماندن در اتاق تاریک بدین شرح مي باشد. 

تاریک  اتاق  به  تأخیر ورود  بر  زالزالک  اثرعصاره 
در روز آزمون

8  S.T.L- Step Through Latency

9  T.D.C -Total time in Dark Compartment  

و   (sham) حالل کننده  دریافت  گروه   بین  داد  نشان  نتایج 
تاریک  اتاق  به  تأخیر ورود  زمان  ازنظر   (intact)  کنترل منفی
تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین گروه دریافت کننده عصاره 
زالزالک (Crataegus) و گروه شاهد(sham) از نظر زمان تأخیر 
 (P<0.001).افزایش معنی داری وجود دارد تاریک  اتاق  به  ورود 

)نمودار شماره1(

نمودار1- اثر مصرف عصاره زالزالک بر تأخیر ورود به اتاق تاریک در یادگیری 

(100mgr/ اجتنابی غیرفعال رت های نر که بمدت دو هفته عصاره زالزالک

(kgr/dayرا از طریق گاواژ دریافت نمودند. در روز آزمون مدت زمان تأخیر 

± خطای  تاریک ثبت گردید. نمودارها نشان دهنده میانگین  اتاق  به  ورود 

P<0.001*** ،n=8.می باشند (Mean±SEM) معیار

تاریک  اتاق  به  تأخیر ورود  بر  زالزالک  اثرعصاره 
هفت روز پس از آموزش

نتایج نشان داد بین گروه  دریافت کننده حالل و کنترل منفی 
ازنظر زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک تفاوت معنی داری وجود 
ندارد. بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک و گروه شاهد از 
نظر زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک افزایش معنی داری وجود 

دارد.(P<0.001) )نمودار شماره 2(
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نمودار2- اثر مصرف عصاره زالزالک بر تأخیر ورود به اتاق تاریک هفت روز 

پس از آموزش در یادگیری اجتنابی غیرفعال رت های نر که بمدت دو هفته 

نمودند.  دریافت  گاواژ  طریق  از  (100mgr/kgr/day)را  زالزالک  عصاره 

اتاق تاریک ثبت گردید. نمودارها  در روز آزمون مدت زمان تأخیر ورود به 

 ،n=8.می باشند  (Mean±SEM) معیار  خطای   ± میانگین  دهنده  نشان 

P<0.001***

اثر عصاره زالزالک بر زمان سپري شده در اتاق 
تاریک در روز آزمون

نتایج نشان داد بین گروه  دریافت کننده حالل و کنترل منفی 
از نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک تفاوت معنی داری وجود 
ندارد. بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک و گروه شاهد  از 
نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک کاهش معنی داری وجود 

دارد.(p<0.001) )نمودار شماره3(

تاریک  اتاق  در  شده  سپری  زمان  بر  زالزالک  عصاره  مصرف  اثر  نمودار3- 

عصاره  هفته  دو  مدت  به  که  نر  رت های  غیرفعال  اجتنابی  یادگیری  در 

روز  در  نمودند.  دریافت  گاواژ  طریق  از  را   (100mgr/kgr/day)زالزالک

نشان  نمودارها  ثبت گردید.  تاریک  اتاق  در  زمان سپری شده  آزمون مدت 

 ***  ،n=8.می باشند  (Mean±SEM) معیار  خطای   ± میانگین  دهنده 

P<0.001

اتاق  بر زمان سپري شده در  زالزالک  اثر عصاره 
تاریک هفت روز پس از آموزش

نتایج نشان داد بین گروه  دریافت کننده حالل و کنترل منفی 
از نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک تفاوت معنی داری وجود 
ندارد. بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک  و گروه شاهد از 
نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک کاهش معنی داری وجود 

دارد.(p<0.001) )نمودار شماره4(

تاریک  اتاق  در  شده  سپری  زمان  بر  زالزالک  عصاره  مصرف  اثر  نمودار4- 

هفت روز پس از آموزش در یادگیری اجتنابی غیرفعال رت های نر که بمدت 

دریافت  گاواژ  طریق  از  (100mgr/kgr/day)را  زالزالک  عصاره  هفته  دو 

گردید.  ثبت  تاریک  اتاق  در  زمان سپری شده  مدت  آزمون  روز  نمودند.در 

نمودارها نشان دهنده میانگین ± خطای معیار (Mean±SEM) می باشند.

P<0.001*** ،n=8

بحث

که  داد  نشان  فعال  غیر  اجتنابی  رفتار  بررسی  از  حاصل  نتایج 
هفته  دو  بمدت   (100mgr/kgr/day) زالزالک  عصاره  تجویز 
اتاق  به  موش ها  ورود  در  تأخیر  زمان  معنی داری  طور  به 
افزایش  کنترل  گروه  و  شاهد  حیوانات  با  مقایسه  در  را  تاریک 
بطور  را  تاریک  اتاق  در  حضور  زمان  مدت  همچنین  می دهد. 
کاهش  منفی  کنترل  و  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  معنی داری 
می دهد بطوریکه این نتیجه در هفت روز بعد از مرحله آموزش 
مبنی  موجود  گزارش های  می ماند.  باقی  خود  قوت  به  تقریباً 
مصرف  اثر  در  شناختی  عملکرد  بهبود  و  حافظه  تقویت  اثر  بر 
 Unno است.  حاضر  یافته های  بر  تأییدی  فالونوئیدی  ترکیبات 
کاتچین   تجویز  که  دادند  نشان  سال 2007  در  همکارانشان  و 
افزایش حافظه در آزمایش  Y ماز را موجب می شود بطوریکه 
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این ترکیب باعث کاهش استرس اکسیداتیو و تأخیر در عملکرد 
و همکارانش   Yin آزمایشات  از  مغز می گردد)23(. در یکسری 
در سال 2008 نشان دادند که کاتچین باعث افزایش آنزیم های 
اثبات  طرفی  از  می گردد.  گلوتاسیون  و  سوپراکسیددیسموتاز 
دهنده  نکروز  فاکتور  نظیر  التهابی  سایتوکاین های  که  گردیده 
 TNF-α برنامه ریزی شده سلول می گردد.  باعث مرگ   TNF-α
NF- همچون  هسته ای  فاکتورهای  می توانند   IL-1β همراه  به 

KB که نقش مرکزی در تنظیم بیان ژن های مرتبط با التهاب و 

بیماری زایی دارد را فعال نماید. De-Liang Zhang و همکارانش 
نشان دادند که تیمار با عصاره زالزالک موجب کاهش سطح این 
پروتئین ها می شود)30(. که در تهایت می تواند مرگ سلولی را به 
تعویق بیاندازد. نیتریک اکساید که بواسطه ویژگی پاک کنندگی 
است  شناخته شده  آنتی اکسیدان  یک  بعنوان  آزاد  رادیکال های 
همانطور  می یابد)30(.  افزایش  زالزالک  عصاره  با  تیمار  در  نیز 
ارتباط  افزایش سن  با  کاری  اختالالت حافظه  است  روشن  که 
NO خود  که  گردیده  اثبات  دیگر  از سوی  دارد)24(.  مستقیم 
می تواند در نقاطی مثل هیپوکمپ اثر مثبتی در فرایند یادگیری 
بدلیل  اندوتلیال  در  تولید شده   NO باشد)3(،  و حافظه داشته 
بهبودی  موجب  می تواند  عروق  کنندگی  گشاد  اثر  داشتن 
فشار خون  عارضه  با  که  افراد مسن  در  بخصوص  جریان خون 
این  که  شود)20(  هستند،  مواجه  مغز  خون  جریان  کاهش  و 
خود در اصالح فرایند پردازش یادگیری و حافظه موثر می باشد. 
بیان  سن  افزایش  با  که  دادند  نشان  وهمکارانش   Veng, L.M

کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ نیز افزایش می یابد که این 
عمل با اضافه بار کلسیم در سلول و سمیت آن منجر به مرگ 
سلول و اختالالت حافظه می گردد)24(، زالزالک به عنوان یک 
مسدود کننده طبیعی کانال کلسیم شناخته شده)25(، از طرفی 
Lukic-Panin و همکارانش اثبات کردنده که مسدود کننده های 

کانال کلسیم می توانند از آسیب به سلول های عصبی جلوگیری 
نمایند)15( که این با مطالعه ما همخوانی دارد. یکی از رایج ترین 
از دست دادن حافظه  با  آلزایمر که  آسیب های مطرح شده در 
همچنین  می باشد  کولینرژیک  سیستم  در  نقص  است،  مرتبط 
یافته ها حاکی از آن است که یکی از نوروترانسمیترهای مهم در 
فرایند یادگیری و حافظه استیل کولین می باشد. اسید کلروژنیک 
موجود در زالزالک می تواند با کاهش  آنزیم استیل کولین استراز 

مدت زمان ماندگاری و اثر استیل کولین را در شکاف سیناپسی 
افزایش دهد)14(. ترومبوز فرایند فیزیولوژیکی پیچیده ای است 
و  رسانی  اکسیژن  عمل  در  نقص  و  عروق  انسداد  موجب  که 
تغذیه بافت ها می گردد. آسیب عروق خونی، چسبندگی و تجمع 
می باشند.  ترومبوز  تشکیل  آغاز  به  پاسخی  همگی  پالکت ها 
Arslan و همکارانش نشان دادند که تیمار با عصاره زالزالک 
بدلیل جلوگیری از تشکیل ترومبوکسان A2 از ایجاد التهاب و 
تجمع پالکت توسط این عامل ممانعت مینماید)2(. همچنین در 
مطالعه ای دیگر Kelly و همکارانش در سال 2000 اثبات کردند 
که تیمار با عصاره زالزالک به  علت جلوگیری از تجمع پالکت ها 
و آزاد سازی سروتونین سردرد را درمان می نماید. مطالعات بیانگر 
پتانسیل  فالونوئیدی  ترکیبات  مصرف  که  هستند  واقعیت  این 
روزانه  و مصرف  دارد  را  آلزایمر  و  بیماری های شناختی  درمان 
آنتی اکسیدان ها می تواند از پیری مغز جلوگیری نماید)23(. در 
این مطالعه نیز یافته ها نشان می دهد که تیمار با عصاره زالزالک 
که غنی از ترکیبات فالونوئیدی می باشد باعث بهبود یادگیری 
و حافظه شده و در مجموع به عنوان عاملی جهت جلوگیری از 

تخریب نورونی عمل می نماید. 
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