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 چکیده
 (Aβ) آمیلوئیدد  تجمع بتا ، مهارضدالتهاب ی،اکسیدانارای فعالیت آنتید Cinnamomum zeylanicumه نشان داده اند گیا اخیرمطالعات : هدف و زمینه

منظور اثر دوزهای مختلد   بدين. رسد اين گیاه بتواند عملكرد ادراکی را در مدل آلزايمر موش صحرايی بهبود بخشدبه نظر می ابراينبن. باشدمیپروتئین تاو و 
 .مورد بررسی قرار گرفت های صحرايی با استفاده از ماز آبی موريسدر هیپوکامپ موش Aβ25-35اين گیاه بر نقص يادگیری فضايی ناشی از آبی  عصاره

صداره  ، عيد  هفتده بعدد   . هدا انجداگ گرديدد   در هیپوکامدپ آن   Aβ25-35تزريق دوطرفهحت عمل جراحی استريوتاکسی قرار گرفته و ها تموش: هاروش

. صدورت داخدل صدفاقی تزريدق گرديدد     به ماز آبی موريس هر روز نیم ساعت قبل از آزمون( یلی گرگ بر کیلوگرگم 21و  11، 5)در دوزهای مختل   ونسینام
بررسی تواندايی حسدی،    جهتروز پنجم در روز اول آزمايش به منظور بررسی يادگیری فضايی از سكوی پنهان و  0: روز تحت آزمايش قرار گرفتند 5وانات حی

  .حرکتی و انگیزشی از سكوی آشكار استفاده شد

ی در مقايسه با گروه کنترل بیشتر و در صدد ورود بده ربدع    گیرزاوية جهت ه و، مدت زمان الزگ برای يافتن سكو، مسافت طی شدAβدر گروه : هایافته
  .داری کاهش دهدرا به طور معنی Aβعصاره سینامون توانست اثر . دايره هدف کمتر بوده است

 بهبدود  یجده نت در و Aβ سدمیت  کاهش در سینامون تأثیر و Aβ25-35 هیپوکامپ داخل تجويز نتیجه در يادگیری اختالل دهندهنشان نتايج: گیرینتیجه

 .کندتايید می Aβمقابله با اثرات   را در کارآيی عصاره سینامون اين مطالعه در مجموع، .باشندمی يادگیری
 

   بتاآمیلوئید، بیماری آلزايمر، سینامون، ماز آبی موريس: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
که داروهای مورد اسدتفاده در بیمداری   اينبا توجه بهامروزه 

باشدند و قدادر بده     ايمر تنها در بهبود عالئم بالینی مدوثر مدی  آلز
ی مصرف بیماری نیستند و از طرف ايجاد تغییر در روند پاتولوژی

هدای  اسدتراتیی ، دباش میاين داروها تواگ با بروز عوارض جانبی 
 مطدر   هدای جدايگزين بدرای بیمداری آلزايمدر       درمدان جديد و 
دارويدی بدرای تقويدت    هان مصرف گیامنظور، برای اين. اندشده

در . ]1، 2[ حافظه و درمان بیماری آلزايمر پیشنهاد شدده اسدت  
 منابع غنی طب سنتی ايران به اثدرات مفیدد برخدی از گیاهدان     
 بددا مصددرف دارويددی يددا غددذايی بددر توانددايی هددای  هنددی     

بدده عنددوان نموندده، از گیدداه    . انسددان اشدداره شددده اسددت   
Cinnamomum zeylanicum بو به عنوان حافظ از تیره برگ

همچندین ايدن گیداه در طدب     . های نفسانی ياد شده استقوت

ها، تقويت عصب بینايی، ضدد سدرفه،   سنتی برای درمان عفونت
هدای  تقويت هاضمه، رفع انسداد مجاری کبدی، درمان ناراحتی

های نفسانی مانند وسدوا  و  ريوی و قلبی و نیز درمان بیماری
 .]3[ته است جنون مورد استفاده قرار گرف

 Cinnamomum zeylanicum   درختی است همیشه سدبز
برگ . شود های آن بويی مطبوع استشماگ میکه از تماگ قسمت

 سینامون. هايی به رنگ سفید استاين درخت سبز و دارای گل
پوست آن کاربرد فراواندی  و النكا و جنوب هند است  بومی سری

موجود در پوسدت ايدن   ترکیبات عمدۀ  .]0[د به عنوان ادويه دار
و چنددين ترکیدب    3، اوژندول  2، لیمونن1سینامالدئید شاملگیاه 

                                                           
1 Cinnamaldehyde 
2 limonene 

 پژوهشیمقاله 
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 .]5[باشند می 1و کامفن 5و بتا پینن 0ترپنوئیدی از قبیل آلفا
شده در مورد خواص درمانی اين گیاه، نشدان  مطالعات انجاگ 
و  ]1، 7[ فعالیدت آنتدی اکسدیدانی   دارای اند که ايدن گیداه   داده

 ]9[ سدینامون عصاره آبی براين، عالوه. است ]7، 8[ ضدالتهابی
پدروتئین تداو کده بدا     توانندد تجمدع   می ]11[و نیز سینامالدئید 

همچندین   .ندد پاتوفیزيولوژی آلزايمدر مدرتبا اسدت را مهدار کن    
در  Aβو مهار تجمدع   Aβعصاره اين گیاه سبب کاهش سطح 
  . ]1، 11[ مدل حیوانی بیماری آلزايمر شده است

اکسدیدانی و نیدز خاصدیت    آنتی ،ضدالتهابیاثرات به  توجهبا 
 تدداو، بدده نظددر مددی رسددد گیدداه  پددروتئین  Aβتجمددع مهددار 

Cinnamomum zeylanicum     بتواندد عملكدرد ادراکدی را در
در  منظدور بددين . مدل آلزايمر در موش صحرايی بهبدود بخشدد  

اثدر دوزهدای مختلد  عصداره آبدی گیداه        ادامه مطالعات قبدل، 
Cinnamomum zeylanicum    بدر نقددص يدادگیری فضددايی

های صدحرايی بدا   در هیپوکامپ موش Aβ25-35ناشی از تزريق 
 .استفاده از ماز آبی موريس مورد بررسی قرار گرفت

 

 ها مواد و روش

 تهیه عصاره
را  Cinnamomum zeylanicumرگ پوسدت گیداه   گ 111 

میلی لیتر آب اضدافه نمدوده و بده     1111خرد کرده، بعد میزان 
محتويات ظرف را پس از سرد شدن . دقیقه جوشانديم 11دت م

عمل تغلیظ را انجاگ  کلونجرصاف نموده و با استفاده از دستگاه 
 .داديم تا زمانی که عصاره خش  حاصل گرديد

 

ی ایجاد مددل لزاایردر  دا تاریدخ دايدو هیپوکدامپ      

  تالمیلوئید

 بددا وزن 7نددر بددال  از نددیاد ويسددتار هددای صددحرايیمددوش 
گرگ از مجموعه پدرورش حیواندات انسدتیتو پاسدتور      251-211

کلیده مراحدل آزمدايش    . ايران تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند
هدای کمیتده اخدالا کدار بدا حیواندات       مطابق بدا دسدتورالعمل  

حیواندات پدس از   . آزمايشگاهی انستیتو پاستور ايران انجاگ شدد 
آزمايشات تحت  روز قبل از انجاگ 3انتقال به حیوانخانه به مدت 

تاريكی /گراد و دوره روشنايییدرجه سانت 23 ± 2 شرايا دمايی
                                                                                          
3
 Eugenol 

4
 α-pinene 

5
 β-pinene 

6
 camphene 

7
 Wistar 

ساعته نگهداری شدند و در طی اين مدت در قفس حیوانات  12
. ها کنترل گرديدآب و غذای کافی موجود بود و هر روز وزن آن

  ایاسدیدآمینه  11از انفوزيون قطعده   جهت ايجاد مدل آلزايمر،

Aβ25-35  یده  به داخدل ناحCA1     هیپوکامدپ مدوش صدحرايی
درجه  37 در آب مقطر حل شده و در دمای Aβ. استفاده گرديد
روز انكوبه شد تا ساختمان شبه فیبريلدی و   0به مدت سانتیگراد 
هدای صدحرايی بدا تزريدق داخدل      موش. ]12[ پیدا کندی اتوده

در سدپس  . شددند يالزيدن، بیهدوش   اصفاقی مخلوط کتامین و ز
 انفوزيددددون .ندکس قددددرار داده شددددددسددددتگاه اسددددتريوتا

Aβ25-35 به هدر  میكروگرگ بر میكرولیتر يا حامل آن  5میزان به
انفوزيون با کمد  پمدپ   . مپ راست و چپ انجاگ شدادو هیپوک

ز طريدق  و ا میكرولیتدر در دقیقده   5/1با سرعت میكروانفوزيون 
س اطلد  طبدق  مختصات هیپوکمدپ . انجاگ شدسرنگ هامیلتون 

از برگمدا  ) تدالی  پاکسدینو  و واتسدون   مغز مدوش صدحرايی   
متدر بده   میلی 2/2متر به سمت عقب، از خا وسا میلی -81/3

بده  ر متد میلدی  -7/2سمت راست يا چپ، و از سدطح جمجمده   
، انفوزيدون پدس از   .محاسدبه گرديدد  ( سمت عمق و داخل مغدز 
شدد و  مدی دقیقه در محل نگاه داشدته   3سوزن تزريق به مدت 
 .گرديدیسپس به آرامی خارج م

 

 رفتاری  های های مورد مطازعه لزمون گروه
حیوانات پس از آشدنايی بدا محدیا بده روش تصدادفی بده        

. تقسیم شدند Aβکننده دارو و   های کنترل، شم و دريافت گروه
هدای   يافته. در نظر گرفته شد موش 11تعداد نمونه در هر گروه 

ی، مربوط به حیوانداتی کده در طدول آزمايشدات، نقدايص حسد      
در تجزيه و تحلیدل   ،ها مشاهده شدحرکتی و يا انگیزشی در آن

آماری شرکت داده نشده و آزمايشات مربوطه برای تعداد مدورد  
. نظر تكرار گرديد تا تعداد کافی بدرای هدر گدروه تدأمین شدود     

 :ی آزمايشی به شر  زير مورد آزمايش قرار گرفتندها گروه
استريوتاکسی قدرار   حیوانات تحت عمل جراحی: گروه کنترل -

مقطر بده صدورت دوطرفده بده     آبمیكرولیتر  1 گرفتند و مقدار
داخل هیپوکامپ تزريق و يد  هفتده پدس از جراحدی آزمدون      

MWM انجاگ شد . 

 میدزان به  Aβ25-35فه در اين گروه انفوزيون دوطر: Aβگروه  -
به داخل هیپوکامپ انجاگ شدد و  میكروگرگ در ي  میكرولیتر  5

قدرار   MWMاز جراحی حیوانات تحدت آزمدون   ي  هفته پس 
 .]12[گرفتند 
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ي  هفتده    Aβکننده دريافت های به موش: دارو گروه حامل -
بده ازای هدر کیلدوگرگ وزن    لیتدر  میلدی  2 پس از جراحی مقدار

بده   MWMهر روز نیم ساعت قبل از آزمدون  آب مقطر موش، 
 .صورت داخل صفاقی تزريق شد

کنندده   هدای دريافدت  بده مدوش  : های مختل  سدینامون  گروه -
Aβ25-35  میلی گرگ بر کیلوگرگ 21و  11، 5، سه غلظت مختل 
  MWMتهیده و هدر روز تدا پايدان آزمدون       عصاره سیناموناز 
صورت داخل صفاقی نیم سداعت قبدل از آزمدون بده آرامدی      به

 . شد تزريق انجاگ می
 

   لزمون ماز ل ی موریس

 MWM زمدايش ها ي  هفته بعد از جراحی تحدت آ موش 

ای در ي  حوضچه استوانه MWM آزمايش. ]12[د قرار گرفتن
سدانتیمتر   11سانتیمتر و ارتفاع  131شكل به رنگ سیاه با قطر 
 ی سددانتیمتر بددا آب دارای دمددا 25انجدداگ شددد کدده تددا ارتفدداع 

يد  سدكوی شدفاف از    . دشد پر مدی   گراددرجه سانتی ±1  21
ر مرکز يكدی از ربدع   سانتیمتر د 11گال  با قطر جنس پلكسی

مسیر حرکدت حیدوان از طريدق يد      . شدها قرار داده میدايره
و به کامپیوتر منتقدل   ثبتدوربین مدار بسته در باالی حوضچه 

  .]12[د شمی
8روز و هر روز ي  بلوك 5اين آزمايش به مدت  

مرکدب از   
روز اول آزمايش به  0در . شدای انجاگ میثانیه 91یکارآزماي 0

بررسی يادگیری فضايی از سكوی پنهان و در روز پدنجم   منظور
به منظور بررسی توانايی حسی، حرکتی و انگیزشدی از سدكوی   

   .دشآشكار استفاده می
 هددف  دايدره  ربدع  مرکدز  در سدكو  ابتددا  آموزش، مرحله در 
 درحالی حیوان کارآزمايی هر در. شد می داده قرار( غربی جنوب)
 نقطده  چهدار  از يكی از بود، زنمخ ديواره سمت به صورتش که
 رهدا  آب در کارآزمدايی ( شدرا  و غدرب  جندوب،  شمال،) شروع
 يكبدار  تنهدا  آزمايش، شروع نقاط از هري  از روز هر در. شد می

 هدر  در نقطده  هدر  از حیدوان  شدن رها ترتیب و شد می استفاده
 تعیدین  کدامپیوتری  برنامده  توسدا  تصادفی صورتبه کارآزمايی

 حیدوان  کده  يافدت  مدی  خاتمه موقعی آزمايیکار ي . گرديد می
 روی بدر  و کدرد  مدی  پیدا ماز خارجی عاليم از استفاده را با سكو
 داده اسدتراحت  حیوان به ثانیه 21 مدت به سپس. رفت می سكو

                                                           
8 block 
9
 trail 

 در چنانچه. گرديد می آغاز بعدی کارآزمايی آن، از پس و شد می
 ،شدد نمی مخفی سكوی پیداکردن به قادر موش ثانیه 91 مدت
 .گرديد می هدايت سكو سمت به
 آلومینیومی، فويل با سكو شدنپوشانده از در روز پنجم، پس 

 ربدع  وسدا  در سكو بار اين. شدمی داده قرار آب همسطح سكو
 طدور بده  کارآزمدايی  0 در هدا مدوش  و داشت قرار شرقی جنوب
 از پدس . شددند مدی  رها آب داخل به اصلی جهت 0 از تصادفی
 ردنکد  پیدا زمان مدت ها،موش توسا شكارآ سكوی پیداکردن
 .گرديد می ثبت و گیریاندازه بار هر در سكو
در هر کارآزمايی، مسیر حرکت هر حیوان به وسیله سیسدتم   

کددامپیوتری ثبددت شددده و پددس از آن بددا محاسددبه پارامترهددای 
برحسدب   11مختلفی از جمله مدت زمان الزگ برای يافتن سدكو 

 12حسدب سدانتیمتر و سدرعت شدنا    بر  11ثانیه، مسافت طی شده
 .گرفتبرحسب سانتیمتر بر ثانیه مورد تجزيه و تحلیل قرار می

 

 یلوئید تا لم افت شناسی و تایید محو تاریخ 
و بالفاصله  شدندمعدوگ می هاموش، اتپس از پايان آزمايش 

شدن مغزهدا در  پس از فیكس. گرديد مغزها از جمجمه خارج می
هدای   وسیله دسدتگاه میكروتدوگ بدرش   به، %11 محلول فرمالین
سپس . شد ها تهیه میاز آنمیكرومتر  211تا  111 نازك در حد

، %111اتدانول   :شددند  آمیدزی مدی  مقاطع طی مراحل زير رندگ 
، آب مقطدر، رندگ کريدزول ويولده، آب     %71، اتانل %95اتانول 

، گزيلدول، چسدباندن   %111، اتانل %95، اتانل %71مقطر، اتانل 
 دت زمان باقی ماندن مقداطع در اتاندل و آب مقطدر    م .روی الگ

پس از آن محل تزريق در زيدر  . بوددقیقه  2دقیقه و در رنگ  3
آمدده از  دستنتايج به. گرفت میكروسكوپ مورد بررسی قرار می

صورتی جهت تجزيه و تحلیل آماری پذيرفتده  هر حیوان تنها در
  . گرديد تايید می CA1شد که صحت محل تزريق در ناحیه  می
 

 ها روش تجایه و تحلیو داده

 و 13هطرفي  ها از آزمون آنالیز واريانس  جهت مقايسه داده 
هدا   دار میدان گدروه  پس از آن در صورت وجدود اخدتالف معندی   

 عندوان معیدار   بده    p<15/1  .سدتفاده گرديدد  ا 10تدوکی  آزمون
 .دار بودن اختالف در نظر گرفته شدمعنی

                                                           
10 escape latency 
11

 traveled distance 
12

 swim speed 
13 One-Way ANOVA 

 Tukey’s honestly significant difference 
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 با 5 روز در و پنهان سكوی با 0 تا 1 روزهای در هاموش .زمان الزگ برای رسیدن به سكو در ماز آبی موريسمدت  خطای معیار میانگین ± گینمیان -0نرودار   

-میلی 21و  11، 5)مون سینا+ Aβ، رآب مقط+  Aβ ،Aβکنترل،  ترتیبها بهگروه. سر بود 11ها در هر گروه تعداد موش. گرفتند قرار آزمايش مورد آشكار سكوی

 بدا  Aβگدروه   بدا  دارمعندی  اخدتالف : ##،  > 15/1p بدا  Aβگروه  با دارمعنی اختالف:#،  > 111/1p با کنترل گروه با دارمعنی اختالف: ***. بودند( گرگ بر کیلوگرگ
11/1p <   .        

 

 ها افتهی

داری در مدت زمان یآنالیز آماری نشان داد که اختالف معن
هدا  سیدن به سكو و مسافت طی شده در میان گروهالزگ برای ر

 توکیآزمون  .طی چهار روز آزمايش با سكوی پنهان وجود دارد
مددت زمدان الزگ بدرای رسدیدن بده سدكو        Aβنشان داد کده  

(111/1 p < )  و مسافت طی شده(111/1 p <)   را در مقايسده
داری افزايش داده و تجدويز عصداره   طور معنیبا گروه کنترل به

  > p)11/1) 21و  11، ( > p 15/1) 5 در دوزهدای  ینامونسد 
بر مدت زمان الزگ برای رسدیدن   Aβثر ا گرگ بر کیلوگرگ،میلی
بدر   Aβثر عصاره توانست اهر سه دوز  .زياد کرده است به سكو

در مددت زمدان   . ( > 11/1p) دمسافت طی شده را کاهش دهد 
پدنجم بدا   الزگ برای رسیدن به سكو و مسافت طی شده در روز 

 مشداهده نشدد  هدا  داری میان گروهسكوی آشكار اختالف معنی
 (.2و  1 هاینمودار)

 ، اخددتالف (سددكوی پنهددان)طددی روزهددای اول تددا چهددارگ  
زاويه . ها ديده شدگیری در میان گروهجهته داری در زاويمعنی
در مقايسه بدا گدروه کنتدرل بده طدور       Aβگیری در گروه جهت
عصدداره سددینامون در  (. > 111/1p) بددود بیشددترداری معنددی

گدرگ بدر   میلدی  ( > 111/1p) 21و    > p)11/1) 11دوزهدای  
سدكوی  و بدا  در روز پدنجم  . را تقلیدل داد  Aβين اثر کیلوگرگ ا

يدا عصداره در    Aβداری در نتیجه تجدويز  آشكار، اختالف معنی
 (.3مودار ن)نشد  مشاهدهگیری زاويه جهت

خدال   و مهای هدف ع دايرهورود به ربتعداد دفعات در صد  

، در صدد ورود  Aβدر گدروه  . داری متفاوت بودنیز به طور معنی
و در صدد ورود بده ربدع     ( > 11/1p) به ربع دايره هددف کمتدر  
ايدن اثدر نیدز بدا تجدويز      . بدود  ( > 11/1p)دايره مخال  بیشتر 

 گرگ بدر کیلدوگرگ  میلی 21و  11، 5عصاره سینامون در دوزهای 
 (.0نمودار )  کاهش يافت  > p) 15/1)ی داربطور معنی

 نپنهاها چه در چهار روز اول با سكوی سرعت شنای گروه 
داری نداشدت  ختالف معنیا رو چه در روز پنجم با سكوی آشكا

 (.5نمودار )
 

  حث

 Cinnamomumگیدداهعصدداره  اثددراتدر ايددن مطالعدده، 

zeylanicum  بر نقص يادگیری ناشی ازAβ   در مدل حیدوانی
 Aβانفوزيدون   ندآمده نشان دادنتايج بدست. شدبررسی ايمر آلز
 تواندايی توانسدت  هیپوکامپ مدوش صدحرايی،    CA1ناحیه  در

در مداز آبدی      نپنهدا  سدكوی   محدل   در تعیدین   حیوانات را 
   و  شدنا   سدرعت   Aβ کده  ازآنجدا . ندک مختلموريس  موريس

یر قدرار  تحت تدأث را  ر يافتن سكوی آشكارد هانیز توانايی موش
بدا  در يدافتن سدكوی پنهدان،     مشداهده شدده   آثار، بنابراين نداد

تدوان  و مدی باشد نمیحرکتی و انگیزشی مرتبا -تغییرات حسی
ديگدر، عصداره   ازطدرف . ها را به يادگیری فضايی نسدبت داد آن

را  Aβسینامون توانسدت اخدتالل يدادگیری فضدايی ناشدی از      
  .برطرف کند
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 بدا  5 روز در و پنهان سكوی با 0 تا 1 روزهای در هاموش. شده برای رسیدن به سكو در ماز آبی موريسمسافت طی خطای معیار میانگین ±میانگین  -2نرودار 

 21و  11، 5)مون سدینا +  Aβ، رآب مقطد + Aβ ، Aβکنتدرل،   ترتیدب ها بده گروه. سر بود 11ها در هر گروه تعداد موش. گرفتند قرار آزمايش مورد آشكار سكوی
 .>11/1p با Aβگروه  با دارمعنی اختالف: ##، >111/1p با کنترل گروه با دارمعنی اختالف: ***. بودند( گرگ بر کیلوگرگمیلی
 

 
در آلزايمددر هددای آمیلوئیددد در مرحلدده ابتدددايی بیمدداری   پددالك

کورتكس انتوراينال و نئوکورتكس تمپورال،  ظداهر   ،هیپوکامپ
در ندواحی مغدزی دخیدل در     Aβن شدد انباشدته . ]13[ شوندمی

 کند کده عملكردهای ادراکی، ي  آبشار پاتولوژي  را شروع می
ها و نهايتدا   رفتن آنها، ازبین منجر به اختالل عملكرد سیناپس

مشخصدات نوروپاتولوژيد  و    .]10[شدود  هدا مدی  مرگ نورون
توان در مغز بیماران مبتال به آلزايمر را می Aβرفتاری مرتبا با 

متفداوت در   هایاندازهبا  Aβانفوزيون داخل مغزی پپتیدهای با 
 می تواند منجر Aβانفوزيون پپتیدهای . مغز جوندگان تقلید کرد

بدده تغییددرات رفتدداری، نقددايص يددادگیری و حافظدده فضددايی و  

 غیرفضايی و اختالل عملكرد کولینرژي  مشابه بیماری آلزايمدر 
 را افدزايش  Aβدر سطح پاتوفیزيولوژي  سطح  Aβمدل . شود
ص ادراکدی و تغییدرات   ايدهد، در سدطح رفتداری ايجداد نقد    می

 Aβکده   بالینی داروهايی پیش ارزيابی  کند و برای رفتاری می
 اين مدل غیرترانسینی  . ]15[ رودگیرند، بكار میمی هدف را 
عنوان ي  مدل جايگزين و مكمدل بدرای   به ید،آمیلوئ اتولوژیپ

 هدت مطالعده مسدیرهای   اسدت وج ده موش ترانسینی  ارائه ش
خود ممكدن  نوبهکه به) سلولی و ملكولی القا شده توسا آمیلوئید
 . ]11[ روده کدار مدی  ب( است عامل مسبب اختالل ادراکی باشد

 برای مفیدی  زار اب     Aβ25-35ی ااسیدآمینه 11 قطعه در ضمن 
 

 
 بدا  5 روز در و پنهدان  سدكوی  بدا  0 تدا  1 روزهای در هاموش. ر ماز آبی موريسها دحرکت موشیری گزاويه جهت خطای معیار میانگین ±میانگین  -5نرودار 

 21و  11، 5)مون سدینا + Aβ ، رآب مقطد +  Aβ ،Aβکنتدرل،   ترتیدب ها بده گروه. سر بود 11ها در هر گروه تعداد موش. گرفتند قرار آزمايش مورد آشكار سكوی
 Aβگدروه   با دارمعنی اختالف: ###،  > 11/1p با Aβگروه  با دارمعنی اختالف: ##،  > 111/1p با کنترل گروه با دارمعنی اختالف :***. بودند( گرگ بر کیلوگرگمیلی
 . > 111/1p با
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 . سدر بدود   11هدا در هدر گدروه    تعداد مدوش . در طی روزهای يادگیری ها در ماز آبی موريسدرصد ورود به ربع دايره خطای معیار میانگین ±میانگین  -0نرودار 

،  > 11/1p با کنترل گروه با دارمعنی اختالف: **. بودند( گرگ بر کیلوگرگمیلی 21و  11، 5)مون سینا+  Aβ، رآب مقط+  Aβ ،Aβ :کنترل های مورد آزمايشگروه
  .ربع دايره هدف: Targetدايره مخال ،  ربع: Opposite ربع دايره مجاور، : 15/1p <  .Adjacent با Aβگروه  با دارمعنی اختالف: #

 
 

هدای  های مرتبا بدا بیمداری آلزايمدر در مددل    بررسی مكانیسم
عصداره   کده  شدد  مشاهده حاضر، مطالعه در. ]17[ت حیوانی اس
 در Aβ از ناشدی  سدمیت  کداهش  در توجهیقابل تأثیر سینامون

 .مدل حیوانی آلزايمر دارد
سدینامون و   اثدر  بدا  طارتبدا  در مطالعداتی  اخیر هایسال در

شدده   انجاگ آن اثر مكانیسم و آلزايمر بیماری بر اجزای موثر آن
و همكدارانش در سدال    15توسا کندگ  مطالعه ای که در. است
انجاگ شد مشخص گرديد فنیل پروپانوئیدهای موجود در  2111

سكرتاز و درنتیجه کاهش -مهار آنزيم بتا عصاره سینامون باعث
 از آمیلوئیددوژنی   مسیر در بتاآمیلوئید. ]21[شوند می Aβتولید 
 ، توسدا (APP)آمیلوئیدد   سازپیش پروتئین شدنشكسته طريق
کده  درحدالی  شدود،  مدی  تولید گاماسكرتاز و بتاسكرتاز هایآنزيم
 نهايتدا  و شكسته Aβ سكانس بین از را APP آلفاسكرتاز آنزيم
 آندزيم  نقدش  بده  باتوجه. شود می سمی Aβ تولید عدگ به منجر

 عندوان بده  های اين آندزيم  کننده مهار ،Aβ پاتوژنز بتاسكرتاز در
باشند   می مطر  آلزايمر بیماری درمان در موثر آمیلوئید آنتی ي 

بنابراين می توان چنین عنوان کرد که بخشدی از اثدرات   . ]21[
علدت تواندايی ايدن    آلزايمر، به بیماری عالئم سینامون در بهبود

   .باشدسكرتاز میگیاه در مهار آنزيم بتا
و  سدینامون  آبدی  عصارهدر ي  مطالعه ديگر مشخص شد  

د در ند توانمی 11اجزای فعال آن از جمله سینامالدئید و اپیكاتشین
و باعدث تجزيده    های تاو سبب مهار تجمع پروتئینسطح سلول 

                                                           
15 Kang 
16 Epicatechin 

 بده اينكده يكدی از عالئدم    باتوجده . ]9، 11[د های تاو شورشته
  ندوروفیبريالری  های وجود کالفه ايمربیماری آلز نوروپاتولوژي 

عصداره   باشد، احتمداال  می  تاو پروتئین از متشكل سلولیداخل
 بیمداری  در تاو موثر آنتی نوان ي  عاملع به تواندمی سینامون
 .باشد مطر  آلزايمر
گدزارش نمودندد    همكدارانش  و من-، فريد2111در سال  

 مهدار  را Aβ ایالیگومرهد  تشكیل توجهیقابل طوربه سینامون
. کندد می جلوگیری PC12 های سلول در Aβ سمیت از و کرده
مدددل  در سددینامون عنددوان کردنددد تجددويز  همچنددین هدداآن

 نقدايص  عمدر و  کداهش طدول   تواندد مدی  18درازوفیالی آلزايمر
تزريق سینامون  اين، بر عالوه .نمايد در آن ها بازيابی را حرکتی
در  تدوجهی قابدل  هشکدا  سدبب  مدل آلزايمر موش تراريخته به

 گدردد عملكرد ادراکی مدی  بهبود و های آمیلوئیدیپالك میزان
و مشاهده اثر سدینامون بدر بهبدود عملكدرد      ما هایيافته[. 11]

 .باشدمی مطالعه نتايج اين با مطابق مدل حیوانی آلزايمر ادراکی
 دهندهتشكیل  اصلی   جزء   بتاآمیلوئید   پپتید  كهاين به باتوجه
های پیدری اسدت و از مهمتدرين عالئدم نوروپاتولوژيد       كپال

بدا مهدار   مدورد مطالعده    عصارهرود، بیماری آلزايمر به شمار می
عنوان ي  عامل درمانی در درمان تواند بهاحتماال میاثرات آن 

  کده  سالهاسدت  گیداه  ايدن  کده ازآنجدا  .اين بیماری مطر  باشدد 
 گیدرد، مدی  قدرار  هاسدتفاد  مدورد  سدنتی  داروی و ادويه عنوانبه
  بنابراين   . است  شیمیايی  داروهای  از کمتر احتماال آن میتس

                                                           
17

  Frydman 
18

 Drosophila Alzheimer's disease model 
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 و در روز پدنجم از سدكوی آشدكار   ( غربی جنوب دايره ربع واقع در) سكوی پنهان ازروز اول آزمايش  0در  .در ماز آبی موريس های موشسرعت شنا -5نرودار 

های گروه. سر بود 11ها در هر گروه تعداد موش. شده استخطای معیار میانگین بیان ±میانگین صورت نتايج به. د شمی استفاده (واقع در ربع دايره جنوب شرقی)
  .بودند( گرگ بر کیلوگرگمیلی 21و  11، 5)مون سینا+  Aβ، رآب مقط+  Aβ ،Aβ :کنترل مورد آزمايش

 
 

 جهت طبیعی داروهای تولید برای ارزشمندی منبع تواندمیگیاه 
 ايدن  مجمدوع،  در .باشدد  آلزايمدر  بیماری ادراکی عالئم تخفی 
 گیدداه عصدداره کددارآيی مددورد در را اولیدده شددواهد مطالعدده

Cinnamomum zeylanicum اثدرات  با مقابله در Aβ  تايیدد 
های بیشتری جهت تعیدین کدارآيی   با اين حال، بررسی .کندمی

 .رسدبالینی آن ضروری به نظر می
 

 گیرینتیجه
عصدداره  قابدل توجده   تدأثیر دهنده ايج بده دسدت آمدده نشدان    نتد 

Cinnamomum zeylanicum  اخدتالل يدادگیری   کاهش در
مدل حیدوانی بیمداری   ر و بهبود يادگیری د Aβفضايی ناشی از 
 عصداره  کدارايی  تحقیق اين نتايج مجموع، در. آلزايمر می باشد

 بده  و نیز پتانسدیل ايدن گیداه    Aβ  اثرات با مقابله درسینامون 
. کندد  مدی  تأيید را آلزايمر بیماری  کاهش عالئم ادراکی منظور

با اين حال، بررسی های بیشتری جهت تعیین کارآيی بالینی آن 
 .ضروری به نظر می رسد

 
 

 سپاسگااری
مطالعه حاضر نتايج طر  تحقیقاتی مصوب انسدتیتو پاسدتور   

تدامین  وسیله از آن انستیتو بابت بدين. باشدمی 521ايران با کد 
در ضدمن از آقدای دکتدر محمدد     . گرددهزينه مالی قدردانی می

 نددیاد اسددتاد محتددرگ دانشددكده داروسددازی دانشددگاه    کمددالی
پزشكی شهید بهشتی به منظور تهیه عصاره آبی سدینامون  علوگ

 .شودهای ارزنده ايشان تشكر میو نیز راهنمايی

 

 مالحظات مازی
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Abstract 
 

Background and aims: Recent studies have shown Cinnamomum zeylanicum antioxidant/anti-inflammatory 

activities, and inhibition of tau accumulation and Amyloid beta (Aβ)   aggregation. Therefore, it seems that this plant 

can improve cognition in rat model of Alzheimer’s disease (AD). For this purpose, the ability of an aqueous extract of 

cinnamon in attenuating Aβ-induced learning impairment was evaluated in a rat model of AD. 

Methods: Aβ-protein fragment 25-35 was injected into the CA1 region of rats’ hippocampus and the effect of 

different doses of cinnamon extract (5, 10, or 20 mg/kg) on cognitive function was assessed in the Morris water maze. 

Animals were subjected to 5 days of training; 4 days with the invisible platform to test spatial learning and the 5th day 

with the visible platform to test motivation and sensorimotor coordination. 

Results: The results showed an significant increase in escape latency, traveled distance, orientation angle and decrease 

in target quadrant entries in Aβ-received rats. Cinnamon extract was able to significantly reduce the effect of Aβ. 

Conclusion: The results indicates learning and memory impairment in Aβ25-35 groups. These impairments were 

reversed by administration of Cinnamomum zeylanicum extract. Our results suggest that cinnamon may be a valuable 

agent for alleviating symptoms of Aβ. 
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