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  چکیده
: هیپوکامپ جزئی از سیستم لیمبیک است و نقشی مهم در حافظه و یادگیری زمینه و هدف

های مختلف شود. از درماندارد. یائسگی باعث اختالل در حافظه و یادگیری در زنان می
اثرات  واسطۀ. امروزه گیاهان دارویی بهشودجهت بهبود حافظه در زنان یائسه استفاده می

ند. یکی از گیاهان دارویی که در بهبود حافظه هست جانبی اندکی که دارند بسیار مورد توجه
 هدف این مطالعه، بررسی اثر عصارۀ وی جنسی نقش دارد دارچین است.و تقویت نیر

-شده بههای اواریکتومیشناسی هیپوکامپ در موشیدروالکلی دارچین بر ساختار بافته

 عنوان مدل یائسگی تجربی انسان بود.
گرم( به سه گروه کنترل، شاهد  03±5سر موش سوری ماده ) 71:  تعداد روش بررسی
روز  03مدت ( بهmg/kg 033) هیدروالکلی دارچین تقسیم شدند. عصارۀر جراحی و تیما

 02( تجویز شد. Intraperitoneally:IPصورت داخل صفاقی )یک روز در میان به
ها خارج گردید ساعت پس از آخرین تزریق، حیوانات آسان کشی شده و بالفاصله مغز آن

آمیزی با مغز تهیه و پس از رنگاز  و در محلول فیکساتیو قرار داده شد. مقاطع بافتی
 (، توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد. H&Eائوزین ) -هماتوکسیلین

و  CA1شده در نواحی های تخریبدار تعداد سلول: اواریکتومی باعث افزایش معناهایافته
DG هیپوکامپ شد (35/3 P<تیمار با دارچین از این تغییر .) ات جلوگیری کرد و تخریب

 (. >P 35/3دار در مقایسه با گروه اواریکتومی کاهش یافت )صورت معنابه سلولی
)یائسگی تجربی( در هیپوکامپ  : دارچین تغییرات بافتی ناشی از اواریکتومیگیرینتیجه

موش را کاهش داد و ممکن است دارویی مناسب برای بهبود حافظه و یادگیری در زنان 
 یائسه باشد.
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 مقدمه

اسـت  زنـان تولیدمثلی دوره پایان از اینشانه یائسگی

. دشـومـی ناشـی هـاتخمـدان فعالیـت پایدار توقف از که

 و حافظـه اخـتالل رایج یائسگی، یکی از اختالالت

 حذف هورمون استروژن به شیوۀ (.7) اسـت یـادگیری

های اواریکتومی یا در اثر یائسگی باعث افزایش شاخص

های اکسیژن استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از گونه

-0) شودهای مختلف بدن می( در بافتROS) پذیرواکنش

یرات مورفولوژیکی ی)یائسگی تجربی( با تغ ومی(. اواریکت2

و نوروشیمیایی در قشر مغز و هیپوکامپ و کاهش یادگیری 

های و در موش (1-5، 0) و نقصان حافظه همراه بوده است

-نورون ها درصحرایی، باعث کاهش سریع تراکم دندریت

همچنین باعث افزایش استرس (، 1شود )های هیپوکامپ می

شود و منجر به نکروز و تخریب یپوکامپ میاکسیداتیو در ه

 (.0) شودها مینورون

هایی از مغز است که سیستم لیمبیک شامل بخش 

برای حافظه، احساس و عملکردهای درکی مهم هستند. 

هیپوکامپ که درون لوب گیجگاهی مغز واقع شده است 

ای ثابت شده جزء مهم این سیستم است و به شکل گسترده

(. 73-0) فظه و یادگیری نقش دارداست که در حا

هیپوکامپ حاوی دو قسمت اصلی است: شاخ آمون و 

ترتیب ای بهدر شاخ آمون و شکنج دندانهای. شکنج دندانه

های اصلی های گرانوله، نورونهای پیرامیدال و نوروننورون

 (. 77) تحریکی هستند

درمان  بـا یائسگی از ناشی یادگیری و حافظه اختالل

 از مدتطوالنی ، امـا استفادۀیافتـه بهبـود استروژن توسط

 ســرطان خطـر آندومتریوز و یائـسه، زنـان در استروژن

 بـه امروزه محققان(. 1) دهــدمــی افــزایش را ســینه

 زنان در بـرای استروژن جـایگزین درمـان یـافتن دنبـال

 از ،روژناست فواید  از منـدیبهـره ضـمن تـا هـستند یائـسه

گیاهان  ،کننـد و در این میان جلـوگیری آن عـوارض

اثرات جانبی  واسطۀبرای مقابله با اثرات یائسگی به دارویی

هستند. دارچین با نام  اندکی که دارند بسیار مورد توجه

گیاهی است که از  zeylanicum Cinnamomumعلمی 

-مو بازیافتن قوای جنسی، درمان ک قدیم برای زیاد شدن

-خونی، دردهای عضالنی و اختالالت گوارشی استفاده می

-مشخص شده است که دارای اثر آرام شده است. امروزه

-در انسان جلوگیری میبخشی است و از تحریک اعصاب 

-موجب کاهش قند، چربی و فشار خون می کند. همچنین

-کاهندگی تب، ضد میکروبی و تقویت شود. دارای اثر

ش باشد و در ترمیم زخم نیز نقیز میکنندگی سیستم ایمنی ن

حافظه  کنندۀعنوان تقویتدارد. در طب سنتی از دارچین به

-صورت وسیعی هم بهدارچین به .نیز نام برده شده است

عنوان یک داروی سنتی عنوان یک چاشنی در غذا و هم به

ها، ها، بهبود فعالیت کلیهجهت تقویت قلب، معده و روده

شود. زایش نیروی جنسی مصرف میبهبود حافظه و اف

دارچین حاوی ترکیباتی چون سینامالدئید، اپی کاتشین، 

اگنول، سینامیل استات، سینامیل الکل، سافرول، کومارین، 

 Kو  Cهای پلی فنول، استرهای سینامیک اسید، ویتامین

-برخی ترکیبات موجود در دارچین مانند پلی فنول ،باشدمی

ها ترکیباتی فیتواستروژن (.75-70) ها فیتواستروژن هستند

توانند هستند و می هستند که از نظر ساختاری شبیه استروژن

 های استروژن اعمال آن را تقلید کنندبا اتصال به گیرنده

(. برخی تحقیقات اخیر نیز اثر دارچین در مقابله با 73)

وجود  واسطۀ(. دارچین به71) اندآلزایمر را گزارش کرده

و  A چون سینامالدئید، اپی کاتشین، پلی فنول ترکیباتی

باشد. اکسیدانی قوی نیز میدارای خاصیت آنتی C ویتامین

ی دارچین متانول اند که عصارۀآبراهام گزارش کرده متیو و

توانند انواع که میاکسیدانی است حاوی تعدادی ترکیب آنتی

های سوپراکسید و پذیر از جمله آنیوناکسیژن واکنش

های آزاد را های هیدروکسیل همچنین سایر رادیکالیکالراد
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-واسطۀ این محتوای آنتیو به در آزمایشگاه از بین ببرند

های عنوان محافظ سلول در برابر آسیباکسیدانی فراوان به

-اثرات آنتی -7لذا با توجه به (. 70) کندشیمیایی عمل می

در طب کاربرد آن -0رچین، اکسیدانی و فیتواستروژنی دا

قدرت  کنندۀدهندۀ حافظه و تقویتشعنوان افزایسنتی به

ثر مثبت آن در مقابله با گزارشاتی مبنی بر ا -0و  ،جنسی

یدروالکلی ه هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر عصارۀ آلزایمر،

-شناسی هیپوکامپ موش سوری بهدارچین بر ساختار بافت

  )یائسگی تجربی( است. دنبال اواریکتومی

 

 ررسیروش ب
این مطالعه از نوع تجربی بوده و شامل مراحل زیر 

 باشد:می

 هیدروالکلی دارچین تهیۀ عصارۀ

دارچین از بازار تهیه و توسط دستگاه  پوست ساقۀ 

 گیریآسیاب تا جایی که امکان داشت پودر شد. عصاره

 انجام  درصد 13اتانول  حالل و سوکسله دستگاه توسط

 کاغذ داخل شدهتهیه پودر از گرم 05 منظور، این به شد.

 033  سپس. شد داده قرار دستگاه فالسک درون و صافی

 درجۀ و شد ریخته فالسک دردرصد  13 لیتر اتانولمیلی

 و تنظیم حالل جوش نقطۀ اساس بر دستگاه حرارت

 دستبه عصارۀ. شد انجام ساعت 70 مدتبه گیریعصاره

 در ساعت دو برای حالل حذف و تغلیظ منظوربه آمده

) با بازده  شدن عصاره خشک از پس. شد داده قرار روتاری

درصد دارچین در سرم فیزیولوژی  7محلول  (،درصد 72

هیدروالکلی دارچین برای  ، عصارۀتهیه شد و در نهایت

 تزریق آماده شد. 

 طراحی آزمایش و تزریق عصاره

 ماده از های سـوریتجربی، مـوش مطالعـۀ در این

 03±5با میانگین وزن  ماه و 0سـن تقریبی  بـا NMRI نژاد

حیوانات دانشکده منتقل شدند.  گـرم خریداری و به خانۀ

یک هفته پس از تطابق با شرایط محیطی جدید، عمل 

ها تحت سر از این موش 70جراحی برداشت تخمدان روی 

 mg/kg) ( و زایالزینmg/kg 733) بیهوشی با کتامین

عنوان سر( هم به 5) دیگر ( صورت گرفت. یک گروه73

ز عمل گروه کنترل درنظر گرفته شد. یک هفته بعد ا

سر( به  73شده زنده مانده )های اواریکتومیجراحی، موش

عنوان گروه شاهد تایی تقسیم شدند. یک گروه به 5ه دو گرو

عنوان گروه تیمار راحی سرم فیزیولوژی و یک گروه بهج

روز یک روز  03مدت ه( را بmg/kg 033) دارچین عصارۀ

 ها(. در طول آزمایش، موش70) در میان دریافت کردند

 یشـرایط روشـــنای در کـافی، غـذای و آب دریافت ضمن

c03دمای  ســـاعته، 70 تــاریکی و
 رطوبـت و ±00

 ذکر است در طول دورۀالزم به. شـدند نگهـداری مناسـب

موش که  جز دو سره)ب آزمایش مرگ و میری مشاهده نشد

همچنین عارضۀ  در پی عمل برداشت تخمدان تلف شدند(.

 دنبال تجویز دارچین مشاهده نشد. قابل توجهی به

 مقاطع بافتی گیری و تهیۀنمونه

ها به روش موشساعت پس از آخرین تزریق،  02 

کشی شدند. بالفاصله مغز هر موش  جابجایی گردن آسان

درصد  73ن بافر جدا شد و در محلول فیکساتیو فرمالی

ساعت پس از فیکس شدن، هر کدام از  20ور شد. غوطه

مغزها از خط وسط بین دو نیمکره با تیغ اسکالپل برش داده 

. سپس معرض آب جاری یک شب قرار داده شدشد و در 

تا مراحل پاساژ  ندینت شدها وارد دستگاه هیستوکنمونه

عد از طور خودکار توسط دستگاه انجام شود. ببافتی به

 ،گیری شدند. در نهایتها توسط پارافین قالبساژ، نمونهپا

)تریم( شد و  به کمک میکروتوم  ها آراستهسطح قالب

هر نمونه میکرومتر از  5هایی به ضخامت دورانی برش

شده روی الم میکروسکوپی قرار های تهیهگرفته شد. برش

س از آمیزی شدند و پائوزین رنگ-فته و با هماتوکسیلینگر

)مدل  مونت شدن توسط میکروسکوپ نوری المپیوس

BX51فتند. شناسی قرار گر، ژاپن( مورد مطالعۀ بافت

میکروسکوپی، یکپارچگی  شاخص مورد مطالعه در مطالعۀ
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های عالوه تعداد هستههساختار بافتی هیپوکامپ بود. ب

هیپوکامپ شمارش  DGو  CA1شده در مناطق نکروزه

های نکروزه در جهت تشخیص هسته شد. معیار مورد نظر

های سالم، دفرمه شدن، کوچک شدن و مقایسه با هسته

 DGو   CA1هیپرکروماتین شدن هسته بود. از نواحی

 23فیلدهای مختلف، زیر عدسی شیئی هیپوکامپ و در 

، ژاپن( DP71)مدل  تال  المپیوسیتوسط دوربین دیج

-ش هستهته شد. جهت شمارگرف متصل به کامپیوتر تصاویر

 استفاده شد.  ImageJافزار ها از نرم

 تجزیه و تحلیل آماری 

 ها در هردر پایان نتایج حاصل از شمارش سلول

صورت کامپ در سه گروه مورد مطالعه بهناحیه هیپو

 SPSSافزار راف معیار از میانگین به کمک نرمانح±میانگین

-ولدار بودن میانگین شمارش سلارائه شد. جهت تعیین معنا

-و پس (ANOVA) طرفهها از آزمون آنالیز واریانس یک

عنوان شاخص معنادار به>P 35/3استفاده شد. LSD  آزمون

 نظر گرفته شد.بودن تفاوت آماری در

 هایافته

اصلی شاخ آمون  هیپوکامپ موش سوری از دو ناحیۀ

شاخ آمون  ای تشکیل شده است که ناحیۀو شکنج دندانه

قابل تقسیم  CA4و  CA1 ،CA2 ،CA3خود به نواحی 

میکروسکوپی نشان  ز مطالعۀ(. نتایج حاصل ا7)شکل  است

روز همراه با نکروز  01داد که برداشت تخمدان پس از 

بود که در  های مختلف هیپوکامپها در بخششدن نورون

ای و شکنج دندانه CA1مقایسه با گروه کنترل در نواحی 

(. در 0و  0تصاویر ) (>35/3Pدار بود )این تفاوت معنا

های نکروزشده در نواحی گروه شاهد جراحی، نورون

CA1 شده صورت چروکیده و کوچکای بهو شکنج دندانه

های سالم قابل مشاهده بودند و سیتوپالسم البالی نورون

هیپرکروماتین، کوچک  های آنهاآنها کاهش یافته بود و هسته

ب و -2)شکل و هستک نیز ناپدید شده بود  و دفرمه شده

 هایتعداد نورون ،دارچین کنندۀب(. در گروه دریافت-5

در نواحی مورد  کهطوری؛ بهشده خیلی اندک بودنکروز

 (<35/3Pدار نداشت )طالعه با گروه کنترل اختالف معنام

 با گروه شاهد جراحی، تفاوتولی در مقابل  ،(0 و 0)شکل 

گروه کنترل ( و از این نظر شبیه >35/3P) داشت  یدارمعنا

 ج(. -5ج  و -2بود )شکل 

 

DG 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 
(. هیپوکامپ از دو بخش شاخ x4 بزرگنمایی ائوزین؛ -آمیزی هماتوکسیلین)رنگ : نمای کلی از هیپوکامپ موش سوری سالم9 تصویر

 ( تشکیل شده است.DG) ای( و شکنج دندانهCA1-CA4)نواحی  آمون
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* 

 
دهندۀ ر. * نشانهای کنترل، شاهد جراحی و تیمادر گروه CA1 در ناحیۀهای نکروزشده تعداد نورون SEM±: میانگین9 شکل

 (.>37/3P) های کنترل و تیمار استدار گروه شاهد جراحی با گروهاختالف معنا

 

 

* 

 
-و تیمار. * نشان های کنترل، شاهد جراحیدر گروه ایشکنج دندانه های نکروز شده در ناحیۀتعداد نورون SEM±: میانگین 2 شکل

 (.>37/3P) های کنترل و تیمار استدار گروه شاهد جراحی با گروههندۀ اختالف معناد
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.                                                                

    

      

  

 

 

  

 
آمیزی هماتوکسیلین ائوزین(. نکروز )رنگ )ب( و تیمار )ج( )الف(، شاهد جراحی به ترتیب در گروه کنترل CA1 : ناحیۀ2تصویر

که . در حالی)پیکان کوتاه( شده و دفرمه قابل مشاهده استتین و کوچکهای هیپرکروماصورت هستههای پیرامیدال بهسلولی در سلول
ها یوکروماتین، کروی تا بیضی شکل و شناسی شبیه گروه کنترل است و هسته نورونده با دارچین از نظر ساختار بافتشگروه تیمار

 )پیکان بلند(. ندهست دارای هستک مشخص

  

C 

    

           

  

 

 

  

C 

 
وکسیلین ائوزین(. در گروه آمیزی همات)ج( )رنگ )ب( و تیمار )الف(، شاهد جراحی یب در گروه کنترلترتبه DG : ناحیۀ3تصویر 

های تخمدانی در گروه حذف هورمون که در نتیجۀ)ج( در حالی ( هستندC) ها یوکروماتین، کروی و دارای هستک مشخصهستهکنترل 
 شده و دفرمههای هیپرکروماتین، کوچکصورت هستهدهند که بهشان میها نکروز سلولی را نشده بخشی از این سلولاواریکتومی

 دهددر گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل تفاوت قابل توجهی نشان نمی DG شود. ساختار بافتی ناحیۀ)پیکان( در تصویر دیده می
 .)ج(
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 بحث

شناسی هیپوکامپ در نتایج حاصل از مطالعۀ بافت

ه نشان داد که برداشت تخمدان باعث های مورد مطالعگروه

-؛ بهها در نواحی مختلف هیپوکامپ شدتخریب نورون

های سالم در گروه شاهد جراحی که تعداد نورونطوری

کمتر از گروه کنترل بود و این یافته با نتایج تحقیقات مشابه 

 (. 0-3) خوانی داشتقبلی هم

ت عنوان مدل محرومیشده بههای اورایکتومیموش  

-تغییرات ناشی از یائسگی در موش هورمونی جهت مطالعۀ

. استروژن در (0-0، 7) اندهای ماده بسیار استفاده شده

زایی در هیپوکامپ نقش مثبتی دارد و لذا نبود تنظیم نورون

یا اواریکتومی منجر به عدم استروژن در نتیجه یائسگی 

ریکتومی دنبال اوا(. به70) شودزایی در هیپوکامپ مینورون

های آزاد در بدن حذف استروژن اندوژن، مقادیر رادیکال و

(. در 73) دهدیابد و استرس اکسیداتیو رخ میافزایش می

مورد  ROSها توسط پاسخ به استرس اکسیداتیو، نورون

اکسیداتیو  گیرند و منجر به آسیب گستردۀر میحمله قرا

از طریق  شود. اکسیداسیون پروتئین روی عملکرد نورونمی

-تواند اثر بگذارد و اکسیداسیون لیپید میها میآسیب آنزیم

سلولی شود که ممکن  د باعث آسیب ساختاری غشایتوان

-در آسیب ROSاست پایداری سلول را دچار اشکال کند. 

های سیستم عصبی مرتبط با پیری مانند آلزایمر نیز نقش 

طح مالون تدریج سهای آزاد بهارد. افزایش رادیکالمهمی د

های عصبی دی آلدئید و پراکسیداسیون لیپیدی را در سلول

 (. 03) تواند به مرگ سلولی منجر شوددهد که میافزایش می

هیدروالکلی  در این مطالعه، تجویز مزمن عصارۀ

 DGو  CA1دارچین مانع از تخریب نورونی در نواحی 

 ها ازهای گروه تیمار گردید. استروژنهیپوکامپ در موش

توانند بیان روژن میطریق فعل و انفعال با رسپتورهای است

بتا  71تجویز (. 07) اکسیدان را بهبود دهندهای آنتیژن

های تیوردوکسین استرادیول مقادیر گلوتاتیون و آنزیم

های شبه یافته در سلولدوکتاز و گلوتاتیون ردوکتاز کاهشر

شده را میهای اواریکتوز استخوان در موشاستئوبالستی مغ

-اکسیدانگرداند. همچنین تجویز آنتیمیبه سطح طبیعی بر

اسکوربات کاهش تراکم های ان استیل سیستئین و 

 (.00) کننددنبال اواریکتومی در موش را کم میاستخوانی به

( گزارش کردند اواریکتومی 0370) دونگ و همکاران

نسبت  ROSبرابری  5/7های سوری باعث افزایش موش

اکسیدان های آنتیشود و میزان آنزیمم میوه سالبه گر

SOD  وGSH- PX دهد و تجویز را کاهش می

و افزایش  SODفیتواستروژن آلفازیراالنول از کاهش 

ROS هر چند کمتر از اثرات  ؛طور مؤثری جلوگیری کردبه

دی و همکاران نشان دادند که محم(. شاه00) استرادیول بود

شده با ند از استرس اکسیداتیو القاتوایگلی معصارۀ مریم

های تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین در بافت نیمکره

-وگیری کند. از جمله ترکیبات آنتیمغز موش صحرایی جل

گلی ترکیبات فنولی و اکسیدان موجود در گیاه مریم

های آزاد را پاکسازی فالونوئیدی است که قادرند رادیکال

م هیدروژن را از گروه کنند. ترکیبات فنول یک ات

هیدروکسیل آروماتیک به رادیکال آزاد داده و آن را خنثی 

ط ترکیبات فنولی های آزاد توسکنند. پاکسازی رادیکالمی

تواند اکسیدانی آنها بسیار اهمیت دارد و میبرای ویژگی آنتی

ای رادیکال آزاد از شروع آن با شکست واکنش زنجیره

اکسیدانی خود را ولی اثرات آنتیی کند. ترکیبات فنجلوگیر

-نز آنتیبا تحریک سیستم دفاعی اندوژ در بدن احتماالً

( 7003) بخت و همکارانآزاد(. 02) کننداکسیدانی اعمال می

ای اثر مصرف سویا در زنان یائسه مبتال به سندرم در مطالعه

-دند و عنوان کردند که مصرف کوتاهمتابولیک را بررسی کر

اکسیدان افزایش میزان طرفیت تام آنتیسبب مدت سویا 

-ه منابع مهم آنتیشود. گیاهان فیتواستروژنی از جملسرم می

سیلیمارین که عصارۀ دانه گیاه خار (. 05) ها هستندآکسیدان

اکسیدان و استروژنیک است و باعث افزایش مریم است آنتی

میانگین  شود و در سطح بافتی نیزدگیری میحافظه و یا



 

  ... عصاره هیدروالکلی دارچین بر ساختار  اثر                                                                                                                    83

 

 5311، 5ۀ ، شمار51ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

های شاخ آمون و سلول ی پیرامیدال در ناحیۀهاسلول

-ای هیپوکامپ را افزایش میشکنج دندانه گرانوله در ناحیۀ

 (. 03دهد )

اکسیدان دیگر ها، عوامل آنتیبر فیتو استروژن عالوه

دنبال یرات ناشی از استرس اکسیداتیو بهنیز قادرند از تغی

و  انلی های بدن جلوگیری کنند.اواریکتومی در بافت

عنوان یک ( گزارش کردند که تمپول به0330) همکاران

با استرس اکسیداتیو اکسیدان داخل سلولی در مقابله آنتی

هایی چون کبد و دنبال اواریکتومی در بافتتولید شده به

(. 01) کلیه، اثراتی مشابه مقادیر فیزیولوژیک استرادیول دارد

ن بر ( اثرات تجویز مالتونی0373) دیلک و همکاران

اکسیداتیو ناشی از اواریکتومی را بررسی کردند. اواریکتومی 

که ؛ در حالیدهدپراکسیداسیون لیپید در مغز را افزایش می

مالتونین با افزایش ویتامین دهد. تیمار با مالتونین کاهش می

در  NMDAR2Aاکسیداتیو و غلظت زیر واحد آنتی

سترس شده از اثرات اهای صحرایی اواریکتومیموش

(. 00) کنداکسیداتیو ناشی از یائسگی تجربی جلوگیری می

دارچین عالوه بر اینکه حاوی ترکیبات استروژنی است 

باشد. اکسیدانی قوی نیز میحاوی چندین ترکیب آنتی

ایجاد تغییرات در  موجود در آن، ازسینامالدئید و اپیکاتشین 

ی و اپ سینامالدئید. کندهای عصبی پیشگیری میسلول

در هیپوکامپ  (tau) تاواز انباشته شدن پروتئین  کاتشین

و مانع از ایجاد صدمات اکسیداتیو به  ندنک می جلوگیری

های آزاد  افزایش تولید پراکسیدها و رادیکالند. شوسلول می

وجب صدمات اکسیداتیو سلولی مدنبال حذف تخمدان، به

یکی از عنوان لی اپیکاتشین موجود در دارچین بهو ،دشو می

های قوی، اکسیداسیون سلولی را فعال کرده و اکسیدانآنتی

عالوه ه(. ب00-71) دشو های عصبی می مانع از تخریب سلول

دارچین در آزمایشگاه خاصیت  موجود در Aپلی فنول 

(. گزارش شده است که 75) اکسیدانی نشان داده استآنتی

ولوژیک اکسیدانی بدن پس از برداشت منبع فیزیدفاع آنتی

 یابد و پس از تجویز مقادیر خیلی کماستروژن کاهش می

(. مونتیرو و 00) گرددمیاستروژن اگزوژن به سطح طبیعی بر

های صحرایی همکاران نیز گزارش کردند که تیمار موش

عنوان دو )به Cو  Eهای قبل از اواریکتومی  با ویتامین

یکتومی کنندگی اواراکسیدان مهم( از اثرات تخریبآنتی

(. 00کند )روی حافظه و یادگیری فضایی جلوگیری می

( بیان کردند که 0370) چاتوفونپراسرت و همکاران

اواریکتومی مقادیر هورمون گلوتاتیون سنتتاز را در کبد و 

رحم، همچنین گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز 

اه گی که تجویز عصارۀ؛ در حالیدهدو کاتاالز را کاهش می

Pueraria Candollei افزایش داد و لذا ها را آن مقادیر

و  GSHتوانایی آن در بهبود مقادیر  واسطۀاین گیاه را به

های ویژه در موشاکسیداتیو بههای آنتیفعالیت آنزیم

عنوان کاندیدی مناسب برای درمان شده بهاواریکتومی

ه توجبا (. 03) جایگزینی هورمون استرادیول معرفی کردند

استرس اکسیداتیو در  به اینکه اواریکتومی باعث القای

رسد که نظر میهشود چنین بهای مختلف بدن میبافت

ه اکسیدان نقش مهمی در مقابله با اثرات آن داشتعوامل آنتی

این زمینه گرفته در باشند و با بررسی مطالعات صورت

ات یرتوانند از تغیاکسیدان میمشخص شد که عوامل آنتی

-استرس اکسیداتیو در بافت ناشی از اواریکتومی با واسطۀ

 های مختلف از جمله مغز جلوگیری کنند.

 

 گیرینتیجه

تجویز  ،در تحقیق حاضر توان گفت کهدر مجموع می

اکسیداتیو و واسطۀ ترکیبات آنتیبه احتماالًدارچین 

توانست در سطح بافتی مانع از استروژنیک موجود در آن 

 ،مدل یائسگی تجربی شود های هیپوکامپ دررونتخریب نو

 حافظه و یادگیری در زنان یائسه بهبود لذا ممکن است در

 . نقش داشته باشد
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Abstract  
Background and Objective: Hippocampus is a part of limbic 

system and has an important role in memory and learning. 

Menopause causes failure in the memory and learning in women. 

Different medicines have been used to improve memory in 

menopausal women. Nowadays, Herbal medicines due to their 

fewer side effects are used in treatment of various diseases. 

Cinnamon is one of these herbal medicines that claimed to improve 
sexual potential and memory. The aim of the present study was to 

evaluate Cinnamon hydroalcoholic extract effect on hippocampal 

histology following ovariectomy (experimental menopause). 

Subjects and Methods: 17 adult female mice(30±5g) were divided 

into 3 groups as control, sham(ovariectomized) and treatment. 

Cinnamon hydroalcoholic extract(200mg/kg) was administrated 

every other day for 20 days IP. 24 hours after last administration, 

animals were euthanized, their brain were isolated immediately and 

were floated in fixative solution. Tissue sections of brain were 

prepared and stained by Hematoxylin-Eosin(H&E) and studied by 

light microscopy.  
Results: Ovariectomy increased degenerated cells in CA1 and DG 

regions of hippocampus significantly(P<0.05). Treatment with 

cinnamon prevented these changes and cellular degeneration 

decreased significantly in comparison with ovariectomized 

group(P<0.05). 

Conclusion: Cinnamon decreased histological changes following 

ovariectomy (experimental menopause) in mice hippocampus and it 

may be a suitable medicine to improve memory and learning in 

menopausal women.   
 

Key words: Ovariectomy, Histology, Cinnamon, Hippocampus, 

Mice. 
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