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چکیده

زمینه و هدف :هیپوکامپ جزئی از سیستم لیمبیک است و نقشی مهم در حافظه و یادگیری
دارد .یائسگی باعث اختالل در حافظه و یادگیری در زنان میشود .از درمانهای مختلف
جهت بهبود حافظه در زنان یائسه استفاده میشود .امروزه گیاهان دارویی بهواسطۀ اثرات
جانبی اندکی که دارند بسیار مورد توجه هستند .یکی از گیاهان دارویی که در بهبود حافظه
و تقویت نیروی جنسی نقش دارد دارچین است .هدف این مطالعه ،بررسی اثر عصارۀ
هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافتشناسی هیپوکامپ در موشهای اواریکتومیشده به-
عنوان مدل یائسگی تجربی انسان بود.
روش بررسی :تعداد  71سر موش سوری ماده ( 03±5گرم) به سه گروه کنترل ،شاهد
جراحی و تیمار تقسیم شدند .عصارۀ هیدروالکلی دارچین ( )033 mg/kgبهمدت  03روز
یک روز در میان بهصورت داخل صفاقی ( )Intraperitoneally:IPتجویز شد02 .
ساعت پس از آخرین تزریق ،حیوانات آسان کشی شده و بالفاصله مغز آنها خارج گردید
و در محلول فیکساتیو قرار داده شد .مقاطع بافتی از مغز تهیه و پس از رنگآمیزی با
هماتوکسیلین -ائوزین ( ،)H&Eتوسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد.
یافتهها :اواریکتومی باعث افزایش معنادار تعداد سلولهای تخریبشده در نواحی  CA1و
 DGهیپوکامپ شد ( .)P< 3/35تیمار با دارچین از این تغییرات جلوگیری کرد و تخریب
سلولی بهصورت معنادار در مقایسه با گروه اواریکتومی کاهش یافت (.)P< 3/35
نتیجهگیری :دارچین تغییرات بافتی ناشی از اواریکتومی (یائسگی تجربی) در هیپوکامپ
موش را کاهش داد و ممکن است دارویی مناسب برای بهبود حافظه و یادگیری در زنان
یائسه باشد.
کلید واژگان :اواریکتومی ،بافت شناسی ،دارچین ،موش سوری ،هیپوکامپ.

Email: t.mohammadi@scu.ac.ir

دریافت مقاله9313/7/23 :

دریافت مقالۀ اصالحشده9314/8/4 :
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مقدمه
یائسگی نشانهای از پایان دوره تولیدمثلی زنـان اسـت

دارویی برای مقابله با اثرات یائسگی بهواسطۀ اثرات جانبی

که از توقف پایدار فعالیـت تخمـدانهـا ناشـی مـیشـود.

اندکی که دارند بسیار مورد توجه هستند .دارچین با نام

یکی از اختالالت رایج یائسگی ،اخـتالل حافظـه و

علمی  Cinnamomum zeylanicumگیاهی است که از

یـادگیری اسـت ( .)7حذف هورمون استروژن به شیوۀ

قدیم برای زیاد شدن و بازیافتن قوای جنسی ،درمان کم-

اواریکتومی یا در اثر یائسگی باعث افزایش شاخصهای

خونی ،دردهای عضالنی و اختالالت گوارشی استفاده می-

استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از گونههای اکسیژن

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

واکنشپذیر ( )ROSدر بافتهای مختلف بدن میشود (-0

بخشی است و از تحریک اعصاب در انسان جلوگیری می-

 .)2اواریکتومی (یائسگی تجربی) با تغییرات مورفولوژیکی

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

و نوروشیمیایی در قشر مغز و هیپوکامپ و کاهش یادگیری

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

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

کنندگی سیستم ایمنی نیز میباشد و در ترمیم زخم نیز نقش

صحرایی ،باعث کاهش سریع تراکم دندریتها در نورون-

دارد .در طب سنتی از دارچین بهعنوان تقویتکنندۀ حافظه

های هیپوکامپ میشود ( ،)1همچنین باعث افزایش استرس

نیز نام برده شده است .دارچین بهصورت وسیعی هم به-

اکسیداتیو در هیپوکامپ میشود و منجر به نکروز و تخریب

عنوان یک چاشنی در غذا و هم بهعنوان یک داروی سنتی

نورونها میشود (.)0

جهت تقویت قلب ،معده و رودهها ،بهبود فعالیت کلیهها،

سیستم لیمبیک شامل بخشهایی از مغز است که

بهبود حافظه و افزایش نیروی جنسی مصرف میشود.

برای حافظه ،احساس و عملکردهای درکی مهم هستند.

دارچین حاوی ترکیباتی چون سینامالدئید ،اپی کاتشین،

هیپوکامپ که درون لوب گیجگاهی مغز واقع شده است

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

جزء مهم این سیستم است و به شکل گستردهای ثابت شده

پلی فنول ،استرهای سینامیک اسید ،ویتامینهای  Cو K

است که در حافظه و یادگیری نقش دارد (.)73-0

میباشد ،برخی ترکیبات موجود در دارچین مانند پلی فنول-

هیپوکامپ حاوی دو قسمت اصلی است :شاخ آمون و

ها فیتواستروژن هستند ( .)75-70فیتواستروژنها ترکیباتی

شکنج دندانهای .در شاخ آمون و شکنج دندانهای بهترتیب

هستند که از نظر ساختاری شبیه استروژن هستند و میتوانند

نورونهای پیرامیدال و نورونهای گرانوله ،نورونهای اصلی

با اتصال به گیرندههای استروژن اعمال آن را تقلید کنند

تحریکی هستند (.)77

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

اختالل حافظه و یادگیری ناشی از یائسگی بـا درمان

آلزایمر را گزارش کردهاند ( .)71دارچین بهواسطۀ وجود

توسط استروژن بهبـود یافتـه ،امـا استفادۀ طوالنیمدت از

ترکیباتی چون سینامالدئید ،اپی کاتشین ،پلی فنول  Aو

استروژن در زنـان یائـسه ،خطـر آندومتریوز و ســرطان

ویتامین  Cدارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی نیز میباشد.

ســینه را افــزایش مــیدهــد ( .)1امروزه محققان بـه

متیو و آبراهام گزارش کردهاند که عصارۀ متانولی دارچین

دنبـال یـافتن درمـان جـایگزین بـرای استروژن در زنان

حاوی تعدادی ترکیب آنتیاکسیدانی است که میتوانند انواع

یائـسه هـستند تـا ضـمن بهـرهمنـدی از فواید استروژن ،از

اکسیژن واکنشپذیر از جمله آنیونهای سوپراکسید و

عـوارض آن جلـوگیری کننـد و در این میان ،گیاهان

رادیکالهای هیدروکسیل همچنین سایر رادیکالهای آزاد را
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در آزمایشگاه از بین ببرند و بهواسطۀ این محتوای آنتی-

جراحی برداشت تخمدان روی  70سر از این موشها تحت

اکسیدانی فراوان بهعنوان محافظ سلول در برابر آسیبهای

بیهوشی با کتامین ( )733 mg/kgو زایالزین (mg/kg

شیمیایی عمل میکند ( .)70لذا با توجه به  -7اثرات آنتی-

 )73صورت گرفت .یک گروه دیگر ( 5سر) هم بهعنوان

اکسیدانی و فیتواستروژنی دارچین-0 ،کاربرد آن در طب

گروه کنترل درنظر گرفته شد .یک هفته بعد از عمل

سنتی بهعنوان افزایشدهندۀ حافظه و تقویتکنندۀ قدرت

جراحی ،موشهای اواریکتومیشده زنده مانده ( 73سر) به

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

دو گروه  5تایی تقسیم شدند .یک گروه بهعنوان گروه شاهد

آلزایمر ،هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی

جراحی سرم فیزیولوژی و یک گروه بهعنوان گروه تیمار

دارچین بر ساختار بافتشناسی هیپوکامپ موش سوری به-

عصارۀ دارچین ( )033 mg/kgرا بهمدت  03روز یک روز

دنبال اواریکتومی (یائسگی تجربی) است.

در میان دریافت کردند ( .)70در طول آزمایش ،موشها
ضمن دریافت آب و غـذای کـافی ،در شـرایط روشـــنایی

روش بررسی

و تــاریکی  70ســـاعته ،دمای  00±03cو رطوبـت

این مطالعه از نوع تجربی بوده و شامل مراحل زیر
میباشد:

مناسـب نگهـداری شـدند .الزم بهذکر است در طول دورۀ
آزمایش مرگ و میری مشاهده نشد (بهجز دو سر موش که

تهیۀ عصارۀ هیدروالکلی دارچین

در پی عمل برداشت تخمدان تلف شدند) .همچنین عارضۀ

پوست ساقۀ دارچین از بازار تهیه و توسط دستگاه

قابل توجهی بهدنبال تجویز دارچین مشاهده نشد.

آسیاب تا جایی که امکان داشت پودر شد .عصارهگیری

نمونهگیری و تهیۀ مقاطع بافتی

توسط دستگاه سوکسله و حالل اتانول  13درصد انجام

 02ساعت پس از آخرین تزریق ،موشها به روش

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

جابجایی گردن آسان کشی شدند .بالفاصله مغز هر موش

صافی و درون فالسک دستگاه قرار داده شد .سپس 033

جدا شد و در محلول فیکساتیو فرمالین بافر  73درصد

میلیلیتر اتانول  13درصد در فالسک ریخته شد و درجۀ

غوطهور شد 20 .ساعت پس از فیکس شدن ،هر کدام از

حرارت دستگاه بر اساس نقطۀ جوش حالل تنظیم و

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

عصارهگیری بهمدت  70ساعت انجام شد .عصارۀ بهدست

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

آمده بهمنظور تغلیظ و حذف حالل برای دو ساعت در

نمونهها وارد دستگاه هیستوکینت شدند تا مراحل پاساژ

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

بافتی بهطور خودکار توسط دستگاه انجام شود .بعد از

 72درصد) ،محلول  7درصد دارچین در سرم فیزیولوژی

پاساژ ،نمونهها توسط پارافین قالبگیری شدند .در نهایت،

تهیه شد و در نهایت ،عصارۀ هیدروالکلی دارچین برای

سطح قالبها آراسته (تریم) شد و به کمک میکروتوم

تزریق آماده شد.

دورانی برشهایی به ضخامت  5میکرومتر از هر نمونه

طراحی آزمایش و تزریق عصاره

گرفته شد .برشهای تهیهشده روی الم میکروسکوپی قرار

در این مطالعـۀ تجربی ،مـوشهای سـوری ماده از

گرفته و با هماتوکسیلین-ائوزین رنگآمیزی شدند و پس از

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

مونت شدن توسط میکروسکوپ نوری المپیوس (مدل

گـرم خریداری و به خانۀ حیوانات دانشکده منتقل شدند.

 ،BX51ژاپن) مورد مطالعۀ بافتشناسی قرار گرفتند.

یک هفته پس از تطابق با شرایط محیطی جدید ،عمل

شاخص مورد مطالعه در مطالعۀ میکروسکوپی ،یکپارچگی
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ساختار بافتی هیپوکامپ بود .بهعالوه تعداد هستههای

هیپوکامپ موش سوری از دو ناحیۀ اصلی شاخ آمون

نکروزهشده در مناطق  CA1و  DGهیپوکامپ شمارش

و شکنج دندانهای تشکیل شده است که ناحیۀ شاخ آمون

شد .معیار مورد نظر جهت تشخیص هستههای نکروزه در

خود به نواحی  CA3 ،CA2 ،CA1و  CA4قابل تقسیم

مقایسه با هستههای سالم ،دفرمه شدن ،کوچک شدن و

است (شکل  .)7نتایج حاصل از مطالعۀ میکروسکوپی نشان

هیپرکروماتین شدن هسته بود .از نواحی  CA1و DG

داد که برداشت تخمدان پس از  01روز همراه با نکروز

هیپوکامپ و در فیلدهای مختلف ،زیر عدسی شیئی 23

شدن نورونها در بخشهای مختلف هیپوکامپ بود که در

توسط دوربین دیجیتال المپیوس (مدل  ،DP71ژاپن)

مقایسه با گروه کنترل در نواحی  CA1و شکنج دندانهای

متصل به کامپیوتر تصاویر گرفته شد .جهت شمارش هسته-

این تفاوت معنادار بود (( )P<3/35تصاویر  0و  .)0در

ها از نرمافزار  ImageJاستفاده شد.

گروه شاهد جراحی ،نورونهای نکروزشده در نواحی

تجزیه و تحلیل آماری

 CA1و شکنج دندانهای بهصورت چروکیده و کوچکشده

در پایان نتایج حاصل از شمارش سلولها در هر

البالی نورونهای سالم قابل مشاهده بودند و سیتوپالسم

ناحیه هیپوکامپ در سه گروه مورد مطالعه بهصورت

آنها کاهش یافته بود و هستههای آنها هیپرکروماتین ،کوچک

میانگین±انحراف معیار از میانگین به کمک نرمافزار SPSS

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

ارائه شد .جهت تعیین معنادار بودن میانگین شمارش سلول-

-5ب) .در گروه دریافتکنندۀ دارچین ،تعداد نورونهای

ها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو پس-

نکروزشده خیلی اندک بود؛ بهطوریکه در نواحی مورد

آزمون  LSDاستفاده شد P<3/35 .بهعنوان شاخص معنادار

مطالعه با گروه کنترل اختالف معنادار نداشت ()P>3/35

بودن تفاوت آماری درنظر گرفته شد.

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

یافتهها

معناداری داشت ( )P<3/35و از این نظر شبیه گروه کنترل
بود (شکل -2ج و -5ج).

CA2
CA1

CA3
CA4
DG

تصویر  :9نمای کلی از هیپوکامپ موش سوری سالم (رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین؛ بزرگنمایی  .)4xهیپوکامپ از دو بخش شاخ
آمون (نواحی  )CA1-CA4و شکنج دندانهای ( )DGتشکیل شده است.

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5311 ،5

77

طیبه محمدی و همکاران

*

شکل  :9میانگین SEM±تعداد نورونهای نکروزشده در ناحیۀ  CA1در گروههای کنترل ،شاهد جراحی و تیمار * .نشاندهندۀ
اختالف معنادار گروه شاهد جراحی با گروههای کنترل و تیمار است (.)P<3/37

*

شکل  :2میانگین  SEM±تعداد نورونهای نکروز شده در ناحیۀ شکنج دندانهای در گروههای کنترل ،شاهد جراحی و تیمار * .نشان-
دهندۀ اختالف معنادار گروه شاهد جراحی با گروههای کنترل و تیمار است (.)P<3/37
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.

تصویر :2ناحیۀ  CA1به ترتیب در گروه کنترل (الف) ،شاهد جراحی (ب) و تیمار (ج) (رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) .نکروز
سلولی در سلولهای پیرامیدال بهصورت هستههای هیپرکروماتین و کوچکشده و دفرمه قابل مشاهده است (پیکان کوتاه) .در حالیکه
گروه تیمارشده با دارچین از نظر ساختار بافتشناسی شبیه گروه کنترل است و هسته نورونها یوکروماتین ،کروی تا بیضی شکل و
دارای هستک مشخص هستند (پیکان بلند).

C

C

تصویر  :3ناحیۀ  DGبهترتیب در گروه کنترل (الف) ،شاهد جراحی (ب) و تیمار (ج) (رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین) .در گروه
کنترل هستهها یوکروماتین ،کروی و دارای هستک مشخص ( )Cهستند (ج) در حالیکه در نتیجۀ حذف هورمونهای تخمدانی در گروه
اواریکتومیشده بخشی از این سلولها نکروز سلولی را نشان میدهند که بهصورت هستههای هیپرکروماتین ،کوچکشده و دفرمه
(پیکان) در تصویر دیده میشود .ساختار بافتی ناحیۀ  DGدر گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل تفاوت قابل توجهی نشان نمیدهد
(ج).
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بحث
نتایج حاصل از مطالعۀ بافتشناسی هیپوکامپ در

استئوبالستی مغز استخوان در موشهای اواریکتومیشده را

گروههای مورد مطالعه نشان داد که برداشت تخمدان باعث

به سطح طبیعی برمیگرداند .همچنین تجویز آنتیاکسیدان-

تخریب نورونها در نواحی مختلف هیپوکامپ شد؛ به-

های ان استیل سیستئین و اسکوربات کاهش تراکم

طوریکه تعداد نورونهای سالم در گروه شاهد جراحی

استخوانی بهدنبال اواریکتومی در موش را کم میکنند (.)00

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

دونگ و همکاران ( )0370گزارش کردند اواریکتومی

قبلی همخوانی داشت (.)0-3

موشهای سوری باعث افزایش  7/5برابری  ROSنسبت

موشهای اورایکتومیشده بهعنوان مدل محرومیت

به گروه سالم میشود و میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان

هورمونی جهت مطالعۀ تغییرات ناشی از یائسگی در موش-

 SODو  GSH- PXرا کاهش میدهد و تجویز

های ماده بسیار استفاده شدهاند ( .)0-0 ،7استروژن در

فیتواستروژن آلفازیراالنول از کاهش  SODو افزایش

تنظیم نورونزایی در هیپوکامپ نقش مثبتی دارد و لذا نبود

 ROSبهطور مؤثری جلوگیری کرد؛ هر چند کمتر از اثرات

استروژن در نتیجه یائسگی یا اواریکتومی منجر به عدم

استرادیول بود ( .)00شاهمحمدی و همکاران نشان دادند که

نورونزایی در هیپوکامپ میشود ( .)70بهدنبال اواریکتومی

عصارۀ مریمگلی میتواند از استرس اکسیداتیو القاشده با

و حذف استروژن اندوژن ،مقادیر رادیکالهای آزاد در بدن

تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین در بافت نیمکرههای

افزایش مییابد و استرس اکسیداتیو رخ میدهد ( .)73در

مغز موش صحرایی جلوگیری کند .از جمله ترکیبات آنتی-

پاسخ به استرس اکسیداتیو ،نورونها توسط  ROSمورد

اکسیدان موجود در گیاه مریمگلی ترکیبات فنولی و

حمله قرار میگیرند و منجر به آسیب گستردۀ اکسیداتیو

فالونوئیدی است که قادرند رادیکالهای آزاد را پاکسازی

میشود .اکسیداسیون پروتئین روی عملکرد نورون از طریق

کنند .ترکیبات فنول یک اتم هیدروژن را از گروه

آسیب آنزیمها میتواند اثر بگذارد و اکسیداسیون لیپید می-

هیدروکسیل آروماتیک به رادیکال آزاد داده و آن را خنثی

تواند باعث آسیب ساختاری غشای سلولی شود که ممکن

میکنند .پاکسازی رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات فنولی

است پایداری سلول را دچار اشکال کند ROS .در آسیب-

برای ویژگی آنتیاکسیدانی آنها بسیار اهمیت دارد و میتواند

های سیستم عصبی مرتبط با پیری مانند آلزایمر نیز نقش

با شکست واکنش زنجیرهای رادیکال آزاد از شروع آن

مهمی دارد .افزایش رادیکالهای آزاد بهتدریج سطح مالون

جلوگیری کند .ترکیبات فنولی اثرات آنتیاکسیدانی خود را

دی آلدئید و پراکسیداسیون لیپیدی را در سلولهای عصبی

در بدن احتماالً با تحریک سیستم دفاعی اندوژنز آنتی-

افزایش میدهد که میتواند به مرگ سلولی منجر شود (.)03

اکسیدانی اعمال میکنند ( .)02آزادبخت و همکاران ()7003

در این مطالعه ،تجویز مزمن عصارۀ هیدروالکلی

در مطالعهای اثر مصرف سویا در زنان یائسه مبتال به سندرم

دارچین مانع از تخریب نورونی در نواحی  CA1و DG

متابولیک را بررسی کردند و عنوان کردند که مصرف کوتاه-

هیپوکامپ در موشهای گروه تیمار گردید .استروژنها از

مدت سویا سبب افزایش میزان طرفیت تام آنتیاکسیدان

طریق فعل و انفعال با رسپتورهای استروژن میتوانند بیان

سرم میشود .گیاهان فیتواستروژنی از جمله منابع مهم آنتی-

ژنهای آنتیاکسیدان را بهبود دهند ( .)07تجویز  71بتا

آکسیدانها هستند ( .)05سیلیمارین که عصارۀ دانه گیاه خار

استرادیول مقادیر گلوتاتیون و آنزیمهای تیوردوکسین

مریم است آنتیاکسیدان و استروژنیک است و باعث افزایش

ردوکتاز و گلوتاتیون ردوکتاز کاهشیافته در سلولهای شبه

حافظه و یادگیری میشود و در سطح بافتی نیز میانگین
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سلولهای پیرامیدال در ناحیۀ شاخ آمون و سلولهای

استروژن کاهش مییابد و پس از تجویز مقادیر خیلی کم

گرانوله در ناحیۀ شکنج دندانهای هیپوکامپ را افزایش می-

استروژن اگزوژن به سطح طبیعی برمیگردد ( .)00مونتیرو و

دهد (.)03

همکاران نیز گزارش کردند که تیمار موشهای صحرایی

عالوه بر فیتو استروژنها ،عوامل آنتیاکسیدان دیگر

قبل از اواریکتومی با ویتامینهای  Eو ( Cبهعنوان دو

نیز قادرند از تغییرات ناشی از استرس اکسیداتیو بهدنبال

آنتیاکسیدان مهم) از اثرات تخریبکنندگی اواریکتومی

اواریکتومی در بافتهای بدن جلوگیری کنند .انلی و

روی حافظه و یادگیری فضایی جلوگیری میکند (.)00

همکاران ( )0330گزارش کردند که تمپول بهعنوان یک

چاتوفونپراسرت و همکاران ( )0370بیان کردند که

آنتیاکسیدان داخل سلولی در مقابله با استرس اکسیداتیو

اواریکتومی مقادیر هورمون گلوتاتیون سنتتاز را در کبد و

تولید شده بهدنبال اواریکتومی در بافتهایی چون کبد و

رحم ،همچنین گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دیسموتاز

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

و کاتاالز را کاهش میدهد؛ در حالیکه تجویز عصارۀ گیاه

دیلک و همکاران ( )0373اثرات تجویز مالتونین بر

 Pueraria Candolleiمقادیر آنها را افزایش داد و لذا

اکسیداتیو ناشی از اواریکتومی را بررسی کردند .اواریکتومی

این گیاه را بهواسطۀ توانایی آن در بهبود مقادیر  GSHو

پراکسیداسیون لیپید در مغز را افزایش میدهد؛ در حالیکه

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیداتیو بهویژه در موشهای

تیمار با مالتونین کاهش میدهد .مالتونین با افزایش ویتامین

اواریکتومیشده بهعنوان کاندیدی مناسب برای درمان

آنتیاکسیداتیو و غلظت زیر واحد  NMDAR2Aدر

جایگزینی هورمون استرادیول معرفی کردند ( .)03با توجه

موشهای صحرایی اواریکتومیشده از اثرات استرس

به اینکه اواریکتومی باعث القای استرس اکسیداتیو در

اکسیداتیو ناشی از یائسگی تجربی جلوگیری میکند (.)00

بافتهای مختلف بدن میشود چنین بهنظر میرسد که

دارچین عالوه بر اینکه حاوی ترکیبات استروژنی است

عوامل آنتیاکسیدان نقش مهمی در مقابله با اثرات آن داشته

حاوی چندین ترکیب آنتیاکسیدانی قوی نیز میباشد.

باشند و با بررسی مطالعات صورتگرفته در این زمینه

سینامالدئید و اپیکاتشین موجود در آن ،از ایجاد تغییرات در

مشخص شد که عوامل آنتیاکسیدان میتوانند از تغییرات

سلولهای عصبی پیشگیری میکند .سینامالدئید و اپی

ناشی از اواریکتومی با واسطۀ استرس اکسیداتیو در بافت-

کاتشین از انباشته شدن پروتئین تاو ( )tauدر هیپوکامپ

های مختلف از جمله مغز جلوگیری کنند.

جلوگیری میکنند و مانع از ایجاد صدمات اکسیداتیو به
سلول میشوند .افزایش تولید پراکسیدها و رادیکالهای آزاد
بهدنبال حذف تخمدان ،موجب صدمات اکسیداتیو سلولی
میشود ،ولی اپیکاتشین موجود در دارچین بهعنوان یکی از
آنتیاکسیدانهای قوی ،اکسیداسیون سلولی را فعال کرده و
مانع از تخریب سلولهای عصبی میشود ( .)00-71بهعالوه
پلی فنول  Aموجود در دارچین در آزمایشگاه خاصیت
آنتیاکسیدانی نشان داده است ( .)75گزارش شده است که
دفاع آنتیاکسیدانی بدن پس از برداشت منبع فیزیولوژیک

نتیجهگیری
در مجموع میتوان گفت که در تحقیق حاضر ،تجویز
دارچین احتماالً بهواسطۀ ترکیبات آنتیاکسیداتیو و
استروژنیک موجود در آن توانست در سطح بافتی مانع از
تخریب نورونهای هیپوکامپ در مدل یائسگی تجربی شود،
لذا ممکن است در بهبود حافظه و یادگیری در زنان یائسه
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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