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چکیده
به عنوان گیاهی سرشار از آنتی ،اسانس رزماريدر این مطالعه، اثر زمینه و هدف:

با استفاده ازجوان،پیر وکوچک سفیدهايحافظه موشروي،هاي مختلفاکسیدان
.قرار گرفتبررسیدستگاه اجتنابی غیر فعال مورد 

طور مجزا انتخاب شدندپیر بهگروه موش جوان و5این مطالعه در روش بررسی:
(n = روز متوالی بصورت زیر تحت تزریق داخل صفاقی 7ها به مدت موش.(8

گرم بر کیلوگرم میلی800و200،400،600به ترتیب4تا 1هاي گروهقرار گرفتند:
.دریافت نمودندمقطرآب میلی لیتر بر کیلوگرم 10مقدار 5اسانس رزماري و گروه 

گذاري حیوانات هر گروه در روز چهارم در مقایسه میانگین زمان تاخیر قدمها:یافته
داريیهاي جوان و پیر به صورت معنبا روز دوم همان گروه، در تمامی گروه

)P<0.05(روز گذاري در میانگین زمان تاخیر قدماز طرف دیگر .تر شدطوالنی
نسبت اسانسکننده دوزهاي مختلف دریافتپیروجوانهايگروهدر تمامچهارم

همچنین .افزایش یافت)P<0.05(داريیمعنبه صورتخودشانبه گروه کنترل 
کننده دوزهايدریافتپیرهاي گذاري در روز چهارم گروهمیانگین زمان تاخیر قدم

به مختلف اسانسکننده دوزهايدریافتجوان نسبت به گروه مختلف اسانس
افزایش پیدا نمود.)P<0.05(داريی معنصورت

هاي نتایج حاصل نشان داد که مصرف اسانس رزماري در تمامی گروهگیري: نتیجه
هاي پیر مشهودتر بود.شده که این اثر در موشپیر و جوان باعث تقویت حافظه 

پیر وموش سفید کوچک، ، دستگاه اجتنابی غیر فعالحافظه،رزماريکلید واژگان: 
.جوان
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مقدمه
سالمندي دورانی است که شناخت انسان به طور 

. در سالمندي آموختن و به )1(یابدعمومی کاهش می
با این وجود کشد یادآوري مطالب جدید بیشتر طول می

یادگیري باز هم امکان پذیر است. کاهش نور اپی نفرین در 
درصد 17سیستم عصبی مرکزي،کاهش وزن مغز(تا حدود 

کوچکتر اتساع شیارهاي قشر مغز،سالگی)،80در سن 
افزایش نفوذ پذیري سد خونی ها،اتساع بطنها،شدن شکنج

انی به کاهش جریان خون و نهایتاً کاهش اکسیژن رسمغزي،
مغز از جمله تغییرات سیستم عصبی مرکزي در سالمندي 

.افزایش سن باعث ایجاد تغییرات دائمی در )2(هستند
شود، این تغییرات به نوبه هاي مختلف بدن میارگانیسم

و همچنین می گشته هاي مختلف خود منجر به بیماري
در سنین پیري افزایش شوند.در نهایت موجب مرگ توانند

هاي سلولی است. هاي آزاد مسئول بسیاري از آسیبرادیکال
هاي بزرگ مثل هاي فعال اکسیژن با اکسیدکردن ملکولگونه

DNAهاي مختلف بافتها و اسیدهاي چرب در، پروتئین
هاي نرودژنراتیو به خصوص بافت مغز باعث ایجاد بیماري

هاي آزاد ر مقابل رادیکالبافت مغز دشوند.مثل آلزایمر می
هاي بسیار آسیب پذیر است زیرا مصرف اکسیژن در نورون

مغزي بسیار باال می باشد. همچنین مغز داراي میزان زیادي 
( باها در مقابلههاي غیر اشباع است که این چربیچربی
ROS(Reactive oxygen speciesتوانند به می

ا افزایش سن آنتی شوند. براحتی اکسید و باعث آسیب
یابند و این هاي درونی مغز به شدت کاهش میاکسیدان

هاي درونی مغز که به سیستم دیگر قادر نیست با اکسیدان
علت کهولت سن میزانشان از زمان جوانی بسیار بیشتر شده، 

.این تغییرات در سنین پیري فرد را مستعد ابتال به مقابله کند
).2،1می کند(اتی از دمانس یا زوال عقلدرج

زوال عقل یک اختالل اکتسابی، فراگیر و معموالً 
پیشروندة اعمال شناختی است که محتواي هوشیاري

)Content of consciousness ( را مختل می سازد، اما

تأثیري )Level of consciousness(بر سطح هوشیاري
ندارد. در این اختالل، حافظه اخیر دچار بیشترین خسارت 

گیري، قضاوت و حل مسائل دچار افراد در تصمیمشود. می
آنچه را آنها گیرند. کار جدیدي را یاد نمیوشوندمشکل می

هاي خودشان را کنند، حرفاند فراموش میدیده یا شنیده
و باالخره اختالل در خلق و خو، شخصیت و نمودهتکرار 

).1(شودرفتارشان پیدا می
و شکل ايبوته،معطر،پایااستگیاهیکوهیاکلیل

حالتبهکهمتر5/0-1ارتفاع بهچوبیهايساقهداراي
معطربوییگیاهاینهايشاخهسراسانس.رویدخودرو می

دارايآن،رویشمحلتناسببهگیاهایناسانس).3(دارد
آنترکیباتمهمترین.استمتفاوتیشیمیاییترکیبات
. استربینولولینالولسینئول،بورنئول،لیمونن،کامفن،

-یملوتئولیندیزومین وشامل دیزومتین،آنفالونوییدهاي
کافئیک،فنلیترکیباتدارايگیاهاسانس اینهمچنین. باشد

مقدارداراينیزواسیدنئوکلروژنیک، البیاتیککلروژنیک،
گیاهایناسانسترپنوییدهايتري.استسالیسیالتزیادي
ديواسیدارسولیکواولئانولیک اسیدترپنتريشامل
اینازسنتیطبدر).4است(کارنوسولنامبهآنترپن
،مسکن روانیغذا،کنندههضمآسم،ضدعنوانبهگیاه

خون،گردشاختالالتکنندهبرطرفسردرد،کنندهبرطرف
حافظه محركورماتیسمضدبینایی،قدرتدهندهافزایش
).7،6،5شود(میاستفاده

آنتیاثرجملهازيدیگرمتعددفارماکولوژیکیاثرات
سمیتو مهارمرفینبهسندرم محرومیتکاهش، اکسیدانی

).11،10،9،8است(شدهگزارشگیاهاینبرايکبدي
تقویتجهتگیاهاینازسنتیطبدرکهآنجاییاز
اسانساثر،آناثبات علمیبرايلذاشود،میاستفادهحافظه
شناختبررويکوهیاکلیلگیاههواییهاياندامبرگ و
Passiveبا استفاده ازپیر و جوانسفید کوچکهايموش

avoidance apparatus)7مورد بررسی قرار گرفت.(



505اردشیر ارضی و همکاران

1393، 5، شمارة13شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جندي

روش بررسی
گیاههاي گلداردر این بررسی از برگ و سرشاخه

شناسائی شده و جمع آوري شده از شهرستان شیراز رزماري 
ان داروئی دانشکده داروسازي تحقیقات گیاهتوسط مرکز

گیري از برگ و جهت اسانس.استفاده گردید،اهواز
هاي گلدار گیاه رزماري از روش تقطیر با آب سرشاخه

70مقدار روشایندربوسیله دستگاه کلونجر استفاده شد.
درونهوایی گیاه رزماري خرد شدهبرگ واندامازگرم
تاشداضافهمقطربالن آبداخلمحتویاتبهریخته وبالن

میزانتنظیمبابعد.کامالً بپوشاندراگیاهسطحکهحدي
شروعتقطیر،عملمبردازآب سردعبورسرعتوحرارت

3/1مقداروبود.ساعت2گیري اسانسزمانمدت.شد
که به راحتی می توان بر اسانس به دست آمدمیلی لیتر

اساس وزن مخصوص اسانس رز ماري مقدار حجم مصرفی 
اسانس را محاسبه نمود.

زمان تاخیر قدم گروه بندي حیوانات و سنجش
سفید کوچک سر موش80دراین مطالعه از گذاري:

سر موش جوان سه ماهه با محدوده 40شامل زمایشگاهی آ
ساله با محدوده 5/1سر موش پیر 40گرم و 20- 25وزنی 
از مرکز تهیه شدهNMRIگرم از نژاد 40تا 35وزنی 

تکثیر ونگهداري حیوانات دانشگاه علوم پزشکی جندي 
حیوانات در اتاق حیوانات .، استفاده شداهوازشاپور

کشی شهر و ي داروسازي نگهداري و از آب لولهدانشکده
غذاي فشرده مخصوص حیوانات ساخت کارخانه پارس 

±2شوشتر استفاده نمودند. دماي اتاق حیوانات در محدوده 

درصد تنظیم 50تا 40گراد و میزان رطوبت درجه سانتی23
ساعت 12ساعت روشنایی و 12و حیوانات در وضعیت 

. آزمایشات در محیطی آرام و دور از تاریکی نگهداري شدند
سروصدا صورت پذیرفت. باید یادآور شد که حیوانات یک 
ساعت قبل از آزمایش وارد آزمایشگاه شدند تا با شرایط 

از هر موش صرفاً ضمناً در این مطالعه .موجود آشنا گردند

ها پس از یک بار استفاده شد. جهت انجام مطالعه، موش
براي گروه 5گروهی(5دو دسته فی به انتخاب به طور تصاد

گروه براي مطالعه روي 5مطالعه روي حیوانات جوان و 
سر8(تعداد حیوانات هر گروه ،تقسیم شدندحیوانات پیر)

پس از شماره گذاري به صورت زیر تحت تجویز که موش)
چهار گروه جوان و چهار گروه پیر هر کدام به قرار گرفتند:

200و هر روز یکبار مقادیر متوالیروز7براي مدت ترتیب
و میلی گرم بر کیلوگرم اسانس رزماري 800و400،600، 

و متوالیروز7دو گروه دیگر پیر و جوان هر کدام به مدت 
را از آب مقطرکیلوگرم برمیلی لیتر 10روزي یکبار مقدار

نیم ساعت پس از دریافت نمودند.طریق داخل صفاقی
روزه 4تحت یک مطالعه حیواناتوز،تزریق آخرین د

بصورت زیر قرار گرفتند:
4هاي به صورت دستهحیوانات هر گروه روز اول:

ها اجازه داده دقیقه به آن3تایی وارد محفظه شده و به مدت 
و با محیط داخل شد تا آزادانه در محفظه گردش نموده

به صورت . روز دوم: حیوانات هر گروه آشنا شوندمحفظه
انفرادي روي صفحه عایق محفظه درون استوانه شفاف قرار 

ثانیه استوانه به آرامی از محفظه خارج 10گرفته و پس از 
شده وزمان قدم گذاري حیوان به کف سیمی محفظه اندازه 

به صورت انفرادي حیوانات هر گروه :روز سومشد.گیري 
گرفته و روي صفحه عایق محفظه درون استوانه شفاف قرار 

و ثانیه استوانه به آرامی از محفظه خارج شده10پس از 
شوك ،سیمی محفظهبالفاصله پس از قدم گذاري روي کف 

ولت و شدت جریان 60با ولتاژ خروجی متناوب الکتریکی 
ثانیه به دست و پاي موش از طریق 1میلی آمپر به مدت 1

روه حیوانات هر گ:روز چهارمکف سیمی محفظه وارد شد. 
به صورت انفرادي روي صفحه عایق محفظه درون استوانه 

ثانیه استوانه به آرامی از 10شفاف قرار گرفته و پس از 
محفظه خارج شده وزمان قدم گذاري حیوان به کف سیمی 

).12(محفظه اندازه گیري شد
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تجزیه و تحلیل آماري
هاي جهت مقایسه زمان تأخیردر قدم گذاري گروه

و آزمون کمکی توکی  استفاده ANOVAآزمونمختلف از 
شد.

یافته ها
میانگین زمان تاخیر قدم گذاري حیوانات هر گروه در روز 

-چهارم در مقایسه با روز دوم همان گروه، در تمامی گروه

داريیجوان و پیر به صورت معنهاي موشهاي 

)P<0.05(نمودار)میانگین زمان تاخیر .)1و2طوالنی تر شد
چهار گروه جوان وآزمون در قدم گذاري در روز چهارم

کننده دوزهاي مختلف اسانس نسبت به گروه پیر دریافت
طوالنی شد)P<0.05داري(یمعنبصورت خودشان،کنترل 
گذاري در روز چهارممیانگین زمان تاخیر قدم.)3و4(نمودار

پیر دریافت کننده دوزهاي مختلف  هايگروهآزمون در
کننده دوزهاي جوان دریافتهاياسانس نسبت به گروه

ترطوالنی) P<0.05داري(ی معنبه طورمختلف اسانس 
) .5(نمودارشد

: مقایسه زمان تأخیردر قدم گذاري گروه هاي مختلف  موش هاي جوان دریافت کننده اسانس رزماري  و گروه دریافت کننده 1نمودار 
8nروز دوم با روز چهارم آزمون(در (گروه کنترل) آب مقطر =.(

) و آزمون کمکی توکی است.ANOVAروش آماري به کار رفته در این مطالعه آزمون (
).P/050(تفاوت معنی دار است*
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: مقایسه زمان تأخیردر قدم گذاري گروه هاي مختلف  موش هاي پیر دریافت کننده اسانس رزماري   و گروه دریافت کننده 2نمودار 
8nروز دوم با روز چهارم آزمون (در(گروه کنترل)آب مقطر  =.(

) و آزمون کمکی توکی است.ANOVAمطالعه آزمون (روش آماري به کار رفته در این 
).P/050تفاوت معنی دار است (*

: مقایسه زمان تأخیردرقدم گذاري گروه هاي مختلف  موش هاي جوان دریافت کننده اسانس رزماري   با گروه دریافت کننده 3نمودار 
8n(گروه کنترل) در روز چهارم آزمون (آب مقطر  =.(

) و آزمون کمکی توکی است.ANOVAروش آماري به کار رفته در این مطالعه آزمون (
).P/050تفاوت با گروه کنترل معنی دار است (*
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8n(گروه کنترل) در روز چهارم آزمون (مقطر  =.(
) و آزمون کمکی توکی است.ANOVAروش آماري به کار رفته در این مطالعه آزمون (

).P/050تفاوت با گروه کنترل معنی دار است (*

: مقایسه زمان تأخیردرقدم گذاري گروه هاي مختلف  موش هاي پیر دریافت کننده اسانس رزماري با گروه هاي مختلف  موش 5نمودار 
).=8nهاي جوان دریافت کننده اسانس رزماري در روز چهارم آزمون (
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بحث
مجموعدرکهدهدمینشانمطالعه حاضر نتایج

تقویتباعثکوهی(رزماري)اکلیلهواییايانداماسانس
ازاستفادهشدهشود. مشخصحافظه و افزایش یادگیري می

خونجریانبهبودباعثکهاسیدارسولیکمانندترکیباتی
تواناییافزایشسببد،شومیایسکمیحالترفعومغزي
گیاهاینکهبهتوجهبالذا).13دد(گرمییادگیريوحافظه
افزایش دهد،رامغزيخونجریانتواندمیکوهیاکلیل

حافظه تواناییبهبودباعثتواندمیمکانیسم اینبااحتماالً
که افزایش آنجاازهمچنین).14گردد(نیز و یادگیري 

کولیناستیلخصوص افزایشبهکولینرژیکفعالیت سیستم
کند میایفایادگیريوحافظهفرایندبهبوددرمهمینقش

کوهی باعثاکلیل). لذا با توجه به این که گیاه15،14(
تواند در میشود،میمغزدرکولینرژیکسیستمتقویت

). 16مهمی داشته باشد(بهبود حافظه و یادگیري نقش 
اسانساجزاازیکهرمورددرکههاییبررسیومطالعات

حافظهبامرتبطهايمکانیسمباآنهاارتباطوکوهیاکلیل
اسید اورسولیکترکیبدهدمینشانشدهانجامو یادگیري

برعالوهکهاوئیک اسید)28اورسن 12هیدروکسی -3(
مانند دیگرگیاهیهايگونهازاز بسیاريکوهیاکلیل

Origanum majorana L.)جدا)مرزنگوش بستانی
کولیناستیلآنزیممهارکنندگیاثراتداراياست،شده

استیلسطحافزایشطریقازتواندمیوباشداسترازمی
گرددیادگیريوعملکرد حافظهبهبودباعثکولین مغز

ترپن کارنوسولديکهدادهنشانتحقیقات). همچنین13(

اثرداراياست،وجودگیاه اکلیل کوهیاسانسدرکه
مقابلدرکولیناستیلهاي موسکارینیگیرندهبرمحافظتی

اینآنجائی کهازوباشدآزاد میهايرادیکالتخریبیاثر
ضروريیادگیريوحافظهفرایندجهت عملکردهاگیرنده
وحافظهقدرترويواندتمیترکیباینلذاهستند،

.)17(یادگیري اثر فزاینده اي داشته باشد

گیرينتیجه
بطور کلی اثر اسانس رزماري در افزایش توانایی 

و این استحافظه و یادگیري، یک اثر نسبتاً وابسته به دوز 
میلی گرم بر کیلو گرم در باالترین میزان 400اثر در دوز 
گرم بر کیلوگرم میلی400و بدین جهت دوز ،قرار گرفته

.می شودترین دوز شناخته مطلوب

قدردانی
مجید بابایی زارچنامه آقاي این مقاله از پایان

دانشجوي دکتري داروسازي اهواز استخراج گردید. 
، دانشکده داروسازيبدینوسیله از مرکز تحقیقات فیزیولوژي
علوم پزشکی جندي و معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

هاي شاپور اهواز بخاطر تصویب پروپوزال و تامین هزینه
) صمیمانه سپاسگزاري می PRC–78(انجام این پایان نامه

در ضمن از سرکار خان دکتر سیستانی کرم پور جهت گردد.
همکاري در تدوین مقاله قدردانی می شود.
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Effect of Essential Oil of Leaf and Aerial Part of Rosmarinus officinalis
on Passive Avoidance Memory in Aged and Young Mice

Ardeshir Arzi 1*, Majid Babaei Zarch 2, Zahra Nazari 3, Mohammad Ebrahim Azemi 4

Abstract
Background and Objective: In this study, the effect of essential
oil of aerial part of Rosmarinus officinalis, which is rich of
antioxidants, was investigated on memory of young and aged
mice with passive avoidance apparatus.
Materials and Methods: Five groups of each young and aged
mice (n = 8) were selected for this study. All doses of essential
oils of leaf and aerial part of Rosmarinus officinalis (200, 400,
600, 800 mg/kg) were injected intraperitoneally once a day for 7
days to four groups of age and young mice and fifth group
(control) received 10 ml/kg distilled water once daily for 7 days.
Results: Mean of step-down latency on day 4 in comparison with
day 2 became significantly longer (P<0.05) in all young and aged
groups of mice. On the other hand, the mean of step-down latency
in all groups received different doses of essential oil to compare
with control group showed significant (P< 0.05) improvement in
memory test in day 4. Also in all aged group received different
doses of essential oil step-down latency were significantly
(P<0.05) longer than young groups.
Conclusion: The result showed that, the essential oil of
Rosmarinus officinalis improves memory in all young and aged
animal groups, but it was more effective on aged mice.

Keywords: Rosmarinus officinalis, Memory, Passive avoidance
apparatus, Young and aged mice.
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