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P-24-12
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

اثر ضدفراموشی عصاره گل بهار نارنج در برابر اختالالت حافظه ناشی از اسکوپوالمین 

در موش صحرایی

، مهرداد شهرانی، زهرا ربیعی، شیوا مختارينجمه اصغرزاده

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

اختالل یادگیري و . دهدتاثیر قرار مییک اختالل پیشرونده عصبی است که عمدتا سالمندان را تحت(AD)بیماري آلزایمر :مقدمه
تواند ناشی از تأثیرات شیمیایی توسط اسکوپوالمین که یک آنتاگونیست کولینرژیک عنوان تظاهرات مشخصه زوال عقل میحافظه به

منظور بررسی اثر بهار نارنج مطالعه حاضر به. شودافسردگی و صرع استفاده میبهار نارنج در طب سنتی براي درمان بیخوابی، . باشدمی
. استشده موش ناشی از اثر اسکوپوالمین طراحی شدهدر یادگیري و حافظه تخریب

گروه )2). کننده نرمال سالیندریافت(گروه کنترل )1. موش صحرایی نژاد ویستار به شش گروه برابر تقسیم شدند42: هامواد و روش
کننده گروه دریافت)4،3). روز15گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن براي میلی1کننده اسکوپوالمین با دوز دریافت(اسکوپوالمین 
کننده هاي سالم دریافتگروه) 6،5. روز15گرم وزن بدن براي گرم بر کیلومیلی600و300عصاره بهار نارنج با دوز + اسکوپوالمین 

.روز15گرم براي میلی600و300ار نارنج با دوز عصاره به
طور چشمگیري اختالالت حافظه و یادگیري که توسط اسکوپوالمین ایجاد شده بود را در تست تزریق عصاره بهار نارنج به:هایافته

طور هار نارنج بهعصاره ب. همچنین باعث کاهش تاخیر در طی یادگیري در تست ماز آبی موریس شد. شاتل باکس بهبود بخشید
.آلدئید سرم را کاهش دادديچشمگیري میزان مالون

عصاره بهار نارنج اثر بهبود بخشی بر حافظه و یادگیري و همچنین بر مشکالت رفتاري ایجاد شده توسط اسکوپوالمین :نتیجه گیري
.دارد و ممکن است تاثیرات مفیدي بر درمان بیماري آلزایمر داشته باشد

آلدئید، جعبه شاتل ديبهار نارنج، اختالل حافظه، اسکوپوالمین، مالون:ديکلمات کلی
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