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ABSTRACT

Background & objectives: Propolis is a natural product with powerful antioxidant and
therapeutic effects. The aim of this study was to investigate the effect of propolis on passive
avoidance memory in adult male mice.
Methods: In this study, 40 adult male mice were divided into 8 groups, including control,
sham (solvent) and 3 treatment groups orally treated with 50, 100 and 200 mg/kg of propolis,
respectively for two weeks before and one week after treatment. Then, passive avoidance
learning and memory were recorded in timescales of 24 and 48 hours, 4 days and a week after
shock by the shuttle box. Data were analyzed by ANOVA and Dunnett’s post hoc tests, and
p<0.05 was considered significant.
Results: Administration of propolis (50 mg/kg) significantly increased the dark chamber
entering time at intervals of 24 and 48 hours (p<0.001) and at concentrations of 100 and 200
mg/kg in all time periods after the shock (p<0.001).
Conclusion: Oral administrations of propolis can improve learning and memory dose-
dependently in adult male mice.
Keywords: Propolis; Passive Avoidance Memory; Mice.
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مقدمه
وانایی ، تترین اعمال سیستم عصبیتکامل یافتهیکی از 

یادگیري احترازي باشد. میاکتساب و ذخیره اطالعات
ــین دو   ــاط ب ــراري ارتب غیرفعــال کــه اســاس آن برق
محرك شرطی و غیر شرطی است، شامل سه مرحله 

از منظـر  .باشـد میعادت، آموزش و به خاطرآوري
در یادگیري فعالیت سیناپسـی فیزیولوژي طی فرایند 

قشـر پـره   بهمسیر هیپوکامپمناطق مربوط بویژه
همچنـین هیپوکامـپ نقـش    ، دیابمیافزایشفرونتال 

بسیار مهمی در یادگیري فضایی و تثبیت حافظه دارد 

چکیده
ها دارند. لـذا در مطالعـه حاضـر    نورونظتی بر سرشار از ترکیبات پلی فنلی است که اثر حفاه مومبر:هدفوزمینه

تاثیر بره موم بر روي حافظه احترازي غیر فعال، در موش سوري نر بالغ بررسی شد.
دریافـت  گروه قرار گرفتند. شامل: گروه کنترل، گـروه شـم (  8سر موش سوري نر در 40در این مطالعه، ر:کاروش 

میلی گرم بر کیلوگرم از بـره مـوم را بـه مـدت دو     200و 100، 50حالل) و گروه هاي تیمار که به ترتیب غلظت هاي 
موش هـا در بـازه هـاي    غیر فعال هفته قبل از شوك و یک هفته پس از آن دریافت کردند. یادگیري و حافظه احترازي 

بـا  هـا از دادن شوك توسط دستگاه شاتل باکس ثبت شـد. داده ساعت، چهار روز و یک هفته پس48ساعت، 24زمانی، 
تفاوت معنی دار در نظر گرفته شد.p>05/0و تحلیلدانتتعقیبیوANOVAهايآزمونازاستفاده

ورود بـه اتاقـک تاریـک را در    میلی گـرم /کیلـوگرم زمـان   50با غلظت بره مومعصاره هیدرو الکلی تجویزیافته ها:
میلی گرم /کیلـوگرم ایـن پـارامتر را در همـه     200و 100غلظت هاي در )، و >001/0p(ساعت48، 24انیهاي زمبازه

) بصورت معنی دار افزایش داد.>001/0p(شوكبازه هاي زمانی بعد از
یادگیري و حافظه در موش سـوري نـر   بهبودبه صورت وابسته به دوز موجب بره موممصرف خوراکی گیري:نتیجه

می شود، بالغ 
يروسشوم،لاعفریغيزارتحاهظفاح،مومهرب:يدیلکياهواژه
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و در جریان ایـن فرآینـدها جریـان خـون و مصـرف      
توانـد عملکـرد آن مـی  فتـه و  افـزایش یا اکسیژن آن 

ها، داروها و مواد مختلـف قـرار   تحت تاثیر هورمون
از سیسـتم  يعنـوان عضـو   بـه که نیزآمیگدال .گیرد

در ذخیـره ایـن نــوع از   شــود مـی محسـوب لیمبیـک  
ازنــوعایــنهمچنــین دردخالــت دارد هــایــادگیري
ــادگیري ــت    ی ــاري اس ــر اخب ــوع غی ــدتا از ن ــه عم ک

در .]3-1[دارنداهمیت بیشتريايقاعدهيهاهسته
مربـوط بـه   ي هـا ي اخیر توجه خاصی به بیمارهادهه

نآشده که نتایج رتبط با سنحافظه ماختاللنقص و 
ـ جدیدرمانيهاکیو تکنهامنجر به ارائه روش يدی

ـ در جهت بهبـود حافظـه گرد   اسـتفاده از  ده اسـت.  ی
ـ یو مـواد طب یـی اهان دارویگ ـ ییع ن یاز کهـن تـر  یک
عت یاست که انسان در چالش با طبیدرمانيهاوهیش

مــواد فراگرفتــه، پرورانــده و گســترش داده اســت. 
، در یعالوه برداشتن مواد مؤثره اصلیاهطبیعی و گی

کمتــري ت و اثــرات ناخواســته یمــوارد ســمياریبســ
.دنــکنمــیایجــادنســبت بــه مــواد شــیمیایی صــناعی

ـ تقويبرارا دامون یکه ایلین دالیمهمتر ت حافظـه  ی
است وجود مواد آنتی اکسیدان و ضد مناسب ساخته
ـ ونوفالمتنـوع  انـواع  وهافنولیپلالتهاب ناشی از دیی

مشـتق  یعـ یک محصول طبیبره موم. ]6-4[باشدمی
ياهان مختلف بـوده کـه زنبورهـا   یگ)صمغ(ن یاز رز

اضــافه ی، بــه آن ترشــحاتيعســل پــس از جمــع آور
مقاصد ياز آن برایینهاينموده و پس از عمل آور
کندوها، اندود یواره داخلیمختلف از جمله؛ پوشش د

پوشاندن سـطح  کندو،يکردن درزها و شکاف ورود
بـه کنـدو و محافظـت از خـود     يوانات نفوذیبدن ح

ـ ]7[کننـد  میاستفاده ـ ترک300ش از ی. ب ب مختلـف  ی
ـ فالونوئ(هافنلیر پلینظ ،)یفنـول يدهایو اسـ هـا دی

دها، ینواسـ ی، آمهاد، مونوترپنیک اسیولنیکافاسترها،
ـ د کافئیدها، اسـ ییاسترو ويضـرور يهـا ک، روغـن ی

. ]8[افـت شـده اسـت   یبره مومرآلی دریبات غیترک
يک دارویار دور به عنوان یبسيهااز زمانبره موم

اسـتفاده  مورد ، هايماریاز بياریدر درمان بسیسنت

کـه  استک متنوع یولوژیت بیفعاليده است و دارابو
ـ یخـواص ضـد التهـاب   شـامل هـا ن آنیمهم تر ی، آنت

ـ م کی، تنظـ يتوموری، آنتی، ضد پاتوژنیدانیاکس ده نن
-9[باشـد میيحفاظت کبدترمیم سوختگی و، یمنیا

درصد صمغ یـا رزیـن   50حاوي حدود همچنین. ]12
درصد اسـیدهاي چـرب   10درصد موم، 30گیاهان، 

درصد دیگـر آن از  5درصد گرده گل و 5ضروري، 
و عناصر معدنی مانند نقـره،  هاترکیبات آلی، ویتامین

وانـادیم و  سدیم، جیوه، مـس، منگنـز، آهـن، کلسـیم،    
سیلیس است. مقدار و نوع ترکیبات بره موم بسته به 
مکان، زمان جمـع آوري و روش تولیـد آن متفـاوت    

و حافظــه نقــش يریادگیــکــه از آنجــایی.]7[اســت 
ـ و پاشـته داهـا روزمره انسانیدر زندگیاساس ه و ی
باشـد. لـذا   مـی هاو توانمنديهاتمام آموزشيمبنا

را يده رفتـار ین دو پدیتواند اکه بیباتیترکییشناسا
بـا ت کند، از ارزش زیادي برخوردارخواهد بود. یتقو

انـواع  از غنـی منبـع این مـاده طبیعـی  کهاینبهتوجه
بـره  در آنتی اکسیدان ی، فالونوئیدها ومواد ضدالتهاب

بـر آنهـا را مفیـد  ي متعددي اثـر هاپژوهشکهموم
مختلف هايمدلدرحافظهخاطرآوريیادگیري و به

، شـده آلزایمـري سنجش حافظه و نیز در موشـهاي 
ه داراي دامـ رسد که این میبه نظرنشان داده است

تـا ]. 13،14[مفیدي بر یادگیري و حافظه باشداتاثر
بریـادگیري و حافظـه  بـره مـوم  اثرمورددرکنون

ایـن  درلـذا  .اسـت نشـده انجـام ايمطالعهاحترازي 
بـا دوزهـاي   بـره مـوم  تجویز خـوراکی  تاثیر مطالعه 

در حافظه احترازي غیـر فعـال   ادگیري ویبرختلفم
قرار گرفت.بررسیمورد نر ي سوري هاموش

کارروش
در دانشـگاه علـوم   1394در سال تجربی این مطالعه 

بـالغ نـر سر موش سوري 40ويربرپزشکی قزوین 
هـا مـوش .انجام گرفتگرم مورد 30حدودبا وزن 

ــس ــادر قف ــب يه ــرایط مناس ــت ش ــاعت 12تح س
ــنایی و  ــاي  12روش ــاریکی و در دم ــاعت ت 23±2س
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بـه حیوانـات شـدند، مـی نگهـداري گرادسانتیدرجه
پروتکـل . اشتندددسترسیغذاوآببهآزادصورت

مـورد درالمللـی بـین قـوانین براسـاس این تحقیـق 
کمیتـه دروتنظـیم آزمایشـگاهی ازحیوانـات حمایت

Ir.Qums.Res.1394.172شـماره دانشگاه بـه اخالق

.رسیدیببه تصو
ـ مـورد اســتفاده در ا بـره مـوم   ـ ن تحقی یق از نــواحی

ابتدا قطعات بـزرگ  شهر قزوین تهیه شد. دریشمال
گرم از 25شده سپس مقدار ز خردیبه قطعات رآن

48به مـدت  درصد80تر اتانولیلیلیم100آن در 
دستگاه يروC42ک ظرف دربسته و در یساعت در 

کر قرار گرفت. سپس محلول حاصل با اسـتفاده از  یش
دو بار اتاقي، در دما 1يواتمن شماره یکاغذ صاف

ـ تقط(يع حاصله در دستگاه روتاریماد. یلتر گردیف ر ی
گراد یدرجـه سـانت  38، در انکوبـاتور  )ط خـالء یدر شرا

ـ سپس عصاره به دست آمده جهت تهقرار گرفت  ه ی
ن مطالعه با الکل یدر امختلف مورد استفاده يدوزها 

د و تا زمان استفاده در ظـرف  یق گردیدرصد رق10
گـراد  یدرجـه سـانت  4يره رنگ در دمایتيشه ایش

.]15[شد ينگه دار
تایی تحت عنوان8گروه 5در بطورتصادفی حیوانات

تحت تیمـار  گروه 3و ،)حاللم (گروه ش،کنترلگروه
بـر کیلـوگرم   گرم میلی200و100، 50بره مومبا 

هفـت روز  (روز14طـی  هـا گروهاینند.شدسیمقت
عصـاره  )پـس از آن و هفت روز دادن شوكقبل از 

-9در سـاعت  گـاواژ  بصورتا رآن حالل یا بره موم
.]16[دندصبح دریافت کر10

از دسـتگاه  افظـه غیرفعـال  حیادگیري وبراي سنجش 
اتـاق  یـک استفاده شد. این دستگاه شامل شاتل باکس 

25×25×50ابعادهبهر یک اتاقک روشن یکواریکت
قـرار دارد. درب گیوتینی بـین آنهـا   کهسانتی متري 

لـزي بـه   ي فهـا داراي میلـه بـوده و  کف اتاقک فلزي 
باشـد  میسانتی متر1ه میلی متر و به فاصل2,5قطر 

که به دستگاه مولد شوك الکتریکی وصـل شـده انـد.    
ـ مرحلدر دو ــد؛ شم اـنجامرحله سهدر نوـمآز هـ

دادهار شن قرروتاقک در ابـه تنهـایی   ش موهر اول 
ـ تو به تمایل هـا توجـبو شد ـ یریط تاــ رجیح محـ ،کـ

ســپس درب ـــد.ی شــ ک مـــیرمحیط تاوارد مـوش 
دقیقـه از ایـن   2گیوتینی بسته شده و حیوان پـس از  

در این دو مرحله چنانچه حیوانی شد.میمحیط خارج
مانـد از  مـی محیط روشن باقیثانیه در300بیش از 

د. در مرحله سـوم آزمـایش   گردیمیآزمایش خارج
موارد انجام شد با این تفـاوت کـه پـس از    هم همین 

ي کـف  هـا ورود موش به محیط تاریک از طریق میله
اتاقک تاریک شوك الکتریکی به مقدار نیم میلی آمپـر  

به مدت سه ثانیـه بـه مـوش    هرتز50فرکانسباو 
با جست و خیز و هیجان زدگی موش همراه که داده

بود. سپس درب بـاز شـده و بـه حیـوان اجـازه داده     
از دسـتگاه  گـاه شد به محیط روشـن بیایـد و آن  می

. بـراي اطمینـان از یـادگیري شـوك     دردیگمیخارج
یسـت دقیقـه آن را دوبـاره در    از بتوسط حیوان پس

دادیم و عدم رفتن مـوش بـه   میمحیط روشن قرار
.شـد مـی لقیک تاریک به منزله یادگیري حیوان تاتاق

اما درصورتی کـه حیـوان دوبـاره بـه محـیط تاریـک      
آزمـون  سپسد.گردیمیآزمایش حذفازرفتمی

48،24،3ي هــازمــانحافظــه دریــادگیري وســنجش 
وانجـام  شوك دهیهفته پس از 1روز و 4و ساعت 
به محیط تاریک مورد هاتاخیر در ورود موشمیزان

ــی قــرار گرفــت  ب و در روز چهــارم و هفــتم  ررس
شــد مــیدرصـورتی کــه مــوش وارد محــیط تاریــک 

ماندگاري آن در محیط تاریک نیـز انـدازه گیـري و    
افـزار نرمازبا استفادههاداده.]17[گردیدمیثبت

SPSSآمـاري يهـا آزمـون وANOVAتعقیبـی و
بـا آمـاري مقادیرتفـاوت .شدتحلیلوتجزیهدانت

05/0p<شـد گرفتـه نظـر دردارمعنـی عنوانبه.
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معیـار  انحـراف ±صـورت میـانگین  بـه حاصـل نتایج
.استشدهدادهنمایش

هایافته
و شـم فاقـد تفـاوت    کنتـرل ي هـا گـروه نتایجتمامی 

اتـاق بهورودزمان تاخیرسنجشنتایجدار بود. معنی
بـره مـوم  عصاره باتیمارتحتيهاگروهبینتاریک

دررامعنـاداري يهـا تفـاوت کنتـرل روهنسبت به گ
بـه شـرح   دوزبـه وابسـته شکلبهمختلفيهازمان

بـا  بـره مـوم  کنندهدریافتگروه. درزیر نشان داد
ــت ــرم50غلظ ــی گ ــامیل ــازهدرتنه ــاب ــانیيه زم

ــاعت24 ــاعتF(6)=10.08(،48و>001/0p(سـ سـ

)001/0p<وF(6)=6.98( دراما. بوددارمعنیتفاوت
درکنتـرل گروهبامیلی گرم 200و100ياهغلظت

ــامی ــازهتم ــاب ــانی،يه ــاعت24زم و>001/0p(س
F(6)=10.08،(48ساعت)001/0p<وF(6)=6.98( ،

هفتــــــه یـــــک ،)F(6)=5.05و>001/0p(روز4
)001/0p<وF(6)=4.64( ي با گروه دارمعنیتفاوت

در محـیط  هـا زمان مانـدگاري مـوش  . کنترل داشت
ي هادر بازهبره مومکنندهدریافتگروهدرتاریک 
یـک  در مختلف کاهش یافت کـه ایـن پـارامتر   زمانی 

میلـی گـرم  200فقط در غلظـت هفته بعد از شوك
)001/0p<وF(6)=2.11( کنتـرل در مقایسه با گروه

.)1جدول(بوددارمعنی

ي آزمایشهاروه) زمان تأخیر در ورود به محیط تاریک در گMean±SEM. مقایسه (1جدول 
»ثانیه«به محیط تاریک هامیانگین مدت زمان تاخیر ورود موشهاگروه

هفته1روز4ساعت48ساعت24
85) ±9/1(115) ±36/2(133) ±17/2(153) ±04/3(کنترل

mg/kg50*)54/16±(270*)07/32±(225)26/33±(126)26/34±(96بره موم
mg/kg100*)53/16±(311*)32±(261 *)26/33±(235*)34±(193بره موم
mg/kg200*)5/14±(312*)64/14±(316*)61/35±(286*)12/31±(208بره موم

.کنترلنسبت به گروه دارمعنیاختالف p<0.001*،سر موش در هرگروه8تعداد 

بحث
بـره  خوراکی مصرف داد کهنشانحاضرنتایج مطالعه

بــه دوز عملکــرد حافظــه بــه صــورت وابســتهمــوم
در د.سـاز مـی را بهتـر ي سـوري  هـا احترازي مـوش 

را بـه  بره مـوم عصاره همین رابطه وانگ و همکاران
را ن آو اثــر بــه موشــها خورانــده مــدت یــک هفتــه 

بــرنقص یــادگیري ناشــی از تجــویز اســکوپوالمین بــا 
انهـا  نتـایج که مطالعه نمودند Yماز استفاده از روش 

بـره مـوم  یعنـی مصـرف   بـود  مـا ي هـا یافتـه مشابه 
یـادگیري  بطور قابل مالحظه اي مانع اخـتالل توانست 
همچنـین در  .]18[ودشـ اسکوپوالمین تزریق ناشی از 
بره مـوم اثر مشتقات محلول در آب دیگريمطالعه 

]WSDP[1 میلـی گـرم/   100و 50هـاي با دوزچینی

1Water‐Soluble Derivative of Propolis

بـا  ريسـو موش فضاییبر اختالل یادگیري کیلوگرم 
د شـ مشـاهده بررسـی و از ماز آبی موریس استفاده 

در بره مـوم مشتقات محلول تجویز داخل معدي که 
فراموشـی  توانـد  مـی میلی گرم/ کیلـوگرم 100دوز

. کـه ایـن نتـایج    را کاهش دهـد ناشی از اسکوپوالمین 
.]19[کندمیي ما را تاییدهاصحت یافته

ي هـا امروزه تحقیقات فراوانی در خصـوص اسـتفاده  
عملکـرد  مواد طبیعی براي بهبـود نقـایص  درمانی از

و و یا بیماریهاي تخریبـی حافظه ناشی از افزایش سن
درحال انجـام  بره موماز جمله در مورد اثرات مفید 

طور کامل مکانیسـم عمـل   با این همه هنوز بهاست.
عمـده  ، هرچند کـه تـاکنون   نشده استآن مشخص 

ــر نقــش  ــرات ضــدالتهابی محققــان ب آنتــیو ]20[اث
ایجـــاد .بیشـــتري دارنـــددتاکیآن ]21[یداناکســـی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1319-fa.html


1396دوره هفدهم، شماره اول، بهار مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل109

ي اکسیداسیون در طی هاي آزاد و فعالیتهارادیکال
ر عملکرد سیسـتم  بفراوانی مضرزمان میتواند اثرات 

و، بـا  یداتیب اکسـ یآسـ عصبی و حافظه داشـته باشـد.  
ــناخت ــتالالت ش ــ یاخ ــا آنت ــان ب ــاط دارد و درم یارتب

ـ به عنوان هادانیاکس ـ ی ن یدر چنـد یانک روش درم
به نظر.]22[و مطرح شده استینورودژنراتيماریب

رسد ترکیبات فنولیـک و فالونوییـدي موجـود در    می
به عنوان آنتی اکسیدان عمل کرده و باعـث بره موم

ي عصـبی  هاشوند روند تخریب اکسیداتیو سلولمی
دیگـر  ياز سـو .]23[کاهش چشم گیري داشته باشد

يآمینه و سایر مـواد مغـذ  ياسیدهايحاوبره موم
يالزم را بــرايتواننــد انــرژمــیمختلــف اســت کــه

. ]24[افزایش دهد هاسلولترمیم ومتابولیسم
ي هـا مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میدهد که رژیـم 

غذایی حاوي مقدار زیادي مـواد پلـی فنـولی، سـبب     
ي مسـن شـده اسـت   هابهبود عملکرد حافظه در رت

ي آزاد در ایجـاد  هـا اهمیت رادیکال. با توجه به ]5،6[
ــاري ــابیم ــی    ه ــم آنت ــش مه ــو و نق ي نورودژنراتی

ــیدان ــااکس ــگیري  ه ــدها در پیش ــا فالونویی از خصوص
این ماده در بهبود ، هانیا بهبود او ي عصبی هاآسیب

باشد. در مطالعـات  می یادگیري و بقاي حافظه موثر
تولیـد  ، شده است که با افـزایش سـن  شخصقبلی م

اسـترس  در نتیجـه  و واکنشـگر  اکسـیژن يهارادیکال
کــاهش موجــب بیشــتر شــده و میتوانــد اکســیداتیو 

يدهایپیون لیداسیاکس.]24[فعالیت عادي مغز گردد
آن باعث یلیدروفیت هیش خاصیق افز ایغشاء از طر

و هـا رنـده یگو اتصـال يریر در ساختار، نفوذپذ ییتغ
ـ  مـی به غشاءهامیآنز يهـا کـال یرادن یشـود. همچن

گوناگون از جمله مالون يدهاید آلدئیآزاد باعث تول
ــآلدئيد ــاءدی ــیدر غش ــوندم ــاهش و ]25[ش ک

سموتاز، ید دیدان مثل سوپراکسیاکسیآنتيهامیآنز
داز منجر به نقص عملکرد یون پراکسیکاتاالز و گلوتات

در همـین  .]26[شودمیدر رتیشناختيهاتیفعال

ـ بـه عنـوان   بره مـوم است که ثابت شده ارتباط  ک ی
اثرات مفیدي اعمال کرده دان آب دوست یاکسیآنت
که یک آنتـی اکسـیدان اسـت    Cن یتامیدر جذب وو 

ت یظرفو EوCيهانیتامیو سطح وددارنقش نیز
.]27[دهدمیشیافزارامغزیدانیاکسیآنت

ـ عالوه بر فالونوئ ـ یدها، ترکی ـ اسـتر فنت بـه نـام  یب ل ی
ز یــنبــره مــومموجــود درCAPE(2(دیک اســیــکافئ

ـ ن ترکید که ارادیدانیاکسیخواص آنت ب از غشـاء  ی
در برابــر يمرکــزیســتم عصــب یسيهــاســلول

هاب نورونیواز آسدها محافظتیپیون لیداسیپراکس
.]30-28[کندمیيریجلوگ

بـر  بـره مـوم  شده است که با مطالعات جدید اظهار
ـ   ز و هیپوکامـپ  فعالیت استیل کولین استراز قشـر مغ

این آنزیم را بطـور قابـل   فعالیتتواند میواردثر دا
ي تحت درمـان  هاتوجهی بویژه در هیپوکامپ موش

بهبـود  مهار استیل کـولین اسـتراز   و]16[مهار سازد
.]30[اشتددخواهدرپیعملکرد حافظه را

، اثـرات ضـد التهـابی    مـوارد مـورد اشـاره   عالوه بـر  
اکسایدسنتاز نیتریک آنزیمر با آنهو تاثیرفالونوئیدها

توانـد  میکه در مطالعات مختلف گزارش شده است
دخیـل باشـند  بـره مـوم  در افزایش اثـرات شـناختی   

تواننـد از طریـق   میدیگر اینکه، فالونوئیدها. ]29،15[
بیـان ژن در مغـز بـر    سازي سیگنالینگ عصـبی و فعال

ر اثرگذاحافظه، تثبیت و ذخیره سازيتقویت اکتساب
ي فالونوئیـدها در این مطالعه نیز ممکن است.باشند

ــاره  ــود در عص ــاد موج ــا ایج ــیته تب ــرات پالستیس غیی
وسیناپسی و نوروژنیک در مغز، در نهایت بر حافظه

مطالعه همچنین در .]32[ندشابیادگیري موثر بوده 
تصویربرداري نشـان داده شـده اسـت کـه مصـرف      

بـه  ر مغـز را  جریـان خـون قشـ   ئیدهانوفالوبرخی از 
لذا ،]34،33[دهدمیفزایشخصوص در هیپوکامپ ا

2 Caffeic Acid Phenethyl Ester
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در حافظـه  این امر نیـز موجـب تسـهیل    ممکن است
.باشدبره مومي دریافت کننده هاموش

نتیجه گیري
، داد کـه طورکلی، نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان  به

به صورت وابسـته بـه دوز   بره موممصرف خوراکی 
در مـدل یـادگیري   افظه حموجب تقویت یادگیري و

بنـابر ایـن ممکـن اسـت     د.شـو میاحترازي غیر فعال
، ي غـذایی و یـا دارویـی   هامصرف آن بصورت مکمل

ي مضـعف حافظـه  هابراي پیشگیري یا درمان بیماري
شود این روش تیمـار روي  لذا توصیه میباشد. مفید 

نمونه انسانی هم مورد مطالعه قرارگیرد.

هامحدودیت
بررسـی  امکـان  تحقیق، محدودیت بودجه با توجه به

ي سنجش حافظـه  هابر انواع دیگر تستبره موماثر 
ي ایـن مطالعـه  هـا میسر نبـود و ایـن از محـدودیت   

باشد.می

تشکر و قدردانی 
معاونـت  تحقیقـاتی مصـوب  کـار حاضر حاصـل مقاله

شـکی قـزوین  زعلوم پپژوهشی دانشکده پیراپزشکی
در اجراي هـر  دوستان از حمایت و همکاريباشد.می

.گرددمیچه بهتر این پژوهش، قدردانی
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