بررسی اثر عصاره الکلی پیاز نرگس بر فراموشی ناشی
از اتانول در موشهای بزرگ صحرایی
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The effect of ethanolic Narcissus tazetta L. bulb
extract in ethanol-induced amnesia in rat

استیل کولین میباشد که مهار آن نقش مهمی را در بهبود حافظه

1

یآید،
یکند .گاالنتامین که از گیاهان تیره نرگس به دست م 
بازی م 

1

یک آلکالوئید موثر برای مهار استیل کولین استراز به شمار میرود.
هدف :هدف از این مطالعه پیدا کردن دارویی غیر شیمیایی برای
بهبود حافظه میباشد .روش بررسی :در اين مطالعه از روش اجتنابي
مهاري (غير فعال) با مدل  Step-throughکه يک روش پذيرفته
شده براي بررسي حافظه در موشهاي صحرا يي

نر نژاد ويستار

يباشد ،استفاده شد .بدین ترتیب که با استفاده از اتانول ،حافظه
م
تخریب شد و سپس تاثیر عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس ،بر روی
حافظه تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج :یافتهها نشان
یگرم بر کیلوگرم از عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس
داد که دوز  8میل 
یتواند منجر به بازگشت حافظه تخریب شده توسط اتانول شود.
م
یرسد گاالنتامین موجود در عصاره گیاه نرگس
نتیجه گیری :به نظر م 
یتواند منجر به بهبود حافظه در
از طریق مهار استیل کولین استراز م 
تها شود.
ر 
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Abstract
Acetylcholinesterase (AChE) is the main enzyme for the
breakdown of acetylcholine. Nowadays, usage of the
inhibitors of this enzyme is one of the most important
types of treatment of learning and memory.
Galanthamine, an alkaloid isolated from different species
of Amaryllidaceae, has been found to be a potent and
reversible acetylcholinesterase inhibitor.
Method: The step-through passive avoidance paradigm
used in the present study is an accepted model to
examine long-term memory in male Wistar rats.
Results: The results showed that a dose of 8 mg per kg of
ethanol extract of the Narcissus sp. bulbs can return
memory destroyed by ethanol.
It seems galantamine in extract Narcissus sp. through
inhibition of acetylcholinesterase can be improved the
memory in rats.
Keyword:
passive
avoidance
task,
Narcissus,
Acetylcholinesterase, ethanol , rat.
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مقدمه

ینشینند .اما براساس محل رویش ،زمان گلدهی آنها با
م

یادگیری و حافظه از جمله مهمترین سطوح عملکردی
یشوند .مطالعات
دستگاه عصبی مرکزی محسوب م 
یدهد که سیستم کولینرژیکی و گیرندههای
مختلف نشان م 
استیل کولینی خصوصا در مراحل ابتدایی شکلگیری
یباشند [-3
حافظه و یادگیری دارای نقش بسیار اساسی م 
شهای مختلف بر روی مدلهای انسانی و
 .]1آزمای 
جوندگان نشان داده است که مهار کنندههای استیل کولین
استراز به واسطه افزایش استیل کولین در پایانههای
یشوند در صورتی که
سیناپسی ،سبب بهبود حافظه م 
داروهای آنتی کولینرژیک منجر به تخریب حافظه در این
یگردد [.]7-4
مدلها م 
استیل کولین استراز )(AChEآنزیمی است که هیدرولیز

توجه به منطقه مورد نظر متفاوت است .برای مثال در
دزفول یا بهبهان از اواخر آذر تا دی و بهمنماه در طبیعت
یکه در گیالن و شهر رشت در
یدهد .در حال 
گل م 
اسفندماه و در اردبیل معموال اواخر فروردین به گل
ینشیند [.]9
م
گیاه نرگس به جهت دارا بودن خواص دارویی بسیار
مورد توجه است .در طب سنتی گلها و پیازهای آن در
درمان تب دورهای و اسهال خونی و ریشههای آن در
یهای پوستی استفاده میشود.
درمان آبسه و بیمار 
همچنین از این گیاه ،آلکالوئیدهای متنوعی استخراج
تهای بیولوژیکی و فارماکولوژیکی
یشود که دارای فعالی 
م
یتوان به
بسیاری است [  .] 10از جمله این آلکالوئیدها م 

سریع استیل کولین را در سیستم عصبی محیطی و مرکزی

تازتین ،ایسمین و گاالنتامین اشاره کرد که گاالنتامین به

یرسد افزایش آن منجر به
به عهده دارد که به نظر م 

عنوان یک مهار کننده استیل کولین استراز قوی باعث

شهای
تخریب حافظه میشود [ .]8امروزه يكي از رو 

تحریک گیرندههای نیکوتینی شده و بدین ترتیب در بهبود

مهار پيشرفت بيماري آلزايمر ،تجويز داروهاي مهاركننده

حافظه موثر است [  .] 11از سوی دیگر گاالنتامین منجر به

تيابي به
يباشد و دس 
آنزيم كولين استراز ( )AChEIم 
داروها يي

با اثرات بهتر و عوارض جانبي كمتر به

خصوص با منشاء گياهي ،از اهداف اصلی محققين
یشود[.]4
محسوب م 
نرگس رسمی

(Narcissus tazetta L. subsp.

) Tazettaاز تیره  ،Amaryllidaceaeگیاهی پایا است که

افزایش سطح استیل کولین مغز در هیپوکامپ میشود
[ .]21این آلکالوئید همچنین در درمان آلزایمر و سایر
یگیرد .در مطالعات
اختالالت حافظه مورد استفاده قرار م 
مختلف گاالنتامین موجود در پیاز گیاهان متعلق به تیره
نرگس در درمان آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته است و
منجربه بهبود حافظه شده است[ .]21- 14

یمتر و قطر 3
دارای پیازهای بزرگ به طول  3/5تا  6سانت 

شهای تخریب حافظه جهت مطالعه بر روی
یکی از رو 

یباشد .این گیاه
یمتر با پوسته قهوهای تیره م 
تا  5سانت 

حافظه و یادگیری ،استفاده از روش حافظه اجتنابی مهاری

گهای تخت یا ناودانی بوده و ساقه تا ارتفاع 52
دارای بر 
یرسد .گل آذین آن به صورت چتر دارای  2تا
سانتیمتر م 
 11گل و به ندرت  15گل است و گلپوش آن به رنگ
یشود.
سفید و تاج زرد یا کم و بیش نارنجی مشاهده م 
این گیاه در ایران در مناطق شمال ،شمال شرقی و اکثر
مناطق جنوب کشور به خصوص در استان فارس بسیار
یشود .استان فارس به ویژه شهرستان کازرون،
دیده م 

یباشد .اتانول به واسطه تاثیر
تزریق درون صفاقی اتانول م 
بر روی سیستم کولینرژیک هیپوکامپ ،باعث تخریب
حافظه شده و بر روی عملکرد کانالهای یونی دریچه دار
لیگاندی و گیرندههای استیل کولینی نیکوتینی در یادگیری
و حافظه آسیب میرساند [ .] 15 - 16
شها
مواد و رو 
حیوانات

مملو از گلهای نرگس و نرگسزارهای متعدد است.

در مطالعه حاضر ،از موش صحرا يي

سها غالبا از اواسط زمستان تا اوایل بهار به گل
نرگ 

وزن تقريبي ۲0۰–۲5۰گرم كه از انستيتو پاستور ايران تهيه

نر نژاد ويستار به

بررسی اثر عصاره الکلی پیاز نرگس بر35 ...

شد ،استفاده گرديد .حيوانها پس از انتقال به حیوانخانه

به صورت پودر درآمدند .سپس عصاره الکلی به روش

سها قرار گرفتند.
تحقیقاتی ،در گروههای  5تایی در قف 

پرکوالسیون تهیه شده و پس از خروج حالل ،عصاره خام

يگرفت و هر
شها قرار م 
آب و غذاي كافي در اختيار مو 

به صورت پودر بهدست آمد.

يشد .دماي
سه روز كي بار قفس موشها تميز م 

داروها

يگراد متغير بود .قبل از
حيوانخانه بين ۲۲ ± ٣درجه سانت 

داروي مورد استفاده در اين تحقيق جهت تخریب حافظه

شها اجازه داده
هفته به مو 

شها ،عبارت بود از اتانول حل شده در سرم
مو 

شروع آزمایش به مدت كي

شد كه خود را با شرايط حيوانخانه تطبيق دهند و در
طول كي

هفته به منظور جلوگيري از تنش كار ،هر روز

يشدند .هر یک از حيوانها فقط
حيوانها  Handlingم 
یگرفت و در گروه هشت
بار مورد آزمایش قرار م 

كي

شها در طول روز انجام
يشد .تمامی آزماي 
تا يي قرار داده م 
شهای گروه کنترل توسط نرمال سالین و
شدند .مو 
گروههای تجربی به ترتیب  16 ،8و ( 32میلیگرم بر

فيزيولوژ كي

استريل  0/٩که به صورت زیر جلدی ()SC

یشد.
شها تزریق م 
( )Sub Corticalبه مو 
آزمونهاي رفتاري
شهاي
روش اجتنابي مهاري براي بررسي حافظه در مو 
يشود .روز اول يا روز
صحرا يي در دو روز متوالي انجام م 
آموزش( )training dayشامل آموزش دادن حيوانها در
دستگاه بوده و در روز دوم يا روز آزمون (،)testing day

کیلوگرم وزن بدن) عصاره الکلی نرگس را به صورت حل

ميزان حافظه حيوانهاي آموزش ديده مورد بررسی قرار

شده در سالین هر روز به مدت یک ماه به صورت

یگیرد.
م

یکردند.
خوراکی دریافت م 
دستگاه يادگيري اجتنابي مهاري (غير فعال) ،مدل Step-

ي است كه به وسيله ديوارهاي به دو
 ،Throughجعبها 
قسمت با اندازه يكسان (با ابعاد  30 ×02×02سانتي متر)
يشود .درون ديواره بين دو قسمت درب كشو يي
تقسيم م 
يتوان در موقع لزوم آن را باز كرد .اين
تعبيه شده كه م 
يباشد كه كف و
دستگاه داراي بخش سفيد رنگي م 
ديوارههاي آن از جنس پلكسي گالس غيرشفاف ساخته
شده ،فاقد هر گونه سقف بوده و توسط نور غير مستقيم
يشود .بخش ديگر دستگاه سياه
فلورسنت آفتابي روشن م 
رنگ است و در كف داراي ميلههاي فوالدي با فاصله كي
سانتي متر بوده كه اين ميلهها توسط سيم رابطي به دستگاه
تحر كي

كننده متصل ميشوند و به اين طريق عمل انتقال

شوك الكتريكي به حيوانات مورد آزمايش را ممكن
شها در اتاق نسبتًاًا تاریک و بدون
يسازند .تمامی آزمای 
م
سر و صدا انجام گرفت.
تهیه عصاره

مرحله آموزش
در روش اجتنابي مهاري مدل  ،Step-throughهر حيوان
به آرامي در بخش روشن دستگاه قرار گرفته و به مدت 5
ثانيه به منظور آشنا يي

یماند.
با محيط در اين قسمت م 

سپس به حيوان اجازه داده ميشود وارد قسمت سياه رنگ
دستگاه شود .بالفاصله بعد از ورود حيوان به خانه سياه،
درب كشو يي بسته شده و حيوان از دستگاه خارج شده و
يشود (قابل ذکر است که
به آرامي به قفس برگردانده م 
شها يي كه در اين مرحله بيشتر از  120ثانيه در ورود
مو 
به بخش تار كي

يشدند) .پس از
تاخير داشتند ،حذف م 

گذشت  30دقيقه اين حيوان دوباره به بخش سفيد دستگاه
يشد تا
منتقل شده و بعد از  5ثانيه درب كشو يي باز م 
حيوان وارد بخش تار كي

شود .با ورود حيوان به بخش

تار كي  ،درب كشو يي پشت سرحيوان بسته شده و حيوان
به مدت  3ثانیه تحر كي

الكتريكي با شدت كي

را كه توسط دستگاه تحر كي
كف بخش تار كي

ميلي آمپر

كننده به ميلههاي فوالدي

منتقل ميشد ،دريافت ميكرد 02 .ثانيه

لهای نرگس از شهرستان کازرون تهیه شد.
پیازهای گ 

پس از پايان تحر كي  ،حيوان از دستگاه خارج شده و به

این پیازها پس از خشک شدن به وسیله یک آسیاب برقی

قفس مربوطه منتقل ميشد .پس از گذشت  2دقيقه مرحله
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یشد که در
دوم آموزش روي حيوان شوك گرفته انجام م 

-2زمان اقامت در اتاق تاريک (Time in dark ( )TDC

اين مرحله نيز موش مانند دفعات قبل به خانه سفيد

) compartment

دستگاه منتقل شده و پس از باز شدن درب كشو يي  ،ميزان

تيمارهاي دارو يي و آزماي 
شهاي انجام شده:

تاخير ورود به بخش تار كي

دستگاه ثبت ميگردید .با

تاخير  120ثانيه اي در ورود به بخش سياه دستگاه كه به
عنوان يادگيري موفق براي حيوان ثبت ميشد ،حيوان از
دستگاه خارج شده ،بالفاصله تزريق پس از آموزش
يکرد .در صورت تاخير
( )post-trainingرا دريافت م 
كمتر از  120ثانيه در ورود به بخش تار كي  ،درب كشو يي
دستگاه پس از ورود حیوان سرش بسته شده و حيوان
براي بار دوم شوك را دريافت ميكرد .پس از خارج كردن
حيوان از دستگاه و سپري شدن  2دقيقه ،حافظه حيوان
يگرفت .در
همانند دوره قبل ،مجددا مورد آزمایش قرار م 
صورت كسب يادگيري موفق ،حيوان از دستگاه خارج
شده و تزريق بعد از آموزش را دريافت مي كرد .حداكثر
آموزش براي هر موش سه بار در نظر گرفته شد.
در جلسه آزمون كه  24ساعت پس از مرحله آموزش
يشد .براي
الكتريكي اعمال نم 

بررسي حافظه ،هر موش پس از دريافت تزريق قبل از
آزمون ،همانند روز اول در بخش روشن دستگاه قرار
یگرفت ،درب كشو يي بعد از  5ثانيه باز شده و زمان
م
تاخير حيوان در ورود به بخش تار كي

دستگاه به عنوان

یشد .در این
معياري جهت بررسي ميزان حافظه ثبت م 
بيشترين مقدار تاخير براي ورود به بخش تار كي

که به

عنوان حافظه کامل شناخته ميشود  300ثانيه بود.
پارامترهاي مورد مطالعه
جهت افزايش دقت در بررسي اثر عصاره هیدروالکلی
گل نرگس بر روی یادگیری شرطی احترازی غیر فعال در
موش صحرایی نر نژاد ویستار ،دو عامل زیر اندازه گیری
شد:
-1زمان احتراز ورود به بخش تار كي
) Through Latency

حافظه اجتنابي مهاري در موشهای صحرایی ویستار
در اين آزمايش براي بررسي تأثير اتانول بر روي حافظه
از چهار گروه حيوان استفاده شد .حیوانات  30دقيقه قبل
از آزمون مقادير مختلف اتانول ( 0/5 ،0/ 25 ،0و  1گرم بر
کيلوگرم) را به صورت درون صفاقي دريافت كردند.

آزمایش دوم :تاثیر عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس بر
حافظه تخریب شده توسط تزریق قبل از آزمون اتانول
در این آزمایش چهار گروه از حیوانات به مدت یک ماه
دوزهای متفاوت عصاره الکلی نرگس را دریافت نمودند.
سپس حیوانات  30دقيقه قبل از آزمون ،دوز موثر اتانول
( 1گرم بر کيلوگرم) را به صورت درون صفاقي دريافت
كردند.

مرحله آزمون يا بررسي حافظه
انجام مي شد تحر كي

آزمايش اول :تزريق قبل از آزمون اتانول بر روي

(Step ( )STL

آزمايش سوم :تزريق قبل از آموزش اتانول بر روي
حافظه اجتنابي مهاري در موشهای صحرایی ویستار.
در اين آزمايش براي بررسي تأثير اتانول بر روي حافظه،
از چهار گروه حيوان استفاده شد .حیوانات  30دقيقه قبل
از آموزش مقادير مختلف اتانول ( 0/5 ،0/25 ،0و  1گرم
بر کيلوگرم) را به صورت درون صفاقي دريافت كردند.

آزمایش چهارم :تاثیر عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس بر
حافظه تخریب شده توسط تزریق قبل از آموزش اتانول
در این آزمایش چهار گروه از حیوانات به مدت یک ماه
دوزهای متفاوت عصاره الکلی نرگس را دریافت نمودند.
سپس حیوانات  30دقيقه قبل از آموزش ،دوز موثر اتانول
( 1گرم بر کيلوگرم) را به صورت درون صفاقي دريافت
كردند.

تجزيه و تحليل آماري
شها ميزان تاخير ورود حيوان به خانه سياه
در تمام آزماي 
( )STDدر روز آزمون و همچنین باقی ماندن در اتاق
تاریک به عنوان مالك حافظه در نظر گرفته شده ،نمره هر
گروه به صورت ميانگين و انحراف معيار استاندارد

بررسی اثر عصاره الکلی پیاز نرگس بر37 ...

يشد .همچنین تعداد آموزش
( )Mean ± S.E.Mثبت م 

يتواند بهواسطه تقویت پیامهاي گابائرژیک به
يشود ،م 
م

هر حيوان نيز در روز آموزش ثبت گرديد .به منظور تع يي ن

صورت غیرمستقیم نیز روي نورونهاي کولینرژیک مدار

وجود اختالف معنادار بين گروههای آزمايش ،از روش

سپتو هیپوکامپ اثر کرده و باعث کاهش رهایش استیل

و

کولین در هیپوکامپ گردد [  .] 24درطول این مطالعه اثر

همچنین  Indipendent T-Testاستفاده شد .اختالف در

اتانول روز آزمون نیز بر روي حافظه اجتنابي مهاري مورد

سطح P <0.05به عنوان تفاوت معنادار در نظر گرفته شد.

بررسي قرار گرفت که نتایج بهدست آمده همسو با

براي انجام محاسبات آماري از نرم افزار SPSSو رسم

یتواند باعث
یافتههای پیشین ،نشان داد که اتانول م 

نمودارها از نرم افزار Excelاستفاده شد.

تخریب حافظه در مدلهاي مختلف حافظهشود [ .] 25

بحث

مطالعات بسیاری نشان دادهاند که سیستم کولینرژیک در

 Step-throughمدلی از حافظه اجتنابی مهاری است که

حافظه و گیرندههای موسکارینی و نیکوتینی استیل کولین

تحليل واريانس ( )ANOVAكي طرفه ،آزمون تو يك

در مطالعات فارماکولوژیکی مربوط به حافظه دراز مدت
در جوندگان کاربرد وسیعی دارد [  .] 18 , 17برای مطالعۀ
شهای کوچک آزمایشگاهی
یادگیری و حافظه در مو 

لگیری یادگیری ارتباطی نقش حیاتی دارند [,6 ,5
در شک 
 .]72 , 26همچنین نشان داده شده که بکارگیری
آگونیستهای سیستم کولینرژیک منجر به بهبود حافظه

یتوان از مدلی که مبنای آن اندازهگیری تأخیر در ورود به
م

شده و آنتاگونیستهای این سیستم منجر به تخریب

اتاق تاریک به روش یادگیری اجتنابی غیرفعال است،

یشود [ ] 31 - 28
حافظه م 

استفاده نمود [  .] 19اتانول از جمله موادی است که قادر

Tokunaga .و همکاران ،با استفاده از روش اجتنابی

است بر روی حافظه و یادگیری اثر تضعیف کننده داشته

غیرفعال نقش سیستم کولینرژیک را همراه با تأثیر اتانول بر

یتواند یادآوری یک
باشد و تزریق پیش از آموزش آن م 
مدل یادگیری را در روشی وابسته به وضعیت تخریب

حافظه بررسی نمودند و فراموشی ایجاد شده به وسیله
اتانول را مربوط به اختالل سیستم عصبی کولینرژیک

يدهند که اتانول اثر
نماید [ .]02شواهد موجود نشان م 

دانستند [ .] 32

لهاي
مخرب خود را بر روي حافظه با اثر بر روي ناق 

براساس مطالعات انجام شده استیل کولین آزاد شده در

عصبي مختلف بویژه استیل کولین ،گابا و گلوتامات اعمال

پایانههای سیناپسی توسط استیل کولین استراز تجزیه

يتواند رهایش
ينماید [ .]12از طرف دیگر اتانول م 
م

یشود .استفاده از مهار کنندههای استیل کولین استراز
م

استیل کولین در هیپوکامپ و قشر مخ را کاهشدهد [ .] 22

یشود و از این
منجر به افزایش عملکرد کولینرژیکی مغز م 

با توجه به اینکه داروهایي که سیستم کولینرژیک را در مغز

روش برای درمان بیماریهای حافظه از جمله استفاده

ينمایند ،باعث بهبود حافظه و موادي که سیستم
تقویت م 

یشود [ ]43 , 33
م

ينمایند ،نظیر آنتاگونیستهاي
کولینرژیک را تضعیف م 

تپذیری
گاالنتامین هیدروبرومید آلکالوئید قابل برگش 

گیرندههاي کولینرژیک یا مواد کاهنده رهایش استیل کولین
يتوان انتظار داشت که
يگردند ،م 
باعث تخریب حافظه م 
بخش اعظمي از اثرات اتانول با کاهش رهایش اتانول

یشود (e.g,
است که منجر به مهار استیل کولین استراز م 

) donepezil, rivastigmine, tacrineهرچند که
مکانیسم دقیق بیماری آلزایمر تاکنون شناخته نشده است،

بهویژه در نواحي کلیدي مؤثر بر تثبیت حافظه نظیر

اما گزارش شده است که نورونهای سازنده استیل کولین

نکه دارای
هیپوکامپ بروز نماید [  .] 23اتانول عالوه بر ای 

یشوند .گاالنتامین به صورت برگشت
در مغز تخریب م 

اثر مستقیم بر روي نورونهاي کولینرژیک مدار سپتو

یشود و آنرا مهار
پذیری به استیل کولین استراز متصل م 

هیپوکامپ است و باعث کاهش رهایش استیل کولین

یکند در نتیجه هیدرولیز استیل کولین مهار شده و
م
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غلظت استیل کولین در سیناپسهای کولینرژیکی افزایش

مغزی عبور کرده و سنتز گیرندههای نیکوتینیک را افزایش

یتواند به گیرندههای نیکوتینی
ییابد .این دارو همچنین م 
م

دهد و با تحریک این گیرندهها ،از تشکیل آمیلوئید در

استیل کولین متصل شود و عملکرد آنها را افزایش دهد.

بافت عصبی جلوگیری کند .همچنین این ماده قادر است

یکه عملکرد دقیق گاالنتامین هنوز به خوبی
در حال 

یهای عصبی چون گلوتامات ،سروتونین
سطح دیگر میانج 

یرسد که عملکرد آن از
مشخص نشده است ولی به نظر م 

و  GABAرا نیز در مغز افزایش دهد [.]34-93

طریق افزایش میزان عملکرد استیل کولین مغز بوده و این

با اینکه سنتز شیمیایی گاالنتامین موفقیت آمیز بوده اما

یباشد.
افزایش به دلیل مهار عملکرد استیل کولین استراز م 

هنوز گیاهان به عنوان منبع اصلی این محصول طبیعی و

بررسیها نشان داده اند که علت اصلی بیماری آلزایمر

مهم باقی ماندهاند[  .] 45 - 44این آلکالوئید در اندامهای

کاهش نورونهای کولینرژیک مغز و به دنبال آن کاهش

یشود[ .] 46
مختلف گیاهان متعلق به تیره نرگس یافت م 

سطح استیل کولین در کورتکس پیشانی و هیپوکامپ

جنس نرگس ) (Narcissusاز نظر دارا بودن این

یباشد .افزایش عملکرد سیستم کولینرژیک به واسطه
م

آلکالوئید مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات نشان

مهار استیل کولین استرازهایی از جمله گاالنتامین یکی از

دادهاند که پیازهای نرگس حاوی  %0/1گاالنتامین هستند

شهای درمانی این بیماری است [ .] 38 - 35
رو 

[  .] 47گاالنتامین حاصل از عصاره پیاز نرگس عالوه بر

قتر نشان داده که قدرت مهارکنندگی
بررسیهای دقی 

بهبود بیماریهای مربوط به حافظه در درمان تومورها و

استیل کولین استراز توسط گاالنتامين  50برابر داروهای

یهای ویروسی استفاده میشود [ .] 50 - 48 , 10
بیمار 

معمول است و اين ماده توانایی شناسایی و دریافت

با توجه به نتایج حاصل ،برتری اثرات درمانی گاالنتامین

کنندگی گیرندههای نیکوتینیک را برای استیل کولین بهبود

نسبت به داروهای معمول و از طرفی عوارض جانبی

بخشيده و سطح استیل کولین را در هیپوکامپ و انتهای

نزدیک به صفر این فیتوکمیکال و همچنین وجود منابع

یدهد .همچنین از آستانه
فیبرهای کولینرژیک افزایش م 

یتواند به عنوان
طبیعی آن در ایران ،پیاز گیاه نرگس م 

تأثیر این ماده در درمان آلزایمر با گذشت زمان کاسته

منبعی از این آلکالوئید در تولید داروها به کار رود.

یتواند به راحتی از سد خونی –
یشود .این ماده م 
نم 

شکل شماره  -1بررسي تاثير تزریق درون صفاقی و قبل از آموزش اتانول بر حافظه اجتنابی(نمودار )Dose response
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