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خالصه فارسی:
بیماري آلزایمر ،رایج ترین بیماري نورودژنراتیو ،علت اصلی زوال مغز و چهارمین علت شایع مرگ در
بین سالمندان می باشد .با توجه به اهمیت باالي این بیماري ،هنوز درمان مشخصی براي این بیماري
وجود ندارد .بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمانی گیاه اویک در درمان بیماري آلزایمر
در یک مدل حیوانی است .جهت انتخاب بهترین نوع عصاره از نظر خواص آنتی اكسیدانی ،عصاره
آبی ،اتانولی و اتري گیاه با استفاده از تست  DPPHو ظرفیت فنولی تام مورد ارزیابی قرار گرفت.
سپس تعداد  60رت نر بالغ نژاد ویستار به  6گروه  10تایی تقسیم شدند .گروه  1رت هاي سالم بودند
و به عنوان كنترل منفی در نظر گرفته شدند .جهت القاي آلزایمر در گروه هاي  2تا  ،6تمام رت ها
به عنوان كنترل مثبت در نظر گرفته شد و درمانی دریافت نکرد .گروه  3داروي ریواستیگمین و گروه
هاي  5 ،4و  6به ترتیب عصاره اتانولی گیاه اویک را با دوزهاي  200 ،100و  400میلی گرم بر
كیلوگرم دریافت كردند .در انتها حافظه حیوانات با استفاده از تست هاي ماز آبی و ماز تی مورد
ارزیابی ارزیابی قرار گرفت و پس از آن نیمکره چپ مغز براي تهیه مقاطع پاتولوژیک فیکس گردید.
مقاطع تهیه شده با استفاده از رنگ هاي هماتوكسیلین-ائوزین و قرمز كنگو رنگ آمیزي شد .داده ها
با استفاده از نرم افزار  SPSS22و رویه آنالیز واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند .عصاره
اتانولی از لحاظ ظرفیت آنتی اكسیدانی و فنولی تام بهترین عصاره بود .در تست هاي رفتاري تقریبا
در تمام پارامتر ها گروه هاي دریافت كننده عصاره بهتر از گروه  2و  3بودند ( )P<0/05و اختالف
اماري معنی داري با گروه  1نداشتند .در موارد مقاطع پاتولوژیک نیز گروه هاي دریافت كننده عصاره
بهتر از گروه  2و  3بودند بصورتی كه در گروه  6تقریبا هیچ گونه عارضه پاتولوژیک مشاهده نگردید.
گیاه اویک داري مقادیر باالیی از فنیل اتانویید گلیکوزیدها می باشد كه اثر آن ها بر حافظه ثابت شده
است .به نظر می رسد كه گیاه اویک به دلیل فعالیت آنتی اكسیدانی ،ضد التهابی و آنتی آپوپتوزي
كه دارد می تواند در درمان بیماري آلزایمر موثر و مفید باشد.
کلمات کلیدی :گیاه اویک ،آلومینیوم كلراید ،آلزایمر ،ریواستیگمین.
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روزانه  17میلی گرم بر كیلوگرم كلرید آلومینیوم را با استفاده از سوزن گاواژ دریافت كردند .گروه 2

