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 چکيده

 تجويز اثر مطالعه اين در روان، المتس و حافظه نقش آن در تقويت در ديابت و شنبليله درماني اثرات بر مبني شواهد بر اساس مقدمه:

  .قرار گرفت بررسي مورد  2نوع  ديابتي هاي  رت مپ اک چنين ميزان آنتي اکسيدان در هيپو و هم گيري ياد حافظه و شنبليله بر عصاره

: ديابتي درمان نشده، 2ه يا کنترل: تغذيه ساده، گرو 3گروه تقسيم شدند. گروه  9رت نر به  29تجربي در اين مطالعه  ها:  مواد و روش

گرم عصاره آبي شنبليله به ازاي هر  2: رت ديابتي + 9گرم عصاره آبي شنبليله به ازاي هر کيلو گرم غذا، گروه  8: رت ديابتي + 1گروه 
سپس   سي شد.شاتل باکس برر و ماز آبي روش دو با تحقيق يها  گيري در هر يک از گروه هفته، حافظه و ياد 9کيلو گرم غذا.  بعد از 

گيري  مپ اندازهااکسيداني تام و سطح مالون دي آلدئيد در هيپو کها برداشته شد.  در نهايت ظرفيت آنتي   ها بيهوش شده  و بافت  رت
 .شد

در  هاي ديابتي با عصاره سبب افزايش ميزان آنتي اکسيدان تام و کاهش ميزان پراکسيد اسيون ليپيدي  تيمار رت :هاي پژوهش  يافته

 دستگاه با فضايي حافظه (. نتايج مربوط به بررسيp<0.05گرم بود ) بر کيلو گرم 2دوز  مؤثرتر از بر کيلوگرم، گرم  8بافت مغز شد و دوز 

 يمسافتو  (escape latencyکند ) يدارا پ يمخف يسکوحيوان تا  کشد که طول مي يمدت زمانآبي نشان داد که در گروه تيمار شده،  ماز
ماندن در ربع هدف  يمدت زمان باقتر و  نسبت به گروه ديابتي کم (travel distance)  کند مي يط يمخف يکردن سکو يداي پکه برا

(time in target quadrant) در گروه تيمار نسبت به گروه ديابتي به طور معني داري بيش ( تر شده بودp<0.05)نتايج مربوط به بررسي . 

 زمانرا کاهش و   تواند زمان ماندن در اتاقک تاريک باکس نشان داد که عصاره شنبليله مي شاتل دستگاه با فعال غير احترازي حافظه
 (.p<0.05هاي تيمار شده نسبت به گروه ديابتي افزايش دهد )  تاخير در حين عبور را در موش

 موجب و است موثر ها  آن ياد آوري و حافظه هاي  درانبار اطالعات نگه داري توانايي بر عصاره شنبليله تجويز :بحث و نتيجه گيري

 هاي عصبي در هيپو  تخريب سلول ممانعت ازتواند   ، مي مربوطهگردد و مکانيسم   مي ديابتي هاي  رت در آنتي اکسيدان سطحافزايش 
 آنتي اکسيدان اين گياه باشد. ظرفيتکامپ به خاطر 
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 مقدمه 

بوده که  متابوليکي اختالالت ترين شايع از يکي ديابت
ن يش است. ايوع آن در جوامع مختلف رو به افزايش
 همراه بدن يها  اندام در يمختلف عوارضبا   يماريب

 ابتيد از ناشي متعددي نورولوژيک عوارض  .(3)است

 دهد. مي رخ محيطي و مرکزي عصبي دستگاه در

 -الکترو و ساختماني ضايعات وجودمطالعات 
ديابت را گزارش  به مبتال افراد در مرکزي فيزيولوژيکي

 ابت،يد با مرتبط مهم عصبي ديگر عوارض از .کرده اند

ش  شده است. گزار حافظه و يادگيري ل دراختال وجود
 توسط يوانيشده در مدل ح القاء است که در ديابت

 حافظه و يادگيري اختالالت ،(STZ)توسين استرپتوزو

ن داده اند که مطالعات مختلف نشا .(2) شود  مي دهيد
و و عملکردي يابت به طور عمده با اختالالت دژنراتيد
شواهد متعدد  است و  مرکزي همراه يستم عصبيس
ق يکه از آن طر يريمسن امر هستند که يا د کننده ييتا

، استرس شود مي ابت شروعيد يعصبآثار مخرب 
که از   (ROS)ژن فعاليي اکسها  و است. گونهيداتياکس
 ييايميبات شيگر ترکيژن و ديآزاد اکسي ها کاليراد

شرفت استرس يپ سببتوانند   مي ل شده،يتشک
 يسبب مرگ نورون تينهاو در  (1)و در بدن يداتياکس

 شود مي ابتيپاتولوژي مرتبط با د گردند که باعث نورو
افراد  يريادگيحافظه و  يبر رو يمير مستقيکه تاث

 يها  دارو متعدد عوارض به توجه با .(9)دارد  يابتيد
اهان يگ از استفاده براي زيادي تمايلامروزه  ،ياييشيم
 يادگيري و شناختي اختالالت  جهت درمان ييدارو

-Trigonella foenumعلمي  نام با دارد. شنبليله وجود

graceum L  تيره از ساله يک علفي گياه يک  

Legouminosae است. شرق مديترانه بومي است که  
بات يدارد. ترک يزياد مصارف سنتي طب اه درين گيا

، Orientinمانند  هايي دييفالونواه ين گيموجود در ا
Vitexin وQuercetin  مانند  ها دييو آلکالو

Carpaine ،Choline   وGentanin يرات مهميتاث 
ن يا بر . بنا(9) آزاد دارند هاي  کاليدر کاهش اثرات راد

ابت بر ياز د ياثرات ناش ياه بر روين گيرود ا  مي انتظار
اثر مثبت داشته و ممکن به  يريادگيو   حافظه يرو

ارائه  يمارين بيا يمناسب برا يک راه درمانيعنوان 
بر حافظه و  لهياثر شنبلن مطالعه يگردد. لذا هدف از ا

  رت پوکمپيدر ه دانياکس يآنت تيو ظرف  يريادگي
 بود. II  پيت يابتيد يها

 

 :  ها  مواد و روش
رت نر  29 يرو که بر بود ين پژوهش از نوع تجربيا

. شدانجام  هفته 6و سن  گرم 222 ين وزنيانگيبا م
جهت  روز 32وانات به مدت يدر اتاق ح ها ابتدا رت

استاندارد و چرخه  يد با غذايط جديبا مح يسازگار
و  ساعت( 32ساعت/32) يعيطب ييروشنا -يکيتار

طور ه ب ها  ند. سپس رتدش يه مناسب نگه داريتهو
شدند: م ير تقسيبه شرح ز ييتا 6گروه  9به  يتصادف

 8+  يابتيگروه د (2 نيگروه کنترل + نرمال سال( 3
( 1 لو گرم غذايهر ک يبه ازا لهيشنبل يعصاره آب گرم

هر  يبه ازا لهيشنبل يعصاره آب گرم  2+  يابتيگروه د
  .يابتيدگروه ( 9 لو گرم غذايک

ه و ب هياز بازار ته لهيشنبل اهيگ: ها  عصاره هيته 

گرم از پودر در  92رت پودر درآورده  شد. سپس صو
آب مقطر که  تريل يليم 122و به آن  ختهيارلن ر کي

بود، اضافه  دهيرس گراد يدرجه سانت 92آن به  يدما
روتاتور در  يساعت بر رو 98. سپس به مدت ديگرد
و در حرارت اتاق قرار داده شد.  يکيتار طيشرا
عبور داده في، کاغذ صا ازمده آدست ه ب يها ارهعص
 طيدرجه تحت شرا 92. محلول حاصل در انکوباتور شد

  . (6)ديسترون خشک گرد

 ،ها ابت به رتيجهت القاء د :ها  کردن رت يابتيد

د يمآ نيکوتيو ن ( 65mg/kg/bw) نياسترپتوزوتوس
(110mg/kg/bw در ) سرد حل به  يولوژيزيسرم ف

 12. پس از گذشت شدصورت درون صفاقي تزريق 
ساعت ناشتا  32به مدت  ها در حالي که رت ساعت

د خون قن انجام شد و يريوانات خونگيبودند از دم ح
مساوي يا  يقند خون ناشتا . شدندازه گيري اناشتا 
ابتي در نظر يد مدلبه عنوان   mg/dl292تر از  بيش

 .(1) شدگرفته 

از   بعد: فعال ريغ ياحتراز يريادگيآزمون رفتار 

و سالم تحت مطالعه  يابتيد يها  ماه درمان، رت کي
 يريادگياز روش  قيتحق نيقرار گرفتند. در ا يرفتار

( جهت passive avoidanceفعال ) ريغ ياحتراز
. دستگاه ديو حافظه استفاده گرد يريادگي يابيارز
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( شامل دو shuttle boxفعال ) ريغ ياحتراز يريادگي
درب  کياست که توسط  کيخش روشن و تارب
تست  نيشدند. جهت انجام ا مي از هم جدا ينيوتيگ
 ينيوتيکه پشتش به سمت در گ يتيرا در وضع وانيح

بعد در  هيثان 9قرار داده شد و  کيبود در داخل اتاق تار
در  ،کيباز شد. بعد از ورود رت به قسمت تار ينيوتيگ

آمپر و به  يليم 2/3با شدت  يکيبسته و شوک الکتر
رت وارد شد. سپس رت از  يبه کف پا هيثان 9 تمد

خارج و در قفس قرار داده شد. جهت  کياتاق تار
شوک  افتيساعت بعد از در 29حافظه،  يابيارز

 يدوباره در داخل اتاق روشن در حال وانيح يکيالکتر
 ريدو اتاق باز بود، قرار داده شد و تأخ نيب چهيکه در

ثبت شد. سقف  کيارورود به اتاق ت نيولا يبرا يزمان
 ها  شيآزما هيبود و کل هيثان 122مرحله  نيدر ا يزمان

تر شدن  ي. طوالنديصبح انجام گرد 8-32ساعت  نيب
نشانه  کيورود به اتاق تار نياول يبرا يزمان ريتأخ

  .(8) و حافظه بهتر بود يريادگي

 براي: يآب ماز دستگاه با ييفضا حافظه يبررس

شد.  استفاده يآب ماز دستگاه از ييفضا حافظه يبررس
 ييفضا حافظه و رييادگي يبررس براي دستگاه نيا

 با رنگ اهيس اي استوانه حوضچه شامل و شده يطراح

که با  است  متر يسانت 62 ارتفاع و متر يسانت 382قطر 
 پر متري يسانت 29 ارتفاع تا گراد يسانت درجه 34آب 
 رهيدا ربع 9 به يفرض صورت به حوضچه نيا شود، مي

 با گالس يپلکس جنس از يکوچک سکوي و شده ميتقس

ربع  9 از يکي کز مر در آب سطح ريز متر يسانت 32قطر
خود  آب از فرار براي تواند  مي وانيح که دارد قرار رهيدا

 سه از ييفضا هحافظ يابيارز برايبرساند.  آن رويرا به 

 تا کشد مي طول که يزمان مدت (3  :شد استفاده مالک

 (2، (escape latency)کند  دايپ را يمخف سکو
 يط يمخف يسکو کردن دايپ براي رت که يمسافت

 يباق زمان مدت (1 ( travel distance )  کند مي

  (time in target quadrant) هدف ربع در ماندن
(8).  

 ديآلده يد مالون: ديآلده يمالون د يريگ اندازه

چه به مانند آن  د،ياس کيتوريبارب ويتوسط روش ت
Placer 322شد.  يرياندازه گ ،و همکاران شرح دادند 

 زهيهموژنشده پس از  زيفر يها  گرم از نمونه يليم

 تريل يليم 9/2اتاق انکوبه و سپس با  يکردن، در دما
 ويت  تريل يليم 3درصد و  22 دياس کيکلرو است يتر

 12درصد مخلوط و به مدت  61/2 دياس کيتوريبارب
گراد( قرار  يدرجه سانت 49) در حمام آب گرم قهيدق

از بوتانول  تريل يليم 9داده شد. پس از سرد کردن، 
با  قهيدق 32مدت  ينرمال به مخلوط اضافه و برا

و  يجدا ساز ييشد. محلول رو فوزيسانتر 2222سرعت 
مدل  فتومتر ورآن توسط دستگاه اسپکت يجذب نور

JENWAY 6105 UV/Vis  نانو 912در طول موج 
 جيشد. نتا يريمتر در مقابل بوتانول نرمال اندازه گ

استاندارد بر حسب نانومول  يحاصل پس انتقال بر منحن
 (. 4)شد انيب نيگرم پروتئ يليبر م

 يريگ اندازه: دانياکس يآنت زانيم يريگ اندازه

 FRAP: Ferric ) يبا روش دست دانياکس يآنت زانيم

Reducing Antioxidant Power ) در انجام شد .
 کيفر وني يايبا اح دانياکس يآنت باتيروش ترک نيا

 دستگاهجذب نور با  زانيکه م شده رنگ جاديباعث ا
اندازه  نانو متر 941 در طول موج يفتومتر وراسپکت

 (.32) شود مي يريگ

 تريل يليم 29با مخلوط کردن  FRAP گر واکنش
 تريل يليم 2/9، (pH=6/1) موالر يليم 122استات بافر

 9/2و  نيازيت ليديريپ يموالر تر يليم 32محلول 
موالر و  يليم 92 دراتهيهگزا ه کيفر ديکلر تريل يليم

 هيموالر ته يليم 2 دراتهيهگزا ه کيفر ديمحلول کلر
با  يدر بن مار قهيدق 32 دتبل از استفاده به مشد و ق

سولفات  يشد. از محلول آب يدار درجه نگه 11 يدما
استاندارد استفاده شد.  يرسم منحن يبرا آهن شش آبه

نمونه به همراه  تريل کرويم 92)  ها  نمونه يجذب نور
گر( در طول موج مذکور قرائت و  واکنش تريل يليم 9/3

 کرويمبر اساس  استاندارد يبر منحناعداد پس از انتقال 
 .ندمحاسبه شد نيگرم پروتئ يليمول سولفات آهن در م

 

 :يآمار ليتحل
با استفاده از نرم افزار  ها  نيانگيم ي سهيو مقا ليتحل

SPSS 18 يدار يدر سطح معن (p<0.05)  و با استفاده
و تست  ANOVA يطرفه  کي انسيوار زياز آنال

Tukey  شد.انجام 
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 : پژوهش هاي  هافتي

 يآنت هاي له بر وزن بدن و شاخصير شنبليثأت

سه با يدر مقا يابتيدر گروه د ها  رتوزن : يدانياکس

 ها  مار رتيو ت (p<0.01) افتيش يافزانرمال  هاي  رت
 لويهر ک يگرم به ازا 8و  2با دوز له يشنبلبا عصاره 
 شد يابتيد هاي  ب کاهش وزن رتسبگرم غذا 

(p<0.01) . در  ها  در رت يديپيون ليداسياکس زان پريم
 افتيش ينرمال افزا هاي سه با رتيدر مقا يابتيگروه د

(p<0.01) و  2با دوز له يبا عصاره شنبل ها  مار رتيو ت

سبب کاهش گرم غذا  لويهر ک يگرم به ازا 8
 هاي  در رت د(يلدهآ ي)مالون ديديپيون ليداسيپراکس

سطح  .(p<0.001) و   (p<0.01) بي)به ترت شد يابتيد
 يابتيدر گروه د ها  در رت (TACتام ) يدانياکس يآنت

  (p<0.01) افت ي کاهشنرمال  هاي  سه با رتيدر مقا
گرم به  8و  2با دوز له يبا عصاره شنبل ها مار رتيو ت
 يسطح آنتش يافزاسبب گرم غذا  لويهر ک يازا

)به شد يابتيد هاي  در رت  (TACتام ) يدانياکس
   (.   3)نمودار  ((p<0.01) و  (p<0.05) بيترت

 

 
 پويهدر ( TAC) تام يدانياکس يسطح آنتزان يم يگرم، بر رو 8و  2 هاي (  با دوزFenugreekله )يشنبلر مصرف يثأت:  1نمودار 

له يننده عصاره شنبلتفاوت گروه مصرف ک اند. نشان داده شده  Mean ±SEM صورته ب ها  داده. مورد مطالعه  هاي  گروه   کامپ

سه با گروه يدر مقا  ***P<0.001 و P**<0.01و  P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن يمعن يابتيدگروه سه با يدر مقا

P<0.05و  يابتيد
 .ش داده شده استينماسه با گروه کنترل يدر مقا  $

 

 با ييفضا حافظه يج مربوط به بررسينتا 

 يآب ماز دستگاه
 يتا سکو کشديطول مکه  يمدت زمان 

 (Escape Latencyکند ) دايرا پ يمخف
 يکردن سکو دايکه رت براي پ يمسافت 

 ( Travel Distanceکند ) يم يط يمخف
 ماندن در ربع هدف ) يمدت زمان باقTime 

in Target Quadrant) 

 

 يمخف يکشد تا سکو مي که طول يمدت زمان

 دا کند يرا پ
-يکه طول م يمدت زمان هليمار شده با شنبليدر گروه ت

 يدا کنند به طور معنيرا پ يمخف يسکو ها  کشد تا رت
 (.2نموداربود ) يابتيتر از گروه د کم يدار
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 دايرا پ يمخف يتا سکو کشد مي که طول يمدت زمان يگرم، بر رو 8و  2 هاي با دوز (Fenugreekله )يشنبلر مصرف يثأت: 2نمودار

تفاوت گروه مصرف  اند. نشان داده شده  Mean ±SEM صورته ب ها داده .مورد مطالعه  هاي  وهدر گر (escapelatencyکند )

  ***P<0.001 وP**<0.01و P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن يمعن يابتيدگروه سه با يله در مقايکننده عصاره شنبل

P<0.05و  يابتيسه با گروه ديدر مقا
 .ش داده شده استينماسه با گروه کنترل يدر مقا  $

 

 يدا کردن سکويکه رت براي پ يمسافت

 کند يم يط يمخف
کردن  دايکه رت براي پ يمسافت ،1بر اساس نمودار 

مار شده با يت هاي  در گروه کنديم يط يمخف يسکو

تر  کم يدار يبه طور معن يابتيعصاره نسبت به گروه د
 ت.اس

 

 
 يط يمخف يدا کردن سکويکه رت براي پ يمسافت يگرم، بر رو 8و  2 يبا دوزها (Fenugreekله )ير مصرف شنبليثأ: ت3نمودار 

تفاوت گروه  اند. نشان داده شده  Mean ±SEM صورته ب ها  داده مورد مطالعه . يها گروه( در travel distance) کنديم

 وP**<0.01و P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن يمعن يابتيدگروه سه با يله در مقايمصرف کننده عصاره شنبل

0.001>P***  0.05و  يابتيسه با گروه ديدر مقا>P
 ش داده شده استينماسه با گروه کنترل يدر مقا  $

 

 ماندن در ربع هدف يمدت زمان باق
 باشد مي شتريب يابتينسبت به گروه دله يمار شده با عصاره شنبليت يها در گروه ماندن در ربع هدف يمدت زمان باق

 (.9نمودار)
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 time in) ماندن در ربع هدف يمدت زمان باق يگرم، بر رو 8و  2 يبا دوزها (Fenugreekله )ير مصرف شنبليثأ: ت4نمودار

target quadrantصورته ب ها داده مورد مطالعه. يها  ( در گروه Mean ±SEM  تفاوت گروه مصرف  اند. نشان داده شده

  ***P<0.001 وP**<0.01و P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن يمعن يابتيدگروه سه با يقاله در ميکننده عصاره شنبل

P<0.05و  يابتيسه با گروه ديدر مقا
 .ش داده شده استينماسه با گروه کنترل يدر مقا  $

 باکس  شاتل دستگاه با فعال ريغ احترازي حافظه يج مربوط به بررسيتان

  کير اتاقک تارزمان ماندن د ج مربوط بهينتا
مار شده نسبت به يت هاي  ک در گروهيله سبب کاهش زمان ماندن در اتاقک تاريدهند که عصاره شنبل مي ج نشانينتا

 (.9نمودار ) شود  ي ميابتيگروه د

 

 
 

مورد  يها وهدر گر کيزمان ماندن در اتاقک تار يگرم، بر رو 8و  2 يها با دوز (Fenugreekله )ير مصرف شنبليثأت:  5نمودار 

 يابتيسه با ديله در مقايتفاوت گروه مصرف کننده عصاره شنبل اند.نشان داده شده  Mean ±SEM صورته ب ها  داده مطالعه.

P<0.05و  يابتيسه با گروه ديدر مقا  ***P<0.001 وP**<0.01و P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن يمعن
در   $

 ده شده استش داينماسه با گروه کنترل يمقا

 

 مربوط به سـنجش زمـان تـأخير جينتا 
ر يتاخدار در  يز کاهش معنيو حافظه ن يرياد گياز نظر 

ره يذخ يوان برايح يياز توانا ين عبور )که شاخصيح

ي ها  ست( در موشا ها  آن ياد آورياطالعات و  يساز
 زمانن يسه با گروه کنترل مشاهده شد. ايدر مقا يابتيد

 (.6نمودار بود ) يابتيش از گروه ديب ار شده،ميتدر گروه 
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 مورد مطالعه. يها در گروه  سـنجش زمـان تـأخير يگرم، بر رو 8و  2 يها (با دوزFenugreekله )ير مصرف شنبليثأ: ت 6نمودار 

 يمعن يابتيدگروه با  سهيله در مقايتفاوت گروه مصرف کننده عصاره شنبل اند. نشان داده شده  Mean ±SEM صورته ب ها  داده

P<0.05و  يابتيسه با گروه ديدر مقا  ***P<0.001 وP**<0.01و P*<0.05صورت ه ب يدار يدار است. معن
سه با يدر مقا  $

 .ش داده شده استينماگروه کنترل 

 

 يريجه گيبحث و نت
سبب  ابتياند که د نشان داده مختلف مطالعاتج ينتا
اعصاب  ستميسدر  يو عملکرد يساختمان راتييتغ

 اميپ تياز جمله کاهش سرعت هدا يطيو مح يمرکز
 بدن يطياعصاب مح ياختالل در روند بازساز ،يعصب
 هم.  (33)شود يم يعصب يها بريشکل در ف رييو تغ

از عوامل  يکي ابتيد مشخص شده است که نينچ
ظاهر مت ميعال که ازباشد،   مي صدمه به حافظه جاديا

ج ينتا. (32)گردد يمحسوب م مريلزاآ يماريدر ب
اختالل در حافظه گروه   نشان دهنده مطالعه حاضر

ابت موجب يد بود. يعينسبت به گروه طب يابتيد
له به طور يو عصاره شنبل يابتيد هاي  ش وزن رتيافزا
مار شده يت هاي  سبب کاهش وزن در گروه يدار يمعن

 يابتيد هاي گروه يشد. در تمام يابتينسبت به گروه د
 ها  زان وزن رتيد، ميآم نيکوتيو ن نيتوس با استرپتوزو

که با  يدر حال افتيش يشدن افزا يابتيپس از د
پس از  ها  اد، وزن رتيله با دوز کم و زيمصرف شنبل

کاهش  يابتيسه با گروه ديدر مقاز، يچهار هفته تجو
و  Handaج مطالعه ينتابا  حاضرمطالعه ج ينتا.  ندافتي

 بافت يله رويلر عصاره شنبيثأت در آن که همکاران
 يخوان هم ، شد  مي کاهش وزن باعثمختلف  هاي 

  (.31دارد )

ان يش جريباعث افزا يابتيط ديدر شرا يسميگل پريه
شده که باعث مهار کمپلکس  يتوکندريالکترون در م

III کال يد راديش توليجه افزايو در نت يتوکندريم
و   Annidaمطالعه  . (39)شود  مي دياکس سوپر

له سبب کاهش يکه عصاره شنبل نشان داد همکاران
 يها در بافت يديپيون لياس ديزان اکسيشاخص م

ن يزوس با استرپتو يابتيد هاي  ه و قلب رتيکبد، کل
 و همکاران Belguithمطالعه ج ينتا . (39) شود يم
ون ياس ديزان پراکسيم يز نشان از اثر کاهندگين
ه شده يتغذ هاي  له در رتيتوسط عصاره شنبل يديپيل

در مطالعه . (36)  از کلسترول داشت يم غنيبا رژ
 ديزان پراکسيکاهش مله سبب يعصاره شنبل حاضر،

ان زيمار شد. ميت هاي  در گروه يديپيون لياس
لو گرم يهر ک يله به ازايشنبل گرم 8در دوز  يکاهندگ

 تر بود.   شيگرم ب 2غذا نسبت به دوز 
 Annida ق عصاره ينشان دادند که تزر و همکاران

 يدانياکس يآنت هاي  ميت آنزيله باعث بهبود فعاليشنبل
داز و ياکس ون پريسموتاز، گلوتاتيد ديمانند سوپر اکس

و   Bukhari در مطالعه .(39) شود  مي کاتاالز
له و يعصاره شنبل يدانياکس يقدرت آنت، همکاران

تام را گزارش  يدانياکس يت آنتيزان ظرفيش ميافزا
 يت آنتير ظرفيتاث يبه منظور بررس .(31) کردند

خت له و شنايتام در اثر مصرف عصاره شنبل يدانياکس
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، در پژوهش يريگ اديارتباط آن با کاهش حافظه و 
-پوکامپ رتيتام در ه يدانياکس يت آنتيحاضر ظرف

گرم  يليم 8 و 2 هاي مار شده را با دوزيت يابتيد هاي 
ق ين تحقيدر ا .شد  يبررس ،گرم غذا لويله در کيشنبل

 (FRAP)آهن  يا کنندگياح ييش تواناياز آزما
ت يظرف شيافزا ر،ياخالعه ج مطينتا د.ياستفاده گرد

 يابتيد هاي  کامپ رتپو يتام در ه يدانياکس يآنت
سه با گروه درمان يدر مقاله يدرمان شده با عصاره شنبل

 . داد ، نشاننشده

 اديو کمبود در  ابتيد نيارتباط ب مطالعات مختلف
-زميحال، مکان نيبا اند. ا نشان دادهرا و حافظه  يريگ

 ابتيدر د يشناخت يهاييتوانادر اختالل  هاي 
- شکنج دندانهر بر يثأابت با تيد مشخص نشده است.

و  يشناخت هاي  پوکامپ موجب اختالل در رونديهدار 
 هاي  سميمکان ابتيد در.  (33)گردد  ي ميريگ ادي

 شنهاديپ يريگ اديجهت اختالل در حافظه و  يمختلف
استرس ( 3: شامل  ها از آن يبرخشده است که 

زاد آ هاي  کاليراد ليتشک دياز تشد يناش ويداتياکس
شکنج  هيدر ناح يکاهش بارز تراکم نورون (2 ژنياکس

 يريگ اديدر روند حافظه و  يکه نقش مهم دار دندانه
 کيترين مينزآ انيکاهش ب (1 دينما مي فايا ييفضا
 تهيسيدر پالست يکه نقش مهم يسنتاز نورون دياکس

 بنا .کند  مي جاديو حافظه ا يريگ اديو روند  يسپنايس
در  يو عملکرد يساختمان راتييباعث تغ ابتيدن يا بر
ز جمله کاهش ا يطيو مح ياعصاب مرکز ستميس

 ياختالل در روند بازساز ،يعصب اميپ تيسرعت هدا
 هاي  بريشکل در ف رييبدن، و تغ يطياعصاب مح

 ابتي، دها افتهي ني. لذا با توجه به ا شود  مي يعصب
 شود   مي يگير سبب کاهش اختالل حافظه و ياد

عصاره ، و همکاران Ooiyi Min در مطالعه .(38)
ن يچن زان شناخت و هميکه م شدله سبب يشنبل

Latency of entering time مار شده با يدر گروه ت
داشته ش يافزا يابتيدعصاره نسبت به گروه کنترل 

. (34) دارد يخوان هم حاضرج از مطالعه يکه با نتا باشد
هاي مقدم و همکاران در موش مشابه در مطالعه

و  ياثر ضد نوروپات يدارا لهيشنبلعصاره  ،يابتيد
 Zhou .(22)باشد ي ميعصب هاي عملکرد رشته يابيباز

له ياه شنبليموثره گ ادهن که ميژونلير تريثأو همکاران ت
 يمرکز يستم عصبيس هاي  يماريب ياست را رو

ن يکه ا و اعالم کردندابت را مطالعه يد باجاد شده يا
اعصاب  يبر رو يابت خواص حفاظتيد يماريماده در ب

 گردد مي ت سبب بهبود عملکرد حافظهيداشته و در نها
 عصاره زرد ريتأث  ،و همکاران در مطالعه روغني. (23)

حافظه  يرو يار قويبس يدانياکس يخواص آنت باچوبه 
شده، مشخص شد  يبتايهاي د در موش ،يريگ اديو 

 چوبه( )ماده موثره زرد کورکومين دراز مدت تجويزکه 

 تقويت موجب گرم کيلو بر گرم ميلي 92 ميزان به

 ياد به و حافظه انبار در اطالعات داري توانايي نگه
 فضايي حافظه بهبود و شده ديابتي حيوانات در يآور

ز ين حاضردر مطالعه  .(22) شود مي سبب را کوتاه مدت
را  يمخف يسکو ،رتتا  ديکشکه طول  يمدت زمان

 يکردن سکو دايکه رت براي پ يمسافت و کند دايپ
ماندن  يمدت زمان باقکاهش و  ،کند مي يط يمخف

 يابتيمار شده نسبت به گروه ديدر گروه ت در ربع هدف
 بهبود حافظه ن عصاره موجبيچن هم افت. يش يافزا

ج در ين نتايکه ا ز شديديابتي ن يها  موش در فضايي
 يابتيمار شده نسبت به گروه کنترل ديت هاي  گروه

پوکمپ يه يله رويشنبل سودمنداثرات  .دار بود يمعن
ق مشخص ين تحقيج اين نتايدر ا يابتيد هاي  رت
ل يآن را به دل ديمفبه وضوح اثرات  ها  و دادهد يگرد

 يت آنتيش ظرفيو و افزايداتيکاهش استرس اکس
. دادندمپ را نشان اپوکيام در بافت هت يدانياکس

له بر يشنبلعصاره درمان با مثبت  راتيتأثر يمطالعه اخ
 و را نشان داد يابتيد هاي   موش يريادگيحافظه و 

 پوکامپ،يدر ه يعصب هاي  ب سلوليتخر از يريجلوگ
 اه باشد.ين گيدان اياکس يت آنتيفعال ليدلبه تواند   مي

  

 : يسپاسگزار
  مي ارشد يمقطع کارشناس ان نامهياز پانتج من مقاله يا

و  يپژوهشمعاونت حوزه  يهمکاراز له ينوسيبد. باشد
 تشکر و  همدان واحد ياسالم آزاد دانشگاه يمال يادار

 شود. ي ميقدردان
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Abstract 
 

Introduction: Based on the evidences of 

curing effects of fenugreek on diabetes and 

its role in strengthening memory and 

mental health, this study investigated 

administration of fenugreek extract on 

learning and memory and also antioxidant 

level in the hippocampus in type 2 diabetic 

rats. 

 
Materials & methods: In this study, 24 

male rats were divided into 4 groups. Group 

1 or control, Group II or diabetic, Group III: 

diabetic rats treated with 8 gram fenugreek / 
kg diet, Group IV: diabetic rats treated with 

2 gram fenugreek / kg diet. After four 

weeks, learning and memory were 

determined using water maze and shuttle 

box tests. After that, the rats were 

anesthetised and tissues were removed. 

Finally, total antioxidant capacity and 

malondialdehyde were determined in 

hippocampus.  

 

Findings: Treating diabetic rats with 

fenugreek extract caused increasing the 

total antioxidants levels and decreasing the 

amount of lipid peroxidation in the brain 

tissue and the dose of 8g/kg was more 

effective than 2g/kg (p<0.05). The results 

of studying spatial memory by water maze 

suggested that the amount of time it takes 

for the animal to find the hidden platform 

(escape latency), the distance to find a 

hidden platform (travel distance) were 

decreased, and the time remaining in the 

target quadrant (time in target quadrant) in 

the treatment group was significantly 

increased compared to the diabetic one 

(p<0.05). The results of Passive-avoidance 

response and memory with shuttle box were 

showed that Fenugreek extract could 

reduced the time of remaining in a dark 

room and increased the step through latency 

in treated rats compared to diabetic ones 

(p<0.05). 

 

Discussion & conclusions: Administration 

of Fenugreek is effective in the capability 

of maintaining information in the memory 

stores and reminding them and also 

increased antioxidant levels in the diabetic 

rats and relayed mechanism can be 

prevention of neural cell destruction in 

hyppocampus due to antioxidant capacity of 

this plant. 
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