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Abstract
Background and Objective: Atorvastatin is a member of the statin family with lipophilic character and
anti-hyperlipidemic effect. There is many evidence that atorvastatin has protective effect on cognitive
function. This study was done to evaluate the effect of atorvastatin on spatial memory in rats following a
high-fat diet.

Methods: This experimental study was performed on 35 male Wistar male rats. Animals were randomly
allocated into 5 groups including control, control plus atorvastatin and sham (received high-fat diet for 4
weeks) and high-fat diet plus atorvastatin (10 and 50 mg/kg, for 4 weeks). Learning and spatial memory
were measured using Morris water maze for a 6-day period including 5 days training and the last day, test
day (probe day).

Results: High-fat diet reduced learning and poor memory performance during training and probe
compared to the control group, and also on the probe day, the high-fat group spent less time in the target
quarter (P<0.05). Administration of atorvastatin after a high-fat diet improvement spatial memory in
compared to high-fat group (P<0.05).

Conclusion: Short-term treatment (4 weeks) with atorvastatin in high-fat dietary rats can improve spatial
memory.
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ـ زشواهد.استکیدمیپیپرلیضدهيداروهاجزکهاستنیاستاتخانوادهدوستیچربعضوکینیآتورواستاتهدف:وزمینه داليادی
فضـایی حافظـه بـر آتورواسـتاتین اثـر نیـی تعمنظـور بهمطالعهنیادارد.وجودمغزیشناختاعماليروبرنیآتورواستاتیمحافظتاثربر

د.یگردانجامپرچربغذاییرژیمکنندهدریافتهايموش
ییتـا 7گـروه 5درهاموششد.انجامهفته) 60±2(سن رستایونژادنرییصحراموشسر35يرویتجربمطالعهنیابررسـی: روش

ـ رژکنندهافتیدريهاگروهوهفته)8يبراپرچربییغذامیرژافتی(درشمونیآتورواستات-کنترلکنترل،شاملهاگروهشدند.میتقس می
ـ مازازاستفادهباییفضافظهحاويریادگیبود.هفته)4مدتبه10وmg/kg/bw50يدوزها(بانیآتورواستات+پرچرب درسیمـور یآب

شد.يریگاندازه)probe(روزآزمونروزآخر،روزوآموزشروز5شاملروزهششدورهکی
ـ گردکنترلگروهبهنسبتprobeوآموزشدورهدرحافظهفیضععملکردويریادگیکاهشباعثپرچربییغذامیرژها:هیافت ودی

افـت یدرازبعـد نیآتورواستاتباماریت).>05/0P(نموديسپرهدفربعدررايکمترزمانمدتپرچربگروهزینprobeروزدرنیهمچن
).>05/0P(دیگردپرچربگروهبهنسبتحافظهبهبودباعثچربپرییغذامیرژ

ـ پرچربییغذامیژرافت کنندهیدرییصحرايهاموشدرنیآتورواستاتباهفته)4(مدتکوتاهدرمانگیري:نتیجه حافظـه توانـد یم
.ببخشدبهبودراآنهاییفضا

یی، موش صحراپرچربییغذامیرژ،سیموریآبماز،ییفضاحافظه،نیآتورواستاتها:واژهکلید
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مقدمه
اخـتالالت استممکنخونیچرباختالالتبهمبتالمارانیبدر
کیـ مـر یآلزايمـار یب).1(دابیشیافزایتوجهقابلطورهبیشناخت
اخـتالل -یشـناخت اخـتالل لهیوسـ بـه کـه اسـت يمغزمزمنلاختال

.اسـت شدهمشخصیعروقبیآسوالتهاب-کینرژیکولعملکرد
).2(استمرتبطمریآلزايماریبیشناسبیآسباباالکلسترولسطح

کهاستمرتبطنیپوپروتئیلمختلسمیمتابولباخونیچرباختالالت
).3(شـود یمخوندردیسریگليتروکلسترولسطحشیافزاباعث
خـون یچربـ سـطح آوردننییپـا دریدرمـان خـط نیاولـ هانیاستات

مقابلـه يبـرا یعیشـا صورتبهنیاستاتخانوادهيداروها).4(هستند
نیـ اریتـاث دهنـده نشـان مطالعاتشوند.یمزیتجویقلبيهايماریببا

عضـو کیـ نیآتورواسـتات ).5(اسـت مغزبافتالتهابيروداروها
کیدمیپیپرلیضـده يداروهـا ءجـز کـه اسـت نیاسـتات دوستیچرب

خونیچربکاهشویپرکلسترولمیهدرماندرنیآتورواستاتاست.
واسـت خـون کلسترولکاهشدرآنیاصلریتاثوشودیماستفاده

).6(دهـد یمـ کـاهش زیـ نراخـون دیسـر یگليتـر يکمتـر زانیمبه
درییغــذامیـ رژبــاهمـراه یمکـ کيداروعنــوانبـه نیآتورواسـتات 

یمـاران یبدرکلسـترول شیافزاازیناشخونکلستروليادیزدرمان
میـ رژبـا درمانبهوهستندکرونرانیشريماریبخطرمعرضدرکه

کـاهش سـبب نیاسـتات ).7(دشویممصرف؛دهندینمپاسخییغذا
مهـار بـا هانیاستاتشود.یمبدندرزاالتهابخطرناكییایمیشمواد
نیـ ا.دنـ کنیمـ عمـل کبـد درردوکتـاز) میکوآنزیجام(اچمیآنز
منجرمیآنزنیامهاراست.کلسترولسنتزسرعتکنندهنییتعمیآنز

یسـلول درونغلظـت کـاهش وکبـد درکلسـترول سـنتز کاهشبه
سـطح درموجـود (LDL)شیافزاباعثامرنیاوشودیمکلسترول

دهـد. یمـ شیافـزا راخـون انیـ جرازنسرایـ کلوشدههاتیهپاتوس
درنیآتورواسـتات .اسـت ادیزاریبسپالسمانیپروتئبهدارونیاوندیپ

).5(دشویمدفعمدفوعقیطرازعمدتاًوشدهزیدرولیههابافت
ازپـس یتـوجه قابـل یحفـاظت اثـر باعـث هـا نیاسـتات ازاستفاده

رايمغـز يهابیآسواستینخاعبیآسويمغزداخليزیخونر
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بـه يمغزیخونسدازتوانندیمداروهانیانیهمچن.بخشدیمبهبود
یالتهابنیتوکیسپاسخاستممکنهانیاستات).8(دکننعبوریراحت

يداراآنهـا نیهمچن.دهندکاهشرااستيمغزیسکمیاهمراهکه
اسـترس بهبـود باعثادیزاحتمالبهکههستنددانیاکسیآنتخواص

يمغزسکتهکاهشبرعالوهشوند.یممغزدرکیسکمیاویداتیاکس
خـواص يداراکـه شـوند یمـ يبندطبقهییداروموادجزءهانیاستات

اثـرات کـاهش باعـث ادیـ زاحتمـال بـه کـه هستندینورونمحافظت
سـنتز نیمواسـتات یس).9(شـوند یممیپارانشومغزعروقدریسکمیا

يغشـا درراکلسـترول سـطح زینويهندخوکچهمغزدرکلسترول
:synaptosomal)ییپالسما SPM) نیمواسـتات یسدهـد. یمـ کـاهش

).10(ددهیمقرارریتاثتحترامغزدرییغشاکلسترولهموستاز
در مطالعه قبلی ما اثر مثبت سیمواستاتین بـر روي حافظـه فضـایی    

). 11(شـد هاي دریافت کننده رژیم غـذایی پرچـرب مشـاهده    موش
ــتاتمویس ــت   یاس ــی اس ــول در چرب ــتاتین محل ــرخالف آتورواس ون ب
منظـور بـه مطالعـه نیـ اکنـد.  تی از سد خونی و مغزي عبور میراحبه
کننـده دریافـت هـاي مـوش فضاییحافظهبرآتورواستاتیناثرنییتع

د.یگردانجامپرچربغذاییرژیم
بررسیروش

تارسـ یونـژاد نـر ییصـحرا مـوش سر35يرویتجربمطالعهنیا
ــن  ــه)60±2(س ــاهفت ــیتقروزنب ــرم250-300یب ــکدهدرگ دانش
انجام1395-96يهاسالیطگلستانیپزشکعلومدانشگاهیپزشک

شدند.هیتهگلستانیپزشکعلومدانشگاهوانخانهیحازواناتیحشد.
ییدماطیشرادرییروشنا-یکیتارساعت12کلیستحتهاموش

شـات یآزماشـدند. ينگهـدار )گرادیتدرجه سان23±1(شدهکنترل
ــاس ــوزبراسـ ــهیکممجـ ــالقتـ (IR.GOUMS.REC.1396.25)اخـ

د.یگردانجامگلستانیپزشکعلومدانشگاه
میتقسـ ریزشرحبهییتا7گروه5بهیتصادفصورتبهوانات یح

) اسـتفاده  8و همکـاران ( Canمطابق مطالعـه  یمصرفيهادوز.نددش
د.یدگر

نشد.انجاميامداخلهچیهکنترل:گروه)1
بـا نیآتورواسـتات کنندهافتیدرن:یآتورواستات-کنترلگروه)2
قیـ طرازههفتـ 4مـدت بـه بـدن وزنلـوگرم یکبـر گرمیلیم50دوز

گاواژ.
هشـت مدتبهپرچربییغذامیرژکنندهافتیدرشم:گروه)3
گاواژ.قیطرازهفته
پرچــربییغــذامیــرژکننــدهافــتیدراول:یشــیآزماگــروه)4

10دوزبـا نیآتورواسـتات کننـده افـت یدربعـد وهفتـه چهارمدتبه
ادامـه همـراه بـه هفتـه چهـار مدتبهبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم

.گاواژقیطرازپرچربییغذامیرژ
پرچــربییغـذا میــرژکننـده افــتیدر:دومیشـ یآزماگـروه )5

دوزبــانیاســتاتآتوروکننــدهافــتیدربعــدوهفتــهچهــارمــدتبــه
ادامـه همراهبههفتهچهارمدتبهبدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم50
.گاواژقیطرازپرچربییغذامیرژ

میـ رژکننـده افـت یدريهـا درگـروه شـده اسـتفاده ییغذارهیج
و Sirinivasanمطالعــهاســاسبــریانــدکرییــتغبــاپرچــربییغــذا

یچربـ بـا مطالعهآنهشداستفادهخوكیچربوبود)12(همکاران
یمعموليغذابهدرصد20نسبتبهوشدنیگزیجاشدهچرخهدنب

د.یگرداضافه
دادهییصـحرا يهاموشبههفته4مدتبهپرچربییغذامیرژ

همراهگریدهفته4مدتبهنیآتورواستاتيداروباماریتسپسوشد
).13(افتیادامهپرچربمیرژبا

سیمــوریآبــمــازازییفضـا حافظــهوريیادگیــســنجشبـراي 
کیـ ق،یـ تحقنیـ ادراسـتفاده مـورد یآبماز).14و11(شداستفاده
60ارتفـاع متـر، یسـانت 160(قطـر رنـگ اهیسـ شـکل يارهیدااستخر

24±2ي(دمـا آببـا يمتـر یسـانت 30ارتفـاع تـا کـه بودمتر)یسانت
شماليمساوربعچهاربهاستخرنیابود.شدهپرگراد)یسانتدرجه

کیـ شـد. میتقسـ یغربجنوبویشرقجنوب،یغربشمال،یشرق
کیـ ویغربـ شـمال ربـع مرکـز درمتـر یسـانت 10×10ابعادبهسکو
هـدف ربععنوانبهربعنیاداشت.قرارآبسطحریزدرمتریسانت
میـ عاليکسـر یمـاز خـارج يفضـا درنیهمچنـ شـد. گرفتهنظردر

بـود دیدقابلوانیحيبراوثابتشیآزماطولدرکهداشتوجود
بسپارد.خاطربهراسکوتیموقعآنهاازاستفادهباتا

152ارتفـاع درکـه نیدوربـ کیـ توسـط وانیحرفتاروحرکت
ازوشـد کنتـرل ویابیـ ردشت؛داقرارآبسطحيبااليمتریسانت
انجـام حـال درشیآزمابهمربوطاطالعاتوتریکامپبهاتصالقیطر

حافظـه ازیخاصـ يهـا جنبـه درقیتحقيبرامازنیاد.یگردرهیخذ
بـود اسـتوار هیـ پانیابرمازنیااساسشد.واقعاستفادهموردییفضا
فـرار وخودطیمحيجستجويبرارایمناسبياستراتژواناتیحکه
وتـالش حـداقل باآنیطوکردنددایپآب)موردنیا(درخطراز
برسند.مطلوبجهینتبهیطیمحییفضايهادیکلازاستفادهبا

ــراي ــنجشب ــس ــهوريیگادی ــاحافظ ــلازییفض روزه6پروتک
هرمرحله،نیادرشد.انجامروز5یطيریادگیمرحلهد.شاستفاده

وشدندرهایآبمازوارهیديسوبهرووگانهچهارجهاتازوانیح
آمـوزش اوليروزهـا درنمود.کردنشنابهشروعبالفاصلهوانیح
نیـ ادر.کـرد شناکنارازووارهیدسمتبهآبازفراريبراوانیح

نیـ ادراگـر اسـت. هیـ ثان60سـکو افتنیـ يبرازمانحداکثرمرحله
شـد دادهاجـازه کنـد؛ دایـ پراسـکو یتصـادف طـور بهتوانستمدت

تیـ موقعمـاز ازخـارج یینایبمیعالباتابماندآنيروهیثان15-10
راسـکو مـدت نیـ ادرنتوانسـت وانیحاگربسپارد.خاطربهارسکو

تـا شـد دادهاجـازه وشـد تیهـدا سـکو سمتبهدستبا؛کنددایپ
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قفـس بـه وشـد برداشـته وانیـ حسپسوبماندآنيروهیثان15-10
بـا شـد تکراردوبارهياقهیدق10يافاصلهباشیآزماشد.برگردانده

وروز5درمرحلـه نیـ ابـود. متفاوتشدنرهامحلکهتفاوتنیا
بـه مجموعدرشد.جرااهاموشیتماميبراجهتچهاردرروزهر
شد.دادهآموزشبار20موشهر

دریعنـ یآمـوزش مرحلـه ازپسساعت24،يادآوریمرحلهدر
وشــدبرداشــتهمــازازســکومرحلــهنیــادرشــد.انجــامششــمزرو

بـود. هیـ ثان60يریادگیـ مرحلهمانندهممرحلهنیادرزمانحداکثر
سـرعت )،latency(پنهـان يسکوبهدنیرسزمانمدتيهاشاخص

هـدف ربـع درشـده يسـپر زمانمدتوشناریمسطولکردن،شنا
Mazeافزارنرمتوسط router وانـات در روز اول و  یحد.یـ گردثبـت

شـــدند.نیتـــال تـــوزیجیديتـــرازوبـــا اســـتفاده از آخــر مطالعـــه،  
و HDL-C(mg/dl)،(mg/dl)، کلسترول تـام  (mg/dl)گلیسرید يتر

LDL-C(mg/dl)يریــگانــدازهپــارس آزمــونتیــبــا اســتفاده از ک
د.دنش

يهـا آزمـون وSPSS-16يآمـار افـزار نـرم ازاسـتفاده بـا هاداده
One-way(طرفهکیانسیواريآمار ANOVA(یلـ یتکمتسـت و

Tukeyشد.انجام05/0ازکمتريداریمعنسطحدر
هایافته

وزنازحاصـل جینتـا :وزنبـر نیمواسـتات یسوپرچـرب میرژاثر
هـا گـروه ریساباپرچربگروهنیبکهدادنشانییصحرايهاموش

دوهـر مصـرف و)>05/0P(داردوجـود يداریمعنـ يآمارتفاوت
بـا هاگروهنیاوزننیب.دیگردوزنبهبودموجبنیمواستاتیسدوز
).کینمودار (نداشتوجوديداریمعنيآمارتفاوتکنترلهگرو

ن و یانگیمن بر یپرچرب و آترواستاتییم غذایرژاثر: 1نمودار 
)n=7(ان ماه دومیها در پاوزن موشار یانحراف مع

*05/0P<کنترلبا گروهسهیدر مقا

يریـ گانـدازه ازحاصـل جینتـا در:خونییایمیوشیبيهاشاخص
نظـر ازيداریمعنـ يآمـار تفـاوت چیهـ هـا گـروه نیبیخونواملع

پرچرب،میرژمصرفاثردرنشد.مشاهدهHDL-Cودیسریگليتر
تفـاوت کنتـرل گـروه بـه نسـبت گـروه نیاLDL-Cوتامکلسترول

نیآترواسـتات دوزدوهـر مصرفو)>05/0P(افتیداریمعنيآمار
بـا هـا گـروه نیانیب).>05/0P(دیگردریمتغدونیاکاهشبهمنجر
داشـت وجـود نظـر نیـ اازيداریمعنـ يآمـار تفـاوت کنترلگروه

ک).ی(جدول
يسـکو افتنیـ يبراشدهيسپرزمانمدت2نموداردر:یآبماز

درزمانگذشتبااست.شدهدادهشینماآموزشروز5یطپنهان
مـدت وفـت ایشیافزاآنهايریادگیزانیمیشیآزمايهاگروهتمام
دهنـده نشانکهنمودندصرفپنهانيسکوافتنیيبرايکمترزمان

سـبب مـاه دومـدت بـه یچربـ زیتجـو اسـت. آنهـا ییفضايریادگی
شیآزمـا يروزهاتمامدروشدچربپرگروهدريریادگیکاهش

).>05/0P(نمودنـد يسـپر پنهـان يسـکو افتنیـ يبـرا يشتریبزمان
تـا شـد سـبب 10وmg/kg/bw50يزهـا دوبانیآتورواستاتزیتجو

يداریمعنـ طـور بـه پنهانيسکوافتنیيبراشدهصرفزمانزانیم
ــهنســبت يآمــارتفــاوت).>05/0P(شــودکمتــرپرچــربگــروهب

کنتـرل گروهبانیآتورواستاتباشدهدرمانيهاگروهنیبيداریمعن
10وmg/kg/bw50دوزباشدهدرمانيهاگروهنیبونشدمشاهده

عملکــردmg/kg/bw50دوزکننــدهافــتیدرگــروهن،یآتورواســتات
وجودگروهدونیانیبيداریمعنيآمارتفاوتیول؛داشتيبهتر

.)2(نمودارنداشت

و خطاي میانگینبرآتورواستاتینمختلفدوزهاياثر:2نمودار
توسطپنهانسکويیافتنبراي شدهسپريزمانمدتمعیار 

)=7n(آموزشروز5طیصحراییهايموش
*05/0P<در مقایسه با گروه کنترل

مطالعهموردهايگروهدرLDL-CوHDL-Cتام،کلسترولد،یسریگليترمعیارخطايومیانگین:1جدول

رهایمتغ
هاگروهدرمعیارخطايومیانگین

+پرچربپرچربآتورواستاتین+کنترلکنترل
10آتورواستاتین

+پرچرب
50آتورواستاتین

3/5±6538/4±6131/5±6676/5±6352/5±62(mg/dl)گلیسریدتري
23/4±7321/5±69***71/5±115**88/5±93*3/4±78(mg/dl)تامکلسترول

HDL-C(mg/dl)75/4±4771/4±4386/3±4215/4±452/4±45
LDL-C(mg/dl)66/2±1543/2±13***53/4±65**35/4±43*35/3±31

*05/0P<01/0**کنترل،گروهبامقایسهدرP<001/0***کنترل،گروهبامقایسهدرP<کنترلگروهبامقایسهرد
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پنهـان ي سـکو کـردن دایپي براشدهی طمسافتبهمربوطجینتا
دراســـت.شـــدهدادهشینمـــا3نمـــوداردرآمـــوزشروز5ی طـــ

وافـت یشیافـزا ي ریادگیزانیمزمانگذشتبای شیآزماي هاگروه
ی چربزیتجوشد.ی طپنهاني سکودننمودایپي براي کمترمسافت

دروشـد پرچـرب گـروه دري ریادگیـ کاهشسببماهدومدتبه
براي هاگروهریسابهنسبتراي شتریبمسافتشیآزماي روزهاتمام

زیتجوکهی حالدر). >05/0P(نمودندی طپنهاني سکونمودندایپ
سـافت متـا  شـد سبب10وmg/kg/bw50ي دوزهابانیآتورواستات

چـرب پـر گروهباي داریمعنآماري اختالفوشدهکمترشدهی ط
آمـاري  تفـاوت ). >05/0Pشـود ( مشاهدهشیآزماي روزهاتمامدر
کنتـرل گـروه بانیآتورواستاتباشدهماریتي هاگروهنیبي داریمعن

زیـ نمختلـف ي هاگروهدرهاموشي شناسرعتزانیم.نشدمشاهده
ریمسـ ی طـ زمـان متفـاوت مـدت دیشـا کهگرفتقراری بررسمورد

4نمـودار درکـه طـور همـان باشـد. آنهـا ی حرکتـ عملکـرد ازی ناش
مختلـف ي هـا گـروه نیبـ وشیآزمـا ي روزهـا در؛ شـود یممشاهده
.نشدمشاهدهکردنشناسرعتدري داریمعنآماري تفاوت

ربـع هیثان8/25±4پرچربیی غذامیرژدر روز یادآوري، گروه 
) هیـ ثان35±3(کنتـرل گـروه زمـان بهنسبتکهطی کردند را هدف

کـرد دایـ پکـاهش هدفربعدرشدهي سپرمدتداري طور معنیهب
)05/0P< ــودار ــو). 5) (نمــ ــتاتزیتجــ ــانیآتورواســ ــابــ يدوزهــ

mg/kg/bw50ــدت10و ــانم ــپرزم ــدهي س ــعدرش ــدفرب راه
گـروه هبـ نسـبت کـه رسـاند ثانیـه  4/39وثانیـه  6/40±4بهبیترتهب

تفـاوت ). این یافتـه  >05/0Pي یافت (داریمعنآماري شیافزاکنترل
ی طرفـ از) نداشـت.  هیـ ثان35±3(کنتـرل گـروه باي داریمعنآماري 

ي شـتر یبزمانمدتmg/kg/bw50نیآتورواستاتباشدهماریتگروه
نیبــي داریمعنــآمــاري تفــاوتی ولــ؛ گذراندنــدهــدفربــعدررا

نیآتورواسـتات 10وmg/kg/bw50ي دوزهـا باشدهماریتي هاگروه
یافت نشد.

خطايومیانگینبرآتورواستاتینمختلفدوزهاياثر:3نمودار
هايموشتوسطپنهانسکويیافتنبرايشدهطیمسافتمعیار

)=7n(آموزشروز5طیصحرایی
*05/0P<کنترلگروهبامقایسهدر

شنايسرعتمیانگینبرآتورواستاتینمختلفدوزهاياثر:4ارنمود
)=7n(آموزشروز5طیصحراییهايموش

خطايومیانگینبرآتورواستاتینمختلفدوزهاياثر:5نمودار
هايموشتوسطprobeروزدرهدفربعدرشدهسپريزمانمعیار

)=7n(صحرایی
*05/0P<پرچربگروهبامقایسهدر

بحث
مـدت بـه پرچـرب يغـذا زیتجـو حاضـر مطالعـه جینتابهتوجهبا

LDL-Cودیسریگليتر،کلسترولسطحزانیمشیافزاسببهفته8

گـر یدطرفاز).12و1(بودنیمحققریسايهاافتهیمشابهکهدیگرد
متفـاوت نیمواسـتات یسيبـرا و همکـاران  Canافتـه یبـا راتییـ تغنیا

کلسـترول وداریمعنـ دیسـر یگليتـر رییـ تغآنـان ارشگـز در.است
مربـوط ییغـذا میـ رژنـوع بهاختالفنیااحتماالً).8(نبودداریمعن

)8(و همکـاران Canاز طرف دیگر ایـن تغییـرات بـا یافتـه     . شودیم
ج مـا  یبراي سیمواستاتین متفاوت است. در گزارش آنـان هماننـد نتـا   

زان یـ کـه م یکـرده بـود. در حـال   دایـ ش پیگلیسـرید افـزا  زان تـري یم
دا نکرده بود.یپيداریر معنییکلسترول خون تغ

يریادگیـ نیبکهدهدیمنشانمطالعهنیايرفتارشیآزماجینتا
ارتبـاط چربپرییغذامیرژمصرفوسیموریآبمازدرهاموش

باعـث مـاه دومـدت بـه یچربـ زیتجـو رایـ ز.داردوجوديداریمعن
چربپرییغذامیرژبايهاموشدرییفضافظهحافیضععملکرد

يهـا مـوش درهفته)4ي(برانیآتورواستاتباماریتنیهمچند.یگرد
بهبـود راآنهاییفضاحافظهتواندیمپرچربییغذامیرژبامیانسال
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دردنـد؛ یدآمـوزش بـار چهـار يروزهاموشکهییآنجاازببخشد.
افـت یکـاهش فـرم پلتافتنیيرابالزمزمانجیتدرهبهاگروهتمام

يبـرا الزمزمـان زانیـ میولـ ؛اسـت يریادگیـ وجوددهندهنشانکه
جهینتتوانیمکهدبوکمتريداریمعنطورهبکنترلگروهدرییرها

روزدردهـد. یمـ کـاهش رايریادگیـ چربرپییغدامیرژگرفت
نیبـ يریادگیـ یزمـان فاصـله کـه بودشدهتکرارآموزشنقدرآپنج

زودتـر کنتـرل گروههمبازیول؛شدکمتریمعمولوپرچربگروه
کرد.دایپرانجاتيسکو
يهـا مـوش هیـ تغذدنبـال هبـ همکارانوGranholmمشابهطوربه

زانیـ مکـه دکردنـ مشـاهده مـاه دوتمـد بـه لینارگروغنبامیانسال
مطالعهباواستکردهدایپکاهشیآبمازدرهاموشيکارحافظه

عنـوان پوکمـپ یهيهـا تیردنـد کـاهش راآنعلـت يزیـ آمنگر
ــد ــرعــالوه).1(نمودن ــاب ــهناهمکــاروCanنی دریمشــابهطــورب

کـاهش سـبب ییغـذا میـ رژکـه دکردنـ مشـاهده يسوريهاموش
آنبهبـود سـبب نیآترواسـتات وگـردد یمـ باالرونـده مـاز درحافظه

یغنـ ییغذامیژرشدهگزارشزینگریدیشیآزمادر).8(گرددیم
حافظـه رهیـ ذخییتواناوییفضايریادگیکاهشباعثکلسترولاز

میـ رژدریچربـ اثـر سـم یمکان.اسـت شدهیشعاعمازدرمدتبلند
نیـ احال،نیابانشدهدركکاملطوربهیشناختعملکردبرییغذا

عـدم اسـت ممکـن چـرب پـر ییغذامیرژکهرسدیمنظربهامکان
شـود باعـث رامـوش مغـز درنیانسولبهمقاومتایوگلوکزتحمل

ویچـاق نیبـ ارتبـاط تیـ تقوریـ اخاتمطالعـ جینتامجموع،در).2(
يبـرا بـالقوه نقـش ویشناختعملکردکاهشنیهمچن،ییغذامیرژ

نشـان رازمغـ التهـاب شیافـزا وییغـذا میرژدریچربيباالریمقاد
درصـد 60(بـا بپرچـر اریبسـ میـ رژفرصـ مکـه يطوربه.دندهیم

کننـده مخـدوش ،)یچربـ درصد41(باWesternمیرژنهاما،)یچرب
قابـل طـور هبـ میـ رژدوهـر اگـر یحتـ اسـت. مغـز التهابوشناخت

هـر کهاستروشنحالنیاباشود.بدنوزنشیافزاسببیتوجه
تنهاکهیحالدر.دارددنبالبهموشدریتوجهقابلیچاق،میرژدو
سـبب رایشـناخت کـاهش ومغزالتهابشیافزارچربپاریبسمیرژ

حیتوضـ يبرااستممکنییتنهابهیچاقشیافزان،یابنابرشود.یم
نشـان گـزارش نیـ انباشـد. یکـاف یشـناخت اخـتالل ایـ ومغزالتهاب

برقـرار مغـز التهـاب شیافـزا ویشـناخت اختاللنیبیارتباطدهدیم
).15(تاس

کننـده افـت یدرگـروه کـه استآنازیحاکزینمامطالعهجینتا
نـد. دادنشـان رايبهتـر ییفضـا حافظـه ،بـاالتر دوزبـا نیآتورواستات

نیآتورواستاتيارودوندنمودمصرفنرماليغذاکهکنترلگروه
کنتـرل گـروه بهنسبتبهتریکمییفضاحافظه؛شددادهآنهابهزین

گـرفتن نظـر دربـدون یحتـ گفتتوانیمخصوصنیادرداشتند.
درییفضـا حافظـه عملکردبهبودباعثنیآتورواستاتپرچربمیرژ

گـروه ییفضـا حافظـه کـه یحـال دراسـت. شدههاموشازنژادنیا
هـا گـروه ریسـا بهنسبتيشتریباختاللازنشانیآبمازدرپرچرب

ــمطالعــاتشــت.دا ــاطیتجرب ــارتب ســنتزوکلســترولمصــرفنیب
مـاران یبکـه دهـد یمـ نشـان مطالعـات .کنـد یمیبانیپشترادیلوئیآم
هسـتند مواجـه عقـل زوالخطـر کـاهش باهانیاستاتکنندهافتیدر

ــ).16( کلســترولهموســتازنیآتورواســتاتکــهشــدهذکــرنیهمچن
نیـ اآنيهاتعلازیکیدهد.یمقرارریتاثتحترامغزدرییغشا

ودهشـ کلسـترول یسـرم سـطح کاهشسببنیآترواستاتکهاست
دشـو یمـ میتنظـ سـرم کلسـترول لهیوسبهمغزکلسترولغلظتزانیم
)17.(

مجـدد يبرقرارویانیميمغزانیشرانسدادازبعدنیآتورواستات
ازرانهیشـگ یپدرمـان درتوانـد یمـ بـالغ موشدریعصبخونانیجر

ــوزاداندرکیســکمیايمغــزســکته ــمفن ــالغ،مــوشدرباشــد.دی ب
دیاکسـا ركیـ تینتوسـط احتماالًمغز،خونانیجردبهبوباهانیاستات

تواننـد یمـ هـا نیاستاتن،یابرعالوه.گذارندیمریتاثالیاندوتلسنتاز
بـدن داخلدرییرگزاودیاکساکیتریندیتولسلول،الیاندوتلءبقا
راینـورون محافظـت نیآتورواسـتات بارانهیشگیپدرمانکنند.ادیزرا

).18(داردیپدر
شـنهاد یپنیآتورواسـتات يبراکهیمحافظتیاحتمالاثراتازیکی
دیـ تولزانیـ مکـه يطـور بـه اسـت. آنیدانتیاکسـ یآنتـ اثرات؛شده

وکنـد یمـ ادیـ زيمغـز عـروق الیانـدوتل يهاسلولدرراکاتاالزها
).19(ددهیمکاهشراROSدیتولزانیمبرعکس

mg/kg/bw10وزدبـا نیآتورواسـتات مصـرف هفتـه چهارازبعد
کننـده افـت یدرگـروه بـه نسبتییفضاحافظهدريترفیضعجینتا

نیااستممکنیاحتمالحیتوضکیداد.نشانmg/kg/bw50دوز
انیــمبــهراکلسـترول زانیــمبــاالتردوزدرنیآتورواسـتات کــهباشـد 

سـبب کـه اسـت کلسـترل کـاهش نیـ اواستدادهکاهشيشتریب
محلولنیآتورواستاتخودکهآنخصوصبه.گرددیمحافظهبهبود

لـذا .دیـ نماعبـور يمغـز –یخونسدازتواندینموستینیچربدر
ازومیمسـتق ریغطـور بهنیآتورواستاتاثرکهداردوجوداحتمالنیا

ــطر ــاهشقی ــطحک ــترولس ــد.کلس ــازباش ــتغیطرف ــطحدرریی س
يطـور به.گردديمغزکلسترولزانیمرییتغسببتواندیمکلسترول

ــاتکـــه ــتاتاثربـــردالیگزارشـ کلســـترولســـطحبـــرنیآتورواسـ
synaptosomalــا ــمايغشــ ــودییپالســ ــو).20(داردوجــ زیتجــ

کـاهش کلسـترول زانیمکهآنبدونکنترلگروهدرنیآتورواستات
انگریـ بتوانـد یمـ کـه دیـ گردحافظـه بهبـود سـبب ؛باشـد کردهدایپ

نشـان کلسـترول نییپاسطحيواسد.باشکلسترولازيجدايریمس
وهستندیضدالتهابونیترومبیآنتاثريداراهانیاستاتکهشدهداده

لیتشـک ازوشـوند یمـ الیانـدوتل يهـا سـلول عملکرديبهبودبسب
خـون گـردش بهبـود سـبب جـه ینتدرونمـوده يریجلـوگ هـا پالك
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اهـ نیاسـتات کهدادندگزارشبرعکسگزارشاتازیبعض.دنشویم
سـبب نیاسـتات کـه يطـور بـه ).21(گردنـد یمـ حافظهکاهشسبب

دریمهمـ نقـش کـه شـود یمـ وتنیـ کمیآنـز دوزبـه وابستهکاهش
دراشـباع ریغيهـا یچربـ دیـ تولکـاهش سببجهینتدر.داردحافظه

نیلـ یمدیـ تولدراخـتالل سـبب تیـ نهادرهـا نیاتمامد.گردیمغشا
دررییـ تغباعـث نیآتورواستاترفمصشدهدیتاکقبالً).22(شودیم
شودیميمرکزیعصبستمیسدرکینرژیکولوکینرژیدوپامزانیم
سـطح اسـت ممکـن نیآتورواسـتات يبـاال دوزبامزمندرمان).23(

نیـ ا.دهـد قـرار ریتـاث تحتمغزيجلوقشردررانیدوپاميهابافت
زیـ ننیولکـ لیاستباهمراهنیدوپامکهشدهشناختهیخوببهموضوع

کـه ییآنجـا از).24(کنـد یمـ يبازحافظهعملکرددریاتیحنقش
دروکردنـد یمـ افتیدرپرچربيغدامیرژآزادانهطورهبهاموش

سـطح درتیمحـدود توانـد یمـ ؛گـردد یميریسسببیچربافتب
رایچربـ کهمحققانریساکهیحالدرد.ینماجادیایخونيدهایپیل

مـا جینتـا بـا مشابهکلسترولزانیمزینکردندزیتجوگاواژتصوربه
ــود ــو).12(ب ــتاتزیتج ــاهشســببنیآتورواس ــذبک ــج دریچرب

ــوگــرددیمــگــوارشدســتگاه ــالهب جــذبکــاهشســببآندنب
میمسـتق اثـر یبررسـ کنندهمخدوشتواندیمکهگرددیمهانیتامیو

).25(دباشمغزيروبرنیآتورواستات
گیرينتیجه

بـا ياهفتـه 8مـدت کوتـاه درمـان کهدادنشانمطالعهنیاجینتا
پـر ییغذامیرژافت کنندهیدرییصحرايهاموشدرنیآتورواستات

مصـرف نیهمچنـ گـردد. ییفضـا حافظهبهبودسببتواندیمچرب
بـر دارونیـ امثبـت نقـش ازیحـاک کنتـرل گـروه درنیآتورواستات

بود.یشناختعملکرد
قدردانیوتشکر

برايینصرتمحمديآقا)760(شمارهنامهانیپاحاصلمقالهنیا
یپزشکدانشکدهازیپزشکرشتهدریعموميدکتردرجهاخذ

علومقاتیتحقمرکزجه طرح یز نتیو نگلستانیپزشکعلومدانشگاه
يفناوروقاتیتحقمعاونت) مصوب 960226034(شماره اعصاب
آن معاونت به یت مالیحمابود و با گلستانیپزشکعلومدانشگاه

ویمالتیحماخاطربهله از آن معاونت محترمیوسنید. بدیانجام رس
گلستانیپزشکعلومدانشگاهاعصابعلومقاتیتحقمرکزاززین

گردد.یمیقدردانوتشکرشاتیآزماانجامدريهمکارخاطربه
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