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Backgrond: Decreased volume of the hippocampus causes disorders in memory and learning. One of the
reasons for the change in the volume of the hippocampus is a change in the number of neurons. Probiotics are
living microorganisms whose adequate consumption causes the health effects of the host to appear. Due to the
various uses of probiotics and their beneficial effects on the body, they are expected to be able to improve these
disorders in cases such as Alzheimer›s disease, in which a person›s memory and learning are impaired. So, the
present study was conducted to investigate the effect of probiotic prophylaxis of Lactobacillus fermentum on
neuronal density of hippocampus in CA3, CA2, and CA1 regions in rats with Alzheimer›s disease.
Materials and Methods: In the current experimental study, 30 Wistar rats weighing 250-200 g were randomly
divided into five groups (control, Alzheimer, 3 treatment groups). In order to induce Streptozotocin Alzheimer,
5 mg/kg doses of stereotaxin (volume of 5 microliters) was injected at each lateral ventricle of the brain. In
the treatment groups, Lactobacillus probiotic fermentum was also injected by the dosage of 7-10 ,6-10, and
8-10 ML/CFU simultaneous with STZ intraperitoneal injection in 21 days. In the current study, the shuttle box
was used to investigate the behavior and to avoid passive learning. One-way analysis of variance (ANOVA)
was used to analyze the data resulted from analysis of variance with repetitive measures and to analyze the
memory. Data were analyzed using minitab statistical software running Post hoc and ANOVA at a significance
level of P<0.05. The curves were drawn using Excel software.
Findings: A signiﬁcant decrease was found in the neuronal density of the control group againﬆ Alzheimer›s group (STZ)
(P <0.001), and the comparison between treatment groups (10-6, 10-7, 8-8) and Alzheimer›s group (STZ) showed a signiﬁcant
increase (P <0.001).

Conclusion: It seems that probiotics, with their antioxidant and anti-inflammatory effects, have prevented the
development of neuronal lesions and implemented improvement mechanisms. Our study shows that probiotic
Lactobacillus fermentum at dilution of 6-10 has a neurogenic effect and may be used to improve memory and
learning.
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چكيده:
ســابقه و هــدف :کاهــش حجــم هیپوکامــپ اختالالتــی را در حافظــه و یادگیــری ایجــاد مــی منایــد ،یکــی از دالیــل تغییــر حجــم هیپوکامــپ تغییــر در تعــداد نــورون
هــای آن اســت .پروبیوتیــک هــا میکروارگانیســم هــای زنــده ای هســتند کــه مــرف کافــی آن هــا ســبب منایــان شــدن اثـرات ســامت بخــش در بــدن میزبــان میشــود.
بــا توجــه بــه مصــارف متعــدد پروبیوتیــک هــا و اثـرات مفیــد آن هــا بــر بــدن انتظــار مــی رود بتواننــد در مــواردی ماننــد بیــاری آلزایمــر کــه حافظــه و یادگیــری فــرد
دچــار اختــال میشــود ،ایــن اختــاالت را بهبــود بخشــند و هــدف ایــن تحقیــق تعییــن تاثیــر پروبیوتیــک الکتوباســیلوس فرمنتــوم  fermentum Lactobacillusبــر
دانســیته نورونــی نواحــی مختلــف هیپوکامــپ در رت هــای آلزایمــری اســت.
مــوا د و روش هــا :در ایــن مطالعــه تجربــی ابتــدا  30رس رت نــر نــژاد ویســتار بــا وزن  200- 250گــرم انتخــاب و رت هــای تهیــه شــده بــه طــور تصادفــی بــه 5
گــروه (کنرتل،آلزایمــر 3 ،گــروه تیــار) تقســیم شــدند .جهــت القــای آلزایمــر اسرتپتوزوتوســین بــا دوز  5 mg/kgبــا حجــم  5میکرولیــر در هــر بطــن جانبــی مغــز بــه
روش اسرتیوتاکســی تزریــق شــد .در گــروه هــای تیــار همزمــان بــا تزریــق  STZبــه مــدت  21روز بــه صــورت داخــل صفاقــی پروبیوتیــک الکتوباســیلوس فرمنتــوم بــا
دوز 10-8 ،10 -7 ،10 -6 CFU/MLتزریــق شــد .بعــد از گذشــت یــک مــاه از اولیــن تزریــق حیوانــات بیهــوش و مغــز بــه آرامــی از جممــه خــارج گردیــد .پــس از مراحــل
پاســاژ بافتــی بــرش هــای رسیــال  7میکرونــی بــا رنــگ هامتوکســین و ائوزیــن رنــگ آمیــزی شــدند .ســپس از مناطــق مختلــف هیپوکامــپ عکســرداری شــد و توســط
روش هــای اســریولوژی و متــد دایســکتور  ،دانســیته نورونــی مناطــق مختلــف هیپوکامــپ در گــروه هــای مختلــف ارزیابــی و بــا گــروه کنــرل مقایســه شــد .داده هــا
بــه کمــک نــرم اف ـراز آمــاری  minitabو آزمــون  post hocو  Anovaآنالیــز شــدند وســطح معنــی داری(  )P>0/05در نظــر گرفتــه شــد .منحنیهــا بــه کمــک نــرم
افـزار  Excelرســم شــدند.
یافتههــا :در دانســیته نورونــی گــروه هــای کنــرل (ســامل) بــا گــروه آلزایمــری ( )ZTSکاهــش معنــی داری مشــاهده میشــود ( ،)P>0/001همچنیــن مقایســه گــروه
هــای تیــار (10-6و10-7و )10-8بــا گــروه آلزایمــری ( )ZTSنیزافزایــش معنــی داری را نشــان مــی دهــد (.)P>0/001

واژگانكلیدی :دانسیته نورونی ،هیپوکامپ ،پروبیوتیک ،آلزایمر.

مقدمه
در روند تﮑامﻞ مﻐﺰ گونه هاي مﺨتﻠﻒ ،در ﺑرﺧی از نواحی مﻐﺰ فرآیند ایﺠاد نورون
تایﯿد شده است .ایﻦ فرآیند ﺑه نام نوروژنﺰیﺲ شناﺧته میشود .نﺨستﯿﻦ ﺑار در سال

 1960مﻄالﻌه هاى آلتﻤﻦ نوروژنﺰیﺲ را در ﺑالﻐان نشان داد) .(1فرآیند نوروژنﺰیﺲ
در دو ناحﯿه از مﻐﺰ ﻗدامی پستانداران ﺑالﻎ شامﻞ ناحﯿه ساب ونتریﮑوﻻر و ژیروس
دندانه اي هﯿﭙوکامﭗ در گونه هاي مﺨتﻠﻒ شامﻞ ﺟوندگان ،پریﻤا تها و انسان رخ
می دهد). (2در سال  ،1998اریﮑسون و هﻤﮑاران ﺑا کالﺒد شﮑافی ﺑافت مﻐﺰ انسان
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نتیجهگیــری :بــه نظــر مــی رســد کــه پروبیوتیــک بــا داشــن اثـرات آنتــی اکســیدانی و اثـرات ضــد التهابــی باعــث جلوگیــری از پیرشفــت ضایعــات نورونــی شــده
و مکانیسـمهای بهبــود را نیــز راه انــدازی کــرده اســت .ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه پروبیوتیــک  Lactobacillus fermentumدر رقــت  10-6دارای اثــر نــورون
زایــی اســت و احتــاال از آن مــی تــوان بـرای بهبــود حافظــه و یادگیــری اســتفاده منــود.

تاﺛﯿر سﻠﮋلﯿﻦ ﺑر مﯿﺰان ﺑﯿان  MST1در سﻠولهاى ﺑنﯿادى ﻋﺼﺒی تﯿﻤار شده ﺑا هﯿدروژن پراکساید 19 /

را ،مورد ﺑررسی ﻗرار دادند و دریافتند که نورون هاى ﺟدید در هﯿﭙوکامﭗ انسان
ساﺧته شده است که مرﺑوط ﺑه منﻄقه اى از مﻐﺰ است که در یادگﯿرى نقﺶ دارد
) .(4-3هﯿﭙوکامﭗ ﺑﺨشی از سﯿستم لﯿﻤﺒﯿﮏ ﺑوده که ﺑه ﻋﻠت ساﺧتار نﻌﻞ اسﺒی
شﮑﻞ آن ﺑه ایﻦ نام نامﯿده شده است ) .(5هﯿﭙوکامﭗ داراى ﺑﺨشهاى CA2 ،CA1
و  CA3سوﺑﯿﮑولوم و شﮑنﺞ دندانه اى است که ارتﺒاطات متﻌدد اما ﺑه طور ﻋﻤده
ﻏﯿرمستقﯿم ﺑا ﺑﯿشتر ﺑﺨﺶ هاى ﻗشر مﻐﺰ و نﯿﺰ ﺑا تشﮑﯿالت ﻗاﻋدهاى سﯿستم لﯿﻤﺒﯿﮏ
یﻌنی آمﯿگدال ،هﯿﭙوتاﻻموس ،سﭙتوم و اﺟسام پستانی دارد ) .(7-6کاهﺶ حﺠم
هﯿﭙوکامﭗ اﺧتالﻻتی را در حافﻈه و یادگﯿرى ایﺠاد می نﻤاید ،یﮑی از دﻻیﻞ تﻐﯿﯿر
حﺠم هﯿﭙوکامﭗ تﻐﯿﯿر در تﻌداد نورونهاى آن است ) .(8هﻤﭽنﯿﻦ هﯿﭙوکامﭗ در
کدگذارى توالیهاى مﮑانی ،وﻗایﻊ حافﻈه ﺿﻤنی و ارتﺒاط ﺑﯿﻦ آنها نقﺶ ﺑسﺰایی
دارد تقریﺒا تﻤام اطالﻋات حسی ﺑه وسﯿﻠه ى نورون هاى هﯿﭙوکامﭗ ﺑرنامه ریﺰى
می شوند).(9
ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر یﮏ ﺑﯿﻤارى شایﻊ نوروژنراتﯿو پﯿﺶ رونده است که منﺠرﺑه زوال
ﻋقﻞ و تﺒاهی سﻠول هاى مﻐﺰى ﺑه ﺧﺼوص در نواحی مرتﺒﻂ ﺑا یادگﯿرى و حافﻈه
مانند هﯿﭙوکامﭗ میشود) .(10مﮑانﯿسمهاى پﯿﭽﯿدهاى در فرآیند یادگﯿرى و حافﻈه
نقﺶ دارند که در نهایت منﺠر ﺑه تﻐﯿﯿرات ﺑﯿوشﯿﻤﯿایی ریﺨتشناسی و فﯿﺰیولوژیﮏ
در سﻄﺢ سﯿناپسی و شﺒﮑههاى ﻋﺼﺒی میگردد .امروزه استﻔاده از مواد طﺒﯿﻌی مانند
ﻋﺼاره گﯿاهی و یا پروﺑﯿوتﯿﮏها ﺟهت ﺑهﺒود ﺑﺨشﯿدن ﺑه ایﻦ اﺧتالﻻت شایﻊ است.
پروﺑﯿوتﯿﮏ ها مﯿﮑروارگانﯿسمهاى زندهاى هستند که مﺼرف کافی آنها سﺒﺐ
نﻤایان شدن اﺛرات سالمت ﺑﺨﺶ در ﺑدن مﯿﺰﺑان میشود).(12-11
.
فﻠور روده انسان حاوى انواع مﺨتﻠﻔی از ﺑاکترىها است مﻌﻤولتریﻦ
مﯿﮑروارگانﯿسمهاى پروﺑﯿوتﯿﮏ ﺑه سه گروه ﺑاکترى ،ﻗارچ و مﺨﻤرها تقسﯿم می شوند.
ﺑﻌﻀی از ایﻦ مﯿﮑروارگانﯿسمها سویههاى انتﺨاﺑی ﺑاکترىهاى Lactobacillus
هستند ،اکﺜر ﺑاکترى هاى  Lactobacillusﺑیﺧﻄر تشﺨﯿﺺ داده شدهاند )-13
 .(14ﺑاکترى هاى پروﺑﯿوتﯿﮏ داراى اﺛرات ﺿد موتاژنسﯿته و ﺿد سرطان زا هستند،
و داراى توانایی تﺤریﮏ سﯿستم ایﻤنی ﺑدون ایﺠاد التهاب می ﺑاشند .هﻤﭽنﯿﻦ
پروﺑﯿوتﯿﮏ ها می توانند ﺑه ﻋنوان درمان کﻤﮑی در ﺑﯿﻤارى هاى گوارشی استﻔاده
شوند).(15-16-17
ﺑا توﺟه ﺑه مﺼارف متﻌدد پروﺑﯿوتﯿﮏ ها و اﺛرات مﻔﯿد آن ها ﺑر ﺑدن انتﻈار می رود
ﺑتوانند در مواردى مانند ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر که حافﻈه و یادگﯿرى فرد دﭼار اﺧتالل میشود،
ایﻦ اﺧتالﻻت را ﺑهﺒود ﺑﺨشند و ﺑر ایﻦ اساس ایﻦ تﺤقﯿﻖ پایه ریﺰى شد.هدف از ایﻦ
تﺤقﯿﻖ ﺑررسی اﺛر مﺤافﻈتی پروﺑﯿوتﯿﮏ ﻻکتوﺑاسﯿﻠوس فرمنتوم Lactobacillus
 fermentumﺑر دانسﯿته نورونی هﯿﭙوکامﭗ در نواحی  CA1,CA2,CA3در رت
هاى آلﺰایﻤرى می ﺑاشد.

آماده سازی سوسپانسیون الکتوباسیلوس فرمنتوم:
اﺑتدا ﺑاکترى ﻻکتوﺑاسﯿﻠوس فرمنتوم در مﺤﯿﻂ کشت  MRSﺑراث ﺑه مدت 24-16
ساﻋت در دماى  C37و در شرایﻂ مﯿﮑرواﺋروفﯿﻞ )در حﻀور  0/05گاز  (CO2و در
انﮑوﺑاتور شﯿﮑر دار کشت داده شد .پﺲ از مدت زمان ﻻزم کدورت یﮑنواﺧت در
سﻄﺢ مﺤﯿﻂ کشت ﻇاهر شد و  ML5از مﺤﯿﻂ کشت حاوى ﺑاکترى ﻻکتوﺑاسﯿﻠوس
فرمنتوم ﺑا دوز  2500دور در دﻗﯿقه ﺑه مدت  15دﻗﯿقه در دماى  C4سانتریﻔﯿوژ شد
و رسوب حاﺻﻞ سه مرتﺒه ﺑا ﺑافر ) PBSﺑافر نﻤﮑی( شستشو داده که در نهایت ﺑه
ﺻورت سوسﭙانسﯿون در آمد).(18-19-20

یافته ها
اندازهگیری دانسیته نورونی هیپوکامپ با استفاده از متد دایسکتور:
نتایﺞ حاﺻﻞ از ﺑررسی اﺛر پروﺑﯿوتﯿﮏ  Lactobacillus fermentumﺑر ﺑﯿﻤارى
آلﺰایﻤر در هﯿﭙوکامﭗ ،ﺑه ﺻورت شﻤارش نورونی در ﺟدول) (1-1اراﺋه گردیده است.
در ایﻦ ارزیاﺑی ﺑه کﻤﮏ تﮑنﯿﮏ دایسﮑتور دانسﯿته نورونی نورون هاى هﯿﭙوکامﭗ
مﺤاسﺒه و در ﺑﯿﻦ گروه هاى مﺨتﻠﻒ ﺑررسی و مقایسه شد .اﻋداد موﺟود در ﺟدول،
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مواد و روش ها
در ایﻦ مﻄالﻌه تﺠرﺑی  30راس موش نر نﮋاد ویستار سه ماهه ﺑا وزن  250-200گرم
از سرم سازى رازى مشهد تهﯿه و ﺑه اتاق حﯿوانات دانشﮑده ﻋﻠوم دانشگاه آزاد واحد
مشهد منتقﻞ شدند .حﯿوانات در اتاﻗی ﺑا دماى  2±22ﺑا سﯿﮑﻞ  12ساﻋته تاریﮑی
و روشنایی و آب و ﻏذاى آزادانه نگهدارى شدند .هﻤه آزمایشات رفتارى ﺑﯿﻦ ساﻋت
 8ﺻﺒﺢ تا  4ﻋﺼر انﺠام شد .هﻤه آزمایشات ﺑر طﺒﻖ دستورالﻌﻤﻞهاى کﻤﯿته اﺧالﻗی
ﺑراى استﻔاده از حﯿوانات آزمایشگاهی انﺠام شد.

روش القا آلزایمر به شیوه جراحی:
و زایالزیﻦ
حﯿوانات توسﻂ تﺰریﻖ داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی کتامﯿﻦ
ﺑﯿهوش شدند .سﭙﺲ سر حﯿوان در دستگاه استریوتاکﺲ ﺛاﺑت شد و ایﺠاد شﮑاف
طولی در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔی سر،ﺟﻤﺠﻤه نﻤایان گردید سﭙﺲ کانول هاى مﺨﺼوص تﺰریﻖ
در داﺧﻞ ﺑﻄﻦ هاى طرفی در موﻗﻌﯿت  0/8ﻋقﺐ ﺑرگﻤا ±1/5 ،در طرفﯿﻦ شﮑاف
ساﺟﯿتال 2/5 ،مﯿﻠی متر پاﺋﯿﻦ تر از سﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤه ﻗرار داده شدند) (18ﺑﻌد از ﺟراحی
استریوتاکﺲ و کانول گذارى ،هﻤﺰمان تﺰریﻖ داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی گروه هاى تﯿﻤار ﺑه مدت
یﮏ ماه انﺠام شد).(21-22-23
در ایﻦ مﻌالﻌه حﯿوانات ﺑه طور تﺼادفی ﺑه  5گروه )کنترل ،آلﺰایﻤر 3 ،گروه تﯿﻤار(
تقسﯿم شدند .ﺟهت القاى آلﺰایﻤر استرپتوزوتوسﯿﻦ ﺑا دوز  mg/kg5ﺑا حﺠم 5
مﯿﮑرولﯿتر در هر ﺑﻄﻦ ﺟانﺒی مﻐﺰ ﺑه روش استریوتاکسی تﺰریﻖ میشود .در گروه هاى
تﯿﻤار هﻤﺰمان ﺑا تﺰریﻖ  STZﺑه مدت  21روز ﺑه ﺻورت داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی پروﺑﯿوتﯿﮏ
ﻻکتوﺑاسﯿﻠوس فرمنتوم ﺑا دوز 10-7 ،10-6 CFU/MLو  10-8تﺰریﻖ میشود.
ﺑﻌد از گذشت ﺑﯿست و یﮏ روز از اولﯿﻦ تﺰریﻖ حﯿوانات ﺑا کتامﯿﻦ و زایﻠﺰیﻦ ﺑه نسﺒت
وزن ﺑدن 15و 80مﯿﻠی گرم ﺑر کﯿﻠوگرم( ﺑﯿهوش گردیدند .ﺑراى نﻔوذ ﺑهتر فﯿﮑساتور
ﺑه مﻐﺰ ﻗﺒﻞ از تشریﺢ ﺑه کﻤﮏ متد پرفﯿوژن تا حدى ﺑافت هاى ﺑدن فﯿﮑﺲ می
شوند .پﺲ از اتﻤام پرفﯿوژن مﻐﺰ ﺑه آرامی از ﺟﻤﺠﻤه ﺧارج شده و در فرمالﯿﻦ نﻤﮑی
 10درﺻد ﻗرار داده میشود و پﺲ از طی مراحی پاساژ ﺑافتی از مﻐﺰ ﺑرشهاى ساژیتال
سریال  7مﯿﮑرونی تهﯿه شده و ﺑا هﻤاتوکسﯿﻠﯿﻦ و اﺋوزیﻦ رنﮓ آمﯿﺰى شد) .(24ناحﯿه
هﯿﭙوکامﭗ و مناطﻖ  CA2 ،CA1و  CA3شناسایی شد.
از مناطﻖ مﺨتﻠﻒ هﯿﭙوکامﭗ ﻋﮑسﺒردارى شد .در حدود  400ﺑرش شﻤارش انﺠام
شد و از دو ﺑرش متوالی ﻋﮑﺲ هاى ﺟداگانه تهﯿه شد و ﺑا حﻔﻆ شﻤاره و ترتﯿﺐ
ﺑراى مﻄالﻌات ﺑﻌدى ﻗرار داده شدند .ﺑﺰرگنﻤایی مﯿﮑروسﮑوپی 5×4×10=200
ﺑود .ﺑراى شﻤارش نورونی از روش نﻤونه ﺑردارى تﺼادفی استﻔاده شد و ﺑراى
شﻤارش ذرات یﻌنی نورون ها از روش دایسﮑتور و متد استریولوژى استﻔاده می
گردد .ﺑراى آنالﯿﺰ دادههاى ﺧام نﯿاز ﺑه متﻐﯿﯿر هایی مانند  ΣQ، Σframeمﯿانگﯿﻦ،
Vdisectorو  ...است که ایﻦ متﻐﯿر ها ﭼنﯿﻦ تﻌریﻒ می شوند
 :ΣQمﺠﻤوع نورون هاى شﻤارش شده در یﮏ نﻤونه
 :Σframeمﺠﻤوع دفﻌات نﻤونه ﺑردارى شده
 Vdisectorحﺠم ﭼهارﭼوب نﻤونه ﺑردارى که ﺑراﺑر است ﺑا A
frame×H =Vdisector
A frameمساحت ﭼهارﭼوب نﻤونه ﺑردارى
H:فاﺻﻠه ﺑﯿﻦ دو ﺑرش یا ﺿﺨامت هر ﺑرش
حاﺻﻞ تقسﯿم مﺠﻤوع نورون هاى شﻤارش شده در یﮏ نﻤونه ﺑر مﺠﻤوع دفﻌات
نﻤونه ﺑردارى شده
ﺑراى ﺑررسی داده ها ﺑا استﻔاده از ﺑرنامه هاى آمارى مانند  t-teﬆنﯿاز ﺑه پارامتر
دیگرى ﺑه نام  (NV(Numerical densityیا دانسﯿته تﻌداد است .ایﻦ پارامتر از
فرمول زیر مﺤاسﺒه می گردد.
)NV=ΣQ/(Σframe×Vdisector
در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﭼهارﭼوب نﻤونه ﺑردارى ﺑر روى ﺻﻔﺤه مانﯿتور  1/15×1/5است که
ﺑراى ﺑه دست آوردن اندازه واﻗﻌی ایﻦ مساحت ﺑه مﯿﮑرون ) (μﺑر روى نﻤونه از ﻻم
مﯿﮑرومترى استﻔاده شد .داده ها ﺑه کﻤﮏ نرم افراز آمارى  minitabو آزمون t-teﬆ
و  Anovaآنالﯿﺰ شدند وسﻄﺢ مﻌنی دارى(  (P<0/05در نﻈر گرفته شد .منﺤنیها ﺑه
کﻤﮏ نرم افﺰار  Excelرسم شدند.
mg/kg80

mg/kg15
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در شﮑﻞ هاى شﻤاره 1و 2و 3در ﻋﮑﺲ هاى
ﺟدول  -1مﯿﺰان تراکم نورونی در مناطﻖ مﺨتﻠﻒ هﯿﭙوکامﭗ گروه هاى مﻄالﻌه
مرﺑوط ﺑه گروه هاى تﯿﻤار در نواحی مﺨتﻠﻒ
STZ+10
STZ+10
STZ+10
آلﺰایﻤر
کنترل
گروه ها
مشﺨﺺ شد که تاﺛﯿر پروﺑﯿوتﯿﮏ در ﺑهﺒود
1524/8± 17/0 1498/8± 23/0 1555/8± 5/14 1344/7± 5/61
1465/0± 4/23 CA1
وﺿﻌﯿت هﯿستومورفولوژیﮏ ﺑافت هﯿﭙوکامﭗ
در مقایسه ﺑا گروه کنترل ﭼشﻤگﯿر است
1488/7 ±14/7 1504/0 ±15/1 1500/0 ±12/1 1351/8 ±5/90 1533/8 ±12/9 CA2
افﺰایﺶ و ترمﯿم نورون ها و وﻗوع پدیده
1500/2 ± 13/6 1523/2 ± 13/5 1506/3 ± 19/5 1349/3 ± 12/0 1483/0 ± 13/0 CA3
نوروژنﺰ ﻗاﺑﻞ مشاهده است می تواند گواهی
ﺑراﺛر ترمﯿﻤی ایﻦ پروﺑﯿوتﯿﮏ و نقﺶ مﺜﺒت
مﯿانگﯿﻦ و انﺤراف مﻌﯿار ،مقادیر دانسﯿته نورونی یا فاکتور)Numerical Density
آن در ﺑهﺒود ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر در نورونهاى هﯿﭙوکامﭗ ﺑاشد.
 (NDرا در هﯿﭙوکامﭗ نﯿﻤه راست ) (Rونﯿﻤه ﭼﭗ ) (Lگروه هاى مﺨتﻠﻒ نشان
می دهد.
نتایﺞ نشان می دهد ﺑﯿﻦ دانسﯿته نورونی گروه کنترل)سالم( ﺑا گروه آلﺰایﻤرى
) (STZکاهﺶ مﻌنی دارى مشاهده میشود ( ،( P<0/001هﻤﭽنﯿﻦ مقایسه گروه
هاى تﯿﻤار ) 10-7 ،10-6و  (10-8ﺑا گروه آلﺰایﻤرى ) (STZنﯿﺰ افﺰایﺶ مﻌنی دارى
را نشان می دهد ).(P<0/001
-6
نتایﺞ نشان میدهد که دانسﯿته نورونی در ناحﯿه  CA2در گروههاى تﯿﻤار ) 10و
10-7و  (10-8در مقایسه ﺑا گروه آلﺰایﻤرى ) (STZنﯿﺰ افﺰایﺶ مﻌنی دارى را نشان
می دهد ).(P<0/001
CA
در نﻤودار  2مشﺨﺺ شد که در ناحﯿه  3نﯿﺰ دانسﯿته نورونی در گروه هاى تﯿﻤار
)10-6و10-7و (10-8نﺜﺒت ﺑه گروه آلﺰایﻤرى ) (STZنﯿﺰ افﺰایﺶ مﻌنی دارى را
نشان میدهد ).(P<0/001
در شﮑﻞ هاى شﻤاره 1و 2و 3در ﻋﮑﺲ هاى مرﺑوط ﺑه گروه آلﺰایﻤرى در نواحی
مﺨتﻠﻒ مشﺨﺺ شد که هﯿستومورفولوژیﮏ ﺑافت هﯿﭙوکامﭗ در گروه کنترل نرمال
می ﺑاشددر گروه آلﺰایﻤرى کاهﺶ سایﺰ ،فشردگی و ﺟﻤﻊ شدن هر یﮏ از نورونها
در اﺛر اﺑتال ﺑه آلﺰایﻤر در شﮑﻞ مشهود است هﻤﭽنﯿﻦ پراکندگی نورونها نسﺒت ﺑه
یﮑدیگر و ﺑرهم ریﺨتﻦ شرایﻂ طﺒﯿﻌی ﺑافت پﺲ از القاى ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر در شﮑﻞ ﺑه
وﺿوح ﻗاﺑﻞ مالحﻈه میﺑاشد ایﻦ شرایﻂ نشانگر تاﺛﯿر منﻔی ایﻦ ﺑﯿﻤارى ﺑر وﺿﻌﯿت
هﯿستومورفولوژیﮏ ﺑافت هﯿﭙوکامﭗ می ﺑاشد
-6

-7

-8

شﮑﻞ  -1نﻤایﺶ سﻄﺢ مقﻄﻊ ناحﯿه  CA1در گروه هاى مﺨتﻠﻒ

 :Aگروه کنترل
 :Dگروه تﯿﻤار 10-7

 :Bگروه آلﺰایﻤر
 :Eگروه تﯿﻤار 10-8

 :Cگروه تﯿﻤار 10-6

نﻤودار -2مﯿﺰان دانسﯿته نورونی ناحﯿه  CA3هﯿﭙوکامﭗ در گروه هاى مﺨتﻠﻒ
*** اﺧتالف مﻌنادار را نشان می دهد)) . (0/001>Pمقایسه گروه کنترل ﺑا
گروه آلﺰایﻤرى است(
 $$$اﺧتالف مﻌنا دار را نشان میدهد )) .(0/001>Pمقایسه گروه هاى تﯿﻤار
ﺑا گروه آلﺰایﻤرى است(
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شﮑﻞ  - 2نﻤایﺶ سﻄﺢ مقﻄﻊ ناحﯿه  CA2در گروه هاى مﺨتﻠﻒ

 :Aگروه کنترل
 :Dگروه تﯿﻤار 10-7

 :Bگروه آلﺰایﻤر
 :Eگروه تﯿﻤار 10-8

 :Cگروه تﯿﻤار 10-6
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نﻤودار  -1مﯿﺰان دانسﯿته نورونی ناحﯿه  CA2هﯿﭙوکامﭗ در گروه هاى مﺨتﻠﻒ
*** اﺧتالف مﻌنادار را نشان می دهد)) . (0/001>Pمقایسه گروه کنترل ﺑا
گروه آلﺰایﻤرى است(
 $$$اﺧتالف مﻌنا دار را نشان میدهد )) .(0/001>Pمقایسه گروه هاى تﯿﻤار
ﺑا گروه آلﺰایﻤرى است(

تاﺛﯿر سﻠﮋلﯿﻦ ﺑر مﯿﺰان ﺑﯿان  MST1در سﻠولهاى ﺑنﯿادى ﻋﺼﺒی تﯿﻤار شده ﺑا هﯿدروژن پراکساید 21 /

شﮑﻞ  -3نﻤایﺶ سﻄﺢ مقﻄﻊ ناحﯿه  CA3در گروه هاى مﺨتﻠﻒ
 :Bگروه آلﺰایﻤر
 :Eگروه تﯿﻤار 10-8

 :Cگروه تﯿﻤار 10-6
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 :Aگروه کنترل
 :Dگروه تﯿﻤار 10-7
بحث
)(STZ
در تﻤام
ﺑراى دانسﯿته نورونی نتایﺞ نشان می دهد که در گروه آلﺰایﻤر
نواحی کاهﺶ مﻌنی دارى نسﺒت ﺑه گروه کنترل مشاهده شد .در حالی که در
گروه هاى تﯿﻤار دانسﯿته نورونی در نواحی مﺨتﻠﻒ افﺰایﺶ مﻌنی دارى نسﺒت
ﺑه گروه آلﺰایﻤر نشان داد .
)(STZ
کاهﺶ ﭼگالی نورونی،
نتایﺞ ﺑافتی نشان داد که در گروه آلﺰایﻤر
کاهﺶ ﻗﻄر نواحی هﯿﭙوکامﭗ ،مشاهده ﻋدم انسﺠام سﻠولی و فﻀاى ﺧالی
دیده میشود و در گروه هاى تﯿﻤار )  10 -7 ،10 -6و  (10 -8ایﻦ تﻐﯿﯿرات تقریﺒا
ﺑهﺒود یافته و ﺑافت ﺑه شﮑﻞ ﺑافت نرمال نﺰدیﮏ شده است .
(
)
نتایﺞ نﻤودار ها نشان می دهد ﺑﯿﻦ دانسﯿته نورونی گروه کنترل سالم ﺑا
گروه آلﺰایﻤر ) (STZکاهﺶ مﻌنی دارى مشاهده میشود  ،هﻤﭽنﯿﻦ مقایسه
گروه هاى تﯿﻤار ) 10 -7 ،10 -6و (10 -8ﺑا گروه آلﺰایﻤر ) (STZنﯿﺰ افﺰایﺶ
مﻌنی دارى را نشان می دهد .
پروﺑﯿوتﯿﮏ درمسﯿر ﺑهﺒود حافﻈه مﮑانﯿسم هاى مرتﺒﻂ ﺑا پروتﺌﯿﻦ کﯿناز را
فﻌال می کند .پروتﺌﯿﻦ کﯿناز  Aﺑا تاﺛﯿر مستقﯿم ﺑر وزیﮑول ها و پایانههاى
ﻋﺼﺒی و هﻤﭽنﯿﻦ وارد شدن ﺑه هسته سﻠولی و فﻌال کردن مسﯿر سﯿگنالﯿنﮓ
 CREBو آﻏاز آﺑشارى ﺑﯿان ژن هاى دیگر در تشﮑﯿﻞ حافﻈه ﺑﻠند مدت ،ﺑاﻋﺚ
تولﯿد پروتﺌﯿﻦ هایی می گردد که سﺒﺐ افﺰایﺶ مﯿﺰان نوروترانسﻤﯿترهاى
آزاد شده در سﯿناپﺲ ها گشته و ارتﺒاطات سﯿناپسی را افﺰایﺶ می دهد .
پروﺑﯿوتﯿﮏ ﺑاﻋﺚ افﺰایﺶ ﭼشم گﯿر ﻗاﺑﻠﯿت هاى یادگﯿرى ﺑه ویﮋه تقویت و
نگهدارى حافﻈه میشود و می تواند داراى تاﺛﯿرى مﺜﺒت ﺑر روند تﮑامﻞ مﻐﺰ
و شﮑﻞ گﯿرى مناسﺐ درﺧت هاى دندریتی ،آکسون ها و ﺑرﻗرارى ارتﺒاطات
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ آنها ﺑاشد ) .(26
ﺑر اساس تﺤقﯿقات ﺟدید می تواند در مﻌالﺠه ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر موﺛر ﺑاشد ،اﺛر
پروﺑﯿوتﯿﮏ در مناطﻖ حساس یادگﯿرى ﺑه ﺧﺼوص هﯿﭙوکامﭗ را تﺤت تاﺛﯿر
ﻗرار می دهد و ﺑه واسﻄه تﻐﯿﯿراتی در ﻗاﺑﻠﯿت هدایت سﯿناپسی و تشﮑﯿﻞ شﺒﮑه
هاى سﯿناپسی ﺟدید و افﺰایﺶ توان سﯿناپسی ﺑا تاﺛﯿر ﺑر هﯿﭙوکامﭗ ،موﺟﺐ
افﺰایﺶ انتقال پﯿام ها و تقویت حافﻈه می گردد ) .(27
در روند تﮑامﻞ مﻐﺰ در گونه هاى مﺨتﻠﻒ ،وﺟود فرآیند نورون زایی در ﺑرﺧی از
نواحی مﻐﺰى ﺑه اﺛﺒات رسﯿده است  .ایﻦ فرآیند ﺑه نام نوروژنﺰ شناﺧته می شود .
نﺨستﯿﻦ ﺑار در سال  1960مﻄالﻌات آلتﻤﻦ ،وﻗوع نوروژنﺰ را در ﺑالﻐﯿﻦ ﺛاﺑت

کرد .ایﻦ مﻄالﻌات نشان داد روند نورون زایی مﺤدود ﺑه زمان ﺧاﺻی نﺒوده
و از ﻗﺒﻞ از تولد ،آﻏاز رشد و در زمان ﺑﻠوغ رشد و در زمان ﺑﻠوغ هﻤﭽنان می
تواند ادامه پﯿدا کند .نوروژنﺰ ،توانایی ﺑﺨﺶ هاى از مﻐﺰ ﺑالﻎ ﺑه منﻈور حﻔﻆ
ﻗاﺑﻠﯿت ارتقاى رشد و تولﯿد نورون ها می ﺑاشد ) .(28
در طول ﻗرن ﺑﯿستم ،دانشﻤندان مﻐﺰ و اﻋﺼاب توافﻖ داشتند که ساﺧتار مﻐﺰ
پﺲ از یﮏ دوره ﺑﺤرانی مرﺑوط ﺑه رشد در دوران کودکی ،نسﺒتا تﻐﯿﯿر ناپذیر
است .امروزه ایﻦ ﺑاور توسﻂ یافته هایی که نشان می دهد ﺑسﯿارى از ﺟنﺒه
هاى مﻐﺰ حتی در دوران ﺑﺰرگسالی هم انﻌﻄاف پذیر ﺑاﻗی می ماند ،ﺑه ﭼالﺶ
کشﯿده شده است .ﺑر اساس تﺤقﯿقات اﺧﯿر روند نوروژنﺰ ﺑه طور مﺤدود در
ﺑﻌﻀی از نواحی مﻐﺰ ﺑه اﺛﺒات رسﯿده است از ﺟﻤﻠه نواحی که وﻗوع نوروژنﺰ در
آن ﺛاﺑت شده هﯿﭙوکامﭗ است که در آن سﻠول هاى اﺟدادى ﻋﺼﺒی موﺟود
در ناحﯿه ساب ونتریﮑوﻻر تﻤایﺰ یافته ،مهاﺟرت نﻤوده و ارتﺒاطات ﺟدید ایﺠاد
می نﻤایند ) .(29
نوروژنﺰیﺲ امﯿدى ﺑراى افراد مﺒتال ﺑه اﺧتالﻻت از ﺟﻤﻠه پارکﯿنسون،
هانتﯿنگتون و آلﺰایﻤر می ﺑاشد .یﮑی از اهداف اﺻﻠی مﺤققان کشﻒ داروهایی
است ﺑراى تﺤریﮏ مناطقی از مﻐﺰ که ﺑه وسﯿﻠه ﺟایگﺰینی سﻠول ها ترمﯿم
ﺧود ﺑه ﺧودى را انﺠام میدهند .تﻌدادى از مﻄالﻌات در ایﻦ زمﯿنه نشان
دادند که آکسونهاى مﻐﺰ توانایی رشد مﺠدد را ﺑﻌد از درﺟاتی از ﺻدمات
دارند ) .(30
ﺑراى اینﮑه سﻠول هاى ﺟدید مﻐﺰى توسﻌه پﯿدا کنند سﻠول هاى ﺑنﯿادى ﻋﺼﺒی
ﭼند ﻇرفﯿتی در مﻐﺰ تقسﯿم شده و ﺑه نورون ها یا سﻠول هاى گﻠﯿال ﺟدید
تﺒدیﻞ می شوند .ﺑراى ﺑالﻎ شدن ایﻦ سﻠول ها از سﻠول هاى ﭼند ﻇرفﯿتی ﺟدا
می شوند و ایﻦ نورونها ﺑا نورون هاى فﻌال ارتﺒاط ﺑرﻗرار می کنند و ﺑﯿﺶ
از یﮏ ماه طول می کشد تا نورون هاى ﺟدید ﻗادر ﺑه ارسال و دریافت پﯿام
هاى ﺟدید شوند ،که ایﻦ نشان می دهد نوروژنﺰ یﮏ فرآیند کامال کنترل شده
است .نوروژنﺰ توسﻂ فاکتور هاى رشد کنترل میشود که ایﻦ فاکتورها می
توانند تﮑامﻞ سﻠول هاى ﺟدید را رهﺒرى کنند .فاکتور هاى رشد دیگرى از
ﺟﻤﻠه فاکتور نوروتروفﯿﮏ نﯿﺰ سﻠول را زنده نگه می دارند ) .(31
گونه هاى اکسﯿﮋن فﻌال می توانند در مﻐﺰ ﺑا اسﯿدهاى ﭼرب اشﺒاع نشده
واکنﺶ داده و پراکسﯿداسﯿون لﯿﭙﯿد ها را افﺰایﺶ دهند .آنتی اکسﯿدان ها
سﺒﺐ کاهﺶ در پراکسﯿداسﯿون لﯿﭙﯿد ها شده و از ایﻦ طریﻖ سﺒﺐ کاهﺶ
اﺛرات مﺨرب رادیﮑال هاى آزاد در کاهﺶ پالستﯿسﯿتی سﯿناپسی و تقویت
طوﻻنی مدت هﯿﭙوکامﭗ می شوند ) .(32
سﯿستم دفاع آنتی اکسﯿدانی در حالت طﺒﯿﻌی در تﻌادل ﺑا سرﻋت تولﯿد رادیﮑال
ها فﻌال می ﺑاشد و ایﻦ امر در حﻔﻆ هﻤوستاز ﺑدن مهم است و در انﺠام فﻌالﯿت
هاى فﯿﺰیولوژیﮏ مﺜﻞ التﯿام زﺧمها ،دفاع در مقاﺑﻞ مﯿﮑروارگانﯿسم ها و ﻏﯿره
نقﺶ دارد .در طی تﮑامﻞ ،ارگانﯿسم ها ﺧود را ﺑا یﮏ سﯿستم آنتی اکسﯿدانی
تﺠهﯿﺰ کرده اند ،اگر تولﯿد رادیﮑال هاى اکسﯿﮋن ﺑه هر دلﯿﻠی ﺑﯿشتر شود یا
ﻇرفﯿت آنتی اکسﯿدانی کاهﺶ یاﺑد نتﯿﺠه آن ﺑه ﺻورت استرس اکسﯿداتﯿو
که در واﻗﻊ ﺑه هم ﺧوردن تﻌادل ﺑﯿﻦ ایﻦ دو ﻋامﻞ است ﺑروز می کند ) .(33
فالونوﺋﯿد اﺛرات نوروپروتﮑتﯿو داشته و موﺟﺐ حﻔاﻇت از نورون ها در ﺑراﺑر
آسﯿﺐ ناشی از نوروتوکسﯿﻦ ها و ﻋوامﻞ التهاب زاى سﯿستم ﻋﺼﺒی شده
هﻤﭽنﯿﻦ داراى توانایی ﺑالقوه در ﺑهﺒود حافﻈه و یادگﯿرى و ﻋﻤﻠﮑرد هاى
شناﺧتی و نوروژنﺰ در هﯿﭙوکامﭗ و مهار آپوپتوزیﺲ ناشی از گونه هاى
نوروتوکسﯿﮏ می شوند .(34 ) .در ﺑﯿﻤاران مﺒتال ﺑه آلﺰایﻤر مناطﻖ ﺧاﺻی
از مﻐﺰ دﭼار التهاب شده و تﺠویﺰ داروهاى ﺿد التهاب ﻏﯿر استروﺋﯿدى ﺑاﻋﺚ
مﻤانﻌت از پﯿشرفت کاهﺶ حافﻈه در ﺑﯿﻤاران مﺒتال ﺑه آلﺰایﻤر می گردد .
ﺑناﺑرایﻦ میتوان نتﯿﺠه گرفت که اﺛر پروﺑﯿوتﯿﮏ در ﺑهﺒود حافﻈه ناشی از اﺛر
ﺿد التهاﺑی آن است ) .(25
داورى و هﻤﮑاران در سال  1391ﺑﯿان کردند مﮑﻤﻞ هاى پروﺑﯿوتﯿﮏ ،ﺑاﻋﺚ
افﺰایﺶ ﻇرفﯿت آنتی اکسﯿدانی می شوند .و ﺑاﻋﺚ ﺑهﺒود روند یادگﯿرى و
حافﻈه فﻀایی موش ﺻﺤرایی دیاﺑتی می شود ) .(35
طی مﻄالﻌه اى که توسﻂ آگاهی و هﻤﮑاران ﺑر روى مﺼرف پروﺑﯿوتﯿﮏ انﺠام
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شده است نشان داده شد ،داراى اﺛرات مﺜﺒت ﺑر ﻋﻤﻠﮑرد شناﺧتی در درﺟات
ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر ﺑوده است ) .(27
در نتایﺞ حاﺻﻞ از مﻄالﻌات ﺑنﯿادى و هﻤﮑاران ،نشان داده شده است که
مﺼرف پروﺑﯿوتﯿﮏ ها سﺒﺐ کاهﺶ ﺧﻄر اﺑتال ﺑه سرطان ،تقویت سﯿستم
ایﻤنی و مﺒارزه ﺑا ﻋوامﻞ سرطان زا می گردد ) .(36
در نتایﺞ حاﺻﻞ از مﻄالﻌات ﺑنﯿادى و هﻤﮑاران نشان داده شده است که
ﺟداسازى و تﮑﺜﯿر پروﺑﯿوتﯿﮏهاى Lactobacillusﺑا کارﺑرد فراوان در تولﯿد
ﺑا اهداف درمانی می ﺑاشد ) .(37
وﺟدانی در سال  1382درﺑاره پروﺑﯿوتﯿﮏ ها و مﮑانﯿسم اﺛر آن ها در پﯿشگﯿرى
و درمان ﺑﯿﻤارى هاى انسان تﺤقﯿﻖ کرد و فواید ﺑالقوه استﻔاده از پروﺑﯿوتﯿﮏ
ها در درمان ﺑﯿﻤارى هاى مﺨتﻠﻒ می توان ﺑه ﺑرﺧی موارد اشاره کرد :هﺰینه
ﺑه نسﺒت کم ،ایﻦ واﻗﻌﯿت که پروﺑﯿوتﯿﮏ ها مﯿﺰان ﺑروز مقاومت آنتی ﺑﯿوتﯿﮑی
را افﺰایﺶ نﻤی دهند ،ایﻤنی آن ها و مﮑانﯿسم هاى متﻌددى که پروﺑﯿوتﯿﮏها
از طریﻖ آن پاتوژنها را مهار کرده و شانﺲ مقاومت در ﺑراﺑر پروﺑﯿوتﯿﮏ ها
را کاهﺶ می دهد ) .(38
سﻠﻄان دﻻن و هﻤﮑاران در سال  1391درﺑاره ﺑررسی اﺛر پروﺑﯿوتﯿﮏ
 Lactobacillus acidophilusو Lactobacillus caseiﺑر رفتار سﻠول
هاى تومورى کولورکتال مﻄالﻌه کردند و در تﺤقﯿﻖ آن ها اﺛﺒات شد که
استﻔاده از پروﺑﯿوتﯿﮏ  Lactobacillusﺑاﻋﺚ کاهﺶ تﮑﺜﯿر سﻠول هاى
تومورى کولورکتال در مراحﻞ اولﯿه سرطانی می شود ) .(39
نﺼﯿرى اﺻﻞ در سال  1394درﺑاره اﺛرات پروﺑﯿوتﯿﮏ ترکﯿﺒی
 0052 Bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticusﺑر
فرآیندهاى التهاب ،آپوپتوز و حافﻈه در رت هاى القا شده ﺑا لﯿﭙوپﻠی ساکارید
مﻄالﻌه کرد و در تﺤقﯿﻖ وى اﺛﺒات شد که ایﺠاد تﻐﯿﯿرات هدفﻤند در ترکﯿﺐ
ﺑاکترىهاى گوارشی ﺑا مﺼرف پروﺑﯿوتﯿﮏ ها از طریﻖ تاﺛﯿر ﺑر مﮑانﯿسمهاى
مولﮑولی در فرآیندهاى التهاب ،آپوپتوز و حافﻈه مﻐﺰى ﺑتواند منﺠر ﺑه
شناسایی رژیمهاى ﻏذایی و کشﻒ اهداف درمانی ﺟدید و موﺛر در پﯿشگﯿرى
و یا ﺑهﺒود ﻋالﺋﻤی مشاﺑه ﺑا ﻋالﺋم آلﺰایﻤر گردد ) .(40
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نتيجهگيري
ﺑﺒه نﻈر مﯿرسد که دانسﯿته نورونی در مناطﻖ مﺨتﻠﻒ هﯿﭙوکامﭗ در گروه
هاى تﯿﻤار نسﺒت ﺑه گروه آلﺰایﻤرى افﺰایﺶ مﻌنی دارى داشته است ،افﺰایﺶ
دانسﯿته نورونی در تﯿﻤار 10 -7و 10 -8ﺑﯿانگر روند ترمﯿم و ﺑهﺒودى در ایﻦ
گروه هاست و ﺑه مﻌناى اﺛر مﺜﺒت پروﺑﯿوتﯿﮏ ها در ﺟهت ترمﯿم نورون هاى
آسﯿﺐ دیده در آلﺰایﻤر است احتﻤاﻻ پروﺑﯿوتﯿﮏ ﺑا داشتﻦ اﺛرات آنتی اکسﯿدانی
)  (27و اﺛرات ﺿد التهاﺑی )  (25ﺑاﻋﺚ ﺟﻠوگﯿرى پﯿشرفت ﺿایﻌات نورونی شده
و مﮑانﯿسم هاى ﺑهﺒود را نﯿﺰ راه اندازى کرده است .در گروه هاى تﯿﻤار شده،
پروﺑﯿوتﯿﮏ  10 -6دانسﯿته نورونی نسﺒت ﺑه گروه کنترل نﯿﺰ افﺰایﺶ یافته
است ایﻦ داده نشان می دهد در تﻌداد نورون ها در هﯿﭙوکامﭗ ایﻦ نﻤونه ها
ﺑﯿشتر از نﻤونه هاى کنترل شده است ایﻦ نتﯿﺠه ﺑﯿانگر پدیده نوروژنﺰ است،
ﺑناﺑرایﻦ می توان نتﯿﺠه گرفت که پروﺑﯿوتﯿﮏ Lactobacillus fermentum
در رﻗت  10 -6داراى اﺛر نورون زایی است و احتﻤاﻻ می تواند در ﺑهﺒود و روند
درمان ﺑﯿﻤارى آلﺰایﻤر ،موﺛر ﺑاشد .
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