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  چكيده
 از اين رو اختالالت مرتبط با ،آيند ي به شمار ميترين سطوح عملكردي سيستم عصبي مركزيادگيري و حافظه از عالي :سابقه و هدف

 هدف ا اين مطالعه ب.اي در اين زمينه طراحي شده است اين دو فرآيند همواره مورد توجه محققين بوده و تا به امروز مطالعات گسترده
 .بررسي اثر عصاره گياه دارچين بر حافظه و يادگيري در موش آزمايشگاهي صورت گرفته است

با استفاده از  مطالعه. شد سر موش آزمايشگاهي انجام 20 بوده كه بر روي (Lab Trial)اين مطالعه آزمايشگاهي از نوع  :يسروش برر
مورد ارزيابي قرار ) بر اساس يك گروه شاهد و سه گروه مورد( گروه 4ها به طور تصادفي در   انجام شده كه موشShuttle-Boxدستگاه 
  .  آناليز شدندSPSS ver.14 و تحت محيط Scheffe و ANOVAه از آزمون ها با استفاد داده. گرفتند
 در گروه با دوز مصرفي 7/49±8/8  به 9/67±7/7ميانگين نمره يادگيري طي مدت سه روز مورد بررسي در گروه كنترل از  :هايافته

mg/kg500022/0 ( كاهش يافت=p(. در گروه با مصرف 2/49±4/21 در گروه شاهد به 5/84±6/10 ميانگين نمره حافظه نزديك از 
mg/kg500024/0(  كاهش يافت=p.(  

رسد انجام  نظر ميبه . شود عصاره گياه دارچين به طور مؤثري باعث تضعيف قدرت يادگيري و حافظه كوتاه مدت مي :گيرينتيجه
تر اثرات عصاره دارچين بر حافظه تواند در تعيين دقيقمدت ميمطالعاتي با حجم نمونه بيشتر و لحاظ پارامترهايي نظير حافظه طوالني

 .و يادگيري مؤثر واقع شود

  .يادگيري، حافظه، دارچين :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
زنـده از  يادگيري يك پديده عصبي است كه طي آن موجودات       

كه حافظه   در حالي،دهند طريق تمرين، رفتار خود را تغيير مي
از ايـن رو    ). 1 (شـود   ها اطالق مي    سازي آموخته به روند ذخيره  

تـرين سـطوح عملكـردي سيـستم        يادگيري و حافظه از عـالي     
 معضل و عـوارض اخـتالالت       .شوند  عصبي مركزي محسوب مي   

ترين نوع خود به    صبويژه حافظه كه در خال    ،  يادگيري و حافظه  
                                                 

  حميدرضا سلطاني  دكتر، )  ع( دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب - يزد دانشگاه آزاد اسالمي:  آدرس نويسنده مسئول
)email: hrsgmed@yahoo.com  (  

  24/6/1390:  مقالهتاريخ دريافت
  27/12/1390 :تاريخ پذيرش مقاله

 بـر هـيچكس     ،گيـر بـشريت شـده اسـت       صورت آلزايمر دامـن   
 به گونه اي كه مركز تحقيقات ملي سـالمت در       ،پوشيده نيست 

گيـر ايـن     خود از شيوع دامـن     2000آمريكا در گزارشات سال     
بيني كرده اسـت كـه تـا سـال          پديده ابراز نگراني كرده و پيش     

 ميليـون نفـر درگيـر       5/8ي  ي در كشور آمريكـا بـه تنهـا        2030
 مطالعـات   ،از ايـن رو   ). 2 (آلزايمر و عوارض ناشي از آن باشـند       

ـ         طـور چـشمگيري در ايـن       ه  مختلف با تكيه بر طب گيـاهي ب
، فلفـل سـياه     )3 (بررسي اثر كافئين  . زمينه افزايش يافته است   

)piperin() 4( ــان ــيرين بيـ ، )5( (glycyrrhiza glabra)، شـ
ــران ــدي )Crocus sativus( )6 (زعف ــوز هن  Myristica(، ج
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fragrans( )7( هل ،)Cardamol( )8(   اگيـر تركـي ،)Acorus 

calamus( )9( آب قاشقي ،)Centella asiatica( )10(  مـستور ،
ــفيد  ــزوم )Eclipta alba( )11(س ــام ري  Nardostachys(، ت

jatamansi ()12( ــان  و در )ocimum sanctum( )13(، ريحـ
ادگيري در مـوش آزمايـشگاهي      نهايت دارچين بر حافظـه و يـ       

ـ   آ .انـد همگي در راستاي نيل به هدف فوق طراحي شـده          ه يـا ب
راستي همه مـوارد مـذكور اثـرات قابـل قبـولي در بهبـودي و                

     اند؟ حافظه داشته
  

  مواد و روشها
باشـد   مـي  Lab trialاز نوع   تجربيمطالعهنوعي مطالعه حاضر 

 گرم كـه    45 تا 25 سر موش سوري نر و با وزن         20 بر روي كه  
بـه يـك   .  انجـام شـد  ، تايي تقسيم شده بودنـد    5در چهارگروه   

 دقيقـه قبـل از انجـام      15گروه از اين حيوانات به عنوان شاهد        
 مقطر و حالل و به حيوانـات         آب mg/kg 10آزمايش به ميزان    

 دقيقـه قبـل از انجـام آزمـايش عـصاره            15 گروه باقيمانـده     3
 ميلي گرم بـه     500 و   250 ،125با دوزهاي   به ترتيب   دارچين  

 .شـد   ازاي هر كيلوگرم وزن به صورت داخل صفاقي تزريق مـي          
مرحله براي سـنجش      گروه حيواني در دو    4 بر روي    هاآزمايش

بـراي تهيـه عـصاره      . يادگيري و حافظه كوتاه مدت انجام شـد       
اتـانول  (الكل  ليتر ميلي330  گرم دارچين در   100 ،الكلي -آبي
بـه  ) ليترميلي 30 درجه   80ل  وو اتان  يترل ميلي 300 درجه   70

 . ساعت قرار گرفت48مدت 

سپس بعد از گذشت دو روز محلول بـه دسـت آمـده از كاغـذ                
 درجـه   27در دمـاي     صافي عبور داده شد و محلول صاف شده       

. دست آمد ه  تبخير شده و عصاره خالص خشك شده دارچين ب        
از بـه  براي تهيه دوزهاي مختلف از اين عصاره خشك شـده نيـ        

پودر خشك شده حاصـل از عـصاره در آب   ، زيرا   باشد  حالل مي 
 DMSO حـالل آلـي      ، به اين منظـور    .باشدمقطر قابل حل نمي   

به عنوان حالل مناسب با كمترين اثر       ) دي متيل سولفوكسيد  (
دمـاي  . جانبي براي عصاره خشك شده دارچـين انتخـاب شـد          

گـراد و    درجـه سـانتي    22±1اتاق نگهداري حيوانات در حدود      
 12 هاي روشنايي ها در دوره و موش  درصد بود55±10رطوبت 
در شرايط يكسان هماننـد نـور و غـذا          ) 19 تا 7ساعت  (ساعته  

 دقيقـه قبـل   15يشي هاي آزما  براي تمام گروه .قرار داده شدند  
، تزريق محلول مورد نظـر بـه صـورت داخـل            از شروع آزمايش  
، حيوانـات بـا     صـلي  قبل از آزمـون ا     يك روز . صفاتي انجام شد  

شوند كه بـه ايـن مرحلـه آمـوزش            وسيله و روش كار آشنا مي     
 .بنـدي اسـت   شـود و بـدون تزريـق و گـروه           ابتدايي گفته مـي   

آزمايش اصلي شامل مراحل يـادگيري و حافظـه كوتـاه مـدت             
  . است

اي جهـت درك و بررسـي حافظـه و          وسـيله ،  دستگاه جعبه شاتل  
ري و يا موش سفيد بزرگ      يادگيري براي حيواناتي نظير موش سو     

ن از نور به عنـوان محـرك شـرطي          آباشد كه در    آزمايشگاهي مي 
نـين تحريـك الكتريكـي نقـش محـرك           همچ .شـود استفاده مـي  

اين دستگاه از دو قسمت . كندشرطي را در اين وسيله اجرا ميغير
 محفظه اصلي به    .محفظه اصلي و جعبه كنترل تشكيل شده است       

 كه از جـنس پلكـسي گـالس         استمتر   سانتي   20×40×20ابعاد  
 2هـاي فلـزي بـه قطـر         ساخته شده است و كف آن توسط ميلـه        

 ايـن   .متر پوشيده شده است    ميلي 10 تا   5/7متر و به فاصله     ميلي
شود كه  اي به دو محفظه مساوي تقسيم مي      محفظه توسط ديواره  

باشد كه حيوان قـادر اسـت تـا از    يكي روشن و ديگري تاريك مي    
موجـود در ايـن ديـواره بـين دو          متـري    سانتي 7×6يچه  طريق در 

هاي كف محفظه نيز از خـارج بـه      ميله .طرف محفظه حركت كند   
اند و هنگام اتصال برق دو قطب مثبت و منفي يكديگر متصل شده

سقف محفظـه نيـز از درب كـشويي سـاخته           . دهندرا تشكيل مي  
 مـدت   جعبه كنترل نيز داراي كليدهايي براي تنظـيم       . شده است 

هـاي  باشد كه از طريق ميلـه     زمان، فركانس و شوك الكتريكي مي     
اين دستگاه به گيرنده مادون     . شودكف شاتل به حيوان اعمال مي     

  .باشدقرمز نيز مجهز مي
حيوان در شرايط كامال آرام و بدون سر و صدا وارد در اين مطالعه، 

 دقيقه به حيـوان فرصـت       15 سپس   ،شددستگاه شاتل باكس مي   
دور از استرس ه شد تا كامال با شرايط انطباق پيدا كند و باده ميد
سپس حيوان در محفظه روشن جعبـه       . ماده شروع آزمايش شود   آ

گرفت و پس از بسته شدن درب ورودي جعبه شاتل شاتل قرار مي
شـد تـا چـراغ      كليد چراغ موجود در فضاي روشن جعبه زده مـي         

رفت و  ديواره باال مي  سپس درب گيوتيني موجود در      . روشن شود 
شد  دقيقه فرصت داده مي    10پس از روشن شدن چراغ به حيوان        

در . تا محفظه روشن را ترك كرده و به سمت محفظه تاريك برود           
 شوك  ،داد ثانيه اين كار را انجام نمي      10كه حيوان بعد از      صورتي

شـد و حيـوان باالجبـار       اجرا مـي  ) محرك غير شرطي  (الكتريكي  
 1500مــدت زمــان شــوك . كــردرا تــرك مــيمحفظــه روشــن 

با ورود حيوان بـه محفظـه       .  ولت بود  200ثانيه و شدت آن     ميكرو
 تـا  5شد و فاز استراحت كـه بـين   تاريك درب گيوتيني بسته مي 

 حيوان به فضاي روشـن رانـده        دوباره. شد ثانيه بود شروع مي    40
بـه  پاسخ شرطي حيـوان  . شدشد و اين فرايند دوباره تكرار مي    مي

 ثانيــه و در حــضور نــور 10صــورت اجتنــاب از شــوك در مــدت 
ها بر حسب ثانيه از     زمان تاثير پاسخ  . تعريف شد ) محرك شرطي (

تا فرار حيوان به اتاقك تاريك در ) نور(زمان شروع محرك شرطي 
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 پاسـخ   ، ثانيـه بـود    10اگر زمان پاسخ كمتر از      . شدنظر گرفته مي  
ن معني بـود كـه حيـوان بـه          و به اي   شدشرطي در نظر گرفته مي    

 پاسخ داده است و اگر زمان پاسـخ بيـشتر از          ) نور(محرك شرطي   
شـد و   شرطي در نظر گرفتـه مـي       ثانيه بود به منزله پاسخ غير      10

و ) رنو(بدين معني بود كه حيوان هيچ پاسخي به محرك شرطي           
پاسـخ  ) شوك الكتريكـي  (شرطي  صرفا به علت اعمال محرك غير     

ت بعد از اتمام مراحل آزمايش بـه مـدت يـك            در نهاي  .داده است 
ها جهت مشاهدة احتمالي رفتار بيمار گونه تحت نظر            موش ،هفته

   و SPSS ver16بــا اســتفاده از نــرم افــزار  هــاداده .قــرار گرفتنــد
   .  شدندتحليل Scheffe و ANOVAهاي آماري آزمون

  
  هايافته

 6/76حداكثر    و  نمره 8/58نمره يادگيري در گروه كنترل حداقل       
ــانگين  ــره و مي ــود 9/67±7/7  آننم ــورد  . ب ــروه م  دوز (1در گ

mg/kg125 بـا  نمره   6/86 نمره و حداكثر     5/55حداقل   ) دارچين
)  دارچـين  mg/kg250 دوز (2 در گروه مورد     ،73±4/12ميانگين  
 و  1/56±6/15 نمره با ميـانگين      71 نمره و حداكثر     4/34حداقل  

 نمـره و    1/41حداقل  )  دارچين mg/kg500 دوز (3در گروه مورد    
 داشـت   7/49±8/8كه ميانگيني برابـر بـا         نمره بود  2/62حداكثر  

هـا بـه وسـيله آزمـون آنـاليز واريـانس              اين تفـاوت   ).1جدول  (
)ANOVA ( 022/0و بـا     آزمون گرديد=p    يدار تفـاوت معنـي 

 استفاده  Scheffeجهت مقايسات دوتايي از روش      . مشاهده شد 
 دارچـين   mg/kg500 دارچين و    mg/kg125در دوزهاي    شد و 

و بـود   دار   معنـي  p=044/0تفاوت ميانگين نمـره يـادگيري بـا         
مقايسة نمره يادگيري مربوط به بقيه دوزهـا بـا گـروه كنتـرل              

 ).  p<05/0(نداشت يدارتفاوت معني

  
 *طي مدت سه روز)  نمره100از ( ميانگين نمره يادگيري - 1 جدول

 حداكثرحداقل انحراف معيار±ميانگين تعدادنمونه گروه

  كنترل
mg/kg125دوز 
mg/kg250دوز 
mg/kg500دوز 

5  
5  
5  
5 

7/7±9/67  
4/12±73  
6/15±1/56  
8/8±7/49 

8/58 
5/55 
4/34 
1/41

6/76  
6/86  

71  
2/62 

 4/346/86 7/61±2/14 20 جمع
*022/0=p  
 

نتايج به دست آمده از اين مرحله آزمون نشان داد كـه ميـزان              
انـد نـسبت بـه       در حيواناتي كه دارچين دريافت كرده      يادگيري

با افزايش دوز دارچين از ميزان       و  نداشت يگروه كنترل افزايش  
هـاي  همچنـين در بخـش يافتـه      . يادگيري بيشتر كاسـته شـد     

مربوط به حافظه نزديـك مـشاهده شـد كـه در گـروه كنتـرل                
 نمــره بــا ميــانگين   9/99 نمــره و حــداكثر  2/73حــداقل 

)  دارچين mg/kg125دوز   (1، در گروه مورد   نمره 6/10±5/84
بــا ميــانگين    نمــره5/86 نمــره و حــداكثر  9/49حــداقل 

)  دارچين mg/kg250دوز   (2، در گروه مورد    نمره 7/14±5/72
 نمــره بــا ميــانگين   5/86 نمــره و حــداكثر  2/43حــداقل 

ــورد  8/15±2/67 ــروه م ــينmg/kg500دوز  (3و در گ )  دارچ
ميــانگين برابــر  بــا نمــره 2/83ثر نمــره و حــداك6/26حــداقل 

هـا بـه وسـيله آزمـون          اين تفاوت ). 2جدول   (بود 4/21±2/49
 تفـاوت   p=024/0و با    آزمون گرديد ) ANOVA(آناليز واريانس 

دارچـين بـر     يعني دوزهـاي مختلـف    ي مشاهده شد،    دارمعني
جهـت  . داشـت نمره حافظه نزديك موش سوري اثـر متفـاوتي          

 استفاده شـد و در گـروه        Scheffeدوتايي از روش    هاي  همقايس
تفاوت ميانگين نمره حافظه      دارچين mg/kg500كنترل و دوز    

دوتايي هاي  ه و در بقيه مقايس    بوددار   معني p=027/0نزديك با   
اين مرحلـه     نتايج .)p<05/0(دست نيامد   ه   ب يدارتفاوت معني 

 آزمون نشان داد كه دارچين باعث تضعيف حافظه نزديك شده         
  .شودميتر  رفتن غلظت دارچين، حافظه نزديك ضعيفو با باال

  
طي مـدت   )   نمره 100از  (  ميانگين نمره حافظه نزديك      -2 جدول
 سه روز

 حداكثرحداقل انحراف معيار± ميانگينتعداد نمونه گروه

  كنترل
mg/kg125دوز 
mg/kg250دوز 
mg/kg500دوز 

5  
5  
5  
5 

6/10±5/84  
7/14±5/72  
8/15±2/67  
4/21±2/49 

2/73 
9/49 
2/43 
6/26

9/99  
5/86  
5/86  
2/83 

 6/269/99 4/68±7/19 20 جمع

024/0P-Value =  
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  هاي مورد بررسي گروه
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بيـشترين اثـر    شـود    مشاهده مـي   1طور كه در گروه     همان

 يـادگيري دوز    ،در ايـن نمـودار    . اسـت دارچين در روز دوم     
mg/kg 125   ــروه ــه گ ــسبت ب ــد از روز دوم ن ــين بع  دارچ

هـاي    دهد كه با انجـام آزمـون         را نشان مي   يكنترل افزايش 
ــاري  ــس) Scheffe(آم ــاييهــاي هو مقاي ــاوت  دوت هــيچ تف

ـ        معني  .)p<05/0( دسـت نيامـد   ه  داري بين اين دو گروه ب
 دارچين  mg/kg 500 و   mg/kg 250دوزهاي  در  همچنين  
   .ديده شد يكاهش  كنترل ه گروهنسبت ب
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مقايسه اثر دارچين بر حافظه كوتاه مدت بر حسب زمان  - 2نمودار 
  هاي مورد بررسي در گروه

  
 اثر دارچين بر حافظه كوتاه مدت بر حسب زمان، 2نمودار  در

در شود و همان طور كه مشاهده مي آورده شده است
ت به گروه حافظه كوتاه مدت نسبنمره هاي تزريقي،  غلظت

  .كنترل كمتر بود
  

  بحث
هاي مختلف گياه دارچين اثرات متناقـضي         دوزدر اين مطالعه،    

هاي هر چهـار گـروه در    را برميانگين نمره حافظه نزديك موش    
بـا افـزايش    ،  در  روز نخـست    . طي سه روز مورد بررسي داشت     

غلظت عصاره دارچين ميانگين نمره حافظه كوتاه مدت به طور          
ست كه ميـانگين نمـره    ااين در حالي، اهش يافتداري ك معني

. حافظه نزديك در گروه كنترل از هر سه گروه مورد بيشتر بود           
تر نسبت به روز اول     اين روند در روز دوم نيز با تفاوتي كمرنگ        

كـه ميـانگين نمـره حافظـه         طوريه  ب،  دار تكرار شد  ولي معني 
رد بيـشتر   نزديك در روز دوم در گروه شاهد از هر سه گروه مو           

اگرچه ميانگين نمـرات حافظـه      ،  هاي روز سوم    و در بررسي   بود
ولـي در رونـد تغييـرات       بـود،   هر سه گروه كمتر از نمره شاهد        

شد كـه بـا    نمرات سير صعودي با افزايش غلظت دارچين ديده       
ارتباط معني داري در     هاي آماري صورت گرفته     توجه به آزمون  

 در مجمـوع  .  مالحظه نشد  هاي مورد بررسي    روز سوم بين گروه   
 دارچـين از لحـاظ تغييـرات        ،هـاي موجـود     با توجـه بـه يافتـه      

كه با الگوي حيواني انجام شـده        ميانگين نمرات حافظه نزديك   
بلكه در رد  نه تنها اثرات قابل توجهي در بهبود حافظه ندا،است

دو روز اول بعد از تجويز اثرات منفي آن بـر حافظـه مـشخص               
ر ساير مطالعات انجام شده حافظـه كوتـاه         كه د   در حالي  .است

هـاي گيـاهي بهبـود        ها به دنبال دريافت ساير گونه       مدت موش 
 در مطالعه دكتر وحيدي و ، به طور مثال.اندقابل توجهي داشته

ــرا2002، در ســال )3(همكــاران  ــل قبــول كنــدر در ت اث  قاب
همچنـين در   . بهبودي حافظه كوتاه مدت گزارش شـده اسـت        

 و )15 (1995 و )14 (1994 در ســــال Sugiuraمطالعــــات 
Satio )16(    از اثرات مفيـد عـصاره هيـدرالكلي         2000 در سال 

هاي سوري نام بـرده شـده         زعفران بر حافظه كوتاه مدت موش     
اي مـشابه    در مطالعـه   2004 در سـال     Dhingra و   Parle. است

بــر ) Myristica fragrans( بــه اثــرات مــضر جــوز هنــدي )7(
 Joshi همچنين   .هاي سوري پي بردند     دت موش حافظه كوتاه م  

 در دو مطالعــه مجــزا ولــي )12 (2006 و )4( 2005در ســال 
و تـام ريـزوم     ) Cardamol( به اثرات تضعيف كننده هل       ،مشابه

)Nardostachys jatamansi (هـاي   بر حافظه كوتاه مدت موش
اگرچه مطالعات مذكور همگي حكايت     . سوري اشاره كرده است   

هاي مختلف گياهي بر حافظـه كوتـاه مـدت      مضر گونه از اثرات   
توان به نتـايج قابـل قبـول      ولي در مقابل مي  ،اندها داشته   موش

تـاثير شـيرين   در مورد  2002 در سال )Dhingra)5 مطالعات 
 در  2005 در سال )glycyrrhiza glabra)( ،Thakur )11بيان 
 )10( Sulochanaو ) Eclipta alba( تاثير مـستور سـفيد  مورد 

ــال  ــورد 2005در س ــقي   در م ــاه آب قاش ــصاره گي ــاثير ع  ت
)Centella asiatica (ها اشاره نمود بر حافظه كوتاه مدت موش .

همچنين در اين مطالعه به موازات اثرات تضعيف كننده عصاره          
 اثـرات تـضعيف كننـده آن بـر          ،دارچين بر حافظه كوتاه مـدت     

 سـه مرحلـه     كـه در هـر     طـوري ه   ب ،يادگيري نيز مالحظه شد   
آزمايش به دنبال دريافت عصاره دارچين و افزايش غلظـت آن            

هاي مورد بررسـي      ميانگين نمرات مربوط به يادگيري در موش      
، كــه يكــي از )P>05/0(داري كــاهش يافــت معنــي بــه طــور

هاي اين مطالعه مبني بر مؤثر بودن عصاره دارچـين بـر              فرضيه
 ايـن  .افته رد شـد ها به موجب اين ي   بهبودي يادگيري در موش   

ها در حالي به دست آمد كه پيش از اين اثـرات تـضعيف                يافته
هـاي    هـاي گيـاهي بـر يـادگيري در مـوش            كننده سـاير گونـه    

 در سـال    )Sulochana )10. دسـت آمـده بـود     ه  آزمايشگاهي ب 
ـ       كاهش قدرت يادگيري موش    2005 دريافـت  ا  هاي سوري را ب

بـه  .  گـزارش كـرد  )Centella asiatica(عصاره گياه آب قاشقي 
 از نقـش تـضعيف      )12( 2006 در مطالعه سال     Joshiدنبال او   

بـر  ) Nardostachys jatamansi(كننده عصاره گياه تام ريـزوم  
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كه بنابر گزارشـات      در حالي  ،هاي سوري نوشت    يادگيري موش 
Parle  هــاي   قــدرت يــادگيري در مــوش)7( 2004 در ســال

 Myristica (سـوري بـه دنبـال دريافـت عـصاره جـوز هنـدي       

fragrans (داري بهبودي داشته استبه طور معني .  
هاي مطالعه حاضر و ارزيـابي سـاير        در مجموع با توجه به يافته     

رسـد كـه اثـر آرامـش بخـشي و             مطالعات مشابه بـه نظـر مـي       
     توانــد موجــب كــاهش   در دوزهــاي بــاال مــي)17(ضــددردي 

 همين امر   هاي مورد مطالعه به شوك شده كه        دهي موش پاسخ
هـاي مـورد    توانـد سـبب اخـتالل يـادگيري در مـوش            خود مي 

از طـرف ديگـر در صـورت ترديـد در           . مطالعه مـا شـده باشـد      
 بهتر اسـت كـه از   Non parametricنرماليته توزيع يك آزمون 

 استفاده شود كه دراين صورت بعـضي  Kruskal wallisآزمون 
   و يـا عــدم  دار حاشـيه اي دار بـودن بــه معنـي  نتـايج از معنـي  

در صـورت افـزايش   به طور يقـين  يابد كه   داري تغيير مي  معني
 . دار خواهد بودنمونه در هر صورت معني

بنـابر اصـول     در مـواردي  كه  مصرف دارچين    شود مي پيشنهاد
ـ  ،رود  طب سنتي جهت بهبودي حافظه به كار مي        ـ ا توجـه     ب  هب

 .هـاي ايـن مطالعـه بـا احتيـاط بيـشتري صـورت پـذيرد          يافته
تـر عـصاره    تـر و كامـل    همچنين جهت دستيابي به اثرات دقيق     

 انجام مطالعات تكميلي با حجـم       ،دارچين بر حافظه و يادگيري    
تـر  نظيـر ارزيـابي       تر و الگوي كامل   نمونه بيشتر، زمان طوالني   

  . رسد حافظه طوالني مدت ضروري به نظر مي
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