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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان

 25/4/90: تاريخ پذيرش         22/3/90: تاريخ دريافت  1390هفته سوم بهمن ماه/167شماره/منهسال بيست و 
  

  رت در مريآلزا يماريب يرو قرمز انگور آب اثر يابيارز
  

  4انيور لهيپ اصغر يعل دكتر ،3يسيرئ پرهام دكتر ،2يعالئ الهحجت دكتر ،1اهمرديس زهرا
  
  

  چكيده
 مطالعات. كند يم بروز ويداتياكس استرس و آزاد يهاكاليراد ديتول دنبال به كه است يعصب ي برنده ليتحل يهايماريب نيترمهم از مريآلزا يماريب :مقدمه
 قرمز انگور آب كه است شده اشاره نيهمچن. دارند مريآلزا يماريب كنترل و حافظه تيتقو در ياالعادهفوق اثر يدانياكسيآنت باتيترك كه است داده نشان
 يبررس مورد يمريآلزا يها رت در حافظه يبهبود و يريادگي سرعت بر قرمز انگور آب اثرات مطالعه نيا در نيبنابرا. باشد يم يدانياكس يآنت باتيترك يحاو
  .گرفت قرار

. شد استفاده نر يها رت يجانب يهابطن درون )Streptozotocinيا  STZ( نياسترپتوزوس ي طرفه دو قيتزر از يمريآلزا مدل جاديا يبرا :ها روش
 زمان. شد استفاده فعال ريغ ياجتناب يريادگي تست از ها رت يريادگي و حافظه يبررس يبرا. دندينوش روز 21 مدت به را درصد 10 قرمز انگور آب ها رت
  .بود يريادگي و ياجتناب ي حافظه يابيارز يبرا ياصل پارامتر كيتار اتاق به ورود ريتأخ

 آب مصرف عكس بر و كرد دايپ كاهش يا مالحظه قابل طور به Sham گروه با سهيمقا در STZ گروه در حافظه و يريادگي يها شاخص :ها يافته
 .شد يمريآلزا يها رت در حافظه يبهبود و يريادگي سرعت شيافزا باعث يا مالحظه قابل طور به درصد 10 قرمز انگور

 كه درس يم نظر به حافظه، و يريادگي بر قرمز انگور آب ريتأث بر يمبن يقبل يها گزارش و قيتحق نيا در آمده دست به جينتا به توجه با :گيري نتيجه
  . بخشد بهبود را حافظه در شده جاديا يها عارضه و اختالالت تواند يم قرمز انگور آب در موجود يها دانياكس يآنت

  ياجتناب يريادگي س،يمور يآب ماز قرمز، انگور آب ن،ياسترپتوزوس مر،يآلزا يماريب :واژگان كليدي
 

  مقدمه
 به كه است سن به مربوط يماريب كي مريآلزا يماريب
 به ينورون يهاسلول كاهش و يعقل زوال ي لهيسو

 داده صيتشخ سالخورده افراد مغز در خصوص
 اثر در تواند يم كه يماريب نيا يط در ).1( شود يم

 نيب تعادل عدم كي ،شود جاديا ويداتياكس استرس
 وجود به يدانياكس يآنت ستميس و آزاد يها كاليراد
 راشباعيغ چرب يدهاياس به آزاد يها كاليراد .ديآ يم

 جاديا باعث و كنند يم حمله مغز بافت يها سلول
 يدارو قيتزر). 2( شوند يم ويداتياكس يها بيآس

 داخل به) Streptozotocinيا  STZ( نياسترپتوزوتوس

 تيحساس كاهش باعث ها رت مغز يجانب يهابطن
 در و شود يم گلوكوز به نسبت نيانسول يها رندهيگ

 به. كند يم جاديا ييايميوشيب راتييتغ گلوكوز، سميمتابول
 ي لهيوس به و ديآ يم وجود به ويداتياكس استرس آن دنبال

 و) ATP )Adenosine triphosphate سنتز از ممانعت
 به. كند يم جاديا كينرژيكول صينقا A ميكوآنز لياست
 حافظه به بيآس و يادراك صينقا به منجر بيترت نيا
 كه است داده نشان رياخ يها افتهي). 1-2( گردد يم

 يدارا كه ييهاآن ژهيو به جاتيسبز و ها وهيم مصرف
 توت انگور، هيشب هستند ييباال يدانياكس يآنت تيفعال
 كاهش ي واسطه به اخته ذغال و اسفناج ،يفرنگ

www.mui.ac.ir



  و همكاران اهمرديس زهرا  رت در مريآلزا در انگور آب 

  1390هفته سوم بهمن / 167شماره /  29سال  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان  2384

 يها كاليراد كاهش آن متعاقب و ويداتياكس سميمتابول
 استرس از يناش يها يماريب به ابتال خطر آزاد،
 در و دهند يم كاهش را مريآلزا همانند ويداتياكس

 اساس بر). 3-4( هستند مؤثر يماريب نيا درمان
 قابل اي يخوراك مواد از يبرخ يرو بر كه يتامطالع
 نيا كه است شده مشاهده است، شده انجام دنينوش
 از قبل هم يدانياكس يآنت باتيترك داشتن خاطر به مواد

 توانند يم هم و رنددا يريشگيپ نقش مريآلزا يماريب
 از كه ندازنديب قيتعو به را يماريب نيا شرفتيپ

 كهنه، ريس ي عصاره به توان يم هاآن يها نمونه
 يها وهيم سبز، يچا لوبا،يژنكگوب ن،يمالتون ن،يساركوم

 و B، Eنيتاميو يحاو ييغذا مواد رسوراترول، يحاو
C، و) لوسايوتوآويف اهيگ از( نيزآت ا،يسالو ي عصاره 

 فوق، ي نوشته مطابق. كرد اشاره) 3 ،5-13( انگور
 رنگ كه يا سته يها وهيم و انگور ليقب از ييها وهيم
 همان. دارند يشتريب ياثربخش لحاظ نيا از ،دارند رهيت

 است، شده دهيد قرمز شراب خصوص در كه گونه
 يدييفالونو يها فنول يپل از يغن منبع انگور ي رهيش
 و دهايانيآنتوس ها، نيتيكوئرس ها، نيكاتك رينظ

 ريغ يها فنول يپل منبع زين و دهايانيپروآنتوس
 يهمگ كه باشد يم رسوراترول رينظ يدييفالونو

 يباال ارزش ليدل به. هستند فعال يها دانياكس يآنت
 نيا كه رسد يم نظر به انگور ي رهيش يدانياكس يآنت
 مخرب اثرات نمودن معكوس اي يريجلوگ در رهيش

). 3( است ديمف مغز عملكرد و رفتار يرو يكهنسال
 را ييباال حفاظت ماران،يب توسط انگور ي رهيش مصرف

 چگال كم نيپوپروتئيل كلسترول ونيداسياكس برابر در
)Low density lipoprotein اي LDL( دهد يم نشان .
 اثر يدارا قرمز انگور خصوص به انگور يطوركل به

 كنترل در يحت و است حافظه تيتقو در يا العاده فوق

 به توجه با). 3 ،14( باشد يم مؤثر مريآلزا يماريب
 يها عصاره كه جا آن از باال در اشاره مورد مطالب

 نقش مريآلزا يماريب بهبود يرو بر مختلف ياهيگ
 اثر بر يمبن دهيرس يها گزارش به توجه با زين و دارند

 در يريادگي و حافظه تيتقو در انگور ي عصاره
 استرس مخرب اثرات كاهش زين و المس يها رت
 نيا به توجه با و ها رت يمغز يها نورون در ويداتياكس
 يماريب بهبود بر انگور پوست و دانه اثر نيا از شيپ كه
 آب اثر يول ،است گرفته قرار يبررس مورد مريآلزا

 قرار يبررس مورد تاكنون يماريب نيا يرو بر انگور
 آب اثرات يبررس همطالع نيا از هدف است؛ نگرفته
 ريغ ياجتناب ي حافظه و يريادگي يرو بر قرمز انگور
   .بود اند، شده يمريآلزا كه ييها رت در فعال
  
  ها روش

   وزن با ستاريو نژاد نر يها رت از شيازما نيا در
 مدت طول در ها رت. شد استفاده گرم 230 ± 20
 و ييروشنا ي چرخه با استاندارد طيشرا در شيآزما
   قرمز انگور آب. شدند ينگهدار معكوس يكيتار

)Vitis vinifera (بانه شهرستان يدانشگاه جهاد باغات از 
 به رت 70 تعداد. آمد دست به كردستان استان در واقع

. شدند انتخاب رت يتعداد نيب از يتصادف صورت
 شدند يبند ميتقس ييتا 30و ييتا 40 گروه دو به ها رت
 انگور، آب شم، ييتا 10 گروه ريز 4 به اول گروه كه
 گروه ريز 3 به دوم گروه و انگور آب - مريآلزا مر،يآلزا
  .شدند ميتقس انگور آب - مريآلزا مر،يآلزا شم، ييتا 10

 يصفاق داخل قيتزر با واناتيح اول گروه در
ميكروگرم به ازاي هر  400با دوز  تادريه كلرال

 نگه ثابت يبرا. شدند كيلوگرم وزن بدن بيهوش
 ي درجه 5/36 ± 5/0( رت بدن يدما نداشت
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 سر سپس .شد استفاده كننده گرم تشك از )گراد يسانت
 شد ثابت مغز يجراح كيوتاكسياستر دستگاه در ها آن
 جمجمه سر، يخلف بخش در يطول شكاف جاديا با و

 مختصات كردن مشخص از بعد .شد انينما
 مختصات به مغز يجانب يها بطن يبرا وتاكسياستر

8/0- = AP، 2/4- = DV، 5/1 = L با مغز سطح از 
 كانول و شد جاديا جمجمه در سوراخ دو ليدر كمك

 مدل جاديا يبرا .گرديد ها بطن وارد قيتزر مخصوص
 5/1 زانيم به )STZ( نياسترپتوزوتوس يدارو يمريآلزا

 حل نيسال درميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 
 سرنگ و جكشننيكروايم دستگاه ي لهيوس به و شد
 3 مدت به بطن هر در تريكروليم 5 حجم با لتونيهم
 STZ يجا به شاهد يها گروه در ).2( شد قيتزر قهيدق

 قيتزر يمغز يها بطن داخل به نيسال از يمساو حجم
 قرار جداگانه يها قفس در ها رت يجراح از بعد .شد
 غذا و آب به يتيمحدود چيه بدون و شدند داده

 يها رت يجراح از پس هفته كي .داشتند يدسترس
 10 انگور آب انگور، آب ي كننده افتيدر يها گروه
 آب يس يس 10و آب يس يس 90 شامل كه را درصد
 افتيدر آب منبع عنوان به هفته سه مدت به بود انگور
 فعال ريغ ياحتراز يريادگي روش از .)3( كردند

)Passive avoidance( و يريادگي يبررس منظور به 
 ريغ ياحتراز يريادگي دستگاه .ديگرد استفاده حافظه
 روشن و كيتار بخش دو شامل) Shuttle box( فعال
 در .شد يم جدا هم از ينيوتيگ درب كي توسط كه بود
 در بود، ينيوتيگ درب سمت به رت پشت كه يحال

 درب بعد هيثان 5. شد گذاشته كيتار اتاق داخل
 ي هيناح به شمو ورود از بعد. شد دهيكش باال ينيوتيگ
 آمپر يليم 2/1 شدت با يكيالكتر شوك ،بسته در كيتار
 از پس. شد اعمال وانيح يپا كف به هيثان 5 مدت به
 داده قرار قفس در و خارج كيتار اتاقك از وانيح آن،

 هفته كي و ساعت 24 ،حافظه يابيارز منظور به. شد
 داخل در دوباره وانيح ،يكيالكتر شوك افتيدر از بعد
 درب بعد هيثان 5 دوباره و شد داده قرار روشن قاتا
 ورود نياول يبرا يزمان ريخأت. شد دهيكش باال ينيوتيگ
 يبررس كه يزمان حداكثر .ديگرد ثبت كيتار اتاق به
 .بود هيثان 300 ،شود كيتار اتاقك وارد رت تا شد

 اتاق به ورود نياول يبرا ريخأت زمان بودن تر يطوالن
  . باشد يم بهتر ي حافظه و يريگادي ي نشانه كيتار

 مدت و شدت با يكيالكتر شوك ابتدا دوم گروه
 زا پس روز در و كردند افتيدر اول گروه با كساني زمان
 اول گروه يبرا شده ذكر ي وهيش به شوك، افتيدر

 هفته سه و كي يزمان ي فاصله به سپس و شدند يجراح
 روهگ در شده ذكر ي وهيش به شده افتيدر شوك از پس
 موررد ها آن در يريادگي زانيم و ياجتناب ي حافظه ،اول
 ريغ آزمون از جينتا زيآنال يبرا. گرفت قرار يبررس
 عنوان به Dunnets از و Kruskal-Wallis كيپارامتر

Post-test 05/0. گرديد استفاده < P در نظر  دار يمعن
  .شد گرفته
  

  ها افتهي
 يمـر يآلزا از دبعـ  شـوك  ي كننده افتيدر گروه در جينتا

 يبرا يزمان ريخأت نيانگيم ،2 و 1هاي نمودار طبق :شدن
 پس هفته كي و ساعت 24 در كيتار اتاق به ورود نياول
 بـه  نسـبت  يدار يمعنـ  طور به مريآلزا گروه در شوك از

 ي دهنـده  نشـان  نيا كه )P > 01/0( بود كمتر شم گروه
 ريمس در اختالل اثر در گروه نيا در مريآلزا يماريب جاديا
 .بودSTZ  قيتزر دنبال به حافظه تيتثب و يريادگي

 شـود  يمـ  مشـاهده  نمودارهـا  در كـه  چه آن با مطابق
 سـاعت  24 كيتار اتاق به ورود نياول يبرا يزمان ريخأت
 آب- مـر يآلزا گـروه  در شـوك  اعمـال  از بعد هفته كي و

 بـود  شـتر يب دار يمعن طور به مريآلزا گروه به نسبت انگور
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)001/0 < P .(به ورود نياول يبرا يزمان ريخأت نيهمچن 
 در شـوك  از پـس  هفته كي و ساعت 24 در كيتار اتاق
 يدار يمعن طور به مريآلزا گروه به نسبت انگور آب گروه

   ).P > 001/0( بود شتريب
 

  
 در كيتار اتاقك به ورودتأخير در  نيانگيم ي سهيمقا .1 نمودار

 شوك افتيدر از بعد ساعت 24 انگور، بآ- مريآلزا و مريآلزا يها گروه
 تااثر انگور آب كه بود نيا گر انيب جينتا. Shuttle box دستگاه با

  .است اشتهد حافظه و يريادگي اختالالت بر يبهبود
** :01/0 < P رت 9(با گروه شم  )رت 12(گروه آلزايمر ي  در مقايسه (  
++ :001/0 < P  رت 12(با گروه آلزايمر  )رت 6( آب انگور-گروه آلزايمر ي مقايسهدر (  

+++: 001/0 < P  رت 12(با گروه آلزايمر ) رت 7(گروه آب انگور  ي مقايسهدر (  
  

  
 و مريآلزا يها گروه درتأخير  نيانگيم ي سهيمقا. 2 نمودار

 دستگاه با شوك افتيدر از بعد هفته كي انگور، آب-مريآلزا
Shuttle box .يبهبود تااثر انگور آب كه بود نيا گر انيب جينتا 
  .است داشته حافظه و يريادگي اختالالت بر

** :01/0 < P رت 9(با گروه شم  )رت 12(گروه آلزايمر ي  در مقايسه (  
++ :001/0 < P  رت 12(با گروه آلزايمر  )رت 6( آب انگور-گروه آلزايمر ي مقايسهدر (  

+++: 001/0 < P  رت 12(ا گروه آلزايمر ب) رت 7(گروه آب انگور  ي مقايسهدر (  
  

 از قبل شوك ي كننده افتيدر گروه در جينتا
 ريخأت نيانگيم ،4 و 3هاي نمودار طبق :شدن يمريآلزا

 سه و هفته كي در كيتار اتاق به ورود نياول يبرا يزمان
 يدار يمعن طور به مريآلزا گروه در شوك از پس هفته

 نشان نيا كه )P > 001/0( بود كمتر شم گروه به نسبت
 نيب از اثر در گروه نيا در مريآلزا يماريب جاديا ي دهنده
 .بودSTZ  قيتزر دنبال به افظه،ح گاهيجا رفتن

 مشاهده 4 و 3 ينمودارها در كه چه آن با مطابق
 كيتار اتاق به ورود نياول يبرا يزمان ريخأت شود يم
 گروه در شوك اعمال از بعد هفته سه و هفته كي

 طور به مريآلزا گروه به نسبت رانگو آب- مريآلزا
  .)P > 001/0( بود شتريب دار يمعن

  

  
- مريآلزا و مريآلزا يها گروه در تأخير نيانگيم ي سهيمقا .3 نمودار

. Shuttle box دستگاه با شوك افتيدر از بعد هفته كي انگور، آب
 رهيذخ در اختالل بر يبهبود تااثر انگور آب كه بود نيا گر انيب جينتا

  .داشت حافظه و يريادگي يزسا
*** :001/0 < P رت 5(با گروه شم  )رت 7(گروه آلزايمر  ي در مقايسه(  
+++ :001/0 < P رت 7(با گروه آلزايمر  )رت 5( آب انگور-گروه آلزايمر ي در مقايسه(  

  
  بحث

 يبهبود يرو بر قرمز انگور آب تااثر مطالعه نيا در
 يريادگي و ظهحاف تيتقو و ليتشك و مريآلزا يماريب

 كه داد نشان جينتا .شد يابيارز مريآلزا يماريب در
 عملكرد بهبود در ياديز زانيم به انگور آب مصرف
 شرفتيپ مانع و بود مؤثر يمريآلزا هاي رت ي حافظه

 شيافزا اساس بر استدالل نيا. دش ها آن در يماريب
   در كيتار اتاقك به ورود نياول يبرا يزمان ريخأت
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   با شوك افتيدر از بعد هفته سه انگور، آب-مريآلزا و مريآلزا يها گروه درتأخير  نيانگيم ي سهيمقا. 4 ارنمود

  .داشت حافظه و يريادگي يساز رهيذخ در اختالل بر يبهبود تااثر انگور آب كه بود نيا گر انيب جينتا. Shuttle box دستگاه
*** :001/0 < P رت 5(با گروه شم  )رت 7(گروه آلزايمر  ي در مقايسه(    
+++ :001/0 < P رت 7(با گروه آلزايمر  )رت 5( آب انگور-گروه آلزايمر ي در مقايسه(  

  
   به نسبت انگور آب گروه و انگور آب-مريآلزا گروه
پيش از اين  كه گونه همان .آمد دست به مريآلزا گروه
 ها رت كردن يمريآلزا منظور به آزمون نيا در شد ذكر
 يمطالعات طبق .شد استفاده يمغز بطن داخل قيرتز از
 يها بطن داخل به STZ قيتزراست  شده انجام كه

 جاديا دنبال به يريادگي و حافظه در رت مغز يجانب
 مدت يطوالن ي شروندهيپ صينقا ويداتياكس استرس

 كاهش را يكار و مرجع ي حافظه و كند يم جاديا
 نقص اردچ شكل نيا به كه واناتيح نيا .دهد يم

 تك مريآلزا يماريب يبرا يمدل عنوان به اند شده حافظه
 نيا در كه نيا به توجه با ).15( شوند يم استفاده ريگ

 ابتدا اول گروه كه ندشتدا وجود گروه دو قيتحق
 نظر به كردند، افتيدر شوك سپس و ندشد يمريآلزا
 يعبارت به و گرا شيپ ي حافظه ها آن در كه رسد يم

 بيآس يساز رهيذخ و يكدگذار ياه بخشي تمام
 دچار حافظه و يريادگي ريمس يكل طور به و دوب دهيد

 افتيدر شوك ابتدا كه دوم گروه در .بود شده اختالل

 در كه رسد يم نظر به شدند يمريآلزا وسپس ندكرد
 يمريآلزا دنبال به و شد ليتشك گرا شيپ ي حافظه ابتدا
 حافظه يادآوري به بخش و گرا پس ي حافظه شدن
 نيا به و رفت نيب از حافظه گاهيجا و شد بيآس دچار
  . ندشد مريآلزا دچار ها رت بيترت

 يدانياكس يآنت مواد داشتن ليدل به قرمز انگور آب
 روش كي عنوان به دييفالونو و ترولارسور جمله از

 ستميس در ويداتياكس استرس كاهش يبرا يدرمان
 يماريب رلكنت و حافظه تيتقو در و يمركز اعصاب

 مصرف زانيم كه جا آن از). 14 ،16( است مؤثر اريبس
 است شتريب مغز وميتااستر و پوكامپيه در ژنياكس
 يها كاليراد و ژنياكس ريپذ واكنش يها شهير ريتأث

 مناطق نيا و) 16( است شتريب مناطق نيا در زين آزاد
 يحفاظت اثر .ندهست تر حساس گريد مناطق به نسبت

 ييتوانا به وابسته قرمز انگور در موجود يها فنول يپل
 يها كاليراد يساز پاك ييتوانا اي ها آن يده دروژنيه

  ).16( باشد يم آزاد
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 يرو بر كه قيتحق كي از حاصل جينتا طبق
 آب مصرف كه شد مشاهده ،گرفت انجام ريپ يها رت

 عملكرد بهبود موجب ها آن دردرصد  20قرمز انگور
 زانيم .شد فعال ريغ يحترازا يريادگي تست در حافظه

 از يناش ويداتياكس استرس و آزاد يها كاليراد ديتول
 ستميس دستگاه در شده دياكس نيپروتئ و دهايپيل

 ريپ يها رت مغز از يمختلف مناطق در يمركز يعصب
 دنبال به كه است شتريب اريبس جوان يها رت به نسبت
 يدانياكس يآنت مواد يحاو كه قرمز انگور آب مصرف
 زانيم و شوند مي يخنث آزاد يها كاليراد نيا است

  ).16( ابدي يم كاهش ويداتياكس استرس
 ييها رت در ياجتناب و ييفضا ي حافظه يقيتحق در

در اين . بررسي شد بودند شده يمريآلزا STZ با كه
 مثل دانياكس يآنت كي مصرف كه شد مشاهده مطالعه
 از حاصل ويتداياكس استرس از ممانعت با Q10 ميكوآنز

 يريادگي و حافظه صينقا از نياسترپتوزوتوس
 نشان يكيولوژيدمياپ مطالعات ).2( كند يم يريجلوگ
 قرمز انگور از حاصل قرمز شراب مصرف كه اند داده
 و ترولارسور مثل ها فنول يپل از يمقدار شامل كه

 سن به وابسته ينورون صينقا است نيديانيپروآنتوس

 جينتا نيا ).17( دهد يم هشكا را يعقل زوال مثل
 داشتن ليدل به قرمز انگور آب كه است نيا دؤيم

 ها ترولارسور و دهاييفالونو از اعم يفنول يپل باتيترك
 عنوان به تواند يم ،باشند يم يدانياكس يآنت يهمگ كه
 ريتأث مريلزاآ يماريب بهبود در مؤثر اريبس عامل كي

 از يريجلوگ اب اول گروه در كهي طور به ؛باشد گذار
 و پوكامپيه مثل حافظه مختلف يها گاهيجا به بيآس
 كه ييها بخش به بيآس از يريجلوگ با دوم گروه در
 در را خود نقش ،باشند يم گرا پس ي حافظه با رابطه در

  .دكر فايا يماريب نيا يبهبود
 آب ريتأث نده،يآ مطالعات در شود يم شنهاديپ انيپا در
 در آن ريتأث با مريآلزا يماريب از يريشگيپ در قرمز انگور
 شنهاديپ نيهمچن .شود سهيمقا هم با يماريب نيا درمان

 بهبود بر ياختصاص صورت به آن ثرؤم مواد ريتأث شود يم
  .رديگ قرار يبررس مورد مريآلزا يماريب

  
  يقدردان و تشكر

 كه يولوژيزيف گروه محترم پرسنل و  يگرام داناتاس از
 را مساعدت و يهمكار كمال ژهپرو نيا ي ارائه در

  .گردد ، تشكر ميداشتند مبذول
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Abstract 

Background: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease caused by free radicals and oxidative 
stress. On the other hand, antioxidant agents can affect the consolidation of memory and thus control 
of Alzheimer's disease. It was indicated that red grape juice contains antioxidant agents. In this study, 
the effects of red grape juice on speed of learning and consolidation of memory in rats with 
Alzheimer's were studied.  

Methods: Alzheimer's was induced by bilateral infusion of streptozotocin (STZ) into the lateral 
ventricles of brains of male rats. The rats drank 10% red grape juice during 21 days. A passive 
avoidance learning test was used for measuring memory and learning in rats. Delay in entering the 
dark room is the most important parameter in avoidance learning test for measurement of memory and 
learning. 

Findings: Our results showed that memory and learning in STZ-group decreased significantly 
compared to the sham group. In contrast, red grape juice intake increased the speed of learning and 
improvement of memory in rats with Alzheimer's.  
Conclusion: Similar to other studies, our results indicated that red grape juice can reverse memory 
deficits caused by STZ. 

Keywords: Alzheimer's disease, Streptozotocin, Red grape juice, Morris water maze test, Avoidance 
learning test. 
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