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مقاله پژوهشی

اثرات عصاره آبی میوه سنجد بر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوکامپ جنین موش Balb/c
3

نسیم میرزایی، 1غالمرضا کاکا ،*2مهناز آذرنیا

 -1دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -2مركز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران ،ایران
 -3گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1317/05/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1317/10/03 :

چکیده
زمینه و هدف :در این تحقیق اثر عصاره آبی میوه سنجد ( )Elaeagnus angustifoliaبر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوكامپ جنین موش نژاد  Balb/Cبررسی
شد.
مواد و روشها :تعداد  21سر موش باردار كوچک آزمایشگاهی ماده بالغ نژاد  Balb/cبهطور تصادفی به  3گروه تقسیم شدند .گروه شاهد آب آشامیدنی به مقدار
كافی ،گروه شم روزانه  20میلیلیتر آب (حالل سنجد) و گروه تجربی عصاره آبی سنجد را به مقدار  500 mg/kgدر آب از روز صفر تا  20بارداری بهصورت
معمولی دریافت نمودند .موشها در روز  20بارداری كشتهشده ،جنینها خارج گردید .وزن و طول سری -دمی ( )Crown-Rump Length=CRLجنینها ثبتشده،
تحت پردازش بافتی قرار گرفتند .سپس مقاطع  5میکرونی تهیه و رنگآمیزی هماتوكسیلین -ائوزین انجام شد .نهایتاً بهوسیله میکروسکوپ نوری و نرمافزار
موتیک ضخامت و تعداد سلولهای الیههای شعاعی ،اورینس ،مولکولی و بطنی هیپوكامپ تحت بررسی هیستومورفومتریک قرار گرفت.
نتایج :وزن و  CRLجنینها و میانگین ضخامت الیه بطنی هیپوكامپ در نواحی  CA1و  CA2گروه تجربی نسبت به گروه شاهد و شم افزایش معناداری داشت.

نتیجهگیری :تجویز عصاره آبی میوه سنجد به موشهای باردار می تواند سبب ایجاد تغییراتی در رشد و نمو جنین شده و باعث تغییرات هیستومورفومتریک در
تکوین بخشهایی از هیپوكامپ جنین موش میشود.
کلمات کلیدی :جنین ،سنجد ،هیپوكامپ ،موش سوری

مقدمه

*نویسنده مسئول :غالمرضا کاکا ،مركز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
(عج) ،تهران ،ایران
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استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی در جهان و ازجمله
ایران رو به گسترش است ( .)2 ,1یکی از گیاهانی كه در طب
سنتی ایران كاربردهای فراوانی داشته و برای میوه ،صمغ و
برگهای آن نیز خواص درمانی فراوانی ذكر شده است گیاه
سنجد است كه در طب سنتی از این گیاه برای درمان
بیماریهایی مانند تهوع ،زردی ،استفراغ ،آسم و نفخ استفاده
میشود .میوه و برگهای این گیاه حاوی مقادیر قابلتوجهی از
تركیبات فالونوئیدی ،ترپنوئید و سیتواسترول است (.)5-3
تحقیقات نشان داده است كه برخی از تركیبات فالونوئیدی و

سیتواسترول واجد اثرات ضد دردی و ضدالتهابی هستند ()7؛
بنابراین میوه و برگهای این گیاه نیز میتوانند اثر ضد درد و
ضدالتهاب داشته باشد .مطالعات مختلفی جهت بررسی خواص
درمانی این گیاه انجام گرفته است .در یک مطالعه مشخص شد
عصاره آبی سنجد میتواند باعث بهبود زخم پوستی در موشهای
صحرایی گردد ( .)6در مطالعه دیگری نشان داده شد كه این
گیاه در درمان بیماری لیکن پالن بسیار مؤثر است ( .)8در
مطالعات مختلف اثر ضد دردی عصاره سنجد نیز موردبررسی قرار
گرفته است .رمضانی و همکاران اثر ضد دردی قابلتوجهی در
آزمونهای فرمالین و  flick-tailبرای دوز  1000 mg/kgعصاره
آبی سنجد مشاهده نمودند ( .)1هیپوكامپ داخلیترین بخش
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در ناحیه  CA3هیپوكامپ میانگین ضخامت الیه شعاعی گروه تجربی نسبت به گروههای شاهد و شم كاهش معناداری داشت .میانگین تعداد سلولها در الیه
بطنی نواحی  CA1هیپوكامپ گروه تجربی افزایش معناداری را نسبت به گروههای شم و شاهد نشان داد.
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اثر عصاره آبی میوه سنجد بر هیپوکامپ جنین موش Balb/c
دوره بالینی پزشکی

كورتکس لوب گیجگاهی است كه به سمت پایین مغز و سپس
به سمت سطح زیرین بطنهای طرفی امتداد مییابد .هیپوكامپ
مشخصاً به دو بخش اصلی ،یک بخش ابتدایی با سلولهای بزرگ
و یک بخش انتهایی با سلولهای كوچکتر تقسیم میشود رامون
كاخال این دو قسمت را به ترتیب  regio inferiorو regio
 superiorنامیده بود ( .)11 ,10امروزه هیپوكامپ بر اساس
دانسیته ،سایز و انشعابات آكسون و دندریتهای سلولهای هرمی
به نواحی  CA3 ،CA2 ،CA1و CA4تقسیم میشود .نقش
هیپوكامپ نگهداری حافظه ،تثبیت و طبقهبندی خاطرات ،تبدیل
حافظه كوتاهمدت به بلندمدت و یادگیری است .همچنین مركز
ترس و اضطراب و پاداش و تنبیه است .با توجه بهاحتمال استفاده
میوه سنجد در زنان باردار و عدم بررسی اثرات این محصول بر
رشد و نمو جنین و تکامل هیستولوژیک هیپوكامپ به نظر
میرسد كه بررسی تأثیر سنجد در دوران بارداری بر روی
هیپوكامپ بهعنوان یکی از بخشهای اصلی مغز برای ارتقا سطح
سالمت مادر و جنین ضروری است.
 .1روش تهیه و محاسبه میزان دوز محلول سنجد
( Elaeagnus

 .2حیوانات و مطالعات هیستومورفومتری
نژاد Balb/C

تعداد  21سر موش كوچک آزمایشگاهی ماده بالغ
در محدوده سنی  12-14هفته با محدوده وزنی  33±6گرم از
بخش حیوانات دانشگاه بقیةاهلل تهیه شد .موشها در یک محیط
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برای تهیه عصاره آبی 100 ،گرم میوه سنجد
 )angustifoliaجمعآوریشده از حوالی شهرستان كاشان را به
همراه پوست ،گوشت و هسته در آزمایشگاه دانشکده فارماكولوژی
دانشگاه شهید بهشتی تهران آسیاب كرده ،در  1لیتر آب جوش
آمده داخل بشر ریخته و به مدت  2ساعت در محیط آزمایشگاه
قرار گرفت .سپس محتویات داخل بشر را با قیف و كاغذ صافی
صاف نموده ،محلول صافشده را در دستگاه بن ماری گذاشته و
بدین ترتیب عصاره آماده گردید.
دوز انتخابشده در این تحقیق  500میلیگرم بر كیلوگرم برای
گروه تجربی بهصورت خوراكی است و گروه كنترل دستنخورده
باقی ماند .ابتدا میزان آب مصرفی حیوان در  24ساعت
اندازهگیری شد .بهصورت میانگین میزان آب مصرفی هر حیوان
با وزن  40گرم 7 ،میلیلیتر در  24ساعت بود ( .)12درنتیجه به
ازای یک حیوان  40گرمی روزانه باید  20میلیگرم عصاره
مصرف شود.
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مواد و روش ها

كنترلشده با دمای  23±2درجه سانتیگراد ،رطوبت 50±5
درصد و  12ساعت روشنایی 12 ،ساعت تاریکی قرار گرفتند.
تمام موشهای نر و ماده به مدت دو هفته برای سازش با محیط
بهصورت جداگانه در حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
(عج) نگهداری و با غذای استاندارد تغذیه شدند .بعد از سازش
یافتن موشها به شرایط جدید عمل جفتگیری انجام شد .پس
از مشاهده پالک واژینال برای اطمینان از وجود عمل لقاح از
تست اسمیر استفاده شد .با مثبت بودن تست اسمیر در گسترش
واژنی (منظور از مثبت بودن تست اسمیر در گسترش واژنی
مشاهده اسپرم با بزرگنمایی  100تا  400برابر با میکروسکوپ
بیولوژی بعد از گذشت  12ساعت بود .در هنگام تهیه اسمیر
چنانچه پالک واژنی وجود داشت بارداری برای حیوان تلقی
می شد اما اگر پالک واژنی نبود اسمیر تحت بررسی قرار
میگرفت) ،آن روز بهعنوان روز صفر بارداری تعیین و موشهای
باردار برای گروهبندی انتخاب گردیدند.
موشهای باردار بهطور تصادفی به سه گروه  6تایی تقسیم
شدند .گروه شاهد كه آب آشامیدنی معمولی روزانه دریافت
كردند ،گروه شم كه روزانه میزان  20میلیلیتر آب را بهعنوان
حالل سنجد بهصورت خوراكی دریافت كرد و گروه تجربی كه
عصاره آبی سنجد را به مقدار  500 mg/kgبهصورت محلول در
آب از روز صفر بارداری تا روز  20بارداری بهصورت خوراكی
دریافت نمودند ( .)13 ,12موشهای باردار در پایان روز 20
بارداری بهوسیله استنشاق كلروفورم با دوز باال كشته شدند.
سپس جنینها را از داخل شاخهای رحمی و كیسه آمنیون جدا
كرده ،وزن جنینها و جفتها و طول سری -دمی آنها
اندازهگیری و ثبت شد .سپس جنینها و جفتها ازنظر
ناهنجاریهای مورفولوژی بهوسیله لوپ موردبررسی قرار گرفتند.
در انتها جنینها بهمنظور تثبیت در داخل ظرف محتوی فرمالین
 10درصد قرار گرفتند .تعداد  5جنین از میان جنینهای هر
موش باردار بهصورت تصادفی انتخاب ،پس از گذراندن مراحل
پردازش بافتی و تهیه برشهایی ساجیتال باضخامت  5میکرون
از هر دونیمه جنین به تعداد  10الم بافاصله  20مقطع تهیه و
تحت رنگآمیزی هماتوكسیلین-ائوزین ) (H&Eقرار گرفتند.
مقاطع بافتی بهوسیلهی میکروسکوپ نوری با بزرگنماییهای
 400 ،40و  1000مطالعه و توسط نرمافزار موتیک ضخامت و
تعداد سلولهای الیههای شعاعی ،اورینس ،مولکولی و بطنی
هیپوكامپ موردبررسی قرار گرفتند.
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 .3آنالیز آماری
دادههای بهدستآمده به روش آماری آنالیز واریانس
یکطرفه ) (ANOVAو آزمون توكی ) (Tukeyدر نرمافزار SPSS
 22موردبررسی قرار گرفتند .اطالعات بهصورت میانگین ±
خطای انحراف معیار میانگین ( )Mean±SEMارائه شد و تفاوت
میانگینها در سطح p<0/05معنیدار درنظرگرفته شد.

نتایج
در طی انجام آزمایشها ،بررسی ظاهری نشان داد كه جنینها
در گروههای شاهد و شم و تجربی كامالً سالم بوده و فاقد هرگونه
ناهنجاری مورفولوژیکی میباشند .میانگین وزن و  CRLجنینها
در گروه تجربی نسبت به گروههای شاهد و شم افزایش داشت
كه این افزایش ازنظر آماری در گروه تجربی در سطح
p<0/05معنادار بود (جدول .)1

گروههای شاهد و شم نشان داد .درحالیكه مساحت ناحیه
هیپوكامپ كاهش معنادار نداشت (( )p<0/05شکل .)1
میانگین ضخامت الیه بطنی  CA1در گروه تجربی نسبت به
گروه شاهد و شم افزایش معناداری داشت؛ اما میانگین سایر
الیههای  CA1شامل اورینس ،شعاعی و مولکولی نسبت به
گروههای شم و شاهد كاهش داشت كه این كاهش معنادار نبود
(نمودار  .)1میانگین ضخامت الیه بطنی  CA2در گروه تجربی
نسبت به گروه شاهد و شم افزایش داشت كه این افزایش ازنظر
آماری معنادار بود .همچنین میانگین ضخامت الیه مولکولی
 CA2در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد و شم كاهش
معناداری داشت اما ضخامت الیههای اورینس و شعاعی  CA2در
گروه تجربی نسبت به گروههای شم و شاهد تغییر معناداری
نداشت .در  CA3میانگین ضخامت شعاعی در گروه تجربی نسبت

جدول  -1اثر عصاره سنجد بر میانگین وزن و طول سری-دمی جنینهای  20روزه موش در گروههای شاهد ،شم و تجربی.
گروه
وزن جنین (گرم)

1/15±0/03

1/17±0/03

*1/31±0/18

طول سری-دمی (میلیمتر)

11/16±0/28

11/16±0/28

*22/02±0/46

پارامتر
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شاهد

شم

تجربی

عالمت * نشاندهنده افزایش معنادار گروه تجربی نسبت به گروههای شاهد و شم استP<0.05

شکل  -1میکروگراف مقطع ساجیتال مغز جنین  20روزه در گروههای شاهد و شم و تجربی با بزرگنمایی  40برابر و رنگآمیزی شده با روش  .H&Eدر
شکل فوق فلش آبی :تالنسفال ،قهوه ای :اجسام مخطط ،قرمز :شبکه كوروئید (در بطن طرفی) ،فلش سیاه :پیاز بویایی ،نارنجی :هیپوكامپ و فلش سبز

اثر عصاره آبی میوه سنجد بر تغییرات هیستومورفومتریک بافت
هیپوكامپ مغز به این صورت بود كه در جنینهای گروههای
شاهد و شم هیچگونه تغییرات هیستومورفومتریک در هیپوكامپ
یافت نشد؛ اما در گروه تجربی میانگین مساحت ناحیه تالنسفال
برحسب میکرومتر مربع كاهش معناداری را در مقایسه با

journal.fums.ac.ir

به گروه شاهد و شم كاهش معناداری داشت اما میانگین ضخامت
سایر الیههای  CA3در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد و شم
تغییر معناداری را نشان نداد.
همانطور كه در نمودار  2مشاهده میشود میانگین تعداد
سلولها در الیه بطنی  CA1هیپوكامپ در سطحی برابر 10000
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پوست و كاسه سر را نشان میدهد (دیانسفال = 𝐷 و مزانسفال = 𝑀 و رومبانسفال = 𝑅) =A( .گروه كنترل =B ،گروه شم =C ،گروه تجربی).
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نمودار  -1میانگین ضخامت الیههای  CA1را برحسب میکرومتر در جنینهای  20روزه موش در گروههای شاهد ،شم و تجربی نشان میدهد .عالمت *
نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین گروه تجربی با گروههای شم و شاهد است (.)p=0/011
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نمودار  -2میانگین تعداد سلولها را در الیههای  CA1هیپوكامپ جنینهای  20روزه موش در گروههای شاهد ،شم و تجربی در سطحی برابر 10000
میکرومتر مربع نشان میدهد .عالمت * نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین گروه تجربی با گروههای شم و شاهد است( )p=0/026
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برخی از گیاهان دارویی هماكنون به علت داشتن فعالیتهای
آنتی باكتریال ،ضدالتهابی و آنتیاكسیدانی مصرف زیادی در طب
دارند ( .)14مطالعات جدید نشان میدهند كه گیاهان دارویی
میتوانند روی همه ارگانها و سیستمهای بدن ازجمله سیستم
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میکرو مترمربع افزایش معناداری را ازنظر آماری نشان میدهد و
در سایر الیههای  CA1تغییر معناداری را نشان نمیدهد
()p<0.05؛ اما میانگین تعداد سلولها در الیههای مختلف نواحی
 CA3 ،CA2هیپوكامپ در سطحی برابر  10000میکرو مترمربع
تغییر معناداری را ازنظر آماری نشان نمیدهد (شکل .)2

بحث

نسیم میرزایی و همکاران

با بزرگنمایی  1000برابر و رنگآمیزی شده با روش  H&Eدر گروههای
شاهد ،شم و تجربی(A, B= Control C,D=Sham E,F= Experimental) .
(VL= Ventricular Layer, OL=Oriens Layer, RL=Radiatum Layer,
)ML=Molecular Layer
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تولیدمثل اثر بگذارند ( .)15نتایج مطالعه حاضر در مورد وزن و
 CRLجنینها نشان داد كه وزن و  CRLجنینهای گروه تجربی
در مقایسه با گروههای شم و شاهد افزایش معناداری یافته است.
در تجربهای كه توسط یاماگوچی و همکاران ( )2006صورت
گرفت نشان داده شد كه فالونوئیدها باعث افزایش تركیبات
كلسیمی در بافت دیافیز در سیستم كشت ران موش صحرایی
میگردند ( .)17درنتیجه با توجه به اینكه سنجد حاوی فالونوئید
است به نظر میرسد كه افزایش  CRLجنین ،به دنبال افزایش
تركیبات كلسیمی كه با حضور فالونوئید جذب باالتری در بدن
خواهند داشت است .در همین راستا میتوان به تحقیق انجامشده
توسط طالیی خوزانی و همکاران ( )2011اشاره كرد كه در
موشهای باردار دریافت  50 mg/kgعصاره سنجد ،بهطور
قابل توجهی باعث افزایش طول استخوان ران شد اما حجم
استخوان و غضروف را كاهش داد؛ كه این نتیجه با نتایج

بهدستآمده در تحقیق حاضر همراستا است ( .)16در مطالعه
حاضر میانگین مساحت ناحیه تالنسفال ،ضخامت الیه مولکولی
 CA2و ضخامت الیه شعاعی  CA3گروه تجربی كاهش معناداری
را در مقایسه با گروه شاهد و شم نشان داد اما میانگین ضخامت
الیه بطنی  CA1و ضخامت الیه بطنی  CA2گروه تجربی نسبت
به گروه شاهد و شم افزایش معناداری داشت .در تحقیقی كه
توسط حیدری و همکاران ( )2017انجام شد نتایج نشان داد كه
در ناحیه  DGهیپوكامپ موشهای تیمارشده با لورازپام؛ تعدادی
از آستروسیتها آسیب دیدند و نکروز در آنها بهصورت متراكم
شدن هستهها مشاهده گردید .همچنین در موشهای تیمارشده
با عصاره بادرنجبویه (دوز  10میلیگرم بر كیلوگرم) هیـچ نـوع
آسیبـی در نورونها و سلولهای پشتیبـان مشاهده نشد،
درحالیكه در موشهای تیمارشده با عصاره بادرنجبویه (دوز
 100میلیگرم بر كیلوگرم) نکروزه شدن سلولهای پشتیبان
بهطور چشمگیری افزایش یافت ( .)18عصاره آبی سنجد همانند
عصاره آبی گیاه بادرنجبویه ،فعالیتهای آنتیاكسیدانی خوبی را
نشان میدهد و بهعنوان یک عامل احیاكننده پرقدرت شناخته
شده است .عصاره این گیاه دارای اثر حفاظتی در برابر استرس
اكسیداتیو ایجادشده بهوسیله عوامل اكسیدانی است كه از طریق
فرآیندهای مختلف منجر به پراكسیداسیون لیپید میشوند (.)11
بافتهای مغز حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب غیراشباع بوده
كه در مقابل حمالت رادیکالهای آزاد ،آسیبپذیری خاصی دارند
( .)20در بسیاری از گیاهان دارویی ،غلظت مورداستفاده میتواند
نقش مهمی در ایجاد اثرات آن داشته باشد .در تركیبات سنجد،
فالونوئیدها ازجمله مواد آنتیاكسیدانی هستند كه باعث كاهش
آزادسازی  ROSمیشوند ( .)61همچنین فالونوئیدها در غلظت
پایین بهعنوان یک آنتیاكسیدان قوی عمل میكنند بدین طریق
كه دوز پایین فالونوئیدها سبب افزایش عملکرد
آنتیاكسیدانهای درونزا میشود ،درحالیكه دوز باالی
فالونوئیدها سبب مهار عملکرد آنتیاكسیدانهای درونزا از
طریق افزایش رادیکالهای آزادشده و بدینوسیله باعث مرگ
سلولی میشود ( .)21بر طبق یافتههای رضایی و همکاران
( ،)1380ازدیاد ویتامین  Aیک تراتوژن قوی است كه سبب
ایجاد ناهنجاریهایی در تکوین اندامها بهویژه تکامل سیستم
عصبی مركزی میشود ( .)22در پژوهش یغمایی و همکاران
( )1381نشان داده شد كه عصارۀ دانه گیاه خار مریم مادهای
آنتیاكسیدان و استروژنیک است و باعث افزایش حافظه و
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Balb/c اثر عصاره آبی میوه سنجد بر هیپوکامپ جنین موش
دوره بالینی پزشکی

نتیجه گیری
تجویز عصاره آبی میوه سنجد به موشهای باردار میتواند
سبب ایجاد تغییراتی در رشد و نمو جنین شده و موجب تغییرات
.هیستومورفومتریک در تکوین هیپوكامپ جنین موش میشود

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل انجام پژوهش و تحقیق در مركز تحقیقات
علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) بوده است كه
بدینوسیله از جناب آقای دكتر صحرایی مدیریت این مركز كمال
 كد پایان نامه مربوط به این.تشکر و قدردانی به عمل میآید
. می باشد1343/17 مقاله

تعارض منافع

یادگیری میشود و در سطح بافتی نیز میانگین سلولهای
پیرامیدال در ناحیه شاخ آمون و سلولهای گرانوله در ناحیه
 در تحقیق.)23( شکنج دندانهای هیپوكامپ را افزایش میدهد
 گروهCA1 حاضر نیز میانگین تعداد سلولها در الیه بطنی
تجربی افزایش معناداری را نسبت به گروههای شم و شاهد نشان
داد كه با نتایج تحقیقات فوق همخوانی دارد با توجه به اینکه
عصاره آبی سنجد همانند عصارۀ دانه گیاه خار مریم سرشار از
 است بهK  وC  فالونوییدها و ویتامینهای،تركیبات پلی فنولی
نظر میرسد افزایش میانگین تعداد سلولها ناشی وجود این
 ازآنجاییكه در این زمینه مطالعات مختصری.تركیبات باشد
صورت گرفته كشف مکانیسم دقیق آن نیازمند مطالعات بیشتری
.در این زمینه است
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Abstract
Background & Objective: This study investigated the effect of aqueous extract of Elaeagnus
angustifolia on histomorphometric changes of the hippocampus of mouse fetuses.
Material & Methods: Twenty-one pregnant mice were randomly divided into three groups. The
control group received sufficient amount of drinking water, the sham group received 20 ml of water
(solvent of Elaeagnus angustifolia) daily and the experimental group received aqueous Elaeagnus
angustifolia extract at dose of 500 mg / kg daily from 0 to 20 days of gestation. Pregnant mice were
killed on the 20th day of pregnancy and the fetuses were removed and examined for external
congenital malfomations. Fetal body weights and crown-rump lengths (CRL) were measured. The
fetuses were fixed and processed. Then 5µ sections were prepared and stained with hematoxylineosin. Finally, the thickness and cell number of radial, stratum oriens, molecular and ventricular
hippocampus were evaluated using light microscopy and Motic software.
Results: Mean fetal weight and CRL of fetuses and mean thickness of ventricular layer in CA1 and
CA2 significantly increased in experimental group compared to control and sham groups. The mean
thickness of radiatum layer of CA3 significantly decreased in experimental group compared to
control and sham groups. Additionally, mean number of cells in ventricular layer of CA1 significantly
increased in experimental group compared to control and sham groups.
Conclusion: Administration of aqueous extract of Elaeagnus angustifolia to pregnant mice can cause
changes in fetal development and cause some changes in the hippocampal formation CA1 and CA3
neuronal layer in the mouse embryo.
Keywords: Fetus, Elaeagnus angustifolia, Hippocampus, Mice
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