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مقدمه
مصــرف آنتــی اکســیدانت هــاي طبیعــی، نقــش 
مثبتی در حفظ وضعیت سالمت بـدن انسـان ایفـا    
می کند و باعث افزایش ظرفیـت آنتـی اکسـیدانی    
بدن می شود. استرس اکسایشی که ناشی از عـدم  
ــال   ــه هــاي اکســیژن فع ــد گون ــان تولی ــوازن می ت

)Reactive Oxygen Species و خنثی شدن آنها
اي آنتی اکسیدانتی آنزیمی و غیر توسط سیستم ه

آنزیمی می باشد، عامل ایجاد برخـی از  اخـتالالت    
تخریب نورونی از قبیل آلزایمر و پارکینسون اسـت  

هـاي  ). بنابراین استفاده از آنتـی اکسـیدانت  2و1( 
طبیعی در جهت جلـوگیري از فراینـدهاي آسـیب    

گونه هاي اکسـیژن  زاي ناشی از تولید بیش از حد 
هاي فوق مهم و پیشگیري از ابتال به بیماريفعال

ـ . و حیاتی است عنـوان  ه ظرفیت آنتی اکسیدانتی ب
پارامتري جهت سنجش ارزش مواد غذایی مختلف 

ـ  طـور گسـترده   ه از جمله گیاهان و ترکیبات آنها ب
و پس از اثبات ˝مورد استفاده قرار می گیرد. اخیرا

زا بـودن آنتـی اکسـیدانت هـاي سـنتزي،      طان سر
ستجو براي یافتن آنتی اکسیدانت هـاي طبیعـی   ج

اي یافتـه اسـت. بخـش فنـولی و     العادهاهمیت فوق
فالونوئیدي گیاهان، آنتی اکسیدانت هاي قـوي در  

ــیط ــايمح ــگاهیه ــی و آزمایش ــوب طبیع محس
ی ژاپنـ لیـ ازگاهیـ گگـل يعصـاره ).3( شوندمی
ی آنتــتیــفعالکــهاســتی مختلفــعناصــري دارا
يجملـه ازکـه دهند،یمنشانراییباالی دانیاکس
ک،یدکلروژنیاســـــک،یدکافئیاســـــهـــــاآن

ــ ــک،یداولنولیاس ــولدیاس ــدالیآموکیاورس نیگ
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برابردرمغزساقهMANFسطوحبریژاپنلیازگاهیگگلعصارهیمحافظتاثرات
رتدرنیدوپامیدروکسیه-6سم

چکیده
ر آبشار منتهی به تحلیل نورون دوپامینی در بیماري پارکینسون، مشارکت دارد. عصاره هیدروالکی گل گیاه  ازگیل ژاپنـی  استرس اکسایشی د: زمینه و هدف

عامـل نوروتروفیـک مزانسـفالی    ابر کـاهش سـطوح   بردر یژاپنلیازگاهیگگلعصارهلی است. این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی وغنی از ترکیبات فن
ضایعه القـاء شـده بـا     ساقه مغز ناشی از)Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor)MANF(یتمشتق از آستروس

.انجام شدهاي صحرایی نردر موشهیدروکسی دوپامین-6تزریق درون بطنی
گروه کنتـرل و  ،ر داشتند که پس از اتمام دوره پژوهشقرا+ پارکینسونعصارهگروه پایه، کنترل و :ی سه گروهتجربیشگاهیآزمامطالعهنیادرروش کار:

گروه مصرف عصاره به مدت دوازده هفته و در هـر هفتـه   هیدروکسی دوپامین را دریافت و استرس را تجربه کردند.-6سم عصبی عصاره + پارکینسون گروه 
یـزا  بـا روش اال ساقه مغز MANFسطح .دریافت کردندرم وزن بدن میلی گرم به ازاي هر کیلوگ200صفاقی و به میزاندرونسه بار عصاره را به صورت

اندازه گیري گردید. 
هـاي  ساقه مغـز در مـوش  MANFسطح نتایج نشان داد که.شدتحلیلوتجزیهتوکیتعقیبیآزمونوها به روش آنالیز واریانس یکطرفه داده:هاافتهی

).=042/0p(اما با گروه کنترل تفاوت معنادار دارد )،=223/0pاست(وه پایه  تفاوت معنادار نداشتهنسبت به گرمصرف کننده عصاره پارکینسونی در گروه 
در MANFتوانـد سـبب محافظـت از سـطح     نتایج این پژوهش نشان داد که  پیش درمان با مصرف مزمن عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی می:گیرينتیجه

شود و احتماال می تواند نقش حفاظتی در برابر بیماري پارکینسون داشته باشد.هیدروکسی دوپامین-6برابر ضایعه  ناشی از 

موش صحرایی،MANF،هیدروکسی دوپامین6،عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی:هاهواژدیکل

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

11/8/92تاریخ پذیرش: 14/5/92تاریخ دریافت: 
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يدانـه وبـرگ وه،یـ مي عصـاره ). 5و4(باشندیم
بـات یترکي ادیـ زی حاوي مقـادیر  ژاپنلیازگگیاه 

مثبـت يرابطـه و هسـتند کیـ فنولوي دیفالونوئ
ــاتیکترمقــدار ــفالونوئب ــفنولوي دی ــن درکی ای
آنهـا ی دانیاکسـ ی آنتتیظرفبای اهیگي هاعصاره

عامل نوروتروفیک مزانسـفالی  ).6(ه است دشدیتائ
ــتق از  ــیتآمشــــ Mesencephalic(ستروســــ

Astrocyte-derived Neurotrophic Factor(
)MANF( یک فاکتور نروتروفیکی تازه کشف شده

ــا وزن مولکــولی  185دالتــون و داراي وکیلــ18ب
ابتدا در مغز میانی موش ها دراسیدآمینه است که

MANFدر شـرایط آزمایشـگاهی   .)7(کشف شـد 
بقاء سلول هاي عصبی دوپـامینرژیکی مغـز میـانی    

پروتئین mRNAجنینی را حمایت می کند. حضور
MANF   در مغز میانی موش هاي جنینـی نشـان

ر پیشرفت سلول داده است که امکان دارد نقشی د
ــد. در     ــته باش ــی داش ــامینرژیکی جنین ــاي دوپ ه
آزمایشات شیمیایی در بافـت و سـلول نشـان داده    

اي از بافـت  صـورت گسـترده  ه بMANFشده که 
عصبی موش هاي بزرگسال بیان هاي عصبی و غیر 

عمــرمــی شــود و در محــیط آزمایشــگاهی باعــث
و فعالیت بیشتر نرون هاي دوپامینرژیـک  طوالنی

ي مـار یب).8(شودهاي بالغ میر مغز میانی موشد
ی عصـب ستمیسمخربي ماریبنیدومنسونیپارک
. علـت اصـلی ایـن    شودیممحسوبمریآلزاازبعد

بخـش  کیـ نرژیدوپامي هـا رونونـ تخریب بیماري
جســم ي آن درمتــراکم جســم ســیاه و پایانــه هــا

ــط ــتمخط ــترس   ).9(اس ــل اس ــواملی از قبی ع
کرد میتوکنـدري، افـزایش   ، نقص در عملشییااکس

تـرین  پراکسیداسیون لیپیدي و تجمع آهن از مهـم 
ــامینرژیکی    ــاي دوپـ ــورون هـ ــب نـ ــل تخریـ علـ

ی اساسـ عامـل ی شیاکسااسترس). 10و11هستند(
. اسـت نسـون یپارکي مـار یبدرهارونونمرگدر

ــوگیري ازهــدف کــاهشی، شــیاکسااســترسجل
ی درمانهايشرفتیپکردنایمهوي ماریبشرفتیپ

فعالیت هیپوکالیسـمی  تاناکا و همکاران).12است (
هـاي  عصاره دانه گل گیاه ازگیل ژاپنی را در مـدل 

). 13گزارش نمودنـد( موشدر رت و 2دیابت نوع 
پیشنهاد نمودند که خاصیت ضـد  اتو و همکارانش 

مهـار  باعـث یژاپنلیازگالتهابی عصاره برگ گیاه

نیتریـک و آنزیم سنتز کننده 2بیان سیکلواکسیناژ
اسـماعیلی و همکـاران  ).14گردد(القاء میاکساید

در تحقیقی اثـر محـافظتی آنتـی اکسـیدان هـاي      
ی بــر ژاپنــلیــازگاهیــگگــلی دروالکلیــهعصــاره 

مسمومیت کبدي القـاء شـده بـا کلریـد جیـوه در      
همکـاران ویسـل رکیا). 15موش را گزارش کردند(

و اثـرات  ثابـت  رالیـ ازگدریفنولباتیترکوجود
).16تاییـد کردنـد(  ضد اکسایشـی ایـن عصـاره را   

300دوزگزارش کردند کـه  همکارانولوهمچنین
عصاره از میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن

درداریمعنـ کـاهش موجـب ی ژاپنـ لیـ ازگاهیگ
يتــروتــامکلســترول،پالســماگلوکــوزغلظــت
تیـــفعالدرداریمعنـــشیافـــزاودیریگلســـ

درسـرم نیانسـول سـطح وسـموتاز یددیسوپراکس
ــوش ــامـ ــديهـ ــدیابتیـ ــا و ). 17(شـ یوکاتـ
ایـن  يدانـه يفعالیت ضد اکسایشی عصارههمکاران

اســترولگیــاه را ناشــی از ترکیبــات زیــاد بتاســیتو
پراکسیداسـیون  را بـر و فعالیت مهاري آنـ دانستند

يمغز یا تنـه يساقه). 18نمودند(لیپیدي گزارش
مغزي بخش بسیار مهمی از مغز است که از باال به 

شود. هاي مخ و از پایین به نخاع محدود مینیمکره
بسیار مهم بدن است کـه  يمغز یک قطعهيساقه

بسیاري از عملکردهاي ضروري بدن شامل: تنفس، 
خــون، ضــربان قلــب، هضــم، برانگیختگــی و فشــار

ي مغـز  سـاقه تحت کنترل آن می باشد. هوشیاري 
ارتباطی براي عبور سیگنالها از طریق مغز به مرکز 

-منشأ بسیاري از اعصاب جمجمهوبقیه بدن است 
اي است که کنترل مژه، حرکات صـورت، حرکـات   

حرکات روده را بـر عهـده دارد. نتـایج    چشم، بلع و
مغـز نشـان داد کـه    يمطالعات کالبدشناسی ساقه

مغـز مقـدم بـر    يتئین نوکلئین در ساقهتجمع پرو
رون هـاي دوپامینرژیـک اسـت و باعـث     وتخریب ن
رونی در جسم سیاه بیماران پارکینسـونی  وتحلیل ن

می شود. هر چند مکانیسم هاي سلولی و مولکولی 
شـوند ناشـناخته اسـت    اي که باعث این رویداد می

ــد  8( ــک ماننـ ــاي نروتروفیـ ــاکتور ). فاکتورهـ فـ
فــاکتور نروتروفیــک و از مغــزنروتروفیــک مشــتق

ین نقشی مخالف پـروتئ مشتق از سلول هاي گلیال
سودمند در مقابل آلفا ایفا می کنند و داراي نقشی

تجمع پروتئین آلفا و متعاقـب آن تخریـب نرونـی    
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اطالعـات مـا   بـر طبـق   کـه ییاز آنجا) 9هستند (
از کشـور  ن نه در داخل کشور و نه در خـارج تاکنو

MANFبــر ســطوح عصــارهایــن ریتــاثمــورددر
-6در مدل  استرس القاء شده با سـم  مغزيساقه

.یافت نشده اسـت،  ی پژوهشهیدروکسی دوپامین 
کیـ ریتاثی بررسحاضرپژوهشازهدف،نیبنابرا
ی دروالکلیـ هيعصـاره مصـرف ي اهفته12يدوره
ســطح ازمحافظــتبــری ژاپنــلیــازگاهیــگگــل

MANFدرهیدروکسی دوپـامین  -6بل سمدر مقا
.نر بودیی صحراي هاموشمغزيساقه

کارروش 
و بـوده آزمایشـگاهی تجربینوعازحاضرمطالعه

آزمایشـگاهی  تجربیـات ازحاصـل هايدادهآنطی
درگرفتنـد. قـرار آماريبررسیموردهاگروهبین

نـژاد بـالغ نرصحرائیموشسر27حاضرپژوهش
پاسـتور انسـتیتو مرکزاز) ياهفتهوازدهد(ویستار

محـیط بـه انتقـال ازپـس واناتیح. شدتهیهآمل
درشـفاف کربنـات پلـی هـاي قفسـه درآزمایشگاه

گـراد، سـانتی درجـه 24تـا 20دمـاي بامحیطی
سـاعت 12طیشـرا درودرصـد 55تا45رطوبت
با دسترسـی آزاد بـه   یکیتارساعت12وییروشنا

تصادفیطوربهحیوانات.شدندرينگهداغذا و آب
گـروه  و)سـر 9(کنتـرل ،)سر9(پایه: گروهسهبه

.شـدند میتقس،)سر9(+ پارکینسونمصرف عصاره
اطـراف منـاطق ازی ژاپنـ لیـ ازگاهیـ گيتازهگل

يهیـ تهي بـرا .دیـ گردخشکوي آورجمعبابلسر
مقـدار ی ژاپنلیازگاهیگگلی دروالکلیهيعصاره
بـه اتـانول وآبمخلـوط بااهیگپودرازگرم100

. شـد اضافهمیلی لیتر 600درحجم20/80نسبت
کریشدستگاهکمکبهساعت24مدتبهمخلوط

قـه یدقدردور325چرخشقدرتباKS500مدل
دیسـف يپارچـه ازابتـدا بعدمرحلهدر. قرارگرفت
واتمــنی صــافکاغــذازبــاردوســپسومنفــذدار

واردشـده صـاف محلول. شددهداعبور4يشماره
يکنندهریتبخدستگاهکمکوبهشدریتقطبالون

عمـل نیا. دیگردی پراکنحاللخألتحتچرخان
سـاعت 6مدتبهگرادیسانتيدرجه40يدمادر

نهایتا بعد از خشک کـردن،  ).19،20(گرفتانجام
با اضافه نمودن نرمال سالین، محلـول آبـی عصـاره    

دوم و سوم به گروههاي بتدا موشاحاصل گردید.
میلی 200ترتیب حالل عصاره ( سالین) و عصاره (

هفتهدوازدهمدتبهگرم بر کیلو گرم وزن بدن) را 
ی  صــفاقدرون صــورته بــروز ســههفتــههــرو  
ي ایـن  دو  هـا در ادامه موش).15(کردندافتیدر

) mg/kg50گروه با تزریق داخل صفاقی کتـامین ( 
ــن (و زایال ــیmg/kg4زی ــوش ) ب ــک  ه ــه کم و ب

بــر اســاس Steoltingدســتگاه اســتروتاکس مــدل 
ی دروکسیه-6محلولاطلس پاکسینوس و واتسون 

دریافـت  ز مغـ بطنداخلرا(OHDA-6)نیدوپام
نوسیپاکسـ وواتسـون اطلسازاستفادهبا. کردند
بـا ی وتاکسـ یاسترعمـل انجـام ي برامناسبمکان

و) 1یجــانب (،)5/0یخلفــ -یقــدام (مختصــات 
تزریـق  غلظـت ). 21(شـد مشـخص ) 5/1(یشـکم 
عمـل بـا ). 22(بـود رتهـر بـراي  میکرولیتر250
-جمجمهداخلی دندانپزشکجیگ27کانالی جراح

سـرنگ ازاسـتفاده باسپس. قرارگرفتهاموشي
نیسـال بانیدوپامی دروکسیه-6محلوللتونیهم
. شـد قیـ تزرتریکرولیمهري براهیثان30مدتبه

ي بــراي متــریلیم8فنــرازقیــتزرانیــپاازپــس
وشـد اسـتفاده کانـال ازعیمـا خروجازي ریجلوگ
ي بـرا . شدداشتهنگهثابتقهیدق1مدتبهموش
تستازهیدروکسی دوپامین) -6(قیتزراثری بررس

اسـتفاده سـاعت 72و24،48يفاصلهبای چرخش
نگـه  دم بـاال ي. در این تست موش را از ناحیهشد

داشته و در صورتی کـه مـوش نتوانـد تعـادلش را     
هیدروکسی دوپامین و -6تاثیر يحفظ کند، نشانه

). در 23(شـود ها تلقی میپارکینسونی شدن موش
حاضـر عـدم تعـادل و چـرخش کامـل و      يمطالعه

ــوش ــاشــدید م ــروه عصــارهه پارکینســون+ ي گ
تزریـق داخـل صـفاقی    بـا مـوش هـا  مشاهده شد.
) mg/kg4) و زایالزیــــن (mg/kg50کتـــامین ( 

کمـک بـا موشسرکردنجداباسپسوهوشبی
يکاسـه ازمغزکلکردنخارجومخصوصی چیق

مختلـف ي قسـمتها ریسـا ازمغز ي، ساقهجمجمه
پـس . قرارگرفـت عیمـا ازتًدرفوراوشدجدامغز

درمخصــوصخچــالیدربافــت، شــدنازمنجمــد
همگنازبعد. شدي دارنگهدرجه80ي منفیدما

هاگروهMANFغلظتزانیم،کردنوژیفیسانترو
ــزا و  ــا اســتفاده از روش االی ــهب ــکيلهیوســب تی
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بـا شـماره کاتـالوگ   )کازوبایو، ژاپـن (یشگاهیآزما
CSB-EL002118-RAضـریب  .شـد ي ریـ گاندازه

حساسیت این روش به ترتیب يپراکندگی و درجه
نهایتدر ر بود.نانوگرم بر میلی لیت>078/0% و 8

هاي موجود بین گروههـاي  به منظور بررسی تفاوت
آنالیز واریانس یک طرفه آزمونتجربی و کنترل  از

در TUKEYتعقیبی آزمون. همچنینشداستفاده
براي بررسـی تفـاوت   ≥05/0Pداري سطح معنی

هـاي  شـد. تجزیـه و تحلیـل   اسـتفاده  بین گروهی 
19ينسـخه SPSSافـزار  نـرم يآماري به وسـیله 

.انجام شد

هایافته
بر اساس تجزیه و تحلیل آماري مشخص شد که

پژوهش تفاوت معناداري يها بعد از دورهن گروهوز
ــداش ــودار )=806/0p(ن ــطح.)1(نم MANFس

گروه کنتـرل نسـبت بـه    هاي مغز در موشيساقه
همان طوري کـه در  .گروه پایه کاهش داشته است

يسـاقه MANFسطحمشاهده می شود 2نمودار 

نسـبت +پارکینسـون عصارهگروههايموشدرمغز
امانداشتهمعنادارتفاوت)=223/0p(هیپاگروهبه
داردمعنـادار تفـاوت ینسـون یپارککنتـرل گروهبا
)042/0p=(،)141/11F=(. بنــابراین، یافتــه هــاي

مصـرف عصـاره   شان دهنده تـأثیر مثبـت   تحقیق ن
6ازگیل ژاپنی در برابر آثار سمی ناشـی از تزریـق   

سـاقه مغـز   MANFهیدروکسی دوپامین بر سطح 
باشد.می

و نتیجه گیريبحث
تزریـق درون  کـه دهـد یمـ نشـان حاضرجینتا

هیدروکسی دوپامین باعـث کـاهش سـطح    6بطنی 
MANFشــد. همچنــین تزریــق در گــروه کنتــرل

درونصـورت بـه یژاپنـ لیـ ازگاهیگگليعصاره
MANFجلوگیري از کـاهش سـطح   ی باعث اقصف

يمصرف عصارهد.ش+ پارکینسوندر گروه عصاره
اثرات ضد اکسایشی از کاهش ه دلیلازگیل ژاپنی ب

ثـر او هجلوگیري کـرد MANFپروتئین حفاظتی 
ایجـاد مـی   نسـون یپارکي مـار یببرابردری حفاظت

تـاکنون تحقیقـی کـه اثـر حفـاظتی مصـرف       .کند
گـل گیـاه ازگیـل    ينظم عصـاره طوالنی مدت و م

ساقه مغز موش هـاي  MANFژاپنی را روي سطح 
هیدروکســی دوپــامین -6در معــرض ســم عصــبی 

چـه در داخـل کشـور و یـا در     بررسی کرده باشـد  
حاضر ياست و مطالعهنشده مشاهده خارج کشور 

امروزه بـراي  اولین پژوهش در این رابطه می باشد.
درمانی برخـی ترکیبـات   وبررسی اثرات محافظتی

هـاي حیـوانی بیمـاري    سنتزي و طبیعـی از مـدل  
تـرین  پارکینسون استفاده می شود. یکی از متداول

ی دروکسـ یه-6هاي دوپامینی، نوروتوکسین نورون
ــام ــه  نیدوپ ــت ک ــطرازاس ترانســپورترهاي قی

هـا مـی گـردد. اسـترس     این نورونواردی نیدوپام

تغییرات وزن گروه ه-1نمودار 
ا

تفاوت معنادار با کنترل پارکینسونی+
ساقه مغز در گروه هاMANFتغییرات -2نمودار 

لیتـر)  (نانوگرم/میلیMANFخطاي استاندارد مقادیر ±میانگین-1جدول 
هاي تحقیقگروه

حداکثر حداقل استانداردخطاي±میانگین  هاگروه

13/4 35/3 13/0±6/3 پایه
3 83/2 04/0±9/2 کنترل
52/3 06/2 53/0±05/3 پارکینسونی+عصاره
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ه بـ هیدروکسـی دوپـامین   -6اکسایشی القا شده با
اي واکنش پـذیر اکسـیژن   هافزایش گونهيواسطه

آسیب رساندهDNAمی تواند به لیپید، پروتئین و 
).11و24و25(شودها نوروننیابیتخرموجبو

ژوهش هـا، تـاثیر   در راستاي این مطالعه برخی از پ
مـدل  حیـوانی   بـر ی را  اهیـ گي هـا عصارهمصرف

نمونـه، ي بـرا .گزارش نمودنـد نسونیپارکي ماریب
باعـث نسـنگ یجی اهیـ گعصـاره ی خوراکمصرف
بـروز  کـاهش واهیسـ جسـم ی سلولبیتخرتوقف

-یمی نسونیپارکي هادرموشي عملکرداختالالت
در تحقیقی اثر اشراق جزي و همکاران). 26(شود

آب انگور قرمز که داراي خـواص آنتـی اکسـیدانی    
پارکینســونی مــورد بــر روي مــوش هــاي رااســت

آب انگـور توانسـت   اسـتفاده از بررسی قرار دادنـد، 
را کاهش ي صحرایی نرمیزان چرخش در موش ها

گـزارش کردنـد   وولف دیتر و همکـاران  ). 27دهد(
ــاه    ــاره گی ــوراکی عص ــرف خ ــه مص ــنگک جینس

)Ginseng(  موجب توقف تخریب سلولی در جسـم
يهـا وشمـ سیاه  شد و اخـتالالت حرکتـی را در   

). 28(پارکینسـونی شـده کـاهش داد   نـر ییصحرا
ــاران ــا و همک ــیدانی  گلران ــی اکس ــل آنت ــر مکم اث

کورکومین را بـر روي بیمـاري پارکینسـون مـورد     
بررسی قرار دادند، مصرف کورکومین موجب بهبود 

هـاي  رتعالئم حرکتی و بهبود در تست چرخشی 
هیدروکسـی دوپـامین  6پارکینسونی شده توسـط  

ي دارای ژاپنـ لیـ ازگاهیـ گگليعصاره).29(شد
ی دانیاکسـ ی آنتتیفعالکهاستی مختلفترکیبات 

هـا آنيجملـه ازکـه دهنـد، یمـ نشانرایی باال
دیاسک،یداولنولیاسک،یدکلروژنیاسک،یدکافئیاس

-بتـا نیهمچنـ . باشـند یمنیگدالیآموکیاورسول
يلهیوسـ بـه فعـال ژنیاکسدیتولازاسترولتویس

دربیـ ترتنیبـد وکنـد یمي ریجلوگهالینوتروف
پرومـال ).5و19(داردنقـش سلوليغشاي داریپا
بـا درمـان شیپـ کـه نمودنـد گـزارش همکارانو
ــامیو ــوراکEنیت ــر،یخ ــماث ــی 6یس هیدروکس

سـموتاز یددیسوپراکسـ میآنززانیمبررادوپامین 
کیـ متاالسـاب يهستهويمغزيتنهدرموجود
زینماریتیغالگیاهيعصاره).  30(دهدیمکاهش

اسـت، نیمـار یلیسـ دانیاکسـ یآنتـ ازیغنکه
بخـش درنیگرواستریاتالهاينورونبقايموجب

نورودژنراسـیونِ ازپـس حتـی سـیاه جسممتراکم
هیدروکسـی -6نوروتوکسـین يوسیلهبهالقاشده
مشـابه تـرین تحقیـق بـا     .)31(شـود میدوپامین

ازگیــل يپـژوهش حاضـر در مـورد اثـرات عصـاره     
هـا اثـر   اسـت. آن ژاپنی، تحقیق کیم و همکـاران  

آنتــی اکســیدانی ازگیــل ژاپنــی بــر روي بیمــاري  
ـ   را مـورد  رونی اسـت  وآلزایمر که بیماري تحلیـل ن

چنـین گـزارش کردنـد کـه     بررسی قـرار دادنـد و  
ــاره ــرف عصـ ــزایش  يمصـ ــی از افـ ــل ژاپنـ ازگیـ

ون لیپیـد جلـوگیري کـرده و موجـب     پراکسیداسی
بـه  شـود. افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز می

ــی  ــور کل ــارهط ــترس  عص ــت از اس ــل توانس ازگی
اکسایشـی و اخـتالالت شــناختی بیمـاري آلزایمــر    

در تحقیقی که توسط تاناکا و ).32(جلوگیري کند
همکاران انجام شد محققین به این نتیجه رسـیدند  

اي ژاپنی به علت دارا بودن مصرف چاي چینی و چ
خواص آنتی اکسیدانی موجب کاهش خطر ابتال به 

همچنین قهوه و کافئین خطر شود.پارکینسون می
). برگ 33(ابتال به پارکینسون را کاهش می دهند

ازگیل ژاپنی براي درمان تب، بیماري هاي تنفسی 
مزمن و بیماري هاي دستگاه گوارش استفاده مـی  

ژاپنــی حــاوي تریتــرپین هــا،گــل ازگیــل شــود.
،فالونوئیــدها، تــانین هــا  سســکویترپن هــا، 

و اجزاي فنولیک اسـت  گلیکوزیدهاي مگاستیگمان
ــرال،   کــه داراي ویژگــی هــاي ضــدتومور، ضــد وی
هایپوگلیسمی، ضد دیابت و ضد التهاب مـی باشـد  

درکیـ فنولبـات یترکيواسطهه بیطرفاز).34(
زیـ نآنیابتیدضدویالتهابضداثراتعصارهاین

در این پژوهش بـه دلیـل   ). 35(استشدهگزارش
گل این گیاه و نقش ياثرات آنتی اکسیدانی عصاره

براي اولین بار اثر پیش درمانی آن،حفاظت نورونی 
گل گیاه ازگیل ژاپنی که نسبت به يمزمن عصاره

ازگیـل ژاپنـی داراي خـواص    يخود میوه یا هسته
تغییـرات ري است، بر میـزان آنتی اکسیدانی بیشت

برابـر آسـیب   در MANFغلظت پروتئین حفاظتی 
ــ ــی ازون ــبی رونی ناش ــم عص ــی -6س هیدروکس

ایـن  ينتیجـه .گرفـت دوپامین مورد بررسی قـرار  
ه که مصرف این عصاره بپژوهش پیشنهاد می کند 
-در برابر ضایعهMANFطور چشمگیري از کاهش 

گیري مـی  هیدروکسی دوپامین جلو-6ناشی از ي



و همکارانيمحمدفالحاءیضدکتر

1393http://rjms.tums.ac.irخرداد،120، شماره 21دوره پزشکی رازيعلوم مجله

66

کند و احتماال می توانـد نقـش حفـاظتی در برابـر     
عدم تنظیم سیکل بیماري پارکینسون داشته باشد.

هـا، تعیـین   شبانه روزي انجـام تمرینـات آزمـودنی   
میزان فعالیـت در روزي کـه آزمـودنی هـا عصـاره     

ها به صورت و انجام تمرین آزمودنیدریافت کردند 
تـاثیر  MANFاختیاري که ممکن است بر متغییر 

هاي این پـژوهش دودیتداشته باشند از جمله مح
در تحقیقـات آینـده   پشـود میپیشنهاد . هستند

و همچنـین  دادهعوامل ذکر شـده را مـدنظر قـرار    
هاي اکسایشی و فاکتورهاي التهـابی را مـورد   عامل

دهند تا تـاثیر متقابـل ایـن عوامـل بـا      بررسی قرار
MANFاین پژوهش پیشنهاد نتایجتر شود.روشن

می کند مصرف این عصاره احتماال می تواند نقـش  
حفاظتی در برابر بیماري پارکینسون داشته باشد.
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Abstract
Background: Oxidative stress contributes to the cascade leading to dopamine cell
degeneration in Parkinson’s disease (PD). Eriobotrya Japonica flower extract (EJFE) has
abundant amount of phenolic compounds. This study was performed with the aim of
protective effects of Eriobotrya Japonica flower extract on intraventricular 6-
hydroxydopamine-induced lesion in male rats.
Methods: In this laboratory experimental study rats were divided into three groups: basic,
Control and extract-Parkinson. At the final study stage, the control and extract-parkinson
groups received 6-hydroxydopamine (6-OHDA) (dissolved in saline) and experienced the
stress. The extract-Parkinson group received 200 mg/kg EJFE intraperitoneally three times
per week for 12 weeks. The Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor (MANF)
levels in the brainstem were measured by ELISA method.
Results: Data was analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-
hoc test. Results showed that the EJFE significantly decrease the MANF levels in Parkinson
rats (p=0.042).
Conclusion: The results of this study showed that pre-treatment with hydroalcoholic
extraction of Eriobotrya japonica increases protection against 6-OHDA lesion and may have
protective role against Parkinson disease.
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