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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

(008شماره پي در پي )0011آذر و دی، 5، شماره 62دوره   

 

از  يناش يعضالن يبر سفت دیاس کیاثر گال  نییتع

 يدر موش صحرائ نيپرفناز
 

  0انیالماس ارشاد ،0يميار يعلریام ،0ييجاروزیعرب ف عاطفه ،3پوراسد سارا  ،0یمحمود ترایم ،*6كبختیجعفر ن ،0هوشمند غالمرضا

 

 ،اسوجي ،اسوجي يپزشك علوم دانشگاه ،یفارماکولوژ و یولوژيزیف گروه 6 ،رانيا ،یسار ،راندمازن يپزشك علوم دانشگاه ،یفارماکولوژ گروه0

 رانيا ،یسار ،مازندران يپزشك علوم دانشگاه ،يمولكول و يسلول یولوژیب قاتیتحق مرکز3 ،رانيا

 

 62/10/0011 تاريخ پذيرش:      10/16/0011 تاريخ وصول:

 

 دهیچك

. به باشديم يهرم خارج ستمیس در نیدوپام نقص خاطر به که است نسونیپارک یماریب ياصل عاليماز  يكي يکاتاتون و هدف: نهیزم

سفتي عضالني ناشي از پرفناازين در ماوش   بر  دیاس کیگالتعیین اثر با هدف مطالعه  نياز آن، ا يو عوارض ناش یماریب وعیش لیدل

 .انجام شدصحرايي 

 

 محادوده  در ساتار يونار ناژاد    ييماوش صاحرا   08 ،شاد  انجاام  0318 ساال  در کاه  باشاد  مي يتجرب مطالعهيک  اين :بررسي روش

 در نیساال  نرماال  يصفاق دوز تک گروه هر واناتیح. شدند بندی   تايي دسته 8  گروه شش در يگرم به صورت تصادف 081ا661يوزن

 کیا ، کنتارل مببات( و گال  6)گروه گارم بار کیلاوگرم    میلي 31دوز در نیپتيبروموکر(، يمنف کنترل ،0)گروه لوگرمیک بر گرميلیم 5 دوز

 5 دوز باا  نيپرفنااز  سااعت،  مین از پس. نمودند افتيدر( 3ا2 یها )گروهگرم بر کیلوگرم میلي 211و 011، 611، 011 یدر دوزها دیاس

 يعضاالن  يسفت يابيارز یبرا مورپورگو يده نمره روش. ديگرد قيتزر يصفاق صورت به يکاتاتون جاديا یبرا گرم بر کیلوگرم میلي

 و  پاراش  طرفاه  کيا  انسيا وار زیآناال  ،لكاکسونيو یآمار یهاآزمون از استفاده با شده یآورجمع یهاداده .ديگرد استفاده واناتیح

 . شدند لیتحل و هيتجز سیوال کروسكال

 

 از بعاد  يکاتااتون  پاساخ  در یدار يمعنا  کاهش ،گرم بر کیلوگرم میلي 011 دیاس کیکننده گال افتينشان داد که گروه در جينتا :هاافتهي

 یدار يمعنا  اخاتالف  گرم بار کیلاوگرم   میلي 211 و 011 یدوزها در دیاس کیگال کننده افتيدر یها گروه که يحال در نداشت نيپرفناز

 نسابت  081و 061 ، 11، 21، 01 یها زمان در 211 دوز در يعضالن يسفت .  (>p 15/1) داد نشان يمنف کنترل گروه با ها زمان همه در

  .بود گرم بر کیلوگرم میلي 211داشت که نشان دهنده اثر بهتر دوز  یدار يمعن کاهش 011 دوز به

 

دوز  کاه  چارا   ،دارد ييصحرا موش در نيپرفناز از يناش يکاتاتون یرو بر يمحافظت اثر دیاس کیگال که داد نشان جينتا: یریگ جهینت

از  یریشاگ یپ در آن اثار  دیاسا  کیا دوز گال شيافازا  باا از خاود نشاان داد.    ياز کاتااتون  یریشاگ یدر پ یزیاثر نااچ  دیاس کیگال نيیپا

ممكان   دیاسا  کیا گال کاه گرفات   جهینت توان ي، مباالتردر دوز  دیاس کیاثرات گال توجه به با. افتي شيافزاها  زمان شتریدر ب ،يکاتاتون

 داشته باشد. سمینسونیدر پارک يبر کاتاتون یاست اثر سودمند

  

 ييصحرا موش ،يکاتاتون ،نيپرفناز ،دیاس کیگال :یدیکل یها واژه

  یژفارماکولو گروه اسوج،ي يپزشك علوم دانشگاه اسوج،ي، جعفر نیكبختنويسنده مسئول: *
Email: jafar_nikbakht@yahoo.com  

 

mailto:jafar_nikbakht@yahoo.com
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  مقدمه 

 اساا   بار  پارکینسون بیماری اساسي درمان

 چااون و باشاادمااي دوپااامین کمبااود کااردن جااايگزين

 از ،ندارد را مغزی ا خوني سد از عبور قابلیت دوپامین

 باياد  ،شاود ماي  استفاده آن متابولیک ساز پیش دوپا ال

 داروهاای  از بیمااری  ايان  باا  رابطاه  در که شد يادآور

 آزادکنناده  ترکیبات دوپامین، هایآگونیست چون ديگر

 ترانسافراز،  متیال  او کاتكول هایدهنده وقفه دوپامین،

 هاا کولینرژياک  آنتي اکسیداز، آمینمنو هایدهنده وقفه

 کاه  ايان  باه  توجاه  باا . شاود ماي  اساتفاده  نیز غیره و

 هاا  ساال  کاه  بیماراني برای داروها اين جانبي عوارض

 لاذا  ،(0)اسات  بزرگي معضل ،کنند استفاده آنها از بايد

 يحرکت اختالالت و عاليم از بتواند که يباتیترک به نیاز

 دهااد، کاااهش را دارو بااه نیاااز و بكاهااد پارکینسااون

 یداروهاا  مصارف  به شيگرا امروزه،. است ضروری

 یریشاگ یپ و درمان در داروها نيا از استفاده و ياهیگ

 طوره ب رانيا خصوصه ب و جهان سطح در مارهایب از

 اهااانیگ از یاریبساا. اساات افتااهي شيافاازا یریچشاامگ

 جملاااه از يدانیاکسااا يآنتااا مختلااا  بااااتیترک یدارا

 یهاا  گاروه  تماام  در یماار یب نيا ا ،(6)هستند ها فنل يپل

 و متحااده االتيااا در آن وعیشاا دهااد، يماا رخ ینااژاد

 تیجمع نفر 0111 هر در ماریب دو تا کي يغرب یاروپا

 است ممكن زین يوتراپيزیف و مغز ياما جراح ،باشد يم

 ژهيااوه باا هااا فناال يپلا  .(6)باشااند ثرؤماا انیاام نيا ا در

 و ویداتیاکسا  اساتر   برابار  در دهایا فالونوئ باتیترک

 يحفااتت  اثار  سموم و داروها از شده جاديا یها بیآس

 هاای  راديكال وسیله به فالونوئیدها شدن اکسید. دارند

 و کمتار  فعالیات  باا  هاايي  راديكاال  ايجاد به منجر آزاد

 گااروه واکاانش افاازايش و شااود مااي بیشااتر پايااداری

 را هاا  ل راديكاا  فالونوئیادها،  در موجاود  هیدروکسایل 

 مصارف  باه  شياماروزه، گارا  . (3و 0)کناد  مي غیرفعال

 و درماان  در داروها نيا از استفاده و ياهیگ یداروها

خصاوص  ه با  و جهاان  ساطح  در مارهایب از یریشگیپ

 اهاان یگ. اسات  افتاه ي شيافزا یگریطور چشمه ب رانيا

 یهاا  یماار یب درماان  در دور اریبس انیسال از ييدارو

 ادعاا  نيا گاواه ا  اناد،  بشر ماورد اساتفاده قارار گرفتاه    

 یداروساز و يسنت طب ساله هزار چند خيتواند تار يم

 اریاخت در يدرمان اهیگ از یارزشمند اطالعات که باشد

 فعاال  باات یترک از يعیوسا  مخزن اهانیگذارد. گيم ما

 ضاد  التهااب،  ضد درد، ضد باتیترک مانند، يكيولوژیب

 كروبیمضااد و دانیاکساا يآنتاا ساارطان، ضااد اباات،يد

 موجود مختل  باتیترک به مربوط خواص نيا. هستند

، دهایا آلكالوئ دها،یا هاا، فالونوئ فنال  يپل جمله از اهیگ در

. ترکیبااات (5)باشاانديماا دهایااکارتنوئ و دهایااترپنوئ

 در قااوی اکسایداني  آنتااي فعالیات  بااا طبیعاي  شایمیايي 

 و شاوند ماي  يافات  گیاهاان  بعضاي  در بااال  های غلظت

 در گیاهاان  کننده پیشگیری اثرات برای دلیلي توانند مي

              دیاساا کیاا. گالباشااند نورودژنراتیااو هااای بیماااری

 بیا ترک کيا ( دیاس کیبنزوئ يدروکسیه  یترا 5، 0 ،3)

 (0)هاسات تانن زیدرولیو محصول ه (2)است يفنول يپل

مااازو، انگااور، ساامات، پوساات  ؛نناادما ياهااانیکااه در گ

 ،ي، تاوت فرنگا  بیسبز، پوسات سا   یدرخت بلوط، چا

 وفاور  باه  دیو شاراب قرماز و ساف    مویل موز، آنانا ،

 يكيولاوژ یب یهاا تیفعال یدارا ماده نيشود. ا يم افتي
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 رو ،ياااو يآنتااا ال،ياااباکتر ياز جملاااه اثااارات آنتااا

 وژنزيآنژ ضد و ابتيد، ضدسرطانضد دانت،یاکس يآنت

 و يقلبا  انفاارکتو   نیچن هم دیاس کی(. گال01باشد)يم

دهد و از يم کاهش را هیکل و کبد ویداتیاکس یها بیآس

                         از  يدر برابااار مااار  ناشااا  يعصاااب یهااااسااالول

کند. يمحافظت م يتن درون طیدر مح دیپپت دیلوئیآما بتا

 و يشاايآرا یهاااغااذاها، فااراورده  در ماااده نياااز ا

 شاود. يم استفاده دانتیاکس يآنت عنوان به یداروساز

 یآن را در دوزهااا تیعاادم ساام  زیاان هااا پااژوهش

 .(8)انااد کاارده ديیااأتدر پسااتانداران  کياافارماکولوژ

 اوقاات،  شاتر یب در ثرؤما  ياي دارو درمان که ييازآنجا

مشاكالت   يولا  ،کناد  يما  بهتر را ماریب يحرکت عملكرد

 لودوپاا  نیچن هم و آورديم شیپ ماریب یرا برا یگريد

 نسااونیپارک یماااریب ميااعال درمااان یهااا هيااپا از کااه

 و يحرکتا  نوساانات  ،ینزیساك يد سبب خود باشد، يم

 کااهش  آن ييکاارا  مادت  دراز در و شاده  گار يد ميعال

 کیا گال يبخشا  اثر يبررس هدف با قیتحق نيا ابد،ييم

 ماورد  يعضاالن  يسافت  ميعال بهبود و کاهش در دیاس

 دیاسا  کیا گال که شد مشخص و شد داده قرار يبررس

 وفاراوان   یديیو فالوونو يفنل باتیداشتن ترک لیبه دل

 ايا  يدانیاکسا  يآنتا  اثار  قياز طر وینروپروتكت تیخاص

 يعضالن يبا عالمت سفت یماریدر درمان ب يضدالتهاب

 یعناوان دارو ه از آن با  تاوان  يما  ني، بنابرااستثر ؤم

 نساون یپارک جملاه  از مختلا   یهاا  یماار یهماراه در ب 

ضاد   یاز دوز داروهاا  بیا ترت نيتاا باد   کارد  استفاده

 ياز عاوارض جاانب   تيا نهادر شاده و   مکا  نسونیرکپا

اثار   نیای تعهادف از ايان مطالعاه     لذا آنها کاسته شود.

در  نياز پرفنااز  يناشا  يعضاالن  يبر سفت دیاس کیگال

 بود. ييموش صحرا

 

 بررسي روش

 0318 ساال  در کاه باشد،  اين يک مطالعه تجربي مي

باا محادوده    موش صحرايي نار ناژاد ويساتار    08 یرو بر

 مرکاز  از هاا گرم اساتفاده شاد. ماوش    081ا661يوزن

 يپزشاك  علاوم  دانشگاه يشگاهيآزما واناتیح پرورش

 از ييهااا قفااس در واناات یح. شااد یداريااخر مازنادران 

در  گراد يسانت درجه 65±6 یدما در کربنات يپل جنس

 يكيساعت تاار  06و  ييساعت روشنا 06 ینور كلیس

 فشاارده یغااذابااه وساایله  واناااتیشاادند. ح ینگهاادار

 آب و دام خوراک شرکت از شده یداريخر مخصوص

حیواناات در ايان مادت    شادند.   هيتغذ یشهر يکش لوله

اصاول  نیاز کلیاه   دسترسي آزاد به آب و غذا داشاتند،  

 ماواد شاد.   انجاام  اخالقي کار با حیوانات آزمايشگاهي

 نيپرفناااااز ؛تحقیااااق اياااان در اسااااتفاده مااااورد

 کیاا، آب مقطاار، گالشاارکت داروپخااش()دياادروکلرایه

)مرک(، ساارم التیمساا نیپتي، برومااوکر(گمای)ساادیاس

 .قيقابل تزر یولوژيزیف

 مسااوی   گاروه  2طور تصادفي به حیوانات به 

 زيتجاو  :(ي)کنتارل منفا  اول گروه؛ شدندتقسیم  تايي 8

 و يصافاق  داخال  لاوگرم یبر ک تریل يلیم 5 نینرمال سال

 5با دوز  نيپرفناز يصفاق داخل قيتزر بعد ساعت مین

 زيتجاو  :(مببت)کنترل دوم گروه، لوگرمیگرم بر ک يلیم

داخال   لاوگرم یبر ک گرميلیم 31با دوز  نیپتيبروموکر

 نيپرفناز يصفاق داخل قيتزر بعد ساعت مین و يصفاق
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 زيتجاو  :ساوم  گاروه ، لاوگرم یگرم بر ک يلیم 5با دوز 

داخال   لاوگرم یگارم بار ک   يلیم 011با دوز  دیاس کیگال

 نيپرفناز يداخل صفاق قيساعت بعد تزر میو ن يصفاق

 زيتجاو  :چهاارم  گروه، لوگرمیگرم بر ک يلیم 5با دوز 

داخال   لاوگرم یگارم بار ک   يلیم 611با دوز  دیاس کیگال

 نيپرفناز يداخل صفاق قيساعت بعد تزر میو ن يصفاق

 زيتجاو  :پانجم  گاروه ، لاوگرم یگرم بار ک  يلیم 5با دوز 

داخال   لاوگرم یگرم بار ک  يلیم 011با دوز  دیاس کیگال

 نيپرفناز يداخل صفاق قيساعت بعد تزر میو ن يصفاق

 زيتجاو  :ششام  گروه و لوگرمیگرم بر ک يلیم 5با دوز 

داخال   لاوگرم یگارم بار ک   يلیم 211با دوز  دیاس کیگال

 نيپرفناز يداخل صفاق قيساعت بعد تزر میو ن يصفاق

 .لوگرمیگرم بر ک يلیم 5با دوز 

 يهر گروه از نقطه نظر سفت واناتیح تيدر نها

و  081، 061، 11، 21، 61،01 یهااا در زمااان يعضااالن

به صاورت ذيال باا     نيپرفناز قيپس از تزر قهیدق 601

  .(1)مورد سنجش قرار گرفت تست مورپورگو

حیااوان روی میااز قاارار گرفاات، چنان ااه طاارز 

 ایايسااتادن و راه رفااتن حیااوان طبیعااي بااود، نمااره  

گرفت( در صاورتي کاه   کرد)نمره صفر ميدريافت نمي

گرفاات و در اثاار ساافتي  حیااوان روی میااز قاارار مااي 

ماناد و ياا باا زحمات باا      حرکت بااقي ماي  عضالت بي

نماود، باه   ها و پاها شروع به حرکات ماي  حرکت دست

 شد.نمره داده مي 5/1حیوان 

 باه  يچاوب  یسكو یرو وانیح راست دست 

 وانیااقاارار داده شااد. چنان ااه ح متااريسااانت 3 ارتفااع 

 باار سااكو یرو از را خااود دساات هیااثان 01 حااداقل

 شيآزماا  نيا ا. کارد يما  افات يدر نماره  5/1 داشت، ينم

 برنداشتن صورت در گرفت، انجام زین چپ دست یبرا

 نماره  5/1 ه،یثان 01 مدت به حداقل سكو یرو از دست

 0مرحلاه در مجماوع    نيا ا ،شديم داده وانیح به گريد

 باا  گارش يد دسات  اي و وانیح بدن دينباو  نمره داشت

 .باشند داشته تما  يچوب یسكو

 باه  يچاوب  یساكو  یرو وانیا ح راسات  دست

 وانیااح چنان ااه. شااد داده قاارار متااريسااانت 1 ارتفااع 

 باار سااكو یرو از را خااود دساات هیااثان 01 حااداقل

 شيآزما نیهم گرفت،يم تعلق آن به نمره 0 داشت، ينم

 برنداشتن صورت در و شد تكرار زین چپ دست یبرا

 ه،یااثان 01 ماادت بااه)حداقل سااكو یرو از چااپ دساات

 6 مجماوع  در مرحلاه  نيا. نموديم افتيدر گريد نمره0

 شاده  يعضاالن  يسافت  دچاار  کاه  يوانیح. داشت نمره

 باه  ايا کامل( و  يعضالن ي)سفتنمره 5/3 کل ديبا باشد

 نماره  5/3 مجماوع  از شاده  جاديا یماریب شدت نسبت

 .رندیگيسالم نمره صفر م واناتیح ،دينما کسب ازیامت

شااده بااا اسااتفاده از    یآورجمااع یهاااداده

 یآماار  یهاا آزماون  و Graph Pad Prism 5 افازار  نارم 

               و طرفااااه کياااا انسيااااوار زیآنااااال ،لكاکسااااونيو

 .شد لیو تحل هيتجز سیوال کروسكال

 

 ها افتهي

 يعضااالن يساافت يابيااارز از حاصاال جينتااا

 صافر  نماره  واناتیح يتمام که داد نشان سالم واناتیح

 يساافت و نمااوده کسااب يابيااارز مراحاال يتمااام در را
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 از حاصال  جينتاا  نیچنا  هام . باود  يعا یطب آنها يعضالن

 افات يدر)يمنفا  کنتارل  گروه در يعضالن يسفت يابيارز

 نشاان ( نيپرفنااز  بعاد  سااعت  مین و نیسال نرمال کننده

 واناات یح نيا ا در شاده  کسب نمرات مجموع که دهديم

 5/3 ن،يپرفنااز  قيا تزر از پس قهیدق 601 گذشت از پس

 کامال  شادن  ينساون یپارک يمعنا  باه  نيا ا کاه  باشاد يم

 . باشديم دارو نيا زيتجو اثر در گروه نيا واناتیح

 کاه  داد نشاان  مورپورگو تست از حاصل جينتا

 افااتيدر از قباال ساااعت میناا نیپتيبرومااوکر افااتيدر

 در یدار يمعن کاهش باعث( مببت کنترل)گروه نيپرفناز

 دار يمعناا کااهش )يعضاالن  يساافت باه  مرباوط  یا نماره 

 کنتارل  گاروه  به نسبت ها زمان همه در( يعضالن يسفت

 بعااد ساااعت مینا  و نیسااال نرماال  کننااده افات ي)دريمنف

 يدرماان  اثر دهنده نشان نيا (.>p 15/1)ديگرد( نيپرفناز

 از يناشاا يعضااالن يساافت باار نیپتيبرومااوکر خااوب

 کاه  داد نشاان  مطالعاه  از حاصال  جينتاا  .باود  نيپرفناز

 تا لوگرمیک بر گرميلیم 011دوز  با دیاس کیگال افتيدر

 يناشا  يعضالن يسفت کاهش باعث توانست يکم حدود

 کنتارل  گروه با سهيمقا در کاهش نيا. شود نيپرفناز از

 نظار  از قاه یدق 11 و 21، 01، 61 یها زمان در فقط يمنف

 باا  هاا  در تمام زمان يول ،(>p 15/1بود) دار يمعن یآمار

 نيا ا(. >p 15/1باود)  دار يمعن اختالف مببت کنترل گروه

اثار   نیپتيباا بروماوکر   سهياست که در مقا يمعن نيا به

 مطالعاه  از حاصال  جينتاا  نداشاته اسات.   يخوب يدرمان

گارم   میلي  611دوز  با دیاس کیگال افتيدر که داد نشان

 يتوانست باعاث کااهش سافت    يحدود کم تا بر کیلوگرم

 سهيکاهش در مقا نيگردد. ا نياز پرفناز يناش يعضالن

 یآماار  نظار  از هاا  زماان  هماه  در يمنفا  کنترل گروه با

 هاا  زماان  تماام  در وجود نيا با(. >p 15/1بود) دار يمعن

                دار يمعنااا اخاااتالف مببااات کنتااارل گاااروه باااا زیااان

 اثار  کاه  نيا ا باا  کاه  است معنا نيا به نيا(. >p 15/1)بود

هناوز   يولا  ،داشاته  نیساال  نرماال  با سهيمقا در يخوب

 جينتااا عماال کنااد. نیپتيبرومااوکر ينتوانسااته بااه خااوب

 باا  دیاسا  کیا گال افتيدر که داد نشان مطالعه از حاصل

 توانسات  یاديز حدود تا گرم بر کیلوگرم میلي 011دوز 

. گاردد  نيپرفنااز  از يناشا  يعضالن يسفت کاهش باعث

 هماه  در يمنفا  کنتارل  گاروه  باا  ساه يمقا در کاهش نيا

 نيا ا باا (. >p 15/1)باود  دار يمعنا  یآمار نظر از ها زمان

 اختالف مببت کنترل گروه با زین ها زمان تمام در وجود

 نيا ا باا  که است معنا نيا به نيا(. >p 15/1بود) دار يمعن

 يولا  ،داشاته  نیساال  نرماال  با سهيمقا در يخوب اثر که

 جينتاا  عمل کند. نیپتيبروموکر يهنوز نتوانسته به خوب

 باا  دیاسا  کیا گال افتيدر که داد نشان مطالعه از حاصل

 توانسات  یاديز حدود تا گرم بر کیلوگرم میلي 211دوز 

. گاردد  نيپرفنااز  از يناشا  يعضالن يسفت کاهش باعث

 هماه  در يمنفا  کنتارل  گاروه  باا  ساه يمقا در کاهش نيا

 نيا ا اثار (. >p 15/1باود)  دار يمعن یآمار نظر از ها زمان

 کاه  آنجاا  تاا  ،بوده 011 دوز از بهتر دیاس کیگال از دوز

 کنتاارل گااروه بااا قااهیدق 081 و 061، 61 یهااا زمااان در

نداشاات.  یدار يمعناا اخااتالف( نیپتيکر)برومااو مبباات

 کیگال گرم بر کیلوگرم میلي  611و  011دوز اثر سهيمقا

 ماوش  در نيپرفنااز  از يناشا  يعضاالن  يسفت بر دیاس
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گرم  میلي  611و  011نشان داد که دوز  جينتا ،ييصحرا

نتوانستند باعاث   يبه اندازه کاف دیاس کیگال بر کیلوگرم

 21 ، 61 یهاا  زماان  در و گردناد  يعضالن يسفت کاهش

 اثار  ساه يمقا .نداشاتند  گريكدي با یدار يمعن اختالف زین

 بار  دیاسا  کیا گال گرم بر کیلوگرم میلي  211و  011دوز

 ،ييصاحرا  ماوش  در نيپرفناز از يناش يعضالن يسفت

  211و  011 یدوزهاا  اثار  کاه  داد نشاان  مطالعاه  جينتاا 

 يعضاالن  يسافت  بار  دیاسا  کیا گال گرم بر کیلوگرم میلي

  011و  611 یدوزهاا  از بهتار  باا يتقر نيپرفناز از يناش

 دوز در يعضاالن  يسافت . باشديم گرم بر کیلوگرم میلي

 بااه نساابت 081و 061 ، 11، 21، 01 یهااا زمااان در 211

داشت که نشان دهناده اثار    یدار يمعن کاهش 011 دوز

 .باشديم گرم بر کیلوگرم میلي  211بهتر دوز 

 

 

 

 

 
 

 

 

ييدر موش صحرا نياز پرفناز يناش يعضالن يبر سفت نیپتيبروموکر و نیسال نرمال ،دیاس کیگال مختل  یدوزها اثر سهيمقا: 0نمودار  

 (>15/1p)هم رینظ یها زمان در( نیسال نرمال)يمنف کنترل گروه با دار يمعن اختالف: *

 (>15/1p)  هم رینظ یها زمان در( نیپتيبروموکر)مببت کنترل گروه با دار يمعن اختالف: #
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 بحث

 اخااااتالل نیدوماااا نسااااونیپارک یماااااریب

 مار يآلزا یماریب از بعد عيشا شروندهیپ ویتينورودژنر

 مشاخص  ديشاد  يحرکتا  اخاتالالت  لهیوسه ب که است

 یهااانااورون شااروندهیپ رفااتن دساات از .شااوديماا

 افتاه ي نيتار  مهام  یاقاعاده  یهاا عقده در کينرژیدوپام

 یمااااریب باااه مباااتال ماااارانیب مغاااز در يكيپاااتولوژ 

 باه  منجار  هاا نورون نيا شدن نابود. است نسونیپارک

 هیاااناح نياااا در نیدوپاااام ترینورترانسااام کااااهش

 .(01)شود يم

 اساا   بار  پارکینسون بیماری اساسي درمان

 چااون و باشاادمااي دوپااامین کمبااود کااردن جااايگزين

 از ،ندارد را مغزی ا  خوني سد از عبور قابلیت دوپامین

 باا . شاود ماي  اساتفاده  آن متابولیک ساز پیش لوودوپا

 بارای  داروهاا  ايان  جاانبي  عاوارض  کاه  ايان  به توجه

 معضال  ،کنناد  اساتفاده  آنها از بايد ها  سال که بیماراني

 از بتواناد  کاه  يباات یترک باه نیاز لاذا  ،(01)اسات  بزرگي

 باه  ونیااز  بكاهاد  پارکینسون يحرکت اختالالت و عاليم

، 0، 3)دیاسا  کی. گالاست ضروری دهد، کاهش را دارو

 بیااترک کياا( دیاساا کیاابنزوئ يدروکساایه یتاارااا 5

 نيا هاسات. ا تاانن  زیدرولیه محصول و است يفنول يپل

از  ،باشديم يمختلف يكيولوژیب یهاتیفعال یدارا ماده

 ویداتیاکسا  یهاا  بیو آس يکه انفارکتو  قلب نيجمله ا

در  يعصب یهادهد و از سلوليم کاهش را هیکل و کبد

 درون طیدر مح دیپپت دیلوئیآم ااز بتا يبرابر مر  ناش

ماااده در غاااذاها،   نياا کنااد. از ا يمحافظاات ماا   يتناا 

بااه عنااوان   یو داروساااز يشاايآرا یهااا وردهآفاار

 عادم  زیا ن هاا  پاژوهش  شود.يم استفاده دانتیاکس يآنت

 در کيااااافارماکولوژ یدوزهاااااا در را آن تیسااااام

هاای   پاژوهش  به توجه با. (8)اند کرده ديیأت پستانداران

 بار  يمبن گزارشات و دیاس کیگال مورد در شده انجام

 یهاا  ساتم یس در دیاسا  کیا گال يحفااتت  مختل  اثرات

 کیا گال ياحتمال يبخش اثر ق،یتحق نيا انجام با ،يعصب

 مورد يعضالن يسفت ميعال بهبود و کاهش در را دیاس

 .شد داده قرار يبررس

 ویا نورودژنرات اخاتالل  کي نسونیپارک یماریب

 یهااا نااورون عیوساا و يجيتاادر بيااتخر بااا کااه اساات

 نيا ا .(00)باشاد  يما  هماراه  اهیسا  جسام  کينرژیدوپام

 يکژپامینردو سیستم هندرو شیپااا لختالا يک ریبیما

 وزبر سن يشافزا بااااااکاااااه  ستا یمغز بعصادر ا

 در (06)زدميسا انيرا نما حرکتيت ختالالو ا نمايد مي

 ينورون مر  علت و کيپاتولوژ یها زمیمكان خصوص

                  نياااا در اهیسااا جسااام کيااانرژیدوپام یهاااا سااالول

 کمااپلكس نقااص شااامل متعاادد اتیفرضاا یماااریب

 و (05 و 02)آهااان تجماااع ،(03و  00)ييايتوکنااادریم

. (00)باشاد يما  مطرح آزاد یها كاليراد لیتشك شيافزا

اساتر    دهاد يما  نشاان  که دارد وجود یاديز شواهد

 لیا باه تحل  تيا نهادر اخاتالالت فاوت    يناش ویداتیاکس

 تتا حفا. شاود يمنجر ما  یماریب نيدر ا يرفتن نورون

آزاد  یهاا  كاال يراد از يناش ویداتیاکس بیآس برابر در

 به ها دانیاکسيآنتبه وسیله  یمرکز يعصب ستمیدر س

اساتر    کاه احتمااال    ييجاا  آن از لاذا  ،رساد  يم انجام

ثر در پاااتوژنز ؤماا یهااا ساامیاز مكان يكااي ویداتیاکساا

با  یاریبسهای  پژوهش، (08)است نسونیپارک یماریب
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 یهاا  دانیاکسا  يکنناده آنتا   یریشاگ یاثار پ  نییهدف تع

 با که، (01)اند انجام شده نسونیپارک یماریبر ب يميرژ

 از اساتفاده  نيبناابرا  .دارد يخاوان  هام  حاضار  مطالعه

 يطوالن خ هيتار ها،یماریب درمان در يعیطب باتیترک

 يميقد یهابر اسا  نوشته زیو ن دارد يپزشك علم در

و  يطب اهانیاز گ شیسال پ 5111در حدود  ها یسومر

 هیا ته هنگاام . کردناد يم استفاده ومیاپ مانند آنها صمغ

 اثار  با ييدارو که نيا امكان يعیطب محصوالت از دارو

, اسات  شاتر یب ديآ دست به کمتر تیسم و بهتر يدرمان

 اساتفاده  يكا ینیکل صاورت  به دارو که يوقت خصوصا 

 از حاصال  باات یترک ریا اخ یهاا دهاه  در. (61)شود يم

 سالمت و ييدارو یهافراورده ساخت در يعیطب منابع

 نیتخما  اساا   بار . اناد کارده  فايا ييبسزا نقش انسان

 یکشورها تیجمع درصد 81 يسازمان بهداشت جهان

درمااان  یبارا  يباار طاب سانت   يدر حاال توساعه متكا   

 یاریبسا  کاه  دهديم نشان متعددهای  پژوهشهستند. 

 و ييایمیشا  باات یترک یدارا يعا یطب ماواد  و اهانیگ از

 یعملكردهاااا توانناااديمااا کاااه هساااتند يكيولاااوژیب

 رو نيا ا از و دهند قرار ریتأث تحت را بدن کيولوژيزیف

 هاای   پاژوهش در درمان کااربرد داشاته باشاند. طباق     

 يسات يز نظار  از کاه  باات یترک نيا نيتر انجام شده مهم

 يفناول يپلا  باات یترک و هاتانن دها،یآلكالوئ هستند فعال

 تیا فعال یدارا باات یترک نيا .هستند دهایفالوونوئ مانند

 ابات، يضد درد، ضاد التهااب، ضاد د    ؛مانند يكيولوژیب

. (60)هساتند  كروبیمضد و دانیاکس يآنت سرطان،ضد

 قادرناد  و هساتند  يدانیاکسا  يآنتا  باات یترک هاا  فنل يپل

 محافظت در ها فنل يپل ،ندينما جذب را آزاد یها كاليراد

 .ناد ينما يما  فاا يا را يمهم نقش ها یماریب برابر در بدن

 ياوقات، عملكرد حرکتا  شتریدر ب ثرؤم ييدارو درمان

 یرا بارا  یگار يمشاكالت د  يولا  ،کند يرا بهتر م ماریب

 درماان  یهاا  هيا پا از کاه  لودوپاا . آورديما  شیپ ماریب

 ساابب خااود باشااد،يماا نسااونیپارک یماااریب ميااعال

 در و شاده  گريد ميعال و يحرکت نوسانات ،ینزیسكيد

هاای   پازوهش . اباد ييما  کااهش  آن ييکاارا  مدت دراز

 یرو بار  يدانیاکسا  يآنتا  باتیترک اثر یرو بر يفراوان

 مااوش در يکاتاااتون و نسااونیپارک جاااديا ماادل انااواع

 باه  هاا  پژوهش نيا جمله از. است شده انجام ييصحرا

 قرماز  عاد   يدروالكلیه عصاره يمحافظت اثر مطالعه

 ييصاحرا  ماوش  در نيپرفنااز  از يناشا  يکاتااتون  بر

  همكااران  و هوشامند  مطالعه در. داشت اشاره توان يم

 یدارا قرماز  عد  يدروالكلیه عصاره که دادند نشان

 ماوش  در نيپرفناز از يناش يکاتاتون بر يمحافظت اثر

 مختلا   باتیترک یحاو قرمز عد . (1)دارد ييصحرا

 يبرخاا .(66)باشااديماا يفنلاا يپلاا و یدیاافالوونوئ

را باه   هاا  دانیاکسا  يثربودن آنتا ؤ، مریاخ های پژوهش

 يناشا  يعضالن يدر کاهش دادن سخت نيروزیهمراه ت

 هاا   پاژوهش . (63و 60)اناد  گازارش نماوده   نياز پرفناز

 يفنلا  يو پلا  یدیا فالوونوئ باات یکاه ترک  دهاد  ينشان م

. از آنجاا کاه   باشاد  يما  يدانیاکسا  يخواص آنتا  یدارا

 جاااادياز عوامااال مهااام ا يكاااي ویداتیاساااتر  اکسااا

 يدانیاکسا  يآنتا  باات یلذا ترک ،(65)باشد يم نسونیپارک

 سام ینسونیدر حفاتت در برابر سودو پارک ينقش مهم
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از جملااااه دارد.  نياز پرفناااااز يناشاااا يو کاتاااااتون

های  وهشژپکه در مورد آنها  يميرژ یها دانیاکس يآنت

، E نیتاام يتاوان باه و   يصورت گرفتاه اسات ما    یاديز

)بتاکاروتن( اشاره کارد کاه از   دهایو کارتنوئ Cنیتاميو

محافظااات  ویداتیاکسااا بیهاااا در برابااار آسااا سااالول

 اثااراتدر مااورد  یا گسااترده طااور بااه .(65)کننااد يماا

 یمرکاز  اعصااب  ستمیس یرو بر دیاس کیگال يدرمان

 قیا تحق آن باه  مارتبط  یها یماریب و مغز خصوص به

 از يحااک  کاه  اند شده چاپپژوهشي   را یاخ. است شده

 ویا نرودژنرات یهاا  یماریب یها مدل در آن خوب اثرات

مطالعاه   کيا در  .باشاند يم نسونیپارک و مريآلزا رینظ

 یماار یمباتال باه ب   مارانینگر نشان داده شد که ب ندهيآ

کمتار   زانیا م ،یماریسال قبل از بروز ب 31نسونیپارک

 افااتياشااباع در ریااغ یچاارب چنااد بانااد  یدهایاساا

 افات يدر گار ينگار د  ندهيمطالعه آ کي در. (62)کردند يم

اشاباع باه طاور     ریغ یچرب چند باند یدهایاس شتریب

ارتبااط   نساون یپارک یماریبا کاهش خطر ب یدار يمعن

 کیسانتت  مشتقات از نیپتيبروموکر یدارو .(60)داشت

 یهاا  رناده یگ در میمستق ریثأت با و باشد يم نیارگوتام

 در ينیدوپاااام ساااتمیس شيافااازا باعاااث ينیدوپاااام

 و دارو نيا ا از شود يم بازال یها ونیگانگل یها نورون

 نیارگوتاام  ریغ یها ستیآگون و مشابه باتیترک ريسا

 از قبال  و نساون یپارک درمان یابتدا در يگاه نیدوپام

 به. شود يم استفاده يمنوتراپ عنوان به لوودوپا شروع

 لوودوپاا  همراه یدارو صورت به دارو نيا از حال هر

 اساتفاده  آن عاوارض  کاهش و آن دوزاژ کاهش جهت

 کیارتواسااتات ونیپوتانساایه آن عاوارض  از شااود يما 

 مرور به دارو نيا از مدت دراز استفاده در که باشد يم

باه   و همكااران  یمنصاور . اباد ي يم کاهش عارضه نيا

  611و  011، 51)يخااوراک دیاساا کیاااثرگال يبررساا

روز( بار کااهش   01( باه مادت   گارم بار کیلاوگرم    میلي

 از يناش شده جاديا یمغز ویداتیو استر  اکس حافظه

 medial for brain( درOHDA-6)نیدوپاام  يدروکسا یه ـ 2

bundle  یمااااریاز ب يوانیااامااادل ح کياااباااه عناااوان 

 يبااه طااور مشخصاا  OHDA-6پرداختنااد.  نسااونیپارک

 یو محتاااوا رفعاااالیغ ياجتنااااب حافظاااه عملكااارد

را کاهش و سطح  يميرآنزیو غ يميآنز يدانتیاکس يآنت

MDA گاروه ناقال درماان     اتوميو استر پوکمپیرا در ه

گاروه   یهاا  ييصاحرا  یهاا  ماوش باا   سهيشده در مقا

 زيتجاو  کاه  داد نشاان  جيدهاد. نتاا  يما  شيکنترل افازا 

 و فعاال  ریا غ ياجتنااب  حافظاه  دیاسا  کیا گال يخاوراک 

 و شيافازا  را دازیپراکس ونیگلوتات و کل ولیت یمحتوا

 دهد. يفوت کاهش م یهارادر بافت MDAسطح 

 مات یمطالعاه حاضار، ق   یها تيجمله محدود از

 یکاه امكاان انجاام تسات هاا     بود يمواد مصارف  یباال

 ريز اتشنهادیپ لذا .کرد يمختل  و همزمان را حذف م

 ویماده نوروپروتكت کيرا به عنوان  دیاس کیگال ؛شامل

از   OHDA-6 از يناشاا ویداتیدر براباار اسااتر  اکساا 

 اثار  ،(06)دهناد  قارار  يدانیاکسيدفاع آنت شيافزا قيطر

 یها مدل ريسا در يعضالن يسفت یرو بر دیاس کیگال

 و گاردد  يبررس زین ييصحرا موش در يکاتتون جاديا

 مدل نيا در دیاس کیگال)گاواژ( يخوراک شكل نیچن هم
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 زین ييصحرا موش در يکاتتون جاديا یهامدل ريسا و

 .ردیگ قرار يبررس مورد

 

 یریگ جهینت

از  یریشاگ یدر پ دیاس کیاثر گال ق،یتحق نيا در

 ييدر موش صحرا نياز کاربرد پرفناز يناش يکاتاتون

حاصل دوز  جياسا  نتا برو  مورد مطالعه قرار گرفت

 یزیاثار نااچ   دیاس کیاز گال گرم بر کیلوگرم میلي 011

 شيافازا  بااز خود نشان داد.  ياز کاتاتون یریشگیدر پ

 آن اثار  گرم بر کیلاوگرم  میلي 611به  دیاس کیدوز گال

مرحلاه   ني. در اافتي شيافزا ياز کاتاتون یریشگیپ در

در گاروه تحات    نيپرفنااز از کااربرد   يناشا  يکاتاتون

 یشادت کمتار   يکنتارل منفا   گاروه نسبت به  شيآزما

در دوز  دیاسا  کیا اثارات گال  که نيتوجه به ا باداشت. 

زمان هاا بهتار از    شتریدر ب گرم بر کیلوگرم میلي 211

و اخاتالف   باشاد  يما  گرم بار کیلاوگرم   میلي 011دوز 

دوز  نيگرفات بهتار   جاه ینت تاوان  يدارند، م یدار يمعن

 جينتاا   .باشد يم گرم بر کیلوگرم میلي 211 دیاس کیگال

 افااتيدر کااه داد نشااان مورپورگااو تساات از حاصاال

 نيپرفنااز  افات يدر از قبال  سااعت  مینا  نیپتيبروموکر

 در یدار يمعناا کاااهش باعااث( مبباات کنتاارل)گااروه 

 دار يمعنا  کااهش )يعضاالن  يسفت به مربوط یها نمره

 کنترل گروه به نسبت ها زمان همه در( يعضالن يسفت

 بعاد  سااعت  مینا  و نیساال  نرماال  کننده افتي)دريمنف

 خاوب  يدرماان  اثار  دهناده  نشان نيا د،يگرد( نيپرفناز

 نيپرفنااز  از يناشا  يعضاالن  يسفت بر نیپتيبروموکر

 .بود

 نیچنا  تاوان  يشاده ما   اديا توجه به مطالاب   با

 یریشاگ یدر پ دیاسا  کیاتهار داشت که ممكن است گال

از کاااربرد  يناشاا ساامینسونیسودوپارک یماااریاز ب

 باشد.  دیو مفثر ؤم ييدر موش صحرا نيپرفناز
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Abstract: 
 

Background & aim: Catatonia is one of the major signs of Parkinson’s disease which is due to 
impaired dopamine in extrapyramidal system. This study was conducted to elucidate the role of 
Gallic acid (GA) on perphenazine (PPZ)-induced catatonia in rat.  
 
Methods: This is an experimental study conducted in 2019,48 Wistar male rats weighting 180-220 
g were randomly divided into 6 groups (n=8) in each group. Animals were pre-treated with a single 
dose of normal saline (5ml/kg), most effective dose of bromocriptine (30mg/kg) and GA (100, 200, 
400 and 600 mg/kg) via intraperitoneal (IP) route. PPZ (5 mg/kg, IP) was administered after 30 
minutes of first injection to induce catatonia. The scoring method of Morpurgo was used to 
determine the muscular rigidity of animals. 
 
Results: The results indicated that the 100mg/kg GA treated group had no significant reduction in 
catatonic responses after PPZ administration in comparison with negative control group while the 
groups that received 400 and 600mg/kg of GA showed significant difference (p<0.05) at all the time 
points. 
 
Conclusion: The results revealed that GA had protective effect on catatonia induced by PPZ in 
rats. Hence, GA may probably be supportive for reducing catatonia in Parkinsonism.  
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