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تعیین اثر گالیک اسید بر سفتي عضالني ناشي از
پرفنازين در موش صحرائي
*

غالمرضا هوشمند ،0جعفر نیكبخت ، 6میترا محمودی ،0سارا اسدپور ،3عاطفه عرب فیروزجايي ،0امیرعلي اريمي ،0ارشاد الماسیان
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0گروه فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،ساری ،ايران 6 ،گروه فیزيولوژی و فارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج،
ايران3 ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولي و مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،ساری ،ايران
تاريخ وصول0011/16/10 :

تاريخ پذيرش0011/10/62 :

چكیده
زمینه و هدف :کاتاتوني يكي از عاليم اصلي بیماری پارکینسون است که به خاطر نقص دوپامین در سیستم خارج هرمي ميباشد .به
دلیل شیوع بیماری و عوارض ناشي از آن ،اين مطالعه با هدف تعیین اثر گالیک اسید بر سفتي عضالني ناشي از پرفناازين در ماوش
صحرايي انجام شد.
روش بررسي :اين يک مطالعه تجربي ميباشاد کاه در ساال  0318انجاام شاد 08 ،ماوش صاحرايي نار ناژاد ويساتار در محادوده
وزني661ا 081گرم به صورت تصادفي در شش گروه  8تايي دستهبندی شدند .حیوانات هر گروه تک دوز صفاقي نرماال ساالین در
دوز  5میليگرم بر کیلوگرم(گروه  ،0کنترل منفي) ،بروموکريپتین در دوز 31میليگارم بار کیلاوگرم(گروه  ،6کنتارل مببات) و گالیاک
اسید در دوزهای  011 ،611 ،011و 211میليگرم بر کیلوگرم(گروههای 2ا )3دريافت نمودند .پس از نیم سااعت ،پرفناازين باا دوز 5
میليگرم بر کیلوگرم برای ايجاد کاتاتوني به صورت صفاقي تزريق گرديد .روش نمرهدهي مورپورگو برای ارزيابي سفتي عضاالني
حیوانات استفاده گرديد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ويلكاکسون ،آناالیز وارياانس ياک طرفاه پاراش و
کروسكال والیس تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد که گروه دريافت کننده گالیک اسید  011میليگرم بر کیلوگرم ،کاهش معنايداری در پاساخ کاتااتوني بعاد از
پرفنازين نداشت در حالي که گروههای دريافت کننده گالیک اسید در دوزهای  011و  211میليگرم بار کیلاوگرم اخاتالف معنايداری
در همه زمانها با گروه کنترل منفي نشان داد ( . )p< 1/15سفتي عضالني در دوز  211در زمانهای  061 ، 11 ،21 ،01و 081نسابت
به دوز  011کاهش معنيداری داشت که نشان دهنده اثر بهتر دوز  211میليگرم بر کیلوگرم بود.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد که گالیک اسید اثر محافظتي بر روی کاتاتوني ناشي از پرفنازين در موش صحرايي دارد ،چارا کاه دوز
پايین گالیک اسید اثر نااچیزی در پیشاگیری از کاتااتوني از خاود نشاان داد .باا افازايش دوز گالیاک اساید اثار آن در پیشاگیری از
کاتاتوني ،در بیشتر زمانها افزايش يافت .با توجه به اثرات گالیک اسید در دوز باالتر ،ميتوان نتیجه گرفات کاه گالیاک اساید ممكان
است اثر سودمندی بر کاتاتوني در پارکینسونیسم داشته باشد.
واژههای کلیدی :گالیک اسید ،پرفنازين ،کاتاتوني ،موش صحرايي
*نويسنده مسئول :جعفر نیكبخت ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،گروه فارماکولوژی
Email: jafar_nikbakht@yahoo.com
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آزاد منجر به ايجاد راديكاالهاايي باا فعالیات کمتار و

مقدمه
درمان اساسي بیماری پارکینسون بار اساا

پايااداری بیشااتر ماايشااود و افاازايش واکاانش گااروه

جااايگزين کااردن کمبااود دوپااامین ماايباشااد و چااون

هیدروکسایل موجاود در فالونوئیادها ،راديكاالهاا را

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

غیرفعال ميکناد( 0و .)3اماروزه ،گارايش باه مصارف

الدوپا پیشساز متابولیک آن استفاده مايشاود ،باياد

داروهای گیاهي و استفاده از اين داروها در درماان و

يادآور شد که در رابطاه باا ايان بیمااری از داروهاای

پیشگیری از بیمارها در ساطح جهاان و باه خصاوص

ديگر چون آگونیستهای دوپامین ،ترکیبات آزادکنناده

ايران به طور چشمیگری افزايش يافتاه اسات .گیاهاان

دوپامین ،وقفه دهندههای کاتكول او متیال ترانسافراز،

دارويي از سالیان بسیار دور در درماان بیمااریهاای

وقفه دهندههای منوآمین اکسیداز ،آنتي کولینرژياکهاا

بشر ماورد اساتفاده قارار گرفتاهاناد ،گاواه ايان ادعاا

و غیره نیز اساتفاده مايشاود .باا توجاه باه ايان کاه

ميتواند تاريخ چند هزار ساله طب سنتي و داروسازی

عوارض جانبي اين داروها برای بیماراني کاه ساالهاا

باشد که اطالعات ارزشمندی از گیاه درماني در اختیار

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

ما ميگذارد .گیاهان مخزن وسایعي از ترکیباات فعاال

نیاز به ترکیباتي که بتواند از عاليم و اختالالت حرکتي

بیولوژيكي مانند ،ترکیبات ضد درد ،ضد التهااب ،ضاد

پارکینسااون بكاهااد و نیاااز بااه دارو را کاااهش دهااد،

دياباات ،ضااد ساارطان ،آنت اياکس ایدان و ضاادمیكروب

ضروری است .امروزه ،گرايش به مصارف داروهاای

هستند .اين خواص مربوط به ترکیبات مختل

موجود

گیاهي و استفاده از اين داروها در درمان و پیشاگیری

در گیاه از جمله پليفنالهاا ،فالونوئیادها ،آلكالوئیادها،

از بیمارها در سطح جهان و به خصوص ايران به طور

ترپنوئیاادها و کارتنوئیاادها ماايباشااند( .)5ترکیبااات

چشاامگیری افاازايش يافتااه اساات .بسایاری از گیاهااان

شایمیايي طبیعاي بااا فعالیات آنتااياکسایداني قااوی در

آنتا اياکسا ایداني از جملاااه

غلظتهای بااال در بعضاي گیاهاان يافات مايشاوند و

پليفنل ها هستند( ،)6ايان بیمااری در تماام گاروههاای

ميتوانند دلیلي برای اثرات پیشگیری کننده گیاهاان در

نااژادی رخ ماايدهااد ،شاایوع آن در اياااالت متحااده و

بیماااریهااای نورودژنراتیااو باشااند .گالیااک اسااید

اروپای غربي يک تا دو بیمار در هر  0111نفر جمعیت

(5 ،0 ،3ا تری هیدروکسي بنزوئیک اسید) ياک ترکیاب

ميباشد ،اما جراحي مغز و فیزيوتراپي نیز ممكن است

پليفنولي است( )2و محصول هیدرولیز تاننهاسات()0

در ايان میاان ماؤثر باشااند( .)6پلاي فناالهااا باه وياژه

کااه در گیاهاااني ماننااد؛ مااازو ،انگااور ،ساامات ،پوساات

اکسایداتیو و

درخت بلوط ،چای سبز ،پوسات سایب ،تاوت فرنگاي،

آسیبهای ايجاد شده از داروها و سموم اثار حفااتتي

آنانا  ،موز ،لیمو و شاراب قرماز و سافید باه وفاور

دارند .اکسید شدن فالونوئیدها به وسیله راديكالهاای

يافت ميشود .اين ماده دارای فعالیتهاای بیولاوژيكي

دارای ترکیباااات مختلا ا

ترکیبات فالونوئیادها در برابار اساتر
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غالمرضا هوشمند و همكاران

از جملاااه اثااارات آنتا ايباکتريا اال ،آنتا اي ويا ارو ،

گالیک اسید بر سفتي عضاالني ناشاي از پرفناازين در

آنتياکسیدانت ،ضدسرطان ،ضدديابت و ضد آنژيوژنز

موش صحرايي بود.

ميباشد( .)01گالیک اسید همچنین انفاارکتو

قلباي و

آسیبهای اکسیداتیو کبد و کلیه را کاهش ميدهد و از

روش بررسي

سااالولهاااای عصااابي در برابااار مااار ناشاااي از

اين يک مطالعه تجربي ميباشد ،کاه در ساال 0318

بتاا آمیلوئید پپتید در محیط درونتني محافظت ميکند.

بر روی  08موش صحرايي نار ناژاد ويساتار باا محادوده

از اياان ماااده در غااذاها ،فااراوردههااای آرايشااي و

وزني661ا 081گرم اساتفاده شاد .ماوشهاا از مرکاز

داروسازی به عنوان آنتياکسیدانت استفاده ميشاود.

پرورش حیوانات آزمايشگاهي دانشگاه علاوم پزشاكي

پااژوهشهااا نیااز عاادم ساامیت آن را در دوزهااای

مازنادران خرياداری شااد .حیواناات در قفااسهااايي از

فارماکولوژيااک در پسااتانداران تأيیااد کااردهانااد(.)8

جنس پلي کربنات در دمای  65±6درجه سانتيگراد در

ازآنجايي که درمان داروياي ماؤثر در بیشاتر اوقاات،

سیكل نوری  06ساعت روشنايي و  06ساعت تااريكي

عملكرد حرکتي بیمار را بهتر مايکناد ،ولاي مشاكالت

نگهااداری شاادند .حیوانااات بااه وساایله غااذای فشاارده

ديگری را برای بیمار پیش ميآورد و همچنین لودوپاا

مخصوص خريداری شده از شرکت خوراک دام و آب

کااه از پاي اههااای درمااان عالي ام بیماااری پارکینسااون

لولهکشي شهری تغذيه شادند .حیواناات در ايان مادت

ميباشد ،خود سبب ديساكینزی ،نوساانات حرکتاي و

دسترسي آزاد به آب و غذا داشاتند ،نیاز کلیاه اصاول

عاليم ديگار شاده و در دراز مادت کاارايي آن کااهش

اخالقي کار با حیوانات آزمايشگاهي انجاام شاد .ماواد

مييابد ،اين تحقیق با هدف بررسي اثر بخشاي گالیاک

مااااورد اسااااتفاده در اياااان تحقیااااق؛ پرفنااااازين

اسید در کاهش و بهبود عاليم سافتي عضاالني ماورد

هیدروکلراي اد(شاارکت داروپخااش) ،آب مقطاار ،گالی اک

بررسي قرار داده شد و مشخص شد که گالیاک اساید

اسید(س ایگما) ،برومااوکريپتین مس ایالت(مرک) ،ساارم

به دلیل داشتن ترکیبات فنلي و فالوونويیدی فاراوان و

فیزيولوژی قابل تزريق.

خاصیت نروپروتكتیو از طريق اثار آنتاياکسایداني ياا

حیوانات به طور تصادفي به  2گاروه مسااوی

ضدالتهابي در درمان بیماری با عالمت سفتي عضالني

 8تايي تقسیم شدند؛ گروه اول(کنتارل منفاي) :تجاويز

مؤثر است ،بنابراين مايتاوان از آن باه عناوان داروی

نرمال سالین  5میليلیتر بر کیلاوگرم داخال صافاقي و

از جملاه پارکینساون

نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين با دوز 5

استفاده کارد تاا بادين ترتیاب از دوز داروهاای ضاد

میليگرم بر کیلوگرم ،گروه دوم(کنترل مببت) :تجاويز

پارکینسون کام شاده و در نهايات از عاوارض جاانبي

بروموکريپتین با دوز  31میليگرم بر کیلاوگرم داخال

آنها کاسته شود .لذا هادف از ايان مطالعاه تعیاین اثار

صفاقي و نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين

هماراه در بیمااریهاای مختلا
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با دوز  5میلي گرم بر کیلاوگرم ،گاروه ساوم :تجاويز

نميداشت 1/5 ،نماره دريافات مايکارد .ايان آزماايش

گالیک اسید با دوز  011میليگارم بار کیلاوگرم داخال

برای دست چپ نیز انجام گرفت ،در صورت برنداشتن

صفاقي و نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين

دست از روی سكو حداقل به مدت  01ثانیه 1/5 ،نماره

با دوز  5میلي گرم بر کیلوگرم ،گروه چهاارم :تجاويز

ديگر به حیوان داده ميشد ،ايان مرحلاه در مجماوع 0

گالیک اسید با دوز  611میليگارم بار کیلاوگرم داخال

نمره داشت و نبايد بدن حیوان و يا دسات ديگارش باا

صفاقي و نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين

سكوی چوبي تما

با دوز  5میليگرم بار کیلاوگرم ،گاروه پانجم :تجاويز
گالیک اسید با دوز  011میلي گرم بار کیلاوگرم داخال
صفاقي و نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين
با دوز  5میلي گرم بر کیلوگرم و گروه ششام :تجاويز
گالیک اسید با دوز  211میليگارم بار کیلاوگرم داخال
صفاقي و نیم ساعت بعد تزريق داخل صفاقي پرفنازين
با دوز  5میليگرم بر کیلوگرم.
در نهايت حیوانات هر گروه از نقطه نظر سفتي
عضااالني در زمااانهااای  081 ،061 ،11 ،21 ،01،61و
 601دقیقه پس از تزريق پرفنازين به صاورت ذيال باا
تست مورپورگو مورد سنجش قرار گرفت(.)1
حیااوان روی میااز قاارار گرفاات ،چنان ااه طاارز
ايسااتادن و راه رفااتن حیااوان طبیعااي بااود ،نماارهای
دريافت نميکرد(نمره صفر ميگرفت) در صاورتي کاه
حیااوان روی میااز قاارار ماايگرفاات و در اثاار ساافتي
عضالت بيحرکت بااقي مايماناد و ياا باا زحمات باا
حرکت دستها و پاها شروع به حرکات ماينماود ،باه
حیوان  1/5نمره داده ميشد.
دست راست حیوان روی سكوی چاوبي باه
ارتفااع  3سااانتيمتاار قاارار داده شااد .چنان ااه حیاوان

داشته باشند.

دست راسات حیاوان روی ساكوی چاوبي باه
ارتفااع  1سااانتيمتاار قاارار داده شااد .چنان ااه حیاوان
حااداقل  01ثانیااه دساات خااود را از روی سااكو باار
نميداشت 0 ،نمره به آن تعلق ميگرفت ،همین آزمايش
برای دست چپ نیز تكرار شد و در صورت برنداشتن
دساات چااپ از روی سااكو(حداقل بااه ماادت  01ثانی اه،
0نمره ديگر دريافت مينمود .اين مرحلاه در مجماوع 6
نمره داشت .حیواني کاه دچاار سافتي عضاالني شاده
باشد بايد کل  3/5نمره(سفتي عضالني کامل) و ياا باه
نسبت شدت بیماری ايجاد شاده از مجماوع  3/5نماره
امتیاز کسب نمايد ،حیوانات سالم نمره صفر ميگیرند.
دادههااای جمااعآوری شااده بااا اسااتفاده از
نارمافازار

Pad Prism 5

 Graphو آزماونهاای آمااری

ويلكاکسااااون ،آنااااالیز واريااااانس ياا اک طرفااااه و
کروسكال والیس تجزيه و تحلیل شد.

يافتهها
نتااايج حاصاال از ارزيااابي ساافتي عضااالني
حیوانات سالم نشان داد که تمامي حیوانات نماره صافر
را در تمااامي مراحاال ارزي اابي کسااب نمااوده و ساافتي

حااداقل  01ثانیااه دساات خااود را از روی سااكو باار
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عضالني آنها طبیعاي باود .هامچناین نتاايج حاصال از

عضالني ناشي از پرفنازين گردد .اين کاهش در مقايسه

ارزيابي سفتي عضالني در گروه کنتارل منفاي(دريافات

با گروه کنترل منفاي در هماه زماانهاا از نظار آمااری

کننده نرمال سالین و نیم سااعت بعاد پرفناازين) نشاان

معنيدار بود( .)p< 1/15با اين وجود در تماام زماانهاا

ميدهد که مجموع نمرات کسب شاده در ايان حیواناات

نیاااز باااا گاااروه کنتااارل مببااات اخاااتالف معنااايدار

پس از گذشت  601دقیقه پس از تزرياق پرفناازين3/5 ،

بود( .)p< 1/15اين به اين معنا است کاه باا ايان کاه اثار

ميباشاد کاه ايان باه معناي پارکینساوني شادن کامال

خوبي در مقايسه با نرماال ساالین داشاته ،ولاي هناوز

حیوانات اين گروه در اثر تجويز اين دارو ميباشد.

نتوانسااته بااه خااوبي برومااوکريپتین عماال کنااد .نتااايج

نتايج حاصل از تست مورپورگو نشاان داد کاه

حاصل از مطالعه نشان داد که دريافت گالیاک اساید باا

دريافاات برومااوکريپتین ناایم ساااعت قباال از دريافاات

دوز  011میليگرم بر کیلوگرم تا حدود زيادی توانسات

پرفنازين(گروه کنترل مببت) باعث کاهش معنيداری در

باعث کاهش سفتي عضالني ناشاي از پرفناازين گاردد.

نمارهای مرباوط باه ساافتي عضاالني(کااهش معنايدار

اين کاهش در مقايساه باا گاروه کنتارل منفاي در هماه

سفتي عضالني) در همه زمانها نسبت به گاروه کنتارل

زمانها از نظر آماری معنايدار باود( .)p< 1/15باا ايان

منفي(دريافات کننااده نرماال سااالین و نایم ساااعت بعااد

وجود در تمام زمانها نیز با گروه کنترل مببت اختالف

پرفنازين) گرديد( .)p< 1/15اين نشان دهنده اثر درمااني

معنيدار بود( .)p< 1/15اين به اين معنا است که باا ايان

خااوب برومااوکريپتین باار ساافتي عضااالني ناشااي از

که اثر خوبي در مقايسه با نرماال ساالین داشاته ،ولاي

پرفنازين باود .نتاايج حاصال از مطالعاه نشاان داد کاه

هنوز نتوانسته به خوبي بروموکريپتین عمل کند .نتاايج

دريافت گالیک اسید با دوز  011میليگرم بر کیلوگرم تا

حاصل از مطالعه نشان داد که دريافت گالیاک اساید باا

حدود کمي توانست باعث کاهش سفتي عضالني ناشاي

دوز  211میليگرم بر کیلوگرم تا حدود زيادی توانسات

از پرفنازين شود .اين کاهش در مقايسه با گروه کنتارل

باعث کاهش سفتي عضالني ناشاي از پرفناازين گاردد.

منفي فقط در زمانهای  21 ،01 ،61و  11دقیقاه از نظار

اين کاهش در مقايساه باا گاروه کنتارل منفاي در هماه

آماری معنيدار بود( ،)p< 1/15ولي در تمام زمانهاا باا

زمانها از نظر آماری معنيدار باود( .)p< 1/15اثار ايان

گروه کنترل مببت اختالف معنيدار باود( .)p< 1/15ايان

دوز از گالیک اسید بهتر از دوز  011بوده ،تاا آنجاا کاه

به اين معني است که در مقايسه باا بروماوکريپتین اثار

در زمااانهااای  061 ،61و  081دقیقااه بااا گااروه کنتاارل

درماني خوبي نداشاته اسات .نتاايج حاصال از مطالعاه

مبباات (برومااوکريپتین) اخااتالف معناايداری نداشاات.

نشان داد که دريافت گالیک اسید با دوز  611میليگارم

مقايسه اثر دوز 011و  611میليگرم بر کیلوگرم گالیک

بر کیلوگرم تا حدود کمي توانست باعاث کااهش سافتي

اسید بر سفتي عضاالني ناشاي از پرفناازين در ماوش
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صحرايي ،نتايج نشان داد که دوز  011و  611میليگرم

ناشي از پرفنازين تقريباا بهتار از دوزهاای  611و 011

بر کیلوگرم گالیک اسید به اندازه کافي نتوانستند باعاث

میليگرم بر کیلوگرم ميباشد .سافتي عضاالني در دوز

کاهش سفتي عضالني گردناد و در زماانهاای 21 ، 61

 211در زمااانهااای  061 ، 11 ،21 ،01و 081نساابت بااه

نیز اختالف معنيداری با يكديگر نداشاتند .مقايساه اثار

دوز  011کاهش معنيداری داشت که نشان دهناده اثار

دوز 011و  211میليگرم بر کیلوگرم گالیاک اساید بار

بهتر دوز  211میليگرم بر کیلوگرم ميباشد.

سفتي عضالني ناشي از پرفنازين در ماوش صاحرايي،
نتاايج مطالعاه نشاان داد کاه اثار دوزهاای  011و 211
میليگرم بر کیلوگرم گالیاک اساید بار سافتي عضاالني

نمودار :0مقايسه اثر دوزهای مختل

گالیک اسید ،نرمال سالین و بروموکريپتین بر سفتي عضالني ناشي از پرفنازين در موش صحرايي

* :اختالف معنيدار با گروه کنترل منفي(نرمال سالین) در زمانهای نظیر هم()p<1/15
 :#اختالف معنيدار با گروه کنترل مببت(بروموکريپتین) در زمانهای نظیر هم ()p<1/15
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آنتياکسیدانت استفاده ميشود .پاژوهشهاا نیاز عادم

بحث
بیماااااری پارکینسااااون دومااااین اخااااتالل
نورودژنريتیو پیشرونده شايع بعد از بیماری آلزايمار
است که به وسیله اخاتالالت حرکتاي شاديد مشاخص
ماايشااود .از دساات رفااتن پیشاارونده نااورونهااای
دوپامینرژيک در عقدههاای قاعادهای مهامتارين يافتاه
پاااتولوژيكي در مغاااز بیمااااران مباااتال باااه بیمااااری
پارکینسون است .نابود شدن اين نورونهاا منجار باه
کااااهش نورترانسااامیتر دوپاااامین در ايااان ناحیاااه
ميشود(.)01

سااااامیت آن را در دوزهاااااای فارماکولوژيااا اک در
پستانداران تأيید کردهاند( .)8با توجه به پاژوهشهاای
انجام شده در مورد گالیک اسید و گزارشات مبني بار
اثرات مختل

حفااتتي گالیاک اساید در سیساتمهاای

عصبي ،با انجام اين تحقیق ،اثر بخشي احتمالي گالیاک
اسید را در کاهش و بهبود عاليم سفتي عضالني مورد
بررسي قرار داده شد.
بیماری پارکینسون يک اخاتالل نورودژنراتیاو
اساات کااه بااا تخرياب تاادريجي و وسایع نااورونهااای
دوپامینرژيک جسام سایاه هماراه مايباشاد( .)00ايان

درمان اساسي بیماری پارکینسون بار اساا
جااايگزين کااردن کمبااود دوپااامین ماايباشااد و چااون
دوپامین قابلیت عبور از سد خوني ا مغزی را ندارد ،از
لوودوپا پیشساز متابولیک آن اساتفاده مايشاود .باا
توجه به ايان کاه عاوارض جاانبي ايان داروهاا بارای
بیماراني که سالها بايد از آنها اساتفاده کنناد ،معضال
بزرگي اسات( ،)01لاذا نیازباه ترکیبااتي کاه بتواناد از
عاليم و اختالالت حرکتي پارکینسون بكاهاد ونیااز باه
دارو را کاهش دهد ،ضروری است .گالیک اساید(،0 ،3
5ااا تااری هیدروکسااي بنزوئیااک اسااید) يااک ترکیااب
پليفنولي است و محصول هیدرولیز تااننهاسات .ايان
ماده دارای فعالیتهای بیولوژيكي مختلفي ميباشد ،از

بیماری يک اختالل پااایش رونده سیستم دوپامینرژيک
در اعصاب مغزی است کاااااه باااااا افزايش سن بروز
مينمايد و اختالالت حرکتي را نمايان ميسازد( )06در
خصوص مكانیزمهای پاتولوژيک و علت مر نوروني
سااالولهاااای دوپامینرژيا اک جسااام سا ایاه در ايا ان
بیماااری فرضاایات متعاادد شااامل نقااص کمااپلكس
میتوکنااادريايي( 00و  ،)03تجماااع آهااان( 02و  )05و
افزايش تشكیل راديكالهای آزاد مطرح مايباشاد(.)00
شواهد زيادی وجود دارد که نشاان مايدهاد اساتر
اکسیداتیو ناشي اخاتالالت فاوت در نهايات باه تحلیال
رفتن نوروني در اين بیماری منجر مايشاود .حفاتات

قلبي و آسیبهاای اکسایداتیو

در برابر آسیب اکسیداتیو ناشي از راديكاالهاای آزاد

کبد و کلیه را کاهش ميدهد و از سلولهای عصبي در

در سیستم عصبي مرکزی به وسیله آنتياکسیدانها به

برابر مر ناشي از بتاا آمیلوئید پپتید در محیط درون

انجام ميرساد ،لاذا از آن جاايي کاه احتمااال اساتر

تنااي محافظاات ماايکنااد .از اياان ماااده در غاااذاها،

اکس ایداتیو يك اي از مكانیساامهااای م اؤثر در پاااتوژنز

فاارآوردههااای آرايشااي و داروسااازی بااه عنااوان

بیماری پارکینسون است( ،)08پژوهشهای بسیاری با

جمله اين که انفارکتو
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هدف تعیین اثار پیشاگیری کنناده آنتاياکسایدانهاای

راديكالهای آزاد را جذب نمايند ،پليفنلها در محافظت

رژيمي بر بیماری پارکینسون انجام شدهاند( ،)01که با

بدن در برابر بیماریها نقش مهمي را ايفاا ماينمايناد.

مطالعه حاضار هامخاواني دارد .بناابراين اساتفاده از

درمان دارويي مؤثر در بیشتر اوقات ،عملكرد حرکتاي

ترکیبات طبیعي در درمان بیماریها ،تاريخ ه طوالني

بیمار را بهتر ميکند ،ولاي مشاكالت ديگاری را بارای

نوشتههای قديمي

بیمار پیش مايآورد .لودوپاا کاه از پاياههاای درماان

سومریها در حدود  5111سال پیش از گیاهان طبي و

عالياام بیماااری پارکینسااون ماايباشااد ،خااود ساابب

صمغ آنها مانند اپیوم استفاده ميکردناد .هنگاام تهیاه

ديسكینزی ،نوسانات حرکتي و عاليم ديگر شاده و در

دارو از محصوالت طبیعي امكان اين که دارويي با اثار

دراز مدت کاارايي آن کااهش مايياباد .پازوهشهاای

درماني بهتر و سمیت کمتر به دست آيد بیشاتر اسات,

فراواني بر روی اثر ترکیبات آنتاياکسایداني بار روی

خصوصا وقتي که دارو به صاورت کلینیكاي اساتفاده

انااواع ماادل ايجاااد پارکینسااون و کاتاااتوني در مااوش

ميشود( .)61در دهاههاای اخیار ترکیباات حاصال از

صحرايي انجام شده است .از جمله اين پژوهشهاا باه

منابع طبیعي در ساخت فراوردههای دارويي و سالمت

قرماز

در علم پزشكي دارد و نیز بر اسا

انسان نقش بسزايي ايفا کاردهاناد .بار اساا

مطالعه اثر محافظتي عصاره هیدروالكلي عاد

تخماین

بر کاتااتوني ناشاي از پرفناازين در ماوش صاحرايي

سازمان بهداشت جهاني  81درصد جمعیت کشورهای

ميتوان اشاره داشت .در مطالعه هوشامند و همكااران

در حاال توساعه متكاي باار طاب سانتي بارای درمااان

نشان دادند که عصاره هیدروالكلي عد

قرماز دارای

هستند .پژوهشهای متعدد نشان ميدهد کاه بسایاری

اثر محافظتي بر کاتاتوني ناشي از پرفنازين در ماوش

از گیاهان و ماواد طبیعاي دارای ترکیباات شایمیايي و

صحرايي دارد( .)1عد

بیولاااوژيكي هساااتند کاااه ما ايتوانناااد عملكردهاااای

فالوونوئیاادی و پلااي فنلااي ماايباشااد( .)66برخااي

فیزيولوژيک بدن را تحت تأثیر قرار دهند و از ايان رو

پژوهشهای اخیر ،مؤثربودن آنتاياکسایدانهاا را باه

در درمان کااربرد داشاته باشاند .طباق پاژوهشهاای

همراه تیروزين در کاهش دادن سختي عضالني ناشاي

انجام شده مهمترين اين ترکیباات کاه از نظار زيساتي

از پرفنازين گازارش نماودهاناد( 60و .)63پاژوهشهاا

فعال هستند آلكالوئیدها ،تاننها و ترکیباات پلايفناولي

نشان ميدهاد کاه ترکیباات فالوونوئیادی و پلايفنلاي

مانند فالوونوئیدها هستند .اين ترکیباات دارای فعالیات

دارای خواص آنتاياکسایداني مايباشاد .از آنجاا کاه

بیولوژيكي مانند؛ ضد درد ،ضاد التهااب ،ضاد ديابات،

اساااتر

اکسا ایداتیو يكا اي از عوامااال مهااام ايجااااد

ضدسرطان ،آنتياکسیدان و ضدمیكروب هساتند(.)60

پارکینسون ميباشد( ،)65لذا ترکیباات آنتاياکسایداني

پليفنلهاا ترکیباات آنتاياکسایداني هساتند و قادرناد

نقش مهمي در حفاتت در برابر سودو پارکینسونیسام
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و کاتاااااتوني ناشاا اي از پرفنااااازين دارد .از جملااااه

مايشااود از عاوارض آن هیپوتانسایون ارتواسااتاتیک

آنتياکسیدانهای رژيمي که در مورد آنها پژوهشهای

ميباشد که در استفاده دراز مدت از اين دارو به مرور

زيادی صورت گرفتاه اسات مايتاوان باه ويتاامین ،E

اين عارضه کاهش ميياباد .منصاوری و همكااران باه

ويتامین Cو کارتنوئیدها(بتاکاروتن) اشاره کارد کاه از

بررسااي اثرگالیااک اسااید خااوراکي( 011 ،51و 611

سااالولهاااا در برابااار آساایب اکساایداتیو محافظااات

میليگارم بار کیلاوگرم) باه مادت 01روز) بار کااهش

م ايکننااد( .)65بااه طااور گسااتردهای در مااورد اثاارات

حافظه و استر

اکسیداتیو مغزی ايجاد شده ناشي از

درماني گالیک اسید بر روی سیستم اعصااب مرکازی

2ـ هیدروکساي دوپاامین( )6-OHDAدر

به خصوص مغز و بیماریهای مارتبط باه آن تحقیاق

 bundleباااه عناااوان يا اک مااادل حیا اواني از بیمااااری

شده است .اخیرا پژوهشي چاپ شدهاند کاه حااکي از

پارکینسااون پرداختنااد 6-OHDA .بااه طااور مشخص اي

اثرات خوب آن در مدلهای بیماریهاای نرودژنراتیاو

عملكااارد حافظاااه اجتناااابي غیرفعاااال و محتاااوای

نظیر آلزايمر و پارکینسون ميباشاند .در ياک مطالعاه

آنتياکسیدانتي آنزيمي و غیرآنزيمي را کاهش و سطح

آيندهنگر نشان داده شد که بیماران مباتال باه بیمااری

 MDAرا در هیپوکمپ و استرياتوم گاروه ناقال درماان

پارکینسون 31سال قبل از بروز بیماری ،میازان کمتار

شده در مقايسه باا ماوشهاای صاحراييهاای گاروه

اساایدهای چاارب چنااد باناادی غیاار اشااباع دريافاات

کنترل افازايش مايدهاد .نتاايج نشاان داد کاه تجاويز

ميکردند( .)62در يک مطالعه آيندهنگار ديگار دريافات

خاوراکي گالیاک اساید حافظاه اجتناابي غیار فعاال و

بیشتر اسیدهای چرب چند باندی غیر اشاباع باه طاور

محتوای تیول کل و گلوتاتیون پراکسیداز را افازايش و

معنيداری با کاهش خطر بیماری پارکینساون ارتبااط

سطح  MDAرادر بافتهای فوت کاهش ميدهد.

medial for brain

داشت( .)60داروی بروموکريپتین از مشتقات سانتتیک

از جمله محدوديتهای مطالعاه حاضار ،قیمات

ارگوتامین ميباشد و با تأثیر مستقیم در گیرنادههاای

باالی مواد مصارفي بودکاه امكاان انجاام تسات هاای

دوپاااامیني باعاااث افااازايش سیساااتم دوپاااامیني در

مختل

و همزمان را حذف مي کرد .لذا پیشنهادات زير

نورونهای گانگلیونهای بازال ميشود از ايان دارو و

شامل؛ گالیک اسید را به عنوان يک ماده نوروپروتكتیو

ساير ترکیبات مشابه و آگونیستهای غیر ارگوتاامین

در براباار اسااتر

از

دوپامین گاهي در ابتدای درمان پارکینساون و قبال از

طريق افزايش دفاع آنتياکسیداني قارار دهناد( ،)06اثار

شروع لوودوپا به عنوان منوتراپي استفاده ميشود .به

گالیک اسید بر روی سفتي عضالني در ساير مدلهای

هر حال از اين دارو به صورت داروی همراه لوودوپاا

ايجاد کاتتوني در موش صحرايي نیز بررسي گاردد و

جهت کاهش دوزاژ آن و کاهش عاوارض آن اساتفاده

همچنین شكل خوراکي(گاواژ) گالیک اسید در اين مدل
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و ساير مدلهای ايجاد کاتتوني در موش صحرايي نیز

بروموکريپتین بر سفتي عضاالني ناشاي از پرفناازين

مورد بررسي قرار گیرد.

بود.

نتیجهگیری

اتهار داشت که ممكن است گالیک اساید در پیشاگیری

با توجه به مطالاب يااد شاده مايتاوان چناین

در اين تحقیق ،اثر گالیک اسید در پیشاگیری از
کاتاتوني ناشي از کاربرد پرفنازين در موش صحرايي
مورد مطالعه قرار گرفت و بر اسا

از بیماااری سودوپارکینسونیساام ناشااي از کاااربرد
پرفنازين در موش صحرايي مؤثر و مفید باشد.

نتايج حاصل دوز

 011میليگرم بر کیلوگرم از گالیک اسید اثار نااچیزی

تقدير و تشكر

در پیشگیری از کاتاتوني از خود نشان داد .با افازايش

اين مقاله برگرفته از طرح تحقیقااتي دانشاگاه

دوز گالیک اسید به  611میليگرم بر کیلاوگرم اثار آن

علااااوم پزشااااكي مازناااادران بااااا کااااد اخااااالت

در پیشگیری از کاتاتوني افزايش يافت .در اين مرحلاه

 IR.MAZUMS.RIB.REC.1398.056ماايباشااد ،کااه بااا

کاتاتوني ناشاي از کااربرد پرفناازين در گاروه تحات

حمايت مالي و معنوی اين دانشگاه انجام شد.

آزمايش نسبت به گاروه کنتارل منفاي شادت کمتاری
داشت .با توجه به اين که اثارات گالیاک اساید در دوز
 211میليگرم بر کیلوگرم در بیشتر زمان هاا بهتار از
دوز  011میليگرم بار کیلاوگرم مايباشاد و اخاتالف
معنيداری دارند ،ميتاوان نتیجاه گرفات بهتارين دوز
گالیک اسید  211میليگرم بر کیلوگرم ميباشد .نتاايج
حاصاال از تساات مورپورگااو نشااان داد کااه دريافاات
بروموکريپتین نایم سااعت قبال از دريافات پرفناازين
(گااروه کنتاارل مبباات) باعااث کاااهش معناايداری در
نمرههای مربوط به سفتي عضاالني(کااهش معنايدار
سفتي عضالني) در همه زمانها نسبت به گروه کنترل
منفي(دريافت کننده نرماال ساالین و نایم سااعت بعاد
پرفنازين) گرديد ،اين نشان دهناده اثار درمااني خاوب

مجله ارمغان دانشا دوره 62ا شماره5ا آذر و دی(0011شماره پي در پي)008

477

غالمرضا هوشمند و همكاران

REFERENCES
1.Ahangar AA, Sadraie AR, Vaghefi SBA, Ramesani MS. Comparison between bromocriptine and
selegiline in treatment of parkinsons disease. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
2005;13(1): 23-7.
2.Mantri S, Fullard ME, Beck J, Willis AW. State-level prevalence, health service use, and spending
vary widely among Medicare beneficiaries with Parkinson disease. NPJ Parkinson's Disease 2019;
5(1): 1-9.
3.Pietta PG. Flavonoids as antioxidants. Journal of Natural Products 2000; 63(7): 1035-42.
4.Ishige K, Schubert D, Sagara Y. Flavonoids protect neuronal cells from oxidative stress by three
distinct mechanisms. Free Radical Biology and Medicine 2001; 30(4): 433-46.
5.Tapas AR, Sakarkar D, Kakde R. Flavonoids as nutraceuticals: a review. Tropical Journal of
Pharmaceutical Research 2008; 7(3): 1089-99.
6.Liao CL, Lai KC, Huang AC, Yang JS, Lin JJ, Wu SH, et al. Gallic acid inhibits migration and
invasion in human osteosarcoma U-2 OS cells through suppressing the matrix metalloproteinase2/-9, protein kinase B (PKB) and PKC signaling pathways. Food and Chemical Toxicology 2012;
50(5): 1734-40.
7.Reckziegel P, Dias VT, Benvegnu D, Boufleur N, Barcelos RCS, Segat HJ, et al. Locomotor
damage and brain oxidative stress induced by lead exposure are attenuated by gallic acid
treatment. Toxicology Letters 2011; 203(1): 74-81.
8.Mansouri MT, Farbood Y, Sameri MJ, Sarkaki A, Naghizadeh B, Rafeirad M. Neuroprotective
effects of oral gallic acid against oxidative stress induced by 6-hydroxydopamine in rats. Food
Chemistry 2013; 138(2-3): 1028-33.
9.Houshmand G, Tarahomi S, Arzi A, Goudarzi M, Bahadoram M, Rashidi-Nooshabadi M. Red
lentil extract: Neuroprotective effects on perphenazine induced catatonia in rats. Journal of Clinical
and Diagnostic Research: JCDR 2016; 10(6): FF05.
10.Lotharius J, Brundin P. Pathogenesis of Parkinson's disease: dopamine, vesicles and αsynuclein. Nature Reviews Neuroscience 2002; 3(12): 932-42.
11.Braak H, Braak E. Pathoanatomy of parkinson’s disease. Journal of Neurology 2000; 247(2):
II3-II10.
12.Charvin D, Medori R, Hauser RA, Rascol O. Therapeutic strategies for parkinson disease:
beyond dopaminergic drugs. Nature Reviews Drug Discovery 2018; 17(11): 804-22.
13.Yamamoto T, Maruyama W, Kato Y, Yi H, Shamoto-Nagai M, Tanaka M, et al. Selective
nitration of mitochondrial complex I by peroxynitrite: involvement in mitochondria dysfunction and
cell death of dopaminergic SH-SY5Y cells. Journal of Neural Transmission 2002; 109(1): 1-13.
14.Fiskum G, Starkov A, Polster BM, Chinopoulos C. Mitochondrial mechanisms of neural cell
death and neuroprotective interventions in Parkinson's disease. Annals-New York Academy Of
Sciences 2003; 991: 111-9.
15.Paris I, Martinez-Alvarado P, Cárdenas S, Perez-Pastene C, Graumann R, Fuentes P, et al.
Dopamine-dependent iron toxicity in cells derived from rat hypothalamus. Chemical Research in
Toxicology 2005; 18(3): 415-9.
16.Salvador GA. Iron in neuronal function and dysfunction. Bio Factors 2010; 36(2): 103-10.
17.Blesa J, Trigo-Damas I, Quiroga-Varela A, Jackson-Lewis VR. Oxidative stress and parkinson’s
disease. Frontiers in Neuroanatomy 2015; 9: 91.
18.De Lau L, Bornebroek M, Witteman J, Hofman A, Koudstaal P, Breteler M. Dietary fatty acids
and the risk of Parkinson disease: the Rotterdam study. Neurology 2005; 64(12): 2040-5.
19.Beal MF. Mitochondria, oxidative damage, and inflammation in Parkinson's disease. AnnalsNew York Academy Of Sciences 2003; 991: 120-31.
20.Sumner J. The natural history of medicinal plants. USA: Portland: Timber press; 2000.
21.Amarowicz R, Estrella I, Hernández T, Dueñas M, Troszyńska A, Kosińska A, et al. Antioxidant
activity of a red lentil extract and its fractions. International Journal of Molecular Sciences 2009;
10(12): 5513-27.
22.Wagner H, Hikino H, Farnsworth NR. Economic and medicinal plant research: Academic press;
2012
23.Allan Butterfield D, Castegna A, Drake J, Scapagnini G, Calabrese V. Vitamin E and
neurodegenerative disorders associated with oxidative stress. Nutritional Neuroscience 2002; 5(4):
229-39.

)008(شماره پي در پي0011ا آذر و دی5ا شماره62 مجله ارمغان دانشا دوره

654

اثر گالیک اسید بر کاتاتوني ناشي از پرفنازين

24.Akaike A, Katsuki H, Kume T. Role of nitric oxide in survival and death of neurons. Nihon
Yakurigaku Zasshi Folia Pharmacologica Japonica 2002; 119(1): 15-20.
25.Olanow CW. Dietary vitamin E and parkinson's disease: something to chew on. The Lancet
Neurology 2003; 2(2): 74.
26.Abbott RD, Ross GW, White LR, Sanderson WT, Burchfiel CM, Kashon M, et al. Environmental,
life-style, and physical precursors of clinical Parkinson’s disease: recent findings from the HonoluluAsia Aging Study. Journal of Neurology 2003; 250(3): iii30-iii9.
27.Leak RK. Conditioning against the pathology of parkinson’s disease. Conditioning Medicine
2018; 1(3): 143.

477

)008(شماره پي در پي0011ا آذر و دی5ا شماره62 مجله ارمغان دانشا دوره

غالمرضا هوشمند و همكاران

Armaghane-danesh, Yasuj University of
Medical Sciences Journal (YUMSJ)

Original Article

Evaluation of Gallic Acid Effect on
Perphenazine Induced Catatonia in Rats
Evaluating the Effect of Gallic Acid on
Perphenazine Induced Catatonia in Rats
1

2*

1

3

1

1

Houshmand GH , Nikbakht J , Mahmoudi M , Assadpour S , Arab Firozjae A , Arimi AA , Almasian E
1

1

2

Department of Pharmacology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran, Department of
3
Pharmacology & Physiology, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran, Molecular and Cell Biology
Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
Received: 21 Apr 2021

Accepted: 18 Oct 2021

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.
Keywords: Gallic acid, Perphenazine, Catatonia, Rat
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