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کلیدواژهها:
پددارکینسدددون ،دوپددامین ،گیدداه
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چکیده
مقدمه بیماری پارکینسدون تحلیل نورونهای دوپامینی در سداختمان متراکم جسدم سیاه و دیگر نواحی ساقة مغز
است .هدف این تحقیق بررسی اثر عصارة گیاه کارده ( )Biarum carduchrumدر درمان بیماری پارکینسون است.
روش کار موشهای صدحرایی نر بهصدورت تصدادفی به پنج گروه هشدتتایی تقسیم شدند .گروه کنترل هیچگونه
ضدایعهای دریافت نکرد .گروه پارکینسدونی ) ،(PDبا تزریق نوروتوکسدین  -5هیدروکسی دوپامین در دستة قدامی-
میانی مغز ( )MFBپارکینسددونی شددد .گروههای سددوم ،چهارم و پنجم ،هفت روز پس از القای مدل پارکینسددون با
دوزهای  144 ،244و  044عصددارة کارده بهروش گاواژ بهمدت چهارده روز تیمار شددد و در روز پانزدهم تسددتهای
رفتاری شامل تست بارفیکس و تست محیط باز انجام شد.
نتایج گروه پارکینسددونی میزان بیحرکتی بیشددتری نسددبت به گروه کنترل در تسددت بارفیکس داشددت و تیمار
موشهای صحرایی با عصارة کارده در دوز  144و  044میلیگرم بر کیلوگرم میزان بیحرکتی را بهطور چشمگیری
کاهش داد.
نتیجههگیری نتدایج این مادالعه نشدددان میدهد عصدددارة گیاه کارده باعث بهبود نقص حرکتی ناشدددی از القای
پارکینسون میشود..

مقدمه
بیماری پارکینسون شایعترین اختالل نوروپاتولوژیکی است که
در نتیجة دژنرهشددددن نورونهای دوپامینرژیکی بخش متراکم
جسدم سدیاه و پایانههای آن در استریاتوم بهوجود میآید [.]2
کاهش دوپامین به اختالالت حرکتی و ناتوانکنندة متعددی از
قبیل برادیکینز ،لرزش ،سددختشدددگی عنددالنی و عدمتعادل
وضدعیت میانجامد [ .]1بیماری پارکینسدون اغلب با اختالالت
حرکتی ،عقبماندگی روانی ،کمبود توجه ،معکوسشدن خواب
روز و شددب ،ازدسددتدادن وزن و خسددتگی همراه اسددت [.]7

همچنین ،تعدادی از اختالالت رفتاری و اضددارابی در بیماران
پارکینسددونی مشدداهده میشددود ،بهویژه اختالل هراس ،هراس
ساده و اجتماعی و اضاراب تعمیم [.]0
بیماری پارکینسون اختاللی مرتبط است که با ازدستدادن
نورونهدای دوپامینرژیکی ناحیة نیگرواسدددتریاتال شدددناخته
میشود ،ولی ساح وسیعی از نورونهای هستة جسم سیاه نیز
از بین میرود و ازدستدادن سلولهای سروتونرژیکی در هستة
رافه نیز مشددهود اسددت [ .]2تحقیقات اخیر نشددان میدهد که
سیستم نورآدرنرژیکی و سروتونرژیکی ممکن است نقش مهمی
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در بروز اختالالت رفتاری مرتبط با بیماری پارکینسدون داشته
باشد [.]7-7
عواملی از قبیل اسددترس اکسدایشددی و افزایش پراکسدایش
لیپیددی ،تجمع آهن ،کداهش سددداح گلوتاتیون و تخریب
DNAاز مهمترین علل دژنرهشدن نورونهای دوپامینرژیکی در
بیماری پارکینسدون اسددت [ .]3 ،5اسددترس اکسدایشددی نهتنها
نورونهدای دوپدامینرژیکی را تخریدب میکندد ،بلکه با ایجاد
اختالل در فرایند فسددفریلهکردن اکسددایشددی و کاهش تولید
انرژی بده مرگ سدددلولها می انجامد [ .]4رادیکالهای فعال
اکسددیژن بهطور مداوم در نورونهای دوپامینرژیکی مغز میانی،
بر اثر سددوختوسدداز دوپامین با آنزیم منوآمین اکسددیداز  Bیا
اتواکسدددایش دوپددامین تولیددد میشدددود .حفددا ددت در برابر
رادیکالهای آزاد با آنتیاکسدددیدانهای با وزن ملکولی پایین
نظیر ویتدامینهدای  Eو  Cو مولکولهای پروتئینی بزرگ از
قبیل سدوپراکسدید دسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز وگلوتاتیون
احیاشددده انجام میشددود [ .]9هرگونه آشددفتگی در تعادل بین
تولید رادیکالهای آزاد و فرایندهای آنتیاکسیدانی سبب ایجاد
اسدترس اکسدایشدی میشدود .در بیماری پارکینسون ،استرس
اکسدددیایشدددی در اثر افزایش یون آهن ،اختالل در فعالیت
کمپلکس  2میتوکندریایی ،افزایش تولید نیتریک اکسددداید و
تنعیف سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ایجاد میشود [.]4
کارده ازگیاهان تیرة گلشددیپوری ) (Areaceaeاسددت که
بهدلیل ویژگی برندگی زبان در زمان خوردن برگهای تازة آن
به این نام معروف شددده اسددت .این گیاه بهصددورت وحشددی در
دامنة رشدددتهکوههای زاگرس واقع در اسدددتانهای فارس و
کهکیلویه و بویراحمد میروید و در برخی مناطق ترکیه ،سوریه
و عراق نیز انتشددددار دارد [ .]22 ،24وجود فالونوییدددهددا و
آنتوسددیانینها در شددیپوریسددانان را نخسددتینبار ویلیامز و
همکاران در سددال 2942گزارش کردند [ .]21همچنین ،وجود
آلکدالوییدها ،آمینها ،سددداپونینها ،اسدددیدهای سدددینامیک،
فالونوییدها در این تیره به اثبات رسیده است [.]27
تحقیقات در راباه با آثار درمانی کارده بسددیار اندا است.
در ماالعة زنگنه و همکاران اثر عصارة آبی الکلی گیاه کارده بر
آسدتانة درد در موشهای صحرایی دیابتیشده بررسی و تجویز
دوزهای  244و  144عصدددارة کارده باعث کاهش قند خون و
دوز  244میلیگرم بر کیلوگرم منجر به افزایش آستانة درد شد
[ .]20هدف از این ماالعه بررسدددی اثر عصدددارة گیاه کارده در
مدل پارکینسدددونی ایجادشدددده بر اثر تزریق داخل بانی -5
هیدروکسددی دوپامین در موشهای صددحرایی ،با اسددتفاده از
آزمونهای رفتاری است.

مواد و روشها
روش تهیة عصارة گیاه کارده
گیاه کارده در ابتدای فصددل بهار از حوالی شددهرسددتان ایذه
جمعآوری و پس از شدناسایی کارشناسان گیاهشناسی دانشگاه
آزاد اسدالمی واحد ایذه  Biarum carduchrumاسدتفاده شدد.
سدپس ،برگهای آن جدا و در سدایه و هوای آزاد خشک شد.
پس از خشدکشددن برگها مقدار مورد نظر توزین و با آسیاب
برقی به پودر بسدددیار ریز با قار کمتر از  4/0میلیمتر تبدیل
شد .پودر کارده سپس ،بهمدت  31ساعت در اتانول 34درجه و
در دمای اتاق خیسدانده شد .مخلوط پودر کارده و الکل هر روز
به اندازة کافی و در چندین نوبت بههم زده شد .سپس ،مخلوط
الکل و پودر از صددافیهای ریزی عبور داده شددده تا عصددارة آن
بهدسدت آید .عصارة بهدستآمده در خأل تقایر شد تا الکل آن
بهطور کامل تبخیر شددد .در پایان پس از تبخیر الکل ،عصدداره
بهصدورت پودر قهوهای بهدسددت آمد .درجة خلوص عصددارة 14
درصد محاسبه شد [.]20
گروهبندی حیوانات
در پژوهش حاضددر ،از موشهای صدددحرایی نر نژاد ویسدددتار با
محدودة وزنی  174-144گرم استفاده شد .حیوانات در شرایط
اسدتاندارد (دمای  12±1درجة سانتیگراد و سیکل  21ساعت
روشدنایی و  21ساعت تاریکی) با دسترسی آزاد به آب و غذای
یکسدان نگهداری شددند .موشهای صحرایی بهصورت تصادفی
به پنج گروه هشددتتایی تقسددیم شدددند .گروه کنترل هیچگونه
ضددایعهای دریافت نکرد .گروه پارکینسددونی ( ،)PDبا تزریق 4
میکروگرم نوروتوکسدددین  -5هیددروکسدددی دوپامین در دستة
قدامی -میانی مغز ( )MFBپارکینسددونی شددد [ .]27گروههای
سوم ،چهارم و پنجم هفت روز پس از القای مدل پارکینسون با
دوزهای  144 ،244و  044عصارة کارده از طریق گاواژ بهمدت
 20روز تیمار و پس از آن تستهای رفتاری انجام شد.
ایجاد مدل پارکینسونی
موشهای صدددحرایی با تزریق داخل صدددفاقی  94میلیگرم بر
کیلوگرم کتددامین هیدددرو کلرایددد و  24میلی گرم بر کیلوگرم
زیالزین بیهوش شددد [ .]1آنگاه موش در دستگاه استرﺋوتکس
قرارگرفت و بددا قاعددة دهانی و میلههای داخل گوشی روی
دستگاه ثابت و موهای ناحیة پشتی جمجمه تراشیده شد .با
پنبة الکلی پوست سر حیوان ضدعفونی و برشدی طولی از میان
ساح پشتی سر بین دو چشم تا فاصلة نقاة ساح پشتی میانی
گوشها ایجاد شد .بافتهای پیوندی روی ساح جمجمه زدوده
و نقاة برگما نمایان شدد .نقاة برگما و المبدا در ساحی برابر
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میبرد و کمتر در خانههای مرکزی حرکت میکند .محیط باز
محفظهای اسدت از جنس شدیشه با ابعاد  44*44سانتیمتر و
ارتفاع  54سدانتیمتر که به  25مربع مساوی تقسیم شده است
و در وسدددط اتاقی آرام و سددداکت قراردارد .برای انجام آزمون
حداقل یک ساعت قبل از آزمایش حیوان در اتاق آزمایش قرار
داده شدددد .یک روز قبل از آزمون تکتک حیوانات بهمدت 24
دقیقه در دسدتگاه قرار داده شددند تا با آن آشنا شوند .روز بعد
هر حیوان در مربع مرکز میدان دستگاه قرار داده شد و بهمدت
 24دقیقه رفتار حیوان ارزیابی شد [.]27

قرارگرفت که نشان میدهد دستگاه روی آن تنظیم شده است.
سپس ،با توجه به مختصات استخراجشده از اطلس جراحی مغز،
مختصددات  )DV:-4/7 ،ML:±2/4 ،AP:-7/4( MFBمشددخص
شددد .موشها با تزریق یکطرفة  4میکروگرم نوروتوکسددین -5
هیدروکسدی دوپامین (تهیهشدده در  1میکرولیتر نرمال سالین
حاوی  2درصدد اسدیدآسدکوربیک) بهصورت تکدوز در دستة
قدامی -میانی مغز ( )MFBپارکینسونی شد [.]27
آزمون میله (بارفیکﺲ)
در پژوهش حاضر آزمون میله در ارزیابی کاتالپسی بهکار گرفته
شد .وسیلة مورد استفاده در این آزمون ،بارفیکیسددی چوبی با
یک سکو بود .در موش صحرایی ،ارتفاع بارفیکس ،از سکو 9
سددانتیمتر و قار میلة بارفیکس  4/9سددانتیمتر است .برای
انجام آزمایش ،حیوان روی سکو قرارگرفددت و دو دست آن
بهآرامی روی میلة بارفیکس قرار داده شد .مدت زمانی که حیوان
در این وضعیت قرارمیگرفت ،زمان آزمون میله (بار تست) در
نظر گرفته شد .زمان قاع آزمایش ،موقعی بود که حیوان یکی
یا هر دو دست خود را از روی میله برمیداشت یا اینکه سر خود
را بهطور جستجوگرایانه حرکت میداد .بدیهی است ،هر چه
کاتالپسی حیوان شدیدتر باشد ،مدت زمان بیشتری را در
وضعیت اعمالشده سپری میکند [.]25

آنالیز آماری
تجزیهوتحلیل دادهها با اسدتفاده از نرمافزار  SPSS16انجام شد.
بدهمنظور تعیین اختالف معندادار بین گروههدای آزمایشدددی از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی اسددتفاده
شددد .اختالف معنادار از نظر آماری در سدداح  p< 4/47در نظر
گرفته شد .نتایج بهصورت  Mean ± SEMبیان شد.
نتایج
نتایج مربوط به تأثیر دوز های مختلف عصدددارة گیاه کارده بر
مدت زمان آزمون میلة بارفیکس در شدکل  2نشددان داده شددده
اسددت .با توجه به شددکل تزریق  -5هیدروکسددی دوپامین به
موشهای صحرایی مدت زمان گرفتن میله را بهطور معناداری
نسبت به گروه کنترل افزایش داد ( .)p<4/442تیمار موشهای
صدددحرایی پددارکینسدددونی بدا دوز  144و  044کدارده بددهطور
معنداداری مددت زمددان گرفتن میلدة بدارفیکس را کدداهش داد
( p<4/42و .)p<4/47

تست محیط باز
آزمون جعبة باز در سددنجش رفتار جسددتجوگرانه و ارزیابی
فعالیتهای حرکتی اسدددتفاده میشدددود .از این آزمون برای
سنجش میزان اضاراب نیز میتوان استفاده کرد .هرچه موش
بیشدتر دچار اضداراب باشد ،بیشتر در خانههای حاشیه بهسر

***

#

دوز 044کارده

##

دوز  144کارده

دوز 244کارده

پارکینسونی

زمان گرفتن میله (ثانیه)
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گروههای آزمایشی
شکل  .1تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر مدت زمان گرفتن میلة بارفیکﺲ در تست کاتالپسی
*** اختالف معنادار با گروه کنترل در سطح  ## ،p<0/001اختالف معنادار با گروه پارکینسونی در سطح  # ،p<0/01اختالف معنادار با گروه
پارکینسونی در سطح p<0/02
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باعث کاهش بیحرکتی در مقایسدده با گروه پارکینسددونی شددد
( .)p<4/47باتوجه به شددکل  ،7تزریق -5هیدروکسددی دوپامین
به موشهای صدحرایی بهطور معناداری تعداد باالبردن دستها
را کداهش داد ( .)p<4/42تیمار موشها با عصدددارة گیاه کارده
تأثیر معناداری بر تعداد باالبردن دسددتها در مقایسدده با گروه
پارکینسونی نداشت.

نتایج مربوط به تأثیر دوزهای مختلف عصددارة گیاه کارده بر
مدت زمان بیحرکتی در تسددت محیط باز در شددکل  1نشددان
داده شده است .باتوجه به شکل تزریق -5هیدروکسی دوپامین
به موشهای صدددحرایی بهطور معناداری مدت زمان بیحرکتی
را نسدددبدت بده گروه کنترل در تسدددت محیط باز افزایش داد
( .)p<4/442تیمار موشهای صددحرایی با دوز  244گیاه کارده
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گروههای آزمایشی

شکل  .5تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر مدت زمان بیحرکتی در تست محیط باز
*** اختالف معنادار با گروه پارکینسونی در سطح  # ،p<0/001اختالف معنادار با گروه پارکینسونی در سطح
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شکل  .0تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر تعداد باالبردن دستها در تست محیط باز
** اختالف معنادار با گروه کنترل در سطح p<0/01
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بررسی رضایت شغلی با هوش هیجانی در پرستاران ...

معناداری بر تعداد دفعات بودن در حاشیه و مرکز در مقایسه با
گروه پارکینسدددونی نداشدددت .در گروه کنترل تعداد دفعات در
مرکزبودن از تعدداد دفعدات در حاشدددیهبودن بهطور معناداری
بیشدددتر بود ( ،)p<4/42ولی در گروه هددای پددارکینسدددونی و
پارکینسونی تیمارشده با عصاره تعداد دفعات در حاشیهبودن و
در مرکزبودن تفاوت معناداری نداشت.

نتایج مربوط به تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر تعداد
دفعات در مرکزبودن و در حاشدیهبودن در شدکل  0نشان داده
شدده اسدت .باتوجه به شکل تزریق -5هیدروکسی دوپامین به
موشهای صددحرایی ،دفعات در مرکزبودن و در حاشددیهبودن
بهطور معناداری نسددبت به گروه کنترل کاهش یافت (p<4/42
و  .)p<4/442تیمار موشهای صددحرایی با عصددارة کارده تأثیر
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شکل  .1تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر تعداد دفعات بودن در حاشیه و مرکز در تست محیط باز
*** اختالف معنادار با گروه کنترل در سطح  ** ،p<0/001اختالف معنادار با گروه کنترل در سطح  @ ،p<0/01اختالف معنادار بین دفعات در
مرکزبودن و در حاشیهبودن در گروه کنترل در سطح p<0/01
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گروههای آزمایشی

شکل  .6تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر تعداد دفعات دفع در تست محیط باز
*** اختالف معنادار با گروه کنترل در سطح  ## ،p<0/001اختالف معنادار با گروه پارکینسونی در سطح  ### ،p<0/01اختالف معنادار با گروه
پارکینسونی در سطح p<0/001
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سترکی و همکاران

دوزهای 244و  144و  044سبب کاهش دفعات دفع شد.
بهطور کلی ،زمانی که حیوان منددارب اسددت تمایل دارد
کنار دیوارههای بلند محیط باز باشددد و از رفتن به مرکز محیط
و جستجو در آن خودداری میکند و زمانی که اضاراب از بین
میرود برای شناختن بیشتر دنیای پیرامون خود به هر طرف از
آن قدم میگذارد [ .]27نتایج این ماالعه نشان میدهد که در
گروه کنترل دفعددات در مرکزبودن بدده طور معنددا داری بیش از
دفعات در حاشدیه بودن است ،ولی در گروه پارکینسونی تفاوت
معناداری بین دفعات در حاشیهبودن و در مرکزبودن نیست که
حداکی از القدای رفتدارهدای مرتبط با اضددداراب در موشهای
پارکینسونی است .عالوهبر این ،مشاهده شد که عصارة گیاه اثر
معناداری بر دفعات در حاشیه و در مرکز بودن ندارد.
تعداد دفعات دفع حیوان شدداخصددی برای سددنجش میزان
اضاراب استفاده شد [ .]29نتایج این ماالعه نشان میدهد که
گروه پارکینسددونی در مقایسدده با گروه کنترل بهطور معناداری
دفعدات دفع بیشدددتری داشدددت و تیمار موشهای صدددحرایی
پارکینسونی با عصارة کارده تأثیری بر میزان دفع نداشت.
نوروتوکسین -5هیدروکسی دوپامین از طریق رادیکالهای
آزاد موجدب تخریدب ناحیة نیگرواسدددتریاتوم میشدددود .این
نوروتوکسدددین از طریق حددامددلهددای انتخابی دوپامین وارد
پایانههای دوپامینرژیکی واقع در نئواسددتریاتوم میشددود و با
تولید هیدروکسدیل و پراکسدید هیدروژن به پراکسایش لیپید،
فراگمانتاسددیون  DNAو اکسددایش پروتئین و در نتیجه مرگ
سلولی میانجامد [.]3
در مادالعة حسدددینی و همکاران فعالیت آنتیاکسدددیدانی
عصددارة کارده از طریق سدده آزمون مهار رادیکال آزاد ،DPPH
احیداکننددگی و شدددالتدهکنندگی فلزات تعیین و با اسدددید
اسدکوربیک ،آلفاتوکوفرول EDTA ،و  BHTمقایسده شد .نتایج
آزمایش نشدددان داد عصدددارة کارده در مهار  DPPHو قدرت
احیاکنندگی و شدددالتهکنندگی بهتر از  BHTو آلفاتوکوفرول
اسدددت [ .]14بهنظر میرسدددد عصدددارة گیاه کارده از طریق
سدازوکارهای مرتبط با خصدوصیات آنتیاکسیدانی خود موجب
بازگشت عملکردی سیستم نیگرواستریاتال شده باشد .بنابراین،
با توجه به موارد ذکرشدددده و نتایج حاصدددل از این پژوهش،
میتوان نتیجه گرفت که احتماالً عصددارة گیاه کارده از طریق
فعالیت آنتیاکسددیدانی منجر به زدودن رادیکالهای آزاد شددده
اسددت و از آسددیب نورونی بیشددتر و گسددترش آن جلوگیری
میکند .با توجه به اینکه ماالعات اندکی در ارتباط با شناسایی
ترکیبات موجود در عصدددارة کارده ،همچنین خصدددوصدددیات
فارماکولوژیکی آن صدورتگرفته اسددت توصیه میشود با انجام

نتایج مربوط به تأثیر دوزهای مختلف عصارة کارده بر تعداد
دفعات دفع در شدکل  7نشان داده شده است .باتوجه به شکل
تزریق  5هیدروکسددی دوپامین به موشهای صددحرایی تعداد
دفعات دفع را بهطور معناداری نسدددبت به گروه کنترل افزایش
داد ( p<4/442و  .)p<4/47تیمار موشهای صحرایی با عصارة
کدارده در دوزهدای  244،144و  044میلیگرم بداعدث کاهش
معنادار تعداد دفعات دفع در مقایسه با گروه پارکینسونی شد.

بحث و نتیجهگیري
بیماری پارکینسون بهطور عمده بخش متراکم جسم سیاه را به
نام مناقة  A9متأثر میکند .این بخش از مغز خروجیهایی
بده هستههای دمدار و پوتامن میفرستد و سیستم مزواستریاتال
نام دارد .بنابراین ،تخریب در این مسیر موجب قاع عملکردی
مدار هستههای قاعدهای میشدددود و چندین نشدددانة فیزیکی
بیماری پارکینسون مانند برادیکینزی ،رعشه و سفتی عنالت
را ایجاد میکند [ .]23درمددانهددای رایج و موجود بیمدداری
پدارکینسدددون محددودیدتهای بسدددیاری دارد .اغلب بهطور
کوتاهمدت تنها عالیم حرکتی را بهبود میبخشددد ،بهطوری که
طی دو سدال نخسدت درمان ،عالبم ثابت اسدت ،اما با پیشرفت
بیماری اختالالت حرکتی وخیمتر و اختالالت روحی و دمانس
پدیدار میشود [.]24
در این ماالعه برای تشخیص اختالالت حرکتی و اضارابی
ناشدی از پارکینسدون از تسدت کاتالپسدی و محیط باز استفاده
شددد .نتایج حاصددل از تسددت کاتالپسددی نشددان داد که گروه
پارکینسدونی میزان بیحرکتی بیشدتری نسبت به گروه کنترل
دارد که ماابق ماالعة ریحانی و همکاران اسدددت [ .]25تیمار
موشهددا بددا عصدددارة کددارده بددا دوز  144و  044میلیگرم بر
کیلوگرم میزان بیحرکتی را بدهطور چشدددمگیری کاهش داد.
بیحرکتی یا آکینزی که در بیماری پارکینسون بهوجود میآید
غالبا ًبه این دلیل اسددت که بهدنبال کاهش ترشددح دوپامین در
عقدههای قاعدهای ،ترشدح آن در سدیستم لیمبیک نیز کاهش
مییابد .این امر ممکن است تحریک عصبی برای انجام فعالیت
حرکتی را بهطور شدید کاهش و آکنیزی بهوجود آورد [.]25
آزمون محیط بدداز معموالً برای ماددالعددات رفتدداری ،نقص
حرکتی و اضاراب در حیوانات آزمایشگاهی مانند موش سوری
و موش صدددحرایی بدهکار میرود .در بررسدددی حاضدددر ،القای
پارکینسون سبب ایجاد اختالالت حرکتی و اضاراب شد که با
افزایش معنداداری در زمدان بیحرکتی و دفعدات دفع و کاهش
معندادار دفعدات بداالبردن دسدددتهدا ،در حداشدددیهبودن و در
مرکزبودن همراه بود .تیمار موشهای پارکینسددونی با عصددارة
کدارده در دوز  244سدددبددب کدداهش معنددادار بیحرکتی و در
111
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...  )درBiarum carduchrum( بررسی آثار عصارة گیاه کارده

موجود در این عصاره نقش مهمی در آثار حفا تی آن دارد که
،درمانی کمکی و حفا تی در افراد مبتال به بیماری پارکینسون
. محسوب میشود،بهویژه در مراحل اولیه

مادالعدات بیشدددتر ترکیبدات فعال عصددداره و سدددازوکارهای
.حفا تکنندگی آن بر سیستم عصبی بررسی شود

تقدیر و تشکر

درمدان موشهدای پدارکینسدددونی با عصدددارة گیاه کارده از
نورودژنراسدیون نورونهای بخش متراکم جسم سیاه جلوگیری
 بهنظر میرسد ویژگیهای آنتیاکسیدانی فالونوییدهای.میکند

نتیجهگیري

نویسددندگان مقاله از دانشددگاه آزاد واحد ایذه تشددکر و قدردانی
.میکنند
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Abstract
Received: 2017/09/16

Introduction Parkinson's disease results from degenerative loss of Accepted: 2017/12/21
dopaminergic neurons in the substantia nigra and other part of the
brain stem. The aim of this study is to evaluate the effect of Biarum
carduchrum extract in treatment of Parkinson's disease.
Methods Rats were divided randomly into five groups of eight
animals. The control group did not receive any lesion. In Parkinson's
group, Parkinson was induced by injection of 6- OHDA in the right
anterior mid-brain (MFB). Third, fourth and fifth groups received
Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg/kg via
gavage for 14 days, 7 days after induction of Parkinson models. On
day 15 behavioral tests, including catalepsy and open field, was
performed.
Results Parkinsonian group showed higher immobility time than
control group in catalepsy test and rats treatment with Biarum
carduchrum extract at doses of 200 and 400 dramatically reduced the
immobilization time.
Keywords: Biarum carduchrum,
Discussion The results of this study show that Biarum carduchrum dopamine, Parkinson.
extract can improve motor impairment induced by Parkinson's.
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