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Abstract
Background and purpose: Parkinson's disease (PD) is a prevalent movement disorder in
elderly with progressive motor complications due to antioxidant defense system deficiency and
accumulation of degraded proteins in dopaminergic neurons of midbrain. Ginkgolide is biologically
active terpenic lactones as a polyphenol, with potent antioxidant and anti-inflammatory properties. The
present study aimed to evaluate the neuroprotective effects of Ginkgolide in 6-hydroxydopamine (6OHDA) rat model of PD.
Materials and methods: Intrastriatal 6-OHDA-parkinson’s disease rat model was pretreated
with Ginkgolide at 50 mg/kg/day for 4 weeks. Apomorphine-induced rotation test was applied to evaluate
the neuroprotective effects of Ginkgolide. In addition, the antioxidant effects of Ginkgolide were assessed
by analyzing the levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), Glutathione-S-transferase
(GST), reactive oxygen species (ROS) homovanillic acid (HVA), and dopamine (DA).
Results: Ginkgolide pretreatment led to reduced nigral and striatal TBARS, and ROS and
increased the levels of GST, HVA, and DA. Meanwhile, Ginkgolide attenuates apomorphine-induced
rotational bias and reduced contra-lateral rotation in Ginkgolide treatment group.
Conclusion: These findings indicated the neuroprotective potential of Ginkgolide in 6- OHDA
rat model of PD via amelioration of oxidative stress.
Keywords: Parkinson’s disease, 6-hydroxydopamine, ginkgolide, oxidative stress
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چكیده
سابقه و هدف :بیماری پارکینسون یک بیماری شایع با عوارض حرکتی در سنین باال است که به دلیل آسیی سیسیت
دفاعی آنتیاکسیدانی و تجمع پروتئینهای تخری شده در نیورونهیای دوپیانینرکی ی در ن یی نییانی بیه وییود نییآیید
 ،Ginkgolideی ی از الکتونهای فعال ترپنیک به عنوان پلی فنل است که دارای خیوا آنتیی اکسییدانی و ضید التایابی
است در این نطالعه ،اثرات نحافظت نورونی  Ginkgolideدر نوشهای صحرایی ندل پارکینسونی ایجیاد شیده بیه وسییله
 (6-Hydroxydopamine) 6-OHDAارزیابی شد
مواد و روشها :نوشهای صحرایی ندل پارکینسونی ایجاد شده با تیریق داخیل اسیتریاتونی  ،6-OHDAبیهوسییله تیرییق
روزانه  05نیلیگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن از  Ginkgolideپیش تیمار و درنان به ندت  4هفته ادانه یافت برای بررسیی اثیر
نحافظت نورونی  ،Ginkgolideتست رفتاری به وسیله آپونورفین صورت گرفت ه چنیین بیرای بررسیی اثیرات آنتییاکسییدانی
عصیاره  Ginkgolideنیییان )،Glutathione-S-transferase (GST) ، Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS
) Homovanillic acid (HVA) ، Reactive oxygen species (ROSو ) Dopamine (DAارزیابی گردید
یافتهها :پیش درنان با  Ginkgolideباعث کاهش  TBARSو  ROSو افیایش  HVA ،GSTو  DAگردید در ضمن،
در بررسی رفتاری نشاهده شد که در گروه درنان Ginkgolide ،باعث کاهش آسی نورونهای دوپانینرکی ی یس سییاه
گشت که با بابود حرکتی و کاهش چرخش به سمت نخالف ضایعه ،نسبت به گروه تخری نشخص گردید
استنتاج :نتایج نشان دادند که  Ginkgoideدر بیماری ندل پارکینسیونی ایجیاد شیده بیه وسییله  ،6- OHDAاز طرییق
کاهش استرس اکسیداتیو ،توانایی نحافظت نورونی دارد
واژه های کلیدی :بیماری پارکینسون-6 ،هیدروکسی دوپانین ،یین والید ،استرس اکسیداتیو

مقدمه
بیماری پارکینسون یک اختالل حرکتیی نورودکنراتییو
اسییت کییه  05درصیید افییراد بییاالی  50سییال را درگیییر

نیکند( )1از عالئ این بیماری بی حرکتی ،دیس ینیی،
لرزش و سختی حرکات است که شخص دچار اختالالت
E-mail: shahram2005d@yahoo.com

مولف مسئول :شهرام دارابی -قیوین :دانشگاه علوم پیش ی قیوین ،نرکی تحقیقات سلولی و نول ولی
 1دانشجوی دندانپیش ی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پیش ی قیوین ،قیوین ،ایران
 2استادیار ،گروه بیوشیمی ،دانش ده پیرا پیش ی ،دانشگاه علوم پیش ی ایالم ،ایالم ،ایران
 3دانشیار ،نرکی تحقیقات سلولی و نول ولی ،دانشگاه علوم پیش ی قیوین ،قیوین ،ایران
 4استاد ،نرکی تحقیقات سلولی و نول ولی ،دانشگاه علوم پیش ی قیوین ،قیوین ،ایران
 0استادیار ،گروه بیولوکی و علوم تشریحی ،نرکی اختالالت شنوایی بیمارستان لقمان ح ی  ،دانش ده پیش ی ،دانشگاه علوم پیش ی شاید باشتی ،تاران ،ایران
 6دانشیار ،گروه آناتونی و بیولوکی ،دانش ده پیش ی ،دانشگاه علوم پیش ی نازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصوی 1391/1/2 :
تاریخ اریاع یات اصالحات 1391/2/11:
 تاریخ دریافت 1391/2/9 :
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محافظت نورون های دوپامینرژیکی به وسیله جینکوالید در بیماری
پارکینسون مدل -6هیدروکسی دوپامین

پژوهشی

علیرضا مقدم و همکاران

انا به دلیل یذب آن توسط سایر نواحی غیر اختصاصیی

ایجاد ندل پارکینسون استفاده نییشیود در نطالعیات از

سیست عصبی عوارض شدیدی دارد برای کاهش عوارض

تیریق ناده  6-OHDAبه درون اسیتریاتوم ،بیرای ایجیاد

آن از داروهای ن مل استفاده نیشود اتیولوکی بیماری

نییدل بیمییاری پارکینسییون اسییتفاده نیییشییود کییه دارای

پارکینسییون ناشییناخته اسییت ،انییا عییوانلی ناننیید آسییی

بیشترین شیباهت بیه نیدل انسیانی بیمیاری پارکینسیون

نیتوکندری و تجمع پروتئینهای تخری

شده در ایجیاد

است پس از تیریق 6-OHDA ،در فضای خارج سلولی

بیماری نقش دارند( )2که همگی این عوانیل در ارتبیا

اکسیده شده و باعث تولید عوانل اکسیدانی در سیلول و

نیدیک با استرس اکسیداتیو است( )2-0نطالعات نتعیدد

ایجاد شوک اکسیدانی به سلولها و در ناایت ننجیر بیه

سیست آنتیاکسییدانی و بیمیاریهیای

تخری کمپل س یک نیتوکندری و تخری زنجیره انتقال

نورودکنراتیو نانند پارکینسون را نشان دادهاند( )6بنابراین

ال ترونی نیتوکندی نیشود ،که تمانی این رخدادها در

تنظی سیسیت آنتییاکسییدانی در سیلول بیهعنیوان ییک

ناایت ننجر به نرگ سلولی نیشود( )10هی چنیین سی

استراتژی در درنان بیماریهای نورودکنراتیو نورد تویه

 6-OHDAباعث فعیال شیدن  NF-Κbدر یسی سییاه و

واقع شده است( )1اخیراً برای درنان بیماریهای سیسیت

ایجاد بیماری پارکینسون نیشود( )16در نطالعهای نشیاهده

عصییبی سییلول درنییانی ،کن درنییانی( )9،5و اسییتفاده از

شده است که عصاره  Bilobalideکه از نظیر سیاختاری

داروهای پلیفنلیک( )15نورد تویه واقع شیدهانید نیاده

نشابه به  Ginkgolideاست ،از طریق نایار  NF-κBیلیوی

ارتبا بین آسی

 Ginkgolideدارای اثرات نحافظت نورونی در بیماریهای

تخری نورونهای دوپانینرکی ی یس

نورودکنراتیو است( )11انا ن انیس عمل نحافظتی آن به

نطالعات زیادی در نورد خیوا

خصو

سیاه را نیگیرد()11
Ginkgo biloba

در بیماری پارکینسون ناشناخته است نطالعات

در سیست عصیبی صیورت گرفتیه اسیت( ،)15-25انیا بیه

نشان داده اند که رادی الهای آزاد ( )ROSنقش نامیی

تازگی اثبات شده است که  Ginkgolideاز طرییق فعیال

نسییییر نیگرواسیییتریاتال و ایجیییاد بیمیییاری

کییردن نسیییر آنتیییاکسیییدانی باعییث افیییایش نقاونییت

در تخریییی

پارکینسون دارند( )12،2نطالعات پس از نرگ در انسان

سلولها نیگردد( )21بنابراین نیا ایین فرضییه را نطیر

شدیدی به لیپیدها ،پروتئینها

کردی کیه  Ginkgolideاز طرییق فعیال کیردن سیسیت

نشان داده است که آسی

و کنییوم یسی سیییاه سییاقه ن ییی در بیمییاران پارکینسییونی

آنتیاکسیدانی ( ،)GSTباعث کیاهش  TBARSو ROS

ویود دارد( Ginkgolide )0یک پلیفنل گییاهی اسیت

و افیایش نییان  DAو  HVAدر یس سییاه نییشیود و

که دارای نقش آنتیاکسیدانی و ضد التایاب اسیت()13

در ناایت عالئ با بابود در رفتیار چرخشیی نیوشهیای

در واقییع  Ginkgolideبییه وسیییله فعییال کییردن سیسییت

صحرایی نشخص نیگردد

آنتیاکسیدانی ،باعث برداشتن تجمعیات پروتئینیی نیاقص و
هض نشده در سلول در بسیاری بیمیاریهیای نورودکنراتییو
نیشود ه چنین ن ی و سیست عصبی را در اثر صدنات
ناشی از هیپوکسی و ایس

می نحافظت نیکند()13

در نطالعهای عصاره  Ginkgo Bilobaباعث نحافظیت
نورونهای یس سیاه در برابیر سی

MPTP (1-methyl-4-

 )phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridineازطریق فعیال کیردن
سیست

آنتی اکسیدانی و کاهش آپوپتوز شده است()14
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مواد و روش ها
در این نطالعه تجربیی 35 ،سیر نیوش صیحرایی نیر
نژاد ویستار در نحدوده وزنی  205-155گرم به صورت
تصادفی به  3گروه  15تایی (الف) کنترل (ب) تخریی
و (ج) درنییان تقسییی شییدند در گییروه کنتییرل ،رتهییا
یراحی استریوتاکسیک شده و به داخل استریاتوم چی
 0نی رولیتر سالین اسی وربات  5/2درصید تیرییق شید
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حرکتی نیشود داروی اصلی این بیماری لودوپا اسیت،

 6-OHDAناده سمی است که در تحقیقیات بیرای

محافظت نورون های دوپامينرژیكي به وسيله جينكوالید

درگروه تخری

بیه داخیل اسیتریاتوم چی

نی رولیتیییر سیییالین اسییی وربات  5/2درصییید حیییاوی0

ارتفاع  30سانتی نتر نگاداری شدند پس از تیریق دارو

نی روگرم بیر نی رولیتیر  6-OHDAتیرییق گردیید در

تعداد چرخش کانیل  365درییه در فواصیل زنیانی 15

اسییتریاتوم،

دقیقه ای به ندت  65دقیقه به صورت دستی اندازهگیری

حیوانات بیا دوز  05نیلییگیرم  Ginkgolideبیه ازاء هیر

شد .تعداد چرخش کونترولترال (به سمت نخالف نحیل

کیلوگرم وزن بدن ،پییش تیمیار و درنیان بیا همیان دوز

ضایعه به سمت راست) به عنوان عیدد نببیت و چیرخش

روزانه به ندت چاار هفته ادانه یافت حیوانات در دنای

ایپسی لترال (به سمت چ

یا نحل ضایعه) به عنوان عدد

کنترل شده حیوانخانه ( )22 ± 2◦Cدر  12سیاعت نیور و 12

ننفی در نظر گرفته شد تعداد خیالص چیرخش پیس از

ساعت تاری ی و به نییان کافی به آب و غیذا دسترسیی

تفاضل چرخشها در دو یات نحاسبه شد

گییروه درنییان ،یییک روز قبییل از تخرییی

داشتند تمام نطالعات براساس دستورالعمل کار با حیوانیات
آزنایشگاهی کمیته اخالق دانشگاه علوم پیش ی قیوین
(کد اخالق )IR.QUMS.REC.1396.114 :انجیام شید
تمام دستورالعملهای اخالقی بیرای کیاهش درد و رنیج
حیوانات انجام شد

بررسی پارانترهای نوروشیمیایی
چاییار هفتییه پییس از تیمییار دارویییی ،پییس از تسییت
رفتاری ن ی نوشها خارج شده و یس سییاه ن یی نییانی
یدا شد برای بررسی فعالیت آنییمی سوپراکسی دیسموتاز
و کاتاالز یس سیاه به وسییله

phosphate buffer saline

یراحی استریوتاکسیک ایجاد ندل پارکینسون به وسییله

) (PBS) pH 7.0 (0.01 Mبه نییان  10% w/vهموکنایی

تیریق 6-OHDA

شده و برای بهدست آوردن نایع رویی حاوی نیتوکنیدری،

نوشها توسیط تیرییق داخیل صیفاقی نخلیوطی از
کتانین ( )155 mg/kgو گیییالزین ( )0 mg/kgبیایوش
شییدند سییپس سییر آنهییا در دسییتگاه اسییتریوتاکس بییا
نختصات  3 mmلترال به سمت چی  4/0 mm ،شی می
از سطح سخت شانه و  +9/2mmقدانی خلفی نسبت بیه
فاصله بین دو گیوش ) (interuralتنظیی و نیلیه دنیدانی
) 3/3 (incisor barنیلینتر زییر سیطح افیق قیرار گرفیت
پس از نمایان شدن سطح سخت شیانه 0 ،نی رولیتیر سیالین
اس وربات  5/2درصید حیاوی  0نی روگیرم بیر نی رولیتیر
 6-OHDAبه وسیله سرنگ همیلتون تیریق گردید

در  10555دور بر دقیقه در دنیای  4درییه سیانتیگیراد بیه
ندت  10دقیقه سانتریفوک شد

بررسی فعالیت آنیی

GST

برای بررسیی فعالییت  GSTییک نحلیول واکنشیی
حیاوی M phosphate buffer saline (PBS) pH 6.5
1.0 mM CDNB 1.0 mM GSH , 5/1و 0.1 mL PMS

به حج  2نیلی لیتر رسانده شد ت یییرات ییذب نیوری
در  345نانونتر به صورت نانونول  CDNBتش یل شیده
در هر نیلیگرم پروتئین در یک دقیقیه

(nmol CDNB

) formed/min /mg proteinخوانده شد

تست رفتاری
قبل از انجام یراحیی و چایار هفتیه پیس از آن ،از

بررسی نییان رادی

ال های آزاد اکسیژن ROS

حیوانات در گروههای نختلف ،تست رفتاری گرفته شد.

نییییان  ROSبییهوسیییله رنییگ غیییر فلوئورسیینت

تست رفتاری ،توسط تیریق داخل صیفاقی نیاده اپونیورفین

لیپوفیلیک دیکلروفلورسین دیاستات اندازهگیری شد

هیدروکلراییید )شییرکت  (sigmaبییه نییییان 2/0 mg/kg

این رنگ در حضور رادی الهای آزاد اکسییژن  ROSو

 15دقیقیه قبیل از یراحیی )(base line

آنیییی اسییتراز درون سیییلولی بییه رنییگ فلوئورسییینت

نوشها در نحفظه اسیتوانهای نیدرج شیفاب بیه نیور از

 2,7 dichlorofluoresceinتبدیل نیگردد نییان رنگ

صورت گرفیت
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حیوانیات 0

یینس شیشیه یییا پالسیتیک خشیک ،بییا ابعیاد قطییر  33و

پژوهشی

علیرضا مقدم و همکاران

نییان فلوئورسنت در تابش نور تحری یی  455نیانونتر و

از برنانیه  Microsoft Excel 2017اسیتفاده گردیید در

تابشی  030نانونتر اندازهگیری شد نتایج بر اساس روش

نورد کلیه یافتهها اختالب در سطح  p <5/50بیه عنیوان

برادفییورد بییرای بررسییی نییییان ( DCFنعییادل  )ROSبییر

سطح نعنیدار در نظر گرفته شد

حس

نانوگرم بر نیلیلیتر نحاسبه شد

یافته ها

بررسی نییان TBARS

بییرای بررسییی  2 ،TBARSنیلیییلیتییر از  PMSدر
نی روتیوب ریخته شد و به ندت  65دقیقه در دنیای 31
دریییه سییانتیگییراد بییه وسیییله شییی ر ،بییاال پییایین شیید
یک نی روتیوب دیگر در دنیای صیفر درییه بیا همیان
شرایط روی شی ر قرار داده شد پیس از ی سیاعت 5/4
نیلیلیتر از  5% TCAو  5/4نیلی لیتیر از

0.67% TBA

) (Thiobarbituric Acidبیه هیر دو نی روتییوب اضیافه
شیید نحلییول واکنشییی در  12555 gبییه نییدت 10دقیقییه
سانتریفوک شد نیایع روییی ییدا شید و در نی روتییوب
دیگر به نیدت  15دقیقیه در آب ییوش قیرار داده شید
سپس نی روتییوبهیا سیرد شیده و در طیول نیوج 030
نییانونتر خوانییده شیید نییییان پراکسیداسیییون لیپیییدی بییه
صورت نانونول از  TBARSتش یل شده در دقیقه از هر
نیلیگرم پروتئین نحاسبه شد
بررسی نییان دوپانین  DAو HVA

برای بررسی دوپانین و نتابولیت آن یس سیاه یدا

تست رفتاری القا شده با آپونورفین
تست رفتاری در هفته اول و چاارم پس از یراحیی
انجام شد نتایج نشان نیدهد که همه گروههیا اخیتالب
نعنیدار ( )p <5/50در تعداد چرخش داشیتند نییانگین
تعداد چیرخش ) ،(MEAN±SEMچایار هفتیه پیس از
یراحی در گروههای تخری  ،درنان و کنترل به ترتی
برابییر بییا  10±1/25 ،150±3/1و  1±5/09بییود پییس از
یراحی ) (After surgeryو ایجیاد نیدل پارکینسیون در
گروه تخری نشاهده شد که نیانگین تعداد چیرخشهیای
کییونترولترال (بییه سییمت نخییالف ضییایعه) حیوانییات بییه
 150±3/1رسید که نشان دهنده ایجیاد صیحیح تخریی
در ندل حییوانی اسیت
باعث کاهش آسیی

در گیروه درنیانGinkgolide ،

نیورونهیای دوپیانینرکی ی یسی

سیاه شد که با بابود حرکتی و کاهش چرخش در گروه
درنییان نسییبت بییه گییروه تخریی

نشییخص شیید تعییداد

چرخش بین همه گروهها اختالب نعنییدار ()p < 5/50
بود (نمودار شماره )1

و بهوسیله ) perchloric acid (0.17 Mبیه نیییان 10% w/v

برای ندت  35ثانیه هموکنایی شد تیا  DAاز بافیت اسیتخراج
شود( .)23بهطور خالصه به ندت  10دقیقه ان وبه شید و
نایع رویی به درون نی روتیوب ریخته شد و در 10555دور
بر دقیقه به ندت  10دقیقه در دنای  4دریه سانتیگیراد
سانتریفوک و غلظت  DAو  HVAاندازهگیری شد

آنالیی آناری
تمانی دادهها به صورت  Mean±SEMبیان شیدند
ه چنین از آنالیی وارییانس ی طرفیه ()one way ANOVA
و در صییورت اخییتالب نعنیییدار از آزنییون پارانتریییک

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نمودار شماره  :1تست رفتاری چرخشی القا شده بر اثیر آپونیورفین در
زنان ی ساعت در گروه های نختلف در گیروه تخریی عیدم تقیارن
حرکتی ناشی از تیرییق سی  6-OHDAو چیرخش کیونترالترال زییاد
بود ،انا در گروه درنیان  Ginkgolideیلیوی عیدم تقیارن حرکتیی را
گرفت و تعداد چرخشهای کونترالترال کاهش یافت(P < 0.05) * ،

ستاره نشان دهنده نعنی داری در سطح  P < 0.05بین گروه هیا اسیت
نقادیر در نمودار به صورت ) ،(MEAN±SEMنحاسبه شده اند
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فلوئورسنت بازتاب شده به نییان  ROSبستگی دارد()22

 Tukeyیات نقایسه استفاده گردید یات رس نمودار

محافظت نورون های دوپامينرژیكي به وسيله جينكوالید

بررسی نییان فعالیت )Glutathione-S-transferase (GST

نییییان فعالیییت آنیییی  ،(MEAN±SEM) GSTدر
گییروه تخرییی ( )4/52±5/14بییه صییورت نعنییی داری
( )20/00±5/22بود ،انیا پییش درنیان بیا  Ginkgolideتیا
حدودی یلوی این ت ییرات را گرفت و در گیروه درنیان
بیش تر شد کیه نشیان

نییان  GSTنسبت به گروه تخری

دهنیییده نقیییش حفیییا تی  Ginkgolideدر یلیییوگیری از
تخری در ناحیه یس سیاه است (نمودار شماره )2

نمودار شماره  :3بررسیی نیییان فعالییت

Reactive oxygen species

) (ROSدر گروههای تجربیی درگیروه تخریی تیرییق سی

6-OHDA

باعث افیایش نییان رادی ال های آزاد اکسیژن ) (ROSشید ،انیا در
گروه درنان Ginkgolide ،نانع تولید بیشتر رادی الهیای آزاد اکسییژن
شد ستاره نشان دهنده نعنی داری در سطح  P < 0.05بین گروه هیا
است نقادیر در نمودار بهصورت ) ،(MEAN±SEMنحاسبه شدهاند

بررسی نییان پراکسیداسیون لیپیدی ()TBARS
در بررسیییی نارکرهیییای اسیییترس اکسییییداتیو در
نییورونهییای یسی

سیییاه نشییان داد کییه نییییان TBARS

) ،(MEAN±SEMدر گروه تخریی

( )19/11±5/3بیه

صورت نعنیداری ( )p <5/50بییشتیر از گیروه درنیان
Glutathione-S-transferase

( )14/14±5/20و کنتییرل ( )0/32±5/12بییود در گییروه

6-OHDA

پیش درنان با  Ginkgolideنییان  TBARSنسبت به گیروه

 GSTشد ،انا در گیروه درنیانGinkgolide ،

به صورت نعنیداری ک تر ( )p <5/50بود کیه

نمودار شماره  :2بررسی نییان فعالییت

) (GSTدر گروه های تجربی درگروه تخری
باعث کاهش فعالیت آنیی

تیریق س

نانع کاهش فعالییت آنییمیی شید نیییان فعالییت آنییمیی  GSTبیه
صورت  CDNB /min/ mg proteinارائه شده است عالنیت سیتاره
نشان دهنیده نعنیی داری در سیطح  P < 0.05بیین گیروه هیا اسیت
نقادیر در نمودار به صورت ) ،(MEAN±SEMنحاسبه شده اند

تخری

نشاندهنده تاثیر  Ginkgolideدر کاهش پراکسیداسییون
لیپیدی است (نمودار شماره  )4نییان  TBARSبه صیورت
 nmol TBARS/min/mg proteinارائه شده است.

بررسی نییان ROS

در بررسیییی نارکرهیییای اسیییترس اکسییییداتیو در
نییورونهییای یسیی

سیییاه نشییان داد کییه نییییان ROS

) ،(MEAN±SEMدر گروه تخری

( )415/9±6/22به

صورت نعنیداری ( )p <5/50بییشتیر از گیروه درنیان

نمودار شماره  :4بررسی نییان فعالیت نیییان پراکسیداسییون لیپییدی

( )291/1±4/54و کنترل ( )150/5±4/51بود در گیروه

) Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARSدر گروههیای

پیش درنان با  Ginkgolideنییان  ROSنسبت بیه گیروه

تیریق س  6-OHDAباعث افیایش نیییان

تخری

به صورت نعنیداری ک تر ( )p <5/50بود کیه

نشاندهنده تاثیر  Ginkgolideدر کیاهش رادی یالهیای
آزاد اکسیژن اسیت (نمیودار شیماره  )3نیییان  ROSبیر
حس

نانوگرم بر نیلیلیتر ارائه شده است

01

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تجربی در گروه تخری

 TBARSشد ،انا در گروه درنان Ginkgolide ،نانع تولیید بییشتیر
 TBARSشد

نییان  TBARSبهصورت nmol TBARS/min/mg protein

ارائه شده است

ستاره نشیان دهنیده نعنیی داری در سیطح P<0.05

بین گروه ها است نقیادیر در نموداربیه صیورت )،(MEAN±SEM
نحاسبه شده اند
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( )p <5/50ک تر از گروه درنیان ( )19/9±5/22و کنتیرل

پژوهشی

علیرضا مقدم و همکاران

بررسیییییی نیییییییان دوپیییییانین ( )DAو نتابولییییییت آن
)Homovanillic acid (HVA

برای بررسی نییان عمل رد نورونهیای دوپیانینرکی ی
(alterations

 )neurobehavioralو نوروشییییییمیایی

( )neurochemical changesنییییان دوپییانین و HVA

) ،(MEAN±SEMدر اسییتریاتوم و یسیی سیییاه ناحیییه
ایپسی لترال درگروههای نختلف ارزیابی شد همانطورکیه
در نمودار شماره  0نشاهده نیشود ،در گروه کنتیرل نیییان
 )1/66±5/10( DAو  )5/9±5/51( HVAبیییشتییر از سییایر
گروهها است در گروه تخری  ،نییان  )2/15±5/1( DAو
 )1( HVAبه شیدت بیه صیورت نعنییداری ()p <5/50
کیییاهش یافیییت

انیییا در گیییروه درنیییان ،نیییییان DA

( )4/00±5/14و

Ginkgolide ،)5/40±5/14( HVA

نانع کاهش بیشتر  DAو  HVAنسبت به گروه تخری
شید (نمیودار شیماره  )0بنیابراین افییایش نیییان  DAو
 HVAدر حیوانات گروه درنان نسبت به گروه تخریی
نشاندهنیده افییایش بقیا و بابیود عمل یرد نیورونهیای
دوپانینرکی ی در یس سیاه است

نقیادیر  DAو HVA

به صورت نانوگرم بر نیلیگرم بافت ارائه شده است

ستاره نشان دهنده نعنیداری در سطح  P < 0.05بین گروه ها است
نقادیر در نموداربه صورت ) ،(MEAN±SEMنحاسبه شده اند

بحث
در این نطالعیه Ginkgolide ،باعیث (الیف) :بابیود
رفتییار حرکتییی و کییاهش چییرخش القییا شییده بییه وسیییله
آپونییورفین( ،ب) :افیییایش  DAو ( ،HVAج) افیییایش
بیان عوانل رونویسی آنتیاکسییدانی ناننید  GSTو کیاهش
رادی الهای آزاد اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی شید
تیریییق  6-OHDAباعییث ت ییییرات رفتییاری شیید کییه
نطر کننده ایجاد ندل بیمیاری پارکینسیون اسیت ایین
ندل ی طرفه ایجاد بیماری پارکینسون ،شایع ترین نیدل
پیش کلینی ی است که اثرات این ندل بیر روی سیسیت
دوپییانینرکی ی نیگرواسییتریاتال بییه خییوبی شییناخته شییده
است( Cao )24و هم اران در نطالعه ای نشان دادند کیه
تجیویی عصیاره گییاه  Ginkgo Bilobaبیه نیدت  1روز
یلییوی آپوپتییوز ناشییی از نصییرب لودوپییا در رتهییای
آزنایشگاهی را گرفت و از کاهش نیورونهیا در یسی
سییییاه پیشیییگیری کیییرد( )20در نطالعیییات  Caoو  Yangو
هم اران ،تیریق س به صیورت نسیتقی در یسی سییاه
صورت گرفت( )20،14که این ندل ایجاد بیماری ،باعث
تخری

سریع یس سیاه نیشود و شباهت کی تیری بیه

ندل انسانی دارد ،انا در این نطالعه تیریق  ،6-OHDAبه
صورت ی طرفه در سمت چ استریاتوم حیوانات صیورت
گرفت که ناده سمی  6-OHDAبیه صیورت رتروگیراد
باعث تخری

نورونهای دوپیانینرکی ی واقیع در یسی

سیاه نیشود( ،)26در نتیجه نییان دوپانین ک نیشیود و
نییییانگیرنییده هییای دوپییانینی پییسسیناپسییی افیییایش
نییابد این عدم تقارن گیرندههای دوپیانینی در سیمت
راست و چ
نمودار شماره  :5بررسی نییان دوپانین( )DAو نتابولیت آن )(HVA

 homovanillic acidدر گروه های تجربی در گروه تخری تیرییق

یس سیاه به وسیله تست رفتاری القا شده

به وسیله آپونورفین ارزیابی شد آپونیورفین آگونیسیت
دوپانین است و باعیث چیرخش کیونترولترال نیوش بیه

س  6-OHDAباعث کاهش نییان  DAو HVAشد ،انا درگروه درنیان،

سمت نخالف ناحیه آسی

 Ginkgolideنانع کاهش بیشتر  DAو  HVAشد نییان دوپیانین و

 Ginkgolideاز راه کاهش عدم تقارن حرکتی و کیاهش

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دیده نیشود در این نطالعیه
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و بابود آنها و ارتبیا بیین ت یییرات نیوروبی هوییورال

 HVAبهصورت نانوگرنبر نیلیگرم پروتئین ارائه شده اسیت عالنیت

محافظت نورون های دوپامينرژیكي به وسيله جينكوالید

چرخش ،باعث بابود حرکتی حیوانیات شید هی چنیین

انییا در شییرایط پاتولوکیییک بییه عوانییل آنتییی اکسیییدان

 Ginkgolideیلوی کاهش  DAرا گرفت که نییتوانید

بیرونی نیاز است( )30،34،3آنیی  GSTباعیث پاکسیازی

توییهکننده دلیل کاهش تقیارن حرکتیی در گیروه درنیان

ن ی از رادی الهای آزاد نیشوند( )36ییک عانیل نای

نسبت به تخری

نحققییین اسییت کییه نییییان نحتییوای  DAتحییت تییاثیر

است

در این نطالعه استرس اکسیداتیو بیهوسییله 6-OHDA

اندوتوکسین  6-OHDAکاهش نیییابید( )21هی چنیین

ایجاد شد در نطالعات قبلیی نشیان داده شیده اسیت کیه

تفاوت دیگر این نطالعه بیا نطالعیات قبلیی در زنیان آن

آسی ناشی از  6-OHDAباعث کاهش نیییان آنییی هیای

بود؛ در نطالعه  Caoو هم یاران ،نیدت زنیان نطالعیه 1

آنتیاکسیدانی نیشود( .)31،34به نوازات سایر نطالعات،

روز بود( ،)20انا در نطالعه نا ندت زنیان ییک نیاه بیود

در ایییین تحقییییق در گیییروه تخریییی  ،نیییییان  ROSو

که به ندل بیماری پارکینسون در انسان که نینن اسیت،

پراکسیداسیون لیپییدی افییایش یافیت ،انیا نیییان GST

شباهت بیشتری دارد نطالعات نتعددی نقش نحافظت

کییاهش یافییت کییه نشییاندهنییده اخییتالل در سیسییت

نییورونی عصییاره گییییاه  Ginkgo Bilobaدر بیمیییاری

آنتیاکسیدانی به وسییله  6-OHDAاسیت کیه در نتیجیه

پارکینسون را نشان داده اند

نییان  DAو  HVAه کیاهش یافیت افییایش اسیترس

 Rojasو هم ییاران نقییش اییین دارو را در تنظییی

اکسیییداتیو و اخییتالل سیسییت آنتیییاکسیییدانی باعییث

هموستازیس نس در ن ی نوش ندل بیماری پارکینسیون

بیمییاریهییای نورودکنراتیییو ناننیید پارکینسییون نیییشییود

با سی  MPP+نشیان دادهانید( Ahmad )25و هم یاران

بنابراین تقویت سیست آنتیاکسیدانی ننجر به پیشگیری از

نقش این دارو را در بابیود حرکتیی ،عضیالنی ،افییایش

پیشرفت بیماری پارکینسون نیشود  Ginkgolideاز طرییق

 GSHو کییاهش  TBARSدر یس ی سیییاه نییوش نییدل

تقویت سیست آنتیاکسیدانی باعث پیشگیری از تخری

پارکینسونی نشان دادهاند()29

نورونهای یس سیاه و به تبع آن بابیود رفتیار حرکتیی

 Gagnو هم ییاران در نطالعییهای نشییاهده کردنیید

شد در گروه درنان نشاهده شد که  Ginkgolideباعث

کییه اییین دارو یلییوی نییرگ سییلولهییای رده PC12

کاهش  TBARSو  ROSو افییایش  DAو  HVAشید،

) (pheochromocytomaدر برابر سمیت ناشی از MPP+

در نتیجییه بییا بابییود نییییان دوپییانین و نتابولیییت آن در

را گرفت()35

نورونهای دوپانینرکی ی ساقه ن ی ،شاهد بابود حرکت

نطالعات نشان دادهاند که در ن ی نیییان نارکرهیای
استرس اکسیدانی اندوکنی نانند  ROS ،TBARSو GST

چرخشی القا شده به وسیله آپونورفین بودی
 Ginkgolideبه وسیله خوا

آنتییاکسییدانی ،باعیث

با افیایش استرس دچار ت یییرات نییشیوند( )32،31سی

بازگرداندن دوپانین ازطریق یلوگیری ازتخری نیورونهیای

 6-OHDAباعث ایجاد استرس اکسییداتیو ،پراکسیداسییون

دوپانینرکی ی ن ی نیانی شد ،در نتیجه احتماالً نییتوانید در

نیتوکندری نیشود()33

درنان بیماریهای نورودکنراتیو نانند بیماری پارکینسون

لیپیدی ،کاهش  GSHو آسی

استرس اکسییداتیو بیه نعنیای عیدم تعیادل بیین تولیید و
یذب رادی الهای آزاد در سیتوپالس سلول است این
افیایش رادی الهای آزاد یا عدم پاکسازی آنها باعیث

که همراه با آسی سیست آنتیاکسیدانی هستند ،نوثر باشد

سپاسگزاری

اختالل عمل رد و نرگ سلولهیای  post mitoticناننید

بییدین وسیییله از نعاونییت پژوهشییی دانشییگاه علییوم

نورونها نیشود در شرایط عادی سیست آنتیاکسییدان

پیش ی قیوین (طر شماره  )201و کارشناسان ،خان ها

درونی سلول باعث پاکسازی عوانل اکسیدانی نییشیود

فایمه حاج آقایی و هایر صادقی تقدیر و تش ر نیگردد
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