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چکیذٌ
مقذمٍ ي َذف :بيماري پاركيىسًن ،وًعی بيماري حركتی ضايع در افراد با سه باال ست كٍ بهٍ عتهت لیتيه رفهته
وًرينَاي ديپاميىرشيك بخص متراكم جسم سياٌ مغس مياوی ايجادمیضًد .با لًجٍ بٍ خاصيت حفاظهت وهًريوی ي
آوتیاكسيذاوی اپیگالًكالکيه گاالت )َ ، (EGCGذف مطالعٍ حاضر ،بررسی اثر حفاظت عصهیی ايهه مهادٌ در مهذ
لجربی بيماري پاركيىسًن بًد.

دوماهنامه علمي-پژوهشي

مًاد ي ريشَا :در ايه مطالعٍ لجربی ،مًشَاي صهیرايی وهر  )n= 32بهٍ چُهار گهريٌ «ضهم ،ضهم لیهت ليمهار

دانشگاه شاهد

با ، EGCGضايعٍديذٌ ي ضايعٍديذٌ لیت درمان با  » EGCGلقسيمضذوذ .مذ بيماري پاركيىسًن ،لًسط لسريق

سال بیستودوم-شماره 111

كيتًگرم داري را در دي وًبت با فاصتٍ زماوی  24ساعت بٍصًرت داخ صفاقی دريافهتكردوهذ .در پايهان َفتهٍ اي ،
رفتار چرخطی بٍدویا لسريق آپًمًرفيه ،فی  1ساعت ي لعذاد وًرينَاي ديپاميىرشيك بخص متراكم جسهم سهياٌ،
مًرد ضمارش قرارگرفت.
يافتٍَا :در گريٌ ضايعٍديذٌ ،آپًمًرفيه ،مًجب بريز رفتهار چرخطهی بهٍ سهمت مقابه واحيهٍ آسهيبديهذٌ ضهذ

دریافت3131/40/40 :
آخزین اصالحها3131/40/31 :
پذیزش3131/40/33 :

 )p<0/0001ي لعذاد وًرينَاي بخص متراكم جسم سياٌ سمت چ  ،كاَطی معىهیدار را در مقايسهٍ بها گهريٌ ضهم
وطانداد  .) p<0/05لجًيس  EGCGبٍ گريٌ ضايعٍديهذٌ ،مًجهب كهاَص معىهیدار لعهذاد چهرخصَهاي القاضهذٌ
بٍيسيتٍ آپًمًرفيه ضذ َ ،) p <0/05رچىذ لأثيري معىیدار بر لعذاد وًرينَاي بخص متراكم جسم سياٌ وذاضت.
وتیجٍگیری :لجًيس داخ صفاقی  EGCGبٍصًرت پيصدرمان ،مًجب كاَص عذم لقارن حركتی كاَص ضذت رفتار
چرخطی) در مذ لجربی بيماري پاركيىسًن میضًد ي داراي اثر حفهاظتی در حهذ معىهیدار در برابهر لًكسيسهيتی
َ-6يذريكسی ديپاميه ويست.
ياشگان کلیذی :اپیگالًكالکيه گاالت ،بيماري پاركيىسًنَ -6 ،يذريكسی ديپاميه ،رفتار چرخطی ،آپًمًرفيه ،عهذم
لقارن حركتی ،وًرينَاي ديپاميىرشيك.
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آبان 1131

 12/ 5ميکريگرم َ-6يذريكسی ديپاميه ح ضذٌ در میتً ساليه آسهکًربات بهٍ داخه ووًاسهتريالًم فهرف چه
ايجادضذ .گريٌَاي ضم ي ضايعٍديذٌ لیت درمان ،از ريز پيص از اوجام عم جراحی استريًلاكسيك 20 ،ميتیگرم بر
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دانشور
پزشكي

پارکیىسًن القاضذٌ با َ-6یذريکسی ديپامیه

اثر حفاظتی اپیگالًكالکيه گاالت در مذ بيماري پاركيىسًن القاضذٌ با َ-6يذريكسی ديپاميه

مقذمٍ

 1817هیالدی ،ثیوبری پبرکیٌغَى ) Parkinson’s Diseaseیب

هَجَد در هحیظ یب تَلیذؽذُ در ثذى ًیش ًمؼدارًذ.

را ثزای اٍلیيثبر تَفیفکزد .ثیوبری پبرکیٌغَى،

ثزاعبط فزضیِ اعتزط اکغیذاتیَ ػذم تؼبدل هیبى هیشاى

یک ثیوبری دعتگبُ ػقجی هزکشی در ثشرگغبالى ثب عي

تؾکیل ػَاهل پیؾجزًذُ اکغیذاعیَى ٍ هیشاى ػَاهل

ثبالعت کِ هؾخقِّبی آى« ،عفتی ػضالًی پیؾزًٍذُ

آًتیاکغیذاى ثزلزارهیؽَد ( .)4ٍ5یکی اس هَادی کِ

(PD

هیتَاًذ در درهبى ثیوبری پبرکیٌغَى ،هؤثز ثبؽذ ،اپی-

تذریجی ،لزسػ ٍ اسدعترفتي هْبرتّبی حزکتی»
ّغتٌذ .پظ اس ثیوبری آلشایوز ،ثیوبری پبرکیٌغَى،

گبلَکبتکیي گبالت اعت کِ هبدُ هؤثز چبی عجش اعت ٍ

ؽبیغتزیي ثیوبری هخزة اػقبة ثِحغبةهیآیذ ()1؛

هغبلؼبتی گًَبگَى درثبرُ ًمؼ آى در درهبى ثیوبریّبی

ػقجی اًجبمؽذُاًذ کِ الجتِ ایي تحمیكّب ّوچٌبى اداهِ-

رًٍذ ایي ثیوبری ،پیؾزًٍذُ ثَدُ ،هتَعظ عي ثزٍس آى
 55عبل اعت ٍ ثزٍس آى ثب افشایؼ عي ثِعَر

دارًذ .ؽَاّذی ثغیبر ًؾبىهیدٌّذ کِ کبتکیي هَجَد

چؾوگیزی افشایؼهییبثذ؛ در ایي ثیوبری ،علَلّبی

در چبی ،هوکي اعت ثِ اًذاسُ کبفی ثبؽذ تب اس

تزؽحکٌٌذُ دٍپبهیي در جغن عیبُ اسثیيهیرًٍذ ٍ در

ثیوبریّبی ًبتَاىکٌٌذُ هبًٌذ

ٍ آرتزیت رٍهبتَئیذ

فمذاى دٍپبهیي ،حزکبت ثذى ًبهٌظن هیؽَد .پبرکیٌغَى

جلَگیزیکٌذ ()6؛ ّوچٌیي ،ثیوبریّبیی دیگزً ،ظیز

ثزاعبط ػالهتّبی لزسػ دعت ٍ پب در حبلت

کبًغزّب ٍ ثیوبریّبی للجی -ػزٍلی ًیش ،ؽبهل ایي

MS

هَضَع هیؽًَذ ( .)7رادیکبلّبی آساد هیتَاًٌذ ثِ-

اعتزاحت ،کٌذی حزکبت ،عختی ٍ خؾکؽذى دعت ٍ

فَرت هغتمین ،ثبػث [ایجبد] آعیت علَلی ؽًَذ ٍ ثِ-

پب ٍ ثذى ٍ ًذاؽتي تؼبدل تؾخیـدادُهیؽَد (.)3ٍ2
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گزچِ عبسٍکبر دلیك هزگ علَلّبی جغن عیبُ در

خقَؿ ،رٍی  ،DNAپزٍتئیي ٍ لیپیذ اثزگذارًذ ٍ

ثیوبری پبرکیٌغَىٌَّ ،س ًبؽٌبختِ ثبلی هبًذُاعت،

ثبػث پزاکغیذاعیَى لیپیذّب ؽذُ ،درًْبیت ثِ آپپتَس

ؽَاّذی ثغیبر ثزای ًمؼ اعتزط اکغیذاتیَ ،هغزحاًذ

علَلی هٌجزهیؽًَذ (ً .)7مؼ آًتیاکغیذاًی ٍ آثبر

( .)5ٍ4الذام درهبًی هؤثز کِ ثتَاًذ ًَرٍدصًزاعیَى را

ضذرادیکبل آساد کبتکیيّب ثِخَثی هؾخـ اعت.

رًجهیثزًذ،

کبتکیي ،یَىّبی هظ ٍ آّي را ثِدامهیاًذاسد ٍ

هتَلفکٌذٌَّ ،س در دعتزط ًیغت ( .)3ٍ1ثذٍى اًجبم

فزمّبی غیزفؼبل رادیکبلّبی آساد را تؾکیلهیدّذ کِ

الذامّبی درهبًی هٌبعت ،اداهِ رًٍذ ثیوبری در عَل

ثِ علَل آعیتًویرعبًٌذ ()8؛ ّوچٌیي ،عبسٍکبر دیگز

پٌج تب دُ عبل ثِ ثزٍس آکیٌشی هٌجزهیؽَد کِ ثزای فزد

ًیش ،آسادعبسی عزیغ الکتزٍى اس کبتکیي رٍی

در

ثیوبراًی

کِ

اس

ایي

ثیوبری

DNA

اعت ( .)9هغبلؼبتی هتؼذدً ،مؼ هحبفظی اپی-

هجتال ثغیبر ًبتَاىکٌٌذُ اعت .درخقَؿ عبسٍکبرّبی
پبتَلَصیک ٍ ػلت هزگ ًَرًٍی علَلّبی دٍپبهیٌزصیک

گبلَکبتکیي گبالت را در ثیوبریّبی ًَرٍدصًزاتیَ ،هبًٌذ

ثخؼ هتزاکن جغن عیبُ در ایي ثیوبری ،فزضیبتی

پبرکیٌغَى ،هبلتیپل اعکلزٍسیظ ٍ آلشایوز اثجبتکزدُاًذ

هتؼذد ،ؽبهل «ًمـ کوپلکظ 1هیتَکٌذریبیی هزثَط ثِ

کِ ثِظبّز ثِ ػلت آثبر آًتیاکغیذاًی ٍ ضذالتْبثی

سًجیزُ اًتمبل الکتزٍى ،تجوغ آّي ،اختالل ػولکزد

کبتکیيّب اعت ( .)10در هغبلؼِای ًؾبىدادُؽذ کِ

ٍ افشایؼ تؾکیل رادیکبلّبی

کبتکیيّب هیتَاًٌذ اس اکغیذاعیَى هبدُ عفیذ در هغش

آساد» هغزحاًذ .ؽَاّذی ثغیبر ثزای ایي هَضَع

هَػّب جلَگیزیکٌٌذ ()11؛ ضزٍرت اجزای ایي

ٍجَددارًذ کِ اعتزط اکغیذاتیَ ثِدًجبل تؾکیل ثیؼ اس

تحمیك ثب درًظزگزفتي ایي هَضَع کِ «درحبلحبضز،

حذ رادیکبلّبی آسادً ،مؾی هْن در تحلیلرفتي ٍ هزگ

درهبى هؤثز ،ثیخغز ٍ دارای اثزّبی جبًجی کن در

عیتَکزٍم کجذی 450

P

دراسهذت ثزای ایي ثیوبری یبفتًویؽَد» ،هغزح هی-

ًَرًٍی در ایي ثیوبری دارد کِ در ایي خقَؿ،
72
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دکتز جیوش پبرکیٌغَى ،داًؾوٌذ ثزیتبًیبیی در عبل

ػالٍُثز ٍجَد یک سهیٌِ اعتؼذاد صًتیکی ،هَاد عوی

میمذحسيه قيىی ي َمکاران

ؽَد ٍ درهبىّبی فؼلی ،ػَارضی ثغیبر را درپیدارًذ؛
 -2گزٍُ ؽن+اپیگبلَکبتکیي

ثِػالٍُ ،چبی عجش ،هبدُای ارساى ٍ در دعتزط اعت ٍ

ثزای ایي گزٍُ ،تشریك داخلففبلی اپیگبلَکبتکیي

ٍ احیبی فزٌّگ اعتفبدُ اس آى ،آثبری هفیذ ثِدًجبل-

گبالت ثِ هیشاى  20هیلیگزم ثِاسای ّز کیلَگزم ٍسى

خَاّذداؽت؛ هیل رٍسافشٍى اعتفبدُ اس ایي هبدُ در

ثذى اًجبمگزفت؛ ایي هبدُ در دٍ ًَثت ثب فبفلِ سهبًی

جْبى ثزای هقبرف پشؽکی ،اًکبرًبپذیز اعت ٍ ثب تَجِ

 24عبػت ثزای حیَاىّب تجَیشؽذ؛ ًَثت دٍم تشریك

ثِ آثبر عَدهٌذ ثیبىؽذُ در ثبال درخقَؿ هبدُ هؤثز

1عبػت ،پیؼ اس جزاحی ثَد؛ حیي جزاحی ،تشریك

در چبی عجش ٍ ػذم ثزرعی کبفی درثبرٓ تأثیز ایي هبدُ

عبلیي اعکَرثبت ًیش ثِ هیشاى  5هیکزٍلیتز در اعتزیبتَم
عوت چپ

رٍی پبرکیٌغَىّ ،ذف ایي ثزرعی ،آى اعت کِ اثز

فَرتگزفت.

حفبظت ػقجی ٌّگبم پیؼدرهبًی ثب ایي هبدُ ثز

 -3گزٍُ ضبیؼِدیذُ

تغییزّبی ثبفتی ٍ رفتبری در هذل تجزثی ثیوبری

گزٍُ،

ثزای

ایي

)(6-OHDA

تشریك

داخلففبلی

حالل

پبرکیٌغَى المبؽذُ ثب عن ّ-6یذرٍکغی دٍپبهیي ،هَرد

اپیگبلَکبتکیي گبالت اًجبمگزفت؛ ایي حالل در دٍ

تحمیك لزارگیزد؛ ثِ ایي اهیذ کِ ثزای درهبى ثیوبری در

ًَثت ثب فبفلِ سهبًی  24عبػت ثزای حیَاىّب

هزاحل اٍلیِ کبرثزدداؽتِثبؽذ ٍ هَجت ثْجَد ثْتز ثیوبر

تجَیشؽذ؛ ًَثت دٍم تشریك 1عبػت ،پیؼ اس جزاحی

ٍ کبّؼ ّشیٌِّبی ًبؽی اس درهبى ٍ کبّؼ ػَارك

ثَد؛ حیي جزاحی ،تشریك ًَرٍتَکغیي ّ-6یذرٍکغی

جبًجی ؽَد.

دٍپبهیي ) (6-OHDAثِ هیشاى  12/5هیکزٍگزم حلؽذُ در
عبلیي آعکَرثبت ٍ ثِ هیشاى  5هیکزٍلیتز در اعتزیبتَم
عوت چپ فَرتگزفت.

مًاد ي ريش َا

 -4گزٍُ ضبیؼِدیذُ ٍ تحت تیوبر ثب اپیگبلَکبتکیي

ًضاد ٍیغتبر (اًغتیتَ پبعتَر کزج) اًجبمگزفت .هَػّب

ثزای ایي گزٍُ ،تشریك داخلففبلی اپیگبلَکبتکیي

در هحذٍدُ ٍسًی  230تب  280گزم لزارداؽتٌذّ .ز 3یب

گبالت ثِ هیشاى  20هیلیگزم ثِاسای ّز کیلَگزم ٍسى

 4هَػ در یک لفظ ٍ در ؽزایظ کٌتزلؽذُ اس ًظز دهب

ثذى اًجبمگزفت .اپیگبلَکبتکیي گبالت در دٍ ًَثت ثب

ٍ ًَر ثب دعتزعی آساد ثِ آة ٍ غذای هخقَؿ هَػ

فبفلِ سهبًی  24عبػت ثزای حیَاىّب تجَیشؽذ؛ ًَثت

در اتبق حیَاىّب ثِهذت یک ّفتِ پیؼ اس آغبس

دٍم تشریك1 ،عبػت پیؼ اس جزاحی ثَد؛ حیي جزاحی،

آسهبیؼّب ًگْذاریؽذًذ .حیَاىّب ثِفَرت تقبدفی ثِ

تشریك ًَرٍتَکغیي ّ -6یذرٍکغی دٍپبهیي ثِ هیشاى 5

گزٍُّبی سیز تمغینؽذًذ:
-1گزٍُ ؽن

هیکزٍلیتز در اعتزیبتَم عوت چپ فَرتگزفت.

)(Sham

هذل ثیوبری پبرکیٌغَى ،تَعظ تشریك 12/5

ایي گزٍُ ،هَرد تشریك داخلففبلی حالل

هیکزٍگزم ّ- 6یذرٍکغی دٍپبهیي حلؽذُ در هحلَل

اپیگبلَکبتکیي گبالت (ًزهبل عبلیي) لزارگزفتٌذ؛ ایي

عبلیي آعکَرثبت ثِ داخل ًئَاعتزیبتَم عزف چپ

هبدُ در دٍ ًَثت ثب فبفلِ سهبًی  24عبػت ثِ حیَاىّب

ایجبدؽذ .گزٍُّبی ؽن ٍ ضبیؼِدیذُ تحت درهبى ،اس

تجَیشؽذ؛ ًَثت دٍم تشریك 1عبػت پیؼ اس جزاحی

رٍس پیؼ اس اًجبم ػول جزاحی اعتزیَتبکغیک ،رٍساًِ

اعتزیَتبکغیک ثَد؛ حیي جزاحی ًیش تشریك عبلیي

 20هیلیگزم دارٍ را در دٍ ًَثت ثب فبفلِ سهبًی 24

اعکَرثبت ثِ هیشاى  5هیکزٍلیتز ثِ داخل اعتزیبتَم
عوت چپ

عبػت ثِفَرت داخلففبلی دریبفتکزدًذ .در ّفتِ

فَرتگزفت.

دٍم پظ اس جزاحی ،رفتبر چزخؾی ثِدًجبل تشریك
73
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پضٍّؼ حبضز درهجوَع ،رٍی  32هَػ فحزایی ًز

گبالت ()6-OHDA+EGCG

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 18:47 IRDT on Thursday June 21st 2018

در عت عٌتی ٍ اعالهی هب ثْبیی سیبد ثِ آى دادُهیؽَد

گبالت)(Sham + EGCG

اثر حفاظتی اپیگالًكالکيه گاالت در مذ بيماري پاركيىسًن القاضذٌ با َ-6يذريكسی ديپاميه

دٍپبهیٌزصیک ثخؼ هتزاکن جغن عیبُ ،هَرد ثزرعی ٍ

ّزکیلَگزم ٍسى حیَاى) ثِفَرت داخلففبلی را در

ؽوبرػ لزارگزفتٌذ.

گزٍُ ضبیؼِدیذُ ثب ًَرٍتَکغیي ّ-6یذرٍکغی دٍپبهیي
ٍ گزٍُ ضبیؼِدیذُ ٍ تیوبرؽذُ ثب اپیگبلَکبتکیي ثِ

تجسيٍيتحلیل آماری

هیشاى  20هیلیگزم ثز کیلَگزم در ّفتِ دٍم پظ اس

توبم دادُّبی ایي تحمیك ثِفَرت هیبًگیي ±خغبی

جزاحی ًؾبىهیدّذ؛ در ایي خقَؿ ،هَػّبی گزٍُ

هؼیبر گشارػؽذُاًذ .درخقَؿ ًتبیج حبفل اس

ضبیؼِدیذُ ،چزخؾی ثبرس ٍ سیبد ثِ عوت همبثل

ثزرعی رفتبر چزخؼ ٍ ّوچٌیي ؽوبرػ ًَرًٍی اس

(کٌتزالتزال) را ًؾبىدادًذ کِ ایي خَدً ،ؾبىدٌّذُ ایجبد

آًبلیش آهبری آًٍَای یکعزفِ ٍ تغت تؼمیجی تَکی
اعتفبدّؾذ؛ ثِػالٍُ،

P<0.05

هذل پبرکیٌغَى در ایي دعتِ اس هَػّب ثَد؛ ثِػالٍُ،

ثِػٌَاى عغح هؼٌیدار

تیوبر هَػّبی ضبیؼِدیذُ ثب اپیگبلَکبتکیي گبالت ثِ

درًظزگزفتِؽذ.

هیشاى  20هیلیگزم ثز کیلَگزم ،هَجت کبّؼ هؼٌیدار
تؼذاد خبلـ چزخؼّب ؽذ (.)p<0.05

وتايج

ًوَدار ً ،1تبیج حبفل اس ثزرعی رفتبر چزخؾی
المبؽذُ تَعظ آپَهَرفیي ( 2هیلیگزم ثِاسای ّز
کیلَگزم ٍسى حیَاى) ثِفَرت داخلففبلی را در دٍ
گزٍُ ؽن ٍ ؽن تیوبرؽذُ ثب اپیگبلَکبتکیي گبالت ثِ
هیشاى  20هیلیگزم ثِاسای ّز کیلَگزم ٍسى در ّفتِ دٍم
پظ اس جزاحی ًؾبىهیدّذ؛ در ایي خقَؿ ،تؼذاد
دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /آبان  /3131سال بیستو دوم /شماره 331

خبلـ چزخؼ در گزٍُ ؽن هٌفی (چزخؼ ثِ عوت
ومًدار  .2وتايج حاصل از بررسی رفتار چرخطی

ضبیؼِ) ٍ در گزٍُ ؽن تیوبرؽذُ ثب اپیگبلَکبتکیي

القاضذٌ تًسط آپًمًرفیه در دي گريٌ ضايعٍديذٌ ي

گبالت چزخؼّب ثِ عوت هخبلف (کٌتزا لتزال) ثَدًذ؛

ضايعٍديذٌ پیصتیمارضذٌ با  EGCGبٍ میسان mg/kg

ّزچٌذ در گزٍُ اخیز ،تؼذاد خبلـ چزخؼ اس گزٍُ

( p<0/05* .20در مقايسٍ با گريٌ ضايعٍديذٌ يا 6-

ؽن ،کوتز ثَد.

)OHDA

پظ اس پبیبى ثزرعی رفتبری ٍ تْیِ ًوًَِّبی ثبفتی،
ؽوبرػ ًَرٍىّبی دٍپبهیٌزصیک عوت چپ ثخؼ
هتزاکن جغن عیبُ توبهی گزٍُّب در چْبر همغغ هختلف
هغش هیبًی ً 4/2ٍ 3/7 ،3/2 ،2/96غجتثِ خظ ایٌتزاٍرال
اعلظ پبکغیٌَس ٍ ٍاتغَى اًجبمگزفت؛ در ایي
خقَؿ ،تیوبر هَػّبی گزٍُ ؽن ثب اپیگبلَکبتکیي
گبالت ثِ هیشاى  20هیلیگزم ثز کیلَگزم درػول ،تغییزی
هحغَط ٍ هؼٌیدار اس ًظز آهبری در همبیغِ ثب گزٍُ

ومًدار .1وتايج حاصل از بررسی رفتار چرخطی

ؽن در ّیچیک اس عغَح ایجبدًکزد .در گزٍُ

القاضذٌ تًسط آپًمًرفیه در دي گريٌ ضم ي ضم

ضبیؼِدیذُ ،کبّؾی ثبرس ٍ هؼٌیدار در همبیغِ ثب گزٍُ

پیصتیمارضذٌ با  EGCGبٍ میسان 20 mg/kg

ؽن در در عِ عغح ٍ )p<0/05( 3/7 ،)p<0/01( 3/2

ّوچٌیيً ،وَدار ً ،2تبیج حبفل اس ثزرعی رفتبر
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آپَهَرفیي ،عی  1عبػت ٍ [ّوچٌیي] تؼذاد ًَرٍىّبی

چزخؾی المبؽذُ تَعظ آپَهَرفیي ( 2هیلیگزم ثِاسای

میمذحسيه قيىی ي َمکاران

آثبر هخزة ًَرٍتَکغیي ّ-6یذرٍکغی دٍپبهیي ثز

ًتبیج ایي تحمیك ًؾبىدادًذ کِ در ّفتِ دٍم پظ اس

ثیؾتز ًَرٍىّبی دٍپبهیٌزصیک ًبحیِ جغن عیبُ اعت؛

جزاحی در گزٍُ ضبیؼِدیذُ ،آپَهَرفیي ،هَجت ثزٍس

ثِػالٍُ ،تیوبر هَػّبی ضبیؼِدیذُ ٍ تحت تیوبر ثب

رفتبر چزخؾی ثبرس ثِ عوت همبثل ًبحیِ آعیتدیذُ

اپیگبلَکبتکیي گبالت ثِ هیشاى  20هیلیگزم ثز کیلَگزم

هیؽَد ٍ تؼذاد ًَرٍىّبی ثخؼ هتزاکن جغن عیبُ

ًتَاًغت اس ایي کبّؼ ًَرًٍی ثغَر هؼٌیدار در همبیغِ

عوت چپ ،کبّؾی هؼٌیدار در همبیغِ ثب گزٍُ ؽن

ثب گزٍُ ضبیؼِدیذُ جلَگیزیکٌذ؛ ّزچٌذ در ایي گزٍُ،

ًؾبىداد .تجَیش اپیگبلَکبتکیي گبالت ثِ هیشاى 20

افشایؾی غیزهؼٌیدار ًَرًٍی در همبیغِ ثب گزٍُ

هیلیگزم ثز کیلَگزم ثِ گزٍُّبی ضبیؼِدیذُ ،هَجت

ضبیؼِدیذُ ثب ًَرٍتَکغیي ّ-6یذرٍکغی دٍپبهیي

کبّؼ تؼذاد چزخؼّبی المبؽذُ ثٍِعیلِ آپَهَرفیي

هؾبّذُؽذ (ًوَدار .)3

هیؽَد؛ ّزچٌذ تجَیش اپیگبلَکبتکیي گبالت اس کبّؼ
ًَرٍىّبی ثخؼ هتزاکن جغن عیبُ در گزٍُ ضبیؼِدیذُ
جلَگیزیًکزد.
تشریك ّ-6یذرٍکغی دٍپبهیي ثِ ثخؼ هتزاکن جغن
عیبُ ،عجت تخزیت کبهل جغن علَلی ًَرٍىّب در ایي
ًبحیِ ٍ هتؼبلت آى ،تْیؽذى اعتزیبتَم اس دٍپبهیي
هیؽَد ()12؛ ّوبىعَرکِ پیؼتز ثیبىؽذ،

6-OHDA

ثب

ایجبد اعتزط اکغیذاتیَ ،عجت ثزٍس ثیوبری پبرکیٌغَى
هیؽَد .رادیکبلّبی آساد اکغیضى ٍ دیگز رادیکبلّبی
آساد ،هغجت ثغیبری اس ثیوبریّب ٍ هغیزّبی پبعخ

متراکم جسم سیاٌ در سمت چپ مغس میاوی در

هغبلؼِای راجغثِ هخلَعی اس چْبر تزکیت پلیفٌلی

گريٌَای مختلف در سطًح مختلف ايىترايرال * در
مقايسٍ باگريٌ ضم ** P<0.05در مقايسٍ با گريٌ ضم
P<0.01

هؾتكؽذُ اس ػقبرُ چبی عجش در هذل

6-OHDA

اًجبمؽذُاعت؛ در هغبلؼِ آًْب هَػّبی درهبىًؾذُ،
دچبر اسدعتدادى  95درفذ علَلّب ؽذُثَدًذ
درحبلیکِ در گزٍُّبی درهبىؽذُ «ثب اعتفبدُ اس دٍس
 450ٍ 150هیلیگزم ثز کیلَگزم در رٍس اس ػقبرُ
پلیفٌلی ثِفَرت خَراکی ثِهذت ّفت رٍس» ثِتزتیت
دچبر اسدعتدادى فمظ  14 ٍ 6درفذ علَلّب ؽذًذ
( .)13یکی اس عبسٍکبرّبی ججزاًی در گزٍُ درهبىؽذُ
ثب اپیگبلَکبتکیي گبالت ،جَاًِسدى یب اعپزٍتیٌگ
(ًَ )sproutingرٍىّبی دٍپبهیٌزصیک اعت؛ ثِ ایي هؼٌی

ومًدار  .4میاوگیه تعذاد وًرينَای ديپامیىرشيک

کِ  ،EGCGثبػث افشایؼ جَاًِسدى

بخص متراکم جسم سیاٌ در سمت چپ مغس میاوی در

دٍپبهیٌزصیک

گريٌَای مختلف * .در مقايسٍ با گريٌ ضمP<0.05

ؽذُاعت

(.)14

ًَرٍىّبی

ٌّگبهیکِ

پذیذُ

اعپزٍتیٌگ دیگز ًویتَاًذ اسدعترفتي ًَرٍىّب را
ججزاىکٌذ ،ثیوبری پبرکیٌغَى اس لحبػ ثبلیٌی ،ػالهتدار
75
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ومًدار  .3تعذاد وًرينَای ديپامیىرشيک بخص

علَلی هزتجظ ثب آًْب ّغتٌذ ( .)5در عبل ،2007
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 )p<0/05( 4/2هؾبّذُؽذ کِ ایي ثِخَثی ًؾبىدٌّذُ

بحث

َيذريكسی ديپاميه-6 اثر حفاظتی اپیگالًكالکيه گاالت در مذ بيماري پاركيىسًن القاضذٌ با

 پبیبًِّبی دٍپبهیٌی کِ تَعظ پذیذُ اعپزٍتیٌگ.هیؽَد
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)هَجَد

دٍپبهیٌزصیک

پبیبًِّبی

(جَاًِسدى

. اس لحبػ عبختبر ٍ ػولکزد هتفبٍتاًذ،تؾکیلؽذُاًذ
، هَجت افشایؼ تؼذاد هیتَکٌذریّب،اعپزٍتیٌگ
ٍسیکَلّبی تزؽحی ٍ افشایؼ عبیش ثبتيّبی اًتْبیی
 تحَیل همذار ثیؾتزی،ِآکغَىّب هیؽَد ٍ درًتیج
 تؼذاد ثیؾتزی اس،ِدٍپبهیي را درپیدارد کِ درًتیج
تحت تأثیز

گیزًذُّبی دٍپبهیٌی در اعتزیبتَم

 اعتفبدُ اس، در هغبلؼِ هب.)14( لزارهیگیزًذ
 اثز هحفبظتی،ُاپیگبلَکبتکیي گبالت در دٍس اعتفبدُؽذ
اس عیغتن ػقجی را ًؾبىًذاد ٍ تؼذاد ًَرٍىّب در
هغبلؼِ ثبفتؽٌبعی افشایؼًذاؽت؛ اهب ثْجَد رفتبر
چزخؾی

رفتبر

کبّؼ

ثِفَرت

پبرکیٌغًَی

 اعپزٍتیٌگ هیتَاًذ،هؾبّذُؽذ؛ ثٌبثزایي ثِاحتوبل
تَجیِکٌٌذُ آثبر عَدهٌذ اپیگبلَکبتکیي گبالت ثذٍى
.افشایؼ تؼذاد ًَرٍىّب ثبؽذ
 پیؼدرهبى ثب اپیگبلَکبتکیي گبالت،ِثِعَر خالف
 پیؼ اس تشریك، هیلیگزم ثز کیلَگزم20 ثِ هیشاى
ِّیذرٍکغی دٍپبهیي در هذل اٍلی-6 داخل اعتزیبتَم
 هَجت کبّؼ ؽذت رفتبر چزخؾی،ثیوبری پبرکیٌغَى
ٍ ٍ ػذم تمبرى حزکتی هیؽَد ٍ عجت حفبظت
جلَگیزی اس کبّؼ ٍ آعیت ًَرٍىّبی دٍپبهیٌزصیک
.جغن عیبُ ًویؽَد
سپاس ي قذرداوی

 حبفل پبیبىًبهِ داًؾجَیی حغیي،پضٍّؼ حبضز
 هقَة هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾکذُ پشؽکی،هظکبر
 ثب حوبیت هبلی ایي،ُ ثَد1390 داًؾگبُ ؽبّذ در عبل
.داًؾگبُ ثِاًجبمرعیذُاعت کِ ثذیيٍعیلِ تمذیزهیؽَد
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Abstract
Background and Objective: Parkinson's disease is a common movement
disorder in elders caused by depletion of dopaminergic neurons in the substantia
nigra in midbrain. Due to antioxidant and neuroprotective properties of
epigallocatechin gallate (EGCG), the present study investigated its
neuroprotective effect in an experimental model of Parkinson's disease.
Materials and Methods: In this experimental study, male rats (n=32) were
divided into 4 groups: sham, EGCG-treated sham, EGCG-treated lesion and
lesion groups. Model of Parkinson's disease was induced by injecting 12.5
microgram of 6-hydroxydopamine- ascorbate dissolved in saline solution into
the left side of neostriatum. In EGCG-treated sham and EGCG-treated lesion
groups, 20 mg/kg of EGCG was administered intraperitonealy two times with an
interval of 24 hours before steriotoxic surgery. After 1 week, the rotational
behavior following apomorphine injections was assessed in one hour and
dopaminergic neurons in substantia nigra were counted.
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Results: In the lesion group, apomorphine caused contralateral
rotational behavior (p<0.001) and the number of neurons in left substantia nigra
was significantly reduced in comparison with sham group (p<0.05).
Administration of EGCG in lesion group significantly reduced the number of
apomorphine -induced rotations (p<0.05), however it had no effect on the
number of neurons in the substantia nigra.
Conclusion: Pre-treatment with intraperitoneal administration of EGCG can
reduce the motor asymmetry (attenuation of rotational behavior) in the
experimental model of Parkinson's disease but it does not have a significant
protective effect on toxicity of 6-hydroxydopamine.
Keywords: Epigalocatechin gallate, Parkinson's disease, 6-hydroxydopamine,
Rotational behavior, Apomorphine, Motor asymmetry, Dopaminergic neurons
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