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  مقاله اصیل پژوهشی

  ینسونیدر مدل پارک انهیراز اهیدانه گ یاثرات عصاره متانول یبررس
 يها در موش نیدوپام یدروکسیه-6 یداخل بطن قیشده توسط تزرجادیا

  يرفتار يها با استفاده از آزمون ،ماده ییصحرا
  

  ،2ی، محمدرضا رحمان3ی، فاطمه خواجه حسن2انیاکرم ی، مجتب2یاحسان دی، وح2یوبی، فاطمه ا1سایحسن نک
   4زاده یشمس یعل ،2یمحمداهللا توکل

  
 چکیده

است، گزارش شده . دخالت دارند نسونیپارک جادیو ا اهیواقع در جسم س يها نورون بیدر تخر ،ویداتیاکس يها استرس :و هدف زمینه
اثر عصاره  ،مطالعه نیدر ا. است یدانیاکس ینتآ اثراتداراي  نیو همچن کینرژیدوپام ستمیس و ریش دیبر تول یاثرات يدارا انهیراز اهیگ

 يها در موش) OHDA-6( نیدوپام یدروکسیه -6 یداخل بطن قیتوسط تزر جادشدهیا ینسونیبر مدل پارک انهیراز اهیدانه گ
  .شد یماده بررس ییصحرا

 هاي گروه و پارکینسونی لین،سا گروه 6 به ،تصادفی صورت هب ،ماده صحرایی موش سر 60 ،تجربی مطالعه این در :تحقیقروش 
 متانولی عصاره. شد انجام OHDA-6 دوز تک بطنی داخل تزیق با ،پارکینسون يالقا. شدند تقسیم عصاره با تیمار تحت پارکینسونی

 روز 14 و قبل روز 14مدت هب و روزانه( رمکرّ روش دو به ،حیوانبدن  وزن گرمکیلو هر ازاي به گرم میلی 200 و 100 دوزهاي با رازیانه
 Rotarod آزمایش از استفاده با ،پارکینسون ارزیابی. شد گاواژ )OHDA-6 تزریق از پس 14 روز( حاد یا و) OHDA-6 تزریق از پس

  .شد انجام OHDA-6 تزریق از پس روز چهاده ،Wire grasping و
 وزن گرمکیلو هر ازاي به رازیانه عصاره گرم میلی 200 و 100 دوز دو هربا  رمکرّ گاواژ که داد نشان مطالعه این هاي یافته :ها یافته
 اثر ،عصاره حاد گاواژ سوي دیگر ؛ از)>05/0p( بخشید بهبود پارکینسونی حیوانات در را عضالنی قدرت و حرکتی هاي فعالیت ،حیوان
  .نداشت شده پارکینسونی حیوانات عملکرد بر داري معنی

در  نسونیاز پارک یناش میتواند باعث بهبود عال می انهیمصرف مزمن عصاره راز مطالعه نشان داد که نیا جینتا :گیري نتیجه
  .ماده شود ییصحرا يها موش
   ییموش صحرا ؛نیدوپام یدروکسیه -6 ؛انهیراز ؛نسونیپارک :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 دومین ،)Parkinson Disease( پارکینسون بیماري 

 است) neurodegenerative( نورونی تخریب شایع اختالل
 درحال لرزش مانند شدید حرکتی اختالالت ایجاد به منجر که

 در مقاومت افزایش یا سفتی ،)Resting tremor( استراحت
 وضعیتی ثباتی بی ،)Rigidity( الفع غیر حرکات برابر

)Postural instability (ارادي حرکات کندي و 
)Bradykinesia (شود  می)هاي  تخریب پیشرونده نورون. )1

مهمترین یافته  ،اي هاي قاعده دوپامینرژیک در عقده
تولوژیکی در مغز بیماران مبتال به بیماري پارکینسون است پا
ش منجر به کاه ،ها نابودشدن این نورون. )3 ،2(

. )2(شود  دوپامین در این ناحیه می هاي عصبی دهدهن انتقال
هاي دوپامینرژیک و  مکانیسم مولکولی دقیق تخریب نورون

مطالعات . بروز عوارض بیماري پارکینسون ناشناخته است
التهاب و اختالل  و استرس اکسیداتیو اند که احتماالً نشان داده

یدي در پاتوژنز بیماري نقش کل ،عملکرد میتوکندري
بنابراین عواملی که اثرات  ؛)5 ،4(کنند  پارکینسون بازي می

رمانی در این بیماري توانند نقش د می ،اکسیدانی دارند آنتی
  . )7 ،6(داشته باشند 

 هساله از تیریانه گیاهی است علفی، معطر و چندراز
  نام علمی، با (Umbelliferae)چتریان 

Foeniculum Vulgare  متر،  یککه ارتفاع آن حدود
 .رنگ استاي، منشعب و سبز هاي آن قائم، استوانه ساقه

هاي مورد استفاده این گیاه، ریشه، برگ و میوه آن  قسمت
التهابی،  در طب سنتی براي این گیاه اثرات ضد. )8(باشند  می
اسپاسمی، مدري، خلط ضد نی گزارش شده است آوري و ملی

 توان به از مهمترین ترکیبات موجود در این گیاه می. )8(
هاي ولیک، اسیدهاي چرب و اسیدفالونوئیدها، ترکیبات فن

ماده  ،یکی از ترکیبات مهم این گیاه. )8(آمینه اشاره کرد 
Anethole  9(است که ساختمانی مشابه با دوپامین دارد( .

اکسیدانی این گیاه  همچنین مطالعاتی بر روي اثرات آنتی
اثرات مفید این گیاه  ،عالوه بر این ؛)12- 10( انجام شده است

  . )13(بعضی از اختالالت عصبی گزارش شده است روي بر 
 نقش به ،پارکینسون روي بر شده انجام مطالعات در

 اشاره دوپامینرژیک هاي نورون محافظت در ها اکسیدان آنتی
 روي بر شده انجام مطالعات به توجه با؛ بنابراین است شده

و  گیاه براي این اکسیدانی آنتی تخاصی گزارش و رازیانه
در این  (Anethole)دوپامین  همچنین وجود ترکیبات شبه

 فعالیت بهبود روي بر رازیانه اثر بررسی براي مطالعه اینگیاه، 
  .گردید طراحی پارکینسون بیماري در حرکتی
  

  تحقیقروش 
  حیوانات

حرایی نر از صسر موش 60بر روي تجربی این مطالعه 
صورت تصادفی در  به که گرم300-200 با وزن رویستا نژاد

در حیوانات . تایی قرار گرفتند، انجام شد دهگروه  شش
دانشگاه علوم پزشکی خانه  تایی در حیوان شش هاي قفس

 دوره گراد و درجه سانتی 22±2 درجه حرارت بارفسنجان 
غذا آزادانه  آب و و ندشدساعته نگهداري 12روشنایی - تاریکی

مطابق با معیارهاي  ،این مطالعه. گرفتنها قرار در اختیار آ
  . تفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شدراهنماي مراقبت و اس

  گیري عصارهروش 
 شداز هربایوم اصفهان تهیه  ،شده گیاه رازیانه دانه خشک

با شماره ) محمد اصفا(توسط کارشناس هرباریوم  ،و گونه گیاه
 ،گیري عصاره براي. گرفت یید قرارأمورد ت 11455شناسایی 

% 90سی متانول  سی 100گرم از پودر دانه به 100مقدار 
، در دستگاه انکوباتور در سپس مخلوط حاصل ؛اضافه گردید

. ساعت قرار داده شد 48ت مد  بهسانتیگراد درجه  50دماي 
، توسط دستگاه تقطیر کردن پس از صاف ،آمده دست هعصاره ب

براي تهیه . پایین خشک گردید در خالء تغلیظ و در دماي
عنوان  سالین به از نرمال ،عصاره رازیانهاز هاي مورد نظر دوز

  .صورت روزانه انجام شد هها ب تهیه محلول. حالل استفاده شد
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 پارکینسونی  ایجاد مدل
 و همکاران  Rodriguesاز روش ،در ایجاد این مدل

  دوز  تکصورت تزریق  که به )14(استفاده شد 
ابتدا  .باشد دوپامین در محل بطن سوم می هیدروکسی -6

ها با تزریق درون صفاقی  موش
سپس با  ؛بیهوش شدند  (100/5mg/kg)زایالزین/کتامین

و براساس شد ابت ث ، سر موشstereotaxدستگاه  استفاده از
از سطح استخوان جمجمه  ،Wastson & Paxinos اطلس

 DV=8mm below the durra, AP=2mm(در مختصات 
to bregma, ML=0mm (ریقات داخل بطنی تز)بطن سوم (
  توکسین .گرفتانجام 

میکروگرم در حجم 200میزان  دوپامین به هیدروکسی-6 
جلوگیري  براي(میکرولیتر از سالین محتوي اسیدآسکوربات 5

دو روز بعد . تزریق شد) OHDA-6از اکسیداسیون و تخریب 
ها  یید القاي پارکینسون در موشأت براي ،پارکینسون ياز القا

  .هاي زیر انجام گرفت آزمایش
  آزمون پیچش بدن باالرفته -1

)elevated body swing test (EBST)(  بر طبق روش
ان در سال و همکار Borlonganتوسط  هشرح داده شد

روش کار بدین  طور خالصه به. )15(صورت گرفت  1995
متري محل  سانتی2از محدوده  ،دم موش صورت است که

   به ؛شود ه باال آورده میگرفته شده و ب ،اتصال با بدن
 کا قرار گیردمتر باالي سطح اتّ سانتی2که بینی حیوان   طوري

حالت حیوان بدن خود را به سمت راست یا چپ  در این.
دهنده  ها به هر طرف نشان پیچاند که تعداد این پیچش می

  ؛باشد شدت بیماري می
چنانچه طرز  .گیرد حیوان بر روي میز قرار می -2

کند  اي دریافت نمی رفتن حیوان طبیعی بود، نمره و راهایستادن 
در صورتی که حیوان روي میز قرار گیرد  ؛)گیرد نمره صفر می(

بماند و یا با زحمت با  حرکت باقی  و در اثر سفتی عضالت بی
ي  ها و پاها شروع به حرکت کند، به حیوان نمره حرکت دست

   ؛)16(شود  داده می 5/0

روي سکوي چوبی به ارتفاع  ،دست راست حیوان -3
ثانیه دست 10 حیوان حداقل  چنانچه .گیرد متر قرار می سانتی3

براي  .کند دریافت می 5/0نمره  ،خود را از روي سکو بر ندارد
  این مرحله . گیرد دست چپ هم این آزمایش صورت می

 يروي سکو ،دست راست حیوان. ردنمره دا  یکدر مجموع 
ی که حیوان بتواند درصورت ؛ودش داده میقرار متري  سانتی9

گیرد و براي دست  می» یک«نمره  دست خود را نگه دارد،
این مرحله در  .گیرد چپ نیز به همین شکل آزمایش انجام می

از مجموع دو آزمون  ،حیوان پارکینسونی. نمره دارد 2مجموع 
نمره صفر کند و حیوان سالم  را دریافت می 5/3فوق، نمره 

  . )16(گیرد  می
  هاي آزمایشی گروه

 به موش صحرایی ماده تایی10 گروه6 از مطالعه این در
  :شد استفاده زیر شرح

 ،گذاري گروه شم که در این گروه پس از کانول -1گروه 
با توجه به اینکه . استفاده شد) سالین( OHDA-6از حالل 

بنابراین  ؛کند عبور می کانول از ساختارهاي متفاوتی از مغز
گذاري  بررسی اثر احتمالی کانول ،هدف از طراحی این گروه

  .  بود
گروه پارکینسون که در این گروه پس از  -2گروه 

پارکینسون استفاده  يالقا براي OHDA-6از  ،گذاري کانول
  .شد

، با عصاره این دو گروههاي  موش -4 و 3هاي  گروه
 گرمازاي هرکیلو گرم به میلی 200و  100هاي رازیانه در دوز

 OHDA-6در روز چهاردهم بعد از تزریق  ،حیوانبدن وزن 
ر صورت حاد ب این کار براي بررسی اثر عصاره به. ندگاواژ شد

  .انجام گرفت) اثر درمانی(روي پارکینسون 
ها، با عصاره  ، موشدر این دو گروه -6 و 5هاي  گروه

 گرمکیلو ازاي هر رم بهگ میلی 200و  100هاي رازیانه در دوز
چهارده روز قبل و چهارده روز بعد  ،)17 ،13(حیوان بدن وزن 

این کار . ندژ شدگاوا) روز 28مدت  هب( OHDA-6از تزریق 
اثر (پارکینسون  يبراي بررسی اثرات عصاره بر روي القا
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 ،2 و 1الزم به ذکر است که در گروه . انجام گرفت) محافظتی
  . انجام شد 6و  5سالین مشابه با گروه  نرمالبا گاواژ 

  مطالعات رفتاري
 گیاه عصاره اثر بررسی براي ،جراحی بعد پانزدهم روز در

 و Wire graspingهاي  آزمایش از ،یوانح عملکرد روي بر
Rotarod شد استفاده.  

  هاي حرکتی و تعادلی حیوان  ثبت فعالیت
)Rotarod accelerating(: هاي تعادلی  براي بررسی فعالیت

 TSEدستگاه از ،ها و قدرت هماهنگی حرکتی بین اندام
Rotarod System براي ارزیابی فعالیت تعادلی . استفاده شد

ن روي میله افقی چرخنده به قطر حیوا ،ن دستگاهتوسط ای
دور در دقیقه  10متر در حال چرخش با سرعت اولیه  سانتی3

طی دور در دقیقه در  20به  10از  ،سرعت نهایی. قرار گرفت
زمان حفظ تعادل و . ثانیه افزایش داده شد 20 مانز مدت
 يابعد از الق. شد براي هر حیوان ثبت  ،ماندن روي میله باقی

کردن  ابتدا به هر حیوان دوبار فرصت براي عادت ،پارکینسون
ماندن به  باقی ،معیار یادگیري(و تطابق با دستگاه داده شد 

بار دیگر حیوان  سپس سه ؛)باشد دقیقه روي میله می5مدت 
ه دست آمد هروي دستگاه قرار گرفته و میانگین زمان ب

به وي دستگاه، دادن حیوان ربعد از هر بار قرار. محاسبه شد
و سپس فعالیت تعادلی استراحت داده حیوان به دقیقه 30مدت 

  .)1شکل ()18(گیري شد  دوباره اندازه
  
  
  
  
  
  
  
  
بررسی فعالیت  براي (Rotarod)دستگاه استوانه چرخان  -1شکل 

  حرکتی حیوانات

  تعادل بررسی قدرت عضالنی و آزمایش
 )Hanging or wire grasping test(:  هر موش توسط

متر طول و  سانتی80(از یک سیم فلزي  ،پاهاي جلویی خود
هنگامی که حیوان به سیم فلزي . آویزان شد) متر قطر میلی7

خیر در سقوط أزمان ت و مدت رها کردهآن را  ،زد میچنگ 
صورت تصادفی  ها به موش. توسط کرونومتر ثبت شد حیوان

. شدانجام  آزمایشاین  بار سه ،هر موشبراي و  ندانتخاب شد
 شد داده دقیقه به حیوان استراحت 30 آزمایش،  بین هر مرحله

شکل ()18(  .)2
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماندن آویزان آزمایشروش انجام  - 2شکل 
 (Hanging or wire grasping test)  

  روش تجزیه و تحلیل آماري
. بررسی شد) 20ویرایش ( SPSSافزار  ها توسط نرم داده

بودن  نرمال ،Kolmogorov-Smirnovبا استفاده از آزمون 
ها نرمال  یع دادهبا توجه به اینکه توز. ها بررسی شد توزیع داده

آمده از  دست هب نتایج ،)<05/0all p(بود 
هاي  توسط آزمون ،Rotarodو   Graspingهاي آزمایش

تجزیه و تحلیل  طرفه و تست تعقیبی توکی آنالیز واریانس یک
  .در نظر گرفته شد يدار عنوان سطح معنی به >05/0P. شدند

  
  ها یافته
  الیت حرکتی بررسی اثر گاواژ عصاره رازیانه بر فع 

 چرخان استوانه آزمون از ،حرکتی فعالیت بررسی براي
)Rotarod (اي ه آزموننتایج بر طبق . شد استفاده
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ANOVA  وTukey ،از استفاده با پارکینسون يالقا  
6-OHDA، ثانیه 46/3±95/0( ماندن زمان کاهش باعث (

 کنترل گروه به نسبت Rotarod دستگاه روي حیوان
   .)>05/0p( شد )نیهثا 17/10±57/60(

 دوزهايبا  شده پارکینسونی حیوانات) مکرر( مزمن گاواژ 
وزن  ازاي هرکیلوگرم بهرازیانه  عصارهگرم  میلی 200و  100

 روي حیوانات ماندن زمان میانگین افزایش باعثبدن، 
 و 85/52±34/12مدت   به: ترتیب به Rotarodدستگاه 

 پارکینسونی گروه به نسبت که شد ثانیه 16/9±17/39
   ).05/0P< all(داد  نشان داري معنی افزایش

 حاد صورت هب که پارکینسونی حیوانات در ،لبه هر حا
 عصارهگرم  میلی 200و  100 دوزهاي) 14 روز در بار یک(

 اگرچه کردند، دریافتوزن بدن  کیلوگرم ازاي هر به رازیانه
 :ترتیب هب( افزایش Rotarod دستگاه روي ماندن زمان

 به نسبت افزایش این اما یافت) ثانیه 27/22±4و  6/1±32/5
  . )1 نمودار()05/0P> all( نبود دار معنی پارکینسونی گروه

  

 يها استوانه چرخان در گروه يزمان ماندن بر رو نیانگیم: 1نمودار 
 2با گروه  6و  5 يها گروه نیدار ب یاختالف معن*:  .مطالعه مختلف مورد

)05/0P< ANOVA followed by tukey all .(این به  شیآزما يها گروه
عصاره حیوان با گاواژ حاد ) 4 و 3 ؛نسونیگروه پارک )2 ؛گروه شم )1 :بودشرح 

 )6و  5 وزن بدن؛ لوگرمیک هر يگرم به ازا یلیم 200و  100 يدوزها در انهیراز
 يازا گرم به یلیم 200و  100 يهادوز در انهیعصاره رازبا ) مکرر(گاواژ مزمن 

  .ارمعی انحراف±نیانگیصورت م هها ب داده شینما ،وزن بدن لوگرمیک هر

 عصاره بومادران بر قدرت عضالنیبا بررسی اثر گاواژ 
 حیوان

 Wire graspingاز آزمون  ،براي بررسی قدرت عضالنی
بر طبق نتایج . استفاده شد) آویزان ماندن از سیم فلزي(

پارکینسون با  يالقا، Tukey'sو  ANOVAاي ه آزمون
ماندن  زمان آویزان باعث کاهش مدت ،OHDA-6استفاده از 

حیوان روي سیم فلزي نسبت به گروه ) ثانیه 46/9 95/0±(
گاواژ مزمن . )>05/0p( شد) ثانیه 13/24 ±06/3(کنترل 

 200و  100دوزهاي با  شده ات پارکینسونیحیوان) مکرر(
باعث وزن بدن، کیلوگرم  ازاي هر بهرازیانه عصاره گرم  میلی

ماندن حیوانات روي سیم فلزي  افزایش میانگین زمان آویزان
شد که  ثانیه 45/21±99/1 و 67/22±22/3 مدت به ترتیب به

داد داري را نشان  نسبت به گروه پارکینسونی افزایش معنی
)05/0P< all.(  

ت حاد صور هر حال، در حیوانات پارکینسونی که به به
از عصاره گرم  میلی 200و  100دوزهاي ) 14بار در روز  یک(

 ،دریافت کرده بودند وزن بدنکیلوگرم  به ازاي هررازیانه را 
ترتیب  به(اگرچه زمان ماندن روي سیم فلزي افزایش یافت 

اما این افزایش نسبت به ) ثانیه 8/12±6/0و  6/0±6/11
  ).2 نمودار()<05/0all p(دار نبود  معنیگروه پارکینسونی 

  

  
روي سیم فلزي در حیوان ماندن  میانگین زمان آویزان -2نمودار 

با  6و  5هاي  دار بین گروه اختالف معنی: * .مطالعهمورد هاي مختلف  گروه
ه عالئم و بقی05/0P< ANOVA followed by tukey all.( ( 2گروه 
  .است کیها مانند نمودار  نشانه
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  بحث
 مدت طوالنی مصرف که داد نشان مطالعه این نتایج

 در نقص و حرکتی اختالالت ،متانولی گیاه رازیانه عصاره
 بهبود پارکینسون به مبتال هاي موش در را عضالنی قدرت

   .بخشد می
 ضداثرات  :جمله اثرات فارماکولوژیک متعددي از

میکروبی، ضد دانی، اکسی دردي، آنتی التهابی، ضد
کننده نورونی  اضطراب و محافظت دهنده حافظه، ضد افزایش

رازیانه در طب سنتی براي . براي رازیانه گزارش شده است
هاي مرتبط با دستگاه گوارش،  درمان طیف وسیعی از بیماري

عالوه  ؛)8(شود  ریز، تولید مثل و تنفسی استفاده می غدد درون
کننده ترشح شیر در مادران  عنوان یک ماده تحریک هبر آن ب

  . )19(شود  شیرده استفاده می
  ارزش زیادي با حضور ترکیبات ،شیمیاییمطالعات فیتو

ولیک، ار، فالونوئیدها، ترکیبات فنترکیبات فرّ :از جمله
هاي آمینه را در این گیاه نشان داده اسیدهاي چرب و اسید

 Anetholeماده  ،یکی از ترکیبات مهم این گیاه. )8(است 
بر  ؛)9(ساختمانی مشابه با دوپامین دارد  ،این ماده. است

همین اساس پیشنهاد شده است که این ماده از طریق اتصال 
دنبال آن  بهباعث مهار ترشح پروالکتین و  ،به گیرنده دوپامینی

با توجه به نتایج این مطالعه . شود افزایش ترشح شیر می باعث
توان این  می ،مبنی بر اثرات مفید عصاره رازیانه در پارکینسون

عنوان آگونیست نسبی  به Anetholeفرضیه را مطرح کرد که 
هاي  موشبدین ترتیب که در  ؛کند دوپامین عمل می

این ماده اثرات که دوپامین کاهش یافته پارکینسونی 
نیاز به  ،براي اثبات این موضوع ،هر حاله ب. آگونیستی دارد

  . مطالعات بیشتري است
مطالعات کمی در خصوص اثرات رازیانه بر سیستم 

و همکاران نشان   Naga Kishore.استعصبی انجام شده 
گرم از عصاره الکلی  میلی 200و  100هاي دادند که دوز

 ؛شود ها می باعث کاهش اضطراب در موش ،رازیانه
داروي استاندارد (که این اثر قابل مقایسه با دیازپام  طوري هب

تازگی در یک مطالعه جالب هب. )20(باشد  می) اضطراب ضد، 
Koppula   و  100، 50و همکاران نشان دادند که دوزهاي

، منجر به کاهش گرم از عصاره کامل رازیانه میلی 200
در موش ) شده توسط تست شناي اجباريالقا(استرس 

در طب قدیم از رازیانه  ،عالوه بر آن. )21(شود  صحرایی می
. )19(شده است  براي افزایش حافظه در کودکان استفاده می
 ؛یید شده استأاین موضوع توسط مطالعات جدید نیز ت

عصاره رازیانه باعث افزایش که نشان داده شده،  طوري هب
آوري در آزمون پاسخ احترازي خاطر هیادگیري و همچنین ب

شود  می (Conditioned avoidance response)شرطی 
است که با  1زوال عقلیکی از عوارض بیماري آلزایمر، . )21(

در . گردد اختالل حافظه و اختالالت شناختی تعریف می
باعث  ،اي نشان داده شد که عصاره الکلی رازیانه مطالعه

شده توسط پیري یا کاهش شدت اختالل حافظه القا
 در نیزمطالعه حاضر  مقایسه نتایج. )13(شود  اسکوپوالمین می

که ( پارکینسون الکلی رازیانه بر عصاره مفید اثرات خصوص
 ،با مطالعات قبلی) رونی استوبرنده ن نوعی بیماري تحلیل

عنوان یک  تواند به رازیانه می که ییدي است بر این فرضیهأت
  ماده مکمل براي افزایش شناخت و تمرکز

)nootropic drugs( پیشنهاد شود .  
 اینکه بر مبنی ،دارد وجود متعددي هاي گزارش

 تضعیف و آزاد هاي رادیکال تولید با اکسیداتیو هاي استرس
 نقش پارکینسون بیماري پاتوژنز در ،مغز اکسیدانی آنتی سیستم

 رفتن بیناز و پتوزوآپ باعث ،اکسیداتیو هاي استرس .)22( دارند
 که دهند می نشان ها یافته. )22(د نشو می دوپامینی هاي ولسل

 اکسیدانی آنتی ترکیبات داراي که گیاهی هاي عصاره مصرف
 از ناشی شناختی و حرکتی عالئم بهبود سبب دتوان می ،هستند

  . )23(شود  پارکینسون يبیمار
عنوان منبع  به رازیانه که گیاه دادند نشان تحقیقات نتایج

 فیتوشیمیایی مطالعات. )24(باشد  می اکسیدان غنی حاوي آنتی
 رازیانه از مختلف ترکیب که چندین شده نشان داده است انجام

                                                        
1 Dementia 
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، Caffeoylquinic acid ،Rosmarinic acid :شامل
Eriodictyol- 7-orutinoside ،Quercetin-3-O-

galactoside  وKaempferol-3- O-glucoside  داراي
بنابراین ممکن است  ؛)25(اکسیدانی هستند  نتیآخاصیت 

بخشی از اثرات مفید رازیانه بر پارکینسون در این مطالعه 
  .اکسیدانی گیاه باشد مربوط به خواص آنتی

  
  گیري نتیجه
مطالعه نشان داد که  نیحاصل از ا جیطور خالصه نتا هب
ممکن است در درمان اختالالت  انهیف مزمن عصاره رازمصر

 نسونیمتعاقب ابتال به پارک یو بهبود قدرت عضالن یحرکت
  .ر باشدثّؤم

  
  تقدیر و تشکر
طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم  حاصلاین مطالعه 

 يبا همکار که) 2334/9کد مصوب (رفسنجان است  یپزشک
 یدانشکده پزشک يفارماکولوژ -يولوژِیزیف قاتیمرکز تحق

پژوهش  نیکه در ا یکسان هیاز کل. رفسنجان انجام شده است
 ند؛ا مبذول داشتهرا الزم  يها ییمساعدت و راهنما ،يهمکار
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Abstract                   Original Article 
 
 

Assessment of Foeniculum Vulgare L. methanolic extract 

effect on a model of Parkinson’s disease. induced by ICV 

injection of 6-hydroxydopamin in female rats, using 

behavioral tests 

 
Hassan Nakisa1, Fatemeh Ayoobi2, Vahid Ehsani2, Mojtaba Akramian2, Fatemeh Khajehasani3, 

Mohammadreza Rahmani2, Mohammad Allahtavakoli2, Ali Shamsizadeh4, 

 
Background and Aim: Oxidative stresses are involved in neuronal degeneration of substantia nigra and 
thereby induction of Parkinson's disease. It is  reported that Foeniculum Vulgare L. can affect lactating and  
modulating dopaminergic system activity and antioxidant activity as well. In the present study,  the effects of 
methanolic extract of Foeniculum Vulgare seeds on a Parkinson’s disease model induced by ICV injection of 
6-hydroxydopamin (6-OHDA) in female rats were investigated. 

Materials and Methods: In this experimental study, 60 female rats were randomly divided into 6 equal 
groups including saline, Parkinson’s disease and Parkinson’s groups which were treated by different doses of 
the extract. Parkinson’s disease was induced by i.c.v injection of 6-OHDA. Methanolic extract of 
Foeniculum Vulgare seeds (100 and 200 mg/kg) was gavaged through two ways including repeated gavage 
(14 days before and 14 days after 6-OHDA injection) and acute gavage (once every day for 14 days after 6-
OHDA injection). The induced Parkinson`s disease. was evaluated using Rotarod and Wire grasping tests on 
the day 14th after 6-OHDA injection. 

Results: The findings of the study demonstrated that repeated gavage of Foeniculum Vulgare extract 
improved motility and muscle tone in Parkinson’s animals (p<0.05). However, acute gavage of the extract 
had no significant effect on the performance of   Parkinson’s animals. 

Conclusion: Results of the current study showed that chronic administration of Feoniculum Vulgare extract 
may improve Parkinson’s symptoms in female rats. 

Key Words: Parkinson; Foeniculum Vulgare L; 6-hydroxydopamine; Rat 
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