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چکیدٌ
افشایؼ اعشزط اکغیذاسیَ هَخت آعیت ًَرًٍی ٍ ثزٍس دردّبی هشهي در ثیوبراى هجشال ثِ آلشایوز هیؽًَذ .هؽبلؼِ حبظز ثب
ّذف ثزرعی اثز ّؾز ّفشِ سوزیٌبر اعشمبهشی در ؽیت هثجز ( ٍ )PSTهٌفی (ّ )NSTوزاُ ثب صل رٍیبل ( )RJثز غلظز
ّیذَکبهذی دزٍسئیيکزثًَیل ( ٍ )PCآعشبًِ سحول درد ( )PTهَػّبی صحزایی آلشایوزی ؽذُ ثب سزیهشیلسیي ( )TMTاًدبم
ؽذ .در ایي هؽبلؼِ سدزثی  49عز هَػ صحزایی آلشایوزی ؽذُ ثب سشریك درٍى صفبلی  8هیلیگزم ثز کیلَگزم ًَرٍسَکغیي
 TMTثِ ؼَر سصبدفی ثِ گزٍُّبی ّفزسبیی ؽبهل -2 ،AD -1 :ؽن (ًزهبلعبلیي) (،PST+RJ -5 ،NST -4 ،PST -3 ،)Sh
 RJ -7 ٍ NST+RJ -6سمغین ؽذًذ .خْز ثزرعی اثز ثیوبری آلشایوز ثز هشغیزّبی سحمیك  7عز هَػ صحزایی در گزٍُ
کٌشزل عبلن ( )Cلزار گزفشٌذ( PST .ثب عزػز  16هشز ثز دلیمِ در ؽیت هثجز( NST ٍ )+%15( ،ثب عزػز  16هشز ثز دلیمِ در
ؽیت هٌفی ( )- %15ثِ هذر ّؾز ّفشِ ،دٌح خلغِ در ّفشِّ ،ز خلغِ  60دلیمِ اًدبم ؽذ .هصزف ( RJحل ؽذُ در ًزهبل-
عبلیي) ثِ هذر ّؾز ّفشِ  100 mg/kg/dayثصَرر صفبلی اًدبم ؽذ .ثزای ثزرعی سفبٍر ثیي گزٍّی اس آسهَى آًبلیش
ٍاریبًظ یک راِّ ّوزاُ ثب آسهَى سؼمیجی سَکی در ًزم افشار  SPSS 22اًدبم ؽذ ( NST .)p ≥0/05هَخت کبّؼ عؽَح
ّیذَکبهذی  PT ٍ )p ;0/001( PCگزدیذّ ،وچٌیي  PSTهَخت کبّؼ  )p ;0/001( PTگزدیذ NST+RJ .هَخت کبّؼ
عؽَح ّیذَکبهذی  )p ;0/001( PT ٍ )p ;0/001( PCدر هَػّبی صحزایی هجشال ثِ ثیوبری آلشایوز گزدیذّ .وچٌیي  PTدر
گزٍُ  PST+RJثِ ؼَر هؼٌیداری کبّؼ یبفز( .)p ;0/001عؽَح ّیذَکبهذی  PCدر گزٍُ  NST+RJدبییيسز اس گزٍُ
 PST+RJثَد ( .)p ;0/001ثِ ًظز هیرعذ  NSTثِ سٌْبیی ٍ ّوزاُ ثب  RJدارای اثزار کبٌّذُ اعشزط اکغیذاسیَ ٍ ظذ دردی
هیثبؽٌذّ ،ز چٌذ سؼبهل  RJ ٍ PSTاثزار ظذ دردی داؽزٍ ،لی هؽبلؼبر ثیؾشزی در سهیٌِ اثزار کبٌّذُی اعشزط اکغیذاسیَ
هشؼبلت  ٍ PSTهصزف  RJاحغبط هیؽَد.
کلمبت کلیدي :سوزیي ،صل رٍیبل ،دزٍسئیي کزثًَیل ،آعشبًِ سحول درد ،آلشایوز.

مقدمٍ
ثیوبری آلشایوز ( )ADیکی اس اصلیسزیي ػلل سٍال

خَد کزدُ ٍ ثِ یک هغئلِ ثْذاؽز خْبًی ؽٌبخشِ

ػمل اعز سؼذاد سیبدی را در عزاعز خْبى درگیز

هیؽَد ( .)25اخشالل در ػولکزد هیکزٍگلیبّب،
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افشایؼ عیشَکیي دیؼ الشْبثی ،ثیوبری ػزٍق هغش،

هغش ( ٍ )BDNFػبهل رؽذ ػصجی ( )NGFهزداى

ًمص ػولکزد هیشَکٌذریبیی اس ػَاهل دبسَفیشیَلَصی

چبق گزدیذ (ّ .)22ؾز ّفشِ سوزیٌبر سزکیجی

ایي ثیوبری ّغشٌذ کِ ثب افشایؼ هبلَى دیآلذئیذ

هَخت افشایؼ عؽَح عزهی  ٍ CAT ٍ SODکبّؼ

(ّ ،)MDAیذرٍصى دزاکغبیذ ( ٍ )H2O2دزٍسئیي

 MDAدر هزداى عبلوٌذ دیبثشی گزدیذ (ّ 10 .)3فشِ

کزثًَیل ( )PCثَخَد هیآیٌذ ،افشایؼ اعشزط

سوزیي اعشمبهشی هَخت افشایؼ هذر سهبى سحول درد

اکغیذاسیَ اس ًظز ًَرٍدبسَلَصی ثب افشایؼ آهیلَئیذ ثشب

در هَػّبی صحزایی هجشال ثِ دیبثز گزدیذ ( .)9ثب

( ٍ )Aβفیجزیلِ ؽذى ًَرٍىّب ّوزاُ اعز ٍ هَخت

ایي ٍخَد یک خلغِ فؼبلیز ٍرسؽی َّاسی ٍ ثی

ّبیذزفغفزیلِ ؽذى دزٍسئیي سبئَ ٍ آعیت عیٌبدغی

َّاسی هَخت افشایؼ اعشزط اکغیذاسیَ در ثذى

هیگزدد (ّ .)24 ،25وچٌیي افشایؼ دردّبی هشهي در

گزدیذ (ّ .)4وچٌیي یک ّفشِ سوزیي سٌبٍثی ؽذیذ ثب

ثیوبراى هجشال ثِ آلشایوز ثِ ػٌَاى یک هغئلِ هْن در

ؽذر  130درصذ حذاکثز اکغیضى هصزفی هَخت

کبّؼ کیفیز سًذگی آًْب سلمی هیؽَد کِ ثب آعیت

کبّؼ  SODگزدیذ ٍ سغییز هؼٌیداری در عؽَح

ًَرًٍی ،اخشالالر ؽٌبخشی در ایي ثیوبراى هزسجػ

 H2O2هؾبّذُ ًؾذ ،اگزچِ ایي سوزیٌبر هَخت

ّغشٌذ ( .)5هحممیي ًؾبى دادُاًذ افشایؼ اکغیذاعیَى

افشایؼ عؽَح  BDNFدر ثبفز ّیذَکبهخ هَػّبی

لیذیذّبیی غؾبء علَل ػصجی ٍ  DNAثب عٌذرٍم

آسهبیؾگبّی گزدیذ ( .)10ثِ ًظز هیرعذ ًَع اًمجبض

خغشگی هشهي ،اخشالل خَاة ٍ دردّبی ػعالًی

ػعالًی ٌّگبم ٍرسػ عبسگبریّبی هشفبٍسی در

آساردٌّذُ در ثیوبراى هجشال ثِ آلشایوز هزسجػ اعز

عیغشن ػصجی هزکشی ٍ درد ایدبد هیکٌذ ،ثِ گًَِای

( .)19ثِ ػجبرسی  PCدر ًشیدِی کزثًَیلِ ؽذى

کِ سوزیي در ؽیت هثجز ( )PSTثِ هذر چْبر ّفشِ

دزٍسئیيّبًَ ،رٍسزاًغویشزّب ٍ ارگبًلّبی علَلی

هَخت افشایؼ سحول درد گزدیذ ،در حبلیکِ سوزیي

ثَخَد هیآیذ ٍ هَخت ًمص در هکبًیغنّبی کٌشزل

در ؽیت هٌفی ( )NSTاثز هؼٌیداری ثز آعشبًِ سحول

درد هیؽًَذ ( .)11اس ایيرٍ یبفشي هذاخلِّبی غیز

درد ( )PTهَػّبی صحزایی هجشال ثِ ثیوبری آلشایوز

سْبخوی ٍ کنّشیٌِ کِ هٌدز ثِ کبّؼ اعشزط

ًذاؽز ( .)13ثب سَخِ ثِ سٌبلط در ًشبیح سبثیز سوزیي

اکغیذاسیَ در عیغشن ػصجی هزکشی ؽًَذ هیسَاًٌذ ثِ

ثز اعشزط اکغیذاسیَ ٍ  ،PTاخیزا سَخِ هحممیي ثِ

ثْجَد کیفیز سًذگی ٍ کبّؼ درد در ایي ثیوبراى

اعشفبدُ اس آًشی اکغیذاىّبی ؼجیؼی در کٌبر فؼبلیز-

ؽًَذ ( .)18فؼبلیزّبی ٍرسؽی ٍاثغشِ ثِ ًَع ٍ

ّبی ٍرسؽی خلت ؽذُ اعز .اس ایي هیبى صل رٍیبل

ؽذر هَخت عبسگبریّبیی هٌبعجی در عیغشن

( )RJهبدُ سَلیذ ؽذُ سَعػ غذد ّیذَفبریٌضال سًجَر

ػصجی هزکشی هیؽًَذ ،ثِ ًظز هیرعذ افشایؼ

کبرگز گًَِی  Apis mellifera Lثب اثزار آًشی

رادیکبلّبی آساد ؼی فؼبلیزّبی ٍرسؽی هَخت

اکغیذاًی ،هحبفظز ًَرًٍی ٍ ظذ آلزصی دارای اثزار

سحزیک عیغشن آًشیاکغیذاًی ،افشایؼ ظزفیز آًشی-

درهبًی فزاٍاًی اعز RJ .حبٍی همذار سیبدی -10

اکغیذاًی سبم در ثیوبریّبی دبرکیٌغَى ٍ آلشایوز

ّیذرٍکغی-2-دکبًَئیک اعز کِ هیسَاًذ ًمؼ

گزدًذ ( .)23در ایي راعشبّ ،ؾز ّفشِ سوزیي

ًَرٍسزٍفیٌی داؽشِ ثبؽذ ٍ هَخت افشایؼ ثیبى

اعشمبهشی ثب ؽذر  70درصذ ظزثبى للت ثیؾیٌِ

 GDNF ٍ BDNFگزدد ( .)13هصزف ؼَالًی هذر

هَخت افشایؼ آًشی اکغیذاىّب ،کبّؼ گًَِّبی فؼبل

 RJهٌدز افشایؼ ظزفیز آًشی اکغیذاًی سبمٍ SOD ،

اکغیضى ( ،)ROSافشایؼ ػبهل ًزٍسزٍفیک هؾشك اس

 ،CATثْجَد حبفظِ ٍ یبدگیزی در ثیوبراى هجشال ثِ
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آلشایوز هیگزدد ( ٍ )17اثزار کبٌّذُ اعشزط

هَػ صحزایی در گزٍُ کٌشزل عبلن ( )Cلزار گزفشٌذ.

اکغیذاسیَ ،افشایؼ آًشیاکغیذاًی ٍ ثْجَد ػولکزد

گزٍُّبی سوزیي ثِ هذر یک ّفشِ عِ خلغِ در ّفشِ

ؽٌبخشی در علَلّبی ػصجی داؽز ( .)26ثب سَخِ ثِ

خْز آهَسػ ثب سوزیي ثب ًَار گزداى ثِ عزػز  5سب

آعیتّبی فزدی ٍ اخشوبػی خجزاىًبدذیز ًبؽی اس ایي

 10هشز ثز دلیمِ ٍ ثِ هذر  5سب  10دلیمِ ثز ًَار

ثیوبری ٍ هحذٍدیز اؼالػبر در سهیٌِی اثز ّوشهبى

گزداى دٍیذًذ .دظ اس آى هَػّبی صحزایی گزٍُ-

سوزیٌبر ٍرسؽی ثز اعشزط اکغیذاسیَ ٍ درد ،هؽبلؼِ-

ّبی ( PSTثب عزػز  16هشز ثز دلیمِ در ؽیت هثجز،

ی حبظز ثب ّذف ثزرعی اثز ّؾز ّفشِ سوزیٌبر

(( NST ٍ )+%15ثب عزػز  16هشز ثز دلیمِ در ؽیت

ّ NST ٍ PSTوزاُ ثب  RJثز غلظز ّیذَکبهذی ٍ PC

هٌفی (ّ )- %15ؾز ّفشِ ،دٌح خلغِ در ّفشِ ٍ ّز

 PTهَػّبی صحزایی آلشایوزی ؽذُ ثب سزیهشیلسیي

خلغِ  60دلیمِ سوزیٌبر اعشمبهشی هَرد ًظز را اًدبم

( )TMTاًدبم ؽذ.

دادًذ ( .)16گزٍُّبی  RJثِ هذر ّؾز ّفشِ
 RJ 100 mg/kg/dayرا ثصَرر صفبلی دریبفز

مًاد ي ريشَب

ًوَدًذ ( .)1در اداهِ  48عبػز دظ اس آخزیي خلغِ

در ایي هؽبلؼِ سدزثی ٍ اس ًَع ثٌیبدی  56عز هَػ

سوزیٌی  PTهَػّبی صحزایی ثب اعشفبدُ اس دعشگبُ

صحزایی ًز ًضاد اعذزاگَ-داٍلی ثب عي سمزیجی ّ 8فشِ

ّبر دلیز ارسیبثی ؽذ ٍ .یک رٍس دظ اس آى هَػ-

سْیِ ٍ ثِ هذر یک ّفشِ خْز عبسگبری در

ّبی صحزایی ثِ ٍعیلِ کشبهیي ٍ سایلَسیي ثیَّػ

آسهبیؾگبُ فیشیَلَصی ٍرسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی

ؽذًذ ٍ دظ اس اؼویٌبى کبهل اس ثی َّؽی ثبفز

هزٍدؽز در ؽزایػ اعشبًذارد در لفظّبی دلی-

ّیذَکبهخ هَػّبی صحزایی سَعػ هشخصصیي

کزثٌبر ؽفبف ثب لبثلیز اسَ کالٍ ،دهبی هؽلَة (20

آسهبیؾگبُ اعشخزاج ٍ ثالفبصلِ در کزایَسیَحّبی

سب  24درخِ عبًشی گزاد) ،رؼَثز ًغجی حذٍد  55سب

ٍیضُ ًگْذاری ثبفز لزار دادُ ؽذ ٍ در دهبی -70

 65درصذ ،چزخِ رٍؽٌبیی–سبریکی 12عبػشِ

ًگْذاری ؽذ.

سبریکی-رٍؽٌبیی ٍ دعشزعی آساد ثِ آة ٍ غذا

تمریه  PSTي  : NSTخْز اًدبم سوزیٌبر در اثشذا

ًگْذاری ؽذًذ .در اداهِ در رٍس ّؾشن ،سؼذاد  49عز

هَػ ّبی صحزایی  5دلیمِ ثب عزػز  8هشز ثز دلیمِ

هَػ صحزایی سحز سشریك درٍى صفبلی  8هیلیگزم

ثز رٍی ًَار گزداى ثب ؽیت صفز خْز گزم کزدى

ثز کیلَگزم ًَرٍسَکغیي  TMTلزار گزفشٌذ ( .)12یک

دٍیذًذ ٍ در اداهِ گزٍُّبی سوزیٌی سوزیٌبر در ؽیت

ّفشِ دظ اس سشریك  TMTخْز اؼویٌبى اس المب آلشایوز

( )- %15 ٍ +%15ثب عزػز  15عبًشی هشز ثز ثبًیِ در

آسهَى ؽبسل ثبکظ ٍ  Yهبس اًدبم ؽذ ،دظ اس 24

ّفشِ اٍل آغبس ًوَدًذ ٍ ّز ّفشِ  5عبًشی هشز ثز ثبًیِ

عبػز کِ اس سأثیز کبهل  TMTثز ّیذَکبهخ اؼویٌبى

ثِ عزػز ًَار گزداى افشٍدُ ؽذ .در دبیبى ّز خلغِ

حبصل ؽذ ،هَػّبی صحزایی هجشال ثِ آلشایوز ثِ

سوزیي هدذدا هَػ ّبی صحزایی  5دلیمِ ثب عزػز

ؼَر سصبدفی ثِ گزٍُّبی ّفز عزی ؽبهل-1 :

 8هشز ثز دلیمِ ثز رٍی ًَار گزداى ثب ؽیت صفز ثِ

کٌشزل هجشال ثِ آلشایوز ( -2 ،)ADCؽن (ًزهبلعبلیي)

عزد کزدى دزداخشٌذ .سوزیٌبر ثِ گًَِای ثَد کِ

(-6 ،PST+RJ -5 ،NST -4 ،PST -3 ،)Sh

هَػّبی صحزایی در هدوَع ثب احشغبة سهبىّبی

 RJ -7 ٍ NST+RJسمغین ؽذًذّ .وچٌیي خْز

گزم کزدى ٍ عزد کزدى یک عبػز سوزیي کزدًذ

ثزرعی اثز ثیوبری آلشایوز ثز هشغیزّبی سحمیك  7عز

(.)18
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آزمًن آستبوٍ تحمل درد ( :)PTدعشگبُ صفحِ داؽ

ًغخِ  ٍ 22عؽح هؼٌیداری  P≥0/05در ًظز گزفشِ

کِ ٍعیلِ ای خْز عٌدؼ درد حبد ًبؽی اس حزارر

ؽذ.

هی ثبؽذ هَرد اعشفبدُ لزار گزفز .در ایي دعشگبُ

وتبیج

صفحِ گزم ؽًَذُای ٍخَد دارد کِ سَعػ خزیبى

در اثشذا عؽَح  PT ٍ PCدر گزٍُ ّبی سحمیك ثِ

الکشزیکی ٍ سحز کٌشزل دلیك سزهَعشبر لزار هی-

سزسیت در ًوَدارّبی ً 2 ٍ 1ؾبى دادُ ؽذُ اعز.

گیزد .در گزٍُّبی هَرد هؽبلؼِ در اثشذا هَػ ّبی

ًشبیح آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یک راِّ ًؾبى داد عؽَح

صحزایی یک رٍس لجل اس آسهَى درد ثِ هذر  3دلیمِ

 )P;0/001( PT ٍ )P;0/001( PCدر گزٍُ ّبی

ثز رٍی صفحِ داؽ خبهَػ خْز آؽٌبعبسی ثب هحیػ

سحمیك سفبٍر هؼٌیداری ثب ّن دارًذً .شبیح آسهَى

لزار گزفشٌذ ٍ .در رٍس آسهَى هَػّبی صحزایی ثز

سؼمیجی سَکی ًؾبى داد عؽَح  PCدر گزٍُ  ADCثِ

رٍی صفحِ داؽ ثب دهبی  52/8درخِ عبًشی گزاد لزار

ؼَر هؼٌیداری ثبالسز اس گزٍُ  Cثَد (،)P;0/001

گزفشٌذ ٍ فبصلِ سهبًی ثیي لزار گزفشي هَػ ثز رٍی

ّوچٌیي سفبٍر هؼٌیداری در گزٍُ  ADCدر همبیغِ

دعشگبُ سب اٍلیي سهبى ٍاکٌؼ حیَاى ؽبهل :ثلٌذ کزدى

ثب  Shهؾبّذُ ًؾذ ( ،)P;0/053ثب ایي ٍخَد در گزٍُ

دب ،دزػ حیَاى ٍ لزسػ دبی حیَاى ّوشهبى ثب ثلٌذ

 )P;0/001( NST+RJ ٍ )P;0/001( NSTثِ ؼَر

کزدى آى ثِ ػٌَاى هذر سهبى رعیذى ثِ آعشبًِ درد در

هؼٌیداری دبییيسز اس گزٍُ  ADCثَدّ .وچٌیي در

ًظز گزفشِ ؽذ ٍ ایي سهبى ثِ ٍعیلِ کَرًَهشز اًذاسُ

گزٍُّبی ٍ )P;0/001( PST+RJ ،)P;0/001( NST

گیزی ٍ ثجز گزدیذ ٍ ثِ هٌظَر خلَگیزی اس آعیت

 )P;0/001( NST+RJثِ ؼَر هؼٌیداری دبییيسز اس

ثبفشی ،آسهَى ثزای ّز هَػ صحزایی ثیؼ اس  60ثبًیِ

گزٍُ  RJثَد .عؽَح  PCدر گزٍُّبی

ؼَل ًویکؾیذ (.)20

( )P;0/001( NST+RJ ٍ )P;0/001ثِ ؼَر هؼٌی-

ريش اودازٌگیري  :PCکزثًَیلّبی هشصل ثِ

داری دبییيسز اس گزٍُ  PSTثَد ٍ در گزٍُ  NSTثِ

دزٍسئیي سَعػ  ROSسَلیذ هیؽًَذ ٍ ًؾبى دٌّذُ

ؼَر هؼٌیداری دبییيسز اس گزٍُّبی

اکغیذاعیَى دزٍسئیي خْبًی ّغشٌذ .هحلَلّبی

عؽَح  PCدر گزٍُ  NST+RJثِ ؼَر هؼٌیداری

ثب  2،4دی ًیشزٍفٌیل ّیذراسیي هخلَغ ؽذًذ .سؼییي

دبییيسز اس گزٍُ  PST+RJثَد (( )P;0/001ؽکل .)1

ثب سَخِ ثِ دعشَرالؼولّبی عبسًذُ ( ،Kiazistایزاى) ٍ

 PTدر گزٍُ  ADCثِ ؼَر هؼٌیداری کوشز اس گزٍُ

کویز اعذکشزٍفشَهشزی هدوَػِ دزٍسئیي ّیذرٍسٍى

C

ثَد (ّ ،)P;0/001وچٌیي سفبٍر هؼٌیداری در گزٍُ

در ً 375بًَهشز اًدبم ؽذ .هحشَای کزثًَیل عذظ ثِ

 Sh ٍ ADCهؾبّذُ ًؾذ (ٍ ،)P;0/96لی عؽَح

غلظز دزٍسئیي اعشبًذارد ؽذ ٍ ثِ صَرر ًبًَهَل در

PT

در گزٍُّبی ،)P;0/001( NST ،)P;0/001( PST

دزٍسئیي ثیبى ؽذ.

 )P;0/001( NST+RJ ،)P;0/001( PST+RJثِ ؼَر

تجسیٍ ي تحلیل یبفتٍَب :خْز ثزرعی ؼجیؼی ثَدى

هؼٌیداری ثبالسز اس گزٍُ  ADCثَدّ .وچٌیي در گزٍُ

سَسیغ یبفشِّب اس آسهَى ؽبدیزٍٍ-یلک اعشفبدُ ؽذٍ ،

ّبی ،)P;0/001( NST ،)P;0/001( PST

ثزای ثزرعی سفبٍر ثیي گزٍّی اس آسهَى آًبلیش

PST+RJ

( )P;0/001( NST+RJ ،)P;0/001ثِ ؼَر هؼٌیداری

ٍاریبًظ یک راِّ ّوزاُ ثب آسهَى سؼمیجی سَکی
اعشفبدُ ؽذ .سدشیِ ٍ سحلیل یبفشِّب در ًزمافشار

PST+RJ

( )P;0/001( NST+RJ ٍ )P;0/001ثَدّ .وچٌیي

ؽیویبیی علَل سْیِ ٍ عبًشزیفیَص ؽذًذ ٍ هَاد رٍیی

ّز هیلیگزم

NST

ثبالسز اس گزٍُ  RJثَد (ؽکل .)2

SPSS
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بحث
ًشبیح سحمیك حبظز ًؾبى داد سوزیي  NSTهَخت

افشایؼ داد ( .)10ثِ ًظز هیرعذ حیي افشایؼ گًَِ-

PT

ّبی فؼبل اکغیضى ٍ کزثًَیالعیَى غیز لبثل ثزگؾز

هَػّبی صحزایی هجشال ثِ ثیوبری آلشایوز گزدیذ ،ثب

دزٍسئیيّب یک عزی ثبلیوبًذُّبی عیغشئیي ٍخَد

ایيٍخَد سوزیي در ؽیت هثجز فمػ  PTرا افشایؼ

دارًذ کِ ثب اکغیذاعیَى سیَلّبی دزٍسئیٌی ،گلَسبسیَى

داد ٍ اثز هؼٌیداری ثز عؽَح ّیذَکبهذی  PCدر

ٍ دیعَلفیذّبی ٍاثغشِ ثَخَد هیآیٌذ ٍ ثب اًذاسُ-

هَػّبی صحزایی هجشال ثِ ثیوبری آلشایوز ًذاؽز.

گیزی عؽَح  PCهؾخص ًویؽًَذ ،اس ایيرٍ ثِ ًظز

فؼبلیزّبی ٍرسؽی ثب هکبًیغن افشایؼ ظزفیز آًشی

هیرعذ ثزرعی ؽبخص گلَسبسیَى ؽبخصی ثغیبر

اکغیذاًی ٍ فؼبلعبسی دبعخّبی آًشیاکغیذاًی ثِ

هْوشز خْز ارسیبثی حبلز ردٍکظ-اعشزط

همبثلِ ثب اعشزط اکغیذاسیَ ًبؽی اس فؼبلیز ٍرسؽی ٍ

اکغیذاسیَ ثبؽذ ( .)10ػالٍُ ثز ایي هحممیي ػٌَاى

ثیوبریّبی هزسجػ ثب اعشزط اکغیذاسیَ هٌدز هیؽًَذ

کزدًذ ّ 6فشِ سوزیي اعشمبهشی ثب ؽذر 27 m/min

(ّ ،)22وچٌیي فؼبلیز ٍرسؽی ثب ثْجَد آًشینّبی

هَخت افشایؼ عؽَح  ،H2O2ػبهل ًکزٍس دٌّذُی

عَخز ٍ عبسی فغفزیالعیَى اکغبیؾی ،افشایؼ ثیبى

سَهَر آلفب ( GDNF ٍ BDNF ،)TNF-αدر ثبفز هغش

آًشی اکغیذاىّب ٍ کبّؼ اکغیذاعیَى دزٍسئیيّب ثِ

هَػّبی صحزایی هیگزدد (ّ .)12وچٌیي چْبر

افشایؼ دالعشیغیشِ ًَرًٍی ،افشایؼ ثیبى ػَاهل

ّفشِ سوزیي  PSTهَخت افشایؼ  PTدر هَػّبی

رًٍَیغی ّغشِای ٍ افشایؼ ثیبى گیزًذُّبی کٌشزل

صحزایی هجشال ثِ آلشایوز گزدیذ ٍلی چْبر ّفشِ

کٌٌذُی درد در عیغشن ػصجی هزکشی هیؽًَذ (،14

سوزیي  NSTاثز هؼٌیداری ثز آى ًذاؽز ( .)14ثب

 .)23 ،22هحممیي ثز ایي ػمیذُاًذ سوزیٌبر ٍرسؽی

سَخِ ثِ ؼَل دٍرُ ایي سحمیك افشایؼ  PTهشؼبلت

ٍاثغشِ ثِ ؼَل دٍرُ سوزیي ٍ سؼذاد عبػزّبی سوزیي

سوزیي ً PSTمؼ سهبى را در عبسگبریّبی ًبؽی اس

در ّفشِ هٌدز ثِ عبسگبریّبی هشفبٍسی در ًَرٍى

فؼبلیزّبی ٍرسؽی ػٌَاى کزدّ .وچٌیي ثب سَخِ ثِ

هیؽًَذ ،هؽبلؼِای ًؾبى داد سوزیٌبر ٍرسؽی کَسبُ

افشایؼ رًٍذ اعشزط اکغیذاسیَ هشؼبلت ثیوبری

هذر ٍ ثلٌذ هذر ثب افشایؼ اعشزط اکغیذاسیَ ثِ

آلشایوز ثِ ًظز هیرعذ فؼبلیز ٍرسؽی ؼَالًی هذر

کبّؼ عؽَح  BDNFهٌدز ؽَد ٍ اس ایي هغیز ثِ

کِ ظزفیز سَلیذ اعشزط اکغیذاسیَ کوشز در ّز خلغِ

کبّؼ سَاى ثبسعبسی ًَرٍىّب ٍ  DNAهیؽًَذ (.)8

سوزیي داؽشِ ثبؽٌذ ،هؽلَة سز ثِ ًظز هیرعٌذ.

در ایي راعشب ،هؽبلؼِای ًؾبى داد یک دٍرُ سوزیي

ًشبیح سحمیك حبظز ًؾبى داد ّؾز ّفشِ هصزف

اعشمبهشی ؼَالًی هذر ثزای  150دلیمِ در ّفشِ در

اثز هؼٌیداری ثز کبّؼ عؽَح ّیذَکبهذی ٍ PC

خَاًبى ٍ هیبًغبالى هَخت کبّؼ دزاکغیذاعیَى

افشایؼ  PTدر هَػّبی صحزایی هجشال ثِ ثیوبری

لیذیذی ٍ  MDAگزدیذٍ ،لی عؽَح ٍ BDNF

آلشایوز ًذاؽز .دزٍسئیيّبی هؾشك اس  RJثب ؽزکز در

کبسذغیي  Bرا کبّؼ داد (ّ .)8وچٌیي یک ّفشِ

عبخشوبى آًشینّبی آًشیاکغیذاًی هَخت افشایؼ

سوزیٌبر سٌبٍثی ؽذیذ ثب ؽذر  130درصذ حذاکثز

فؼبلیز آًْب هیگزدًذّ ،وچٌیي  RJهَخت کبّؼ

عزػز دٍیذى هَخت کبّؼ  SODهیشَکٌذریبیی

دزاکغیذاعیَى لیذیذی ،عؽَح آًیَى اکغیذّ ،یذرٍصى

گزدیذ ٍ ،سغییز هؼٌیداری در عؽَح ّ H2O2یذَکبهذی

دزاکغبیذ ٍ ؽبخصّبی آعیت  DNAهیگزدد ٍ اس

ثَخَد ًیبٍرد ،گزچِ ایي سوزیٌبر عؽَح  BDNFرا

ایي هغیز هٌدز ثِ هْبر آعیت ثِ دزٍسئیيّبی

کبّؼ عؽَح  PCدر ثبفز ّیذَکبهخ ٍ افشایؼ
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رًٍَیغی ّغشِای در ًَرٍىّبی ثخؼّبی هخشلف

آًشیاکغیذاىّب ٍ ثیبى آًْب ( ،)22ثْجَد هشبثَلیغن،

ّیذَکبهخ هیگزدد ( .)13اهب اس آًدب کِ ثیوبری

کبّؼ اکغیذاعیَى دزٍسئیيّب ثِ افشایؼ دالعشیغیشِ

آلشایوز ًَػی اخشالل هشبثَلیکی ٍ اکغبیؾی در عیغشن

ًَرًٍیًَ ،رٍسزٍفیيّب ،فؼبلیز ثیَلَصی ًَرٍى ٍ

ػصجی هزکشی ایدبد هیکٌذ ،هَخت آدَدشَس ًَرًٍی

افشایؼ ثیبى گیزًذُّبی کٌشزل کٌٌذُی درد هٌدز هی-

هیگزدد (ٍ ،)24لی  RJهبدُای اعز کِ ثب دیًَذ ثِ

ؽًَذ ( ٍ )23 ،22 ،14 ،8هصزف  RJهٌدز ثِ

رادیکبلّبی آساد لبثلیز خَثی در دبکغبسی اعشزط

دبکغبسی اعشزط اکغیذاسیَ ،افشایؼ عٌشش آًشینّبی

اکغیذاسیَ ٍ دیؾگیزی اس آعیتّبی ًبؽی اس آى دارد،

آًشیاکغیذاًی ٍ فؼبلیز آًْب ،کبّؼ دزاکغیذاعیَى

ػالٍُ ثز ایي ثب افشایؼ عؽَح ًیشزیک اکغبیذ ،هغیز

لیذیذی ،عؽَح آًیَى اکغیذّ ،یذرٍصى دزاکغبیذ ٍ

ّبی ًَرٍصًش فؼبل ؽذُ ٍ ثِ ثْجَد دالعشیغیشِ ًَرًٍی

ؽبخصّبی آعیت  DNAثِ افشایؼ عؽَح ًیشزیک

هیگزدد ( ،)15اهب هؼٌیدار ًجَدى اثزار  RJثز عؽَح

اکغبیذ ،فؼبلعبسی هغیزّبی ًَرٍصًش ،افشایؼ

 PT ٍ PCدر ایي هؽبلؼِ را هیسَاى ثِ دٍس هصزفی ٍ

دزٍسئیيّبی رًٍَیغی ّغشِای ،ثْجَد دالعشیغیشِ

ؼَل دٍرُ هصزف ًیش ًغجز داد ،ثِ گًَِای کِ در

ًَرًٍی ٍ افشایؼ ثیبى گیزًذُّبی کٌشزل درد هیگزدد

هؽبلؼِای هصزف  21رٍس  RJثِ هیشاى 200 ٍ 100

( ،)15 ،13اس ایيرٍ ثِ ًظز هیرعذ فؼبلیزّبی

هیلیگزم ثز کیلَگزم هَخت افشایؼ ثبسعبسی

ٍرسؽی در سؼبهل ثب یک آًشی اکغیذاى ثشَاًذ ثِ ؼَر

دًذریزّبی ًَرٍى گزدیذ ٍلی هَخت کبّؼ ظزفیز

عیٌزصیغشی ػول کٌذ ٍ اثزار هؽلَثی ثز عیغشن

آًشیاکغیذاًی سبم در همبیغِ ثب گزٍُ هَرفیي گزدیذ

ػصجی هزکشی داؽشِ ثبؽذ .هؽبلؼِای یبفز ًؾذ کِ ثِ

( .)15ػالٍُ ثز عیغشن آًشیاکغیذاًی ثِ آًشینّب ٍ

سبثیز سوزیي اعشمبهشی در ؽیتّبی هشفبٍر ثز عؽَح

ٍاکٌؼّبی فزاٍاًی هبًٌذ آًشیاکغیذاىّبی آًشیوی ٍ

اعشزط اکغیذاسیَ ّیذَکبهذی دزداخشِ ثبؽذ ،ػالٍُ ثز

غیز آًشیوی ٍاثغشِ اعز .ثزای هثبل هصزف  RJثب دٍس

ایي اثز سؼبهلی ایي دٍ هذاخلِ ٌَّس ثِ ؼَر کبهل

 200هیلیگزم ثز کیلَگزم هَخت افشایؼ ظزفیز

ؽٌبخشِ ًؾذُ اعز ،اهب هؽبلؼبر دیؾیي ًؾبى دادًذ4 ،

GPX

ّفشِ سوزیي ٍ  RJاثز سؼبهلی در افشایؼ  PTدر هَػ-

را کبّؼ داد (ّ .)6وچٌیي هصزف ّ 4فشِ  RJثب دٍس

ّبی صحزایی ً ADذاؽز ( .)14سوزیي اخشیبری ٍ

 800هیلیگزم ثز کیلَگزم در رٍس اثز هؼٌیداری ثز

اخجبری ّوزاُ ثب  RJهٌدز ثِ ثْجَد حبفظِ هَػّبی

کبّؼ عزدرد ٍ کوز درد سًبى یبئغِ صادٌی ًذاؽز،

صحزایی  ADگزدیذ ( .)7سوزیي اعشمبهشی ٍ  RJهٌدز

ٍلی دظ اس ّ 12فشِ هصزف ایي همذار  RJهَخت

ثِ کبّؼ ثیبى دزٍسئیي ٍاکٌؼگز C-ػعالًی هَػ-

کبّؼ اهشیبس عزدرد ٍ کوز در آًْب ؽذ (.)2

ّبی صحزایی  ADگزدیذ ( .)20آًشیاکغیذاىّبی

ًشبیح ًؾبى داد  NST+RJهَخت کبّؼ عؽَح

آًشیوی ٍ غیز آًشیوی ٍ ّوچٌیي سؼبدل آًْب ثب اعشزط

ّیذَکبهذی  ٍ PCافشایؼ  PTدر هَػّبی صحزایی

اکغیذاسیَ هکبًیغن چٌذ ػبهلی اعز ،ثِ ًظز هیرعذ

هجشال ثِ آلشایوز گزدیذّ .وچٌیي  PTدر گزٍُ

اس هحذٍدیزّبی هؽبلؼِ حبظز ػذم اًذاسُگیزی

 PST+RJثِ ؼَر هؼٌیداری کبّؼ یبفزٍ .لی

ؽبخصّبی دیگز ثبؽذ ،اس ایيرٍ دیؾٌْبد هیگزدد در

 PST+RJاثز هؼٌیداری ثز عؽَح ّ PCیذَکبهذی

هؽبلؼبر آسی ایي هشغیزّبی ثبفشی ّوزاُ ثب ثزرعیّبی

ًذاؽز .ثزرعیّب ًؾبى داد سوزیٌبر ٍرسؽی ٍاثغشِ

دبسَلَصی ثبفشی خْز ارسیبثی هیشاى سغییزار اعشزط

ثِ ًَع ،ؽذر ٍ ؼَل دٍرُ ثب هکبًیغن افشایؼ ظزفیز

اکغیذاسیَ اعشفبدُ ؽًَذ.

آًشیاکغیذاًی سبم ٍ  SODگزدیذٍ ،لی عؽَح
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