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خالصه
سابقه و هدف :بیماری پارکینسون یك اختالل نوروپاتولوژیك شایع است که به علت دژنراسیون نورونهای دوپامینرژیك بخش متراکم جسم سیاه ایجاد میشود .هدف از مطالعه
حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالكی آویشن بر برافسردگی،در دو اختالالت حرکتی ناشی از تزریق نوروتوکسین  -6هیدروکسی دوپامین در مدل پارکینسون در موش صحرایی نر
می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی از  54سر موشهای صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی  244-214گرم استفاده شد .موشهای صحرایی به صورت تصادفی به  1گروه 4
تایی تقسیم شدند .گروه کنترل هیچگونه ضایعهای دریافت نكردند .گروه پارکینسونی ( ،)PDبا تزریق یك طرفه  4میكروگرم نوروتوکسین  -6هیدروکسی دوپامین در دسته
ﻗدامی -میانی مﻐز ( )MFBپارکینسونی شدند .گروههای سوم ،چهارم و پنجم  7روز پس از القای مدل پارکینسون با دوزهای  244 ،144و  544عصاره آویشن به روش تجویز
داخل معدی به مدت  15روز تیمار شدند و سپس تستهای رفتاری شامل تست کاتالپسی ،شنای اجباری ،روتارود ،صفحه باز و صفحه داغ انجام شد.
یافته ها :ایجاد مدل پارکینسونی از طریق تزریق  -6هیدروکسی دوپامین به موشهای صحرایی سبب القای رفتار افسردگی ،اختالالت حرکتی و درد شد( .)p=4/449تیمار
موشهای پارکینسونی توسط عصاره آویشن در غلظتهای  244 ،144و  544سبب افزایش معنی دار تحمل به درد شد .عصاره آویشن در غلظت  544میلیگرم بر کیلوگرم سبب
بهبود عالیم حرکتی در تست کانالپسی شد(.)p=4/442
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه عصاره آویشن سبب بهبود درد و اختالالت حرکتی ناشی از مدل پارکینسون شد ولی اثری بر افسردگی نداشت.
کلمات کلیدی :پارکینسون ،عصاره آویشن ،افسردگی ،درد ،اختالالت حرکتی.

مقدمه
بیماری پارکینسون ( )Parkinson Disease=PDبیماری تحلیل برنده

اغلب مترادف اختالالت حرکتی در این بیماری در نظر گرفته میشوند .هرچند

عصبی است و حاصل از دست دادن تدریجی سلولهای عصبی دوپامین در هسته

مطالعات نشان داده که عالیم افسردگی دراین بیماران ازعالیم حرکتی

جسم سیاه ،در مﻐز میانی میباشد .علت مرگ سلولهای دوپامینی در هسته جسم

تأثیرنمیپذیرند و با اختالالت حرکتی همپوشانی ندارند( .)6تخریب نورونهای

سیاه بهطور کامل شناخته شده نیست( .)1عواملی از ﻗبیل استرس اکسیداتیو،

دوپامینرژیك در ناحیه نیگرواستریاتال و کاهش سطح دوپامین با توسعه رفتارهای

افزایش پراکسیداسیون لیپیدی ،تخریب  DNAو کاهش سطح گلوتاتیون و

خلقی در ارتباط میباشد ( .)1درد ،از عالیم غیرحرکتی شایع در بیماران

آنزیمهای آنتیاکسیدانی از مهمترین علل دژنراسیون نورونهای دوپامینرژیكی

پارکینسونی ،کیفیت زندگی بیماران را به طور نامناسبی تحت تأثیر ﻗرار میدهد و

هستند( .)1اختالالت شناختی دربیماری پارکینسون پیچیده بوده و از کاهش

در  74تا  %44از بیماران پارکینسونی گزارش شده است (4و .)7عالیم درد در

حافظه و اختالل تفكر تا زوال عقل را شامل میشود .اختالالت حرکتی در این

بیماران پارکینسونی شامل دردهای عضالت اسكلتی ( ،)%74درد دیستونیك

بیماری به خوبی شناخته شده و شامل لرزش ،سفتی ،کندی حرکات و عدم تعادل

( ،)%54درد نوروپاتیك منتشر ( )%24ودرد نوروپاتی مرکزی ( )%14میباشد ( .)3در

میباشد ( .)2گزارشات متناﻗضی در رابطه با شیوع اختالالت خلقی در بیماران

برخی بیماران پارکینسونی ،درد به ﻗدری شدید و مقاوم به درمان است که توانایی

پارکینسو نی وجود دارد .شیوع افسردگی در بیماران پارکینسونی  2تا %76گزارش

حرکتی آنها را تحت تأثیر ﻗرار میدهد ( .)14درد در بیماران پارکینسونی ممكن

شده است( .)1-9عالیم افسردگی با عالیم بیماری پارکینسون همپوشانی داشته و

است پیش از بروز عالیم حرکتی حادث گردد و عالیم حرکتی در بیمارانی که درد
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دارند ممكن است شدیدتر باشد .عالوه بر این نشان داده شده که درمان اختالالت

گوشها ایجاد گردید .بافتهای پیوندی روی سطح جمجمه زدوده شد و نقطه

حرکتی توسط داروهای دوپامینرژیك عالیم درد را کاهش میدهد ( .)7در بررسی

برگما نمایان گردید .نقطه برگما و المبدا در یك سطح برابر ﻗرار داده شده و

صورت گرفته توسط  Caoو همكاران ،گزارش شد که از هفته اول پس از تزریق

نشانگر دستگاه بر روی آن تنظیم شد .سپس باتوجه به مختصات استخراج شده از

-6هیدروکسی دوپامین آستانه تحمل درد حرارتی و مكانیكی در موشهای

اطلس جراحی مﻐز ،مختصات )DV: -4/9 ،ML:±1/4 ،AP:-9/4( MFB

پارکینسونی کاهش مییابد و تا هفته پنجم ادامه دارد ( .)11مطالعات روزافزونی در

مشخص گردید .موشها با تزریق یك طرفه  4میكروگرم نوروتوکسین -6

ارتباط با اثرات مثبت برخی گیاهان دارویی در درمان اختالالت حرکتی و شناختی

هیدروکسی دوپامین (تهیه شده در  2میكرولیتر نرمال سالین حاوی % 1

ناشی از بیماری پارکینسون در مدلهای جانوری و انسانی وجود دارد ( ،)11-19با

اسیدآسكوربیك)در دستهﻗدامی -میانیمﻐز ( )MFBپارکینسونی شدند.

این حال مطالعات اندکی در ارتباط با درد و اختالالت خلقی صورت گرفته است.

تستهای رفتاری 15 :روز پس از تیمار تستهای رفتاری شامل تستکاتالپسی

اثرات مثبت االژیك اسید ،ترکیب فنلی موجود در گیاهان دارویی ،در بهبود درد

(بارفیكس) ،تست تعادل حرکتی ،آزمون شنای اجباری ،تست درد ،تست محیط باز

ناشی از مدل پارکینسون در یك بررسی نشان داده شده است (.)15

به مدت  9روز صورت گرفت .تستهای رفتاری در زمان روشنایی ( 4:44صبح-

در یك مطالعه تجربی اثرات مثبت عصاره  Bacopamonnieriبر

 6:44عصر) انجام شد .تمام آزمونهای رفتاری به شخصی که از تعلق موشها به

افسردگی و اختالالت حرکتی ایجاد شده توسط پارکینسون نشان داده شده است

گروهها بی اطالع بود ،صورت گرفت.

( .)11آویشن یكی ازگیاهان تیره نعناعیان ( )Lamiaceaeاست که در نواحی

تستکاتالپسی (بارفیكس) :در پژوهش حاضر آزمون میله برای ارزیابی کاتالپسی

مختلف مدیترانه و برخی نواحی آسیا میروید .در طب سنتی ایران این گیاه به

بهکار گرفته شد .وسیله مورد استفاده در این آزمون ،یك بارفیكس چوبی با یك

عنوان عامل ضداسپاسم ،بادشكن ،ضدﻗارچ ،ضدعفونی کننده ،ضدکرم،

سكو بود .در موشصحراﺋی ،ارتفاع بارفیكس ،از سكو  3سانتیمتر و ﻗطر میله

ضدرماتیسم و خلطآور استفاده میشود ( .)16عالوه بر این اثرات آنتیاکسیدانی

بارفیكس  4/3سانتیمتر است .برای انجام آزمایش ،حیوان بر روی سكو ﻗرار داده

( ،)17ضدمیكروبی ( ،)14ضدالتهابی ( ،)13ضداضطرابی ( ،)16ضددردی (،)24

شد و دو دست آن به آرامی بر روی میله بارفیكس ﻗرار داده شد ،مدت زمانی که

ضداسپاسم ( )21و ضد استرس اکسیداتیو ( )22و کاهندگی فشار خون ( )29این

حیوان در این وضعیت ﻗرار میگرفت ،بهعنوان زمان آزمون میله (بارتست) در نظر

گیاه در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است.

گرفته شد .زمان ﻗطع آزمایش ،موﻗعی بود که حیوان یكی و یا هر دو دست خود را

با توجه به اثرات ضددردی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی گزارش شده برای

از روی میله بر میداشت و یا اینكه سر خود را به طور جستجو گرایانه حرکت

گیاه آویشن به نظر می رسد عصاره این گیاه در بهبود اختالالت روحی و جسمی

میداد .بدیهی است ،هر چه کاتالپسی حیوان شدیدتر باشد ،مدت زمان بیشتری را

ناشی از بیماری پارکینسون موثر باشد ،لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر

در وضعیت اعمال شده سپری میکند.

عصاره هیدروالكی آویشن بر اختالالت حرکتی ،افسردگی و درد ناشی از تزریق

تست تعادل حرکتی :این آزمون با هدف اندازهگیری میزان تعادل حرکتی و

نوروتوکسین  -6هیدروکسی دوپامین در مدل پارکینسون در موش صحرایی نر

هماهنگی در حرکت انجام میشود .بههمین منظور حیوانات روی میله دستگاه

انجام شد.

روتارود ( )Rotarodکه سرعت حرکت آن متﻐیر است ﻗرار داده شدند ،سرعت
اولیه چرخش میله  1دور در دﻗیقه بود و سپس سرعت چرخش میله در طی مدت
 944ثانیه ( 1دﻗیقه) بهتدریج تا  21 rpmافزایش یافت .مالك اصلی برای تعادل

مواد و روش ها

در همه گروهها سرعت  21 rpmبود .حیوانات ﻗبالً برای انجام این تست آشنایی

گروهبندی حیوانات :در مطالعه تجربی از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار با

پیدا کردند .آنگاه هر موش سهبار در یك روزو با فاصله بین جلسات  51دﻗیقهای

محدوده وزنی  244-214گرم استفاده شد .حیوانات در شرایط استاندارد

تست شدند و میانگین زمان محاسبه گردید.

(دمای 21±2درجه سانتیگراد و سیكل  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریكی)

آزمون شنای اجباری :این آزمون یكی از معتبرترین و رایجترین آزمونهای حیوانی

با دسترسی آزاد به آب و غذای یكسان نگهداری شدند .موشهای صحرایی به

برای بررسی افسردگی میباشد .افزایش زمان بیحرکتی را معادل افسردگی و

صورت تصادفی به  1گروه  4تایی تقسیم شدند .گروه کنترل هیچگونه ضایعهای

کاهش آنرا به مثابة اثربخشی درمان ضدافسردگی درنظر میگیرند .روش آزمایش

دریافت نكردند .گروه پارکینسونی با تزریق یك طرفه  4میكروگرم نوروتوکسین

به اینصورت است که ظرف شیشهای به طول 21سانتیمتر و عرض12سانتیمتر با

 -6هیدروکسی دوپامین در دسته ﻗدامی-میانیمﻐز ( )MFBپارکینسونی شدند

ارتفاع  11سانتیمتر از آب  21درجه پر و حیوان از ارتفاع 24سانتیمتری و به

( .)11گروههای سوم ،چهارم و پنجم  7روز پس از القای مدل پارکینسون با

مالیمت درون آب ﻗرار داده میشود .به طور ﻗراردادی ،ﻗطع حرکات دست و پای

دوزهای  244 ،144و  544عصاره آویشن به روش تجویز داخل معدی به مدت 15

موش به عنوان بیحرکت شدن محسوب میگردد .تمام نمونهها بوسیله یك فرد

روز تیمار شدند و پس از آن تستهای رفتاری انجام شد.

زمانگیری میشود .کل آزمایش شنای اجباری ده دﻗیقه است و دو دﻗیقه نخست

ایجاد مدل پارکینسونی :موشهای صحرایی با تزریق داخل صفاﻗی  34میلیگرم

که برای تطابق حیوان با شرایط موجود در نظرگرفته شده است و زمان بیحرکتی

بر کیلوگرم کتامین هیدرو کلراید و  14میلیگرم بر کیلوگرم زیالزین بیهوش

ثبت نمیگردد بلكه زمان بیحرکتی برای  4دﻗیقه بعدی اندازهگیری میشود(.)9

شدند .آنگاه موش در دستگاه استرﺋوتكس ﻗرار گرفت و توسط ﻗطعه دهانی و

تست درد :با استفاده از دستگاه تیل فلیك آستانه درد در حیوانات در گروههای

میلههای داخل گوشی برروی دستگاه ثابت شد و موهای ناحیه پشتی جمجمه

مختلف مورد ارزیابی ﻗرار گرفت .در این روش که روشی استاندارد برای ارزیابی

تراشیده شدند .توسط پنبه الكلی پوست سر حیوان ضدعفونی شده و یك برش

درد در مدلهای حیوانی میباشد ،با تاباندن گرمای  14تا  11درجه سانتیگراد

طولی از میان سطح پشتیسر بین دو چشم تا فاصله نقطه سطح پشتی میانی

روی نقطهای در فاصله  4سانتیمتری از نوك دم موشهای صحرایی ،مدت زمان

14

مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل ،دوره نوزدهم /شماره  /1دی 1931



اثر عصاره هیدروالكلی آویشن بر افسردگی ،درد ...؛ راضیه محمودی و همكاران

تاخیر تكان دادن و یا دور کردن دم از کانون گرمایی ثبت شد.زمان ﻗطع گرما به
a

منظور پیشگیری از صدمه بافتی در دم روی  14ثانیه تنظیم و کنترل شد (.)2
تست محیط باز :اختالل حرکت ،اضطراب و افسردگی در حیوانات آزمایشگاهی به
وسیله آزمون محیط باز سنجیده میشود .محیط باز محفظهای است از جنس
شیشه با ابعاد  44*44سانتیمتر و ارتفاع  64سانتیمتر که به  16مربع مساوی
تقسیم شده است و در وسط اتاﻗی آرام و ساکت ﻗرار دارد .برای انجام آزمون
حداﻗل یك ساعت ﻗبل از آزمایش حیوان در اتاق آزمایش ﻗرار داده شد .یك روز
ﻗبل از آزمون تك تك حیوانات به مدت  14دﻗیقه در دستگاه ﻗرار داده شدند تا با

a

b

b

b

b

b

c

c

c

آن آشنا شوند .روز بعد هر حیوان در مربع مرکز میدان دستگاه ﻗرار داده شد و به
مدت  14دﻗیقه رفتار حیوان شامل دفعات در مرکز بودن و دفعات در حاشیه بودن
ارزیابی شد.
آنالیزآماری :تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 14انجام
شد .جهت تعیین اختالف معنیدار بین گروهها از آنالیز واریانس یكطرفه ( One

شكل  .2تأثیردوزهای مختلف عصاره آویشن برمدت زمان در حاشیه بودن و در

 )way ANOVAوجهت مقایسه میانگینها از آزمون توکی استفاده گردید

مرکز بودن در آزمون محیط باز a .نشان دهنده اختالف معنیداربا  bو  cدر

و p<4/41معنیدار در نظر گرفته شد.

سطح ( b ،)p<4/41نشان دهنده اختالف معنیدار با  cو aدر سطح ()p<4/41

یافته ها

a

تزریق -6هیدروکسی دوپامین به موشهای صحرایی مدت زمان بیحرکتی را به
طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد ( ،p<4/41شكل  .)1تیمار
موشهای پارکینسونی با عصاره آویشن در غلظتهای  244 ،144و  544میلیگرم
بر کیلوگرم تأثیر معنیداری بر مدت زمان بیحرکتی در آزمون شنای اجباری

ab

ab

b

نداشت .تزریق -.6هیدروکسیدوپامین به موشهای صحرایی دفعات درمرکز بودن
و در حاشیه بودن را به طورمعنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش داد

c

( ،p<4/41شكل  .)2تیمار موشهای پارکینسونی با عصاره آویشن در غلظتهای
 244 ،144و  544میلیگرم بر کیلوگرم تأثیر معنیداری بر تعداد دفعات در حاشیه
و مرکز بودن نداشت .تزریق  -6هیدروکسی دوپامین به موشهای صحرایی مدت
زمان آزمون میله را نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری افزایش داد
( ،p<4/41شكل  .)9تیمار موشهای پارکینسونی با عصاره آویشن در غلظت 544

شكل  .9تأثیردوزهای مختلف عصاره آویشن برزمان آزمونمیلهدرتستکاتالپسی

میلیگرم بر کیلوگرم عصاره سبب کاهش معنیدار مدت آزمون میله نسبت به

(بارفیكس) a .نشان دهنده اختالف معنیدار باbو  cدر سطح (b ،)p<4/41
نشان دهنده اختالف با  aو  cدر سطح ( ab ،)p<4/41نشان دهنده عدم

گروه پارکینسونی شد (.)p<4/41

اختالف معنیدار با  aو b

a

در گروههای دریافت کننده عصاره در غلظت  144و  244هر چند مدت زمان
آزمون میله کمتر از گروه پارکینسونی بود ولی این اختالف معنیدار نبود .باتوجه به

b
b
b

b

نتایج زمان پاسخ به درد در موشهای کنترل به طور معنیداری بیشتر از
موشهای پارکینسونی بود ( ،p<4/41شكل  .)5تیمار موشهای پارکینسونی با
عصاره آویشن در غلظتهای 244 ،144و  544سبب افزایش معنیدار زمان پاسخ
به درد شد (.)p<4/41
باتوجه به نتایج تفاوت معنیداری بین گروه کنترل و پارکینسونی از نظر زمان

شكل  .1تأثیردوزهای مختلف عصاره آویشن برمدت زمان بیحرکتی درآزمون

حفظ تعادل در تست روتارود وجود نداشت (شكل  .)1تیمار موشهای پارکینسونی

شنای اجباری a .نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروه پارکینسونی باگروههای

با عصاره آویشن در غلظتهای  544میلیگرم بر کیلوگرم سبب افزایش معنیدار

دیگر در سطح ()p<4/41

زمان حفظ تعادل شد (.)p<4/41
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خوردن تعادل دوپامین-استیل کولین در عقدههای ﻗاعدهای مﻐز به دنبال کاهش
a

a

a

a

تولید دوپامین و فعالیت باالی نورونهای کولینرژیك ایجاد میگردد ( .)21گزارش
شده که عصاره آویشن سبب مهار انقباضات ناشی از استیل کولین میگردد (،)21

b

عالوه بر این فعالیت آنتیکولینرژیك و آنتیاستیلکولین استراز ترکیبات فنلی از
جمله رزمارینیك اسید ،فرولیك اسید ،سینامیك اسید و کوﺋینیك اسید که در
عصاره آویشن نیز به وفور وجود دارند در مطالعات نشان داده شده است
(27و16و .)11اثرات ضددردی عصاره هیدروالكلی آویشن بردردالقاشده توسط
صفحه داغ،اسیداستیك وفرمالین به فعالیت آنتیکولینرژیك آن نسبت داده شده
است ( .)24بنابراین به نظر میرسد اثرات عصاره آویشن در بهبود درد و اختالالت
حرکتی ایجاد شده در اثر بیماری پارکینسون به دلیل فعالیت آنتیکولینرژیك

شكل  .5تأثیر دوزهای مختلف عصاره آویشن بر زمان پاسخ به درد در تست

عصاره و ترکیبات آن باشد .در دهههای اخیر نقش فرآیندهای التهابی در تخریب

صفحه داغ a .نشان دهنده اختالف معنیدار با bدر سطح ()p<4/41

نورونهای نیگرواستریاتال بیماران پارکینسونی و در نتیجه توسعه درد و اختالالت
حرکتی نشان داده شده است ( .)7حضور میكروگلیای فعال و سطوح باالی
واسطههای التهابی در استریاتوم بیماران پارکینسونی گزارش شده است( .)23با

b

توجه به اینكه اثرات ضدالتهابی عصاره آویشن و ترکیبات فیتوشیمیایی آن در

a
a
a
a

مطالعات پیشین گزارش شده است (94و ،)13به نظر میرسد که عصاره آویشن از
طریق مكانیسمهای ضدالتهابی از آسیب نورونهای دوپامینرژیك و در نتیجه بروز
اختاللت حرکتی و درد ممانعت میکند.
مطالعات حاکی ازنقش استرس اکسیداتیودر تخریب نورونهای دوپامینرژیك
و به دنبال آن بروز اختالالت خلقی و جسمی میباشد(92و .)91افزایش
پراکسیداسیون لیپیدی در ناحیه SNCبیماران پارکینسونی درنتیجه افزایش یون
آهن ( ،)99اختالل درفعالیت کمپلكس  1میتوکندریایی ( ،)95افزایش تولید
نیتریك اکساید( )91و کاهش سطوح آنزیمهای آنتیاکسیدانی ( )96میباشد .با

شكل  .1تأثیردوزهای مختلف عصاره آویشن برزمان حفظ تعادل در تست روتارود.

توجه به این که اثرات آنتیاکسیدانی عصاره آویشن در تعدادی از مطالعات in

 aنشان دهنده اختالف معنیدار با bدر سطح ()p<4/41

 vivoو  in vitroنشان داده شده است(97و29و22و )17میتوان مكانیسم
آنتیاکسیدانی را نیز در اثرات مشاهده شده در مطالعه حاضر دخیل دانست.

بحث و نتیجه گیری

ایجاد مدل پارکینسونی ازطریق تزریق  -6هیدروکسیدوپامین سبب القای

با تو جه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر ایجاد مدل پارکینسون از طریق

رفتارافسردگی ،اختالالت حرکتی و درد شد .تیمار موشهای پارکینسونی توسط

تزریق-6هیدروکسی دوپامین به موشهای صحرایی با رفتار افسردگی در تست

عصاره آویشن در غلظتهای  244 ،144و  544سبب افزایش معنیدار تحمل به

شنای اجباری ،اختالالت حرکتی در تست میله و محیط بازو درد در تست صفحه

درد شد .عصاره آویشن در غلظت  544میلیگرم بر کیلوگرم سبب بهبود عالیم

داغ همراه بود .القای افسردگی ،اختالالت حرکتی و درد به دنبال تزریق -6

حرکتی در تست کانالپسی شد ولی در تست صفحه باز تأثیر معنیداری بر عالیم

هیدروکسی دوپامین به موشهای صحرایی در مطالعات پیشین نیز گزارش شذه

حرکتی نداشت که این امر ممكن است به دلیل استفاده از روش گاواژ و در نتیجه

است(25و24و15و .)11در بررسی حاضر تیمار توسط عصاره آویشن اثر معنیداری

کاهش اثرگذاری عصاره باشد.

بر افسردگی در آزمون شنای اجباری و اختالالت حرکتی در آزمون صفحه باز
نداشت .عصاره آویشن در غلظت  544میلیگرم بر کیلوگرم به طور معنیداری
اختالالت حرکتی را در آزمون میله بهبود بخشید .تیمار توسط عصاره آویشن در
غلظتهای  244 ،144و  544میلیگرم بر کیلوگرم به طور معنیداری تحمل درد
را افزایش داد .به طور کلی اختالالت حرکتی بیماری پارکینسون در نتیجه بهم

تقدیر و تشكر
بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه جهت حمایت
از این تحقیق ،تشكر و ﻗدردانی می گردد.

1931  دی/1  شماره/ دوره نوزدهم،مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Parkinson's disease is a common neuropathological disorder caused by
degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra pars compacta. The aim of this study was to investigate the
effect of hydroalcoholic extract of thyme on movement disorders, depression and pain resulting from injections of the
neurotoxin 6-hydroxy dopamine in Parkinson models in male rats.
METHODS: In this study male Wistar rats weighing 250-300g were used and divided into five groups, eight rats per
each group. The control group did not receive any lesion. Parkinson's Group (PD) received 6-OHDA (8 μg per rat in 2
μl saline) in the right anterior mid-brain (MFB). Third, fourth and fifth groups received 100, 200 and 400 mg/kg of
thyme extracts through gavage feeding for 14 days. Then behavioral tests including forced swim test, hot plate test,
Rotarod test, Open filed test and Catalepsy test were done.
RESULTS: Induction of PD by injection of 6-hydroxydopamine lead to depressive behavior, movement disorders and
pain. Treatment of parkinsonian rats with thyme extract at concentrations of 100, 200 and 400 mg/kg significantly
increased tolerance to pain. (p<0.05). Thyme extract at a concentration of 400 mg/kg significantly improved motor
symptoms in Catalepsy test (p<0.05).
CONCLUSION: Thyme extract ameliorated pain and motor symptoms caused by Parkinson's in rats but had no effects
on depression.
KEY WORDS: Parkinson, thyme extract, depression, movement disorders.
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