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چکیده
زمینه و هدف:

استرسهای اکسیداتیو در تخریب نورونهای واقع در جسم سیاه و ایجاد پارکینسون دخالت دارند .گزارششده گیاه بومادران

دارای اثرات آنتیاکسیدانی و محافظت نورونی است .در این مطالعه ،اثر محافظتی عصارهی آبی گیاه بومادران بر ضایعهی القاءشده توسط تزریق
داخل بطنی -3هیدروکسی دوپامین ( )6-OHDAدر موشهای صحرایی نر بررسیشد.

مواد و روشها:

در این مطالعهی تجربی 36 ،سر موشهای صحرایی نر بهصورت تصادفی به  3گروه کنترل ،پارکینسونی ،و گروههای

پارکینسونی تحت تیمار با عصاره تقسیمشدند .القاء پارکینسون با تزیق داخل بطنی تک دوز  6-OHDAانجامشد .عصارهی آبی بومادران با
دوزهای  1/1و  2/8میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به دو روش مکرر (روزانه و بهمدت  11روز قبل و  11روز پس از تزریق  )6-OHDAو یا
حادّ (روز  16پس از تزریق  )6-OHDAگاواژشد .ارزیابی پارکینسون با استفاده از تست روتارود و  Wire graspingچهارده روز پس از
تزریق  6-OHDAانجامشد.

یافتهها:

یافتههای این مطالعه نشانداد که گاواژ مکرر دوزهای  1/1و  2/8میلیگرم عصارهی بومادران فعالیتهای حرکتی و قدرت عضالنی

را متعاقب تزریق  6-OHDAدر موش صحرایی بهبود بخشیدهاست ). (p<0.05

نتیجهگیری:

بر اساس یافتههای این مطالعه ،میتوانگفت که مصرف مزمن عصارهی بومادران ،ممکناست باعث بهبود اختالالت حرکتی و

قدرت عضالنی در موشهای صحرایی نر مبتال به پارکینسون شود.

واژههای کلیدی :پارکینسون ،بومادران -3 ،هیدروکسی دوپامین.
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بررسی اثرات عصارهي آبی گياه بومادران در مدل پاركينسونی

اثرات محافظتكنندهي آن عليه آسيب اكسيداتيو القاءشده

مقدمه

بيماري پاركينسون ،يک اختالل تحليل روندهي

توسط  H2O2در گلبولهاي قرمز و سفيد انسان نيز مورد

سيستم عصبی است كه توسط تخريب نورونهاي

بررسی قرارگرفتهاست( .)6برخی مقاالت به فعاليت آنتی

pars

اشارهكردهاند(.)7

دوپامينرژيکی در هستهي جسم سياه در بخش

ماالريايی

فالونوئيدهاي

بومادران

 compactaقابل مشاهده است كه نتيجه آن كاهش قابل

مطالعات فيتوشيميايی انجامشده ،چندين تركيب مختلف

توجه سطح دوپامين در استرياتوم میباشد .اين موضوع،

از بومادران را شامل :اسانسها ،ترپنها ،تركيبات فنولی

سبب ايجاد مجموعهاي از اختالالت رفتاري شامل لرز

مثل فالونوئيدها و اسيدهاي فنول كربنيک مشخص-

درحالت استراحت ،سختی عضالنی ،كندي حركت و

كردهاند .عالوه بر اينها ،وجود سسکوئیترپن الكتونها،

اختالل در فرايندهاي شناختی ،رفلکسهاي وضعيتی و

آزولنها ،فالونوئيدهايی مثل :آپيژنين ،لوتئولين و روتين

سيستم عصبی خودكار میشود( .)1هرچند در سهدههي

سبب ايجاد فعاليت فارماكولوژيکی گياه بومادران شدهاند

گذشته لوودوپا ) (L-DOPAبهعنوان بهترين دارو براي

( .)4مطالعات ديگر بر روي اين گياه خواص ضد التهابی،

پاركينسون مطرح بودهاست ،اما ميانکنشهاي مختلفی مثل

ضد توموري ،ضد ميکروبی ،محافظتكنندهي كبدي و

 dyskinesiaو تأثيرات روانی مختلفی مثل آشفتگی ،توهم

خواص آنتیاكسيدانی آن را نشاندادهاند (.)8

ديداري ،روانپريشی يا سايکوز ،تمايالت جنسی باال و

در مطالعات انجامشده بر روي پاركينسون به نقش

غيره در درمان طوالنیمدت با لوودوپا نيز قابل مشاهده-

آنتیاكسيدانها در محافظت نورونهاي دوپامينرژيک

میباشد .اين موضوع باعثمیشود كه تحقيق براي

اشارهشدهاست و ازطرفی با توجه به مطالعات صورت-

رو هاي درمانی غير از لوودوپا همچنان ادامه داشته

گرفته بر روي بومادران و دارابودن خاصيت آنتیاكسيدانی

باشد(.)2

اين گياه و همچنين بهدليل اينكه تاكنون مطالعهاي به

تشکيل راديکالهاي آزاد در ميتوكندري و

منظور تاثير اين گياه بر روي پاركينسون انجامنگرفته ،اين

واكنشهاي متابوليسمی ازعواملی است كه منجر به مرگ

مطالعه براي بررسی اثر بومادران بر روي بهبود فعاليت

سلولی و ايجاد اين بيماري میشود كه با استفاده از آنتی-

حركتی در بيماري پاركينسون طراحیگرديدهاست.

اكسيدانهايی مثل ويتامينهاي  Cو  Eو عصارههاي
گياهی میتوان مانع تشکيل راديکالهاي آزاد و بنابراين

موادّ و روشها

حفاظت نورونی شد ( .)3ازآنجايی كه درمان با داروهاي

حيوانات
اين مطالعهي تجربی بر روي  66سر مو

گياهی از عوارض كمتري برخوردار است ،دانشمندان
اخيراً به داروهاي گياهی رويآوردهاند .يکی از اين

صحرايی نر از نژاد ويستار با وزن  366-266گرم انجام-

گياهان ،بومادران است كه داراي اثرات مفيدي بر روي

گرفت .اين حيوانات بهصورت تصادفی در  6گروه 16

درمان بسياري از بيماريها داشتهاست.

تايی قرارگرفتند .آنها در قفسهاي 6تايی در حيوانخانه

بومادران ( )Achillea millefoliumگياهی علفی و

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با درجهي حرارت 22±2

خودرو است كه از سرشاخههاي گلدار آن استفادهي

درجه سانتیگراد و دورهي تاريکی  -روشنايی  12ساعته،

دارويی میشود ( .)4دمكردهي گلهاي خشک اين گياه

نگهداري وآب و غذا آزادانه در اختيار آنها قرارداده-

براي درمان هموروئيدها ،اختالالت هضمی ،قاعدگی

میشد.

دردناک و گاستريتها مورد توجه قرارگرفتهاست(.)5
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اكرميان فرد و همکاران

براي تهيهي عصاره از سرشاخههاي گلدار گياه

میشود .به طوريكه بينی حيوان 2سانتیمتر باالي سطح

بومادران استفادهشد .بدينترتيبكه سر شاخههاي گياه از

اتکا قرارمیگيرد .در اينحالت حيوان بدن خود را به

هرباريوم دانشگاه اصفهان ،خريداري و سپس شسته و در

سمت راست يا چپ میپيچاند كه تعداد اين پيچشها به

سايه خشکشد (شمارهي تأييديه هرباريوم  7757می-

هر طرف نشاندهندهي شدت بيماري میباشد.

باشد) .جهت عصارهگيري مقدار  56گرم پودر خشک

 -2حيوان بر روي ميز قرارمیگيرد .چنانچه طرز

سرشاخه گياه به  566ميلیليتر آب مقطر ،اضافه و سپس

ايستادن و راهرفتن حيوان طبيعی بود ،نمرهاي دريافت-

با استفاده از دستگاه سوكسوله عمل عصارهگيري انجام-

نمیكند (نمرهي صفر میگيرد) .در صورتیكه حيوان روي

گرديد ( .)7عصارهي حاصلشده با استفاده از دستگاه

ميز قرارگيرد و در اثر سفتی عضالت بیحركت باقیبماند

روتاري خشک گرديد.

و يا با زحمت با حركت دستها و پاها شروع به حركت-

ايجاد مدل پاركينسونی

كند ،به حيوان نمرهي  6/5دادهمیشود .آنگاه دست راست
 Rodriguesو

حيوان را روي سکوي چوبی به ارتفاع  3سانتیمتر

در ايجاد اين مدل از رو

همکارانش ( )16كه بهصورت تک دوز تزريق -6

قرارمیدهيم .چنانچه حيوان حداقل 16ثانيه دست خود را

هيدروكسی دوپامين در محل بطن سوم میباشد ،استفاده-

از روي سکو برندارد ،نمرهي  6/5دريافتمیكند .براي

شد .ابتدا مو ها با تزريق درون صفاقی كتامين/

دست چپ هم اين آزمايش صورتمیگيرد .اين مرحله

زايالزين ) (100/5mg/kgبيهو شدند .سپس با استفاده

درمجموع 1 ،نمره دارد .دست راست حيوان را روي سکو

ازدستگاه استريوتاكس سر مو  ،ثابت و براساس اطلس

 7سانتیمتري قرارمیدهيم .درصورت نگهداشتن دست

Wastson&Paxinosاز سطح استخوان جمجمه در

خود نمرهي  1را میگيرد و براي دست چپ نيز به همين

DV = 8 mm below the durra, AP = 2mm

شکل آزمايش را انجام میدهيم .اين مرحله درمجموع2 ،

 )to bregma, ML = 0 mmتزريقات داخل بطنی (بطن

نمره دارد .حيوان پاركينسونی كامل ،نمرهي  3/5و حيوان

سوم) انجامگرفت .توكسين  -6هيدروكسی دوپامين به-

سالم نمرهي صفر را دريافتمیكند (.)12

ميزان  266ميکروگرم در حجم  5ميکروليتر از سالين

گروههاي آزمايشی

مختصات (

محتوي اسيد آسکوربات (جهت جلوگيري از اكسيداسيون

1ـ گروه شم :كه در اين گروه پس از كانولگذاري

و تخريب  )6-OHDAتزريقشد .تجويز سالين و توكسين

از حالل ( 6-OHDAسالين) استفادهشد .باتوجه به اينكه

بهصورت آهسته (نيم ميکروليتر در هر  36ثانيه) انجام-

كانول از ساختارهاي متفاوتی از مغز عبور میكند ،بنابراين

گرفت و پس ازاينكه بهمدت  5دقيقه ،نيدل( گيج شماره-

هدف از طراحی اين گروه بررسی اثر احتمالی كانول

ي  ) 27كه در محل تزريق باقیمانده بود ،به آهستگی

گذاري بود.

خارجشد .دو روز بعد از القاء پاركينسون جهت بررسی
پاركينسونیشدن مو ها تستهاي ذيل انجامگرفت:
-1آزمون پيچش بدن باالرفته

elevated body

2ـ گروه پاركينسون :كه در اين گروه پس از
كانولگذاري از  6-OHDAجهت القاء پاركينسون استفاده-
شد.

شرح داده-

3و -4در اين دو گروه ،عصارهي بومادران با

شده توسط  Borlonganو همکاران در سال 1775

دوزهاي  1/4و  2/8ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن

از محدودهي

حيوان در روز چهاردهم بعد از تزريق  6-OHDAگاواژ

 2سانتیمتري محل اتصال با بدن گرفته و به باال آورده-

شد كه اين كار براي بررسی اثر عصاره بهصورت حادّ بر

) :swing test. (EBSTاين آزمون برطبق رو
صورتگرفت ( .)11بهطور خالصه دم مو
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تست  36دقيقه به حيوان استراحت دادهمیشد (.)16

روي پاركينسون (اثر درمانی) انجامگرفت.
 5و  -6در اين دو گروه ،عصارهي بومادران با

رو

تجزيه و تحليل آماري

دوزهاي  1/4و  2/8ميلیگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن

دادهها توسط نرمافزار  SPSS 20و با استفاده از

حيوان چهارده روز قبل و چهارده روز بعد از تزريق 6-

آزمون  Kolmogorov-Smirnovنرمال بودن توزيع

( OHDAدر مجموع بهمدت  28روز) گاواژ شد ( .)13در

دادهها بررسیشد .باتوجه به اينكه توزيع دادهها ،نرمال

گروه 1و 2گاواژ نرمال سالين مشابه با گروه  5و  6انجام-

بود ) (all p>0.05نتايج بهدستآمده از

تست-

شد .دوزهاي مذكور به گونهاي انتخاب شدند تا با مقادير

هاي  graspingو  rotarodتوسط آزمون آناليز واريانس

مورداستفاده در انسان همخوانی داشتهباشند (.)14

يکطرفه و سپس آزمون توكی

مطالعات رفتاري

) followed by tukeys post testتجزيه و تحليل شدند.

دستگاه ثبت فعاليتهاي حركتی و تعادلی حيوان

(one way ANOVA

مقدار  P<0.05به عنوان سطح معنادار درنظرگرفتهشد.

(  :)Rotarod acceleratingبراي بررسی فعاليتهاي
تعادلی و قدرت هماهنگی حركتی بين اندامها از اين

یافتهها

دستگاه ) (TSE Rotarod Systemاستفادهشد .براي

بررسی اثر گاواژ عصاره بومادران بر فعاليت حركتی

ارزيابی فعاليت تعادلی توسط اين دستگاه ،حيوان روي

براي بررسی فعاليت حركتی از آزمون استوانهي

ميلهي افقی چرخنده بهقطر  3سانتیمتر درحال چرخش

چرخان (روتارود) استفادهشد .القاي پاركينسون با استفاده

با سرعت اوليهي  16دور در دقيقه قرارمیگرفت .سرعت

از  6-OHDAباعث كاهش زمان ماندن ()8/8±6/61

نهايی از  16به  26دور در دقيقه در ظرف  26ثانيه افزايش

حيوان

كنترل

دادهمیشد .زمان حفظ تعادل و باقیماندن روي ميله براي

( )62/56±6/46شد

هر حيوان ثبتمیشد .بعد از القاء پاركينسون ابتدا به هر

) .p<0.05گاواژ مزمن (مکرر) دوزهاي 6/14

حيوان دوبار فرصت براي عادتكردن و تطابق با دستگاه

 6/28عصارهي آبی بومادران به حيوانات پاركينسونیشده،

دادهشدهاست (معيار يادگيري باقی ماندن به مدت  5دقيقه

باعث افزايش ميانگين زمان ماندن حيوانات روي روتارود

روي ميله میباشد) .سپس سه بار ديگر حيوان روي
دستگاه قرارگرفته و ميانگين زمان بهدستآمده محاسبهشد.
بعد از هر بار قراردادن حيوان روي دستگاه ،مدت زمان
 36دقيقه براي استراحت به حيوان دادهشده و سپس

روي

روتارود

نسبت

به

گروه

(ANOVA followed by Tukey,
وmg/g

بهترتيب  26/71±6/64و  21/72±6/45ثانيه شد كه
نسبت به گروه پاركينسونی افزايش معناداري را نشانمی-
دهد ). (all p<0.05
بههرحال ،در حيوانات پاركينسونی كه بهصورت
حادّ (يکبار در روز  )14دوز هاي  6/14يا 6/28 mg/g

فعاليت تعادلی دوباره اندازهگيريشد(.)15
Hanging

عصارهي آبی بومادران را دريافتكرده بودند ،اگرچه زمان

توسط پاهاي جلويی خود از يک سيم

ماندن روي روتارود افزايشيافت (بهترتيب 13/64±6/47

فلزي ( 86سانتیمتر طول و  7ميلیمتر قطر) آويزانمیشد.

و  12/87±6/16ثانيه) ،اما اين افزايش نسبت به گروه

هنگامی كه حيوان به سيم فلزي چنگزد ،آن را رهاكرد و

پاركينسونی معنادار نبود ) .(all p>0.05نمودار.1

آنگاه مدت زمان تاخير در سقوط حيوان توسط كرونومتر

بررسی اثر گاواژ عصارهي بومادران بر قدرت عضالنی

تست بررسی قدرت عضالنی وتعادل (
 :)testهر مو

ثبتشد .مو ها بهصورت تصادفی ،انتخابشده و هر
مو

اين تست را سه مرحله انجام داد .بين هر مرحلهي

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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Wire

( graspingآويزان ماندن از سيم فلزي) استفادهشد .القاي
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نمودار  : 1میانگین زمان ماندن بر روی استوانه چرخان در گروه های مختلف مطالعه :* .اختالف معنادار بین گروههای  5و  6با گروه (ANOVA 2
) . followed by tukey allp<0.05گروه های آزمایش به شرح ذیل است :1 .گروه شم :2 ،گروه پارکینسون3 ،و :4گاواژ حاد عصاره بومادران با
دوزهای  0/14و  5 ، 0/22و  :6گاواژ مزمن (مکرر) عصاره بومادران با دوزهای  0/14و  ، 0/22نمایش داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار ،برای
اطالعات بیشتر به بخش مواد و روش ها مراجعه کنید.

نمودار  : 2میانگین زمان ماندن آویزان ماندن روی سیم فلزی در گروه های مختلف مطالعه :* .اختالف معنادار بین گروه های  5و  6با گروه 2
) . (ANOVA followed by tukey allp<0.05بقیه عالئم و نشانه ها مانند نمودار  1است

پاركينسون بااستفاده از  6-OHDAباعث كاهش مدت

بههرحال ،در حيوانات پاركينسونی كه بهصورت

زمان آويزان ماندن ( 5/65±6/12ثانيه) حيوان روي سيم

حادّ (يکبار در روز  )14دوز هاي  6/14يا 6/28 mg/g

فلزي نسبت به گروه كنترل ( 38/67±6/33ثانيه) شد

عصارهي آبی بومادران را دريافتكرده بودند ،اگرچه زمان

) .(ANOVA followed by Tukey, p<0.05گاواژ مزمن

ماندن روي سيم فلزي افزايش يافت (بهترتيب 11/6±6/6

 6/28عصارهي آبی

و  12/8±6/6ثانيه) ،اما اين افزايش نسبت به گروه

(مکرر) دوزهاي 6/14

وmg/g

بومادران به حيوانات پاركينسونیشده ،باعث افزايش

پاركينسونی معنادار نبود ) .(all p>0.05نمودار.2

ميانگين زمان آويزان ماندن حيوانات روي سيم فلزي به-
ترتيب  22/71±2/88و  26/63±6/77ثانيه شد كه نسبت
به گروه پاركينسونی افزايش معناداري را نشانمیدهد
). p<0.05

 16مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

(all

بحث

نتايج اين مطالعه نشانداد كه مصرف طوالنیمدت
عصارهي آبی بومادران اختالالت حركتی و نقص در
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قدرت عضالنی را در مو هاي مبتال به پاركينسون

هستند ،میتوانند سبب بهبود عالئم حركتی و شناختی

بهبودمیبخشد.

ناشی از بيماري پاركينسون شوند( .)21نتايج تحقيقات

مطالعات اندكی درخصوص اثرات بومادران بر

نشان دادند كه قسمتهاي هوايی گياه بومادران داراي

روي عملکرد سيستم عصبی انجامشدهاست .در مطالعهي

خاصيت آنتیاكسيدانی و ضد التهابی میباشند (.)4

 Molina-Hernandezو همکاران گزار نمودند كه

مطالعات فيتوشيميايی انجامشده ،چندين تركيب مختلف

بومادران داراي خواص ضد اضطراب است( .)17اخير ًا

از بومادران را شامل :اسانسها ،ترپنها و تركيبات فنولی

گزار شدهاست كه گاواژ عصارهي هيدرو الکلی

مثل فالونوئيدها مشخصكردهاند .فالونوئيدهايی مثل:

بومادران داراي خاصيت ضد افسردگی و آرامبخش در

آپيژنين ،لوتئولين و روتين ،سبب ايجاد فعاليت

مو هاي صحرايی است( .)18همچنين در مطالعهي

فارماكولوژيکی گياه بومادران شدهاند ( .)5باتوجه به

ديگري كه درسال  2613توسط ايوبی و همکارانش

خواص آنتیاكسيدانی بومادران يافتههاي اين مطالعه

صورتگرفت ،نشاندادهشد كه استفاده از عصارهي آبی

نشانداد كه گاواژ عصارهي آبی اين ماده فعاليتهاي

بومادران در مو هاي مبتال به بيماري مولتيپل

حركتی و قدرت عضالنی را در حيوانات پاركينسونی

اسکلروزيس ،سبب تاخير در شروع عالئم بيماري و

بهبودبخشيده و اين بهبود در گروههايی كه عصارهي گياه

همچنين بهبود در اختالالت حركتی اين مو ها شده-

بومادران را بهصورت مزمن در دوزهاي  2/8و  1/4ميلی-

است( Elmann .)17و همکاران نشاندادند كه عصارهي

گرم به ازاي هركيلوگرم دريافتكردهاند ،مشهودتر بوده-

بومادران داراي اثرات ضد التهابی بر سلولهاي

است.

ميکروگليال كشتدادهشده مغزي است .برهمين اساس،

انسان بيشتر بومادران را به شکل دمكردهي آبی

آنها در مطالعهي خود پيشبينیكردند كه ممکناست

مصرفمیكند .مقدار پيشنهادشده براي مصرف انسان،

بومادران در درمان بيماريهاي تحليلبرندهي سيستم

متغيير است ،اما براساس منابع مختلف مقدار  4تا  5گرم

اعصاب مثل آلزايمر و پاركينسون مؤثر باشد( .)26نتايج

پودر خشک بومادران براي مصرف بهصورت دمكرده در

مطالعهي ما نيز در خصوص اثرات مفيد عصارهي آبی

يک شخص  76كيلويی توصيهمیشود ( .)14ما در اين

بومادران بر پاركينسون با پيشبينیهاي مذكور مطابقت-

مطالعه ،ابتدا مقدار عصارهي حاصل از  5گرم پودر خشک

دارد.

بومادران را محاسبهكرديم كه اين مقدار حدود  266ميلی-
گزار هاي متعددي وجوددارد مبنی بر اينكه

گرم میشود .سپس براساس وزن  76كياوگرم ،اين مقدار،

استرسهاي اكسيداتيو با توليد راديکالهاي آزاد و

 2/8ميلی گرم بهازاي هر كيلوگرم وزنِ بدن میگردد.

تضعيف سيستم آنتیاكسيدانی مغز در پاتوژنز بيماري

برهمين اساس دوزهاي مورد استفاده در اين مطالعه  2/8و

پاركينسون نقشدارند ( .)3استرسهاي اكسيداتيو ،باعث

نصف آن؛ يعنی  1/4ميلی گرم بهازاي هر كيلوگرم وزن

آپپتوز و ازبينرفتن سلولهاي دوپامينی میشوند ( .)3مغز

بدن انتخابشدند تا با مقدار مورد استفاده در انسان،

داراي سيستمهاي دفاعی آنتیاكسيدانی است كه بهعنوان

همخوانی داشتهباشد.

سدّ دفاعی در برابر راديکالهاي آزاد عملمیكنند ،اما با

بهطور خالصه نتايج حاصل از اين مطالعه نشانداد

افزايش سنّ و بروز كهنسالی اين سيستمهاي دفاعی

كه مصرف مزمن عصارهي بومادران ،ممکناست در درمان

تضعيف میگردند .يافتهها نشانمیدهند كه مصرف

اختالالت حركتی و بهبود قدرت عضالنی متعاقب ابتال به

عصارههاي گياهی كه داراي تركيبات آنتیاكسيدانی

پاركينسون مؤثر باشد.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /22شماره /1فروردین و اردیبهشت ماه 111631

اكرميان فرد و همکاران

- مساعدت و راهنمايیهاي الزم را مبذول داشته،همکاري
. تشکر و قدرانی میشود،اند

تشکر و قدردانی

اين پژوهش با همکاري مركز تحقيقات
فيزيولوژِي ـ فارماكولوژي دانشکدهي پزشکی رفسنجان
 از كليهي كسانی كه در اين پژوهش.انجامشده است
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Background: Oxidative stresses have some role in neuronal
pathogenesis in Substantia nigra and induction of Parkinson's
disease. It has been reported that Achillea millefolium has
antioxidant and nuoropropective effects. In this study, we
investigated the effects of Aqueous extract of Achillea millefolium
in a Parkinson’s diseases model induced by ICV injection of 6hydroxydopamin in male rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 60 male rats
were allocated into 6 groups including Control, Parkinson’s and
Parkinson’s groups which treated by different doses of extract.
Parkinson’s was induced by i.c.v injection of 6-OHDA. Aqueous
extract of Achillea millefolium (1.4 and 2.8 mg/kg) was gavaged
by two ways including repeated gavage (14 days before and for
14 days after 6-OHDA injection) and acute gavage (once in day
13 after 6-OHDA injection). Parkinson’s was evaluated using
Rotarod and Wire grasping tests on day 14 after 6-OHDA
injection.
Results: The result of this study demonstrated that repeated
gavage of Achillea millefolium extract improved motility and
muscle tone following administration of 6-OHDA in rats (p<0.05).
Conclusion: The results of this study demonstrated that chronic
administration of Achillea millefolium extract may improve motility
and muscle tone in Parkinson’s model in male rats.
Key words: Parkinson, Achillea millefolium, 6 - hydroxydopamine
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