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در  مخچه MANFگیاه ازگیل ژاپنی بر سطوح  اثرات عصاره گل

  موش نردر OHDA-6 ضایعه القاء شده پارکینسون با تزریقبرابر

 ملوک محمدی

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی .دبیر آموزش و پرورش شهرستان آمل 

Gmail:Molook.mohammadi9531.com 

 

 دهیچک

آسیب شناسی پارکینسون با وجود تعداد زیادی مطالعات محرز است. عصاره هیدروالکی  نقش استرس اکسایشی در  :هدفزمینه و 

ابر بردر  یژاپن لیازگ اهیگ گل عصارهگل گیاه  ازگیل ژاپنی سرشار از ترکیبات فنولی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر محافظتی 

انجحا    هیدروکسی دوپامین در موشهای صححرایی نحر   -6نیضایعه القاء شده با  تزریق درون بط مخچه ناشی از MANF کاهش سطح

ها به سه گروه: پایه، کنترل پارکینسونی و مصرف عصاره تقسیم شحدند. گحروه مصحرف عصحاره بحه محدت       موش روش بررسی:.گردید

 .بدن دریافت کردنحد  میلی گر  به ازای هر کیلوگر  وزن 022 دوازده هفته و در هر هفته سه بار عصاره را به صورت صفاقی و به میزان

سحطح   به داخل بطن راست مغز صورت گرفحت.   (OHDA-6)هیدروکسی دوپامین -6استرس ایجاد شده در موش ها با تزریق محلول 

MANF هحا بحه روش   مخچه با روش االیزا اندازه گیری گردید. دادهOne way ANOVA تعقیبحی  آزمحون  و LSD  تحلیحل  و تجزیحه 

در موش های پارکینسونی محی   مخچه MANF سطحکه مصرف عصاره به طور معناداری مانع از کاهش د نتایج نشان دا: هاافتهی.شد

توانحد منجحر   نتایج این پژوهش نشان داد که  پیش درمان با مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی می :گیرینتیجه(.p= 200/2شود )

شود و احتماال می تواند نقش حفاظتی در برابحر  وکسی دوپامین هیدر-6مخچه در برابر ضایعه  ناشی از   MANF به محافظت از سطح

 بیماری پارکینسون داشته باشد.

 

 .،پارکینسونMANF ،6-OHDAگیاه ازگیل، :واژگان دیکل
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 مقدمه

نی بدن استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی اثرات مثبتی بر روند سالمتی انسان به جا می گذارد وافزایش میزان ظرفیت آنتی اکسیدا

را در پی خواهد داشت. گونه های فعال اکسیژن و رادیکال های آزاد که باعث ایجاد استرس اکسایشی می شوند اگر بیش از حد تولیحد  

شوند و یا آنتی اکسیدان های آندروژینک کاهش یابد آسیب نرونی ایجاد خواهد شد. اکسیداسیون حاصل از رادیکال های آزاد در بروز 

ون و بدتر شدن آن نقش دارد. پژوهش های ژنتیکی گسترش یافته اخیر ، نقش استرس اکسایشی در آسحیب شناسحی   بیماری پارکینس

(.  بنابراین استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای جلحوگیری از پروسحه   2002هنچکلیف و بیل،بیماری پارکینسون را تایید کردند)

ای آزاد و پیشگیری از بروز بیماری هایی مانند پارکینسون بسیار ضروری می باشحد.  آسیب توسط گونه های فعال اکسیژن و رادیکال ه

در حال حاضر کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی در مقابل آنتی اکسیدان های سنتزی و شیمیایی که اخیرا ویژگحی سحرطان زا بحودن    

ی آنت تیفعالدارای   کهی می باشد مختلف عناصرر بر دارنده ی دژاپن لیازگآنها تثبیت شده ، اهمیت بسیار یافته است . عصاره گل گیاه 

زو و ) باشحند یم نیگدالیآم و کیداولنولیاس، کیاورسول دیاس ،  کیدکافئیاس ک،یدکلروژنیاس آنها جمله از که ،یی هستندباالی دانیاکس

 مثبت رابطهو  هستند کیفنول وی دیفالونوئ تبایترکی ادیزی حاوی مقادیر ژاپن لیازگدانه گیاه  و برگ وه،یم(. عصاره 2002همکاران،

لوکسیمون رامحا و  ی آنها به اثبات رسیده است )دانیاکسی آنت تیظرف بای اهیگی هاعصارهاین  در کیفنول وی دیفالونوئ باتیترک مقدار

فالونوئیدی که دارد باعحث  (. پیشنهاد شده است عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی به خاطر مقدار باالی ترکیبات فنولیک و 2002همکاران،

یوکوتحا و  کنحد ) شحود و از ایحن طریحق نقحش محافظحت نرونحی بحاالیی ایفحا محی         های آزاد میهای فعال اکسیژن و رادیکالکاهش گونه

گیاه ازگیل ژاپنی به شکل برجسته ای افزایش گونه های فعال اکسیژن درون سلولی را متوقف می  مصرف عصاره گل (.2006همکاران،

(. این فحاکتور  2011زونگ و همکاران،هاست که ابتدا در مغز میانی موش ها کشف شد  ) فاکتوری از دسته نروتروفین   MANFکند. 

سحایت  یک پروتئین با پتانسیل وسیع است که در سطح سلولی بنیادی عمل می کند و بحه طحور طبیعحی در بحدن تولیحد محی شحود  )       

بقا برای نرون های مربوط به قسمت میانی مغز است که با اضافه شدن ترکیبی از یک فاکتور حفظ کننده   MANF( . 1822پزشکان،

 MANFاین پروتئین به محیط کشت ، مانع از  القاء مرگ سلول ها در شرایط آزمایش می شود. اخیرا پژوهش ها نشان داد که فحاکتور 

  MANFاز یافته های ایراوارا و همکحاران اسحت کحه    دیدگی قسمت میانی مغز دارد. به عنوان نمونه -خواص محافظتی در مقابل آسیب

بحر روی   MANF. فعالیت ارتقائی و بقابخشحی  در برابر مرگ سلولی که در اثر کاهش خون رسانی صورت  می گیرد محافظت می کند

روتئین را تاخوردگی نادرست پح   MANF(.  از دیگر نکات قابل ذکر است که2002لیندهولم،نرون های دوپامینی مخصوص می باشد )

بیماری پارکینسون دومحین بیمحاری مخحر     (.  1822سایت پزشکان،که یکی از علت های اصلی مرگ سلولی است برطرف می سازد )

سیستم عصبی بعد از آلزایمر محسو  می شود که نتیجه آن تخریب نرون های دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سحیاه مغحز و پایانحه    

رس اکسیداتیو، نقص در عملکرد میتوکندری، افزایش پراکسیداسیون لیپیحدی و تجمحع آهحن از مهحم     های آن در استریاتو  است .است

به نظر می رسد استرس اکسایشی عامل اساسی در مرگ نرون هحا در پارکینسحون    .ترین عوامل تخریب نرون های دوپامینرژیکی است

 تاناکا و همکحاران  مهیا کردن پیشرفت درمانی می باشد  .است و هدف استراتژی کاهش استرس اکسایشی ، کاهش پیشرفت بیماری و 
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در رت و مایس گحزارش نمودنحد. اتحو و     2های دیابت نوع فعالیت هیپوکالیسمی عصاره دانه گل گیاه ازگیل ژاپنی را در مدل (2002) 

و آنحزیم سحنتز    2سیکلواکسحیناژ  ( پیشنهاد نمودند که خاصیت ضد التهابی عصاره برگ این گیاه در نتیجه مهار بیحان 2010همکاران )

استرول فعالیت ضد اکسایشی عصاره دانه این گیاه را ناشی از ترکیبات زیاد بتاسیتو (2006یوکاتا و همکاران). گرددالقاء می NOکننده 

ایحن   ریتحاث  دمحور  در تاکنونبا اذعان به پژوهش های صورت گرفته ،  و فعالیت مهاری آن روی پراکسیداسیون لیپیدی گزارش نمودند.

 .است نگرفته صورتی پژوهش (OHDA-6هیدروکسی دوپامین )-6مخچه در مدل  استرس القاء شده با سم  MANFبر سطوح  عصاره

 از محافظحت  بحر ی ژاپنح  لیح ازگ اهیح گ گلی دروالکلیه عصاره مصرفی اهفته12 دوره کی ریتاثی بررس حاضر پژوهش از هدف، نیبنابرا

 .نر بودیی صحرای هاموشمخچه  دردروکسی دوپامین هی-6در برابر سم  MANFسطح 

 مواد و روش ها

. شحد  تهیحه  آمحل  پاسحتور  انسحتیتو  مرکز از( یاهفته دوازده) ویستار نژاد بالغ نر صحرائی موش سر 22 حاضر پژوهش در:حیوانات-1

 سحر  2 گروههحای  صحورت  به جدید حیطم با تطابق جهت( اول یهفته) هفته یک مدت به آزمایشگاه، محیط به انتقال از پس واناتیح

 ساعت12 طیشرا در و درصد 44 تا 24 رطوبت گراد،سانتی درجه 22 تا 20 دمای با محیطی در شفاف کربناتپلی های قفسه  در موش

 و (سر2) ینسونیپارک کنترل ،(سر 2) سالم کنترل: گروه سه به تصادفی طور به حیوانات .شدند نگهداری یکیتار ساعت 12 و ییروشنا

 بهپحرور  شحرکت  سحاخت  غذای به حیوانات نیز پژوهش دوره طی در شدند میتقس ،(سر2) گروه مصرف عصاره هیدروالکلی ازگیل ژاپنی

       .شحد  داده قحرار  دسحترس  در ویحژه  هحای بطحری  طریحق  از و آزاد صورت به نیز حیوان نیاز مورد آ  ضمناً. داشتند آزاد یدسترس( پلت)

 خشحک  وی آور جمحع  بابلسحر  اطحراف  منحاطق  ازی ژاپن لیازگ اهیگ تازه گل:قیتزر و اهیگی ریگ عصاره وی آور جمع نحوه-2

 (20/20 نسحبت  بحه )  اتحانول  و آ  مخلحوط  با اهیگ پودر از گر  100 مقداری ژاپن لیازگ اهیگ گلی دروالکلیه عصاره هیتهی برا  .دیگرد

 در دور 824 چحرخش  قحدرت  بحا  KS 400 مدل کریش دستگاه کمک به ساعت 22 مدت به مخلوط. شد اضافهمیلی لیتر  600 درحجم

 صحاف  محلول. شد داده عبور 2شماره واتمنی صاف کاغذ از بار دو سپس و منفذدار دیسف پارچه از ابتدا بعد مرحله در. قرارگرفت قهیدق

 در عمل نیا. دیگردی پراکن حالل خأل تحت (rotary evaporator) چرخان کننده ریتبخ دستگاه کمک وبه شد ریتقط بالون وارد شده

و   هفتحه  دوازده مدت به عصاره صرفم گروه (.2002نی شی اوکا و همکاران،) گرفت انجا  ساعت 6 مدت به گرادیسانت درجه 20 یدما

 کردند افتیردمیلی گر  به ازای هر کیلوگر  وزن بدن  200 زانیم به قیتزر هر در وی صفاقدرون  صورت به را عصاره بار سه هفته هر

ی دروکسح یه-6 محلحول  قیح تزر بحا اسحترس   :روش جراحی، تزریق و تعیین محل تزریقق  -3 (.2012اسماعیلی و همکحاران، )

 مکحان  نوسیپاکسح  و واتسحون  اطلحس  از استفاده با. گرفت صورتز مغ بطن داخل بهی وتاکسیاستر صورت به- ) -OHDA) 6نیدوپام

رودریگحویز و  ) شحد  مشحخص ( 4/1)یشحکم  و( 1 یجحانب ( )4/0یخلفح -یقحدام ) تصحات مخ بحا ی وتاکسح یاستر عمحل  انجا ی برا مناسب

 جیگح  22کانحال ی جراحح  عمحل  بحا (. 2002شحاچار و همکحاران،  ) بحود  محوش  هحر بحرای   میکرولیتر240تزریق  غلظت(. 2001همکاران،

 محدت  بحه  نیسال با نیوپامدی دروکسیه-6 محلول لتونیهم سرنگ از استفاده با سپس. قرارگرفت هاموش جمجمه داخلی دندانپزشک
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 و شحد  اسحتفاده  کانحال  از عیما خروج ازی ریجلوگی برای متریلیم 2 فنر از قیتزر انیپا از پس. شد قیتزر تریکرولیم هری برا هیثان 80

           قیح تزر بحا  کحه  موضحوع  نیح ا دیح تائ وهیدروکسحی دوپحامین(   -6) قیح تزر اثحر ی بررسی برا. شد نگهداشته ثابت قهیدق 1 مدت به موش

. در این تست موش شد استفاده ساعت 22 و 22،22 فاصله بای چرخش تست از شوند،یمی نسونیپارک هاموش نیدوپامی دروکسیه -6

هیدروکسحی دوپحامین و پارکینسحونی     -6را از ناحیه د  باال نگه داشته و در صورتی که موش نتواند تعادلش را حفظ کند، نشانه تحاثیر  

 ابتحدا ا  :یبقردار  بافق  -4ها مشاهده شد . در مطالعه حاضر عد  تعادل و چرخش کامل و شدید موشد.شوها تلقی میشدن موش

 خحارج  و مخصوصی چیق کمک با موش سر کردن جدا با سپس. شدند هوشیب 20 به 60 نسبت به نیالزیزاین کتام بیترک با هاموش

، شحدن  منجمحد  از پحس . قرارگرفت عیما ازت ًدر فورا و شد جدا زمغ مختلفی قسمتها ریسا از، مخچه جمجمه کاسه از مغز کل کردن

 هاگروه  MANF غلظت زانیم کردن وژیفیسانتر و زایهموژن از بعد.  شدی نگهدار درجه 20 ی منفیدما در مخصوص خچالی در بافت

ی بررسح  منظحور  بحه :یآمقار ی اهروش-5.  شحد ی ریگاندازه( ،چینwuhanی )شگاهیآزما تیک لهیوس بهبا استفاده از روش االیزا و 

. شحد  سحتفاده ا (ONE-WAY ANOVA)  طرفحه  یحک  انسیح وار زیآنحال  آزمحون  از کنتحرل  وی تجربی هاگروه نیب موجودی هاتفاوت

 و هیح تجزنیز کلیحه  . گرفت استفادهی مورد گروه نیب تفاوتی بررسی برا  P≤0004 ی داریمعن سطح در LSDی بیتعق آزمون نیهمچن

بر اساس تجزیه تحلیحل آمحاری معلحو  گردیحد کحه       :ها  یافته-6دگردی انجا  12نسخه   SPSS افزارنر  لهیوس بهی آماری هالیتحل

های تحقیق با هم تفاوت دارند اما این تفاوت معنادار نیست. به نظر میرسد که مصرف این عصاره با افزایش وزن همراه اگرچه وزن گروه

هحای  مخچه در محوش  MANF سطحن و تغییرات وزن احتماالً رابطه ای وجود ندارد. بنابراین نبوده و همچنین بین بیماری پارکینسو

( تفاوت معنادار نداشته اما با گروه کنترل پارکینسونی تفاوت P=0/022نسبت به گروه پایه ) مصرف کننده عصارهپارکینسونی در گروه 

  . ( P=0/04)( 1معنادار دارد )نمودار 
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 مخچه در گروه های پایه، کنترل و عصاره MANFت تغییرا. 1نمودار 

 تفاوت معنادار با کنترل پارکینسونی +

 

  : بحث

 ازمصرف عصاره ازگیحل ژاپنحی    رسدیم نظر بهدر گروه مصرف عصاره بود.  MANFیافته اصلی این پژوهش جلوگیری از کاهش سطح 

در مقابل تخریب ناشی  مخچهمقاومت سلول های ث افزایش و در نتیجه باع کندیمی ریجلوگ MANFکاهش سطح پروتئین حفاظتی 

مصرف عصاره ازگیل ژاپنی با اثرات ضحد اکسایشحی    گر،ید عبارت به شود.هیدروکسی دوپامین می-6از اکسایش ایجاد شده توسط سم 

ایجحاد   نسونیپارکی ماریب برابر دری را حفاظت ثرجلوگیری کرده و طبیعی است که آن ا  MANFکه دارد از کاهش پروتئین حفاظتی 

مخچحه   MANFتاکنون تحقیقی که اثر حفاظتی مصرف طوالنی مدت و منظم عصاره گل گیاه ازگیحل ژاپنحی را روی سحطح     .می کند

هیدروکسی دوپامین بررسی کرده باشد یافت نشده است و مطالعه حاضحر اولحین پحژوهش در ایحن     -6موش های در معرض سم عصبی 

از محدلهای حیحوانی بیمحاری    ، رای بررسی اثحرات مححافظتی  و درمحانی برخحی ترکیبحات سحنتزی و طبیعحی        امروزه ب رابطه می باشد.

 ازاسحت کحه    ( OHDA-6)نیدوپامی دروکسیه-6پارکینسون استفاده  می شود. یکی از متداولترین نوروتوکسین نورونهای دوپامینی، 

بواسطه افزایش گونه های واکنش -OHDA  6ترس اکسایشی القا شده با این نورونها می شود. اس  واردی نیدوپامترانسپورترهای  قیطر

در راسحتای ایحن مطالعحه برخحی از     . شحود نورونها  نیا بیتخر موجبآسیب رسانده  DNAمی تواند به لیپید، پروتئین و  پذیر اکسیژن

وولف دیتر و  ،به عنوان مثال  .گزارش نمودند نسونیپارکی ماریبمدل  حیوانی  بررا   دیگر  یاهیگی هاعصاره مصرفژوهش ها، تاثیر پ

 اخحتالالت بروز  کاهش و اهیس جسمی سلول بیتخر توقف باعث نسنگیجی اهیگ عصارهی خوراک مصرفگزارش کردند که   شهمکاران

اثحر آ    دیگر در تحقیقی ( 2012جزی و همکاران) ی. اشراق(2006)وولف دیتر و همکاران،شودیمی نسونیپارکی هادرموشی عملکرد

انگور قرمز را که دارای خواص آنتی اکسیدانی است بر روی موش های پارکینسونی مورد بررسی قرار دادند. استفاده آ  انگور توانسحت  

( اثر مکمل آنتی اکسیدانی کورکومین را بر روی بیماری پارکینسون 2011گلرانا و همکاران). میزان چرخش در موش ها را کاهش دهد

- 6عالئم حرکتی و بهبود در تست چرخشی موش های پارکینسونی شده توسحط   تر شدنمصرف کورکومین موجب به کردند. مطالعه

بیمحاری  محی تواننحد بحر    تحا ححدودی   تحقیقات گذشته نشان دادند که استفاده از گیاهان آنتحی اکسحیدانی    . هیدروکسی دوپامین شد

که مصرف طوالنی محدت آن   جدایی ناپذیر داروهای شیمیایی مانند لوودوپا با توجه به عوارض .داشته باشند  محافظتیپارکینسون اثر 

بحه همحراه     آشفتگی )هیجان،تحریک(،توهمات بینایی،مشکالت روانی پاروینا و تمایالت جنسی بیش از حد را در بیماران پارکینسحونی 

 کحه  اسحت ی مختلفح ی ترکیبحات  دارای ژاپنح  لیح ازگ هایگ گل عصاره.از مواد گیاهی دارای آنتی اکسیدان قوی برتری دارد  استفاده دارد

-یمح  نیگحدال یآم و کیاورسول دیاس ک،یداولنولیاساسیدکافئیک، ک،یدکلروژنیاس آنها جمله از که ،یی دارندباالی دانیاکسی آنت تیفعال

 سحلول  غشاءی داریپا در بیترت نیبد و کندیمی ریجلوگ هالینوتروف لهیوس به فعال ژنیاکس دیتول از که استرول تویس-بتانیز  و باشند
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-6ی سحم  اثحر  ،یخحوراک  E نیتحام یو بحا  درمان شیپ که ندکرد گزارش(  1222)همکاران و  پرومال(. 2002زو و همکاران،) دارد نقش

.  .دهحد یمح  کحاهش  کیح تاالم سحا   هسته و یمغز تنه در موجود( SOD)سموتازید دیسوپراکس میآنز زانیم بر راهیدروکسی دوپامین 

 جسحم  متراکم بخش در نیگرواستریاتال نورونهای بقای موجب است،  نیمار یلیس دانیاکس یآنت از یغن که زین ماریتیغال یاهگ عصاره

. (2011،بلوچ نژاد مجرد و همکاران) شود می دوپامین هیدروکسی -6 نوروتوکسین وسیله به القاشده نورودژنراسیونِ از پس حتی سیاه

ی گیاه ماریتیغال )خار مریم( در مدل پارکینسونی موشهای صحرایی به دلیل ایجاد اثرات محافظتی در پژوهشی دیگر مصرف عصاره آب

شحبیه   (.2011در برابر رادیکال های آزاد اثر حفاظتی در برابر توکسیسیتی هیدروکسی دوپامین داشته است)بلوچ نژاد مجرد و روغنی،

بحه   2011 در سحال  کحیم و همکحاران   جونحگ  ازگیل ژاپنی، تحقیقی است که ترین مطالعه با پژوهش حاضر در مورد اثرات عصاره گیاه

انجا  رساندند. این گروه اثر آنتی اکسیدانی ازگیل ژاپنی را بر روی بیماری آلزایمر که بیماری تحلیل نرونی اسحت محورد مطالعحه قحرار     

راکسیداسحیون لیپیحد شحده و فعالیحت سوپراکسحید      دادند .حاصل این تحقیق این بود که مصرف عصاره ازگیل ژاپنی مانع از افحزایش پ 

دیسموتاز را افزایش می دهد. به طور کلی عصاره ازگیل ژاپنی توانسحت از اسحترس اکسایشحی و اخحتالالت شحناختی بیمحاری آلزایمحر        

گاه علو  پزشحکی  بر سفتی عضالنی در نمونه حیوانی پارکینسونی توسط گروه فیزیولوژی دانش Eبا بررسی اثر ویتامین . جلوگیری کند

به علت ماهیت آنتی اکسیدانی خود ، از تخریب دوپامین در جسم سیاه مغز جلوگیری محی   Eاهواز این نتیجه بدست آمد که ویتامین 

همچنحین  (. 1822کند و سبب کمرنگ شدن عالئم بیماری پارکینسون به صورت کاهش سفتی عضالنی محی گحردد )سحایت پزشحکان،    

نجحادی و  کیحوتن تحاثیر مححافظتی در برابحر بیمحاری پارکینسحون دارد )      رف آنتحی اکسحیدان کحوآنزیم   نشان داده شده اسحت کحه مصح   

در تحقیقی که توسط تاناکا و همکاران انجا  شد محققین به ایحن نتیجحه رسحیدند قهحوه و کحافئین خطحر ابحتال بحه          (.2002همکاران،

ی به دلیل اینکه خواص آنتی اکسیدانی دارد منجر به کاهش پارکینسون را کاهش می دهند و همچنین مصرف چای چینی و چای ژاپن

(. برگ ازگیل ژاپنی برای درمان تب، بیماری های تنفسی مزمن و بیمحاری  2012تاناکا و همکاران ،خطر ابتال به پارکینسون می شود )

گلیکوزیحدهای   ونوئیدها ، تحانین هحا،  فال سسکویترپن ها ، های دستگاه گوارش استفاده می شود .گل ازگیل ژاپنی حاوی تریترپین ها ،

و اجزای فنولیک است که دارای ویژگی های ضدتومور، ضد ویرال، هایپوگلیسمی، ضد دیابحت و ضحد التهحا  محی باشحد       مگاستیگمان

 شده شگزار  زین آن یابتید ضد و یالتهاب ضد  اثرات عصاره این در کیفنول باتیترک بواسطه یطرف از  (.2011سانگ کیم و همکاران،)

اثرات عصحاره ایحن گیحاه را روی بهبحود عملکحرد کبحد رت       همچنین  ( 2002نی شی اوکا و همکاران )(. 2002تاناکا و همکاران،) است

 . گزارش کردند

 نتیجه گیری:

درمحانی  در این پژوهش به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی عصاره  گل گیاه ازگیل ژاپنی و نقش حفاظت نورونی آن، نخستین بار اثر پیش  

ازگیل ژاپنی دارای خواص آنتی اکسیدانی بیشتری است،  و برگ مزمن عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی را که نسبت به خود میوه یا هسته

هیدروکسی دوپامین مورد بررسی قرار گرفحت.  -6در برابر آسیب نرونی ناشی از سم عصبی  MANFبر میزان غلظت پروتئین حفاظتی 
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          در برابحر ضحایعه  ناشحی از    MANFپیشنهاد می کند کحه مصحرف ایحن عصحاره بطحور چشحمگیری از کحاهش        یافته اصلی این پژوهش 

 هیدروکسی دوپامین جلوگیری می کند و احتماال می تواند نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون داشته باشد.-6
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