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 الملخص 
كبار السن. غالب ا ما تبدأ أعراض شلل الرعاش   (PD) باركنسون     داء السائدة بين  هو أحد األمراض العصبية التنكسية 

هو مبيد آفات مشتق بشكل طبيعي   (ROT) بضعف حركي وإدراكي يُنسب إلى تنكس الخاليا العصبية الدوبامينية. الروتينون  
أعراض شلل الرعاش في البحث العلمي.    محاكاةفي    ويستخدم في الزراعة لمكافحة اآلفات. وهو سم عصبي راسخ الستخدامه

هو نبات أحادي التربين مشتق من نبات مستخلص من قشر الحمضيات مع مجموعة واسعة من التأثيرات   (LMN) الليمونين  
، فإن  العالجية. بسبب النقص في العوامل العالجية المتاحة التي يمكن أن تعالج أو توقف التدهور التدريجي لمرض باركنسون  

الوقائية العصبية المحتملة   الرئيسي من هذه األطروحة هو التدقيق والتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن التأثيرات  الهدف 
ضد اآلليات األساسية بما في ذلك اإلجهاد التأكسدي والتهاب    (ROT)المستحث بالـ    (PD)للـيمونين في نموذج الفئران لـ   
 عن طريق الحقن داخل الصفاق من    Wistarعلى فئران    PDتم إنشاء نموذج حيواني لـ    األعصاب وموت الخاليا المبرمج.

ROT(2.5    لمدة )ا. تم التحقيق في الوظائف المعدلة لـ    28مجم / كجم مغ / كغ( عن طريق إجراء تألق  LMN50 ( يوم 
المؤين   الكالسيوم  ربط  محول  لبروتين  ا)  Iba-1)  1-مناعي  الليفي  الحمضي  البروتين  وتيروزين (GFAP) لدبقي  ، 

 (CAT)، الكاتالز (SOD) في كل من المخطط األسود والمادة السوداء. تم أيض ا تقييم ديسموتاز الفائق(TH)    هيدروكسيالز  
و    interleukin-1β (IL-1β)في المؤشرات الحيوية لاللتهاب العصبي، تم تقييم   (MDA). ،   (GSH)، الجلوتاثيون  

interleukin-6 (IL-6)  وعامل نخر الورم ألفا (TNF-α)     بواسطةELISA  تم إجراء التكتل المناعي لقياس المؤشرات .
 BAX،   (iNOS)، سينثاز أكسيد النيتريك المحرض  (COX-2)  2-الحيوية األخرى بما في ذلك انزيمات األكسدة الحلقية 

  ،Bcl-2    ،caspase-3    وcaspase-9    السيتوكروم ،C-    عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ ،(BDNF)   ،
أيض ا لتقييم التنسيق الحركي.    Rotarod. تم إجراء اختبار NF-B  و   α-Synuclein،  (MC-I)مركب الميتوكوندريا 

ا العصبية  الخالي   LMNومع ذلك ، أنقذ عالج   ROT. أظهرت النتائج خسارة كبيرة في الخاليا العصبية الدوبامينية بعد إعطاء  
من تنشيط الخاليا النجمية والخاليا الدبقية   LMNالدوبامينية من الفقد التدريجي في كل من المادة السوداء والمخطط. خفف  

و    COX-2وقلل المستويات المرتفعة من الوسطاء االلتهابيين ، مثل    ROTالصغيرة التي لوحظت في الفئران المحقونة بالـ  
iNOS    وIL-1β    وIL-6    وTNF-α    إشارات مسار قمع  إلى  أعاد عالج  NF-κBباإلضافة   .LMN    اإلنزيمات نشاط 

كينازات   المفسفرة في    P38و    JNKالمضادة لألكسدة ، ومنع استنفاد الجلوتاثيون وتثبيط بيروكسيد الدهون. تم تنظيم 
تم التخفيف من موت الخاليا المبرمج بشكل ملحوظ  p-mTOR. ، بينما تمت إعادة تنظيم   LMNالفئران المعالجة مسبق ا بـ 

ا من خالل زيادة وتقليل البروتينات المضادة لالستماتة والبروتينات المؤيدة لالستماتة  كان ذلك    LMN  حقنمن خالل   واضح 
راجع في ت  أبلغت النتائج عن LMN. على التوالي. كما تم تحسين الوظائف الحركية بشكل ملحوظ في الفئران المعالجة بـ  

بالنظر إلى هذه النتائج ، خفف   LMN. بعد    1  -واستعادة نشاط مركب  BDNE، وتحّسن مستوى    α-Synucleinتعبير  
LMN    من التنكس العصبي الدوباميني الناجم عنROT    والذي يوحي بالخصائص الوقائية لـ ،LMN    في عالجPD    من

 خالل آليات بيولوجية مختلفة. 
 

مرض باركنسون ، الروتينون ، الليمونين ، التنكس العصبي ، الخاليا العصبية الدوبامينية ،    : كلمات البحث الرئيسية
 الكيمياء النباتية ، اإلجهاد التأكسدي ، االلتهاب العصبي. 

 


