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ABSTRACT
Introduction: Exposure to Valproic acid (VPA) during pregnancy in rats leads to oxidative
stress, brain deficits, and autistic-like behaviors in the offspring. On the other hand, Gallic
acid (GA) can effectively be used in the treatment of free radicals-induced nervous system
disorders. The aim of this study was to investigate the effect of GA on motor learning and
cerebellar level of brain derived neurotrophic factor (BDNF) in rats embryonically exposed
to VPA. Materials and Methods: Pups of 30 pregnant rats were randomly divided into
5 groups: control, VPA (500 mg/kg Valproic acid) at embryonic day (ED) 12.5 groups as
well as three groups of VPA+GA50, VPA+GA100, and VPA+ GA200 (receiving 50, 100
and 200 mg/kg GA, respectively). GA was orally administered from 12 to 19 ED. Then, to
assess the motor disorders beam walking and rotarod tests were carried out at postnatal day
30. Finally, the cerebellar level of BDNF was measured using ELISA. Results: Impairments
were observed in the motor function test of the VPA group compared to the control rats. In
contrast, GA-treated groups have a significant improvement in speed on beam and balance in
beam walking test as well as an increase time spent in rotarod as well. A significant increase of

Key words:

BDNF was seen in GA-treated rats compared to VPA group. Conclusion: GA can alleviate
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the adverse effects of VPA on motor learning and balance in a rat model of autism.
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چــــــــكيده
مقدمه :قرار گرفتن در معرض والپروئیک اسید طي بارداري در موشهاي صحرايي باعث استرس
اكسيداتيو ،آسيبهاي مغزي و رفتارهاي شبه اوتيستيك در فرزندان ميشود .به عبارتي ديگر گاليك اسيد
در درمان اختالالت سيستم عصبي ناشي از راديكالهاي آزاد ميتواند مؤثر واقع شود .هدف از پژوهش
حاضر ارزيابي اثر گاليك اسيد بر یادگیری حرکتی و سطح مخچهای فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در
موشهاي صحرايي مواجه شده با والپروئیک اسید در دوران جنینی میباشد .مواد و روشها :نوزادان
حاصل از  30سر موش صحرایی باردار به طور تصادفی در  5گروه :كنترل 500( VPA ،ميليگرم بر كيلوگرم
والپروئیک اسید) در روز  12/5بارداري و همچنين  3گروه  VPA+GA100 ،VPA+GA50و VPA+ GA200
(به ترتيب گاليك اسيد  100 ،50و  200ميليگرم بر كيلوگرم دريافت نمودند) تقسیم شدند .تجویز دهانی
گالیک اسید از روز  12تا  19بارداری انجام شد .سپس بهمنظور بررسي اختالالت حركتي آزمونهاي راه
رفتن شعاعی و روتارود در  30روزگي انجام شد .سرانجام سطح مخچهای فاکتور نوروتروفیک مشتق از
مغز به روش االیزا مورد سنجش قرار گرفت .يافتهها :اختالل در آزمونهاي حركتي در گروه والپروئیک
اسید در مقايسه با موشهاي صحرايي گروه كنترل مشاهده شد .در مقابل گروههاي درمان شده با گاليك
اسيد بهبود معنيداري در سرعت پیمایش مسیر و تعادل طي آزمون راه رفتن شعاعي و همچنين افزایش
مدت زمان باقی ماندن بر روی روتارود نشان دادند .افزايش معنيدار فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در
موشهاي صحرايي درمان شده با گاليك اسيد در مقايسه با گروه والپروئیک اسید ديده شد .نتيجهگيري:
گالیک اسید ميتواند سبب كاهش عوارض والپروئیک اسید بر یادگیری حرکتی و تعادل در مدل موشهاي
صحرايي اوتيسم شود.

* نويسنده مسئول :محمد امین عدالت منش

آدرس الكترونيكيamin.edalatmanesh@gmail.com :

66

كليد واژهها:
 .1گالیک اسید
 .2والپروئیک اسید
 .3اختالالت حرکتی
 .4اختالل اوتیسم
 .5موشهاي صحرایی

Downloaded from shefayekhatam.ir at 22:36 +0330 on Wednesday October 17th 2018

تاریخ دريافت 20 :دي 1396

اطالعات مقاله:

تاريخ پذيرش 11 :تير 1397

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.4.5

اثر گالیک اسید بر یادگیری حرکتی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مخچه موشهای
صحرایی مدل اوتیسم

دوره ششم ،شماره چهارم ،پاييز 1397

دانشــمندان در نشســت ســاالنة  2014علــوم اعصــاب در
واشــنگتن ارتبــاط ســلولهای پورکینــژ مخچــه را بــا
اختــاالت طیــف اوتیســم نشــان دادنــد ( .)3در نوامبــر ســال
 ،2014انجمــن علــوم اعصــاب کنفرانــس نتیجــة شــگفت
انگیــزی از نقــش ســلولهای پورکینــژ مخچــه در فرایندهــای
حرکت�یـ و شــناختی درگی��ر ارائ��ه کــرد و شــواهدی نشــان
داده شـ�د ک��ه میتوان��د بیانگـ�ر نقــش ســلولهای پورکینــژ
هــر دو نیمکــرة مخچــه بــه طــور مســتقیم بــا اوتیســم باشــد
( .)3اختــاالت مخچــه در کــودکان اوتیســتیک بــا حــذف
یــک منطقــة کروموزومــی  22q13در ارتبــاط اســت .حــذف
ایــن منطقــه موجــب تأخیــر در رشــد و در اغلــب مــوارد،
اختــال شــدید مربــوط بــه زبــان در بســیاری از افــراد نیــز بــا
اوتیســتیک تشــخیص داده شــده اســت ( .)4مطالعــات قبلــی،
کاهــش تراکــم ســلولهای پورکینــژ را در بیمــاران اوتیســتیک
گــزارش کردهانــد (.)5
تشــکیل مــدارات عصبــی صحیــح در طــول فراینــد تکویــن،
بــرای عملکردهــای سیســتم عصبــی ضــروری اســت (.)6
مولکولهــای متعــددی از جمله:گیرندههــای گلوتاماتــی،
پروتئیــن کینــاز  Cو کانالهــای کلســیمی وابســته بــه
ولتــاژ در تکویــن مــدار عصبــی پورکینــژ در مخچــه نقــش
دارنــد ( .)7امــا یکــی از مهمتریــن ایــن مولکولهــا ،فاکتــور
نوروتروفیــک مشــتق از مغــز ( 2)BDNFاســت (BDNF .)7
نقشهــای بســیار گســتردهای در حفــظ حیــات نورونهــا،
ایجــاد ســیناپسهای جدیــد ،گســترش نورونــی در سیســتم
عصبــی مرکــزی و محیطــی دارد ( .)8همچنیــنBDNF ،
و گیرنــدة آن پــردازش سیناپســی فیبرهــای باالرونــده
و نورونهــای پورکینــژ را در مخچــه تعدیــل میکنــد
( .)7حــذف ایــن فاکتــور ســبب تأخیــر در تکامــل مخچــه
میگــردد ( .)9هــر چنــد ،نتایــج برخــی مطالعــات حاکــی از
آن اســت کــه تغییــر در ســطوح ایــن فاکتــور در اتیولــوژی
اختــال اوتیســم نقــش دارد ( .)10امــا میــزان و نحــوة تغییــر
ایــن فاکتــور بهویــژه بــه صــورت ناحیــهای در بخشهــای
Valproic acid
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بیــن عاليــم اوتیســتیک در انســان و عاليــم یافــت شــده در
مدلهــای حیوانــی اوتیســم ،شــباهتهای زیــادی وجــود
دارد و همیــن موضــوع میتوانــد باعــث شناســایی تغییــرات
نوروآناتومیکــی ،نوروشــیمیایی ،رفتــاری و شــناختی مربــوط بــه
اوتیســم شــود ( .)11یکــی از داروهــای رایــج بهمنظــور ایجــاد
مــدل بیمــاری اوتیســم اســتفاده از داروی والپروئیــک اســید
( 3)VPAمیباشــد ،VPA .ســطح گابــا را در خــون و مغــز افزایش
میدهــد و همچنیــن از طریــق اثــر بــر روی گيرندههــاي 4گابــا
بــر روی انتقــال گابــا اثــر میگــذارد و تعــداد گيرندههــاي
 GABAAو  GABABرا افزای�شـ میده�دـ و بـ�ه ایـ�ن طریـ�ق
باعــث افزایــش انعطافپذیــری در قشــر مغــز میشــود (.)12
همچنیـ�ن VPA ،از طریــق مهــار پراکسیداســیون لیپیــدی و
اکسیداســیون پروتئینــی در ســلولهای قشــری مــوش صحرایی
باعــث افزایــش انتقــال ســیگنالی وابســته بــه گيرندههــاي
 NMDAو افزایــش انعطافپذیــری در قشــر میشــود ( .)13در
جونــدگان قــرار گرفتــن در معــرض  VPAطــی روز  12ام ،یعنــی
روزی کــه لولــة عصبــی بســته میشــود ،میتوانــد باعــث بــه
وجــود آمــدن اختالالتــی شــود کــه در اوتیســم انســانی دیــده
میشــود ( .)14یکــی از مکانیســمهای احتمالــی والپروئیــک
اس��ید ،ایجــاد اســترس اکســیداتیو و در نتیجــة آن اختــال در
سیســتم عصبــی مرکــزی میباشــد .مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه اســترس اکســيداتيو نقــش مهمــى در پيدايــش بســيارى
از تغييــرات نورولوژيــک و رفتــارى در بيمــارى اوتیســم ايفــاء
ميکنــد (.)15
بــا وجــود اينكــه تشــخيص و درمــان زود هنــگام اوتیســم
بهتريــن روش در كمــك بــه درمــان ایــن بیمــاری اســت،
برخــي از محققيــن معتقدنــد كــه روشهــاي درمانــي مكمــل
ديگــري نيــز وجــود دارنــد كــه ميتواننــد اثــرات ســودمندی
داشــته باشــند ( .)16، 17از انــواع ايــن درمانهــا ميتــوان
بــه اســتفاده از انــواع آنتیاکســیدانها اشــاره نمــود .بــا
توجـ�ه ب��ه نقشــ کلی��دی آنتیاکس��یدانها بهعنــوان عاملــی
علیــه راديكالهــاي آزاد ،اســتفاده از ایــن ترکیبــات امــروزه
اهمیــت قابــل توجهــی در درمــان اختــاالت ناشــی از اســترس
اکس��یداتیو دارن��د ( .)18گالیــک اســید ،یــک آنتیاکســیدان
قــوی اســت کــه دارای فعالیتهــای ضــد جهشزایــی و
ضــد ســرطان میباشــد .تأثیــرات حفاظتــی عصبــی بســیاری
از پلیفنولهــا از جملــه گالیــک اســید بــر توانایــی آنهــا
در نفــوذ بــه ســد خونــی -مغــزی تکیــه میکننــد (.)19
گالیــک اســید ،از طریــق مهــار فعالیــت تیروزیــن کینــازی،
فعالیتهــای ضــد باکتریایــی ،ضــد ویروســی ،ضــد التهابــی
و آنتیاکســیدانی خــود را اعمــال میکنــد ( .)20همچنیــن،
اســید گالیــک بــا کاهــش اثــر کلســیم درون ســلولی در
هموســتاز کلســیم نقــش دارد و اثــرات ضــد التهابــی و ضــد
Neurotransmitter
Brain derived neurotrophic factor
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اوتیســم نوعــی اختــال رشــدی اســت كــه بــا رفتارهــای
ارتباطــی و كالمــی غیرطبیعــی مشــخص میشــود .ایــن
بیمــاری ،یــک اختــال تکاملــی عصبــی اســت کــه معمــوالً
از ســن ســه ســالگی تشــخیص داده میشــود ( .)1افــراد
اوتیســتیک ،شــدیدا ً دچــار اختــاالت حرکتــی ،نظیــر
دیــس پراکســی و آتاکســی ،تشــنج و نیــز حساســیت بــه
برخــی محــرکات خــاص ،تغییــر در آســتانة تحمــل بــه درد،
اختــال در فرایندهــای دیــداری و شــنیداری ،اختــاالت
گوارشــی مختلــف ،ادم مغــزی ،اختــاالت هورمونــی،
اختــال در سیســتمهای ناقليــن عصبــي 1مختلــف ،اســترس
اکســیداتیو ،التهــاب مزمــن ،نقــص در سیســتم ایمنــی و نقــص
میتوکندریایــی میشــوند (.)2

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.4.5

مقدمه

مختلــف مغــز تاکنــون بــه صــورت قطعــی مشــخص نشــده
اســت.
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پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثــر درمانــی اســید گالیــک
بــر یادگیــری حرکتــی و غلظــت مخچ ـهای  BDNFدر مــدل
حیوانــی اوتیســم القــاء شــده بــا والپروئیــک اســید انجــام شــد.
مواد و روشها
حیوانات و گروهبندی

قبــل از گروهبنــدی ،ابتــدا از موشهــای صحرایــی مــاده،
اســمیر واژنــی تهیــه شــد و حیواناتــی که در ســیکل اســتروس
قــرار داشــتند ،بــا حیــوان نــر هــم قفــس شــدند تــا جفتگیری
انجــام شــود .موشهــای صحرایــی مــادهای کــه داراي  2الــي
 3دورة اســتروس منظــم در طــي  12الــي  14روز مشــاهدة
اســمير واژينــال بودنــد ،اســتفاده شــد .جهــت تهیــة اســمیر
واژنــی ،ابتــدا  0/25ميليليتـ�ر سـ�رم فيزيولـ�وژي توسـ�ط
س��مپلر بــه آرامــي در واژن حيــوان تزريــق شــد .ســپس يــك
تــا دو قطــره از مايــع فــوق برداشــته و اســمير تهيــه شــد.
نمونههــا توســط ميكروســكوپ نــوري بــا بزرگنمايــي 400
براب��ر بررس��ي ش��دند .موشهايــي كــه در مرحلــة اســتروس
ســيكل توليدمثلــي قــرار داشــتند ،جهــت مراحــل بعــدي
مطالعــه انتخــاب شــدند ( .)24همچنیــن ،جهــت اطمینــان
از جفتگیــری ،روز بعــد دوبــاره حیوانــات مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد .در صــورت مشــاهدة پــاک واژنــی و یــا وجــود
ســلولهای اســپرماتوزوآ در اســمیر واژنــی ،آن روز بهعنــوان
روز صفــر حاملگــی تعییــن میشــد.
در ايــن پژوهــش موشهــاي صحرایــی بــاردار ،بعــد از وزن
کــردن اولیــه ،بــه طــور تصادفــی در  5گــروه  6تایــی تقســیم
شــدند .گــروه کنتــرل :ایــن گــروه تحــت هیــچ تیمــاری قــرار
نگرفتنــد و فقــط از آب و غــذای اســتاندارد آزمایشــگاهی
اســتفاده کردنــد .گــروه والپروئیــک اســید :در ایــن گــروه
مــوش صحرایــی مــاده در روز  12/5بــارداری میــزان 500
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آزمونهای رفتاری
آزمونهــای حرکتــی (شــامل آزمــون راه رفتــن شــعاعی و
روت��ارود) در  30روزگــی نــوزادان نســل اول ( )n=20و در
ســاعاتی از شــبانه روز کــه تحــرک موشهــاي صحرایــی
باالســت (بیــن ســاعت  17تــا  )20انجــام شــد.
آزمــون راه رفتــن شــعاعی :بــرای ارزیابــی هماهنگــی
حرکتــی در موشهــای صحرایــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .ابــزار مــورد نیــاز بــرای ایــن تســت عبارتســت از
یــک میلــة چوبــی بــه قطــر  3ســانتیمتر و طــول یــک متــر
کــه  30ســانتیمتر باالتــر از ســطح میــز قــرار دارد و در
یــک انتهــا بــه یــک ســکوی  40ســانتیمتر مربعــی ختــم
میشــود .حیوانــات قبــل از انجــام آزمایــش چنــد دقیقــه
بــر روی ایــن میلــة چوبــی قــرار خواهنــد گرفــت و بــه آنهــا
آموختــه خواهــد شــد کــه بــه ســمت ســکو حرکــت کننــد .در
هــر روز ســه بــار متوالــی موشهــای صحرایــی بــر روی ایــن
میلــة چوبــی قــرار خواهنــد گرفــت و مــدت زمــان رســیدن از
ابتــدا بــه انتهــای ایــن میلــه و نیــز ســرعت حرکــت آنهــا ثبت
و محاســبه خواهــد شــد .مــدت زمــان یــک دقیقــه بــرای قطــع
آزمایــش در نظــر گرفتــه شــد .بــرای موشهــای صحرایــی
کــه قــادر نیســتند تمــام طــول میلــه را طــی کننــد و از روی
آن میافتنــد ،مســافت پیمــوده شــده بــه همــراه ســرعت
حرکــت محاســبه خواهــد شــد (.)25
آزم��ون روت��ارود (میل��ة چرخ��ان) :دســتگاه روتــارود بــا
قابلیــت افزایــش خــود بــه خــودی تعــداد دور در دقیقــه بــرای
ارزیابــی هماهنگــی حرکتــی و یادگیــری حرکتــی طراحــی
شــده اســت ( .)25حیوانــات بــر روی میلــة چرخــان ایــن
دســتگاه در محــل خــود قــرار داده شــده و دســتگاه روشــن
میشــود .در ابتــدای هــر دورة آزمایــش دســتگاه از تعــداد
 5دور (حداقــل دور) در دقیقــه شــروع بــه چرخــش میکنــد
و ایــن تعــداد دور در زمــان  5دقیقــه بــه  45دور در دقیقــه
(ماکزیمــم دور) خــود میرســد .دو روز قبــل از انجــام ایــن
آزمایــش ،حیوانــات بــا دســتگاه آشــنا میشــوند .ســپس در
روز آزمــون ،توانایــی موشهــای صحرایــی در گروههــای
مختلــف بــرای حفــظ تعــادل و یادگیــری حرکتــی آنهــا
مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .بــرای هــر حیــوان میانگیــن
مــدت زمــان حفــظ تعــادل و مانــدن بــر روی میلــة چرخــان
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حیوان��ات مــورد آزمای��ش در ایـ�ن مطالعــة تجربــی ،زادههــای
نســل اول از 30ســر مــوش صحرایــی مــاده بالــغ بــا میانگیــن
وزنــی  180 ± 10گــرم (جهــت بــارداری) و  30ســر مــوش
صحرایــی نــر بالــغ (جهــت جفتگیــری) از نــژاد اســپراگ
داولــی میباشــند کــه از مرکــز پــرورش و نگهــداری حیوانــات
آزمایشــگاهی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز تهیــه و مــورد
آزمایــش قــرار گرفتنــد .پــس از بــه دنیــا آمــدن نــوزادان تــا
 24روزگــی در کنــار مادرانشــان نگهــداری شــدند و ســپس از
شــیر گرفتــه شــده و تــا یــک ماهگــی در قفسهــای خــود
نگهــداری شــدند .ســپس از بیــن نــوزادان تعــداد  20نــوزاد
مــوش صحرایــی بــه صــورت تصادفــی از هــر گــروه انتخــاب
شــدند .در تمــام مراحــل کار بــا حیوانــات اصــول اخالقــی،
قوانیــن بینالمللــی و ضوابــط کمیتــة اخالقــی حیوانــات
آزمایشــگاهی دانشــگاه ( شــمارة مجــوز)94-3014-7298 :
رعایــت شــد.
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آپوپتــوزی دارد ( .)21همچنیـ�ن ،اســید گالیــک ســبب بهبــود
اختــاالت عصبــی مختلــف ،از جملــه بیمــاری آلزایمــر ( )22و
نفروپات��ی دیابت��ی میگــردد (.)23

ميليگــرم بــر كيلوگــرم والپروئیــک اســید (ســیگما ،آمریــکا)
را بــه صــورت درون صفاقــی دریافــت کردنــد .همچنیــن از
روز  19بــارداری ،حیوانــات هــم حجــم داروی گاواژ شــده در
گروههــای تجربــی ،حــال گالیــک اســید (ســیگما ،آمریــکا)
یعنــی نرمــال ســالین را بــه صــورت گاواژ دریافــت کردنــد.
گروههــای  VPA+GA100 ،VPA+GA50و :VPA+GA200
در ای��ن گروهه��ا مــادران در روز  12/5بــارداری والپروئیــک
اســید دریافــت کردنــد و همچنیــن از روز  10بــارداری تــا 19
بــارداری ،دوزهــای متفــاوت گالیــک اســید ( 100 ،50و 200
میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان) را بــه صــورت
گاواژ دریافــت کردنــد.
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بــا حداقــل ســه تکــرار ثبــت شــد (.)25
سنجش سطح مخچهای BDNF

تحلیل آماری
اعـ�داد خ��ام بـ�ه دستــ آم��ده از مطالعاــت رفت�اـری توســط
نرمافــزار  SPSSویرایــش  22و از طریــق روش ANOVA
یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی بــرای هــر آزمــون جداگانــه
آنالیــز و بــا یکدیگــر مقایســه شــدند و نمودارهــای آنهــا بــر
اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از آنالیــز اعــداد رســم
گردیدنــد .مقادیــر بــه کار گرفتــه شــده میانگیــن  ±خطــای
انحــراف معیــار ( )SEMو ســطح معنــیدار ()P>0/05
میباشــد.

نمــودار  -1میانگیــن مــدت زمــان پیمــودن مســیر بــر روی میلــة چوبــی در
گروههــای مــورد بررســی .نتایــج نشــاندهندة اختــاف معنــیدار بیــن گــروه
**
کنتــرل بــا گروههــای  VPA، VPA+GA50و  VPA+GA100میباشــد (P>0/001
و  .)*P>0/05همچنیــن ،بیــن گروههــای دریافتکننــدة گالیــک اســید بــا گــروه
 VPAاختــاف معنــیدار اســت ( ++P>0/001و  .)+P>0/05بیــن گروههــای
 VPA+GA50و  VPA+GA100بــا گــروه  VPA+GA200نیــز اختــاف معنــیداری
دیــده شــد ( .)$$P>0/001دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار نشــان
داده شــده اســت.

( 2/3±0/83ســانتیمتر بــر ثانیــه) کاهــش معنــیداری را
نســبت بــه گــروه کنتــرل ( 8/34±1/05ساــنتیمتر بــر ثانیــه)
نشــان داد ( .)P>0/01ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا در گــروه
 5/1±87/23( VPA+GA200ســانتیمتر بــر ثانیــه) افزایــش
معنــیداری در ســرعت پیمایــش مســیر نســبت بــه گــروه
 VPAدیـ�ده شـ�د ( .)P>0/05بیــن گروههــای VPA+GA50
( 3/1±7/03ســانتیمتر بــر ثانیــه) و VPA+GA100
( 3/1±95/12ســانتیمتر بــر ثانیــه) بــا گــروه کنتــرل اختــاف
معنــیدار اس��ت (نمــودار .)P>0/01 ،2

يافتهها
ارزیابــی ســرعت و مســافت در آزمــون راه رفتــن
شــعاعی
بــا توجــه بــه نمــودار  1مدــت زم�اـن پیم�وـدن مســیر میلــة
چوب��ی جه��ت بررسـ�ی یادگیـ�ری حرکت��ی در گــروه VPA
( 53/2±11/8ثانیــه) افزایــش معنـیداری را نســبت بــه گــروه
کنتــرل ( 19/2±1/3ثانیــه) در ســطح  P>0/001نشــان داد.
همچنیــن ،بیــن گروههــای  38/5±3/4( VPA+GA50ثانیــه،
 )P>0/001و  27/5±7/3( VPA+GA100ثانیــه)P>0/05 ،
نیــز بــا گــروه کنتــرل اختــاف معنــیداری دیــده شــد.
م��دت زم��ان پیمــودن مس��یر میلــة چوب��ی در هــر ســه گــروه
دریافتکننـ�دة اســید گالیــک ،بهویــژه گــروه VPA+GA200
( 25/2±7/5ثانیــه )P>0/001 ،کاهــش معن ـیداری را نســبت
بــه گــروه  VPAنشــان داد .همچنیــن ،بیــن گروههــای
 VPA+GA50و  VPA+GA100بــا گــروه  VPA+GA200نیــز
اختــاف معنــیدار اســت (.)P>0/001
سرــعت پیمای��ش مس��یر میل��ة چوب��ی در گــروه

VPA

نمــودار -2میانگیــن ســرعت پیمایــش مســیر بــر روی میلــة چوبــی در
گروههــای مــورد بررســی .اختــاف معنـیداری بیــن گــروه کنتــرل بــا گروههــای
 VPA، VPA+GA50و  VPA+GA100دیــده شــد ( .)**P>0/001همچنیــن ،بیــن
گــروه  VPA+GA200بــا گــروه  VPAاختــاف معنـیدار اســت ( .)+P>0/05دادههــا
بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار نشــان داده شــده اســت.

بررسی مدت زمان باقی ماندن بر روتارود
میانگیــن مــدت زمــان باقــی مانــدن بــر روی میلــة چرخــان
(روتــارود) در تمامــی گروههــای تیمــار شــده بــا والپروئیــک
اســید در دوران جنینــی نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش
قابــل توجهــی را نشــان داد (نمــودار  .)3بــه گونـهای کــه بیــن
گــروه کنتــرل ( 245/34±6/2ثانیــه) بــا گروههــای VPA
99
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بــه دنبــال بیهوشــی حیوانــات بــا اســتفاده از اتــر ،ســر حیوانــات
بــا گیوتیــن جــدا شــد و بــا خــارج نمــودن مغــز ،مخچــه از بقیــه
قســمتهای مغــز جــدا گردیــد .پــس از شستشــو بــا محلــول
ســالین بــه همــراه بافــر تریــس (ســيگما ،آلمــان) بــه مــدت 5
دقیقــه بــا دســتگاه هموژنایــزر ( )IKA, Germanyبــا  5000دور
در دقیقــه هموژنیــزه شــد .محلــول هموژنیــزه شــده توســط
ســانتریفيوژ یخچــالدار ( )Hermle, Germanyســانتریفيوژ
شــد .جهــت جلوگیــري از تخریــب آنزیمهــا و پروتئینهــا،
تمامــی مراحــل در دمــاي  4درجــة ســانتیگراد (ســانتریفوژ
یخچــالدار) انجــام شــد و از محلــول  0/5ميليمــوالر فنیــل
متیــل ســولفونیل فلورایــد ()Sigma-Aldrich, Germany
بهعنــوان مهاركننــدة پروتئازهــا اســتفاده شــد ( .)26پــس از
ســانتریفیوژ ،مايــع رويــي بــه کمــک ســمپلر برداشــته شــد
و ســپس میــزان بافتــی  BDNFتوســط روش  ELISAو بــه
کم��ک دس��تگاه االیــزا ریــدر مــدل  )Stat Fax, USA( 2100و
کیــت شــرکت باســتر (Rat BDNF Picokine TM, Boster,
 )Chinaمــورد ســنجش قــرار گرفــت.
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سنجش سطح مخچهای BDNF

نتایــج نشــان داد کــه ســطح مخچ ـهای فاکتــور نوروتروفیــک
مشــتق از مغــز در گروههــای  520/46±94/3( VPAپیکوگــرم
بــر میلیلیتــر) و  540/26±46/18( VPA+GA50پیکوگــرم
بــر میلیلیتــر) کاهــش معن ـیداری نســبت بــه گــروه کنتــرل
( 651/78±35/17پیکوگــرم بــر میلیلیتــر) دارد (.)P>0/05
ایــن در حالــی اســت کــه گروههــای دریافتکننــدة گالیــک
اســید بــا دوز  601/2±47/6( 100پیکوگــرم بــر میلیلیتــر) و
 620/53±61/21( 200پیکوگــرم بــر میلیلیتــر) نســبت بــه
گــروه  VPAافزایــش معنـیداری را در ســطح بیــان مخچـهای
 BDNFنشــان دادنــد ( ،P>0/05نمــودار .)4

نمودار  -4میانگین غلظت فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مخچة گروههای
مورد بررسی .بین گروه کنترل با گروههای  VPAو  VPA+GA50اختالف معنیداری
وجود دارد ( .)*P>0/05همچنین ،اختالف معنیداری بین گروههای VPA+GA100
و  VPA+GA200با گروه  VPAدیده شد ( .)+P>0/05دادهها به صورت میانگین ±
انحراف معیار نشان داده شده است.

10
10

در ایــن پژوهــش آزمــون روتــارود جهــت بررســی یادگیــری
حرکتــی اســتفاده شــد .نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد کــه گروه
 VPAنســبت بــه گــروه کنتــرل میــزان یادگیــری حرکتــی و
تعــادل بــه مراتــب کمتــر اســت .از طرفــی در گروههــای تحــت
تیمــار بــا گالیــک اســید مــدت زمــان باقــی مانــدن بــر روی
میلــة چرخــان بهویــژه در دوز  200میلیگــرم بــه طــور قابــل
توجهــی نســبت بــه گــروه  VPAافزایــش مییابــد .در آزمــون
راه رفتــن شــعاعی ،مــدت زمــان پیمــودن مســیر بــر روی میلــة
چــوب در موشهــاي صحرایــی گــروه  VPAنســبت بــه کنتــرل
بــه طــور معنــیداری بیشــتر بــود .در واقــع ،حیوانــات گــروه
 VPAتوانایــی کمتــری در برقــراری تعــادل بــه هنــگام راه رفتــن
از خــود نشــان دادنــد.
 Teitelbaumو همکارانــش نش��ان دادنـ�د کــه موشهـ�اي
صحرایــی کــه در معــرض  VPAقــرار میگیرنــد در هماهنگــی
حــرکات و یادگیــری آنهــا اختــال وجــود داشــته و در بــروز
رفلکسهــای عصبــی نیــز تأخیــر دارنــد (.)31
نتیجــة حاصــل از آزمونهــای حرکتــی در ایــن مطالعــه ،نشــان
میدهنــد کــه احتمــاالً کاهــش قــدرت تعــادل و یادگیــری
حرکتــی در مــوش صحرایــی مــدل  VPAاوتیســم ،نســبت بــه
گــروه کنتــرل ،میتوانــد ناشــی از کاهــش محتــوای BDNF
ی��ا آسـ�یب بــه س�لـولهای پورکینـ�ژ باشــد .همــان گونــه کــه
قب ـ ً
ا نیــز اشــاره شــد ،بــه نظــر میرســد رفتارهــای تکــراری
و بیــش فعالــی ،بهعنــوان یکــی از عالیــم عمومــی طیــف
اختــاالت اوتیســم ،ممکــن اســت بــه علــت آســیب مخچـهای و
کاهــش تعــداد ســلولهای پورکینــژ باشــد و کاهــش جمعیــت
ســلولهای پورکینــژ مخچــه نهایتــاً میتوانــد منجــر بــه
اختــال و ضعیــف شــدن هماهنگیهــای حرکتــی گــردد.
در نتیجــه ایــن آزمــون نیــز میتوانــد بــه نوعــی بیانگــر
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نمودار  -3میانگین مدت زمان باقی ماندن بر روتاورد در گروههای مورد بررسی.
اختالف معنیداری بین گروه کنترل با گروههای دیگر دیده شد ( **P>0/001و
 .)*P>0/05همچنین ،بین گروههای  VPA+GA100و  VPA+GA200با گروه VPA
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)+P>0/05دادهها به صورت میانگین  ±انحراف
معیار نشان داده شده است.

اثــرات اپــی ژنتیکــی حاصــل از تجویــز  VPAطــی بــارداری،
ســبب تغییراتــی در بیــان برخــی از ژنهــا یــا فاکتورهــای
خــاص کــه بهویــژه در فرایندهــای مربــوط بــه انعطافپذیــری
یــا مــرگ نورونــی ،از جملــه نورونزایــی مــرگ ســلولی،
نقــش دارنــد و یــا باعــث فعالســازی برخــی از مســیرهای
پیامرســانی ســلولی میگردنــد ( .)27ایــن اثــرات احتمــاالً
توجیهکننــدة تغییــرات میکروآناتومیــک دیــده شــده در
موشهــای صحرایــی مــدل  VPAاوتیســم میباشــند (.)28
هــر چنــد ،تیمــار بــا  VPAطــی دوران بــارداری علیرغــم
افزایــش ریســک ابتــاء بــه اوتیســم ،ســبب تســهیل درحافظــة
کاری بــه همــراه افزایــش بیــان ســرمی  BDNFمیشــود
( .)29بــا ایــن حــال مطالعــات نشــان داده اســت کــه عــدم
تکامــل صحیــح مخچــه یــا کنــد شــدن تکامــل آن ممکــن
اســت بــا کاهــش ســطح  BDNFدر مخچــه همــراه باشــد (.)7
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه مخچــه نقــش کلیــدی را
در یادگیــری و انجــام وظایــف حرکتــی ایفــاء میکنــد (.)30
آســیب بــه مخچــه موجــب اختالالتــی در حرکــت و پشــتیبانی
بــدن و اغلــب ناهماهنگــی حــرکات بــدن میشــود (.)30

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.4.5

( 86/3±10/4ثانیـ�ه) 103/7±21/9( VPA+GA50 ،ثانیــه)،
 150/08±19/5( VPA+GA100ثانیــه) و VPA+GA200
( 146/32±26/8ثانیــه) اختـلاف معنـ�یدار اسـ�ت (.)P>0/001
در بیــن گروههــای دریافتکننــدة گالیــک اســید گــروه
 VPA+GA100و  VPA+GA200نســبت بــه گــروه VPA
افزایــش معنـیداری را در بهبــود یادگیــری و تعــادل حرکتــی
بــا افزایــش مــدت زمــان باقــی مانــدن بــر روی روتــارود نشــان
داد (.)P>0/05

بحث و نتيجهگيري
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Caftaric acid
Glutathione peroxidase
10
Malondialdehyde

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه والپروئیــک اســید
ســبب ایجــاد اختــال حرکتــی در مــوش صحرایــی مــورد
آزمایــش شــده اســت و گالیــک اســید ســبب بهبــود اختــاالت
حرکتــی در ایــن حیوانــات شــده اســت .همچنیــن ،گالیــک
اســید بــا افزایــش ســطح  BDNFمخچــه بهبــود یادگیــری
حرکتــی در حیوانــات تحــت تیمــار بــا والپروئیــک اســید در
دوران جنین�یـ را بهــ دنب��ال داش��ته اس��ت .مطالعــة حاضــر نقش
مؤثــر آنتیاکســیدانها بهویــژه اســید گالیــک را در بهبــود
عاليــم حرکتــی در بیمــاران اوتیســتیک توصیــه میکنــد.
تشکر و قدردانی

الزم بــه ذكــر اســت بخشــی از منابــع مالــی ایــن پــروژه توســط
معاونــت پژوهــش دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز و در قالــب
پژوهانــه تأمیــن شــده اســت .از زحمــات مدیریــت پژوهــش
دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز در اعطــای تســهیالت الزم
جهــت اجــرای ایــن پــروژه صمیمانــه قدردانــی میشــود.

Pathogenicity
Protocatechuic acid
7
Tyrosol

8

5

9

6
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نوروتروفینهــا تنظیمکنندههــای اصلــی تکویــن ،رشــد
و تمایــز بخشهــای مختلــف سیســتم عصبــی مرکــزی
و محیطــی هســتند .عملکــرد نوروتروفینهــا توســط دو
گیرنــدة ســطح ســلولی :گیرنــدة تیروزیــن کینــازی و
گیرنــدة نوروتروفینــی  p75میانجیگ��ری میش��ود (.)33
 BDNFیکــی از نوروتروفینهایــی اســت کــه در سرتاســر
زندگــی در مغــز تولیــد میشــود و دارای اثــرات تروفیــک
در رشــد و تکویــن سیســتم عصبــی میباشــد .عــاوه بــر
اثــرات تروفیــک در نورونهــای هــدف BDNF ،بخشــی از
مکانیســم تعدیــل وابســته بــه فعالیــت سیناپســی محســوب
میشــود ( .)34مطالعــات نشــان دادهانــد کــه  BDNFبــا
بيماريزايــي 5بیماریهــای عصبــی -روانــی متعــددی از قبیــل
اســکیزوفرنی ،افســردگی ،ایســکمی مغــزی ،بیمــاری آلزایمــر،
بیمــاری هانتینگتــون و بیمــاری پارکینســون ،ارتبــاط دارد
( .)35از طرفــی مطالعــات نشــان دادهانــد کــه افزایــش اولیــة
فعالیــت  ،BDNFممکــن اســت نقــش اتیولوژیکــی در اوتیســم،
طــی دوران ابتدایــی زندگــی ایفــاء نمایــد .هرچنــد ،برخــی از
یافتههــا نشــان دادهانــد کــه ســطوح  ،BDNFســرم خــون
در گــروه مبتــا بــه اوتیســم ،در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
افزایــش یافتــه اســت ( .)36عــاوه بــر ایــن افزایــش فعالیــت
 ،BDNFممکــن اســت بــا افزایــش رشــد مغــز پــس از تولــد،
در کــودکان اوتیســتیک ارتبــاط داشــته باشــد ( .)37بــا ایــن
حــال ،مطالعــة حاضــر نشــان داد کــه میــزان ایــن فاکتــور
در مخچــه کاهــش قابــل توجهــی در مــدل اوتیســم داشــته
اســت .از آنجایــی کــه  BDNFدر انعطافپذیــری نورونهــای

ترکیبــات فنولــی کوچــک ماننــد گالیــک اســید،
پروتوکاتچوئیــک اســید ،6تایــروزول ،7اســید کافئیــک و اســید
کافتاریــک 8هماننــد دیگــر فالونوئیدهــا میتواننــد اثــرات
مؤثــری بــر حافظــه از طریــق تعدیــل در مســیر ســیگنالی
هیپوکامــپ و بیــان پروتئینهایــی نظیــر  BDNFایفــاء
مینماینــد ( .)38مطالعــات قبلــی مــا نقــش گالیــک اســید را
بهعنــوان ترکیــب حمایتکننــدة عصبــی در مــدل دژنراســیون
هیپوکامــپ بهعنــوان مدلــی از بیمــاری آلزایمــر نشــان داده
اســت ( .)39طــی واکنشهــای اســترس اکســیداتیو ســطح
9
تیــول تــام و فعالیــت آنزیــم گلوتاتیــون پراکســیداز ()GPx
کاهــش مییابــد در حالــی کــه میــزان مالــون دی آلدهیــد
( 10)MDAدر نواحــی مختلــف مغــزی افزایــش مییابــد (.)32
گالیــک اســید بــا افزایــش تیــول تــام و فعالیــت آنزیــم GPx
و کاهــش  MDAاثــرات اســترس اکســیداتیو را در ســلولها
کاهــش میدهــد ( .)32همچنیــن ،ایــن ترکیبــات از طریــق
تعدیــل در مســیر ســیگنالی و بیــان پروتئینهایــی نظیــر
 BDNFمیتواننــد اثــرات نوروتروفیــک در مناطــق مختلــف
مغــزی ایفــاء نماینــد (.)38، 40
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وضعیــت آســیب بــه مخچــه و ســلولهای پورکینــژ آن باشــد
( .)15همچنیــن ،آنچــه کــه مســلم اســت در گروههــای
دریافتکنندــة گالی��گ اس��ید توانایــی بیشــتری در برقــراری
تعــادل بــه هنــگام راه رفتــن نســبت بــه گــروه  VPAوجــود دارد
کــه نشــاندهندة اثــرات مثبــت گالیــک اســید بــر یادگیــری
حرکتــی در مــدل اوتیســم  VPAمیباش��د .نتایــج مطالعــات
منصــوری در ســال  2013نشــان داد کــه گالیــک اســید بــه
دلیــل داشــتن خاصیــت آنتیاکســیدانی میتوانــد از آســیب
مغــزی و اختــاالت ناشــی از آســیبهای مغــزی کــه ناشــی از
رادیکالهــاي آزاد میباشــد جلوگیــری کنــد بــه طــوری کــه
ایــن اثــرات محافظتــی ،بــه صــورت وابســته بــه دوز میباشــد
( )32در ایــن مطالعــه نیــز مشــخص گردیــد کــه دوز بــاالی
گالیــک اســید ( 200ميليگــرم بــر كيلوگــرم) اثــرات مؤثرتــری
را در بهبــود اختــاالت حرکتــی نشــان میدهــد.

پورکینــژ نقــش اساســی ایفــاء میکنــد کاهــش میــزان ایــن
فاکتــور ســبب اختــال در عملکــرد ایــن ســلول میگــردد (.)7
بــه طــور کلــی ســلولهای پورکینــژ در بيماريزايــي اختــاالت
تحليــل برنــدة عصبــي ماننــد آتاکســی نخاعــی –مخچــهای،
اوتیســم و انســفالوپاتی دخالــت دارد (.)35

Downloaded from shefayekhatam.ir at 22:36 +0330 on Wednesday October 17th 2018

[ DOI: 10.29252/shefa.6.4.5 ]

1397  پاييز، شماره چهارم،دوره ششم

منابع
1. Shinoda Y, Sadakata T, Furuichi T. Animal models
of autism spectrum disorder (ASD): a synaptic-level
approach to autistic-like behavior in mice. Exp Anim.
2013; 62(2): 71-8.
2. Hastings PR, Brown T. Behavior problems of children
with autism, parental self-efficacy, andmental health.
Am J Ment Retard. 2002; 107(3): 222-32.
3. Deweerdt S. Mounting evidence implicates
cerebellum in autism. SFARI. 2014; 8: 1-6.
4. Skefos J, Christopher C, Katelyn E, Holiday J, Weed
K, Levy E, et al. Regional alterations in purkinje cell
density in patients with autism. PLoS One. 2014; 10:
1371. doi.org/10.1371/journal.pone.0081255.
5. Bergland Ch. How are purkinje cells in the cerebellum
linked to autism? The Athlete’s Way. 2014; 519: 14-51.
6. Miki T, Lee KY, Yokoyama T, Liu JQ, Kusaka T,
Suzuki S, et al. Differential effects of neonatal maternal
separation on the expression of neurotrophic factors
in rat brain. II: regional differences in the cerebellum
versus the cerebral cortex. Okajimas Folia Anat Jpn.
2013; 90(3): 53-8.
7. Choo M, Miyazaki T, Yamazaki M, Kawamura
M, Nakazawa T, Zhang J, et al. Retrograde BDNF to
TrkB signaling promotes synapse elimination in the
developing cerebellum. Nat Commun. 2017; 8(1): 195.
doi: 10.1038/s41467-017-00260-w.
8. Kim J, Lee S, Kang S, Kim SH, Kim JC, Yang
M, et al. Brain-derived neurotropic factor and
GABAergic transmission in neurodegeneration and
neurodegeneration. Neural Regen Res. 2017; 12(10):
1733-41.

tsynaptic long-term potentiation induced by prenatal
exposure to valproic acid. Proc Natl AcadSci USA.
2007; 104(33): 13501-6.
13. Kang J, Kim E. Suppression of NMDA receptor
function in mice prenatally exposed to valproic acid
improves social deficits and repetitive behaviors.
Front Mol Neurosci. 2015; 8: 17. doi: 10.3389/
fnmol.2015.00017.
14. Nicolini C, Fahnestock M. The valproic acidinduced rodent model of autism. Exp Neurol. 2018;
299(Pt A): 217-27.
15. Khongrum J, Wattanathorn J. Laser acupuncture at
HT7 improves the cerebellar disorders in valproic acidrat model of autism. J Acupunct Meridian Stud. 2017;
10(4): 231-9.
16. Rahimian S, Amin Yazdi A, Edalatmanesh MA.
Environmental enrichment: a new therapy based on
findings in animal models of autism. Shefaye Khatam.
2016; 4 (4) :89-98.
17. Yui K, Kawasaki Y, Yamada H, Ogawa S. Oxidative
stress and nitric oxide in autism spectrum disorder and
other neuropsychiatric disorders. CNS Neurol Disord
Drug Targets. 2016; 15(5): 587-96.
18. Alasalvar C, Bolling BW. Review of nut
phytochemicals, fat-soluble bioactives, antioxidant
components and health effects. Br J Nutr. 2015; 113(2):
S68-78.
19. Choubey S, Varughese LR, Kumar V, Beniwal
V. Medicinal importance of gallic acid and its ester
derivatives: a patent review. Pharm Pat Anal. 2015;
4(4): 305-15.

9. Bath KG, Pimentel T. Effect of early postnatal
exposure to valproate on neurobehavioral development
and regional BDNF expression in two strains of mice.
Epilepsy Behav. 2017; 70(Pt A): 110-7.

20. Sarjit A, Wang Y, Dykes GA. Antimicrobial activity
of gallic acid against thermophilic Campylobacter
is strain specific and associated with a loss of
calcium ions. Food Microbiol. 2015; 46: 227-33.

10. Rahmani F, Rezaei N. brain-derived neurotrophic
factor role in autism remains elusive: a flashback on
the route that has brought us here. Acta Med Iran. 2017;
55(12): 733-5.

21. Hsieh SC, Wu CC, Hsu SL, Yen JH. Molecular
mechanisms of gallic acid-induced growth inhibition,
apoptosis, and necrosis in hypertrophic scar fibroblasts.
Life Sci. 179: 130-8.

11. Iwata K, Matsuzaki H, Takei N, ManabeT, Mori
N. Animal models of autism: an epigenetic and
environmental viewpoint. J Cent Nerv Syst Dis. 2010;
2: 37-44.

22. Rafiei S, Bazyar Y, Edalatmanesh MA. Effect of
gallic acid and endurance exercise training on bdnf in a
model of hippocampal degeneration. Shefaye Khatam.
2016; 4(1) :1-6.

12. Rinaldi T, Kulangara K, Antoniello K, Markram
H. Elvated NMDA receptor levels and enhanced pos

23. Garud MS, Kulkarni YA. Gallic acid attenuates type
I diabetic nephropathy in rats. Chem Biol Interact. 2018;

12
12

Downloaded from shefayekhatam.ir at 22:36 +0330 on Wednesday October 17th 2018

[ DOI: 10.29252/shefa.6.4.5 ]

1397  پاييز، شماره چهارم،دوره ششم

282: 69-76.
24. Sadoghi SD, Rahbariyan R. Investigation the effect
of glycyrrhizic acid on ovarian follicle in polycystic
ovarian syndrome mice model. SJIMU. 2017; 24(6):
138-48.
25. Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Moghadas M,
Haddad-Mashadrizeh A, Robati R, Hashemzadeh MR.
Histopathological and behavioral assessment of toxinproduced cerebellar lesion: a potent model for cell
transplantation studies in the cerebellum. Cell J. 2014;
16(3): 325-34.
26. Sadoughi D, Khayatzadeh J. Effect of curcumin
on hippocampal levels of brain-derived neurotrophic
factor and serum levels of inflammatory cytokines in
rat model for Alzheimer’s disease. Shefaye Khatam.
2018; 6(1) :1-9.
27. Chris tensen J, Gronborg TK, Sorensen MJ, Schendel
D, Parner ET, Pedersen LH. Prenatal valproate exposure
and risk of autism spectrum disorders and childhood
autism. JAMA. 2013; 309(16): 1696-703.
28. Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Vafaee F,
Moghadas M. Increased hippocampal cell density and
enhanced spatial memory in the valproic acid rat model
of autism. Brain Res. 2013; 1526: 15-25.

Naghizadeh B, Rafieirad M. Neuroprotective effects
of oral gallic acid against oxidative stress induced by
6-hydroxydopamine in rats. Food Chemistry. 2012;
138(2–3): 1028-33.
33. Nykjaer A, Willnow TE, Petersen CM. p75NTR--live
or let die. Curr Opin Neurobiol. 2005; 15(1): 49-57.
34. Kishi T, Yoshimura R, Ikuta T, Iwata N. Brain-derived
neurotrophic factor and major depressive disorder:
evidence from meta-analyses. Front Psychiatry. 2018; 8:
308. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00308.
35. Vazquez-Sanroman D, Sanchis-Segura C, Toledo
R, Hernandez ME, Manzo J, Miquel M. The effects of
enriched environment on BDNF expression in the mouse
cerebellum depending on the length of exposure. Behav
Brain Res. 2013; 243: 118-28.
36. Soori M, Edalatmanesh MA. Survey of serum levels
of brain-derived neurotrophic factor in autistic rats. J
Clin Res Paramed Sci. 2014; 3(4): 264-70.
37. Meng WD, Sun SJ, Yang J, Chu RX, Tu W, Liu Q.
Elevated serum brain-derived neurotrophic factor (bdnf)
but not bdnf gene val66met polymorphism is associated
with autism spectrum disorders. Mol Neurobiol. 2017;
54(2): 1167-72.

29. Borzou Z, Edalatmanesh MA. The evaluation of
brain derived neurotrophic factor and working memory
in valproic acid animal model of autism. Shefaye
Khatam. 2015; 3(4): 10-6.

38. Corona G, Vauzour D, Hercelin J, Williams CM,
Spencer JP. Phenolic acid intake, delivered via moderate
champagne wine consumption, improves spatial working
memory via the modulation of hippocampal and cortical
protein expression/activation. Antioxid Redox Signal.
2013; 19(14): 1676-89.

30. Starowicz-Filip A, Chrobak AA, Moskała M,
Krzyżewski RM, Kwinta B, Kwiatkowski S, et al. The
role of the cerebellum in the regulation of language
functions. Psychiatr Pol. 2017; 51(4): 661-71.

39. Doroodi L, Edalatmanesh MA. The histopathological
evaluation of gallic acid on rat purkinje cells after
trimethyltin intoxication. Shefaye Khatam. 2017; 5(2):
11-8.

31. Teitelbaum P, Teitelbaum O, Fryman J, Maurer R.
Infantile reflexes gone astray in autism. J Dev Learn
Disord. 2000; 6: 15-22.

40. Daglia M, Di Lorenzo A, Nabavi SF, Talas ZS, Nabavi
SM. Polyphenols: well beyond the antioxidant capacity:
gallic acid and related compounds as neuroprotective
agents: you are what you eat! Curr Pharm Biotechnol.
2014; 15(4): 362-72.

32. Mansouri MT, Farbood Y, Sameri JM, Sarkaki A,

1313

