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مقاله پژوهشی

مطالعه بررسی اثر عصاره اسکروفوالریا استریاتا بر حافظه فضایی ،پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنزیمهای آنتیاکسیدانی در
موشهای صحرایی نر طی اعتیاد به کریستال میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی از  22سر موش صحرایی در 6گروه :سالین ،کریستال مت ( 11و  11میلیگرم/کیلوگرم )،
عصاره اسکروفوالریا (211میلیگرم/کیلوگرم) ،پیش تیمار عصاره ( + )211کریستال ( 11و  )11استفاده شد .القا اعتیاد با تزریق
درون صفاقی کریستال مت به مدت  1روز متوالی انجام گرفت .ارزیابی تغییرات حافظه فضایی توسط آزمون ماز آبی موریس انجام
شد .سطوح آنزیمهای دخیل در استرساکسیداتیو توسط اسپکتروفتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها توسط
نرمافزار  Instate 3و آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه با آزمون تعقیبی  Tukeyانجام شد.
نتایج :کریستال مت سبب کاهش حافظه فضایی در هر دو دوز گردید (کنترل ،11/15±6/32 :کریستال مت (11
میلیگرم/کیلوگرم)، 31/32±2/13 :کریستال مت ( .(P< 1/111( )15/51±1/77 :)11پیش تیمار اسکروفوالریا سبب بهبود حافظه
در دو گروه کریستال مت گردید (کنترل ،11/15±6/32 :اسکروفوالریا ( +)211کریستال مت ( ،31/12±2/71 :)11اسکروفوالریا
( +)211کریستال مت ( ) P<1/11( )11/23±1/11 :)11مالون دی آلدئید ،کاتاالز و سوپراکسیددیسموتاز در گروه کریستال افزایش
یافت ( .)P<1/1 1پیش تیمار اسکروفوالریا سبب کاهش سطوح افزایش یافته این آنزیمها گردید.
نتيجهگيری :پیش تیمار اسکروفوالریا استریاتا با کاهش استرساکسیداتیو ،حافظه فضایی کاهش یافته توسط کریستال مت را
بهبود می بخشد.
واژههای کليدی :کریستال مت ،حافظه ی فضایی ،اسکروفوالریا استریاتا ،استرساکسیداتیو
ارجاع:

حاتمی سمیه ،حاتمی حمیرا ،شیخزاده فرزام ،دهقان غالمرضا .اثر عصاره الکلی اسکروفوالریا استریاتا بر بهبود حافظه فضایی در مدل

اعتياد به کریستال مت در موش های صحرایی نر .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1351؛ .2176-51 :)11( 27

 -1کارشناسی ارشد ،فیزیولوژی جانوری ،گروه زیستشناسی جانوری ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -2دانشیار ،فیزیولوژی جانوری ،گروه زیستشناسی جانوری ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -3استاد ،بیوشیمی ،گروه زیستشناسی جانوری ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،90371113163 :پست الکترونیکی ،h.hatami@tabrizu.ac.ir :صندوق پستی 3310119711:
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مقدمه :کریستال مت با القا شکلگیری رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون لیپیدی سبب تخریب و مرگ سلولی میشود .هدف از
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اثر عصاره الکلی اسکروفوالریا استریاتا بر بهبود حافظه فضایی در
مدل اعتیاد به کریستال مت در موشهای صحرایی نر

سميه حاتمی و همکاران

مقدمه
اعتیاد به کراك ،شیشه و کریستال مت بسیار شدیدتر و
سریعتر از اعتیاد به تریاك ،هروئین ،موادمخدر دیگر و
روانگردانها میباشد و ترك آنها نیز بسیار مشکلتر است
( .)1کریستال مت ( )Crystal methجزء گروه آمفتامینها
است .متامفتامینها محرك قوی سیستم عصبی مرکزی بوده
که بهطور گسترده در مغز انسان و رت توزیع میگردند و
سبب تغییرات بلندمدت درساختار و عملکرد مغز ،تغییرات در
میشود .با این حال مطالعات موجود در مورد اثرات
متامفتامین روی عملکرهای شناختی و حافظه نسبتاً متناقض
است .برای مثال نشان داده شده است که وابستگی به
متامفتامین با اختالالت شناختی ،ضعف حافظه و یادگیری و
اختالل در حافظه کاری همراه است ،در حالی که مطالعات
دیگر در مدلهای انسانی و حیوانی نشاندهنده بهبود
عملکردهای شناختی و حافظه به دنبال مصرف متامفتامین
است .بهنظر میرسد که این اختالفات ناشی از میزان دوز
مصرفی و طول مدت مصرف دارو باشد ( .)2متآمفتامینها
دارای حاللیت باال در چربی بوده بنابراین به راحتی از سد
خونی مغزی عبور میکنند ( .)3مصرف بلندمدتکریستال مت
سبب تخریب پایانههای عصبی دوپامینرژیک و سروتونرژیک
در مغز میشود ( .)2کریستال مت با مهار ترانسپورتر
منوآمینی سبب افزایش سطوح دوپامین در شکاف سیناپسی
میگردد ( .)1دوپامین یک انتقال دهنده مهم مغزی است که
در شکلپذیری سیناپسی و یادگیری در مدار پاداشی مغز
نقش مهمی را بازی میکند ،بهطوری که دوپامین در تقویت
طوالنیمدت ( (LTPو افسردگی طوالنی مدت ( (LTDناشی
از کریستال مت در عملکرد مغز افراد نقش دارد ( .)6مطالعات
نشان میدهند دوپامین و گیرندههای دوپامینی نقش مهمی
را در فرایند پردازش و تشکیل حافظه ایفا میکند ،بطوریکه
بلوك گیرندههای دوپامینی خصوصاً گیرندههای

بهوسیله
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مواد

استرساکسیداتیو

و

بهدنبال

همچنین
آن

آپوپتوز

میگردد.

استرساکسیداتیو ناشی از یک عدم تعادل بین تولید گونههای
باز فعال اکسیژن ( Reactive oxygen species )ROSو
توانایی سیستم زیستی برای سمزدایی این واسطههای فعال
میباشد ( .)7مطالعات مختلفی بیان میکنند تولید  ROSدر
محیط  in-vivoبا اختالل تثبیت حافظه در گروههای معتاد
به کریستال مت در ارتباط است ( .)1قشر پریفرونتال یک
نقش کلیدی در فرایند حافظه و یادگیری دارد ،بهطوری که
در تثبیت ،تحکیم و فراخوانی حافظه کوتاهمدت و
بلندمدتنقش مهمی دارد .بهدلیل آتروفی قشر پری فرونتال
توسط مت آمفتامین موجود در شیشه ،مهارتهای حافظهای
وابسته به این بخش شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرد (.)5
اثرات منفی تزریق کریستال بر حافظه از طریق افزایش بار
اکسیداتیو واسطهگری میگردد که صدمات جبران ناپذیری را
به مغز وارد میآورد ( .)11زمانی که تولید گونههای باز فعال
اکسیژن از ظرفیت آنتیاکسیدانی سلولی تجاوز کند،
استرساکسیداتیو روی میدهد که در نهایت منجر به آسیب
به ماکرومولکولهایی نظیر لیپیدهای غشایی ،پروتئین های
ضروری و نوکلئوتیدها میگردد .سلولهای عصبی مرکزی
( )CNSمصرف اکسیژن باالئی دارند و غنی از پلیاسیدهای
چرب غیراشباع میباشند ،بنابراین بهطور مشخص نسبت به
پراکسیداسیون لیپیدی حساس میباشند ( .)11بدن انسان
میتواند توسط سیستمهای آنتیاکسیدانی طبیعی خود که
شامل

گلوتاتیون

پراکسیداز،

کاتاالز

و

سوپراکسید

دیسموتازمیباشد در برابر این رادیکالهای آزاد مقابله کند اما
این امرچندان هم کارامد نیست و حضور آنتیاکسیدانهای
رژیمی و طبیعی برای کاهش اثرات استرساکسیداتیو ضروری
است ( .)12-12اسکروفوالریا یکی از بزرگترین جنسهای
خانواده اسکروفوالریاسه است که بهطور معمول با نام علف
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پالستیسیتی نورونی و مرگ سلولی و دیگر آسیبهای عصبی

اعتیاد

به

روانگردان

سبب

القاء
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آنتاگونیستها سبب اختالل در حافظه میشود از طرفی

اثراسکروفوالریا استریاتادر حافظه فضای واعتياد

گسترده در آمریکای شمالی ،اروپای مرکزی و آسیا و

پارامترهای حافظه فضایی میشود و با توجه به اینکه گیاهان

بهخصوص در نواحی مدیترانه یافت میشود .این جنس حدودا

منابع غنی از آنتیاکسیدانها میباشند ،لذا هدف از مطالعه

شامل  211گونه گیاه گلدار است )  .)16،11فعالیتهای

حاضر بررسی اثرعصاره اسکروفوالریا استریاتا بر وضعیت

فارماکولوژیکال گزارش شده از این گیاهشامل ،بهبود زخم،

اکسیداتیو و پارامترهای حافظه فضایی در موشهای صحرایی

خواص ضدالتهابی ،ضد باکتریایی ،دیورتیکی ،ضد قارچ ،بهبود

معتاد به کریستال میباشد.

عملکردهای قلبی عروقی و خواص ضد دردی میباشد.
متابولیتهای اصلی ثانویه در جنس اسکروفوالریا شامل
فنیلپروپانوئید ،اسیدفنولیک و فالونوئیدها میباشد (-23
ایران یافت میشود و نام محلی آن تشنهداری (

Teshne

 )Dariاست ( .)22بهطور سنتی این گیاه بهعنوان یک عامل
ضدباکتری برای درمان التهاب دستگاَه گوارش ،عفونت چشم
و گوش ،سوختگی پوست ،هموروئید ،کاندیدا ،بیماریهای
التهابی ،سرماخوردگی ،التهاب لثهها و دهان مورد استفاده
قرار میگرفت .همچنین گونه  Striataبهعنوان یک عامل
ضدسرطان ،ضد باکتری ،و ضد قارچ شناخته شده و خواص
ضدافسردگی

هم

دارد

(.)21-21

 ScrophulariaStriataسه فالونوئید (

از

عصاره

isorhamnetin-3-o-

 ،)rutinoside, quercetin, nepitrinسینامیک اسید و یک
فلوپروپانید گلیکوزید جداسازی شده است .این فرضیه توسط
محققین تعیین شده است که رابطه بین آنتیاکسیدان
طبیعی در گیاهان دارویی و کاهش بیماری دژنراتیو ارتباط
وجود دارد .آنتیاکسیدانهای گیاهی مانند فنول ،یک گروه
بزرگ از ترکیبات آنتیاکسیدان را نشان میدهد و بسیاری از
مطالعات نشان دهنده یک ارتباط مثبت بین محتوای کل
فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی است ( .)25فعالیت
آنتیاکسیدانی باال و مقدار کل فنل و فالونوئید
 ScrophulariaStiataنشان میدهد که عصاره الکلی این گیاه
پتانسیل باالیی برای کاربرد آن بهعنوان عامل آنتیاکسیدانی
طبیعی در صنعت داروسازی دارد .با توجه به مطالعات موجود
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حيوانات

در این مطالعه تجربی از  22سر موش صحرائینر نژاد
ویستار با محدوده وزنی  211±71گرم استفاده شد (.(n=7
حیوانات پس از خریداری در قفسهای استاندارد 7 ،سر در
یک قفس بزرگ نگهداری میشدند .محل استقرار حیوانات
درحیوانخانه آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری بوده و اتاق
نگهداری دارای تجهیزات کنترل نور و حرارت بود .سعی
میشد شرایط نوری حیوانات بهطور  12ساعت روشنایی و 12
ساعت تاریکی برقرار باشد (شروع روشنایی ساعت  7صبح).
آب و غذای کافی بهطور آزادانه در دسترس حیوانات قرار
داشت .رطوبت تابع شرایط رطوبتی هوای آزاد بود .میزان
آلودگی صوتی و شرایط بهداشتی در حد مطلوب بود .همه
موشهای صحرایی دارای شرایط یکسان دمائی  22±2درجه
سانتیگراد بودند .پیش از شروع آزمایشات زمان الزم برای
سازش حیوانات با محیط آزمایشگاه رعایت میشد .قفسهای
نگهداری حیوانات از شرکت صنایع رازی راد تهیه شده و
حیوانات تحت آزمایش در انواع شیشهایی (شفاف) با
اندازههای بزرگ نگهداری میشدند.کلیه آزمایشات روی
حیوانات با رعایت اصول اخالقی و ثبت شده بین المللی کار
با حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.
گروههای آزمایشی

موشهای صحرایی بهطور تصادفی به شش گروه هفت
تایی تقسیم شدند -I :گروه شاهد (سالین 1/5درصد) به مدت
 1روز -II ،گروه کریستال مت ( )11mg/kgبه مدت  1روز،
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 striata .)17متعلق به جنس اسکروفوالریا بوده و این گونه در

روش بررسی
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ایراناین… گیاه بهطور
است.
شناخته
در)Figwort
خنازیر (
شدههای
دانشگاه
دانشجویان دختر
شيوع چاقی

که کریستال مت از مسیر استرساکسیداتیو سبب تغییر
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گروه عصاره اسکروفوالریا استریاتا ( )211 mg/kgبه مدت 21

فعالیت آنزیم کاتاالز بهوسیله کاهش در جذب  H2O2در 221

روز -V ،گروه پیش تیمار عصاره اسکروفوالریا استریاتا ()211

نانومتر از طریق اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .محلول واکنش

 +کریستال مت ( )11بهمدت  21روز -VI ،گروه پیش تیمار

حاوی  3میلیلیتر بافر  )PH=7( TSو  21میکرولیترعصاره

عصاره اسکروفوالریا ( + )211کریستال مت ( )11به مدت 21

آنزیمی بود .یک یونیت فعالیت آنزیم کاتاالز به عنوان مقدار آنزیم

روز ( الزم به ذکر است در گروههای  Vو  VIابتدا عصاره

مورد نیاز برای تجزیه  1میکرولیتر سوبسترای پراکسید هیدروژن

اسکروفوالریا به مدت  16روز به تنهایی تزریق شد و در  1روز

در یک دقیقه در میلیگرم پروتئین در نظر گرفته شده

است.

باقی مانده عصاره به شکل پیش تیمار همراه با کریستال مت

روش کامل سنجش تمامی آنزیمهای ذکرشده در باال در

تزریق گردید) (.)31

رفرانسهای مربوطه آمده است (.)33

جهت ارزیابی اثرات تخریبی کریستال و اثرات حفاظتی

آنالیز آماری دادههای  SOD ،MDAو  KATو پارامترهای

اسکروفوالریا استریاتا بر حافظه فضایی روش ماز آبی موریس

حافظه فضایی بهصورت میانگین±خطای استاندارد ارائه گردیده

مورد استفاده قرار گرفت( .روش انجام این تست در

است .اختالف معنیدار توسط آنالیز واریانس یکطرفه

رفرانسهای اشاره شده آمده است) (.)31-32

( ،)ANOVAبا آزمون تعقیبی  Tukeyبهوسیله نرم افزار

SPSS

سنجش پراکسيداسيون ليپيدی

 Inc., Chicago, IL; Version 16مورد بررسی قرار گرفت و

تولید  MDAبهعنوان بیومارکری برای سنجش میزان

نمودارهای مربوطه از طریق نرم افزار  Excel 2117رسم
گردید .اختالفات در سطح ( )P< 1/11معنیدار تلقی شدند.

پراکسیداسیون لیپیدی میباشد .اساس روش اندازهگیری
 MDAبر پایه واکنش با تیوباربیتوریک اسید

مالحظات اخالقی

Thiobarbituric

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه تبریز با کد اخالق

) acid (TBAاست .ماده حاصله Thiobarbituric acid reactive

 12/511251تایید شده است.

) substance (TBARSمیباشد که در طول موج  131نانومتر

نتایج

دارای جذب نوری است .غلظتهای  TBARSبا استفاده از
منحنی استاندارد  MDAمحاسبه شد که بر حسب

nmol/mg

نتایج میانگین زمان و مسافت طی شده برای رسیدن به

پروتئین بیان شده است (.)33

سکو بین گروههای سالین ،کریستال مت ( 11و 11

سوپراکسيد دیسموتاز

میلیگرم/کیلوگرم ) ،عصاره اسکروفوالریا استریاتا ( )211و

برای سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ( )SODاز

دو گروه کریستال مت (11و 11میلیگرم/کیلوگرم) +عصاره

روش اوتواکسیداسیون پیروگالول  Pyrogallolاستفاده شد.

اسکوفوالریااستریاتا ( 211میلیگرم/کیلوگرم).از آنجایی که

 O2•-در اوتواکسیداسیون پیروگالول دخالت دارد ( .)32برای

سرعت شنای حیوانات تفاوت معنیداری را در بین گروههای

اندازهگیری اتواکسیداسیون پیروگالول 11 ،میکرولیتر آب مقطر

آزمایشی طی آزمون ماز آبی موریس نشان نداد ،لذا نمودار

اضافه گردیده و جذب در طول موج  221نانومتر خوانده شد و

مربوطه آورده نشده است .شکل  :)A( 1با توجه به آنالیز

با استفاده از اعداد بهدست آمده درصد فعالیت آنزیم محاسبه

داده های زمان ،در میانگین زمان سپری شده برای رسیدن
به سکو بین گروه سالین و گروهکریستال مت ( 11و 11

شد (.)31
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روش مطالعه حافظه فضایی در ماز آبی موریس

تجزیه و تحليل آماری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i11.2494

 -IIIگروه کریستال مت ( )11mg/kgبه مدت  1روز -IV ،

کاتاالز

اثراسکروفوالریا استریاتادر حافظه فضای واعتياد

کریستال با دوز  11میلیگرم /کیلوگرم در روز پنجم نیز

و پنج م تفاوت معنی داری مشاهده شد (.)P<1/11

تفاوت معنیداری مشاهده شد ( )P< 1/111بینگروه سالین

هم چنین بین گروه سالین و گروه دریافت کننده کریستال

و گروه دریافت کننده عصاره اسکروفوالریا استریاتا (211

مت با دوز  11میلیگر م/کیلوگرم در روزهای اول و دوم

میلی گرم/کیلوگرم) در روزهای چهارم و پنجم تفاوت

تفاوت معنیدار ( )P<1/11و در روزه ای سوم ،چهارم و

معنیداری مشاهده شد ( .)P<1/11همچنین بین گروههای

پنجم تفاوت معنیدار ( )P<1/11 1مشاهده شد .بین

کریستال مت ( 11و  11میلیگرم/کیلوگرم) در روز پنجم

گروه های کریستال مت با دوزهای  11و 11

تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)P< 1/1 1شکل  :)B( 1با

میلیگرم/کیلوگرم در روزهای سوم ( )P<1/1 1و چهارم

توجه به آنالیز دادهها ی مسافت ،در میانگین مسافت طی شده

( )P<1/11تفاوت معنی داری مشاهده شد.
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شکل ( :1نمودار دادههای زمان بین گروههای سالین ،کریستال مت  ،11کریستال مت  ،11عصاره)211
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شکل  ( B :1نمودار دادههای مسافت بین گروههای سالین ،کریستال 11مت ،کریستال مت  ،11عصاره)211

شکل  :1مقایسه میانگین مدت زمان سپری شده ( )Aو

معنیدار سالین با سایر گروهها $ ،و  #بیانگر اختالفات درون

مسافت طی شده ( .)Bگروهها :سالین ( ،)Iکریستال مت

گروهی میباشد .در تمامی نمودارها * (،)P<1/11

(11میلیگرم/کیلوگرم) ( ،)IIکریستال مت ( ،)III( )11عصاره

**( )P<1/11و *** (  )P<1/111میباشد.

اسکروفوالریا (  211میلیگرم/کیلوگرم) ( .)IVنتایج به صورت

شکل :)A( 2بر اساس نتایج حاصل از آنالیز دادههای زمان،

میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده است * .بیانگر اختالف

میانگین مدت زمان یافتن سکو بین گروه سالین با گروه

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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معنیداری مشاهده شد ( )P<1/111و بین گروه سالین و

کریستال مت با دوز  11میلیگرم/کیلوگرم در روزهای چهارم
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ایرانو…چهارم تفاوت
هایسوم
دانشگاهدوم،
روز های
دانشجویاندر
گرم/کیلوگرم)
شيوعمیلی
دختر
چاقی در

برای رسیدن به سکو بین گروه سالین و گروه دریافت کننده

سميه حاتمی و همکاران

شده با عصاره ( 211میلیگرم/کیلوگرم) در روزهای سوم،

مشاهده شد ( .)P< 1/1 1شکل  :)B( 2با توجه به آنالیز

چهارم و پنجم ( )P<1/1 1و روز اول ( )P<1/1 1تفاوت

دادههای مسافت ،در میانگین مسافت طی شده برای رسیدن

معنیداری نشان داد .همچنین بین گروه سالین با گروه

به سکو بین گروه سالین وگروه دریافت کننده کریستال مت

دریافت کننده کریستال ( 11میلیگرم/کیلوگرم) پیش تیمار

( 11میلیگرم/کیلوگرم) در روزهای سوم و چهارم ()P<1/1 1

شده با عصاره ( 211میلیگرم/کیلوگرم) در روزهای دوم،

و روز پنجم ( )P<1/1 1تفاوت معنیداری مشاهده

شد.

سوم ،چهارم و پنجم تفاوت معنیداری مشاهده شد .بین

همچنین بین گروه سالین وگروه دریافت کننده کریستال مت

11

( 11میلیگرم/کیلوگرم) در روزهای دوم و پنجم تفاوت

گروههای

دریافت

کننده

کریستال

(11

و

میلیگرم/کیلوگرم) پیش تیمار شده با عصاره (211

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i11.2494

دریافت کننده کریستال ( 11میلیگرم/کیلوگرم) پیش تیمار

میلیگرم/کیلوگرم) در روزهای سوم و پنجم تفاوت معنیداری

معنیداری مشاهده شد (.)P<1/1 1

شکل  (B:2نمودار داده های زمان بین گروههای سالین ،عصاره + 211کریستال  ،11عصاره  +211کریستال )11

شکل  :2مقایسه میانگین مدت زمان سپری شده ( )Aو

گروهی میباشد .در تمامی نمودارها * (** ،)P< 1/1 1

مسافت طی شده ( .)Bگروهها :سالین ( ،)Iکریستال مت

() P< 1/11و *** ( ) P< 1/111میباشد .آنالیز دادههای

(11میلیگرم/کیلوگرم)  +عصاره (  211میلیگرم/کیلوگرم)

پراکسیداسیون لیپیدی ) ،(MDAسوپراکسیددیسموتاز

( )Vو کریستال ( + )11عصاره (  .)VI( )211نتایج به صورت

)(SODو کاتاالز ) (KATبین گروههای سالین ،کریستال مت

میانگین  ±خطای استاندارد بیان شده است * .بیانگر اختالف

( 11و  11میلیگرم/کیلوگرم) ،عصاره اسکروفوالریا استریاتا

معنیدار سالین با سایر گروهها $ ،و  #بیانگر اختالفات درون

( 211میلیگرم/کیلوگرم) و پیش تیمار کریستال مت ( 11و
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شکل  ( A :2نمودار داده های زمان بین گروههای سالین ،عصاره + 211کریستال  ،11عصاره  +211کریستال )11

اثراسکروفوالریا استریاتادر حافظه فضای واعتياد

( .)P<0.05در مقادیر  SODبین دو گروه دریافت کننده

میلیگرم/کیلوگرم):

شکل : )A( 3آنالیز دادههای پراکسیداسیون لیپیدی نشان
داد که مقادیر  TBARSدر گروه کریستال مت 11

کریستال مت  11و  11میلیگرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با
عصاره تفاوت معنیداری مشاهده شد (.)P< 1/1 1

میلیگرم/کیلوگرم بهطور معنیداری بیش از گروه کنترل

شکل  :)C( 3با توجه به آنالیز دادههای حاصل از سنجش

است ( )P< 1/11 1و در گروه دریافت کننده عصاره نسبت به

فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانی  ،CATمقادیر  CATدر گروه

گروه کنترل کمتر میباشد ( .) P<.1/1 1همچنین بین دو

کریستال مت  11میلیگرم/کیلوگرم بهطور معنیداری نسبت

گروه کریستال مت  11و  11پیش تیمار شده با عصاره 211

به گروه کنترل افزایش یافت ( .)P< 1/1 1همچنین مقادیر

تفاوت معنیداری مشاهده شد (.)P< 1/1 1

 CATدر گروه کریستال مت  11میلیگرم/کیلوگرم نسبت به

آنزیم آنتیاکسیدانی  SODنشان داد که مقادیر  SODدر

مقادیر  CATبین دو گروه دریافت کننده کریستال مت  11و

گروه دریافت کننده کریستال مت  11میلیگرم/کیلوگرم

 11میلیگرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با عصاره تفاوت

نسبت به گروه کنترل بهطور معنیداری افزایش یافت

معنیداری مشاهده شد (.)P< 1/1 1

( . )P<1/11همچنین مقدار  SODدر گروه دریافت کننده

شکل ( :3نمودار داده های مالون دی آلدهید بین گروه های سالین ،کریستال مت 11و  ،11عصاره  ،211عصاره  + 211کریستال  ،11عصاره  +211کریستال )11

شکل ( B:3نمودار داده های سوپراکسید دیسموتاز بین گروه های سالین ،کریستال مت 11و  ،11عصاره  ،211عصاره  + 211کریستال  ،11عصاره +211
کریستال )11
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شکل : )B( 3آنالیز دادههای حاصل از سنجش فعالیت

گروه کنترل افزایش معنیداری نشان داد ( .)P< 1/1 1در

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i11.2494

استریاتا (211
اسکروفوالریا
عصاره
دانشجویان با
گرم/کیلوگرم)
شيوع میلی
11
ایران …
دانشگاههای
دختر
چاقی در

عصاره نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری نشان داد

سميه حاتمی و همکاران

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i11.2494

شکل( C :3نمودار داده های کاتاالز بین گروه های سالین ،کریستال مت 11و  ،11عصاره  ،211عصاره  + 211کریستال  ،11عصاره  +211کریستال )11

SOD

میخورد (شکل  A :1و  .)Bدرگزارشی مشخص گردید،

( )Bو  )C( KATبین گروههای آموزش .گروهها :سالین (،)I

میانگین زمان الزم برای رسیدن به سکو در بین گروههای

کریستال مت با دوز  11میلیگرم/کیلوگرم ( ،)IIکریستال مت

کریستال مت ( 1و  11میلیگرم /کیلوگرم) در مقایسه با گروه

با دوز  11میلیگرم/کیلوگرم ( ،)IIIعصاره اسکروفوالریا

شاهد بهطور معنیداریباال میباشد که بیانگر تخریب حافظه

استریاتا با دوز  211میلیگرم/کیلوگرم ( ،)IVکریستال مت

توسط کریستال میباشد ( .)36در تحقیقی دیگر که توسط

پراکسیداسیون لیپیدی ( )Aو آنزیمهای آنتیاکسیدانی

 11میلیگرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با دوز  )V( 211و
کریستال مت  11میلیگرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با دوز
 .)VI( 211نتایج به صورت میانگین±خطای استاندارد بیان
شده است * .بیانگر اختالف معنیدار تمامی گروهها با گروه
سالین و  #بیانگر اختالف معنیدار بین دو گروه دریافت
کننده کریستال مت با دوزهای  11و  11میلیگرم/کیلوگرم
پیش تیمار شده با عصاره .211

 Hatami.hو همکاران با دستگاه شاتل باکس انجام گرفت،
مشخص گردید کریستال (11، 1و  11میلیگرم /کیلوگرم)
سبب کاهش حافظه اجتنابی غیرفعال میشود که بیشترین
اثر تخریبی توسط کریستال (11میلیگرم /کیلوگرم) به چشم
میخورد ( yan-Jion Chen .)31و همکاران در سال 2112
نشان دادند تزریق متآمفتامین (11میلیگرم/کیلوگرم) سبب
تخریب حافظه و یادگیری در موشهای صحرایی میشود .در
این آزمایش مشخص شد تزریق کریستال مت یا از طریق اثر

بحث

روی مسیرهای سیگنالی منجر به کاهش حافظه میشود و یا

نتایج این تحقیق نشان داد کریستال مت در هر دو دوز (11

از طریق اثرات مستقیم نوروتوکسیک و آسیبهای نورونی

و  11میلیگرم/کیلوگرم) باعث تخریب یادگیری ،حافظه فضایی

( Michael.T .)37و همکارانش گزارش کردند که تزریق

و القای استرساکسیداتیو در مقایسه با گروه کنترل گردید.

به رتها  11-21روز بعد از تولد سبب کاهش حافظه و

تزریق اسکروفوالریا استریاتا ( 211میلیگرم/کیلوگرم)،

یادگیری در تست ماز آبی موریس میشود .یافتههای آنها

اختالالت حافظه و افزایش بار اکسیداتیو ناشی از تزریق درون

نشان داد که تزریق  MAدر روزهای  1-11تأثیری در حافظۀ

صفاقی کریستال مت را در هر دو دوز بهبود بخشید .تحقیق

آنها بعد از بلوغ ایجاد نمیکند .از آن جائی که مرکز اصلی

حاضر نشان داد تزریق کریستال (  11و  11میلیگرم/کیلوگرم)

حافظه ،و یادگیری هیپوکامپ بوده و تکامل این بخش مهم از

عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را دچار اختالل میکند ،که

مغز در همان  11-21روز بعد از تولد ایجاد میشود ،لذا

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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شکل  :3نتایج سنجش میزان  TBARSبرای ارزیابی میزان

بیشترین اثر تخریبی در دوز  11از کریستال مت به چشم
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قرار دادن فاکتورهای دخیل در تکامل هیپوکامپ ،سبب

افزایش در ( 11میلیگرم/کیلوگرم) از کریستال مت معنیدار

کاهش حافظه و یادگیری در تست ماز آبی موریس بعد از

میباشد (شکل .):A3در این پژوهش مشخص شد تزریق

بلوغ میشود ( yan-Jion Chen .)31و همکاران در سال

کریستال ( 11و 11میلیگرم/کیلوگرم) سبب افزایش سطح

 2112نشان دادند که تزریق 11میلیگرم/کیلوگرم از مت

آنزیم های آنتیاکسیدانی  CATو  SODمیشود (شکل3

آمفتامین سبب تخریب حافظه و یادگیری در رتها میشود،

 Frey BN .),C :و همکارانش در سال  ،2116نشان دادند

در حالی که تزریق دوز  1اثری روی یادگیری ندارد .در این
آزمایش مشخص شد تزریق کریستال مت یا از طریق اثر روی
مسیرهای سیگنالی منجر به کاهش حافظه میشود و یا از
همچنین در این آزمایش مشخص شد که تزریق متآمفتامین
در دوز  11 mg/kgطی هفت روز سبب کاهش بیان
 Extracellular signal – regubted protein kinase ERKدر
 PFCمیشود .مشخص شده که  PFCو هیپوکامپ در حافظۀ
کوتاهمدت و بلندمدت نقش دارند ( .)35همانطور که در

تزریق  MAبهصورت طوالنیمدت و دورهای سبب ایجاد
استرساکسیداتیو میشود .مشخص شد تزریق

MA

(1،2،2میلیگرم /کیلوگرم) سبب افزایش میزان  TBARSو
 SODمیشود ( .)21در سال  Açikgöz ،1998و همکارانش
در آزمایشی نشان دادند که آمفتامینها سبب ایجاد
آسیبهای سایتوتوکسیک در رتها میشود .با سنجش
میزان  TBARSکه نشاندهنده میزان پراکسیداسیون
لیپیدی است ،مشخص شد که با مصرف آمفتامینها میزان

بخش مقدمه اشاره گردید هنگامی که تولید گونههای باز

 TBARSافزایش مییابد ( .)21این یافتهها شواهد و مدارك

فعال اکسیژن ( (ROSاز ظرفیت آنتیاکسیدانی سلولی تجاوز

مهمی هستند که نشان میدهند استرس اکسیداتیو در

کند ،استرساکسیداتیو روی میدهد که در نهایت منجر به

اختالالت حافظه فضایی نقش دارد.

آسیب به ماکرومولکولهایی نظیر لیپیدهای غشایی،

در سال  Martin MR ،2116و همکارانش طی آزمایشی

میگردد.

نشان دادند که  MAبا القاء استرساکسداتیو سبب تغییر در

استرساکسیداتیو با افزایش تولید  ROSو یا با کاهش آنزیم

مارکرهای استرساکسیداتیو میشود .مشخص شد که 2و یا

های آنتیاکسیدانی تشدید میشود.

 22ساعت پس از تزریق دوز های 1و 2و 2میلیگرم/کیلوگرم

پروتئینهای

ضروری

و

نوکلئوتیدها

اثرات منفی تزریق کریستال بر حافظه از طریق افزایش

از  MAدر استریاتوم ،و  22ساعت بعد از تزریق در هیپوکامپ

باراکسیداتیو واسطهگری میگردد که صدمات جبران ناپذیری

تغییری در مارکرهای استرساکسیداتیو ایجاد شده و با ایجاد

را به مغز و سلولهای مغزی وارد می آورد .پراکسیداسیون

پراکسیداسیون لیپیدی سبب افزایش در سطح

لیپیدی یکی از دقیقترین پارامترهای اندوژن با کاربرد وسیع

میشود و همچنین سبب افزایش میزان  SODمیشود که در

برای نشان دادن میزان فعالیت گونههای باز فعال اکسیژن

توافق با یافتههای مطالعه حاضر میباشد .مشخص شده که با

( )ROSدر  in-vivoمیباشد .یکی از محصوالت

مصرف  MAنورونهای دوپامینرژیک و سروتونرژیک دچار

پراکسیداسیون لیپیدی ،مالوندیآلدئید ( )MDAاست که

تخریب شده و سبب ایجاد توکسیسیتی القاء شده با

بهعنوان نشانگری حساس برای استرساکسیداتیو در نظر

می شود ( .)22نتایج تحقیق حاضر نشان داد تزریق عصاره

گرفته شده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد تزریق

اسکروفوالریا اختالالت بوجود آمده در عملکرد یادگیری و

کریستال منجر به افزایش محصوالت پراکسیداسیون لیپیدی

حافظه فضایی را بهبود میبخشد .عصاره اسکروفوالریا (211

میگردد .در این پژوهش مشخص شد تزریق کریستال مت

میلیگرم/کیلوگرم) مدت زمان سپری شده و مسافت طی
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طریق اثرات مستقیم نوروتوکسیک و آسیبهای نورونی.
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روزها…با تحت تأثیر
دخترMA
 11از
دوز mg/kg
تزریق
اینایران
طیهای
دانشگاه
دانشجویان
اقی در
شيوع چ

( )11،11سبب افزایش سطح  TBARSمیشود ،که این

سميه حاتمی و همکاران

اسکروفوالریا استریاتا بر روی سرعت شنا نمیباشد .مشخص

متانولی است ( Parvin Salavati .)22و همکارانش در سال

شده اسکروفوالریا استریاتا حاوی مقادیر فراوانی ترکیبات

 2113نشان دادند عصاره گیاه اسکروفوالریا استریاتا دارای

فنلی و فالونوئیدی است که بهعنوان مواد موثر در داشتن

اثرات نوروپروتکتیو در برابر نوروتوکسی سیتی القاء شده با

ظرفیت آنتیاکسیدانی این گیاه به حساب میآید .همانطور

گلوتامات است .همچنین عصاره این گیاه بهدلیل داشتن

که در بخش مقدمه بیان گردید ،بین آنتیاکسیدانهای

ترکیبات فنلی دارای اثرات آنتیاکسیدانی میباشد ( .)23از

طبیعی در گیاهان دارویی و کاهش بیماریهای نورودژنراتیو

طرفی  Veliogluو همکارانش در سال  1551در آزمایشی

ارتباط وجود دارد .آنتیاکسیدانهای گیاهی مانند فنل ،یک

نشان دادند که هیچ ارتباطی بین وجود ترکیبات فنلی و

گروه بزرگ از ترکیبات آنتیاکسیدان را نشان میدهد و

فعالیت آنتیاکسیداتیو وجود ندارد (.)21

بسیاری از مطالعات نشان دهنده یک ارتباط مثبت بین

در سال  2111نشان داد عصاره این گیاه بهدلیل داشتن

محتوای کل فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی است ( )25از

فالونوئیدهایی مثل سینامیکاسید و نپرتین دارای خاصیت

آنجایی که اثرات منفی تزریق کریستال بر حافظه از طریق

ضدالتهابی و محافظت عصبی است (.)26

افزایش

باراکسیداتیو

واسطهگری

میگردد،

خواص

آنتیاکسیدانی باال و مقدار کل فنل و فالونوئید در
 ScrophulariaStiataسبب کاهش اثرات منفی کریستال مت
از طریق کاهش اثرات اکسیداتیو می شود .یافتههای این
بررسی تا حدود زیادی در توافق با نتاج حاصل از مطالعه
انجام گرفته توسط  ParvinSalavatiو همکارانش در سال
 2113میباشد .در این مطالعه اثر افزایش دهنده فعالیتهای
شناختی ترکیب  methoxycinnamoylharpagideاستخراج
شده از ریشه گیاه اسکروفوالریا در تست واتر میز مورد بررسی

Monsef-Esfahani

نتيجه گيری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تزریق درون صفاقی
کریستال مت با القا استرس اکسیداتیو سبب کاهش حافظه
میشود و تیمار رتهای معتاد به کریستال ،با عصاره
اسکروفوالریا استریاتا به سبب دارا بودن خاصیت
آنتیاکسیدانی سبب بهبود این حافظه کاهش یافته شد.
سطوح افزایش یافته آنزیمهای آنتیاکسیدانی در رتهای
معتاد ،با تیمار عصاره تعدیل گردید.
سپاسگزاری

قرار گرفت و مشخص شد که این ترکیب در بهبود حافظه
فضائی نقش مهمی دارد ( .)23قسمت دیگری از نتایج تحقیق

مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد بوده و

حاضر نشان داد عصاره اسکروفوالریا استریاتا  CAT، MDAو

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز در تأمین

 SODرا در قشر پری فرونتال موشهای صحرایی معتاد به

اعتبار الزم و زحمات اساتید راهنما و مشاور قدردانی

کریستال مت بهطور معنیداری تعدیل میکند (شکل :3

میگردد.

 Mohaddese Mahboubi .)A,B,Cو همکارانش در سال

تعارض در منافع :وجود ندارد.

 2113نشان دادند که گیاه اسکروفوالریا استریاتا دارای
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بهدلیل داشتن ترکیبات فالونوئیدی زیاد در عصاره اتانولی و
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شده را بهطور معنیداری کاهش داد (شکل.)A, B, C, D:1

خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد ،که این خاصیت بیشتر
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Introduction: Crystal meth by induction of free radical formation in brains cells and lipid peroxidation
cause to the apoptosis. The aim of present study is to investigate the effect of extract of Scrophularia
striataon spatial memory, lipid peroxidation and alteration of antioxidant enzymes levels.
Methods: In this experimental study, 42 male Wistar rats were divided into 6 groups, including: sham
(saline), crystal meth (10, 15 mg/kg), Scrophularia Striate extract (200 mg/kg) and pretreatment of
Scrophularia (200 mg/kg) + crystal (10, 15 mg/kg). Induction of addiction was performed by intra
peritoneal injection of crystal meth during 5 consecutive days. Morris Water Maze was used for analyzing
spatial memory. The levels of oxidative stress enzymes were assayed. Instate 3 was used for data analysis
and the statistical test was One- Way ANOVA following by Tukey posthoc test.
Results: Crystal meth reduced spatial memory (control: 18/59±6/34, crystal meth (10 mg/kg) 30/34±4/83,
crystal meth (15 mg/kg): 59/98±0/77) (p<0.001). Pretreatment of Scrophularia improved the spatial
memory (control: 18/59±6/34, Pretreatment of Scrophularia + crystal meth (10 mg/kg): 30/12±2/71,
Pretreatment of Scrophularia + crystal meth (15 mg/kg): 50/43±0/51) (P<0.05). MDA, SOD and KAT
levels increased in crystal meth group (P<0.05), but pretreatment of Scrophularia reduced the elevated
level of MDA, SOD and KAT (P<0.05).
Conclusion: It seems pretreatment of Scrophularia improve spatial memory which has been reduced by
crystal meth.
Keywords: Crystal meth, Spatial memory, Scrophularia Striata, Oxidative stress.
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