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نر های ی فضایی و پروکسیداسیون لیپیدی رتپیش تیمار عصاره الکلی اسکروفوالریا استریاتا بر حافظه

 ی اعتیاد به کریستال متط
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 29/01/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                                   15/05/1395 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

ی حاضر اثر تزریق بلندمدت عصاره الکلی شود. در مطالعههای مغزی میکریستال مت با القاء استرس اکسیداتیو سبب آسیب سلول زمینه و هدف:

 ی اعتیاد به کریستال مت مورد بررسی قرار گرفت.نر طهای ی فضایی و پروکسیداسیون لیپیدی رتاسکروفوالریا استریاتا بر حافظه

 200و  100، عصاره اسکروفوالریا استریاتا )(گرم/کیلوگرممیلی 5گروه شامل: کنترل، سالین، کریستال مت ) 7در نر سر رت  49 ها:مواد و روش

گرم/کیلوگرم( میلی 5کریستال مت ) ( +200گرم/کیلوگرم( و پیش تیمار عصاره )میلی 5( + کریستال مت )100گرم/کیلوگرم(، پیش تیمار عصاره )میلی

استفاده  (MDA)ی فضایی از آزمون ماز آبی موریس و برای سنجش پروکسیداسیون لیپیدی از شاخص مالون دی آلدئید زیابی حافظهاستفاده شد. جهت ار

 طرفه انجام گردید.ها توسط آنالیز واریانس یکوتحلیل دادهشد. تجزیه

 .) P<05/0بهبود حافظه نسبت به گروه کنترل شد ) (. اسکروفوالریا سبب >001/0P)کریستال مت سبب کاهش حافظه فضایی گردید  نتایج:

میزان مالون دی آلدئید در گروه کریستال مت  (>05/0P)کننده کریستال مت گردید یافتدرپیش تیمار اسکروفوالریا سبب بهبود حافظه فضایی در گروه 

 (.>05/0P)دی آلدئید گردید افزایش پیدا کرد، ولی پیش تیمار اسکروفوالریا سبب کاهش سطوح افزایش یافته مالون 

توانند سبب تخریب حافظه فضایی گردند. پیش تیمار اسکروفوالریا استریاتا گردان با القاء استرس اکسیداتیو میرسد داروهای روانبه نظر می گیری:نتیجه

 بخشد.اکسیدان، حافظه فضایی کاهش یافته توسط کریستال مت را بهبود میعنوان آنتیبه

 

 ی فضایی، عصاره اسکروفوالریا استریاتا، استرس اکسیداتیوکریستال مت، حافظه کلیدی:کلمات 

 

 

 

  

 مقدمه
های اخیر بسیار تغییر کرده الگوی مصرف مواد در ایران در سال

و از مواد افیونی سنتی مثل تریاک به اپیوئیدهایی با اشکال 

جدیدتر مثل کراک، هروئین و مواد صناعی مثل مت آمفتامین یا 

شواهد زیادی وجود دارد که نشان (. 1شیشه تبدیل شده است )

مت  از با استفادهتوجهی های مغزی قابلدهد آسیبمی

جزء گروه  کریستال یا کریستال مت شود.ایجاد می هاآمفتامین

ها است. این ترکیب با تقلید اعمال آدرنالین بدن، سبب آمفتامین

افزایش ضربان قلب، فشارخون، افزایش تعداد تنفس و انقباض 

گردد. مت آمفتامین دارای حاللیت باال در های خونی میرگ

( 2) کردهراحتی از سد خونی مغزی عبور راین بهبناب ،چربی است

با عمل روی سیستم عصبی مرکزی، سبب آزاد شدن  و

 نروترانسمیترهای مونوآمینی شامل دوپامین، نورآدرنالین و

-ها با تهی کردن وزیکولمت آمفتامین .(3)شود سروتونین می

های عصبی سروتونرژیک مغز و های حاوی سروتونین در پایانه

مغز تا حد زیادی از  کهد نشوری از ساخت آن باعث میجلوگی

دهنده مهم عصبی تهی گردد. کاهش سروتونین مغز این انتقال

گردد تمرکز می های حافظه ونیز سبب اختالل در برخی فعالیت

. درگیری فیبرهای سروتونرژیک بخش قشری و زیر قشری (2)

 کهیرطوبه ،های شناختی به اثبات رسیده استدر فعالیت

های سروتونینی در اکتساب و به یادآوری حافظه نقش گیرنده

مهمی دارند. مشخص شده کریستال سبب کاهش حافظه، گیجی 

تخریب  باگردد. مصرف بلندمدت کریستال ی میموشو فرا

های عصبی دوپامینرژیک و سروتونرژیک در مغز پایانه

تی اختالالت شناختی و حرکسبب بروز  ،کنندگان شیشهمصرف

همچنین طی مطالعات تصویربرداری از مغز افراد  (.3گردند )می

ی شیشه و کریستال مت، مشخص شد که حاملین کنندهمصرف

پژوهشیمقاله   
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گیری نوروترانسمیتر دوپامین در مغز این افراد به نحو چشم

یافته و سبب ایجاد اختالالت شناختی و حرکتی گردیده کاهش

غز در فرایند حافظه و یادگیری مناطق مختلفی از م (.4است )

نقش دارند. یکی از مناطق درگیر در این فرایند قشر پری فرونتال 

ی مغز و بخش زیر قشری است که با مناطقی از مغز شامل ساقه

(. مطالعات نشان داده که قشر پری 5) استدارای ارتباط گسترده 

فرونتال در فرایندهای تثبیت حافظه و بازیابی حافظه دارای نقش 

بنابراین قشر پری فرونتال یک نقش کلیدی ؛ بسیار مهمی است

که در تثبیت، تحکیم یطوربهدر فرایند حافظه و یادگیری دارد، 

به د. مدت و بلندمدت نقش مهمی دارو فراخوانی حافظه کوتاه

توسط مت آمفتامین موجود در  قشر پری فرونتالدلیل آتروفی 

شدیداً تحت  این بخشای وابسته به های حافظهشیشه، مهارت

یجادشده اهای . از طرفی برخی از آسیب(6) گیردتأثیر قرار می

هایی نظیر در سیستم اعصاب مرکزی به دنبال مصرف آمفتامین

های آزاد گیری رادیکالکریستال مت، به دلیل افزایش شکل

. سیستم اعصاب مرکزی به علت میزان باالی مصرف است

های کالسیک و اکسیدانیآنتاکسیژن، غلظت نسبتاً پایین 

که بیشتر از همه مستعد )یراشباع غمحتوای باالی لیپیدهای 

پذیر اکسیداسیون هستند(، نسبت به حمالت اکسیداتیو آسیب

ت مت آمفتامینی با القاء استرس همچنین ترکیبا(. 7باشند )می

های مغزی سبب پروکسیداسیون لیپیدی اکسیداتیو در سلول

شوند. شده و با تخریب غشای سلول سبب مرگ سلولی می

های تولید گونه استرس اکسیداتیو ناشی از یک عدم تعادل بین

زدایی این اکسیژن و توانایی سیستم زیستی برای سم فعالباز 

کنند که (. مطالعات مختلفی بیان می8) استهای فعال واسطه

با اختالل در  in-vivo های بازفعال اکسیژن در محیطتولید گونه

(. استرس اکسیداتیو سبب القای 9) استتثبیت حافظه در ارتباط 

 گردد.های هرمی میآسیب اکسیداتیو در هیپوکامپد و سلول

عنوان یک این در حالی است که گیاه اسکروفوالریا استریاتا به 

های یادگیری و های آزاد، فعالیتاکسیدان با گرفتن رادیکالآنتی

 Scrophularia striata(. 10دهد )حافظه را تحت تأثیر قرار می

ی به نام محلی تشنه دارو گیاهی است خودرو، چندساله و از تیره

نش این گیاه در نواحی مرکزی اروپا، (. پراک11گل میمون )

ای است. خصوص در نواحی مدیترانهآمریکای شمالی، آسیا و به

ی بومی ایران است که در مناطق گونهاسکروفوالریا استریاتا یک

تاکنون اثرات متعدد کند و سردسیر و کوهستانی زاگرس رشد می

جمله از های مختلف این گیاه گزارش شده است.درمانی از گونه

گونه اثرات ترمیمی و مطالعات صورت گرفته بر روی این

در  NOسپتیک، جلوگیری کنندگی در تولید ضدالتهاب، آنتی

( 12و متالو پروتئینازهای ماتریکس )شده فعالماکروفاژهای 

عنوان یک نشان داده شده است همچنین اسکروفوالریا استریاتا به

؛ شودحسوب میعامل حفاظتی در درمان نقایص شناختی م

واسطه رسد عصاره اسکروفوالریا استریاتا بهبنابراین به نظر می

های تحت شرایط استرس تعدیل وضعیت ردوکس سلول

های مغزی، اثرات حفاظتی خود را بر ویژه سلولاکسیداتیو، به

سیستم اعصاب مرکزی و عملکرد شناختی در شرایط پاتولوژیک 

عصاره اسکروفوالریا  د تاکنون اثروجوینباا(. 13نماید )اعمال می

های تجربی معتاد به استریاتا بر عملکرد حافظه فضایی در مدل

رو در مطالعه حاضر اثر ینازاکریستال مت مطالعه نشده است. 

عنوان یک ماده محرک روانی و ایجاد تزریق کریستال مت به

های شدید گیجی و فراموشی و نیز اثر پیش تیمار کننده دوره

عنوان یک یق بلندمدت عصاره اسکروفوالریا استریاتا بهتزر

اکسیدان، با دوزهای مختلف بر روی عملکرد حافظه فضایی آنتی

و نیز میزان پرواکسیداسیون لیپیدی در قشر پری فرونتال 

 های معتاد به کریستال مت مطالعه گردید.رت
 

 مواد و روش ها
 حیوانات  

سر رت صحرائی نر با محدوده  49 از ی تجربیمطالعهدر این 

گروه  7طور تصادفی در گرم استفاده شد که به 200±70وزنی 

ها دارای شرایط یکسان ی رتتایی قرار داده شدند. همههفت

تاریکی -گراد و شرایط سیکل روشناییدرجه سانتی 22±2یی دما

ها روی یشآزماشب( بودند. کلیه  7صبح تا  7ساعته ) 12

المللی کار با بین شدهثبترعایت اصول اخالقی و حیوانات با 

 حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.

 های آزمایشیگروه    

یی ذیل تقسیم تاهفتطور تصادفی به هفت گروه ها بهرت

به  (درصد 9/0گروه شاهد )سالین  II-گروه کنترل،  I-شدند: 

( mg/kg 5کننده کریستال مت )یافتدرگروه  III-روز،  5مدت 

ی اسکروفوالریا ی عصارهکنندهیافتدرگروه  -IV، روز 5به مدت 

گروه  -Vروز،  21( به مدت mg/kg 100استریاتا )

( به mg/kg 200ی اسکروفوالریا استریاتا )ی عصارهکنندهیافتدر

ی اسکروفوالریا ی عصارهکنندهیافتدرگروه  -VIروز،  21مدت 

 21( به مدت mg/kg 5)( + کریستال مت mg/kg100)استریاتا 

ی اسکروفوالریا استریاتا ی عصارهکنندهیافتدرگروه  - VIIروز، 
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(mg/kg 200( کریستال مت + )mg/kg 5 به مدت )روز.  21

گرم/ کیلوگرم یلیم 1صورت درون صفاقی )ها بهتمامی تزریق

 وزن بدن( انجام گردید.

 5ها به مدت ی گروهکریستال مت در همه است)الزم به ذکر 

روز تزریق  16 ،روز تزریق 21روز تزریق شده است. منظور از 

صورت پیش تیمار و در ادامه تزریق گیاه همراه تنهایی بهگیاه به

 (.روز است 5با کریستال مت به مدت 

 تهیه عصاره الکلی اسکروفوالریا استریاتا    

های اسکروفوالریا استریاتا برای تهیه عصاره ابتدا ساقه و برگ

با استفاده از آسیب مکانیکی پودر گردید. سپس با استفاده از 

گیری به روش حالل متانولی اسکروفوالریا اقدام به عصاره

گرم پودر گیاه  10گیری سوکسله گردید. در این روش عصاره

در صد به مدت سه  5/99ول لیتر متانمیلی 300اسکروفوالریا در 

با  آمدهدستبهروز خیسانده شد. پس از صاف کردن محلول 

-60 یدماو در  خألصافی، حالل توسط دستگاه اواپوراتور تحت 

تا زمان  آمدهدستبهیوس حذف شد. عصاره سلسدرجه  50

 (.14ی گردید )دارنگهاستفاده در یخچال در دمای زیر صفر 

 حافظه فضایی در ماز آبی موریسروش مطالعه        

جهت ارزیابی اثرات تخریبی کریستال مت و نیز اثرات حفاظتی 

اسکروفوالریا استریاتا بر حافظه فضایی روش ماز آبی موریس 

ای مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه از یک حوضچه استوانه

متر( سانتی 60متر و ارتفاع سانتی 136رنگ )به قطر شکل سیاه

متر تشکیل شده است. نیم سانتی 10به قطر  با یک سکوی پنهان

ساعت پس از تزریق ماده مخدر، سنجش حافظه فضایی به عمل 

روز و هر روز یک نوبت )هر نوبت شامل  5آمد. هر موش به مدت 

طور تصادفی تحت آزمایش قرار ربع حوضچه به 4تجربه( از  4

مال، جنوب، جهت اصلی ش 4گرفت. فضای اطراف حوضچه با 

موقعیت آلترناتیو برای شروع  4شرق و غرب مشخص شد تا 

ثانیه اجازه  60سنجش ماز آبی موریس فراهم شود. به هر موش 

ثانیه موفق  60شنا برای یافتن سکو داده شد. اگر موش در پایان 

گردید و بر روی سکو قرار یمشد از آب خارج ینمبه یافتن سکو 

ثانیه بر روی  15ها به مدت تجربه موش شد. در پایان هریمداده 

سکو استراحت کردند. زمان سپری شده برای یافتن سکو و 

عنوان پارامترهای مسافت طی شده برای رسیدن به سکو، به

ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی ثبت گردید. الزم به ذکر است 

ای از توانایی عنوان شاخصهکه سرعت شنای حیوانات نیز به

حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت )سنجش ماز آبی حرکتی 

 (.15گرفت( )یمموریس همیشه در فاصله قبل از ظهر انجام 

 بردارینمونه     

ها ساعت بعد از آخرین سنجش ماز آبی موریس، تمامی رت 24

و  (گرم/کیلوگرمیلیم 100با تزریق داخل صفاقی کتامین )

هوش شدند. سپس سر بیگرم/کیلوگرم( میلی 5) زایالزین

وسیله گیوتین جدا شد و بالفاصله مغز خارج گردید و توسط به

ها درصد استریل سرد شستشو داده شد. تمامی نمونه 9/0سالین 

 ی شدند.دارنگه  -C˚ 80در فریزر 

 ت مغزتهیه هموژن از باف    

و جدا کردن  -C 80˚های مغز از فریزر کردن بافت پس از خارج

ها منظور تهیه هموژن روی هر یک از آنبخش جلوی پیشانی، به

اضافه  (w/v) 1:10 با نسبت %1.15محلول سرد کلرید پتاسیم 

های گردید. سپس با استفاده از هموژنایزر مکانیکی هموژن بافت

 gدور تهیه گردید و بعد از سانتریفیوژ کردن در  جلوی پیشانی

محلول رویی استخراج  C 4˚ قه در دمایدقی 10به مدت  20000

 شد تا برای آنالیزهای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

 سنجش پروکسیداسیون لیپیدی  

یراشباع غمالون دی آلدئید حاصل تجزیه پلی اسیدهای چرب 

عنوان بیومارکری برای سنجش میزان . تولید این ماده بهاست

گیرد. اساس روش پروکسیداسیون لیپیدی مورد استفاده قرار می

. استبر پایه واکنش با تیوباربیتوریک اسید  MDAگیری اندازه

نانومتر دارای  535موج که در طول است TBARSماده حاصله 

لیتر میلی 1و  %1لیتر اسید فسفریک میلی 3جذب نوری است. 

لیتر محلول رویی میلی 5/0( به w/v) TBA 6/0%محلول آبی 

دقیقه در حمام آب جوش حرارت  45اضافه گردیده و به مدت 

بوتانول به مخلوط اضافه -nلیتر میلی 4دید. پس از سرد شدن، 

 g3000دقیقه در دور  10شد و پس از به هم زدن به مدت 

 535موج ها در طولسانتریفوژ شد. سپس جذب نوری نمونه

با استفاده از منحنی  TBARSی هاغلظتیری شد. گاندازهنانومتر 

پروتئین  nmol/mg برحسبشد که  محاسبه MDA استاندارد

 (.16بیان شده است )

( و MDAپرواکسیداسیون لیپیدی )های آنالیز آماری داده

خطای استاندارد ±صورت میانگینبه ی حافظه فضاییپارامترها

(Mean±SEارائه گردیده و اختالف معنی ) دار توسط آنالیز

 وسیله به Tukey(، با آزمون تعقیبی ANOVAطرفه )واریانس یک
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مورد بررسی قرار گرفت و نمودارهای  SPSS-16افزار نرم

رسم گردید. اختالفات در  2007Excelافزار مربوطه از طریق نرم

 دار تلقی شدند.معنی  (>05/0Pسطح )
 

 نتایج

آنالیز نتایج میانگین زمان و مسافت بین گروه کنترل،   

 5کننده کریستال )یافتدرسالین، گروه 

کننده عصاره یافتدرهای و گروه گرم/کیلوگرم(میلی

 :گرم/کیلوگرم(میلی 200و  100)اسکروفوالریا استریاتا 

داری را در بین که سرعت شنای حیوانات تفاوت معنیییازآنجا 

های آزمایشی طی آزمون ماز آبی موریس نشان نداد، لذا گروه

 نمودار مربوطه آورده نشده است.
های زمان، میانگین زمان با توجه به آنالیز داده 1در نمودار 

سپری شده برای رسیدن به سکو بین گروه کنترل، سالین و گروه 

و روز سوم  گرم/کیلوگرم( در روز دوممیلی 5کریستال )

(001/0P<)  داری داشت. همچنین میانگین تفاوت معنی

های یافتن سکو بین گروه کنترل، سالین با گروه زمانمدت

 

(، III)کیلوگرم /گرممیلی 5( و گروه کریستال مت با دوز IIسالین )(،  (Iکنترل یهاگروهروز آموزش بین  5نتایج آزمون ماز آبی موریس در طی  -1نمودار 

 ±میانگین  صورتبه. نتایج (Vکیلوگرم )/گرمیلیم 200دوز عصاره با  کنندهیافتدرو گروه  (IV)کیلوگرم /گرممیلی 100عصاره با دوز  کنندهیافتدرگروه 

( کیلوگرم /گرمیلیم 200و  100عصاره ) کنندهیافتدر هایگروهبین گروه سالین با  دارمعنیبیانگر اختالف   (>05/0P)* خطای استاندارد بیان شده است. 

 .استکیلوگرم( /گرممیلی 5گروه سالین با گروه کریستال مت ) دارمعنیبیانگر اختالف   (>001/0P)***  .است

 

 

 
( III)گرم/کیلوگرم میلی 5(، گروه کریستال مت با دوز IIسالین )(،  (Iکنترل یهاگروهروز آموزش بین  5نتایج آزمون ماز آبی موریس در طی  -2نمودار

 ±صورت میانگین نتایج به (Vگرم/کیلوگرم )یلیم 200دوز کننده عصاره با یافتدرو گروه  (IV)گرم/کیلوگرم میلی 100کننده عصاره با دوز یافتدرگروه 

 .است هاگروهدار گروه سالین با سایر ، بیانگر اختالف معنی(>05/0P)* خطای استاندارد بیان شده است. 
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گرم/کیلوگرم میلی 200و  100 یدوزهاکننده عصاره با یافتدر

 .(>05/0P)داری نشان داد چهارم و پنجم تفاوت معنی در روزهای

های مسافت، میانگین مسافت با توجه به آنالیز داده 2در نمودار 

سالین و گروه طی شده برای رسیدن به سکو بین گروه کنترل، 

گرم/ کیلوگرم در روز دوم و سوم تفاوت میلی 5کریستال 

همچنین در میانگین مسافت  .(>05/0P)داری نشان داد معنی

و طی شده برای رسیدن به سکو بین گروه کنترل، سالین 

گرم/ میلی 200و  100کننده عصاره گیاهی )یافتدری هاگروه

 
، گروه III)گرم/کیلوگرم )میلی 5، گروه کریستال با دوز (IIسالین )(، Iهای کنترل )آموزش بین گروه روز 5موریس در طی  ماز آبی نتایج آزمون -3نمودار

گرم/کیلوگرم پیش تیمار شده میلی 5، گروه کریستال با دوز (VIگرم/کیلوگرم )میلی 100تیمار شده با عصاره با دوز پیش گرم/کیلوگرم میلی 5کریستال با دوز 

گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده میلی 5های کریستال )دار گروه سالین با گروه، بیانگر اختالف معنی (>05/0P)*  (.VII) گرم/کیلوگرممیلی 200با عصاره با دوز 

گرم/کیلوگرم( میلی 5های کریستال )گرم/کیلوگرم( با گروهمیلی 5دار گروه کریستال )بیانگر اختالف معنی # .است گرم/کیلوگرممیلی 200 و 100عصاره با دوز با 

 5های کریستال )گرم/کیلوگرم( با گروهمیلی 5دار گروه کریستال )بیانگر اختالف معنی & .است گرم/کیلوگرممیلی 100عصاره با دوز پیش تیمار شده با 

 .است گرم/کیلوگرممیلی 200عصاره با دوز پیش تیمار شده با  گرم/کیلوگرم(میلی

 

 

 

 
 

گروه کریستال با دوز  ،(III) 5، گروه کریستال مت با دوز (IIسالین )(، Iهای کنترل )روز آموزش بین گروه 5موریس در طی  ماز آبی نتایج آزمون -4نمودار 

گرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با عصاره با دوز میلی 5، گروه کریستال با دوز (VIگرم/کیلوگرم )میلی 100تیمار شده با عصاره با دوز پیش گرم/کیلوگرم میلی 5

گروهای دار بین گروه سالین و بیانگر اختالف معنی  (>05/0P) * خطای استاندارد بیان شده است. ±صورت میانگین نتایج به (.VII) گرم/کیلوگرممیلی 200

 5دار گروه کریستال )بیانگر اختالف معنی # .است گرم/کیلوگرممیلی 200 و 100عصاره با دوز پیش تیمار شده با گرم/کیلوگرم( میلی 5کریستال )

دار گروه بیانگر اختالف معنی & .است گرم/کیلوگرممیلی 100عصاره با دوز گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با میلی 5های کریستال )گرم/کیلوگرم( با گروهمیلی

 .است گرم/کیلوگرممیلی 200عصاره با دوز گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با میلی 5های کریستال )گرم/کیلوگرم( با گروهمیلی 5کریستال )
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داری مشاهده شد کیلوگرم( طی روز پنجم تفاوت معنی

(05/0P<). 

آنالیز نتایج میانگین زمان و مسافت بین گروه کنترل،   

و گروه  (گرم/کیلوگرممیلی 5سالین، کریستال مت )

گرم/کیلوگرم( با میلی 5کننده کریستال مت )یافتدر

 200و  100پیش تیمار عصاره اسکوفوالریا استریاتا )

 :گرم/کیلوگرم(میلی

های زمان، میانگین زمان توجه به آنالیز داده با 3در نمودار 

سپری شده برای رسیدن به سکو در مقایسه بین گروه سالین با 

گرم/کیلوگرم( پیش میلی 5کریستال مت )کننده یافتدرگروه 

ی روزهاگرم/کیلوگرم( در میلی 100تیمار شده با عصاره گیاهی )

 5کریستال مت )کننده یافتدرچهارم و پنجم و با گروه 

 200گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با عصاره گیاهی )میلی

داری گرم/کیلوگرم( در روزهای دوم و پنجم تفاوت معنیمیلی

کننده کریستال مت با یافتدربین گروه  .(>05/0P)مشاهده شد 

 5کریستال مت )ه کنندیافتدرگرم/کیلوگرم و گروه میلی 5دوز 

 100گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با عصاره گیاهی )میلی

و   (>05/0P)ی دوم، سوم و پنجم روزهاگرم/کیلوگرم( در میلی

 .(>01/0P)داری مشاهده شد در روز چهارم تفاوت معنی

 5کننده کریستال مت با دوز یافتدرهمچنین بین گروه 

 5کریستال مت )ده کننیافتدرگرم/کیلوگرم و گروه میلی

 200گرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با عصاره گیاهی )میلی

و در   (>05/0P)ی دوم و پنجم روزهاگرم/کیلوگرم( در میلی

 .(>01/0P)داری مشاهده شد ی سوم و چهارم تفاوت معنیروزها

های مسافت، میانگین مسافت با توجه به آنالیز داده 4در نمودار 

طی شده برای رسیدن به سکو بین گروه کنترل، سالین با گروه 

 یاهیگگرم/کیلوگرم( پیش تیمار شده با عصاره میلی 5)کریستال 

داری گرم/کیلوگرم( در روز پنجم تفاوت معنییلیم 200و  100)

 5بین کریستال مت با دوز  همچنین .(>05/0P)مشاهده شد 

گرم/کیلوگرم( پیش میلی 5)گرم/کیلوگرم با گروه کریستال میلی

گرم/کیلوگرم( در یلیم 200و  100) یاهیگتیمار شده با عصاره 

گرم/کیلوگرم( پیش تیمار میلی 5)روز پنجم و با گروه کریستال 

گرم/کیلوگرم( در روز چهارم میلی 200) یاهیگشده با عصاره 

 .(>05/0P)داری مشاهده شد وت معنیتفا

 نتایج سنجش پروکسیداسیون لیپیدی  

های کنترل، های پروکسیداسیون لیپیدی بین گروهآنالیز داده

گرم/کیلوگرم(، عصاره اسکروفوالریا میلی 5سالین، کریستال )

پیش تیمار کریستال  گرم/کیلوگرم( ومیلی 200و  100استریاتا )

و  100گرم/کیلوگرم( با عصاره اسکروفوالریا استریاتا )میلی 5)

های با توجه به آنالیز داده 5در نمودار : گرم/کیلوگرم(میلی 200

 
(، Iکنترل )خطای استاندارد بیان شده است. ±صورت میانگینبرای ارزیابی میزان پروکسیداسیون لیپیدی. نتایج به TBARSنتایج سنجش میزان  -5نمودار 

کننده عصاره با یافتدر، گروه (IV)گرم/کیلوگرم میلی 100کننده عصاره با دوز یافتدر(، گروه III)گرم/کیلوگرم میلی 5، گروه کریستال مت با دوز (IIسالین )

و گروه کریستال  (VI)گرم/کیلوگرم میلی 100تیمار شده با عصاره با دوز پیش گرم/کیلوگرم میلی 5، گروه کریستال با دوز (Vگرم/کیلوگرم )یلیم 200دوز 

دار گروه سالین بیانگر اختالف معنی  (>01/0P)**  ، (>05/0P)*  (.VII) گرم/کیلوگرممیلی 200گرم/کیلوگرم پیش تیمار شده با عصاره با دوز میلی 5با دوز 

کننده یافتدرگرم/کیلوگرم و گروه میلی 100کننده عصاره با دوز یافتدردار بین گروه بیانگر اختالف معنی  (>05/0P). + استهای آزمایشی سایر گروهبا 

 .استگرم/کیلوگرم یلیم 200 عصاره با دوز
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بین گروه سالین و  TBARSپروکسیداسیون لیپیدی، مقادیر 

 100کننده عصاره با دوزهای یافتدرهای گروه

گرم/کیلوگرم میلی 200و   (>05/0P)گرم/کیلوگرم میلی

(01/0P<)  داری مشاهده شد. همچنین بین گروه تفاوت معنی

پیش تیمار ( گرم/کیلوگرممیلی 5های کریستال )سالین و گروه

 200و  100شده با عصاره اسکروفوالریا استریاتا )

 .(>05/0P) داری مشاهده شدگرم/کیلوگرم( تفاوت معنیمیلی

و  100کننده عصاره اسکروفوالریا استریاتا )یافتدرهای بین گروه

داری مشاهده شد گرم/کیلوگرم( تفاوت معنیمیلی 200

(05/0P<.) 

 بحث و نتیجه گیری
در بررسی حاضر تأثیر تزریق کریستال مت و نیز تأثیر تزریق 

تنهایی و نیز ی الکلی اسکروفوالریا استریاتا بهبلندمدت عصاره

ی پارامترهاصورت پیش تیمار+ کریستال مت بر روی تغییرات به

ها مورد بررسی قرار حافظه فضایی و وضعیت اکسیداتیو نمونه

، حاکی از تست ماز آبی موریسهای حاصل از نالیز دادهآ گرفت.

های صحرائی نر بالغی است دار حافظه فضایی در رتکاهش معنی

 5. در این پژوهش از دوز اندنمودهکه کریستال مت را دریافت 

و نتایج نشان داد  گرم/کیلوگرم کریستال مت استفاده شدمیلی

داری داشت که میزان حافظه فضایی در این دوز کاهش معنی

داری در تغییر معنی(. همچنین کریستال مت 2و  1)نمودار 

عدم دخالت سرعت  بیانگرسرعت شنای حیوانات ایجاد نکرد که 

همسو با این . شنا در میزان یادگیری و حافظه حیوانات است

پژوهش در گزارشی مشخص گردید، میانگین زمان الزم برای 

 10و  5های کریستال مت )با دوز رسیدن به سکو در بین گروه

داری طور معنیگرم/ کیلوگرم( در مقایسه با گروه شاهد بهیلیم

 باال بوده که بیانگر تخریب حافظه توسط کریستال مت است

. در تحقیقی دیگر که توسط حاتمی و همکاران با دستگاه (17)

 5شاتل باکس انجام گرفت، مشخص گردید که کریستال در دوز 

حافظه اجتنابی دار معنیگرم/ کیلوگرم سبب کاهش یلیم

. در (18) استهای حاضر همسو شود که با یافتهیرفعال میغ

های مختلف گزارشی دیگر اثرات ارائه مت آمفتامین در طول دوره

حاملگی بررسی و مشخص گردید، دوزهای باالی کریستال مت 

گرم/ کیلوگرم( سبب تخریب حافظه در فرزندان یلیم 20و  15)

گرم/ کیلوگرم( یلیم 10و  5که دوزهای پایین )یدرحالگردد، می

 . همچنین(19) ی شناختی فرزندان نداردعملکردهااثری روی 

 15و  10و  5گزارش شده که تزریق مت آمفتامین در دوزهای 

روزه سبب تخریب حافظه  11-20ی هارتگرم/ کیلوگرم در یلیم

اضر شود که این یافته تا حدودی با نتایج مقاله حفضایی می

 yan-Jion Chen(. در آزمایش دیگر که توسط 20) استهمسو 

انجام گرفت مشخص شد که تزریق  2012و همکاران در سال 

شود. ها میمت آمفتامین سبب تخریب حافظه و یادگیری در رت

از مت آمفتامین، نشان داد که  10و  mg/kg 5استفاده از دو دوز 

سبب طوالنی شدن  مت آمفتامین mg/kg 10تکرار تزریق دوز 

اثری  5که تزریق دوز یدرحالشود زمان تأخیر در فاز یادگیری می

های حاضر مغایرت دارد. این روی یادگیری ندارد که با یافته

کند دوز باالی مت آمفتامین سبب تخریب ها ثابت مییافته

یست. در این نمؤثر  5که دوز یدرحالشود حافظه و یادگیری می

تزریق کریستال مت یا از طریق اثر روی  آزمایش مشخص شد

شود و یا از طریق مسیرهای سیگنالی منجر به کاهش حافظه می

های نورونی منجر به کاهش اثرات مستقیم نوروتوکسیک و آسیب

شد که تزریق گردد. همچنین در این آزمایش مشخص یمحافظه 

روز سبب کاهش بیان  7طی  mg/kg 10در دوز  مت آمفتامین

ERK (extracellular signal – regulated protein kinase در )

شود. مشخص شده که قشر پری فرونتال و قشر پری فرونتال می

 (.21بلندمدت نقش دارند ) مدت وهیپوکامپ در حافظۀ کوتاه

ی دوپامینرژیک و هانورونرسد تخریب یمی به نظر طورکلبه 

گردان همچون کریستال مت سبب سروتونرژیک توسط مواد روان

در پژوهشی که توسط (. 22شود )تخریب حافظه و یادگیری می

انجام  2010دست و همکاران در سال دکتر محمدرضا زرین

های دوپامین نقش اساسی در گرفت مشخص شد که گیرنده

مختلف حافظه و  های دخیل در انواعتبدیل فعالیت نورون

توانند توانایی یادگیری و ذخیرۀ اطالعات را یادگیری دارند و می

 (.23تغییر دهند )

رسد اثرات منفی تزریق کریستال مت بر حافظه و به نظر می

شود که یمی گرواسطهیادگیری از طریق افزایش بار اکسیداتیو 

آورد یمهای عصبی وارد یری را به مغز و سلولناپذجبرانصدمات 

که یهنگامکه در بخش مقدمه اشاره گردید  طورهمان(. 24)

از ظرفیت  ROS)های باز فعال اکسیژن )تولید گونه

اکسیدانی سلولی تجاوز کند، استرس اکسیداتیو روی آنتی

هایی نظیر یت منجر به آسیب به ماکرومولکولدرنهادهد که می

گردد. یمهای ضروری و نوکلئوتیدها ینپروتئلیپیدهای غشایی، 

های یمآنزو یا با کاهش  ROSاسترس اکسیداتیو با افزایش تولید 

های سیستم عصبی مرکزی شود. سلولاکسیدانی تشدید میآنتی
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یدهای چرب اسمصرف اکسیژن باالئی دارند و غنی از پلی 

طور مشخص نسبت به به هانورونباشند، بنابراین یراشباع میغ

(. در بخش دیگری 25باشند )پروکسیداسیون لیپیدی حساس می

 5از این پژوهش مشخص شد که تزریق کریستال مت در دوز 

)نمودار شود می TBARSگرم/کیلوگرم سبب افزایش سطح میلی

و همکاران بر  Ayhan Cöngölogluپژوهش دیگری توسط  (.5

ن تحقیق روی اثرات اکسیداتیو مت آمفتامین انجام گرفت. در ای

گرم /کیلوگرم میلی MA10 مشخص شد که تزریق بلندمدت دوز

که این بخش در توافق با  شودیم SODسبب افزایش فعالیت 

اما نتایج همین مطالعه در ارتباط با اثر تزریق  استنتایج حاضر 

ییر تغعدمحاکی از  TBARSکریستال مت بر روی سطح 

های ما در ج یافتهاست که با نتای TBARSدار در میزان معنی

و همکاران طی  Frey BN ،2006(. در سال 26) استتضاد 

آزمایشی نشان دادند که مت آمفتامین با القاء استرس اکسیداتیو 

شود. مشخص سبب تغییر در مارکرهای استرس اکسیداتیو می

 4و  2و  1ساعت پس از تزریق دوزهای  24شد که حدود 

ساعت بعد  24و  گرم/کیلوگرم از مت آمفتامین در استریاتوممیلی

از تزریق در هیپوکامپ تغییری در مارکرهای استرس اکسیداتیو 

ایجاد شده و با ایجاد پروکسیداسیون لیپیدی سبب افزایش در 

که با مصرف مت آمفتامین  شدهمشخصشود. یم TBARSسطح 

دچار تخریب شده و ی دوپامینرژیک و سروتونرژیک هانورون

این  (.27شود )می ROSسبب ایجاد توکسی سیتی القاء شده با 

دهند یمها، شواهد و مدارک مهمی هستند که نشان یافته

استرس اکسیداتیو در اختالالت حافظه و یادگیری نقش دارد. 

افزایش استرس اکسیداتیو اثرات مضری را بر عملکرد سیستم 

 هاآنایص شناختی ایجاد شده در کند که با نقعصبی اعمال می

 ارتباط دارد.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تزریق عصاره الکلی 

آمده در عملکرد  به وجوداسکروفوالریا استریاتا اختالالت 

 گیاه اسکرروفوالریابخشد. یادگیری و حافظه فضایی را بهبود می

های یتظرفاستریاتا ازجمله گیاهانی است که به دلیل داشتن 

اکسیدانی تاکنون در امر درمان مورد استفاده قرار گرفته آنتی

است. مشخص شده که اسکروفوالریا استریاتا حاوی مقادیر 

 مؤثرعنوان مواد فراوانی ترکیبات فنلی و فالونوئیدی است که به

(. 28آید )یم حساببهاکسیدانی این گیاه در داشتن ظرفیت آنتی

 100اضر نشان داد که تزریق دوزهای نتایج حاصل از پژوهش ح

گرم/کیلوگرم از عصاره سبب بهبود حافظه نسبت به میلی 200و 

بخش دیگری از نتایج پژوهش (. 2و1شود )نمودار گروه شاهد می

حاضر نشان داد که پیش تیمار عصاره گیاهی اسکروفوالریا 

(، کاهش حافظه فضایی ناشی از 200و  100استریاتا )دوزهای 

طور گرم/کیلوگرم را بهمیلی 5کریستال مت با دوز  تزریق

بخشد. تزریق عصاره اسکروفوالریا استریاتا داری بهبود میمعنی

داری طور معنیمسافت و زمان سپری شده برای یافتن سکو را به

ولی در سرعت شنای رت تغییر  (4و3)نمودار کاهش داده 

ان سپری شده کند کاهش زمکه بیان می داری ایجاد نکردمعنی

و مسافت طی شده برای رسیدن به سکو به دلیل اثر عصاره این 

ها نشان به عبارتی این داده. یستنگیاه بر روی سرعت شنا 

دهند که عصاره اسکروفوالریا استریاتا هیچ اثری بر روی یم

 2013در یک مطالعه که در سال توانائی حرکتی حیوانات ندارد. 

همکاران انجام گرفت، اثر افزایش و Parvin Salavati توسط 

 methoxycinnamoyl های شناختی ترکیبدهنده فعالیت

harpagide  استخراج شده از ریشه گیاه اسکروفوالریا در تست

واتر میز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این ترکیب 

در بهبود حافظه فضائی نقش مهمی دارد، همچنین نشان دادند 

ی هوایی گیاه اسکروفوالریااستریاتا دارای هابخشها و یشهرکه 

دهد . نتایج این مطالعه نشان میاستاکسیدانی فعالیت آنتی

اکسیدانی و آنتی عصاره متانولی این گیاه دارای فعالیت آنتی

که به علت حضور فالونوئیدها، کومارین و  استیایی باکتر

نشان  2007و همکاران در سال   Ding Q(.29) استها مونوترپن

استخراج شده از  E-p-methoxcinnamic asidدادند ترکیب 

داری ریشه گیاه اسکروفوالریا دارای اثر آنتی اکسیداتیو معنی

ازحد نیتریک اکسید و پراکسید یشباست و سبب مهار تولید 

شود. دیده توسط گلوتامات مییبآسی هانورونسلولی در 

 E-p-methoxcinnamicهمچنین مشخص شد که ترکیب 

 (.30داری دارد )فعالیت ضد فراموشی معنی

قسمت دیگری از نتایج حاضر نشان داد که عصاره  

اسکروفوالریا استریاتا بیومارکر پروکسیداسیون لیپیدی در قشر 

داری طور معنیهای معتاد به کریستال مت را بهپری فرونتال رت

پروکسیداسیون لیپیدی یکی از بهترین  (.5رنمودا)کند تعدیل می

ی اندوژن با کاربرد وسیع برای نشان دادن میزان فعالیت پارامترها

ROS در محیط in-vivo یکی از محصوالت است .

عنوان که به استپروکسیداسیون لیپیدی، مالون دی آلدئید 

ینان برای استرس اکسیداتیو در نظر اطمقابلنشانگری حساس و 

و همکاران در سال  Mohaddese Mahboubiگرفته شده است. 
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نشان دادند که گیاه اسکروفوالریا استریاتا دارای خاصیت  2013

که این خاصیت بیشتر به دلیل داشتن است اکسیدانی آنتی

ترکیبات فالونوئیدی زیاد در عصاره اتانولی و متانولی است. 

یبات مختلف ترکهای طبیعی شامل بسیاری از سیداناکیآنت

 (.31) استفنلی مثل ترکیبات نیتروژنی و کاروتنوئیدها 

و همکاران در پژوهشی  Filomena Coforti 2008در سال 

نشان دادند که عصاره گیاه اسکروفوالریااستریاتا دارای اثرات آنتی 

تواند سبب مهار اکسیداسیون اسید اکسیداتیو بوده و می

های آزاد و لینولئیک، محافظت در برابر اکسیداسیون و رادیکال

شود.  DPPHهای ها و رادیکالنیز مهار پروکسیداسیون لیزوزوم

اکسیدانی این گیاه به مشخص شده که خاصیت آنتیهمچنین 

دلیل داشتن مقادیر زیادی ترکیبات فنلی و فالونوئیدی است 

ی اکسیدانی عصاره(. در پژوهشی دیگر که اثرات آنتی32)

 Pc12اسکروفوالریا در مقابل نوروتوکسی سیتی القاء شده در 

ی اهژنمورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد این گیاه دارای 

را  های باز فعال اکسیژننوروپروتکتیو بوده و توانایی کاهش گونه

در  1998و همکاران در سال  Velioglu(. از طرفی 33) استدارا 

آزمایشی نشان دادند که هیچ ارتباطی بین وجود ترکیبات فنلی 

 (.34و فعالیت آنتی اکسیداتیو وجود ندارد )

نمود که کریستال مت از گیری طور نتیجهیناتوان یمبنابراین 

های مغزی منجر به اختالالت طریق افزایش بار اکسیداتیو سلول

استریاتا  گردد. عصاره اسکروفوالریاعملکرد حافظه فضایی می

های آزاد و اکسیدان از طریق روبیدن رادیکالعنوان یک آنتیبه

تعدیل پارامترهای استرس اکسیداتیو، محیط مناسبی را برای 

کند. بدین ترتیب عصاره اسکروفوالریا فراهم می هاوروننعملکرد 

ی قادر به بازگرداندن عملکرد حافظه فضایی که تا حدوداستریاتا 

کننده کریستال مت دچار یافتدرهای داری در گروهطور معنیبه

 .استاختالل گردیده بود، 
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Abstract 
 

Background & Objective: Crystal meth damages the brain cells by inducing oxidative stress. In the 

present study the long- term injection effect of alcoholic extract of Scrophularia Striata on spatial 

memory and lipid peroxidation in male rats during crystal meth addiction was investigated. 

 Material & Methods: 49 male rats were divided in 7 groups including: control, sham (saline), crystal 

meth (5 mg/kg), Scrophularia Striata extract (100 and 200 mg/kg), pretreatment of Scrophularia Striata 

(100 mg/kg) + crystal meth (5 mg/kg), and pretreatment of Scrophularia Striata (200 mg/kg) + crystal 

meth (5 mg/kg).  Morris water maze test was used for assessing the spatial memory, and 

Malondialdehyde (MDA) was assayed as an index of lipid peroxidation. One-way analysis of variance 

(ANOVA) was used to analyze the data. 

Results: Spatial memory was significantly reduced by Crystal meth (P<0.001). Spatial memory was 

significantly improved by Scrophularia (100 and 200 mg/kg) in comparison to control group (P<0.05). 

Pretreatment of Scrophularia in both doses significantly improved the spatial memory in crystal meth 

group (P<0.05). MDA level significantly increased in crystal meth group (P<0.05), but pretreatment of 

Scrophularia significantly reduced the elevated level of MDA (P<0.05). 

Conclusion: It seems that, psychoactive drugs can impair spatial memory by inducing oxidative stress. 

Pretreatment of Scrophularia as an antioxidant, improves spatial memory which has been reduced by 

crystal meth. 
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