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چکیده
زمینه و هدف متآمفتامین ،یک محرک قدرتمند سیستم عصبی مركزی است .سوءمصر متآمفتامین میتواند
باعث اختالل در عملکردهای شـناختی و آسـیب به سـیسـتم عصـبی گردد .همچنین ،بررسـیها و شـواهد بسـیاری
مبنی بر تأثیرات ضـدالتاابی ،ضـدآپوپتوزی و آنتیاكسـیدانی پالماتین در انواع بیماریهای عصـبی وجود دارد .از این
رو این مطـالعـه در راســـتـای كمـک بـه اثبـات عملکرد محـافظـت نورونی پـالمـاتین در برابر فعـالیـت نوروتوكســـیـک
متآمفتامین انجام گرفته است.
مواد و روشها سـمیت عصـبی بهوسـیله تزریق متآمفتامین با دوز  40میلیگرم/كیلوگرم در چاار نوبت با فاصـله
زمانی دو سـاعت هر بار به مقدار  10میلیگرم/كیلوگرم ایجاد شـد .سـ د در گروههای تیمار تزریق پالماتین با دوز
 50و  100میلیگرم/كیلوگرم وزن بدن درون صــفاقی انجام گرفت؛ به این صــورت كه نوبتهای تزریق  30دقیقه،
 24سـاعت و  48سـاعت پد از آخرین تزریق متآمفتامین انجام شـدند .برای بررسـی حافظه فضـایی تسـت ماز آبی
مورید انجام گرفت ،س د مغزها برای رنگآمیزی نیسا خارج گردیدند.
یاافهاههاا دادههـای رفتـاری نشـــان داد كـه در گروههـای تیمـار شـــده بـا پـالمـاتین میزان یـادگیری نســـبـت بـه گروه
متآمفتامین افزایش مییابد و در آزمون پروب ،درصـد حضـور حیوانات در ربع دایره هد در گروههای تیمار شـده،
بهطور معناداری از گروه متآمفتامین بیشـتر بود كه نشـاندهنده بابود عملکرد حافظه میباشـد ( ،)P<0.05بهعالوه
در گروه متآمفتامین ،افزایش مرگ سـلولی نکروز در ناحیه  CA1هی وكامپ مشـاهده گردید كه تیمار با پالماتین،
كاهش معناداری در میزان سلولهای نکروتیک نشان داد (.)P<0.05
نهیجهگیری براسـاس یافتهها پالماتین احتماالً با كاهش مرگ سـلولی در برابر سـمیت عصـبی ناشـی از متآمفتامین
باعث بابود عملکرد حافظه و یادگیری در رتها گردد.
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مـت آمفتـامین بـه ویژه در جوانـان و نوجوانـان روبـه روســـت.

اسـتفاده از مت آمفتامین به شـدت با عوار متتل پزشـکی
و عصـبی در ارتباط اسـت و دارای عوار متعدد جانبی بر
ســالمت عصــبی و دیگر ابعاد ســالمت فرد مصــر كننده
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و در گیاهان مت عددی یافت شده است؛ از جمله زرشک
خاردار .این تركیب را می توان در ریشه ،ریزو م و پوست ساقه
این گ یاهان یافت  .در مطالعه كیم و همکاران ،پالماتین در
بافت م یوكارد موش های صحرایی تحت ایسکمی و برقرار ی
مجدد جریان خون ،به مقدار قابا توجا ی م یزان سوپراكس ید
دیسموتاز (  )SODو كاتاالز (  )CATرا افزایش داد،SOD .
یک آنز یم آنت ی اكسیدان است كه تبد یا سوپراكس ید را به
( H2O2پراكس یدهیدروژن ) و  O2كاتالیز می كند؛ بنابرا ین
می توان متوجه شد كه پالمات ین م ی تواند آزادساز ی
رادیکال های آزاد را طی ا یسکمی و برقرار ی مجدد جریان
خون ،كاهش دهد (  .)13همچن ین ل ی و همکاران ،آثار
حفاظتی پالماتین بر كبد را مطال عه كردند .در نارسایی
كبدی القاشده با گاالكتوزام ین /ل ی وپلی ساكارید ،فاكتور
نکروزی آلفا (  ،)TNF-αنقش مام ی در پاسخ التاابی ا یفا
می كند .این فاكتور می تواند آغازگر یک آبشار التااب ی دخ یا
در القای سا یر سیتوكین های التااب ی نظ یر اینترفرون-گاما
(  )IFN-γو اینتر لوك ین  1بتا (  )IL-1βباشد .در ا ین مطالعه،
در گروه درمان شده با گاالكتوزام ین /لی وپلی ساكارید،
سطح سرم ی  TNF-αو  IL-6افزا یش یافت و افزایش TNF-
 αبا پالماتین ،تقل یا پیدا كرد ( .)14
با توجه به تمام حقایق پ یش گفته در مورد تأث یر
حفاظتی پالماتین و مکان یسم های مام سم یت عصب ی
متامفتامین و با توجه به اینکه تاكنون درمان مشتص و
مؤثری برا ی جلوگیری از عوار سمی متامفتام ین بر
سیستم عصبی مشتص و تأیید نشده است؛ در مطالعه
حاضر ،برا ی اولین بار ،تأثیر ات درمان پالمات ین در آس یب
عصب ی به دنبال سم یت عصبی متامفتام ین بررس ی شد.

می شـــود (  )3 -1اختالل ســـایکوتیک ناشـــی از مصـــر
آمفتـامین بـه عنوان یکی از مترب ترین عوار آن بـاعـث
شـده بتش قابا توجای از تتت های بیمارسـتان های كشـور
به بیماران مبتال به این اختالل اختصـاص یابد (  .)4مصـر
غیرقـانونی روان گردان هـا بـه ویژه مـت آمفتـامین بـه عنوان
معضـلی بین المللی در آمده اسـت .در حال حاضـر 15 -16
میلیون نفر در جاـان بـه این مـاده اعتیـاد دارنـد كـه این رقم
بیش از تعداد مصـر كنندگان كوكایین و هرویین می باشـد
و بـه دومین مـاده پرمصـــر جاـان بعـد از كـانـابید تبـدیـا
شـده اسـت (  .)5مصـر این ماده اعتیادآور در درازمدت به
سـیسـتم های دوپامینرژیک ،سـروتونرژیک و سـوخت وسـاز
مغزی آسـیب می رسـاند و به علت اثرات سـمیت عصـبی در
مغز ،بیمـار دچـار اختالالت شـــنـاخت ی از جملـه اختالل در
حـافظـه و یـادگیری ،اختالل توجـه و تمركز و نیز اختالل
عملکرد اجرایی ،برنـامـه ریزی و تصـــمیم گیری ،اختالالت
خلقی و اضـــطرابی می گردد (  .)6هرچند به نظر می رســـد
فاكتورهای دیگری نیز در ایجاد ســمیت عصــبی ناشــی از
متامفتامین شــركت داشــته باشــند كه مکانیســم های آناا
هنوز شـناخته نشـده اسـت .بیشـتر فرضـیه ها بر وقایع درون
نورون ها از قبیا اكسـیداسـیون دوپامین ،استرس اكسیداتیو
و ســمیت خارج ســلولی اســتوارند .مت آمفتامین از طریق
نـاقـا هـای دوپـامین یـا ســـروتونین وارد پـایـانـه هـای نورون ی
می شــود و جایگزین دوپامین و ســروتونین درون ســلولی و
وزیکوالر می گردد .این گونـه آمین هـای جـایگزین شـــده از
طریق اتواكسـیداسـیون یا به وسـیله مونوآمین اكسـیداز به
رادیکال های آزاد اكســیژن ،اكســیده می شــوند .با افزایش
تولید رادیکال های آزاد اكسـیژن (از طریق نیتریک اكسـاید
و پراكســیدهیدروژن ) مرگ نکروتیک ســلولی رخ می دهد
( )7؛ هرچند در طول زمان ،مکانیســم های دیگری از جمله
سـمیت عصـبی ناشـی از گلوتامات یا پروكسـی نیتریت نیز
افزوده شدند.
در خصوص اثر التاابی مت آمفتام ین مطالعات نشان
می دهد استفاده از مت آمفتام ین سبب فعال ساز ی
میکروگلیاها در استر یاتوم ،قشر مغز و هی وكامپ م ی شود
(  .)8-11افزایش دوپام ین س یتوزولی و استرس اكس یداتیو
در جریان استفاده از متامفتامین باعث تول ید دوپاكوئینون ها
می شود و میکروگلیاها را فعال می كند ،س د
سیتوكین های تولید شده در جریان فعال شدن میکروگلیاها
باعث افزایش انتقال گلوتامات شده سم یت سلولی م ی شود
(  .)12پالماتین ،یک پروتوبربرین ،از گروه آلکالوئ یدها است
كه دارا ی قدمتی تاریتی در طب سنت ی چین و هند م ی باشد

 .2مواد و روشها
تعداد  28رأس موش صــحرایی نر بالغ از نژاد ویســتار و با
وزن تقریبی  250 -280گرم خریداری شــد و تحت شــرایط
اسـتاندارد با دوره معکوس روشـنایی و تاریکی 12سـاعته ( 8
صـــبح تا  8شـــب) و دمای  21 ± 1درجه ســـانتی گراد و
دسـترسـی به آب آشـامیدنی و غذای كافی نگاداری شـدند.
حیوانات برای ســـازگاری با محیط ،حداقا  10روز قبا از
مطـالعـه بـه حیوان خـانـه منتقـا گردیـدنـد .رت هـا ســـه بـار در
هفته وزن شـدند .با بررسـی الزم اطمینان حاصـا شـد كه
هیچ كـدام از حیوانـات بیمـاری یـا شـــواهـدی دال بر بیمـاری
نداشـتند .سـ د رت ها به طور تصـادفی در  4گروه  7تایی
تقســـیم بنــدی شــــدنــد .این تحقیق دارای كــد اخال
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در آنجـا بمـاننـد .پد از اتمـام تجربـه چاـارم ،موش هـا از
حوضـــچـه خـارج شـــدنـد .حركـات حیوان درون مـاز آبی،
به وسـیله یک نرم افزار كام یوتری ردیابی و بررسـی شـد .در
این آزمون ،مدت زمان رسـ ـیدن به ســـکوی هد به عنوان
زمان تأخیر تا گریز یا مدت زمان الزم برای یافتن ســـکو ی
پناان ،مسـافت طی شـده برای رسـیدن به سـکو و سـرعت
طی شـــده  1در طول روزهای آموزش ،ثبت شـــد .در روز
آزمون ،سـکو برداشـته شـد و به حیوانات اجازه داده شـد تا
به مدت  60ثانیه شـنا كنند و زمان صـر شـده در منطقه
هد  ،ثبت گردید  .اطالعات جمع آوری شـده برای هریک از
حیوانات شــاما -1 :مدت زمان ســ ری شــده برای یافتن
ســـکوی پناـان  -2مدت مرحله پروب .مقایســـه اطالعات
به دســـت آمده از حیوانات گروه های متتل موردمطالعه با
روش های آماری و نرم افزارهای مرتبط انجام شد.

ایجاد مدل نوروتوكسیسیته مت آمفتام ین و اختالل
حافظه و یادگیری در رت ها به صورت زیر انجام شد:
 .1.2مرحله اول :تجویز دارو
گروه اول :شاهد
گروه دوم :در یافت كننده مت آمفتامین با دوز 10 ×4
میلی گرم/ك یلوگرم به صورت داخا صفاق ی  +سالین به عنوان
حالل دارو  30دقیقه 24 ،و  48ساعت بعد از تزریق
متامفتامین
گروه سوم :دریافت كننده مت آمفتامین با دوز 10 ×4
میلی گرم/ك یلوگرم به صورت داخا صفاقی  +پالمات ین 50
میلی گرم به ازای یک ك یلوگرم وزن بدن به صورت داخا
صفاقی  30دقیقه 24 ،و  48ساعت بعد از آخرین تزر یق
مت آمفتام ین.
گروه چاارم :دریافت كننده مت آمفتام ین با دوز 10 ×4
میلی گرم/ك یلوگرم (درون صفاقی )  +پالماتین  50میلی گرم
به ازای یک ك یلوگرم وزن بدن به صورت داخا صفاقی 30
دقیقه 24 ،و  48ساعت بعد از آخرین تزریق مت آمفتامین.

 .2.2.2روش ارزیاابی میزان مرگ ساالولی نکروزیس باا
رنگآمیزی کریزل ویوله (نیسل)
رنگ آمیزی نیسـا معموالً برای شـناسـایی سـاختار پایه ای
نورون های ســالم از نورون های نکروز شــده در بافت مغز و
طنـاب نتـاعی اســـتفـاده می شـــود .در این رنـگ آمیزی،
ســلول های ســالم به صــورت ســلول های یوكروماتین دیده
می شوند.
پد از انجام آزمون حافظه ،برای آماده ساز ی بافت ها،
ابتدا موش ها بی هوش شدند و س د پرفیوژن
تراند كاردیاک با  %0.9سال ین و به دنبال آن %4
پارافرمالدهید در  M0.1بافر فسفات (  )pH 7.4به عنوان
فیکساتیو انجام شد .س د مغز موش ها ی صحرایی برداشته
شد و به مدت یک شبانه روز در فیکساتیو مشابه قرار داده
شدند .س د ،از مغزها بلوک های پارافینه ،تایه شد و با
استفاده از دستگاه میکروتوم ،مقاطع كرونال با ضتامت
 μm7برای رنگ آم یزی بافتی تا یه شد .مقاطع براساس
اطلد پاكسینوس بین  3.3و  4.2میلی متر پشت برگما
تایه شدند .برا ی رنگ آم یزی ن یسا ،برش های 7
میکرومتری (سه برش در هر ح یوان) بر روی الم های س یالنه
شده انتقال داده شدند .س د با استفاده از محلول كرز یا
ویوله استات  0 /1درصد (س یگما )USA ،رنگ آم یزی شدند.
س د الم ها خشک و با انتالن پوشانده شدند .س د با
استفاده از م یکوسکوپ نوری (  )Olympus AX-70و با
بزرگ نمایی  ،x 400از برش ها تصویر تا یه شد .پد از تا یه

 .2.2مرحله دوم :آزمونهای رفتاری
 .1.2.2دستگاه ماز آبی موریس
در این آزمون ،میزان یـادگیری حیوانـات بـه مـدت  5روز
متوالی (  4روز آموزش و یک روز آزمون) ارزیابی شـــد .ماز
آبی مورید از یک حوضــچه اســتوانه ای شــکا ســیاه رنگ
تشکیا شده كه تا ارتفاع  25سانتی متر با آب ( )oC1 ± 22
پر شـد .حوضـچه به چاار ربع دایره (شـمال ،جنوب ،شـر و
غرب) تقسـیم شـد و یک سـکوی متفی كوچک از جند فلز
تیره رنگ یک ســانتی متر زیر ســطح آب در مركز ربع دایره
جنوب غربی قرار گرفت .هر موش ،به طور تصـــادفی از یکی
از ربع های حوضـچه آزاد شـد و سـ د مدت زمان و مسـافت
طی شـده تا پیدا كردن سـکو ثبت شـد .هر موش به مدت 4
روز و هر روز یک نوبت (هر نوبت شـاما  4تجربه) از  4ربع
حوضـــچـه به طور تصـــادفی رهاســـازی و تحـت آموزش و
آزمـایش قرار گرفـت و در روز پنجم ،ارزیـابی از آموزش
صـــورت گرفت .یک تجربه ،زمانی به اتمـام می رســـیـد كه
موش روی سـکو می رفت یا  90ثانیه می گذشـت .سـ د 30
ثانیه به حیوان فرصــت داده شــد و پد از آن تجربه بعدی
شـروع گردید .آزمایش گر ،موش هایی كه محا سـکو را پیدا
نکردند را به روی سکو منتقا كرد و اجازه یافتند  30ثانیه
1. Velocity
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گرفته شد.

تصاویر ،با استفاده از نرم افزار  Olysia bio reportشمارش
سلولی در امتداد خطی با طول  400میکرومتر (مساحت ی
حدود  0 /160میلی مترمربع) از ناح یه  CA1ه ی وكامپ
راست رت ها انجام گرد ید .فقط سلول های نامنظم و تیره كه
هسته و هستک مشتص نداشتند به عنوان سلول ها ی مرده
در نظر گر فته و شمارش شدند.

 .3یافتهها
 .1 .3تاأثیر درماانی پاالمااتین بر اختالل یاادگیری در
روزهای آموزش (روزهای )1-4
میزان یـادگیری در روزهـای آموزش افزایش معنـاداری در
گروه مـت آمفتـامین نســـبـت بـه گروه هـای كنترل نشـــان
می دهـد (كـاهش میزان یـادگیری  .)P<0.001همچنین در
گروه هـای تیمـار شــــده بـا پـالمـاتین ،میزان یـادگیری در
روزهای آموزش نســبت به گروه مت آمفتامین كاهش یافته
است (بابود فرایند یادگیری .)P<0.01

 .3.2تجزیهوتﺤلیل دادهها
دادهها با اســــتفاده از نــــرم افــــزار آمــــاری پریسـم و
آزمــونهــای آنالیز واریاند یک طرفه و دوطرفه و تــوكی،
تجزیـــه وتحلیـــا شـــدند .نتایج به صورت mean ± SEM
بیان می شوند و ســطح معنــیداری كمتر از  0 /05در نظر
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نمودار  .1مقایسه زمان تأخیر تا گریز در روزهای آموزش (روزهای  )1-4در گروههای موردآزمایش
تعداد موش در هر گروه  7می باشد و برای آنالیز نتایج از آز مـونهـای آ نالیز واریاند دوطرفه استفاده شد.
* نشانه معناداری م یانگین گروه متامفتامین در مقایسه با گروه كنترل ( .)P<0.001
 #نشانه معناداری م یانگین گروه پالماتین در مقایسه با گروه دریافت كننده متامفتامین ( .)P<0.01

می دهد كه بیانگر اختالل در حافظه فضــایی می باشــد .در
گروه تیمار شـده با پالماتین ( 100و  50میلی گرم/كیلوگرم )
افزایش معنـاداری در عملکرد حـافظـه نســـبـت بـه گروه
مت آمفتامین م شـاهده می شـود (  .)P<0.05همچنین قسـمت
دیگر نتـایج نشـــان می دهد كه ســـرعت حركت شـــنـا در
گروه های متتل  ،تفاوت معناداری ندارد.

 .2 .3تاأثیرات درماانی پاالمااتین بر اختالل حاافظاه ی روز
آزمون (روز  )5در ماز آبی موریس
زمان حضـور در منطقه هد (محا حضـور سـکو در روزهای
آمـوزش) در روز پـراب در گـروه مــت آمـفـتــامـیـن ،كــاهـش
معنـاداری نســـبـت بـه گروه هـای كنترل و پـالمـاتین نشـــان
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نمودار  .2مقایسه عملکرد حافظه در ماز آبی موریس در گروههای موردآزمایش ،تعداد موش در هر گروه  7میباشد.
* نشانه معناداری م یانگین گروه متامفتامین در مقایسه با گروه كنترل ( .)P<0.01
 #نشانه معناداری م یانگین گروه متامفتامین در مقایسه با گروه كنترل ( .)P<0.05
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شکل  .1الگوی شنای حیوانات در گروههای مخهلف در روز آزمون (روز پنجم) در تست ماز آبی موریس) A.گروه کنهرل )B ،گروه متآمفهامین)C ،
گروه تیمار شده با پالماتین  50میلیگرم/کیلوگرم )D ،گروه تیمار شده با پالماتین 100میلیگرم/کیلوگرم

نیســا نشــان می دهد كه درصــد ســلول های نکروتیک در
نـاحیـه  ،CA1هی وكـامـپ راســــت در گروه مـت آمفتـام ین
نسبت به گروه شاهد افزایش یافت ( .)P<0.001
در گروه ت یمار شده با پالماتین مرگ سلول ی نکروتیک
در مقا یسه با گروه مت آمفتامین كاهش یافت ( . )P<0.05

 .3 .3تأثیر تجویز پالماتین بر مرگ سالولی نکروزیس در
ناحیه هیپوکامپ در موشهای صاﺤرایی نر تﺤت مصار
متآمفتامین
پـالمـاتین نکروز نورونی نـاشـــی از مـت آمفتـامین در نـاحیـه
هی وكامپ را كاهش می دهد .نتایج حاصـــا از رنگ آم یزی
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نمودار  .3تأثیرات پالماتین بر مرگ سلولهای نکروتیک ناشی از دریافت متآمفهامین در ناحیه هیپوکامپ  CA1موش صحرایی با اسهفاده از
رنگآمیزی نیسل .پالماتین بهطور قابلتوجهی باعث کاهش مرگ سلولی نکروتیک ناشی از دریافت متآمفهامین در ناحیه  CA1می شود .تعداد
موش در هر گروه  7میباشد.
* نشانه معناداری م یانگین گروه متامفتامین در مقایسه با گروه كنترل ( .)P<0.001
 #نشانه معناداری م یانگین گروه متامفتامین در مقایسه با گروه كنترل ( .)P<0.05
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شکل  :2فوتومیکروگراف از رنگ آمیزی کریزل ویوله (نیسل) در ناحیه  CA1هیپوکامپ راست پس از ایجاد نوروتوکسیسیهه ناشی از
متآمفهامین
)Aگروه کنهرل )B ،گروه مهآمفهامین )C ،گروه تیمار شده با پالماتین  50میلیگرم/کیلوگرم )D ،گروه تیمار شده با پالماتین  100میلیگرم/کیلوگرم

پژوهش های اخیر نشان داده اند استرس های اكسیداتیو
در آس یب ناش ی از سم یت مت آمفتام ین نقش محور ی دارند.
مت آمفتام ین باعث افزایش تولید رادیکال های آزاد ،نیتریک
اكساید و كاهش سطح فعالیت آنزیم های آنتی اكسیدانی
مثا سوپراكساید دیسموتاز ،گلوتاتیون و كاتاالز می شود
(  .)15مطالعات دیگر نشان دادند كه افزایش سطح
رادیکال های آزاد از طر یق تأث یر مستقیم و تتر یب
پروتئ ین ها و ل ی یدهای سلول و همچن ین تتریب DNA
منجر به فعال شدن مسیر مرگ برنامه ریزی شده سلول
می شود .همچن ین از طریق تأثیر غیرمستقیم باعث اختالل
در مس یر س یگنالینگ و تنظ یم ژنی سلول و در ناا یت مرگ
سلول م ی شود .پژوهش ها ی قبلی گزارش كرده اند،
مااركننده پراكسیداسیون چربی های غشا یا از
بین برنده های رادیکال های آزاد اثر محافظتی در مقابا
سم یت ناش ی از مت آمفتام ین دارند ( .)16
یکی از محصوالت س یتوتوكسیک ا یجاد شده از
پراكس یداسیون ل ی یدها ،مالون د ی آلدهید م ی باشد كه
به عنوان یک نشانگر زیستی برا ی استرس اكس یداتیو ،تول ید

 .4بﺤث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشــان داد اســتفاده از متامفتامین باعث
كـاهش معنی داری در شـــاخص هـای عملکردی یـادگیری و
حافظه فضـایی شـاما زمان تأخیر تا گریز برای رسـیدن به
سـکو در روزهای آموزش و همین طور زمان صـر شـده در
منطقـه هـد در طول روز آزمون در گروه مـت آمفتـام ین
نسـبت به سـایر گروه ها می شـود كه این شـاخص ها در گروه
تیمار شـده با پالماتین بابود یافتند .این نتایج نشـان دهنده
تأثیرات مثبت پالماتین بر آسیب یادگیری و حافظه فضایی
موش ها پد از سـمیت عصـبی ناشـی از مت آمفتامین اسـت
كـه می توانـد بـه دلیـا تـأثیرات محـافظـت كننـده عصـــب ی
پالماتین و كاهش مرگ ســلولی در ناحیه  CA1هی وكمپ
بـاشـــد؛ بـه گونـه ای كـه افزایش معنـاداری در میـانگین تعـداد
ســـلول هـای نکروتیـک نـاحیـه  CA1در گروه مـت آمفتـام ین
نســـبـت بـه ســـایر گروه هـا وجود دارد كـه در اثر تیمـار بـا
پالمـاتین میزان مرگ ســـلولی نکروز در مقـایســـه با گروه
مت آمفتامین به طور معنی داری كاهش می یابد.
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سبب مرگ نورون ی و ف عال سازی سلول های گلیال می گردند
كه التااب نورون ی را تشدید م ی كند ( .)15
مطالعات دیگری نشان م ی دهند كه درمان با پالماتین،
باعث كاهش غلظت واسطه های التاابی و اثرات
آنتی اكسیدانی در مدل ها ی متتل ب یماری ها از قب یا
ایسکمی مغزی و سم یت كبدی و همچنین در سلول ها ی
اندوتل یال دستگاه گوارش می شود (  .)19 ,18 ,13از سویی
دیگر به خوب ی مشتص شده است كه مصر متامفتامین،
منجر به پدیده التااب عصبی می شود كه توسط فعال ساز ی
آستروس یت ها و میکروگلیاها و ن یز آزادساز ی عواما
سیتوتوكسیک مانند ن یتریک اكس ید ،گونه ها ی اكسیژن
فعال ،سیتوكین های التاابی مشتص م ی شود كه این عواما
منجر به تتریب سد خون ی مغزی و مرگ س لول های عصب ی
می شوند (  .)20بنابراین به نظر می رسد كه پیشگیری از
فرایندهای التااب ی و آپوپتوز ی می تواند به عنوان روش ی
درمان ی برای بابود آس یب ناش ی از مت آمفتام ین مورد
استفاد ه قرار گیرد.
نتایج این مطالعه نشان داد كه درمان با پالماتین
اختالالت حافظه و یادگیری فضایی و آس یب ناح یه
هی وكامپ را در مدل سم یت عصبی ناشی از مت آمفتام ین
بابود م ی بتشد .به نظر م ی رسد كه این اثرات
محافظت كننده عصبی پالماتین از مکان یسم ¬های مانند
ماار مرگ سلول ی نکروز ید ناش ی م ی شود .در نتیجه ،با
توجه به ا ین اثرات حفاظتی پالماتین در شرایط پاتولوژ یک،
می توان آن را به عنوان یک عاما مؤثر برای كاهش سم یت
عصب ی ناشی از مت آمفتامین معرفی كرد ،هرچند كه
تحقیقات ب یشتر در آ ینده مورد ن یاز است.

رادیکال های آزاد و آسیب بافت ی را اثبات م ی كند .آنز یم های
آنتی اكسیدانی نظ یر سوپراكس ید د یسموتاز و گلوتاتیون
سلول ها را در برابر آس یب اكسیداتیو محافظت می كنند .آناا
یک مکان یسم دفاع ی برای ارگانسیم های هواز ی محسوب
می شوند (  .)17سوپراكسید دیسموتاز ،تبد یا آنیون
سوپراكسید به پراكس ید اكس یژن و هیدروژن را كاتال یز
می كند .گلوتاتیون ن یز سلول ها را در برابر آس یب ناشی از
ذرات اكسیژن فعال شده شاما رادیکال ها و پراكسیدهای
آزاد ،محافظت می كند .در بررسی ها نشان داده شده كه
پالمات ین ،فعالیت آنتی اكسیدانی دارد و سبب كاهش سطح
مالون دی آلدهید و نیز افزا یش میزان سوپراكس یددیسموتاز
و گلوتاتیون در موش های صحرایی د یابتی می شود .
گلوتامات یک نوروترانسمیتر تحریکی اول یه در س یستم
عصب ی مركز ی است كه نه می تواند از سد خونی -مغز ی
عبور كند و نه ا ینکه در فضای س یناپسی كم شود؛ بنابرا ین
افزا یش میزان گلوتامات در فضا ی س یناپسی ،سبب افزایش
فعالیت گیرنده های ان -مت یا د ی آس ارتات و ز یرواحدهای
دیگر گیرنده گلوتاماتی م ی شود و منجر به سم یت برون زاد
و آس یب نورون ی می گردد ( .)7
ظرفیت بلوكه كردن تول ید سا یتوكین های التااب ی؛ نظ یر
فاكتور نکروز توموری آلفا می تواند یکی د یگر از
مکان یسم های ممکن در خصوص توانا یی محافظت كننده
عصب ی پالماتین در برابر مت آمفتام ین به حساب آید .سطح
فاكتور نکروز تومور ی آلفا مغز به طور مشتص در انواع
متتلفی از بی مار ی های س یستم عصبی مركزی نظ یر تروما،
ایسکمی ،مالت ی ا اسکلروزید و صرع لوب گ یجگاهی،
افزا یش می یابد  .عالوه بر این ،بسیاری از تحق یقات مشتص
می كند كه تیمار با مت آمفتامین سبب افزایش فاكتور نکروز
توموری آلفا  mRNAو اینترلوكین  6 -در ه ی وكامپ و قشر
پیشانی م ی گردد .همچنین پیش ب ینی شده است كه فاكتور
نکروز تومور ی آلفا برا ی نورون ها و گلیاها خاصیت سم ی
دارد و با سم یت عصب ی ناشی از مت آمفتامین همراه است.
این مولکول های پیش التاابی مس یرهای س یگنالینگ
آپوپتوز ی پا یین دستی را در نورون ها فعال كند؛ در ناایت،
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Abstract
Introduction: Methamphetamine is a powerful stimulant of the central
nervous system Methamphetamine abuse can impair cognitive function
and damage the nervous system. Recent studies have shown that
methamphetamine result in neuronal damage through several ways such
as increased free radicals and oxidative stress, accelerated cell death, and
apoptosis. In addition, there are many studies and evidence of antiinflammatory, anti-apoptotic and antioxidant effects of palmatine on
various types of neurological diseases. Therefore, this study was
designed to help prove the function of palmatine neurotransmitter
protection against neurotoxic activity of methamphetamine.
Materials and Methods: Methamphetamine neurotoxicity was induced
by 40 mg/kg of METH in four intraperitoneally (IP) injections (e.g.,
4×10 mg/kg q. 2-h, IP.). Palmatine (50,100 mg/kg) was administered at
30- min, 24-h, and 48 h after the final injection of METH. Spatial
memory test was evaluated by Morris water maze then the brains were
removed for Nissl staining to assess necrosis neuronal death within the
hippocampal CA1 area.
Results: Behavioral tests shows that palmatine treatment could
significantly improve spatial memory deficits and learning (P<0.05)
versus the METH group. Moreover, palmatine could significantly reduce
necrosis cell death (P<0.05) in CA1 area of hippocampus.
Conclusion: According to the findings, palmatine improve memory and
learning function in rats by reducing cell death.
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