اثر کوئرستین و نانوکریستتا ن رتر االتت
اسکیسوفرنی
نویسندگان :سیده راضیه حسینی ،1اکبر حاجیزاده مقدم ،*2محبوبه زارع،3
4
فرشته میرمحمد رضایی
 .1دانـجوی کبسؿنبػی اسؿذ گشوه صیؼتؿنبػی ،دانـکذۀ ػلوو پبیو ،،دانـوهبه زبصنوذسا ،
ثبثلؼش ،ایشا
 .2دانـیبس گشوه صیؼتؿنبػی ،دانـکذۀ ػلو پبی ،،دانـهبه زبصنذسا  ،ثبثلؼش ،ایشا
 .3اػتبدیبس گشوه ػلو پبی ،،دانـکذۀ گیبهب داسویی ،دانـهبه تخللی فنبوسیهبی نوین آزل،
ایشا
 .4اػتبدیبس گشوه صیؼتؿنبػی ،دانـکذۀ ػلو پبی ،،دانـهبه زبصنذسا  ،ثبثلؼش ،ایشا
* نویؼنذه زؼئول :اکجش حبجیصاده زمذ

دوماهنامه علمي-پژوهشي
سال بیستوسوم-شماره 211
اردیبهشت 2315

چکیذه
مقذمه و هذف :اسکیشٍفزًی بیواری رٍاًی ًاتَاىکٌٌدٓ هشهي است کِ یکیی اس وَاهیا ایدانکٌٌیدٓ آى
کن کاری گیزًدٓ اىهتیانی آسپارتات است .کَئزستیي فالًٍَییدی نارای چٌدیي خاصییت فیشیَلیَصیکی
اسقبیا خاصیت آًتیاکسیداًی است کِ نر هیَُ ّا ٍ سبشیدات هَجَن هییباضید .اییي هلال یِ بیا ّید
بزرسی اثز حوایت ًَرًٍی کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال آى بز اختالالت رفتاری ًاضی اس تشریق کتاهیي نر
هدل حیَاًی اسکیشٍفزًی اًدام ضد.

دریافت1931/11/62 :
آخزین اصالحها1931/11/66 :
پذیزش1931/11/63 :

مواد و روشها :نر ایي هلال ِ 94 ،سز هَش سَری ًز بِ گزٍُ کٌتزل ،ضن ٍ بیوار کِ کتاهیي با نٍس 01
هیلیگزم بز کیلَگزم ٍسى بدى بِهدت نُ رٍس نریافت کزنًد ٍ چْار گزٍُ بیویار نیگیز کیِ کَئزسیتیي ٍ
ًاًَکزیستال کَئزستیي را نر نٍ نٍس  52 ٍ 01هیلیگزم بز کیلَگزم ٍسى بدى بِصیَرت گیاٍاص نریافیت
کزنًد ،تقسین ضدًدً .اًَکزیستال کَئزستیي بِ رٍش رسَبگذاری تبخییزی ًاًَسَسپاًسییَى تْییِ
ضد .تست رفتاری سهیٌِ باس نر پٌدویي ٍ پاًشنّویي رٍس گاٍاص کَئزسیتیي ٍ ًاًَکزیسیتال کَئزسیتیي
ارسیابی ضد.
نتایجً :تایج ایي هلال ِ ًطاى هینّد کِ تشریق کتاهیي بیِطیَر ه ٌیینار باوی اخیتالالت رفتیاری نر
هقایسِ با گزٍُ کٌتزل هیضیَن ٍ نرهیاى بیا کَئزسیتیي ٍ ًاًَکزیسیتال کَئزسیتیي باوی بْتزضیدى
اختالالت رفتاری هیضَن.
نتیجهگیری :نرهاى با کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال کَئزستیي هی تَاًد باو حوایت اس ًَرٍىّای هغیشی
نر بزابز اثزات هضز کتاهیي ضَن ٍ نرًتیدِ باو کاّص اختالالت رفتاری هیضَن.
واشگا کلیذی :اسکیشٍفزًی ،کَئزستیيً ،اًَکزیستال کَئزستیي ،اختالالت رفتاری ،تست سهیٌِ باس

11
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دانشور
پزشكي

رفتاری ناشی از تسریق کتامین در متذ ییتوانی

اثز کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال آى بز اختالالت رفتاری ًاضی اس تشریق کتاهیي نر ...

مقذمه

آػیتهبی

اکؼیذاتیو

حبكل

سادیکبلهبی آصاد و آنتیاکؼیذا هبػت ( .)2،1وجود

کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ثش اختالالت سفتبسی

زمبدی ش ثبالیی اص فلضات چو

ػذ تؼبدل

زذل حیوانی اػکیضوفشنی زیثبؿذ.

آهن ،زغ و زنهنض و

ػیؼتم آنتیاکؼیذانی ضؼیف ،زغض سا نؼجت ث ،ػبیش

مواد و روشها

ثبفتهبی ثذ ث ،اػتشع اکؼیذاتیو حؼبعتش زیکنذ

روش تهیۀ نانوکریستا کوئرستین:

( .)4،3اػتشع اکؼیذاتیو دس زغض توػط پشاکؼیذاػیو

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ث،سوؽ سػوةگزاسی تجخیشی

لیپیذهب ،آػیت ث ،پشوتئینهب و زواد وساثتی زنجش ث،

نبنوػوػپبنؼیو تهی ،ؿذ .دس این سوؽ ث،طوسخالك،

تخشیت ػلولهبی ػلجی زیؿود ( .)5یکی اص ػوازل

کوئشػتین خبلق ( 5زیلیگش ) دس حالل اتبنول (1

آػیتسػب ث ،ػیؼتم ػلجی زشکضی و ایجبد ثیمبسیهبی

زیلیلیتش) حل و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ثب اضبف،کشد

ػلجی زبننذ پبسکینؼو  ،آلضایمش و اػکیضوفشنی اػتشع

ػشیغ ضذحالل ههضا ( 25زیلیلیتش) تـکیل ؿذ .رسات

اکؼیذاتیو زیثبؿذ ( .)6اػکیضوفشنی ثیمبسی سوانی

کشیؼتبل،ؿذه ثب پشانذ

نبتوا کننذۀ زضزن اػت ک ،داسای زجموػ،ای اص ػالئم

حالل و ضذحالل ث،وػیلۀ

دػتهبه سوتبسی ث،دػت آزذهانذ.

زختلف زبننذ هزیب  ،توهم ،انضوای اجتمبػی و فمش کال

ییوانا

زیثبؿذ ( .)7کمکبسی گیشنذۀ ا  -زتیلدیآػپبستبت

و گروههای نزمایشی:

دس این زطبلؼۀ تجشثی ،تؼذاد  49ػش زوؽ ػوسی نش

توػط آنتبگونیؼتهبی آ زبننذ کتبزین و فنػیکلیذین،

ثب زحذودۀ وصنی 20-30گش اص پظوهـکذۀ انیؼتیتو
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ػالئم ؿج،اػکیضوفشنی سا دس انؼب و جونذگب ایجبد

پبػتوس آزل خشیذاسی و ث ،اتبق حیوانبت گشوه

زیکنذ ( .)8کتبزین ثبػث افضایؾ ػطح گلوتبزبت و

صیؼتؿنبػی دانـهبه زبصنذسا

المبی ػمیت ػلجی اص طشیك کبهؾ کلؼینوسین

انتمبل داده ؿذنذ.

حیوانبت دس ؿشایط آصزبیـهبهی ثب دسجۀ حشاست

زیؿود و دسنهبیت تؼبزل اجتمبػی و توج ،و ػملکشد

کنتشلؿذه و ؿشایط  12ػبػت سوؿنبیی و  12ػبػت

حبفظۀ کبسی سا کبهؾ و فؼبلیت حشکتی سا افضایؾ

تبسیکی دسحبلیک ،ث ،آة و غزا ث ،جض دس هنهب

زیدهذ ( .)9زطبلؼبت ثبلینی اخیش ،افضایؾ ػطوح

آصزبیؾهب ث،كوست نبزحذود دػتشػی داؿتنذ ،نههذاسی

آنتیاکؼیذا هبی دسو صاد سا توػط سطیم غزایی یب

زیؿذنذ .آصزبیؾهب یک هفت ،ثؼذ اص انتمبل زوؽهب ث،

زلشف آنتیاکؼیذا هبی داسویی دس ثهجود ػالئم

حیوا خبن ،ث،زنظوس ػبصگبسی ثب زحیط انجب ؿذنذ .همۀ

اػکیضوفشنی زؤثش نـب داده اػت ( .)10فالونوئیذهبیی

آصزبیـبت ثب پیشوی اص لوانین و زمشسات اػتفبده اص

زبننذ کوئشػتین ث ،ػلت حزف سادیکبلهبی آصاد و

حیوانبت آصزبیـهبهی انجب گشفت ک ،زوسدتأییذ کمیتۀ

خواف ضذالتهبثی ،پتبنؼیل دسزبنی زنبػجی جهت دسزب

نظبست ثش حموق حیوانبت آصزبیـهبهی دانـهبه

ثیمبسیهبی تحلیلسونذۀ ػلجی داسنذ ( ،)11ازب ث ،ػلت

زبصنذسا ثودنذ.

زتبثولیؼم ػشیغ و حاللیت ضؼیفـب دس آة ،اػتفبدۀ

حیوا هب ث،طوس تلبدفی ث ،هفت گشوه ؿبزل

داسویی آ هب زحذود ؿذه اػت ( .)13،12دس دهۀ اخیش،

گشوههبی کنتشل ،ؿم و ثیمبس و چهبس گشوه تیمبسؿذه ثب

داسوهبی فشاوانی ث ،ػلت انحالل پبیین دس زشاحل اولیۀ

کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین دس دوصهبی  10و

تحمیمبت کنبس گزاؿت ،زیؿونذ .ازشوصه ،نبنوکشیؼتبلهب

 25زیلیگش ثش کیلوگش وص ثذ تمؼیم ؿذنذ .زوؽهب

ث،ػنوا یکی اص ثهتشین سوؽهب ثشای افضایؾ حاللیت

دس گشوههبی ؿم و ثیمبس ث،زذت پبنضده سوص ث،كوست

داسوهبی فالونوئیذی زؼشفی ؿذهانذ ()14،13؛ ثنبثشاین

سوصان ،،آة زمطش و چهبس گشوه تیمبسؿذه ثب کوئشػتین و
21

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 15:31 IRDT on Wednesday July 18th 2018

ثین

هذف اص این زطبلؼ ،،ثشسػی اثش حمبیت نوسونی

سیدُ راضیِ حسیٌی ٍ ّوکاراى

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ،داسوهب سا ثب دوصهبی  10و 25

یافتهها

نمودنذ.

ث،وػیلۀ زیکشوػکوح الکتشونی سوثـی زوسد ثشسػی

تؼت سفتبسی :اثش اختالالت سفتبسی نبؿی اص کتبزین

لشاس گشفت .زیبنهین ػبیض رسات حذود  120نبنوزتش

دس سوص دهم ،ثیؼت دلیم ،ثؼذ اص تضسیك کتبزین و اثش

زیثبؿذ.

ضذاضطشاثی کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل آ دس پنجمین و
پبنضدهمین سوص گبواط ثب اػتفبده اص تؼت صزین ،ثبص زوسد
اسصیبثی لشاس گشفت .ثشای ثشسػی اختالالت سفتبسی اص
دػتهبه صزین ،ثبص ک ،جؼج،ای اص جنغ ؿیـ ،ثب طول و
ػشم  42و استفبع  35ػبنتیزتش ک ،کف آ ث ،ؿبنضده
لؼمت زؼبوی تمؼیم ؿذه اػت ،اػتفبده ؿذ (.)16،15
ثشای ػبدتکشد زوؽ ث ،زحیط ،ث،زذت دو سوص زتوالی
لجل اص انجب تؼت ،زوؽهب ث،كوست انفشادی ث،زذت
دو دلیم ،،داخل دػتهبه لشاس گشفتنذ و حذالل یک
ػبػت لجل اص انجب تؼت اكلی ،زوؽهب ث ،اتبق تؼت

تصویر  .1تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی از

زنتمل ؿذنذ؛ ػپغ ػ ،ؿبخق اص فؼبلیت سفتبسی

نانوکریستا کوئرستین

زوؽهب ث،زذت پنج دلیم ،زوسد اسصیبثی لشاس گشفت.
دس این زطبلؼ ،،ػ ،ؿبخق فؼبلیت حشکتی افمی و

تؼذاد خطوطی ک ،حیوا ثب چهبس دػت و پبی خود لطغ
ػپشیؿذه دس 25دسكذ فضبی زیبنی دػتهبه ث،ػنوا

صزین ،ثبص زوسد ثشسػی لشاس گشفت.

ؿبخق ػنجؾ اضطشاة و تؼذاد دفؼبت ایؼتبد سوی

دس ػنجؾ سوص دهم تضسیك کتبزین ،فؼبلیت حشکتی

دو پب ث،ػنوا ؿبخق ػنجؾ کبوؿهشی زوسد ثشسػی

افمی دس زوؽهبی ثیمبس نؼجت ث ،گشوه کنتشل افضایؾ

زؼنیداسی  P˂0.001داؿت .این ؿبخق پنج سوص ثؼذ اص

لشاس گشفت .ثؼذ اص اتمب تؼت ،دػتهبه اص فضوالت

تضسیك کتبزین ،دس گشوههبی دسیبفتکننذۀ کوئشػتین و

زوؽ توػط الکل70دسكذ ؿؼتـو داده ؿذ.

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ،کبهؾ زؼنیداسی  P˂0.001دس

تجسیهوتحلیل نماری

زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس نـب

ثشای ثشسػی آزبسی دادههب اص آصزو تحلیل واسیبنغ
یکطشف(ANOVA)،

و آصزو تؼمیجی

داد؛ الجت ،دس گشوههبی

دسیبفتکننذۀ کوئشػتین همچنب

افضایؾ زؼنیداسی

اػتفبده ؿذ.

 P˂0.05دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل زـبهذه زیؿود ک ،این

تمبزی زحبػجبت ثب اػتفبده اص نش افضاس  SPSSویشایؾ 20

اختالف دس گشوههبی دسیبفتکننذۀ نبنوکشیؼتبل

انجب ؿذ و ػطح زؼنیداس آصزو هب  Pکمتش اص  0/05دس

کوئشػتین زـبهذه نمیؿود .ؿبخق فؼبلیت حشکتی

نظش گشفت ،ؿذ و ثشای سػم نموداسهب اص نش افضاس

افمی ،دس گشوههبی دسیبفتکننذۀ کوئشػتین و

ػیهمبپالت اػتفبده ؿذ.

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ،پبنضده سوص ثؼذ اص تضسیك کتبزین

LSD

کبهؾ زؼنیداسی  P˂0.001دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس نـب
داد .تنهب گشوه دسیبفتکننذۀ کوئشػتین ثب دوص 10
21
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زیکنذ ،نمبیبنهش زیضا فؼبلیت حشکتی و زذت صزب

اضطشاة و فؼبلیت حشکتی ػمودی ثب اػتفبده اص دػتهبه
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زیلیگش دس کیلوگش وص ثذ ث،كوست گبواط دسیبفت

زوسفولوطی و ػبیض رسات نبنوکشیؼتبل کوئشػتین

اثز کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال آى بز اختالالت رفتاری ًاضی اس تشریق کتاهیي نر ...

ثش کیلوگش

زیلیگش

ثذ

وص

افضایؾ

همچنب

)ketamin(10mg/kg/10 day

+++ +++
+++

)ketamin(mg/kg

150

+++
*

100

300

***

200

150

100

50

0

25

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

25

10

0

vehicle

control

0

)Quercetin(mg/kg

نمودار  .3اثر دوزهای مختلف کوئرستین و نانوکریستا
کوئرستین رر میسا فعالیت یرکتی افقی پانسده روز رعذ از
نالرین تسریق کتامین.

گشوههب هفتتبیی

نمودار  .1اثر کتامین رر میسا فعالیت یرکتی افقی در روز دهم

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

تسریق.

دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

10

0

control

vehicle

)horizontal activity(line cross/5 minuts

250

50

***: P≤0.001*: P≤0.05
+++: P≤0.001

***: P≤0.001

دػتهبه صزین ،ثبص ک ،نمبیبنهش زیضا اضطشاة زیثبؿذ،
زوسد اسصیبثی لشاس گشفت .این ؿبخق دس زوؽهبیی ک،

)ketamin(10 mg/kg/10 day
200

***

+++ +++
*
* +++ +++

150

100

50

25

10

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

25

10

0

control vehicle

ث،زذت ده سوص ،کتبزین ثب دوص  10زیلیگش ثش کیلوگش
وص ثذ دسیبفت کشدنذ ،دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل،

) horizontal activity(line cros s /5 minuts
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زذت صزب وػطزبنذ  ،دس 25دسكذ فضبی زیبنی

کبهؾ زؼنیداسی  P˂0.01سا نـب داد .ؿبخق اضطشاة
دس گشوه ثیمبس ،پنج سوص ثؼذ اص آخشین تضسیك کتبزین،
کبهؾ زؼنیداسی  P˂0.01دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل نـب
زیدهذ و این کبهؾ دس گشوههبی دسیبفتکننذۀ
کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین (دوص  10زیلیگش ثش
وص ثذ ) زـبهذه زیگشدد؛ ازب دس گشوه دسیبفتکننذۀ

0

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ثب دوص  25زیلیگش ثش کیلوگش

)Quercetin(mg/kg

وص

نمودار  .2اثر دوزهای مختلف کوئرستین و نانوکریستا

ؿبخق دس گشوه ثیمبس ،دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل کبهؾ

تسریق کتامین.

زؼنیداسی

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل
دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس

ثذ

نمیدهذ .پبنضده سوص ثؼذ اص آخشین تضسیك کتبزین این

کوئرستین رر میسا فعالیت یرکتی پنج روز رعذ از نالرین

گشوههب هفتتبیی

کبهؾ زؼنیداسی ثب گشوه کنتشل نـب

p˂0.05

نـب

زیدهذ

و

گشوههبی

دسیبفتکننذۀ نبنوکشیؼتبل کوئشػتین افضایؾ زؼنیداسی

***: P≤0.001*: P≤0.05

P˂0.001

+++: P≤0.001
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***

) horizontal activity(line cros s /5 minuts

زؼنیداسی نؼجت ث ،گشوه کنتشل نـب زیدهذ.

گشوههب هفتتبیی

200
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دسكوستیک ،گشوههبی دسیبفتکننذۀ کوئشػتین اختالف

)ketamin(10 mg/kg/10 day

+++

+++

80

30

)ketamin(mg/kg/10day

**

40

20

) Ce nte r duration (s e cond /5 minuts

60

*

20

10

25

10

25

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

10

0

vehicle

)Ce nte r Duration(Se cond/5 minuts

40

0

control

)Quercetin(mg/kg

نمودار  .6اثر دوزهای مختلف کوئرستین و نانوکریستا
0

0

control

vehicle

کوئرستین رر زما سپریشذه در وسط دستگاه ،پانسده روز
رعذ از نالرین تسریق کتامین.

گشوههب هفتتبیی

نمودار  .4اثر کتامین رر زما سپریشذه در وسط دستگاه

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

در روز دهم.

گشوههب هفتتبیی

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس

*: P≤0.05

+++: P≤0.001

**: P≤0.01

فؼبلیت حشکتی ػمودی دس دػتهبه صزین ،ثبص ػوزین

60

ؿبخلی (ؿبخق کبوؿهشی) ثود ک ،زوسد اسصیبثی

50

*

30

**

**
20

10

) Ce nte r Duration(Se cond/5 minuts

40

لشاس گشفت .این ؿبخق دس زوؽهبیی ک ،ده سوص
کتبزین (ثیمبس تجشثی) دسیبفت کشده ثودنذ ،کبهؾ
زؼنیداسی)(P˂0.001دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل نـب داد.
فؼبلیت حشکتی ػمودی پنج سوص ثؼذ اص آخشین تضسیك
کتبزین دس زوؽهبی گشوه دسیبفتکننذۀ کوئشػتین و
نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ثب دوص  10و  25زیلیگش ثش
کیلوگش وص ثذ  ،دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس افضایؾ

25

25

10

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

10

0

control vehicle

0

زؼنبداسی سا نـب

)Quercetin(mg/kg

زیدهذ؛ الجت ،همچنب

دس گشوه

دسیبفتکننذۀ کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین دس
دوص  10زیلیگش ثش کیلوگش وص ثذ اختالف زؼنبداسی

نمودار  .5اثر دوزهای مختلف کوئرستین و نانوکریستا
کوئرستین رر زما سپریشذه در وسط دستگاه پنج روز رعذ

ثب گشوه کنتشل زـبهذه زیؿود .این ؿبخق پبنضده سوص

از نالرین تسریق کتامین.

ثؼذ اص تضسیك کتبزین ،افضایؾ زؼنبداسی دس همۀ گشوههب

گشوههب هفتتبیی

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس نـب زیدهذ؛ ازب همچنب گشوه

**: P≤0.001و *: P≤0.05

دسیبفتکننذۀ کوئشػتین ثب دوص  10زیلیگش ثش کیلوگش
وص ثذ اختالف زؼنبداسی ثب گشوه کنتشل نـب زیدهذ.
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)ketamin(10 mg/kg/10 day

*

هؼتنذ(n=7) .
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زؼنیداسی نـب نذادنذ.

50

اثز کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال آى بز اختالالت رفتاری ًاضی اس تشریق کتاهیي نر ...

)ketamin(mg/kg/10 day

70

60

+++

)ketamin(mg/kg/10day
50

***

30

20

) Re aring count( 5minuts

40

40

30

***
20

10

10
25

control

vehicle

0

)Quercetin(mg/kg

فعالیت یرکتی عمودی در روز ریستوپنجم.

دهم.

گشوههب هفتتبیی

هؼتنذ(n=7) .

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل

0

نمودار  .9اثر کوئرستین و نانوکریستا کوئرستین رر میسا

نمودار  .7اثر کتامین رر میسا فعالیت یرکتی عمودی در روز

گشوههب هفتتبیی

10

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

0

25

10

control vehicle

0

هؼتنذ(n=7).

دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل  **: P≤0.01و

***: P≤0.001

دس زمبیؼ ،ثب گشوه ثیمبس

***: P≤0.001

+++: P≤0.001

رحث و نتیجهگیری

)ketamin(10 mg/kg/10 day
60

++

++
*

++
*

50

+
**

40

***
30

20

نبنوکشیؼتبل آ سا دس زمبثل اختالالت سفتبسی نبؿی اص
تضسیك دسو كفبلی کتبزین دس زذل حیوانی اػکیضوفشنی

)Rearing count( 5minuts

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /اردیبهشت  /5931سال بیستوسوم /شماره 511

نتبیج این تحمیك اثشات حفبظتی کوئشػتین و

نـب داد.
هذف این زطبلؼ ،ثشسػی اثش حفبظت نوسونی
کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل کوئشػتین و زمبیؼۀ آ هب دس
زمبثل ػواسم نبؿی اص تضسیك دسو كفبلی کتبزین دس

10

25

10

Nanocrystal
)quercetin(mg/kg

25

10

0

control vehicle

زذل حیوانی اػکیضفشنی زیثبؿذ.

0

اثشات جنو صایی کتبزین ثب غلظت پالػمبیی حذود

)Quercetin(mg/kg

 50تب  300نبنوگش ثش زیلیلیتش دس پالػمب و تشاکم ثبالتش

نمودار .8اثر کوئرستین و نانوکریستا کوئرستین رر میسا

اص  500نبنوگش ثش زیلیلیتش دس نواحی زختلف زغضی

فعالیت یرکتی عمودی در روز پانسدهم.

گروهها هفتتایی

ایجبد زیؿود ( .)34زطبلؼبت صیبدی نـب دادنذ ک،

هستند(n=7).

تضسیك دسو كفبلی کتبزین دس دوصهبی

در مقایسه با گروه کنترل  *: P≤0.05و **: P≤0.01و
***: P≤0.001

در مقایسه با گروه

mg/kg

 20و 10

و  5ػالئم اػکیضوفشنی سا دس زوؽهبی کوچک

بیمار  +: P≤0.05و+ +: P≤0.01

آصزبیـهبهی ایجبد زیکنذ ( .)18-16نتبیج این تحمیمبت
نـب داد ک ،اختالالت سفتبسی نبؿی اص کتبزین ،دس ثین
گشوهبی ثیمبس و تیمبس دس هش ػ ،ؿبخق سفتبسی تفبوت
21
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+++
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حشکبت سفتبسی زوؽهب زوسد ثشسػی لشاس گشفت،

نبپبتشاػشیشاکؼب و همکبسانؾ دس ػبل  2011نـب دادنذ

ثبتوج،ث ،نتبیج فؼبلیت حشکتی افمی ث،طوس زؼنیداس دس

ک ،کوئشػتین ثبػث ثهجود اختالالت ؿنبختی دس زذل

زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل افضایؾ و سفتبسهبی اضطشاثی و

حیوانی پبسکینؼونی المبؿذه توػط  -6هیذسوکؼی

کبوؿهشی دس زمبیؼ ،ثب گشوه کنتشل ث،طوس زؼنیداس

دوپبزین ،زیؿود ( .)23دس گضاسؽ دیهش ک ،توػط

کبهؾ نـب دادنذ.

جیشو و همکبسانؾ انجب گشفت ،زـخق ؿذ ک،

کتبزین ث ،جبیهبه
گیشنذۀ

NMDA

PCP

ک ،دس دسو

کوئشػتین زمذاس فبگوػیت زیلین سا دس ثیمبسیهبی

کبنبل یونی

التهبثی ػلجی نظیش  MSکبهؾ زیدهذ (.)24

لشاس داسد ،زتلل و زنجش ث ،زؼذودؿذ

انتمبل یو اص غـبی ػلولی زیؿود و ث ،ػلت واکنؾ

حاللیت ضؼیف کوئشػتین دس آة ،جزة خوساکی

ثب ػیؼتم کبتکول آزین زمکن اػت زنجش ث ،تـذیذ

آ سا زحذود زیکنذ .داسوهبیی ک ،ثشاػبع نبنورسات

فؼبلیت دوپبزین ؿود .خبكیت خوداکؼیذاػیونی نبلل

طشاحی زیؿونذ ،حاللیت ثیـتش و دسنتیج ،اثش دسزبنی

ػلجی دوپبزین زنجش ث ،تولیذ سادیکبلهبی آصاد و

ثهتش ،ػمیت کمتش و نیض تجمغ داسو دس زحل اثش سا

دسنهبیت المبی اػتشع اکؼیذاتیو زیؿود (.)20،19

ث،دنجبل خواهنذ داؿت (.)25-27
نتبیج

ویتال و همکبسانؾ دس ػبل  2012نـب دادنذ ک ،تضسیك

زطبلؼبت

نـب

دیهش

زیدهذ

داسوی

کتبزین ثبػث کبهؾ فؼبلیت حشکتی ػمودی و افضایؾ

نبنوػوػپبنؼیو حذاکثش ػشػت جزة و توصیغ سا داسد.

ک،

و همکبسانؾ دس ػبل  2012نـب دادنذ ک ،جزة

فؼبلیت حشکتی افمی زیؿود و دسزب ثب

Mangiferin

Xu

ضذالتهبثی اػت ،توانؼت اختالالت سفتبسی نبؿی اص

ػوػپبنؼیو افضایؾ یبفت ،اػت ( .)28همچنین چنذین

کتبزین سا ثشگشدانذ؛ ازب سوی فؼبلیت حشکتی ػمودی

زطبلؼ ،سوی افضایؾ جزة داسوهبی االنضاپین و

تأثیشی نذاؿت ( .)17دس زطبلؼۀ دیهش زبستبگبصال و

سیؼپشیذو اص طشیك

و جزة خوساکی داسوی

همکبسانؾ دس ػبل  2015نـب دادنذ ک ،کتبزین ثب دوص

پبلیپشیذو دس فش نبنوازولؼیو گضاسؽ دادنذ (-33-6

 25زیلیگش ثش کیلوگش وص ثذ  ،فؼبلیت حشکتی افمی

زیدهذ ک ،نبنوکشیؼتبل

سا دس حیوا

افضایؾ زیدهذ و پیؾدسزب

Cecropia pachystachya

Internasal

 .)28زطبلؼبت پیـین نـب

کوئشػتین حاللیت و خوسنذگی سادیکبلهبی آصاد

ثب گیبه

ثیـتشی نؼجت ث ،کوئشػتین خبلق داسد (.)14

ک ،یک آنتیاکؼیذا زیثبؿذ،

ثبتوج،ث ،زضیتهبی رکشؿذه دس ثبال ،نبنوکشیؼتبل

ثبػث کبهؾ این ؿبخق سفتبسی زیؿود (.)18

کوئشػتین

دس این تحمیك زلشف کوئشػتین و نبنوکشیؼتبل

ث،سوؽ

سػوةگزاسی

تجخیشی

کوئشػتین ث،زذت پنج و پبنضده سوص ،ثش ؿبخقهبی

نبنوػوػپبنؼیو ػبخت ،ؿذ و اثش حفبظتی کوئشػتین و

سفتبسی زذل کتبزینی زوؽهبی اػکیضوفشنی زوسد

نبنوکشیؼتبل کوئشػتین ثش اختالالت سفتبسی نبؿی اص

ثشسػی لشاس گشفت .وجود گشوههبی هیذسوکؼیل فنولی

کتبزین ثب اػتفبده اص تؼت سفتبسی صزین ،ثبص زوسد اسصیبثی

دس ػبختبس ؿیمیبیی کوئشػتین خواف زتؼذدی اصجمل،

لشاس گشفت.

خواف ضذالتهبثی و آنتیاکؼیذانی ث ،آ
()21؛ ثنبثشاین کوئشػتین ثب اهذاکشد

زیثخـذ
الکتشو

ث،

سادیکبلهبی آصاد ،توانبیی جلوگیشی اص اکؼیذاػیو
21
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یک گضانتین طجیؼی ثب خبكیت آنتیاکؼیذانی و

خوساکی داسوی ضذسوا پشیـی اسپشاصول دس فش
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زؼنبداسی وجود داسد .ثؼذ اص آخشین تضسیك کتبزین،

لیپیذهب و پشوتئینهب و

DNA

سا داسد (.)22

... اثز کَئزستیي ٍ ًاًَکزیستال آى بز اختالالت رفتاری ًاضی اس تشریق کتاهیي نر

 ػلت افضایؾ حاللیت و جزة صیؼتی نبنوکشیؼتبل،اثش ث

و

ثب

دسزب

،،زطبلؼ

این

دس

نبنوکشیؼتبلکوئشػتین ثبػث کبهؾ اختالالت حشکتی و
زوؽهبی

تقذیر و تشکر

دس

کبوؿهشی

افضایؾ

و

اضطشاة

 زمبیؼۀ دسزب ثب کوئشػتین و.آصزبیـهبهی ثیمبس ؿذنذ

 اص حمبیتهبی زبلی و زؼنوی حوصۀ،ثذینوػیل

 نبنوکشیؼتبل کوئشػتین،نبنوکشیؼتبل آ نـب زی دهذ ک

زؼبونت زحتش پظوهـی دانـهبه زبصنذسا و همچنین اص

 کوئشػتین ثب اختالف،دس دوص پبیینتشی نؼجت ث

 خبنجبنی جلوداس دس،صحمبت و همکبسی خبنم كذیم

،زؼنیداسی ثبػث کبهؾ اختالالت سفتبسی و ثشگـت ث

. تـکش و لذسدانی زیگشدد،زشاحل اجشای این پشوطه

 این. ؿبخق سفتبسی زی ؿود، دس هش ػ،حبلت نشزبل
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Abstract
Background and Objective: Schizophrenia is a chronic debilitating psychiatric
disorder, that one of its causative factors is hypoactive N-methyl-D-aspartate
receptors. Quercetin is a flavonoid that has shown several pharmacological
activities such as antioxidant properties and is found in vegetables and fruits.
This study was performed with the aim of evaluation of the neuroprotective
effect of quercetin and its nanocrystal on behavioral impairment induced by
ketamine injection in an animal model of schizophrenia.
Materials and Methods: In this study, 49 male mice were divided into 7
groups: control, vehicle, lesioned group that received 10 mg/kg/day of ketamine,
i.p. for 10 days and other 4 groups that received 10 and 25 mg/kg/day of
quercetin and quercetin nanocrystal orally after injection of ketamine. The
quercetin nanocrystal was prepared by the evaporative precipitation of
nanosuspension (EPN) method. Open field behavioral test was used at 5 th and
15th day during gavage with quercetin and quercetin nanocrystal.
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The effect of quercetin and its nanocrystalin on
behavioral impairment induced by ketamine
injection in an animal model of schizophrenia
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Results: Results of this study indicated that ketamine injection causes
significant behavioral impairment in comparison with control group and
treatment with quercetin and quercetin nanocrystal improves the behavioral
impairment.
Conclusion: Quercetin and quercetin nanocrystal treatment may have a
protective effect on brain neurons against harmful effects of ketamine on
behavioral impairment.
Keywords: Schizophrenia, Quercetin, Quercetin nanocrystal, Behavioral
impairment, Open field test.
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