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Abstract 

Background:  Schizophrenia is a chronic debilitating psychiatric disorder affecting 1% of the 
population worldwide. As for key role of free radicals in the development of this disease and that 
Quince leaf is a natural source of antioxidant substances, this study was aimed to evaluate the 
protective effects of Quince leaf extract on locomotor activity and anxiety-like behaviors by an 
intraperitoneal injection of ketamine in male mice in a ketamine model of schizophrenia. 

Materials and Methods: In the experimental research, male adult mice were divided into six 
groups including: control, Sham (received water orally and saline intraperitoneally), psychosis group 
(received 10 mg/kg/day ketamine i.p. for 10 days) and treated psychosis groups (received 50, 100 and 
150 mg/kg/day). Treated groups received hydroalcoholic Quince leaf extract orally for 3 weeks before 
injection of ketamine. Extract gavages continue for 5 days after the last ketamine injection. Locomotor 
activity and anxiety-like behavioral changes were measured in the open-field test.  

Results: The results showed that chronic administration of ketamine increases horizontal 
locomotor activity and anxiety like behaviors (p≤0.001) and pretreatment of Quince leaf extract 
effectively decreases horizontal locomotor activity (p<0.001) and increases duration that spends in 
middle area of Open field (p<0.01) and vertical ocomotor activity(p<0.001).  

Conclusion: The results of this research showed that chronic administration of Quince leaf 
extract improves locomotor disorder and induced anxiety-like behaviors by having antioxidant 
properties in a ketamine model of schizophrenia. 
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 فعالیت بر (Cydonia oblonga Miller) "به" برگ هیدروالکلی عصاره حفاظتی اثر
  اسکیزوفرنی کتامینی مدل در اضطرابی شبه رفتارهاي و حرکتی
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   چکیده
 مبتال آن به جهان جمعیت درصد 1 حدود که است مزمن کننده ناتوان روانی اختالل یک اسکیزوفرنی :وهدف زمینه

 این اکسیدان، آنتی ترکیبات از "به" برگ بودن غنی و بیماري این ایجاد در آزاد هاي رادیکال نقش به توجه با .باشند می
 ایجاد اسکیزوفرنی مدل در اضطرابی شبه و حرکتی رفتارهاي بر "به"  برگ عصاره محافظتی اثر بررسی هدف با مطالعه

 .شد انجام نر سوري هاي موش در کتامین صفاقی درون تزریق  با شده
 صورته ب آب( شم کنترل، گروه شش به تصادفی طوره ب سوري موش سر 42 تجربی، مطالعه این در :ها روش و مواد

 بر گرم میلی 10 دوز با کتامین روز 10 مدت به( بیمار ،)کردند دریافت صفاقی درون تزریق صورته ب سالین و اژگاو
 با "به" برگ عصاره با شده تیمار بیمار هاي گروه و )کردند دریافت صفاقی درون تزریق به صورت بدن وزن کیلوگرم
 دریافت از قبل هفته سه مدت به تیمار هاي گروه .شدند یمتقس بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 150 و 100 ،50 دوزهاي
 و حرکتی فعالیت .داشت ادامه کتامین تزریق آخرین از بعد روز پنج تا عصاره دریافت .کردند دریافت عصاره کتامین،

   .شد ارزیابی باز زمینه تست در اضطرابی شبه رفتارهاي
 اضطرابی شبه رفتار و افقی حرکتی فعالیت افزایش سبب مزمن به صورت کتامین دریافت داد نشان نتایج :ها یافته

 و )>001/0p(افقی حرکتی فعالیت کاهش باعث داري معنی طوره ب "به" برگ عصاره تیمار پیش و )≥001/0p( گردد می
   .گردد می )>001/0p(عمودي حرکتی فعالیت و )>01/0p(دستگاه میانی فضاي در ماندن زمان مدت افزایش
 آنتی خاصیت واسطهه ب احتماال "به" برگ عصاره مزمن مصرف که دهد می نشان پژوهش این نتایج :گیري نتیجه

 .گردد می اسکیزوفرنی کتامینی مدل در القایی اضطرابی شبه رفتارهاي و حرکتی اختالل بهبود سبب اکسیدانی
  سوري موش  کتامین، ،"به" برگ عصاره فعالی،  بیش ،اسکیزوفرنی :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
 حاد کننده ناتوان روانی بیماري یک اسکیزوفرنی،

 گیري کناره حواس، اختالل عالئم از اي مجموعه با که است
 .ستا همراه حافظه و یادگیري توانایی کاهش و اجتماع از

 بیماري این ایجاد موجب محیطی و ژنتیکی متعدد عوامل
 دفاعی سیستم ضعف عوامل، این از یکی که شود می

 مبتال بیماران روي شده انجام مطالعات. است اکسیدانی آنتی
 سطوح بیماران، این در که است داده نشان اسکیزوفرنی به

 کنیتری و لیپیدي پراکسیدهاي و یافته کاهش اکسیدانی آنتی
 براي مختلفی هاي مدل تاکنون .)1(یابند می افزایش اکسیدها

 بین، این در .است شده ارائه اسکیزوفرنی بیماري بررسی
 1980 دهه اواخر در که بود مدلی اولین گلوتاماتی مدل

 که است داده نشان تحقیقات .گرفت قرار پذیرش مورد
 و گلوتامات تحریکی نوروترانسمیتر عملکرد در نقص

 مهمی نقش آن، (NMDA)  ان متیل دي آسپارتاتهگیرند
 کتامین، .دارد اسکیزوفرنی بیماري درك و شناسی آسیب در

 انسان در که است NMDA گیرنده رقابتی غیر آنتاگونیست
 ایجاد را اسکیزوفرنی شبه عالئم سالم هاي موش و

  .)2(کند می
 گیرنده فعالیت مهار شده، انجام مطالعات براساس

NMDA گلوتاتیون سطح کاهش طهواسه ب (GSH) و 
 کاهش موجب  اکسیدانی آنتی هاي آنزیم فعالیت کاهش

 به کتامین تزریق .شود می اکسیدانی آنتی دفاع سطح
ه ب هوشی، بی براي الزم مقدار از تر پایین دوز با جوندگان

 به آسیب و اکسیدانی آنتی دفاعی سیستم در تغییر واسطه
 رفتارهاي يالقا باعث ،مرکزي عصبی سیستم هاي نورون
 شبه عالئم بروز جمله از روانی هاي بیماري با مرتبط

  .)3(گردد می اسکیزوفرنی

 سایکوتیک آنتی داروهاي حاضر حال در هرچند
 این به درمانی هاي پاسخ اما است، دسترس در مختلفی
 وکم مؤثرتر تر، مطمئن داروهاي یافتن و بوده متفاوت داروها
 .است مطرح بیماران این درمان در چالشی عنوان به تر عارضه

 سیستم ضعف و اکسیداتیو استرس نقش به توجه با
 ،اسکیزوفرنی بیماري شناسی آسیب در اکسیدانی آنتی

 داشتن دلیله ب طبیعی اکسیدانی آنتی هاي درمان از استفاده
 .)4(است مطرح بیماري این درمان در کمتر جانبی عوارض

 اثر بررسی زمینه، این در دهش انجام تحقیقات جمله از
 در آن اثر که است زردچوبه در موجود اکسیدان آنتی

 مدل در مغزي هاي سلول یداتیواکس آسیب از جلوگیري
 اثبات به رت هاي موش در کتامین با شده القاء اسکیزوفرنی

   .)5(است رسیده
 :Cydonia oblonga Miller)به گیاه

Quince) خانواده از Rosaceae گیاهان از یکی وانعنه ب 
 قفقاز هاي کوه در وحشی طوره ب اکسیدان، آنتی مواد از غنی

 در به درخت رویش محل .کند می رویش ایران شمال تا
 شمال و )گیالن و مازندران( شمال نواحى در بیشتر ایران
 .)6(باشد می )کرمانشاه و لرستان آذربایجان،( کشور غرب
 هاي بیماري نتیس درمان در به درخت مختلف هاي بخش

 کاره ب ادراري و گوارشی تنفسی، عروقی،-قلبی دستگاه
 .)7(رود می

 مواد و فالونوئیدي اسیدهاي حاوي گیاه این برگ
 ماده در کیلوگرم بر گرم 5/16 تا 9/4 بین فنلی اکسیدان آنتی

 2/72 شامل به برگ آلی اسید اصلی ترکیب .است خشک
 سیتریکاسید  درصد 6/13 واسید کوینیک  درصد

 اب به برگ  کهاست داده نشان اخیر مطالعات .)8(باشد می
 اثرات داراي اسید فنولیک و فالونوئیدي ترکیبات داشتن

 ضد و خون چربی کاهنده و دیابتیک آنتی همولیتیک، آنتی
 ضد خاصیت چنین هم .)9(است آرترواسکلروزیس

 اثبات به آن )11(اکسیدانی آنتی خاصیت و )10(سرطانی
 کنار در که دارویی گیاهان سایر برخالف .است رسیده
 تاکنون باشند، می نیز سمی اثرات داراي دارویی اثرات

 این مختلف هاي بخش مصرف از جانبی عوارض گونه هیچ
   .)8(است نشده گزارش گیاه

 در اکسیدانی آنتی ترکیبات بودن غنی به توجه با
 ارزان و فراوانی چنین هم و جانبی عوارض نداشتن به، برگ
 اثرات بررسی تحقیق، این از هدف ایران، در به برگ بودن

 و حرکتی اختالالت بر گیاه این برگ عصاره محافظتی
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 اسکیزوفرنی بیماري حیوانی مدل در اضطرابی شبه رفتارهاي
 .است

  
  ها روش و مواد

 شناسی زیست گروه در تجربی مطالعه این
 زیستی قاخال کمیته نامه آیین مطابق مازندران دانشگاه
 این در .شد انجام دانشگاه این پژوهشی معاونت مصوب
 گرم 35 تا 30وزن با بالغ نر سوري هاي موش از تحقیق

 آمل پاستور پژوهشکده از حیوانات .گردید استفاده
 12 نوري سیکل در جداگانه، هاي قفس در و خریداري

 85 نسبی رطوبت تاریکی، ساعت 12 و روشنایی ساعت
 داري نگه کافی غذاي و آب به رسیدست با و درصد
   .)12(شدند

 از به درخت سبز هاي برگ عصاره، تهیه براي
 تیرماه اواخر در جویبار شهرستان در الریم دهستان

 گروه توسط برگ، گونه و جنس .شدند آوري جمع
 شماره با مازندران دانشگاه گیاهی بیوسیستماتیک تخصصی

 در ها برگ ابتدا .گرفت قرار ییدأت مورد 7001 هرباریومی
 درجه 40 دماي در آلمان کشورممرت  شرکت ساخت آون

 عصاره، تهیه براي .ندشد آسیاب سپس و خشک گراد سانتی
 گرم 2 به .شد استفاده خیساندن شیوه و  درصد70 متانول از

 اضافه درصد 70 متانول سی سی 50 ،به برگ خشک پودر
 شیکر دستگاه توسط ساعت 24 مدت به حاصل مخلوط .شد

 325 چرخش قدرت با و آلمان کشور ساخت IKAS مدل
 از حاصل مخلوط بعد، مرحله در .شد خیسانده دقیقه در دور

 انجام متوالی روز سه در کار این .شد داده عبور صافی کاغذ
 قرار گراد سانتی درجه 40 دماي در حاصل محلول وگرفت 

 حاصل پودر شدن، خشک از بعد نهایت، در .شد داده
 مورد دوزهاي تهیه براي .گردید منتقل فریزر به و آوري جمع
 حل مقطر آب از معینی مقدار در را عصاره خشک پودر نظر

  .)9(نمودیم
 کنترل، تایی هفت گروه هبه س سوري هاي موش

 به هفته سه مدت به را بود عصاره حالل که مقطر آب( شم
 حالل که سالین سپس و  دریافت کردندگاواژ صورت

 صفاقی درون تزریق صورت  مدت ده روزبه را بود کتامین
 به مقطر آب هفته سه مدت به( بیمار  و)کردند دریافت
 10 دوز با کتامین روز 10 مدت به سپس و گاواژ صورت

 درون صورت به روز هر در بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی
 با شده تیمار پیش بیمار گروه سه و )کردند دریافت صفاقی
 شده تیمار پیش  بیمار هاي گروه .شدند تقسیم به برگ عصاره

 هاي غلظت با به برگ هیدروالکلی عصاره هفته سه مدت به
 حجم و بدن وزن کیلوگرم بر )9(گرم میلی 150 و 100 ،50
 به صبح 12تا  10 زمانی بازه در روزانه را لیتر میلی 15/0

 10 غلظت با را کتامین سپس، .نمودند دریافت روش گاواژ
 10 مدت به مزمن صورت به بدن، وزن کیلوگرم بر گرم میلی
 روز 5 تا عصاره دریافت .کردند دریافت صفاقی درون روز
   .)12(یافت ادامه کتامین تزریق آخرین  ازبعد

 که باز  زمینه دستگاه از ،رفتاري تست انجام براي
 شد ساخته مازندران دانشگاه فیزیولوژي اساتید توسط

 رفتاري هاي پاسخ ارزیابی براي ستت این .گردید ادهتفاس
 و گري کاوش رفتار و فعالی بیش حرکتی، فعالیت مانند

 .شود می استفاده اضطرابی ضد رفتار گیري اندازه چنین هم
 و طول با  شکلمربع و رنگ سیاه اي جعبه دستگاه، این

 این قاعده قسمت .است متر سانتی 30 ارتفاع و 42 عرض
 14 ابعاد به مساوي بخش 9 به خطوطی وسیلهه ب دستگاه

 دو محیط، با حیوان منظورآشنایی به .شد تقسیم متر سانتی
 و دقیقه دو مدت به موش، هر تست، روز از قبل متوالی روز

 انجام روز .شد داده قرار دستگاه داخل انفراديبه صورت 
 محل در تست از قبل ساعت یک حیوانات ابتدا اصلی تست

 .کنند عادت محیطی شرایط به تا گرفتند قرار آزمایش
 مدت به و شده داده قرار دستگاه مرکز در حیوان هر سپس،

 تست، این در .گرفت قرار ارزیابی مورد آن فعالیت دقیقه 5
 در خود وپاي دست چهار وسیلهه ب حیوان که خطوطی تعداد
 حرکتی فعالیت میزان عنوان به کند می قطع حرکت هنگام
 فعالی بیش دچار که حیواناتی .شود می گرفته نظر در افقی

 که زمانی مدت .کنند می قطع را بیشتري خطوط تعداد هستند
 )عمودي حرکتی فعالیت( ایستد می خود پاي دو روي حیوان

 مدت و شود می گرفته نظر در گري کاوش شاخص عنوان به
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 عنوان به میانی فضاي   درصد25 در شده سپري زمان
 این .دوش می رفتهگ نظر در اضطراب عدم سنجش شاخص

 کاهش باشند اضطراب دچار که حیواناتی در پارامتر دو
 استفاده مطالعه این در بار یک فقط حیوان هر از .یابد می

 و منتقل قفس داخل به حیوان تست، پایان از بعد .گردید
 روز .گردید شو و شست  درصد70 اتانول الکل با دستگاه

 از بعد روز پنج و کتامین تزریق از بعد دقیقه 30 دهم،
  .گردید انجام باز زمینه تست کتامین، تزریق آخرین

 روشنایی فاز در 13 تا 10 ساعت بین ها آزمون همه
 بین مقایسه و آماري تحلیل و تجزیه براي .فتگر انجام
 تعقیبی آزمون و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از ها گروه
 واحدها توزیع بودن نرمال بررسی جهت .شد استفاده توکی

 تمامی .گردید استفاده اسمیرنف -کولموگروف آزمون از
 وشد  انجام 20نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده با محاسبات

 نظر در 05/0 از کمتر یا مساوي ها آزمون داري معنی سطح
 پالت سیگما افزار نرم از نمودارها رسم براي .شد گرفته
 .گردید استفاده 5/12 نسخه

  ها یافته
 افقی، حرکتی فعالیت پارامتر سه مطالعه نای در

 عالئم از که اضطرابی شبه رفتارهاي و گري کاوش شاخص
   .شدند گیري اندازه هستند، اسکیزوفرنی مثبت

 و دهمین هاي تست در ،1 نمودار به توجه با
 خطوط تعداد ،بیمار درگروه کتامین تزریق روز پانزدهمین

 در داري معنی طور به دقیقه 5 زمان مدت در شده قطع
 در ).>001/0p(داد نشان افزایش کنترل گروه با مقایسه
 بر گرم میلی 50 غلظت با شده تیمار پیش بیمار گروه

 افقی حرکتی فعالیت میزان عصاره، بدن وزن کیلوگرم
 نشان بیمار گروه با مقایسه در را داري  معنی کاهش

 با شده تیمار پیش بیمار هاي گروه در و )>05/0p(داد
 بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 150 و 100هاي غلظت
 بیمار گروه با مقایسه در داري معنی کاهش نیز عصاره

  ).>001/0p(مشاهده شد
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( ــامین  ــرم در روز  10( کتـ ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ  میل

 *** ***
+

( ــامین  ــرم در روز  10( کتـ ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ  میل

 " "( ــرگ  ه  عصاره ب ــرم   ( ب ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ میل  " "( ــرگ  ه  عصاره ب ــرم   ( ب ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ میل

 
 استفاده، مورد آماري مونآز .افقی حرکتی فعالیت بر بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 150 و 100 ،50 دوز با به برگ عصاره اثر .1 نمودار
 +  .≥p :***001/0 و کنترل گروه با ها گروه بین دار معنی اختالف * .باشد می توکی تعقیبی آزمون و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون

  .≥p :+++001/0 و ≥p :+05/0 و بیمار گروه با ها گروه بین دار معنی اختالف
  

 سنجش مورد آزمایش این در که دومی پارامتر
 فضاي درصد 25 در حیوان که بود زمانی مدت گرفت، قرار

 و دهمین هاي تست در .نمود سپري باز زمینه دستگاه میانی
 سپري زمان بیمار، گروه در کتامین، تزریق روز پانزدهمین
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 کنترل گروه با مقایسه در میانی فضاي  درصد25 در شده
 دهنده نشان که )>001/0p( داد نشان  راداري معنی کاهش

 تیمار پیش بیمار گروه در .است اضطرابی شبه رفتار بروز
 عصاره بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 50 غلظت با شده

 هدهشام بیمار گروه با مقایسه در داري  معنی افزایش
 کاهش کنترل گروه به نسبت چنان هم اما ،)>05/0p(شد

 هاي گروه در فاکتور این میزان .شتدا )>05/0p(داري معنی
 بر گرم میلی150 و 100 هاي غلظت با تیمارشده پیش ربیما

 گروه با مقایسه در ،"به" برگ عصاره بدن وزن کیلوگرم
 که )>01/0p(یافت افزایش داري معنی طور به بیمار،
 نمودار(است عصاره مصرف اضطرابی ضد شبه اثر گر نشان

2.(  
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( ــه  ــرگ ب ــدن  ( عصاره ب ــر وزن ب ــرم ب کیلوگ

( ــامین  ــدن  10( کتـ ــرم وزن ب ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ  میل

*
+

( ــامین  ــدن  10( کتـ ــرم وزن ب ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ  میل

( ــه  ــرگ ب ــدن  ( عصاره ب ــر وزن ب ــرم ب کیلوگ

 
 میانی فضاي درصد 25 در شده سپري زمان مدت بر بدن، وزن کیلوگرم بر گرم  میلی 150 و 100 ،50 دوز با به برگ رهعصا اثر .2 نمودار

 بـا  هـا  گـروه  بین دار معنی اختالف * .باشد می توکی تعقیبی آزمون و طرفه  یک واریانس تحلیل آزمون استفاده، مورد آماري آزمون زمینه باز 
 و ≥p≤+: 01/0p 05/0: و بیمــار گــروه بــا هــا گــروه بــین دار معنــی اخــتالف  +  .≥p :***001/0 و ≥p :*05/0 و کنتــرل گــروه

001/0+++:p≤.   
 

 عمودي حرکت فعالیت ،3 نمودار به توجه با
 قرار خود پاي دو روي حیوان که است زمانی مدت معادل

 زمان مدت کتامین تزریق روز دهمین تست در .گیرد می
 داري معنی کاهش بیمار، هگرو در عمودي حرکت فعالیت

 گر بیان که )>001/0p(داد نشان کنترل گروه با مقایسه در
 زمان مدت .است بیمار گروه در گري کاوش رفتار کاهش

 50 غلظت با شده تیمار پیش بیمار هاي گروه در شاخص این
 نیز به برگ عصاره بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 100 و

 که حالی در .نداشت ماربی گروه با داري  معنی اختالف
 نشان  راداري معنی کاهش کنترل گروه به نسبت چنان هم
 در عمودي حرکت فعالیت زمان مدت ).>010/0p(داد

 بر گرم میلی150 غلظت با تیمارشده پیش بیمار گروه
 به نسبت داري معنی افزایش عصاره، بدن وزن کیلوگرم

 روز نپانزدهمی تست در ).>001/0p(داد نشان بیمار گروه
 بیمار گروه گري کاوش فعالیت زمان مدت کتامین، تزریق

 نشان کنترل گروه با مقایسه در داري معنی کاهش
 پیش بیمار گروه در شاخص این زمان مدت ).>001/0p(داد

 بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 50 غلظت با شده تیمار
 به نسبترا  داري  معنی اختالف چنان هم "به" برگ عصاره

 دوز این حفاظتی اثر عدم گر نشان که نداد نشان بیمار گروه
 کتامین با شده القاء گري کاوش رفتار کاهش بر عصاره

 پیش بیمار هاي گروه در فاکتور این زمان مدت اما .است
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 کیلوگرم بر گرم میلی150 و 100 هاي غلظت با تیمارشده
 طور به بیمار، گروه با مقایسه در به، برگ عصاره بدن وزن

 حفاظتی اثر گر نشان که )>001/0p(یافت افزایش داري نیمع

 شده القاء گري کاوش رفتار کاهش بر عصاره دوزهاي این
  .است کتامین با
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( ــامین  1( کت ــرم در روز0 ــر کیلوگ ــرم ب ) میلــی گ ــامین  1( کت ــرم در روز0 ــر کیلوگ ــرم ب ــی گ  میل

 " "( ه  عصاره بــرگ  ــر کیلوگــرم  ( ب میلــی گــرم ب
دهمین روز  ــانزدهمین روز پ

 " "( ه  عصاره بــرگ  میلــی گــرم بــر کیلوگــرم  ( ب

 
 مورد آماري آزمون .ديعمو حرکتی فعالیت مدت بر بدن، وزن کیلوگرم بر گرم میلی 150 و 100 ،50 دوز با به برگ عصاره اثر .3 نمودار

 و≥p :**01/0 و کنترل گروه با ها گروه بین دار معنی اختالف * .باشد می توکی تعقیبی آزمون و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون استفاده،
001/0***: p≤+ 001/0 و بیمار گروه با ها گروه بین دار معنی اختالف+++: p≤.  

  
  بحث

 اختالالت بر را به برگ عصاره اثر حاضر، مطالعه
 سوري هاي موش در کتامین تزریق از حاصل القایی رفتاري

 میزان که داد نشان تحقیق این نتایج .داد قرار بررسی مورد
 درون تزریق با یاضطرابشبه  رفتارهاي و حرکتی فعالیت
 برگ عصاره با تیمار پیش و یابد می افزایش کتامین صفاقی

 از حاصل راباضط و فعالی بیش القاي از جلوگیري باعث به
  .گردد می کتامین تزریق

 مزمن تزریق که داد نشان حاضر نتایج بررسی
 باعث بدن، وزن کیلوگرم بر گرم میلی 10 دوز با کتامین
 معیاري که زمان، واحد در شده قطع خطوط تعداد افزایش

 سالم هاي موش در است، حرکتی فعالیت میزان سنجش براي
 مزمن تزریق که داد نشان چنین هم نتایج این .گردد می

 افزایش باعث هوشی بی براي الزم حد زیر دوز با کتامین
 در شده سپري زمان مدت .گردد می اضطرابی شبه رفتار

 شبه رفتارهاي سنجش معیار کهزمینه باز  دستگاه میانی بخش
 سنجش معیار که افقی حرکتی فعالیت و است اضطرابی

 تر پایین داري معنی طور به بیمار گروه در است، گري کاوش
 که است داده نشان پیشین هاي پژوهش .بود کنترل گروه از

 رفتن از و داشته کمتر عمودي فعالیت زده هیجان هاي موش
 هایی موش که حالی در .کنند می اجتنابزمینه باز  وسط به

 بخش از زمینه باز هاي قسمت تمام در نیستند زده هیجان که
 عمودي فعالیت و کرده حرکت مرکزي بخش تا محیطی
 هاي گروه از آمده دسته ب نتایج چنین هم .)13(دارند بیشتري

 این دریافت که داد نشان به گیاه برگ عصاره با تیمار پیش
 اضطرابی شبه رفتار و فعالی بیش کاهش موجب عصاره

 هاي گروه در افقی حرکت فعالیت که طوريه ب .گردد می
 فعالیت و بود یمارب گروه از کمتر داري معنی طور به تیمار

 میانی بخش در شده سپري زمان مدت و عمودي حرکتی
 داري معنی طور به عصاره با شده تیمار گروه در نیز دستگاه

 تحقیق این از آمده دسته ب نتایج .بود بیمار گروه از بیشتر
 داري معنی بهبودي اثر به برگ عصاره مصرف که داد نشان

 .دارد کتامین با القاءشده سایکوزي فعالیت کاهش بر
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 همکاران و نتایج،کاترجی این تایید راستاي در
 با کتامین مزمن مصرف که دادند نشان اي مطالعه در )2012(

 باعث بدن، وزن کیلوگرم بر گرم میلی 20 تا پایین دوزهاي
 .)12(شود می حرکتی فعالیت و اضطرابی شبه رفتار افزایش

 اثر بررسی هدف با )2008(همکاران و آرودا چنین هم
 تزریق دادندکه نشان نیز ها موش روي روانی ضد داروهاي

 گروه به نسبت را گري کاوش فعالیت کتامین صفاقی درون
  .)14(دهد می کاهش کنترل

 براي نوروتوکسیک هاي آسیب مکانیسم چه اگر
 تحلیل  فرآیند و کتامین مثل NMDA گیرنده آنتاگونیست

اما  ،نیست شده تهشناخ کامل طوره ب هنوز مغز قشر در
 در مخصوصا داروها این آسیب که دهد می نشان مطالعات

 به وابسته retrosplenial قشر و خلفی سینگوالي قشر
 توانند می ها اکسیدان آنتی و است اکسیداتیو استرس افزایش

 وجود مطالعات، برخی چنین هم .نمایند مهار را آسیب این
 ختاري،سا هاي آسیب مثل نوروتوکسیک هاي آسیب

 برگشـت نورونی تغییرات پذیر، برگشـت نـورونی تغییرات
 قشر در را c-fos گرمایی شـوك پروتئین بیان و ناپذیر

 تزریق با  retrosplenialقشر و خلفی سـینگوالي
 گزارش را کتامین مثل NMDA گیرنده آنتاگونیست

 چنین هم و )16( )2010( همکاران و سیلوا دا .)15(نمودند
 روي کتامین اثر مطالعه با )2012( مکارانه و قدیم
 الزم حد زیر دوز که دادند گزارش صحرایی هاي موش
 و مغز در آزاد رادیکال افزایش موجب هوشی بی براي

 با حیوانات تیمار .)17(گردد می اکسایشی استرس فرآیند
 میتوکندري در اکسیژن آزاد رادیکال تشکیل موجب کتامین
 آن نتیجه که شده میتوکندري متور و مرکزي عصبی سیستم

 دنبال به را آپوپتوز فرآیند که است C سیتوکروم سازي آزاد
 گردد می مغز قشر رونده پیش تحلیل موجب فرآیند این .دارد

 مطالعه در .)18(شود می مشاهده اسکیزوفرنی بیماران در که
 )2012(همکاران و یگین ،اسکیزوفرنی بیمار 30 روي دیگر
 گزارش اسکیزوفرنی بیماران در را سیداتیواک استرس اثرات

 آزاد رادیکال که است داده نشان اخیر مطالعات .)19(نمودند
 دیگر طرف از و یابد افزایش می اسکیزوفرنی بیماران در

 به مربوط عالئم شدت و آزاد رادیکال میزان بین یمثبت رابطه
  .)20(دارد وجود بیماران این در اسکیزوفرنی

 دارند اکسیدانی آنتی خاصیت که موادي بنابراین
 در .باشند موثر اسکیزوفرنی عالئم بهبود در توانند می احتماالً

 نمودند گزارش )2015( همکاران و واسکونسلوزا راستا این
 طبیعی اکسیدان آنتی یک که اسید یکنآلفالیپو از استفاده که

 القاء اسکیزوفرنی شبه عالئم است، انسانی بافت در موجود
 و زونگو چنین هم .)21(بخشد می بهبود را کتامین با شده

 از 3-اُمگا با تیمار پیش که نشان دادند )2014( همکاران
 شبه رفتار القاء و مغزي هاي سلول به اکسیداتیو آسیب

 کتامین با شده يالقا اسکیزوفرنی مدل موش در اسکیزوفرنی
   .)22(کند می جلوگیري

 در وسیع طور به که فالونوئیدي و فنلی ترکیبات
 که هستند ترکیباتی از گروه ترین مهم شود، می یافت گیاهان

 گیاهان دارویی خواص و داشته اکسیدانی آنتی خاصیت
 .)23(باشد می مرتبط ترکیباتی چنین وجود به دارویی

 به برگ روي )2007(همکاران و اُلیویرا توسط که مطالعاتی
 مقادیر بودن ادار خاطره ب ،به برگ که داد نشان شد، انجام
 اسید فالونوئید و اسید فنولیک مثل اکسیدان آنتی باالي
 حاصل هاي آسیب برابر در سلولی محافظت خاصیت داراي

 )2015( همکاران و عمر .)7(باشد می اکسایشی استرس از
 به برگ در موجود فالونوئیدي ترکیبات که دادند گزارش

 و SOD کسیدانی آنتی هاي آنزیم عملکرد بهبود باعث
GSH-Px و عثمان .)24(شود می کبدي بافت در موجود 

 گربه در شناسی خون پارامترهاي مطالعه با )2010( همکاران
 معرض در که (Clarias gariepinus) آفریقایی ماهی
 بین مقایسه و بودند گرفته قرارفرابنفش  A (UVA)– اشعه

 کرده دریافت به برگ عصاره که گروهی و کنترل گروه
 خونی هاي سلول از به برگ عصاره که دادند گزارش بودند،

 آنتی اثر چنین هم .)25(کند می محافظت UVA اشعه برابر در
 شده اثبات به برگ عصاره دیابتیک آنتی و لیپوپراکسیدي

 به برگ که نمودیم گزارش قبلی تحقیق در به عالوه، .است
 استرس کاهش سبب باال اکسیدانی آنتی خاصیت ا داشتنب
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 موش الزایمري مدل در مغز قشر ناحیه در داتیواکسی
  .)26(گردد می صحرایی

 در به برگ عصاره اثر قطعی مکانیسم اگرچه
 مقادیر به توجه با اما ،نیست مشخص سایکوزي عالئم بهبود
 اثر به برگ در موجود فالونوئیدي و فنلی ترکیبات باالي
 را بیمار هاي موش در اسکیزوفرنی عالئم دهندگی بهبود

 به برگ عصاره در موجود اکسیدانی آنتی خواص به توان می
 ياحیا با طرف یک از ترکیبات این .دانست مرتبط

 از و )27(شده ترکیبات این حذف موجب آزاد هاي رادیکال
 سلولی غشاي سیالیت سلولی غشاي به اتصال با دیگر طرف

 کاهش را سلول به آزاد هاي رادیکال نفوذ و داده کاهش را
 از حاصل آسیب کاهش باعث نتیجه در ،دده می

  .)28(شود می آزاد هاي ل رادیکا
 ثیرأت ها ژوهش   پ از برخی ،مطالعه این راستاي در

 اسکیزوفرنی حیوانی مدل بر را گیاهی هاي عصاره مصرف
 )2012( همـکاران و کاترجی نـمونه براي ،نـمودنـد گزارش

 Panax اهگـی عصـاره با تیـمار پیـش که دادنـد نشـان

quinquefolium بر عالوه جانبی، عوارض گونه هیچ بدون 
 کاهش را کتامین تزریق از حاصل فعالی بیش که، این
 نیز اسکیزوفرنی هاي شاخص سایر بهبود باعث دهد، می
 دادند نشان )2007( همکاران و راتبون چنین هم .)12(شود می
 ضد يداروها به چینی دارویی گیاهان عصاره شدن اضافه که

 به مبتال بیماران در داروها این اثر بهبود باعث روانی
 با )2012( همکاران و گوراو گوپتا .)29(شود می اسکیزوفرنی

 .Viscum album Lگیاه ضدروانی اثر بررسی

Loranthaceae با گیاه این آبی عصاره که ادندد گزارش 
 فعالیت سیستم این فعالیت تشدید و گاباارژیک انتقال تسهیل

 صحرایی هاي موش و سوري هاي موش در را رکتیح
 .)30(دهد می کاهش

  
  گیري نتیجه

 مصرف احتماالً ،تحقیق این نتایج به توجه با
 باعث اکسیدانی آنتی خاصیت واسطهه ب ،به برگ عصاره
 افزایش و اضطراب کاهش حرکتی، فعالیت کاهش

 به برگ عصاره دهندگی بهبود اثر .شود می گري کاوش
 ترکیبات ظتیافح اثر به توان می را اسکیزوفرنی عالئم روي
 کاهش با که دانستمرتبط  به برگ در موجود فنلی

 سیستم روي کنندگی تقویت اثر با یا آزاد هاي رادیکال
 تزریق از ناشی رفتاري عالئم بهبود موجب اکسیدانی آنتی

  .شود کتامین
  

  قدردانی و تشکر
 مازندران دانشگاه پژوهشی نتمعاو ازنویسندگان 

 یاري صمیمانه پژوهش این انجام در که همکارانی کلیه و
  .نددار را قدردانی و تشکر کمال نمودند
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