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"مقاله پژوهشی"

ارزیابی تأثیر استفاده از یک دوز کراک بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی سرم در موشصحرایی
ندا جلیلیتبریزی ،1بهرام

عمواوغلیتبریزی*2

 -1دانشجوی کارشناسیارشد بیوشیمی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
 -2دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول

مکاتباتb_tabrizi@iaut.ac.ir :

(دریافت مقاله 88/11/8 :پذیرش نهایی)88/1/5 :

چکیده
امروزه یکی از مشکالت کشورهای جهان ،استفاده از مواد مخدر ازجمله کراک میباشد .کراک که گاهی راک هم نامیده میشود ،ماادهای
محرک است که از تصفیه کوکایین بهدست می آید اما در ایران ناشی از مشتقات هرویین است .مصرف کنندگان نسبت به مردم عادی دارای
اختالالت روانی باالیی هستند .هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مصرف یک دوز کراک بر سیستم آنتیاکسیدانی سرم خون در موش-
صحرایی بود 03 .سر موشصحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  253±25گرم انتخاب و در  5گروه  6تایی در آکواریوم شیشهای با 12
ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی و شرایط یکسان تغذیهای و دسترسی آزاد به آب نگهداری شدند .بعد از عادت کردن موشهای مذکور
به محیط ،کراک با دوز  7/8 mg/kgبه  4گروه تیمار به روش داخل صفاقی تزریق شد .در گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استفاده گردید .از
گروه اول  0ساعت ،گروه دوم  6ساعت ،گروه سوم  24ساعت و گروه چهارم  1هفته بعد از تزریق ،خون گیری از ورید دم بعد از بیهوشی
انجام گردید .در گروه شاهد نیز در روز اول خونگیری بهعمل آمد .همزمان یک نمونه خونی اخذشده از هر حیوان با ماده ضد انعقاد آماده
شد .در ادامه فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز سنجیده شد .میزان آنتیاکسیدانها در زمانهای  6و 24
ساعت بعد از تزریق ،کاهش آماری معنیداری نسبت به گروه شاهد داشت ( .) p< 3/35نتایج مطالعه نشان داد کراک میتواند با افزایش تولید
اکسیدان ها در بدن سیستم آنتی اکسیدانی را با مشکل مواجه کرده و فعالیت آن را کاهش دهد.
کلیدواژهها :کراک ،سرم خون ،موشصحرایی ،آنتیاکسیدان.

جهان حدود  233میلیون نفر را شامل میشود که ایاران

مقدمه
گزارش سازمان جهانی بهداشات در ساال 2338

نیز دارای  2/8درصد معتاد در طیف سنی  15-64ساال

نشان داده که سوءمصرف مواد و اعتیاد به اپیوئیادها در

میباشد ( .)Amiri, 2010یکی از علال روناد افازایش
مصرف ماده مخادر پدیاده تحمال دارویای اسات کاه
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موجب میشود فرد در دفعات بعد به میزان بیشاتری از

میشااود .تاریخچااه آن نشااان ماایدهااد کااه در ابتاادا

دارو نیاز پیدا کند و نیز بههنگام ترک ،بهعلت مقاومات

کشیشها کراک را میسوزاندند ،چاون اعتقااد داشاتند

به ضد دردهای متداول ،پروسه تارک اعتیااد را مشاکل

این کاار باعام میشاود کاه خادایان بهوجاد بیایناد.

میسازد ( .)Harvey-Lewis et al., 2015از باین ماواد

همچنااین کریسااتف کلم اب در چهااارمین ساافر خااود

مختلفی که در ایران مورد سوء مصرف قرار میگیرناد،

مصرف کراک را توسط بومیاان سرخپوسات آمریکاائی

کراک اهمیت ویژهای پیدا کرده است .این ماده بهسابب

ذکاار کاارده اساات ( .)Eskandarieh et al., 2013در

مایباشاد،

ترکیب کراک ،کوکاائین ،نماک کلریادآمونیوم و مقادار

مصرف را راحتتر کرده و بهصورت مادهای کم خطار

کمی آب وجود دارد که برای افزایش حجام ،در تولیاد

با میزان نئشگی باال معرفی شده است .در باین جواناان

آن از بیکربنات سدیم هم استفاده میشود .این ترکیاب

تنها  0بار مصرف مقدار بسیار انادک از کاراک موجاود

بهشکل آزمایشگاهی باهویژه عمادتا در خااور دور (از

در بااازار ایااران ،اعتیاااد بااه آن را حتماای خواهااد کاارد

سال  1818در ژاپن) و ایاالت متحده آمریکاا ( از ساال

( .)Farhoudian et al., 2014در حال حاضر کراکی که

 1885در نیویورک) تهیه شده اسات .کاراک بهصاورت

در بین گروهی از جوانان ایران شایع شاده باه دوماین

تکههای بلوری است کاه بهصاورت تادخینی مصارف

ماده مصرفی افاراد تبادیل شاده اسات .کاراک در باین

میشود و علت نامگاذاری کاراک ،صادایی اسات کاه

جوانان ایران بهصورت مادهای کمخطر با میزان نشائگی

هنگام گرم کردن بلورها در اثر تبخیر آب ایجاد میشود

باال معرفی شده و  85درصد مصرفکننادگان آن را باه

( Amouoghli-Tabrizi, 2008; Fatollahzadeh and

اسم روانگردان میشناسند ،چراکاه ازنظار کارشناساان

 .)Amouoghli Tabrizi, 2018کوکایین ،باهعنوان یاک

سمشناسی کراک در اصل انرژیزا و شاادیآور باوده و

آلکالوئید اصلی ،برای اولین بار از برگهای نوعی گیااه

هاایا اعتیااادی را در افااراد بااهوجااود نماایآورد ولاای

بوتهای بهنام ( )Ergthroxglom cocaکه مرکاز اصالی

برخالف تبلیغات مصارفکنندگان ناوع خاارجی ،ناوع

رویش آن آمریکای جنوبی است ،در ساالهای -1863

ایرانی آن اعتیادآور مایباشاد چراکاه در ایاران فشارده

 1858میالدی استحصال شدهاست .اماا کراکای کاه در

کردن آن در آزمایشگاههای خانگی انجام میشود و لاذا

ایااران رایااج اساات از مشااتقات هااروئین میباشااد و

بهطور استاندارد تهیه نمیشود ( Amouoghli-Tabrizi,

آنالیزهااای کروماااتوگرافی  18نمونااه کااراک ایراناای در

2008; Fatollahzadeh and Amouoghli Tabrizi,
.)2018

تهران نشان داده است کاه ماورفین ،هاروئین ،کادئین،

این که فاقد هرگونه بوی نامطبوع و خاا

کااراک ( )Crackکااه گاااهی راک ( )Rockهاام
خواناااده میشاااود و ناااام علمااای آن ،ان آلفاااا-دی
متیلفاناتیالآماین ()N,α-dimethylphenethylamine
میباشد ،مادهای محرک اسات کاه از تصافیه کوکاائین
بهدست میآید و به اشکال مختلاف تادخینی مصارف
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کافئین و استیلکدئین بیشترین ترکیباات موجاود در آن
هستند و هیانوع کوکائین یا آمفتاامین در آنهاا یافات
نشااده اساات ،البتااه مقااادیری از آرامبخشهااا ماننااد
بنزودیازپینها ،باربیتوراتها و ترامادول نیز در ترکیبات
کراک ایرانی وجود داشتهاسات ( Eskandarieh et al.,
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 .)2013; Farhoudian et al., 2014کراک شادیدا فارد

یبوست ،بیخوابی ،ضعف جنسای و دپرسایون تنفسای

مصرفکننده را دچاار خوابآلاودگی یاا باه اصاطال

میباشد .از طرف دیگر مصرف مداوم این مااده مخادر

خودمانی «چرت» میکند .شخصی کاه کاراک مصارف

در کوتاهماادت (ماادت یااکسااال) اثاارات مخاارب

میکند ،بهسرعت در حاالت و شارایط مختلاف روانای

جبرانناپذیری در بدن فرد مصرفکننده اعم از عفونات

در حرکت است کاه باا خوشای و رضاایت فاراوان و

اجزای داخلی بدن ،پوسیدگی دندانها ،سرطان حنجاره

احساس برانگیختگی و هیجان همراه اسات ،ساپب باا

و ریه ،نابودی ریه و کبد ایجاد میکند .همچناین تماام

کم شدن اثر این ماده ،دلتنگی و افساردگی و متعاقاب

اجزائی کاه در تمااس مساتقیم باا دود کاراک هساتند،

آن زودرنجی ،بیخاوابی و پارانویاا بار شاخل غلباه

ذرهذره نابودشده و میپوسند و در برخای ماوارد طباق

مایکناد ( .)Farhoudian et al., 2014ابتاداییتاارین

گزارشهای موجود ،در بدن افراد معتاد به کراک ،میزان

تأثیرات جسمانی کراک ،گلودرد مزمن ،گرفتگی صدا و

عفونت بهقادری اسات کاه اجازای بادن از هام جادا

تنگی نفب است که به برونشیت (ورم نایژه) و نفخ ریه

میشوند و گوشت زیرپوست دچار عفونت شاده و باه

منجر میشود .چشمها درشت شاده و شاخل هنگاام

اصطال کرم میگذارد ( ;Amouoghli-Tabrizi, 2008

تمرکز برای دیدن هر چیز ،هالههایی نورانی در اطاراف

.)Fatollahzadeh and Amouoghli Tabrizi, 2018

آن مشاهده مایکناد .ضاربان قلاب تاا حادی افازایش

گزارش شده که در مصرف مواد مخدر ،علیالخصو

مییابد و رگها بهسرعت منقبضشاده و موجاب بااال

کراک ،افزایش گونههای واکنشگار اکسایژن در نتیجاه

رفتن فشارخون میشوند که میتواند باه حملاه قلبای،

عاادم تااوازن بااین رادیکالهااای آزاد اکساایژن نظیاار

تشنج و سکته منجر شود .کاراک باهدلیل از باین باردن

سوپراکسید ،پروکسیل و هیدروکسیل که سابب صادمه

میل به غذا خوردن و ایجاد بیخوابی ،موجاب کااهش

زدن بااه ساالول و عااوار

حاصااله از آن میشااوند و

وزن شاادید و سااوءتغذیه ماایشااود .ازنظاار طبقهبناادی

سدهای آنتیاکسیدانی بهوجود میآید .آنتیاکسایدانها

فارماااکولوژیکی ،ایاان ماااده محاارک سیسااتم اعصاااب

با به دام انداختن مواد ماذکور و غیرفعاال کاردن آنهاا

مرکزی بوده و سبب افزایش فشارخون ،افزایش ضربان

میتوانند از این عوار

جلوگیری کنند که ایان عمال

قلااب همااراه بااا احساااس افاازایش اناارژی ،چااابکی و

را با از بین بردن رادیکالهای آزاد هم بهطریق آنزیمای

سرخوشی میشود .همچنین ازجملاه دیگار اثارات آن

و هاام غیرآنزیماای میتواننااد انجااام دهنااد .مهاامتاارین

پب از مصرف میتوان به افزایش نبض ،تنفب و درجه

آنزیمهااای مااذکور شااامل سوپراکسااید دیسااموتاز،

حرارت بدن ،گشادگی مردمک چشم ،پریادگی رنا ،

گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز و ماواد غیرآنزیمای هام

کاهش اشتها ،تعرق شدید ،تحریک و هیجان ،بیقراری،

شامل ویتامینهای  C ،Aو  Eو بعهی مواد موجاود در

در دستها ،توهمات شدید حسای،

گیاهان میباشند ( Valko et al., 2007; Zaparte et al.,

لرزش بهخصو

اسپاساام عهااله ،تشاانج و ماارگ اشاااره کاارد .اثاارات

.)2015

بلندماادت آن هاام شااامل از دساات دادن وزن باادن،
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با توجه به اینکه شناخت اثر کراک بر وضاعیت

همان دز سرم فیزیولوژی را بهصاورت داخال صافاقی

سیستم آنتیاکسیدانی احتماال مسیر را برای پیشگیری و

دریافت کارد .از گاروه اول  0سااعت بعاد از تزریاق،

درمان افراد معتاد هماوارتر خواهادکارد ،لاذا هادف از

گااروه دوم  6ساااعت بعااد از تزریااق ،گااروه سااوم 24

انجام مطالعه حاضار بررسای تاأثیر مصارف یاک دوز

ساعت بعد از تزریق و از گروه چهارم  1هفتاه بعاد از

کراک بر سیستم آنتیاکسیدانی در موش صاحرایی باود

تزریق کراک ،نمونه خاون باا مااده ضادانعقاد بعاد از

تا بتوان با ارزیابی تأثیر این مااده مخادر ،اطالعااتی در

بیهوشی با اتر از ورید دم اخذ گردید و بارای ارزیاابی

مورد سیستم آنتیاکسیدانی به دست آوریم.

مقااادیر ،Gluthathion Peroxidase

Super-Oxide

 Dismutaseو Catalaseمورداسااتفاده قاارار گرفاات.

مواد و روشها

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان با اساتفاده از کیتهاای

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در سال 1086

تجااری رانادوکب ( RANDOX Laboratories Ltd.,

در داتشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز انجام گرفت تعداد 03

 )U.K.و طبق دستورالعمل شرکت تولیدکنناده بررسای

سر موشصحرایی نر نژاد ویساتار باا میاانگین وزن 25

شااد .همچنااین فعالیاات آنتیاکساایدانی آناازیم کاتاااالز

 253±گاارم انتخاااب شااده و در  5گااروه  6تااایی در

بهصااورت شاااخل  kدر گاارم هموگلااوبین و مقااادیر

آکواریومهای شیشهای باا بساتر خااکاره تقسایمبندی

 GPXو  SODبرحسااب واحااد یونیاات ( )Uدر گاارم

شااده و در شاارایط نااوری  12ساااعت روشاانایی و 12

هموگلوبین گزارش گردید ( Amouoghli Tabrizi and

ساعت تاریکی و شرایط یکساان ازنظار غاذا و محایط

.)Mohajeri, 2015

نگهداری شدند .حیوانات در طاول آزماایش دسترسای

 -روش اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز :آنازیم کاتااالز

آزاد به آب و غذا داشته و کلیه مراحال ایان تحقیاق از

قادر به تجزیاه پراکساید هیادروژن باه آب و اکسایژن

نظر کار باا حیواناات آزمایشاگاهی مطاابق باا معاهاده

اساات .پراکسااید هیاادروژن در ناحیااه فاارابنفش ()UV

هلسینکی انجاام گرفاتKarampour Gebchag, et ( .

دارای جااذب میباشااد کااه حااداکثر جااذب آن در

 .)al. 2019گروهها بهصورت یک گروه شاهد (زمان صفر)

طولموج  243 nmاست .با تجزیه پراکساید هیادروژن

و  5گروه تیمار بر اساس زمان ( 0سااعت 6 ،سااعت24 ،

شدت جذب در ایان طولماوج کااهش مییاباد .ایان

ساعت و  1هفته بعد از تیمار با کراک) تقسیم شدند .بعاد

اختالف در جذب ( )A240در واحد زماان معیااری از

از عادت کردن موشهاای ماورد آزماایش باه محایط،

فعالیت آنزیم کاتاالز است (.)Aebi, 1984

کراک که با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخادر اساتان

 -روش اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیساموتاز:

آذربایجااانشاارقی تهیااه ش اده بااود ،بااا دز 7/8 mg/kg

نقااش  SODتسااریع دیسموتاساایون رادیکااال )  (O 2و

بهصورت داخل صفاقی ( )intra peritonealتزریق شاد

تباادیل آن بااه  H2O2و  O2میباشااد .در ایاان متااد از

(.)Fatollahzadeh and Amouoghli Tabrizi, 2018

گزانتین و آنزیم گزانتین اکسیداز ( ;xeanthin oxidase

یک گروه بهعنوان شاهد در نظر گرفته شده بود کاه باا

 )XODاستفاده میشود کاه رادیکاال )  (O 2تولیدشاده
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قادر است با  -4( -2یادوفنیل) -4( -0 -نیتروفنال) -

بکند .فعالیت آنازیم سوپراکساید دیساموتاز باهوسایله

 -5فنیاال تترازولیااوم کلرایااد ( L.N.T: iodophenyl

میاازان مهااار ایاان واکاانش (مهااار تولیااد رن ا

قرمااز)

 )nitrophenol tetrazolum chlorideوارد واکنش شده

اندازهگیری میشود (.)Woolliams et al., 1983

و تولیاد فرماازون قرماز رنا

()red formazan dye
XOD
Xanthine 
 Uric acid  O 2
O

2 formazan dye
I.N.T. 

OR
SOD
O 2  O 2  2H  
 O 2  H 2O 2

 -روش اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتااتیون پراکسایداز:

بااهشااکل احیااا درم ایآی اد و ایاان واکاانش همااراه بااا

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،اکسیداسایون گلوتااتیون را

اکسیدشاادن  NADPHو تباادیلشاادن آن بااه NADP+

بهوسیله کومن هیدروپراکسید کاتالیز میکند .در حهور

انجام میگیرد .کاهش جذب در طول موج  043نانومتر

گلوتااتیون ردوکتااز ( )glutathione reductase; GRو

اندازهگیری میشاود ( Prohaska et al., 1977; Kraus

نیکاااوتینآمیاااد آدناااین دینوکلئوتیاااد فسااافات

.)and Ganther, 1980; Pleban et al. 1982

( ;nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

 ،)NADPHگلوتاااتیون اکساایدشااده ( )GSSGفااورا
OPX
2GSH  ROOH 
 ROH  GSSG  H 2O
GR
GSSG  NADPH  
 JADP   2GSH

 -تحلیل آماری دادهها :دادههاای مطالعاه باا اساتفاده از

نتایج ثبتشده در جدول  ،1یافتههای حاصله از بررسی

نرمافزار  SPSSویارایش 22باهروش تحلیال واریاانب

فعالیت آنزیم کاتاالز نشان میدهد که میزان فعالیت این

یکطرفه ( )ANOVAآنالیز شده و مقایسه میانگینها با

آنزیم در زمانهای  6و  24ساعت بعد از تزریق کاراک،

استفاده از آزمون دانکن انجام گردید .همچنین مقاادیر

کاهش آماری معنیداری نسبت به گاروه شااهد داشاته

 p<3/35معنیدار گزارش شد.

است ( .)p<3/35کمترین میزان فعالیات آنازیم ماذکور
هم در زمان  6ساعت بعد از تزریق کاراک و باهمیازان
 45/10±8/84 K/grHbثبت شد.

یافتهها
جداول  2 ،1و  0میزان فعالیت آنزیمهای ،CAT
 SODو  GPXرا در خون نشاان میدهناد .بار اسااس

همچنین بر اساس نتایج ثبتشاده در جادول ،2
میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در زمانهاای
مختلف مطالعه حاکی از اختالف آماری معنایداری در
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زمانهااای  6و  24ساااعت بعااد از تزریااق کااراک بااود

آماری معنیدار فعالیت این آنزیم اکسیدان در زمانهای

( .)p<3/35کمترین میزان فعالیت آنزیم ماذکور هام در

 6و  24ساعت بعد اساتفاده از کاراک باود (.)p<3/35

زمان  6ساعت بعد از تزریق کراک و بهمیازان U/grHb

کمترین میزان فعالیت این آنزیم هم در زمان  24ساعت

 754/24±16/58ثبت شد.

بعد از تزریق کراک و بهمیازان 78/71± 8/46 U/grHb

بر اساس نتایج ثبت شاده در جادول  ،0مقاادیر

ثبت شد.

سرمی آنزیم گلوتااتیون پراکسایداز حااکی از اخاتالف
جدول  -1میزان فعالیت آنزیم کاتاالز سرم حیوانات مورد آزمایش ( )mean ± SDدر زمانهای مختلف خونگیری
نمونه سرم مورد
آزمایش

میزان فعالیت

زمان صفر

 0ساعت بعد از تیمار

 6ساعت بعد از تیمار

 24ساعت بعد از تیمار

 1هفته بعد از تیمار

(گروه شاهد)

با کراک

با کراک

با کراک

با کراک

76/15±13/12a

74/24±5/71a

45/10±8/84b

48/83±8/47b

68/88±5/84a

برحسب ()K/grHb
 :a,b,cحروف غیرمشابه در جدول نشاندهنده اختالف آماری معنیدار بین مفادیر ثبتشده میباشد (.)p< 3/35

جدول  - 2میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز سرم حیوانات مورد آزمایش ( )mean ± SDدر زمانهای مختلف خونگیری
نمونه سرم مورد

زمان صفر

 0ساعت بعد از تیمار

 6ساعت بعد از تیمار

 24ساعت بعد از تیمار

 1هفته بعد از تیمار

آزمایش

(گروه شاهد)

با کراک

با کراک

با کراک

با کراک

845/65±03/53a

805/48±12/63a

754/24±16/58b

783/08±24/88b

885/17±03/18c

میزان فعالیت
برحسب ()U/grHb

 :a,b,cحروف غیرمشابه در جدول نشاندهنده اختالف آماری معنیدار بین مفادیر ثبتشده میباشد (.)p< 3/35

جدول  -0میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز سرم حیوانات مورد آزمایش ( )mean ± SDدر زمانهای مختلف خونگیری
نمونه سرم مورد آزمایش

میزان فعالیت برحسب

زمان صفر

 0ساعت بعد از

 6ساعت بعد از تیمار با

 24ساعت بعد از

 1هفته بعد از تیمار

(گروه شاهد)

تیمار با کراک

کراک

تیمار با کراک

با کراک

123/48±13/77a

115/55±8/84a

83/04±5/84b

78/71±8/46b

118/12±6/71a

()U/grHb
 :a,b,cحروف غیرمشابه در جدول نشاندهنده اختالف آماری معنیدار بین مفادیر ثبتشده میباشد (.)p< 3/35

بحم و نتیجهگیری

که در بافتهای مختلف بهطور گستردهای منتشرشده و

در مطالعه حاضر مقدار سرمی آنزیم کاتاالز بعاد

بیشترین فعالیت آن در کبد و گلبولهاای قرماز اسات.

از مصرف کراک در زمانهاای  6و  24سااعت بعاد از

ایاان آناازیم پراکساایدهیدروژن را تجزیااه و مااانع تااأثیر

تزریااق کااراک کاااهش آماااری معناایداری نشااان داد

رادیکال فعال هیدروکسیل میشود ( Almasi ghidari,

( .)p<3/35آنزیم کاتاالز ( )CATآنتیاکسایدانی اسات

 .)2014; Lipaus et al. 2019همچناین مقادار سارمی
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آنزیم سوپراکساید دیساموتاز در ایان تحقیاق ،کااهش

متابولیتهای دیگر عبارتند از ecgonine :و ecgonine

آماری معنیداری در زمانهاای  6و  24سااعت بعاد از

 )EME( ethyl esterکوکائین و مشتقات آنکه باعام

تزریاااق کاااراک نشاااان داد ( .)p<3/35سوپراکساااید

تحریک سیستم عصبی مرکزی میشوند که معماوال 23

دیسموتاز ( ،)SODآنزیمی است که آنیون سوپراکساید

دقیقه تا چند ساعت از مصرف بسته باهنحاوه مصارف،

را تجزیه کرده و باا تولیاد پراکسایدهیدروژن میتواناد

درجاه خلاو

و دوز آن دارد ( Fatollahzadeh and

اثرات توکسیک آنرا کم کند ( ;Almasi ghidari, 2014

.)Amouoghli Tabrizi, 2018

.)Lipaus et al. 2019

ایاان ماواد مخاادر (کااراک و کوکااائین) بااه جایگاااه

در تحقیق حاضار مقاادیر سارمی آنازیم گلوتااتیون

انتقالدهنااده ماارثر آمینهااا (سااروتونین ،دوپااامین و

پراکسیداز هم بعد از مصرف کاراک در زماانهاای  6و

نورآدرنالین) میچسبند و مانع بازجذب آنها به نورون

 24ساعت بعد از تزریق کراک افزایش معنیداری نشان

پاایشسیناپساای میشااوند .دوپااامین یااک انتقالدهنااده

داد ( .)p<3/35گلوتااااتیون پراکسااایداز ( )GPXدارای

عصبی مهم مغز است کاه رفتارهاای لاذتبخش ماواد

گااروه تیااول یااا همااان  SHمیباشااد کااه میتوانااد بااا

مخاادر را باعاام میشااود و بااهعبارتدیگر افاازایش

گروههااای اکساایژندار ازجملااه رادیکالهااای آزاد و

دوپامین در مغز باعم اثرات لاذتبخش خواهاد شاد.

پراکسید ترکیب و اثرات آنهاا را مخصوصاا بهواساطه

یکی از اثرات مهم افزایش دوپاامین بعاد از اساتفاده از

داشتن عامل  SHخنثی کند ( ;Almasi ghidari, 2014

مواد مخادر علیالخصاو

کاراک و کوکاائین ایجااد

.)Lipaus et al. 2019

شاارایط اکساایداتیو اساات .بااهعبارتدیگر افاازایش

تغییرات در مقادیر سرمی آنتیاکسیدانها (،CAT

رادیکالهای آزاد بعد از مصرف ماواد مخادر میباشاد.

SODو )GPXدر گروههاای تحات تزریااق باا کااراک

افاازایش ایاان نااوروترانساامیتر در سیسااتم عصاابی و

حاکی از اثراتی تخریبی اکسیداتیو ناشای از تاأثیر مااده

علیالخصااو

در شااکاف سیناپساای ،باعاام افاازایش

مخدر است .بهعبارتدیگر کاهش فعالیات سوپراکساید

رادیکالهاای آزاد فعاال اکسایژن ( reactive oxygen

دیسموتاز بهدلیل افزایش آنیونهای سوپراکساید ،منجار

 )specises; ROSمیشود (.)Almasi ghidari, 2014

بااه کاااهش فعالیاات آنزیمهااای کاتاااالز و گلوتاااتیون

رادیکالهای آزاد اتمها یاا مولکولهاایی هساتند

پراکسیداز نیز میشاود .هماین امار میتواناد دلیلای در

که بهدلیل داشتن الکترونهای جفتنشده در بدن بسیار

ایجاد پیری زودرس در افراد معتاد به کاراک نیاز تلقای

واکنشپذیر بوده و آسیب شدیدی به مااکرومولکولهاا

شود.

شااامل چرباای ،پااروتئین ،کربوهیاادرات و اساایدهای
کراک ابتدا در کبد متابولیزه میشود 1 .درصد آن

نوکلئیک وارد میسازند .این مواد سیتوتوکسیک بوده و

بدون تغییر از ادرار دفاع مایشاود .متاابولیزه شادن از

باارای ایاانکااه بتوانن اد بااه حالاات پایااداری برس اند از

طریق استر هیادرولیتیک اسات و مهمتارین متابولیات

ماکرومولکولها الکتارون گرفتاه و باعام آزردگای در

حاصااااله از بنزویلیگااااونین ( )benzoylecgonineو

ساالولها ماایشااوند .رادیکالهااای آزاد ماننااد آنیااون
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سوپراکسید ،رادیکال هیدروکسید ،فلزاتی چون آهان و

میتواند بهعنوان عامال پیاری زودرس در افاراد معتااد

مب هستند .رادیکالهاای آزاد حااوی اکسایژن تحات

تلقی شود چراکه میتواند بر اسیدهای چرب غیراشاباع

عنوان ( )ROSیا گونههای واکانشگار اکسایژن نامیاده

در بدن و همچنین پوست اثر کرده و با تبدیل باه ناوع

میشوند (.)Farhoudian et al. 2014

اشباع تغییرات ظاهری را نیاز موجاب شاود ( Almasi

دستگاه ایمنی بدن برای اینکه بتواناد در مقابال

.)ghidari, 2014

این عوامل آسیبرسان مقاومات کناد ،سیساتمی باهنام

الماسی و همکاران در سال  1080تاأثیر مصارف

آنتیاکسیدان دارد که میتواند با تأثیر بار اکسایدانها و

کراک و کوکائین و اثرات پیشگیریکنندگی ویتاامین C

خنثی نمودن الکتارون آنهاا ،جلاوی آسایب را بگیارد

در برابر تاأثیر ایان ماواد در سیساتم آنتیاکسایدانی را

( .)Almasi ghidari, 2014از جمله ترکیبات موثره این

بررسی نمودند .نتایج حاصله از ایان تحقیاق نشاان داد

سیستم میتوان به ویتامینهاای  C ،Aو  Eو همچناین

که مصرف کراک و کوکائین باعم کاهش فعالیت آنزیم

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسایداز

 CATشده اما در مقادیر  SODو  GPXتأثیر ندارد کاه

و کاتاالز اشاره کارد ( Saugstad, 2000; Scheibmeir

مورد اول با یافتههای تحقیاق حاضار هامخاوانی دارد.

.)et al., 2005; Huang et al., 2005

همچنین مشخل شد که مصرف ویتاامین  Cمیتواناد

علت افزایش رادیکالهای آزاد در زمان مصارف
مواد مخدر و مخصوصا کراک و کوکائین ،احتماال ناشی

تا حدودی اثارات کاراک را بار سیساتم آنتیاکسایدانی
محافظت نماید (.)Almasi ghidari, 2014

از افزایش میزان نوروترانسمیترها بهویژه دوپامین باشاد

مطالعااه وهااابزاده و همکاااران در سااال 1082

که باعام افازایش گوناههای فعاال اکسایژن میشاوند

نشان داد که مصرف تریاک باعم کااهش ظرفیات تاام

( .)Almasi ghidari, 2014رادیکالهاای آزاد اکسایژن

آنتیاکسیدانی پالسما در گروه تیماار نسابت باه گاروه

میتواننااد باعاام افاازایش پراکسیداساایون لیپیاادی،

شاهد (بدون مصرف تریاک) میشود که بهنظر میرساد

اکسیداسیون پروتئین و تخریب  DNAشاود .همچناین

بااا یافتااههااای مطالعااه مااا هاامخااوانی داشااته باشااد

باعم اختالل در تولیاد  ATPدر میتوکنادری ،افازایش

(.)Vahabzadeh Baroque, 2013

یون کلسیم سیتوزول و فعال شدن آنزیمهاای پروتئااز،

در مطالعااهای کااه ناااظری و همکاااران در سااال

لیپاز و نیز نوکلئااز میشاوند .از طارف دیگار افازایش

 1082بر روی افراد سیگاری انجام دادند مشخل شاد

میزان متابولیسام بادن ،آزادساازی ذخاایر چربای نیاز

که ظرفیت آنتیاکسیدانی تام در افراد سیگاری نسبت به

میتواند دلیل دیگری در افزایش رادیکالهای آزاد باشد

غیر سیگاری کاهش معنیداری دارد .همچناین فعالیات

که بدن برای مقابله باا ایان امار از آنتایاکسایدانهایی

آنزیم کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز در افراد سایگاری

ازجمله  GPX ،SODو  CATاستفاده میکند تا بتواناد

نسبت به غیر سیگاری کاهش معنیداری نشان میدهاد

اثاارات رادیکالهااا را در باادن خنثاای نمایااد .افاازایش

( .)Nazeri et al., 2003لاذا ایان مطالعاه مشاخل

رادیکالهای آزاد در بدن در زمان مصرف ماواد مخادر

میکند که تاثیر نیکوتین موجود در سیگار نیاز همانناد
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مواد مخدر اثارات مخربای در سیساتم آنتایاکسایدانی
ایجاد میکند.

نتیجه اینکه مواد مخدر از جملاه کاراک کاه در
این مطالعه اثرات آن بر سیستم آنتیاکسایدانی بررسای

حهااور رادیکالهااای آزاد ناشاای از دود سایگار

شده است ،میتواند بر سیستم آنتیاکسیدانی تأثیر ساوء

آنزیم کاتاالز را کاهش میدهاد و باه تجماع پراکساید

گذاشته و با افزایش تولید رادیکالهای آزاد فعالیت این

هیاادروژن منجاار شااده و باعاام افاازایش عملکاارد

سیستم را در بدن تحت تأثیر قرار دهد.

پراکسیداتیوی میشود که در نهایت از فعالیات سیساتم
آنتیاکسیدانی کاسته میشود ( ;Dowling et al. 1987

سپاسگزاری

 .)Jansen, 1999نتایج این مطالعه با یافتههاای مطالعاه
حاضر همخوانی دارد.

این مطالعه برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشاد
میباشد .نویسندگان از مسئولین محترم ستاد مباارزه باا

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتااالز نقاش

مواد مخدر استان آذربایجانشرقی که نهایات همکااری

مهمای در حفاظاات از پراکسیداساایون لیپیاادهااا دارنااد.

در این مطالعه را داشاتند ،کماال تشاکر و قادردانی را

سوپراکسااید دیسااموتاز نقااش آنتیاکساایدانی دارد و

دارد.

کاتاالز نیز نقش مهام در سامزدایی غلظتهاای بااالی
پراکسیدهیدروژن دارد که بیشتر در اریتروسیتها است
(.)Dowling et al. 1987; Jansen, 1999

تعار

منافع
نویسندگان اعالم میدارند کاه هایاگوناه تهااد

منافعی ندارند.
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