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⊥Abstract 
Background: Ascorbic acid which is an antioxidant vitamin, released from brain 
glutaminergic neurons and regulates the synaptic action of dopamine and glutamate. 
Dopaminergic and glutaminergic systems involve in tolerance and dependence on morphine 
and in morphine withdrawal syndrome.  
Objective: In this study the effect of Ascorbic acid on self administration of morphine in rats 
has been investigated.  
Methods: Male rats (250-300 gr) were anaesthetized and implanted with silastic catheters 
inserted into the right jugular vein. After 5 days the animals were fitted and the external end of 
the catheter was connected to a syringe-driven pump, then were placed in the self 
administration apparatus that had two lever (active, passive) for 2 hours every day. Active 
lever switched on the infusion pump for 10sec, injecting 1ml of saline or saline containing 5 
mg/ml of morphine (training period was 10days). In one group of rats (n=6), ascorbic acid 
(500mg/kg.IP) were injected and its effects on auto-infusion of morphine were assessed. 
Findings: Injection of ascorbate (500 mg/kg. IP) prevents the development of tolerance and 
dependence on morphine in rats. 
Conclusion: Ascorbate can antagonized the reinforcing effect of morphine and can be used as 
an effective pharmacotherapy for morphine abuse specially when used with high dose. 
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 چکیده ⊥
 اسید اسکوربیک یک ویتامین آنتی اکسیدان است که از انتهای نرون های گلوتامینرژیک مغز آزاد می شود و فعالیت دو                     :زمینه  

 .تحمل و سندرم ترک اعتیاد دخالت دارند، این دو سیستم در وابستگی، سیستم دوپامینرژیک و گلوتامینرژیک را تنظیم می کند
 . تعیین اثر اسید اسکوربیک بر خود تزریقی مرفین انجام شد این مطالعه به منظور:هدف 

یک کاتتر داخل ورید وداج راست آنها قرار داده می شد           )  گرم   300 تا   250( بعد از بی هوشی موش های نر         :مواد و روش ها     
ن برای مدت        سپس حیوا ، انـتهای خارجـی کاتتر به سرنگ متصل به پمپ وصل می شد            )  روز 5(و بعـد از طـی دوران بهـبودی          

 میلی لیتر محلول سالین یا      1/0 سـاعت در داخـل اطـاقک خود تزریقی قرار می گرفت و با هر بار فشار دادن پدال فعال مقدار                       2
 میلی گرم   500(اسید اسکوربیک   )  سر 6(در یک گروه از موش ها       ).  روز بود  10طول دوره خود تزریقی     (مرفیـن دریافت می کرد      

 .داخل صفاقی و اثر آن بر خود تزریقی مرفین مورد بررسی قرار گرفتتزریق ) بر کیلوگرم
 .نتایج نشان داد که اسید اسکوربیک از وابستگی و تحمل به مرفین در موش جلوگیری می کند: یافته ها 

واند در درمان    اسید اسکوربیک از اثرات تشویقی مرفین جلوگیری می کند و اگر با مقادیر باال استفاده شود می ت                  :نتیجه گیری   
 .ثر باشدءمعتادان مو

 اعتیاد، خود تزریقی، مرفین،  اسید اسکوربیک:کلید واژه ها 
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 : مقدمه ⊥
) Ventral Tegmental Area(ناحیه تگمنتوم شکمی مغز 

 در خلق   به عنوان یکی از دو منبع مهم دوپامینرژیک مغز        
 یکی  VTA. و خـو و مـراحل مختلف اعتیاد دخالت دارد           

از نقـاط مهمـی اسـت کـه مرفین می تواند از طریق آن               
رفـتارهای وابسـته بـه دوپامیـن را تشـدید کند و تزریق              

. به داخل این ناحیه باعث ایجاد بی دردی می شود         مرفین  
همچنیـن گـزارش شده است که تزریق داخل سیاهرگی          

 VTAفعالیت نرون های دوپامینرژیک     ، مرفیـن به حیوان   
را بـه شـدت افزایش می دهد و باعث افزایش آزادسازی            

 در هسته   (HVA,Dopac)دوپامیـن و متابولیت های آن       
عد از تزریق مرفین ، اکومبـنس مـی شـود ولـی چنانچه ب        
 تزریق شود از VTAنالوکسـان بـه صـورت دوطـرفه در          

آزادشدن دوپامین و متابولیت های آن در هسته اکومبنس         
جلوگـیری مـی کـند و فعالیـت نـرون های دوپامینرژیک             

VTA                ــاهش ــدت ک ــه ش ــتاد ب ــای مع ــوش ه  را در م
  شواهد زیادی نشان می دهد که نرون های        )8و6و5(.می دهد 

دوپامیـنرژیک در مکانیسـم هـای تشویقی اپیوئیدها نقش       
مهمـی دارنـد؛ چـرا کـه تـزریق مرفیـن به حیوان باعث               
افزایش فعالیت  الکتریکی این نرون ها در هسته اکومبنس          

(NAC)             بـرای مـدت طوالنـی مـی شود و نیز تحریک 
دو گیرنده مهم مرفین که نقش      (گـیرنده هـای میو و دلتا        
باعث ) اده از مواد اپیوئیدی دارند    زیـادی در تشـویق استف     

ــن در   ــازی دوپامی ــزایش آزادس ــود؛ در  NACاف ــی ش  م
حالـی کـه تحـریک گـیرنده های کاپا  که نقش زیادی در               
اجتناب از مصرف مواد مخدر دارد باعث کاهش آزادسازی 

  )18و9و6(. می شود NACدوپامین در 
از طـرف دیگـر مطالعات نشان می دهد که نرون های            

ـ   نقـش مهمی در     (LC)رژیک لکـوس سـرلئوس      نورادرن
تـرک اعتیاد بازی می کنند؛ زیرا تزریق مرفین به حیوان           

 و   LCباعـث کاهش و مهار فعالیت الکتریکی نرون های          
باعث افزایش  ) برای ایجاد ترک اعتیاد   (تـزریق نالوکسان    

 می شود و هم زمان       LCفعالیـت الکتریکـی نـرون هـای         
   )11(. ظاهر می شود رفتارها و عالئم ترک اعتیاد

 
هـنگام تـرک اعتـیاد بعـد از تـزریق نالوکسان غلظت             

  افــزایش LCاســیدگلوتامیک و اســید اســپارتیک در   
چشـمگیری پـیدا مـی کند و همزمان عالئم ترک اعتیاد            

چنانچه آنتاگونیست های گلوتامینرژیک به     . بروز می کند    
،  تزریق شود   LCصورت داخل بطنی یا مستقیم به درون        

 در موقع ترک اعتیاد و در        LCز فعـال شـدن نرون های        ا
  )12و1(.نتیجه بروز عالئم ترک اعتیاد ممانعت می کند 

که یک ویتامین   ) Cویتامین  (از طرفی اسیداسکوربیک    
محلـول در آب اسـت در واکنش های بیوشیمیایی زیادی           
مشـارکت دارد و حتـی به تازگی مشخص شده است که            

اسیداسکوربیک از  . بی دارد   ایـن مـاده نقـش واسطه عص       
انـتهای نـرون های گلوتامینرژیک در مغز آزاد می شود و            
فعالیـت دو سیسـتم گلوتامیـنرژیک و دوپامینرژیک را تا           

در ضمن همین دو سیستم     . حـدود زیادی تنظیم می کند     
مـیزان آزاد شـدن اسیداسـکوربیک را به نوبه خود تنظیم            

 اسیداسکوربیک  گزارش ها نشان می دهد که)13(.می کنند
بـا غلظـت کـم اثـرات سیسـتم گلوتامینرژیک را تشدید                

و ) احـتماالً از طریق افزایش میزان آزادسازی      (مـی کـند     
برعکس با غلظت باال از طریق مسدودکردن گیرنده های         

 )13(.اثرات آن را به شدت کاهش می دهد      ، گلوتامینرژیک
 ها  در رابطـه بـا اثـر آن بـر سیستم دوپامینرژیک گزارش            

نشـان مـی دهـد کـه رفـتارهای کلیشه ای که به وسیله               
آگونیسـت هـای دوپامیـنرژیک از جملـه آمفتامیـن ایجاد               

بـه وسـیله اسیداسکوربیک متوقف می شود و         ، مـی شـود   
همیـن طـور اثرات آنتاگونیست های دوپامینرژیک از جمله    

 )17و13(.هالوپریدول به وسیله این ویتامین تشدید می شود         
ل توجه این است که اسیداسکوربیک با مقادیر        نکـته قـاب   

بـاال بـرای سیسـتم دوپامینرژیک و گلوتامینرژیک حکم          
 . آنتاگونیست و با مقادیر کم حکم آگونیست را دارد 

از آنجـا کـه اسیداسـکوربیک بـا مقدار زیاد بر روی دو              
ــرات     ــز اث ــنرژیک مغ ــنرژیک و دوپامی ــتم گلوتامی سیس

ین دو سیستم در امر اعتیاد      آنتاگونیستی دارد و از طرفی ا     
و تـرک آن نقش مهمی دارند ، احتمال آن زیاد است که             
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اسیداسکوربیک بتواند در مراحل مختلف اعتیاد به مرفین        
، به ویژه . و ترک آن مؤثر واقع شود     ) تحمـل و وابستگی   (

مشـخص شـده اسـت کـه اسیداسکوربیک با مقادیر زیاد             
را در بیماران   مـی توانـد درد و مـیزان مصـرف اپیوئیدها            

 لذا این مطالعه به منظور تعیین )7و2(.سرطانی کاهش دهد 
اثـر اسیداسـکوربیک بـر مـیزان مصرف مرفین به کمک            

 . روش خودتزریقی انجام شد 
 

 :مواد و روش ها  ⊥
 در دانشگاه علوم پزشکی   1380ایـن مطالعـه در سـال        

موش های  صحرایی نر از نژاد ویستار        . اصفهان انجام شد  
 گرم به سه گروه تقسیم شدند و در         300 تا   250زن  بـه و  

شرایط نگه داری   .  حیوان استفاده شد   10 تا   8هـر گروه از     
 12 ساعت روشنایی و     12به صورت چرخه شبانه روزی با       

ســاعت تاریکــی بــه همــراه غــذا و آب کافــی در دمــای        
بی میزان  بـرای ارزیا  .  درجـه سـانتی گـراد بـود          23 ± 2

ــن از روش خودتزریقـــــی                      ــایل بـــــه مرفیـــ تمـــ
(Self administration) روزه استفاده 10 در یک دوره 

  )14(.شد 
قـبل از شـروع آزمـایش تمـام حـیوان ها با استفاده از               

/1(و رمپوان                 )  میلی گرم بر کیلوگرم      150(کتامین  
اخل صفاقی  به صورت تزریق د   )  میلی گرم بر کیلوگرم      0

سپس با ایجاد شکاف کوچکی در ناحیه       . بی هوش شدند  
گـردن و مشـاهدۀ وریـد وداجـی سـمت راسـت ، کانول               

 میلی متر را در جهت قلب وارد ورید         2السـتیکی بـا قطر      
بقیه . کـرده و توسـط گره ای از نخ سیلک ثابت می شد              

کانول از پوست زیر گردن عبور داده و از پشت سر حیوان  
بعد از کانول گذاری و طی دوره بهبودی         . د  خـارج می ش   

 ساعت گرسنه نگه داشته     24مـوش هـا بـه مدت        )  روز 5(
 ساعت در روز در اطاقک خود 2شـده و آن گـاه بـه مدت          

در دو طرف اطاقک دو اهرم      . تزریقـی قرار داده می شدند     
 داشت که با فشار دادن  قـرار  ) پـدال فعـال و غـیرفعال   (

 تقریبی    وزن   به   غذا   کهت    یک فعال روی پـدال  

 میلـی گـرم بـه عـنوان پـاداش در اختـیار حیوان قرار                    45
می گرفت وهمزمان با آن یک المپ قرمزروشن می شد          

همچنین با  . کـه سـبب تسریع در روند یادگیری می شد           
هـر بـار فشـار دادن اهـرم یک پمپ پریستالتیک به کار              

یا (مرفین سولفات    میلی لیتر محلول     1/0افـتاده و مقـدار      
 میلی گرم بر    5با غلظت   ) نـرمال سالین برای گروه شاهد     

 ثانیه به داخل کانول گردنی      10میلـی لیتر در طول مدت       
ولی با فشاردادن پدال غیرفعال حیوان      ، تـزریق مـی شـد     

طول دوره گرسنگی قبل    . هیچ پاداشی دریافت نمی کرد      
کاهش از شروع خودتزریقی برای مراحل بعدی به تدریج         

مـی یافت تا این که در روز پنجم عامل گرسنگی به طور     
در تمام طول آزمایش تعداد دفعات      . کامل حذف می شد     

 )14(.فشـار دادن اهـرم به وسیله کامپیوتر ثبت می گردید            
گروه شاهد که   : گـروه های مورد آزمایش عبارت بودند از         

پـس از کـانول گـذاری با فشاردادن پدال به جای مرفین             
فات نـرمال سـالین دریافـت می کرد؛ گروه معتاد که            سـول 

مرفین سولفات  ، پـس از کـانول گذاری با فشاردادن پدال        
دریافـت مـی کـرد وگروه آزمون که همزمان با طی دوره             

 دقـیقه قـبل از قرارگرفتن در        30ایجـاد اعتـیاد، هـر روز        
 میلی گرم برکیلوگرم وزن     500اطـاقک دریافـت مرفین ،       

  )13(. صفاقی دریافت می کرد اسیداسکوربیک داخل
برای مقایسه تعداد پدال های زده شده در در هر روز در            

 و tدرون گـروه هـا و بیـن گـروه ها از آزمون های آماری              
ANOVA     05/0 اسـتفاده وP<       معنـی دار در نظر گرفته 

 . شد
 

 : یافته ها ⊥ 
   مقایسـه تعـداد پدال های فعال و غیرفعال زده شده در            

د ، مرفیــن و مرفیــن بــه اضــافه اســید ســه گــروه شــاه
اسکوربیک نشان داد که تعداد فشاردادن پدال های فعال         
و غـیرفعال در گروه شاهد اختالف معنی داری با یکدیگر           

 ). 1نمودار شماره(ندارد
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