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Abstract 

 

Background and purpose: The paragigantocellularis lateralis nucleus (LPGi) is one of the 

important nuclei involved in the noradrenergic descending pain modulation. 17β-Estradiol modulates 

nociception by binding to the estrogen receptors and also by allosteric interaction with other membrane-

bound receptors like the glutamate receptors. In this study, the role of AMPA receptors of the LPGi 

nucleus was investigated in the 17β-estradiol-induced pain modulation in ovariectomized rats. 

Materials and methods: In this study, female Wistar rats weighing 200-270 gr were used. To 

investigate the role of the AMPA receptors of the LPGi nucleus, in both acute and persistent pain 

modulation, cannulation of the LPGi nucleus was performed. Primarily, drugs were injected and 15 

minutes later 50 μl of 5% formalin was injected into the rat's hind paw. Then, the paw jerking behavior 

was recorded for 60 min. 

Results: The results showed that intra-LPGi injection of 17β-estradiol significantly reduced the 

paw jerking behavior in both phases of formalin test (P< 0.01). Pretreatment of LPGi nucleus by AMPA 

receptor antagonist (CNQX) neutralized the antinociceptive effect of 17β-estradiol on paw jerking 

frequency in both phases of formalin test (P< 0.001), and even, the CNQX induced hyperalgesia in both 

phases of paw jerking behavior. 

Conclusion: According to this study, intra-LPGi 17β-estradiol produces modest analgesia on 

formalin-induced pain in ovariectomized female rats, which is probably mediated via the AMPA 

receptors of this nucleus. 
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 پژوهشی

 هسته پاراژیگانتوسلوالریس کناری در AMPAهای نقش گیرنده

 شدهتعدیل درد التهابی در موش صحرایی اوارکتومی
 
    1یرقيه خاکپا

   2ضیهانيه في   

 1فرزام شيخ زاده حصاری     

 چكيده
روی هتای همتد گرر تر گر یلتپیی پتای  یکی از هستته (LPGiی پاراژیگانتوسلوالریس کناری )هسته و هدف: سابقه

های غشتایی های استروژنی یا ر رنپهاستراگیول گرک گرگ را از طریق ایصال به ر رنپه -بتا71 باشپ.نورآگرنرژیک گرگ هی
گر یلپیی گرگ  LPGiی ی هستهAMPAهای گر ای  هطالله، نقش ر رنپهنمایپ. یلپیی هی رلویاهاییهای ر رنپه هثی گیگر

 های صحرایی اوارکتوهی شپه بررسی شپه است.استراگیول گر هوش-بتا71ناشی از 

رتر  استتداگه  012یتا  022ی وزنی گر هحپوگه Wistarی نژاگ هاگه صحرایی هایهوشگر ای  هطالله از  ها:مواد و روش

انجتا   LPGiی رذاری هستتهگر یلپیی گرگ حاگ و پایپار، کانول LPGiی ی هستهAMPAهای ر رنپهشپ. برای بررسی نقش 
 ی پای ح وان یزریق شتپ  ست س رفتتار یکتانبه پنجه گرصپ 1فرهال   ه کرول تر  12گق قه  71شپ. ابتپا گاروها یزریق و پس از 

 گق قه ثبت شپ. 02از یزریق فرهال   به هپت ( ناشی Paw jerkingگاگن پای هلتمب )

رفتار یکان گاگن پای هلتمب  LPGi یاستراگیول به گاخی هسته -بتا71ی اخ ر نشان گاگ که یزریق نتایج هطالله ها:یافته

 AMPAهتای رنتپهآنتارون ستت ر بتا  LPGiی ی متار هستتهپت ش. (>27/2p)گر هر گو فاز آزهون فرهتال   کتاهش گاگ را 

(CNQX اثر ضپگرگی )فرهال   آزهوناول و گو   استراگیول روی فرکانس یکان گاگن پای هلتمب را طی هر گو فاز -بتا71 
 گاگن پای هلتمب شپ. گو فاز رفتار یکانپرگرگی گر هر سبب القای  CNQX  و حتی (>227/2p) گخنثی نمو

 هتایهتوشی LPGi یستتهشپه به ه یزریقاستراگیول -بتا71  جه ررفت کهیوان نتبر اساس نتایج ای  هطالله هی استنتاج:

های ر رنپهی وس لهبهاحتماال  کنپ  کهالقاشپه با فرهال   ایجاگ هی گرگی هتوسطی روی گرگشپه بیی اوارکتوهیهاگهصحرایی
AMPAشوگوساطت هیهسته ای   ی. 

 

 گرگی، اوارکتوهی، بیAMPAی استراگیول، ر رنپه -بتا71واژه های کليدی: 
 

 مقدمه
 هتایپایانتههای هح طی از طریق یحریک التماب بافت

 یوانتتپ ستتبب هتتای التمتتابی هتتیوستت له واستتطهبتتهعصتتبی 
هتتای هح طتتی یلتتپیی گرگ هکان ستتد. (7)گرگ شتتوگاحستتاس 

ارستال اطععتات  های گرگ وفلال ت ر رنپه کاهشسبب 

 . (0)گوشتبه هراکتز بتاالیر هتی هاگرگی یوسط ای  نورون

 از طریتتق یلتتپیی اثتتر ختتوگ را  هرکتتزیهتتای اهتتا هکان ستتد
اعمتتال گرگ گرر تتر گر احستتاس  هراکتتز هيتتزی و ن تتاعی

 ای ترونپهی تزی و هح طتهای هرکهکان سد .(3)کننپهی
 

 rkhakpai@gmail.com  :E-mail  یرروه علو  جانور ،یل گانشکپه علو  طبگانشگاه یبریز،  یز:یبر -رقیه خاکپای مسئول:مولف 

 رروه علو  جانوری، گانشکپه علو  طب لی، گانشگاه یبریز، یبریز، ایران . گانش ار،7
 علو  طب لی، گانشگاه یبریز، یبریز، ایرانگانشکپه . گانشجوی کارشناسی ارشپ ف زیولوژی جانوری، 0
 : 70/1/7330یاریخ یصویب :                03/1/7330 : یاریخ ارجاع جمت اصعحات            70/3/7330 یاریخ گریافت 
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 نرگس دمیا و همکاران     
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 پژوهشی

 هتداوتجنس نر و هاگه گر  احساس و یلپیی گرگ ایپایه

عواهتی یکی از هتداوت  سیجن های. هورهون(4)پباشهی

 گرگهتدتاوت احستاس و یلتپیی های هکان سدگرر ر گر 

شپه ی اوارکتوهیصحرایی هاگه هوش بنابرای ، باشپ هی

عنوان یک هپل ح وانی برای ارزیابی اثرات هورهتونی به

. (1)ر تترگاستتداگه قتترار هتی گرگی هتتورگروی گرگ و بتی

هتای رفتتاری بته فرهتال   گر های جنسی گر پاسخیداوت

است  شپه نشان گاگهسوری  و هوش صحرایی هایهوش

  تها به یزریتق فرهال تو هشاهپات حاکی ازآننپ که هاگه

یتتری نشتتان ، پاستتخ قتتویی عقبتتیی پتتاگرون پنجتته بتته

 . (0،1)گهنپهی

(، LPGiی پاراژیگانتوستتلوالریس کنتتاری )هستتته

الن تاع بصتیکنتاری - شتکمی -ی ستریگر ناح تهواقع 

(RVLM)پ کتته گر باشتت، یکتتی از هنتتاطق همتتد هيتتز هتتی

هایی را از آوران LPGiی یلپیی گرگ گرر ر است. هسته

و  lemniscusهتتای هنتتزوی، ی گهل تتزی، هستتتههستتته

هتای . نتورون(8)کنتپکنتاری گریافتت هتی ه  ویاالهوس

LPGi هتای هممتی های وابران ختوگ را بته هستتهاستطاله

ی ی قوستتی، هستتتهشتتکمی، هستتته همچتتون یگمنتتتو 

ی هسته. (3)کننپسرولئوس ارسال هی گهی و لوکوسرافه

LPGi همچتون  ه تلدتی عمتالگر ا بر یلپیی گرگ ععوه

یندس،  عروق، کنترلرفتار جنسی، ینظ د گستگاه قلب و 

. (72) خون، ب پاری و هوشت اری نقتش گارگ ینظ د فشار

های گرگناک پاسخ به هحرک LPGiی های هستهنورون

هتای گرگ و ی پ تا کننتپهگاگه و یکی از هراکز همد ارائه

. هشتتاگ باشتپهی LC یهسته پ کری به -اطععات حسی

 رلویاهتاتLPGi  یهای هوجوگ گر هستتهگرصپ نورون

هتتتای یحریکتتتی و کتتته وروگی (72)ارژیتتتک هستتتتنپ

. (77)گهنتتپرا یشتتک ی هتتی LC ارژیتتک هستتتهرلویاهتتات

عنوان یکی از اجزای س ستتد  به  LPGiی بنابرای ، هسته

روی یلپیی گرگ، نقشتی کل تپی گر نورآگرنرژیک پای  

  .(77)کنپپرگازش اطععات گرگ بازی هی

ی گهنتپهیتری  انتقتالیتری  و اصتلیرلویاهات همد

. ستته زیررتتروه (70)باشتتپهتتی CNSیحریکتتی گر عصتتبی

های یونویروپ ک رلویاهات وجوگ گارگ: ر رنپه ازعمپه 

 AMPAهتتتتتای ، ر رنتتتتتپهNMDA هتتتتتایر رنتتتتتپه

(AMPARsو ر رنپه )هایKainate  (73) .هتایر رنتپه 

AMPA هتتایپتتذیری ستت ناپسشتتکی نقتتش هممتتی گر 

ی کننتپهیل ت  همچن   از عواهتی کننپ  هرکزی ایدا هی

پتتتتذیری گرگ و گرگ التمتتتتابی ن تتتتز ضتتتتروری شتتتتکی

گر یلپاگی از  هنتاطق کل تپی  AMPARs. (74)باشنپهی

پ کتتری هتتریبط بتتا یلتتپیی گرگ، از جملتته  -هستت ر حستتی

خلدتی ن تاع، شتاخ  های عصبی گرگ هح طی، شاخسلول

ب ان  LPGiی هستهی هيز از جمله قپاهی و چنپی  ناح ه

هتای هتلتپگی هشتارکت ر رنتپه هطاللات. (71)شونپهی

 را گر یول پ و رسترش گرگ حاگ و هزه  AMPAن اعی 

 صتتورتبتته AMPAهتتای ر رنتتپه. (70،71)انتتپنشتتان گاگه

 CNQXها به نا  انت ابی یوسط آنتارون ست ای  ر رنپه

ی ن تاعی هستپوگکننپه شونپ. یزریتق گاختیهسپوگ هی

ی ندوذپتتذیر بتته کلستت د، AMPAهتتای انت تتابی ر رنتتپه

. (78)کنتپورف   را قطع هیحساس ت هکان کی ناشی از ه

ندوذپتذیر ی  AMPAهایکرگن ر رنپههسپوگ   چنهد

گرگ  ییوسلههوش صحرایی،  ن اعی به کلس د گر طناب

هتتای هح طتتی را کتتاهش هتتریبط بتتا آستت ب یو آلوگینتتا

ش صتتحرایی، یزریتتق هوضتتلی . گر هتتو(73)گهتتپهتتی

رژیتتک بتته پوستتت صتتا  اهتتای رلویاهتتاتآرون ستتت

ایت  اثتر  کته (02)شتوگیههوجب رفتارهای ناشی از گرگ 

 هتثثربتا التمتاب  القاشپهی فرهال   و/یا پرگرگی انپازهبه

هتای هتای ر رنتپهون ستتاست  و یجویز هح طتی آنتار

 . (07)کنپیوانپ از ای  اثر جلور ری رلویاهات هی

هتای صتحرایی هتاگه ی پ ش از بلوغ هوشگر گوره

(Prepubertal rats اثتتترات ،)AMPA ی وستتت له بتتته

. یزریتتق (00)شتتوگهتتای ی متتپانی یلتتپیی هتتیهورهتتون

های جنسی به هراکز ه تلدی گر س ستتد عصتبی هورهون

هتتای هرکتتزی ستتبب یي  تتر واکتتنش ح تتوان بتته هحتترک

هتای گر ایت  هتورگ هورهتون  کته (03)شتوگگرگناک هی

. (04)کننتپهتی جنسی همچون استروئ پهای نورواکت و عمی

نورواکت تو و  عنتوان یتک استتروئ پاستراگیول بته -بتا71
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پذیری س ناپسی را یحریک هاهورهون جنسی اصلی هاگه

هتای   که از طریق افتزایش ه تزان پاستخگهپافزایش هی

اثتر ختوگ را اعمتال  AMPAی شتپه بتا ر رنتپهاطتوس

هتای استراگیول با ایصتال بته ر رنتپه -بتا71. (01)کنپهی

سلولی کعس ک خوگ و همچن   از طریق واکنش گاخی

های غشایی نورویرانستم ترهای گیگتر پهآلوستریک با ر رن

 .  (00)کنپهای رلویاهایی پاسخ به گرگ را یلپیی هیهاننپر رنپه

های هيتزی های ه تلدی گر هورگ نقش هستهبررسی

هتتای یلتتپیی گرگ گرر تر گر یلتتپیی گرگ و ن تتز هکان ستتد

 هتای ه تلت ها از هتپلانجا  شپه است که گر ای  بررسی

سنجش گرگ و همچن   گاروهتای هتوثر گر یستک   گرگ 

ی جتاهلی گربتاره استداگه شپه است. اها یتاکنون هطاللته

یی گرگ انجتا  نشتپه استت. گر یلتپ LPGiی نقش هسته

که ب ش زیاگی از هطاللتات اخ تر نقتش همچن  ، با آن

 استروئ پهای جنسی گر پاسخ به گرگزاهتای حتاگ را بررستی

. (01)انتپای را رزارش کترگهانپ، ولی نتایج گورانهکرگه

جنسی  یهاهورهون یکارهطاللات ه تلدی که اثر گست

ب تپار را  یگرک گرگ گر جونپران هتاگه یروی آستانه

انتپ. گستت آورگهرا بتهی بررسی کرگه بوگنپ نتایج هبممت

گرک  یشپه بتا استتراگیول گر آستتانهبرخی افزایش القا

انپ، برخی کاهش و رروهی گیگر ن تز گرگ را رزارش کرگه

. همچن  ، رتزارش (37-01)انپن را نشان گاگهعپ  یي  ر آ

ی پاستتخ بتته آزهتتون استتتراگیول آستتتانهشتتپه استتت کتته 

کشت پن گ  زهان یاخ ر آزهون پتسی گاغ و هپتصدحه

هطاللتایی . (01،30،33)گهپرا هد افزایش و هد کاهش هی

که نقش استروئ پهای جنسی را گر پاسخ به گرگ پایپار و 

 انتتپ انتتپک بتتوگه و نتتتایج بحتت هتتپاو  بررستتی کتترگه

کته از سوی گیگتر، بتا آنانپ. برانگ زی را رزارش کرگه

استراگیول یا حپ  -بتا71استروئ پهای نورواکت و از جمله 

 هتاانپ ولی نقش آنزیاگی هورگیوجه بوگه و هطالله شپه

بنابرای  گر ای  هطالله . گر یلپیی گرگ بررسی نشپه است

گر  LPGiی استراگیول یزریق شپه به هستته -بتا71نقش 

کتته بتترای  -آزهتتون فرهتتال  یلتتپیی گرگ بتتا استتتداگه از 

سنجش گرگ حاگ )فتاز اول( و گرگ پایتپار )فتاز گو ( بته 

هطاللات پ شت   کته گر  بررسی شپه است. -روگکار هی

 -بتتا71هکان ستد اثتر استتروئ پ نورواکت تو آنما نقتش و 

بررسی شپه است، نشان گاگنتپ استراگیول گر یلپیی گرگ 

به گاخی استراگیول  -بتا71گرگی القا شپه با یزریق که بی

ی نتتر بتته وستت له هتتای صتتحراییهتتوشگر  LCی هستتته

   ولتی(34)شتوگرتری نمتیه تانجی AMPAهای ر رنپه

بته گاختی استتراگیول  -بتتا71یلپیی گرگ ناشی از یزریق 

ی نتر بته وست له های صحراییهوشی گر LPGiی هسته

 بنتابرای . (31)شتوگهی رریه انجی AMPAهای ر رنپه

ه هنظتتور حاضتتر بتت ی هطاللتتات پ شتت  ، هطاللتتهگر اگاهتته

استتراگیول  -بتتا71 کننتپرییلتپیی اثرهکان سد بررسی 

ی هتتتای صتتتحرایی هتتتاگهگر هتتتوش روی گرگ التمتتتابی

گر ای   AMPAی غشایی شپه و نقش ر رنپههیاوارکتو

  انجا  ررفته است.، اثر
 

 مواد و روش ها
 ح وانات 

نتژاگ  هتاگه صتحراییهتای هتوشاز  هطاللته گر ای  

Wistarرتر  استتداگه  012یا  022ی وزنی ، گر هحپوگه

پزشتکی ی گاروسازی گانشتگاه علتو شپ که از گانشکپه

طتتور یصتتاگفی گر شتتپنپ. ح وانتتات بتتهیبریتتز خریتتپاری 

ررفتنپ و گسترسی کاهلی به یایی قرار هیهای ششرروه

آب و غذا گاشتنپ. همچن   ح وانتات گر شترایط نتوری 

ستتاعت یتتاریکی نگمتتپاری  70ستتاعت روشتتنایی و  70

ی آزهایشات روی ح وانات با رعایت اصول شپنپ. کل ه

 Institutionalاخعقتی کتار بتا ح وانتات آزهایشتگاهی 

Animal Ethics Committee (IAEC) .انجا  شپ  
 

رروه آزهایشی  1هاگه گر هوش صحراییچمی و گو 

 یری ب زیر قرار ررفتنپ: به

ن تورگه  رروه کنترل که روی ح وانتات گستت -7

 فقط آزهون فرهال   انجا  شپ.

ی رذاری هستهکه فقط کانول CANرروه شد/ -0

LPGi یروی ایتت  ح وانتتات انجتتا  شتتپ و پتتس از گوره  
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 بمبوگی آزهون فرهال   انجا  شپ.

های ح وانات طتی که ی مپان OVXرروه شد/ -3

عمی جراحی اوارکتوهی از شکد ختار  شتپه و گوبتاره 

ی ررفتنتپ و پتس از گورهگر هکان اصلی خوگ قترار هتی

 بمبوگی آزهون فرهال   انجا  شپ.

رروه سال   که روی ح وانتات اعمتال جراحتی  -4

ی رذاری انجا  شتپ و پتس از گورهاوارکتوهی و کانول

استتراگیول( بته  -بتتا71بمبوگی سال   )به عنتوان حتعل 

گق قه بلپ آزهون فرهال    71یزریق شپ و  LPGiی هسته

 انجا  شپ.

استتتراگیول کتته روی ح وانتتات  -بتتتا71رتتروه  -1

رتذاری انجتا  شتپ و اعمال جراحی اوارکتوهی و کانول

استراگیول  -بتا71ول ه کروه 8/2ی بمبوگی پس از گوره

گق قتته بلتتپ آزهتتون  71یزریتتق شتتپ و  LPGiی بتته هستتته

 فرهال   انجا  شپ.

که روی ح وانات اعمال جراحی  CNQXرروه  -0

ی رذاری انجا  شتپ و پتس از گورهاوارکتوهی و کانول

هتای )آنتارون ست ر رنتپه CNQXنانوهول  32بمبوگی 

AMPAی ( به هستهLPGi  ه بلتپ گق قت 71یزریتق شتپ و

 آزهون فرهال   انجا  شپ.

 استراگیول که روی ح وانات -بتاCNQX/71رروه -1

رتذاری انجتا  شتپ و اعمال جراحی اوارکتوهی و کانول

ی بته هستته CNQXنتانوهول  32ی بمبوگی پس از گوره

LPGi  ه کروهتتول  8/2گق قتته  71یزریتتق شتتپ و پتتس از

از س یزریق شپ  و پت LPGiی استراگیول به هسته -بتا71

 گق قه آزهون فرهال   انجا  شپ.   71رذشت  

 

 گاروها
شپه با س کلوگکستری  گاراستراگیول ک سول -بتا71

شتپه از شترکت ست گما، خریتپاریاستتراگیول،  -بتا71)

هتتول گر هحلتتول ه لتتی 0( بتته صتتورت استتتوک آهریکتتا

سال   حی شپ. گر روز آزهایش ن ز ب شتی از ایت  نرهال

ه کروهتول  8/2سال   یا غلظتت استوک به کمک نرهال

 CNQX. ررفتتت و هورگاستتتداگه قتترار  (30)رق تتق شتتپ

ورت ( ن ز به صشپه از شرکت س گما، آهریکاخریپاری)

سال   حتی شتپ.  هول گر هحلول نرهاله لی 3/2استوک 

گر روز آزهایش ن تز ب شتی از ایت  استتوک بته کمتک 

 رق تق شتپ و هتورگ (31)نانوهول 32سال   یا غلظت نرهال

گق قه پت ش از شتروع آزهتایش،  71استداگه قرار ررفت. 

نظتر بتا استتداگه از سترن   نانول تر از گاروی هتورگ 122

ای ل  و کانول یزریق گر طتول یتک ی پلی، لولههاه لتون

ی ستمت LPGiی گق قه و بپون یکرار هجتپگ بته هستته

یزریق شپ  و پتس از رذشتت  هورگهطاللهراست ح وان 

شتپه  خریپاریه کرول تر هحلول فرهال   ) 12گق قه،  71

گرصپ بته زیتر پوستت  1از شرکت گکتر هجللی، ایران( 

ی پای چپ ح وان یوسط سترن  انستول   یزریتق پنجه

  و بعفاصله آزهون رفتاری انجا  شپ. (30)شپ

 

 جراحی اوارکتوهی

ی فحلتی ی بتال  بتا چرختهاگهه صحرایی هایهوش

( و زایعزیت  mg/kg 82بتا ه لتوطی از کتتاه   ) طب لی

(mg/kg 72بی ) و جراحی با رعایت شرایط  نپشپ هوش

شتپه هتوشبی صحرایی هایهوش. شپضپعدونی انجا  

بتته حالتتت استتتراحت بتتر روی ستتطا کنتتاری قتترار گاگه 

نپ  به نحوی که سطا شکمی گر اهتپاگ گ  به ستمت شپ

اح قرار ر رگ. هحی جراحی گر سطا کناری یراش په جر

. بترای رست پن بته شتپشپه، با استکراب جراحتی یم تز 

ی خلدتی گر انتمتاهتتری ی شکمی برشی گو ستانتیحدره

 نا  گارگ زگه شتپ ی فعنکی س نه که ناح ه)گهی( قدسه

. شتپنپو بافتت چربتی و عتتعت ایت  ناح ته کنتار زگه 

را  آن یافتت شتپه، س س ی متپان و بافتت چربتی اطت

شپه ی شکمی خار های رحمی از حدرهی مپان و شاخ

های فتالو  بنپ استریی )ل گایور( گر ابتپای لولهو شریان

. ستت س بتتا برشتتی کوچتتک گر نزگیکتتی شتتپقتترار گاگه 

 هتای فتالو  برگاشتتهی مپان، ی مپان و ب شی از لوله

، های فتالو ی لولهشپه، پس از بست  انتمای بریپهنپشپ

ی صتداقی قترار هانپه گوبتاره گر گاختی حدترهبافت باقی

ررفتتت. پتتس از اطم نتتان از عتتپ  ختتونریزی، ل گتتایور 
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ی بترش، ب  ته برگاشته شتپ و عتتعت و پوستت ناح ته

های چپ و راست هر گو با روشی هشتابه شپنپ. ی مپان

  .(31)از بپن خار  شپنپ

 

 رذاریجراحی کانول
 رذاری، ح وان بعفاصله پس از اوارکتوهیکانولبرای

ی ستر بته گر گستگاه استریویاکسی هستقر و پوست ناح ه

هتای زگن بافتشپ. پس از کنار حپاقی ه زان برش گاگه 

و  نپپوششی اطرا ، نواحی بررما و الهبپا شناسایی شپ

 ی ذکر شتپههها و نسبت آن با فاصلی آنبا نگرش به فاصله

  طرفی -70(: APخلدی ) -گر اطلس پاکس نوس )قپاهی

(L :)0/7± و پشتی- ( شکمیDV :)4/72 هتتر( نتواحیه لی 

 آزهتایش هشت   ی هورگهنطبق با هسته سطا جمجمه

رذاری هنتاطق بتاال بتا استتداگه از . بلپ از ععهت(38)شپ

پزشتتکی گر هحتتی هتتذکور هندتتذی بتته هتتای گنتتپانهتتته

ی قطتتر کتتانول راهنمتتا، کتته هلمتتوال از سرستتوزن انتتپازه

ای است، ایجاگ شپه و کانول راهنما به انتپازه 03ی نمره

هش   که برای هر هسته هتداوت استت گر گرون هيتز 

 یوست لهبر روی جمجمته بته رویی آنهستقر شپه و قسمت

. گو پتت ک کوچتتک گر شتتپپزشتتکی ثابتتت ستت مان گنتتپان

پزشتکی است وان جمجمه یلب ه و گر گرون س مان گنپان

ستازی ست مان رفت. ای  گو پ ک گر حکتد هستلافرو هی

بتتوگه و از جپاشتتپن آن از ستتطا جمجمتته جلتتور ری 

ی وست لهکنپ. هندذ کانول راهنما گر ب رون جمجمه بههی

تایلت هسپوگ بوگه و فقط گر زهان یزریق گارو برگاشته اس

کتتانول نتتازکتر کتته هلمتتوال از سرستتوزن  . یتتکشتتپهتتی

ه تتتر باشتتپ، بتته طتتول حتتپوگ گو ه لتتیهتتی 32ی شتتماره

عنوان کتانول از کانول راهنما یم ه شپه و به (3،34)بلنپیر

ی   کته از یتک طتر  بته یتک لولتهشتپیزریق استداگه 

ی ررگیتپ و ستر گیگتر لولتهایت ل  وصتی هتینازک پلی

نانول تر از  122ای ل  به سرن  هاه لتون وصی شپه و پلی

هتوش . بلپ از ایمتا  جراحتی شپگاروی هورگنظر یزریق 

ی بمبوگی را طتی یک هدته گوره بایپ به هپت صحرایی

 کرگ یا برای آزهون رفتاری آهاگه ررگگ. هی

ی بتترای اطم نتتان از یزریتتق صتتح ا گارو بتته هستتته

LPGiی آزهون، رن  ، پس از خایمهPontamine sky 

blue ی به هستهLPGi  و ح وان بتا گوز بتاالی  شپیزریق

. ست س هيتز ح توان ختار  شتپه و هحتی شپایر قربانی 

هتتای هربتتو  بتته   فقتتط گاگهشتتپرنتت  بررستتی  یزریتتق

ی انجا  شپه بوگ بترای گرست بهح وانایی که یزریق گارو 

  ررفت.استداگه قرار هیها هورگآنال ز گاگه

 

 ارزیابی رفتاری
روی برای بررسی اثر استراگیول روی یلتپیی پتای  

. آزهتون فرهتال   (03)گرگ از آزهون فرهال   استداگه شتپ

شتوگ کته فتاز اول ای هیباع  ایجاگ یک گرگ گو هرحله

های گرگ و فتاز گو  آن شپن حاگ ر رنپه آن گر اثر فلال

های هرکتزی های التمابی یا حساس ت ب شگر اثر پاسخ

شوگ. آزهتون فرهتال   هتپل و یي  رات س ناسی ایجاگ هی

گ هتتای گرگ حتتاگ، گررایجتی بتترای بررستتی گرگ گر هتتپل

اوقتات گرگ هتزه  و/یتا  و رتاهییون ک و گرگ التمتابی 

آزهون فرهال   هد نشانگر گرگ باشپ. بنابرای  پرگرگی هی

 بتهگر ای  آزهتون . (33،42)باشپحاگ و هد گرگ پایپار هی

هشتتاهپه و بررستتی رفتارهتتای ح تتوان، از یتتک  هنظتتور

 32×  32×  32ی شدا  با ک  هستطا، بته ابلتاگهحدظه

. بترای شتپ رتعس استتداگههتر و از جنس پلکستیسانتی

ی ی پتای ح توان، گر زیتر ایت  هحدظتهی پنجتههشتاهپه

 گرگ ی رفتتارای یلب ه شتپه استت یتا هطاللتهی نهآشدا  

ه کرول تتر هحلتول  12گر ای  آزهتون، پذیر شوگ.  اهکان

ی پای چتپ ح توان گرصپ به زیر پوست پنجه 1فرهال   

. بته گنبتال یزریتق (30)یوسط سرن  انسول   یزریق شتپ

را  ای از رفتارهای القاشپه با فرهال  فرهال   ح وان هجموعه

گاگ  که گر ای  هطالله فرکانس رفتار یکان گاگن نشان هی

ی پایی را کته )یلپاگ گفلایی که ح وان پنجهپای هلتمب 

فرهال   به آن یزریق شپه است، را به طور فازیک یکتان 

 شپ. رفتار گرگی گر آزهتون گق قه ثبت 02هپت گهپ( بههی

فرهال   از گو هرحله یشک ی شپه است: فاز اول ه تانگ   

گاگن پای هلتمب از زهتان یزریتق یتا فرکانس رفتار یکان
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و فاز گو  ه انگ   فرکانس رفتتار یکتان گاگن  1ی گق قه

  .(30،47)باشپهی 02ی یا گق قه 70ی پای هلتمب از گق قه
 

 هااکتساب و آنال ز گاگه
ها با کمک آزهون آنال ز واریانس آنال ز آهاری گاگه

افتزار ( با استداگه از نتر One way ANOVAطرفه )یک

SPSS  و یرس د نموگارها با برناههExcel  .صورت ررفت

هتتوش ستتر  0بتترای  Mean±SEM صتتورت بتتههتتا گاگه

 عنتوانبته (>21/2p)گر هتر رتروه ب تان شتپ و  صحرایی

  ها گر نظر ررفته شپ.ار بوگن گاگهگسطا هلنی
 

 یافته ها
 گو  فرکتتتانسو اول فازهتتتای  حاضتتتر هطاللتتته گر

جراحتتی و هتتای کنتتترل، رتتروهگاگن پتتای هلتمتتب یکتتان

 ،(CAN)رتتروه شتتد/ LPGiی رتتذاری هستتتهکتتانول

 nl یزریتق( و OVXاوارکتتوهی )رتروه شتد/ سازیشب ه

گاختی  بته استتراگیول -بتتا71 لحع عنوان به سال   122

نشان یکپیگر نسبت به گاری را یي  ر هلنی LPGiی هسته

  .(7نموگار شماره )نپاگنپ 
 

 
 

گاختی  استتراگیول بته -بتا71ه کروهول  8/2اثر یزریق  :1نمودار شماره 

 12گنبتال یزریتق گاگن پای هلتمب بهروی فرکانس یکان LPGiی هسته

 . ی پتتای چتتپگرصتتپ بتته ستتطا گاخلتتی پنجتته 1ه کرول تتتر فرهتتال   

شتد/ بتا رتروه  †گار بتا رتروه کنتترل، اختتع  هلنتی یگهنپهنشان *

OVX  احتمتتال  یگهنتتپهنشتتان *باشتتپ. هتیستتال   بتا رتتروه نرهتتال §و

(21/2p<)، ** احتمتال  یگهنپهنشان(27/2p<)  یگهنتپهنشتان ***و 

 یگق قته 1رفتاری    پاسخه انگ  اولفاز  باشپ.هی  (>227/2p)احتمال 

 02یتا  70هتای رفتتاری بت   گق قته ه انگ   پاسخ گو آزهون و فاز  اول

 هتاسر بتوگ و گاگه 0 گر هر رروه یلپاگ ح وانات آزهایشگاهی باشپ.هی

 .انپنشان گاگه شپه Mean±SEM صورتبه

 

 بتتهاستتتراگیول  -بتتتا71ه کروهتتول  8/2 گوزیزریتتق 

 پتای یکتان گاگنفرکانس  لاو فاز، LPGiی گاخی هسته

کنتتترل گاری نستتبت بتته رتتروه طتتور هلنتتیهلتمتتب را بتته

(27/2p< )شتتد/ و رتتروهOVX (21/2p< )گاگ  کتتاهش

 گو  استتراگیول فتاز -بتا71 همچن  ، (.7نموگار شماره )

گاری طتور هلنتی بته را هلتمتب پای یکان گاگن فرکانس

و  ستتتال   ،(>227/2p) کنتتتترل اینستتتبت بتتته رروهتتت

  (.7نموگار شماره ) گاگ کاهشOVX (21/2p< )/شد

 CNQXنتتتتانوهول  32 یزریتتتتقگر ایتتتت  هطاللتتتته 

اثتتر  (AMPA هتتای)آنتارون ستتت اختصاصتتی ر رنتتپه

طتی گاگن پتای هلتمتب یکتان  گاری روی فرکتانسهلنی

نمتتوگار ) نپاشتتتآزهتتون فرهتتال   هتتای اول و گو  فاز

گوزی از  ،هطاللته یبرای اگاهه کهییجاآن (. از0شماره 

رغتتد گاشتتت  اثتتر بتتوگ کتته علتتی  تتازنتارون ستتت هتتورگآن

قتترار نپهتتپ    ریتت ثگرگ را یحتتت یلتتپیی آنتارون ستتتی،

 CNQXنتانوهول  32 آهپه، غلظتگستبراساس نتایج به

  انت اب شپ. ههطالل یبرای اگاهه

 

 
 

آنتارون ست اختصاصی ) CNQXنانوهول  32اثر یزریق  :2نمودار شماره 

روی فاز اول و گو   LPGiی گاخی هسته به (AMPA هایر رنپه

ه کرول تر فرهال    12گاگن پای هلتمب ناشی از یزریق فرکانس یکان

ه انگ   پاسخ  اولفاز ی پای چپ. گرصپ به سطا گاخلی پنجه 1

ه انگ   پاسخ رفتاری ب    گو اول آزهون و فاز  یگق قه 1رفتاری 

 هوش صحراییسر  0گر هر رروه باشپ. هی 02یا  70های گق قه

صورت ها بهشپه است. گاگه استداگهشپه ی اوارکتوهیهاگه

Mean±SEM انپ.گاگه شپه نشان 
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گر اثتتر  AMPAهتتای بتترای بررستتی نقتتش ر رنتتپه

گاختتی  بتته استتتراگیول -بتتتا71گرگی ناشتتی از یزریتتق بتتی

 AMPAهتتتای آنتارون ستتتت ر رنتتتپه ،LPGi یهستتتته

(CNQX) ،71 بته استراگیول -بتا71 گق قه پ ش از یزریق 

گق قتته پتتس از  71یزریتتق شتتپ و  LPGi یگاختتی هستتته

 فرهال   یزریق و بعفاصله رفتار ،استراگیول -بتا71 یزریق

گق قه  02ناشی از فرهال   به هپت یکان گاگن پای هلتمب 

نتتانوهول  32 بتتا LPGi یهستتتهی متتار بررستتی شتتپ. پتت ش

CNQX ،رفتتاراول فتاز هربو  بته  گرگی استراگیولیبی 

 و همچنت  ( >227/2p)وگ خنثی نمرا  پای هلتمب گاگنیکان

 .](3نمتتتوگار شتتتماره)و( >27/2p)[ ستتتبب پتتترگرگی شتتتپ

CNQX  ینمتتا آزهتتون فرهتتال   ن تتز نتتهگو  گر طتتی فتتاز

 را خنثتتی نمتتوگ استتتراگیول -بتتتا71 ناشتتی ازگرگی بتتی

(227/2p<)بلکه سبب پرگرگی ن ز شپ کته افتزایش رفتتار ، 

( >21/2p) کنتترل هایگاری با رروهییداوت هلنگرگی 

 .] (3نموگار شماره )و ( >227/2p) [ گاشت و سال  

 

 

فرهتال   ه تان  ناشی از یزریتقگرگی رفتار  یهقایسه :3نمودار شماره 

گق قه پت ش  71و رروهی که  استراگیول -بتا71، سال  ، رروه کنترل

نتتانوهول  LPGi ،32 یگاختتی هستتته بته استتتراگیول -بتتتا71 از یزریتق

CNQX  .و فتاز  اولفتاز  یگهنتپهنشتاننمتوگار گریافت کرگه بوگنپ

فتاز  باشتپ.هتی گاگن پای هلتمبیکان پاسخآزهون فرهال   برای  گو 

ه تانگ    گو اول آزهون و فتاز  یگق قه 1رفتاری  ه انگ   پاسخ اول

 یگهنتپهنشتان *. باشتپهتی 02یتا  70هتای رفتاری بت   گق قته پاسخ

 8/2رتروه بتا  $ و سال   رروه با §، گار با رروه کنترلاختع  هلنی

احتمتتال  یگهنتتپهنشتتان * باشتتپ.هتتی استتتراگیول -بتتتا71ه کروهتتول 

(21/2p<)، ** احتمال  یگهنپهنشان(27/2p<)   یگهنپهنشان ***و 

گر هتر  یلتپاگ ح وانتات آزهایشتگاهی باشتپ.هی (>227/2p)احتمال 

  انپ.نشان گاگه شپه Mean±SEM صورتبه هاسر بوگ و گاگه 0 رروه

 بحث
استتتراگیول بتته  -بتتتا71ی حاضتتر یزریتتق گر هطاللتته

هنظتتور بررستتی نقتتش ایتت  استتتروئ پ بتته LPGiی هستتته

استتداگه قترار  روی گرگ هتورگگر یلپیی پای  اکت و نورو

 -بتتا71گاگ کته ی متار  نشتان هطالله حاضر ررفت. نتایج

ی گاگن پتااستراگیول هتر گو فتاز اول و گو  رفتتار یکتان

ی متار آنتارون ستت گهپ که با پت شرا کاهش هی هلتمب

کاهع ایت  اثتر هلکتوس  AMPA (CNQX)های ر رنپه

استتراگیول  -بتا71ررگگ. از آنجایی که اثر ضپگرگی هی

 گرگیشوگ  احتمتاال بتیخنثی هی CNQXی مار یوسط پ ش

هتای استتراگیول یوستط ر رنتپه -بتتا71القاشپه یوستط 

AMPA شوگ.رری هیغشایی ه انجی  

استروئ پی جنسی همچون استتراگیول های هورهون

گرگی را یلتپیی ت به گرگ و القا بیو یستوسترون حساس 

  و اعمال نورونی ه تل  را با یي  تر ه تپان (40)کننپهی

های بت   نتورونی گر نتواحی ها و واکنشگریافت نورون

استتراگیول  -بتتا71نقش نماینپ. هيزی ه تل  ینظ د هی

. گر (40)گر یلپیی گرگ بته ختوبی نشتان گاگه شتپه استت

پتذیری ف برهتای های صحرایی نر و هاگه، یحریکهوش

آوران اول تته پتتس از اعمتتال هحتترک گرگنتتاک هتدتتاوت 

یداوت جنسی گر پاسخ بته هحترک بته باشپ  که ای  هی

شپه با هحرک ( برانگ  تهSP)P ی ی رهایش هاگهوس له

 SPشوگ  و ایت  اختتع  رهتایش گرگناک وساطت هی

شتوگ. بنتابرای  رتری هتیی استتراگیول ه تانجیوست لهبه

 استراگیول گر یکوی  هتمایز حساس ت هرکتزی و رفتارهتای

. (43)گارگهتتای صتتحرایی نتتر و هتتاگه نقتتش گرگی هتتوش

ی گرر تر گر پاستخ بته های جنسی هتاگهبررسی هورهون

هتا هحرک گرگزای فرهال  ، نشان گاگ کته ایت  هورهتون

رفتاری به یحریک گرگزای هکرر را های نورونی و پاسخ

ی نقتش گهنتپهگهنپ. ای  هطلب نشانیاث ر قرار هییحت

هتای جنست تی های ی مپانی گر یداوتاحتمالی هورهون

  .(44)هربو  به گرگ است

استتتراگیول بتته  -بتتتا71ی اخ تتر یزریتتق گر هطاللتته

فاز اول رفتار یکتان گاگن پتای هلتمتب را  LPGiی هسته
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 پژوهشی

ی اثتر ضتپگرگی آن روی گهنتپهکاهش گاگ، کته نشتان

هبنی بر  حاضر یبرخع  نتایج هطالله باشپ.گرگ حاگ هی

استتتراگیول گر فتتاز اول آزهتتون  -بتتتا71اثتتر ضتتپگرگی 

 -بتتتا71وجتتوگ گارگ کتته  فرهتتال  ، هطاللتتات هتلتتپگی

یتاث ر قترار نتپاگه استراگیول فاز اول ای  آزهون را یحتت

هتای هتوشنشان گاگنتپ کته گر و همکاران  Kuba است.

ی  اوارکتوهی شپه، استراگیول اثری روی هاگهصحرایی 

هيتایر بتا نتتایج ایت  . (41)فاز اول آزهون فرهتال   نتپارگ

و همکتتارانش ن تتز نشتتان گاگنتتپ کتته  Manninoهطاللتته، 

بتته استتتراگیول  -بتتتا71ی یزریتتق گوزهتتای هتتپر  شتتپه

هتای پاستخشتپه اوارکتتوهی یهاگه های صحراییهوش

آزهتون اول رفتاری ناشی از یزریتق فرهتال   را طتی فتاز 

. خاک ای و همکاران ن تز نشتان گاگنتپ (40)گهپمین یي  ر

 اثتری LC یاستراگیول به گاخی هستته -بتا71یزریق که 

 گر ح وانات نر شپه با فرهال  رفتارهای القا اول فاز روی

ختوانی نتپارگ. های ای  هطالله هتد، که با یافته(34)نپارگ

ی استتتراگیول بتته شتتپهیزریتتق گوزهتتای هتتپر همچنتت   

شپه، اثری روی فتاز اول اوارکتوهیهای صحرایی هوش

ی هتای هطاللته، کته بتا یافتته(41)فرهال   نپاشتآزهون 

های صحرایی هتاگه نستبت گر هوش اخ ر هطابقت نپارگ.

پذیری ف برهای آوران های صحرایی نر یحریکبه هوش

گل تی ر فاز گو  آزهون فرهال   باالیر است کته بتهاول ه گ

ها فقتط باشپ  ای  یداوتگر آنما هی SPافزایش رهایش 

به فاز گو  آزهون اختصاص گارگ و یوسط استراگیول القا 

اخ تر هيتایرت گارگ.  یکه با نتایج هطاللته ،(48)ررگگهی

 هتای ایت  هطاللتهولی هطاللات ه تلدی وجوگ گارگ که یافته

   به عنوان هثال خاک ای و همکاران رزارشکننپهیرا یای پ 

استتراگیول بته  -بتتا71یزریتق که گر ح وانات نر، کرگنپ 

یکان گاگن پتای  رفتار اول فاز روی LPGi یهستهگاخی 

. همچنتتت   (31،30،43،12)گارگ اثتتتر ضتتتپگرگی هلتمتتتب

ی گرگ گر نهاستتتراگیول آستتتارتتزارش شتتپه استتت کتته 

هتای شتپه را گرآزهتونهای صتحرایی اوارکتتوهیهوش

 Tail flickو  Hot plateرفتتاری گرگ هتتپاول همچتون 

  هتای ایت  هطاللته،با یافتته. هطابق (17،10)گهپافزایش هی

Amandusson  و همکتتتاران رتتتزارش کرگنتتتپ کتتته گر

شپه، حساس ت گرگی گر اوارکتوهی های صحراییهوش

یابپ ی افزایش هییوجمقابی طور بهگاغ ی آزهون صدحه

 ر گر آزهتون یت خ زهانهپتو پس از یجویز استراگیول 

 یغلظت و نحوها اه. (13)یابپکاهش هیکش پن گ  عقب

هتتای ستتنجش گرگ و جتتنس یزریتتق استتتراگیول، روش

شتپه هتدتاوت راستتداگه گر هطاللتات ذکتح وانات هورگ

  بوگه است.

 -بتتتا71ای گر ایتت  پتتژوهش یزریتتق گاختتی هستتته

گاگن پتتای هلتمتتب را  استتتراگیول فتتاز گو  رفتتتار یکتتان

گرگی گر فاز گو  ی القای بیگهنپهکاهش گاگ، که نشان

و همکتاران  Kuba باشپ.آزهون و کاهش گرگ پایپار هی

 هیی اوارکتوهای صحرایی هاگهنشان گاگنپ که گر هوش

های رفتاری گرگ طی شپه، استراگیول سبب کاهش پاسخ

های ایت  ، که با یافته(41)شوگفاز گو  آزهون فرهال   هی

ستتو بتتا نتتتایج ایتت  هطاللتته، هطاللتته هطابقتتت گارگ. هتتد

Mannino ش ن ز نشان گاگنپ که یزریق گوزهتایو همکاران 

 ،هتاگههای صتحرایی هوشاستراگیول به  -بتا71 یپریجی

گو  فرهال   را فقط طتی فتاز  با القاشپهگرگی ی هارفتار

یزریتق گوزهتای همچنت    .(40)گهتپآزهون کاهش هتی

هتتای صتتحرایی هتتوشی استتتراگیول بتته شتتپههتتپر 

بتا فرهتال   را  القاشپهشپه، فاز گو  رفتارهای اوارکتوهی

گرصپ کتاهش گاگ ولتی اثتری روی فتاز اول  43الی  31

گر ای  راستتا، خاک تای و همکتاران  .(41)آزهون نپاشت

 استتراگیول بته گاختی -بتتا71یزریتق ن ز نشان گاگنپ کته 

شتپه بتا سبب کاهش فاز گو  رفتارهای القتا LC یهسته

. عتتعوه بتتر ایتت ، (34)شتتوگهتتی فرهتتال   گر ح وانتتات نتتر

 -بتتا71یزریتق خاک ای و همکاران رزارش کرگنتپ کته 

 روی اثتر ضتپگرگی LPGiی هستتهاستراگیول به گاخی 
 گر ح وانتات نتر یکتان گاگن پتای هلتمتب رفتتار گو  فاز

   .(31،30،43،12)رگگا

هتتتای استتتتراگیول اثتتترایش را از طریتتتق ر رنتتتپه

هتای غشتایی سلولی و همچن   ایصتال بته ر رنتپهگاخی

هتتای یتتونی ازجملتته ستتایر نورویرانستتم ترها و کانتتال
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اعمتتتال  AGABAو  NMDA ،AMPAهتتتای ر رنتتتپه

انپ که یزریق پ شنماگ کرگه Mossو   Wong.(04)کنپهی

ه  وکمپ، با افزایش  CA1ی استراگیول به هنطقه -بتا71

، AMPAی یوسط ر رنتپه شپههای وساطته زان پاسخ

 . همچنت  ،(01)گهتپپذیری س ناپسی را افزایش هتییحریک

هتای صتحرایی هتاگه ی هوشAMPAهای ر رنپهیراکد

طتتور  استتتروس نستتبت بتته فتتاز استتتروس بتتهگر فتتاز گی

هنظتتور . بنتتابرای ، بتته(14)یتتوجمی بتتاالیر استتتقابتتی

کرگن نوسانات هورهتونی فتاز استتروس هتد بتر برطر 

ی هتای گرگزا و هتد بتر روی یتراکد ر رنتپهروی پاسخ

AMPA ،شتپه ی اوارکتتوهیهتای صتحرایی هتاگههوش

عنوان یک هپل ح وانی هورگاستداگه قترار ررفتت. گر به

شتتتپه، ستتتطوح هتتتای صتتتحرایی اوارکتتتتوهیهتتتوش

یوانتپ استتراگیول هتی -بتا71نورواستروئ پهایی همچون 

ی یوانپ ب ان ر رنتپهگست وش یي  ر ررگگ. ای  یي  ر هی

 نستم تر را یحتتنورویرانسم تر و/یتا آزاگستازی نورویرا

گر  یهورهتتون یگزینیجتا. (10 ،11)یتاث ر ختوگ قترار گهتپ

  رطب لتیغ یشپه به شکلیاوارکتوههای صحرایی هوش

 یولستتطوح استتتراگ یتتپار هانتتپنبتترگن و پا ستتبب بتتاال

اثتترات هلکتتوس و  یوانتتپیهوضتتوع هتت یتت ا رتترگگ،یهتت

 ی صتحراییهتاهتوش گر یهونرهو یگزینییوجه جاقابی

  .(14)گهپ  ایوضرا شپه یاوارکتوه

های جنسی گر بپیمی است که نتایج اثرات هورهون

ارکتتوهی بتا هتد ی فحلی طب لی و بلتپ از اوطول چرخه

 و برختتتی از هطاللتتتات حتتتاکی از  (13)هتنتتتاقس استتتت

ی گرگ آن استتت کتته اوارکتتتوهی ستتبب کتتاهش آستتتانه

وجوگ برختی از هحققتان رتزارش  ای  . با(03،32)شوگهی

هتای گرگی گر ی گرگ گر رفلکتسانتپ کته آستتانههکرگ

از اوارکتتوهی و/یتا بلتپ ی فحلتی چرختهی فازهای همه

 هتتای ایتت  هطاللتته،  یافتتتهبتترخع. (11)کنتتپیي  تتر نمتتی

Ceccarelli  و همکتتارانش رتتزارش کرگنتتپ کتته رفتتتار 

Paw jerking هتتای شتتپه یوستتط فرهتتال   گر هتتوشالقتتا

هتتای شتتپه گر هقایستته بتتا هتتاگهصتتحرایی اوارکتتتوهی

 نتتایج هيتایر بتا .(18)ن تورگه شتپیپیر بتوگه استتگست

و همکتتاران نشتتان گاگنتتپ کتته  Christyهطاللتته اخ تتر، 

بتتا فرهتتال   را  القاشتتپهاوارکتتتوهی فتتاز اول رفتارهتتای 

های هتناقس هطاللات ه تلت  یافته .(40)گهپافزایش هی

های هربو  بته روش اوارکتتوهی، همک  است به یداوت

هتای ستنجش گرگ وشاثر یي  ر فصی بر اوارکتتوهی و ر

  ناشی شوگ.شپه  استداگه گر هطاللات ذکرهورگ

گر یما  هناطق هيز کته بتا گرگ  AMPAهای ر رنپه

ها به احتمتال . ای  ر رنپه(13)شونپهریبط هستنپ ب ان هی

هتای عصتبی کننپ یا بت   رترهای را فراهد هیزیاگ زه نه

های از جمله وروگی -گرر ر گر هس رهای باالروی گرگ 

ی هيز و های حسی به ن اع و س س به سمت ساقهنورون

هتتای یتتاالهوس بتته قشتتر یتتاالهوس، همچنتت   از نتتورون

ستتریع همتتراه بتتا  انتقتتاالت س ناپستتی یحریکتتی -حستتی

. (13)ارژیتتتک انجتتتا  شتتتوگستتت گنال ن  رلویاهتتتات

پذیری س ناپسی هتریبط بتا گر شکی AMPAهای ر رنپه

 Macdermottو  Tong. (13)س گنال ن  گرگ نقش گارنپ

بتتا استتتداگه از ثبتتت الکتروف زیولتتوژی نشتتان گاگنتتپ کتته 

گر ن تاع،  AMPAهتای ی ر رنتپهکننپههای ب انننورو

ای را از هنشتتتا گرگ گریافتتتت هتتتای آوران اول تتتهوروگی

-ینما یوستط نتوروننه AMPAهای . ر رنپه(73)کننپهی

های فلتالی شونپ، بلکه احتماال نقشهین های ن اعی ب ا

هتتای گرگ هح طتتی و را گر انتقتتال س ناپستتی بتت   نتتورون

و  Miyamoto. (02)کننتپ های ن تاعی بتازی هتینورون

 GluR2هتای واحپهمکاران رزارش کرگنپ که ب ان زیر

گر طی گرگ التمابی آزهتون  AMPAی ر رنپه GluR3و

 یابپ که ای  اهتر ستبب افتزایشفرهال   صورت، افزایش هی

گق قته(  70-02احساس گرگ گر فاز گو  آزهون فرهال   )

 ، کتته بتتا نتتتایج ایتت  هطاللتته هيتتایرت گارگ.(07)شتتوگهتتی

‐Ambrizهمچنتتت  ،  Tututi و همکتتتاران بتتتا یزریتتتق 

 AMPA/KA ،CNQXهای انت ابی ر رنپه آنتارون ست

 CNQXکته  هوش نشتان گاگنتپی هشبک پشتی به هسته

های پای هلتمب طتی باع  کاهش چشمگ ر یلپاگ یکان

. بتتر ختتع  نتتتایج (00)فرهتتال   شتتپهتتر گو فتتاز آزهتتون 

رزارش کرگنپ که  Soliman و Gordon ی اخ ر،هطالله
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ی پترگرگی هتانع از یوستله CNQXن تاعی یزریق گاخی

. همچن  ، کاربرگ هوضلی و پوستی (30)شوگحراریی هی

CNQX  فاز یاخ ری رفتارهای گرگ گر آزهون فرهال   را

که با نتایج ایت  ، (30)کنپگر هوش صحرایی یتل   هی

 . هطالله هطابقت نپارگ

هنظور شناسایی هکان سد اثرات های اخ ر، به گر گهه

ی یلتتپیلی استتتروئ پهای نورواکت تتو، عملکتترگ ر رنتتپه

AMPA  رو، ایت  هطاللته هورگیوجه بتوگه استت. از ایت

گر یلتپیی  AMPAهتای که آیا ر رنپهبرای ارزیابی ای 

 LPGiی استتتراگیول گر هستتته -بتتتا71ی گرگ بتتا واستتطه

شتتپه گرر تتر ی اوارکتتتوهیهتتاگه صتتحرایی هتتایهتتوش

رذاری شپه است. نتایج ای  هطاللته نشتان هستنپ، هپ 

استتراگیول  -بتتا71روهتول ه ک 8/2گاگه است که یزریق 

یتوجمی روی گرگی قابتی، اثر بیLPGiی گاخی هسته به

از فرهال   اعمال کرگ   ناشی Paw jerkingفاز گو  رفتار 

استراگیول روی گرگ التمتابی گر  -بتا71که اثر ضپگرگی 

 CNQXی مار ای  هسته با ی پ شبه وس له LPGiی هسته

ای التمابی به شترایط پایتهینما پاسخ به گرگ شپ و نهخنثی 

هطابق با نتتایج ایت   بررشت حتی سبب پرگرگی ن ز شپ.

و همکارانش پ شنماگ کرگنپ که پس  Cabañeroهطالله، 

ن تتاعی از خایمتته گرهتتان بتتا هتتورف  ، یزریتتق گاختتی

یتی کته بته AMPAهتای ی انت ابی ر رنپههسپوگکننپه

یون کلس د ندوذپذیر هستنپ، سبب افتزایش حساست ت و 

 و  Chi-Kun. همچنتت   (78)شتتوگرگ هکتتان کی هتتیگ

Amyهتتای ر رنتتپه کتترگنهستتپوگکرگنتتپ کتته  رتتزارش

AMPAهتوش  ن تاعیندوذپذیر به کلست د گر طنتاب ی

های هریبط با آس ب یگرگ و آلوگینا ییوسله ، صحرایی

که با نتتایج هطاللته اخ تر  (73)گهپهح طی را کاهش هی

همچن   خاک ای و همکاران نشتان گاگنتپ  سازرار است.

به گاخی استراگیول  -بتا71ناشی از یزریق  که یلپیی گرگ

ی نتر بته وست له هتای صتحراییهتوشگر  LPGiی هسته

. هيتایر بتا (31)شوگرری هیه انجی AMPAهای ر رنپه

مکارانش نشان گاگنتپ های ای   هطالله، خاک ای و هیافته

سترولئوس ی لوکتوسبه گاخی هسته CNQXکه یزریق 

. گر (34)شتپه بتا فرهتال   نتپارگاثری روی رفتارهای القا

هتتتای ، یزریتتتق هوضتتتلی آرون ستتتتهتتتوش صتتتحرایی

رژیتک بته پوستت صتا  هوجتب رفتارهتای ارلویاهات

ی انتپازه بتهای  اثتر  که (04 ،03 ،02)شوگیهناشی از گرگ 

استت  و  هتثثربتا التمتاب  القاشتپهفرهال   و/یا پرگرگی 

هتای رلویاهتایی های ر رنپهی آنتارون ستیجویز هح ط

با نتایج  که (01 ،04 ،07)کنپیوانپ از ای  اثر جلور ری هی

 ی حاضر هيایرت گارگ. هطالله

یتوان آهپه گر ای  هطالله هتیگستبراساس نتایج به

 یستتهاستراگیول به گاختی ه -بتا71نت جه ررفت که یزریق 

LPGi شپه هوجب القای صحرایی اوارکتوهی هایهوش

رستپ کته اثتر شوگ  و به نظتر هتیگرگی نسبتا قوی هیبی

 هایهوش LPGiی استراگیول گر هسته -بتا71ضپگرگی 

هتای شپه احتماال از طریتق ر رنتپهاوارکتوهی صحرایی

AMPAشوگ.رری هیی غشایی ه انجی  
 

 سپاسگزاری

ی ی گورهناهتته  از پایتتانی حاضتتر هستتت رهقالتته

ی وس له از زحمات حوزهباشپ. بپی ارشپ هیکارشناسی

 شوگ.هلاونت هحتر  پژوهشی گانشگاه یبریز قپرگانی هی
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