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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 membranebound 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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چكيده
سابقه و هدف :هستهی پاراژیگانتوسلوالریس کناری ( )LPGiیکی از هستتههتای همتد گرر تر گر یلتپیی پتای روی
نورآگرنرژیک گرگ هیباشپ71 .بتا -استراگیول گرک گرگ را از طریق ایصال به ر رنپههای استروژنی یا ر رنپههای غشتایی
گیگر هثی ر رنپههای رلویاهایی یلپیی هینمایپ .گر ای هطالله ،نقش ر رنپههای AMPAی هستهی  LPGiگر یلپیی گرگ
ناشی از 71بتا-استراگیول گر هوشهای صحرایی اوارکتوهی شپه بررسی شپه است.
مواد و روشها :گر ای هطالله از هوشهای صحرایی هاگهی نژاگ  Wistarگر هحپوگهی وزنی  022یتا  012رتر استتداگه
شپ .برای بررسی نقش ر رنپههای AMPAی هستهی  LPGiگر یلپیی گرگ حاگ و پایپار ،کانولرذاری هستتهی  LPGiانجتا
شپ .ابتپا گاروها یزریق و پس از  71گق قه  12ه کرول تر فرهال  1گرصپ به پنجهی پای ح وان یزریق شتپ ست س رفتتار یکتان
گاگن پای هلتمب ( )Paw jerkingناشی از یزریق فرهال به هپت  02گق قه ثبت شپ.
یافتهها :نتایج هطاللهی اخ ر نشان گاگ که یزریق 71بتا -استراگیول به گاخی هستهی  LPGiرفتار یکان گاگن پای هلتمب
را گر هر گو فاز آزهون فرهتال

کتاهش گاگ ( .)p<2/27پت شی متار هستتهی  LPGiبتا آنتارون ستت ر رنتپههتای AMPA

( )CNQXاثر ضپگرگی 71بتا -استراگیول روی فرکانس یکان گاگن پای هلتمب را طی هر گو فاز اول و گو آزهون فرهال
خنثی نموگ ( )p<2/227و حتی  CNQXسبب القای پرگرگی گر هر گو فاز رفتار یکان گاگن پای هلتمب شپ.
استنتاج :بر اساس نتایج ای هطالله هییوان نت جه ررفت که 71بتا-استراگیول یزریق شپه به هستتهی LPGiی هتوشهتای
صحراییهاگهی اوارکتوهیشپه بیگرگی هتوسطی روی گرگ القاشپه با فرهال ایجاگ هیکنپ که احتماال بهوس لهی ر رنپههای
AMPAی ای هسته وساطت هیشوگ.
واژه های کليدی71 :بتا -استراگیول ،ر رنپهی  ،AMPAبیگرگی ،اوارکتوهی

مقدمه
التماب بافتهای هح طی از طریق یحریک پایانتههتای

گرگی یوسط ای نورونها به هراکتز بتاالیر هتیشتوگ(.)0

عصتتبی بتتهوس ت له واستتطههتتای التمتتابی هتتییوانتتپ ستتبب

اهتتا هکان ستتدهتتای هرکتتزی اثتتر ختتوگ را از طریتتق یلتتپیی

احستتاس گرگ شتتوگ( .)7هکان ستتدهتتای هح طتتی یلتتپیی گرگ

هراکتتز هيتتزی و ن تتاعی گرر تتر گر احستتاس گرگ اعمتتال

سبب کاهش فلال ت ر رنپههای گرگ و ارستال اطععتات

هیکننپ( .)3هکان سدهای هرکتزی و هح طتی رونپهتای
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نقش گیرندههای  AMPAهسته پاراژیگانتوسلوالریس کناری در
تعدیل درد التهابی در موش صحرایی اوارکتومیشده

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

هیباشپ( .)4هورهونهای جنسی هتداوت یکی از عواهتی

ر رنتتتتتپههتتتتتای  ،NMDAر رنتتتتتپههتتتتتای AMPA

گرر ر گر هکان سدهای هتدتاوت احستاس و یلتپیی گرگ

( )AMPARsو ر رنپههای  .)73( Kainateر رنتپههتای

هیباشپ بنابرای  ،هوش صحرایی هاگهی اوارکتوهیشپه

 AMPAنقتتش هممتتی گر شتتکیپتتذیری ستت ناپسهتتای

بهعنوان یک هپل ح وانی برای ارزیابی اثرات هورهتونی

هرکزی ایدا هیکننپ همچن

از عواهتی یل ت کننتپهی

روی گرگ و بتیگرگی هتتورگ استتداگه قتترار هتیر تترگ(.)1

ضتتتتروری شتتتتکیپتتتتذیری گرگ و گرگ التمتتتتابی ن تتتتز

یداوتهای جنسی گر پاسخهتای رفتتاری بته فرهتال گر

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

هوشهای صحرایی و هوش سوری نشان گاگه شپه است

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

و هشاهپات حاکی ازآننپ که هاگهها به یزریتق فرهال تت

سلولهای عصبی گرگ هح طی ،شاخ خلدتی ن تاع ،شتاخ

بتته گرون پنجتتهی پتتای عقبتتی ،پاستتخ قتتوییتتری نشتتان

قپاهی و چنپی ناح هی هيز از جمله هستهی  LPGiب ان

هیگهنپ(.)1،0

هیشونپ( .)71هطاللات هتلتپگی هشتارکت ر رنتپههتای

هستتتهی پاراژیگانتوستتلوالریس کنتتاری (،)LPGi

ن اعی  AMPAگر یول پ و رسترش گرگ حاگ و هزه را

واقع گر ناح تهی ستری -شتکمی -کنتاری بصتیالن تاع

نشتتان گاگهانتتپ( .)71،70ر رنتتپههتتای  AMPAبتتهصتتورت

( ،)RVLMیکتتی از هنتتاطق همتتد هيتتز هتتیباش تپ کتته گر

انت ابی یوسط آنتارون ست ای ر رنپهها به نا

یلپیی گرگ گرر ر است .هستهی  LPGiآورانهایی را از

هسپوگ هیشونپ .یزریتق گاختی ن تاعی هستپوگکننپهی

هستتتهی گهل تتزی ،هستتتههتتای هنتتزوی lemniscus ،و

انت تتابی ر رنتتپههتتای AMPAی ندوذپتتذیر بتته کلس ت د،

ه ویاالهوس کنتاری گریافتت هتیکنتپ( .)8نتورونهتای

حساس ت هکان کی ناشی از هورف

را قطع هیکنتپ(.)78

 LPGiاستطالههای وابران ختوگ را بته هستتههتای هممتی

هدچن هسپوگکرگن ر رنپههای AMPAی ندوذپتذیر

همچتتون یگمنتتتو شتتکمی ،هستتتهی قوستتی ،هستتتهی

به کلس د گر طناب ن اعی هوش صحرایی ،یوسلهی گرگ

رافهگهی و لوکوس سرولئوس ارسال هیکننپ( .)3هستهی

و آلوگینتتای هتتریبط بتتا آس ت بهتتای هح طتتی را کتتاهش

 LPGiععوه بر یلپیی گرگ گر اعمتال ه تلدتی همچتون

هتتیگهتتپ( .)73گر هتتوش صتتحرایی ،یزریتتق هوضتتلی

رفتار جنسی ،ینظ د گستگاه قلب و عروق ،کنترل یندس،

آرون ستتتهتتای رلویاهتتاتارژیتتک بتته پوستتت صتتا

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

هوجب رفتارهای ناشی از گرگ هیشتوگ( )02کته ایت اثتر

نورونهای هستهی  LPGiبه هحرکهای گرگناک پاسخ

بهانپازهی فرهال و/یا پرگرگی القاشپه بتا التمتاب هتثثر

گاگه و یکی از هراکز همد ارائهکننتپهی پ تا هتای گرگ و

است و یجویز هح طتی آنتارون ستتهتای ر رنتپههتای

اطععات حسی -پ کری به هستهی  LCهیباشتپ .هشتتاگ

رلویاهات هییوانپ از ای اثر جلور ری کنپ(.)07

CNQX

گرصپ نورونهای هوجوگ گر هستتهی  LPGiرلویاهتات

گر گورهی پ ش از بلوغ هوشهتای صتحرایی هتاگه

ارژیتتتک هستتتتنپ( )72کتتته وروگیهتتتای یحریکتتتی و

( ،)Prepubertal ratsاثتتترات  AMPAبتتته وستتت لهی

رلویاهتتاتارژیتتک هستتته  LCرا یشتتک ی هتتیگهنتتپ(.)77

هورهتتونهتتای ی متتپانی یلتتپیی هتتیشتتوگ( .)00یزریتتق

بنابرای  ،هستهی  LPGiبه عنوان یکی از اجزای س ستتد

هورهونهای جنسی به هراکز ه تلدی گر س ستتد عصتبی

نورآگرنرژیک پای روی یلپیی گرگ ،نقشتی کل تپی گر

هرکتتزی ستتبب یي تتر واکتتنش ح تتوان بتته هحتترکهتتای

پرگازش اطععات گرگ بازی هیکنپ(.)77

گرگناک هیشتوگ( )03کته گر ایت هتورگ هورهتونهتای

رلویاهات همدیتری و اصتلییتری انتقتالگهنتپهی

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

عصتتبییحریکتتی گر  CNSهتتیباشتتپ( .)70ستته زیررتتروه

71بتا -استراگیول بتهعنتوان یتک استتروئ پ نورواکت تو و
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پایهای احساس و یلپیی گرگ گر جنس نر و هاگه هتداوت

عمپه از ر رنپههای یونویروپ ک رلویاهات وجوگ گارگ:

نقش گيرنده¬های  AMPAدر تعدیل درد التهابي

افزایش هیگهپ که از طریق افتزایش ه تزان پاستخهتای

آنما نقتش و هکان ستد اثتر استتروئ پ نورواکت تو 71بتتا-

وساطتشتپه بتا ر رنتپهی  AMPAاثتر ختوگ را اعمتال

استراگیول گر یلپیی گرگ بررسی شپه است ،نشان گاگنتپ

هیکنپ(71 .)01بتا -استراگیول با ایصتال بته ر رنتپههتای

که بیگرگی القا شپه با یزریق 71بتا -استراگیول به گاخی

از طریق واکنش

هستتتهی  LCگر هتتوشهتتای صتتحرایی نتتر بتته وستت لهی

آلوستریک با ر رنپههای غشایی نورویرانستم ترهای گیگتر

ر رنپههای  AMPAه تانجیرتری نمتیشتوگ( )34ولتی

هاننپر رنپههای رلویاهایی پاسخ به گرگ را یلپیی هیکنپ(.)00

یلپیی گرگ ناشی از یزریق 71بتتا -استتراگیول بته گاختی

بررسیهای ه تلدی گر هورگ نقش هستههای هيتزی

هستهی LPGiی گر هوشهای صحرایی نتر بته وست لهی

گاخیسلولی کعس ک خوگ و همچن

گرر تر گر یلتتپیی گرگ و ن تتز هکان ستتدهتتای یلتتپیی گرگ

ر رنپههای  AMPAه انجیرری هیشتوگ( .)31بنتابرای

انجا شپه است که گر ای بررسیها از هتپلهتای ه تلت

گر اگاهتتهی هطاللتتات پ شت  ،هطاللتته حاضتتر بته هنظتتور

گرگ

بررسی هکان سد اثر یلتپییکننتپری 71بتتا -استتراگیول

سنجش گرگ و همچن

گاروهتای هتوثر گر یستک

استداگه شپه است .اها یتاکنون هطاللتهی جتاهلی گربتاره

روی گرگ التمتتتابی گر هتتتوشهتتتای صتتتحرایی هتتتاگهی

نقش هستهی  LPGiگر یلتپیی گرگ انجتا نشتپه استت.

اوارکتوهیشپه و نقش ر رنپهی غشایی  AMPAگر ای

همچن  ،با آنکه ب ش زیاگی از هطاللتات اخ تر نقتش

اثر ،انجا ررفته است.

استروئ پهای جنسی گر پاسخ به گرگزاهتای حتاگ را بررستی
کرگهانپ ،ولی نتایج گورانهای را رزارش کترگهانتپ(.)01

مواد و روش ها

هطاللات ه تلدی که اثر گستکاری هورهونهای جنسی

ح وانات

روی آستانهی گرک گرگ گر جونپران هتاگهی ب تپار را

گر ای

هطاللته از هتوشهتای صتحرایی هتاگه نتژاگ

بررسی کرگه بوگنپ نتایج هبممتی را بتهگستت آورگهانتپ.

 ،Wistarگر هحپوگهی وزنی  022یا  012رتر استتداگه

برخی افزایش القاشپه بتا استتراگیول گر آستتانهی گرک

شپ که از گانشکپهی گاروسازی گانشتگاه علتو پزشتکی

گرگ را رزارش کرگهانپ ،برخی کاهش و رروهی گیگر ن تز

یبریتتز خریتتپاری شتتپنپ .ح وانتتات بتتهطتتور یصتتاگفی گر

عپ یي ر آن را نشان گاگهانپ( .)37-01همچن  ،رتزارش

رروههای ششیایی قرار هیررفتنپ و گسترسی کاهلی به

شتتپه استتت کتته استتتراگیول آستتتانهی پاستتخ بتته آزهتتون

آب و غذا گاشتنپ .همچن

ح وانتات گر شترایط نتوری

صدحهی گاغ و هپتزهان یاخ ر آزهون پتسکشت پن گ

 70ستتاعت روشتتنایی و  70ستتاعت یتتاریکی نگمتتپاری

را هد افزایش و هد کاهش هیگهپ( .)33،30،01هطاللتایی

شپنپ .کل هی آزهایشات روی ح وانات با رعایت اصول

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

اخعقتی کتار بتا ح وانتات آزهایشتگاهی

هتتپاو بررستتی کتترگهانتتپ انتتپک بتتوگه و نتتتایج بح ت

) Animal Ethics Committee (IAECانجا شپ.

Institutional

برانگ زی را رزارش کرگهانپ .از سوی گیگتر ،بتا آنکته
استروئ پهای نورواکت و از جمله 71بتا -استراگیول یا حپ
زیاگی هورگیوجه بوگه و هطالله شپهانپ ولی نقش آنهتا
گر یلپیی گرگ بررسی نشپه است .بنابرای گر ای هطالله
نقش 71بتا -استراگیول یزریق شپه به هستتهی  LPGiگر

چمی و گو هوش صحرایی هاگه گر 1رروه آزهایشی
بهیری ب زیر قرار ررفتنپ:
 -7رروه کنترل که روی ح وانتات گستت ن تورگه
فقط آزهون فرهال انجا شپ.

یلتتپیی گرگ بتتا استتتداگه از آزهتتون فرهتتال  -کتته بتترای

 -0رروه شد CAN/که فقط کانولرذاری هستهی

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

 LPGiروی ایت ح وانتتات انجتتا شتتپ و پتتس از گورهی
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هورهون جنسی اصلی هاگهها یحریکپذیری س ناپسی را

کار هیروگ -بررسی شپه است .هطاللات پ شت کته گر

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

(خریپاریشپه از شرکت س گما ،آهریکا) ن ز به صورت

بمبوگی آزهون فرهال انجا شپ.
 -3رروه شد OVX/که ی مپانهای ح وانات طتی

استوک  2/3ه لیهول گر هحلول نرهال سال

حتی شتپ.

گر هکان اصلی خوگ قترار هتیررفتنتپ و پتس از گورهی

نرهالسال

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

بمبوگی آزهون فرهال انجا شپ.

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

 -4رروه سال

که روی ح وانتات اعمتال جراحتی

 122نانول تر از گاروی هتورگ نظتر بتا استتداگه از سترن

اوارکتوهی و کانولرذاری انجا شتپ و پتس از گورهی

هاه لتون ،لولهی پلیای ل و کانول یزریق گر طتول یتک

(به عنتوان حتعل 71بتتا -استتراگیول) بته

گق قه و بپون یکرار هجتپگ بته هستتهی LPGiی ستمت

بمبوگی سال

هستهی  LPGiیزریق شپ و  71گق قه بلپ آزهون فرهال

راست ح وان هورگهطالله یزریق شپ و پتس از رذشتت
 71گق قه 12 ،ه کرول تر هحلول فرهال

انجا شپ.

(خریپاری شتپه

 -1رتتروه 71بتتتا -استتتراگیول کتته روی ح وانتتات

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

اعمال جراحی اوارکتوهی و کانولرتذاری انجتا شتپ و

پنجهی پای چپ ح وان یوسط سترن

یزریتق

پس از گورهی بمبوگی  2/8ه کروهول 71بتا -استراگیول

شپ( )30و بعفاصله آزهون رفتاری انجا شپ.

انستول

بتته هستتتهی  LPGiیزریتتق شتتپ و  71گق قتته بلتتپ آزهتتون

جراحی اوارکتوهی

فرهال انجا شپ.
 -0رروه  CNQXکه روی ح وانات اعمال جراحی

هوشهای صحرایی هاگهی بتال بتا چرختهی فحلتی
( )82 mg/kgو زایعزیت

اوارکتوهی و کانولرذاری انجا شتپ و پتس از گورهی

طب لی بتا ه لتوطی از کتتاه

بمبوگی  32نانوهول ( CNQXآنتارون ست ر رنتپههتای

( )72 mg/kgبیهوش شپنپ و جراحی با رعایت شرایط

 )AMPAبه هستهی  LPGiیزریتق شتپ و  71گق قته بلتپ

ضپعدونی انجا شپ .هوشهای صحرایی بیهتوششتپه

آزهون فرهال انجا شپ.

بتته حالتتت استتتراحت بتتر روی ستتطا کنتتاری قتترار گاگه

 -1رروه71/CNQXبتا -استراگیول که روی ح وانات

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

اعمال جراحی اوارکتوهی و کانولرتذاری انجتا شتپ و

جراح قرار ر رگ .هحی جراحی گر سطا کناری یراش په

پس از گورهی بمبوگی  32نتانوهول  CNQXبته هستتهی

شپه ،با استکراب جراحتی یم تز شتپ .بترای رست پن بته

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

حدرهی شکمی برشی گو ستانتیهتتری گر انتمتای خلدتی

71بتا -استراگیول به هستهی  LPGiیزریق شپ و پتس از

(گهی) قدسهی س نه که ناح هی فعنک نا گارگ زگه شتپ

رذشت  71گق قه آزهون فرهال انجا شپ.

و بافتت چربتی و عتتعت ایت ناح ته کنتار زگه شتپنپ.
س س ی متپان و بافتت چربتی اطترا

آن یافتت شتپه،

ی مپان و شاخهای رحمی از حدرهی شکمی خار شپه

گاروها
71بتا -استراگیول ک سولگارشپه با س کلوگکستری

و شریانبنپ استریی (ل گایور) گر ابتپای لولههای فتالو

(71بتا -استتراگیول ،خریتپاریشتپه از شترکت ست گما،

قتترار گاگه شتتپ .س ت س بتتا برشتتی کوچتتک گر نزگیکتتی

آهریکتتا) بتته صتتورت استتتوک  0ه لتتیهتتول گر هحلتتول

ی مپان ،ی مپان و ب شی از لولههتای فتالو برگاشتته

نرهالسال

حی شپ .گر روز آزهایش ن ز ب شتی از ایت

استوک به کمک نرهالسال

شپنپ ،پس از بست انتمای بریپهشپهی لولههای فتالو ،

یا غلظتت  2/8ه کروهتول

بافت باقیهانپه گوبتاره گر گاختی حدترهی صتداقی قترار

ررفتتتCNQX .

ررفتتت .پتتس از اطم نتتان از عتتپ ختتونریزی ،ل گتتایور

رق تتق شتتپ( )30و هورگاستتتداگه قتترار
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عمی جراحی اوارکتوهی از شکد ختار شتپه و گوبتاره

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

نقش گيرنده¬های  AMPAدر تعدیل درد التهابي

بتترای اطم نتتان از یزریتتق صتتح ا گارو بتته هستتتهی

برگاشته شتپ و عتتعت و پوستت ناح تهی بترش ،ب ته
شپنپ .ی مپانهای چپ و راست هر گو با روشی هشتابه

 ،LPGiپس از خایمهی آزهون ،رن

از بپن خار شپنپ(.)31

 blueبه هستهی  LPGiیزریق شپ و ح وان بتا گوز بتاالی

Pontamine sky

جراحی کانولرذاری

یزریتتق رن ت

برایکانولرذاری ،ح وان بعفاصله پس از اوارکتوهی
گر گستگاه استریویاکسی هستقر و پوست ناح هی ستر بته

بررستتی شتتپ فقتتط گاگههتتای هربتتو بتته

ح وانایی که یزریق گارو به گرستی انجا شپه بوگ بترای
آنال ز گاگهها هورگاستداگه قرار هیررفت.

حپاقی ه زان برش گاگه شپ .پس از کنار زگن بافتهتای
پوششی اطرا  ،نواحی بررما و الهبپا شناسایی شپنپ و

ارزیابی رفتاری

با نگرش به فاصلهی آنها و نسبت آن با فاصلهی ذکر شتپه
گر اطلس پاکس نوس (قپاهی -خلدی ( -70 :)APطرفی

برای بررسی اثر استراگیول روی یلتپیی پتای روی
گرگ از آزهون فرهال

استداگه شتپ( .)03آزهتون فرهتال

( ±7/0 :)Lو پشتی -شکمی ( 72/4 :)DVه لیهتتر) نتواحی

باع

سطا جمجمه هنطبق با هستهی هورگ آزهتایش هشت

آن گر اثر فلال شپن حاگ ر رنپههای گرگ و فتاز گو آن

شپ( .)38بلپ از ععهترذاری هنتاطق بتاال بتا استتداگه از

گر اثر پاسخهای التمابی یا حساس ت ب شهای هرکتزی

هتتتههتتای گنتتپانپزشتتکی گر هحتتی هتتذکور هندتتذی بتته

و یي رات س ناسی ایجاگ هیشوگ .آزهتون فرهتال هتپل

انتتپازهی قطتتر کتتانول راهنمتتا ،کتته هلمتتوال از سرستتوزن

رایجتی بتترای بررستتی گرگ گر هتتپلهتتای گرگ حتتاگ ،گرگ

نمرهی  03است ،ایجاگ شپه و کانول راهنما به انتپازهای

یون ک و گرگ التمتابی و رتاهی اوقتات گرگ هتزه و/یتا

که برای هر هسته هتداوت استت گر گرون هيتز

پرگرگی هیباشپ .بنابرای آزهون فرهال هد نشانگر گرگ

هستقر شپه و قسمترویی آن بر روی جمجمته بتهوست لهی

حاگ و هد گرگ پایپار هیباشپ( .)42،33گر ای آزهتون بته

ست مان گنتتپانپزشتتکی ثابتتت شتتپ .گو پت ک کوچتتک گر

هنظتتور هشتتاهپه و بررستتی رفتارهتتای ح تتوان ،از یتتک

است وان جمجمه یلب ه و گر گرون س مان گنپانپزشتکی

هحدظهی شدا

هستطا ،بته ابلتاگ32 × 32 × 32

فرو هیرفت .ای گو پ ک گر حکتد هستلاستازی ست مان

سانتیهتر و از جنس پلکستیرتعس استتداگه شتپ .بترای

بتتوگه و از جپاشتتپن آن از ستتطا جمجمتته جلتتور ری

هشتاهپهی پنجتهی پتای ح توان ،گر زیتر ایت هحدظتهی

هیکنپ .هندذ کانول راهنما گر ب رون جمجمه بهوست لهی

شدا

آی نهای یلب ه شتپه استت یتا هطاللتهی رفتتار گرگ

استایلت هسپوگ بوگه و فقط گر زهان یزریق گارو برگاشته

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

هتتیشتتپ .یتتک کتتانول نتتازکتر کتته هلمتتوال از سرستتوزن

فرهال  1گرصپ به زیر پوست پنجهی پای چتپ ح توان

شتتمارهی  32هتتیباشتتپ ،بتته طتتول حتتپوگ گو ه لتتیه تتتر

یوسط سرن

یزریق شتپ( .)30بته گنبتال یزریتق

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

فرهال ح وان هجموعهای از رفتارهای القاشپه با فرهال را

بته یتک لولتهی

نشان هیگاگ که گر ای هطالله فرکانس رفتار یکان گاگن

نازک پلیایت ل وصتی هتیررگیتپ و ستر گیگتر لولتهی

پای هلتمب (یلپاگ گفلایی که ح وان پنجهی پایی را کته

هاه لتون وصی شپه و  122نانول تر از

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

گاروی هورگنظر یزریق شپ .بلپ از ایمتا جراحتی هتوش

هیگهپ) بههپت  02گق قه ثبت شپ .رفتار گرگی گر آزهتون

صحرایی بایپ به هپت یک هدته گورهی بمبوگی را طتی

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

هیکرگ یا برای آزهون رفتاری آهاگه ررگگ.

فرکانس رفتار یکانگاگن پای هلتمب از زهتان یزریتق یتا
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ایر قربانی شپ .ست س هيتز ح توان ختار شتپه و هحتی

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

گق قهی  1و فاز گو ه انگ

فرکانس رفتتار یکتان گاگن

پای هلتمب از گق قهی  70یا گق قهی  02هیباشپ(.)47،30

بهصورت  Mean±SEMنشان گاگه شپهانپ.

یزریتتق گوز  2/8ه کروهتتول 71بتتتا -استتتراگیول بتته

آنال ز آهاری گاگهها با کمک آزهون آنال ز واریانس

گاخی هستهی  ،LPGiفاز اول فرکانس یکتان گاگن پتای

یکطرفه ( )One way ANOVAبا استداگه از نتر افتزار

هلتمتتب را بتتهطتتور هلنتتیگاری نستتبت بتته رتتروه کنتتترل

 SPSSو یرس د نموگارها با برناهه  Excelصورت ررفت.

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

گاگههتتا بتته صتتورت  Mean±SEMبتترای  0ستتر هتتوش

(نموگار شماره  .)7همچن 71 ،بتا -استتراگیول فتاز گو

صحرایی گر هتر رتروه ب تان شتپ و ( )p<2/21بتهعنتوان

فرکانس یکان گاگن پای هلتمتب را بته طتور هلنتیگاری

سطا هلنیگار بوگن گاگهها گر نظر ررفته شپ.

نستتتبت بتتته رروهتتتای کنتتتترل ( ،)p<2/227ستتتال و
شد )p<2/21( OVX/کاهش گاگ (نموگار شماره .)7
گر ایتتتت

یافته ها
گر هطاللتتته حاضتتتر فازهتتتای اول و گو فرکتتتانس
یکتتانگاگن پتتای هلتمتتب رتتروههتتای کنتتترل ،جراحتتی و
کتتانولرتتذاری هستتتهی ( LPGiرتتروه شتتد،)CAN/
شب هسازی اوارکتتوهی (رتروه شتد )OVX/و یزریتق nl

 122سال به عنوان حعل 71بتتا -استتراگیول بته گاختی
هستهی  LPGiیي ر هلنیگاری را نسبت به یکپیگر نشان
نپاگنپ (نموگار شماره .)7

هطاللتتتته یزریتتتتق  32نتتتتانوهول CNQX

(آنتارون ستتت اختصاصتتی ر رنتتپههتتای  )AMPAاثتتر
هلنیگاری روی فرکتانس یکتان گاگن پتای هلتمتب طتی
فازهتتای اول و گو آزهتتون فرهتتال نپاشتتت (نمتتوگار
شماره  .)0از آنجاییکه برای اگاههی هطاللته ،گوزی از
آنتارون ستتت هتتورگن تتاز بتتوگ کتته علتتیرغتتد گاشتتت اثتتر
آنتارون ستتتی ،یلتتپیی گرگ را یحتتتی ت ث ر قتترار نپهتتپ
براساس نتایج بهگستآهپه ،غلظت  32نتانوهول CNQX

برای اگاههی هطالله انت اب شپ.

نمودار شماره  :1اثر یزریق  2/8ه کروهول 71بتا -استتراگیول بته گاختی

نمودار شماره  :2اثر یزریق  32نانوهول ( CNQXآنتارون ست اختصاصی

هستهی  LPGiروی فرکانس یکانگاگن پای هلتمب بهگنبتال یزریتق 12

ر رنپههای ) AMPAبه گاخی هستهی  LPGiروی فاز اول و گو

ه کرول تتتر فرهتتال  1گرصتتپ بتته ستتطا گاخلتتی پنجتتهی پتتای چتتپ.

فرکانس یکانگاگن پای هلتمب ناشی از یزریق  12ه کرول تر فرهال

* نشانگهنپهی اختتع

هلنتیگار بتا رتروه کنتترل † ،بتا رتروه شتد/

 1گرصپ به سطا گاخلی پنجهی پای چپ .فاز اول ه انگ

پاسخ

 OVXو § بتا رتتروه نرهتتالستتال هتیباشتتپ * .نشتتانگهنتتپهی احتمتتال

رفتاری  1گق قهی اول آزهون و فاز گو ه انگ

( ** ،)p<2/21نشانگهنپهی احتمتال ( )p<2/27و *** نشتانگهنتپهی

گق قههای  70یا  02هیباشپ .گر هر رروه  0سر هوش صحرایی

احتمال ( )p<2/227هیباشپ .فاز اول ه انگ پاسخ رفتاری  1گق قتهی

هاگهی اوارکتوهیشپه استداگه شپه است .گاگهها بهصورت

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

 Mean±SEMنشان گاگه شپهانپ.
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اکتساب و آنال ز گاگهها

هیباشپ .یلپاگ ح وانات آزهایشگاهی گر هر رروه  0سر بتوگ و گاگههتا

نقش گيرنده¬های  AMPAدر تعدیل درد التهابي

بتترای بررستتی نقتتش ر رنتتپههتتای  AMPAگر اثتتر

بحث

هستتتتهی  ،LPGiآنتارون ستتتت ر رنتتتپههتتتای AMPA

هستتتهی  LPGiبتتههنظتتور بررستتی نقتتش ای ت استتتروئ پ

( 71 ،)CNQXگق قه پ ش از یزریق 71بتا -استراگیول بته

نورواکت و گر یلپیی پای روی گرگ هتورگ استتداگه قترار

گاختتی هستتتهی  LPGiیزریتتق شتتپ و  71گق قتته پتتس از

ررفت .نتایج هطالله حاضر نشتان گاگ کته ی متار 71بتتا-

یزریق 71بتا -استراگیول ،فرهال یزریق و بعفاصله رفتار

استراگیول هتر گو فتاز اول و گو رفتتار یکتانگاگن پتای

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

هلتمب را کاهش هیگهپ که با پت شی متار آنتارون ستت

بررستتی شتتپ .پت شی متتار هستتتهی  LPGiبتتا  32نتتانوهول

ر رنپههای  )CNQX( AMPAکاهع ایت اثتر هلکتوس

 ،CNQXبیگرگی استراگیولی هربو بته فتاز اول رفتتار

هیررگگ .از آنجایی که اثر ضپگرگی 71بتا -استتراگیول

یکانگاگن پای هلتمب را خنثی نموگ ( )p<2/227و همچنت

یوسط پ شی مار  CNQXخنثی هیشوگ احتمتاال بتیگرگی

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

القاشپه یوستط 71بتتا -استتراگیول یوستط ر رنتپههتای

 CNQXگر طتتی فتتاز گو آزهتتون فرهتتال ن تتز نتتهینمتتا

 AMPAغشایی ه انجیرری هیشوگ.

بتتیگرگی ناشتتی از 71بتتتا -استتتراگیول را خنثتتی نمتتوگ

هورهونهای استروئ پی جنسی همچون استتراگیول

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

و یستوسترون حساس ت به گرگ و القا بیگرگی را یلتپیی

گرگی یداوت هلنیگاری با رروههای کنتترل ()p<2/21

هیکننپ( )40و اعمال نورونی ه تل

را با یي تر ه تپان

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

گریافت نورونها و واکنشهای بت نتورونی گر نتواحی
هيزی ه تل

ینظ د هینماینپ .نقش 71بتتا -استتراگیول

گر یلپیی گرگ بته ختوبی نشتان گاگه شتپه استت( .)40گر
هوشهای صحرایی نر و هاگه ،یحریکپتذیری ف برهتای
آوران اول تته پتتس از اعمتتال هحتترک گرگنتتاک هتدتتاوت
هیباشپ که ای یداوت جنسی گر پاسخ بته هحترک بته
وس لهی رهایش هاگهی  )SP( Pبرانگ تهشپه با هحرک
گرگناک وساطت هیشوگ و ایت اختتع

رهتایش SP

بهوست لهی استتراگیول ه تانجیرتری هتیشتوگ .بنتابرای
نمودار شماره  :3هقایسهی رفتار گرگی ناشی از یزریتق فرهتال ه تان
رروه کنترل ،سال 71 ،بتا -استراگیول و رروهی که  71گق قه پت ش
از یزریتق 71بتتتا -استتتراگیول بته گاختتی هستتتهی  32 ،LPGiنتتانوهول
 CNQXگریافت کرگه بوگنپ .نمتوگار نشتانگهنتپهی فتاز اول و فتاز
گو آزهون فرهال برای پاسخ یکانگاگن پای هلتمب هتیباشتپ .فتاز
اول ه انگ پاسخ رفتاری  1گق قهی اول آزهون و فتاز گو ه تانگ
پاسخ رفتاری بت
اختع

گق قتههتای  70یتا  02هتیباشتپ * .نشتانگهنتپهی

هلنیگار با رروه کنترل § ،با رروه سال و  $بتا رتروه 2/8

ه کروهتتول 71بتتتا -استتتراگیول هتتیباشتتپ * .نشتتانگهنتتپهی احتمتتال
( ** ،)p<2/21نشانگهنپهی احتمال ( )p<2/27و *** نشانگهنپهی
احتمال ( )p<2/227هیباشتپ .یلتپاگ ح وانتات آزهایشتگاهی گر هتر
رروه  0سر بوگ و گاگهها بهصورت  Mean±SEMنشان گاگه شپهانپ.
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استراگیول گر یکوی هتمایز حساس ت هرکتزی و رفتارهتای
گرگی هتتوشهتتای صتتحرایی نتتر و هتتاگه نقتتش گارگ(.)43
بررسی هورهونهای جنسی هتاگهی گرر تر گر پاستخ بته
هحرک گرگزای فرهال  ،نشان گاگ کته ایت هورهتونهتا
پاسخهای نورونی و رفتاری به یحریک گرگزای هکرر را
یحتیاث ر قرار هیگهنپ .ای هطلب نشانگهنتپهی نقتش
احتمالی هورهونهای ی مپانی گر یداوتهتای جنست تی
هربو به گرگ است(.)44
گر هطاللتتهی اخ تتر یزریتتق 71بتتتا -استتتراگیول بتته
هستهی  LPGiفاز اول رفتار یکتان گاگن پتای هلتمتب را

دوره بيست و هفتم ،شماره  ، 951فروردین 9911

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 1:15 +0330 on Saturday October 20th 2018

بتتیگرگی ناشتتی از یزریتتق 71بتتتا -استتتراگیول بتته گاختتی

گر هطاللتتهی حاضتتر یزریتتق 71بتتتا -استتتراگیول بتته

پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

نتایج هطاللهی حاضر هبنی بر

هوشهای صحرایی اوارکتوهیشپه ،حساس ت گرگی گر

اثتتر ضتتپگرگی 71بتتتا -استتتراگیول گر فتتاز اول آزهتتون

آزهون صدحهی گاغ به طور قابییوجمی افزایش هییابپ

فرهتتال  ،هطاللتتات هتلتتپگی وجتتوگ گارگ کتته 71بتتتا-

و پس از یجویز استراگیول هپتزهان یت خ ر گر آزهتون

استراگیول فاز اول ای آزهون را یحتتیتاث ر قترار نتپاگه

عقبکش پن گ کاهش هییابپ( .)13اها غلظت و نحوهی

است Kuba .و همکاران نشان گاگنتپ کته گر هتوشهتای

یزریتتق استتتراگیول ،روشهتتای ستتنجش گرگ و جتتنس

صحرایی هاگهی اوارکتوهی شپه ،استراگیول اثری روی

ح وانات هورگاستتداگه گر هطاللتات ذکترشتپه هتدتاوت

گرگ حاگ هیباشپ .برخع

فاز اول آزهون فرهتال

نتپارگ( .)41هيتایر بتا نتتایج ایت

بوگه است.

هطاللتته Mannino ،و همکتتارانش ن تتز نشتتان گاگنتتپ کتته

گر ایتت پتتژوهش یزریتتق گاختتی هستتتهای 71بتتتا-

یزریتتق گوزهتتای هتتپر شتتپهی 71بتتتا -استتتراگیول بتته

استتتراگیول فتتاز گو رفتتتار یکتتان گاگن پتتای هلتمتتب را

هوشهای صحرایی هاگهی اوارکتتوهیشتپه پاستخهتای

کاهش گاگ ،که نشانگهنپهی القای بیگرگی گر فاز گو

رفتاری ناشی از یزریتق فرهتال را طتی فتاز اول آزهتون

آزهون و کاهش گرگ پایپار هیباشپ Kuba .و همکتاران

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

نشان گاگنپ که گر هوشهای صحرایی هاگهی اوارکتوهی

که یزریق 71بتا -استراگیول به گاخی هستتهی  LCاثتری

شپه ،استراگیول سبب کاهش پاسخهای رفتاری گرگ طی

روی فاز اول رفتارهای القاشپه با فرهال

گر ح وانات نر

فاز گو آزهون فرهال

هیشوگ( ،)41که با یافتههای ایت

نپارگ( ،)34که با یافتههای ای هطالله هتدختوانی نتپارگ.

هطاللتته هطابقتتت گارگ .هتتدستتو بتتا نتتتایج ایتت هطاللتته،

همچنت یزریتتق گوزهتتای هتتپر شتتپهی استتتراگیول بتته

 Manninoو همکارانش ن ز نشان گاگنپ که یزریق گوزهتای

هوشهای صحرایی اوارکتوهیشپه ،اثری روی فتاز اول

یپریجی 71بتا -استراگیول به هوشهای صتحرایی هتاگه،

آزهون فرهال

نپاشت( ،)41کته بتا یافتتههتای هطاللتهی

رفتارهای گرگی القاشپه با فرهال

را فقط طتی فتاز گو

اخ ر هطابقت نپارگ .گر هوشهای صحرایی هتاگه نستبت

آزهون کاهش هتیگهتپ( .)40همچنت

به هوشهای صحرایی نر یحریکپذیری ف برهای آوران

هتتپر شتتپهی استتتراگیول بتته هتتوشهتتای صتتحرایی

اول ه گر فاز گو آزهون فرهال باالیر است کته بتهگل تی

اوارکتوهیشپه ،فاز گو رفتارهای القاشپه بتا فرهتال را

افزایش رهایش  SPگر آنما هیباشپ ای یداوتها فقتط

 31الی  43گرصپ کتاهش گاگ ولتی اثتری روی فتاز اول

به فاز گو آزهون اختصاص گارگ و یوسط استراگیول القا

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

هیررگگ( ،)48که با نتایج هطاللتهی اخ تر هيتایرت گارگ.

ن ز نشان گاگنپ کته یزریتق 71بتتا -استتراگیول بته گاختی

ولی هطاللات ه تلدی وجوگ گارگ که یافتههتای ایت هطاللته

هستهی  LCسبب کاهش فاز گو رفتارهای القتاشتپه بتا

را یای پ هیکننپ به عنوان هثال خاک ای و همکاران رزارش

فرهتتال گر ح وانتتات نتتر هتتیشتتوگ( .)34عتتعوه بتتر ای ت ،

کرگنپ که گر ح وانات نر ،یزریتق 71بتتا -استتراگیول بته

خاک ای و همکاران رزارش کرگنتپ کته یزریتق 71بتتا-

گاخی هستهی  LPGiروی فاز اول رفتار یکان گاگن پتای

استراگیول به گاخی هستتهی  LPGiاثتر ضتپگرگی روی

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

فاز گو رفتتار یکتان گاگن پتای هلتمتب گر ح وانتات نتر

رتتزارش شتتپه استتت کتته استتتراگیول آستتتانهی گرگ گر

گارگ(.)12،43،30،31

یزریتق گوزهتای

هوشهای صتحرایی اوارکتتوهیشتپه را گرآزهتونهتای

استتتتراگیول اثتتترایش را از طریتتتق ر رنتتتپههتتتای

رفتتاری گرگ هتتپاول همچتون  Hot plateو Tail flick

گاخیسلولی و همچن

ایصتال بته ر رنتپههتای غشتایی

افزایش هیگهپ( .)10،17هطابق با یافتتههتای ایت هطاللته،

ستتایر نورویرانستتم ترها و کانتتالهتتای یتتونی ازجملتته
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کاهش گاگ ،کته نشتانگهنتپهی اثتر ضتپگرگی آن روی

 Amandussonو همکتتتاران رتتتزارش کرگنتتتپ کتتته گر

نقش گيرنده¬های  AMPAدر تعدیل درد التهابي

هیکنپ( Wong .)04و  Mossپ شنماگ کرگهانپ که یزریق

اوارکتتتوهی فتتاز اول رفتارهتتای القاشتتپه بتتا فرهتتال را

71بتا -استراگیول به هنطقهی  CA1ه وکمپ ،با افزایش

افزایش هیگهپ( .)40یافتههای هتناقس هطاللات ه تلت

ه زان پاسخهای وساطتشپه یوسط ر رنتپهی ،AMPA

همک است به یداوتهای هربو بته روش اوارکتتوهی،

یحریکپذیری س ناپسی را افزایش هتیگهتپ( .)01همچنت ،

اثر یي ر فصی بر اوارکتتوهی و روشهتای ستنجش گرگ

یراکدر رنپههای AMPAی هوشهتای صتحرایی هتاگه

هورگاستداگه گر هطاللات ذکر شپه ناشی شوگ.

گر فتتاز گیاستتتروس نستتبت بتته فتتاز استتتروس بتته طتتور

ر رنپههای  AMPAگر یما هناطق هيز کته بتا گرگ

قابتتییتتوجمی بتتاالیر استتت( .)14بنتتابرای  ،بتتههنظتتور

هریبط هستنپ ب ان هیشونپ( .)13ای ر رنپهها به احتمتال

برطر کرگن نوسانات هورهتونی فتاز استتروس هتد بتر

زیاگ زه نهای را فراهد هیکننپ یا بت

رترههتای عصتبی

روی پاسخهتای گرگزا و هتد بتر روی یتراکد ر رنتپهی

گرر ر گر هس رهای باالروی گرگ  -از جمله وروگیهای

 ،AMPAهوشهتای صتحرایی هتاگهی اوارکتتوهیشتپه

نورونهای حسی به ن اع و س س به سمت ساقهی هيز و

بهعنوان یک هپل ح وانی هورگاستداگه قترار ررفتت .گر

یتتاالهوس ،همچن ت از نتتورونهتتای یتتاالهوس بتته قشتتر

هتتتوشهتتتای صتتتحرایی اوارکتتتتوهیشتتتپه ،ستتتطوح

حستتی -انتقتتاالت س ناپستتی یحریکتتی ستتریع همتتراه بتتا

نورواستروئ پهایی همچون 71بتا -استتراگیول هتییوانتپ

ستتت گنال ن

رلویاهتتتاتارژیتتتک انجتتتا شتتتوگ(.)13

گست وش یي ر ررگگ .ای یي ر هییوانپ ب ان ر رنتپهی

ر رنپههای  AMPAگر شکیپذیری س ناپسی هتریبط بتا

نورویرانسم تر و/یتا آزاگستازی نورویرانستم تر را یحتت

س گنال ن

گرگ نقش گارنپ( Tong .)13و Macdermott

یتاث ر ختوگ قترار گهتپ( .)10 ،11جتایگزینی هورهتتونی گر

بتتا استتتداگه از ثبتتت الکتروف زیولتتوژی نشتتان گاگنتتپ کتته

هوشهای صحرایی اوارکتوهیشپه به شکلی غ رطب لتی

نورونهای ب انکننپهی ر رنتپههتای  AMPAگر ن تاع،

ستتبب بتتاال بتترگن و پایتتپار هانتتپن ستتطوح استتتراگیول

وروگیهتتتای آوران اول تتتهای را از هنشتتتا گرگ گریافتتتت

ه تیرتترگگ ،ای ت هوضتتوع ه تییوانتتپ اثتترات هلکتتوس و

هیکننپ( .)73ر رنپههای  AMPAنهینما یوستط نتورون-

قابییوجه جایگزینی هورهونی گر هتوشهتای صتحرایی

های ن اعی ب ان هیشونپ ،بلکه احتماال نقشهای فلتالی

اوارکتوهیشپه را یوض ا گهپ(.)14

را گر انتقتتال س ناپستتی ب ت نتتورونهتتای گرگ هح طتتی و

بپیمی است که نتایج اثرات هورهونهای جنسی گر

نورونهای ن تاعی بتازی هتیکننتپ ( Miyamoto .)02و

طول چرخهی فحلی طب لی و بلتپ از اوارکتتوهی بتا هتد

همکاران رزارش کرگنپ که ب ان زیرواحپهتای GluR2

هتنتتتاقس استتتت( )13و برختتتی از هطاللتتتات حتتتاکی از

و GluR3ر رنپهی  AMPAگر طی گرگ التمابی آزهتون

آن استتت کتته اوارکتتتوهی ستتبب کتتاهش آستتتانهی گرگ

فرهال صورت ،افزایش هییابپ که ای اهتر ستبب افتزایش

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

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

کرگهانتپ کته آستتانهی گرگ گر رفلکتسهتای گرگی گر

هتتیشتتوگ( ،)07کتته بتتا نتتتایج ای ت هطاللتته هيتتایرت گارگ.

همهی فازهای چرختهی فحلتی و/یتا بلتپ از اوارکتتوهی

همچنتتت  Ambriz‐ Tututi ،و همکتتتاران بتتتا یزریتتتق

یافتتتههتتای ای ت هطاللتته،

ابی ر رنپههای CNQX ،AMPA/KA

یي تتر نمتتیکنتتپ( .)11بتترخع

آنتارون ست انت

 Ceccarelliو همکتتارانش رتتزارش کرگنتتپ کتته رفتتتار

به هستهی هشبک پشتی هوش نشتان گاگنتپ کته CNQX

 Paw jerkingالقتتاشتتپه یوستتط فرهتتال گر هتتوشهتتای

باع

کاهش چشمگ ر یلپاگ یکانهای پای هلتمب طتی

صتتحرایی اوارکتتتوهیشتتپه گر هقایستته بتتا هتتاگههتتای

هتتر گو فتتاز آزهتتون فرهتتال شتتپ( .)00بتتر ختتع

گستن تورگه شتپیپیر بتوگه استت( .)18هيتایر بتا نتتایج

هطاللهی اخ ر Gordon ،و  Solimanرزارش کرگنپ که
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پژوهشی

نرگس دمیا و همکاران

یزریق گاخین تاعی  CNQXهتانع از یوستلهی پترگرگی

هح طی را کاهش هیگهپ( )73که با نتتایج هطاللته اخ تر

حراریی هیشوگ( .)30همچن  ،کاربرگ هوضلی و پوستی

سازرار است .همچن خاک ای و همکاران نشتان گاگنتپ

را

که یلپیی گرگ ناشی از یزریق 71بتا -استراگیول به گاخی

 CNQXفاز یاخ ری رفتارهای گرگ گر آزهون فرهال

ر رنپههای  AMPAه انجیرری هیشوگ( .)31هيتایر بتا

هطالله هطابقت نپارگ.
گر گهههای اخ ر ،به هنظور شناسایی هکان سد اثرات

یافتههای ای هطالله ،خاک ای و همکارانش نشان گاگنتپ

یلتتپیلی استتتروئ پهای نورواکت تتو ،عملکتترگ ر رنتتپهی

که یزریق  CNQXبه گاخی هستهی لوکتوسسترولئوس

 AMPAهورگیوجه بتوگه استت .از ایت رو ،ایت هطاللته

اثری روی رفتارهای القاشتپه بتا فرهتال

نتپارگ( .)34گر

برای ارزیابی ای که آیا ر رنپههتای  AMPAگر یلتپیی

هتتتوش صتتتحرایی ،یزریتتتق هوضتتتلی آرون ستتتتهتتتای

گرگ بتتا واستتطهی 71بتتتا -استتتراگیول گر هستتتهی LPGi

رلویاهاتارژیتک بته پوستت صتا

هوجتب رفتارهتای

هتتوشهتتای صتتحرایی هتتاگهی اوارکتتتوهیشتتپه گرر تتر

ناشی از گرگ هیشوگ( )04 ،03 ،02که ای اثتر بته انتپازهی

هستنپ ،هپ رذاری شپه است .نتایج ای هطاللته نشتان

فرهال

و/یا پرگرگی القاشتپه بتا التمتاب هتثثر استت و

گاگه است که یزریق  2/8ه کروهتول 71بتتا -استتراگیول

یجویز هح طی آنتارون ستهای ر رنپههتای رلویاهتایی

به گاخی هستهی  ،LPGiاثر بیگرگی قابتییتوجمی روی

هییوانپ از ای اثر جلور ری کنپ( )01 ،04 ،07که با نتایج

فاز گو رفتار  Paw jerkingناشی از فرهال اعمال کرگ

هطاللهی حاضر هيایرت گارگ.

که اثر ضپگرگی 71بتا -استراگیول روی گرگ التمتابی گر

براساس نتایج بهگستآهپه گر ای هطالله هتییتوان

هسته با CNQX

نت جه ررفت که یزریق 71بتا -استراگیول به گاختی هستتهی

خنثی شپ و نهینما پاسخ به گرگ التمابی به شترایط پایتهای

 LPGiهوشهای صحرایی اوارکتوهیشپه هوجب القای

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

بیگرگی نسبتا قوی هیشوگ و به نظتر هتیرستپ کته اثتر

هطالله Cabañero ،و همکارانش پ شنماگ کرگنپ که پس

ضپگرگی 71بتا -استراگیول گر هستهی  LPGiهوشهای

از خایمتته گرهتتان بتتا هتتورف  ،یزریتتق گاختتین تتاعی

صحرایی اوارکتوهیشپه احتماال از طریتق ر رنتپههتای

هسپوگکننپهی انت ابی ر رنپههتای AMPAیتی کته بته

AMPAی غشایی ه انجیرری هیشوگ.

هستهی  LPGiبه وس لهی پ شی مار ای

یون کلس د ندوذپذیر هستنپ ،سبب افتزایش حساست ت و
گرگ هکتتان کی هتتیشتتوگ( .)78همچنتت  Chi-Kunو

سپاسگزاری

Amyرتتزارش کرگنتتپ کتته هستتپوگکتترگن ر رنتتپههتتای

هقالتتهی حاضتتر هستتت ر از پایتتانناهتتهی گورهی

AMPAی ندوذپذیر به کلست د گر طنتابن تاعی هتوش

کارشناسیارشپ هیباشپ .بپی وس له از زحمات حوزهی

صحرایی ،یوسلهی گرگ و آلوگینای هریبط با آس بهای

هلاونت هحتر پژوهشی گانشگاه یبریز قپرگانی هیشوگ.
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