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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـ دانــهـلــــمج

   )1-8    ( 1388 سال     خرداد و تیر     70 شماره     نوزدهمدوره 

1  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهموره  د                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  بر رفتار نوک زدن هارمان، نورهارمان و هارمین بررسی اثر 
  القاء شده توسط آپومرفین در جوجه

 
   2 الیکا سلیمی        1 داوود فرزین

  

  چکیده
ای  شوند، طیف اثر گـسترده      شناخته می  گیاه اسپند  که بعنوان آلکالوئیدهای     آلکالوئیدهای بتاکربولینی  :سابقه و هدف    

. دارنـد ) MAO( و مهار مونوآمین اکسیداز       نقاط مختلف مغزی   ازها   کاتکول آمین دیگر  و  دوپامین  سازی  آزادمانند افزایش   
. تعـدیل کننـد   را  ای دوپامینرژیـک     رفتارهای کلیشه بتوانند بعضی از    ی گیاه اسپند    ها  بتاکربولین  که کند این نتایج پیشنهاد می   

بـر رفتـار نـوک      هارمان، نورهارمـان و هـارمین        گیاه اسپند یعنی     های  بتاکربولین بررسی اثر بعضی از   منظور از مطالعۀ حاضر،     
  .استزدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجه 

 تعــدیلیاثــر . گرفــتصــورت  ) گــرم60 الــی40(هــای نــر و مــاده  جوجــههمــۀ آزمایــشات روی  : روش هــا و مــواد
تزریـق زیـر جلـدی      .  ارزیـابی شـد     شـده توسـط آپـومرفین      رفتار نوک زدن القاء   با استفاده از    ای   بر رفتار کلیشه  ها   بتاکربولین
در را  ای نـوک زدن      رفتـار کلیـشه   ) D1/D2های دوپـامینی     کیلوگرم، آگونیست مختلط گیرنده   /گرم  میلی 025/0(آپومرفین  

  .شد  دقیقه ثبت می40بمدت و پاسخ نوک زدن بصورت مشاهده مستقیم . کرد جوجه القاء می
بطور ) کیلوگرم/ میلی گرم  5 الی   25/1( هارمین    و )کیلوگرم/گرم  میلی 10 الی   5/2(رمان   ها زیرجلدیتزریق   : یافته ها 

   الـی   5/2(نورهارمـان   اثـر   . کـاهش داد  را  ) کیلوگرم/گرم  میلی 25/0(رفتار نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین        داری   معنی
توسـط  بـر رفتـار نـوک زدن        ورهارمان و هارمین     اثر مهاری هارمان، ن     بر رفتار نوک زدن دوفازه بود      )کیلوگرم/گرم  میلی 15

 18کیلـوگرم، داخـل صـفاقی،    /گـرم   میلـی 5(رزرپین و )  دقیقه قبل از تست30، زیرجلدی،   کیلوگرم/گرم  میلی 5(فلومازنیل  
  .آنتاگونیزه شد) ساعت قبل از تست

ای نـوک زدن در جوجـه        ر کلیـشه  بـر رفتـا   هارمان، نورهارمان و هارمین     تعدیلی   اثر    که بیانگر آن است  نتایج   : استنتاج
  .شودو با واسطۀ سیستم مونوآمینرژیک اعمال  inverse agonistمکانیسم یک ممکن است از طریق 

  
  جوجه، هارمان، نورهارمان، هارمین، ها  بتاکربولین دوپامین،،ای نوک زدن رفتار کلیشه :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
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 بر رفتار نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجههارمان، نورهارمان و هارمین اثر 
 

2  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

ــا  . شــوند هــا یافــت مــی ریــشه پــنج مــشتق آلکالوئیــدی ب
ها  ند که به بتاکربولین   ساختمان ایندول در گیاه وجود دار     

ایـــن آلکالوئیـــدها شـــامل هارمـــان، . معـــروف هـــستند
. )1،2(باشـند  نورهارمان، هارمین، هارمالین و هارمالول می     

زا در سیـستم عـصبی       هارمان و نور هارمـان، بطـور درون       
مرکزی، کبد، پالکت، پالسما و ادرار پستانداران وجـود         

د در بـدن از     قسمتی از هارمان و نورهارمان موجـو      . دارند
هـای الکلـی و دود توتـون         منابع بیرونی یعنی غذا، نوشابه    

ــی ــامین م ــود ت ــوان  . )3،4(ش ــه عن ــان ب ــان و نورهارم هارم
های زیست شناختی در الکلیـسم و وابـستگی بـه            شاخص

ها در   هارمان و دیگر بتاکربولین   . اوپیوئیدها مطرح هستند  
ــایت  ــدهωســ ــای   گیرنــ ــوان  GABA-Aهــ ــه عنــ    بــ

inverse agonistشوند و طیف وسـیعی از    وارد عمل می
القــاء اضــطراب، نظیــر هــا  اثــرات معکــوس بنزودیــازپین

ــاد مـــی  را و تـــشنجCNSتحریـــک  . )5،6،7(کننـــد ایجـ
 ،MAO-B و   MAO-Aفعالیـت    ازطریق مهار ها   بتاکربولین
در  را نـــوراپی نفـــرین، ســـروتونین و دوپـــامینغلظـــت 
ایـن  . )8،9(دهنـد  مـی عصبی افزایش   مختلف  های   سیناپس

ها بر رفتارهای    تعدیلی بتاکربولین اثر  کننده،  نتایج پیشنهاد 
 ایــن پــژوهش بــا هــدف .ای دوپامینرژیــک اســت کلیــشه

بر رفتـار    هارمان، نورهارمان و هارمین      تعدیلیبررسی اثر   
طراحـی  نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجه         

  .ده استشو اجرا 
  

  مواد و روش ها
  :حیوانات

 الـی   40ی با وزن    یها از جوجه م آزمایشات   برای انجا 
 شرکت پـروش جوجـه      که در  )از هر دو جنس    ( گرم 60

. اســتفاده گردیــد ، تهیــه شــدهمــا واقــع در آکنــد ســاری
ها در حیوانخانه دانشکده پزشکی ساری در درجه         جوجه

ــرارت  ــنایی  23±2ح ــیکل روش ــانتیگراد و س ــه س  / درج
ــداری مــی 12خاموشــی  ــذا و . شــدند  ســاعته نگه آب غ

در دسترس جوجه قرار     بجز در هنگام آزمایشات      ،همیشه
در آزمایـشات   فقـط یکبـار     نیـز   از هر جوجـه     . گرفت می

 5ها در هر گـروه آزمایـشی         تعداد جوجه . شد استفاده می 
ــی  ــود 8ال ــه ب ــشگاه  .  جوج ــشات در آزمای ــامی آزمای تم

  .گرفت فارماکولوژی دانشکده پزشکی ساری انجام می
  
  : (Pecking)  نوک زدنتست

آپـــومرفین از  ،)Pecking(زدن  نـــوکبـــرای القـــاء 
)  دوپــامینD1/D2هــای  آگونیــست مخــتلط گیرنــده  (

هـا در زیـر      پس از تزریق آپـومرفین، جوجـه      . استفاده شد 
نـوک زدن    و تعـداد     گرفتند میای قرار    سیلندرهای شیشه 

 مـدت   بهای   به روش مشاهده  در گروه مورد و شاهد      آنها  
  .شد دقیقه ثبت 40

  
  :روهادا

  :شداز داروهای زیر در آزمایشات استفاده 
، فلومازنیـل   )، امریکـا  RBI(آپومرفین هیدروکلراید   

، )سیگما، امریکا (، هارمان هیدروکلراید    )سیگما، امریکا (
ــد   ــارمین هیدروکلرای ــا (ه ــیگما، امریک ــان )س ، نورهارم

  ).سیگما، امریکا(، رزرپین )سیگما، امریکا(هیدروکلراید 
 .در ســالین حــل شــدندثنای رزرپــین بــه اســتداروهــا 

  ابتدا در یک قطره اسید استیک حل سپس با سـالین           رزرپین
اســید اســتیک در  رزرپــین، Vehicleکنتــرل . رقیــق شــد

ــود  ــالین ب ــا دوز    . س ــدی، ب ــورت زیرجل ــه ص ــین ب   رزرپ
 سـاعت قبـل از آپـومرفین بـه         18کیلـوگرم    /گـرم   میلی 5

های عصبی   یانهها را از پا    حیوانات تزریق شد تا مونوآمین    
کیلوگرم  /لیتر  میلی 5داروها باحجم   تمام  . )10(تخلیه کند 

دوز داروهـا   در مجموع   . ندشدتزریق  از طریق زیرجلدی    
و زمان تجویز آنها همان دوز و زمـان هـایی بـود کـه در                

ــی   ــات قبل ــودن آن مطالع ــوثر ب ــک م ــر فارماکولوژی   از نظ
  .)10-13(مشخص شده بود

  
  :روش تجزیه و تحلیل آماری

 خطـای   ±نتایج به صورت میانگین تعداد نوک زدن        
 برای آنالیز آماری    .معیار از میانگین نشان داده شده است      

و ) One-way ANOVA(از آنالیز واریانس یـک طرفـه   
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                   داوود فرزین و همکار                هشی    پژو  
  

3  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

تفاوت . شداستفاده Newman Keulsمتعاقب آن ازتست 
  .شددار تلقی   در هر نقطه از نظر آماری معنیP<0.05با 

  

  یافته ها
  : در جوجهنوک زدن آپومرفین در القاء رفتار اسخپ-دوز

 الـی   125/0تزریق زیر جلدی آپومرفین در دوزهای       
 وابـسته بـه دوز رفتـار        ، بـه صـورت    کیلوگرم/گرم  میلی 1

 بـا   ،حداکثر پاسخ . )>0001/0p( را القاء نمود     نوک زدن 
ــی5/0دوز  ــرم  میل ــد  /گ ــت آم ــوگرم بدس  25/0دوز . کیل
در آزمایــشات ) ED53 (کیلــوگرم آپــومرفین/گــرم میلــی
 شـکل  (شـد  انتخـاب    نـوک زدن   برای القـاء رفتـار       بعدی
  ).1 شماره
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 القاء  نوک زدن بر رفتار   هارمان، هارمین و نورهارمان     اثر  
  :شده توسط آپومرفین

 10 الـی    5/2در دوزهـای     هارمـان تزریق زیر جلدی    
   ومرفین دقیقـــه قبـــل از آپـــ20کیلـــوگرم، /میلـــی گـــرم

animals/group] 6n= ، 0001/0 [P< 25/1( و هـــارمین 

  )  دقیقـه قبـل از آپـومرفین       20کیلـوگرم،   /گرم  میلی 5الی  
animals/group] 6n= ، 0001/0 [P< ــ ــسته تورصب  واب

). 2  شـماره  شـکل  ( را کاهش داد   نوک زدن به دوز رفتار    
 دقیقه  20کیلوگرم،  /گرم  میلی 15 الی   5/2(اثر نورهارمان   

بــود )  شــکلU(دو فــازه ) از آپــومرفین، زیرجلــدیقبــل 
animals/group] 8-6n=   ، 0001/0[P< )  2شـماره شکل( .

ED50     بـه   با استفاده از آنالیز رگرسیون    هارمان و هارمین 
بـه  . محاسبه شـد  کیلوگرم  /گرم میلی 92/2و   41/5ترتیب  

بـرای  علت دوفازه بودن اثر نورهارمان، آنالیز رگرسـیون         
  . صورت نگرفت آنED50محاسبه 

  
عملکــرد مهــاری هارمــان، هــارمین و  بــر  فلومازنیــل اثــر

  :نوک زدنرفتار نورهارمان بر 
   دقیقــه قبــل 30کیلــوگرم، /گــرم  میلــی5(فلومازنیــل 
ــومرفین،  ــدی از آپ ــر جل ــی ) زی ــصورت معن ــر  ب   داری اث

ــان   ــاری هارمــ ــی41/5(مهــ ــرم  میلــ ــوگرم/گــ   ) کیلــ
animals/group] 6n=   ، 0064/0[P<  میلی 92/2(و هارمین 

 >animals/group] 7-6n=   ، 0085/0[P )کیلـوگرم /گرم 
 5فلومازنیل در دوز    ). 3  شماره شکل(را آنتاگونیزه نمود    

 /گـرم   میلـی  5(کیلوگرم اثر مهاری نورهارمان      /گرم میلی
را  >animals/group] 6-5n= ، 0109/0[P) کیلــــوگرم

 /مگر  میلی 10(آنتاگونیزه کرد ولی اثر مهاری نورهارمان       
 را تقویـت   >animals/group] 6n=   ، 0001/0[P) یلوگرمک

  ).4  شمارهشکل(نمود 
  
ــر ــین اث ــر  رزرپ ــارمین و   ب ــان، ه ــاری هارم ــرد مه عملک

  :نوک زدنرفتار نورهارمان بر 
ــین    ســـاعت 18کیلـــوگرم، /گـــرم  میلـــی5(رزرپـ

ــومرفین،   ــل از آپ ــدی قب ــر جل ــی ) زی ــصورت معن   داری  ب
ــان  ــاری هارمـ ــر مهـ ــی41/5( اثـ ــرم  میلـ ــوگرم/گـ   ) کیلـ

animals/group] 6n= ، 0037/0 [P< میلی92/2(و هارمین  
 >animals/group] 7-6n=   ، 0082/0 [P) کیلـوگرم /گرم

تزریـق زیرجلـدی    ). 5  شـماره  شـکل (را آنتاگونیزه نمود    
 سـاعت قبـل از   18(کیلـوگرم   /گرم  میلی 5رزرپین با دوز    

پاسخ آپومرفین در القاء رفتار نـوک        -دوز نمودار  :1شکل شماره   
  .زدن در جوجه

کیلـوگرم بـه    / میلـی گـرم    1 الی   125/0 به صورت زیرجلدی با دوزهای       آپومرفین
 خطـای معیـار نـشان داده شـده          ±نتایج به صـورت میـانگین       . دشجوجه ها تزریق    

  . جوجه بود6تعداد حیوانات در هر گروه آزمایشی . اسنت
*P < 0.001 را نشان می دهد)  آپومرفین0دوز ( تفاوت از گروه کنترل سالین.  
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 انکیلوگرم نورهارمـ  /گرم  میلی 5اثر مهاری دوز    ) آپومرفین
 >animals/group] 6n=   ، 0008/0[Pرا آنتاگونیزه کرد    

کیلوگرم نورهارمـان را   /گرم  میلی 10ولی اثر مهاری دوز     

 شـکل ( >animals/group] 6n=   ، 0004/0[Pتغییر نـداد    
  ).6 شماره
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بـر   و هـارمین     هاری هارمان  اثر فلومازنیل برعملکرد م     :3  شماره شکل

  رفتار نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجه
 ،) دقیقـه قبـل از آپـومرفین       ED50  ،20 (کیلـوگرم   /  میلـی گـرم     41/5هارمان بـا دوز     

، ) دقیقــه قبــل از آپــومرفینED50 ،20 (کیلــوگرم / میلــی گــرم92/2هـارمین بــا دوز  
و سالین بـا حجـم      ) قه قبل از آپومرفین    دقی 30(کیلوگرم  / میلی گرم  5فلومازنیل با دوز    

نتـایج بـه    . کیلوگرم بـه صـورت زیرجلـدی بـه حیوانـات تزریـق گردیـد              /  میلی لیتر  5
تعـداد حیوانـات در هـر گـروه      .  خطای معیار نشان داده شده اسـت       ±صورت میانگین   

  . جوجه بود6آزمایشی 
*P<0.05 و **P<0.01تفاوت از گروه کنترل سالین را نشان می دهد .  
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  .بر رفتار نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجه، هارمین و نورهارمان  اثر هارمان :2شماره شکل 
 15 الـی  5/2کیلوگرم، نورهارمان با دوزهـای  / میلی گرم5 الی 25/1ه صورت زیرجلدی با دوزهای ، هارمین بکیلوگرم/ میلی گرم 10 الی   5/2هارمان به صورت زیرجلدی با دوزهای       

 ±نتـایج بـه صـورت میـانگین       . به حیوانات تزریق گردید   ) کیلوگرم، زیرجلدی / میلی گرم  25/0( دقیقه قبل از آپومرفین    20کیلوگرم،/  میلی لیتر  5و سالین با حجم     کیلوگرم  /میلی گرم 
   . جوجه بود6تعداد حیوانات در هر گروه آزمایشی . ان داده شده استخطای معیار نش

**P<0.01, *P<0.05 و ***P<0.001 را نشان می دهد) 0دوزهای( تفاوت ازگروه کنترل سالین.  

 اثر فلومازنیـل بـر عملکـرد مهـاری نورهارمـان بـر               :4شکل شماره   
  القاء شده توسط آپومرفین در جوجهرفتار نوک زدن 

، ) دقیقـه قبـل از آپـومرفین   20(رم کیلوگ/  میلی گرم   10 و   5نورهارمان با دوزهای    
و سـالین بـا     ) پـومرفین آ دقیقـه قبـل از     30(کیلـوگرم   / میلی گرم  5فلومازنیل با دوز    

نتایج . کیلوگرم به صورت زیرجلدی به حیوانات تزریق گردید       /  میلی لیتر  5حجم  
تعـداد حیوانـات در هـر    .  خطای معیار نشان داده شـده اسـت   ±به صورت میانگین    

  . جوجه بود6 الی5گروه آزمایشی
*P<0.05   ، **P<0.01   و ***P<0.001         تفاوت از گروه کنتـرل سـالین را 

  .نشان می دهد
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بـر   و هـارمین      اثر رزرپین بر عملکرد مهـاری هارمـان         :5شکل شماره   

  رفتار نوک زدن القاء شده توسط آپومرفین در جوجه
، ) دقیقـه قبـل از آپـومرفین       ED50  ،20 (کیلـوگرم   /  میلـی گـرم     41/5هارمان بـا دوز     

، ) دقیقــه قبــل از آپــومرفینED50 ،20 (کیلــوگرم /لــی گــرم می92/2هـارمین بــا دوز  
 5و سالین با حجـم      )  ساعت قبل ازآپومرفین   18(کیلوگرم  / میلی گرم  5رزرپین با دوز    

نتایج بـه صـورت   . کیلوگرم به صورت زیرجلدی به حیوانات تزریق گردید / میلی لیتر 
 6ر گروه آزمایشی    تعداد حیوانات در ه   .  خطای معیار نشان داده شده است      ±میانگین  

  .جوجه بود 7الی 
*P < 0.05 و **P < 0.01تفاوت از گروه کنترل سالین را نشان می دهد .  
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  بحث
ــین    ــه تعیـ ــن مطالعـ ــور از ایـ ــابی  منظـ ــر و ارزیـ اثـ

بـر  هارمان، هارمین و نورهارمان تزریق حاد  های   مکانیسم
در جوجـه   ومرفین  القاء شـده توسـط آپـ      نوک زدن   رفتار  

  :شرح استبدین نتایج بدست آمده مهمترین . دبو
القاء شـده توسـط آپـومرفین    نوک زدن  رفتار   -الف
  .مهار شد هارمان و هارمینداری توسط  بطور معنی
 نورهارمان بـر رفتـار نـوک زدن القـاء شـده              اثر -ب

  . شکل بودUتوسط آپومرفین دوفازه و 
رفتار نـوک زدن   اثر مهاری هارمان و هارمین بر        -ج

توســط داری  بطــور معنــیالقــاء شــده توســط آپــومرفین 
  .دشفلومازنیل و رزرپین آنتاگونیزه 

در اثـر مهـاری     دهد کـه     نتایج بدست آمده نشان می    
هارمان، هارمین و نورهارمان بـر رفتـار نـوک زدن القـاء             

هـای آگونیـستی     شده توسط آپومرفین، تداخل مکانیـسم     
و سیستم مونوآمینرژیک ) Inverse agonistic(معکوس 

ک وایـن اسـتنتاج ناشـی از بلـ        . پیش سیناپسی وجود دارد   
اثر مهاری هارمان، هارمین و نورهارمان توسط فلومازنیل        

های  آپومرفین یک آگونیست گیرنده   . باشد و رزرپین می  
 نــشان داده مطالعــات مختلــف . اســتD1/D2دوپــامینی 

نـوک  ر  در بـروز رفتـا     D2 و   D1 گیرنـدۀ که هـر دو     است  
تواننـد   هـا مـی    بتاکربولین. )14(دارندزدن در جوجه نقش     

 تغییــررا D2  و D1ژیـک  ینردوپامهــای  عملکـرد گیرنـده  
 و اثر تسهیلی بـر انتقـال تریپتامینرژیـک داشـته            .)15(دهند

هیدروکــسی تریپتوفــان،  -5باشــند، کــه در ایــن سیــستم 
 .)16(کند ای دوپامینرژیک را آنتاگونیزه می     رفتارهای کلیشه 

چنــین تواننــد بــا اعمــال  هارمــان و هــارمین مــیبنــابراین، 
این . ای نوک زدن را مهارنمایند     هایی رفتار کلیشه   مکانیسم

 و  Westermann و همکـاران و      Kari فرضیه با مطالعـات   
 و همکاران نشان دادند کـه       Kari. شود همکاران تائید می  

ک های دوپامینرژیـ   اعمال مکانیسم ها از طریق     بتاکربولین
رفتارهای کلیشه ای القـاء شـده        و تریپتامینرژیک قادرند،  

یا فنیل  ) کیلوگرم داخل صفاقی  /گرم  میلی 2(با آپومرفین   

 اثر رزرپین بر عملکرد مهاری نورهارمان بر رفتار          : 6شکل شماره   
  ر جوجهنوک زدن القاء شده توسط آپومرفین د

، ) دقیقـه قبـل از آپـومرفین   20(کیلـوگرم  / میلی گرم10 و  5نورهارمان با دوزهای    
و سـالین بـا     )  سـاعت قبـل از آپـومرفین       18(کیلـوگرم   / میلی گرم  5رزرپین با دوز    

نتایج . کیلوگرم به صورت زیرجلدی به حیوانات تزریق گردید       /  میلی لیتر  5حجم  
تعـداد حیوانـات در هـر    . ده شـده اسـت   خطای معیار نشان دا ±به صورت میانگین    

  . جوجه بود6گروه آزمایشی 
*P < 0.01تفاوت از گروه کنترل سالین را نشان می دهد .  
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در را  ) کیلوگرم داخل صـفاقی    /گرم  میلی 50(اتیل آمین   
 در مطالعـــه گـــروه .)17(مـــوش صـــحرایی مهـــار کننـــد

Westermann    و همکــاران اثــر هــارمین روی فعالیــت 
توسط آپـومرفین در مـوش صـحرایی        حرکتی القاء شده    

 در این مطالعـه، تجـویز داخـل         .مورد بررسی قرار گرفت   
 دقیقـه   30کیلـوگرم    /گرم  میلی 10دوز  هارمین با   صفاقی  

قبل از آپومرفین فعالیت حرکتی حیوان را کاهش داد که   
تخلیـه کننـده    (این کاهش با تجویز پاراکلروفنیل آالنـین        

 آزمــایش آنتــاگونیزه  روز قبــل از3) نــورونی ســروتونین
عملکـرد   در    کـه  کنـد  نتایج این تحقیق پیـشنهاد مـی      . شد

تعدیلی هـارمین بـر فعالیـت حرکتـی القـاء شـده توسـط               
ــسم  ــداخل مکانیـ ــومرفین تـ ــروتونرژیک و  آپـ ــای سـ هـ

  .)18(دوپامینرژیک وجود دارد
زیـرا  . نتایج مربوط به نورهارمان کمی پیچیده اسـت       

 تعدیل رفتـار نـوک       شکل در  Uاین ترکیب اثر دوفازه و      
 مربـوط بـه درگیـر       "زدن در جوجه داشـت کـه احتمـاال        

در مطالعه  .باشد ای می های مختلف گیرنده  شدن مکانیسم 
ــروه     ــایج گ ــا نت ــان ب ــه نورهارم ــوط ب ــایج مرب حاضــر، نت

cappendijkهمخــوانی دارد  .Cappendijk و همکــاران 
حـاد  که هدف آن بررسی تأثیرات       دادند   انجامای   مطالعه

مهمتـرین یافتـه    . نورهارمان بر وابستگی به کوکـائین بـود       
کاهش مـصرف کوکـائین بـا یـک         ،  Cappendijkگروه  

ــسم  ــود  شــکل Uمکانی ــان ب ــشان  ،توســط نورهارم کــه ن
 اثـر  مکانیـسم ای در  های مختلـف گیرنـده    دهد سیستم  می

ــان  ــش داردنورهارمـ ــروه    .)19(نقـ ــتا، گـ ــن راسـ در ایـ
Sallstrom-Baum ــارانش نـــ ــه   و همکـ ــد کـ شان دادنـ

ــاالدوزهـــای  ــائین و بـ ــان  یپـ  97/43 و 44/2(نورهارمـ
عالیــــت ف) کیلــــوگرم، داخــــل صــــفاقی/میکرومــــول

هسته اکامبنس موش صـحرایی را افـزایش   امینرژیک  پدو
ــی ــد مـ ــه دهـ ــای در  در حالیکـ ــط دوزهـ  33/7(متوسـ

یـک اثـر کاهـشی      ) کیلوگرم، داخل صـفاقی   /میکرومول
ر ایـن مطالعـه، اثـر       نکته قابـل ذکـرد    . )20(دنکن اعمال می 

آپتیـــک بالکـــری نورهارمـــان در انتقـــال دوپـــامین یـــا 

ــی   ــه م ــروتونین اســت ک ــد  س  self-administrationتوان
هرچنـد  . های صحرایی را کاهش دهد     کوکائین در موش  

در این مطالعـه مـشخص نیـست کـه کـدامیک از اجـزاء               
دوپامینرژیک یا سروتونرژیک نقش بیشتری در کـاهش        

intake  ها با سیـستم     تداخل اثر بتاکربولین  . ارد کوکائین د
دوپامینرژیک ممکن است مربوط به اثر مهـاری آنهـا بـر            

ــوآمین اکــسیداز  مطالعــۀ . باشــد) MAO-A(فعالیــت مون
کند زیرا رزرپین با     حاضر به نوعی این فرضیه را تائید می       

هـــای مونـــو آمینرژیـــک، اثـــر مهـــاری  تخلیـــه نـــورون
ــار نــوک زدن  بتــاکربولین ــر رفت  القــاء شــده توســط هــا ب

مطالعات مربـوط   . آپومرفین درجوجه را آنتاگونیزه نمود    
تـرین    از پرجاذبـه    مونوآمینواکـسیداز،  هـای   کننـده   هاربه م 

مهار  نیز از  ها  کربولینو بتا  استمطالعات فارماکولوژیک   
  مونوآمینواکــسیداز پــذیر  هــای قــوی و برگــشت    کننــده

 اثر آنتاگونیستی در این راستا، با توجه به .)21-24(باشند می
 هـا از طریـق مهـار       رزرپین، احتمـال دارد کـه بتـاکربولین       

 رفتـار نـوک زدن القـاء شـده توسـط            مونوآمینواکسیداز،
 مونوآمینواکـسیداز زیرا مهـار    . آپومرفین را تعدیل نمایند   

هــا، پاســخ ســروتونرژیک را تقویــت  توســط بتــاکربولین
هیدروکــسی تریپتوفــان -5کنــد کــه در ایــن سیــستم  مــی

  .)16(ای دوپامینرژیک است مهارکننده رفتارهای کلیشه
ــوع،  ــایج در مجم ــر   نت ــه اث ــوط ب ــستی مرب آنتاگونی

  هارمـان، هـارمین    دهـد کـه      نشان می  فلومازنیل و رزرپین  
  و نورهارمـــان رفتـــار نـــوک زدن القـــاء شـــده توســـط  

هـای آگونیـستی معکـوس       آپومرفین را با اعمال مکانیسم    
)Inverse agonistic (آمینرژیک پـیش سیناپـسی   و مونو

  .کنند تعدیل می

  
  

  سپاسگزاری
این تحقیـق حاصـل پایـان نامـه دکتـری داروسـازی             
خانم الیکا سلیمی دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه       

  .علوم پزشکی مازندران می باشد
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