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چکیده
در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آنتاگونیست گیرنده  4سروتونیني ( )RS23597-190در هیپوکامپ پشتي ( )CA1بر حافظه تـر
القا شده توسط  ACPAدر موشهاي کوچک آزمایشگاهي بررسي شد .براي بررسي حافظه تر
نژاد  NMRIاز روش شرطي شدن تر

توسط دستگاه شرطيسازي تر

در موشهاي کوچک آزمایشگاهي نـر

استفاده شد و  44ساعت پس از آموزش حافظه حیوان مـورد

بررسي قرار گرفت .تزریق درون صفاقي آگونیست گیرنده (ACPA) CB1با دوزهاي  0/00 ،0/000و  0/0میليگرم بر کیلـوگرم باعـ
تخریب حافظه تر

و ایجاد فراموشـي گردیـد .بوـالوه ،تزریـق درون  CA1آنتاگونیسـت گیرنـده  ،(RS23597-190 ) 5- HT4بـا

دوزهاي  0/0 ،0/00و  0/4میکروگرم بر موش به تنهایي ،اثر چشمگیري بر حافظه تر
میکروگرم بر موش) با تمام دوزهاي  ،ACPAتخریب حافظه تر
پشتي نقش مهمي در فراموشي تر

نداشت .اما تزریق همزمان دوز بـياثـر آن (0/00

ناشي از  ACPAرا برگرداند .نتایج قویاً نشان ميدهد که هیپوکامپ

ناشي از کانابینوئیدها دارد .و در این میان سیستم سروتونرژیک ناحیه  CA1در تخریب حافظه تر

القا شده با  ACPAاثر ميگذارد.
کلمات کلیدی :کانابینوئیدها ،هیپوکامپ پشتي ،سیستم سروتونرژیک ،RS23597-190 ،دستگاه شرطيسازي تر

مقدمه
پاکسازي خاطرات را بـه طـور کلـي مـيتـوان مقولـهاي

تاکنون به دستاوردهاي بسیار مفید و جالبي در ایـن زمینـه

درماني به شمار آورد .بسیاري از مردم از عوارض تجربـه-

دست یافتـهانـد .کانابینوئیـدها ترکیبـات موجـود در گیـاه

ها و خاطرات ناگوارشان مدام در رنج و عذابند و برایشان

شاهدانه و آنالوگهاي صناعي از مشتقات اسیدهاي چر

ناراحتيهاي رواني مزمن ایجاد ميشود .در چنین شرایطي

به ویـژه اسیدآراشـیدونیک مـيباشـند .آثـار کانابینوئیـدها

تنها کاري که موموالً براي تسکین دردهـاي ایـن مـردم از

عبارتند از :کاهش حرکت ،بـيحرکتـي همـراه بـا سـفتي،

دستمان بر ميآید ،روان درماني و تجویز آرام بخش اسـت

کاهش دماي بدن ،آثار ضـددردي و غیـره .هـزاران سـال

و گرنه تا امروز که هیچ روش درماني کامل براي این قبیل

است که حشیش و ماريجوانا که هر دو از گیـاه شـاهدانه

بیماران نداریم .طبیوي است که بهترین مرهم بـراي چنـین

به دست ميآیند .حشیش از گونه شـاهدانه هنـدي بـا نـام

دردهایي آن است که از ریشه ،آنها را براندازد .یوني آنکـه

علمــي  Cannabis indicaو مــاري جوانــا از گونــه

این تصورات ترسناک را از ذهنها بزداید [ .]00هر چند تا

شـاهدانه آمریکـاي مرکـزي بـا نـام علمـي Cannabis

رسیدن به این هدف و کاربردي کردن آن ،تحقیقات بسیار

 sativaبه دست ميآیند .به علت آثار دارویي و نیز مقلـد

الزم است و این موضوع بایـد از زوایـاي مختلـو مـورد

حــاالت روانــي مــورد اســتفاده قــرار گرفتــهانــد .اثــرات

بررسي قرار گیرد ،اما به هر حال دانشمندان علوم اعصـا

کانابینوئیدها از بسیاري از جهـات مشـابه اپیوئیـدها مـي-
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باشد .کانابینوئیدها به مانند اپیوئیدها داراي اثرات ضـددرد

آزادشدن پالکت در طي فراینـد انوقـاد خـون و  ...اسـت.

سیسـتم ایمنـي

سروتونین نقش مهمي در فرایندهاي شناختي دارد و انتقال

بدن و القاي فراموشي مـيشـوند [ .]90تـاکنون سـه نـوع

عصبي سروتونین در برخـي فراینـدهاي یـادگیري و ثبـت

گیرنده کانابینوئیـدي بـه نـامهـاي  CB2 ،CB1و CB3

حافظه و تنظـیم آن مـورد نیـاز اسـت [ .]40 ،9مطالوـات

شناسایي شدهانـد .گیرنـدههـاي CB1بـه مقـدار زیـاد در

رفتــاري تــداخل مســتقیم بــین کانابینوئیــدها و بو ــي از

بخشهاي مختلو سیستم عصبي مرکزي ،مانند قشر مغـز،

سیســتمهــاي میــانجیگر عصــبي شــامل سیســتمهــاي

عقدههاي قاعدهاي ،آمیگدال و تشـکیالت هیپوکامـپ کـه

دوپامینرژیک ،سروتونرژیک ،گابائرژیک و اپیوئیدرژیک را

نقش اساسي در حافظه و یادگیري دارند بیان ميشود ،امـا

پیشنهاد ميکنند که از طریق این سیستمها تغییـر الگوهـاي

به مقدار کم در بافتهاي محیطي نیز یافـت مـيشـود ،در

رفتاري را باع

شوند [ .]40 ،40 ،90 ،43 ،44هیپوکامـپ

حاليکه گیرندههـاي  CB2بیشـتر در سـلولهـاي ایمنـي

به ویـژه ناحیـه پشـتي هیپوکامـپ ( )CA1از مهـمتـرین

محیطي بیان ميشوند و بیان آن در سیستم عصبي مرکـزي

بخشهاي مغزانسـان و مهـرهداران مخصوصـاً پسـتانداران

بســیار کمتــر اســت [ 49 ،44،6 ، 4 ،4و  ]44بنــابراین

است و نقش مهمي در تبدیل حافظه کوتاه مدت بـه بلنـد

بسیاري از آثار روانشناختي کانابینوئیدهاي درونزاد توسط

مدت ،حافظه ف ایي و نیز جهتیابي دارد .آسیب بـه ایـن

گیرنــده CB1میــانجیگري شــده و در تأییــد ایــن مطلــب

ناحیه منجر به اختالالت جدي درعملکرد حافظه ازجملـه

تحقیقات گستردهاي وجود دارد [ .]00قابل توجه ایـنکـه

ایجــاد فراموشــي ،آلزایمــر و دیگــر مشــکالت حافظــهاي

هردو گیرندههاي کانابینوئیدي واپیوئیدي درغشـا پـیش-

خواهد شد [ .]03با توجه به مطالب گفته شده و پژوهش-

سیناپســي قــرار گرفتــه و منجــر بــه کــاهش رهاســازي

هاي صورت گرفتـه ،در ادامـهي کارهـاي گذشـته مـا بـه

میانجیگرهاي عصبي ميشوند و هر دو سیستم در بسیاري

بررسي سیستم سروتونرژیک( CA1آنتاگونیسـت گیرنـده

از مناطق مغز اثرات مشابه و همپوشاني دارنـد ،بـه عنـوان

 )4بر فراموشي تر

ناشي از  ACPAبا اسـتفاده از متـد

مثال مهار آدنیالت سیکالز ،مهار کانال کلسیم ،فوالسـازي

شرطيسازي تر

کانــال پتاســیم و از طــرف دیگــر پاسـ هــاي اپیوئیــدها و

انجام نگرفته است.

و ضد التهابي ميباشند و باعـ

سـرکو

کانابینوئیـــدها بـــه ترتیـــب توســـط آنتاگونیســـتهـــاي

مواد و روش کار

کانابینوئیدها و اپیوئیـدها مهـار مـيشـوند [ .]04از طـرف

در این پژوهش موشهاي کوچک آزمایشـگاهي نـر نـژاد

دیگر مطالوات گسترده نشان داده است که سروتونین (-0

 NMRIدر  04گــروه  00تــایي( کنتــرل و تجربــي) در

هیدروکسي تریپتامین) ماده شیمیایي مهمي در مغـز اسـت

محدوده وزني  44 – 49گرم و محدوده سني  4ماه مـورد

که به عنوان نوروترانسمیتر شناخته ميشود .بـدون وجـود

مطالوه قـرار گرفتنـد .حیوانـات در شـرایط آزمایشـگاهي

سروتونین به مقدار کافي بسیاري از فوالیتهاي بـدن و از

کنترل شده با دوره روشنایي -تاریکي  04سـاعته (شـروع

جمله حاالت روحي تحت تأثیر قرارمـيگیرنـد [.]40 ،93

روشنایي از ساعت  4صـب)) و دمـاي  44±4سـانتيگـراد

هنگامي که نور از چشمها عبور کـرده بـه مغـز مـيرسـد
سروتونین آزاد ميشود .سروتونین که باع

نگهداري ميشدند .آ

دپالریزاسیون

و غذا به جز در هنگام جراحـي و

آزمایشها ،باید به طور کامل در اختیار حیوانات قـرار داده

سلول پسسیناپسي ميشـود مسـلول کنتـرل فوالیـتهـاي
فیزیولوژیــک بســیاري از جملــه-0 :خــوا

پرداختیم کـه تـا کنـون چنـین بررسـي

ميشد .در هر گروه  00حیوان قرار داد شد و از هر حیوان

 -4توــدیل

تنها یک بار استفاده شد .به منظور جلوگیري از تنش کار،

حــاالت و رفتارهــاي روان ـي  -9اشــتها  -4حافظــه -0

هر روز حیوانها لمس ميشدند .همه تستها در روز بین

فوالیتهاي جنسي  -6تحریک حرکات دودي روده -4
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ساعات  3صب) تا  9بود از ظهر در اتاق با نور کـم انجـام

نگهداري ميشدند .باالترین و غلیظتـرین دوز بـه عنـوان

گرفت.تمام حیوانات متولـق بـه حیـوانخانـه پژوهشـکده

دوز مادر تهیه و دوزهاي رقیقتر از آن ساخته شدند .همـه

علوم شناختي بوده و همه آزمایشها نیز در آزمایشگاه این

داروها ساخت شرکت آمریکایي  Tocrisميباشند.

پژوهشکده انجام گرفت.

براي تهیه داروهاي درون مغـزي ( RS23597- ()ICV

دستگاه شرطی سازی ترس ( :)Fear Conditionشامل

 0/4 )190میليگرم از داروي مورد نظر را در  0سـيسـي

جوبهاي به ابواد  00×09×64ميباشد .دیوارههـاي داخلـي

سالین حل کردیم و به این صورت محلولي با غلظـت 0/4

جوبه توسط صفحات آکوستیک پوشـیده شـده اسـت .در

میکروگرم بر موش به دسـت آمـد .بـراي تهیـه داروهـاي

سقو جوبـه دوربینـي بـراي مشـاهده حیـوان و دو عـدد

درون صـفاقي ) 0/4 (ACPA) (IPمیلـيگـرم از داروي

بلندگو براي پخش صوت نصب شده است .این بلنـدگوها

مورد نظر را در  0/4سيسي سالین حل کردیم و بـه ایـن

به کامپیوتري که در آن برنامـه تولیدکننـده صـوت نصـب

صورت محلولي با غلظت  0میليگرم بر کیلوگرم به دست

شده است ،متصل است .یـک المـپ بـا نـور  44وات در

آمد.

گوشهاي از جوبه نصب گردیده است.جوبه شـرطيسـازي

روش جراحی و کانول گذااری در هیپوکامذپ پشذتی:

با ابواد  40×40×40درون جوبه آکوستیک قـرار مـيگیـرد.

حیوانات با محلول زایالزین و کتامین رقیق شـده بیهـوش

در کو این جوبه میلههاي موازي از جنس استیل بـا قطـر

ميشدند و جهت تثبیت و مختصـات بـرداري در دسـتگاه

 D = 0/9 cmو به فاصله موازي  0 cmقرار دارد کـه بـه

اســترئوتاکس قــرار مــيگرفتنــد .بــا اســتفاده از اطلــس

دستگاه شوکر متصل است.دستگاه مذکور ساخت شـرکت

پاکسینو

محل کانولگذاري ( CA1هیپوکامپ  4طرفـه

برج صنوت ایران ميباشد .تصویر دستگاه مذکور در شکل

) مشخص شد .سپس با استفاده از سیمان دندان پزشـکي،

 0مشاهده ميشود.

کانولها بر روي جمجمه تثبیت ميگردند.
مختصات ناحیه :CA1
( AP = - 2.3 mmاز نقطه برگما)
( ML = ± 2 mmاز خط وسط)
( DV = - 1.2 mmاز سط) جمجمه)
پس از بهبـودي محـل جراحـي( 4-0روز پـس از کـانول
گذاري) ،تزریق دارو و آموزش به حیوان آغاز شد.
آزمونهای رفتاری :سنجش حافظه به روش شرطيسازي
تر

در دو روز متوالي انجام مـيشـود .روز اول مرحلـه

آموزش ،روز دوم مرحله آزمون.
شکل 0ـ دستگاه  Fear conditioningجهت سنجش
حافظه تر

مرحله آموزش (روز اول)  :اتاق آزمایش هـاي مربوطـه

شرطي شده

را ابتدا با الکل یا اسیداستیک ضدعفوني ميکنیم.سـپس از
موقویت دوربینها مطملن خواهیم شد.

طرز تهیه محلولهای دارویی :همه داروهاي مصـرفي در

فاز اول :حیوان را به مدت  4دقیقه در اتاق نگه ميداریـم

سالین حل شدند و بوـد از حـل شـدن ،دور از نـور و در

تا به محیط انس بگیرد.

ظرفهـاي مخصـو

 ،درون فریـزر (دمـاي حـدود )-4
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فاز دوم :حیوان را به مدت  43 – 90ثانیه در مورض صدا

یک طرفـه و دوطرفـه و آزمـون تـوکي اسـتفاده گردیـد.

قرار ميدهیم.

اختالف در سط)  p<0/00به عنـوان تفـاوت مونـيدار در

فاز سوم :حیوان را به مدت  4ثانیه تحت تأثیر شوک قرار

نظر گرفته شد .براي رسم نمودارها از نرم افـزار sigma

ميدهیم 90 .ثانیه پس از دریافت آخرین شـوک حیوانـات

( plotورژن  )00و براي انجام محاسـبات آمـاري از نـرم

را از اتاق خارج ميسازیم و به حیـوانخانـه منتقـل مـي-

افزار ( SPSSورژن  )03استفاده شد.

نماییم.

گروههای مورد آزمذای ::در هـر آزمـایش چهـار گـروه

مرحله آزمون (روز دوم) :انجام آزمون بود از  44ساعت

موش (هر گروه شامل  00سر موش کوچک آزمایشگاهي)

صورت ميگیرد.آزمون  4مرحله دارد .حیوان بـه مـدت 0

مورد استفاده قرار گرفت .تمامي گروههـا تحـت جراحـي

دقیقه بدون صدا و شوک درون اتاقک شرطيسـازي قـرار

مغز قرار گرفتند.

ميگیرد .پس از یک ساعت حیوان به مدت  9دقیقه درون

آزمای :اول :بررسی اثر  ACPAبر حافظهی ترس در

اتاقک شرطيسـازي در موـرض صـدا قـرار مـيگیـرد .از

موش کوچک آزمایشگاهی :گروه اول (بـه عنـوان گـروه

 Freezing numberدر ایــن دو مرحلــه بــه عنــوان

کنترل)  00دقیقه پیش از آموزش سالین و گروههاي دوم و

مویاري براي سنجش یادگیري و حافظه استفاده ميشود.

سوم و چهارم هریک  ACPAرا بـه ترتیـب بـا دوزهـاي

تزریق درون صفاقی و درون مغزی دارو  :بـراي تزریـق

 0/00 ،0/000و  0/0میليگرم بر کیلوگرم به صورت درون

داروي درون صفاقي از سرنگ انسولین  0سيسي اسـتفاده

صفاقي و هر چهار گـروه  0دقیقـه پـیش از آمـوزش0/0 ،

شد .براي این منظور دقیقا هم وزن هر حیـوان بـه آن دارو

میکروگرم بر موش ( )µl/side 0سـالین را بـه صـورت

تزریـق شـد .بــراي تزریـق داروي درون مغـزي از کــانول

تزریق درون  CA1دریافت کردند.

تزریقي که یک میليمتـر بـزرگتـر از کـانول راهنمـا بـود

آزمای :دوم :بررسی اثر  RS23597-190بر حافظهی

استفاده شد .براي تزریق از سرنگ هـامیلتون  4میکرولیتـر

ترس در مذوش کوچذک آزمایشذگاهی :گـروه اول (بـه

استفاده شد و در هر کانول  0/0میکرولیتر دارو بـه مـدت

عنوان گروه کنترل )  00دقیقه پـیش از آمـوزش سـالین و

 60-30ثانیه تزریق شد.

گروههاي دوم و سوم و چهارم هریـک RS23597-190

بافتشناسی :پس از کشتن حیوانها با تزریق رنگ متـیلن

را به ترتیب بـا دوزهـاي  0/0 ،0/00و  0/4میکروگـرم بـر

بلــو  )0/0 μl( %0بــه درون هــر دو کــانول ،مغــز از درون

موش به صورت درون صفاقي و هر چهار گـروه  0دقیقـه

جمجمه بیرون آورده شده و درون فرمالین  00درصد قرار

پیش از آموزش )µl/side 0( 0/0 ،سالین را به صورت

مــيگرفــت پــس از یــک هفتــه بــا اســتفاده از دســتگاه

تزریق درون  CA0دریافت کردند.

ویبرواسالیس برشهایي تهیه شد و محل ورود کـانول بـه

آزمای :سوم :بررسی اثر  RS23597-190بر حافظهی

مغز به وسیله میکروسکوپ لوپ مورد مطالوه قرار گرفت.

 ACPAدر مذوش کوچذک

ترس القذا شذده توسذ

جهت مطالوه مقاطع بافتي تهیه شده ،از اطلس پاکسـینو

آزمایشگاهی :گروه اول (به عنوان گروه کنترل) 00 ،دقیقه

استفاده شد .پـس از کسـب اطمینـان از محـل قرارگیـري

پیش از آموزش ،سالین را بـه صـورت درون صـفاقي و 0

کانولها در نواحي مورد نظر ،اطالعات حاصـل از حیـوان

دقیقه پیش از آمـوزش 0( µl/side 0/0 ،میکروگـرم بـر

مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.

موش) سالین را به صـورت تزریـق درون  CA1دریافـت

تجزیه و تحلیل آماری :به منظور تویـین وجـود اخـتالف

کردند و گروههاي دوم و سوم وچهارم هریـک  00دقیقـه

مونيدار بین گروههاي آزمایش ،از روش تحلیل واریـانس

پیش از آموزش ACPA ،را به ترتیب با دوزهاي ،0/000
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 0/00و  0/0میليگرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقي

نشده است .نتایج آنـالیز آمـاري  One Way Anovaو

و هر چهار گروه  0دقیقه پـیش از آمـوزشRS23597- ،

تویین سط) مونيداري نتایج فوق را در نمودارهاي  9و 4

 190را با دوز  0/00میکروگرم بر موش به صورت تزریق

مشاهده ميکنید.

درون  CA1دریافت کردند.

]96 ( =00406 ،p <0000وFreezing number =[ F )9
5 min

نتایج

]96 ( =00404، p >0000وFreezing =[ F )9

آزمای :اول ذ بررسی اثر  ACPAبر حافظه ترس در

number 3 min
آزمای :سذوم ذ بررسذی اثذر  RS23597-190بذر

موش کوچک آزمایشگاهی :تجزیه و تحلیـل آمـاري بـه

حافظه ترس القا شده توس  ACPAدر موش کوچک

روش  One Way Anovaو آزمـون مکمـل Tokey

آزمایشذگاهی :تجزیـه و تحلیـل آمـاري بـه روش Two

 Post Hocنشان داد که  ACPAدر باالترین دوز 0/0

 Way Anovaو آزمـون مکمـل Tukey Post Hoc

و ایجـاد

نشان داد که تزریق درون صفاقي ( ACPAدوزهاي مؤثر

فراموشي ميشـود زیـرا توـداد  Freezingدر هـر  4فـاز

و بي اثر) به همراه تزریق درون مغزي RS23597-190

صدادار ( 9دقیقه) و بدون صدا ( 0دقیقه) ،کاهش ميیابـد.

(دوز بياثر) در هر  4فاز بدون صدا ( 0دقیقـه) و صـدادار

نتایج آنالیز آمـاري  One Way Anovaو تویـین سـط)

( 9دقیقه) ،در کمترین دوز  0/000( ACPAمیليگرم بـر

میکروگرم بر موش منجر به تخریب حافظه تر

مونيداري نتایج فوق را نمودارهاي  0و  4مشـاهده مـي-

کیلوگرم) باع

کنیــد96 ( = 40390، p <00000] .وFreezing = [ F )9

گردید .این در حالي است که در بیشـترین دوز ACPA

5min

number

]96 ( = 40443، p <0000و[ F )9

تخریب حافظه تـر

و ایجـاد فراموشـي

( 0/0میليگرم بر کیلوگرم) حافظهي تـر

تخریـب شـده

= .Freezing number 3min

توسط  ،ACPAبازگشته ،جلوي تخریب حافظه تـر

آزمای :دوم ذ بررسی اثر  RS23597-190بر حافظه

ایجاد فراموشي گرفتـه شـد .چـرا کـه توـداد Freezing

ترس در موش کوچک آزمایشذگاهی :تجزیـه و تحلیـل

افزایش پیدا کرده و اختالف مونيداري ایجاد گردید .نتایج

آماري به روش  One Way Anovaو آزمـون مکمـل

آنالیز آماري و تویین سـط) مونـيداري نتـایج فـوق را در

 Tukey Post Hocنشــان داد کــه RS23597-190

نمودارهاي  0و  6مشاهده ميکنید.

هم در فاز بدون صدا ( 0دقیقه) و هم در فـاز صـدادار (9

]44 ( = 00044، p <0000وFreezing number =[ F )4

دقیقه) و در هیچ یک از دوزها تأثیر چشمگیري بر حافظـه

]44 ( =00044 ، p <00000وFreezing = F )4

تر

5min

number 3min

ندارد چرا که در هیچکدام اختالف مونيداري ایجـاد

05

و

اثر تنظیمي آنتاگونیست گیرنده...

نمودار 0ـ نتایج آنالیز آماري اثر  ACPAبر حافظه تر

در فاز  0دقیقه * p< 0/00 .در مقایسه با گروه کنترل ميباشد .همانطور که در

نمودار مشخص است ACPA ،در باالترین دوز مورد استفاده سبب تخریب حافظه تر

نمودار 4ـ نتایج آنالیز آماري اثر  ACPAبر حافظه تر

و ایجاد فراموشي گشته است.

در فاز  9دقیقه ** p< 0/00 .در مقایسه با گروه کنترل ميباشد .همانطور که در

نمودار مشخص است ACPA ،در باالترین دوز مورد استفاده سبب تخریب حافظه تر

09

و ایجاد فراموشي گشته است.
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نمودار 9ـ نتایج آنالیز آماري اثر  RS23597-190بر حافظه تر

در فاز  0دقیقه .همانطور که در نمودار مشخص است ،آنتاگونیست 5-

 HT4در دوزهاي مورد استفاده تأثیر قابل توجهي بر حافظه تر

نمودار 4ـ نتایج آنالیز آماري اثر  RS23597-190بر حافظه تر

نداشته است.

در فاز  9دقیقه .همانطور که در نمودار مشخص است ،آنتاگونیست

 5-HT4در دوزهاي مورد استفاده تأثیر قابل توجهي بر حافظه تر

00

نداشته است.

اثر تنظیمي آنتاگونیست گیرنده...

نمودار 0ـ نتایج آنالیز آماري اثر  RS23597-190بر حافظه تر

القا شده توسط  ACPAدر فاز  0دقیقه * p< 0/00 .در مقایسه با

گروه کنترل و  + p< 0/00در مقایسه با گروه  0/0 ACPAميباشد .همانطور که در نمودار مشخص است ،تداخل یکي از دوزهاي بياثر
آنتاگونیست  5-HT4با تمام دوزهاي  ،ACPAسبب بازگشت و بهبود حافظه تر

نمودار 6ـ نتایج آنالیز آماري اثر  RS23597-190بر حافظه تر

تخریب شده در باالترین دوز  ،ACPAگشته است.

القا شده توسط  ACPAدر فاز  9دقیقه * p< 0/00 .در مقایسه با

گروه کنترل و  + p< 0/00در مقایسه با گروه  0/0 ACPAو  ++ p< 0/00در مقایسه با گروه  0/00 ACPAو  +++ p<0/000در
مقایسه با گروه  0/000 ACPAميباشد .همانطور که در نمودار مشخص است ،تداخل یکي از دوزهاي بي اثر آنتاگونیست  5-HT4با
تمام دوزهاي  ،ACPAسبب بازگشت و بهبود حافظه تر

تخریب شده ،در باالترین دوز  ACPAو ایجاد فراموشي در دوزهاي

پایینتر  ACPAگشته است.
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بحث
در این پژوهش آثار تزریق دوطرفه آنتاگونیست 5-HT4

 .]43 ،49یــا اینکــه اثــري بــر حافظــه نداشــته باشــند [.]3

موش-

همچنین گزارشاتي از داسیلوا در سـال  4004وجـود دارد

هاي کوچک آزمایشگاهي القا شده با  ACPAبا اسـتفاده

که نشان ميدهند آگونیستهاي گیرنده  CB1کانابینوئیـد

از الگوي دوطرفه بررسي شد .نتایج نشـان داد کـه تزریـق

ممکن است بر روي فرایندهاي اکتسا

ویا تثبیت حافظـه

درون صفاقي  ،ACPAآگونیست گیرنده انتخابي ، CB1

اثر داشته باشند [ .]99 ،44 ،3سنجش محل دقیـق دخالـت

در روز تسـت را تخریـب

کانابینوئیدها بـر مراحـل مختلـو حافظـه مشـکل اسـت.

ميکند .عالوه بر این نتـایج حـاکي از آن بـود کـه تزریـق

گزارشي از د.اولیوریا در سال  4003نشـان مـي دهـد کـه

درون مغزي  ،RS23597-190پیش از آموزش تخریـب

تزریق پس از آموزش آناندامید ،آگونیست گیرنـده ،CB0

در هیپوکامپ پشتي ( )CA1بر روي حافظه تر

پیش از آموزش حافظـه تـر

حافظه تـر

در دوزهاي پایین در دستگاه  step-downباع

ناشـي از تزریـق درون صـفاقي  ACPAرا

یک اثـر

بهبود بخشید (در باالترین دوز) .در حاليکه RS23597-

تسهیلي بر حافظه ميشود [ .]3همچنین در یـک آزمـایش

نداشـت .ایـن نتـایج

دیگـر نقـش تسـهیل کننـده  LTPاندوکانابینوئیـدها نیـز

مطابق با مطالوات رفتاري دیگري است که نشـان دادهانـد

گزارش شده است [ .]46بح

و جـدال در مـورد پاسـ -

که یکـي از اثـرات اصـلي کانابینوئیـدها روي انسـانهـا و

هاي متفاوت کانابینوئیدها بر حافظه ممکن است به علـت

حیوانات آزمایشگاهي فروپاشي یا تخریـب حافظـه کوتـاه

تفاوت در نوع دارو ،دوز دارو یا روش اندازهگیري حافظه

مدت اسـت [ 90 ،40و  .]44در سـال  4000هـم ،تجـویز

باشد .براي مثال یک مطالوه نشان داد کـه کانابینوئیـدها در

سیســتمیک  ∆THC- 9قبــل از تســت مــاز  Tشــکل،

دستگاه سنجش حافظه اجتنابي مهاري یک اثر فراموشي بر

حافظــه کــاري را از بــین بــرده اســت و ایــن اثــر ،توســط

بیزاري دارد اما در دستگاه میـدان بـاز ایـن اثـر را نـدارد.

آنتاگونیست گیرنده  ،CB1تودیل ميشود [ .]99همچنـین

شواهد زیادي نشان ميدهد که گیرنـدههـاي کانابینوئیـدي

لیچمن در سال  4000در مطالوـاتي کـه بـه صـورت in

بـه طـور منفـي از طریـق  Gi/o proteinsبـا آدنـیالت

 vitroصورت گرفت ،نشان داد که فوال کردن گیرندههاي

سیکالز جفت ميشوند و منجر به کاهش تولیـد cAMP

 CB1با تزریـق حـاد ترکیبـات کانابینوئیـدي LTP،را در

ميگردند .نشان داده شده است که  CB1موموأل از طریق

ناحیه  ،CA1از بین مـيبـرد و ایـن اثـر بـا آنتاگونیسـت

این  G- proteinروي کانالهاي کلسیمي وابسته به ولتـاژ

گیرنده کانابینوئید برميگردد [ .]46نتـایج بـه دسـت آمـده

نوع  Nپیشسیناپسي عمل ميکند کـه نقـش کانابینوئیـدها

نشان داد کـه تزریـق محیطـي  ACPAپـیش از آمـوزش

در تنظیم انتقال عصـبي  CNSرا پیشـنهاد مـيکنـد [.]40

را وقتـي  44سـاعت بوـد از تزریـق دارو در

همچنــین گــزارش شــده اســت کــه اندوکانابینوئیــدها از

دستگاه  fear conditionتسـت شـدند ،تخریـب نمـود.

جایگاههـاي پـسسیناپسـي آزاد مـيشـوند و قادرنـد آزاد

بوید به نظر ميرسد که اثر  ACPAدر روز تسـت اتفـاق

ســازي انتقــال دهنــدههــاي دیگــر از قبیــل ســروتونین،

 ACPAروي تثبیـت

 ،GABAاوپیوئیدها و دوپامین را مهار کننـد کـه ممکـن

اطالعات حسي پیشنهاد ميشود .این نتیجـه در توافـق بـا

اســت منجــر بــه تغییــرات اساســي و طــوالني مــدت در

مطالوات دیگران است که نشان دادند تزریـق آگونیسـت-

الگوهاي رفتاري مختلو گردد [،44 ،40 ،43 ،06 ،04 ،09

هاي گیرنده  CB1تشکیل حافظه ف ایي و غیرف ـایي را

 .]46در کــل مکانیســم واقوــي کانابینوئیــدها بــر روي

تخریب مي کند [ ]40 ،03 ،00و آنتاگونیستهاي گیرنـده

هیپوکامپ کامالً واض) نیست امـا در توقـو مهـار ایجـاد

 CB1ممکن است فرایند حافظـه را بهبـود ببخشـند [،46

شده با دپالریزاسیون ،اندوکانابینوئیـدها ممکـن اسـت بـه

 190به تنهایي اثري بر حافظه تر

حافظه تر

افتاده باشد .بنابراین یک اثر خـا
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عنــوان پیــامبران برگشــتي کــه تنظــیم کاهشــي آزادســازي

و تخلیه سروتونین بر هیچیک از حافظههاي کوتاه مدت و

 GABAدر هیپوکامــپ را میــانجیگري مــيکننــد ،عمــل

بلندمدت اثري ندارد [.]94 ،0

نمایند [ .]90در برخي مطالوات نشان داده شده که سطوح

یافتههایي که توسط نیک در سال  4003ارائـه شـد ،نشـان

افزایش یافتـه کانابینوئیـدهاي درون زا در هیپوکامـپ ،کـه

ميدهد که تزریق آگونیست  5-HT1در مدلهاي حافظـه

بالفاصله بود از آموزش رخ مـيدهـد ،در تثبیـت تسـهیل

ف ایي ،باع

آسیب به حافظه ميشود و آنتاگونیسـت 5-

حافظه شرکت ميکنـد .چـون آگونیزاسـیون گیرنـدههـاي

 HT7حافظه را در مدل  Radial mazeبهبود ميبخشد.

 ،CB1فوالیت شبکههاي مهـاري موضـوي در هیپوکامـپ

این مطالوه پیشنهاد ميکند کـه گیرنـده مزبـور در مراحـل

پشــتي را کــاهش مــيدهــد ،موجــب از بــین رفــتن مهــار

دریافت و بازیابي حافظه درگیر است [.]94

خروجي نورونهاي هرمي گلوتاماترژیک شده که نورون-

مطالوات رفتاري پیشنهاد ميکند که ارتباط مستقیمي بـین

هاي گلوتاماترژیک هدفشان را توقیو ميکننـد .در تأییـد

کانابینوئیدها و سیستمهـاي مونوآمینرژیـک ماننـد سیسـتم

این فرضیه نشان داده شـده کـه اندوکانابینوئیـدها ،از بـین

سروتونرژیک وجود دارد .با توجه بـه مطالوـات صـورت

برندگان طبیوي مهار شکلپـذیري موضـوي در هیپوکامـپ

گرفته بر سروتونین و سیستم اندوکانابینوئیدي در آمیگدال

پشـــتي هســـتند و آنتاگونیســـتهـــاي  ،CB1از قبیـــل

و هیپوکامپ ،مشخص شده است که گیرنده  CB1همـراه

 AM251ایــن سیســتم تنظیمــي درونزا کــه در دســتگاه

با گیرنده  5-HT3Aکه از نـوع کانـال یـوني دریچـهدار

اجتنابي مهاري  step-downموجب اثـر فراموشـي مـي-

وابسته بـه لیگانـد اسـت ،بیـان مـيشـود .هـر دو گیرنـده

گردد ،را تخریب مـينمایـد .در نتیجـه پیشـنهاد شـده کـه

کانابینوئیــدي و ســروتونیني در نــورونهــاي گاباارژیــک

اینترنورونهاي سروتونرژیک هیپوکامپ ،نقـش مهمـي در

آمیگــدال و تشــکیالت هیپوکامــپ ح ــور دارنــد و ایــن

همزمــاني ســلولهــاي هرمــي دارنــد و بــدین وســیله در

نورونها رونوشت  mRNAگیرنده  CB1و زیر واحـد

الگوهــاي نوســاني از قبیــل ریــتم تتــا کــه در کــد کــردن

 5-HT3Aرا با هم بیان ميکنند .پس پیشنهاد ميشود که

اطالعات حسي و ف ایي مهمند ،شرکت دارند [،96 ،4 ،0

یک توامل بین کانابینوئیدها و سیستمهـاي سـروتونرژیک

 .]94تحقیقات نشان ميدهد که تزریـق  ،ACPAپـس از

در انتقــــاالت عصــــبي وجــــود دارد [ .]00مطالوــــات

آموزش ،تثبیت حافظه در آمیگدال مرکزي را کاهش مـي-

الکتروفیزیولوژیک صورت گرفته توسط ناکـازي در سـال

دهد و در تأیید آن گزارش شـده اسـت کـه  CB1نقـش

 4000نشان مي هد که آگونیست رسـپتور  CB1موجـب

مخصوصــي در تخریــب حافظــه دارد .آگونیســتهــاي

کاهش آزادسازي سروتونین ،آدرنالین و دوپامین ميشـود.

کانابینوئیدي در تجمع و آسیب بـه مـدلهـاي حافظـه در

همین مطالوات حاکي از آن اسـت کـه ایـن رسـپتورها در

انسان و حیوانات آزمایشگاهي اشکاالتي ایجـاد مـيکننـد.

پایانههاي آکسوني سیستمهاي مونوآمینرژیک قرار گرفتـه-

سایر محققین نشان دادند کـه تزریـق آگونیسـت سـنتتیک

اند [.]94

کانابینوئید از طریق فوالیت گیرنده آن به حافظـه در حـال

توــداد زیــادي گیرنــده  CB1کانابینوئیــدي و گیرنــده

فوالیـت در مـدل  radial arm mazو water maz

سروتونیني در نورونهاي گاباارژیک آمیگدال و تشکیالت

آسیب ميرساند .کـاهش میـزان اندوکانابینوئیـدها توسـط

هیپوکامپي ح ور دارند .عالوه بر این گیرنـدههـاي CB1

تخریب ژن  CB1یا بالک کردن انتقال اندوکانابینوئیـدها

بر روي فیبرهاي سروتونرژیک هسته رافـه ح ـور دارنـد

در محل  CB1سبب تسهیل یادگیري و حافظـه مـيشـود

[.]0

[ .]04نتایج نشان ميدهد که تشکیل حافظه بلندمـدت بـه
سنتز پروتلین در هیپوکامپ و  mRNAجدیـد نیـاز دارد
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