فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال نهم ،شماره اول ،پاییز  ،59دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

مقایسه تحریک و مهار گیرنده  GABABناحیه قاعدهای -جانبی آمیگدال بر حافظه
2

میترا خاکپور ،2 ،1محمدرضا زریندست ،*3اکبر وحدتی ،2محمد ناصحی ،3سید ابراهیم حسینی
 -1گروه زیستشناسی ،واحد علوم و تحقیقات فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارس ،ایران
 -2گروه زیست شناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 -3مرکز علوم و اعصاب شناخت ،واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
*
مسئول مکاتباتZarinmr@ams.ac.ir :
تاریخ پذیرش99/7/6 :

تاریخ دریافت99/6/9 :

چکیده
مطالعات نشان داده که نوروترنسمیتر گاما آمینوبوتیریک اسید ( )GABAميتواند بر فرایند یادگیري و حافظه در ناحیه قاعدهاي -جانبي
آمیگدال ( )BLAتأثیر بگذارد .هدف از این تحقیق بررسي اثرآگونیست و آنتاگونیست رسپتور  GABABناحیه  BLAبر حافظه در
موشهاي نر نژاد ویستار با کمک دستگاه ( Step-throughمدل حافظه اجتنابي مهاري) ميباشد .در این مطالعه از موشهاي صحرایي نر
با محدوده وزني  002-072گرم استفاده شد .بعد از قراردادن کانول راهنما به طور دو طرفه در ناحیه  ،BLAحیوانات در دستگاه Step-

throughآموزش دیدند و سپس  02ساعت بعد از آموزش ،میزان بازیابي حافظه و فعالیت حرکتي آنها مورد اندازهگیري قرار گرفت.
تزریق پس از آموزش باکلوفن ،آگونیست رسپتور  2/20( GABABمیکروگرم بر موش) یا فاکلوفن ،آنتاگونیست رسپتور ،GABAB
( 2/20میکروگرم بر موش) تثبیت حافظه را کاهش ميدهد ،اماتأثیري بر فعالیت حرکتي ندارد .در نتیجه باکلوفن و فاکلوفن تثبیت حافظه
را در  BLAکاهش ميدهند و رسپتور  GABABدر کاهش تثبیت حافظه نقش دارد.
کلمات کلیدی :باکلوفن ،فاکلوفن ،BLA ،GABA ،دستگاه حافظه احترازي.

مقدمه
ساختارهایي از مغز شامل آمیگدال ،هیپوکامپ و سپتوم در

پسسیناپسي را به نقطه آتش کاهش ميدهد .تاکنون سه

فرایند تثبیت حافظه دخیل هستند [ .]03 ،00فعالیت

نوع گیرنده براي گابا شناسایي شده است که به نام

وروديهاي  BLAایجاد ( LTPتقویت طوالنيمدت) مي-

 GABAB ،GABAAو  GABACمعروف هستند.

[BLA .]07

زیرگروههاي این گیرندهها با یکدیگر در خواص

کند که منجر به آزادسازي گلوتامات ميشود

از هستههاي ورودي با اهمیت در آمیگدال است و شامل

فارماکولوژیک و رفتارهاي فیزیولوژیک متفاوت ميباشند

دو نوع مهم از نورونهاست [ .]32نورونهاي

[ .]3دو گروه اصلي گیرندههاي نوروترانسمیتر گابا را مي-

گلوتاماترژیک ( 02درصد) با شاخههاي دندریتي متعدد

توان به دو گروه عمده یونوترپیک (گیرندههاي

که با آکسونهایي پوشیده ميشود که با سلولهاي

 )GABAA/GABAcو متابوتروپیک (گیرنده )GABAB

مجاور  BLAمثل هستههاي آمیگدال یا سایر نواحي مغز

طبقه بندي نمود .اتصال لیگاند به گیرندههاي یونوتروپیک

مدارهایي را فراهم ميکنند و اینترنورونهاي گاباارژیک

یا کانالهاي یوني وابسته به لیگاند ،باعث تغییر در

( 02درصد) با خارهاي دندریتي نازک و آکسونهاي کوتاه

ساختمان فضایي گیرنده و باز شدن کانال ميشود .در

[ ]02هنگامي که گابا از انتهاي نورون مهاري آزاد ميشود

نتیجه یونهاي خاصي امکان جابجایي از خالل غشاء را

به گیرندههاي خود متصل شده و باعث ایجاد

پیدا ميکنند .بنابراین این گیرندهها به صورت مستقیم بر

هیپرپالریزاسیون ميشود و در نتیجه امکان رسیدن نورون

کانالهاي یوني تاثیر ميگذارند .اصوالً کانالهاي یوني
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وابسته به لیگاند ایجاد یک جواب سریع در نورون پس-

صورت گروههاي چهارتایي نگهداري ميشدند .حیوانات

سیناپسي ميکنند که چندین هزارم ثانیه طول ميکشد.

بهطور آزادانه بجز هنگام آزمایشهاي رفتاري -به آب و

گیرندههاي  ،GABAAگلیسین ،سروتونین ،نیکوتیني و

غذا دسترسي داشتند .رطوبت تابع شرایط رطوبتي هواي

استیل کولین از این دسته ميباشند [.]9

آزاد بود و شرایط بهداشتي در حد مطلوب بود .به منظور

پس از دپالریزه شدن غشاي سلول پیش سیناپسي ،رهایي

کم کردن استرس حیوانات در حین آزمایشها،

گابا بداخل شکاف سیناپسي صورت ميگیرد .در آنجا گابا

(دست ورزي) آنها به مدت یک هفته هر روز پنج دقیقه

روي گیرندههاي خود در نورون پسسیناپسي عمل کرده

انجام ميشد .هر حیوان یک بار مورد استفاده قرار مي-

و موجب باز شدن کانالهاي آنیوني ميشود و آنها را فعال

گرفت و هر گروه شامل هشت حیوان بود .تمامي

ميکند [.]00

آزمایشها در طي مرحله نوري دورهي روشنایي -تاریکي،

گیرندههاي  GABABميتوانند به دو صورت پیش-

بین ساعت 0-00صبح انجام ميگرفت .همچنین همه

سیناپسي و پسسیناپسي متمرکز شوند [ .]02 ،2فعال

آزمایشات طبق اصول اخالقي در جهت حفاظت از

شدن گیرندههاي پیش سیناپسي  GABABکه در پایانههاي

حیوانات صورت گرفت.

عصبي حاوي ( GABAاتورسپتورها) و یا در پایانههاي

داروها :داروهاي مورد استفاده در این تحقیق عبارت

مختلف نورونهاي دیگر (هترورسپتور) مستقر ميباشند از

بودند از باکلوفن آگونیست گیرنده ( GABABساخت

آزادسازي نوروترانسمیتر جلوگیري ميکند در حالیکه

شرکت  )Tocrisو فاکلوفن آنتاگونیست گیرنده

تحریک گیرندههاي پسسیناپسي باعث طوالنيتر شدن

(ساخت شرکت  .)Tocrisکلیه داروها در محلول سرم

هیپرپوالریزاسیون عصبي ميگردد .]00[ .مکانیسم اول به

فیزیولوژیک  %2/5استریل بالفاصله قبل از آزمایش حل

صورت واسطهاي ,توسط مهار کنداکتانس کلسیم دروني

ميشدند و بعد از حل شدن دور از نور و در شیشههاي

ظاهر ميگردد ,در حالي که مکانیسم دوم توسط یک

مخصوص نگهداري ميشدند .براي حل شدن بیکوکولین

افزایش در کنداکتانس پتاسیم ایجاد ميشود [ .]00در هر

یک قطره اسیداستیک به عنوان حامل به محلول اضافه

دو مورد گیرندههاي  GABABاز طریق  Gپروتئینها به

ميشد .گروههاي کنترل سرم فیزیولوژیک  %2/5استریل یا

مکانیسم کنداکتانس جفت ميشود [.]32

به اصطالح سالین 02دریافت ميکردند.

هدف از این مطالعه ،بررسي داروهاي آگونیست و

روش جراحی و کانولگذاری ناحیه  : BLAدر این

آنتاگونیست گابا در ناحیه  BLAبر روي حافظه غیرفعال

روش با استفاده از دستگاه استریوتاکسي و به کمک اطلس

(step-

پاکسینوس [ ]09در هسته  BLAکانولگذاري انجام مي-

مهاري با استفاده از دستگاه حافظه احترازي
 )throughميباشد.

Handling

GABAB

شد .هر حیوان در مرحله اول با محلول کتامین و زایلزین
به صورت داخل صفاقي بیهوش ميشد .پس از بیهوشي

مواد و روش کار

کامل حیوان ،ابتدا موهاي ناحیه فوقاني سر که جراحي در

در این پژوهش از موشهاي صحرایي نر نژاد ویستار با

آن ناحیه صورت ميگرفت با قیچي برداشته ميشد .سپس

وزن تقریبي  002 -072گرم استفاده شد .کلیه حیوانات از

حیوان در دستگاه استریوتاکسي قرار داده ميشد.

پژوهشکده علوم شناختي تهیه شده ،در حیوانخانهاي با

مختصات اطلس ناحیه  BLAبرابر (خلفي (-0/0 :)AP

دماي  00  0درجه سانتيگراد ،دورهي روشنایي– تاریکي

میلي متر از برگما ،جانبي ) ±9/0 :)MLمیليمتر از خط

 00ساعته (شروع روشنایي از ساعت  7صبح) ،بدون

وسط ،عمق ( -0/2 :)DVمیليمتر از سطح جمجمه) .پس

هرگونه آلودگي صوتي و در قفسهاي مخصوص به

از مشخص کردن نقاط مربوط به هسته مورد نظر در
01
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سمت راست و چپ و عالمت گذاري آنها ،در نقاط

محفظه با اندازه یکسان  02×02×32 cmتقسیم ميشود.

مربوطه با استفاده از مته دندانپزشکي سوراخي به قطر0

در وسط دیواره بین دو محفظه یک درب گیوتیني با ابعاد

میليمتر ایجاد ميشد .قبل از جراحي با استفاده از سر-

 7×5 cmوجود دارد که ميتواند در مواقع لزوم برداشته

سوزن شماره  ،00کانولهاي راهنما براي هسته  BLAبه

شود .یکي از محفظهها سفید ميباشد و از کف و دیواره-

طول  03 mmتهیه ميشد .از سرسوزن دندانپزشکي شماره

هایي از جنس پلکسيگالس سفید ساخته شده است.

 07شاخکهایي با طولي برابر با طول کانول راهنما به-

محفظه دیگر دستگاه تاریک است و دیوارههاي آن از

اضافه ناحیهاي که بخش شاخک را تشکیل ميداد تهیه

جنس پلکسيگالس سیاه ميباشد ،در کف این محفظه

ميشد .بر اساس مختصات بهدست آمده نسبت به سطح

میلههاي فوالدي با فاصله  0 cmاز هم قرار دارند .این

جمجمه ،مختصات نقاط عمقي به دست ميآمد و با

میلهها بهوسیله سیم رابط به یک دستگاه استیموالتور

استفاده از خطکش عمودي کانول تا نقطه مورد نظر در

متصل ميباشند و اعمال شوک به حیوانات مورد آزمایش

سوراخ جمجمه قرار داده ميشد .با استفاده از سیمان

را ممکن ميسازند .شوکي به

میزان )(50 Hz, 3 s, 1 mA

دندانپزشکي کانولهاي گذاشته شده ،محکم ميشد .در

به کف پاي حیوان وارد مي شود .در طي آزمایشات ،اتاق

پایان ،بخش باز شدهي سطح جمجمه با استفاده از سیمان

آزمایش باید نسبتاً تاریک و بدون سر و صدا باشد .از

دندانپزشکي پوشانده ميشد .پس از طي این مراحل،

آنجایي که موشهاي صحرایي بهطور ذاتي تاریکي را مي-

حیوان از دستگاه استریوتاکسي خارج ميشد و به مدت

پسندند محفظه تاریک را ترجیح ميدهند.

یک هفته دوره بهبودي را سپري ميکرد.

روش انجام آزمایش حافظه :روش اجتنابي مهاري براي

روش تزریق داخل مغزی :براي تزریق دارو به داخل

بررسي حافظه موشهاي صحرایي در دو روز پشت سر

نواحي مورد نظر ،از یک کانول تزریق به طول 09 mm

هم انجام ميشود .روز اول یا روز آموزش شامل آموزش

استفاده ميشد .تزریق داروها بهوسیله سرنگ هامیلتون

دادن حیوانات در دستگاه ميباشد و روز دوم یا آزمون

یک میکرولیتري متصل به لوله پلياتیلني به طول 02

شامل بررسي میزان حافظه حیوانات آموزشدیده است.

سانتيمتر ( )PE-10انجام ميشد .هنگام تزریق ،ابتدا

در مرحله آموزش در روش اجتنابي مهاري مدل

شاخک مسدود کننده داخل کانول راهنما بیرون آورده

 ،throughهر حیوان به آرامي در محفظه روشن دستگاه

شده و کانول تزریق به آرامي درون کانول راهنما قرار مي-

قرار ميگیرد و به مدت  9ثانیه به آن اجازه داده ميشود

گرفت؛ سپس  2/3میکرولیتر دارو یا سالین از طریق هر

که در این محفظه بماند تا با آن آشنا شود .پس از گذشت

یک از کانولها به مدت یک دقیقه تزریق ميشد .در طي

 9ثانیه ،درب گیوتیني باز شده و به حیوان اجازه داده مي-

مدت تزریق سعي ميشد هیچ گونه استرسي به حیوان

شود تا از محفظه روشن به محفظه تاریک وارد شود؛

وارد نشود .براي اطمینان از جذب کامل دارو از طریق

سپس درب گیوتیني پشت سر حیوان بسته شده و حیوان

کانول تزریق به داخل ناحیه مغزي مورد نظر ،کانول تزریق

به آرامي به قفس خود برگردانده ميشود .با توجه به

با تاخیر  02ثانیهاي پس از تزریق خارج ميشد.

تمایل ذاتي موشها براي ورود به محفظه تاریک ،بعد از

دستگاه بررسی حافظه :یادگیري اجتنابي غیرفعال/مهاري

مدت زمان اندکي موش از بخش روشن وارد بخش

یکي از رایجترین الگوهاي رفتاري جهت مطالعه حافظه

تاریک دستگاه ميشود .موشهایي که بیشتر از  022ثانیه

طوالنيمدت در جوندگان است [ .]00 ،00 ،02دستگاه

در ورود به بخش تاریک تاخیر داشته باشند از ادامه

یادگیري اجتنابي مهاري (غیر فعال) ،مدل ،Step-through

آزمایش حذف ميشوند .پس از گذشت  09دقیقه این

از جعبهاي تشکیل شده که بهوسیله یک دیواره به دو

حیوان به محفظه سفید دستگاه منتقل ميشود .بعد از 9
00

Step-
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ثانیه درب گیوتیني باز ميشود تا حیوان وارد محفظه

 322ثانیه در نظر گرفته ميشد .اگر موش به خاطر مي-

تاریک شود .با ورود حیوان به محفظه تاریک ،درب

آورد که در محفظه تاریک دستگاه شوک گرفته ،تمایلش

گیوتیني پشت سرش بسته شده و حیوان یک تحریک

را جهت ورود به محفظه تاریک مهار ميکرد ،از ورود به

الکتریکي با شدت یک میليآمپر و به مدت  3ثانیه که

آن محفظه اجتناب ميکرد (روش اجتنابي مهاري) ،تاخیر

توسط استیموالتور به میلههاي فوالدي کف محفظه تاریک

حیوان در ورود به محفظه تاریک نسبت به روز آموزش

اعمال ميشود  ،دریافت ميکند .با توجه به بسته بودن

به طور قابل توجهي افزایش مي یافت و اصطالحاً حافظه

سقف این محفظه ،موش نميتواند از شوک الکتریکي

بهتري نسبت به روز قبل داشت.

اجتناب کند (شوک اجتناب ناپذیر) 02 .ثانیه پس از پایان

دستگاه اندازهگیری فعالیت حرکتی :دستگاه اندازهگیري

تحریک ،موش از دستگاه خارج شده و به قفس خود

فعالیت حرکتي از جعبهاي با دیوارههاي شیشهاي و کف

بازگردانده ميشود .پس از گذشت  0دقیقه ،مرحله

سیاه رنگ به ابعاد  32×32×22 cmتشکیل شده است .این

آزمایش دوباره بر روي موشي که شوک گرفته بود انجام

دستگاه از قطعات پلکسيگالس خاکستري رنگ

ميشود ( .)Retestدر این مرحله موش مانند دفعات قبل

 32×32×0/0همراه با  00فتوسل که دستگاه را به 00

به محفظه سفید دستگاه منتقل شده و درب گیوتیني باز

قسمت مساوي تقسیم ميکند ،تشکیل شده است .تعداد

ميشود و میزان تاخیر موش در ورود به محفظه تاریک

حرکت از یک قسمت به قسمت دیگر در مدت  9دقیقه

ثبت ميشود .چنانچه موش به میزان  002ثانیه در ورود

به عنوان فعالیت حرکتي یادداشت ميشود.

به بخش تاریک تاخیر داشته باشد اصطالحاً یادگیري

روش اندازهگیری فعالیت حرکتی :مرحله اندازهگیري

موفقبرایش ثبت ميشود و از دستگاه خارج شده و به

فعالیت حرکتي نیز همانند آزمون حافظه 02 ،ساعت بعد

قفس خود منتقل ميشود و بالفاصله تزریق بعد از آموزش

از مرحله آموزش انجام ميشد .در جلسه آزمون بعد از

را دریافت ميکند .اما اگر موش در ورود به محفظه

بررسي حافظه ،هر موش به دستگاه اندازهگیري فعالیت

تاریک کمتر از  002ثانیه تاخیر داشته باشد ،پس از ورود

حرکتي منتقل شده و تعداد حرکت حیوان در مدت 322

به بخش تاریک درب گیوتیني پشت سرش بسته شده و

ثانیه یادداشت ميشد .به هنگام اندازهگیري فعالیت حرکتي

شوک را براي بار دوم دریافت ميکند .پس از خارج کردن

موشهایي که آزادانه در دستگاه حرکت ميکردند ،داراي

حیوان از دستگاه و گذشت دو دقیقه دوباره  Retestانجام

فعالیت حرکتي طبیعي بودند؛ ولي موشهایي که ثابت

ميشود و در صورت کسب یادگیري موفق ،از دستگاه

بوده و حرکتي نداشتند ،داراي اختالل حرکتي (فعالیت

خارج شده و به قفس خود برگردانده ميشود و تزریق

حرکتي غیر طبیعي) بودند .اگر موش فعالیت حرکتي

بعد از آموزش را بالفاصله دریافت ميکند.

طبیعي داشته باشد ،بیانگر آن است که حافظه ثبت شده

مرحله آزمون یا بررسي حافظه 02 ،ساعت بعد از مرحله

حیوان ناشي از تغییر فعالیت حرکتي در دستگاه

آموزش انجام ميشود .در جلسه آزمون ،از ابتدا درب

 throughنميباشد .موشهایي که کاهش و/یا افزایش

گیوتیني بین دو محفظه باز است و دیگر تحریک

غیرطبیعي فعالیت حرکتي نشان ميدادند در آنالیز آماري

الکتریکي استفاده نميشود .براي بررسي حافظه ،هر موش

استفاده نميشدند.

مانند روز اول در محفظه روشن دستگاه قرار داده ميشد

بافتشناسی :پس از پایان آزمایشها ،هر حیوان توسط

و زمان تاخیر ورود حیوان به محفظه تاریک دستگاه ثبت

دوز باالیي از کلروفرم قرباني ميشد و محلول متیلن بلو

شده و به عنوان معیاري براي بررسي میزان حافظه در نظر

 %2به داخل نواحي مغزي جراحي شده تزریق ميشد .مغز

گرفته ميشد .بیشترین مقدار تاخیر ورود به محفظه تاریک
02

cm

Step-
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حیوانات خارج گردیده و در محلول فرمالین  %02به مدت

بررسي مقایسه معنيدار بودن تکتک گروهها با گروه

سه روز قرار داده ميشد؛ سپس جهت بررسي صحت

کنترل انجام ميشد .سطح معنيداري آماري  p< 2/29در

محل کانولها ،ناحیه قرارگیري کانولها برشگیري ميشد

نظر گرفته شد .محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار

و با اطلس پاکسینوس تطبیق داده ميشد .دادههاي مربوط

آماري  SPSS 15و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار

به حیواناتي که محل قرارگیري کانول صحیح نبود در

 Sigma plot 10.0انجام شد.

آنالیزهاي آماري استفاده نميشدند.

نتایج

تیمارهای دارویی و آزمایشهای انجام شده :اثرات
تزریق پس از آموزش باکلوفن و فاکلوفن در هسته

نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که

BLA

تزریق پس از آموزش باکلوفن

بر روي حافظه اجتنابي مهاري و فعالیت حرکتي بررسي

 [ 0.001,و فکلوفن

شد .در این مطالعه ،سه گروه  0تایي از حیوانات به کار

نتایج  post hocنشان داد که دوز  2/20 µg/ratباکلوفن و

 2/20 µg/ratباکلوفن (آگونیست گیرنده  ،)GABABیا
دوز

دوز  2/20 µg/ratفکلوفن تثبیت حافظه را در دستگاه Step

گیرنده

 -throughکاهش ميدهند .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت

 )GABABرا پس از آموزش در هسته  BLAدریافت مي-

که تزریق پس از آموزش باکلوفن و فکلوفن در هسته

کردند .فعالیت حرکتي حیوانات  9دقیقه بعد از آزمون

 BLAتثبیت حافظه را کاهش ميدهد .همچنین آنالیز

حافظه ثبت ميشد .در این آزمایش آنالیز دادهها با استفاده

واریانس یکطرفه نشان داد که تزریق پس ازآموزش

از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد.

باکلوفن ]  [) F (1,14) =3.773, P > 0.05و فکلوفن

آنالیز آماری :آنالیز دادهها با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه انجام شد .بهدنبال معنيدار بودن

] [)F (1, 14) = 27.918, P < 0.001

به هسته  BLAحافظه اجتنابي مهاري را تغییر ميدهد.

برده شد .حیوانات سالین (به عنوان گروه کنترل) یا دوز
( )2/20 µg/ratفاکلوفن(آنتاگونیست

] < F (1,14) =49.743, P

] F

 [)(1 , 14) = 0.649, P > 0.05به هسته  BLAتاثیري بر

P-

فعالیت حرکتي ندارد (نمودارهاي  0و .)0

 ،valueآنالیز مکمل با استفاده از آزمون توکي ،براي

شکل  -0موقعیت  BLAدر برش بافتي حاصل از دستگاه  Vibro Sliceو تهیه عکس از مناطق مغزي کانول گذاري شده :A .موقعیت
رأس کانول تزریق در  BLAبراي همه رتهاي مورد آزمایش که آنالیز آماري شدند :B .برش تأیید شده با اطلس پاکسینوس و واتسون
[.]09
01
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نمودار  - 0اثر تزریق پس از آموزش باکلوفن و فکلوفن به داخل هسته  BLAبر روي حافظه اجتنابي مهاري.
حیوانات پس از آموزش در ناحیه  BLAسالین (  ، )2/0 µl/ratباکلوفن ](  ،)2/20 µg/ratفکلوفن (  )2/20µg/ratرا در BLA

دریافت ميکردند .حافظه و فعالیت حرکتي  02ساعت بعد از تزریق داروها بررسي مي شد .تعداد حیوانات آزمایشگاهي در هر
گروه هشت سر بود و داده ها به صورت  Mean ± S.E.Mنشان داده شدهاندp < 0.05 ،p<0.001 *** ،p<0.01 ** ،p<0.05 *.

 ،p<0.001+++ ،p <0.01++ ،+اختالف معني دار را با گروه کنترل سالین /سالین نشان ميدهند.

نمودار  - 0اثر تزریق پس از آموزش باکلوفن و فکلوفن به داخل هسته  BLAبر روي فعالیت حرکتي.
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بحث
در یادگیري و حافظه BLA ،یک نقش اساسي دارد [،00

 0/9و  2/79هیچ اثري بر انجام عمل موشها ندارد [.]33

 BLA .]5ميتواند بر شکل پذیري سیناپسي موثر باشد که

تزریق داروهاي گاباارژیک ممکن است از طریق تاثیر بر

فرایند تثبیت حافظه را تسهیل ميکند [ .]07وقتي رت در

سیستم گاباارژیک آمیگدال فرایند تثبیت حافظه را تحت

معرض یک محرک تنشزاي حاد از قبیل شوک کف پا

تاثیر قرار دهند [ .]0آسیب مشاهده شده به وسیله تزریق

قرار ميگیرد BLA ،فعالیت نشان ميدهد .به طوریکه یک

باکلوفن با نتایجي که از تزریق این دارو به صورت

شوک که به کف پاي رت بیهوش داده ميشود ،باعث یک

محیطي و مرکزي صورت گرفته است ،مطابقت دارد [.]0

فعالیت قدرتمند وروديهاي تحریکي به  BLAميشود

براي مثال در مهارت شرطي شدن اجتنابي تزریق

[ BLA .]00نقش کلیدي در تشکیل حافظه اجتناب مهاري

سیستمیک باکلوفن بعد از آموزش هم تسهیل [ ]05و هم

دارد [ .]00 ،03مزیت استفاده از مهارت اجتنابي غیرفعال

تخریب [ ]00کسب پاسخ شرطي شده را در بردارد.

آن است که این مهارت بر اساس تمایل ذاتي جوندگان

شواهدي نیز موجود است که نشان ميدهند آگونیستهاي

براي دوري جستن از روشنایي و ورود به تاریکي مي-

گیرنده گابا باعث افزایش و تقویت حافظه ميشوند [.]30

باشد .]09[ .نتایج حاصل از این مطالعه مطابق با سایر

تحریک فارماکولوژیکي رسپتور  GABABبرروي نورون-

گزارشات نشان داد که تزریق باکلوفن به داخل ،BLA

هاي هرمي اثر بازدارندگي در انتقال گلوتاماترژیک نشان

تثبیت حافظه را کاهش ميدهد [ .]09 ،0دوز

)μg/rat

خواهد داد .بیشترین میزان هترورسپتورهاي

GABAB

 ) 2/20باکلوفن تاخیر زمان به یادآوري را کاهش داد اما

پیشسیناپسي در پایانههاي نورونهاي گلوتاماترژیک

بر فعالیت حرکتي تاثیري نداشت.

شناخته شده است .فعالیت این رسپتورها ،رهاسازي

مشخص شده که در تعدادي از پستان داران شامل موش

آمینواسید تحریکي را مهار خواهد کرد [.]00

سوري ،رت و میمون گیرنده  GABABباعث تغییر در

مطالعات دیگر گویاي آن است که اتورسپتورهاي

الگوهاي رفتاري ميشود [ .]03 ،7آگونیستهاي رسپور

 GABABالقاي تقویت طوالني مدت ) )LTPرا تنظیم مي-

 GABABدر مطالعه روي حیوانات آزمایشگاهي باعث

کنند و نقش گیرندههاي  GABABرا در شکلپذیري

اختالل حافظه ميشود [.]30

سیناپسي مطرح ميکنند [ .]02بر اساس تحقیقات

 Castellanoو همکاران نشان دادند که تزریق باکلوفن به

الکتروفیزیولوژیکي روشن شده است که تمامي نورونهاي

داخل آمیگدال موشهاي صحرایي در روش اجتنابي

سیستم اعصاب مرکزي و سلولهاي گلیا به گابا حساسند،

غیرفعال ،حافظه را مختل ميکند []0 ،0

حتي آنهایي که ورودي گاباارژیک دریافت نکردهاند [.]00

 Stackmanو همکاران در سال  0552اثرات تزریق درون

نتایج حاصل از فعالیت گیرندههاي پیشسیناپسي

سپتومي باکلوفن را بر روي یادگیري فضایي موشهاي

 GABABحاکي از آن است که این گیرندهها کاهش

صحرایي در ماز شعاعي بررسي کردند .در این آزمایش

رهایي  GABAرا در سیناپسهاي مهاري و آزادسازي

باکلوفن با  3دوز  0/9 ،3 nmolو  2/79به درون سپتوم

گلوتامات در سیناپسهاي تحریکي ایجاد ميکنند [.]02

تزریق شد .نتایج آزمایش نشان داد که تزریق بعد از

همچنین مشخص شده که باکلوفن آزادسازي گلوتامات را

آموزش باکلوفن با دوز  3 nmolتعداد انتخابهاي صحیح

در برشهاي قشري خوکچه هندي ،از طریق تاثیر بر روي

را در ماز کاهش داده و تعداد اشتباهات انجام شده در طي

گیرندههاي پیش سیناپسي  GABABکاهش ميدهد.

تست را بدون اثر بر تاخیر در انتخاب بازو یا توانایي

بنابراین با توجه به نقش گلوتامات در القاء پدیده ،LTP

nmol

ميتوان یکي از علل کاهش حافظه القاء شده توسط

حرکتي موشها افزایش ميدهد .حال آنکه دوزهاي
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and presynaptic receptors? J Pharmacol Exp
Ther, 231(3): 671-677.

باکلوفن را بوسیله کاهش آزادسازي گلوتامات از پایانه

3. Bormann J. (2000) The 'ABC' of GABA
receptors. Trends Pharmacol Sci, 21(1): 16-19.

 این مطالعه نشان داد که،]03[ برخالف مطالعات گذشته

.نورونهاي پیش سیناپسي توجیه کرد
 تثبیت حافظه را کاهش،BLA تزریق فکلوفن به داخل

4. Bowery N.G., Bettler B., Froestl W.,
Gallagher J.P., Marshall F., Raiteri M., Bonner
T.I., Enna S.J. (2002), International Union of
Pharmacology. XXXIII. Mammalian gammaaminobutyric acid(B) receptors: structure and
function. Pharmacol Rev, 54(2): 247-264.

) فکلوفن تاخیر زمان به2/20 μg/rat)  دوز.ميدهد
 اما بر فعالیت حرکتي تاثیري.یادآوري را کاهش داد
.نداشت
موندادوري و همکارانش نشان دادند که آنتاگونیستهاي

5. Bowman W.C., Rand M.J. (1980), Textbook
of pharmacology. second edition. Blackwell
Scientific Publication.

، فاکلوفن،هیدروکسي ساکلوفن-0  مانندGABAB گیرنده
 نارسایي یادگیري و حافظه راCGP90720  وCG39320
 مشاهداتي مبني بر.]03[ در میمونها بهبود ميبخشد

6. Brioni J.D., Castellano, C. Nagahara, A. H.
McGaugh, J. L. (1989) Post-training systemic
and intra-amygdala administration of the
GABA-B agonist baclofen impairs retention.
Behav Neural Biol, 52(2): 170-179.

 نیز درGABAB  توسط اتورسپتورهايGABA آزادسازي
 از این جهت فکلوفن ميتواند با.]0[ دست ميباشد
 و نشستن بر روي گیرندههايGABA رهاسازي

7. Carletti F., Nami R. Martinelli M. Buracchi
P., Lucani B., Panza F., Pavese G., Saia F.,
Gennari C. (1993), [Role of aldosterone in
essential arterial hypertension complicated by
chronic renal insufficiency]. Minerva Urol
Nefrol, 45(2): 37-45.

 این اثرات متفاوت. باعث مهار حافظه گرددGABAA
فکلوفن ممکن است به علت تفاوت در شدت شوک یا
.تفاوت در دوزهاي مورد استفاده باشد
نتیجهگیری

8. Castellano C., Cestari V., Cabib S., PuglisiAllegra S. (1991), Post-training dopamine
receptor agonists and antagonists affect
memory storage in mice irrespective of their
selectivity for D1 or D2 receptors. Behav
Neural Biol, 56(3): 283-291.

در نتیجه مطالعه حاضر پیشنهاد ميکند که باکلوفن و
 کاهش ميدهند اما برBLA فاکلوفن تثبیت حافظه را در
.فعالیت حرکتي تأثیري ندارند
تشکر و قدردانی

9. Chegini H.R., Nasehi M., Zarrindast M.R.
(2014) Differential role of the basolateral
amygdala 5-HT3 and 5-HT4 serotonin
receptors upon ACPA-induced anxiolytic-like
behaviors and emotional memory deficit in
mice. Behav Brain Res, 261: 114-126.

بدینوسیله از زحمات پرسنل محترم پژوهشکده علوم
،شناختي تهران که ما را در انجام این پژوهش یاري نمودند
.تقدیر و تشکر ميشود

10. Davies W.E. (1981), The effect of lesions
of the dorsal acoustic stria on the levels of
glutamic acid decarboxylase and GABA
transaminase in the inferior colliculus and
cochlear nucleus of the guinea-pig. Neurochem
Int, 3(5): 343-347.
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