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  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتيدانشگاه 

  )۱۳۸۸آبان  (۴۶۳ ـ ۴۶۹هاي   ، صفحه۴ي  ي يازدهم، شماره دوره

  

  

 ي رژيک هستهاعروقي سيستم گاباـ  اثر قلبي ي پرسين واسطهوواز

  بستر الياف عصبي انتهايي در موش صحرايي نر
  

  ۳م  دکتر معصومه حات۲،ي فاطمه خوارزم۱،يمي نسيدکتر عل

) ۳ ، هرمزگاني دانشگاه علوم پزشک،يولوژيزيگروه ف) ۲ ، اصفهاني دانشگاه علوم پزشک،يولوژيزيگروه ف) ۱

ي، دكتر ولوژيزي گروه ف،ي پزشکي د ناصر دانشکدهيبندر عباس، بلوار شه : مسئولي سندهي نوي  مکاتبهينشان

   e-mail: mhatam@hums.ac.ir ؛معصومه حاتم
  

  چكيده
 ي رندهيگ  مهاراند كه داده نشان ي قبليها مطالعه. ک استيمبي از ساختمان ليبخش) BST( يي انتهاياف عصبي بستر الي هسته :مقدمه

ها  ن پاسخي اي  واسطهي نورونهاي و مدارسازوكار ي حاضر بررسي مطالعهدر  .دهد  ميشيضربان قلب را افزا فشارخون و A گابا
 به يد رانيان و وري شر.بررسي شدندبراي مطالعه وروتان يهوش با ي نر بييصحراهاي   موش۳۹: ها مواد و روش. بررسي شده است

 . شدنديوستومئوانات به منظور سهولت در تنفس تراکيح.  شديگذار ق داروها کانولي ضربان قلب و تزر،منظور ثبت فشارخون
 يانين حداکثر فشار متوسط شريانگيم. ق شدير تزBSTدر  پتيکروپيک طرفه توسط مي به صورت Aست گابا يآنتاگونـ ن يکوکوليب

کومول ي پ۱۰۰ ن، با دوزيکوکوليق بيتزر: ها افتهي .ند شدمقايسه تي زوجي با آزمون قياز تزرو بعد و ضربان قلب در هر گروه قبل 
 ضربان قلب شيو افزا) وهي جمتر ميلي ۳/۴۱±۱/۵(يانيفشار متوسط شر دار معنيش ي باعث افزاBSTتر در ي نانول۱۰۰حجم  در
گرم به   ميلي۱ ـ به صورت يني موسکاري رندهي گي کننده مهاراتروپين ـ  هم يديق داخل وريتزر. شد) قهي ضربه در دق۶/۵±۲/۳۳(

ق داخل يکه تزر ين نداشت در حاليکوکولي از بي و ضربان قلب ناشياني بر اثر فشار شريدار معنيريتاثازاي هر كيلوگرم وزن بدن 
 بر يريثأتگرم به ازاي هر كيلوگرم خون بدن   ميلي۳۰ـ به صورت  يوني گانگلينيکوتي ني رندهي گي مهارکنندهـ وم ين هگزامتويديور

ها نقش  ن پاسخيک در ايستم پاراسمپاتيدهد س  مين برد که نشانين را از بيکوکولي بيکارد ي نگذاشت اما اثر تاکيانيمقدار فشار شر
 كهن برد ين را از بيکوکوليون بيپرتانسياثر ه) µg/Kg ۵۰( نيوازوپرس V1 ي رندهيست گين آنتاگويديق داخل وري تزر.ندارد
 يبرا ها ن دادهيا: يريگ جهيتن .است وازوپرسين کيل مهار تونيستم گابا به دلي از سي کاهش فشارخون ناشي دهنده نشان

ن عمل را با اثر بر يدهد و ا  ميشيرا افزافشارخون و ضربان قلب  A ،BST  گاباي رندهين بار نشان داد که مهارگياول
  . دينما  ميک اعماليک و اعصاب سمپاتينرژيپرسوستم وازيس

  
  ني ضربان قلب، وازوپرس،گابا، فشارخون ،يي انتهاياف عصبي بستر الي هسته :واژگان كليدي

  ۲۲/۴/۸۸ :ـ پذيرش مقاله ۲۰/۴/۸۸ :ـ دريافت اصالحيه ۱۰/۱۲/۸۷ :دريافت مقاله

  

  
  

  همقدم

 از ي بخشi (BST) يي انتهاياف عصبي بستر الي هسته

 ياني و مي شکمي جانبيها ک است که به قسمتيمبيستم ليس

                                                           
i- Bed nucleus stria terminalis  

 قلب ي کننده کنترلهاي  ن هسته با هستهي ا۱- ۳.شود يم ميتقس

 کوالري پاراونتري گر مانند هستهيو گردش خون در مناطق د

، ii۶،۵ النخاع  بصلي کناريشکمهاي  و هسته ۴پوتاالموسيه

 و iii۵ (NTS) ير منزوي مسي  هسته،۷گوسي آمبي هسته

                                                           
ii- Ventrolateral medulla 
iii- Nucleus tractus of solitarious 
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 ۴۶۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸آبان ، ۴ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

کوالر ي پاراونتري ر هستهيثأت.  مرتبط است۹،۸گدالي آمي هسته

ن بر يپرسور در ترشح وازييق تغيپوتاالموس از طريه

اعمال ه ي فوق کليبا اثر بر بخش مدوال ،فشارخون

 يالنخاع نقش اساس  بصلي کناري شکمي  هسته۱۱،۱۰.شود مي

 يم عصبيق تنظي قلب و گردش خون از طريها فلکسدر ر

 يبرهاي فيگوس منشاي آمبي  هسته۱۲.تون عروق دارد

 محل ير منزوي مسي  و هسته۱۳ک به قلب استيپاراسمپات

 بستر ي هسته ۱۴.است  به مغزي بارورسپتوريها ختم آوران

 گداليز محل ختم وابرانها از آمي نيي انتهاياف عصبيال

 در رفتار، ي نقش مهمi  گداليآمهاي   هستهي  مجموعه۹،۸.است

. ت قلب و گردش خون دارديم فعالي و تنظها هورمونترشح 

 ي و مرکزيجانبهاي   هستهي که در بخش تاجييها نورون

ي   مختلف هستهيها د خود را به بخشيگدال هستند زوايآم

BST گدال منجر به ي از آمين نواحيک ايتحر. دارند  ميارسال

 ،ين نواحيبا ا BST  ارتباطات۱۵.شود  مي خونکاهش فشار

ل ترشح ي اتونوم و هم به دليق دستگاه عصبيهم از طر

  ۱۵.است نيپرسوواز

 BST ي  هستهييايميک شيکه تحراست نشان داده شده 

 نر باعث کاهش فشار خون و ييبا گلوتامات در موش صحرا

هاي  رندهي گيها گروهر ي نقش ز۱۶-۱۸.شود  ميضربان قلب

 شده ييوتامات بر فشار خون و ضربان قلب شناساگل

 BST ي  گابا در هستهيها  وجود نورون،چنين هم ۱۸.است

مول يق موسيک مطالعه تزري در ۲۰،۱۹.معلوم شده است

باعث کاهش فشار خون و  BST به A  گاباي رندهيست گيآگون

ست گابا ين آنتاگونيکوکوليق بيضربان قلب شده است و تزر

A ق يکه تزر ي در حالشدش فشار و ضربان قلب يباعث افزا

 در فشار خون و ضربان يرييتغ Bست گابا يفاکلوفن آنتاگون

   ۲۱.جاد نکرديقلب ا

 گابا و يها ل وجود نوروني حاضر به دلي در مطالعه

م ي در فشار خون و ضربان قلب بر آن شدA ي رندهيدخالت گ

 به يابيرا به منظور دست A  گاباي رندهي عمل گسازوكارتا 

 منظور از به اين. نماييم ي هسته بررسي نورونمدارهاي

محيطي سمپاتيک و پاراسمپاتيک و هاي  گيرندههاي  مهارکننده

پرسين قبل و بعد از تزريق و وازV1نتاگونيست گيرنده آ

  . استفاده شدـ بيکوکولين  ـ A گابا ي نتاگونيست گيرندهآ

                                                           
i - Amygdaloid complex 

  ها مواد و روش

 ي ستار در محدودهيژاد و نر از نييس موش صحراأ ر۳۹

 به صورت واناتيح. بررسي شدند گرم ۲۰۰-۲۵۰ يوزن

 ي  درجه۲۵ تا ۲۲ ي مجزا و در دمايها  در قفسييدوتا

 ساعت ۱۲ و يي ساعت روشنا۱۲ط يگراد در شرا يسانت

 يگير نمونه  وشدند  ي نگهداري کافي و با آب و غذايکيتار

 . شد انجام ي تصادفبه صورتز ين

 يليو دوز تکم) gr/Kg Merk ۴/۱ (وروتانيا وانات بيح

به  ،در صورت لزومگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  ۳/۰

ق ي از طريهوشيعمق ب. شدندهوش ي بي داخل صفاقصورت

 Withdrawal سالم با رفلکس يفشردن نوک انگشتان پا

 دما ي کننده وان توسط کنترلي بدن حي دما.شد  کنترل

)Narco-Bio System, U.S.A(ي  درجه۳۷±۱ ي  در محدوده 

ل در يتسه وان به منظوري حينا .شد  ميگراد حفظ يسانت

 ضربان قلب و ، ثبت فشارخونيبرا.  شديگذار تنفس کانول

 يحاو PE50لن يات ي پلي  داروها، لولهيديق داخل وريتزر

 ، قرار گرفتيد رانيان و وريب در شرين به ترتين هپاريسال

 )Stolteing, U.S.A(وتاکس ياستروان در دستگاه يسپس ح

ل در محل يقرار داده شد و دو سوراخ کوچک توسط در

  .شدجاد يهسته ا

فشار خون توسط ترانسديوسر دستگاه فشار اوسيلوگراف 

به يونيورسال هاروارد و ضربان قلب توسط کارديوتاکوگراف 

 توسط ،چنين هم .شد پيوسته و در تمام مدت آزمايش ثبت طور

 کامپيوتري که در گروه فيزيولوژي دانشکده ي يک برنامه

 فشار خون و ضربان قلب شد،پزشکي هرمزگان تهيه و نصب 

  .شد  از اوسيلوگراف در کامپيوتر ذخيره

ک ي توسط  يکطرفهبه صورت BST ييايميک شيتحر

کروالکتروپولر يکمک مه که باي  شهيپت شيکروپيم

)Stolteing, U.S.A (ه يمتر تهکروي م۳۵-۴۵ يبا قطر داخل

 يکي پالستي ک لولهيپت توسط يکروپيم. شد انجام ،شده بود

 داخل يق مواد با فشار هواين وصل و تزريبه سرنگ انسول

 ۵۰-۱۰۰ يقي تزريها حجم تمام محلول. شدسرنگ انجام 

 توسط ،ع و هوايم حباب مايتر بود که با مشاهده مستقينانول

 ۲دقت  مدرج با ي چشميکروسکوپ مخصوص با عدسيک مي

. شد کنترل)  کاناداU.W.Oساخت دانشگاه (تر ينانول

 يوتاکسيکمک اطلس استره  بBST ي مختصات هسته

 خط يمتر جلو يلي م۲/۹ تا ۲/۸ي  محدوده  در۳نوزيپاکس

Interaural،عمق  ويانيمتر از خط م يليدو م ک تاي ي جانب 
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 همكارانو دكتر علي نسيمي   ي بستر الياف وازوپرسين و هسته ۴۶۵

 

  

به منظور . شدن يياز سطح جمجمه تع متر يلي م۵/۷ تا ۵/۵

 ي دا نمودن منطقهي هسته و پيها  بخشي  همهي همطالع

 ۳۰۰ج و در فواصل يتدره پت بيکروپيوواسکوالر، ميکارد

ق به يم ساعت پس از هر تزري نيکرومتر و با فاصله زمانيم

، ي جانبي  در محدودهي شد و هسته  ن و اطراف بردهييپا

  .شد ي بررسي و عمقي عقب،ييجلو

 انجام زير ه صورتب در سه بخش جداگانه ها شيآزما

   :شد

تر ين در صد نانوليکوکوليب کوموليصد پ: گروه اول

تزريق وان ي ح۱۴  در(bicuculline; BMI, sigma) ۲۱نيسال

ق داخل يوواسکوالر تزري مناطق کاردشدندا يو پس از پشد 

 يني موسکاري رندهيست گيآنتاگون) TCI(وپين رات هم يديور

 به ازاي هر كيلوگرم وزن گرم ميلي ۱ ۲۲ک با دوزيپاراسمپات

  .نيکوکوليق مجدد بيقه بعد، تزري دق۵ تا ۳و بدن 

تر يصد نانول در نيکوکوليب کوموليصد پ: گروه دوم

 مناطق شدندا يو پس از پريق شد تزوان ي ح۱۶در  نيسال

) sigma( ومي هگزا متونيديق داخل وريوسکوالر تزريکارد

 ۳۰ ۲۲دوزک با يستم سمپاتي سيوني گانگلي مهارکننده

قه بعد، ي دق۵ تا ۳و گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  ميلي

  . انجام شدنيکوکوليق مجدد بيتزر

تر ين در صد نانوليکوکوليب کوموليصد پ: گروه سوم

 مناطق شدندا يو پس از پتزريق شد وان ي ح۹ن در يسال

 يست انتخابي آنتاگونيديق داخل وري تزر،وسکوالريکارد

-β-Mercapto-β,β]-1  (.انجام شدوپرسين  وازV1 ي رندهيگ

cyclopentamethylenepropionyl,o-me-tyr2, Arg8, sigma 
 ي قهي دق۵ تا ۳ ۲۳به ازاي هر كيلوگرمکروگرم ي م۵۰با دوز 

  .)نيکوکوليق مجدد بيبعد، تزر

 ي درون قلبپرفيوژنق يش از طريان هر آزمايپس از پا

 ۱۰۰نه و سپس ين هپاري محلول نرمال سالليتر ميلي ۱۰۰

وان يق و مغز حي تزر%۱۰ن ين فرمالي محلول سالليتر ميلي

، پس از چند ساعت مغز خارج و پس شدکس يدرون جمجمه ف

 مورد نظر حداقل ي منطقه ،ي اضافيها ن قسمته شددياز بر

 قرار داده شد و %۱۰ن ين فرماليساعت در سال ۲۴مدت ه ب

 Crayocut( يکروتوم انجمادي پشت سر هم توسط ميها برش

 cresyl (ه و به کمک رنگيکرون تهي م۶۰با ضخامت ) 1800

violet; Sigma (۱%به کمک  ها نمونه.  شديزيآم  رنگ

 ۳نوزيق با اطلس پاکسيکروسکوپ مشاهده و محل تزريم

بود از  BSTق در خارج ي که تزريموارد. مطابقت داده شد

  .شد حذف يز آماريآنال

 ۱۵ به مدت ها گروهابتدا در تمام  ها ز دادهي انجام آناليبرا

 ثبت شد يقيچ تزريقه، فشار خون و ضربان قلب بدون هيدق

سپس ثبت تا . شودنان حاصل يتا از ثابت ماندن آنها اطم

ر يش مقاديآزما هر پس از. ش ادامه داشتيان هر آزمايپا

 و ضربان ياني فشار متوسط شري،استولي، ديستوليفشارس

 به زي آنالبراياستخراج و  وتريامپ ثبت کي برنامه قلب، از

در هر  ها ار دادهي معي خطا±ن يانگي شد و مي اكسل برنامه

ن حداکثر يانگيم. از نظر آماري بررسي شدگروه محاسبه و 

به همراه   و ضربان قلبيانيرات فشار متوسط شرييتغ

ق با استفاده از آزمون ين قبل از تزريانگي با م،اريانحراف مع

 ۰/۰ ۵، کمتر از يدار معني و سطح سه شدندمقاي يزوجتي 

  .در نظر گرفته شد

  

  ها يافته

ـ  ي قلبيها ن بر پاسخيتروپا  هميديق داخل ورياثر تزر

  :نيکوکوليق بي از تزري ناشيعروق

 بر فشار يدار معنير يثأن تيتروپا  هميديق داخل وريتزر

ضربان قلب  شي موجب افزاي نگذاشت وليانيمتوسط شر

 و بعد از ۵/۸۷± ۵/۳ق ي قبل از تزريانيتوسط شرفشار م. شد

قبل از  وه بود و ضربان قلبيمتر ج يلي م۲/۸۱± ۶/۳ق يتزر

ضربه در دقيقه  ۴۱۹±۱۳ق ي و بعد از تزر۳۸۸± ۱۱ق يتزر

ش فشار خون و يزان افزايم . استدار معني >۰۵/۰Pبود که با 

ق داخل ين قبل از تزريکوکوليق بي از تزريضربان قلب ناش

تي سه با بعد از آن با آزمون ين در مقايتروپا  هميديور

رات فشار يين تغيانگيم.  نشان نداديدار معني تفاوت زوجي

 ۲/۳۰±۲/۱۳ن يتروپا ق همي بعد از تزريانيمتوسط شر

 ضربه ۲۴±۶رات ضربان قلب يين تغيانگيوه و ميمتر ج يليم

 ابرق که برير قبل از تزريسه با مقاديقه بود که در مقايدر دق

قه بود که تفاوت يضربه در دق ۱۹±۲ وه ويمتر ج يلي م۵±۳۲

  ).۲ و ۱نمودارهاي (دهد  ي را نشان نميدار معني

 يها وم بر پاسخي هگزامتونيديق داخل ورياثر تزر

  :BSTن به يکوکوليق بي از تزري ناشيعروقـ  يقلب

 در دار معنيهگزامتونيوم باعث کاهش  تزريق داخل وريدي

قبل از خون فشار . ياني و ضربان قلب شدفشار متوسط شر

بود که متر جيوه  ميلي ۴/۵۲±۴/۳ و بعد از تزريق ۶/۹۲±۳/۷تزريق 

 قبل از ، ضربان قلب. استدار معني >۰۱/۰Pو  تي زوجيبا آزمون 

   بود که۳۹۱±۱۹ و بعد از آن ۴۸۰±۲۰تزريق برابر 
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هاي قلبي عروقي ناشي از بيکو   بر پاسخ)ب( و ضربان قلب )الف(ثر تغييرات فشار شرياني ي ميانگين حداک  مقايسه-۱نمودار 
ستاره .  زوجtتروپين، هگزا متونيوم و آنتاگونيست وازوپرسين با آزمون ا بل و بعد از تزريق داخل وريدي همقکولين 
  .دهد شان مين >۰۱/۰Pدار بودن را با  معني

  

فشار خون و ضربان قلب پس ک نمونه از ثبت ي -۲نمودار 
ق داخل يتزر) B(و بعداز) A(ن قبل يکوکوليق بياز تزر
 X محور ي خطوط عمود.نيتروپا هم 1mg/Kgي ديور

  .ق استينشانگر زمان تزر

 
ش فشار يزان افزايمبررسي .  استدار معني >۰۵/۰P با

 يديق داخل ورين قبل از تزريکوکوليق بي از تزريخون ناش

 تي زوجيسه با بعد از آن با آزمون يقاوم در ميهگزامتون

رات فشار متوسط يين تغيانگيم.  نشان نداديدار معنيتفاوت 

متر جيوه  ميلي ۵/۲۸±۵/۷وم يق هگزامتوني بعد از تزريانيشر

 ۵/۲۶±۵/۹ق که ير قبل از تزريسه با مقاديبود که در مقا

دهد در  ي را نشان نميدار معنيبود تفاوت متر جيوه  ميلي

ق ي از تزريش ضربان قلب ناشيزان افزايمبررسي ه ک يحال

وم در ي هگزامتونيديق داخل ورين، قبل از تزريکوکوليب

 را يدار معني تفاوت يزوجتي سه با بعد از آن با آزمون يمقا

قه و ي ضربه در دق۲۴±۱۱ب ي نشان داد که به ترت>۰۱/۰p با

  )۳ و ۱نمودارهاي (قه بود ي ضربه در دق-۹±۴

  

 V1 ي رندهيست گي آنتاگونيديداخل ورق ياثر تزر

ق ي از تزري ناشيعروقـ  ي قلبيها ن بر پاسخيوازوپرس

  :BSTن به يکوکوليب

 هورمون V1 ي رندهيست گي آنتاگونيديق داخل وريتزر

 و يانير فشار متوسط شرب يدار معني تأثيرن يوازوپرس

 قبل از يانين فشار متوسط شريانگي م.ضربان قلب نداشت

متر  يلي م۲/۱۱۰±۲/۱۳ق يو بعد از تزر ۸/۱۱۳±۳/۱۶ق يتزر

 ،قي و بعد از تزر۳۳۲±۲۵ ،قيوه و ضربان قلب قبل از تزريج

اي  ق داخل هستهيتزر. قه بودي ضربه در دق۲۶±۳۳۹

ست يق آنتاگوني بعد از تزرBSTن به درون يکوکوليب

ن يانگيم.  داشتياني بر فشار شريدار معنير يثأن تيوازوپرس

 نيپرسوق وازي قبل از تزريانيمتوسط شررات فشار ييتغ

 زانيق به ميوه بود که پس از تزريمتر ج يليم ۱/۵±۳/۴۱

 و بعد فشار خون قبل ري مقادي سهيمقا .افتير يي تغ۶/۲±۸/۲

 ، نشان داد>۰۱/۰P  بايدار معني تفاوت تي زوجيبا آزمون 

 ۴۵±۱۳ ق برابريبل از تزرق رات ضربان قلبيين تغيانگيم

ق که ياز تزر ر بعديسه با مقاديقه بود که در مقايضربه در دق

 دهد ي را نشان نميدار معنيقه بود تفاوت يضربه در دق ۶±۲۳

  ).۴ و ۱نمودارهاي (
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 يک نمونه از ثبت فشار خون و ضربان قلب پس -۳نمودار 
تزريق داخل ) b( از و بعد) a(از تزريق بيکوکولين قبل 

 X خطوط عمودي محور .هگزامتونيوم mg/Lg ۳۰ وريدي
   .نشانگر زمان تزريق است

  

  

  
  

 يک نمونه از ثبت فشار خون و ضربان قلب پس -۴نمودار 
تزريق داخل ) b( از و بعد) a(از تزريق بيکوکولين قبل 

 خطوط .پرسينوآنتاگونيست واز µg/Kg ۵۰ وريدي
  . نشانگر زمان تزريق استXعمودي محور 

  

  
 

  

.  نشان داده شده است۱ لشكق در ي تزريها ع محليتوز

جاد ي را ايدار معني که پاسخ BST خارج از هاي قيتزر

  . حذف شدنديز آماري از آنال،ننمودند

  

  

  

  

  

 )مربع توپر( نقاط تزريق بيکوکولين آتروپين -۱شکل 
و بيکوکولين )  توپري دايره(بيکوکولين هگزامتونيوم 

  .+)عالمت ( وازوپرسين آنتاگونيست

  

  بحث

ستم ي که سندشگاه ما نشان دادي در آزمايقبل يها مطالعه

 ي  هستهيعروقـ  ي قلبيها  در پاسخيک نقش مهميرژاگابا

BSTست گابا يمول آگونيق موسي تزر. داردA باعث کاهش 

ن يکوکوليق بيفشارخون و ضربان قلب شد و تزر

ش فشار خون و ضربان قلب ي باعث افزا،Aست گابا يآنتاگون

 Aستم گابا ي سسازوكارن ييه منظور تعن مطالعه بي ا۲۱.ديگرد

ن با يکوکوليق بيتزر .شدبر فشار خون و ضربان قلب انجام 

ش فشار خون و ضربان ي باعث افزاA گابا ي رندهيمهار گ

 نشان ن پاسخيا.  ما مطابقت داردي قبلي قلب شد که با مطالعه
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ک بر ين هسته اثر توني درون اAستم گابا يس دهد که مي

وسته يپارژيك گذارد، گابا   ميربان قلبفشارخون و ض

 فشار خون و ،A ي رندهير بر گيثأق تيشود و از طر  ميترشح

 Aي  رندهي مهار گبنابرايندهد   ميضربان قلب را کاهش

  مسألهنيد ايأيدر ت. برد  ميضربان قلب و فشار خون را باال

 يها  که نوروناند  نشان دادهيولوژيزي الکتروفيها مطالعه

 ۲۴.ستم گابا استيک سير مهار تونيثأتحت ت BST يشتبخش پ

  واسطيها هم به صورت نورون  گابايها نورون

از  کيرژا گابايها يورود به صورتو هم ) نترنورونيا(

 BSTي  گدال در درون هستهي آمي گر مثل هستهيمناطق د

  ۲۵ .قرار دارند

 ي نورونهاي مداري به منظور بررس، حاضري در مطالعه

ن قبل و يکوکولي، بAستم گابا ي سيعروقـ  ي اثر قلبل دريدخ

ک، يستم سمپاتيسهاي   مهارکنندهيديق داخل وريبعد از تزر

ن به ي وازوپرسV1 ي رندهي گي کننده ک و مهاريپاراسمپات

 ي رندهينشان داد که مهار گها  يافته. ق شدي تزرBSTدرون 

ن يآترپ يديق داخل وري توسط تزرينيک موسکاريپاراسمپات

ق ي از تزري ناشيکارديش فشار خون و تاکي در افزايريثأت

 ينيکوتي ني رندهيو مهار گ) ۴نمودار (دارد ن نيکوکوليب

وم داخل يک توسط هگزامتونيستم سمپاتي سيونيگانگل

ق ي از تزريش فشار خون ناشي در افزايريثأت يديور

 برد مين ي را از بيکارد يکه تاک ين نگذاشت در حاليکوکوليب

ق ين با تزري وازوپرسV1 ي رندهي مهارگ،چنين هم). ۳مودار ن(

 از يون ناشيپرتانسيست آن اثر هي آنتاگونيديداخل ور

توان  يمبنابراين ) ۴نمودار ( ن بردين را از بيکوکوليق بيتزر

ق ياز طر BST درون ستم گابايجه گرفت که سين گونه نتيا

اب ق اعصيک بر فشارخون و از طرينرژيپرسوستم وازيس

ستم ياما ارتباط س. گذارد ميک بر ضربان قلب اثر يسمپات

نشان داده شده  ؟چگونه است کيرژ ااک و گابينرژيپرسوواز

ک را به هسته يرژا گابايها  نورون،BST يکه بخش عقب

 يها پوتاالموس که محل نورونيکوالر هيپاراونتر

  و باعث کاهش ترشح۲۶کند ميمنتقل  کينرژيپرسوواز

 ي رندهي ما مهار گهاي شي در آزما۲۷.شود يموازوپرسين 

ش داد ين فشار خون و ضربان قلب را افزايکوکوليبا ب A گابا

 فشار خون و ضربان را ،مولي با موسي رندهيک گيو تحر

ک يکند که تحر  ميرا مطرح ن احتمالي اها يافته ۲۱کاهش داد

زان يو کاهش م وازوپرسين ستم گابا با کاهش ترشحيس

 A ي رندهيآورد و مهار گ  مينييفشار خون را پا عروق يتنگ

 ،شده وازوپرسين ش ترشحين منجر به افزايکوکوليتوسط ب

ک از ينرژيپرسور وازي مس،چنين هم .برد  ميباال فشار خون را

ر ي مسي پوتاالموس به هستهيکوالر هي پاراونتري هسته

 نشان ي متعدديها مطالعه ۲۸-۳۰.بر قرار است NTS يمنزو

 ين مراکز عصبي بي  ک واسطهيبه عنوان  NTS که ندا هداد

مطرح  يطيدبک محيکنترل فسازوكارهاي باالتر از خود و 

ستم ير سيثأشود که ت ين احتمال مطرح ميابنابراين  ۳۱- ۳۳است

بر قلب و عروق اعمال  NTSقياز طر وازوپرسين گابا و

  .شود مي

 يديق داخل وريتزرمطالعه، ن ي از ايگريدر بخش د

ن يکوکوليق بي از تزريش ضربان قلب ناشيوم افزايامتونهگز

بر  BSTستم گابا درون يدهد اثر س  مين برد که نشانيرا از ب

اعمال ک يستم سمپاتير بر سيق تاثيضربان قلب از طر

 مغز ي ک ساقهيبا مراکز سمپات BSTارتباط  .شود مي

 Cudal ventroو  Rostroventolateral medulla ۱۶،۱۲مانند

lateral medulla۱۷نشان داده شده است .  

 که مهار داد نشانمطالعه ن ياهاي  يافته ، خالصهبه طور

ن باعث يکوکوليباي  ق درون هستهيبا تزر BST ستم گابايس

  مهار.شود ميفشار خون و ضربان قلب  دار معنيش يافزا

ها نداشت و   بر پاسخيريثأت کي پاراسمپاتيطيمحهاي  رندهيگ

ن ي را از بيکارد يک تنها تاکي سمپاتيطيمحاي ه رندهيمهار گ

 وازوپرسين V1 يطي محي رندهيکه مهار گ يبرد در حال

بر  A ستم گاباين اثر سي بنابرا.ن برديازبرا پرتانسون يه

  .است وازوپرسين ق کاهش ترشحيفشار خون از طر

مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه   درمطالعهاين  :يسپاسگزار

 انجام آن توسط ي  هزينه.مزگان انجام شده استعلوم پزشکي هر

ين وسيله ه امعاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه پرداخت شد که ب

  .شود قدرداني مياز آن مركز صميمانه 
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