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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۷۴

بررسی اثر تجويز داخل بطن مغزی آنتا گونيست 
اورکسين A بر رفتار صرعی در موش های صحرايی 

کيندل شده با پنتيلن تترازول

الهام کردی جز۱، علی روحبخش۲، علی مقيمی۳، مسعود فريدونی۴

١. هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار، گروه زيست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. 

٢. مرکز تحقيقات علوم دارويی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

٣. هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار، گروه زيست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. 

٤. هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار، گروه زيست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. 

مقدمه: صرع يک اختالل نســبتا شــايع نورولوژيک است که در آن فرد به علت يک روند مزمن، 

دچار تشــنجات مکرر می شــود و اگر اين حمالت تشنجی بدون علل زمينه ای و به طور تکراری رخ 

دهد به آن صرع گفته می شود. 

اورکسين پپتيد مغزی است که توسط نورون های هيپوتاالموس جانبی - خلفی توليد و نورون های 

 ICV اورکسينرژيک آن به نواحی مختلف از جمله هيپوکامپ و ساقه مغز انشعاب داده اند. تزريق

اورکســين ها (AوB) بر خواب وتغذيه تأثيردارد. هدف از اين پژوهش بررســی نقش آنتاگونيست

ox A بر رفتار صرع می باشد. 

روش تحقيق: دو گروه رت بالغ نر ويستار (٧=n) به روش استرئوتاکسی جراحی و کانول درون 

بطن چپ مغز کاشته شد. گروه کنترل، حالل آنتاگونيست اورکسين A با حجم μl/rat ٢ توسط 

 ICV٥ به صورت μg/ratبادوز A پمپ پريســتالتيک دريافت کرد و درگروه تجربی آنتاگونيست

تزريق شد. اين تزريقات طی دوران کيندل شدن (١٢ بار) تکرار شد. هر دوگروه پس از ٣٠ دقيقه 

از تزريق آنتاگونيست با تجويز داخل صفاقی PTZ (روز درميان) کيندل شدند. 

يافته های پژوهشی: نتايج نشــان داد که تجويــز آنتاگونيست گيرنده های اورکسين A زمان 

تاخير شروع حمالت تشنجی جنراليزه فراخوانده شده در اثر کيندلينگ حاصل از تزريق PTZ را 

بطور معنی داری افزايش می دهد. 

بحث و نتيجه گيری: نظر به نقش آنتاگونيســت اورکســينA در فعاليت های ضدتشــنجی و 
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۷۵

کاهش شــدت تشنجات صرعی احتمال می رود که اين اثر ناشی از مهار گيرنده های ارکسينرژيک 

نورون های نواحی CA٣ هيپوکامپ باشــد که بطور طبيعی تحت تاثير ورودی های اورکســينی از 

ساير نواحی از جمله هيپوتاالموس قرار دارند. لذا نتايج اين پژوهش دخالت آنتاگونيست اورکسين 

A را در فعاليت های تشنجی حيوانات کيندل شده پيشنهاد می کند.  

کلمات کليدی: تشنج، آنتاگونيست اورکسين A، پنتيلن تترازول، کيندلينگ
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