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سابقه و هدف :واسطههای عصبی زیادی در فرآیند حافظه و یادگیری دخالت دارند که آرژینین
وازوپرسین و اکسیتوسین از جمله آنها هستند که توسط هستههای پاراونتریکولر و سوپرااپتیک
ساخته میشوند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هستهی پاراونتریکوالر بر اکتساب و
بهخاطرآوری حافظه را در مدل یادگیری اجتنابی غیر فعال انجام گرفته است.
مواد و روشها :در مطالعهی تجربی حاضر ،رتهای نر نژاد ویستار با وزن  133تا  153گرم
بهطور تصادفی در گروههای  7تایی شم ،کنترل دریافتکنندهی سالین و دریافتکنندهی لیدوکایین
قرار گرفتند .کانولگذاری در هسته با روش استریوتاکسی انجام گرفت .جهت غیر فعال کردن
هستهی پاراونتریکولر 3/5 ،میکرولیتر لیدوکائین  %1با سرنگ هامیلتون به صورت میکروسکوپی
از طریق کانول به داخل هسته تزریق شد .آزمون رفتاری جهت بررسی اکتساب و بهخاطرآوری با
استفاده از دستگاه شاتلباکس انجام و زمان تأخیر مربوط به ورود به محفظه تاریک ثبت گردید.
یافتهها :آنالیز دادهها نشان داد که در مرحلهی اکتساب یادگیری ،بین گروه دریافتکنندهی
لیدوکائین و گروههای کنترل و شم اختالف معنیداری در زمان تأخیر در ورود به محفظه تاریک
وجود ندارد ( ،)p<3/35ولی نتایج آزمون بهخاطرآوری نشان داد که در گروه دریافتکنندهی
لیدوکائین از نظر زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک ( )28/24±3/8در مقایسه با گروه شم
( )32/24±22/7و گروه دریافتکنندهی نرمال سالین ( )33/7±21/2کاهش معناداری ایجاد شده
است (به ترتیب  p=3/33و .)p>3/32
نتیجهگیری :یافتههای مطالعه نشان داد که هستهی پاراونتریکولر هیپوتاالموس ممکن است
در مرحله بهخاطرآوری یادگیری نقش داشته باشد .این در حالی است که نتایج بر عدم نقش این
هسته در مرحله اکتساب یادگیری داللت مینمایند.

 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
بابل ،ایران.
 -1مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،گروه فیزیولوژی ،دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،گروه فیزیولوژی،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

* نویسنده مسئول :دکتر منوچهر اشرف پور
آدرس :بابل ،جاده گنج افروز ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،گروه
فیزیولوژی.
تلفن322-31112522 :
پست الکترونیکmnrashrafpour@yahoo.com :

* مقاله حاضر حاصل پایان نامه زینب اعالیی بخش دانشجوی
پزشکی و طرح تحقیقاتی شماره  81دانشگاه علوم پزشکی بابل
میباشد.

واژههای کلیدی :یادگیری ،حافظه ،هستهی
پاراونتریکولر ،اجتنابی غیر فعال ،لیدوکائین

مقدمه

نورومادوالتوری در مغز هم برخوردارند ( .)4این عوامل عالوه بر اثرات شناختهشده،

حافظه و یادگیری فرآیندهای پیچیدهای هستند و در رمزگذاری و شکل گیری

در تنظیم عصبی  CNSو در حافظه و یادگیری نیز دخالت دارند (1و .)4مطالعات

مراحل مختلف آن شبکه وسیعی از نواحی مغزی و همچنین نوروترانسمیترهای

حیوانی نشان دادهاند که  AVPدر تنظیم طیفی از رفتارهای اجتماعی و شناختی

متعددی درگیر میشوند ( .)2واسطههای عصبی زیادی در فرآیند حافظه و یادگیری

دخالت دارد و بیماران مبتال به آلزایمر بیش از  %33کاهش  mRNAوازوپرسین

دخالت دارند که آرژینین وازوپرسین ( )AVPو اکسیتوسین ) (OTاز جمله آنها

در هسته سوپراکیاسماتیک ( )SCNخود نشان میدهند ( .)1بر پایه نتایج مطالعات

هستند (1و .)3نوروپپتیدهای آرژینین وازوپرسین و اکسیتوسین نه تنها به عنوان

گزارش گردید که ژن سنتز  AVPعالوه بر هیپوتاالموس ،در نواحی زیادی از مغز

هورمونهای محیطی عمل میکنند ،بلکه از عملکرد نوروترانسمیتری یا

به ویژه در  CA1و  CA3هیپوکامپ و شکنج دندانهای ( )DGبیان میشود ولی
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نقش هستهی پاراونتریکولر در اکتساب و به خاطرآوری حافظه و یادگیری در روش

Role of PVN in Memory and Learning; Alaeibakhsh et al.

کنترل پاسخ نورواندوکرین و رفتارهای اجتماعی و اعمال اتونوم از نقشهای

مرحله بعد حیوان روی دستگاه استریوتاکس ( )Stoeltingگذاشته شد و به کمک

فیزیولوژیکی هستند که برای این سیستم وازوپرسینرژیک مرکزی گزارش گردیدند

اطلس پاکسینوس-واتسون ( )7موقعیت  PVNبا مختصات،AP: -2/8 mm

(5و .)6هیپوتاالموس منبع اصلی  AVPو  OTمغز است و توسط نورونهای

 DV: 8mm ،ML: ±3/8 mmاز سطح جمجمه مشخص شد .سپس با استفاده

ماگنوسلوالر و پاروسلوالر هستههای پاراونتریکوالر ) (PVNو سوپرااپتیک ( )7و

از مته دندانپزشکی سوراخی در جمجمه و در موقعیت تعیینشده ایجاد و بعد از وارد

نیز هستههای فرعی سنتز میشوند ( .)4هسته پاراونتریکولر محل مهمی برای

کردن کانول راهنما به کمک پیچ عینک و آکریل دندانپزشکی تثبیت گردید.

هماهنگی اعمال نورواندوکرین و اتونوم به شمار میرود ( .)8تنظیم دریافت غذا،

برای سنجش حافظه و یادگیری از روش یادگیری اجتنابی غیرفعال استفاده

تشنگی ،کنترل اعمال قلبی عروقی ،سازماندهی پاسخهای اتونوم و اندوکرین و نیز

شد .دستگاه یادگیری احترازی غیرفعال یک محفظه پلکسی گالس مکعب مستطیل

کنترل فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال ( )HPAاز سایر اعمال

متشکل از دو محفظه روشن و تاریک است .ابعاد هر محفظه  63×12×13سانتیمتر

فیزیولوژیکی  PVNهستند ( .)2در  PVNکه بخش مهمی از محور  HPAاست،

است .دو محفظه توسط درب گیوتینی با یکدیگر مرتبط هستند .کف قسمت تاریک

نورونهای پاروسلوالر عالوه بر وازوپرسین و اکسیتوسین ،حاوی هورمون آزاد کننده

به یک مدار الکتریکی وصل است که با روشن شدن کلید ،جریان الکتریکی با مدت،

کورتیکوتروپین ( ،(CRHهورمون آزاد کننده تیرویید ) (TRHو بسیاری از

شدت و فرکانس مشخص از کف آن عبور میکند.

نوروترانسمیترهای دیگر هستند ( .)23بیش از  %43نورونهای پروجکشن PVN

یک هفته پس از جراحی ،حیوانات به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.

وازوپرسینرژیک هستند ( . )5هسته پاراونتریکولر دارای ارتباطات نورونی با هیپوکامپ

برای عادت دادن پس از قرار دادن حیوان در قسمت روشن ،بعد از  5ثانیه ،درب

و آمیگدال است .نورونهای حاوی وازوپرسین هیپوتاالموس به هیپوکامپ پروجکت

گیوتینی بازشده و اجازه داده میشد تا حیوان وارد قسمت تاریک شود .بالفاصله بعد

میشوند و مطالعات نشان میدهند گیرندههای وازوپرسین در سلولهای الیه

از ورود حیوان به قسمت تاریک درب بسته شده و حیوان از قسمت تاریک به قفس

پیرامیدال هیپوکامپ وجود دارند ( .)6از طرف دیگر ،نورونهای اکسیتوسینرژیک

بازگردانیده میشد .این کار برای دو بار دیگر در فواصل  33ثانیهای تکرار گردید.

نیز از  PVNبه نواحی خارج هیپوتاالموسی از جمله هیپوکامپ پروجکت مییابند

در مرحله آموزش یا اکتساب یادگیری  33دقیقه بعد از سازش موش در محفظه

( .)22عالوه بر ارتباطی که بین  PVNو هیپوکامپ وجود دارد پروجکشن هایی از

روشن قرار داده شد و بالفاصله بعد از ورود موش به قسمت تاریک ،درب بسته و

آمیگدال نیز به هیپوتاالموس و  PVNمیرسند و از این طریق نقش تسهیلی برای

شوک الکتریکی به شدت یک میلیآمپر به مدت یک ثانیه با فرکانس  53هرتز ،از

محور  HPAایفا میکنند (.)21

طریق سیمهای استیل تعبیهشده در کف به حیوان اعمال میشد .عدم ورود به قسمت

مسیر آمیگدالو-هیپوتاالمیک فعالیت سیستم نورواندوکرین هیپوتاالموسی

تاریک در مدت  213ثانیه به عنوان اکتساب موفقیتآمیز در نظر گرفته شد .در غیر

هیپوفیزی و اعمال رفتاری را کنترل میکند و نشان داده شده است که تغییرات

این صورت با ورود حیوان در قسمت تاریک برای بار دوم درب بستهشده و حیوان

محور  HPAموجب نواقصی در شناخت ،حافظه و یادگیری میشود ( .)23با وجود

برای بار دوم همان شوک را دریافت میکرد 14 .ساعت بعد از آموزش ،موشها

ارتباط نورونی  PVNو سیستم لیمبیک و اینکه  PVNمنبع مهم نورونهای

تحت تست به خاطر آوری قرار گرفتند ،به نحوی که ابتدا حیوان در قسمت روشن

وازوپرسینرژیک و اکسیتوسینرژیک و جزء مهمی از محور  HPAبشمار میرود که

قرار داده شد و پس از باز شدن درب گیوتینی ،زمان تاخیر در ورود به محفظه تاریک

به نحوی با حافظه و یادگیری مرتبط است ولی از دیدگاه فیزیولوژی نقش هسته

 )STL( Step Through Latencyبرای گروههای مختلف آزمایش ثبت

 PVNدر مراحل مختلف حافظه و یادگیری تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.

گردید .آزمونها برای هر سه گروه در ساعات  23تا  27انجام میشد.
 5تا  23دقیقه قبل از آموزش و تست به خاطر آوری ،تزریق لیدوکائین %1

بنابراین در پژوهش حاضر تأثیر هسته پاراونتریکوالر بر اکتساب و بهخاطرآوری

(لیدوکائین هیدرو کلراید؛ سیگما-آلدریچ) به صورت یک طرفه و در سمت راست و

حافظه در مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال مورد مطالعه قرار گرفته است.

به میزان  3/5میکرولیتر انجام شد (24و .)25برای تزریق از سرنگ هامیلتون 5

مواد و روشها

میکرولیتری و لوله پلیاتیلن  23استفاده شد .در یک سر لوله پلیاتیلن یک سوزن

این پژوهش یک مطالعه تجربی بوده که روی موشهای نر نژاد ویستار با وزن

تزریق بود که وارد کانول میشد و در سر دیگر سرنگ هامیلتون قرار میگرفت.

 133الی  153گرم انجام گرفت .موشها در شرایط دمای  11±1درجه و  21ساعت

تزریق با سرعت  2میکرولیتر در طی  63ثانیه صورت میگرفت و سوزن برای

تاریکی  21 /ساعت روشنایی نگهداری شدند و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند.

 1دقیقه برای جلوگیری از پس زدن مایع در داخل کانول باقی میماند .بعد از

حیوانات به سه گروه جراحی (شم) که تحت جراحی استرئوتاکسی قرار گرفتند ولی

آزمونهای رفتاری برای پی بردن به محل قرار گرفتن کانول ،حیوانات با دوز باالیی

هیچ تزریقی دریافت نکردند ،گروه کنترل سالین که قبل از آموزش و به خاطرآوری،

از کتامین بیهوش و حجم کمی از جوهر در هسته پاراونتریکولر تزریق شد .سپس

سالین تزریقی داخل هسته دریافت نمودند ،و گروه لیدوکائین که بعد از جراحی

مغز خارج و  48ساعت در فرمالین  23درصد قرار می گرفت و بعد از مقطع گیری

استرئوتاکسی قبل از آموزش و قبل از به خاطرآوری لیدوکایین برای غیرفعال کردن

در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شد .دادههای حیواناتی که کانول در هسته مزبور

هسته پاراونتریکوالر دریافت نمودند .برای هر گروه  7سر موش در نظر گرفته شد.

قرار نگرفته بود از مطالعه حذف گردید .نتایج با استفاده از آزمون آماری تی تست

جهت کانول گذاری در هسته ابتدا حیوان با تزریق داخل صفاقی مخلوطی از

آنالیز شدند و  p>3/35نیز به عنوان مالک معنیداری مقایسه گروهها در نظر گرفته

کتامین با دوز  83 mg/kgو زایالزین  1/5 mg/kgبیهوش شد .سپس متعاقب

شد.
23
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اهمیت عملی حضور آن در این نواحی ناشناخته است .به طور کلی حافظه و یادگیری،

تمیز و ضد عفونی کردن سر ،پوست ناحیه برداشتهشده تا جمجمه نمایان شود .در

نقش هسته پاراونتریکولر در حافظه و یادگیری؛ اعالیی بخش و همکاران

یافتهها
نمودار  2نتایج مربوط به مقایسه میانگین و انحراف معیار زمان تأخیر در ورود
به اتاق تاریک را در مرحله اکتساب یادگیری در تست یادگیری اجتنابی غیرفعال
برای سه گروه شم (که هیچ تزریقی دریافت نکردند) ،کنترل نرمال سالین و دریافت
در گروه شم مدت  STLمرحله اکتساب یادگیری  43±23ثانیه ،برای
گروه تحت درمان با سالین  32±23/3ثانیه و برای گروه لیدوکائین 36±22/36
ثانیه بود.
نتایج آزمون آماری مقایسه دادهها بیان میکند که تفاوت آماری معنیداری بین
گروههای مطالعه وجود ندارد ( .)p>3/35بنابراین یافتهها نشان میدهند که غیرفعال
نمودن هسته پاراونتریکولر از طریق تزریق استرئوتاکسیک لیدوکائین تفاوت
معنیداری در زمان تأخیر در ورود موشها به اتاق تاریک در مرحله اکتساب یادگیری
به وجود نیاورده است.
نمودار  .1مقایسهی زمان  STLگروه های شم ،کنترل

فتومیکروگراف مقطع کرونال مغز که محل تزریق میکروسکوپیکی به داخل

دریافتکنندهی سالین و گروه تحت تزریق لیدوکائین در هستهی

هسته پاراونتریکولر را نشان میدهد ،در شکل  2منعکس شده است.

پاراونتریکولر در مرحله اکتساب یادگیری در روش یادگیری اجتنابی
غیر فعال .دادهها معرف  Mean±SDهستند (تعداد هرگروه  7عدد است).

شکل  .1شماتیک مربوط به محل تزریق به داخل هستهی
پاراونتریکولر بر اساس مختصات اطلس پاکسینوس و نیز تصویر
نمودار  :1مقایسه مقادیر  STLگروه شم ،گروه کنترل تحت

مقطع مغز .دایرههای توپر ناحیه تزریق به داخل هسته پاراونتریکولر

را در مقطع کرونال نشان میدهد.

درمان با سالین و گروه با تزریق لیدوکائین در هسته پاراونتریکولر
در مرحله به خاطر آوری یادگیری در آزمون  .PALدادهها به صورت
 Mean±SDمطرح شدهاند (تعداد موش در هر گروه  7عدد است.

نمودار  1نتایج به دست آمده از مطالعه را از نظر مقایسه زمان  STLگروههای

.)**p>5/51 ،*p>5/51

مطالعه در مرحله به خاطرآوری یادگیری در روش یادگیری اجتنابی غیرفعال منعکس
مینماید .در گروه شم مدت  32/24±22/7 STLثانیه ولی برای گروههای سالین
و دریافتکننده ی لیدوکائین به ترتیب  33/72±21/2و  28/24±3/8ثانیه بود.

بحث و نتیجه گیری

مقایسه یافتههای گروههای مختلف نشان داد که تفاوت معنیداری میان

یافتهها نشان میدهند که در گروههای مختلف مطالعه  STLدر مرحله

 STLگروه شم و گروه لیدوکائین ( )p=3/33و همچنین گروه لیدوکائین و گروه

اکتساب یادگیری تفاوت معنیداری وجود نداشت و به نظر میرسد که هسته

سالین ( )p<3/32وجود دارد ،اما مقایسه دادههای گروه سالین با گروه شم تفاوت

پاراونتریکولر در اکتساب یادگیری درگیر نیست ولی در مرحله به خاطر آوری یادگیری

آماری معنیداری را نشان نداد (.)p>3/35

غیرفعال نمودن هسته پاراونتریکولر تأثیر مثبت به وجود می آورد.
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از مسیرهای گوناگون را کنترل میکند .همچنین در آن سیگنالهای ورودی مختلف

داخلی هیپوتاالموس ،آمیگدال ،تاالموس PVN ،ساقه مغز و نخاع نیز وجود دارند

ارزیابی می شوند و به صورت خروجی اتونوم پیچیده چندبعدی در میآیندPVN .

(28و13و .)14مطالعات نشان میدهند که در جوندگان  AVPمیتواند حافظه را

در ایجاد پاسخ فیزیولوژیک منسجم نسبت به استرس نیز درگیر میشود ( .)26هسته

تقویت ،آمنزی را کاهش و تثبیت حافظه را تسهیل نماید OT .و آنالوگهای آن

پاراونتریکولر جز مهمی از محور  HPAاست و اساساً این محور از  PVNشروع و

قویتر از  AVPهستند .آکسون های حاوی  OTکه از  PVNمنشأ میگیرند در

تحریک ترشح گلوکوکورتیکوئیدها محصول نهایی فعالیت آن است .بعالوه PVN

هیپوکمپ نیز وجود دارند ( .)15اگرچه نقش دقیق این پیامرسانی وابسته به  OTدر

در پاسخ به ورودیهای خاص از ساقه مغز ،دستگاه لیمبیک و مناطق قشری

هیپوکمپ ناشناخته است ،ولی به نظر میرسد که اکسیتوسین سبب افزایش مهار

هورمونهای محرک کورتیکوتروپین ،وازوپرسین و اکسیتوسین آزاد مینماید

انتقال عصبی در هیپوکمپ میشود ( .)14با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه

(27و .)28مطالعات نشان دادهاند که هر یک از هورمونهای  AVP ،CRHو

نمیتوان یافتههای به دست آمده را با اثرات مربوط به وازوپرسین توجیه نمود چرا

 OTنه تنها دارای نقش هورمونی کالسیک اند بلکه به عنوان نوروپپتید نیز عمل

که در این صورت میبایست با حذف فعالیت وازوپرسینرژیک حاصل از تزریق داخل

میکنند و طیفی از فعالیتهای عصبی را کنترل مینمایند CRH .در محور HPA

هستهای لیدوکائین تضعیف روند یادگیری ایجاد میشد.

با تحریک آزادسازی  ACTHدر نهایت سبب افزایش ترشح گلوکوکورتیکوئیدها

در آمیگدال که ساختمان مهمی برای افزایش هوشیاری محسوب میشود OT

از قشر آدرنال میشود .امروزه برای گلوکوکورتیکوئیدها نقشهای مهمی در کنترل

و  AVPاثرات کامالً متناقضی به وجود میآورند .اثرات متناقض مشابه برای این

رفتارهای مربوط به حافظه و یادگیری و نیز دخالت در روند پاسخ به استرس مطرح

دو نوروپپتید در نقش آنها در حافظه و یادگیری نیز مشاهده میشود ( .)28مطالعات

شده است .اینکه در مطالعه ما غیر فعال نمودن هسته پاراونتریکولر با لیدوکائین در

نشان دادند که تزریق داخل صفاقی یا زیر جلدی وازوپرسین یا آنالوگهای آن کارایی

مقایسه با گروه کنترل توانست سبب تقویت روند به خاطراوری حافظه در روش

رت ها را در مطالعات رفتاری فعال و غیرفعال و نیز حافظه بویایی کوتاه مدت افزایش

 PALگردد را ممکن است تا حدودی بتوان به تغییرات محور  HPAمربوط

میدهد ( .)22از طرف دیگر یافتهها نشان میدهند که تجویز داخل بطنی وازوپرسین

دانست.

و نیز تزریق مستقیم آن به داخل نواحی پشتی و شکمی هیپوکمپ ،تزریق به داخل

رسپتورهای گلوکوکورتیکوئیدی به طور گسترده در بخشهای مختلف مغز به

شکنج دندانهای هیپوکمپ و هسته پشتی رافه سبب تقویت یادگیری اجتنابی غیر

ویژه در هیپوکمپ و آمیگدال توزیع شدهاند .هیپوکمپ و بخش داخلی کورتکس پره

فعال می شوند ( .)16نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که اثر مربوط

فرونتال به طور فیدبک منفی محور  HPAرا تنظیم میکنند ولی آمیگدال و

به افزایش به خاطر آوری یادگیری به هنگام غیرفعال سازی هسته پاراونتریکولر با

بخشهای پیش لیمبیک کورتکس پره فرونتال سبب فعال شدن محور HPA

لیدوکائین موضعی با مهار نورونهای اکسیتوسینرژیک که احتماال از هسته مزبور

میشوند ( .)27به نظر میرسد که  PVNعالوه بر اینکه از نواحی فوق ورودی

به هیپوکمپ امتداد مییابند و فعالیت نورونهای هیپوکمپ را کنترل مینمایند قابل

میگیرد ،ورودیهای سیناپسی مهمی را از سایر نواحی مانند تشکیالت لیمبیک،

توجیه است .به این صورت که به نظر میرسد که اکسیتوسین با تضعیف نمودن

هیپوکمپ و آمیگدال دریافت مینماید و به این ترتیب فعالیت نورونهای PVN

روندهای انتقال عصبی مورد نیاز حافظه و یادگیری سبب نقصان شناختی میگردد،

عملکرد این نواحی را تحت تأثیر قرار میدهد.

ولی با غیرفعال نمودن  PVNتوسط تزریق لیدوکائین این ورودیهای مهاری به

مطالعات نشان میدهند که در طی روندهای حافظه و یادگیری ،برهمکنشهای

هیپوکمپ سرکوبشده و از این طریق تقویت به خاطر آوری یادگیری در آزمون

عملی میان این ساختمانها به وجود میآید (27و )22که تغییر برهمکنش میان این

اجتنابی غیرفعال حاصل شده است .البته در مطالعه حاضر از آنجایی که آگونیستها

مناطق از طریق غیر فعال نمودن یک ناحیه میتواند تغییراتی را در حافظه و یادگیری

و آنتاگونیستهای نوروپپتیدهای ذکرشده مورد استفاده قرار نگرفت ،نمیتوان به طور

به وجود آورد .نتایج مطالعات نشان میدهند که استرسورها و گلوکوکورتیکوئیدها

مشخص یافتهها را به نوروپپتید خاصی نسبت داد .بنابراین ممکن است مجموعه از

میتوانند مانع از ایجاد تقویت سیناپسی طوالنی مدت ( )LTPدر هیپوکمپ ( )13و

این تغییرات در مشارکت باهم در ایجاد تغییرات شناختی هنگام غیر فعال نمودن

در مسیر هیپوکمپ-کورتکس پره فرونتال ( )12گردند LTP .مکانیسم

هسته پاراونتریکولر با لیدوکائین درگیر باشند .به طور کلی به نظر میرسد که هسته

نوروفیزیولوژیکی مهم مورد نیاز پالستیسیته مربوط به حافظه و یادگیری است.

پاراونتریکولر عالوه بر نقشهای شناختهشده در روندهای شناختی نیز درگیر بوده و

بنابراین شاید تقویت بهخاطرآوری یادگیری در مطالعه حاضر تا حدودی به کاهش

احتماال توسط مسیرهای اکسیتوسینرژیک و وازوپرسینرژیک که به بخشهای

رهایش گلوکوکورتیکوئیدها از هسته پاراونتریکولر به واسطه مهار کانالهای سدیمی

مختلف هیپوکمپ میرسند فعالیت آن را تحت تأثیر قرار داده و سبب تضعیف حافظه

وابسته به ولتاژ توسط تزریق داخل هستهای لیدوکائین و در نتیجه کاهش پتانسیل

و یادگیری در مرحله به خاطرآوری یادگیری میشود.

عمل این نورونها مربوط باشد PVN .عالوه بر  ،CRHدر رهایش وازوپرسین و

تشکر و قدردانی

اکسیتوسین نقش دارد ( AVP .)11و  OTعالوه بر رهایش شناختهشده در
نوروهیپوفیز و نورونهای  PVNکه به برجستگی میانی میرسند ،در  CNSنیز

پژوهش حاضر با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

آزادشده و به عنوان نوروپپتید عمل میکنند و در برقراری ارتباط بین نورونی درگیر

بابل و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و بر اساس مصوبه کمیته اخالق دانشگاه

هستند .از دیدگاه فیزیولوژیکی این دو پپتید در اعمال رفتاری به ویژه حافظه و

اجرا شده است .بدین وسیله از آقای دکتر نبیاهلل سلطانپور که در مقطعگیری مغز

یادگیری دخالت دارند (.)22

همکاری نمودند ،تقدیر به عمل می آید.
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گیرندههای  AVPدر سیستم بویایی ،نئوکورتکس ،هیپوکمپ ،بخش شکمی

نقش هسته پاراونتریکولر در حافظه و یادگیری؛ اعالیی بخش و همکاران
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Role of Paraventricular Nucleus in Acquisition and Retrieval of Memory
and Learning in a Passive Avoidance Learning Task in Rats
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Abstract
Background and Objective: Many neurotransmitters, such as
arginine, vasopressin and oxytocin, are involved in learning and
memory processes. These neurotransmitters are synthesized by
paraventricular and supraoptic nuclei (PVN and SON) of
hypothalamus. The present study was conducted with the purpose
of investigating the effects of PVN on memory acquisition and
retrieval in a passive avoidance task.
Methods: In the present experimental study, adult male Wistar
rats weighing 200-250 g were randomly divided into sham
(without any treatment), control saline and lidocaine groups of
seven. Cannulation was performed by stereotaxic method. To
inactivate the PVN, 0.5 µl of 2% lidocaine was microinjected into
the nucleus through the cannula using the Hamilton syringe.
Behavioral studies were done to assess the acquisition and retrieval
memory using shuttle box, and the step through latency (STL) was
recorded.
Findings: Data analysis showed that no significant differences
exist in STL (P>0.05) between the group receiving lidocaine and
the other two (the sham group and the saline group) during the
acquisition phase, but retention test results showed significant
reduction in STL in the group receiving lidocaine (18.14±3.8)
compared to the sham group (31.14±11.7) and the saline group
(33.7±12.1) (p=0.03 and p<0.01, respectively).
Conclusion: The results of the study indicated that the PVN may
be involved in the retrieval of learning, whereas the given nucleus
seems to have no important role in the acquisition of learning and
memory.
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