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بررسي استريولوژيک هيپوکامپ و نقش گيرندههاي دوپامين
در يادگيري و حافظه
صدف عصايي ،3اسما سبزواريفرد ،3سهيال منصورپور ،3ذبيحاله عزيزي،3
*3

غالمحسين رنجبرعمراني

 3مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم بيمارستان نمازي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
(دريافت مقاله -93/33/77 :پذيرش مقاله)35/3/6 :

چكيده
زمينه :عليرغم گزارشهاي موجود دربارهي ارتباط حافظه و يادگيري وابسته به هيپوکامپ در پي مصرف بروموکريپتين بهعنوان آگونيست و
هالوپيريدول بهعنوان آنتاگونيست گيرنده  ،D2مطالعهاي درباره اثر مصرف اين دو دارو بر اندازه هيپوکامپ و تعداد سلولهاي استروسيت صورت
نگرفته است .اين مطالعه با هدف بررسي تأثير احتمالي مصرف داروي بروموکريپتين و هالوپيريدول روي يادگيري و اندازه هيپوکامپ موش صحرايي
نر انجام گرفته است.
مواد و روشها 40 :موش صحرايي نر از نژاد  Sprague – Dawleyبا وزن  775±75بهطور تصادفي به  0گروه  3تايي تقسيم شدند .گروههاي
مورد آزمايش بهمدت يكماه داروهاي بروموکريپتين با دوزهاي  35/0ميليگرم بر کيلوگرم در روز و هالوپيريدول با دوزهاي  70/0ميليگرم بر
کيلوگرم در روز را بهصورت تزريق داخل صفاقي دريافت ميکردند .بعد از پايان اين مدت حافظه فضايي گروههاي مختلف در ماز آبي موريس
مورد آزمايش قرار گرفت .سپس از هيپوکامپ برشهاي سريالي به ضخامت  7ميكرون تهيه گرديد .از هر  355برش ،بهصورت تصادفي سيستماتيک
 35نمونه انتخاب گرديد و مورد بررسي قرار گرفت .تخمين حجم با استفاده از اصل کاواليه انجام شد.
يافتهها :گروههاي دريافتکننده حداکثر دوز هالوپيريدول و بروموکريپتين در زمان و مسافت بيشتري سكوي ماز آبي موريس را پيدا کردند که حاکي
هاي دريافتکننده بروموکريپتين و هالوپيريدول با حداقل دوز در زمان و مسافت کمتري سكوي پالکسي گالس را پيدا کردند که حاکي از يادگيري
قويتر اين دو گروه بود و افزايش حجم هيپوکامپ در گروههاي دريافتکننده بروموکريپتين و هالوپيريدول با حداقل دوز نسبت بهگروه کنترل
مشاهده گرديد .همچنين نتايج نشان داد که تفاوت آماري معنيداري بين تعداد آستروسيتهاي هيپوکامپ در گروههاي دريافتکننده حداکثر دوز
بروموکريپتين و هالوپيريدول با گروه کنترل و همچنين تفاوت آماري معنيداري بين تعداد آستروسيتهاي هيپوکامپ در گروههاي دريافتکننده
حداقل و حداکثر دوز بروموکريپتين و هالوپيريدول با گروه کنترل وجود دارد که اين تفاوت بهترتيب شامل افزايش و کاهش تعداد سلولهاي
استروسيت ميباشد.
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داده شده که مصرف داروي هالوپيريدول و بروموکريپتين با دوز پايين نه تنها در بهبود يادگيري بلكه در افزايش حجم
هيپوکامپ و تعداد سلولهاي آستروسيت مؤثر است.
واژگان کليدي :استريولوژي ،بروموکريپتين ،هالوپيريدول ،هيپوکامپ ،يادگيري
* شيراز ،مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم بيمارستان نمازي ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز
Email :hormone@sums.ac.ir
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از يادگيري ضعيف اين دو گروه بود ،همچنين اين دو گروه در مقايسه با گروه کنترل ،هيپوکامپ سمت راست کوچكتري داشتند .در حاليکه گروه-
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مقدمه

مصرف آنتاگونيستهاي  D2نيز مشاهده ميگردد.

هيپوکامپ قسمتي از سيستم ليمبيک ميباشد که در

عالوهبر آن ،اين امکان وجود دارد که تحريک

لوب تمپورال قرار دارد و شامل سابيکولوم ،شکنج

گيرندههاي  D1و  D2باعث بهبود حافظه کاري گردد
که بهعلت فعاليت مشترک اين دو گيرنده بر روي

دندانهاي و ناحيه  CA2 ،1CA1و  CA3ميباشد (.)1
بسياري از روانشناسان و نورولوژيستها عقيده دارند

مولکولها بهصورت  Downstreamاست ( 8و .)44

که هيپوکامپ نقش مهمي در شکلگيري حافظه جديد

عالوهبر دوپامين نوروترانسميترهاي مختلفي در

در مورد رويدادهاي مشاهده شده دارد ( )2و اين

هيپوکامپ موجود ميباشند .استيل کولين يکي از

ناحيه از مغز غني از گيرندههاي دوپاميني ()3

مهمترين نوروترانسميترهاي آزاد شده از هيپوکامپ

سلولهاي گليال و بهويژه آستروسيتها ميباشد (.)4
آزمايشات انجام شده برروي مدلهاي حيواني نشان
ميدهد که افزايش دوپامين در يادگيري نقش دارد که
به موجب آن افزايش تقويت طوالني مدت ()2LTPرا
در پي دارد (.)5

است که توسط جسم سلولي کولينرژيک در ناحيه
 medial septalآزاد ميگردد .مشاهدات بيان ميکند
که مصرف آگونيستهاي اوپوئيدي بر روي جسم
سلولي کولينرژيک در ناحيه سپتال اثر گذاشته و
فعاليتآورانهاي کولينرژيک را در هيپوکامپ تعديل

دارد ،در فعاليتهاي وابسته به شکلپذيري سيناپسي

پيراميدال در هيپوکامپ و کورتکس موجود ميباشند.

نيز نقش دارد .وروديهاي دوپامينرژيک الزمه تغييرات

مطالعات انجام شده بر روي حيوانات نشان ميدهد که

طوالني مدت در اثرات سيناپسي نواحي مختلف

با وجود ارتباط وسيع و يکپارچه سيستم کولينرژيک و

يادگيري و حافظه ميباشند ،زيرا اختالالت

سروتونرژيک گهگاهي داراي عملکرد آنتاگونيستي

دوپامينرژيک در کورتکس پريفرونتال يا هيپوکامپ

ميباشند .اختالل در حافظه کاري بهدليل بلوکه شدن

در اختالالت يادگيري رفتار وابسته به هدف ،حافظه

کولينرژيک ميباشد که از طريق تقويت نوروترانسميتر

کوتاه مدت و بلند مدت در خزندگان و پريماتهاي

سروتونين بهبود مييابد (.)14

غير انسان نقش دارد (.)6

از طرفي مهمترين عملکرد استروسيتها تنظيم

اگرچه بهنظر ميرسد گيرنده  D1دوپامين ،تعديل

عملکرد سيناپسها ،ميزان ترانسميترها و متابوليسم

کننده روندهاي حافظهاي در ميمونها ميباشد ،اما

نوروني است .استروسيتها غني از گلوکز بوده و

چندين تحقيق بيان ميکند که گيرندههاي  D2دوپامين

انرژي آزاد شده توسط فرايند گليکوليز را براي تبديل

نيز در اعمال شناختي نقش دارند ( .)7چندين مقاله
بيان ميکند که تسهيل حافظه کاري در طي مصرف
آگونيستهاي گيرنده  D2از جمله بروموکريپتين
صورت ميگيرد ،از طرفي آسيب حافظه کاري بعد از

cornu Ammon
long-term potentiation

1

2
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گلوتامات به گلوتامين بهکار ميبرد .آستروسيتها در
محيط  in vitroتقويتکننده شکلپذيري سيناپسي
بوده ،همچنين آستروسيتها در حذف و يا تکامل
ارتباط سيناپسي از اهميت بهسزايي برخوردار هستند.
آستروسيتها آزادکننده انواع مختلفي از نوروتروفين از
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همانطور که سيستم دوپامين در يادگيري رفتار نقش

ميکند ( .)9گيرندههاي سروتونين در سلولهاي

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3131

/ 067طب جنوب

جمله( 3)BDNFفاکتورهاي نوروتروفيک مشتق شده

قرار گرفته و بهطور تصادفي در  5گروه  9تايي

از مغز و فاکتورهاي نوروتروفيک مشتق شده از

جايگزين شدند.

سلولهاي گليال ( 4)GDNFفاکتور رشد فيبروبالست

 -گروه شاهد :هيچگونه تيمار دارويي در مورد آنها انجام

( )FGF-2و نوروتروفين  )NT-3( 3و نوروتروفين

نگرفت ،ولي تمام شرايط نگهداري و تغذيه آنها مشابه

 )NT-4/5( 4/5ميباشد (.)11

ساير گروهها بوده و حافظه فضايي آنها در جعبه ماز آبي

در واقع آستروسيتها تبادلکننده مواد غذايي و

موريس مورد آزمايش قرار گرفت.

متابوليک بين مويرگهاي خوني و نورونهاي فعال

 -گروه تجربي  :Iحداکثر داروي بروموکريپتين روزانه 14

هستند ،اين سلولها در انواع مختلف گيرندهها و

ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) بهصورت تزريق

سيستم انتقال پيام بيان ميشوند .اين گيرندهها و

داخل صفاقي دريافت کردند و حافظه فضايي آنها در

پيامهاي ثانويه آنها نقش خاصي را در انتقال پيام بين

جعبه ماز آبي موريس مورد آزمايش قرار گرفت (.)13

آستروسيتها و حتي يک آستروسيت ايفا ميکنند

 -گروه تجربي  :IIحداقل داروي بروموکريپتين (روزانه 5

( .)12عليرغم اين واقعيت ،مطالعه تجربي که تأثير

ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) بهصورت تزريق

مصرف داروي هالوپيريدول و بروموکريپتين را بر

داخل صفاقي دريافت کردند و حافظه فضايي آنها در

اندازه هيپوکامپ و تعداد سلولهاي استروسيت

جعبه ماز آبي موريس مورد آزمايش قرار گرفت (.)14

سنجيده باشد در جستجوي ما يافت نشد .لذا اين

 -گروه تجربي  :IIIحداکثر داروي هالوپيريدول (روزانه

مطالعه با هدف بررسي اثر مصرف داروي هالوپيريدول

 5ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) بهصورت

و بروموکريپتين بر يادگيري فضايي و اندازه هيپوکامپ

تزريق داخل صفاقي دريافت کردند و حافظه فضايي آنها

و تعداد سلولهاي استروسيت در موش صحرايي

در جعبه ماز آبي موريس مورد آزمايش قرار گرفت (.)15

انجام شد.

 گروه تجربي  :IVحداقل داروي هالوپيريدول (روزانه 2/5ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) بهصورت
تزريق داخل صفاقي دريافت کردند و حافظه فضايي آنها

مواد و روشها
اين مطالعه تجربي در سال  1388در مرکز تحقيقات غدد
و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام شد.
در محدوده وزني  224±24گرم که در شرايط مناسب
آب (لولهکشي شهر) و غذا (خوراک دام پارس) ،به دور
از سر و صدا و در دماي اتاق  24-25درجه سانتيگراد و
دوره روشنايي ،تاريکي  12ساعته (روشني از ساعت 6
صبح تا  6بعدازظهر) پرورش يافته بودند مورد بررسي

.Brain – derived neurotrophic factor
.Glial cell line – drived neurotrophic factor
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4

آموزش در ماز آبي موريس شامل  5مرحله بود:
در روز يادگيري :در مرحله اول حيوان از نقطه شروع 64
ثانيه بدون هدايت براي آشنايي با محيط در مخزن شنا
کرده سپس در پايان  64ثانيه حيوان ازجعبه ماز خارج
گرديده و بهمدت  34ثانيه در قفس استراحت ميکند ،در
مرحله دوم حيوان براي قرار گرفتن برروي سکو از نقطه
شروع توسط دم بهسمت سکو هدايت شده و بهمدت 34
ثانيه براي آشنايي با صفحه پالکسيگالس برروي آن
باقي ميماند و سپس از جعبه ماز خارج گرديده و به-
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موشهاي صحرايي نر از نژاد  Sprague – Dawleyو

در جعبه ماز آبي موريس مورد آزمايش قرار گرفت (.)16
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مدت  34ثانيه در قفس استراحت ميکند .در مرحله سوم

سفيدي انداخته و صفحهاي شطرنجي  Graidحاوي

حيوان بدون محدوديت زماني از نقطه شروع به

نقاط با فواصل معين از هم ديگر بر روي تصوير منطبق

جستجوي سکو ميپردازد و بعد از پيدا کردن سکو از

گرديد و تعداد نقاط برخورد کرده با هيپوکامپ ∑p

جعبه ماز خارج گرديده و بهمدت  34ثانيه در قفس

شمرده شد و با در نظر گرفتن مساحت اطراف هر نقطه

استراحت ميکند ،و در مرحله چهارم حيوان بدون

 ،APسطح مقاطع محاسبه شده و با ضرب کردن آن در

محدوديت زماني از نقطه جديدي بهغير از نقطه شروع به

فاصله بين برشهاي انتخابي که ثابت بود ( ،)µm7حجم

جستجوي سکو ميپردازد و بعد از يافتن سکو از جعبه

با استفاده از فرمول ارائه شده بر طبق اصل کاواليه به-

ماز خارج گرديده و بهمدت  34ثانيه در قفس

دست آمد (.)17
V=ΣP.a(p).t

استراحت ميکند.
در مرحله پنجم مجدداً از نقطه اوليه و بدون محدوديت
زماني به جستجو ميپردازد (.)17

همچنين براي شمارش تعداد سلولها تصوير برش بافتي
را بهروي سطح سفيدي انداخته و Frameهاي با فواصل
معين از همديگر بر روي تصوير منطبق گرديد،

آمادهسازي بافت

روش Unbiased Counting Frameشامل Rejection

پس از پايان آموزش در ماز آبي موريس موشهاي

( lineاضالع پايين و چپ) و Acceptance lines

صحرايي بيهوش و قفسه سينه آنها باز شد و از راه بطن

(اضالع باال و راست) است ،تنها اجزايي شمارش مي-

چپ 544 ،ميليليتر محلول بافر شده فرمالدئيد (4

شوند که کامالً درون  Counting Frameو يا

درصد) در مدت  14دقيقه با فشار  124ميليمتر جيوه،

روي Acceptance lineو  Rejection lineقرار گرفته

به دستگاه گردش خون جانور وارد شد .براي خروج

باشند .سپس تعداد سلولهاي بهدست آمده در فرمول

خون و محلول ،دهليز راست پاره گرديد ،پس از ثبوت

زير قرار داده شد (.)24
ΣQ

کامل بافت ،مغز حيوانات خارج و بهروش نمونهبرداري

=Nv
A frame×h×Σp
N=Nv×V

تصادفي منظم برش خورده 14 ،قطعه از هر نمونه
انتخاب و بهروش هماتوکسيلين ائوزين رنگآميزي
گرديد ( 18و  .)19اين روش رنگآميزي ميتواند ،ديواره

 ،)USA ،Il ،Chicago ،Incميانگين اندازه هيپوکامپ
با مقادير انحراف معيار توسط آزمون  Tو ميانگين تعداد

بررسي استريولوژيک

براي محاسبه اندازه هيپوکامپ و تعداد سلولهاي

سلولهاي آستروسيت با مقادير انحراف معيار توسط
آزمون  Mannen Withneyمورد تجزيه و تحليل قرار

استروسيت از يکي از روشهاي استريولوژي که تکنيک

گرفت و نتايج با  P>4/45معنيدار تلقي گرديد.

دو بعدي ميباشد ،استفاده گرديد .به اين منظور براي

يافتهها

 unbiasedو مؤثر براي سنجش سه بعدي از برشهاي
ميکروسکوپ

اين مطالعه با هدف بررسي تأثير احتمالي مصرف

اندازهگيري

حجم

 Microprojectionتصوير برش بافتي را به روي سطح

داروي بروموکريپتين و هالوپيريدول برروي يادگيري

http://bpums.ac.ir
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سلول و هستهها را نمايان سازد.
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اندازه هيپوکامپ و تعداد سلولهاي آستروسيت موش
صحرايي انجام گرفته است.
يافتههاي اين مطالعه نشان داد که موشهاي صحرايي
دريافت کننده بروموکريپتين و هالوپيريدول با حداکثر
دوز بهترتيب با ميانگين تأخير زماني 13/9±57/38
( )P≥4/445و  )P≥4/435(14/2±49/48ثانيه و
گروههاي دريافت کننده بروموکريپتين و هالوپيريدول

نمودار  )2بررسي تغييرات استريولوژيک هيپوکامپ چپ در گروههاي مختلف
نمودار بر اساس ميانگين±خطاي معيار ( )X±SEMهر گروه ترسيم شده است
اختالف معنيدار حداقل دوز بروموکريپتين با گروه کنترل است ()p≤4/45

با حداقل دوز بهترتيب با ميانگين بهبود زماني 15/27
 )P≥4/464(14.43±و )P≥4/424( 4/45±18/75
ثانيه سکوي ماز آبي را يافتند.
نمودار  1تأثير معنيدار مصرف داروي بروموکريپتين و
هالوپيريدول با حداکثر دوز را بر کاهش اندازه پارامتر
حجم هيپوکامپ سمت راست نشان ميدهد .همچنين
نمودار  )3بررسي تغييرات استريولوژيک تعداد سلولهاي آستروسيت در

نمودار  2نشان ميدهد که حجم هيپوکامپ سمت

گروههاي مختلف

چپ در طي مصرف داروي بروموکريپتين با دوز 5

● نشاندهنده افزايش معنيدار نسبت به گروه کنترل ()p≤4/45

ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم افزايش مييابد.
نمودار

3

نشاندهنده

تأثير

معنيدار

●● نشاندهنده کاهش معنيدار نسبت به گروه کنترل ()p≤4/45

داروي

بروموکريپتين و هالوپيريدول با حداکثر دوز بر کاهش

بحث

تعداد سلولهاي هيپوکامپ و همچنين افزايش تعداد

اين مطالعه نشان داد که مصرف داروي بروموکريپتين

سلولهاي هيپوکامپ در گروههاي دريافتکننده

و هالوپيريدول بهمدت يکماه با دوزهاي متفاوت و

و

همچنين آموزش يادگيري فضايي ،اثرات متفاوتي را

حداقل

دوز

داروي

بروموکريپتين

برروي حجم هيپوکامپ ،يادگيري و تعداد سلولهاي

هالوپيريدول ميباشد.

استروسيت اعمال ميکند.
بررسيهاي قبلي نشان داده است که هيپوکامپ سمت
راست نقش مهمي در پيدا کردن مسير و همچنين
جهتيابي دارد (.)21
نمودار  )1بررسي تغييرات استريولوژيک هيپوکامپ راست در گروههاي مختلف

در مدلهاي حيواني ،کاهش حجم و تعداد آستروگليا

نمودار براساس ميانگين ±خطاي معيار ( )X±SEMهر گروه ترسيم شده است.

موجب کاهش حجم هيپوکامپ ميگردد (آستروگليا

( )p≤4/45افزايش معنيدار حداقل دوز بروموکريپتين با گروه کنترل است

بهوسيله  GHبيان ميگردد) .اين امکان وجود دارد که

کاهش معنيدار حداکثر دوز هالوپيريدول و بروموکريپتين با گروه کنترل است
()p≤4/441
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در توضيح علل اين عوامل چنين ميتوان گفت که

بررسي استريولوژيک هيپوکامپ 060 /

عصايي و همكاران

عالوهبر اين ،کاهش نوروتروفينها نيز از علل آتروفي

ميزان دوپامين کمي دارند ،شده است .درمان با اين

سلولهاي عصبي ميباشد ( .)23مطالعات انجام شده

داروها نه تنها باعث افزايش تکثير سلولي شده ،بلکه

نشان ميدهد که در بيماري پارکينسون،فاکتور رشد

افزايش کل سلولها را در اليه گرانولي و افزايش

عصبي ( 5)NGFو فاکتورهاي نوروتروفيک مشتق

تمايز نوروني در اليه دانهدار را نيز بر عهده دارد (.)25

شده از مغز ( 6)BDNFکاهش مييابد .اگرچه

مصرف هالوپيريدول منجر به افزايش فعاليت

NGFها بر روي بقا نورونهاي حرکتي و نورونهاي

محورهيپوتاالموس -هيپوفز .آدرنال  HPAو در نتيجه

دوپامينرژيک اثر کمي دارد GDNF ،ميتواند اين

باال رفتن سطح کورتيکواستروئيدها بهخصوص

نورونها را تقويت کند BDNF .مانع از دژنره شدن

گلوکوکورتيکوئيد ميگردد ،اين در حالي است که

نورونها شده در حاليکه افزايش فعاليت عملکردي

کاهش هورمون رشد و شکلدهي استخوان نيز در پي

نورونهاي دوپامينرژيک را در پي دارد .بروموکريپتين

مصرف اين دارو ايجاد ميگردد ( )26و مقادير باالي

بهعنوان آگونيست  D2منجر به سنتز و ترشح ،NGF

اين هورمونها اثرات سويي بر مغز و عليالخصوص

 GDNFو  BDNFميگردد .مطالعه انجام شده توسط

هيپوکامپ ميگذارد .معلوم شده است که هيپوکامپ

اوهاتا ( )Ohtaنشان ميدهد که آگونيست دوپامين

بيشترين گيرندههاي گلوکوکورتيکوئيدي را در مقايسه

تحريک سنتز فاکتور نوروتروفين در استروسيتها را

با ساير بخشهاي مغز داشته ( )23و به اثر اين

مانند

هورمونها حساستر ميباشد .بهطوريکه افزايش

بروموکريپتين ،پرگوليد ،کابرگولين و  SKF 38393در

گلوکوکورتيکوئيد موجب بروز آتروفي و تغييرات

بيماران پارکينسوني باعث افزايش سنتز  GDNFو

دژنراتيو نورونهاي هيپوکامپي و کاهش يادگيري و

 NGFدر استروسيتها ميگردد .بهطور کلي

حافظه ميشود که اين موضوع در مطالعات انساني و

آگونيست دوپامين القاکننده افزايش در  NGFو

حيواني مکرراً گزارش شده است (.)27

 GDNFبهدليل تحريک بيان ژن ميباشد .در واقع اين

مطالعات انجام شده برروي بيماران اسکيزوفرني

آگونيستها برروي سنتز  RNAمؤثر هستند و هيچ

کاهش  4درصد حجم دو طرفه هيپوکامپ را نشان

تأثيري برروي مورفولوژي استروسيتها بهدليل

ميدهد .همواره کاهش حجم هيپوکامپ بهدليل

خاصيت توکسيک ندارند (.)24

تغييرات خاص در اين ساختار نيست ،بلکه ممکن

آگونيستهاي دوپامين اولين درمان براي بيماران

است بهدليل تغييرات عمومي و کاهش ماده خاکستري

پارکينسون ميباشد .اثرات درماني اين داروها مشتق

هيپوکامپ باشد (.)28

شده از اتصاالت آگونيست دوپامين به گيرندههاي پس

از طرفي نوروتروفينها نقش مهمي را در توسعه

سيناپسي دوپامين و کاهش بازجذب دوپامين توسط

سيستم عصبي ،تمايز ،بقاي سلولي و حتي مرگ

نورونهاي پيش سيناپسي دوپامين ميباشد .استفاده از

سلولها بازي ميکنند BDNF .يکي از رايجترين

آگونيست دوپامين مانند  PPXباعث تحريک تکثير

نوروتروفينها در مغز ميباشد و تنظيم کننده بقاي

بر عهده دارد .آگونيستهاي دوپامين

.Nerve Growth Factor
. Brain – derived neurotrophic factor
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گيرندهها باشد (.)22

بهخصوص در ناحيه زير بطني  7SVZدر حيواناتي که
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در چندين اختالل سايکوتيک نقش دارد ( .)29اين دو

ويژگي سلولها تغيير مييابد (.)32

فاکتور در شرايط نرمال و بيماري به بقا و شکلپذيري

عقيده بر اين است که مکانيزمهاي حافظه در سطح

نورونهاي بالغ کمک ميکنند .نوروتروفينها نقش

ارتباطات سيناپسي انجام ميشود ،اما تشخيص قطعي

مهمي را در بقا و شکلپذيري نورونهاي کولينرژيک

مدارهاي مغزي وابسته به يادگيري و حافظه هنوز

درگير در روندهاي شناختي در طي کاهش حافظه در

بهدرستي مشخص نشده است.

بيماران آلزايمري و اسکيزوفرني بازي ميکند.

مطالعات زيادي بر روي حيوانات آزمايشگاهي و

بسياري از گزارشات بيان ميکند که بعد از مصرف

بهخصوص موشها صورت گرفته تا ارتباط سيناپسها

هالوپيريدول و درمان با الکتروشوک در بيماران مبتال

و يادگيري در آنها ثابت شود .مطالعات اخير توانسته

به اسکيزوفرني ميزان  NGFکاهش و اتو آنتيبادي

است ارتباط بين يادگيري در محيطهاي پيچيده فضايي

 NGFنيز مشاهده ميگردد .اين مطالعات نشان

برروي موشها را با تراکم خارهاي دندريتي نورونهاي

ميدهند که مصرف حاد و مزمن داروهاي

ناحيه  CA1هيپوکامپ در محيط ماز آبي نشان دهند.

آنتيسايکوتيک مانند کلوزاپين و هالوپيريدول که

اين نتايج نشان داد که تعداد سيناپسها بر حسب

بهطور گسترده در بيماريهاي سايکوتيک مورد استفاده

نورونها در اين آزمايشها افزايش مييابد (.)33

قرار ميگيرد ،ميزان  BDNFو  NGFرا در خون و

بسياري از مطالعات نشان ميدهد که احتماالً ساختار

مناطقي از مغز تحت تأثير قرار ميدهد (.)34

دوپامينرژيک مزوليمبيک در انسان در طول تشخيص و

مطالعه انجام شده توسط فيور ( )Fioreنشان ميدهد

کد کردن تحريکات جديد فعال ميباشد .افزايش

که ميزان  NGFو  BDNFدر هيپوکامپ بعد از

انشعابات دوپامينرژيک به هيپوکامپ موجب بهبود

مصرف هالوپيريدول بهطور خودبخود افزايش مييابد،

انعطافپذيري سيناپسي براي کد کردن تحريکات

اين نوروتروفينها بهطور مشخص در تقويت و حفظ

جديد در سيناپسهاي  CA3–CA1شده و مانع از

شکلپذيري سيناپسي بعد از مصرف هالوپيريدول و

تداخل ديگر اطالعات ورودي ميگردد .از طرفي

کلوزاپين مؤثر هستند و اثرات تعديلکنندگي بر سنتز و

سيستم دوپامين همانطور که در يادگيري رفتار نقش

آزادسازي  NGF/BDNFدارند (.)31

دارد ،در فعاليتهاي وابسته به شکلپذيري سيناپسي

مصرف طوالني مدت آنتاگونيستهاي دوپامين باعث

نيز نقش دارد (.)34

تغيير در حساسيت گيرندههاي دوپامين شده است.

مطالعات انجام شده نشان ميدهد که درمان مزمن و

مطالعات انجام شده در محيط  in vitroبيان ميکند که

طوالني مدت با بروموکريپتين که آگونيست گيرنده

هالوپيريدول ميتواند داراي اثرات سمي باشد ،اين

 D2است ،باعث دقيق شدن حافظه کاري و بهبود

درحالي است که در محيط  in vitroنيز داراي اثرات

حافظه فضايي از طريق افزايش سيناپسها ميگردد

سمي است .مصرف هالوپيريدول باعث افزايش ميزان

( .)35بهطوريکه کاهش ميزان دوپامين تغيير در

 OX42و همچنين مرگ برنامهريزي شده سلولي

عملکردهاي شناختي را در پي دارد (.)36

ميگردد .طي روند مرگ برنامهريزي شده سلولي
http://bpums.ac.ir
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سلولي ،تمايز ،قدرت سيناپسي و مورفولوژي بوده و
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ميداشتند ( .)37اما در سالهاي اخير کشف شده است

ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن در روز) باعث

که آستروسيتها در شکلپذيري سيناپسي و مسيرهاي

کاهش يادگيري و حجم هيپوکامپ موشها ميشود.

حافظه از اهميت بااليي برخوردار هستند ( 38و .)12

همچنين دادههاي اين مطالعه که با استفاده از روشهاي

اين در حالي است که مصرف مزمن داروي

دقيق و  unbiasedاستريولوژي بهدست آمده ،نشان داده

هالوپيريدول و کلوزاپين مانع از انعطافپذيري

که حجم هيپوکامپ راست و چپ متعاقب مصرف

سيناپسي و نوروژنز در هيپوکامپ ميگردد ،از طرفي

داروي هالوپيريدول با دوز  5ميليگرم به ازاي هر

استرس اکسيداتيو در هيپوکامپ نيز منجر به مهار

کيلوگرم وزن در روز کاهش يافته است .در حاليکه

انعطافپذيري نوروني و نوروژنز و همچنين نقصهاي

مصرف روزانه اين دارو با دوز  2/5ميليگرم به ازاي هر

رفتاري القا شده بهوسيله داروهاي آنتيسايکوتيک

کيلوگرم وزن در روز باعث افزايش يادگيري گرديده و

ميگردد (.)39

بر حجم هيپوکامپ بيتأثير ميباشد.

با توجه بهنتايج بهدست آمده از نمودار  1مصرف

با توجه بهنتايج بهدست آمده از نمودار  3تفاوت

داروي بروموکريپتين بهمدت  34روز (روزانه بهمقدار

آماري معني داري بين تعداد سلولهاي استروسيت

 14ميليگرم بر کيلوگرم بر روز) باعث کاهش

هيپوکامپ در گروههاي دريافت کننده حداکثر دوز

يادگيري و حجم هيپوکامپ راست موشها ميشود.

بروموکريپتين و هالوپيريدول با گروه شاهد و همچنين

همچنين دادههاي اين مطالعه که با استفاده از

تفاوت آماري معنيداري بين تعداد استروسيتهاي

روشهاي دقيق و  unbiasedاستريولوژي بهدست

هيپوکامپ در گروههاي دريافت کننده حداقل دوز

آمده ،نشان داده که حجم هيپوکامپ راست متعاقب

بروموکريپتين و هالوپيريدول با گروه شاهد وجود دارد

مصرف داروي بروموکريپتين با دوز  14ميليگرم

که اين تفاوت بهترتيب شامل کاهش و افزايش تعداد

کاهش يافته است .در حاليکه مصرف روزانه اين دارو

سلولهاي استروسيت ميباشد.

با دوز  5ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم در روز باعث

در اين مطالعه نشان داده شده که مصرف داروي

افزايش يادگيري و همچنين افزايش حجم هيپوکامپ

هالوپيريدول و بروموکريپتين با دوز پايين نه تنها در

سمت راست و چپ گرديده است.

بهبود يادگيري بلکه در افزايش حجم هيپوکامپ و

با توجه به نتايج بهدست آمده از نمودار  2مصرف

تعداد سلولهاي استروسيت مؤثر است.
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Background: Some of the studies showed that related to memory and Hippocampus- dependent learning,
relation after take Bromocriptine (as D2 agonist) and Haloperidol (as D2 antagonist), there is no
investigation concerning the effects of these two drugs on Hippocampus size and number of Asterocyt’s
cell . The aim of this study is to investigation the probable effects of Bromocriptine and Haloperidol on
learning activities and Hippocampal size and number of Asterocyte in male Rats.
Materials and Methods: 45 male Rats of Sprague-Dawley race with the body weight of 220±20 gr have
been selected randomly and divided to 5 groups (each one consists of 9 rats). The studied groups have
been received 5 and 10 mg/kg/day and 2.5 and 5 mg/kg/day Bromocriptine and Haloperidol respectively
and as daily Intra peritunial injections for one month. At the end of this period, spatial memory of different
groups has been tested by Morris water maze. Then, the rats were anesthetized, and their brains have been
fixed by intra cardiac fixator injection and then the brain was removed. The hippocampus serial sections of
7µm have been prepared. 10 samples have been chosen systematically from 100 and were evaluated.
Volume estamination was done by Cavalier principle method.
Results: for the groups which received maximal dose of Haloperidol and Bromocriptine, it took long time
and high distances to reach Morris water maze which indicated of week learning ability of these two
groups. Furthermore, comparing to control, these two groups had small sized right Hippocampus. It took
short time and low distances for the groups which received low dose of Haloperidol and Bromocriptine
which indicated bether learning ability of these two groups and comparing to control one, these two
groups had large sized Hippocampus. At the other hand, consumption of Haloperidol and Bromocritine
with low and high dose in comparison with control group had increase and reduces in asterocytes cell
respectivly
Conclusion: This study demonstrated that the low dose consumption of Haloperidol & Bromocriptine not
only affects the learning positively, but also increases the Hippocampus volume and the number of
asterocytes.
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