چکیده:
اهداف:
در این مطالعه تاثیر تزریق عوامل نیتریک اکساید ) (NOدر هیپوکامپ پشتی ( ،)CA1بر روی حافظه و همچنین حافظه وابسته به وضعیت موسیمول در
موش سوری مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها:
در این آزمایش از روش اجتنابی غیر فعال و پایین آمدن از سکو  ،Step down passive avoidance testبرای ارزیابی یادآوری (حافظه) در موش سوری نر بالغ
از نژاد NMRI

استفاده گردید.

كلیه وسایل و دستگاههایي كه در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهند گرفت عبارتند از :
.1

دستگاه استرئوتاكسي مدل  Kopfساخت کشور هلند از سری S3517-W65322

.2

دستگاه Step –down

.3

ترازوي دیجیتال جهت توزین داروها با دقت یك ده هزارم گرم ساخت کشور آلمان LM2457

.4

ترازوي حساس با دقت  10میلیگرم جهت توزین موشها

.5

لوازم كامل تشریح و جراحي ( پنس  ،قیچي  ،گیره اسكالپل و ) ...

.6

سر سوزنهاي شماره  22و  23جهت تهیه كانول راهنما

.7

سر سوزنهاي شماره  27و  30براي تهیه كانول تزریق

.8

سرنگ هامیلتون به حجم هاي  10میكرولیتري جهت تزریقات درون مغزي و سرنگ انسولین براي تزریقات زیرجلدي

.9

لوله هاي پلي اتیلن نازك جهت اتصال سرسوزنهاي تزریق به سرنگ هامیلتون

. 10

ابزارهاي ویژه كانول سازي ( سیم چین  ،سوهان ظریف  ،سیم فوالدي و ) ...

. 11

پیچهاي ظریف عینك جهت تثبیت كانول راهنما روي جمجمه

. 12

پیچ گوشتي ظریف براي پیچاندن پیچها

. 13

مته هاي دستي و برقي جهت سوراخ كردن جمجمه موش

. 14

كرونومتر جهت اندازه گیري زمان با دقت  1/100ثانیه

. 15

قفسهاي پالستیكي براي نگهداري حیوانات.

یافته ها:
نتایج ما نشان میدهد تزریق موسیمول ( 0/05و  0/1میکروگرم  /موش ،داخل  15 ،)CA1دقیقه بعد از آموزش( )post-trainingبه طور وابسته به دوز باعث
تخریب حافظه شد .تزریق موسیمول ( 0/05و  0/1میکروگرم /موش ،داخل  15 )CA1دقیقه قبل از آزمون ( ،)pre-testدر موش هایی که بعد از آموزش موسیمول
( 0/1میکروگرم /موش ،داخل  )CA1دریافت کرده بودند ،باعث القا برگشت حافظه وابسته به وضعیت ) (state-dependent retrievalگردید .تزریق پیش ساز نیتریک
اکساید 1( L-arginine ،و  2میکروگرم /موش ،داخل  15 )CA1دقیق قبل از آزمون ،باعث بهبود حافظه گردید .هر چند دوز پایین دارو ( 0/5میکروگرم/
موش ،داخل  )CA1تاثیری بر روی حافظه نداشت.
تزریق مهار کننده سنتتاز نیتریک اکساید 0/5( L-NAME ،و  1میکروگرم /موش ،داخل  15 )CA1دقیق قبل از آزمون ،باعث تخریب حافظه گردید .هر
چند دوز پایین دارو ( 0/25میکروگرم /موش ،داخل  )CA1تاثیری بر روی حافظه نداشت.
نتایج حاصل از سایر آزمایشات نشان می دهد تجویز قبل از آزمون  0/25( L-arginineو  0/5میکروگرم /موش ،داخل  5 )CA1دقیقه قبل از تجویز موسیمول
( 0/1میکروگرم /موش ،داخل  ،)CA1بطور معنی داری حافظه وابسته به وضعیت موسیمول را مهار می کند .تجویز قبل از آزمون 0/25 ،0/125( L-arginine
و  0/5میکروگرم/موش ،داخل  ،)CA1تاثیری بر روی حافظه ندارد.
همچنین تجویز قبل از آزمون  0/25( L-NAMEمیکروگرم /موش ،داخل ،)CA1

به طور معنی دار تخریب حافظه ناشی از تزریق بعد از آموزش موسیمول

( 0/1میکروگرم /موش ،داخل  )CA1را بهبود بخشید .به عالوه ،تجویز توام  0/125( L-NAMEو  0/25میکروگرم /موش ،داخل  )CA1و یک دوز بی اثر
موسیمول ( 0/025میکروگرم /موش ،داخل  ) CA1قبل از آزمون ،نه تنها به طور معنی دار باعث برگشت تخریب حافظه ناشی از تجویز بعد از آموزش
موسیمول ( 0/1میکروگرم /موش ،داخل  )CA1گردید بلکه باعث القا حافظه وابسته به وضعیت موسیمول گردید.

