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مقدمه:
مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده است که زنان قبل از سن
یائسگی کمتر به بیماریهای قلبی عروقی مبتال میشوند ،از این رو
پیشنهاد شده است که کاهش سطح استروژن یکی از عوامل
خطرزا در ایجاد و پیشرفت بیماری پرفشارخونی است .همچنین

بر اساس مطالعات قبلی استروژن (بتا استرادیول) نقش مهمی در
ایجاد و عملکرد سیستم بارورفلکس دارد (.)3،0
هسته بستر الیاف عصبی انتهایی Bed nucleus of stria
) terminalis (BSTیکی از مناطق مغز جلویی است که حاوی
استروژن ( )1،3و آنزیم آروماتاز است که تستوسترون مغز را
در نورونهای این ناحیه به استروژن تبدیل میکند ( .)2این هسته
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عروقی هسته بستر الیاف عصبی انتهایی در موشهای ماده فاقد تخمدان

معصومه حاتم و همکار

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

یکی از مناطقی است که تعداد و اندازه و پراکندگی نورونهای آن

مطالعات قبلی در آزمایشگاه ما نشان داد که سیستم گابا

تحت تأثیر سطح گردش خونی هورمونهای جنسی قرار

 RVLMاز طریق گیرنده نوع  Aواسطه پاسخهای قلبی

میگیرد .به عنوان مثال ،پراکندگی و اندازه نورنهای مترشحه

عروقی  BSTدر حیوانات اورکتومی و اورکتومی درمان شده با

همچنین تعداد نورنهای مترشحه کوله سیستوکنین در چند گونه

ارژیک هسته  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی  BSTبه همراه

از پستانداران ماده در این ناحیه کمتر از نرها میباشد ،این اثر

تأثیر استروژن گزارشی منتشر نشده است .لذا در این تحقیق بر

کاهشی به استروژن نسبت داده شده است ( .)2هسته  BSTیکی

آن شدیم تا برای اولین بار اثر این همراهیها را بر فشارخون و

از مناطق شناخته شده در خصوص اثر هورمونهای جنسی بر

ضربان قلب در حیواتات اورکتومی شده و اورکتومی درمان

سیگنالهای بویایی و تغییر در رفتارهای جنسی است ( .)9در

شده با استروژن مورد مطالعه قرار دهیم.

مطالعه دیگری نشان داده شده که تعداد نورونهای BST
توسط رسپتورهای استروژنی کنترل میشود ( .)3در مجموع به

روش کار:

نظر میرسد که هورمونهای جنسی اثر مهمی بر عملکرد

جراحی:

فیزیولوژیک این هسته اعمال مینمایند.

آزمایشات بر روی  02راس موش صححرابی محاده از نحژاد

یکی از مهمترین اعمال  BSTدخالت در تنظیم عصبی قلب و

ویستار در مححدوده وزنحی  022-022گحرم انجحام شحده اسحت.

عروق از طریق تأثیر بر فشارخون و ضربان قلب است .تزریق

حیوانات ماده پس از اتمام دوران شیرخوارگی از نرها جدا شحده

اسید امینه تحریکی ال-گلوتامات به درون این هسته باعث

و به صورت دوتایی در قفسهحای مجحزا و در دمحای  00تحا 02

کاهش فشارخون و ضربان قلب شده است ( .)32،33اخیراً

درجه سانتیگراد در شرایط  30ساعت روشحنایی و  30سحاعت

مطالعهای نشان داده است که سیستم کولینرژیکی این هسته در

تاریکی و با آب و غذای کافی نگهداری میشدند.

فعالیتهای رفلکس بارورسپتوری نقش دارد ( .)30همچنین

در مرحله اول آزمایشات ،حیوانحات بحا α- chloralose 40

سیستم گابای این هسته واسطه پاسخهای قلبی عروقی از طریق

) )mg/kgبیهوش و به صورت دو طرفه اورکتحومی گردیدنحد.

ترشح وازپرسین و سیستم سمپاتیکی است ( .)31نواحی BST

سپس در زیر پوست گردن گروهی از آنها کپسولهای پالستیکی

که در پاسخهای قلبی و عروقی نقش دارد ،حاوی تراکم باالیی

حاوی کلسترول به عنوان حالل استروژن ) (OVXو در گحروه

از رسپتورهای استروژنی میباشد ( .)1،32به عالوه نشان داده
شده که این نورونها اکسونهای خود را به مناطق
کاردیوواسکوالر بصلالنخاع که عبارتند از ناحیه دمی شکمی
جانبی ( caudal ventrolateral medulla (CVLM))33و
تاجی شکمی جانبی rostroal ventrolateral medulla
) )32( (RVLMارسال میکنند ،هر دوی این نواحی مستقیماً
خروجیهای خود را به بخش خودمختار نخاع جهت
عصبیدهی قلب و عروق روانه میکنند .لذا این فرضیه مطرح
شده است که استروژن گردش خون با تحریک گیرندههای خود
در نورونهای  BSTبر پاسخهای قلبی عروقی این هسته تأثیر
بگذارد .از طرف دیگر ،خروجیهای هسته  BSTبه نخاع عمدتاً
از طریق  RVLMاست .مطالعات قبلی در آزمایشگاه ما نشان
داد تزریق کلرور کبالت به هسته  ،RVLMپاسخهای قلبی

دیگحر کپسححولهححای حححاوی اسححتروژن قححرار داده مححیشححد ()00
) .(OVX+Eبا تکنیحک رادیحو ایمونحو اسحی سحطح پالسحمایی
اسححتروژن در گححروه  OVX+Eبححه میححزان  12پیکححوگرم در
میلیلیتر و در گحروه  OVXسحه روز پحس از کاشحت کپسحول
کلسترول ،به علت قابل سنجش نبودن کمتر از یحک پیکحوگرم در
نظر گرفته میشد ( .)00حیوانات پحس از  32تحا  02روز و انجحام
مراقبتهای پس از عمل جراحی با تزریق یوروتحان ))3/3 g/kg
(و دوز تکمیلی  2/1 g/kgهر  3-0ساعت در صورت لحزوم) بحه
صورت داخل صفاقی بیهوش میشدند و عمق بیهوشی آنها با
فشار دادن دم و نوک انگشتان و توجه به رفلکس عقب کشحیدن،
بررسی میشد .به منظور پیشگیری از بروز مشکالت تنفسی در
حین آزمایش ،حیوانات تراکئوستومی میگردیدند و سپس لولحه
پلیاتیلین ( (PE50به منظور ثبت فشارخون و ضربان قلب و نیز

عروقی  BSTرا به شدت تضعیف میکند ( .)30هسته RVLM

تزریق داروها ،به ترتیب در شریان و ورید ران قرار محیگرفحت.

حاوی نوروترانسمیترها و نوروپپتیدهای متعددی منجمله گابا

فشارخون توسط ترانسدیوسر فشار هحاروارد و اوسحیلوگراف

( )32،39و گلوتامات است (.)33-03
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ماده  Pاین هسته در رتهای نر و ماده متفاوت است (.)0

استروژن است ( .)30اما در خصوص نقش سیستم گلوتامات

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

معصومه حاتم و همکار

یونیورسال و ضربان قلحب توسحط کاردیوتحاکوگراف بحه طحور

در گروه کنترل ،به منظور یافتن مناطق کاردیو واسکوالر

پیوسته و در تمام مدت آزمایش ثبت میگردید .دمای بدن حیوان

هسته  ،BSTدرشش حیوان اورکتومی شده ( )n=1و اورکتومی

توسط کنترل کننحده دمحا ( )Narco-Bio System, U.S.Aدر

درمان شده با استروژن ( ،n(=1گلوتامات به بخشهای مختلف

محدوده  12±3درجه سانتیگراد حفظ میگردید و سپس حیوان

هسته تزریق گردید.

قرار داده شده و چهارسوراخ کوچک توسط دریل در جمجمه در

درمان شده با استروژن ( ،)n=2ابتدا گلوتامات ( 2/02موالر با

محلهای  BSTو  RVLMایجاد میگردید.

حجم  02نانولیتر ،سیگما) به درون  BSTتزریق شد و پس از
بازگشت فشارخون و ضربان قلب به سطح اولیه ،اسید

تحریك شیمیایی هستههای  RVLMو :BST

کینیورنیک ) 2( Kynurenic acid (KYNمیلیمول ،سیگما)

توسط یک میکروپیپت شیشهای با قطر داخلی 12-32

( )03به عنوان آنتاگونیست گلوتامات ،به درون  RVLMتزریق

میکرومتر که به کمک میکروالکترود پولر ()Stolting, U.S.A

شد و در دقایق  02 ،32و  02پس از تزریق ،همان منطقه ازBST

تهیه شده بود ،تحریکات شیمایی هستههای  RVLMو BST

مجدداً با گلوتامات فعال گردید.

انجام میگرفت .در تعدادی از آزمایشات ،میکروپیپت توسط یک
لوله پالستیکی به سرنگ انسولین وصل گردیده و تزریق مواد با
فشار هوای داخل سرنگ صورت میگرفت و در تعدادی دیگر،
میکروپیپت توسط یک لوله پالستیکی به کپسول نیتروژن متصل
شده در این حال تزریق داروها توسط پمپ  Picospritzerبا

در گروه کنترل منفی یا (گروه حالل) ،بافر سالین فسفات به
عنوان حالل داروها به مناطق کاردیو واسکوالر  BSTشش حیوان
دیگر اورکتومی شده ( )n=3 ratو اورکتومی درمان شده با
استروژن ( ،)n=3 ratتزریق گردید.

فشار گاز نیتروژن انجام میشد .حجم تزریق برای 02 ،BST
نانولیتر و برای  22 RVLMنانولیتر بود که با مشاهده مستقیم
حباب مایع و هوا توسط یک میکروسکوپ مخصوص با عدسی
چشمی مدرج با دقت  0نانولیتر (ساخت دانشگاه  U.W.Oکانادا)

بافت شناسی:
در پایان هر آزمایش ،به هر حیوان ابتدا  322میلیلیتر محلول
نرمال سالین هپارینه و سپس  322میلی لیتر محلول فرمالین
سالین %32از طریق پرفیوژن درون قلبی تزریق میشد و مغز

کنترل میگردید .مختصات هسته  BSTبه کمک اطلس

حیوان در درون جمجمه فیکس میگردید .بعد از گذشت چند

استریوتاکسی پاکسینوز ( )01درمحدوده  2/0تا  2/3میلیمتر

ساعت ،مغز خارج شده و پس از بریدن قسمتهای اضافی،

عقب برگما ،یک تا دو میلیمتر از خط میانی به طرفین وعمق 2/2

منطقه موردنظر در محلول فرمالین  %32قرار داده میشد و

تا  2/2میلیمتراز سطح جمجمه تعیین میگردید .به منظور مطالعه

برشهای پشت سرهم توسط میکروتوم انجمادی Crayo 3922

همه بخشهای هسته و پیدا نمودن منطقه کاردیوواسکوالر ،به
تدریج و در فواصل  022میکرومتر و با فاصله زمانی نیم ساعت
پس از هر تزریق ،میکروپیپت به پایین و اطراف برده میشد و
هسته در محدوده جانبی ،جلویی عقبی و عمقی مورد بررسی
قرار میگرفت .مختصات هسته  RVLMدر محدوده  33/0تا
30میلیمتر عقب برگما ،دو میلیمتر از خط میانی به سمت طرفین
و عمق  3/0تا  32/9میلیمتراز سطح جمجمه تعیین شده بود.
گلوتامات در فسفات بافر سالین ( )pH=2/0و اسید کینیورنیک
در نرمال سالین حل میشد.
گروههای آزمایشی
آزمایشات به منظور برسی ارتباطات نورونی بین هستههای
 BSTو  RVLMبا واسطه سیستم گلوتامات ارژیک در حیوانات
اورکتومی شده و اورکتومی درمان شده با استروژن انجام گرفت.
مجله پزشکی هرمزگان ،سال هجدهم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت 3131

 cutبا ضخامت  02میکرون تهیه و به کمک Neutral red
) (sigmaرنگ میشد پس از آن با میکروسکوپ نوری محل
تزریق مشاهده میگردید .مواردی که تزریق در خارج از
 RVMMانجام شده بود ،از آنالیز آماری حذف میشدند.
جمع آوری و آنالیز دادهها:
ابتدا در تمام گروهها به مدت  12دقیقه فشارخون و ضربان
قلب بدون هیچ تزریقی ثبت میگردید تا مقایسهای بین
گروههای  OVXو  OVX+Eصورت بگیرد و از ثابت ماندن
فشارخون و ضربان قلب هم اطمینان حاصل شود .ثبت تا پایان
هر آزمایش ادامه مییافت و تغییر به میزان  2میلیمتر جیوه برای
فشارخون و  2ضربه در دقیقه برای ضربان قلب پاسخ منظور
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در موقعیت رو بحه شحکم در اسحتریوتاکس )(Stolteing USA

در دو گروه دیگر اورکتومی شده ( )n=9و اورکتومی

معصومه حاتم و همکار

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

میگردید و مورد آزمون آماری قرار میگرفت ( .)02برای انجام

به منظور بررسی ارتباط گلوتامات ارژیک بین نورونهای

آزمونهای آماری از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.

 BSTو  RVLMدر زمینه سیستم کاردیووسکوالر ،ابتدا

مقایسه میانگین حداکثر تغییرات فشار متوسط شریانی و

گلوتامات جهت تحریک نورونهای  BSTبه درون این هسته

گروههای  OVXو  OVX+Eو سالین با یکدیگر توسط

دو گروه  OVXو  OVX+Eگردید .میانگین کاهش فشار

آزمون  ANOVAیکطرفه و حداکثر تغییرات در هر گروه قبل

متوسط شریانی بعد از تزریق گلوتامات در گروه اورکتومی شده

و بعد از تزریق توسط آزمون  tزوج انجام می شد .اختالف
دادهها با  P<2/22معنیدار تلقی گردید.

برابر  -03/9±2/3میلیمتر جیوه و میانگین کاهش ضربان قلب
برابر  -32/1±1/3ضربه در دقیقه بود و در گروه اورکتومی
درمان شده با استروژن میانگین کاهش فشار متوسط شریانی

نتایج:
 اثر تزریق گلوتامات در گروه کنترلطبق نتایج بدست آمده در این بررسحی ،تزریحق  02نحانولیتر
گلوتامات بحه نحواحی خحارج از  BSTدر محوشهحای بحیهحوش
 OVXو  ،OVX+Eتغییر معنیداری در فشارخون (MAP
) = 2.6±3.6 mmHgو ضربان قلب (HR=-3.2± 2.3
) beats /min; n = 43 injectionsایجاد نکرد.
 -2اثرر تزریررق حرردل بردرو  BSTبررر فشررارخو و
ضربا قلب
به منظور بررسی اثرات احتمالی ناشی از حجم ماده تزریحق
شده به  02 ،BSTنانولیتر سالین نرمال به درون  BSTدر هر دو
گروه  OVXو  OVX+Eتزریق گردید .بر طبق نتایج حاصحله،
تغییحرات فشحارخون ) (MAP = 0.7 ± 0.6 mmHgو
ضحربان قلحب ) (HR= 0.57 ± 0.2 beats/minاخحتالف
معنیداری با گروه کنترل نداشت.

 -3اثر تزریق اسید کینیورنیك ) (KYNبه  RVLMبرر

تغییرات فشارخو و ضربا قلب ناشی از تزریق گلوتامرات
به BST
مقایسه میانگینهای ضربان قلب و فشار متوسحط شحریانی

برابر  -32/2±2/3میلیمتر جیوه و میانگین کاهش ضربان قلب
برابر  -02/0±0/3ضربه در دقیقه بود که در مقایسه با مقادیر
قبل از تزریق تفاوت معنیداری را نشان داد (آزمون  tزوج
 .)P<2/23مقایسه میانگین فشار متوسط شریانی و ضربان
قلب در دو گروه اورکتومی و اورکتومی درمان شده با استروژن
تفاوت معنیداری را نشان نداد .در اداه آزمایشات پس از
بازگشت فشارخون و ضربان قلب به مقدار پایه ،اسید کینیورنیک
به درون  RVLMتزریق شد که تغییر معنیداری را در فشار
خون ایجاد نکرد (میانگین فشار قبل از تزریق  30/0±2/1و بعد از
تزریق  320/3±1/3بود و قبل از تزریق میانگین ضربان قلب
برابر  329/0±02/1و بعد از آن  133/1±39/2بود) .تحریک
مجدد  BSTبا گلوتامات در دقایق  02 ، 32و  02پس از تزریق
اسید کینیورنیک به درون  ،RVLMموجب تغییر در پاسخهای
برادیکاردی در هر دو گروه  OVXو  OVX+Eدر دقیقه دهم
پس از تزریق اسید کینیورنیک به  RVLMگردید (آزمون  tزوج
 .)P<2/22همچنین در دقیقه دهم پس از تزریق اسید کینیورنیک
به  ،RVLMهیپوتانسیون ناشی از فعالیت نورونهای  BSTدر
گروه اورکتومی شده تضعیف شد(آزمون  tزوج )P<2/23
(اشکال 3و.)0

در دو گروه  OVXو  OVX+Eنشان داد که میانگین ضربان
قلب در گحروه  OVX+Eبحه طحور معنحیداری کمتحر از گحروه
 OVXاست ( )ANOVA P<2/23ولی تفاوت معنحیداری در
مقایسه میانگین فشحار متوسحط شحریانی مشحاهده نشحد .فشحار
متوسط شریانی در گروه اورکتومی شده  331/1±1/01میلیمتر
جیوه و ضربان قلحب  190/3±2/0ضحربه در دقیقحه و در گحروه
اورکتومی درمان شده با استروژن شده  330/3±1/39میلیمتحر
جیوه و ضربان قلب  113/3±02/0ضربه در دقیقه بدست آمد.
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ضربان قلب به همراه انحراف معیار ( (Mean ± SEMدر

تزریق میشد که موجب کاهش فشارخون و ضربان قلب در هر

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

معصومه حاتم و همکار

شکل  -1یك نمونه از ثبت فشارخو و ضربا قلب پس از
تزریق  22ناتولیتر گلوتامات  2/22موالر به درو  BSTقبل (کنترل)
و بعد ازتزریق  22نانولیتر اسید کینیورنیك ) 2 (KYNمیلیمول به
درو  RVLMو تحریك مجدد  BSTدر دقایق  12و  02پس از
اورکتومی درما شده با استروژ ) .(OVX+Eعدمت پیکا

ضربان قلب ایجاد شده در گروه اورکتومی شده و گروه
اورکتومی درمان شده با استروژن را نشان میدهد.
جدول شماره  -0میانگین تغییرات فشار متوسط شریانی بر
حسب میلیمتر جیوه ) (MAP, mmHgو ضربان قلب بر
حسب تعداد در دقیقه ) (HR,bpmپس از تزریق  02نانولیتر

نشانه زما تزریق است.

محلول  2/02موالر گلوتامیت (کنترل) به  BSTو دقایق  32و 02
پس از تزریق اسید کینیوریک به  RVLMدر حیوانات
اورکتومی درمان شده با استروژن شده ( .)n=2عالمت ستاره
معنیدار بودن میانگینها با آزمون  tزوج را در گروه کنترل با
دقایق پس از تزریق نشان میدهد.

شکل  -2اثر تزریق  22ناتولیتر گلوتامات  2/22موالر به درو
( BSTکنترل) بر فشار خو ) (aو ضربا قلب ) (bقبل و بعد از
تزریق  22نانولیتر اسید کینیورنیك ) 2 (KYNمیلیمول به درو
 RVLMو تحریك مجدد  BSTدر دقایق  12و 22و  02و  02پس از
تزریق اسید کینیورنیك در حیوانات اورکتومی شده ) (OVXو
اورکتومی درما شده با استروژ ).(OVX+E
جدول شماره  -1میانگین تغییرات فشار متوسط شریانی بر حسب میلیمتر جیوه ) (MAP, mmHgو ضربا قلب بر حسب تعداد در دقیقه
) (HR, bpmپس از تزریق  22نانولیتر محلول  ./22موالر گلوتامیت (کنترل) به  BSTو دقایق  12و  02پس از تزریق اسید کینیوریك به RVLM
در حیوانات اورکتومی شده ( )n=8عدمت ستاره معنیدار بود میانگین ها با آزمو  tزوج را در گروه کنترل با دقایق پس از تزریق نشا میدهد.
 12دقیقه پس از KYN

کنترل

 02دقیقه پس از KYN

MAP, mmHg

HR, bpm

MAP, mmHg

HR, bpm

MAP, mmHg

-03/9 ±2/3

-32/1 ±1/3

* -31/9 ±0/0

* -9/3 ±3/1

-32/9 ±3/9

HR, bpm
-30/9 ±3/3

جدول شماره  -2میانگین تغییرات فشار متوسط شریانی بر حسب میلیمتر جیوه ) (MAP, mmHgو ضربا قلب بر حسب تعداد در دقیقه
) (HR,bpmپس از تزریق  22نانولیتر محلول  2/22موالر گلوتامیت (کنترل) به  BSTو دقایق  12و  02پس از تزریق اسید کینیوریك به RVLM
در حیوانات اورکتومی درما شده با استروژ شده ( .)n=7عدمت ستاره معنیدار بود میانگینها با آزمو  tزوج را در گروه کنترل با دقایق پس
از تزریق نشا میدهد.
 12دقیقه پس از KYN

کنترل

 02دقیقه پس از KYN

MAP, mmHg

HR, bpm

MAP, mmHg

HR, bpm

MAP, mmHg

HR, bpm

-32/2 ±2/3

-02/0 ±0/3

-03/0 ±1/0

*-30/2 ±0/1

-32/9 ±1/1

-01/0 ±3/3
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تزریق اسید کینیورنیك در حیوانات اورکتومی شده ) (OVXو

جدول شماره  3و شماره  0به ترتیب ،تغییرات فشارخون و

معصومه حاتم و همکار

اشکال شماره  1و  3مناطق تزریق را به ترتیب در  BSTو
 RVLMنشان میدهند.

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

میگیرد ( .)02اخیراً استروژن درون زاد به عنوان محافظ قلب در
برابر بیماری ایسکمیک قلبی مطرح گردیده است ( .)02نتایج
برخی مطالعات نشان داد که تزریق نوعی آنالوگ استروژن در
 ،RVLMموجب بروز اثر تضعیفکنندگی از طریق کاهش
 iNOSدر رتها گردید (.)03
در مطالعه حاضر تزریق گلوتامات به درون هسته  BSTدر
موشهای ماده گروههای  OVXو  OVX+Eبیهوش،
موجب بروز پاسخهای تضعیفکنندگی و کاهش ضربان قلب در
هر دو گروه گردید .بزرگی پاسخهای تضعیفکنندگی و
برادیکاردیک در هر دو گروه  OVXو  OVX+Eمشابه بود.

شکل  -3نمایش نقاط تزریق شده در  BSTو مناطق اطراف.

بنابراین به نظر میرسد که استروژن گردش خون علیرغم وجود

اقتباس از رفرانس 23

تراکم باالیی از گیرندههای استروژن در هسته ،BSTتأثیری در
بروز پاسخ قلب و عروقی آن ندارد .وجود گیرندههای استروژن
در هسته  ،BSTاعمال فیزیولوژیکی همچون رفتار جنسی و
اجتماعی نورونهای  BSTرا به عهده دارد ( .)12پاسخهای کاهش
فشار و برادیکاردی تحریک  BSTتوسط گلوتامات ،مشابه
یافتههای آزمایشات قبلی انجام شده با موشهای نر بیهوش
میباشد ( .)32،33این اثر به واسطه مهار اثر سمپاتیک بر روی
سیستم عروق و قلب میباشد ( .)33اثر تنظیمکنندگی استروژن
بر سیستم قلب و عروق در سایر نواحی سیستم اعصاب مرکزی

شکل -0نمایش نقاط تزریق شده در  RVLMو مناطق اطراف.

نیز نشان داده شده است .مثالً استروژن گردش خون ،پاسخ

اقتباس از رفرانس 23

برادیکاردی نسبت به تحریک هسته دسته منزوی توسط تزریق
هیپوکرتین 3-را تقویت مینماید ( .)00اما مطالعه ما نشان داد که

بحث و نتیجهگیری:

گیرندههای استروژن  BSTتأثیر معنیداری در این رابطه ندارد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تعداد ضربان قلب در

در قسمت دیگر ،این مطالعه برای اولین بار نشان داده شد که

حیوانات گروه  OVX+Eنسبت به گروه  OVXکاهش

بخشی از کاهش فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب به

بیشتری را نشان میدهد و بنابراین استروژن گردش خون در

دنبال تحریک  ،BSTناشی ازارتباط  BSTبه  RVLMمیباشد.

محدوده فیزیولوژیک بر روی ضربان قلب تأثیر میگذارد .در این

زیرا ما قبالً نشان دادیم که تزریق یک مسدودکننده سیناپسی

رابطه ،یافتههای ما مؤید گزارشات قبلی در مورد اثر مستقیم

برگشتپذیر به نام کلرور کبالت بدرون  RVLMدر موشهای

استروژن بر قلب و تغییر برونده قلبی میباشد ( .)00معلوم شده

گروه  OVXو  OVX+Eپاسخهای تضعیفکنندگی و

که استروژن فعالیت پاراسمپاتیکی قلب را تسهیل نموده و بخش

برادیکاردیک ناشی از تحریک  BSTرا حدود  22درصد کاهش

برادیکاردی رفلکس بارورسپتور را تقویت میکند ( .)0نتایج

میدهد ( .)30نتیجه تحریک مجدد  BSTیک ساعت بعد از تزریق

آزمایشات انجام شده در مورد اثر استروژن در تسهیل پاسخ

کلرور کبالت بدرون  ،RVLMحاکی از برگشت پاسخها به

برادیکاردی ناشی از تزریق داخل وریدی فنیل افرین در

حالت قبل بود .به این ترتیب نتیجه گرفته میشود که تحریک چند

موشهای ماده اوارکتومی شده ،نشان داده است که تأثیر

باره  BSTبا تزریق دارو موجب آسیب نورونی آن نمیشود.

استروژن بر روی تون پایه عروقی و ضربان قلب به ترتیب
توسط گیرندههای بتا و گیرندههای آلفای استروژنی صورت

6
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فعالیت عصبی سمپاتیکی ( )09و فعال شدن  NOناشی از

معصومه حاتم و همکار

اثر سیستم گلوتامات ارژیک  RVLMبر پاسخهای قلبی عروقی BST

موقتا انتقال نورونی را با غیرفعال کردن برگشتپذیر کانالهای

قلبی عروقی  BSTرا تضعیف نمود در حالی که تزریق فاکلوفن

پایانه پیش سیناپسی مختل مینماید (.)09،03

انتاگونیست گیرندههای گابا  Bاثر معنیداری در این پاسخها

گروه اورکتومی شده و اورکتومی درمان شده با استروژن،

گلوتامات ارژیگ و گابا ارژیک در بخش پایینی هسته عصب زوج

تزریق آنتاگونیست غیراختصاصی سیستم گلوتاماترژیک (اسید

هفتم ،در  RVLMاست (شکل  .)3یعنی همان مختصاتی که

کینیورنیک) به هسته  RVLMدر دقیقه دهم پس از تحریک

کلرور کبالت و انتاگونیستهای گابا و گلوتامات تزریق شده

 BSTتوسط گلوتامات ،برادیکاردی را طور معنیداری تضعیف

است اما این که تداخل نورونی بین سیستم گلوتامات و گابا

نمود اما هیپوتانسیون را فقط در گروه اورکتومی تضعیف کرد.

هسته  RVLMدر انتقال پیامهای  BSTبرقرار باشد ،نیاز به

این نتیجه نشان میدهد که اوالً خروجیهای کاردیواسکوالر

تحقیقات جداگانهای دارد.

 BSTبخشی از اثرات خود را از طریق تحریک نورونهای

به طور خالصه مطالعه حاضر نشان داد که پاسخهای قلبی

گلوتاماترژیگ  RVLMبه قلب و عروق ارسال میکنند و ثانیاً

عروقی  BSTاز طریق مسیر گلوتامات ارژیک هسته RVLM

مشاهده تضعیف هیپوتانسیون فقط در گروه اورکتومی ،حاکی

به سمت قلب و عروق روانه میشود و همچنین استروژن

از تأثیر استروژن بر نورونهای گلوتاماترژیک  RVLMدر

گردش خون بر پاسخدهی نورونهای گلوتاماتارژیک هسته

انتقال پیامهای  BSTمیباشد .در چند مطالعه اثر استروژن بر

 RVLMاثر میگذارد.

عملکرد قلبی عروقی  RVLMنشان داده شده است .نتایج این
تحقیقات نشان داده که تحریک گیرندههای استروژن در

سپاسگزاری:

 RVLMباعث کاهش فشارخون میشود ( .)13-11در مطالعه

تحقیق در گروه فیزیولوژی دانشگاه وسترن انتاریو کانادا و

ما استروژن مانع از تضعیف هیپوتانسیون ناشی از

گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد که

تحریک  BSTدر گروه اورکتومی درمان شده با استروژن شده

بدین وسیله از پروفسور جان سیری یل لو و سرکار خانم شهین

است .این نتایج همچنین نشان میدهد که بخشی از ارتباط BST

نامدار به دلیل کمک در جراحی و انجام آزمایشات قدردانی به

با  RVLMاز طریق تحریک گیرندههای گلوتامات ارژیک این

عمل میآید.

ناحیه از بصلالنخاع است .در مطالعه دیگری در آزمایشگاه ما
نشان داده شد که نورونهای گاباارژیک  RVLMهم واسطه
پاسخهای  BSTدر هر دو گروه اورکتومی و اورکتومی درمان
شده با استروژن است .این واسطهگری تنها از طریق گیرندههای
 Aگابا انجام میشود به طوری که مهار این گیرندهها با
بیکوکولین (انتاگونیست اختصاصی گیرنده گابا  )Aپاسخهای
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Original Article

Abstract
Introduction: Experiments were done to investigate the cardiovascular response to
glutamate (Glu) injection in the bed nucleus of stria terminalis (BST) in urethane
anesthetized ovariectomized (OVX) or OVX estrogen treated (OVX+E) female Wistar
rats. In this study also the effect of glutaminergic system of the rostral ventrolateral medulla
(RVLM) on Glu stimulation of cardiovascular response of the BST were investigated.
Methods: Experiments were performed on 27 anaesthetized rats divided into two groups of
ovarictomized (OVX) and ovarictomized-estrogen treated (OVX+E). Drugs (50 nl),
glutamate; (Glu 0.25M/20 nl) was microinjected into the BST and kynurenic acid a
nonselective antagonist glutamate receptors (KYN, 5mM/ 50 nl), was microinjected into the
RVLM by micropipette and the BST was restimulated at 10, 20, 60 minutes after the
injection of KYN into the RVLM. Blood pressure and heart rate were recorded before and
throughout each experiment. The means of maximum changes of mean arterial pressure and
heart rate were compared between groups of OVX and OVX+E and saline using ANOVA
and with preinjection values using paired t- test.
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Results: Unilateral microinjection of Glu into the BST (control) decreased mean arterial
pressure and heart rate, in the OVX+E and OVX. Ipsilateral microinjection of KYN into
the RVLM attenuated Glu induced depressor and bradycardic responses to stimulation of the
BST 10 minutes after microinjection of KYN in both groups.
Conclusion: These data suggest that RVLM cardiovascular sympathetic premotor neurons
contain glutamate receptors that mediate in part the depressor and bradycardic responses to
stimulation of the BST in the OVX and OVX+E animals.
Key words: Ovariectomized - Kynurenic Acid - Blood pressure - Heart Rate
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