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PTZهاي صحرایی نر کیندل شده توسط درون بطن مغزي موشox1تاثیر تجویز آنتاگونیس

بر رفتار اضطرابی 
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ترین اختالالت روانی در بیماران مبتال به صرع باشد و از شایعمیاضطراب مشکلی نوروسایکولوژیک است که نیازمند پژوهش:مقدمه
هاي ارکسینرژیک آن به نواحی خلفی تولید و نورون-هاي هیپوتاالموس جانبیاورکسین پپتید مغزي است که توسط نورون. است

بر خواب و تغذیه تأثیر ) BوA(ها ینارکس) ICV(تزریق داخل بطن مغزي . اندمختلف از جمله هیپوکامپ و ساقه مغز انشعاب داده
هاي در رتox1هدف از این پژوهش بررسی نقش آنتاگونیست. شودسیناپسی میهاي آن باعث تحریک پستحریک گیرنده. دارد

.باشدها می، بر رفتاراضطرابی رتPTZکیندل شده توسط 
. و به روش استرئوتاکسی، کانول درون بطن چپ مغزکاشته شدتایی تقسیم7سر رت بالغ نر ویستار به دو گروه 14:هامواد و روش

با ox1میکرولیتر براي هر حیوان توسط پمپ پریستالتیک وگروه تجربی آنتاگونیست2با حجم ox1گروه کنترل حالل آنتاگونیست 
PTZ) روز در میان(دقیقه از تزریق با تجویز 30هر دو گروه پس از . دریافت کردICVصورت میکرولیتر براي هر حیوان به٥دوز 

.ها ثبت شددقیقه درون ماز صلیبی مرتفع قرارگرفته و رفتار اضطرابی آن5مدت براي بررسی اضطراب، به. داخل صفاقی کیندل شدند
کنند، نسبت به هاي گروه تجربی در بازوي باز سپري میی که رتبررسی نتایج آزمایش نشان داد که مدت زمان و تعداد دفعات:هایافته

. باشدهاي گروه تجربی میدهنده کاهش میزان اضطراب در رتداري بیشتر است که نشانطور معنیگروه کنترل به
کی مرتبط و نیز ارتباط هاي نوروشیمیایی وآناتومیي مکانیزمنظر به نقش اورکسین در رفتارهاي خواب و تغذیه، رابطه:گیرينتیجه

هاي مونوآمینرژیک و کولینرژیک ساقه مغز و نقش کیندلینگ در بروز اختالالت اضطرابی، نتایج این پژوهش هیپوتاالموس با نورون
. نمایددخالت سیستم اورکسینرژیک در اضطراب حیوانات کیندل را پیشنهاد می

oxاورکسین، ماز صلیبی مرتفع، اضطراب، آنتاگونیست:کلمات کلیدي 1
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Introduction: Anxiety is a neuropsychological problem that needs research and is the most
common psychiatric disorder in patients with epilepsy. Orexin is a brain peptide that produced
by postero-lateral hypothalamus and its orexinergic neurons project to various areas including
hippocampus and brain stem. ICV infusion of Orexins (A and B) effect on sleep and nutritional
behaviors .Stimulating orexin receptors caused post-synaptic stimulation. The purpose of this
study was to investigate the role of ox1 antagonist on anxiety behaviors of  PTZ induced kindled
rats.
Methods: 14 male wistar rats divided in two groups and stereotaxicaly was inserted injecting
cannula into the brain left ventricle. Control group (n=7) received vehicle (2 µl/rat) using
peristaltic pump and the experimental group (N=7) received (ICV) ox1 antagonist (5µg/rat).
Results: The results indicated that the duration and number of time that the experimental group
spent in the open arms is significantly more than the control group. These results indicated the
decrease of anxiety behaviors in the experimental group.
Conclusion: Considering the role of orexin in sleep and feeding behaviors and relationship
between neurochemical and anatomical mechanisms and also interconnections of hypothalamus
with monoaminergic and cholinergic nuclei in the brain stem and role of kindling in the
development of anxiety, our results confirm involving of orexinergic system in anxiety.
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