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غـده وزنوحجـم عوضدروکندپیدا میکاهشمزمناسترسازبعدپوکمپیهمانندمغزازییهابخشوزنوحجم:هدفوزمینه
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انجام شد.نریشگاهیآزماش مويرویهکلفوقبه وزن و حجم غده 
ـ پس از انجام شد. گدالیک طرفه و دو طرفه آمیيوتکس کانولگذاریه کمک دستگاه استربین مطالعه تجربیا:بررسیروش ک هفتـه  ی

ـ یقه قبل از شروع استرس دریپنج دقرا ) 1و Mouse/µg1/0 ،5/0(ن یمتفاوت ممانتيوانات دوزهایحيبهبود ـ یوك الکترافت کردند. ش یک
و مغـز و غـده   ندوانات کشته شدیحیان روز هفتم، همگیوانات القاء شد. در پایبه حیو به مدت هفت روز متوالیصورت تصادفهکف پا ب

ن شد.ییق تعیدقيوه و وزن توسط ترازویدر جيورکس شد. حجم به روش غوطهیفدرصد4نیآنها در فرمالکلیهفوق
ـ گردکلیـه فـوق ن وزن مغز به وزن غده یو همچنکلیهفوقزان حجم مغز به حجم غده یمدار یرمعنیغکاهشاسترس موجب :هاهیافت د.ی

ا چپ باعـث  یگدال راست و یز دوز کم و متوسط آن به آمیتجو).>05/0Pد (یگردگدال موجب مهار اثر استرس ین به داخل آمیز ممانتیتجو
).>05/0Pد (یگردکلیهفوقش نسبت حجم و وزن مغز به حجم و وزن غدهیافزا

ـ شود. در اینر ميهاق موجب مهار اثر استرس در موشین به صورت وابسته به دوز و محل تزریممانت:گیرينتیجه ز ین ارتبـاط تجـو  ی
ا چپ موثرتر است.یگدال راست و یطرفه به آمکیصورت بهن یممانت

وزن،، حجم نی، ممانتگدالیآمکلیه ، مغز ، فوقغده :هاواژهکلید
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مقدمه
يســازکپارچــهید بــه منظــور  یــک تهدیــاســترس بــه منزلــه   

و یستیزيهااشخاص است که منجر به پاسخیو روانیکیولوژیزیف
ا یـ یک چـالش درونـ  یـ کـه  ی). زمـان 1شود (یدر شخص ميرفتار

ییاندهیها و فرآستمیاز سيامجموعه؛شودیل میبه بدن تحمیرونیب
ک پاســخ هماهنـگ بــه عوامــل  یـ جــاد یاسـبب د کــه نشـو یفعـال مــ 
نـد.  یگویمـ یکه به اصالح بـه آن پاسـخ استرسـ   گردد یزا ماسترس

ک یـ ولوژیسـتم ب یاز هـر س يریناپـذ ییبخش جدایاسترسيهاپاسخ
بـر اسـترس هسـتند.  يات ضـرور یـ ادامـه ح يسازگار است کـه بـرا  

ــیپالست ــیتیس ــاطقازياریبس ــزمن ــهيمغ ــوب ــدال،یآمهژی ــرگ قش
وتوجـه قابـل نقـش اسـترس . گذاردیماثر پوکمپیهویشانیپشیپ

. )2(داردمغزعملکردورفتاريریگشکلدرماندگاراثراتبااغلب

ویکیمتـــابوليهـــااســـترسنیبـــارتبـــاطيمتعـــددمطالعـــاتدر
قـرار بحـث مـورد گسـترده طـور بههايماریبپاتوژنزویکیولوژیزیف

کیـ متابوليهـا اسـترس ؛افتنـد یدرمحققانکهيطوربه.استگرفته
یزنـدگ طـول دریشـناخت عملکردومغزساختاردراختاللموجب

پوکمپیهمانندمغزازییهابخشوزنوحجم). 3(شوندیمفردهر
وزنوحجـم عـوض دروکنـد یدا مـ یپکاهشمزمناسترسازبعد

در یه نقـش مهمـ  یـ کلقغـده فـو  ).4(ابـد ییمشیافزاهیکلفوقغده
ش یو افـزا کلیـه فـوق به استرس دارد و بزرگ شـدن قشـر   یدهپاسخ

آن در انـواع  ینـ یکتکـول آم يا محتـوا یـ کلیـه فـوق ياندازه مـدوال 
يهـا ن نشـانه یاز اولیکی). 5مختلف استرس مزمن ثابت شده است (

بعد از قرار گرفتن در معرض اسـترس، کـاهش   یکیرات پاتولوژییتغ
ز بـه  یـ ن امر کـاهش حافظـه را ن  یپوکمپ است که ایدر هییزانورون
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درمتولـد شـده  يهـا مونیميروبرکهیشیآزمادر). 6(دنبال دارد 
) اسـارت (مـدت یطـوالن استرسد یگردمشخصانجام شد؛ عتیطب

شـواهد گسـترده نشـان    ). 2(شـود یمآدرنالغدهیپرتروفیهموجب
کلیـه فـوق ه از غـده  آزاد شـد یاسترسـ يهـا دهند اثرات هورمونیم

ــال ــکوین و گلوکوکورتی(آدرن ــزایی ــر اف ــه یــش تثبیدها) ب ت حافظــه ب
).7دارد (یگــدال بســتگ یک آمیــســتم نورآدرنرژیسیکپــارچگی

را فعـال  (HPA)کلیـه فوق-زیپوفیه–پوتاالموسیگدال محور هیآم
یگدال نقش مهمـ یآميو مرکزیانیميهاکند به خصوص هستهیم

ن یـ ب بـه ا یدارنـد و آسـ  HPAت محـور  یـ ش فعالیا افـزا یدر کاهش 
ــون آدرنوکورت  هســته ــح هورم ــب کــاهش ترش ــا موج ــوتروپیه نیک

(ACTH)ز و بــــــه دنبــــــال آن کــــــاهش ترشــــــح یپــــــوفیاز ه
ساختارگدالیآم). 8شود (یمکلیهفوقدها از غده ییکویگلوکوکورت

خصـوص بـه دارد؛ یشناختویحسعوامل يسازکپارچهیدریمهم
احساساتبراسترساثراتيبرایاصلهدفکه لترالبازوگدالیآم

يهــانــورونيمورفولــوژرییــتغموجــبمکــرريهــااســترس. اســت
شـود یمـ بـالغ یشگاهیآزمابزرگيهاموشدربازولترالگدالیآم
شـود یمیعصبيهابافتبیتخرشیافزاموجبمزمناسترس).9(
گـدال یآمآکومبانس،هستهپوکمپ،یه(مغزکیمبیلینواححجمو

ــازولترال ــروب ــقش ــانیپشیپ ــراددر) یش ــالیماف ــنوانس ــردرمس اث
).10(ابدییمکاهشیافسردگرینظاسترسبامرتبطاختالالت
ل یــبــا مNMDAيهــارنــدهیگیررقــابتیغســتیآنتاگونن یممــانت

د. کنـ یمـ مهارزینراینیکوللیاستيهارندهیگکهاستکم یبیترک
ماننـد اشـکال   یدرمان اختالالت عصـب يبران دارو در حال حاضریا

ــردگ  ــوم، افسـ ــل، گلوکـ ــف زوال عقـ ــایمختلـ ــديو دردهـ د یشـ
ر ین دارو نسـبت بـه ســا  یـ کـه ا یتـ یمز.شـود یز مـ یک تجـو یـ نوروپات
ل ین اسـت کـه پتانسـ   یدارد ایگلوتاماتيهارندهیگيهاستیآنتاگون

رنده موجـب  یگیعیت طبیسوء مصرف ندارد و بدون اختالل در فعال
).11شود (یمهار آن م

یو حرکتـ یع اطالعـات حسـ  یبه انتقال سریستم عصبیسییتوانا
وابسـته  يادیـ گر تا حدود زیک بخش از بدن به بخش دیده، از یچیپ

يگـر یدیکیتحريترهایبه انتقال دهنده گلوتامات است. نوروترنسم
ن آنهاسـت  یتـر عیاز شـا یکـ یاما گلوتامات ؛ز در مغز وجود دارندین

هـا  شتر نـورون یع شده است و بیدر مغز توزياه صورت گستردهکه ب
و یعـ یت طبی). فعال12از گلوتامات هستند (ییبااليهاغلظتيحاو

يبـرا )آسـپارتات -Dلیـ مت-NMDA)Nيهارندهیک گیولوژیزیف
ت یفعالیول؛استيضروریو محافظت نورونیعصبیعیطبت یفعال

م به درون سلول یون کلسید ش از حیش از حد آن موجب هجوم بیب
گرددیمیو مرگ سلولیکیت تحرین امر موجب سمیشود که ایم
ت جنس نر و ماده در برابر استرس یزان حساسیکه میی). از آنجا12(

در يمتضـاد يهـا جـنس نـر و مـاده پاسـخ    یمتفاوت است و گاه حت

ت که در مطالعاییو از آنجا)13(دهند یبرابر استرس از خود بروز م
رات حجـم و وزن مغـز بـر    ییـ زان تغیـ ن نوع استرس بـر م یما اثر ایقبل

ایـن  )؛ 14شد (یماده بررسيهادر موشکلیهفوقحجم و وزن غده 
مطالعه به منظور تعیـین اثـر اسـترس مـزمن و تجـویز ممـانتین داخـل        
آمیگدالی بر تغییرات نسبت وزن و حجم مغـز بـه وزن و حجـم غـده     

شگاهی نر انجام شد.آزمایش مويروکلیه فوق
بررسیروش

بـالغ  یشـگاه یکوچـک آزما يهـا از موشیمطالعه تجربن یر اد
گرم استفاده 25-30ین وزنیانگیبا مNMRI) نر نژاد يا(هشت هفته

و یعـ یطبیکیتارییبا دوره روشناییتا6يهاوانات در گروهیشد. ح
و غـذا  آبآزادانه بـه یدسترسباگرادیدرجه سانت22-24يدر دما

وان در دو گـروه  یـ سـر ح 6ش یآزمـا يشدند. در هـر سـر  ينگهدار
يوانـات بـرا  ی. ح)15(ش و کنترل مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   یآزما

ش بـه  یک هفتـه قبـل از شـروع آزمـا    ید حدود یط جدیسازش به مح
بـر وانـات یحينگهـدار پروتکـل ش منتقل شـدند. یمحل انجام آزما

ــاس ــآاس ــهنیی ــدارنام ــتفادوينگه ــاتیحازهاس ــگاهیآزماوان یش
علــومدانشــگاهیپژوهشــمعاونــتیپزشــکاخــالقتــهیکممصــوب

.بود) 9/2/1392()عج(اهللاهیبقیپزشک
ــام یح ــط کت ــات توس ــدروکلراین هیوان )mg/kg, i.p70-50(د ی
) mg/kg, i.p7-5(د یـــدروکلرایازپـــام هیکـــا) و دیآمر-گمای(ســـ
-گمایســ(د یـ لرادروکین هیهـوش شـدند. ممـانت   یکـا) ب یآمر-گمای(سـ 
قـه  یدق5) 1/0، 5/0و µ1(g/Mouseمختلـف يدر دوزهـا ) اکـ یآمر

يدوزهـا .ز شـد یتجـو یگـدال یصورت داخل آمبهقبل از القا استرس
).14(بودیقبلقاتیتحقاساسبريزیتجو

لیاسـت جـنس ازراهنمـا کـانول عـدد دوا یـ ک ییهوشیپس از ب
طبـق وتکسیراسـت دسـتگاه توسـط ) 23شماره(سرسوزن نزنزنگ

متـر، یلـ یم5/4= عمق(گدالیآميبرا)16(نویپاکساطلسمختصات
) متـر یلیم8/0= یطولفاصلهومتر،یلیم5/2= يمرکزاریشازفاصله

ازبـاالتر کرومتریم500راهنماکانول. شدگذاشتهکاروانیحسردر
دریدندانپزشـک مونـومر ولیـ آکرتوسـط وگرفـت قـرار گدالیآم
اجـازه هفتـه کیـ واناتیحبهیجراحازپس. شدمحکمخوديجا

یآرامـ بـه واناتیحیگدالیآمداخلقیتزرهنگام. شددادهيبهبود
شـــمارهســـوزنســـر(قیـــتزرکـــانولوشـــدندمهـــاردســـتبـــا
داخلراهنماکانولازبلندترکرومتریم500طولبا) یدندانپزشک30
حجـم بـا لتونیهـام سـرنگ توسـط یآرامـ بهدارووگرفتقرارآن

قیـ تزرهیـ ثان60مدتبه) طرفهردرتریکرولیم25/0(تریکرولیم5
انتشـار يبـرا هیـ ثان60مدتبهقیتزرکانولقیتزراتمامازپس.شد

.شدخارجیآرامبهسپسوماندیباقمحلدردارو
ــترس ــهاس ــب ــتگاهلهیوس ــاخت(Communication Boxدس س

دسـتگاه نیـ ا. شدالقاواناتیحبه)رانیاتهران،صنعت،برجشرکت
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) ارتفـاع ×عرض×طول()cm16×16×50(مجزاقسمت9ازمتشکل
دسـتگاه کـف واسـت زیـ ريهـا سـوراخ باگالسیپلکسجنساز

3/1فواصـل درکـه اسـت متـر یلـ یم4قطـر بهلیاستيهالهیميدارا
بـه متصـل يژنراتـور بـه هـا لهیمنیا. اندگرفتهقرارهمازيمتریسانت
40ولتـاژ (شـوك القـا زمـان مـدت وولتـاژ وشـده وصـل ر وتیکامپ

) یصورت تصادفهبهیثان100مدتبهوهرتز10فرکانسولت،یلیم
به مدت هفـت روز  پاکفیکیالکترشوكشد.نییتعکاربرتوسط

سـاعت کیـ واناتیح. شدالقا9-13ساعاتنیبیتصادفصورتبه
منتقـل شیآزمـا اتـاق بـه طیمحـ بـا سازشمنظوربهشیآزماازقبل

اتمـام ازپـس .شـد القـا یکـ یالکترشـوك قهیدق30ازپسوشدند
بـه سـپس .ماندندیباقدستگاهدرقهیدق30مدتبهواناتیحشوك

هفـت روز القـا اسـترس مـرگ و     یطـ . شـدند منتقـل خوديهاقفس
مـدت بـه زیـ نکنتـرل گـروه وانـات یحده نشـد.  یوانات دیدر حيریم

بـه وانـات یح. گرفتنـد قـرار دسـتگاه درشـوك القـا بـدون قهیقد60
ازپـس . گرفتندقراراسترسوکنترليهاگروهدریتصادفصورت

ند وشدکشته نیکتاميباالدوزباواناتیح،اتمام هفت روز استرس
درصـد  4نیفرمـال محلـول دروشـد خارجآنهاکلیهفوقغددومغز
مغزيهاروز نمونه30از گذشت پس. گرفتقرارونیکساسیفيبرا
باو شدندخارجنیفرمالمحلولازيریگاندازهيبراکلیهفوقغددو

حجـم  سـپس . وزن شدندگرمیلیم1/0دقتباوسیسارتوريترازو
نسـبت . )17(شـد يریـ گانـدازه وهیجدريورغوطهروشبهز یآنها ن

هغـد وزنبـه مغـز وزنن یو همچنـ کلیهفوقحجم مغز به حجم غده 
.شدمحاسبهکلیهفوق

زیآنـال آزمـون وSPSS-15يافـزار آمـار  ها با استفاده از نـرم داده
ن بـه  ی(بـا در نظـر گـرفتن سـمت، اسـترس و ممـانت      طرفهسهانسیوار

ل شـدند. یـ ه و تحلیـ تجزیتـوک تستآندنبالبهو) عاملعنوان سه 
ر کمتر از یدمقاد. یگردانیباریمعانحرافونیانگیمورتصبهجینتا

.شدگرفتهنظردرهااختالفيداریمعناریمع05/0
هایافته

نسـبت حجـم مغـز بـه حجـم      دار یرمعنیغاسترس موجب کاهش 
ن موجـب مهـار   یممانتیگدالیز داخل آمیتجو.دیگردکلیهفوقغده 

ق شـد. بـه عبـارت    یـ صورت وابسته به دوز و سمت تزراثر استرس به
گـدال راسـت   ین به آمیممانت1/0و µg/mouse5/0ق دوزیگر، تزرید

ش حجـم مغـز بـه حجـم     ین رونـد و افـزا  یـ ن اثر را بـر ا یشتریو چپ ب
ن در یق و ممـانت ین سمت تزریج ما به تداخل بینتانشان داد. کلیهفوق

.ک)ینمودار(د داردیکاهش اثرات استرس تاک
ــاهش   ــب ک ــترس موج ــیغاس ــده  دار یرمعن ــه وزن غ ــز ب وزن مغ

ز بـه جـز در دوز   یـ ن نیممـانت یگـدال یز داخـل آم یجـو ت.شدکلیهفوق
ز یگــدال راســت موجــب مهــار اثــر اســترس شــد و تجــویمتوســط آم

.)2نمودار(ن روند نداشت یبر اياثرز یگدال نیدوطرفه دارو به آم

بر یگدالین داخل آمیز ممانتیالقا استرس مزمن و تجواثر:1نمودار 
هیم غده فوق کلحجم مغز به حجدرصدنسبت

)1و µg/mouse1/0 ،5/0(ن یمختلف ممانتيدوزها)n=6(واناتیح
افت کردند.یقه قبل از القاء استرس دریدق5را

*05/0P< ،**01/0P< ا گروه کنترلیبه گروه استرس ونسبت

وزن مغز به وزن غده فوق درصد استرس بر نسبت : اثر2نمودار 
رین متغین بر ایممانتیگدالیز داخل آمیتجوریه و تاثیکل

)1و µg/mouse1/0 ،5/0(ن یمختلف ممانتيدوزها)n=6(واناتیح
افت کردند.یقه قبل از القاء استرس دریدق5را

*05/0P< ،**01/0P< ا گروه کنترلیبه گروه استرس ونسبت

بحث
زمغـ حجـم زانیمکاهشموجباسترسکهنشان دادن مطالعه یا

غـده وزنبـه مغـز وزنکـاهش  نیهمچنـ وکلیـه فـوق غـده حجمبه
نظـر ازوزنوحجـم نسـبت درکـاهش نیـ االبتـه شود.یمکلیهفوق
يهـا رندهین به عنوان مهارکننده گیز ممانتینبود. تجوداریمعنيآمار

NMDAن اثر را در مهار استرس در یشتریاثر استرس را مهار کرد و ب
گدال راست یز در داخل آمیصورت تجوبههم دوز کم و متوسط آن 

دهد. ین را نشان مین امر وابسته به دوز بودن ممانتیا چپ داشت. ایو 
ر مهار و بيصورت دوطرفه اثرهگدال بین به آمیز ممانتین تجویهمچن

نـد مهـار   اهز ثابت کردینیقات قبلیت اثر استرس نداشت. تحقیا تقوی
تواند از اثرات استرس القـا شـده   یمیگلوتاماتNMDAيهارندهیگ

يمـا کـه بـر رو   یق قبلـ یـ در تحق).18(کنديریبه موجودات جلوگ
NMDAيهـا رنـده یگد یـ مشـخص گرد انجـام شـد؛  ماده يهاموش

مهـم يهـا واسطهازیکیآکومبانسهستهدرخصوصبهیگلوتامات

0

20

40

60

80

100

120

140

160

کنترل 0 سمت چپ 
0.1

سمت چپ 
0.5

سمت چپ 
1

سمت 
راست 
0.1

سمت 
راست 
0.5

سمت 
1راست 

دو طرفھ  
راست 
0.1

دو طرفھ   
0.5

1دوطرفھ 

لیھ
ق ک

فو
ده 

 غ
جم

 ح
 بھ

غز
 م

جم
 ح

صد
در

)موش/ میکروگرم (ممانتین 

*
**

0

20

40

60

80

100

120

140

160

کنترل 0 سمت چپ 
0.1

سمت چپ 
0.5

سمت چپ 
1

سمت 
راست 
0.1

سمت 
راست 
0.5

سمت 
1راست 

دو طرفھ  
راست 
0.1

دو طرفھ   
0.5

1دوطرفھ 

ھ 
کلی

ق 
فو

ده 
 غ

زن
 و

 بھ
غز

 م
زن

 و
صد

در

)موش/ میکروگرم (ممانتین 

*
**

*



گدالیاسترس مزمن و آم/38

)58پیدر(پی2شماره/18دوره/1395تابستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

ومغـز وزنوحجمکاهشدرمزمناسترسیبیتخراثراتبروزدر
از یکـ ی). 14(هسـتند کلیـه فـوق غدهوزنوحجمشیافزامقابلدر
م یق آن عملکرد مغز را تنظـ یاز طریاسترسيهاکه هورمونییهاراه

یانسـان مطالعـات .مغـز اسـت  ینـورون ير در ساختارهاییتغ؛کنندیم
در اثـر اسـترس   يدییاسـترو يهاهورمونزانیمشیافزاانددهدانشان

شـود  یو اخـتالل حافظـه مـ   پوکمـپ یموجب کوچک شدن حجـم ه 
پوکمـپ بـا ورزش   یرات در حجم هیین تغیرسد اینظر م). البته به19(

). 20برگشت باشند (قابليط تا حدودیرات مثبت در محییجاد تغیو ا
ک مشتق از مغز ینوروتروفعاملرشد مانند عاملن یان چندیاسترس ب

(BDNF) 1ینیرشد شبه انسولعاملو(IGF-1) واننـد بـر   تیکه مـ را
). در افـراد مبـتال بـه    21دهـد ( یکاهش م؛باشنداثرگذارییزانورون

حجــم هنشــان دادMRI، مطالعــات (PTSD)اخــتالل پــس از ســانحه 
یشـان یپشیپوکمـپ و قشـر پـ   یگـدال، ه یاز مغـز ماننـد آم  ییهابخش

یکـه سـابقه اسـترس در دوران کـودک    يافراد.)22(ابدییمکاهش 
تـر و  پوکمـپ کوچـک  یو ه(PFC)یشانیپشیحجم قشر پاند؛هداشت
). در 23ر افـراد دارنـد (  یرا نسبت بـه سـا  يشتریبHPAت محوریفعال

). 24کنـد ( یدا مـ یش پیز افزایمر نیآلزايماریابتال به بخطر ن افراد یا
تحـت کـه یجونـدگان درNMDAسـت ینتاگونآکیسـتم یسزیتجو

ن یـ البتـه در ا .)14(شـت دایاسترسـ ضداثرات؛بودندمزمناسترس
ن بـر کـاهش اثـر اسـترس در     یممـانت یز داخل صـفاق یمطالعه اثر تجو

یق قبلـ یاما تحق؛نشدیبررسکلیهفوقزان حجم و وزن مغز به غده یم
ز داخـل  ینشـان داد تجـو  انجـام شـد؛  مـاده يهـا موشيما که بر رو

). در هرحـال  14شـود ( ین هم باعث مهار اثر استرس میممانتیصفاق
نـر  يهـا دهد که حجـم و وزن مغـز در مـوش   یز نشان میق نین تحقیا

ش یافزاکلیهفوقده کاهش و در عوض حجم و وزن غده یاسترس د
وحجـم انددادهنشانيمتعددقاتیتحقج ما، یابد. همخوان با نتاییم

شیافــزاشــدتهبــدهیــداســترسوانــاتیحدرکلیــهفــوقغــدهوزن
غـده نیـ اکولهیفاسـ هیناحدرشتریبوزن و حجم شیافزانیا. ابدییم

هیناحنیايهاسلولتعدادواندازهشیافزاراآنلیدلودهدیمرخ
). در 25(دانندیمزیپوفیهازشدهترشحACTHهورمونبهپاسخدر

ر بوده و اثـرات  یها ممکن است درگسمین مکانیز همیق حاضر نیتحق
یگـدال یخـل آم ز دایگـر، تجـو  یديخود را نشان داده باشـند. از سـو  

ن، اثــر اســترس را در کــاهش حجــم و وزن مغــز کــاهش داد. یممــانت
وارد شـده بـه   یکات استرسـ یل تحریرا در تبدیگدال نقش مهمیآم

ن اثر با یکند. ایفا میدر مغز در زمان القا استرس ایاسترسيهاپاسخ
از هسـته  (CRF)ن یکـوتروپ یآزادکننـده کورت عامـل ک ترشح یتحر

از ACTHت به ترشـح  یکه در نهااستپوتاالموسیهکوالریپاراونتر
ــوفیه ــدامیپ ــکویو گلوکوکورتیز ق ــده یی ــوقدها از غ ــهف ــر کلی منج
ق هســته یــنــه از طرین زمیــگــدال در این اثــر آمیشــتری). ب8(شــودیمـ 

متعـدد  يهـا یو خروجـ ين هسـته ورود یـ و چون ااستآن يمرکز

هـا بـا اسـتفاده از    ین خروجـ یرسد با مهار اینظر مبه؛داردیگلوتامات
–پوتـاالموس یر هیک شدن مسیمربوط به تحرين، اثرات بعدیممانت

ن یب، فهم اثـرات ممـانت  ین ترتیرود. به این میاز بکلیهفوق-زیپوفیه
کلیهفوقش وزن غدد یدر مهار اثر استرس در کاهش وزن مغز و افزا

انـد اسـترس  قـات نشـان داده  یگـر، تحق یديقابل درك است. از سـو 
پوکمپ ی، هیشانیش پیرا در قشر پیکیتحريترهایانتقال نوروترنسم

قـات  یکـه در تحق نیـ ). با توجـه بـه ا  26دهد (یش میگدال افزایو آم
ن قـادر بـه مهـار اثـر اسـترس در ترشـح       ینشـان داده شـده ممـانت   یقبل

ن بـا  یز ممـانت یرسـد تجـو  ینظر مبه؛)27(استدها یکوئیگلوکوکورت
دها باعث مهار اثر اسـترس در کـاهش   یکوئیمهار ترشح گلوکوکورت

افته آن است کـه کـاهش   ین یشود. امر مهم در ایحجم و وزن مغز م
يریادگیـ ر حافظه و ینظیشناختيهاتیحجم مغز باعث کاهش فعال

يریگمیتواند باعث کاهش توان تصمیت میکه در نها) 28(شود یم
ط یجهـه بــا شــرا فــرد را در مواییب توانـا یــن ترتیــفـرد گــردد و بـه ا  

عـدم کـاهش حجـم و وزن    و)29دهـد ( یکاهش میمختلف زندگ
گـر،  یديهـا را کـاهش دهـد. از سـو    بیـ ن تخریـ مغز ممکن اسـت ا 

ه یـ ناحيهاک مداوم (مزمن) سلولیاند تحرنشان دادهیقات قبلیتحق
ش یباعـث افـزا  ACTHتوسـط هورمـون   کلیهفوقغده يکوالتایفاس

جه ترشح یگردد که در نتیها من سلولی) ايپرپالزیحجم و تعداد (ه
هـا در پاسـخ بـه هـر نـوع اسـترس       ن سلولیدها از ایکوئیگلوکوکورت

يهــــا ش هورمــــونین افــــزا یــــ). ا25ابــــد ( ییش مــــیافــــزا
تـر  و مهـم یاسترسيهاش پاسخیافزايبه معنايدیکوئیگلوکوکورت

شود. در کار مـا، کـاهش حجـم و وزن    یاز همه کاهش حجم مغز م
ین، بـه معنـ  یش آن در حضـور ممـانت  یا عـدم افـزا  یـ و لیـه کفوقغده 

کلیـه فـوق -زیپـوف یه–پوتاالموسیهیستم استرسیت سیکاهش فعال
ط فرد در هنگام استرس کمک کند. یتواند به بهبود شرایاست که م

ده یکوسـترون پالسـما سـنج   یزان هورمون کورتین مطالعه میالبته در ا
یکـ یادند که استرس شوك الکترما نشان دیقات قبلیتحقیول؛نشد

کوچـک  يهـا ن هورمـون در مـوش  یزان ایش میکف پا موجب افزا
).30شود (یمیشگاهیآزما
NMDAیگلوتامــاتيهــارنــدهیگیاثربخشــگــردد یشــنهاد مــیپ

ییمانند حافظـه فضـا  یشناختيگدال در بهبود کارهایموجود در آم
رد.یمورد توجه قرار گيقات بعدیدر تحق

يگیرنتیجه
NMDAیگلوتامـات يهـا رنـده ینشان داد کـه گ ن مطالعه یج اینتا

و یاسترسـ يهـا در کنتـرل پاسـخ  یگدال نقـش مهمـ  یموجود در آم
ن نقـش در  یاواز استرس دارندیب بافت مغز ناشیاز تخريریجلوگ

مهار کاهش حجم و وزن مغز نشان داده شد.
قدردانیوتشکر

اخـذ درجـه   يبـرا یره صـادق نامه خانم بهـا انین مقاله حاصل پایا
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دانشـگاه  یسـت یگروه علوم زاز يولوژیزیفدر رشته ارشد یکارشناس
قـات یتحقمرکـز از لهیوسـ نیبدبود.تهران شمال واحد یاسالمآزاد 

خـاطر  بهتهران)عج(اهللاهیبقدانشگاه یپزشکدانشکدهاعصابعلوم
م.یینمایميسپاسگزاریت مالیحما
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: After chronic stress, brain volume and weight reduces and in turn, adrenal
weight and volume increases. This study was performed to determine the effect of chronic stress and
memantine administration within amygdala on the alterations of brain’s volume and weight ratio to
volume and weight of the adrenal gland on male mice.

Methods: In this experimental study, bi- or unilateral amygdala cannulation was preformed
stereotaxically. A week after recovery, animals were received different doses of memantine (1, 0.5, and
0.1 µg/mouse), five min before stress induction. Electric foot shock induced to animals for seven
consecutive days. At the end of the seventh day, animals were sacrificed and their brain and adrenal
glands were fixed in formalin 4%. The volume and weight was determined by mercury immersion and
accurate balance respectively.

Results: Stress non- significantly reduced brain’s volume ratio to volume of the adrenal gland and brain’s
weight ratio to weight of the adrenal gland. Memantine administration within amygdala inhibited stress
effect. Memantine administration in low and medium doses within right and left amygdala significantly
increased brain’s volume and weight ratio to volume and weight of the adrenal gland (P<0.05).

Conclusion: Memantine dose and side dependently inhibits the effect of induced stress in male mice.
Also, unilateral memantine administration within the left and right amygdala was more effective.
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