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 چکیذه:

یب  الٌخبع بصل  ـ هیبًی  ضکوی -  هٌقبری  ًبحیِ  هغس بخصَظ  سبقِ  ًقص زمینه و هذف:

Medulla (RVM) Ventromedial Rostral است  ًظر بَدُ درد هذ  ازًظر کٌترل  کِ  هذتْبست  

  الٌخبع بصل  ـ هیبًی  ـ ضکوی  هٌقبری  ٍ ًبحیِ (PAG)  دٍر قٌبتی  خبکستری  هبدُ  ًقص  هیبى  در ایي

(RVMدر ایجبد ضذدردی )  است  ضذُ  اثببت . 

 Cuneiformis یب ضکل  هیخی  از ّستِ RVM  کِ  ضذُ  ، هعلَم گرفتِ  اًجبم  در آزهبیطبت  بر ایي  عالٍُ

(CnF) ّستِ  رٍد کِ هی  کٌذ ٍ احتوبل هی  دریبفت  عصبی  پیبهْبی ًیس  CnF هکبًیسوی  ًیس دارای  

  هسیرّبی ٍ CnF  ّستِ  ًقص  است  ضذُ  ، سعی هطبلعبتی  طرح  در ایي  ببضذ. بٌببرایي PAG  هطببِ

 گردد.  بررسی  در اهر ضذدردی  یکگبببارش یستنسهربَط بِ 

  ًقطِ  ریَتبکساست  از دستگبُ  ، ٍ بب استفبدُتیَپٌتبل تَسط دارٍی  ضذى  هَضْب بعذ از بیَْش روش کار:

  ، هَضْب برای جراحی  از زهبى  ّفتِ  گردیذ. بعذ از یک  هطخع  جوجوِ  در رٍی  (CnF هَردًظر )ّستِ

 5/0،  کٌترل  گرٍُ  تعییي  ابتذا برای حیَاًبت بِ سِ گرٍُ تقسین ضذًذ. ضذًذ. هی  آهبدُ  آزهبیص  اًجبم

  دٍز، دارٍی  بِ  ٍابستِ  رٍش  بِ  گردیذ. سپس تسریق  CnF  ّستِ  داخل  بِ  ًرهبل  هیکرٍلیتر سبلیي

  تسریق CnF  ّستِ  داخل  بِ  ( در حذ ًبًَگرمGABAA  ّبی )گیرًذُ  آًتبگًَیست عٌَاى  بِ  بیکَکَلیي

  گردیذ.

در ایجبد  CnF  ّستِ  ًقص  دٌّذُ  آهذ ًطبى  دست  بِ  تحقیقی  طرح  از ایي  کِ  ًتبیجی ها:یافته

  هَش  دم  کطیذى تأخیر پس  گردیذ زهبى هی تسریق  بیکَکَلیي  دارٍی  کِ  هَقعی  ببضذ. چَى هی  دردی بی

  تسریق  هتعبقب  در هَش  دردی بی  هؤیذ احسبس  کِ  یبفت هی  درد( افسایص  احسبس  ضبخع  عٌَاى  )بِ

  بِ  ٍابستِ  رٍش  بِ  کَکَلیيبی  دارٍی  تسریق  بر ایي  ببضذ. عالٍُ هی GABAA  ّبی گیرًذُ  آًتبگًَیست

 داد.  افسایص ( را بیطترTFL)  دم  کطیذى تأخیر پس  دٍز دارٍ(، زهبى  دٍز )بب افسایص

درد دارد ٍ   در کٌترل  هؤثری  ًقص CnF  ّستِ  ضَد کِ هی  ، هعلَم ًتبیج  ایي  بِ  بب تَجِ نتیجه گیری: 

 .دارًذ  دردی بی  در ایجبد حبلت  اسبسی  ًیس ًقص  گبببارشیک  هسیرّبی در ایي بیي
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