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Abstract

Introduction: Aggressive behavior is a major issue in the field of mental health. Pharmacotherapy is often used for 

the treatment of violent individuals. A neurochemical system most consistently linked with aggression is the 

GABAergic system. The aim of the present investigation was to examine the effect of muscimol (GABAA agonist) 250

and 500 ng/rat and picrotoxin (GABAA antagonist) 1.5 and 3 ng/rat injection into central amygdaloid (ac) and medial 

amygdaloid (am) nuclei of amygdala on aggressive behavior.

Methods: Fifty five adult male rats weighting 180 to 220 g were used. Cannulae were implanted into the ac and am 

nuclei of amygdala using stereotaxic method. Aggression was induced by applying 2 mA current every 3 seconds for 5

minutes. After the electrical shock, another rat was placed in the electroshock chamber, and the behavior of aggressive 

rat was evaluated in comparison to the normal one. Data were analyzed by one way analysis of variance ANOVA and 

Tukey as post-hoc test and Student T test. Level of significance was set at P<0.05.

Results: Data showed that injection of muscimol (500 ng/rat) into the ac and am nuclei of amygdala significantly 

increased aggressive behavior (P<0.05). Injection of picrotoxin (1.5 ng/rat) into the ac nucleus of amygdala 

significantly increased the aggressive behavior, too (P<0.05). Furthermore, injection of picrotoxin (1.5 and 3 ng/rat) 

into the am nucleus of amygdala significantly increased aggressive behavior (P<0.05).

Conclusion: It can be deduced that GABA system in the ac nucleus of amygdale is more potent than the am 

nucleus; and both ac and am nuclei of amygdala modulate aggressive behavior mediated by GABAA receptors.
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     آمیگدال بر AMو  ACاثر تزریق موسیمول و پیکروتوسین در هسته هاي 

  رفتار پرخاشگري

  4، جواد مالزاده3، حمید رجاییان2، زاهد عبدالهی*1مهناز طاهریانفرد

فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیرازبخش .1

بخش روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز.2

بخش فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز.3

  بخش روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز.4

  89اردیبهشت  15: پذیرش    88 ذرآ 10: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

عـه اثـر ترزیـق    لذا، هدف از بررسی حاضـر مطال . از طرفی سیستم گاباارژیک در رابطه با پرخاشگري دخیل است. است درمانی دارو پرخاشگري درمان روشهاي از یکی :مقدمه

آمیگــدال در (am) و (ac) در دو هســته ng/rat 3و  5/1دوزهــاي  GABAA)آنتاگونیســت (و پیکروتوســین  ng/rat 500و  250دوزهــاي ) GABAAآگونیســت (موســیمول 

  .پرخاشگري می باشد

آمیگدال با استفاده از روش استریوتاکسی قـرار داده   am و acهسته هايکانول راهنما در . گرم استفاده شدند 220الی  180پنجاه و پنج موش صحرایی بالغ با وزن  :ها روش

بعد از شوك الکتریکی، موش دیگر در دستگاه قرار داده شد و رفتار موش صحرایی پرخاشـگر بـا مـوش صـحرایی     . بعد از تزریق، موش در دستگاه الکتروشوك قرار می گرفت. شد

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت >05/0Pدر سطح   Student T testو one way ANOVAمون هاي آماري داده ها با استفاده از آز. طبیعی مقایسه شد

 به درون هسـته   ng/rat 3و  5/1، تزریق داروي پیکروتوسین دوزهاي amو   acبه درون هسته هاي ng/rat 500نتایج نشان داد که تزریق داروي موسیمول دوز  :ها یافته

am نانوگرم  5/1ز آمیگدال و در دوng/rat به درون هستهac       05/0(بطور معنـی داري رفتـار پرخاشـگري را افـزایش دادP< .(  دو هسـتهac  وam     نیـز در بعضـی از رفتارهـاي

  ).>05/0P(پرخاشگري بطور معنی داري متفاوت بودند 

پرخاشـگري از   رفتـار  آمیگـدال بـر   amو  acعالوه بر آن، هسـته هـاي   . قوي تر است am آمیگدال از هسته acبه طور کلی نتایج نشان داد که سیستم گابا در هسته  :گیري نتیجه

  .نقش تعدیل کننده دارند GABAAطریق گیرنده 

  

  آمیگدال، پرخاشگري، موسیمول، پیکروتوسین، شوك الکتریکی، موش صحرایی :هاي کلیدي واژه
  

  

  *مقدمه

 رفتار پرخاشگري می تواند خصیصـه بسـیاري از اخـتالالت   
  

  

   taherian@shirazu.ac.ir                  :  نویسندة مسئول مکاتبات *

www.phypha.ir/ppj                                 :          وبگاه مجله

پرخاشگري با حالت مانیک در . ]1,11[روانپزشکی مختلف باشد 

اختالل دوقطبـی، بـا تفکـرات پارانوییـدي در اسـکیزوفرنی، بـا       

خاطرات نافذ در اختالل استرس پس از سانحه، با تـرس شـدید   

در اختالل پانیـک و خشـم و تحریـک پـذیري در افسـردگی و      

اختالل دیسفوریک قبل از قاعده گی و با سوء اسـتفاده از مـواد   

درمان دارویی نباید براي کنترل خود رفتـار  . ارتباط می باشد در

  ١٣۴٧تأسیس  
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مورد استفاده قرار گیرد، اما باید رفتار مورد نظـر را مـورد هـدف    

یک بخش قابل مالحظه از شناخت اخیـر مـا   . ]1,11[قرار دهد 

1در مورد سبب شناسـی 
، عصـب شناسـی و بـه خصـوص دارو     *

درمانی شکل هاي عادي و منحرف پرخاشگري بر اساس مـدل  

مایشگاهی تجربی رفتـار پرخاشـگري در حیوانـات مـی     هاي آز

  . باشد

یکی از قسمت هاي مغـز کـه بـر روي آن بررسـی زیـادي      

انجام گردیده، اما هنوز نقش آن در پرخاشگري به طـور کامـل   

آمیگدال مجموعه اي . ]8[تعیین نشده است، آمیگدال می باشد 

به طور از هسته ها در لب گیجگاهی میانی جلویی می باشد که 

گسترده اطالعات حسی پردازش شده را از ساختارهاي مختلـف  

مغز دریافت می کند و ارتباطات متنوع دو جانبه گسترده اي بـا  

 2007و همکـاران در سـال    Coccaro. مناطق دیگر مغـز دارد 

ــبکه قشــري   ــایی ش ــین نارس ــه ب ــد ک ــان کردن ــاري-بی 2کن
و  �

عمـل   پرخاشگري ارتبـاط وجـود دارد، حـذف آمیگـدال توسـط     

از . ]4,18[جراحی باعث از بین رفتن رفتار پرخاشگري می شود 

ــی، در بیمــارا ــم پرخاشــگري طرف ــا عالئ کــه  impulsiveن ب

خطراتی براي خود و یا دیگران دارند، میزان متابولیزم گلوکز در 

از طرفی از هسـته هـاي   . ]20[هسته آمیگدال افزایش می یابد 

 central amygdaloid nucleus (ac)میگـدالی دو هسـته   آ

medial amygdaloid nucleusو (am)  در پرخاشـــگري

واسطه هاي شـیمیایی مختلفـی در ایـن     .]13,15[ اهمیت دارند

هسته وجود دارند و این مواد بر رفتار پرخاشگري اثر گـذار مـی   

له این مواد شیمیایی می توان از سـروتونین و گابـا   باشند؛ از جم

سیسـتم عصـبی گاباارژیـک یکـی از ارکـان مهـم در       . نام بـرد 

و همکـاران در   Sustkava-Fiserova. ]23[پرخاشگري است 

بعد از اندازه گیري گابا در بخش هاي مختلف مغـز   2009سال 

پیشنهاد کردند که در پرخاشگري میزان گابا در مغز کاهش می 

 glutamicکاهش میزان گابا بدلیل کاهش در آنزیم. ]27[یابد 

acid decarboxylase-65  ،ــا اســت ــنتز گاب ــطه س ــه واس        ک

گیرنـده  ) NC900(در گونه اي از موش سوري  .]21[می باشد 

جزء آلفـاي  . حساس به دیازپام، کاهش می یابد GABAAهاي 

بـوده و دربخـش هـاي     2از نـوع    GABAAاین نوع گیرنده 

قشر مغز و آمیگدال وجود دارد و در ارتباط با پرخاشگري اسـت  

از طرفی، داروهاي ضد صرع کـه از طریـق گیرنـده گابـا     . ]19[
  

  

*1. Etiology 
† 2. Cortico-Limbic

 impulsiveعمل می کنند فرکانس و شدت رفتار پرخاشـگري  

و  acبا توجه بـه ایـن کـه دو هسـته      .]26[را کاهش می دهند 

am      آمیگدال در پرخاشگري اهمیت دارنـد، ایـن سـوال مطـرح

 amو  acموجـود در دو هسـته    GABAAاست که آیا گیرنـده  

آمیگدال در پرخاشگري اهمیت دارند؟ از این رو در این تحقیـق  

ــیمول   ــق موس ــس از تزری ــده (پ ــت گیرن و ) GABAAآگونیس

و  acدر دو هسته ) GABAAرنده آنتاگونیست گی(پیکروتوسین 

am آمیگدال، رفتار پرخاشگري مورد بررسی قرار گرفت.  

  مواد و روشها

الـی   180موش صحرایی بزرگسال با وزن بین  پنجاه و پنج

و در شــرایط درجــه ســانتیگراد  24تــا  21در دمــاي گــرم  220

ــوري  ــاریکی و  12اســتاندارد ن ســاعت روشــنایی  12ســاعت ت

غذاي پلت شده مخصوص و آب تـازه در تمـام   . شدندنگهداري 

  .آزادانه در اختیار حیوانات بوددوره 

حیوانـات توسـط تزریـق داخـل     : روش جراحی استرئوتاکس

میلی گرم به ازاء هـر کیلـو گـرم     50(صفاقی ترکیبی از کتامین 

میلی گرم به ازاء هر کیلـو گـرم وزن    20(و زایالزین ) وزن بدن

س از تراشیده شدن موهـاي بـاالي سـر،    پ. بیهوش شدند) بدن

بـا نـوك یـک    . حیوان در دستگاه اسـترئوتاکس قـرار داده شـد   

اسکالپل تیز پوست سر حیوان از وسط به طور عمـودي شـکاف   

داده شد و سپس با توجه به اطلـس اسـترئوتاکس و بـر اسـاس     

و ) ac )8/2=ML ،3/7=DV ،5/0=APمختصات هسته هـاي  

کــانول راهنمــا وارد  ) am )7/2=ML ،8/7=DV ،1=APیــا 

سپس کـانول راهنمـا توسـط    ). 1شکل(هسته هاي فوق گردید 

از . آکریل دندانپزشکی و سه پـیچ عینـک محکـم و ثابـت شـد     

حیوانات به مدت یک هفته قبل از شروع تست نگهداري کـرده  

  .تا بهبودي پیدا کنند

ــگري ــت پرخاش ــاي  : روش تس ــوش ه ــق م ــن تحقی در ای

از دریافـت دارو و یـا مـایع مغـزي     صحرایی مورد آزمایش پس 

 48×32×40نخاعی مصنوعی در دستگاه الکتروشوك به ابعـاد  

سـپس  . دقیقه جهت عادت به محیط قـرار گرفتنـد   10به مدت 

ثانیـه یکبـار    3میلی آمپر هر  2توسط شوك الکتریکی با شدت 

 100یعنـی در یـک جلسـه    (دقیقه تحریک گردیدند  5به مدت 

. و به این وسیله پرخاشگر شدند) ردندشوك الکتریکی دریافت ک
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دقیقـه   20سپس رفتار پرخاشگرانه موش تحریک شده به مدت 

در مواجهه با موشی که از نظر وزن و نژاد مشـابه آن بـود ولـی    

رفتارهـاي  . شوکی دریافت نکرده بود مورد بررسی قـرار گرفـت  

نزدیک شـدن  ) 1پرخاشگرانه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 

پرخاشـگري  ) 3حرکـت سـر تهدیـد کننـده،     ) 2دیگر، به موش 

) 6دنبال کردن موش دیگر، ) 5پرخاشگري از پهلو، ) 4ایستاده، 

گـاز  ) 8حرکـت سـریع حملـه،    ) 7مالیدن خود به موش دیگـر،  

در تمـام مـدت آزمـایش از    . حرکت تمیز کردن بود) 9گرفتن و 

رفتارهـاي پرخاشـگرانه بـر    . رفتارهاي موش ها فیلمبرداري شد

تعیین و نمـره دادن  ) 1987(اساس روش کار هوارد و همکاران 

توسط فرد بی طرفی کـه از اثـر داروهـا اطـالع نداشـت انجـام       

در موش هاي گروه کنتـرل، تسـت پرخاشـگري بـدون     . گرفت

  .]12[دریافت دارو در آنها انجام شد 

گروه کنترل، در ایـن مرحلـه،    -1: گروههاي مورد آزمایش

پرخاشگري حیوانات بدون هیچ عمل جراحی و در شرایط عادي 

گروه شاهد، یـک هفتـه بعـد از عمـل جراحـی       -2. بررسی شد

نول راهنما در هسته توسط دستگاه استروئوتاکسی و گذاشتن کا

 را amو ac هسته موقعیت 1 شکل( آمیگدال، amو یا acهاي 

نخـاعی مصـنوعی در هسـته هـا      -مایع مغزي )دهد می نشان

گــروه  -3. تزریـق و رفتــار پرخاشــگري حیوانــات بررســی شــد 

آزمایشی، یک هفته بعد از عمل جراحی استرئوتاکس و گذاشتن 

آمیگـدال، داروهـاي    amو یـا  acکانول راهنما در هسته هـاي  

 500و  250با دوزهاي ) GABAAآگونیست گیرنده (موسیمول 

نــانوگرم بــه ازاي یــک مــوش صــحرایی و پیکروتوســین      

با (نانوگرم  3و  5/1با دوزهاي ) GABAAآنتاگونیست گیرنده (

 -به ازاي یک موش صحرایی در هسته) میکرو لیتر 75/0حجم 

. اشگري آنها بررسی شدآمیگدال تزریق و پرخ amو یا acهاي 

در کارکردن با حیوانات بر طبق اصول اخالقی، تالش بـر ایـن   

مواد الزم جهـت تهیـه   . بود که آزار به حیوانات به حداقل برسد

میلـی   2نخاعی مصنوعی از قرار سولفات منیزیـوم  -مایع مغزي

میلی مـوالر،   26میلی موالر، بیکربنات سدیم  10موالر، گلوکز 

میلـی مـوالر،    114میلی مـوالر، نمـک طعـام     1کلرید کلسیم 

میلـی   2/1میلـی مـوالر، سـدیم دي ئیـدروژن      3کلرید پتاسیم 

داده ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمـون   .موالر می باشد

مـورد تجزیـه و    Student T testتشخیصی توکی و همچنـین  

در نظـر   >05/0Pسطح معنـی داري  . تحلیل آماري قرار گرفت

  .گرفته شد

 یافته ها

میکروگـرم بـه ازاي    500بـا دوز   acتزریق موسیمول در هسته 

؛ 75/6±4/0(یک موش صحرایی، در رفتارهاي نزدیـک شـدن   

   

در مغز موش صحراییamو  acموقعیت هسته هاي  -1شکل 
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؛ 2/10±2(و حرکـت سـر تهدیـد کننـده     )16±1/2؛ 6/2±3/8

باعث افـزایش معنـی داري نسـبت بـه      )20±1/3؛ 1/2±3/10

رخاشـگري  در رفتارهاي پ ).>P 05/0(گروه کنترل و شاهد شد 

ایستاده، پرخاشگري از پهلو، دنبال کردن و تمیز کردن؛ تجـویز  

موسیمول در دو دوز مورد مطالعه اختالف معنی داري نسبت به 

   ).2شکل ) (<P 05/0(گروه کنترل و شاهد نشان نداد 

میکروگـرم بـه    500با دوز  amتزریق موسیمول در هسته  

ــک شــ     ــاي نزدی ــحرایی، در رفتاره ــوش ص ــک م دن ازاي ی

ــردن )8/3±9/0؛ 3/1±6/0؛ 4/0±3/1( ــال ک ؛ 8/1±3/0(، دنب
  

  

  با موسیمول و خطاي معیار به ترتیب کنترل، شاهد،  ±اعداد داخل پرانتز میانگین

  میکروگرم به ازاي یک موش صحرایی 500دوز 
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ــریع    )6/3±5/1؛ 3/0±1 ــه اي س ــت حمل ؛ 5/0±3/0(و حرک

باعث افزایش معنی داري در مقایسه بـا  )5/1±2/0؛ 2/0±6/0

).3شکل ) (>P 05/0(گروه هاي کنترل و شاهد شد 

در رفتارهاي حرکت سر تهدید کننده، پرخاشگري ایسـتاده،  

گري از پهلو، تمیز کردن و گاز گرفتن؛ تجویز موسـیمول  پرخاش

در دو دوز مورد مطالعه اخـتالف معنـی داري نسـبت بـه گـروه      

  ).3شکل ) (<P 05/0(کنترل و شاهد نشان نداد 

نـانو   5/1و  3با دوزهاي  acتزریق پیکروتوکسین در هسته 

ــرفتن      ــاز گ ــحرایی در رفتارگ ــوش ص ــک م ــه ازاي ی ــرم ب گ

ــث )5/13±2/3؛ 4/11±5/2؛ 5/1±8/0؛ 4/0±2/1( ، باعـــ

نسبت به گروه کنتـرل و شـاهد   ) >05/0P(افزایش معنی داري 

در حالیکـه پیکروتوسـین در هـر دو دوز باعـث     ). <05/0P(شد 

؛ 35/0±1/0(کاهش معنـی داري در حرکـت حملـه اي سـریع     

نســبت بــه گــروه هــاي کنتــرل و  )0±0؛ 0±0؛ 1/0±65/0

  ).4شکل) (<05/0P(شاهد شد 
  

  

  خطاي معیار به ترتیب کنترل، شاهد،  ±اعداد داخل پرانتز میانگین

نانوگرم به ازاي یک موش صحرایی و پیکروتوسین با  5/1پیکروتوسین با دوز 

  نانوگرم به ازاي یک موش صحرایی 3دوز 

در رفتارهاي پرخاشگرانه نزدیک شدن، حرکت سـر تهدیـد   

کننده، پرخاشگري ایستاده، پرخاشگري از پهلو، دنبال کـردن و  

تمیز کردن پیکروتوسین در دو دوز مورد مطالعه اختالف معنـی  

) <05/0P(داري نسبت به گروه هاي کنترل و شاهد نشان نداد 

نـانوگرم   5/1با دوز  amتزریق پیکروتوسین در هسته  ).4شکل(

به ازاي یک موش صحرایی، در رفتارهاي حرکـت سـر تهدیـد    

، پرخاشگري ایسـتاده  )5/4±8/0؛ 3/1±4/0؛ 2/1±3/0(کننده 

و پرخاشــگري از پهلــو   )75/3±6/0؛ 5/1±2/0؛ 2/0±4/1(

باعث افزایش معنی داري  )3/5±75/0؛ 7/1±6/0؛ 4/0±2/2(

در ). >05/0P(در مقایسه با گـروه هـاي کنتـرل و شـاهد شـد      

نــانوگرم بــه ازاي یــک مــوش  3حالیکــه پیکروتوســین در دوز 

صحرایی، باعث کاهش معنی داري در حرکت حملـه اي سـریع   

نسبت به گروه هاي کنترل و  )0±0؛ 5/0±1/0؛ 1/0±25/0(

  ).5شکل) (>05/0P(شاهد شد 

در رفتارهاي نزدیک شدن، دنبال کردن، تمیز کردن و گـاز  

و توسـین در دو دوز مـورد مطالعـه اخـتالف     گرفتن تجویز پیکر
  

  

  رل، شاهد، و خطاي معیار به ترتیب کنت ±اعداد داخل پرانتز میانگین

  نانوگرم به ازاي یک موش صحرایی 3پیکروتوسین با دوز 
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  .آمیگدال بر رفتار پرخاشگري acتأثیر تزریق پیکروتوسین در هسته  - 4شکل 

  میکروگرم به ازاي یک موش صحرایی در مقایسه با کنترل و شاهد 500اختالف معنی دار دوز.   

  ازاي یک موش صحرایی در مقایسه با کنترل و شاهدمیکروگرم به  250اختالف معنی دار دوز. 
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معنی داري نسبت به گروه هـاي کنتـرل و شـاهد نشـان نـداد      

)05/0P>) (5شکل .(  

پاسخهاي هسته  amو  acدر مقایسه آماري نتایج دو هسته 

ac  در بعضی از رفتارها از پاسخ هاي هستهam    قـوي تـر بـود .

یک مـوش   نانوگرم به ازاي 250پس از تزریق موسیمول با دوز 

صحرایی رفتارهاي نزدیک شدن به موش دیگـر و پرخاشـگري   

، 25/11±1/6(بــه ترتیــب  amو  acاز پهلــو پاســخ دو هســته 

و بطور معنـی داري پاسـخ هسـته    ) 1±1/0، 6± 8/2؛  1 1/0±

ac  از هســتهam   05/0(بیشــتر بــودP<.(    پــس از تزریــق

 نانوگرم به ازاي یک مـوش صـحرایی در   500موسیمول با دوز 

رفتارهاي حرکت سر تهدید کننده و پرخاشگري ایسـتاده پاسـخ   

ــته  ــب   amو  acدو هس ــه ترتی ) 75/1±48/0، 25/11±9/1(ب

بیشـتر بـود    amاز هسـته   acبطور معنـی داري پاسـخ هسـته    

)05/0P< .(  

نانوگرم به ازاي یـک   5/1پس از تزریق پیکروتوسین با دوز 

 acدو هسته  موش صحرایی در رفتار پرخاشگري ایستاده پاسخ

و بطور معنی داري پاسخ ) 11±47/1، 5±1/1(به ترتیب  amو 

پس از تزریق پیکروتوسین با . بیشتر بود amاز هسته  acهسته 

نانوگرم به ازاي یک موش صحرایی در رفتار تمیز کردن  3دوز 

و ) 75/0±2/0، 5/2±28/0(به ترتیب  amو  acپاسخ دو هسته 

بیشـتر بـود    amاز هسـته   acبطور معنـی داري پاسـخ هسـته    

)05/0P<.(  

  بحث 

مطالعات گذشته بیانگر آن است که مقادیر گابا و گلوتامیک 

اسید در نواحی مغزي مانند جسم مخطط و پیاز بویایی در موش 

. هایی کـه رفتـار پرخاشـگرانه را نشـان مـی دهنـد کـم اسـت        

اطالعات موجود با نقـش بازدارنـده پیشـنهاد شـده بـراي گابـا       

به عالوه، آمیگـدال در بسـیاري از کـارکرد    . ]27[ست همسان ا

/ هاي مرتبط با اعمال زایشی و رفتارهایی مانند پردازش بویایی

فرمونال حافظه و یادگیري اجتماعی و رفتار پرخاشـگرانه نقـش   

اثر بازدارنده گابا در یک سـوم نـورون هـاي مغـزي     . ]4,7[دارد 

وجود دارد، اما این ماده بر خالف دیگر واسطه هـاي شـیمیایی   

هم کاهش دهنده و هم افزایش دهنده پرخاشـگري مـی باشـد    

در  acدر تحقیق حاضر، بکار بردن موسـیمول در هسـته   . ]17[

میکروگرم به ازاي یک موش صحرایی، باعث افزایش  500دوز 

بعضی از رفتارهاي پرخاشگرانه ماننـد نزدیـک شـدن و حرکـت     

 500به عالوه، تجویز موسیمول در دوز . تهدید کننده سر گردید

 باعـث  amمیکروگرم به ازاي یک موش صـحرایی، در هسـته   

افزایش بعضی از رفتارهاي پرخاشـگرانه ماننـد نزدیـک شـدن،     

حرکت تهدید کننده سر، دنبال کردن و حرکت حمله اي سـریع  

گزارش هاي موجود دال بر آن است که تزریـق آگونیسـت   . شد

  با دوز پایین باعـث بـروز رفتـار پرخاشـگرانه      GABAAگیرنده 

از طرفـی، تزریـق موسـیمول در هسـته جـانبی      . ]14[می شود 
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  آمیگدال بر رفتار پرخاشگري amتأثیر تزریق پیکروتوسین در هسته  -5شکل 

  ي یک موش صحرایی در مقایسه با کنترل و شاهدمیکروگرم به ازا 500اختالف معنی دار دوز
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در . ]10[هیپوتاالموس باعث سـرکوب پرخاشـگري مـی گـردد     

اثــري بــر رفتــار  GABAAبعضــی از گــزارش هــا، آگونیســت 

پرخاشــگري نداشــته اســت، امــا تزریــق موســیمول در هســته  

cPAG    بصورت وابسته به دوز، موجـب سـرکوب پرخاشـگري ،

قبل از موسیمول  cPAGگردیده، و تزریق بیکوکولین در هسته 

در بعضـی از تحقیقـات،   . ]24[باعث مهار این اثـر شـده اسـت    

باعث کم شدن پرخاشگري شده، بطـوري   GABAAآگونیست 

که تزریق موسیمول بـه درون هیپوتـاالموس جـانبی، حمـالت     

ارتکابی را، که به وسیله تحریک هیپوتاالموس ایجاد می شـود،  

  ترزیــق مســتقیم موســیمول بــه درون. ]3[ســرکوب مــی کنــد 

MPA     در موش ها مراقبت مادرانـه و پرخاشـگري را تحریـک

، رفتار پـر خاشـگرانه   GABAAزولپیدم، آگونیست . ]2[می کند 

در برخـی گونـه هـاي حیوانـات     . ]5[موش را کاهش می دهـد  

و  ، سـطح گابـا  GADمانند هامستر، افزایش در فعالیـت آنـزیم   

ــا، فعالیــت پرخاشــگرانه را تســهیل  ــده هــاي گاب         فعالیــت گیرن

 GABAAبنزودیازپین ها که جزء داورهاي آگونیست . می سازد

ــد   ــی دهنـ ــی مـ ــایج متناقضـ ــتند نتـ ــت . ]16[هسـ آگونیسـ

بنرودیازپوکسین، میدازوالم، که یک تعدیل کننده گیرنـده گابـا   

می باشد، رفتار پرخاشگرانه را نسبت به متجاوز افزایش می دهد 

تعدیل کننده هاي آلوستریک مثبت گیرنده هاي گابا ماننـد  . ]9[

بنزودیازپین، نورواستروئیدها و الکل جزء چند ترکیبی هستند که 

هـر  . ]9[پرخاشگري حیوانات آزمایشگاهی را افزایش می دهند 

چند تاکنون هیچ تحقیقی در ارتباط با اثر تزریـق موسـیمول در   

حقیق حاضر آمیگدال بر پرخاشگري یافت نگردیده است، نتایج ت

در تحقیق حاضر تزریق دوز  .در راستاي تحقیقات فوق می باشد

باعــث افــزایش رفتارهــاي  acبــاالي پیکروتوســین در هســته 

باعث افزایش بعضـی از   amپرخاشگرانه گاز گرفتن و در هسته 

رفتارهاي پرخاشگرانه نظیر حرکت تهدید کننده سر، پرخاشگري 

در حالیکه در رفتـار حملـه    ایستاده و پرخاشگري از پهلو گردید،

اي سریع تزریق پیکروتوسین در دو هسـته فـوق اثـر کاهشـی     

ــت ــک   . داش ــوان ی ــه عن ــین ب ــات، پیکروتوس ــایر مطالع در س

،گاهی اوقات اثر افزایشی و گاهی اوقـات  GABAAآنتاگونیست 

در مـوش  . ]22[اثر کاهشی بر رفتار پرخاشـگري داشـته اسـت    

کـه آگونیسـت گابـا     THIPصحرایی، ترزیق داخل بطن مغزي 

است، حمالت تهاجمی به سوي موش صحرایی دیگر را، زمانی 

که با آن در یک منطقه خنثی روبرو می شود، افزایش می دهد، 

اسـت، آنهـا را    GABAAاما بیکوکولین که یـک آنتاگونیسـت   

ــه درون . ]6[کــاهش مــی دهــد   VMHتزریــق بیکوکــولین ب

تزریــق   .]25[پرخاشــگري مادرانــه را کــاهش مــی دهــد     

ــزایش     ــه اف ــر ب ــویی منج ــاالموس جل ــین در هیپوت پیکروتوس

همچنـین تزریـق بیکوکـولین در    . پرخاشگري مادرانه می گردد

. هیپوتاالموس جلویی باعث القـاي رفتـار حملـه اي مـی شـود     

مـوش را نسـبت بـه    درداخـل هسـته سـپتال،    THIPتزریـق 

در حالیکـه تزریـق مـنظم     ]6[آزمایشگران پرخاشگرتر می کند 

THIP     به موش هاي ساکن در قفـس، پرخاشـگري را کـاهش

پرخاشگري مادرانه را کـاهش   cPAGاگرچه تحریک . می دهد

می دهد، تزریق موسیمول یا بیکوکولین به درون آن اثر انـدکی  

در تحقیـق حاضـر    .]9[بر پرخاشگري مادرانه ایجاد مـی نمایـد   

 و acدر هسته هاي  GABAAتزریق آگونیست و آنتاگونیست 

am د منجر به عوامل زیر می توان. پرخاشگري را افزایش دادند

این احتمال وجود دارد که آگونیست و . 1 :چنین نتیجه اي باشند

آنتاگونیست از طریق گیرنده هاي متفاوتی عمل می کننـد و در  

در بعضـی  . 2. نتیجه اثر آگونیست و آنتاگونیسـت مشـابه اسـت   

باعث بروز اثرات  GABAAدیگر از تحقیقات، تزریق آگونیست 

ـ  ر اسـاس دوز و جایگـاهی کـه    متناقضی بر رفتار پرخاشگري ب

از طرفی، اجزاي تشکیل . 3. ]17[تزریق شده اند، گردیده است 

دهنده گیرنده گابا در بخش هاي مختلف مغز متفـاوت اسـت و   

وت می تواند منجر به اثرات ضد و نقـیض گابـا   بنابراین این تفا

اختالف در اجزاء گیرنـده گابـا   . در بخش هاي مختلف مغز شود

براي اثرات گابا بر پرخاشگري اهمیت دارد و تعیین کننده نقش 

گابا به عنوان افزایش یا کاهش دهنده پرخاشـگري مـی باشـد    

در تحقیق حاضر تزریق آگونیسـت و آنتاگونیسـت، در دو    .]19[

   .بر رفتارهاي پرخاشگرانه مختلف، متفاوت بود amو  acهسته 

  سپاسگزاري

نویسندگان مقالـه، بـدین وسـیله تقـدیر و تشـکر خـود را از معاونـت        

پژوهشی دانشگاه شیراز که تحقیق حاضر را از جهت مـالی حمایـت کـرده    

  .است، ابراز می دارند
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