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⊥Abstract 
Background: The paragigantocellularis nucleus (PGI) is a part of medullarypontine reticular 
formation which plays an important role in pain processing. Some investigations have shown 
that activation of PGI neurons causes inhibition of pain inputs received in the central nervous 
system. 
Objective: To determine the effects of unilateral electrolytic lesion of dorsal and lateral PGI 
nucleus on acute and chronic pain induced by formalin in rats. 
Methods: 30 NMRI male rats (200-250gr) in five groups (control, DPGI lesioned, LPGI 
lesioned and two sham lesioned groups) were used. Being anesthetized with ketamine 
hydrochloride (110mg/kg/ip), DPGI and LPGI subdivisions of rats’ brain were lesioned 
electrolyticaly under stereotaxic operation. Following the recovery of incision the rats’ acute 

and chronic pain score were evaluated by formalin test (50µ l, 2.5%).  

Findings: Results showed that the lesion of dorsal-PGI affected neither acute nor chronic pain 
induced by formalin. Lesion of lateral-PGI did not affect acute pain, but increased chronic 
pain score significantly (P<0.02). 
Conclusion: It seems that dorsal-PGI neurons have no noticeable effect on pain score. 
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 چکیده ⊥
 پلی است که نقش مهمی در پردازش درد         –از تشـکیالت مشبک بصل النخاعی       ) PGI( هسـته پاراجیگانتوسـلوالریس      :زمیـنه   

 موجب مهار شدن پیام های حس درد در سیستم عصبی           PGIبرخـی تحقـیقات نشـان داده انـد که فعال شدن نورون های               . دارد
 .می شود) CNS(مرکزی 
 نیمه چپ تنه    PGI تعیین اثرات تخریب الکتریکی یک طرفه زیر بخش های پشتی و جانبی هسته                این تحقیق به منظور    :هدف  

 .مغزی بر درد حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین در پای راست موش های صحرایی انجام شد
ضایعه ، وه شاهد    گرم در پنج گر    250 تا   200 با محدوده وزنی     NMRI راس موش صحرایی نر بالغ       30 تعداد   :مواد و روش ها     

DPGI  ،  ضایعهLPGI       میلی گرم بر کیلوگرم     110بعد از بی هوشی با تزریق داخل صفاقی         .  و دو گروه شاهد ضایعه استفاده شدند 
 مغز با استفاده از جراحی استریوتاکسیک به طور الکتریکی     LPGI و   DPGIزیـر بخـش هـای هسته ای         ، کتامیـن هـیدرو کلـراید     

)  درصد   5/2،  میکرولیتر 50(شدت درد حاد و مزمن موش ها با روش آزمون فرمالین            ،  محل جراحی  متعاقب بهبود . تخریـب شـد   
 .مورد ارزیابی قرار گرفت

تخریب . ثیر قرار ندادء پشـتی هیچ یک از مراحل درد حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین را تحت تا     PGI تخریـب    :یافـته هـا     
PGI02/0(ی شدت درد مزمن را به طور معنی داری افزایش داد ول، ثیر نداشتء جانبی بر درد حاد تاP<.( 

 .ثر نیستندء در شدت درد خیلی موPGI با توجه به یافته ها به نظر می رسد نورون های بخش پشتی :نتیجه گیری 
 موش صحرایی، درد ، آزمون فرمالین ، تخریب الکتریکی ،  هسته پاراجیگانتوسلوالریس :کلید واژه ها 
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 : مقدمه ⊥
ــلوالریس   ــای هســتۀ پاراجیگانتوس ــورون ه  از (PGI)   ن

 پلـی هستند که در      -تشـکیالت مشـبک بصـل النخاعـی       
شکمی آن قرار دارند و در برخی از اعمال         -قسـمت جلویی  

حیاتـی مانـند تنظـیم فعالیـت قلـب و عروق، تنفس، درد،       
ــو  ــیاری مـ ــیداری و هوشـ ــرندءبـ        )18و16و14و11و8 و5 و4و1(.ثـ

 بــه عـنوان بخشــی از سیســتم     PGI هــای هسـته  نـورون 
پاییـن رونـده کنـترل درد معرفی شده اند و انشعاب های             

این نورون ها ممکن    . عصـبی مسـتقیم به نخاع می فرستند       
است انتقال اطالعات مربوط به درد را در سطح نخاع مهار         

 ، پاسخ به    PGI متعاقب تخریب دوطرفۀ هستۀ      )7(. نمایـند 
ـ       ی دردنـاک در الیه های نورونی شاخ        محـرک  هـای حرارت

خلفـی نخـاع کـه محل ختم آوران های اولیۀ درد هستند،             
 PGIدر مقابل، با فعال شدن نورون های        . تشدید می شود  

 )13(. پاسـخ بـه تحـریک گـیرنده هـای درد از بیـن می رود         
 به طور   PGIآوران هـای اصـلی شـناخته شـده بـه هستۀ             

  بصل النخاعی،هسـته هـای پلـی،   (عمـده از سـاقۀ مغـزی       
، هیپوتاالموس طرفی   )دهلیزی، راه منزوی و لمنیسکوسی    

و نخـاع منشـاء مـی گـیرند، ولـی از دیانسفال و تالنسفال            
فیبرهای وابران از این هسته      . هـم آوران دریافت می نمایند     

، لوکوس سرولئوس   (NRM)بـه هسته های رافه مگنوس       
(LC)       و مادۀ خاکستری دور قناتی (PAG)  سایر  . می روند 

 در کنترل مهاری نزولی     PGIمطالعه ها نیز دخالت هستۀ      
ول درد در شاخ خلفی نخاع را       ءبـر روی نـورون های مسو      

 حاوی گابا،   PGI نـورون هـای هسـتۀ        )4(. نشـان داده انـد    
، انکفالین و سروتونین    Pنوروپپتـیدها، مونوآمیـن ها، ماده       

 یـک منـبع قوی کولینرژیکی در        PGIهمچنیـن   . هسـتند 
 )14 و7 و6(. مغز موش استساقه 

   درد یک عامل هشداردهنده برای ضایعه های بافتی در         
بـدن اسـت کـه بـه صـورت حاد یا مزمن بروز می کند و                 

البته در زمینۀ . موجـب بـروز واکنش های متفاوت می شود   
 وجود    در درد گزارش های متناقض     PGIنقش نورون های    

 قش این  هسته در دارد و مطالعه ها  مربوط  به  ارزیابی  ن

 
کنــترل درد از طــریق انــدازه گــیری زمــان تأخــیر بازتــاب    

 لذا این تحقیق به     )15و10و9(.عقـب کشـیدن دم بـوده اسـت        
 در کنترل درد    LPGI  و DPGIبررسـی نقش نورون های      

مـراحل حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین در پنجۀ پای            
 . سمت مقابل ضایعه موش پرداخته است

 
 :و روش ها مواد  ⊥

 سر  30 بر روی  1379-80   ایـن مطالعـه در سـال هـای          
 با محدودۀ NMRIمـوش صـحرایی نـر جوان و بالغ نژاد           

 مؤسسه سرم سازی     گـرم تهـیه شده از      250تـا 200وزنـی   
موش ها در تمام مدت به   . رازی حصـارک کرج، انجام شد     

اسـتثنای زمـان انجـام عمل جراحی و آزمون فرمالین، در            
 21± 2ارد و ثابت فیزیکی به صورت دمای        شـرایط استاند  

 - ساعتۀ متوالی روشنایی   12درجـه سـانتی گراد، دوره های        
و نیز دسترسی   )  عصـر روشنایی   19 صـبح تـا      7(تاریکـی   

بــه صــورت ) کنســانتره(کافــی بــه آب و غــذای مناســب 
گـروه های پنج تایی درون قفس های استاندارد پلی کربنات           

، ) سر 10(شاهد  : گروه  ج  موش ها به پن   . نگـه داری شدند   
، ) سر 5( نیمۀ چپ تنۀ مغزی      DPGIبـا ضـایعۀ الکتریکی      

ــا ضــایعه الکتریکــی )  ســرDPGI) 5شــاهد تخریــب  ، ب
LPGI          و شاهد تخریب   )  سـر  5( نـیمۀ چـپ تـنۀ مغـزی
LPGI)      5تقسیم شدند)  سر. 

 میلی گرم   110   حـیوان هـا بـا تـزریق داخـل صـفاقی             
شرکت دارویی  (روکلراید  برکـیلوگرم داروی کتامیـن هـید      

بی هوش شدند و سر آنها طوری     )  مجارسـتان  -پوداپسـت 
در دسـتگاه جراحـی استرئوتاکسیک ثابت می شد که نقاط           

 روی ســطح (Lambda) و المــبدا (Bregma)بــرگما 
 یک  )12(. پشـتی جمجمـه در یـک سـطح قرار می گرفتند           

شـیاف طولـی مناسب با استفاده از کوتر جراحی در پوست     
 پشـت سـر حیوانات ایجاد و بافت های روی سطح            ناحـیۀ 

 در محـل ایجـاد زخـم با آب اکسیژنه در محل             اسـتخوان 
 سپس مختصات محل قرار گرفتن. حذف شد زخم  ایجاد 
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تـناقض هـا و ابهـام ها پیشنهاد می شود تا زیربخش های              
 بـه طور جدا از هم و با روش شیمیایی برای            PGIهسـتۀ   

ایجـاد ضـایعه وسـیع و گسـترده تخریـب شوند تا امکان              
توضـیح نقـش نـورون هـای آنها در پردازش درد آسان تر              

 .گردد
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