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 شدند ییشناسا یداریخواب و ب تمیر میتنظ یبرا یمغز یسلول ها

 

 قرار دارد. پوتاالموسیعملکرد مغز در ه نیمرکز کنترل ا

را در مغز  یخاص یگروه سلول ن،یو یمغز در دانشگاه پزشک قاتیاز مرکز تحق یقاتیتحق میت کی

 است. یروان یهاکنندهکیاز تحر یناش یداریخواب و ب تمیدر ر راتییاند که مسئول تغکرده ییشناسا

در  یشبانه روز تمیر مینقطه کنترل را در تنظ کی پوتاالموسیشده ه فیتعر یمولکول یسلول تیجمع

 کند. یآن مهار م تیفعال قیرا از طر یروان یدهد و اثر محرک ها یم لیمغز تشک

در  یحت ت،یو فعال یاریهوش شیتوانند باعث افزا یم یروان یمحرک ها ،یعصب سمیمکان نیا قیطر از

 استراحت و خواب شوند. یشبانه روز یطول دوره ها

دوره حدودا  کیخود در  یکیولوژیزیف یندهایفرآ یهمگام ساز یبرا واناتیح ییتوانا یشبانه روز تمیر

است. مرکز  یکننده مرکز میعنصر تنظ کیبه عنوان  یداریخواب و ب تمیشامل ر نیساعته است. ا 24

 قرار دارد. پوتاالموسیعملکرد مغز در ه نیکنترل ا

جت لگ، اغلب  لیشبانه و چه به دل تیفعال لینامنظم دارند، چه به دل یداریکه چرخه خواب و ب یافراد

 کنند. یخواب خود استفاده م تمیو اصالح ر یشبانه روز راتییجبران تغ یبرا یروان یاز محرک ها

در مرکز  یو رومن رومانوف از گروه علوم اعصاب مولکول یهارکان بوریت یبه رهبر یقاتیتحق میت

 یشده مولکول فیتعر یگروه سلول کیاکنون توانسته اند  نیو یمغز دانشگاه پزشک قاتیتحق

(Th+/Dat1+) در  یشبانه روز راتییتغ یکنند. برا ییکه مسئول آن است شناسا پوتاالموسیرا در ه

 .یروان یاز محرک ها یناش تیفعال یوهاالگ

 نیروزانه خود، مانند خلبانان، شناخته شده اند که از آمفتام تمیاز افراد مبتال به اختالالت مزمن ر یبرخ

 یکیولوژیشده ب نییتع شیاستراحت از پ یدر طول دوره ها یکنند تا بتوانند حت یروانگردان استفاده م

 بمانند و فعال باشند. داریخود ب



و  شیاثر را در مدل موش آزما نیو رومن رومانوف اکنون ا یهارکان بوریت میتوسط ت دیجد مطالعه

 مشخص کرده است.

 یهااز سلول یگروه ییشناسا یبرا یو رفتار کیاپتوژنت ک،یکموژنت یهامنظور از روش نیا یبرا

را که  یعملکرد یمدارها یقاتیتحق میاستفاده شد. ت دهند،یها پاسخ مبه محرک ما  یکه مستق پوتاالموسیه

 شده اند را نشان دادند. هیسلول ها در آن تعب نیا

کند و  یم میخودمختار را تنظ یندهایاز مغز که فرآ یا هیکنند، ناح ییرا شناسا یتوانستند سپتوم جانب آنها

از  یناش یمیتنظ یندهایاز مناطق مهم مغز که در فرآ گرید یکیدر کنترل حرکت نقش دارد، به عنوان 

است، که در  یکه سپتوم جانب میکن فیاز مغز را تعر یدیجد هیناح میتوانیم ماها نقش دارد. نیآمفتام

 یروان یهاکه محرک ییاست، جا ریدرگ نیدوپام یهارندهیگ تیفعال قیاز طر یروزشبانه یهاتمیر

 یها رندهیاگر گدهد که  یم حیخود را اعمال کنند. رومن رومانوف توض یکیاثرات تحر توانندیم

 گذارد. یم ریتأث سمیارگان تیبر فعال ما  یشوند، مستق کیتحر ایمهار  نجاموجود در آ

نقطه  ،یروزشبانه تمیر کنندهلیتعد یهاما در مورد حالت دیجد یهاافتهی»: دیافزایم یهارکان بوریت

 «.است یروان یهامحرک یدر مورد اثرات عملکرد دیجد قاتیتحق یبرا یشروع

 یبرا دیجد یدرمان یکردهایتوسعه رو یرا برا یدیامکان جد ،یدر سپتوم جانب هارندهیگ ییشناسا با

 .میکنیم جادیا یروزشبانه تیفعال یدر الگوها رییتغ ای یفعال شیمرتبط با ب یهایماریدرمان ب

 خالصه

 از روانگردان در موش یاز حد ناش شیحرکت ب یبرا پوتاالموسیه نیمنبع دوپام

را با ساعت مغز  LS تیکه فعال ییوجود، نورون ها نیحرکت نقش دارد. با ا میدر تنظ (LS) یجانب سپتوم

 مانند. یم یکنند ناشناخته باق یهماهنگ م (SCN) کیاسماتیدر هسته سوپراک

؛ PeVNهسته اطراف بطن ) نیدوپام یهانورون یکیولوژیزیو ف یحیتشر ،یمولکول یناهمگن یبررس با

 LSآن،  یقدام ربخشیاز ز +Th +/Dat1 یهاکه سلول میشوی، متوجه م(A14 کینرژیکول آمگروه کات

 .کنندیرا در موش عصب م

متقابل  یابیکنند. رد یم افتیدر SCNمتراکم را از  کیدرژیعصب نوروپپت نیدوپام ینورون ها نیا

را در  نیسوماتوستات یحاو ینورون ها in vivo طیدر شرا کیاپتوژنت کیبا تحر بیدر ترک یروسیو

LS وابران  یحیترج یناپسیبه عنوان اهداف سA14 کرد. ییشناسا پوتاالموسیخارج ه 

 ن،یگذارد. عالوه بر ا یم ریبر حرکت تاث یقدام A14 ینورون ها کیکموژنت یداخل بدن دستکار در

در  ژهیورا به نیاز آمفتام یناش پرلوکوموشنیه ،یقدام PeVNاز  نیبرون ده دوپام یکیمهار کموژنت

 .کندیم یکم تحرک عاد یهادوره

 کیو  کندیم ییکنترل روزانه حرکت شناسا یرا برا پوتاالموسیمنبع ه کیما  یهاافتهیمجموع،  در

 .کندیرا مشخص م یروان یهااز محرک یانیمستقل از مغز م یهدف سلول
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