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O-19-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

افسردگی در فرزندان نر و مادهیا پدر در وضعیت / بررسی وابستگی به مورفین مادر و

2میترا سادات سادات شیرازي، 1، مریم بنانج2دست، محمدرضا زرین2، نسیم وثوقی3ولی، حیدر ت2، اردشیر اکبرآبادي1فرشته سیفی

شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال، تهران، ایراندپارتمان زیست-1
اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانمرکز ملی مطالعات -2

ایرانتهران،تهران،پزشکیعلومدانشگاهپزشکی،دانشکدهآناتومی،دپارتمان-3

عالوه بر . باشداست که اعتیاد موروثی میها نشان دادهداده. ها در جهان استترین بیمارياعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم:مقدمه
گیري معتاد قبل از جفتحیواناتما نشان دادیم که اگر . هاي روانی دارندمعتادان ریسک ابتالي باالیی به بیمارياین فرزندان

.ها افسرده خواهد بودباشند فرزندان آن
از آخرین مصرف جهت روز10پس ازاند ودریافت کردهمورفین ماده نژاد ویستار در بزرگسالی و هاي نررت:هامواد و روش

از تست شناي .ندگرفتمورد استفاده قرارگروه مجزا3درهاموشاینفرزندان. شدندگذاشتهگیري با یکدیگر در یک قفس جفت
.استفاده  شدافسردگیمیزان گیرياجباري براي اندازه

گروه با مادر، پدر یا هر دو والد 3در میان حرکتی و اولین زمان بیحرکتی ماده، مجموع مدت زمان بینر و در فرزندان :هایافته
حرکتی افزایش یافته بود و مجموع مدت زمان بی.دار بوددر دو گروه معنیتغییرداشت که این تغییربه گروه کنترل بتمعتاد نس

.کاهش یافته بودتوجهیطور قابلگروه نسبت به گروه کنترل به3حرکتی در میان همه زمان اولین بی
گیري معتاد نباشند، فرزندان مستعد به ابتال به افسردگی یا پدر در زمان جفت/وهاي ما  نشان داد که حتی اگر مادر داده:گیرينتیجه

براي تعیین مطالعه بیشتر . روي نسل بعد تاثیر بگذاردژنتیک برهاي اپیتواند با تغییر بیان ژنی از طریق مکانیسممورفین می. هستند
.ژنتیکی الزم استهاي اپیدقیق این مکانیسم

اعتیاد، افسردگی، والدین، مورفین :کلیديکلمات
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