
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


P-09-14
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و 

هیپوکامپ اسپکسین بر حساسیت به درد در موش صحرایی مادهCA1اثر تزریق داخل ناحیه 

شدهسالم و تخمدان حذف

2، مهدي فاضلی2مهناز طاهریان فرد، 1الله پیرزه

الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشکده بین-1
گروه فیزیولوژِي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-2

انفورماتیکی موفق به کشف متدهاي بیو. شونداي از آمینواسیدها هستند که در سیستم عصبی مرکزي ساخته مینروپپتیدها زنجیره:مقدمه
هاي مختلف سیستم عصبی از جمله هاي بدن ودر قسمتگردید که بیان آن در بسیاري از بافتاسپکسینیکی از این نروپپتیدها با نام 

.استهیپوکامپ مشاهده شده
طرفه توسط روش استرئوتاکس طور یکهیپوکامپ بهCA1ناحیه . موش صحرایی ماده مورد استفاده قرارگرفت36:هامواد و روش

؛ )طرفه دریافت کردندصورت یکمیکرولیتر مایع مغزي نخاعی به50(1شاهد-1: م شدندگروه تقسی6حیوانات به . گذاري شدکانول
2آزمایشی-3و ) طرفه دریافت کردندصورت یکنانومول به ازاء یک موش صحرایی به10میکرولیتر اسپکسین دوز 50(1آزمایشی-2
میکرولیتر مایع 50(2شاهد-4). طرفه دریافت کردندیکصورتنانومول به ازاء یک موش صحرایی به30میکرولیتر اسپکسین دوز 50(

نانومول به ازاء یک موش صحرایی 10میکرولیتر اسپکسین دوز 50(3آزمایشی-5؛ )طرفه دریافت کردندصورت یکمغزي نخاعی به
صورت وش صحرایی بهنانومول به ازاء یک م30میکرولیتر اسپکسین دوز 50(4آزمایشی-6و ) طرفه دریافت کردندصورت یکبه

گروه اول تست درد در مرحله 3در . انجام شد) درصد5/2فرمالین (وسیله تست فرمالین تست درد به). طرفه دریافت کردندیک
.گروه دوم جراحی حذف تخمدان انجام شد3در . پرواستروس سیکل استروس انجام شد

نانومول به ازاء 30و 10هیپوکامپ در دو دوز CA1طرفه در ناحیه طور یکهاي حاضر نشان داد که تزریق اسپکسین بهداده:هایافته
.گرددباعث کاهش حساسیت به درد در موش صحرایی ماده می) >05/0P(داري طور معنییک موش صحرایی به

درد در تست فرمالین هیپوکامپ داراي اثرات تعدیلی قوي بر حساسیت بهCA1بر طبق نتایج حاضر اسپکسین در ناحیه :گیرينتیجه
.باشدمی

شدهحذفتخمدانمادهصحراییموشسالم،اسپکسین، هیپوکامپ، تست فرمالین، موش صحرایی ماده:کلمات کلیدي
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