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P-10-17
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي بزرگدوپامین در مغز موشD1مقدار رسپتوروزنی برشرایط بیات بررسی اثر

صورت آویزان کردن از دمبهآزمایشگاهی

3میرزایی دیزگاه، ایرج 2رضا کالنتري، علی1شاهرخ عبدالهی طرقی

گروه زیست سلولی و مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري، تهران، ایران-1
گروه ژنتیک، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران-2

گروه فیزیولوژي پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ارتش جمهوري اسالمی ایران، تهران، ایران-3

ها تکامل نورونDRD1رسپتور .باشدترین گیرنده دوپامین در سیستم عصبی مرکزي میفراوان(DRD1)دوپامین D1ده گیرن:مقدمه
کند و در تعداد زیادي از اختالالت عصبی مانند سندرم تورت، پارکینسون، اسکیزوفرنی و هاي رفتاري را کنترل میو برخی از پاسخ

یکی از مسائل مهم در زمینه سفرهاي فضایی توجه به سیستم عصبی و شناخت عواملی که به . باشدسندرم نورولپتیک بدخیم دخیل می
هاي دوپامین در مغز موشD1وزنی بر مقدار گیرنده هدف این مطالعه بررسی اثرات شرایط بی. باشدرسانند، میاین سیستم آسیب می

.بزرگ آزمایشگاهی بود
ساعته 12، آویزان )ساعت تاریکی12ساعت روشنایی، 12(ساعته 12یی نر در چهار گروه کنترل موش صحرا32تعداد :هامواد و روش

45دقیقه روشنایی، 45(دقیقه 45، کنترل )ساعت تاریکی12ساعت روشنایی، 12درجه آویزان و 45تا 34حیوان از ناحیه دم با زاویه (
14مدت به) دقیقه تاریکی45دقیقه روشنایی، 45درجه آویزان و 45تا 34ویه حیوان از ناحیه رم با زا(دقیقه 45آویزان ) دقیقه تاریکی

.آوري شدهاي مختلف بافت مغز حیوان جهت انجام تست االیزا جمعروز قرار گرفته و در پایان روز چهاردهم قسمت
داري نسبت به طور معنیبه) 02/24±09/1(ساعته12دوپامین در مغز گروه آویزان D1گیرنده نتایج مطالعه نشان داد مقدار:هایافته

.کاهش یافت) 34/30±24/3(ساعته 12گروه کنترل 
هاي دوپامین در مغز موشD1وزنی موجب کاهش مقدار گیرنده نتایج این مطالعه نشان داد که استرس ناشی از شرایط بی:گیرينتیجه

.شودبزرگ آزمایشگاهی می

دوپامین، بافت مغزD1وزنی، گیرنده بی:کلمات کلیدي
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