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P-16-05
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي 

در ) LTP(آمیلوئید بتا از تقویت طوالنی مدتپپتیدکنندگی متفورمین بر ممانعتاثر پیشگیري

کننده رژیم غذایی پرچربهاي دریافترت

2، ایرج صالحی3، آزاده ابراهیم حبیبی1، پریچهر یغمایی2، علیرضا کمکی1معصومه اسدبگی

ایرانشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، گروه زیست-1
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران-2
تهران، تهران، ایرانپزشکیعلوممتابولیسم، دانشگاهوغددعلومپژوهشگاه-3

از سوي . شودمحسوب میعنوان یک عامل دارویی در درمان اختالالت تحلیل برنده عصبی مثل بیماري آلزایمرمتفورمین به:مقدمه
بنابراین هدف ما در این مطالعه بررسی . شوندمحسوب میADو چاقی از فاکتورهاي خطر )HFD(دیگر، رژیم غذایی پرچرب 

HFDهایی که با پذیري سیناپسی هیپوکمپ در رتبر شکل) Aβ(ویژگی محافظت نورونی متفورمین در آسیب القاشده آمیلوئید بتا 

.باشداند میتغذیه شده
یا کنترل 1گروه تقسیم شدند که شامل گروه 4صورت تصادفی به اد ویستار بهژرت بالغ نر ن32در این مطالعه :هاو روشمواد

4و گروه ) HFD +Aβکننده دریافت(3، گروه )Aβحالل + HFDکننده دریافت(2، گروه )کننده رژیم غذایی معمولیدریافت(
هاي میدانی و منظور ثبت پتانسیلبعد از گذشت دوره نقاهت و ایجاد آلزایمر، به. باشدمی) HFD +Aβ+ کننده متفورمین دریافت(

ترتیب بعد از قراردادن حیوان بیهوش در دستگاه استرئوتکس، دو الکترود تحریکی و ثبات بهشده،ابتدا حیوان بیهوش در LTPءالقا
هاي برانگیخته میدانی از ناحیه در پاسخ به تحریک مسیر پرفورانت، پتانسیل. شونددار قرار داده میدر مسیر پرفورانت و شکنج دندانه

.باشدمیfield potentialشوند که از نوع دار ثبت میشکنج دندانه
گروه که درحالی). P≥05/0(در مقایسه با گروه کنترل نشان دادندPSو دامنه EPSPکاهش معناداري را در شیب 3گروه :هایافته

.به نمایش گذاشتتري را در پارامترهاي مذکوراست، کاهش کمکه متفورمین دریافت نموده4
شود که مصرف متفورمین یک اثر بنابراین پیشنهاد می. دهدکاهش میLTPمتفورمین اثر مهاري آمیلوئید بتا را بر :گیرينتیجه

.داردHFDهاي تغذیه شده با در رتLTPمحافظت نورونی در برابر آسیب ناشی از آمیلوئید بتا بر 

، رت)LTP(بیماري آلزایمر، متفورمین، رژیم غذایی پرچرب، تقویت طوالنی مدت:کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

