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P-16-11
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در هیپوکمپ موش صحراییپذیري سیناپسیبر شکلGABABو CB1هايکنش بین گیرندهبرهم

، معصومه نظري، سیامک شهیدي، عبدالرحمن صریحیعلیرضا کمکی

یران، اهمدان، همدانیدانشگاه علوم پزشکیزیولوژي اعصاب،فیقاتمرکز تحق

. شودهاي سلولی درگیر در حافظه و یادگیري در نظر گرفته میانتقال سیناپسی یکی از مکانیسم(LTP)مدت تقویت طوالنی:مقدمه
همچنین تغییرات مهار گاباارژیک بر . اپسی نقش دارندباشند که در این نوع  پالستیسیتی سینکانابینوئیدها یکی از مدوالتورها می

1هاي نوعو گیرنده) GABAB(گابا Bهاي نوع از طرف دیگر نشان داده شده که گیرنده. باشدپالستیسیتی سیناپسی هیپوکمپی مؤثر می
در GABABو CB1همچنین . داراي جایگاه آناتومیکی مشابهی در برخی نواحی مغزي از جمله هیپوکمپ هستند) CB1(کانابینوئید 

.کنندهاي مشابهی قرار داشته و مسیر سیگنالینگ مشترکی را در بعضی از نواحی مغزي فعال میسلول
و CB1هاي ترتیب آنتاگونیستبه(CGP55845و AM251زمان در این مطالعه ما به بررسی اثرات تزریق هم:هامواد و روش

GABAB ( بر القاءLTPدار هیپوکامپ صحرایی پرداختیمدر ناحیه شکنج دندانه .LTP با استفاده ازHFSگردیدالقاء می.
-در مقایسه با گروه کنترل افزایش میHFSرا بعد از EPSP، هر دو مؤلفه دامنه اسپایک و شیب AM251نتایج نشان داد که :هایافته

همچنین نتایج ما نشان داد که . باشدمیLTPگر کاهش القاء داد که بیانمیاین پارامترها را کاهشCGP55845که دهد، در حالی
افزایش CGP55845کاهش و نسبت به AM251را نسبت به EPSPدامنه اسپایک و شیب CGP55845وAM251زمان تزریق هم

. دهدمی
هاي کانابینوئیدي خروجیGABABهاي آنتاگونیست گیرندهدست آمده این احتمال وجود دارد که هاي بهبا توجه به پاسخ:گیرينتیجه

شود که زمان دو آنتاگونیست چنین استنباط میگر چه در استفاده هم. شودکند و منجر به کاهش پالستیسیتی سیناپسی میرا تنظیم می
کند که یک ها پیشنهاد میاین یافته. ددگرLTPتواند آزاد سازي گابا را تغییر دهد و منجر به افزایش القاء نیز میCB1آنتاگونیست 

. در هیپوکمپ وجود داردGABABو CB1کنش و ارتباط عملکردي بین برهم

مدت سیناپسی ، تقویت طوالنیAM251 ،CGP55845کانابینوئید، گاباارژیک، :کلمات کلیدي
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