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P-21-04
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

نرژیک هیپوکامپی در تعدیل سروتوبررسی میانکنش سیستم هاي گابائرژیک سپتومی و 

اضطرابیرفتارهاي شبه 

فرهاد ولی زادگان

بابلسر، ایران، مازندران، دانشگاه پایهدانشکده علوم، گروه زیست شناسی

. صورت توأمان در کنترل اضطراب نقش دارندهسپتوم و هپیوکامپ ب:مقدمه
EPMنرژیک هیپوکـامپی در تسـت   سـروتو هـاي گابائرژیـک سـپتومی و    در این مطالعه، میانکنش احتمالی بین سیستم:هامواد و روش

. عنوان یک مدل سنجش اضطراب مورد بررسی قرار گرفته استبه
، در هسـته سـپتوم میـانی، تـأثیر اضـطراب زدائـی داشـت، در        A–نانوگرم موسیمول، آگونیست رسـپتور گابـا   10تزریق دوز :هایافته
، در Bنانوگرم باکلوفن، آگونیست رسپتور گابـاي  1تزریق دوز . داشتند، هیچ تأثیري ن) نانوگرم 5و5/2(تر آن که دوزهاي پائینحالی

، )نـانوگرم  5/0و 1/0(تـر  کاهش داد امـا دوزهـاي پـائین   EPMهسته سپتوم میانی، در همان جایگاه، حضور در بازوي باز را در تست 
هسته هیپوکامپ پشتی، تأثیرات متضادي بر رفتارهـاي  درون بهسروتونینHT1-5، آگونسیت رسپتور کویپازینتزریق .تأثیري نداشتند
درصد حضور و ورود به بازوي بـاز را افـزایش   ) میکروگرم005/0(کویپازیندوز پائین. صورت وابسته به دوز داشتهشبه اضطرابی ب
01/0( کویپـازین اثر مان دوزهاي بیتزریق توأ. این پارامترها را تغییر نداد) میکروگرم 05/0و 01/0(که دوزهاي باالتر داد، در حالی

صـورت  ه، رفتارهـاي شـبه اضـطرابی را بـ    درون هیپوکامپ پشتی و سـپتوم میـانی  هترتیب ب، به) نانوگرم 5/2( و موسیمول ) میکروگرم 
اب زائـی را ایجـاد   یک تأثیر اضطر)  نانوگرم 1/0(و باکلوفن کویپازیناثر که تزریق توأم دوزهاي بیدر حالی. داري کاهش دادمعنی

کند می
صـورت سینرژیسـتیک   ههیپوکـامپی و گابائرژیـک سـپتومی بـ    سـروتونرژیک هـاي  دهد که احتمـاالً سیسـتم  نتایج نشان می:گیرينتیجه

.صورت وابسته به دوز استدر این زمینه بهسروتونیندر تعدیل اضطراب نقش داشته و دخالت ) افزاهم(

گابا، هیپوکامپ پشتی، اضطراب، سپتوم میانی، سروتونین: کلیديکلمات
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