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P-21-28
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و 

رفتارهايبر ) CB1(هاي کانابینوئیدي سازي گیرندهسازي و غیرفعالبررسی تأثیر فعال

سورير موشاضطرابی دشبه

1پور، علی رشیدي1، عباسعلی وفایی1،2زاده، محمدصادق عباس1،2فرحبخش، حسین 1،2زاده، حسین رجب1،2علی بوستانی

مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-1
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-2

صـورت  اضـطرابی بـه  هـاي کانابینوئیـدي را بـر رفتارهـاي شـبه     هاي گیرنـده مطالعات قبلی اثرات تزریق اگونیست و آنتاگونیست:مقدمه
بـر رفتارهـاي   )CB1(هاي کانابینوئیدي گیرندهسازيسازي و غیرفعالتاثیر فعالبنابراین، هدف این مطالعه تعیین . اندمتناقض نشان داده

.اي مرتفع در موش سوري استز بعالوهاضطرابی در مدل ماشبه
ها در موشاضطرابی رفتارهاي شبه. شداستفاده یگرم30-27سر موش سوري نر نژاد آلبینو 80ازدر این مطالعه تجربی:هامواد و روش

عنوان بهWin21212. گیري شدهاي درصد حضور و تعداد دفعات ورود حیوان به بازوي باز اندازهاي مرتفع با مالكماز بعالوه
یک ساعت قبل ) گرم به ازاء هر کیلوگرممیلی4/0و 2/0، 1/0(هاي کانابینوئیدي عنوان آنتاگونیست گیرندهبهAM251آگونیست و 

دقیقه قبل از 5سپس کلیه حیوانات جهت افزایش فعالیت جستجوگرایانه . صفاقی تزریق شدندصورت داخلاز ارزیابی اضطراب به
. ها ارزیابی شداضطرابی آندنبال آن رفتارهاي شبهرفتارهاي اضطرابی در یک جعبه سیاه قرارگرفتند و بهارزیابی 

اضطرابی و گرم موجب کاهش رفتارهاي شبهمیلی4/0و 2/0آگونیست گیرنده کانابینوئید با دوز نتایج نشان داد که تزریق :هایافته
شود البته هر دو اضطرابی و افزایش اضطراب میکانابینوئید موجب افزایش رفتارهاي شبهکاهش اضطراب و تزریق آنتاگونیست گیرنده 

.داري نداشتندگرم تأثیر معنیمیلی1/0دارو با دوز 
اضـطرابی دارنـد کـه بـراي     نقش مهمی در تعـدیل رفتارهـاي شـبه   ) CB1(هاي کانابینوئیدي گیرندهد که ندهنتایج نشان می:گیرينتیجه

.ها نیاز به مطالعات بیشتري استبه اثرات دقیق آنبردن پی

اي مرتفعهاي کانابینوئیدي، اضطراب، موش سوري، ماز بعالوهگیرنده:کلمات کلیدي
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