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P-24-04
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

شده توسط آدیپونکتین داخل بطنی حافظه اجتنابی غیرفعال را در مدل دمانس القا

.بخشداسترپتوزوتوسین بهبود می

پور، مرضیه زمانی، کامبیز رهاممزروعیریحانه

گروه فیزیولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

انسولین به مقاومت با لزایمرآبیماري حاکی از ارتباطمطالعات اخیر . شودحافظه و اعمال شناختی میدر آلزایمر موجب اختالل : مقدمه
و انرژي هموستاز انسولین،به حساسیت در تنظیم شدهآزادچربیآدیپونکتین یک آدیپوسیتوکین است که توسط بافت .استو دیابت 

مورد بررسی قرار حافظه اجتنابی غیرفعال در مدل حیوانی آلزایمر بردر این تحقیق اثر آدیپونکتین . داردنقش ایییراختالالت میتوکند
. گرفت

3(صورت داخل بطنی را به(STZ)گذاري استرپتوزوسینپس از کانالصحرایی در روز اول و سومهاي موش:هامواد و روش
هاي آدیپونکتین را در دوزها قبل از آموزش، روز پنجم موشSTZ+ADNدر گروه. دریافت کردند) گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی

و مدت ماندن ) STL(سپس تاخیر در ورود به اتاق تاریک . ندصورت داخل بطنی دریافت کردبهمیکروگرم را600و 6،60مختلف 
. ثبت و مورد آنالیز آماري قرار گرفت) TDC(در اتاق تاریک 

تزریق هر .دهدرا نسبت به گروه کنترل نشان می) >0,05P(داري افزایش معنیTDCکاهش و STLدچار دمانس، گروهدر :هایافته
STLهاي تیمار شده با آدیپونکتین مقادیر در گروه. را بهبود بخشدSTZسه دوز آدیپونکتین توانست اختالل حافظه القا شده توسط 

هاي تیمار شده با آدیپونکتین موشTDCهمچنین . و به مقادیر طبیعی نزدیک شد) >0,01P(یافته نسبت به گروه دچار دمانس افزایش
). >0,05P(داري کاهش یافت طور معنیبه) سه دوز درمانیدر هر (نیز 

صورت را بهSTZشده توسط قادر است اختالل حافظه القادهد که آدیپونکتین نشان میمطالعهنتایج حاصل از این : گیرينتیجه
.از یادگیري نیز موثر استغیروابسته به دوز بهبود بخشد و این اثر مثبت بر حافظه اجتنابی، در فراخوانی حافظه دو هفته پس

حافظه اجتنابی، بیماري آلزایمر، یادگیري، آدیپونکتین، استرپتوزوسین :کلمات کلیدي
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