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P-24-13
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ناحیه هیپوکامپ پشتی در اثر تقویتی دکسترومتورفان بر فراموشی ناشی از CB1هاي گیرنده

.باشندهاي بزرگ آزمایشگاهی دخیل میمورفین در موش

، آمنه رضایوفزادهزهرا قاسم

شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبخش فیزیولوژي جانوري، دانشکده زیست

از طرف دیگر، . دهد، عملکردهاي شناختی را تحت تاثیر قرار میNMDAهاي ، آنتاگونیست گیرنده)DM(دکتترومتورفان :مقدمه
با توجه . کنش عملکردي در فرایندهاي یادگیري و حافظه وجود داردهاي گلوتاماترژیک، اپیوئیدرژیک و کانابینوئیدي برهمبین سیستم

و DMاثر تزریق توام ) 1(هیپوکامپ، مطالعه حاضر به جهت بررسی CA1ه کانابینوئیدي در ناحیCB1هاي به بیان باالي گیرنده
و DMکنش احتمالی بین هیپوکامپ در برهمCA1کانابینوئیدي  ناحیه CB1هاي نقش گیرنده) 2(مورفین بر به یادآوري حافظه، 

.استمورفین در حافظه اجتنابی غیرفعال طراحی شده
با . گرم در زمان جراحی مورد استفاده قرارگرفت220-200آزمایشگاهی نژاد ویستار با وزن هاي بزرگ نر موش:هامواد و روش

دستگاه یادگیري اجتنابی . گذاري قرارگرفتصورت دوطرفه مورد کانولهیپوکامپ بهCA1استفاده از دستگاه استروتکس ناحیه 
.غیرفعال براي ارزیابی حافظه مورد استفاده قرارگرفت

بازیابی حافظه را )کیلوگرم/گرممیلی5(یا مورفین )کیلوگرم/گرممیلیDM)15یج ما نشان داد که تزریق پیش از آزمون نتا:هایافته
باعث القاي )کیلوگرم/گرممیلی2(با مقدار غیرموثر مورفین DMکیلوگرم از /گرممیلی7,5تزریق توام پیش از آزمون . تخریب کرد
، )موش/نانوگرمACPA)1ریزتزریق پیش از آزمون . باشدروي پاسخ مورفین میDMدهنده اثر تقویتی شود که نشانفراموشی می

به تنهایی اثري در یادگیري اجتنابی غیرفعال ACPAعالوه تزریق به. روي فراموشی ناشی از مورفین را مهار کردDMاثر تقویتی 
.نداشت

طور موثري در اثر تقویتی هیپوکامپ پشتی احتماال بهCA1کانابینوئیدي ناحیه در مجموع، نتایج ما نشان داد که سیستم:ينتیجه گیر
DMباشدروي فراموشی ناشی از مورفین دخیل می.

، یادگیري اجتنابی غیرفعال، موش بزرگ آزمایشگاهی CB1هاي دکسترومتورفان، مورفین، گیرنده:کلمات کلیدي
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