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P-24-47
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در هاي ماده خاطرآوري حافظه در موشبهبرهاي جنسی زنانه هورموناثر کورتیکوسترون و 

استروسفاز دي

3پور، علی رشیدي3، عباسعلی وفایی2، نیلوفر دربندي1رضیه محمدخانی

مرکز تحقیقات فیزلوژي سمنان، سمنان، ایران-1
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراك، اراك، ایران-2

مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-3

طبق از طرف دیگر، . شودخاطرآوري اطالعات میدهند که تزریق کورتیکوسترون، سبب اختالل در بهمطالعات قبلی نشان می:مقدمه
بتا استرادیول و -17، از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثرات کورتیکوسترون. هاي جنسی نیز بر حافظه اثر دارندشواهد، هورمون

. بوداستروسديهاي سالم در فاز ، در موشظهخاطرآوري حافبر بهپروژسترون 
حامل، -نژاستروکورتیکوسترون، -ملحاحامل، -گروه حامل6هاي صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار بهموشدر این مطالعه:هاروش
فعال آموزش ها در مدل احترازي غیرموش.تقسیم شدندکورتیکوسترون -سترونژحامل و پرو-سترونژپروکورتیکوسترون،-نژاسترو

ها نآو مدت زمان تاخیر ورود ها بررسی شدخاطرآوري آنساعت بعد، میزان به48). ثانیه3آمپر شوك براي مدت میلی1(داده شدند
یا ) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنمیلی15(بتا استرادیول -17یک ساعت قبل از آزمون، . ثبت شد) STL(به ناحیه تاریک 

گرم به ازاء هر میلی3(ساعت قبل از آزمون، کورتیکوسترونو نیمهاحامل آنیا ) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنمیلی5(پروژسترون 
ها پاپ اسمیر گرفته شد و فاز سیکل جنسی هر موش یا حامل آن تزریق شد و بالفاصله بعد از تست، از موش)کیلوگرم وزن بدن

.آنالیز شدpost hocو ANOVAهايو آزمونspssاطالعات با استفاده نرم افزار . مشخص شد
داري همچنین تفاوت معنی. کورتیکوسترون مشاهده شد-حامل با گروه حامل-داري بین گروه حاملها، تفاوت معنیطبق یافته:هایافته

. کورتیکوسترون نیز وجود داشت-حامل و استروژن-بین گروه حامل
زمانی که سطح استروژن (استروس هاي ديخاطرآوري اطالعات در موشکه کورتیکوسترون بهدهدهاي ما نشان مییافته:گیريیجهنت

. باشدمیاستروژنهاي زنانه دارند عمدتا مربوط به متقابلی که گلوکوکورتیکوئیدها با هورموناثرات کند ورا مختل می) پایین است

، کورتیکوسترون، یادگیري اجتنابیاستروسپروژسترون، دي، بتا استرادیول-17:کلمات کلیدي
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