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P-24-56
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست

بطنی استرپتوزوسیناثر تحریک گالوانیک دهلیزي بر آسیب شناختی القایی با تزریق داخل

2، سهیال عادلی5، شهره جالیی4، بهجت سیفی3، اکرم پوربخت2زحمتکش، مریم 1قهرمانمنصوره عادل

شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانگروه شنوایی- 1
هاي نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانگروه علوم اعصاب، دانشکده فناوري- 2

کده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانشناسی، دانشگروه شنوایی- 3
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران- 4
گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران- 5

از . مربوط به حافظه فضایی ارتباطات آناتومیک متعددي وجود داردبین دستگاه دهلیزي در گوش داخلی و مناطقی مغزي :مقدمه
بخشد، در مطالعه حاضر اند تحریک گالوانیک نویزي دهلیزي برخی از انواع حافظه را بهبود میجایی که مطالعات قبلی نشان دادهآن

صحرایی مدل آسیب شناختی القایی با فرض بر این بود که اعمال این نوع تحریک ممکن است باعث بهبود حافظه فضایی در موش 
.عالوه، اثر تکرار مواجهه با تحریک گالوانیک دهلیزي بر حافظه فضایی بررسی شدبه. استرپتوزوسین شود

دقیقه، 30هاي صفر، یک و پنج جلسه تحریک گالوانیک نویزي دهلیزي با شدت زیرآستانه، هر جلسه ها در گروهموش:هامواد و روش
آمیزي کرزیل ویوله تغییرات مورفولوژیک هیپوکامپ با رنگ. ها با آزمون ماز آبی موریس ارزیابی شدحافظه فضایی آن.قرارگرفتند

.مورد بررسی قرارگرفت
دهد جلسه تحریک دریافت کردند در روز پروب، زمان بیشتري را در ربع هدف سپري کردند که نشان می5گروهی که :هایافته

ها تغییرات عالوه، در هیپوکامپ آنبه. هاي صفر و یک جلسه تحریک بودداري بهتر از گروهطور معنیبهها حافظه فضایی آن
. اي مشابه گروه صفر جلسه بودهاي یک جلسهتري دیده شد در حالی که دژنراسیون هیپوکامپ گروهمورفولوژیک بسیار کم

ار جلسات تحریک گالوانیک نویزي دهلیزي ضعف حافظه فضایی ناشی از رسد تکرنظر میهاي حاصله بهبر اساس یافته:گیرينتیجه
.بخشدآسیب شناختی را بهبود می

تحریک گالوانیک دهلیزي، حافظه فضایی، هیپوکامپ، آسیب شناختی:کلمات کلیدي
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