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P-26-12
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترقاالت فارسی بخش خالصه م

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در پایان مجددناتال و استرستجویز توأم مرفین در دوران پرههمراهحرکتی تأثیر استرس بی

دوره شیرخواري بر رفتارهاي صرعی در موش صحرایی

3میالنیروشنشیوا،2صبورياحسان،1نخجیريالناز

ایرانارومیه،ارومیه،پزشکیعلومدانشگاهکمیته تحقیقات دانشجویی،-1
ایرانارومیه،ارومیه،پزشکیعلومدانشگاهنوروفیزیولوژي،تحقیقاتمرکز-2

ایرانارومیه،ارومیه،پزشکیعلومدانشگاهپزشکی،دانشکدهفیزیولوژيگروه-3

بررسی جهت مطالعه اینبنابراین. اپیوئیدها در طی بارداري اثرات عمیقی بر سالمت روانی فرزندان دارداسترس ومواجهه با:مقدمه
صحرایی هايتترازول در موشرفتارهاي صرعی ناشی از پنتیلنناتال برتجویز مرفین در دوران پرههمراهحرکتیاسترس بیاثرات

.طراحی شد
). n=9(سیم شدندتقمرفین-و استرسسالین-روه کنترل، استرس، سالین، مرفین، استرسگ6هاي ماده به موش:هامواد و روش

5/0به میزان گروه سالین و مرفین .حرکتی قرارگرفتندحاملگی تحت استرس بی17و 15،16هاي گروه استرس در روزهاي موش
5/0سالین به میزان /مرفینر شروع استرس هر روزسالین د/مرفین-استرسگروههاي موش.نددریافت کردلیتر سالین و مرفینمیلی
پس از تولد نیمی از 22روز . با استرس مواجه نشدندولیگروه کنترل همانند گروه استرس دستکاري شدند . نددریافت کردلیترمیلی
گرم به ازاء کیلوگرم میلیPTZ)60رويها داتولهسپس تمامی. دقیقه قرارگرفتند60حرکتی به مدت مجدداً تحت استرس بیهاتوله

.ها توسط دوربین ثبت شددنبال تزریق، رفتار هر یک از موشهب. دریافت کردند) ،داخل صفاقیوزن بدن
و طول دوره. ها کاهش یافتنسبت به سایر گروهمرفین-استرسدر گروهکلونیک-تونیکتشنج زمان نهفته تا شروع اولین :نتایج
شده با استرس مجدد کاهش فرزندان مواجه. داري افزایش پیدا کردطور معنیهبمرفین-استرسدر گروهکلونیک-تشنج تونیکتعداد
.ندداري در تعداد حمالت کلونیک نشان دادمعنی
فرزندان ها اثرات بارزتري برروي تکامل عصبی تک آنتجویز توأم استرس و مرفین در دوران بارداري در مقایسه با اثر تک:گیرينتیجه

عالوه استرس در دوران جنینی اثرات بیشتري نسبت به استرس در دوران بعد به. شوددارد که موجب افزایش شدت حمالت صرعی می
.داز تولد، برروي تکامل عصبی و رفتارهاي صرعی فرزندان دار

حرکتی، مرفین، رفتارهاي صرعی، موش صحراییاسترس بی:کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

