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P-28-20
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي

هاي متابولیک و رفتاري به بررسی اثر تزریق محیطی و داخل هیپوکمپی نیکوتین بر واکنش

NMRIاسترس غیر قابل مهار در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد

2، علیرضا محمدي2، بشري هاتف1بیگ، هنگامه علی2صحرایی، هدایت1نسرین عموئی

، ایرانگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاداسالمی، واحد تهران شمال، تهران. 1
، ایرانتهران، )عج(اهللا مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه. 2

عنــوان یکــی شــمار مــی رود، از ســوي دیگــر هیپوکمــپ بــهکــاهش عــوارض مخــرب اســترس از اهــداف مهــم تحقیقــاتی بــه:مقدمــه
ــده دارد       ــر عه ــترس ب ــه اس ــز ب ــخگویی مغ ــی را در پاس ــش مهم ــک نق ــتگاه لیمبی ــلی دس ــزاء اص ــویز   . از اج ــأثیر تج ــق ت ــن تحقی در ای

در پاسـخ بـه اسـترس غیـر قابـل مهـار بررسـی شـده        هیپوکمـپ مـوش کوچـک آزمایشـگاهی نـر      CA1نیکـوتین بـه داخـل ناحیـه ي     
.است

در . انــدکــار رفتــهدر ایــن تحقیــق بـه NMRIگــرم از نـژاد  25-35هــاي کوچــک آزمایشـگاهی نــر بــه وزن  مـوش : هــامــواد و روش
ــه   ــوتین ب ــویز نیک ــدا از تج ــفاقی  ابت ــل ص ــورت داخ ــی1و 5/0، 25/0(ص ــدن  میل ــوگرم وزن ب ــر کیل ــرم ب ــرات   ) گ ــاهش اث ــراي ک ب

ــات تحــت جراحــی و کــانول  اســ ــه   ترس اســتفاده شــد، ســپس حیوان ــه و یــک هفت ــرار گرفت ــه هیپوکمــپ ق ــه در ناحی گــذاري دو طرف
صــورت داخــل هیپــوکمپی بــر بــه) میکروگــرم بــراي هــر حیــوان10و 5، 1(پــس از بهبــود تــأثیر تجــویز دوزهــاي مختلــف نیکــوتین   

ــه اســترس بررســی شــد پاســخ ــات ب ــه میــزان آب و غــذاي . هــاي حیوان ــافتی و همچنــین تغییــرات وزن و زمــان آنورکســیا ب همــراه دری
.هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتتغییرات هورمون کورتیکوسترون و تغییرات وزن مغز و آدرنال حیوانات در گروه

کـاهش  اشـتهایی، اسـترس باعـث کـاهش وزن حیوانـات، کـاهش وزن مغـز، افـزایش وزن غـده آدرنـال، افـزایش زمـان بـی            : هـا یافته
ــافتی و غلظــت کورتیکوســترون پالســما گردیــد   ــزایش آب دری ــه. میــزان غــذا و اف صــورت داخــل صــفاقی باعــث  تجــویز نیکــوتین ب

ــترس در دوز    ــرات اس ــدید اث ــی1تش ــاي    میل ــرات در دوزه ــن اث ــاهش ای ــرم و ک ــی5/0و 25/0گ ــد میل ــرم گردی ــل  . گ ــویز داخ تج
.ر پاسخ به استرس نداشتوجود آمده دهیپوکمپی نیکوتین اثري بر تغییرات به

صـورت  تـوان نتیجـه گرفـت کـه تـأثیر نیکـوتین داخـل صـفاقی بـر پاسـخ حیوانـات بـه اسـترس بـه              از تحقیـق حاضـر مـی   :گیرينتیجه
ــه  ــت، ب ــه دوز اس ــته ب ــی   وابس ــتر س م ــر اس ــت اث ــث تقوی ــاال باع ــه در دوز ب ــوي ک ــالینح ــود، در ح ــوکمپی  ش ــل هیپ ــویز داخ ــه تج ک

.دهدمحیطی استرس نداشته و تنها تغییرات وزن مغز را تحت تأثیر قرار مینیکوتین تأثیري بر اثرات 

استرس، نیکوتین، هیپوکمپ، آنورکسیا، آدرنال:کلمات کلیدي
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