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P-28-21
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و 

هاي متابولیک و رفتاري به بر واکنشبررسی اثر تزریق محیطی و داخل آکومبانسی نیکوتین 

NMRIاسترس غیرقابل مهار در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد 

2، علیرضا محمدي2، بشري هاتف1بیگ، هنگامه علی2، هدایت صحرایی1حمیدرضا مالیري

، ایراندانشگاه آزاداسالمی، واحد تهران شمال، تهرانشناسی،گروه زیست-1
، ایرانتهران، )عج(اهللا مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه-2

هاي نیکوتینی موجود سیستم دوپامینی مزولیمبیک نقش مهمی را در کنترل اثرات استرس دارد، در تحقیق حاضر نقش گیرنده:مقدمه
هاي سیستم مزولیمبیک در کاهش اثرات استرس غیرقابل مهار در موش کوچک ترین بخشعنوان یکی از مهمدر هسته آکومبانس به

.استبررسی شدهNMRIآزمایشگاهی نر نژاد 
1و 5، 10(گروهی از حیوانات دوزهاي مختلف نیکوتین . گذاري شدصورت دوطرفه کانولهسته آکومبانس به:هامواد و روش

گرم بر میلی25/0و 5/0، 1(صفاقی صورت داخلصورت داخل آکومبانسی و گروه دیگر نیکوتین را بهرا به) میکروگرم براي هر حیوان
فاکتورهاي . ثانیه دریافت کردند60مدت دقیقه بعد استرس شوك الکتریکی کف پا را به30کردند و دریافت ) کیلوگرم وزن بدن

.گیري شدمیزان آب و غذاي مصرفی، تغییرات وزن و زمان آنورکسی و سطح کورتیکوسترون پالسما اندازه
اشتهایی، کاهش میزان غذا و افزایش زمان بیاسترس باعث کاهش وزن حیوانات، کاهش وزن مغز، افزایش وزن غده آدرنال،: هایافته

صفاقی باعث تشدید اثرات صورت داخلتجویز نیکوتین به. افزایش آب دریافتی و افزایش غلظت کورتیکوسترون پالسما گردید
ی باعث تجویز نیکوتین داخل آکومبانس. گردیدگرم میلی25/0و 5/0و کاهش این اثرات در دوزهاي گرم میلی1استرس در دوز 

همچنین روند دریافت غذا در حیوانات در تمام . میکروگرم در موش گردید10و 1و افزایش آن در دوز 5کاهش آنورکسیا در دوز 
ها روند افزایش داشت، تجویز میزان دریافت آب نیز در تمام گروه. ها یک روند افزایشی طی دوزهاي مختلف آزمایش بودگروه

میکروگرم در حیوانات 5و 1میکروگرم و تشدید روند کاهش وزن در دوزهاي 10کاهش وزن در دوز نیکوتین باعث مهار روند 
. گردید

هاي نیکوتین موجود در هسته آکومبانس باعث بروز تداخل در اثرات منفی استرس شده به نحوي که تحریک گیرنده:گیرينتیجه
. دهدات متابولیکی مانند کاهش غذا خوردن و افزایش زمان آنورکسی را نمیتغییر در وزن غده آدرنال، وزن مغز و نیز تغییراجازه 

آکومبانس، کورتیکوسترون، آنورکسیاهستهاسترس، نیکوتین،: کلمات کلیدي
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