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P-28-29
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

درقطع مصرفسندرومشبه بروز عالئم به منجرهیپوکمپCA1ناحیه هاي گلیايمهار سلول

.غیروابسته به مورفین شدهاي موش

2آزاده الهی ماهانی، 2احمدي، مهیار جان2مردي، نرگس حسین1میريفاطمه سادات سیدآقا

تهران، ایرانالملل،شعبه بیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژي،-1
تهران، ایران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده پزشکی،فیزیولوژي،نورومرکز تحقیقات -2

. کندهاي ناحیه هیپوکمپ را فعال میهاي میکروگلیال و آستروسیتها، سلولمصرف مزمن مورفین عالوه بر تأثیر بر نورون:مقدمه
هاي مو، دلتا هاي ناحیه هیپوکمپ گیرندهآستروسیت. دارندها در ایجاد وابستگی و تحمل به مورفین نقش است این سلولمشخص شده

قطع سندرومشبه هیپوکمپ بر بروز عالئم CA1در ناحیه ها در این مطالعه به بررسی تأثیر مهار این سلول. کنندو کاپااپیوئیدي را بیان می
.هاي غیروابسته به مورفین پرداختیمالقاشده با نالوکسان در موشمصرف 
1(میکرومول فلوئوروسیترات 1هاي گلیاي هیپوکمپ، پس از جراحی حیوان و کاشت کانول، منظور مهار سلولبه:هاوشمواد و ر
قطع مصرف سندرومعالئم سپس در روز دهم . تزریق گردیدCA1صورت دو طرفه در ناحیه روز، به9مدت ساعت به12هر ) نانومول

هایی که ها و در موشاین موشدر ) صورت داخل صفاقیگرم بر کیلوگرم وزن بدن بهمیلی5/1(هیدروکلراید القاشده توسط نالوکسان
.دقیقه بررسی گردید25مدت ند، بهه بوددر هیپوکمپ دریافت کرد) PBS(فسفات بافرسالین یعنیحالل فلوئوروسیترات

که مورفینی دریافت فلوئوروسیترات مهار شده بود، بدون اینها توسط ریز تزریق هاي گلیاي هیپوکمپ آنحیواناتی که سلول:هایافته
در برخی از این عالئم شامل ) >0,01P(داري نموده باشند، در اثر تزریق نالوکسان عالئم قطع مصرف را نشان دادند که افزایش معنی

Chewing ،Defecation ،Rearing وScratching کننده دریافت(نسبت به گروه کنترلPBS وجود داشت) هیپوکمپدر.
برخی اثرات اپیوئیدهاي اندوژن را وساطت هیپوکمپ CA1ناحیه هاي گلیاي سلولدهد که نتایج این مطالعه نشان می:گیرينتیجه

.نمایندمی

قطع مصرفسندروم، ياپیوئیدترکیبات هیپوکمپ، CA1ناحیه،هاي گلیاسلول:کلمات کلیدي
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