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P-28-41
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

متامفتامین را تزریق داخل بینی انسولین اضطراب و اختالالت شناختی ناشی از مصرف مکرر 

.دهدکاهش می

2، ابوالحسن احمدیانی3، لیال درگاهی1، شهربانو عریان2، ندا ولیان2، سیده معصومه سیدحسینی1المیرا بیرامی

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران-1
ایرانمرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، -2
مرکز تحقیقات نوروبیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران-3

مصرف مکرر متامفتامین باعث کاهش حافظه،. گردان با پتانسیل باال براي سوءمصرف استمتامفتامین یک داروي روان:مقدمه
اند که سیگنالینگ انسولین نقش مهمی در دادهمطالعات نشان. شودهاي مغزي میاضطراب، عالئم سایکوز و آسیبپرخاشگري،

مطالعه حاضر به بررسی اثرات احتماالً درمانی انسولین بر . عملکردهاي مغزي همچون پالستیسیته نورونی، حافظه و یادگیري دارد
.پردازدتغییرات رفتاري ناشی از مصرف مکرر متامفتامین می

1-10(مدت ده روز تحت تیمار با دوزهاي افزاینده متامفتامین به) گرم250-300(ی نر هاي صحرایدر این مطالعه موش:هامواد و روش
هاي ماز یک هفته بعد از پایان تزریقات، تست. بار در روز، قرارگرفتند2صفاقی وصورت داخلبه) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی

هاي رفتاري ایجاد براي بهبود آسیب. انجام گرفتNovel Object Recognition (NOR)و(EPM)اي شکل مرتفع بعالوه
.تجویز گردید) IU0,5صورت داخل بینی، روزي به(روز 7مدت شده توسط متامفتامین، انسولین به

ه دهندشود، که نشانمیEPMنتایج نشان دادند که تزریق مکرر متامفتامین منجر به افزایش اجتناب از بازوهاي باز درتست :هایافته
اما با این حال فعالیت . گردیدNORمتامفتامین همچنین باعث اختالل در حافظه کوتاه و بلند مدت در تست . اضطرابی استپاسخ شبه

اما . تاثیر قرار ندادتزریق داخل بینی انسولین در گروه کنترل هیچ یک از پارامترهاي رفتاري را تحت. حرکتی بدون تغییر باقی ماند
.شناختی ناشی از متامفتامین را برطرف نموداختاللواضطرابتوجهیقابلطوربه

باشند سوءمصرف متامفتامین میعالئمدرمانبرايبالقوهدرمانیعاملیکعنوانبهانسولینمعرفیها در راستايیافتهاین:نتیجه گیري
.دهندناشی از مصرف متامفتامین خبر میعصبی هايآسیبانسولین درسیگنالینگاختالالتاحتمالیو از دخالت

متامفتامین، انسولین، اضطراب، حافظه شناختی، موش صحرایی نر:کلمات کلیدي
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