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O-14-3
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

) مدتتقویت طوالنی(LTPدر هیپوکمپ CA1ناحیه هاي گلیاي سلولبررسی نقش

وابسته به مورفینهاي صحراییموشدرتشدید شده 

3مهدي هوشمندي،2میريآقاسیدسادات فاطمه ، 1احمدي، مهیار جان1مردي، نرگس حسین1ماهانیآزاده الهی

تهران، ایران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژي،-1
تهران، ایرانالملل،شعبه بیندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژي،-2
تهران، ایران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده پزشکی،فیزیولوژي،نورومرکز تحقیقات -3

.
با توجه به افزایش فعالیت . شودهاي هیپوکمپ مینورونپذیري سیناپسی در رفین سبب تغییر شکلوممصرف مزمن:مقدمه
رفین از طریقوشود که مدر اثر مصرف مورفین، این احتمال مطرح میهاي هیپوکمپهاي میکروگلیال و آستروسیتسلول
. گرددرفین میوناشی از مصرف مدر نتیجه تغییرات رفتاريو هانورونسبب تغییر عملکرد هاي گلیا،سلول

دو بار در صورت زیرجلدي، گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن بهمیلی10(رفین وبه محیواناتپس از وابسته نمودن :هااد و روشمو
یی که هادر موشو رفینوهاي وابسته به مدر موشبا کمک ثبت پتانسیل میدانی(LTP)تقویت طوالنی مدت ) روز9مدت روز به

مهار ) نانومول1(فلوئوروسیترات میکرولیتر 1ها با ریزتزریق هاي گلیاي هیپوکمپ آن، سلولرفینوقبل از هر تزریق مدقیقه 120
دنبال تحریک بهCA1از ناحیه استراتوم رادیاتوم (fEPSP)سیناپسی تحریکی میدانی پتانسیل پس.بررسی گردیدشده بود، 

.هرتز استفاده شد200ک تتانیک با فرکانس از تحریLTPمنظور القاي به. هاي جانبی شافر ثبت گردیدشاخه
که میزان تقویت در این گروه طوريبه. گردیدCA1ناحیه در شده ءالقاLTPسبب تشدید وابستگی به مورفین :هایافته

هاي گلیاي مهار سلول. داري بیشتر بودصورت معنیبه%)17,49±4,14(کننده سالیننسبت به حیوانات دریافت%) 17,07±51,23(
نسبت به %)12,44±10,34(در این گروهLTPمیزان . گردیدLTPهیپوکمپ حین دریافت مورفین مانع از تأثیر مورفین در تشدید 

.داري نشان داد، کاهش معنی%)72,80±12,16(گروه وابسته که حالل فلوروسیترات دریافت کردند
ناحیه پذیري سیناپسی بخشی از اثرات مورفین بر شکلهیپوکمپ هاي گلیاي سلولدهد که نتایج این مطالعه نشان می:نتیجه گیري

CA1نمایندرا وساطت می.

ثبت پتانسیل میدانیهیپوکمپ، CA1ناحیه،هاي گلیاپذیري سیناپسی، سلولوابستگی به مورفین، شکل:کلمات کلیدي
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