
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه  5935اسفند ماه  6و5دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش
گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندانپزشکی  دانش

 133 

 اثر داروی بتابالکر پروپرانولول بر تغییرات حافظه

 3،نیلوفر ترابی سبزوار1،ملیحه صمدی*2الهام انوری آذر

 ، اردبیل، ایران.کارشناسی ارشد زیست شناسی ،مدرس دانشگاه پیام نور مشگین شهر2

 ، اردبیل، ایرانکارشناسی ارشد زیست شناسی،دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل. 1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران .3

 

دوست مثل  چربی بتابالکرهای کنند.رنرژیک ایفا میرا در گیرنده های آد آنتاگونیستیی هستند که نقش داروهابتابالکرها  مقدمه:

و میتوانند به درون مغز توزیع میشود کنندبه راحتی از سد خونی و مغزی  عبور می انواع آریتمی به کار میرودپروپرانولول که برای درمان 

ج و یطه تغییرات حافظه توسط پروپرانولول ، نتایبررسی مطالعات انجام شده در ح . را تغییر دهدبر بسیاری از عملکرد مغز از جمله حافظه 

دف ه اثرات متفاوتی را نشان داده است،لذا نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود.با توجه به این ضرورت ، این مطالعه مروری با

 اف تعدادی از مقاالت نمایه شده در سایت هایبرای رسیدن به این اهد روش مطالعه: بررسی اثرات پروپرانولول بر حافظه انجام شده است.

های حافظه رویدادها و محرککند و نتایج نشان داد که پروپرانولول به تنهایی حافظه را مختل می یافته ها: علمی مورد بررسی قرار گرفت.

ند . ککاری را در انسان و میمون نیز مختل میاین دارو حافظه کند . اما همراه با نالوکسان حافظه را مختل نمیکند. احساسی را تضعیف می

دوپامین( بر روی یادگیری  2Dطی تحقیقی مشخص شد که مصرف همزمان پروپرانولول و سولپرید )یک آنتاگونیست برای رسپتورهای شبه 

پتور در ن دهنده تعامل این دو رسکند که نشاها را بر روی یادگیری فضایی تشدید میگذارد و به مقدار قابل توجهی اثرات منفی آنتأثیر می

نکه فعالیت رغم ایباشد .هیچ تأثیر سریع و بلند مدتی بر روی بازیابی حافظه در مورد پروپرانولول گزارش نشده است. علییادگیری می

له که بالفاص وکسان راتقویتی نالپروپرانولول به داخل آمیگدال، اثرات  µg 3/0دهد. تزریق سمپاتیکی را به مقدار قابل توجهی کاهش می

-شی نوراپیافزایپس از یادگیری به داخل آمیگدال تزریق شده بود، مهار کرد. تزریق دوزهای باالتر پروپرانولول در داخل آمیگدال، اثرات 

أثیر است. تبی کند. اما در دوزهای پایین بر روی آنرا مهار می یادگیری بر روی یادداری حافظهشده به صورت محیطی بعد از  نفرین مصرف

روپرانولول دهد. استفاده از پی احساسی را افزایش میکه استرس یادآوری مربوط به حافظهتحقیقات اخیر نشان داده است  نتیجه گیری:

افظه ح ی نقش سیستم بتا آدرنرژیکی در اثرات استرس بر روی یادآوریکند که نشان دهندهقبل از انجام فعالیت این اثر افزایشی را مهار می

 باشد. با توجه به نتایج این مطالعه ، مطالعات بیشتری برای اثرات پروپروانولول بر حافظه در دوزهای مختلف پیشنهاد میشود.می

 بتابالکرها،پروپرانولول،حافظهواژه های کلیدی: 
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