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برشدت وابستگی فيزیکی ناشی از قطع مورفين بدنبال نالوکسان در BDNF اثر آنتاگونيست گيرنده

 موش های وابسته به مورفين

 ، حسين ميالدي گرجي، علي رشيدي پور معصومه خليل خليلي
 سمنانمركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي 

 نتيجه اعتياد به دارو تغييرات رفتاري پيجيده اي شامل وابستگي. تحمل و حساسيت ميباشد كه مدلي از پالستيسيتي نوروني ميباشند. احتماالمقدمه و هدف : 
د. لذا در ات ها ضروري ميباش( براي ايجاد شکل پذيري سيناپسي و تغييرات ملکولي و شيميايي وابسته به اوپيBDNFيک فاكتور نروتروفيک مشتق از مغز )

  ( بر شدت وابستگي فيزيکي در موش هاي وابسته به مورفين پرداخته شده است.ANA12)BDNF اين مطالعه به نقش آنتاگونيست گيرنده
ساعت به مدت ده روز به صورت مزمن وابسته شدند و موشهاي 12( دو بار در روز به فاصله mg/kg10حيوانات با تزريق زير جلدي مرفين ): مواد و روش ها

( داخل صفاقي mg/kg 5/0) ANA12گروه كنترل هم به صورت مشابه سالين دريافت نمودند. در روز يازدهم ابتدا آخرين دوز مورفين و پس از دو ساعت 
مشاهده و  Gllert_Holtmanدقيقه مطابق 30( داخل صفاقي تزريق شد و رفتارها و عاليم سندرم ترک به مدت mg/kg 2ساعت نالوكسان) 4و پس از 

 ثبت گرديده است. 

از موش وابسته در معرض سالين به طور قابل توجهي باالتر  ANA12در موش وابسته به مرفين در معرض  Gellert_Holtzman نمرات كلي:  يافته ها
درصد كاهش وزن  و P6.215, -=  18(T(0.0001>نشانه هاي درجه بندي شده مانند تعداد انقباضات شکمي  t).0.0001P6.326, -=  18>بود )

<0.04)P= 2.212,  18(T در موش هاي وابسته به مورفين در معرض ،ANA12  افزايش يافته بود. در ميان نشانه هاي چک شده تفاوتي بين دو گروه
 مشاهده نشده است. 

 احتماال نقشي در شدت وابستگي به مورفين ندارد.  BDNFنتايج اين مطالعه نشان داد كه ه گيري: نتيج
 ، نالوكسان.BDNF وابستگي به مورفين، آنتاگونيست گيرنده :كلمات كليدي
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