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تاکرین اولين مهار کننده استيل کولين استراز است که برای درمان 

تفاده از تاکرین با ایجاد سميت بيماری آلزایمرمجوز گرفته است اس

در بافت ها به خصوص کبد همراه است که منجربه ایجاد سميت 

نانوپارتيکل های کایتوسان به عنوان یك سيستم . کبدی می شود

سيليمارین ، یك . موثر انتقالی دردرمان آلزایمر بکار گرفته شده است 

ست که از عصاره گياهی استاندارد با فعاليت آنتی اکسيدانی قوی ا

گياه خار مریم بدست می آید وبه عنوان یك ماده برای حفاظت کبدی 

اگرچه استفاده از تاکرین متصل به .و بازسازی کبدی مطرح است

کایتوسان وتاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی به طور قابل 

مالحظه ای تاکرین درمغزرا نسبت به سایر بافت ها درمقایسه با 

ده است ،دراین مطالعه ما عمل حفاظتی سيليمارین داروی آزاد باال بر

را در برابر سميت کبدی احتمالی که ممکن است بوسيله ی این داروها 

رت های نروستار با وزن تقریبی .ایجاد شود را بررسی نموده ایم 

گروه مورد مطالعه قرار گرفتند،در هر  00برای شکل گيری  051-001

ی آلزایمر بوسيله تزریق درون مدل حيوان. رت وجود داشت 0گروه 

ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم  3) بطن جانبی مغزی استرپتوزوتوسين

در کانول های قرار داده شده در بطن های جانبی به ( وزن حيوان

حيوانات با تزریق درون ورید دمی .صورت دوطرفه ، ایجاد گردید

 0) تاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی ، کایتوسان مغناطيسی

و دریافت خوراکی ( ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن حيوان 

مورد ( ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن حيوان  011)سيليمارین 

به منظورارزیابی حافظه ی فضایی درحيوانات . درمان قرار گرفتند 

اثرات هپاتوپروتکتيو سيليمارین با . ازمازآبی موریس استفاده گردید

سيليمارین به همراه تاکرین متصل به کایتوسان و  دریافت همزمان

تاکرین متصل به کایتوسان مغناطيسی بررسی گردید و سپس 

آزمایشات بيوشيميایی سرمی و بافت شناسی کبد انجام 

استرپتوزوسين به صورت قابل مالحظه ای نقص در حافظه .شد

 درمان رت. ویادگيری فضایی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمود

ها با تاکرین متصل به کایتوسان و تاکرین متصل به کایتوسان 

مغناطيسی ، درپارامترهای زمان و مسافت طی شده توسط حيوان تا 

رسيدن به سکوی پنهان تاثير مثبت گذاشت و همچنين همانطور که از 

نتایج تست های سرمی مشخص گردید، این داروها سميت کبدی را 

نين آمينوترانسفراز، آسپارتات فعاليت سرمی آال)القا نمودند

آمينوترانسفرازوآلکالن فسفاتازونيزغلظت بيلی روبين توتال افزایش 

دریافت ( یافت وغلظت های آلبومين و پروتئين توتال کاهش یافت

همزمان سيليمارین ، به طورمعنی داری تغييرات القا شده ی 

ایج ما نت.بيوشيميایی وبافت شناسی توسط این داروها را کاهش داد

نشان داد که تاکرین متصل به کایتوسان و تاکرین متصل به 

کایتوسان مغناطيسی ، یادگيری و حافظه ی فضایی را دررت ها بطور 

سيليمارین اثرات محافظتی در برابر عمل . نسبی بهبود می بخشد

سميت کبدی تاکرین متصل به کایتوسان وکایتوسان مغناطيسی را که 

ازآنجایی که هيچ سميت قابل . رفته را دارد دردرمان آلزایمر بکار

توجهی ازسيليمارین در انسان گزارش نشده ،می تواند به عنوان 

مکمل دارویی با این داروها مصرف گردد تا اثرات جانبی اش را روی 

 .کبد کاهش دهد

 آلزایمر، تاکرین، کایتوسان مغناطيسی ، سيليمارین: کليدی ه هایواژ
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P26  :میزان mRNA پپتید وابسته به و  4های گیرنده مالنوکورتین

 موش صحراییهیپوتاالموس چرخه فحلی در های گامهآگوتی در 

؛ امير ٭،0؛ امين تمدن0؛ محمد رضا جعفرزاده شيرازی0محمدرضا زندی

 . 3؛ علی مقدم3؛ علی نيازی0؛ محمد سعيد صالحی0اخالقی

علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيراز، گروه  -0 

 علوم پزشکی ، دانشگاهمرکز تحقيقات تکنولوژی ترانسژنيك. 0ایران

فناوری، دانشکده مرکز تحقيقات زیست. 3شيراز، شيراز، ایران

کشاورزی، دانشگاه شيراز، شيراز، 

 tamaddon@yahoo.comaminایران

 ,Melanocortin-4 receptor) 8 مالنوکرتين گيرندههای mRNAبيان 

MC4R)  پپتيد وابسته به آگوتی و(agouti-related peptide, AgRP) 

بررسی  چرخه فحلی در هيپوتاالموس موش صحراییهای گامهدر 

-مت، س، استروپرواستروس)های مختلف چرخه فحلی گامه .شد

موش صحرایی ماده بالغ سویه  سر 01در ( استروساید و استروس

های موش. اسپراگ ـ داولی با روش گسترش مهبلی تعيين شد

 چهار(. n=5)تقسيم شدند  گروه مساوی 8صحرایی بر این اساس به 

شده نيز دو هفته پس از جراحی، به برداریموش صحرایی تخمدان

بيان  real-time PCRاز با استفاده  .انتخاب شدند عنوان گروه شاهد

در ( نسبت به گروه کنترل) AgRPو  MC4R هایmRNAنسبی 

 هایدر موش چهار گروه مختلف چرخه فحلی درهيپوتاالموس 

و  MC4R هایmRNAتفاوت ميزان بيان نسبی . مقایسه شد صحرایی

AgRP با  های صحراییدر چهار گامه مختلف هيپوتاالموس موش

تجزیه و مقایسه ميانگين دانکن مون و آز Proc GLMاستفاده از 

-به عنوان سطح معنی >15/1P(. SAS 9.1افزار نرم)تحليل آماری شد 

در  MC4R mRNA درصد بيان نسبی. دار در نظر گرفته شد

بيشتر  مرحله پرواستروسهای صحرایی ماده در هيپوتاالموس موش

بيان  علی رغم کمتر بودن ميانگين (.>15/1P)ها بود از دیگر گامه

 نسبی بيان درصد در گامه پرواستروس، ولی AgRP mRNA نسبی

AgRP mRNA  داری نداشتتفاوت معنی چهار گامه فحلیدر 

(15/1<P .) تغييرات ميزان بيان نسبیmRNA هایMC4R  وAgRP 

در چهار گامه چرخه فحلی موش صحرایی نشانگر نقش تحریك کننده 

mailto:ايرانamintamaddon@yahoo.com


 

21 
 

MC4R ریزی و نقش مهار در گامه پرواستروس و پيش از تخمك

 .بود LHو  GnRHدر ترشح  AgRPکننده 

 ،پپتيد وابسته به آگوتی ،8 مالنوکرتين گيرنده :کليدی ه هایواژ

 موش صحرایی ،هيپوتاالموس، چرخه فحلی

 

P27  : بررسی پراکندگی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان

 خوزستان

 3، مهرداد شریعتی 0، موسی یوسفی زاده0پروا نسيمی

تکوینی، دانشگاه آزاد اسالمی،  -دانشجوی دکتری علوم جانوری 0

دانشجوی  0 فارس، ایران ، گروه زیست شناسی،واحد علوم و تحقيقات

ميکروبيولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مسجد  یکارشناس

دانشيار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، گروه  3 سليمان، ایران

 ایران، کازرون، زیست شناسی

مولتيپل اسکلروزیس از شایع ترین بيماری های نرولوژیك در افراد 

. استعامل ایجاد کننده ی بيماری به خوبی شناخته نشده . جوان است

ميليون نفر در  0مبتال این بيماری در امریکا و بالغ بر  351111حدود 

براساس مطالعات کورتس، ایران در منطقه با شيوع . جهان وجود دارد

در این تحقيق به . قرار می گيردک بيماری مولتيپل اسکلروزیس اند

در این  .ميزان پراکندگی این بيماری در استان خوزستان پرداختيم

مطالعه، دادههای آماری از انجمن مولتيپل اسکلروزیس خوزستان 

فرد مبتال به مولتيپل  0015، 0381در سال . گرفته شده است

شيوع این . ناسایی شده انداسکلروزیس در استان خوزستان ش

بر این اساس خوزستان در . بوده است 011111در هر  8/08بيماری 

 .منطقه با شيوع متوسط رو به باال مولتيپل اسکلروزیس قرار دارد

بيشترین تعداد و درصد افراد مبتال به مولتيپل اسکلروزیس مربوط به 

تعداد کمترین . بوده است% 58/51و  (نفر 558) شهرستان اهواز

بيماران نيز مربوط به شهرستان های حميدیه، اروندکنار، گتوند، هفت 

کشور ایران ر این اساس ب. بوده است% 18/1و  (نفر0)تپه، هندیجان 

بر خالف فرضيه کورتس در منطقه با شيوع متوسط رو به باال 

  .مولتيپل اسکلروزیس قرار می گيرد

 .ندگی، استان خوزستانمولتيپل اسکلروزیس، پراک: کليدی ه هایواژ

 

 

P33  : اثر پدیده ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین بر

درشکنج دندانه ( M1)تعداد نورون های حاوی گیرنده موسکارینی 

 هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ( DG)ای 

 3، سجاد مقدمی0، ربيعه محمدی0دکتر مهرداد جهانشاهی

پزشکی، مرکز تحقيقات دانشيار گروه علوم تشریحی، دانشکده -0

دانشجوی دکترای -0 علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، -3

 دانشگاه علوم گلستان

الينی یك مدل استاندارد رفتاری ب( CPP)ترجيح مکان شرطی شده 

است که به منظور بررسی اثر پاداش وتنفر از مواد مخدر استفاده می 

هيپوکامپ به دنبال  DGتغييرات مورفولوژی سلولها در . شود

بنابراین  .استفاده از مواد مخدردرانسان وحيوان گزارش شده است

بر تعداد نورون های حاوی CPPاین مطالعه به منظور تعيين اثر

در این  .کامپ موش صحرایی نر انجام گرفتهيپو DGدر M1گيرنده 

سر موش صحرایی نژاد ویستار با ميانگين وزنی 50مطالعه  تجربی از

گروه 9برای آزمون رفتاری موشها به . گرم استفاده شد 001±011

روز تزریق های زیرجلدی 3گروه های آزمایشی به مدت. تقسيم شدند

افت کردند و دری( mg/kg5/0 ،5 ،01)مورفين با دوزهای مختلف

ساعت بعداز  89. درآنها  مورد بررسی قرار گرفت CPPآزمون 

آزمون رفتاری، حيوانات با کلروفرم بيهوش شدند و مغز آنها فيکس 

پس از پردازش بافتی، برش ها به منظور بررسی نورون های . شد

هيپوکامپ باروش ایمنوهيستوشيمی رنگ آميزی DGدر  M1 حاوی 

ن داد که تزریق مورفين به تنهایی و انجام مطالعات ما نشا .شدند

CPP  نورون های حاوی گيرندهM1 را درناحيهDG  هيپوکامپ نسبت

-و شم CPPتفاوت بين گروه های . به گروه کنترل کاهش داشته است

القا شده  CPPما به این نتيجه رسيدیم که  .مورفين معنی دار بود

در تعداد نورون  توسط مورفين می تواند  باعث کاهش قابل توجهی

 .هيپوکامپ نسبت به گروه کنترل شودDGدر  M1های حاوی گيرنده 

، M1گيرنده .، مورفين، ایمونوهيستوشيمیCPP:کليدی ه هایواژ

 هيپوکامپ

P35  : 1-الگوی متفاوت توزیع گیرنده فاکتور رشد شبه انسولینی 

 در هیپوکامپ راست و چپ نوزادان موش صحرایی

 .8و  3 حسين حقير -0دمند حامد خر -0جواد حامی

دانشگاه علوم  -دانشکده پزشکی -بخش علوم تشریحی -استادیار0

بيمارستان حضرت  -دانشيار0.ایران -بيرجند -پزشکی بيرجند

 -دانشيار3.ایران -تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران -(ص)رسول

دانشگاه  -دانشکده پزشکی  -بخش علوم تشریحی و بيولوژی سلولی

 -مرکز تحقيقات ژنتيك پزشکی8.ایران -مشهد -شکی مشهد علوم پز

. ایران -مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دانشکده پزشکی

haghirh@mums.ac.ir 

-IGF) 0-مطالعات مختلف نشاندهنده نقش فاکتور رشد شبه انسولينی

I) این مطالعه، بررسی توزیع  هدف از انجام. در تکامل مغز است

mailto:haghirh@mums.ac.ir
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The number of older people who are suffering 

from memoryimpairment is increasing among 

populations throughoutthe world. Alzheimer’s 

disease (AD) affects about 5%of people over 

65 years old. The hippocampus, a brainarea 

critical for learning and memory, is especially 

vulnerabletodegeneration and volumedecrement 

in the early stages of AD. Emerging 

evidencesuggests that loss of neurons and 

synapses arecorrelated with dementia in this 

devastating disease.Therefore, neurogenesis 

and synaptogenesis in adulthoodcould serve as 

a preventive as well as a therapeutictarget for 

AD. This study investigated the effect of 

Rosadamascene extract on neurogenesis and 

synaptogenesisin an animal model of AD. 

Molecular, cellular, and 

behavioralexperiments revealed that this 

treatment couldinduce neurogenesis and 

synaptic plasticity and improvememory in 

AD. Our study suggests that R. damascene isa 

promising treatment for mild memory 

impairments and AD. 
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Melanocortin-4 receptor and agouti-related 

peptide mRNAs levels at stages of estrous 

cycle in rat hypothalamus 
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Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran 

The expression of mRNAs of Melanocortin-4 

receptor (MC4R) and agouti-related peptide 

(AgRP) at the stages of estrous cycle in rat 

hypothalamus were investigated. The phases of the 

estrous cycle (proestrus, estrus, metestrus and 

diestrus) were determined in 20 adult female 

Sprague-Dawley rats using vaginal smears. The 

rats were divided into four equal groups (n=5). 

Four ovariectomized rats were selected as controls 

two weeks after surgery. Using real-time PCR, 

relative expressions of MC4R and AgRP mRNAs 

(compared to controls) in the hypothalamus of rats 

were compared in four different groups of estrous 

cycle. Differences of relative expression of MC4R 

and AgRP mRNAs at the different stages of 

estrous cycle in rat hypothalamus were statistically 

analyzed using Proc GLM and Duncan post hoc 

test (SAS 9.1). P<0.05 was considered significant. 

The relative expression of MC4R mRNA in the 

hypothalamus of female rats during proestrus stage 

was higher than the other stages (P<0.05). Despite 

lower mean of relative expression of AgRP mRNA 

at proestrus stage, but relative expression of AgRP 

mRNA of the four stages of estrous cycle did not 

differ (P>0.05). Changes in the relative expression 

level of MC4R and AgRP mRNAs in four stages 

of rat estrous cycle indicated the stimulatory role 

of MC4R in the proestrus and preovulatory stage 
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and the inhibitory role of AgRP in GnRH and LH 

secretions. 

Keywords: Melanocortin-4 receptor, Agouti-

related peptide, Hypothalamus, Estrous cycle, Rat 
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Khuzestan province  
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Kazeroun Branch, Department of Biology, 
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Multiple sclerosis (MS) is the most common 

neurological disorder diagnosed in young adults. 

Its causes are not yet fully understood. 

Approximately 350,000 individuals have been 

diagnosed with MS in the United States and one 

million worldwide. According to kurtzke, Iran is 

considered to have a low prevalence. In this study 

we want to estimate the period pervalance of MS 

in Khuzestan province, south of Iran. In this study, 

the statistical data were given from Khuzestan 

multiple sclerosis society. 1105 individuals have 

been diagnosis with multiple sclerosis in Iran, 

Khuzestan, 2012. The MS period prevalence was 

24.4 per 100.000. As result, Khuzestan is in 

medium MS prevalence area.The statistical data 

was shown that 11o5 patients were diagnosed in 

Khuzestan in 2012. The maximum numbers and 

percent of people with multiple sclerosis were 

consecutively 559 and 50/59%, which was related 

to Ahwaz. The minimum numbers and percent of 

patients were related to Hamidie, Arvand kenar, 

Gotvand, Haft tapeh, Hendijan, which 

consecutively was (1number) 0/09%.According to 

this study Iran in contrast with kurtzke is in 

medium MS prevalence area.               

Keywords: Multiple sclerosis, Epidemiology, 

Khuzestan province. 
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Many studies have illustrated that much of the 

post-traumatic degeneration of the spinal cord 

following injury is caused by a secondary injury 

process that occurs after spinal cord injury (SCI). 

A biochemical event in that process is 

inflammation and gliosis. Valproic acid (VPA) is a 

histone deacetylase inhibitor and has potent anti-

inflammatory properties. The aim in the present 

study was to examine optimum dose of VPA on 

gliosis and axonal regeneration sought to 

functional recovery after acute spinal cord injury 

in contusion model of rats. Rat models receiving 

daily intraperitoneal injections of 5 different doses 

(150, 200, 300, 400 and 500 mg/kg), at time points 

(2, 6, 12 and 24 hrs) after SCI or sham surgery. 

Three month after surgery spinal cord was 

examined histologically, expression of glial 

fibrillary acid protein (GFAP).The 

immunohistochemical studies were done with 

immunofluorescent and immunoperoxidase 

techniques 12 weeks post-surgery. The expression 

of GFAP in the untreated controls had the highest 

immunofluoresence while it was significantly 

decreased in the VPA group with 300 mg/kg 

delivered at 12 hr post -injury 

(p<0.05).Quantitative analysis showed that there is  
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