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P-09-02
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

فلیکارزیابی اثر ضددردي پرگابالین همراه با ترامادول در موش سوري با استفاده از تیل

2، امید یزدانپناه2، جویا هروي2، غالمرضا سپهري1فریبرز کیهانفر، 1و2منظومه شمسی میمندي

گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران-1
مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، نوروفارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران-2

دردي پرگابالین این مطالعه اثر ضد. هاي دارویی یک رویکرد در حال توسعه استدر درمان دردهاي شدید استفاده از مجموعه:مقدمه
. کندتنهایی و همراه با ترامادول را در یک مدل درد حاد بررسی میرا به

گرم میلی80تا10(یا ترامادول ) ء کیلوگرم وزن بدنگرم به ازامیلی400تا1(سه گروه موش سوري نر داروي پرگابالین :هامواد و روش
فلیک سپس پاسخ تاخیري در آزمون تیل. صورت داخل صفاتی دریافت کردندها را بهو یا ترکیب آن) به ازاء کیلوگرم وزن بدن

. محاسبه گردید) AUC(و سطح زیرمنحنی %) MPE(گیري و حداکثر پاسخ ممکن اندازه
گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن افزایش داشت میلی200تا 10داري از طور معنیهاي ضددردي در پرگابالین بهشاخص:هایافته

گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن پرگابالین میلی100اثر ضد دردي . که ترامادول اثر ضددردي وابسته به دوز نشان داددرحالی
)4±35=(MPE % همراهی دوزهاي زیر ضددردي پرگابالین با ترامادول . ء کیلوگرم وزن بدن ترامادول بودگرم به ازامیلی50و مشابه
گرم به ازاء کیلوگرم وزن میلی30اما همراهی . شد% MPEو AUCدار موجب کاهش معنی) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی10(

هاي ضددردي در مقایسه با گروه دار شاخصموجب افزایش معنیگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن پرگابالینمیلی10بدن ترامادول با 
.تنهایی شدکنترل و با هر یک از داروها به

همراهی دوزهاي پایین ترامادول و پرگابالین موجب افزایش اثر . اثر ضددردي پرگابالین با ترامادول قابل مقایسه است:گیرينتیجه
بنابراین جهت افزایش اثر . ضددردي اثر عکس داشته و موجب آنتاگونیسم شدکه همراهی دوزهاي زیر در حالی. ضددردي شد

ها در بالین جهت تعیین مکانیزم تداخل دارویی و بسط این یافته. هاي دارویی بایستی نسبت مناسب رعایت گرددضددردي درمجموعه
.مطالعات بیشتري نیاز است

فلیک ترامادول، ضد دردي، تیلپرگابالین،:کلمات کلیدي
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