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P-10-01
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

مدل تجربی بیماري اکسیداتیو در ناحیه استریاتوم مغز در رفتار حرکتی و استرساثر کروسین بر 

پارکینسون

1حسینیسیده مریم ،2و1یئه عاللاحجت،1زیبا رجائی

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانگروه فیزیولوژي، دانشکده-1
مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران-2

در . کندپارکینسون ایفا میهاي دوپامینرژیک نیگرواستریاتال در بیماري اکسیداتیو نقش مهمی در دژنراسیون نوروناسترس: مقدمه
در پیشگیري از آسیب نورونی در مدل تجربی بیماري پارکینسون -اکسیدان قوي موجود در گیاه زعفرانآنتی-کروسیناثراین مطالعه 

. بررسی گردید
مدت هشروع و بروز قبل از جراحی سه از گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، میلی60و30تزریق کروسین با دوزهاي:هامواد و روش

شد و تزریق سمت چپ ی ئمغز جلوبه داخل باندل میانی)میکرولیتر4میکروگرم در 16(هیدروکسی دوپامین-6.ادامه یافتهفتهشش 
ایان پدر . یدگردسنجش 6و 4، 2هاي در پایان هفته)گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی2(دنبال تزریق آپومورفین چرخشی بهرفتار

هاي ناحیه ناتژهاي تیول، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت نیتریت در همو، میزان تام گروهپراکسیداسیون لیپیديهفته ششم میزان
.گیري شدمغز اندازهاستریاتوم 

) >001/0P(داريمعنینسبت به گروه شم افزایش در گروه پارکینسونیي ناشی از تزریق آپومورفین هاتعداد کل چرخش:هایافته
. ایجاد نکردا هکل چرخشتغییري در تعدادگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی60و30با دوزهايتیمار با کروسین نشان داد و 

طور هبنسبت به گروه شم پارکینسونی مغز حیوانات ستریاتوم در ناحیه انیتریت آلدئید وديمالونمیزاننین در پایان هفته ششم، چهم
. هاي تیول و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز بین دو گروه مشاهده نشد، اما تغییري در میزان تام گروهافزایش یافت)>05/0P(داريمعنی

داريطور معنیهبرا استریاتوم ناحیه میزان نیتریت گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی60با دوز با کروسینهاي پارکینسونیرتیمار ت
)05/0P<(آلدئید در این ناحیه ایجاد نکردديمالونتغییري در میزان ، اما کاهش داد .

تاثیري در بهبود رفتار در پیشگیري از آسیب نیتروزاتیو در ناحیه استریاتوم موثر است اماگرم میلی60کروسین با دوز :گیرينتیجه
.پارکینسون نداردچرخشی در مدل بیماري 

موش صحرائیرفتار چرخشی، ،اکسیداتیوهیدروکسی دوپامین، استرس-6، کروسین:کلمات کلیدي
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