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P-10-16
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی عناب در مدل بیماري پارکینسون از طریق ارزیابی 

رفتاري در موش صحرایی نر

فرد، فرشید کشاورزجواد ساجدیان،بی کلثوم محمدنیابی

بخش فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اکسیدانی گیاه عناب، اثر عصاره با توجه به خاصیت باالي آنتی. بیماري پارکینسون دومین بیماري نورودژنریتیو شایع در دنیاست:مقدمه
.هیدروالکلی این گیاه در مدل تجربی بیماري پارکینسون هدف مطالعه بود

دیده و کنترل، کنترل تحت تیمار با عصاره، ضایعهبه پنج گروه) =35N(هاي صحرایی در این مطالعه تحقیقاتی، موش:هامواد و روش
مدل اولیه بیماري پارکینسون توسط تزریق  . صورت داخل صفاقی و خوراکی تقسیم شدنددیده تحت درمان با عصاره بهدو گروه ضایعه

دیده تحت درمان ه ضایعهگروه کنترل و دو گرو. هیدروکسی دوپامین به داخل استریاتوم طرف راست ایجاد گردید-6میکروگرم 5/12
گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، عصاره عناب به روش داخل میلی200از یک هفته قبل از انجام عمل جراحی استریوتاکسیک روزانه 

یک هفته قبل از جراحی و . صورت خوراکی دریافت کردندگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، عصاره بهمیلی600صفاقی و گروه دیگر 
.دنبال تزریق آپومرفین در طی یک ساعت بررسی شدفته بعد جراحی رفتار چرخشی بهدو ه
دهد داري نشان میدیده قبل و بعد از جراحی، چرخش به سمت ضایعه تفاوت معنیبا مقایسه رفتاري در گروه ضایعه:هایافته

)0,001P= .(مقایسه بین . دهدداري نشان نمیز جراحی تفاوت معنیمقایسه بین دو گروه درمانی داخل صفاقی و خوراکی نسبت به قبل ا
).=0,001P(دهد دار نشان میدیده و گروه درمان چرخش به سمت ضایعه تفاوت معنیدو گروه ضایعه

هیدروکسی دوپامین در مدل -6تجویز داخل صفاقی و خوراکی عصاره عناب داراي اثر حفاظتی در برابر توکسیتیستی :نتیجه گیري
.تجربی بیماري پارکینسون است

دوپامین، آپومورفین هیدروکسی-6عناب، پارکینسون، :کلمات کلیدي
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