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P-15-12
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

موشرسانی مجدد در قلب ایزوله خون/ اثر محافظتی عرق نسترن بر آسیب ناشی از ایسکمی

4، علیرضا ایمانی3، اسماعیل ناظم2، مهدیه فقیهی2، منصور کشاورز1فریبا قربانی

طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران-مؤسسه تاریخ پزشکی-1
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران-2

تهران، ایراندانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی -3
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران-4

رسانی خون/ عنوان درمانی براي آسیب ناشی از ایسکمیسازي پسینی با کمک عوامل دارویی طبیعی بههاي اخیر، شرطیدر سال:مقدمه
. رسانی مجدد مورد بررسی قرارگرفتخون/ ل تجربی ایسکمیدر مطالعه حاضر اثر عرق نسترن بر آسیب مد. اندمجدد مطرح شده

یک گـروه کنتـرل و چهـار گـروه مداخلـه کـه دوزهـاي        . تایی تقسیم شدندهاي نر نژاد ویستار به پنج گروه هفتموش:هامواد و روش
ین داروي رقیـق شـده در پـنج    ا. دریافت کردند) ٪16/4، ٪5/2، ٪25/1، ٪416/0(مختلف عرق نسترن اضافه شده به محلول تزریقی را 

شده و پـس  قلب ایزوله موش در دستگاه لنگندورف قرار داده. رسانی مجدد تجویز شددقیقه انتهایی ایسکمی و پانزده دقیقه ابتداي خون
ب ضـربان قلـ  . رسانی مجـدد قرارگرفتنـد  دقیقه خون60از طی شدن دوره بازیابی تعادل، در معرض سی دقیقه ایسکمی موضعی و سپس 

(HR)فشار توسعه یافته بطن چپ ،(LVDP)  و محصول دوگانـه ،(RPP)   انـدازه ناحیـه انفـارکتوس در    . مـورد بررسـی قرارگرفتنـد
. رسانی مجدد مورد بررسی قرارگرفتانتهاي دوره خون

و ٪25/1دنـد، دوزهـاي   تـوجهی کـاهش دا  ضربان قلب را به میـزان قابـل  ٪25/1و ٪416/0در مقایسه با گروه کنترل، دو دوز :هایافته
5/2٪ ،LVDP وRPPرا بهبود بخشیدند و تمام دوزها اندازه ناحیه انفارکتوس را کاهش دادند .

صورت وابسته به دوز اثر محافظتی از قلـب از خـود   عرق نسترن خاصیت اینوتروپ مثبت و کرونوتروپ منفی نشان داد و به:گیرينتیجه
.نشان داد

رسانی مجددزي پسینی، نسترن، قلب ایزوله، ایسکمی، خونساشرطی:کلمات کلیدي
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