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P-15-16
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

انو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایر

شده از هیپرگلیسمی در عضله نیتروزاتیو ناشی/اکسیداتیوتأثیر آتورواستاتین بر استرس

رپتوزوتوسینشده با استمیوکارد موش صحرایی دیابتی

محمدتقی محمديبیگی،حبیب یاري

اهللا، تهران، ایرانگروه فیزیولوژي و بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه

بر این . گردداکسیداتیو در عضله قلب و صدمه به آن میاند هیپرگلیسمی کنترل نشده باعث استرسمطالعات قبلی نشان داده: مقدمه
اکسیداتیو و نیتروزاتیو عضله قلب در موش صحرایی لعه حاضر در نظر داشت تا اثرات درمانی آتورواستاتین بر پاسخ استرساساس مطا

.دیابتی را مورد مطالعه قرار دهد
تی و کنترل، کنترل درمان، دیاب). سر24(گروه تقسیم شدند 4صورت تصادفی به هاي صحرایی نر نژاد ویستار بهموش:هامواد و روش

ایجاد شده و حیوانات ) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی40(وریدي استرپتوزوتوسین دیابت با تزریق داخل . دیابتی درمان
در پایان، نمونه ). گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن روزانهمیلی40(هفته آتورواستاتین از طریق خوراکی دریافت کردند 8شونده، درمان

هاي سوپراکسید دیسموتازفعالیت آنزیمپس از هموژن کردن قلب، .آوري و قلب برداشته شدگیري گلوکز جمعهخونی جهت انداز
)SOD(کاتاالزو)CAT(،غلظت گلوتاتیون)GSH(،آلدئیدديمالون)MDA ( و نیترات)NOx ( گردیدتعیین.

CATو SODهاي لیتر افزایش یافته و فعالیت آنزیمدر دسیگرم میلی500گروه کنترل دیابتی گلوکز خون تا میزان در :هایافته

% 45و % 62ترتیب و نیترات را بهMDAشده و میزان % 6دیابت سبب کاهش گلوتاتیون به میزان . کاهش پیدا کرد% 7و % 57ترتیب به
SODو %) 12(CATهاي آنزیمفعالیتو %) GSH)20آتورواستاتین در گروه دیابتی درمان غلظت . در گروه دیابتی افزایش داد

بافت قلب حیوانات در%)105(MDAو %) 21(NOx، و باعث کاهش میزان )>05/0P(دادهداري افزایشطور معنیرا به) 94%(
).>01/0P(دیابتی درمان شده گردید 

و و نیتروزاتیو در عضله میوکارد موش اکسیداتیهاينشده باعث آسیبدهد هیپرگلیسمی کنترلنتایج این مطالعه نشان می:گیرينتیجه
.ها جلوگیري نمایدتواند از بروز این آسیبصحرایی شده و درمان با آتورواستاتین می

نیتروزاتیواکسیداتیو، استرسآتورواستاتین، هیپرگلیسمی، استرس:کلمات کلیدي
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