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P-15-23
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در هاي صحرایی شده شیمیایی در موشءالقاهاي بطنی بر آریتمیآریتمی اسید گالیکآنتیاثر

مقایسه با آمیودارون

محمد بدويمهین دیانت،،قیدافه اکبري

هواز، ایرانمرکز تحقیقات فیزیولوژي و گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، ا

عنوان ها بهلذا تعداد زیادي از آننمایند،هاي قلبی ایفا میاکسیدانی نقش حفاظتی مهمی در بیماريجا که عوامل آنتیاز آن:مقدمه
منظور ارزیابی اثر گالیک اسید بر آریتمی القاءشده شیمیایی در  موش این مطالعه به. روندکار میهگیاهان دارویی در طب سنتی ب

.صحرایی  در مقایسه با آمیودارون طراحی شد
هاي مزمن گروه. هاي حاد و مزمن تقسیم شدندطور تصادفی به گروهبهSprague Dawleyهاي صحرایی نژاد موش: هامواد و روش

، 10(گالیک اسیدنده و دریافت کن)روز10، گاواژصورت، بهگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی1، نرمال سالین(هاي کنترل به گروه
کننده اسید هاي دریافتهاي حاد به گروهگروه. تقسیم شدند) روز10، گاواژصورتگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، بهمیلی50و 30

گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، میلی10(و آمیودارون )صورت داخل صفاقیگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، بهمیلی50(گالیک 
CaCl2منظور القاي آریتمی از محلول به.الکتروکاردیوگرام ثبت گردیدIIپس از بیهوشی، لید . تقسیم شدند) صورت داخل صفاقیبه

فیبریالسیون بطنی ، تاکیکاردي و ضربانات زودرسوقوعدرصد. داخل وریدي استفاده شد) گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی140(
.دار تلقی گردیدمعنی>0,05P.استفاده شدFisher`s exactوANOVAهايآماري از آزمونجهت تحلیل. محاسبه گردید

ضربانات هاي بطنی داري از طریق کاهش درصد وقوع آریتمیمعنیآریتمیآنتیاثر در دو گروه حاد و مزمن،گالیکاسید: هایافته
گرم به ازاء کیلوگرم میلی50بیشترین اثر با دوز . ترل از خود نشان داددر مقایسه با گروه کنفیبریالسیون بطنی، تاکیکاردي و زودرس

.باشدآریتمی آمیودارون میمقایسه با داروي آنتیقابلگالیکدر گروه حاد، اثر اسید. مشاهده شدوزن بدن
برابر در اراي اثر محافظتی دفیبریالسیون بطنی، تاکیکاردي و ضربانات زودرسدرصد وقوع کاهش به علتگالیک اسید:گیرينتیجه

. باشدهاي قلبی مستعدکننده وقوع آریتمی میبیماري

آمیودارون، موش صحراییآریتمی،،اسید گالیک:کلیديکلمات
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