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P-15-47
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترش خالصه مقاالت فارسی بخ

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

و لوزارتان آسیب ناشی از ایسکمی رپرفیوژن dihydroxy vitamin D3 1,25توامتجویز

.دهدمیوکارد را در موش صحرایی کاهش می

1، محسن شریفی کلیشادي2، فریده زارعی*1، فاطمه صفري1جهانی فرفاطمه

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران-1
گروه فیزیولوژي، دانشکده بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران-2

لوزارتان نیز یک داروي ضدفشارخون با اثرات کاردیوپروتکتیو . هاي قلبی داردوقوع بیماريارتباط مستقیم با Dکمبود ویتامین :مقدمه
و dihydroxyvitamin D 1,25هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف همزمان دوزهاي غیرموثر بر فشارخون و ایسکمی. است

هاي صحرایی یان فاکتورهاي محافظتی در قلب ایسکمیک موشهاي دوره رپرفیوژن و بلوزارتان بر اندازه ناحیه انفارکت، شیوع آریتمی
.بود

و (Los+IR)هاي تیمار با لوزارتان ، گروه)IR(هاي ایسکمی رپرفیوژن بدون درمان هاي صحرایی نر به گروهموش:هامواد و روش
شریان القاء ایسکمی شاخه نزولیجهت . تقسیم شدند(Los+VitD+IR)کننده هر دو دارو و گروه دریافتD3(VitD+IR)ویتامین 

گیري ناحیه انفارکت توسط اندازه. رسانی مجدد قرارگرفتتحت خوندقیقه120مدت دقیقه مسدود و به30به مدت کرونر چپ
real timeمیزان بیان ژن توسط تکنیک. ها مطابق قرارداد المبس صورت گرفتآمیزي با تترازولیوم کلراید و آنالیز آریتمیرنگ

RT_PCRگرفتمورد بررسی قرار.
در گروه . داري نشان ندادکاهش معنیIRاندازه ناحیه انفارکت نسبت به گروه Los+IRو VitD+IRهاي در گروه:هایافته

Los+VitD+IR رسید%7.3±21.4اندازه انفارکت به(P<0.001vs.IR, P<0.05vs.VitD+IR, P<0.01vs. Los+IR) .
هاي این کاهش نسبت به گروه.(P<0.001 vs. IR)ضربه بود Los+VitD+IR201±32طنی در گروه تعداد ضربانات زودرس ب

VitD+IR وLos+IRدار بود نیز معنیP<0.01 vs. VitD+IR, P<0.05 vs Los+IR) .( سطحm RNAو 1تیوردوکسین
داري افزایش یافت طور معنیبهLos+VitD+IRداري نداشت اما در گروه تغییر معنیLos+IRو VitD+IRهاي کاتاالز در گروه

(P<0.001 vs IR).
تواند با افزایش بیان فاکتورهاي محافظتی در میDموثر بر ایسکمی لوزارتان و فرم فعال ویتامین زمان از دوز غیراستفاده هم:نتیجه گیري

.قلب، مقاومت قلب را در برابر آسیب ایسکمی رپرفیوژن افزایش دهد

، کاتاالز1، لوزارتان، تیوردوکسینDایسکمی رپرفیوژن میوکارد، ویتامین : يکلمات کلید
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