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P-15-48
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

اسید و سیکلوسپورین برروي مورفولوژي زمان گالیکبررسی اثرات محافظتی تجویز هم

رپرفیوژن در موش صحرایی-هاي میوکارد در مقابل آسیب ناشی از ایسکمیسلول

3مقدم، مهین طاهري2رضیه پناهی، م1محمد بدوي،4نجمه صادقی، 1مهین دیانت

مرکز تحقیقات فیزیولوژي، گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران-1
گروه بافت شناسی و مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایران-2

شکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز، ایرانگروه پاتولوژي، دان-3
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،  جهرم،  ایران-4

دقیقه پس از انسداد کامل شریان کرونر، آسیب غیرقابل برگشت ناشی از ایسکمی میوکارد شروع شده و سپس موجب 20:مقدمه
را با یک مهارکننده منافذ ) گالیک اسید(اکسیدان زمان یک آنتیاین مطالعه اثرات تجویز هم. شودها مینکروز و مرگ سلول

رپرفیوژن بررسی –هاي صحرایی در حین ایسکمی هاي میوکارد موش، برروي مورفولوژي سلول)سیکلوسپورین(میتوکندریایی 
. کندمی

1سالین (شم، گروه کنترل  : گروه تقسیم شدند9صورت تصادفی به به) گرم300-250(موش صحرایی نژاد ویستار 54:هامواد و روش
و 15، 5/7، سه گروه  دوزهاي )دقیقه در ابتداي رپرفیوژن13میکروموالر 2/0سیکلوسپورین (3لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن، گروه میلی

صورت خوراکی  و سه گروه دیگر  ترکیب هر دو دارو را هروز قبل از آزمایش ب10مدت گرم به ازاء وزن گالیک اسید بهمیلی30
دقیقه رپرفیوژن 60دقیقه ایسکمی و 30در روز آزمایش قلب جدا شده، به دستگاه لنگندورف منتقل و در معرض . دریافت کردند

آوري بعد از جمع. ده شدندهاي هیستولوژي قرار داجهت بررسی% 10ها  در محلول فرمالین در انتهاي دوره آزمایش، قلب. قرارگرفت
هاي میوکارد و آسیب به کروم ماسون جهت ارزیابی تغییرات ساختاري در سلولائوزین و تري–آمیزي هماتوکسیلین ها رنگنمونه

. ها با استفاده از تست پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتتفاوت بین گروه. ها و کالژن انجام شدمیوفیبریل
رپرفیوژن –هاي پیکنوتیک و ادم، ناشی از ایسکمیبافت تغییرات سلولی و باندهاي انقباضی، کاهش کالژن، وجود هستهدر:هایافته

. درمان ترکیبی بهبود یافتهاي تحتهاي میوکارد در گروهساختار مورفولوژي سلول. مشاهده شد
رپرفیوژن نقش –در محافظت از میتوکندري در شرایط ایسکمیاکسیدانی نتایج مطالعه نشان داد که تقویت سیستم آنتی:گیرينتیجه

. مهمی دارد

اکسیداتیوکالژن، قلب، میتوکندري، استرس:کلمات کلیدي
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