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P-17-18
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

رسانی مجدد کبد موش صحراییخون-ایسکمیاثر گاالنتامین برعملکرد کبد متعاقب 

4،  معصومه رشنو3،  شهاب قادري3، سید رضا فاطمی طباطبایی2، جواد جمشیدیان1پورمجید عسکري

ایرانکرمان،پزشکی کرمان،علومدانشگاهپزشکی افضلی پور،دانشکدهفیزیولوژي،گروهدانشجوي دکتري فیزیولوژي،-1
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه فارماکولوژي، -2

گروه فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران-3
ایرانپزشکی جندي شاپور اهواز، اهواز،علومدانشگاهپزشکی،دانشکدهفیزیولوژي،گروه-4

هدف از این تحقیق بررسی اثرگاالنتامین . شودکبد موجب اختالل در عملکرد آن میرسانی مجدد خون–آسیب ایسکمی :مقدمه
.رسانی مجدد استخون–دنبال آسیب ایسکمی عنوان عامل کولینرژیک بر عملکرد کبد بهبه

گیري نمونه(دو گروه کنترل : تقسیم شدند) n=5(گروه 8سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی انتخاب و به 40:هامواد و روش
رسانی ساعت خون24و 4دقیقه ایسکمی وبه ترتیب90(رسانی مجدد کلیه خون–، دوگروه القاء ایسکمی )ساعت24و 4ترتیب به

کننده داروي گاالنتامین یک ساعت قبل و بعد از القاء آسیب ایسکمی همراه با دو مرحله زمانی خون رسانی گروه دریافت4، )مجدد
هاي عملکردي گیري آنزیمجهت اندازههاي خون از حیوانات گرفته و سرم آنها پس ازمراحل آزمایش، نمونه). تساع24و 4(مجدد 

.جدا شد)  آمیناز، آلکالین فسفاتاز و الکتات دي هیدروژنازآمیناز، آسپارتات ترانسآالنین ترانس(کبد 
هاي کبد دار آنزیمرسانی مجدد موجب کاهش معنیخون–استفاده از داروي گاالنتامین قبل و بعد از القائ آسیب ایسکمی :هایافته

).p<0.05(ها افزایش پیدا کردکه در فاز تاخیري میزان این آنزیمدر حالی) p<0.05(درفاز حاد شد 
هاي کبد، موجب رسانی مجدد، با کاهش میزان آنزیمخون–یب ایسکمی استفاده از داروي گاالنتامین قبل و بعد از آس:گیرينتیجه

.بهبود عملکرد آن در فاز حاد در مقایسه با فاز تاخیري شد که این یافته نیازمند مطالعه بیشتري در این زمینه است

رسانی مجدد، کبد، موش صحرایی گاالنتامین، ایسکمی، خون:کلمات کلیدي
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