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P-18-03
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ایزرادیپین بر مدل القاء شده پارکینسون در موش صحرایی بررسی اثرات محافظتی و درمانی

بر مبناي شواهد رفتاري

1، فرزاد رحمانی2نیافر، محسن بامري2، دکتر حامد فنایی2، دکتر محمدرضا شهرکی2، دکتر غالمرضا کمیلی1عبدالحکیم قنبرزهی

ایرانشهر، ایراندانشکده پرستاري و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، -1
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران-2

هاي سازي حاصل از کانالتواند به فعالیت ضربانها در بیماري پارکینسون میدهد از دست رفتن نورونمطالعات اخیر نشان می:مقدمه
L-type کلسیمی نوعCav1.3هاي کلسیمییک بلوکر کانال(بنابراین، ایزرادیپین . در بخش متراکم هسته جسم سیاه مرتبط باشد (

هاي مطالعه حاضر به بررسی اثرات ایزرادیپین در رفتار موش. ممکن است جایگزین درمانی براي پیشگیري از پارکینسون باشد
.پارکینسونی پرداخته است

گـروه  6هـا بـه طـور تصـادفی بـه      موش. سر موش صحرایی نر نژاد ویستار صورت گرفت56ی بر روي این مطالعه تجرب:هامواد و روش
حیوانـات  . گـرم بـر کیلـوگرم ایـزرادیپین    میلی2/0و  درمان با دوز 1/0کنترل، شاهد، تخریب، شاهد درمان، درمان با دوز : تقسیم شدند

یک ساعت قبـل  . هیدروکسی دوپامین به جسم سیاه مغز پارکینسونی شدند-6ق ها به جزء گروه کنترل و شاهد، به وسیله تزریتمام گروه
هفته بعـد  4یک هفته قبل و . ایزرادیپین را به روش زیر جلدي دریافت کردندهاي درمانهفته روزانه، گروه4و بعد از جراحی به مدت 

ها از نرم افـزار آمـاري   براي تجزیه و تحلیل داده.دهاي چرخش با آپومورفین و سفتی عضالنی روي حیوانات انجام شاز جراحی، تست
SPSSاستفاده شد.

هـا و   داري در میانگین تعـداد چـرخش  هاي تخریب و شاهد درمان، کاهش معنیدر مقایسه با گروه2/0هاي درمان با دوز موش:هایافته
.ري نشان ندادندداکاهش معنی1/0هاي درمان با دوز نمره سفتی عضالنی نشان دادند ولی موش

هاي صحرایی شده است البته نتایج مطالعه حاضر نشان داد ایزرادیپین سبب حفاظت و درمان بیماري پارکینسون در موش:گیرينتیجه
.باشداین اثرات وابسته به دوز ایزرادیپین می

هیدروکسی دوپامین، موش صحرایی-6ایزرادیپین، بیماري پارکینسون، :کلمات کلیدي
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