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P-18-05
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بررسی اثر محافظتی عصاره الکی و آبی کندر بر آسیب مغزي ناشی از انسداد شریان میانی 

مغز در موش صحرایی

3زاده، حسین حسین2نیا، حمیدرضا صادق1فاطمه فروزانفر

علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه -1
مرکز تحقیقات فارماکولوژي گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-2

مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-3

اکسیداتیو استرس.باشدترین علت ایجاد ناتوانی حرکتی میپیشرفته و مهمسکته مغزي سومین علت مرگ و میر در کشورهاي:مقدمه
کننده عصبی ها اثرات محافظتاکسیداناست آنتیگزارش شده. پرفیوژن داردنقش مهمی در آسیب عصبی بعد از فاز ایسکمی ري

کنندگی احتمالی جهت بررسی اثرات محافظتمطالعه حاضر . باشدالتهابی میاکسیدانی و ضدگیاه کندر داراي خواص آنتی. دارند
.باشدعصاره آبی و الکلی کندر بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز در موش صحرایی می

طور داخل صفاقی بعد از ایجاد ایسکمی بهطور داخلگرم بر کیلوگرم بهمیلی500و 250، 125ها با دوزهاي عصاره:هامواد و روش
اکسیداتیو شامل میزان دیده و پارامترهاي آسیبارزیابی نورولوژیک، حجم ناحیه آسیب. استبه موش صحرایی تجویز شدهصفاقی 

.گیري شدندپراکسیداسیون و گلوتاتیون در بافت مغزي اندازهلیپید
لیپیدها و کاهش میزان گلوتاتیون و نمره دار پراکسیداسیونانسداد شریان میانی مغز سبب ایجاد ناحیه ایسکمیک و افزایش معنی:هایافته

صورت وابسته به دوز موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و ناحیه ایسکمیک و افزایش میزان ها بهتجویز عصاره. شودعصبی می
. شودگلوتاتیون و نمره عصبی می

باشد و استفاده از این ز داراي اثرات محافظتی میدهد کندر در مدل انسداد شریان میانی مغنتایج این مطالعه نشان می:گیرينتیجه
اکسیداتیو نقش دارد، مطرح ها پدیده استرسشناسی آنهاي نورودژنراتیو همانند ایسکمی و سکته که در آسیبترکیبات را در بیماري

.سازدمی

اکسیداتیو، محافظت عصبی کندر، ایسکمی مغزي، استرس:کلمات کلیدي
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