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P-24-15
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بر یادگیري و حافظه فضایی GM1پردنیزولون و مونوسیالوگانگلیوزید زمان متیلاثر تزریق هم

هاي مدل تجربی بیماري آلزایمردر موش

3، مهدي پورمهدي بروجنی1، هومن اسحق هارونی2، سعید سمنانیان1، احمدعلی معاضدي1صدیقه اشکاوندي

دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایرانشناسی، گروه زیست-1
گروه فیزیولوژي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-2

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران-3

باشد که منجر به از دست دادن پیشرونده حافظه و اختالالت رفتاري و شناختی بیماري آلزایمر یک اختالل تحلیل نورونی می: مقدمه
هاي صحرایی نر بالغ مدل آلزایمر مورد بررسی بر یادگیري و حافظه موشGM1در مطالعه حاضر، اثر متیل پردنیزولون و . شودمی

.قرارگرفت
اي تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده(تخریب -2کنترل، -1:هاي صحرایی نر به هفت گروه تقسیم شدندموش:هامواد و روش

بدون القاء NBMورود الکترود به هسته (شاهد تخریب -3، )ثانیه3مدت آمپر بهمیلی5/0جهت ایجاد مدل آلزایمر، ) NBM(مینرت 
-5، )گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی30مقدار تزریق متیل پردنیزولون به+ریبتخ(متیل پردنیزولون +تخریب-4، )جریان الکتریکی

GM1+متیل پردنیزولون+تخریب-6، )گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی2به مقدار GM1تزریق +تخریب(GM1+تخریب

هفته بعد از ایجاد تخریب، یک). لیتر سالینمیلی2/0+تخریب(سالین +تخریب-7، )GM1پردنیزولون و زمان متیلتزریق هم+تخریب(
.ها، ثبت شدندنتایج مربوطه جهت مقایسه اطالعات بین گروه. شکل آموزش دیدندYمدت پنج روز با دستگاه ماز حیوانات به

داري طور معنی، یادگیري فضایی را نسبت به گروه کنترل بهNBMتخریب دوطرفه هسته -1: آنالیزهاي آماري نشان داد:هایافته
بدون القاء جریان الکتریکی نسبت به گروه تخریب، اثري بر NBMواردکردن الکترود به هسته -001/0P<( ،2(دهد یکاهش م

که داري یادگیري فضایی را بهبود داد، در حالیطور معنیپردنیزولون بعد از القاء جریان بهتزریق متیل-3یادگیري فضایی نداشت، 
کننده با گروه دریافتGM1پردنیزولون و زمان متیلتزریق هم-001/0P< .(4(سالین اثري بر یادگیري فضایی نداشت 

یادگیري فضایی را بیشتر از GM1پردنیزولون وزمان متیل، یعنی تزریق هم>P)05/0(داري داشت پردنیزولون، تفاوت معنیمتیل
.داري مشاهده نشدو تست حافظه تفاوت معنیبین نتایج روز پنجم آموزش. بخشدتنهایی بهبود میپردنیزولون بهتزریق متیل
عنوان داروهاي مؤثر در بهبود یادگیري در افراد با بیماري را بهGM1پردنیزولون و رسد بتوان متیلنظر میطبق نتایج، به:نتیجه گیري

.آلزایمر معرفی کرد

، بیماري آلزایمرGM1اي مینرت، پردنیزولون، یادگیري فضایی، هسته قاعدهمتیل:کلمات کلیدي
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