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P-24-39
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بر تخریب حافظه ناشی از سرب در 12، ویتامین ث و ویتامین ب3بررسی اثر پیشگیرانه امگا

موش صحرایی  

آباد، محمد ربانی، علی حسینی شریفرادالسادات موسويسعیده

اصفهان، اصفهان، ایرانشناسی، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی گروه فارماکولوژي، سم

تماس فزاینده انسان با امالح این ماده از طریق پوست، خوراکی و . باشدسرب از جمله فلزات سنگین آالینده محیط زیست می:مقدمه
فیزیولوژي دنبال سمیت ناشی از سرب تغییرات به. شودهاي ناشی از آن میگیرد که منجر به ایجاد عوارض و سمیتاستنشاق صورت می

نوروتوکسیسیته . دهدسمیت عصبی از جمله مهمترین اختاللی است که در تماس مزمن با سرب رخ می. گرددمختلفی در بدن ایجاد می
شود که تولید ناشی از سرب موجب بروز اختالالت رفتاري، شناختی و تغییرات مورفولوژیکی و الکتروفزیولوژیکی مغز می

لذا این مطالعه قصد دارد تا اثر . کنندهاي ناشی از سرب ایفا میی را در ایجاد این قبیل سمیتهاي آزاد نقش مهمرادیکال
.را در پیشگیري از تخریب حافظه ناشی از سرب بررسی کند12، ویتامین ث و ویتامین ب3-اکسیدانتهایی نظیر امگاآنتی

120یا 3گرم بر کیلوگرم امگامیلی1000ترتیب ها بهبه گروهتایی مجزا تقسیم شدند و7هاي حیوانات در گروه:هامواد و روش
مدت سه یا ترکیبی از هر سه ماده یا آب مقطر، روزانه و به12گرم بر کیلوگرم ویتامین بمیلی1گرم بر کیلوگرم ویتامین ث یا میلی

صورت تزریق داخل صفاقی براي هر ک هفته بهمدت یگرم بر گیلوگرم روزانه و بهمیلی15سپس محلول استات سرب . هفته گاواژ شد
که بر اساس خاطره به مشابه و تمایل به شیء جدید بر طبق روش ORTحافظه حیوان از طریق روش . ها تجویز شدکدام از گروه

.                                                                           گیري شدتشخیص شیء جدید اندازه
تواند حافظه را طور مشخصی میگرم بر کیلوگرم سرب نسبت به گروه کنترل، بهمیلی15نتایج حاصل نشان داد که تزریق :هایافته

در عین حال ویتامین . طور چشمگیري در پیشگیري از تخریب ناشی از سرب موثر بود، ویتامین ث و ترکیب مواد به3امگا. کاهش دهد
.                      ترین اثر را از خود نشان دادکم12ب

اکسیدانی باالي این مواد و مداخله با دلیل قدرت آنتیو ویتامین ث در این مطالعه احتماال به3شده از امگااثر مشاهده:گیرينتیجه
.   ی باشدم) شده براي فرایند تخریبی سربهاي مطرحترین مکانیسماز جمله مهم(مکانیسم آپوپتوز 

، تست تشخیص شیء        3، امگا12تخریب حافظه ناشی از سرب، ویتامین ث، ویتامین ب: کلمات کلیدي
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