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P-25-05
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

موش سوريبررسی اثر محافظتی پروپولیس بر آسیب مغزي ناشی از ایسکمی موضعی در 

3، امین تقوي2نیامحمدرضا صادق، 3زاده، علی شمسی3توکلی...، محمد ا2طاهر بروشکیمحمد، 1غالمرضا بازماندگان

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

فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران-مرکز تحقیقات فیزیولوژي-3

در این مطالعه، . اي در طب سنتی داردباشد که استفاده گستردهیکی از محصوالت فرعی زنبور عسل می) بره موم(پروپولیس :مقدمه
ش سوري مورد بررسی هاي مغزي ناشی از ایسکمی در موروي آسیبکرمان براثرات محافظتی عصاره الکلی پروپولیس استان 

.گرفتقرار
گرم بر میلی100عصاره الکلی پروپولیس با دوز . ایسکمی به روش بستن دایم شریان مغزي میانی راست ایجاد شد:هامواد و روش

تجویز ) ساعت بعد از آن4ساعت قبل از ایجاد ایسکمی و نیز 1و 24، 48(طی چهار مرحله صورت داخل صفاقیکیلوگرم وزن بدن به
میزان ادم مغزي و اختالالت .  بررسی شدTTCآمیزي با ساعت پس از ایجاد ایسکمی به روش رنگ48حجم ایسکمی . شد

.شدندگیري نورولوژیک هم اندازه
میزان ادم مغزي . بود% 85/7±95/1و % 9/16±/ 91ترتیب هاي کنترل و درمان با عصاره پروپولیس بهحجم ایسکمی در گروه:هایافته

دار بین گروه درمان براي هر دو متغیر اختالف معنی.بود13/3±/71و 64/10±38/1ترتیب شامل هاي فوق بهدر همین زمان در گروه
در مقایسه با گروه کنترل؛ عصاره پروپولیس اختالل نورولوژیک ایجاد شده متعاقب ایسکمی را ). >0,05p(کنترل وجود داشتبا گروه 

).>0,05p(کاهش داد 
هاي ناشی از ایسکمی مغزي همچون حجم نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره پروپولیس منجر به کاهش آسیب:گیرينتیجه

. دهدشده و اختالالت نورولوژیک ناشی از آن را کاهش میایسکمی و ادم مغزي 

پروپولیس، ایسکمی موضعی:کلمات کلیدي
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