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P-25-09
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره 

هاي کاروتید براي ایجاد آسیب جاد ایسکمی در مغز با استفاده از بستن رگیشده اروش اصالح

موش صحراییمغزي با حداقل میزان مرگ و میر در 

3سید احمد مهاجري،2مصطفی قنبرآبادي،1قادريامیر

، کاشان، ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی-1
، مشهد، ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهد،سم شناسیگروه-2

، مشهد، ایرانگروه فارماکودینامی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-3

رسانییک روش با ارزش آزمایشگاهی براي بررسی اثر کاهش خون)  رت ویستار(حیوانی در مدل هاي کاروتید بستن رگ:مقدمه
ورولوژیکی و روانی در هاي ناختالل در جریان خون مغزي با بیماري.هاستروي عملکرد شناختی مغز و آسیب  نورونمزمن مغزي بر

رسانی مغزي بعد از سکته از طرف یک طرف و کاهش خوندر حقیقت بین اختالل حافظه، آلزایمر و دمانس عروقی از . ارتباط است
.دیگر ارتباط وجود دارد

ماه 3گرم و سن حدود 300تا 250رت نر با محدوده وزنی مزمن مغزي در طرح ازرسانی کاهش خونبراي بررسی :هامواد و روش
فاصله کم بین بستن عروق . شودهاي حیوانی میمرگ مدلمنجر بههازمان رگبستن هماتدر تمام آزمایش).=60N(استفاده شد 

براي کاهش مرگ و.شودشود که در نهایت بعد گذشت چند روز به مرگ منجر میباعث ضعیف شدن حیوان می) روز2(کاروتید 
به روز یا بیشتر رگ کاروتید سمت چپ را3هاي کاروتید ابتدا رگ سمت راست را بسته و پس از گذشت میر ناشی از بستن رگ

.شودمی% 90میر تا روز و یا بیشتر باعث کاهش مرگ و3فاصله .بندیمهمان روش می
شود مغز خود را با شرایط کمبود اکسیژن وفق از بستن اولین رگ کاروتید باعث می) روز یا بیشتر3(گذشت چند روز :نتیجه گیري

با بستن رگ دوم افت فشار خون در مغز باعث وشدهرسانی به مغز خونزایی در بافت مغز و بهبود این کمبود اکسیژن باعث رگدهد و
هاي ناشی از ایسکمی مغزي آسیب،دهداست که این روش اگرچه مرگ ومیر را کاهش میمطالعات قبلی ما نشان داده.شودمرگ نمی

اي ایجاد ایسکمی مغزي ناشی از کاهش مدل مناسبی برشود نیز ایجاد خواهد کرد ورا که منجر به آلزایمر و دمانس عروقی می
.رسانی به بافت مغز خواهد بودخون

، دمانس عروقیآلزایمرهیپوپرفیوژن مزمن مغزي،هاي کاروتید،بستن رگ: کلمات کلیدي
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