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P-25-14
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

-دنبال آسیب ایسکمیهنیتروزاتیو مغز ب/هاي اکسیداتیوذرات فولرول بر پاسخنانوثیر أت

رسانی مجدد مغز در موش صحراییخون

2، محمدتقی محمدي1ونیجواد رسولی

هاي نوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی، تهران، ایراننانوتکنولوژي پزشکی، دانشکده علوم و فناوريگروه -1
، ایرانتهران، اهللابقیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیوفیزیکگروه فیزیولوژي و -2

-جایی که در ناحیه ایسکمی تولید رادیکالاز آن. باشدمیترین علل ناتوانی در جهانمغزي سومین عامل مرگ و از مهمسکته :مقدمه

شود، ما در این تحقیق اثر حفاظتی احتمالی فولرول بر هاي نورونی مینیتروژن افزایش یافته و سبب تشدید آسیبوهاي آزاد اکسیژن
.هاي صحرایی را بررسی کردیمشرسانی مجدد موضعی و گذرا در موخون-نیتروزاتیو مغز و ضایعه ایسکمی/هاي اکسیداتیوپاسخ

- درمان و پسهاي پیششاهد، کنترل ایسکمی، و گروه): n=6گروه هر(ها انجام شدآزمایش در چهار گروه از موش:هامواد و روش

.دنبال آن انجام گرفتهرسانی مجدد بساعت خون24و ) MCAO(دقیقه انسداد شریان میانی مغز90ایسکمی موضعی توسط . درمان
رسانی مجدد دریافت و بالفاصله با آغاز خونMCAOدقیقه قبل 60، گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی1حیوانات فولرول در دوز 

ساعت بعد پایان 24) روش گریس(و نیتروزاتیو) MDAآزمون (اکسیداتیو، استرس)TTCآمیزي رنگ(حجم ضایعه مغز. نمودند
MCAOمورد ارزیابی قرارگرفت.

-طور معنیهبMCAOگردید و درمان با فولرول قبل و بعد ) متر مکعبمیلی310±21(باعث ایجاد ضایعه مغزيMCAO:هایافته

هاي آزاد میزان رادیکال. کاهش داد)متر مکعبمیلی59±13% (81و ) متر مکعبمیلی145±45% (53ترتیب داري حجم ضایعه را به
. افزایش یافت) لیترمیکروگرم در میلی91/4و25/1% ( 25و % 54ترتیب در مغز ایسکمی تا به) NOxوMDA(اکسیژن و نیتروژن 

. کاهش داد) لیترمیکروگرم در میلی23/3و 60/1% (16و % 58ترتیب را بهNOxو MDAمیزان MCAOاستفاده فولرول قبل 
کاهش ) لیترمیکروگرم در میلی09/4و55/1% (16و% 58ترتیب را بهNOxو MDAمیزان MCAOهمچنین، دریافت فولرول بعد 

.داد
کننده نورونی توانمند قادر است از تخریب نورونی عنوان یک فاکتور محافظتهدهد فولرول بهاي این مطالعه نشان مییافته:گیرينتیجه

.جلوگیري نمایداکسیداتیو و نیتروزاتیو رسانی مجدد از طریق مهار استرسخون-هاي ایسکمیدر آسیب

نیتروزاتیواکسیداتیو، فولرول، تخریب نورونی، استرسسکته ایسکمی، استرس:کلمات کلیدي
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