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P-25-15
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

مینوسیکلین و پاروکستین اختالل حافظه ناشی از انسداد موقت شریان کاروتید داخلی در رت را 

.دهندکاهش می

کسایی، سیاوش پرورده، ترانه معینی زنجانی، معصومه ثابتیزدان نادري

گروه فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پس از ایسکمی مغزياکسیداتیو و التهاباسترس. شوددنبال ایسکمی مغزي مشاهده میاختالل در حافظه و یادگیري اغلب به:مقدمه
تین و مینوسیکلین داراي پاروکس. شوندهاي هیپوکامپ و کورتکس و در نتیجه اختالل در حافظه و یادگیري میباعث آسیب به نورون

در ها را در برابر آسیب حافظه ناشی از ایسکمی مغزيباشند و در این مطالعه اثرات محافظتی آنمیاکسیدانتالتهاب و آنتیاثرات ضد
.شدبررسی رت

60مدت هاي کاروتید داخلی ایسکمی مغزي گذرا بهدر این مطالعه براي آسیب حافظه با روش انسداد موقت شریان:هامواد و روش
جز ایسکمی مغزي تمام مراحل جراحی به: shamگروه . شدندتقسیم ) عدد10در هر گروه (گروه 8ها به رت. شددقیقه در رت ایجاد 

ایجاد ایسکمی گذراي شریان کاروتید : پرفیوژنري-روه ایسکمی، گروز بعد از ایسکمی6تا 0بالفاصله قبل یا ) سالین(و تجویز حامل 
گرم به ازاء میلی40(تجویز مینوسیکلین : گروه مینوسیکلین یا پاروکستین،میروز بعد از ایسک6تا 0و تجویز حامل بالفاصله قبل یا 

بالفاصله ) صورت داخل صفاقیگرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن، بهمیلی10(یا پاروکستین ) صورت داخل صفاقیکیلوگرم وزن بدن، به
.  ارزیابی شدmorris water mazeفاده از آزمون حافظه فضایی و یادگیري حیوان با است. روز بعد از ایسکمی6تا 0قبل یا 

زمان سپريو)scape latency time(، زمان تاخیر فرار)پرفیوژنيقبل و بعد از ر(بعد از تجویز پاروکستین و مینوسیکلین :هایافته
اي مالحظهپرفیوژن به میزان قابلير-ترتیب در مقایسه با گروه ایسکمیبه،)time spent in target quadrant(شده در ربع هدف 

.کاهش و افزایش پیدا کرد
.این مطالعه نشان داد که پاروکستین و مینوسیکلین در کاهش آسیب حافظه ناشی از ایسکمی مغزي گذرا در رت موثرند:نتیجه گیري

ایسکمی مغزي، حافظه، پاروکستین، مینوسیکلین:کلمات کلیدي
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