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

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

سکته مغزي مدل بستن دائم شریان کاهش عوارض ناشی از مطالعه اثر اسید اسکوربیک بر

صحرایی نرموشمغزي میانی در

محمد ، شایان رضایی، علی حسنی، سودابه نادري، صدیقه اسماعیلی، امیر موساییه،زادعلی شمسی،امین تقوي رفسنجانی،فاطمه امین
توکلیاهللا

، رفسنجان، ایرانگروه فیزیولوژي و فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

-اکسیداتیو در بروز بسیاري از عوارض سکتهجا که استرساز آن. شودعنوان سومین عامل مرگ و میر شناخته میسکته مغزي به:مقدمه

اسکوربیک بر اسیدسکوربیک، این مطالعه با هدف بررسی اثر آاکسیدانی اسیدي مغزي نقش اساسی دارد و با توجه به خاصیت آنتی
.هاي صحرایی نر طراحی و اجرا شدیانی در موشمدل بستن دائم شریان مغزي مي مغزيکاهش سکته
ي سکته. جراحی تقسیم شدندShamآسکوربیک و ، اسید)حالل(در این مطالعه تجربی، حیوانات به سه گروه کنترل :هامواد و روش

آمیزي به کمک رنگساعت پس از القا سکته، مغز حیوانات برش داده شد و 48. مغزي از طریق سوزاندن شریان مغزي میانی القا شد
- همچنین آزمون. گیري شدافزار پردازشگر تصویر اندازهسپس حجم انفارکتوس به کمک یک نرم. کلراید صورت گرفتتترازولیوم

ها با استفاده از آزمونسپس داده. پس از القا ایسکمی بررسی گردید48و 24هاي رفتاري شامل اختالالت نورولوژیک در ساعات
One-Way ANOVAگرفتمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار.

همچنین .)>01/0P(داري داشتآسکوربیک در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنیحجم انفارکتوس در گروه درمان با اسید: هایافته
توجهی همراه بود و با کاهش قابل)>05/0P(MMP9و سطح )>001/0P(مغزي و حجم ادم مغزي شکست سد خونیمیزان

).>05/0P(آسکوربیک بهبود نسبی داشت بندي بدرسون بررسی شدند، در گروه اسیداختالالت نورولوژیک نیز که با سیستم رتبه
اي در کاهش تواند اثر قابل مالحظهعلت اثرات نوروپروتکتیو میآسکوربیک بههاي این بررسی نشان داد که اسیدیافته:گیرينتیجه

.باشدي مغزي داشتهعوارض سکته

آسکوربیک، محافظت نورونی، سکته مغزياسید:کلیديکلمات
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