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P-26-28
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

تترازولمنیزیم بر رفتارهاي ناشی از هایپرترمی و تشنج ناشی از پنتیلناثر سولفات 

هاي صحراییدر موش

پورلیال درفشمیالنی،احسان صبوري، شیوا روشن،خانیمریم قدیم

، ارومیه، ایراندانشگاه علوم پزشکی ارومیه

یابد، همچنین ورود کلسیم سطح منیزیم خون در تب تشنج کاهش می. ترین تشنج دوران کودکی استتشنج ناشی از تب شایع:مقدمه
باشد که با میNMDAهاي هاي ورود کلسیم به داخل سلول کانالیکی از راه. باشدبه داخل سلول از دالیل بروز این نوع تشنج می

هدف این مطالعه . دهدشوند، همچنین بروز تب تشنج در کودکی استعداد ابتال به صرع را در بزرگسالی افزایش میمنیزیم بلوك می
. تترازول در مراحل بعدي زندگی بودمنیزیم بر تشنج ناشی از هایپرترمی و استعداد تشنج ناشی از پنتیلندرمانی با سولفاتبررسی اثر پیش

روزگی تشنج ناشی از 18در سن . تقسیم شدندسولفاتسر موش صحرایی به دو گروه سالین و منیزیم32تعداد :هامواد و روش
سولفات سالین قبل از ورود به محفظه هایپرترمی نرمال سالین و گروه منیزیم قبل از ورود به محفظه منیزیمگروه. هایپرترمی القاء شد

روزگی و 25هاي هر گروه در سن سپس بر روي نیمی از موش. ها حین هایپرترمی پایش شدرفتارهاي تشنجی موش. دریافت نمود
.تترازول القاء شد و رفتارهاي تشنجی مقایسه گردیدروزگی تشنج ناشی از پنتیلن78روي نصف دیگر در سن بر

درمانی با سولفات منیزیم میزان رفتارهاي تشنجی پیش. ت گردیدالقاء هایپرترمی باعث بروز رفتارهاي تشنجی در حیوانا:هایافته
درمانی با پیش. تترازول یک هفته و دو ماه بعد از هایپرترمی صورت گرفتالقاء تشنج با پنتیلن. هایپرترمیک را کاهش داد

دو ماه بعد PTZارهاي تشنجی ناشی از یک هفته بعد را به خوبی و رفتPTZمنیزیم قبل از هایپرترمی رفتارهاي تشنجی ناشی ازسولفات
. را تا حدودي کاهش داد

را در مراحل بعدي PTZدرمانی با سولفات منیزیم تشنج ناشی از هایپرترمی را در کودکی و استعداد تشنج ناشی از پیش:نتیجه گیري
.  دهدزندگی کاهش می

تترازولپنتیلنتشنج، هایپرترمی، منیزیم سولفات، :کلمات کلیدي
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