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O-16-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بینخالصه 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

حرکتی، حجم ضایعه و ادم مغز در مدل -بر اختالالت عصبیلرول مطالعه اثرات حفاظتی فو

تجربی سکته مغزي در موش صحرایی

تقی محمدي، محمدشمسی دارابی

، تهران، ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللاگروه فیزیولوژي و بیوفیزیک، دانشکده پزشک

هاي طبق یافته. گرددها و بافت عصبی میهاي وارده به نورونسبب تشدید آسیبمغزیسکمیابعد از آزاديهاکالیرادتولید انواع :مقدمه
با توجه به اثرات روبشی برخی . دهدکاهش میایسکمی مغز رااز یناشعاتیضاطور موثري هها بجلوگیري از تجمع این رادیکال،اخیر

حرکتی، حجم ضایعه و ادم مغز در مدل تجربی - نانوذرات، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات حفاظتی نانوذره فولرول بر اختالالت عصبی
.بودسکته مغزي در موش صحرایی 

قبل و درمان، ایسکمیکنترل،شاهد: طور تصادفی در چهارگروه قرارگرفتندهگرم ب280-320سر موش صحرایی با وزن 40:هامواد و روش
فولرول یک ساعت قبل . رسانی مجدد انجام شدساعت خون24و(MCAO)دقیقه با انسداد شریان میانی مغز90القاء ایسکمی . بعد ایسکمی

در پایان، . صفاقی تزریق گردیدطور داخلهب) گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنمیلی10(رسانی مجدد بالفاصله با آغاز خونو ایسکمی 
. گیري شدنداندازه) خشک/روش وزن مرطوب(ادم مغزيو ) TTCروش (، حجم ضایعه )NDSشاخص (حرکتی - اختالالت عصبی

NDSکاهش باعث و تیمار با فولرولدرگروه کنترل ایسکمی شد) NDS)4/0±8/3دار باعث افزایش معنیMCAOءالقا:هایافته

) متر مکعبمیلی527(سبب ایجاد ضایعه MCAOهمچنین ). >05/0P(گردید) 6/2±5/0(درمانو پس) 1/3±4/0(درمان هاي پیشدرگروه
- و پس) متر مکعبمیلی138(درمان هاي پیشداري در گروهنیطور معحجم ضایعه به. هاي کنترل ایسکمی شددر موش) 84/3(%و ادم مغزي 

، 17/1: %درمانپیش(ر هر دو گروه درمان کاهش داد نهایتا فولرول ادم مغزي را د). >05/0P(کاهش پیدا کرد ) متر مکعبمیلی106(درمان 
).28/1: %درمانپس

خونرسانی مجدد مغز - هاي ناشی از ایسکمیتوجهی آسیباست به مقدار قابلفولرول قادرداد استفاده از نانوذره هاي ما نشان یافته:گیرينتیجه
.ها مهم باشدرسد خاصیت روبشی این نانوذره درکاهش این آسیبنظر میهب. راکاهش دهد

حرکتی، ضایعه مغزي،  ادم مغزي-سکته ایسکمی، فولرول، اختالالت عصبی:کلمات کلیدي
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