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O-02-3
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ي مغزيترومادنبال بهها سیتوکیننیمودیپین، بر رهایش،کننده کانال کلسیمیبررسی اثر مهار

در موش صحرایی

1زکیه کشاورزي،3محمد بدوي،2محمد خاکساري،1بهرام بیباك

ایران،بجنورد،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،گروه فیزیولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکی-1
ایران،کرمان،دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی پور،، دانشکده پزشکییولوژيگروه فیز-2

ایران،اهواز،شاپوردانشگاه علوم پزشکی جندي،، دانشکده پزشکیگروه فیزیولوژي-3

هاي ثانویه ناشی از تواند از پیشرفت آسیبهاي مناسب جهت تخفیف ادم میاست که کاربرد روشمطالعات نشان داده:مقدمه
هاي التهابی عصبی بعد از آسیب مغزي تروماتیک ترین واسطهها از جمله مهمسیتوکین. جلوگیري نمایدمغزي و مرگ ضربه 

احتماالً توانایی مهار ،شوندهاي کانال کلسیمی که مانع ورود کلسیم به داخل سلول میکنندهکه مهاررسدنظر میبه. باشندمی
در مطالعات مختلف بر هستند کهLنوع هاي کانال کلسیمی مهارکنندهاز نیکاردیپین و نیمودیپین . ندداررا هارهایش سیتوکین

سازي ها در رهاتاثیر آناین داروها و باارتباط محدود و با نتایج مختلفی که دربا توجه به مطالعات اند،روي مغز استفاده شده
.انجام شدکننده نیمودیپینمنظور بررسی نقش مهاراین پژوهش بهاست،ها انجام شدهسیتوکین

تایی تقسیم 10گروه 12طور تصادفی به هانتخاب و بAlbino N-maryسر موش صحرائی نر نژاد 120تعداد :هامواد و روش
صورت بهگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن میلی40نیمودیپین با دوز . استفاده شدMarmarouبراي ایجاد تروما از روش. شدند

ساعت پس از ضربه به سر در 24و8هاي ها در زمانمقادیر سیتوکین. استفاده شدبعد از القاء تروما بالفاصلهداخل وریدي و
.گیري شدمغز حیوان و به روش االیزا اندازهعصاره بافت 

ولی مقدار ،استنداشتهIL-6ساعت پس از تروما تاثیري بر مقدار 24و 8هاي نتایج نشان داد که نیمودیپین در زمان:هایافته
TNF-α)0,0001ترتیببهp≤0,008وp≤ (وTGF-β را)0,01p≤(کاهش وIL-1β را)0,0001ترتیببهp≤0,003وp≤ (

. استافزایش داده
و جلوگیري از تغییرات TNF-αتواند احتماال از طریق کاهش مقداردهد که نیمودیپین مینتایج این تحقیق نشان می:نتیجه گیري

IL-6منجر به کاهش ادم مغزي ناشی از تروما شود.

کلسیمتروماي مغزي، ، نیمودیپین، سیتوکین:کلمات کلیدي
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