تاثيرتجويز حاد و مزمن دوكوزاهگزاانوئيك اسيد به موشهاى سورى مقاوم به داروهاى ضد صرع در مدل صرعى شش
هرتز
مليكا معزى فر ،* ١مرتضى زنده دل

٢

 .١متخصص فيزيولوژى ،دانشكده دامپزشكى دانشگاه سمنان
 .٢بخش علوم پايه دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران
مقدمه :بيمارى صرع يك اختﻼل نورولوژيكى مزمن است كه على رغم كشف داروهاى موثر ،هنوز بيش از ٣٠درصد از بيماران نسبت به داروهاى
ضدصرع رايج مقاومند .اسيدهاى چرب غيراشباع امگا  ٣ازجمله دوكوزاهگزان ِوئيك اسيد ) (DHAمى توانند به عنوان مكمل همراه با درمان دارويى
در صرع مقاوم مطرح باشند مواد و روش كار :جهت تجويز حاد  ٨گروه موش سورى نر ) ١٠موش در هر گروه( انتخاب شدند ١٥ .دقيقه بعد از تجويز
 DHAيا حﻼل آن در تمام گروه ها پروتكل شش هرتز اجرا شد و رفتارهاى تشنجى ثبت گرديد .در تجويز مزمن  ١٠گروه موش ) ٥گروه بعنوان
تست و  ٥گروه بعنوان شاهد( وجود داشت .در تمامى گروه هاى تست  DHAبصورت خوراكى به مدت  ٣٠روز به موش ها گاواژ شد و در تمام
گروه هاى شاهد موش ها  ٣٠روز روغن كنجد دريافت كردند .در روز  ٣١در گروه  ١تست و شاهد تحريك  ٦هرتز اعمال شد .در گروه  ٢تست و
شاهد ﻻموتريجين ) mg/kg25داخل صفاقى( ،در گروه  ٣تست و شاهد فنى توئين ) mg/kg25داخل صفاقى( تجويز شد .گروه هاى  ٤و ٥
تست و شاهد حﻼل فنى توئين يا ﻻموتريجين را دريافت كردند .در گروه هاى حاوى فنى توئين يا حﻼل آن  ٢ساعت بعد و در گروه هاى حاوى
ﻻموتريجين يا حﻼل آن  ١ساعت پس از تزريق تحريك شش هرتز اجرا شد و بروز تشنجات ليمبيك ثبت گرديد.يافته ها :تجويز حاد DHA
به تنهايى يا همراه با داروى ﻻموتريجين يا فنى توئين تاثيرى در مهار تشنج ها نداشت .تجويز مزمن  DHAزمانى كه با داروى ﻻموتريجين يا
فنى توئين همراه شد عﻼئم تشنجى را مهار كرد .بحث :تجويز مزمن  DHAموجب مهار بروز مقاومت به داروهاى ﻻموتريجين و فنى توئين در
مدل تجربى شش هرتز مى گردد .مصرف مزمن  DHAمى تواند به عنوان راهكارى براى مهار بروز مقاومت دارويى در بيمارن مصروع مقاوم به
داروهاى ضد صرع مطرح باشد.
كلمات كليدى :صرع مقاوم به دارو ،دوكوزاهگزانوئيك اسيد ،مدل شش هرتز ،موش سورى
٩٨

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

تأثير فرآيند حرارتى صنعتى شبيه سازى شده بر ميزان تركيبات فنولى و خواص آنتى اكسيدانى عسل
فرشته ارغوانى بيدختى* ،١منصوره كنعانى،٢دكتر اشكان جبلى جوان

٣

 .١دانشجوى كارشناسى علوم و مهندسى صنايع غذايى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 .٢كارشناس آزمايشگاه بهداشت مواد غذايى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 .٣دانشيار بهداشت مواد غذايى ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
f.arghavany7@gmail.com
مقدمه :آنتياكسيدانها از فعال ترين تركيبات فيزيولوژيك عسل ميباشند .اسيدهاى فنوليك و فﻼونوئيدها آنتى اكسيدانهاى اصلى اين محصول هستند.
با توجه به استفاده از فرآيندهاى حرارتى در صنعت و تأثير منفى اين فرآيندها بر خواص بيولوژيكى ازجمله خواص آنتى اكسيدانى عسل ،لذا در اين
مطالعه هدف بررسى تغييرات تركيبات فنلى و آنتياكسيدانى يك نمونه عسل قبل و بعد از تيمارهاى حرارتى صنعتى ميباشد .روش كار :در اين آزمون
ميزان كل تركيبات فنولى و فعاليت آنتياكسيدانى يك نمونه عسل در سه مرحله )بدون درمان حرارتى ،دماى  ٤٨درجه به مدت  ٤٨ساعت و  ٨٠درجه
به مدت  ٤دقيقه( مورد بررسى قرار گرفت .مقدار كل تركيبات فنلى با استفاده از معرف فولين سيوكالتو و فعاليت آنتياكسيدانى در حضور راديكال آزاد
 DPPHبه روش اسپكتروفتومترى اندازهگيرى شد .كليه آناليز نمونههاى عسل در سه تكرار انجام گرفت .تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمونها
با استفاده از روش  ANOVAو تست تكميلى توكى انجام گرفت .بحث و نتيجه گيرى :در ارزيابى فعاليت آنتياكسيدانى ،نمونهى حرارت ديده به
صورت معنادارى قدرت بيشترى را نسبت به نمونههاى حرارت نديده يا حرارت كمتر ديده از خود نشان داد .در حاليكه طى تيمار حرارتى افزايش
معنيدارى در ميزان تركيبات فنلى نمونهها مشاهده نگرديد .افزايش فعاليت آنتياكسيدانى ممكن است به دليل تشكيل تركيب  HMFدر اثر واكنش
ميﻼرد در طى فرآيند باشد .اين تركيب طى فرآيند حرارتى در اثر خروج مولكول آب از اسيد هگزوزها مثل فروكتوز و گلوكز در شرايط كاتاليزه شده
حاصل ميگردد.
كلمات كليدى :عسل ، DPPH ،فعاليت آنتياكسيدانى.

