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چکيده
مقدمه
اثر درماني استروئيدها در ضربات مغزي حاد سالها موضوع بحث محافل پزشكي جهان بوده است .در متوون
جراحي اعصاب مقاالتي بر له و عليه استفاده از داروهاي نظير دگزامتازون و متيل پردنيزولون ميتوان يافت.
در سالهاي اخير نسل جديدي از استروييدها-14 ،آمينواستروييدها توجه زيادي را به خود معطوف داشتهاند
چراكه به نظر ميرسد داراي خواص مهاركنندگي در جريان آسيبهاي مغوزي بوه دنلوال ايسوك ي و ضوربه
باشند.
روششناسي
ما تحقيقي در مورد يكي از اين داروها به نام  U-74389Gو متيل پردنيزولون در مورد اثرات درماني آنها در
ضربات مغزي حاد متوسط تا شديد در موش سوري از نژاد خالص  Balb-Cانجام داديم .در اين مطالعه اثور 7
تزريووپ پيوواپي دو دوز  0/7 mg/kgو  7 mg/kgاز داروي  U-74389Gو  7تزريووپ بووه ترتيووب ،70 mg/kg
 41 mg/kg ،41 mg/kgاز متيل پردنيزولون با دارون ا مقايسه شد (كليه داروها و دارون ا از شوركت آپجوان
در اياالتمتحده آمريكا تهيه شدند) .داروها در  0/4 mlاز حالل  CS-4حلشده و سپس در داخل وريد دموي
موش در فواصل يکساعته تزريپ شدند ،براي حفظ ماهيت كور مطالعه محلولها رمزگوااري شودند .حوالل
داروها خود بهعنوان دارون ا نيز مورداستفاده قرار گرفت .هر موش در فاصله  1دقيقه از ضربه اولين تزريوپ و
به دنلال آن در فواصل يکساعته دومين و سومين تزريپ داروي مربوط را نيز دريافت كرد.
يافتهها
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن ميزان كاهش توانايي موش در حركت كوردن روي يوک
سيم كه در ارتفاع  00از زمين بين دو ميله ع ودي معلپ است برحسوب ثانيوه بوهعنووان شواخص وضوعيت
عصلي ،گروهي كه دوز  0/7 mg/kgاز داروي  U-74389Gرا دريافت داشتهاند و گروه متيول پردنيزولوون در
ساعتهاي اول ،دوم و سوم بعد از ضربه نسلت به گروه دارون ا از وضعيت بهتري برخوردارند (.)p<0/01
بحث و نتيجهگيري
به نظر ميرسد كه اثر دوز  0/7 mg/kgاز داروي  U-74389Gاز متيل پردنيزولون بيشتر باشد ،ولي اين اثر از
نظر آماري معنيدار نيست .ه چنين مشخص شد كه افزودن دوز  U-74389Gتا ميزان  7 mg/kgباعث بدتر
شدن وضعيت عصلي موش در مقايسه با گروه دارون ا ميشود ،اگرچه اين اثر از نظر آماري معنيدار نيسوت.
اثر اخير پيشبينيهاي انجامشده بر اساس مطالعات قللي و مداركي كه شركت آپجوان منتشور كورده اسوت

ملني بر اينكه منحني دوز ،پاسخ  U-74389Gدر فاصله  0/4-40mg/kgصعودي است را نقض ميكند .علت
اين پديده مشخص نيست.
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