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Abstract 

 

وإمكانٌة   النواقل العصبٌة وجهد التأكسد فً الدماغ لى ع األنسولٌنبسكر الدم المحدث  تأثٌر االنخفاض الحاد فً 

 لتقلٌل ذلك التأثٌر لكابابنتٌن واالوالنزابٌنااستخدام  عقاري 

 

 اجرٌت طرائق العمل:النواقل العصبٌة وحالة االكسدة فً الدماغ. على  دراسة التأثٌر الحاد لنقص سكر الدم الناجم عن اآلنسولٌن  :الهدف

انسولٌن و كاباببنتٌن  أعطٌت األخرىوالمجامٌع  ضابطة أحداهامجامٌع ،  أربع إلىقسمت من ذكور األرانب البالغة  23الدراسة على 

نقص الكلوكوز فً الدم  : . النتائج   الدماغ  نسٌج  فً  GABAو الدوبامٌن والنورادرٌنالٌن  و   MDAواوالنزابٌن، وتم قٌاس مستوٌات    

جزئٌا باستخدام  تصححعصبٌة فً الدماغ،هذه االضطرابات الناقالت الحدوث األكسدة واضطرابات فً  إلى  ادىاألنسولٌن  عن الناتج 

ٌجب أن ٌؤخذ الحذر  :أالستنتاج الكلوكوز فً الدم.نقصان إلى زٌادة أدى عقاري جابابنتٌن و األوالنزابٌن. من ناحٌة أخرى كال العقارٌٌن 

               .عند إعطاء أي من العقارٌن فً مثل هذه الحالة

 

 

 

 

 

 

 

    

The Effect of Insulin Induced Acute Hypoglycemia on Brain Neurotransmitters And Oxidative 

Stress , Possible Protection By Gabapentin And Olanzapine 

 

Objectives: to study the effect of insulin induced hypoglycemia on brain neurotransmitters and oxidative stress 

and to study the possible protective effect of gabapentin and olanzapine. Materials and Methods: 32 mature 

male rabbits were divided into 4 groups; one control and 3 given insulin, gabapentin and olanzepine . 

MDA ,noradrenaline, dopamine and GABA were measured in the brain tissue .Results: Insulin 

hypoglycemia lead to oxidative stress and brain neurotransmitters disturbance which are partly reversed 

by gabapentin and olanzapine, on the other hand both drugs tend to exacerbate insulin induced 

hypoglycemia. Conclusion: Caution should be excreted when giving any of the two drugs in such 

situation. 

 


