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 در بیماری آلزایمر ساختار عروق کوچک مغزی و پروتئین های وابسته به هیپوکسی

 (p-47:کد مقاله)

 1امانی  رضا، 2، سید محمد حسینی1امیرحسین مشرفی

 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

زمیناه سااز ایان    فراینادهای پاتولوژیاک   . آلزایمر یک بیماری نورودژنراتیو پیش رونده با شیوع در حال افازایش اسات   بیماری

هیپوکسای در پااتوژنز بیمااری نقاش داشاته      /اختالل بطور کامل شناخته نشده است با این حال به نظر می رسد هیپوپرفیوژن

 .باشند

، یک تنظیم کننده کلیادی پاساخ هاای سالولی باه هیپوکسای، در میکروسیرکوالسایون        α-1 (HIF-1α)فاکتور القا هیپوکسی 

رگ هاای  . هیپوکسی مغزی یک محرک قوی برای فعال سازی عروق و عروق زایی اسات . ستبیماران آلزایمری مشخص شده ا

با وجود اطالعات قابال  . میکروسکوپی جدا شده از مغز بیماران آلزایمری بیانگر تعداد زیادی پروتئین های زاینده ی عروق است

هیپوکسی، اطالعات کمی در مورد این پروتئین هاا  توجهی در بافت های انسانی در ارتباط با پروتئین های آنژیوژنیک مرتبط با 

 .در عروق مغزی موشهای ترانس ژن آلزایمری وجود دارد

)1، مااتریکس متالوپروتئینااز  (Ang-2)1-پاروتئین هاای آنژیوژنیاک، آنژیوپاوپتین     ،HIF-1αهدف از این مطالعه بررسی بیاان  

MMP2) آپوپتوز/و پروتئین های بقا (Bcl-xL, caspase 3)های ترانس آلزایمری و بررسای تعیاین    ه عروق مغزی موشدر شبک

سلول های اندوتلیال مغزی . بوده است in vitroاندوتلیال مغز در شرایط از بیان این پروتئین ها اثر مستقیم کمبود اکسیژن در 

بررسای قارار    ساعت در معرض هیپوکسی قرار گرفتند و به روش وسترن باالت و ایمونوفلاورانس ماورد    1-6کشت شده، برای 

 .گرفت

-Ang در سلول های اندوتلیال مغزی کشت شده، در معرض هیپوکسی تحریف شده ا ند و بیاان  HIF-1 α نتایج ما نشان داد که

2،MMP2 ،   caspase3 باال رفته و پروتئین ضد آپوپتوز Bcl-XLنموناه بارداری از مغاز ماوش هاای آلزایماری و       . کاهش یافت

در شبکه عروقی موش آلزایمری  Bcl-XLافزایش یافت و  HIF-1 α، Ang-2، MMP2، caspase3ه های کنترل نشان داد ک موش

 .دهد که شبکه مغزی عروقی از نقاط هدف اثرات هیپوکسی در مغز بیماران آلزایمری استاین داده ها نشان می. کاهش یافت

 آپوپتوز مغز، میکروسکوپی هیپوکسی، رگهای :های کلیدیواژه
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