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O-02-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي آلفا و بتا نقش گیرنده:دنبال ضربه مغزيالتهابی بههاي التهابی و ضدتغییر سیتوکین

استروژن

3سمانه نادري، 2، محمد خاکساري1ویدا نادري

کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژي و فارماکولوژيایران،-1
ایران،کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب-2

همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه پزشکی مولکولی و ژنتیک پزشکیایران،-3

دهند که ادم مغزيشده نشان میترین علل مرگ و میر در سراسر دنیا است و مطالعات انجامآسیب ضربه مغزي از شایع:مقدمه
بتا استرادیول-17التهابی ضدو از طرفی اثرات سیب مغزي در زنان کمتر از مردان استآهاي قشري بعد از و کوفتگی) التهاب(
)E2 (هاي مغزي و کننده سطح سیتوکینعنوان تنظیمهاي استروژن بههاي گیرندهمطالعه اثر آگونیستدر این . استنیز ثابت گردیده

.سیب مغزي، بررسی شدآالتهاب مغزي بعد از 
حیوانات تحت هاي صحرایی ماده فاقد تخمدان،ساعت بعد از اعمال ضربه مغزي به روش مارمارو در موش24:هاروشمواد و 

سطوح مغزي سپس . گرفتندقرار) DPN(آگونیست گیرنده بتا استروژن و ) PPT(ده الفا استروژن آگونیست گیرندرمان با 
. گیري شداندازهIL-1ra )وIL-10(و ضد التهابی ) IL-1β, IL-6, and TNF-α(هاي التهابی سیتوکین

هاي هاي گیرندهیافت و تجویز آگونیستداري افزایش طور معنادنبال ضربه مغزي بهبهTNF-αو IL-1β ،IL-6مقدار :هایافته
دار ها باعث افزایش معناکه مصرف آگونیستحالیدر. هاي مذکور گردیددار سیتوکینتنهایی یا با هم باعث کاهش معناآلفا و بتا به

.بعد از ضربه مغزي گردید) IL-1raو IL-10(التهابی هاي ضدمقدار سیتوکین
ها از طریق ها بروز کرده و این پاسخواسطه تغییر در میزان سیتوکینهاي التهابی بهن داد که پاسخدر کل این مطالعه نشا:گیرينتیجه

هاي مغزي را در آینده هاي استروژن در ضربهکنند که این نتایج امکان استفاده درمانی از آگونیستهاي استروژن بروز میگیرنده
. نمایدپیشنهاد می

هاي مغزي، استروژن، ، سیتوکین)DPN(آگونیست گیرنده بتا استروژن ، )PPT(لفا استروژن آآگونیست گیرنده :کلمات کلیدي
التهاب مغزي
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