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O-23-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

Sirtuin1سازي ایسکمی شرطیخیري پیشأعنوان یک مولکول سیگنالینگ در فاز تبه

میوکارد در موش صحرایی

1، فاطمه صفري3نامور آغداش، سیمین 1، عاصفه فکري2، فرشته صفري1زادهتهمینه هاشمی

مرکز تحقیقات قلبی عروقی یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران-1
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-2

شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایرانگروه زیست-3

هاي کوتاه دورهءیک پدیده حفاظتی ذاتی در قلب است که طی آن القا(IPC)سازي ایسکمی میوکارد شرطیپیش:مقدمه
مشخص IPCدر Sirtuin1هاي نظیر نقش داستیالز.شودایسکمی منجر به قدرتمند شدن قلب در برابر آسیب ایسکمی متعاقب می

.باشدمیlate IPCو earlyبر کاردیوپروتکشن ناشی از ،Sirtuin1مهارکننده ،Sirtinolهدف این مطالعه بررسی اثر . نیست
در. (IR)پرفیوژن ناشی از بستن کرونر قرارگرفتند يهاي صحرایی بدون مداخله تحت ایسکمی رگروهی از موش:روش هامواد و 

قبل sirtinolبه دو گروه . ایجاد شدIPC̨، قبل از ایسکمی) IPClate(ساعت 24و یا )IPC)earlyچهار گروه دیگر بالفاصله 
آمیزي تترازولیوم کلراید با رنگ(IS)سایز انفارکتوس . ارزیابی شدندLambethها مطابق مدل آریتمی. تزریق شدIPCاز 

.گیري شداندازهreal-time PCRاکسیدانی توسط تکنیک کننده آنتیهاي کدبرداري از ژنمیزان نسخه. گیري شداندازه
.توجهی کاهش یافتصورت قابلها بهو تعداد آریتمیISمیزان late IPCو earlyهايدر گروه:هایافته

(early IPC: %25.8±5.5; late IPC: %29.7±6.8 , P<0.05 , P<0.01 vs. IR) .ها و بروز آریتمیIS در گروهIPC

early+sirtinol تفاوتی با گروهIPCearlyاما در گروه . نداشتندIPClate+sirtinol میزانISصورت معناداري متفاوت هب
و منگنز سوپراکسید دسموتاز (P<0.01)کاتاالز mRNAسطح late IPCدر گروه .(P<0.05)بودIPClateاز گروه 

(P<0.05) افزایش یافت اما در گروهsirtinol+early IPCدار نبوداین افزایش معنی  .
هاي تواند یکی از مولکولمیSirtuin1بوده و IPCهاي متفاوتی مسوول فازهاي فوري و تاخیري مکانیسم:گیريهنتیج

. تاخیري باشدIPCسیگنالینگ در ایجاد 

سازي ایسکمی در فاز شرطیپیش،سازي ایسکمی در فاز ابتداییشرطیپیش،ایسکمی پرفیوژن مجدد میوکارد:کلمات کلیدي
سیرتینول،1سیرتوئین،تاخیري
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