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P-15-44
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

Hsp27افزایش بیان ژن  توسین در قلب موش در حفاظت قلبی ناشی از استرس مزمن و اکسی

صحرایی نر در شرایط ایسکمی ریپرفیوژن

3، مریم بیگم مباشري2، علیرضا ایمانی2، سید مرتضی کریمیان2، مهدیه فقیهی1مریم مقیمیان

ه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانگرو-1
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران-2

گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران-3

هاي توسین آزاد شده در پاسخ به استرس، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش پروتئینیاز نظر اثر حفاظت قلبی ناشی از اکس:مقدمه
.   هاي نر صحرایی بودهاي ایزوله موشدر حفاظت قلبی ناشی از استرس در قلبHsp27و Hsp 70 ،Hsp20استرس حرارتی 

. دارو یا حالل انجام شدI.c.vها تزریق آنها در دو گروه اصلی تحت استرس و بدون استرس قرار گرفتند که دررت:هامواد و روش
، )میکرولیتر5میکروگرم به ازاء ATO) (4,3(، اتوسیبان )میکرولیتر5نانوگرم به ازاء OT)100کنترل،: گروه بدون استرس شامل

ATO+OTاسترس : هاي استرس شاملو گروه(St) ،OT+St ،ATO+Stکمی دقیقه ایس30هاي ایزوله در معرض قلب. بود
الدهید ديمالون. دقیقه قبل از بیهوشی بود10مدت قرار گرفتند، استرس حاد شامل شنا در آب به(IR)دقیقه ریپرفیوژن 60اي و ناحیه

.گیري شداندازهRT-PCRدر بافت قلب با تکنیک Hsp70، 27، 20هاي در مایع پرفیوژن و بیان ژن
توسین عنوان آنتاگونیست اکسیبود با استفاده از اتوسیبان بهکاهش یافتهOTو Stهاي الدهید که در گروهديسطح مالون:هایافته

تزریق داخل بطن مغزي اتوسیبان قبل . توسین افزایش یافتبرابر با اعمال استرس و تزریق اکسیHsp274-5بیان ژن . افزایش یافت
.را کاهش دادHsp27توسین بیان استرس و اکسی

توسین اندوژن در حفاظت قلبی ناشی از استرس از طریق افزایش بیان دهد که احتمال دارد اکسیها نشان مین یافتهای:گیرينتیجه
Hsp27عنوان یک پاسخ دیررس دخالت داشته باشدبه  .

توسین، رسپتور، استرسقلب، پروتئین استرس حرارتی، ایسکمی، ریپرفیوژن، اکسی:کلمات کلیدي
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