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P-19-14
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

دو ماده موثره گیاهی بهبود فعالیت زیستی جزایر سلولی پانکراس موش صحرایی نر، به کمک 

گالیک اسید و االژیک اسید

، محمد عبدالهینودهشرمینه معینی، مریم بعیري،دفرمهبان رحیمی

مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ها در برابر اکسیدانی شناخته شده و نسبت به سایر بافتآنتیهاي هایی با مقادیر پایین آنزیمعنوان سلولجزایر سلولی پانکراس به:مقدمه
ها در اکسیدانی در این بافت، کمک به افزایش زمان نگهداري آنافزایش مکانیسم دفاعی آنتی. باشدپذیرتر میاکسیداتیو آسیباسترس

اکسیدانی، برروي د و االژیک اسید با خواص آنتیلذا در این مطالعه اثرات ماده موثره گیاهی گالیک اسی. کندپیوند سلولی پانکراس می
.استجزایر سلولی پانکراس مورد بررسی قرار گرفته

ها در محیط کشت، سلول. ها برداشته و جزایر سلولی جداسازي شدندهاي صحرایی، پانکراس آنبعد از جراحی موش:هامواد و روش
هاي لگاریتمی از گالیک اسید و االژیک اسید سپس با غلظت. رار داده شدندتایی درون میکروتیوب قصورت دهشدند و بهکشت داده

و فعالیت زیستی MTTها به روش مانی سلولدر پایان، زنده. شدندساعت مواجه داده24مدت زمان به) میکروموالر1000و 100، 10(
.گیري سطح انسولین، بررسی شدندها با اندازهآن

غلظت مؤثر گالیک اسید . اندها را افزایش دادهمانی سلولمیکروموالر ایمن بوده و زنده1000و 100هاي غلظتهر دو ماده در:هایافته
توجهی در میزان ترشح با افزایش غلظت داروها، افزایش قابل. دست آمدمیلی موالر به3,5میکروموالر و 400ترتیب و االژیک اسید به

.نیز مشاهده گردیدانسولین از جزایر سلولی پانکراس 
توانند کمک به افزایش بقاي اکسیدانی خود، میعنوان دو ترکیب فنولی با خواص آنتیگالیک اسید و االژیک اسید، به:گیرينتیجه

هاي پانکراس در ترشح که عملکرد زیستی سلولضمن این. جزایر سلولی پانکراس در پیوند سلولی پانکراس به افراد دیابتی، کنند
.برندین را نیز باال میانسول

اکسیداتیو، جزایر سلولی پانکراس موشیگالیک اسید، االژیک اسید، استرس:کلمات کلیدي
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