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O-13-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

یک مسیر درمانی جدید در حفاظت قلب : و رزوراترولDرژیسم ویتامین ناثرات سی

در برابر هیپرتروفی ناهنجار

2، فاطمه صفري4، علی مرادي3آرزو خرادمهر،2، اقدس میرجلیلی2، محسن شریفی کلیشادي1فریده زارعی

ایرانالملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، گروه فیزیولوژي، دانشکده بین-1
، ایرانگروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد-2
کلینیک و مرکز تحقیقات ناباروري، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران-3

گروه بیوشیمی و بیولوژي مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران-4

هاي فنول رزوراترول بر شاخصو پلی)D)1,25Dویتامینهیدروکسی دي25و 1هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات :مقدمه
.کندیک داستیالز قلبی است که قلب را در برابر هیپرتروفی محافظت می)Sirtuin3)Sirt3.  هیپرتروفی قلبی و آپوپتوز بود

.گرفتنیز مورد بررسی قرارSirt3بنابراین سطح پروتئین 
، رزوراترول )HD(1,25Dدرمان با ، پیش)H(درمان هاي تنگی شریانی بدونهاي مورد مطالعه درگروهموش:هامواد و روش

)HR(نها یا توام آ)HRD(عنوان کنترل استفاده شدند هحیوانات سالم ب. گرفتندقرار)C .(ما از طریق یفشار خون شریانی مستق
پپتیدهاي mRNAوسترن بالت و سطح قلبی توسط تکنیکSirt3سطح پروتئین . کردن شریان کاروتید ثبت شدکانوله

,ANP(ناتریورتیک دهلیزي وقلبی BNP( با استفاده ازRT- PCRreal-timeبراي تعیین میزان . گرفتمورد ارزیابی قرار
.کروم ماسون استفاده شدآمیزي تريزیابی فیبروز قلبی، از رنگدر ار. گرفتآپوپتوز آزمون تانل مورد استفاده قرار

mRNA، سطح)HW/BW(نسبت وزن قلب به وزن بدن ،H ،BPدر گروه :هایافته ANP وBNPهاي و نیز تعداد سلول
رزوراترول و 1,25Dهر چند درمان منفرد با .بودافزایش یافتهدر مقایسه با گروه کنترلداريطور معنیهآپوپتوتیک ب

,HRD،BP(121.6±4.450, P<0.05 vsH:149.8±7.234اما در گروه ،شده را تغییر ندادندهاي ذکرشاخص

P<0.001) ،HW/BW (0.8343±0.042, P<0.05 vs.H: 1.109± 0.040, P<0.01) ، میزان بیان ژنANP

)2.12%±0.144, P<0.05:(1.37%±0.122 ,P<0.01vs.Hمثبتهاي تانل و تعداد سلول)4.1±34% ,P< 0.01

vs.H: 52±3.1% , P<0.05( در مقایسه با گروهHداري طور معنیهداري کاهش یافته و نیز از رسوب کالژن بطور معنیهب
.داري نشان ندادهاي آزمایش تغییر معنیدر هیچ یک از گروهSirt3سطح پروتئین . جلوگیري شده بود

کار درمانی تواند یک راهو رزوراترول میD 1,25موثر بر فشار خون  تجویز توام دوز غیرنشان داد کهمطالعه ما:نتیجه گیري
در بروز Sirt3هایی غیر از تغییر سطح پروتئین جدید براي حفاظت قلب در برابر هیپرتروفی ناشی از آورلود فشار باشد و مکانیسم

.این اثرات درگیر هستند

Sirt3رزوراترول،،Dهیدروکسی ویتامین دي25و 1هیپرتروفی، :کلمات کلیدي
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