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O-15-4
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین
فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و 

هاي يعنوان الگوي بیماراي در جوجه مرغ بهبررسی بیومارکرهاي سیستم عصبی روده

تکاملی دستگاه گوارش انسان

3نژاد، احد محمد2، حسینعلی عرب1نژادصمد محمد

، تهران، ایرانمولکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران-مرکز تحقیقات تصویربرداري سلولی-1
، تهران، ایراندانشگاه تهران،گروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکی-2

، تهران، ایرانمرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران-3

شناسـایی بیومارکرهـاي   . باشـد اي مطـرح مـی  مرغ به عنوان یک مدل حیوانی مناسب در مطالعه تکامل دستگاه عصبی روده:مقدمه
هـاي  زمینه را براي استفاده بهتـر از ایـن مـدل حیـوانی در مطالعـات ناهنجـاري      ،اي مرغهاي رودهگانگلیونمناسب جهت تشخیص 

بـادي بـا سیسـتم    پذیري ایمنی چند آنتـی هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی میزان واکنش. اي فراهم خواهد نمودسیستم عصبی روده
. باشدهاي پارافینی میدر بلوكاي مرغ عصبی روده

تثبیت شد و با هماتوکسیلین و ائوزین % 4روزه اخذ و در فرمالین بافر 3هاي قطعات ژژونوم و کولورکتوم از جوجه:هاواد و روشم
هـاي  بـادي هاي پارافینی با روش ایمونوهیستوشیمی از آنتـی اي در بلوكمنظور تشخیص سیستم عصبی رودهبه. آمیزي گردیدرنگ
Glial Fibrillary Acidicضـد   Protein(GFAP) ،Neuron Specific Enolase(NSE) ،Synaptophysin و

S-100بهره گرفته شد) 3+و 2+، 1+، 0(پذیري ایمنی از سیستم امتیازدهی براي ارزیابی میزان واکنش. استفاده شد.
-Sو Synaptophysinبیشتر از ) P= 001/0(داري به شکل معنیGFAPپذیري هاي ژژونوم، میزان واکنشدر نمونه:هایافته

در بافـت  ). P= 03/0(بـود  S-100داري بیشـتر از  نیـز بـه شـکل معنـی    NSEپـذیري ایمنـی   در بافت ژژونـوم واکـنش  . بود100
= 005/0(S-100و ) Synaptophysin)013/0 =Pداري بیشـتر از  شـکل معنـی  بـه GFAPپذیري ایمنی کولورکتوم، واکنش

P (ي ایمنی پذیرواکنش. بودNSEداري بیشـتر از  صـورت معنـی  نیز بهSynaptophysin)02/0 =P ( وS-100)007/0 =P (
.بود

پـذیري بـاالیی جهـت تشـخیص     واکـنش NSEو GFAPنتـایج تحقیـق حاضـر گویـاي آن بـود کـه بیومارکرهـاي        :گیرينتیجه
هـاي تکـاملی سیسـتم عصـبی     جهـت مطالعـه ناهنجـاري   عنوان مدل حیوانی مناسب اي مرغ که بههاي سیستم عصبی رودهگانگلیون

. باشد، برخوردار هستنداي مطرح میروده

جوجه مرغ،بیومارکر،ايسیستم عصبی روده:کلمات کلیدي
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