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O-02-4
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست و دومین کنگره

هاي هاي تخمدانی پس از تروماي منتشر مغزي در موشکاهش خیز مغزي توسط هورمون

Sنقش نوروپپتید : صحرایی ماده

2، غالمرضا اسدي کرم1، ویدا نادري2، محمد خاکساري1فاطمه معقول

مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-1
مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-2

توجهی پس از خیز مغزي قابلاثرات ضدالتهابی و ضدهاي تخمدانی داراياند که هورمونتحقیقات آزمایشگاهی نشان داده:مقدمه
است و لیگاند آن Gشونده به پروتئین یک گیرنده جفتFM-4گیرنده.آزمایشگاهی هستند) TBI(تروماي منتشر مغزي 

ا امبودههاي متعددي در التهاب، درك درد و استرس داراي نقش.دشودر نواحی مختلف مغزي بیان می)S)NPSنوروپپتید 
NPSو لیگاند آن FM-4مطالعه حاضر تغییرات احتمالی بیان گیرنده . استهنوز بررسی نشدهTBIها پس از تغییرات احتمالی آن

.استرا مورد بررسی قرار داده
. گرفتندآلبینو تحت ضربه منتشر مغزي قرارنژاد ) نشدهشده و درماندرمان(هاي صحرایی روه اصلی از موشگدو:هامواد و روش

شده، بالفاصله پس از خارج کردن هاي درماندر گروه. پرواستروس بودندهاي پرواستروس و غیرنشده شامل گروههاي درمانگروه
24. جلدي کاشته شدندصورت زیرهاي جنسی در حیوانات بههاي سیالستیکی با دوزهاي باال و پایین هورمونها، کپسولتخمدان

-prepro(Sپرونوروپپتید بیان پره. بررسی شد) WC(گیري محتوي آب مغزي وسیله اندازهزي به، خیز مغTBIساعت پس از 

NPS (بالت و بیان رسپتور توسط وسترنFM-4مراز در زمان واقعی ي پلیي واکنش زنجیرهوسیلهبه)Real time PCR (
. بررسی شد

پرواستروس به حیوانات ترومایی در زمان غیرمغزي کمتري را نسبتخیز ) TP(حیوانات ترومایی در زمان پرواستروس :هایافته
)TNP (هاي تحت هاي تحت درمان با دوزهاي باالي استروژن و پروژسترون نیز کمتر از گروهدر گروهيخیز مغز. نشان دادند

-preproیافته یان افزایشهمچنین بTPهاي صحرایی گروه موش. نشده بودهاي درماندرمان با دوزهاي پایین هورمون و گروه

NPS وFM-4 را نسبت به گروهTNPتجویز پروژسترون باعث افزایش بیان . نشان دادندprepro-NPS وFM-4 در مقایسه
. گردیدنشدههاي درمانبا گروه تحت درمان با استرادیول و گروه

خیز مغزي ممکن است اثرات ضدFM-4و prepro-NPSگردد افزایش بیان با توجه به نتایج پیشنهاد می:گیرينتیجه
.هاي سلولی درگیر نیاز به بررسی بیشتر دارندمکانیسم. دگري کنپروژسترون را پس از تروماي منتشر مغزي میانجی

Sتروماي منتشر مغزي، استرادیول، پروژسترون، سیکل استروس، نوروپپتید:کلمات کلیدي
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