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 )ويژه چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين(  خالصه مقاالت آزمـايشگـاه و بـاليـن

 
  ي فرمالين  ز داخل نخاعي جنيپين بر التهاب القا شده به وسيلهاثر تجوي

  هاي صحرايي نر نژاد ويستار در موش
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اند كه ناك داون كردن ژن آن   پروتئيني است كه در غشاي داخلي ميتوكندري قرار گرفته و مطالعات نشان دادهUCP2. :زمينه و هدف
، بر ادم القا شده به UCP2ي فارماكولوژيك  ، مهار كنندهGenipinدر اين مطالعه اثر . شود هاي پيش التهابي مي باعث القاي چشمگير پاسخ

 نيز داراي اثرات ضد التهابي است؛ همان طور كه از نتايج Genipinنشان داده شده كه . رمالين در پاي موش صحرايي بررسي شدي ف وسيله
 در NOي كاراژينان، و اندازه گيري مقدار   به وسيلهair pouchي كاراژينان، تشكيل  مربوط به ادم ايجاد شده در پاي موش صحرايي به وسيله

ي فرمالين در پاي موش صحرايي به روش پلتيسمومتري مورد  تا كنون اثرات آن بر التهاب القا شده به وسيله. ت رسيده استاگزوديت، به اثبا
  .بررسي قرار نگرفته است

حيوانات به صورت تصادفي .  گرم استفاده شد200 - 250ي وزني  هاي نر نژاد ويستار در محدوده  در اين مطالعه از رت:روش پژوهش
/  مول3-10 × 1 (Genipinو گروه تجربي ) حجم/ حجم% DMSO) 5گروه كنترل حالل محتوي . روه كنترل و تجربي تقسيم شدندبه دو گ

به كف پاي راست  % 5/2 از محلول فرمالين cc 05/0التهاب با تزريق .  ميكروليتر دريافت كردند10را به صورت داخل نخاعي و با حجم ) ليتر
 .م ادم پا به روش پلتيسمومتري به دست آمدعقبي حيوان القا شد و حج

  ).p<0.0001(باشد  ي فرمالين نيز مي ي كاهش چشمگير ادم ايجاد شده به وسيله  نتايج نشان دهنده:ها يافته
هاي التهابي و پيشبرد   و سايتوكاينNO، باعث افزايش توليد κBاي  ، از طريق فعال كردن فاكتور هستهUCP2 حذف ژن :نتيجه گيري

 NF-κBرود التهاب را افزايش دهد، اما همچنين   را كاهش دهد و انتظار ميUCP2 قادر است فعاليت Genipinبا وجود آنكه . شود تهاب ميال
نتايج حاصل از . شود  را هم مهار نموده، منجر به مهار التهاب حاد مي2 و بيان سيكلو اكسيژناز NOكند، پس توليد  را نيز به خوبي مهار مي

 Genipinرسد كه اين خاصيت ضد التهابي  دهد، و به نظر مي  داراي اثرات ضد التهابي است مورد حمايت قرار ميGenipin كهالعه اين اين مط
  .دهد  را نيز پوشش ميUCP2به قدري زياد باشد كه اثرات مهاري آن بر 

  ، التهاب، ميتوكندريGenipin ،UCP2 :كليدواژه
 
  

 
  
  
  
  
  
  
 
 


