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ABSTRACT
Background and Aim: Allergic asthma is an inflammatory disease of the respiratory system
which causes an increase in inflammatory factors such as IL-2,IL-4,IL-5, lymphocytes and
eosinophils. These factors can increase the level of free radicals and oxidants. Pomalidumide,
an anti-inflammatory drug that has stronger effects than its analogues, can significantly reduce
inflammatory factors. The aim of this study was to evaluate the effect of pomalidumide on
inflammatory factors and pro-oxidant antioxidant balance in the rat model of ovalbumininduced asthma.
Material and Methods: Male rats were divided into 5 groups (n=8): normal saline,
ovalbumin+normal saline, ovalbumin+dexamethasone, ovalbumin+pomalidimide (0.4 0.8
mg/kg, ip). We used ELISA method to determine the level of inflammatory factors. We
measured pro-oxidant-antioxidant balance (PAB) for assessment of blood oxidant level.
Results: We found significant decrease in the levels of inflammatory factors in the
pomalidumide group. This decrease was more significant in the group that received
pomalidumide 0.8 mg/kg, ip.
Conclusion: The results of this study showed that pomalidomide prevented the pro-oxidant
antioxidant balance shift towards increasing oxidant factors in the asthmatic rats. Also it
prevented increase in inflammatory factors including IL-2, IL-4,IL-5, lymphocytes and
eosinophils in the ovalbumin-induced asthma rat model.
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چکیده
زمینه و هدف :آسم آلرژيک يک بيماری التهابي سيستم تنفسي است که سبب افزايش فاکتورهای التهابي مانند اينترلوکين
،2،2،4لنفوسيت و ائوزينوفيل مي شود که اين فاکتورها خود سبب افزايش سطح راديكالهای آزاد و اکسيدان ها مي شود .داروی
ضد التهاب پوماليدومايد که اثرات قویتر از آنالوگهای خود دارد ميتواند سبب کاهش چشمگير عوامل التهابي شود.
روش بررسی :موشهای صحرايي نر در  4گروه  3تايي ،نرمال ،کنترل آسمي ،دگزامتازون ،پوماليدمايد  3.2و پوماليدومايد 3.3
تقسيم بندی شدند و برای آسمي کردن از اوالبومين استفاده شد و با روش االيزا سطح فاکتورهای التهابي اندازهگيری شد و از
پرواکسيدان-آنتي اکسيدان ( )PABبرای سنجش سطح اکسيدان خون استفاده شد.
یافته ها :همه فاکتور های التهابي و سطح اکسيدان خون در گروه پوماليدومايد کاهش معنيداری داشت و اين کاهش در گروه
پوماليدمايد  ./3چشمگير بود.
نتیجهگیری :نتايج حاصل از اين ارزيابي نشان داد که پوماليدومايد به عنوان يک داروی تعديل کننده سيستم ايمني از شيفت
تعادل پرو اکسيدان-آنتي اکسيدان به سمت افزايش شاخص اکسيدان در حيوانات آسمي جلوگيری ميکند .همچنين پوماليدومايد
از افزايش شاخصهای التهابي شامل اينترلوکينهای  ،2،4 ،2لنفوسيت و ائوزينوفيل در گروه القای مدل جلوگيری نمود.
کلید واژهها :آسم ،پوماليدومايد ،التهاب ،پرواکسيدان-آنتي اکسيدان
وصول مقاله 75/4/0:اصالحيه نهايي 75/5/23:پذيرش75/5/23:
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آسم آلرژيک يک بيماری التهابي سيستم تنفسي است که با

پوماليدومايد ( )pomalidomideبا نام تجاری پوماليست

افزايش نفوذ لوکوسيت ها ،به خصوص ائوزينوفيل ها در

( )Pomalystرا برای درمان آن گروه از مبتاليان به

بافت ريه و ايجاد اختالل در عملكرد دستگاه تنفسي همراه

مولتيپل ميلوما که بيماری آنها پس از درمان با ساير

است ( .)1اين التهاب موجب انسداد برونشها ،افزايش

داروهای ضد سرطان پيشرفت کرده ،مورد تائيد قرار داده

حساسيت مجاری تنفسي به محرك ها و توليد بيش از حد

است .اين دارو آنالوگ  Thalidomideاست که بسيار

موکوس در مجاری تنفسي مي گردد (2و .)0ميزان شيوع

قویتر از آن عمل ميکند ( .)10 ،12اثرات ضدالتهابي و

آسم آلرژيک در سراسر دنيا رو به افزايش بوده و اين

ضد  TNF-αبسيار قویتر از تاليدومايد و ليناليدومايد است

موضوع به يک چالش مهم سالمتي در جوامع

و عوارض جانبي آن کمتر است ( )14مكانيسم اثر

بشری تبديلشده است ( .)2تجويز شكل استنشاقي

پوماليدومايد شبيه به ساير تعديل کنندههای سيستم ايمني

داروهای آگونيست و اشكال خوراکي و استنشاقي

است .اثرات ضد التهابي قوی و اثرات سينرژيكي قوی با

گلوکوکورتيكواستروييدها

)(β2-agonists

جهت

دگزامتازون دارد (.)16

کاهش عالئم اين بيماری رايج است ،اما تأثير اين داروها

همچنين اثرات آنتي اکسيداني و ضد التهابي پوماليدومايد

موقت بوده و استفاده طوالني مدت از اين داروها به خاطر

در تعدادی از بيماریها گزارششده است ( .)15ولي تاکنون

عوارض جانبي شايع آنها مشكالتي را به همراه دارد (4و.)6

مطالعهای جهت بررسي اثرات اين دارو در آسم گزارش

واکنشهای التهابي در آسم بهواسطه نفوذ انواع سلولهای

نشده است .لذا در مطالعه حاضر بر آنيم تا به بررسي اثر

مؤثر مانند مونوسيت ها و غيره به درون ماست سلها،

پوماليدومايد بر شاخصهای التهابي و تعادل پرواکسيدان -

نوتروفيل ها ،لنفوسيت های مجاری هوايي به وقوع

آنتي اکسيدان ( )PABدر مدل آسم آلرژيک در موش

ميپيوندد ( .)5در افراد مستعد ،اين التهاب منجر به حمالت

صحرايي بپردازيم تا در صورت حصول نتايج قابل توجه به

مكرر خس خس ،تنگي نفس ،گرفتگي قفسه سينه و سرفه

انجام مطالعات باليني در اين خصوص پرداخته شود .استرس

بخصوص در شب و اوايل صبح مي شود )3( .ائوزينوفيل ها،

اکسيداتيو به معنای عدم تعادل بتين توليد راديكال های آزاد

پالکت ها ،سلول های  ،Tنوتروفيل ها و لنفوسيت های

اکسيژن ( )ROSو ظرفيت دفاع آنتياکسيداني بدن است.

التهابي ميتوانند با ترشح ميانجي شامل پروستاگالندين،

عدم توازن در اين فرآيند منجر به استرس اکسيداتيو و

لكوترين و  ...در افزايش پاسخ دهي مجاری تنفسي نقش

تغييرات پاتولوژيک در سلول های مختلف ميشود.

داشته باشند ( 13و .)7
در حال حاضر تالش بر اين است که با استفاده از داروهای

روش بررسی

ضد التهاب با حداقل عوارض بتوان نقش مؤثری را در

حيوانات ،القای مدل و گروههای تحت مطالعه

کنترل بيماری ايفا نمود در رابطه با اثربخشي داروهای

در اين مطالعه تجربي از موشهای صحرايي نژاد ويستار با

تعديلکننده سيستم ايمني ( Immunomodulatory

سن  6هفته و وزن  233±43گرم استفاده شد و حيوانات

 )drugsمانند تاليدومايد بهعنوان داروی کمكي در درمان

مطابق شكل شماره  1تحت پروتكل القای آسم قرار گرفتند.

آسم مطالعات متعددی انجام شده و نتايج قابل توجهي

پروتوکل القای آسم شامل تزريق داخل صفاقي اوالبومين

بهدستآمده است (12و.)11

همراه با هيدروکسيد آلومينيوم بود ( .)13دمای محيط حيوان
خانه  22درجه و رطوبت بين  03تا  23درصد و مدت
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مقدمه

در سال  2310سازمان غذا و داروی آمريكا (،)FDA

 72اثر پومالیدوماید بر شاخصهای ...

 0روز يک بار از ساعت  3تا  13صبح قفس موش ها تميز

قلب صورت ميگرفت و نمونه خوني برای سنجش

شده و هر روز نيز آب و غذای موش ها چک مي شد .در

پارامترهای بيوشيميايي شامل تعداد لنفوسيت ها و نوتروفيل

پايان دوره تيمار (روز شانزده) ،حيوانات را با کوکتل داروی

ها Ig E ،استفاده ميشد (.)13

شكل .1روش آسمي کردن موشهای صحرايي

در اين مطالعه حيوانات در  4گروه  3تايي در شرايط استاندارد بهطور راندوم قرار گرفته که اين گروهها در جدول شماره  1آمده
است.
جدول  :1تقسيم بندی حيوانات در  4گروه  3تايي
گروه

دوزهای استفاده شده
سالين)(1ml/kg, po

سالين

اوالبومين  (5μg/kg, ip) +سالين)(1ml/kg, po

سالين-اوالبومين

اوالبومين  (5μg/kg, ip) +دگزامتازون)(0.6mg/kg, ip

اوالبومين -دگزامتازون

اوالبومين  (5μg/kg, ip) +پوماليدومايد)(0.4mg/kg, ip

اوالبومين -پوماليدومايد0.4

اوالبومين  (5μg/kg, ip) +پوماليدومايد)(0.8mg/kg, ip

اوالبومين -پوماليدومايد0.8

روش آماده نمودن محلول دارويي
جهت تهيه محلول پوماليدومايد،

پوماليدومايد ،در اين مطالعه به بررسي اثر داروی فوق در
Pomalidomid

مدل بيماری آسم در موش صحرايي خواهيم پرداخت.

خريداری شده از شرکت  Sigma- Aldrichدر

ارزيابي توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان ( )PABدر

حاللهای  DMSOو سالين جهت تزريق با دوزهای

گروههای مورد مطالعه

 3/2 mg/kgو  3/3آماده شد.

برای ارزيابي توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان از کاتيون

دوزهای پيشنهادی پوماليدومايد  mg2و  mg 3روزانه به

 TMB1به عنوان شاخص اکسايش-کاهش (بته دليل

مدت  21تا  23روز بهصورت خوراکي است و دگزامتازون

ويژگي های الكتروشيميايي و نوریاش) استفاده گرديد .در

نيز بهصورت هفتگي  mg 23تزريق شد ( .)17در خصوص

يک واکنش آنزيمي TMB ،کروموژن (رنگ زا) به وسيله

التهابي بودن بيماری و از طرفي اثرات ضد التهابي قوی
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
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تاريكي و روشنايي آن نيز  12ساعته بود و طي اين مدت هر

بيهوشي کتامين -زايالزين بيهوش کرده و خونگيری از
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واکنش شيميايي کاتيون  TMBبه وسيله آنتي اکسيدان ها

شاخصهای فوق به روش االيزا مورد ارزيابي صورت

به ترکيبي بي رنگ تبديل ميشد .بهطور خالصه ،يک

گرفت.

منحني استاندارد با استفاده از نسبتهای  3تا 133

آناليز دادهها:

درصدپراکسيد هيدروژن  243ميكروموالر همراه با اسيد
اوريک  0ميلي موالر (در هيدروکسيد سديم  13ميلي
موالر) رسم شد .بر اساس غلظت پراکسيد هيدروزن در
واکنش ،آنزيم پراکسيداز سوبسترای  TMBرا اکسيد
ميکند که اين واکنش به صورت رنگ آبي مشاهده

دادههای کمي در گروههای مختلف برای هر شاخص
بهصورت ميانگين ±خطای استاندارد بيان و گزارش گرديد.
داده ها با استفاده از نسخه  21نرم افزار  SPSSپردازش و
با استفاده از آزمون آماری واريانس يک طرفه تحليل شد و
سطح معني داری در مقايسه ها کمتر از  3/34در نظر گرفته

ميشود .در خاتمه واکنش ،هيدروکلريک اسيد باعث ايجاد

شد.

پرواکسيدان – آنتي اکسيدان در واحدهای  HKبيان شتد.

نتایج

اين واحد ،درواقع يک واحد اختياری است که بر مبنای

اثر پوماليدومايد بر ميزان  Eosinophilدر خون گروههای

جذب درصد پراکسيد هيدروژن در محلول استاندارد است

تحت مطالعه:

( .)23به اين ترتيب مقادير  PABموجود در سرم گروههای

يافتهها نشان ميدهد که سطح  Eosinophilدر خون گروه

آزمايشي اندازهگيری شدند.

آسمي نسبت به گروه دريافتکننده پوماليدومايد و

رنگ زرد در طول موج  243نانومتر ميشود .مقادير نسبت

ارزيابي شاخصهای التهابي در سرم حيوانات در گروههای
مختلف:
پس از القای آسم در حيوانات به منظور ارزيابي
شاخصهای التهابي شامل اينترلوکينهای  2 ،2و  ،4پس از

دگزامتازون بهصورت معنيداری افزايش نشان ميدهد
( .)p<0.01به عالوه يافته ها حاکي از آن است که کاهش
سطح اين شاخص در دوز باالتر پوماليدومايد مشهودتر است
(نمودار .)1

انجام پروتكلهای درماني در همه گروهها در روز چهاردهم
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پرواکسيدان ها به کاتيون رنگي اکسيد شده و در يک

مطالعه از قلب حيوانات خونگيری صورت گرفته و

 71اثر پومالیدوماید بر شاخصهای ...

برابر با  3سر موش صحرايي نژاد ويستار در هر گروه بتود p<3/34 .بته عنتوان ستطح معنتيداری در نظتر گرفتته شتد ##-**P<3/31 ، #-* P<3/34 .نشتان
دهنده اختالف معنيدار با گروه کنترل ميباشد.

اثر پوماليدومايد بر ميزان  IL-2در خون گروههای تحت

جلوگيری کرده و آن را در حد گروه سالم نگه دارد.

مطالعه:

بهعالوه نتايج نشان داد که تفاوت معنيداری بين

يافتههای مطالعه حاضر نشاندهنده افزايش معنيدار سطح

دريافتکنندگان پوماليدومايد و دگزامتازون وجود نداشت

 IL-2در خون گروه آسمي نسبت به گروه دريافتکننده

(نمودار.)2

سالين است .همچنين نتايج نشان داد که پوماليدوميد در
دوزهای بكار رفته در اين مطالعه از افزايش اينترلوکين 2
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 3سر موش صحرايي نژاد ويستار در هر گروه بود p<3/34 .به عنوان سطح معنيداری در نظر گرفته شد ##-**P<3/31 ، #-* P<3/34 .نشان دهنده
اختالف معنيدار با گروه کنترل ميباشد.

اثر پوماليدومايد بر ميزان  IL-5در خون گروههای تحت

افزايش ميزان فاکتورهای التهاب در خون مدل حيواني

مطالعه:

ايجادشده است .از طرفي در همين نمودار ديده ميشود که

نمودار 0نشان دهنده کاهش معنيدار سطح  IL-5در خون

دوز باالتر پوماليدومايد بيش از دوز پايين آن قادر بود از

گروه آسمي نسبت به گروه دريافت کننده پوماليدومايد و

افزايش سطح  IL-5جلوگيری کند.

دگزامتازون است که در راستای نتايج فوق نشان دهنده
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نمودار  :2مقايسه گروههای آزمايشي از لحاظ سطح سرمي اينترلوکين  .2مقادير به صورت ميانگين  ±خطای استاندارد تعريف شدهاند .تعداد نمونه ها برابر با

 71اثر پومالیدوماید بر شاخصهای ...

 3سر موش صحرايي نژاد ويستار در هر گروه بود p<3/34 .به عنوان سطح معنيداری در نظر گرفته شد ##-**P<3/31 ، #-* P<3/34 .نشان دهنده
اختالف معنيدار با گروه کنترل ميباشد.

اثر پوماليدومايد بر ميزان  IL-4در خون گروههای تحت

است .از طرفي در همين نمودار ديده ميشود که دوز باالتر

مطالعه:

پوماليدومايد قادر بود سطح  IL-4بيشتر کاهش دهد.

همچنين نتايج در نمودار 2نشان دهنده کاهش معنيدار سطح

کاهش سطح  IL-4توسط پوماليدومايد در مقايسه با ساير

 IL-4در خون گروه آسمي نسبت به گروه دريافت کننده

فاکتورهای التهابي کاهش کمتری داشت .و دگزامتازون در

پوماليدومايد و دگزامتازون است که نشان دهنده افزايش

مقايسه با پوماليدومايد سطح اينترلوکين  2را بيشتر کاهش

ميزان فاکتورهای التهاب در خون مدل حيواني ايجاد شده

ميدهد.
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نمودار  :0مقايسه گروههای آزمايشي از لحاظ سطح سرمي اينترلوکين  .4مقادير به صورت ميانگين  ±خطای استاندارد تعريف شدهاند .تعداد نمونه ها برابر با
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تعریف شدهاند .تعداد نمونه ها برابر با  8سر موش صحرایی نژاد ویستار در هر گروه بود p<5/50 .به عنوان سطح معنی-
داری در نظر گرفته شد ##-**P<5/50 ، #-* P<5/50 .نشان دهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
يافته ها نشان دهنده کاهش معنيدار سطح Lymphocyt

پوماليدومايد قادر بود سطح  Lymphocytبيشتر کاهش

در خون گروه آسمي نسبت به گروه دريافت کننده

دهد.کاهش سطح  Lymphocytتوسط پوماليدومايد در

پوماليدومايد و دگزامتازون است که نشان دهنده افزايش

مقايسه با ساير فاکتورهای التهابي کاهش کمتری داشت

ميزان فاکتورهای التهاب در خون مدل حيواني ايجاد شده

(نمودار.)4

است .از طرفي در همين نمودار ديده ميشود که دوز باالتر
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نمودار :2مقایسه گروههای آزمایشی از لحاظ سطح سرمی اینترلوکین  .4مقادیر به صورت میانگین  ±خطای استاندارد

 42اثر پومالیدوماید بر شاخصهای ...

تعریف شدهاند .تعداد نمونه ها برابر با  8سر موش صحرایی نژاد ویستار در هر گروه بود p<5/50 .به عنوان سطح معنی-
داری در نظر گرفته شد ##-**P<5/50 ، #-* P<5/50 .نشان دهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.

همچنين نتايج نشان دهنده کاهش معنيدار سطح  PABدر

ايجادشده است .از طرفي در همين نمودار ديده ميشود که

خون گروه آسمي نسبت به گروه دريافتکننده پوماليدومايد

دوز باالتر پوماليدومايد قادر بود از افزايش سطح PAB

و دگزامتازون است که در راستای نتايج فوق نشان دهنده

بيشتر جلوگيری کند (جدول.)6

افزايش ميزان فاکتورهای التهاب در خون مدل حيواني
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نمودار  :4مقایسه گروههای آزمایشی از لحاظ سطح سرمی لنفوسیت  .مقادیر به صورت میانگین  ±خطای استاندارد
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شدهاند .و گروه نرمال به عنوان مبنا صد در صد در نظر گرفته شده است  .تعداد نمونه ها برابر با  8سر موش صحرایی
نژاد ویستار در هر گروه بود ##-**P<5/50 ، #-* P<5/50 .نشان دهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
مقايسه نتايج مقادير  PABموجود در سرم گروههای

سالين است .همچنين در گروههای دريافت کننده

آزمايشي حاکي از افزايش سطح مقادير  PABدر

پوماليدومايد ،مقادير  PABنسبت به گروه کنترل

گروه کنترل آسمي نسبت به گروه کنترل دريافتکننده

بهطور معنيدار کاهش يافته بود (جدول.)2

جدول  :2مقادير  PABگروه های مورد مطالعه P<3/34.به عنوان سطح معني داری در نظر گرفته شد ***P<3/331.نشان دهنده
اختالف معنيدار گروههای آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل ( )OVA+Salineاست.
P value

انحراف معيار

ميانگين

گروه

P0.001

3.6

13.0

سالين

_

1.2

24.20

سالين-اوالبومين

P0.001

3.6

23.62

اوالبومين -دگزامتازون

P0.001

3.7

17.64

اوالبومين -پوماليدومايد3.2

P0.001

3.37

15.72

اوالبومين -پوماليدومايد3.3
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نمودار  :6مقایسه گروههای آزمایشی از لحاظ سطح سرمی  .PABمقادیر به صورت میانگین  ±خطای استاندارد تعریف
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در اين مطالعه نتايج به دست آمده نشان داد که القای بيماری

هماتوپويتيک ،اثر بر سلولهای  Tو افزايش اريتروپويزيس

در حيوانات سبب شيفت توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان

در دسترس است که خود مؤيد اثرات فوق است)20( .

به سمت فاکتورهای اکسيدان و همچنين القای فاکتورهای

همچنين در مطالعهای که  Asanoو همكاران انجام دادند

التهابي گرديد که در اين رابطه نتايج با مطالعات پيشين

اثرات تاليدومايد که ساختمان و اثرات مشابه پوماليدومايد

همخواني داشت .در مطالعهای که کيانمهر و همكاران بر

دارد بروی آسم و التهاب ناشي از آن صورت گرفت که

روی روش القای آسم توسط اوالبومين انجام دادند ايجاد

مشخص شد در موشهای آسمي شده با اوبالومين تعداد

مدل سبب افزايش فاکتورهای التهابي فوق الذکر شد)21(.

ماکروفاژها ،لنفوسيتها ،نوتروفيلها و ائوزينوفيلها افزايش

در نهايت نتيجه در ارزيابي ميزان  PABدر مدل آسم،

چشمگيری پيدا کردند و وقتي تاليدومايد () mg.kg033

افزايش اين نسبت در سرم گروه کنترل دريافت کننده

بهصورت خوراکي تجويز شد کاهش معنيداری در تعداد

اوالبومين مشاهده شد که اين افزايش نسبت به ديگر گروه

ائوزينوفيل ها پديدار شد .همچنين تاليدومايد  IL-5و سطح

های مورد آزمايش معنيدار بود .مطالعات پيشين حاکي از

 TNFaرا در مجاری هوايي و آلوئولها ی موشهای آسمي

آن است که اوالبومين با افزايش توليد راديكالهای آزاد و

کاهش داد و مشخص شد اين آنالوگ پوماليدومايد باعث

ايجاد استرس اکسيداتيو ،نقش اساسي در ايجاد مدل بيماری

مهار  rasو  NF.κBسيگنالينگ شد )22( .همچنين در

آسم در حيوانات بازی مي کند)3( .

مطالعه ای که مانچ و همكاران بر روی موش مبتال به ميلوما

همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد که پوماليدومايد از

انجام دادند پوماليدومايد بهطور معنيداری فاکتورهای

شيفت پرواکسيدان-آنتي اکسيدان در گروههای تحت

التهابي را کاهش داد که اين يافته ها با نتايج تحقيق ما

مطالعه القا شده بيماری جلوگيری مي کند .اين اثر

همخواني داشت)24(.

پوماليدومايد را ميتوان به نقش آن در کاهش استرس
اکسيداتيو نسبت داد .در مطالعه ای که  Mingو همكاران

نتیجهگیری

بروی سرکوب پانكراتيت حاد ناشي از سرولين در موش ها

نتايج حاصل از اين ارزيابي نشان داد که پوماليدومايد

توسط پوماليدومايد انجام دادند مشخص شد که پوماليد

بهعنوان يک داروی تعديل کننده سيستم ايمني از شيفت

سطح فاکتورهای التهابي و سطح راديكالهای آزاد و

تعادل پرو اکسيدان-آنتي اکسيدان به سمت افزايش شاخص

اکسيدان را کاهش داد)15(.

آکسيدان در حيوانات آسمي جلوگيری ميکند .همچنين

همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد که پوماليدومايد از

پوماليدومايد از افزايش شاخصهای التهابي شامل

افزايش فاکتورهای التهابي در گروههای تحت مطالعه

اينترلوکينهای 2و 2و  4در گروه القای مدل جلوگيری نمود.

القاشده بيماری جلوگيری ميکند .اين يافتهها با مطالعات
پيشين

نيز

همخواني

دارد.

در

مطالعه

De

 Keersmaeckerو همكاران اثرات ايمونوموديوالتوری
پوماليدومايد مورد تائيد قرار گرفت و بر اساس اين گزارش
اين دارو سطح سايتوکائينهای التهابي را کاهش داده است.
( )22به عالوه گزارشهايي از آثار تنظيمکنندگي سيستم

تشکر و قدردانی
نويسندگان اين مقاله بدينوسيله تشكر و ستپاس ختود را از
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،به دليتل
حمايت های مالي اعالم ميدارند .ضمناً نتايج ايتن مطالعته از
پايان نامه دانشتجويي مقطتع  Ph.Dبتا شتماره ثبتت 75/022
استخراج گرديده است.
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ايمني توسط پوماليدومايد از طريق مهار فاکتور رشد
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49  نامدار یوسفی، شهر بانو عریان
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