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 مقدمه -6-6

شود تا از سهمت دام و رسز يمرسز مد نظر قرار گرفته  طیدام در مح شيبعد از زا یاديز يكيولوژيزیف یهافاکتور

 رسز را  يعیکه عملكرد طب يهر عامل نياکند  بنابر دایدست پ یبعد يفحل یساصش شود و دام بتواند به مرسله نانیاطم

 عيعوامش شا يكي شي(  عفونت رسز پ  از زا1585ن 1موکاسا موگرابگرارد ) يمنف ریتا هز  یتواند بر باروريم هز بزندبر

 یریگبه طور مشز تي(  اندومتر6111ن 3دوبسونو  6شلدونباشد )يم یبعد یبارور یدر کاهش عملكرد رسز برا گرارریتا 

و 1پاتر) دهديم شيرا افزا یباردار یانتظار برا یهاوزر جهیود و در نتشيم دیپر تول یهادام يمثلدیباع  افت عملكرد تول

و  هنيساخت و تجز ریمس یهازيکنندهن زنزشيتعد یهاياز مرب يبه گروه یدینوئیسامانه اندوکاناب ( 6111همكارانن 

و  ریتا  تحتتوانند زن ها را يدارند و م ينقش اساس نمتنوع يكيولوژيزیف یندهايکه در فرا اشاره دارد يهای خاصرندهیگ

 نيا ياصل یهارندهیکه از گ CB2و  CB1 یرندهیدو گ يي(  شناسا6113و همكارانن  9گرواسيکنتر  خود قرار دهند )

 ستزیس مربوب به  یهاسزیسامانه در مكان نينقش مهز ا یکنندهدیتائ نيمنيا یهاسلو  یشوندن بر رويم سامانه محسوب

و اعما  و  يالتهاب یهاواسطه توانند با ا ر بريمها دینوئینشان داده که کاناب یاریبس اتمطالع نيعهوه بر اباشد  يم يمنيا

 انیب يبررس شوند  با تو ه به موارد ذکر شده يالتهاب یهادر بروز پاسخ رییدر روند التهابن باع  تی راتییتی يبرخ یالقا

 باشدمي وهشوپ نيهدف ا نیریشدر گاو تياندومتر وزدر زمان بر نیدینوئیمربوب به سامانه اندوکاناب یهاژن

 

 :قیهدف از انجام تحق  -2-6

 است  یریش یهاگاو وميالتهاب در اندومتر طيدر شرا یدینوئیسامانه اندوکاناب هایژن انیب يپووهش بررس نيهدف از ا

 

 پژوهش: تیّضرورت و اهم -9-6

که  رسد يگاوهان به نظر م يمثلدیشدن پستان و البته دستگاه تول ریو درگ شيزاالتهاب در دوره پ  از  تیاهم شدلی به

 نيانجام شده در ا راتییبه فهز تی ندر سطح ژن يست رهایمتی نيا یرگی و اندازه يرسم طيبر شرا رگراریعوامش تا  افتني

                                                
1Mukasa-Mugerwa 
2Sheldon 
3Dobson 
4potter 
5Gervasi 
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 یو کاربرد دیمف اریبس کشور يتصنع یهایدر سطح دامدارتوانديم زنمناسب  هت کاهش شدت  ييالگو افتنيو  طيشرا

 شود  یریشگاو يدمثلیتول بازدهزن بر  يمنف ریسبب کاهش تا  تيباشد و در نها

 

 پژوهش: یسؤاالت اصل -4-6

 نقش دارد؟ یریشدر گاو التهاب رسز طيدر شرا یدینوئیسامانه اندوکاناب ايز
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 دایپ شيافزا یریش یهاگاو وميدر اندومتر یدینوئیسامانه اندوکاناب هایژن انیب يالتهاب رسم طي(: در شراH0فرض صفر )

  کندينم

 دایپ شيافزا یریش یهاگاو وميدر اندومتر یدینوئیسامانه اندوکاناب هایژن انیب يالتهاب رسم طي(: در شراH1) کي فرض

  کنديم
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 التهابتعریف  -6-2

      سازد تا به بقا يبدن را قادر م نيبافت بیزس ايعفونت  کي جادياست که به دنبا  ا یضرور يمنيپاسخ ا کيالتهاب 

 ( 6111ن  1مدژيتُوقرار دارد هموستاز خود را سفظ کند ) موربعوامش  ریکه تحت تائ يطيادامه دهد و در شرا

 

 هابالت خچهیبرتار یمرور -2-2

شناخت التهاب به  یتورم همراه با گرما و درد را برا نیقرمز یمهار نشانه كزنيدر قرن  6وسیکورنلیوس سلسابتدا  در

کاهش  نتحت عنوا ن3ويرموتوسط رودلف  1898پنجز التهاب در سا   یکرد  نشانه  يمعرف يو عموم هیعنوان عهئز اول

توان به کشف ينقاب عطف و مهز در رابطه با التهاب م گري(  از د1579ن 1وما ینشد ) يمعرف اخته  در عملكرد ايعملكرد 

نمود و با  ياز التهاب را معرف یدي د یها نبه كوفیاشاره نمود  مچن 1856در سا   9كوفیمچن يتوسط ال توزیفاگوس

هموستاز در بدنن  طيشرا یبرقراردر  يو سع زبانیها( در دفاع از مشیروفها )نوتكروفاژیم ها ووفاژبر نقش مهز ماکر دیتاک

هموستاز در واقع  یارائه نمود  واژه سفظ هموستاز در بدن را یبودن التهاب برا دیبر مهز و مف يمبن خود دي د یتئور

 كوفیها مچنو بعد مطرح شد بدن يداخل طي ابت بودن شرا فیتوص یبرا 6کلود برنارد توسط 1869بار در سا   نیاول یبرا

دارند  يهموستاز نقش اساس طيها در به و ود زمدن و سفظ شراتيتوسعه داد و عنوان کرد فاگوسا شتریا بر دهيا نيا

و  1516در سا   7التهابن توسط زگوستوس والر ياصل یاهبه و ود زمدن نشانه يكيولوژيزیف شيها دال(  بعد6111مدژيتُون )

به سمت بافت ملتهب را  يخون یهاها از رگتیرت لكوسافراد مها  نيمشوص شدن ا 1567در سا   8زیکوهنه وسی ول

 ريبافت در ز یبا مشاهده زیساد بود  کوهنه يالتهاب یهاواکنش یکردند که مشوصه يمعرف يراتییتی يعلت اصل

ها به تینشت پهسما و مها رت لكوس نيسرخرگ ي: گشاد شدن عروق خونشیاز قب يراتییمتو ه بروز تی پوكروسكیم

و  ما ینونمود ) التهاب فراهز دهيپد شتریو شناخت هر مه ب يبررس یرا برا نهیمشاهدات زم نيشد و ا فت ملتهباطراف با

 ( 6111ن 5 وري 
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 التهاب یریشکل گ یچگونگ -9-2

شوند  اگر يکرده و فعا  م ييعامش پاتوژن و مها ز را شناسا يمنيا یهاعفونت در بدنن سلو  کيا ر به و ود زمدن  در

 یهاح شده از زنن باع  فعا  شدن سلو ( ترشLSP) ديپوساکاریباشد عمدتا ل يگرم منف یباکتر کيعفونت زا  عامش

باشد و يم زبانیم يمنيا ستزیس یهاسلو  نیمتقابش ما ب کنشبرهز ازمندین يدفاع ستزیشود  فعا  شدن سيم يمنيا

ها برهز کنش نيا یالتهاب نام دارد  در ادامه شوديمشناخته  يها که تحت عنوان پاسخ دفاعکنشبرهز نياز ا يكي

 نيترشح خواهند شد  و ا يمنيا یهاها از سلو نیتوکيو سا نيپروستاگهند دنیاکس کيترین شیاز قب يالتهاب یهاواسطه

 یهانیتوکيشوند  سايالتهاب م يدفاع سزیمكان یریخون به سمت بافت زلوده و شكش گ اني ر شيباع  افزا باتیترک

در ه  شيتوان به افزايها مزن نيدارندن که از  مله مهز تر يالتهاب یهادر به و ود زمدن پاسخ يمهم ارینقش بس يالتهاب

زن را  ييها توانانیتوکي(  سا6117ن 6کاليو  1دانتزراشاره نمود ) ضربان قلبن و کاهش مصرف خوراب شيسرارت بدنن افزا

 یهارندهیگ بدن یهاسلو  يتمام بايتقر رايخود قرار دهند ز ریرا تحت تا  يكيولوژيزیفهای  تیفعال از یاریدارند که بس

باشدن که عمدتا توسط يفاز ساد م نیها فعا  کردن پروتئنیتوکيمهز سا راتیاز تا  گريد يكيباشند  يم دارارا  نیتوکيسا

 نياشاره نمود  ا نیو هاپتوگلوب C يواکنش نیوتئو پر A دیلوئیتوان به زميزن ها م نيترشود  و از مهزيکبد ساخته م

سادن ساخت و ترشح  طيشوند اما با قرار گرفتن بدن در شرايم افتيدر سرم خون  يکم زانیبه م یها در سالت عادنیپروتئ

را نشانگر  ها در خوننیپروتئ نيعدم و ود ا ايو ود  زانیتوان ميمسئله م ني  با تو ه به اابدیم شيها افزانیپروتئ نيا

 (  6119 ن1يوزنو  3بردفوردالتهاب در نظر گرفت ) یبرا يمناسب

 

  یالتهاب یالتهاب و پاسخ ها انواع -4-2

عامش  ریکه تحت تا  یارندهیگ ايگر التهابن س  یکننده جادياند: عامش ا شیدخ يمهار بوش کل يپاسخ التهاب کي در

در نهايت ها و رندهیگ کيشده در ا ر تحر دیتول يالتهاب یهاشودن واسطهيم کيو تحر ردیگيکننده التهاب قرار م جاديا

خود قرار  ریرا تحت تا  يرخ دهد که پاسخ التهاب يموتلف طيا  در هر مهار بوش ذکر شده ممكن است شرخود بافت هدف

در ا ر  ايزا باشد و عفونتعامش  کيتواند يم به و ود زمدن زن شیالتهاب زمده استن دل فيطور که در تعردهد  و همان

عامش  کيالتهاب  روزب شیکه دل يافتد  هنگامیاتفاق ب زا نیزاز عوامش عفونت یو عار شيبافت استر کيضربه به  اي بیزس
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شود يم کيکه در سضور زن عامش تحر یارندهی( ممكن است گييايباکتر اي ينانگليروسيباشدن با تو ه به نوع زن )و يعفون

 زیشده ن دیتول يالتهاب یهاباشد و واسطه یگرياز د زيهر کدام متما یشده برا جاديا يپاسخ التهاب جهیو در نتمتفاوت باشد 

             یهارندهیگه ب موسوم یهارندهیباشد گ ييايعامش باکتر کيکه عامش القا کننده التهاب  يمانمتفاوت باشد  ز

TLR)ای له وزنگ
 دیماکروفاژها و القاء تول دیها باع  تولرندهیگ نيا کيتحر و کننديم يي( عامش پاتوژن را شناساها1

( و CXCL8و  CCL2)به عنوان مثا ن  ني( و کموکاIL-6ن IL-1ن TNF-α)به عنوان مثا ن  يالتهاب یهانیتوکياس

و نشت  يت عفونفشار خون به سمت باف زانیم شيبا افزا يالتهاب یهاواسطه نيشود  سپ  ايها منيپروستاگهند نیهمچن

 قيوارد شده از طر یهاشیکنند  در ادامه نوتروفيمبافت هدف اعما   یخود را بر رو ریها و پهسما در زنن تا شینوتروف

 نديفرز نيپاتوژن خواهند داشت  در ا یدر نابود يها سعساضر در بافت و ماست سش یگرد  خون به همراه ماکروفاژها

ترشح شوند  يفکا ريکه در مقاد يزمان TNF-αو  IL-6ن IL-1و  هایباد يزنت نیهمچن زنن یهاپهسما و مكمش یا زا

و  نیپروتئ C-reactiveبه  توانيها مفاز ساد کنند که از  مله زن نیرا وادار به ساخت پروتئ یکبد یهاتوانند سلو يم

 هاز  مل ننيپروستاگهند يقدار مشوصمیز به م ومیتلیاپ ندهايفرز نياشاره کرد  در ادامه ا یانعقاد یهافاکتور

خود باع   یها به نوبه نيپروستاگهند نيمقدار ا شيکنند  افزايم دیتول PGE2مانند  يالتهاب شیپ یهانيپروستاگهند

 جادياز  مله ا يخاص یهارفتار یشود که به و ود زورنده يم یمرکز يعصب ستزیها در ساز سلو  يخاص تی مع شيافزا

و  6پسچيالتهاب است ) نديفرا بابدن  یریدرگشود که نشان دهنده يم و       يدگخواب زلو نيخستگ نييشتهاايتبن ب

نوع  نترفرونيا دیزلوده اقدام به تول یهاباشد سلو  روسيها وکه عامش به و ود زمدن زن ييها(  در عفونت6115همكارانن 

که عفونت با  يشوند  در ساليهز فعا  م کیتوتوکسیس یهاتیسکنند و عهوه بر زن لنفوي( مIFN-α, IFN-βاو  )

ن مدژيدوشود )يمها شیها و بازوفسشتوسط ماست IL-13و  IL-5ن  IL-4ننیستامیه دیمنجر به تول يانگل یهاکرم

    ادجيا رانهیشگیپ يپاسخ دفاع کيباشد التهاب ساد به عنوان  ياز عامش عفون یکه بافت عار يطي(  اما در شرا6111

     ریتحت تا  دهيد بیزس کند که بافتيپردازدن و کمک ميم دهيد بیبافت زس یخواهد شد و به سرعت به بازساز

درد  یهارندهیمو ود در خود بافت و هز توسط گ یماکروفاژها هز توسط يبافت بیطلب زلوده نشود  زسفرصت یهاپاتوژن

    منجر به سرف عامش  تاياست که نها يپاسخ دفاع کيالتهاب ساد  ( 6115 همكاراننو  3باسبايومشود )يم ييشناسا

و  یالتهاب به سالت عاد طيالتهاب و عبور از شرا دنیشود  به اتمام رسيم دهيد بیبافت زس یو بازساز ریکننده و تعم جاديا

سالت  نيعبور از ا یوت برامتفا سزیكانم نيباشد  منديم يخاص یکنندهزیتنظ یهاسزیمكان ازمندیبازگشت هموستازن ن

است  و  يضد التهاب یهانيپروستاگهند شيو افزا يالتهاب شیپ یهانيپروستاگهند دیو ود دارد  از  مله زن ها کاهش تول
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 یهامرده را ترب کنند و سلو  یهاسلو  هان تیها و مونوسشیشود تا نوتروفيخودشان در ادامه باع  م راتییتی نيا

را سرف کند و  يالتهاب ساد نتواند عامش التهاب يلی(  اگر به هر دل6119ن 6ساويشو  1سرهانشوند ) زیترم دهيب دیزس

 یديبازگشت به سالت هموستاز اتفاق نوواهد افتاد و بدن وارد فاز  د ینشوند مرسله زیدرمان و ترم دهيد بیزس یهابافت

 ( 6111)مدژيتُون  شودياز التهابن تحت عنوان التهاب مزمن م

 

 (اندومتریت)  رحم التهاب -5-2

های شايع که عمدا از بیماری شوديم فيتعر تحت عنوان التهاب بافت اندومتريوم رسز يتاندومتر يرسز با نام علم التهاب

 ن1و بوندورانت 1557 ن3)لويی  بوده و عوامش باکتريايي بیشترين سهز را در بروز زن دارا مي باشند شرسمي پ  از زاي

در موارد بسیار پیشرفته  وهای باز و انتظار برای رسیدن به بارداری بعدی رين تا یر اين بیماری افزايش روزتمهز ( 1555

  (6116باشد )لبهنک و همكارانن نیز مي داری نین در سین بارستي سقط 

 

   هاکانابینوئید -6-1-2

 1611 از بته بتیش   متاده  اين تاريوچه ( 6111ن 6نستانتین کوو 9تاناسسكوهستند ) بیولوژيک فعا  ترکیبات کانابینويیدهان

فیبری با خواص دارويتي استتفاده    از گیاه شادانه به عنوان يک گیاهها دن زماني که برای اولین بار مینيگردپیش بر مي سا 

 اندوکانابینوئیتدها  و مصتنوعي  کانابینوئیتدهای  فیتوکانابینوئیتدهان  گتروه  سته  بته  خود ترکیبات اين(  6118 ن7گیلر)نمودند 

 یکننده فعا  هایگیرنده و وانیلويید کانابینويیدن هایگیرنده به توانندو مي  (6115 همكارانن و8الكساندر) شونديم تقسیز

 (   6111 ن5ماکارون) شوند زوم ها متصش تكثیر پروکسي
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 فیتوکانابینوئیدها -6-6-1-2

 همكارانن و6افلي-ا ) است دارويي اهداف برای گیاهان تريناستفاده پر از يكي 1شاهدانه يا ستیوان ماريجوانا کانابی  گیاه

 ( 6117 ن3برينیسن)باشد اوت با ترکیبات شیمیايي متنوع ميدارای مشتقات متف گیاه اين(  6111

 گیاه ماده  ن  ویهای مو ود بر رازکرب شده تراو  صمغ از که است مايعي لیپید گیاهين کانابینويید يا فیتوکانابینويید

 بته  ستلولي  سیتات  کنتتر   فیتوکانابینوئیتدهان  تا یرات مهمترين از يكي ( 6116و همكارانن 1هیشزيد )مي و ود به شاهدانه

دلتتا      فیتوکانابینوئیدها عبارتنتد از:  ترين متداو (  6111 ن6کامپشو 9دونر) است مرکزی عصبي سیستز هایسلو  در ويوه

 ( CBN) کانتابینو   ( وCBCکانتابیچرومن )  (نCBG) کانتابیگرو   ن(CBD) کانابیديو  ن(THC)  هیدروکانابینو تترا-5

 دو(  6111 همكتارانن  وافلتي  -ا ) هستتند  ضتعیف  دارويي و شیمیايي نظر از شده شناسايي کانابینويیدهای از زيادی تعداد

( CBGکانتابیگرو  )  نتام  بته  مشترب یکسنتت ساز پیش يک از باشند کهمي CBDو  THC فیتوکانابینويیدها اصلي نوع

 شتاهدانه  گیتاه  از 1561ستا   در بتار  اولتین  هیتدروکانابینو  بترای   تتترا -5 دلتتا (  6116 همكارانن و هیش)شوند مي مشتق

 از دارويتي  گونتاگون  هایفعالیت تنيدرون و ززمايشگاهي شرايط در   اين ترکیب(6111 همكارانن و7اسكوتر) شد  داسازی

 کوتتاه  یسافظه     در اخته  و درد تسكین تحربن کاهش نیز و انسان در اشتها افزايش و توهز سرخوشين و شادی  مله

 شتاهدانه  اصتلي  روانگتردان  کانابینويید عنوان به و  (6116 همكارانن و8سوگیورا) داد نشان ززمايشگاهي سیوانات در را مدت

 و5وانتگ ) انستان دارد  ستهمت  در  تانبي  عتوارض  مثتشن تولیتد  درونت  در  ملته  از موارد بعضي در  و است شده شناخته نیز

 شتاهدانه  ترکیبتات  باشتد کته از  اکسیون مي ساوی هیدروکربني فیتوکانابینويیدهای ديگر از يكي CBD ( 6116 همكارانن

 تتا  زن صتحیح  ستاختار  ولتي  شدن  داسازی مكزيكي شاهدانه از 11زدامز را ر وسیله به 1511 سا  در بار اولین برای است 

 ( 6119 ن11پرتُوی) بود نشده مشوص 1563 سا 
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 مصنوعی کانابینویید -2-6-1-2

 نحتتوه و ا تترات بررستتي زيتترا بتتود کانتتابی  متتدرن تحقیقتتات بتترای شتتروعي ینقطتته THC شتتیمیايي ستتاخت و کشتتف

 تتتاريوي رنظتت از(  6111 ن 6اگرتتتووا و 1الپیتتک)ستتاخت  میستتر ززمايشتتگاهي سیوانتتات در را کانابینوئیتتدها عملكتترد

 زن هتتای زنتتالوگ از زيتادی  تعتتداد و بتتوده گیتاهي  کانابینوئیتتدهای ستاختار  استتاس بتتر کانابینوئیتدها  ززمايشتتگاهي ستنتز 

 3رافائتش مچتوالم   راهنمتايي  بته  گروهتي  توستط  ستپ   و 1511 ستا   اوايتش  در را تر زدامتز   راهنمتايي  بته  گروهي توسط

           و نبونتتد گیتتاهي کانابینوئیتتدهای بتتا متترتبط ديگتتر تر ديتتد ترکیبتتات ولتتي گرفتنتتدن قتترار ززمتتايش متتورد و تولیتتد

ن HU-210ن CP-55940تتتوان هتتای مصتتنوعي متتي بینويیتتدها بودنتتد  از کانابینوئیتتد اندوکانا ستتاختار استتاس بتتر يتتا

Levonantradol نNabilone  وMarinol ( 6111ن 1اسفتكو) برد نام را 

 

 اندوکانابینوییدها -9-6-1-2

دقیقتا بته        کته  کننتد  بینوئیتدی را در بتدن ختود تولیتد متي     اندوکانا شتیمیايي  ترکیبات طبیعي به طور ناتسیوا و هاانسان

     متصتش  ( شتاهدانه  گیتاه )  وانتا متاری  فعتا    تزء  ( يا همانTHC) تتراهیدروکانابینو -5 دلتا یگیرنده مشابه هایهگیرند

 هتای گیرنده زگونیست عنوان به ن1559 سا  در لیگاندها اين  (6117 نهمكاران و9مونوری) کندمي فعا  ها راشوند و زنمي

طیف  یکننده تعديش عنوان به که هستند لیپیدها از گروهي (  اندوکانابینوئیدها6116ن 6دی مارزوشدند ) تعیین کانابینوئید

 و زمیتدها  هتا اندوکانابینوئیتد واقتع   در(  6118 همكتارانن  و7زرتمتن ) شتوند متي  شناخته بیولوژيک فرايندهای از ایگسترده

 کته  اندوکانابینوئیتدهايي  مهمترين(  6111 همكارانن و ماکارون) هستند بلند زنجیره غیراشباع مرب اسیدهای از استرهايي

                                                
1Elphick 
2
Egertova 

3Raphael Mechoulam 
4Sfetcu 
5Monory 
6Di marzo 
7Artmann 
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        6گلیسترو   زرشتیدونیش –6 و( AEA ن1زناندامیتد ) زمتین  اتتانو   زرشتیدونیش -N گرفتته  انجام هازن روی بسیاری مطالعات

(2-AG )(   6111 ن دی مارزو و3باني) شوندمي مشتق زرشیدونیک اسید از که ندهست 

 

  (6111همكارانن  و1مچوالم) اندوکانابینوئیدها مهمترين ساختاری فرمو  -1-6شكش 

 

 آناندامید -6-9-6-1-2

 واژه پايتته ی بتتر و شتتد استتتوراج ختتوب میتتز از زمتتین اتتتانو  زرشتتیدونیش-N اندوکانابینويیتتد بتتار اولتتین بتترای

 ( 6115 همكارانن و6کانو)گرفت  نام خوشي زناندانیدبه معني سر 9سانسكريت زناندا

 و7لیتو ) شتود متي  ززاد و ستاخته  هتا نتورون  توستط  نیتازن  بته  تو ته  بتا  کته  استت  لیپیتدی  یدهنتده  انتقتا   يتک  زناندامید

 از بستتیاری بتترای ختتوب میتتانجي يتتک و کانابینوئیتتد یگیرنتتده انتتدوژن لیگانتتد يتتک متتاده (  ايتتن6116 همكتتارانن

 ( 6118 ن5کراوات و8سیمون) است اشتها و درد التهابن  مله از فیزيولوژيک فرايندهای

 

 

 

                                                
1Anandamide 
22-Archidonoyl glycerol 
3Banni 
4
Mechoulam 

5Ananda 
6Kano 
7Liu 
8Simon 
9Cravatt 
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 آناندامید  ساخت -6-6-9-6-1-2

    زنتزيز  توستط  زمتین  اتتانو   فستفاتیديش  رونتد  اين طو  در که شوند مي تولید غشا فسفولیپیدهای ی تجزيه از زناندامیدها

N-ترانسفراز اسیش (NAT ) بته  زراشتیدونات  گتروه  يتک  انتقتا   بتا N- زمتین  اتتانو   فستفاتیديش  زرشتیدونیش (NAPE )     

 زمتین  اتتانو   فستفاتیديش  استیش -N نتام  بته  ويتوه ای  فستفولیپاز  زنتزيز  کمک به شده تولید یماده سپ  شودمي تبديش

 تولیتد  ستمت  بته  زمین اتانو  فسفاتیديش زرشیدونیش-N هیدرولیز با را واکنش D (NAPEPLD)فسفولیپاز هیدرولیزيک

 دارد و تود  نیتز  ديگتری  مسیر همچنین (ن6115 همكارانن و کانو ن6119 همكارانن و1دی فونسكا) کندمي کاتالیز زناندامید

 ستپ   شتودن متي  تبديش فسفوزناندامید به و شده ( هیدرولیزPLC) C فسفولیپاز زنزيز کاتالیز با NAPE مسیر اين در که

 ديگر مسیر(  6116 همكارانن و6پامر) شودمي زناندامید تولید به منجر و شده دفسفريله فسفاتاز زنزيز توسط فسفوزناندامید

 توستط  NAPE مستیر  ايتن  در کته  است( lyso-NAPE-2) زمین اتانو  زرشیدونیش-اليزو-6 یوسیله به زناندامید تولید

 زناندامیتد  بته  تبتديش  اختصاصي PLD کمک به ماده اين که شده lyso-NAPE-2 تولید به منجر 2A فسفولیپاز فعالیت

 نتوع  NAPE لیپتاز  يتک  عنوان به( ABH4) 1 هیدروالز-α/β زنزيز ديگر مسیر در همچنین(  6118 ن3بیسوگنو) شودمي

B ی زنجیره دو زدايش توانايي با O-از اسیش NAPE گلیسروفسفوزناندامید تولید به منجر (GP-NAE )اين که شودمي 

 زنتزيز  کمتک  بته  کته  باشتد  زناندامیتد  برای فیزيولوژيک یماده پیش يک تواندمي GP-NAE که دهندمي نشان ها يافته

 نشتان  پیشین هایپووهش که زنجايي از شود مي زناندامید ززادسازی به منجر نهايي مرسله در GP-NAE استراز فسفودی

 زنتزيز  ززمايشتگاهي  شترايط  در دانشتمندان  نشتود نمي تولید میز در طبیعي طور به GP-NAE استراز فسفودی که دادند

 و دارد میتز  در زيادی غلظت که GP-NAE استراز فسفودی يک عنوان به را( GDE1) 1 استراز گلیسروفسفودی غشايي

   ( 6118 نکراوات و سیمون) کردند معرفي دارد را زناندامید  مله از ها NAE تولید توانايي

 

 آناندامید تجزیه -2-6-9-6-1-2

 استتید زنتزيز  توستط  ستلو   درون و شتتده ستلو   ( واردAMT) موصتوص  غشتايي  هتتایدهنتده  انتقتا   توستط  امیتد زناند

FAAH) هیتتدروالز زمیتتد متترب
 همكتتارانن و متتاکرون) شتتودمتتي تقستتیز زمتتین اتتتانو  و زرشتتیدونیک استتید بتته( 1

                                                
1De Fonseca 
2Pacher 
3Bisogno 
4Fatty acid amide hydrolase 
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 استتت AMP و 1CB هتتایگیرنتتده بتتین ایرابطتته ( 6117 همكتتارانن و6بهنكمتتن  6111 همكتتارانن و 1دای  6111

 افتتزايش مو تتب AMP فعالیتتت افتتزايش بتتا CB1هتتای گیرنتتده فعالیتتت ززمايشتتگاهي شتترايط در دهتتدمتتي نشتتان کتته

 توستتط بلكتته نFAAH یوستتیله بتته تنهتتا نتته متتاده ايتتن ( 6111 همكتتارانن و ماکتتارون) شتتودمتتي زناندامیتتد یتجزيتته

 یاواستتطه محصتتو  تولیتتد مو تتب رونتتد ايتتن پتتي در و شتتودمتتي متتتابولیزه نیتتز( COX-2) 6-سیكلواکستتیوناز

 3يتتو) شتتودمتتيتولیتتد  نهتتايي محصتتو  عنتتوان ( بتتهPGF2α) F2αگهندين پروستتتا ( وPGH2) H2 گهندينپروستتتا

 يتتک پتتي در دهیتتدروژناز الكتتش زنتتزيز توستتط همچنتتین زناندامیتتد(  6119 همكتتارانن و1يانتتگ  1557 همكتتارانن و

 همكتتارانن و9برادشتتائو) شتتود نیتتز تبتتديش( NAGly) گلیستتین نیشزراشتتیدو–N بتته توانتتدمتتي اکستتیداتیو متابولیستتز

6115 ) 

 

 (AG-2) گلیسرول آرشیدونیل -2-9-6-1-2

 میز و سگ گوار  دستگاه از بار اولین که است مونواسیش گلیسرو  از فرد به منحصر یگونه يک گلیسرو  زرشیدونیش-6

 ( 6111 ن6واکو و سوگیرا  6115 همكارانن و کانو) شد استوراج مو 

 

 (AG-2) گلیسرول آرشیدونیل ساخت -6-2-9-6-1-2

 اينوزيتتتو  فستتفاتیديش ماننتتد زراشتتیدونیک هستتتندن استتید دارای غشتتايي کتته هتتایفستتفولیپید هیتتدولیز از متتاده ايتتن

    دياستتیش گلیستترو  -6 و 1 بتته 7PLC زنتتزيز کمتتک بتته اينوزيتتتو  فستتفاتیديش او  ی مرسلتته در شتتود متتي تولیتتد

DGL) لیپتتاز دياستتیش گلیستترو   زنتتزيز بعتتدی یمرسلتته در زن از پتت  تبتتديش شتتده و 
    تبتتديش AG-2 بتته را زن( 8

 میتتانجي گتتری                                          شتتامش  شتتودمتتي  AG-2 تولیتتد بتته منجتتر  کتته ديگتتری  مستتیر  ( 6113 ن5پیتتوملي ) کنتتدمتتي

 زنتتزيز کمتتک بتته اينوزيتتتو  فستتفاتیديش مستتیر ايتتن در کتته استتت  اينوزيتتتو  فستتفاتیديش اليتتزو-زراشتتیدونیش-6

                                                
1  ِ Day 
2Blankman 
3Yu 
4
Yang 

5Bradshaw 
6Waku 
7Phospholipase C 
8Diacylglycerol lipase 
9Piomelli 
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 AG-2 بته  PLC زنتزيز  توستط  متاده  ايتن  ستپ   و شتود تبتديش متي   اينوزيتتو   فستفاتیديش  اليتزو  بته   A1 فسفولیپاز

 ( 6111ن 1موکیولي) شودمي تبديش

 

 (AG-2) گلیسرول آرشیدونیل تجزیه -2-2-9-6-1-2

 و شتود متي  متتابولیزه  زراشتیدونیک  استید  و گلیسترو   بته  ستلو   موتلتف  انتواع  در سترعت  بته  گلیسترو   زرشتیدونیش -6

       صتتتورت  (MAGLلیپتتاز )  گلیستترو   استتیش  مونتتو  توستتتط AG-2 ی تجزيتته  بتترای  مو تتود  ستتازوکار  بیشتتترين 

 از متعتتددی هتتایزنتتزيز توستتط AG-2 یتجزيتته ززمايشتتگاهي شتترايط در ( 6116 همكتتارانن و ستتوگیرا) یتتردگمتتي

 امكتتان پتترير زراشتتیدونیک استتید و گلیستترو  بتته ن(6HSL) هورمتتون بتته اسسستت لیپتتاز و MAGL نFAAH  ملتته

  (6117 همكارانن و بهنكمن) است

 

  (6115و همكارانن  کانو) AG-2ی  تجزيه مسیر -6-6شكش 

 

 کانابینویید هایگیرنده -2-6-1-2

CB1 و CB2 بتتا شتتونده  فتت  هتتایدهگیرنت  هتتانباشتند  ايتتن گیرنتده  گیرنتتده هتای مهتتز کانابینوئیتدها متتي   از نتوع  دو 

 فعالستتازی ستتیكهزن زدنیلیتتش مهتتار از  ملتته ستتیگنا  انتقتتا  هتتایمكانیستتز بتتا ( هستتتند و3GPCR) G پتتروتئین

 انتقتتا  مستتیرهای ديگتتر و( CB1 در تنهتتا) پتاستتیز و کلستتیز هتتایکانتتا  تنظتتیز فعتتا ن میتتتوژن کینتتاز پتتروتئین

                                                
1Muccioli 
2Hormone sensitive lipase 
3G-protein coupled receptor 
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 شتونده   فتت  ديگتر  یگیرنتده  سته  اخیترن  هتای  ستا   در ( 6116 ن1هولتت ) کننتد سیگنا ن تتا یرات ختود را اعمتا  متي    

 امتتا استتتن شتتده پیشتتنهاد کانابینوئیتتد ختتانواده بتترای GPR119 و GPR55 نGPR18 هتتاینتتام بتتا G پتتروتیین بتتا

و  CB1 بتتر روی کانابینوئیتتدی گیرنتتده هتتای  در زمینتته مطالعتتات بیشتتتر و هستتتند بحتت  متتورد هنتتوز متتوارد ايتتن

CB2  کانابینويیتتد گیرنتتده عنتتوان بتته کتته ديگتتری یگیرنتتده ( 6116 همكتتارانن و6ان اوستتالیو) صتتورت گرفتتته استتت 

 ماننتد  ترکیبتاتي  بتا  ذاتتي  طتور  بته  گیرنتده  ايتن  استت   TRPV1 نتام  بته  وانیلويیتد  گیرنتده  نتوعي  استتن  شتده  معرفي

 ايتتن دارد زناندامیتتد بتتا ستتاختاری شتتباهت کپسايستتین کتته زنجتتايي از و شتتوندمتتي فعتتا  وانیلويیتتد و کپسايستتین

 بتته CB1 هتتایگیرنتده  ( 6115 ن1گتريفین تومتتاس  و3کتتابرا )شتتوند  فعتا   نیتتز زناندامیتد  توستتط تواننتتدمتي  هتتاگیرنتده 

 و کتانو ) شتوند متي  بیتان  بتدن  ايمنتي  ستامانه  در عمتده  طتور  بته  CB2 هتای گیرنتده  و مرکتزی  عصتبي  ستامانه  در وفور

 از مستیر  منتدين  نیتز  کانابینويیتد  هتای گیرنتده  نG پتروتیین  بتا  شتده   فتت  هتای گیرنتده  ساير مانند(  6115 همكارانن

 گیرنتتده و کانابینوئیتتد زگونیستتت اتصتتا  ( 1555 ن6نورستتوپ و9گلَتت ) کننتتدمتتي فعتتا  را ستتلولي درون هتتایستتیگنا 

 استت  GTP و تود  نیازمنتد  مترتبط  محترب  بتا  گیرنتده  شتدن   فتت  و شتود متي  تنظتیز  گتوانین  نوکلئوتیتدهای  توسط

 ( 1556 همكارانن و7میلدرز)

 

6-2-6-1-2- CB1 

 صتحرايي  متو   میتز  در( CB1) 1 نوع کانابینوئید یگیرنده cDNA کردن کلون با 1551 سا  در همكارانش و 8ماتسودا

 CNR-1 نتام  بتا  ژن ايتن   باشتد متي  استید  زمینتو  173 بتا  تتوالي  دارای و شودمي ساخته میز در CB1 که کردند گزار 

 و کتانو ) زمینواستید  176با زن انساني هومولوگ صحرايين مو  از پ (  6115 نگريفین توماس و کابرا ) شودمي شناسايي

-بافت  در گیرنده اين ( 1559 همكارانن و 5ماکرا بارتي) شد گزار  زمینواسید 173 با مو  هومولوگ و( 6115 همكارانن

                                                
1Howlett 
2Sullivan’O 
3Cabral 
4
Griffin-thomas 

5Glass 
6Northup 
7Childers 
8Matsuda 
9Chakrabarti 
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 محیطتي  عصتبي  هایبافت و ريز درون غدد ساير و دفران مجرای مثانهن بیضهن رسزن اندومتريوم تومدانن  مله از هاييبافت

 ( 6111 همكارانن و 1پارب) باشدمي متمرکز

 

2-6-6-1-2- CB2 

 همكتارانن  و 6باسو) شودمي بیان میز یساقه هایسلو  برخي در همچنین و ايمني هایسلو  در وفور به 6CB هایگیرنده

 طحتا   مارژينتا   بوتش  ماکروفاژهتای  در را هتا گیرنتده  اين بیان بار اولین برای 1553 سا  در همكارانش و3مونرو ( 6111

 مو تب  هتز  کنتار  در دو اين فعالیت شود مي تصور و است هاگیرنده اين برای اصلي اندوژن لیگاند AG-2  دادند تشویص

 بوتش  يتک  دارای G پتروتیین  با شده  فت هایگیرنده (  اين6111 همكارانن و باسو) شود ايمني سیستز تعادالت تنظیز

 مربتوب  ژن  هستتند  کربوکسیلي انتهای با سلولي درون بوش يک همچنین و شده گلیكوزيله زمیني انتهای اب سلولي خارج

تو ته   قابش سطوح نCB1 خهف بر که رمزگزاری شده استن زمینه اسید 361 طو  به توالي يک با انسان در گیرنده اين به

 دارد و تود  صتحرايي  مو  و انسان بین ويوه به صحرايين مو  مو ن انسانن های گونه اسید زمینهن میان توالي تنوع از ای

 درصتد  68 همچنتین  و استت  مشتابه  CB2 بتا  درصتد  11 زن هتای  زمینته  اسید تطابق  (6115 نگريفین توماس و کابرا )

 ( 1559 همكارانن و 1گالیِگو)  است شده مطرح CB1 با زن غشايي درون بوش های برای شباهت

 

 سیگنالینگ مسیر  -9-2-6-1-2

1CB 6 وCB  9 و ستیكهز  زدنتیهت  شتامش  کته  کننتد متي  فعتا   ستلو   درون را زبشتاری  هتای واکتنش  دو هترcAMPن        

 نگتريفتین تومتاس   وکتابرا   )هستتند   کلستیز  ستلولي  درون ستطوح  تنظیمات و( 6MAPK) فعا  میتوژن کیناز پروتیین

 نقتش  هتز  و مهتاری  نقتش  هتز  نتیجته  و در شوند متصش Gs به هز و Gi به توانندمي هز کانابینوئید هایگیرنده(  6115

 افتزايش  گیرنتده  اتصالي بوش در (  گوانین1558 همكارانن و 7وسبونهاي)را خواهند داشت  cAMP تشكیش برای تحريكي

 نوستانات  و شودسیكهز مي زدنیهت مهار باع  و شده  دا Gi از α بوش زن پي در شود مي متصش زن به GTP و يابدمي

                                                
1Park 
2
Basu 

3Munro 
4Galiegue 
5Cyclic adenosine monophosphate 
6Mitogen-activated protein kinase 
7Bonhaus 
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بتروز   بته  منجر (نPKA) Aکیناز  فسفريهسیون پروتئین تنظیز با ادامه در و افتدسلو  اتفاق مي در درون cAMP میزان

 فستفولیپاز  نیتز  و يوني هایکانا  تنظیز برای β/γدايمری  بوش همچنین  شودمي سلولي هایفعالیت در ایعمده تیییرات

C فعالسازی برای تواندمي زن بر عهوه استن مهز MAPK گیرنده  باشد نیاز مورد CB1 توانتد متي  فتوق  اعمتا   بر عهوه 

                     را پتاستتیز بتته درون ستتلو   یيكطرفتته ورود و مهتتار کتترده  را N-و  Q- ولتتتاژ نتتوع  بتته وابستتته کلستتیز هتتایکانتتا 

 β/γ واستد  (  زيتر 6116ن 9نمولمتا و  1دِمتوس   1555همكارانن  و 3کاالندرا  6111 ن6موخوپادهیای و 1همولت) کند تحريک

 cAMP فعالیتت  از مستتقش  مستیر  اين و شودمي( MAPK) فعا  میتوژن کیناز پروتیین تحريک و فسفريهسیون مو ب

 رويتدادهای  ستلولين  درون تنظیمتات  ايتن  پتي  در  (1558 همكتارانن  و بونهتايوس   1559 همكارانن و 6بوباال) کندعمش مي

  اتفتاق  سیناپستي  هتای واستطه  ی دوبتاره  باز رب و عصبي هایدهنده انتقا  زادسازیز مانند ديگری عصبي و بیوشیمیايي

 تحريک با است ممكن cAMP افزايش تحريک برای CB1 هایگیرنده فعا  شدن ( 1558 همكارانن و دی مارزو) افتدمي

 پتروتئین  ی کننتده  رمهتا  يتا  و Ca+ سساس هایکانا  یوسیله به اينجا در cAMP تحريک  شود تعديش Gα/s پروتئین

 تحريكي مسیر CB1 هایگیرنده فعالسازی برای وبا و سرفه سیاه سز تا یر تحت های سلو  تیمارهای با بلكه نیستن کیناز

 بترای  تنهتا   ديد مشاهدات اين همچنین شودنمي تنظیز G پروتئین از Gs بوش فعالسازی با پاسخ اين و کندمي فعا  را

7فلدر و گهس) باشدنمي مو ود مسیر اين در CB2 مورد در اطهعاتي هیچ و ددار مصداق CB1 هایگیرنده
 ( 1557 ن 

 

TRPV1 گیرنده -4-2-6-1-2
8  

سرکه شناستايي و   مگ  فوتوترانسداکشن در مشوص شدن نقششاناز  پ ( TRP) گررا گیرنده پتانسیش يوني هایکانا 

 کهستیک  هتای  TRP: بته  توان مله زن ها مي از باشند کهي ميکانا  پروتئین شش شامش کانا  ها اين  شدند نام گراری

(TRPC)ن TRPوانیلويیتتد گیرنتتده هتتای (TRPV)ن TRPمهستتتاتین هتتای  (TRPMن) TRPموکتتولیپین هتتای 

(TRPMLن) TRPسیستین پلي های (TRPP )1 زنكترين  غشتايي  پروتئین و (TRPA1ن ANKTM1    ن اشتاره نمتود) 

 در کته  استت  انتوتابي  غیتر  يتوني  کانتا   ( يتک TRPV1) وانیلويید گیرنده یخانواده 1 نوع  (6119همكارانن  و 5کهفام)

                                                
1Howlett 
2Mukhopadhyay 
3Calandra 
4
Demuth 

5Molleman 
6Bouaboula 
7Felder 
8Transient receptor potential channel 
9Clapham 
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        و نتورون هتا    ملته  از ديگتری  هتای بافت در هاگیرنده اين بیان اخیر سا  های در البته که شود مي بیان سسي هاینورون

و  ستیری  يتادگیرین  اسساستاتن  کنتتر   در است ممكن که است شده داده تشویص مرکزی عصبي سامانه هایزستروسیت

 از متعتددی  هتای  محترب  توسط 6ززمايشگاهي شرايط در گیرنده اين  (6111 همكارانن و 1مِزِی) باشد داشته نقش هیجان

 متواد  و زناندامیتد  و پروتتون  ماننتد  انتدوژن  عوامش برخي همچنین و رزينیفراتوکسین و کاپسايسین پايینن PH گرمان  مله

 و 1هوزنتگ    6111 همكتارانن  و 3زئتو ) شتود مي فعا  التهاب فرايند طي لیپواکسیوناز مسیر در زراشیدونیک اسید از ساصش

 Dکینتاز   پتروتئین  نC (PKC)کینتاز  پتروتئین   ملته  از موتلفتي  کینازهای توسط تواندمي TRPV1 ( 6116 همكارانن

(PKDن) کیناز پروتئین A (PKAو ) لمتادولین  کا-کلستیز  بته  وابستته  کینتاز  پروتئینII (CaMKII) بتاقي  قستمت  در 

کته   يابتد متي  افزايش سلولي درون کلسیز غلظت TRPV1 هایگیرنده فعا  شدن با  شود فسفريله ترئونین/سرين یمانده

 و ستنتز  افتزايش  باعت   که در نهايت شود کلسیز به وابسته( NAT) ترانسفراز اسیش-N فعالسازی مو ب توانداتفاق م اين

 را هتا گیرنتده  اين مستقیز غیر و مستقیز شكش دو به تواندمي زناندامید ( 6115 همكارانن و 9توس) شودمي دزناندامی غلظت

 زناندامیتد  کتز  هایغلظت اما شود مي TRPV1 فعالسازی مو ب مستقیماً باشد زياد زناندامید غلظت که زماني کند  فعا 

 بیوفستفات -9ن1 اينوزيتتو   فستفاتیديش  تولیتد  افتزايش  باع  PLC تحريک با يا که شودمي CB1 فعالسازی مو ب ابتدا

(PIP2 )فعالیتت  کننتده  تنظتیز  شود کهمي TRPV1   6 تحريتک  بتا  يتا  استتPLA  شتدن  سستاس  و فستفريله  مو تب 

TRPV1 فعتا   میتتوژن  کینتاز  پتروتئین  کتردن  فعتا   بتا  يا و شودمي وانیلويیدها ديگر و زناندامید به (MAPK)باعت   ن 

 ( 6115 همكارانن و توس) شودمي TRPV1تحريک 

 

 (6115 همكارانن و توس) زناندامید ی واسطه به TRPV1 سازی فعا  مسیرهای -3-6شكش 

                                                
1
Mezey 

2In vitro 
3Xue 
4Huang 
5Tóth 
6Phospho lipaseA 
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 G55 (GPR55)پروتئینی  گیرنده -5-2-6-1-2

 شناستتايي 1555ستتا   در همكتتاران و 1ستتااوزدارگو توستتط کتته استتت کانابینوئیتتدها  ديتتد یگیرنتتده يتتک گیرنتتده ايتتن

 و زناندامیتتد ماننتتد اندوکانابینوئیتتدها در سضتتور فیتوکانابینوئیتتدهان )نتتانوموالر( کتتز بستتیار هتتایدوز بتتا GRP55  شتتد

 لیگانتتدها برختتي همچنتتین شتتود متتي فعتتا  CP55940  ملتته از مصتتنوعي کانابینوئیتتدهای همچنتتین و ويرودهتتامین

 GRP55 تواننتتدمتتي دهنتتدنمتتي بتتروز و تتود  پتتي در فعتتالیتي گونتته هتتیچ CB2و  CB1 کتته کانابیتتديو ن  ملتته از

 ( 6117 همكارانن و 6ريبرگ)نمايند  فعا  را

 

 G18 (GPR18)پروتئینی  گیرنده -1-2-6-1-2

                    ( 6116 همكتتتارانن و 3کتتتاهو) شتتتد کلتتتون انستتتاني T هتتتایستتتلو  از ابتتتتدا G18 (GPR18)گیرنتتتده پروتئینتتتي 

N-گلیستتتین زراشتتتیدونیش (NAGlyن ) THC ن الكستتتاندر) هستتتتند گیرنتتتده ايتتتن کامتتتش تزگونیستتت زناندامیتتتد و

    از  نیتتز( CND) کانابیتتديو  ن THC و زناندامیتتد کانابینويیتتد دو بتتر (  تحقیقتتات اخیتتر نشتتان داده استتت عتتهوه 6111

 NAGly توستتط گیرنتتده ايتتن تحريتتک  (6116و همكتتارانن  1ام ستتي هتتوگ باشتتد )متتي GPR18 هتتایزگونیستتت

 کنتتد نیتتز مهتتار را فورستتكولین از ناشتتي cAMP تولیتتد توانتتدمتتي لوليستت دورن کلستتیز غلظتتت افتتزايش بتتر عتتهوه

 ( 6116 همكارانن و 9کوهنو)

 

 G119 (GPR119) پروتئینی گیرنده -7-2-6-1-2

 میتتز همچنتتین و انستتان و  ونتتدگان گتتوار  دستتتگاه و پتتانكراس در ( عمتتدتاGPR119) G119پروتئینتتي  گیرنتتده

   ( 6116 ننهمكارا و 6اوورتون) شودمي بیان  وندگان

 

 

                                                
1
Sawzdargo 

2Ryberg 
3Kohno 
4McHugh 
5Kohno 
6Overton 
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 ولوژییزیو ف دهایینویاندوکاناب-2-1-2

 فیت هتا استت کته در ط   زن یهتا رنتده یو گ يکننتده عصتب   شيتعتد  یهتا ياز مربت  يشتامش گروهت   یدئینویاندوکاناب سامانه

 دهائیتتنویاندوکاناب ( 1558 نو همكتتاران )دی متتارزونقتتش دارنتتد   کيتتو پاتولوژ کيتتولوژيزیف ینتتدهاياز فرا یاگستتترده

 طحتتا  هتتان تیرستتزن لوکوست  نيطتتیو مح یمرکتز  يعصتتب ستتتزیبتتدن پستتتانداران از  ملته س  یهتا از بافتتت یاریبست  در

 ييهتا ستوزه  نيشتتر یب کننتدن يمت ا فت يکننتده را ا  زیداران نقتش تنظت  مهتره  ی و ود دارنتد  زنهتا در بتدن همته     هاضهیب و

اشتتتها در بزرگستتاالنن   کيتتتحر ادنیتتدارنتتد شتتامش: کتتاهش دردن درمتتان اعت   تیتتهتتا فعالدر زن دهائیتتنویاندوکاناب کتته

 ( 6116و همكارانن 6و هابايب 6116ن 1است )فريد مثش دیخاطره و تول نیریادگيدر نوزادانن  ریش مصرف

 

 ها در التهابنقش کانابینوئید -9-1-2

هتای نقتش مهمتي در    هتای ايمنتين مشتوص شتد کانابینوئیتد     بتر روی ستلو    CB2و  CB1هتای  ی گیرنتده با مشتاهده 

هتتا و هتتا تولیتتد ستتايتوکین هتتای سیستتتز ايمنتتي دارنتتد  مطالعتتات متعتتددی نشتتان دادندکانابینوئیتتد   فعالیتتت تنظتتیز

3تنظتتیز کننتتده ) Tهتتای کتتاهش داده و از طرفتتي تولیتتد ستتلو  هتتا راکمتتوکین
Tregsدهنتتد کتته ايتتن ( را افتتزايش متتي

هتتايي شتكش گیتتری نظريتته   مشتتاهدات متعتددی زمینتته ستتاز  استتت هتتای ايمنتي ي بتترای سترکوب پاستتخ ختود مكانیستتم 

هتتا هتتا بتته عنتتوان داروهتتای پتتیش رو و نتتو در درمتتان التهابتتات معرفتتي شتتوند  در واقتتع کانابینوئیتتد شتتد تتتا کانابینوئیتتد

هتای  ای هستتند کته تتا یرات ختود را از طريتق القتای زپتاپتوزي  ستلولين مهتار رشتد ستلو            عوامش ضتد التهتابي قتوی   

(ن در رونتد التهابتات اعمتا     Tregsتنظتیز کننتده )   Tهتای  لقتای تولیتد ستلو    هتا و ا التهابين سرکوب تولیتد ستايتوکین  

 و اهتتدیتتنوئیکاناب بتتین تقابتتش و ا تترات بررستتي بتترای اصتتلي استتتراتوی (  ستته6115و همكتتارانن  1ياتناگاراکتت) کننتتدمتتي

-نتتزيزز مهتار  افتتزايش بتا  AEA و AG-2 میتزان  افتتزايش( 1:  شتود متي  مطتترح التهتاب  شترايط  در ايمنتتي هتای ستلو  

 يتتا هتتافیتوکانابینوئیتتد مشتتتقات ماننتتد اگتتزوژن هتتایکانابینوئیتتد از استتتفاده افتتزايش (6  هتتازن یکننتتده تجزيتته هتتای

 استتفاده  بتا  هتا  زن اشتیا   يتا  و CB2 گیرنتده  بیتان  در ژنتیكتي  صتورت  بته  اختته   ايجتاد  (3  سنتتیک هایکانابینوئید

  (6119و همكارانن  9تورکاتش  )فارمولوژيكي هایرو  از

                                                
1Fride 
2Habayeb 
3regulatory T cells 
4Nagarkatti 
5Turcotte 
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 های ایمنی در روند التهابها در القای آپاپتوز در جمعیت سلولنقش کانابینوئید -6-9-1-2

شتتود ات درستتت مرفولتوژيكي بتدن محستوب متي    زپتاپتوز ستلولي يتک اتفتاق مهتز بتترای سفتظ هموستتاز بتدن و تیییتر         

     ستتطح ستتلو  کتته بتته   هتتايي در هتتا بتتا فعتتا  شتتدن گیرنتتده   (  مستتیر اصتتلي زپتتاپتوز در ستتلو   6111ن 1هنگتتارتر)

CD95 گیرنتده  مثتا   عنتوان  شتود )بته  های مرگ معروف اند زغاز متي گیرنده
هتا دستتور   ( بتا فعتا  شتدن ايتن گیرنتده     6

بیتتان شتتده و مستتیر عمتومي و کلتتي زپتتاپتوز ستتلولي   11و 3ن8شتتود و کاستپاز هتتای کاستتپاز بتته ستلو  القتتا متتي بیتان ژن 

و همكتتارانش  3وژ 1558(  بتترای اولتتین بتتار در ستتا   6111گتتارترن   هن6116اينگِتتي و همكتتارانن شتتروع خواهتتد شتتد ) 

را  Tهتتای ستتلو  هتتای ماکروفتتاژ ودر شتترايط ززمايشتتگاهي توانتتايي القتتای زپتتاپتوز بتته ستتلو  THCمتو تته شتتدند کتته 

 توانتد باعت  بیتان ژن کاستپاز در ستلو  شتود      باشند  در واقع در ايتن مطالعته مشتوص شتد کته کانابینوئیتد متي       دارا مي

زناندامیتتد و      ( نیتتز در القتتای    نAEA نCBDهتتای ديگتتر ) کانابینوئیتتد THC(  عتتهوه بتتر  1558و و همكتتارانن ژ)

 (   6118لي و همكارانن انساني و مو  نقش دارند ) Tهای ها از  مله لنفوسیتزپاپتوزي  به سلو 

 

 ها در روند التهابایتوکینها بر ستاثیر کانابینوئید -2-9-1-2

شوند و از های ايمني ساخته و ترشح ميهای هستند که در ا ر تحريک سیستز ايمنين توسط سلو ها پروتئینيتوکیناس

ها در سین بروز التهاب ايجاد های کانابینوئیداشند  يكي از مكانیسزبهای التهابي ميی بروز پاسخش شروع کنندهمعوا

های ايمني است که منجر به بر هز خوردن بروز پاسخ مناسب ها از سلو  در تنظیمات ساخت و ترشح سايتوکیناخته  

يق بر هز زدن تعاد  میان تولید ها استماال از طر(  کانابینوئید6111و همكارانن  1کِلین) شودتوسط سیستز ايمني مي

 گرارندمي های ايمني و مقاومت بیمار تا یربر روی پاسخ Th2و  Th1کمک کننده از  مله  Tهای ها و سلو يتوکیناس

د د بررسي قرار گرفت و مشوص شمور THC(  هر دو ا ر پیش التهابي و ضد التهابي 1558و همكارانن  9اسريواستاوا)

ها تا یر گرار باشد  به طور کلي سطح در روند تا یر گراری کانابینوئیدتواند ها ميتفاوت در  معیت سلولي سايتوکین

TNF-α  نGM-CSF  وIFN-γ ها کاهش مي يابد  قابش تو ه است با استفاده از کانابینوئید درمان التهاب در طو  روند

 IL-8کاهش يافته اما سايتوکین پیش التهابي  IL-10يتوکین ضد التهابي انابینوئیدن سدر روند درمان با استفاده از کا که

                                                
1Hengartner 
2Cluster of differentiation 95 
3Zhu 
4Klein 
5Srivastava 



22 

 

تحريک  LSPاست که باع  مهار نشان داده  THCدر سطح مولكولي  ( 6111و همكارانن  1دروسكیو) افزايش يافته است

های میكروگلیا مو  شده است و اين ا ر در سلو  TNF-αو  IL-6ن IL-1βن IL-1αی بیان کننده mRNAکننده 

THC (  در طو  روند التهاب 6111و همكارانن  6پوفِنبارگر) ها نبوده استبه طور مستقش بوده و در ا ر تحريک گیرنده

(  مطالعات 6116و همكارانن  3اسمولن) تا سدودی از زسیب بافت  لوگیری کردتوان مي IL-6مزمن با سرکوب 

 قادر به القاءها ها و فیتوکانابینوئیدهای مصنوعي هز مانند اندوکانابینوئیداند کانابینوئید ززمايشگاهي  ديد نشان داده

به طور کلي اکثر مطالعات بیان (  6116ن و همكاران 1راکو ) شود IL-8و  IT-6باشند که منجر به کاهش تولید ا راتي مي

ماني که سلو  های میز استووان مو  در ززمايشگاه در زشود  ها ميینکباع  افزايش القا تولید سايتو AEAاند که نموده

به تنهايي  IL-3های خوني بیشتری نسبت به زماني که در سضور کشت داده شدند مقدار سلو  AEAو  IL-3سضور 

ها هز (  بايد اين نكته را هز در نظر گرفت که سايتوکین1557و همكارانن  9والک) شدند تولید کردندکشت داده مي

مي توانند باع  کاهش فعالیت  IFN-γو  IL-12کانابینوئیدی را تحت تا یر خود قرار مي دهندن برای مثا  سیستز اندو

FAAH ی زن شوند  و اين در سالیست که و پروتئین بیان کنندهIL-4  وIL-10 توانند باع  تحريک فعالیت و مي

 (  6111ماکرون و همكارانن ) شوند FAAHافزايش فعالیت زنزيز 
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Abstract: Endometritis is the one of the common uterine diseases in dairy cattle and it can 

reduces the reproductive performance of over-produced livestock. So it’s can be important 

to evaluation all involved factors those could cause endometrial inflammation. 

Endocannabinoids are made with cell membrane phospholipids and they make a system 

with their receptors, their producer enzymes and their degrader enzymes that we know 

them as endocannabinoids system. This system has an important effect on the activity of 

the immune system. This study was conducted to evaluate endocannabinoids system genes 

expression in endometrial inflammation in dairy cattle. 14 Holstein cows (by over 30 kg 

milk production per day) on day 26 postpartum according to their uterine secretions were 

divided into two groups: 1- Healthy (n=7), 2- Endometritis (n=7). Samples were taken 

from endometrium. Pro-inflammatory cytokines gens: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 and 

Endocannabinoids system gens: cannabinoid receptor (CB2), endocannabinoid producer 

enzyme NAPEPLD, and endocannabinoid degrading enzymes FAAH, NAAA and MGLL 

were measured by Real-Time PCR technique. The results showed that, the mRNA 

expression of  Pro-inflammatory cytokines in cows with endometritis compare to healthy 

cows are going to increase; the mRNA expression of  endocannabinoids system in cows 

with endometritis compare to healthy cows are going to change; And endocannabinoids 

will increase during endometritis. And its seems it could be a responsive mechanism 

triggered by injured endometrial tissue to control the inflammatory reaction. 
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