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ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Background and Aim: Regarding the importance of new treatments to control
and treat multiple sclerosis (MS), in this study we investigated the role of
Received: 19 February 2019
Benzoaric acid (BA) on the neuro-inflammation and apoptosis processes in the
Accepted: 19 Jume 2019
cuprizone (cup)-induced animal model of MS.
Published online: 18 August 2019
Materials and Methods: In this experimental study, 35 males C57BL/6 mice
were divided into five groups. The study groups were included, control:
Keywords
received six weeks of normal powdered food beside intraperitoneal (i.p.)
Apoptosis
injection of BA solvent (100 µL per day PBS) for the last two weeks, cup:
Benzoaric acid
received six weeks of powdered food contains 0.2% cup beside i.p. injection of
BA solvent for the last two weeks and cup-treatment: received six weeks of
Cuprizone
powdered food contains 0.2% cup beside i.p. injection of 20, 40 and 80 mg/kg
Inflammation
BA for the last two weeks. Eventually, the medial corpus callosum area of the
Multiple Sclerosis
animal’s brain was evaluated via western blot and Real-Time PCR methods.
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Ethical Considerations: Ethical points were observed according to the
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declaration of Helsinki and relevant code of ethics, regarding minimizing harms
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during animal experimentation (UOZ-GR-9618-5).
Sciences, University of Zabol, Zabol, Iran.
Findings: Molecular studies have shown that BA-80 decreased mRNA (p
Fax: +98 54 3123 2187
<0.01) and protein expression of NF-KB and consequently increased I-KB/NFKB ratio (p <0.05) and decreased inflammation in compare to cup group.
Email: n.sanadgol@uoz.ac.ir
Moreover, BA-80 decreased caspase-9 mRNA (p<0.01) and caspase-8 mRNA
(p <0.05) and subsequently increased caspase-8/caspase-9 ratio (p<0.01) and
decreased apoptosis in compare to cup group.
Conclusion: The dose of 80 mg/ml BA via decreasing cup-induced neuroinflammation and neuro-apoptosis has protective effects in this model.
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مقاله پژوهشی

ارزیابی اثرات بنزوآریک اسید بر کمپلکس مهارکننده کاپا بی /فاکتور هستهای کاپا بی و بیان
کاسپازهای  8و  9در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس
نيما سندگل

* 2 ،1

 ،محمد شریف زاده

2

 ،پریسا مالکی

3

 .1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .3گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت97/11/30 :

آدرس پستی :ایران ،زابل ،دانشگاه زابل،

زمينه و هدف :با توجه به اهمیت معرفی ترکیبات جدید جهت کنترل و یا درمان بیماری ام اس،
در این پژوهش اثرات ترکیب طبیعی بنزوآریك اسید ( )BAبر التهاب و آپوپتوز سلولهای مغزی
در مدل حیوانی ام اس ایجاد شده توسط کوپریزون بررسی گردید.
مواد و روشها :در مطالعه تجربی حاضر ،تعداد  35سر موش بالغ نر نژاد  C57BL/6به پنج گروه
تقسیم شدند شامل :کنترل) با مصرف شش هفته غذای معمولی پودر شده بههمراه تزریق داخل
صفاقی روزانه  100میکرولیتر حالل بنزوآریك اسید (بافر فسفات نمکی) در دو هفته آخر،
کوپریزون) با مصرف شش هفته غذای پودر شده حاوی  0/2درصد کوپریزون بههمراه تزریق
داخل صفاقی حالل بنزوآریك اسید در دو هفته آخر و کوپریزون درمان) سه گروه کوپریزون که
در دو هفته آخر بنزوآریك اسید با دوزهای  40 ،20و  80میلیگرم بر کیلوگرم را دریافت کردند.
درنهایت ،ناحیه مدیال کورپوس کالوزوم مغز حیوانات توسط آزمایشات وسترن بالت و روش
مولکولی ریل تایم پی سی ار مورد ارزیابی قرار گرفت.
مالحظات اخالقی :رعایت نکات اخالقی با توجه به موازین کمیته اخالق و منطبق با منشور
اخالقی هلسینکی در مورد کلیه حیوانات جهت به حداقل رساندن آزار به حیوانات صورت گرفت
(.)UOZ-GR-9618-5

دانشکده علوم ،گروه زی ستشناسی.

یافتهها :تجزیه و تحلیلهای مولکولی نشان داد بنزوآریك اسید  80با کاهش بیان mRNA

تاریخ پذیرش98/03/29 :
تاریخ انتشار98/05/27 :

واژگان کليدی
التهاب
ام اس
بنزوآريك اسید
کوپريزون
مرگ برنامهريزی شده سلولی

*نویسنده مسئول:

نيما سندگل

کد پستی.98613-35856 :
نمابر+98 54 3123 2187 :
E-mail:
n.sanadgol@uoz.ac.ir

( )p >0/01و پروتئین مولکول التهابی فاکتور هستهای کاپابی ،باعث افزایش نسبت پروتئینی
مهارکننده کاپابی به فاکتور هستهای کاپابی ( )p >0/05در مقایسه با گروه کوپریزون و کاهش
التهاب میگردد .همچنین ،بنزوآریك اسید  80با کاهش بیان  mRNAکاسپاز )p >0/01( 9
و کاسپاز  )p >0/05( 8نسبت پروتئین کاسپاز  8به کاسپاز  9را در مقایسه با گروه کوپریزون
افزایش داده ( )p >0/01و باعث کاهش القای آپوپتوز میگردد.
نتيجهگيری :دوز  80میلیگرم بر میلیلیتر بنزوآریك اسید با کاهش التهاب و آپوپتوز القاشده
توسط کوپریزون دارای اثرات حفاظتی است.
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 .1مقدمه

سیستم ایمنی در اثر افزایش بیان و آزادشدن  NF-kBاز

بیماری ام اس ( )Multiple sclerosisبیماری التهابی مزمن از

مهارکننده آن بهصورت وسیعی مورد تایید است ،اما برخی

بین برنده میلین در سیستم عصبی مرکزی میباشد که با التهاب

مطالعات نشان دادهاند مهار کامل التهاب القاشده توسط

مغز و آپوپتوز سلولهای عصبی همراه است ( .)1این بیماری با

 NF-kBنه تنها سودمند نیست ،بلکه در برخی شرایط روند

تظاهرات خودایمنی همراه بوده که به دالیل نامشخص سیستم

بهبودی را به تاخیر نیز میاندازد ( .)10 ،9هرچند اغلب ترکیبات

ایمنی فرد بیمار تحریكشده و لنفوسیتهای اختصاصی علیه

دارویی برای درمان ام اس التهاب مغز را هدف قرار داده و بهطور

غالف میلین فعال میشوند .ورود این سلولها به مغز در

مستقیم و یا غیرمستقیم باعث مهار فعالیت  NF-kBمیشوند،

ایمونوپاتولوژی بیماری و تشدید واکنشهای التهابی در مغز

ولی همچنان بحث بر سر نقشهای مفید التهاب و برتری کنترل

نقش دارد .بیشترین شیوع این بیماری در سنین  20تا 40

آن نسبت به مهار کلی مکانیسمهای التهابی داغ است (.)12 ،11

سالگی است ( .)2سازمان بهداشت و خدمات مردمی آمریکا،

بههرحال یافتن ترکیبات جدید ضدالتهابی و مشخصشدن

مرگ ناشی از این بیماری را در سال  1992رقمی حدود هزار و

مسیرهای مولکولی اثر آنها مخصوصاً در ارتباط با کمپلکس

نهصد شهروند آمریکایی (حدود  0/7درصد هزار نفر) اعالم نمود

 I-kB/NF-kBمیتواند گام بزرگی در معرفی درمانهای جدید

( .)3طبق اطالعات انجمن ام اس ایران پنجاه هزار نفر مبتال به

بوده و راه را برای مطالعات انسانی هموار سازد.

ام اس در ایران وجود دارد و میزان شیوع آن تقریبا  9در هر

مدل استفادهشده در این تحقیق مدل کوپریزون است .کوپریزون

یکصد هزار نفر میباشد ( .)4مهمترین عالیم این بیماری فلج

یك شالتور مس بوده که استفاده از آن موجب مرگ اختصاصی

حرکتی ،تخریب حسی به ویژه اختالالت بینایی و نقایص

(آپوپتوز) الیگودندروسیتها و تخریب میلین ثانویه با قابلیت

شناختی میباشند ( .)5تاکنون درمان قطعی برای ام اس پیدا

برگشتپذیری شده که پس از برداشت سم از غذای حیوان،

نشده و تنها برخی داروها جهت بهبود عالیم و کند نمودن سیر

ترمیم میلین خود به خودی صورت میگیرد ( .)13آپوپتوز مرگ

بیماری در دسترس هستند ( .)6در بیماری ام اس التهاب حاد

فیزیولوژیك سلولی است که در شرایط طبیعی سبب حذف

که با تخریب میلین همراه است به عنوان محرک قوی برای

سلولهای پیر ،آسیب دیده ،اضافی و مضر میشود و برای تکامل

بسیج الیگودندروسیتهای پیشساز عمل میکند .سرکوب

و هوموستاز بافتی ضروری است .آپوپتوز خود در ترمیم و

پاسخهای التهابی میتواند باعث نقص در پدیده ترمیم شود.

نوسازی بافتی و نیز حذف سلولهای واکنشگر نقش دارد (.)14

شاید یك دلیل نقص در ترمیم میلین در بیماران این باشد که

عوامل شروعکننده آپوپتوز بهطور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر

با داروهای ضدالتهابی مثل کورتیکواستروئیدها درمان میشوند.

میتوکندریها و آزاد شدن سیتوکروم ( cاز فضای بین دو الیه

در این شرایط التهاب سرکوب شده ،ترمیم میلین ناتمام مانده

غشاء آنها) و یا بهطور مستقیم با تغییر کاتپسینها (سیستئین

و تخریب میلین مزمن میشود ( .)7مغز بالغ در شرایط طبیعی

پروتئازهای لیزوزومی) و تبدیل آنها به آنزیمهای کاسپاز

اجازه مهاجرت طوالنی و بقای سلولهای بنیادی عصبی را

( )Caspaseباعث بروز تغییرات ساختمانی و فرآیند مرگ

نمیدهد ،ولی مغز ملتهب مهاجرت و هماهنگی این سلولها را

برنامهریزیشده میشوند ( .)15خانواده کاسپازی که طی فرآیند

تحریك میکند (.)8

آپوپتوزیس فعال میشوند ،به دو گروه کاسپازهای آغازگر

عامل رونویسی فاکتور هستهای کاپا بی ( )NF-kBو مهارکننده

( )Initiatorو کاسپازهای عملکننده ( )Effectorتقسیم

آن ( )I-kBبازیگران اصلی در بیماریهای التهابی مخصوصاً ام

میگردند .انواع آغازگر نظیر کاسپازهای  9 ،8 ،2و 10با دریافت

اس هستند و شواهد زیادی در مورد نقش آنها در پیشرفت

سیگنالهای آپوپتوتیك فعال میشوند و سپس انواع عملکننده

بیماری وجود دارد .هرچند اثرات التهابی و تحریكکننده

نظیر کاسپازهای  6 ،3و 7را فعال میکنند .کاسپازهای
97
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عملکننده بیش از صد پروتئین مختلف را در درون سلول هضم

 .2مواد و روشها

میکنند (.)15

ایجاد مدل

سیستم عصبی مرکزی ( )CNSشامل نورونها و سلولهای

در ابتدا جهت ایجاد مدل توسط کوپریزون ،غذای حیوانات به

گلیال است .نورونها در حدود نیمی از حجم  CNSو سلولهای

اندازه آرد پودر شد تا پودر کوپریزون هنگام مخلوط شدن با غذا

گلیال مابقی حجم  CNSرا تشکیل میدهند ( .)16سه نوع از

توسط حیوان تشخیص داده نشود .جهت قراردادن غذای

آستروسیتها،

پودرشده در قفس حیوانات ،ظروف مخصوصی خریداری شد که

الیگودندروسیتها و میکروگلیاها هستند .الیگودندروسیتها در

عالوه بر گنجایش کافی ،از وزن باالیی برخوردار بوده که توسط

تولید میلین دخالت دارند و در هر لحظه قطعات صفحات

حیوان واژگون نگردد .در این مطالعه تجربی ،تعداد  35موش

میلینی نورونهای متعددی را تشکیل میدهند .در طی این

C57BL/6بالغ نر  8تا  9هفته در محدوده وزنی  18تا  23گرم

فرآیند ،الیگودندروسیتها خودشان را پیرامون بخشهای مجاور

از انستیتو پاستور ایران تهیه گردید .سپس موشها به پنج گروه

آکسون ها میتابانند ،بهطوریکه در هر مرحله که سلول در

مساوی بهصورت هفتتایی تقسیم و در قفس قرار گرفتند.

پیرامون آکسون میتابد ،الیههای میلین شکل میگیرند (.)17

قفسها به منظور سمی نکردن فضای حیوانخانه (به خاطر

در مدل کوپریزون از میان نواحی مختلف مغز ،بیشتر تحقیقات

ماهیت غذا به شکل پودر) در فضای جداگانهای در زیر هود

بر روی کورپوس کالوزوم ( )Corpus callosumو پایكهای

نگهداری شدند و در حیوانخانه با دمای  2±23درجه

مخچهای فوقانی ( )Superior cerebellar pedunclesبه

سانتیگراد و دوره تاریکی-روشنایی  12ساعته نگهداری شدند.

عنوان ماده سفید مغز انجام میشود .کوپریزون همچنین باعث

آب و غذا بهصورت آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفت .جهت

ایجاد تخریب میلین در ساختارهای ماده خاکستری مغز بهویژه

ایجاد مدل ،غذای حاوی کوپریزون  0/2درصد (مرک آلمان) به

در مخ و مخچه میشود .زمان ایجاد تخریب میلین در ماده سفید

مدت شش هفته به حیوانات داده شد و در دو هفته آخر

و خاکستری متفاوت بوده که بیانگر واکنشهای متفاوت بافتی

مداخالت دارویی بهصورت تزریق داخل صفاقی و روزانه به مدت

میباشد (.)18

 14روز صورت گرفت .الزم به ذکر است که تزریقات در ساعات

بنزوآریك اسید یا االیژیك اسید ( )C14H₆O8یك ترکیب فنلی

معینی هنگام ظهر انجام میشد (.)21

و آنتی اکسیدانی طبیعی است که اخیراً خواص ضدالتهابی و

گروههای مورد آزمایش

اثرات مهارکنندگی آن در ایجاد بیماریهای متعدد از جمله

گروهها شامل موارد ذیل بودند:

سرطان و دیابت از طریق کاهش استرسهای اکسیداتیو

کنترل :با مصرف شش هفته غذای معمولی پودرشده بههمراه

مشخص شده است ( .)19به گفته پژوهشگران آنتی اکسیدانها

تزریق داخل صفاقی روزانه حالل ( BAبافر فسفات نمکی) در

میتوانند با اختالل در مهاجرت سلولهای ایمنی خصوصاً

دو هفته آخر؛

لنفوسیتهای  Tبه دستگاه عصبی مرکزی و مهار آنزیمهای

کوپریزون :با مصرف شش هفته غذای پودرشده حاوی 0/2درصد

اکسیدکننده در درمان بیماری ام اس موثر باشند ( .)20هدف

کوپریزون بههمراه تزریق داخل صفاقی حالل  BAدر دو هفته

از این تحقیق ،بررسی نقش بنزوآریك اسید بهعنوان یك ترکیب

آخر؛

فنلی و آنتی اکسیدان طبیعی بر التهاب مغز و آپوپتوز

کوپریزون-درمان :سه گروه کوپریزون با دوزهای  40 ،20و 80

الیگودندروسیتهای بالغ در سیستم عصبی مرکزی در مدل

میلیگرم بر کیلوگرم ( )22که در دو هفته آخر  BAرا دریافت

حیوانی ام اس ایجادشده توسط کوپریزون میباشد.

کردند.

سلولهای

98

پشتیبان
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شامل
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وسترن بالت

ریل تایم پی سی ار

در پایان هفته شش ،تعداد سه سر موش بهصورت تصادفی از هر

آماده سازی نمونه :در پایان هفته شش ،تعداد سه سر موش

گروه انتخاب ،توسط کتامین و زایالزین بیهوش و سپس توسط

بهصورت تصادفی از هر گروه انتخاب ،توسط کتامین و زایالزین

بافر فسفات نمکی پرفیوز شدند .سپس پوست سر برداشته شده

بیهوش و سپس توسط بافر فسفات نمکی پرفیوز شدند .سپس

و مغز حیوان از استخوان جمجمه درآورده شد و بخش کورپوس

پوست سر برداشته شده ،مغز حیوان از استخوان جمجمه

کالوزوم مغز خارج گردید و جهت انجام آزمایشات مولکولی در

درآورده شد ،بخش کورپوس کالوزوم مغز خارج گردید و جهت

فریزر  -80درجه نگهداری شد .کورپوس کالوزومهای جداشده

انجام آزمایشات مولکولی در فریزر  -80درجه نگهداری شد.

با بافر لیز کننده مخلوط ،هموژن شده و پس از سانتریفوژ به

استخراج  RNAتوسط کیت تهیه شده از شرکت Acuuzol

مدت  10دقیقه در دمای  -4درجه ،محلول رویی برای مراحل

کره جنوبی انجام گردید .با اندازهگیری غلظت RNAهای

بعد جدا شده و در دمای  -20درجه نگهداری شد ( .)23پس از

استخراجشده ،در هر نمونه ،حجمی از آن که معادل 1000

تعیین غلظت پروتئین به روش برادفورد ،نمونهها در ژل پلی

نانوگرم  RNAاست برای سنتز  cDNAبرداشته شد .سپس

آکریل آمید ( 12/5درصد) الکتروفورز شده و به غشاء نیتروسلولز

سنتز cDNAتوسط کیت شرکت Thermo SCIENTIFIC

منتقل گردید .غشا بهطور جداگانه بهمدت  12ساعت در روی

انجام شد .واکنش ریل تایم پی سی ار در حجم نهایی 10

شیکر در دمای  4درجه در معرض آنتی بادیهای اولیه موشی

میکرولیتر در دستگاه کوربت  300انجام گردید ( .)22ژن

(شرکت  Santa Cruzبا غلظت  )1:500علیه پروتئینهای

رفرنس بتا اکتین انتخاب شد .توالی پرایمرهای بهکاررفته در

Caspase-8 ،α-tubulin ،I-κB ،NF-κBیا  Caspase-9قرار

آزمایش و برنامه دادهشده به دستگاه در جدول  1آمده است.

گرفت .روز بعد غشا سه بار با بافر فسفات نمکی شستشو شد و

پس از انجام ریل تایم پی سی ار CT ،مخصوص هر ژن از

سپس بهمدت  6ساعت در روی شیکر در دمای اتاق در معرض

دستگاه استخراج و آنالیزهای بیان ژنها به روش 2 -ΔΔCTانجام

آنتی بادی ثانویه اختصاصی ضد موش متصل به ( HRPشرکت

گرفت.

 Santa Cruzبا غلظت  )1:1000قرار گرفت .پس از اتمام
وسترن بالت ،باندهای مشاهده شده اسکن و توسط نرم افزار
 Image Jمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
برنامه تکثیر

95°C for 10 min, 95°C
for 20 s, 58°C for 45 s followed
by 40 amplification cycles at
95°C for 30 s.

جدول  .1اطالعات مربوط به پرايمرها و برنامه آزمون ريل تايم پی سی ار
توالی پرايمرها
'F: 5'-CAAGAAGAGGCAGCAATGGAG-3
'R: 5'-CAGGAGGATCGTAGGCACAAG-3
'F: 5'-CAAGAAGAGGCAGCAATGGAG-3
'R: 5'-CAGGAGGATCGTAGGCACAAG-3
'F: 5'-CAAGAAGAGGCAGCAATGGAG-3
'R: 5'-CAGGAGGATCGTAGGCACAAG-3
'F: 5'-CAAGAAGAGGCAGCAATGGAG-3
'R: 5'-CAGGAGGATCGTAGGCACAAG-3
'F: 5'-TGAAGATCAAGATCATTGCTCCTC-3
'R: 5'-TCAGTAACAGTCCGCCTAGAAG-3

نام مولکول
Caspase-9
Caspase-8
NF-kB
I-kB
β -actin

تحلیل آماری

واریانس یكطرفه یا در صورت لزوم دوطرفه به همراه آزمون

جهت انجام محاسبات آماری دادهها ،از نرم افزار Graphpad

مقایسههای چندگانه یا تست تعقیبی توکی از نوع Bonferroni

 Prism 6استفاده شد .آزمون آماری مورد استفاده ،آنالیز

بود p< 0/05 .به عنوان معیار معنیدار بودن اختالف در نظر
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گرفته شد .دادهها براساس میانگین±انحراف معیار گزارش

ارزیابی قرار گرفتند و نسبت پروتئینهای فاکتور هستهای کاپا

گردید (.)21

بی /مهارکننده کاپا بی در آنها اندازهگیری شد (شکل .)1
تفاوت معنیداری بین گروه کوپریزون با گروه کنترل

 .3مالحظات اخالقی

( )p>0/001و گروه بنزوآریك اسید با دوز 80میلیگرم بر

رعایت نکات اخالقی با توجه به موازین کمیته اخالق و منطبق

کیلوگرم و کوپریزون ( )p >0/05مشاهده شد (شکل .)1

با منشور اخالقی هلسینکی در مورد کلیه حیوانات جهت به

کوپریزون با افزایش بیان فاکتور هستهای کاپا بی نسبت فوق

گرفت

را کاهش و در مقابل بنزوآریك اسید با کاهش بیان فاکتور

حداقل

رساندن

آزار

به

حیوانات

صورت

(.)UOZ-GR-9618-5

هسته ای کاپا بی نسبت فوق را افزایش میدهد .البته این
افزایش تنها زمانی معنیدار بود که از غلظت باالی بنزوآریك

 .4یافتهها

اسید ( 80میلیگرم بر کیلوگرم) استفاده گردید .نه کوپریزون

اثر بنزوآریك اسید بر بیان پروتئین فاکتور التهابی  NF-kBو

به تنهایی و نه بنزوآریك اسید به همراه کوپریزون اثر قابل

مهارکننده آنI-kB

توجهی بر میزان بیان پروتئین مهار کننده کاپا بی نداشتند.

جهت بررسی مولکولی التهاب ،ناحیه مدیال کورپوس کالوزوم
حیوانات در گروههای مختلف در آزمایش وسترن بالت مورد

شكل  .1بررسی میزان التهاب توسط اندازهگیری بیان پروتئینهای فاکتور التهابی  NF-kBو مهارکننده آن  I-kBبه روش وسترن بالت در گروههای کنترل ،کوپريزون و
بنزوآريك اسید (دوزهای مختلف) .تفاوت معنیداری بین دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم بنزوآريك اسید و افزايش نسبت  I-kB/NF-kBدر مقايسه با گروه کوپريزون مشاهده شد
که ناشی از کاهش بیان  NF-kBمیباشد .دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گرديد .عالمت ستاره تفاوت معنیدار با گروه کنترل را نشان میدهد (p >0/001
***.)* p >0/05 ،

اثر بنزوآریك اسید بر بیان  mRNفاکتور التهابی  NF-kBو

تایم پی سی ار مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان بیان

مهارکننده آنI-kB

رونوشتهای فاکتور هستهای کاپا بی و مهارکننده کاپا بی در

جهت راستی آزمایی نتایج وسترن بالت mRNA ،فاکتور

آنها اندازهگیری شد (شکل  .)2تفاوت معنیداری بین گروه

التهابی  NF-kBو مهارکننده آن  I-kBنیز در ناحیه مدیال

کوپریزون با گروه کنترل ( )p >0/001و گروه بنزوآریك اسید

کورپوس کالوزوم حیوانات در گروههای مختلف در آزمایش ریل

با دوز 80میلیگرم بر کیلوگرم و کوپریزون ( )p >0/01در بیان
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فاکتور هسته ای کاپا بی مشاهده شد (شکل  .)2همچنین

بیان مهارکننده کاپا بی گردید و در مقابل بنزوآریك اسید تنها

تفاوت معنیداری بین گروه کوپریزون با گروه کنترل

در دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم باعث کاهش بیان فاکتور

( )p>0/001در بیان مهارکننده کاپا بی مشاهده شد (شکل .)2

هستهای کاپا بی شده و تاثیری بر بیان مهارکننده کاپا بی

کوپریزون باعث افزایش بیان فاکتور هستهای کاپا بی و کاهش

نداشت (شکل .)2

شكل  .2بررسی میزان بیان  mRNAفاکتور التهابی  NF-kBو مهارکننده آن  I-kBبه روش ريل تايم پی سی ار در گروههای کنترل ،کوپريزون و بنزوآريك اسید (دوزهای
مختلف) .تنها تفاوت معنیداری بین دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم بنزوآريك اسید و کاهش بیان  NF-kBمشاهده گرديد و هیچ يك از دوزها بیان  I-kBرا تغییر ندادند .دادهها
براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گرديد .عالمت ستاره تفاوت معنیدار با گروه کتنرل را نشان میدهد (.)** p >0/01 ،*** p >0/001

اثر بنزوآریك اسید بر بیان پروتئین کاسپاز  8و کاسپاز 9

دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم و کوپریزون ( )p >0/05مشاهده

جهت بررسی مولکولی اپوپتوز ،ناحیه مدیال کورپوس کالوزوم

شد (شکل  .)3کوپریزون با افزایش بیان هر دو کاسپاز نسبت

حیوانات در گروههای مختلف در آزمایش وسترن بالت مورد

فوق را افزایش و در مقابل بنزوآریك اسید با کاهش کاسپاز 9

ارزیابی قرار گرفتند و نسبت پروتئینهای کاسپاز /9کاسپاز 8

نسبت فوق را افزایش میدهد .البته این افزایش تنها زمانی

در آنها اندازهگیری شد (شکل  .)3تفاوت معنیداری بین گروه

معنیدار بود که از غلظت  80میلیگرم بر کیلوگرم بنزوآریك

کوپریزون با گروه کنترل ( )p >0/05و گروه بنزوآریك اسید با

اسید استفاده گردید (شکل .)3

شكل  .3بررسی مسیر آپوپتوز توسط اندازهگیری بیان پروتئین فاکتورهای مسیر داخلی کاسپاز  9و خارجی کاسپاز  8به روش وسترن بالت در گروههای کنترل ،کوپريزون و
بنزوآريك اسید (دوزهای مختلف) .تفاوت معنیداری بین دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم بنزوآريك اسید و افزايش نسبت  Caspase-8/Caspase-9در مقايسه با گروه کوپريزون
مشاهده شد .دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گرديد .عالمت ستاره تفاوت معنی دار با گروه کتنرل را نشان میدهد (.)*p >0/05
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اثر بنزوآریك اسید بر بیان  mRNAکاسپاز  8و کاسپاز 9

کوپریزون با گروه کنترل ( )p >0/001و گروه بنزوآریك اسید

جهت راستی آزمایی نتایج وسترن بالت mRNA ،کاسپاز  9و

با دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم و کوپریزون ( )p >0/001در

کاسپاز  8نیز در ناحیه مدیال کورپوس کالوزوم حیوانات در

بیان کاسپاز  9مشاهد (شکل  .)2کوپریزون باعث افزایش بیان

گروههای مختلف در آزمایش ریل تایم پی سی ار مورد ارزیابی

هر دو کاسپاز گردید و در مقابل بنزوآریك اسید هم در دوز

قرار گرفتند (شکل  .)4تفاوت معنیداری بین گروه کوپریزون با

متوسط و هم در دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم باعث کاهش

گروه کنترل ( )p >0/001و گروه بنزوآریك اسید با دوز 80

بیان کاسپاز  9و تنها در دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم باعث

میلیگرم بر کیلوگرم و کوپریزون ( )p >0/05در بیان کاسپاز

کاهش بیان کاسپاز  8گردید (شکل .)2

 8مشاهده شد (شکل  .)3همچنین تفاوت معنیداری بین گروه

شكل  .4بررسی مسیر آپوپتوز توسط اندازهگیری بیان  mRNAفاکتورهای مسیر داخلی کاسپاز  9و خارجی کاسپاز  8به روش ريل تايم پی سی ار در گروههای کنترل ،کوپريزون
و بنزوآريك اسید (دوزهای مختلف) .تفاوت معنیداری بین دوز  80میلیگرم بر کیلوگرم بنزوآريك اسید و کاهش بیان ژن هر دو کاسپاز  9و کاسپاز  8با گروه کوپريزون مشاهده
شد .دادهها براساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گرديد .عالمت ستاره تفاوت معنی دار با گروه کتنرل را نشان میدهد (.)** p >0/01 ،* p >0/05 ،*** p >0/001

 .5بحث

( .)26 ،25همچنین مشخص شده بنزوآریك اسید اثر

یکی از معضالت جامعه امروز ،تخصیص درصد باالیی از بودجه

ضدالتهابی موثری بر تومورزایی کولون در مدل حیوانی از طریق

خدمات درمانی کشورها به درمان و توانبخشی بیماران مبتال به

مهار  NF-κBو تنظیم کاهشی  IL-6 ،COX-2 ،iNOSو

ام اس است .از آنجاییکه درمانهای رایج این بیماری بهبود

 TNF-αدارد ( .)27سلولهای میکروگلیال نقشهای تنظیمی

کامل را به دنبال نداشته و قطعی نیستند ،بنابراین مطالعات

متعددی در هموستازی  CNSدارند و تصور میشود فعال شدن

همهجانبه و دقیقتر در زمینه طراحی و بررسی استراتژیهای

آنها نقش کلیدی در علتشناسی بیماریهای التهابی مغز و

درمانی مناسب ضروری است .الزمه دستیابی به روشهای

همچنین بیماریهای اتوایمن ایفا مینماید .در مدل کوپریزون،

درمانی جامع و قطعی ،شناخت و شناسایی مکانیسمهای دخیل

آپوپتوزیس اختصاصی الیگودندروسیتها بهطور عمده در طی

در روند بیماری است (.)24

سه هفته اول و در پی فعالیت آستروسیتها و

بنزوآریك اسید یك مشتق طبیعی تانیك اسید است و مشخص

میکروگلیالها/ماکروفاژها اتفاق میافتد و اوج آن در هفته سوم-

شده این ترکیب سرنوشت سلول را از طریق خواص آنتی

چهارم میباشد .هر چند ماکروفاژها و میکروگلیالها اغلب از نظر

اکسیدانی ،ضدافسردگی و ضدالتهابی خود تغییر میدهد.

فنوتیپی شباهتهای بسیاری دارند ،در منابع مختلف به ندرت

مطالعات قبلی نشان دادهاند بنزوآریك اسید پاسخهای التهابی

تفاوتها و تمایزهایی بین این دو گروه سلولی عنوان شده و ما

را در بسیاری از بیماریهای مرتبط با التهاب حاد کاهش میدهد

نیز جهت سهولت فهم از این پس هر دو گروه را به عنوان
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میکروگلیالها نام میبریم .التهاب حاد یکی از عوامل تشدید و

عمدهای در مرگ سلولهای گلیال و بهطور عمده

گسترش آسیب در مدل کوپریزون است و از آنجایی که فاکتور

الیگودندروسیتها ایفا مینمایند و بهصورت مشخص

رونویسی  NF-κBیکی از کلیدیترین فاکتورهای رونویسی

سیگنالهای مسیر خارجی ناشی از التهاب حاد در مدل مورد

برای بیان واسطههای التهابی و به خدمتگیری بیشتر سلولهای

مطالعه قدرت و تاثیر بیشتری دارند .هر چند بنزوآریك اسید

ایمنی است ،میزان بیان این فاکتور نقش کلیدی در تنظیم

بهصورت وابسته به دوز باعث کاهش آپوپتوز در هر دو مسیر

التهاب مغز دارد .از آنجاییکه فعالیت این فاکتور توسط

میگردد ،ولی تنها غلظت باالی بنزوآریك اسید ( 80میلیگرم

مولکول I-κBو اتصال آن به  NF-κBمهار میگردد ،نسبت این

بر کیلوگرم) باعث کاهش معنادار آپوپتوز از طریق کاهش نسبت

دو پروتئین ،پیشبینیکننده افزایش یا کاهش بیان میانجیهای

کاسپاز  8به کاسپاز  9میگردد که نشاندهنده بهبود بیشتر

التهابی در سلول است .افزایش التهاب علیرغم اینکه

فعالیت میتوکندری و مهار مسیر داخلی آپوپتوز است .مسیر

مکانیسمی طبیعی برای حذف الشههای سلولهای مرده و

پیامرسانی پروتئین کیناز  Cمنجر به فعالسازی تعدادی از

پاکسازی محل آسیب از طریق فراخواندن ماکروفاژها میباشد

پروتئینهای پایین دست از طریق فعالسازی فاکتور رونویسی

در صورت تداوم و ایجاد التهاب مزمن میتواند مانع اصلی

 NF-κBمیشود و مشخص شده است بنزوآریك اسید توانایی

بهکارگیری مکانیسمهای حفاظتی و ترمیم عارضه گردد (.)28

تنظیم کاهشی بیان ایزومرهای کالسیك پروتئین کیناز ،C

کوپریزون به دلیل آسیب به سیستم انتقال الکترون میتوکندری

کاهش بیان  NF-κBو در نهایت افزایش بیان آنزیمهای آنتی

و مهار فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز وابسته به مس باعث

اکسیدان سلول را در مدل حیوانی لمفوما دارد که با نتایج این

اختالل در تولید  ATPشده و همچنین منجر به ایجاد شرایط

مطالعه مشابهت دارد ( .)29مطالعات در مدل حیوانی لمفوما

استرس اکسیداتیو در سلول میگردد ( .)14این موضوع که چرا

همچنین نشان داد بنزوآریك اسید باعث القای آپوپتوز از طریق

کوپریزون بهطور اختصاصی الیگودندروسیتها را دچار آسیب

افزایش فعالیت ایزوآنزیم غیرتیپیك پروتئین کیناز  ،Cافزایش

مینماید هنوز مشخص نشده ،ولی گمان میرود شرایط خاص

بیان کاسپاز  3و کاهش بیان آنزیم الکتات دهیدروژناز میگردد

متابولیکی این سلولها آنها را نسبت به این سم حساستر

که با نتایج این مطالعه مغایرت دارد .دلیل این تناقضات میتواند

مینماید .با توجه به مکانیسم اثر کوپریزون مهمترین عامل مرگ

استفاده از مدلهای متفاوت بیماری و بررسی سلولهای هدف

الیگودندروسیتها آزاد شدن سیتوکروم  Cبه داخل سیتوزول،

مختلف باشد.

به راه افتادن مسیر داخلی آپوپتوز و فعال شدن کاسپاز  9و در

فرضیات متعددی مانند تولید زیاد رادیکالهای آزاد ،فعالیت

نهایت آپوپتوز این سلولها است ( .)13هر چند بهدلیل ایجاد

آنزیمهای پیش التهابی و آزادسازی سایتوکاینهای پیش التهابی

التهاب حاد و ترشح واسطههای التهابی از قبیل  TNF-αو

وجود دارد که فرآیند التهاب حاد را توصیف مینماید .مشخص

 IL-1در نهایت مسیر خارجی القاکننده آپوپتوز از طریق

شده بنزوآریك اسید باعث کاهش شکلگیری مالوندآلدئید

گیرندههای مرگ و فعالشدن کاسپاز  8منجر به مرگ بیشتر

( ،)MADنیتریك اکساید ( )NOو تقویت بیان گلوتاتیون

سلولهای الیگودندروسیتی میگردد.

( )GSHو سایتوکان ضدالتهابی  IL-10در مدل التهابی حاد

نتایج این مطالعه تاییدکننده اثرات ضدالتهابی بنزوآریك اسید

القاشده توسط کاراجنان میگردد .همچنین در این مدل

و کنترل التهاب حاد ،ناشی از کوپریزون توسط این ترکیب بوده

بنزوآریك اسید اثرات وسیع ضدالتهابی خود را توسط کاهش

و به این واسطه نقش حفاظتی بنزوآریك اسید را بر جلوگیری

بیان مولکولهای التهابی و فاکتور رونویسی  NF-κBاعمال

از تخریب میلین توجیه مینمایند .همانطورکه پیشبینی

مینماید ( )30که با نتایج این مطالعه مشابهت دارد.

میشد هر دو مسیر القاکننده آپوپتوز در مدل مورد مطالعه نقش
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 .6نتيجهگيری

 .7تقدیر و تشکر

بنزوآریك اسید باعث کاهش فعالیت فاکتور رونویسی NF-κB

نویسندگان از حمایت مالی دانشگاه زابل در انجام این پروژه

و بیان کاسپازهای  8و  9شده ،در نهایت باعث کاهش آسیبهای

کمال تشکر و قدردانی را ابراز مینمایند .این پژوهش با کد

مغزی میگردد .در نتیجه بنزوآریك اسید در تعدیل آسیبهای

گرنت  UOZ-GR-9618-5توسط دانشگاه زابل به تصویب

القاشده توسط کوپریزون در ناحیه کورپوس کولوزوم ،حداقل با

رسیده است.

کاهش موضعی التهاب و آپوپتوز نقش دارد .از محدودیتهای
این مطالعه میتوان به عدم استفاده از آزمونهای هیستوشیمی

 .8سهم نویسندگان

برای تایید التهاب و آپوپتوز در بافت مغز اشاره نمود که بهدلیل

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس

کمبود بودجه و امکانات صورت نگرفت .مطالعات تکمیلی از

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا

جمله استفاده از آزمونهای ایمونوهیستوشیمی و میکروسکوپ

بودند.

الکترونی میتواند به تایید اثرات مفید بنزوآریك اسید بر
بیماریهای التهابی مغز کمك نماید.

 .9تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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