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Abstract
Aims: Hypiran is a commercial hydro-alcoholic extract of Hypericum perforatum.
Its anti-inflammatory and immune modulatory benefits have been reported
in several documents. This study was conducted to investigate the beneficial
potential of Hypiran in the treatment of ameliorating experimental autoimmune
encephalomyelitis (EAE).
Materials & Methods: In this experimental study, EAE was induced by guinea
pig spinal cord homogenate and complete Freund’s adjuvant in 30 male Wistar
rats (6-8 weeks old, weighing 100± 20 g). Hypiran administration (110 mg/kgP.O.-daily) was initiated at day 12 post-immunization, when the rats developed a
disability score. The brains and blood samples were collected on the day 36 and
used for MDA, FRAP, NO and MPO experiments.
Findings: Hypiran-therapy led to a better situation in EAE rats. The lipid
peroxidation level (MDA assay) was significantly increased in brain tissues of the
EAE rat compared to that of the normal control one (P<0.001). Treatment with
hypiran could significantly reduce the MDA levels in brain tissues of the EAE rats
compared to that of the EAE rats without treatment. Moreover, Serum analysis
showed that hypiran could significantly decline the nitric oxide levels as well as
myeloperoxidase activity of the EAE rats compared to that of the EAE rats without
treatment. Moreover, docking server analysis indicated that the hypiran could
inhibit the MAO enzyme.
Conclusion: It seems that hypiran may be as a promising strategy to be treatment
of Multiple Sclerosis patients.
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چکیده

اهــداف :هایپیــران یــک عصــار ٔه هیــدرو الکلــی تجــاری از گیــاه علــف چــای
اســت .فوایــد ضدالتهابــی و تعدیلکننــد ٔه ایمنــی ایــن گیــاه در مطالعــات
قبلــی بهخوبــی نشــان دادهشــده اســت .ایــن مطالعــه بهمنظــور بررســی اثــرات
احتمالــی ســودمند هایپیــران در تخفیــف عالئــم آنســفالومیلیت خــود ایمــن
تجربــی یــا (EAE (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
انجامشــده اســت.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه تجربــی EAE ،بهوســیلهٔ همــوژن بافــت
نخــاع خوکچــهٔ هنــدی و ادجوانــت کامــل فرونــت در  30رأس مــوش صحرایــی نــر
نــژاد ویســتار کــه دارای میانگیــن ســنی  6-8هفتــه و میانگیــن وزنــی  100±20گــرم
بودنــد جهــت القــای مــدل بیمــاری اســتفاده شــد .تجویــز هایپیــران ( 110میلیگــرم
بــر کیلوگــرم خوراکــی بهصــورت روزانــه) از روز  12بعــد از ایمنســازی زمانــی کــه
موشهــای صحرایــی اولیــن نشــانهٔ عالئــم درمانگاهــی را نشــان دادنــد آغــاز شــد.
نمونههــای مغــز و خــون از حیوانــات در روز  36اخذشــده و جهــت آزمایشــات
 MDA ،FRAP ،NOو  MPOمورداســتفاده قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج مــا نشــان مــی دهــد تیمــار بــا هایپیــران منجــر بــه بــروز
نتایــج مناســبی در گــروه  EAEتیمــار بــا هایپیــران شــده اســت .ســنجش برخــی
از آنتــی اکســیدانها مثــل ســنجش میــزان پراکسیداســیون لیپیــدی و ســنجش
ســطح نیتریــک اکســید بــه طــور معنــی داری در بافــت مغــزی مــوش هــای القــا
شــده بــا  EAEدر مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش یافتــه اســت و تیمــار بــا
هایپیــران میــزان  MDAو نیتریــک اکســید را در بافــت مغــزی مــوش هــای EAE
کــه تحــت تیمــار بــا هایپیــران قــرار گرفتــه انــد کاهــش داده اســت .همســو بــا
ســایر یافتــه هــای مــا آنالیــز هــای ســرمی نشــان مــی دهــد کــه هایپیــران بــه طور
بالقــوه ای باعــث پــس رفــت عالئــم التهابــی مثــل فعالیت آنزیــم میلوپراکســیداز
در گــروه مــوش هــای  EAEتیمــار شــده بــا هایپیــران مــی شــود همچنیــن آنالیــز
نتایــج ســرور داکینــگ نشــان مــی دهــد کــه هایپیــران توانایــی مهــار آنزیــم
 MAOرا دارد.
نتیجهگیــری :هایپیــران میتوانــد بهعنــوان یــک اســتراتژی ســودمند
بــرای درمــان افــراد مبتالبــه مالتیپــل اســکلروزیس اســتفاده شــود.
کلیدواژهها :مالتیپل اسکلروزیس  ،هایپیران ،استرس اکسیداتیو.
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مقدمه
مالتیپــل اســکلروزیس ( )MSیــک بیمــاری خــود التهابــی و
پیشــرونده سیســتم اعصــاب مرکــزی اســت[ .]1ایــن بیمــاری
ً
شــدیدا ناتوانکننــده خــود و همچنیــن
بــه دلیــل ماهیــت
بــه دلیــل آنکــه افــراد را در بهتریــن زمــان بازدهــی خــود بــرای
جامعــه (محــدوده  30ســال) گرفتــار مینمایــد ،دارای اثــرات
عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی اســت[ .]2بــا توجــه بــه اینکــه
حملــهٔ ایمونولوژیــک توســط لنفوســیتهای  Tبــه بافــت میلیــن
مغــزی عامــل اصلــی در ایجــاد بیمــاری پنداشــته میشــود،
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اکثــر درمانهــای رایــج امــروزی مبتنــی بــر اســتفاده از ترکیبــات
ایمونوساپرســیو از قبیــل کورتونهــا و همچنیــن ترکیبــات
ایمونومدوالتــور از قبیــل اینترفــرون بتــا و گالتیمراســتات اســت.
بااینحــال بســیاری از بیمــاران بهطــور مناســب بــه درمانهــا
جــواب نــداده و درنهایــت وارد ســیر پیشــرونده و غیرقابلکنتــرل
بیمــاری خواهنــد شــد[ .]3درنتیجــه یافتــن ترکیبــات جدیــد
جهــت افــزودن بــه رژیمهــای درمانــی قبلــی منطقــی بــه
نظــر میرســد .خوشــبختانه مــدل تجربــی بیمــاری  MSیــا
آنســفالومیلیت تجربــی خــود ایمــن ( )EAEفرصــت مناســبی را
جهــت ارزیابــی داروهــای جدیــد فراهــم آورده اســت[ .]4بــا توجــه
بــه ماهیــت التهابــی بیمــاری اســتفاده از عوامــل ضدالتهــاب کــه
درعینحــال اثــرات دیگــری نیــز از قبیــل اثــرات محافظتکننــده
نورونــی و آنتیاکســیدان دارا میباشــند ،بــا اثــرات جانبــی کــم
ممکــن اســت کــه در امــر درمــان بیمــاری کمککننــده باشــد [.]5
دراینبیــن امــروزه توجــه زیــادی بــه ترکیبــات دارویــی بــا منشــاء
گیاهــی نیــز شــده اســت[.]6
از معــدود گیاهــان دارویــی کــه اســتفاده از آن توســط ســازمان غذا
و دارو ایاالتمتحــده آمریــکا تأییدشــده اســت ،گیــاه گل راعــی
یــا علــف چــای بانــام علمــی  Hypericum perforatumاســت[.]7
ایــن گیــاه از گذشــتههای دور نیــز در طــب ســنتی ایرانــی جهــت
درمــان برخــی از اختــاالت التهابــی ،پوســتی ،دردهــای عضالنــی
و همچنیــن کمــک بــه درمــان افســردگی اســتفادهشــده اســت[.]8
بهطــور جالبتوجهــی نشــان دادهشــده اســت کــه در افــراد
مبتالبــه افســردگی ســطح ســایتوکاین هــای التهابــی از قبیــل
 IL-6در بافــت عصبــی افزایــش مییابــد[ .]9در همیــن راســتا
نیــز نشــان دادهشــده اســت کــه عصــار ٔه علــف چــای در شــرایط
 In vivoقــادر بــه تعدیــل و کاهــش ســایتوکاین هــای التهابــی از
قبیــل IL-6، IL-1و اینترفــرون گامــا اســت[ .]10اثــرات ضدالتهابــی
علــف چــای ناشــی از نقــش مهــاری آن بــر بیــان ژ نهــای پیــش
ســاز التهــاب ماننــد سیکلواکســیژناز  )Cox2( 2و ســنتز قابــل
تکــرار نیتریــک اکســاید اســت[ ]11کــه امــروزه بررســی میــزان
نیتریــک اکســاید بهعنــوان یکــی از مهمتریــن شــاخصهای
اســترس اکسایشــی در اثــر فعالیــت آنزیــم نیتریــک اکســید
ســنتاز مطــرح اســت .همچنیــن در مــورد شــاخصهای التهابــی
آنزیــم میلوپراکســید از یکــی از اعضــای خانوادههــای آنزیمــی
مهــم پراکســیداز اســت .ایــن آنزیــم از طریــق کاتالیــز نمــودن
واکنــش انفجــار تنفســی بــا کمــک هیــدروژن پراکســید باعــث
تولیــد حــد واس ـطهای اکســیدکننده زیــادی میشــود کــه باعــث
آســیبهای اکســیداتیو بــه ســلولها و بافتهــا میشــود .ایــن
آنزیــم باعــث پراکسیداســیون لیپوپروتئینهــای بــا دانســیته
پائیــن ( ،)LDLتغییــرات اکســیداتیو در لیپوپروتئینهــای بــا
دانســیته بــاال ( )HDLو حتــی آپوپتــوز ســلولهای آندوتلیــوم
میشــود .ازجملــه پروتئینهایــی کــه در ایــن بیمــاری
موردتوجــه زیــادی اســت مونوآمیــن اکســیدازها میباشــد.
مونوآمیــن اکســیدازها گروهــی از آنزیمهــا در جــدار میتوکنــدری
هســتند کــه مونوآمینهایــی ماننــد ســروتونین ،اپینفریــن،
دوپامیــن و مونــو آمینهــای دیگــر را اکســید میکننــد.
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مواد و روشها
در ایــن مطالعــه تجربــی از  30رأس مــوش صحرایــی بالــغ نــر
نــژاد ویســتار کــه دارای میانگیــن ســنی  6-8هفتــه و میانگیــن
وزنــی  100±20گــرم بودنــد جهــت القــای مــدل بیمــاری اســتفاده
شــد .موشهــای صحرایــی مــورد آزمایــش در حیــوان خانــه
دانشــکده علــوم دانشــگاه ارومیــه در ســیکل  12ســاعت روشــنایی
و  12ســاعت تاریکــی (از  7صبــح تــا  7شــب) ،آب و غــذای آزاد،
و دمــای بهینــه  22±2نگهــداری شــدند .در ضمــن کلیــه مراحــل
ایــن تحقیــق در کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــکده علــوم
ازنظــر رعایــت اصــول اخالقــی کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی بــا
کــد 2-370ع مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت.
بــرای القــای  EAEدر گروههــای موردمطالعــه از همــوژن بافــت
نخــاع خوکچــه هنــدی بــه نســبت  1بــه  1بــا ادجوانــت فرونــد
کامــل ( )CFA: Compound Freund`s Adjuvantکــه محتــوی
 10 mg/kgفــرم غیرفعــال شــده مایکوباکتریــوم بــه حالــت
امولســیون بــود اســتفاده شــد .بــرای القــا ،موشهــای صحرایــی
بهطــور عمیــق بــا اتــر بیهــوش شــده و  400 μLمخلــوط آنتــی
ژن و ادجوانــت مزبــور بهصــورت زیــر جلــدی در ناحیــه پشــت
و  100میلیلیتــر در ناحیــه بالشــتک هــر مــوش بــا ســوزن 25 G
تزریــق گردیــد .بعــد از گذشــت  48ســاعت و در روز ایمنســازی
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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مونوآمیــن اکســیدازها در مغــز میانجیهــای عصبــی مونوآمیــن
را تخریــب میکننــد ،ازآنجاییکــه کاهــش ســطح ایــن مــواد
یکــی از عوامــل افســردگی شــمرده میشــود ،مهــار عملکــرد
آنهــا میتوانــد بســیار حائــز اهمیــت باشــد .در بــدن انســان دو
نــوع آنزیــم مونوآمیــن اکســیداز وجــود دارد  MAO-Aو MAO-B
کــه هــر دو نــوع ایــن آنزیمهــا در نورونهــا و آســتروگلیاها یافــت
میشــوند .گیــاه علــف چــای محتــوی چندیــن ترکیــب بــا فعالیت
بیولوژیکــی ماننــد هایپرســین ،سودوهایپرســین ،فالوونوییــد ها،
پروســیانیدهای اولیگومریــک و هایپرفوریــن اســت .هایپرفوریــن
ازجملــه ترکیبــات اصلــی گیــاه علــف چــای بــوده کــه دارای اثــرات
آنتــی باکتریــال علیــه باکتر یهــای گــرم مثبــت اســت همچنیــن
ایــن ترکیــب دارای خــواص درمانــی در کنتــرل اعتیــاد بــه الــکل
اســت[ .]12هایپرســین و سودوهایپرســین نیــز دارای اثــرات ضــد
باکتــری و ضدویروســی بــوده و همچنیــن خــواص کاهنــد ٔه
چربــی خــون اســت .هایپیــران از عصــاره هیــدرو الکلــی گیــاه
علــف چــای تهیهشــده اســت کــه هــر میلیلیتــر آن حــاوی 0/25
میلیگــرم هایپریســین میباشــد[.]10
همانطــور کــه ذکــر شــد ،در مطالعــات گذشــته بــه اثــرات
ضدالتهابــی و آنتیاکســیدانی گیــاه علــف چــای اشارهشــده
اســت .بهصــورت آشــکار پاس ـخهای التهابــی و عملکــرد ایمنــی
بهصــورت کامــل درهمتنیــده شــده اســت[ .]10بــا توجــه بــه
ماهیــت التهابــی بیمــاری مالتیپــل اســکلروزیس و نقــش مهــم
آســیبهای اکســیداتیو در ایجــاد و گســترش بیمــاری ،ایــن
تحقیــق بهمنظــور ارزیابــی اثــرات مفیــد احتمالــی گیــاه علــف
چــای در مــدل حیوانــی اســکلروز متعــدد از طریــق تنظیــم
آســیبهای اکســیداتیو ،طر حریز یشــده اســت.

تعــداد  109عــدد باکتــری بوردتــا پاراپرتوســیس (تهیهشــده از
مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران)IBRC-M 10710 ،
در حجــم  300میکرولیتــر بافــر فســفات بهصــورت داخــل صفاقــی
تزریــق گردیــد .رونــد بیمــاری (شــدت ناتوانــی حرکتــی) در هــر
مــوش صحرایــی موجــود در گروههــا ،بهصــورت روزانــه مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .از مقیــاس زیــر جهــت ارزیابــی شــدت
بیمــاری اســتفاده گردیــد :صفــر :عــدم بــروز بیمــاری ،یــک:
اختــال درحرکــت دم ،دو :فلــج شــدن دم ،ســه :فلجــی دو پــا،
چهــار :فلجــی چهــار دســتوپا ،پنــج :مــرگ[.]13
در ایــن مطالعــه موشهــای صحرایــی بهطــور کامــ ًا تصادفــی
بــه ســه گــروه  10تایــی تقســیم شــدند:
پــس از گذشــت زمــان مشــخص بــرای تطبیــق موشهــای صحرایــی
بــا محیــط نگهــداری ،مــدل تجربــی بیمــاری  )EAE) MSدر  20رأس
مــوش صحرایــی ویســتار القــاء شــد .موشهــا پــس از القــاء بیماری
بــه  2گــروه  10راســی بــا شــرایط ســنی و وزنــی یکســان تقســیم
شــدند 10 .مــوش بــه مــدت  24روز پــس از بــروز عالئــم EAE
(روز  12پــس از القــاء) تحــت درمــان قــرار گرفتنــد .در ایــن گــروه
عصــاره هایپیــران بــه میــزان  110 mg/kgبهصــورت خوراکــی
(گاواژ) دریافــت کردنــد 10 .رأس دیگــر از موشهــای صحرایــی
مبتــا نیــز بهعنــوان گــروه شــاهد در نظــر گرفتــه شــدند .ایــن
موشهــای صحرایــی در حجمــی مشــابه بــا گــروه قبلــی پــس
از بــروز عالئــم در همــه موشهــای صحرایــی ایــن گــروه (12
روز پــس از القــای بیمــاری) تحــت درمــان بــا دارونمــا (ســالین)
قــرار گرفتنــد .همچنیــن  10رأس مــوش صحرایــی نــر نژاد ویســتار
ازنظــر ســن ،جنــس و وزن مشــابه بــا دو گــروه قبلــی بودنــد کــه
بهعنــوان گــروه ســالم غیــر بیمــار در نظــر گرفتــه شــدند .ایــن
موشهــای صحرایــی فراینــد ایجــاد بیمــاری را بــدون آنت ـیژن
(همــوژن بافــت نخــاع خوکچههنــدی) طــی کــرده و همزمــان
بــا آنهــا تحــت درمــان بــا دارونمــا قــرار گرفتنــد.
در روز  36پــس از آغــاز مطالعــه ،جهــت بررســی آزمایشــات
بیوشــیمیایی حیوانــات بهصــورت عمیــق بیهــوش شــدند و
ســپس هــر حیــوان روی تشــتک تشــریح ،فیکــس گردیــد .پــس
از کالبدشــکافی و نمایــان شــدن قلــب حیــوان ،بــا اســتفاده از
ســرنگهای  ۵سیســی خونگیــری انجــام گرفــت؛ خونگرفتــه
شــده در لولههــای مخصــوص آزمایشــگاه ریختــه شــد و بــه مــدت
 30دقیقــه در دمــای اتــاق قــرار گرفــت؛ ســپس ســرم نمونههــای
خــون جهــت اندازهگیــری فاکتورهــای بیوشــیمیایی بــه کمــک
ســانتریفیوژ بــه مــدت  ۵دقیقــه بــا  ۳۵۰۰دور در دقیقه جداســازی
و تــا زمــان انجــام آزمایــش در فریــزر  -20درجــه ســانتیگراد
نگهــداری گردیــد .ســپس ســر مــوش بــا کمــک قیچــی مخصــوص
جــدا شــد و مغــز از جمجمــه خــارج گردیــد .نیمکــره راســت مغــز
جهــت مطالعــات بافتــی در محلــول فرمالیــن  %10قــرار گرفــت
و نیمکــره چــپ مغــز جهــت مطالعــات بیوشــیمیایی بــه فریــزر
 -۸۰درجــه ســانتیگراد منتقــل شــد .در روز آزمایــش بافتهــای
مغــز در بافــر فســفات صفــر درجــه ســانتیگراد بــا  pH= 7/4و
بــا غلظــت نمونــه  10درصــد وزنــی  -حجمــی بــا هموژنیزاســون
دســتی هموژنیــزه گردیدنــد .ســپس محلولهــای حاصــل بــا
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هــر چاهــک متوقــف میشــود .درنهایــت جــذب نــوری نمونههــا
در طولمــوج  450نانومتــر توســط االیــزا قرائــت گردیــد[.]18
بــرای ارزیابــی قــدرت اینترکشــن فعالتریــن فــرم عصــاره
علــف چــای یعنــی هایپیــران از روش داکینــگ مولکولــی
ایــن ترکیــب بــا پروتئیــن منوآمیــن اکســیداز  Aاســتفاده
شــد .بدیــن منظــور از ســرورهای سیســتم Docking server
( )https://www.dockingserver.com/webبــرای پیشگویــی
انــرژی اتصــال و ثابــت مهــار اســتفاده گردیــد کــه در آن شــارژ
جزئــی  Gasteigerبــه اتمهــای لیگانــد افزودهشــده و اتمهــای
هیــدروژن غیــر قطبــی همــراه پیوندهــای چرخشــی تعییــن
گردیدنــد .بــرای محاســبات تکمیلــی بــر روی مــدل لیگانــد
 Hypercinنیــز اتــم هیــدروژن ضــروری و پارامترهــای حــال بــا
کمــک نرمافــزار  AutoDockاضافــه گردیدنــد[.]19
بــرای ســاختار ســهبعدی پروتئیــن از فایــل  PDBبــه شــماره
 2BXR:IDکــه مربــوط بــه آنزیــم منوآمیــن اکســیداز  Aبــوده و
دارای همولــوژی  100درصــد بــود اســتفاده شــد .همچنیــن تمــام
مراحــل شــامل تعریــف  Boxبــا ابعــاد تعریفشــده و ســاخت
فایــل  PDBQTبــه شــکل آنالیــن در ایــن ســرور انجــام گردیــد.
تمامــی مراحــل آزمایــش ســه بــار تکــرار اســت و دادههــای
بهدســتآمده بهصــورت  Mean ± SDبیــان گردیدهانــد .جهــت
مقایســه دو داده نقطــهای از آزمــون غیــر پارامتــریMann-
 Whitney Uو جهــت مقایســه چندیــن داده از Kurskall wallis
بــا آزمــون تعقیبــی ( )Bonferroniاســتفاده گردیــد .و در تمــام
بررس ـیها حداقــل ســطح معن ـیدار آزمونهــا ( p>0/05بــا یــک
ســتاره در نمودارهــا) در نظــر گرفتــه شــد و ســطح معنــیداری
 p>0/01بــا دو ســتاره و  p>0/001بــا ســه ســتاره نمایــش دادهشــده
اســت.
یافتهها
بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده میانگیــن شــدت ناتوانــی
در طــول دوره درمــان در موشهــای صحرایــی مبتــا و تحــت
درمــان بــا هایپیــران ( 2/1 ± 0/6درصــد) نســبت بــه گــروه مبتــا
ولــی بــدون درمــان ( )3/13 ±0/23کمتــر اســت (.)p>0/001
میانگیــن حداکثــر شــدت بیمــاری نیــز در گــروه موشهــای
صحرایــی مبتــا و تحــت درمــان (  )2/93 ± 0/35در مقایســه بــا
موشهــای صحرایــی مبتــا ولــی بــدون درمــان ()3/54 ±0/26
کمتــر بــود ( .)p>0/01یافتههــا نشــان داد کــه میانگیــن ظرفیــت
آنتــی اکســیدانهای تــام در گروههــای تیمــار و القاشــده بــه
شــکل محسوســی تغییــر نداشــته اســت ،بهطور یکــه میــزان
ظرفیــت آنتیاکســیدانی تــام در گــروه کنتــرل برابــر ± 0/5 µM
 ،4/6در گــروه القــا برابــر بــا  4/41 ± 0/4 µMو در گــروه تیمــار بــا
هایپیــران برابــر بــا  4/67 ± 0/4 µMاســت.
حضــور گروهــای متیلــن در زنجیــره اســیدهای چــرب لیپیدهــای
غشــایی باعــث میشــود کــه ایــن پیوندههــای دوگانــه مســتعد
واکنشپذیــری بــاال باشــند .مالــون دی آلدئیــد بهعنــوان
شــاخصترین محصــول پراکسیداســیون لیپیــدی در ســنجش
میــزان آســیب بــه لیپیدهــای ســلولی بســیار بااهمیــت اســت
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دور  1000 gســانتریفیوژ
 )Germany ,37520-Dشــده و مایــع رویــی جهــت ســنجش
میــزان تولیــد محصــوالت پراکسیداســیون لیپیدهــا و فعالیــت
آنزیمــی مورداســتفاده قــرار گرفــت.
درجــه پراکسیداســیون لیپیدهــا بــر مبنــای میــزان تشــکیل
مالــون دی آلدهیــد ( )MDAتعییــن میشــود .درواقــع مالــون
دی آلدهیــد محصــول نهایــی پراکسیداســیون اســیدهای چــرب
اســت و میتوانــد بــا تیوباربیتوریــک اســید وارد واکنــش شــود
و تولیــد کمپلــس رنگــی نمایــد .اســاس روش ،اندازهگیــری
شــدت جــذب رنــگ ایجادشــده اســت[ .]14بدیــن منظــور 300
میکرولیتــر تــری کلرواســتیک اســید  %10حجمــی – حجمــی
بــه  150میکرولیتــر از نمونــه اضافــه شــد و بــه مــدت  10دقیقــه
بــا دور  1000در دمــای  4درجــه ســانتیگراد ســانتریفیوژ گردیــد.
 300میکرولیتــر از محلــول رویــی بــه لولــهٔ آزمایــش منتقــل و
بــا  300میکرولیتــر از تیوباربیتوریــک اســید  %0/67در دمــای 100
درجــه ســانتیگراد بــرای  25دقیقــه انکوبــه شــد .پنــج دقیقــه
بعــد از خنــک شــدن محلــول ،رنــگ صورتــی ناشــی از واکنــش
مالــون دی آلدهیــد بــا تیوباربیتوریــک اســید ظاهــر و میــزان
جــذب بــا دســتگاه اســپکتروفتومتر در طولمــوج  535نانومتــر
در مقابــل بالنــک ارزیابــی گردیــد .میــزان مالــون دی آلدهیــد بــه
کمــک ضریــب جذبــی مالــون دی آلدهیــد محاســبه و بهصــورت
 nmol/g tissueبیــان شــد[.]15
بــرای اندازهگیــری ظرفیــت آنتیاکســیدانی از شــیوه FRAP
 Ferric Reducing Ability of Plasmaاســتفاده شــد .در ابتــدا
بــا اســتفاده از اســیدکلریدریک  ،40 mMمحلــول  10 mMتــری
پریدیل-تریازیــن (()TPTZشــرکت  -Sigmaآمریــکا) تهیــه شــد.
ســپس بــا مخلــوط کــردن بافــر اســتات ،محلــول کلریدریــک آهــن
و محلــول  ،TPTZمعــرف  FRAPتهیــه شــد .ســه میلیلیتــر
از معــرف بــه نمونههــا افــزوده شــد و نمونههــا بــه مــدت 10
دقیقــه در  37درجــه ســانتیگراد نگهــداری شــدند و ســپس
جــذب نــوری آنهــا در  593نانومتــر ارزیابــی گردیــد[.]16
میــزان تولیــد نیتریــک اکســید توســط روش رنــگ ســنجی
گریــس ( )Griessو اســتفاده از منحنــی اســتاندارد نیتریــت
ســدیم تعییــن گردیــد .بهطــور خالصــه ،مقــدار 100میکرولیتــر
از هــر نمونــه بهصــورت ســه تکــرار در چاهکهــای پلیــت 96
خانـهای ریختــه شــد .نمونــه بالنــک و اســتاندارد نیــز کــه در کیت
مربوطــه وجــود داشــت بــه تعــداد ســه تکــرار در چاهکهــای
پلیــت  96خانـهای ریختــه شــد .درنهایــت جــذب نــوری نمونــه در
طولمــوج  530نانومتــر توســط دســتگاه االیــزا قرائــت گردیــد[.]17
بــرای ســنجش آنزیــم میلوپروکســیداز موجــود در ســوپرناتانت
حاصــل از هموژنیزاســیون بافــت مغــز بــا َ 3،3َ، 5،5تتــرا متیــل
بنزیدیــن واکنــش میدهــد .بــه ایــن صــورت کــه  10میکرولیتــر
از نمونــه بــا  80میکــرو لیتــر از 0/75 mM H2O2و  110میکــرو
لیتــر از محلــول  TMB 2/9mM ( TMBدر  DMSO %14/5وmM
 150بافــر ســدیم فســفات بــا  )pH=5/4مخلــوط میشــود .ســپس
بــه مــدت  5دقیقــه در دمــای  37درجــه ســانتی گــراد انکوبــه
میشــود .واکنــش بــا افــزودن  50میکرولیتــر از  2M H2SO4بــه
(Sigma Laboratory Centrifuge,
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نمودار  )3تغییرات سطح آنزیم میلوپراکسیداز سرمی در بین گروههای
موردمطالعه .بین همه گروهها در سطح  p>0/01اختالف معنیداری
وجود داشت ** .نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح.p>0/01

نمودار )1ارزیابی سطح مالون دی آلدئید در بافت مغز در بین گروههای
موردمطالعه .بین همه گروهها در سطح  p>0/001اختالف معنیداری وجود
داشت *** .نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/001است.

اندازهگیــری میــزان نیتریــک اکســید در گــروه کنتــرل و مقایســه
آن بــا گــروه القایــی بــا  EAEحاکــی از افزایــش معنــیدار
مقــدار نیتریــک اکســید در ســطح معنــیداری  p>0/001اســت.
همچنیــن ایــن مقــدار در اثــر تیمــار بــا ترکیــب هایپیــران کاهــش
قابلتوجهــی داشــته و مقــدار آن بــه ســطح معنــیداری 61±7
( )p>0/001در مقایســه بــا مقــدار  81±4در گــروه القایــی بــا EAE
رســیده اســت (نمــودار.)2

نمودار  )2تغییرات سطح نیتریک اکساید سرمی در بین گروههای
موردمطالعه **.نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/01و ***
نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  p>0/001است.

اندازهگیــری فعالیــت آنزیــم میلوپراکســیداز در گروههــای
موردمطالعــه نشــان داده اســت کــه هــم در گــروه القایــی و
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

برخــی ترکیبــات بــا مهــار کــردن مونوآمیــن اکســیداز آنزیمــی
کــه انتقالدهندههــای عصبــی را تخریــب میکنــد ،ســطح
ســروتونین ،اپــی نفریــن ،دوپامیــن و مونوآمینهــای دیگــر را
در مغــز بــاال میبرنــد .ازآنجاییکــه کاهــش ســطح ایــن مــواد
یکــی از عوامــل افســردگی شــمرده میشــود ،افزایــش عملکــرد
آنهــا بــه کنتــرل افســردگی و برخــی مشــکالت روانــی دیگــر
میانجامــد (جــدول .)1
جدول  )1مقادیر انرژی اتصال و ثابت مهار پیشبینیشده و سایر پارامترهای اینترکشن
Interact.
Surface

Frequency

612/162

%10

Total
intermolecular.
energy

Electrostatic
energy

vdW+
Hbond+
desolv
energy

Estimated
Ki

ΔG
binding

-8/08

-0/01

-8/07

3/18

-7/50

kcal/mol

kcal/mol

kcal/mol

µM

kcal/mol

در شــکل  1ســاختار و نحــوه اتصــال هایپرســین بــه منوآمیــن
اکســیداز  Aبهطورکلــی توســط نرمافــزار  Pymolنشــان
دادهشــده اســت .بررســی اینترکــش ترکیــب هایپیــران بــا
منوآمیــن اکســیداز  Aاز طریــق ســرورهای داکینــگ نشــان
داد کــه ایــن اتصــال کام ـ ًا اختصاصــی بــوده و بــا  ΔGبرابــر بــا
 -7/5کیلوکالــری بــر مــول و بــا ثابــت مهــار تخمینــی 3/8 Ki
میکرومــوالر نشــان میدهــد کــه انــرژی اتصــال باالیــی بیــن
هایپرســین و منوآمیــن اکســیداز  Aوجــود دارد .همچنیــن
اســید آمینههــای آرژنیــن  297و تــره اونیــن  156از طریــق
اینترکشــنهای قطبــی و اســیدآمینههای پرولیــن  412و 413
و ایزولوســین  415از طریــق اینترکش ـنهای هیدروفــوب نقــش
اساســی را در اینترکشــن ایــن آنزیــم بــا هایپیــران ایفــا میکننــد.
بررســیهای دقیقتــر اینترکشــنهای اتمــی در جــداول  1و 2
آمــده اســت.
دوره  ،24شامره  ،3تابستان 1397
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بهطور یکــه ایــن ترکیــب را بهعنــوان فراوانتریــن محصــول
اکســیدان لیپیــدی معرفــی میکننــد .اندازهگیــری میــزان
ایــن ترکیــب در گروههــای تیمــار و شــاهد نشــان میدهــد کــه
در هــر ســه گــروه اختــاف معن ـیداری  p>0/001بــا گروههــای
القایــی  EAEوجــود دارد ،بهطور یکــه مقادیــر مالــون دی
آلدهیــد در گــروه القایــی  EAEنســبت بــه گــروه تیمــار و شــاهد
بیشــتر بــوده  10/83 ± 1 nMو در گروههــای کنتــرل و تیمــار بــه
ترتیــب برابــر بــا  3/02 ± 0/9 nMو  7/46 ± 0/75 nMاســت
(نمــودار.)1

هــم در گــروه تیمــار بــا هایپیــران مقادیــر موردنظــر بــه شــکل
معنـیداری (در ســطح  )p>0/001تغییریافتــه اســت بهطور یکــه
مقــدار آن در گــروه القایــی بــا  EAEاز ســطح 0/5 ±0/2در گــروه
کنتــرل بــه  1/62 ± 0/3رســیده اســت همچنیــن ایــن مقادیــر در
گــروه تیمــار بــا هایپیــران بــه مقــدار  1/01 ± 0/1رســیده اســت
(نمــودار .)3
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جدول  )2نوع اینترکشن اسیدآمینههای مهم در آنزیم منوآمین اکسیداز A
Other

Hydrophobic

Polar

)-0/4281( LYS154

)-3/0149( PRO413

)-0/803( ARG297

)-0/3457( GLN418

)-1/3801( PRO412
)-0/9529( ILE415

)-0/6472( THR156

بحث
در مطالعــات گذشــته نشــان دادهشــده اســت کــه گیــاه علــف
چــای دارای ماهیــت ضدالتهابــی قــوی بــوده و از طریــق کاهــش
بیــان ژ نهــای مرتبــط بــا تولیــد فرایندهــای ضدالتهابــی از
قبیــل ســیکلو اکســیژناز  )Cox2( 2و نیتریــک اکســاید القایــی
( )iNOSعملکــرد خــود را ایفــا مینمایــد .همچنیــن نشــان
دادهشــده اســت کــه در بیمــاری مالتیپــل اســکلروزیس و مــدل
تجربــی آن ( )EAEبــه دلیــل تشــکیل و گســترش کلونهــای
ً
شــدیدا
لنفوســیتی گــروه  Th1و  Th17کــه دارای ماهیــت
التهابــی اســت ایــن مــدل ایجــاد میگــردد[ .]21 ,20در همیــن
راســتا تحقیــق ابطحــی و همــکاران در ســال  2014نشــان داده
کــه تجویــز عصــار ٔه هیدروالکلــی علــف چــای بــه موشهــای
ایمــن شــده بــا گویچههــای ســرخ گوســفندی منجــر بــه کاهــش
قابلتوجــه  IL17و اینترفــرون گامــا درکشــت ســلولهای
طحالــی آنهــا شــده اســت[ .]10بنابرایــن قســمتی از نتایجــی
کــه در ایــن تحقیــق حاصلشــده اســت ممکــن اســت بــه دلیــل
اثــرات کاهنــده عصــار ٔه هایپیــران بــر تولیــد ســایتوکاین هــای
التهابــی  IL17و اینترفــرون گامــا باشــد .هانــگ و همــکاران
در ســال  2017نشــان دادهانــد کــه هایپریکــوم موجــب مهــار
ماتریکــس متالوپروتئینــاز میشــوند .ماتریکــس متالوپروتئینــاز
کــه در پاتوژنــز بیمــاری  MSو  EAEاز طریــق شکســت ســد
خونــی -مغــزی در پاتوژنــز بیمــاری بــازی میکنــد[ .]22بنابرایــن
قســمتی از اثــرات مفیــد گیــاه علــف چــای در کاهــش شــدت
بیمــاری کــه در ایــن تحقیــق مشــاهده نمودیــم ،نیــز ممکــن
اســت بــه خاطــر تغییــر در عملکــرد ماتریکــس متالوپروتئینازهــا،
بــوده اســت .بــه نحــو جالبتوجهــی نشــان دادهشــده اســت
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شکل  ) 1شکل ( )Aمربوط به ساختار آنزیم منوآمین اکسیداز  ،Aشکل ( )Bمربوط به ناحیه
اتصالی هایپیران به منوآمین اکسیداز  Aو شکل ( )C,Dمربوط به نحوه قرارگیری هایپیران در
جایگاه اینترکشن و اسیدآمینههای اطراف آن را نشان میدهد.

کــه  IL17عامــل اصلــی فعــال ماتریکــس متالوپروتئینازهــا
اســت[ .]23از طرفــی نوتروفیلهــا نیــز عامــل اصلــی تولیــد
ماتریکــس متالوپروتئینازهــا هســتند .کاهــش عملکردهــای
مخــرب نوتروفیلهــا در مــواردی التهابــی توســط علــف چــای
در گذشــته نشــان دادهشــده اســت[ .]24ســنجش فعالیــت آنزیــم
میلوپراکســیداز ( )MPOو آنزیــم نیتریــک اکســاید ( )NOبهعنوان
شــاخص قدرتمنــدی بــر میــزان تولیــد یــا تــوان تولیــد رادیکالهای
آزاد اکســیژن و نیتــروژن توســط ســلولهای التهابــی اســت[.]25
بــه نحــو جالبتوجهــی نشــان دادهشــده کــه لنفوســیتهای T
بــا تولیــد ســایتوکاینهای پیــش التهابــی  IL17و اینترفــرون
گامــا عــاوه بــر آنکــه موجــب شکســت ســد خونــی مغــزی
میگــردد موجــب فعــال شــدن ســلولهای نوتروفیلهــا،
مونوســیتها و میگروگلیــا جهــت تولیــد واســطههای فعــال
اکســیژن و نیتــروژن میشــوند[ .]26همچنیــن بهخوبــی
مشخصشــده کــه نوتروفیلهــای خونــی محیطــی در افــراد
مبتالبــه  MSو همچنیــن حیوانــات مبتالبــه  EAEســطح باالتــری
از فعالیــت آنزیمهــای  MPOو  NOرا دارا میباشــند[ .]27ایــن
نوتروفیلهــای از پیــش فعالشــده نقــش مهمــی در شکســت
ســد خونــی مغــزی و راهانــدازی فراینــد التهــاب عصبــی بــازی
میکننــد[ .]28,29در همیــن راســتا بهخوبــی نتایــج مــا نشــان
داد کــه ســطح فعالیــت آنزیــم  MPOو همچنیــن  NOدر ســرم
خونــی حیوانــات تیمــار شــده بــا هایپیــران بــه نحــو قابلتوجهــی
نســبت بــه گــروه  EAEکاهشیافتــه اســت کــه ایــن نتایــج بــا
نتایــج مطالعــهٔ قبلــی کــه در راســتای کاهــش ســایتوکاینهای
التهابــی بــوده اســت همخوانــی دارد[ .]30برخــاف بســیاری از
بیمار یهــای دیگــر کــه اســترس اکســیداتیو یــک نقــش ثانویــه
در ایجــاد و گســترش بیمــاری بــازی میکنــد ،بیمــاری  EAEو
یــا مالتیپــل اســکلروزیس بهطــور کامــ ًا مســتقیم درنتیجــهٔ
گســترش آســیبهای اکســیداتیو و نیتروزاتیــو بهپیــش
مـیرود[ .]31نازیروگــو و همــکاران نشــان دادهانــد کــه هایپریکــوم
پرفوراتــوم موجــب تغییــر ســطح آنزیمهــای اکســیداتیو در افــراد
مبتالبــه  MSمیشــود[ .]24برطبــق بررســیهای انجامشــده بــا
پیشــرفت بیمــاری ســطح فعالیــت آنزیمهــای آنتــی اکســیدان
از قبیــل گلوتاتیــون پراکســیداز و سوپراکســید دســموتاز متناســب
بــا شــدت بیمــاری در گویچههــای قرمــز مبتالیــان بــه  MSو
موشهــای صحرایــی مبتالبــه  EAEکاهــش مییابــد[.]32
گونههــای فعــال اکســیژن و نیتــروژن کــه در بافــت عصبــی
درنتیجــهٔ تولیــد ســایتوکاینهای پیــش التهابــی  IL17و
اینترفــرون گامــا القــاء میگردنــد باعــث آســیب بــه غــاف
میلیــن و همچنیــن ســلولهای نورونــی میشــوند همچنیــن
گونههــای فعــال اکســیژن و نیتــروژن منجــر بــه مهــار آنزیــم
ســیتوکروم اکســیداز  Cزنجیــره تنفســی و اختــال در زنجیــره
انتقــال الکترونــی و مرگومیــر نورونهــا میگــردد[.]33
نیتریــک اکســید همچنیــن بهصــورت غیرمســتقیم نیــز بــا
القــای آزاد شــدن گلوتامــات توســط ســلولهای میکروگلیــال
و ماکروفاژهــا موجــب آســیب نورونهــا در اثــر تحریــک
بیشازحــد آنهــا خواهــد شــد[ .]34درگذشــته نیــز محققــان
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نتیجهگیری
بــه نظــر میرســد کــه هایپیــران توانســته اســت کــه از طریــق
کاهــش اســترس اکســیداتیو موجبــات تخفیــف عالئــم بیمــاری
آنســفالومیلیت تجربــی خــود ایمــن در موشهــای صحرایــی را
فراهــم دارد .بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه هایپیــران در
بیمــاران مبتالبــه مالتیپــل اســکلروزیس نیــز مفیــد واقــع شــود.
هرچنــد کــه مطالعــهٔ حاضــر یــک مطالعــهٔ مقدماتــی بــوده و الزم
اســت کــه در آینــده تحقیقــات بیشــتر صــورت گیــرد.
تشــکر و قدردانــی :بدینوســیله از کمکهــای مــادی و
معنــوی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ارومیــه تشــکر و قدردانــی
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مختلــف نقــش  NOرا در ایجــاد بیمــاری  MSاز طریــق مشــاهد ٔه
واحدهــای نیتروتیروزیــن در پالکهــای مغــزی بیمــاران
مبتالبــه  MSبهخوبــی اثبــات کردهانــد[ .]35از دســت رفتــن
میلیــن درنتیجــه حملــهٔ ایمونولوژیــک منجــر بــه از بیــن رفتــن
هدایــت جهشــی نورونهــا میگــردد در ایــن شــرایط نورونهــا
جهــت برگردانــدن قابلیــت هدایــت عصبــی خــود اقــدام بــه بــاز
توزیــع کانالهــای ســدیمی در طــول آکســون میکننــد[ .]36ایــن
مســئله منجــر بــه ایجــاد فشــار مضاعفــی بــر ســلول از جهــت نیــاز
بــه انــرژی میکنــد زیــرا ســلول جهــت فــرار از ســربار ســدیمی
مجبــور بــه اســتفاده از پمپهــای  Na+/Ka+ ATPaseخواهنــد
بــود .از طرفــی بــه دلیــل آســیبهای اکســیداتیو و نیتروزاتیــو
کــه موجــب تحلیــل فعالیــت میتوکنــدری هــا و قابلیــت تولیــد
 ATPشــده اســت در ایــن شــرایط ســلول جهــت فــرار از ســربار
ســدیم از مبادلــه گــر  Na/Caاســتفاده میکنــد کــه ایــن خــود
نیــز درنهایــت منجــر بــه ســربار کلســیم در ســلول و راه افتــادن
فراینــد آپوپتوزیــس و مــرگ ســلولی خواهــد شــد[ .]38 ,37بنابریــن
اســتفاده کــردن از عوامــل آنتــی اکســیدان درزمینــهٔ کمــک بــه
درمــان بیمــاران  MSمنطقــی بــه نظــر میرســد .همانطورکــه
ذکــر شــد ترکیبــات عصــار ٔه هایپیــران عــاوه بــر آنکــه دارای
اثــرات ضدالتهابــی مســتقیم (از طریــق مهــار ســیکلو اکســیژناز
و  )iNOSهســتند دارای اثــرات شناختهشــد ٔه آنتــی اکســیدانی
نیــز مــی باشــند کــه کمتــر در مــورد داروهــای متــداول درمــان MS
از قبیــل گلوکوکورتیکوییدهــا یــا اینترفرونهــای بتــا موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت[ .]20همچنیــن درگذشــته نشــان دادهشــده
اســت کــه بیــن پلیمورفیســم ژن (Myeloperoxidase (MPO
و بیمــاری  MSارتبــاط معنــیداری وجــود دارد بهطور یکــه
مطالعــات در جمعیــت افــراد بریتانیایــی و زنــان آمریکایــی و
ســوئدی بهخوبــی رابطــهٔ معنــیدار و مســتقیمی بیــن ســطح
فعالیــت ایــن آنزیــم در خــون و اســتعداد ابتــا بــه بیمــاری MS
مشخصشــده اســت[ .]40 ,39مطالعــات انجامشــده در جمعیــت
بیمــاران ژاپنــی نشــان داده اســت کــه بیــن تغییــرات ســطح
آنزیــم  MPOدر خــون و رخ داد عــود و فروکشــی بیمــاری ارتبــاط
مســتقیمی وجــود دارد بهطور یکــه قبــل از عــود بیمــاری شــاهد
افزایــش فعالیــت آنزیــم  MPOبــوده و قبــل از فروکشــی نیــز
ســطح فعالیــت ایــن آنزیــم در مبتالیــان کاهــش مییابــد[.]41
در همیــن راســتا نیــز مطالعــهٔ مــا بهخوبــی نشــان داد کــه
هایپیــران قــادر بــه مهــار فعالیــت ایــن آنزیــم در گــروه مبتــا
و تحــت درمــان اســت .همچنیــن مطالعــهٔ مظفــری و همــکاران
در ســال  2011بهخوبــی نشــان داده کــه عصــار ٔه Hypericum
 perforatumقــادر بــه کاهــش ســطح فعالیــت آنزیــم  MPOدر
موشهــای صحرایــی مبتالبــه کولیــت اولســراتیو بــوده اســت[.]30
در تســت  MDAمیــزان پراکسیداســیون لیپیدهــای موجــود،
اندازهگیــری میشــود کــه خــود شــاخصی از میــزان آســیبهای
اکســیداتیو وارده اســت[ .]42در تســت  FRAPظرفیــت تــام آنتــی
اکســیدانی ســنجیده میشــود[ .]16بااینحــال در تســت FRAP
اثــرات آنتیاکســیدانی بســیاری از ترکیبــات از قبیــل آلبومیــن،
بتاکاروتــن و مــواد حــاوی گــروه تیــول ســنجیده نمیگــردد.

بــر اســاس یافتههــای مــا نیــز بــه نظــر نمیرســد کــه تســت
 FRAPحساســیت کافــی جهــت ســنجش اثــرات آنتیاکســیدانی
منتســب بــه عصــار ٔه هایپریکــوم داشــته باشــد .مطالعات گذشــته
بهخوبــی ثابــت کــرده اســت کــه پتانســیل آنتیاکســیدانی یــک
ً
ضرورتــا بــا
مــاده آنتیاکســیدان برعلیــه رادیکالهــای آزاد،
توانایــی احیــای آن مــاده در احیــای آهــن فریــک بــه آهــن فــرو
در تســت  FRAPبرابــر نیســت ،بنابرایــن تســت  MDAدر اســتنتاج
یافتههــا از قابلیــت و توانایــی بیشــتری برخــوردار اســت[ .]43در
مطالعــهٔ انجامشــده مشــاهده نمودیــم کــه علیرغــم عدمتغییــر
معنـیداری در تســت  ،FRAPمیــزان پراکسیداســیون لیپیدهــا در
گــروه مبتالیــان بــه  EAEو درمــان شــده بــا هایپیــران نســبت
بــه گــروه مبتالیــان  EAEو بــدون درمــان بهطــور معنــیداری
( )p>0/001کاهشیافتــه بــود کــه کلیــهٔ ایــن نتایــج متناســب و
همخــوان بــا نتایــج بهدســتآمده از تســتهای MDA ،MPO
و  NOاســت.
همچنیــن درگذشــته نشــان دادهشــده اســت کــه عوامــل
مهارکننــده آنزیــم  MAOقــادر بــه مهــار قابلتوجــه عالئــم
بیمــاری  EAEاســت بهطور یکــه موســکراو و همــکاران در ســال
 2011نشــان دادهانــد کــه مصــرف  Phenelzineبهعنــوان یــک
مهارکننــد ٔه کالســیک آنزیــم  MAOمنجــر بــه مهــار قابلتوجــه
عالئــم بیمــاری  EAEدر مــوش  C57BL6شــده اســت[ .]44نتایــج
مطالعــهٔ تحلیلــی مــا نیــز حاکــی از مهــار قابلتوجــه آنزیــم
 MAOتوســط عصــار ٔه هایپیــران بــوده اســت .بهعنــوان یــک
نتیجــهٔ کلــی بــه نظرمــی رســد کــه هایپیــران از طریــق کاهــش
تولیــد فعالیــت آنزیــم  ،MPOکاهــش ســطح  NOو کاهــش
میــزان پراکسیداســیون لیپیدهــا بــه کاهــش شــدت بیمــاری در
موشهــای صحرایــی مبتــا کمــک میکنــد.
ازآنجاییکــه در پاتوژنــز بیمــاری مالتیپــل اســکلروزیس
ســایتوکاینها نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد ،پیشــنهاد
ً
حتمــا بــه بررســی ایــن
میشــود کــه در تحقیقــات آینــده
مــوارد نیــز پرداختــه شــود .در ثانــی بایــد در نظــر داشــت هــر
مــدل تحقیقاتــی نســبت بــه بیمــاری واقعــی در انســان دارای
محدودیتهــای خــاص خــود میباشــد بنابرایــن در رابطــه بــا
کارهــای آزمایشــگاهی بهتــر اســت کــه از ســایر مدلهــای EAE
نیــز قبــل از مطالعــه بــر روی انســان اســتفاده شــود.
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.میشــود

 پروتــکل تحقیــق بــر اســاس قوانیــن:تأییدیــه اخالقــی
 تنظیــم،بینالمللــی در موردحمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی
.و بــه تأییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه رســید
 هیچگونــه تعــارض منافعــی توســط:تعــارض منافــع
.نویســندگان بیاننشــده اســت
،) مینــا عبدالــه پوراصــل (نویســنده اول:ســهم نویســندگان
 روش،))؛ شــیوا خضــری (نویســنده دوم%30( پژوهشــگر اصلــی
)؛ ســید میثــم ابطحی فروشــانی% 30 ( تحلیلگــر آمــاری/ شــناس
)؛ امیــد%30(  نگارنــده بحــث/ نگارنــده مقدمــه،)(نویســنده ســوم
.)%10( چراغــی (نویســنده چهــارم) بررســی اینترکشــن
 ایــن مطالعــه حاصــل پایــان نامــه مقطــع:منابــع مالــی
کارشناســی ارشــد خانــم مینــا عبدالــه پوراصــل مصــوب دانشــگاه
ارومیــه بــا راهنمایــی خانــم دکتــر شــیوا خضــری و دکتــر ســید
.میثــم ابطحــی فروشــانی اســت
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