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اثر کارواکرول بر بيان ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و NF-ҚB
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 1گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم و فنون همگرا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
 2گروه بيوشيمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،خرمآباد ،ايران
 3مرکز تحقيقات گياهان دارويي رازي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،خرمآباد ،ايران
(دريافت مقاله -1400/7/2 :پذيرش مقاله)1400/10/25 :

چكيده
زمينه :مالتيپل اسكروزيس از شايعترين بيماريهاي مرتبط با سيستم عصبي ميباشد که با التهاب سيستم عصبي مرکزي و استرس اکسيداتيو
مشخص ميشود .کارواکرول يک ترکيب فنلي مونوترپني است که ويژگيهاي آنتياکسيداني مشخصي بر عليه راديكالهاي آزاد دارد .هدف از
اين مطالعه بررسي اثر کارواکرول بر بيان ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBدر نخاع موشهاي صحرايي مدل انسفالوميليت خود
ايمن آزمايشگاهي يا ( ،Experimental Autoimmune Encephalomyelitis )EAEبهعنوان مدل حيواني مالتيپل اسكلروزيس است.
مواد و روشها EAE :در موشهاي صحرايي ماده لويس القاء شد .موشها به سه گروه کنترل ،مدل  EAEو گروه  EAEتحت تيمار با
کارواکرول دستهبندي شدند .کارواکرول بهصورت روزانه و داخل صفاقي به مدت  17روز تزريق شد .نمونهبرداري و استخراج  RNAاز کل
يافتهها :نتايج نشان داد که کاهش وزن شديدي که در گروه مدل وجود داشت،در اثر تيمار با کارواکرول متوقف شده و ميانگين وزني روند
افزايشي پيدا کرد .از سوي ديگر مشخص شد کارواکرول باعث کاهش بيان ژنهاي  iNOSو  NF-ҚBو افزايش سطح  Hmox-1mRNAو
 Nrf2 mRNAميشود.
نتيجهگيري :با اثرگذاري کارواکرول بر تغييرات وزني موشهاي تحت تيمار و همچنين افزايش بيان ژن  HO-1در نخاع حيوانات ،که با
افزايش  ،Nrf2 mRNAکاهش بيان  iNOSو  NF-ҚBهمراه بود ،زمينه کاهش التهاب ،استرس اکسيداتيو و افزايش محافظت از نورونها،
ايجاد شده و محيط تهاجمي که براي برخي سلولها همچون اوليگودندروسيتها ايجاد ميگردد ،تعديل ميگردد.
واژگان کليدي :استرس اکسيداتيو ،کارواکرول ،مالتيپل اسكلروزيسNrf2 ،iNOS ،
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بافت نخاع صورت گرفت و تغييرات بيان ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBبهوسيله  real time-PCRبررسي شد.

احمدي و همكاران

اثر کارواکرول بر ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBدر مدل 2 / EAE

مقدمه
مالتیپل اسکروزیس ،مهم ترین دلیل ناتوانی افراد
جوان ،بعد از تروما و نیز مهم ترین علت ناتوانی
عصبی مرتبط با بیماري در جوامع غربی می باشد

از جمله این ترکیبات می توان به کارواکرول اشاره
کرد که ماده مؤثره گیاهانی همچون
،sativa

majorana

Nigella

Origanum

و

 Thymus vulgarisبوده و نقش آن به عنوان یک

(  .)1التهاب سلولی یکی از مشخصه هاي بیماري

فنل مونوترپنوئید ،بر برخی از بیماري هاي التهابی و

مالتیپل اسکلروزیس است که در زخم هاي دمیلینه

نورودژنراتیو مغزي همچون ایسکمی مغزي و

کننده این بیماران ،منجر به تولید انواع اکسیژن و

صدمات مختلف مغزي و التهاب پوستی به اثبات

نیتروژن واکنشگر شده و بر دفاع آنتی اکسیدانی

رسیده است .این ماده اثرات آنتی اکسیدانی ویژه اي

نورونها ،غلبه می کند .در مقایسه با آستروسیتها و

بر علیه رادیکال هاي آزاد دارد و تشکیل -3

میکروگلیا ،اولیگودندروسیت ها به خاطر ظرفیت

نیتروتیروزین ،که یک بیومارکر استرس است را

دفاع آنتی اکسیدانی کمتر ،به استرس اکسیداتیو و

مهار میکند (  .)6اثرات نوروپروتکتیو کارواکرول در

نیتراتیو حساس تر هستند .این استرس ها منجر به

برخی از بیماري هاي نورولوژیکی مانند مدل هاي

مرگ اولیگودندروسیت ها و دمیلیناسیون و تخریب

آزمایشگاهی  Parkinson diseaseو  epilepsyبه

غالف میلینی می گردد (  2و  .)3عدم تعادل میان

اثبات رسیده است (  7و  .)8مطالعات نشان داده

تولید سلولی انواع اکسیژن و نیتروژن واکنشگر و

است که کارواکرول سایتوکاین هاي التهابی را کاهش

توانایی سلول ها براي دفاع در برابر آن ها را استرس

میدهد و اثرات مهاري بر بلوغ سلول هاي دندریتی

اکسیداتیو میگویند که در بیماري هاي التهابی و

و عملکرد آن ها دارد .این یافته ها نشان میدهد که

تخریب کننده نورونی مانند مالتیپل اسکلروزیس،

اثرات مهاري کارواکرول میتواند منافع بالقوهاي

باعث آسیب انواع سلول ها به ویژه نورون ها و مرگ

براي درمان بیماري هاي ایمنی داشته باشد (.)9

سلولی آن ها میشود .نورون ها به استرس اکسیداتیو

 NF-κBشامل یک خانواده از فاکتورهاي

حساسیت بالیی دارند .اکسیژن هاي واکنشگر،

نسخه برداري است که بیان صدها ژن را هماهنگ

ترکیبات سلولی مانند لیپیدها ،پروتئین ها DNA ،و

میکند .باعث تقویت التهاب موضعی از طریق تولید

به ویژه  DNAمیتوکندریایی را تخریب می کند (  4و

واسطه هاي التهابی و سرکوب سطوح مولکول هاي

مالتیپل اسکلروزیس معمولا پرهزینه بوده و اثرات
جانبی فراوانی داشته و تنها عالئم بیماري را هدف
قرار میدهند و نه علت یا علل آن را .به همین دلیل

 Tregsمی شود و در میانجی گري پاسخ هاي Th2

ضروري است .برخی از مطالعات ارتباط بین
افزایش ژن هاي مرتبط با  NF-kBدر سلول هاي T

درمانهاي ترکیبی یا گیاه درمانی ،امروزه بسیار

و عود مالتیپل اسکلروزیس را نشان داده اند (.)10

مورد توجه قرار گرفته است .ترکیبات پلی فنلیک

موجودات مختلف ،بسیاري از مکانیسمهاي

مستخرج از گیاهان دارویی ،در بیماري هاي مخرب

آنتی اکسیدانی را به کار میگیرند تا بر اثرات مخرب

نورون ها ،کاربرد فراوان داشته اند.
http://bpums.ac.ir
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 .)5در زمینه درمانی ،داروهاي رایج براي بیماري

چسبنده نوروپروتکتیو و سلول هاي  Tتنظیم کننده

سال بيست و پنجم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1401

 /3طب جنوب

در بین این مکانیسم ها پتانسیل قوي دارد و اثرات

ویژگیهاي

محافظتی بسیار خوبی در بیماريهاي التهابی و

می گردد که بر پایه شباهتها در مسیر بیماري و

مخرب نورونی از خود نشان میدهد ( .)11

بافت شناسی بیماري EAE ،به طور گسترده به عنوان

نیتریک اکسید نیز نقش مهمی در مسیر بیماري زایی

مدل بیماري  MSو غالباا در موش هاي ماده استفاده

بیماري هاي دِمیلینه کننده دارد و باعث اختالل در

می شود ( 14و .)15

متابولیسم انرژي اولیگودندرسیتها می شود .این

تاکنون مطالعات کمی در رابطه با اثر کارواکرول در

مولکول توسط  iNOSتولید شده و باعث آسیب

بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس یا در مدل

 ،DNAغشا و کمپلکس هاي زنجیره تنفس

 EAEانجام شده است .در سال  2019و با بررسی

مالتیپل

اثر کارواکرول در مدل  EAEو با کشت سلولهاي

اسکلروزیس NO ،باعث دِمیلیناسیون ،تخریب و

طحال ،مشخص شد که کارواکرول میتواند باعث

مرگ آکسونی می گردد ( .)12

کاهش اسکوربندي کلینیکی ،کاهش بیان ،IFN-γ

( Nuclear factor-erythroid 2-related )Nrf2

 IL-17و  IL-6و افزایش  TGF-βو  IL-10شود و

 factor 2نیز یک فاکتور نسخه برداري است که

موشهاي تحت تیمار با کارواکرول ،کاهش وزن

میتوکندریایی

می شود.

پیشبرد

در

بیان بسیاري از آنزیمهاي آنتی اکسیدان محافظتی و

بیماري زاي

مالتیپل

اسکلروزیس

کمتري را تجربه می کنند ( .)15

سم زدا را تنظیم میکند .عدم وجود  Nrf2پیشرفت
 EAEرا تشدید میکند و فعال شدن  Nrf2ممکن
است پاتوژنز بیماري هاي خودایمنی مانند مالتیپل
اسکلروزیس

و

همچنین

سایر

بیماري هاي

نورودژنراتیو که با التهاب عصبی ظاهر میشوند را
کاهش دهد (  .)13هدف از این مطالعه ،بررسی اثر
کارواکرول بر بیان ژن هاي Hmox-و 1 iNOS

(به عنوان

مارکرهاي

التهابی)،

Nrf2

(مارکر

پروگنوستیک) و  NF-ҚBدر نخاع موشهاي
 EAEیک بیماري دِمیلینه کننده خودایمن است که
از

لحاظ

کلینیکی

با

دِمیلیناسیون،

نواقص

نورولوژیکی و بافت شناسی در اثر ارتشاح
لنفوسیتها به  CNSشناخته شده و باعث افزایش
نفوذپذیري سد خونی مغزي می شود .در آن
میانکنش میان انواعی از مکانیسم هاي آسیبرسان به
نورون و سیستم ایمنی ،منجر به شباهت زیاد به
http://bpums.ac.ir

حيوانات آزمايشگاهي ،القاء مدل  EAEو درمان آن
 30موش لویس ماده (دارو پخش ،ایران) با وزن
 180تا  200گرم در این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفت .رتها با شرایط نوري  12ساعت تاریکی
 12/ساعت نور در اتاقهاي ایزوله با دماي  24±2و
دور از آلودگی نگه داري شدند .حیوانات به آب و
غذا دسترسی آزادانه داشتند .این شرایط با کد .309
 IR.LUMS.REC .1396مورد تأیید کمیته اخالق
کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم
پزشکی لرستان قرار گرفت .ایجاد مدل طبق روش
بیتون (  )Beetonهمکاران انجام شد (  .)16در این
روش هموژناي نخاع خوکچه هندي (انستیتو
پاستور ،ایران) با ترکیب نخاع و آب مقطر تهیه شده
و به نسبت یک به یک با ادجوان فروند کامل
(  ،Sigmaآمریکا) مخلوط شد تا امولسیون یکنواختی
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صحرایی مدل  EAEمیباشد.

مواد و روشها

احمدي و همكاران

اثر کارواکرول بر ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBدر مدل 4 / EAE

حاصل شود .مطالعات نشان دادهاند که آنتیژنهاي میلین

جدول  )1نشانههاي کلينيكي در امتياز بنديهاي

خوکچه هندي ،قويترین انسفالیتوژن در موشهاي

مختلف EAE
امتيازبندي

عالئم کلينيكي

به هر یک از حیوانات گروه مدل 0/5 ،سیسی از

صفر

بدون عالئم کلینیکی

1

فلج کامل دم

امولسیون در ناحیه قائده دم تزریق شد .پس از  2و در

2

اختالل در راه رفتن با پاهاي عقبی

3

فلج پاي عقبی

4

فلج پاهاي عقبی

5

فلج کامل دست و پاها

6

در حال مرگ یا مرگ

صحرایی لویس هستند ( .)17براي القاء مدل در روز اول

ادامه  48ساعت ،در ناحیه داخل صفاقی  200نانوگرم از
پرتوزیس توکسین (شرکت  ،Sigmaآمریکا) در 0/2
میلیلیتر آب مقطر به حیوانات تزریق شد .تزریق این
امولسیون به معناي شروع ایمنی زایی است که باعث

نمونهبرداري و بررسي بيان ژن

فعالسازي و تکثیر لنفوسیتهاي  Tانسفالیتوژنیک
اختصاصی میلین شده و براي القاء بیماري حیاتی است.
سازشی را در پاسخ به آنتیژنهاي خودي افزایش

تحت شرایط استریل و  RNase freeنخاع حیوان

میدهد و  EAEرا با باز کردن سد خونی مغزي و در

استخراج شد .نمونهها پس از انجماد سریع در نیتروژن

نتیجه تسهیل مهاجرت لنفوسیتهاي  Tبیماريزا به

مایع در فریزر با دماي  -80 °cنگهداري شدندRNA .

 CNSبه راه میاندازد (.)18

با استفاده از محلول ترایزول (سیگما -آلدریچ) و طبق

بعد از ایمنیزایی ،حیوانات بهصورت یک بار در روز

پروتکل شرکت از  100میلیگرم بافت نخاع استخراج

وزن میشدند و نشانههاي کلینیکی بیماري مورد بررسی

شد .خلوص و غلظت  RNAاستخراج شده ،هم از

قرار میگرفت .معیارهاي امتیازبندي بیماري در جدول 1

طریق دستگاه اسپکتروفوتومتر (خوانش جذب در

ذکر شده است ( .)16موشهاي داراي درجهبندي

طول موجهاي  260و  280نانومتر) و هم از طریق

یکسان ،در گروههاي یکسان قرار گرفتند .معیار

الکتروفورز در داخل ژل آگاروز یک درصد مورد

درجهبندي ،آخرین درجه از میزان فلج عضو یا اعضا بود.

سنجش قرار گرفت .سنتز  cDNAبا استفاده از کیت

پس از مشاهده نشانههاي کلینیکی بیماري ،حیوانات به

( YTAیکتا تجهیز آزما ،ایران) و بر طبق پروتکل

گروههاي زیر تقسیم شدند و تزریق کارواکرول تا روز

مربوط به شرکت صورت گرفت .پس ازآن بیان کمی

کشتار در گروه تیمار ادامه یافت :گروه کنترل و گروه

ژنهاي هدف توسط روش  RT-PCRبا استفاده از

مدل یا  EAEکه هیچ تیماري دریافت نکردند و گروه

کیت  ،YTA( Master Mix 2Xیکتا تجهیز آزما،

 EAEکه روزانه و بهمدت  17روز ( )19و پس از

ایران) که حاوي سایبرگرین است cDNA ،سنتز شده

مشاهده نشانههاي بیماري  25میلیگرم /کیلوگرم

و پرایمرهاي مرتبط با ژنهاي هدف ،صورت گرفت.

کارواکرول  98درصد (شرکت مرک ،آلمان) دریافت

توالی نوکلئوتیدي پرایمرها در جدول  2درج

کردند (.)20

گردیده است.

http://bpums.ac.ir
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پرتوزیس توکسین میانکنش میان سیستم ایمنی ذاتی و

و

سال بيست و پنجم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1401

 /5طب جنوب

جدول )2توالي پرايمرهاي مورد استفاده در Real-Time PCR
)3

Accession ID
NM_031789.2

Gene symbole

´Sequence (5

F:GTCCCAGCAGGACATGGATT
R:GTTTGGGAATGTGGGCAACC
F:GGGAAGGCTTTAAGCTGGTGA
R:GTGGGGCATAGACTGGGTTC
F:TGGTGAGGGGACTGGACTTT
R:ATCCTGTGTTGTTGGGCTGG
F:CTATGACAGCAAAGCCCCCA

NM_012580.2
NM_012611.3
NM_001276711.1

Nrf2
Hmox-1
iNOS
NF-Kβ

R:ACATCCGTGGGGGAAAAGTC
NM_017008.4

واکنش

Real-Time

PCR

F:AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG
R: CATACTCAGCACCAGCATCAC

در

دستگاه

 Rotor-Gene Qساخت شرکت  Qiageneانجام

GAPDH

ادامه مقادیر  2 ΔΔCTبراي هر یک از نمونهها
محاسبه و تغییرات بیان ژنی بهدست آمد.

شد .ژن  GAPDHبراي نرمالیزه کردن آنالیز بیان ژن
استفاده شد .واکنشها به صورت سه تایی و طبق

یافتهها

برنامه دمایی جدول  3انجام شد.

بررسي تغييرات وزني

جدول  )3برنامه زماني واکنش Real-Time PCR
95درجه سانتيگراد به مدت  3دقيقه
95درجه سانتیگراد به
مدت  15ثانیه
 40سیکل

60درجه سانتیگراد به
مدت  30ثانیه
60درجه سانتیگراد به
مدت  30ثانیه

واسرشت اوليه
واسرشت

عالئم بیماري مالتیپل اسکلروزیس حدود  11تا 14
روز پس از تزریق امولسیون در موشها ظاهر شد.
امتیازبندي بیماري در حیوانات مبتال ،بسته به شدت
عالئم نمرهگذاري شد .تزریق روزانه کارواکرول به

اتصال پرایمرها

میزان زیادي باعث کاهش امتیازبندي شدت بیماري در

تکثیر

حیوانات تحت تیمار با کارواکرول ،در مقایسه با گروه
 EAEشد (( .)P>0/001نمودار .)21()1

تجزيه و تحليل آماري
جهت بررسی کارایی پرایمرها ،منحنی استاندارد
اختصاصی هر ژن رسم شد .نتایج ریل تایم نیز توسط
در نظر گرفته شد .جهت آنالیز دادهها از ΔΔCT

استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا سیکل آستانه ()CT
براي هر نمونه را بهدست آورده و سپس با استفاده از
 CTمربوط به ژن کنترل داخلی ( )GAPDHهمان
نمونه نرمال شد ( .)ΔCTسپس اعداد بهدست آمده در
هر گروه با گروه کنترل مقایسه گردید ( )ΔΔCTو در
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نمودار  )1نمودار میانگین نمرات شدت بیماري  EAEدر موشهاي
گروههاي  EAEو تیمار با کارواکرول.
* اختالف معنادار گروه  EAEبا گروه کارواکرول (.)P>0/001
Fig 1) Graph of mean EAE disease severity scores in
EAE and carvacrol-treated mice.
*Significant difference between EAE group and carvacrol group (P<0.001).
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نرمافزار  RESTآنالیز شد و معنیداري براي p≥0/05

احمدي و همكاران

اثر کارواکرول بر ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBدر مدل 6 / EAE

تغییرات وزنی موشها به صورت زیر بود:
وزن موشها در ابتداي شروع القاء اندازهگیري و ثبت
شد 24 .تا  48ساعت قبل از تظاهر نشانههاي بیماري
و فلج شدن حیوانات ،وزن آنها در حدود  15تا 20
درصد کاهش نشان میدهد که از نشانههاي مهم القاء
مدل میباشد .پس از ثبت روزانه وزن موشها،
تغییرات وزنی در هر سه گروه بررسی شد .تا روز
نهم ،هیچ اختالف معناداري بین گروههاي مورد مطالعه
وجود نداشت .در دو گروه  EAEو تیمار با

نمودار  )3منحنیهاي ذوب و نمودار خطی  R2براي پرایمرهاي

کارواکرول از روز نهم کاهش وزن محسوسی در

 Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBو ژن کنترل داخلی

حیوانات مشاهده شد .این کاهش وزن در گروه EAE

GAPDH
Fig 3) Melting curves and R2 line diagram for
Hmox-1, iNOS, Nrf2 and NF-ҚB primers and
GAPDH internal control gene

تا روز کشتار با روند آهستهتري ادامه داشت ،اما در
گروه دریافت کننده کارواکرول ،در روزهاي  21تا 23

از

اطمینان

از

کارایی

پرایمرها،

تغییر وزن روند صعودي پیدا کرد .نتایج حاصل براي

پس

هر سه گروه به صورت نمودار  2گزارش شد.

 Real-Time PCRانجام شد و آنالیزهاي آماري،
صورت گرفت .بیان  iNOS mRNAدر گروه EAE

نسبت به گروه کنترل به میزان  4/9183افزایش یافت.
( )P>0/0001در موشهایی که به وسیله کارواکرول
تحت تیمار قرار گرفتند ،میزان بیان این ژن به 0/9826
و تا حدود سطح کنترل کاهش یافت؛ ( .)P>0/05میان
نمودار  )2نشان دهنده تغییر در وزن موشها (بر حسب گرم) در طول
دوره از روز اول تا  28میباشد + .اختالف معنیدار گروه کارواکرول با
گروه کنترل.

اختالف معنادار گروه  EAEبا گروه کنترل

معناداري وجود نداشت .بیان ژن  Nrf2در گروه
 EAEنسبت به گروه کنترل برابر  0/4665بود
( )P>0/05با تیمار موشهاي صحرایی با کارواکرول
بیان ژن  Nrf2نسبت به گروه  EAEو حتی کنترل
( 2/0552برابر) افزایش نشان داد ( .)P>0/05بیان ژن
 Hmoxدر گروه  EAEنیز نسبت به گروه کنترل،

بررسي ژنهاي موثر در استرس اکسيداتيو

افزایشی برابر  4/4395داشت ( )P>0/0001و در گروه

براي تأیید کارایی پرایمرهاي مورد استفاده در این

تیمار با کارواکرول ،این روند افزایشی ادامه یافت

مطالعه ،منحنی  Melt curveبهعالوه نمودار خطی
 R2هر یک از پرایمرها در نمودار  3مشخص
شده است.
http://bpums.ac.ir

( 6/0337برابر)( )P>0/0001که نشان دهنده اثرگذاري
کارواکرول بر بیان این ژن است .در این مطالعه میزان
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)Fig 2) shows the change in weight of mice (in grams
during the period from the first day to 28.
+Significant difference between carvacrol group and
control group. # Significant difference between EAE
group and control group

گروه تحت درمان با کارواکرول و گروه کنترل اختالف

سال بيست و پنجم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1401

 /7طب جنوب

بیان  NF-ҚBدر سطح  mRNAدر رتهاي مدل،

یک مولکول کلیدي در سیستم عصبی که به آسیبهاي

نسبت به گروه کنترل به میزان  4/8145بال رفت

ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو ،پاسخ میدهد،

( ،)P>0/0001اما تیمار با کارواکرول این تغییرات را

هم اکسیژناز 1-یا  HO-1میباشد HO-1 .یک

در سطح نسخهبرداري نسبت به گروه بیمار بهطور

پروتئین شوک حرارتی است که در شرایط استرس

کامل معکوس کرده و به  0/2801کاهش داد

اکسیداتیو تولید میشود و هم را به بیلیروبین

( ،)P>0/0001بهطوري که این سطح از بیان ،از گروه

آنتیاکسیدان و مونوکسیدکربن تبدیل میکند و در

کنترل نیز کمتر بود .نتایج بال در نمودار  4نشان داده

بسیاري از بیماريها مکانیسم قدرتمندي را بر علیه

شده است.

رادیکالهاي آزاد ایجاد میکند .به خوبی اثبات شده
است که فعالیت  HO-1در نورونها داراي نقش
محافظتی بر علیه آسیب اکسیداتیو و مرگ سلولی
است ( 23و  .)24افزایش بیان  HO-1مکانیسم
قدرتمندي براي آداپته شدن سلول با استرس است و
ویژگیهاي آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی آن عموماا به
دلیل فعالیت زیستی محصولت متابولیکی آن است
( .)24عدم تنظیم سیستم  Hmoxبا بیماريزایی مالتیپل

نمودار  )4اثر کارواکرول بر بیان ژنهاي  Nrf2 ، iNOS ،Hmox-1و

اسکلروزیس مرتبط است و دخالت آن در سمیت

 .NF-ҚBپس از انجام Real-time PCR

نورونها و در التهاب نورونی به اثبات رسیده است.

اختالف معنادار گروهها با گروه کنترل *)P>0/0001( :و (**)P>0/05
اختالف معنادار گروهها با گروه کنترل -)P>0/0001( :و ()P>0/05

--

Fig 4) The effect of carvacrol on the expression of
Hmox-1, iNOS, Nrf2 and NF-ҚB genes. After
performing Real-time PCR. Significant difference
between groups and control group*(P<0.0001),
**(P<0.05). Significant difference between carvacrol
group and EAE. -(P<0.0001), -- (P<0.05).

در موشهاي ناک اوت  Hmoxدِمیلیناسیون ،فلج و
مرگ افزایش مییابد .فعال شدن وابسته به Nrf-2

آنزیم  HO-1عموماا با نقش محافظتی آن از نورونها و
سلولهاي گلیال همراه است .این اثر احتمالا به دلیل
توانایی  Nrf2در راهاندازي نسخهبرداري ژنهاي
آنتیاکسیدانی و محافظتی است ( 24و  .)25از سوي

به علت اثربخشی کارواکرول بر برخی از بیماريهاي

به خوبی مشخص شده است .تا به امروز بیش از 200

التهابی و نورودژنراتیو مغزي ،این ترکیب گزینه

ژن مرتبط با  Nrf2شناسایی شدهاند که  Nrf2به

مالتیپل

عنوان فاکتور نسخهبرداري ،بیان آنها را تنظیم میکند.

اسکلروزیس است .مکانیسمهاي متعددي که در

از جمله این آنزیمها و پروتئینها میتوان به هم

بیماري مالتیپل اسکلروزیس به راه میافتند ،در نهایت

اکسیژناز یا  Hmox-1اشاره کرد که در دفاع

یک محیط ملتهب و اکسیداتیو را ایجاد میکند .که

آنتیاکسیدانی و سمزدایی مشارکت دارد ( .)20نتایج

منجر به آسیب و تخریب بافت عصبی میگردد (.)22

حاصل از این تحقیق نشان داد که کارواکرول باعث

مناسبی

براي

درمان

http://bpums.ac.ir

بیماري

التهابی
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بحث

دیگر نقش  Nrf-2در حفظ و نگهداري میلین CNS

احمدي و همكاران

اثر کارواکرول بر ژنهاي  Nrf2 ،iNOS ،Hmox-1و  NF-ҚBدر مدل 8 / EAE

افزایش بیان  Hmox-1و  Nrf-2شد و چون افزایش

و سمی از خود نشان میدهد .مسیر دیگر که به نقش

بیان  HO-1با افزایش  Nrf-2همراه بوده است ،داراي

آنتی اکسیدانی  Hmox-1کمک میکند ،بیان کاهشی

اثر محافظتی از نورون میباشند .همسو با این مطالعه،

 NF-κBاست ،که یکی از فاکتورهاي التهابی مهم

لیو ( )Liuو همکاران ،نشان دادند که در آسیبهاي

میباشد ( .)25در تحقیق پیش رو ،نتایج حاصل در

حاصل از  ،EAEافزایش بیان  HO-1به وسیله

گروه تیمار با کارواکرول ،کاهش این فاکتور التهابی را

ماکروفاژها وجود دارد و این افزایش بیان ،میتواند

تأیید کرد .فعال شدن  NF-κBدر میکروگلیا/

شدت  EAEرا کاهش دهد (.)11

ماکروفاژها باعث تولید واسطههاي التهابی شده و اثرات

آلوي ( )Alviو همکاران ،با بررسی اثر کارواکرول بر

مختلفی در پیشرفت مالتیپل اسکلروزیس دارد (.)27

تشنج و التهاب نورونی در موش صحرایی دریافتند که

همچنین میزان بیان  Hmox-1و  iNOSدر گروه مدل

کارواکرول میتواند به عنوان یک فعال کننده Nrf2

 EAEافزایش بسیار نشان داد که چون این افزایش با

عمل کند و از طرق مختلف ،آنتیاکسیدانهاي پایین

فعال شدن  NF-κBو کاهش  Nrf2همراه بود ،باعث

دست خود را القا ،عوارض التهابی را کاهش داده و

ایجاد محیط سیتوتوکسیک و التهابی شد .هیل ( )Hillو

باعث بهبود و تسکین التهاب و تخریب نورونی

همکاران ،در مطالعه خود نشان دادند که مارکر آسیب

میگردد (.)26

میلینی ،یعنی نیتروتیروزین که نشانه تخریب میلین به

احمد ( )Ahmedو همکاران ،بر نقش محوري

وسیله  iNOSاست ،در قطعههاي  MBPو در

 Nrf2/Hmox-1در کاهش التهاب نورونی تأکید کردند.

پالکهاي مالتیپل اسکلروزیس مشاهده شده است و بر

آنها نشان دادند که افزایش بیان ( Hmox-1که به

نقش محوري  Inosدر بیماريزایی مالتیپل اسکروزیس

 )Nrf2وابسته است ،بر پاسخهاي التهابی که به وسیله

تأکید کردند (.)28-30

لیپو پلی ساکارید در  RAW264.7ایجاد میشود ،اثر

تیمار با کارواکرول میزان بیان  Hmox-1را مجدداا

گذار است و محور  Nrf2/Hmox-1بر روي سلولهاي

افزایش داد .از سوي دیگر این تیمار باعث کاهش

میکروگلیایی و هیپوکمپی موشی و در نهایت بر روي

 iNOS ،NF-κBو افزایش قابل توجه  Nrf2همراه

التهاب نورونی ،اثرگذار هستند .آنها نشان دادند که

بود .این تغییرات منجر به کاهش استرس اکسیداتیو و

افزایش بیان  Hmox-1از طریق مسیر ( Nrf2

ایجاد یک محیط اکسیداسیون -احیاي مناسب براي

در سلولهاي

مناسب براي برخی فرایندهاي حیاتی همچون

میکروگلیایی موش ،باعث جلوگیري از مرگ سلولهاي

میلیناسیون نورونها ایجاد کرده و دِمیلیناسیون بیشتر

هیپوکمپی میشود 23(.و  24و  .)25در سلولهاي

نورونها را مهار کند .نتایج حاصل از این مطالعه با

میکروگلیایی موش ،باعث جلوگیري از مرگ سلولهاي

آنچه که از مطالعات قبلی در مورد اثرات ضدالتهابی

هیپوکمپی میشود ( 23و .)24

کارواکرول بر برخی بیماريهاي مخرب نورونی به

اگر فعالیت  HO-1مستقل از  Nrf2باشد( که معمو ال

دست آمده بود ،همخوانی داشت و همانطور که

همراه با فعال شدن  NF-κBاست) اثرات سیتوتوکسیک

انتظار میرفت استفاده از کارواکرول ،اثرات
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سلولهاي عصبی میشود و بنابراین میتواند شرایط

1401  فروردين و ارديبهشت/1  شماره/سال بيست و پنجم

 طب جنوب/9

 تمامی این دست آوردها میتواند زمینه کاهش.بود

EAE آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی خوبی در موشهاي

التهاب و استرس اکسیداتیو و افزایش محافظت از

.از خود به جاي گذاشت

 را فراهم کرده و محیط تهاجمی که براي برخی،نورونها
 را،سلولها همچون اولیگودندروسیتها ایجاد میگردد

نتيجهگيري

.تعدیل کند

در این مطالعه مشخص شد که کارواکرول میتواند بر
 اثرگذارEAE برخی فاکتورهاي مولکولی رتهاي

سپاس و قدرداني

باشد که در حالت بالینی باعث بهبود اسکوربندي

نگارندگان بر خود لزم میدانند مراتب قدردانی خود

.بیماري و ممانعت از کاهش وزن رتهاي مدل شد

را از همکاري مرکز تحقیقات هپاتیت علوم پزشکی

 نشان دهنده بیان بالي،مطالعات ژنی در این بررسی

حمایت مالی

 این پژوهش با.لرستان اعالم کنند

 نسبت به گروه کنترل بودEAE  در گروه مدلHmox-1

.دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است

که چون این افزایش با فعال شدن ژنهاي مارکر استرس
Nrf2  و کاهش بیانiNOS  وNF-κB اکسیداتیو یعنی

تضاد منافع

 باعث ایجاد محیط سیتوتوکسیک و التهابی در،همراه بود

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان مقاله بیان

 پس از تیمار با کارواکرول؛ افزایش. شدEAE موشهاي

.نشده است

 در نخاع حیوانات تحت تیمار نسبت بهHO-1 بیان ژن
 نشان داده شد که با افزایش،EAE هر دوگروه کنترل و
 همراهNF-ҚB  وiNOS  و کاهش بیانNrf2 mRNA
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Abstract
Background: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common diseases of the nervous system, characterized by inflammation of the central nervous system and oxidative stress. Carvacrol is a monoterpenoid
phenol with antioxidant effects against free radical. The aim of this study was to evaluate the effect of
carvacrol on the expression of Hmox-1, iNOS, Nrf2 and NF-ҚB genes in the spinal cord of Experimental
Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) rats as an animal model of MS.
Materials and Methods: EAE was induced in female Lewis rats and they were then divided into three
groups: control, EAE model, and EAE treated with carvacrol. Carvacrol was daily injected intraperitoneally for
17 days after immunization. RNA was extracted from rat spinal cord tissue and changes in the expression of the
Hmox-1, iNOS, Nrf2 and NF-ҚB genes were examined by Real-Time PCR.
Results: The results showed that carvacrol treatment stopped severe weight loss in the EAE model group
and their mean weight increased. Furthermore, carvacrol was found to reduce the expression of iNOS and
NF-ҚB genes and increase the levels of Hmox-1 mRNA and Nrf2 mRNA.
Conclusion: The effect of carvacrol on weight changes in treated rats, along with the increased HO-1 gene
expression in their spinal cord, associated with increased Nrf2 mRNA and decreased expression of iNOS and
NF-ҚB, led to a reduction in inflammation and oxidative stress, and an increase in the neuroprotection. Furthermore, the invasive environment created for some cells, such as oligodendrocytes, was modulated.
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