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Abstract
Background and purpose: Optic neuritis is one of the appearances of Multiple Sclerosis (MS).
Progesterone has a protective effect in central nervous system, so, in this study we aimed at investigating
the effect of progesterone on myelin repair of the optic chiasm in male rats by studying the genes
expression of Olig 2 (marker of oligodendrocyte precursor cells), GFAP (marker of astrocyte) and NogoA
(axon growth inhibitor) following ethidium bromide-induced demyelination.
Materials and methods: An experimental study was performed in which gonadectomy was
conducted to remove endogenous sex hormones. Demyelination was induced by injection of 1 microliter
of ethidium bromide during stereotactic surgery in the optic chiasm of rats. Then, the animals received
1mM progesterone (ICV) for 3 and 21 days. On days 3 and 21 the Olig 2, GFAP and Nogo genes
expression were evaluated by RT-PCR molecular study.
Results: RT-PCR analysis indicated that ethidium bromide injection increased expressions of
Olig2, GFAP and Nogo-A genes especially on day 21 post demyelination induction. Progesterone
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treatment decreased Olig2 and GFAP genes expression (P<0.001) and Nogo-A gene expression (P<0.01)
compared to the ethidium bromide group on day 21 post lesion.
Conclusion: Our data demonstrated that progesterone can cause myelin repair and axon growth
by decreasing the expression of inhibitory genes such as Nogo-A and GFAP and enhancing
differentiation of oligodendrocyte precursor cells to oligodendrocyte. Therefore, progesterone may exert
neuroprotection effect on various neurological disorders including MS.
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چكیﺪه
ﺳابقه و هﺪف :درگیری عصب بینایی از جمله تظاهرات بیماری مالتیپل اکلرلریزی

) (MSملیباشل .بلا تهجله بله اثلر

محافظتی پریژکترین در کیستم عصبی مرکزی ،بر آن ش.یم تا اثر پریژکترین را بر رین .ترمیم میللی ناییله کیاکلمای بینلایی
مهشهای صحرایی نلر بلا بررکلی بیلان ژن هلای ( Olig 2ملارکر کلله هلای پلیس کلاز ایلینهدن.ریکلیتی ( GFAP,ملارکر
آکتریکیتی ی ( Nogo- Aمهارکنن.ه رش .آکسهن به دنبا القای دمیلیناکیهن با تزریق مهضعی اتی.یهم بریمای .بررکی نماییم
مواد و روشها :در ای مطالعه تجربی ،به منظهر یذف ههرمهنهای جنسی درینزاد ،جرایی گنلادیکتهمی بلر ریی
مهشها انجام گرفت برای القای دمیلیناکیهن 1 ،میرریلیتر اتی.یهم بریمای .طی جرایی اکتریهتاکسلی در ناییله کیاکلمای
بینایی مهش صحرایی تزریق ش ..ییهانات تحت درمان ،بع .از القای دمیلیناکیهن با اتی.یهم بریمای ،.به مل.ت  3ی  11ریز،
 1mMپریژکترین داخ بط مغزی دریافت کردن .در ریزهای  3ی  ،11کطح بیان ژنهای  Olig 2GFAPی  Nogo- Aبله
ریش مهلرهلی  RT-PCRارزیابی ش.
یافتهها :آنالیز  RT-PCRنشان دادکه تزریق اتی.یهم بریمای .مهجب افزایس بیلان ژنهلای  GFAP،Olig2ی Nogo- A

به خصهص در ریز  11بع .از القای دمیلیناکیهن ش.

تیمار با پریژکترین باعث کلاهس معنلیدار بیلان ژن  Olig2ی GFAP

( p <0/001ی  p <0/01( Nogoنسبت به گریه اتی.یهم بریمای .در ریز  11ش.
اﺳتنتاج :نتایج ما نشان داد که پریژکترین میتهان .با کلاهس بیلان ژنهلای مهلاری  Nogoی  GFAPی افلزایس تملایز
کله های پیسکاز ایلینهدن.ریکیتی به ایلینهدن.ریکیتها ،باعث ترمیم میلی ی رش .آکسهن شهد ی ملیتهانل .یااتلت
عصبی را در عارضههای نهریلهژیری مث  MSاعما کن.
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واژه های کلیﺪی :اتی.یهم بریمای ،.دمیلیناکیهن ،ترمیم میلی  ،پریژکترین ،کیاکمای بینایی

بررسي مولكولي اثر پروژسترون بر كياسماي بينايي دميلينه شده

ی التهابی مزم  ،به علت فعالیلت کیسلتم ایمنلی ،التهلا

پریژکللترین در ملل.

بافتی ی مرگ کله بیماریهای عصبی ایجاد میگلردد

(Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

مشرئت بینایی در بیستلر بیملاران از نشلانههلای ایلیله

در نخللاع بررکللی شلل.ه اکللت نتللایج نشللان داده کلله

بیماری اکت دیبینی ،تاری دی .ی درد یرکات چشم از

پریژکللترین شلل.ت بیمللاری را ترللعی

کللرده ی میلزان

مشرئت چشمی شایع ای بیماری بهده که ممر اکلت

پاکخ التهابی را کاهس میده .ی میتهان .دمیلینله شل.ن

بعلل .از دیره عللهد بیمللاری برطللرف شللهد( . 1-3دکللتناه
عصللبی مرکللزی ( CNSبللال  ،از چنلل.ی نللهع کللله

در نخاع را تقلی

تجربللی بیمللاری  MSیللا EAE1

ده7(.

با تهجله بله گزارشلات مهجلهد از اثلرات یااتلت

تشری ش.ه اکت که از جمله آنها میتهان به نهرینها،

نهرینی پریژکلترین ی تالایت فلایس در میلزان ابلتئی

الینهدن.ریکیتها ،آکتریکیتها ی میرریگلیاها اشلاره

مردان ی زنان به بیماری  ،MSدر ای مطالعله کلعی شل.ه

بیملاری  ،MSدمیلیناکلیهن اکلت

اکللت اثللر پریژکللترین بللر رینلل .تللرمیم میلللی ناییلله

از آن مق.اری رمیلیناکیهن خلهد بله خلهدی نیلز

کیاکمای بینایی مهشهای صحرایی نلر بلال بلا ارزیلابی

دی.ه میشهد یری از عل ناکافی بهدن ای رمیلیناکیهن،

میزان بیان ژنهای ( Olig 2مارکر کلله هلای پلیسکلاز

اثر ممانعتی زخم آکتریکیتی ایجاد ش.ه در مح آکیب

ایلینهدن.ریکلللیتی ( GFAP ،ملللارکر آکتریکلللیتی ی

کرد یری از علهار
که پ

اکت .به عنهان یک شاخ
زخم ،پلریتيی

 ،آکتریکیتهای اطراف مح

(Glial Fibrillary Acidic Protein-GFAP

را به مق.ار زیاد بیان میکننل 1(.ردههلای کللهلی ایلیله
مشتق ش.ه از کله های بنیادی که از شاخصههلای آن بیلان
پلریتيی

(Oligodendrocyte transcription factor 2-Olig2

ملللیباشللل ،.تمایللل زیلللادی بلللرای تبللل.ی شللل.ن بللله

( Nogo Aمهار کننل.ه رشل .آکسلهن بله دنبلا القلای
دمیلیناکلللیهن بلللا تزریلللق مهضلللعی اتیللل.یهم بریمایللل.
) (Ethidium Bromide -EBبررکی گردد

مواد و روش ها
در ای تحقیق تجربی ،از مهشهای نر نلراد ییسلتار

یرللی از مهللمتللری مهارکننلل.ههللای میلینللی در بیمللاری

دانشناه علهم پزشری اریمیه اکتااده شل .آ ی رژیلم

 Nogo-A ،MSاکللت چنلل.ی اکللتراتری درمللانی بللرای

غذایی اکتان.ارد ،ب.ین محل.یدیت در اختیلار ییهانلات

تللرمیم ضللایعات آکسللهنی Nogo-A ،را هلل.ف قللرار

قرار گرفت ییهان خانهای با نهر  11کاعت ریشلنایی ی

دادهان .ی کعی در مهلار اثلر متقابل  Nogoی گیرنل.ه اش

 11کاعت تاریری ،رطهبلت نسلبی  10تلا  30درصل .بلا

داشللتهانلل 6(.تللا ب له یللا اکللتراتریهللایی کلله جلللهی

دمای بی  10تا  11درجه کانتی گراد در نظر گرفته ش.

دمیلیناکللیهن را مللیگرفتنلل ،.ب له عنللهان عملل.هتللری راه

به منظلهر کلازش بلا محلی  ،تملامی آزملایسهلا پس از

درمان  MSمهرد تهجه بهدنل .ایل در یلالی اکلت کله

اکقرار ییهانات در قا

به انجام رکلی .ی بعل .از انجلام

ریشهایی که رمیلینه ش.ن را پیس ملیبرنل .ی از دکلت

جراییها ،ملهشهلا در قال هلای انالرادی ننله داری

دادن اکسهن را به ی.اق می رکانن ،.نیلز ابلزار درملانی

شلل.ن .در ای ل مطالعلله کلیلله مللهازی اخئقللی کللار بللا

مهلم مللیباشللن .پریژکللترین بلله گللریه نهریاکللتریمی.ها

ییهانات آزمایشناهی طبق قهانی مصه کمیته اخئق

تعلللق دارد ی مللیتهانلل .تهکلل  CNSکللاخته شللهد ی

در پللریهسهللای پزشللری ی مطللابق معاهلل.ه هلسللینری

بله عنللهان پللیسکللاز کللایر نهریاکللتریمی.ها قللرار گیللرد

رعایت ش .ای تحقیق به جهت ای که ریی ییهانات نر

نقلللس پریژکلللترین شلللام عملرردهلللای کیناپسلللی،

انجام ش.ه اکت ،الزم بهد ابت.ا منشاء اصلی ههرمهنهای

محافظللت نللهرینی ی اثللر بللر میلللی کللازی اکللت اثللر

جنسی درینزاد برای جلهگیری از هرگهنه ت.اخ عم
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الینهدن.ریکیت ی تا ی.ی بله آکتریکلیت را دارنل1(.

در محلل.یده یزنللی 100-110گللرم (خریلل.اری شلل.ه از

پژوهشی

شیوا خضری و همکاران

با پریژکترین برداشته میش .بنابرای در همه ییهانلات،
ابت.اء بیرهها یا غ.د تناکلی به عنهان اصلیتلری منشلاء

جرایی اکتریهتاکسی
ییهانلللات بلللا تزریلللق داخللل صلللااقی کتلللامی

ههریمهنهای جنسی ،یلذف شل.ن .البتله زملان کلافی

( 70mg/kgی زایئزیللل ( 10mg/kgرقیلللق شللل.ه در

بللرای دیره نقاهللت ی نیللز بللر طللرف شلل.ن اثللرات قبلللی

محله  0/3درص ،.بیههش ش.ن .دمیلیناکیهن با تزریلق

ههرمهنهای جنسی رعایت گردی..

محله  1درص .اتی.یهم بریمایل 1(.در محلله اکلتری

ییهانات با تزریق داخ صلااقی کتلامی

(Ketamine

کللالی  0/3درصلل .بللا یجللم  1میرریلیتللر در کیاکللمای

( 70mg/kgی زایئزیللل ( 10mg/kg( Xylazineکللله

بینایی القا ش .مهشها با مهقعیت کلر کلامئ صلاف ،در

در محله  0/3درص .رقیق ش.ه بهدنل ،.بیهلهش شل.ن.

( Japan, Narishigoقرار گرفته ی

ییهان پل

دکتناه اکتریهتاک

از یصله بیههشلی کامل  ،بله ریی کلطح

تزریلق  EBبللا کملک کللرنل همیلتللهن بلا کللرعت نللیم

صاحه فلزی دکتناه الرتریکهتر متصل بله دکلتناه آن

میرریلیتر در دقیقله در کیاکلمای بینلایی انجلام گرفلت

قرار گرفته ی پاهای عقبی بلا اکلتااده از چسلب بلر ریی

مهقعیت کیاکلمای بینلایی یل.ید  0/11میللیمتلر پشلت

صاحه فهق ثابلت شل .پهشلس بیرله یلا اکلرریتهم بلا

برگمللا ی  1/11میلللی متللر جلللهتر از محللهر اینتللرایرا ،

محللله بتللادی ضلل .عاللهنی شلل .بللرای ایجللاد جریللان

مهقعیت جانبی صار ی عمق  3میلیمتلر نسلبت بله کلطح

فرکانسی جهت جرایی ،دکتناه الرتریکهتر با یک پنبه

دیرا در نظللر گرفتلله شلل .بلله منظللهر اطمینللان از فللراهم

شلل.ه بللا آ مقطللر کلله در زیللر دم ییللهان قللرار

نمللهدن زمللان الزم بللرای انتشللار داریهللا ،کللهزن قبل از

میگرفت ،به مل.ار الرتریکلهتر اتصلا فیزیرلی یافلت

خریج ،به م.ت  1دقیقه در مح ننهداشته ش .با تهجله

اکرریتهم در ی .فاصل بلی دی بیرله تهکل چلاقهی

بلله مختصللات اکتریهتاکسللیک پاکسللینهس ی یاتسللهن

رادیهفرکانسی دکتناه کلهتر در امتل.اد خل طلهلی بله

مهقعیت اکتقرار کانه های راهنمای تزریق به بطل هلای

ان.ازه  1کانتیمتر بری.ه ش.ه ی بافلت زیلری آن تهکل

جانبی  0/71میلیمتر پشت برگما ی مهقعیت  1/1میلیمتر

خللی

پن

دقت تهک چاقهی کهتر بریل.ه شل.ه ی از بل.ن ییلهان

در نظر گرفته ش.ن 3(.ی  1 mMپریژکترین بله مل.ت 3

جلل.ا گردی.نلل .بللرای جلللهگیری از خللهنریللزی در

ی  11ریز از طریق کانه های راهنما به بط هلای جلانبی

ایللل یاللللت کیسلللتم انعقلللادی دکلللتناه الرتریکلللهتر

تزریللق شلل 3 .ی  11ریز بعلل .از القللای دمیلیناکللیهن بللا

مللهرد اکللتااده قللرار گرفللت فرللای مللهرد جرایللی بللا

اتی.یهم بریمای ،.ییهانات کشته ش.ه ی کیاکمای بینلایی

پنبه آغشته به بتادی ض .عاهنی شل.ه ی بخلس خلارجی

آنها برای آنالیز ژنهای مهرد نظر خارج ش .ییهانلات

بللا نللخ بخیلله اکللتری بخیلله زده شلل .دیبللاره بخللس

به طهر تصادفی در گریههای زیر قرار گرفتنn=6( .

خلللارجی محللل جرایلللی ضللل .عالللهنی گردیللل.ه ی 1
میلیگرم به ازاء هر کیلهگرم یزن ییهان ،آنتلیبیهتیلک
جنتاماک

( Gentamaxبله منظلهر جللهگیری از بلریز

 -1گریه  shamکه تحت عم جرایی اکتریهتاکسلی
قرار گرفتن ،.یلی هیچ تیماری دریافت نرردن.
 -1گلللریه کنتلللر کلللالی کللله پللل

از جرایلللی

عاهنت بله صلهرت عرلئنی بله ییلهان تزریلق شل.ه ی

اکتریهتاکسی ی قرار دادن کانه راهنما در ناییه بطل هلای

تزریللق آن بلله ملل.ت هاللت ریز ترللرار شلل .ییهان لات

جانبی ،در  1زیرگریه  3ی  11ریزه 1 ،میرریلیتلر کلالی

کهچللک

 0/3درص( .یئ  EBدر کیاکمای بینایی تزریق ش.

جرایللی شلل.ه بلله طللهر اناللرادی بلله قالل

انتقللا یافتلله ی بللرای بهبللهدی 1 ،هاتلله دیره نقاهللت
آنها کپری ش.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 -3گریه کنتر ریغ زیتلهن کله پل

از جرایلی

اکتریهتاکسی ی قراردادن کانه راهنما در ناییله بطل هلای
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ی با کشی.ه ش.ن ج.ا ش .بیرلههلا بله نهبلت ی بلا

از خ میانی به راکت ی چپ ی عمق  1/1از کلطح دیرا

بررسي مولكولي اثر پروژسترون بر كياسماي بينايي دميلينه شده

جانبی ،در  1زیرگریه  3ی  11ریزه 1،میرریلیتلر ریغل

شهد در مریله آخر  RNAase freeرا اضافه کرده ی بله

زیتهن (یئ پریژکترین در بط های جانبی تزریق ش.

م.ت  10دقیقه در  60دمای درجله کلانتی گلراد انرهبله

 -1گریه بیمار  EBکه پ

از جرایلی اکتریهتاکسلی

ی قراردادن کانه راهنما در ناییه بطل هلای جلانبی ،بله

ش .ان.ازهگیری مقل.ار غلظلت  RNAبلا اکلپرتهفتهمتر
انجام گرفت

منظهر القلای دمیلیناکلیهن 1،میرریلیتلر ( EBاز محلله
 0/01درص .اتی.یهم بریمایل .در کلالی  0/3درصل .در

تهیه cDNA

ناییه کیاکمای بینایی دریافت کردن .ای گریه شام 1

کیللللت مخصللللهص کللللنتز  cDNAاز شللللرکت

زیرگللریه  3 EBی  11ریزه بهدنلل ،.بللهطللهریکلله در

 Thermo scientificخریلل.اری شلل.ه ی آمللاده کللردن

ریزهای  3ی  11پ

نمهنه طبق دکلتهرالعم ارامه شل.ه انجلام گرفلت ابتل.ا

از تزریق  ،EBبررکی ش.ن.
از

مخللله  RNAی پرایمللر بللا آ دیللهنیزه ،بلله یجللم 11

-1گریه تحلت درملان بلا پریژکلترین کله پل

جرایللی اکتریهتاکسللی ی قللرار دادن کللانه راهنمللا در

میرریلیتر رکی .ی در میرریتیه های  100میرریلیتلری

ناییه بط های جانبی ی تزریق  EBدر کیاکلمای بینلایی،

ریخته ش .به مل.ت  1دقیقله در  61درجله کلانتیگلراد

در  1زیرگلللریه بللله مللل.ت  3ی  11ریز 1 ،میرریلیتلللر

انرهبه ش.ه ی کپ

به م.ت دی دقیقه ریی یخ قرار داده

پریژکترین در هر کانه دریافت نمهدن.

شلل ،.در ای ل فاصللله زمللانی  cDNAکللنتتاز آمللاده شلل.
بلل.ی ترتیللب کلله  1میرریلیتللر ،5x reaction buffer

بررکیهای مهلرهلی با ریش RT-PCR

 1میرریلیتلر  1 ،RibolockRnase inhibitorمیرریلیتلر

نمهنههلا بعل .از خلارج شل.ن از فریلزر  -10درجله

 10 dNTPمهالر ی  1میرریلیتلر RevertAID M-MuLV RT

کانتیگراد ،در هاینهای اکتری ی با کملک ازت ملایع

با هلم ملیر

شل.ه ی بلر ریی مخلله  RNAی پرایملر

پهدر ش.ه ی بع .از انجام ک.گذاری ،درین میرریتیله هلا

ریخته ش .ی مخلله یاصل بله ترتیلب  1دقیقله در 11

ریختلله شلل .بلله ازای  100میرریلیتللر کلریفللرم1000 ،

درجه کانتیگراد 1 ،کاعت در  11درجله کلانتیگلراد ی

بله

در نهایت  1دقیقه در  70درجه کانتیگلراد انرهبله شل.

م.ت  3دقیقه به آرامی تران داده ی کانتریایهژ به مل.ت

محصه یاکنس یاصلله ملیتهانل .بله طلهر مسلتقیم بله

 11دقیقه بلا دیر  10000 rpmانجلام گرفلت در مریلله

عنهان نمهنه جهت یاکنس  PCRاکتااده شهد

میرریلیتر تریزی بر ریی نمهنله ریختله شل .کلپ

بع .الیه باالیی به آرامی ج.ا ش.ه ی به میرریتیه هلای
ج.ی .انتقا یافت ی مقل.ار  100میرریلیتلر ایزیپریپیل

یاکنس PCR

م.ت  10دقیقله در دملای  1درجله کلانتی گلراد بلا دیر

 Nogo-A, GFAP, Olig2GAPDHانجلللام گرفلللت

 10000 rpmکانتریایهژ شل .در مریلله بعل .بله آراملی

پرایمرهللای مربلله بلله ای ل ژنهللا ،طرایللی شلل.ه ی بللا

 1000میرریلیتلر از محللله برداشللته ی دیر ریختلله شل.

تهالیهای ذکر ش.ه از شرکت  GENE rayخری.اری شل.

 1000میرریلیتللر اتللانه بلله تللهده  RNAمهجللهد

ترتیب تهالیها در ج.ی شماره  1شرح داده ش.ه اکت

از 1

بلللرای انجلللام یاکلللنس  ،PCRاز  11/1میرریلیتلللر

دقیقله کلانتریایهژ بلا دیر  7100 rpmدر دملای  1درجلله

مسترمیر

کله شلام  PCR buffer ،Mgcl2 ،dNTPی

کانتیگراد ،الیه باالیی را به آرامی دری ریختله ی اجلازه

 Taq polymeraseبهد ،اکتااده گردیل 0/1 .میرریلیتلر

داده ش .تلهده  RNAبله آراملی در دملای اتلاق خشلک

از هللر یللک از جاللت پرایمرهللا بللا  1میرریلیتللر cDNA

الر به آن اضافه ش .کپ

کللپ

اضافه ش.ه ،به م.ت چن .ثانیه یرتر
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بله آراملی ترلان داده ی بله

یاکلللنس  PCRجهلللت بررکلللی بیلللان ژنهلللای

پژوهشی

شیوا خضری و همکاران

ترکیب ش.ه ی با آ به یجم  11میرریلیتر رکان.ه ش.

به  GAPDHبلرای هلر گلریه محاکلبه ی تهکل آزملهن

برای انجام یاکنس ،ابت.ا نمهنهها بله صلهرت گرادیانلت

 ANOVAیللک طرفلله ی کللپ

 Turkeyمقایسلله شلل.

گذاشته ش ،.تا بهتری دما بلرای یاکلنس نمهنلههلا بلا 1

دادهها به صهرت میاننی  خطای معیلار میلاننی ارامله

جات پرایمر به دکت آی.

ش.ه ی  p<0/01به عنهان ی.اق کطح معنی دار بهدن در

جددل ش ادد

 :1تللهالی پرایمرهللای ژن هللای

Nogo-A,GFAP,

نظر گرفته ش.

 Olig2GAPDHدر یاکنس PCR
ژن

Primer

Olig2

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

GFAP
Nogo-A
GAPDH

Primers sequence
5′- ACACCCACCACGTGTCGGCTA -3′
5′- CTGCGTCTCTTCTAAGCCCAGA -3′
5′- CTCGTGTGGATCTGGAGAGGAA -3′
5′- GCCCTCCAGCAATTTCCTGTAG -3′
5′-AAACACCCACATCAACACTGCA -3′
5′- GTCTCTGCTTTGGAACCTCAGA -3′
5′- AGAACATCCCTGCATCC - 3′
5′- AGCCGTATTCATTGTCATACC - 3′

یافته ها
به دلی ای کله تالایت معنلیداری در میلزان بیلان
ژنهای مهرد نظر بی گلریههلای  ،shamکنتلر کلالی
(یئ  EBی کنتر ریغ زیتهن (یلئ پریژکلترین

برای انجام  ،PCRکیر های دمایی بهترتیب  31درجه
کانتیگراد  3دقیقه ی  31کیر در  31درجه کانتیگراد
 30ثانیلله 61 ،درجلله کللانتیگللراد  30ثانیلله ی  71درجلله
کانتیگراد  30ثانیه گذاشته ش .ی در نهایلت هلم  1دقیقله
در71درجه کانتیگراد برای بس

نهایی قرار داده ش10(.

مشاه.ه نش ،.میلاننی دادههلای آنهلا بله عنلهان گلریه
کنتر در نتایج یارد ش.
بررکی تغییرات بیان ژن Olig2

ان.ازهگیری میزان بیان ژن ( Olig2مارکر کله های
پیسکاز الینهدن.ریکیتی در کیاکمای بینلایی ملهشهلای
صحرایی نلر در ریز کلهم بعل .از القلای دمیلیناکلیهن بلا

الرتریفهرز
جهت انجام الرتریفهرز ،ابت.ا ژ مهرد نیاز آن تهیه
گردیلل .بللرای ایل کللار محللله یاصل از  100mlبللافر
) TBE(Tris-Boric acid-EDTAی  1/3-0/1گرم آگلارز
(بسته به نیاز ی بر اکاس کیایت بان.های در یا بررکلی
بهینه میش ، .در ماکریییه جهشان.ه ش .ی بع .از اضافه
کللردن یلل.ید  3µlاتیلل.یهم بریمایلل .بلله آن ،در تشللتک
الرتریفلللهرز ریختللله شللل .بللل.ی منظلللهر از  1µlبلللافر

اتی.یهم بریمای ،.کلاهس معنلیداری را در بیلان ایل ژن
نسبت به گریه کنتر نشان داد ( p <0/001همچنی میزان
بیان ای ژن در گریه دریافتکنن.ه پریژکترین نسبت به
گریه کنتر

کاهس معنیداری را نشلان داد (p <0/01

با ای یجهد تزریق داخ بطنی پریژکلترین بله مل.ت 3
ریز باعث افزایس معنادار بیان ژن  Olig2نسبت به گریه
اتی.یهم بریمای .ش( p <0/01( .نمهدار شماره 1

( (Ladder 50bpنیلز اکلتااده شل .بعل .از کلپری شل.ن
زمان مهرد نظر ،دکتناه الرتریفهرز خامهش شل.ه ی ژ
به دکتناه عر برداری از ژ منتق

ی در زیر اشعه UV

بررکی بان.ها انجام گرفت(11

ریش تجزیه ی تحلی آماری
برای بررکی تغییرات کطح  mRNAمربله بله ژن
 ANogo، Olig2ی  GFAPبللی گللریههللای آزمایشللی،
میاننی

نسبت تلراکم بانل.های  Nogo ،Olig2ی GFAP

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 :1مقایسه بیان ژن  Olig2بی گریههای کنتر  ،بیمار
ن ودا ا
(اتی.یهم بریمای EB :.ی تیمار با پریژکترین ( EB+Progestroneدر
ریز  3بع .از دمیلیناکیهن دادهها به صهرت  mean ± SEMبیان ش.ه ان.
 ** p<0.01 ،*** p<0/001در مقایسه با گریه کنتر  +p<0.05 ،در
مقایسه با گریه  EBدر همان ریز
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ییللره ( 1 ، Loading Bufferمیرریلیتللر مللارکر DNA

بررسي مولكولي اثر پروژسترون بر كياسماي بينايي دميلينه شده

 11ریز بع .از القای دمیلیناکیهن با  ،EBمیزان بیلان

در ریز  11نتللایج نشللان داد کلله تزریللق  EBباعللث

ژن  Olig2افزایس یافت ی بله یل .گلریه کنتلر رکلی.

افللزایس بیللان ای ل ژن نسللبت بلله گللریه کنتللر گردیلل.

تزریللق  11ریز پریژکللترین بعلل .از القللای دمیلیناکللی ،

( p <0/001تزریق  11ریز پریژکلترین باعلث کلاهس

باعث کلاهس معنلیداری در بیلان ژن  Olig2نسلبت بله

ش.ی.تر ای ژن ش ،.به طهری که بیان آن هم نسلبت بله

کنتر ی گریه  EBش( p <0/001( .نمهدار شماره 1

گریه کنتر ( p <0/01ی هم نسبت به گریهی که فق
 EBدریافت کرده بهدن ،.کاهس معنیداری را نشان داد
(( p <0/001نمهدار شماره 1

B
100
80
60
40

B
***

250

200
150

 :2مقایسه بیان ژن  Olig2بی گریههلای کنتلر  ،بیملار

ن ودا ا

300

)GFAP expression (% Control

)expression (% Control

120

100

(اتی.یهم بریمای EB :.ی تیملار بلا پریژکلترین (EB+Progestrone

 :4مقایسه بیان ژن  GFAPبی گریه های کنتر  ،بیملار

در ریز  11بع .از دمیلیناکلیهن ،داده هلا بله صلهرت mean ± SEM

ن ودا ا

بیلللان شللل.ه انللل ***p<0/001 .در مقایسللله بلللا گلللریه کنتلللر ،

(اتی.یهم بریمای EB :.ی تیملار بلا پریژکلترین (EB+Progestrone

 +++p<0/001در مقایسه با گریه  EBدر همان ریز

در ریز  11بع .از دمیلیناکلیهن ،داده هلا بله صلهرت mean ± SEM

بیان ش.ه ان***p<0/001 * p< 0/01 .در مقایسله بلا گلریه کنتلر ،
 +++p<0/001در مقایسه با گریه  EBدر همان ریز

بررکی تغییرات بیان ژن GFAP

انللل.ازهگیلللری میلللزان بیلللان ژن ( GFAPملللارکر
آکتریکیتهای فعلا

در کیاکلمای بینلایی ملهشهلای

صحرایی نر در ریز کهم نشان داد که تزریلق  EBباعلث
افللزایس بیللان ای ل ژن نسللبت بلله گللریه کنتللر گردیلل.
( p <0/001ای در یالی اکت که تزریق داخل بطنلی
پریژکترین به م.ت  3ریز ،باعث کاهس معنلیدار بیلان
ژن  GFAPنسبت به گریه  EBش( p <0/001( .نمهدار
شماره 3

بررکی تغییرات بیان ژن Nogo-A

انلل.ازهگیللری میللزان بیللان ژن ( Nogo-Aیرللی از
مهارکنن.ههای رش .مج.د آکسهنی در کیاکمای بینایی
مهشهای صحرایی نلر نشلان داد کله تزریلق  EBباعلث
افزایس بیلان ایل ژن نسلبت بله گلریه کنتلر ملیشلهد
( p <0/001تزریق داخ بطنی پریژکترین بله مل.ت 3
ریز اختئف معنیداری را نسبت بله گلریه دریافلت کننل.ه
 EBنشان ن.اد ،یلی میزان بیان ای ژن نسبت به گریه کنتر

300
200

150
100
50

(نمهدار شماره 1
A
250

***
200

ن ودا ا

 :3مقایسه بیان ژن  GFAPبی گریه های کنتر  ،بیملار

150

(اتی.یهم بریمای EB :.ی تیملار بلا پریژکلترین (EB+Progestrone

100

در ریز  3بع .از دمیلیناکیهن ،داده ها به صهرت  mean ± SEMبیلان

)NOGO expression (% Control

EB+ Progestrone

EB

Control

0

GFAP expression
)(% Control

250

شل.ه انل *** p<0/001 ** p<0/01 .در مقایسله بلا گلریه کنتلر ،

ن ودا ا

 +++ p<0/001در مقایسه با گریه  EBدر همان ریز

بیمار (اتی.یهم بریمای EB :.ی تیملار بلا پریژکلترین (EB+Progestrone
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**
+++

***

A

در همللی

ریز تاللایت معنللیداری داشللت(p <0/001

پژوهشی

شیوا خضری و همکاران

در ریز  3بع .از دمیلیناکیهن ،داده ها به صهرت  mean ± SEMبیلان
ش.ه ان *** p<0/001 .در مقایسه با گریه کنتر در همان ریز

نتللایج در ریز  11نشللان داد کلله تزریللق  EBباعللث
افزایس بیان ای ژن نسبت به گریه کنتر

شلp <0/001( .

تزریللق پریژکللترین بلله ملل.ت  11ریز ،باعللث کللاهس
معن لیداری در بیللان ای ل ژن نسللبت بلله گللریه  EBشلل.
(( p <0/01نمهدار شماره 6

بللی رفللت کللله هللای میلللی کللاز بللال ی در نتیجلله بلله
کارگیری بیستر کله های  OPCsبرای کاخت ی تمایز
الینهدن.ریکیتها ش.ه اکت بنابرای

میزان بیان Olig2

تهک کله هلای پلیس کلاز الینهدن.ریکلیتی متعاقلب
تزریق  ،EBافزایس یافته اکت  Dehghanی همرلاران در
کا  1011گزارش کردن .کله بیلان  Olig2در ریزهلای
بع .از ضایعه افزایس یافته اکت که میتهان .نشاندهنل.ه
مهاجرت ی فعالیت شمار زیادی از کله هلای  OPCsدر
جایناههای دمیلینهش.ه برای کاخت الینهدن.ریکیتهای

B

250

150

100

)NOGO expression (% Control

***
200

ن ودا ا

بلال باشلل 11(.هللمچنلی  Fancyی همرللاران نیللز نشللان

 :6مقایسه بیان ژن  Nogo Aبی گریه های کنتلر  ،بیملار

(اتی.یهم بریمای EB :.ی تیمار بلا پریژکلترین ( EB+Progestroneدر
ریز  11بعل .از دمیلیناکلیهن ،داده هلا بله صلهرت  mean ± SEMبیلان

دادنلل .کلله بیللان ژن  Olig2در ریزهللای بعلل .از القللای
دمیلیناکللیهن در ییهانللات بیمللار افللزایس یافت له اکللت ی
اعللئم کردنلل .کلله ای ل فللاکتهر بللرای تهکللعه دیدمللان
الینهدن.ریکیتی ضریری اکت( 13در مطالعله دینلری
که تهک مظاری ی همراران در کا  1011انجلام شل،.
نشلان داده شل .کله بیلان  Olig2در ریز  7بعل .از القللای

شلل.ه انلل *** p<0/001 * p<0/010 0.در مقایسلله بللا گللریه کنتللر ،

دمیلیناکیهن با لیزیلسیتی  ،بلیستلری میلزان را بله خلهد

 ++p<0/01در مقایسه با گریه  EBدر همان ریز

اختصاص داده اکت آنها اعئم کردن .کله بیلان بلاالی
آن به منظلهر بله کلارگیری بلیستلر کلله هلای زایلای

بحث

الینهدن.ریکیتی اکت تا بله الینهدن.ریکلیتهلای بلال

در ای مطالعه بلا تهجله بله اهمیلت پریژکلترین در
یااتت عصبی ،اثر آن ریی دمیلیناکیهن القا ش.ه با EB

ی فرآین .رمیلیناکلیهن ،بلا اکلتااده از انل.ازهگیلری بیلان
( Olig2مارکر کله های پیسکلاز الینهدن.ریکلیتی ی
رش .مج.د آکسهنی در ریزهای  3ی  11بع .از تزریلق
 EBدر کیاکمای بینایی مهش صحرایی نر بررکی ش.
نتایج یاصل از بررکلی مهلرلهلی در ایل تحقیلق
نشللان داد کلله متعاقللب تزریللق اتیلل.یهم بریمایلل ،.بیللان
 mRNAمربه به  Olig2در ریز  3بله طلهر معنلیداری
( p <0/001نسبت به گریه کنتر کلاهس یافلت ،یللی
در ریز  11ی با طهالنیتر ش.ن اثلر  ،EBمیلزان بیلان آن
افزایس یافت ی به ی .کنتر رکی .ای نتلایج یلاکی از
ای هستن .که دمیلیناکیهن متعاقلب تزریلق  EBباعلث از

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

افزایس میزان بیان ژن  Olig2متعاقب دمیلیناکلیهن ناشلی
از  ،EBبا نتایج مطالعلات قبللی مطابقلت دارد نتلایج بله
دکت آم.ه از آنالیز  RT-PCRدر ای تحقیق ،نشلان داد
که بیان ژن  Olig2در گریه تحت تیمار بلا پریژکلترین،
در ریز  ،3بلله صللهرت معنللیداری ( p <0/01بللاالتر از
گریه  EBبهد اما در ریز  11ام نسبت بله کنتلر ی ،EB
کاهس معنیداری داشت ( p <0/001کلاهس در بیلان
ژن  Olig2در گریه تیمار نسبت به گلریه بیملار ،ممرل
اکت در نتیجه کاهس تع.اد  OPCsکله ایل ژن را بیلان
میرنن .ی یا تنظیم پایی ایل فلاکتهر در خطله کللهلی
الینهدن.ریکیتی باش .که نشان میده .طی ای ریزها ی
در اثر تیمار با پریژکترین ،کله های پیسکاز بیستری
به الینهدن.ریکیتهای بال متمایز ش.هان .ی کلله هلای
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( GFAPمارکر فعالیتآکتریکیتی ی ( Nogo-Aمهارکنن.ه

میلی کاز متمایز شهن 11(.نتایج مطالعه یاضر مبنلی بلر

بررسي مولكولي اثر پروژسترون بر كياسماي بينايي دميلينه شده

بال بیستری در مح ضایعه یجهد دارد ،در نتیجه بیلان

ای نتایج با مطالعات مظاری ی همرلاران کله نشلان

ای فاکتهر کاهس یافته اکت بنابرای نتایج یاکی از اثر

دادن .کلطح بیلان  GFAPبعل .از القلای دمیلیناکلیهن در

یااتتی پریژکلترین علیله عارضله دمیلینلهکننل.ه ی نیلز

اپتیک کیاکما ی اعصلا بینلایی تهکل لیزیلسلیتی  ،در

پیشرفت رین .ترمیم میلی میباش .کله های  ،OPCsبه

ریزهای  1ی 7بلیستلری میلزان را دارد ،مطابقلت دارد

طللهر یکللیعی در میللان مللاده کللای .ی خاکسللتری CNS

آنها هم چنی اعئم کردن .که فعالیت آکتریکیتها در

پراکن.ه هستن .ی میتهانن .باعث بازکازی میلی در ناییه

مح آکیب دی.ه ،در پاکخ به دمیلیناکلیهن القلا شل.ه بلا

مح.یدی اطراف ضایعه شهن .منلاطق تحلت بطنلی ،بله

لیزیلسیتی افزایس مییابل .ی در نتیجله افلزایس در بیلان

خصهص نهایی جانبی ( SVZ-Lی ( SVZ-3به عنلهان
مناطق نهریژنیلک معرفلی شل.هانل 11(.ایل کلله هلا،

 GFAPرا به دنبا

دارد(11

 Zaaraouiی همراران در کلا  ،1001بیلان کردنل.

میتهانن .در پاکخ به اختئالت دمیلیناکیهنی ی همچنلی

کلله میللزان  GFAPبللا محتللهای میلللی در طلله رینلل.

در فرآین .رمیلیناکیهن  CNSبال شرکت کننل .بنلابرای

میلی کازی ملرتب اکلت

تنظلیم افزایشلی بیلان GFAP

 SVZمنبعی برای آکتریکیتهلا ،الینهدن.ریکلیتهلا ی

یری از ییرگیهای اصلی ی مهم آکتریکیت هاکت کله

نهرینها میباش .القای دمیلیناکلیهن در  ،CNSکلله هلای

معمهالً بع .از ضایعه  CNSدی.ه می شهد(13

ذخیرهکازی غئفهای میلینی ج.ی .اطراف آکسهنهای

 GFAPدر ریز  3بع .از تزریق  EBدر گریه تحت تیمار

دمیلینه ش.ه ملیکنل .نشلان داده شل.ه کله پریژکلترین

با پریژکترین ،نسبت به گریه کنتر افزایس معنلیداری

میتهان .باعث افزایس ترثیر ،مهاجرت ی تملایز کلله هلای

داشته اکت ( ، p <0/01یلی در ریز  ،11کطح بیان ایل

زایای عصبی شهد ی ای کله های زایا به انهاع تخص

ژن نسبت به گریههای کنتر ی  EBکاهس داشته اکت

یافتلله مثلل نللهرین هللا ی کللله هللای گلیللا متمللایز

مقایسه بی گریههای بیمار ی تیمار نشان داد ،میزان بیلان

مللیشللهن 16،7(.بلل.ی ترتیللب ایتمللاالً پریژکللترین بللا

 GFAPدر تمام ریزهای بع .از ضایعه ،در گلریه تحلت

افزایس کرعت تمایز ی نهریژنز میتهان .در رمیلیناکیهن

تیمار با پریژکترین ،به صهرت معنی داری (p <0/001

نقس تحریری داشته باشل ،GFAP .یلک نهریفیئمنلت

نسبت به گریه  EBپایی تر بهد که یاکی از ترمیم میلی

یاکطهای اکت که به عنهان مارکر آکتریکیتهای فعا

ی کاهس دمیلیناکیهن میباش ،.چرا که میزان  GFAPطلی

شناخته میشهد( 17نتایج یاص از مطالعه مهلرهلی در

ضایعه ایجاد ش.ه افزایس مییاب .بنلابرای پریژکلترین،

مطالعه یاضر ،نشان داد که کطح بیلان  GFAPدر ریزهلای

تهانسته علیه عارضه دمیلینه کنن.ه که ملرگ کلله هلای

از القللای دمیلیناکللیهن بللا  ،EBدر ناییلله

عصبی ی میلی کاز را به دنبا دارد ،اثر یااتلت عصلبی

کیاکمای بینایی ،در گلریه بیملار کله تنهلا  EBدریافلت

داشته باش .آکتریکیتها به آکیبهای مغزی شلیمیایی

کرده بهدن ،.به صهرت معنلیداری ( p <0/001در مقایسله

ی تریماتیک ،با تغییرات بیهشیمیایی ی مهرفهللهژیری از

بللاگریه کنتللر افللزایس یافللت کلله یللاکی از فعالیللت

جمله ،گلیرهلیز فعا  ،به صهرت افلزایس تعل.اد ،پاکلخ

آکتریکیتها در مح ضایعه میباشل .ایل افلزایس در

میدهن10(.

 3ی  11پلل

بیان  GFAPنشان دهن.ه تش.ی .فعالیت آکتریکیتهلا ی

مطالعات نشان دادهان .که پ

مان.ههلای میللی در

رهاکردن فاکتهرهای التهابی از کهی آنها میباشل .کله

آکیها ،دارای پریتيی های میلینی نظیر  MAG ،Nogoی

رخ.اد پلاتهلهژیری ی دمیلینله شل.ن بلیستلر کیاکلمای

 MOGبهده که همنلی هلم فرآینل .رمیلیناکلیهن ی هلم

بینایی را متعاقب تزریق  EBدر پی داشته اکت

فرآین .بازکازی آکسهنی را مهار میکنن .ای فاکتهرها
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 OPCsرا یادار بللله ترثیلللر ،مهلللاجرت ی تملللایز بلللرای

نتایج مهلرهلی در ای پلریهس نشلان داد کله بیلان

پژوهشی

شیوا خضری و همکاران

در مجمهع «فاکتهرهای مهاری میلینی» نامی.ه ملیشلهن.

نهریلهژیری رتها بهبهدی چشمنیری مییاب 11(.پ

یری از مهمتری مهارکنن.ههای میلینی Nogo-A ،اکت

پریژکترین با کاهس ژن  Nogo-Aمیتهان .اثلرات مهلاری

چن.ی اکتراتری درمانی برای ترمیم ضایعات آکسلهنی،

آن را از ریی ترمیم عصبی برداشلته ی رشل .آکسلهن را

 Nogo-Aرا هللل.ف قلللرار دادهانللل .ی کلللعی در مهلللار

تسریع ده .گزارشهای متع.د دینری هم نشان میده.

اینترکش

 Nogoی گیرن.ه اش داشتهان6(.

 1NgRگیرنلل.ه اختصاصللی  Nogoدر کللا 1001
شناکایی گردی .ی کاختار کام آن در کا  1003مشلخ
ش NgR .یک گیرنل.ه مشلتر

کله پریژکللترین بله عنللهان یلک عامل محلافظتی بللرای
نهرینها در آکیب تریمایی عم کرده ی میتهان .میزان
تخریللب نللهرینی را کللم تللر نمایلل 11(.در مللهشهللای

بلرای مهارکننل.ههلای

آزمایشناهی اکپراگ دایلی نشان دادن .که پلیس تیملار

میلینی ( (MAG, NOGO, OMgpاکت ی با فعا کردن

ی درمان ییهانات آکیب دی.ه در نخلاع ،بلا پریژکلترین

مسیر کلیننالینل  ،Rho Aباعلث مهلار رشل .نهریلت ی

بهرایتی میتهان .عئیم مربه به فلجلی نسلبی یرکتلی

مخللری رشلل .مللیشللهد( 11،11نتللایج مطالعلله

در ییهانات را کاهس داده ی بهطلهر معنلیداری اثلرات

یاضر نشان دادکه کطح بیلان  Nogo- Aدر ریز  3ی 11

محافظتی در بریز آکیب تریمایی نخاع نشان ده 16(.به

بعل .از تزریللق  ،EBدر گللریه بیمللار بللهطللهر معنلیداری

طهر کلی نتایج ما نشان داد که پریژکترین می تهانل .بلا

( p <0/001نسبت به گلریه کنتلر افلزایس یافلت کله

کللاهس بیللان ژن مهللاری  Nogo-Aی  GFAPی افللزایس

نشاندهن.ه مهار بلیستلر رمیلیناکلیهن ی رشل .آکسلهنی

تمللایز کللله هللای پللیس کللاز ایلینهدن.ریکللیتی بلله

اکت بررکیهای  ،RT-PCRهم چنلی نشلان داد تیملار

ایلینهدن.ریکیتهای بال  ،باعلث تلرمیم میللی ی رشل.

با پریژکلترین بله مل.ت طلهالنیتلر از  11ریز ،تهانسلته

آکسلللهن شلللهد ی ملللیتهانللل .یااتلللت عصلللبی را در

کئپل

میزان بیان ای ژن مهاری را کاهس ده.
خرری ی همراران در کا  1013نشلان دادنل .کله
مهللار کللیننالینل ژن  NgRتهکلل  siRNAمللیتهانلل.
باعث کاهس عئیم بالینی مل( EAE .مل .آزمایشلناهی
بیماری  MSدر مهش

عارضههای نهریلهژیری مختل

مث  MSاعما کن.

ﺳﭙاﺳگزاری
ای ل مطالعلله بللا اکللتااده از یمایللت مللالی معاینللت
محترم پریهشی دانشناه علهم پزشلری اریمیله در قاللب

شهد(13

 Wangی همرللارانس بیللان  NgRرا در کللله هللای

طرح تحقیقاتی با ک/31 .ع 001/انجام گردی.ه اکت که

بنیادی کاهس دادن .ی ایل کلله هلا را بله بافلت نخلاع

ب.ی یکیله نهیسن.گان مقاله مراتب تق.یر ی تشرر خلهد

آکیب دی.ه منتق کردن .ی مشاه.ه نمهدن .که عملرلرد

را از مسؤیلی آن مرکز ابراز میدارن.
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