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تاريخ پذيرش1044/17/15 :

چكیده
زمینه و هدف :استرويیدسازی در بعضي از بافتهای غیرجنسي نظیر سیستم عصبي گزارش گرديده است و در فعالیتهای طبیعي ،تكامل
و عملكرد سیستم عصبي مؤثر ميباشد .توانمند نمودن سلولهای پارانشیم مغز و شناسايي مسیرهای سیگنالي دخیل در استرويیدسازی
ميتواند کاهش سنتز استرويیدها در سنین باالتر را جبران نمايد .بنابراين هدف از اين مطالعه تعیین و توانمندسازی برون تني سلولهای
عصبي و گلیالي موش سوری در استرويیدسازی به دنبال فعالسازی مسیر

SHH

و تیمار توأم با پرگننولون بود.

روش بررسي :در اين مطالعه تجربي که در سال  1044انجام شد ،ابتدا سلولهای بنیادی عصبي(گلیال) از کورتكس جنین  10روزه موش
سوری حامله به روش استاندارد تهیه و گسترده گرديد .زنده ماني سلولهای بنیادی عصبي پس از تیمار با پرگننولون  5میكروموالر به
همراه غلظتهای مختلف پیومورفامین(  74و  )1 ،7 ،5 ،14میكروموالر و Gant61به روش  MTTانجام شد .سپس سلولها در محیط تمايزی
قرار گرفته و پس از تیمار با غلظتهای مختلف وانكوباسیون  5روزه محیط رويي سلولها در محیط کشت سلولها برداشته شد و به روش
الیزا و  HPLCمقدار تستوسترون و استروژن اندازه گیری شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واريانس تجزيه
و تحلیل شدند.
يافتهها :میانگین دادههای حاصل از زنده ماني گروهها نشان از افزايش زنده ماني به دنبال تیمار با پیومورفامین( )110/3در مقايسه با
گروه )73/72(Gant61داشت( .)p≤4/4441میانگین دادههای هورمون پروژسترون در محیط رويي سلولهای گلیالي عصبي نشان داد که
گروههای پیومورفامین( ) 782/7در مقايسه با گروههای کنترل( )88/78و )04/5(Gant61افزايش معنيداری داشت( .)p≤4/441همچنین
میانگین دادههای هورمون تستوسترون نشان ميدهد گروههای پیومورفامین( )234/8در هر دو روش الیزا و  HPLCافزايش معنيداری در
مقايسه با گروه کنترل( )153/8و )57/27( Gant61داشته است( .)p≤4/4441همچنین میانگین دادهها در گروه پرگننولون( )737/5در مقايسه با
گروهGant61

( )04/5افزايش معني داری نشان داد( .)p≤4/45آنالیز میانگین دادههای استروژن در روش

معنيداری در گروههای پیورمورفامین( )331/7در مقايسه با گروه کنترل()110/8

وGant61

HPLC

نشان ميدهد که افزايش

( )07/11در تولید استروژن وجود

دارد(.)p≤4/4441
نتیجهگیری :دادههای حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که القای مسیر  SHHبه وسیله پیورمورفامین موجب افزايش تولید هورمونهای
استرويیدی(استروژن ـ پروستروژن و تستوتسترون) به وسیله سلولهای تمايزی گلیالي ـ عصبي مي شود که مهار اين مسیر نتايج برعكس
را به دنبال داشته است .بنابراين از دادههای اين مطالعه مي توان نتیجه گرفت که القا مسیر  SHHميتواند موجب تولید استرويیدها گردد.
[

واژههای کلیدی :استرويید ،مسیر سیگنالي  ،SHHسلولهای عصبي ،گلیالي ،پیورمورفامین ،موش سوری
*نويسنده مسئول :امیر قنبری ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،مرکز تحقیقات سلولي مولكولي
Email: amirghanbari52@yahoo.com
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داده شد کـه ايـن فعالیـت در سـلولهـای گلیـال حـايز

مقدمه
شواهد زيادی از سنتز استروئید موضـعي در

اهمیت ميباشد .پرگننولـون بـه وسـیله آنـزيم 3ــ بتـا

اندامهای غیر از غدد جنسـي و آدرنـال وجـود دارنـد.

هیدرکســي اســتروئید دهیــدروژناز در میتوکنــدری و

استروئیدها درمغز مهره داران مختلف از جمله؛ ماهي،

سیتوپالســـم بـــه پروژســـترون تبـــديل مـــيشـــود.

دوزيستان ،پرندگان ،جوندگان و انسانها بـه صـورت

پروژســـترون و اســـتروژن ،معمـــوالً بـــه عنـــوان

محلــي تولیــد مــيشــوند .هورمــونهــای اســتروئیدی،

هورمونهای جنسي زنانه نامیده ميشوند و همچنـین

نقشهای فیزيولوژی مهمي دارنـد و اثـرات چنـد گانـه

ميتوانند به عنوان تنظیم کنندههـای مهـم عملكردهـای

روی بعضي از اندامهای هدف مثل غدد جنسي ،کبـد و

عصبي و حیاتي نـورونهـا در سیسـتم عصـبي زن و

سیستم عصبي دارند که ايـن هورمـونهـا در سیسـتم

مرد عمل کنند .برای مثال ،نشـان داده شـده اسـت کـه

عصــــبي نورواســــترويید شــــناخته مــــيشــــوند.

پروژسترون نقش مهمي در زنده ماندن و شكلپـذيری

نورواستروئیدها ميتوانند در سیستم عصبي مرکـزی

سلولهای عصبي دارد و هـمچنـین در تشـكیل غـالف

تولید شوند و همچنین از کلسترول و يا از متابولیسـم

میلین نقش دارد ،کـه باعـ عـايقبنـدی و محافظـت از

واسطههای استروئیدی کـه در محـیط تولیـد شـدهانـد

آکســونهــا مــيشــود .بــرای اهــداف بــالیني ،اهمی ـت

سنتز ميشوند( .)1نورونها در مناطق مختلف سیستم

شناسايي مسیر سیگنالینک و داروها و موادی کـه بـر

عصبي مرکزی استروئیدها را سنتز مـيکننـد و بـرای

اين مسیرها اثر ميگذارند حايز اهمیت اسـت .بـه دلیـل

عملكردهای پیچیده مانند رفتار ،محافظـت از عصـب و

محــدوديت کــار بــا بافــتهــای انســان اســتفاده از

شناخت به ويژه در هیپوکامپ مهم اسـت .سـلولهـای

سلولهـای بنیـادی عصـبي حیوانـات آزمايشـگاهي و

گلیال مغز ميتواند در بدن نورواسـتروئیدها را سـنتز

انسان با توانايي تمايز به نورونها ،آستروسـیتهـا و

کنـد .شناسـايي مسـیرهای سـیگنالیند درون سـلولي

الیگودندروسیتها رايـج بـوده و مـيتوانـد در کـاهش

ميتواند در ساخت نورواستروئیدها مـؤثر باشـد .در

ســوگیری و کــم کــردن گزينــههــای مداخلــهای در

نتیجه ،بسیار مهم است که مسیر سیگنالي و مكانیسـم

پــژوهشهــا م ـؤثر مــيباشــد( 3و  .1 .)7بــا تمــايز اي ـن

دخیـــل در بیوســـنتز و تنظـــیم نوروســـتروئیدها را

سلولها ميتوان نورونها و گلیالها را ايجاد کرد و بـه

شناســايي و بــا اســتفاده از تحريــک ايــن مســیرها

دنبــال آن مــيتــوان مســیر ســیگنالیند درون ســلولي

استروئیدسازی را فعـال کنـیم .در ايـن فرآينـد تبـديل

سلولهای نوروني و يا گلیالي تمايز يافتـه را بـا مـواد

()1

مصنوعي تحريک و يا مهار کرده و نقش ايـن مسـیرها

کلسترول به پرگننولون به وسیله سـیتوکروم

P450

در میتوکندری انجام مـيشـود( .)7وجـود سـیتوکروم
 P450sccاولین بار در مغز مـوش و انسـان تشـخی
1-P450scc
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توانمندسازی برون تني سلولهای عصبي و گلیالي موش سوری در استرويیدسازی

را در نورواستروئیدســازی مشــخ

کــرد و از ايــن

خاصیت برای تهیه مواد بیولوژيک استفاده نمود(.)0

 GANT61يـک بازدارنـده انتخـابي فعـالسـازی
انكوژنیک با واسطه  GLI1و  GLI2اسـت .پـژوهشهـای

پژوهشهـای گذشـته نشـان دادنـد کـه مسـیر

پیشبالیني بـرای بسـیاری از انـوا سـرطان از جملـه؛

تنظــیم کننــده مهــم الگــوی جنینــي،

رابدومیوسارکوم ،نوروبالستوما ،لوسمي و هـمچنـین

بازســازی بافــت ،تجديــد ســلولهــای بنیــادی ورشــد

ســرطانهــای روده بــزر  ،پــانكرا  ،دهانــه رحــم،

سرطان اسـت و هـمچنـین در استرويیدسـازی دخیـل

پوســت ،ريــه ،ســر و گــردن و معــده انجــام شــده

اســت .ايــن مســیررا مــيتــوان بــا مــوادی نظیــر

اســت( ..)11اگرچــه نتــايج امیدوارکننــده قابــل تــوجهي

پیورمورفــامین( )7فعــال نمــوده و بــا  GANT61مهــار

گزارش شده است ،اثـر بیولـوژيكي  GANT61در ،HCC

ســیگنالي

SHH

()1

به ويژه سلولهای  HCCتمايز نیافتـه ،مشـخ

کرد(.)0

نشـده

پیورمورفــامین( )7از پــورين مشــتق شــده و

اســت .پــژوهشهــا اثــر ضــد تومــوری  GANT61را در

آگونیست گیرنده  )3(SMOکه يک ترکیـب حیـاتي مسـیر

سلول های  HCCتمـايز نیافتـه و کـه بیـان بیشـتری از

سیگنالي

SHH

است را هدف قرار مي دهد( .)5شولتز و

فاکتورهای رونويسي  GLIرا نسبت به سلول های

HCC

همكــاران نشــان دادنــد کــه پیورمورفــامین تمــايز

خوب تمايز يافته نشان ميدهند .دادههـای ارايـه شـده

استئوبالست را از سلولهای پیشساز مزانشـیمي القـا

محققان نشان ميدهد که  GANT61به طور قابل توجهي

ميکند و پیشساز استئوبالستها ايجـاد مـيشـود(.)7

تكثیر سلولي و زنده ماندن را پـس از درمـان دارويـي

عــالوه بــر ايــن ،پیورمورفــامین ،بقــای ســلولي را در

کاهش ميدهد .فنوتیپهای بدخیم ،مانند تشكیل کـره و

سلولهای  HT22در پاسخ به يک اکسید کننـده افـزايش

مهاجرت ،بـا کـاهش بیـان ژنهـای مربـو بـه انتقـال

ميدهـد( .)2پیورمورفـامین هـمچنـین در فعـالسـازی

اپیتلیال و مزانشیمي( )EMTبه طور قابل توجهي کاهش

سیستم ضدالتهابي آنـدروژني درون سیسـتم عصـبي

مــييابـــد .هـــمچنـــین بیـــان ژن  GLIتـــا حـــدی بـــه

مرکزی نقش مهمي دارد( .)8اخیراً کشف شده است که

وســـیله ســـیگنالهـــای غیـــر متعـــارف ،از جملـــه؛

پیورمورفامین از نورونهای قشری محافظت ميکند و

مسیر  SHH, IHH, DHHدر اين سلولها تنظیم ميشـود.

های عصـبي بعـد از سـكته مغـزی ايسـكمیک در

دادهها نشـان مـيدهـد کـه اسـتفاده از يـک بازدارنـده

موشهای صحرايي را برميگرداند( .)2پیورمورفـامین

مســتقیم رونويســي  GLIممكــن اســت بــرای درمــان

نیز نقش محافظتي سلولهای عصبي علیه آسیب ناشي

هپاتوسلوالر کارسینوما تمايز نیافته مفید باشد(.)17

نق

از خونريزی زير عنكبوتیـه در مـوشهـای صـحرايي
عمل مي کند(.)14

حال با توجه به پژوهشهـای محققـان ،مسـیر
سـیگنالي  SHHدر تنظـیم الگـوی رشـد و فعالیـتهـای
)1-Sonic Hedgehog(SHH
2-Purmorphamine
)3-Smoothened (SMO
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متابولیكي سلولهای بنیادی جنیني نقش بسـزای ايفـا

بنیــادی عصــبي در محــیط کشــت مناســب حــاوی
()3

مــينمايــد و از طرفــي داروهــای شــیمیايي مختلــف

گلوتامكس ،پنسترپ و

ميتوانند با مهار يا فعال نمـودن ايـن مسـیر سـیگنالي

اپیدرمال( )0و در دمای  32درجه و 5درصد به مـدت 5

سبب ناهنجاری يا تغییرات عمده در تنظیم الگـوی ايـن

روز انكوبــه شــدند .در ايــن مــدت نوروســفرها شــكل

روندها در دوران رشد را سبب شوند .فلذا اسـتفاده از

گرفتند .سپس نورسفرهای نسل اول با پاسـاژ سـلولي

مسیرهای سیگنالي درون سـلولي مـيتوانـد در تولیـد

ازدياد شد و برای اثبات تمايز بـه گلیـال و نـورون بـه

مواد بیوژنیک و هورموني دخیل باشد .لذا هدف از اين

مـــــدت  5روز در محـــــیط تمـــــايزی انكوبـــــه و

مطالعه تعیین و توانمندسازی بـرون تنـي سـلولهـای

ايمونوسیتوشــیمي بــا آنتــيبــادی توبــولین

BوGFAP

عصبي و گلیالي موش سوری در استرويیدسـازی بـه

انجام و مشخصاً نـورون و گلیـالي بـودن آنهـا تأيیـد

و تیمــار تــوأم بــا

شد(شـكل  .)1در نهايـت سـلولهـای بنیـادی منــتج از

دنبــال فعــالســازی مســیر

SHH

پرگننولون بود.

DMEM

حـاوی فـاکتور رشـد

نورسفرها ابتدا در چاهکهای مختلـف محـیط تمـايزی
به سـلولهـای نـوروني و گلیـالي تمـايز داده شـدند و
آزمايشهای مورد نظر پس از تیمار اين سـلولهـا بـه

روش بررسي
در اين مطالعه تجربي ،که در سال  1044انجام

روشهای زير انجام گرفت.

.7

شد ،ابتدا موشهـای حاملـه  10روزه بـا مخلـو 0ــ3

حدود بیسـت هـزار سـلول بـه پلیـت  70خانـه

درصد گاز ايزوفلـورن و اکسـیژن بـيهـوش شـدند و

منتقل شدند و به مدت  70سـاعت در دمـای  32درجـه

بعد از ايجاد جا بهجـايي در مهـرههـای گردنـي مـوش

انكوبه و به روش تصادفي ساده به گروههای مختلـف

مادر ،جنین موشها خارج گرديد .جنـین مـوشهـا بـه

تقسیم شدند؛ گروه کنترل ،گروههـای پیومورفـامین و

آرامي با  )1( HEMاستريل ،سـرد و شستشـو شـدند تـا

 Gant61با غلظتهـای مختلـف( 14 ،5 ، 7 ،1، 4/5و )74

آلودگيهای نظیر خون و مو برداشته شود .سـپس در

میكروموالر و پرگننولون  5میكروموالر ميباشند .همه

زير میكروسكوپ اسـتريو جنـینهـا را از درون رحـم

چاهــکهــا بــه غیــر از گــروه کنتــرل بــا پرگننولــون 5

جدا و سر جنین موشها را جـدا نمـوديم و پـس از در

میكرومــوالر تیمـــار شــدند .پـــس از  08ســـاعت از

آوردن مغــز جنــینهــا ناحیــه برجســتگي گــانگلیوني
جانبي( )7را تشريح نموديم و آن را به قطعـات کوچـک
تبديل نموده و بـر اسـا
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انكوباسیون و خارج کردن محیط روی سلولها ،مقدار

بــرای بررســي میــزان اســتروئیدهای پروژســترون و

 14میكرولیتر محلول  5(MTTمیليگرم بر میليلیتر) بـه

استروژن و تستوسترون به روش زير مورد اسـتفاده

هــر چاهــک اضــافه گردي ـد و بــه مــدت  3ســاعت در

قرار گرفت.

انكوباتور قرار گرفتند .پـس از اضـافه نمـودن محلـول

بــرای محاســبه غلظــت مجهــول هورمــونهــا،

 MTTذرات نامحلول بنفش رند فورمـازان استحصـال

نمــودار کالیبراسـیون غلظــتهــای مشخصـي از مــاده

مــيشــدند و ســپس  144میكرولیتــر

DMSO

خــال

استاندارد در مقايسـه بـا مسـاحت منحنـي اسـتاندارد

جايگزين محیط انكوبه شده با  MTTگرديـد و بـه مـدت

رسم و بـا تزريـق نمونـههـای مجهـول بـه دسـتگاه و

نیم ساعت در تاريكي قـرار گرفتنـد .در نهايـت میـزان

داشتن سیگنال(مساحت منحني مـاده مجهـول) غلظـت

رند بنفش به وجود آمده نشان دهنـده تـوان زيسـتي
سلولهای تیمار شده ميباشد .جذب نوری پلیتهـا در
طول موج  524نانومتر بـا دسـتگاه الیـزا ريـدر مـورد
سنجش قرار گرفت .اثر هر غلظت دارو به صورت سـه
تكرار مورد ارزيابي قرار گرفت و درصد بقا سلولها
محاسبه شد(شكل .)7
در ادامه گروههای ديگری از سلولهای گلیالي
به پلیت  17خانه منتقل شدند 70 .ساعت بـه سـلولهـا
اجازه داده شد تا به کـف پلیـت بچسـبند و سـپس بـه
روش تصـادفي سـاده بـه گـروههـای مختلـف تقسـیم
شــدند .ب ـه غیــر از گــروه کنتــرل همــه چاهــکهــا بــا
پرگننولــــون  5میكرومــــوالر تیمــــار گرديــــد و در
ادامــه ســلولهــای گــروههــای آزمــايش نیــز بــا
غلظــتهــای( 5و  )14میكرومــوالر پیورمورفــامین و
61

 Gantتیمار شدند و به مـدت  5روز بـرای ارزيـابي

توان آنهـا در استروئیدسـازی انكوبـه گرديـد .بعـد از
زمانهای مورد نظر بر اسا

پروتكل زير مراحل کار

انجام گرفت.
پس از تیمار و انكوباسیون سلولي محیط روی
سلولها از هر چاهک به طور جداگانه برداشـته شـد و
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مــاده مجهــول بــه دســت مــيآيــد .کــه از سیســتم
کروماتوگرافي شـرکت کنـاور کـه مجهـز بـه دتكتـور
 UV-VIS 2550و ستون ( Zorbax SB-C18ابعاد میليمتـر
و اندازه ذرات  5میكرومتری) برای آنالیز هورمـونهـا
مورد استفاده قرار گرفت .ابتدا نمونههـای اسـتاندارد
در غلظــتهــای مشــخ

بــه دســتگاه کرومــاتوگرافي

تزريــق و ســیگنال کرومــاتوگرافي در برابــر غلظــت
هورمونها رسم گرديد .سپس نمونههـای مجهـول بـا
دور  14444به مدت ده دقیقه تحـت سـانتريفیوژ قـرار
گرفتند و بعد از عبور از فیلتر سرسـرنگي بـه دسـتگاه
کرومـــاتوگرافي تزريـ ـق شـــدند .از طريـ ـق منحنـ ـي
کالیبراسیون ماده استاندارد مقدار هورمون با استفاده
از ســیگنال کرومــاتوگرافي محاســبه و غلظــت هــر
هورمون به دسـت مـي آيد(شـكل  0و .)3بـرای تعیـین
دقت و تكرارپذيری روش ،غلظتهای استاندارد از هـر
هورمون در حالل مناسب در طي سه روز مختلف ،هر
بار يک سری تهیه شدند و بعد از آمادهسازی نمونهها
و تزريــق بــه  ،HPLCمســاحت ســطح زيــر منحنــي
هورمونها محاسبه شد و با توجه به منحني استاندارد
سطح زير پیک هورمونهـا بـه غلظـت تبـديل شـد .در
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نهايت درصد ضريب تغییرات که معرف دقت و درصد

 144میكرولیتــر از هــر کــدام اســتروئیدهای

خطا که نمايانگر تكرارپذيری روش است محاسبه شد.

کونژوگه به هر کدام از چاهکها اضـافه و دوبـاره بـه

پس از تیمار و انكوباسیون سلولي محیط روی

وسیله نوار چسب پوشانده و به مدت  1سـاعت ديگـر

سلولها روی هر کدام از چاهکهـا بـه طـور جداگانـه

در دمای اتاق انكوبه شد .آسپیراسـیون و شستشـوی

برداشـــته شـــدند و بـــرای میـــزان اســـتروئیدهای

چاهکهـا بـدين طريـق کـه  144میكرولیتـر از محلـول

پروژسترون و استروژن و تستوسترون به روش زير

سوبسترا به هر کدام از چاهکها اضافه و بـه مـدت34

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .معــرفهــا ،رقــتهــای

دقیقه در دمای اتاق انكوبه و دور از تـابش نـور قـرار

روش ذکـر شـده در

داده و 144میكرولیتر از محلول متوقف کننده واکـنش

استاندارد و نمونههـا بـر اسـا

به هر کدام از چاهکها اضـافه شـد .جـذب نـوری هـر

کیت تهیه شدند.
 54میكرولیتر از محلول رقیق کننده به هر کدام

کــدام از پلی ـتهــا در طــول مــوج  054نــانومتر قرائــت

از چاهــکهــا اضــافه و  54میكرولیتــر از نمونــههــای

گرديد .پس از اتمام کار تحقیقاتي ظروف کشت سلولي

استاندارد ،کنترل يا تست نیز به چاهـکهـای مربوطـه

بر اسا

پروتكل آزمايشگاه کشت سلولي بـه وسـیله

اضافه و به مدت  1دقیقه و به آرامـي تكـان داده شـد.

اتوکالو امحا گرديدند.

سپس پلیتها با استفاده از نوارچسـب پوشـانده و بـه

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

مدت  3ساعت در دمای اتاق انكوبه گرديد .هر کـدام از

نــرمافــزار

 GraphPadو آزمــونهــای آمــاری

چاهکها آسپیره و شستشو و پلیت مخصوص وارونه

واريانس يـک طرفـه و تسـت تعقیبـي تـوکي تجزيـه و

روی دســتمال کاغــذی تمی ـز قــرار داده شــد تــا بــافر

تحلیل شدند.

Prism

شستشوی باقیمانده از چاهکها خارج شود.

شكل :1دياگرام کلي تهیه سلول و تأيید سلولهای عصبي گلیالي A ،و  : Bموش حامله  10روزه و برداشتن ناحیه برجستگي گانگلیونیک خارجي
 :Cنور سفرهای شكل گرفته پس از کشت سلولهای بنیادی عصبي مغز جنین  10روزه موش سوری  :Dسلولهای منتج از نورسفرها در محیط
تمايزی قرار داده شده و به سلولهای عصبي گلیالي تمايز يافتند :E .سلولهای تمايزی با رندآمیزی فلورسنتي خاص برای سلولهای نوروني ـ
گلیالي با آنتيبادی  B tubulinو  GFAPتأيید شدند.
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شكل :3کروماتوگرام طیف استاندارد و منحني کالیبراسیون هورمون پروژسترون
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میــــانگین تستوســــترون در گــــروههــــای

يافتهها
به دنبال تیمار با پیوموفارمین  ،Gant61میانگین

پیومورفـــامین 5و  14میكرومـــوالر در مقايســـه بـــا

زندهماني سلولهای عصبي در گـروه پیوموفـارمین 5

گــروههــای کنتــرل و (Gant 61بــا غلظــتهــای  5و )14

و  14در مقايسه با گـروه کنتـرل افـزايش معنـيداری

افزايش معنيدار داشت ( ، (p≤4/441همچنـین میـانگین

و میانگین  Gant61با غلظت  14میكرومـوالر

تستوسترون درگروه  Gant 61با غلظت 14میكروموالر

کاهش معنيداری در مقايسـه بـا گـروه کنتـرل نشـان

در مقايسه با گـروه کنتـرل کـاهش معنـيداری نشـان

داد(((p≤4/4441شكل .)1

ميدهد( .(p≤ 4/45مقايسه بین گروههای پیومورفـامین

((p≤4/41

تیمار با پیومورفامین موجـب شـد میـانگین

نیز نشان داد که پیومورفامین  14میكروموالر افزايش

میــزان پروژســترون در محــیط روي ـي ســلولهــا در

معنيداری در میزان تستوسترون در مقايسه با گـروه

مقايسه بـا گـروههـای  Gant61و کنتـرل و پرگننولـون

 5میكروموالر دارد(((p≤4/41شـكل 7و 5قسـمت  .)Bاز

افــزايش معنــيداری نشــان داد( .(p≤4/4441هــمچنــین

طرفي میانگین دادههای اندازهگیری شده تستوسترون

مقايسه بین گروههای پیوموفارمین  14و  5نشـان داد

بــه روش  HPLCاز افــزايش ايــن هورمــون در محــیط

که میانگین میزان پروژسترون در گروه پیوموفارمیني

کشت پس از تیمار با پیومورفامین در مقايسه با ساير

 14میكرومــوالر در مقايســه بــا گــروه  5میكرومــوالر

گروهها حكايت دارد(((p≤4/441شكل  7و  5قسمت .) B

افزايش معنيداری دارد(( (p≤4/41شكل 7و. )5

میانگین میزان استروژن در گروههای کنترل و

دادههای حاصل از روش  HPLCنیز مويـد ايـن

پرگننولــون و  Gant61صــفر بــوده اســت و فقــط در

موضــو بــوده اســت بـه طــوری کـه میــانگین میــزان

گروههای پیومورفامین اندازهگیری شد .میانگین میزان

پروژسترون در گروه های تیمار بـا پیومورفـامین در

استروژن محیط سلولي در گروه پیومورفامین  5و 14

مقايسه با همه گروههای ديگـر( کنتـرل ،پرگننولـون و

در مقايسه با گروه کنترل افزايش معنيداری را نشـان

 )Gant 61افـــــــزايش معنـــــــيداری مشـــــــاهده

داد(بــه

و  .)p≤4/441مقايســه بــین

گرديـــد( .(p≤4/4441هـــمچنـــین میـــانگین میـــزان

گروههـای پیوموفـارمین نیـز نشـان داد کـه تیمـار بـا

 Gantبــا غلظــت 14

پیومورفامین  14موجب افزايش استروژن در مقايسـه

میكروموالر در مقايسه بـا گـروه  Gant61بـا غلظـت 5

بــا گــروه هــای پیومورفــامین  5میكرومــوالر داشــته

میكرومــــوالر افــــزايش معنــــيداری نشــــان داده

است(((p≤4/41شكل 7و  5قسمت .)Cبـرعكس میـانگین

شد( .(p≤4/41میانگین پروژسترون درگروه پرگننولون

دادههــای اســتروژن حاصــل از  HPLCنشــان داد کــه

در مقايسه با گروههای  Gant61نیز افزايش معنيداری

میزان استروژن در محیط کشت که ايـن هورمـون در

داشت(((p≤4/45شكل  1قسمت .)A

همه گروههـا قابـل انـدازهگیـری بـوده اسـت و آنـالیز

پروژســترون بــین
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دادههـــا نشـــان داد کـــه در گـــروههـــای تیمـــار بـــا

هــمچنــین میــانگین اســتروژن در گــروه کنتــرل و

پیومورفامین در مقايسه بـا گـروه کنتـرل و  Gant61و

پرگننولون در مقايسه با

افـزايش معنـيداری

پرگننولون افزايش معنيداری داشـته اسـت(.(p≤4/441

داشته است(((p≤4/40شكل 7و 5قسمت .) C

شكل  :5نمودارها دادههای هورمونهای استروئیدی به روش الیزا :A ،آنالیز دادهها و قیا

Gant61

بین گروهي نشان از افزايش تولید پروژوسترون در

گروههای پیورمورفامین در مقايسه با گروههای ديگر دارد : B .دادهای تستوسترون در گروههای پیورمورفامین افزايش معني داری نشان داد :C
پروژسترون در گروههای پیورموفامین قابل اندازهگیری بود که گروه پیورمورفامین  14میكروموالر افزايش معنيدار در مقايسه با همه گروههای
ديگر داشت

شكل :7نمودارهای دادههای هورمونهای استروئیدی به روش  :A ،HPLCآنالیز دادههای پروژسترون نشان از افزايش معنيدار تولید
پروژوسترون در گروههای پیورمورفامین در مقايسه با گروههای ديگر دارد و گروه پرگننولون در مقايسه با گروه های  Gant61افزايش
معنيداری دارد :Bدادههای تستوسترون ساخته شده در گروههای پیورمورفامین افزايش معنيداری در مقايسه با گروههای ديگر نشان داد و
پرگننولون در مقايسه با گروههای  Gant61افزايش معنيداری نشان داد :C .میانگین پروژسترون در گروههای پیورموفامین در مقايسه با
گروههای ديگر افزايش معنيداری نشان داد ،به طوری که گروه پیورمورفامین  14میكروموالر در مقايسه با پیورمورفامین  5میكروموالر افزايش
معنيدار داشته و گروه کنترل و پرگننولون در مقايسه با همه گروه  14 Gant61میكروموالر افزايش معنيداری داشت : A .درصد زنده ماني سلول
در گروه های  Gant61با غلظتهای مختلف در مقايسه با گروههای پیورموفامین و گروه کنترل کاهش معنيداری نشان ميدهد .
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گروهي که پرگننولون به عنوان پیشساز اسـترويیدها

بح
جستجو برای ترکیبات دارويي جديد به منظور

اضــافه شــد می ـزان استرويیدســازی بیشــتر از گــروه

کنترل مسیرهای سیگنالیند و درمـان ناهنجـاریهـای

کنترل بود ،اما معنيدار نبوده است .همچنین بر اسا

مختلف در دوران جنیني برای اکثر محققان قابل توجه

دادههای پژوهشهای قبـل الیگودندروسـیتهـا اولـین

ميباشد .ترکیبات طبیعي يـا شـیمیايي تولیـد شـده بـا

سلولهای سیستم عصـبي هسـتند کـه آنـزيم کلیـدی

مكانیســــم ثانويــــه بــــر روی ايــــن مســــیرهای

استروئیدوژنیک ديگر يعني  bHSD3را بیان مـيکننـد و

سلوليـ مولكولي استفاده شده است( .)10لـذا هـدف از

قادر به تبديل پرگننولون به پروژسترون ودی هیـدرو

ايــن مطالعــه ارزيــابي اثــر داروی پیومورفــامین و

تستوسترون به اندرستنديون است( 12و  ،)13 ،18اين

 GANT61بر مهار يا فعالیت مسیر سـیگنالي  SHHبـود.

کــه اي ـن توانــايي دخــالتي در میل ـینســازی کــه عمــده

در سالهای اخیر کشف مكانیسـم داروهـای مـؤثر در

فعالیتهای الیگودندروسیت و سلولهای شـوان بـوده

مهار يا فعالیت مسیرهای سیگنالیند پیشرفت فراوانـي

نامشخ

ميباشد( 71و .)74البتـه ايـن فعالیـت يعنـي

داشته است .به دنبال بررسي اين مكانیسمها فاکتورها

تبديل کلسترول به استروئیدهای ديگر در سـلولهـای

و آنزيمهای مختلفي کشف شده که خود واسـطههـای

آستروسـیتي و نــورون نیـز بــه کــرات گــزارش شــده

مهار يا فعال نمودن آبشاری از پروتئینهای مختلف را

است( 73و .)77از طرفي در حضور میكروگلیـا تبـديل

ايجاد ميکند تا بتوانند الگوی رشد جنیني را به درستي

اســتروئیدها متوقــف م ـيگــردد( 75و )70و برداشــت

P450scc

سلولهای میكروگلیالي از محیط کشـت موجـب آغـاز

تنظــیم نماينــد ،يكــي از ايــن آنــزيمهــا ،آنــزيم

ميباشد که فعالیت آن قبالً در سراسر مغز موش بـال

مجدد تبـديل و تولیـد نورواسـتروئیدها مـيگـردد کـه

در مخلوطي از سلولهای گلیالي نوروني گزارش شده

ميتواند به دلیل مهار انـزيم  P450c17باشـد( 72و.)77

است(15ـ .)13همچنـین تولیـد پرگننولـون در محـیط

به نظر ميرسد توانـايي تولیـد اسـتروئیدهای خاصـي

کشت سلولهای گلیالي نوروني در پژوهشهـای قبلـي

مثــل دیهیـدرو تستوســترون در بعضـي ســلولهــای

ارايه شده اسـت کـه نـورونهـای قشـر مغـز ،شـبكیه

گلیالي نظیـر آستروسـیت بیشـتر اسـت کـه شـايد بـه

،اعصــاب محیط ـي مــوش و عص ـب س ـیاتیک انســاني

توانايي اين سلول در بستر و پارانشیم سیستم عصبي

بوده و توانـايي تولیـد

باشــد( .)78در مغــز ،فعالیــت ســلولي تحــت کنتــرل

پرگننولون را دارند(18ـ .)17مطالعه حاضـر نشـان داد

تعـــامالت پیچیـــدهای از عوامـــل متعـــدد ،از جملـــه

کــه در گــروه کنتــرل استرويیدســازی( پروژســترون،

فاکتورهـــای رشـــد ،هورمـــونهـــا ،ســـیتوکینهـــا،

تستوسترون و استروژن ) به میزان اندکي به وسـیله

نوروپپتیدها ،انتقال دهندههـای عصـبي و اسـتروئیدها

سلولهای متمايز عصـبي ـ گلیـالي سـاخته شـد و در

که ممكن است به میزان کمي در محـیط کشـت وجـود

سايتهايي برای بیان
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داشــته باشــند( 72و .)78بنــابراين در محـیط کشــت از

 14میكروموالر احتماالً توانسته است مسـیر سـیگنالي

مخلوطي از سلولهای سیستم عصـبي کـه بتواننـد بـا

 SHHرا تحريک و روند سنتز استروژن ،پروژسـترون

يكديگر تعامل داشته و همچنین ريـز مغـذیهـای گفتـه

و تستوســترون را در مقايســه بــا گــروههــای ديگــر

شده که قابل کنترل بوده که ميتواننـد بسـتر مناسـبي

افزايش دهد که با پژوهشهای ديگر محققان همخـواني

بــرای بررس ـي دخالــت مس ـیر س ـیگنالیند ســلولي در

دارد( .)0سینها و همكاران نشان دادند کـه سـلولهـای

فرآيند استروئیدسازی باشند .بنابراين در اين مطالعـه

گلیالي ميتوانند ترکیبات نورواستروئیدی بـا اسـتفاده

مسـیرهای پیـام رســان کــه از ديـر بــاز مــورد توجــه

از مســیر ســیگنالیند ســلولي ســنتز نماينــد کــه بــا

محققـــان بـــرای تولیـ ـد مـــواد بیولوژيـ ـک بـــوده و

پژوهشهای حاضر همخـواني داشـته اسـت .وانـد و

پــژوهشهــای گســترده در ايــن زمینــه موجــود اســت

همكاران نشان دادند که سلولهای نوروني با اسـتفاده

طراحي شد و بررسي دادههای مطالعـه حاضـر نشـان

از آنزيم  P450توانستهاند استروئید الزم جهـت تـرمیم

ميدهد که مسیر  SHHدر تولیـد اسـترويیدها اثرگـذار

و آسیبهای وارده به سلولهای مغز را با اسـتفاده از

بوده است ،به طوری که فعال کردن مسیر  SHHموجب

مســیرهای ســلوليـ ـ مولكــولي ســنتز نماينــد کــه بــا

افزايش تولیـد پروژسـترون در هـر دو روش  HPLCو

پزوهشهای اين تحقیق همخواني دارد(.)70

الیزا گرديد .در عوض مهار ايـن مسـیر بـا اسـتفاده از

از محدويتهای ايـن مقالـه مـيتـوان بـه عـدم

 Gantموجــب کــاهش معنــيداری در مقايســه بــا

تشكیل سلولهـای نوروسـفر در غلظـتهـای مختلـف

گروههای پیورموفامیني شد ،حتي در مقايسه با گـروه

دارو در مراحل تیمار اشاره کرد کـه در نتیجـه اثـرات

کنترل نیز کاهش مشاهده ميگردد .تولید استروژن در

استروئیدسـازی مشـاهده نشـد ،بنـابراين روش اجـرا

گروههای مطالعه ،بیشتر در گـروههـای پیومورفـامین

مجــدداً بررســي و تكــرار گرديــد .بنــابراين پیشــنهاد

قابل اندازهگیری و مشاهده است که عدم انـدازهگیـری

ميگردد که در آينده از اين غلظتهـای اسـتفاده شـده

آن در گروههای ديگر در مقايسه با سلولهـا نیـاز بـه

در سلولهای بنیادی بافتهای ديگر جنین هم بـه کـار

زمان بیشتری داشته تا به محصول نهايي استرويیدها

رود تا مقايسهای بهتر بـرای اثـرات فعالیـتهـای ايـن

يعني بر استروژن دست يافته ،اما دلیل رو بـه افـزايش

داروها به دست آيد.
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میزان اندازهگیـری در گـروه پیومورفـامین مـيتوانـد
ناشي از اثر فعالیت مسیر  SHHو اين کـه ايـن فعالیـت

نتیجهگیری

موجب تسريع در استروژنسازی به وسیله سلولهای

داده های حاصل از اين مطالعه نشان مي دهـد

عصبي و گلیالي شده است ،باشد .نتايج نشان ميدهـد

که القای مسیر

به وسیله پیورمورفـامین موجـب

که استفاده از داروی پیومورفامین بـا غلظـتهـای  5و

افزايش تولید هورمونهـای اسـترويیدی( اسـتروژنــ
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پروستروژن و تستوتسترون) بـه وسـیله سـلولهـای
تمايزی گلیالي ـ عصبي ميشود که مهار اين مسیر به
وسیله

61

 Gantنتايج عكس را به دنبـال داشـته اسـت،

بنابراين از دادههای اين مطالعه ميتوان نتیجـه گرفـت
که القا مسیر  SHHميتواند موجـب تولیـد اسـترويیدها
گردد.
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محققان اين طرح از مسـئولین مرکـز تحقیقـات
گیاهـان دارويــي بـرای اســتفاده از امكانـات آن مرکــز
تشــكر مــي نماينــد ،ضــمنا ايــن طــرح بــا کــد اخــالق
 IR.YUMS.REC.1399.120در مرکــز تحقیقــات گیاهــان
دارويي دانشكده پزشكي اجرا شد.
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Abstract:
Background & aim: Steroid production has been reported in the asexual tissues of the nervous
system. Stimulants are in the normal activity, function and function of the nervous system.
Identifying the conduction pathways involved in glucocorticoids and enabling brain parenchymal
cells can offset the balance in the active nervous system at old ages when the body is depleted.
Therefore, in this study, by increasing the activity of sonic hedgehog (SHH) pathway attempted by
purmorphamine and its capacity by Gant 61, the effect of this pathway on steroid process in culture
medium of glial neurons is evaluated.
Methods: The present experimental study was conducted in 2021. First, neuronal stem cells were
obtained from the cortex of a 14-day-old embryonic mice by standard methods. Survival of
neuronal stem cells after treatment with 5 μM pregnenolone with different concentrations of
purmorphamine (1,2,5, 10 and 20) and Gant 61 was performed by MTT method. Then the cells
were placed in a differentiation medium and after treatment with different concentrations and 5-day
incubation, the surface of the cells was removed from the cell culture medium and the amount of
testosterone and estrogen were measured by ELISA and HPLC. Data were analyzed using
ANOVA statistical test using graph pad software.
Results: The survival data of the groups indicated an increase in survival after treatment with
purmorphamine (114.3) compared to the Gant 61 group (63.7 Pg) (p≤0.5). Progesterone data in
the supernatant of glial neurons showed that purmorphamine groups (287.2 Pg) had a significant
increase compared to control (88.28) and Gant 61 (40.5 Pg) groups (p≤ 0.001). Also, testosterone
data show that purmorphamine groups (73.8 Pg) in both ELISA and HPLC methods have a
significant increase compared to the control (153.8 Pg) and Gant61 (52.92 Pg) groups (p≤ 0.0001).
Also, pregnenolone group (236.5 Pg) showed a significant increase compared to Gant61 (40.5 Pg)
group (p≤ 0.05). Analysis of estrogen data by HPLC method showed that there was a significant
increase in estrogen production in the purmorphamine groups (331.2 Pg) compared to the control
(42.11 Pg) and Gant61 (42.11 Pg) groups (p≤ 0.0001).
Conclusion: The data from this study indicated that the induction of the shh pathway by
purrmorphamine increased the production of steroid hormones (estrogen-progesterone and
testosterone) by glial-neuronal differentiating cells, which inhibition of this pathway had the
opposite effect. The present study concluded that induction of the shh pathway can lead to the
production of steroids.
Keywords: SHH signal pathway, Balb/c Mouse, Neuron -glial cells, Steroid, Purmorphamine
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