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چکیده
هدف :کورکومین يک رنگیزه زرد است که از زردچوبه به دست می آيد .دارای خواص ضد سرطانی وآنتی اکسییدانی مییباشید و اتتایا
میرود که نقش به سزايی در جلوگیری از بیااری های تحلیل برنده مغز ايفا کند .اما تاکنون اثیرا آن بیر روی سیسیتص ی یری در دوران
جنینی به خوبی مطالعه نشده است .در اين مطالعه اثر کورکومین بر سلو های پروژنیتور ی ری ( )NPCکیورتس

جنیین ر درشیراي

محی کشت ( )in vitroبررسی شده است.
مواد و روشها :کورتس

جنینهای  12/2روزه ر نژاد ويستار در شراي استريل جدا شده و بهروش آنزيای بیه سوساانسییون سیلولی

ترديل شدند .سوساانسیون سیلولی در محیی

کشیت  DMEM/F12و  N2و 1درصید آنتیی بیوتییک و میتیوژن هیا ( EGF10ng/ml

و )20ng/ml FGF-bکشت داده شد و سلو ها با غلظتهای متفاو کورکومین ( 1، 1/2، 1/1میسروموالر) مورد تیاار قرار گرفتند .بقیای
سلولی با تست  MTTسنجیده شد و بررسیهای اياونوسیتوشیایايی با استفاده از نشانگرآستروسیتی ( )GFAPصور گرفت .داده ها ،بیا
روش  ANOVAيک طرفه و سنجش  Tukey′s post hocمورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج :اين بررسی نشان داد که تیاار  NPCهای کورتس

جنین ر با غلظتهای مختلف کورکیومین بیهويیژه غلظیت  1/2میسرومیوالر

اثرا معنی داری بر تسثیر و تاايز اين سلو به آستروسیتها دارد.
نتیجه گیري :کورکومین اثرا دوگانه بر کشت  NPCها دارد :غلظتهای پايین آن تسثیر وتاايز  NPCها را تحريک میکند در تالیکیه
غلظتهای باالی کورکومین سای است NPC .در طی تسوين جنینی به نورونها و سلو های گلیا تاايز مییيابنید کیه مهیصتیرين آنهیا
آستروسیت ها هستند.
واژگان کلیدي :آستروسیت ،سلو های نوروپروژنیتور ،کورکومین.
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 12و پیام رسانی آن در  T-cellها مییتوانید بیه درمیان  MSو

مقدمه
سلو های پروژنیتیور ی یری ( )Neural Progenitor Cellکیه
بهنام سلو های بنیادی ی ری ) (NPCمعروف میباشیند ،منری
اصلی تولید نورونها و سلو های گلیا هستند کیه بخیشهیای
اصلی مغز را در طی تسوين جنینیی بیهوجیود مییآورنید ( .)1از
طرفییی تسییوين سیسییتص ی ییری مرکییزی ( Central nervus

 )system, CNSفرآيند پیچییدهای مییباشید و مسانیسیصهیای
تنظیصکننده ظريفیی از لحیام مسیانی و زمیانی در ايین فرآينید
دخالیت دارنیید .رفتییار سییلو هیای پروژنیتییور ی ییری بیهوسیییله
مسانیسصهای درونسلولی و برونسلولی کنتر میگردد و یوامل
اپیژنتیک نیز در اين امر دخیلند .اين یوامل تراکص کرومیاتین را
تغییر داده و به تر آن بر فعالییت ژنهیا اثیر مییگذارنید (.)5
MicroRNAها بهینوان تنظیصکنندههیای درونیی و پییامهیای
انتشار يابنده ( ،)diffusible signalsبرهصکنشهیای سیلو بیه
سلو و برهصکنشهای سلو به ماتريس

خارج سلولی از یوامل

برون سلولی میباشند که در تنظیص رفتار پروژنیتورهیای ی یری
دخیل میباشند .سییگنا هیای انتشیاريابنده درون بافیت تالیت
گراديانی دارند .بنابراين هر موقعیتی از سیستص ی ری مرکزی در
تا تسوين در معرض ترکیی

خاصیی از سییگنا هیای متعیدد

میباشد .يک گروه یاده از مولسو هیايی کیه نقیش کلییدی در
تنظیص تسثیر سلولی و تاايز سلولی بر یهیده دارنید ،فاکتورهیای
رشد می باشند .ماتريس
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خارج سلولی يسی ديگر از یواملی است

که نقش اساسی در تنظیص رفتار پروژنیتورهیای ی یری بریهیده
دارد .تغییرا در ترکیرا غشا و خیاموش مانیدن برخیی ژنهیا
بایث ايجاد ناهنجاریهای قشیری و نقید در مهیاجر سیلولی

ساير بیااریهای التهیابی وابسیته کایک کنید .التهیا مغیز در
بیاییاران آلزاياییری بییهواسییطه افییزايش سايتوکسییینهییا و
میسروگلیا های فعا شده ،مشخد میشود .استفاده از داروهای
ضد آلزاياری مانند  NSAIDدر دراز مد کاهش خطیرا

AD

را بههاراه دارد .اما اثرا جانری آن مساومیت گوارشی ،کلییوی
و کردی است .يک جايگزين اين دارو ،کورکیومین اسیت ( 2و.)6
مشخد شده است کیه کورکیومین باییث کیاهش آسیی هیای
اکسیداتیو و آمیلوئید در موش آلزاياری میشود ( .)6دوزهای باال
و پايین کورکومین موج کاهش پیروتیینهیای اکسیید شیده و
 IL-12بهینوان يک سايتوکسین پیش التهابی در مغز میگیردد.
در دوزهییای کییص ،کورک یومین موج ی کییاهش فییاکتور اسیییدی
نشانگرهای گلییا استروسییتی شیده و کیاهش پییش سیازهای
آمیلوئیدی در اليههای ی ری نشان دهنده کارايی کورکومین در
پیشگیری از آلزايار است ( 4و .)6لذا بررسی اثرا کورکومین در
افزايش بقا سلو های ی ری و هاچنین تاايز آنها به سلو هیای
گلیا  ،اتتااال میتواند در جلوگیری و بهرود ايین بیایاریهیای
ی ری موثر باشد .مطالعا آماری نشیان داده اسیت کیه مییزان
بیااريهای تحلیل دهندهی ی ری در جوام هنیدی ،بیهواسیطه
استفاده سنتی اين جوام از زرد چوبه که ماده اصلی سیازنده آن
کورکومین میباشد ،بهطور فاتشیی نسیرت بیه جوامی اروپیايی
وآمريسايی پايینتر میباشد ( 7و  .)8از گذشته در مناطقی مانند
هند و آسییای جنیو شیرقی از زردچوبیه بیهینیوان درمیانگیر
بیااریهای مرتر با جراتا و التهابا استفاده میشیده اسیت
(.)5

میگردد ( .)9لذا میتوان با بهکاربردن ترکیرا اگزوژن ،تغییرا

کورکومین اولیین بیار در سیا  1812توسی  Vogelخیالد و

رفتار تسوينی سلو های پروژنیتور ی یری را مطالعیه نایود و در

جداسییازی شیید و در سییا  1871توسیی  Daubeبییهصییور

مییواردی ماننیید بیاییاریهییای تحلیییل برنییده ی ییری ،آلزاياییر،

کريستا و پودر درآمد و نام شیایائی کورکومین "دی فرو لوئیل

پارکینسون ،ام اس و نقايد مادرزادی رشد و نایو  CNSاز ايین

متان" میباشد ( .)4منر اصلی کورکومین ريزوم و ريشههای زير

نتايج بهره برد ( 4و  .)2از جاله اين موارد بیااریهايی نظییر ام

زمینی گیاه ) Curcuma longaزرد چوبه) میباشد .آزمايشا

اس ) (Multiple Sclerosis, MSو آلزاياییر( Alzheimer

نشییان داده اسییت کییه کورک یومین دارای اثییرا ضیید اسییترس

 )disease, ADاست.

اکسیداتیو ،ضد التها و ضید سیرطان مییباشید .ايین میاده در

ام اس يک بیااری التهابی  CNSاست که بیش از يیک میلییون

فرايندهايی مانند تسثیر سلولی ،تاايز و مهاجر سلولی نیز نقش

نفر درگیر آن هستند .تخريی سیلو گلییا الیگودندروسییت و

ايفا میکند .اين طیف گسترده یالکردی کورکومین بیهواسیطه

غالف میلینی نورونهای  CNSاثیر پاتولوژيیک  MSاسیتMS .

بر هص کنش آن با مسیرهای پیام دهی درون سلولی مییباشید

يییک بیاییاری خییود ايانییی در  CNSاسییت کییه در اثییر هجییوم

( .)6هاچنین توانايی باالی کورکیومین در جیذ و جای آوری

سلو هیای ايانیی ( )T-cellهیا بیه غیالفهیای میلینیی دارای

راديسا های آزاد و مهار التها آن را بهینوان ماده شیایايی مهار

آنتیژن تساس اتفاق میافتد .کورکومین با مهار اينترلوکین IL-

کننده سرطان و مهار رشد تومور مطرح می سازد ( .)3کورکومین
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در غلظتهای باال راديسا های آزاد را جا آوری میی کنید و در

( 1/2میلیگرم بر میلیلیتر )Invitrogen ،فرايند هضیص آنزيایی

غلظتهای پايین موج فعا سازی يا مهار يک يیا چنید مسییر

پايییان پییذيرفت .سوساانسیییون سییلولی در ظییرف  54خانییهای

انتقا پیام در سلو میشود .در سلو های سرطانی ،کورکیومین

( )Nuncتیاوی محیی

کشیت Dulbecco’s ( DMEM/ F12

میتواند مسیرهای پیام رسانی مرتر با فاکتورهیای رشید نظییر

 )modified Eagle’s mediumو مساییییل ( N2هییییر دو

کینازهای خارج سیلولی و پیروتیین کینیاز  Cرا مهیار کنید (.)3

از )Invitrogenو يییک درصیید آنتیییبیوتیییک ( )Invitrogenو

هاچنین يافتههای اخیر نشان داده است که کورکومین می تواند

هاچنین فاکتورهای رشد  51( ،FGF-2نانوگرم بر میلیلیتیر) و

آسی های اکسیداتیو و نقايد ذهنی و تافظهای مرتر با پیری

 51( EGFنییانوگرم بییر میلیییلیتییر) (هییر دو  ،)Invitrogenدر

را کاهش دهد و هاچنین نورونهای هیاوکامپ را از محرکهای

شراي  2درصد دی اکسید کربن و  32درصد هیوا و دمیای 97

سای و جراتا مسانیسی محافظت ناايد (.)11

درجییه سییانتیگییراد کشییت داده شییدند .در ادامییه ،سییلو هییا بییا

مشاهدا نشان داده است که کورکومین بایث تنظیص بیان انواع
کانا های پروتیینی انتقا آ (آکوآپورين ها) در اندامهايی مانند

غلظتهای متفاو کورکومین ( 1، 1/2، 1/1میسرومیوالر) میورد
تیاار قرار گرفت.

مغز و کلیه میگردد .کانا های آکواپورينی ،پروتیینهیای ییرض

تست  :MTTرشد و بقای سلولی با استفاده از روش بیوشیایايی

غشايی ( )transmembraneمیباشند که بیهینیوان کانیا هیای

 (Sigma( MTTسنجیده شد .در اين روش اتییا  MTTمنجیر

یرور دهنده آ مطرح میباشیند ( .)11کانیا هیای آکواپیورينی

به تشسیل کريستا های فورمازان میشود که اين امیر در نتیجیه

واق بر روی شرسهی کوروئیدی مغز نقش مهای در تولیید و بیاز

تاثیر آنزيصهای دهیدروژناز میتوکنیدریهیای سیلو هیای زنیده

جذ ماي مغزی -نخایی( )cerebrospinal fluid- CSFدارند

صور میگیرد .اين روش بهینوان يیک شیاخد بقیای سیلولی

و بیان اين پروتیینها در بیشتر بیااریهیايی کیه هومیوسیتازی

مورد استفاده میگیرد .کريستا های فورمازان ايجاد شده سیا

(ثریا محیی داخلییی) آ مییان بییافتی و درون بطنیی مختییل

در ايزوپروپانو اسیدی تل و يک محلیو بینفش رنی

ايجیاد

میشود ،تغییر میکند ( )15لذا میتوان نقیش کورکیومین را در

میشود .در اين مرتله پ

پیشگیری و بهرود بیااریهای مغزی و يا سیسته و ايسیسای کیه

شده در ظرفهای  54خانهای ،سلو ها با غلظتهای متفیاوتی از

مرتر با  CSFمیباشد ،در نظر گرفت .اين طییف وسیی اثیرا

کورکومین ( 1 ،1/2 ،1/1میسروموالر) به مد  54سیایت تیایار

کورکومین موج

شد تا در تحقیق تاضر اثر کورکومین بهینوان

ماده موثره گیاه دارويی زردچوبه بر سلو های پروژنیتیور ی یری
کورتس

جنین ر بررسی گردد.

شدند .پ

از افزودن سوساانسیون سلولی تهییه

از گذشت اين زمان ،محی کشت تاوی کورکیومین

خارج شده و سلو ها دو بار توس  PBSشستشو شیدند .سیا
به هر خانه محلو  PBSتاوی  1/2( MTTمیلیگیرم) اضیافه و
بهمد  4سایت در دمای  97درجه سیانتیگیراد انسوبیه شیدند.

مواد و روشها

سا

کشت سلولی :ر های باردار در روز تاملگی  12/2با استفاده از

ايزوپروپانو (نسرت  )1:1قیرار گرفتیه و رنی

تزريق درون صفاقی دوز باالی سديص پنتوباربیتا کشیته شیدند.

تاصل گرديد .میزان جذ نوری اين محلو با اسیتفاده از روش

رتصها در شراي کامالا استريل خارج شده و به پتریهای

طیف سنجی (اساستروفتومتری) سنجیده و جذ در طو میوج

سا

تییاوی  )phosphate buffer saline( PBSسییرد منتقییل و
جنینهای  12/2روزه از رتص خارج شدند .پ

از برداشتن ناتیه

سر و خارج ساختن مغزها ،اليیه مننیژ برداشیته شید و در ادامیه
اپیتلیوم قشر مغز (کورتس ) جنینها جدا و به قطعا کوچیک
تقسیص و با استفاده از آنیزيص ترياسیین)Invitrogen( EDTA -
به تالت سوساانسیون سلولی درمیآمدند .تهیه سوساانسیون به
هاراه چرخاندن آرام محلو در دمای اتیاق بیهمید  51دقیقیه
ادامه يافته و در نهايت با افیزودن فیاکتور مهارکننیده ترياسیین
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سلو هیا در تیال دی متییل سولفوکسیید ( )DMSOو
بینفش فورمیازان

 271نانومتر خوانده شد.
ایمونوسیتوشیمی :سلو های پروژنیتور ی ری تیایار شیده بیا
غلظتهای متفاو کورکومین بیه تالیت سوساانسییون سیلولی
درآورده شدند .سا

سوساانسیون سلولی به ظیرفهیای انیدود

شده توس  (Sigma( poly-L-lysineمنتقل گرديدند .بعید از
گذشت  54سایت و چسریدن سلو هیا بیه کیف ظیرف ،محیی
کشت رويی سلو ها خارج شده و بعد از شستشوی سیلو هیا بیا
 ،PBSبا پارافرمالدهید  4درصد در  pH=7/9فیس

شدند.
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در ادامه سلو ها بیا تريتیون  (Sigma ) X-111نفوذپیذير و بیا

شییده از ناونییههییای مختلییف نشییان داد کییه تییراکص سییلولی در

 BSAآنتیژنهای غیراخت اصی بلوکه شدند .در نهايت سلو ها

میدانهای ديد مختلف در ناونههای تیاار شده با کورکومین ،بیا

با محلو تاوی آنتیبادی اولیه  )Abcam( GFAPبه مید 54

ناونه کنتر از لحام کیفیی متفیاو میی باشید (شیسل  .)1در

سایت در دمای  4درجه سانتیگراد انسوبه گرديدند .سلو ها بعد

ناونه تیاار شده با کورکومین در غلظت  1/1و ا میسروموالر اکثرا

از شستشییو بییا  TBSبییهمیید 1سییایت دردمییای  97درجییه

آستروسیتهای پهن کف ظرف را پوشانده و استطالههای کاتری

سانتیگراد ،بیا آنتییبیادی ثانويیه کونژوگیه بیا 1/911 ) Cy3

در آنها ديده و کلونیهای کاتیری بیرروی آنهیا تشیسیل شید

 (Abcamانسوبییه شییدند .در نهیییايت هسییته سییلو هییا بییا PI

(شسل .)1b, 1dدر تالیکه در ناونه های تیاار شده بیا دوز 1/2

( )Sigma 1/12111) )Propidium Iodideرنیی آمیییزی و

میسرو موالر کلونیهای سلولی هاراه با استطالههیای فیراوان بیر

یس برداری صور گرفت.

سطح آنها ديده می شود (شسل  .)1cاين موضیوع تیاکی از آن
است کیه تسثییر سیلولی در غلظیت  1/2میسیرو میوالر بیهطیور

آنالیزهاي آماري :نرمافزار  SPSSبرای آنالیزهای آمیاری میورد
اسیتفاده قیرار گرفیت .آزمیون توسی

چشاگیری افزايش يافته و اليه بندی سلولی تشسیل شده اسیت

 One-way ANOVAو

که میتواند تحت تاثیر کورکیومین باشید و در مقايسیه بیا گیروه

 Tukey’s Post hocصور گرفت .دادههیا بیه شیسل مییانگین

کنتر (شسل  )1aاين تاثیر قابل توجه است.

 SEM ± meanبیان و معنیداری تفاوتها بیا P<0.01 ،P<0.05

سلو های پروژنیتور ی ری که در تالت تک اليهای کشت شده

و  P<0.001نشان داده شدند.

بودنیید از لحییام انعسییاس نییوری تفییاو داشییتند ،بیهطییوریکییه
نتایج

آستروسیتهای چسریده به کف ظرف ،تیره و کلونیهیای رويیی

نتايج آزمايشا نشان داد که در غلظتهای مختلیف کورکیومین

شفاف ديده میی شیدند و در فتیومیسروگرافهیای فازکنتراسیت
سفید رن

مورد استفاده ،تراکص سلو هیای پروژنیتیور ی یری کشیت شیده

و دارای استطالههای فراوانی بودند (شسل.)1

متفاو میباشد .بررسی فتومیسروگرافهای فاز کنتراسیت تهییه

b

a

d

c

شسل :1تاثیر غلظتهای مختلف کورکومین برمورفولوژی پروژنیتورهای ی ری (a) .سلو های پروژنیتور ی ری گروه کنتر که تحت تاثیر هیی تیایاری
از کورکومین قرار نگرفتهاند (b) .فتومیسروگراف سلو های پروژنیتور ی ری کشت شده که در معرض غلظت  1/1میسروموالر ( 1/2 ،)bمیسرومیوالر ( )cو
 1میسروموالر ( )dکورکومین قرار گرفتهاند.
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نتايج بدست آمده تیاکی از آن اسیت کیه اتتایاال غلظیتهیای

بود .طرق دادههای بهدست آمده کوتاهترين استطالهها در غلظیت

مختلف کورکومین تاثیرا متفاوتی بر طو استطالهها داشته ،به

 1/1میسرو موالر کورکومین مشاهده شد (شیسل  5و نایودار .)1

طوریکه بیشترين طو استطالهها و تراکص آنها در غلظیت 1/2

در اين مورد نیز در مقايسه با گروه کنتیر (شیسل  ،)5cبیهنظیر

میسرو موالر کورکومین ديده میی شید (شیسل  )5cکیه بیهطیور

میرسد تغییر در طو استطاله ها تحت تاثیر کورکومین است.

معنیداری از گروه کنتر

و غلظتهای ديگر کورکومین متفاو

b

a

d

c

شسل :5تاثیر غلظتهای مختلف کورکومین برطو استطالههای آستروسیتهای  GFAP+مشتق از سلو های پروژنیتیور ی یری (a) .آستروسییتهیای
 GFAP+گروه کنتر که تحت تاثیر هی تیااری از کورکومین قرار نگرفتهاند .فتومیسروگراف آستروسیتهیای  GFAP+مشیتق از سیلولهای پروژنیتیور
ی ری کشتداده شده که در معرض غلظت  1/1میسروموالر ( 1/2 ،)bمیسروموالر ( )cو  1میسروموالر ( )dکورکومین قرار گرفتهاند.

ناودار :1تاثیر غلظتهای متفاو کورکومین بر طو استطالههای آستروسیتهای  GFAP+مشتق از سلو های پروژنیتور ی ری .از لحام آماری تفیاو
معنیداری بین گروههای تیاار شده با غلظتهای  1/2و  1میلیموالر کورکومین نسرت به گروه کنتیر مشیاهده مییشیود .دادههیا بیه شیسل مییانگین
 S.E.M±نشان داده شدهاند *** p<0.001 .و * p<0.05
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نتییايج تسییت بیوشیییایايی  MTTبییر اسییاس میییزان معنییی

بقای سلولی با معنی داری  ** p<0.01نسرت به گروه کنتیر

داری(ناودار  )5نشان داد که غلظت های مختلف کورکیومین بیر

گرديد .هاچنین کورکومین در دوز  1میسرو موالر  ،رشد و بقای

بقای سلولی نوروپروژنیتورها موثر میی باشید .کورکیومین در دوز

سلولی را با معنی داری  * p<0.05نسرت به گروه کنتر کاهش

 0.1میسرو موالر نسرت به گروه کنتر تاثیر معنی داری نداشیت

داد (ناودار.)5

در تالیسه کورکومین در غلظت  0.5میسرو موالر  ،موج رشد و

ناودار :5تاثیر غلظتهای متفاو کورکومین بر میزان بقای سلولی با استفاده از سنجش  . MTTاز لحام آماری تفاو معنیداری بیین گیروههیای تیایار
شده با غلظتهای  1/1و  1/2میسروموالر کورکومین با گروه کنتر مشاهده میشود .دادهها به شسل میانگین S.E.M±نشان داده شیدهانید* p<0.05 .و
 ** p<0.01معنی دارند.

بحث

گلیوزيزهای آستروسیتی اتاطه می گردد که منجر بیه پیشیرفت

بر اساس نتايج بهدست آمده و دادههای آماری بهنظر میرسد که

بیااريهای تحلیل برنده ی ری می گیردد ( .)14لییص و هاسیاران

کورک یومین بایییث افییزايش بقییای سییلولی و رشیید سییلو هییای

( )14نیزدرآزمايشی ،اثرکورکومین را در بهرود روند ترمیص ی ری

نوروپروژنیتور ی ری مییگیردد و تایايز سیلو هیا را بیه سیات

و نورونزايی( )Neurogenesisدرموشهای مرتال به نقد تافظه

آستروسیتهیا پییش مییبیرد .بیا وجیود ايین تیاثیرا متفیاو

و بیااری آلزايار نشیان دادنید .مطالعیا نشیان داده اسیت کیه

غلظتهای مختلف کورکومین نیز قابل توجه است ،بهطیوریکیه

تییاثیرا مثرییت کورکییومین در پیشییگیری و کییاهش اثییرا

گاهی اثرا دوگانه بر روی رشد و تسثیر و ماندگاری سلو هیای

بیااریهای تحلیل برنده ی ری نیز بهواسطه مهار تسثیر گلیاها و

مشتق از سلو های نوروپروژنیتور دارد که قابل تفسیر مییباشید

آستروسیتها میباشد .آزمايشیا  in vivoکیه در میوشهیای

( 3و  .)19در معدود تحقیقا مشابه ،اثرا کورکومین وابسته به

تییران

ژن آلزاياییری صییور گرفتییه ،نشییان داده اسییت کییه

زمان ذکر شده است بهطوریکه با افزايش طو مد تیاار ،تاثیر

کورکومین منجر به کیاهش نشیانگر آستروسییتی  GFAPمیی

تسثیری کورکومین نیز بیشتر میشود ()11

گردد ( .)12نتايج تاکی از آن است که کورکومین اثرا وابسیته

یقیده بر اين است که بیااریهای التهابی سیستص ی ری مرکزی
هاییراه بییا گلیییوزيز آستروسیییتی و میسروگلیییايی میییباش ید .در
بیااریهای التهابی نظیر آلزايار ،پالکهیای آمیلوئییدی توسی
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به دوز بر روی تسثیر آستروسیتها دارد بهطوریکیه در دوزهیای
باال بایث کاهش تسثیر و بقای آستروسیتها میشود .کورکومین
نی ز مانند ساير ترکیرا فیتوشیایايی ،اثرا وابسته بیه دوز دارد.
اين اثرا در دوزهای پايین با افزايش تسثیر و بقای سلولی هاراه
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است و در دوزهای باال سای بوده و مهارکننده رشد اسیت (.)16

کورکومین بیا فعیا کیردن و فسیفريله کیردن کینازهیای فیوق

نشان داده شده است که کشت سلو های  NPCتسثیرسلو های

میتواند تسثیر سلو های پروژنیتور ی ری را افزايش دهد که اين

in vitro

موضوع از طريق مهار کنندههای  ERKsو p38 MAP kinase

افزايش تعداد NPC

مشخد شده که نشان میدهد یالکرد زيسیتی کورکیومین بیر

نروپروژنیتور را تحريک میکند .یالوه بر اين در شراي
کورکومین با دوز موثر  1/2میسروموالرموج

ها و دوز باالی  11میسروموالر موج کاهش تعیداد  NPCهیا

 NPCsنیازمند تضور و فعا بودن آنزيصهای مذکور میی باشید

شییده اسییت .درنتیجییه دوزهییای پییايین کورکییومین ( 1/1و 1/2

(8و .)17هاچنین نشان داده شده است که کورکومین در غلظت

میسروموالر) محرک تسثیرسلو های  NPCاسیت وغلظیتهیای

موثر ،ازطريق مسیر پیامرسیانی  MAPکینازهیايی نظییر  P38و

باال ( 11و 51میسروالر) برای سلو سای است (.)16

 ERKدر سلو هیای  ،NPCرونید تسثییر را افیزايش مییدهید.

هاچنین اثرا دوگانه کورکیومین بیر روی سیلو هیای سیالص و
سلو های درگیر در التها در سیستص ی ری نییز جالی توجیه
است .بهطوریکه در شراي سالمت موج تسثیر و افیزايش بقیا
سلو ها میشود و از میر

و مییر سیلو هیای نیورونی وگلییا

جلوگیری مییکنید و در بیایاریهیای التهیابی موجی کیاهش
سلو های درگیر مانند آستروسیت ها مییشیود .لیذا بیهمنظیور
جلییوگیری از اثییرا سییای و نوروتوکسیییک غلظییتهییای بییاالی
کورکومین ،در اين مطالعه از غلظتهای بسییار پیايین (کاتیر و
مساوی  1میسرو موالر) استفاده شده است.
نسته جال توجه اينکه در غلظتهای پیايین نییز برخیی اثیرا
دوزهای بسیار باال ديده میشود ( .)11در اين مطالعه به روشینی
نشییان داده شییده کییه غلظییت بسیییار پییايین کورکییومین (1
میسروموالر) میتواند تسثیر آستروسیتهای مشتق از سلو هیای
پروژنیتور ی ری را کاهش دهد .در نتیجه میتوان استنراط ناود
که کورکومین اتتااال میتواند در جلوگیری از آستروگلیوزيز که

درنتیجه اتتاا میرود کورکومین ضان افزايش سریت چرخیه
سلولی و تسثیرسیلو هیای پروژنیتورمشیتق ازکیورتس

جنیین،

میتواند در روند تاايز و افزايش بقای اين سلولها نیز تاثیر داشته
باشیید .هاچنییین نشییان داده شییده کییه کورکییومین بییر کشییت
سلو های سرطانی اثر مهاری دارد و تسثیر آنها را مهار میکند،
اما مسانیسص اين تاثیر مشخد نشده و اتتااال بهخاطر نحوه اثیر
کورکومین در شراي استرس سلولی می باشد (16و .)18بنابراين
کورکومین میتواند یالوه بر افزايش بقا و تسثیر سلو های پییش
ساز ی ری و سلو های مشتق شده از آن ،پاسخهای سازشیی در
شراي استرس را نیز در سلو ها القا ناايد.
هاچنین در ردههای سلو هیای سیرطانی از جالیه رده سیلولی
گلیومییا ( )C6رده کارسییینومای جنینییی ( )P19و رده سییلولی
هااتومای موش تحت تیاار بیا دوز  1/2میسرومیوالر کورکیومین
اثرتسثیری کورکومین درسلو های سیرطانی ديیده ناییشیود و
فق مختد سلو های  NPCاست (.)16

از نشانه های بیااریهای التهابی ی ری نظیر آلزايار است ،نقش

هاانطورکه در شسل 1ديده میشود ،افزايش طو استطالههیای

ايفا کند.

سیییلو هیییای گلییییا بیانگرتیییاثیرکورکومین برمورفولیییوژی و
یالکرد  NPCها میباشدکه مطابق با مفهوم تایايز اسیت و در

نتیجه گیری

مقايسه با گروه کنتیر تیاثیر مثریت کورکیومین مشیهود اسیت.

در ايیین مطالعییه در دوز ) (0.5 μMافییزايش تعییداد و طییو

هاچنییین در مییورد غلظییت  1/2میسرومییوالر طرییق شییسل  1و

استطالههای آستروسیتها ديده میشود که نشان دهنیده تیاثیر

ناودار 1بهترين پاسخ در اين غلظت ديده میشود.

مثرت غلظتهای پايین کورکومین بر افزايش کارآيی سد خیونی
– مغییزی و جلییوگیری از التهییا از طريییق تغییییر در تعییداد و

تشکر و قدردانی

مورفولوژی سلو های گلیا بهويژه آستروسیتها میباشد .تسثیر

مطالعه تاضر ،تحت تاايت دانشگاه آزاد اسیالمی واتید یلیوم

سلو های نوروپروژنیتور در اثر تیاار با کورکیومین در دوز (0.5

وتحقیقا تهران و باهاسیاری و امسانیا آزمايشیگاهی دانشیگاه

) μMکامال معنیدار و مشهود است .در مطالعا انجام شده نییز

خوارزمی (تربیت معلص) تهران انجام پذيرفته است .بدينوسیله از

کامال به اين موضوع تاکید شیده اسیت .اتتایاال مسییری کیه از

زتاا کلیه هاساران وتسنسینهای آزمايشگاه بیولوژی تسیوينی

طريق آن کورکومین موج

افزايش سریت تسثیر نروپروژنیتورها

مییشیود ،مسییر  ERKsو  p38 MAP kinaseاسیت (.)11
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Abstract
Aim: Curcumin, a yellow pigment obtained from turmeric (Curcumina longa). It is a dietary
polyphenol that has been reported to possess anticancer, anti-inflammatory, and antioxidant properties.
Curcumin is potent radical scavenger and has key role in cell death prevention and because of its
antioxidant ability, curcumin has possible role in protection against neurodegenerative diseases. In this
study we evaluate the effects of curcumin on rat embryonic neuroprogenitor cells viability and
proliferation.
Material and methods: In this study brain cortex of 15.5 day old embryos of Wistar rat dissected out
and enzymaticaly dissociated to form single cell suspension. Cell suspension seeded in DMEM/F12
medium supplemented with N2, 1% antibiotic and mitogenes (10 ng.ml-1EGF and 20 ng.ml-1 b-FGF).
Cells were treated with different concentrations of curcumin (0.1, 0.5, and 1μM). Cell viability was
evaluated with MTT assay and immunocytochemical analysis was performed to evaluate astrocytic
marker (GFAP). The data were analyzed with One-way ANOVA with Tukey’s post hoc test.
Results: curcumin (0.5 μM) enhanced astrocytes neurite size (p<0.001) and also has significante
effects on neuroprogenitor cells differentiation in culture media.
Conclusion: Data suggest that curcumin enhanced neuroprogenitor cells viability, growth and
promoted differentiation of these cells in to astrocytes.
Keywords: Astrocytes, Curcumin, Neuroprogenitor cells
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