پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)
سال بيست و یکم ،شماره  ،6پيدرپي  ،114صفحات  356تا 363
بهمن و اسفند 1395

تاریخ دریافت مقاله1396/7/26 :

آستازانتين ،ترکيبي موثر و قدرتمند در محافظت نوروني
دکتر سجاد فخری ،1فاطمه عباس زاده ،2دکتر معصومه جرجاني

*3

چکيده
آستازانتين ( )ASTبه عنوان یک ترکيب اکسي-کاروتنوئيدی قوی دارای فعاليت بيولوژیک گسترده و آثار مختلفیي بیر سی مت انسیان
ميباشد .مطالعات اخير شواهد زیادی مبني بر توانایي  ASTدر محافظت از سيستم عصبي مرکزی ،اثرات ضد التهیابي ،ضید آپوپتیوز و
ویژگيهای آنتي اکسيداني و نيز توانایي آن در بهبود و ییا ففیپ پ ستيسیيته عصیبي در بيمیاری آلزایمیر ،هیانتينگتون ،پارکينسیون،
اسکلروز جانبي آميوتروفيک ( ،)ALSآسيبهای ناشي از تروما ،آسيبهای التهابي و زوال عقل مرتبط با پيری را فراهم آورده است .این
مقالهی مروری ،نگاهي دارد بر اثرات محافظت کننده نوروني  ASTکه ارزش این ترکيب را در درمان و پيشگيری از بيماریهای عصبي

مطرح ميسازد .در این مقاله همچنين به مکانيسمهای عمل  ASTبه عنوان یک ترکيب محافظت کننده نوروني و کاندید افتمالي برای
درمان بيماریهای نورودژنراتيو پرداخته خواهد شد.
واژگان کليدی :آستازانتين ،ففاظت نوروني ،بيماریهای نورودژنراتيو
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Fakhri S, Abbaszadeh F, Jorjani M. Astaxanthin as a potent neuroprotective agent. Pejouhandeh 2017;21(6):356-363.

مقدمه

1

آستازانتين ( ،)ASTیک مکمل خوراکي است که بیه علیت
ياکسيداني بسيار باال برای تقویت سيستم ایمنیي میورد
اثر آنت 
يگيرد .این ترکيب به لحاظ سیاختار شیيميایي،
استفاده قرار م 
یک اکسي کاروتنوئيد محلول در چربي ( ،)2،1با رنی قرمیز-
نارنجي است که به عنوان مهمترین ترکيیب رنگیي در صینعت
يآید ( .)3-5ایین
تغذیه ماهيان زینتي و خرچن ها به شمار م 
ترکيب به خانوادهای به نام گزانتوفيلها تعلق داشیته کیه ییک
گروه اصلي از کارو تنوئيدها را تشکيل ميدهند و عمدتاً شامل
آستازانتين (-b ،)ASکریپتوزانتين ( ،)bCکانتیازانتين (،)CA
لوتئين ( )LUو زئازانتين ( )ZEميباشند ( AST .)6در فالت
طبيعي دارای سه ایزومر نوری با نسبتهای متغير ميباشید در
يکه نوع سینتتيک آن معمیوالً دارای ترکيیب راسیميک از
فال 
 3S,30S: 3R,30S: 3R,30Rبا نسیبت  1:2:1میيباشید ()7
که اولين بار در سال  1938توسط کوهن و همکیاران در ییک
خرچن درییایي یافیت شید و بیرای رنی آميیزی در صینعت
پرورش ماهيان زینتي مورد استفاده قرار گرفت .سپس در سال
*نویسنیده مسؤول مکاتبات :دکتر معصومه جرجاني؛ گروه فارماکولوژی دانشیکده
پزشکي و مرکز تحقيقات نوروبيولوژی ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهیران،
ایران؛ تلفین ،)021( 22429768 :نمیابر)021( 22431624 :؛ پسیت الکترونيیک:
msjorjani@sbmu.ac.ir

 1991فعاليتهای بيولوژیکي این ترکيب از جمله ویژگيهیای
ياکسيداني و عملکردهای فيزیولوژیکي آن نظير پيش سیاز
آنت 
سنتز ویتامين  Aدر ماهيان و پستانداران و جونیدگان (میوش
صحرایي) ،گزارش شد و ایین ترکيیب بیه عنیوان ییک مکمیل
غیذایي میورد پیذیرش قیرار گرفیت ( .)8-11در فیال فاضیر،
گستردهای در زمينیه کاربردهیای آسیتازانتين بیرای

تحقيقات
ففپ س مت انسان در فیال انجیام اسیت ( AST .)12بطیور
طبيعي در انواع مختلفي از ميکروارگانيسمها ،فيتوپ نکتونهیا،
موجودات دریایي مورد استفاده به عنوان غذا ،ماننید سیالمون،
ميگو ،البستر ،آسترودین (جلبیک درییایي) ،میاهي ،خرچنی ،
ماهي قزل آال ،کریل ،گياهیان ،بیاکتریهیا ،در تعیداد کمیي از
قارچها ماننید Chlorococcum ،Chlorella zofingiensis
 Agrobacteriumو در مخمییییییر
aurantiacum ،sp.
( Xanthophyllomyces dendrorhousقییب ً بییه عنییوان
 Phaffia rhodozymaشناخته ميشد) یافت ميشیود (،9 ،4
 .)13-16منبع اصلي این ترکيب نیوعي ميکروجلبیک بیه نیام
 )17( Haematococcus pluvialisميباشییید کیییه ییییک
ميکروجلبک سیبز بیوده کیه تحیت شیرایط اسیترس وارده از
محيط نظير غلظت باالی نمک در آب ،کمبود نيتروژن و دمای
بییاال ،مقییادیر بسیيار زییادی از آسییتازانتين را توليید میيکنیید
(.)18،15،9
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 .1دانشجوی دکترای تخصصي فارماکولوژی ،گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .2پژوهشگر ،مرکز تحقيقات نوروبيولوژی ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکي و مرکز تحقيقات نوروبيولوژی ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

شماره  ،6پيدرپي  ،114بهمن و اسفند 1395

اثرات بيولوژیک آستازانتين

کسییری
لییيکن بییه دليییل سییاختار مولکییولي خییود دارای ییی 
ویژگيهای شيميایي اختصاصي نيز ميباشد ( .)23،2بسیياری
از مطالعییات گییزارش کییردهانیید کییه  ASTنسییبت بییه سییایر
بالقوهی باالیي دارد (.)18

کاروتنوئيدها فعاليت بيولوژیکي
اثراتي که برای  ASTگیزارش شیدهانید عبارتنید از :اثیرات
ضدالتهابي ( ،)21،20محافظیت چشیم و پوسیت در برابیر نیور
ماورای بنفش ( ،)24ضد تومیور ( ،)26،25ضید دیابیت نیوع II
( )27دارای ویژگيهای محافظت کننده قلبي ( ،)28کاربرد در
برخي از بيماریهای سيستم ایمني بیدن ،انیواع بيمیاریهیای
مربو به آسيبهای اکسيداتيو نظيیر فشیار خیون بیاال (،)29
چاقي ( ،)30دژنراسيون ماکوال ( ،)31کیه ایین مهیم بیه علیت
فعاليتهای آنتي اکسيداني قوی آن اسیت کیه  100تیا 1000
برابر باالتر از سایر ترکيبات فتوشيميایي ميباشید ( .)32،33از
يتوان به اثرات محافظت کبدی
دیگر اثرات مفيد آستازانتين م 
( ،)34اثرات مفيد بر روی فافظه و عملکرد مغیزی ( ،)35ییک
مکمل مفيد برای افیراد سیيگاری ( ،)36اثیرات ضید اسیترس،
مهارکنندگي اکسيداسيون  )37( LDLافزایش س مت پوست،
بهبود کيفيت اسپرم ،کاهش خسیتگي چشیم ،بهبیود عملکیرد
ورزشي ( )sport performanceو پيشگيری/درمان زخم معده
ناشي از آلودگي با هليکوباکتر پيلوری ( )38اشیاره نمیود .ایین
ترکيب همچنين در مهار انواع سرطان مانند سیرطان مجیاری
ادراری در میوش ( )39سیرطان کولیون ( ،)40سیرطان دهییان
( ،)41سرطان سينه ،روده ،اوستئوسارکوم ،پروستات و رییه در
موش صحرایي موثر بوده است (.)43،42
 ASTفراینیییدهای تخرییییب سيسیییتم عصیییبي توسیییط
رادیکییالهییای آزاد اکس یيژن ( )ROSدر بيمییاریهییایي نظي یر
بيماری پارکينسون را کند ميکند ( .)44همچنين دارای اثرات
ففاظییت نییوروني در انییواع مییدلهییای آزمایشییگاهي و بییاليني
بهیای نخیاعي،
بيماریهای نورولوژیکي شیامل آلزایمیر ،آسیي 
یها بوده
بهای اوليه مغزی ،اوتيسم و انواعي دیگر از بيمار 
آسي 
است که شامل هر دو نوع آسيب فاد و اخت الت عصبي مزمن
ميشود .در ایین مقالیه میروری بیه اثیرات محافظیت نیوروني
آستازانتين برای جلوگيری از پيشرفت و درمان بيماران عصبي

همراه با مکانيسمهای عمیل فارماکولوژییک مربوطیه پرداختیه
خواهد شد.

اثرات محافظت نوروني آستازانتين
مطالعات نشان داده است که  ASTبه رافتي از سد خوني-
يشود تا این ترکيب بتواند
مغزی عبور کرده و این امر موجب م 
مغییز را در برابییر آس یيبهییای مییزمن و فییاد تخری یب نییوروني
يرسد فعاليتهیای آنتیي اکسیيداني،
محافظت نماید .به نظر م 
بیالقوهی

ضد التهابي ،ضد آپوپتوزی و سیایر اثیرات بيولوژییک
 ASTدر محافظت عصبي نقش داشته باشد (.)45
در سيستم عصبي مرکزی و در پاسخ بیه آسیيب ،برخیي از
نهییا ماننیید اینترلییوکين 1-بتییا ( ، )IL-1
انییواع اینترلییوکي 

اینترلییوکين )IL-6( 6-و تومییور نکییروز فییاکتور )TNF-( 
يیابد و چندین واکنش دفاعي مانند تب ،فعال شیدن
افزایش م 
يانییدازد.
محییور هيپوتییاالموس-هيپییوفيز-آدرنییال را بییه راه م ی 
يکه با برداشته شدن عامل آسيب ،اینترلوکين  10سبب
درفال 
يگردد .این عوامیل نقیش
توقف عملکرد عوامل التهابي مزبور م 
کليدی در بیروز پاسیخهیای التهیابي و ایمنیي دارنید .در ییک
مطالعه ،در موشهای ماده تيمار شده بیا  ASTميیزان IL-1
يداری در هر دو نافيه مغزی و مخچهای کیاهش و
ب هطور معن 
ميزان  IL-10ب هطور قابل توجهي افزایش نشان داده اسیت .در
موشهای نر تيمار شده بیا آسیتازانتين

يکه در هيپوکامپ
فال 
ميزان  IL-1و  IL-10ب هطور معناداری افزایش یافت (.)46
در مطالعییهای دیگییر AST ،در غلظییت  0/5-5ميکرومییوالر
بصورت جزئي موجب محافظت سلول عصیبي در برابیر آسیيب
ناشي از هيدروژن پراکسيد ( )H2O2گردید و بيشترین فعاليت
ففاظت نوروني را در برابر پپتيد آميلوئيید بتیا ( )Aو میر
سلولهای تمایز نيافته  PC12القا شیده توسیط  Aرا

سلولي
نشان داد .به عبارتي  ASTسلولهای تمایز نيافته  PC12را از
طریق -1 :پاکسازی و فذف رادیکالهای آنيیون سوپراکسیيد،
رادیکیییالهیییای هيدروکسییيلي و ( )H2O2افیییزایش قابليییت
زندهماندن سلول -2 ،مهیار توليید انیواع اکسیيژن فعیال و -3

فذف جریان یون کلسيم در برابر آسيبهای ناشیي از  H2O2و
يشیود تیا
يهیا موجیب می 
 Aمحافظت مينماید .ایین ویژگی 
 ASTدارای پتانسيل بالقوه در محافظت نوروني باشد ( .)47بیا
این فال مکانيسم عمل  ASTدر ایجاد این اثیرات محیافظتي
بیرونتنیي نامشیخ میيباشید .بیر اسیاس نتیایج

در شرایط
فعیالسیازی

مطالعات انجام شده ،این ترکيب ميتواند از طریق
مسيرهای سيگنال  ERK/P33MAPKیا مهار  NrF2بيیان
هییم اکسییيژناز )HO-1( 1-را القییا کنیید کییه اییین توسییط
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امروزه مقادیر قابیل تیوجهي از آسیتازانتين تجیاری ،سینتز
ميشود .با این فال افزایش تقاضا برای مواد مغیذی طبيعیي و
باال بودن هزینههای سنتز این رنگدانه منجیر بیه تحقيیق روی
منابع طبيعي ذکیر شیده در بیاال بیرای توليید و اسیتخرا آن
گردیده است ( AST .)19-21دارای بسیياری از فعاليیتهیای
متابوليکي و فيزیولوژیکي مربیو بیه کاروتنوئيیدها میيباشید؛

دکتر سجاد فخری و همکاران 357 /

 / 358دوماهنامه پژوهنده

يدهید کیه  ASTبیا اسیتفاده از مسیير
تحقيقات نشیان می 
سيگنالي  SP1/NR1استرس اکسيداتيو القاء شده توسط یون
-1متيل -4-1فنيل -پيریدن (( )+MPPترکيب ایجیاد کننیده
مییدل تجربییي پارکينسییون) را در سییلولهییای  PC12مهییار
مينماید ( )53و ميتواند از طریق محافظت نورونهیا در برابیر
آسيبهای التهابي مخصوصاً مهار جابجایي و انتقیال هسیتهای
 NF-κBو تنظيم پایين دستي  ،TNF-αعملکیرد شیناختي را
بهبود بخشد (.)54
این کاروتنوئيد باعث ففاظت سلولهای ( SH-SY5Yییک
رده سیلولي نوروب سییتوما) و نییورونهیای نافيیه جسییم سیياه
( )Substantia Nigraدر میدل پارکينسیون تجربیي در برابیر
آپوپتوز القا شده توسیط  ،MPP+/MPTPاخیت ل عملکیردی
برونتنیي و درونتنیي
ميتوکندریایي و توليد  ROSدر شرایط 
ميگردد که این کیار را ممکین اسیت از طرییق افیزایش بيیان
پروتئين  ،Bcl-2کاهش بيان  Baxو  -aسينکولئين (پروتئين
دخيل در بيماری پارکينسون) و مهار فعیال شیدن کاسیپاز3-
انجام دهد (.)55
استفاده از  ASTبه عنوان ترکيبل مکمل تغذی های در افیراد
مبت به اخت ل شناختي خفيف ،پتانسیيل بیالقوه آن را بیرای
مقابله با اخت الت شناختي نشان داده کیه ارزییابي ایین اثیر و
تأیيد آن متضمن تحقيقات طوالني مدت و کنترل شده کیافي
ميباشد ( .)56در یک مطالعه ،پیيش درمیاني بیا  ASTنشیان
داده است که این ترکيب اثر ففاظت نوروني قابیل تیوجهي در
برابر آسيب مغزی القا شده توسط ایسکمي-خونرساني مجیدد،
بیرونتنیي و

سميت عصبي القا شده توسط  H2O2در شیرایط
درونتني داشته که این امیر

ایسکمي مغزی کانوني در شرایط
افتماالً به علت ویژگي اثر آنتي اکسيداني  ASTاست (.)20
مطالعییهای در سییال  2015نشییان داده شیید متعاقییب

در
آسيب تروماتيک مغیزی در میوشهیا ،اسیتفاده از  ASTنمیره
شدت ضیایعه عصیبي ( )NSSو عملکیرد فيیوان را در تسیت
روتارود بهبود بخشيده و باعث افزایش بهبود عملکرد شیناختي
در تست تشخي شيء ( )ORTو تست  Y-mazeمیيگیردد.
همچنين تيمار با این ترکيب باعث کیاهش انیدازه جرافیات و
همچنين کاهش از بين رفتن نورونها در کورتکس در مقایسه
با گروه آسيب تروماتيیک مغیزی گردیید .اثیر دارو در افیزایش
ميزان فاکتور نوروتروفيک مشیتق از مغیز ( ،)BDNFپیروتئين
مرتبط با رشید ،)GAP-43( 43-سيناپسیين و سیيناپتوفيزین
( )SYPدر کیورتکس نشیان دهنیده افیزایش انعطیاف و بقییای
نورونها تحت تأثير دارو است (.)57
سمهای مطرح شیده در بهبود ضایعات عصبي
از دیگر مکاني 
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 PD98059به عنوان یک مهارکننده وییژه  ERKثابیت شیده
است ( .)48بنابراین  ASTميتواند از سلولهیای SH-SY5Y
در برابر مر آپوپتوزی القا شده توسط  Aβ25–35محافظیت
کرده ،باعث کاهش پتانسيل غشا شده و نسیبت  Bcl2/Baxرا
کاهش دهد (.)49
در سال  2015نشان داده شد که پيش تيمار با  ASTباعث
مهار مر سلول نوروني  PC12القا شده توسط -Lگلوتامات و
نيز باعث کاهش قابل تیوجهي در توليید انیواع اکسیيژن فعیال
ميگردد .این ترکيب با مهار افزایش نسیبت  ،Bax/Bcl-2کیه
در این نسبت  Bcl-2به عنوان یک پروتئين آنتي آپوپتوتيک و
يگیردد،
 Baxبه عنوان ییک پیروتئين آپوپتوتيیک تعرییف می 
فعیالسیازی کاسیپاز 3-و جرییان ییون کلسیيم ،میانع

افزایش
آپوپتوز القا شده توسط گلوتامات ميگردد .ع وه بر این کاهش
پتانسیيل غشیای ميتوکنیدریایي ( ،)MMPهمچنیين فعاليیت
 ROSهمراه با مسیيرهای  NF-κBو  MAPKنيیز بیا تيمیار
شدن توسط  ASTمهار ميشوند .بنابراین این اثرات محافظیت
نوروني نشان دهنده توانیایي  ASTدر تنظیيم چنیدین مسیير
سيگنالي ميباشد که از ميتوکنیدریهیا و نيیز آسیيب سیلولي
يهیا
القاشده توسط -Lگلوتامات محافظت ميکنید .ایین ویژگی 
يتواند به صیورت پروفي کتيیک ییا
يدهد که  ASTم 
نشان م 
در ترکيب با سایر داروها درمان برای اخیت الت عصیبي میؤثر
واقع شود (.)50
گزارشات چندی نيز فاکي از افتمال اثر بخشیي و کیارآیي
 ASTدر درمان اخت الت تخریب نوروني نظير آلزایمیر اسیت.
این دارو از طریق تضعيف فعاليت کاسپازی و اخیت ل عملکیرد
ميتوکندریایي و تعدیل کردن مسير سیيگنالي Akt/GSK-3b
در ( HT22یک سلول نوروني هيپوکمپي) را در برابیر سیميت
ينمایید .عی وه
سلولي ایجاد شده توسط گلوتامات محافظت می 
بر این ،اخت ل فافظه ناشي از آلومينيیوم را از طرییق کیاهش
استرس اکسيداتيو در نوافي مجیزای مغیزی بهبیود بخشیيده
است .برخي مطالعات نيز نشان دادهاند که مکمل  ASTباعیث
افییزایش نییوروژنز هيپوکامییپ بزرگسییاالن ( )AHNو فافظییه
فضایي ميگردد ( .)51از سوی دیگر AST ،بطور قابل تیوجهي
ميیی یزان غلظییییت  ROSو  )Malondialdehyde( MDAرا
يدهید.
کاهش داده و ميزان گلوتیاتيون ( )GSHرا افیزایش می 
ع وه بر ایین AST ،فرکیت انتقیالي سیيتوکروم  Cو فعاليیت
کاسپاز 3-را در هيپوکامپ کاهش ميدهد .به عبارتي از طرییق
کاهش آسيب اکسيداتيو ،پراکسيداسيون ليپيدی و مهار مسير
آپوپتوز وابسته به ميتوکندری ،نورونها را در برابر زوال ناشیي
از صرع در هيپوکامپ موش محافظت مينماید (.)52
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يسیازد .درییک مطالعیه،
کاهش آسيب اوليه مغیزی مطیرح می 
تزریق  ASTب هصورت درون بطني مغزی فدود  30دقيقه بعد
يداری باعث کیاهش آسیيب اوليیه مغیزی
از  SAHب هطور معن 
( )Early Brain Injuryبعد از  SAHدر موشهیا گردیید .در
همين فال ،تيمار تأخيری با  ASTبه مدت  3سیاعت پیس از
 SAHاز طریق استعمال خیوراکي (دهیاني) نيیز باعیث ایجیاد
اثرات ففاظت نوروني در موشها و خرگوشها گردییده اسیت.
ع وه بر این محققان دریافتند که تيمار با  ASTميتواند میانع
آسيب اکسيداتيو شده و ميزان آنتي اکسيدانهیای داخلیي در
کورتکس مغز موش را بعد از  SAHافیزایش دهید .ایین نتیایج
نشان ميدهد که استعمال  ASTاز طریق داشتن ویژگي بالقوه
آنتي اکسيداني ميتواند آسیيب اوليیه مغیزی را بعید از SAH
ب هطور قابل توجهي کیاهش دهید و ایین دارو بیه عنیوان ییک
ترکيب درماني برای  EBIبعید از  SAHپيشینهاد شیود (.)62
مکانيسم افتمالي متعادل سیازی مسیير  Akt/Badو کیاهش
ميزان آپوپتوز در موشهای مدل  SAHاست (.)63
سلولهیای بنيیادی

در فيطه ترميم سلولي و تکثير و تمایز
گزارشهای منتشر شیده اسیت .ایین ترکيیب بیا

نيز از AST
فعییالسییازی مسییيرهای سییيگنالي  PI3Kو  MEKتکثيییر

سلولهای پيش ساز عصبي را القا نموده و همچنين با استفاده

سلولهای بنيیادی

گنالهای خاصي باعث بهبود پتانسيل
از سي 
گردیده است (.)64
یهای شیایع اسیت کیه همیراه بیا
دیابت یکي دیگر از بيمار 
يباشید .تحقيقیات
اخت الت عصبي و تخریب سلول عصیبي می 
اخير در زمينیه دیابیت نشیان دادهانید کیه  ASTدارای تیأثير
ضدافسردگي درموشهای دارای دیابت ميباشد .ع وه بر ایین،
مشاهده شده است که این ترکيب ب هطیور قابیل تیوجهي بيیان
تهییا را در هيپوکمییپ و هيپوتییاالموس و نيیز بيیان
آستروسیي 
کاسپاز  3-را در هيپوکمپ ،آميگدال و هيپوتاالموس بی هخیوبي
يتوانید بيیان IL- ،IL-6
کاهش ميدهد .ع وه بر این  ASTم 
 1bو  COX-2در هيپوکامپ را کاهش دهد .بنابراین مکانيسم
 ASTدر مهار افسردگي در موشهای دییابتي از طرییق مهیار
التهاب بوده و از این طریق ميتواند از نورونهیای هيپوکمیپ،
آميگییدال و هيپوتییاالموس در برابییر آسییيب هایپرگليسییميک
محافظت نماید ( .)65همچنين در مطالعهای دیگیر نشیان داده
شده است که  ASTدارای اثر محافظتي بر سلول مغز در موش
دیابتي بوده و بيان کاسپاز 9/3-را کاهش داده و باعث افیزایش
بيان  PI3K/Aktدر کورتکس مغیزی و هيپوکامیپ میيگیردد
(.)66
يتوان به
از ساییر کاربردهیای  ASTدر اخت الت عصبیي م 
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يتوان به کاهش  MMP-9اشاره نمود AST .توانسیته اسیت
م
با کاهش قابل توجه ميزان بيیان و فعاليیت  MMP-9موجیب
بهبود ادم مغیزی ،بهبیود عملکیرد فعاليیت فرکتیي در تسیت
 ،BBBبهبود نق های عصیبي و بهبیود سیلولهیای مثبیت
 TUNELدر  24ساعت بعد از خونریزی تحت عنکبوتيه گردد
که این امر نسبتاً با مهار بيان  MMP-9و فعاليیت آن میرتبط
ميباشید .کیاهش  MMP-9توسیط  ASTبیا کیاهش ميیزان
سطوح  ،TNF-α ،IL-1βاسترسهای اکسيداتيو ،ميکروگليای
فعال شده و نوتروفيلهای نفوذپذیر ارتبا دارد (.)58
به منظیور بررسیي اثیر  ASTبیر بهبیود ضیایعات نخیاعي،
مسعودی و همکاران نشان دادند که در میوشهیای مبیت بیه
ضایعه نخیاعي AST ،باعیث کیاهش آپوپتیوز نیوروني ،بهبیود
آسيب بافتي و بهبود بازیابي عملکردی بعید از آسیيب نخیاعي
يگردد .تاثيرات غالب محافظت نوروني مشاهده شیده،
( )SCIم 
این ترکيب را به عنوان یک کاندید درمان دارویي برای کیاهش
آسيب و یا ترميم ضایعات بعد از  SCIمعرفي ميکند (.)59
اثرات مضر  -Aاوليگومرها ( )AOsرا نيز شاید بتوان بیا
استفاده از  ASTدر مغز کیاهش داد .انکوباسیيون نیورونهیای
هيپوکامپ با  )≥ 10 𝜇M( ASTبه مدت کمتر از  24سیاعت
و ارزیابي نسبت سلولهای زنده بیه میرده نشیان داد کیه ایین
ترکيب باعث غير سمي شدن بتیا اوليگومرهیا بیرای نیورونهیا
ميگردد .قرار گرفتن طوالني مدت سلولها در معرض AOs
( 6ساعت) باعث افزایش انتقال هسیتهای  NFATc4-eGFPو
کاهش ميزان  mRNAمربو به  RyR2میيگیردد کیه بیرای
دستيابي به این نتایج به ترتيیب از پ سیميد فلورسیانت دارای
ژن  GFPو  qPCRاستفاده شد .پيش انکوباسيون با  ASTبیا
غلظت  0/1 Mمیانع ایین دو اثیر گردیید .ایین نتیایج نشیان
ميدهد که  ASTنورونها را در برابر اثرات سمي  AOsروی
توليد  ROSميتوکندریایي ،فعاليت  NFATc4و کاهش بيیان
ژن  RyR2محافظت مينماید (.)60
بعیید از خییون ریییزی تحییت عنکبوتيییه ( )SAHدر مییوش
صحرایي ،تيمار با غلظت باالیي از  ASTب هطیور قابیل تیوجهي
باعث افزایش فعاليت فاکتور هستهای کاپا Akt ،فسفریله شیده
و ميزان  Badشیده و بيیان سیيتوکينهیای التهیابي (،IL-1β
 ،)TNF-αمولکول چسیبندگي سیلولي  1در سیط رونویسیي
 mRNAو سنتز پروتئين گردید .ع وه بر این  ASTمنجر بیه
پيشگيری از آسيب ثانویه مغز نظيیر ادم مغیزی ،اخیت ل سید
خوني مغزی و اخت الت نورولیوژیکي در میوش صیحرایي شید
(.)61
اثیر آنتیي اکسيدانیي  ASTافتمیال اثیربخشیي دارو را در
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 بیا.بيماریهای عصبي و بيماریهای پوست نشیان داده اسیت
توجه به فقیدان داروهیای میوثر در تیرميم و درمیان ضیایعات
 گزارشهای موجود در خصوص اثربخشي ایین ترکيیب،عصبي
سمهیای عمیل
 در ففاظت نوروني در مدلهای فيواني و مکاني
 نوییدبخش افتمیال معرفیي ایین،شناخته شده از این ترکيب
یهیای نورودژنراتيیو و
 دارو به عنوان کاندید جدید درمان بيمار
 بدیهي است به.يباشد
 برخي دیگر از ضایعات سيستم عصبي م
منظور قوت بخشيدن به ایین فرضیيه و ارزییابي دقيیق اثیرات
 در درمان اخیت الت مختلیف سيسیتم عصیبي نيازمنیدAST
.مطالعات جامع و گستردهتری هستيم

 دوماهنامه پژوهنده/ 360

 قیرار گیرفتن میوش در معیرض والپروئيیک.اوتيسم اشاره کرد
يهییای اوتيسییم
 اس یيد در دوران بییارداری باعییث ایجییاد ویژگ ی
ياکسیيداني سیبب بهبیود
  با داشتن فعاليت آنتAST .ميشود
.)67( نق رفتاری در موش دارای ع یم اوتيسم ميگردد

نتيجهگيری
آستازانتين با داشتن اثرات آنتي اکسیيداني بسیيار بیاالتر از

 اثیرات،دانهای شناخته شده در تحقيقات مختلیف
 آنتي اکسي
 فشیار خیون،بالقوهای بر انواع مختلف بيماریها نظير سیرطان
، دسیتگاه گیوارش، بيمیاریهیای قلبیي و عروقیي، دیابیت،باال
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