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ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی نانو اوژنول در مدل حیوانی بیماری
آرتریت روماتوئید
نازنین جباری ،1زهره افتخاری* ،2نسیم حیاتی رودباری ،1کاظم پریور

1

چکیده
هدف :با توجه به افزایش آرتریت روماتوئید ( )RAدر کشورهای صنعتی ،مطالعه
مدل حیوانی حاضر در نوزاد رت به منظور مقایسه اثر اوژنول و نانو اوژنول بر

طحال و چشم می شود .عالئم غالب  RAعبارتند از :سفتی

بیان مولکولی و شرایط هیستوپاتولوژیک انجام شد .رت های نوزاد به طور

صبحگاهی مفاصل  ،خستگی و ضعف زودرس  ،سندرم

تصادفی به چهار گروه ( 10نفر در هر گروه) تقسیم شدند .در گروه شم ( )G1

چشم خشک (کراتوکونژونکتیویت سیکا)  ،گره های

روزانه  100میکرولیتر نرمال سالین استفاده شد .در گروه مدل ) CFA ،(G2و
کالژن گاوی نوع) II (CIIدریافت کردند .رت های گروه ) III (G3اوژنول و

روماتوئید ،بی اشتهایی  ،کاهش وزن و تورم مفاصل.)1( .

نانوذرات کیتوزان و گروه ) IV (G4اوژنول ( 100میکرولیتر در روز) دریافت

روش های درمانی دارویی متنوعی برای آرتریت وجود دارد

) ،9فاکتور نکروز تومور ،α (TNF-α) -اینترلوکین ،IL-10)( 10-قطر و اندازه

که شامل داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی

کردند .پس از درمان ،رت ها قربانی شدند و ماتریکس متالوپروتئازMMP-( 9-
پنجه پا ،و فاکتور روماتوئید ( )RFارزیابی شدند .تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژی

drugs

anti-inflammatory

(()NSAIDs

،)Non-steroidal

غضروف نیز مورد بررسی قرار گرفت .رت های مبتال به آرتریت ،هیپرپالزی

کورتیکواستروئیدها و داروهای ضد روماتیسمی اصالحکننده

شدید مفصل ،سفتی ،افزایش حجم پنجه و عالئم بالینی را نشان دادند .کاهش

بیماری

قابل توجهی در بیان پروتئین  RF ،TNF-αو  MMP-9در  G3و  G4مشاهده
شده است .با این حال ،سطح بیان ژن  IL-10در  G2افزایش یافت .در ،G3
بهبود قابل توجهی در عالئم آرتریت ،نشانگرهای بیوشیمیایی و ناهنجاری های
بافتی مفصل در مقایسه با  G4وجود داشت .اوژنول و نانو اوژنول عالئم التهابی
و تخریب غضروف ناشی از آرتریت روماتوئید را کاهش و بهبود بخشیدند که
نشان میدهد اوژنول میتواند به عنوان یک ماده گیاهی موثر برای درمان سنتی

(Disease-modifying antirheumatic ()DMARDs

 )drugsمیشود ،اگرچه آنها پیشرفت بیماری را متوقف
نمیکنند و با عوارض جانبی در دستگاه گوارش مرتبط
هستند .با توجه به این محدودیت ها ،محققین تمایل به
استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک درمان کمکی برای

روماتیسم مفصلی استفاده شده و پتانسیل درمانی برای بیماری های خود ایمنی

جلوگیری از پیشرفت آرتریت و سایر بیماری های مزمن

داشته باشد.

وجود دارد ( .)2با توجه به خواص ضد التهابی  ،آنتی

واژگان کلیدی :نانوذرات کیتوزان ،اوژنول ،اینترلوکین ،10-آرتریت
روماتوئید ،فاکتور نکروز

تومورα-

تاریخ دریافت 1400/9/6 :تاریخ پذیرش1401/2/21 :

اکسیدانی و ضد باکتریایی اوژنول که یکی از ترکیبات طبیعی
روغنی فنلی بی رنگ یا زرد رنگ است که از جوانه ی گل
میخک ( )Syzygium aromaticumبه دست می آید  ،ارزیابی

مقدمه

این فراورده در درمان بیماری ها مورد توجه قرار گرفته

آرتریت روماتوئید ( )Rheumatoid arthritis( )RAیک

است .با این وجود ،به دلیل تبخیر ،حاللیت جزئی در آب و

بیماری خودایمن با علل مختلف است که سبب التهاب در

سهولت شکستن در مواجهه با دما ،هوا و نور باال ،اوژنول به

مفاصل و اثرات جانبی بر روی سایر اعضای بدن مانند ریه،

تنهایی کاربردهای درمانی زیادی ندارد ( .)3فنآوری

 -1گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
* -2مجتمع تحقیقاتی و تولیدی ،گروه کنترل کیفیت ،انستیتو پاستتور ایتران ،البترز -ایتران .کتد پستتی3159915111 :
z_eftekhari@pasteur.ac.ir

کپسولهسازی برای بهبود پایداری ،محافظت از مواد شیمیایی
فعال در برابر تماس با سایر اجزا ،تقویت فعالیت یا کیفیت
3605

نازنین جباری ،زهره افتخاری ،نسیم حیاتی رودباری ،کاظم پریور

عملکرد ،کاهش فرار و سمیت ،و بهبود استفاده از اسانسها

آزمایشگاهی استاندارد با چرخه طبیعی تاریکی  -روشنایی

به عنوان دارو برای مقابله با این چالشها استفاده شده است.

( 12:12ساعت) نگهداری شدند ( .)9تمامی پروتکل های

کربوهیدرات ها به طور کلی ترکیبات مناسبی برای کپسوله

آزمایشی توسط کمیته ملی اخالق در پژوهش ایران

کردن هستند .کیتوزان به عنوان یک پلیمر کاتیونی طبیعی با

( )IR.IAU.SRB.REC.1398.061تایید شده است.

بار مثبت ،میتواند اتصاالت یونی یا کوواالنسی را با عوامل
اتصال عرضی ایجاد کند تا شبکهای ایجاد کند که در آن مواد

جوانههای گیاه  Syzygium aromaticumاز مؤسسه ی

شیمیایی فعال نگهداری شوند(.)4
سیتوکین پیش التهابی فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا
() Tumour Necrosis Factor α()TNF-αتولید شده توسط
سلول های متنوعی از جمله ماکروفاژها و لنفوسیت ها نیز
توسط کیتوزان مهار می شود ( .)5اینترلوکین

()IL-10(10

 ،)Interleukin 10یک تنظیم کننده فعال سازی التهابی که
توسط تمام سلول های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی تولید
می شود ،ممکن است در کنترل مسیر التهابی در بیماری
آرتریت و آسیب ساختاری همراه آن نقش داشته باشد (.)6
ماتریکس

متالوپروتئینازها

(()MMPs

Matrix

 ،)metallopeptidase 9به عنوان گروهی از اندوپپتیدازهای
وابسته به روی ،میتوانند تمام اجزای ماتریکس خارج
سلولی ( )ECMرا کاهش داده و باعث مهاجرت ماکروفاژها
به مایعات سینوویال  RAشود( .)7جهت ایجاد مدل در
حیوان  ،از آرتریت القا شده با کالژن گاوی نوع  IIبه همراه
ادجوانت استفاده میشود ( .)8هدف از این مطالعه ،ارزیابی
خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی اوژنول به همراه
نانوذره کیتوزان جهت درمان مدل

collagen-induced (CIA

 )arthritisدر رت میباشد.

مواد و روشکار
حیوانات
در این مطالعه از نوزادان موشهای صحرایی(رت) نژاد
ویستار ( 2تا  3گرم) تهیه شده از انستیتو پاستور ایران
استفاده شد .رت ها در قفسهای پلی کربنات  ، IIدر شرایط
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تهیه عصاره گیاهی

گیاهان دارویی ایران تهیه شدند  .سپس در هوای آزاد خشک
و توسط مخلوط کن تجاری آسیاب شدند .عصاره اتانولی
دویست گرم پودر میخک توسط یک همزن مغناطیسی با
 1500دور به مدت  48ساعت همگن شده و سپس از طریق
فیلترهای  0/4میکرومتری فیلتر شده و در نهایت ،عصاره
توسط روتاری اواپراتور تغلیظ شد (.)10
تهیه نانوکپسول اوژنول کیتوزان
نانوکپسول های اوژنول -کیتوزان به روش فراصوت تهیه
شدند 1 .گرم کیتوزان (سیگما آلدریچ ،شماره

CAS: 9012-

 ،76-4وزن مولکولی کیتوزان 180-60 :کیلو دالتون ،درجه
استیل زدایی  )%93در  300میلی لیتر اسید استیک ( )%1حل
شد و  pHمحلول با استفاده از سدیم هیدروکسید  0/1نرمال
به

5/7

تنظیم

شد.

تری

پلی

فسفات

()TPP

( )TriPolyPhosphateبه محلول ترکیبی اوژنول -کیتوزان در
آب یونیزه شده با همزن مغناطیسی برای تشکیل امولسیون
کلوئیدی اضافه شد .امولسیون تهیه شده فیلتر و با مخلوطی
از آب و اتانول شسته شد .محصول به مدت  48ساعت در
آون  60درجه سانتیگراد خشک شد و گیاه استریل در یک
خشک کن انجمادی در دمای  -180درجه سانتیگراد قرار
گرفت .پودر خشک شده در انجماد در  5درصد دی متیل
سولفوکسید ( )DMSOحل شد و به صورت خوراکی توسط
لوله گاواژ تجویز شد .از پتانسیل زتا و میکروسکوپ
الکترونی ( )SEMبرای بررسی اندازه ذرات نانوکپسول
استفاده شد (.)11
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القاء CIA

بیش از یک انگشت یا قرمزی در مچ پا و مچ دست و در

کالژن گاوی نوع

II

(BCII, Sigma-Aldrich, Inc.

)Bovine Collagen ( Calbiochem®. 9007-34-5 | 234184

 )Type IIدر  0/01موالر اسید استیک حل شد ،سپس با
حجم مساوی از ادجوانت کامل فروند
،Aldrich

)MFCD00131105

(

(Sigma- ،CFA

Freund

Complete

نهایت عدد  3قرمزی و افزایش التهاب در همه مفاصل
(جدول .)1
نگاره  :1اثر نانوذرات اوژنول ،اوژنول و کیتوزان بر ضخامت پنجه
موشهای مبتال به آرتریت ناشی از کالژن.

 )Adjutantمخلوط شده و در روزهای ( 1روز تولد) ،7 ،4 ،
و  10به پنجه راست (هر روز  5میکروگرم  /کیلوگرم وزن
بدن) نوزاد رت تزریق شد (.)12
حیوانات به طور تصادفی به چهار گروه ( 10نفر در هر
گروه) تقسیم شدند :گروه ( 1شم ،نرمال سالین؛ 100
میکرولیتر در روز) .گروه ( 2مدل) (دریافت  CFAو

BCII

بدون هیچ درمانی) ( .)G2گروه ( 3دریافت نانوذرات اوژنول
و کیتوزان؛  100میکرولیتر در روز) ( ;)G3و گروه 4
(دریافت اوژنول؛  100میکرولیتر در روز) ( .)G4درمان از
طریق گاواژ در روز  14برای اطمینان از پذیرش القای مدل
آغاز شد و تا روز  39ادامه یافت ،پس از آن رت ها با کمک
محفظه  CO2+O2یوتانایز شدند.
اندازه گیری پنجه و نمره دهی آرتریت
با کولیس دیجیتال ،ضخامت پنجه راست و چپ در روزهای
مختلف در همه گروهها اندازهگیری و سپس عالئم التهابی
مانند تورم و قرمزی مفاصل در طول مطالعه ارزیابی شد.
رتبه (نمره) درد مفاصل هر پنجه با استفاده از معیارهایی که
در مطالعات قبل بررسی شده است برای توصیف تفاوتهای
شدت بیماری بین گروهها ،نمرات بافتشناسی بر اساس

تهیه ی سرم

التهاب ،هیپرپالزی سینوویال ،تشکیل پانوس و فرسایش

حیوانات با کتامین  10درصد ( ،Co: Kepro BVهلند 100

غضروف/استخوان در چهار گروه طبقهبندی شده ،بین 3-0

میلی گرم بر کیلوگرم) و زایالزین  2درصد ( :Coآلفاسان 18

ارزیابی شد ( .)13به طور خالصه ،اعداد  0تا  3به عنوان

میلی گرم بر کیلوگرم) بیهوش شده و خون جهت تهیه ی

استاندارد برای اندازه گیری میزان التهاب به شرح زیر استفاده

سرم از طریق قلب با استفاده از لوله های هپارینه جمع آوری

می شود 0 :برای نرمال ،بدون تشدید یا قرمزی 1 ،برای

شد .سپس با استفاده از یک سانتریفیوژ یخچال دار

قرمزی و التهاب در یک انگشت 2 ،برای قرمزی و کشش

( )Eppendorf 5415Rبه مدت  15دقیقه با سرعت 1000
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دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید .الیه سرمی برداشته شده در

 RT-PCRرا نشان می دهد .ترکیبی از 0/5میکرولیتر جفت

فریزر  -80درجه سانتیگراد (سامسونگ ،کره) تا زمان

پرایمر فوروارد و معکوس ،یک زنجیره پلیمراز مخلوط

IL-10

اصلی واکنش ( ،)Applied Biosystems( )PCRپنج

سنجش سطوح سرمی  TNF-α ،MMP-9 ،RFو

میکرولیتر سایبر گرین در

نگهداری شد (.)14

 )Biosystems, Sequences Detection Systemsتوسط

 .2.7ارزیابی بیومارکر سرم (فاکتور روماتوئید)
غلظت سرمی  RFبا استفاده از کیت تجاری

Applied (ABI Step One

ELISA

) (MBS702417با روشهایی که در دستورالعملهای کیت
سازنده توضیح داده شده است ،برای تایید القای  RAدر

C-

 DNAتکثیر شد .بتا اکتین به عنوان یک ژن استاندارد
( )housekeepingمورد استفاده قرار گرفت (.)16
نگاره  :2پرایمرهای طراحی شده جهت ارزیابی بیان ژن

توسط RT-PCR

رتهای نوزاد ارزیابی شد (.)14
تجزیه و تحلیل بافت شناسی مفاصل
بالفاصله پس از خونگیری ،رت ها توسط محفظه

CO2+O2

یوتانایز شدند و کل مفاصل زانو از جمله سینوویوم و
استخوانها با دقت جدا شده و در اسید نیتریک  10درصد به
مدت دو هفته نگهداری و سپس در پارافین جاسازی شدند
و در مقاطع  5میکرومتری برش داده شدند .رنگ آمیزی
هماتوکسیلین و ائوزین با استفاده از روش های استاندارد
انجام شد .تصاویر با استفاده از میکروسکوپ نوری برای

تجزیه و تحلیل  MMP9توسط وسترن بالت

ارزیابی میزان التهاب مفصل پنجه بررسی شد (.)15

نمونه توسط بافر ریپا رادیو ایمونو رسوب گذاری

Radio

)immunoprecipitation assay buffer (RIPA buffer

سنجش بیان ژن توسط ریل تام پی سی آر

( )RT-PCR

حاوی بازدارنده پروتئاز همگن و سانتریفیوژ شد (10000

سطوح بیان ژن  TNF-αو  IL-10توسط  RT-PCRارزیابی

دور در دقیقه 4 ،درجه سانتی گراد 15 ،دقیقه) .سپس ،فاز

شد .تحت شرایط بدون  RNA ،RNaseاستخراج شده از

رویی برای محتوای پروتئین کل با روش لوری جمعآوری

پنجه عقبی پای راست رت همگن گردید .ام آر ان ای بافت

شد .نمونه های هموژن شده ( 50میکروگرم) بر روی 12/5

ها طبق پروتکل کیت ( ،Ulm ،ZellBio GmbHآلمان) برای

درصد سدیم دودسیل سولفات-پلی آکریل آمید

تعیین بیان ژن های  TNF-αو  IL-10استخراج شد .برای

 )Laboratories, Hercules, CA, USAبا الکتروفورز

اطمینان از خلوص  RNAاز الکتروفورز با ژل آگارز %1

شناسایی شدند و متعاقب ًا پروتئین ها به غشای پلی وینیلیدین

استفاده شد .مقدار  RNAو پروتئین با استفاده از

فلوراید ( )Polyvinylidene fluoride( )PVDFمنتقل شدند.

 260UVو  280نانومتر ارزیابی شد.

غشاها در دمای اتاق به مدت  60دقیقه با محلول مسدود

پرایمرها با استفاده از سایت  NCBIبرای  RT-PCRپس از

کننده ( 5درصد شیر بدون چربی) انکوبه شدند.

سنتز ( cDNAکیت سنتز ( cDNAفرمنتاس ،ایاالت متحده))

آنتیبادیهای اولیه منحصر به فرد به ( MMP9آنتی بادی

طراحی شدند .جدول  2پرایمرهای خاص مورد استفاده برای

 (E-11): SC-393859سانتا کروز) سپس به مدت  120دقیقه

اسپکتروفتومتری
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روی شیکر چرخشی استفاده شد .در مرحله بعد ،غشاها با

داشت.هیچ تفاوت آماری قابل توجهی در اندازه گیری

تریس بافر سالین ) Tween 20 (TBSTسه بار شستشو شدند.

ضخامت پنجه چپ مشاهده نشد (نگاره .)1

سپس یک آنتی بادی ثانویه ( Antibody II sc-516102 Santa

 )Cruzمرتبط با پراکسیداز  horseradishبه مدت  90دقیقه
در دمای اتاق روی شیکر اضافه شد و بیان پروتئین تایید
شد .شدت باند بهدستآمده از هر عصاره پروتئین در برابر
مقادیر متناظر باندهای

پروتئین)GAPDH (EPR16891

استاندارد شد و چگالی باند پروتئینها با استفاده از نرمافزار
( Image Jموسسه ملی بهداشت ،ایاالت متحده آمریکا)
اندازهگیری شد (.)17
تحلیل آماری
نتایج به صورت مقادیر میانگین  ±خطای استاندارد میانگین

نگاره  :1نمایش گرافیکی اندازه گیری ضخامت پنجه در گروه های
مختلف در پنجه راست ( )Rو چپ (.)L

بیان شد .تمامی آنالیزهای آماری تخمینهای بیوشیمیایی با
استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه ( )ANOVAو سپس
آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرمافزار

Prism (Graph

) Pad Prism 5.04انجام شد P<0.05 .از نظر آماری معنی دار
در نظر گرفته شد .با استفاده از مطالعه همبستگی پیرسون،
همبستگی بین بیان ژن های مختلف و فعالیت بیماری نیز
مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی جنسیت و اثرات فیزیولوژیکی
میزان بروز بیماری در دو جنس ارزیابی شد که بین دو جنس
ارزیابی شده به احتمال زیاد به دلیل عدم بلوغ رت ،عدم
گسترش سیستم ایمنی و ایمنی مادر تفاوت معناداری
مشاهده نشد .اثرات متضاد  CIAبر الگوهای راه رفتن و
عادات غذایی از طریق مشاهدات فیزیولوژیکی و رفتاری
مشخص شد.

نتایج
تایید مدل

ارزیابی ویژگی های نانوذرات
اوژنول کپسوله شده توسط نانوذرات کیتوزان ،نگاره کروی با

CIA

رت های تحت درمان با  100میکروگرم نانوذرات اوژنول-

قطر متوسط ذرات  37/95-30/8نانومتر و سطح بار مثبت با

کیتوزان کاهش قابلتوجهی در بروز و شدت  CIAنشان

پتانسیل زتا  49/6میلی ولت را نشان داد.

دادند .با توجه به بررسی ضخامت پنجه راست ،سطح التهاب

ارزیابی فاکتور روماتوئید

 ،تشکیل پانوس و از بین رفتن غضروف در گروه  G2نسبت
به  G3و  G4در سطح  P < 0.001افزایش یافته بود .در گروه
) (G1نسبت به گروه ) (G2در سطح  ، P < 0.001همچنین
در سطح  P < 0.01نسبت به گروه ( )G3و در سطح

<P

 0.001نسبت به گروه ( )G5به صورت معنی داری کاهش

تجزیه و تحلیل داده ها تایید کرد که سطح سرمی  RFدر

G1

در مقابل  G2به طور قابل توجهی کاهش یافته است

( P

 .)<0.01تجزیه و تحلیل  ANOVAیک طرفه در بین دو
گروه درمانی مختلف نشان داد که سطوح سرمی نشانگر
روماتوئید کاهش یافته است اما از نظر آماری تفاوت
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معنیداری بین  G3و  G4در مقابل  G2وجود ندارد (0/05

>

( )Pنگاره .)A-2

نگاره  :2ارائه گرافیکی تخمین های بیوشیمیایی سرم در گروه های مختلف .که در آن (الف) فاکتور روماتوئید ()RF؛ (ب) فاکتور نکروز تومور آلفا
(( .)TNF-αج) اینترلوکین ( .)IL-10( 10د) ماتریکس متالوپپتیداز  .)MMP-9( 9تفاوت معنی داری با گروه کنترل طبیعی ( ،)G1تفاوت معنی دار با
گروه کنترل آرتریت ( ،)G2تفاوت معنی داری با گروه درمان  G3و  G4در *=.p<0.001=*** ،p<0.01=** ، p<0.05

ارزیابی بیان  mRNAژن  TNF-αو  IL-10توسط

RT-

میزان بیان اینترلوکین  10در گروه مدل بسیار پایین بود  ،در

PCR

حالی که در  G1در مقابل  G2در  P <0.01به طور قابل

تجزیه و تحلیل بیان ژن  TNF-αدر گروه  G4کاهش

توجهی باالتر بود .هیچ تغییر قابل توجهی در سایر گروه ها

معنیداری را نسبت به گروه مدل نشان داد

(،)P<0.05

همچنین  G3نیز کاهش معنیداری را نسبت به گروه مدل
نشان دادند ( .)P<0.01بیان ژن در گروه  G1نسبت به  G2در
سطح  P<0.001به طور قابل توجهی کاهش یافت و همچنین
بیان ژن در گروه  G1نسبت به گروه  G4در سطح
کاهش معنی داری نشان داد (نگاره .)B-2
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مشاهده نشد (نگاره .)C-2
تست وسترن بالتینگ
بیان پروتئین  MMP-9با روش وسترن بالت ،همانطور که در
نگاره  D-2نشان داده شده است ،ارزیابی شد .نتایج نشان
داد که اگرچه سطح  MMP 9در  G1نسبت به  G2کاهش
یافته است ،اما این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود
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( .)p<0.01عالوه بر این ،یافتههای ما هیچ ارتباط آماری بین
فعالیت  TNF-αو  IL-10و فعالیت  MMP-9را نشان نداد،
اما رابطه بسیار معنیداری بین  IL-10و  MMP-9وجود
داشت (.)r=0/761 ،p=0/003
هیستوپاتولوژی مفاصل
در گروه شم در مقایسه با گروه مدل سطح بافت استخوان با
غضروف هیالین صاف و ضخامت یکنواخت پوشیده شده
بود .هیچگونه هیپرپالزی در الیه سینوویال و تغییرات در
بافت مفصلی کنار استخوان مشاهده نشد(نگاره .)A-3
بررسی های هیستوپاتولوژیک در رت های گروه مدل ،تورم
مفصل  ،فرسایش و تغییرات استخوانی از جمله تخریب
شدید استخوان  ،تشکیل پانوس  ،تکثیر و التهاب سینوویال
و آسیب قابل توجه غضروف هیالین را نشان داد که می
توانست به مفاصل تحتانی نفوذ کرده و آنها را از بین ببرد.
نفوذ سلولهای التهابی از جمله لنفوسیت های  Bو ،T
نوتروفیل ها و ماست سل ها مشاهده شد(نگاره  .)B-3در
گروه درمانی اوژنول کپسوله شده توسط نانوذرات کیتوزان
تراکم یکنواخت غضروف و همچنین هیپرتروفی کندروسیت

نگاره  :3فتومیکروگراف مفاصل مقاطع مختلف (H&E؛  .)200الف) برش بافتی

ها و بازسازی غضروف مشخص بود .عالوه بر این ،

رت شم یک سطح مفصلی پیوسته صاف (پیکان سیاه) را نشان می دهد،

استخوان توسط یک الیه یکنواخت از غضروف هیالین صاف

را می توان دید .ب) ببرش

پوشیده شده بود و الیه ضخیمی از پانوس تشکیل شد .تعداد

غضروف مفصلی ( )Cو استخوان زیر غضروفی

()D

بافتی رت مدل یک سطح مفصلی متالشی شده (پیکان سیاه) را نشان می دهد که
سلول های غضروفی دژنره شده با هسته های پیکنوتیک (فلش سفید) را نشان

زیادی نوتروفیل در زیر الیه پانوس در این گروه مشاهده

می دهد .تشکیل پانوس دیده می شود .ج) برش بافتی رت تیمار شده با نانو

شد که نشان دهنده بهبود التهاب در منطقه است .وجود

اوژنول ،ناحیه باریکی از سطح مفصلی درهم شکسته را نشان می دهد (پیکان

تعداد زیادی لنفوسیت در زیر غشای سینوویال هیپوپالستیک

سیاه) .ضخیم شدن غضروف مفصلی

() C

و استخوان ساب غضروفی

()D

قابل

مشاهده است .یک عالمت جزر و مد منظم نیز قابل مشاهده است (فلش سفید).

که در گروه شم وجود نداشت ،یکی دیگر از ویژگیهای مهم

لنفوسیت ها نیز دیده می شوند ( .)Lد) برش بافتی رت درمان شده با اوژنول یک

است که در این گروه قابل مشاهده بود(نگاره  .)C-3در

سطح مفصلی صاف را نشان می دهد (فلش سیاه) .غضروف مفصلی

گروه درمان اوژنول ،یک الیه ضخیم از پانوس و تعداد
زیادی نوتروفیل در زیر الیه پانوس مشاهده شد که نشان
دهنده التهاب در ناحیه است .همچنین در زیر غشای
سینوویال هیپوپالستیک لنفوسیت هایی قابل مشاهده بودند
(نگاره .)D-3

()C

هیپرسلولی بودن و تجمع کندروسیت ها (فلش سفید) را نشان می دهد.

بحث
بیماری روماتوئید نوعی بیماری التهابی و از انواع بیماری
های خود ایمن می باشد که اثرات اولیه آن روی مفاصل
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سینوویال می باشد که به تدریج منجر به التهاب و آسیب به

مهاری و کاهنده مانند ریتوکسیماب BS DMARDs )4 ،به

غضروف ها ،درد مفاصل و رشد بافت های فیبروتیک می

طور مثال می توان به  Tofacitinibاشاره نمود ( .)20با وجود

گردد و در نهایت منجر به ناتوانی های پیشرونده شده و به

اینکه این گروه از داروها می توانند در کاهش عالئم بیماری

دنبال آن فرد بیمار ،متحمل مشکالت اجتماعی-اقتصادی می

موثر باشند ،اما شایع ترین عوارض آنها مشکالت گوارشی،

گردد .القا بیماری را با استفاده از ترکیبات شیمیایی متعدد و

افزایش شاخص توده بدنی ) (BMIو دیابت می باشد (.)21

همچنین به کار گیری انواع گونه های حیوانات می توان

نتایج تحقیقات حاضر نشان داد که تورم پنجه مدل های

ایجاد نمود .جوندگان به سبب کم هزینه بودن ،همگنی

القایی کاهش یافت ،همچنین شاخص آرتریت ناشی از

ژنتیکی ،کاربری آسان ،و سهولت کار با آنها ،به سایر

کالژن در گروههای نانواوژنول و اوژنول در مقایسه با گروه

حیوانات ارجح می باشند .عمدتا از ترکیبات شیمیایی به

مدل کاهش معناداری در مقایسه با گروه شم نشان داده

منظور القا آرتریت استفاده می شود .با توجه به تشابهات

است .بررسی های هیستوپاتولوژیکی رت های  CIAپس از

پاتولوژیک و ایمونولوژیک در روماتوئید های انسانی و

استفاده اوژنول و نانواوژنول ها کاهش التهاب مفاصل و

جوندگان ،عمدتا روماتوئید القا شده توسط کالژن مورد

بافت سینوویال را نشان داده است .اوژنول به طور موثری

بررسی قرار می گیرد ( .)18در مطالعه حاضر ،نتایج حاکی از

سبب کاهش هیپرپالزی سینوویال ،تخریب غضروف و

آن می باشند که عصاره های اوژنول و نانواوژنول سبب

استخوان ،سینوویوم و ناحیه اطراف مفصل گردیده است و

افزایش میزان بیان اینترلوکین 10می گردد .از سویی ،کاهش

لنفوسیتها نقش مهمی در  CIAدارند ،زیرا آنتیبادیها می

MMP-

توانند باعث آرتریت در موشهای دریافت کننده شوند

میزان سایتوکاین پیش التهابی  TNF-αو کاهش بیان

 9در مفاصل التهابی در مقایسه با گروه های نرمال مشهود
می باشد .براساس مطالعات پیشین MMP-9 ،می تواند از
سویی عاملی القایی بر عملکرد ( RANKLکه نوعی عامل
تنظیم کننده ژن آپوپتوز می باشد) باشد و از سوی دیگر
کاهش بیان  MMP-9می تواند منجر به کاهش عملکرد
 RANKLگردد ،در نتیجه تحلیل استخوان مربوط به آرتروز
را محدود می کند .القاء مدل  CIAبرای تعیین جنبه های
پاتوفیزیولوژیک بیماری اعمال می شود و از آن به عنوان
آزمایشی برای داروهای جدید استفاده می شود (.)19

(.)22
این مطالعه نشان داد که تجویز اوژنول همانطور که کاهش
قابل توجه سطوح  TNF-αو  MMP9در مقایسه با گروه مدل
به دنبال دارد ،به طور معنی داری پیشرفت روماتوئید را بهبود
می بخشد .براساس ارزیابی های صورت گرفته ،گروهی از
محققین ،نتایج هیستوپاتولوژیکی خواص ضد التهابی اوژنول
را در برابر آسیب حاد ریه ناشی از  LPSبا واسطه تجویز
داخل ریه در موش نشان داد .آنها همچنین نشان دادند که با
افزایش سطح پروتئین  GPX ،CAT ،SODو  ،GSTکاهش

داروهای شیمیایی مختلفی برای کاهش عالئم بیماری یا

بیان  IL-6و  TNF-αوجود دارد ( .)23به نظر می رسد که

پیشرفت بیماری استفاده شده است ،که براساس اثراتشان

اوژنول کپسوله شده در نانوذرات کیتوزان با جلوگیری از

شامل )1 :داروی ضد روماتیسمی اصالح کننده بیماری

تولید  TNF-αتوسط مونوسیت ها و ماکروفاژها به طور موثر

جنبشی رایج ) (CS DMARDSاز جمله هیدروکسی

از مدل رت  CIAمحافظت می کند.

کلروکیون )2 ،داروهای بیولوژیک  DMARDsاز جمله
بازدارنده های  TNF-αمانند اتانرسپت )3 ،آنتی بادی های
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گروهی از محققین در سال  2010بررسی کردند که درمان با
اوژنول ،التهاب ریه ناشی از  LPSرا کاهش می دهد که در
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آن تعداد نوتروفیل ،بیان ماکروفاژها TNF-α ،و

NF- κb

گردد .بنابراین ،مطالعه حاضر می تواند شواهد جدیدی از

کاهش می یابد ( .)24عالوه بر این ،در سیستم آسیب

خواص و مکانیسم های ضد التهابی اوژنول ارائه دهد.

ایسکمی  /خونرسانی مجدد ( ،)I / Rاثر محافظتی اوژنول

محققینی در سال  2014اثرات سیترال را در دوزهای 50 ،25

( 100-10میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ،گاواژ) در مدل

و  μg / ml 100و اوژنول در دوزهای  1.24 ،0.62 ،0.31و

رت ویستار  ،با آسیب ساختاری و عملکردی کبدی طی 15

 μg / ml 2.48را در موش های نژاد  Balb/cارزیابی نمودند.

TNF-α ،MPO

نتایج ،بیان  NF-πb1 ،COX-2و  TNF-αرا در برخی از

و  NF-Bو سطوح باالتر  ،GSHاوژنول  10میلی گرم بر

ماکروفاژها نشان داد ،اما بیان  TNF-αرا در سلول های

کیلوگرم ،عملکرد و ساختار کبد را بهبود بخشید ( .)25با

فعال شده با  LPSافزایش داد که با نتایج مطالعه حاضر

توجه به نتایج ما ،اثر مثبت استفاده همزمان اوژنول کپسوله

مطابقت نداشتند ( .)27اخیراً تأثیر پلیمورفیسم

شده با نانوذرات کیتوزان ،میزان دوز مصرفی دارو را کاهش

 308Aبر سطوح  MMP-9در پالسمای خون ( )BPو مایع

داد و با کمک اثرات درمانی دارو های گیاهی ،سطح تماس

سینوویال ( )SFبیماران مبتال به روماتوئید با تمرکز بر نقش

غضروف افزایش معنی داری داشته است .در مقایسه کار

آنها در رشد مجدد مفصل آسیب دیده بررسی گردیده است.

تحقیقاتی محققین در سال  2010با بررسی کنونی صورت

در کار این محققین نتایج آنها موید آن است که فعالیت

گرفته ،به نظر می رسد که آنتی اکسیدان های فنولی می

و  MMP-9در گروه مبتال به روماتوئید در مقایسه با گروه

توانند از فعال شدن ( NF-Bکه تنظیم کننده کلیدی رونوشت

شم بیشتر بوده است .عالوه بر این ،وجود آلل

 TNF-αدر ماکروفاژها می باشد) ،جلوگیری کنند و از این

 308Aبا افزایش فعالیت  MMP-9در  SFبیماران مرتبط بوده

رو تولید  TNF-αرا در سطح رونویسی مسدود کنند.

است که این امر می تواند عامل پیشبینی پیشرفت سریع

بر طبق مطالعات گروهی دیگر در سال  2011مکانیسم های

بیماری باشد ( .)28نتایج ارزیابی های ما حاکی از آن است

مولکولی سنتز اکسید نیتریک القا شده توسط پلی ساکارید

که ،با توجه به آن که میزان بیان  MMP-9در گروه های

( )INOSدر ماکروفاژهای موش ( )RAW 264.7در چهار

تجربی افزایش معنی داری را داشته است ،اما با کاهش در

دوز شامل  50 ،10 ،1یا  µm 100ایجاد گردیده است .در

گروه های تحت درمان همراه بوده است .افزایش فعالیت

موشهای القا شده با  ،LPSاوژنول و گلیسریل-ایزو اوژنول

آنزیم های پروتئولیتیک ،از جمله  ،MMPممکن است

اثرات مهاری بر تنظیم سطوح نیتریت ،پروتئین  INOSو

مسئول فرسایش مفاصل در آرتریت نوزادان باشد.

 mRNAداشته اند و از سوی دیگر سرکوب  TNF-αو

می تواند در پروتئولیز کالژن های انواع  V ،IVو تخریب

تولید اینترلوکین β1-را به دنبال داشته اند ( .)26در مطالعه

اجزا کالژن ها گردد و همچنین می تواند باعث ترشح

ما ،تجویز اوژنول کپسوله شده با نانوذرات کیتوزان به مدت

شود ،نقش اینترلوکین 8-در واقع این است که نوتروفیل ها

RF

را در محل التهاب جذب می کند و منجر به آزاد شدن آنزیم

روز مورد بررسی قرار گرفت .با سطوح کمتر

 25روز منجر به سرکوب  TNF-αو کاهش بیان مارکر

TNF-α G-

SF

TNF-α -

MMP-9

IL-8

همانند اوژنول گردیده است .به احتمال زیاد ،اثرات ضد

های پروتئولیتیک التهابی بیشتر می شود.

التهابی اوژنول و اوژنول کپسوله شده با نانوذرات کیتوزان به

در مطالعه ای بر روی با  97بیمار مبتال به روماتوئید و 103

طور بالقوه با مهار  MAPKsو مسیرهای سیگنالینگ

بیمار استئوآرتریت به بررسی بیان MMPشماره های - ،1-

 Akt/ĸBaبا واسطه کاهش بیان  NF-KBو  AP-lانجام می

 9- ،8- ،7- ،3- ،2و  13-پرداختند .نتایج ،بیانگر بیان بیشتر
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 8 ،3 ،2 ،1MMPو  9در بیماران مبتال به روماتوئید بوده

احتماالً باعث سرکوب رشد و تکامل سایتوکاینهای

است ( .)29در بررسی های ما ،میزان بیان  MMP-9در هر

پیشالتهابی از لنفوسیتهای فعال میگردد .از سوی دیگر

دو گروه های اوژنول و نانواوژنول در مقایسه با گروه کنترل

مصرف نانو اوژنول سبب افزایش بیان ام آز ان آی اینترلوکین

کاهش یافته است ،اگرچه میزان کاهش معنی دار نمی باشد.

 10و  TNF-αمی گردد.

با این حال ،کاهش قابل توجه  TNF-αو  MMP-9نشان

اگرچه نانو اوژنول دارای اثرات کاهنده  TNF-αاست ،اما بر

دهنده اثربخشی اوژنول در تسکین التهاب می باشد.

اساس ارزیابیهای انجام شده ،تفاوت معنیداری در سایر

ارزیابی آزمایشگاهی نشان داده اند که اینترلوکین  4و 10

ژنهای مورد مطالعه با اوژنول مشاهده نگردیده است.

تولید سایتوکین های التهابی ،از جمله اینترلوکین  6 ،1و

بنابراین ،با توجه به اینکه اوژنول از نظر هزینه و منابع

 TNF-αرا سرکوب می کنند .عالوه بر این ،اینترلوکین 10

مصرف روزانه در ادویه جات در دسترس و مقرون به صرفه

منجر به معکوس کردن دژنراسیون غضروف در بیماران

تر است ،پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری در مورد تأثیر

روماتوئیدی می گردد ( .)30بنابراین ،اثرات ضد التهابی نانو

اوژنول در بیماری های التهابی انجام گردد.

اوژنول و اوژنول با توانایی آنها در سرکوب ترشح سیتوکین
های پیش التهابی و افزایش ترشح ضد التهابی اینترلوکین 10
توجیه می گردد .آنالیزهای هیستوپاتولوژیکی همچنین نشان
داده اند که نانو اوژنول و اوژنول ممکن است به کاهش
التهاب مفصل و تحلیل استخوان کمک کنند .در نتیجه،

تقدیر و تشکر
تشکر ویژه از تیم تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران و کارکنان
محترم آزمایشگاه زکریای رازی (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات) ابراز می دارم.

استخوان و غضروفی که از اثرات نانو اوژنول و اوژنول
محافظت میکنند ،میتوانند با کاهش تخریب سیتوکینهای
پیش التهابی مواجه گردند.
در عین حال که استفاده از داروهای بیولوژیکی می توانند
سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد ،از سوی دیگر
گزارشاتی از اثرات جانبی مختلف این دارو های شیمیایی در
درمان این بیماران دیده شده است .به دلیل کاهش التهاب،
خواص اوژنول سبب می گردد تا گزینه مناسبی برای درمان
های گیاهی باشد و بر اساس نتایج به دستآ مده،
فیتونانومدیسین به عنوان یک عامل درمانی جدید در درمان
بیماران مبتال به اختالالت خودایمنی پیشنهاد میگردد.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه با تحقیقات قبلی در مورد اثرات آنتی
اکسیدان های مختلف بر روی اندام مطابقت دارد .اوژنول با
نانوذرات کیتوزان در حیوانات القا شده کپسوله گردیده ،که
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