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ABSTRACT
Introduction: The incidence and prevalence of neurodegenerative diseases increase with
life expectancy. Brain, for physiological and biochemical reasons, has a high sensitivity to
oxidative stress. Therefore, maintaining the redox homeostasis is essential for brain cells. In
addition, brain antioxidant levels are limited compared to other tissues. In this article, different
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mechanisms involved in the production of endogenous and exogenous reactive oxygen
species and the role of oxidative stress in neurodegenerative diseases were discussed. Redox
imbalance occurs when antioxidant capacity doesn’t overcome free radicals, which can lead
to tissue damage, cell death or disease onset. This article also reviews various molecular and
signaling mechanisms involved in oxidative stress management in neurodegenerative diseases.
Conclusion: Although the induction and role of oxidative stress in neurodegenerative disease
have been approved, its role in pathogenesis of some of the neurodegenerative diseases needs
to be further investigated. It is possible that with antioxidant therapy, we could modulate
oxidative status and prevent or treat these diseases.
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مقدمه :بروز و شیوع بیماریهای تحلیل برندۀ عصبی با امید به زندگی افزایش مییابد .مغز به جهت
دالیل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی حساسیت باالیی به استرس اکسیداتیو دارد .بنابراین حفظ هومئوستاز
وضعیت اکسیداسیون -احیاء برای سلولهای مغز ضروری است .بهعالوه سطوح آنتی اکسیدان مغز در
مقایسه با سایر بافتها محدود است .در این مقاله مکانیسمهای مختلف درگیر در تولید گونههای واکنشگر
اکسیژن اندوژن و اگزوژن و نقش استرس اکسیداتیو در بیماریهای تحلیل برندۀ عصبی مورد بحث قرار
گرفت .عدم تعادل وضعیت اکسیداسیون -احیاء زمانی رخ میدهد که ظرفیت آنتیاکسیدانی بر رادیکالهای
آزاد غلبه نکند که میتواند منجر به آسیب بافت ،مرگ سلول یا شروع بیماری شود .این مقاله همچنین
مکانیسمهای پیامرسانی و مولکولی مختلف درگیر در مدیریت استرس اکسیداتیو در بیماریهای تحلیل
برندۀ عصبی را مرور میکند .نتیجهگیری :اگرچه القاء و نقش استرس اکسیداتیو در بیماری تحلیل برندۀ
عصبی تأیید شده است ،نقش آن در بیماریزایی برخی از بیماریهای تحلیل برندۀ عصبی نیاز به بررسی
بیشتری دارد .با درمان آنتی اکسیدانی این امکان وجود دارد که بتوانیم شرایط اکسیداتیو را تنظیم نموده
و این بیماریها را پيشگيري یا درمان نماييم.

مقــاله مـــــروري
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مقدمه

Hydrogen peroxide
Nitric oxide
8
Reactive nitrogen species
9
Peroxynitrite
10
Amyotrophic lateral sclerosis

فعالیــت بســیاری از عوامــل ضــد نئوپــازی از قبیــل
آدریامایســین ،بلئومایســین ،دانوروبیســین و آنتیبیوتیکهــای
دیگــر ،بــه گروههــای کوینوئیــد یــا فلــزات اتصالــی وابســته
اســت .برخــی اثــرات ایــن داروهــا بــه توانایــی آنــان در
احیــاء اکســیژن بــه ســوپر اکســید ،رادیــکال هیدروکســیل
و پراکســید هیــدروژن نســبت داده میشــود ( .)13منابــع
محیطــی ایــن گونههــا شــامل نــور مــاوراء بنفــش ،تابــش
یونیــزه کننــده و آالیندههــای محیطــی از قبیــل پاراکــوات
میباشــد کــه طــی واکنشهایــی میتوانــد پراکســیدها و
اوزون تولیــد نمایــد .ایــن مــواد واکنشــگر نیــز بــه نوبــۀ خــود
ایجــاد رادیــکال قدرتمنــد ســوپر اکســید نماینــد .همچنیــن
ترکیباتــی از قبیــل کینونهــا ،نیتــرو آروماتیکهــا و غیــره
نیــز میتواننــد بــه رادیکالهایــی از قبیــل آلکانهــای پلــی
هالوژنــه ،فنولهــا و آمینوفنولهــای رادیکالــی تبدیــل یــا بــه
مــواد شــیمیایی تبدیــل شــوند کــه طــی واکنشهــای فنتــون
بــا آزاد کــردن آهــن و مــس موجــب تولیــد گونــۀ واکنشــگر
رادیــکال هیدروکســی شــوند (.)14
Neurodegenerative
Oxidative stress
3
Excitotoxicity
4
Reactive oxygen species
5
Central nervous system
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دلیــل دوم ،تولیــد نیتریــک اکســید ( 7)NOبهعنــوان یــک
گونــۀ فعــال نیتــروژن ( 8)RNSاســت .ایــن رادیــکال آزاد
گازی ،یــک پیامبــر بیولوژیــک بــا قــدرت انتشــار باالســت کــه
نقــش مهمــی در فیزیولــوژی سیســتم عصبــی مرکــزی بــازی
میکنــد .)4( .نیتریــک اکســید پــس از تولیــد بهســرعت بــا
ســوپر اکســید واکنــش داده و رادیکالهــای قــوی پراکســی

تولید گونههای واکنشگر اکسیژن بهصورت اگزوژن
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بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی ،میــزان شــیوع بیمارهــای
تحلیــل برنــدۀ عصبــی 1هــم افزایــش مییابــد .بیمارهــای
مرتبــط بــا افزایــش ســن در همــۀ کشــورهای صنعتــی در حال
تبدیــل شــدن بــه اپیدمــی اســت .بیمــاری آلزایمــر تقریبـاً 4/5
میلیــون آمریکایــی را درگیــر کــرده و تخمیــن زده میشــود
تــا ســال  2050بــه  11تــا  16میلیــون خواهــد رســید .در
ایــاالت متحــده ،حــدود یــک میلیــون نفــر مبتــا بــه بیمــاری
پارکینســون هســتند و تخمیــن زده میشــود تــا ســال 2040
ایــن میــزان چهــار برابــر خواهــد شــد ( .)1بیماریهــای
تحلیــل برنــدۀ عصبــی عالیــم مختلفــی را بــا خــود بــه همــراه
دارنــد کــه بــر بخشهــای مختلفــی از مغــز اثــر گذاشــته و
دالیــل مختلفــی هــم دارنــد کــه هنــوز هــم بــهطــور کامــل
شــناخته نشــده اســت .مــواردی کــه در ایــن بیماریهــا
اتفــاق میافتــد شــامل :تغییــر عملکــرد میتوکنــدری،
آســیب بــه واســطۀ اســترس اکســیداتیو ،2وجــود تجمــع
غیــر طبیعــی پروتئینهــا و پروتئازومهــا ،تغییــر متابولیســم
آهــن و تغییــر و از کنتــرل خــارج شــدن فراینــد التهــاب و
ـمیت همــراه بــا تهییــج( 3وســاطت مــرگ نورونهــا توســط
سـ ّ
برخــی آمینواســیدهای تحریکــی در مغــز) میباشــد .همــۀ
ایــن عوامــل ســبب ایجــاد یــک چرخــۀ معیــوب و شــروع
مــرگ ســلول خواهــد شــد .حــذف پروتئینهــای اکســیده
توســط پروتئازومهــا صــورت میگیــرد .بــا ایــن حــال ،مهــار
پروتئازومهــا توســط تغییــر در وضعیــت اکسیداســیون -احیــاء
ســلول ،منجــر بــه تجمــع پروتئینهــای غیــر طبیعــی و تولیــد
گونههــای واکنشــگر اکســیژن ( 4)ROSمیشــود .عوامــل
تولیــد کننــدۀ گونههــای واکنشــگر اکســیژن میتواننــد
موجــب آســیب بــه میتوکنــدری ،افزایــش میــزان  ،Ca++مهــار
عملکــرد پروتئازومهــا و در نهایــت بــه راه افتــادن تخریــب
نــورون شــوند ( .)2بــه دالیــل فیزیولوژیــک ،عقیــده بــر ایــن
اســت کــه سیســتم عصبــی مرکــزی ( 5)CNSحساســیت
بســیار زیــادی بــه اســترس اکســیداتیو دارد .اولیــن دلیــل،
مصــرف بــاالی اکســیژن توســط مغــز اســت ،مغــز انســان تنهــا
درصــد کوچکــی از وزن کل بــدن را تشــکیل میدهــد بــا ایــن
حــال %20 ،مصــرف پایــۀ اکســیژن را مغــز انجــام میدهــد.
گونههــای واکنشــگر اکســیژنهای اصلــی کــه در تخریــب
نورونهــا نقــش دارنــد ســوپر اکســید ( ،)O˙-2پراکســید
هیــدروژن ( 6)H2O2و رادیــکال بســیار فعــال هیدروکســیل
( )HOهســتند.)3( .

نیتریــت ( 9)ONOO-و هیدروکســیل را تولیــد میکنــد.
گونههــای واکنشــگر اکســیژن و  RNSدر مجمــوع موجــب
ایجــاد اســترس اکســیداتیو در سیســتم عصبــی خواهنــد شــد.
دلیــل ســوم را میتــوان در ایــن نکتــه جســتجو نمــود کــه
سیســتم عصبــی مرکــزی مخزنــی اســت از لیپیدهــای غیــر
اشــباع کــه شــدیدا ً نســبت بــه پراکسیداســیون و تغییــرات
اکســیداتیو آســیب پذیرنــد .پیوندهــای دوگانــۀ موجــود در
اســیدهای چــرب غیــر اشــباع نقــاط بســیار حساســی بــرای
حملــۀ رادیکالهــای آزادی هســتند کــه آبشــار واکنشهــای
زنجیــرهای آســیب بــه اســیدهای چــرب غیــر اشــباع مجــاور
خــود را بــه راه میاندازنــد ( .)5دلیــل چهــارم کافــی نبــودن
سیســتمهای دفــاع آنتــی اکســیدانی مغــز اســت .بافــت مغــز
نســبت بــه دیگــر بافتهــا فعالیــت آنتــی اکســیدانی پایینــی
دارد ،بــرای مثــال فعالیــت آنتــی اکســیدانی مغــز  %10کبــد
اســت ( .)6از دســت رفتــن تعــادل اکسیداســیون -احیــاء
در ارگانیســمها (در اثــر افزایــش اکســیدانها یــا کمبــود
سیســتم آنتــی اکســیدانی) بــا عنــوان اســترس اکســیداتیو
شــناخته میشــود کــه در ایــن صــورت میــزان گونههــای
واکنشــگر اکســیژن بســیار بــاال خواهــد بــود .اســترس
اکســیداتیو نقــش مهمــی در ایجــاد و پیشــرفت بســیاری از
بیماریهــای دژنراتیــو از قبیــل بیماریهــای خــود ایمنــی،
ســرطان ،بیماریهــای قلبــی و دیابــت بــازی میکنــد ،امــا
نقشــی بســیار ویــژه در بیماریهــای تحلیــل برنــدۀ عصبــی
از جملــه آلزایمــر ( ،)7پارکینســون ( ،)8هانتینگتــون (،)9
اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک ( ،)10مالتیپــل اســکلروز
( )11( 10)ALSو ســایر فرایندهــای مربــوط بــه پیــری پاتولوژی
( )12بــازی میکنــد.

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

منبــع بســیار مهــم گونههــای فعــال ،آالیندههــای محیطــی
هســتند ( ،)15، 16زیــرا نشــان داده شــده اســت کــه یــک
محیــط پــر از اکســیدان (ماننــد شــهرهایی کــه مــا در آنهــا
زندگــی میکنیــم) بــا ایجــاد بیماریهــای تحلیــل برنــدۀ
عصبــی مزمــن همــراه اســت .اوزون ،مثــال خوبــی در ایــن
رابطــه بــوده و نشــان داده شــده کــه اوزون میتوانــد آســیبی
جــدی بــه ســامتی انســان وارد نمــوده و فاکتــوری تعییــن
کننــده در پیشــرفت بیماریهــای تحلیــل برنــدۀ عصبــی
باشــد (.)17، 18
تولید گونههای واکنشگر اکسیژن به صورت اندوژن

غلبــۀ اســترس اکســیداتیو در محیــط اطــراف نورونهــا

بیمــاری آلزایمــر یــک بیمــاری تحلیــل برنــدۀ عصبــی
پیشــرونده اســت .عقیــده بــر ایــن اســت کــه شــروع مشــکالت
پاتولوژیــک ایــن بیمــاری زمانــی اســت کــه پروتئینــی بــه نــام
پروتئیــن پیشســاز آلزایمــر ( 20)APPتوســط آنزیمهــای
بتــا و گامــا ســکرتاز تحــت پــردازش و بــرش قــرار گرفتــه
و منجــر بــه ایجــاد قطعــات پپتیــدی بتــا آمیلوئیــد خــارج
ســلولی میشــود کــه اثــرات ســمی آن شــناخته شــده
اســت .برخــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیــان بیــش
از حــد  APPموجــب تولیــد قطعــات بیشــتر بتــا آمیلوئیــد
میشــود ( .)31تجمــع قطعــات پپتیــدی مذکــور منجــر
بــه شــکلگیری ســاختاری بــه نــام پالکهــای آمیلوئیــدی
Monoamine oxidase
Neurotransmitters
13
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
14
Nitric oxide synthase, inducible
15
Sodium–hydrogen exchanger

16

11

17
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Michael addition
Acrolein
18
Jun proto-oncogene
19
Mitogen-activated protein kinases
20
Amyloid precursor protein
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آپوپتوز نورونها به واسطۀ استرس اکسیداتیو

آکرولئیــن 17ســبب مهــار برداشــت گلوتامــات و گلوکــز
میشــود درحالیکــه NHE ،حاملهــای یونهــا را در
نورونهــا مهــار نمــوده و مســیرهای  18c-junو  19MAPKرا
فعــال کــرده و از ایــن طریــق موجــب ایجــاد آپوپتــوز خواهــد
شــد ( .)28بســیاری از مشــکالت ســامت و بقــای نورونهــا
بــه دلیــل بــه هــم خــوردن تنظیــم مســیرهای پیامرســانی بــه
واســطۀ کلســیم اســت کــه در اثــر القــای گونههــای واکنشــگر
اکســیژن در بافــت عصبــی رخ میدهــد .افزایــش یــون کلســیم
درون ســلولی بــه واســطۀ گونههــای واکنشــگر اکســیژن
ســمیت همــراه بــا تهییــج
موجــب ایجــاد اثــری بــه نــام
ّ
میشــود کــه منجــر بــه فعــال شــدن گیرندههــای گلوتامــات
و ایجــاد آپوپتــوز در بیماریهایــی از قبیــل هانتینگتــون،
آلزایمــر ،پارکینســون و اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک خواهــد
شــد (.)29، 30
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برخــی از آنزیمهــا طــی چرخــۀ کاتالیتیــک خــود رادیکالهــای
آزاد تولیــد میکننــد از ایــن قبیــل آنزیمهــا میتــوان بــه
گزانتیــن اکســیداز ،آلدئیــد اکســیداز ،تریپتوفــان دی اکســیژناز
و غیــره اشــاره نمــود ( .)19منبــع دیگــر رادیکالهــای آزاد،
کمپلکسهــای  Iو  IIIزنجیــرۀ تنفســی هســتند .عقیــده بــر
ایــن اســت کــه در کمپلکــس  ،Iمراکــز آهــن -ســولفور و در
کمپلکــس  ،IIIســمی کینــون و ســیتوکروم  bکاندیدهــای
احتمالــی تولیــد گونههــای واکنشــگر اکســیژن باشــند
( .)20-22یکــی دیگــر از منابــع میتوکندریایــی گونههــای
11
واکنشــگر اکســیژن ،آنزیــم مونوآمیــن اکســیداز ()MAO
میباشــد .ایــن آنزیــم بــه غشــای خارجــی میتوکنــدری
متصــل و اکسیداســیون ناقلیــن عصبــی 12نوراپــی نفریــن،
دوپامیــن و ســروتونین را کاتالیــز میکنــد کــه در حیــن
فعالیــت خــود ،رادیکالهــای آزاد نیــز تولیــد میکنــد .ایــزو
آنزیــم  ،MAO-Bاکسیداســیون -1متیــل -4فنیــل  1و  2و
 3و -6تتــرا هیدروپیریدیــن ( 13)MPTPبــه  MPP+را کاتالیــز
میکنــد کــه ایــن ترکیــب هــم بــه نوبــۀ خــود کمپلکــس
 Iرا مهــار و تغییــرات بیوشــیمیایی ،بالینــی و نوروپاتولــوژی
متعــددی را آغــاز میکنــد ( .)23افزایــش میــزان یــون
کلســیم درون ســلولی کــه در برخــی بیماریهــا از قبیــل
آلزایمــر رخ میدهــد ،بــا مختــل نمــودن زنجیــرۀ تنفســی و
فعــال نمــودن آنزیمهایــی از قبیــل نیتریــک اکســید ســنتاز
( 14)iNOSنورونــی و گزانتیــن اکســیداز (بــا بــه راه انداختــن
آبشــار آراشــیدونیک اســید) موجــب افزایــش تولیــد گونههــای
واکنشــگر اکســیژن و  RNSمیشــود ( .)24ســیتوکرومهای
 P450و  b5نیــز کــه در اکسیداســیون اســیدهای چــرب غیــر
اشــباع و زنوبیوتیکهــا نقــش دارنــد میتواننــد منابــع دیگــر
تولیــد رادیکالهــای اکســیژن باشــند ( .)21پراکســی زومهــا
نیــز بــا داشــتن آنزیمهایــی از قبیــل -Dآمینواســید اکســیداز،
اورات اکســیداز ،کاتــاالز و دیگــر اکســیدازها میتوانــد منبــع
تولیــد رادیکالهــای آزاد باشــد (.)25

موجــب اکسیداســیون مولکولهــای متعــددی از جملــه:
لیپیدهــا ،پروتئینهــا و  DNAشــده و از همیــن طریــق
ســبب تولیــد برخــی محصــوالت جانبــی از قبیــل پراکســیدها،
الکلهــا ،آلدئیدهــا ،کتونهــا و کلســترول اکســیدها
میشــود .همــۀ اینهــا ســبب فلــج کــردن سیســتمهای
دفاعــی در درون بافتهــا میشــود ( .)26سیســتئین ،لیزیــن و
هیســتیدین ،اســیدهای آمینــۀ بســیار حســاس و هــدف برخــی
محصــوالت ناشــی از اســترس اکســیداتیو هســتند .آکرولئیــن
(لیپیــد تغییــر یافتــه توســط اســترس اکســیداتیو) و مبادلــه
کننــدۀ ســدیم هیــدروژن ( ،15)NHEاز طریــق واکنشــی بــه
نــام افزایــش میشــل 16بــا ایــن ســه اســید آمینــه اتصــاالت
عرضــی برقــرار میکننــد (.)27

مقــاله مـــــروري

دوره پنجم ،شماره اول ،زمستان 1395

Nucleotide excision repair
DNA binding protein 2
28
Xeroderma pigmentosum, complementation group C
29
Nuclear factor-erythroid 2-related factor 2

مطالعــۀ دیگــری کــه توســط  Hritcuو همکارانــش بــر
روی مــدل بیمــاری آلزایمــر انجــام گرفــت ،نشــان داد کــه
در مقایســه بــا موشهــای صحرایــی کنتــرل ،فعالیــت
آنزیمهــای آنتــی اکســیدانی ســوپر اکســید دیســموتاز،
گلوتاتیــون پراکســیداز و کاتــاالز و ســطح گلوتاتیــون احیــاء
کاهــش و میــزان  MDAافزایــش یافتــه اســت ( .)40ترمیــم
آســیب اکســیداتیو بــه  ،DNAبهویــژه ترمیــم بــرش بــازی
( 25)BERاغلــب ارتبــاط نزدیکــی بــا پاتولــوژی بیمــاری
آلزایمــر دارد .بــر همیــن اســاس Forestier ،و همکارانــش بــه
بررســی وضعیــتترمیــم بــرش نوکلئوتیــدی ( 26)NERدر ردۀ
ســلولی شــبه آلزایمــر پرداختنــد .یافتههــای آنهــا نشــان داد
کــه در حضــور پپتیــد بتــا آمیلوئیــد ،میــزان بیــان فاکتورهــای
دخیــل در  NERافزایــش یافتــه و حتــی ظرفیــت NER
نیــز بــه دنبــال اســترس اکســیداتیو افزایــش قابــل توجهــی
نشــان میدهــد .نتایــج آنهــا نشــان میدهــد کــه دو ژن
کلیــدی در ایــن روش ترمیمــی ،پروتئیــن اتصالــی بــه DNA
آســیب دیــده  27)DDB2( 2-و پروتئیــن گــروه  Cمکمــل
گزرودرمــا پیگمنتــوزوم ( ،28)XPCافزایــش بیــان نشــان داده
و جالبتــر اینکــه محصــوالت پروتئینــی ایــن دو ژن در
القــای آپوپتــوز نقــش دارنــد .ایــن مشــاهدات علــت آپوپتــوز
نورونهــا در بیمــاران آلزایمــری را توضیــح میدهــد (.)41
Malondialdehyde
4-Hydroxynonenal
23
Poly [ADP-ribose] polymerase 1
24
Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells
25
Base excision repair
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مطالعــات دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه شــواهد دیــده شــده
در ایــن مطالعــه را تأییــد میکننــد .گفتــه میشــود آســیب
شــدید بــه  DNAدر اثــر اســترس اکســیداتیو موجــب فعالیــت
شــدید  PARP-1و در نتیجــه مصــرف ســریع  NAD+میشــود.
تحــت چنیــن شــرایطی ،مســیرهای متابولیکــی وابســته بــه
 NAD+از قبیــل گلیکولیــز و زنجیــرۀ تنفســی میتوکنــدری
مهــار شــده و از ایــن طریــق تولیــد  ATPمهــار شــده و در

فعــال شــدن مــدوام  PARP-1میتوانــد موجــب تغییــرات
پــس ترجمــهای برخــی پروتئینهــای زنجیــرۀ تنفســی
میتوکنــدری شــده و در ایــن زنجیــره اختــال ایجــاد کنــد
( .)37محققــان ژاپنــی در ســال  2015بــا کار بــر روی
موشهــای ترانــس ژنیــک مــدل آلزایمــر ( )APdE9و بــا
اندازهگیــری فعالیــت آنزیــم ســوپر اکســید دیســموتاز در
هوموژنــات بافــت مغــز موشهــای ترانــس ژنیــک و موشهــای
کنتــرل ســالم بــا ســن یکســان و نیــز اســتفاده از روشهــای
خــاص تصویربــرداری نشــان دادنــد کــه در موشهــای ترانــس
ژنیــک ،اســترس اکســیداتیو القــاء شــده در بخشهایــی از
مغــز بهویــژه در هیپوکامــپ قابــل تشــخیص اســت (.)38
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه مصــرف خوراکــی آلفــا
توکوفــرول موجــب کاهــش اختــال حافظــه در موشهــای
ترانــس ژنیــک  APPswe/PS1dE9میشــود .اســتفاده از ایــن
آنتــی اکســیدان حتــی موجــب کاهــش اســترس اکســیداتیو
و ســطح الیگومــر بتــا آمیلوئیــد در مغــز موشهــای مــورد
مطالعــه ،مهــار تولیــد  ،iNOSواســطههای التهابــی از قبیــل
اینترلوکیــن 6-و اینترلوکیــن 1-بتــا و مهــار فعــال شــدن
میکروگلیاهــا بــا مهــار مســیر پیامرســانی  24NF-kBمیباشــد.
بنابرایــن پژوهــش اخیــر نشــان میدهــد کــه نقــش اســترس
اکســیداتیو و واکنشهــای التهابــی در پیشــرفت بیمــاری و
اختــال حافظــۀ مربــوط بــه آن بســیار مهــم اســت (.)39
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میشــود .گفتــه میشــود کــه ایــن قطعــات موجــب هیپــر
فسفریالســیون پروتئینــی بــه نــام  tauمیشــوند .پروتئیــن
 ،tauیــک پروتئیــن درون نورونهاســت کــه در ســازماندهی
میکروتوبولهــا و شــکلدهی ســلول نقــش دارد .بــا فســفریله
شــدن ،پروتئیــن  tauاز میکروتوبولهــا جــدا شــده و درون
ســلول تجمــع مییابــد و دســتجات نوروفیبریــاری حاصــل
از ایــن تجمــع ،همــراه بــا پالکهــای بتــا آمیلوئیــد موجــود
در خــارج نورونهــا ســبب ایجــاد اختــاالت حرکتــی و
شــناختی و در نهایــت مــرگ نورونهــا میشــود (.)32
مطالعــات متعــددی نشــان میدهنــد کــه ایجــاد پالکهــای
بتــا آمیلوئیــد موجــب القــای اســترس اکســیداتیو در سیســتم
عصبــی میشــود .مطالعــۀ بیمــاران دچــار آلزایمــر نشــان
میدهــد کــه نشــانگرهای اســترس اکســیداتیو در خــون
ایــن بیمــاران نســبت بــه افــراد ســالم افزایــش معنــیداری
دارد .ایــن نشــانگرها شــامل مالــون دی آلدئیــد (،21)MDA
پروتئینهــای کربونیلــه و آلبومیــن اکســیده میباشــد (.)33
 Sultanaو همکارانــش نشــان دادنــد  224-HNEبهعنــوان یکــی
از محصــوالت اســترس اکســیداتیو موجــب تغییــر پروتئینهــا
از جملــه آنزیــم انــوالز مســیر گلیکولیــز میشــود کــه در هــر
ســه مرحلــۀ بیمــاری آلزایمــر بــه اشــکال کربونیلــه ،نیتراتــه
و متصــل بــه  4-HNEیافــت میشــود ( .)34فعالیــت بیــش
از حــد پلــی (-ADPریبــوز) پلیمــراز 23)PARP-1( 1-در
بیماریهــای تحلیــل برنــدۀ عصبــی نقــش پاتولوژیــک دارد.
 PARP-1در ترمیــم  DNAو آپوپتــوز نقــش داشــته و دیــده
شــده کــه ایــن آنزیــم در اثــر اســترس اکســیداتیو فعــال
میشــود Turnuc .و همکارانــش ،بــه هیپوکامــپ موشهــای
صحرایــی مــورد مطالعــۀ خــود پپتیــد بتــا آمیلوئیــد تزریــق
نمودنــد .ســپس بــا تزریــق نیکوتینامیــد ،بهعنــوان مهــار
کننــدۀ  ،PARP-1نشــان دادنــد کــه نیکوتینامیــد میــزان
 ،MDAپروتئینهــای کربونیلــه و تولیــد گونههــای واکنشــگر
اکســیژن در ســیناپتوزومها را کاهــش میدهــد .بنابرایــن
احتمــاالً نیکوتینامیــد اســترس اکســیداتیو ایجــاد شــده توســط
تزریــق پپتیــد بتــا آمیلوئیــد و متعاقــب آن فعــال شــدن
 PARP-1را کاهــش داده و توانایــی مهــار آپوپتــوز نورونهــا
را خواهــد داشــت .بــا ایــن حــال ،اســتفاده از دوزهــای بســیار
بــاالی نیکوتینامیــد حتــی ســبب افزایــش تولیــد گونههــای
واکنشــگر اکســیژن نیــز خواهــد شــد (.)35

نهایــت منجــر بــه مــرگ ســلولی نکــروزی میشــود (.)36
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پارکینســون یــک بیمــاری سیســتم عصبــی اســت کــه در اثــر
از بیــن رفتــن نورونهــای دوپامینرژیــک در مــادۀ ســیاه ایجــاد
شــده و دارای عالیمــی همچــون رعشــه در زمــان اســتراحت،
عالیــم روانــی و اختــاالت وضعیتــی و حرکتــی میباشــد .بــا
ایجــاد اختــال در بخشهایــی از مغــز ،اجســام لویــی شــروع
بــه تجمــع در محــل از بیــن رفتــن نورونهــای دوپامینرژیــک
میکننــد .ارتبــاط بیــن پارکینســون و اجســام لویــی هنــوز
نامشــخص اســت ،بــه طــوری کــه معلــوم نشــده کــه آیــا
آنهــا محصــوالت جانبــی پاتولــوژی ایــن بیمــاری هســتند یــا
اینکــه نقــش اصلــی و کلیــدی در آن بــازی میکننــد .یکــی
از اشــکال خانوادگــی بیمــاری پارکینســون ناشــی از جهــش
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فاکتــور هســتهای مشــتق از اریتروئیــد  ،29)Nrf2( 2-فاکتــور
رونویســی تنظیــم کننــدۀ پاســخ آنتــی اکســیدانی اســت کــه
در نورونهــا میتوانــد اثــرات محافظتــی داشــته باشــد .شــکل
فســفریلۀ  Nrf2در تنظیــم بیــان طیــف وســیعی از ژنهــای
30
محافظتــی از قبیــل ســوپر اکســید دیســموتاز (SOD1) 1-
نقــش دارد .اســترس اکســیداتیو میتوانــد بــا ایجــاد اســترس
شــبکۀ آندوپالســمی و کاهــش ســطح  Nrf2نقــش مهمــی در
بیماریزایــی 31آلزایمــر بــازی کنــد ( .)42، 43مطالعـهای کــه بر
روی ســلولهای تــکهســتهای خــون محیطــی افــراد دچــار
اختــال شــناختی خفیــف انجــام گرفتــه نشــان میدهــد کــه
اســترس اکســیداتیو و  Nrf2فســفریله در آنهــا بهشــدت
افزایــش یافتــه اســت ( .)44گزارشهــای متعــددی نشــان
میدهــد کــه میتوکنــدری جــزء محلهــای عمــدۀ تجمــع
پپتیــد بتــا آمیلوئیــد ( 32)βA42و توکسیســتی ایجــاد شــده
توســط آن اســت .مطالعــهای کــه در ســال  2015بــر روی
تجمــع ایــن پپتیــد در میتوکنــدری نورونهــای هیپوکامــپ
موشهایــی کــه مــدت طوالنــی در معــرض اوزون قــرار گرفتــه
بودنــد نشــان داد کــه بیــن روزهــای  60تــا  90در معــرض
اوزون قــرار گرفتــن ،پپتیــد مذکــور تجمــع معنـیداری داشــته
و همچنیــن بیــان ( presenilin 2پــردازش و تولیــد پپتیــد بتــا
آمیلوئیــد  )42افزایــش یافتــه اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
بیــان ( 33ADAM 10پــردازش و تولیــد پپتیــد بتــا آمیلوئیــد
 )42و میــزان پپتیــد بتــا آمیلوئیــد  40شــدیدا ً کاهــش یافتــه
اســت .بنابرایــن مطالعــۀ مذکــور نشــان میدهــد کــه قــرار
گرفتــن طوالنیمــدت در معــرض آالیندههایــی ماننــد اوزون
میتوانــد موجــب تجمــع پپتیــد ســمی مرتبــط بــا آلزایمــر
شــده و بیماریزایــی بیمــاری نقــش داشــته باشــد ( .)45بنابــر
نتایــج حاصــل از مطالعــات مذکــور میتــوان گفــت کــه
بیماریزایــی آلزایمــر بــا القــای اســترس اکســیداتیو در بافــت
عصبــی گــره خــورده اســت و تعدیــل ایــن وضعیــت میتوانــد
بــه نفــع بهبــود بیمــاری باشــد.

در ژن  34PARK2میباشــد کــه کــد کننــدۀ پروتئینــی بــه
نــام پارکیــن 35اســت .ایــن پروتئیــن یکــی از اجــزاء کمپلکــس
یوبــی کوئیتیــن  E3لیــگاز اســت کــه در مســیر پروتئــازوم
نقــش دارد ( .)46عقیــده بــر ایــن اســت کــه عامــل تغییــرات
ایــن ژن ،اســترس اکســیداتیو میباشــد .برخــی مطالعــات
نشــان میدهنــد کــه مصــرف زیــاد متامفتامیــن بــا القــای
اســترس اکســیداتیو موجــب تولیــد پراکســیدهای لیپیــدی
و - 4هیدروکســی نوننــال میشــود و موجــب افزایــش
خطــر ابتــاء بــه پارکینســون میشــود .محصــول افزایشــی
حاصــل از اتصــال - 4هیدروکســی نوننــال بــه پارکیــن منجــر
بــه آســیب بــه ایــن پروتئیــن ،تجزیــۀ آن توســط سیســتم
پروتئــازوم و کمبــود آن در مغــز میشــود ( .)47کمبــود ایــن
پروتئیــن بــه واســطۀ اســترس اکســیداتیو ،موجــب آســیب بــه
میتوکنــدری و در نتیجــه تحلیــل عصبــی 36میشــود .گفتــه
میشــود علــت ایــن امــر ،کاهــش یوبــی کوئیتیناســیون
فاکتــور ســرکوبگر رونویســی بــه نــام  PARISمیباشــد کــه
در نتیجــه میــزان ایــن فاکتــور بــاال رفتــه و موجــب کاهــش
بیــان مولکــول تنظیــم کننــدۀ اصلــی عملکــرد میتوکنــدری
بــه نــام  37PGC-1αمیشــود .بــا نقــص در مســیر پیامرســانی
ایــن مولکــول مهــم ،میتوکنــدری دچــار نقــص عملکــرد شــده
و منجــر بــه تحلیــل عصبــی در نورونهــای دوپامینرژیــک
میشــود ( .)48مهــار کنندههــای آپوپتــوز (،38)IAPs
گروهــی از پروتئینهــای بســیار مهــم در تنظیــم بقــای ســلول
از طریــق اتصــال بــه کاســپازها هســتند 39XIAP .یکــی از ایــن
پروتئینهاســت و نشــان داده شــده کــه در مــدل حیوانــی و
بیمــاران دچــار پارکینســون- S ،نیتروزیلــه شــده اســت .ایــن
عمــل میتوانــد موجــب مهــار عملکــرد ضــد کاســپاز  3و ضــد
آپوپتــوزی ایــن پروتئیــن و تســریع تخریــب نــورون شــود
( .)49مکانیســم دیگــری کــه بــرای تخریــب نورونهــای
دوپامینرژیــک بیــان شــده نشــان میدهــد کــه اســترسهای
اکســیداتیو و نیتراتیــو میتواننــد موجــب - Sنیتروزیلــه شــدن
فاکتــور رونویســی  40MEF2Cشــده و همیــن امــر میتوانــد
ســبب مهــار رونویســی ژنهایــی از قبیــل  PGC-1αشــود.
بــا مهــار بیــان ایــن پروتئیــن ،میتوکنــدری نورونهــای
دوپامینرژیــک دچــار نقــص شــده و ســلول بــه ســمت آپوپتــوز
پیــش مــیرود ( 41BPPV .)50نوعــی ســرگیجه اســت کــه
در برخــی بیمــاران دچــار گیجــی دیــده میشــود .گفتــه
میشــود هیســتون داســتیالز ســیرتوئین  1نقــش مهمــی در
افزایــش بقــاء و محافظــت نورونهــا در برابــر تخریــب دارد.
بــه همیــن دلیــل ،در مطالعــهای کــه ســال  2015انجــام
شــد ،بیــان ایــن ژن در نمونههــای خــون بیمــاران BPPV
و مــدل ســلولی پارکینســون ( )PC-12تحــت تیمــار بــا 6
هیدروکســی دوپامیــن جهــت بررســی مکانیســم تخریبــی درپارکینســون و  BPPVمــورد بررســی قــرار گرفــت .بــر اســاس
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هانتینگتــون نوعــی بیمــاری اتوزومــی غالــب ارثــی اســت کــه
از تکــرار ســه تایــی نوکلئوتیدهــای  CAGدر ژن هانتینگتیــن
( 43)Httناشــی میشــود .ترجمــۀ  mRNAایــن ژن موجــب
بیــان پروتئیــن جهــش یافتــۀ هانتینگتیــن ( 44)mHttمیشــود
Mutant huntingtin gene
SIRT

44
45

مطالعـهای کــه  Ribeiroو همکارانــش بــر روی نقــش انســولین
و  IGF-1در ســلولهای اســتریاتال موشهــای ترانــس ژن
هانتینگتــون بــر تولیــد گونههــای واکنشــگر اکســیژن توســط
میتوکنــدری و آنتیاکســیدانهای مربوطــه و مســیرهای
پیامرســانی مؤثــر بــر عملکــرد میتوکندری انجــام دادهاند نشــان
میدهــد کــه انســولین و  IGF-1میتواننــد موجــب کاهــش
ایجــاد آپوپتــوز شــده و بــا فعــال نمــودن مســیر پیامرســانی
 ،PI-3K/Aktدر فراینــدی کــه مســتقل از فاکتــور رونویســی
 Nrf2عمــل میکنــد و نیــز بــا افزایــش ســطح میتوکندریایــی
 Aktو زیــر واحــد  IVزنجیــرۀ تنفســی موجــب بهبــود عملکــرد
میتوکنــدری و کاهــش تولیــد گونههــای واکنشــگر اکســیژن
توســط میتوکنــدری شــوند ( .)42، 58ســیرتوئینها ،45خانــوادۀ
حفــظ شــدهای از لیزیــن داســتیالزهای وابســته بــه NAD+
کالس  IIIهســتند و گفتــه میشــود کــه طــول عمــر را تنظیــم
میکننــد و در پســتانداران ،ایــن خانــواده شــامل هفــت عضــو
PTEN-induced putative kinase 1
Huntingtin gene

42
43

7979
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هانتینگتون

در مغــز موشهــا و بیمــاران دچــار هانتینگتــون AMPK-a1 ،ب ه
طــور غیــر طبیعــی فعــال میشــود .دیــده شــده کــه افزایــش
اســترس اکســیداتیو ایجــاد شــده بــه دلیــل هانتینگتیــن
جهــش یافتــه موجــب فعــال شــدن  AMPK-a1و در نتیجــه
ســبب نوروتوکسیســیتی در ردۀ ســلولی نیایــی اســتریاتال و
اســتریاتوم موشهــای ترانــس ژنیــک مــدل هانتینگتــون
( )R6/2میشــود .بــر همیــن اســاس ،گفتــه میشــود کــه
تنظیــم فیدبــک مثبــت بیــن افزایــش اســترس اکســیداتیو و
فعــال شــدن  AMPK-a1در پیشــرفت بیمــاری هانتینگتــون
نقــش دارد (.)57

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.1.73

نتایــج ایــن مطالعــه ،اســترس اکســیداتیو عــاوه بــر اینکــه
در نمونههــای خــون بیمــاران  BPPVافزایــش یافتــه اســت،
میتوانــد موجــب مهــار عملکــرد ســیرتوئین  1و مــرگ ســلول
در اثــر - 6هیدروکســی دوپامیــن شــود .بنابرایــن بــه نظــر
میرســد  BPPVبــه طــور مســتقل میتوانــد بــا افزایــش
خطــر پارکینســون مرتبــط باشــد ( .)51امــروزه نیــاز مبرمــی
جهــت تشــریح دقیــق و روشــن زمینــۀ پاتوژنیــک پارکینســون
جهــت درمــان و یــا حداقــل کنــد نمــودن ســرعت پیشــرفت
تخریــب نورونهــا در بیمــاری پارکینســون حــس میشــود.
بــر همیــن اســاس محققــان بلژیکــی مطالعــات مختلفــی را
بررســی نمودهانــد تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد .آنهــا در
بررس ـیهای خــود بــر روابــط بســیار پیچیــده و مکمــل بیــن
اســترس اکســیداتیو و تخریــب نورونهــا و ارتبــاط احتمالــی
اســترس اکســیداتیو و ژنهــای مرتبــط بــا پارکینســون تمرکــز
نمودهانــد تــا شــاید بتواننــد نشــانگرهای زیســتی بــرای
بررســی وقایــع پاتوژنیــک در ایــن بیمــاری معرفی کننــد .طبق
گزارشهــای آنــان ،بــه مطالعاتــی اشــاره میکننــد کــه بــه
بررســی نقــش مهــم برخــی ژنهــای مرتبــط بــا پارکینســون از
قبیــل پارکیــن DJ-1 ،42PINK1 ،و  SNCAدر مســیر پاتوژنیک
اســترس اکســیداتیو و حفاظــت در برابــر اســترس اکســیداتیو
اشــاره نمــوده و بدیــن ترتیــب نشــان میدهنــد کــه اســترس
اکســیداتیو مســیر پاتوژنیــک مهمــی در ایــن بیمــاری اســت
( .)52شــواهد دیگــر نیــز ایــن گزارشهــا را تأییــد میکننــد.
متابولیســم دوپامیــن در مغــز بــه خــودی خــود منجــر بــه
اســترس اکســیداتیو شــده و از ایــن طریــق موجــب تغییراتــی
در ماکــرو مولکولهــای درون ســلولی میشــود کــه عملکــرد
طبیعــی آنهــا بــرای بقــای ســلول الزم اســت .اختــال در
عملکــرد و افزایــش متعاقــب گونههــای واکنشــگر اکســیژن
نیــز ســبب بــه راه افتــادن یکســری حوادثــی میشــود کــه
در نهایــت منجــر بــه مــرگ ســلول خواهــد شــد .عــاوه بــر
ایــن ،فعــال شــدن میکروگلیاهــا بــا تولیــد نیتریــک اکســید و
ســوپر اکســید هنــگام پاســخهای التهــاب نورونهــا همــراه
بــوده و ایــن وضعیــت بــا آزاد شــدن مولکولهایــی از قبیــل
آلفــا ســینوکلین ،نورومالنیــن و ماتریکــس متالوپروتئینــاز 3-
از نورونهــای دوپامینرژیــک آســیب دیــده بدتــر خواهــد
شــد .بــا ایــن حــال ،روشهایــی نیــز بــرای کاهــش اســترس
اکســیداتیو و درمــان از ایــن طریــق پیشــنهاد میشــود .بــه
طــور مثــال NAD(P)H ،کینــون ردوکتــاز و ســایر آنزیمهــای
آنتــی اکســیدانی کــه بیــان ژن آنهــا تحــت تنظیــم فاکتــور
رونویســی  Nrf2اســت ،میتواننــد بهعنــوان اهــداف درمانــی
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد (.)53

کــه دارای یکســری اســید آمینــۀ گلوتامیــن تکــراری اســت.
اگرچــه نقــش دقیــق پروتئیــن هانتینگتیــن مشــخص نشــده
اســت ،امــا اعمــال مرتبــط بــا ایــن پروتئیــن بــرای حفــظ
ســامت نورونهــا و بقــای آنهــا ضــروری اســت ( .)54تحــت
شــرایط طبیعــی ،چپرونهــا تاخوردگــی پروتئینهــای غیــر
طبیعــی هانتینگتیــن جهــش یافتــه را بــه فــرم صحیــح آن
بــر میگرداننــد و بقیــه تحــت تجزیــه بــا پروتئــازوم قــرار
میگیرنــد .حــال اگــر سیســتم پروتئــازوم و یــا اتوفــاژی
دارای نقــص باشــد ،پروتئیــن غیــر طبیعــی درون ســلول
تجمــع یافتــه و میتواننــد در پیامرســانی کلســیم و عملکــرد
میتوکنــدری در اعمــال ســلول تداخــل ایجــاد نماینــد (.)55
بــه هــم خــوردن تنظیــم هومئوســتاز آهــن مغــز ،اســترس
اکســیداتیو و تخریــب نورونهــا از ویژگیهــای جدایــی
ناپذیــر بیمــاری هانتینگتــون هســتند .مکملهــای آهــن
در دوران کودکــی و بزرگســالی بــهطــور معمــول مصــرف
میشــود .اســتفاده از مکمــل آهــن در موشهــای نــوزاد
مــدل هانتینگتــون موجــب اختــال فعالیــت حرکتــی ،افزایــش
ســطح الکتــات و گلوتاتیــون اکســیده و مســتعد شــدن ابتــاء
بــه بیمــاری هانتینگتــون میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه
هیــچ یــک از ایــن مــوارد در موشهــای نــوع وحشــی تحــت
تیمــار بــا مکمــل آهــن ایجــاد نشــده اســت (.)56
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( )SIRT1-7میباشــد .مطالعــات متعــددی کــه در مدلهــای
حیوانــی انجــام گرفتــه نشــان میدهــد کــه ســیرتوئین  1هــم
ســمیت حاصــل از
مدلهــای حیوانــی و هــم ســلولها را از
ّ
 mHttمحافظــت مینمایــد ،بــا ایــن حــال نتایــج مطالعــات
اخیــر در ایــن زمینــه بســیار بحــث انگیــز و متفــاوت اســت .در
واقــع ،بــا توجــه بــه مســیرهای مختلــف فعالســازی  ،SIRTهــم
فعــال شــدن و هــم مهــار یــک  SIRTخــاص میتوانــد اثــرات
محافظتــی بــرای نــورون داشــته باشــد (.)59

80
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بــا دمیلینــه شــدن نورونهــا ،بــه دلیــل از بیــن رفتــن پوشــش
خارجــی آنهــا ،نســبت بــه حملــۀ گونههــای واکنشــگر
اکســیژن و یــا  RNSآســیب پذیــر میشــوند .بررســی
ارتبــاط بیــن اســترس اکســیداتیو ،آســیب بــه میتوکنــدری و
پیشــرفت بیمــاری در مغــز بیمــاران دچــار مالتیپــل اســکلروز
وجــود فســفولیپیدهای اکســیده MDA ،و میــزان بــاالی DNA
اکســیده در مراکــز دارای ضایعــۀ فعــال ،غیرفعــال و بــا وســعت
کــم را در بیمــاران نشــان میدهــد (.)61
مقایســۀ برخــی نشــانگرهای زیســتی اســترس اکســیداتیو
بیــن بیمــاران دچــار مالتیپــل اســکلروز و افــراد ســالم،
نشــان دهنــدۀ وجــود اســترس اکســیداتیو در ایــن بیمــاری
میباشــد Livia Pasquali .و همکارانــش بــا اندازهگیــری
محصــوالت اکسیداســیون پروتئیــن پیشــرفته (،51)AOPP
توانایــی احیــاء کنندگــی فریــک پالســمایی و ســطح گــروه
تیــول در پالســمای خــون افــراد دچــار مالتیپــل اســکلروز و
گــروه کنتــرل ســالم ،نشــان دادنــد کــه  AOPPپالســمای
افــراد بیمــار بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر از افــراد طبیعــی
میباشــد ،درحالیکــه فریــک پالســمایی و ســطح تیــول
در بیمــاران نســبت بــه افــراد ســالم کمتــر اســت .بنابرایــن
نتیجــه گرفتنــد کــه میــزان  ،AOPPفریــک پالســمایی و
گروههــای تیــول نشــان از آســیب اکســیداتیو و کاهــش
ظرفیــت آنتــی اکســیدانی در افــراد بیمــار اســت (.)62
پاس ـخهای التهابــی ،مســیری تخریبــی در بیمــاری مالتیپــل
اســکلروز اســت .انفجــار اکســیداتیو مربــوط بــه التهــاب در
میکروگلیاهــا و ماکروفاژهــای فعــال شــده نقــش مهمــی در
دمیلیناســیون و آســیب بافتــی بــه واســطۀ رادیــکال آزاد در
بیماریزایــی ایــن بیمــاری بــازی میکنــد .محیــط التهابــی در
ضایعــات دمیلینــه منجــر بــه تولیــد رادیکالهــای اکســیژن
و نیتــروژن و ســایتوکینهای پیــش التهابــی میشــود کــه
در نهایــت موجــب پیشــرفت بیمــاری خواهــد شــد .بنابرایــن،
اســترس اکســیداتیو و التهــاب ســبب تــداوم چرخــۀ خــود و
آســیب بیشــتر میشــوند (.)63
بــا توجــه بــه اینکــه نقــش آســیب اکســیداتیو در بیماریزایــی
مالتیپــل اســکلروز مشــخص شــده اســت ،نمیتــوان از نقــش
احتمالــی ســیرتوئینهای میتوکندریایــی (SIRT3, SIRT4,
Transmitters
PPAR-γco-activator-1α
48
T-complex protein 1
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70 kilodalton heat shock proteins
Heat shock transcription factor 1
51
Advanced oxidation protein products

مالتیپــل اســکلروز یــک بیمــاری خودایمــن التهابــی مزمــن
میباشــد کــه در آن آنتیبادیهــای خــودی بــه سیســتم
عصبــی مرکــزی حملــه میکننــد .در اثــر ایــن حملــه ،نورونهــا
دمیلینــه میشــوند .بــا از بیــن رفتــن میلیــن ،ضایعــات و
پالکهایــی در همــان محــل ایجــاد شــده و پیامهــای نورونــی
در گرههــای رانویــه مختــل میشــود ،در نتیجــه بیمــار دچــار
عالیمــی از قبیــل کاهــش هماهنگــی در بخشهــای مختلــف
بــدن و بینایــی و ســخن گفتــن اســت.
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مکانیسـمهای مولکولــی مختلفــی بــرای بیمــاری هانتینگتــون
پیشــنهاد شــده اســت کــه شــامل -1 :تغییــر مــدارات نورونــی
کــه منجــر بــه ناهنجاریهــای شــناختی و مولکولــی در
ایــن بیمــاری میشــوند و بیــان برخــی ژنهــای کلیــدی
در هومئوســتاز کلســیم ،تمایــز نورونــی و تولیــد ناقلیــن 46در
ایــن بیمــاری کاهــش مییابــد -2 .اختــال در میتوکنــدری
و متابولیســم انــرژی؛ اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه  mHttبــا
اتصــال بــه غشــای خارجــی میتوکنــدری موجــب اختــال در
کمپلکسهــای  Iو  IIمیشــود و از ایــن طریــق بــا تولیــد
گونههــای واکنشــگر اکســیژن ســبب مختــل نمــودن تولیــد
 ATPمیشــود .بهعــاوه ،هانتینگتیــن جهــش یافتــه موجــب
اختــال در اســتقرار میتوکندریهــا در مکانهــای مــورد
نیــاز درون آکســون میشــوند و حتــی بــا ایجــاد اختــال
در ) 47(PGC-1αبیــان برخــی ژنهــای تنظیــم کننــدۀ بیوژنــز
میتوکنــدری را بــا اشــکال مواجــه میکنــد -3 .اختــال در
تنظیــم رونویســی؛ هانتینگتیــن جهــش یافتــه از طریــق بــر
همکنــش بــا ماشــین رونویســی هــم بــر دسترســی بــه پروموتر
و هــم بــر فراخوانــی  RNAپلیمــراز  IIتأثیــر میگــذارد.
هانتینگتیــن جهــش یافتــه فعالیــت هیســتون اســتیل
ترانســفرازها را نیــز مختــل نمــوده و ســبب هیپواستیالســیون
هیســتون و افزایــش شــکلگیری هتروکروماتیــن میشــود.
 -4اختــال در هومئوســتاز پروتئیــن؛ گفتــه میشــود کــه
 ،HSP90کمپلکــس حلقــهای HSP70 ،)TriC( 48TCP-1
49و خانــوادۀ چپرونــی  DNAJدر مغــز موشهــای دچــار
هانتینگتــون کاهــش معنــیداری یافتــه اســت -5 .اختــال
مســیرهای تجزیــۀ پروتئیــن در اثــر تجمــع زنجیرههــای یوبــی
کوئیتیــن در مغــز بیمــاران دچــار هانتینگتــون کــه احتمــاالً
بــه دلیــل بــه هــم خــوردن تعــادل سیســتم یوبــی کوئیتیــن
پروتئــازوم ناشــی از اختــال شــبکۀ پروتئوســتازی توســطهانتینگتیــن جهــش یافتــه باشــد -6 .اختــال فعالســازی
پاســخهای استرســی؛ ایــن مســئله بــا کاهــش اتصــال
پروتئیــن فاکتــور شــوک حرارتــی  50)HSF1( 1-بــه پروموتــر
ژنهــای چپــرون بــه دنبــال اســترس بــوده و حتــی نشــان
دهنــدۀ تغییــرات وســیع ژنومــی در اتصــال  HSF1بــه DNA
میباشــد .بهعــاوه ،فعالیــت فاکتــور اســترس متابولیــک
( )DAF-16/FOXO3aنیــز بــه دلیــل بــه هــم خــوردن تنظیــم
ســیرتوئین  1دچــار اختــال میشــود (.)60

مالتیپل اسکلروز

مقــاله مـــــروري

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

مطالعــات آزمایشــگاهی و کالبــد شناســی در اســکلروز جانبــی
آمیوتروفیــک نشــان میدهــد کــه اســترس اکســیداتیو نقــش
مهمــی در تخریــب نــورون حرکتــی و اختــال آستروســیت
بــازی میکنــد .نشــانگرهای زیســتی اســترس اکســیداتیو
در مایــع مغــزی -نخاعــی ،پالســما ،ادرار بیمــاران دچــار
اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک افزایــش یافتــه و بیانگــر ایــن
مســئله اســت کــه اســترس اکســیداتیو غیــر طبیعــی خــارج
از سیســتم عصبــی مرکــزی ایجــاد شــده اســت .بــا پیشــرفت
بیمــاری ،کمبــود مــواد غذایــی ،کاشکســی ،اســترس روانــی
و اختــال تنفســی ،اســترس اکســیداتیو هــم وخیمتــر
میشــود .شــواهد آزمایشــگاهی ،پاتولوژیــک و اپیدمیولوژیــک
بــه روشــنی از ایــن فرضیــه حمایــت میکننــد کــه اســترس
اکســیداتیو نقــش مرکــزی در فراینــد پاتوژنیــک (بهویــژه در
افــرادی کــه اســتعداد ژنتیکــی دارنــد) بــازی میکنــد (.)70
فریدریک آتاکسیا
ایــن بیمــاری معمولتریــن فــرم آتاکســیها بــوده و
مشــخصات آن شــامل تحلیــل عصبــی ،کاردیومیوپاتــی و
دیابــت میباشــد .گفتــه میشــود علــت ایــن بیمــاری نقــص
در ژن میتوکندریایــی فراتاکســین 54میباشــد کــه در نتیجــۀ
افزایــش تعــداد ســه نوکلئوتیــد  GAAدر اینتــرون ژن مذکــور
اســت .بــرای توضیــح پاتوفیزیولــوژی ایــن بیمــاری فرضیــات
Forkhead box O3
Mutated form of Cu,Zn-superoxide dismutase
54
Frataxin
52
53
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اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک ،بیمــاری نورولوژیــک مرتبــط
بــا ســن اســت کــه بــا تخریــب پیشــروندۀ ســلولهای شــاخ
قدامــی نخــاع و نورونهــای حرکتــی قشــری مشــخص
میشــود .رونــد بیمــاری بســیار پیشــرونده بــوده و حــدود
 %50بیمــاران در ســه ســال اول ابتــاء بــه بیمــاری میمیرنــد.
بیمــاری اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک اغلــب بــه صــورت
تکگیــر رخ میدهــد و نــوع خانوادگــی ایــن بیمــاری تنهــا
 %5-10مــوارد ابتــاء بــه آن را نشــان میدهــد .مطالعــات
انجــام گرفتــه بــر روی خانوادههــای مختلــف منجــر بــه
تشــخیص چهــار ژن مختلــف و هشــت لوکــوس بالقــوه مســئول
نــوع خانوادگــی ایــن بیمــاری شــده اســت ( .)66بــا اینکــه تــا
بــه حــال دلیــل اصلــی ایــن بیمــاری مشــخص نشــده امــا،
اولیــن ژنــی کــه در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری بهعنــوان ژن
جهــش یافتــه کشــف شــد ،آنزیــم ســوپر اکســید دیســموتاز
 Cu,Znبــود .کشــف ایــن ژن جهــش یافتــه منجــر بــه مطــرح
شــدن مکانیزمهــای متعــددی بــرای ایــن بیمــاری شــد کــه
شــامل اگزیتوتوکسیســیتی ،اســترس اکســیداتیو ،اســترس
شــبکۀ آندوپالســمی ،اختــال میتوکنــدری ،اختــال انتقــال
آکســونی ،گســترش ســاختارهای شــبه پریونــی و توکسیســیتۀ

خــود مختــار غیــر ســلولی نوروگلیــا میباشــند ( .)67از
خصوصیــات بــارز نــوع خانوادگــی بیمــاری ،تجمــع پروتئیــن
بــا تاخوردگــی نامناســب (ســوپر اکســید دیســموتاز جهــش
یافتــه یــا ( 53)mSOD1و نهایتـاً ایجــاد انکلوزیــون بــادی درون
نورونهــا و مــرگ آنهــا میباشــد .یکــی از چپرونهــای
دخیــل در تاخوردگــی پروتئینهــا آنزیــم  PDIمیباشــد کــه
دیــده شــده در بیمــاران دچــار اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک
بــه صــورت - Sنیتروزیلــه اســت و همیــن امــر موجــب مهــار
ایــن آنزیــم و در نتیجــه افزایــش میــزان تجمــع mSOD1
میشــود .در ضمــن گفتــه میشــود کــه - Sنیتروزیلــه
شــدن آنزیــم مذکــور نــه تنهــا در فرمهــای خانوادگــی ایــن
بیمــاری بلکــه در فرمهــای تکگیــر نیــز دیــده میشــود
( .)68شــواهد نشــان میدهنــد کــه نشــانگرهای اســترس
اکســیداتیو در نخــاع و مایــع مغــزی -نخاعــی بیمــاران دچــار
اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک و جهــش در آنزیــم SOD1
منجــر بــه  %20مــوارد خانوادگــی ایــن بیمــاری میشــود.
بــا ایــن حــال ،مکانیســم دقیقــی کــه از طریــق آن جهــش
در  SOD1موجــب تخریــب نــورون حرکتــی میشــود
شــناخته نشــده و شــروع کننــدۀ اســترس اکســیداتیو در
مــوارد غیــر از جهــش  SOD1هنــوز نامعلــوم اســت .اگرچــه
اســتفاده از برخــی آنتیاکســیدانها اثــرات بالقــوه مفیــدی
در مدلهــای حیوانــی نشــان داده اســت امــا آزمایشهــای
بالینــی درمــان بــا آنتیاکســیدانها ناامیــد کننــده بــوده
اســت (.)69
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 )SIRT5در احســاس و پاســخ بــه اســترس اکســیداتیو در
بیماریهــای دمیلینــه کننــده از قبیــل مالتیپــل اســکلروز
چشمپوشــی کــرد .مطالعــات محققــان انگلیســی نشــان
میدهــد کــه ســیرتوئین  3در مغــز بزرگســاالن بیــان
میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه مشــاهدات بیشــتر
آنهــا نشــان داد کــه بیــان ســیرتوئین  3در مغــز بیمــاران
مالتیپــل اســکلروز کاهــش یافتــه اســت .بــر همیــن اســاس
آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه تعدیــل فعالیــت ســیرتوئین 3
ممکــن اســت در بهبــود بیمــاری تحلیــل برنــدۀ عصبــی مؤثــر
بــوده و مطالعــات بعــدی میتوانــد ایــن نکتــه را تأییــد کنــد
( .)64مالتونیــن نقــش مهمــی در تعدیــل مســیرهای مختلــف
درگیــر در اســترس اکســیداتیو دارد .برخــی تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه مالتونیــن بــه طــور معنــیداری میتوانــد
موجــب افزایــش ســطح بیــان و حتــی فعالیــت ســیرتوئین  1و
آنزیــم کاتــاالز در بیمــاران دچــار مالتیپــل اســکلروز و همچنین
افــراد کنتــرل ســالم شــود .بــا ایــن حــال ،تیمــار بــا مالتونیــن
موجــب افزایــش بیــان و فعالیــت آنزیــم آنتی اکســیدانی ســوپر
اکســید دیســموتاز تنهــا در افــراد بیمــار میشــود .جالــب
توجــه اســت کــه ارتبــاط فعالیــت ســیرتوئین  1بــا آنزیمهــای
آنتــی اکســیدانی مذکــور پیــش از مصــرف مالتونیــن مشــاهده
نمیشــود امــا پــس از تیمــار بــا مالتونیــن ،ایــن ارتبــاط بــه
روشــنی قابــل مشــاهده اســت .گفتــه میشــود ســیرتوئین 1
از طریــق فعالیــت داســتیالزی خــود بــر روی فاکتــور رونویســی
ســرچنگالی  52)FOXO3( O3بیــان ژنهــای آنزیمهــای
مذکــور را افزایــش میدهــد (.)65
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متعــددی وجــود دارد کــه در ایــن میــان ،میتــوان بــه نقــش
اســترس اکســیداتیو اشــاره نمــود .دیــده شــده کــه در ایــن
بیمــاری بــه دلیــل نبــود فراتاکســین ،آنزیــم میتوکندریایــی
آکونیتــاز در اثــر اســترس اکســیداتیو غیرفعــال میشــود .ایــن
مــورد معمــوالً در طــی فراینــد پیــری رخ میدهــد (.)71
بهعــاوه ،کاهــش تولیــد فراتاکســین موجــب تجمــع آهــن
در میتوکنــدری ،اختــال آنزیمهــای میتوکندریایــی دارای
 Fe-Sو افزایــش تولیــد رادیــکال آزاد بــه واســطۀ واکنــش
فنتــون میشــود .گزارشهــای اخیــر ،ایــن فرضیــه را بــه
چالــش کشــیده و پیشــنهاد کردهانــد کــه نقــش اســترس
اکســیداتیو در ایــن بیمــاری جزئــی بــوده و بدیــن ترتیــب
ســودمندی راهبردهــای 55درمــان آنتــی اکســیدانی را زیــر
ســؤال بردهانــد .بــر همیــن اســاس Armstrong ،و همکارانــش
طبــق بررسـیهای خــود پیشــنهاد میکننــد کــه ایــن تناقــض
آشــکار نتیجــۀ شــیمی ناهمگــون گونههــای واکنشــگر
اکســیژن ،ســاختارهای ســلولی اصلــی درگیــر و پاســخهای
کلــی ســلولی بــه گونههــای واکنشــگر اکســیژن اســت .آنهــا
در نهایــت بــا مطالعــات خــود نتیجــه گرفتنــد کــه اســترس
اکســیداتیو فاکتــور تعییــن کننــدۀ اصلــی در پاتولــوژی
فریدریــک آتاکســی اســت .بنابرایــن اظهــار داشــتند کــه
درمانهــای آنتــی اکســیدانی میتواننــد جــزو راهبردهــای
درمانــی اصلــی در نظــر گرفتــه شــوند (.)72

آتاکســیا تالنژکتازیــا ( 57)ATیکــی از اختــاالت ناپایــداری
ژنومــی ارثــی مغلــوب اســت کــه تظاهــرات بالینــی آن شــامل
Ataxia telangiectasia
Ataxia telangiectasia mutated
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بــا ایــن حــال ،برخــی مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
اســترس اکســیداتیو نمیتوانــد نقــش خیلــی مهمــی در ایــن
بیمــاری داشــته باشــد .بــه طــوری کــه  daSilvaو همکارانــش
بــا مطالعاتــی کــه بــر روی  14بیمــار  ATو  14کنتــرل ســالم
Strategies
Polyunsaturated fatty acids
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آتاکسیا تالنژکتازیا

گفتــه میشــود جهــش یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا ،اختــال
ســلول اندوتلیالــی القــاء شــده توســط اســترس اکســیداتیو و
پیــری نابالــغ ایــن ســلولها را تنظیــم میکنــد .اســترس
اکســیداتیو از طریــق فعالســازی یــا فسفریالســیون جهــش
یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا توســط مســیر ،Akt/p53/p21
پیــری را در ســلولهای اندوتلیــال القــاء میکنــد .ایــن کار
در ســلولهایی کــه ژن جهــش یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا
در آنهــا نــاک اوت شــده دیــده نمیشــود ( .)76بــا تحریــک
گیرنــدۀ لنفوســیتهای  ،Tســلولهای  Tفاقــد جهــش
یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا و ســلولهای  Tطبیعــی کــه
جهــش یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا در آنهــا مهــار شــده
اســت بــه جــای تکثیــر بــه ســمت آپوپتــوز میرونــد .گفتــه
میشــود کــه طــی فعــال شــدن گیرنــده بــرای شــروع تکثیــر
لنفوســیتهای  ،Tبــا برداشــتن و از بیــن رفتــن گونههــای
واکنشــگر اکســیژن ،آپوپتــوز مهــار خواهــد شــد .بنابرایــن،
نظــر بــر ایــن اســت کــه جهــش یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا بــا
تنظیــم پاســخ بــه گونههــای واکنشــگر اکســیژن تولیــد شــده
بــه دنبــال فعــال شــدن لنفوســیتهای  ،Tنقــش مهمــی را در
تکثیــر ایــن لنفوســیتها بــازی میکنــد .در نتیجــه ،ناتوانــی
ســلولهای  Tفاقــد جهــش یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا در
کنتــرل پاســخ بــه گونههــای واکنشــگر اکســیژنها ،اســاس
مولکولــی نقــص ایمنــی مربــوط بــه بیمــاران دچــار آتاکســیا
تالنژکتازیــا اســت (.)77
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 Rosellaو همکارانــش نشــان دادنــد کــه اســتفاده از
آنتیاکســیدانهایی از قبیــل اســیدهای چــرب بــا چندیــن
پیونــد دوگانــه دوتریومــی ( 56)dPUFAکــه ســلول را در مقابــل
آســیب ناشــی از پراکسیداســیون لیپیــدی محافظــت میکنــد
و القــاء کنندههــای مســیر آنتــی اکســیدانی  Nrf2در
ســلولهای فیبروبالســت مدلهــای موشــی ایــن بیمــاری بــه
طــور معنـیداری ســبب کاهــش حساســیت ایــن ســلولها بــه
اســترس اکســیداتیو میشــود کــه ایــن میتوانــد منجــر بــه
کاهــش عــدم تعــادل انــرژی در میتوکنــدری و مــرگ ســلولی
خواهــد شــد ( .)73گانگلیــون ریشــۀ پشــتی محــل اولیــۀ
تحلیــل عصبــی در ایــن بیمــاری اســت .مطالعــات نشــان داده
کــه بیــان بســیاری از ژنهــای مربــوط بــه آنتیاکســیدانها
از قبیــل پراکســی ردوکســینها ،گلوتاردوکســینها و
گلوتاتیــون – Sترانســفراز و  Nrf2در گانگلیــون ریشــۀ پشــتی
در موشهــای مــدل ایــن بیمــاری بــهطــور چشــمگیری
کاهــش یافتــه بــود .بنابرایــن نتایــج ،فــرض محققــان بــر ایــن
اســت کــه کاهــش و یــا کمبــود فراتاکســین مکانیســمی اســت
کــه موجــب کاهــش بیــان  Nrf2و در شــرایط  in-vivoو در
نتیجــه حساســیت بافتهــای هــدف بــه اســترس اکســیداتیو
و در نهایــت شــروع تحلیــل عصبــی خواهــد شــد (.)74

تحلیــل عصبــی ،نقــص سیســتم ایمنــی ،حساســیت بــه تابــش
یونیــزه کننــده ،ناپایــداری ژنتیکــی و مســتعد شــدن بــه
ســرطان میباشــد .گفتــه میشــود ژنــی کــه در ایــن بیمــاری
تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد ( 58ATMجهــش یافتــۀ آتاکســیا
تالنژکتازیــا) اســت کــه پروتئیــن کینــازی را کــد میکنــد
کــه نقــش مهمــی در پیامرســانی و ترمیــم شکســتهای دو
رشــتهای  DNAپــس از تابــش یونیــزه کننــده بــازی میکنــد.
عقیــده بــر ایــن اســت کــه در پــس زمینــۀ ایــن بیمــاری
اســترس اکســیداتیو نقــش داشــته و در بافتهایــی ماننــد
مخچــه کــه پاتولــوژی بیمــاری را نشــان میدهنــد ،فعــال
شــدن مزمــن مســیرهای پاســخ استرســی دیــده شــده اســت.
بســیاری از جنبههــای فنوتیــپ مربــوط بــه ایــن بیمــاری را
میتــوان بــه یــک پاســخ ناقــص بــه آســیب  DNAنســبت داد.
اســترس اکســیداتیو ممکــن اســت مســتقیماً نتیجــۀ تجمــع
آســیب در  DNAبافتهــای تحــت تأثیــر باشــد .ژن جهــش
یافتــۀ آتاکســیا تالنژکتازیــا هــم ممکــن اســت نقشــی مضاعــف
در احســاس یــا تعدیــل هومئوســتاز حالــت اکسیداســیون
-احیــاء داشــته باشــد (.)75

مقــاله مـــــروري
انجــام دادنــد ،نشــان دادنــد کــه بــا وجــود ســوء تغذیــه و
وزن بســیار کــم ،غلظــت  ،MDAرتینــول ،بتــا کاروتــن و روی
موجــود در نمونــۀ ســرم و اریتروســیت افــراد بیمــار مشــابه
افــراد ســالم بــوده و تفــاوت معن ـیداری را نشــان نمیدهنــد
( Paolo Degan )78و همکارانــش نیــز بــا بررســی برخــی
نشــانگرهای اســترس اکســیداتیو در خــون افــراد بیمــار در
مقایســه بــا افــراد ســالم ،اظهــار داشــتند کــه هیچگونــه
افزایــش معنــیداری در ایــن نشــانگرهای زیســتی در افــراد
بیمــار در مقایســه بــا افــراد ســالم دیــده نشــد و پیشــنهاد
کردنــد کــه کاهــش ســطح گلوتاتیــون اکســیده ( )GSSGو
متیــل گلــی اکســال ( 59)MGIxدر افــراد بیمــار نشــان دهنــدۀ
یــک پاســخ تطابــق بــه وضعیــت پراکســیدانی در ارگانهــای
هــدف مربــوط بــه ایــن بیمــاری اســت (.)79
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