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خالصه
سابقه و هدف :ویروس هاری باعث ساالنه  14هزار مرگ در جهان شده و یک خطر اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود .اطالع از تکثیر ویروس هاری و میانکنش آن با
سلول میزبان هر چند در ابتدای راه است ،جهت طراحی داروها و واکسنهای بهینه کمک شایانی میکند؛ لذا ،هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابی تغییرات آنزیمهای کاتاالز و
سوپراکساید دسموتاز ( ،)SODترکیب شیمیایی نیتریک اکساید ( )NOو فعالیت ژن  NF-kBبه عنوان بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو ،در بافت مغز موشهای آلوده
به ویروس هاری وحشی میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 11 ،موش ناهمخون ( 21 )Outbredروزه در دو گروه  3تایی سالم و آزمون تقسیم شدند .پس از تعیین تیتر ویروس هاری وحشی
مورد مطالعه ،موشها در گروه آزمون ،به صورت درون سری ( )Intracerebrally= ICبا  4/43میلیلیتر ویروس هاری وحشی و با  44 LD50و با استفاده از سرنگ
همیلتون  4/24دریافت کردند .جهت ارزیابی تغییرات آنزیمهای کاتاالز SOD ،NO ،از کیت و روش رنگ سنجی استفاده گردید و فعالیت  NF-kBبا Real-Time
 PCRبا توجه به ژن  Sdhaبررسی شد.
یافتهها :در این بررسی ،فعالیت کاتاالز در مغز موشهای آلوده ( )4/104/441نسبت به موشهای سالم (کنترل) (به ترتیب  )4/114/443کاهش معنیداری داشت
( .)p=4/41در این مطالعه تجربی ،فعالیت  SODدر مغز موشهای آلوده ( )nmol/min/ml 34/2نسبت به موشهای سالم (کنترل) ()nmol/min/ml 4/14/4441
کاهش معنیداری داشت ( .)p=4/434سنجش تجمع  NOبر روی بافت مغز گروه آلوده ( )µM 8/34/40نسبت به سالم ( )mU/mg 8/04/43افزایش معنیداری
داشت ( .)p=4/424همچنین ،میزان بیان  NF-κBدر مغز موشهای آلوده به ویروس هاری  4/1بیان این ژن در مغز موشهای سالم بود.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد ویروس هاری ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز و  SODرا کاهش و  NOرا افزایش میدهد .همچنین ،بیان  NF-kBدر مغز موشهای آلوده به
ویروس هاری کاهش یافت که میتواند به دلیل تاثیر ویروس بر مسیر سیگنالینگ سلولی باشد.
واژههای کلیدی :ویروس هاری ،استرس اکسیداتیو ،انتقال پیام.

مقدمه
ویروس هاری ،از خانواده رابدوویریده جنس لیساویروس ،راسته مونونگاویرال

ندرت سلولهای گلیالی را آلوده میکند .هر چند سویههای ضعیفتر باعث ایجاد

میباشد ( .)1این ویروس عامل بیماری حاد سیستم اعصاب مرکزی است که باعث

آپاپتوز در این سلولها میگردند .همچنین ،دادهها نشان میدهد که سویههای

آنسفالیت کشنده در انسان و حیوانات میشود ( .)2ویروس هاری باعث ساالنه 14

وحشی ویروس هاری ایجاد یک پاسخ التهابی متوسط در سیستم عصبی میکنند.

هزار مرگ در جهان شده و یک خطر اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود (.)3

چنین پیشنهاد میکنند که مکانیسمهای تنظیمی در طی دوره عفونت به منظور

ویروس در محل گزش در بافت عضله تکثیر یافته و سپس به طرف اعصاب محیطی

کاهش التهاب القایی سیستم عصبی برقرار میگردند (2و .)1استرس اکسیداتیو نقش

میرود .ویروس ،اعصاب حسی و حرکتی محیطی را مبتال کرده و به طور اختصاصی

مهمی در بیماریهای مختلف ویروسی از جمله هاری دارد ( .)0استرس اکسیداتیو

به گیرندههای میانجی عصبی استیل کولین و محل اتصال عصب به عضله متصل

با عدم تعادل بین تولید گونههای اکسیژن فعال و مکانیسم دفاع آنتی اکسیدانی

میشود ( .)0پاتوژنز ویروس هاری وحشی با سویههای ضعیفتر مانند  CVSتفاوت

طبیعی ،تعریف میشود که میتواند باعث ایجاد التهاب مزمن نیز گردد .استرس

دارد؛ مثالً هاری وحشی از القا آپاپتوز در سلولهای عصبی جلوگیری میکند و به

اکسیداتیو با فعال نمودن عوامل مختلف رونویسی ،منجر به بیان افتراقی برخی از

 این مقاله حاصل پایان نامه فاطمه شیرقاسمی آالالن دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و طرح تحقیقاتی به شماره /1240د 111/دانشگاه پیام نور استان تهران می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر مریم فاضلی
E-mail: m_fazeli@pasteur.ac.ir
آدرس :همدان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده پزشکی ،گروه ویروس شناسی پزشکی .تلفن431-33331838 :

38

J Babol Univ Med Sci; 23; 2021
Evaluation of Changes in Biomarkers of Oxidative Stress …; F. Shirghasemi Alalan, et al

ژنهای درگیر در مسیرهای التهابی میشود و در نهایت میتواند منجر به اختالل

تزریق ویروس :پس از تعیین تیتر ویروس هاری وحشی مورد مطالعه ،موشها در

عملکرد اسیدهای نوکلئیک ،پروتئینها و لیپیدها گردد ( .)0از جمله آنزیم های

گروه آزمون ،به صورت  ICبا  4/43میلیلیتر ویروس هاری وحشی و با LD 50

استرس اکسیداتیو میتوان به کاتاالز و سوپراکساید دسموتاز  SODاشاره کرد.

و با استفاده از سرنگ همیلتون  4/24مورد چالش قرار گرفتند و پنج روز بعد از تزریق

کاتاالز تقریباً در همه موجودات زنده یافت میشود و از مهمترین آنزیمها در

ویروس ،موشهایی که عالئم سه گانه هاری یعنی فلجی ،تشنج و تحریک پذیری

محافظت از سلول در مقابل رادیکالهای آزاد میباشد که نقش مهمی را در مقابل

را نشان دادند ،به روش اخالقی کشته شده و مغز آنها جهت انجام مطالعات بعدی

واکنشهای التهابی ایفا میکند ( ،SOD .)4یکی از انواع مهم دفاع آنتی اکسیدانی

خارج و در فریزر  -14درجه سانتیگراد ذخیره شد .جهت بررسی وجود ویروس هاری

است و تقریباً در تمامی سلولهایی که در معرض اکسیژن قرار دارند ،وجود دارد.

در مغز موشهای دارای عالئم ،آزمون  FATطبق دستورالعمل انجام گردید (.)14

سوپراکساید یک محصول فرعی و ثانویه متابولیسم اکسیژن است و اگر تحت کنترل

ارزیابی تغییرات بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو :بررسی پارامترهای مذکور،

نباشد ،موجب بروز انواع متفاوتی از آسیبهای سلولی میگردد ( .)1به عالوه ،نیتریک

 NOو کاتاالز در بافت مغز موشهای آلوده به ویروس هاری با استفاده از کیت

اکساید ( )NOمولکول مهمی در پیام رسانی سلولی است که در بسیاری از

سنجش شرکت نوند سالمت (™ ،Natrixایران) و  ،SODکیت شرکت طب

فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک دخالت دارد (.)1

پژوهان رازی (ایران) با استفاده از دستورالعملهای موجود در کیتهای مذکور و

چون هاری در مناطق فقیرنشین رخ میدهد ،مطالعات اندکی تاکنون بر روی

روش رنگ سنجی ،انجام گردید.

بیماری زایی آن انجام شده است .به نظر میرسد مطالعات بیشتری جهت شناسایی

بررسی بیان ژن  NF-kBبه روش Real Time PCR

مسیرهای بیماری زایی ویروس مورد نیاز باشد؛ اطالع از چرخه تکثیر ویروس هاری

استخراج  :RNAجهت استخراج  RNAموجود در بافتهای مغزی ،از TRIzol

و میانکنش آن با سلول میزبان هر چند در ابتدای راه است ،جهت طراحی داروها و

( )Invitrogen Life Technologiesبر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط

واکسنهای بهینه کمک شایانی خواهد کرد ،لذا ،هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابی

شرکت سازنده استفاده شد .سپس ،غلظت  RNAبا  Nanodrop 2000تعیین

تغییرات آنزیمهای کاتاالز و  NO ،SODو فعالیت  NF-kBبه عنوان

شد .در نهایت RNA ،تا زمان استفاده در دمای  -34Cنگه داری شد.

بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو ،در بافت مغز موشهای آلوده به هاری وحشی

سنتز  RNA 4 l :cDNAجهت سنتز  cDNAبا استفاده از کیت

میباشد .امید است که نتایج ارائه شده توسط این مطالعه شروع گامی مفید و موثر

( Invitrogenآمریکا) و مطابق با دستورالعمل ارائه شده در کیت استفاده شد.

در راستای درمان و پیشگیری هاری و کنترل این بیماری در کشور باشد.

 cDNAجهت مرحله  Real Time PCRدر دمای  -24درجه سانتیگراد
جهت استفادههای بعدی ،نگهداری شد.
طراحی پرایمر :طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار  Primer 3انجام ،اختصاصیت

مواد و روش ها

آن با استفاده از سایت  NCBI BLASTو ساختار ثانویه آن توسط نرم افزار

حیوانات :در این تحقیق مداخلهای پس از تصویب در کمیته اخالق انستیتو پاستور

 Gene Runnerبررسی شد .در نهایت توسط شرکت ژن فن آوران (ایران) سنتز

ایران با کد  IR.PII.REC.1398.002از  01موش ماده ناهمخون

گردید .توالی پرایمرهای استفاده شده در جدول  1آورده شده است.

(The Naval Medical Research ( NMRI )Outbred Mice

واکنش زنجیره ای پلیمراز  PCRبر روی ژن  :Sdhaجهت بررسی کیفیت

 )Instituteبا وزن متوسط  11-10گرم استفاده گردید که از مرکز نگهداری

 ،cDNAاز  PCRاستفاده شد .طبق پروتکل Taq DNA Polymerase

حیوانات آزمایشگاهی انستیتوپاستور ایران خریداری شدند .این نوع موشها،

 Master Mix REDبا شماره کاتالوگ ( 134341آمپلیکون ،آلمان) ،تمام مواد

سویههای موجود در طبیعت هستند ( .)3موشها تا پایان آزمایش در شرایط اخالقی

به همراه پرایمرهای طراحی شده ،با هم ترکیب و در دستگاه ترموسایکلر ( BIO

نگهداری شدند .از  34سر موش جهت تعیین تیتر ویروس استفاده گردید و باقی

 ،RADآمریکا) گذاشته شد .سپس ،الکتروفورز محصوالت  PCRجهت تایید

حیوانات به صورت تصادفی در دو گروه  3تایی (گروه اول ،موشهای کنترل یا سالم

واکنش ،بر روی ژل آگارز  %1/4انجام شد.

و گروه دوم ،موشهای آزمون یا آلوده به ویروس هاری) تقسیم شدند.

 Real Time PCRنسبی :به منظور بررسی تغییرات بیانی ژن  NF-kBو

تولید ویروس هاری و تعیین  LD50ویروس تولید شده :جهت انجام چالش ،ابتدا

مقایسه آن با ژن مرجع  Sdhaواکنش با استفاده از دستگاه  CorbettمدلRG-

تیتر ویروس مشخص شد .نمونهای از مغز حیوان که از طریق آزمون  FATآلودگی

 6000انجام پذیرفت .کلیه مراحل واکنش بر اساس دستورالعمل کیت 5x HOT

آن به هاری اثبات شده بود ،جهت انجام آزمونهای بعدی انتخاب گردید.

) FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROXبا شماره

سوسپانسیون یکنواخت  %24وزنی بافت مغز در محلول رقیق کننده استریل (یا

کاتالوگ  08-25-00001انجام گردید.

همان سرم اسب  %2در آب مقطر) تهیه شد .سپس از آن ،هر یک از رقتهای

محاسبات بیان ژن  :NF-kBبه منظور محاسبه میزان تغییرات بیان ژن NF-

سریالی  14-1 ،14-4و  14-1تهیه شده و هر کدام از این رقتها ،درونسری

 kBاز روش  ΔΔCTاستفاده شد .در این روش ،اختالف  CTژن مورد نظر و

( ،)Intracerebrally= ICبه  14موش تزریق گردید .از روز پنجم ،موشهای

 CTژن کنترل داخلی در نمونههای مورد نظر محاسبه شد ( ΔCT1و .)ΔCT2

تزریق شده ،پایش شده و تا  10روز تعداد موشهای زنده و مرده ثبت گردیدLD .

در نهایت ،دو  ΔCTاز هم ،کم و برای محاسبه میزان بیان ژن ( )RQدر فرمول

 50ویروس مورد استفاده با روش اسپرمن – کاربر ( )Spearman–Kärberو

–ΔΔCT

 2قرار داده شد .تجزیه و تحلیلهای آماری آزمایشهای مختلف ایمنی با

با نرم افزارآماری مناسب ،بر اساس تعداد موشهای زنده و مرده در این مدت،

استفاده از نرمافزار Statistical Package for the Social Sciences

محاسبه گردید (.)8

( )SPSSو آزمون  tبا دو نمونه مستقل انجام شد.
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پرایمرها
ژنهای مورد مطالعه
Sdha
NF-kB

جدول  .1توالی پرایمرهای طراحی شده جهت بررسی بیان ژن  NF-kBو ژن خانهدار Sdha
پرایمر F

پرایمر R

4-GGA GGT ATC AAT GCT GCT
CTG-3
CGCAAAAGGACCTACGAGAC

4-CTG TCA TGT AAT GGA TGG
CGT-3
TGGGGGAAAACTCATCAAAG

طول محصول
(نوکلئوتید)
113
183

یافتهها
نتایج ارزیابی تغییرات بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو

نتایج منحنی ذوب ژنهای  Sdhaو  NF-κBحاصل از:Real Time PCR

کاتاالز و  :SODدر این مطالعه ،آزمون سنجش فعالیت کاتاالز و  SODبر روی

به منظور حصول اطمینان از عدم حضور پیکهای غیر اختصاصی و عدم وجود

بافت همگن مغز دو گروه موشهای آلوده به ویروس هاری و سالم انجام پذیرفت

آلودگی ،بررسی منحنی ذوب ژنهای مورد استفاده ضروری است (شکلهای  3ب

و نتایج ذیل به دست آمد .نتایج نشان از کاهش معنی دار فعالیت آنزیم کاتاالز

و د) .شکلهای  3الف و ج نمونهای از منحنی تکثیر ژنهای  Sdhaو NF-κB

( )p=4/41و  )p=4/434( SODدر بافت مغز گروه آزمون نسبت به گروه کنترل

می باشد.

دارد .فعالیت کاتاالز و  SODدر گروه کنترل به ترتیب  4/114/443و
 nmol/min/ml 4/14/4441و در گروه آزمون به ترتیب  4/104/441و
 nmol/min/ml 34/2بود.
 :NOپس از سنجش میزان تجمع نیتریک اکساید مشخص شد که رادیکال آزاد
 NOدر بافت مغز موشهای گروه آزمون افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل
دارد ( .)p=4/424میزان تجمع  NOدر گروه کنترل  mU/mg 8/04/43و در
گروه آزمون  µM 8/34/40بود.
بیان :NF-kB
نتایج حاصل از استخراج  RNAمغز موشهای مورد مطالعه با استفاده از دستگاه
نانودراپ :به منظور کنترل کیفیت استخراج و تعیین میزان غلظت  RNAاستخراج
شده از بافت های مذکور ،نانو دراپ انجام گردید .آلودگی به پروتئین را با کنترل
نسبت  214/234سنجیده و میزان مطلوب آن را نزدیک به  2در نظر گرفته شده
نوکلئوتید Sdha ~118

است (.)11
نتایج بررسی ژنهای ( Sdhaنتایج آزمایش  PCRژن  )Sdhaبر روی ژل
آگارز  %2جهت تایید مراحل استخراج  RNAو سنتز  :cDNAبا استفاده از 4/4
میکرولیتر پرایمر با غلظت  14پیکومول باندهای غیر اختصاصی در این ژن حذف
شد .باند شارپ با وضوح باال در ژن  Sdhaمشاهده شد (شکل .)1
نتایج بیان ژن  NF-κBنسبت به ژن خانهدار در مغز موشهای آلوده به ویروس

شکل  .1محصول  PCRمربوط به ژن  Sdhaبا اندازه  113نوکلئوتید .چاهک  :Mمارکر

هاری در مقایسه با موشهای سالم :نتایج نشاندهنده کاهش میزان بیان ژن NF-

 ،Ladder 50bpچاهک  :1دمای  48درجه سانتیگراد ،چاهک  :2دمای  14درجه سانتیگراد ،چاهک

 κBدر بافت مغز پس از عفونت هاری در مقایسه با گروه کنترل (موشهای سالم)

 :3دمای  11درجه سانتیگراد ،چاهک  :0دمای  12درجه سانتیگراد ،چاهک  :NCنمونه کنترل منفی

بود .با استفاده از فرمول توضیح داده شده در بند محاسبات بیان ژن  ،NF-kBبیان

( cDNAبه دست آمده از  RNAاستخراج شده از مغز رت) و چاهک  :NTCنمونه کنترل منفی

ژن  NF-κBدرمغز موشهای آلوده به ویروس هاری به میزان  4/1بیان این ژن

(بدون نمونه) .همان طور که در شکل مشخص است دماهای  48-11درجه سانتیگراد باند واضحتری

در مغز موشهای سالم بود (شکل .)2

شکل .2

/

(

نشان دادند.

).

نمودار ستونی میزان بیان ژن  NF-κBدر بافت مغز موش های مبتال به هاری .نتایج به دست آمده در این مطالعه ،نشان از کاهش معنیدار ژن  NF-κBپس از ورود ویروس هاری به
NF-κB
داد ()p>4/44؛ آزمون :گروه موشهای آلوده شده به ویروس.هاری ،کنترل :گروه موشهای سالم.
درون سلول مغزی را نشان
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شکل ( .3الف و ب) منحنیهای تکثیر و ذوب ژن  NF-κBدر کنار کنترل منفی؛ (ج و د) منحنیهای تکثیر و ذوب ژن خانهدار Sdha

در کنار کنترل منفی .وجود منحنی ذوب در

یک دمای یکسان برای هر یک از ژنها نشان از عدم وجود محصول غیر اختصاصی و نماینده کارکرد صحیح پرایمرهای اختصاصی در این ژن میباشند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد ویروس هاری ،فعالیت آنزیمهای

را تنظیم کند ( .)20مطالعات متعددی نشان دادهاند که  NOممکن است در پاتوژنز

کاتاالز و  SODرا کاهش و میزان  NOرا افزایش میدهد .تغییر در این

بیماریهای مختلف التهاب عصبی/دژنراتیو و تخریب میلین اعصاب مرکزی نقش

بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو احتماال برای فرار از سیستم ایمنی ذاتی میزبان

کلیدی دارد .در سیستم عصبی مرکزی ،الیگودندروسیت ها ،در مقایسه با سایر

میباشد .همچنین در این مطالعه ،بیان  NF-kBدر مغز موشهای آلوده به ویروس

سلولهای گلیال ،بیشترین حساسیت را نسبت به  NOدارند و ممکن است مرگ

هاری کاهش یافت که میتواند به دلیل تاثیر ویروس بر مسیر سیگنالینگ سلولی

الیگودندروسیت مکانیسم اصلی در پاتوفیزیولوژی  MSباشد ( .)24در این مطالعه،

باشد .اولین سد دفاعی علیه ویروس هاری ایمنی ذاتی میباشد .مطالعات نشان داده

همسو با مطالعه انجام شده توسط  Jacksonو همکاران و سایر مطالعات مشابه،

است التهاب بازوی اصلی پاسخ سیستم ایمنی ذاتی در مقابل عامل عفونی خارجی

سطح  NOافزایش یافته است ( .)21-23طی مطالعهای Ubol ،و همکارانش

به شمار میرود (13و .)12آنزیمهایی همچون کاتاالز و  SODبه عنوان اولین خط

نشان دادند مهار آنزیم  NOسنتتاز مرگ موش را در اثر هاری به تعویق

مکانیسم دفاعی ،نقش مهمی در برابر استرس اکسیداتیو دارند (.)10

میاندازد (.)22

استرسهای اکسیداتیو در بیماریهای ویروسی نقش دارند ( .)14اما در هاری

میتوکندری سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی گسترده برای سم زدایی  ،ROSاز

وحشی ،ویروس از ایجاد پاسخهای التهابی برای افزایش عمر سلولهای آلوده و

جمله  ،SODکاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز ،فسفولیپیدهیدروپراکساید ،گلوتاتیون-

تکثیر ویروس جلوگیری میکند (11و .)11همچنین ،نشان داده شده که آسیب

پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز دارد ( .)21فعالیت  SODمنجر به انتقال الکترون

اکسیداتیو یکی از اجزای مهم انسفالیت حاد تجربی ناشی از ویروس هرپس

به رادیکال سوپراکسید و تبدیل آن به مولکول پراکسیدهیدروژن ( )H2O2میشود.

سیمپلکس نوع  1در موش ( )13و در عفونت ویروس نقص ایمنی بدن ( ،)18بویژه

پراکسید هیدروژن حاصل از فعالیت  ،SODخود یک گونه فعال از اکسیژن است

در افراد مبتال به زوال عقل میباشد (.)24

که میتواند منجر به آسیب اکسیداتیو بیومولکولها شود و توسط آنزیمهای

مطالعه  Jacksonو همکاران نشان داد که ویروس هاری باعث آسیب

آنتی اکسیدان دیگر به  H2Oاحیا میشود (23و .)21همچنین ،آنزیم کاتاالز یک

آکسونال نرونها از طریق استرس اکسیداتیو میگردد ( .)21در حالت التهاب ،تولید

متالوپروتئین آنتی اکسیدان است که منجر به انتقال الکترون یک مولکول H2O2

 NOبه عنوان یک میانجی کلیدی توسط عروق به میزان قابل توجهی افزایش

به مولکول  H2O2دیگر و تبدیل آنها به آب و اکسیژن میشود ( .)28برای مقابله

مییابد و به استرس اکسیداتیو کمک میکند (23و .)22ایزوفورم  eNOSکه باعث

با تنش اکسیداتیو ،سلولهای گیاهی ،آنزیمهای سمیت زدایی رادیکال اکسیژن از

تولید  NOدر حد نانوموالر میشود و میتواند بیان مولکولهای پیش التهابی مانند

قبیل  ،SODپراکسیداز و کاتاالز سنتز میکنند .در بسیاری از بیماریهای عفونی

فاکتور هستهای  ،NF-κBسیکلواکسیژناز و همچنین سیتوکینهای پیش التهابی

نشان داده شده است که نقص در تولید این آنزیمها باعث افزایش بیماری زایی
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میگردد ( .) 34همسو با مطالعات انجام شده اندکی که در ارتباط با تاثیر ویروس

 NF-κBرا مسئول پاسخ ایمنی طبیعی علیه هاری معرفی نمود ( .)30نتایج نشان

هاری وحشی بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز و  SODتاکنون انجام شده است ،در این

داد که فعالیت های آنزیمهای کاتاالز و  SODو بیان ژن  ،NF-kBبه عنوان

مطالعه نشان داده شد که فعالیت آنزیمهای کاتاالز در مغز موشهای آلوده

بیومارکرهای پاسخ استرس اکسیداتیو و التهاب ،در بافت مغز موشهای آلوده به

به ویروس هاری در مقایسه با مغز موشهای سالم کاهش چشمگیری دارد .در

ویروس هاری وحشی در مقایسه با مغز موشهای سالم کاهش معنی داری مییابد.

مطالعهای تاثیر استرس اکسیداتیو بر روی آنسفالومیلیت خودایمنی ( )EAEمورد

همچنین در این مطالعه  NOدر مغز موشهای آلوده افزایش چشمگیری نشان

بررسی قرار گرفته که نشان میدهد که فعالیت آنزیم  SODدچار کاهش شده و

داد .لذا جهت طراحی و تولید واکسنهای درمانی علیه عفونت هاری میتوان از

 NOافزایش چشم گیری داشت که مطابق با نتایج به دست آمده در این مطالعه

ترکیباتی که باعث تحریک بیان مسیرهای پاسخ به استرس اکسیداتیو میشود،

میباشد (.)31

استفاده نمود .همچنین جهت مطالعات دقیقتر میتوان از تزریق ویروس در ناحیه

یافتههای به دست آمده در این مطالعه همسو با مطالعه  Habjanو همکاران
کاهش معنی دار بیان ژن  NF-κBدر مغز موشهای آلوده به ویروس هاری

خاصی از مغز موشهای مورد مطالعه به وسیله جراحی استروئوتاکسیک و کاشت
الکترودهای تحریک استفاده نمود.

وحشی نسبت به موشهای سالم را نشان داد ( Kammouni .)32و همکاران،
دریافتند که  ،NF-kBبه عنوان یک پل مهم ارتباطی بین عفونت  CVSو
استرس اکسیداتیو عمل میکند ( .)33در این مطالعه نشان داده شد که عفونت با

تقدیر و تشکر

هاری ،از طریق مهار فعال سازی هستهای  NF-κBاسترس اکسیداتیو ایجاد

بدینوسیله از دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق به خاطر حمایت مالی از این

میکند .پروتئین فسفاتاز ویروس  CVSمیتواند به طور مستقیم فعالیت NF-κB

مطالعه و همچنین بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران به

را مهار کند .در مطالعه  Lucoو همکاران RelAp43 ،یکی از اعضای خانواده

دلیل همه حمایتهای مالی و علمی ،تقدیر و تشکر میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The rabies virus infection leads to 60,000 deaths worldwide each year and is
considered an economic and social hazard. Although our knowledge of the rabies virus replication and its interaction
with the host cell is in its infancy, it helps us design optimal drugs and vaccines. Therefore, the aim of this study was to
evaluate the changes in catalase and superoxide dismutase (SOD) enzymes, nitric oxide (NO) chemical composition and
NF-κB gene activity as biomarkers of oxidative stress response in brain tissue of mice infected with street rabies virus.
METHODS: In this experimental study, 16 21-day-old outbred mice were divided into two groups of healthy and
experimental (n=8). After determining the titer of rabies virus, the mice in the experimental group received 0.03 ml of
rabies virus with LD50 intracerebrally (IC) using Hamilton 0.25 ml syringe. To evaluate the changes of catalase, NO,
and SOD enzymes, test kit and colorimetric method were used and NF-kB activity was evaluated by Real-Time PCR
according to Sdha gene.
FINDINGS: In this study, catalase activity in the brains of infected mice (0.14±0.007) was significantly reduced
compared to healthy mice (control) (0.67±0.008) (p=0.01). In this experimental study, the SOD activity in the brains of
infected mice (3±0.2 nmol/min/ml) was significantly reduced compared to healthy mice (control) (5.7 nmol/min/ml)
(p=0.035). Evaluation of NO accumulation in the brain tissue of the infected group (9.0±0.04 mU/mg) was significantly
increased compared to the healthy group (9.04±0.03 mU/mg) (p=0.025). Furthermore, the expression level of NF-κB in
the brain of the mice infected with rabies virus was one tenth of the expression of this gene in the brain of healthy mice.
CONCLUSION: The results showed that rabies virus decreased the activity of catalase and SOD enzymes and increased
nitric oxide. Furthermore, NF-κB expression decreased in the brain of mice infected with rabies virus, which may be due
to the effect of the virus on the cellular signaling pathway.
KEY WORDS: Rabies Virus, Oxidative Stress, Message Transmission.
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