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 1آکواپورینیپروتئینهاي  کانال:مقدمه)AQP1( نخـاعی -تولید مـایع مغـزي  هاي شبکه کوروئیدي نقش مهمی در موجود در سلول

(CSF)هایپوناترمیاي سیستمیک و هیدروسفالی بـا افـزایش   اي،افزایش فشار داخل جمجمههایی نظیربیماري. کنندایفا میCSF  همـراه
ـ  توانـایی بررسی  تحقیق،  این   لذا هدف . داردهاي یونی را    کانالتوانایی مهار   که کورکومین    دهندمطالعات نشان می  . هستند بـراي  ومین  کورک

.باشدمیهاي شبکه کوروئیدي در سلولAQP1هاي پروتئینکاهش بیان 
هاي جانبی مغز رت استخراج شده و در محـیط هاي شبکه کوروئیدي از بطندر این مطالعه سلول: هامواد و روشDMEM  کـشت

سـاعت بـر روي   48طـی  μM15وμM10ساعت و دوزهـاي 24طی μM30وμM20پس از یک هفته کورکومین در دوزهاي . داده شدند
بـا روش  AQP1و اثر آن بـر تغییـر سـطح پـروتئین     MTTها با سنجشاین سلولمیزان بقاءتأثیر کورکومین بر . ها تأثیر داده شدسلول

.فلوسیتومتري بررسی شد
نتایج حاصل از سنجش: هایافتهMTT میزانIC50سـاعت بـه ترتیـب    48و 24ها پـس از  کورکومین را بر روي این سلولμM40 و

μM22  باعـث کـاهش بیـان    % 50نتایج حاصل از فلوسیتومتري نشان داد که کورکومین به طور وابسته به دوز و زمان تـا حـدود                 . نشان داد
AQP1شودها میسلولدر این.
   تواند بیان   کورکومین می با توجه به این بررسی      : گیرينتیجهبحث وAQP1   ئید کاهش دهـد و بـه عنـوان یـک           کورورا در شبکه

ـ بیمـاري در درمـان CSFبا کاهش دادن میزان تولیـد  داروي گیاهی ممکن است بتواند  اي،ایی نظیـر افـزایش فـشار داخـل جمجمـه     ه
.هایپوناترمیاي سیستمیک و هیدروسفالی مفید باشد

نخاعی-مایع مغزي،کورکومین، شبکه کوروئید، 1آکواپورین: هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
هـاي آبـی پروتئینـی موجـود در غـشاء           ها کانال آکواپورین

ها آب در عرض غشاي پالسـمایی       هستند که از طریق این کانال     
بـه  (AQP1) 1آکواپـورین .کنـد ها عبور مـی بسیاري از سلول

هـاي اپیتلیـالی شــبکه   میـزان فـراوان در غـشاي رأسـی سـلول     
ک ساختار اپیتلیالی   شبکه کوروئید ی  ). 1(شود  کوروئید یافت می  

پر عروق است که در داخل هر یک از چهـار بطـن مغـزي قـرار                 
است و نخاعی-مایع مغزي عمل اصلی این ساختار ترشح. دارد

نخــاعی توســط شــبکه –مــایع مغــزي درصــد80-90حــدود 
).2(شودکوروئید ترشح می

در شبکه کوروئید بـه صـورت   نخاعی–تولید مایع مغزي 
گیرد و مکانیسم آن شامل تراوش غیر مـستقیم         فعال صورت می  

اي جـانبی بـه طـرف       ها در عرض غشاء از طرف غشاء قاعده       یون
غشاء رأسی، ایجاد گرادیان اسمزي و به دنبال آن حرکت آب از            

حرکت آب در عـرض غـشاي ایـن          .باشدها می طریق آکواپورین 
گـري  هـاي یـونی میـانجی     ها و کانـال   ها توسط ترنسپورتر  سلول

ها و  تغییر در میزان نفوذپذیري هر یک از این کانال        ). 3(ودشمی
ح مـایع  هاي آبی و بنابراین ترش ترنسپورترها بر میزان بیان کانال    

). 4(گذاردنخاعی اثر می-مغزي
نخـاعی و    -دهند که میزان مایع مغزي      مطالعات نشان می  

هایی نظیر افزایش فشار داخل اي در بیماريفشار داخل جمجمه 
و ) 7(، میگـرن  )6(، هایپوناترمیـاي سیـستمیک      )5(اي  جمهمج

موجـود   AQP1هاي آبی   کانال.یابدافزایش می ) 8(هیدروسفالی
هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید نقش اصـلی را در تولیـد           در سلول 

کننـد و در نتیجـه بـا کـاهش بیـان       نخاعی ایفا می   -مایع مغزي 
-مایع مغزي   توان میزان در شبکه کوروئید می    AQP1هاي  ژن

Curcumeگیـاه  از ریـشه 1زردچوبـه .نخـاعی را کـاهش داد  

longa کورکـومین مـاده اصـلی زردچوبـه        ). 9(شود  مشتق می

ایـن  .شـود است که خواص درمـانی زردچوبـه از آن ناشـی مـی    
التهابی، ضد ویروسی، ضـد باکتریـایی، ضـد    ضدخاصیت ترکیب

ــارچی، ضــد ســرطانی دارد   Neuroprotectiveاثــرات .ق

کوکومین اثبات شـده اسـت و نـشان داده شـده کـه ایـن مـاده         
موجب بهبود بیماري هاي آلزایمر، پارکینسون، صرع، ایـسکمی         

هـاي مغـزي ناشـی از     مغزي و افسردگی شده و همچنین آسیب      
). 10(سکته مغزي را کاهش می دهد 

هــاي یکــی از پــر قــدرت تــرین آنتاگونیــستکورکــومین
از آنجـا کـه ایـن مـاده         ). 11(رود  یار مـ  هاي یونی به شـم    کانال

هاي یونی را دارد و همچنـین   ها و کانال  پتانسیل مهار ترنسپورتر  
خاصی بـراي مـصرف      یک ترکیب طبیعی بوده و عوارض جانبی      

هـاي  کاندید مناسبی براي کـاهش بیـان ژن        آن ذکر نشده است   
یتلیـالی شـبکه کوروئیـد بـه شـمار          هـاي اپ  آکواپورین در سلول  

ظر گرفتن این نکتـه کـه   ها و با در نتوجه به این یافته  با. رودمی
گونه گزارشی در مورد تأثیر کورکومین بر روي بیان         تاکنون هیچ 

هاي شبکه کوروئید صورت نگرفته است، لـذا        هاي سلول پروتئین
هدف این پژوهش این است که بتوان با اسـتفاده از کورکـومین             

در نتیجه بتوان از     را کاهش داده و    AQP1هاي  میزان بیان ژن  
ــاهش ت   ــراي ک ــاده ب ــن م ــزي  ای ــایع مغ ــح م ــاعی در -رش نخ

هاي مربوطه که افزایش تولید و یا کاهش بازجذب مـایع           بیماري
شود اسـتفاده  ها مینخاعی موجب بروز عالئم آن بیماري   -مغزي

1.کرد

هامواد و روش
ایـن  :هاي اپیتلیالی شـبکه کوروئیـد  کشت اولیه سلول  

در ایـن بررسـی تعـداد      . باشـد مطالعات علوم پایه مـی   مطالعه از نوع  
بـا وزن  ) از هـر دو جـنس  (اي هفتـه 4-6عدد رت نژاد ویستار     6-4

گرم با استفاده از دوز باالي کلروفرم کـشته شـده و           80-90تقریبی  

1. Turmeric
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هاي جانبی مغـز زیـر   ها شبکه کوروئید بطن پس از خارج کردن مغز    
اي شبکه کوروئید به سـرعت      هبافت. استریو میکروسکوپ خارج شد   

هاي کوروئیـدي   ابتدا بافت . منتقل شدند  HBSS(Gibco)داخل  
تقسیم شده و سـپس در دمـاي         mm2به طور مکانیکی به قطعات      

ــه مــدت 37 درصــد 25/0دقیقــه توســط تریپــسین 10درجــه ب
(Gibco)      سپس عمـل هـضم     . تحت هضم آنزیمی قرار داده شدند

ــط  ــده و PBS(Gibco)توس ــف ش ــا دور  متوق ــا ب ــلول ه س
rpm1500 سپس سلول هـا در  . دقیقه سانتریفوژ شدند5به مدت
کـشت  (Sigma) الیزین -ال-خانه اي کوت شده با پلی24پلیت 

همــراه DMEM(Gibco)محــیط کــشت شــامل. داده شــدند
، (Gibco)پنی سیلینFBS10 %(Gibco) ،units/ml100با

 units /ml100  استرپتومایـسین(Gibco) ،ng/ml EGF10
سـیتوزین  20بـراي رشـد سـلول هـاي اپیتلیـالی و مـایکرورموالر       

جهت جلوگیري از رشد سلول هاي خـونی و          (Sigma)آرابینوزید  
پـس از گذشــت دو روز محــیط بــا  ). 12(فیبروبالسـتی مــی باشــد  

.محیط کشت تازه بدون سیتوزین آرابینوزید تعویض شد
روسـکوپ  ها توسـط میک   ارزیابی مورفولوژي سلول  

48هـاي اپیتلیـالی شـبکه کوروئیـد طـی         شکل سـلول  :معکوس
سـاعت   48پس از گذشـت     . باشدساعت اول کشت تقریباً گرد می     

ها شروع به چسبیدن به کف پلیـت کـرده و بـه شـکل               این سلول 
هـاي اپیتلیـالی شـبکه کوروئیـد بـا          سلول. آیندچند وجهی درمی  

چـسبندگی  توجه به داشتن ساختارهاي چند وجهـی و خاصـیت           
.باشندقابل شناسایی می

از پــودر کورکــومین :هــا بــا کورکــومینتیمــار ســلول
)Sigma ( محلـول mM10  درجـه تهیـه شـده و بـه     96در الکـل

هـاي  سـلول . نگهـداري شـد  -C40°عنوان محلول ذخیـره در دمـاي    
کشت داده شده پس از گذشت یک هفته به دو گروه کنترل و تیمـار                

در مـدت    Mµ30و   Mµ20با غلظت هاي    کورکومین  . تقسیم شدند 

48در مدت زمـان      Mµ15و   Mµ10هاي  ساعت و غلظت   24زمان  
.ها اضافه شدساعت به سلول
جهت بررسی  :جهت ارزیابی بقاء سلولی    MTTآزمون  

تأثیر کورکومین بر میزان بقاء سـلولی از روش رنـگ سـنجی کـه بـه                 
بـر پایـه    ایـن روش    . شـود اسـتفاده شـد     نامیده می ) (MTTاختصار  

به بلورهاي فورومازان نـامحلول توسـط   MTT توانایی تبدیل محلول 
هـا در هـر     به منظور انجام این تست سلول     . سلولهاي زنده استواراست  

در . کشت داده شـدند    DMEMخانه اي با محیط      24چاهک پلیت   
Mµ20هـاي  هاي مختلف کورکومین در غلظتادامه سلولها با غلظت 

Mµ10هاي  ساعت و همچنین غلظت    24در مدت زمان     Mµ30و  
پــس از طــی . تیمــار شــدندســاعت48در مــدت زمــان Mµ15و 

اضـافه  MTT محلـول Mµ50هاي مورد نظر به هـر چاهـک   زمان
درجـه سـانتیگراد   37ساعت در دمـاي     3-4ها به مدت    کرده و سلول  
ml1پس از گذشت ایـن مـدت زمـان بـه هـر چاهـک            . انکوبه شدند 

سـاعت در دمـاي      8-10اضافه کرده و بـه مـدت      ایزوپروپانول اسیدي   
سپس دانسیته نوري محلـول درون      . نداتاق و در تاریکی نگهداري شد     

نانومتر بـا اسـتفاده از اسـپکتروفوتومتر         570هر چاهک در طول موج      
هـاي زنـده از فرمـول زیرمحاسـبه         سنجیده شد و درصد بقاي سـلول      

).13(گردید
نمونه درصد بقاء هر=ماریتجذب نمونه/کنترلجذب نمونه ×100

با استفاده   AQP1ارزیابی تأثیر کورکومین بر سطح      
هـا جهـت    به منظور مهیاسـازي سـلول     :از آزمون فلوسیتومتري  

ــر ســطح   ــومین ب ــأثیر کورک ــا  AQP1بررســی ت ــار ب ناشــی از تیم
24در  Mµ30و   Mµ20شـامل  IC50هاي زیر   کورکومین در غلظت  

ــا 48در Mµ15و Mµ10ســاعت،  روش فلوســیتومتري ســاعت ب
:مراحل زیر انجام شد

سـاعت در    48و24(پس از پایان زمـان انکوباسـیون سـلولی          . 1
پس از جداسازي ) هاي ذکر شده از کورکومینغیاب ودر حضور غلظت
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فـسفات بـافر نمکـی       ml1ها از کف پلیت به هـر خانـه میـزان          سلول
)PBS ( هاي ویال میکروبه  ها به طور مجزا     هرکدام از نمونه  . اضافه شد

ml1 منتقل شده و باrpm2000 وژ شده یدقیقه سانتریف10به مدت
.و محیط رویی دور ریخته شد

درجـه  + 4ساعت در دماي 5ها به مدت سپس تمامی نمونه. 2
سـرم   %3رقیق شده با     Anti-AQP1(Abcam)میکرولیتر از    50با  

. ندانکوبه شد) 100به 1با نسبت (PBSآلبومین گاوي حل شده در 
بـه   PBSهـا را بـا      پس ازطی زمان انکوباسیون، حجم سلول     . 3

µl1000ــانده و در ــانتریفrpm2000رس ــدندیس ــس از . وژ ش پ
.وژ، محیط رویی دور ریخته شدیسانتریف
دقیقه  5بار به مدت     2هاي تشکیل شده    تیدر مرحله بعد پل   . 4

ه دقیقـ  10به مـدت     2000شستشو داده شده مجدداً با دور        PBSبا  
.وژ شدندیسانتریف
5 .µl20بادي ثانویـه از آنتی anti-rabbit IgG   کونژوگـه بـا

سرم آلبومین گاوي    %3رقیق شده با     FITCbiotech)(Raziرنگ  
دقیقـه در  45تـا  30ها افزوده و به مدت به سلولPBSحل شده در 

.درجه قرار داده شدC4°تاریکی و دماي
ـ  PBSسپس حجم محلول را بـا       . . 6 رسـانده بـه     lµ1000ه  ب
.سانتریفوژ شدrpm2200دقیقه در12مدت 

PBSدقیقـه بـا   5بار به مـدت  2پلیت تشکیل شده مجدداً  . 7

وژ یدقیقـه سـانتریف  10بـه مـدت     2000شستشو داده شده و بـا دور        
.شدند

اضـافه کـرده و بـا       % 1فرمـالین    µl300ها  در پایان به سلول   . 8
FACS Caliburدســتگاه  (Beckton Dickinson,USA)

).14(آنالیز گردید 
هـا از  جهـت تجزیـه و تحلیـل آمـاري داده        :آنالیز آمـاري  

افـزار  اسـتفاده شـده و نمودارهـا از طریـق نـرم            INSTATآزمون
EXCEL مرتبه تکرار شد3رسم شدند و هر آزمایش حداقل.

هایافته
ها توسـط میکروسـکوپ     ارزیابی مورفولوژي سلول  

هاي اپیتلیـالی شـبکه کوروئیـد طـی     لولکشت اولیه س :معکوس
و کوروئیدي تقریباً مـدور هاي اپیتلیاي روزهاي اول محتوي سلول   

، در حالی که پـس از       )aقسمت 1شکل(باشد  هاي خونی می  سلول
هاي اپیتلیالی به کف پلیت چـسبیده و بـه   روز سلول 4-5گذشت  

10پس از گذشت یـک هفتـه الـی        . آیندشکل چند وجهی در می    
1تـصویر (ها تکثیر یافته و کف پلیت را پر خواهند کـرد     لولروز س 

).bقسمت 

هـا در روز اول  کشت سلول) a. هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید رت نژاد ویستار در کشت اولیه  سلولفتومیکروگراف از تغییر مورفولوژیکی     . 1شکل  
کشت سلول پس از هفت روز که پس از گذشت ایـن مـدت              ) b. باشدی می هاي خون هاي اپیتلیاي کوروئیدي تقریباً گرد و سلول      که محتوي سلول  

.اندهاي اپیتلیالی به کف پلیت چسبیده و به شکل چند وجهی در آمدهسلول
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نتایج حاصل از بررسی تأثیر کورکـومین بـر     :MTTسنجش
هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید رت نژاد ویستار نـشان         میزان بقا سلول  

داد که کورکومین در یک الگوي وابسته به دوز و زمان بقا سـلولی را    
نیز نـشان    1همانطور که در نمودار     . دهدها کاهش می  در این سلول  

پیتلیالی شبکه کوروئید تحت    هاي ا داده شده است درصد بقاء سلول     
در مـدت    μM30و   μM20هـاي   تیمار بـا کورکـومین در غلظـت       

% 71,5و % 82ساعت نسبت به گـروه کنتـرل بـه ترتیـب            24زمان  
هـاي ایـن    درصد بقاء سلول   2همچنین با توجه به نمودار      . می باشد 

μM10 يهــاهــا تحــت تیمــار بــا کورکــومین در غلظــتســلول
سـاعت نـسبت بـه گـروه کنتـرل بـه         48در مدت زمـان      μM15و

بود و غلظتی از این ترکیب که منجر به القـاء           % 79و  % 87,5ترتیب  
48و   24پنجاه درصد مرگ سـلولی پـس از گذشـت مـدت زمـان               

.باشدمیμM22و μM40ساعت میگردد به ترتیب 

هاي مختلف کورکومین بر درصد بقاء مقایسۀ اثر غلظت-1نمودار
ی شبکه کوروئید بطن هاي جانبی رت نژاد ویستار پس هاي اپیتلیالسلول

MTT.0.05<P*،0.01<Pساعت تیمار بر اساس سنجش 24از طی 

**،0.001<P*** .Mean±S.E

هاي مختلف کورکومین بر درصد بقاء مقایسۀ اثرغلظت-2نمودار
هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید بطن هاي جانبی رت نژاد ویستار پس سلول

MTT<P*،0.01<P. 0.05.ساعت تیمار بر اساس سنجش48از طی 

**،0.001<P*** .Mean±S.E

ــطح   ــرات سـ ــابی تغییـ ــه روش AQP1ارزیـ بـ
و  μM20هـاي   هـا بـا غلظـت     پس از تیمار سلول    :فلوسیتومتري

μM30     هـاي   ساعت و غلظت   24در مدت زمانμM10 وμM15
گـروه  ساعت، سلول هاي تیمار شده با کورکومین و48در مدت زمان  

و آنتی بادي ثانویه نشاندار به رنـگ  AQP1کنترل با آنتی بادي اولیه  
هاي نتایج حاصل از تأثیر کورکومین در غلظت      . فلورسنت انکوبه شدند  

μM20   وμM30   بر سطحAQP1 هاي شبکه کوروئید طی سلول
نتایج به دست آمده از      .نشان داده شده است    2ساعت در شکل     24

μM20ساعت دوز 24دهد که پس از طی     این آزمون نشان می   
AQP1باعث کاهش میزان پـروتئین      % 22کورکومین به میزان    

در ایـن  μM30 در حـالی کـه دوز   . در این سلولها شده اسـت 
. میــزان ایــن پــروتئین را کــاهش داده اســت% 32مــدت زمــان 

و  μM10هـاي   همچنین نتایج حاصل از تأثیر کورکومین در غلظـت        
μM15   بر سطحAQP1 در شـکل   ساعت 48ر این سلول ها طی      د

نتایج به دست آمده از این آزمـون نـشان          . نشان داده شده است    3
کورکـومین بـه   μM15سـاعت دوز  48دهد که پس از طـی    می

در . شده است  AQP1باعث کاهش میزان پروتئین     % 31میزان  
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میزان % 53کورکومین در این مدت زمان      μM15حالی که دوز    
AQP1 استرا کاهش داده.

μM15داده هاي منحنـی فلوسـیتومتري نـشان داد کـه دوز    
ساعت موجب بیشترین کاهش در سطح 48کورکومین در مدت زمان 

.شوددر سلول هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید میAQP1پروتئین 

هایی در منحنی، جمعیت سلول. ساعت24هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید در مدت زمان آنالیز فلوسیتومتري اثر کورکومین  بر روي سلول-2شکل
.را بیان نکرده اند در سمت چپ پایین قرار دارندAQP1هایی که پروتئین می باشند در سمت راست پایین ، سلولAQP1که داراي پروتئین 

هایی در منحنی، جمعیت سلول. تساع48هاي اپیتلیالی شبکه کوروئید در مدت زمان سلولآنالیز فلوسیتومتري اثر کورکومین بر روي) 3شکل
.را بیان نکرده اند در سمت چپ پایین قرار دارندAQP1می باشند در سمت راست پایین ، سلولهایی که پروتئین AQP1که داراي پروتئین 
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بحث و نتیجه گیري 
بـراي هـزاران   Curcuma longa)ریشه گیاه (زردچوبه 

رماخوردگی، تـب،   هاي مختلفی مانند سـ    سال در درمان بیماري   
هاي کبدي و دل درد کاربرد داشته       هاي پوستی، بیماري  بیماري

اخیـراً  . است و استفاده از آن حتی در دوز هاي باال سمی نیست           
این ماده به عنوان ترکیب مـوثري بـراي درمـان سـرطان مـورد           

کورکومین ماده اصلی زردچوبه است که      . توجه قرار گرفته است   
زردچوبه از آن ناشی د و خواص درمانیباشترکیبی زرد رنگ می

). 10،14(شود می
هاي در تحقیق حاضر اثر کورکومین بر تغییر بیان پروتئین        

AQP1      هـاي جـانبی رت نـژاد       موجود در شبکه کوروئید بطـن
ی یهادهند که در بیماري   مطالعات نشان می  . ویستار بررسی شد  

نظیــر افــزایش فــشار داخــل جمجمــه اي، هایپرناترمیــاي      
نخـاعی   -سیستمیک، میگرن و هیدروسفالی میزان مایع مغزي        

، 2006در سال). 5-8(اي افزایش می یابد   و فشار داخل جمجمه   
و همکـارانش بـراي پـی بـردن بـه نقـش      1انگ سـوك مـون  ی

AQP1         در پاتوفیزیولوژي هایپوناترمیـاي سیـستمیک بیـان ژن
AQP1               رادر شبکه کوروئیـد رت مـورد بررسـی قـرار دادنـد و

اهده کردند که بعـد از هایپوناترمیـاي سیـستمیک بیـان ژن       مش
AQP1  همچنین این محققین پی بردند کـه در        . افزایش یافت

نفوذ پذیري اسمزي شبکه کوروئیـد و        AQP1موش هاي فاقد    
). 6(ابد ینخاعی کاهش می-همچنین ترشح مایع مغزي

به مهـاجرت    AQP1اند که   همچنین تحقیقات نشان داده   
AQP1کنند و در موش هاي فاقد     توموري کمک می  هاي  سلول

2، جان جیانـگ   2007در سال ). 15(رشد تومور آهسته تر است      

کورکومین را بـر روي      Neuroprotectiveو همکارانش اثرات    
این مـاده بـا   ایسکمی مغزي رت بررسی نموده و نشان دادند که

مغـزي محتـواي آب مغـز را    -جلـوگیري از آسـیب سـد خـونی    

در سـال  ). 16(کنـد و از مرگ و میر جلوگیري مـی کاهش داده
هاي غدد  و همکارانش کورکومین را بر سلول      3، هایان لیو  2004

فوق کلیوي گاوي اثر دادند و نشان دادند که که کورکـومین بـه          
را KV1.4 هاي پتاسـیمی  طور برگشت پذیر جریان یونی کانال

1). 11(کند مهار می

ــر ا4اســر آل محمــودی،2005در ســال ثــر کورکــومین را ب
اي کوسه ماهی بررسی کرد و مشاهده نمود        هاي غدد روده  سلول

+Kوابسته به دوز میـل ترکیبـی پمـپ   که کورکومین به شیوه

ATPase–Na+      دهد و بـا بلوکـه      را به یون پتاسیم کاهش می
کنـد  کردن جایگاه یون پتاسیم فعالیت ایـن پمـپ را مهـار مـی             

کورکـومین را  و همکارانش اثر5، چاو جی2008در سال ). 17(
تخمدان CaOV3 در رده سلولی سرطانیAQP3 بر بیان ژن 

کورکـومین بـه شـیوه    مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که
وابسته بـه دوز و همچنـین وابـسته بـه زمـان سـطح پـروتئین                 

AQP318(دهدها کاهش میرا در این سلول .(
اي مناسـب   کومین مـاده  دهند که کور  این یافته ها نشان می    

بر اسـاس مطالعـه     . باشدجهت کاهش فعالیت کانال هاي یونی می      
براي سلول هاي اپیتلیالی شـبکه کوروئیـد در   IC50 حاضر میزان

ــان   ــدت زم ــب   48و 24م ــه ترتی ــاعت ب μM22و μM40س
این بررسی همچنین نشان داد که کورکومین بـه شـیوه           . باشدمی

هـاي  توانـد میـزان پـروتئین   مـان مـی  وابسته به دوز و وابسته به ز   
AQP1   هاي اپیتلیالی شبکه کوروئیـد کـاهش دهـد        را در سلول .

سـاعت   48و مدت زمان     15نتایج نشان داد که کورکومین با دوز        
. شـود در میزان ایـن پـروتئین مـی       %) 57(باعث بیشترین کاهش    

طور کلی به نظر مـی رسـد کورکـومین یـک مـاده مـوثر بـراي        به

1. Yongsuk Moon

2. Jun Jiang

3. Haiyan Liu

4. Yasser A. Mahmmoud

5. Chao Ji
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تـوان از آن بـراي کـاهش میـزان     بوده و مـی    CSFکاهش میزان   
CSF  اي، ایی نظیـر افـزایش فـشار داخـل جمجمـه          هدر بیماري

.هایپوناترمیاي سیستمیک، میگرن و هیدروسفالی استفاده نمود

تشکر و قدردانی
تکـوینی گـروه    -این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی سـلولی      

ست لذا از ریاست    سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی انجام گرفته ا      

محترم دانشکده علـوم زیـستی کـه امکانـات اجرایـی ایـن طـرح                
تحقیقاتی را فراهم نمودند، و همچنین از مرکز تحقیقات داروهاي          

-گیاهی رازي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان کـه هزینـه           

.  هاي این طرح تحقیقاتی را فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاریم
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