
مالتیپل  در پیشرفت و درمان بیماری( Cpt1)1رازتراسفکارنیتین پالمیتوئیل  شبررسی اهمیت نق

 Multiple sclerosis, MS)) اسکلروزیس

 مهرناز حسینی جعفری

 مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

خود ایمنی التهابی سیستم عصبی مرکزی می باشد  ، بیماریMultiple sclerosis, MS)) سبیماری مالتیپل اسکلروزی

مشخص شده،  مل بروز این بیماری،ناشناخته بودن عوابا وجود . همراه استکه با دمیلیناسیون نورون های این سیستم 

متابولیسم  اهمیتبه  با توجه  .دارند مهمی نقش آن ) مانند رژیم غذایی( و ژنتیک در ایجاد و پیشرفت عوامل محیطی

به عنوان مولکولی  (Cpt1) سفرازنتراکارنیتین پالمیتوئیل  پروتئیننقش  در این مطالعه، MSدر ایجاد بیماری  هالیپید

( ، به عنوان کنترلWT)دو گروه موش سالم  منظور،این  هب بررسی قرار گرفت. مورد متابولیسم لیپیدمسیر کلیدی در 

 ( برای مطالعه انتخاب شدند و تحت تاثیر دو رژیم غذایی Cpt1 (P479L)در 479 جهش در موقعیتو جهش یافته )

ان حساسیت موشها میزبه منظور بررسی قرار گرفتند.   (normal diet)و نرمال  (high-fat diet, HFD)پرچرب

نتایج نشان داد که  .استفاده شد RT-qPCR و ند وسترن بالت، ایمونوهیستوشیمیهایی مان از روشالقای بیماری پس از 

عالوه بر این، دریافت ، در کاهش چشمگیر بروز عالئم نقش داشتند.MSمهار متابولیسم لیپید در مدل های حیوانی 

HFD در موش های ،WT ، گروه در مقایسه باCpt1 P479L  کهHFD  دریافت کردند یا گروهWT  که رژیم نرمال

 پروتئین بیان از طرفی القاء بیماری باعث کاهش چشمگیر بخشید.، به میزان قابل توجهی به بیماری شدت داشتند

myelin basic protein (mbp)  در مغز موش هایWT  بیمار در مقایسه با موش هایCpt1 P479L  .همچنینشد 

شدت بیماری به میزان قابل  ،به طور کلی مشاهده شد. نیز افزایش بیان مارکرهای اکسیداتیو WTدر مغز موش های 

در پیشرفت  Cpt1ت و این یافته ها  نقش کلیدی افزایش یاف Cpt1 P479Lدر مقایسه با گروه  WT توجهی درگروه

 در نظر گرفته شد. MSبیماری را نشان داد و بعنوان هدف درمانی 

 Cpt1 P479L، کارنیتین پالمیتوئیل تراسفراز، multiple sclerosisکلمات کلیدی: 
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