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 :چکیده    

 و التهابی های ترین بيماریشایعیکی از س ا ام  یا (Multiple Sclerosis) یسلتيپل اسکلروزام   

های زخم در  از طریق محلاین بيماری عالئم خاص . باشد می CNSقسمت ميلينه شدن مزمن در د

توانی در شامل عالئمی نظير مورمور شدن، ضعف عضالت، نا کهشوند سيستم عصبی مشخص می

عوامل مختلفی از جمله عوامل ایمونولوژیکی، ژنتيکی،  .باشد می... خستگی وهماهنگی و تعادل، احساس 

بيماری  برای بروز این مشخصی به امروز علتتا  محيط زیست و عفونت در بروز این بيماری موثرند اما

ها و گالتيرامراستات  انترافرانداروهایی همچون اس برای درمان بيماران مبتال به ام .شناسایی نشده است

 یدرمان قطعاما با این وجود . شود می تجویز بيمار برای و ميتوکسانترون و ناتالی زوماب و فينگوليمود

. شوند باعث به وجود آمدن عوارض جدی می برخی از داروها همچنين و نشدهکشف  این بيماری برای

حدودی موثر  اس صورت گرفته است که هر کدام تاهای زیادی در جهان برای درمان بيماری ام پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی مواد موثر با حداقل . اند اند اما اثرات جانبی را هم در کنار خود داشته بوده

ها پيرامون احتمال های دیگر پژوهشبر یافته انبی بوده است و بدین منظور مروریمواد ج

بر روی بيماری مالتيپل  3و امگا D3ویتامينفرنگی نارس، ميخک،  گزنه، گوجهکندر،کروسين،تاثير

رود که این مواد باعث جلوگيری از بروز یا پيشرفت بيماری احتمال می. صورت گرفته است اسکلروزیس

MS ندشو. 

 

 لمالتيپل اسکلروزیس، درمان، احتما :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

یک بيماری خودایمنی با ضایعات ملتهب و دميلينه شونده در سيستم عصبی (  MS) بيماری مالتيپل اسکلروزیس

تگی، دوبينی، از دست دادن عوارض این بيماری مانند خس[1].باشد میCNS (  (Central  nervous  systemمرکزی

روانی قابل توجهی  -سبب ایجاد مسائل روحی... ها، فراموشی، لکنت زبان، مشکالت ادراری و تعادل، احساس ضعف در اندام

با افزایش عرض جغرافيایی در شمال MS افزایش بروز و شيوع . [7]شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی حائز اهميت استمی

 ميزان شيوع . [3]خشک شيوع بيشتری داردآب و هوای باشد و در آب و هوای معتدل نسبت به  و جنوب خط استوا همراه می

MSهزار نفر  133در هر  8/33ین شيوع از اصفهان با ميزان باشد و بيشترنفر می133،333به  33 تا 16 در ایران حدود

 در نیا اند، شده مبتالی ماريب نیا به جهان سراسر در نفر ونيليم7٫6  تا 7 نيب ،7338سال از .جمعيت گزارش گردیده است

شود ناشناخته بوده و تصور می  MSاتيولوژی بيماری [3].داردی آشکار تفاوت مختلف جوامع در ابتالء نرخ که استی حال

های ترین ارتباط ژنتيکی این بيماری با ژنقوی. ترکيبی از عوامل ژنتيکی و محيطی ممکن است باعث آغاز بيماری شوند

(Human leukocyte antigen) HLA در . [3]است 9های شماره  واقع در کروموزومMS مهمترین اجزای پروتئينی ،

و ( PLP)، پروتئوليپيد پروتئين (MAG)، گليکوپروتئين مرتبط با ميلين (MBP)ای ميلين پروتئين پایه: همچون

مدل حيوانی آنسفاليت خودایمنی  .گيرند مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می (MOG)گليکوپروتئين اليگودندروسيت ميلين 

که در واقع یک بيماری دیگری از دميلينه شدن سيستم اعصاب مرکزی است، امکان مطالعه پاتوژنز بيماری ( EAE)تجربی 

MS [6]را فراهم آورده است.EAE  هایی از ژنتوان با ایمونيزه کردن حيواناتی از قبيل موش یا خوکچه هندی، با آنتیرا می

هفته بعد از ایمونيزاسيون، حيوانات  1 -7در حدود . به همراه یک ادجوانت مناسب ایجاد کرد MOG و MBP  ،PLPقبيل

و سپس از بين رفتن ميلين در مغز  CNSها در رگ ها و ماکروفاژها در اطرافشوند که با ارتشاح لنفوسيتمبتال می EAEبه 

های نقش عوامل مختلف سيستم ایمنی در بروز مالتيپل اسکلروزیس در بيماری .[9]شودو نخاع ابتال به بيماری مشخص می

ژن و توليد در اعمال فاگوسيتوز، ارائه آنتیCNS ميکروگليا و ماکروفاژهای مقيم درهای سلول. مختلف بررسی شده است

های التهابی و توليد ميلوپراکسيداز در های ميکروگليا از طریق توليد سایتوکایينماکروفاژها و سلول. سایتوکایين دخالت دارند

اما طی  ؛کم است CNSها درسلدر حالت طبيعی تعداد ماست .[2]دميلينه شدن اعصاب و فاگوسيتوز ميلين نقش دارند

  Regulated  on activation  normal).یابدی افزایش میها و ضایعات التهابها نيز در پالکتعداد آن MSبيماری 

T  cell  expressed  and  secreted) RANTESباشد که در مایع مغزی ها میسلیک جاذب بالقوه برای ماست

های ماتریکس سل مثل تریپتاز و کيماز، آنزیمهای ماستپروتئين. یابدافزایش می MSافراد مبتال به ( CSF) نخاعی

 های ها نيز قادر به توليد آنزیمسلکند و خود ماسترا فعال میMMP  (Matrix  metalloproteinase )متالوپروتئيناز 

MMP7 و MMP6 مغزی -تواند در تخریب بافتی از قبيل تخریب سد خونی های متالوپروتئيناز میآنزیم. باشندمی 

(BBB) در ( کنندژن عمل میکننده آنتیهای عرضهکه به عنوان سلول)های دندرتيک افزایش سلول. [6]مشارکت نمایند

خودواکنشگر، نقش محوری را در  TCD34های سلول .[8]مشاهده شده است MSبيماران مبتال به   CSFخون محيطی و

 MBP(myeline basicاختصاصی عليه  Tهای اغلب مطالعاتی که برای شناسایی سلول. [6]کنند پاتوژنز بيماری ایفا می

protein) و یاPLP(proteo lipid protein)  ها در افراد مبتال به دهنده افزایش تعداد این سلولاند، نشانصورت گرفته

های رسد که عوامل دیگری همچون ایمنی ذاتی و افزایش بيان برخی مولکولبه نظر می. باشداس درمقایسه  با افراد سالم می ام

در . [13]ها موثر باشدیش تعداد این سلولالتهابی در فعال شدن و افزاهای پيشتحریکی و افزایش ترشح سيتوکاینکمک 
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توان  که با بيماری درگير هستند که از جمله میآنسفالوميليت تجربی تأکيد بر روی کاراکترهای نوروایمنولوژیکی است 

را فعال  ,CD34 1کمکی نوع  Tهای های گليال لنفوسيتسلول. های چسبنده را نام بردها و مولکولها، کموکاینسایتوکاین

ين را که یک پروتئ ,IL-17,TNF-α,INF-γالتهابی به ویژه های پيشتکثيریافته، سيتوکاین Th-1های سلول. کنندمی

. کندکيلودالتون است را که سيتوتوکسيسيته سلولی را در پی دارد، توليد می 23ترشحی هترودایمر با وزن مولکولی 

الگوهای متفاوتی برای سنتز . شودژن عليه غشای ميلينی منجر به دميليناسيون میسيتوتوکسيسيته سلولی و توليد آنتی

و لذا VCAM 1 منجر به افزایش بيان  TNF-αافزایش بيان. اس وجود دارند ام خودایمنی نظير های ها در بيماریسایتوکاین

 از نشان این بيماران در مغزی هایپالک روی بر شده انجام آزمایشات. شودمغزی می -به سد خونی T هاینفوذ بيشترسلول

. ددار اتوکوفرولو اسيداوریکآلف گلوتاتيون، چون مهمی های اکسيدانسطح آنتی کاهش و آزاد هایرادیکال سطح افزایش

نقش دارند  EAEو  MSکه در پاتوژنز  ICAM-1و  VCAM-1هایی از قبيل های آزاد به طور غيرمستقيم بيان ژنرادیکال

 .[11]را افزایش می دهند

های مغزی توجه شود و سپس باید ميلين از نو  اس باید در ابتدا به سست کردن و از بين بردن پالکامبرای بهبود بيماری 

اس در ساخته و موادی به بيمار داده شود که مانع از بازگشت دوباره بيماری شود، همچنين باید اثراتی که در اثر بيماری ام

در . اکسيدان و ضدالتهاب نقش بسزایی در بهبود این بيماری دارند د آنتیموا. بدن به وجود آمده را با دادن موادی بهبود بخشيد

ادامه به بررسی اثر احتمالی موادی که تا حدودی از بين برنده تغييرات به وجود آمده به وسيله بيماری مالتيپل اسکلروزیس 

 .شود ، پرداخته میهستند

 
 روش تحقیق 

خود بر روی بيماری  چند ماده ساده و طبيعیتاثير  مروری بر احتمال "ان به منظور بررسی و گردآوری اطالعات برای عنو

: های معتبر داخلی و خارجی همچون ، از مقاالت متعدد موجود در پایگاه" (MS) مالتيپل اسکلروزیسایمنی 

/http://www.google.com/advanced_search/ (گوگل پيشرفته) ،/www.magiran.com/ (مگيران) ، 

/www.ncbi.nih.gov/pubmed(مد پاب )استفاده شده است...، گزنه وکروسين، با کلمات کليدی همچون …و. 

 

  یافته ها

 :کلسيفرولکوله

 ،شودیا از طریق خوراکی وارد بدن میو سنتز  ، ویتامين محلول در آبی است که در پوست با واسطه نور خورشيد Dویتامين

 D37هيدروکسی 76و1، یعنیسپس در کليه به فرم فعال آن ،هيدروکسی ویتامين در آمده -76در کبد متابوليزه و به صورت 

و   [13]کلسيفرول آنتی اکسيدان قوی است در پژوهش خود به این نتيجه رسيد کوله Helen Wiseman. [17]دآی در می

Hayes های موش  با مطالعه بر روی مدلEAE  به بررسی ویتامينD3 اس پرداخته  به عنوان مهارکننده طبيعی بيماری ام

منجر به افزایش   Dستفاده از ویتامين ن کرده است که اهای خود بيا براساس بررسی Giuseppe Penna .[13]است

های  های دندرتيک را کنترل نموده و سایتوکاین لو سلو Th1های  لنفوسيت ،کلسيتریول .شود تنظيم کننده می Tهای  سلول

. [16]دهد را افزایش می IL-13ميزان  د و در طرف مقابلده را کاهش می TNF-αو  IL7و  INF-γالتهابی چون  پيش

Ghasami k  و همکاران به این نتيجه رسيدند که ویتامينD3  یکی از عوامل مخرب سيستم )باعث کاهش نيتریت اکساید

                                                           

 - Vascular cell adhesion protein 

- 52,1-dihydroxyvitamin D  
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تواند باعث کاهش شدت بيماری و تاخير  کلسيفرول میبنابراین کوله. [19]شودمی( ایمنی و یک فاکتور مهم در تخریب ميلين

افرادی که در معرض نور خورشيد قرار دارند، روند پيشرفت بيماری  ،دهد عالوه بر این تحقيقات نشان می .حمله بيماری شود

 .[12]باشدها کندتر میدر آن

به منظور مطالعه مشخصات ایمنی و توصيف اثرات ایمنی  7319و همکاران در سال  Elias S. Sotirchosدر پژوهشی که 

اس انجام دادند به این نتيجه رسيدند که تزریق دوز کلسيفرول در بيماران مبتال به امدر مقابل دوز باال و پایين مکمل کوله

 12و اینترلوکين+CD3 نوع  Tهای ه لنفوسيتهای خاطر کلسيفرول ارتباط بسيار مستقيمی با کاهش ميزان سلول باالی کوله

ها این در آخر با بررسی داده. بالغ فعال نشده دارد +CD3نوع  Tهای ميزان لنفوسيتو همچنين ارتباط مستقيمی با افزایش 

يماران آثار ایمنی پليوتروپی مؤثری را بر روی ب IU13333کلسيفرول به ميزان نتيجه حاصل شد که تزریق روزانه مکمل کوله

 .[18]اس دارا استمبتال به ام

 

 :کندر

ها و در و لکوترین[16]ها از گياه کندر برای مهار پروستوگالندین. متر است 7کندر، صمغ درختی خاردار، با ارتفاع تقریبی 

اسيد موجود در کندر مشتقات بوزوليک. [73]کنداس کمک می نتيجه مهار التهابات مغز استفاده شده که به درمان بيماری ام

ه و به طور خاص باعث مهار لکوترین اندوژن کتوبوزوليک اسيد، از لحاظ فارماکولوژی بسيار فعال بود-11-به خصوص استيل

عصاره . باشدبرخالف داروهای استروئيدی ضدالتهاب، عصاره کندر فاقد خاصيت اسيدزایی در دستگاه گوارش می. [71]گرددمی

ها و مصونيت سلولی بادیترپنوئيد و مشتقات استيله آن بر روی توليد آنتیکندر به خصوص اسيدبوزوليک یک پنتاسيليک تری

باشد و از این طریق توليد اسيدبوزوليک یک مهارکننده بسيار قوی ليپواکسی ژناز می. [77]گذارداز تخریب و آسيب اثر می

نفت کندر . [71]فعال است که یک عامل کموتاکيکLTB-3کند، به خصوص ها را مهار میلوکوترین

(BoswelliaSerrata) کند که مغز را انتشار این روغن عطر گرم و نيروبخشی ایجاد می. رسانداکسيژن را از خون به مغز می

استفاده این ماده موضعی است، به طوری . [73]دهدکند و توانایی حفظ و استفاده از اطالعات را افزایش میاز خواب بيدار می

تواند از سد خونی مغزی عبور کند، اثر نيرومندی کندر نفت می. کنندکنند و یا این که به آب حمام اضافه میکه یا آن را بو می

 .[73]اشدبر مسائل عصبی و عضالنی بگذارد و  محرک سيستم عصبی فرد ب

Sashwati Roy شی به مطالعه صفحه نمایش ژنوم انسان برای شناسایی اساس در پژوه 7336در سال که همکاران   و

 HMEW TNF alpha، 113ژن القا شده به وسيله  677از . ژنتيکی اثرات ضدالتهابی کندر در اندوتليال عروق پرداختند

ها به طور مستقيم به التهاب، چسبندگی این ژن. حساس بودند BE (Boswellia extract)ژن به طور واضح به درمان 

القاشده متالوپروتئينازهای ماتریکس و  TNF alphaاز بيان   BE.مربوط بودند هاریزی جهت تخریب پروتئينبرنامهسلول و 

  القایی ازTNF alpha  ها به طور چشمگيرتری بيانآن .کندهای آپوپتوزیس جلوگيری میهمچنين از بيان القاکننده

ICAM-1 و VCAM-1  که بهBE بنابراین  .را مشاهده کردند شوندحساس میBE  بيان ژن ازVCAM-1  جلوگيری به

 .[76]آوردعمل می

 

 :کروسين

کروسين در زعفران و گل . شود کروسين یکی از چند کاروتنوئيد محدود موجود در طبيعت است که به آسانی در آب حل می

کروسين در . ساکارید و کروسين اسيدکربوکسيليک است استر تشکيل شده از جنيتوس دی این دی. شود یاسمن یافت می

 MPP در برابر PC17 ز سلول هایو ا [79]سلول های ميکروگلياهای مغزی نقش دارد و مانع از آسيب به  حفاظت از سلول
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شود و از این طریق از  محافظت ميکند، هم چنين سبب مهار اختالل در ميتوکندری و کاهش استرس شبکه آندوپالسمی می

 .[72]کند ها جلوگيری می بين رفتن نوروندميلينه شدن و از 

Poma, Anna  به دليل وجود )و همکاران به بررسی خواص زعفران پرداختند و  اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسيدانی آن

در پژوهش خود به این نتيجه   7313رئوف سرشوری و همکاران در سال  .[78]را مشاهده کردند( کروسين در زعفران

و همکاران در پژوهش   André M. Deslauriersهمچنين. [76]رسيدند؛ کروسين یک عامل محافظت نورونی قوی است

های مدل آنسفالوميليت دریافتند  اس پرداخته و  بدین منظور با بررسی روی موش خود به بررسی تاثير کروسين در بيماری ام

سازی  و  همچنين فعال Tهای  و سبب تخریب نشدن ميلين و ارتشاح لنفوسيت های التهابی در نخاع سرکوب که بيان ژن

اکسيدانی زعفران  به بررسی خاصيت آنتی 7316و همکاران در سال  Sh. Ghaffari. [33]شود ماکروفاژهای کاهش یافته می

اکسيدانی بدن  اس، مشاهده کردند که به طور قابل توجهی وضعيت آنتی و با دادن زعفران به موش مدل بيماری ام. پرداختند

طی پژوهش های خود دریافت کروسين یک عامل آنتی اکسيدانی  Serdar Oruca .[31]موش به حد نرمال رسيده است

 .[37]قوی است

 

 :3تاثير امگا

به طور قابل  3امگاهمچنين طبق مطالعات صورت گرفته . [33]اکسيدانی دارد ، از دسته موادی است که نقش آنتی3امگا

یک مدوالتور ایمنی بدن که منافع درمانی و ممکن است به عنوان دهد  میکاهش   RRMSرا در MMP-6توجهی سطح 

پژوهشی  با هدف اصلی بررسی  7338و همکاران در سال  L.Shinto .[33]اس دارد، عمل کند بالقوه در بيماران مبتال به ام

های ایمنی در مالتيپل  که به وسيله سلول matrix metalloproteinase 6(MMP-6)روی  3اثر اسيد چرب امگا

و ممکن است دهد  میکاهش  RRMSرا در MMP-6به طور قابل توجهی سطح  3امگادریافتند شود  اسکلروزیس توليد می

 Maclean CHدارد، عمل کندبه عنوان یک مدوالتور ایمنی بدن که منافع درمانی بالقوه در بيماران مبتال به ام اس 

و  S. C. Dyall .[39]های عصبی را درمان کند تواند بيماری می 3طی پژوهش خود دریافت امگا 7336در سال [36].

غنی شده  3و امگا 9طبق مطالعات خود با در نظر گرفتن اینکه سيستم عصبی مرکزی از سری امگا 7338همکاران در سال 

. [32]به  عنوان اجزای ساختاری، غشاهای عصبی را تحت تاثير قرار می دهداست، دریافتند حضور این اسيدهای چرب 

Michael J. Zhang  دارای خواص ضدالتهابی است، بنابراین در  3طی پژوهش خود دریافت اسيدهای چرب امگا 7317در سال

 .[38]است های التهابی و خودایمنی مفيد درمان بيماری
 

 :ميخک

خشک . شود و در تمام طول سال سبز استهای آن هيچ وقت زرد نمیميخک درختی است کوچک و مخروطی شکل که برگ

و همکاران در سال   Kwang-Geun Lee.رفته استادویه بکار میشده درخت ميخک از دو هزار سال پيش به عنوان 

عصاره ميخک را تهيه کرده و دریافتند ترکيبات اصلی ميخک اوژنول و اوژنيل استات است و مشاهده کردند فعاليت  7331

قابل ( Eویتامين ) توکوفرولaاکسيدانی عصاره جوانه ميخک و ترکيبات اصلی رایحه آن، با فعاليت آنتی اکسيدان طبيعی  آنتی

. روغن ميخک خاصيت ضدالتهابی دارد. کندميخک تقویت کننده مغز بوده و ضعف اعصاب را درمان می. [36]مقایسه است

سطح . رودکار می مانند از دست دادن حافظه، اضطراب و افسردگی بههایی  تواند برای درمان ناراحتیروغن ميخک می

شود و خاصيت  سنجيده می ORAC Score (Oxygen Radical Absorption Capacity)اکسيدانی با منبع آنتی

و در مقایسه با موادی مثل دارچين، پونه، زنجبيل، کشمش، شاه توت، . است  ORAC 313،339اکسيدانی ميخک  آنتی
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های  با استفاده از آزمون  lçin         .[33]باشداکسيدانی بسيار باالتری می دارای خاصيت آنتی... ت تل  و شکال

اکسيدانی جوانه ميخک و اسطوخودوس را مورد بررسی قرار داد و دریافت کل ترکيبات  اکسيدانی مختلف خواص آنتی آنتی

 .[31]اسيد است فنولی موجود در جوانه ميخک و اسطوخودوس معادل  گاليک
 

 :گزنه

گياهان وحشی مثل گزنه انرژی بسياری دارند زیرا در شرایط سخت رشد . ای منشعب استگزنه گياهی علفی و پایا با ساقه

به دليل اینکه دارای مقدار زیادی . بخشداس را بهبود تواند ضعف و خستگی ناشی از بيماری امبنابراین احتماال می. کنند می

برطبق مطالعات وسيع و منابع علمی . اس موثر باشد در درمان ام% 63تواند به تنهایی  ، می[37](گرم ميلی326)منيزیم است 

طبق مطالعات مختلف . ای مشابه با نيش زنبور عسل دارد اثری. [33]موجود خاصيت ضدالتهابی گياه گزنه ثابت شده است

باشد و همچنين خواص آنتی اکسيدانی می همچنين عصاره آبی گزنه دارای. اس مفيد استنيش زنبور در بهبودی بيماری ام

طی پژوهش خود دریافتند گزنه خاصيت ضد التهابی و  7313و همکاران در سال   Carla Marrassini.[33]ضد درد است

 .[36]ضد درد دارد و کلروژنيک اسيد که جزء اصلی آن است تا حدودی مسئول این فعاليت است

 

 :گوجه فرنگی سبز و سيب

نه تنها موجب افزایش رشد و قدرت عضالنی  -ترکيبی در گوجه فرنگی سبز-دهد که توماتيدین  نتایج یک مطالعه نشان می

محققان با انجام تحقيقی در . کند شود، بلکه از تحليل رفتن عضالت بر اثر بيماری، جراحت یا افزایش سن جلوگيری می می

هایی که گوجه فرنگی  رار دادند ، پس از مدتی به این نتيجه رسيدند که موشهای سالم، گوجه فرنگی سبز ق رژیم غذایی موش

ها  شود اما در عين حال وزن بدن این موش ها نيز قویتر می کنند و عضالت آن سبز مصرف کردند، عضالت بزرگتری پيدا می

. شود ها می ها و آتروفی آن اهيچهاند که با باال رفتن سن باعث ضعف م محققان، پروتئينی را کشف کرده. یابد افزایش نمی

اند که یکی از آنها در سيب و دیگری در گوجه فرنگی سبز  دانشمندان دانشگاه آیوا به طور تصادفی دو ترکيب طبيعی پيدا کرده

رد، نام دا ATF3این پروتئين که . دهد اند کاهش می وجود دارد، این دو ترکيب فعاليت این پروتئين را در عضالتی که پير شده

تيم . [39]شود ها تغيير داده و باعث کاهش سنتز پروتئين ماهيچه و قدرت و حجم آن می حالت ژن را در اسکلت ماهيچه

که در پوست سيب وجود داشته و توماتيدین را که در گوجه فرنگی سبز پيدا  [32]تحقيقات دو ترکيب اورسوليک اسيد

ها توسط گرسنگی و عدم فعاليت  اهيچهتوانند باعث جلوگيری از بين رفتن م شود را شناسایی کرده و متوجه شدند آنها می می

ها در  گوید اسيد اورسوليک و توماتيدین به طور بالقوه ابزاری برای کنار زدن ضعف و آتروفی ماهيچه کریستوفر آدامز می. شوند

ا ه تيم آدامز متوجه شدند که اورسوليک اسيد و توماتيدین ضعف و آتروفی عضالت ناشی از سن در موش. دوران پيری هستند

افزایش داده و از آن % 13ها را به مقدار  دانشمندان دریافتند که هر دوی این ترکيبات حجم یا توده ماهيچه. اند را کاهش داده

طبق  7316در سال Michael Christopher Dyle . اند افزایش داده% 33ها را به ميزان  تر کيفيت یا قدرت ماهيچه مهم

و در نهایت منجربه   mTORC1 ه توماتيدین باعث تحریک سيگنالينگ و آنابوليسمگيری کردند ک های خود نتيجه پژوهش

. [38]هم چنين بازیابی پيشرفته از آتروفی عضالنی اسکلتی کاهش ميابد. شود تجمع پروتئين و ميتوکندری و رشد سلول می
Riki Ogasawara  طی پژوهش های خود دریافتند اورسوليک اسيد یک محرک قوی آنابوليسم پروتئين عضالت  7313و همکاران در سال

 .[36]است
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  گیری بحث و نتیجه
اس،  گياهی در روند بهبود عوارض و عالیم بيماری امها و تحقيقات صورت گرفته پيرامون آثار مختلف مواد  با توجه به پژوهش

، ميخک، گوجه فرنگی سبز و سيب دارای 3کلسيفرول، کندر، امگارود موادی همچون گزنه، کروسين، کولهاحتمال می

 .تری نسبت به مواد دیگر دارا باشند عارضه اثرگذاری بهتر و کم

مخرب  Tهای  التهابی و سلول های پيش بب کاهش سایتوکایينکلسيفرول دارای خاصيت آنتی اکسيدانی است که سکوله

اس را تواند بيماری ام شود و میاین باعث تاخير در حمله بيماری میبنابر. شود همچنين باعث مهار نيتریت اکساید می. شود می

 .مهار کند

ها و بادیبر روی توليد آنتین همچني. کند جلوگيری می  VCAM-1 کندر خاصيت ضد درد و ضد التهابی داشته و از بيان

 .گذاردمصونيت سلولی از تخریب و آسيب اثر می

شود و ها می های ميکروگليا و دميلينه شدن نورون و مانع از آسيب دیدن سلول. کروسين یک عامل محافظت نورونی قوی است

 .شود همچنين باعث کاهش التهاب عصبی می

 .دهدرا کاهش می MMP-6ده به عنوان یک آنتی اکسيدان عمل کر 3امگا

 .ميخک خاصيت ضدالتهابی داشته و یک آنتی اکسيدان بسيار قوی است

همچنين اثر ضد . شود اس می حالی ناشی از ام باشد و باعث از بين رفتن خستگی و بی گزنه دارای انرژی و منيزیم زیادی می

 .التهابی نيز دارد

مانع از آتروفی عضالت  ATF3داشتن اورسوليک اسيد با کاهش پروتئين  گوجه فرنگی سبز با داشتن توماتيدین و سيب با

 . دهدها را افزایش می شود و قدرت و حجم ماهيچه می
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