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خالصه

در سیستم اعصاب مرکزي در ) HSP(بادي شوك حرارتی آنتی بیان:مقدمه

هاي مختلف مانند هیپوترمی، هیپوکسی، آسیب تروماتیک و صرع پایدار استرس

به عنوان یک محافظ مولکولی  HSPسوییاز . شوددیده میمصرف موادو سوء

مروري  يدر این مطالعه. سلولی نیز مطرح است يدیدههاي آسیببراي پروتئین

- بندي مقاالت مرتبط با نقش پروتئین شوك حرارتی در روانبه بررسی و جمع

  .شده استمصرف مواد پرداخته پریشی ناشی از سوء

در این مطالعه مروري نظام مند، کلیه مقاالت چاپ شده تا دسامبر : کارروش

 به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه ارتباط پروتئین شوك حرارتی و 2014

این مطالعات از . سوء مصرف مواد انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند

بانک اطالعات مقاالت علوم  ،طریق پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

بانک اطالعات  ،پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران،پزشکی ایران

،  Science Direct،Ovid،Google Scholar، نشریات کشور

PubMed،CINAHLهاي پروتئین شوك حرارتی و با استفاده از کلیدواژه

ها از فرم آوري دادهبه منظور جمع. و سوء مصرف مواد، به دست آمد27

. که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود، استفاده گردیدهااستخراج داده

ه از این میان مرتبط با موضوع بودک يمقاله 11یابی به این جستجو دست ينتیجه

مطالعه وارد  6مقاله به علت دارا نبودن معیارهاي ورود از مطالعه حذف و  5

  .پژوهش شدند

و   2001ترین مربوط به سال مورد بررسی، قدیمی يمطالعه 6از : هایافته

از مطالعات روي %) 50(مورد  3. انجام شده بود 2014ها در سال جدیدترین آن

- مورد از مقاالت سوء 4.روي موش انجام گرفته بود%) 50(مورد  3و ) rat(رت 

مصرف مصرف آمفتامین و یک مورد سوءمورد سوء 1مصرف مورفین، 

  .فنوباربیتال بود

 27دهند که پروتیئن شوك حرارتی تمامی مطالعات نشان می:گیرينتیجه

نده از کنرسد داراي اثر محافظتیابد و به نظر میافزایش می ،پس از ترك مواد

  .آسیب باشد

  سوء مصرف مواد، پروتیئن شوك حرارتی، ترك:هاي کلیديواژه

  

  

  

  :نوشتپی

.استارتباطی نداشته هانجام شده و موضوع آن با منافع شخصی نویسند نهاد خاصیحمایت مالی بدون این پژوهش 
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مقدمه

مصرف داروها است که با سوءالتاختالل مرتبط با مواد شامل اختال

کشورها پس از حشیش اغلب ها در مفتامینآ .ارتباط دارد) از جمله الکل(

- عنوان یک طبقهبه .)1(ترین داروي غیر مجاز هستندرایج ،جواناو ماري

هاي ها و محركمحركها را مقلدهاي سمپاتیک،مفتامینآکلی  ي

خود را از طریق  يتاثیر اولیه ،هاي کالسیکمفتامینآ. نامندروانی هم می

سیناپسی هاي پیشها به خصوص دوپامین از پایانهکوالمینآزادسازي کاته

دوپامینرژیک که هاي این اثرات به خصوص براي نورون.کننداعمال می

تر شوند قويي لیمبیک کشیده میي تگمنتال به قشر مخ و ناحیهاز ناحیه

ساز و اند و فعال شدن آن احتماال این مسیر را مسیر پاداش نامیده.است

.)2(ها استي آمفتامیناعتیادآور عمده کار

 .یا استئي بارز اختالل پسیکوتیک ناشی از آمفتامین وجود پارانونشانه

هاي وابسته به اختالل اسکیزوفرنی پارانوئید با توجه به تعداد ویژگی

پسیکوتیک ناشی از آمفتامین، از جمله فراوانی توهمات بینایی، عواطف 

ربطی فعالی، تمایالت جنسی قوي، کونفوزیون و بیکال متناسب، بیش

از اختالل ) هامثل شل شدن تداعی(کالم و قراین اندك اختالل تفکر 

  ).3(کوتیک ناشی از آمفتامین قابل تفکیک است پسی

شناسی اختالالت هایی که به تازگی در آسیبباديیکی از اتوآنتی

- پریشانه مطرح شده است آنتیپزشکی به خصوص اختالالت روانروان

بادي پروتئین شوك حرارتی
1

)HSP (باشد می)در رابطه با نقش این . )4

ي اول از نقش آن در ساز و فرضیه. استپروتئین، دو فرضیه مطرح شده 

در حالی که . کندکار ایمونولوژي و پاتولوژي اختالالت، حکایت می

رسان طی فرآیند ي دوم از نقش محافظتی آن علیه عوامل آسیبفرضیه

در  HSPبیان . )5(کند تکامل عصبی و شرایط حاد بیماري حمایت می

انند هیپوترمی، هاي مختلف مسیستم اعصاب مرکزي در استرس

 HSPاز طرفی . شودهیپوکسی، آسیب تروماتیک و صرع پایدار دیده می

دیده سلولی نیز هاي آسیببه عنوان یک محافظ مولکولی براي پروتئین

، 27بر اساس وزن مولکولی کیلودالتون به انواع  HSP. )6(مطرح است 

هاي شوك  ئینبیان ژنی پروت). 6- 9(شود تقسیم      می... و  90، 70، 60

هاي محیطی متعددي  حرارتی عالوه بر حرارت، در پاسخ به استرس

اي معین،  توان به کمبودهاي تغذیه یابد که از آن نمونه میافزایش می

این فرآیند . بنفش اشاره کردماوراء ياسترس اکسداتیو و تابش اشعه

شود که با گري میتوسط آزادسازي فاکتور شوك حرارتی میانجی

هاي پروتئین شوك  ال به عوامل شوك حرارتی در مناطق مجاور ژناتص

 ،هاي شوك حرارتیپروتئین. گرددها می حرارتی  باعث افزایش بروز آن

هاي سلولی هستند که در بسیاري از بزرگی از پروتئین يخانواده

                                                
1Heat Shock Protein

ها شامل HSPاصلی  يسه دسته. هاي زنده وجود دارندارگانیسم

HSP90)90 -85 کیلودالتون( ،HSP70)73 -68 و ) کیلودالتون

HSP در سلول. هستند) کیلودالتون 47تا  16(هاي با وزن کم مولکولی -

اما هاي سلولی نقش دارندها در بسیاري از فعالیتاین پروتئین طبیعیهاي 

HSPشوند زا ساخته میتنها در شرایط استرس ،هاي با وزن مولکولی کم

و سایر انواع  HSP27ت نشان داده شده است که در برخی مطالعا).10(

HSP  با وزن مولکولی پایین در نقل و انتقاالت درون سلولی نقش دارند

سیتوکروم از میتوکندري  یو در جریان استرس اکسیداتیو از رهای

کرده و مانع  رکوبرا س 9و  caspase3جلوگیري نموده، فعالیت 

اراي سه قسمت د HSP27). 11- 13(شوند آسیب سلولی می

و پژوهش هاي ) Ser82و  Ser15 ،Ser78(ستافسفریالسیون عمده 

در برابر  محافظتیفسفریله داراي فعالیت  HSP27که  همتعدد نشان داد

  ).14-16(است هاآسیببسیاري از 

پزشکی، در این مطالعه ها در اختالالت روانبا توجه به نقش این پروتئین

پروتئین شوك حرارتی و سوءمصرف سازي مقاالت به بررسی و خالصه

  .شده است پرداخته مواد

  کارروش

به دو  2014تا دسامبر مقاالت چاپ شده  تماممروري ،  يدر این مطالعه

ارتباط پروتئین شوك حرارتی و يزبان فارسی و انگلیسی در زمینه

این . انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتندسوءمصرف مواد 

بانک  ،)SID(مطالعات از طریق پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه  ،)IranMedex(اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران

، بانک اطالعات نشریات )IranDoc(اطالعات و مدارك علمی ایران

 Magiran( ،Science Direct،Ovid،Google(کشور

Scholar ،PubMed،CINAHLهاي واژهاز کلید و با استفاده

 HSP27 AND drug(مصرف مواد پروتئین شوك حرارتی و سوء

abuse( کلمات کلیدي مورد جستجو بر اساس .به دست آمدMeSH 

Database ها از فرم استخراج آوري دادهبه منظور جمع. انتخاب شدند

. که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود، استفاده گردیدهاداده

که از مرتبط با موضوع بود يمقاله 10یابی به ن جستجو دستای ينتیجه

در مقاله به علت دارا نبودن معیارهاي ورود از مطالعه حذف و  5این میان 

  .مطالعه وارد پژوهش شدند 5نهایت 

  :ارزیابی کیفی مقاالت

 20هاي منابع ابتدا با جستجوي منابع الکترونیک و بررسی لیست رفرنس

. مورد آن به علت تکراري بودن حذف شدند 3مقاله به دست آمد که 

سپس خالصه مقاالت توسط دو پژوهشگر مستقل مطالعه و مقاالت مرتبط 

در صورت عدم تطابق بین نظریات دو محقق، از یک . شناسایی شدند
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خالصه  17در نهایت از بین . ي سوم مشورتی کمک گرفته شدنظریه

مورد مرتبط با موضوع مطالعه شناخته شدند و متن  10ه دست آمده مقاله ب

مقاله نامرتبط تشخیص داده  5در بررسی متن کامل، . ها تهیه شدکامل آن

مانده تحت ي باقیمطالعه 5). 1نمودار (شده و از مطالعه خارج شدند 

ستیلچکبررسی کیفی مقاالت با استفاده از . تحلیل کیفی قرار گرفتند

ي نتایج، امکان انجام به علت عدم وجود همگنی در ارایه. انجام شد )17(

  .ي حاضر وجود نداشتفراتحلیل در مطالعه

  

  مقاالت مورد بررسی و مقاالت وارد شده در مطالعه-1نمودار 

  

  نتایج

و  2001ترین مطالعه در پژوهش حاضر مربوط به سال قدیمی

از مطالعات %) 50(مورد  3. انجام شده بود 2014ها در سال جدیدترین آن

روي رت
1

 1در جدول . روي موش انجام گرفته بود%) 50(مورد  3و  

  .اطالعات کلی مطالعات ذکر شده خالصه شده است

  

اطالعات کلی مطالعات ذکر شده-1جدول

شماره 

منبع

جمعیت سال

مورد 

مطالعه

نتیجه گیريروش کار

HSP27افزایش بیان ترك مورفینموش112014

HSP27افزایش بیان ترك مورفینموش92012

HSP27افزایش بیان ترك مورفینموش122012

HSP27افزایش بیان ترك مورفین و تجویز نالوکسانرت132011

HSP27افزایش بیان آمفتامیناکسیمتیلن دي 4و 3ترك   رت142011

HSP27افزایش بیان قطع حاد فنوباربیتال  رت152001

بویر اي که دیویس ودر مطالعه
2

موش  15با تزریق آمفتامین  بر روي  

مورد مطالعه قرار گرفته که در m-RNAHSPانجام دادند سطح انواع 

                                                
1Rat
2Bowyer and Davies 

آمفتامین و ساعت از تزریق  16ي به فاصله HSP70این بین سطح 

در دو ). 10(برابر افزایش داشته است  2هیپرترمی ناشی از آن به میزان 

ي ترك ه در بیمارانی که در دورهاسپانیا نشان داده شده کمطالعه در 

و سطح این پروتئین در ) 11،12(یابد افزایش می HSP27مورفین هستند 

در پژوهشی در سوئد نشان داده شد ). 12(قلب و بطن چپ باالتر است 

هایی که در معرض آمفتامین در موش HSP70و  HSP27که سطح 

  ).13(یابد گیرند افزایش میقرار می

بحث 

پزشکی، هاي روانزیستی به بیماري-به گسترش رویکرد عصبیبا توجه 

پزشکی عمده مانند ي ارتباط اختالالت روانمطالعاتی نیز در زمینه

-9(انجام شده است HSPافسردگی، بیماري دوقطبی و اسکیزوفرنی با 

هاي سلولی ي بزرگی از پروتئینهاي شوك حرارتی، خانوادهپروتئین. )6

مطالعات زیادي . هستند که در بسیاري از ارگانیسمهاي زنده وجود دارند

هاي مختلف شناسی بیماريشناسی و آسیبدر سبب HSPدر مورد نقش 

-هاي قلبیتوان به نقش آن در بیمارياز این میان می. انجام شده است

ي التهابی هاي آن با سایر پروتئینهاي متابولیک و رابطهعروقی، بیماري

هاي مغز و اعصاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده بیماري). 18- 20(نام برد 

نشان داده شده . )10،11(و مطالعاتی نیز در این زمینه انجام شده است 

: هاي آنجستجوي منابع انگلیسی و رفرنس

16

20:دست آمدهه کل مقاالت ب

مقاله تکراري بوده و حذف شدند 3

:هاي آنجستجوي منابع فارسی و رفرنس

4

17: خالصه مقاالت مورد بررسی

10: بررسی متن کامل7:مقاالت نامرتبط 

1: مقاالت غیر انگلیسی و فارسی

مقاالت انجام شده در مورد سایر انواع 

3: پروتئین شوك حرارتی

6: مقاالت وارد شده براي بررسی کیفی
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با وزن مولکولی پایین در نقل و  HSPو سایر انواع  HSP27است که 

داتیو از انتقاالت درون سلولی نقش دارند و در جریان استرس اکسی

 caspase3رهایش سیتوکروم از میتوکندري جلوگیري نموده، فعالیت 

 HSP27. )15(شوندکرده و مانع آسیب سلولی می سرکوبرا  9و 

و  Ser15 ،Ser78(باشد داراي سه قسمت فسفریالسیون عمده می

Ser82 (هاي متعدد نشان داد که و پژوهشHSP27  فسفریله داراي

). 16(ها است شناسیدر برابر بسیاري از آسیب فعالیت محافظت سلولی

کورتیکال مغز در  يدر ناحیه HSP27نشان داده شد که يدر مطالعه

اي که اخیرا در مطالعه. )17(شودساخته می) مثال تشنج(پاسخ به استرس 

با بروز سایکوز و نیز پاسخ  HSPکه  مشخص گردیدههدر کره انجام شد

 288در این مطالعه . اسکیزوفرنی ارتباط داردبه درمان در بیماران دچار 

فرد سالم مقایسه شدند و نشان داده شد که وجود  281اسکیزوفرن با بیمار 

HSP70  آگهی بدتري همراهی دارد اسکیزوفرن با پیشدر بیماران

اد که در طی درمان دیگر در آلمان نشان د يیک مطالعه).18(

افزایش  ها علیه پروتئین شوك حرارتیبادينورولپتیک میزان اتوآنتی

تواند در پاسخ به درمان می HSP60یابد و میزان این افزایش در می

در برخی مطالعات نشان ). 19(اسکیزوفرن نقش مهمی داشته باشد بیماران 

لکولی پایین با وزن مو HSPو سایر انواع  HSP27داده شده است که 

در نقل و انتقاالت درون سلولی نقش دارند و در جریان استرس 

اکسیداتیو از رهایش سیتوکروم از میتوکندري جلوگیري نموده، فعالیت 

caspase3  23(شوند را ساپرس کرده و مانع آسیب سلولی می 9و -

فسفریله داراي  HSP27هاي متعدد نشان داد که پژوهش چنینهم). 21

 ). 15(است هاشناسیآسیبدر برابر بسیاري از  محافظ سلولیفعالیت 

ساعت از تزریق 16يبه فاصله HSP70سطح  مشخص گردیده که

دهدنشان میبرابر افزایش  2ن به میزان آمفتامین و هیپرترمی ناشی از آ

 مثال(کورتیکال مغز در پاسخ به استرس  يدر ناحیه HSP27و  )10(

در اسپانیا نشان داده شد که  یدر پژوهش). 20(شود ساخته می) تشنج

HSP  سیتواسکلت استروگلیال را تثبیت نموده و در پاسخ به استرس

در برخی مقاالت دیگر به ). 22(نمایداکسیداتیو نقش موثري ایفا می

نقش این پروتئین در بازسازي بافت مغزي پس از آسیب ایسکمیک در 

 HSPاند که تجویزبرخی مطالعات نشان داده). 14(اند نوزادان پرداخته

هاي تواند در پیشگیري از عوارض در سکتهمیفسفریله نوترکیب 

با توجه به این مطالعات ضرورت انجام  ).21(ایسکمیک مغزي موثر باشد 

مطالعات بیشتر جهت شناسایی نقش این پروتئین و مطالعات انسانی در 

مشهود است و یکی از  HSP27بیان ي ارتباط سوءمصرف مواد و زمینه

هاي این مطالعه، عدم وجود مطالعات انسانی در این ترین محدودیتمهم

  .بود زمینه

  گیرينتیجه

پزشکی، هاي شوك حرارتی در اختالالت رواننقش پروتئینبا توجه به 

) HSP27(اي از آن با وزن مولکولی کم ها و گونههنوز نقش دقیق آن

شود و این که نقش زا ساخته میرسد در شرایط استرسکه به نظر می

کنندگی دارد، مشخص نشده است لذا شناسایی دقیق عملکرد محافظت

درمان اختالالت ناشی از سوءمصرف مواد و تواند در این پروتئین می

ي انسانی دقیقی در چنین مطالعههم. پیشگیري از عوارض آن موثر باشد

  .این زمینه الزم است
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