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بررسی کمی بیان ژن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین  IVبا تاثیر عصاره الکلی کندر در
رده سلولی PC12
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چکیده
زمینه و هدف :حافظه بلندمدت وابسته به سنتز پروتئین میباشد .محصول ژن  Camkivبا فعال کردن پروتئینهای حافظه ،آن را تقویت میکند .تیمار حیوانات
آزمایشگاهی نیز با کندر منجر به تقویت حافظه و بهبود آلزایمر میشود .بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره الکلی کندر در بیان  Camkivدر سلولهای
 PC12میباشد.
مواد و روشها :سمیت کندر بر زیستایی سلولها با آزمون  MTTبررسی شد .سلولها با غلظتهای  73 ،22 ،03 ،22 ، 13و  92میکروگرم/میلیلیتر عصاره در

نتایج :مرگ سلولی با افزایش زمان و غلظت تیمار با عصاره افزایش یافت .مقادیر  IC50بهدستآمده برای تیمارهای  09 ،20 ،12و  72ساعت به ترتیب برابر با
 21.32 ،22.82 ،71.31و  13.92میکروگرم/میلیلیتر بود .عالوهبراین ،غلظتهای  2و  23میکروگرم/میلیلیتر عصاره 20 ،ساعت پس از تیمار منجر به افزایش
معنیدار بیان  Camkivشد .در تیمار  09ساعت ،حداکثر بیان  Camkivمشاهده شد .تأثیر کندر در افزایش بیان ژن تا  72ساعت پایدار بود.
نتیجهگیری :عصاره الکلی کندر میتواند بیان  Camkivرا بهطور قابلتوجه و طوالنیمدت افزایش دهد .این نتایج در راستای مطالعات قبلی میباشد که نشان
دادند کندر بیان  ،Bdnfژن پاییندست  ،Camkivرا افزایش میدهد .بااینوجود  ،با توجه به وجود مسیر دوطرفه در تنظیم بیان  Bdnfو  Camkivنیاز به مطالعات
جامعتری برای شناخت مکانیسم دقیق عملکرد کندر در مغز میباشد.
کلمات کلیدی :عصاره الکلی کندر ،ژن  ،Camkivسلولهای

PC1
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بازههای زمانی  09 ،20 ،12و  72ساعت تیمار شده و میزان جذب آنها اندازهگیری شد .سپس ،سلولها با غلظتهای  2و  23میکروگرم/میلیلیتر عصاره در
زمانهای فوق تیمار شدند RNA .استخراج شده به  cDNAتبدیل شد و واکنش  real-time PCRانجام یافت.
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حافظه و یادگیری نتیجه میان کنش بین ژن ها و محیط می
باشد .منظور از حافظه ،کسب دانش ،ذخیره سازی و بازیابی آن
می باشد و یادگیری کسب اطالعات از محیط اطراف را شامل می
شود .حافظه انواع مختلفی دارد که از نظر مدت زمان بقا و

پایداری متفاوت بوده و از چند ثانیه/دقیقه تا پایان عمر متغیر
می باشند .حافظه کوتاه مدت ( )STMاز چند دقیقه تا چند
ساعت پایدار بوده و با تغییرات کواالنسی مولکول های سیناپسی
از پیش موجود مانند فسفریالسیون و دفسفریالسیون آنزیم ها،
گیرنده ها و کانال های یونی همراه می باشد .در مقابل ،حافظه
بلند مدت ( )LTMچندین روز دوام داشته و با رشد سیناپس
های جدید و بازسازی سیناپس های قبلی ارتباط دارد .بنابراین
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تهیه مواد :رده سلولی  PC12از بانک سلولی پاستور ایران،
کندر از شرکت ( Mother Herbsهند) ،محیط کشت ،RPMI
سرم جنین گاوی ( )FBSو آنتیبیوتیک پنی سیلین-
استرپتومایسین  133Xاز شرکت گیبکو (آمریکا) ،ایزوپروپانول،
اتانول و کلروفرم از شرکت مرک (آمریکا) ،آنزیم رونوشت بردار
معکوس ،آنزیم مهارکننده ریبونوکلئاز ،پرایمر رندوم هگزامر و
دئوکسی نوکلئوتید تری فسفات ( )dNTPاز شرکت ترموفیشر
(آمریکا) ،کیت  real-time PCRحاوی رنگ فلورسنت ®SYBR
 Greenاز شرکت امپلیکون (انگلستان) و سایر مواد از شرکت
سیگما (آمریکا) تهیه گردید.
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مواد و روشها
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 ،LTMبرخالف  ،STMنیازمند رونویسی و ترجمه پروتئین های
جدید می باشد ( .)2 ,1انتقال اطالعات از  STMبه  LTMتثبیت
گفته می شود .مختل شدن فرایند تثبیت که در بیماری های
نوروژنیک رخ می دهد ،مانع از به یاد آوردن اتفاقات گذشته
خواهد شد ( .)3مرکز اصلی حافظه و یادگیری بویژه LTM
هیپوکامپ می باشد .نورون های هیپوکامپ مدت زمان کوتاهی
پس از فعال شدن می توانند قدرت اتصاالت خود را تغییر دهند.
این پدیده که نیرومند سازی طوالنی مدت ( )LTPنامیده می
شود و می تواند برای چندین ساعت و یا حتی چندین روز ادامه
داشته باشد ،مکانیسم مهمی در یادگیری و  LTMاست (.)2 ,0
ژن های متعددی شناسایی شده اند که بیان آن ها در مغز به
تقویت  LTPو در نتیجه تشکیل  LTMکمک می کند .ژن
کدکننده پروتئین کیناز وابسته به کلسیم/کالمودولین IV
( )Camkivبطور عمده در هیپوکامپ بیان شده و پروتئین
سرین/ترئونین کینازی کد می کند که بطور غالب در هسته نورون
های هیپوکامپ یافت می شود CaMKIV .با اتصال
کلسیم/کالمودولین و فسفریالسیون توسط آنزیم  CaMKKفعال
می شود .نتیجه فسفریالسیون با آنزیم  CaMKKفعال سازی
طوالنی مدت  ،CaMKIVحتی در غیاب کلسیم ،است .هم چنین
مشخص شده است که خودفسفریالسیون دمین مهاری در
 CaMKIVباعث می شود اثر مهاری این دمین حذف شده و
پروتیئن  CaMKIVبعنوان سوبسترای  CaMKKدر دسترس
قرار گیرد ( .)7 ,6در هسته CaMKIV ،پروتئین های متعددی
ازجمله فاکتور رونویسی اصلی حافظه ،CREB ،را فسفریله کرده
و از این طریق بیان ژنهای پاییندست آن را فعال میکند.
 CaMKIVاز طریق رونویسی وابسته به  CREBمنجر به رشد
دندریتها ی نورونی ،پاسخ های سیناپسی و در نهایت تقویت
 LTPمیشود ( .)8 ,9عالوه براین CaMKIV ،با تنظیم رونویسی
پروتئین  Bcl-2تاثیر ضد آپوپتوزی در سلول های نورونی دارد
(.)13
با وجود پیشرفت های چشمگیر در طب مدرن ،طب سنتی و
استفاده از گیاهان دارویی در جهت تقویت و درمان شرایط
مختلف از جمله حافظه و یادگیری همچنان از توجه باالیی
برخوردار می باشد ( .)11کندر صمغ حاصل از درخت و بوته های
خانواده بورسراسه ( )Burseraceaeمی باشد که از گذشته تاکنون
در زمینه تجاری و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد .اهمیت
کندر از نظر تجاری ،در تهیه عطر و بخور و از نظر پزشکی در

مهار خونریزی های داخلی ،درمان کبودی های سطحی و بیماری
های التهابی از جمله آرتریت و آسم می باشد ( .)13 ,12عالوه
بر این ،مطالعات فیزیولوژیکی اخیر نشان دادند کندر در تقویت
حافظه نیز نقش مهمی ایفا می کند .تجویز عصاره های آبی و
هیدروالکلی کندر موجب بهبود حافظه فضایی موش های بالغ
می شود ( .)10هم چنین ،مصرف عصاره کندر در دوران بحرانی
رشد و نمو دستگاه عصبی جنین و نوزادان موش های صحرایی
تاثیر قابل توجهی در تقویت حافظه آن ها نشان می دهد (.)12
در سطح مولکولی نیز ،عصاره کندر در تنظیم بیان ژن فاکتور
نوروتروفیک حاصل از مغز ( )Bdnfدخالت دارد .محصول این ژن
با مشارکت در انتقال سیناپسی نقش مهمی در تشکیل حافظه و
یادگیری ایفا میکند ( .)16رونویسی پروتئین  BDNFتوسط
فاکتور رونویسی  CREBصورت می گیرد و همانطور که قبال ذکر
شد  CaMKIVباعث فعال شدن  CREBمی شود .بنابراین Bdnf
یکی از ژن های پایین دست مسیر  CaMKIV-CREBمی باشد
که بیان آن در موش های صحرایی دریافت کننده کندر افزایش
قابل مالحظه ای نشان می دهد (.)17
با توجه به اطالعات حاصل از مطالعات فیزیولوژیکی و مولکولی
انجام شده در جهت شناخت اهمیت کندر در تقویت حافظه،
هدف این پژوهش بررسی تاثیر عصاره الکلی کندر در بیان ژن
 Camkivدر رده سلولی  PC12می باشد .رده سلولی PC12
مشتق شده از فئوکروموسیتوم موش صحرایی است که بعلت
داشتن انتقال دهنده های عصبی دوپامین و نورآدرنالین مشابه
نورون ها بوده و به این جهت در مطالعات عصبی بعنوان سلول
مدل استفاده می شود (.)19
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نگه داری و کشت سلول های  :PC12سلولهای  PC12در
فالسک  T25و در محیط کشت  RPMIغنیشده با  13درصد
 FBSو  1درصد آنتیبیوتیک پنی سیلین-استرپتومایسین کشت
یافتند و در انکوباتور  37 ˚Cحاوی  2درصد  CO2و  83درصد
رطوبت نگهداری شدند .در مواردی که نیاز به جدا کردن سلول
ها از فالسک بود ،به دلیل حساسیت سلولهای  PC12به
تریپسین ،از روش مکانیکی و اسکراپر استفاده شد .جهت بررسی
کلی زیستایی سلول ها و احتمال آلودگی آن ها ،فالسک های
کشت سلولی بطور روزانه با میکروسکوپ اینورت مورد ارزیابی
قرار گرفتند و در موارد موردنیاز برای اطمینان از رشد مناسب
سلول ها ،با استفاده از تریپان بلو و الم نئوبار تعداد دقیق سلول
های مرده و زنده مشخص شد.
تهیه عصاره الکلی کندر :پودر کندر از طریق کوبیدن

بررسی میزان سمیت عصاره الکلی کندر بر زیستایی
سلولها :به منظور بررسی تاثیر عصاره الکلی کندر بر زیستایی
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درصد سمیت= -1

میانگین جذب سلول های تیمار شده
میانگین جذب سلول های کنترل

× 133

درصد زیستایی=  – 133درصد سمیت
تیمار سلولها با عصاره الکلی کندر جهت مطالعات بیان
ژن  :Camkivسلول های  PC12پس از شمارش توسط الم نئوبار
با دانسیته  0×132سلول /به ازای هر چاهک در پلیت  6چاهکی
کشت یافتند 20 .ساعت پس از کشت و اطمینان از چسبیدن
سلول ها به پلیت ،سلول ها با غلظت های  2و 23
میکروگرم/میلیلیتر عصاره الکلی در چهار بازه زمانی ،20 ،12
 09و  72ساعت تحت تیمار قرار گرفتند .در این بازه های زمانی،
سلول ها در انکوباتور دمای  37 ˚Cنگه داری شدند .از سلولهای
تیمار نشده با عصاره الکلی بهعنوان سلولهای کنترل استفاده
شد .طی زمان انکوباسیون ،سلول ها از نظر رشد و عدم آلودگی
بطور مرتب مورد بررسی قرار گرفتند.
استخراج  RNAتام :با گذشت بازه زمانی  09 ،20 ،12و 72
ساعت از تیمار ،محلول رویی هر چاهک با محلول
تعویض شد .با پیپتاژ آهسته ،سلولها از پلیت جدا شده و به
میکروتیوب  1/2میلیلیتری اتوکالو شده انتقال یافتند .محلول
سلولی حاصل با کلروفرم ترکیب شده و با دور 12333 rpm
سانتریفیوژ شد .در این مرحله ،محلول رویی به میکروتیوب
جدیدی انتقال یافته و هم حجم آن ایزوپروپانول اضافه شد.
رسوب  RNAبا اتانول  72درصد سرد شستشو داده شد و در
نهایت در آب عاری از ریبونوکلئاز حل شد .کیفیت RNA
استخراجشده توسط ژل آگارز بررسی شد و غلظت آن با نانودراپ
RNX-PLUS
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سلول های  PC12از نمک تترازولیوم (آزمون  )MTTاستفاده شد.
نمک تترازولیوم پودری زرد رنگ است که توسط آنزیم های
میتوکندریایی سلول های زنده احیا شده و تشکیل رسوب بنفش
رنگ نامحلول فورمازان می دهد ( .)18برای انجام این آزمون،
سلول های  PC12توسط الم نئوبار شمارش شده و با دانسیته
 130سلول به ازای هر چاهک در پلیت  86چاهکی کشت یافتند.
باگذشت  20ساعت و پس از اطمینان از اتصال سلولها به پلیت،
سلول ها با غلظت های  73 ،22 ،03 ،22 ،13و 92
میکروگرم/میلیلیتر از عصاره الکلی کندر و به مدت 09 ،20 ،12
و  72ساعت در دمای  37 ˚Cتیمار شدند .از سلولهایی که با
عصاره الکلی کندر تیمار نشده بودند ،بهعنوان سلولهای کنترل
استفاده شد .برای هر غلظت عصاره و نیز برای سلول های کنترل
 3چاهک در نظر گرفته شد .طی زمان انکوباسیون ،سلول ها
مورد بررسی قرار گرفتند تا از چگونگی رشد سلول ها و عدم

آلودگی آنها اطمینان حاصل شود .پس از گذشت بازه های زمانی
مربوطه 23 ،میکرولیتر از محلول آماده شده  MTTبه هر چاهک
اضافه شد و سلولها به مدت  3ساعت و  33دقیقه در دمای ˚C
 37نگه داری شدند .پس از گذشت مدت زمان مذکور ،محیط
رویی هر چاهک تخلیه شد و به جای آن  123میکرولیتر محلول
دی متیل سولفوکساید اضافه شد .پلیت به مدت  12دقیقه با
استفاده از دستگاه شیکر به آهستگی تکان داده شد تا کریستال
های تشکیل شده حل شوند و پس از آن ،میزان جذب هر چاهک
در طول موج  273نانومتر با استفاده از دستگاه Elisa reader
(شرکت  ،BioTekآمریکا) اندازه گیری شد .میزان سمیت ایجاد
شده در هر غلظت عصاره از فرمول زیر محاسبه گردید:
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قطعات کندر با هاون به دست آمد 23 .گرم از پودر آماده شده
در  233میلی لیتر اتانول  86درصد حل شد .محلول حاصل به
مدت  09ساعت در دمای اتاق نگه داری شد و سپس در دور
 1333 rpmبمدت  13دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول رویی با
استفاده از دستگاه سوکسله تبخیر شد و در نهایت ترکیب
چسبنده ای به دست آمد .این ترکیب چسبنده در حالل آلی دی
متیل سولفوکساید  3.1درصد حل شد و تا زمان استفاده در دمای
 0 ˚Cنگهداری شد.
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اندازه گیری شد RNA .استخراج شده سپس توسط آنزیم
 DNaseIتیمار شد تا آلودگی احتمالی  DNAاز بین رفته و
 RNAخالص برای سنتز  cDNAاستفاده شود.
واکنش رونوشت برداری معکوس :در این مرحله ،ابتدا
 RNAتام به مدت  13دقیقه در دمای  62 ˚Cانکوبه شد تا
ساختارهای ثانویه آن حذف شود ،سپس  1333نانوگرم از RNA
با استفاده از پرایمرهای رندوم هگزامر به  cDNAتبدیل شد .به
این منظور یک میکرولیتر آنزیم رونوشت بردار معکوس (233
یونیت/میکرولیتر) 0 ،میکرولیتر بافر آنزیم رونوشت بردار معکوس
( 3/2 ،)5Xمیکرولیتر آنزیم مهارکننده ریبونوکلئاز (03
یونیت/میکرولیتر ) 1 ،میکرولیتر آغازگر رندوم هگزامر (133
میکروموالر) و  1میکرولیتر  13( dNTPمیلی موالر) استفاده شد
و محلول حاصل به مدت  63دقیقه در دمای  02 ˚Cانکوبه شد.
بررسی بیان ژن  :Camkivمیزان بیان ژن  Camkivدر سلول
های تیمار شده و کنترل با استفاده از تکنیک
بررسی شد .طراحی آغازگرهای مستقیم و معکوس مورد استفاده
جهت تکثیر ژن  )NM_012727.3( Camkivو Gapdh
(( )NM_017008.4کنترل داخلی) با نرمافزار  Oligo7و وب
سایت ( Primer3آمریکا) صورت گرفت .جهت اطمینان از عدم
تکثیر آلودگی احتمالی  ،DNAآغازگرها در هر دو ژن برای اگزون
های متفاوت ژن طراحی شدند .سپس ،با استفاده از آزمایش
سریال غلظت ،میزان غلظت بهینه  cDNAو آغازگرهای مربوط
به هر ژن به طور مجزا مشخص شد .آغازگرهای مورداستفاده در
واکنش  real-time PCRبرای ژن  Camkivشامل آغازگر
مستقیم با توالی  5՜-AAGCAGCCAACTTTGTCCAC-3՜و
آغازگر معکوس با توالی  5՜-TGTCTTGTCCTTGCCGTCTTG-3՜و
برای ژن  Gapdhشامل آغازگر مستقیم با توالی
 5՜-CATAGACAAGATGGTGAAGGTCG-3՜و آغازگر
معکوس با توالی 5՜-CCGTGGGTAGAGTCATACTGG-3՜
می باشد .واکنش های  real-time PCRبا حجم نهایی 13
میکرولیتر در دستگاه ( Rotor-GeneTM 6000شرکت Corbett
 ،Life Scienceاسترالیا) و با استفاده از کیت real-time PCR
( cDNA ،)2xرقیق شده (رقت  )1⁄10و آغازگرهای اختصاصی
ژن  Camkivو  13( Gapdhپیکومول) انجام گرفت .برنامه
حرارتی  PCRشامل واسرشتگی اولیه در دمای  82 ˚Cبه مدت
 12دقیقه 03 ،چرخه با سه مرحله واسرشتگی در دمای 82 ˚C
به مدت  33ثانیه ،مرحله اتصال در دمای  63 ˚Cبه مدت 33

ثانیه و مرحله بسط در دمای  72 ˚Cبه مدت  33ثانیه بود.
اختصاصی بودن واکنش ها با آنالیز دمای ذوب محصوالت
PCRصورت گرفت .در نهایت ،نتایج حاصل از این واکنش ها با
روش  2-ΔCTمورد بررسی قرار گرفت و میزان بیان نسبی به دست
آمد.
تجزیه و تحلیل آماری :جهت تعیین غلظت موثر کشنده
( )IC50عصاره در زمان های مختلف ،از پارامتر رگرسیون
غیرخطی با شیب متغیر از نسخه  6نرمافزار GraphPad Prism
(آمریکا) استفاده شد .تحلیل نتایج  Real-time PCRبا آزمون
 T.test studentدر نسخه  18نرمافزار ( SPSSآمریکا) با p-value
زیر  3.32بعنوان سطح معناداری صورت گرفت .جهت رسم
نمودارهای مربوط به نتایج آزمون زیستایی و  real-time PCRاز
برنامه  Excelاستفاده شد .نتایج آزمون زیستایی و real-time
 PCRبهصورت میانگین ±انحراف استاندارد نمایش داده شد.

real-time PCR

تیمار با عصاره الکلی کندر افزایش یافت:
جهت بررسی تاثیر عصاره الکلی کندر بر بقا و زیستایی سلول
های  PC12از آزمون  MTTاستفاده شد .برای انجام این آزمون،
سلول ها در چهار بازه زمانی  09 ،20 ،12و  72ساعت با پنج
غلظت مختلف  73 ،22 ،03 ،22 ،13و  92میکروگرم/میلیلیتر
از عصاره الکلی کندر تیمار شدند .سلول های تیمار نشده با عصاره
الکلی به عنوان نمونه کنترل در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار
گرفت .با توجه به اینکه فقط سلول های زنده و دارای فعالیت
متابولیک قادر به تشکیل رسوب رنگی می باشند ،بنابراین می
توان با آزمون  MTTبه سادگی سلول های مرده و زنده را از هم
تشخیص داد .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد میزان زیستایی
سلول ها بصورت تابعی از غلظت و زمان تیمار با عصاره الکلی
کندر کاهش یافت .بیشترین تاثیر کشندگی عصاره در دو بازه
زمانی  09و  72ساعت مشاهده شد .در این دو بازه زمانی چهار
غلظت  73 ،22 ،03و  92میکروگرم/میلیلیتر عصاره منجر به
مرگ بیش از  23درصد سلول ها شد .در صورتی که در بازه
زمانی  20ساعت ،فقط دو غلظت  73و  92میکروگرم/میلیلیتر
عصاره باعث مرگ قابل توجه سلول ها شد .عالوه بر این ،کمترین
اثر کشندگی عصاره الکلی در بازه زمانی  12ساعت مشاهده شد
که فقط در تیمار با غلظت  92میکروگرم/میلیلیتر عصاره 63
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درصد سلول های  PC12مرده و فاقد فعالیت متابولیکی بودند
(نمودار  .)1غلظت های  13و  22میکروگرم/میلیلیتر عصاره در
همه بازه های زمانی مرگ کمتر از  23درصد سلول های PC12
را باعث شدند .این امر نشان می دهد عصاره در غلظت های پایین
برای سلول ها قابل تحمل می باشد.
مقادیر  IC50عصاره الکلی کندر که از نتایج آزمون  MTTبرای
هر بازه زمانی به دست آمد ،در جدول  1قابل مشاهده می باشد.
طبق نتایج حاصل از آزمون  ،MTTجهت اجتناب از تاثیرات
سمی عصاره و مقایسه تاثیر غلظت های مختلف آن ،از غلظت

 23میکروگرم/میلی لیتر که  IC50کمتر از  23درصد داشت و
غلظت ده برابر رقیق تر آن 2 ،میکروگرم/میلی لیتر ،در مطالعات
بیان ژن استفاده شد.
عصاره الکلی کندر منجر به افزایش قابل توجه بیان ژن
 Camkivدر سلول های  PC12شد:
جهت بررسی تاثیر عصاره الکلی کندر بر بیان ژن ،Camkiv
سلول های  PC12با غلظت های  2و  23میکروگرم/میلیلیتر
عصاره الکلی در چهار بازه زمانی  09 ،20 ،12و  72ساعت تحت
تیمار قرار گرفتند و میزان بیان ژن با تکنیک real-time PCR
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غلظت (میکروگرم /میلیلیتر)
 72ساعت

 09ساعت

 20ساعت

 12ساعت

نمودار .1بررسی افزایش میزان مرگ سلول های  PC12با افزایش غلظت و زمان تیمار با عصاره الکلی کندر .به منظور بررسی تاثیر عصاره بر بقا و مرگ
سلول ها ،از آزمون  MTTاستفاده شد .سلول های  PC12در پلیت  86چاهکی کشت یافتند 20 .ساعت پس از کشت ،سلول ها با غلظت های ،22 ،13
 73 ،22 ،03و  92میکروگرم/میلیلیتر از عصاره الکلی به مدت  09 ،20 ،12و  72ساعت تیمار شدند .نتایج حاصل از آزمون  MTTنشان داد عصاره
الکلی کندر بصورت تابعی از غلظت و زمان ،بقای سلول ها را کاهش می دهد .کمترین اثر کشندگی عصاره الکلی کندر در بازه زمانی  12ساعت و فقط
برای غلظت  92میکروگرم/میلیلیتر و بیشترین اثر کشندگی در دو بازه زمانی  09و  72ساعت برای  0غلظت  73 ،22 ،03و  92میکروگرم/میلیلیتر
عصاره گزارش شد.
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جدول  .1مقادیر  IC50به دست آمده از آزمون  MTTبرای عصاره الکلی کندر
زمان تیمار
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غلظت عصاره (میکروگرم/میلیلیتر)
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ارزیابی شد .از سلولهای تیمار نشده با عصاره الکلی نیز بهعنوان
سلولهای کنترل استفاده شد .میزان بیان ژن  Camkivنسبت
به بیان  Gapdhبه عنوان کنترل داخلی نرمال سازی شد.
همانطور که در نمودار  2مشاهده می شود ،هر دو غلظت  2و
 23میکروگرم/میلیلیتر عصاره ،در مقایسه با نمونه کنترل ،منجر

میکروگرم/میلیلیتر نشان داد ( .)p-value<3/32با این وجود با
عبور از بازه زمانی  09به  72ساعت تغییرات در بیان ژن برای
غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر سیر نزولی نشان داد .این نتایج
نشان می دهد که غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر عصاره در یک
الگوی وابسته به زمان میزان بیان ژن  Camkivرا از بازه زمانی
4
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غلظت (میکروگرم /میلیلیتر)
نمودار  .2بررسی تغییرات بیان ژن  Camkivدر سلول های  PC12پس از تیمار با عصاره الکلی کندر .تغییرات بیان ژن پس از تیمار با دو غلظت  2و 23
میکروگرم/میلیلیتر عصاره در هر چهار بازه زمانی با استفاده از تکنیک  real-time PCRبررسی شد .طبق نتایج حاصل از این آزمایش ،در دو بازه زمانی
 12و  20ساعت میزان بیان ژن  Camkivدر هر دو غلظت عصاره بیشتر از نمونه کنترل بود .این افزایش بیان برای غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر عصاره در
 09ساعت پس از تیمار نیز ادامه یافت و به حداکثر رسید .در صورتی که در همین محدوده زمانی میزان بیان ژن  Camkivدر غلظت  23میکروگرم/میلیلیتر
تقریبا مشابه با نمونه کنترل بود 72 .ساعت پس از تیمار تغییرات بیان ژن در دو غلظت در جهت عکس هم صورت گرفته و در نهایت در سطح یکسانی قرار
گرفتند p-value< 3/32 * .در مقایسه با نمونه کنترل p-value< 3/32 # .بین دو گروه تیمار شده در یک بازه زمانی

803
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به افزایش بیان ژن  Camkivدر بازه زمانی  12ساعت شد که این
افزایش برای غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر معنادار بود (p-3/32
< .)valueافزایش بیان مشاهده شده در بازه زمانی  12ساعت تا
 20ساعت پس از تیمار ادامه یافت .عالوه بر این ،شدت بیان در
این بازه زمانی بیشتر از محدوده زمانی  12ساعت بود ،بطوریکه
در این بازه زمانی تفاوت معناداری بین هر دو نمونه تیمار شده با
نمونه کنترل مشاهده شد ( .)p-value< 3/32افزایش بیان ژن
 Camkivدر  09ساعت پس از تیمار با غلظت 2
میکروگرم/میلیلیتر به بیشترین مقدار خود رسید و تفاوت قابل
توجهی با میزان بیان نمونه کنترل و غلظت 23

 12ساعت تا  09ساعت افزایش می دهد .با این وجود ،با گذر از
محدوده زمانی  09ساعت به  72ساعت ،بیان  Camkivپس از
رسیدن به حداکثر مقدار خود در  09ساعت سیر کاهشی پس از
تیمار  72ساعته نشان می دهد.
اگرچه الگوی بیانی مشاهده شده برای غلظت های  2و 23
میکروگرم/میلیلیتر عصاره در هر دو بازه زمانی  12و  20ساعت
مشابه می باشد ،در بازه های زمانی  09و  72ساعت تغییرات
حاصل در بیان ژن برای دو غلظت مذکور عکس هم است .به
عبارت دیگر 09 ،ساعت پس از تیمار با عصاره مقدار بیان ژن
 Camkivدر غلظت  23میکروگرم/میلیلیتر کاهش قابل توجهی
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(p-3/32

نسبت به غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر نشان داد
< )valueو میزان بیان در این غلظت تقریبا مشابه با نمونه کنترل
بود 72 .ساعت پس از تیمار مقدار بیان در غلظت 23
میکروگرم/میلیلیتر ،برخالف غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر،
افزایش یافت ،بطوری که میزان بیان برای هر دو غلظت در این
بازه زمانی تقریبا مشابه با هم بود .بطور خالصه ،می توان نتیجه
گرفت میزان بیان مشاهده شده در همه بازه های زمانی ،به جز
 09ساعت ،برای غلظت های  2و  23میکروگرم/میلیلیتر عصاره
تقریبا مشابه بود و تفاوت معناداری بین آن ها گزارش نشد
(.)p-value>3/32

بحث و نتیجهگیری
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عمده مطالعات مربوط به نقش کندر در تقویت حافظه در
حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است .براساس این مطالعات،
تاثیرات مثبت کندر بر حافظه هم در مغز طبیعی و هم در مغز
دارای اختالل حافظه گزارش شده است ( .)21 ,23کندر تاثیر
لیپوساکارید باکتری های گرم منفی را در مهار بازیابی حافظه
خنثی می کند .این نوع لیپوساکارید منجر به التهاب نورون ها
شده و با افزایش دادن مقدار  TNF-αهیپوکامپ ،بازیابی حافظه
را مختل می کند .عصاره هیدروالکلی کندر در موش های
صحرایی تیمار شده با لیپوساکارید ،مقدار  TNF-αهیپوکامپ را
کاهش داده و بازیابی حافظه را بهبود می بخشد .عصاره الکلی
کندر قادر است التهاب نورونی مشاهده شده در موش های
صحرایی مبتال به بیماری آلزایمر را نیز سرکوب کند .این تاثیرات
به علت ویژگی ضد التهاب نورونی کندر می باشد (.)23 ,22
مطالعات فیزیولوژیکی نشان داده اند که تاثیر کندر در حافظه
بعلت تغییرات ساختاری در مدارهای عصبی مغز می باشد .تیمار
موش های صحرایی باردار با عصاره کندر منجر به افزایش قابل
توجه شاخه ای شدن دندریت ها و اندازه اجسام نورونی در
هیپوکامپ و تقویت حافظه و یادگیری زاده های آن ها می شود
( .)20مصرف عصاره کندر در دوران شیردهی توسط موش
صحرایی مادر باعث افزایش حجم الیه های سلولی شکنج دندانه
ای و هرمی هیپوکامپ و بزرگ شدن حجم جسم سلولی نورون
های این بخش در موش های صحرایی جوان می شود .عالوه
براین ،مصرف طوالنی مدت کندر تعداد شاخه های دندریتی و
طول دندریت های نورون های ناحیه هیپوکامپ موش های
صحرایی پیر را نیز افزایش می دهد (.)26 ,22

در بعد مولکولی ،کندر می تواند پروتئین کینازهای مختلف را
فعال کند .پروتئین کینازها نقش مهمی در حفظ تغییرات
سیناپسی ایجاد شده بر عهده دارند .پروتئین کیناز  Aبا تاثیر
مستقیم بر وزیکول ها و پایانه های عصبی و همچنین وارد شدن
به هسته سلولی و فعال کردن مسیر پیامرسان فاکتور رونویسی
 ،CREBباعث آغاز آبشاری بیان ژن های درگیر در تشکیل LTM
می شود .این پروتئین های تولید شده منجر به افزایش طوالنی
مدت در میزان انتقال دهنده های عصبی آزاد شده در سیناپس
ها شده و با افزایش شکل گیری ارتباطات سیناپسی به تشکیل
حافظه کمک می کنند ( .)27هم چنین ،کندر با مهار افزایش
بیان ژن پروتئین پیش ساز بتا آمیلوئید که شاخصه بیماری
آلزایمر می باشد ،تاثیر درمانی خود را در این بیماری نشان می
دهد (.)29
با توجه به این اطالعات ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر
عصاره الکلی کندر در بیان ژن  Camkivدر رده سلولی ،PC12
رده سلولی مدل برای مطالعات عصبی و نورونی ،می باشد .مطالعه
حاضر نشان می دهد عصاره الکلی کندر می تواند بیان ژن
 Camkivرا بطور قابل توجهی افزایش دهد .افزایش بیان مشاهده
شده در ژن  Camkivبه دنبال تیمار با کندر در مقایسه با نمونه
کنترل مدت زمان طوالنی 72 ،ساعت پس از تیمار ،دوام داشت
که نشان دهنده تاثیر طوالنی مدت کندر در بیان این ژن می
باشد .با این وجود ،برخالف غلظت  2میکروگرم/میلیلیتر عصاره
که بیشترین میزان بیان را  09ساعت پس از تیمار ایجاد کرد،
بیان حاصل از غلظت  23میکروگرم/میلیلیتر در این بازه زمانی
دچار کاهش ناگهانی شد که احتماال به علت تاثیر مهاری غلظت
باالی عصاره است .ظاهرا تاثیر مهاری غلظت 23
میکروگرم/میلیلیتر در  72ساعت پس از تیمار تعدیل شده است.
به جز بازه زمانی  09ساعت ،در سایر بازه های زمانی میزان بیان
مشاهده شده برای ژن  Camkivدر هر دو غلظت عصاره تقریبا
مشابه بوده و تفاوت معناداری نداشت.
نتایج حاصل از این پژوهش در راستای نتایج حاصل از مطالعات
قبلی می باشد که نشان دادند کندر بر تقویت حافظه و
بهبود/پیشگیری بیماری های مربوط به حافظه مثل آلزایمر ،ام
اس و نقایص حافظهی حاصل از کم کاری تیروئید تاثیر مثبتی
دارد ( .)33 ,28عالوه بر این ،خلج و همکاران ( )17نشان دادند
عصاره آبی کندر بیان ژن  Bdnfرا بطور قابل مالحظه ای در موش
های صحرایی افزایش می دهد .موسیف و همکاران ( )31نیز تاثیر
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ایسنسول استات ،یکی از ترکیبات فعال کندر ،را در تنظیم بیان
ژن  Bdnfارزیابی کردند .طبق نتایج حاصل از مطالعه آن ها،
اینسنسول استات قادر است بیان رونوشت های خاصی از ژن
 Bdnfرا در هیپوکامپ موش افزایش دهد Bdnf .یکی از ژن های
پایین دست مسیر  CREBبوده و بیان آن توسط این فاکتور
رونویسی تنظیم می شود .از سوی دیگر پروتئین  CaMKIVبا
فسفریالیون  CREBبه فعال شدن این پروتئین کمک می کند
( .)32با توجه به اینکه در مطالعه حاضر مشخص شد کندر می
تواند بیان ژن  Camkivرا افزایش دهد ،بنابراین می توان نتیجه
گیری کرد افزایش بیان گزارش شده در ژن  Bdnfدر دو مطالعه
اشاره شده ( )31 ,17می تواند به علت افزایش بیان ژن Camkiv
و در نتیجه فعال شدن مسیر پیامرسان
 CaMKIV→CREB→BDNFباشد.
عالوه بر این ،گزارشات دیگری وجود دارد که نشان می دهد
در کنار تنظیم بیان ژن  Bdnfتوسط  BDNF ،CREBنیز می
تواند فسفریالسیون و فعالسازی  CREBرا حداقل از طریق دو
مسیر پیامرسان تحریک کند :اول ،مسیر تنظیم شده با
 CaMKIVو دوم ،مسیر وابسته به  .Rasبا توجه به اینکه
 CaMKIVجهت فعال شدن به جریان کلسیم و القا کمپلکس
کلسیم/کالمودولین نیاز دارد ،بنابراین BDNF ،برای فعال کردن
این آنزیم بایستی جریان کلسیم را القا کند .به نظر می رسد
 BDNFاز طریق فعال کردن کانال یونی جریان کلسیم را تنظیم
می کند ( .)30 ,33افزایش مقدار کلسیم داخل سلولی در پاسخ
به تیمار نورون ها با  ،BDNFوابسته به جریان کلسیم از منابع
ذخیره ای سلول بوده و این مسیر برای فسفریالسیون  CREBو
رشد بهبود یافته آکسونی ضروری است .بنابراین ،با این مکانیسم
 BDNFقادر به فعال کردن  CREBنیز می باشد (BDNF .)33
هم چنین با فعال سازی مسیر  Ras/ERK/RSKفسفریالسیون
 CREBرا تحریک میکند .بنابراین ،فعال شدن CaMKIV

همزمان و به موازات سایر پروتئین کینازهای مسیر
 BDNFمثل  PKAو  ERKمی باشد که مجموع آن ها باعث
فسفریالسیون و فعال شدن  CREBمی شود .این امر نشان می
دهد چندین مسیر برای تنظیم تاثیر نوروتروپین هایی مثل
 BDNFدر مغز وجود دارد ( .)32 ,30بنابراین ،به نظر می رسد
نیاز به مطالعه جامعی باشد تا بیان دو ژن  Bdnfو  Camkivبطور
همزمان مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر اصلی در تنظیم بیان
 Bdnfو  Camkivدر نمونه های کنترل و تیمار شده با کندر
مشخص شود.
در مجموع ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد عصاره
الکلی کندر می تواند بیان ژن  Camkivرا به طور قابل توجهی
افزایش دهد که با نتایج حاصل از مطالعات فیزیولوژیکی و
مولکولی قبلی انجام شده در این زمینه سازگار است .عالوه بر
این ،مطالعه حاضر بیانگر طوالنی مدت بودن تاثیر کندر در تنظیم
بیان ژن می باشد .با توجه به اینکه ژن  Camkivیکی از ژن های
مهم حافظه بوده و در شکل گیری  LTMنقش دارد ،نتایج این
مطالعه می تواند گامی در جهت شناخت بیشتر مکانیسم های
مولکولی تاثیر کندر در تقویت حافظه باشد .با این وجود ،به
بررسی های بیشتری جهت مطالعه تفاوت غلظت های مختلف
کندر در تنظیم مسیرهای مولکولی حافظه نیاز است.
CREB-
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Abstract
Background & Objective: Long-term memory depends on protein synthesis. The product of Camkiv
gene promotes memory via activating its proteins. The treatment of laboratory animals by Olibanum
leads to memory improvement and the recovery of Alzheimer. Therefore, the aim of this study is the
evaluation of Olibanum ethanolic extract on the Camkiv expression in PC12 cells.
Materials & Methods: Olibanum toxicity on the cell viability was investigated by MTT test. Cells
were treated with concentrations 10,25,40,55,70 and 85 μg/ml of extract in time intervals 12,24,48 and
72 hours and their absorption rate was measured. Then, cells were treated by concentrations 2 and
20 μg/ml of extract in mentioned times. Extracted RNA was converted into cDNA and real-time PCR
performed.
Results: Cell death was raised by increasing time and concentration of extract treatment. IC50 values
were obtained as 71.01, 52.95, 21.05 and 13.85 μg/ml in 12, 24, 48 and 72 hours of treatment,
respectively. Besides, concentrations 2 and 20 μg/ml significantly increased Camkiv expression
following 24 hour treatment. The maximum expression of Camkiv was observed in 48 hour treatment.
The effect of Olibanum on gene upregulation was stable until 72 hours.
Conclusion: The Olibanum ethanolic extract can remarkably upregulate Camkiv expression for a long
time. These results are consistent with the previous studies indicating the effect of Olibanum on
upregulation of Bdnf, Camkiv-downstream gene. However, regarding the existence of the twodirection pathway in the expression regulation of Bdnf and Camkiv, comprehensive studies are
required to determine exact mechanism of Olibanum function in the brain.
Keywords: Olibanum ethanolic extract, Camkiv gene, PC12 cells
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