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Abstract
Background and purpose: In the past, olibanum was used as an incense and perfume and a
remedy for treating various diseases. Now, it is confirmed that olibanum improves memory and has a role
in treatment and prevention of Alzheimer disease. CaMKIIα gene is known as molecular memory because
of its role in cellular processes associated with memory. The aim of this research was to study the effect
of ethanolic extract of olibanum on the expression of CaMKIIα in B65 and PC12 cells.
Materials and methods: To determine the effect of olibanum on cell viability, MTT assay was
done and cells were treated with the extract in different concentrations and times. To study the gene
expression, the cells were treated by two concentrations of the extract at four time points. Then, RNA was
extracted, cDNA was synthesized, and the expression of CaMKIIα was quantified by qPCR.
Results: The qPCR data revealed that olibanum alternately changed the expression of CaMKIIα
in a reducing and increasing pattern over time in B65 cells. However, the extract could not induce the
expression of this gene in PC12 cells.
Conclusion: According to the role of CaMKIIα as molecular memory and the positive effect of
olibanum in memory improvement, current results could be helpful in understanding the molecular
mechanisms by which olibanum affects memory performance.
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چكیده
سابقه و هدف :در گذشته ،از کندر به عنوان عطر و بخور و در درمان بیماریهای مختلف اسفتااد مفیشفد .امفروز ،
مشخص شد است کندر بر بهبود حافظه و درمان/پیشگیری بیماری آلزایمر نیفز تفا یر مفیگفذارد .ژن  CaMKIIαبفه علفت
دخالت داشتن در فرآیندهای سلولی مرتبط با حافظه ،تحتعنوان حافظه مولکولی نامید میشفود .بنفابراین ،هفد مطالعفه
حاضر بررسی تا یر عصار اتانولی کندر بر بیان ژن  CaMKIIαدر سلولهای  B65و  PC12میباشد.
مواد و روشها :برای تعیین تا یر عصار در زیستایی سلولها ،از آزمون  MTTاستااد شفد و سفلولها در غلظتهفا و
زمانهای متااوت با عصار تیمار شدند .جهت مطالعه بیان ژن ،سلولها با دو غلظفت عصفار و در چهفار بفاز زمفانی تیمفار
شدند .سپس  RNAاستخراج شد  cDNA ،سنتز شد و میزان بیان  CaMKIIαتوسط  qPCRبررسی شد.
یافتهها :نتایج واکنش  qPCRنشان داد که کندر بیان  CaMKIIαرا در سلولهای  B65با پیشرفت زمان به طور متناوب
افزایش و کاهش میدهد .با این وجود ،عصار نتوانست بیان این ژن را در سلولهای  PC12القا کند.
استنتاج :با توجه به اهمیت  CaMKIIαبه عنوان حافظه مولکفولی و تفا یر مثبفت کنفدر در تقویفت حافظفه ،نتفایج ایفن
مطالعه میتواند گامی در جهت شناخت بیشتر مکانیسم های مولکولی تا یر کندر در تقویت حافظه باشد.
واژه های کلیدی :کندر ،حافظه،

ژنCaMKIIα

مقدمه
صففم کنففدر بانففا علمفی  Olibanumاز گونففههای
مختل گیفا بوسفولیا بفه دسفت مفیآیفد .در زمانهفای
قدیم از کندر بهعنوان عطر و بخور اسفتااد مفیشفد .در
طب سنتی نیز اعتقاد بر این بود که مصر کندر توسفط
مادران باردار به تقویت حافظه فرزندانشان کمک شایانی
میکند(.)1

مطالعفههای اخیفر نشففان مفیدهففد کنففدر در درمففان
دیابت ،سفرطان و بیمفاریهفای التهفابی نیفز قابلاسفتااد
میباشد( .)3،2عال براین ،تجویز کندر در دوران بارداری
موشهای صحرایی منجر به افزایش انداز اجسا سلولی
نورونها و تقویفت حافظفه کوتفا و بلندمفدت زاد هفای
آنها میشود(.)5،4
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از این مطالعه بررسی نقش عصفار اتفانولی کنفدر

تیمار موشهای صحرایی مدل آلزایمفر بفا کنفدر بفهطور

هد

قابل توجهی عالئم مربوط به بیمفاری آلزایمفر را تعفدیل

بر بیفان ژن  CaMKIIαدر دو رد

میکند( .)1در موشهای صحرایی سالم که قبل از تزریق

مدلهای سلولی نورونی -میباشد.

سفلولی  B65و PC12

مربوط به نقص حافظفه فضفایی القاشفد بفا ایفن ترکیفب
کاهش مییابد .بنابراین ،احتمفاً کنفدر میتوانفد باعف

عصار گیری :در این مطالعه تجربی 52 ،گر پفودر

پیشگیری از ابتال به بیمفاری آلزایمفر شفود( .)1بفرخال
مطالعههای فیزیولوژیکی متعدد ،چند مطالعه محفدود بفه
بررسی تا یر کندر درمکانیسمهای مولکولی حافظه پرداختفه
است .بیان ژن پیشساز آمیلوئید که در بیمفاری آلزایمفر
افزایش نشان میدهد با مصر

کندر کاهش

مییابد(.)2

همچنین ،بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتقشد

مواد و روشها

از مغز1

( )BDNFدر حیوانفات آزمایشفگاهی بفه دنبفال مصفر
کندر و اسفتاتاینسنسفول اففزایش مفییابفد .ایفن ژن در

کندر در  222میلیلیتر اتانول حل شفد و پفس از دو روز
نگهداری در دمای اتاق سانتریایوژ شد .محلول رویی در
دستگا روتاری تبخیفر شفد .ترکیفب چسفبند حاصفل در
حففالل دیمتی فلسولاوکسففاید حففل شففد و در دمففای 4˚C
انکوبه شد.
آزمون زیستایی :به منظور بررسفی تفا یر عصفار در
زیستایی سلولها از آزمون  MTTاستااد شد .سفلولهفا

شکلگیری حافظه نقش مهمی ایاا میکند( .)3ایزوفر

α

در پلیت  31چاهکی کشفت یافتفه و بفا غلظفتهفای ،12

ژن پففروتنین کینففاز وابسففته بففه کالمودولین/کلسففیم2

2

 12 ،55 ،42 ،25و  25میکروگر /میلففیلیتففر از عصففار

( )CaMKIIαیکی از ژنهای مهم مسیر مربوط به حافظه
در نورونها است .حذ

این ایزوفر در موشها منجر بفه

نقص در عملکرد حافظه و القا

بیماری آلزایمر میشفود(.)12

پففروتنین کففد شففد توسففط ژن  CaMKIIαعملکردهففای
نورونی مهمی از جمله سنتز و آزادسازی انتقالدهنفد های
عصففبی ،جابففهجایی وزیکففول سیناپسففی ،شففکلپذیری
سیناپسی ،بیان ژن و درنهایت حافظه و یادگیری را تنظیم
میکند بهطوریکفه از آن بفهعنوان "حافظفه مولکفولی"
یاد میشود( .)11گرچه چندین مطالعه فیزیولوژیکی تأ یر
مثبت کنفدر را در تقویفت مسفیرهای مربفوط بفه حافظفه
نشان داد اند ،اما بررسیهای مولکولی انجا شد در ایفن
زمینه بسیار محدود بود و اطالعات بسیار کمی در مورد
تأ یر کندر بر بیان ژنهای حافظه وجود دارد .با توجه بفه
اینکه ژن  CaMKIIαنقش مهمی در شکلگیری حافظه
ایاا میکند و ازآنجاییکفه تفاکنون گزارشفی مبنفی بفر
بررسی تفأ یر کنفدر در بیفان ایفن ژن ارائفه نشفد اسفت،

اتانولی به مدت  42 ،24 ،12و  12ساعت تیمار شدند .در
هر باز زمانی ،سلولهای تیمفار نشفد بفه عنفوان کنتفرل
استااد شدند .سپس  22میکرولیتر محلول  MTTبفه هفر
چاهک اضافه شد و سفلولهفا بفه مفدت  3سفاعت و 32
دقیقه در دمای  31˚Cنگهداری شدند .محیط رویفی دور
انداخته شد و  152میکرولیتر دی متیل سولاوکساید بفه
هففر چاهففک اضففافه شففد و پلی فت در دسففتگا ش فیکر بففه
آهسفتگی تکففان داد شففد .در نهایفت میفزان جففذب هففر
چاهک در طول موج  512نانومتر انداز گیری شد و درصد
زیستایی نهایی با انداز گیری زیستایی سلولهای تیمار شفد
نسبت به زیستایی نمونههای کنترل محاسبه شد.
تیمار سفلولها بفا عصفار  ،اسفتخراج  RNAو سفنتز
 : cDNAسففلولهای  B65و  PC12در پلیفت  1چففاهکی
کشت یافته و با غلظتهای  2و  22میکروگر /میلفیلیتفر
عصار به مفدت  42 ،24 ،12و  12سفاعت تیمفار شفدند.
محلففول رویففی هففر چاهففک دور ریختففه شففد و محلففول
 RNX-PLUSبففه هففر چاهففک اضففافه شففد .سففلولها بففه
میکروتیوب انتقال یافته ،با کلروفر ترکیب شد و سپس

1. Brain-derived neurotrophic factor
2. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
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ترکیب القاکنند آلزایمر کندر دریاففت کردنفد ،عالئفم

بررسي تاثير عصاره اتانولي کندر بر بيان ژن

سانتریایوژ شدند .محلول رویفی بفه میکروتیفوب جدیفد
انتقال یافت و همحجم آن ایزوپروپانول اضافه شد .رسفوب
حاصل بفا اتفانول شستشفو داد شفد و درنهایفت در آب
واکنش رونوشتبرداری معکوس به  cDNAتبدیل شد.
واکفففنش  : qPCRواکفففنش  PCRبفففا اسفففتااد از
پرایمرهای اختصاصفی ژن  CaMKIIαو ( GAPDHکنتفرل

تصویر شماره  :1نتیجفه آزمفون زیسفتایی عصفار اتفانولی کنفدر در

Rotor-Gene

سلولهای  B65و  .PC12سلولها پس از کشفت در پلیفت ،بفا شفش

شففففد .تففففوالی پرایمرهففففا بففففرای CaMKIIα

و بفرای آزمفون MTT

داخلی) در دمای اتصال  12˚Cدر دستگا
انجففففا

شفففامل  5՜-GGAAACAAGAAGAATGATGG-3՜و
 5՜-TAGGATTCAAAGTCTCCATTG-3՜وبففرای GAPDH

شفففامل  5՜- CATAGACAAGATGGTGAAGGTCG-3՜و

غلظت عصار در چهار باز زمانی تیمار شد

مورد استااد قرار گرفتند .نتفایج حاصفل از آزمفون  MTTنشفان داد
عصففار اتففانولی کنففدر در ی فک الگففوی وابسففته بففه غلظففت و زمففان
زیستایی هر دو سلول را کاهش میدهد.

 5՜-CCGTGGGTAGAGTCATACTGG-3՜میباشد.

در حففالی کففه عصففار اتففانولی کنففدر کففه بی فان ژن

نتایج حاصل از  qPCRبا روش  2-ΔCTمورد بررسی قرار

 CaMKIIαرا در سلولهای  B65بهطور متناوب کاهش

گرفتند.

و افففزایش داد ،نتوانسففت بیففان ایففن ژن را در س فلولهای

بررسیهای آماری :نتایج  qPCRبا آزمون  t.testدر

 PC12القا کند.

نر افزار  SPSSبررسی شد.

یافتهها و بحث
عصار اتفانولی کنفدر زیسفتایی سفلولهفای  B65و

تیمار  12ساعته سلولها بفا عصفار کنفدر منجفر بفه
افزایش بیان  CaMKIIαدر غلظت  2میکروگر /میلیلیتر
شد .درصورتیکه غلظت  22میکروگر /میلیلیتر عصار
باع

کاهش جزئی بیان ژن نسبت به نمونه کنتفرل شفد.

 PC12را در الگوی وابسته به زمان و غلظت کاهش داد.

در تیمار  24ساعت ،میزان بیان این ژن در هر دو غلظفت

اتانولی کندر بر زیستایی سلولهای B65

نسبت به نمونفههای کنتفرل کفاهش یاففت .ایفن کفاهش

و  PC12با اسفتااد از آزمفون  MTTبررسفی شفد .طبفق

بففرای غلظففت  22میکروگر /میل فیلیتففر چشففمگیر بففود.

نتایج حاصل از این آزمون ،عصار کندر زیستایی سفلولهفا

ممکن است علت این امر مکانیسمهای تنظیمی سفلول و

را در یک الگوی وابسته به زمفان و غلظفت کفاهش داد

یا فیدبک منای محصول این ژن بر بیفان خفود باشفد .در

(تصففویر شففمار  .)1غلظففت مهففاری 52درصففد ()IC50

زمان  42ساعت ،هر دو غلظت عصار

 ،بیفان CaMKIIα

عصار برای سلولهفای  PC12برابفر بفا ،52/35 ،11/21

را بهطور معنیداری افزایش داد .آنزیم  CaMKIIαپفس

 21/25و  13/25و برای سلولهای  B65برابر بفا ،11/41

از فعالشفدن بفا تفأ یر محرکهفای خفارجی ،بفا داشفتن

 23/13 ،42/25و  12/12بففه ترتیفب در بففاز هففای زمففانی

توانایی خودکاتالتیکی میتواند منجر به فعالشدن تعفداد

 42 ،24 ،12و  12ساعت به دسفت آمفد .مقایسفه مقفادیر

بیشتری از آنزیمهای  CaMKIIαشفود( .)13،12هرچنفد

 IC50نشان میدهد تا یر عصار اتانولی کندر در کاهش

این تنظیم در سطح پروتنین میباشد ،اما به نظر مفیرسفد

زیستایی سلولها به طور کلفی در رد سفلولی  PC12کمتفر

تنظیم مشابهی در سطح ژن نیز وجود داشته باشد تا بتواند

از  B65میباشد .طبق این نتایج ،بفرای مطالعفات بیفان ژن از

بففا گذشففت زمففان بی فان ای فن ژن را بففهطور قابففلتوجهی

دو غلظت  2و  22میکروگر /میلیلیتر عصار استااد شد.

افزایش دهد .بفا توجفه بفه ایفنکفه آنفزیم  CaMKIIαبفا

تا یر عصار
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.نیز نمیتواند بیان این ژن را در این رد سلولی القا کند

فساریالسیون برخفی از فاکتورهفای رونویسفی منجفر بفه

 عصار اتانولی کنفدر قفادر بفه اففزایش،در مجموع

فعالشدن آنها شفد و ایفن فاکتورهفای رونویسفی بیفان

 اما ایفن تفا یر وابسفته. میباشدCaMKIIα چشمگیر بیان

ً احتمفا،)14(ژنهای مربوط به حافظه را تنظیم میکننفد

 بفه عنفوانCaMKIIα  با توجه به اهمیفت.به سلول است

تنظفیم برخفی از ایفن فاکتورهفای

 ایفن نتفایج مفیتوانفد گفامی در جهفت،حافظه مولکولی

 تغییفرات بیفان ژن، درنهایفت.رونویسی قرارگرفته باشفد

شففناخت بهتففر مکانیسففمهففای مولکففولی تففا یر کنففدر در

 ساعته برای هر دو غلظت نسبت12  در تیمارCaMKIIα

.تقویت حافظه باشد

 ساعته بهصفورت کاهشفی بفود و میفزان بیفان42 به تیمار

ژن این آنفزیم هفد

نمونههای تیمار شد بفه مقفدار مشفابه نمونفههای کنتفرل
 هیچ بیانی برای،B65

 برخال.)2 رسید (تصویر شمار

 در نمونههای کنترل و تیمار شد مشاهدCaMKIIα ژن
 یفک، جهت اطمینان از عملکفرد صفحیح پرایمرهفا.نشد
 چندین بار بفا شفرایط یکسفان بفرایPCR واکنش واحد
 تکفرارB65  وPC12 های حاصفل از سفلولهایcDNA
CaMKIIα کنفدر بفر بیفان

 نتیجه تا یر عصار اتانولی:2 تصویر شاره

 یففک الگففوی تنففاوبی کففاهش و،qPCR  نتففایج.B65 در سففلولهای

 وB65 هفای حاصفل ازcDNA شد که نتیجفه آن تکثیفر
 نتففایج. بففودPC12 هففای مربففوط بففهcDNA عففد تکثیفر

 نمونههای تیمفارp-value>2/25*.افزایش برای بیان این ژن نشان داد

 درCaMKIIα حاصل حاکی از آن است که احتماً ژن

شد نسبت به کنترل

 بیان نمیشود و عصفار اتفانولی کنفدرPC12 سلولهای
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