
 
 

 

 169 

Effect of the Ethanolic Extract of Olibanum on the Expression 

of CaMKIIα Gene in B65 and PC12 Cells 
 
 

Asiyeh Jebelli1,  

Mohammad Khalaj-Kondori2,  

Mortaza Bonyadi2,  

Mohammad Ali Hosseinpour Feizi3,  

Mohammad Rahmati-Yamchi4 

 
1PhD Student in Molecular Genetics, Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

2Associate Professor, Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
3 Professor, Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

4Associate Professor, Department of Clinical Biochemistry, Drug Applied Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University 

of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
 

 
(Received July 11, 2017 ; Accepted July 10, 2018)

 

 

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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 درانـــــازنـــي مـكــــــزشــــوم پـــلــگاه عـشــــــه دانــــلـــمج

 (961-911)   9911سال    منبه   961بيست و هشتم   شماره دوره 

 9911، بهمن  961دوره بيست و هشتم، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       911

 گزارش کوتاه

   CaMKIIαژن انیب بر کندر اتانولی عصاره ریاثت یبررس

 PC12 و  B65 یهاسلول در
 

     1یجبل هیآس

   2یکندر خلج محمد  

  2یادیبن یمرتض    

     3یضیف پورنیحس یمحمدعل     

 4یامچی یرحمت محمد  

 چكیده
 امفروز ،. شفدیمف اسفتااد  مختلف  یاهیماریب درمان در و بخور و عطر عنوانه ب کندر از گذشته، در و هدف: سابقه

 علفته بف CaMKIIα ژن. گفذاردیمف ریتفا نیفز  مریآلزا یماریب یریشگیپن/درما و حافظه بهبود بر کندر است شد  مشخص
 مطالعفه هفد  ن،یبنفابرا. شفودیم نامید  یمولکول حافظه عنوانتحت حافظه، با مرتبط یسلول یندهایفرآ در داشتن دخالت
 .باشدیم PC12و  B65های سلول در CaMKIIα ژن انیب بر کندر اتانولی عصار  ریتا  یبررس حاضر

هفا و ها در غلظتاستااد  شفد و سفلول MTTها، از آزمون سلول ییستایعصار  در ز ریتا  نییتع یبرا ها:مواد و روش
 مفاریت یزمفان بفاز  چهفار در و ر عصفا غلظفت دو با هاسلول ژن، انیب همطالعجهت شدند.  ماریمتااوت با عصار  ت یهازمان
 .ی شدبررسqPCR  توسط CaMKIIα انیب زانیم و شد سنتز cDNA شد ، استخراج RNA سپس. شدند

 متناوب طور به زمان شرفتیپ با B65 یهاسلول در را CaMKIIα انیب کندرکه  داد نشان  qPCRواکنش جینتا ها:یافته
 القا کند. PC12های نتوانست بیان این ژن را در سلول با این وجود، عصار . دهدیم کاهش و افزایش

 نیفا جینتفا حافظفه، تیفتقو در کنفدر مثبفت ریتفا  و یمولکفول حافظه عنوانه ب CaMKIIα تیاهم به توجه با استنتاج:
 .باشد حافظه تیتقو در کندر ریتا  یمولکول یها سمیمکان ترشیب شناخت جهت در یگام تواندیم مطالعه
 

 CaMKIIαژن حافظه، کندر، لیدی:واژه های ک
 

 مقدمه
ی هاگونففه از Olibanum یعلمففبانففا   کنففدر صففم 

  یهفازمان در. دیفآیمف دسفت بفه ایبوسفول ا یفگ مختل 
 در. شفدیمف اسفتااد  بخور و عطرعنوان به کندر از میقد

 توسفط کندر مصر  که بود نیا بر اعتقاد ی نیزسنت طب
 یانیشا کمک شانندانفرز حافظه تیتقو به باردار مادران

 .(1)کندیم

 درمففان در کنففدر دهففدیمفف نشففان ریففاخهای همطالعفف
اسفتااد  قابل زیفن یالتهفاب یهفایمفاریب سفرطان و ابت،ید
 یباردار دوران در کندر زیتجواین، برعال . (2،3)باشدیم

 یسلول اجسا  انداز  شیافزا به های صحرایی منجرموش
 یهفابلندمفدت زاد  و کوتفا  حافظفه تیفتقو وها نورون

 .(4،5)شودیها مآن
 

  khalaj@tabrizu.ac.irmail: -E      دانشکد  علو  طبیعی، دانشگا  تبریز :تبریز -محمد خلج کندری مولف مسئول:

 ایران، زیتبر ز،یتبر دانشگا  ،یعیطب علو  دانشکد  ،یجانور یشناسستیز گرو  ک،یژنت یتخصص یدکترا یدانشجو. 1
 ، ایرانزیتبر ز،یتبر دانشگا  ،یعیطب علو  دانشکد  ،یجانور یشناسستیز گرو  ار،یدانش. 2
 ، ایرانزیتبر ز،یتبر دانشگا  ،یعیطب علو  دانشکد  ،یجانور یشناسستیز گرو  استاد،. 3
 ، ایرانزیتبر ز،یتبر یپزشک علو   دانشگا ،یپزشک دانشکد  ،یداروئ یکاربرد قاتیتحق مرکزی و نیبال یمیوشیب گرو  ار،یدانش. 4

 : 13/4/1331تاریخ تصویب :              22/4/1331تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            22/4/1331 تاریخ دریافت 
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 و همکاران آسیه جبلی     

 919     9911 بهمن،  961تم، شماره شدوره بيست و ه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                        

 گزارش کوتاه

طور بفه کنفدر بفا مفریآلزا های صحرایی مدلموشتیمار 

 لیتعفد را مفریآلزا یمفاریب به مربوط عالئم یتوجه قابل

 قیتزر از قبل سالم کههای صحرایی موشدر  .(1)کندیم

عالئفم کندر دریاففت کردنفد،  مریآلزاالقاکنند   یبترک

 ایفن ترکیفب بفاالقاشفد   ییفضفا حافظفه نقص به مربوط

توانفد باعف  می کنفدراحتمفاً   بنابراین،. یابدیم کاهش

 بفرخال  .(1)شفود مفریآلزا یمفاریب به ابتال پیشگیری از

 بفه محفدود مطالعه چند ،متعدد یکیولوژیزیف هایهمطالع

 پرداختفه حافظه یمولکول یهاسمیدرمکان کندر ریتا  یبررس

 مفریآلزا یمفاریب در که دیلوئیآم سازشیپ ژن انیب. است

 .(2)یابدمی کاهش کندر مصر  با دهدنشان می شیافزا

 1شد  از مغزفاکتور نوروتروفیک مشتق ژن انیب ن،یهمچن

(BDNF) مصفر  دنبفال بفه یشفگاهیآزما حیوانفات در 

 در ژن نیفا. ابفدییمف شیاففزا نسنسفولیااسفتات و کندر

 αایزوفر   .(3)کندیم اایا یمهم نقش حافظه یریگشکل

 2 2پففروتنین کینففاز وابسففته بففه کالمودولین/کلسففیم ژن

(CaMKIIαی )حافظه به مربوط یرمس مهم یهاژن از یک 

 بفه منجرها موش در زوفر یا نیا حذ . ها استدر نورون

 .(12)شفودمی مریآلزا یماریبالقا  و حافظه عملکرد در نقص

 یعملکردهففا CaMKIIα ژن توسففط شففد  کففد نیپففروتن

 یهادهنفد انتقال یآزادساز و سنتز ی از جملهمهم ینورون

 یریپذشففکل ،یناپسففیس کففولیوز ییجاجابففه ،یعصففب

 میتنظ را یریادگی و حافظه تیدرنها و ژن انیبی، ناپسیس

 "یمولکفول حافظفه"عنوان بفه آن از کفهیطوربه کندیم

 ریتأ  یکیولوژیزیف همطالعگرچه چندین  .(11)شودیم ادی

 حافظفه بفه مربفوط یرهایمسف تیفتقو در را کنفدر مثبت

در ایفن  شد انجا های مولکولی بررسی اما ،اندداد  نشان

زمینه بسیار محدود بود  و اطالعات بسیار کمی در مورد 

 بفه توجه بای حافظه وجود دارد. هاژنکندر بر بیان  ریتأ 

 حافظه یریگشکل درنقش مهمی  CaMKIIα ژن کهاین

 بفر یمبنف یگزارشف تفاکنون کفهییجاازآنکند و ایاا می

 ،اسفت نشفد  ارائفه ژنایفن  انیفب در کنفدر ریتفأ  یبررس

                                                 
1. Brain-derived neurotrophic factor 

2. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II 

 اتفانولی کنفدر عصفار  نقش یبررسمطالعه  نیا از هد 

 PC12 و B65 یسفلول رد دو  در CaMKIIα ژن انیفب بر

 .باشدیم -ینورون یسلول هایمدل

 

 هاروشو  مواد

 پفودر گر  52 در این مطالعه تجربی،: یریگعصار 

و پفس از دو روز  شفد حل اتانول تریلیلیم 222 در کندر

 در ییرو محلول .شد وژیایسانتر اتاق یدمای در دارنگه

 درچسفبند  حاصفل  بیفترکشفد.  ریفتبخ روتاری دستگا 

 C˚4 یدمففا در و شففد حففل دیسولاوکسففالیففمتید حففالل

 .شدانکوبه 

عصفار  در  ریتفا  ی: به منظور بررسفییستایآزمون ز

ا هفاستااد  شد. سفلول MTTها از آزمون سلول ییستایز

، 12 یهفابفا غلظفت ه وافتفیکشفت  یچاهک 31 تیدر پل

از عصففار   تففریلیلففی/مکروگر یم 25و  12، 55، 42، 25

شدند. در  ماریساعت ت 12و  42، 24، 12به مدت  اتانولی

عنفوان کنتفرل ه نشفد  بف مفاریت یهالسلو ،یهر باز  زمان

بفه هفر  MTTمحلول  تریکرولیم 22 سپساستااد  شدند. 

 32سفاعت و  3هفا بفه مفدت چاهک اضافه شد و سفلول

دور  یفیرو طیمح شدند. یدارنگه C˚31 یدر دما قهیدق

بفه  دیسولاوکسا لیمت ید تریکرولیم 152انداخته شد  و 

بففه  کریدر دسففتگا  شفف تیففپل و هففر چاهففک اضففافه شففد

جففذب هففر  زانیففم تیفتکففان داد  شففد. در نها یآهسفتگ

شد و درصد  یریگنانومتر انداز  512چاهک در طول موج 

شفد   ماریت یهاسلول ییستایز یریگبا انداز  یینها ییستایز

 .شد کنترل محاسبه  یهانمونه ییستاینسبت به ز

 سفنتز و RNA اسفتخراج عصفار ، بفاها سفلول ماریت

cDNA : ی هاسففلولB65  وPC12 یچففاهک 1 تیففپل در 

 تفریلیلفیم/کروگر یم 22 و 2 یهاغلظت باه و افتی کشت

. شفدند مفاریت سفاعت 12 و 42 ،24 ،12 مفدت به عصار 

 محلففول و شففد ختففهیر دور چاهففک هففر یففیرو محلففول

RNX-PLUS بففه هاسففلول. شففد اضففافه چاهففک هففر بففه 

 سپس   وشد بیترک کلروفر  با ،افتهی انتقال وبیکروتیم
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 ژن انيب بر کندر اتانولي عصاره رياثت يبررس
 

 9911، بهمن  961ره تم، شماشدوره بيست و ه                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                    911

 دیفجد وبیفکروتیم بفه یفیرو محلول ند.شد وژیایسانتر

 رسفوب. شد اضافه زوپروپانولیاآن حجم هم یافت و انتقال

 آب در تیفدرنها و شفد داد  شستشفو اتفانول بفا حاصل

 توسفطشد  استخراج RNA. شد حل بونوکلنازیر از یعار

 .شد لیتبد cDNA به معکوس یبرداررونوشت واکنش

 از اسفففتااد  بفففا PCR واکفففنش:  qPCR واکفففنش

 کنتفرل) GAPDH و CaMKIIα ژن یاختصاصف یمرهایپرا

 Rotor-Gene دستگا  در C˚12 ی( در دمای اتصالداخل

  CaMKIIαبففففرای  مرهففففایپرا یتففففوال. شففففد انجففففا 

 و  5՜-GGAAACAAGAAGAATGATGG-3՜شفففامل 

5՜-TAGGATTCAAAGTCTCCATTG-3՜  وبففرایGAPDH 

و  5՜- CATAGACAAGATGGTGAAGGTCG-3՜شفففامل 

5՜-CCGTGGGTAGAGTCATACTGG-3՜ باشد. می

قرار  یبررس مورد ΔCT-2 با روش qPCRنتایج حاصل از 

 گرفتند.

 در t.test آزمون با qPCR جینتا :یآمار یهایبررس

 بررسی شد. SPSSافزار نر 
 

 و بحث هاافتهی

 و B65 یهفاسفلول ییسفتایز اتفانولی کنفدر عصار 

PC12 داد کاهش غلظت و مانز به وابسته یالگو در را.  

 B65 یهاسلول بر زیستایی اتانولی کندر عصار  ریتا 

 طبفق. بررسفی شفد MTT آزمفون از اسفتااد  با PC12 و

 هفاسفلول ییستایز کندر عصار  آزمون، نیا از حاصل جینتا

 داد کفاهش غلظفت و زمفان به وابسته یالگو کی در را

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

 ،35/52 ،21/11 بفا برابفر PC12 یهفاسلول یبرا عصار 

 ،41/11 بفا برابر B65 یهاسلول یبرا و 25/13 و 25/21

 یزمففان یهففابففاز  در بیففترت بففه 12/12 و 13/23 ،25/42

 ریمقفاد سفهیمقا. آمفد دسفت به ساعت 12 و 42 ،24 ،12

IC50 کاهش در کندر اتانولی عصار  ریتا  دهدیم نشان 

 کمتفر PC12 یسفلول رد  در یکلف طوره ب هاسلول ییستایز

 از ژن انیفب مطالعفات یبفرا ج،ینتا نیا طبق. باشدیم B65 از

 .شد استااد  عصار  تریلیلیم/کروگر یم 22 و 2 غلظت دو

 
 

 در کنفدر اتفانولی عصفار  ییسفتایز آزمفون جفهینت :1تصویر شماره  

ش شف بفا ،در پلیفت کشفت از پسها سلول. PC12 و B65 یهاسلول

 MTT  و بفرای آزمفون شد ماریت در چهار باز  زمانی عصار  غلظت

نشفان داد  MTTمورد استااد  قرار گرفتند. نتفایج حاصفل از آزمفون 

 زمففان و غلظففت بففه وابسففته یالگففو کیفف در کنففدراتففانولی  عصففار 

  .دهدمی کاهش را سلول یی هر دوستایز
 

 ژن انیففب کففه اتففانولی کنففدر عصففار در حففالی کففه 

CaMKIIα هایسلول در را B65 کاهش متناوبطور به 

 هایلولرا در سففژن داد، نتوانسففت بیففان ایففن  شیافففزا و

PC12 القا کند.  

 بفه منجفر کنفدر عصفار  بفاها سلول ساعته 12 مارتی

 تریلیلیم/کروگر یم 2 غلظت در CaMKIIα انیب شیافزا

 عصار  تریلیلی/مکروگر یم 22 غلظت کهی. درصورتشد

 .شفد کنتفرل نمونه به نسبت ی بیان ژنجزئ کاهشباع  

 غلظفت دو هر در ژن نیا انیبمیزان  ساعت، 24 در تیمار

 کفاهش نیفا. اففتی کفاهش کنتفرل یهانمونفه به نسبت

. بففود ریچشففمگ تففریلیلففی/مکروگر یم 22 غلظففت یبففرا

 و سفلول یمیتنظ یهاسمیمکانعلت این امر  است ممکن

 در. باشفد خفود انیفب بر ژن نیا ی محصولمنا دبکیف ای

 CaMKIIα انیفب عصار ، غلظت دو هر ساعت، 42زمان 

 پفس CaMKIIα میآنز. داد شیافزا یداریطور معنبه را

 داشفتن بفا ،یخفارج یهفامحرک ریتفأ  بفا شفدنفعال از

 تعفداد شدنفعال به منجر تواندیم یکیخودکاتالت ییتوانا

 هرچنفد. (12،13)شفود CaMKIIα یهامیآنز از یترشیب

 رسفدیمف نظر به اما باشد،یم نیپروتن سطح در میتنظ نیا

 بتواند تا باشد داشته وجود زین ژن سطح در یمشابه میتنظ

 یتوجهطور قابففلبففه را ژن نیففا انیففب زمففان گذشففت بففا

 بفا CaMKIIα میآنفز کفهنیفا بفه توجفه بفا. دهد شیافزا
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 گزارش کوتاه

 بفه منجفر یسفیرونو یفاکتورهفا زا یبرخف ونیالسیفسار

 انیفب یسفیرونو یفاکتورهفا نیفا و شفد  هاآن شدنفعال

 احتمفاً  ،(14)کننفدیم میتنظ را حافظه به مربوط یهاژن

 یفاکتورهفا نیفا از یبرخف میتنظف هفد  میآنفز نیا ژن

 ژن انیفب راتییفتغ، تیف. درنهاباشفدقرارگرفته  یسیرونو

CaMKIIα نسبت غلظت دو هر یبرا ساعته 12 ماریت در 

و میفزان بیفان  بفود یکاهشفصفورت به ساعته 42 ماریت به

 کنتفرل یهانمونفه مشفابه مقفدار بفهی تیمار شد  هانمونه

 یبرا یانیب چیه، B65برخال  . (2 تصویر شمار رسید )

 مشاهد  شد  ماریت و کنترل یهانمونه در CaMKIIα ژن

یفک  مرهفا،یپرا حیصفح کفردعمل از نانیاطم جهت. نشد

 یبفرا کسفانی طیشفرا بفا بار نیچند PCR واحد واکنش

cDNAهایسفلول از حاصفل یها PC12 و B65 تکفرار 

 و B65 از حاصفل یهفاcDNA ریفتکثآن  جفهینتکه  شد

 جینتففابففود.  PC12 مربففوط بففه یهففاcDNA ریففتکث عففد 

 در CaMKIIα ژن احتماً که است آن از یحاک حاصل

 و عصفار  اتفانولی کنفدر  شودینم انیب PC12 هایسلول

 

 .کند القا این رد  سلولیتواند بیان این ژن را در نیز نمی

قفادر بفه اففزایش  کنفدر اتانولی عصار  مجموع، در

 وابسفته ریتفا  نیفا اما باشد.می CaMKIIα چشمگیر بیان

 عنفوانه بف CaMKIIα تیفاهم به توجه با. است سلول به

 جهفت در یگفام توانفدیمف جینتفاایفن  ،یمولکول حافظه

 در کنففدر ریتففا  یمولکففول یهففاسففمیمکان بهتففر شففناخت

 .باشد حافظه تیتقو
 

 
 CaMKIIαبیفان بفر  کنفدر تا یر عصار  اتانولینتیجه  :2تصویر شاره  

کففاهش و یففک الگففوی تنففاوبی ،  qPCRنتففایج. B65 هایدر سففلول

های تیمفار نمونه value-p<25/2*افزایش برای بیان این ژن نشان داد.

 شد  نسبت به کنترل
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