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Abstract 

 

Background and purpose: Taurine has many biological functions such as antioxidant and anti-

inflammatory activities and acts as a neurotransmitter. But its effects on the tau phosphorylated protein 

levels require further studies. The aim of this study was to evaluate the protective and therapeutic effects 

of taurine on the level of tau phosphorylated protein in the hippocampus of rats treated with scopolamine. 

Materials and methods: In this research, 72 male Wistar rats were randomly divided into three 

groups: control, protection, and treatment groups. Protective and therapeutic groups were treated with 

different doses of taurine (25, 50, 100 mg/kg/day) for 14 days before or after injection of scopolamine (3 

mg/kg). After the end of treatment, the extract of homogenized hippocampus tissue was collected to measure 

the level of tau phosphorylated protein using ELISA technique. 

Results: Protective injection of different doses of taurine significantly reduced the level of tau 

phosphorylated protein in the hippocampus compared to that in the protective sham group (p<0.001). 

Therapeutic injection of taurine at 50 mg/kg significantly decreased the level of tau phosphorylated protein 

compared with that of the therapeutic sham group. 

Conclusion: Protective and therapeutic injection of taurine can reduce the tau phosphoryl protein 

levels in the hippocampus of rats before or after the injection of scopolamine. 

 

Keywords: taurine, scopolamine, phosphorylated tau protein level, hippocampus 

 

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (164): 152-157 (Persian). 

 
 
 
 
* Corresponding Author: Mehrdad Jahanshahi - Neuroscience Research Center, Golestan University of Medical Sciences, 

Gorgan, Iran (E-mail: mejahanshahi@yahoo.com) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10966-fa.html


 
       
 
 

 ـدرانــــازنــــي مـكـــــزشـــــوم پـــلــــــگاه عـشــه دانــــلـــمج

 (451-451)   4931سال    شهریور   461بيست و هشتم   شماره دوره 

 459      4931، شهریور  461تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و ه              

 گزارش کوتاه

فسفریله در هیپوکامپ  tauپروتئین  بررسی اثر تورین بر میزان
 های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپوالمینموش

 
   1زینب اسدی

    2مهرداد جهانشاهی    

   3غالمحسن واعظی   

 4سید مهران حسینی    

 چكیده
التهدابی   انتادال عیدنی نادر داردا امدا  اکسیدانی، ضدددر بسیاری از اعمال زیستی مانند آنتی تورین و هدف: سابقه

تری نیاز داردا هدف از مطالعده ااضدر، بررسدی اثدرات افدا تی   فسفریله به مطالعات بیر tauاثرات آن بر سطح پر تئین 
 های صحرایی تیمار شده با اسکوپوالمین بودافسفریله در هیپوکامپ موش tauدرمانی تورین بر سطح پر تئین 

 گددر ه کنتددرل،  3سددر مددوش صددحرایی نددر ندد اد  یسددتار بدده  ددور تیددادفی بدده  27در ایددن تحایدد ،  هووا:مووداد و شو 
 ( mg/kg/day 100 ,50 ,25هدای افدا تی   درمدانی بدا د زهدای متتلدن تدورین  افا تی   درمانی تاسیم شددندا گدر ه

 ایان تیمدار دار یدی، عیداره ااصدل ( تیمار شدندا پس از پmg/kg 3ر ز، قنل   یا بعد از تزری  اسکوپوالمین   41به مدت 
 فسددفریله در هیپوکامددپ بدده  سددیله تکنیدد  االیددزا  tauاز همددوینیزه کددردن هیپوکامددپ، بددرای سددنتر سددطح پددر تئین 

 آ ری گردیداجمع

 ور معناداری نسنت به فسفریله را در هیپوکامپ به tauتزری  افا تی د زهای متتلن تورین، سطح پر تئین  ها:یافته
دار سدطح یباعد  کداهر معند  mg/kg 50درمدانی تدورین فادا بدا د زا تزری  (p >004/0کاهر داد افا تی  گر ه شم
 فسفریله نسنت به گر ه شم درمانی در هیپوکامپ گردیدا tauپر تئین 

هدای صدحرایی فسفریله را در هیپوکامدپ مدوش tauدرمانی تورین می تواند سطح پر تئین  تزری  افا تی   استنتاج:
   یا بعد از تزری  اسکوپوالمین کاهر دهداقنل 

 

 فسفریله، هیپوکامپ tauتورین، اسکوپوالمین، سطح پر تئین واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
بیمدداری آلزایمددر بددا کددم شدددن هوشددیاری، کدداهر 

هددای کددولینرییکی، رسددو  عملکددرد   تتریددر نددور ن
 tau  تتمددع در ن سددلولی پددر تئین  βپدد آ آمیلودیددد 

له، به  دور عمدده در هپیوکامدپ   قمدر م دز هایپرفسفری

 های تتریر عیدنی،ا در همه بیماری(4،7 شودص میممخ
tau قتدی کده  ا(3 شدودبه صورت غیر نیعی فسفریله می 

هومئوسددتاز فسفری سددیون   دفسفری سددیون در نددور ن 
  توانایی خود را در اتیال به tauشود، دچار اخت ل می

 
 E-mail: mejahanshahi@yahoo.com                       مرکز تحایاات علوم اعیا ، دانمکده پزشکی ،دانمگاه علوم پزشکی گلستان :گرگان -مهرداد جهانشاهی مولف مسئول:

 می، تهران، ایران ااد علوم   تحایاات تهران، دانمگاه آزاد اس ، فیزیولوییگر ه فیزیولویی،  دانمتوی کارشناسی ارشد ا4
 مرکز تحایاات علوم اعیا ، گر ه علوم تمریحی، دانمکده پزشکی، دانمگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ،ا استاد7
 ، گر ه فیزیولویی،  ااد علوم   تحایاات تهران، دانمگاه آزاد اس می، تهران، ایراناستادا 3
 ، دانمکده پزشکی، دانمگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایرانزیولوییفیمرکز تحایاات علوم اعیا ، گر ه  ،دانمیارا 1
 : 2/47/4391تاریخ تیویر :              74/9/4391  تاریخ ارجاع جهت اص اات :            5/9/4391 تاریخ دریافت 
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 tauهدا از دسدت داده   هایپرفسفری سدیون میکر توبول

ریر اسکلت دطه تتدس ا ا بهدهور نددن ندباع  دینره ش

بیمداری اسکوپوالمین، به عنوان مددل  ا(1 شودسلولی می

شدودا ای در مطالعات استفاده میزایمر به  ور گستردهآل

اسکوپوالمین باع  توقن فعالیت گیرنده استیل کولینی 

 M1گیرندده کنندههای بیانموسکارینی،کاهر تعداد نور ن

اکسیداتیو، ناص در اافظه، افزایر استرس  موسکارینی،

 پر تئین آمیلودید   افزایر فسفری سیون βافزایر رسو  

 tauا اسدکوپوالمین میدزان بیدان (5-8 شدودمیmRNA   

هددای صددحرایی افددزایر را در م ددز مددوش tauپددر تئین 

هدایی ملدل کندد، م دز، تورین، در بافت ا(1،9،40 دهدمی

تدورین در اعمدال  ا(44 قلر   شدنکیه چمدم  جدود دارد

اکسیدانی، ضد التهابی   انتاال عیدنی زیستی مانند آنتی

هدایی چنین سدطح تدورین در بیمداریهم ا(47 نار دارد

یابدد، ملل آلزایمر، هانتینگتون   پارکینسون کداهر مدی

هدا پديیر شددن ندور نیعنی کمنود تورین باعد  آسدیر

 tauیمریزاسدیون قطعدات پدر تئین تدورین پل ا(43 شودمی

هدا را دارای ناایه اصلی درگیدر در اتیدال میکر توبدول

اما مطالعات در مورد اثرات تدورین بدر  ؛(41 کندالااء می

هددف از  ا(41 باشددبسدیار انددآ مدی tauفسفری سیون 

مطالعه ااضر، بررسی اثرات افا تی   درمانی تورین بر 

هددای فسددفریله در هیپوکامددپ مددوش tauسددطح پددر تئین 

 مین بوداصحرایی تیمار شده با اسکوپوال
 

 مداد و شو  ها
سددر مددوش  27ااضددر از تعددداد  یتتربدد  یددتحادر 

 700±70 یندیبده  زن تار سدتاریبدال  ند اد   نر ییصحرا

 هداگرم  انستیتو پاستور تهران، ایران( استفاده شدا مدوش

 در ایوانتانه دانمگاه علدوم پزشدکی گلسدتان در دمدای 

°C 3±77  ی ساعت در ر شدنایی/تاریک 47:47در سیکل

  با دسترسی آزادانه بده آ    غديای متیدوص مدوش 

دسدتورالعمل نگهداری شدندا همه آزمایمدات براسداس 

ی توصیه شده توسدا کمیتده مگاهیآزما واناتیکار با ا

 اخ ق دانمگاه علوم پزشکی گلستان انتام شدا

گر ه ذیل  9های صحرایی به  ور تیادفی به موش

 تاسیم شدند:

 د ن دریافت دار : ب(n= 8  گر ه کنترل -

: ابتدددا تزریدد  نرمددال (n= 8  گددر ه شددم افددا تی -

ر ز   بعددد تزریدد  اسددکوپوالمین  41سددالین بدده مدددت 

 Tocris,UK  3( با ت  د ز mg/kg) 45 برای ی  نوبت)   

: ابتددا تزرید  (=n 8  گر ه آزمایمدی افدا تی 3 -

 mg/kg 75،50 د زهدددای ( بدددا Sigma, Japanتدددورین  

  سپس تزری  ت  د ز  ر ز 41به مدت  (41،42  (400 

 ( برای ی  نوبتmg/kg3 اسکوپوالمین  

 ابتدا تزرید  تد  د ز: (=n 8  گر ه شم درمانی -

( بدرای ید  نوبدت   ر ز بعدد mg/kg 3اسکوپوالمین  

 ر ز 41تزری  نرمال سالین به مدت 

: ابتددا تزرید  تد  (n= 8  گر ه آزمایمی درمانی 3 -

( برای ید  نوبدت   ر ز بعدد mg/kg3د ز اسکوپوالمین  

 ر ز41مدت ( بهmg/kg75،50  400 با د زهای تورین تزری 

سالین ادل شدده   در نرمال تورین   اسکوپوالمین 

بعدد از  هدا تزرید  گردیددابه  ور در ن صفاقی به موش

 های صحرایی توسدا کلر فدرمموش اتمام تزری  دار ها،

بیهوش شده   ناایه هیپوکامدپ از م دز جددا شدده   بدا 

، بر اساس  زن هیپوکامپ هموینیزه PBSافز دن محلول 

 دقیاددده بدددا د ر  70گردیددددا عیددداره ااصدددل، بدددرای 

5000 rpm  سانتریفیوی شدده   سدوپرناتانت بدرای انتدام

ELISA درفریزرºC70- کیت سپس نگهداری شداELISA 

 Rat Phosphorylated Microtubule Associatedبا نام

Protein Tau (pTau/pMAPT)  از شدرکتZellBio  
 

Gmbh,Germany (cat number: ZB-1320-R9648)  
 

ه شده در کیت، تهیه گردیدا با توجه به دستورالعمل ارای

توسدددا دسدددتگاه  nm 450در  ODدر نهایدددت میدددزان 

ELISA reader خوانده شدا 

   اریدانس ید   SPSSنتایج بده  سدیله ندرم افدزار 

  Post Hocبده عندوان Tukey رفه   بدا تسدت تکمیلدی 

 جهت ماایسه میانگین ها مورد آنالیز آماری قرار گرفتا

 05/0< p) دار بودن محسو  شدامعیار معنی 
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 و بحث یافته ها
 تزری  اسدکوپوالمین نمان داد کههای این مطالعه یافته

 tauپدر تئین سدطح های شم افا تی   درمدانی(، در گر ه 

 فسفریله را در هیپوکامپ در ماایسه با گر ه کنتدرل افدزایر

(ا تزرید  p >004/0، 7   4دهد  نمودارهدای شدماره می

 فسدفریله tauئین پر تسطح  ور معناداری افا تی تورین به

 ،4را نسنت به گر ه شم افا تی کاهر داد  نمودار شماره 

004/0< p) ا هددر چنددد تزریدد  درمددانی تددورین منتددر بدده

 فسفریله در هیپوکامپ در ماایسده tauپر تئین سطح کاهر 

با گر ه شدم درمدانی شدد، امدا فادا بدین گدر ه درمدانی 

  گدر ه شدم درمدانی تفدا ت  mg/kg 50تورین بدا د ز 

 ا(p >004/0 ،7داری  جود داشت  نمودار شماره یعنم
 

 
 tauپر تئین سطح اثر افا تی تورین بر میانگین  :1نمودار شماره 

 اp >004/0 ( بیانگر***فسفریله در هیپوکامپا  
 

 
 tauپدر تئین سدطح اثدر درمدانی تدورین بدر میدانگین  :2نمودار شمماره 

 اp >004/0 ( بیانگر***  p >04/0 ( بیانگر**فسفریله در هیپوکامپا  
 

نتایج مطالعه ااضدر نمدان داد کده تزرید  افدا تی 
  تزری  درمانی تورین با د ز  mg/kg 100تورین با د ز 

50mg/kg سدطح ، موثرترین د زهای تورین در کداهر
 فسفریله هستندا tauپر تئین 

مطالعدددات گيشدددته نمدددان داده اندددد کددده تزریددد  

 mg/kg 2بدا د ز  اسکوپوالمین به موش هدای صدحرایی

   mRNAهفته منتدر بده افدزایر سدطو   1  یا  1برای 

،   نیددز سددطح (9   هیپوکامددپ (1 در قمددر tauپددر تئین 

فسددفریله در هیپوکامددپ مددوش صددحرایی  tauپددر تئین 

 1ا به ع  ه، تزری  اسدکوپوالمین بدا د ز (48، 9 شودمی

mg/kg  هفتده، باعد  هایپرفسفری سدیون  7برایtau  در

همسو با ایدن یافتده  ا(49 شودهیپوکامپ موش سوری می

ها، مطالعه ما نمان داد که تزری  اسکوپوالمین بده مدوش 

 tau، سطح پدر تئین mg/kg 3های صحرایی با ت  د ز 

ارشات ز دهدافسفریله را در ناایه هیپوکامپ افزایر می

فسدفریله  tauپر تئین سطح اندکی در مورد اثر تورین بر 

 جود داردا تنها در ی  مطالعده، گدزارش شدده تدورین 

 in vitro, 1mM تمکیل پلیمرهای )tau  را الاداء نمدوده

 ا(41 اثددری نداشددت tauامددا بددر فسفری سددیون پددر تئین 

 tauمطالعه ما نمان داد تورین مدی تواندد سدطح پدر تئین 

فسفریله را در م ز مدوش هدای صدحرایی تیمدار شدده بدا 

رد مکانیسم اثر تدورین در مو اسکوپوالمین کاهر دهدا

، نیدز β3 به  سدیله گلیکدوین سدنتاز کینداز tauبر تعدیل 

مطالعاتی صورت گرفته که ااکی از عدم تاثیر تورین بر 

ا در مطالعدات (41، 47 بدود β3 بیان گلیکوین سنتاز کیناز

آینده بایستی مکانیسدم هدای اساسدی دخیدل در کداهر 

فسددفریله متعاقددر تیمددار بددا تددورین  tauپددر تئین سددطح 

تیتدده گددرفتیم کده تزریدد  افددا تی   ن مدا بررسدی شددودا

فسفریله را در  tauدرمانی تورین می تواند سطح پر تئین 

های صدحرایی قندل   یدا بعدد از تزرید  هیپوکامپ موش

 اسکوپوالمین کاهر دهدا

 

 سپاسگزاشی
از پایدان نامده کارشناسدی ارشدد  ااصل مطالعه این

اسددت کدده بتمددی از  ددر   سددرکار خددانم زینددر اسدددی

 مرکدز 950930771 و  بدا شدماره  در تحایااتی مید

دانمگاه علدوم پزشدکی درمدانی  علوم اعیا  تحایاات

 باشداگلستان می
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