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مقدمه

بيماريهاي مختلف استفاده ميش ود ،از ه زاران س اپ يش

طب مدرن مبتني بر شواهد و استفاده از ترکيبات شيميايي

کاربرد داشته است .به همين دلي  ،امروزه باوجود يش رتت در

با ساختارهاي کامالً مشخص ميباشد .با اينوجود ،اي ن ط ب

طب مدرن و کشف داروهاي شيميايي جديد همچن ان از ط ب

علم جديدي بوده و قدمت آن تنها به يک ق رن م يرس د .در

سنتي حتي در کشورهاي يشرتته در درمان بيماريها استفاده

مقاب  ،ط ب س نتي ک ه در آن از گياه ان متن ود در درم ان

ميش ود [ .]1کن در ب ا ن ام علم ي  Frankincenseاز جمل ه

* نويسنده مسئوپ ،تلفن09123351124 :
تاريخ درياتت 1396/2/23 :تاريخ ذيرش1396/7/22 :

Email: khalaj@tabrizu.ac.ir
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کومش
گياهاني است که از ديرب از در درم ان بيم اريه اي مختل ف

نقش دارد [ .]25با توجه ب ه اهمي ت کن در و ژن  Camk4در

کاربرد داشته است .صمغ کندر از تراشيدن تنه گياه ان ج ن

تقويت و شک گيري حاتظه و نظربه اينکه شواهدي در م ورد

بوسوليا ) )Boswelliaحاص ميشود .اين جن

در حدود 20

تأثير کندر در بيان ژن  Camk4وج ود ن دارد ،ه دن از اي ن

گونه دارد که هر کدام گستره جغراتي ايي متف اوتي دارن د [.]2

مطالعه بررسي تغييرات بيان اين ژن در دو رده سلولي  PC12و

صمغ کندر از ساليان دور جهت درمان درد ،تب ،بيماري ه اي

 B65م

يتوماي

تنفس ي و گوارش ي و ب هعن وان ا دالتهاد ،ا دتومور و

) (Phaeochromocytomaغ ده ت و کلي ه  PC12از توم ور

ادرماتيسم م ورد اس تفاده ق رار م يگي رد [ .]8-3در کن ار

بخش مدو ي غده تو کلي ه حاص

ش ده اس ت .اي ن رده

تأثيرات درماني کندر در بيماريهاي مختل ف ،اهمي ت آن در

سلولي انتقاپدهنده عصبي دو امين و نورآدرن الين را س نتز و

حاتظه نيز از ديرباز مورد بررسي قرار گرتته اس ت .کن در در

ذخيره ميکند .با توج ه ب ه اهمي ت دو امين در آميگ داپ و

قرن دوم براي درمان جنون و در ق رن ي ازدهم ب راي درم ان

هيپوکامپ (مراکز مرب و ب ه ي ادگيري و حاتظ ه) ،نق ص در

هذيان و تراموشي استفاده ميشد [ .]10،9عالوه بر اين ،کن در

سيستم دو امين منجر به بيماريهاي ارکينسون و اسکيزوترني

در طب سنتي هند به عنوان تقويت کننده سيستم عصبي ک اربرد

ميشود .نورآدرنالين نيز تشکي و بازيابي حاتظه بلندم دت و

دارد [ .]11مطالعات ساپهاي اخير نيز تأثير مثبت کن در را در

حاتظ ه ک اري را تقوي ت م يکن د [ .]26رده س لولي

تقويت حاتظه تائيد ميکنند .توانايي يادگيري در جانوران مبتال

نوروبالس توماي  B65رت ي ک ن ود رده س لولي توم وري

به صرد و بهبود حاتظه تض ايي در رته ا ب ا مص رن کن در

القاشده با جهش زاي اتي

نيتروس ورا م يباش د و برخ ي از

اتزايش مييابد [ .]13،12عصاره آبي کندر منج ر ب ه تقوي ت

ويژگ يه اي ن ورونه اي س روتونورژيک را دارد .وظيف ه

حاتظه بلندمدت زادهه اي رته اي دريات تکنن ده کن در در

نورون هاي سروتونورژيک توليد انتقاپ دهنده عصبي سروتونين

دوران بارداري و ش يردهي م يش ود [ .]15،14محاتظ ت در

ميباشد .سروتونين در عم کردهاي ش ناختي مث

حاتظ ه و

برابر آسيب هاي عصبي-مغزي و يشگيري يا بهبودي ش رايط

ي ادگيري دخال ت دارد [ .]27از اي نرو ،اي ن دو رده س لولي

حاد بيماري آلزايمر از ديگر تأثيرات مؤثر کندر ميباشد [-16

بهعنوان مدپ سلولي مناسب براي مطالعات ن وروني و حاتظ ه

 .]18در کنار مطالعات تيزيولوژيکي ،مطالع ات مولک ولي ني ز

استفاده ميشود.

يباش

د .رده س

لولي تئوکروموس

نشان ميدهند ک ه کن در م يتوان د بي ان ژنه اي درگي ر در
مسيرهاي مولکولي حاتظه ،ژن يش ساز آميلوئي د و ،BDNF

مواد و روشها

را تنظيم کند [.]21-19
ژن

روتئين کين از وابس ته ب ه کلس يم/کالمودولين 4

( )Camk4آنزيمي کد ميکند که با حضور در هسته ن ورونه ا
منجر به تسفريالسيون و تعاپ کردن تاکتورهاي رونويسي مه م
مانند  CREBشده و از اين طريق به شک گيري حاتظ ه ،بق ا
ن ورونه ا ،الق ا ترآين د تقوي ت ط و نيم دت
) )LTP( (Long term potentiationکم ک م يکن د [.]22
اختالپ در مسير سيگنالينگ  CaMK4-CREBباعث نقص در
رشد دندريتها و  LTPميشود [ .]24،23عالوه بر اين ،تنظيم
بي ان روتئين  CaMK4توس ط مس ير س يگنالينگ  Wntدر
عم کرد حفاظتي اين مسير عليه پتيدهاي آميلوئيدي آلزايم ر

 .سرم جن ين گ اوي ) ،(FBSمح يط کش ت

RPMI

1640و آنتيبيوتيک ن يس يلين-استر تومايس ين از ش رکت
جيبکو (آمريکا) و کندر از شرکت ( Mother Herbsهند) تهي ه
شد .ايزو رو انوپ ،اتانوپ و کلروترم از شرکت مرک (آمريک ا)
خريداري شد .آنزيم رونوشت بردار معک و ،،رايم ر رن دوم
هگزامر ،دئوکسي نوکلئوتي د ت ري تس فات ) (dNTPو آن زيم
مهارکننده ريبونوکلئاز از شرکت ترموتيشر (آمريکا) تهيه ش د.
رن گ تلورس نت  SYBR® Greenاز ش رکت امپليک ون
(انگلستان) و ساير م واد از ش رکت س يگما (آمريک ا) ت راهم
شدند.

...

Camk4

آسيه جبلي و همکاران

ردهه اي س لولي  PC12و  B65از

سولفوکسايد به هر خانه ليت ات زوده ش د .س پ  ،لي ت ب ا

بانک سلولي استور (موسسه استور تهران ،ايران) تهيه شدند.

استفاده از دستگاه شيکر به مدت  15دقيقه به آهستگي تک ان

سلوپها در محيط کشت  RPMI 1640غنيشده با  10درصد

داده شد و ميزان جذد هر خان ه لي ت در ط وپ م و 570

 FBSو  1درصد آنتيبيوتيک نيسيلين-استر تومايسين کشت

نانومتر اندازهگيري شد .در نهايت ،درصد زيس تايي نه ايي ب ا

ياتته و در انکوباتور  37درجه سلسيو ،ب ا  5درص د

CO2

نگهداري شدند .براي جدا کردن سلوپهاي  B65از تالسک يا

اندازه گيري زيستايي سلوپ هاي تيمار شده با عصاره آبي کندر
نسبت به زيستايي سلوپهاي کنترپ محاسبه گرديد.

لي ت از تريپس ين  0/1درص د و ب ا توج ه ب ه حساس يت

 .جه ت تيم ار

سلوپ هاي  PC12به تريپسين براي جدا کردن اين سلوپه ا از

سلوپهاي  PC12و  B65با عصاره ،س لوپه ا ب ه ترتي ب ب ا

روش مکانيکي و اسکرا ر استفاده شد.

دانسيته  4×105و  2×105در ليت  6خان هاي کش ت ياتتن د.

 .قطعات کندر با هاون کوبيده
شده و به شک

ودر درآمدند 50 .گرم از ودر کن در در 450

جديد داراي غلظت هاي  2يا  20ميکروگرم/ميليليتر عص اره

 24س اعت در

آبي کندر و در دو بازه زماني  12و  24ساعت تع ويض ش د.

ميليليتر آد مقطر ح ش د .محل وپ حاص
دماي اتا نگهداري شد و سپ

به م دت  10دقيق ه در دور

 1000rpmسانتريفيوژ شد .محلوپ روي ي دو ب ار از ص اتي
عبور داده شد و سپ
شک

 24ساعت

از کشت ،محيط کشت سلوپها با محيط کشت

با کمک دستگاه خشککن انجمادي ب ه

سلوپهاي تيمار شده در بازههاي زماني مربوطه در انکوب اتور
 37درجه سلسيو ،نگهداري شدند .از سلوپ هاي تيمار نشده
بهعنوان سلوپهاي کنترپ استفاده شد.

ودر سفيدرنگ آماده شد .ودر حاص تا زمان اس تفاده

در دماي  4درجه سلسيو ،نگهداري شد.

RNA

 :cDNAمحيط کشت سلوپه ا ب ا

محلوپ  RNX-PLUSتعويض شد .سلوپها با يپتاژ آهسته از

 :براي تعيين اثر عصاره آبي کندر

ليت جداشده و به ميکروتيود  1/5ميليليتري انتقاپ ياتتن د.

بر زيستايي س لوپه اي  PC12و  B65و ه مچن ين انتخ اد

محلوپ سلولي با کلروترم ترکيبش ده و در دور 12000 rpm

غلظت مناسب براي تيمار سلوپه ا جه ت بررس ي بي ان ژن،

به مدت  5دقيقه سانتريفيوژ ش د .محل وپ روي ي حاص

به

سلوپهاي  PC12و  B65به ترتيب با دانس يته  104و 7 ×103

ميکروتيود جديدي انتقاپياتته و ه محج م آن ايزو رو انوپ

سلوپ به ازاي هر چاهک در ليت  96خانهاي کش ت ياتتن د.
با گذشت  24ساعت و

اااته شد.

از سانتريفيوژ با شرايط ت و  ،رس

ود RNA

از اطمينان از اتصاپ سلوپه ا ب ه

بهدستآمده با اتانوپ  75درص د شستش و داده ش د .رس ود

ليت ،سلوپ ها به مدت  12و  24ساعت با غلظ ت ه اي ،10

نهايي در آد ع اري از ريبونوکلئ از انح الپ يات ت .بررس ي

 70 ،55 ،40 ،25و  85ميکروگرم/ميليليت ر از عص اره آب ي

کيفيت  RNAاستخرا ش ده توس ط ژپ آگ ارز انج ام ش د و

کندر مورد تيمار قرار گرتتند .سلوپ هايي که ب ا عص اره آب ي

غلظت آن توسط نانودراپ سنجيده شد .جهت س نتز ،cDNA

کندر تيمار نشدند ،بهعنوان س لوپه اي کنت رپ ب راي آزم ون

يک واحد آن زيم رونوش ت ب ردار معک و ،،ب اتر  x5آن زيم

از گذشت ب ازه ه اي

رونوش ت ب ردار معک و ،،ي ک واح د آن زيم مهارکنن ده

زماني  12و  24ساعت 20 ،ميکروليتر محلوپ  MTTب ه ه ر

ريبونوکلئ از 8 ،ميکروم و ر رايم ر رن دوم هگزام ر و 1

خانه ليت اااته شد و سلوپها به مدت  3ساعت و  30دقيقه

ميليمو ر  dNTPاستفاده شد RNA .ب ه م دت  60دقيق ه در

در دماي  37درجه سلسيو ،در انکوباتور نگ ه داري ش دند.

دماي  42درجه سلسيو ،با اين مواد انکوبه شد تا در نهاي ت

زيستايي مورد استفاده قرار گرتتند.

از گذشت مدت زمان مذکور ،محلوپ رويي هر خانه ليت
دور ريخته شد و به مقدار  150ميکروليتر از محلوپ دي متي

به  cDNAتبدي شود.
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کومش
):Quantitative Real-timePCR (qPCR

PC12

B65

رايمرهاي مورد استفاده در اين مطالعه رايمرهاي اختصاص ي

جه ت

ژن  Camk4و ژن ( Gapdhکنترپ داخلي) رت ميباشد ک ه ب ا

بررسي تأثير عصاره آبي کندر در زيستايي سلوپها ،سلوپهاي

نرماتزار ( Oligo7آمريکا) و سايت ( Primer3آمريکا) طراحي

 PC12و  B65در ليت  96خانهاي به مدت  12و  24ساعت

شدند .جهت تائيد و بهينهسازي رايمره ا از  PCRمعم ولي و

با غلظتهاي  70 ،55 ،40 ،25 ،10و  85ميکروگرم/ميليليتر

 PCRشيب غلظت استفاده شد .توالي رايمرهاي مورد استفاده

از عصاره آبي کندر مورد تيمار قرار گرتتن د .ش ک  1نت ايج

رو 5΄-

حاص از اين آزمون زيستايي را نش ان م يده د .طب ق اي ن

΄ AAGCAGCCAACTTTGTCCAC-3و رايم ر برگش تي

نتايج ،عصاره آبي کندر زيستايي سلوپه ا را در ي ک الگ وي

راي ژن

وابسته به زمان و غلظت کاهش داد .با اس تفاده از نت ايج اي ن

رو

آزمون غلظت مهاري 50درصد ( )IC50عصاره آبي کن در ب ه

΄ 5΄-CATAGACAAGATGGTGAAGGTCG-3و رايمر

دست آمد که اين مقدار براي سلوپهاي  PC12برابر با 89/01

΄5΄-CCGTGGGTAGAGTCATACTGG-3

و  55/44و براي سلوپ هاي  B65برابر ب ا  54/58و 46/31

براي ژن  .Gapdhواکنش  qPCRبا استفاده از رايمرها ،رن گ

به ترتيب در ب ازهه اي زم اني 12و  24س اعت تعي ين ش د.

تلورسنت  cDNA ،SYBR® Greenرقي قش ده انج ام ش د.

مقايسه مقادير  IC50به دست آمده نشان ميدهد عصاره آب ي

برنامه  qPCRاستفادهش ده در تکثي ر  cDNAب راي دو ژن در

اي PC12

در واک نش  qPCRعب ارتان د از :رايم ر يش
΄ 5΄-TGTCTTGTCCTTGCCGTCTTG-3ب
 ،CaMK4و رايم
برگش تي

ر يش

جدوپ  1مشخص ميباشد .نتايج حاص

از  qPCRب ا روش

 2-ΔCTبررسي شد.

کندر براي س لوپه اي  B65س ميت ر از س لوپه

ميباش د .ب ه عب ارت ديگ ر ،در س لوپ ه اي  PC12ني از ب ه
غلظت هاي با يي از عصاره آبي کندر مي باش د ت ا زيس تايي

جدول  .1برنامه  qPCRاستفادهشده در تکثیر  cDNAژن  CaMK4و

سلوپها کاهش ياب د .طب ق نت ايج ب هدس تآم ده از آزم ون

.Gapdh

زيستايي ،براي بررسي ت أثير عص اره در بي ان ژن  Camk4و

مراحل

دما ()˚C

زمان

دناتوراسیون اولیه

55

 5دقیقه

دناتوراسیون

55

 04ثانیه

اتصال

04

 04ثانیه

گسترش

27

 04ثانیه

گسترش نهایی

27

 5دقیقه

تعداد چرخه
1

همچنين براي اجتناد از اثرات توکسيک غلظته اي ب ا در
بيان ژنها ،از دو غلظت  2و  20ميکروگرم/ميليليت ر عص اره

04

آبي کندر استفاده شد.

1

 .نت ايج آزم ون زيس تايي از س ه
آزمايش مستق بهدستآمده و با نسخه  6نرماتزار

GraphPad

( Prismآمريکا) بررسي ش د .جه ت تجزي ه و تحلي

نت ايج

 qPCRاز نسخه  19نرماتزار ( SPSSآمريکا) و آزمون

T.test

 studentو براي رسم نم ودار از برنام ه  Excelاس تفاده ش د.
 p-valueزير  0/05بهعنوان سطح معن اداري در نظ ر گرتت ه
شد .نتايج آزم ون زيس تايي و  qPCRب هص ورت مي انگين±
انحران استاندارد نمايش ياتتند.

نتايج

شکل  .1بررسی تأثیر عصاره آبی کندر در زیستایی سلولهای  PC12و
 .B65سلولها در پلیت  50خانهای کشت یافتند و سپس به مدت  17و
 70ساعت با غلظتهای  24 ،55 ،04 ،75 ،14و  55میکروگرم/میلیلیتر
از عصاره آبی کندر مورد تیمار قرار گرفتند .نمودارهای الف و ب ،الگوی
تأثیر عصاره آبی کندر را به ترتیب در رده سلولی  PC12و رده سلولی
 B65نشان میدهد.

Camk4

B65

جهت بررسي ت أثير کن در در بي ان ژن ،Camk4

...

Camk4

سلوپ هاي  B65ب ا دو غلظ ت  2و  20ميکروگرم/ميل يليت ر
عصاره آبي کندر در دو ب ازه زم اني  12و  24س اعت تيم ار
ش دند .س پ

 RNAس لوپه ا اس تخرا ش ده ،ب

آسيه جبلي و همکاران
 qPCRبراي بررسي بيان ژن  Camk4در س لوپه
انجام شد .برخالن  12 ،B65س اعت

اي PC12

از تيم ار ه ر دو

ه cDNA

غلظت عصاره آبي کندر بي ان ژن  Camk4را در س لوپ ه اي

تبدي شده و ميزان بيان ژن  Camk4ب ا روش  qPCRبررس ي

 PC12بهطور قاب ت وجهي ات زايش داد .اي ن ات زايش بي ان،

شد .همانطور که در شک  2مشخص ميباشد 12،ساعت

مشابه با آنچه در تيم ار  24س اعته  B65مش اهده ش د ،در

از تيمار با عصاره اتزايش بيان ناچيزي ب راي ژن  Camk4در

غلظ ت  2ميکروگرم/ميل يليت ر ب يشت ر از غلظ ت 20

غلظت  2ميکروگرم/ميليليتر نسبت به نمونه کنت رپ مش اهده

ميکروگرم/ميليليتر بود 24 .ساعت

از تيمار ب ا عص اره،

ش د .ب ا اي ن وج ود ،مي زان بي ان اي ن ژن در غلظ ت 20

بيان ژن  Camk4در سلوپهاي  PC12کاهش ياتت ،بهط وري

ميکروگرم/ميليليتر عصاره کمتر از نمونه کنترپ بود .با گذشت

که ميزان بيان در غلظت  2ميکروگرم/ميليليتر تقريباً برابر ب ا

زمان و در تيمار  24ساعته ،اتزايش بيان قاب مالحظ هاي در

نمونه کنترپ و در غلظت  20ميکروگرم/ميليليتر کمتر از نمونه

بيان ژن  Camk4در غلظت  2ميکروگرم/ميل يليت ر مش اهده

کنترپ بود (شک .)3

شد .در اين بازه زماني ،غلظت  20ميکروگرم/ميليليتر عصاره
نيز توانست بيان اين ژن را اتزايش دهد.

شکل  .0بررسی تأثیر عصاره آبی کندر در بیان ژن  Camk4در رده
سلولی  PC12با روش  .qPCRبرخالف  ،B65بیان ژن  Camk4در
شکل  .7بررسی تأثیر عصاره آبی کندر در بیان ژن  Camk4در رده
سلولی  B65با روش  qPCR. 12ساعت پس از تیمار سلول ها با
عصاره ،افزایش بیان ناچیزی برای ژن  Camk4در غلظت 7
میکروگرم/میلیلیتر عصاره مشاهده شد .درصورتیکه میزان بیان این ژن
در غلظت  74میکروگرم/میلیلیتر عصاره کمتر از نمونه کنترل بود .در
تیمار  70ساعته ،افزایش بیان قابلمالحظهای در بیان ژن  Camk4در
غلظت  7میکروگرم/میلیلیتر مشاهده شد .در این بازه زمانی غلظت 74

سلولهای  PC12پس از  17ساعت تیمار با عصاره و در هر دو غلظت
بهطور قابلتوجهی افزایش یافت .بااینوجود ،باگذشت زمان میزان بیان
این ژن در هر دو غلظت کاهش نشان داد و در غلظت 74
میکروگرم/میلیلیتر به کمتر از نمونه کنترل رسید .این نتایج نشان
میدهد که عصاره آبی کندر بیان ژن  Camk4را در سلولهای PC12
سریعتر از سلولهای  B65افزایش میدهد p-value*.زیر 4045
نمونههای تیمار شده نسبت به نمونههای کنترل.

میکروگرم/میلیلیتر عصاره نیز توانست بیان این ژن را افزایش دهدp-* .
 valueزیر  4045نمونههای تیمار شده نسبت به نمونههای کنترل.

تيمار  12ساعته  PC12مشابه تيمار  24ساعته  B65و تيم ار

Camk4
PC12

B65

مش ابه ب ا

سلوپ هاي  ،B65سلوپهاي  PC12نيز ب ا دو غلظ ت  2و 20
ميکروگرم/ميليليتر از عص اره و ب ه م دت  12و  24س اعت
تيمار شدند.

بهطور کلي ،الگوي بيان مشاهده شده براي ژن  Camk4در

از استخرا  RNAو س نتز  ،cDNAواک نش

 24ساعته  PC12مشابه با  12س اعته  B65ب ود .اي ن نت ايج
نشان داد که عصاره آبي کندر توانست بي ان ژن  Camk4را در
سلوپ هاي  PC12سريع تر از سلوپه اي  B65ات زايش ده د.
به عبارت ديگر ،اتزايش بيان مشاهدهش ده ب راي س لوپ ه اي
 12 ،PC12ساعت

از تيمار و براي سلوپه اي 24 ،B65

کومش
ساعت

جلد  ،20شماره  ( 1يا ي ،)69زمستان 1396
نتايج بهدستآمده در اين ژوهش با دادهه اي حاص

از تيمار با عصاره به دست آم د .ع الوه ب ر اي ن،

از

ميزان کلي بيان ژن  Camk4در نمونههاي تيمار شده و کنت رپ

دو مطالعه مولکولي قبلي سازگار ميباشد .با توجه به اي نک ه

در هر دو تيمار  12و  24ساعته ،در سلوپهاي  PC12بيشتر

 CaMK4کنت رپکنن ده با دس ت مس ير س يگنالينگ

از  B65بود (شک  2و .)3

 CREB-BDNFميباشد ،اتزايش بي ان مش اهدهش ده در ژن
از تيمار با کندر و اينسنس وپ اس تات احتم ا ً ب ه

Bdnf

بحث و نتيجهگيري

دلي اتزايش بيان ژن  Camk4و به دنباپ آن اتزايش بي ان ژن

روتئين کينازهاي وابسته به کلس يم/کالمودولين ()CaMK

 Crebميباشد تا در نهايت اين تغييرات منجر به اتزايش بي ان

خانواده بزرگي از روتئين کينازها ميباشند که در ترآين دهاي

ژن ايين دست  Bdnfشده باشند .با اين وجود ،ات زايش بي ان

سلولي بسياري مث آزادسازي انتقاپدهندههاي عصبي ،انقباض

مشاهدهشده براي ژن  Camk4در اين مطالعه وابسته به غلظت

ماهيچه ،بيان ژن ،و متابوليسم و تکثير سلولي نقش دارند .اين

عصاره و نود سلوپ ميباشد .غلظت کم کندر نسبت به غلظ ت

ايدار بين کلس يم و ک المودولين

با ي آن در اتزايش بيان ژن تأثيرگذارتر ميباشد که اين ام ر

تنظيم ميش ود [ CaMK4 .]28يک ي از اعض ا مه م خ انواده

ميتواند احتما ً به دلي اثر مهاري غلظت با ي کن در باش د.

 CaMKميباشد که بهوتور در مغ ز و تيم و ،انس ان يات ت

هم چنين به نظر ميرسد سلوپهاي مختلف ب ا مکانيس مه اي

ميشود .اين آنزيم ترآين دهاي س لولي متن وعي را از طري ق

متفاوتي به کندر اسخ ميدهند ،همان طور که در اي ن مطالع ه

تسفريالسيون تاکتور رونويسي مهم  CREBتنظيم ميکند .اين

مشخص ش د ت أثير کن در در تغيي رات بي ان ژن  Camk4در

تاکتور رونويسي نقش مهمي در اسخ ايمني ،التهاد و تثبي ت

 PC12سريع تر و بيشتر از  B65ميباشد .با اينکه هر دو رده

زيم CaMK4

سلولي به عنوان مدپه اي س لولي عص بي در ژوهشه اي

ب ا تسفريالس يون ت رهاُن ين ش ماره  200آن توس ط

اعصاد و حاتظه مورد استفاده قرار ميگيرند ،اما منشاء آنه ا

کلسيم/کالمودولين کيناز کيناز ( )CaMKKصورت م يگي رد.

باتتهاي متفاوت است .ب ه ط وريک ه رده س لولي  PC12از

غيرتعاپ شدن  CaMKKمنجر به اتزايش احتماپ سکته مغزي

باتت توموري غده تو کليه حاص

ش ده اس ت و ب يشت ر

ميشود .اين امر نشان ميدهد که  CaMKKو  CaMK4نق ش

دو امين و نورآدرنالين سنتز و ذخيره ميکن د ام ا رده س لولي

مهمي در بقا نورونها دارند [ .]32،31مطالعات نش ان دادهان د

 B65منش اء نوروبالس تومايي داش ته ،ويژگ ي ن ورونه اي

کرد مسير سيگنالينگ وساطت شده با CREB

سروتونوژيک را دارد [ ]27،26و اخ تالن مش اهده ش ده در

منجر به نقايص مربو به شک گيري و تثبيت حاتظه ميش ود

تاثير عصاره کندر بر آنها احتم ا ً ب ه عل ت منش ا ب اتتي و

[ BDNF .]33يکي از ژن هاي ايين دست مسير س يگنالينگ

ويژگيهاي ذاتي متفاوت آنها از قبي مسيرهاي انتق اپ ي ام

 CREBميباشد که بيان آن توسط اين تاکتور رونويسي تنظيم

ميباشد.

عم کردها با ايجاد کمپلک

حاتظه ايفا ميکند [ .]30-28تعاپ شدن خود آن

که نقص در عم

ميشود .در مطالعات مولکولي يشين جهت بررسي تأثير کندر

نتايج اين مطالعه نشان ميده د کن در م يتوان د در ي ک

در بيان ژن  Bdnfموش ،عصاره آبي کندر و اينسنسوپ استات،

الگوي وابسته به غلظت بيان ژن  Camk4را تنظيم کند .ع الوه

از ترکيبات کن در ،توانس تند بي ان اي ن ژن را ات زايش دهن د

بر اين ،سلوپها ب ا مکانيس مه اي متف اوتي ب ه کن در اس خ

[ .]20،19بر اين اسا ،،اين مطالعه ب ا ه دن بررس ي ت أثير

ميدهند .با اين وجود ،ب ه مطالع ات تکميل ي جه ت بررس ي

عصاره آب ي کن در در بي ان ژن  Camk4در دو م دپ س لولي

غلظتها و بازههاي زماني بيشتر براي شناسايي مکانيسمهاي

از اي ن مطالع ه،

کن در در ردهه اي س لولي  PC12و  B65و ني ز در

نوروني رت انجام گرتت .طبق نتايج حاص

کندر ميتواند بيان اين ژن را بهطور قاب توجهي اتزايش دهد.

عم

سلوپهاي ديگر نياز ميباشد.
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نويسندگان اين مقاله صميمانه از معاونت محترم ژوهش و
تناوري دانشگاه تبري ز و مرک ز تحقيق ات ک اربردي داروئ ي
دانشگاه علوم زشکي تبريز جهت تأمين هزين ه اج راي اي ن
.ژوهش تشکر و قدرداني مينمايند
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Introduction: The most important effects of Frankincense on memory are included prevention and
relative treatment of Alzheimer disease, as well as memory enhancement of off springs of the rats that had
received Frankincense during their pregnancy and lactation period. Considerably, Camk4, one of the
important memory genes, induces downstream memory genes expression through phosphorylation and
activation of transcription factors. Here, we aimed to study the effects of aqueous extract of Frankincense
on the Camk4 gene expression in PC12 and B65 cell lines.
Materials and Methods: The effect of extract on the cell viability was evaluated by cell treatment in two
time intervals with six concentrations of extract and 50% inhibition concentration was obtained. In this
way, for gene expression studies, cells were treated by two concentrations of extract in two time points.
RNA was extracted and converted to cDNA and qPCR was performed to investigate the expression of
Camk4 gene.
Results: The aqueous extract of Frankincense decreased the cell viability in a time and concentration
dependent pattern. However, the extract was more toxic for B65 cell line than PC12. Also, it significantly
increased the expression of Camk4 gene in the cells. Nevertheless, the increase was dependent to the extract
concentration and the cell type. The low concentration of the extract was more effective to the expression of
Camk4 gene than the high concentration as well as to its expression in the PC12 cell line than B65.
Conclusion: This study showed that Frankincense could regulate the expression of Camk4 gene in a
concentration dependent pattern. However, further studies are needed to identify the mechanisms of
Frankincense action in different cells.
Keywords: Frankincense, Memory, PC12 cell line, Camk4 gene
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