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 MAP1Bدر هیپوکامپ موش صحرایی
آسیه جبلی ،1محمد خلج کندری ،2الهام طالبینژاد چاوشی ،3سیديونس میربیگی
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 )1گروه زیست شناسی ،موسسه آموزش عالی ربع رشید ،تبریز ،ایران
 )2گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 )3گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت7031/0/03 :

چکیده
مقدمه :خواص درمانی کندر از دیرباز در طب سنتی مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات جدید نشان دهنده تاثیر کندر در تقویت حافظه و
پیشگیری/درمان آلزایمر می باشد ،FMRP .محصول ژن  ،FMR1با توسعه ارتباطات بین سلول های عصبی به تشکیل حافظه کمک می کند.
 MAP1Bاز  mRNAهای هدف  FMRPبوده و ترجمه آن با تاثیر  FMRPمهار می شود .نقص در بیان  FMR1باعث ابتال به نشانگان X
شکننده می شود .بر این اساس ،هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عصاره آبی کندر در بیان ژن های  FMR1و  MAP1Bدر نمونه های بافت
هیپوکامپ موش های صحرایی بود.
مواد و روش ها 81 :راس موش صحرایی به ســــه گروه شــــ ش تایی شامل یک گروه کنترل و دو گروه تیمار با غلظت های  57و 871
میلی گرم/کیلوگرم عصاره آبی کندر تقسیم شدند .پس از هشت هفته تیمار با عصاره کندر ،هیپوکامپ موش ها جداسازی شد RNA .تام از آن
استخراج شده و  cDNAسنتز شد .سپس بیان ژن های  FMR1و  MAP1Bتوسط  real-time PCRبررسی شد.
یافته های پژوهش :غلظت  57میلی گرم/کیلوگرم عصاره آبی کندر باعث افزایش بیان  FMR1شد .بیان  MAP1Bنیز در یک الگوی
وابسته به غلظت پس از تیمار با عصاره کندر کاهش نشان داد .با این وجود ،این تغییرات از نظر آماری معنادار نمی باشد(.)P>0.05
بحث و نتیجه گیری FMRP :یک تنظیم کننده منفی ترجمه می باشد که با مهار ترجمه  mRNAهدف  MAP1Bانتقال پیام سیناپسی
را در نورون ها هدایت می کند .احتماالً کندر از طریق افزایش بیان  FMR1در سلول های نورونی باعث افزایش انعطاف پذیری سیناپسی و تقویت
حافظه می شود .این مطالعه می تواند چشم اندازهای درمانی جدیدی برای استفاده از کندر در درمان مبتالیان به نشانگان  Xشکننده در آینده بگشاید.

واژه های کلیدی :کندر ،حافظهMAP1B ،FMR1 ،
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ارزیابی تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان ژن های  FMR1و
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مقدمه
بیماری های تحلیل عصبی از جمله آلزایمر و
کاهش حافظه مرتبط با سن از جمله بیماری های قرن
حاضر می باشد که افراد زیادی با آن دست و پنجه نرم
می کنند .علت این بیماری ها عوامل ژنتیکی ،محیطی
و یا ترکیبی از هر دو می باشد که موجب نقص در
عملکرد مغز و فرآیند حافظه می شــــود .حافظه به
ذخیره سازی اطالعات کسب شده و تداوم یادگیری
اشاره می کند .در واقع ،حافظه نتیجه یادگیری بوده و
نشان دهنده تغییرات پایدار در سیستم عصبی می باشد
که برگرفته از تجربیات زودگذر است(.)8
صمغ طبیعی کندر از گیاهان متعلق به راسته افرا
( ،)Sapindalesخانواده بورســــراسه()Burseraceae
و جنس بوسولیا( )Boswelliaبه دست می آید و به
طور متداول با نام های Olibanum ،Frankincense
و  Salai guggalشناخته می شود .کندر موجود در بازار
ایران از دو گونه  Boswelliaبه دســـت می آیــــد:
 ،B.carteriبومی سواحل دریای سرخ خصوصاً ناحیه
شمال شرقی آفریقا می باشد و  ،B.serrataدر مناطق
مختلف هندوستان می روید .از دیرباز ،کندر در درمان
بیماری های مختلف از جمله ناراحتی های تنفسی،
گوارشی ،درد مفاصل و التهاب مورد استفاده قرار گرفته
است( .)2عالوه بر این ،در گذشته اعتقاد بر این بود که
مصرف کندر در زنان باردار منجر به تقویت حافظه در
فرزندان آن ها می شود .مطالعات علمی اخیر تاییدکننده
این اعتقاد پیشینیان می باشد .مصرف کندر در دوران
بارداری و شیردهی موش های صحرایی باردار ،منجر
به تقویت حافظه زاده های آن ها می شود( .)3هم
چنین تیمار با استات اینسنسول ،یکی از ترکیبات با
ارزش کندر ،باعث محافظت موش ها از آسیب های
مغزی می شود( .)4تیمار موش های صحرایی مدل
آلزایمر با کندر به طور قابل توجهی عالئم مربوط به
بیماری آلزایمر را تعدیل می کند( .)7در موش های
صحرایی سالم که قبل از تزریق ترکیب القاء کننده
آلزایمر ،کندر دریافت کرده بودند ،عالئم مربوط به
نقص حافظه فــضایی القاء شده با این ترکیب کاهش
می یــــابد .بنا بر این ،احتماالً کندر می تواند باعث
پیشگیری ابتال به بیماری آلزایمر شود(.)6
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ژن  FMR1پروتئینی به نام  FMRPتولید می کند
که در چندین بافت از جمله مغز ،بیضه و تخمدان بیان
می شود .در مغز ،این پروتئین با تنظیم پایداری و
پیرایش متناوب  ،mRNAانتقال  mRNAدندریتی،
سنتز پروتئیــــن های پس سینـــاپسی و پایداری
پروتئین های میلین نقش مهمی در توسعه ارتباطات
بین سلول های عصبی و تنظیم شکل پذیری سیناپسی
بر عهده دارد و از این طریق به شکل گیری حافظه و
یادگیری کمک می کند .عالوه بر این ،این پروتئین
قادر به پیرایش متناوب  mRNAخود نیز می باشد.
افزایش تکرارهای  CGGو به دنبال آن افزایش
متیالسیون این تکرارها در منطقه  5'-UTRژن
 FMR1منجر به خاموش شدن این ژن و بروز عالئم
مربوط به نشانگان  Xشکننده می شود(.)5
میکروتـــوبـــول ها یکی از اجزای اسکلت سلولی
موجود در سیتوپالسم همه سلول های یوکاریوتی به
ویژه سیستم عصبی می باشد( .)1خانواده پروتئین های
همراه میکروتـــوبول( )MAPنقــش حیاتی در تنظیم
سرعت پلیمریزاسیون و دپلیمریزاسیون میکروتوبول ها
ایفا می کنند( ،MAP1B .)9یکی از اعضاء مهم خانواده
 ،MAPبیان باالیی در آکســــون های در حال رشد
سیستم عصبی مانند نخاع ،ساقه مغز ،مخچه و مخ
داشته و در تجمع میکروتوبول ها دخالت دارند(.)81
بیان بیش از حد  MAP1Bعالوه بر رشد نورونی باعث
آپوپتوز نورونی نیز می شود .در مقابل ،حذف کامل ژن
 MAP1Bمنجر به از بین رفتن جسم پینه ای ،عامل
برقرار کننده ارتباط بین دو نیمکره مغز ،می شود(.)88
 MAP1Bیکی از  mRNAهای هدف  FMRبوده و
ترجمه آن با تاثیر  FMRPطی دوران تکـــوین مهار
می شود .در غیاب  FMRPافزایش میزان پروتئین
 MAP1Bمنتهی به دینـــامیک غـــــیرنرمال در
میکروتوبول های نورونی و تغییر در انعــــطاف پذیری
نورون ها می شود(.)82
با توجه به اهمیت دو ژن  FMR1و  MAP1Bدر
سیستم عصبی و این که تاکنون مطالعه ای در جهت
تاثیر کندر بر بیان این دو ژن انجام نشده است ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان دو
ژن  FMR1و  MAP1Bدر نمــــونه های هیپوکامپ
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استخراج  RNAاز بافت های هیپوکامپ و بررسی
کمی وکیفی آن :جهت استــــخراج  RNAتام از
نمونه های هیپوکامپ از محلول ( RNX-Plusشرکت
سیناکلون )RN7713C-استفاده شد .ابتدا نمونه های
هیپوکــــامپ در هـــــاون استریل له گردید و به
میکروتیوپ های فاقد  RNaseو دارای یک میلی لیتر
محلول  RNX-Plusاضافه شد .سپس نمونه بافتی
توسط همگن ساز یا سرنگ استریل به مدت  7دقیقه
همگن شد .ادامه مراحل استخراج طبق دستورالعمل
شرکت سازنده اجرا شد .پس از استخراج  ،RNAکمیت
و کیفیت آن به ترتیب توسط نانودراپ و الکتروفورز ژل
آگارز بررسی گردید و تا زمان سنتز  cDNAدر دمای
 -51درجه سانتی گراد نگهداری شد.
سنتز  cDNAو واکنش  :Real-time PCRجهت
حذف آلودگی های احتمالی  8111 ،DNAنانوگرم از
 RNAبه مدت  31دقیقه و در دمــــای  35درجه
سانتی گراد با یک یونیت آنزیم  DNase Iتیمار شد.
سنتز  cDNAاز نمونه های  RNAتیمار شده توسط
کیت سنتز ( cDNAشــرکت -Thermo Scientific
 )K1621و پرایمر رندوم هگزامر بر اساس دستورالعمل
شرکت سازنده انجام گرفت .محلول حاصل به مدت 61
دقیقه در دمای  42درجه سانتی گراد انکوبه شد.
واکنش  Real-time PCRبه صورت واکنش سه
مرحله ای با استفاده از رنگ فلوئورسنت سایبر گرین
در حجم نهایی  81میکــــرولیتر و در دستــــگاه
San Diego, California, United (Illumina
 )Statesانجام شد .به این منظور از کیت Real-time
)( PCR (2Xیــکتا تجهیزcDNA ،)YT2551-5-
44
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موش صحرایی نر بالغ انجام شده است.
مواد و روش ها
روش تهیه عصاره آبی کندر :رزین کندر مورد استفاده
در این پژوهش ،از شرکت  Mother Herbsهندوستان
تهیه گردید .عصاره آبی کندر طبق پروتکل مورد
استفاده در آزمایش قبلی تهیه شد( .)83به این منظور
قطعات کندر تا حد ممکن ساییده شده و به صورت پودر
در آمدند 211 .گرم از پودر حاصل در  2111میلی لیتر
آب مقطر حل شد و به مدت  24ساعت در یخچال
نگهداری شد .سپس محلول کندر در بن ماری 61
درجه سانتی گراد حرارت یافت و از کاغذ صافی عبور
داده شد .محلول حاصل با آب مقطر به حجم یک لیتر
رسانده شد و به عنوان محلول اصلی تا زمان مصرف در
یخچال نگهداری شد .این محلول به صورت خوراکی
با عبور سوزن مخصوص تغذیه( )Feeding needleاز
دهان به داخل مری تزریق گردید.
موش های صحرایی و تیمار آن ها با کندر :برای
انجام این مطالعه تجربی تعداد 81راس موش صحرایی
نر بالغ از نژاد ویستار با سن تقریبی  1هفته و محدوده
وزنی  211تا 271گرم از انیستیتو پاستور تهران تهیه
شد .حیوانات به طور تصادفی به سه گروه شش تایی
تقسیم شده و در دمای  23±3درجه سانتی گراد با
رطوبت نسبی و  82ساعت چرخه نور-تاریکی(از ساعت
 6:11تا  )81:11در قفس هایی از جنس پلی کربنات
نگهداری شدند .گروه کنترل یک میلی لیتر آب مقطر،
گروه تیمار یک  57میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و
گروه تیمار دو  871میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از
عصاره آبی کندر به وسیله گاواژ و روزانه در ساعت
خاصی به مدت  1هفته دریافت کردند .در طول
آزمایش ،آب و غذای کافی در اختیار حیوانات قرار
گرفت و آزمایش های انجام شده بر روی حیوانات
مطابق با اعالمیه اخالقی هلسینکی و دستورالعمل های
کمیته اخالق دانشکده علوم دانشگاه تبریز صورت
گرفت .انتخاب غلظت های مورد استفاده برای تیمار با
عصاره آبی کندر بر اســــاس مــــطالعات قبلی و
آزمایش های انجــــام شده در گروه ما که برای
غلظت های  71تا  211میلی گرم بر کیلوگرم انجام
شده است ،صورت گرفته است.

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:21 IRST on Monday December 16th 2019

جداسازی هیپوکامپ موش های صحرایی :بعد از
اتمام دوره تیمار با عصاره آبی کندر ،حیوانات گروه های
کنترل و تیمار ،توسط تزریق داخل صفاقی مخلوط
کتامین( 811میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و گزیالزین
( 7میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) بی هوش شدند .پس
از بیهوشی عمیق ،سر حیوانات قطع شد و مغز از
جمجمه خارج گردید .جداسازی هیپوکامپ به طور مجزا
بر روی پلیت سرد صورت گرفت و در ازت مایع منجمد
شد .نمونه ها تا زمـــان استـــــخراج  RNAدر دمای
 -51درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

ارزیابی تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان ژن های  FMR1و  MAP1Bدر  -...محمد خلج کندری و همکاران

CATAGACAAGATGGTGAAGGTCG-

' 5'-3و پـــــرایــــــــــمــــــر برگـــــشــتی
'5'-CCGTGGGTAGAGTCATACTGG-3
می باشد .تمام واکنش ها به صورت تکرار دوتایی
انجام شد .برنامه زمانی واکنش  Real-time PCRبه
صورت دناتوراسیون اولیه به مدت  87دقیقه در دمای
 97درجه 41 ،چرخه برای دناتوراسیون در  97درجه به
مدت  31ثانیه ،اتصال پرایمر در  63درجه به مدت 31
ثانیه و طویل سازی در  52درجه به مدت  21ثانیه
اجرا شد .اختصاصی بودن واکنش ها با آنالیز دمای

نمودار شماره  .1تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان ژن  .FMR1بیان این ژن در نمونه های تیمار شده با دو غلظت  57و 171
میلی گرم/کیلوگرم عصاره بیشتر از نمونه کنترل مشاهده شد .غلظت باالی عصاره نسبت به غلظت کم ظاهراً اثر مهاری
بر بیان ژن  FMR1دارد .با این وجود ،تغییرات بیان ژن از نظر آماری معنادار نیست(.)P>0.05
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رقیق شده(رقت  )8/81و آغازگرهای اختصاصی(81
پیکومول) استفاده شد .آغازگــــرها با استفاده از نرم
افزارهای  Primer 3و  Gene Runnerطراحی شد و
با استفاده از  Blastتایید شد .توالی آغازگرهای مورد
استفاده برای ژن  FMR1شامل پرایمر پیـــــشرو
'5'-ACTGAGAAATGAAGAAGCCAG-3
و پــــــرایـــــــمـــــر بـــــرگــــشــــتـــی
'،5'-AAATGTGCAGGTATCCTCATC-3
ژن  MAP1Bشامـــل پـــــرایـــــمر پیـــــشرو
' 5'-GACCGAAGAGCACCTGAGG-3و
پــــــــــرایــــــمـــــــر بـــــرگــــــشــتی
' 5'-GCGGAGTGTCGAGACACG-3و در
نهایت ژن کنترل داخلی  Gapdhشامل پرایمر پیشرو
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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 :نتایج Real-time PCR
با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )89و آزمون
 T.test studentبررسی شدند P<0.05 .به عنوان
سطح معناداری در نظر گرفته شد .رسم نمودارهای
مربوط به بیان ژن توسط برنامه  Excelصورت گرفت.
تمامی نتایج به صورت میانگین±انحراف استاندارد
نمایش یافتند.
یافته های پژوهش
عصاره آبی کندر باعث تغییر بیان ژن  FMR1در
نمونه های تیمـــار شـــده و کنترل شد .پس از تیمار
موش های صحرایی با عـــصاره آبی کندر و تهیه
 cDNAاز نمونه های هیپوکامپ موش ها ،میزان بیان
نسبی ژن  FMR1مورد بررسی قرار گرفت .عصاره آبی
کندر بیان ژن  FMR1را در نمونه های تیمار شده
نسبت به کنترل افزایش داد .این افزایش برای غلظت
 57میلی گرم/کـــیلــــوگرم بیـــــشــــتر از 871
میلی گرم/کیلوگرم مشاهده شد(نمودار شماره .)8
احتماالً کندر در غلظت باال تاثیر مهاری دارد .با این
وجود ،این افزایش از نظر آماری معنادار نبود(.)P>0.05
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ژن  MAP1Bپس از تیمار با عصاره آبی کندر
کاهش بیان نشان داد .مشابه با ژن  ،FMR1مراحل
آماده سازی برای انجام واکنش Real-time PCR
برای ژن  MAP1Bانجام شد .نتایج Real-time
 PCRنمونه های کنترل و نمونه های تیمار شده با دو
غلظت  57و  871میلی گرم/کیلوگرم کندر در نمودار
شماره  2قابل مشاهده می باشد .مقایسه این نتایج
نشان می دهد که بیشترین میزان بیان ژن MAP1B

مشاهده شده در بیان ژن  MAP1Bبین نمونه های کنترل و تیمار شده از نظر آماری معنادار نمی باشد()P>0.05؛ ولی بیشترین
میزان بیان این ژن در نمونه کنترل مشاهده شد .عالوه بر این ،با افزایش میزان غلظت عصاره کندر ،بیان ژن MAP1B
کاهش نشان داد.

بررسی سمیت کندر در حیوانات مختلف نشان دهنده
عدم بروز اثرات پاتولوژیک ،هماتولوژیک و ژنوتوکسیک
معنی دار کندر تا دوز  8111میلی گــــرم/کیــلوگرم
می باشد( .)86دوز کشندگی حاد برای کندر باالی 2
گرم/کیلوگرم گزارش شده است .عوارض جانبی آن در
انسان بسیار کم و قابل چشم پوشی است و صرفاً در
موارد محدودی تهوع ،رفالکس و اختالالت گوارشی
گزارش شده است .در مورد این ماده هیچ تداخل
دارویی جدی با سایر داروها گزارش نشده است(.)85
مطالعه حاضر برای اولین بار مکانیسم مولکولی
تاثیر کندر در دو ژن درگیر در انعطاف سیناپسی و
تقویت حافظه FMR1 ،و  ،MAP1Bرا مورد بررسی
قرار داده است .نتایج حاصل از این مطالعه در راستای
مطالعه های مولکولی قبلی می باشد که در آن ها تاثیر

بحث و نتیجه گیری
مطالعات فیزیولوژیکی متعدد نشان دهنده تاثیر
مثبت کندر بر تقویت حافظه در مـــدل های حیوانی
می باشد .صادقی و همکاران( )83با استفاده از آزمایش
ماز آبی موریس نشان دادند مصرف عصاره آبی کندر به
مدت دو ماه ،می تواند باعث تقویت حافظه فضایی
موش های صحرایی شود .ممانعت از کاهش شدید
حافظه در موش های صحرایی بالغ مبتال به کم کاری
تیروئید در اثر مصرف عصاره الکلی کندر و افزایش
شاخه دار شدن آکسونی و پلیمریزاسیون توبولی در
سلول های هیپوکمپ زاده ها به دنبال مصرف بتا
بوسیلیک اسید ،یکی دیگر از اجزای اصلی کندر ،توسط
موش های باردار یکی دیگر از تاثیرات مثبت گزارش
شده کندر می باشد( .)84،87مطالعات انجام شده جهت
46
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در نمونه های کنترل مشاهده شد .عالوه بر این ،با
افزایش غلظت کندر میزان بیان این ژن کاهش یافت،
به طوری که میزان آن در نمونه تیمار شده با غلظت
 57میلی گرم/کیلوگرم کندر بیشتر از نمونه تیمار شده با
غلظت  871میلی گرم/کیلوگرم کندر بود .با این وجود،
تغییرات مشاهده شده در میزان بیان ژن  MAP1Bدر
نمونه های کنترل و تیمار شده از نظر آماری معنادار
نمی باشد(.)P>0.05

ارزیابی تاثیر عصاره آبی کندر بر بیان ژن های  FMR1و  MAP1Bدر  -...محمد خلج کندری و همکاران
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کندر یا ماده موثره آن در تنظیم بیان چند ژن مهم
حافظه از جمله ،Camk2،Camk4 ،App ،Bdnf
 CREB1و  CREB2بررسی شد .تیمار موش های
صحرایی با عصاره آبی کندر و استات اینسنسول به طور
قابل توجهی بیان ژن  Bdnfرا افزایش داد(.)81،89
عالوه بر این ،کندر توانست افزایش بیان مشاهده شده
در ژن  Appرا که با اثر  AlCl3در موش های مدل
آلزایمری القاء شده بود ،خنثی کرده و تقریباً تا سطح
بیان  Appدر گروه کـــنترل کاهــش دهد( .)21بیان
ژن های  Camk4و  Camk2نیز با تاثیر عصاره آبی و
اتانولی کندر در رده های سلولی مدل سیستم عصبی
افزایش معناداری نشان داد( BDNF .)28-23عضوی
از خانواده فاکتورهای نوتروفیک و زیرمجموعه ای از
مسیر انتقال پیام وابسته به  CaMKIVمی باشد .این
دو پروتئین با مشارکت در انتقال و شکل پذیری
سیناپسی نقش مهمی در تشکیل حافظه و یادگیری
دارند( .)52،52ایزوفرم های مختلف ژن  Appنیز با
بیان در سیستم عصبی در رشد نورونی ،انتقال پیام و
ایجاد سیناپس نقش مهمی ایفا می کنند ،به طوری که
به هم خوردن تنظیم آن منجر به بیـــماری آلزایــمر
می شود( .)26عالوه بر این ،عصاره الکلی کندر و ماده
موثر آن بتابوسولیک اسید باعث تنظیم بیان دو ژن مهم
حافظه  CREB1و  CREB2شدند( .)25یکی دیگر از
مسیرهای انتقال پیام مهم در مغز با استفاده از FMR1
و  MAP1Bمی باشد که تاکنون مطالعه ای مبنی بر
تاثیر کندر در تنظیم بیان ژن های این مسیر صورت
نگرفته است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشـــان
می دهد که عصاره آبی کندر ،به خصوص در غلظت
پایین ،قادر به افزایش بیان ژن  FMR1و کاهش بیان
 MAP1Bدر موش های صحرایی می باشد .با این
وجود ،نتایج این مطالعه از نظر آماری معنادار نیست.
 FMRPیک پروتئین سیتوپالسمی متصل شونده به
 RNAمی باشد و تخمین زده شده است که به چهار
درصد  mRNAهای مغز متصل می شود .پروتئین
 FMRPپس از ترجمه در سیتوپالسم وارد هسته شده
و در هسته با اتصال به  mRNAو پروتئین های ویژه
کمپلکس  mRNA-FMRPتشکیل می دهد .سپس
این کمپلکس از هسته وارد سیتوپالسم شده و در آن جا
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مانع ترجمه  mRNAها با ریبوزوم می شود .ژن های
هدف این پروتئین در انتقال پیام سیناپسی نقش دارند.
بنا بر این  FMRPبه عنوان یک تنظیم کننده منفی
ترجمه با تسخیر  mRNAهای هدف نظیر MAP1B
مانع ترجمه آن ها شده و سنتز موضعی پروتئین ها در
محل سیناپس ها را تنظیم می کند( .)82عالوه بر این،
 FMRPبا تعدادی از  miRNAها نیز میان کنش
برقرار می کند .این  miRNAها با همکاری کمپلکس
 RISCترجمه ژن های هدف  FMRPرا تنــــظیم
می کنند( .)21مشخص شده است که اختالل در ژن
 FMR1باعث ابتال به نشانگان  Xشکننده ،شایع ترین
عقب ماندگی ذهنی ارثی و دومین بیماری ژنتیکی پس
از تریزومی  ،28می شود .افزایش تعداد تکرارهای
 CGGتا بیش از  211تکرار در ناحیه پروموتر ژن
 FMR1و متیالسیون این تکرارها مکانیسم اصلی غیر
فعال شدن این ژن می باشد .در افراد طبیعی ،در
نشانگان  Xشکننده ،نقص در عملکرد مهاری پروتئین
 FMRPمنجر به افزایش بیان و سنتز بی رویه
پروتئین  MAP1Bشده ،در نتیـــجه طویل شدن
دندریت ها منجر به ظهور ساختارهای نابالغ می گردد.
به عبارت دیگر فقدان مکانیسم خودتنظیمی منفی
هدایت شده توسط  FMRPدر این بیماران منجر به
بروز عالیم بیماری می شود(.)29
با توجه به تاثیر مثبت کندر در تنظیم بیان ژن FMR1
و ژن هدف آن ،MAP1B ،به نظر می رسد کندر از
طریق مسیر مـــربوط به  FMRPقادر به تنظیم بیان
ژن های مختلف این مسیر باشد .احتماالً کندر از طریق
افزایش بیان ژن  FMR1و در نتیجه افزایش غلظت
 FMRPدر سلول های نورونی باعث افــــزایش
انعطاف پذیری سیناپسی و نهایتاً تقـــویت حافـــظه
می شود .این مطالعه در تایید نتایج حاصل از مطالعات
قبلی نشان دهنده تاثیرات مثبت کندر بر روند تکامل
مغز و احتماالً شکل گیری مناسب شاخه های دندریتی
و اکسون و نیز برقراری ارتباطات صحــیح بین آن ها
می باشد و دریچه جدیدی برای بررسی تاثیر درمانی
کندر در افراد مبتال به نشانگان  Xشکننده می گشاید.
با این وجود به مطالعات تکمیلی بیشتری به ویژه در
مدل های حیوانی مربوط به نشـــانگان  Xشکننده نیاز
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Evaluation of the Effect of Aqueous Extract of Olibanum
on the Expression of FMR1 and MAP1B Genes
in the Rat Hippocampus
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Abstract
Introduction: The therapeutic properties of
Olibanum have been considered in
traditional medicine since ages past. Recent
studies indicated the effect of Olibanum on
memory
enhancement
and
prevention/treatment
of
Alzheimer's
disease. Fragile X mental retardation
protein is the product of the FMR1 gene
that mediates memory formation through
the development of communications
between nerve cells. MAP1B is the FMRP
target mRNA and its translation is inhibited
by the effect of FMRP. Disturbance in the
expression of FMR1 causes fragile X
syndrome. Therefore, the aim of this study
was to investigate the effect of aqueous
extract of Olibanum on the expression of
FMR1 and MAP1B genes in hippocampal
tissue samples of rats.

in this study. Subsequently, the expression
of FMR1 and MAP1B genes was evaluated
by a real-time polymerase chain reaction.
Ethics code:IR.TBZMED.REC.1396.1000
Findings: According to the results, the
aqueous extract of Olibanum at a
concentration of 75 mg/kg increased the
expression of FMR1. In addition, MAP1B
gene expression decreased in a dosedependent manner following treatment with
Olibanum extract. However, these changes
are not statistically significant (P>0.05).
Discussion & Conclusions: The FMRP is a
negative translation regulator that mediates
synaptic neuronal transmission through
inhibition translation of target mRNA, such
as MAP1B. Olibanum probably leads to
synaptic
flexibility
and
memory
improvement through increasing the
expression of FMR1 in neuronal cells. This
study could pave the way on the use of
Olibanum in the treatment of patients with
fragile X syndrome in the future.

Materials & Methods: This study was
conducted on 18 rats which were divided
into groups of control (n=6) and two
treatment groups with 75 (n=6) and 150
mg/kg (n=6) concentrations of aqueous
extract of Olibanum. The hippocampus of
rats was isolated after eight weeks of
treatment by Olibanum extract. Total RNA
was extracted and cDNA was synthesized
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