
 91زمستان ، چهارم، شماره بیستمدوره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

 
22

  بررسی پروتئوم هیپوکامپ موش هاي صحرایی تحت تاثیر عصاره آبی گیاه اسطوخودوس 
  

  4، ایرج پاکزاد3، مصطفی رضایی طاویرانی1،2حکیمه زالی
  

 کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  )1
 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  )2
 روتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات پ )3
  ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالممیکروب شناسیگروه  )4
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  چکیده
ها  کنند که یکی از آن پپشنهاد می را محققین روش هاي متفاوتی براي کاهش استرس و پیامدهاي متعاقب آن، :مقدمه

 در این .در افزایش حافظه و کاهش استرس مفید باشد اسطوخودوسگیاه به نظر می رسد که .  دارویی استاستفاده از گیاهان
 سیکــحیوانی موش صحرایی با کمک تکنیک پروتئومگیاه اسطوخودوس در مدل آبی  ملکولی اثر عصاره بررسی به مطالعه

  .ته می شودـرداخــپ
 موش هاي کنترل و موش هایی که در دو گروه آزمایشی که شامل مپااستخراج پروتئین از هیپوک :ها مواد و روش        

 ایزوالکتریک pHبه بسته  )IEF( پروتئین ها در مرحله اولسپس. گرفت صورت دریافت کرده بودند  آبی گیاه اسطوخودوسعصاره
اساس   است که مرحله جداسازي پروتئین ها برSDS pageالکتروفورز دوبعدي ند و مرحله دوم دخود روي نوار استریپ تفکیک ش

در . شدند رنگ آمیزي  نقره روشبا جهت رویت لکه هاي پروتئینی آزمایش،مورد هاي هر دو گروه ژل . وزن مولکولی می باشد
رم افزار ـ با ن)لیـــولفه اصـــ آنالیز مدي وــآنالیز خوشه بن( و آماريروتئین هاي دو گروه جهت آنالیز بیوانفورماتیکینهایت پ

progenesis same spot گرفتند مورد مطالعه قرار. 
مقایسه بین گروه ها حکایت از بیان . دست آمده از هر دو گروه ب نقطه پروتئینی 990در این تحقیق : هاي پژوهشیافته

روتئین را ــ پ140هار بیان ـــوکامپ در حضور عصاره م نقطه پروتئینی جدید در گروه تحت تاثیر عصاره بود در حالی که هیپ80
یند یادگیري و ااین حضور عصاره باعث تغییر بیان ژن در هیپوکامپ می شود که نتیجه آن منجر به تقویت فر بر بنا. نشان داد

 بیانگر وجود پروتئین هایی  خوشه اصلی تقسیم نمود که3آنالیز خوشه بندي، پروتئین ها را از نظر بیان به . ن می گرددــوختـــآم
با بیان مشابه در هر خوشه است که این پروتئین ها می توانند عملکرد مشابهی را در شرایط آزمایش ارائه نمایند یا بیانگر حضور 

ه  نتایج حاصل از خوشه بندي را تایید نمود و نشان داد ک)PCA(مولفه اصلیآنالیز  .همه آن ها در مسیر بیولوژیکی مشترك است
   .شده اندبندي   بر طبق شرایط آزمایش خوشهه هاي پروتئینیداد

در نهایت می توان نتیجه گرفت که عصاره اسطوخودوس باعث تغییر بیان معنی داري در سطح  :نتیجه گیريبحث و 
ر همراهی با تقویت یند هاي بیولوژیک ویژه اي را در هیپوکامپ موش صحرایی فعال می نماید که داپروتئوم می شود و احتماال فر

  . یادگیري در موش است
  
  

 ، خوشه بندي، آنالیز مولفه اصلیپروتئوم، هیپوکامپ، موش صحرایی اسطوخودوس، : کلیديواژه هاي

                                                
  یراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پ :نویسنده مسئول* 

Email: rezaei.tavirani@ibb.ut.ac.ir 
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 مقدمه
ماشینی شدن زندگی و سست شدن کانون هاي 

تحریکات روانی ناشی از محیط ، خانوادگی سنتی
  در مقابلافراد جامعه را ،و فشارهاي اقتصادي اجتماعی
 منجر ب پذیر کرده وـــو نگرانی آسی اضطراب استرس،

باال رفتن د ــمانن اري هاــــروز انواع بیمـــــبه ب
 سردرد و عوارض پوستی ، اختالالت گوارشی ،فشارخون

پیشینه دیرینه طب سنتی در استفاده از . شده است
هان جهت کاهش استرس و اضطراب و کسب گیا

آرامش و افزایش کارایی سیستم هاي مختلف دفاعی 
 .وجه بوده استـــورد تــدن مــفاظت بــجهت ح

، مقوي ردگیـــافس دــبخش، ض آرام دارویی اهانـگی
نجینه گیاهان دارویی  را در گاعصاب و محافظ اعصاب

وخودوس، بابونه، ــاسطاهان ــل گیــوان شامــمی ت
جینسینگ، جینکو،  ،دوسر جوي ،بهارنارنج بادرنجبویه،

، سنبل الطیب ،زعفران ، زردچوبه،ریحان چاي، رازك،
، گل گاوزبان، گل ساعتی علف چاي، کرفس، گل رنگ،

 مصرف این گیاهان . دانستنعنا فلفلی و نعنا قمی
که باعث کاهش استرس و  دارویی عالوه بر این

ساخت اضطراب می شوند در تقویت اعصاب از طریق 
 مغز  افزایش گردش خون در ناحیه و هاي عصبی  بافت

شود و از  می  نیزحافظه  تقویتمرکز وباعث تحریک ت
 .)1،2(،کند ظت میاهاي مغز در برابر پیري حف  بافت

نیز هیچ گیاهی به  استرس براي مقابله باگفته می شود 
اسطوخودوس دستگاه . موثر نیست اسطوخودوس اندازه
ذیري آن را کنترل می نماید ــپریک ــبی و تحــعص
 عضالت  شدنشل است و باعث   آرام بخشاین بر بنا

ه ــددي کــالعات متعــبر اساس مط. می شود
، انجام گرفته، روغن این گیاه اسطوخودوس روي

ل جراحی بعد از عمل را در بیمارانی که عم استرس 
زنانی را  اضطراب قلب انجام داده اند، کاهش می دهد و

 ).3-6(،که تحت همودیالیز قرار می گیرند، کم می کند
گیاه شگفت انگیزي است که در درمان  اسطوخودوس
 .دــمل می کنــ، موثر عوابــخ زئیـــاختالالت ج

 در بریتانیا انجام 2005آزمایش هاي بالینی که در سال 
در درمان بی خوابی موثر  اسطوخودوس شد نشان داد

 اثر مهاري عصاره سرشاخه هاي اسطوخدوس .)7(،است
روي آنزیم استیل کولین استراز نیز به اثبات رسیده که 

التهابی  اثر ضد. مورد توجه در درمان آلزایمر است
 از موش صحراییسرشاخه هاي اسطوخدوس نیز در 

).  3-5(،طریق انجام تست فرمالین گزارش شده است
ن فرار، ـــروغآن  یــؤثر دارویــترین مواد م مهم

است به ، کومارین، پتاسیم و کلسیم ، تاننفالونوئیدها
ي نیز  هاي داروسازدر فرآورده خواص درمانیعلت 

 تا کنون مطالعه ملکولی پیرامون ).4،8،9(،کاربرد دارد
هدف هاي ملکولی ماده موثره این گیاه صورت نگرفته 
است و نتجه تحقیقی که با استفاده از عصاره کامل 
سرشاخه هاي گیاه اسطوخودوس در مدل هاي حیوانی 

یند آموختن را در اموش صحرایی انجام شده بهبود فر
 هایی که عصاره دریافت کرده بودند در مقایسه موش

ان ــبا گروه کنترلی که عصاره دریافت نکرده بود نش
 لذا در این مطالعه تغییرات ملکولی ناشی ،)10(،می داد

از اثر عصاره آبی سرشاخه هاي گیاه اسطوخدوس از 
ی بر روي هیپوکامپ ــیزهاي پروتئومیکــق آنالــطری

ت شناسایی هدف هاي هــرایی جــموش هاي صح
ماده موثره عصاره در ) در سطح پروتئین ها(ملکولی

  .یند یادگیري مورد توجه قرار گرفته استابهبود فر
 مواد و روش ها 

  نمونه گیري
ه  گرمی  ب220-280 موش هاي صحرایی نر بالغ

صورت تصادفی انتخاب شده و در بین دو گروه پخش 
 هستند که دو گروه آزمایشی شامل موش هایی. شدند

و موش هایی که عصاره ) CE(عصاره دریافت کرده اند
 و به عنوان کنترل مورد مقایسه (C)دریافت نکرده اند

در این تحقیق جهت استخراج عصاره . قرار می گیرند
گیاه اسطوخدوس روش دستی عصاره گیري آبی به کار 
گرفته شد و از روش تزریق درون صفاقی گیاه جهت 

حیوانات گروه کنترل نیز آب . فاده شدبررسی اثر آن است
  )11(.مقطر را از طریق جراحی دریافت نمودند

  استخراج پروتئین
ونه هیپوکامپ ــئین از نمــــاستخراج پروت  

دریافت عصاره  موش هاي کنترل و موش هایی که
دوبار با هیپوکامپ ابتدا بافت . گرفتبودند صورت کرده 
PBSس بافر سرد تری شستشو داده شد سپس به آن ها 

این بافر حاوي .  اضافه شدpH =5/7  میلی موالر با 20
میلی موالر 1میلی موالر اتیلن دي آمین تترا استات،  2
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 موالر سوکروز به 32/2فنیل متیل سول فونیل فلوراید، 
میلی موالر  10(همراه مخلوطی از آنتی پروتئازها شامل

N - ،25تات، ـوالر ایدواســـمیلی م 2 اتیل مالمید 
والر ـــلی مـــ می5/12یدین، ـــنز آمــب میلی موالر

ها در درجه  سلول. است )آمینوکاپروئیک اسید-6
حرارت پائین به کمک دستگاه هموژنیزر همگن 

 دقیقه در 10مدت ه مخلوط هموژنیزه شده  ب. ندگردید
.  سانتریفیوژ شدg 12000 درجه سانتیگراد در 10دماي 

ت تعیین غلظت مورد استفاده قرار مایع روئی حاصله جه
هاي دو گروه آزمایشی به روش  غلظت پروتئین. گرفت

  .مورد سنجش قرار گرفت ،)12(،برادفورد
  الکتروفورز دوبعدي 

 IEF اهــــــتگــــــدر دس د اول،ــــبعدر 
)Iso Electric Focusing(،  از نوارهاي ژلیIPG 
)Imobilized PH Gradiant(  محدودهدر pH 3  تا 

بسته  IPG استفاده شد و پروتئین ها درون دستگاه 10
ایزوالکتریک خود روي نوار استریپ تفکیک  pHبه 

  .شدند
 12آمید با غلظت  بعد دوم شامل ژل پلی آکریل  

  درصد30 میلی لیتر از محلول ذخیره 15درصد حاوي 
 2/29آکریل آمید با نسبت  اکریل آمید به عالوه بیس(

یونیزه و   میلی لیتر آب د76/18، )رصد د8/0درصد به 
 میکرولیتر 30مراه  ههب میلی لیتر بافر تریس 25/11

TEMED بافر .  میکرولیتر آمونیم پرسولفات است30 و
 به تانک هاي باال و (Running buffer)الکتروفورز

موالر  025/0این بافر شامل . شود پائین افزوده می
 موالر گالیسین 192/0، )یا باز(اسید کلریدریک-تریس

برقراري  در نهایت پس از. باشد  میSDS درصد 1/0و 
 40 الی 30ت ــان ثابــــجریان، الکتروفورز در جری

سیستم خنک  میلی آمپر براي هر پلیت و با استفاده از
 .ردیدــگراد انجام گــ درجه سانتی9در دماي کننده 

روتئین ها به روش رنگ آمیزي ــزي پــــرنگ آمی
صاویر ــن و تــا اسکــجام شد و ژل هــات نقره اننیتر

اي ــت با روش هــهایــــد و در نــردازش شــپ
اري ــاي آمــزار هــرم افــاتیکی و نــیو انفورمــب
اتیکی و آماري قرار ــیز بیوانفورمــالــورد آنــم

  )13(.گرفت
    

  هاي دوبعدي  آنالیز تصویر ژل
ت صدها پلی پپتید را از الکتروفورز دوبعدي قادر اس

یک محلول پروتیئنی بر اساس بار الکتریکی و وزن 
ل ــی مراحــس از طــپ. دا کندــها ج مولکولی آن

هایی با صفات   صورت لکهه ها ب  آمیزي، پروتئین رنگ
هاي ظاهري متفاوت مانند شکل، اندازه و  و ویژگی

پس از اسکن ژل، . گردند شدت رنگ نمایان می
هاي مربوط به نمونه بافت هیپوکامپ   اج دادهاستخر

 Progenesis Sameموش هاي دو گروه  با نرم افزار 

Spot Non Linearتعداد .  مورد بررسی قرار گرفت
) افزایش و یا کاهش بیان(نقاط پروتئینی و تفاوت آن ها

ار چند ــد و با آمــیز شــالــزار آنــرم افــتوسط این ن
پروتئین ها از )  اصلیمولفه آنالیزو خوشه بندي (متغیره

  .نظر بیان خوشه بندي شدند
  یافته هاي پژوهش

ه آبی سرشاخه هاي خواص دارویی و درمانی عصار
بر روي هیپوکامپ موش صحرایی با گیاه اسطوخودوس 

. کمک تکنیک پروتئومیکس مورد بررسی قرار گرفت
دو گروه آزمایشی شامل موش هایی که عصاره دریافت 

اره دریافت ــایی که عصــوش هــو م) CE( اندکرده
ورد آنالیز ــند مــ و گروه کنترل هست(C)اند نکرده

 آنالیز ژل ها با کمک نرم افزار. پروتئومیکی قرار گرفتند
Progenesis 990 نقطه پروتئینی را مشخص کرد که 

تعدادي از آن ها داراي افزایش بیان و تعدادي داراي 
 گروهی که تحت تاثیر عصاره در. کاهش بیان بودند

 بیان جدید از پروتئین تعیین شد در حالی که 80 بودند
 پروتئینی شده 140عصاره باعث خاموشی یا عدم بیان 

 در شکل. است که در گروه کنترل بیان شده بودند
، تصویر بخش هایی از ژل الکتروفورز دو بعدي 1شماره 

ان ــشروه را نــاز هیپوکامپ موش صحرایی در دو گ
مقایسه بین دو گروه در بسیاري از جایگاه، . می دهد

 1  شمارهتفاوت بیان در نقاط مشاهده شد که در شکل
تعدادي از آن ها انتخاب شده و به نمایش گذاشته شده 

 بیان در بین دو (P<0.05)تفاوت معنی داري. است
 تعیین گردید و میزان ANOVAگروه با آنالیز آماري 

 در نظر Fold>2 هر نقطه در شکل،  تغییر بیان براي
  .گرفته شده است
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 خوشه بندي progenesis same spot نرم افزار 
پروتئین ها بر اساس میزان بیان آن ها را مورد آنالیز 
قرار می دهد، به طوري که پروتئین هایی که در یک 

دسته بندي می شوند، داراي بیان مشابهی باشند؛  خوشه
ان یکسانی را در سلول هاي بدین معنی که تغییر بی

که  )با هم افزایش و یا کاهش می یابند(مورد نظر دارند
  شمارهنتایج حاصل از این آنالیز خوشه بندي، در شکل

 الف خوشه بندي 2  شمارهشکل . مشاهده می شود2
ب  2 شــــماره کلــ و ش(C)ترلــپروتئین هاي کن

خوشه بندي پروتئین هاي گروهی که تحت تاثیر 
را نشان می دهند هر دو گروه ) CE(اره بوده اندعص

  .  خوشه اصلی هستند3داراي 
 آنالیز آماري چند متغیره دیگري به 3  شمارهشکل

نام آنالیز مولفه اصلی را نشان می دهد که براي تایید 
 الف 3  شمارهشکل. آنالیز خوشه بندي صورت می گیرد

 و (C)رلآنالیز مولفه اصلی براي پروتئین هاي گروه کنت
 ب آنالیز مولفه اصلی براي پروتئین هاي 3  شمارهشکل

  .را نشان می دهند) CE(گروه تحت عصاره
    

شماره 
 نقطه

C CE  شماره
 نقطه

C CE 

412 
 

  

419 
 

  
905 

 

  

530 
 

  
509 

 

  

503 
 

  
577 

 

  

481 
 

  
393 

 

  

412 
 

  
  

  قاط که داراي تفاوت معنی داري بیانی در بین دو گروه هستند جایگاه تعدادي از ن.1شکل شماره 
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  (C)خوشه بندي پروتئین هاي گروه کنترل.  الف-2  شمارهشکل

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 (CE)خوشه بندي پروتئین هاي گروه تحت تاثیر عصاره. ب -2شکل شماره
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  . (C)پروتئین هاي کنترل آنالیز مولفه اصلی براي .الف– 3  شمارهشکل
  . بیان شده اندCاعداد قرمز رنگ بیانگر نقاط پروتئینی هستند که در گروه 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ). CE(که عصاره دریافت کرده اند براي پروتئین هاي گروهیآنالیز مولفه اصلی . ب– 3  شمارهشکل

  .اند بیان شده CEاعداد قرمز رنگ بیانگر نقاط پروتئینی هستند که در گروه 
 

   و نتیجه گیريبحث
امروزه گرایش به یافتن داروهاي گیاهی براي 
بسیاري از بیماري ها توجه جهانیان را به خود جلب 

ها اثربخشی بیشتر و  نموده است زیرا بسیاري از آن
ي نسبت به داروهاي شیمیایی عوارض جانبی کمتر

در سال هاي اخیر گیاهانی با خواص درمانی ). 4(دارند،
 و اسطوخدوسHypericum) (از جمله علف چايباال 

)Lavender (راب و ــی، اضطــجهت درمان افسردگ
تحقیق اثر  در این. )4،8(،بی خوابی معرفی شده اند

یند اعصاره آبی سرشاخه هاي گیاه اسطوخدوس بر فر
یادگیري و آموختن در مغز موش هاي صحرایی نر بالغ 

  ی قرار ـــ بررسوردـــپروتئومیکی م از طریق آنالیزهاي

  
تغییرات بیان در سطح پروتئوم با کمک تکنیک . گرفت

پروتئومیکی قرار  ژل الکتروفورز دو بعدي مورد آنالیز
امروزه استفاده از نرم افزارهاي آنالیز ژل کمک . گرفت

الیز داده هاي ـمودن آنــاده نــرا در س کــبیوانفورماتی
 .وده استـ نمذیرــاب ناپــري اجتنــکی امــپروتئومی

پیشرفت هایی که در سطح نرم افزاري صورت گرفته 
ره را در داده هاي ــند متغیــاست آنالیزهاي آماري چ

در این . تسهیل نموده است چندبعدي پروتئومیکی
ه ژل هاي الکتروفورز دو بعدي با استفاده از ـــمطالع

 مورد آنالیز قرار progenesis same spotنرم افزار 
ه نتایج تعدادي از تفاوت هاي بیانی بین نقاط گرفتند ک
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 در سطح ژل ها در بررسی و مقایسه دو گروه، در شکل
نتایج آنالیز پروتئوم .  نشان داده شده است1 شماره

 نقطه پروتئینی در دو گروه آشکار 990نشان داد که 
شده است که مقایسه بین کنترل و گروه تحت عصاره 

 نقطه 80از بیان در سطح بیان پروتینی حکایت 
پروتئینی جدید است در حالی که حضور عصاره در 

بیان پروتئینی نیز شده است و هیپوکامپ باعث مهار 
این نتیجه . پروتئین بیانشان خاموش شده است 140

بیانگر این است که عصاره باعث مهار بسیاري از ژن ها 
در هیپوکامپ می شود و از طرفی ژن هایی که داراي 

یري و آموختن هستند بیان اثر مفیدي در فرآیند یادگ
این می توان گفت همه اثرات مفید  بر بنا. می شوند

 رفتاري باعث بهبود گیاه اسطوخودوس که در سطح
یند یادگیري و آموختن در موش ها می گردد و یا افر

چنین  اثرات درمانی گیاه روي افسردگی و اضطراب هم
آن در سطح ملکولی، به حضور ، )3-5(،اثر ضد التهابی

مطالعات پیشین اثر . اي جدید استــئین هــاین پروت
نزیم ضدالتهابی گیاه را به اثر مهارکنندگی آن بر روي آ

  )5.(استیل کولین استراز نسبت داده اند
  با استفاده از progenesis same spotنرم افزار 

خوشه بندي پروتئین ها بر  روش آنالیز همبستگی،
اساس میزان بیان آن ها را مورد آنالیز قرار می دهد، به 
طوري که پروتئین هایی که در یک خوشه  دسته بندي 

؛ بدین معنی ی  می باشندند، داراي بیان مشابهمی شو
که تغییر بیان یکسانی را در حالت سلولی مورد نظر 

 در شکل). با هم، افزایش و یا کاهش می یابند(دارند
 الف و ب آنالیز خوشه بندي، پروتئین ها را از 2 شماره

خوشه .  خوشه اصلی تقسیم نموده است3نظر بیان به 
راي سمت چپ دسته پروتئینی را نشان می دهد که دا

بیان بیشتري در گروه کنترل نسبت به گروه تحت اثر 
عصاره بوده اند و خوشه میانی به همان نسبت که به 

رود تغییر می یابد به طوري که در  سمت راست می
خوشه آخر در سمت راست تغییر بیان در گروه تحت اثر 

ابزارهاي بسیاري . عصاره بیشتر از گروه کنترل است
دارند، اما  اي پروتئین ها وجودبراي تحلیل مجموعه ه

اغلب آن ها نتایج حاصله را در یک تصویر ساده و 
 PANDORA .شفاف و قابل تفسیر ارائه نمی دهند

ابزاري است که مجموعه اي از پروتئین ها را با توجه 

آن ها خوشه بندي و نتایج را به  به تفاسیر مشترك
هونگ بین شن و . صورت یک نمودار نمایش می دهد

جدید خوشه بندي   از روش2005مکاران در سال ه
کالس هاي  براي پیش بینی فازي با سرپرست،

 بر اساس این. ساختاري پروتئین ها استفاده نمودند
ات مربوط به ــ اطالع،وزشـــه آمـــرحلــروش در م

ساختاري پروتئین ها مورد استفاده قرار  کالس هاي
 به 2004همکاران در سال  پوپسکو و. )14(،گرفت

ه بندي ـبتوانند در خوش منظور یافتن عبارت هایی که
نمایندگان خوبی  بر اساس تشابهات هستی شناسی ژنی

 BLASTو  براي خوشه ها باشند از روش خوشه بندي
اندازه  سلسله مراتبی و اندازه مشابهت هاي حاصل از

هوگو و همکاران . )15(،مشابهت فازي استفاده نمودند
منظور بررسی کارایی خوشه بندي  به 2006سال  در

تسریع مطالعه آن ها، پروتئین ها را به  پروتئین ها در
 BLAST اصل ازــح ت هايــابهـــکمک اندازه مش

پس از بررسی خوشه ها از لحاظ . خوشه بندي نمودند
هر  هستی شناسی ژنی، نتیجه گیري شد که مرکز

خوشه می تواند اطالعات پروتئین هاي خوشه را در 
کا و همکاران در سال ــن اواســـکریستی. )16(،رگیردب

ن عبارات ــمشابهت هاي بی  با اندازه گیري2008
خوشه بندي سلسله  هستی شناسی ژنی و اجراي روش

شناسایی  مراتبی، توانستند روشی ارائه دهند که در
 مشترك هستندGO  سریع ژن هایی که داراي عبارات

ندي در  این تحقیق هدف از خوشه ب. )17(،کمک نماید
. زان بیان بودــمی اســـبر اسخوشه بندي بررسی 

ده وجود ــدي بر اساس بیان، نشان دهنـــه بنــخوش
پروتئین هایی است که می توانند وابستگی بیولوژیک  
نسبت به هم داشته باشند، به طوري که افزایش بیان 

زمان چندین پروتئین باید در جبران کاهش بیان یا  هم
در واقع، این عمل . م بیان پروتئین هاي دیگر باشدعد

یک مکانیسم برقراري هموستازي سلولی است که با 
یند جدیدي جایگزین آن شده و ایند، فراخاموشی یک فر

دیدي ــشروع به بیان یا افزایش بیان پروتئین هاي ج
می کند که این پروتئین ها می توانند از نظر ساختاري 

بسته باشند و داراي عملکردي یا عملکردي به هم وا
مطالعات . ها است باشند که حاصل اینترکشن آن

پیشین نیز که با کمک این نرم افزار به آنالیز ژل هاي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-853-en.html


  مصطفی رضایی طاویرانی-...وتئوم هیپوکامپ موش هاي صحرایی تحت تاثیر عصاره بررسی پر

 29

ان ــابهی را نشـــدو بعدي پرداخته اند نیز نتایج مش
می دهند و بیان می کنند که پروفایل بیانی مشابه 

ی اعضاي یک خوشه داراي تفسیر بیولوژیکی منطق
 )18.(است

آنالیز آماري چند متغیره دیگري به نام آنالیز مولفه 
ندي توسط ــوشه بــ براي تایید آنالیز خ)PCA(اصلی

 الف و ب 3  شمارهنرم افزار انجام می شود که در شکل
جهت تولید  آنالیز ترکیبی اصلی. نشان داده شده است

هاي چند بعدي  از داده ترین نمایش گرافیکی ساده
هر دو شکل جایگاه پروتئین هاي هر دو گروه را  .است

و بیانگر این است اکثر پروتئین ها  نشان می دهد
یک سمت هستند و خوشه هاي مشترك  متمایل به

 بیانگر این است که  PCAاز طرفی . زیادي با هم دارند
 بر طبق شرایط هدارد و دادن وجود ده در داoutlierهیچ 

 کاربردهاي PCA .شده استبندي  خوشه آزمایش
نتایج . زیادي در داده هاي چند بعدي پروتئومیکی دارد

 پراکندکی اعضا هر خوشه در اطراف یک PCAآنالیز 
بردار را نشان می دهد و بیانگر این است که نقاط 
نزدیک به یکدیگر متعلق به یک کالس هستند که در 
پروتئومیکس تنوع را در بین مجموعه داده می تواند 

 هر دسته را نیز مشخص ءي کند و اعضادسته بند
از طرفی اگر گونه هاي متفاوتی از داده مورد . نماید

استفاده قرار گیرد می تواند خوشه هاي هر گونه را نیز 
مشخص نماید و نشان دهد که همه نمونه هاي یک 
گونه در اطراف یک بردار واضح قرار می گیرند و همه 

العه پروتئومیکی در مط. خوشه ها به هم نزدیک هستند
 جهت ارزیابی مجموعه داده PCAدیگري نیز از 

 N.meningitidisاستفاده شده بود، همه نمونه هاي 
به طور واضحی در اطراف یک بردار قرار گرفتند و 
نمونه هایی که توسط خوشه بندي به روش شبکه 

ده بودند و در ـــه بندي نشــعصبی مصنوعی خوش
ها که  د در فاصله اي از آنکالس ها قرار نگرفته بودن

خوشه بندي شده بودند قرار گرفتند و نشان می داد که 
با توجه به ماهیت داده ها که از دو گونه متفاوت بوده 

وشه هاي تشکیل شده از ــ می تواند خPCA است 
روش هاي مختلف خوشه بندي را مورد ارزیابی قرار 

ن  موجود در مجموعه داده را تعییoutliers دهد و
  )19.(نماید

وهاي ــاویر الگــعدي در تصــه بــس PCAاز 
پروتئومیکی جهت شناسایی کالس نمونه هاي موجود 

در یک گروه . در یک مجموعه داده استفاده می شود
تحقیقاتی روش پیشرفته تري جهت دو مجموعه داده 

مجموعه داده اي متشکل از . مختلف به کار گرفته شد
 نمونه سرم موش هایی 5م و  نمونه از سرم موش سال5

مجموعه داده دوم . کرده بودند که نیکوتین دریافت
 نمونه 4 نمونه غده لنفاوي سالم و 4شامل داده هاي 

با . غده لنفاوي مبتال به لنفوماي غیر هوجکینی بودند
ناسایی کالس هاي ــن روش موفق به شــکمک ای

و نمونه هاي موجود در هر دو گروه ژل دو بعدي شدند 
اي دو بعدي مسئول ـشه هــواحی از نقــاجازه داد تا ن

وجود در بین کالس ها براي هر دو ـاي مــتفاوت ه
ه داده سرم موشی و لنفوماي انسانی مورد ــمجموع

 )20.(شناسایی قرار گیرد
به طور کلی با انجام این مطالعه می توان این 
نتیجه را گرفت که تفاوت معنی داري در بیان ژن بین 
دو گروه کنترل و گروهی که تحت تاثیر عصاره آبی 

بوده اند وجود دارد و این تغییرات در  اسطوخودوس
سطح ملکولی با کاهش و افزایش بیان پروتئین ها و 
. حضور یا ناپدید شدن پروتئین ها خود را نشان می دهد

این تغییرات را در سطح ملکولی با آنالیزهاي آماري چند 
السترینگ یا آنالیز همبستگی و متغییره اي نظیر ک

هاي  آنالیز مولفه اصلی به خوبی آشکار گردید و گروه
پروتئینی که داراي تغییر بیان بودند خود را نشان دادند 
که براي شناسایی مکانیسم ملکولی اثر عصاره نیاز به 
مشخص شدن نوع پروتئین ها است که باید توسط 

  .ویت شونددستگاه اسپکتروفوتومتري جرمی تعیین ه
  پاسگزاريس

 PhDامه ــایان نـــاین مطالعه برگرفته از پ
قیقاتی ـــرح تحـــل طــت و حاصـــحکیمه زالی اس

 است که توسط کمیته 8981-159-1-1391با کد 
وم ـــاه علـــشگـــویان دانـــشجـــی دانـــپژوهش

ردیده ـــویب گـــشتی تصـــکی شهید بهـــپزش
ومیکس ــــات پروتئـــیقـــ تحقزـــاز مرک .تـــاس

شتی ـــد بهــــکی شهیــــوم پزشـــاه علــــدانشگ
د ـــکاري داشتنــــروژه همـــــراي پـــکه در اج

  . رددـــر می گــــتشک
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Abstract 
 
Introduction: For decreasing of stress and 
its sequlae, researchers suggest different 
ways that one of them is using of medicinal 
plants. The medicinal plant, lavandula, has 
been shown to enhance learning and to 
decrease stress. In this study the molecular 
effects of lavandula aqueous extracts was 
explored in rat by using of proteomics 
techniques. 
 
Materials & Methods: Proteins extracted 
from the hippocampus of two groups of 
rats; the control group and the group treated 
with lavandula aqueous extracts. At first 
dimension, the proteins were separated on 
electrophpresis strip according to their 
isoelectric pH (IEF). At second dimension, 
the proteins were separated on SDS page 
electrophoresis based on their molecular 
weight. For detecting protein spots, both 
gels were silver stained. Finally for bioin-
formatics and statistical analysis (cluster 
analysis and principal component analysis) 
of proteins was studied with the progenesis 
same spot software. 
 
Findings: In the research, 990 protein spots 
were obtained from both experimental 

groups. Comparisons between groups 
suggested a new expression of 80 protein 
spots were affected in the rats treated with 
extracts whereas presence of extract cause 
protein expression inhibition of 140 
proteins in the hippocampus. Clustering 
analysis divided proteins into three main 
clusters demonstrating the pattern of 
expressions of the proteins is the same in 
the clusters that may have similar 
performance and signaling pathway. 
Principle component analysis (PCA) 
analysis confirmed the results of clustering 
and showed the proteins have been 
classified in accordance with the test 
conditions.  
 
Discussion & Conclusion: It can be 
concluded that lavendula extract caused 
significantly expression changes in the 
proteome and possibly activated a 
biological process in rat hippocampus that 
is associated with enhanced learning.  
 
Keywords: Lavender, Proteome, Hippoc-
ampus, Rat, Clustering, Principal com-
ponent analysis 
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