
 مقاله پژوهشي

 

703 

 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (002)شماره پي در پي 0011، مرداد و شهريور3، شماره 62دوره 

 

تأثیر هشت هفته مصرف ژل رويال بر برخي از 

های آلزايمری شده با  های آپوپتوزی در موش شاخص

 تین متیل تری

 
 انید دزفولیام، *يمحمد فتح، م پوریم عظيمر

 رانيخرم اباد، ا لرستان،، دانشگاه يت بدنیگروه ترب

 01/10/0311 تاريخ پذيرش:            01/10/0311تاريخ وصول: 

 ده:یچك

كه اثرات مطلوبي بر سیستم اعصاب مركزی و عملكردهای عصببي   استژل رويال حاوی تركیباتي  كه با توجه به اين نه و هدف:یزم

 یبیمبار  ينب یت لیب مت یتبر مبدل  در  یآپوپتبوز  یها بر شاخص اليرو مصرف ژل ریتأث يبررستعیین و ن پژوهش يلذا هدف از ا دارند،

 بود. آلزايمر

وارد مطالعبه   نژاد اسبررا  داولبي  نر  ييسر موش صحرا 36 انجام شد، 0310سال پايیز كه در  يدر اين مطالعه تجرب :يروش بررس

 ؛گبروه  0 ببه  يتصبادف  طور به ييصحرا یها دامه موششدند. در ا مريآلزا یالقان یت لیمت یتر لهیوس به ها آنسر از  60كه تعداد شدند 

          کیب ببا تكن  P53,BAX,BCL-2 یهبا  ژن انیب ب زانیب م يشبدند. بررسب   میتقسب ال يژل روو  شم ،هفته آخر يسالم هفته آخر، كنترل قربان

Real Time PCR .ندشد یلو تحل تجزيهآنالیز واريانیس آزمون استفاده از  ها با  داده انجام شد.  

سالم هفته آخر و  یها شتر از گروهیمر هفته آخر بيآلزا  گروهدر  P53ر وابسته یدهد كه متغ يمق حاضر نشان یتحق یها افتهي ها: افتهي

مر هفته آخر شد يدر گروه ژل كمتر از شم و آلزا BAXشاخص  ،سالم هفته آخر و ژل شد یها گروهشتر از یژل بود و در گروه شم ب

مبر هفتبه   يشتر از شم و سالم هفته آخبر و آلزا یژل ب  گروهدر  BCL-2 .مر هفته آخر شديآلزاآخر كمتر از شم و و در گروه سالم هفته 

 .ديگردمر هفته آخر يشتر از شم و آلزایدر گروه سالم هفته آخر ب و آخر شد

اخببتتات  در ييايتوكنببدریآپوپتببوز م یرهایو مسبب يانتخبباب يرونوده مببر  نببيببپددر  احتمببااً نیتبب لیببمت یتببرز يتجببو :یریببگ جببهینت

 ير داخلب یرونبد مسب   درک راهكبار مهبار كننبده    يممكن است بتواند به عنوان ال يو مصرف مكمل ژل رو و مشاركت داردینورودژنرات

 شود. به كار بردهدر مدل حاضر ها  رونون یو بازساز يعملكرد عصب تيتقوآپوپتوز و 

 مريآلزا یماریب، یآپوپتوز یها شاخص ال،يژل رو :یدیكل یها واژه

  یت بدنيگروه تربي، دانشكده علوم انسانآباد، دانشگاه لرستان،  خرم ،محمد فتحي نويسنده مسئول:*
Email: fathi.m@lu.ac.ir  

 

 

 

 

https://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2847&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2847&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2847&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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 مقدمه

ر ییب با توجه به رشبد و توسبعه جوامب  و تغ     

تولیبد محصبوات   از روز افبزون ببه   یب ن ،يسبک زندگ

 افتببهي شيافببزا هببا كببش آفببت و يصببنعت ،كشبباورزی

 و سبموم  ببه  افبراد  اديب ز يدسترسب  نیچن هم. (0)است

باعث  ست،يز طیمح در ها آن یها ماندهیباق اي و داروها

و  سبموم  گونبه  نيب ا ببا  انسبان  مواجهبه شده است كبه  

 بباً يتقر هبوا  و آب غذا، قيطر از (0)ينیبات ارگانوتیترك

ببه  توانبد  يمب  كبه  یطبور  ببه  ،دهيب ردگ اجتناب ر قابلیغ

 افبراد  تیسبب  مسبموم   يتصادف و یرعمدیصورت غ

 لیمت یترله شده یمتنه یاز سموم ارگانوت يكي .(6)شود

 ،هببا كببش آفببت در TMT اسببت،( 6)(TMT)ديببكلرا  نیتبب

و محصببوات  ييمببواد غببذامختلبب   یهببا یبنببد بسببته

 ديب كلرا لیون يپل در ،شرزخانهآانند ظروف م يكونیلیس

pvc
در  ،جببت دهنببده چببوب عنببوان حببتل رنبب ، بببه، (3)

 و يدنیآب آشبام  یهبا  يكشب  لوله، یساز يكشتصنعت 

 يگبر از امبور صبنعت   يد یاریبسب  و يب خانگآ ستمیس

 TMT .(3)دارد یاديببز یكاربردهببا مربببوب بببه انسببان

نبو    20ک سبب   ید پتستیتول كننده ليتعدک يعنوان  به

نفببر را  0401در سراسببر جهببان شببده و   تیمسببموم

كبرده   متبأثر  6114تبا   0140 یها سالن یحاد ب طور به

  يشغل خود در صبنا ه واسط به كه یدر افراد .(0)است

، در کیو پتست قل  دیتول یها كارخانهو در  یكشاورز

 كه شود يممشاهده  يسندرم ،قرار دارند TMTمعرض 

 ،يتشببنع عنببتن ،ياخببتتل شببناخت ،یبببا پرخاشببگر

 هايي پژوهش .(1)همراه استكاهش حافظه  و سرگیجه

 ، شبده انجبام   TMTاز  يناشب  يل عصبیكه در مورد تحل

ت یل مسبموم یپتانسب  ین سبم دارا يب اكه  اند دادهنشان 

القبا   و يرونوباعبث مبر  نب    احتمبااً است كبه   يعصب

 وان،یبببانسبببان و حک یبببمبیسبببتم لیس درآپوپتبببوز 

و ببروز حالبت   مغبز   روكامب  یه هیدر ناح خصوص به

 يناش آپوپتوز یها سمیمكانالبته  .شود يممر يشبه آلزا

 یشبواهد . (2)سبت یمشخص ن يدرست بههنوز  TMTاز 

 ویداتیاكسب   یآس قيماده از طر نيوجود دارد كه ا زین

 در..(1)گببردد يمبباخببتتل حافظببه  جبباديسببب  ا یمغببز

سبون   جملبه  از گرفته ورتص یها پژوهش از یاریبس

 ببه  TMT سبم  قيب تزر كبه  شبد  مشخص همكاران و يل

 و حافظببه و شببناختي اخببتتات موجبب  مببوش نمونببه

 و یپرخاشبگر  و اضبطراب  ،يافسردگ ازجمله یرفتار

 روكام یه  یآس لیدل به ظاهراً كه شود يم يفعال شیب

و همكباران   نماياوسیله به كه  يقی. در تحق(0و 4)است

سببتم یدر س TMT يتیات نوروتوكسببریتببأث یبببر رو

ن يب انجام شده، نشبان داده اسبت كبه ا    یمركز يعصب

 یمركبز  يسبتم عصبب  یدر س ي  عصبيسم باعث تخر

 یو رفتبار  يعوامل شناخت ین بر رویچن و هم شود مي

 به وسبیله كه  يقیدر تحق .(1)رگذار استیز تأثیها ن رت

انببوا   يبررسبب یزاده و همكبباران بببر رو کرا ملببیسببم

شببود  يمببر در رت مب يآلزا یكبه باعببث القبا   ييداروهبا 

جاد يقادر به ا TMTصورت گرفته، عنوان شده است كه 

و استرس و  یر پرخاشگرینظ ياختتات حافظه و خلق

جباد آپوپتبوز و   يشود و با ا يوخو م  كاهش سطح خلق

مبر در  يآلزا یهبا  تواند القاكننده حالت يم يمر  نورون

   .(01)وان گرددیانسان و ح

درمبان   ديب جد یاهب محققان در حال كش  راه

اسبتفاده   یهستند، داروهبا  ي  عصبيتخر یها یماریب

                                           
1-Organotin Compounds 
2-Trimethyltin Chloride 
3-Polyvinyl Chloride 
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اخبببتتات  مبببارانیبل یبببن قبيبببا ببببه وسبببیلهشبببده 

بلكبه   كننبد،  يرا درمبان نمب   یماریاصل ب وینورودژنرات

و از طبرف   دنبخشب  يرا بهببود مب   يم شبناخت يتنها عت

 زیب ن یمتعبدد  يعبوارض جبانب   یداروها دارا نيا گريد

ببا روشبن    كنند يم شتت نیمحقق نيبنابرا ،(00)هستند

 يدرمبان  یهبا  شرو هبا  یماریب نيا یها سمیمكانكردن 

 مريآلزا یماریب از یریشگیو پ درمان یبرا یكارآمدتر

 رییب مناسب  و تغ  ييغبذا  مياستفاده از رژ .(0)كنند دایپ

 يببيدارو ریببغ یهببا روش ،يزنببدگ طیدر عبادات و محبب 

گبر  يو د مبر ياز آلزا يدرمان اختتات ناش اي یریجلوگ

 نیمحققبب (.06)هسببتند ي  عصبببيببتخر یهببا یمبباریب

ببه   را عامبل  هبا  دانیاكسب  يآنتمدت از  يطوان هاستفاد

 ببات یاز ترك كبي ي. (03)داننبد  يم یماریانداختن ب ریتأخ

 دهیبه اثببات رسب   آن يدانیاكس يآنتت یكه خاص يعیطب

ر يزغدد  به وسیله RJ. باشد يم (0)(RJ)اليژل رو ،است

 زنبورهای كارگر جوان از جنس (3)فكي و تحت (6)يحلق

ارزش  یدارا RJ. (00)شبود  يمب  ترشبح  (0)یفرامل یسآپ

 11)آب یحباو  ييایمیاز لحاظ ش و فراوان است ييغذا

 01)دراتیب كربوه(، درصد 04)ها نیپروتئ(، درصد 21تا

 01)يمعبدن  یهبا  نمبک (، درصبد  2تبا   3)يچرب(، درصد

مببواد فعببال   و هببا نیتبباميواز  یاریبسبب و( درصببد

چنین نشبان داده شبده    هم .است (03و  01ب04)يستيز

 فارمباكولوژيكي متفباوتي از قبیبل    یهبا  تیب فعال RJكه 

اتسبا  دهنبده    ، ضبد میكروببي،  یضد تومبور خواص 

و  تحريک كننده رشد ،دهنده فشار خون عروق، كاهش

و ضد  کيبدن، ضد آلرژ يمنيا ستمیس تيتقو ،نروژنز

 يالتهاب ضد یها تیفعالضد هايرركلسترولمي و  ،یریپ

 نيب كه ادارد  آزاد یها كاليو مهار راد يدانیاكس يآنت و

طبول عمبر و ببه     شيباعبث افبزا   تواند يم اتیخصوص

حباوی تركیببات    RJ ..(04)شود یافتادن سالمند قيتعو

مغز اثبرات  عصبي كه بر عملكردهای  باشد يم بیواكتیو

و درمبان برخبي    است در پیشگیری مفید دارد و ممكن

. (03)باشبد  از اختتات عصبي نقش استراتژيک داشته

 ييفبراوان موجبود در توانبا    یها تيودبا توجه به محد

كبباهش  ده،يببد  یمركبزی آسبب  يعصببب سببتمیس میتبرم 

مهبار مبر     قيب وارده از طر یهبا   یآسب  شتریهرچه ب

 يمر  سبلول  یها محرک ریتحت تأث يعصب یها سلول

هبا و   اسبترس  ،يروكسیها، تشعشعات، ه نیتوكس ؛رینظ

  یو آسب  يسبكم يا و،یداتیاكسب  يكب یفقدان عوامل تروف

مبر    یرهایمطالعه و درک مس .(01)است تیحائز اهم

و  یریشبگ یپخت و شبنا ببر   یدايز ریتأث يسلول عصب

اخببتتات رنببع   نيببدارنببد كببه از ا  يمببارانیبدرمببان 

 یهبا   یآسب  یسازوكارها هی. متأسفانه، كل(06)برند يم

و  مبر يآلزا و،یب نورودژنرات یهبا  یمبار یكه در ب يعصب

طببور كامببل   بببه دهببد يرخ مبب ياخببتتات عصببب ريسببا

 ايب درمبان و   منظبور  ببه  يوش. هنوز رستندیمشخص ن

 يبا حبداقل عبوارض جبانب    يعصب یها یماریاصتح ب

بهببود   یبرا نيبنابرا ،كم است اریبس ايوجود ندارد و 

ببه دسبت    هبا  یمبار یاز ب گونبه  نيب ا يدرمبان  یها روش

 یهبا  مبر  سبلول   یهبا  زمیاز مكان يقیآوردن درک دق

 سلولي مر )(1)پتوزوآپ. (0)مؤثر باشد تواند يم يعصب

از علل شبناخته شبده    يكي يرونون (شده ريزی برنامه

 نيب با توجه به ا .(61)است یو مركز يطیمح ينوروپات

ش يمبر افبزا  يآلزا یمبار یبراببر در ب  11تبا   آپوپتوزكه 

                                           
1-Royal Jelly 
2-Hypopharynx 
3-Mandibular 
4-Apis Meliphera 
5-Apoptosis 
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 يدرمبان  یهبا  یاز اسبتراتژ  يكياساس  نيا بر ،ابدي يم

آپوپتبوز   شبتر یكنتبرل هرچبه ب   نبده، يدر آ مارییب نيا

ان یب از م .(60)اسبت  هیمراحل اول در يعصب یها سلول

 نيتبر  حسباس از  يكي روكام یه، یمغز مناطق مختل 

 ؛  رسبان ماننبد  یاست كه در مقابل عوامل آسب  ينواح

 یهبا  یمبار یبو  ویداتی، اسبترس اكسب  ييایمیسموم شب 

ببوده و   ريپبذ   یآسب ار یمر بسب يو مانند آلزاینرودژنرات

، يكيولبببوژيزیرات نوروفییبببآن دسبببتخوش تغ يطببب

ی هبا  امیب پاگبر  . (66)خواهد شبد  يو مولكول یساختار

 ببوده و  يدرونب  آپوپتبوز  ریمسب  ،باشبند  داخلبي  مر 

 و انبدامک فعبال شبده میتوكنبدری خواهبد ببود       اولین

(BCL-2)بببي سببي ال تببو خببانواده  یاعنببا
شببامل  (0)

(BAX) بكبببس یهبببا نیپبببروتئ
عنبببوان  ببببه BCL-2و  (6)

 یهببا كانببال یریببگ در شببكل ،ياصببل یهببا نیپببروتئ

 یهبا  امیب و پ یرتوكنبد یم یريفوذپذن میتنظ ،یآپوپتوز

 نیچن هم .(63)شوند يم ریدرگ ييايتوكندریم یآپوپتوز

P53 حسبگر  کيب و  (3)توموركننده  سركوبن یكه پروتئ 

 مبباركر نيمعتبرتببر و سببلول اسببترس یبببرا يعمببوم

ان ژن یب م بیاسبت در تنظب   يسبلول  سيآپوپتبوز  يسرم

BAX  وBCL-2  (60)شببود يمببوارد عمببل. P53 يدر پبب 

كنبد و در   يچرخه سلول را متوق  م DNAدن ي  دیآس

م نشبود در پاسبخ ببه    یتبرم  DNA  یكبه آسب   يصورت

 یآپوپتبوز  شیپب  فباكتور  کيب  عنبوان  بهخود  استرس،

 آغبباز و رییببتغ باعببث صببورت آن در و بببود خواهببد

 خواهبد  آپوپتبوز  كننده كمک یفاكتورها یبردار نسخه

 یهبا  سبلول  آپوپتوز در نديفرا گرياز طرف د .(00)شد

 وابسبته ببه   ریمسب  قيب پستانداران عمدتاً از طر يعصب

 .ردیببگ يمببصببورت  (0)(يداخلبب ریمسبب)توكنببدرییم

خباطرات و   يدر سبازمانده  يروكام  كه نقش اصبل یه

مبزمن ببا    یهبا  تیحافظه و احساسات دارد در مسموم

 يبب ير تخریثأن تب يشبتر یب ي  كننده عصبب يسموم تخر

ه یب ن ناحيدر ا یت عوامل آپوپتوزیو فعال ردیگ يار مقر

در مبر     يو تسبر  يچرخبه عصبب  موج  اختتل در 

 نيشبتر یامبر ب  نيب ا شبده اسبت و   يهبای عصبب   سلول

را دارا بببوده  مببريآلزا مبباریارتببباب بببا پبباتولوژی ب  

كببه موجبب   يدرمببان یهببا یاسببتراتژ لببذا ،(61)اسببت

 كباهش  جبه ینت درو  یتوكنبدر یم یها  یآس تيدمحدو

حببببذف  ايببببو  توكنببببدرییاخببببتتات عملكببببرد م

تازه در درمان  يافق ،شوند دهيد  یآس یها یتوكندریم

              خواهنببببد  فببببراهم ویببببنورودژنرات یهببببا یمبببباریب

نون كه تباك  يهاي پژوهش. با وجود (61، 62و  60)آورد

مختلب    باتیترك به وسیله آپوپتوز در خصوص مهار

و  مبؤثر چنبدان   حاصبله  یهبا  شرفتیپ ،صورت گرفته

 شبتر یب یها يبررسنیاز به  كه ،ذكر نبوده است انيشا

 (،01و 61)رسبد  يمب ضروری به نظر  اين خصوص در

مصرف  یرتأثلذا هدف از اين پژوهش تعیین و بررسي 

مببدل ر د یآپوپتببوز یهببا بببر شبباخص  يببالژل رو

 . تیني بیماری آلزايمر بود. متیل یتر

 

 يروش بررس

 0310در ايببن مطالعببه تجربببي كببه در سببال    

نبژاد اسبررا    نبر   ييسر مبوش صبحرا   36انجام شد، 

ر و یمركز تكث یا هفته  نر هشت یها ن موشیاز ب يداول

 يدانشبگاه آزاد اسبتم   يشگاهيوانات آزمایپرورش ح

شببگاه يزماواحببد مرودشببت انتخبباب شببده و بببه آ    

                                           
1-B-cell Lymphoma 2 
2-Bcl2-Associated X Protein 
3-Tumor Suppressor Protein 
4-Intrinsic Apoptotic Pathway 
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 یدمبا . شدنددانشگاه آزاد مرودشت منتقل  یولوژيزیف

درجببه  60تببا  61وانببات یح یمطلببوب سببالن نگهببدار 

درصبد   21تبا   11حبدود   يو رطوبت نسبب  گراد يسانت

 06ز هر ین يكيتارب   يي. چرخه روشناشدكنترل و ثبت 

 كننبده   میتنظب  ببه وسبیله  ق یب دق طور  به بار ک ي ساعت

 يشبگاه يوانات آزمایح ینگهدارنور سالن  يكیالكترون

 غبذا  و آب به آزادانه يدسترس وانات بایح ت شد.يرعا

 ببر . نگهداری شبدند ها  قفس در ييچهارتاصورت   به و

 و مراقببت  برای يمل پژوهش شورای ييراهنما اساس

 شد كبه  نيا بر تتش يشگاهيآزما واناتیح از استفاده

 .شبود  حذف واناتیح به رضرورییغ استرسهرگونه 

ط يدر شبرا  یسبازگار  ک هفته جهتيها به مدت  موش

شببدند. در ادامببه در روز هشببتم  یاسببتاندارد نگهببدار

 TMTله یوسب   ببه  ييصبحرا  یهبا  سر از موش 60تعداد 

ن مباده را  يب از ا گبرم  يلیم 4مقدار  .مر شدنديآلزا یالقا

و  كبرده ن( حبل  یحتل)نرمال سال تریل يلیم 011درون 

 4و مقبدار  آمباده   يياصبحر  یها موشق به يتزر یبرا

 یهبا  لوگرم از وزن بدن مبوش یهر ك یگرم به ازا يلیم

صبورت    به ييصحرا یها به موش TMTسم  ييصحرا

، جهببت TMTق يبب. پبس از تزر (64)ق شببديببتزر يصبفاق 

 یم رفتبار يب عت یسبر  کي  مر با مشاهدهيص آلزایتشخ

 ينیم ببال يب ن عتي. اشد يبررس ييصحرا یها در موش

ببدن،   یش دمبا ي، افزايعنتن یها رعشه ؛اند از عبارت

و   چی، حالت تهو ، تشنع و پينیاز چشم و ب یزير نخو

  ببه  ييراصبح  یهبا  . در ادامبه مبوش  (61)يدم یها تاب

)ببدون   (HC) سالم هفته آخر ؛گروه 0به  يطور تصادف

 (ADC)آخببر هفتببه يقربببان كنتببرل ،يتجرببب یدسببتكار

 سبرم  ال،يب رو ژل حبتل )(SH)، شبم (TMT)افت سبم يدر

افببت سببم ي)در(RJ)اليببرو ژل مصببرف و (یولببوژيزیف

TMT  مصرف +RJ) مراحبل كبار ببا    هیكل شدند. میتقس 

 يشبگاه يآزما واناتیاز ح تيحما نیطبق قوان وانات،یح

 دانشگاه انجام شد. ياختق هتیو با نظارت كم

 0111را در  RJگرم  01ه عصاره ژل، یجهت ته

ريخته و مخلوب را به مبدت   زهینسي آب مقطر ديو سي

 ،گراد انكوبه كرده درجه سانتي 11در دمای  ساعت 02

و در خواهبد شبد   سرس محلول از صبافي عببور داده   

ق يب و در هنگام تزراد نگهداری گر درجه سانتي 0دمای 

 مبدت  روزانبه ببه  گبرم ببر كیلبوگرم     يمیل 011با دوز 

 .(31)ق شديتزر يصورت درون صفاق به هفته هشت

 یرفتببار یهببا افتن آزمببونيببان يببپببس از پا

لوگرم( یگرم برك يلیم 11درصد) 01ن یكتاموانات با یح

 هبوش یلبوگرم( ب یگرم بر ك يلیم 01)درصد 6ن يلزيو زا

روكامب  از  یاز قلب ، بافبت ه   یریگ شده و پس از خون

با حجم  ييها وبیكروتیمغز جدا شده و بتفاصله در م

ا بافببت، رت و تببر بببا برچسبب  متناسبب  بببیل يلببیم 1/0

ببا  و سبرعت   ش، به يو گروه مورد آزما حيساعت تشر

بببه  یبعبد  لیب و تحل هيببتجز یو ببرا    منجمبد يازت مبا 

در ابتبدا   .ندگبراد منتقبل شبد    يدرجه سبانت  ب41 خچالي

ز شبدند.  یخبرد و همبوژن   يكیمكان یها ها با روش بافت

 تببر از بببافریل كببرویم 311ابتببدا  RNAاسببتخراج  یبببرا

 از حاصبل  يسلول رسوب)نمونه به بافرآربي زكننده یل

 تبر یل يلیم 0 هر یازا به قبل از)شد اضافه( وژیفيسانتر

( است شده اضافه بافر به مركاپتواتانول تریكرولیم 01

 در ،شبد  داده قبرار  اتباق  یدمبا  در قبه یدق 1 مدت به و

 قبرار  آوری لولبه جمب   درون  فیلتر سبتوني  بعد مرحله

 قببهیدق 6 مببدت بببه قببهیدر دقدور  00111 بببا و گرفببت

 به روشن محلول وژیسانترف از بعد .ديوژ گردیفيسانتر

 سبرس  .افبت ي انتقبال  ديجد وژیكروسانترفیم وپیت کي



 و همكاران مريم عظیم پور

 (002)شماره پي در پي0011ب مرداد و شهريور3ب شماره62ب دوره  مجله ارمغان دانش                                                                                                  713

 ببه  درصد 01 اتانول تریكرو لیم 311 يعني آنحجم  هم

لولبه  درون ببي   آر سبتون  مینبي  سبرس  .شد اضافه آن

آن  ببه  اتبانول  كبه  یا نمونبه  و گرفبت  قبرار  آوری جم 

 ببا  و افبت ي انتقالي آر ب ستون ینيمبه  ،بود شده اضافه

 قبببهیدق 0 مبببدت ببببه قبببهیدور در دق 00111سبببرعت 

 دور آوری لوله جم درون  محلول و ديگرد وژیسانترف

ببافر   از تبر یكبرو ل یم 111بعبد   مرحلبه  در .شبد  ختهير

سرعت  با و شد اضافهي آر ب ستون ینيم به 0 شستشو

 وژیترفسببان قببهیدق 0 مببدت قببه بببهیدور در دق 00111

ختبه  يدور ر یلولبه جمب  آور   درون محلبول  و ديگرد

از  تبر یكرولیم 011ببا   يستون آر ب ینيمادامه  در .شد

 ببه  قبه یدور در دق 00111با سرعت  6بافر شستشوی 

لوله جم  درون  محلول و شد وژیسانترف قهیدق 0 مدت

 ،شبد  تكبرار دو ببار   مرحله نيا. شد ختهيردور  آوری

 قهیدور در دق 00111سرعت  اب قهیدق 3 مدت به سرس

 دروني ستون آر ب ینيمسرس  ،شد انجام وژیسانترف

 از تببر یكرولیم 11 و شببد داده قببرار لولببه جمبب  آوری

ستون  ینيم به ( RNase-free ddH2O)  يبونوكلئازرفری 

 و سبرس  شبد  داده زمان آن به قهیدق 0 واضافه  يآر ب

 قببهیدور در دق 00111سببرعت  بببا قببهیدق 6 مببدت بببه

 ،وان شستشبببو درون محلبببول. ديبببوژ گردیسبببانترف

RNAه بببببب درج بب 01 در هبببك بود شده استخراج یها

 طبببق  cDNAسببنتز  .شببدند یگببراد نگهببدار  يسببانت

 .شبد  هیته(K1621)فرمنتاز تیك در موجود دستورالعمل

             از اسببببتفاده بببببا هببببا ژن انیببببب يبررسبببب جهببببت

 افبزار  نبرم  لهیبه وسب  مرهايپرا تمام سي آر تايم پي ريل

Allele IDv7.8 ژن از شببببد و يطراحبببب β2m  6)بتببببا 

 اسببتفاده يداخلبب كنتببرلعنببوان  بببهن( یكروگلوبببولیم

 اتصبال  صبورت   ببه  مرهبا يپرا تمبام (. 0جبدول  )ديگرد

 عبدم  از نبان یاطم جهبت . شبد  يطراحب  اگبزون  ب اگزون

 نبانوگرم  61 و cDNA نانوگرم 61 از يژنوم DNAریتكث

RNA واكبببنش از جداگانبببه یهبببا وبیبببت در PCR و 

. شبد  اسبتفاده  درصبد  1/0 آگباروز  ژل از یریكارگ به

 ببه وسبیله   انتظبار  مبورد  بانبد  مشاهده و cDNA ریتكث

 واكبنش  از پبس  RNA ریب تكث عدم و ياختصاص مريپرا

PCR ریتكث عدم انگرينما DNA سبرس . باشبد  يم يژنوم 

 و یریب گ انبدازه  PCR ييكبارا  مرهبا يپرا از کي هر یبرا

 جهببت. ديببگرد رسببمهببا  آن یبببرا ارداسببتاند يمنحنبب

 مخلبوب  از يسبلول  یها گروه یبرا ها ژن انیب يبررس

PCR ،RealQ 2x Master mix Green Dye (سببباخت 

AMPLQON شد استفاده تیك دستورالعمل طبق( آلمان. 

 يمبنب  نمودارها مشاهده و دستگاه تیفعال اتمام از پس

نشببر  زانیببم ونظببر  مببورد قطعببه تعببداد شيافببزا بببر

 ژن انیب ب زانیم ΔΔCt-6 فرمول ازاستفاده  باورسانس فل

 .ده شدیسنجگروه كنترل  و B2m به نسبتنظر  مورد

شببده بببا اسببتفاده از    یآور جمبب  یهببا داده

، لبک يو رویشباپ  یآمبار  یهبا  آزمونو  SPSS افزار نرم

تجزيبه و تحلیبل شبدند.    شبفه   يبیمانووا و آزمون تعق
 

 مطالعه نيا در دهش استفاده یمرهايپرا ستیل : 0جدول 

 

 

 

 

 

 

Genes Primer Sequences Sizes (bp) 

B2m 
Forward: 5’- CGTGCTTGCCATTCAGAAA -3’ 

244 Reverse: 5’-ATATACATCGGTCTCGGTGG -3’ 

Bax 
Forward: 5’- CTGCAGAGGATGATTGCTGA -3’ 

174 Reverse:   5’- GATCAGCTCGGGCACTTTAG -3’ 

Bcl-2 
Forward:  5’- ATCGCTCTGTGGATGACTGAGTAC-3’ 

134 Forward:  5’- AGAGACAGCCAGGAGAAATCAAAC -3’ 

P53 
Reverse:   5’- GGCTCCGACTATACCACTATCC -3’ 

104 Reverse:   5’- GAGTCTTCCAGCGTGATGATG -3’ 
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 ها افتهي

پببژوهش،  یهببا ل دادهیببه و تحليببتجز یبببرا  

ل یب ش تحلق رويب هبا از طر  وابسته در گبروه  یرهایمتغ

جدول سه قرار گرفتند. يمورد مقا رهیانس چند متغيوار

وابسبته مرببوب ببه     یرهبا یمتغ يفیتوصب  یها افتهي 6

را ببه   اسبت  BAX, BCL-2, P53 یآپوپتبوز  یها شاخص

 دهد. يها نشان م ک گروهیتفك

هبا ببا    پس از بررسي نرمال بودن توزيب  داده 

ون و همگني واريانس با آزمون ليلک و یروآزمون شاپ

، نتبايع كلبي تحلیبل    11/1از  یشترب داری يبا سطح معن

بررسبي گرديبد كبه     3واريانس چندگانه مطابق جدول 

 (0)اثبر پیتيبي   ببود و  11/1در هر چهار شباخص زيبر   

 ، رد (230/03)(6)يلكببببببببسو(، امبببببببببادای 100/0)

 (0)تبببرين ريشبببه روی و ببببزر  (600/60)(3)ینببب هاتل

ا ااقل در يكي ه داری شاخص حاكي از معني( 020/21)

 (p<11/1ها و متغیرها بود) از گروه

نتبايع آزمبون تحلیبل واريبانس چنبد       0جدول 

دهبد.   متغیری به تفكیک متغیرهای وابسته را نشان مبي 

بببرای  ،شببود كببه در جببدول مشبباهده مببي طببور همببان

 یدار يمعنواجد  Fشاخص  P53,BAX,BCL-2 یرهایمتغ

 كبه  دهبد  مبي  نشبان  اثبر  اندازه بررسي. (p<11/1است)

 .اند كرده اعمال BCL-2 روی بر را اثر بیشترين ها مداخله

نتببايع تحلیببل واريببانس چنببد متغیببری نشببان  

حداقل BAX,BCL-2,P53 متغیرهای سهدهد كه در هر  مي

دار وجبود دارد. ببرای    ها تفاوت معنبي  در يكي از گروه

دار  ها تفباوت معنبي   كه در كدامیک از گروه  بررسي اين

تعقیبي شفه استفاده شده است كبه در  است از آزمون 

( >11/1pببه تفكیبک متغیرهبای وابسبته، ببا )      1جدول 

هبا مشبخص شبده     دار مبا ببین گبروه    های معني تفاوت

 است.

در كل با عط  به نتايع آزمون شفه و تفاضبل  

های تحقیبق   دار شده، يافته يمعنی ها گروههای  یانگینم

  گبروه  در P53دهد كه متغیبر وابسبته    يمحاضر نشان 

های سالم هفتبه آخبر    آلزايمر هفته آخر بیشتر از گروه

در گروه شم بیشتر از سالم هفته آخر و ژل  ،و ژل بود

در گروه ژل كمتر از شم و آلزايمبر   BAXشاخص  ،شد

در گروه سالم هفته آخر كمتر از شبم و   ،هفته آخر شد

ژل بیشبتر از    گروهدر  BCL-2 و يمر هفته آخر شدآلزا

در  و هفته آخر و آلزايمر هفتبه آخبر شبد    شم و سالم

گروه سالم هفته آخبر بیشبتر از شبم و آلزايمبر هفتبه      

    . آخر شد.

 

 بحث

رشد و توسعه جوام  و تغییبر سببک زنبدگي،    

، تولیببد محصببوات كشبباورزینیبباز روز افببزون بببه 

 دسترسي زيباد  و افزايش داشته ها كش آفتصنعتي و 

 در هبا  آنی هبا  انبده میباقو يا  داروها و سموم به افراد

 ببا  انسبان  زيست، باعث شده است كه مواجهبه  محیط

 آب غذا، طريق و تركیبات ارگانوتیني از سموم گونه نيا

، لذا هبدف از ايبن   (0و 6) گرديد اجتناب غیر قابل هوا و

ببر   يبال مصرف ژل رو یرتأثپژوهش تعیین و بررسي 

تیني بیمباری   متیل یترمدل در  یآپوپتوز یها شاخص

 يمر بود.آلزا

                                           
1- Pillai's Trace 
2- Wilks' Lambda 
1- Hotelling's Trace 
4- Roy's Largest Root 
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 ها ک گروهیبه تفك يفیتوص یها افتهي: 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نتايع كلي تحلیل واريانس چندگانه: 3جدول 
 

 مجذور اتا یدار يسطح معن F اثر كلي

100/0 اثر پیتيي گروه  1110/1  031/1  

230/03 يلكسوامبادای   1110/1 146/1  

600/60 ن یهاتلرد   1110/1 060/1  

020/21 ترين ريشه روی بزر   1110/1 402/1  
 

 :  نتايع آزمون تحلیل واريانس چند متغیری به تفكیک متغیرهای وابسته 0جدول 
 

داری معني F مجذور اتا متغیر وابسته  

243/1 13پي  000/61  1110/1  

104/1 بكس  004/06  1110/1 

401/1 بي سي ال دو  020/01  1110/1 

 

 وابسته یرهایک متغیشفه به تفك يبیآزمون تعق :1جدول 
 

 یدار يمعن گروه گروه ر مستقلیمتغ

 1110/1 مر هفته آخريآلزا سالم هفته آخر 13پي 

 1110/1 شم

 1110/1 مر هفته آخريآلزا ژل

 1110/1 شم

 110/1 شم سالم هفته آخر بكس

 110/1 هفته آخر مريآلزا

 113/1 شم ژل

 113/1 مر هفته آخريآلزا

 ژل بي سي ال دو
 

 1110/1 شم

 1110/1 سالم هفته آخر

 1110/1 مر هفته آخريآلزا

 110/1 مر هفته آخريآلزا سالم هفته آخر

 112/1 شم

 گروه متغیر وابسته انحراف استاندارد میانگین

0 3/1  سالم هفته آخر 13پي 

0/6  آلزايمر هفته آخر 0 

 شم 0 3

0 6/1  ژل 

0/1  10/1  سالم هفته آخر بكس 

3/1  0/1  آلزايمر هفته آخر 

3/1  0/1  شم 

0/1  10/1  ژل 

6/1  11/1  سالم هفته آخر بي سي ال دو 

0/1  10/1  آلزايمر هفته آخر 

0/1  13/1  شم 

0 0/1  ژل 
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 در TMT تیسم اثر يبررس به پژوهش نيا يط

 ير داخلب یمسب  ببا  آن ارتباب و مريآلزا شبه حالت یالقا

 اثبر  سبرس  شبد،  پرداختبه  ببال   یهبا  تر در آپوپتبوز 

رونبد   بهببود  و یمغز التهاب مهار در RJ يدانیاكس يآنت

 قبرار  يبررسب  مبورد  تیمسموم نيا از يناش آپوپتوز

 در سلولي مر  فعال و طبیعي فرآيند يک آپرتوز گرفت.

 ببا  هبا  سلول شدن مواجهه از بعد كه بوده تكامل هنگام

گونبه   هبر . (01)دهبد مبي  رخ هبم  سیتوتوكسیک عوامل

 یمبار یتوانبد منجبر ببه ب    ياختتل در روند آپوپتوز مب 

در  يمر  سلول يعیر طبیش غيافزاكه  یبه طورشود 

ده يببو دیببر اخببتتات نورودژنراتیببنظ ييهببا یمبباریب

 است شده عنوان نیشیپ یها پژوهش در. (61)شود يم

 سبتم یس در بالقوه کینوروتوكس اثرات یدارا TMT كه

ش يافبزا  موجب   كبه  اسبت  روكامب  یه ژهيب وبه کیمبیل

 احتمااً وشده  يتجرب مريآلزا یالقاو  یرفتار اختتات

 يعصب ستمیس در يرونون آپوپتوز و مر  یسب  القا

 كباهش  ر زمبان نه تنها به مرو اختتات نيو اشود  يم

 ادامبه  ایشروندهیطور پ شده و به تیبلكه تثب ابند،ي ينم

به  يدر همه موارد مر  سلول .(1و 2)خواهند كرد دایپ

زان یآپوپتوز با م ینشان داده شده كه القا TMT وسیله

 یهبا  م كننبده یاز تنظب  يكي)كه میآزاد سازی كلس یباا

 يسببلول درون رياز ذخببا اسببت( يسببلول یبقببا یدیببكل

توام بوده كه نشبان   (يو شبكه اندوپتسم توكندریی)م

 ير داخلیمس. (6و 33)است ييايتوكندریم  یآسدهنده 

م مبر   یدر تنظب  يها نقش مهمب  یتوكندریآپوپتوز كه م

 يسبلول  یهبا  رساست يدر پ ،آن بر عهده دارند يسلول

 و،یداتیهبای اكسب   اسبترس  ،يروكسیها، ه نیتوكس رینظ

فعبال   کیب روفت و فقبدان عوامبل   DNA  یآسب  ،يسكميا

 نیهبا حباوی تعبدادی پبروتئ     توكندرییم. (00)گردد يم

 نيب ا هسبتند. (0)کیهای پروآپوپتوت نیعنوان پروتئ تحت

ببه   توكندرییمنافذ در غشای م لیعوامل به دنبال تشك

(PTP)تببي  منافببذ پببي  نببام
 هببا آزاد دریتوكنببیاز م (6) 

رات را ییبببن تغيبب در ا يكببه نقببش اصببل    شببوند  يمبب 

خبود ببه    كهبه عهده دارند  Bcl-2خانواده  یها نیپروتئ

 (ضبد آپوپتبوز  ) کیآپوپتوت يآنت هاینیدو دسته پروتئ

ماننبد   کیب هبای پروآپوپتوت  نیپبروتئ ز یب و ن Bcl-2 مانند

BAX کیهای پروآپوپتوت نیپروتئ . .(63)شوند يم میتقس 

  یعنببوان سنسببورهای آسبب  بببه توزولیسببدر  عمومبباً

 هبای آپوپتبوز   محبرک  ود دارنبد. استرس وج اي يسلول

 Bax خبانواده  هبای  نیدر سباختار پبروتئ   رییموج  تغ

های مذكور به  نیپروتئ رات،ییتغ نيا جهیگردد. در نت يم

 ايب منافبذ و   لیو موجب  تشبك   افتبه يانتقال  توكندرییم

 ریينفوذپببذ  يو تسببر ييهببای غشبا  كانبال  واكبنش بببا 

 ریيمنافذ نفوذپبذ  از طريق توكندرییم يغشای خارج

(MOMP)یتوكندری م يخارج یغشا
به  .(61)شوند مي (3) 

 ،توكنبببدرییغشبببای م ریينفوذپبببذ شيدنببببال افبببزا

هببای  مولكببول گببريد و c توكرومیآزادسببازی سبب 

 غشباهای  نی)از فنای بب توكندرییاز م کیپروآپوپتوت

 ردیب گ يسلول صورت مب  توزلی( به سيو خارج يداخل

در مسبیر   یازپكاسبا  یهبا  واكنش یانداز راه  موج و

 یهبا  از پبروتئین  یبسبیار  تجزيه هیدرولیز وو داخلي 

                                           
1-Pro-Apoptotic 
2-Permeability Transition Pore(PTP) 
3-Mitochondrial Outer-Membrane Permeability Pore(MOMP) 
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بببه مرحلببه غیرقابببل  ي و ورود سببلول حیبباتي سببلول

 یريت نفوذپبذ یاهم .(63)شوند برگشت مر  سلولي مي

فانبب  و همكبباران نشببان داده   در مطالعببه یتوكنببدریم

كردند كبه مسبدود كبردن منافبذ      انیب ها آنشده است. 

ز را كبباهش آپوپتببوزان یببم یتوكنببدریم یريپببذنفوذ

-Bclخببانواده  کیببآپوپتوت ياعنببای آنتبب. (36)دهببد يمبب

 تیب ( ببا فعال توكنبدری یم يدر غشای خبارج  موجود)2

Bax هببار مموجبب   جببهینمببوده و در نت مقابلببهMOMP 

ر یممكن است از مس BAX گرياز طرف د .(00)شوند يم

ن يب در ا .آپوپتوز را القا كنبد  زین ر وابسته به كاسرازیغ

(AIF)اف  آی ای به نبام  یحالت فاكتور
باعبث متبراكم    (0)

. (33)شبود  يمب  DNA ونیفراگمنتاسب ن و یشدن كرومات

كببم در  یهببا در غلظببت يعببیطببور طب بببه P53 نیپببروتئ

از  یبببه تعببدادتوزول وجببود دارد كببه در پاسببخ یسبب

اسببترس س شببامل يآپوپتببوز  كببات القببا شببده  يتحر

 طريق ازو  كند يدا میش پيافزا DNA  یسآو و یداتیاكس

مسیر داخلبي يبا    به واسطه آپوپتوز فرآيند یساز فعال

سبلول  تبرمیم  و تكثیبر  از باعث ممانعبت میتوكندريايي 

. (60)شبود  مبي  مر  سلولي تسري  ده وي  دیآس یها

P53 نیپروتئ یساز لفعا و شيافزا با BAX نیچنب  هبم  و 

 یرهاسباز منجبر ببه    یتوكنبدر یم غشاء به آن اتصال

 0 فباكتور  نمبودن  فعبال  و یتوكندریم از c توكرومیس

   بببه نببام آپبباف وان سيآپوپتببوز كننببده فعببال پروتئبباز

(APAF-1) (6)  بببا و گبردد يمبب آپوپتبوز  یالقببا موجب  و 

بببا  .(30)دهببد يمبب گسببترش را آپوپتببوز BCL-2 كبباهش

 P53ر وابسبته  یب ق حاضبر متغ یكه در تحق نيتوجه به ا

سبالم   یهبا  شتر از گبروه یمر هفته آخر بيآلزا  گروهدر 

شتر از سالم هفته یدر گروه شم ب ،هفته آخر و ژل بود

در گروه ژل كمتر از شم  BAXشاخص  ،آخر و ژل شد

مر هفته آخر شد و در گبروه سبالم هفتبه آخبر     يو آلزا

  گبروه در  BCL-2 ،مر هفته آخر شبد يآلزاكمتر از شم و 

مر هفته آخر يشتر از شم و سالم هفته آخر و آلزایژل ب

مر يشتر از شم و آلزایدر گروه سالم هفته آخر ب و شد

ش روند آپوپتبوز از  يانگر افزایب احتمااً هفته آخر شد.

باشد و با  يم TMTز يبه دنبال تجو ييايتوكندریر میمس

در گبروه   BCL-2 شيافزا و BAXو  P53توجه به كاهش 

در كاهش روند  RJمثبت ر یثأنشان دهنده ت احتمااً ،ژل

 TMT کیتوتوكسب یجاد شبده در اثبر سبم س   يآپوپتوز ا

ر و همكباران  یب آلم به وسیلهكه  يقیدر تحقبوده است. 

صورت گرفت م یاز كادم يناش ي  عصبيتخر یبر رو

بر آپوپتوز  BCL-2 یمهاراثر  RJ مصرفنشان داد كه 

ر یثأو تبب گردانببد يمبببببه سببطح نرمببال خببود بر    را

  ..(31)ديب محرز گرد RJ یآپوپتوزضد و  يدانیاكس يآنت

و همكاران نشبان دادنبد    ينیشك ق وین تحقيسو با ا هم

ان و تخمبک ببز   يب ث بلوغ و رشد روباع RJمار با یكه ت

       يم كاهشببیق تنظببيببشببود و سببطح آپوپتببوز از طر يمبب

P53, BAX يشب يافزام یظدر تخمدان و تن BCL-2   كباهش

 هبايي  پبژوهش گبر از  يد يالبته در برخ .(32)افته استي

سبرطان   یببر رو كبه  د و همكباران  یمانند مطالعه رشب 

م یظببباعبث تن  RJن داد كبه  امثانبه صبورت گرفبت نشبب   

 يسبرطان  یهبا  آپوپتوز در سلول یو القا P53 يشيافزا

وائل و همكاران  به وسیلهكه  یا مطالعه در .(30)ديگرد

                                           
1-Apoptosis Inducing Factor(AIF) 
2-Apoptotic Protease Activating Factor 1(APAF-1) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/33390
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م یتنظبب یسبببز بببر رو یو چببا RJ مصببرف ریثأبببر تبب

صبورت   یآپوپتبوز  یهبا  ميآنبز ل يو تعد P53 يشيافزا

ت يب باعث تقو RJسبز و  یع نشان داد كه چاينتاگرفت 

از مواجهه  ي  ناشیدر آس  DNAم كنندهیترم یها ميآنز

در  .(34)هبا شبد   ه مبوش یب كلهبا در كببد و    كبش  با آفت

ر یثأتب  یران ببر رو و همكبا  دلدار به وسیلهكه  يقیتحق

RJ در كشبت ببرون    ير در مر  سلولیدرگ یها بر ژن

 RJش غلظت يان بز انجام شد نشان داد كه افزايرو يتن

 يحبال در  ،دادش يرا افبزا  P53و  BCL-2ژن  يان نسبیب

 ،شبد  BAXژن  يان نسبب یدار ب يمنجر به كاهش معن كه

در  .(31و  01)ان را بهببود داد يب ور دیب تكامبل و تول  كه

از  ماریت یو همكاران بر رو اگویتبه وسیله كه  يقیتحق

صبورت   یمبر يآلزا یها رت یبر رو RJخوردن  قيطر

 یهببا باعببث كبباهش اسببترس RJگرفببت نشببان داد كببه 

هبا   رت روكامب  یدر ه ييزا رونون شيو افزا ویداتیاكس

نقص  .(03)دیرا بهبود بخش يشناخت یشد و عملكردها

و  ویداتیاكس ونیتسيو فسفور ييايتوكندریدر تنفس م

(ROS)فعبال  ژنیاكس یها گونه دیتول
از  یاریدر بسب  (0) 

 یهبا  بوده و با مبر  سبلول   لیدخ يعصب یها یماریب

پژوهشبگران   .(00)توأم است يرونون  يو تخر يعصب

ببرای   يمهمب  ببات یترك هبا  دانیاكسب  ياند آنتب  نشان داده

از  يناشب  یرفتار یها یدرمان نقص حافظه و ناهنجار

عوامبل   نيتبر  از مهبم  يكب يببوده و   ویداتیاسترس اكس

 ليب ببه دا  .(33)آزاد هسبتند  یهبا  كبال يراد هیعل يدفاع

 ژهيببو بببه CNSاسببت كببه  نيبببببر ا دهیببعق کيببولوژيزیف

بببه اسببترس   یاديببز اریبسبب تیسببحسا روكامبب یه

ببه   تواننبد  ياكسیژن م یها كاليراد .(1)دارد ویداتیاكس

اسیدهای نوكلئیک و غشاهای چربي حملبه   ،ها نیپروتئ

كرده و در پي آن منجر به ايجاد اختتل در رشد و نمو 

مغز حاوی مقادير  یها بافت. (2)و عملكرد سلول شوند

هستند كه در مقابل  راشبا یاز اسیدهای چرب غ زيادی

 خاصببي  یريپببذ  یآزاد آسبب یهببا كبباليحمببتت راد

 مبان  از  RJاسبت كبه    شبده  نشان داده ..(1و 00)دارند

          و in vitro طيدر هبر دو شبرا   (6)يچربب ون یداسب یپراكس

in vivo لذا  .(00)شده استRJ  ازDNA  یدر مقابل آسب  

 یحباو  بنبابراين مبواد  ،(06)كنبد  يمحافظت م ویداتیاكس

نقبش مهمبي در جلبوگیری و     تواننبد  ياكسیدان مب  آنتي

در  .(03)نورودژنراتیبو ببازی كننبد    یها یماریدرمان ب

های آزاد و  شرايط نرمال، يک تعادل بین تولید راديكال

 يدانیاكسب  يهبای آنتب   سیسبتم  لهیوسب   ها ببه  تخري  آن

بببا   تواننببد  يمبب هببا  دانیاكسبب يآنتبب  .(2)وجببود دارد

تببوان بببه  يكببه مببعمببل كننببد  يمختلفبب یسببازوكارها

كاهش غلظبت   اي ژنیهمانند برداشت اكس ييها سمیمكان

 یا رهیب زنج یهبا  و قط  كردن واكنش ژنیاكس يموضع

بافبت  ببه   يرسبان  ژنیاكس RJاحتماا  .(00)اشاره كرد 

در  يرسان ژنیاكس شيافزا نيا دهد، يم شيمغز را افزا

 یاز اخبتتات مغبز   يكبه مببتت ببه برخب     يافراد مسبن 

كبه   انبد  دادهنشبان  هبا   پبژوهش  .(00)است دیهستند مف

 ارتبابز در یكلسترول ن یبا سطح باا مريآلزا یماریب

  يباعبث تسبر   توانبد  يمب تجم  كلسترول  كه چرااست 

 يين از آنجبا يبنابرا (01)شود بتا ديیلویمآ پتک لیتشك

ز كباهش  یب و كلسترول خون را ن يچرب تواند يم RJكه 

                                           
1-Reactive Oxygen Species 
2-Lipid Peroxidation 
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 یق فعببال كببردن فببرم بتببا  يبباز طر احتمببااًدهببد و 

(ER)اسبتروژن  یهبا  رندهیگ
 یببر رو  توانبد  يمب ز یب ن (0)

 دیب اثبرات مف  .(04)اثبر مثببت بگبذارد    ياختتات عصبب 

 ببات یترك یسبر  کيب مغبز را ببه    یبر رو RJاز  يناش

دسببتگاه  قيبباز طر انببد كببه نسبببت داده آنموجببود در 

 00)دنب كن يم عبور یمغز يگوارش جذب و از سد خون

موجببود اسببت  RJكببه در  يمببواد فعببال نیدر ببب .(03و

كوچبک   راشببا  یغچبرب   یدهایاس وكوچک  یدهایپرت

 زیدرولیبببتوجبببه هسبببتند كبببه از ه  جالببب  مولكبببول

      نبببد،يآ يببببه دسبببت مببب  RJ ر ببببز یهبببا نیپبببروتئ

 01چبببببرب  یدهایآزاد، اسببببب یدهایاسببببب نبببببویمآ

 ببه  منحصر  یتركو  AMP-N1oxide( و HDAب01كربنه)

ک یببدكانوئ ببب6تببرانس  يدروكسببیه ببب01 دیاسببفببرد  

(HDEA) اسبت كبه    شده عنوان . (03)هاست آن، از جمله

HDEA  شبده از مغبز    مشبتق  ييزا فاكتور نوروناثرات 

(BDNF)
نروژنز در مغبز ببال     احتمااًد كرده و یرا تقل(6)

شده اسبت كبه     نشان داده. (03و  66)كند يک ميرا تحر

كبه   نهیدآمیاسب  6ب0با  RJكوچک مستخرج از  یدهایپرت

 تیخاصببب ،اسبببت tyr یحببباوخبببود  c یدر انتهبببا

 یسباز  دارد كبه باعبث پباک    یقو اریبس يدانیاكس يآنت

 اثبرات كبه   ی، ببه طبور  شبود  يمب  لیدروكسیه كاليراد

 یسبه د  اكسبیداني آنتبي  خصوصبیات  ببه  RJ سودمند

شبود.   ينسببت داده مب   Tyr-Tyr, Arg-Tyr, Lys-Tyr دیب پرت

رببوب ببه خبواص    دها مین پرتيا يدانیاكس يآنت ييتوانا

 یهبا  كالير رادها و مها آن يفنول يل پلیدروكسیگروه ه

 یهببا گببروه يدهبب دروژنیببسببم هیق مكانيببآزاد از طر

، (03و 04)باشببد يهببا مبب نببهیآم دین اسببيببال یدروكسببیه

تواند باعبث كباهش مبر      يم HDAب01 احتمااً نیچن هم

سودمند اثرگذار بر   یترك گريد .(02)شودز ین يرونون

 ،موجببود اسببت RJكببه تنهببا در  يعصببب سببتمیس یرو

(AMP)   يا آ ام پ منو فسفات نيآدنوز
  اسبت كبه ببه   ( 3)

. در كبل  (00)كند يعمل م کیفاكتور نروتروف کيعنوان 

                 بببببر  RJدر موجببببود تركیبببببات بیواكتیببببو  ن يببببا

 درعملكردهای مغبز اثبرات مفیبد دارد و ممكبن اسبت      

كلینیكي در پیشگیری و  یها حفظ ستمت و يا استفاده

درمان برخبي از اخبتتات عصببي نقبش اسبتراتژيک      

 . .(03)داشته باشد

ن يب خارج از كنترل در ا یها تيجمله محدوداز 

 یعدم بافت ببردار ها  اد رتيتوجه به تعداد ز باق یتحق

و  یفت كبار یک شيها بود كه در  رت يهمزمان از تمام

ز ین TMTو  RJ قاتين تزریچن ک روز انجام شد. هميدر 

هر چند كبه  ها صورت نگرفت  رت يمامت یزمان برا هم

د، لبذا  یرسب  يقات ببه اتمبام مب   يتزر یفت كاریش کيدر 

ن يا یو در راستا يقات آتیكه در تحق شود ميشنهاد یپ

ر یثأفاده گردد تا تب است RJمختل   یهااز دوزپژوهش 

                    ن مبببباده يببببمصببببرف امختلبببب   یهببببا زانیببببم

 .ش گذاشبته شبود  يسبودمند ببه محبک آزمبا    و  يعیطب

، RJ يرون صببفاقق ديببسببه بببا تزرين در مقایچنبب هببم

ش گذاشبته  يز به بوته آزماین ژل نيا يرف خوراكصم

  .شود

 

                                           
1- Estrogen Receptor 
2- Brain-Derived Neurotrophic Factor  
3-Adenosine Monophosphate 
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   یریگ جهینت

 RJمطالعه حاضر نشان داد كه مصرف مكمبل  

 یببرا  د بخبش يب نو یابزارممكن است بتواند به عنوان 

و  ببوده  هبا  رونونب  یو بازساز يعملكرد عصب تيتقو

 یها ژن انیش بيافزا درار كننده مه يعیطبک راهكار ي

به  BCL-2ان یو ممانعت از كاهش ب BAX یآپوپتوز شیپ

متوقب  كبردن    به منظور یآپوپتوز يک ژن آنتيعنوان 

 TMTاز  يناشبب ي  عصبببيبببهبببود تخرس و يآپوپتببوز

 .باشد

 

  رتشكر و يتقد

 نامبببه انيبببمقالبببه حاضبببر برگرفتبببه از پا 

دانشگاه  يورزش یولوژيزیف دوره دكترای ييدانشجو

باشبد. در   يمب  IR.Lu.acra.2020.41Iبا كد اختق  لرستان

مراحبل   يكه در ط ينهمكارا دوستان و ين از تمامايپا

مانه یصببم بودنببد، مببا هكننببد اریيببن پببژوهش يببا

 .ميینما يسراسگزاری م
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Abstract: 

 
Background & aim: Given that Royal Jelly contains compounds that have beneficial effects on the 
central nervous system and neural functions, therefore, the aim of this study was to determine and 
evaluate the effect of Royal Jelly consumption on apoptotic indices in trimethyltin model of 
Alzheimer's disease. 
 
Methods: In the present experimental study conducted in fall of 2018, 32 male Sprague-Dawley rats 
were included in the study. Twenty-four of them were induced by Alzheimer's induction by trimethyltin. 
The rats were then randomly divided into four groups: healthy last week, victim control last week, 
sham and royal jelly. The expression of P53, BAX, BCL-2 genes were measured by Real Time PCR 
technique. Data analysis was performed by Manova test and post hoc Scheffe at the significant level 
P<0.05 using SPSS software version 20. 
 
Results: The findings of the present study indicated that the dependent variable P53 in the last week 
Alzheimer's group was more than the healthy groups in the last week and gel. Moreover, the 
dependent variable P53 in the sham group was more than the healthy groups in the last week and the 
gel. In the healthy group, the last week was less than sham and Alzheimer's last week. BCL-2 in the 
gel group was more than sham and healthy last week and Alzheimer's last week and in the healthy 
group last week was more than sham and Alzheimer's last week. 
 
Conclusion: Trimethylmethine administration may be involved in selective neuronal death and 
mitochondrial apoptotic pathways in neurodegenerative disorders, and royal jelly supplementation 
may be used as an inhibitor of the internal pathway of apoptosis and to enhance neural function and 
neuronal regeneration in the present model. 
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