مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
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تأثیر هشت هفته مصرف ژل رويال بر برخي از
شاخصهای آپوپتوزی در موشهای آلزايمری شده با
تریمتیلتین
*

مريم عظیم پور ،محمد فتحي  ،امید دزفولیان
گروه تربیت بدني ،دانشگاه لرستان ،خرم اباد ،ايران
تاريخ وصول0311/10/01 :

تاريخ پذيرش0311/10/01 :

چكیده:
زمینه و هدف :با توجه به اين كه ژل رويال حاوی تركیباتي است كه اثرات مطلوبي بر سیستم اعصاب مركزی و عملكردهای عصببي
دارند ،لذا هدف از اين پژوهش تعیین و بررسي تأثیر مصرف ژل رويال بر شاخصهای آپوپتبوزی در مبدل تبریمتیبلتینبي بیمباری
آلزايمر بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي كه در پايیز سال  0310انجام شد 36 ،سر موش صحرايي نر نژاد اسبررا داولبي وارد مطالعبه
شدند كه تعداد  60سر از آنها بهوسیله تریمتیلتین القای آلزايمر شدند .در ادامه موشهای صحرايي بهطور تصبادفي ببه  0گبروه؛
سالم هفته آخر ،كنترل قرباني هفته آخر ،شم و ژل رويال تقسبیم شبدند .بررسبي میبزان بیبان ژنهبای  P53,BAX,BCL-2ببا تكنیبک
 Real Time PCRانجام شد .دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واريانیس تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :يافتههای تحقیق حاضر نشان ميدهد كه متغیر وابسته  P53در گروه آلزايمر هفته آخر بیشتر از گروههای سالم هفته آخر و
ژل بود و در گروه شم بیشتر از گروههای سالم هفته آخر و ژل شد ،شاخص  BAXدر گروه ژل كمتر از شم و آلزايمر هفته آخر شد
و در گروه سالم هفته آخر كمتر از شم و آلزايمر هفته آخر شد BCL-2 .در گروه ژل بیشتر از شم و سالم هفته آخبر و آلزايمبر هفتبه
آخر شد و در گروه سالم هفته آخر بیشتر از شم و آلزايمر هفته آخر گرديد.
نتیجببهگیبری :تجببويز تببریمتیبلتبین احتمببااً در پديبده مببر نبوروني انتخببابي و مسبیرهای آپوپتببوز میتوكنببدريايي در اخببتتات
نورودژنراتیو مشاركت دارد و مصرف مكمل ژل رويال ممكن است بتواند به عنوان يک راهكبار مهبار كننبده در رونبد مسبیر داخلبي
آپوپتوز و تقويت عملكرد عصبي و بازسازی نورونها در مدل حاضر به كار برده شود.
واژههای كلیدی :ژل رويال ،شاخصهای آپوپتوزی ،بیماری آلزايمر
*نويسنده مسئول :محمد فتحي ،خرمآباد ،دانشگاه لرستان ،دانشكده علوم انساني ،گروه تربیت بدني
Email: fathi.m@lu.ac.ir
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آپوپتبببوز در سیسبببتم لیمبیبببک انسبببان و حیبببوان،

مقدمه
با توجه به رشبد و توسبعه جوامب و تغییبر

به خصوص در ناحیه هیروكامب مغبز و ببروز حالبت

سبک زندگي ،نیباز روز افبزون ببه تولیبد محصبوات

شبه آلزايمر ميشود .البته مكانیسمهای آپوپتوز ناشي

كشبباورزی ،صببنعتي و آفببتكببشهببا افببزايش يافتببه

از  TMTهنوز به درستي مشخص نیسبت( .)2شبواهدی

است( .)0همچنین دسترسبي زيباد افبراد ببه سبموم و

نیز وجود دارد كه اين ماده از طريق آسی اكسبیداتیو
.

داروها و يا باقیماندههای آنها در محیط زيست ،باعث

مغببزی سببب ايجبباد اخببتتل حافظببه م بيگببردد( .)1در

شده است كبه مواجهبه انسبان ببا ايبنگونبه سبموم و

بسیاری از پژوهش های صورت گرفته از جملبه سبون

تركیبات ارگانوتیني( )0از طريق غذا ،آب و هبوا تقريبباً

لي و همكاران مشخص شبد كبه تزريبق سبم  TMTببه

غیر قابل اجتناب گرديبده ،ببهطبوری كبه مبيتوانبد ببه

نمونببه مببوش موج ب اخببتتات شببناختي و حافظببه و

صورت غیرعمدی و تصادفي سبب مسبمومیت افبراد

رفتاری ازجمله افسردگي ،اضبطراب و پرخاشبگری و

شود( .)6يكي از سموم ارگانوتینه متیله شده تری متیل

بیش فعالي مي شود كه ظاهراً به دلیل آسی هیروكام

تببین كلرايببد( )6()TMTاسببت TMT ،در آفببتكببشهببا،

است( 4و .)0در تحقیقي كه به وسیله ايمان و همكباران

مببواد غببذايي و محصببوات

بببر روی تببأثیرات نوروتوكسببیتي  TMTدر سیسببتم

سیلیكوني مانند ظروف آشرزخانه ،در پليونیل كلرايبد

عصبي مركزی انجام شده ،نشبان داده اسبت كبه ايبن

 ،)3(pvcبببهعنببوان حببتل رن ب  ،جببت دهنببده چببوب ،در

سم باعث تخري عصبي در سیسبتم عصببي مركبزی

صنعت كشتي سازی ،لولهكشبي هبای آب آشبامیدني و

ميشود و همچنین بر روی عوامل شناختي و رفتباری

سیستم آب خانگي و بسبیاری ديگبر از امبور صبنعتي

رت ها نیز تأثیرگذار است( .)1در تحقیقي كه به وسبیله

بسببتهبنببدیهببای مختل ب

مربببوب بببه انسببان كاربردهببای زي بادی دارد(.)3

TMT

سببمیرا ملبکزاده و همكبباران بببر روی بررسبي انببوا

بهعنوان يک تعديلكننده تولید پتستیک سبب  20نبو

داروهبايي كبه باعببث القبای آلزايمببر در رت مبيشببود

مسببمومیت در سراسببر جهببان شببده و  0401نفببر را

صورت گرفته ،عنوان شده است كه  TMTقادر به ايجاد

بهطور حاد بین سالهای  0140تبا  6114متبأثر كبرده

اختتات حافظه و خلقي نظیر پرخاشگری و استرس و

است( .)0در افرادی كه بهواسطه شغل خود در صبناي

كاهش سطح خلق وخو ميشود و با ايجباد آپوپتبوز و

كشاورزی و در كارخانههای تولید قل و پتستیک ،در

مر نوروني ميتواند القاكننده حالتهبای آلزايمبر در

معرض  TMTقرار دارند ،سندرمي مشاهده ميشود كه

انسان و حیوان گردد(.)01

بببا پرخاشببگری ،اخببتتل شببناختي ،تشببنع عنببتني،
سرگیجه و كاهش حافظه همراه است( .)1پژوهشهايي

محققان در حال كش

راههبای جديبد درمبان

بیماری های تخري عصبي هستند ،داروهبای اسبتفاده

كه در مورد تحلیل عصبي ناشبي از  TMTانجبام شبده،
نشان دادهاند كه ايبن سبم دارای پتانسبیل مسبمومیت

1-Organotin Compounds
2-Trimethyltin Chloride
3-Polyvinyl Chloride

عصبي است كبه احتمبااً باعبث مبر نبوروني و القبا
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تأثیر مصرف ژل رويال بر آپوپتوز در آلزايمر

.

شبببده ببببه وسبببیله ايب بن قبیب بل بیمببباران اخبببتتات

تعويق افتادن سالمندی شود( RJ .)04حباوی تركیببات

نورودژنراتیو اصل بیماری را درمبان نمبيكننبد ،بلكبه

بیواكتیو ميباشد كه بر عملكردهای عصبي مغز اثبرات

تنها عتيم شبناختي را بهببود مبيبخشبند و از طبرف

مفید دارد و ممكن است در پیشگیری و درمبان برخبي

ديگر اين داروها دارای عبوارض جبانبي متعبددی نیبز

از اختتات عصبي نقش استراتژيک داشته باشبد(.)03

هستند( ،)00بنابراين محققین تتش مي كنند ببا روشبن

با توجه به محدوديتهای فبراوان موجبود در توانبايي

كردن مكانیسمهای اين بیماریهبا روشهبای درمباني

تبرمیم سیسببتم عصبببي مركبزی آسبی ديبده ،كبباهش

كارآمدتری برای درمان و پیشگیری از بیماری آلزايمر

هرچه بیشتر آسبی هبای وارده از طريبق مهبار مبر

پیدا كنند( .)0استفاده از رژيم غبذايي مناسب و تغییبر

سلولهای عصبي تحت تأثیر محرکهای مر سبلولي

در عبادات و محبیط زنببدگي ،روشهببای غیبر دارويببي

نظیر؛ توكسینها ،تشعشعات ،هیروكسي ،اسبترسهبا و

جلوگیری يا درمان اختتات ناشي از آلزايمبر و ديگبر

فقدان عوامل تروفیكبي اكسبیداتیو ،ايسبكمي و آسبی

بیمبباریهببای تخريبب عصبببي هسببتند( .)06محققببین

حائز اهمیت است( .)01مطالعه و درک مسیرهای مبر

استفاده طواني مدت از آنتياكسبیدانهبا را عامبل ببه

سلول عصبي تأثیر زيادی ببر شبناخت و پیشبگیری و

تأخیر انداختن بیماری ميداننبد( .)03يكبي از تركیببات

درمببان بیمبباراني دارنببد كببه از ايببن اخببتتات رنببع

طبیعي كه خاصیت آنتياكسیداني آن به اثببات رسبیده

ميبرند( .)06متأسفانه ،كلیه سازوكارهای آسبی هبای

است ،ژل رويال( )0()RJمي باشد RJ .به وسیله غدد زير

عصبي كه در بیمباریهبای نورودژنراتیبو ،آلزايمبر و

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

سبباير اخببتتات عصبببي رخ م بيدهببد بببه طببور كامببل

آپیس ملیفرا( )0ترشبح مبيشبود( RJ .)00دارای ارزش

مشخص نیستند .هنوز روشي ببهمنظبور درمبان و يبا

غذايي فراوان است و از لحاظ شیمیايي حباوی آب(11

اصتح بیماریهای عصبي با حبداقل عبوارض جبانبي

تا 21درصد) ،پروتئین ها( 04درصد) ،كربوهیبدرات(01

وجود ندارد و يا بسیار كم است ،بنابراين برای بهببود

درصد) ،چربي( 3تبا  2درصبد) ،نمبکهبای معبدني(01

روشهای درمباني ايبنگونبه از بیمباریهبا ببه دسبت

درصببد) و بسببیاری از ويتببامینهببا و مببواد فعببال

آوردن درک دقیقي از مكانیزمهبای مبر سبلولهبای

زيستي(04ب 01و  )03است .همچنین نشبان داده شبده

عصبي ميتواند مؤثر باشد( .)0آپوپتوز(()1مر سلولي

كه  RJفعالیبتهبای فارمباكولوژيكي متفباوتي از قبیبل

برنامه ريزی شده) نوروني يكي از علل شبناخته شبده

خواص ضد تومبوری ،ضبد میكروببي ،اتسبا دهنبده

نوروپاتي محیطي و مركزی است( .)61با توجه به ايبن

عروق ،كاهش دهنده فشار خون ،تحريک كننده رشد و

كه آپوپتوز تبا  11براببر در بیمباری آلزايمبر افبزايش

نروژنز ،تقويت سیستم ايمني بدن ،ضد آلرژيک و ضد
پیری ،ضد هايرركلسترولمي و فعالیت های ضد التهابي
و آنتياكسیداني و مهار راديكال های آزاد دارد كه ايبن

1-Royal Jelly
2-Hypopharynx
3-Mandibular
4-Apis Meliphera
5-Apoptosis

خصوصیات ميتواند باعبث افبزايش طبول عمبر و ببه
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مييابد ،بر اين اساس يكي از اسبتراتژی هبای درمباني

حافظه و احساسات دارد در مسمومیتهبای مبزمن ببا

اين بیماری در آينبده ،كنتبرل هرچبه بیشبتر آپوپتبوز

سموم تخري كننده عصببي بیشبترين تبأثیر تخريببي

سلول های عصبي در مراحل اولیه اسبت( .)60از میبان

قرار ميگیرد و فعالیت عوامل آپوپتوزی در اين ناحیبه

مناطق مختل

مغزی ،هیروكام يكي از حسباستبرين

موج اختتل در چرخبه عصببي و تسبري در مبر

نواحي است كه در مقابل عوامل آسبی رسبان ماننبد؛

سلولهبای عصببي شبده اسبت و ايبن امبر بیشبترين

سموم شبیمیايي ،اسبترس اكسبیداتیو و بیمباری هبای

ارتببباب بببا پبباتولوژی بیمببار آلزايمببر را دارا بببوده

نرودژنراتیو مانند آلزايمر بسبیار آسبی پبذير ببوده و

اسببت( ،)61لببذا اسببتراتژیهببای درمبباني كببه موج ب

طبببي آن دسبببتخوش تغییبببرات نوروفیزيولبببوژيكي،

محدوديت آسی های میتوكنبدری و در نتیجبه كباهش

ساختاری و مولكولي خواهد شبد( .)66اگبر پیبام هبای

اخببببتتات عملكببببرد میتوكنببببدری و يببببا حببببذف

داخلبي باشبند ،مسبیر آپوپتبوز درونبي ببوده و

میتوكندریهای آسی ديده شوند ،افقي تازه در درمان

اولین انبدامک فعبال شبده میتوكنبدری خواهبد ببود و

بیمبببباریهببببای نورودژنراتیبب بو فببببراهم خواهنببببد

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

آورد( 60و  .)61 ،62با وجود پژوهشهايي كه تباكنون

پبببروتئینهبببای بكبببس ) )6((BAXو  BCL-2ببببهعنبببوان

در خصوص مهار آپوپتوز به وسیله تركیبات مختلب

پببروتئینهببای اصببلي ،در شببكلگیببری كانببالهببای

صورت گرفته ،پیشرفت هبای حاصبله چنبدان مبؤثر و

آپوپتوزی ،تنظیم نفوذپذيری میتوكنبدری و پیبام هبای

شايان ذكر نبوده است ،كه نیاز به بررسي های بیشبتر

آپوپتوزی میتوكندريايي درگیر ميشوند( .)63همچنین

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

 P53كه پروتئین سركوب كننده تومور( )3و يبک حسبگر

لذا هدف از اين پژوهش تعیین و بررسي تأثیر مصرف

عمببومي بببرای اسببترس سببلول و معتبرتببرين مبباركر

ژل رويببال بببر شبباخصهببای آپوپتببوزی در مببدل

مر

سرمي آپوپتبوزيس سبلولي اسبت در تنظبیم بیبان ژن
 BAXو  BCL-2وارد عمببل م بيشببود(.)60

P53

آسی ديدن  DNAچرخه سلول را متوق

ميكنبد و در

تریمتیلتیني بیماری آلزايمر بود.

.

در پ بي

صورتي كبه آسبی  DNAتبرمیم نشبود در پاسبخ ببه

روش بررسي
در ايببن مطالعببه تجربببي كببه در سببال 0310

استرس ،خود به عنبوان يبک فباكتور پبیش آپوپتبوزی

انجام شد 36 ،سر مبوش صبحرايي نبر نبژاد اسبررا

خواهببد بببود و در آن صببورت باعببث تغییببر و آغبباز

داولي از بین موشهای نر هشت هفتهای مركز تكثیر و

نسخه برداری فاكتورهای كمک كننده آپوپتبوز خواهبد

پرورش حیوانات آزمايشگاهي دانشبگاه آزاد اسبتمي

شد( .)00از طرف ديگر فرايند آپوپتوز در سبلول هبای

واحببد مرودشببت انتخبباب شببده و بببه آزمايشببگاه

عصبي پستانداران عمدتاً از طريبق مسبیر وابسبته ببه
میتوكنببدری(مسببیر داخلببي)( )0صببورت مببيگیببرد.
هیروكام كه نقش اصبلي در سبازماندهي خباطرات و
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1-B-cell Lymphoma 2
2-Bcl2-Associated X Protein
3-Tumor Suppressor Protein
4-Intrinsic Apoptotic Pathway
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تأثیر مصرف ژل رويال بر آپوپتوز در آلزايمر

فیزيولوژی دانشگاه آزاد مرودشت منتقل شدند .دمبای

 + TMTمصرف  )RJتقسیم شدند .كلیه مراحبل كبار ببا

مطلببوب سببالن نگهببداری حیوانببات  61تببا  60درجببه

حیوانات ،طبق قوانین حمايت از حیوانات آزمايشبگاهي

سانتيگراد و رطوبت نسببي حبدود  11تبا  21درصبد

و با نظارت كمیته اختقي دانشگاه انجام شد.

كنترل و ثبت شد .چرخه روشنايي ب تاريكي نیز هر 06

جهت تهیه عصاره ژل 01 ،گرم  RJرا در 0111

ساعت يک بار به طور دقیبق ببه وسبیله تنظبیم كننبده

سيسي آب مقطر ديونیزه ريخته و مخلوب را به مبدت

الكترونیكي نور سالن نگهداری حیوانات آزمايشبگاهي

 02ساعت در دمای  11درجه سانتيگراد انكوبه كرده،

رعايت شد .حیوانات با دسترسي آزادانه به آب و غبذا

سرس محلول از صبافي عببور داده خواهبد شبد و در

و به صورت چهارتايي در قفسها نگهداری شبدند .ببر

دمای  0درجه سانتيگراد نگهداری و در هنگام تزريبق

اساس راهنمايي شورای پژوهش ملي برای مراقببت و

با دوز  011میلي گبرم ببر كیلبوگرم روزانبه ببه مبدت

استفاده از حیوانات آزمايشگاهي تتش بر اين شد كبه

هشت هفته بهصورت درون صفاقي تزريق شد(.)31

هرگونه استرس غیرضروری به حیوانات حذف شبود.

پببس از پايببان يببافتن آزمببونهببای رفتبباری

موش ها به مدت يک هفته جهت سبازگاری در شبرايط

حیوانات با كتامین  01درصد( 11میليگرم بركیلوگرم)

اسببتاندارد نگهببداری شببدند .در ادامببه در روز هشببتم

و زايلزين  6درصد( 01میليگرم بر كیلبوگرم) بیهبوش

TMT

شده و پس از خونگیری از قلب  ،بافبت هیروكامب از

القای آلزايمر شدند .مقدار  4میليگبرم از ايبن مباده را

مغز جدا شده و بتفاصله در میكروتیوب هايي با حجم

درون  011میليلیتر حتل(نرمال سالین) حبل كبرده و

 0/1میل بيلیتببر بببا برچس ب متناس ب ب با بافببت ،رت و

برای تزريق به موشهای صبحرايي آمباده و مقبدار 4

ساعت تشريح و گروه مورد آزمايش ،به سبرعت و ببا

میليگرم به ازای هر كیلوگرم از وزن بدن مبوشهبای

ازت مباي منجمبد و ببرای تجزيبه و تحلیبل بعبدی بببه

صحرايي سم  TMTبه موش های صحرايي به صبورت

يخچال 41ب درجه سبانتيگبراد منتقبل شبدند .در ابتبدا

صبفاقي تزريبق شببد( .)64پبس از تزريبق  ،TMTجهببت

بافتها با روشهای مكانیكي خبرد و همبوژنیز شبدند.

تشخیص آلزايمر با مشاهده يکسبری عتيبم رفتباری

بببرای اسببتخراج  RNAابتببدا  311میكببرولیتببر از بببافر

در موشهای صحرايي بررسي شد .اين عتيبم ببالیني

لیزكننده آربي بافر به نمونه(رسوب سلولي حاصبل از

عبارتاند از؛ رعشههای عنتني ،افزايش دمبای ببدن،

سانتريفیوژ) اضافه شد(از قبل به ازای هر  0میلي لیتبر

خونريزی از چشم و بیني ،حالت تهو  ،تشنع و پیچ و

 01میكرولیتر مركاپتواتانول به بافر اضافه شده است)

تابهای دمي( .)61در ادامبه مبوشهبای صبحرايي ببه

و به مدت  1دقیقبه در دمبای اتباق قبرار داده شبد ،در

(ببدون

مرحله بعد فیلتر سبتوني درون لولبه جمب آوری قبرار

آخببر)(ADC

گرفببت و بببا  00111دور در دقیقببه بببه مببدت  6دقیقببه

دريافت سبم) ،(TMTشبم)((SHحبتل ژل رويبال ،سبرم

سانتريفیوژ گرديد .بعد از سانترفیوژ محلول روشن به

فیزيولببوژی) و مصببرف ژل روي بال)((RJدريافببت سببم

يک تیوپ میكروسانترفیوژ جديد انتقبال يافبت .سبرس

تعداد  60سر از موشهبای صبحرايي ببه وسبیله

طور تصادفي به  0گروه؛ سالم هفته

آخر)(HC

دسببتكاری تجرب بي ،كنتببرل قرببباني هفتببه
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همحجم آن يعني  311میكرو لیتر اتانول  01درصد ببه

جهببببت بررسبب بي بیبب بان ژنهببببا بببببا اسببببتفاده از

آن اضافه شد .سبرس مینبيسبتونآر ببي درون لولبه

ريلتايم پيسي آر تمام پرايمرها به وسبیله نبرمافبزار

جم آوری قبرار گرفبت و نمونبهای كبه اتبانول ببه آن

IDv7.8

 Alleleطراحبب بي شببببد و از ژن ( β2mبتببببا 6

اضافه شده بود ،به مینيستونآر بي انتقال يافبت و ببا

میكروگلوبببولین) بببهعنببوان كنتببرل داخلببي اسببتفاده

سبببرعت  00111دور در دقیقبببه ببببه مبببدت  0دقیقبببه

گرديد(جبدول  .)0تمبام پرايمرهبا ببه صبورت اتصبال

سانترفیوژ گرديد و محلول درون لوله جم آوری دور

اگزون ب اگبزون طراحبي شبد .جهبت اطمینبان از عبدم

ريخته شبد .در مرحلبه بعبد  111میكبرو لیتبر از ببافر

تكثیر DNAژنومي از  61نانوگرم  cDNAو  61نبانوگرم

شستشو  0به مینيستونآر بي اضافه شد و با سرعت

 RNAدر تیبببوبهبببای جداگانبببه از واكبببنش  PCRو

 00111دور در دقیقببه بببه مببدت  0دقیقببه سببانترفیوژ

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

گرديد و محلبول درون لولبه جمب آوری دور ريختبه

تكثیر  cDNAو مشاهده بانبد مبورد انتظبار ببه وسبیله

شد .در ادامه میني ستون آر بي ببا  011میكرولیتبر از

پرايمر اختصاصي و عدم تكثیبر  RNAپبس از واكبنش

بافر شستشوی  6با سرعت  00111دور در دقیقبه ببه

 PCRنمايانگر عدم تكثیر  DNAژنومي ميباشبد .سبرس

مدت  0دقیقه سانترفیوژ شد و محلول درون لوله جم

برای هر يک از پرايمرهبا كبارايي  PCRانبدازهگیبری و

آوری دور ريخته شد .اين مرحله دو ببار تكبرار شبد،

منحن بي اسببتاندارد بببرای آنهببا رسببم گردي بد .جهببت

سرس به مدت  3دقیقه با سرعت  00111دور در دقیقه

بررسي بیان ژن ها برای گروه های سبلولي از مخلبوب

سانترفیوژ انجام شد ،سرس میني ستون آر بي درون

2x Master mix Green Dye ،PCR

( RealQسببباخت

لولببه جم ب آوری قببرار داده شببد و  11میكرولیتببر از

 AMPLQONآلمان) طبق دستورالعمل كیت استفاده شد.

 ) RNase-freeبه میني ستون

پس از اتمام فعالیت دستگاه و مشاهده نمودارها مبنبي

آر بي اضافه و  0دقیقه به آن زمان داده شبد و سبرس

بببر افببزايش تعببداد قطعببه مببورد نظببر و می بزان نشببر

بببه مببدت  6دقیقببه بببا سببرعت  00111دور در دقیقببه

فلورسانس با استفاده از فرمول  6-ΔΔCtمیزان بیبان ژن

سبببانترفیوژ گرديب بد .محلبببول درون وان شستشبببو،

مورد نظر نسبت به  B2mو گروه كنترل سنجیده شد.

فری ريبونوكلئاز

(ddH2O

RNAهای استخراج شده بود كبببه در 01بب درجببببببه

دادههببای جمبب آوری شببده بببا اسببتفاده از

سببانتيگببراد نگهببداری شببدند .سببنتز  cDNAطبببق

نرمافزار  SPSSو آزمونهبای آمباری شباپیرو ويلبک،

دستورالعمل موجود در كیت فرمنتاز)(K1621تهیه شبد.

مانووا و آزمون تعقیبي شبفه تجزيبه و تحلیبل شبدند.

جدول  :0لیست پرايمرهای استفاده شده در اين مطالعه
)Sizes (bp
244
174
134
104
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Primer Sequences
’Forward: 5’- CGTGCTTGCCATTCAGAAA -3
’Reverse: 5’-ATATACATCGGTCTCGGTGG -3
’Forward: 5’- CTGCAGAGGATGATTGCTGA -3
’Reverse: 5’- GATCAGCTCGGGCACTTTAG -3
’Forward: 5’- ATCGCTCTGTGGATGACTGAGTAC-3
’Forward: 5’- AGAGACAGCCAGGAGAAATCAAAC -3
’Reverse: 5’- GGCTCCGACTATACCACTATCC -3
’Reverse: 5’- GAGTCTTCCAGCGTGATGATG -3

Genes
B2m
Bax
Bcl-2
P53
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تأثیر مصرف ژل رويال بر آپوپتوز در آلزايمر

تفاوتهای معنيدار مبا ببین گبروههبا مشبخص شبده

يافتهها
بببرای تجزيببه و تحلیببل دادههببای پببژوهش،

است.
در كل با عط

متغیرهای وابسته در گبروههبا از طريبق روش تحلیبل

به نتايع آزمون شفه و تفاضبل

واريانس چند متغیره مورد مقايسه قرار گرفتند .جدول

میانگینهای گروههای معنيدار شده ،يافتههای تحقیبق

 6يافتههای توصبیفي متغیرهبای وابسبته مرببوب ببه

حاضر نشان ميدهد كه متغیبر وابسبته  P53در گبروه

شاخصهای آپوپتبوزی  BAX, BCL-2, P53اسبت را ببه

آلزايمر هفته آخر بیشتر از گروههای سالم هفتبه آخبر
و ژل بود ،در گروه شم بیشتر از سالم هفته آخر و ژل

تفكیک گروهها نشان ميدهد.
پس از بررسي نرمال بودن توزيب داده هبا ببا
آزمون شاپیرو ويلک و همگني واريانس با آزمون لون
با سطح معنيداری بیشتر از  ،1/11نتبايع كلبي تحلیبل
واريانس چندگانه مطابق جدول  3بررسبي گرديبد كبه
در هر چهار شباخص زيبر  1/11ببود و اثبر پیتيبي

()0

( ،)0/100امبببببببببادای ويلكببببببببس( ،)03/230()6رد
هاتلینب ب ( )60/600()3و ببببزر تبببرين ريشبببه روی

شد ،شاخص  BAXدر گروه ژل كمتر از شم و آلزايمبر
هفته آخر شد ،در گروه سالم هفته آخر كمتر از شبم و
آلزايمر هفته آخر شد و  BCL-2در گروه ژل بیشبتر از
شم و سالم هفته آخر و آلزايمر هفتبه آخبر شبد و در
گروه سالم هفته آخبر بیشبتر از شبم و آلزايمبر هفتبه
آخر شد.

.

()0

( )21/020حاكي از معنيداری شاخصها ااقل در يكي

بحث
رشد و توسعه جوام و تغییبر سببک زنبدگي،

از گروهها و متغیرها بود()p>1/11
جدول  0نتبايع آزمبون تحلیبل واريبانس چنبد

نیبباز روز افببزون بببه تولیببد محصببوات كشبباورزی،

متغیری به تفكیک متغیرهای وابسته را نشان مبيدهبد.

صنعتي و آفتكشها افزايش داشته و دسترسي زيباد

همببانطببور كببه در جببدول مشبباهده مببيشببود ،بببرای

افراد به سموم و داروها و يا باقیمانبدههبای آنهبا در

متغیرهای  P53,BAX,BCL-2شاخص  Fواجد معنيداری

محیط زيست ،باعث شده است كه مواجهبه انسبان ببا

است( .)p>1/11بررسي اندازه اثبر نشبان مبيدهبد كبه

اينگونه سموم و تركیبات ارگانوتیني از طريق غذا ،آب

مداخلهها بیشترين اثر را بر روی  BCL-2اعمال كردهاند.

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

نتببايع تحلیببل واريببانس چنببد متغیببری نشببان

پژوهش تعیین و بررسي تأثیر مصرف ژل رويبال ببر

حداقل

شاخص های آپوپتوزی در مدل تری متیل تیني بیمباری

ميدهد كه در هر سه

متغیرهایBAX,BCL-2,P53

در يكي از گروهها تفاوت معنبيدار وجبود دارد .ببرای

آلزايمر بود.

بررسي اين كه در كدامیک از گروهها تفباوت معنبيدار
است از آزمون تعقیبي شفه استفاده شده است كبه در
جدول  1ببه تفكیبک متغیرهبای وابسبته ،ببا ()p<1/11
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1- Pillai's Trace
2- Wilks' Lambda
1- Hotelling's Trace
4- Roy's Largest Root
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جدول  :6يافتههای توصیفي به تفكیک گروهها
انحراف استاندارد

میانگین

متغیر وابسته

گروه

1 /3

0

آلزايمر هفته آخر

0

6 /0

شم

0

3

ژل

1 /6

0

1/10

1 /0

آلزايمر هفته آخر

1 /0

1 /3

شم

1 /0

1 /3

ژل

1/10

1 /0

1/11

1 /6

آلزايمر هفته آخر

1/10

1 /0

شم

1/13

1 /0

ژل

1 /0

0

پي13

سالم هفته آخر

بكس

سالم هفته آخر

بي سي ال دو

سالم هفته آخر

جدول  :3نتايع كلي تحلیل واريانس چندگانه
F

سطح معني داری

مجذور اتا

اثر پیتيي

0/100

1/1110

1/031

امبادای ويلكس

03/230

1/1110

1/146

رد هاتلین

60/600

1/1110

1/060

بزر ترين ريشه روی

21/020

1/1110

1/402

اثر كلي
گروه

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

F

معنيداری

1/243

61/000

1/1110

بكس

1/104

06/004

1/1110

بي سي ال دو

1/401

01/020

1/1110

متغیر وابسته
پي13

جدول  :1آزمون تعقیبي شفه به تفكیک متغیرهای وابسته
متغیر مستقل
پي 13

گروه

گروه

معنيداری

سالم هفته آخر

آلزايمر هفته آخر

1/1110

شم

1/1110

آلزايمر هفته آخر

1/1110

شم

1/1110

شم

1/110

آلزايمر هفته آخر

1/110

شم

1/113

آلزايمر هفته آخر

1/113

شم

1/1110

ژل
بكس

سالم هفته آخر
ژل

بي سي ال دو

ژل

سالم هفته آخر
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سالم هفته آخر

1/1110

آلزايمر هفته آخر

1/1110

آلزايمر هفته آخر

1/110

شم

1/112
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تأثیر مصرف ژل رويال بر آپوپتوز در آلزايمر

طي اين پژوهش به بررسي اثر سمیت  TMTدر

ايسكمي ،آسبی  DNAو فقبدان عوامبل تروفیبک فعبال

القای حالت شبه آلزايمر و ارتباب آن ببا مسبیر داخلبي

ميگردد( .)00میتوكندریهبا حباوی تعبدادی پبروتئین

آپوپتبوز در رتهبای ببال پرداختبه شبد ،سبرس اثبر

تحت عنوان پروتئینهای پروآپوپتوتیک()0هسبتند .ايبن

آنتياكسیداني  RJدر مهار التهاب مغزی و بهببود رونبد

عوامل به دنبال تشكیل منافذ در غشای میتوكندری ببه

آپوپتوز ناشي از اين مسمومیت مبورد بررسبي قبرار

نببام منافببذ پببيتببي ) )6( (PTPاز میتوكنببدریهببا آزاد

گرفت .آپرتوز يک فرآيند طبیعي و فعال مر سلولي در

مببيشببوند كببه نقببش اصببلي در ايببن تغییببرات را

هنگام تكامل بوده كه بعد از مواجهه شدن سلولهبا ببا

پروتئینهای خانواده  Bcl-2به عهده دارند كه خبود ببه

عوامل سیتوتوكسیک هبم رخ مبيدهبد( .)01هبر گونبه

دو دسته پروتئینهای آنتيآپوپتوتیک (ضبد آپوپتبوز)

اختتل در روند آپوپتوز مبيتوانبد منجبر ببه بیمباری

مانند  Bcl-2و نیبز پبروتئینهبای پروآپوپتوتیبک ماننبد

شود به طوری كه افزايش غیر طبیعي مر

سلولي در

.

 BAXتقسیم ميشوند( .)63پروتئینهای پروآپوپتوتیک

بیمبباریهببايي نظیببر اخببتتات نورودژنراتیببو ديببده

عمومباً در سبیتوزول بببه عنببوان سنسببورهای آسبی

ميشود( .)61در پژوهشهای پیشین عنوان شده است

سلولي يا استرس وجود دارنبد .محبرکهبای آپوپتبوز

كه  TMTدارای اثرات نوروتوكسیک بالقوه در سیسبتم

موج تغییر در سباختار پبروتئینهبای خبانواده

لیمبیک بهويبژه هیروكامب اسبت كبه موجب افبزايش

ميگردد .در نتیجه اين تغییرات ،پروتئینهای مذكور به

اختتات رفتاری و القای آلزايمر تجربي شده و احتمااً

میتوكندری انتقال يافتبه و موجب تشبكیل منافبذ و يبا

سب القای آپوپتوز و مر نوروني در سیستم عصبي

واكبنش بببا كانبالهببای غشبايي و تسببري نفوذپببذيری

ميشود و اين اختتات نه تنها به مرور زمبان كباهش

غشای خارجي میتوكندری از طريق منافذ نفوذپبذيری

نمييابند ،بلكه تثبیت شده و بهطور پیشروندهای ادامبه

غشای خارجي میتوكندری ) )3( (MOMPميشوند( .)61به

سلولي به

دنببببال افبببزايش نفوذپبببذيری غشبببای میتوكنبببدری،

نشان داده شده كه القای آپوپتوز با میزان

و ديگببر مولكببولهببای

پیدا خواهند كرد( 2و .)1در همه موارد مر
وسیله

TMT

آزادسببازی سببیتوكروم

c

Bax

باای آزاد سازی كلسیم(كه يكي از تنظبیم كننبدههبای

پروآپوپتوتیک از میتوكندری(از فنای ببین غشباهای

كلی بدی بقببای سببلولي اسببت) از ذخبباير درون سببلولي

داخلي و خارجي) به سیتوزل سلول صورت مبيگیبرد

(میتوكندری و شبكه اندوپتسمي) توام بوده كه نشبان

و موج راهاندازی واكنشهبای كاسباپازی در مسبیر

دهنده آسی میتوكندريايي است( 33و .)6مسیر داخلي

داخلي و هیدرولیز و تجزيه بسبیاری از پبروتئینهبای

آپوپتوز كه میتوكندریها نقش مهمبي در تنظبیم مبر
سلولي آن بر عهده دارند ،در پي استرسهبای سبلولي
نظیر توكسینها ،هیروكسي ،اسبترسهبای اكسبیداتیو،
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حیبباتي سببلولي و ورود سببلول بببه مرحلببه غیرقابببل

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

برگشت مر سلولي ميشوند( .)63اهمیت نفوذپبذيری

آخر و ژل شد ،شاخص  BAXدر گروه ژل كمتر از شم

میتوكنببدری در مطالعببه فان ب و همكبباران نشببان داده

و آلزايمر هفته آخر شد و در گبروه سبالم هفتبه آخبر

شده است .آنها بیان كردند كبه مسبدود كبردن منافبذ

كمتر از شم و آلزايمر هفته آخر شبد BCL-2 ،در گبروه

نفوذپببذيری میتوكنببدری میببزان آپوپتببوز را كبباهش

ژل بیشتر از شم و سالم هفته آخر و آلزايمر هفته آخر

Bcl-

شد و در گروه سالم هفته آخر بیشتر از شم و آلزايمر

(2موجود در غشای خبارجي میتوكنبدری) ببا فعالیبت

هفته آخر شد .احتمااً بیانگر افزايش روند آپوپتبوز از

MOMP

مسیر میتوكندريايي به دنبال تجويز  TMTميباشد و با

ممكن است از مسیر

توجه به كاهش  P53و  BAXو افزايش  BCL-2در گبروه

غیر وابسته به كاسراز نیز آپوپتوز را القا كنبد .در ايبن

ژل ،احتمااً نشان دهنده تأثیر مثبت  RJدر كاهش روند

حالت فاكتوری به نبام ایآیاف ) )0((AIFباعبث متبراكم

آپوپتوز ايجاد شبده در اثبر سبم سیتوتوكسبیک

شدن كروماتین و فراگمنتاسبیون  DNAمبيشبود(.)33

بوده است .در تحقیقي كه به وسیله آلمیبر و همكباران

پببروتئین  P53بببهطببور طبیع بي در غلظببتهببای كببم در

بر روی تخري عصبي ناشي از كادمیم صورت گرفت

س بیتوزول وجببود دارد كببه در پاسببخ بببه تعببدادی از

نشان داد كه مصرف  RJاثر مهاری  BCL-2بر آپوپتوز

تحريكببات القببا شببده آپوپتببوزيس شببامل اسببترس

را بببه سببطح نرمببال خببود برمببيگردانببد و تببأثیر

مبيدهببد( .)36اعنببای آنتبيآپوپتوتیبک خببانواده

 Baxمقابلببه نمببوده و در نتیجببه موج ب مهببار
ميشوند( .)00از طرف ديگر

BAX

TMT

.

اكسیداتیو و آسی  DNAافزايش پیدا ميكند و از طريق

آنتياكسیداني و ضد آپوپتوزی  RJمحرز گرديبد(.)31

فعال سازی فرآيند آپوپتوز به واسطه مسیر داخلبي يبا

همسو با اين تحقیق و شكیني و همكاران نشبان دادنبد

میتوكندريايي باعث ممانعبت از تكثیبر و تبرمیم سبلول

كه تیمار با  RJباعث بلوغ و رشد رويبان و تخمبک ببز

های آسی ديده و تسري مر سلولي مبيشبود(.)60

مبيشببود و سببطح آپوپتببوز از طريبق تنظبیم كاهشبي

 P53با افزايش و فعالسازی پروتئین  BAXو هبمچنبین

BAX

 P53,در تخمدان و تنظیم افزايشبي  BCL-2كباهش

اتصال آن به غشاء میتوكنبدری منجبر ببه رهاسبازی

يافته است( .)32البته در برخي ديگبر از پبژوهشهبايي

سیتوكروم  cاز میتوكندری و فعبال نمبودن فباكتور 0

مانند مطالعه رشبید و همكباران كبه ببر روی سبرطان

پروتئبباز فعببال كننببده آپوپتببوزيس بببه نببام آپبباف وان

مثانبه صبورت گرفبت نشبان داد كبه  RJباعبث تنظبیم

) )6( (APAF-1و موجب القببای آپوپتبوز مبيگبردد و بببا

افزايشي  P53و القای آپوپتوز در سلولهبای سبرطاني

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

گرديد( .)30در مطالعهای كه به وسیله وائل و همكاران

توجه به اين كه در تحقیق حاضبر متغیبر وابسبته

P53

در گروه آلزايمر هفته آخر بیشتر از گبروههبای سبالم
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)1-Apoptosis Inducing Factor(AIF
)2-Apoptotic Protease Activating Factor 1(APAF-1
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تأثیر مصرف ژل رويال بر آپوپتوز در آلزايمر

بببر ت بأثیر مصببرف  RJو چببای سبببز بببر روی تنظ بیم

پروتئین ها ،اسیدهای نوكلئیک و غشاهای چربي حملبه

افزايشي  P53و تعديل آنبزيمهبای آپوپتبوزی صبورت

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

گرفت نتايع نشان داد كه چای سبز و  RJباعث تقويبت

و عملكرد سلول شوند( .)2بافتهای مغز حاوی مقادير

آنزيمهای ترمیم كننده  DNAدر آسی ناشي از مواجهه

زيادی از اسیدهای چرب غیراشبا هستند كه در مقابل

با آفتكبشهبا در كببد و كلیبه مبوشهبا شبد( .)34در

حمببتت راديكببالهببای آزاد آسببی پببذيری خاصببي
.

تحقیقي كه به وسیله دلدار و همكباران ببر روی تبأثیر

دارند( 00و .)1نشان داده شبده اسبت كبه  RJمبان از

 RJبر ژنهای درگیر در مر سلولي در كشبت ببرون

پراكسیداسبیون چرببي( )6در هبر دو شبرايط  in vitroو

تني رويان بز انجام شد نشان داد كه افزايش غلظت

RJ

vivo

 inشده است( .)00لذا  RJاز  DNAدر مقابل آسبی

بیان نسبي ژن  BCL-2و  P53را افبزايش داد ،در حبالي

اكسیداتیو محافظت ميكنبد(،)06بنبابراين مبواد حباوی

كه منجر به كاهش معنيدار بیان نسببي ژن  BAXشبد،

آنتياكسیدان مبيتواننبد نقبش مهمبي در جلبوگیری و

كه تكامبل و تولیبد رويبان را بهببود داد( 01و  .)31در

درمان بیماریهای نورودژنراتیبو ببازی كننبد( .)03در

تحقیقي كه به وسیله تیاگو و همكاران بر روی تیمار از

شرايط نرمال ،يک تعادل بین تولید راديكالهای آزاد و

طريق خوردن  RJبر روی رتهای آلزايمبری صبورت

تخري آنها ببه وسبیله سیسبتمهبای آنتبياكسبیداني

گرفببت نشببان داد كببه  RJباعببث كبباهش اسببترسهببای

وجببود دارد( .)2آنتببياكسببیدانهببا مببيتواننببد بببا

اكسیداتیو و افزايش نورونزايي در هیروكامب رتهبا

سببازوكارهای مختلف بي عمببل كننببد كببه م بيتببوان بببه

شد و عملكردهای شناختي را بهبود بخشید( .)03نقص

مكانیسمهايي همانند برداشت اكسیژن يا كاهش غلظبت

در تنفس میتوكندريايي و فسفوريتسیون اكسیداتیو و

موضعي اكسیژن و قط كردن واكنشهبای زنجیبرهای

تولید گونه های اكسیژن فعبال) )0( (ROSدر بسبیاری از

اشاره كرد ( .)00احتماا  RJاكسیژن رسباني ببه بافبت

بیماریهای عصبي دخیل بوده و با مبر سبلولهبای

مغز را افزايش ميدهد ،اين افزايش اكسیژن رساني در

عصبي و تخري نوروني توأم است( .)00پژوهشبگران

افراد مسبني كبه مببتت ببه برخبي از اخبتتات مغبزی

نشان دادهاند آنتبياكسبیدانهبا تركیببات مهمبي ببرای

هستند مفید است( .)00پبژوهش هبا نشبان دادهانبد كبه

درمان نقص حافظه و ناهنجاریهای رفتاری ناشبي از

بیماری آلزايمر با سطح باای كلسترول نیز در ارتباب

استرس اكسیداتیو ببوده و يكبي از مهبمتبرين عوامبل

است چرا كه تجم كلسترول مبيتوانبد باعبث تسبري

دفاعي علیه راديكبال هبای آزاد هسبتند( .)33ببه دايبل

تشكیل پتک آمیلويید بتا شود( )01بنابراين از آنجبايي

فیزيولوژيبک عقیبده بببر ايبن اسببت كببه  CNSبببهويبژه

كه  RJميتواند چربي و كلسترول خون را نیبز كباهش

هیروكامبب حساسببیت بسببیار زيببادی بببه اسببترس
اكسیداتیو دارد( .)1راديكال های اكسیژن ميتواننبد ببه
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دهببد و احتمببااً از طريببق فعببال كببردن فببرم بتببای

همچنین احتمااً 01ب HDAميتواند باعبث كباهش مبر

گیرنده هبای اسبتروژن) )0((ERنیبز مبيتوانبد ببر روی

نوروني نیز شود( .)02ديگر تركی سودمند اثرگذار بر

اختتات عصببي اثبر مثببت بگبذارد( .)04اثبرات مفیبد

روی سیسببتم عصبببي كببه تنهببا در  RJموجببود اسببت،

ناشي از  RJبر روی مغبز را ببه يبک سبری تركیببات

آدنوزين منو فسفات يا آ ام پ ) )3((AMPاسبت كبه ببه

موجببود در آن نسبببت دادهانببد كببه از طري بق دسببتگاه

عنوان يک فاكتور نروتروفیک عمل ميكند( .)00در كبل

گوارش جذب و از سد خوني مغزی عبور ميكننبد(00

ايببببن تركیبببببات بیواكتیببببو موجببببود در  RJبببببر

و .)03در ب بین مببواد فعببالي كببه در  RJموجببود اسببت

عملكردهای مغبز اثبرات مفیبد دارد و ممكبن اسبت در

پرتیدهای كوچک و اسیدهای چبرب غیراشببا كوچبک

حفظ ستمت و يا استفاده های كلینیكي در پیشگیری و

مولكبببول جالب ب توجبببه هسبببتند كبببه از هیب بدرولیز

درمان برخبي از اخبتتات عصببي نقبش اسبتراتژيک

پبببروتئینهبببای ببببزر  RJببببه دسبببت مبببيآينبببد،

داشته باشد(.)03

.

آمینبببببواسببب بیدهای آزاد ،اسببب بیدهای چبببببرب 01

از جمله محدوديتهای خارج از كنترل در ايبن

كربنه(01ب )HDAو  AMP-N1oxideو تركی منحصر ببه

تحقیق با توجه به تعداد زياد رتها عدم بافت ببرداری

فببرد اسببید 01ببب هیدروكسببي تببرانس 6ببب دكانوئیببک

همزمان از تمامي رتها بود كه در يک شیفت كباری و

( ،)HDEAاز جمله آنهاست( .)03عنوان شده اسبت كبه

در يک روز انجام شد .همچنین تزريقات  RJو  TMTنیز

 HDEAاثرات فاكتور نورونزايي مشبتق شبده از مغبز

همزمان برای تمامي رتها صورت نگرفت هر چند كبه

))6((BDNFرا تقلید كرده و احتمااً نروژنز در مغبز ببال

در يک شیفت كاری تزريقات ببه اتمبام مبيرسبید ،لبذا

را تحريک ميكند( 66و  .)03نشان داده شده اسبت كبه

پیشنهاد ميشود كه در تحقیقات آتي و در راستای اين

پرتیدهای كوچک مستخرج از  RJبا 0ب 6اسبیدآمینه كبه

پژوهش از دوزهای مختل

 RJاستفاده گردد تا تبأثیر

در انتهبببای  cخبببود حببباوی  tyrاسبببت ،خاصبببیت

میببببزانهببببای مختلبببب

مصببببرف ايببببن مبببباده

آنتياكسیداني بسیار قوی دارد كبه باعبث پباکسبازی

طبیعي و سبودمند ببه محبک آزمبايش گذاشبته شبود.

راديكال هیدروكسیل مبيشبود ،ببه طبوری كبه اثبرات

هببمچنببین در مقايسببه بببا تزريببق درون صببفاقي ،RJ

سودمند  RJببه خصوصبیات آنتبياكسبیداني سبه دی

مصرف خوراكي اين ژل نیز به بوته آزمايش گذاشبته

پرتیبد

Arg-Tyr, Lys-Tyr

 Tyr-Tyr,نسببت داده مبيشبود.

شود.

توانايي آنتياكسیداني اين پرتیدها مرببوب ببه خبواص
گروه هیدروكسیل پليفنولي آنها و مهار راديكالهبای
آزاد از طريببق مكانیسببم هیببدروژندهببي گببروههببای

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

هیدروكسبیل اي بن اس بیدآمینببههببا م بيباشببد( 04و،)03
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مطالعه حاضر نشان داد كه مصرف مكمبل

RJ

ممكن است بتواند به عنوان ابزاری نويبد بخبش ببرای
تقويت عملكرد عصبي و بازسازی نبورونهبا ببوده و
يک راهكار طبیعي مهار كننده در افزايش بیان ژنهای
پیشآپوپتوزی  BAXو ممانعت از كاهش بیان  BCL-2به
عنوان يک ژن آنتيآپوپتوزی به منظور متوقب

كبردن

آپوپتببوزيس و بهبببود تخري ب عصبببي ناش بي از

TMT

باشد.
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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.
Keywords: Royal Jelly, Apoptosis Indicators, Alzheimer's Disease
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