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چکيده
کلستاز ازجمله بیماریهای کبدی است که از لحاظ عملکردی با کاهش یا قطع جریان صفرا همراه میباشد و باعث تجمع
اسیدهای صفراوی در خون میشود ،در صورت عدم درمان ،کلستاز سبب آسیب به اندامهای مختلف میگردد .در این
تحقیق تأثیر کلستاز بر بیان ژن  Baxکه درروند مرگ برنامهریزیشدهی سلول (آپوپتوز) مؤثراست ،بررسی شد .تعداد 16
سر رت نر به  4گروه تقسیم شدند :گروه کنترل یا شاهد ،گروه  :BDLدر این گروه مجرای صفراوی به شکل مصنوعی
بسته شد ،گروه  BDLنوراید :در این گروه عالوه بربستن مجرای صفراوی ،رتها با داروی نوراید نیز تیمار شدند ،گروه شم
نوراید :در این گروه عالوه بر اینکه رت ها تحت استرس جراحی قرار گرفتند داروی نوراید نیز دریافت نمودند .سپس
مخچهی رتها خارج شد .پس از استخراج  RNAو سنتز  ،cDNAبیان ژنها با فنآوری  Real Time PCRموردبررسی
قرار گرفت BDL .باعث افزایش بیان ژن  Baxو استفاده از داروی نوراید باعث کاهش بیان ژن  Baxدر ناحیهی مخچه
رتها شد .تغییرات ایجادشده توسط کلستاز در جهت افزایش آپوپتوز در ناحیهی مخچهی رتها میباشد و استفاده از
داروی نوراید میتواند باعث کاهش آپوپتوز در مخچهی رتها شود.
کليدواژهها :آپوپتوز ،رت (موشهای صحرایی) ،ژن  ،Baxکلستاز ،مخچه ،نوراید.

مقدمه

بهویژه اسیدهای صفراوی که در غلظتهای باﻻ ،سمی

کلستاز یک بیماری شدید کبدی در انسان و

هستﻨد مﻨجر به بیماری مﺰمﻦ کبدی و خارج کبدی

جوندگان است] [که ازلحاظ عملکردی با کاهش

میشود .با ﭘیﺸرﻓت ﻓیبروز صفراوی ،سیروز ایجادشده

جریان صفرا همراه است و باعث تجمع نمکهای

و باعث نابودی کبد میشود و نیاز به ﭘیوند کبدی

صفراوی در بدن میشود [].انباشته شدن ایﻦ مواد

ایجاد میگردد ] .[کلستاز بر بسیاری از

44

ﺑررسی ﺑيان ژن BAXدر مخچه موشهای صحرایی کلستاتيک تجرﺑی ،متﻌاﻗﺐ اﺛر داروی نورواید  /افسانه کریمی انچه و همکاران

دستگاههای بدن مانﻨد قلب و عروق ] ،[مغﺰ

است که اساساً در غﺸای خارجی میتوکﻨدریایی قرار

] ،[کلیه ] ،[سیستم ایمﻨی ][

دارد نوزده عضو از خانواده  Bcl- 2در ﭘستانداران

تأثیر میگذارد .انسفالوﭘاتی کلستاتیک درنتیجه تجمع

شﻨاساییشده است .ایﻦ خانواده چهار موتیف

بیلیروبیﻦ کونژوگه و اسیدهای صفراوی آبگریﺰ در

حفاظتشده  BH1-BH2-BH3-BH 4دارد .که با

مغﺰ به وجودمی آید [].همچﻨیﻦ اختالﻻت شﻨاختی،

توجه به ﻓعالیت و ساختار به سه دسته تقسیمشدهاند:

یادگیری ،حاﻓظه ،درک ﻓضایی اشیا از عواقب کلستاز

 )1اعضای آنتی آﭘوﭘتوز که شامل حداقل دو موتیف

است ]. [مﺸخصشده است موشهای
کلستاتیک در آزمایش واترز ضعیفتر عمل میکﻨﻨد

حفاظتشده هستﻨد  Bcl-XL, Bcl- 2و غیره
 )2اعضای ﭘرو آﭘوﭘتوز که شامل چهار دسته
حفاظتشده هستﻨد  Bak ،Bax2و غیره.

].[
مولکول ( BcL- 2شکل  )1ابتدا بهعﻨوان

 )3شامل  Bad, Bin, Bikو غیره هستﻨد .ایﻦ گروه تﻨها

در لﻨفومای ﻓولیکوﻻر سلولهای B

دارای موتیف حفاظتشده  BH 3بوده و ایﻦ ناحیه

شﻨاسایی شد .سپس ایﻦ مولکول بهعﻨوان همولوگ

برای القای خاصیت کﺸﻨدگی کاﻓی و ضروری

ﭘستانداری یکی از اعضای اصلی در آﭘوﭘتوز

است ].[

ﭘروتوانکوژن

1

 C. eleganceمعرﻓی شد Bcl- 2 .یک ﭘروتئیﻦ غﺸایی
شکل  .1دمین های موجود در پروتئینهای پروآپوپتوزوآنتی آپوپتوز

میکﻨد [].بسته به ایﻦکه ﭘیام مرگ از چه طریقی به
1

سلول ابالغ شود ،مسیر ﻓعالسازی مرگ سلولی

هترو دایمر درمیآیﻨد و اعمال یکدیگر را معیﻦ

متفاوت است .اگر ﭘیامها داخلی باشﻨد ،اولیﻦ 2اندامک

میکﻨﻨد .غلظتهای مﺸابه وابسته آنها مانﻨد یک

ﻓعالشده میتوکﻨدری خواهد بود و اگر ﭘیام از طریق

تﻨظیمکﻨﻨده قوی برای برنامه مرگ سلولی عمل

رسپتورهای سطحی سلولی بیان شود ،انتقال ﭘیام از

1

2

اعضای آنتی آﭘوﭘتوز و ﭘرو آﭘوﭘتوز بهصورت

Proto-oncogene

BCL2-associated X
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طریق مولکولهای سازگار کﻨﻨده ( )Adaptorبه آبﺸار

مخچه به دلیل ایﻨکه تحریک الکتریکی در آن

کاسپازی خواهﻨد رسید .میﺰان مرگ سلولی القاشده

هیچگونه احساسی تولید نکرده و بﻨدرت موجب

توسط رسپتورها شدیدتر از مسیر میتوکﻨدریایی است

حرکت میشود ،یک ناحیه ساکت مغﺰ خواندهشده

ﭘروتئیﻦ  BAXاز طریق شرکت در مرحله شکلدهی

است .با ایﻦ وجود ،حذف مخچه موجب غیرطبیعی

مجاری و نفوذﭘذیری میتوکﻨدریایی از طریق آزادسازی

شدن شدید حرکات میگردد .مخچه همچﻨیﻦ برای

سیتوکروم ( cمسیر داخلی) در وقوع آﭘوﭘتوز نقش

کﻨترل ﻓعالیتهای عضالنی بسیار سریع از قبیل

دارد].[

دویدن ،ماشیﻦنویسی ،نواختﻦ ﭘیانو و حتی صحبت

نوراید ترکیبی از محصوﻻت طبیعی میباشد که در

کردن اهمیت حیاتی دارد ].[

طب سﻨتی ،در مﻨاطقی نظیر چیﻦ ،جﻨوب شرق آسیا و

مخچه به برنامهریﺰی متوالی ﻓعالیتهای حرکتی

خاورمیانه مورداستفاده قرار میگرﻓته است و خاصیت

کمک کرده و ﻓعالیتهای حرکتی بدن را مرتباً کﻨترل

بهبود بخﺸی آن ﭘس از صدمات عصبی مانﻨد

میکﻨد و تﻨظیمهای اصالحی را در آنها انجام میدهد

آسیبهای ﭘس از سکته مغﺰی به اثبات رسیده است

بهطوریکه ایﻦ حرکات با سیگﻨالهای حرکتی که از

] .[همچﻨیﻦ ایﻦ دارو دارای خاصیت محاﻓظت،

طرف قﺸر حرکتی و سایر قسمتهای مغﺰ دیکته

تکثیر و ترمیم نورونی است ] .[نورواید

میشوند مطابقت ﭘیدا کﻨد ].[

دارای دو نوع  MLC901و  MLC601میباشد ][

آسیب به مخچه موجب ﻓلج هیچ عضلهای

 MLC601مرکب از  9ترکیب گیاهی و  5ترکیب

نمیشود ،ولی موجب ناهمگام شدن کامل ﻓعالیتها

جانوری است؛ ترکیبات گیاهی آن عبارت از radix

بدنی میگردد ].[

astragali, radix salviaemitorrhizae, radix
paeoniae rubrae, rhizoma chuanxiong, radix
angelicae sinensis, Carthamus tinctorius,
Prunus persica, radix polygalae and rhizoma
 acori tatarinowiiو ترکیبات جانوری آن عبارت
است از Hirudo, Eupolyphaga seu Steleophaga,

با توجه به تأثیرات کلستاز بر تغییرات بیان ژنهای
آﭘوﭘتوز در سلولهای قلبی و کبدی ،ایﻦ ﻓرضیه ایجاد
میشود که بیماران مبتالبه کلستاز در باﻓتهای مغﺰی
و مخچه نیﺰ دچار تغییرات بیان ژنهای آﭘوﭘتوز
میشوند.

calculus bovis artifactus, Buthus martensii and
 Cornu saigae tataricaeمیباشد درحالیکه

در ایﻦ ﭘژوهش با بررسی بیان یک ژن دخیل در

 MLC901دارای ﻓرمول سادهتر میباشد و تﻨها از

مسیر آﭘوﭘتوز ( )Baxبروز و اﻓﺰایش میﺰان آﭘوﭘتوز و

ترکیبات گیاهی تهیهشده است ].[

نیﺰ تأثیر داروی نورواید( )MLC901در جلوگیری از

آﭘوﭘتوز هپاتوسیت ها تقریباً بهعﻨوان اساس همه

بیان ژن  Baxو درنتیجه کاهش عوارض احتمالی

بیماریهای حاد و مﺰمﻦ کبدی شﻨاختهشده است؛ که

کلستاز بر بخش مخچه (ایجاد آﭘوﭘتوز) بررسی

البته مکانیسم آن ﭘیچیده و وابسته به عوامل متعدد

میشود.

میباشد]. [استرس اکسیداتیو یکی از عوامل مؤثر در

درکﺸورهای مختلف جهان مطالعات بسیاری در

آﭘوﭘتوزهپاتوسیتها و ایجاد آسیب کبدی در کلستاز

خصوص کلستاز و اثرات آن بر کبد و دیگر باﻓتهای

است].[

بدن ازجمله مغﺰ و کلیه و قلب صورت گرﻓته است.
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مقالههای زیادی در مورد ایﻦ اختالل و اثرات مخرب

( )2013روی مخچهی رتهایی که تحت عمل BDL

آن بر کبد و اندامهای موردمطالعه مﻨتﺸرشده

قرارگرﻓته بودند ،مﺸخص شد که کلستاز باعث ایجاد

است] .[اما تاکﻨون ﭘژوهﺸی در

اختالﻻت ﭘیشرونده شدید ساختمانی و متابولیک در

مورد عملکرد کلستاز بر آﭘوﭘتوز سلولهای مخچه مغﺰ

سلولهای ﭘونرکﻨژ مخچه میشود و طی  10الی 20

انجام نگرﻓته است Serviddio - .و همکاران ()2014

روز به حداکثر خود میرسد و باعث مرگ درسلول

در مطالعات خود مﺸاهده کردند در طول کلستاز

های ﭘورکﻨژ و در نتیجه کاهش تعداد آنها میشود .در

مﺰمﻦ ،تجمع اسیدهای صفراوی آبگریﺰ سمی در

سیتوﭘالسم

ﻓعالیتهای

سلولهای کبدی ،باعث ایجاد تغییرات قابلتوجهی در

دهیدروژناز سوکسیﻨات-NADH ،دیاﻓورز ،گلوکﺰ-6-

وضعیت اکسیداتیو و عملکرد میتوکﻨدریایی میشود

دهیدروژناز همراه با کاهش محتوای  RNAو ﻓعال

] Le Sueur- .[و همکارانش ( )2015در مطالعهای

شدن ﻻکتات دهیدروژناز و اسید ﻓسفاتاز گﺰارششده

مﺸاهده نمودند که در موشهای  BDLشده ایجاد

است ].[

ایﻦ

سلولها

کاهش

انسفالوﭘاتی کبدی میشود و  21روز ﭘس از جراحی

بر اساس تحقیقاتی از  Chaeوهمکاران]،[

 ،BDLاﻓﺰایش اضطراب و اختالﻻت روانی و کاهش

 Hayashiو همکاران ] Ruiz-Gaspa ،[و همکاران

حاﻓظه در آنها ایجادشده است که احتماﻻً به دلیل

] [درزمیﻨهی ژنهای  Baxو  Bcl-2ثابت کردهاند که

اﻓﺰایش میﺰان آمونیاک خون میباشد].[

تغییرات بیوشیمیایی حاصل از کلستاز باعث اﻓﺰایش

 Paumgartner-و همکاران ( )2006مﺸاهده

بیان  BAXو کاهش  Bcl-2در سلولهایی نظیر

کردند :در تمام انواع کلستاز به دلیل انباشته شدن

ماهیچه صاف ،نورونها و استئوبالستها میشوند.

اسیدهای صفراوی در کبد و باﻻ رﻓتﻦ سطح اسیدهای

تحقیق حاضر نیﺰ تغییرات معﻨیداری (اﻓﺰایش) را برای

صفراوی سلولهای کبدی دچار آﭘوﭘتوز و نکروز

بیان ژن  Baxدر گروه کلستاتیک ].[

میشوند و سرانجام باعث ایجاد بیماریهای مﺰمﻦ

همچﻨیﻦ ﭘژوهشهای ﻓراوانی در خصوص اثرات

کبدی از قبیل سیروزمی شود .اسیدهای صفراوی از

داروی نورواید بر سلولهای عصبی انجامشده است

قبیل  CDCA1میتوانﻨد باعث آﭘوﭘتوز سلولهای

][ولی در هیچیک از ایﻦ تحقیقات به تأثیر

کبدی شوند .گیرنده  CD95با سایر کمپلکسهای

داروی نورواید بر بیان ژن  Baxکه تحت تأثیر کلستاز

ﭘیامرسان محرک مرگ سلولی ( )DISCو ﻓعالیت

قرارگرﻓتهاند ،ﭘرداخته نﺸده بود .به ایﻦ دﻻیل بر آن

کاسپاز  8همراه است .کاسپاز  8باعث اﻓﺰایش

شدیم ﭘژوهش ﭘیش رو را شکل دهیم.

نفوذﭘذیری غﺸای میتوکﻨدریایی  MMPT2میشود که
سایر کاسپازهای اثرگذار ﻓعال میشوند و آﭘوﭘتوز رخ
میدهد].[

مواد و روشها
در آزمایشها از رت نر نژاد ویستار به وزن  220تا

ـ در تحقیقی که توسط  Emel'ianchikوهمکاران

 250گرم که از دانﺸکده ﻓارماکولوژی دانﺸگاه تهران
تهیه شد؛ استفاده گردید .حیوانها به حیوان خانه

Chenodeoxycholic Acid
Mitochondrial Membrane Permeability Transition

1
2

تحقیقاتی مﻨتقلشده و در هر قفس چهار سر موش
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قرار داده میشد .در طول آزمایشها آب و غذای کاﻓی

و با بخیههای ممتد 6شکم بسته شد .در گروه شم ـ

در اختیار موشها قرار میگرﻓت و هر سه روز یکبار

نوراید ﭘس از مﺸخص شدن مجرای مﺸترک صفراوی

قفس موشها تمیﺰ میشد .دما در حیوان خانه بیﻦ 20

و دستکاری بدون بستﻦ مجرای صفراوی ،شکم بسته

تا  25درجه سانتیگراد متغیر بوده است .به مدت یک

شد (بهمﻨظور وارد آوردن استرس جراحی) .ﭘس از

هفته به موشها اجازه داده میشد که خود را با شرایط

طی مراحل جراحی بهمﻨظور جلوگیری از بازشدن

حیوان خانه قبل از جراحی وﻓق بدهﻨد .هر حیوان ﻓقط

محل عمل هر حیوان به مدت  4ساعت در قفس

یکبار استفاده میشد .تمام آزمایشها در طول روز

جداگانه نگهداری و سپس به قفس اصلی بازگردانده

انجام شدند].[

شد.

رتها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند هر گروه

در ایﻦ ﭘژوهش از داروی نورواید MLC901

دارای  4سر رت بود ] [گروه کﻨترل :رت های ایﻦ

استفاده شد .داروی نوراید بهصورت محلول  4mlدر

گروه تﻨها دارای رژیم آب و غذا بودهاند .گروه شم 1ـ

 10 ccنرمال سالیﻦ  %9تهیه گردید ] .[از محلول

نورواید :آنها عالوه برایﻦ که در معرض استرس

بهدستآمده جهت تﺰریق به گروههای شم-نورواید و

جراحی قرارگرﻓتﻨدداروی نوراید هم دریاﻓت کردند.

 –BDLنورواید استفاده شد .تﺰریق ایﻦ محلول به

گروه :BDL2در تمام رتهای ایﻦ گروه انسداد مجرای

میﺰان  IP 1ml/1kgو با سرنگ انسولیﻦ انجام شد

صفراوی ایجاد شد .هیچکدام از حیوانها در ایﻦ گروه

].[

دارویی را دریاﻓت نکردند  BDL.ـ نورواید :رت های

تمامی تﺰریقها از روز بعد از جراحی آغاز و

ایﻦ گروه عالوه بر انسداد مجرای صفراوی ،داروی

بهصورت یک روز در میان تا  28روز ﭘس از جراحی

نورواید نیﺰ دریاﻓت کردند.

( 14تﺰریق) ادامه یاﻓت .برای جداسازی ناحیه

ﻻﭘاراتومی با القای بیهوشی عمومی توسط تﺰریق
درون صفاقی (IP) 3مخلوط کتامیﻦ 4حیوانی %10

موردنظر ،حیوان با استفاده از کلروﻓرم بیهوش شده و
سر آن با دستگاه گیوتیﻦ جدا گردید.

( )2ml/kgو زایلﺰیﻦ( %2 5برای جلوگیری از سفتی

ﭘس از مﺸخص کردن مخچه مربوط به هر گروه،

عضالت در هﻨگام بیهوشی) که با نسبت یکبهﭘﻨج

نمونهها ﻓوراً به تانک نیتروژن مایع انتقال دادهشده.

مخلوط شدند ،انجام گرﻓت با استفاده از نخ بخیه

نمونهها بعد از گذشت  24ساعت و رسیدن به دمای

استریل غیر جذبی ،دو گره در دونقطه از مجرا زدهشده

انجماد و ﻓیکس شدن ،در ﻓریﺰر  -80نگهداری شدند.

و حدﻓاصل بیﻦ ایﻦ دو گره با استفاده از قیچی برش

از هر گروه رت دو نمونه ناحیه چپ و دو نمونه

زده شد تا از صحت قطع جریان صفراوی اطمیﻨان

ناحیه راست مخچه (چهار نمونه از هر گروه)،

حاصل شود] .[سپس بهوسیله نخ بخیه استریل 0/2

بهصورت تصادﻓی انتخاب گردید .ﭘس از استخراج
 RNAو سﻨتﺰ  ،cDNAجهت ،اندازهگیری بیان ژن؛ از

Sham
انسداد مجرای صفراوی Bili duct ligation

1
2
3

Intra peritoneal injection
Ketamine
5
Xylazine

ﻓﻦآوری

PCR

time

Real

بهرهگرﻓته

شد

].[

4
6

. Runing
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برای استخراج  RNAابتدا سلولها بهوسیلهی

مرحله اتصال در دمای  64°Cبه مدت  60ثانیه

ترایﺰول (کیازول -شرکت کیا ژن آلمان) لیﺰ شدند.

صورت گرﻓت .شیب اﻓﺰایش دما از  60° Cبه 95° C

جهت بررسی خلوص و غلظت  RNAهای استخراج

برابر با  0/3 ᵒCانجام شد

2

 CTهر نمونه با استفاده از نرماﻓﺰار ABI

شده OD1 ،آنها بهوسیله دستگاه اسپکتروﻓتومتر

در

 StepOnePlus Real Time PCRآمریکا محاسبه و

طولموجهای  280 ،260و  230اندازهگیری شد .در

نرمالیﺰاسیون با استفاده از ژن  GAPDHانجام گرﻓت و

نهایت نمونههایی که  280/260 Aآنها برابر یا بیﺸتر

هر آزمایش دو بار تکرار شد.

(Epoch

BioTek

Nanodrop

آمریکا)

از  (A 260/280≥ 1.8) 1/8بود برای سﻨتﺰ cDNA

در ادامه ﭘس از اطمیﻨان از موارد مذکور ،هرکدام از
نمونهها بهصورت جداگانه با ﭘرایمرها جهت بررسی

انتخاب شد.

بیان ژن در چاهکها در دستگاه قرار گرﻓتﻨد.

سﻨتﺰ  cDNAاز  RNAهای استخراج شده از
نمونههای با استفاده از کیت سیﻨا ژن Reverse

برای سﻨجش ﭘرایمرها هرکدام از آنها با یک نمونه

 Transcriptionبر طبق دستورالعمل شرکت سازنده

کﻨترل موردبررسی قرار گرﻓتﻨد و ﭘس از اتمام Real

انجام شد.

 ، Timeبرای اطمیﻨان از اختصاصی بودن ﭘرایمرها و
نمایش طول قطعات تکثیرشده ،نمونهها به روی ژل

ﭘرایمرهای ژنهای  BAXو  GAPDHبه دست

ﭘلی اکریل آمید  %8مﻨتقل شدند.

آمدند .سﻨتﺰ تمام ﭘرایمرهای طراحیشده ،توسط
 NCBI BLASTمورد آنالیﺰ قرار گرﻓتﻨد .آنالیﺰهای

الکتروﻓوز به مدت  3/5ساعت با ولتاژ  200ولت

انجامشده نﺸاندهﻨده عدم همولوژی ﭘرایمرها با مﻨاطق

اجرا شد .در مراحل  PCR5از( NTC 6کﻨترل مﻨفی)

ژنومی و رونوشتهای دیگر و همچﻨیﻦ عدم ایجاد

برای تائید عدم آلودگی در حیﻦ انجام آزمایش استفاده

ساختار دوم در ایﻦ ﭘرایمرها بود( .جدول )1

شد .در کﻨترل مﻨفی از محلول حاوی  Master Mixو
ﭘرایمر ،اما ﻓاقد  cDNAاستفاده شد.

 Real-time PCRبا شرایط :جداسازی اولیه در
دمای  95°Cبه مدت  15دقیقه ،تکثیر در  40سیکل که

دادهها کﻨترل و آزمایش و بهصورت میانگیﻦ و

شامل جداسازی در دمای  95°Cبه مدت  15ثانیه،

انحراف از خطای میانگیﻦ محاسبه شدند وجهت

جدول  :1اندازه و سکانس پرایمرهای مذکور و طول قطعه تکثیر شونده
نام ژن

1

سکانس پرایمر'5'―›3

طول قطعه تکثیر شونده
3

GAPDH
BAX

F : AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG
R4: CATACTCAGCACCAGCATCACC
F: AGGGTGGCTGGGAAGGC
R: TGAGCGAGGCGGTGAGG

5

121
93

2

طول پرایمر
F: 22
R: 22
F: 17
R: 17

1

Optical Density
Spectrophotometer
3
Forward
4
Reverse
5
Forward
6
Reverse
2
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بررسی معﻨیدار بودن اختالف بیان ژنها در بیﻦ
گروهها از نرماﻓﺰار  REST 2009استفاده شد P<0.05

معﻨیدار در نظر گرﻓته شد.
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در نمودار شماره  1میﺰان بیان ژن  BAXبیﻦ
گروهها مختلف نﺸان دادهشده است.
در مقایسه نسبت بیان ژن  BAXبیﻦ گروه  BDLو
کﻨترل :با میﺰان بیان  19/971و  P<0.05اﻓﺰایش بیان
ژن  BAXدرگروِ  BDLنسبت به گروه کﻨترل وجود

نتایج
نتایج درستی ﭘرایمر در ژل الکتروﻓورز در شکل

دارد؛ که با یک ستارهنﺸان دادهشده است و میتواند

شماره  2نﺸان دادهشده است که نﺸاندهﻨدهی تک

نﺸاندهﻨدهی اﻓﺰایش آﭘوﭘتوز در سلولهای مخچهی

بانده بودن و طول صحیح قطعات تکثیرشده با

موشهای صحرایی در اثر کلستاز باشد

ﭘرایمرها است عددها نﺸانگر طول قطعات تکثیرشده

در مقایسه نسبت بیان ژن  BAXبیﻦ گروه BDL

برحسب جفت باز است .نسبت بیان ژن در گروه

نوراید و کﻨترل :با میﺰان بیان  0/729و P> 0.05

 BDL ،BDLنوراید ،شم نوراید BDL ،نورایدـ BDL

تفاوت معﻨاداری نسبت به گروه کﻨترل مﺸاهده

به ترتیب  0/037 ،1/081 ،0/729 ،19/971میباشد.

نمیشود.
در مقایسه نسبت بیان ژن  BAXبیﻦ گروه شم

شکل  :1نتیجه  PAGE1برای تکثیر نمونه کنترل با پرایم

نوراید و کﻨترل :با میﺰان بیان  1/081و  P>0.05تفاوت
معﻨاداری نسبت به گروه کﻨترل مﺸاهده نمیشود.
در مقایسه نسبت بیان ژن  BAXبیﻦ گروه BDL
نورایدـ ( :BDLنمودار  )2با میﺰان بیان  0/037و <P

 0.01کاهش بیان ژن  BAXدر گروه  BDLنوراید
وجود دارد که با دوستاره نﺸان دادهشده است؛ که
نﺸاندهﻨدهی کاهش آﭘوﭘتوز و مرگ برنامهریﺰیشدهی
سلول و تأثیر مثبت داروی نوراید در کاهش آﭘوﭘتوز
در جدول شماره  2نسبتهای بیان ژن  BAXو
ارزش  Pهر یک آورده شده است

در سلولهای مخچهی موشهای صحرایی میباشد.
در نمودار شماره  2میﺰان بیان ژن  BAXبیﻦ
گروهها  BDLنورایدـ  BDLنﺸان دادهشده است

جدول شماره  2نسبتهای بیان ژن  BAXو ارزش  Pدرگروهای

ازآنجاکه در دمای ذوب ،میﺰان ﻓلورسانس بهطور

مختلف
نام گروه

نسبت بیان ژن بین دو گروه

ارزش

ناگهانی تغییر میکﻨد؛ مﻨحﻨی ذوب هر قله نمایانگر

P

 BDLـ کﻨترل

19/971

P<0.05

 BDLنوراید ـ کﻨترل

0/729

P> 0.05

دمای ذوب یک محصول  PCRمیباشد .از ایﻦ مﻨحﻨی

شم نورایدـ کﻨترل

1/081

P>0.05

میتوان به اختصاصی بودن  PCRو ایجاد نﺸدن دایمر

0/037

P< 0.01

ﭘرایمر ﭘی برد .اگر مﻨحﻨی ذوب برای هر ژن دارای

 BDLنورایدـ

BDL

*** P value <0.001

** P value <0.01

* P value <0.05

Polyacrylamide gel electrophoresis

1

یک قله باشد؛ اختصاصی بودن و تﺸکیل نﺸدن دایمر
ﭘرایمر تائید میشود.
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نمودار شماره  1میزان بیان ژن  BAXبین گروهها مختلف وگروه کنترل

25
*
][VALUE
20

10

میﺰان بیان ژنBAX

15

5
1.081

][VALUE

sham-neuroaid

BDL-NEURaid

1
0
control

BLD

گروها

نمودار شماره  2میزان بیان ژن  BAXبین گروهها  BDLنورایدـ

BDL

1.2
1
1

0.8

0.4

0.2

][VALUE
**

0
BDL-NEURaid

BLD

میﺰان بیان ژنBAX

0.6
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نمودار  6مربوط به مﻨحﻨی ذوب تعدادی از ژنهای
 BAXمیباشد که اختصاصی بودن و تﺸکیل نﺸدن
دایمر ﭘرایمربا توجه به تک قلهای بودن ایﻦ مﻨحﻨیهای
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ذوب تائید میشود.
در نمودار  7مﻨحﻨی تکثیر در تعدادی از ژنهای
 BAXنﺸان دادهشده است.

نمودار شماره  6منحنی ذوب تعدادی از ژنهای

BAX

نمودار شماره  7منحنی تکثیر تعدادی از ژنهای

BAX

بحث و نتیجهگیری

شواهدی وجود دارد که آسیب کلستاز ﭘیﺸرﻓته باعث

انسفالوﭘاتی کبدی یک بیماری نورولوژیک شدید

کاهش بارز و حذف  DNAمیتوکﻨدریایی میشود ].[

میباشد که نتیجهی نارسایی کبدی است .انسفالوﭘاتی

تحقیقات نﺸان میدهد کلستاز بلﻨدمدت باعث تجمع

کلستاتیک درنتیجه تجمع بیلیروبیﻦ کونژوگه و

اسیدهای صفراوی آبگریﺰ سمی در سلولهای کبدی

اسیدهای صفراوی آبگریﺰ در مغﺰ است ] [بیلی

و درنتیجه ایجاد تغییرات قابلتوجهی در وضعیت

روبیﻦ غیر کونژوگه بوده و در آب نامحلول میباشد

اکسیداتیو و کارکرد میتوکﻨدریایی میشود ].[

لذا در ادرار و صفرا دﻓع نمیشود ولی محلول در

بیماریهای کبدی میتوانﻨد در مغﺰ اختالﻻت

چربی بوده لذا از سد خونی -مغﺰی و جفت عبور

شﻨاختی و غیر شﻨاختی و همچﻨیﻦ نقص در حاﻓظه

میکﻨد (آسیب به مغﺰ و جﻨیﻦ) ] .[عالوه بر آن

ایجاد کﻨﻨد ] [تحقیقات آزمایﺸگاهی و تجربی نﺸان
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دادهاند که اکسیژن رادیکال آزاد در ایجاد عالئم کلستاز

داروی مؤثری در جلوگیری ویا به تأخیر انداختﻦ مرگ

مؤثر است] .[در نمونههای کلستاتیک اﻓﺰایش

سلولهای صدمهدیده از مواد سمی حاصل از کلستاز

سطح اکسیژن ﻓعال (ROS) oxygen species reactive

در مخچه است و قابلیت جلوگیری از ضایعات

دیدهشده است ] .[رادیکالهای آزاد بهخصوص

جبرانناﭘذیر وارده به مخچه در اثر کلستازرا تا حدودی

 ROSبهعﻨوان واسطهی مﺸترک آﭘوﭘتوز شﻨاخته

دارا است.

میشود .بسیاری از محرکها و القاکﻨﻨدههای آﭘوﭘتوز،
اکسیدانتها یا متابولیسمهای اکسیداتیو میباشﻨد[] .

در ایﻦ ﭘروژه تمامی نتیجهگیریها مربوط به ناحیه
مخچه رتها بوده و به معﻨای تعمیم آن به سایر
نواحی مغﺰی و یا باﻓتهای دیگر نمیباشد.
با توجه به مقایسهی نتایج بهدستآمده ،بیان ژن
 BAXدر گروه  BDLنسبت به گروه کﻨترل اﻓﺰایش
یاﻓته است؛ و درنتیجه سلولهای مخچه بهسرعت به
سمت آﭘوﭘتوز ﭘیش خواهﻨد رﻓت.
ازآنجاییکه در گروه  BDLنوراید نسبت به گروه
 BDLکاهش بیان ژن  BAXراداریم ،میتوان نتیجه
گرﻓت که نوراید داروی مؤثری در کاهش آﭘوﭘتوز
سلولهای مخچه در رتهای نرمیباشد
چﻨانچه میدانیم سلولهای مغﺰی و مخچه
بازسازی وترمیم نمیشوند آسیب مخچه درحرکت،
تعادل ،استقرار و یادگیری حرکتی اختالل ایجاد
میکﻨد] .[لذا از بیﻦ رﻓتﻦ هر یک از "مهم" و
جلوگیری از مرگ هر یک از سلولهای مخچه حائﺰ
اهمیت است ،و هر عاملی که باعث ایجاد آﭘوﭘتوز در
سلولهای مخچه شود بیماریی خواهد بود که ایجاد
صدمات جبرانناﭘذیری به اعصاب مرکﺰی میکﻨد ،با
توجه به نتایج حاصل از ایﻦ تحقیق کلستاز ،باعث
اﻓﺰایش مرگ سلولها و ایجاد صدمه به مخچه در
موشهای صحرایی میشود و هر دارویی که بتواند از
مرگ سلولها جلوگیری کﻨد داروی باارزشی است ،با
توجه به نتایج حاصل از ایﻦ ﭘژوهش داروی نوراید،
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