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ABSTRACT
Introduction: Alzheimer’s disease is a progressive brain disorder, which slowly eliminates
memory and intellectual ability and eventually destroys the ability to carry out the simple tasks.
β amyloid plaque and neurofibrillary tangles are two important signatures of this disease, which
caused by mutant in Tau, BACE1, and APP genes. They could be important targets for treatment of
Alzheimer’s disease. Materials and Methods: Twenty-eight adult male Wistar rats weighing
180-240 g were classified into four groups, including control, morphine treatment, exercise
treatment, and both morphine and exercise groups. After RNA extraction from hippocampal
tissues and cDNA synthesis, Real time PCR for evaluation of different expressions of BACE1
and APP genes were performed. Results: Data revealed that the expressions of BACE1 and
APP significantly decreased during morphine and exercise treatment. Conclusion: The
present study suggests the possible role of morphine and exercise in treatment of Alzheimer’s
disease, possibly due to down-regulation of BACE1 and APP.
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تغییر در بیان ژنهای مرتبط با آلزایمر در هیپوکامپ موشهاي صحرایی توسط درمان با مورفین و تمرین
ورزشی
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چــــــــكيده
مقدمه :بیماری آلزایمر یک اختالل مغزی پیشرونده است که به آرامی حافظه و قدرت تفکر را از بین برده
و سرانجام توانایی انجام کارهای ساده را از فرد میگیرد .پالکهای آمیلوئیدی بتا و کالفهای رشتهای داخل
نورونی دو نشانة مهم این بیماری هستند که توسط جهش در ژنهاي  BACE1, Tauو  APPايجاد ميشوند.
آنها ميتوانند اهداف مهمي براي درمان بيماري آلزايمر باشند .مواد و روشها 28 :موش صحرايي
نر بالغ نژاد ويستار با وزن  180-240گرم به چهار گروه شامل كنترل ،درمان با مورفين ،درمان با ورزش
و گروهي با هر دوي مورفين و ورزش تقسيم شدند .پس از استخراج بافتهاي هیپوکامپ و خالصسازی
 RNAاز آن و ساخت  Real Time PCR ،cDNAجهت بررسی تغییرات بیان ژنهای  BACE-1و APP
انجام گرفت .يافتهها :دادهها نشان داد كه بیان  BACE1و  APPطي درمان با مورفين و ورزش كاهش
معنيداري داشت .نتيجهگيري :مطالعة حاضر نقش احتمالي مورفين و ورزش در درمان بيماري آلزايمر
احتماالً به دليل كاهش تنظيم  BACE1و  APPرا نشان ميدهد.
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بیمــاری آلزایمــر بــا از دســت رفتــن ســلولهای عصبــی و
ارتباطــات بیــن آنهــا در ناحیــة قشــر مغــزی و همچنیــن
نواحــی خاصــی از زیــر قشــر مغــز آغــاز میشــود ( .)6از لحــاظ
پاتولــوژی ،اصلیتریــن نشــانههای ایــن بیمــاری ،رســوب
خــارج ســلولی پالکهــای بتــا آمیلوئیــد ،3تظاهــر تجمعــات
پروتئیــن فســفریلة  Tauبــه نــام NFTsهــا 4و در نهایــت از
بیــن رفتــن نورونهــای ناحیــة هیپوکامــپ 5مغــز اســت (.)7
الکهــای بتــا آمیلوئیــد حاصــل پروتئولیــز
در ایــن بیــن پ 
داخلــی پروتئیــن  APPاســت کــه ایــن واکنــش توســط
پروتئیــن بتــا ســکرتاز ایجــاد شــده از ژن  BACE1انجــام
میگیــرد ( .)8بســیاری از دانشــمندان بــرای یافتــن علــت
ایــن بیمــاری فرضیههــای متفاوتــی ارائــه کردهانــد .اولیــن
فرضیـهای کــه علــت ایجــاد ایــن بیمــاری را توضیــح میدهــد،
فرضیــة فقــدان اســتیل کولیــن اســت کــه مشــکالت ناشــی از
ایــن بیمــاری را بــه نبــود اســتیل کولیــن بهعنــوان یکــی از
اصلیتریــن انتقــال دهندههــای عصبــی 6ربــط میدهــد .بــه
طــور کلــی فرضیـهای کــه بیشــتر مــورد پذیــرش دانشــمندان
اســت ،تجمعــات پالکهــای بتــا آمیلوئیــد و  NFTsمیباشــد.
بــا وجــود تالشهــای مهمــی کــه در راســتای درمــان
هدفمنــد ایــن بیمــاری انجــام شــده اســت ،امــا تاکنــون هیــچ
درمــان مؤثــری بــرای متوقــف کــردن پیشــرفت ایــن بیمــاری
توســعه پیــدا نکــرده اســت (.)9
آلزایمــر بــه دو نــوع خانوادگــی و تکگیــر تقســیمبندی
میشــود کــه جهــش در ژنهــای  APP ،BACE1و Tau
بیشــتر نــوع خانوادگــی را باعــث میشــود ( .)10جهــش
Neurofibrillary tangles
Hippocampus
6
Neurotransmitter

مواد و روشها

در مطالعــة حاضــر از  28مــوش نــر از نــژاد  Wistarکــه -240
 180گــرم وزن داشــتند از مرکــز حیوانــات دانشــگاه باهنــر
تهی��ه ش��د .ایـ�ن موشهـ�ا در دمـ�ای کنتـ�رل ( )22±2°Cو
در چرخــة نــوری  12ســاعت روشــنایی و  12ســاعت تاریکــی
محصــور شــدند و غــذا و آب در دســترس آنهــا قــرار داشــت.
موشهــا بــه صــورت تصادفــی بــر اســاس نــوع تیمــار بــه 4
گــروه ورزش ،مورفیــن ،ورزش -مورفیــن و کنتــرل تقســیم
شــدند (هــر گــروه شــامل  7مــوش) .گــروه کنتــرل تحــت
تأثیــر هیــچ یــک از دو تیمــار مورفیــن و ورزش قــرار نگرفــت
و در گــروه ورزش -مورفیــن ،ابتــدا موشهــا  6هفتــه تحــت
ورزش (هــوازی) بودنــد ســپس تحــت تیمــار مورفیــن قــرار
گرفتنــد .همــة آزمایشهــا و روشکارهــا توســط کمیتــة
علــوم اعصــاب حیوانــات دانشــگاه باهنــر کرمــان تأییــد شــد.
Alzheimer disease
Risk factor
3
β amyloid plaques

4

1

5
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بیمــاری آلزایمــر 1یکــی از اصلیتریــن و شــایعترین
بیماریهــای سیســتم عصبــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن
حافظــه و دیگــر عملکردهــای فکــری میشــود .اختــال در
تکلــم ،از دســت دادن حافظــه و انگیــزه و همچنیــن عــدم
مدیریــت مراقبــت از خــود ،از جملــه نشــانههای پیشــروی
ایــن بیمــاری اســت کــه نهایتـاً باعــث عــدم عملکــرد اعضــای
حرکتــی و مــرگ میشــود ( .)1-3نزدیــک بــه  60تــا 70
درصــد عامــل زوال عقــل ،بیمــاری آلزایمــر اســت کــه بــا
افزایــش ســن رابطــهای مســتقیم دارد .در حــدود 29/8
میلیــون نفــر از مــردم جهــان بــا اختــاالت مربــوط بــه ایــن
بیمــاری رو بــ ه رو هســتند و پیشبینــی شــده اســت کــه
ایــن تعــداد در ســال  2050بــه چهــار برابــر افزایــش پیــدا
ميكنــد ( .)4اصلیتریــن عامــل خطــر 2بــرای ایــن بیمــاری،
ســن اســت .عواملــی هماننــد ژنتیــک فــردی ،آســیبهای
وارد شــده بــه ناحیــة ســر ،افســردگی ،فشــارخون بــاال ،دیابــت
و چاقــی نیــز میتواننــد بــه پیشــرفت و بــروز نشــانههای ایــن
بیمــاری کمــک کننــد (.)5
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مقدمه

در ایــن ژنهــا منجــر بــه تولیــد بیــش از حــد پالکهــای
آمیلوئیــد بتــا میگــردد کــه رســوب آنهــا مهمتریــن علــت
از بی��ن رفتنــ س��لولهای عصب�یـ اس��ت .ژن  APPبــر روی
کرومــوزم  21قــرار دارد ،در نتیجــه افــراد مبتــا بــه ســندروم
داون نیــز عاليــم مشــابه بــا آلزایمــر را در ســنین  20تــا 30
ســالگی نشــان میدهنــد ( .)11عملکــرد فیزیولوژیکــی ژن
 APPبــه طــور دقیــق مشــخص نشــده اســت و بهعنــوان
موضوعــی اصلــی در زمینــة فیزیولــوژی عصبــی مطــرح اســت.
بــا وجــود اینکــه در چندیــن مطالعــه ،عملکردهایی بــرای APP
ماننــد نقــش در اتصــاالت ســلولی ،مهاجــرت نورونــی (،)12
تولیــد ســیناپس ،بقــای ســلول و توزیــع طبیعــی نورونهــا در
مغــز گــزارش شــده اســت ،امــا عملکــرد کامــل ایــن پروتئیــن
ناشــناخته اســت .ژن  BACE1در انســان بــر روی کرومــوزوم
 11قــرار دارد .ایــن ژن دارای  15اگــزون اســت ،بــه دلیــل
پیرایــش متنــاوب در ایــن ژن انواع آســپارتیک پروتئازهــا ایجاد
میشــود .از پروتئازهــای کــد شــده توســط ایــن ژن میتــوان
بــه آنزیمهــای بتــا -ســکرتاز و گامــا -ســکرتاز اشــاره کــرد.
ایــن آنزیمهــا ،آنزیمهــای کلیــدی در شــروع شــکلگیری
پپتیدهــای بتــا آمیلوئیــد هســتند .مشــخص شــده اســت کــه
افزایــش بیــان ایــن پروتئینهــا یکــی از اصلیتریــن عوامــل
در ایجــاد رســوبهای بتــا آمیلوئیــد و در نتیجــه افزایــش
خطــر بــرای ایجــاد بیمــاری آلزایمــر اســت ( .)13، 14بنابرایــن
برخــی داروهــا بــرای هــدف قــرار دادن ایــن دو پروتئیــن
طراحــی شــدهاند .همانطــور کــه در تصويــر  1مشــخص
میشــود ،میــزان بیــان ژنهــای  BACE1 ,APPطــی تیمــار
بــا انجــام ورزش کــه عامــل مهــم در بهبــود ســامتی اســت و
تزریــق مورفیــن کــه یکــی از پیشســازهای اصلــی دوپامیــن
بهعنــوان یکــی از انتقــال دهندههــای عصبــی اســت ،در
ناحیــة هیپوکامــپ موشهــای صحرایــی توســط روش Real
 time PCRســنجیده شــد.
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دستورالعمل انجام ورزش هوازی
دســتورالعمل انجــام ایــن تیمــار بــر روی موشهــا بــه ســه
بخــش تقســیم میشــود .در هفتــة اول بــرای ســازگار شــدن
موشهــا بــا دســتگاه تردمیــل دویــدن را هــر روز یکبــار و
بــا ســرعت کــم کــه برابــر بــا 10متــر در هــر دقیقــه بــرای
مــدت 15دقیقــه بــود شــروع شــد .طــی هفتههــای 2تــا هفتــة
چهــارم بــرای مــدت  15دقیقــه بــا ســرعت  18متــر در هــر
دقیقــه ،موشهــا را تیمــار میکنیــم .از هفتــة چهــارم تــا
هفتــة هفتــم هــر روز ابتــدا موشهــا را بــا ســرعت  25متــر
در هــر دقیقــه بــه مــدت  5دقیقــه گــرم کــرده و ســپس بــا
ســرعت  21متــر بــر دقیقــه تیمــار ورزش ادامــه داده شــد.
دستورالعمل تزریق مورفین
ترکیــب مورفیــن -ســولفات را در بافــر فســفات بــا غلظــت
10میلیگــرم در میلیلیتــر حــل کــرده و بــرای تزریــق از
نســبت وزن مــوش اســتفاده شــد و بــه ازای هــر کیلوگــرم از
وزن موشهــا مقــدار  1ســی ســی از محلــول ســاخته شــده
درون صفــاق مــوش تزریــق شــد کــه در مجمــوع دوز 10
میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم مــوش طــی مــدت  8روز
بــه موشهــا تزریــق درون صفاقــی شــد.
استخراج  RNAو واکنش رونویسی معکوس

 48ســاعت پــس از انجــام آخریــن تیمــار ،بافــت هیپوکامــپ
را از مغــز موشهــا جــدا کــرده و مســتقیماً در نیتــروژن مایــع
نگــه داشــته شــد .بــرای اســتخراج  50 ،RNAمیلیگــرم
از بافــت جــدا شــده را وزن کــرده و بــا یــک میلیلیتــر از
محلــول ( TriPure Isolation Reagentشــرکت )Roche
آن را همگــن کــرده و بــا دســتورالعمل کیــت RNA ،بافــت
26
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اس��تخراج گردیــد .بــرای بررســی کیفیــت و کمیــت RNA

اســتخراج شــده ،بــه ترتیــب درون ژل آگارز یــک درصــد ران
شــد و باندهــای مربــوط بــه  RNAهــای ریبوزومــی مشــاهده
شــد .ســپس کمیــت و خلــوص  RNAبــا روش کمــی طیــف
ســنجی جذبــی بــا دســتگاه نانــودراپ انجــام شــد .میــزان
یــک میکروگــرم از  RNAاســتخراج شــده را توســط کیــت
 RevertAid First Strand cDNA Synthesisشــرکت Thermo
 fisherتحــت واکنــش رونویســی معکــوس قــرار داده و بــه
 cDNAتبدیــل گردیــد.
واکنش Real time PCR

ســطح بیــان ژنهــای  APPو  BACE1ب��ا در نظ��ر گرفتــن ژن
 GAPDHبهعنــوان کنتــرل داخلــی بــا اســتفاده از واکنــش
 Real time PCRســنجیده شــد .لیســت پرایمرهــای اختصاصی
بــرای ایــن ژنهــا طراحــی شــد (جــدول  .)1واکنــش ســنجش
بیــان ،بــا مقــدار یــک میکرولیتــر  ،cDNAیــک میکرولیتــر
از هــر یــک از پرایمرهــای رفــت و برگشــت و 10میکرولیتــر
مســترمیکس ســایبرگرین ( )SMOBIOکــه بــا آب مقطــر
حجمهــا را در  20میکرولیتــر تنظیــم میکنیــم .دســتگاه
 Analytical genaبــرای انجــام ایــن واکنــش مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .برنامــة دمایــی ایــن واکنــش در جــدول  2بیــان
شــده اســت.
آنالیزهای آماری
تمامــی آنالیزهــا از لحــاظ آمــاری بــا نرمافــزار  SPSSنســخة
 24انجــام شــد .بــرای مقایســة بیــن گروههــا از روش ANOVA
اســتفاده شــد .دادههــا بــر روی نمــودار بــر اســاس (میانگیــن
 ±خطــای اســتاندارد) و بــا  P>0/05بهعنــوان حداقــل ســطح
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تصويــر  -1نمــای کلــی از مطالعــة حاضــر کــه در آن پــس از انجــام تیمارهــای ورزش و مورفیــن ،بیــان ژنهــای  BACE1و
بــا روش  Real time PCRدر هیپوکامــپ موشهــای صحرایــی ســنجیده شــد.

APP
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جدول  -2برنامة دمایی برای انجام واکنش
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جدول  -1توالی پرایمرهای اختصاصی برای انجام آزمایش

.Real time PCR

.Real Time PCR

یافتهها
بیــان نســبی ژنهــای  BACE1و  APPدر ناحیــة هیپوکامــپ
موشهــای صحرایــی بــا اســتفاده از روش Real time PCR
ســنجیده شــد .موشهــای بــدون هیــچ کــدام از تیمارهــای
ورزش و مورفیــن ،بهعنــوان کنتــرل و میانگیــن هــر یــک
از ژنهــای آنهــا مقــدار  1در نظــر گرفتــه شــد (نمــوار .)1

نمــودار  -1بیــان متفــاوت ژنهــای ( APPالــف) و ( BACE1ب) طــی
تیمارهــای تزریــق مورفیــن و انجــام ورزش در مــوش صحرایــی.

جــدول  -3بیــان ژنهــای  BACE1و  APPبــه صــورت میانگیــن و انحــراف اســتاندارد در گروههــای متفــاوت
موشهــای صحرایــی.

2727
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معنـیداری نمایــش داده شــد.

موشهــاي تحــت تیمــار ورزش و مورفیــن و موشهــای تحــت
تیمــار ایــن دو بــا هــم ،کاهــش معنـیداری در بیان نســخههایی
از ژنهــای  APPو  BACE1نشــان دادنــد .میانگیــن بیان نســبی
ن  APPبــرای تیمــار مورفیــن برابــر بــا  ،0/68بــرای تیمــار بــا
ژ
انجــام ورزش  0/42و بــرای موشهــای تحــت هــر دو تیمــار
مورفیــن و ورزش برابــر بــا  0/78بــا  P=0/036محاســبه شــدند.
همچنیــن ایــن مقدارهــا بــرای ژن  BACE1بــه ترتیــب برابــر بــا
 0/33 ،0/12و  0/25بــا  P=0/044محاســبه شــد (جــدول .)3
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مطالعــة حاضــر نشــان داد که بیــان ژنهــای  APPو BACE1
طــی انجــام تیمــار مورفیــن بــه ترتیــب  0/67و  0/12و بــرای
ورزش دویــدن ،در طــول مــدت انجــام ایــن تیمــار برابــر بــا
 0/42و  0/33و همچنیــن بیــان ایــن دو ژن بــرای گــروه دیگر
از موشهــای صحرایــی کــه هــر دو تیمــار بــر روی آنهــا
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بیمــاری آلزایمــر بــا درگیــر شــدن تعــداد  5میلیــون و 400
هــزار نفــر در آمریــکا بهعنــوان یکــی از مهمتریــن اختــاالت
سیســتم عصبــی اســت کــه نیــاز بــه توجــه بــرای پیــدا کــردن
مســیری بــرای درمــان دارد ( .)15تحقیقــات گســترده بــرای
علــت ایــن بیمــاری باعــث شــد تــا علــت را در دو عامــل مهــم
جســتجو کــرد ،یکــی از آنهــا پالکهــای خــارج ســلولی
آمیلوئیدهــای بتــا اســت ( )16و کــم شــدن ایــن رســوبها
نشــاندهندة بهبــود بیمــاری اســت و دیگــری کالفهــای
رشــتههای درهــم تابیــدة داخــل نورونــی کــه علــت آن
پروتئیــن  Tauاســت ( .)NFTsبــا توجــه بــه افزایــش تعــداد
بیمــاران آلزایمــری در جهــان ،بهشــدت نیــاز بــرای یــک
درمــان مؤثــر احســاس میشــود ،اگرچــه تالشهــای بــی
نظیــری در ســطح سیســتم ایمنــی بــرای درمــان ایــن بیمــاری
انجــام شــده ،امــا اکثــر آنهــا بــا شکســت رو بــه رو شــدهاند
( .)17البتــه هــدف قــرار دادن پالکهــای آمیلوئیــدی ایجــاد
شــده توســط  APPو BACE1توســط سیســتم ایمنــی ممکــن
اســت موفقیــت آمیزتــر باشــد ( .)18کاهــش ایــن دو پروتئیــن
منجــر بــه کاهــش پالکهــای بتــا آمیلوئیــد شــده و در نتیجــه
احتمــال بهبــود ایــن بیمــاری زیــاد میشــود.
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بحث و نتیجهگیری

انجــام شــده اســت ،بــه ترتیــب بــا  0/78و  0/25نســبت بــه
کنتــرل کاهــش پیــدا کردهانــد .بــه تازگــی مشــخص شــده
اســت کــه فعالیــت بدنــی منظــم بهعنــوان یــک ضــرورت
بــرای ســبک زندگــی ســالم بــا تعدیــل ســازگاریهای CNS
 7و بهخصــوص هیپوکامــپ کــه در یادگیــری و حافظــه نقــش
بســزایی دارد تأثیــر میگــذارد ( .)19ورزش موجــب بهبــود
عملکــرد عضالنــی و نیــز بــه طــور چشــمگیری موجــب
افزایــش یادگیــری و حافظــه میگــردد ( )20و بهشــدت
بــا افزایــش بیــان فاکتورهــای محافظتکننــدة نورونــی
( 8)BDNFsچــون  BDNFsدر ارتبــاط اســت .همچنیــن
تنظیــم منفــی بیــان ژن  BACE1توســط  BDNFsطــی
مطالعــات قبــل ثابــت شــده اســت ( .)21از طرفــی کاهــش
بیــان  BACE1بــا کاهــش رســوبات پالکهــای آمیلوئیــدی
در ارتبــاط اســت .بنابرایــن احتمــال کاهــش ایــن ژن طــی
تیمــار ورزش توســط واکنــش فاکتورهــای محافظتکننــدة
نورونــی بــا ایــن ژن ،وجــود دارد .بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر
شــده و ایــن موضــوع کــه عامــل اصلــی بیمــاری آلزایمــر
و پالکهــای آمیلوئیــدی ،افزایــش وجــود پروتئیــن APP
اســت و همچنیــن نشــان داده شــده کــه بیــان پروتئیــن
بتــا ســکرتاز در بافــت مغــز بســیار بیشــتر از دیگــر بافتهــا
اســت و اینکــه بیــان ایــن پروتئیــن بــا افزایــش ســن بــاال
م ـیرود ( ،)22میتــوان اظهــار داشــت کــه تیمارهــای مــادة
مورفیــن و ورزش تأثیــر مثبتــی در بهبــود و ســامتی افــراد
در جلوگیــری از ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر دارنــد بنابرایــن
میتــوان از ایــن مــوارد در پیشــگیری و شــاید در آینــده در
درمــان ایــن بیمــاری اســتفاده کــرد.
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