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چکیده
نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان میدهد که گونههای الیگومری ،بهعنوان حدواسطهای سمی در
روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی ،از طریق افزایش نفوذپذیری غشاهای بیولوژیک منجر به مرگ سلولی میشوند .در این بین غشاء
میتوکندری از اهمیت بهسزائی برخوردار است بهگونهای که اختالل در عملکرد میتوکندری ویژگی بارز بسیاری از بیماریهای مرتبط با
تجمع پروتئینهاست .در نتیجه بهمنظور بررسی اینترکشن تجمعات آمیلوئیدی با غشاء میتوکندری در این مطالعه میانکنش نمونههای
مونومری ،حدواسطهای الیگومری و فیبریلهای آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخممرغ با غشاء میتوکندری (بهعنوان یک مدل
بیولوژیک  ،)in vitroتهیه شده از مغز موش مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا ویژگیهای ساختاری حدواسطهای پیش فیبریلی با
استفاده از تکنیکهای مختلف مانند فلورسانس (ThTو  )ANSو دورنگ نمائی دورانی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه افزایش
نفوذپذیری غشاء میتوکندریائی در حضور گونههای مختلف تجمعات پروتئینی و از طریق سنجش میزان رها شدن آنزیمهای شاخص
میتوکندری بررسی شد .نتایج حاصل نشاندهنده رها شدن آنزیمهای میتوکندریائی بهدنبال انکوباسیون با حدواسطهای الیگومری
میباشد ،حال آنکه مونومرها و فیبریلهای آمیلوئیدی اثری نداشتند .بهنظر میرسد که هیدروفوبیسیته سطحی باالی حدواسطهای
الیگومری توانائی آنها را برای میانکنش با غشاء میتوکندری ،افزایش میدهد .در ادامه توانائی پلیفنول رزوراترول برای مهار تخریب و
نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسطهای الیگومری ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد رزوراترول بهطور موثری
افزایش نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسطهای الیگومری را مهار میکند .پیشنهاد میشود که رزوراترول بهواسطه اثرات
پایدارکنندگی خود برروی غشاء میتوکندری آنرا در برابر سمیت حدواسطهای الیگومری محافظت میکند .نتایج حاصل میتواند در
طراحی ترکیبات داروئی موثر در درمان بیمارهای مرتبط با تجمع پروتئینی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :لیزوزیم سفیده تخممرغ ،میتوکندری ،رزوراترول ،نفوذپذیری غشاء ،الیگومر ،پلیفنول
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مقدمه
تجمعات پروتئینی و بیماریهای ناشی از آن ،یکی از
موضوعات جالب و تازه در عرصه پزشکی ملکولی میباشد .بهنظر
میرسد که مطالعه این تجمعات نه تنها میتواند رهگشای
شناخت اساس ملکولی و بیوشیمیایی بیماریهای مرتبط با آن
باشد ،بلکه میتواند بهعنوان ابزاری موثر در جهت شناخت
راهکارهای درمان این بیماریها نیز مورد استفاده قرار گیرد
( .)4002 ،Stefaniاین بیماریها که تحت عنوان بیماریهای
تحلیل برنده سیستم عصبی نامیده میشوند شامل طیف وسیعی
از بیماریها میباشند که عمدهترین آنها عبارتند از :بیماری
آلزایمر ،پارکینسون ،هانتیگتون ،بیماری  ALSو بیماری پرایون
( .)4002 ،Dobsonمشخصه بازر تمامی این بیماریها وجود
تجمعات پروتئینی به شکل ساختارهای رشتهای منظم تحت
عنوان آمیلوئید و یا بهصورت پالکهای آمیلوئیدی در داخل و یا
خارج سلولها میباشد که در نواحی مختلف سیستم عصبی
نمایان میشوند و از آنها بهعنوان مارکرهای تشخیص در
بیماری استفاده میشود ( Rossو  .)4002 ،Poirierگرچه تجمعات
پروتئینی با رنج وسیعی از بیماریهای نروپاتیک و غیرنروپاتیک
در ارتباط هستند ،ولی توانایی ایجاد تجمع تحت شرایط خاص
بهعنوان یک ویژگی ذاتی همه پروتئینها معرفی شده و منحصر
به انواع بیماریزای آن نمیباشد (4002 ،Stefani؛  Stefaniو
 .)4002 ،Dobsonامروزه مشخص شده که تمامی پروتئینها
(اعم از بیماریزا و غیربیماریزا) تحت تاثیر عوامل محیطی و یا
موتاسیون ،ساختار طبیعی خود را از دست داده و طی مسیری
پیچیده و گذرا از حدواسطهایی ناپایدار تحت عنوان الیگومر یا
پروتوفیبریل عبور کرده و در نهایت ساختارهای رشتهای تحت
عنوان فیبریلهای آمیلوئیدی را بهوجود میآورند ( Uverskyو
همکاران .)4002 ،با این که در سال  2991گونههای الیگومری
بهعنوان عامل اصلی ایجاد سمیت در سلول معرفی شدند و
تجمعات فیبریلی بهعنوان گونههای بیخطر و حتی بهعنوان یک
مکانیسم دفاعی برای سلول پیشنهاد گردید ( Reixachو همکاران،
4002؛  Lambertو همکاران2991 ،؛  Frankeو همکاران،
 ،)2914ولی امروزه شواهد زیادی دال بر سمیت فیبریلها نیز
بهدست آمده است ( Gharibyanو همکاران4002 ،؛ Novitskaya
و همکاران .)4002 ،بهعلت وجود ساختارهای فضائی شبیه
بههم در گونههای الیگومری مربوط به پروتئینهای مختلف،
بهنظر میرسد که مکانیسمهای القای سمیت برای این گونهها
(حداقل در مکانیسمهای اولیه) نیز یکسان باشد ( Kayedو
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همکاران .)4002 ،با توجه به پراکنش پروتئینهای مختلف
بیماریزا در داخل و خارج سلولها غشاهای سلولی ،و من جمله
غشاء اندامکهای درون سلولی ،که از هردو سطح خارج و داخل
سلولی قابل دسترسی میباشد ،میتواند بهعنوان هدف مشترک
برای القاء سمیت گونههای الیگومری تلقی گردد ( Demuroو
همکاران .)4002 ،از جمله غشاهای درون سلولی که میتواند
بهعنوان جایگاهی برای القاء سمیت الیگومرها قرار بگیرد ،غشای
میتوکندری میباشد ( .)4000 ،Narayananمیتوکندری یکی
از اندامکهای درون سلولی مهم میباشد که در تنظیم بسیاری
از فرآیندهای حیاتی سلول از قبیل تنفس سلولی و آپوپتوز
نقش دارد .عدم عملکرد صحیح میتوکندریایی و ارتباط آن با
بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی در چندین مطالعه به
اثبات رسیده است .بهعنوان مثال در بیماریهای آلزایمر و
پارکینسون ،اختالل در عملکرد میتوکندری ،سیستم عصبی مرکزی
را که نیازمند دریافت انرژی میتوکندریایی بهمیزان باالیی میباشد
تحت تاثیر قرار میدهد ( Hashimotoو همکاران .)4002 ،لذا
اهمیت عملکرد صحیح میتوکندریایی بهعنوان یکی از فاکتورهای
اصلی در این بیماریها مطرح میباشد .همچنین تجمعات پپتیدهای
بتا آمیلوئید و آلفا سینوکلئین در ساختارهای درون غشایی
میتوکندری مشاهده شده است ( Pavlovو همکاران4022 ،؛
 Linو  .)4002 ،Bealدر تعدادی از مطالعات انجام شده تاثیر
گونههای الیگومری لیزوزیم بهخصوص لیزوزیم سفیده تخممرغ
) (Hen Egg White Lysozymeبر روی انسجام و پایداری
غشاء میتوکندریایی مورد بررسی قرار گرفته است (Oladzad
 Abbasabadiو همکاران4022 ،؛  Meratanو همکاران.)4022 ،
لیزوزیم سفیده تخممرغ ،پروتئینی است با خصوصیات شناخته
شده که بهعلت ارزان بودن و سهولت دسترسی به آن در بسیاری
از مطالعات ،بهعنوان یک مدل پروتئینی که قادر به تشکیل
تجمعات آمیلوئیدی میباشد ،مورد استفاده قرار میگیرد
( Radfordو همکاران .)2994 ،با علم به این مطلب که
غشاءهای سلولی هدف اولیه القاء سمیت حدواسطهای الیگومری
هستند ،بنابراین ترکیباتی که بتوانند با مداخله بر روی این
حدواسط های سمی مانع اتصال و اینترکشن آنها با غشاءهای
سلولی گردند میتوانند بهعنوان یک مکانیسم محافظتی در
جهت کاهش سمیت این گونهها عمل نمایند .در بین ترکیبات
مختلف مورد مطالعه ،پلیفنولهای طبیعی موجود در گیاهان از
اهمیت بهسزائی برخوردار هستند که بهمقدار زیادی در رژیم
غذایی انسان یافت میشوند و ارتباط مستقیمی در استفاده از
این ترکیبات و بهبود بیماریهای تحلیل برنده سیستم
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عصبی مشاهده شده است ( Rossiو همکاران4001 ،؛ ،Hendrich
 .)4002بهعنوان مثال ترکیبات پلیفنولی موجود در عصاره چای
سیاه بهعنوان عامل مهارکننده در برابر ناپایدارکردن غشاء
سلولی توسط تجمعات آمیلوئید بتا و آلفا سینوکلئین پیشنهاد
شده است ( Camilleriو همکاران .)4022 ،رزوراترول پلیفنول
انتخابی در انجام این مطالعه میباشد که بهطور غالب در پوست
انگور قرمز یافت میشود ( .)4000 ،Frémontهمانند بسیاری از
ترکیبات پلیفنولی دیگر رزوراترول ،دارای خواص آنتیاکسیدانی
میباشد که این نقش را از طریق اهدای اتم هیدروژن/الکترون از
گروههای هیدروکسیل خود ،ایفا میکند ( Fangو همکاران،
4004؛  Fauconneauو همکاران .)2992 ،خواص دیگر محافظتی
از قبیل خواص ضدالتهابی و محافظت از قلب نیز برای آن
گزارش شده است ولی ویژگی محافظت نرونی آن در سالهای
اخیر توجه بسیاری از دانشمندان را بهخود جلب کرده است
( Guptaو همکاران .)4022 ،رزوراترول با داشتن رسپتور بر
روی غشا پالسمایی و داشتن ویژگی لیپوفیسیتی تمایل به
اینترکشن با غشاهای زیستی را نشان میدهد ( Hanو همکاران،
 .)4002همچنین نشان داده شده که از طریق پروتئین
 ،mitoNEETرزوراترول  2سولفات که یکی از مشتقات رزوراترول
میباشد قادر است به غشای خارجی میتوکندری متصل شود
( Arifو همکاران .)4022 ،تحقیقات نشان داده است که رزوراترول
بهواسطه مکانیسمهای مختلفی اثرات محفاظتی خود بر روی
غشای میتوکندری را اعمال میکند .یکی از این مکانیسمهای
حفاظتی ،اینترکشن رزوراترول با غشاهای زیستی و پایدارسازی
آن در شرایط ایسکمی و دوباره اکسیژنرسانی به بافت میباشد
( Ziniaو همکاران .)4004 ،با توجه به مطالب ذکر شده در باال،
در این مطالعه اثرات مخرب گونههای الیگومری پروتئین
لیزوزیم سفیده تخممرغ بر روی پایداری و انسجام غشاءمیتوکندری
بررسی شده و برای اولین بار اثرات محافظتی پلیفنل طبیعی
رزوراترول (شکل  )2بر روی غشای میتوکندری مورد مطالعه
قرار گرفت.

شکل  :1ساختار شیمیائی رزوراترول
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مواد و روشها
مواد مورد نیاز :پروتئین لیزوزیم سفیده تخممرغ (،)HEWL
تیوفالوین  ،)ThT( Tاستیل کوانزیم  NADH ،Aو  ،ADPاز
شرکت سیگما و -2سولفوناتو-1-آنیلینو نفتالن ( )ANSاز شرکت
 Flukaخریداری شد .سایر مواد از شرکت مرک آلمان خریداری
شدند.
القاء تشکیل تجمعات آمیلوئیدی درپروتئین لیزوزیم:
سفیده تخممرغ :پودر لیزوزیم سفیده تخممرغ در غلظت نهایی
 2میلیموالر در محلول آبی حاوی  HClو  pHحدود  2/2حل
شد و بهعنوان نمونه مونومری مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور
القاء تشکیل حدواسط های الیگومری ،محلولهای پروتئینی
بهمدت  4روز در دمای ثابت  22درجه سانتیگراد و بدون همزدن
انکوبه شدند .از آنجائیکه نمونههای  4روزه فاقد هرگونه تجمعات
آمیلوئیدی بودند در نتیجه غلظت الیگومرها برابر با غلظت
مونومرها در نظر گرفته شد ( Goldbergو همکاران.)2992 ،
بهمنظور تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی ،نمونههای پروتئینی
بهمدت  2روز و در دمای ثابت  22درجه سانتیگراد انکوبه شدند.
از آنجائیکه نمونههای فیبریلی حاوی مقداری نمونه مونومری
و الیگومری نیز میباشند ،درنتیجه بهمنظور حذف این حدواسطها،
محلول پروتئینی حاوی فیبریلهای آمیلوئیدی بهمدت  20دقیقه
در دور  42000 gسانتریفیوژ گردید .محلول روئی حاصل
برداشته شده و غلظت پروتئین آن با استفاده از ضریب خاموشی
 4/22 mg.ml-1.cm-1تعیین گردیده و از غلظت اولیه محلول
پروتئینی کم شد .بدینترتیب غلظت رسوب حاصل ،که حاوی
فیبریلهای آمیلوئیدی میباشد ،تعیین گردید.
سنجش برانگیختگی فلورسانس تیوفالوین :)ThT( T
کینتیک رشد تجمعات آمیلوئیدی براساس افزایش نشر فلورسانس
 ThTو توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Cary Eclipse VARIAN
اندازهگیری شد .بدینمنظور مقدار  990میکرولیتر محلول ThT
با غلظت  20میکروموالر با  20میکرولیتر از نمونههای پروتئینی
(غلظت نهائی  40میکروموالر) مخلوط گردید و بهمدت  2دقیقه
انکوبه شد .سپس نشر فلورسانس نمونه پروتئینی در طول موج
 212نانومتر قرائت گردید .طول موج تحریک  220نانومتر و
طیف نشری در محدوده  220-200نانومتر اندازهگیری شد .این
کار با فواصل  42ساعت و بهمدت  2روز انجام شد.
سنجش برانگیختگی فلورسانس  :ANSبهمنظور بررسی
کینتیک تغییرات هیدروفوبیسیته حدواسطهای پروتئینی در
طی فرایند آمیلوئید شدن ،مقدار  922میکرولیتر محلول آبی
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حاوی  )pH2/2( HClبا  40میکرولیتر محلول تهیه شده ANS

با غلظت  2میلیموالر مخلوط شده و سپس مقدار  2میکرولیتر
محلول پروتئینی (با غلظت  2میلیموالر) به آن اضافه گردید و
میزان نشر فلورسانس  ANSدر طول موج تحریک  220نانومتر
و نشر  200-200اندازهگیری شد .در این روش غلظت نهایی
لیزوزیم  2میکروموالر و غلظت نهایی  200 ANSمیکروموالر
میباشد .این کار با فواصل  42ساعت و بهمدت  2روز انجام شد.
بررسی تغییرات ساختاری حدواسطهای آمیلوئیدی
با استفاده از دورنگ نمائی دورانی :برای اندازهگیری طیف
دورنگ نمایی دورانی در محدوده فرابنفش دور از غلظت 0/4
میلیگرم بر میلیلیتر لیزوزیم و کووت با ضخامت  0/02سانتیمتر
استفاده شد .بدینمنظور نمونههای پروتئینی در زمانهای مختلف
انکوباسیون (زمانهای  4 ،0و  2روز) برداشته شده و تغییرات
ساختار دوم پروتئین مورد بررسی قرار گرفت .طیفهای دورنگ
نمایی دورانی حدواسط های مختلف پروتئین لیزوزیم با استفاده
از دستگاه اسپکتروپالریمتر  AVIV 215بهدست آمدند.
تخلیص و آمادهسازی میتوکندری مغز موش :جداسازی
مغز از موشهای صحرایی نر (وزن تقریبی  220 -400گرم) بر
طبق پروتکل  Simsصورت گرفت ( Simsو .)4001 ،Anderson
مغزهای جدا شده سپس به بافر استخراج میتوکندری (20
میلیموالر  2 ،Tris-HClمیلیموالر  EDTAو  0/24موالر
سوکروز pH ،برابر  )2/2که از قبل در یخچال قرار داده شده
بود ،انتقال داده شدند .در مرحله بعد هر گرم از بافت مغز با 20
میلیلیتر بافر جداسازی مخلوط و توسط پوتر تفلون -شیشه
بهصورت هموژن درآمد .هموژن میتوکندریایی حاصل در دور g
 2000بهمدت  2دقیقه سانتریفیوژ گردید و رسوب حاصل دور
ریخته شد .سپس محلول روئی بهمدت  20دقیقه در دور
 42000gسانتریفیوژ شد و سپس  2/2میلیلیتر محلول
 %22 Percollبهازای هر مغز به رسوب باقیمانده اضافه گردید
و بهمدت  1دقیقه در دمای  2درجه سانتیگراد و دور20200 g
سانتریفیوژ گردید (با استفاده از افزایش سرعت آرام از  0تا 200
 rpmو بهدنبال آن سرعت نرمال و سپس کاهش سرعت آرام از
 2200تا  .)0در این مرحله محلول روئی که بهطور غالب حاوی
میلین میباشد دور ریخته شد .در مرحله بعد  1میلیلیتر بافر
استخراج بهازای هر مغز به میتوکندریهای جمعآوری شده
اضافه و پس از همگن کردن مجدد بهمدت  20دقیقه در دمای
 2درجه سانتیگراد و در دور  22200 gسانتریفیوژ گردید و
محلول روئی با دقت جدا گردیده بدون اینکه به رسوب شل
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انتهایی آسیبی وارد شود .در نهایت  2میلیلیتر محلول سرم
آلبومین فاقد اسید چرب آزاد (در غلظت نهایی  20میلیگرم بر
میلیلیتر) به هر تیوب اضافه شد و مخلوط به آرامی همزده شد
و پس از افزودن  2/2میلیلیتر بافر استخراج به هر کدام از
تیوبها ،بهمدت  20دقیقه نمونهها در دور  2900 gسانتریفیوژ
شدند .رسوب میتوکندریایی جمعآوری شده انتهایی در غلظت
 20میلیگرم بر میلیلیتر در نیتروژن مایع نگهداری گردید
( .)4020 ،Kristianانسجام غشاء میتوکندریایی بهوسیله سنجش
میزان فعالیت آنزیمهای شاخص میتوکندری شامل ماالت
دهیدروژناز ،گلوتامات دهیدروژناز ،سیترات سنتاز و آدنیالت
کیناز مورد تائید قرار گرفت ( Golestaniو همکاران.)4002 ،
غلظت پروتئین با روش  Lowryاندازهگیری شد ( Lowryو
همکاران.)2922 ،
آنالیز تاثیر حدواسطهای الیگومری لیزوزیم بر روی
نفوذپذیری غشاء میتوکندریایی :مقدار  400میکرولیتر از
هموژنهای میتوکندریائی (با غلظت یک میلیگرم بر میلیلیتر)
با نمونه مونومری ،حدواسطهای الیگومری و فیبریلهای آمیلوئیدی
پروتئین لیزوزیم در غلظت نهایی  42میکروموالر (و یا محلولی
آبی  HClبا  pHبرابر  2/2بهعنوان شاهد) مخلوط شده و
بالفاصله ورتکس گردید .سپس نمونهها بهمدت  20دقیقه در
حمام آب گرم و دمای  20درجه سانتیگراد انکوبه شده و در
نهایت بهمدت  22دقیقه در دور  42000 gسانتریفیوژ شدند.
بهمنظور بررسی اثرات مخرب احتمالی نمونههای مختلف
پروتئینی بر ساختار و نفوذپذیری غشاء میتوکندری ،محلولروئی
حاصل جمعآوری شده و آزاد شدن آنزیمهای میتوکندریایی
اندازهگیری شد .آنزیمهای مورد بررسی شامل آدنیالت کیناز
( ،)AKآنزیم شاخص فضای بین دو غشاء میتوکندری و آنزیم
ماالت دهیدروژناز ( )MDHآنزیم موجود در ماتریکس میتوکندری
میباشند .همچنین تریتون  ،X-200در غلظت نهایی ، %0/2
بهعنوان شاهد مثبت برای بیشینه آزادشدن آنزیمهای میتوکندریائی
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل بهصورت درصدی از
بیشینه فعالیت آنزیمی اندازهگیری شده در محلول روئی ،آزاد
شده توسط تریتون  ،X-200و با استفاده از معادله زیر محاسبه
گردید:
(فعالیت آنزیمی نمونه شاهد–فعالیت آنزیمی سنجش شده)
(فعالیت آنزیمی نمونه شاهد–فعالیت آنزیمی ماکزیمم)
در مورد آنزیم  ،AKاز آنجائیکهه تریتهون  X-200بها فعالیهت
آنزیم لوسیفراز تداخل میکند ،میزان فعالیت این آنهزیم نسهبت

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

به شاهد محاسبه گردید ( Meratanو همکاران.)4022 ،
سنجش میزان فعالیت آنزیمهای میتوکندریائی:
سنجش فعالیت آنزیم  AKبهروش اسپکترولومینومتری و با
توجه بهروش  Wuو همکاران ( )4002و با اعمال تغییرات
اندکی انجام شد .بدینمنظور ،مقدار  40میکرولیتر از محلولروئی
میتوکندری به  42میکرولیتر از مخلوط واکنش ( 20میلیموالر
بافر  Tris-HClو  40میلیموالر  pH ،MgCl2برابر  )2/2اضافه
شده و سپس مقدار 40میکرولیتر از محلول  0/2میلیموالر
 ADPبه آن اضافه شد .محلول حاصل بهمدت  2دقیقه در
دمای آزمایشگاه انکوبه شده و سپس  2میکرولیتر محلول 40
میلیموالر  -Dلوسیفرین (که حاوی 20میلیموالر MgSO4
میباشد) و بهدنبال آن  2میکرولیتر آنزیم لوسیفراز (با غلظت
 40میکروگرم بر میلیلیتر) بدان اضافه شده و بالفاصله سیگنال
لومینسانس حاصل برحسب  )RLU( Relative Light Unitو
با استفاده از دستگاه System Berthold Detection
 Luminometerاندازهگیری شد .میزان فعالیت آنزیم MDH
بهروش اسپکتروفتومتری و با توجه بهروش  Sottocasaو همکاران
( )2922انجام شد .محلول سنجش ،در حجم نهایی  0/2میلیلیتر،
حاوی  22میلیموالر  pH( Tris-HClبرابر  2/2 ،)2/2میلیموالر
اگزالواستات و  0/2میلیموالر  NADHمیباشد .واکنش آنزیمی
با افزودن  20میکرولیتر هموژن میتوکندریایی آغاز شده و
سرعت کاهش جذب ،در نتیجه اکسیداسیون  ،NADHدر220
نانومتر و با استفاده از ضریب خاموشی2/44 mM-1 cm-1
اندازهگیری شد.
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نمونههای پروتئینی مختلف انجام شد .همچنین هر سنجشآنزیمی
حداقل دو یا سه بار تکرار گردید .نتایج نهایی حاصل بهصورت
میانگین±انحراف معیار بیان شده است و میزان معنیدار بودن
نتایج حاصل توسط  t-testمورد بررسی قرار گرفته است.
 p<0/02و  p<0/02معنیدار بودن تغییرات مشاهده شده در
نمونههای میتوکندریایی تیمار شده در مقایسه با نمونههای
شاهد را نشان میدهد.

نتایج
بررسی ویژگیهای ساختاری حدواسطهای الیگومری:
برای القاء تشکیل تجمعات آمیلوئیدی ،پروتئین لیزوزیم سفیده
تخممرغ طبق روش ذکر شده در قسمت روشها در غلظت 2
میلیموالر و دمای  22درجه سانتیگراد انکوبه شد .سپس
بهمنظور تعیین کینتیک شکلگیری حدواسطها و تشکیل
فیبریلهای آمیلوئیدی ،نشر فلورسانس  ThTنمونههای
پروتئینی انکوبه شده در روزهای مختلف خوانده شد (شکل .)4

آنالیز تاثیر مهاری رزوراترول بر روی نفوذپذیری
غشاء میتوکندریایی توسط حدواسطهای الیگومری
لیزوزیم :این آزمایش به دو روش انجام شد .در روش ،A
رزوراترول در غلظتهای مختلف ( 0تا  20میکروموالر) بهمدت
 20دقیقه با هموژن میتوکندریایی (در غلظت نهایی  2میلیگرم
بر میلیلیتر) در دمای  20درجه سانتیگراد انکوبه شدند و پس
از اضافه نمودن نمونههای مونومری و یا حدواسطهای الیگومری
در غلظت نهایی  42میکروموالر ،میزان رهاشدن آنزیمهای AK
و  MDHمورد سنجش قرار گرفت .در روش  ،Bدر ابتدا
رزوراترول با نمونههای مونومری و یا حدواسطهای الیگومری در
غلظت نهایی  42میکروموالر بهمدت  20دقیقه انکوبه شد و
سپس به هموژن میتوکندریایی اضافه شده و میزان رهاشدن
آنزیمهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت.
آنالیز آماری :کلیه آزمایشات در سه زمان متفاوت و با

شکل  :2فرایند آمیلوئیدشدن پروتئین لیزوزیم سفیده تخممرغ
 )Aکینتیک تشکیل تجمعات آمیلوئیدی که با نشر فلورسانس  ThTدر طهول
موج  212نانومتر همراه است )B .تغییرات نشر فلورسانس  ANSدر طی رونهد
تشکیل تجمعات آمیلوئیدی.
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همانطور که در شکل  4مشخص است ،روند تغییرات نشر
بیشینه فلورسانس  ThTدر طول موج  212نانومتر نسبت به زمان
از مدل سیگموئیدی پیروی میکند .از نظر کینتیکی بیشینه
حدواسطهای الیگومری ،که توانایی اتصال آنها به  ThTاندک
و سیگنال فلورسانس ضعیفی دارند ،در ابتدای مرحله رشد
سریع قرار دارند که در آزمایشات ما برابر  4روز است .همچنین
مرحله تعادل نهایی موید تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی بالغ
است که در این مرحله ،شدت فلورسانس تغییرات چشمگیری
نداشته و بهحالت تعادل میرسد (شکل  .)4در ادامه بهمنظور
بررسی تغییرات هیدروفوبیسیته نمونههای پروتئینی در طی
فرایند آمیلوئید شدن از نشانگر فلورسانس  ANSاستفاده شد.
نتایج حاصل بیانگر افزایش میزان هیدروفوبیسیته سطحی
حدواسطهای پروتئینی تا روز  2و بدنبال آن کاهش میزان
هیدروفوبیسیته سطحی میباشد (شکل  .)4علت این کاهش
هیدروفوبیسیته میتواند بهدلیل رشد گونههای پیش فیبریلی و
اتصال جانبی رشتههای آمیلوئیدی حاصل به یکدیگر باشد که
این امر باعث پوشیده شدن سطوح هیدروفوب در دسترس و در نتیجه
کاهش میزان نشر فلورسانس  ANSمیگردد .در نهایت
بهمنظور بررسی تغییرات ساختار دوم پروتئین در طی روند
تشکیل تجمعات آمیلوئیدی از تکنیک دورنگ نمایی دورانی
استفاده شد .همانطور که در شکل  2نشان داده شده است
انکوباسیون بهمدت  4روز همراه با انتقال ساختاری از حالت
طبیعی پروتئین (که با پیکهای موجود در ناحیه  401و 442
نانومتر مشخص میگردد) به حالت بازشده جزئی میباشد که
مشخصه حدواسطهای الیگومری است.

تداوم انکوباسیون در زمانهای طوالنی (تا  2روز) با ایجاد پیک
جدیدی در ناحیه  421نانومتر همراه است ،که بیانگر افزایش
ساختارهای صفحات بتا و مشخصه بارز فیبریلهای آمیلوئیدی
است.
بررسی اثر حدواسطهاای مختلاف آمیلوئیادی بار
رهاشدن آنزیمهای میتوکندریایی تهیه شده از مغز موش:
مطالعات قبلی نشان داده است که حدواسطهای الیگومری
مربوط به پروتئینهای مختلف بهدلیل داشتن هیدروفوبیسیته
باال تمایل زیادی برای اینترکشن و نفوذ در غشاهای زیستی از
خود نشان میدهند .با این حال ،بهمنظور اطمینان از صحت این
مطلب ،میزان رها شدن آنزیمهای  MDHو  AKتوسط نمونههای
مونومری،گونههای الیگومری  4روزه و فیبریلهای آمیلوئیدی
مورد بررسی قرار گرفت .همانطورکه در شکل  2نشان داده
شده است ،انکوباسیون میتوکندریها با حدواسطهای الیگومری

شکل  :4رها شدن آنزیمهای میتوکندریایی پس از انکوباسیون
با گونههای مونومری ،الیگومری و فیبریلی پروتئین لیزوزیم

شکل  :3طیف دورنگ نمایی دورانی لیزوزیم در طی روند
تشکیل تجمعات آمیلوئیدی
تغیی هرات سههاختار دوم پههروتئین در زمههانهههای مختلههف ( 0مونههومر) 4 ،روز
(الیگومر) و  2روز (فیبریل) نشان داده شده است.
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( :)Aرها شدن آنزیم  MDHکه میزان رها شدن آنزیم بهصورت درصدی از
بیشینه رها شدن آنزیم توسط ترایتون  X-200بیان شده است :)B( .رها شدن
آنزیم  AKکه نسبت به بافر (بهعنوان شاهد) بیان شده است .نتایج میانگین
سه تکرار مستقل میباشد 0/02<p ،* .و * ،0002<p ،معنیدار بودن تغییرات
مشاهده شده را نسبت به شاهد نشان میدهد.

موجب رها شدن آنزیمهای میتوکندریائی گردید درحالیکه
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نمونههای مونومری و فیبریلهای آمیلوئیدی تاثیری بر رهاشدن
آنزیمهای مورد بررسی نداشتند.
عالوه بر این ،رها شدن آنزیمهای میتوکندریایی توسط
حدواسطهای الیگومری وابسته به غلظت میباشد ،به گونهای
که با افزایش غلظت گونههای الیگومری میزان رهاشدن آنزیم
 MDHنیز افزایش مییابد (شکل  .)2از آنجائیکه بیشینه
رهاشدن آنزیم  MDHدر غلظت  42میکروموالر حدواسطهای
الیگومری مشاهده شد ،این غلظت برای آزمایشات بعدی مورد
استفاده قرار گرفت.
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میتوکندریائی (روش  )Bاگرچه باعث کاهش نسبی در میزان
رهاشدن آنزیم  MDHگردید ،ولی این کاهش در روش  Aبه-
طور قابل توجهی بیشتر بود (شکل .)2

شکل  :5وابستگی رهاشدن آنزیم  MDHبه غلظت حدواسطهای
الیگومری پروتئین لیزوزیم
نتایج میانگین سه تکرار مستقل میباشد.

شکل  :6بررسی اثر مهاری رزوراترول بر میزان رهاشدن
آنزیمهای میتوکندریائی

بررسی اثر محافظتی رزوراترول بر رهاشدن آنزیمهای
میتوکندریائی توسط حدواسطهای الیگومری :مطالعات
زیادی نشان میدهد که ترکیبات پلیفنولی قادر به حفاظت
غشاءهای فسفولیپیدی در برابر سمیت حدواسطهای الیگومری
مربوط به پروتئینهای مختلف میباشند .بنابراین در ادامه این
مطالعه اثر غلظتهای مختلف رزوراترول بر رها شدن آنزیمهای
میتوکندریائی توسط حدواسطهای الیگومری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از اثر غلظتهای مختلف رزوراترول بر
رهاشدن آنزیمهای میتوکندریائی در دو روش  Aو  Bدر شکلهای
 2و  2نشان داده شده است .همانطورکه در شکل  2مشخص
میباشد انکوباسیون هموژنهای میتوکندریائی با غلظتهای
مختلف رزوراترول قبل از اضافه نمودن حدواسطهای الیگومری
(روش )Aبهطور قابل توجهی میزان رهاشدن آنزیمهایمیتوکندریائی
را کاهش داد بهطوریکه در غلظت  20میکروموالر رزوراترول
رهاشدن آنزیمها تا بیش از  %92مهار گردید .بنابراین در روش
 Bغلظت  20میکروموالر رزوراترول بهعنوان غلظت بهینه
استفاده شد .انکوباسیون اولیه حدواسطهای الیگومری با غلظت
 20میکروموالر رزوراترول قبل از افزودن هموژن

بدینمنظور هموژنهای میتوکندریائی ابتدا با غلظتهای مختلف رزوراترول
( 42 ،0و  20میکروموالر) انکوبه شده و سپس در معرض غلظت 42
میکروموالر حدواسطهای الیگومری قرار گرفته و میزان رهاشدن آنزیمهای
 )A( MDHو  )B( AKمورد سنجش قرار گرفت 0/02<p ،* .و *0002<p ،
معنیدار بودن تغییرات مشاهده شده را نسبت به شاهد نشان میدهد.

شکل  :7بررسی اثر مهاری غلظت  55میکروموالر رزوراترول بر
رها شدن آنزیم  MDHتوسط حدواسطهای الیگومری (غلظت
 25میکروموالر) با استفاده از روشهای  Aو B
* 0/02<p ،و * ،0002<p ،معنیدار بودن تغییرات مشاهده شده را نسبت به
شاهد نشان میدهد.
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بررسی اثر محافظتی پلیفنول رزوراترول بر روی انسجام غشاء میتوکندری در....

بحث
بهطورکلی تخریب و افزایش نفوذپذیری غشاهای بیولوژیک
(اعم از غشاء سیتوپالسمی یا غشاء اندامکهای درون سلولی)
توسط حدواسطهای الیگومری بهعنوان مکانیسم اولیه دخیل در
سمیت و مرگ سلولی در بسیاری از بیماریهای تحلیل برنده
سیستم عصبی مطرح میباشد .اینگونه بهنظر میرسد که
افزایش هیدروفوبیسیته سطحی گونههای الیگومری ،در نتیجه
بازشدن و برهم خوردن ساختارهای حدواسط پروتئینی ،آنها را
قادر به اینترکشن با غشاهای فسفولیپیدی نموده و بدین ترتیب
سبب برهم خوردن انسجام غشاهای بیولوژیک و نهایتاً مرگ
سلولی میشود ( Meratanو همکاران4022 ،؛  Wangو همکاران،
4022؛  Bieschkeو همکاران .)4020 ،در این راستا نتایج
حاصل از نشر فلورسانس  ANSنشان میدهد که نمونههای روز
 4دارای سطح باالئی از هیدروفوبیسیته میباشند (شکل  ،)4که
این ویژگی باعث افزایش تمایل و توان آنها برای اینترکشن و
اتصال به غشاهای بیولوژیک (مانند غشاء میتوکندری) میگردد.
با افزایش زمان انکوباسیون و تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی
(متناسب با روز  )2کاهش چشمگیر در میزان هیدروفوبیسیته
سطحی نمونههای پروتئینی مشاهده میگردد که این امر منجر
به کاهش توانایی این ساختارهای فیبریلی برای اینترکشن با
غشاء میتوکندریائی میشود (شکل  .)4بنابراین ،افزایش
هیدروفوبیسیته سطحی حدواسطهای الیگومری که ناشی از
تغییر ساختاری از حالت طبیعی پروتئین به حالت جزئی بازشده
در طی فرایند آمیلوئید شدن میباشد (شکلهای  4و  ،)2توانائی
الیگومرها را برای اینترکشن و افزایش نفوذپذیری غشاء
میتوکندریائی افزایش داده و در نتیجه منجر به رهاشدن آنزیمهای
میتوکندریائی میگردد (شکل  .)2حال آنکه نمونههای فیبریلی
بهدلیل پوشیده شدن سطوح هیدروفوب آنها فاقد توانائی برای
اتصال به غشاءهای میتوکندریائی و تخریب آنها میباشند
( Khuranaو همکاران4002 ،؛  Kremerو همکاران.)4000 ،
با توجه به نتایج ذکر شده در باال و با علم به این مطلب که
غشاءهای بیولوژیک (اعم از غشاء سیتوپالسمی و یا غشاء
اندامکهای درون سلولی) هدف اولیه و اصلی القاء سمیت
حدواسطهای الیگومری هستند ،مطالعات انجام شده در سالهای
اخیر بهطور عمده در جهت شناسائی ترکیبات و ملکولهائی
میباشد که بهواسطه اتصال به این حدواسطهای پروتئینی و یا
از طریق اینترکشن با غشاءهای بیولوژیک و پایدارسازی آنها،
سمیت حدواسطهای الیگومری را مهار میکنند .بدیهی است که
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شناسائی این ترکیبات روشی موثر در درمان بیماریهای مرتبط
با تجمعات پروتئینی است .در بین ترکیبات طبیعی مورد
مطالعه ،پلیفنولها از اهمیت بهسزائی برخودارند .پلیفنولها
گروهی از ترکیبات آروماتیک هستند که به وفور در گیاهان و
رژیم غذایی روزانه وجود دارند ( Manachو همکاران.)4002 ،
عالوه بر این ،خواص مفید آنتیبیوتیکی ،ضدالتهابی و ضدسرطانی
این ترکیبات از مدتها قبل مورد مطالعه و بهاثبات رسیده است
( Scalbertو همکاران .)4002 ،همچنین بسیاری از مطالعات
انجام شده در سالهای اخیر نشان میدهد که پلیفنولها
ترکیباتی موثر در حفاظت غشاءهای فسفولیپیدی و من جمله
غشاء میتوکندری در برابر تجمعات پروتئینی حاصل از پپتیدهای
بتا آمیلوئید و آلفا سینوکلئین میباشند ( Caruanaو همکاران،
4024؛  Gauciو همکاران4022 ،؛  Aroraو همکاران.)4000 ،
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که رزوراترول بهطور
موثری روند آزادشدن آنزیمهای میتوکندریائی توسط حدواسطهای
الیگومری را مهار میکند (شکل  2و  .)2بهمنظور مشخص نمودن
مکانیسم مهاری رزوراترول علیه تخریب غشاء میتوکندریهای
مغز موش توسط حدواسطهای الیگومری ،دو سری آزمایش
طراحی شد .در روش  ،Aهموژنهای میتوکندریائی قبل از اینکه
در معرض حدواسطهای الیگومری قرار گیرند با رزوراترول انکوبه
شدند :در این روش رزوراترول امکان اینترکشن و اتصال به
میتوکندریها را داشته و بنابراین با نفوذ در غشاء میتوکندری و
افزایش استحکام و پایداری آن قادر به مهار اثرات مخرب
الیگومرها بر روی غشاء میتوکندری خواهد بود .در روش ،B
حدواسطهای الیگومری قبل از اضافه شدن به هموژنهای
میتوکندریائی با رزوراترول انکوبه شدند :در این روش رزوراترول
بهواسطه اینترکشن با حدواسطهای الیگومری و تجزیه آنها و یا
ممانعت از اتصال آنها به غشاء میتوکندری قادر به مهار اثرات
مخرب الیگومرها بر روی غشاء میتوکندری خواهد بود .نتایج
حاصل از دو سری آزمایش نشان داد که اثر مهاری رزوراترول در
روش  Aبسیار چشمگیر میباشد حال آنکه در روش  Bاثر
مهاری آن ضعیفتر است (شکل  2و  .)2بنابراین اینگونه بهنظر
میرسد که رزوراترول بهواسطه اتصال به غشاء میتوکندری و اثر
پایدارکنندگی خود بر روی آن ،مانع از نفوذ حدواسطهای
الیگومری در غشاء میتوکندریائی شده و بدین ترتیب مانع
افزایش نفوذپذیری آن میشود .گزارشات زیادی مبنی بر اثرات
پایدارکنندگی پلیفنولها بر روی غشاءهای فسفولیپیدی وجود
دارد .بهنظر میرسد که پلیفنولها بهواسطه اینترکشن و نفوذ
در غشاءهای فسفولیپیدی و کاهش میزان سیالیت
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 باعث افزایش سختی و استحکام آنها شده و بدین ترتیب،آنها
نفوذ عوامل مخرب و آسیبرسان بهدرون غشاء فسفولیپیدی را
 وMargina ؛4022 ، و همکارانCamilleri( مهار میکنند
 رزوراترول پلیفنول غالب.)4002 ،Hendrich ؛4024 ،همکاران
در انگور میباشد که گزارشات زیادی مبنی بر خواص
، و همکارانVingtdeux( ضدآمیلوئیدوژنیک آن وجود دارد
 این پلیفنول همچنین.)4002 ، و همکارانMarambaud ؛4001
 ضدالتهابی بوده و در، ضدسرطانی،دارای خواص آنتیاکسیدانی
.)4002 ، و همکارانScalbert( درمان سکته مغزی موثر میباشد
بسیاری از مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان میدهد
که پلیفنولها و از جمله رزوراترول بهواسطه اتصال و اینترکشن
Li( با غشاء میتوکندری خواص حفاظتی خود را اعمال میکنند
 وYousuf ؛4022 ، و همکارانLagoa ؛4024 ،و همکاران
)4004(  و همکارانZinia  بهعنوان مثال.)4009 ،همکاران
، طریق ( خاصیت آنتیاکسیدانی2 نشان دادند که رزوراترول به
 و اثر پایدارکنندگی خود برIII عمل بر روی کمپلکس شماره
روی غشاء میتوکندریائی) اثرات محفاظتی خود بر میتوکندری
 بنابراین اینگونه میتوان نتیجه گرفت که.را اعمال میکند
اگرچه رزوراترول بهواسطه مکانیسمهای مختلفی اثرات
محافظتی خود را در سلول اعمال میکند ولی اینترکشن آن با
غشاءهای زیستی و بهخصوص غشاء میتوکندری نقش اساسی
 بر علیه عوامل و شرایط،در محافظت سلول و میتوکندری
 در این مطالعه برای اولین بار اثرات.آسیبرسان را دارد
حفاظتی رزوراترول بر غشاء میتوکندری مغز موش در برابر
سمیت حدواسطهای الیگومری پروتئین لیزوزیم سفیده تخممرغ
 نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد.مورد بررسی قرار گرفت
میکند که رزوراترول عمدتاً بهواسطه اثرات پایدارکنندگی خود
 آن را در برابر حدواسطهای الیگومری،بر غشاء میتوکندری
 بنابراین استفاده از.سمی پروتئین لیزوزیم محافظت میکند
رزوراترول بهعنوان یک ترکیب داروئی روش کارآمد و مناسبی
در درمان آسیبهای میتوکندری در بیماریهای تحلیل برنده
 با این حال مطالعات بیشتری جهت.سیستم عصبی میباشد
شناسائی مکانیسم دقیق اینترکشن رزوراترول با غشاء میتوکندری
. مورد نیاز میباشد،و چگونگی اعمال اثرات حفاظتی این ملکول
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