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 هیي پشيتئ Drosha ،Dicer َبیمیآوض ضانیم یبثیاسص

DGCR8 یاکالمپس مجتال ثٍ پشٌ مبسانیدس ث 
 صادٌ یعجبس وقدکتش ، *2ضُجبصصادگبن شایسمدکتش ، 1یدسگبَ ٍیسقدکتش 

 4یخیکً یسحش صفتدکتش ، 3یثبق

  .زاىیا ل،یاردث ل،یاردث یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،هبهبییگزٍُ سًبى ٍ  بریاعتبد .1

 .زاىیا ل،یاردث ل،یاردث یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ییٍ هبهب یداًؾکذُ پزعتبر ،ییگزٍُ هبهب بریاعتبد .2

 .زاىیا ل،یاردث ،یلیداًؾگبُ هحقق اردث ،یٍ رٍاًؾٌبع یتیداًؾکذُ ػلَم تزث ،یٍ ػلَم ٍرسؽ یثذً تیگزٍُ تزث بریداًؾ .3

 .زاىیآعتبرا، ا الى،یگ یداًؾگبُ ػلَم پشؽک وبى،یهتخقـ سًبى ٍ سا .4
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اكالهپغی ثِ ػٌَاى یك اختالل هْن دٍراى ثبرداری ؽٌبختِ ؽذُ اعت كِ ثب افشایؼ فؾابرخَى در ًیواِ دٍم    پزُ مقذمٍ:

ًظوای در   ثای آیاذ.  هیز هبدر ٍ خٌیي ثاِ ؽاوبر های   ٍ  ثبؽذ ٍ یکی اس عِ ػبهل افلی هزگثبرداری ٍ پزٍتئیٌَری ّوزاُ هی

ذ ثازای تؾاخیـ ایاي ثیوابری     ٌتَاًٍ هی ذًاكالهپغی ًقؼ داررگشایی، در پزُثیز ثز ػَاهل أّب ثب هکبًغین تRANهیکزٍ

 ثیوابراى هجاتال ثاِ پازُ     در DGCR8 ،Dicer  ٍDroshaّبیّذف ثزرعی هیشاى ثیبى صىثب حبضز   هطبلؼِ ذ.ًكبر رٍِ ث

 اًدبم ؽذ.  اكالهپغی 

كٌٌذُ ثبردار عبلن هزاخؼِسًبى ثبردار ٍ غیزاس ًفز  84ثز رٍی  1394-95در عبل تحلیلی  -ایي هطبلؼِ تَفیفی  کبس: سيش

 ًفازُ  28عاِ گازٍُ    طَر تقبدفی درِ ؽزكت كٌٌذگبى ث. اًدبم ؽذثِ درهبًگبُ سًبى هزكش آهَسؽی ٍ درهبًی ػلَی اردثیل 

 ر گزفتٌاذ. قازا ثابردار عابلن رگازٍُ كٌتازل       سًبى ثبردار عبلن ٍ سًبى غیز ،اكالهپغیسًبى ثبردار هجتال ثِ ثیوبری پزُ ؽبهل

عاپظ ًوًَاِ    .تَدُ ثذًی تؼیایي گزدیاذ  ؽبخـ كٌٌذگبى اس خولِ عي، عي ثبرداری، ٍسى، قذ ٍ ؽزكت هؾخقبت فزدی

ارعابل   ثِ هزكش تحقیقبت داًؾکذُ پشؽاکی  DGCR8 ، Dicer  ٍDroshaّبیخْت ثزرعی ثیبى صىآًْب  خَى ٍریذی

. آٍری ؽاذ خواغ ًیاش   هَخَد ٍ ًتبیح ثزرعی ًوًَاِ خاَى  ّبی ؽذ. اطالػبت حبفل اس پیبهذ سایوبى ثز اعبط چك لیغت

ٍ تغات   ّبی آًبلیش ٍاریبًظ یك طزفِ، تی ٍ آسهَى  21رًغخِ  SPSS افشار آهبری ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم تدشیِ ٍ تحلیل دادُ

 .هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ 05/0كوتز اس   pهیشاى  اًدبم ؽذ.دقیق فیؾز 

اكالهپغای ٍ  در سًابى ثابردار هجاتال ثاِ پازُ      Dicer  ٍDroshaّبی ٍ آًشین DGCR8هیشاى ّز عِ پزٍتئیي  َب: یبفتٍ

ٍ آًاشین   DGCR8 . ّوچٌایي هیاشاى پازٍتئیي    p≤05/0ثاَد ر  تزثبال ثبردار هبدراى ثبردار عبلن ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

Dicer  05/0عبلن ثیؾتز ثَد ر ثبرداراكالهپغی اس هبدراى هجتال ثِ پزُ ثبرداردر هبدراى≥p ،     ٍلای هیاشاى آًاشینDrosha 

 عبلن كوتز ثَد. ثبرداراكالهپغی اس هبدراى هجتال ثِ پزُ ثبرداردر هبدراى 

اكالهپغای ٍ هابدراى   هجتال ثاِ پازُ   ثبرداردر هبدراى  DGCR8ٍ پزٍتئیي  Dicer ،Droshaهیشاى آًشین  گیشی: وتیجٍ

ّب ّن در تؾخیـ ثِ ػٌَاى هَلکَل ًؾابًگز   تَاى اس ایي هَلکَلهیثٌبثزایي تز اعت، ثبردار عبلن ًغجت ثِ گزٍُ كٌتزل ثبال

 احتوبلی ٍ ّن در درهبى اعتفبدُ ًوَد.

 microRNA ،Dicer،Drosha  ،DGCR8اكالهپغی، سًبى ثبردار، پزُ :کلمبت کلیذی
 

 

                                                 
 ؛045-33726085: تلفه. زاىیا ل،یاردث ل،یاردث یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ییٍ هبهب یداًؾکذُ پزعتبر ؛ؽْجبسسادگبى زایعودكتز  ًل مكبتجبت:ئوًیسىذٌ مس *

 samirashahbazzadegan2000@yahoo.com پست الكتشيویك:

 

 خالصٍ

 IJOGI, Vol. 20, No. 12, pp. 40-49, Feb 2018 1396 اسفند ماه ،40-49: صفحه ،12 شماره ،بیستم دوره



 

41 

 

41 


یم

وض
آ

ی 
َب

D
ic

er
،

D
ro

sh
a

 
  

ه 
ئی

يت
پش

ي 
D

G
C

R
8

 
شٌ

ن پ
بسا

یم
س ث

د
ی

س
مپ

ال
اک

 

 

 مقذمٍ
اكالهپغی ثِ ػٌَاى یك اختالل هْان دٍراى ثابرداری    پزُ

ِ ؽٌبختِ ؽاذُ   خاَى در ًیواِ دٍم    ثاب افاشایؼ فؾابر    كا

اكالهپغی یکای   ثبؽذ. پزٍُ پزٍتئیٌَری ّوزاُ هیثبرداری 

هیاز هابدر ٍ خٌایي ثاِ ؽاوبر      ٍ  اس عِ ػبهل افالی هازگ  

را كؾَرّبی در حبل تَعاؼِ   ّب درثبرداری %10آیذ ٍ  هی

 . ایااي ػبرضااِ یااك اخااتالل   1-3ر ؽااَد ؽاابهل هاای 

تَاًذ در هبدر ػَارضی  ؽَد ٍ هیعیغتویك هحغَة هی

ادم هغشی ّوزاُ ثب تؾٌح ًظیز ًقـ ػولکزد كلیِ ٍ كجذ، 

داؽتِ ثبؽاذ. در  ثِ دًجبل را  HELLP ثِ عٌذرم ءٍ اثتال

خٌیي ًیش احتوبل ثزٍس فذهبتی اس قجیل هحذٍدیت رؽاذ  

تزیي ػَاهل هزگ ٍ هیز ًَساداى ثِ  خٌیٌی كِ یکی اس هْن

 . تابكٌَى ػلات دقیاق    4 ،1ر ٍخاَد دارد رٍد، ؽوبر های 

ٌّگاابم ٍ ّاابی تؾااخیـ سٍدایداابد ایااي ثیواابری، رٍػ

 . در حاابل 5-7پیؾاگیزی اس آى هؾااخـ ًؾااذُ اعاات ر 

اكالهپغای ٍخاَد ًاذارد ٍ     حبضز درهبى قطؼی ثزای پازُ 

اكالهپغای در آًْاب تؾاخیـ دادُ     سًبى ثبرداری كاِ پازُ  

گیزًاذ تاب   ّبی ٍیضُ قزار های  ؽَد، تحت كٌتزل ٍ هزاقجت

اكالهپغای ٍ   عالهت هبدر ٍ خٌیي حفظ ؽَد. در ٍاقغ پزُ

ذیذ ثِ ّوزاُ دیگز ػَارك ثبرداری، ثایؼ اس  اكالهپغی ؽ 

ّبی ٍیضُ را ثاِ  هَارد ثغتزی سًبى در ثخؼ هزاقجت 60%

  .8دٌّذ رخَد اختقبؿ هی

اكالهپغی ًبهؾخـ اعت، اهب  ّزچٌذ ػلت دقیق پزُ

فبكتَرّبی صًتیکی ٍ هحیطی هتؼذدی در ایي خقَؿ 

خطز   2014ر اًذ. ٍارد ٍ ّوکبراى هَرد ثزرعی قزار گزفتِ

-40 اكالهپغی را در دختزاى هبدراى هجتال ثِ پزُ ءاثتال

ٍ در دٍقلَّب  %11-37، در خَاّزاى سًبى هجتال 20%

در ًتیدِ ًقؼ فبكتَرّبی   .9ر كزدًذگشارػ  47-22%

 ّبیی كِ در اكالهپغی ثِ ٍیضُ صى صًتیکی در ثزٍس پزُ

ایدبد اختالالت اًذٍتلیبل، عیغتن اًؼقبدی، اعتزط 

كٌذ َ ٍ رگشایی ًقؼ دارًذ، اّویت پیذا هیاكغیذاتی

  .11، 10ر

اعیذ  ّبی كَچك ریجًََكلئیك هَلکَل، ّبRNAهیکزٍ

خش ِ ؽًَذ. ثّبی یَكبریَتی یبفت هی ّغتٌذ كِ در علَل

ّب ٍ گیبّبى دریبیی، یك هَلکَل  ّب، خلجك قبرذ

، RNA ّبی در هقبیغِ ثب عبیز هَلکَل RNAهیکزٍ

 22 دارد ٍ ثِ طَر هیبًگیيتزی  طَل ثغیبر كَتبُ

 RNAًَع هیکزٍ 900 ًَكلئَتیذ دارد. تبكٌَى ثیؼ اس

ّب  . ایي هَلکَل12در اًغبى ؽٌبعبیی ؽذُ اعت ر

ّب عبختِ ّبی خَد یب ایٌتزٍىهوکي اعت تَعط صى

 ٍ ؽًَذ. ٍظبیف آًْب ثغیبر هتٌَع ٍ ؽبهل هْبر رًٍَیغی

.  13ذ رثبؽعبسی رًٍَیغی ٍ تزخوِ هی فؼبلیب تزخوِ ٍ 

ّبی طجیؼی ّب در فؼبلیتRNAّوبًطَر كِ هیکزٍ

ّب  علَل دخیل ّغتٌذ، تٌظین ًبدرعت ایي هَلکَل

ّبی  كٌَى هَلکَل تَاًذ ّوزاُ ثب ایدبد ثیوبری ثبؽذ. تب هی

هتؼذدی در ارتجبط ثب اًَاع هختلف  RNAهیکزٍ

ٍ غیزُ  2ٍ  1ّب ٍ دیبثت ًَع خقَؿ عزطبىِ ّب ث ثیوبری

ّبی افلی  . آًشین15 ،14عت رؽٌبعبیی ؽذُ ا

 Drosha ٍ Dicerؽبهل  RNAكٌٌذُ هیکزٍ پزداسػ

عبسی ًْبیی  آًشین هغئَل ثبلغ Dicer . 16ثبؽٌذ رهی

آًشین  Drosha ٍّب در عیتَپالعن علَل RNAهیکزٍ

ّب در ّغتِ علَل RNAهغئَل پزداسػ هیکزٍ

ثبؽذ یك فبكتَر پزٍتئیٌی هی DGCR8ثبؽذ. صى  هی

كٌذ ٍ ثزای ػول هی Droshaكِ ثِ ػٌَاى كَفبكتَر 

- . ثٌبثزایي هی18، 17فؼبلیت طجیؼی آى ضزٍری اعت ر

تَاى اس آًْب در ثزخی هؾکالت ثبرداری اس خولِ 

اكالهپغی ثِ ػٌَاى هَلکَل ًؾبًگز اعتفبدُ كزد  پزُ

ّبی RNA . ثزرعی هطبلؼبت هزثَط ثِ هیکز19ٍر

تبًغیل آًْب را ثِ ػٌَاى ًؾبًگز اكالهپغی، پ هزتجط ثب پزُ

اكالهپغی صى ّذف ٍ هغیزّبی هزثَط ثِ پبتَصًش پزُ

ّب ثب هکبًغین RANًظوی در هیکزٍ ًؾبى دادُ اعت. ثی

 . 20اكالهپغی ًقؼ دارد رثیز ثز ػَاهل رگشایی، در پزُأت

ثب ایي ٍخَد، ًبعبسگبری در ًتبیح هطبلؼبت ٍخَد دارد 

تَاًذ هفیذ  ایي ثیوبری هی ّب درایي صى  . ارسیبثی21ر

ّب ثب ثیوبری  ییذ ارتجبط ایي صىأثبؽذ ٍ در فَرت ت

ّب ّن در تؾخیـ تَاى اس ایي هَلکَلهی ،اكالهپغی پزُ

ثِ ػٌَاى هَلکَل ًؾبًگز احتوبلی ٍ ّن در درهبى 

تؼییي ٍ هقبیغِ هیشاى ّذف لذا هطبلؼِ ثب  ،اعتفبدُ كزد

در  Dicer ، Drosha  ٍDGCR8ّبی ثیبى صى

هجتال ثِ  ثبردارّبی هَرد هطبلؼِ رسًبى  گزٍُ

سًبى غیز ثبردار عبلن   ٍ عبلن ثبرداراكالهپغی، سًبى  پزُ

 اًدبم گزفت.
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 کبس سيش

ثز  1394-95در عبل تحلیلی  -ایي هطبلؼِ تَفیفی 

كٌٌذُ ثِ  ثبردار هزاخؼِ ثبردار ٍ غیز سًبىًفز اس  84رٍی 

اًدبم درهبًگبُ سًبى هزكش آهَسؽی ٍ درهبًی ػلَی اردثیل 

گیزی هقذهبتی  ثزای تؼییي حدن ًوًَِ در یك ًوًَِ .ؽذ

ّبی هزثَط ثِ آًْب ًوًَِ اًتخبة ٍ دادُ 7 ،ثزای ّز گزٍُ

ثجت ٍ پظ اس اخزای آًبلیش ٍاریبًظ یك طزفِ ثیي عِ 

1 افشار گزٍُ ٍ در ًظز گزفتي ًتبیح آى، اس ًزم
PASS 

ٍ حذاقل حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ  ؽذاعتفبدُ   11رًغخِ 

دعت آهذ. در ِ ًفز ث 20 ،افشار ثزای ّز گزٍُ خزٍخی ًزم

ًفز در ًظز  28ایي هطبلؼِ تؼذاد ًوًَِ ثزای ّز گزٍُ 

گیزی در  ّبی تحقیق ثِ رٍػ ًوًَِگزفتِ ؽذ. آسهَدًی

رد ّبی هَ ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی سیز ثزای گزٍٍُ دعتزط 

سى  28. گزٍُ اٍل یب ؽبّذ ؽبهل ؽذًذهطبلؼِ اًتخبة 

كٌٌذُ ثِ درهبًگبُ سًبى ثِ دالیل غیز اس  ثبردار هزاخؼِ غیز

سى ثبردار عبلن  28ثبرداری، گزٍُ دٍم یب كٌتزل 

سى  28كٌٌذُ ثِ درهبًگبُ، ٍ گزٍُ عَم یب هَرد  هزاخؼِ

عتبى اكالهپغی ارخبع دادُ ؽذُ ثِ ثیوبرثبردار هجتال ثِ پزُ

ؽبهل:  ثَدًذ. هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ در عِ گزٍُ

حبهلگی  ،عبل ٍ در گزٍُ دٍم ٍ عَم 20-30عي  داؽتي

 20اٍل در ًظز گزفتِ ؽذ. سًبى ثبردار كِ ثؼذ اس ّفتِ 

اكالهپغی  ثبرداری دارای هؼیبرّبی تؾخیقی پزُ

هتز خیَُ  هیلی 140خَى عیغتَلیك ثیؾتز هغبٍی  رفؾبر

هتز  هیلی 90 دیبعتَلیك ثیؾتز هغبٍی خَى ٍ یب فؾبر

 28ثِ ػٌَاى گزٍُ هَرد ٍ  ،اٍری  ثَدًذ خیَُ ٍ پزٍتئیي

سى ثبردار در ّوبى عٌیي ثبرداری ثِ ػٌَاى گزٍُ كٌتزل 

 ثبسًبى اس هطبلؼِ ؽبهل: اًتخبة ؽذًذ. هؼیبرّبی خزٍج 

خَى  هتبثَلیك ٍ فؾبر ،ّبی كلیَی ثیوبری ،عبثقِ دیبثت

. ثَدقجلی ٍ ًیش سًبى ثب حبهلگی دٍقلَیی ٍ یب چٌذقلَیی 

هالحظبت اخالقی ایي هطبلؼِ ؽبهل هحزهبًِ ًگِ داؽتي 

ّزگًَِ اطالػبت خقَفی ثَد. ّشیٌِ اضبفی  ءٍ ػذم افؾب

ثز ثیوبر تحویل ًؾذ. اس ثیوبراى خْت اًدبم آسهبیؾبت 

ًبهِ اخذ گزدیذ. در فَرت درخَاعت فزد هَرد  رضبیت

كٌٌذُ ًؾبى دادُ  ًتیدِ تحقیق ثِ هؾبركت ،لؼِهطب

فزم  هطبلؼِ ؽبهل:ّب در ایي ؽذ. اثشار گزدآٍری دادُ هی

كِ ثب فزدی راطالػبت دٍ قغوتی ؽبهل اطالػبت 

                                                 
1 power Analysis & Sample Size 

ٍ اطالػبت حبفل اس ًوًَِ ؽذ  هقبحجِ ثیوبراى تکویل 

اس رٍایی  ،خَى ثَد. ثزای تؼییي رٍایی پزعؾٌبهِ

پظ اس هطبلؼِ كِ تزتیت  ثذیي؛ هحتَایی اعتفبدُ ؽذ

ای تٌظین ٍ در اختیبر  كتت ٍ هقبالت هزثَطِ، پزعؾٌبهِ

اعبتیذ ػلَم پبیِ ٍ سًبى قزار گزفت ٍ در آخز پظ اس 

اػوبل تغییزات، پزعؾٌبهِ ًْبیی تٌظین ؽذ. خْت 

ّب اعتفبدُ ؽذ  ؼیآسهب يیاثشار اس رٍػ عٌدؼ ث ییبیپب

آٍری  خوغثزای . دعت آهذِ ث 90/0یّوجغتگ تیكِ ضز

ّب در فَرت ٍاخذ ؽزایط ثَدى افزاد، اّذاف هطبلؼِ دادُ

ًبهِ كتجی، افزاد در  تَضیح دادُ ؽذ ٍ ثؼذ اس اخذ رضبیت

اثتذای ٍرٍد ثِ هطبلؼِ هَرد ارسیبثی ثبلیٌی قزار گزفتٌذ. 

ایي ارسیبثی ثبلیٌی ؽبهل تؼییي عي، ٍسى رحذاقل لجبط 

 5/0ثب دقت  كیلَگزم ، قذ رثذٍى كفؼ ٍ 1/0ٍ ثب دقت 

تَدُ ثذًی رؽبخـ تَدُ ثذًی اس ؽبخـ هتز  ٍ  عبًتی

طزیق تقغین ٍسى فزد ثِ كیلَگزم ثز هدذٍر قذ ثِ هتز  

عی ًوًَِ خَى ٍریذی  عی 4 ثَد. عپظ اس ّز فزد

 خْت ثزرعی اس ًظز EDTA گزفتِ ؽذ ٍ در لَلِ حبٍی

ثِ هزكش تحقیقبت داًؾکذُ پشؽکی  ّبRNAهیکزٍ

 ارعبل ؽذ.

 :RNA جذاسبصی

علَلی تَعاط هؼازف تزیاشٍل اس عالَل      RNA هدوَع

ّابی   عالَل  رًٍاذ، عبسی ؽذ. ثِ دًجابل ایاي    ایشٍلِ ٍ خذا

در دقیقاِ ثاِ    1000كؾت دادُ ؽذُ ثزداؽات ٍ ثاب دٍر   

دقیقِ عبًتزیفَص ؽذًذ. خْت اس ثیي ثزدى الیاِ   10هذت 

 105گاز تزیاشٍل ثاِ اسای    لیتز اس ٍاكاٌؼ  هیلی 8/0رٍیی، 

لیتاز كلزٍفازم    هیلای  2/0ؽاذ، پاظ اس آى   علَل اضابفِ  

ّب ثِ ؽذت تکبى دادُ ؽذًذ، پاظ اس آى  افشٍدُ ؽذ ٍ لَلِ

 4دقیقِ در دهبی  15دٍر ثزای هذت  12000 ّب درًوًَِ

درخِ علغیَط عبًتزیفَص ؽذًذ. عپظ فبس هابیغ رٍیای   

 45ثِ یك لَلِ خذیذ اًتقابل دادُ ؽاذ ٍ لَلاِ در ساٍیاِ     

 5/0تخلیاِ ؽاذ. پاظ اس آى    درخِ قزار گزفت ٍ هحلاَل  

لیتز اس ایشٍپزٍپزاًَل افاشٍدُ ٍ در دهابی اتابر ثازای      هیلی

ِ   10هذت   12000ّاب در  دقیقِ اًکَثِ ؽذ، عاپظ ًوًَا

درخااِ  4دقیقااِ در دهاابی  10دٍر ثاازای هااذت سهاابى  

گزاد عبًتزیفَص ؽذ، پظ اس آى هبیغ رٍیی ثزداؽاتِ   عبًتی

ؽاَ  ٍ  % ؽغات 75ل لیتز اس هحلَل اتبًَ هیلی 1ّب ثب ٍ لَلِ

دقیقاِ   5دٍر در دقیقِ ثزای هذت  7500ٍ در  ُدادُ ؽذ



 

43 

 

43 


یم

وض
آ

ی 
َب

D
ic

er
،

D
ro

sh
a

 
  

ه 
ئی

يت
پش

ي 
D

G
C

R
8

 
شٌ

ن پ
بسا

یم
س ث

د
ی

س
مپ

ال
اک

 

 

گزاد عبًتزیفَص ؽذًذ، در ًْبیات   درخِ عبًتی 4 در دهبی

  ِ ثازای   RNA ّابی حابٍی  هبیغ رٍیی دٍر ریختاِ ٍ لَلا

دقیقِ در َّا خؾك ؽذًذ ٍ هدذداً ثاِ ّوازاُ    10هذت 

ثاِ حبلات هحلاَل در     RNA هیکزٍلیتز اس آة ثذٍى 40

 -80ّبی آهبدُ ؽذُ در یخچابل ثاب دهابی    RNA  آهذًذ.

 گزاد خْت اعتفبدُ ثؼذی ًگْذاری ؽذًذ. درخِ عبًتی

 :cDNA سيوًیسی معكًس ي سىتض

CDNA ِای اٍلیِ اس رؽت RNA ّب تَعاط كیات    علَل

 Fermentasای اٍلیِ رؽتِ cDNA ثبسگزداًی هؼکَط

 4ِ طَر خالفا ِ ، ثب تَخِ ثِ پزٍتکل عبسًذُ عبختِ ؽذ. ث

هیکزٍلیتاز اس   1خذا ؽذُ اس عالَل ثاب    RNA هیکزٍلیتز

 هیکزٍلیتز اس آة ثذٍى آًاشین  7پزایوز ّگشاهز تقبدفی ٍ 

RNAase     65دقیقاِ در دهابی    5هخلَط ٍ ثاِ هاذت 

ّب ثز رٍی گزاد هخلَط ؽذ. عپظ هیکزٍلَلِ درخِ عبًتی

هیکزٍلیتاز ثابفز    4، پظ اس آى هخلَطی اس ًذیخ عزد ؽذ

 RNAase  2كٌٌااذُ  هْاابر لیتااز هیکاازٍ 1ٍاكااٌؼ  

هیکزٍلیتااز تاازاًظ  dNTP  1 هیکزٍلیتااز هخلااَط

 .ًوًَِ اضبفِ ؽذ كزیپتبس هؼکَط ثِ ّز

گازاد ثاِ    درخاِ عابًتی   25فبفلِ در دهابی   ّب ثالًوًَِ

 42پاظ اس آى در دهابی    ،دقیقِ اًکَثاِ ؽاذًذ   5هذت 

دقیقاِ قازار گزفتٌاذ ٍ     60گزاد ثاِ هاذت    درخِ عبًتی

 5درخِ علیَط ثِ هذت  70حزارت دادى در  ٍاكٌؼ ثب

دقیقِ ثِ پبیبى رعیذ. رًٍَیظ هؼکَط در حدن ًْابیی  

 .هیکزٍلیتز اًدبم ؽذ 20

PCR-time-Real  :آغبسگزّب اس هطبلؼبت قجلی كوی

 ، اخشای 2012ر كِ در آى عٌذ ٍ ّوکبراى

DGCR8،Drosha  ،Dicer ٍ RPL38  ِرا در هطبلؼ

 . 22هَرد اعتفبدُ قزار گزفت ر ،خَد ارسیبثی كزدًذ

  DGCR8 ،Drosha، Dicer ٍ RPL38ّب رآغبسگز

 0/3 ػٌَاى صى ًگْذارًذُ ثب اعتفبدُ اس پزایوز اكغپزطِ ث

 .طزاحی ؽذًذ 1هطبثق خذٍل 
 

 

 

 حشاست ريةاوذاصٌ ي دسجٍ  کمی PCR-time-Real آغبصگشَبی استفبدٌ ضذٌ دس -1جذيل 
Target Sequence Amplicon Size (bp) Tm (°C) 

Dicer F 5′-TTAACCTTTTGGTGTTTGATGAGTGT-3′ 94 58.5 

Dicer R 5′-GGACATGATGGACAATTTTCACA-3′  57.1 

Drosha F 5′-CATGTCACAGAATGTCGTTCCA-3′ 115 58.4 

Drosha R 5′- GGGTGAAGCAGCCTCAGATTT-3′  59.8 

DGCR8 F 5′-GCAAGATGCACCCACAAAGA-3′ 93 57.3 

DGCR8 R 5′-TTGAGGACACGCTGCATGTAC-3′  59.8 

RPL38 F 5′-TCACTGACAAAGAGAAGGCAGAGA-3′ 88 61 

RPL38 R 5′-TCAGTGTGTCTGGTTCATTTCAGTT-3′  59.7 

F: forward primer, R: reverse primer, bp: base pairs, RPL38: ribosomal protein (housekeeping gene) 

ّب ثب اعاتفبدُ اس عازٍیظ عاٌتش الیگًََكلئَتیاذ     پزایوز

 Real time- PCR اًتخبثی تَلیذ ؽذًذ. آًبلیش كوای 

 ُ  SYBR Green PCR ثااب اعااتفبدُ اس دعااتگب

Master Mix Power عیغتن ٍ tep One Real-

Time PCR   اًدبم ؽذ. ّز هخلَط ٍاكٌؼ ؽبهل كال

هیکزٍلیتاز،   5/12رهخلاَط افالی    هیکزٍلیتز 25حدن 

cDNA 3 ٍ 6/5 هیکزٍلیتز H2O  ثَد هیکزٍلیتز. 

ِ  كوای  RT-PCR ؽزایط اًدابم  درخاِ   50فاَرت   ثا

درخِ علیَط ثازای   95دقیقِ،  2علغیَط ثزای هذت 

درخِ علغایَی ثازای    95دٍر در دهبی  60 ،دقیقِ 10

ثبًیاِ ٍ عاپظ    30درخِ علغیَط ثزای  60 ،یِثبً 30

 ثبًیِ ثاَد. هقابدیز ًغاجی    30درخِ علغیَط ثزای  72

mRNA     ّذف در ًوًَِ هحبعاجِ ٍ عاپظ در ارتجابط

ثاِ ػٌاَاى صى    mRNA RPL38ثاب عاطح رًٍَیغای   

 ِ هاَرد اعاتفبدُ    Ct ای ًگْجبى ًزهبل ؽذ. رٍػ هقبیغا

  .23ر قزار گزفت

هَخاَد ثاِ ّوازاُ    ّابی   اطالػبت حبفل اس چك لیغات 

ثاب اعااتفبدُ اس  ّابی حبفال اس ثزرعای ًوًَاِ خاَى      دادُ

ّابی آهابر    رٍػ   21ًٍغاخِ  ر SPSSافاشار آهابری    ًزم

ٍ   در قبلت خذاٍل ٍ هحبعجِ فزاٍاًای ٍ درفاذ  رتَفیفی 

تغات ثازای    ّبی آًبلیش ٍاریابًظ یاك طزفاِ، تای     آسهَى

هاَرد تدشیاِ ٍ   ّبی هغتقل ٍ آسهاَى دقیاق فیؾاز     گزٍُ

هؼٌابدار در   05/0كوتاز اس    pهیاشاى   زار گزفتٌذ.تحلیل ق

 .ًظز گزفتِ ؽذ



 

 


ی 

بَ
سگ

 د
یٍ

سق
ش 

کت
د

 ي
ان

بس
مك

َ
 

 

44 

 َب یبفتٍ
اكالهپغی هیبًگیي عي سًبى ثبردار هجتال ثِ پزُ

سًبى  ٍ 00/26±68/6 سًبى ثبردار عبلن، 37/7±64/28

كِ ثز اعبط  عبل ثَد 29/28±90/7 ثبردار  عبلن غیز

ثیي هیبًگیي عي هبدراى در  ،طزفِ آسهَى ٍاریبًظ یك

داری ٍخَد ًذاؽت  ّبی هَرد هطبلؼِ تفبٍت هؼٌی گزٍُ

  . p;359/0ر

ّب در  هیبًگیي فؾبرخَى عیغتَلیك هبدراى در گزٍُ

آسهَى ٍاریبًظ ثز اعبط ًتبیح ارائِ ؽذُ اعت.  1ًوَدار 

ثیي هیبًگیي فؾبرخَى عیغتَلیك هبدراى در  ،طزفِ یك

 داری ٍخَد داؽت ٍت هؼٌیّبی هَرد هطبلؼِ تفب گزٍُ

 ، LSDآسهَى تؼقیجیثز اعبط ّوچٌیي   .p;001/0ر

ّب تفبٍت در هقبیغِ خفت خفت ثیي توبهی سٍج

 . p;001/0ر داری ٍخَد داؽت هؼٌی
 

 

 
 مًسد مطبلعٍَبی گشيٌ متش جیًٌ دس ای فطبسخًن سیستًلیك مبدسان ثش حست میلی ومًداس جعجٍ -1 ومًداس

 

ّبی هاَرد   هیبًگیي فؾبرخَى دیبعتَلیك هبدراى در گزٍُ

 اكالهپغاای هطبلؼااِ در سًاابى ثاابردار هجااتال ثااِ پاازُ     

 ٍ در 57/68±92/6 سًبى ثابردار عابلن  در ، 37/6±36/95

 ثاَد هتز خیاَُ   هیلی 32/72±22/8 سًبى عبلن غیز ثبردار

ثیي هیبًگیي  ،طزفِ ًتبیح آسهَى ٍاریبًظ یك كِ ثز اعبط

ّبی هاَرد هطبلؼاِ    خَى دیبعتَلیك هبدراى در گزٍُ فؾبر

ثاز    . ّوچٌیيp;001/0ر داری ٍخَد داؽت تفبٍت هؼٌی

ثِ خش سٍج سًبى ثبردار عبلن  ، LSDآسهَى تؼقیجی اعبط

 عابیز ثیي  ،ثبردار در هقبیغِ خفت خفت  ٍ سًبى عبلن غیز

 .ؽتداری ٍخَد دا ّب تفبٍت هؼٌیٍجس

فزاٍاًی ٍ درفذ ًتبیح پزٍتئیٌَری در گزٍُ هبدراى 

 در ًوَدار Dipstick اكالهپغی ثب تَخِ ثِ آسهبیؼ پزُ

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 2

 

 

 
 اکالمپسیمبدسان مجتال ثٍ پشٌادساس دس  Dipstick فشاياوی پشيتئیىًسی ثب تًجٍ ثٍ آصمبیص -2ومًداس 

ّبی تحقیق  هبدراى در گزٍُ یهیبًگیي ؽبخـ تَدُ ثذً

آسهَى ثز اعبط ًتبیح ارائِ ؽذُ اعت.  3 در ًوَدار

 یثیي هیبًگیي ؽبخـ تَدُ ثذً ،طزفِ ٍاریبًظ یك

داری ٍخَد  هطبلؼِ تفبٍت هؼٌیّبی هَرد  هبدراى در گزٍُ

 . p;210/0ًذاؽت ر
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 َبی مًسد مطبلعٍگشيٌ میبوگیه ضبخص تًدٌ مبدسان دس -3 ومًداس

 

هیاابًگیي ٍسى ًااَساداى هاابدراى در دٍ گاازٍُ هاابدراى     

هبدراى عبلن در گزم ٍ  21/2648±27/846اكالهپغی  پزُ

ًتابیح آسهاَى   كِ ثز اعبط  گزم ثَد 11/477±14/3282

هیبًگیي ٍسى ًَساداى  ،هغتقل ّبی غیز تغت ثزای گزٍُ تی

اكالهپغی اس هبدراى عبلن كوتز ثاَد ٍ  هبدراى هجتال ثِ پزُ

  .p;001/0دار ثَد ر ایي تفبٍت اس ًظز آهبری هؼٌی

خٌغیت آسهَى فیؾز در تؼییي راثطِ ثیي ثز اعبط ًتبیح 

ثیي خٌغایت   ،اكالهپغی در ثبرداریًَساداى ٍ ثیوبری پزُ

 ارتجاابطاكالهپغاای در ثاابرداری ًااَساداى ٍ ثیواابری پاازُ 

 . p;00/1ر ًؾذ هؾبّذُداری  هؼٌی

هابداراى هجاتال ثاِ    اس   %6/78ًفز ر 22 اس ًظز ًَع سایوبى،

 ثابردار عابلن   سى 5در حبلی  ،اكالهپغی عشاریي ؽذًذپزُ

 .  ؽذًذ   عشاریي%9/17ر

آسهَى فیؾاز در تؼیایي راثطاِ ثایي ًاَع      ثز اعبط ًتبیح 

ثیي ًاَع   ،اكالهپغی در ثبرداریسایوبى هبدر ٍ ثیوبری پزُ

 ارتجابط اكالهپغای در ثابرداری   سایوبى هبدر ٍ ثیوبری پزُ

  .p;001/0ر داری هؾبّذُ ؽذ هؼٌی

هبداراى هجتال ثاِ  اس   %1/57ًفز ر 16 اس ًظز سهبى سایوبى،

 37تزم رعاي حابهلگی كوتاز اس     اكالهپغی سایوبى پزُپزُ

  %1/7رسى ثبردار عابلن   2در حبلی كِ در  ،ّفتِ  داؽتٌذ

آسهاَى فیؾاز   ثز اعبط  هؾبّذُ گزدیذ كِتزم  سایوبى پزُ

 .   p;001/0ر دار ثَد هؼٌیاس ًظز آهبری ایي تفبٍت 

گبًِ  ّبی عِ سًبى در گزٍُ Drosha هیشاى ثیبى صى آًشین

اكالهپغی، هبدراى بدراى ثبردار هجتال ثِ پزُتحقیق ره

ارائِ ؽذُ  4ثبردار عبلن ٍ سًبى غیز ثبردار عبلن  در ًوَدار 

در  Drosha هیشاى آًشین ،ایي ًوَدارثز اعبط اعت. 

اكالهپغی ٍ هبدراى ثبردار عبلن سًبى ثبردار هجتال ثِ پزُ

ثَد ٍ  تزرگزٍُ كٌتزل  ثبال ثبردار  ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

هجتال ثِ  ثبرداردر هبدراى ثبردار عبلن اس هبدراى 

آسهَى ٍاریبًظ ثز اعبط  كِاكالهپغی ًیش ثیؾتز ثَد  پزُ

داری  اختالف هؼٌیاس ایي ًظز ّب ثیي گزٍُ ،طزفِ یك

 . p≤05/0ٍخَد داؽت ر

 

 
 َبی مًسد مطبلعٍ دس گشيٌصوبن  Drosha میضان ثیبن طن آوضیم -4ومًداس 
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ّابی   سًابى در گازٍُ   DGCR8 هیشاى ثیبى صى پزٍتئیي

اكالهپغای،  هجاتال ثاِ پازُ    ثابردار گبًِ تحقیق رهبدراى  عِ

 5 ثابردار عابلن  در ًواَدار    عبلن ٍ سًبى غیز ثبردارهبدراى 

 هیاشاى پازٍتئیي   ،ایاي ًواَدار  ثز اعابط  ئِ ؽذُ اعت. اار

DGCR8 ُاكالهپغی ٍ هبدراى در سًبى ثبردار هجتال ثِ پز

ثبردار رگزٍُ كٌتازل     ثبردار عبلن ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

اكالهپغی ًیاش اس   هجتال ثِ پزُ ثبردارثَد ٍ در هبدراى  تزثبال

ِ عابلن ثیؾاتز ثاَد     ثابردار هبدراى  آسهاَى  ثاز اعابط    كا

ِ  ٍاریبًظ یك الف اخات اس ایاي ًظاز   ّاب  ثایي گازٍُ   ،طزفا

  .p≤05/0داری ٍخَد داؽت ر هؼٌی

 
 َبی مًسد مطبلعٍ صوبن دس گشيٌ DGCR8 میضان ثیبن طن پشيتئیه -5ومًداس 

 

ِ  سًبى در گزٍُ Dicer هیشاى ثیبى صى آًشین گبًاِ   ّبی عا

اكالهپغای، هابدراى   هجاتال ثاِ پازُ    ثبردارتحقیق رهبدراى 

ارئِ ؽاذُ   6 عبلن ٍ سًبى غیز ثبردار عبلن  در ًوَدار ثبردار

ًیاش در   Dicer هیاشاى آًاشین   ،ایي ًوَدارثز اعبط اعت. 

اكالهپغی ٍ هابدراى ثابردار عابلن    سًبى ثبردار هجتال ثِ پزُ

ثاَد ٍ   تزثبردار رگزٍُ كٌتزل  ثبال  ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

اكالهپغای ًیاش اس هابدراى     ثاِ پازُ  هجتال ثبرداردر هبدراى 

ِ عبلن ثیؾاتز ثاَد    ثبردار آسهاَى ٍاریابًظ   ثاز اعابط    كا

داری  اخاتالف هؼٌای  اس ایاي ًظاز   ّاب  ثیي گزٍُ ،طزفِ یك

  .p≤05/0ٍخَد داؽت ر
 

 
 َبی مًسد مطبلعٍ صوبن دس گشيٌ Dicerمیضان ثیبن طن آوضیم  -6ومًداس 

 

 ثحث
كِ ثب ّذف ارسیبثی هیشاى عطَح حبضز در هطبلؼِ 

در  DGCR8 پزٍتئیي ٍ Drosha  ،Dicerّبی آًشین

اكالهپغی ٍ هقبیغِ آى ثب خَى ثیوبراى هجتال ثِ پزُ

ثبردار ركٌتزل  اًدبم   عبلن ٍ سًبى عبلن غیز ثبردارهبدراى 

ٍ پزٍتئیي  Dicer ،Droshaگزفت، هیشاى آًشین 

DGCR8  اكالهپغی ٍ هجتال ثِ پزُ ثبرداردر هبدراى

 هبدراى ثبردار عبلن ًغجت ثِ گزٍُ كٌتزل ثبال ثَد. 

ّبی تزیي عبختبر ثزای درک هکبًیغن هْن ،خفت

اكالهپغی اعت. تغییزات رؽذ در خفت هَلکَلی پزُ

تَاًذ ثبػث كبّؼ هیشاى اكغیضى ٍ در ًتیدِ اعتزط  هی

 . ثغیبری 23ی اكغیذاتیَ ٍ اًذٍپالعوی ؽَد ررتیکَكغ

ّبی خفتی  ّبی خبؿ ثیبى ؽذُ در علَلmiRNAاس 
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توبیش تزٍفَثالعتیك، آًضیَصًش، تکثیز، آپَپتَس، تْبخن ٍ 

دّذ كٌٌذ كِ ًؾبى هی هْبخزت را تٌظین هی

miRNAs در   .24ًقؼ هْوی در رؽذ خفتی دارًذ ر

خَى هبدر، اثشار ایي راثطِ، هَاد آساد ؽذُ اس خفت ثِ 

اكالهپغی ّغتٌذ. ؽٌبعبیی تؾخیقی ثبلقَُ ثزای پزُ

كِ ثِ طَر خبؿ در پالعوب در  miRNAّبی هَلکَل

كٌذ، هوکي اعت در اكالهپیك تغییز هی ّبی پزُحبهلگی

اكالهپغی ثیٌی ٍ ػلت پزُ ؽٌبعبیی ثیَهبركزّب ثزای پیؼ

ری اكالهپغی ثیوبری هزتجط ثب ثبردااعتفبدُ ؽَد. پزُ

ّبی صًتیك ٍ فبكتَر اعت كِ اس ػَاهل صًتیکی، اپی

ّبی پذیزد. افشایؼ آپَپتَس در علَلثیز هیأهحیطی ت

اكالهپغی هؾبّذُ ؽذُ اعت. خفت افزاد هجتال ثِ پزُ

در تٌظین آپَپتَس هؾبركت داؽتِ ٍ ثِ  ّبRNAهیکزٍ

العبپٍَا ٍ  ؽًَذ. هطبلؼِهی هؾبّذُفزاٍاًی در خفت 

هزتجط  ّبیRNAهیکزٍ ًؾبى داد كِ  2015ّوکبراى ر

در خفت  miRNA-21 ٍ miRNA-122ثب آپَپتَس

ذ. افشایؼ ًؽًَظوی هی اكالهپغی دچبر ثیهجتال ثِ پزُ

 دّذ كِ هْبر اّذافًؾبى هی ّبRNAهیکزٍ ثیبى

mRNAاكالهپغی تَاًذ در پبتَصًش پزُ ّبی ثبلقَُ، هی

َخْی در آًْب تَاًغتٌذ افشایؼ قبثل ت .ًقؼ داؽتِ ثبؽذ

 miRNA-155 ،miRNA-21ّبی هزثَط ثِ ثیبى صى

 ٍmiRNA-122 ُاكالهپغی در خفت هجتال ثِ پز

  .25هؾبّذُ كٌٌذ ر

اكالهپغی را پیًَذ ٍ پزُ miRNAكِ  یاٍلیي تحقیق

 . 26اًدبم ؽذ ر  2007رٍ ّوکبراى  پیٌلظ داد، تَعط

ّبی   ثِ افشایؼ عطح آًشین2015رحیوی ٍ ّوکبراى ر

اؽبرُ كزدًذ  ثبردارّب در سًبى RNAفزآیٌذعبس هیکزٍ

ٍ در ًتیدِ ػذم  RNA . تٌظین ًبهتٌبعت هیکز14ٍر

اكالهپغی  تَاًذ در پزُّب هیRNAػولکزد هٌبعت هیکزٍ

، Dicerّبی ی كِ آًشینیًقؼ داؽتِ ثبؽذ. اس آًدب

Drosha ٍدر عٌتش ثیَلَصیکی هیکزRNA ًقؼ دارًذ، 

تَاًذ هی ب اس حذ ًزهبل احتوبالًثٌبثزایي تغییز عطَح آًْ

كبر رٍد كِ ًتیدِ ایي  اكالهپغی ثِدر تؾخیـ پزُ

. ثَدتحقیق ًیش حبكی اس افشایؼ عطَح ایي ًؾبًگزّب 

ّبی هجتٌی ثز یی رٍػا  ثز كبر2017گًَل ٍ ّوکبراى ر

miRNA  ِاس  ثبرداریدر تؾخیـ هؾکالت هزثَط ث

  .19كیذ كزدًذ رأاكالهپغی تخولِ پزُ

 ، ًؾبى دادُ ؽذ 2016ذرین ٍ ّوکبراى رًعب هطبلؼِدر 

در افزاد هجتال ثِ  miRNA-5 p-195 كِ هیشاى عزهی

 اكالهپغی افشایؼ یبفتِ ٍ ایي افشایؼ ثب هقبدیز عطحُ پز

sFLT-1 هتٌبعت اعت. اگزچِ ًقؼ sFLT-1  در

هکبًیشم  ، ٍلیاكالهپغی ثِ خَثی ثبثت ؽذُ اعت پزُ

رعذ هزثَط ثِ عٌتش آى ٌَّس ًبؽٌبختِ اعت ٍ ثِ ًظز هی

-5p اس طزیق افشایؼ هیشاى sFLT-1افشایؼ هیشاى 

195 miRNA- 27ؽَد راًدبم هی.  

در سًبى ثبردار  Drosha هیشاى آًشین حبضزهطبلؼِ  در

اكالهپغی ٍ هبدراى ثبردار عبلن ًغجت ثِ سًبى هجتال ثِ پزُ

ٍ در هبدراى ثبردار  ثَدرگزٍُ كٌتزل  ثبال ثبردار   عبلن غیز

اكالهپغی ًیش ثیؾتز هجتال ثِ پزُ ثبردارعبلن اس هبدراى 

در سًبى ثبردار هجتال ثِ  Drosha . ایي كبّؼ آًشینثَد

تَاًذ اس اكالهپغی در هقبیغِ ثب سًبى ثبردار عبلن هیپزُ

ایي فزضیِ حوبیت كٌذ كِ ػذم افشایؼ هٌبعت ایي 

اًذ هٌدز ثِ ػذم تٌظین هٌبعت ثیبى تَآًشین هی

تَاًذ در پیذایؼ ّب ؽَد كِ ایي خَد هیRNAs هیکزٍ

 .اكالهپغی ًقؼ داؽتِ ثبؽذپزُ

 ٍ هیشاى پزٍتئیي Dicer هطبلؼِ حبضز هیشاى آًشین در

DGCR8 ُاكالهپغی ٍ هبدراى  در سًبى ثبردار هجتال ثِ پز

ثبردار رگزٍُ كٌتزل    ثبردار عبلن ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

اكالهپغی ًیش اس  هجتال ثِ پزُ ثبردارٍ در هبدراى  ثَدثبال 

ٍ اس ًظز آهبری اختالف  ثَدعبلن ثیؾتز  ثبردارهبدراى 

ٍ ایي ًتیدِ هطبثق  ّب ٍخَد داؽتداری ثیي گزٍُ هؼٌی

ثبؽذ كِ ثِ دعت آهذُ در هطبلؼبت دیگز هیِ ثب ًتبیح ث

ثیوبری  در ایدبد RNAهیکزٍ اّویت ًقؼ

ّب پزداختٌذ. هطبلؼِ حبضز اكالهپغی ٍ عبیز ثیوبری پزُ

 Dicerثیبى آًشین دادثبؽذ كِ ًؾبى ای هی اٍلیي هطبلؼِ

اكالهپغی ٍ هبدراى ثبردار عبلن در سًبى ثبردار هجتال ثِ پزُ

ثبؽذ ثبردار رگزٍُ كٌتزل  ثبال هی  ًغجت ثِ سًبى عبلن غیز

 ثیبى ًبهٌبعت آًشینكٌذ كِ  ٍ ایي فزضیِ را هطزح هی

Dicer هتؼبقجبً ثبػث ثیبى ًبهٌبعت تؾکیالت 

تَاًذ اس ػَاهل ایدبد ؽذُ كِ ایي خَد هی RNAهیکزٍ

لذا ثب تَخِ ثِ ایي حقبیق كِ . اكالهپغی ثبؽذكٌٌذُ پزُ

ٍ  ّغتٌذدر فؼبلیت طجیؼی علَل دخیل  ّبRNAهیکزٍ

تَاًذ ّوزاُ ثب ثیوبری  لکَل هیَتٌظین ًبدرعت ایي ه

 RNAهیکزٍكٌٌذُ  ّبی افلی پزداسػثبؽذ ٍ آًشین
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یك  DGCR8 ثبؽٌذ ٍهی Dicer ٍ Drosha: ؽبهل

 ثبؽذ كِ ثزای فؼبلیت طجیؼیفبكتَر پزٍتئیٌی هی

Drosha ثبؽذ ٍ هیشاى آًشینضزٍری هی  Dicer  ٍ

اكالهپغی در در افزاد هجتال ثِ پزُ DGCR8 پزٍتئیي

ذ ٍ ثب تَخِ ثِ ایي یبثهقبیغِ ثب افزاد عبلن افشایؼ هی

ّب در فؼبلیت طجیؼی علَل RNAsحقیقت كِ هیکزٍ

ػٌَاى ِ تَاى ثّب هی ًقؼ دارًذ، ثٌبثزایي اس ایي آًشین

اكالهپغی ًؾبًگز هَلکَلی خْت تؾخیـ عزیغ پزُ

 اعتفبدُ كزد. 

در ایااي هطبلؼااِ هیاابًگیي ٍسى ٍ عااي ًااَساداى در گاازٍُ 

كوتاز اس هابدراى   داری  طَر هؼٌای ِ اكالهپغی ثهبدراى پزُ

عبلن ثَد كِ ایي یبفتِ هٌطجق ثب هٌبثغ، قبثال اًتظابر ثاَد    

اكالهپغی راثطِ  . ثیي خٌغیت ًَساداى ٍ ثیوبری پز29ُر

ًؾااذ. هیااشاى سایواابى عااشاریي در   هؾاابّذُداری  هؼٌاای

اكالهپغی ثیؾتز ثَد كِ ایي یبفتِ ًیش هبداراى هجتال ثِ پزُ

  .  30ثبؽذ رهٌطجق ثب عبیز هطبلؼبت هی

قبیغاِ ثیابى   ؽَد هطبلؼبت ثیؾاتزی ثازای ه  پیؾٌْبد هی

ٍ  Dicerؽابهل   microRNAّبی هغائَل عاٌتش    صى

Drosha  ُاكالهپتیااك ٍ اكالهپتیااك ٍ   در ثیواابراى پااز

 microRNAّبی هغئَل عٌتش  ثزرعی ارتجبط ثیبى صى

اكالهپغی اًدابم   ػَارك پزُ ثب Dicer  ٍDroshaؽبهل 

 ؽَد.
 

 گیشی وتیجٍ
ٍ پزٍتئیي  Dicer ،Droshaّبی آًشین عطح

DGCR8  ًغجت ثِ حبهلگی اكالهپغی پزُحبهلگی در

ٍ  Dicer ّبی . افشایؼ عطح آًشینعتتز اعبلن ثبال

Drosha  پزٍتئیي ٍDGCR8  ثب تٌظین ًبهتٌبعت

در  ّبRNAهیکزٍٍ در ًتیدِ ػولکزد  ّبRNAهیکزٍ

ثٌبثزایي اعتفبدُ اس ثیبًگزّبی  ،ارتجبط اعت

اكالهپغی در پالعوبی هبدر  هزتجط ثب پزُ RNAsهیکزٍ

ثیٌی ٍ تؾخیـ سٍدٌّگبم ٍ پیؾگیزی  تَاًذ در پیؼهی

 اكالهپغی هفیذ ثبؽذ.ٍ درهبى پزُ
 

 تطكش ي قذسداوی
پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم  هحتزم اس هؼبًٍتٍعیلِ  ثذیي

كٌٌذُ در ایي  پشؽکی اردثیل ٍ توبم هبدراى ؽزكت

 .گزددتؾکز ٍ قذرداًی هی ،هطبلؼِ
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