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اولین کنگره آزمایشگاه پسشکی هیرکانیا
آزمایشگاه و تیماری های قلة و عروق

نقش میکرو  RNAها در شناسایی و تشخیص تیماری های قلثی عروقی

آزاده علی عرب

چکیذه
زمینه و هذف :بیوبری قلب ٍ عرٍق ) (CVDبیطتریي درغذ هرگ ٍ هیر را در جْبى بِ خَد اختػبظ هی دّذ .تَاًبیی
ضٌبسبیی ٍ تطخیع بیوبریْبی قلبی عرٍقی بطَر قببل تَجْی بْبَد یبفتِ است .برای پیص بیٌی ٍقبیع قلب ٍ عرٍق ،تعذاد رٍزافسٍى
بیَهبرکرّبی جذیذ ضٌبسبیی ضذُ است ّ. MiRNAبی گردش خَى بِ عٌَاى پذیذُ ّبی ببلقَُ بیوبری ّبی خبظ در بیوبری ّبی
قلبی عرٍقی هَرد بحث قرار هی گیرد .هَلکَل ّبی RNAغیر کذ ضًَذُ از ًَ 22کلئَتیذ تطکیل ضذُ است کِ هبًع
ترجوِ mRNAبِ پرٍتئیي بَسیلِ تعبهل بب هٌطقِ ˈ3

آى ) (UTRهی ضَد .ایي اتػبل بِ تجسیِ mRNAیب هْبر

بیبى  mRNAدر ببفت ّبی اًسبًی هی اًجبهذ .بِ علت اّویت آًْب برای بسیبری از جٌبِ ّبی َّهئَستبز ٍ بیوبریmiRNAs ،ببعث
ایجبد عالقِ زیبدی هی ضًَذ .بِ طَر خبظmiRNAs ،در سیستن قلبی عرٍقی بیبى هی ضَد ٍ هی تَاًذ ًقص هْوی در رضذ طبیعی ٍ
فیسیَلَشی ٍ ّوچٌیي در پیطرفت بیوبری ّب داضتِ ببضذ  . MiRNAsبِ راحتی بب رٍش ّبیی هبًٌذ ٍPCRاقعی ٍ هیکرٍآرایی ّب
ضٌبسبیی هی ضًَذ ،تعذادی از گرٍُ ّب آى ّب را بِ عٌَاى ًطبًگرّبی زیستی در بیوبری ّبی قلبی عرٍقی هبًٌذ اًفبرکتَض هیَکبرد،
فطبر خَى ببال ٍ ًبرسبیی قلبی گسارش کردُ اًذ .بٌببرایيmiRNAs ،یک ًطبًِ بب کبربرد ّبی ببلیٌی هتعذد ٍ بِ عٌَاى یک ابسار
تطخیػی ٍ  /یب پیص آگْی در بیوبری ّبی قلبی عرٍقی است.
روش تررسی :بررسی حبضر بب استفبدُ از جستجَی سبزهبى یبفتِ دادُ ّبی علوی هٌتطر ضذُ بر رٍی ّmiRNAب در بیوبری
قلبی عرٍقی از پبیگبُ ّبی دادُ ّبی هختلف ،از جولِ Google Scholar ٍScienceDirect ،PubMedاًجبم ضذُ است.
یافته هاً :تبیج هطبلعِ حبضر ًطبى داد کِ miRNAهی تَاًذ بِ عٌَاى یک عبهل پیص آگْی برای تطخیع بیوبری قلبی
ببضذ.
نتیجه گیری :استفبدُ از ّmiRNAب بِ عٌَاى ضبخػی ببلقَُ در تطخیع بیوبری ٍ پیص آگْی ًْبیی بِ بیَهبرکرّبی
هبتٌی بر پرٍتئیي است هطبلعبت هتعذد miRNA
قلبی

عرٍقی

ّب را بعٌَاى ضبخع ّبی جذیذ تطخیػی ٍ پیص آگْی در زهیٌِ بیوبری ّبی
داد

ًطبى

.

ارزیببی خطر ابتال بِ بیوبری ّبی قلبی عرٍقی بب حوبیت بیَهبرکرّبی جذیذ ،هبًٌذ ّmiRNAب ،برای دستِ بٌذی افرادی کِ در
هعرؼ خطر ّستٌذ ،برای بْیٌِ سبزی استراتصی ّبی درهبًی ٍ افسایص درک هب از زیست ضٌبسی پبیِ اّویت دارد.
واشه های کلیذی :بیوبری ّبی قلبی عرٍقی،هیکرٍ آر اى ای ّبً،طبًگر ّبی زیستی.
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