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آزمایشگاه و بیماری های قلب و عروق

نقش میکروRNAها در بیماری های قلبی و عروقی
هحوَدپَرجن علَیجِ(وبرشٌبض ارشذ) :داًشگبُ علَم پسشىی گرگبى
چکیده
اخيراً هعلَم شذُ اظت وِ ّ microRNAب -یه گرٍُ از ّ RNAبي وَچه غيروذ وٌٌذُ -ارتببط ًسدیىی بب بيوبري ّبي
هختلف دارًذّMicroRNA.ب بيبى شى در یَوبریَت ّب را از طریك هْبر ترجوِ یب تخریب  mRNAتٌظين هی وٌٌذ وِ ایي
وبر را بب جفت شذى ًعبی بب اًتْبي  3′هربَط بِ ) mRNA (3′UTRهَرد ّذف اًجبم هی دّذ .بِ دليل پتبًعيل
microRNAدر ّذف لرار دادى تعذاد زیبدي از ّmRNAب ایي دظتِ اٍليگًََولئَتيذّبي  52-91تبیی تمریببً در توبم پذیذُ
ّبي بيَلَشیىی شبهل تٌظين چرخِ ظلَلی ،رشذ ظلَلی ،آپَپتَزیط ،توبیس ظلَلی ٍ اوعيذاتيَاظترض ًمش دارًذxidative .
ً stressبشی از اضبفِ تَليذ گًَِ ّبي اوعيصى ٍاوٌشی ) (ROSدر ظلَل ّب یىی از هْوتریي عَاهل پبتَشًس بيوبري ّبي للبی-
عرٍلی ٍ هتببَليىی هبًٌذ فشبر خَى ببال ٍ آترٍاظىلرٍز اظت .تجوع بيش از حذ از ROSاختالل ایجبد هی وٌذ ،در حبلی وِ
هحذٍد وردى اظترض اوعيذاتيَ ،وبرورد للب ٍ عرٍق ٍ هتببَليعن را از طریك هىبًيعن ّبي هختلف ظلَلی هحبفظت هی وٌذ.
درپيشرفت ّبي اخير MicroRNAs (miRNAs) ،تٌظين وٌٌذُ ّبي جذیذي از اظترض اوعيذاتيَ در ظلَل ّبي للب ٍ
عرٍق ّعتٌذ وِ بيبى شى ّبي هرتبط بب ردٍوط را تعذیل هی وٌٌذ .ایي همبلِ خالصِ اي از پيشرفت ّبي اخير در درن هب از ایٌىِ
چگًَِ ّ miRNAsذف عوذُ شًراتَر ، ROSهعيرّبي ظيگٌبليٌگ آًتی اوعيذاى ٍ افىتَرّب در ظلَل ّبي ظيعتن للبی
عرٍلی اظت .هطبلعبت آیٌذُ هی تَاًٌذ درن بْتر از ّ miRNAبي هرتبط ردٍوط را بب بررظی هىبًيسم ّبي تٌظين وٌٌذُ خَد
ٍ ًمش دٍگبًِ  ROSدر ظيعتن ّبي للبی عرٍلی بذظت آٍرًذ .ترويبی از طراحی هطبلعِ پيشرفتِ ٍ پيشرفت ّبي فٌی ،ببعث هی
شَد تب اّويت پبتَفيسیَلَشیه جذیذتري از ّ miRNAبي هرتبط بب ردٍوط را ًشبى دّذ.

