
چکیده 

در بیوبری ّبیی . اهزٍسُ بِ ًقص آستزٍسیت ّب ، در پبتَلَصی سیستن عصبی هزکشی تَجِ بسیبر سیبدی هی ضَد

ًظیز هَلتیپل اسکلزٍسیس ٍ تَهَرّبی هغشی گیزًذُ بتب دٍ آدرًزصیک آستزٍسیت ّب ٍ هسیزّبی سیگٌبلیٌگ 

یي گیزًذُ بب فعبل کزدى آدًیل ا. پبییي دستی آى ًظز بسیبری اس هحققیي را بِ سَی خَد جلب ًوَدُ است

فلَکستیي کِ یک دارٍی ضذافسزدگی ضٌبختِ . داخل سلَلی هی ضَدcAMP سیکالس هَجب افشایص غلظت

کلزٍسیس ببعث کبّص تبثیزگذار بَدُ ٍ در بیوبری هَلتیپل اس cAMP بز هسیز ضذُ است، در سطح هَلکَلی

ٍ کبًبل پتبسیوی ( CX43) 43-اس طزف دیگز عَاهلی ًظیز کبًکسیي. رًٍذ تطکیل پالک ّبی جذیذ ضذُ است

(KIR4.1 )یب عولکزد /بیبى ٍ. کبرکزدّبیی فزاتز اس ٍظبیف تعزیف ضذُ قبلی ایفب هی کٌٌذCX43  ٍkir2.1  در

بِ عٌَاى  miRNAدر ایي هیبى ضٌبسبیی . است cAMPببفت ّبیی ًظیز قلب تحت تبثیز هسیز سیگٌبلیٌگ 

هیکزٍآرًبّبی . یکی اس عَاهل اصلی تٌظین کٌٌذُ بیبى صًی هَجب ببسًگزی در هکبًیسن ّبی بیبى صى ضذُ است

در بزخی بیوبری  miR-146a  ،miR-326 ،miR-21 ،miR-155 ،miR-27a ،mir-451 هتعذدی ًظیز

. ، آستزٍسیتَهب ٍ گلیَهب دخبلت دارًذ Multiple Sclerosisّبی سیستن عصبی هزکشی ٍ اس آى جولِ

در ضوي . ًقص هْوی در پبتَفیشیَلَصی گلیَهب دارد miR-146aهطبلعبت بیَاًفَرهبتیک هب ًطبى دادًذ کِ 

گشارش ضذُ است ٍ بز ایي اسبس،  CX43ٍ پزٍتئیي ّبی  cAMPسیز سیگٌبلی مبب  miRNAارتببط بزخی اس 

بخص ّبی  cAMPٍ تی ٍ هسیز سیگٌبلیٌگ در هطبلعِ حبضز ارتببط احتوبلی گیزًذُ بتبدٍآدرًزصیک آستزٍسی

 MSتعذادی اس هیکزٍآرًبّبی هْن در گلیَهب ٍ بیوبری  ٍ CX43بز بیبى  PKA ٍEpacپبییي دستی آى یعٌی 

ٍ تعذادی اس صًْبی هْن در CX43بز بیبى  miR-146aّوچٌیي، ارتببط احتوبلی افشایص بیبى . بزرسی ضذ

 .بزرسی ضذ در آستزٍسیتَهبی اًسبًی FOXP3،NOTCH-1  ،STAT3 ، STAT6 ٍCREB ری گلیَهب ًظیزبیوب

در سلَل ّبی  CX43ًتبیج هطبلعِ ًطبى داد کِ تحزیک اًتخببی گیزًذُ بتب دٍ هَجب افشایص بیبى 

ًیش هٌجز بِ  PKAتحزیک هستقین ٍ غیز هستقین هسیز سیگٌبلیٌگ . هی گزدد A-1321N1آستزٍسیتَهبی 



کِ تَهَرسایی دارًذ  U87MGدر سلَل ّبی گلیَبالستَهبیی . ضذ A-1321N1در سلَل  CX43افشایص بیبى 

ًطبى داد کِ در سلَل  miRNA ًتیجِ بزرسی. داضتٌذ CX43ًیش تیوبرّبی هختلف تبثیز هعٌی داری بز بیبى 

A-1321N1تیوبرّبی هزبَط بِ گیزًذُ بتب ٍ هسیزPKA  ش بزًذُ تَهَر ٍ پیهَجب تضعیف بیبى هیکزٍآرًبّبی

را افشایص داد ٍ هَجب  CX43ّوچٌیي فلَکستیي بیبى . تقَیت هیکزٍآرًبّبی تضعیف کٌٌذُ تَهَر گزدیذ

-Aافشایص بیبى هیکزٍآرًبّبی سبپزس کٌٌذُ تَهَر ٍ کبّص بیبى هیکزٍآرًبّبی پیص بزًذُ در ّز دٍ سلَل 

1321N1 ٍU87MG دٍس در سلَل  سبعتِ فلَکستیي بصَرت غیزٍابستِ بِ 24تیوبر . گزدیذA-1321N1 

تبثیزی بز ایي بیبى ًذاضت کِ هی تَاًذ ًطبى دٌّذُ تبثیز  cAMPضذ ٍ هْبر تَلیذ  CX43هَجب افشایص بیبى 

ٍ A-1321N1 در سلَل KIR4.1فلَکستیي هَجب کبّص بیبى . ببضذ cAMPفلَکستیي خبرج اس هسیز 

U87MG سلَلْب ضذًذهبًذى  ُفلَکستیي ٍ کلٌبَتزٍل ّز دٍ بطَر ٍابستِ بِ دٍس سبب کبّص سًذ. گزدیذ .

ًتبیج بزرسی چزخِ سلَلی ًطبى دادًذ کِ فلَکستیي در ّز دٍ ردُ سلَلی ببعث افشایص درصذ سلَلْب در بخص 

SubG1  در بزرسی تبثیز افشایص دادى بیبى . آپَپتَتیک بَد کِ ایٌچٌیي اثزی بب کلٌبَتزٍل هطبّذُ ًطذٍ اثزات

miR-146a  بز بیبىcx43تبثیز تضعیف کٌٌذُ پیطزفت فعبلیت تَهَری ایي ٍ سبیز صًْب ًتبیج حبکی اس

miRNA بب بزرسی ًتبیج هی تَاى پیطٌْبد ًوَد کِ هذاخلِ در هسیز سیگٌبلیٌگ . بَدcAMP-PKA  تَاًبیی

را درسلَل ّبی آستزٍسیتَهبی  CX43،miR-146a  ،miR-155 ،miR-27a ٍmiR-326تبثیز بز بیبى 

. را افشایص داد CX43CX43بیبى  cAMPفلَکستیي ًیش بذٍى ًقص قببل تَجِ هسیز  .اًسبًی ٍ گلیَهب دارد

ٍ کبّص بیبى  miR-146a ،miR-326بیبى هیکزٍآرًبّبی تضعیف کٌٌذُ تَهَر سبب افشایص  فلَکستیي

ضذ ٍ بب الگَی هطببْی بز ردُ سلَلی U87MG در ردُ سلَلی miR-155  ٍmiR-27aاًکَهیزّبی 

بب . بَد miR-326داضت کِ تٌْب تفبٍت آًْب در اثز کبّطی آى بز بیبى  A-1321N1 آستزٍسیتَهبی اًسبًی

سبیز صًْبی هْن در گلیَهب هَثز  CX43ٍ فلَکستیي بز بیبى  miR-1461aتَجِ بِ ایٌکِ اثزات افشایص بیبى

ٍ فلَکستیي اس رًٍذّبی ًسبتب هطببْی بز پیطزفت گلیَهب تبثیز هی  miR-146aبَدُ، بِ ًظز هی رسذ کِ 

 ایي یبفتِ ّب هوکي است ببعث تَسعِ دیذگبُ در هَرد بیَلَصی هَلکَلی ٍ یبفتي راُ حل ّبی اًتقبل. گذارًذ



miRNAs ی اس اّذاف هَلکَلی درهبًی در در سلَل ّبی آستزٍسیتی ببضذ ٍ ّوچٌیي پبسخی بزای غلبِ بز بعض

. بیوبری ّبیی ًظیز گلیَهب ٍ هَلتیپل اسکلزٍسیس را در بز داضتِ ببضذ

 miR-1461a ،KIR4.1، 43، کبًکسیيPKA آستزٍسیت، بتبآدرًزصیک، فلَکستیي، :کلمات کلیدی 

 


