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Abstract
Background and purpose: A long non-coding transcript Lnc-Ang362 plays critical role on the
expression of miR-221 and miR-222. Knockdown of Lnc-Ang362 reduces the expression of these
miRNAs as well as vessel smooth muscle cell proliferation in response to vascular injury. This study, for
the first time, considered the possible association between Lnc-Ang362 rs7887062A/G polymorphism
with the risk of atherosclerotic coronary artery disease (CAD) in low risk patients.
Materials and methods: In this case-control study, 299 subjects, including 150 patients with
atherosclerotic CAD and 149 healthy individuals (control group) enrolled. Genotyping of the rs7887062
was done using PCR-RFLP method. Data were analyzed using SPSS v.19.
Results: The frequency of heterozygote AG and G-allele carriage (GG+AG) genotypes were
greater in controls compared to the patients, supporting the protective role against CAD. The G allele
reduced the risk of disease (OR: 0.32, 95%CI: 0.15- 0.7, P=0.004). In cross tabulation of the study
population based on gender, reduced risk of CAD in the presence of AG and G-carriage genotypes was
seen in both males and females.
Conclusion: Lnc-Ang362 variant could be considered as a molecular screening marker for low
risk susceptible subjects to atherosclerotic CAD.
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چكیده
سابقه و هدف :رونوشت غیرکدکننده طویل  Lnc-Ang362نقش اساسی در بیان  miR-221و  miR-222ایفا میکندد.
ناک داون  Lnc-Ang362منجر به کاهش بیان این دو میکدرو  RNAو همچندین کداهش تکثیدر سدوو هدا ماهیچده صدا
عروق ،در پاسخ به آسیب عروقی میشود .در این مطالعه برا اولین بار ارتباط احتمالی بین پوی مورفیسم ،rs7887062A/G
 Lnc-Ang362با خطر بروز بیمار عروق کرونر آترواسکوروتیک در بیماران با ریسک پایین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه مورد -شاهد  922 ،نفر شامل  051بیمار مبتال به اختال عروق کروندر آترواسدکوروتیک
و  042فرد سالم به عنوان گروه کنتر مورد بررسی قرار گرفتند .تعیین ژنوتید

مدارکر پودیمورفیسدم  rs7887062 A/Gبدا

روش  PCR-RFLPانجام گرفت و نتایج توسط نرمافزار آمار  SPSS 19تجزیه و تحویل شد.
یافتهههههها :ارتبدداط معنددیدار در جهددت کدداهش خطددر بددروز بیمددار عددروق کرونددر بددین ژنوتید

هتروزیگددو

AG

و ژنوتی د هددا حامددل آلددل  (GG+AG) Gمشدداهده گردیددد .آلددل  Gریسددک بددروز بیمددار را کدداهش مددیدهددد (،p = 1/114
 25 CI: 1/05-1/7درصد .)OR: 1/29 ،در تقسیمبندد جمعیدت براسدا

جنسدیت ،کداهش ریسدک بدروز بیمدار درحضدور

ژنوتی هتروزیگو و ژنوتی ها حامل آلل  Gدر جمعیت زنان و مردان مشاهده شد.
استنتاج :واریانت رونوشت  Lnc-Ang362احتماالً میتواند به عنوان مارکر مولکولی برا غربا گر افراد کدم خطدر
مستعد بروز بیمار ها عروق کرونر آترواسکوروتیک در نظر گرفته شود.
واژه های کلیدی ،Lnc-Ang362 :بیمار ها عروق کرونر ،پویمورفیسم

مقدمه
بیمار ها عروق کرونر قودب (

عوامددل ژنتیکدی و محیطدی مددیباشددد کدده شناسددایی ایددن

coronary artery

 )disease, CADبه عنوان شایعترین بیمار هدا قوبدی-

عوامل اطالعدا

عروقی و اولین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شدده

 CADفراهم میکند( .)9نتایج مطالعا متعدد نشدان داده

بیمار حاصل تعامل طیدف وسدیعی از

است که شیوع بیمار ها عروق کرونر در تمام سنیدن،
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ارتباط پلیمورفیسم  rs7887062در  Lnc-Ang362با بیماریهای
عروق کرونر آترواسکلروتیک در مبتالیان بدون فاکتورهای خطر

ارتباط پلي¬مورفيسم  rs7887062با بيماری عروق کرونر آترواسكلروتيک

حدود  01سا زودتر از زنان میباشدد( .)2اسدتعما سدیگار،

رونوشدددت میزبدددان بدددرا  miR-221و  miR-222عمدددل

هیپرکوسترولمی ،دیابت ،پرفشدار خدون ،چداقی ،سدن،

م دیکنددد( .)09ای دن دو  miRNAنقددش مهم دی در تکثیددر

سابقه خانوادگی و جنسیت مذکر از جموه فاکتورها خطدر

سودو ها ماهیدچه صا

عروق و هایپرپالز نئواینتیما

در بروز این گروه از بیمار ها ،شناخته شده است( .)4از

در پاسخ به آسیب عروقی دارندد و در نهایدت پاسدخ بده

آنجایی که هر یک از این فاکتورها خطر دارا زمینه

آنژیوتانسین  IIرا میانجیگر میکنند( miR-221 .)02و

ژنتیکی پیچیدها هستند ،در مطالعدا مختودف بدهطدور

 miR-222به وفور در دیواره عدروق وجدود دارندد و بده

جداگانه به تأثیر مستقیم فاکتورها محیطی ،فاکتورها

دنبدا آسیب الیه اینتیمدا بیدان آنهدا بده شدد افدزایش

ژنتیکی و یا میانکنش عوامل ژنتیکی -محیطدی در بدروز

مییابد( .)04بنابراین ،به نظر میرسد که این دو miRNA

بیمار ها عروق کرونر پرداخته شده است(.)5

دارا اثددر  pro-proliferativeرو سددوو هددا عضددوه

شناسایی نواحی وسیع بین ژنی در ژندوم پسدتانداران

صدددا

عدددروق هسدددتند( .)05کددداهش بیدددان  miR-221و
عروق

که در سطح  RNAرونویسی میشوند ،اما هیچ پروتئینی

 miR-222و کاهش رشد سوو ها ماهیچه صا

را کدگذار نمیکنند ،منجر به مطرح شدن بحث جدید

در پاسخ به ناک داون  Lnc-Ang362رخ میدهدد ،کده

تحت عندوان  RNAهدا غیرکدکنندده یدا  ncRNAsدر

نشاندهنده نقدش و عموکدرد  Lnc-Ang362در فعالیدت

عوم زیست شناسی مولکولی گردیدد( .)1رونوشدتهدا

سددوو هددا ماهیچدده صددا

غیرکدکننده طویدل ()long non-coding RNAs,lncRNAs

میباشد .آنژیوتانسین  IIیک هورمون پپتیدد کوچدک

گروهی از توالیها غیرکدکننده با طدو بدیش از 911

است که در فرآیندهایی از جموه انقباض عروق ،التهاب،

نوکوئوتید میباشند کده  01درصدد کدل رونوشدتهدا

فیبروز و رشد عروق درگیر است(.)02

حاصل از رونویسی از ژنها موجود در ژندوم انسدان را

عددروق و آنژیوتانسددین II

پودددیمورفیسدددم  rs7887062 A/Gیدددک واریاندددت

شددامل مددیشددوند( .)0،7ایددن رونوشددتهددا در فرایندددها

اگزونی در توالی غیرکدکننده  Lnc-Ang362مدیباشدد

بیولوژیکی مهمی نظیر تغییر مد کرومداتین ،نسدخهبدردار

که با فراوانی الل مینور  Gبرابر با  1/05در جمعیت دیده

ژن و حمل و نقل پروتئینها مشارکت میکنند( .)2اخیدراً

میشود .احتما میرود این تغییر نوکوئوتید به صور

ارتبدداط تغییددرا بیددان ژن و واریانددتهددا تددوالی ایددن

عموکدددرد رو بیدددان رونوشدددت  Lnc-Ang362و در

رونوشددتهددا بددا بیمددار هددا پیچیددده انسددانی از جمودده

نتیجه ،بیان  miR-221و  miR-222تأثیددر داشتدده باشدد.

بیمددار هددا عددروق کرونددر ،بیمددار هددا خددودایمنی،

ایدن مطالعده ،با توجه به ارتبداط پیچیدده بیددن رونوشدت

اخددتالال عصددب شددناختی و سددرطانهددا مختوددف

حاصدددل از ژن  miR-221 ،Lnc-Ang362و ،miR-222

شددناختهشددده اسددت( .)01رونوشددت غیرکدکننددده طوی دل

و بدددا هدددد

بررسدددی ارتبددداط بدددین پودددیمورفیسدددم

 (MIR222HG= host gene) Lnc-Ang362توسط ژنی

 rs7887062 A/Gدر تدددوالی  Lnc-Ang362بدددا بدددروز

در موقعیت  Xp11.3کد میشود و در پستانداران بسدیار

بیمار هدا عدروق کروندر در افدراد بددون فاکتورهدا

حفاظت شده است( .)00با توجه به اینکه جایگداه شدروع

خطر بیمار بده منظدور ایجداد داندش بنیداد در ارتباط

رونویسی از  miR-221و  miR-222که در مجاور ژن

بددا نقددش تددوالیهددا غیرکدکننددده در پدداتوژنز  CADو

Lnc-Ang362

شناسددایی مارکرهددا مولکددولی کدده توانددایی بددالقوه در

قددرار دارد ،تصددور م دیشددود بی دان ای دن سدده ژن از مس دیر

هد گیدر درمدان مولکدولی دارندد ،در جندوب ایدران

مشددترکی کدده وابسددته بدده  Lnc-Ang362اسددت تنظددیم

انجام شد.

 Lnc-Ang362قرار گرفتهاند در لوکو
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در مردان بیشتدر از زندان اسدت و سدن بدروز در مدردان

مددیگددردد ،بددهطددور کدده  Lnc-Ang362ماننددد یددک

پژوهشی

خدیجه بازویی و همکاران

مواد و روش ها

شامل  1/95میکرولیتر مسترمیک

(شرکت یکتدا تجهیدز

بیمار عروق کرونر که توسط متخصص قوب و عدروق

میکرولیتددر  DNAو  4/75میکرولیتددر آب اسددتریل انجددام

در بیمارسددتان قوددبالزهددرا شددیراز در فاصددوه زمددانی

شد .واکنش در دمدا اتصدا  54درجده سدانتیگدراد و

مهرماه  0224تا تیر ماه  0225براسا

وجود آسیبهدا

برا  21سیکل تکرار گردید .محصوال حاصل از تکثیر

از انجدام آنژیدوگرافی تشددخیص

بددا روش  PCRرو ژ آگددارز  9درصددد ارزیدابی شددد.

داده شدند ،بده عندوان گدروه بیمدار وارد مطالعده شددند.

حدود  01میکرو لیتر از محصو  PCRهر نمونده توسدط

معیارها ورود افراد به مطالعه شامل عدم سابقه بیمدار

آنزیم محدودگر )( Xmil (ACCIشدرکت ،Fermentas

دیابت ،پرفشار خون و هیپرکوسترولمی بوده اسدت .بدا

ساخت فرانسه) در دما  27درجه سانتیگراد بده مدد

توجدده بدده محدددود شدددن اندددازه نمونددههددا و محدددودیت

 01ساعت هضم گردید .نتایج حاصل از هضدم آنزیمدی

زمانی ،تعدداد بیمدار از بدین افدراد کده دارا سدابقه

رو ژ آگارز  9/5درصد مورد بررسی قرار گرفت.

آترواسدکوروتیک پد

کنندده سدیگار

آنالیز آمار توسط نرم افزار  SPSSنسخه  02انجام

بودنددد ،انتخدداب شدددند .گددروه کنتددر شددامل  042فددرد

گرفت .متغیرها کیفی به صدور فراواندی (درصدد) و

بدا گدروه

متغیرها کمی بهصور میانگین±انحرا معیار گدزارش

بیمار همسانساز گردید .مطابق با شرح حا این افراد،

گردید .فراوانیها ژنوتیپی و آلودی بده صدور

دسدتی

هیچگونده سدابقه ناهنجدار قوبدی وجدود نداشدته اسدت.

محاسبه شد و تأثیر احتمالی ژنوتی ها رو ریسک بروز

نمونهها خون افدراد سدالم ،از مدراجعین بده آزمایشدگاه

بیمار با آزمون رگرسیون لجسدتیک و محاسدبه نسدبت

درمانگدداه کیمیددا جمددعآور گردیددد و تمددام افددراد فددرم

شان

) (ORبا فاصوه اطمینان  25درصد ) (95%CIبررسدی

رضایت آگاهانه شرکت در طدرح تحقیقداتی را تکمیدل

گردید و  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

خانوادگی بیمار ها قوبی و یا مصدر

سالمی بود که از نظر سن ( ±5سدا ) و جدن

کردند .این مطالعه به تصویب کمیتده پژوهشدی دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد ارسنجان رسید.

یافته ها
الگو تفکیک محصدوال  PCRدر ژ الکتروفدورز

استخراج  DNAو تعیین ژنوتی
پ

با روش PCR-RFLP

از خدارج کدردن نموندههدا خدون از فریدزر و

ذوب شدن آنها در دما

آزمایشدگاه ،اسدتخراج DNA

برا تعداد از نمونهها

هضم شدده توسدط آندزیم Xmil

رو ژ آگددارز  9/5درصددد در تصددویر شددماره  0نشددان
داده شده است.

بددا روش رسددوبده دی بددا نمددک اشددباع انجددام گرفددت.

در این مطالعه  051فرد مبتال به بیمار ها عدروق

کیفیددت  DNAهددا اسددتخراج شددده رو ژ آگددارز 0

کرونر که فاقد فاکتورها خطر برا بیمدار بودندد ،بدا

درصددد بررس دی شددد .تددوالی مجدداور ناحی ده پو دیمددور

میانگین سن  50/45±01/71و  042فرد سالم بدا میدانگین

 rs7887062A/Gتوسددط ی دک جفددت پرایمددر کدده توسددط

سن  50/24±01/05بررسی شدند .نسدبت جنسدی (مدرد:

نرمافزار  allele ID 7.5طراحی شده بودند ،تکثیر گردید.

زن ) در این مطالعه  9به  0به دست آمد ،بده ایدن مفهدوم

توالی پرایمرها مورد استفاده بهصور  ،پرایمر مستقیم

که بیمار در مردان با شیوع  9برابر نسبت به زنان بدروز

) 5´CTAATTCTGAAAGCATCCC3´ (Fو پرایمدددر

آمدار معندیدار بدین شداخص

معکو

)5´TGAGAAGAAGCCAGGTAAT3´ (R

بددوده اسددت .واکددنش  PCRدر حجددم  09/5میکرولیتددر

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نموده است .اخدتال

توده بدنی ) (BMIدر دو گروه بیمار و سالم مشاهده شد
( .)p =1/12وجود سابقه خدانوادگی بدرا بیمدار هدا
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در این مطالعده مدورد-شداهد  051 ،فدرد مبدتال بده

آزما ،ساخت ایران ) 1/5 ،میکرولیتر از هدر پرایمدر1/5 ،

ارتباط پلي¬مورفيسم  rs7887062با بيماری عروق کرونر آترواسكلروتيک

( 25 CI: 1/49-0/10 ،p=1/12درصدددددددد.) OR:1/04 ،

ژنوتیدد هددا  AG ،AAو  GGدر جمعیددت کنتددر بدده

مصر کنندگان سیگار در گدروه بیمدار بدهطدور قابدل

ترتیب  04/0 ،02/2و  0/2درصد و در جمعیت بیمدار بده

توجها نسبت به گروه کنتر بیشتر بودند (،p≥1/110

ترتیب  2/2 ،25/2و  0/2درصد بوده است .نتایج آزمون

 25 CI: 9/44-1/72درصددد .) OR:4/17 ،خصوصدددیا

رگرسدددیون لجسدددتیک نشدددان داد در حضدددور ژنوتیددد

دموگرافیک جمعیت مورد بررسدی در جددو شدماره 0

هتروزیگو  AGو ژنوتی ها حامل حداقل یک آلل

آورده شده است.

 ،)GG+AG( Gریسک بروز بیمار کاهش مییابد .در

قوبی اختال

جدو شماره  9ارتباط پویموفیسم  rs7887062بدا بدروز
 CADبیان شده است .فراوانی آلل  ،Gدر بیمداران 1/12
و در افراد سالم گروه کنتر  1/12به دست آمده اسدت.
این اختال

از نظر آمار معنیدار بوده ،و اثر محافظتی

رو ریسدددک بدددروز بیمدددار را نشدددان داد (،p=1/114
222bp
171 bp

 25CI:1/05-1/7درصد.)OR:1/29 ،

58 bp

جدول شماره  :2ارتباط پویمورفیسم  rs7887062با بروز CAD
کنتر n=042

بیمار n=051

سطح

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

معنی دار *

AA

)02/2( 095

)25/2( 042

-

reference

AG

)04/0( 99

)2/2( 5

1/119

(1/02 )1/17-1/54

GG

)0/2( 9

)0/2( 9

1/02

(1/07 )1/09 -1/2

GG+AG

)01/0( 94

)4/1( 7

1/119

(1/95 )1/00-1/10

A

)1/20( 979

)1/27( 920

-

reference

G

)1/12( 91

)1/12( 2

1/114

(1/29 )1/05 -1/7

ژنوتی  /آلل

تصویر شماره  :1الکتروفوتوگرا مربوط به هضم آنزیمی پویمورفیسدم

جمعیت کل

 rs7887062با آنزیم  .Xmilبه ترتیب از راسدت بده چد نموندههدا دارا
ژنوتی ( GGحاصل برش توسط آنزیم  Xmilدر حضدور آلدل ،) G
 AGو (محصو  PCRحامل آلل  Aکه توسط آنزیم بدرش نمدیخدورد)
میباشند .چاهک سمت چ

سایز مارکر  51جفت باز است.

مرد
AA

)04/0( 04

)24/2( 22

-

reference

AG

)04/0( 04

)2/0( 4

1/10

(1/94 )1/17-1/71

GG

)0/1( 0

)0/2( 9

1/11

(0/12 )1/05-02/14

سطح

GG+AG

)05/0( 05

)5/7( 1

1/12

(1/22 )1/09-1/20

A

معنی دار

)1/29( 009

)1/21( 919

-

reference

G

)1/10( 01

)1/41( 0

1/17

(1/45 )1/00-0/17

1/12

AA

)09( 40

)27/0( 44

-

reference

AG

-

)01( 0

)9/9( 0

1/14

(1/00 )1/10-1/27

GG

)9( 0

)1/1( 1

0/11

1/11

**1/12

جدول شماره  :1ویژگی ها عمومی جمعیت مورد مطالعه
کنتر ()n=042

بیمار ()n=051

میانگین سن (سا )

50/24±01/05

50/45±01/71

شاخص توده بدنی )(kg/m2

91/41±2/79

95/51±2/51

51/22

45/015

خصوصیات

نسبت جنسی (مرد/زن)
سابقه خانوادگی
b

ندارند
دارند

)01/1( 092

)00/4( 021

)02/4( 91

)00/1( 07

*1/12

>1/110

استعما سیگار
ندارند

)72/9( 000

)40/2( 70

دارند

)91/0( 20

)50/7( 71

)OR (95%CI

* آزمون  -tمستقل ** ،آزمون خی دو پیرسون

زن

GG+AG

)00( 2

)9/9( 0

1/12

(1/01 )1/10-1/05

A

)1/21( 21

)1/22( 02

-

reference

G

)1/01( 01

)1/10( 0

1/12

(1/01 )1/10-1/00

* آزمون رگرسیون لجستیک ،مقادیر  p >1/15معنیدار در نظر گرفته شده است.

در آنالیزهددا بعددد  ،جمعیددت براسددا

جنسددیت

تقسیمبند گردید و ارتباط ژنوتیپی و آلودی در جایگداه
مقایسه فراوانی ژنوتیپی مشاهده شدده در ارتبداط بدا

پویمورفیسم  rs7887062A/Gبا ریسدک بدروز بیمدار

پوی مورفیسدم  rs7887062A/Gبدا مقدادیر مدورد انتظدار

بددهطددور مسددتقل در دو جددن

براسا تعاد هارد -واینبرگ درجمعیت کنتر اختال

مقایسه شد .اثر محدافظتی در برابدر بدروز بیمدار ،CAD
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آمار معنیدار بین دو گروه نشان ندداد

معنیدار نشان نداد ( .)χ2=1/72 ،df=0 ،p=1/27فراوانی

پژوهشی

برا ژنوتید

خدیجه بازویی و همکاران

هتروزیگدو  AGو ژنوتید هدا حامدل

سددا  ،9109ارتبدداط پوددیمورفیسددمهددا ب دین دو تددوالی

( .)p>1/15در جمعیت مدردان ارتبداط آلودی بدا ریسدک

قوبددی -عروقدددی تأییدددد گردیدددد و مشدددخص شدددد کددده

بروز بیمدار دیدده نشدد (25 CI: 1/00-0/17 ،p=1/17

پویمورفیسدمهدا ناحیده  9p21بیدان ژن  ANRILرا بده

درصد ،) OR:1/45 ،این درحالی است کده در جمعیدت

شد تحدت تدأثیر قدرار مدیدهندد( .)94در راسدتا ایدن

زنان کداهش ریسدک بدروز بیمدار

در حضدور آلدل G

مطالعدده Gao ،و همکدداران در مطالعدده خددود در سددا

مشدداهده گردیددد ( 25 CI:1/10-1/00 ،p=1/12درصددد،

 ،9105بددا بررسددی ارتبدداط پوددیمورفیسددمهددا تددوالی

 .)OR:1/01جزئیدددا اطالعدددا آمدددار در جددددو 9

غیرکدکننده طویل  H19با بیمار ها عروق کرونر در

مشخص گردید.

جمعیددت چ دین ،بددرا اولددین بددار مشددخص نمودنددد کدده
پویمورفیسمها رایج ژن  H19با خطر ابدتال بده بیمدار

بحث

عروق کرونر شدید در جمعیت چین ارتباط دارد( .)95در

ترانسددکریپتوم شددامل مجموعدده هتروژنددی از انددواع

مطالعدده  Tangو همکدداران در سددا  ،9101در بررسددی

مختوف  RNAاست کده تنهدا درصدد کمدی از آنهدا (9

ارتبدداط پوددیمورفیسددمهددا تددوالی  lincRNA-p21بددا

درصدد) حداو اطالعدا ژنتیکدی بدرا سدنتز پددروتئین

استعداد ابتال بده بیمدار هدا عدروق کروندر درجمعیدت

میباشند(lncRNA .)01هدا بخدش قابدل توجدها از ایدن

چین ،اثدر حفداظتی هاپووتید  G-A-A-Gدر برابدر بدروز

هتروژنیتی را شامل میشوند و با توجه به نقشها تنظیمدی

بیمار ها قوبی -عروقی دیده شد که نتیجه این مطالعده

مهمی که برا آنها شدناخته شدده اسدت ،در سدا هدا

در راستا نتایج مطالعدا قبودی بدوده اسدت( .)91نتدایج

اخیددر توجدده محققددان زیدداد را بدده خددود جوددب کددرده

مطالعا

است( .)2تغییر عموکرد و بیدان RNAهدا غیرکدکنندده

پاتوژنز بیمار ها قوبی -عروقی است ،اما این مطالعدا

میوکارد،

عموکدرد

با اختالال قوبی -عروقی همچون انفارکتو

پیوستگی مؤید تدأثیر تدوالیهدا  lncRNAدر

در ابتدا راه بوده و انجام مطالعا ژنومیک

هیپرتروفددی قوددب و بیمددار هددا عددروق کرونددر ارتبدداط

جهت روشن شدن مکانیسم دخالت  lncRNAsدر پاتوژنز

دارد( .)07-02تکامددل قوددب یددک فراینددد بیولددوژیکی از

بیمار ها قوبی -عروقی ضرور و اجتنابناپذیر اسدت.

تمایز متقارن انواع مختوف سدوو مدیباشدد کده در ایدن

بهعنوان نمونه برخی  lncRNAsعالوه بر دخالدت مسدتقیم

فرایند ،تنظدیم دقیدق بیدان ژن در مکدان و زمدان مناسدب

در رونددد بیمددار زایددی ،بددهطددور غیرمسددتقیم بددا اثددر رو

بسیار اهمیت دارد .با توجه به نقش تنظیمی lncRNAهدا

رونوشتها دیگر سوو مانند انواع miRNAها و ایجداد

در مراحددل مختوددف بیددان ژن ،جددا تعجددب نیسددت کدده

تغییر و خنثدی کدردن عموکدرد آنهدا نیدز در فراینددها

RNAهدددا غیرکدکنندددده طدددویوی همچدددون ،Fendrr

بیولوژیکی و مسیرها بیمار

 )Bvht( Braveheartو  Kcnq1ot1در تکامل قوب دخیدل

یکی از انواع همراهدی عموکدرد  lncRNAبدا miRNAs

هستند ،که این موضوع با مطالعا اخیر که انجام شده

مربوط به رونوشت  Lnc-Ang362میباشد که در تنظیم

است بده اثبدا رسدید( .)91جایگداه  9p21یدک جایگداه

بیدان دو  miRNAشددامل  miR-221و  miR-222درگیددر

کروموزومی مستعد برا  CADمیباشدد ،کده بدا آندالیز

اسددت ،بددهطددور کدده بیددان سدده رونوشددت در پاسددخ بدده

تعیین توالی وجود ژن کدکننده ندوعی  lncRNAبده ندام

آنژیوتانسین  IIالقا میگردد( .)09ایدن دو  miRNAsبده

 ANRILدر این ناحیه نقشهبدردار شدده اسدت(.)90-92

وفور در سدوو هدا انددوتویا عدروق بیدان مدیشدوند و

در مطالعا پیوستگی توسط  Congrainsو همکاران در

اثددرا آنتددی-آنژیوژنیددک دارنددد( .)97از طددر دیگددر

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

زایی دخالدت مدیکنندد(.)09

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 161خرداد 1931

23

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 23:38 +0330 on Tuesday December 11th 2018

آلل  Gدر هر دو جمعیت زندان و مدردان بده دسدت آمدد

غیرکدکننددده  ANRILو  CDKN2A/Bبددا اخدددتالال

ارتباط پلي¬مورفيسم  rs7887062با بيماری عروق کرونر آترواسكلروتيک

 miR-221و  miR-222بددهطددور مسددتقیم گیرنددده سددوو

ژنوتی ها پویمورفیسم مطالعه شده میباشد .از طرفی،

بنیاد  c-kitرا که نقش کوید در مهاجر سوو هدا

با توجه به اینکه این مطالعه برا اولدین بدار بده بررسدی

داده شددده اسددت کدده  miR-221و  miR-222در تنظ دیم

غیرکدکننده طویل  Lnc-Ang362با خطر بروز بیمار ها

منفدی بیدان ژن  Ets-1کده فرآینددها التهدابی را هنگدام

عروق کرونر پرداخته است ،پیشنهاد میشدود کده نتدایج

التهاب عروق تنظیم میکند ،دخالت دارند( .)90با توجده

مطالعه حاضر با بررسی نمونهها بدزرگتدر و همچندین

به نقشها کوید  miR-221و  miR-222در سدوو هدا

در سایر جمعیتها تأیید گردد.

اندددوتویا و اهمیددت سددالمت ایددن سددوو هددا در مسددیر

نتیجدده مطالعدده حاضددر بیددنش بنیدداد در ارتبدداط بددا

بیمار زایی  ،CADبا این پیشفرض کده واریاندتهدا

دخالت واریانتها  Lnc-Ang362در بروز بیمار ها

توالی  Lnc-Ang362میتواند رو بیدان آن و درنتیجده،

عروق کرونر ایجاد نموده است .اگر چه درک مکانیسدم

بیان  miR-221و  miR-222نقدش داشدته باشدد ،در ایدن

دقیق عمل این رونوشت در بیمدار زایدی  CADنیداز بده

مطالعدده بددرا اولددین بددار ارتبدداط بددین پوددیمورفیسددم

مطالعا عموکرد و بررسی تغییرا بیان ژنها پایین

 rs7887062A/Gدر تدددددوالی غیرکدکنندددددده طویدددددل

دستی این مولکو دارد ،با این وجود پیشبینی میشدود

 Lnc-Ang362با خطر بروز بیمار ها عروق کرونر در

که در آینده نزدیک lncRNAها بیشتر در پداتوژنز

CAD

بیمددار هددا قوبددی -عروق دی شناسددایی شددوند و درک

گروهی از بیمداران فاقدد فاکتورهدا خطدر بدرا

مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها حاکی از اثر محدافظتی
ژنوتی

هتروزیگو و ژنوتی ها حامل حدداقل یدک

آلددل  Gدر برابددر ریسددک بددروز بیمددار بددوده اسددت.
 Lnc-Ang362احتماالً بدهدنبدا تدأثیر رو  miRNAرو

مکانیسم مولکولی عمل آنها اسدا

کشدف شدیوههدا

درمانی جدید قرار گیرد.

سپاسگزاری

تکثیدددر سدددوولی و بیدددان اجدددزا ضدددرور پیشدددرفت

نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را نسدبت

چرخه سدوولی مانندد  McM7نیدز تدأثیر مدیگدذارد(.)05

به جناب آقا دکتر قاضیپور مدیریت بیمارستان خیریده

آنالیزها بیشتدر در مدورد تنظدیم شدروع رونویسدی در

قوب الزهرا شیراز و پرسنل محتدرم بخدش آنژیدوگرافی و

 ،lnc-Ang362اطالعا مفید در زمینه اینکه چگونده

سرپرستار بخش  CCUبابت همکدار صدمیمانه در امدر

دو  miRNAو  Lnc-Ang362در ضمن تکثیر سوو ها

نمونهگیر را ابراز مدیدارندد .همچندین ،از خدانم نسدیبه

عضدوه صدا

عدروق تنظدیم مدیگردندد ،ایجداد خواهدد

جعفر کارشدنا

آزمایشدگاه ژنتیدک مولکدولی بدرا

نی دز وجددود دارد کدده Lnc-Ang362

نظار بر حسن انجام مراحل عموی-آزمایشگاهی پروژه

اثرا مستقل از  miRNAنیدز داشدته باشدد( .)05یکدی از

کما تشکر را دارند .نتایج این تحقیق حاصل بخشدی از

محدودیتها مطالعه حاضر عدم بررسی ارتباط شدد

پایاننامه خانم بازویی دانشجو کارشناسدی ارشدد ژنتیدک

بیمدددار (بددده عندددوان مثدددا  ،تعدددداد رگ درگیدددر) بدددا

مولکولی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان میباشد.
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