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RNAبلند يکننده کد غیر ي ZEB1-AS1 سرطان در متاستاز و تومورزایی سبب 

  ودش می کولورکتال
  

  یعقوبی مهدي محمد ،*اسدي حسین ملک بردجی، رضانژاد هاجر

 فناوري و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه محیطی، علوم و پیشرفته تکنولوژي و علوم پژوهشگاه بیوتکنولوژي، گروه

  پیشرفته، کرمان، ایران

 
 

  چکیده

 
 شوند،می شناخته) lncRNAs( غیرکدکننده دبلنـ هايRNA نام به که ژنوم از بزرگی بخش که دهد می نشان جدید شواهد

.  دارند دخالت سلولی مرگ و تکثیر جملـه از سلولی متنوع فرآیندها تنظیم در هاآن. کنندنمی پروتیئن تولید اما شده رونویسی

 و بیان ما مطالعه این در. هستند کلیدي نقش داراي سرطان جمله از مختلف بیمارهاي در هارونوشت این دهد می نشان شواهد

 64 مطالعـه ایـن در. دادیم قرار بررسـی مـورد کولورکتال سرطان در را lncRNA ZEB1-AS1 ژن کلینیکی هايویژگی

 علوم دانشگاه کانسر انستیتو از آن سـالم اي حاشـیه بافـت از نمونـه 32 و کولورکتال تومـوري بافـت از نمونـه 32 شـامل نمونـه

 به هــاآن cDNA سـپس. شـد اسـتخراج ترایزول محلول از استفاده با RNA موردنظـر بافتهـاي از. یـدگرد تهیـه تهـران پزشکی

 اندازه qPCR  تکنیــک از اســتفاده با ZEB1-AS1 یکم بیــان. شــد ســاخته MMULV معکوس رونویسی آنزیم کمک

. داشت بیان افزایش توموري غیر هايبافت به نسبت توموري هايبافت در lncRNA ZEB1-AS1 بیان  میزان. شـد گیري

 lncRNA بیان همچنین. یابدمی افزایش lncRNA ZEB1-AS1 بیان میزان تومور، بدخیمی درجه افزایش با براین عالوه

ZEB1-AS1 یاديز افزایش بودند نداده متاستاز که هایی نمونه با مقایسه در لنفاوي غدد به داده متاستاز توموري هاي نمونه در 

 توجهی قابل طور به کولورکتال سرطان هاي نمونه در lncRNA ZEB1-AS1 بیان میزان داد نشان ما يمطالعه نتایج .داد نشان

 عروق به تهاجم و تومور بدخیمی درجه تومور، مرحله افزایش با lncRNA ZEB1-AS1 بیان افزایش. یابدمی افزایش

 و آگهی پیش تشخیصی، بالقوه معیار با تومور نشانگر یک عنوان به است ممکن ZEB1-AS1 بیان بنابراین،. داد نشان همبستگی

  .شود گرفته نظر در متاستاتیک و مهاجم کولورکتال هايسرطان براي درمانی

  

  مارکر تومور ؛متاستاز ؛lncRNA ZEB1-AS1 ؛کولورکتال سرطان  کلیدي: واژگان
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 در گوسفند حصاري BMP15 ژن 2از اگزون  FecXG ناحیه پلی مورفیسم
  

 4و سید عظیم موسوي زاده 3، الهام رضوان نژاد2، سجاد بهرامی*1یداهللا بهرامی

 1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شعبه خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان، ایران

 2 گروه فناوري نانو، دانشکده فنآوریهاي پیشرفته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه بیوتکنولوژي، پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري 

 پیشرفته، کرمان، ایران

 4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 
 

  چکیده

تواند یک ژن کاندیدا جذاب براي بررسی میزان ش میزان تخمک گذاري است و لذا میهاي مهم در افزاییکی از ژن بروال ژن

هاي مختلف حیوانی اي براي کشف جهش در گونههاي مولکولی به طور گستردهک گذاري در گوسفند باشد. فن آوريتخم

این مطالعه به منظور شناسایی جهش  .ات مهم اقتصادي در گوسفند و بز دارداي بر صفاین جهش اثرات عمده .استفاده شده است

با استفاده از واکنش زنجیره اي پلیمراز و روش پلی مورفیسم طول قطعه در گوسفند  ، BMP15ژن 2اگزون  FecXG در منطقه

اده از روش نمکی استخراج شد و با استف DNA نمونه خون از گوسفند به دست آمد. 110حصاري انجام شد. براي این منظور، 

که حاوي  جفت بازي 141به این ترتیب، یک قطعه  .با استفاده از ژل الکتروفورز تعیین شد DNAخصوصیات کمی و کیفی

آلل ) HinfI )G / ANTCه آنزیم محدود کنند .دندست، توسط پرایمرهاي اختصاصی تکثیر شا  BMP15محل چند شکلی ژن

آلل نوع جهش یافته به  شود.تولید می جفت بازي 29و  112و به عنوان نتیجه هضم آن، قطعات  را برش می دهد، نوع وحشی

علت حذف محل برش مورد نظر، برش داده نمی شود. تمام نمونه ها مونومورف مشابه ژنوتیپ (+ / +) (ژنوتیپ وحشی) را نشان 

 .در گوسفند حصاري وجود ندارد نتایج این مطالعه نشان می دهد که پلی مورفیسم مورد بررسی .ددادن

  

 PCR-RFLP، گوسفند حصاري، دوقلوزایی، BMP15  چند شکلی، ژن واژگان کلیدي:
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(تیره آالله) بر پایه داده هاي ریخت شناسی و  Consolidaي تاکسونومیکی گونه هاي بازنگر

 مولکولی
  

  1و زهرا خلج 3، علی سنبلی2پاك، آرزو دست1*منیژه پاکروان

 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران  1

  ، ایرانگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزي، تهران 2

  مرکز پژوهش هاي گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 3

  

  چکیده

هاي مولکولی با ،  تجزیه و تحلیلConsolidaهاي ت شناسی و مولکولی در تشخیص گونهجهت مقایسه کارایی صفات ریخ

گونه 33تحت آنالیزهاي بیشینه صرفه جویی و بایسین در  trnL-trnFو توالی کلروپالستی  nrDNA ITSاي استفاده  از توالی هسته

و دو گونه  Delphiniumبه همراه دو گونه از  Aconitellaگونه از جنس  شش، Consolidaگونه از جنس  28و فرم شامل 

Aconitum گونه از 17شناسی در صفت ریخت 20انجام گرفت. همچنین آنالیز فنتیکی براي  به عنوان برون گروه Consolida  در

ایران انجام شد. آنالیز مولکولی براساس روش وزن دهی با شاخص سازگاري نشان داد که روش بیشینه صرفه جویی و آنالیز 

= 827/0؛ CI= 695/0؛  =558Lگام بایسین  براساس داده هاي منفرد و ترکیبی نتایج مشابهی داشتند. در آنالیز ترکیبی درختانی با 

RI .هاي سیایج بررنت حاصل شدندITS  نشان داد کهConsolida هايگونهو  باشدنمینیایی تکAconitella   در بین گونه هاي

 .C و همچنین کاهش C. rugulosaبه صورت فرمی از  را C. paradoxa نتایج کاهش گیرند.قرار می Consolida جنس 

kabulica به سطح واریته اي از C. stokciana واریانس یکطرفه اد. به منظور مطالعات فنتیکی، آزمون آنالیزمورد تایید قرار د 

)ANOVA) تجزیه به عامل ها ،(PCA و آنالیز خوشه اي مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر صفات ریخت شناسی کمی که در بین (

که براي صفات ریختی در جمعیت ها تفاوت نشان می دادند از آنالیز حذف شدند. در روش تجزیه به عامل ها و آنالیز خوشه اي 

 اي مجزادر خوشه Aconitella هاياز سایر گونه ها مجزا شد. گونه C. barbataمورد استفاده قرار گرفتند  Consolidaگونه هاي 

 .ها مشابه درختان حاصل از نتایج آنالیز مولکولی بودقرار گرفتند و موقعیت سایر گونه

 ایران؛ trnL-F ؛nrDNA ITS زبان در قفا؛ مورفومتري؛ واژگان کلیدي:
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هاي در سویه norAالکس کننده پمپ افبررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر روي بیان ژن کد

   بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

 2امیر جاللی و 1نیا، بیتا سهراب1، مهسا سادات هاشمی دوالبی*1علی صالح زاده

  گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران1

 انایر رشت، اسالمی، آزاد دانشگاه واحد رشت، نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه2

  

  چکیده

بیوتیک سیپروفلوکساسین در باکتري استافیلوکوکوس به عنوان یکی از عوامل ایجاد مقاومت در برابر آنتی NorAپمپ افالکس 

هاي مهم محققین پیدا کردن ترکیبات گیاهی طبیعی با قابلیت مهار این پمپ دفعی در . یکی از چالشداورئوس در نظر گرفته ش

هاي مقاوم به در سویه NorAین مطالعه بررسی اثر مهاري عصاره آویشن روي پمپ افالکس ها است. هدف از اباکتري

اي پلیمراز، وجود ژن سیپروفلوکساسین باکتري استافیلوکوکوس اورئوس بود. در این تحقیق، با استفاده از روش واکنش زنجیره

بیوتیک استافیلوکوکوس اورئوس که به آنتی زاي باکتريسویه استاندارد و عفونت 10در  NorAکننده پمپ افالکس کد

سیپروفلوکساسین مقاوم بودند، بررسی شد. با استفاده از حالل اتانل، عصاره گیاه آویشن استخراج و اثر مهاري آن بر روي پمپ 

عرض حداقل هاي مورد مطالعه در مبه روش اتیدیوم بروماید ارزیابی گردید. در ادامه، پس از قرار دادن سویه NorAافالکس 

از روش  مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان، Real-time PCR، با روش norAغلظت بازدارنده عصاره آویشن، بیان نسبی ژن 

ترکیبات داراي فعالیت ضد باکتریایی در عصاره آویشن  شد و) استفاده GC-mass( کروماتوگرافی گازي طیف سنجی جرمی

 NorAهاي مورد مطالعه داراي ژن کد کننده پمپ افالکس مراز نشان داد که همه سویهپلی اي. نتایج واکنش زنجیرهگردیدتعیین 

است. میزان بیان ژن  norAهستند. نتیجه روش اتیدیوم بروماید نشان داد که عصاره آویشن داراي اثر مهاري روي پمپ افالکس 

norA ند. با کهاي بازدارنده عصاره آویشن، کاهش پیدا میهاي مقاوم به سیپروفلوکساسین، در معرض حداقل غلظتدر سویه

متوکسی  - 2ترکیب شیمیایی تیمول، کارواکرول، ایندول،  پنج، وجود کروماتوگرافی گازي طیف سنجی جرمیاستفاده از روش 

عصاره آویشن  . با توجه به اثرندو کوئینیک اسید به عنوان عوامل ضد باکتریایی در عصاره آویشن شناسایی شد ،متیل فنول - 4- 

تواند به عنوان یک ترکیب ضد این گیاه بومی ایران می رسد که عصاره، به نظر میNorAدر جلوگیري از عملکرد پمپ افالکس 

  باکتریایی مناسب در صنعت داروسازي کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  

 استافیلوکوکوس اورئوس؛ جرمی کروماتوگرافی گازي طیف سنجیسیپروفلوکساسین؛ پمپ افالکس؛  واژگان کلیدي:
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 تاالسمی مینور با استفاده حاملیندر  HBBژن  FSC 36-37 (-T)شناسایی جهش 

  از تجزیه و تحلیل ذوب با وضوح باال 
 زهرا سادات اسدي 1، فاطمه آخوندي 1، منصور صالحی 2، پروانه نیک پور 3،2 و مجتبی عمادي بایگی 4،1*

 1گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 2 گروه ژنتیک و بیولوژي مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

3مرکز تحقیقات بیماري هاي ارثی کودکان، پژوهشکده پیشگیري اولیه از بیماري هاي غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 اصفهان، ایران

 4 پژوهشکده بیوتکنولوژي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

  چکیده

 HBBجهش مختلف در ژن  200بتا تاالسمی یکی از شایع ترین اختالالت اتوزوم مغلوب در جمعیت جهان است که از بیش از 

ایجاد می شوند و منجر به کاهش  HBBحاصل شد. بتا تاالسمی ها به علت جهش هاي نقطه اي یا، به ندرت، حذف در ژن 

(beta+)  یا عدم سنتز(beta0) ي بتاي هموگلوبین هازنجیره(Hb)  می شود. ذوب با وضوح باالي محصوالت واکنش زنجیره اي

ها را بدون جداسازهاي الکتروفورزي یا کروماتوگرافی تشخیص هاي هتروزیگوت و بیشتر هوموزیگوتپلیمراز می تواند جهش 

 دهد. 

، تعیین ژنوتیپ HRMمینور، با استفاده از تکنیک فرد مبتال به تاالسمی  20در مطالعه حاضر، نمونه هاي خون جمع آوري شده از 

یا روش تعیین توالی  (ARMS)، سیستم جهش مقاوم به تکثیر PCR-RFLPشدند. ژنوتیپ هر نمونه قبال توسط روش هاي 

از  FSC 36-37 (-T)در تشخیص حاملین جهش  HRMمشخص شده بودند. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی و حساسیت روش 

براي تعیین ژنوتیپ  HRMو روش  انجام گرفت از خون محیطی DNAکه این جهش را ندارند، انجام شد. استخراج  هاییحامل

زیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از نمودارهاي نرمالیزه و تمایز تجزیه و تحلیل شدند. تج

شناسایی کند.  ،را از کسانی که این جهش را نداشتند FSC 36-37 (-T)ل هاي تواند به درستی همه حامذوب با وضوح باال می

                         را به عنوان یک تکنیک مرتبط با حساسیت و ویژگی باال براي شناسایی جهش HRMتوان تکنیک بنابراین، می

FSC 36-37 (-T) .استفاده نمود  

 

  ؛ نمودار طبیعی سازيHigh Resolution Meltingار تمایز؛ تعیین ژنوتیپ؛ هموگلوبین؛ نمود بتا تاالسمی مینور؛ واژگان کلیدي:
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تواند بوسیله قارچ همزیست درون ریشه سمیت کادمیوم در گیاه آفتابگردان می

)Piriformospora indicaتعدیل شود ( 

  2، علی اصغر علیلو1، آذر پروانه1*وندصالح شهابی

  ، مراغه، ایرانشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغهگروه زیست 1

   ، مراغه، ایرانمراغهشاورزي، دانشگاه گروه زراعت، دانشکده ک 2

 

  چکیده

هاي یابد. قارچکادمیوم بعنوان یک آالینده رایج، بدلیل جذب راحت و تحرك باال، در زنجیره غذایی به آسانی تجمع می

شوند. فت میطور وسیعی همراه با گیاهان در محیط آلوده به فلز سنگین یازي هستند که بههاي همه جااندوفیت، میکروارگانیسم

هاي بیوشیمیایی توده و پاسخبر زیست Piriformospora indicaآزمایش گلدانی حاضر براي ارزیابی اثر قارچ اندوفیت ریشه 

گرم کادمیوم بر کیلوگرم وزن میلی 120و  80، 40هاي باالي کادمیوم در خاك (صفر، گیاه آفتابگردان رقم زاریا تحت غلظت

هاي تصادفی در پنج تکرار انجام گرفت. با افزایش میزان کادمیوم در خاك، میزان کلونیزه لوكخشک خاك) در قالب طرح ب

داري کاهش یافتند ولی میزان کادمیوم ریشه و برگ، هاي رشد و مقادیر کلروفیل و کارتنوئیدها به طور معنیشدن ریشه، شاخص

تاالز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید هاي آنتی اکسیدان کاآلدهاید و فعالیت آنزیممقدار مالون دي

دار بر میزان دیسموتاز افزایش یافت. تحت سمیت سطوح مختلف کادمیوم در خاك، حضور قارچ اندوفیت باعث افزایش معنی

با گیاهان فاقد تیمار هاي آنتی اکسیدان در مقایسه هاي فتوسنتزي، تجمع کادمیوم ریشه و فعالیت آنزیمرشد، محتواي رنگیزه

آلدهاید و میزان کادمیوم برگ را در مقایسه با قارچی شد. همچنین گیاهان تیمار شده با قارچ، یک کاهش در غلظت مالون دي

تواند باعث عنوان یک همزیست قارچی مناسب، میهب P. indicaگیاهان فاقد تیمار قارچی، نشان دادند. نتایج نشان داد که قارچ 

هاي فتوسنتزي و کاهش مقدار تجمع کادمیوم و تحمل گیاه آفتابگردان به سمیت کادمیوم از طریق افزایش میزان رنگیزهافزایش 

هاي باالي کادمیوم در تواند باعث تعدیل سمیت کادمیوم، تحت غلظتآلدهاید برگ شود. بنابراین، این قارچ میمالون دي

اهبرد مکمل رشد محصول در مزارع آلوده به کادمیوم در مطالعات آینده، مد نظر خاك، در گیاه آفتابگردان شود و بعنوان یک ر

  قرار گیرد.

  

  آفتابگردان ؛کاهش تنش؛ Piriformospora indica ؛ قارچآلودگی کادمیوم ؛اکسیدانسنجش آنزیم آنتی واژگان کلیدي:

  

  

Please cite this paper as: Shahabivand S, Parvaneh A, Aliloo AA. 2018. The Cadmium Toxicity in 
Helianthus annuus can be Modulated by Endosymbiotic Fungus (Piriformospora indica). J Genet Resour 4(1): 
44-55. DOI: 10.22080/jgr.2018.14168.1102 
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 AK082467و   AK082072، AK043754غیرکدکننده بلند:    RNAآنالیز فیلوژنتیکی سه 

 2و کیارش جمشیدي گوهر ریزي *1فرزانه امیرماهانی

  م، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانگروه زیست شناسی، دانشکده علو *1

  گروه اصالح نباتات، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 2

 

 چکیده

در واقع، بخش عمده  .مشخص شد که پروتئین تنها یکی از محصوالت کارآمد تولید شده توسط ژنوم یوکاریوتی استامروزه 

کننده بلند غیرکد RNA پروتئین رونویسی می شود. در این مطالعه، سه کنندهکداي از ژنوم انسان بیشتر به توالی هاي غیر 

AK082072 ،AK043754 وAK082467 ده را در بین مهره داران انتخاب شد که بیان مختص به بافت مغز و مناطق محافظت ش

ظور بررسی روند تکاملی و به من بنابراین توالی این ژن ها براي تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک مناسب می باشد.  .دهندنشان می

به این  .ها در مهره داران، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک و فرایند انتخاب طبیعی در طی تکامل بررسی شد RNAاین  مولکولی

هاي غیر کد کننده بلند از مهره داران مختلف هم ردیف شده و درخت فیلوژنتیکی با  RNA منظور، توالی نوکلئوتیدي انتخابی

تجزیه و تحلیل توالی نوکلئوتیدي براي پیدا کردن  .رسم شد 75/0وش اتصال همسایگی با حداکثر تفاوت توالی استفاده از ر

 AK082072نشان داد که توالی انتخابی  MEGA7 و NCBI-BLAST ارگانیسم هاي تکامل یافته با شباهت باال توسط ابزارهاي

عالوه بر این،  .داشته و ممکن است داراي یک جد مشترك باشندمیمون) در یک خوشه قرار (  M. fascicularisدر انسان و

در انسان داراي نزدیکترین شباهت به گاو بود. همچنین، تجزیه و تحلیل AK043754 و  AK082467توالی هاي نوکلئوتیدي

 ي طوالنی تریناست که نشان دهنده انتخاب خالص برا یکبراي هر سه ژن کمتر از  dN/dS بیوانفورماتیک نشان داد که نسبت

ORF  دهند که این نتایج نشان می . لذایش بینی شدپRNAبه عنوان ژن هاي تنظیمی عمل کرده و نقش  هاي غیرکد کننده بلند

 .مهمی در تکامل دارند

  

  غیرکد کننده بلند ؛ درخت فیلوژنتیکی؛ جد مشترك؛ تکامل RNAانتخاب طبیعی؛  واژگان کلیدي:
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