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 چکیده

ایري شى در   3زیرر ٍاحرد گبهرب   . گیررد کٌترل ّوَظتبزی اًررشی را برِ عْردُ هری     (AMPK) آدًَزیي هًََ فعفبت پرٍتئیي کیٌبز

ببؼد کرِ در گربٍ تحرن عٌرَاى      هی  AMPK یکی از زیر ٍاحد ّبی شى AMPKG1 . ببؼدهتببَلیعن چربی ٍ پرٍتئیي هَثر هی

PRKAG1 راض گربٍ ؼریری از ظرِ گربٍ داری هعتبرر، اظرت را          111گیری از در ایي هطبلعِ پط از خَى .ؼٌبظبیی ؼدُ اظن

DNA ٍاکٌػ  بِ رٍغ فٌل کلرٍ فرم اًجبم ؼد، ّوچٌیي PCR  ،ًوًَرِ ّربی دارای    بب اظتفبدُ از پرایور ّبی هربَطِ اًجبم ؼرد

بررظی ؼرد ٍ    CLCٍ بعتِ ًرم افسار  NCBIًتبیج تَالی یببی بب  کوک  اطالعبت ظبین . ببًد ًبحیِ هَرد ًظر تَالی یببی ؼدًد

 شى  6ٍ یک جْػ ًیرس در ایٌتررٍى ؼروبرُ     'UTR-3 در ّبی ایجبد ؼدُ، ًتبیج ًؽبى از ٍجَد جْؽیپط از تعییي ًبحیِ جْػ

PRKAG1 ًوًَِ  ّر ـد .داؼنSSCP  ًتربیج آًربلیس تَلیرد ؼریر ًؽربى داد کرِ اثرر        . ؼدًد ٍ ظِ الگَی شًَتیپی هؽبّدُ ؼد

 بیؽرتریي هیرساى تَلیرد ؼریر ٍ شًَتیر        CCبر رٍی هیساى تَلید ؼیر هعٌی دار اظن بطَریکرِ شًَتیر     PRKAG1الگَّبی 

TTدّرد کرِ اثرر    فل زایػ برای ـفبت تَلیدی ًؽبى هری ًتبیج آًبلیس اثر ؼکن ٍ ف .کوتریي هیساى را بِ خَد اختفبؾ دادُ اظن

 .ببؼدؼکن بر تَلید ؼیر، چربی ٍ پرٍتئیي ؼیرهعٌی دار ًوی ببؼد اهب اثر گلِ رٍی چربی ٍ پرٍتئیي ؼیر هعٌی دار هی

 ، تَلید ؼیر، گبٍ ؼیریAMPKG1، PRKAG1 :واشه هبی کلیدی

 

 مقدمه

یکی از ( G1 Adenosine monophosphate-activated protein kinase)گبهب یک   آدًَزیي هًََ فعفبت پرٍتئیي کیٌبز

 Protein) ؼٌبظربیی ؼردُ اظرن   PRKAG1 هی ببؼد کرِ در گربٍ تحرن عٌرَاى       AMPK زیر ٍاحد ّبی غیر کبتبلیکی شى 

kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit .)عرن  اثر ایي ٍاریبًن بر رٍی هتببَلیعن گلَکس ٍ هتببَلی

ؼرَد ٍلری   اظن کِ رًٍَیعی هری  DNAب ؽی از  UTR(. 2116بیٌگ شًٍگ ٍ ّوکبراى، )ّب قبالً  تبیید ؼدُ اظن لیپیَپرٍتئیي

ؼد کِ ایي قعون ّیچ تبثیری بر ترجوِ ًدارد، اهررٍزُ تحقیقربت   بب ایي ٍجَد بر خالف عقبید قبلی کِ گفتِ هی .ؼَدترجوِ ًوی

ٍ هؽ ؿ ؼدُ اظن کِ جْػ در ایي هٌطقِ ببعث اثر برر رٍی کردٍى خرتن، ترییرر ظربختبر       زیبدی رٍی ایي هٌطقِ اًجبم گرفتِ

1در شى  UTR'3هحققبى پی بردًد کِ جْػ در ًبحیِ  . گرددآدًیالظیَى هیّبی پلیثبًَیِ ٍ ظیگٌبل
 KRT5   ببعث برٍز 

                                                           
1- Keratin 
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EBSبیوبری 
2   ٍFOXP3

ضرٍرت ٍ ّدف از (. 4،2117ٍ شاًگ ٍ شائ2112َجیَ ٍ ّوکبراى، ;1999هَلر ٍ ّوکبراى، )ؼَدهی 3

 . ایي تحقیق اضبف گردد

 

 مواد و روش هب

هیربًگیي تَلیرد ؼریر در ظرِ     . گبٍ ؼیردُ  از ظِ گبٍداری  ٍاقع در اظرتبى اـرفْبى  اًجربم گرفرن     راض 111هطبلعِ حبضر رٍی  

، 336کیلرَگرم، ٍ هیربًگیي پررٍتئیي ؼریر      367ٍ  386، 356، هیبًگیي چربی ؼیر 12621ٍ  13596، 12784گبٍداری پرتَلید برابر 

ِ    111خَى گیری از . رٍزُ بَد 315کیلَگرم در یک دٍرُ  331ٍ  346 ّرب اظرت را    راض گبٍ اًجبم ؼد ٍ در اداهرِ از ّورِ ًوًَر

DNA  کیفیرن ٍکویرن   . بِ رٍغ فٌل کلرٍ فرم اًجبم ؼدDNA       تگبُ اظرپکتَفَتَهتر ٍ شل  ّربی اظرت را  ؼردُ تَظر  دظر

 ظپط ٍاکٌػ. طراحی ؼد  OLIGOٍ ًرم افسار  NCBIظپط پرایورّب بر اظبض اطالعبت ظبین . الکترٍفَرز اًدازُ گیری ؼد

طبق ؼرای  اظتبًدارد ٍ فق  بب در ًظر گررفتي دهربی اتفربل     PCRیب ( Polymerase Chain Reaction زًجیرُ ایی پلیوراز 

بب کیفین ببال اًت بة ٍ بررای ترَالی یرببی برِ ؼررکن       PCRًوًَِ هحفَل  11ّبی هربَط بِ تَالی. بم ؼدهتفبٍت برای آًْب اًج

BIOBASEIC ًتبیج بب تَجِ بِ اطالعبت ظبین . کبًبدا ارظبل ؼدNCBI   بعتِ ًرم افرسار ٍ CLC Main Workbench 6  

ْػ ؼٌبظبیی ؼدُ در تَالی یببی اظتفبدُ ؼد ٍ عولیبت برای ؼٌبظبیی ٍ تبیید ج SSCPدر ًْبین از رٍغ .تجسیِ ٍ ًحلیل ؼدًد

SSCP  در ایي تحقیق پط از تعییي شًَتی  تک تک دام . ّوِ ًوًَِ ّب تَظ  شل اکریل آهید ٍ الکترٍفَرز عوَدی اًجبم گرفن

اطالعبت گلرِ ٍارد   ّب برای جبیگبُ هَرد بررظی ایي اطالعبت بِ ّوراُ دادُ ّبی هربَط بِ تَلید ؼیر، ففل زایػ، ؼکن زایػ ٍ

 . تجسیِ ؼدًد GLM، تَظ  رٍیِ  SAS 9.1ؼدُ ٍ پط از ٍیرایػ بب اظتفبدُ از برًبهِ   Excelبرًبهِ

 

 نتبیج و بحث

ًتبیج حبکی . اًجبم گرفن  NCBI هَجَد در  NC_007303.5بب تَالی  PRKAG1 هقبیعِ تَالی ّبی بدظن آهدُ برای شى 

ظِ الگَی   SSCPًتبیج . بَد کِ تبدیل ببز تیویي را بِ ظیتَزیي بِ ّوراُ داؼن 14281 در ببز 3UTRاز ٍجَد جْػ در ًبحیِ 

 .شًَتیپی  ّوَزیگَت جْػ یبفتِ، ّترٍزیگَت، ّوَزیگَت ٍحؽی را کِ در تَالی یببی هؽبّدُ ؼدُ بَد تبیید کرد

 
 ّوَزیگَت ٍحؽی: 3ّترٍزیگَت، الگَی: 2ّوَزیگَت جْػ یبفتِ، الگَی: 1الگَ
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رٍی  PRKAG1دّد کِ اثرر الگَّربی شًرَتیپی    بر چربی ٍ پرٍتئیي ؼیر ًؽبى هی PRKAG1ًتبیج آًبلیس تأثیر چٌد ؼکلی شى 

کوترریي هیرساى را برِ     TTبیؽتریي هیساى چربی ٍ پرٍتئیي ٍ  شًَتی   CC ، بطَریکِ شًَتی  (جدٍل)تَلید  ؼیر هعٌی دار اظن

ایي شى هؽبّدُ کردًد کِ هٌجر بِ ترییرر   3ّبیی را در زیر ٍاحد گبهبجْػ( 2116)رٍکط ٍ ّوکبراى . ختفبؾ دادُ اظن خَد ا

-ًقػ هْن ٍ کلیدی زیر ٍاحد گبهب در تٌظرین ٍ بیربى شى  . اظید آهیٌِ ٍ در ًْبین افسایػ ـفبت تَلیدی را در گبٍ بِ دًببل داؼن

اظرن ًیرس ًقرػ هْوری در تٌظرین      PRKAG کِ زیرٍاحد  PRkAG3شى . دُ اظنّبی درگیر در هتببَلیعن گلَکس هؽ ؿ ؼ

دّد کِ اثرر ؼرکن برر تَلیرد     ًتبیج آًبلیس اثر ؼکن ٍ ففل زایػ برای ـفبت تَلیدی ًؽبى هی .ّوَظتبزی اًرشی ٍ تَلید ؼیر دارد

کِ ایري رابطرِ   (. P < 0.05)ٌی دار ؼد ؼیر، چربی ٍ پرٍتئیي ؼیرهعٌی دار ًوی ببؼد اهب اثر گلِ بر رٍی چربی ٍ پرٍتئیي ؼیر هع

 .را هی تَاى بِ هعبئل هدیریتی فبرم ّب ارتببط داد
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