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 چکیده

ّخبی ظخلَل بخِ اظخترض ٍ تخٌػ ٍ ت لیخِ        یک هحَر اظبظي ٍ هْن برای پبظخ   (AMPK) کیٌبزآدًَزیي هًََ فعفبت پرٍتئیي 

ATP    هي ببؼد کِ هٌبغ ػودُ ی درٍى ظلَل از اًرشی اظت ٍ بِ هحض افسایػ ًعبت AMP ِبATP   ببػث برقراری تؼخبدل

-در هتببَلیعن چربي ٍ پخرٍتئیي هخَ ر هخي   ایي شى  3زیر ٍاحد گبهب. گیردؼَد ٍ کٌترل ّوَظتبزی اًرشی را بِ ػْدُ هي اًرشی هي

در  .ؼٌبظبیي ؼدُ اظت PRKAG1ببؼد کِ در گبٍ تحت ػٌَاى  هي  AMPK یکي از زیر ٍاحد ّبی شى AMPKG1 . ببؼد

 بِ رٍغ فٌل کلرٍ فرم اًجبم ؼد، DNAراض گبٍ ؼیری از ظِ گبٍ داری هؼتبر، اظت راج   111گیری از از خَى ایي هطبلؼِ پط

ًتخبی   . بب اظتفبدُ از پرایور ّبی هربَطِ اًجبم ؼد، ًوًَِ ّبی دارای ببًد ًبحیِ هَرد ًظر تَالي یببي ؼدًد PCR ٍاکٌػ  ّوچٌیي

ّخبی ایجخبد ؼخدُ،    بررظي ؼد ٍ پط از تؼییي ًبحیِ جْػ  CLCٍ بعتِ ًرم افسار  NCBIتَالي یببي بب  کوک  اطالػبت ظبیت 

 Tداؼخت، جْؽخي کخِ در    PRKAG1 شى  6ٍ یک جْػ ًیس در ایٌترٍى ؼخوبرُ    'UTR-   3 در ًتبی  ًؽبى از ٍجَد جْؽي

14281C   ًَِـَرت گرفت، ظپط ّر ـد ًوSSCP   َؼدًد، ظِ الگTT ،TC  ٍ cc   هؽبّدُ ؼد ًتبی  آًبلیس برای ایي تَلیخد

ي دار اظخت بطَریکخِ   بر هیخساى پخرٍتئیي ٍ چربخي ؼخیر هؼٌخ      PRKAG1ّبی دّد کِ ا ر شًَتیپپرٍتئیي ٍ چربي ؼیر ًؽبى هي

بب تَجخِ بخِ ً خػ شى    . کوتریي هیساى را بِ خَد اختفبؾ دادُ اظت TTبیؽتریي هیساى چربي ٍ پرٍتئیي ٍ شًَتیپ  TTشًَتیپ 

AMPK ،هي تَاى بب ؼٌبظبیي جْػ هؽبّدُ ؼدُ در هطبلؼِ حبضر آى را بِ ػٌَاى یک شى کبًدیخدا در   در هتببَلیعن تَلید اًرشی

 .ؼیری کؽَر هؼرفي ًوَد کل گبٍّبی ّلؽتبیي

 گبٍ ؼیری -تَلید ؼیر – AMPKG1 - PRKAG1 :واژه های کلیدی 

 

 مقدمه

 AMPKیخب ّوخبى   ( Adenosine monophosphate-activated protein kinase)آدًَزیي هًََ فعفبت پخرٍتئیي کیٌخبز   

 (.  2117کخَیي ٍ ّوکخبراى،  )یک آًسین ّترٍ ترهیک اظت کِ ؼبهل یک ٍاحد کبتبلیکي آلفخب ٍ دٍ زیخر ٍاحخد بتخب ٍ گبهخب اظخت      

AMPKG1 یکي از زیر ٍاحد ّبی غیر کبتبلیکي شى AMPK    هي ببؼد کِ در گبٍ تحخت ػٌخَاى PRKAG1   ُؼٌبظخبیي ؼخد

ٍ بِ ػٌخَاى یخک ظٌعخَر ظخَخت ٍ     ( Protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit) اظت

(. 2114بٌکخل ٍ ّوکخبراى،   ) ظبز بدى ػول کردُ ٍ ّدایت چٌدیي هعیر هتببَلیکي را در جْت کوبَد هَاد هغخیی بخِ ػْخدُ دارد   

AMPK کٌد بلکِ در ظطح رًٍَیعيّبی ه تلف در گیر در هعیر هتببَلیکي ػول هيًِ تٌْب بِ ـَرت هعت ین بر رٍی آًسین  
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کٌترل ّوَظتبزی اًرشی ٍ خخبهَغ کخردى هعخیر     AMPKّب در فؼبل ؼدى هتببَلیعن گلَکس ٍ لیپید ً ػ دارد کِ در ایي راُ شى

رظد اهب ا ر بسرگ بر رٍی هتببَلیعن گلخَکس ٍ  بِ ًظر ًوي   AMPKرا بِ ػْدُ هیگیرد در حبلي کِ تٌَع شًتیکي در  ATPت لیِ 

اظخت کخِ    DNAب ؽخي از   UTR(. 2116بیٌخ  شًٍخ  ٍ ّوکخبراى،    )ّب در اًعبى هؽ ؿ ؼدُ اظخت  هتببَلیعن لیپیَپرٍتئیي

ؼد کِ ایي قعوت ّیچ تخب یری بخر ترجوخِ    بب ایي ٍجَد بر خالف ػ بید قبلي کِ گفتِ هي .ؼَدؼَد ٍلي ترجوِ ًويرًٍَیعي هي

کِ جْػ در ایي هٌط ِ ببػث ا ر بخررٍی کخدٍى    ًدارد، اهرٍزُ تح ی بت زیبدی رٍی ایي هٌط ِ اًجبم گرفتِ ٍ هؽ ؿ ؼدُ اظت

1در شى  UTR'3هح  بى پي بردًد کِ جْػ در ًبحیِ  . گرددآدًیالظیَى هيّبی پليختن، تغییر ظبختبر  بًَیِ ٍ ظیگٌبل
 KRT5 

EBSببػث برٍز بیوبری   
2   ٍFOXP3

 . (4،2117ٍ شاً  ٍ شائ2112َجیَ ٍ ّوکبراى، ;1999هَلر ٍ ّوکبراى، )ؼَدهي 3

 

 مواد و روش ها

، 12784هیبًگیي تَلید ؼیر در ظِ گخبٍداری پرتَلیخد برابخر    . گبٍ  از ظِ گبٍداری هؼتبر اًجبم گرفت هطبلؼِ حبضر رٍی  ـد راض

کیلَگرم در یک دٍرُ  331ٍ  346، 336کیلَگرم، ٍ هیبًگیي پرٍتئیي ؼیر  367ٍ  386، 356، هیبًگیي چربي ؼیر 12621ٍ  13596

بِ رٍغ فٌخل کلخرٍ فخرم      DNAّب اظت راج خَى گیری از ـد راض گبٍ اًجبم ؼد، در اداهِ از ّوِ ًوًَِظپط . رٍزُ بَد 315

ظخپط  . ّبی اظت راج ؼدُ تَظط دظتگبُ اظپکتَفَتَهتر ٍ شل الکترٍفخَرز اًخدازُ گیخری ؼخد      DNAکیفیت ٍکویت . اًجبم ؼد

 Polymerase زًجیرُ ایي پلیوراز  ظپط ٍاکٌػ. طراحي ؼد  OLIGOٍ ًرم افسار  NCBIبت ظبیت پرایورّب بر اظبض اطالػ

Chain Reaction)PCR ) تخَالي ّخبی   . طبق ؼرایط اظتبًدارد ٍ ف ط بب درًظر گرفتي دهبی اتفبل هتفبٍت برای آًْب اًجبم ؼخد

ًتبی  بخب  . کبًبدا ارظبل ؼد BIOBASEICبي بِ ؼرکت بب کیفیت ببال اًت بة ٍ برای تَالي یب PCRًوًَِ هحفَل  11هربَط بِ 

در ًْبیخت از  .تجسیخِ ٍ ًحلیخل تحلیخل ؼخد      CLC Main Workbench 6 ٍ بعتِ ًرم افسار  NCBIتَجِ بِ اطالػبت ظبیت 

ّوِ ًوًَِ ّخب تَظخط شل     SSCPبرای ؼٌبظبی ٍ تبیید جْػ ؼٌبظبیي ؼدُ در تَالي یببي اظتفبدُ ؼد ٍ ػولیبت  SSCPرٍغ 

در ایي تح یق پط از تؼییي شًَتیپ تک تک دام ّب برای جبیگبُ هَرد بررظي ایخي  . ریل آهید ٍ الکترٍفَرز ػوَدی اًجبم گرفتاک

ؼدُ ٍ   Excelاطالػبت بِ ّوراُ دادُ ّبی هربَط بِ تَلید ؼیر، چربي ؼیر، پرٍتئیي ؼیر، ؼکن زایػ ٍ اطالػبت گلِ ٍارد برًبهِ

 . تجسیِ ؼدًد GLM، تَظط رٍیِ  SAS 9.1رًبهِ پط از ٍیرایػ بب اظتفبدُ از ب

 

 نتایج و بحث

ًتبی  حبکي . اًجبم گرفت  NCBI هَجَد در  NC_007303.5بب تَالي  PRKAG1 ه بیعِ تَالي ّبی بدظت آهدُ برای شى 

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

 .شًَتیپي  ّوَزیگَت جْػ یبفتِ، ّترٍزیگَت، ّوَزیگَت ٍحؽي را کِ در تَالي یببي هؽبّدُ ؼدُ بَد تبیید کرد

 
                                                           

1- Keratin 

2-epidermolysis bullosa simplex 

3-forkhead box P3 

4-Zhang and Zhou 



 

 

 ّوَزیگَت ٍحؽي: 3ّترٍزیگَت، الگَی: 2ّوَزیگَت جْػ یبفتِ، الگَی: 1الگَ

رٍی چربخي   PRKAG1ّخبی  دّد کِ ا ر شًَتیپبر چربي ٍ پرٍتئیي ؼیر ًؽبى هي PRKAG1ًتبی  آًبلیس تأ یر چٌد ؼکلي شى 

کوتخریي   TTبیؽتریي هیساى چربي  ٍ پخرٍتئیي ٍ  شًَتیخپ    CC ، بطَریکِ شًَتیپ (P < 0.05) ٍ پرٍتئیي  ؼیر هؼٌي دار اظت 

بخِ  ایي شى هؽبّدُ کردًد کخِ هٌجخر    3ّبیي را در زیر ٍاحد گبهبرٍکط ٍ ّوکبراى جْػ. هیساى را بِ خَد اختفبؾ دادُ اظت  

ً خػ هْخن ٍ کلیخدی    (. 2115ٍ ّوکبراى،  5رٍکط)تغییر اظید آهیٌِ ٍ در ًْبیت افسایػ ـفبت تَلیدی را در گبٍ بِ دًببل داؼت 

یکخي از زیخر ٍاحخدّبی     PRkAG. ّخبی درگیخر در هتببَلیعخن گلخَکس هؽخ ؿ ؼخدُ اظخت       زیر ٍاحد گبهب در تٌظین ٍ بیبى شى

AMPK بب تَجِ بِ تح ی بت اًجبم ؼدُ رٍی ایي شى هؽخ ؿ ؼخدُ کخِ    . ًرشی دارداظت کِ ً ػ هْوي در تٌظین ّوَظتبزی ا

ً خػ هْخن ٍ کلیخدی زیخر     (. 2111داظیلَا ٍ ّوکبراى، )ّبیي در ایي زیرٍاحد بر هتببَلیعن چربي ٍ پرٍتئیي هَ ر بَدُ اظتجْػ

اظخت  PRkAG کِ زیرٍاحد   PRkAG3شى . ّبی درگیر در هتببَلیعن گلَکس هؽ ؿ ؼدُ اظتٍاحد گبهب در تٌظین ٍ بیبى شى

 (.2111داظیلَا ٍ ّوکبراى، )ًیس ً ػ هْوي در تٌظین ّوَظتبزی اًرشی ٍ هتببَلیعن چربي ٍ پرٍتئیي دارد
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