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  24/4/95پذیرش مقاله:             29/2/95 دریافت مقاله: 

 :ت یروس هپاتیو مقدمهC )HCV شـودمیمحسـوب  يمـزمن کبـد يهـابیماري يزا بـرا يمـاریب یاز عوامل اصل یکی) به عنوان .

انکنش برقـرار یـم microRNAsل یـژن از قب یمیتنظ يبا شبکه ها توانندمی HCVروس یو هايروتئینپکه  انددادهنشان  یمطالعات قبل

  بود. یک مدل کشت سلولیدر  miR-150ان یب يبر رو HCVروس یو core نیاثر پروتئ ین مقاله بررسیکنند. هدف از ا

 ن یان کننده طول کامل پـروتئیب يدهایپالسمها: مواد و روشCore روس یـوHCV یبـه داخـل رده سـلول Huh7  ترانسـفکت

تـام  RNAسـپس استفاده شـد.  یک گروه کنترل منفیبه عنوان  یخال GFPان کننده ید بیک پالسمیکه در کنار آن از یدند، در حالیگرد

 trypan blue exclusionن، تسـت یانجام شد. عالوه برا miR-150ان یسطح ب يریجهت اندازه گ Real-Time PCR استخراج شده و

 ز انجام گرفت.ین یسلول مانیزنده يبر رو core نیاثر پروتئ یجهت بررس

 ان ژن یز بیآنالها: یافتهmiR-150  هايسلولدر Huh7 نینشان داد کـه پـروتئ core روس یـدرون زاد وHCV طوربـه توانـدمی 

 نین، پـروتئی). در کنار ا>01/0Pشود ( یعیو سلول طب GFP ان کنندهید کنترل بیاس با پالسمیدر ق miR-150 انیباعث کاهش ب يمعنادار

core پـس از انجـام تسـت  يهاي کبـدسلول ياي را بر روک کنندهیا تحری یسلول یچگونه اثرات کشندگیهtrypan blue exclusion 

 ).>05/0Pنشان نداد (

 نیکه پروتئ دهدمیمطالعه ما نشان : گیريبحث و نتیجه core روس یوHCV ان یمنجر به کاهش ب دتوانمیmiR-150 ن یـشود. ا

نقش داشـته  يکبد يهابیماريممکن است در پاتوژنز مزمن  یسلول یمین تنظیبا ماش HCV هايپروتئینانکنش یانگر آنست که میج بینتا

 .باشد

 ت یروس هپاتیوهاي کلیدي: واژهCت، ی، هپاتcore ، میکروRNA. 
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 مقدمه

ــو ــروس هپاتی ــی) C )HCVت ی ــرین و ز مهما یک ت

ش از یباشد کـه بـمی یروسیهاي وترین عوامل هپاتیتشایع

ا به شکل عفونـت مـزمن یون نفر را در سرتاسر دنیلیم 170

ک یـروس به یاز و یهاي ناششتر عفونتیمبتال کرده است. ب

 20 یتواند در طـن مییکنند که اشرفت مییعفونت مزمن پ

ل یـاز قب یمـیوخ ینیبـال يامـدهایسال منجـر بـه پ 30تا 

  ).1،2) شود (HCC( يهاي کبدروز و سرطان سلولیس

روس بـه یـاز و یدار ناشـیـجاد عفونت پایت در ایموفق

انکش و یـو م یمنـیسـتم ایروس از سیـدلیل طفره رفـتن و

گنال دهنـده و یسـ يرهایروس با مسیهاي وتداخل پروتئین

 يدارا HCVباشـد.می یسلول یمین مسیرهاي تنظیهمچن

، coreل یـاز قب ير سـاختاریو غ ين ساختارین پروتئیچند

E1/2 ،NS3/4  وNS5 تواننــد در مهــار باشــد کــه میمی

  ).3،4تأثیر گذار باشند ( یذات یمنیپاسخ ا

 microRNAsهــاي ، مولکولRNA ر یــکوچــک غ

 ییار بـاالیها در سطح بسان آنیباشند که باي میکد کننده

ــم شــده اســت، ایتنظــ ــد هــا مین مولکولی ــاز طرتوانن ق ی

ناحیـه  3و با اتصال به قسمت  یسیمات پس از رونویتنظ

هـاي ) رونوشت مربـوط بـه ژن٣ UTRرقابل ترجمه (یغ

ن یــشــوند. ا یهــاي ســلولان ژنیــم بیباعــث تنظــ یســلول

ل مـرگ یـه از قبیپا یسلول يندهایاز فرا یلیها با خمولکول

  ).5باشند (ز در ارتباط مییر و تمای، تکثیسلول

 microRNAsگسترده نشان داده اسـت کـه  مطالعات 

فـا کـرده و یتوانند نقـش امی HCVاز  یناش يماریدر پاتوژنز ب

سـلول  microRNAن یتوانند با ماشروس مییهاي وپروتئین

). به عنوان مثال نشان داده شده است کـه 5ارتباط برقرار کنند (

ق یتواند از طرمی HCVعفونت  یط miR-122ان یش بیافزا

 RNAســلول بــه  یبــوزومین ریترس قــرار دادن ماشــدر دســ

و در واقـع  یروسـیهاي وک ترجمه پروتئینیباعث تحر یروسیو

). مشـخص 6از آن شـود ( یروس و عفونت ناشیر ویش تکثیافزا

ف یـبا ط microRNAsان یم بیشده است که اختالل در تنظ

ها بـه خصـوص سـرطان در ارتبـاط بـوده اي از بیماريگسترده

  ).5باشد (می

نقــش  miR-150گزارشــات نشــان داده اســت کــه  

کنـد، فا مییا یهاي سرطانرا در سرکوب سلول یار مهمیبس

توانـد در می miR-150ن مشاهده شده اسـت کـه یهمچن

 يکبـد يهـامختلـف از جملـه بیماري يهـاپاتوژنز بیماري

ن یــان ایــکــه اخــتالل در ب يطورنقــش داشــته باشــد، بــه

microRNA تأثیرگذار بوده  يکبد يهاماريدر پاتوژنز بی

ن یاثـر پـروتئ ی). هـدف از مطالعـه حاضـر بررسـ7،8است (

core روس یمربوط به وHCV ان یـسطح ب يبر روmiR-

  بود. یک مدل کشت سلولیدر  یشگاهیط آزمایدر شرا 150

  هامواد و روش

 دهایکشت سلول و ترانسفکت پالسم

ور (موسسه پاسـت Huh7 یانسان يهپاتوما یرده سلول

ــا ــی ) DMEM, Gibco USAط کشــت (یران) در مح

تـر یل یلـیدر هـر م واحـد 100، يسـرم گـاو %10همراه با 

، )FBS, Sigma, St. Louis, USAکشـت (ط یمحـ

ک یـوتیبیط کشت آنتیتر محیل یلیکروگرم در هر میم 100

- کرو مول الیم Gibco( ،2ن (یاسترپتومایس – سیلینپنی

درجه  37 يو دما 2Co %5 يط اتمسفرین و در شرایگلوتام

هزار  400رشد داده شدند. در روز قبل از تراسفکشن، حدود 

 ايخانـه 6 یکشت سلول يهافالسک يبر رو Huh7سلول 

تراکم  و در یساعت از رشد سلول 36رشد داده شدند. بعد از 

 يدهایتوسـط پالسـم Huh7 هايسـلول %70 یرشد سلول

ن یفکتـامپوی) توسـط لpAAV/Full coreان کننـده (یـب

2000)Invitrogen ــازنده آن ــق دســتورالعمل س ــر طب ) ب

از نـوع  دیک پالسـمیـ pAAVد یترانسفکت شدند. پالسم

Adeno-associated virus  جفـت بـاز و  9380با طول

د ی، پالسـمباشدمی سیلینآمپی بیوتیکآنتیژن مقاومت به 

جفـت  361با طـول  يدینوکلئوت یمورد نظر دربردارنده توال

ت یـروس هپاتیـو core نیطول کامل پـروتئ انیب باز جهت

قـات ی، مرکـز تحقینیدکتـر حسـ يکه از آقـا باشدمی یس
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شـد.  ه گرفتهیراز هدیش یگوارش و کبد دانشگاه علوم پزشک

بـه عنـوان  GFPن کننده یب ید خالیک پالسمیهمزمان از 

ساعت پس از ترانسفکشـن  8استفاده شد.  یک کنترل منفی

 18تـا  هاسلولد، سپس یض گردیعوت هاسلولط کشت یمح

  دند.یساعت انکوبه گرد

  یمانی سلولتست زنده

 core نیان کننده پروتئید بیبردن به اثر پالسم یجهت پ

 یزان مـرگ سـلولیا میزنده ماندن  يبر رو یت سیروس هپاتیو

 trypan blue exclusion هاي ترانسفکت شده تستسلول

cell viability ر یــدر ز هاســلولپ یــتدر کنــار مشــاهده فنو

ن تسـت یـانجـام ا يمعکوس انجام شد. بـرا ينور کروسکوپیم

 یاتیـتوسط رنـگ ح یشمارش سلول یسلول در ط 100تعداد 

trypan blue زنده بـه بـدون  هايسلولشده و نسبت  یبررس

رنگ گرفته مرده +  هايها (سلولسلولم بر تعداد کل یرنگ تقس

مختلـف  هـايگروهن یبدون رنـگ زنـده) شـده و بـ هايسلول

  .سه شدیمقا

  معکوس یسیو واکنش رونو RNA استخراج

RNA   زول یـبا اسـتفاده از محلـول ترا هاسلولتام از

)Invotrogen (اسـتخراج  دستورالعمل سازنده آن بر طبق

 cDNAاستخراج شده جهت ساخت RNA د. سپسیگرد

ــه ــوط ب ــتفاده از ک miR-150 مرب ــا اس ــب ــنتز ی ت س

ــده  ,cDNA )Thermo Fisher Scientificکنن

USA (توســط روش stem-loop ــا اســتفاده از ــر یپرا ب م

)، 1(جـدول  microRNA یاختصاصـ یسـیمعکوس رونو

 هايبررسـیمعکـوس قـرار گرفتـه و جهـت  یسیتحت رونو

ن مرحله ابتـدا یانجام ا يل شد. برایتبد cDNA به یتیکم

 مریتر پرایکرولیم 5/1استخراج شده به  RNA تریکرولیم 5

RT )nM50(  ــر آب مقطــر در درون یکرولیم 4و ــت ک ی

ل اضافه شـد، سـپس یاز نوکلئاز استر يعار 2/0وب یکروتیم

 70 يدمـاکلر در یمخلوط واکنش در داخل دستگاه ترموسـا

 يوب بر رویانکوبه شد. بعد از آن ت قهیدق 15درجه به مدت 

 ،X5بـافر تـر یکرولیم 4ب: یخ قرار داده شد و به آن به ترتی

ــوطیرولکیم 2 ــر مخل ــر یکرولیم dNTP )mM10(، 1 ت ت

) U50(  RTزیم تـر آنـیکرولیم 1و ) U20ك (بوالیم ریآنز

سـاعت  1وب واکنش به مـدت ید. سپس تیبه آن اضافه گرد

م یشدن آنـز غیرفعالدرجه (جهت  72درجه و  42 يدر دما

کلر انکوبه شد. یقه در دستگاه ترموسایدق 5مراز) به مدت یپل

 ياخته شده جهـت ادامـه کـار در دمـاس cDNA انیدر پا

  .شد يدرجه نگهدار - 20

Real-Time PCR 

، miR-150 مربـوط بـه cDNA بعد از مرحله سـاخت

(جدول  یاختصاص يمرهایبا استفاده از پرا  RT-PCR کیتکن

1 (miR-150 يمـریپرا یر انجام گرفت. تـوالیطبق پروتکل ز 

 miRBase یاطالعاتگاه یبا مراجعه به پا miR-150 مربوط به

)www.mirbase.orgگو ین استفاده از نرم افزار الی) و همچن

هدف  هايتوالیبه  هاآندند و صحت اتصال یگرد یزر طراحیآنال

 NCBI یاطالعات گاهیپا BLAST مراجعه به قسمت قیاز طر

ک یـخ و در داخـل یـ ين مرحله بـر رویانجام ا يبرا شد. تأیید

ــه  cDNAتــر یکرولیم 2ل مقــدار یوب اســتریــکــرو تیم  10ب

 Real Time-PCR master mix, sybeer(تـر یکرولیم

green) ــول شــرکت  )Amplicon corporation) محص

ده شد و یتر رسانیکرولیم 19د، سپس با آب به حجم یاضافه گرد

رفت و  يمرهایکدام از پرا کرو مول از هریم 5/0ان مقدار یدر پا

تحـت وب واکنش اضافه شده، سـپس واکـنش یبرگشت به ت

 95قـه، یدق 5ه بـه مـدت یـدرجه اول 95ر: یز ییط دمایشرا

درجه  60)، يه (مرحله واسرشت سازیثان 20مدت درجه به 

بـه مـدت  ییه (مرحله اتصال)، گسترش نهایثان 35به مدت 

از  يریکل انجام گرفت. جهت جلوگیس 40قه، تعداد یدق 10

 پرایمرهـاياز  miR-150 انیـزان بیم يریگاندازهرات ییتغ

) به عنـوان کنتـرل 1(جدول  U6 snRNAژن  یاختصاص

  استفاده شد. Real-Time PCR در واکنش یداخل

  کیوانفورماتیب یبررس

با اسـتفاده  miR-150هاي هدف توالی ینیش بیجهت پ

ـــــــزار  ـــــــرم اف  Target scan 6.1از ن
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(http://www.targetscan.orgــواح ــبریه ی) ن ــداف ی د اه

  ز شد.یالآن miR-150ک مربوط به یولوژیب

  آنالیز آماري

 Graph Padآنــالیز آمــاري بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

Prism ــین تفــاوت داده ــابی ب ــراي ارزی هــا از انجــام گرفــت. ب

استفاده گردیـد. تفـاوت آمـاري  one-way ANOVAروش

-Tukey postهـاي کنتـرل و تسـت توسـط روش بین گروه

test  05/0تعیـین شــد و≤ P نظــر  تفـاوت معنــادار آمـاري در

  گرفته شد.

  هایافته

 دیپالسـم یسـلول یکشـندگ و یتیعدم اثر سـم

pAAV/Full core نیپروتئ کننده انیب core روس یـو

  یت سیهپات

 trypan blue exclusionن مطالعــه از تســت یــدر ا

روس یـو core نیان کننـده پـروتئیـاثر وکتـور ب یجهت بررس

ن یـج ایااسـتفاده شـد. نتـ یسلول مانیزنده يبر رو یت سیهپات

از نظر  يمختلف نشان داد که تفاوت معنادار هايگروهتست در 

ترانسـفکت شـده و  Huh7 هايسلولن یدر ب یسلول مانیزنده

  شده است. )1(شکل  P >01/0ر ترانسفکت وجود ندارد یغ

  
بـر روي میـزان  core. اثر پالسمید بیان کننـده پـروتئین 1شکل 

شـود پالسـمید کل دیـده میطور که در شمانی سلولی. همانزنده

گونـه اثـرات کشـندگی سـلولی و هیچ coreبیان کننده پروتئین 

 trypan blue تحریکــی معنــا داري را پــس از انجــام تســت

exclusion هاي مختلف نشان نداده است.در بین گروه  

ویـروس هپاتیـت سـی بـر روي  core پروتئیناثر 

  miR-150میزان بیان 

 یت سیروس هپاتیو core نیوتئا پرینکه آیا یبررس يبرا 

ر، مـا یـا خیـقرار دهـد  تأثیررا تحت  miR-150ان یب تواندمی

ان کننـده یـب pAAVد یرا توسـط پالسـم Huh7 هايسلول

ز یم، آنـالیترانسـفکت کـرد یت سیروس هپاتیو core نیپروتئ

نشان داد که  Real Time PCR کیان ژن با استفاده از تکنیب

 يمعنـادار طوربـه تواندمی یت سیتروس هپایو core نیپروتئ

شکل که در ( طورهمانشود.  miR-150ان ژن یباعث کاهش ب

ترانسـفکت شـده  Huh7 هايسـلول) نشان داده شده است، 1

روس یـو core نیان کننده پـروتئیب pAAV دیتوسط پالسم

) و یعیسلول طبنشده (مار یت هايسلولاس با یدر ق یت سیهپات

ـا پالسـمترانسف Huh7 هايسلول ان کننـده یـد بیکت شـده ب

زان یـرا از نظـر م يآمار يکاهش معنادار یخال GFP نیپروتئ

ج نشان ین نتای. اP >01/0دهند مینشان  miR-150ان ژن یب

 يبـر رو یاثرات مهـار کننـدگ يدارا core نیکه پروتئ دهدمی

ان یـزان بیتوانسته است م نین پروتئیبوده و ا miR-150ان یب

miR-150  قرار بدهد. تأثیررا تحت  

 
ویروس هپاتیت سـی بـر روي میـزان  core. اثر پروتئین 2شکل 

 – Real Time. آنـالیز بیـان ژن پـس از انجـام miR-150بیان 

PCR  نشان داد که پروتئینcore طور ویروس هپاتیـت سـی بـه

 barشده است. هـر  miR-150اي باعث کاهش بیان قابل مالحظه

در مقایسـه بـا  Relative fold changeکاهش ا یبیانگر افزایش 

نشان دهنـده تغییـر  P** >01/0باشد. هاي کنترل میبیان سلول

  باشد.هاي کنترل میگروه تست با گروه fold changeمعنادار 

  

  miR-150توالی پیش بینی شده اهداف بیولوژیک 

نــرم افــزار  miR-150هــدف  هــايتوالی ینــیش بیجهــت پــ

Targetscan 6.1 3کـه در شـکل  طورهمان ار گرفته شد.بک 

در  miR-150ز نشان داد کـه ین آنالیج ای، نتاگرددمیمشاهده 
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 ٣ UTRه یـناح ید شدن بـه دو تـوالیبرین سطح هیباالتر

  .گرددمیمتصل  C-mybمربوط به رونوشت ژن 

 
  .miR-150هاي هدف پیش بینی شده . توالی3شکل 

  بحث و نتیجه گیري

بـه  ت،یـهپات هايویروستوسط  يبدک هايسلولعفونت 

بـه  شـرفت عفونـتیک خطر عمده پی، HCVروسیو خصوص

روز و یبروز کبد و سرانجام سـیف ک عفونت مزمن و متعاقب آنی

 يادیـ. مطالعـات زشـودمیمحسوب  يکبد هايسلولسرطان 

در عفونت مـزمن  HCV روسیو هايپروتئینکه اند دادهنشان 

 هـايپروتئیننقش داشته و  يرمایشرفت بیروس و پیاز و یناش

 ییآلوده شناسا يکبد هايسلولروس به مقدار فراوان در ین ویا

نشــان داده اســت کــه  هابررســین یــا ). عــالوه بــر9اند (شــده

تـرانس  - میق تنظیاز طر توانندمی HCV روسیو هايپروتئین

م یتنظ يرهایو مس یسلول هايژنان یزان بیم يبر رو یسیرونو

عفونـت  يداریرات در پایین تغیگذار بوده و ا تأثیر یدهنده سلول

) 5،9دارنـد ( ییم آن نقش بسزایوخ ینیبال يامدهایو پ یروسیو

microRNAs ان ژن نقـش یـم کننده بیبه عنوان عوامل تنظ

فـا یا يکبـد يهـابیماريو پـاتوژنز  HCV را در عفونت یمهم

منجـر بـه  HCV مشخص شده است که عفونت ).6کنند (می

در  تـأثیرق یـاز طر یسـلول microRNAs انیـب ات دررییـتغ

ــ ــ يرهایمس ــده و تنظیگنالیس ــینگ دهن ــوند (می یم ) 5،6ش

.microRNAs یاتیـح یسـلول يبا هدف قرار دادن فاکتورها 

نقـش  توانندمی، HCVروس یور یاز جهت تکثیمورد ن یزبانیم

فـا یروس ایـن ویـاز ا یو پـاتوژنز ناشـ ییرا در عفونت زا ییبسزا

  .کنند

 يبـر رو HCVروس یو core نین مطالعه اثر پروتئیدر ا

ج یشـد. نتـا یبررسـ یشـگاهیط آزمایدر شرا miR-150ان یب

 توانـدمی HCVروس یو core نیمطالعه ما نشان داد که پروتئ

ن یـکه ایگذار بوده بطور تأثیر miR-150 یانیل بیپروفا يبر رو

 ايمالحظـهل معنادار و قاب طوربهما توانست  یدر بررس نیپروتئ

ن ما با استفاده از یا شود. عالوه بر miR-150ان یباعث کاهش ب

ــوانفورماتیب هايبررســی ــولوژیک اهــداف بی را  miR-150ک ی

در  miR-150 نشان داد کـه ین بررسیج ایم، نتاینمود یبررس

متصل  Cmybبه  تواندمید شدن و تطابق یبرین سطح هیباالتر

 يمهـم بـرا یکیولـوژیف بک هـدین ژن یاهاي رونوشتو  شود

miR-150  گردنـدمیمحسوب. C-myb پروتوانکـوژن  کیـ

کـه در  کنـدمیرا کـد  یمهم یسیک فاکتور رونویکه  باشدمی

ــتحر ــدهز و یر، تمــایــک تکثی ). 10نقــش دارد ( یســلول مانیزن

 هايسـلولعفونـت مـزمن در  یکه طـدهد میگزارشات نشان 

ان آن در یـاال رفته و بب نین پروتئیان ایب HCV آلوده با يکبد

به عوارض  يماریشرفت بیکبد و پ يماریدر توسعه ب هاسلولن یا

گـر یبـه همـراه د core نی). پـروتئ10- 12دارد (نقش  تروخیم

ــايپروتئین ــو ه ــابیماريدر  miR-150و  HCVروس ی  يه

). به عنوان مثال 9، 13- 15اند (گرفته مورد مطالعه قرار یمختلف

 HCVروس یـو core نیدادند که پـروتئو همکاران نشان  یل

شود که  miR-122ان یباعث کاهش ب يمعنادار طوربه تواندمی

و  یمنیستم ایروس از سیسم طفره رفتن ویدر مکان تواندمین یا

چن و همکاران  نی). عالوه بر ا16باشد (گذار  تأثیرعفونت مزمن 

 هايسـلولو عفونـت  miR-150 يک مطالعه بـر روی یدر ط

عفونـت کـاهش  یروس تب دانگ نشان دادند که طـیبا و آلوده

ــب ــاده و miR-150ان ی ــزا اتفــاق افت  miR-150ان یــش بیاف

روس یـاز و یک ناشـیته تب هموراژیدر کاهش پاتوژنس تواندمی

گـر مـوران و یک گـزارش دیـ). در 14باشد (دانگ نقش داشته 

از  یناشــ يمــاریرا در پــاتوژنز ب miR-150ت یــهمکــاران اهم

)، در مطالعـه 15دادنـد (نشـان  H1N1ه یآنفوالنزا سوروس یو

 يامـدهایبـا پ miR-150ان یـش بیمشاهده شد که افـزا هاآن

ج چنـد ین موارد، نتای. در کنار اباشدمیهمراه  تريضعیف ینیبال

از جمله  يمزمن کبد يهابیماريدر  مطالعه نشان داده است که

شـود می يدچار کـاهش معنـادار miR-150ان یبروز کبد بیف
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ک یـبه عنوان  تواندمی miR-150ان ین سطح بی)، همچن17(

شرفت سرطان کبد محسوب یص و پیومارکر مهم جهت تشخیب

ه بـه یکـه شـب دهـدمین مشاهدات نشـان یج ای). نتا18گردد (

 یروسـیعفونت و یط miR-150ان یمطالعه ما کاهش سطح ب

ــدمی ــاز و یناشــ یکــینیکل يمــاریشــرفت بیدر پ توان  روس وی

مـزمن  يمـاریب به خصـوصته عفونت مزمن ین پاتوژنسیهمچن

اس یـبـا مق هايبررسـین حال ی، اما با اباشدمیگذار  تأثیرکبد 

ط یدر شرا HCVروس یاز و يشتریب هايپروتئینو اثر  تروسیع

in vivo روس یو هايپروتئینن یانکنش بیمطالعه اثر و م يبرا

ج و ینتــا microRNAsاز جملــه  یســلول یمــیو عوامــل تنظ

  داشته باشد. یدر پ تواندمیرا  تريکاملو  تردقیقر یتفاس

بـه  طـوراینن مطالعه و مطالعات مشابه یج ایبا توجه به نتا

و  HCVروس یـو هـايپروتئینن یانکنش بیکه م رسدمینظر 

microRNAs یداخـل سـلول یمیبه عنوان عوامل مهم تنظ ،

 يهـابیماريشـرفت یو پ يداریـرا در پا ايمالحظـهنقش قابل 

ن مطالعـه نشـان یـج ایهم رفته، نتا يفا کند. رویا يمزمن کبد

 انیـزان بیم تواندمی HCVروس یو core نیکه پروتئ دهدمی

miR-150  نین پروتئین صورت، ایقرار داده و بد تأثیررا تحت 

روس یـاز و یده ناشـیـچیممکـن اسـت در عفونـت پ يساختار

HCV را در  يدیـنش جدیـب توانـدمین یکه ا گذار بوده تأثیر

بـه ارمغـان  یدرمـان يهايو استراتژ يماریجهت درك پاتوژنز ب

  اورد.یب

  تشکر و قدردانی

خود را از  یسندگان مراتب تشکر و قدردانیله نوین وسیبد

لرسـتان و  یدانشـگاه علـوم پزشـک يقات و فنـاوریمعاونت تحق

قـات یه افراد و پرسنل شاغل و فعال در مرکـز تحقین کلیهمچن

ن مطالعـه یـلرستان که مـا را در ا یت دانشگاه علوم پزشکیهپات

  .آورندمینمودند به عمل  ياری
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