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توسـط همـه  بـاًیکوچـک هسـتند کـه تقر ي تنظیمـیهـا RNAکـالس از  ریـز کیـها)  miRNAها (MicroRNA  مقدمه:
 يهـا mRNAبـا سـرکوب ترجمـه  ایـ و میمسـتق تبـا شـکاف ایـرا  هـاژن انیـشـوند. آنهـا ب یم انیب و تک یاخته ها هاامتازو

  مجموعــه ازیــک  miRNA ي. واحــد فعــال و کــاربرددهنــدانجــام مــی یمکمــل جزئــ هیــجفــت شــدن پا قیــاز طر و هــدف
 عملکــرد آن هــا. اســت )microRNA )miRISCاز یمعــروف بــه کمــپلکس خــاموش کننــده ناشــ ارگونــات يهــا نیپــروتئ

ماننـد  عوارضـی یانسـان يدر سـلول هـا miRNA اخـتالل بیـان. باشـدمـی کیـولوژیزیمختلـف رشـد و ف يندهایفرآ میتنظ
 يو عفونـت هـا کیـمتابول ي، سـندرم هـایمنـی، اخـتالل عملکـرد ايکبـد بیسرطان، اختالالت عملکرد قلـب و عـروق، آسـ

 یاصـل ياز اجـزا یکـیهـا در واقـع  miRNAاز مطالعـات نشـان داده اسـت کـه  يا نـدهیتعداد فزا .را به همراه داردزا  يماریب
 هـا دارنـد سـمیکروارگانینسـبت بـه م زبـانیم یمنـیا يدر پاسـخ هـا یزا هستند و نقش مهم يماریو عوامل ب زبانیتعامالت م

miRNA  يزا يمـاریب يعفونـت هـا صیو تشـخ ی، توسـعه درمـانیکـیمطالعـه ژنت يمهـم بـرا يدر حال ظهور به عنوان ابزار 
 نـد.شـناخته شـده ا يو قـارچ هـا هـا، انگـل هـا يهـا، بـاکتر روسیـماننـد و زایمـاریمختلف ب يها سمیاز ارگان یناش یانسان

و  زبـانیمنـافع خـود، از جملـه پـاتوژنز، بقـا در داخـل سـلول م يبـرا زبـانیم miRNA ستمیزا از س يماریاز عوامل ب ياریبس
 انیـب زبـانیخـود را در داخـل م miRNA ،زا يمـاریعوامـل ب ریکننـد. سـا یاسـتفاده مـ زبـانیم یمنـیاز موانع ا یعبور برخ

نقـش و  يبرجسـته سـاز بررسـی و مـروري بـر بـا هـدف مقالـه نیـکننـد. ا یآنها کمـک مـ ریتأخ ای، بقا و ریکنند و به تکثیم
  نجام گرفته است.مهم ا یانگل يها يماریاز ب یدر رابطه با برخ miRNA تیاهم

 بیماریهاي انگلی، تنظیم سیگنالینگ بیان ژنی،تنظیم متابولیسم. ، MicroRNA هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 از اي مجموعـه زیـر )miRNAs( هـا RNA میکـرو

RNA کـه هسـتند کوچک غیر کدکننده تنظیمی و هاي 

شـوند.  می و تک یاخته ها بیان متازوها تمام توسط تقریباً

 mRNA ترجمـه کـاهش یـا مهـار با را ژنتیکی بیان آنها

شـدن جزیـی جفـت بازهـاي  جفـت طریـق از هدف هاي 

هـدف خـود تنظـیم  يها mRNAبا  seedمکمل ناحیه 

هـا ترکیـب  miRNA کـاربردي و فعـال کنند. واحـدمی

هـاي شـناخته  آن پـروتئین است که به همراه اي پیچیده

 عنـوان بـا هـم بـه وجـود دارد کـه آرگونـات شده اي بنام

 کمـپلکس بنـامRNA  میکـرو از ناشـی خاموش مجموعه

RISC (miRISC) فرآینــدهاي نامیــده مــی شــوند کــه 

را در  عملکردهـاي فیزیولـوژیکی و رشـد مختلف مربوط به

 هـا در miRNA تغییـرات بیـان .کنند می تنظیم موجود

 ماننـد اخـتالالت از متنـوعی گروههـاي با انسانی سلولهاي

 کبــدي، آســیب هــاي عروقــی، قلبــی اخــتالالت ســرطان،

هـاي  عفونـت و متابولیـک سندرم ایمنی، سیستم عملکرد

 مطالعـات از زیادي اداست. امروزه تعد ارتباط در زا بیماري

 مهـم جـزء یـک واقـع در هـا miRNA که اندداده نشان

 در مهمـی نقـش و هسـتند پاتوژنهـا و میزبانها تعاملی بین

 .دارند ها میکروارگانیسم در برابر میزبان ایمنی هاي پاسخ

miRNA ژنتیکـی  مطالعات براي مهم ابزار یک عنوان به

 هــاي عفونــت تشــخیص و درمــانی و توســعه شــیوه هــاي

ــاري ــانی زاي بیم ــی انس ــاي ارگانیســم از ناش ــف ه   مختل

 هـا قارچ و ها انگل ها، باکتري ها، ویروس مانند زا، بیماري

 زاي بیمـاري عوامـل از ایـن بسـیاري .آینـدبه شـمار مـی

 و میزبـان سـلول داخـل در بقـاء خـود شده، براي شناخته

 miRNA از میزبـان، ایمنـی موانع سیستم برخی از عبور

 برنـد. عـده اي دیگـر از ایـنمـی  بهره خود نفع به نمیزبا

 miRNA زا جهت بقاء تکثیـر و یـا رکـود، بیماري عوامل

  کنند. می بیان میزبان داخل در را هاي خود

 ها RNAمیکرو   تنظیمی عملکردهاي

miRNA ،ها RNA کوچـک کننـده کـد غیـر هاي 

 بـه اتصـال از طریـق را ژنهـا بیـان کـه هستند زایی درون

mRNA یـا ترجمـه سـرکوب القاء و هاي سلولهاي هدف 

 ها miRNA ). 1( کنند می تنظیم در آنها ترجمه کاهش

. شـوند مـی تولیـد دقیقـی پردازشی مکانیسم هاي توسط

 کـه اسـت ایـن بیـانگر آنها بافتی اختصاصی بطور کل بیان

 .اسـت شده فرایندي تنظیم کامالً سلولی آنها، فرایند بیان

miRNA بـا هـاپروتوزوا هاي miRNA شـناخته هـاي 

 .ندارنـد تـوجهی قابـل همسانی حیوانات و گیاهان شده در

 )Piwi و RISC )Dicer، Argonaute عوامل هاي ژن

 فیلوژنتیـک سلسـله یـک در اي یاختـه تـک هاي انگل در

 ).3 ، 2، 1( شـوند می رمزگذاري متازواها از بصورتی مجزا

 ختار همولـوگیک سا فاقد نیز ها یاخته تک این، بر عالوه

که  هستند، اي) هسته RNaseIII(نوعی   Droshaبراي

  ایــن در ،Drosha از مســتقل مســیر وجــود ایــن نشــانگر

ها می باشد. امروزه محققین در فرایندهاي تحقیقـاتی انگل

کـه در کـد  پلیمراز RNA به وابسته RNA ژنهاي ،خود

نقـش  ،pre-miRNAs تکثیر در دخیل نزیم هايآکردن 

 Giardia lamblia، Entamoeba در دارنـــد را

histolytica و Toxoplasma gondii ــــایی  شناس

ــرده  ماننــد RISC ). همچنــین آنهــا اجــزاي3( انــدک

Argonaute، Piwi، Dicer، RNAseIII و 

miRNA ــــــا ، Trypanosoma brucei را در ه

congolense T.، Leishmania braziliensis، T. 

gondii، 

caninum  Neospora، G. lamblia ، 

Trichomonas vaginalis و E. histolytica 

 موجودات این که دهد می که این نشان شناسایی کرده اند

ــیرهاي داراي ــیک RNAi مس ــتند. کالس ). 5،2، 4( هس

 کـاربردي هـاي تحلیـل و تجزیه و مطالعات بیوانفورماتیک

 ، Trypanosoma rangeli کـه اند داده نشان گسترده
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L. donovani ، L.major، T. cruzi و 

Plasmodium falciparum هـایی هسـتند  ارگانیسم

) . 3 ،9 ، 8 ، 7 ، 6( هسـتند RNAi که داراي نقایصی در

 کـه اسـت شـده و در همین راستا مشـاهده از طرف دیگر

 ، T. rangeli شـبه در ، فقـطRNAi اجـزاء ارتولوگهاي

L. major ، L.infantum و L.mexicana وجـــود 

 عملکـردي هـايتحلیـل و تجزیه ). بدین خاطر2،3( دارند

 پـروتئین و همولوگهـاي تأیید عملکـرد منظور به بیشتري

 هـاي داده پایگـاه در بیوانفورماتیک از استفاده با پروتئینی

ضـروري بـه  هـا انگل این ، ازRNA جهت شناسایی ،ژنوم

 رسد. نظر می

 مـی miRNA کـه است شده مشخص داران مهره در

کننـد. بـه ایـن  تنظـیم را مختلـف ژن ندینچ بیان توانند

مـی  "MasterSwitch " عنوان به ست که آنها رااخاطر 

 و مسـیر مـؤثر چنـدین طـور بـه تواننـد مـی زیرا شناسند

 بـر تأکیـد بـا .کننـد با همدیگر هماهنگ را سلولی فرآیند

 میتوان گفت که میزان غلظـت پستانداران، در آنها اهمیت

miRNA، از بسـیاري پـاتوفیزیولوژي و توسعه و شروع با 

 شـده مشخص اخیراً .است همراه سرطان جمله از بیماریها

 مـی روبـرو هـا میکروارگانیسـم با ها سلول وقتی که است

 دچـار ، نیـزmiRNA بـر مبتنی نظارتی مسیرهاي شوند،

 دفـاع و پاسـخ ایجـاد این تغییرات در که شوند می اختالل

 بر اساس مطالعاتی دارند. بدین خاطر و نقش میزبان سلول

 در ها miRNA که چند سال گذشته انجام شده، اهمیت

 .است شده مشخص انگلی شناسی نوع از آسیب چندین

 تک یاخته هاي داخل سلولی

 یـک پسـتانداران سـلولهاي داخـل در تکثیـر و تهاجم

 توسط تک یاخته هـاي انگلـی، که است متداول استراتژي

بـدین  .شود می استفاده میزبان ایمنی سیستم از فرار براي

  سـلولی داخـل محـیط در مانـدن زنـده منظـور خاطر بـه

 هـاي miRNA با تغییر در بیان اي، یاخته تک هاي انگل

 تنظـیم مختلفـی را در آنهـا بیولوژیکی فرآیندهاي میزبان،

 هـدف بـا نیـز میزبان هاي miRNA مقابل، در .کنند می

ایـن سـري  تکثیـر از مـانع انگـل، اساسی ژنهاي دادن قرار

 در تغییـر هرگونـه بنـابراین .شـوند مـی ها میکروارگانیسم

 برانـدازي استراتژي یک یا است ممکن miRNA پروفایل

سـلولهاي  توسـط دفـاعی یـک مکانیسـم یـا انگل و توسط

  ). 5( باشد میزبان

 توسط میزبان هاي miRNA تغییر

Apicomplexans 
 .Plasmodium sp.  ، T سـلولی داخـل انگل هاي

gondii و Cryptosporidium parvum نظـر از کـه 

 تعلـق Apicomplexa بـه شـاخه و هستند مهم پزشکی

 هـاي مکانیسـم از سـلولی، داخـل انگـل عنـوان بـه ،دارند

 در سـلول هـاي عملکـرد مجدد سازماندهی براي مختلفی

شان  تکثیر و بقاء ین طریقا تا از کنند می استفاده میزبان

 شـواهد. )12( کننـد پـذیر انامک میزبان هاي سلول را در

ــل ــه، قاب ــان مالحظ ــده نش ــش دهن ــا miRNA نق   در ه

 اگرچـه .اسـت ها apicomplexansاز ناشی هايعفونت 

 از برخـی در miRNA کننـدگی خـاموش هـايمکانیسم

apicomplexans مطالعـات از اما برخی ندارد، وجود ها 

 انگـل میزبـان و چند تعامل در را ها miRNA نقش اخیر

ژنهـا  بیان برخـی ها انگل بدن، داخل در .اند کرده گزارش

 در را خـود هـاي توانـایی تـا کنند می تنظیم را میزبان در

 امر این .دنبخش را بهبود میزبان هاي سلول تکثیر و عفونت

از  ویـژه بـه میزبان، ایمنی هاي پاسخ مهار طریق از معموالً

نجـام سـایتوکاینها ا تولید و آپوپتوز در طریق عوامل درگیر

 کـه انـد داده نشان شواهد اخیرا یک سري ).12( می شود

ــی ــا برخ ــاي انگله ــان miRNA ویژگیه ــالح را میزب   اص

 در هـا miRNA اهمیـت کننـده تایید که این کنند، می

 از ناشـی برخی از تغییـرات .باشد می میزبان و انگل تعامل

miRNA انگلهــــــاي توســــــط میزبــــــان هـــــاي 

apicomplexans ماننــــــــد Plasmodium ، 

Cryptosporidium و Toxoplasma  ــــــــه در ادام

 شـده شـناخته اولیه هاي نمونه از یکی .است شده بررسی
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 .اسـت کریپتوسـپوریدیوم هاي عفونت در miRNA نقش

 براي اکتسابی و ذاتی ایمنی پاسخ دو هر که است مشخص

 برابـر در مقاومـت همچنـین و یسکریپتوسـپوریدیوز رفع

 ). چنـدین12،13. (تندهسـ ضـروري بعـدي هـاي عفونت

miRNA ــر  Toll-4 ســیگنالینگ مســیرهاي در درگی

(TLR-4) و NF-Κb، ناشی از يعفونتها C. parvum 
 in vitro مـدل یک از استفاده با .)14( کنندمی تنظیم را

 عفونـت کـه داده شد نشان انسان یسوزیدکریپتوسپوری از

 کـاهش باعـث انسـانی، کالنژیوسـیتهاي کریپتوسپوریدیوم

 NF-κB به وابسته مکانیسم طریق از mi-ARN-7 انبی

 TLR-4  تنظیم بواسطه بیشتر تنظیم مهار این .شود می

(let-7 target) واکـنش یک نتیجه در و گیردصورت می 

 .می شـود ایجاد انگل برابر در اپیتلیال مناسب تر در دفاعی

 منفـی، تنظـیم بـا miR-98 با همراه let-7 این، بر عالوه

و  (SOCS/CIS) التهــابی ســیتوکین الینگســیگن بیــان

 ). القــاي15( دهنــد مــی تغییــر را NF-κB ســیگنالینگ

SOCS/CIS ــث ــب باع ــال نتیجــه در و IkBα تخری  فع

 قادر همچنین شود و می NF-κB رونویسی فاکتور سازي

 ، miR-125b ماننـد هـا miRNA از سري یک بیان به

miR-21 و miR-30b  در طی عفونتهـاي ناشـی از ایـن

 انگـل بهتر بقاي با ها miRNA این القاي .باشندانگل می

 مثـال، عنـوان بـه .اسـت همراه میزبان سلولهاي داخل در

  C. Parvumبـه آلـودگی از پـس miR-21 بیان القاي
سـیگنالینگ در  منفـی فیـدبکی نـوعی از تنظـیم به منجر

ترکیب  miR-21 زیرا شود، می TLR-4/NF-κB مسیر

PDCD4 ضـد پـروتئین یـک کـه دهـد می قرار هدف را 

ــابی ــت و الته ــث اس ــال باع ــدن فع ــار NF-κB ش  و مه

ــوکین ــاي miRNA ســایر ).16( مــی شــود 10 اینترل  ه

 کریپتوسـپوریدیوم عفونـت طـی در که NF-κB پاسخگو

 .هسـتند miR-221 و miR-27b اند شامل  یافته تغییر

ــان ــت طــول در MiR-27b بی ــی تنظــیم عفون  شــود، م

-مـی  مسدود را KSRP4 دف،ه  mRNA بیان بنابراین

 را iNOS مقـدار سـطح ،KSRP4 تنظـیم کند که مهـار

 .کنـد می کمک انگل بقاي این به که) 17( کند می تنظیم

 بیـان کـاهش بـه منجـر همچنـین C. parvum عفونـت

miR-221 ـــــــلولهاي در ـــــــال س ـــــــوده اپیتلی   آل

 1 سـلولی بـین چسـبندگی مولکـول کـه آنجا از .شود می

)ICAM-1،( ــه ــوان ب ــدف عن ــتقیم ه   miR-221 مس

 در احتمـاالً miR-221 تنظـیم بدین خاطر مهار باشد،می

 ).17( دارد نقـش روده مخاط به ها لنفوسیت نفوذ افزایش

 میزبـان سـلولهاي بـراي miRNA بیـان فراگیـر پروفایل

 .اسـت داده نشان را جالبی نتایج نیز توکسوپالسما به آلوده

 هـاي miRNA یانب خاص طور به انگل که این بدینگونه

را تنظـیم مـی کنـد ) 18( عفونـت هنگـام در میزبان مهم

 حـدود T. gondii عفونـت ساعت، 24 از بطوري که پس

ــــان هــــاي miRNA از 14٪ ــــر را میزب  داد و در تغیی

 شـدن فعـال بـه منجـر ،انسـان پوسـت هـاي فیبروبالست

. پـس مشـخص شـده کـه )19( شد NF-kB سیگنالینگ

-miR و miR-17~92 بـــراي اولیـــه هـــاي رونوشـــت

106b~25 ســلولی چرخــه تنظــیم در مهمــی نقــش 

 این دو هر اند و شده تنظیم نو پستانداران دارند که اینها از

miRNA آپوپتوز تنیده هم در عملکردي مسیرهاي بر ها 

در  ).20( گذارند می تأثیر G1/S سلولی چرخه پیشرفت و

 در توکسوپالسما به مطالعات دیگر مشخص شد که آلودگی

 را هـا miRNA از هـایی مجموعـه انسـانی ماکروفاژهاي

 miR-125 ، miR-30c ، miR-125( کنـد می تنظیم

ــه )miR-19a/b و ــط ک ــیگنالینگ توس  STAT-3 س

 پاسخ در عمده طور به ها miRNA این .شوند می کنترل

) T. gondii  )21 عفونـت بـه پاسخ در آپوپتوز عفونت به

-miRNAs ود همچنــین اخیــر مطالعــات .دارنــد نقــش

miR-155 و ایمنــی miR-146a-T عفونــت بــا را T. 

gondii انــد دانســته مــرتبط MiR-146a   یــک  

 و TRAF6 کـه اسـت کلیـدي ایمنی پاسخ کننده تنظیم

IRAK1 این .)22( دهد می قرار هدف را miRNA  هـا
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ــزان در ــرل می ــی وزن کنت ــان در انگل ــش میزب ــد نق  .دارن

 و پالسما miRNA سطح بین همچنین همبستگی باالیی

 کـه هنگـامی ).23( گزارش شده است T. gondii عفونت

 T. gondii به آلوده موشهاي در miRNA بیان پروفایل

 کـه در شـد مشـاهده شـد نیـز مقایسه سالم هاي موش با

 هـاي miRNA سـه تنظیمی، هاي miRNA همه میان

)miR-712 ، miR-511 و miR-217 ــد ــورد تایی ) م

تنظـیم  بـر نقـش ه عـالوهقرار گرفتنـد. مشـخص شـد کـ

 .T لـودگیآ به ویژه در پاسخ ها miRNA این باالدستی

gondii ــین ــا همچن ــایر ب ــل س ــاري عوام ــد زا بیم  مانن

Plasmodium berghei ، P. yoelii ، P. 

chabaudi و C. parvum، ــه منجــر ــایین  ب تنظــیم پ

-miR-712 ، miR .نیز شـدند ها miRNA این دستی

زیسـتی خـاص  نشـانگرهاي عنوان به miR-217 و 511

ــی ــوبی، انگل ــراي خ ــت ب ــمار  T. gondii عفون ــه ش  ب

 مهـم، بسـیار سـلولی درون انگلهاي از دیگر یند. یکیآمی 

 سـلول بـین توجهی قابل مواد تبادل است که پالسمودیوم

در داخـل گلبـول  رشـد چرخـه طی در این انگل و میزبان

 حضـور همکاران و Xue که است جالب .دهد می قرمز رخ

miRNA ایـن بـا دادنـد امـا تشخیص را انگل در انسانی 

 پیـدا را انگـل مخصـوص miRNA نتوانسـتند آنها حال،

 کـه اسـت قبلـی هاي گزارش با مطابق که این )24( کنند

 Dicer ترکیب و RISC اصلی هاي مؤلفه بودند نتوانسته

 ).26 و25( کننـد شناسـایی P. falciparum ژنوم در را

خـودي  miRNA ترکیبـات وجود عدم دلیل به بنابراین،

 بـراي را انسـانی هـاي miRNA انگـل، احتماالً در انگل،

 کوتـاه RNA مورد132  از .کند می وارد خود کارکردهاي

 54 شـد، یافـت 2008همکاران در سال و Xue توسط که

 پالســمودیوم و انســان خــون از tRNA و rRNA مــورد

ــــد، ــــه 18 بودن ــــب  قطع ــــون از تخری ــــان خ  و  انس

mRNAشـــده تخریـــب Plasmodium، 26 مـــورد 

miRNA ــانی ــد انس ــوم 24 و بودن ــا ژن ــز ب ــورد نی  م

Plasmodium ــا و ــوم ب ــانی ژن ــت انس ــتند مطابق . نداش

 RBC در miR-451 از بــاالیی بیــان مختلــف مطالعــات

 افـراد طبیعـی RBC بـه نسبت )pRBC( بیماران انگلی

 از بهتـري درك حـال، این با .اند کرده مشاهده عفونی غیر

ــش ــت در miR-451 نق ــاي عفون ــی ه ــمودیوم ط  پالس

 هـاي گلبـول از مطالعـه اسـتفاده و با مطالعات یکسري از

 ایـن سـري در. شد حاصل افراد بیمار )HbS( داسی قرمز

 هـا miRNA نقش شناسایی به موفق محققین ،مطالعات

افراد الوده به انگل پالسمودیوم و  HbS قرمز گلبولهاي در

 شـدند ماالریـا برابـر در مقاومـت جـادنها در ایآنقش موثر 

 miRNA انتقال آن در که است گزارشی اولین این ).28(

از  اسـتفاده بـا .شـود مـی مشـخص انگـل بـه انسانی هاي

Real-time RCR ، ــور ــورد 100 حض  miRNA م

  نشـان شـد کـه ایـن یافتـه مشـاهده هـا انگـل در انسانی

 .P بــه انســانی هــاي miRNA انتقــال کــه دهــد مــی

falciparum و قرمز هاي گلبول در دفاعی مکانیسم یک 

 هـاي گلبـول در ماالریـا ایجاد مقاومت بـه مهم عامل یک

 هسته حاوي قرمز گلبولهاي اگرچه .است قرمز داسی شکل

 ها miRNA از زیادي مقدار داراي سلولها این اما نیستند

قرمـز  گلبول در miR-451 بیان توجه قابل نکته .هستند

 بـدین خـاطر سـطح هسـتند. شـده نظیمت بسیار است که

 وجـود بـالغ قرمـز هاي گلبول در هنگام تولید آن باالیی از

 چرخـه در miRNA افزایش که هنگامی ).28 ، 29( دارد

 که شد داده نشان شد، در داخل گلبول قرمز مشاهده رشد

رسـیده  خـود اوج بـه سـاعت 32 از پس miR-451 بیان

 در ها miRNA اییپوی افزایش که این نشان دهنده است

 همچنـین مطالعـه ایـن محققین در. است زمانی دوره این

 miR-451 که درآن مشخص شد که دادند ارائه شواهدي

 را P. falciparum هـاي mRNA با کیمریک اتصاالتی

 miR-451 کـه شـد همچنین مشـاهده .دهد می تشکیل

   ادغـام PKA-R بـا P. falciparum رونوشـتهاي  در

 PKA واحــد زیــر ترجمــه کــاهش بــه شــود و منجــرمــی
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 PKA کاتـالیزوري فعالیـت افـزایش نتیجـه در تنظیمی و

 مرحله چند طی در PKA فعالیت دقیق تنظیم . شود می

 قرمـز، هـاي گلبول بقاي و تهاجم جمله از انگل، توسعه از

 القــاي همچنــین و کبــدي تهــاجم اســپوروزوئیت، تحــرك

ــروري ــیتوژنز ض ــت گامتوس ــن از ).31 ،32،30. (اس  رو ای

 بـراي عـالی فرصـتی میزبـان، توسط مسیر این در اختالل

 همچنـین در بررسـی .اسـت انگـل عملکرد ساختن مختل

 داسـی شـکل، مشـاهده هـاي سلول با بیماري این ارتباط

کـه  )miR-451 و miRNA)let-7i  بیان دو که کردند

 داسـی سـلول هاي گلبول در دارند، انگل بر رشد منفی اثر

 هـا miRNA باالي ایـن بیان است. بنابراینافزایش یافته 

 قرمــز گلبولهــاي دو در هــر ماالریــا مقاومــت در برابــر بــه

HbAS و HbSS اولــین مطالعــه ایـن .کنــد مــی کمـک  

 ژن بیـان که را انسانی هاي miRNA به مربوط هاي داده

 وجـود احتمـال و کرد ارائه ،کند می تنظیم را پالسمودیوم

miRNA بر عالوه .داشت بر در را ریاماال هاي انگل در ها 

 هــاي miRNA تغییــرات اخیــر دیگــر، در مطالعــه ایــن،

 میـزان نآکـه در  شد بررسی P. vivax واسطه با پالسما

 ماالریایی بواسطه عفونت در miR-16 و miR-451 مهار

P. vivax  )33 (ًشـده داده نشـان را نشان دادنـد. اخیـرا 

 در مهمـی نقـش قرمـز گلبـول هـاي miRNA که است

 پالسـمودیوم عفونـت هنگـام میزبـان سلولهاي بین ارتباط

 )EVS( سـلولی خـارج وزیکـول آلـوده، گلبولهـاي .دارند

 Argonaute 2( عملکــردي هــاي miRNA حامــل

complexes, enriched with miR-451 and let-
7b( کننــد کــه پــس از آن  مــی در جریــان خــون آزاد را 

 و ریافـت مـی کننـدد را ها EV این اندوتلیال هاي سلول

miRNA ژن بیـان وارد شده به آنها از ایـن طریـق، هاي 

تغییـر در  بـه کـه ایـن دهند می تغییر را سلولهاي گیرنده

 ).34( شــود مــی منجــر انــدوتلیال ســلولهاي خصوصــیات

 ماالریــا مــدلهاي در نیــز هــا miRNA بیــان مشخصــات

 در اصـالحات کـه شـد و هنگـامی بررسـی بصورت تجربی

miRNA ماالریـا به آلوده هاي موش در کبدي هاي P. 

chabaudi  )35 (شـد مشاهده گرفت، قرار بررسی مورد 

 ایجـاد را ایمنـی پاسخ یک توانند می اولیه هاي عفونت که

 کبـدي هـاي miRNA در تغییرات ایجاد باعث که کنند

 هاي miRNA در شود که طی آن مشخص شد که تغییر

است  ارتباط در تسابیاک ایمنی پاسخ هاي با معموالً کبدي

-miR-26b، MCMV-miR-M23-1 . همچنین اثـر

5p ، و miR-1274a گونـــه 16 در تنظـــیم باالدســـتی 

miRNA )miR-101b، let-7a، let-7g( ، miR-

193a-3p، miR-192، miR-142-5p، miR-465d، 

miR-677، miR-98، miR-694، miR-374، 

miR-450b-5p، miR-464، miR-377، miR-20a 

  ) که بصـورت پـایین دسـتی تنظـیمmiR-466d-3p و ،

 بـا miRNA در تغییـرات شد. بنـابراین کشف ،می شدند

و  ایمنــی پاســخ نتیجــه تولیــد در و انگلــی عفونــت بهبــود

 .در ارتبـاط اسـت ثانویه هاي عفونت برابر در باال سازگاري

 بیـان در تغییرات اساسی هاي مکانیسم ها این داده اگرچه

miRNA بـراي مخصوصـاً امـا دهنـد نمـی وضیحت را ها 

 .P مقابـل در شـده محافظـت ایمنـی در و ماالریا عفونت

chabaudi نتــایج حاصــل از  .رســند مــی نظــر مهــم بــه

 تنظـیم باالدسـتی از حـاکی نیز یکسري از گزارشات اخیر 

 بـا عفونت از پس کبد در miR155 ناشی از توجهی قابل

 بـر عـالوه  ).36( است )GAP( ژنتیکی ضعیف هاي انگل

 و TNF-α بـر بیـان GAP تزریـق مشخص شده که این

IFN-γ  ــه دو ــیم ک ــده تنظ ــتی کنن ــناخته باالدس  در ش

miR-155 همـه اینهـا بـر اثر می کند، بنـابراین هستند 

 در قـوي ایمنـی واکـنش یک شروع در miRNA اهمیت

فراینـدي  مغـزي، ماالریا کنند. پاتوژنز می تأکید انگل برابر

 ایمنـی سیسـتم دهد می نشان شواهد و است وجهی چند

 .دارد بیمـاري این پاتوفیزیولوژي در اي عمده نقش میزبان

 ایمنـی تنظیمـات که است شده مشاهده قبلی مطالعات در

ـــوز ،)37( ـــیتوژنز ،)38( آپوپت ـــیت س ـــا لکوس  و) 39( ه

 دخیـل بیمـاري پاتوژنز این در فرایند نیز) 40( هیپوکسی
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 بیـــان ســـطح ایســـهمق همکـــاران و .asad E. هســـتند

miRNA آپوپتـوز، ایمنی، تعدیل در درگیر منتخب هاي 

cytoadhesion هیپوکسی را بررسی  و ها لکوسیت شدن

  miRNA مشخصــات آزمــایش، ایــن در ).41( کردنــد

 (سـویه  P. berghei ANKA بـه آلـوده هـاي مـوش

  ماالریـا هـاي سـویه بـه آلـوده موشـهاي بـا) مغزي ماالریا

ــر ــزي غی ــا Pb-K173( مغ ــه )PbK ی ــدند و  مقایس ش

 ماننـد خـاص هـايmiRNA مشخص شد کـه برخـی از 

let-7i ، miR-27a و miR-150 موشهاي مغز بافت در 

که در  تنظیمات ناحیـه  P. berghei ANKA به آلوده

 تکثیـر کنتـرل بـراي let-7iباالدستی نقش دارنـد ماننـد 

 در miR-150 ،)42( و ذاتــی ایمنــی پاســخ و ســلولی

 تکثیـر بـا و ایـن فراینـد شـده بیان شدت به ها مونوسیت

 نشان همچنین مطالعه این .در ارتباط بود آپوپتوز و سلولی

 در هــا مونوســیت تجمــع کنتــرل در miR-150 کــه داد

ــا ــش مویرگه ــه دارد نق ــی ک ــرین از یک ــاي مهمت  ویژگیه

 بـا miR-27a بیـان افزایش .است کشنده مغزي يماالریا

ــوز، ــزایش آپوپت ــیت اف ــه حساس ــیم ،TNF ب ــر تنظ   تکثی

 التهـاب حـین در NF-κB سـیگنالینگ مسیر و T سلول

ــراه ــود هم ــدیل44 ،49( ب ــن ). تع ــا miRNA ای  در ه

 هـا miRNA این براي خاص بیانگر نقش مغزي يماالریا

 نشـان اخیـراً. باشـدمی عصبی -مغزي يماالریا سندرم در

 ماالریا پاتوژنز در مهمی نقش نیز miR-155 که شد داده

سـد  منفی یکپـارچگی تنظیم در MiR-155 .اردد مغزي

 نقش دارد. T سلول عملکرد و مغزي-خونی

 مغـزي، محققـین يماالریا از موش آزمایشی مدل یک در 

 یا ژن حذف با miR-155 عملکرد مهار که اند داده نشان

ــا ــاگومیر ب ــت ، باعــثmiR-155 آنت  quiescence تقوی

 شود می یزبانم بقاي و مغزي سلولی یکپارچگی اندوتلیال،

 بـالقوه اسـتفاده مـورد در بیشـتر تحقیقـات ). بنابراین45(

 خواهد مفید مغزي يماالریا درمان در miR-155 درمانی

 در هـا miRNA اهمیـت مطالعات این رفته هم روي .بود

 نشـان شـدت به و کند می برجسته را پالسمودیوم عفونت

 توانـد می miRNA بیان مجدد ریزي برنامه که دهد می

 .باشد داشته ماالریا پاتوژنز در تنظیمی موثري عملکرد

 توسط میزبان microRNome تنظیم

Kinetoplastids 
 ســلولی تــک یوکــاریوتی موجــودات کینتوپالســتیدها

 کـه اسـت هـایی انگل شامل گروه این. هستند شده فالژله

 .هسـتند حیوانات و انسان در ها بیماري از تعدادي مسئول

 انسـان در بیماري ایجاد باعث که اییه ارگانیسم مهمترین

 Leishmania و Trypanosoma cruzi شـوند، مـی

sp ـــی از یکـــی .هســـتند  اعضـــاي اصـــلی هـــاي ویژگ

 اجـزاي عنـوان بـه زندگی در آنها توانایی کینتوپالستیدها،

 جملـه از مختلـف هـاي سـلول در اجبـاري سـلولی داخل

ایمنـی  سیسـتم اصـلی هـاي سـلول کـه است ماکروفاژها

ــت ــه وند هس ــوان ب ــین عن ــاع خــط اول ــان دف ــل میزب   عم

مختلفی  موارد T. cruzi که است شده مشخص .کنند می

ـــول از ـــارج وزیک ـــه را )EVS( ســـلولی خ ـــامل ک   ش

اسـت را  کوچـک هـاي RNA از مختلفـی هـاي مجموعه

 .T سلولهاي بین وزیکولها ). این47،46  ( کند می منتشر

cruzi را در آنهـا یزیند تمـاآفر سرعت و شوند می منتقل 

  و هـــا انگـــل بـــین همچنـــین و دهنـــد مـــی افـــزایش

 بیـان در تغییـر ایجـاد باعـث پستاندار میزبانان هاي سلول

 داده نشان همچنین اخیر مطالعات ). در49( شوند می ژنها

  T. cruzi بـا شـده انکوبـه پسـتانداران سـلولهاي کـه شد

  متصـل تریپوموسـتیگوتها بـه کـه را هایی EV توانند می

از آنها  مکمل سیستم با ایجاد یک کنند و شوند را آزاد یم

 همچنین نمونه هایی از ضایعات ).50، 49( کنند محافظت

 بیمـاري مزمن کاردیومیوپاتی به مبتال بیماران در التهابی

Chagas  (CCC) عفونـت داراي کـه مـوش مدلهاي در 

T. cruzi ،طـی مطالعـات .اسـت شـده مشـاهده هسـتند 

 داراي   T. cruziدرEVs هـا  کـه مشخص شـد مختلف

ـــا موشـــها درمـــان فاکتورهـــایی هســـتند کـــه   آنهـــا ب

 و شناسـی آسـیب باعـث عفونـت، از قبـل حتـی تواند می
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 از بـاالیی سـطح مطالعات این در .شود قلبی شدید التهاب

 شـد مشـاهده نیتریک اکسید و التهابی ضد هاي سیتوکین

 تبطمـر شناسی هـاي آسیب ها در EV دهد می نشان که

 miRNA پروفایـل ).52،51( دخیـل هسـتند بیمـاري با

 بـا مقایسـه در CCC بـه مبـتال بیمـاران در یافتـه تغییر

 نقـــش ایـــدیوپاتیک، بیـــانگر dilated کاردیومیوپاتیـــال

miRNA ــی ــیم در انگل ــاتوژنز تنظ ــد CCC پ ــی باش  م

 بـه هـا miRNA کـه است بنابراین ممکن ). 53،55،54(

 ولـی در .شـوند آزاد انگـل زا سـلولی خارج وزیکول عنوان

 در یمکانیسـم چنـین وجـود از گزارشـی هیچ حاضر حال

 اخیـر حـال گزارشـهاي این با .نیست موجود ها تریپانوزوم

ــاکی ــت آن از ح ــه اس ــا ک ــا در اگزوزومه  در تریپانوزومه

یــک  از اســتفاده و بــا )MVB( چنــدوجهی ســاختارهاي

 ســلولهاي در RNA میکــرو در ترشــح مشــابه مکانیســم

  در شـده انجـام مطالعـات .شـوند مـی تشکیل تانداران،پس

 T. cruzi عفونـت کـه انـد داده نشـان موشـی مدل هاي
 هـاي miRNA سـطح در تغییر باعث تواند می همچنین

 هـايEV بررسـی .شـود )56( تیمـوس اپیتلیال سلولهاي

 تـوالی بنـدي بسـته کـه دهـد مـی نشـان ،RNA حاوي

RNA در خاص EVs حافظـتم پدیـده یک است ممکن 

 است داده نشان همچنین مطالعات بیشتر ).57( باشد شده

 دنـدریتیک سـلولهاي و )57 ،58( ماکروفاژهـا عفونـت که

 سـلول miRNA بیـان ویژگیهـاي لیشمانیا، توسط )59(

 هـاي مکانیسـم حـال ایـن بـا .دهنـد مـی تغییر را میزبان

 ایــن در روشــنی بــه تغییراتــی چنــین تنظیمــی در مــورد

 توانـد مـی ،L. donovani .است شدهن مشخص مطالعات

 اسـتفاده چربیهـا متابولیسـم تنظیم براي ها miRNA از

 عفونـت برابـر در مقاومـت باعث باالي سرم کلسترول .کند

L. donovani بـه آلـوده کبـد که حالی در شود می L. 

donovani ژنهـاي بیـان و کلسـترول کـم مقادیر حاوي 

 یـا مستقیم اهداف آنها از بسیاري که است لیپید متابولیک

 ،GP63 گلیکـوپروتئین. هسـتند miR-122 غیرمستقیم

 ،L. donovani درسـطح حـاوي روي متالوپروتئـاز یـک

 را DICER1 پردازنـده pre-miRNA است که ترکیب 

-miR جمله از ،miRNA تولید از تا دهد می قرار هدف

 سرکوب با L. donovani رو، این از .کند جلوگیري 122

Dicer ــایین دســتی و تنظــی  ســطح کــه miRNAsم پ

طریــق اثــر بــر  از و آورنــد مــی پــایین را خــون کلســترول

 ایجـاد عفونـت بـه کمـک بـراي میزبان در کبد متابولیسم

 نقـش تنظیمـی اخیـر گـزارش ). یـک60( کنـد عمل می

miR30 خانواده، بعنوان عضوي از را miR30A-3p که 

 از پـس میزبان اسـت را سلول اتوفاژي اصلی کننده تعدیل

 این است. در کرده مشخص نیز  L. donovani با عفونت

 یـک ،BECN1/Beclin 1 کـه شـد داده نشـان مطالعه

 بـالقوه هـدف یـک اتوفاژي و تشدید کننده اصلی پروتئین

miR30A-3p در تنظیم منفی بیان است که BECN1 

 .L عفونت طی در MIR30A-3p بیان باالي .نقش دارد

donovani، ایـن تنظیمی نقش miRNA تنظـیم در را 

کــه ایــن  ).61( دهــد مــی نشــان میزبــان ســلول اتوفــاژي

 بیـان تنظـیم در اخـتالل توضیح براي را جدیدي مکانیسم

miRNA توسـط میزبـان سلول L. donovani مطـرح 

ــرده ــت ک ــا .اس ــنهاد آنه ــد پیش ــه کردن ــت ک  .L عفون

donovani انـدوزوم پـروتئین دادن قرار هدف با HRS  

 بلـوغ) کینـاز تیـروزین بسـتر تنظـیم کبدي رشد (فاکتور

مـی  مسـدود  late endosome به مرحلـه  را اندوزومها

 .L بـه آلـوده يماکروفاژهـا در HRS تنظـیم مهـار .کند

donovani متقابل رابطه قطع از مانع mRNA-AGO، 

 و شده سرکوب شده ترجمه پیامهاي تخریب کردن مسدود

ــت ــی miRNP بازیاف ــود م ــاط. ش ــد ارتب ــن فراین ــا ای  ب

 ایـن دلیـل بـه کـه دهد می نشان آنها بیماري ایمونولوژي

ــه let-7a miRNPs نشــدن، جــدا ــرار هــدف ب  دادن ق

mRNA و ایـــن باعـــث  شـــود محـــدود مـــی هـــا 

یافتـه  شـکل تـازه هاي mRNA سرکوب در می شود که

 نتیجـه منجـر بـه افـزایش در نشـود کـه موفـق IL-6 ژن
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 در تولیـدمیزبان، و سپس  هاي سلول در IL-6 ترجمه ژن

IL-6 ماکروفـاژ فعالیـت تـا کند می کمک انگل به بیشتر 

 ).62( کند تقویت را عفونت و کند مهار را میزبان

 تک یاخته هاي خارج سلولی

  و سـلولی خـارج یاختـه تـک هـاي انگـل بـین تعامل

 بسـیار آسیب و بافتی چسبندگی براي میزبان، هاي سلول

 انگـل دو T. vaginalis و  E. histolytica .است مهم

 دستگاه در ترتیب به که هستند مهم پزشکی سلولی خارج

 بـراي .کنند می زندگیو مجاري ادراري تناسلی  و گوارش

 سلولهاي به انگلها این که است مهم عفونت کانونهاي ایجاد

  T. vaginalis تروفوزوییتهـاي .باشـند متصـل اپیتلیال

 اتصـال اجـازه کـه بیان می کنند را چسبندگی فاکتورهاي

). طـی یکسـري 63( دهد می را اپیتلیال سلولهاي به انگل

 هـایی ها، اگزوزوم تروفوزوئیت که داده شد تحقیقات نشان

 مخصوص هاي پروتئین و کوچک هاي RNA حامل که را

 میزبـان هـاي سـلول بـا را آزاد می کنند کـه هستند انگل

 می را درون انها آزاد خود هاي شوند و محموله می ترکیب

ــ ــین . دکنن ــان همچن ــد داده نش ــه ش ــزوزوم ک  .T اگ

vaginalis ماننـد التهـابی هاي سیتوکین ترشح IL-6 و 

IL-8 دهنـد می اجازه انگل به بنابراین کند، می تنظیم را 

 همچنین مشـاهده شـده ).63( کند حفظ را مزمن عفونت

هـا  سایتوکاین این بیان کنترل T. vaginalis عفونت که

 ایـن .میزبان انجام مـی دهنـد هاي miRNA تنظیم با را

 یک از شده آزاد EVs که دهد می نشان همچنین مطالعه

 تقویـت بـه قـادر ،T. vaginalis چسـبنده بسـیار سویه

 اپیتلیـال سلولهاي به باچسبندگی ضعیف سویه یک اتصال

 پروفایـل از این مـدل تغییـرات .می شود پروستات و واژن

miRNA رخ بـی نیـزآمی عفونتهـاي در میزبان سلولهاي 

وابسـته  هـاي سیگنال القاء با  E. histolytica .دهد می

 سـلولهاي و شـود مـی سـلول مـرگ بـه به کلسیم منجـر

 سلول غشاي به تروفوزوییت اتصال از پس را روده اپیتلیال

 التهـابی واکـنش یـک دنبال به این .برد می بین از میزبان

ــوي ــه و ق ــاجم ب ــت ته ــاي کریپ ــزرگ روده ه ــط ب  توس

 از اسـتفاده همکاران با و ماري .رخ می دهد ها ئیتتروفوزو

ــه یــک ــوم سراســر در miRNA کتابخان  هــاي ســلول ژن

را  . E. histolyticaتوسط کشتن مستعد انسانی اپیتلیال

 بـه قادر آنها این روش از استفاده با نمایش دادند. بنابراین،

 سـمیت بـراي نیـاز مـورد خـاص میزبـان عوامل شناسایی

 خـارج انگـل یک  T. brucei ).64( دندبو آمبیک سلولی

) tsetse fly( حشـرات ناقل از یک توسط که است سلولی

اشکال مختلف انگـل  .شود می منتقل پستاندار میزبانان به

 بافـت بـه مهاجرت هستند. سلولی خارج میزبان، دو هر در

 .اسـت ضـروري پـاتوژنز و انگـل توسعه براي خاص میزبان

 مـی خـون هسـتند جریـان کـه در یهای تریپوماستیگوت

 خـارج بافتهـاي بـه و شـده خـارج خـونی رگهاي از توانند

در  .کننـد حملـه مرکـزي عصـبی سیستم جمله از عروقی

 در اپیتلیـال سـلولهاي ها بـه ماستیگوتحشرات ناقل، اپی

 ماســتیگوتهايوتریپ در و شــوند مــی متصــل بزاقــی غــده

هـم کـامال از  هسـتند، عفونی انسان براي که متاسیکلیک،

 .T  کـه اسـت شـده گـزارش اخیـراً .شـوند مـی متمـایز

bruceiنیز EVS وزیکولهاي خـارج  ).65( کند می تولید

 T. bruceirhodesiense توســط شــده تولیــد ســلولی

 اسـت )SRA( سـرم بـه مقاومت با مرتبط پروتئین حاوي

ایـن مشـخص  بـر عالوه .است الزم انسانی عفونت براي که

 بـا  T. brucei ج سـلولی،شده است که وزیکولهـاي خـار

 تغییـر و باعـث شود می فیوز پستانداران قرمز هاي گلبول

ناشی  خونی کم و لیز ایجاد و غشاء فیزیکی خصوصیات در

 کـار ایـن وجود ). با65( شود می از کاهش گلبولهاي قرمز

 کـد غیـر هـاي RNA انتقـال از گزارشـی اما هیچ جالب،

 اسـت نشـده شگـزار امـروز بـه تـا T. brucei در کننده

 وجـود از حـاکی اخیـر گـزارش یـک حال، این اما با ).65(

 مشـابه مکانیسـم از اسـتفاده بـا T. bruceiدر  اگزوزومها

 هــاي ســلول در RNA میکــرو MVBبــه شــیوه  ترشــح

 ).66( باشدمی پستانداران
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miRNA کرمهاي انگلی در  

ــــرم ــــق انگلــــی هــــاي ک  شــــاخه بــــه متعل

Nemathelminthes )و) نماتدها Platyhelminthes 

 هسـتند ییها انگل ترین رایج) وسستودا ترماتودا جمله از(

رمزگـذاري  هـاي ژن فقـدان .گذارند می تأثیر انسان بر که

 miRNA پـردازش کننـده مهـم هـاي آنزیم براي کننده

ایـن  در متمـایز ویژگی یک Argonaute و Dicer مانند

 مثـــال، عنـــوان بـــه( یاختـــه تـــک انگـــل چنـــد نـــوع

Plasmodium spp( استفاده  دهنده نشان است که این

در مسـیرهاي  ها انگل این میزبان توسط miRNA آنها از

 موجـودات خـالف بـر .)67( اسـت تنظیمی عملکردي آنها

 اصـلی هـاي پروتئین که است شده داده نشان سلولی، تک

 انگلـی هاي همه کرمهاي در miRNA پردازش در درگیر

 قابـل هـاي داده ).68،69( هسـتند حفاظت شـده مختلف

 کرمهـاي بـه مربـوط miRNA پروفایـل مورد در توجهی

 بــه پاســخ در میزبــان هــاي miRNA تغییــرات و انگلــی

 بــا .)70،71( اســت دســترس در کرمهــاي انگلــی عفونــت

 هـاي جمعیـت ،miRNA بینی پیش ابزارهاي از استفاده

ــی از ــدود ، درmiRNA مختلف ــه 35 ح ــاي از گون  کرمه

 هـا انگل پیچیده زندگی چرخه .تاس شده شناسایی انگلی

 شـرایط تغییـر بـه پاسـخ بـراي آنها ثابت نیاز دهنده نشان

 رشـدي مرحله هفت حداقل مثال، عنوان به. است محیطی

 .دارد وجود شیستوزوما زندگی چرخه با ارتباط در گسسته

 و مورفولـوژیکی تغییرات شامل آنها زندگی چرخه بنابراین

 آنهـا میزبان قطعـی و اسطو میزبان در چشمگیر رونویسی

 بـا انگـل در کـه است شده .  مشخص)73 ، 72( شود می

 مســیر در C. elegans، let-7 miRNA آزاد زنــدگی

 کنترل را الرو توسعه موقت الگوي کنترل که هتروکرونیک

 شده داده نشان همچنین ).74( دارد اساسی نقش کند می

ـــانواده ـــه خ ـــت ک  کـــه  C. elegans در let-7 اس

ارتبـاط بـا  در کنـد مـی تنظـیم را ذاتی ایمنی هايپاسخ 

 استرسـهاي هنگـام در رشـد وقایع شدید تنظیم زمانبندي

ایـن  بـه توجـه و بـا  بنابراین ).75( می باشد زایی بیماري

 مراحــل در مختلفــی هــاي miRNA ســري مشــاهدات،

 )76،77( شـوند می بیان کرمهاي انگلی در رشدي مختلف

 انگلـی هـاي miRNA ایـن يبرا اي ویژه نظارتی نقش و

 تنظـیم در مهمی نقش ها  miRNA است شده مشخص

 پـس کـه است شده مشخص. دارند پاتوژن و میزبان تعامل

بصورتی غیرعادي  میزبان هاي miRNA انگلی، عفونت از

 هـاي مـرتبط آسیب تنظیم در و شوند می از میزبان خارج

 .ایفـا مـی کننـد کننـده تعیـین اما ظریف نقشی پاتوژن با

روش  از مختلـف انگلی کرم هاي با عفونت طی در بنابراین

 بـراي miRNA ریزآرایـه و توالی یابی پرتوان مانند هایی

ــف ــل کش ــان miRNA پروفای ــد میزب ــاتولوژي درفراین  پ

ــتفاده ــود اس ــی ش ــین در .م ــورد همچن ــت م  .S عفون

japonicum ، متفاوت بیان miRNA در میزبـان هـاي 

 در) کبـد و طحال ریه، مثال، عنوان به( مختلف بافت هاي

 مسـیر با مطابق ).78( شده است مشاهده موشی مدل هاي

ــاجرتی ــال در مه ــعه ح ــه توس ــتوزوما، ری ــی شیس  از یک

 است کـه ایـن عفونت اولیه مرحله در ها بافت مستعدترین

ــه تنظیمــات ــا توجــه ب ــاالیی نســبتاً تعــداد ویژگــی ب  از ب

miRNA ایـن زا برخی .شود می منعکس ریه بافت در ها 

miRNA مثـال عنوان به( ها miR-125a-5p ، miR-

200a ، miR-181a/b/c و miR-150( ــه  تنظــیم ک

 ایمنـی دهنـده پاسـخ مختلف هاي ژن کلیدي هاي کننده

 کـه دهـد مـی نشان بنابراین این اند، شده هستند شناخته

 عملکردهـاي زخـم، بهبـود رونـد و ذاتی ایمنی هاي پاسخ

 بـه S. japonicum ولیـها مراحـل در کـه هستند مهمی

 نیـاز میزبـان هاي ریه شکل گیري فرایندهاي تنظیمی در

 شیسـتوزوما و عفونـت از فعـال مرحلـه یـک طی دارد. در

 نشـان کبـد در میزبان miRNA از زمانی تحلیل و تجزیه

 از هـا miRNA از فـرد به منحصر تعداد یک که داده شد

 مورد، ینا در ). همچنین 79،80،81( اند نشده تنظیم قبل

 ســلولهاي اختصاصــی هــاي miRNA کــه شــد مشــاهده
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-miR و miR-155، miR-146a/b ماننـــد( ایمنـــی

 امـر ). ایـن79( انـد شـده مجدد تنظیم عمده بطور )223

 عنــوان بــه هــا miRNA وجــود کــه اســت آن از حــاکی

 مــثالً( ایمنــی ســلولهاي نفــوذ بــراي مولکــولی امضــاهاي

 کبد ینی در سلولهايو سکنی گز سازي فعال و) نوتروفیلها

ــی عمــل ــد م ــه کنن ــه منجــر بیشــتر ک ــاتولوژي ب  هپاتوپ

 نقـش سـري مطالعـات . این)82( شوند می شیستوزومایی

 هنگـام در ایمنـی پاسخ در تنظیم را ها miRNA نظارتی

 بعــدي هــاي کنــد. گــزارش مــی برجســته انگلــی عفونــت

ـــین ـــان همچن ـــی نش ـــد م ـــه ده ـــعه ک ـــی توس   برخ

 سـطح اسـت ممکن نیز بافت با مرتبط هاي شناسی آسیب

miRNA دهـد تغییـر را بیشتر خون گردش سیستم در. 

 در اسـت ممکـن هـا miRNA که دارد وجود فرضیه این

 در فعـال طـور به یا شوند رها منفعالنه سلولی نکروز حین

 ایـن .شـوند ترشـح اگـزوزوم ماننـد وزیکـولی ساختارهاي

miRNA ــوان مــی را ســلول از عــاري هــاي  طیــف در ت

 بـه سـرم یا پالسما ادرار، مانند بدن مایعات از اي گسترده

 عامـل بطور کلـی سـه ).83، 84( داد تشخیص پایدار طور

مایعـات  در موجـود هاي miRNA باالي پایداري مسئول

 ســایر یــا اگزوزومهــا در آنهــا ترکیــب) i: (هســتند ســلولی

 مجموعـه یک تشکیل) EV( )ii( سلولی خارج وزیکولهاي

 ).89( آنهـا کوچـک انـدازه و miRNA/  (iii) پروتئین

miRNA نشـانگرهاي عنـوان بـه خـون گـردش در هاي 

 جملـه از مختلـف بیماري هاي در امیدوارکننده تشخیصی

به شمار می  ویروسی هاي و عفونت سرطانها کبدي، آسیب

 ،S. japonicum بـه آلـودگی صـورت در ).85،86( آیند

miRNA بنـام گردش خـون میزبـان در miR-223 بـه 

 کننده براي این آلـودگی امیدوار تجاري نشانگر یک وانعن

 کـه است شده گزارش حال این با). 85( می شود پیشنهاد

 ماننـد بیماریهـا، انـواع سـایر در miR-223 سرمی سطح

 از ایــن حــاکی کــه ،)87( اســت شــده تنظــیم سپســیس

 یک عنوان به miRNA از این محدود استفاده محدودیت

 یـک کـه دهـد می نشان این .است تشخیصی نشانگر امضا

 تشـخیص هـاي ویژگـی توانـد مـی ها، miRNA از پانل

 حاضـر حـال در . کنـد تضمین بهتر را انگلی هاي بیماري

miRNA ــاي ــات درون ه ــوژیکی مایع ــه بیول ــوان ب  عن

 بـه و گرفته قرار مطالعه مورد بیماري با مرتبط نشانگرهاي

 در مشـکالت از بسـیاري حـل براي قدرتمند ابزاري عنوان

 پاتولوژیـک، شـرایط در .انـد شـده ظاهر درمان و تشخیص

نمونـه  یـک بـا مقایسـه در خـاص، miRNA یـک تغییر

 بـراي تجـاري نشانگر یک عنوان به تواند می سالم، کنترل

 مـدل در مطالعـات .شود استفاده بیمار وضعیت بینی پیش

ــاي ــوش ه ــه اســت داده نشــان م ــرمی ســطح ک ــه س  س

miRNA)miR-21، miR-122 و miR-34a در( 

 شـده تنظـیم تـوجهی قابل طور به BALB/c هاي موش

 ایـن .اینگونـه نیسـت C57BL/6 هاي موش در اما است،

مـوش  دو هـر کبـدي در نکروز مختلف درجات با مشاهده

 سـرمی سـطح کـه بود این بر فرض داشت. بنابراین ارتباط

 منعکس است ممکن گردش در میزبان miRNA سه این

 ایمنـی پاسـخهاي علـت بـه کبـدي مختلـف نتـایج کننده

ــف ــی مختل ــر در ناش ــوش دو ه ــس م ــت از پ  .S عفون

japonicum در هـا داده از اي فزاینده تعداد ).88( باشد 

. وجود دارد انگلی کرمهاي با مرتبط امضاء miRNA مورد

 عملکردهـاي مـورد در شـماري بـی سـواالت حـال این با

 توســعه در آنهـا نقــش و هـا miRNA کامــل بیولـوژیکی

 همچنـین .اسـت مانـده پاسـخ بـی میزبان شناسی آسیب

 عنـوان بـه هـا miRNA گردش پتانسیل تحلیل و تجزیه

 .است مهم تشخیصی جدید ابزار یک

 دهـد مـی نشـان کـه دارد وجـود رشد حال در شواهد

miRNA تغییـر را هـا عفونـت نتیجـه فعـال طـور به ها  

 بـا هـاي میزبـان miRNA تنظـیم در اختالل .دهند می

 توسـط میزبـان اسـتعمار افزایش و ایمنی پاسخ در لاختال

 از همچنـین میزبـان مقابـل، در. اسـت بوده همراه پاتوژن

miRNA انگــل برابــر در دفــاع مکانیســم عنــوان بــه هــا 
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 خـارج وزیکولهـاي مطالعـات، برخـی در .کند می استفاده

 اند اما شده شناخته ارتباط این در واسطه عنوان به سلولی

 ییها مولکول چه که نیست مشخص دقیقاً دموار بیشتر در

 در مداخلـه بـراي انگلها که رسد می نظر به .هستند درگیر

miRNome باشـند. همچنـین زنـده بایـد خـود میزبان 

 بـه بسـتگی miRNA بیان الگوي که است شده مشاهده

ـــان ـــت زم ـــدد و عفون ـــت تع ـــن .دارد عفون ـــان ای   نش

 امـلع یک توسط میزبان miRNome تغییر که دهد می

 پاتوژن مولکولی الگوهاي مانند غشایی مؤلفه یک یا محلول

)PAMPs( یـک طریـق از عوض در بلکه شود نمی ایجاد 

  صـورت مهـاجم انگـل توسـط شـده کنترل فعال مکانیسم

 ما درك به تنها نه مشابه مطالعات اینها، بر گیرد. عالوه می

 بررسـی بـه بلکه پاتوژن کمک می کند، و میزبان از تعامل

 سالم انسانی سلول هاي در ها miRNA عملکرد و یوژنزب

 بـر عـالوه هـا miRNA. کند می نیز کمک عفونی غیر و

 آگهـی، پیش و تشخیصی ابزارهاي عنوان به خود پتانسیل

ــین ــی همچن ــد م ــه توانن ــوان ب ــداف عن ــالقوه اه ــراي ب  ب

 بیماریهاي براي درمانی ایمنی و درمانی شیمی راهبردهاي

 .کنند عمل انگلی

 شکر و قدردانیت
نویسندگان محترم از زحمات خانم دکتر هدیه جعفري 

بخاطر زحمات فراوان در تهیـه ایـن مقالـه تشـکر فـراوان 

 بعمل می آورند.
 

 

 
 

 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 83 

References 
1. Bartel DP. MicroRNAs: Genomics, 

biogenesis, mechanism, and function. Cell 
.2004;116(2):281-297. 

2. Zheng Y, X  Cai, Bradley JE . 
microRNAs in parasites and parasite 
infection.RNA Biol .2013;10(3): 371-379. 

3. Bayer-Santos E , Marini  MM, Da Silveira  
JF. Non-coding RNAs in host–pathogen 
interactions: Subversion of mammalian 
cell functions by protozoan parasites.Front 
Microbiol.2017; 8: 474. 

4. Militello  KT, Refour  P, Comeaux  CA. 
Antisense RNA and RNAi in protozoan 
parasites: Working hard or hardly 
working? Mol Biochem Parasitol. 2008; 
157(2): 117-126. 

5. Hakimi  MA , Cannella D. Apicomplexan 
parasites and subversion of the host cell 
microRNA pathway. Trends Parasitol 
.2011; 27(11): 481-486. 

6. Robinson KA, Beverley SM. 
Improvements in transfection efficiency 
and tests of RNA interference (RNAi) 
approaches in the protozoan parasite 
Leishmania. Mol Biochem Parasitol. 
2003; 128(2): 217-228. 

7. DaRocha WD, Otsu K, Teixeira SM. 
Tests of cytoplasmic RNA interference 
(RNAi) and construction of a tetracycline-
inducible T7 promoter system in 
Trypanosoma cruzi. Mol Biochem 
Parasitol .2004; 133(2): 175-186. 

8. Baum  J, Papenfuss AT, Mair  GR  . 
Molecular genetics and comparative 
genomics reveal RNAi is not functional in 

malaria parasites. Nucleic Acids 
Res.2009; 37(11): 3788-3798. 

9. Atayde VD, Tschudi C, Ullu E. The 
emerging world of small silencing RNAs 
in protozoan parasites. Trends Parasitol. 
2011; 27(7): 321-327. 

10. Stoco PH , Wagner G, Talavera-Lopez  C. 
Genome of the avirulent humaninfective 
trypanosome—Trypanosoma rangeli. 
PLoS Negl Trop Dis. 2014; 8(9): e3176. 

11. Plattner F, Soldati-Favre D. Hijacking of 
host cellular functions by the 
Apicomplexa. Annu Rev Microbiol. 2008; 
62: 471-487. 

12. Akira S, Takeda K. Toll-like receptor 
signalling. Nat Rev Immunol.2004; 4(7): 
499-511. 

13. Chen XM, O’Hara SP, Nelson JB. 
Multiple TLRs are expressed in human 
cholangiocytes and mediate host epithelial 
defense responses to Cryptosporidium 
parvum via activation of NF-kappaB. J 
Immunol.2005; 175(11): 7447-7456. 

14. Zhou R, Hu G, Liu  J. NF-kappaB p65-
dependent transactivation of miRNA 
genes following Cryptosporidium parvum 
infection stimulates epithelial cell immune 
responses. PLoS Pathog. 2009; 5(12): 
e1000681. 

15. Hu G, Zhou R, Liu J. MicroRNA-98 and 
let-7 regulate expression of suppressor of 
cytokine signaling 4 in biliary epithelial 
cells in response to Cryptosporidium 
parvum infection. J Infect Dis. 2010. 
202(1): 125-135. 

 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 84 
 

16. Sheedy FJ, Palsson-McDermott E, 
Hennessy EJ. Negative regulation of 
TLR4 via targeting of the 
proinflammatory tumor suppressor 
PDCD4 by the microRNA miR-21. Nat 
Immunol 2010; 11(2): 141-147. 

17. Zhou R, Gong AY, Eischeid  AN. miR-
27b targets KSRP to coordinate TLR4- 
mediated epithelial defense against 
Cryptosporidium parvum infection. PLoS 
Pathog. 2012; 8(5): e1002702. 

18. Zeiner GM, Norman KL, Thomson JM. 
Toxoplasma gondii infection specifically 
increases the levels of key host 
microRNAs. PLoS One. 2010; 5(1): 
e8742. 

19. Shapira S, Speirs  K, Gerstein  A. 
Suppression of NF-kappaB activation by 
infection with Toxoplasma gondii. J Infect 
Dis. 2002; 185 Suppl 1: S66-S72. 

20. Xiao C, Rajewsky K. MicroRNA control 
in the immune system. Basic principles 
cell. 2009; 136(1): 26-36. 

21. Cai P, Piao X, Liu S. MicroRNA-gene 
expression network in murine liver during 
Schistosoma japonicum infection. PLoS 
One. 2013 ; 8(6): e67037. 

22. Saba R, Sorensen DL , Booth SA. 
MicroRNA-146a: A dominant, negative 
regulator of the innate immune response. 
Front Immunol. 2014; 5: 578. 

23. Jia B, Chang  Z, Wei X. Plasma 
microRNAs are promising novel 
biomarkers for the early detection of 
Toxoplasma gondii infection. Parasie Vect  
2014; 7: 433. 

 

24. Xue X, Zhang Q, Huang Y. No miRNA 
were found in Plasmodium and the ones 
identified in erythrocytes could not be 
correlated with infection. Malaria J 2008; 
7: 47. 

25. Coulson RM, Hall N, Ouzounis CA. 
Comparative genomics of transcriptional 
control in the human malaria parasite 
Plasmodium falciparum. Genome Res 
.2004 ; 14(8): 1548-1554. 

26. Hall N, Karras M, Raine JD.A 
comprehensive survey of the Plasmodium 
life cycle by genomic, transcriptomic, and 
proteomic analyses. Science. 2005; 
307(5706): 82-86. 

27. LaMonte G, Philip N, Reardon J. 
Translocation of sickle cell erythrocyte 
microRNAs into Plasmodium falciparum 
inhibits parasite translation and 
contributes to malaria resistance. Cell 
Host Microbe. 2012; 12(2): 187-199. 

28. Masaki S, Ohtsuka R, Abe Y. Expression 
patterns of microRNAs 155 and 451 
during normal human erythropoiesis. 
Biochem Biophys Res Commun .2007 ; 
364(3): 509-514. 

29. Nelson PT, DePlanell-Saguer M, 
Lamprinaki SA novel monoclonal 
antibody against human Argonaute 
proteins reveals unexpected characteristics 
of miRNAs in human blood cells. RNA 
2007; 13(10): 1787-1792. 

30. Li J, Cox LS. Isolation and 
characterisation of a cAMP-dependent 
protein kinase catalytic subunit gene from 
Plasmodium falciparum. Mol Biochem 
Parasitol. 2000;109(2):157-163. 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 85 

31. Ono T, Labrita-Santos L, Leitao R. 
Adenylyl cyclase alpha and cAMP 
signaling mediate Plasmodium sporozoite 
apical regulated exocytosis and 
hepatocyte infection. PLoS Pathog. 2008; 
4(2): e1000008. 

32. Trager W, Gill GS, Lawrence C. 
Plasmodium falciparum: Enhanced 
gametocyte formation in vitro in 
reticulocyte-rich blood. Exp Parasitol. 
1999 ; 91(2): 115-118. 

33. Chamnanchanunt S, Kuroki C, Desakorn 
V. Downregulation of plasma miR-451 
and miR-16 in Plasmodium vivax 
infection. Exp Parasitol.2015; 155: 19-25. 

34. Mantel PY, Hjelmqvist D, Walch M. 
Infected erythrocyte-derived extracellular 
vesicles alter vascular function via 
regulatory Ago2-miRNA complexes in 
malaria. Nat Com. 2016; 7: 12727. 

35. Delic D, Dkhil M, Al-Quraishy S. Hepatic 
miRNA expression reprogrammed by 
Plasmodium chabaudi malaria. Parasitol 
Res. 2011; 108(5): 1111-1121. 

36. Hentzschel F, Hammerschmidt-Kamper 
C, Borner K et al. AAV8-mediated in vivo 
overexpression of miR-155 enhances the 
protective capacity of genetically 
attenuated malarial parasites. Mol Ther. 
2014; 22(12): 2130-2141. 

37. Hunt NH, Grau GE. Cytokines: 
Accelerators and brakes in the 
pathogenesis of cerebral malaria. Trends 
Immunol .2003; 24(9): 491-499. 

38. Lackner P, Burger C, Pfaller K. Apoptosis 
in experimental cerebral malaria: Spatial 
profile of cleaved caspase-3 and 

ultrastructural alterations in different 
disease stages. Neuropathol Appl 
Neurobiol. 2007; 33(5): 560-571. 

39. Costa FT, Lopes SC, Ferrer M. On 
cytoadhesion of Plasmodium vivax: 
Raison d’etre? Mem Inst Oswaldo Cruz. 
2011; 106(1): 79-84. 

40. Penet MF, Viola A, Confort-Gouny S. 
Imaging experimental cerebral malaria in 
vivo: Significant role of ischemic brain 
edema. J Neurosci .2005; 25(32): 7352-
7358. 

41.El-Assaad F, Hempel C, Combes V. 
Differential microRNA expression in 
experimental cerebral and noncerebral 
malaria. Infect Immun .2011; 79(6): 2379-
2384. 

42. O’Hara SP, Splinter PL, Gajdos GB. 
NFkappaB p50-CCAAT/enhancerbinding 
protein beta (C/EBPbeta)-mediated 
transcriptional repression of microRNA 
let-7i following microbial infection. J Biol 
Chem. 2010; 285(1): 216-225. 

43. Chhabra R, Adlakha YK, Hariharan M. 
Upregulation of miR-23a-27a-24-2 cluster 
induces caspase-dependent and -
independent apoptosis in human 
embryonic kidney cells. PLoS One.2009; 
4(6): e5848. 

44. Tourneur L, Chiocchia G. FADD: A 
regulator of life and death. Trends 
Immunol .2010; 31(7): 260-269. 

45. Barker KR, Lu Z, Kim H. miR-155 
Modifies inflammation, endothelial 
activation and blood-brain barrier 
dysfunction in cerebral malaria. Mol Med. 
2017; 23: 24-33. 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 86 
 

46. Fernandez-Calero T, Garcia-Silva R, Pena 
A. Profiling of small RNA cargo of 
extracellular vesicles shed by 
Trypanosoma cruzi reveals a specific 
extracellular signature. Mol Biochem 
Parasitol.2015; 199(1–2): 19–28. 

47. Bayer-Santos E, Lima FM, Ruiz JC. 
Characterization of the small RNA 
content of Trypanosoma cruzi 
extracellular vesicles. Mol Biochem 
Parasitol. 2014; 193(2): 71-74. 

48. Garcia-Silva MR, dasNeves RF, Cabrera-
Cabrera F. Extracellular vesicles shed by 
Trypanosoma cruzi are linked to small 
RNA pathways, life cycle regulation, and 
susceptibility to infection of mammalian 
cells. Parasitol Res.2014; 113(1): 285-
304. 

49. Cestari I, Ansa-Addo E, Deolindo P. 
Trypanosoma cruzi immune evasion 
mediated by host cell-derived 
microvesicles. J Immunol. 2012; 188(4): 
1942-1952. 

50. Ramirez  MI, Deolindo P, de Messias-
Reason IJ. Dynamic flux of microvesicles 
modulate parasite–host cell interaction of 
Trypanosoma cruzi in eukaryotic cells. 
Cell Microbiol.2017; 
19(4).doi:10.1111/cmi19:e12672 . 

51.Nogueira PM, Ribeiro K, Silveira AC. 
Vesicles from different Trypanosoma 
cruzi strains trigger differential innate and 
chronic immune responses. J Extracell 
Vesicles .2015; 4: 28734. 

52. Torrecilhas AC, Schumacher RI, Alves 
MJ. Vesicles as carriers of virulence 
factors in parasitic protozoan diseases. 

Microbes Infect. 2012; 14(15): 1465-
1474. 

53. Ferreira LR, Frade AF, Santos RH. 
MicroRNAs miR-1, miR-133a, miR-133b, 
miR-208a and miR-208b are dysregulated 
in chronic chagas disease 
cardiomyopathy.Int J Cardiol. 2014; 
175(3): 409-417. 

54. Linhares-Lacerda L, Morrot  A. Role of 
small RNAs in trypanosomatid infections. 
Front Microbiol. 2016; 7: 367. 

55. Navarro IC, Ferreira FM, Nakaya HI. 
MicroRNA transcriptome profiling in 
heart of Trypanosoma cruzi–infected 
mice: Parasitological and cardiological 
outcomes. PLoS Negl Trop Dis. 2015; 
9(6): e0003828. 

56. Lambertz U, Oviedo Ovando ME, 
Vasconcelos EJ. Small RNAs derived 
from tRNAs and rRNAs are highly 
enriched in exosomes from both old and 
new world Leishmania providing 
evidence for conserved exosomal RNA 
packaging. BMC Genomics. 2015; 16: 
151. 

57. Frank B, Marcu A, de Oliveira Almeida 
Petersen A.L. Autophagic digestion of 
Leishmania major by host macrophages is 
associated with differential expression of 
BNIP3, CTSE, and the miRNAs miR-
101c, miR-129, and miR-210. Parasite 
Vect .2015; 8:404. 

58. Lemaire J, Mkannez G, Guerfali FZ. 
MicroRNA expression profile in human 
macrophages in response to Leishmania 
major infection. PLoS Negl Trop Dis. 
2013; 7(10): e2478. 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 87 

59. Geraci NS, Tan  JC, McDowell MA. 
Characterization of microRNA expression 
profiles in Leishmania-infected human 
phagocytes. Parasite Immunol. 2015; 
37(1): 43-51. 

60. Ghosh J, Bose M, Roy S. Leishmania 
donovani targets Dicer1 to downregulate 
miR- 122, lower serum cholesterol, and 
facilitate murine liver infection. Cell Host 
Microbe. 2013; 13(3): 277-288. 

61. Singh AK, Pandey RK, Madhubala R. 
MicroRNA expression profiling of 
Leishmania donovani–infected host cells 
uncovers the regulatory role of MIR30A-
3p in host autophagy. Autophagy. 2016; 
12(10): 1817-1831. 

62. Bose M, Barman B, Goswami A, 
Bhattacharyya SN. Spatiotemporal 
uncoupling of microRNA-mediated 
translational repression and target RNA 
degradation controls microRNP recycling 
in mammalian cells. Mol Cell Biol. 2017; 
37(4): e00464-16. 

      https://doi.org/10.1038/srep13613 
63. Twu O, de Miguel N, Lustig G. 

Trichomonas vaginalis exosomes deliver 
cargo to host cells and mediate 
hostratioparasite interactions. PLoS 
Pathog. 2013; 9(7): e1003482. 

64. Marie C, Verkerke HP, Theodorescu  D. 
A whole-genome RNAi screen uncovers a 
novel role for human potassium channels 
in cell killing by the parasite Entamoeba 
histolytica. Sci Rep. 2015; 5: 
13613.https://doi.org/10.1038/srep13613 

65. Szempruch AJ, Sykes SE, Kieft R. 
Extracellular vesicles from Trypanosoma 

brucei mediate virulence factor transfer 
and cause host anemia. Cell. 2016; 164(1–
2): 246-257. 

66. Eliaz D, Kannan S, Shaked H. Exosome 
secretion affects social motility in 
Trypanosoma brucei. PLoS Pathog. 2017; 
13(3): e1006245. 

67. Cai P, Gobert GN, McManus DP. 
MicroRNAs in parasitic helminthiases: 
Current status and future perspectives. 
Trends Parasitol. 2016; 32(1): 71-86. 

68. Gomes MS, Cabral FJ, Jannotti-Passos L. 
K. Preliminary analysis of miRNA 
pathway in Schistosoma mansoni. 
Parasitol Int. 2009; 58(1): 61-68. 

69. Dalzell JJ, McVeigh P, Warnock ND. 
RNAi effector diversity in nematodes. 
PLoS Negl Trop Dis.2011; 5(6): e1176. 

70. Hoogstrate SW, Volkers RJ, Sterken M. 
G. Nematode endogenous small RNA 
pathways. Worm .2014; 3: e28234. 

71. He X, Sai X, Chen C. Host serum miR-
223 is a potential new biomarker for 
Schistosoma japonicum infection and the 
response to chemotherapy. Parasite Vect. 
2013; 6: 272. 

72. Gobert GN, Moertel L, Brindley PJ. 
Developmental gene expression profiles 
of the human pathogen Schistosoma 
japonicum. BMC Genomics. 2009; 10: 
128. 

73. Fitzpatrick JM, Peak E, Perally S. Anti-
schistosomal intervention targets 
identified by lifecycle transcriptomic 
analyses. PLoS Negl Trop Dis. 2009; 
3(11): e543. 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 88 
 

74. Rausch M, Ecsedi M, Bartake HA genetic 
interactome of the let-7 microRNA in C. 
elegans. Dev Biol. 2015; 401(2): 276-286. 

75. Sun L, Zhi L, Shakoor S. microRNAs 
involved in the control of innate immunity 
in Candida infected Caenorhabditis 
elegans. Sci Rep. 2016; 6: 36036. 

76. Cai P, Hou N, Piao X. Profiles of small 
non-coding RNAs in Schistosoma 
japonicum during development. PLoS 
Negl Trop Dis. 2011; 5(8): e1256. 

77. Cai P, Piao X , Hao L. A deep analysis of 
the small non-coding RNA population in 
Schistosoma japonicum eggs. PLoS One. 
2013; 8(5): e64003. 

78. Han H, Peng J, Hong Y. MicroRNA 
expression profile in different tissues of 
BALB/c mice in the early phase of 
Schistosoma japonicum infection. Mol 
Biochem Parasitol. 2013; 188(1): 1-9. 

79. Cai Y, Chen H, Jin L. STAT3-dependent 
transactivation of miRNA genes following 
Toxoplasma gondii infection in 
macrophage. Parasite Vect. 2013; 6: 356. 

80. He X, Xie J, Zhang D. Recombinant 
adeno-associated virus-mediated 
inhibition of microRNA-21 protects mice 
against the lethal schistosome infection by 
repressing both IL-13 and transforming 
growth factor beta 1 pathways. 
Hepatology. 2015; 61(6):2008-2017. 

81. Hoy AM, Lundie  RJ, Ivens A. Parasite-
derived microRNAs in host serum as 
novel biomarkers of helminth infection. 
PLoS Negl Trop Dis. 2014; 8(2): e2701. 

82. Burke ML, McManus DP, Ramm GA. 
Co-ordinated gene expression in the liver 

and spleen during Schistosoma japonicum 
infection regulates cell migration. PLoS 
Negl Trop Dis. 2010; 4(5): e686. 

83. Chen X, Ba Y, Ma L. Characterization of 
microRNAs in serum: A novel class of 
biomarkers for diagnosis of cancer and 
other diseases. Cell Res. 2008; 18(10): 
997-1006. 

84. Mitchell PS, Parkin RK, Kroh EM. 
Circulating microRNAs as stable 
bloodbased markers for cancer detection. 
Proc Natl Acad Sci.2008; U S A 105(30): 
10513-10518. 

85. Kosaka N, H Iguchi, Ochiya T. 
Circulating microRNA in body fluid: A 
new potential biomarker for cancer 
diagnosis and prognosis. Cancer Sci. 
2010; 101(10): 2087-2092. 

86. Starkey Lewis PJ, Merz  M, Couttet P. 
Serum microRNA biomarkers for 
druginduced liver injury. Clin Pharmacol 
Ther .2012; 92(3): 291-293. 

87. Wang JF, Yu ML, Yu G. Serum miR-
146a and miR-223 as potential new 
biomarkers for sepsis. Biochem Biophys 
Res Commun. 2010; 394(1): 184-188. 

88. da Paz VR ,Figueiredo-Vanzan D, dos 
Santos Pyrrho A. Interaction and 
involvement of cellular adhesion 
molecules in the pathogenesis of 
Schistosomiasis mansoni. Immunol Lett. 
2019;206:8-11. 

89. Zhu D, He X, Duan Y. Expression of 
microRNA-454 in TGF-beta1-stimulated 
hepatic stellate cells and in mouse livers 
infected with Schistosoma japonicum. 
Parasite Vectors.2014; 7: 148. 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 89 

90. Meningher T, Lerman G, Regev-Rudzki 
N, Gold D, Ben-Dov IZ, Sidi Y. 
Schistosomal microRNAs isolated from 
extracellular vesicles in sera of infected 
patients: a new tool for diagnosis and 
follow-up of human schistosomiasis. J 
Infect Dis. 2017;215:378-386. 

91. Cai P, Mu Y, Olveda RM, Ross AG, 
Olveda DU, McManus DP. Circulating 
miRNAs as footprints for liver fbrosis 

grading in schistosomiasis. Ebiomedicine. 
2018;37:334-343. 

92. Zhang B, Wu X, Liu J, Song L, Song Q, 
Wang L. beta-Actin: not a suitable 
internal control of hepatic fbrosis caused 
by Schistosoma japonicum. Front 
Microbiol. 2019;10:66. 

 
  
 



 جعفري و پیرمرادي ... کنندگی تنظیم عملکردهاي ها با miRNAs بررسی پروفایل بیانی

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 90 
 

 
Evaluation of expression profile of miRNAs with regulatory functions in 

metabolic pathways and signaling of parasitic diseases 
 

Pirmoradi S1*, Jafari H2 

1. PhD in Biochemistry, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of 
Ahvaz, Ahvaz, Iran, pirmoradi150@gmail.com 
2. PhD in Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research and Training Organization 
(AREEO), Ahvaz, Iran 
 
Received: 13 March 2021           Accepted: 10 April 2021 
Abstract 

Background: MicroRNAs (miRNAs) are a subset of small regulatory RNAs that are expressed by 
almost all metazoans and protozoans. They express genes either by direct cleavage or by 
suppressing the translation of target mRNAs by partial complementary base pairing. The active and 
functional unit of miRNA is a complex of Argonaute proteins known as microRNA-induced 
silencing complex (miRISC). They are known to regulate various growth and physiological 
processes. Irregular expression of miRNA in human cells is associated with a variety of disorders 
such as cancer, cardiovascular dysfunction, liver damage, immune dysfunction, metabolic 
syndromes, and pathogenic infections.  
A growing number of studies have shown that miRNAs are in fact a major component of host 
interactions and pathogens and play an important role in host immune responses to microorganisms. 
Emerging miRNAs are recognized as important tools for the genetic study, therapeutic 
development, and diagnosis of human pathogenic infections caused by various pathogenic 
organisms such as viruses, bacteria, parasites, and fungi. Many pathogens use the host miRNA 
system for their own benefits, including pathogenesis, survival within the host cell, and crossing 
some host immune barriers. Other pathogens express their miRNA within the host and contribute to 
their replication, survival, or delay. This article aims to review the role and importance of miRNA 
in relation to some important parasitic diseases. 
Keywords: MicroRNA, Parasitic diseases, Regulation of gene expression signaling، Regulation of 
metabolism 
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