
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


O-22-4
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي سخنرانی اولین کنگره بینخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

.کننددر ترمیم نورونی هیپوکامپ شرکت میmiR-302/367هاي القایی نوروبالست

1،2، محمد جوان2، حسین بهاروند1مریم قاسمی کاسمان

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-1
هاي بنیادي و بیولوژي تکوین، مرکز تحقیقات سلول، پژوهشگاه رویان، تهران، ایرانگروه سلول-2

ها توانستند با استفاده آستروسیت. دهدهاي نرودژنراتیو روي میگلیوزیس، فرآیند پاتولوژیکی عمومی است که در بیماري:مقدمه
در این . ریزي شوندبازبرنامهin vivoبه نوروبالست شرایط miR-302/367برداري اختصاصی و کالستر از فاکتورهاي نسخه

ها را به تواند آستروسیتدر استریاتوم و هیپوکامپ می(VPA)با والپروات miR-302/367که اعمال دادیممطالعه ما نشان 
. کنندشده در ترمیم نورونی هیپوکامپ شرکت میهاي ایجادو نوروبالستدیل کننوروبالست تبد

برmiR-302/367براي بررسی نقش . تهیه شدندGFPو miR-302/367منظور بیان ذرات لنتی ویروسی به:هاروشمواد و 
آسیب عصبی، کاینیک ءبراي القا. سنجیده شدوسیله ایمونوهیستوفلورسنت ، بهسرنوشت سلولی، مارکرهاي نوروبالستی و نورونی

آمیزي نیسل و هیپوکامپ با استفاده از رنگCA3ترمیم نورونی در ناحیه . صورت داخل بینی اعمال شداسید به
روز قبل از تزریق ذرات لنتی ویروسی اعمال شد و در سراسر دوره VPA ،4در تمام مطالعات، . ایمونوهیستوفلورسنت ارزیابی شد

.ایش ادامه یافتآزم
و DCXریزي کند که با بیان ها را به نورون بازبرنامهتوانست آستروسیتmiR-302/367تزریق داخل استریاتومی :هایافته

NeuNکننده هاي بیاندر سلولGFPدرمان با نتایج ما نشان داد که پیش. بودشناسایی شدهmiR-302/367 وVPA توانست
کننده هاي بیانمطالعات ایمونوهیستوفلورسنت سهم سلول. افزایش دهدKAهیپوکامپ را پس از اعمال CA3ظرفیت ترمیم ناحیه 

GFPدر ترمیم نورونی را تایید کرد.
-miRها با استفاده از ریزي آستروسیتتواند با بازبرنامهمیCNSهاي ما حاکی از آن است که ظرفیت ترمیم یافته:گیرينتیجه

برنده عصبی و هاي تحلیلممکن است سهمی در مدیریت بیمارياین رویکرد جدید. و والپروات افزایش داده شود302/367
.  هاي تروماتیک عصبی داشته باشدبیماري

، نوروژنز، کاینیک اسیدin vivo ،miR-302/367ریزي گلیوزیس، بازبرنامه:کلمات کلیدي
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