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هاي RNA( نقش مهمي را در دفاع ضدويروسي ايفا مي کند. اين پاسخ شامل مسيرهاي RNAi) RNAدر حشرات، مسير تداخل 
دورشته اي  RNAقطعه شدن شامل قطعه siRNAs( است. مسير miRNAs) هاRNA( و ميکروsiRNAsگر )کوچک مداخله

(dsRNAو تبديل آن  ) ها بهRNAهاي کوچک مداخله( گر ويروسيv-siRNAs .است که ممکن است طي تکثير ويروس توليد شود ،)
مقابله کنند. در اين مطالعه، نقش  ضدويروسي ميزبان RNAiرا در خود تکامل داده اند تا با  RNAiها، سرکوبگرهاي در مقابل، ويروس

RNAi هاي سلول-در برهمکنش باکلوويروسSpodoptera frugiperda (Sf9 )شود. باکلوويروس ها خانواده اي از گزارش مي
(. dsDNAهستند ) DNAاي کنند و داراي ژنوم حلقوي دورشتهويروس هاي بزرگ هستند که عمدتا حشرات را آلوده مي

Autographa californica multicapsid Nucleopolyhedrovirus  (AcMNPV با )156باز دربرگيرنده -کيلوجفت 134 
هاي ، تعداد زيادي از خوانشdeep-sequencingژن، باکلوويروسي است که بيشترين مطالعه روي آن انجام شده است. نتايج تکنيک 

را نشان داد که به برخي از نقاط ژنوم اين ويروس به طور غير   AcMNPVآلوده شده با  Sf9از رده سلول ( نوکلئوتيد ∽20کوچک )
افزايش يافت.   AcMNPVهاي کوچک پس از آلودگي با RNA(. تعداد اين Hot and cold spotsيکنواخت همرديف شدند )

را  v-siRNAsشخص نوکلئوتيد طول، ويژگي م 20نبوده ولي باداشتن  miRNAها هاي بيشتر بيوانفورماتيکي نشان داد که آنبررسي
 RNAiمهمترين آنزيم درگير در پاسخ ، Dicer-2دارد،  vsiRNAsنقشي در توليد  RNAiدادند. به منظور بررسي اينکه آيا نشان 

هايي که سرکوب گرديد. در سلول Sf9نقش دارد، در سلول هاي  miRNA که در مسير Dicer-1حشرات، سرکوب شد. همچنين، 
Dicer-2  و نهDicer-1  هاي سرکوب شده بود، ميزان بيشتري از ترانسکريپت ژنHot spots  رديابي شد و در نتيجه ويروس بهتر

توسط سلول ميزبان ضدويروس به کارگرفته مي شود. به طورجالبي، مشاهده شد که  v-siRNAsتکثير شد. بنابراين نتيجه گيري شد که  
ويروسي، که بخاطر مهارکردن  p35کند. مشخص گرديد که ژن يزبان، بيان ميم RNAiقدرتمند را در مقابله با  VSRباکلوويروس يک 

 VSRدر سلول هاي مختلف حشرات و پستانداران است. بعالوه، نتايج نشان داد که فعاليت  VSRآپوپتوز شهرت دارد، داراي فعاليت 
کند. ويروس موتانت فاقد ژن کار مي RNAiنيست، بلکه در پايين دست مسير  Dicer-2توسط  dsRNAبخاطر ممانعت از تخريب 

p35  قادر به سرکوبRNAi  سلولي نبود. در نهايت، اين نتايج شواهدي براي حضور فعاليتVSR  در در يک ويروسdsDNA  فراهم
ني سيستم ايم P35ميزبان و آپوپتوز نقش دارد، نيز شناسايي گرديد. بنابراين، پروتئين  RNAiکرد و ژن مسئول را که در سرکوب 

ميزبان از يک سو و از سوي ديگر کدکردن  RNAiدهد. پاسخ ضدويروسي ميزبان را سرکوب کرده و تکثير ويروس را افزايش مي
 پاتوژن اشاره دارد. -، به تکامل همراه ميزبانAcMNPVتوسط  RNAiمهارکننده 

 روسي.با منشا وي RNAi، پاسخ ضد ويروس سلولي، سرکوبگر RNAiسازوکار های کلیدی: واژه
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