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ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیذٞب ٞٛرٖٔٛ ٞبی اصّی ٔترؼحٝ از غذد آدر٘بَ ٞعتٙذ. ایٗ ٞٛرٖٔٛ ٞب ثٝ عٙٛاٖ ضذ اِتٟبة ٚ ایٕٛ٘ٛظبپرظیٛ ثعیبر لٛی 

(. ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیذٞب 1در ثذٖ عُٕ ٔی وٙٙذ. ایٗ خبصیت، آٖ ٞب را ثٝ ثیؽتریٗ دارٚی ٔٛرد تجٛیس در ظراظر د٘یب تجذیُ ٕ٘ٛدٜ اظت )

(. ٕٞچٙیٗ 2ذیٗ فعبِیت ٟٔٓ فیسیِٛٛشیه را در ثذٖ تٙظیٓ ٔی وٙٙذ وٝ یىی از آٖ ٞب تِٛیذ ٔثُ در پعتب٘ذاراٖ اظت )چٙ

ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیذٞب طیف درٔب٘ی ٚظیعی دار٘ذ وٝ در ثیٕبری ٞبی ٔختّف ٔثُ ثیٕبری ٞبی اِتٟبثی، عفٛ٘ی، خٛد ایٕٙی، ٘برظبیی غذٜ 

ٔبدرزادی غذد فٛق وّیٛی، ادْ  ٞب در ٞیپرپالزیایٗ ٞٛرٖٔٛ (. 3بی ردٜ ِٙفٛئیذ تجٛیس ٔی ؼٛ٘ذ )فٛق وّیٝ، دردٞبی ٔفصّی ٚ ظرطبٖ ٞ

(. دٌسأتبزٖٚ 4تؽخیص ظٙذرْ وٛؼیًٙ ٚ افعردٌی آ٘ذٚشٖ ثىبر ٔی رٚ٘ذ ) ٔغسی، ؼٛن، ثیٕبری ٞبی اِتٟبثی رٔبتیعٕی ٚ ٘یس جٟت

غؽبء ظِّٛی ثٝ  (. ایٗ دارٚ  ثب عجٛر از5س آٖ ٘یس در حبَ افسایػ ٔی ثبؼذ )یه ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیذ ثعیبر پر ٔصرف اظت وٝ ٔتبظفب٘ٝ تجٛی

ثٝ ٘ٛاحی  ٞعتٝ ظِّٛی ٔی ؼٛد. ایٗ وٕپّىط ثب اتصبَ ٌیر٘ذٜ ٚارد -ٌیر٘ذٜ ٞبی خٛد در ظیتٛپالظٓ ٔتصُ ؼذٜ ٚ وٕپّىط دارٚ 

ی ٌردد وٝ در ٟ٘بیت ٔعئَٛ اثرات ٔ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ظبخت آ٘سیٓ ٞبییmRNA ٔٛجت تحریه رٚ٘ذ رٚ٘ٛیعی  DNA خبصی از

ظَّٛ ٞبی اِتٟبثی در ٘بحیٝ اِتٟبة، ٟٔبر فبٌٛظیتٛز ٚ آزاد ؼذٖ  ظیعتٕیه وٛرتیىٛاظترٚئیذٞب اظت. دٌسأتبزٖٚ ثب جٌّٛیری از تجٕع

(. 4ٔی وٙذ ) اعٕبَ اِتٟبة ٚ ٟٔبر ظبخت ٚ آزاد ؼذٖ ٚاظطٝ ٞبی ؼیٕیبیی اِتٟبة، اثرات ضذ اِتٟبثی خٛد را آ٘سیٓ ٞبی ٔعئَٛ در

 لذرت دارای ٚ ٔیٕٙبیذ اعٕبَ را خٛد اثرات ثذٖ ظِّٟٛبی تٕبْ در تمریجبً ظِّٛی درٖٚ ٚاظط حذ ٌیر٘ذٜ ٞبی طریك از دٌسأتبزٖٚ

ٌسارؼبت ارظبِی از دا٘ؽٍبٜ ٞبی عّْٛ پسؼىی وؽٛر ثیبٍ٘ر تجٛیس ثیػ از حذ آٔپَٛ  .(7 ,6(ٔیجبؼذ ا٘عب٘ی وٛرتیسَٚ ثٝ ٘عجت ثیؽتری

دٌسأتبزٖٚ ٚ ٘ؽبٖ دٞٙذٜ رٚ٘ذ افسایؽی تجٛیس ایٗ دارٚ در ظبِٟبی اخیر ٔی ثبؼذ. طی ظبَ ٞبی اخیر ثر اظبض ٌسارغ ثرخی از دا٘ؽٍبٜ 

 (. 8آٔپَٛ دٌسأتبزٖٚ رتجٝ اَٚ را در تجٛیس ثیٗ دارٚٞب داؼتٝ اظت ) ,ٞب

 ٘ىرٚز از اصّی ؼبخص دٚ وٝ تٛظط اظت ظِّٛی ٔري از ؼىّی (،9ؼٛد) ٔی پٛپتٛزیس ٘بٔیذٜ آ وٝ ظِّٛی ؼذٜ ریسی ثر٘بٔٝ ٔري

 در ای ٚ ٞعتٝ ؼذٖ فرإٌٙتٝ ورٚٔبتیٗ، ؼذٖ ٔتراوٓ حجٓ ظَّٛ، وبٞػ ٘ظیر ٔٛرفِٛٛشی ٞبی ٚیصٌی اَٚ، ؼٛد. ؼبخص ٔی ٔؽخص

 ا٘ذٚ٘ٛوّئبز یه ثٛظیّٝ  DNAٔی ثبؼذ وٝ  DNA ؼذٖ لطعٝ لطعٝ ٚ ؼىعت ,ؼبخص دیٍر ٚ اظت پٛپتٛزی آ اجعبْ تؽىیُ ٟ٘بیت

 آٔیسی ثرای رً٘ TUNELثٙبْ  رٚؼی از ٔیؽٛد. أرٚزٜ  لطعٝ  لطعٝ اِٚیٍٛ٘ٛوّئٛزٚٔی لطعبت ثٝ  ,ٚ ٔٙیسیْٛ وّعیٓ یٖٛ ثٝ ٚاثعتٝ

 ثٛظیّٝ ؼذٜ ؼىعتٝ DNA لطعبت  ا٘تٟبی رٚغ ایٗ ؼٛد. در ٔی اظتفبدٜ رایج طٛر ( ثDNAٝؼىعت  آپٛپتٛزی )ٔیساٖ  ٞبی ظَّٛ

 ( ٘ؽب٘ذار ٔی ؼٛ٘ذ ٚ ثٙبثرایdUTPٗ_فّٛءٚرظیٗ( تغییر دادٜ ؼذٜ  جذیذ ٘ٛوّئٛتیذٞبی ثب (TDT) ا٘تٟبیی ا٘عفرازتر اوعی دی آ٘سیٓ



 رٚیت لبثُ فّٛئٛرظب٘ط ٔیىرٚظىٛح زیر ٚ در ؼذٜ دار ٘ؽبٖ لبِت ز٘جیرٜ از ٔعتمُ ای، ز٘جیرٜ دٚ DNAلطعبت  ؼذ٠ ؼىعتٝ ا٘تٟبی

 (.9ٞبی ٔراحُ اِٚیٝ آپٛپتٛز ٘ؽب٘ذار ٔی ؼٛ٘ذ) در ایٗ رٚغ حتی ظَّٛ(.  10,11ؼٛد) ٔی

 

 


