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 کیدهچ

MS   یک بیماری مزمن و التهابی استت که در سیتت  عببی مرکزی ر  می دهد  در این بیماری

ستوو  های الیگودندروستیتی و سکتتون ها د ار سستی  می شوند  این نکته  ابر اکر است که دلیر     

( OPCمشتص  نشده است  ضوور سوو  های پی  ساز الیگودندروسیتی    MSاصتوی بروز بیماری  

باشد که این ترمی  در طو  دوره در نواضی سستی  دیده مززی  نشان از ترمی  نواضی سسی  دیده می 

بیماری د ار نق  شده است  همین امر سب  ارائه پیشنهاد استفاده از این دسته سوو  ها برای ترمی  

یی پایین و مدت نواضی سستتی  دیده شتتده استتت  ایر ه این روی موفقیت سمیز بوده اما به دلیر کارس

زمان طوالنی تمایز ایت دستتته از ستتوو  ها  دانشتتمندان به روی های مولکولی از جموه استتتفاده از   

ها  مولکو  های کو ک غیر کدکننده ای هتتتتتند که با RNAهتا روی سوردنتد  میکرو  RNAمیکرو

لی هدف خود  نق  تنظیمی مهمی را در فرسیندهای متعدد سوو mRNAشتکتتت و یا مهار ترجمه   

( توستتل لنتی hNPSCبازی می کنند  در این مطالعه نیز ستتوو  های بنیادی پی  ستتاز عبتتبی   

به منظور القای متتتیر تمایزی الیگودندروستتیتی  ترانتتتداکت شتتدند   miR-184ویروس های ضاوی 

 RNA  Bcl2L1  LINGO-1نشان دهنده کاه  بیان ژن های هدف این میکرو RT-PCRنتایج 

  می باشتتد  در MBPو  Olig2افزای  بیان ژن های ویژه الیگودندروستتیتی    ه   نین Sox-1و 

پیرو تأیید بی  تر از این نتایج  سزمای  های وستترن بتتینگ و ایمونوستیتوکمیتتری نیز انماش شد    

در نهایت  مطالعات ضیوانی انمان شتده  نتایج مطالعات سوولی و مولکولی اکر شده را مورد تأیید  رار  

  برای القای متتتیر تمایزی الیگودندروستتیتی در ستتوو  های  miR-184نتیمه  استتتفاده از  داد  در

NPSC  می تواند روی پیشنهادی مؤثرتری وا ع شود   

  ستوو  های بنیادی پی  ستاز عببی انتانی  الیگودندروسیت   RNA  میکروMSکومات کویدی: 

 روس هاها  سیتت  عببی مرکزی  تمایز  ترانتداکت  تولید لنتی وی
 


