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بررسی اثر لوواستبتيه بر بيبن ژن کد کننده پروتئيه  Ranدر قبرچ بيمبريزای

ترايکوفبيتون روبروم )(Trichophyton rubrum
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تبریخ دریبفت :اردیبْطت 9312

تبریخ پذیزش :هْز 9312

چکیده
تزایکَفبیتَى رٍبزٍم هْنتزیي عبهل درهبتَفیتَسیس ببفت پَست ٍ ًبخي در سزاسز دًیب هیببضذ هطبلعبت سیبدی رٍی ایي قبرچ اًجبم
گزفتِ است ٍ خصَصیبت هتعذدی اس ایي قبرچ در سهیٌِ بیَلَصی هَلکَلی بزرسی ضذُ است لیکي ّیچ اطالعبتی در هَرد عولکزد پزٍتئیي Ran

در ایي درهبتَفیت در دستزس ًویببضذ در ایي بزرسی اثز غلظتّبی هتَالی لٍَاستبتیي بز رضذ قبرچ تزایکَفبیتَى رٍبزٍم ارسیببی ضذّ .نچٌیي
اسیذ ًَکلئیک  RNAقبرچ رضذ یبفتِ در حضَر لٍَاستبتیي بب رٍش استبًذارد اس تَدُ هیسلیَهی استخزاج ضذ پزایوزّب بز هبٌبی بزرسی تَالیّبی
یکسبى صى کذکٌٌذٓ  Ranسلَلّبی سبیز یَکبریَتّب طزاحی گزدیذُ ٍ سٌتش ضذًذ بب استفبدُ اس پزایوزّبی سٌتش ضذُ ٍ بب سبخت  cDNAاس
 RNAاستخزاج ضذُ اس قبرچ تزایکَفبیتَى رٍبزٍم ٍ بزاسبس پزٍتَکل  ،PCRصى Ranتکثیز ضذ .اثز لٍَاستبتیي بز رٍی رضذ قبرچ هَرد بزرسی
قزار گزفت ٍ هطخص ضذ کِ رضذ قبرچ تزایکَفبیتَى رٍبزٍم تحت تأثیز ایي دارٍ کبّص هییببذ ٍ حذاقل غلظت ببسدارًذُ رضذ 51هیکزٍگزم بز
هیلیلیتز تعییي ضذ هقبیسِ بیبى صى هذکَر در قبرچّبی رضذ یبفتِ در غلظتّبی هختلف لٍَاستبتیي ًطبى داد کِ بیبى ایي صى در حضَر دارٍ
کبّص یبفتِ ٍ بب افشایص غلظت دارٍ هیشاى ببسدارًذگی افشایص هییببذ.

کلمات کلیدی:

ترايکوفبيتون روبروم ،استبتين ،پروتئينRan
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مقدمه
ػفًَزّبی لبرچی ػلذی در اًسبى ضبهل اًَاع سیبدی اس
ثیوبریّبیی اسز وِ دَسز ،هَ ٍ ًبخي را درگیز هیوٌذ .اوظز
ایي ػفًَزّب سَسظ یه گزٍُ ّوگي اس لبرؽّبی وزاسیيدٍسز
وِ درهبسَفیز ًبهیذُ هیضًَذ ،ایؼبد هیگزدًذ ( .)1درهبسَفیزّب
اًَاع هخشلف ثیوبریّبی ػفًَی لبرچی ثزاسبس لسوشی اس ثذى
وِ آلَدُ هیوٌذ سحز ػٌَاى وچلی یب  Ring wormرا ایؼبد
هیوٌذ ( .)2سزایىَفبیشَى رٍثزٍم یه گًَِ اًسبىدٍسز ثب اًشطبر
ػْبًی اسز .ایي ارگبًیسن یىی اس ػَاهل ضبیغ وچلی در اًسبى
ٍ ثِخػَظ وچلی وطبلِ راى ،دب ،دسز ٍ ًبخي هیثبضذ (.)1
در ثیوبراًی وِ ثذخیوی ّوبسَلَصیه دارًذ ،ثیوبراًی وِ دیًَذ
ولیِ داضشِاًذ ٍ ثیوبراًی وِ درهبى وَرسیىَاسشزٍئیذسیسشویه
دریبفز وزدُاًذ ػفًَز  Trichophyton rubrumهیسَاًذ
هْبػن ثبضذ .در ایي ثیوبراى T. rubrum ،هیسَاًذ ثِ دَسز
حولِ وٌذ ،فَلیىَلّبی هَ هلشْت ضذُ ٍ آثسِّبی سیزػلذی
ػویك ایؼبد ضذُ ٍ ثبػض سطىیل گزاًَلَهب هیضَد (.)12 ٍ 6
در سلَلّبی یَوبریَر اًشمبل هبوزٍهَلىَلّب ثیي ّسشِ ٍ
سیشَدالسن سلَل اس عزیك ووذلىس هٌفذ ّسشِای
( )Nuclear Pore complexاًؼبم هیگیزد .اًشمبل فؼبل
ًَولئَسیشَدالسویه اوظز هبوزٍهَلىَلّب ضبهل ٍاوٌصّبی
ثیي دزٍسئیيّبی هٌفذ ّسشِای ( ٍ )NPCفبوشَرّبی اًشمبلی
هحلَل اسز وِ ثٍِسیلِ  Ranوِ یه  GTPaseوَچه اسز
وٌشزل هیضَد .ػالٍُ ثز ایي Ran ،در سٌظین ثؼضی هزاحل
سلَلی ًیش ًمص دارد وِ ضبهل دیٌبهیه هیىزٍسَثَلّب ،سطىیل
دٍن سمسین ،سٌظین دیطزفز چزخِ سلَلی ٍ ػفز ٍ ػَرضذى
اًَلَح ّسشِای ( ٍ )NEسطىیل ووذلىس ّسشِای ()NPC
دس اس هیشَس هیثبضذ ( .)18 ٍ 10 ،9 ،5 ،19ثبسدارًذُّبی
دزٍسئیيّبی  GTPaseهَػت ػلَگیزی اس ػولىزد (اسػبل،
سىظیز ،سوبیش ،سمسین ٍ ثمبء) ایي دزٍسئیيّبی سلَلی هیگزدًذ.
یىی اس ایي ػَاهل ثبسدارًذُ ،دارٍی لٍَاسشبسیي اسز.
دارٍّبی خبًَادُ اسشبسیي ثِػٌَاى ثبسدارًذٓ ّیذرٍوسی هشیل
گلَسبریل وَآًشین -Aردوشبس ( )HMG-COA reductaseػول
هیوٌٌذ ٍ اس سجذیل ّیذرٍوسی -هشیل گلَسبریل وَآًشین  Aثِ
هَالًَبر ػلَگیزی هیًوبیٌذ .هَالًَبر ًیش یه دیصهبدُ ایشٍدزًَئیذ
Genanyl genanyl pyrophosphateٍ Farnesyl pyrophosphate
در سٌشش ولسشزٍل اسز Prenylation .یه هىبًیسن هْن
اغالح دس اس سزػوِ دزٍسئیي اسز ٍ ضبهل اسػبل وٍَاالًز
هَلىَلّبی ّیذرٍفَثیه ایشٍدزًَئیذ ثِ دزٍسئیيّبی ّذف
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هیثبضذ ٍ در اسشمزار سلَلی ٍ اػوبل ثیَلَصیىی دزٍسئیيّب
ًمص ثسیبر هْوی دارد .دزٍسئیيّبی دزًیلِ ضذُ در اًَاع
هسیزّبی  Signalingسٌظینوٌٌذٓ رضذ ٍ ثمبء سلَل ًمص
دارًذ .ثسیبری اس دزٍسئیيّبی دزًیلِ ضذُ ّGTPaseبی وَچه
هیثبضٌذ .ثٌبثزایي اسشبسیيّب ٍ هخػَغبٌ لٍَاسشبسیي دارای اطز
ثبسدارًذُ ثز رٍی  ،Prenylationدزٍسئیيّبی هْن Signal
 transductionیؼٌی دزٍسئیيّبی ضَن حزارسی ٍGTPase
هیثبضذ (.)15 ٍ 8 ،3
سىٌیه  PCRسبدُ ٍ سزیغ ثَدُ ٍ هحذٍدیز رٍشّبی دیگزی
را ًذارد .اس آىػب وِ هَلىَل ٍ DNAاػذ سوبهی اعالػبسی اسز
وِ یه سلَل ثزی حیبر خَد ثِ آىّب احشیبع دارد ،لذا ایي
هَلىَل ثْشزیي ػبهل ثزای ثزرسی هَلىَلی سَسظ سىٌیه
 PCRاسز ( .)13لذا اس آىػب وِ دزٍسئیي ً Ranمص هَطزی در
سمسین سلَلی دارد ٍ ثب سَػِ ثِ اطزثبسدارًذُای وِ دارٍّبی
اسشبسیي ثز ّGTPaseب دارًذ ّذف اس ایي سحمیك ثزرسی اطز
لٍَاسشبسیي ثز ثیبى صى وذوٌٌذُ  Ranدر سزایىَفبیشَى رٍثزٍم
هیثبضذ وِ ایي اطز هٌؼز ثِ وبّص رضذ لبرؽ هیگزدد.

مواد و روشها
کشت قبرچ :ثزای وطز لبرؽ سزایىَفبیشَى رٍثزٍم اس
ًوًَِّبی ػذا ضذُ اس ثیوبراى هزاػؼِ وٌٌذُ ثِ ثخص
لبرؽضٌبسی دشضىی داًطىذُ ثْذاضز داًطگبُ ػلَم دشضىی
سْزاى اسشفبدُ ضذ .ایي لبرؽ در هحیظ  SC,Sثِغَرر
ًطبوبری وطز دادُ ضذ ٍ در اًىَثبسَر در درػِ حزارر 30
درػِ سبًشیگزاد ًگْذاری ضذ .دس اس یه ّفشِ دلیزّب اس ًظز
هبوزٍسىَدی ثزرسی گزدیذًذ .سزایىَفبیشَى رٍثزٍم دارای ولٌی
وزوی ،دزسی سفیذ ٍ دطز ولٌی لزهش هبیل ثِ لَُْای هیثبضذ.
اثر لًياستبتیه بر رشذ قبرچ :ثزای ثزرسی اطز
لٍَاسشبسیي ثز رٍی رضذ لبرؽ ثبیذ رلزّبی هخشلفی اس
لٍَاسشبسیي سْیِ گزدد .لٍَاسشبسیي ثِغَرر دَدر خبلع اس
ضزوز دارٍیی ویویذارٍ سْیِ ضذ .اس دَدر لٍَاسشبسیي دٍ غلظز
اٍلیِ ثِػٌَاى هحلَل وبر سْیِ ضذ 10 )1 .هیلیگزم اس دَدر
لٍَاسشبسیي در یه هیلیلیشز  Tween 80گزم حل ضذ
(اسشبسیيّب در Tween 80حل هیضًَذ) )2 ،هحلَل دیگز اس
لٍَاسشبسیي ثب غلظز  1هیلیگزم ثز هیلیلیشز سْیِ ضذ .سذس اس
ایي هحلَل غلظزّب هخشلف دارٍیی ثِغَرر رلزّبی هشَالی
سْیِ گزدیذ ٍ ثِ هحیظ وطز سبثَرٍدوسشزٍثزاص افشٍدُ ضذ
سذس ثِهیشاى  50هیىزٍلیشز اس سَسذبًسیَى اسذَر

فصلٌبهِ علوی پژٍّطی هحیط سیست جبًَری
سزایىَفبیشَى رٍثزٍم ثب غلظز  1/5×108cfu/mlثِ هحیظ اضبفِ
گزدیذ .دس اس یه ّفشِ اًىَثبسیَى در  30درػِ سبًشیگزاد
ًشیؼِ هَرد ثزرسی لزار گزفز.
استخراج  :RNAهیسلیَم لبرؽّبی رضذ وزدُ در حضَر
لٍَاسشبسیي اس هحیظ وطز ػذا ضذ ٍ سَسظ ثبفز 1 X PBS
ضسشطَ گزدیذ ،هیسلیَمّب در فزیشر  -20درػِ سبًشیگزاد
ًگْذاری ضذ .سذس هیسیلیَمّب در داخل ثَسِ چیٌی حبٍی
ًیشزٍصى هبیغ آًمذر وَثیذُ ضذ سب ثِغَرر دَدر ثسیبر ًزم ٍ
یىٌَاخز درآیذ ،سذس  RNAسَسظ رٍش رضبیی ٍ ّوىبراى
( )1999ثب اسشفبدُ اس گَاًیذیي ایشٍسیَسیبًبر ٍ فٌل-ولزٍفزم
اسشخزاع ضذ (.)11
طراحی پرایمرَب :ثزای عزاحی دزایوز اثشذا سَالیّب ًَولئَسیذی

صىّبی سبسًذُ  Ranدر ارگبًیسنّبی هخشلف هبًٌذ،Pichia angusta
،Neurospora crassa ،Saccharomyces cervisiae
 ٍ Yarrowia lipolytica ،Aspergillus oryzaارگبًیسنّبی
دیگز ،اس ثبًه ػْبًی صًی ( )GenBankاسشخزاع گزدیذ ٍ سذس
اس وذٍى آغبسیي ( )ATGسب وذٍى خبسوِ ( )TAAثزرسی ضذ ٍ
سَالیّبی یىسبى ًَولئَسیذی ثِغَرر ّبی سیز ثزای عزاحی
دزایوز در ًظز گزفشِ ضذ ٍ سذس سَسظ ضزوز صى في آٍراى
سٌشش ضذ:
`5`GTCAGGAGAAGTTCGGTGGTC3
`5`TTAGAGGTCGGCGTCGTCCTC3

تکثیر شن کذکىىذٌ پريتئیه  Ranتًسط :RT-PCRالگَی
 RNAهیسَاًذ ثِػٌَاى ّذف در سىٌیه  RT-PCRثِوبر گزفشِ
ضَد .ثِ ایي هٌظَر  RNAاسشخزاع ضذُ سَسظ ویز ضزوز
 Fermentaseثِ  cDNAسجذیل ضذ .اثشذا هیشاى ػذة ًَری
 RNAاسشخزاع ضذُ اًذاسُگیزی ضذ ٍ دس اًؼبم هحبسجبر،
غلظزّبی یىسبى 1( cDNAهیىزٍگزم ثز  20هیىزٍلیشز) سبخشِ
ضذ .ثزای اًؼبم ٍاوٌص هیشاى 1هیىزٍلیشز اس  cDNAثب اسشفبدُ
اس  0/2 dNTP mixهیلیهَل 50 ،هیلیهَل ،MgCl2
]75 Tris-HCLهیلیهَل ٍ20هیلیهَل10x buffer PCR [(NH4)2So4

ٍ  20دیىَهَل دزایوزّبی اخشػبغی در ثزًبهِ سهبًی ٍ حزارسی
 90درػِ سبًشیگزاد ثِهذر 60طبًیِ 54 ،درػِ سبًشیگزاد
ثِهذر  60طبًیِ ٍ  72درػِ سبًشیگزاد ثِهذر  90طبًیِ در 35
سیىل لغؼِ صى وذوٌٌذُ دزٍسئیي  Ranسَسظ دسشگبُ سزهبل
سبیىلز سىظیز ضذ .هحػَل حبغل اس  RT-PCRسَسظ صل آگبرس
 %1الىشزٍفَرس ضذ.
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نتایج
اثر لًياستبتیه بر رشذ قبرچ ترایکًفبیتًن ريبريم:
لٍَاسشبسیي ( 10هیلیگزم در هیلیلیشز) در غلظزّبی هخشلف
اس رضذ لبرؽ هوبًؼز هیوٌذ ثزای ثزرسی اطز  Tween80ثز
رضذ لبرؽ اس ضبّذ  2وِ حبٍی  Tween80ثذٍى لٍَاسشبسیي در
وطز لبرچی سزایىَفبیشَى رٍثزٍم اسز اسشفبدُ ضذ وِ
ًطبىدٌّذٓ ػذم اطز  Tween80ثز رضذ لبرؽ هیثبضذ ٍ هوبًؼز
اس رضذ لبرؽ هسشمیوبً هزثَط ثِ سأطیز لٍَاسشبسیي اسز (ضىل
. )1
غلظز اٍلیِ ( 10هیلیگزم در هیلیلیشز) اطز ثبسدارًذگی
ثسیبر لَی ثز رضذ لبرؽ ًطبى داد ٍ سوبم رلزّبی هشَالی سْیِ
ضذُ اس ایي هحلَل اس رضذ سزایىَفبیشَى رٍثزٍم هوبًؼز وزد ،در
ًشیؼِ ثزای ثزرسی هَلىَلی ٍ ّنچٌیي هطبّذُ حذالل غلظز
ثبسدارًذُ رضذُ اس هحلَل دیگزی ثب غلظز  1هیلیگزم در
هیلیلیشز اسشفبدُ ضذ.
اطز لٍَاسشبسیي اس هحلَل ثب غلظز اٍلیِ ( 1هیلیگزم در
هیلیلیشز) در رلزّبی هخشلف ًیش ثز رضذ لبرؽ ثزرسی ضذ.
غلظزّبی  15 ٍ 5هیىزٍگزم در هیلیلیشز اطز وبّص ثز رضذ
لبرؽ را ًطبى دادًذ .در غلظز  15هیىزٍگزم در هیلیلیشز
ونسزیي رضذ هطبّذُ ضذ (ضىل .)2

اثر لًياستبتیه در شکل میکريسکًپی ترایکًفبیتًن
ريبريم :در ثزرسی هیىزٍسىَدی لبرؽ رضذ وزدُ در غلظزّبی
 15 ٍ 5هیىزٍگزم در هیلیلیشز اس لٍَاسشبسیي ،سغییز ضىل
هیسلیَم هطبّذُ ضذ وِ ًطبىدٌّذٓ اطز لٍَاسشبسیي در سغییزار
هَرفَلَصیه لبرؽ هی ثبضذ (ضىل .)3
اثر لًياستبتیه بر بیبن شن کذکىىذٌ پريتئیه  :Ranثب
همبیسِ ًشبیغ ثِدسز آهذُ اس هحػَل  -1( RT-PCRضبّذ،
 -2لبرؽّبیی وِ سحز سأطیز غلظز  5هیىزٍگزم در هیلیلیشز
لٍَاسشبسیي لزار گزفشِاًذ -3 لبرؽّبیی وِ سحز سأطیز غلظز
 15هیىزٍگزم در هیلیلیشز لزار گزفشِاًذ) ،هطبّذُ ضذ ثیبى صى
سحز سأطیز غلظز  5هیىزٍگزم در هیلیلیشز لٍَاسشبسیي افشایص
هییبثذ در حبلیوِ غلظز  15هیىزٍگزم در هیلیلیشز وبّص
ًطبى هیدّذ )ضىل .)4
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ًَربخص

شکل  :1اثر لًياستبتیه در غلظتَبی مختلف بر رشذ قبرچ

شکل  :2اثر لًياستبیته بر قبرچ ترایکًفبیتًن ريبريم

ترایکًفبیتًن ريبريم

(اسچخ  :1ضبّذ :2 ،لبرؽ در حضَر غلظز  15هیىزٍگزم در هیلیلیشز لٍَاسشبیشي ٍ
 :3لبرؽ در حضَر غلظز  5هیىزٍگزم در هیلیلیشز لٍَاسشبیشي)

شکل  :3مىظرٌ ریسبیىی میسلیًم ترایکًفبیتًن رشذ کردٌ در

شکل  :4محصًل  RT-PCRومًوٍَبی  1ي  2ي 3

حضًر لًياستبتیه

بحث
ػفًَزّبی لبرچی ػلذی در اًسبى ضبهل اًَاع سیبدی اس
ثیوبریّبیی اسز وِ دَسز ،هَ ٍ ًبخي را گزفشبر هیوٌذ،
درهبسَفیزّب اس هْنسزیي ٍ ضبیغسزیي ثیوبریّبی لبرچی ػلذی
هیثبضٌذ ٍ در ثیي درهبسَفیزّب ،سزایىَفبیشَى رٍثزٍم یىی اس
ػَاهل ضبیغ وچلی در اًسبى ثِخػَظ وچلی وطبلِ راى ،دسز
ٍ دب ٍ ًبخي در ّوِ ًَاحی دًیب هیثبضذ)6ٍ2،1).
رٍشّبی هشذاٍل ثزای سطخیع گًَِّبی درهبسَفیز
ثزاسبس خػَغیبر هَرفَلَصیه ٍ فیشیَلَصیه اسز ٍ ایي
03

خػَغیبر سحز سأطیز فبوشَرّبی هخشلف هحیغی سغییز
هیوٌذ ٍ ّنچٌیي ایي رٍشّب ثسیبر ٍلزگیز ٍ سهبىثز اسز .ثب
سَػِ ثِ اضىبالر هَػَد ،رٍشّبی هَلىَلی ثزای سطخیع
درهبسَفیزّب هٌبستسز اسز .دزٍسئیيّب سزػوِ اعالػبر هَػَد
در هَلىَل  DNAهیثبضٌذ .اس ػولِ دزٍسئیيّبیی وِ در حیبر
سلَلی ًمص هْوی ایفب هیوٌٌذ ،دزٍسئیيّبی هشػل ضًَذُ ثِ
 GTPهیثبضٌذ وِ ٍاوٌصّبی فسفزیالسیَى ثزای سٌظین
اػوبل داخل سلَلی یَوبریَرّب را اًؼبم هیدٌّذ .ایي دزٍسئیيّب
خبغیز  GTPaseدارًذ ٍ در هزاحل  Signalingسلَلی ًمص

فصلٌبهِ علوی پژٍّطی هحیط سیست جبًَری

هْوی ایفب هیوٌٌذ (.)18 ٍ13

در ایي هغبلؼِ اطز لٍَاسشبسیي در غلظزّبی هخشلف ثز رٍی
لبرؽ سزایىَفبیشَى رٍثزٍم هَرد ثزرسی لزار گزفز .لٍَاسشبسیي
در غلظزّبی هخشلف اس رضذ لبرؽ هوبًؼز هیوٌذ وِ هطبثِ
ًشبیغ ثِدسز آهذُ سَسظ هحممبى دیگز هیثبضذٍ Xianw .
ّوىبراى (ً )2002طبى دادًذ وِ هزي سلَلّبی اًذٍسلیبل
ػزٍق ثٌذ ًبف اًسبى ) (HUVECsسحز سأطیز (3-30هیىزٍهَل)
لٍَاسشبسیي ثِهذر  48سبػز ایؼبد هیضَد (.)17
لٍَاسشبسیي در غلظزّبی  15 ٍ 5هیىزٍگزم در هیلی لیشز
ثبػض وبّص رضذ لبرؽ سزایىَفبیشَى رٍثزٍم گزدیذ ٍ در غلظز
 15هیىزٍگزم در هیلیلیشز وبّص رضذ ثیصسزی ثِّوزاُ سغییز
ضىل هبوزٍسىذی ٍ هیىزٍسىَدی لبرؽ هطبّذُ ضذ .در ضىل
هبوزٍسىذی ولٌیّب حبلز دَدری -دزسی ًذاضشٌذ ٍ در ضىل
هیىزٍسىذی هیسلیَمّب حبلز هبردیچی ًطبى دادًذ وِ هیسَاًذ
داللز ثز ػذم  prenylationدزٍسئیي ثبضذ وِ در ًشیؼِ آى
سغییز ضىل سلَل هطبّذُ هیگزدد .در هغبلؼبر اًؼبم ضذُ
سَسظ  )2004( Xiananingهطخع ضذ اسشبسیيّب ضبهل
 Simvastatin ٍ Mevastationدر غلظزّبی هخشلف ثبػض
سغییز ضىل سلَلّبی هیىزٍگلیب هغش اس یه ضىل در حبل
اسشزاحز سب آهیجی ضىل (هزفَلَصی ضجیِ هبوزٍفبص) هیگزدد
(.)16
ّنچٌیي در ثزرسی اًؼبم ضذُ در ًشبیغ ٍ RT-PCR
همبیسِ ثیبى صى در ًوًَِّبی ضبّذ ٍ ًوًَِّبیی وِ سحز سأطیز
 15 ٍ 5هیىزٍگزم در هیلیلیشز لٍَاسشبسیي لزار گزفشِ ثَدًذ ،در
غلظز  5هیىزٍگزم در هیلیلیشز هیشاى ثیبى صى ًسجز ثِ ًوًَِ
ضبّذ افشایص ًطبى داد در حبلیوِ در غلظز  15هیىزٍگزم در
هیلیلیشز وبّص ثیبى صى هطبّذُ گزدیذ.
ّ ٍ Konstantinosوىبراى (ً )2002طبى دادًذ
ًَ( Simvastatinػی اسشبسیي) ثب سَلف هسیز ثیَسٌشش هَالًَبر
ثیبى  Rho mRNAرا سٌظین هیًوبیذ .در ًشیؼِ در اطز ػذم
 prenylationدزٍسئیي  Rhoػولىزدّبی آى هخشل هیگزدد
ٍ در ًشیؼِ اس ثیبى صى ًیشزیه اوسیذ سٌششبس در سلَلّبی
اًذٍسلیبل ػلَگیزی هیوٌذ (.)8
در ایي آسهبیطبر ًیش احشوبالً لٍَاسشبسیي ثب سَلف ػولىزد
دزٍسئیي Rhoاس ثیبى صىّبی دیگز هبًٌذ RanGTP binding
 Hsp70ٍ proteinػلَگیزی هیًوبیذ ٍ ثب سَػِ ثِ ایيوِ
دزٍسئیي  Ranیىی اس دزٍسئیيّبیی اسز وِ در سمسین سلَلی
ًمص دارد ،ثب هوبًؼز اس ثیبى ایي دزٍسئیي ػولىزد آى هخشل
ضذُ ٍ سلَلّبی لبرؽ سمسین ًویضَد ٍ رضذ لبرؽ

سبل ضطن ،ضوبرُ  ،2تببستبى 9313

وبّصهییبثذ.
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Abstract
Trichophyton rubrum is the most common cause agents of dermatophytosis in human
skin and nail tissue. Some properties of T. rubrum have been investigated in molecular level;
however no information is available regarding the Ran protein in this dermatophyte. The
effects of lovastatin were investigated by using various concentrations of this medicine in T.
rubrum cultures. Nucleic acids (RNA) were isolated from obtained mycelial mass of this
fungus by standard methods. Pairs of primers were designed and synthesis from highly
conserved regions of the Ran protein genes in other eukaryotic cells. Then primer and cDNA
which synthesis of RNA extracted of T. rubrum utilized in PCR. The growth of fungi was
decreases in this medium. Lovastatin depend on concentration reduced growth of fungi and
gene expression of Ran protein gene ,and with increase of drug concentration growth and
gene expression were decreased.
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