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 miR125a های RNA بر میزان بیان میکرو D بررسی تاثیر ویتامین
و miR181a در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک

سهیال جابری1، محمود محمودی1، مریم صاحباری2، زهرا رضایی یزدی2، علیرضا اسماعیلی1، نفیسه 
طبسی1,اسماعیل یزدان پناه1، مریم راستین1

مقدمه: لوپوس اریتماتوز سیستمیک )SLE( یک بیماری التهابی اتوایمیون  مزمن است که با تولید آنتی بادی های متعدد بر علیه آنتی ژنهای خودی 
همراه است. علت ایجاد بیماری لوپوس شناخته نشده است است اما در مطالعات اخیر گفته شده که  پروفایل میکروRNA ها در بیماری لوپوس 
تغییر می کند و این تغییر در پاتوژنز بیماری نقش دارد. ویتامینD3 برای بیماری لوپوس یک ایمونومدوالتورمی باشد.  .هدف از این مطالعه بررسی 

تاثیر ویتامین D3 بر بیان بعضی از میکروRNA  ها شامل  125a-MiRو  181a-MiR در محیط in vitro می باشد.
روش کار: 20بیمار مبتال به لوپوس و 20 نفر سالم در این مطالعه وارد شدند. سلولهای منونوکلئار )PBMCs ( از خون جدا و در حضور ویتامین 
D3 (غلظت 50 نانوموالر) و غیاب ویتامین D3  کشت شدند و سپس از سلول ها RNA استخراج و از روي آن cDNA ساخته شد و میزان 
بیان ژن هاي 125a-MiRو 181a-MiR با روش SYBR Green PCR مورد بررسي قرار گرفت و سپس داده های بدست آمده با 

نرم افزار SPSS 16,0 مورد آنالیز قرار گرفت.
 125a-MiR میزان بیان ژن D3 با ویتامین PBMC ابن مطالعه نشان داد که کشت سلولهای Real Time PCR یافته ها: نتایج آنالیز

را دربیماران SLE در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری افزایش می دهد
 )0,011=P( )3,1±25,0 .vs 3,1±16,6( .181 را کاهش می دهدa-MiR در حالیکه بیان  )0,024 =P( )5,4±3,7 .vs 2,0±16,4(.

نتیجه گیري: یافته های ما نشان می دهد که ویتامین D با تاثیر بر سطح بیان میکرو RNA ها می تواند در تنظیم پاسخهای ایمنی در بیماران 
SLE نقش داشته باشد، بنظر می رسد که ویتامین  Dمي تواند با  تنظیم مناسب بیان میکروRNA ها براي پیشگیري و درمان بیماري لوپوس 

موثر واقع شود.
D ویتامین ، RNA کلمات کلیدي: لوپوس ، میکرو
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