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بررسیتاثیرویتامین Dبرمیزانبیانمیکرو RNAهایmiR125a
و miR181aدر PBMCهایبیمارانلوپوساریتماتوزسیستمیک
سهیال جابری ،1محمود محمودی ،1مریم صاحباری ،2زهرا رضایی یزدی ،2علیرضا اسماعیلی ،1نفیسه
طبسی,1اسماعیل یزدان پناه ،1مریم راستین

1

مقدمه:لوپوساریتماتوزسیستمیک()SLEیکبیماریالتهابیاتوایمیونمزمناستکهباتولیدآنتیبادیهایمتعددبرعلیهآنتیژنهایخودی
همراه است .علت ایجاد بیماری لوپوس شناخته نشده است است اما در مطالعات اخیر گفته شده که پروفایل ميکرو RNAها در بیماری لوپوس
تغییرمیکندواینتغییردرپاتوژنزبیمارینقشدارد.ویتامین D3برایبیماریلوپوسیکایمونومدوالتورمیباشد. .هدفازاینمطالعهبررسی
تاثیر ویتامین D3بر بیان بعضی از ميکرو RNAها شامل 125a-MiRو  181a-MiRدر محیط in vitroمی باشد.

روش کار20:بيمار مبتال به لوپوس و 20نفر سالم در اين مطالعه وارد شدند .سلولهای منونوکلئار ( ) PBMCsاز خون جدا و در حضور ويتامين
) D3غلظت 50نانوموالر( و غياب ويتامين D3کشت شدند و سپس از سلول ها RNAاستخراج و از روي آن cDNAساخته شد و ميزان
بيان ژن هاي 125a-MiRو  181a-MiRبا روش  SYBR Green PCRمورد بررسي قرار گرفت و سپس داده های بدست آمده با
نرم افزار SPSS 16.0مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها :نتايج آناليز Real Time PCRابن مطالعه نشان داد که کشت سلولهای PBMCبا ويتامين D3ميزان بيان ژن125a-MiR
را دربیماران SLEدر مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری افزایش می دهد
 )0.024 =P( )5.4±3.7 .vs 2.0±16.4(.در حالیکه بیان  181a-MiRرا کاهش می دهد)0.011=P( )3.1±25.0 .vs 3.1±16.6( .

نتيجه گيري :یافتههای ما نشان میدهدکهویتامین Dبا تاثیر برسطح بیان میکرو RNAها میتوانددرتنظیم پاسخهای ایمنیدربیماران
 SLEنقشداشتهباشد،بنظرمیرسدکهويتامينDميتواندبا تنظيممناسببيانميکرو RNAهابرايپيشگيريودرمانبيماريلوپوس
موثرواقعشود.
کلمات کليدي :لوپوس  ،ميکرو ، RNAويتامينD
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