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تعیین میزان بیان TLR9,TLR7و ارتباط آنها با پروفایل اتو
آنتیبادیهادربیماران لوپوساریتماتوزسیستمیک

زهرا اکرامی ،1محمود محمودی ،2مريم صاحباری ،2زهرا رضایی یزدی ،2عليرضا اسماعیلی ،1نفيسه طبسی،1
اكرم حسن نژاد ،1مريم راستین

1

مقدمه:لوپوساریتماتوزسیستمیک،یکبیماریاتوایمونگستردهوشدیدباتطاهراتبالینیمتعدداست.اخیرا،مطالعاتبالینیوآزمایشگاهی،تاکید
ویژه ای برروی نقش گیرنده های شبه (Toll(TLRsدر پاتوژنز لوپوس داشته اند TLR.ها گیرنده های ایمنی ذاتی هستند که در شناسایی
و پاکسازی پاتوژن ها نقش دارند TLR.ها به وسیله پاکسازی سلول های آپوپتوتیک،نقش مهمی را در کنترل تولید اتوآنتی بادی های پاتوژنیک
وپیشرفتعالئمبالینی SLEبازیمیکند.
روش کار :در این مطالعه ،سلول های مونونوکلئار خون محیطی( )PBMCsاز20بیمار لوپوسی و 20کنترل سالم جدا گردید و پس از استخراج
 RNAو،سنتز cDNAمیزان بیان ژن های TLR3و TLR8به وسیله تکنیک Real Time PCRارزیابی گردید.پروفایل اتو آنتی
بادی ها با استفاده از کیت تجاری بر روی سرم بیماران بررسی شد..
یافته ها :میزان بیان TLR7در بیماران مبتال به لوپوس در مقایسه با گروه کنترل افزایش (3.47±1.62در برابر ( 3.15±1.83ومیزان بیان
 TLR9کاهش داشت(4.53±2.06در برابر .)4.57±1.71نود درصد بیماران ANAمثبت یودند و anti SSAشایع ترین اتو آنتی بادی
بود وسپس anti ds DNAبا ( )%59.1و آنتی نوکلئوزوم ها با ( )%57.9به ترتیب باالترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری :یافته ها مطالعه حاضر نشان داد که بیان TLR7و  TLR9در بیماران لوپوس با گروه کنترل تفاوت دارد .این مطالعه نشان داد
که TLR9,TLR7احتماال با تاثیر بر ایجاد برخی از اتوآنتی بادی ها در پاتوژنز لوپوس نقش دارد.
کلماتکلیدی:لوپوساریتماتوزسیستمیک،اتوآنتیبادیهاTLR9,TLR7،

1مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،پژوهشکده بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2مرکز تحقیقات بیامرهای روماتیسمی ،بیامرستان قائم ،بخش بیامریهای داخلی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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