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مقدمه
بیماری سلیاک نوعي بیماری خود ايمني بوده که در آن فرد ،با مصرف گلوتن موجود در
گندم ،جو و چاودار دچار نوعي پاسخ ايمني گشته ،که در نهايت منجر به از بین رفتن
پرزهای روده باريک ميشود .با توجه به نقش محرز ژنهای غیر کدکننده در بیماری سلیاک
و تاثیر آنها در پیشرفت بیماری ،اين مطالعه جهت بررسي بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال
به سلیاک در مقايسه با گروه کنترل طراحي شد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر ،از نوع مورد-شاهدی بوده که در آن  50فرد مبتال به بیماری سلیاک ،طي
سالهای  1396-1395به بخش گوارش و کبد بیمارستان طالقاني مراجعه نمودهاند ،عالوه
بر آن  20فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسي قرار گرفتند .استخراج  RNAاز خون
محیطي به وسیله کیت  RNeasy Miniانجام شد .سنتز  cDNAبا استفاده از کیت ترمو
فیشر انجام شده و پس از آن برای بررسي کمي بیان ژن  Lnc13با استفاده از تکنیک Real
 time PCRانجام گرديد .تجزيه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار دستگاه ،Rotor Gene
آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS v.21و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار 5
 prism GraphPadصورت گرفت.

یافتهها
میزان بیان ژن  Lnc13در خون بیماران سلیاک نسبت به گروه سالم بررسي شد که نشان
دهنده افزايش معنيدار در ژن  Lnc13بود (.(95% CI 0.5521 to 1.250) )P>0/05

نتیجهگیری
با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان اظهار داشت که بیان ژن  Lnc13در خون بیماران
مبتال به سلیاک تغییر قابل توجهي در مقايسه با گروه شاهد دارد .لذا تغییرات بیان ژن
 Lnc13در افراد مبتال به بیماری سلیاک ،ميتواند به عنوان بیومارکری جهت پیش آگهي،
تشخیص و درمان بهکار رود.

کلیدواژهها
بیماری سلیاک ،بیان ژن ،ژنهای غیر کد کننده ،ژنLnc13
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اختالالت تغییرات بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به سلیاک در مقایسه با افراد

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

بیماری سلیاک نوعي بیماری خوودايمني بوا سوابقه ژنتیکوي

RNAهای طوالني غیر کد کننده1بخشهايي از ژنوم انود کوه

است ( 1از هر 100نفر) که فرد با خووردن گلووتن ،پوروت ین

تولیود پووروت ین يووا محصووول نمويکننوود ( .)7در سووالهووای

موجود در گندم ،جو و چاودار دچار پاسخ ايمني ميشود ،که

گذشته ،نظر بر آن بوده است که اين مناطق از ژنوم ،تووالي-

منجر به آسیب و از بین رفتن پرزهايي روده باريک ميشووند

های غیر کاربردی بودهاند که تاثیری بر بوروز يوا عودم بوروز

(1و .)2بیماران سلیاک با کاهش میزان جوذب موواد مغوذی

بیماریها نداشتهاند ،اموا در سوالهوای اخیور ،بوا توجوه بوه

شامل انواع ويتامینهوا و موواد معودني دچوار نووعي کمبوود

بررسيهای فراوان نشان داده شده است که اين مناطق موي-

تغذيهای ميشووند ( .)3در حوال حاضور تنهوا درموان بورای

توانند نقش کلیدی در کاهش و يا افوزايش فاکتورهوايي کوه

بیماری سلیاک ،رژيم غوذايي فاقود گلووتن مويباشود .اکرور

باعث بروز بیماری ميشود ،داشته باشند .بوه طوور کلوي ،در

بیماران ظرف مدت چند هفته پوس از شوروع درموان اظهوار

بررسيهای به عمل آمده در موورد عملکورد تنظویم ژنوي بوا

ميکنندکه عاليم بهبود يافته است هر چند کوه بهبوود روده

بررسي مناطق غیر کد کننده که حجم بسیاری از ژنوم را در

ممکن است سالها طول بکشد (.)4

بر ميگیرد ،اين نتیجه به دسوت آمود کوه منواطق غیور کود

افراد با سابقه خوانوادگي نزديوک (والودين ،فرزنود ،خوواهر و

کننده ژنوم نیز تأثیر بسیاری در بروز بیمواریهوای ژنتیکوي

برادر) ريسک بروز باالتری (نسبت 1به  )10نسبت بوه سواير

دارند (.)8

افراد جامعه به بیماری دارند ( .)5با توجه به عوارض احتمالي

مطالعات اخیر نشان دادهاند که تغییرات بیان ژنهای مناطق

اين بیماری از جمله لنفوم نوان هووچکین ،آدنوکارسوینومای

غیر کد کننده بر بروز بیماریهای دستگاه گووارش از جملوه

روده باريووک ،کارسووینوم مووری ،سوورطان پوواپیلری تیرو یوود،

بیماری سلیاک و همچنین پیش برد توأثیر مسوتقیم دارنود.

مالنوما ،آنمي فقور آهون ،پووکي اسوتخوان ،نابواروری ،عودم

پژوهشها مطرح کننده اثر يکي از  RNAهای غیر کدکننوده

تحمل به الکتوز ،کمبود ويتامین و مواد معدني ،بیماریهوای

طوالني به نوام  Lnc-13در بوروز ايون بیمواری اسوت ( .)9از

سیستم عصبي محیطي و مرکزی مانند دموانس ،ناکارآمودی

قسمتهای غیر کد کننوده ژنووم کوه در بوروز بیمواریهوای

پانکراس ،و اختالل در کیسه صفرا و اهمیت نقش ژنتیک در

ژنتیکي از جمله سلیاک نقش به سوزايي دارد ،مويتووان بوه

بروز اين بیماری ،روشهايي جهت پیشگیری و حتي درموان

 Lnc13اشاره کرد .اين ژن با راهاندازی نوعي بلوک هاپلوتايپ

آن ضروری به نظر ميرسد ( .)6در نتیجه اين بیماری سوبب

در بروز بیماری تاثیرگذار است ( .)10عملکرد ژن به صوورتي

بروز عوارضي همچون عدم جذب مواد غوذايي ،ويتوامینهوا،

است که با تغییرات میزان بیان افزايش سطوح  Lnc13منجر

مواد معودني و ...گرديوده کوه بوه دنبوال آن ابوتال بوه انوواع

به سرکوب بیان گروهي از ژنها شده و با اداموه ايون رونود و

بیماریها و گروههای سرطاني ،خصوصا سرطانهای لنفوم را

کم شدن میزان  ،Lnc13بیان ژنهای سرکوب شده افوزايش

به دنبال خواهد داشت .تشخیص بیماری سولیاک بور اسواس

مييابد (.)11

نتیجه سرولوژی (آنتي بادی ضد ترنس گلوتامینواز بوافتي) و

با توجه به اينکه مطالعهای در ايران میزان بیان اين ژن را در

نمونهبرداری از روده کوچک صورت ميگیرد.

جمعیت بیماران مبتال به بیماری سلیاک بررسي نکرده است
non coding RNA
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مقدمه

مطالعووات انجووام شووده در سووالهووای اخیوور نشووان داد کووه

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

سلیاک در مقايسه بوا افوراد سوالم در جمعیوت ايرانوي بوود.

رسیده است نیز شرکت داده شدهاند.

همچنووین ،ارتبووای تغییوورات بیووان ژن  Lnc13و جنسوویت،

در پرسشنامه تهیه شده ،مشخصات بیمار مانند سن ،شاخص

وضعیت تاهل ،قومیت و سابقه خانوادگي مورد بررسوي قورار

توده بدني ،جنسیت ،سابقه خانوادگي دريافت و ثبت گرديود.

گرفت.

در اين مطالعه افوراد بوا معیارهای متعارف تشخیصوي ماننود

مواد و روشها

عال م بالیني ،نتايج سرولوژی مربوت آندوسکوپي و يافتههای

جمعآوری نمونهها

هیستوپاتولوژيک که به مودت يوک سوال تحوت رژيوم فاقود

در مطالعه حاضر ،تعداد  50نمونه بیموار مبوتال بوه سولیاک

گلوتن بودند به عنوان گروه بیمار و  20فرد سالم بوه عنووان

( 32زن و  14مرد) و  20نمونه فرد سالم ( 15زن و  5مورد)

گروه کنترل وارد مطالعه شدند .از کلیوه افوراد وارد شوده بوه

به عنوان گوروه کنتورل ،از میوان افوراد مراجعوه کننوده بوه

مطالعه رضوايتنامه آگاهانوه کتبوي بوا مجووز کمیتوه اخوال

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشوکي

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشوکي

شهید بهشتي بین سالهای  1396-1395مورد بررسي قورار

شووووهید بهشووووتي دريافووووت گرديوووود (کوووود اخووووال

گرفتند .تعداد نمونهها با استفاده از فرمول نمونهگیری مورد-

.)IR.SBMU.RIGLD.1395.156

شاهدی به دست آمده است.

استخراج  RNAو سنتز cDNA

 6میليلیتر خون تازه در لولههای حاوی  EDTAجمو آوری

فرمول محاسبه حجم نمونه

و سپس  PBMCآنها با استفاده از فايکول جداسازی گرديد و
در دمای  4درجه سانتيگراد ذخیره شود RNA .نمونوههوای
موجود با استفاده از کیت اسوتخراج

(RNeasy Miniکیواژن-

آلمان)  Cat.No.80224طبق دستور العمل شورکت مربوطوه
اسووتخراج گرديوود و در دمووای  -70سووانتيگووراد ذخیووره و
نگهووداری گرديوود .بوورای ارزيووابي کیفیووت و غلظووت RNA

معیارهای پذيرش در گروه بیماران به شرح ذيل بووده اسوت.

استخراج شده ،دانسیته نوری نمونهها با اسوتفاده از دسوتگاه

مردان و زنان ايراني االصل و افرادی که نتیجوه آندوسوکوپي

نانودراپ (ترمو-اياالت متحوده ) بررسوي شود .بوا توجوه بوه

برای بیماری سلیاک در آنان مربت گوزارش شوده اسوت .در

دانسیته به دست آمده ،مقادير متغیر از  RNAهر نمونه جودا

اين گروه افرادی که نتیجه آسیبشناسي آنها بورای بیمواری

گرديد و به کمک کیت رونويسي معکوس (ترمو فیشر-اياالت

سلیاک مربوت گوزارش شوده اسوت و همچنوین معیارهوای

متحووده )Cat.No.K1631) -طبووق دسووتور العموول شورکت

پذيرش در گروه افراد سالم شاهد شامل مردان و زنان ايرانوي

مربوطه cDNA ،سنتز شد.

االصلي که نتیجه گزارش منفي برای بیمواری سولیاک طوي

Real Time- PCR
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.هدف از مطالعه حاضر ،بررسي بیان ژن  Lnc13در بیمواران

آندوسکوپي برای آنان از سوی پزشوک متخصوص بوه تايیود

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

های آنالين ) Primer3(http://primer3.ut.eeطراحي شودند

 30ثانیه برای فعال سازی آغازی پرايمر ،در ادامه  40سیکل

Real time

که شامل  95درجه سانتيگراد به مودت  5ثانیوه  60،درجوه

 PCRو طبق دستورالعمل کیت تجاری سايبر گرين (تاکوارا-

سانتيگراد به مدت  34ثانیه و  72درجه سانتيگراد به مدت

QIAGEN Rotor gene

 40ثانیه انجام گرفت .سپس منحني ذوب توک قلوهای ،کوه

 )6000انجام شد .ژن بتاگلوبولین بوه عنووان کنتورل داخلوي

تايید کننده صحت تکریر ژن مورد نظور بودون آلوودگي بوود

استفاده شد .واکنش کمي  Real Time PCRبوا اسوتفاده از

مورد بررسي قرار گرفت (شکل  .)1عوالوه بور ايون ،محصوول

 cDNAبه صورت تکرار دوتايي در پلیتهای  72چواهکي در

 Real Time- PCRبر روی ژل آگوارز بوا غلظوت  1/5درصود

حجم نهايي  20میکرو لیتر بهینوه سوازی شود .موواد موورد

مشاهده گرديد که در هر کدام از واکنشهای انجام شوده بوا

میکرولیتر از )SYBR TM (2X

پرايمر اختصاصي ،تنها يک باند اختصاصي ديده شد که ايون

) 10 ،Master Mix (Takara Companyمیکوورو مووول از

امر نشان دهنوده عودم حضوور ژنهوای غیور اختصاصوي در

Reverse

آزمايش ميباشد که در شکل  2يک نمونه نشوان داده شوده

(جدول  .)1بررسوي کموي بیوان ژن بوا تکنیوک
ژاپوون) در دسووتگاه ( Real time

استفاده در واکنش شامل 10

پرايمرهای پیشرو و معکووس (، Forwaed primer

( )primerشرکت تکاپو زيست) 7 ،میکرولیتر از آب ديوونیزه

است.

و  2میکرولیتر  cDNAالگو بود .برنامه دما ي در دسوتگاه بوه
جدول  -۱توالی پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه
توالی پرایمر

طول پرایمر

دمای اتصال

 GCدرصد

جهت پرایمر

'5'- CTTTGGCACCAAGCAACATC-3

20

58/21

50

Lnc13 Forward

'5'- TTCACTGAGACCCTGCAATG-3

20

57/81

50

Lnc13 Reverse

'5'- TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT-3

25

60/34

40

B2M Forward

'5'- TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT-3

25

61/98

54/55

B2M Reverse

شکل -1منحني ذوب مربوی به ژن Lnc13
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پرايمرهای مورد استفاده با نرمافزار Gene Runnerو برناموه-

شرح ذيل بهینهسازی شد :مرحله  95درجه سانتيگراد برای

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

معیار 26/4±3388/26309 :ميباشد .اطالعات بیشتر

آنالیز آماری
آزموون ANOVA

عمومي و دموگرافي مورد بررسي در اين مطالعه شامل

يکطرفه انجام شد .مقدار  P>0/05از نظر آمواری معنويدار

جنسیت ،قومیت ،سابقه خانوادگي ابتال به سلیاک در جدول

در نظر گرفته شد .تجزيه و تحلیل آماری با استفاده از نورم-

 2قابل مشاهده ميباشد.

افزار  (USA) ،Ill ،Chicago ،SPSS Inc.( SPSS v.19انجوام

تغییرات بیان ژن  Lnc13میان گروه بیمار و کنترل ،نتايج

شد .پس از اطمینوان از توزيو نرموال دادههوا ،جهوت رسوم

نشان دهنده افزايش بیان ژن  Lnc13در گروه بیماران مبتال

متغیرهای کمي با آزموون کوای اسوکور و

((95% )P>0/05

نمودار سطوح بیوان  RNAاز نورمافوزار GraphPad prism 5

به سلیاک در مقايسه با گروه کنترل بود

(https://www.graphpad.com/scientific-

)(CI 0.5521 to 1.250شکل  .)3جنسیت بیماران سلیاک با

 )/software/prismاستفاده شد.

توجه به اطالعات به دست آمده بیماران شامل  14مرد و 36

یافتهها

زن بود .در مطالعه حاضر آنالیز بیان نسبي تغییرات

در پژوهش حاضر اطالعات عمومي و دموگرافي مورد بررسي

میان گروه زن و مرد انجام گرديد و رابطه معنيداری در اين

بیماران شامل تعداد  50نمونه بیمار مبتال به سلیاک با

دو گروه مشاهده نگرديد (( )P=0/9952شکل  .)4در ادامه

میانگین سن ±انحراف معیار 34/14±857/63:و شاخص

آنالیز بیان نسبي تغییرات  Lnc13میان گروه قومیتهای

توده بدني میانگین ±انحراف معیار 23/6287±6/0959:و

فارس ،ترک ،لر ،کرد مبتال به سلیاک نیز نشان دهنده

 20نمونه فرد سالم با میانگین سن ±انحراف معیار:

تغییرات بيمعني بین گروههای حاضر بود ()P=0/7478

 52/17±25/459و شاخص توده بدني میانگین ±انحراف

(شکل .)5
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شکل -2نتايج الکتروفورز نمونه بر روی ژل آگارز  1/5درصد برای بررسي کیفیت و صحت پرايمر ژن هدف

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

جدول  -2اطالعات دموگرافی بیماران سلیاک و افراد کنترل مورد مطالعه
بیماران

جنسیت

قومیت

سابقه خانوادگی

مرد
زن
فارس
ترک
لر
کرد
دارد
ندارد

درصد فراوانی
28
72
70
۱2
۴
۱۴
6
9۴

کل جمعیت
(20نفر)
5
۱5
۱2
6
۱
۱
0
20

درصد فراوانی
۴5
55
60
۳0
5
5
0
۱00

شکل  -3مقايسه بیان ژن  Lnc13در دو گروه بیماران مبتال به سلیاک و سالم

شکل  -4مقايسه بیان ژن  Lnc13در دو گروه مرد و زن مبتال به سلیاک
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متغیر

کل جمعیت
(50نفر)
۱۴
۳6
۳5
6
2
7
۳
۴7

کنترل سالم

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

بحث

رونويسي ژنوم انجام پذيرفته است ،آشکار سواخت کوه ژنووم

بیماری سلیاک بیماری نسبتاً شايعي است که نقوش ژنتیوک

يوکوواريوتي بووهطور گسووتردهای بووه تعووداد زيووادی از انووواع

در بروز آن به احراز رسیده است .در حال حاضر شویوع ايون

) lncRNAs (long non-coding RNAsبووا طووول بوویش از

بیماری در کشورهای در حال توسعه رو به فزوني است و بوه

 200ntو  small ncRNAsبا طول کمتر از  200ntرونويسوي

همین جهت امکان بررسيهای بیشتر اين بیماری درخواست

ميشوند که جوزو کوالس بزرگوي از  ncRNAهوا بوه شومار

ميگردد (.)1

ميآيند ( LncRNA .)3ها ميتوانند به شکل پلويآدنیلوه يوا

طبق بررسيهوای انجوام شوده ،نشوان داده شوده اسوت کوه

غیر آدنیله بوده و در هسوته يوا سیتوپالسوم سولولي تجمو

 LncRNAsنقش کلیودی نظوارتي در بسویاری از بیماریهوا

داشته باشند ( .)4اين عناصر توسط آنزيم  RNAپلي موراز ΙΙ

ازجمله بیماری سلیاک دارند ( .)11تا چندين سال گذشوته،

( ،) RNAPIIرونويسووي شووده و دارای بخووش کالهووک ´5

تنها به ارزشیابي قسمتهای کود کننوده پوروت ین پرداختوه

هسوتند lncRNA .هوا بوه گروههوای مختلفوي تقسویمبندی

ميشد .در سالهای اخیر ،با بررسي مناطق غیور کود کننوده

ميشوند که شوامل) long intergenic non-coding RNAs):

که حجم بسیاری از ژنوم را در برميگیرد اين يافتوه حاصول

 lincRNAsکووه از تواليهووای کنوواری ژنهووای کوود کننووده

شد که مناطق غیر کد کننده ژنووم ،توأثیر بسویاری در بوروز

پوروت ین رونويسوي ميشووند،eRNAs )enhancer RNAs( ،

بیماریهووای ژنتیکووي دارنوود ( .)7اصوول بیول ووژی مولکووولي،

 lncRNAهايي که از منطقه اينهنسرها رونويسوي ميشووند،

پروت ینهووا را بووهعنوان اصووليترين عناصوور در عملکردهووای

 intronic lncRNAsکووه از منوواطق اينترونووي ژنهووای کوود

سلولي در نظر گرفته و  RNAها را بهعنوان واسطهای میوان

کننده پروت

یني رونويسوي ميشووند و antisense lncRNAs

توالي  DNAو پروت ینهای کد شده لحاظ ميکردند (.)2

که از رشته آنتي سنس توالي ژنهوای کود کننوده پوروت ین

اطالعات اخیر در موورد ) ncRNAs (non-coding RNAsهوا

سنتز ميشوند (5و6و .)8اين رو نوشتها ميتواننود پوردازش

مطوورح کووردن عملکردهووايي زيوور بنووايي بوورای ايوون عناصوور

شوند و يا به حالت تک اگزوني غیر پردازششده باشند و بوه

ribosomal RNAs, transporter RNAs and small

نظر ميرسد اين عناصر شامل بزرگترين رونوشوتهای غیور

ماننود

 RNAsميباشد .اما مطالعاتي کوه در دهوه گذشوته بور روی

کد شوونده سولولهای پسوتانداران هسوتند .سوطوح بیوان
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شکل  -5مقايسه بیان ژن  Lnc13در قومیتهای فارس ،ترک ،لر ،کرد مبتال به سلیاک

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

lncRNAها بهطور کل خیلي کمتور از سوطب بیوان

mRNA

اپي ژنتیک ميتوانود روی  noncoding RNAهوا ر دهود و

اگرچه دهها هزار از  lncRNAها از ژنوم انساني کد ميشوند،

تشخیص داده ميشووندlong non coding RNA .هوا طوولي

تعودادی از آنهووا دارای مکانیسومهای عملکووردی هسووتند و

بویش از  200نوکل وتیود دارنود .ايون مولکولهوا در ترجموه

ميتواننووود حووواوی نقشهوووای تنظیموووي و سووواختاری در

 mRNAتداخل ايجاد ميکنند و از اين طريق باعوث تنظویم

پروسههای مهم بیولوژيکي باشند .اين مولکولها با ترکیبوات

بیان ژن ميشوند (.)15

پروت یني مرتبط بوده و نقش تعديلکننده و تخصصي کردن

شووواهد نشووان ميدهوود کووه  RNAهووای غیوور کوود شووونده

عملکوورد پروت ینهووا در مجموعووهای از مسوویرهای پیچیووده

) (lncRNAs, miRNAنقوووش مهموووي در زيستشناسوووي

يوکاريوتي را بور عهوده دارنود .بوا توجوه بوه نقوش گسوترده

بیماری سلیاک دارند .بااينحال ،اينکوه lncRNAs, miRNA

 lncRNAهووا در مسوویرهای سوولولي ،مشووارکت آنهووا در

چگونووه ميتواننوود در مووورد بیموواری و سوولیاک هوودف قوورار

بیماریهای انساني قابلتوجه ميباشود ( .)9مطالعوات نشوان

بگیرنوود ،ناش وناخته باقيمانووده اسووت .در مطالعووه پرنسوونر1و

 Lnc13توسط  Dcp2پس از فعال شودن NF-kB

همکاران در سال  ،2011که به بررسي تغییرات بیان ژنهای

lnc13

غیر کد کننده بور بیمواری سورطان انجوام گرفتوه اسوت ،از

ميتواند بیان يک زير مجموعه از ژنهای التهابي مورتبط بوا

تکنیک  microarrayاستفاده شده اسوت و بوه هموین دلیول

بیماری سلیاک را از طريق تعامول بوا کرومواتین و پوروت ین

بسیاری از ژنهای غیر کد کننودهای در ايون مطالعوه ،موورد

چندمنظوره  hnRNPDتنظیم کند ( .)10باور بور ايون اسوت

ارزيابي قرار گرفتهاند که ايون امور تايیودی بور نقوش محورز

کووه  Lnc13نقووش مهمووي در نگهووداری از هموسووتاز ايمنووي

 lncRNAها در بروز بیماریهاست (16و.)17

مخاطي روده دارد ( decapping .)12از جمله عوواملي اسوت

با توجه به بررسيهای درين2و همکاران در سوالهای اخیور،

که منجر به اختالل در بیان ژن  lnc13مويشوود و درنهايوت

بسیاری از مطالعات انجامشده نشان دهنده نقش

اختالالت خود ايمني مانند بیماری سلیاک ميشود را باعوث

بر بیماریها بوده است؛ بااينحال ،بوه دلیول نیواز بوه انجوام

ميشود ( .)13همچنین ديده شده است کوه  LncRNAsبوه

بررسيهای عمیقتر ،بهويژه برای lncRNAها کوه در سوطوح

مقوودار قابوولتوجهي در توسووعه التهوواب و پیشوورفت بیموواری

نسبتاً پايین نسبت به ژنهای کدگذار پروت ین بیان ميشود،

سلیاک دخیل ميباشند ( .)10عالوه بر اين ،ارتبوای نزديکوي

تحقق نتايج قطعي نیازمند هزينه و انجوام تحقیقوات بیشوتر

بین  lncRNAsدر تشخیص و پیشآگهوي بیمواران سولیاکي

است ( .)18همچنین گزارششوده اسوت کوه بیوان ژنهوای

وجووود دارد .ظرفیووت بووالقوهای بوورای  LncRNAsبووهعنوان

 lncRNAبهوسیله تکنیک  microarraysنسبت به تکنیوک

بیومارکری جديد و قدرتمند برای پیشآگهي ،شناسايي و يوا

RNAseqدارای حساسویت بیشووتری بووده اسووت ( .)19ايوون

درمان بیماریها سولیاک در نظور گرفتوه شوده اسوت (.)10

درحالیست که تکنیک بکار برده شده در طرح حاضور،

ميدهد که

تضعیف ميشود و مهمتور از آن ،نشوان ميدهود کوه

lncRNAs

Real

شناسايي جديد نشانگرهای زيسوتي و اهوداف درمواني بورای
بیماری سلیاک ،مستلزم درک مکانیسم مولکولي بیماریها و
زيستشناسي مولکولي آنها مهم خواهد بود ( .)14مکانیسم
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های کد کننده پروت یني هستند (.)3

بیان آنها را تغییر دهودnoncoding .هوا توسوط طوولشوان

بررسی میزان بیان ژن  Lnc13در بیماران مبتال به

زمانی و همکاران

سلیاک

است.

اگرچه تغییر بیان  lncRNAها با انواع مختلوف بیماریهوای

در بررسي انجام شده در سال  2016در موسسوه ايمنولووژی

انساني مورتبط اسوت ،اموا اطالعواتي جز وي از  lncRNAدر

دانشگاه کلومبیا ،نمونههای بیوپسي روده باريوک در بیمواران

دست نیست .لذا پیشنهاد ميگردد ،ساير

ژنهوای LncRNA

سلیاک بطوور قابول مالحظوهای میوزان  Lnc13کاهشيافتوه

و ارتبووای آنهووا بووا بیموواری سوولیاک در مطالعووات آتووي

Down

موردبررسي قرار گیرد .همچنین ميتوان بوه بررسوي ارتبوای

 Regulationمنجر به التهواب ديوده شوده در ايون بیمواران

پلوويمورفیسووم  LncRNAهووا و بیووان ژن در سووطب سوورمي

شود .مطالعات اخیر گواه يافتن قطعوهای از  RNAاسوت کوه

بیماران پرداخت .عالوه بر اين ،ميتوان به بررسي اختصاصوي

در هنگام سورکوب شودن ميتوانود در التهواب روده کوه در

میزان بیان ژن  Lnc13در بافوت بیمواران سولیاکي پرداختوه

بیماران سلیاک ديده ميشود نقش داشته باشود .در مطالعوه

شود.

چند مرکزی انجام شوده بوین مرکوز بیماریهوای سولیاک و

با توجه به يافتههای حاضر ،ميتووان پیشونهاد نموود کوه از

دپارتمان میکروبیولوژی و ايمنولوژی دانشگاه کلمبیا بور روی

تغییورات بیوان ژن  Lnc13در بیمواران سولیاکي ،بوه عنووان

 ،LncRNAذکوور شووده اسووت کووه ايوون  RNAنوووعي بلوووک

بیومارکری جهت پیش آگهي و يا درمان استفاده شود .نکتوه

هاپلوتايپ مرتبط با بیماری سولیاک را راهانودازی ميکنود و

قابل توجه در مطالعه حاضر آن است که ،تغییورات بیواني در

بیان ژنهای التهابي مخصوصوي را در شورايط هموسوتاتیک

خون افراد بیمار ديده شده است که اين امور بوه دلیول غیور

سورکوب ميکنود Lnc13 .بیوان ژن را از طريوق اتصوال بوه

تهاجهي بودن روش نمونهبرداری بسیار حايز اهمیوت اسوت.

( hnRNPDعضوووی از خووانواده ريبونوکل وووپروت ین هووای

عالوه بر آن اين امر ميتواند به دلیل محدوديتهای موجوود

هستهای هتروژن است) تنظویم ميکنود Lnc13 .در هنگوام

در طوورح حاضوور ،از جملووه تعووداد نمونووه ،محوودوديتهووای

تحريک سطوح کاهش يافته و منجر به افزايش بیان ژنهوای

آزمايشگاهي و  ...باشد.

است که ميتواند نشاندهنده ايون مطلوب باشود کوه

سرکوب شده ميگردد (.)11
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ABSTRACT
Introduction
Celiac disease has been known to be one of the health concerns with an
increasing trend worldwide. This autoimmune disease is due to a reaction to
gluten resulting in destroyed intestinal villi. Recent studies have shown that
Lnc13 affects the pathogenicity of the disease. However, recent studies showed
that this group of genes can affect the inflammation due to the disease. We
aimed to evaluate the expression of Lnc13 in Iranian celiac patients.
Materials and Methods
In this case-control study, a total of 50 celiac patients and 20 healthy controls
blood samples were collected during the 1396-1395 years that referred to the
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, ShahidBeheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. To evaluate the relative
expression of LncRNA13, the qRT-PCR method was applied.
Results
Significantly correlation between Lnc13 gene relative expression in patients
with celiac disease and control group was observed (95% CI 0.5521 to 1.250,
P< 0.05)
Conclusion
According to our investigation maybe an abnormal expression of Lnc13 gene
in blood of celiac patients use as a biomarker for the direction Prognosis,
diagnosis, and treatment of Celiac disease.
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