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بیماریهای التهابی روده سبب التهاب مزمن و عودکنندهی دستگاه گوارش میشوند و به دو
بیماری کرون و کولیت اولسراتیو تقسیمبندی میگردند .در این مطالعه بهمنظور دستیابی
به بیومارکری برای تشخیص و پیشآگهی بیماریهای التهابی روده ،بیان ژن lncRNA
) ANRIL (CDKN2B-AS1مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
این مطالعه شامل  33بیمار مبتال به بیماریهای التهابی روده و  20فرد سالم است که به
پژوهشکده کبد و گوارش دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کرده بودند RNA .از نمونههای
بافتی استخراجشده و  cDNAآنها ساخته شد .تکثیر ژنها با هدف اندازهگیری بیان ژن
توسط واکنش  Real time PCRکمی صورت گرفت و دادههای خام با استفاده از نرمافزار
 Restتجزیهوتحلیل شدند .دادههای حاصل از مقایسه بافتهای بیمار و سالم از طریق آنالیز
 Student’s t-testو  One-way ANOVAمورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافتهها
در این مطالعه هردو بیماری کرون و کولیت بر اساس تمامی مشخصات بیماری که التهاب را
نیز شامل میشد موردبررسی قرار گرفتند و اختالف معناداری در میان بیماران کرون و
کولیت در مقایسه با افراد کنترل مشاهده نگردید ( .)P=0/1340در بررسی میزان بیان
 lncRNA ANRILدر دو جنس زن و مرد نیز اختالف معنیداری مشاهده نگردید
(.)P=0/2571

نتیجهگیری
نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان میدهد که نمیتوان از  lncRNA ANRILبه عنوان
بیومارکری جهت تشخیص و تمیز بیماریهای التهابی روده در جامعه ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژهها
بیماریهای التهابی روده ،lncRNA ANRIL(CDKN2B-AS1) ،بیماری کرون ،کولیت
اولسراتیو
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روده

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

بیماریهای التهابی روده 1اصطالحی عمومی برای

التهابی روده بهصورت تعاملی از استعداد ژنتیکی ،شرایط

گروهی از اختالالت التهابی مزمن و عودکننده دستگاه

محیطی خود بیمار (سیگار کشیدن ،استرس ،داروها،

گوارش است که میتواند هر بخشی از دستگاه گوارش

تغذیه با شیر مادر و ،)...ایمنی مخاطی و میکروفلور روده

را تحت تأثیر قرار دهد ( .)1بیماری کرون 2و کولیت

است و این حوزههای ریسک به احتمال زیاد مستقل

اولسراتیو 3اشکال عمده  IBDایدیوپاتیک میباشند

نیستند و بهطور قابلتوجهی بر یکدیگر تأثیر میگذارند

( .)3,2بیماری کرون میتواند هر بخشی از دستگاه

(7و .)8به مرور پدیده اپیژنتیک با نیاز به شناسایی

گوارش (از دهان تا مقعد) را تحت تأثیر قرار دهد

مکانیسمهایی که موجب اثرگذاری فاکتورهای محیطی

درحالیکه کولیت اولسراتیو عمدتاً محدود به کولون و

شده و سبب ایجاد و حفظ التهاب رودهای مزمن

رکتوم است و بسته به نوع وسعت و شدت التهاب به

میشوند ،مطرح گردید.
مکانیسمهای

انواع مختلفی تقسیمبندی میشود( .)4کولیت اولسراتیو

مهمترین

معموالً درونیترین الیه روده بزرگ و مقعد را درگیر

متیالسیون  ،4DNAتغییرات هیستونی 5و  RNAهای

میکند .این حالت بهواسطه کششهای مداوم در کولون

غیرکدکننده .)9( 6شواهد نشان میدهند که بیشتر

اتفاق میافتد ،درست برعکس کرون که در مقطعهای

مکانیسمهای اپیژنتیک کنترل بیان ژن ،از طریق
های غیرکدکننده از قبیل

زمانی کوتاه و در هر قسمتی از مجرای گوارش رخ

8

اپیژنتیکی

میکروRNA

عبارتند

ها،7
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مقدمه

مطالعات نشان دادهاند که بیماریزایی در بیماریهای

از:

RNA

 RNAهای

و  RNAهای طویل 9صورت میگیرند.

میدهد و معموالً به بافتهای عمیق بخشهای درگیر

کوچک

در مجرای گوارش نیز نفوذ میکند (1و .)4بیماریهای

 ncRNAها قادرند متیالسیون سیتوزین و تغییرات

التهابی روده در کشورهای پیشرفته شایع هستند و

هیستونی را که مربوط به تنظیم بیان ژن در

شیوع آنها در کشورهای درحالتوسعه در حال افزایش

ارگانیسمهای پیچیده و در میان برخی دیگر از

است بطوریکه یک نفر از هر  200نفر را با بروز در حال

عملکردهای غیر مرتبط هستند را هدایت کنند (.)10

افزایش تحت تأثیر قرار میدهد ( .)5با این وجود تا به

 lncRNAها با طولی بیش از  200نوکلئوتید ،از طریق

امروز درمانهای پزشکی هم چنان به تسکین عالئم از

آنزیم  RNAپلیمراز IIرونویسی میشوند و دارای اثرات

طریق بهبود التهاب ادامه میدهند و درمان قطعی برای

اپیژنتیکی سازگار با یک ژن رونویسی شونده هستند.

این بیماریها وجود ندارد (.)6

4

DNA Methylation
5
Histone Modification
6
ncRNAs
Inflammatory Bowel Disease: IBD
Crohn's Disease: CD
Ulcerative Colitis: UC

1

Micro RNAs

2
3

Small ncRNAs: sncRNAs
Long non coding RNAs: lncRNA
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ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

شناختهشده در ژنوم هستهای انسان هستند که از بخش

 2015انجام شد اختالل در تنظیم 1بیان ژنهای

وسیعی از ژنوم یوکاریوتها رونویسی شدهاند (.)11

کدکننده پروتئین و  lncRNAها در هردوی بیماری

شواهدی وجود دارد که  lncRNAها بهطور مستقیم در

کرون و کولیت اولسراتیو نشان داده شد (.)15

تنظیم بسیاری از فرآیندهای طبیعی سلول نقش دارند و

پس از آن در مطالعهای جدید ،غربالگری ژنوم حدود

کاهش یا افزایش بیان آنها با بسیاری از بیماریها در

 lncRNA،17000صورت گرفت و در این میان

ارتباط هستند ( .)12تشخیص بالقوه  lncRNAهای

 lncRNA،455که دارای بیان متفاوت بودند در بیوپسی

مرتبط با بیماریهای انسانی میتواند نه تنها درک

کلون بیماران کولیت فعال در مقایسه با گروه کنترل

lncRNA

سالم ،شناسایی شدند و  13تا از این  lncRNAمرتبط با

ها تسریع کند ،بلکه بیومارکری برای تشخیص ،درمان و

کولیت اولسراتیو فعال در این مطالعه به تائید رسیدند.

پیشآگهی بیماریهای انسانی نیز بهحساب میآید به

این مطالعه برای اولین بار  lncRNAهای مرتبط با

عنوان مثال lncRNA UCA1یک بیومارکر برای

بیماریهای التهابی روده را که توسط محرکهای التهابی

تشخیص سرطان مثانه به کار میرود ( .)12زمانی که

تنظیم میشوند و نقش مهمی در عملکرد اپیتلیال

نقش بیماریزای میکرو RNAها بهطور گستردهای در

رودهای بازی میکنند را شناسایی کرد (.)17

بیماریهای التهابی روده موردبررسی قرارگرفته بود،

 lncRNA ANRILیا  CDKN2B-AS1بهعنوان یک

مطالعات انگشتشماری بر روی نقش  lncRNAها

مولکول تنظیمی مهم ،بیماریهای انسانی را در سطوح

متمرکز بودند (13و .)14عملکرد دقیق  lncRNAها در

مختلف میانجیگری میکند ( .)18میزان بیان این

بیماریهای دستگاه گوارش هنوز بهطور کامل

lncRNAدر انواع سرطانها ازجمله سرطان معده(،)19

شناختهنشده است با این وجود مطالعات اخیر نشان می

سرطان ریه( ،)20کارسینوم هپاتوسلوالر( ،)21سرطان

دهند که نقش حیاتی را در آبشار التهابی ،تنظیم عملکرد

رحم( ،)22سرطان مثانه( )23خون و ...از تنظیم

سیستم ایمنی و پیشرفت بیماریهای مرتبط با خود

خارجشده و افزایشیافته است (.)18

ایمنی مانند بیماری کرون و کولیت اولسراتیو ایفا می

هدف از انجام این مطالعه بهکارگیری

کنند (15و  ،)16که ازجمله آنها میتوان به قدرت

بهعنوان بیوماکر استعداد ابتال به بیماری ،بیومارکر

 lncRNAها در تنظیم ژنهای کد کننده پروتئین در

پیشآگهی زودهنگام ،بیومارکر تائید و تشخیص بیماری

سطح بازسازی کروماتین ،کنترل رونویسی و فرآیندهای

( CDیا  )UCو یا بیومارکر پاسخ به درمان است که در

پس از رونویسی اشاره کرد (.)16

نتیجه منجر به کمک به بهبود درمان و تشخیص

مکانیسمهای مولکولی بیماریها را در سطح
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این  RNAهای غیر کد شونده گروه جدیدی از ژنهای

در مطالعهای که توسط میرزا و همکارانش در سال

lncRNA ANRIL

زودهنگام این بیماریها شده و از تبعات آنها میکاهد.
Dysregulation
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ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

مواد و روشها

استخراج  RNAو سهتز cDNA

جمعآوری نمونه و معیارهای ورود و خروج

نمونههای بافتی پس از انجام کلونوسکوپی در

این مطالعه مورد  -شاهدی بر روی  33نمونه بیمار مبتال

 laterقرار داده شدند تا زمانی که  RNAآنها استخراج

مراجعهکننده به کلینیک گوارش بیمارستان طالقانی و

Kit

 20نمونه کنترل سالم بین سالهای  1395تا 1396
انجام گرفت .ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه
و مشاهده آزمایش بود.
بیماران با توجه به معیارهای متعارف تشخیص و میزان
بیماریهای التهابی روده براساس عالئم بالینی،
آندوسکوپی ،رادیولوژی و یافتههای هیستوپاتولوژیک
شناسایی شدند .معیار ورود به گروه بیمار تأیید
بیماریهای التهابی روده با انجام کلونوسکوپی و تأیید
پاتولوژی بود.
گروه کنترل از بین افراد مراجعهکننده به کلینیک
گوارش بیمارستان طالقانی انتخاب شدند و سالمتی این
افراد براساس طرح پرسش و معیارهای سالم بودن از
لحاظ فیزیکی و جسمی ،اجابت مزاج منظم ،پرداختن به
امور معمول زندگی روزمره و همچنین فقدان
بیماریهای حاد و مزمن بهویژه  IBDو بیماریهای
التهابی و گوارشی تعریف شد .تمام این موارد با مشورت
و پس از تأیید پزشک متخصص و مشاور طرح انجام شد.
ازکلیه افراد واردشده به مطالعه رضایتنامه آگاهانه کتبی
دریافت گردید و مطالعه با مجوز کمیته اخالق مرکز
تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه شهید
بهشتی

با

کد

اخالق

Universal

AllPrep

DNA/RNA/miRNA

( )KAT.NO.80224کیاژن آلمان و طبق دستورالعمل
شرکت سازنده انجام گرفت .به این ترتیب که اندازهی
مشخصی از بافت را هموژن کرده و سپس عصاره همگن
حاصل از لیز را به یک  Mini spin columnقرار دادهشده
در یک  2ml collection tubeانتقال دادیم و پس از
سانتریفوژ در ماکزیمم سرعت و در دمای محیط ادامه
مراحل را نیز با اضافه کردن مقادیر مشخصی از پروتئیناز
 ،kاتانول  100-96و بافرهای موجود در کیت به انجام
رساندیم.
کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی توسط دستگاه
نانودراپ  N1000سنجیده شد .در ادامه

RNA

استخراجشده برای انجام مرحلهی نسخهبرداری معکوس
و ساخت  cDNAتوسط کیت

Thermo Scientific

 RevertAid RT Kit #K1691و در دو مرحله طبق
دستورالعمل شرکت سازنده مورداستفاده قرار گرفت .به
این ترتیب که

Random hexamer primer ،total RNA

و آب  RNase freeرا به مقدار مشخص در یک تیوب
استریل نوکلئاز  freeمیکس کرده در  65 °cبرای مدت
 5دقیقه آن را انکوبه کردیم و در مرحلهی بعد یک
مخلوط از ،Reaction buffer

Ribolock RNase

 dNTP ،inhibitorو  RivertAid RTرا به میکروتیوب

( )IR.SBMU.RIGLD.REC.1395.120به انجام رسید.
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به بیماریهای التهابی روده ( 20UCو )13CD

شود.

استخراج

RNA

از

طریق

RNA

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

اضافه کرده و در  25 °cو به دنبال آن  60دقیقه در °c

صحت و کارکرد درست پرایمرها ابتدا به کمک تکنیک

 42انکوبه کردیم.

 PCRو با توجه به دما ) (TMپرایمرها ،گرادیان دمایی

طراحی پرایمر

برای اپتیمایز آنها در نظر گرفته شد .سپس نمونهها

 Runnerطراحی و در بخش  primer Blastسایت

NCBI

الزم برای تکثیر قطعه ژنومی موردنظر ،در دستگاه

بهمنظور اطمینان از محل اتصال جفت پرایمرها چک

ترموسایکلر ()Authorized Thermo cycler Eppendorf

شدند .سپس توالی پرایمرها جهت سنتز به شرکت

قرار گرفتند.

سیناکلون سفارش داده شد (جدول  .)1برای ارزیابی
جدول  -1اطالعات مربوط به پرایمرهای مورد استفاده
توالی پرایمر

طو پرایمر

GC%

نام پرایمر
ANRIL Forward

´5´GCCTCATTCTGATTCAACAGC3

ANRIL Reverse

´5´GATCTCCCCGGTTTTCTTCT3

Β2M Forward

´5´TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT3

Β2M Reverse

´5´TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT3

21
20
25
22

47/62
50
40
54/55

دمای
ذوب˚C

57/58
56/92
60/3
61/98

بررسی بیان ژن ANRIL

رسم منحنی ذوب توسط دستگاه روتاتور صورت گرفته و

تکثیر ژن با هدف اندازهگیری بیان ژن توسط واکنش

دادههای خام به صورت  Ctاز دستگاه استخراج شدند.

 Real time PCRکمی ( )qRT-PCRو با استفاده از

همچنین برنامه حرارتی برای تکثیر ژن  ANRILمطابق

دستگاه  Rotator gene QIAGENو

BioFact™ 2X

 Real-Time PCR Smart mix Sybergreeenصورت
گرفت .ژن مرجع در این مطالعه ژن بتا  2میکروگلوبولین
بود که برای اطمینان از مفاهیم آماری ،هر نمونه در هر
پلیت بهصورت  Duplicateگذاشته شد .اجزای واکنش
 Real time PCRبا حجم نهایی  20میکرولیتر تهیه شد
که مقادیر هر یک از اجزای واکنش عبارت است از10 :
میکرولیتر مستر سایبر گرین بایوفکت 1 ،میکرولیتر
پرایمر  1 ،Forwardمیکرولیتر پرایمر 1 ،Reverse
میکرولیتر نمونه 7 ،میکرولیتر آب نوکلئاز .free

جدول  2میباشد.
آنالیز آماری
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،از نرمافزار
 Prismو  SPSSاستفاده شد و دادهها به صورت انحراف
معیار±میانگین بیان شدند .آنالیز  Real-timeتوسط
نرمافزار  LinReg PCRنرمالسازی شده و سپس توسط
نرمافزار  Relative Expression Software Toolمعنی-
داری دادهها در سطح  P>0/05مورد ارزیابی قرار گرفت.
دادههای حاصل از مقایسه بافتهای بیمار و سالم از
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پرایمرهای مربوط به ژن  ANRILبا نرمافزار

Gene

برای انجام مراحل  PCRو طی کردن چرخههای دمایی

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

طریق آنالیز  Student’s t-testو

One-way ANOVA

ارزیابی شد.
جدول  -2برنامه حرارتی تکثیر ژن

ANRIL

دما

زمان

تکرار

مرحله
مرحله (1دناتوراسیون)

95

 15دقیقه

1

مرحله )PCR(2

95
64
72

 20ثانیه
 40ثانیه
 40ثانیه

40

مرحله 3

Melt Curve

یافتهها
در این مطالعه  33فرد مبتال به بیماریهای التهابی روده
که بهمنظور غربالگری در خالل سالهای 1396-1395
به پژوهشکده گوارش و کبد شهید بهشتی تهران مراجعه
و تحت کولونوسکوپی قرارگرفته بودند و  20کنترل سالم
موردبررسی قرار گرفتند .همه افراد از نژاد ایرانی انتخاب
شدند و افراد غیر ایرانی اعم از افغانی و دیگر نژادها ،از
مطالعه خارج گردیدند .برای ارزیابی سن بهعنوان یک
صفت کمی از آزمون غیر پارامتریک من ویتنی 1و برای
جنسیت بهعنوان یک صفت کیفی از آزمون مربع کای
 22استفاده شد .میانگین ±انحراف معیار  3BMIافراد
موردمطالعه عبارت است از  22/62±0/87و

میانگین±

انحراف معیار سن افراد مورد مطالعه 33/40±2/44
میباشد .اطالعات دموگرافیک بیماران و فراوانی آنها در
جدول  3قابل مشاهده است.

1

Mann-Whithney
Chi-squared test
3
Body mass index
2

 /69مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،6شماره  ،3پیاپی  ،20پاییز 97

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 21:11 IRDT on Sunday May 19th 2019

3-step cycling protocol

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

جدول  -3اطالعات دموگرافیک بیماران و فراوانی آنها
متغیر

فاز

IBD

UC

)20(60/6

CD

)13(39/4

Active

)25(89/3

inactive

)3(10/7
مرد

)15(46/9

زن

)17(53/1

مرد

)9(45/0

زن

)11(55/0

IBD

جنسیت
کنترل
سن افراد
موردمطالعه
 BMIافراد
موردمطالعه

IBD

33/40 ± 2/44

کنترل

55/00±12/732

IBD

22/627±4/892

کنترل

26/338±4/263
Yes

)14(46/7

NO

)16(53/3

Yes

)7(25/0

NO

)21(75/0

Yes

)8(28/6

NO

)20(71/4

Yes

)7(24/1

NO

)22(75/9

Mezalazine

)Mesalamine(Asacol

داروها
Metronidazole

Azathioprine

نتایج سنجش کمیت و کیفیت  RNAهای استخراجشده

محصول  PCRژن اختصاصی  ANRILبر روی ژل آگارز

توسط دستگاه نانودراپ حاکی از خلوص باالی آنها و

 1/5درصد تنها یک باند اختصاصی را نشان داد (شکل

عدم وجود هرگونه آلودگی اعم از پروتئین ،بافر و ...بود.

 ،)1همچنین وجود منحنی ذوب تک قلهای برای این ژن
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نوع

IBD

(درصد) فراوانی

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

(شکل  ،)2تأییدکننده اختصاصی بودن نتایج  PCRبر

روی نمونههای مورد بررسی بود.

Ld50 ld100 ANRIL

شکل  -2منحنی ذوب مربوط به ژن

lncRNA ANRIL

پس از اطمینان از بهینهسازی شرایط واکنش،

 way ANOVAصورت گرفت ،ارتباط معنیداری

واکنشهای  Real time PCRبرای همه نمونه انجامشده

مشاهده نشد (نمودار .)1

و منحنیهای تکثیر و ذوب مورد بررسی قرار گرفتند.
در مقایسه بیان ژن  ANRILبین سه گروه  UC ،CDو
کنترل در بیماریهای التهابی روده که با تست

One-
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شکل  -1باند اختصاصی ژن  ANRILبر روی ژل آگارز

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

1.5

0.5

RQ Log 10

1.0

ol
tr
on

C

D

U

C

C

نمودار  -1مقایسه بیان ژن  ANRILبین سه گروه  UC ،CDو کنترل در بیماریهای التهابی روده ()P=0/1340

در مقایسه بیان ژن  ANRILبین دو جنس زن و مرد که
از طریق  t-testصورت گرفت ،ارتباط معنیداری مشاهده
نشد (نمودار .)2
1.0
0.8

0.4

RQ Log 10

0.6

0.2
0.0
Fe
m

al
e

M
al
e

Anril

نمودار  -2مقایسه بیان ژن  ANRILدر دو جنس زن و مرد در بیماریهای التهابی روده ()P=0/2571

بحث

عناصر مختلف مانند بیومارکرها و سایتوکاین ها در مسیر

بیماری التهابی روده یک بیماری خود ایمنی است که

ایمنسازی ،امروزه روشهای جدید تشخیص و

مجموعهای از عوامل ژنتیکی ،فاکتورهای محیطی و فلور

پیشآگهی را تقویت کرده و پنل درمانی را برای

طبیعی روده در ایجاد آن دخیل هستند ( .)24در

بیماریهای التهابی روده فراهم کرده اند .شناسایی

دهههای گذشته ،راهی برای تشخیص زودهنگام این

بیومارکرها بهعنوان روشهای غیر تهاجمی ،سودمند و

بیماری وجود نداشت ،همچنین در حال حاضر درمان

مقرون بهصرفه میتواند رویکرد درمانی مؤثری در

قطعی جهت بهبود کامل این بیماری ،شناخته نشده

بیماریهای التهابی روده به شمار آید ( .)25از جمله

است .با تمام این تفاسیر امروزه محققان با مطالعات

بیومارکرهای نوینی که در بیماریهای التهابی روده مورد

فراوان و انجام آزمایشات متعدد به یکسری مواد قابل

بررسی قرارگرفتهاند ncRNA ،ها هستند که از آنها

اندازهگیری مشتق شده از نمونههای بافت تحت عنوان

میتوان به  lncRNAها اشاره

کردlncRNA ANRIL.

بیومارکرها دست یافتهاند .بررسی اثرات متقابل اجزا و
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0.0

ارزیابی بیان ژن  lncRNA ANRILدر بیماریهای

رشید و همکاران

التهابی روده

طولی حدود  3/8 kbدارد و حاوی  19اگزون با 3857

سالم بیان کاهشیافتهای داشتند ( .)15()P>0/001در

نوکلئوتید است (.)26

این مطالعه بیماران براساس فاکتور التهاب مورد بررسی

در سال  2017مطالعهای توسط

پوتوالکیس1

همکارانش بر روی  lncRNA ANRILصورت گرفت که

اختالف معنیدار میان بیماران کرون و کولیت در

نمایانگر کاهش بیان این  lncRNAدر بیماران کولیت

مقایسه با افراد کنترل نبود (. )P=0/1340

اولسراتیو ( )P=0/0009و کرون ( )P=0/041در مقایسه

یکی از دالیل مغایرت نتایج ما با دیگر مطالعات نحوه

با گروه کنترل بود ،این در حالی است که با بررسی

مصرف و نوع داروهای مصرفی توسط بیماران ،مراحل

تغییرات بیان ژن حاضر ،مطالعه ما اختالف معنیداری

مختلف بیماری (فاز فعال یا غیرفعال) ،هتروژنیتی

بین سه گروه کولیت اولسراتیو و کرون و کنترل نشان

متفاوت جمعیت ،عوامل محیطی(جغرافیا ،رژیم غذایی

نداد (.)27( )P=0/1340

و )...و ...میباشد.

در مطالعهای دیگر که توسط میرزا و همکارانش صورت

قابل ذکر است که اخیراً شیوع باالی بیماریهای مرتبط

گرفت ،پروفایل ترنسکریپتومی ژنهای  lncRNAو

با ایمنی در زنان به اثبات رسیده است و این تمایل

ژنهای کدکننده پروتئین از بیوپسی روده بیماران مبتال

جنسیتی میتواند از متوسط تا شدید با اثرات متفاوتی از

به بیماریهای التهابی روده با استفاده از یک پلت فرم

جنسیت بر شدت بیماری تأثیرگذار باشد (.)28

ریزآرایهی بیانی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنها

آنالیزهایی که تا به امروز به انجام رسیدهاند ارتباط تمایل

اختالل در تنظیم بیان ژنهای کدکننده پروتئین و

جنسیتی لوکوسهای  IBDرا تأیید کردند (.)28

 lncRNAها در هردوی بیماری کرون و کولیت اولسراتیو

همچنین امروزه تأثیر جنسیت بر روی ایمنی به خوبی

را نشان داد .بهطور قابلتوجهی اثرات ترنسکریپتومیک

شرح داده شده است و عمدتاً دلیل آن تأثیر هورمونهای

متفاوت lncRNAها و ژنهای کدکننده پروتئین در

جنسی و ژنهای پاسخ ایمنی مرتبط با جنس است

بیماری کرون ملتهب ( )iCDو کولیت اولسراتیو ملتهب

( .)29طبق مطالعهای که در سال  2018توسط علی

( )iUCطبقهبندی واضحی از فنوتیپ بیماری کرون و

خواه و همکارانش برروی بیماری (2 CADنوعی بیماری

lncRNA

التهابی) انجام شد ،تأثیر هورمونهای جنسی بر روی

کولیت فراهم کرد .این دادهها نشان میدهد که

ها میتوانند بهعنوان نشانگرهای پیشبینی کننده

بیان  lnc-DCنشان داده شد ،بهگونهای که این

بیماریهای التهابی روده استفاده شوند .نتایج این مطالعه

تنها در خانمها تفاوت بیان داشت ( .)30از آنجایی که

iUC

تأثیر هورمونهای جنسی بر میکروبیوم روده و نقش

در مقایسه با کرون و کولیت غیر التهابی و کنترلهای

 lncRNAها در  IBDبه اثبات رسیده است ( .)31از این

نشان داد که  lncRNA ANRILدر هردوی  iCDو

Pothoulakis

1
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و

قرار گرفتند .نتایج حاصل از آنالیز دادههای ما بیانگر

lncRNA

Coronary artery disease

2

 در بیماریهایlncRNA ANRIL ارزیابی بیان ژن

رشید و همکاران
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التهابی روده

 ایزوفرمهای متفاوتی دارد که بیانANRIL گرفته ژن

 در دوجنس زن و مردlncRNA ANRIL رو بررسی بیان

 همچنین یکسری از مطالعات که در.مختص بافت دارند

مورد توجه قرار گرفت و تاثیر آن برروی جنسیت بررسی

بیماری مالنوما بر روی این ژن صورت گرفت مبین این

 با توجه به آنالیز داده های ما اختالف معنیداری در.شد

 بیانANRIL  اگزون رونوشتهای19 امر بودهاند که هر

 را در ارتباط با جنسیتlncRNA میزان بیان این

 این ژن بهset up  ما نیز در روند.)32( متفاوتی دارند

.مشاهده نشد

این مهم واقف شدیم و پیشنهاد میکنیم که ایزوفرم

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به محدودیتهای

 در بیماریهای التهابیlncRNA ANRIL های مختلف

. اشاره کرد...  تعداد نمونه و،آزمایشگاهی

.روده نیز مورد بررسی قرار گیرند

نتیجهگیری

در مطالعه حاضر نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان می

 هاlncRNA با تکیهبر مطالعات انگشتشماری که ارتباط

 بهعنوانlncRNA ANRIL دهد که نمیتوان از

را با بیماریهای التهابی روده بررسی کردهاند محققان

بیومارکری جهت تشخیص و تمییز بیماریهای التهابی

 ها را در بیماری کرون و کولیتlncRNA بیان متغییر

.روده در جامعه ایرانی استفاده کرد

 طبق مطالعات صورت.)15( اولسراتیو به اثبات رساندند
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