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Abstract
Background and Objectives: Multiple sclerosis is a chronic
autoimmune disease with inflammation of the myelin sheath of the
central nervous system. A series of factors, such as environmental
factors and polymorphisms have been known to be associated with it.
In this study, the correlation between polymorphism of rs2829803 in
miR-155 and multiple sclerosis, was investigated in the patients
referred to Farshchian Hospital of Hamadan City.
Methods: In this case-control study, 130 patients (29% male, 71%
female) with multiple sclerosis (age range, 17-69 years) and 150
healthy subjects (38% male, 62% female) (age range, 19-63 years),
were selected as the control group. Genotyping was performed by
Tetra-ARMS-PCR method.
Results: A significant difference was observed in the genotypic
distribution of miR-155 rs2829803 in dominant form (OR: 0.33, 95%
CI: 1.19-0.58) (p=0.0001) and heterozygote (OR: 1.92, 95% CI:1.173.16) (p=0.01) in patients compared to the healthy subjects.
Conclusion: In line with previous studies on the relationship between
miR-155 polymorphism (rs2829803) and multiple sclerosis disease, the
results of this study confirmed the association of this polymorphism
with increased risk of developing the disease.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

بررسی همراهی پلیمورفیسم  miRNA-155 rs2829803و ارتباط آن با بیماری
مالتیپلاسکلروزیس در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان فرشچیان همدان
ساناز ابوالفتحیراد ،۱سویار ساری۱٭ ،رضا میرفخرایی

2

دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،واحد

زمینه و هدف :مالتیپلاسکلروزیس ،یک بیماری خودایمنی با التهاب مزمن غالف میلین در

علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.

سیستم اعصاب مرکزی است .مجموعهای از فاکتورها مانند عوامل محیطی و پلیمورفیسم در
ارتباط با آن شناخته شده است .در این مطالعه همبستگی پلیمورفیسم  rs 2829803در miR-155

2گروه ژنتیک پژشکی ،دانشگاه علوم

با بیماری مالتیپلاسکلروزیس در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان فرشچیان همدان بررسی

پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

گردید.
روش بررسی :دراین مطالعه مورد  -شاهدی 1۳0 ،بیمار ( %29مرد %۷1 ،زن) مبتال به
مالتیپلاسکلروزیس (محدوده سنی  1۷-69سال) و  150فرد سالم ( %۳۸مرد %62 ،زن)
(محدوده سنی  19-6۳سال) بهعنوان گروه شاهد انتخاب شدند .تعیین ژنوتیپ با روش
 Tetra-ARMS-PCRانجام گرفت.
یافتهها :تفاوت معنیداری در توزیع ژنوتیپی  miR-155 rs2829803در حالت غالب
)(p=0/0001( (OR:0/۳۳ ،%95 CI:1/19-0/5۸

*

و هتروزیگوت ( )p=0/01 ))OR:1/92 ،%95 CI:1/1۷-۳/16در بیماران در مقایسه با افراد سالم
نویسنده مسئول مکاتبات:

سویار ساری ،گروه آموزشی علوم
سلولی مولکولی ،دانشکده علوم و
فناوریهای نوین ،واحد علوم دارویی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛

مشاهده گردید.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه در راستای مطالعات پیشین مبنی بر ارتباط پلیمورفیسم
 )rs 2829803( miR-155با بیماری مالتیپلاسکلروزیس ،همراهی این پلیمورفیسم را با افزایش
خطر ابتال به بیماری تأیید میکند.
کلید واژهها :مالتیپلاسکلروزیس؛ میکرو RNA؛ چند شکلی؛ ژنتیک.

آدرس پست الکترونیکی:
sari.s@iaups.ac.ir
تاریخ دریافت95/10/6 :
تاریخ پذیرش95/11/19 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Abolfathi Rad S, Sari S, Mirfakhraie R. An association study of rs2829803
polymorphism in miRNA-155 with multiple sclerosis in patients referred to
farshchian hospital of Hamadan City (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(2):28-34. [Full Text in Persian
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1گروه آموزشی علوم سلولی مولکولی،

چکیده

بررسی همراهی پلیمورفیسم  miRNA-155 rs2829803و ارتباط آن با بیماری ...

ساناز ابوالفتحیراد و همکاران

مالتیپلاسکلروزیس ( ،)MSیک بیماری خودایمنی است که با

افزایش و یا کاهش بیان و تغییر در عملکرد بیولوژیکی میشود

التهاب غالف میلین در سیستم اعصاب مرکزی باعث از

( .)9بیماری  MSازجمله بیماریهایی است که نقش مهم

دسترفتن عملکرد نورولوژیکی میشود ( MS .)1شایعترین

میکرو RNAدر آن به اثبات رسیده است ( miR-155 .)10یکی از

بیماری خودایمنی در سنین جوانی بوده و تعداد مبتالیان به آن

miRNAهایی است که مطالعات فراوانی روی آن صورت گرفته

حدوداً  2میلیون نفر در سراسر جهان گزارش شده است .شیوع

و نقش مهمی در بسیاری از بیماریها منجمله  ،MSروماتوئید

 MSدر ایران در حال افزایش است و طبق مطالعات اخیر در

آرتریت و لوپوس ایفا میکند ( .)11این  miRNAدر پاسخهای

تهران ،از هر  100000نفر 51/9 ،نفر مبتال و در اصفهان از هر

التهابی ایمنی ذاتی و اکتسابی مانند رشد و تکامل سلولهای

 100000نفر ۷۳/۳ ،نفر مبتال هستند ( .)۳،2این بیماری اتیولوژی

 ،)Th17،Th2،Th1) Tcell، Bcellدندریتیک و ماکروفاژ نقش

ناشناختهای دارد و عوامل ژنتیکی ،محیطی و اپیژنتیکی در ایجاد

دارد ( .)1۳،12ژن این میکرو RNAبهنام  miR- 155HGروی

آن نقش بهسزایی ایفا میکنند ( .)۴براساس ناتوانی نورولوژیکی

کروموزوم  21q21واقع است که دارای  ۳اگزون بوده و

(Primary-

 pre-mRNAروی اگزون سوم قرار دارد ( .)1۴در پلیمورفیسم

 ،)progressiveپیشرونده  -ثانویه (،)Secondary-progressive

 miR-155 rs 2829803تغییر آلل  Gبه  Aصورت میگیرد که با

عودکننده  -فروکشکننده ( )Relapsing-Remittingو عودکننده

افزایش میزان بیان  miR-155در پاسخهای التهابی ،در بیماریزایی

 -پیشرونده ( (Progressive – Relapsingتقسیم کرد .روند

 MSمؤثر است .پس با توجه به اهمیت نقش SNPها در ابتال به

میتوان بیماران را به گروههای پیشرونده  -اولیه

بیماری  MSدر  %۸0از بیماران مبتال ،بهصورت عودکننده -

بیماری  ،MSدر این مطالعه پلیمورفیسم  miR–155در

فروکشکننده ) (RRو در  %20مابقی پیشرونده – اولیه ) (PPو

مراجعهکنندگان به مرکز  MSهمدان بررسی گردید.

پیشرونده – ثانویه ) )SPمیباشد ( .)5در سال 2001
میکرو (miRNA) RNAبهعنوان نوعی از  RNAکه در تنظیم بیان

روش بررسی

ژن نقش بهسزایی دارد پا به عرصه مطالعات ژنتیکی نهاد .با توجه

این مطالعه بهصورت مورد  -شاهدی ،بر روی  1۳0بیمار مبتال به

به توانایی بالقوه این مولکولهای کوچک ،پژوهشهای بسیاری

مالتیپلاسکلروزیس ( )MSو  150فرد سالم (گروه شاهد) از

در ارتباط با نقش آنها در بیماریهای مختلف ازجمله بیماری MS

مراجعهکنندگان به مرکز  MSبیمارستان فرشچیان همدان انجام

صورت گرفته است (miRNA .)6ها بهشکل تکرشتهای و

شد .قابلذکر است انتخاب این تعداد نمونه ،براساس امکانات و

غیرکدکننده بوده که طول بسیار کوتاهی در حدود 19-2۴

دسترسی محدود به نمونهها بود و همه بیماران در قالب  RRبودند.

نوکلئوتید دارند ( )۷و در تنظیم بیان ژن در سطح پس از رونویسی

اطالعات بالینی الزم با پرسش از افراد شاهد و مطالعه پرونده

نقش بهسزایی ایفا میکنند ،همچنین نقش حیاتی در فرآیندهای

بیماران پس از کسب رضایت از ایشان و مطلعسازی آنها از هدف

بیولوژیکی مانند تکثیر ،تمایز ،سوختوساز بدن ،رگزایی ،تنظیم

تحقیق حاضر به دست آمد و در کمیته اخالق (با کد

سیستم ایمنی ذاتی ،اکتسابی و جلوگیری از خودایمنی دارند (.)۸

 )IR.UMSHA.REC.1394.402به تصویب رسید.

توالی  ۸نوکلئوتیدی در  miRNAمکمل ،قسمت خاصی از توالی

پس از دادن آگاهی و کسب رضایتنامه ۴ ،میلیلیتر خون محیطی

 mRNAهدف بوده که ناحیه  seedنامیده میشود .درصورتیکه

از افراد مورد بررسی در لولههای حاوی  EDTAگرفته شد.

اتصال بهطور کامل اتفاق بیفتد  mRNAهدف ،تجزیه خواهد شد

استخراج  DNAژنومی از نمونههای خون افراد بیمار و گروه

و اگر این اتصال در یک یا چند نوکلئوتید از این ناحیه انجام

کنترل ،به روش کیت ) MTUتولید گروه ژنتیک دانشگاه علوم

نگیرد تنها از ترجمه  mRNAهدف جلوگیری خواهد کرد .از

پزشکی شهید بهشتی) صورت گرفت DNA .استخراجشده تا زمان

آنجا که miRNAهـا واحـدهای عملکـردی کـوچکـی هستـند؛

بررسی در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد.
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مقدمه

تغـیـیـرات تکنوکلئوتیدی و پلیمورفیسم در توالی آنها باعث

بررسی همراهی پلیمورفیسم  miRNA-155 rs2829803و ارتباط آن با بیماری ...

ساناز ابوالفتحیراد و همکاران

واکنش  ،PCRتوالی نواحی مجاور  SNPهدف با مراجعه

پرایمرهای خارجی و آب} صورت گرفت .تکثیر در  ۳2سیکل

به بانک اطالعاتی  dbSNPواقع در پایگاه اینترنتی

تحت دمای  9۴درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه (دناتوراسیون)،

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNPاسـتـخــراج و پرایمرهای

 9۴درجه بهمدت  1دقیقه 60 ،درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه

مناسب با استفاده از نرمافزار Primer1طراحی شدند .همچنین این

(دمای اتصال پرایمرها) ۷2 ،درجه بهمدت  ۴5ثانیه و  ۷2درجه

پرایمرها بهوسیله سرویس  BLASTموجود در سایت  NCBIبرای

سانتیگراد بهمدت  5دقیقه (طویلسازی) انجام شد.

ارزیابی شدندSNP .

محصوالت  PCRبر روی ژل آگارز  %2حاوی رنگ

یافتن نواحی دارای همولوژی در ژنوم انسان

مورد نظر توسط پرایمرهای اختصاصی آلل با توجه به آخرین

) Red safe (SMO Bio Taiwanبهمدت  ۳0دقیقه با ولتاژ 150

نوکلئوتید در انتهای ´ ۳پرایمر و مکمل ناحیه  SNPبا استفاده از

ولت الکتروفورز شدند که در نهایت ،باندهای تفکیکشده

تکنیک  Tetra-ARMS-PCRتعیین ژنوتیپ شد .در این تکنیک

بهوسیله دستگاه ترانس ایلومیناتور مشاهده و مورد آنالیز قرار

به  ۴پرایمر برای تکثیر یک قطعه از  DNAالگو حاوی  SNPنیاز

گرفتند .در ادامه ،تعدادی از نمونهها جهت تأیید ژنوتیپ ،تعیین

است که دو پرایمر بهعنوان کنترل داخلی و دو پرایمر دیگر

توالی شدند (محصول  2۷۸نوکلئوتیدی ،حاصل تکثیری است که

هریک از دو محصول آللها را حاصل میکند (جدول شماره .)1

با استفاده از پرایمرهای خارجی صورت گرفته و بهعنوان کنترل

پرایمرها بهنحوی طراحی شدند که قطعات تکثیرشده آللی در

داخلی در واکنش  PCRعمل میکند و در همه ژنوتیپها وجود

اندازههای متفاوت به دست آیند و بهوسیله ژل آگارز %2

دارد ).در افراد هموزیگوت  ،AAباندهایی با طول 1۳۴bpو

الکتروفورز متمایز شدند .برای تکثیر قطعات اطراف پلیمورفیسم

 2۷۸bpمشاهده گردید .در افراد هموزیگوت  ،GGباندهایی به

مورد نظر ،واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر حجم 25

اندازه  201bpو 2۷۸bpدیده شد و در افراد هتروزیگوت

میکرولیتر {حاوی  2میکرولیتر  100نانوگرم  DNAژنـومـی10 ،

عالوه بر باند کنترل  2۷۸bpهر دو باند  1۳۴bpو 201bp

میـکـرولـیـتـر )،Master Mix PCR 2x (Ampliqon

قابلمشاهده بود.

AG

جدول شماره  :۱توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت بررسی چندشکلی miR-155 G>A
توالی

پرایمر

)F (outer
)R (outer
)F (inner
)R (inner

'5'ATCTACAAGAGGACTCCTTGCTTTGAGT 3
'5' TTCATCATTTTATTGATGAAGAAATTGAGG 3
'5'ACAAAGGCACTTAAAGAAAAGCTGTGATA 3
'5'CAAATGCTCTTCAAATAAGGCATTTACC 3

جهت تعیین وجود ارتباط بین پلیمورفیسممورد مطالعه و وقوع

بین دو گروه بیمار و سالم از نظر سن و جنس ،اختالف معنیداری

بیماری مالتیپلاسکلروزیس ،از آزمون مربع کای و نرمافزار

مشاهده نشد و همه بیماران در فاز  Relapsing-remittingبودند،

 SNP – STATاستفاده شد.

همچنین بین شدت بیماری با ژنوتیپ افراد بیمار ،ارتباط
معنیداری دیده شد .گروهها از نظر سن و جنس مانند هم بودند و

یافتهها

با توجه به آمار ،بیماری در زنان و در سن  2۷-50سال شایعتر بود

در این مطالعه ارتباط پلیمورفیسم  miR-155 G<Aبا بیماری

که خود تأییدکننده ارتباط معنیدار بین جنسیت ،ژنوتیپ و

مالتیپلاسکلروزیس در  1۳0بیمار مبتال به مالتیپلاسکلروزیس

بیماری میباشد.

( %29مرد%۷1 ،زن با محدوده سنی 1۷-69سال و میانگین سنی

در شـکل نمونههایی از نتـایج الکتروفـورز آگارز بـرای تعیـین

 )۳۷/۴±5/2و  150فرد سالم ( %۳۸مرد %62 ،زن با محدوده سنی
19-6۳سال و میانگین سنی  )۳6/9±6/۴بهعنوان گروه شاهد

ژنوتیپ در افراد مورد بررسی نشان داده شده است .فراوانی اللی و
ژنوتیپی گروههای مورد مطالعه در جدول شماره  2آمده است.

بررسی گردید.
31
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در این روش برای طراحی پرایمرهای مورد نیاز برای انجام

 10پیکومول برلیتر از پرایمرهای داخلی 10 ،پیکومول برلیتر از

بررسی همراهی پلیمورفیسم  miRNA-155 rs2829803و ارتباط آن با بیماری ...

ساناز ابوالفتحیراد و همکاران

جدول شماره  :2فراوانی آللی چندشکلی  miR-155 G>Aدر جمعیت مورد مطالعه
گروه بیمار

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

گروهها
GG

(2۴ )1۸/۴6

(62 )۴1/۳۳

ژنوتیپ
)MiR-155G>A(rs2829803

)OR (95%CI

pvalue

)1 (refrence

AG

) 56 )۴۳/0۷

(۴2 )2۸

)1/92 (1/1۷-۳/16

0/01

AA

(50 )۳۸/۴۷

(۴6 )۳0/6۷

)1/۳۴ (0/۸5-2/29

0/19

)Dominant(GG vs. AG+AA

-

-

)0/۳۳ (1/19-0/5۸

0/001

)Recessive(GG+AG vs. AA

-

-

)1/۳2 (0/۴۴-1/1۸

0/19

G

)10۴ (۴0

)166 (55/۳۳

)0/5۴ (0/۳۸-0/۷5

0/000۳

A

)156 (60

(1۳۴ )۴۴/6۷

)1/۸6 (1/۳۳-2/60

0/000۳

Allele

بحث

همچنین در مطالعهای دیگر You ،و همکاران با بررسی ارتباط

امروزه ،مطالعات متعددی با بررسی پروفایل بیان و پلیمورفیسم

پلیمورفیسم  miR-146a(2910164)G>Cبا بیماری  MSدر

 miRNAدر سلولهای تکهستهای خون محیطی بیماران مبتال به

جمعیت چین ،به این نتیجه رسیدند که آلل  Cدر این پلیمورفیسم

مالتیپلاسکلروزیس برای فهم بهتر این بیماری انجام شده است

باعث افزایش بیان  miR-146aشده و با تشدید پاسخ ایمنی و

( .)15بروز پلیمورفیسم در توالی  ،miRNAعملکرد تنظیمی آنها

التهابی در ابتال به بیماری  MSدر زنان چینی نقش اساسی دارد

را به  ۳حالت کلی به شرح زیر تحت تأثیر قرار میدهد:

) miRNA-155 .(1۸یکی از miRNAهایی است که نقش آن در

 -1با تغییرات در ناحیه  seedاتصال  miRNAبه  mRNAهدف

بیماریزایی مالتیپلاسکلروزیس تأیید شده است.

بهدرستی صورت نمیگیرد و  mRNAترجمه نمیشود.

این  miRNAدر تنظیم ،تکوین و عملکرد ایمنی ذاتی و اکتسابی

 -2پلیمورفیسمها در روند پردازش  pre-miRNAبه شکل بالغ و

نقش بهسزایی دارد .بیان متعادل  miR-155در Tcell ،Bcell

miRNA

) ،)Th1, Th2, Th17ماکروفاژ و گرانولوسیت برای حفظ

تنظیمات اپیژنتیک ژنهای  miRNAرا تغییر میدهند (.)16

هموستازی ایمنی الزم است و با تغییر بیان این

میکروRNA

 Kiselevو همکاران در مطالعهای تحت عنوان "ارتباط بین

بهواسطه پلیمورفیسم در عملکرد پاسخ التهابی و ترشح

فرم تنظیمی آن تأثیرگذارند و  -۳پلیمورفیسمهای

میکرو RNAو بیماری مالتیپلسکلروزیس" با بررسی بر روی

سایتوکاینها اختالل ایجاد میشود ( miRNA-155 .)19برای

جمعیت روسیه نشان دادند همبستگی دو پلیمورفیسم

ساخت گاماگلوبولین ) )IgGضروری است؛ بهعالوه درپی

 miR-196A2 (rs11614913)+ miR-499a(rs3746444در زنان

فعالشدن سلولهای ) ،T(CD4+بیان  miR-155بهطور

روس با بیماری در ارتباط است (.)1۷

قابلتوجهی افزایش مییابد.
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شکل :نمونهای از ژل آگارز جهت تعیین ژنوتیپ پلیمورفیسم  miR-155 G>Aدر جمعیت مورد مطالعه.
ستونهای  8 ،3 ،۱افراد با ژنوتیپ AA؛ ستونهای  7 ،2 ،۵و  9افراد با ژنوتیپ  GGو ستون  ۶فرد با ژنوتیپ  AGاست .ستون  ladder 50bp ،4میباشد.

بررسی همراهی پلیمورفیسم  miRNA-155 rs2829803و ارتباط آن با بیماری ...

ساناز ابوالفتحیراد و همکاران

ایمونولوژیک شناسایی شدهاند .فاکتورهای رونویسی ،از قبیل

بیماریزایی  MSمورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه که بر

 ،c-MAF،SOCS1همچنین سایتوکاینها و پروتئینهای سیگنالی

روی  1۳0بیمار مبتال به  MSو  150نفر شاهد انجام شد ،تفاوت

ازجمله  ،CD47پروتئینهای هدف  miRNA-155هستند ).)20

معنیداری در توزیع ژنوتیپی  miR-155 rs2829803در حالت

سلولهای ماکروفاژ و میکروگلیال فعال از سلولهای غالب در

غالب و هتروزیگوت در بیماران مبتال به مالتیپلاسکلروزیس در

پالکهای فعال  MSمحسوب میشوند .مطالعات اخیر نشان

مقایسه با افراد سالم مشاهده گردید که در نهایت ،فراوانی ژنوتیپ

میدهد  miR-155با هدف قرار دادن  ،IL13Rα1تأثیر مستقیم در

 miR-155AAدر بیماران مبتال به مالتیپلاسکلروزیس و

miR-155

در نتیجه ارتباط پلیمورفیسم  miR-155 G<Aبا بیماری

تنظیم فنوتیپ سلولهای ماکروفاژ دارد ( .)21بیان

تحت تأثیر سایتوکاینهای التهابی ( )TNFα،IL-1افزایش مییابد

مالتیپلاسکلروزیس نشان داده شد.

و موجب هدفگیری و مهار  CD47میشود ( .)22پروتئین
سطحی  ،47CDسیگنال ضد فاگوسیتشدن را در سطح سلولها

نتیجهگیری

برای جلوگیری از مرگ ایجاد میکند ( .)2۳محققین نشان دادهاند

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ارتباط معنیداری بین پلیمورفیسم

یکی از راههای آسیب در  MSفعال در مقایسه با غیرفعال ،افزایش

مورد نظر با بیماری  MSدر دو گروه شاهد و بیمار در حالت

بیان  miR-155بوده که میکروRNAهای تنظیمنشده در

غالب و هتروزیگوت وجود دارد .یکی از علل انتخاب این ژن

آسیبهای  ،MSنشانگر غشایی  47CDرا در سلولهای مستقر در

نقش گسترده آن در تنظیمات هموستازی ،سیستم عصبی و مغزی

مغز کاهش داده و این امر منجر به رها شدن ماکروفاژها از

است که در مطالعات بسیاری به آن پرداخته شده است .از اینرو

کنترلهای مهاری میگردد ( .)2۴بدین ترتیب  miR-155با

پیشنهاد میگردد در قومیتهای مختلف و در تعداد بیشتر این

کاهش بیان  47CDمیتواند بهطور مستقیم در فعالیت ماکروفاژها

تحقیق صورت گیرد.

در پالکهای فعال  MSتأثیرگذار باشد (.)25
 Paraboschiو همکاران در تحقیقی بر روی جمعیت ایتالیایی ،سه

تشکر و قدردانی

miR-155 )rs2282471 ،rs2829803، rs2829806) SNP

این تحقیق ،حاصل نتایج بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته

را به روش  HRMتعیین ژنوتیپ کردند .این مطالعه بر روی 662

سلولی مولکولی بوده که در آزمایشگاه ژنتیک نیکا انجام شد.

نفر بهعنوان گروه کنترل و  ۳60بیمار مبتال به  MSانجام شد که در

بدین وسیله از همکاری صمیمانه و ارزشمند جناب آقای دکتر

نتیجه مشخص گردید هاپلوتیپ  GTTمتشکل از پلیمورفیسمهای

نصیری و تمامی افراد شرکتکننده در طرح تحقیقاتی پایاننامه

 rs2829806 ،rs2829803و  rs2282471با افزایش خطر ابتال به

تشکر و قدردانی میگردد.

مورد

 MSارتباط دارد (.)26
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