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دوره هشتم ،شماره سی و دوم -پائیز1397

بررسی همراهی پلیمورفیسمهای  rs4846049و  rs1801131ژن  MTHFRبا میگرن در
بیماران ایرانی
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محدثه صالحی ،1مونا امین بیدختی  ،2غالمرضا جوادی ،1بهنام صفرپور لیما ،3رضا میرفخرایی
-1گروه زیست شناسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3گروه مغز و اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
سابقه و هدف:

عوامل مختلفی مانند ژنتیک (از جمله جهشها و پلیمورفیسمها) و محیط در بروز میگرن دخالت دارند .هدف از

این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای  rs4846049و  rs1801131ژن  MTHFRبا بیماری میگرن است.

مواد و روشها:

در این مطالعه موردی شاهدی شامل  148بیمار و  147سالم ،استخراج  DNAاز خون محیطی و سپس تعیین

ژنوتیپ پلی مورفیسمهای  rs1801131و  rs4846049بهترتیب با استفاده از  PCR-RFLPو  Tetra ARMS-PCRانجام گرفت.

سالم تفاوت معنیداری نشان داد ( .)P value = 0.04; OR = 0.57; 95% CI, 0.34-0.96

نتیجهگیری:

چندشکلی  2572G>Tدر ژن  MTHFRاستعداد ابتال به بیماری میگرن را افزایش میدهد ولی پلیمورفیسم A1298C

با خطر بروز میگرن در جمعیت بیماران ایرانی تفاوت معنیداری را نشان نداد .این نتایج نشان میدهد که پلیمورفیسم  rs4846049با
بیماری میگرن در جمعیت ایرانی همراهی دارند .تفاوت معنیداری برای فراوانی ژنوتیپی و آللی یا هریک از مدلهای ژنتیکی پلیمورفیسم
 A1298Cبین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.

واژههای کلیدی:

میگرن – ژن  - (Methylenetetrahydrofolate Reductase) MTHFRپلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی

مقدمه

نویسنده مسئول:
گروه ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیmonaaminbeidokhti@gmail.com :

تاریخ دریافت1396/4/11 :
تاریخ پذیرش1396/5/29 :

1

- International headache society
2
- Migraine with aura
3
- Migraine without aura
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میگرن یکی از رایجترین اختاللهای نورولوژیک در سراسر
جهان است که حدود  %12از جمعیت بزرگسال را درگیر می-

کند و بیشترین شیوع آن در خانمها است ( .)5شایعترین
عالئم زمینهساز که ممکن است تا  %80از بیماران را شامل شود
عبارتند از :تهوع ،استفراغ ،فنوفونی و فتوفوبی .برمبنای گروه-
بندی انجمن بین المللی سردرد ) 1 (IHSدو نوع اصلی میگرن
وجود دارد :میگرن با اورا ( 2)MWAو میگرن بدون اورا
( .)29(3)MWOAمیگرن با اورا یک اختالل بصری یا دیداری
است که بهمدت  20تا  30دقیقه قبل از شروع حملهها میگرن
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یافتهها:

در توزیع ژنوتیپی پلیمورفیسم  ،rs4846049فرکانس ژنوتیپ هتروزیگوت ( )GTدر بیماران مبتال به میگرن در مقایسه با افراد

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -بررسی همراهی ...

پدیدار میشود .افسردگی گسترشی قشری4که به انفجارهای
فعالیتهای عصبی اطالق میشود و پس از آن عصبها برای
مدتی غیرفعال می شوند ،در افراد مبتال به میگرن با اورا دیده
شده است .میگرن بدون اورا رایجترین نوع میگرن است و
گزارش شده است که حدود  %80از مبتالیان به میگرن از این
نوع هستند  .میگرن با اورا با عالئم عصبی کانونی مانند تاری
دید ،سرگیجه یا توهم مشخص میشود و این عالئم قبل و یا
حین حمله ها سردرد بروز میکند ( .)6میگرن اغلب بهصورت
یک طرفه و ضربان دار بروز میکند و همراه با عودهای مکرر
است( .)29مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیک که زمینهساز میگرن
می شوند پیچیده بوده و هنوز بهطورکامل شناخته نشده اند .از
جمله عواملی که در بروز میگرن نقش دارند میتوان به عوامل
ارثی ،عوامل مسئول پاسخ ایمنی ،استرس اکسیداتیو
(سیتوکاین ،متابولیسم تیروزین ،هموسیستئین ) ،عوامل مرتبط
با انتقال درد و احساس ( سروتونین ،گلوتامات ،ژن وابسته به
پپتید کلسی تونین و متابولیسم هورمون های جنسی) اشاره
نمود (.)5

و ) rs4846049)2572G>Tبا خطر بروز بیماری میگرن در
نمونهای از جمعیت ایرانی است.

مواد و روشها
افراد مورد مطالعه
در یک مطالعه مورد -شاهدی 148 ،نفر مبتال به میگرن (شامل
 43نفر میگرن با اورا و  105نفر میگرن بدون اورا) با میانگین
 33/69سال و تعداد  147نفر افراد سالم با
سنی8/92
میانگین سنی10/03
 34/5سال که به بیمارستان امام
حسین مراجعه کرده بودند ،انتخاب شدند .سپس توسط
متخصص داخلی و اعصاب نوع میگرن این افراد بر اساس
دستورالعمل 7 ICHDتعیین گردید (.)7
نمونهگیری و استخراج  DNAجهت بررسیهای ژنتیکی

یکی از مهمترین ژنهایی که پلیمورفیسم آن در بروز میگرن
نقش دارد ،ژن متیلن تترا هیدروفوالت ردوکتاز ()MTHFR
است MTHFR .در ناحیه ژنی  1p36.3قرار گرفته که از 11
اگزون تشکیل شده است و محصول پروتئینی آن آنزیم دخیل
در متابولیسم فوالت و مسئول تولید -5متیلن تتراهیدروفوالت
از  5و  10متیلن تتراهیدروفوالت است که دهنده کربن در
متیالسیون مجدد هموسیستئین به متیونین است ( .)10این
آنزیم یک جز ضروری برای متابولیسم سلولی و متیالسیون
پروتئین است .یکی از نقشهای اصلی این آنزیم تنظیم
متابولیسم فوالت و تنظیم سطح هموسیستئین پالسما است
( .)1نقص  MTHFRسبب افزایش سطح هموسیستئین
پالسما میشود که به دنبال آن آسیب سلولهای اندوتلیال و
5
تغییر ویژگیهای انعقادی و کاهش دائمی سلولهای سه قلو
رخ میدهد .این تغییرها در نهایت منجر به التهاب مننژ 6و
گشادی ورید مغزی و درد میگرنی میشود ( .)10پلیمورفیسم
های ژنتیکی در ژن  MTHFRمیتوانند سبب تغییر در فعالیت
آنزیم شوند .بنابراین هدف این مطالعه بررسی همراهی بین
)rs1801131 (A1298C
پلیمورفیسمهای ژنتیکی

بررسی پلیمورفیسم  A1298Cبا روش PCR-RFLP
در این مطالعه جهت بررسی پلیمورفیسم A1298C

پرایمرهای پیشنهاد شده در مطالعه  Lorenzو همکاران مورد
استفاده قرار گرفت ( .)19توالی پرایمرها بهصورت پرایمرهای
رفت' 5'CTT CTA CCT GAA GTC3و برگشت 5'CAT
' GTC CAC AGC ATG GAG3است .واکنش  PCRدر
حجم  25میکرولیتر شامل  DNAبا غلظت  ، 100 ngهر جفت
از پرایمرها با غلظت  10پیکومول بر لیتر و Taq DNA
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از کلیه افراد مورد نظر بعد از اخذ رضایتنامه  5میلیلیتر خون
محیطی در فالکون حاوی  EDTAاخذ گردید .استخراج DNA
با استفاده از کیت  MTUانجام شد DNA .استخراج شده تا
زمان آزمایش در دمای  -20نگهداری شد.

Polymerase 2X Master Mix Red (Ampliqon,
) Denmarkتهیه شد .تکثیر در  32سیکل ،دمای  94درجه

4

-cortical spreading depression
- Trigeminal
6
- Meninges
5

-International Classification of Headache Disorders
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سانتیگراد بهمدت  30ثانیه  63 ،درجه سانتیگراد بهمدت 1
دقیقه و  72درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه انجام شد.
دناتوراسیون اولیه به مدت  5دقیقه در  94درجه سانتیگراد و
طویلسازی نهایی به مدت  5دقیقه در  72درجه سانتیگراد
صورت گرفت .سپس محصولهای  PCRتوسط آنزیم MboII
تحت هضم آنزیمی قرار گرفتند .واکنش هضم آنزیمی شامل
محصول  1 ، PCRواحد آنزیم  ،بافر  10x Bو آب مقطر

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -پائیز ، 1397محدثه صالحی و همکاران

 224و  101جفت باز و در افراد هتروزیگوت 177 ،224 ، GT
و  101جفت باز بود.

استریل در دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت حدود  3ساعت
انجام گرفت .سپس قطعههای ایجاد شده ناشی از هضم آنزیمی
بر روی ژل پلیآکریل آمید  %8از یکدیگر تفکیک و مورد
بررسی قرار گرفت .برای افراد دارای ژنوتیپ  AAچهار قطعه
 22 -28 -30-176جفت بازی ،افراد دارای ژنوتیپ  CCسه
قطعه  22 -30 -204جفت بازی و افراد با ژنوتیپ  ACپنج
قطعه به طول  22-28-30-176-204جفت باز بر روی ژل
مشاهده شد.

برای تأیید یافتههای تعیین ژنوتیپ ،ده درصد از نمونهها توسط
شرکت ماکروژن در کره با دستگاه ABI 3730xl DNA
 analyserتوالییابی گردید.
تحلیل آماری
جهت تعیین وجود تعادل هاردی واینبرگ و همچنین فرکانس
آللی و ژنوتیپی دو پلیمورفیسم مورد مطالعه از آزمون مربع
کای و نرم افزار SNPSTATاستفاده شد (.)24

برای تأیید یافتههای تعیین ژنوتیپ ،ده درصد از نمونهها توسط
شرکت ماکروژن در کره با دستگاه ABI 3730xl DNA
 analyserتوالییابی گردید.

یافتهها

بررسی پلیمورفیسم  2572G>Tبا استفاده از روش

Tetra ARMS PCR

نتایج حاصل از  Tetra-ARMS PCRو PCR-RFLPدارای
همخوانی  100درصد با نتایج حاصل از توالییابی بود .توزیع
ژنوتیپی در افراد بیما ر و سالم در تعادل هاردی واینبرگ برای
هردو پلیمورفیسم مورد مطالعه بودند.
فراوانی آللی و فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم  A1298Cدر جداول
 1و  2و همچنین فراوانی آللی و فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم
 2572G>Tدر جداول  3و  4ارائه شده است.

Fi : 5'TTT ATA TGT ACT GCA CGG GCT CCA
'GGT3

آنالیز فرکانس ژنوتیپی پلیمورفیسم  A1298Cتفاوت معناداری
را بین دو گروه بیمار و سالم نشان نداد.

Ri: 5'TAT ACT GGG ACT CCC AGT GAA CTT
'GCC 3

آنالیز فرکانس ژنوتیپی پلیمورفیسم  2572G>Tنشان داد
فرکانس ژنوتیپ هتروزیگوت بین افراد بیمار و سالم دارای تفاوت
معناداری است (OR = 0.57; 95% CI, ; P value = 0.04
 .)0.34-0.96همچنین در حالت مغلوب هم بین افراد بیمار و
سالم تفاوت معناداری را نشان میدهد.

Fo: 5'TAT AAC ATC TCT TCT ACG ATG CCA
'CCA GTG3
Ro:5'ATA TAC TCT TTT GGT GGG GAG CAC
'TTG C3

واکنش  PCRدر حجم  25میکرولیتر شامل
 , ng 100پرایمرها با غلظت 10پیکو مول بر لیتر و Taq DNA

 DNAبا غلظت

).(P value = 0.02; OR =1.76; 95% CI, 1.08-2.87

Polymerase 2X Master Mix Red (Ampliqon,

بحث
در این مطالعه ،ارتباط پلیمورفیسمهای  A1298Cو 2572G>T

در ژن  MTHFRبا خطر بروز بیماری میگرن مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد چندشکلی  2572G>Tاستعداد ابتال به
بیماری میگرن را افزایش میدهد .پلیمورفیسم  A1298Cبا خطر
بروز میگرن در جمعیت بیماران ایرانی تفاوت معناداری را نشان
نداد.
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) Denmarkتهیه شد .تکثیر در  32سیکل ،دمای  94درجه
سانتیگراد بهمدت  30ثانیه  63درجه سانتیگراد بهمدت 1
دقیقه و  72درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه انجام شد.
دناتوراسیون اولیه بهمدت  5دقیقه در  94درجه سانتیگراد و
طویلسازی نهایی بهمدت  5دقیقه در  72درجه سانتیگراد
صورت گرفت .سپس محصولهای  PCRبر روی ژل آگارز 2
درصد مورد بررسی قرار گرفتند .طول محصولهای  PCRدر
افراد دارای ژنوتیپ  224، TTو  177جفت باز ،در افراد ،GG
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در این مطالعه جهت بررسی پلیمورفیسم  2572G>Tاز روش
 Tetra ARMS PCRاستفاده شد .به این منظور پرایمرهای
مورد با استفاده از نرمافزار آنالین  Primer1طراحی گردید
(.)28این پرایمرها شامل یک جفت پرایمر داخلی و یک جفت
پرایمر خارجی هستند.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -بررسی همراهی ...

ژن  MTHFRکه در موقعیت کروموزومی  1p36.3قرار گرفته
دارای بیش از  40پلیمورفیسم است .پلیمورفیسم A1298C
دومین پلیمورفیسم شایع این ژن است که در اگزون  7قرار گرفته
است و باعث تبدیل گلوتامات به آالنین در موقعیت  429میشود
که به میزان قابل توجهی فعالیت آنزیم  MTHFRرا کاهش می-
دهد .این پلیمورفیسم اهمیت زیادی دارد ،زیرا در متابولیسم
فوالت و در نهایت متابولیسم هموسیستئین نقش قابل توجهی
دارد .آلل  Cپلی مورفیسم  A1298Cسبب ناپایداری آنزیم
 MTHFRمی شود و فعالیت آن کاهش مییابد (.)20
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ارتباط بین پلیمورفیسم  2572G>Tدر ژن  MTHFRو بیماری
میگرن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .مطالعه حاضر اولین
مطالعهای بود که ارتباط پلیمورفیسم  2572G>Tبا بیماری
میگرن را نشان داد .پلیمورفیسم  2572G>Tکه در ناحیه UTR
 3ژن  MTHFRقرار دارد با افزایش سطح هموسیستئین و کاهش
سطح فوالت ارتباط دارد و یک پلیمورفیسم بالقوه برای تعدیل
کردن اثر miRNAهاست که اتصال  miR149را تحت تأثیر قرار
میدهد و در نتیجه باعث کاهش بیان  MTHFRمیشود (.)11
miRNAها بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه یا
القا تجزیه آن کنترل مىکنند و این کار را از طریق اتصال به ناحیه
 3’UTRانتهاى mRNAها انجام میدهند ( .)25این مولکولها
میتوانند فرآیندهای ایمنی و عصبی را تنظیم نمایند و در بیماران
مبتال به میگرن و ایسکمی مغزی -قلبی به عنوان شاخصهای
مولکولی جدید برای مداخلهگرهای بالینی و دارویی استفاده شوند.
همچنین  miR149بر استعداد ابتال به سرطانهای مختلف مثل
سرطان پستان ،روده بزرگ ،کبد و غیره تأثیر میگذارد (.)9
مشخص شده است پلیمورفیسم دیگری ( )rs71428439که در
منطقه حلقه بنیادی miR149 ،قرار دارد سطح هموسیستئین
پالسما را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)27 ،14بنابراین miR149
میتواند از طریق ژن  MTHFRدر بیماری میگرن نقش داشته
باشد ،زیرا کمبود اسید فولیک باعث افزایش بیان  miR149می-
شود و در نتیجه فعالیت  MTHFRرا مهار میکند که این خود
باعث کاهش سطح فوالت و افزایش هموسیستئین میشود (.)4

نتیجهگیری
طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،آنالیز فراوانی ژنوتیپی پلی-
مورفیسم  2572G>Tنشان داد که فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت
 GTبین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری داشتP value ( .
 .)= 0.04; OR = 0.57; 95% CI, 0.34-0.96عالوهبر این تفاوت
معناداری در حالت مغلوب بین گروه مورد و شاهد مشاهده شد(P .
) .value = 0.02; OR =1.76; 95% CI, 1.08-2.87تفاوت

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.7.6

نقص  MTHFRعالوهبر اینکه موجب نقص فوالت میشود ،موجب
افزایش هموسیستئین در خون شده و با بیماریهای مختلفی چون
بیماریهای قلبی ،آلزایمر ،سرطان کولون ،لوکمی ،دیابت شیرین،
سندرم داون ،نقایص لوله عصبی و اختاللهای نورولوژیکی در
ارتباط است .کوفاکتورهای این مسیر آنزیمی اسید فولیک ،ویتامین
و و فولیک اسید و
هستند ( .)8کمبود ویتامین
و
یا نقص ژنتیکی در مسیر متابولیسمی منجر به افزایش سطح
هموسیستئین میشود ،که به دنبال آن پدیده Thrombophilia
یا لخته شدن خون ایجاد میشود .این پدیده بهدلیل نقص در
سیستم انعقاد خون رخ میدهد .بهطوریکه در داخل رگهای بدن
لختههای خونی ایجاد میشود .پلیمورفیسم  A1298Cباعث
افزایش سطح هموسیستئین شده که به دنبال آن پدیده لخته
شدن خون صورت میگیرد .بههمین دلیل در افراد مبتال به میگرن

همچنین در بررسیهای انجام شده مشخص شده است که پلی-
مورفیسم  A1298Cبا بیماریهای قلبی عروقی نیز ارتباط دارد و
باعث ترومبوز وریدی و اترواسکلروز میشود (.)20

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-09-25

مطالعههای متعددی در مورد ارتباط بین پلیمورفیسمهای ژن
 MTHFRبا بیماری میگرن در جمعیتهای مختلف انجام گرفته
است Kara .و همکاران در سال  2003به بررسی ارتباط پلی-
مورفیسم  A1298Cژن  MTHFRدر بیماری میگرن در جمعیت
ترکیه پرداختند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که از نظر فراوانی
آللی ،شیوع آلل  Cدر گروه بیمار نسبت به گروه سالم باالتر بود.
همچنین از نظر فراوانی ژنوتیپی نیز ،ژنوتیپ  CCتفاوت معناداری
را بین دو گروه بیمار و سالم نشان داد ( .)12در مطالعه دیگر که در
سال  2014توسط  Lorenzو همکاران در روسیه انجام شد ،در
میان دختران با میگرن با اورا ژنوتیپهای  ACو  AAشیوع
باالتری را نسبت به پسران نشان میداد ،ولی این مطالعه از نظر
آماری معنادار نبود ( .)19در سال  2015اولین مطالعه درباره
ارتباط پلیمورفیسم  A1298Cبا بیماری میگرن توسط سعیدی و
همکاران در ایران صورت گرفت که تفاوت معناداری در شیوع
ژنوتیپهای پلیمورفیسم  A1298Cدر مقایسه با گروه کنترل
مشاهده نشد (.)22

درصد سکتههای مغزی و فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی
مانند دیابت ،فشار خون باال و کلسترول باال بیشتر از سایر افراد
است (.)17
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معناداری برای فراوانی ژنوتیپی و آللی یا هریک از مدلهای ژنتیکی
پلیمورفیسم  A1298Cبین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمام شرکتکنندگان در این مطالعه قدردانی می-
شود .این مطالعه با کمک مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمایت شد.
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جدول :1فراوانی آللی پلیمورفیسم  A1298Cدر جمعیت مورد مطالعه
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جدول :2بررسی همراهی ژنوتیپ و الگویهای توارث پلیمورفیسم  A1298Cبا وقوع میگرن
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جدول :4بررسی همراهی ژنوتیپ و الگوهای توارث پلیمورفیسم  2572G>Tبا وقوع میگرن در جمعیت مورد مطالعه
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