مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره نهم ،شماره سی و چهار  -بهار 1398

بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی  rs1801275گیرنده  IL-4در بیماران مبتال به
مالتیپالسکلروزیس در شهر اصفهان

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گروه بیولوژی مولکولی و ژنتیک دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرکز تحقیقات  MSو نوروایمونولوژی اصفهان
گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

.۱
.5

چکیده

سابقه و

هدف :بیماری  MSیک بیماری التهابی و مزمن سیستم اعصاب مرکزی است .مطالعه حاضر واریانت ژنتیکی rs1801275

ژن گیرنده اینترلوکین  ۱را در بیماران مبتال به  RRMSمورد بررسی قرار داده است.

مواد و

روشها :تعداد  ۶۱۱نفر بیمار  RRMSو  ۶۱۱نفر سالم بهعنوان گروه شاهد انتخاب شدند سپس استخراج  DNAانجام

شد و پلیمورفیسم  rs1801275گیرنده اینترلوکین  ۱با روش  Real Time PCR HRMمورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها:

گروه شاهد  %۱5دارای ژنوتیپ طبیعی ) %۱۱،(AAهتروزیگوت ) (AGو  %۶5دارای ژنوتیپ هموزیگوت ( )GGبودند و

گروه بیمار  %2۱دارای ژنوتیپ طبیعی ) %55 ، (AAهتروزیگوت( (AGو  %22هموزیگوت ( )GGبودند.

بحث:

نتایج پژوهش نشان داد که فراوانی آلل  Gپلیمورفیسم  rs1801275ژن گیرنده اینترلوکین  ۱در گروه بیمار نسبت به گروه

شاهد بهصورت معناداری افزایش پیدا کرده است ( . )P-Value=۱۹۱22

نتیجهگیری:

پلیمورفیسم  rs۶5۱۶2۶5ژن گیرنده اینترلوکین  ۱میتواند در افزایش احتمال ابتال به بیماری  MSدر جمعیت

مورد مطالعه نقش داشته باشد.

واژههای کلیدی:

مالتیپلاسکلروزیس ،واریانت ژنتیکی ،rs1801275 ،گیرنده اینترلوکین .۱

مقدمه

۶

مالتیپل اسکلروزیس ()MS

یک بیماری التهابی و مزمن

سیستم اعصاب مرکزی است که باعث التهاب و تخریب اولیه و
ثانویه پایانههای عصبی مثل آکسونها و میلینها میشود (.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکیalsahebfosoul@med.mui.ac.ir :
تاریخ دریافت۶۳/۱۹۶۶۹۳۱ :

بیشترین میزان شیوع آن در بالغین  2۱تا  ۱۱ساله باال بوده و
زنان  2-۳برابر بیشتر از مردان درگیر میشوند ( .)2۱یکی از
مشکلهای بیماری  MSغیر قابل پیشبینی بودن میزان
پیشرفت بیماری است بهطوریکه در برخی از بیماران سیر

تاریخ پذیرش۶۳/۶۹۱۹۶۱ :
- Multiple Sclerosis

1
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بیماری سریع است ولی در برخی دیگر سیر بیماری کند و

پاتوژنز بیماری  MSبه این صورت است که در فاز اول آنتی-

تدریجی است .عقیده بر این است که در اکثریت بیماران ،سیر

ژنهای خودی توسط سلولهای ارائه دهنده آنتیژن ()APC

بیماری رابطه مستقیمی با فعالیت واکنشهای سیستم ایمنی

به لنفوسیتهای  Tارائه شده ،این لنفوسیتهای  Tفعال شده

علیه میلینها یا سایر پایانههای عصبی دارد ( .)۶۶امروزه بیش

۳

از سد مغزی خونی ( ۱)BBBعبور کرده به  CNSوارد شده،

برند .ف قدان اطالعات دقیق اپیدمیولوژی ،دانش ضعیف و ابزار

برخورد کرده و تحت تأثیر سیتوکینهای التهابی مثل ،IL-6

محدود تشخیص بر صحت گزارش آمار بیماری  MSدر

 IL-7و  TNFαبه سلولهای Th1و  Th17تمایز مییابد

بسیاری از کشورها تأثیر معنیداری گذاشته است .میزان شیوع

( .)۶۱در فاز دوم سیتوکینها و کموکاینهای تولید شده باعث

بیماری بین  2تا  ۶۱۱نفر در هر صد هزار نفر در کشورهای

فعال شدن اولیگودندروسیتهای موضعی و جلب ماکروفاژها

مختلف گزارش شده است .اروپای شمالی و مرکزی ،ایتالیا،

میگردد .ماکروفاژها نیز سیتوکینهایی ترشح میکنند که

بخشهای میانی آمریکای شمالی ،مناطقی با خطر باال برای

باعث تخریب غالف میلین در نورونها میگردد و چنانچه این

 MSگزارش شدهاند .شیوع بیماری در نواحی مختلف آسیا نیز

پروسه ادامه یابد ،آسیب دائمی به  CNSوارد میشود (.)۶2

متفاوت است ( .)۶۱در دهه گذشته افزایش شیوع  MSدر

بیماری شامل چهار فنوتایپ مختلف است (RRMS) :با عود

چند کشور آسیایی مانند ایران و ژاپن گزارش شده است.

و بهبود کامل که اکثریت بیماران یعنی حدود  55درصد را

 ۶(MSIF) MSشیوع  ۳نفر در هر صد هزار نفر را در کشور

مشخص میشود و شروع بیماری بدون عالئم بالینی است .در

هند ارائه نموده است .بنا به آخرین آمار ،شیوع بیماری در

 ۶۱درصد بیماران ،بیماری به این صورت ظاهر میگردد.

ایران  2۱-۱۱نفر در هر صد هزار نفر و در استان اصفهان به-

) (SPMSکه با دوره عود شروع شده و پیشرفت مزمن را به-

اطالعات تأیید شده توسط اطلس بین المللی فدراسیون جهانی

میزان  /۳نفر در هر صد هزار نفر گزارش شده است (.)۱

5

تشکیل میدهند.

۱

) (PPMSبا پیشرفت مزمن بیماری

۶

دنبال دارد 5)RPMS( .حدود  5۱درصد از بیماران را شامل

اتیولوژی این بیماری نامشخص است اما عقیده بر این است که

شده و با انواع  PPMSو  SPMSهمپوشانی دارد ( .)۶5زمینه

بیماری  MSمثل دیگر بیماریهای خود ایمن از تعامل

ژنتیکی مستعد در ابتال به بیماری  MSنقش دارد اگرچه

پیچیده فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی منشاء میگیرد

نزدیک به  //۹/درصد از ژنوم دو فرد مشابه است ولی در بین

( .)۶۶چندین فاکتورمحیطی مثل عفونتهای ویروسی،

 ۳۹2میلیارد جفت باز هنوز هم جفت بازهای متفاوتی وجود

استرس وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،مهاجرت ،منطقه

دارد .انواع مختلفی از پلیمورفیسمها در ژنوم وجود دارند که

جغرافیایی ،ماه تولد ،رژیم غذایی و میزان در معرض بودن نور

شامل

SNPها ،تکرارها ،حذفها و درج شدگیها هستند.

خورشید (کمبود ویتامین  )Dدر ابتالی بیماری مؤثر شناخته

SNPها ،واریانتهایی از توالی ژنوم هستند که در اثر تغییر

شدهاند ( .)۶از آنجاییکه نقش چندین ژن در ایجاد بیماری

یک نوکلئوتید ایجاد میشوند .برای این که یک واریانتSNP ،

 MSشناسایی شده است ،محققان بر این باورند که رابطه

محسوب شود ،بایستی فراوانی آن در جامعه بیش از  ۶درصد

مسیرهای التهابی ،تخریب میلینها و تخریب بافت در سیستم

و در هر  ۶۱۱تا  ۳۱۱باز ،یک  SNPوجود دارد و در مناطق

پیچیده بین ژنهای مستعدکننده و محیط باعث اختالل در

/

باشدSNP .ها  /۱درصد واریانتهای ژنوم را تشکیل میدهند

اعصاب مرکزی ) 2(CNSمیگردد .عالمت مشخصه چنین

کدکننده و غیر کدکننده ژنوم دیده میشود .بهطور کلی

بیماریهای پیچیده ژنتیکی ،تغییر در تعداد زیادی از ژنها

SNPهای موجود در ژنهای مختلف ممکن است در مستعد

است که در استعداد ابتال به بیماری نقش دارند .اعتقاد بر این

نمودن افراد در ابتال به یک بیماری مؤثر باشند و این نکته

است که تعامل ژن به ژن (که اثرهای اپیستاتیک نامیده می-
شود) نقش مهمی در پاتوژنز بیماریهای پیچیده دارد (.)۶/

3

- Antigen Presenting Cell
- Blood Brain Barrier
5
- Relapsing Remitting multiple sclerosis
6
- Primary Progressive multiple sclerosis
7
- Secondary Progressive multiple sclerosis
8
- Relapsing Progressive Multiple Sclerosis
4

1

- Multiple sclerosis international federation
- Central Nerve System

2
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تر از دو میلیون نفر در سراسر جهان از این بیماری رنج می-

در  CNSسلولهای فعال شده ،دوباره با آنتیژن های خودی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم  -بهار  ، 1398مریم آزادی و همکاران

مورد استفاده قرار گیرد ( .)2۶بنابراین با مطالعه پلیمورفیسم-

نشان دهد ( .)5با توجه به شیوع باالی بیماری  MSدر ایران

ها تا حدودی ژنهای با بیشترین ارتباط در فرآیندهای

بهویژه در استان اصفهان ،ابتال بیماران در سن جوانی و گروه

ایمونولوژیک و پاتوژنزیس بیماری مشخص میگردد.

مولد کار ،اشغال تختهای بیمارستانی و اعمال هزینههای

اینترلوکین  )IL-4( ۱یک گلیکو پروتئین با وزن مولکولی ۶5

سنگین بر سیستم بهداشتی درمانی کشور و هزینه خانوار،

کیلو دالتون است که سلولهای  Th1را مهار نموده و در عین

گران قیمت بودن داروی اینترفرون و خروج مقدار زیادی ارز از

حال پاسخ ایمنی از نوع  Th2را القا میکند .بهعالوه

کشور ،بر آن شدیم که پلیمورفیسم  rs1801275ژن گیرنده

اینترلوکین  ،۱سنتز سایتوکاینی به نام اینترفرون گاما که

اینترلوکین  ۱را در بیماران مبتال به  RRMSمراجعه کننده

عامل تأثیرهای مخرب بیماری  MSاست را مهار مینماید .ژن

به کلینیک مرکز تحقیقات  MSاستان اصفهان با هدف بررسی

کدکننده اینترلوکین  ۱در انسان بر روی بازوی بلند کروموزوم

ارتباط این واریانت ژنتیکی و احتمال ابتال به بیماری  MSرا

 5و در موقعیت  q2۶-۳۶در بین دستهای از ژنهای سایر

بررسی نماییم.

سایتوکاینها قرار دارد .ژن گیرنده اینترلوکین  ۱در موقیت

روش کار

 ۶۱p۶۶-۶2قرار گرفته است و بهعنوان یکی از ژنهای مستعد

جمع آوری نمونه ،استخراج  DNAو طراحی پرایمرها

کننده ابتال به  MSاست .جانشینی آمینواسید ها بهویژه از نوع

در مطالعه مورد-شاهدی حاضر  ۶۱۱نفر بیمار مبتال به

 Missenseمنجر به ایجاد نوعی پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی

 RRMSپس از اخذ رضایتنامه کتبی از بیماران از کلینیک

میگردد که در صورت جانشینی آرژینین به جای گلوتامین در

مرکز درمانگاه  MSاستان اصفهان انتخاب شدند و از آنان ۳

موقعیت اسید آمینه  55۶تأثیر مهمی در پیامرسانی گیرنده

۶۱

سیسی خون روی ضد انعقاد  EDTAجمعآوری شد .هم-

اینترلوکین  ۱دارد ( .)/در حقیقت این  SNPبا بیماریهای

چنین نمونه خون از  ۶۱۱فرد سالم بدون سابقه ابتال به

ایمونولوژیک متعددی که مکانیسمی مشابه  MSدارند و

بیماری عفونی و التهابی و بیماریهای خود ایمنی (همسان از

وابسته به پاسخ  Th1هستند مانند آسم ،حساسیت ،دیابت نوع

نظر سن و جنس) مراجعه کننده به سازمان انتقال خون تهیه

 ۶و بیماری بافت همبند ارتباط دارد ( .)۶5 ،2۳تفاوتهای

شد.

نژادی و ژنتیکی بین افراد در پاسخ ایمنی ،فعالسازی ،تنظیم

سپس  DNAژنومی با استفاده از کیت (Genet Bio -

و بهکارگیری سلولهای  Tممکن است بتواند اختالف در

) Koreaبر اساس دستورالعمل کیت استخراج شد .در ادامه

استعداد ابتال بیماری را توضیح دهد .امروزه مطالعه بر روی

پرایمرهای مورد استفاده توسط نرمافزار  Primer 3طراحی

ژنهای دخیل در فرآیند ایمنی مانند ژنهای مؤثر در فعال

شده و سپس در سایت  NCBIبالست انجام شد و تأیید

سازی سلولهای  Tمیتواند اطالعات ارزشمندی در رابطه با

گردید .پرایمرهای موردنظر بهمنظور سنتز به شرکت ژن

استعداد ابتال به بیماری  MSو لوکوسهای تعدیل ژنی ارائه

فناوران سفارش داده شد .پس از سنتز ،پرایمرها در دمای -2۱

نماید .مطالعه پلیمورفیسمهای موجود در ژن سایتوکاینها،

درجه سانتیگراد برای آزمایشها نگهداری شد .در جدول ۶

یک ابزار مفید جهت آنالیزهای انسانشناسی بهمنظور پیش

مشخصات پرایمرهای مورد استفاده آورده شده است.

بینی استعداد ابتال به بیماری در جمعیتهای خاص است .به

جدول  .۶پرایمرهای مناسب برای پلیمورفیسم )A/G (rs1801275
سایز باند

)CG (%

دما)(°C

طول)(bp

توالی)´3

2۶۱

55

۱۱۹5۱

2۱

GCCGAAATGTCCTCCAGCAT

Forward

2۶۱

52۹۱

5۶۹۳

۶/

TGCTCCACCGCATGTACAA

Reverse
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میتواند در تخمین شانس ابتالی افراد به بیماریهای خاص

عالوه این موضوع میتواند تفاوتهای قومی و نژادی مهمی را

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی ارتباط ...

تکنیک HRM Real Time PCR 1

تکنیک الکتروفورز

 HRMیک روش جدید و همگن بعد از تکثیر  PCRاست که
در یک سیستم مدار بسته انجام میشود .مزیت  HRMاین
است که بعد از  PCRبه الکترفورز نیاز ندارد .این روش آنالیز
محصولهای  PCRرا مقدور میسازد HRM .نمونههای اسید
نوکلئیک را بر اساس توالی ،طول و حجم  CGمتمایز میسازد.
آنالیز  HRMشامل تکثیر ژن مورد نظر در قطعههای 5۱bp
تا  25۱bpدر واکنشی است که محتوی رنگ متصل شونده به

 DNAدو رشتهای فلورسنت است .بعد از  PCRمحصولها به-

تدریج دناتوره (ذوب) شده و نتیجه آن کاهش فلورسنس است.
در این روش بررسی تغییرهای فلورسنس محصولهای اساس
مطالعه تغییرهای ژنتیکی در محصولهای  PCRاست .در
جدولهای  2و  ۳شرایط بهینه برای  PCRو  HRMآورده
شده است.

شده Traditional PCR ،مورد بررسی کیفی قرار گرفت
محصولهای تکثیر شده ،حاصل از پرایمرها با روش PCR
توسط ژل الکترفورز  ۶۹5در صد بررسی و ژل در Gel Doc

( (Vilber Lourmatقرار داده شد و باندهای  DNAمشاهده
شد.
روش آنالیز آماری

پس از پایان آزمایشها ،برای تجزیه و تحلیل آماری ویژگیهای
جمعیتی پلیمورفیسم از فاکتورهای فراوانی آللی ،درجه
۶۶

هتروزیگوتی و شاخص PIC

استفاده شد .میزان اطالع

دهندگی ،گسترش و میزان بیان یک پلیمورفیسم در یک
جمعیت توسط فاکتور ظرفیت اطالعاتی چند شکلی )(PIC

اندازهگیری میشود که مقدار آن برای جایگاههای ژنی در
تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت تعریف میشود و به تعداد

جدول  .2شرایط دمایی و برنامه زمانی بهینه جهت انجام آنالیز PCR

آللها و هتروزیگوسیتی مارکر بستگی دارد .همچنین تعادل

سیکل

زمان

دما

مرحله

۶

 5دقیقه

/۱

دناتوره اولیه

 ۳۱ثانیه

/۱

دناتوره

آزمون غیر پارامتریک مربع کای در نرمافزار ، SPSS20مقایسه

 25ثانیه

55

اتصال

فراوانی پلیمورفیسم  rs1801275بین دو گروه بیمار و کنترل

 ۳5ثانیه

۶2

گسترش

 5دقیقه

۶2

گسترش نهایی

۳۱

۶

هاردی واینبرگ برای پلیمورفیسم با استفاده از آزمون دقیق
فیشر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت .بهعالوه با استفاده از

و احتمال ابتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس با ضریب
اطمینان  /5درصد بررسی شد.

یافته ها
در این مطالعه ،جمعیت مورد بررسی در دوگروه بیماران مبتال

جدول  .۳شرایط دمایی و برنامه زمانی بهینه جهت انجام آنالیز HRM
سیکل

۱۱

به مالتیپل اسکلروزیس در بازه سنی  2۶-۱2سال و گروه شاهد

زمان

دما

مرحله

۶5دقیقه

/5

انتظار

ویژگیهای دموگرافیک مثل جنس ،وضعیت تأهل ،میزان

 ۶5ثانیه

/5

دنانوره اولیع

تحصیالت ،گروه خونی ،شغل ،سن ابتال به بیماری و مدت

 2۱ثانیه

۱۱

اتصال

 2۱ثانیه

۶2

گسترش

- High resolution melting

در بازه سنی  ۱5-۱5مورد مطالعه قرار گرفتند .در این دو گروه

بیماری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بهدست آمده در جدول
 ۱برای دو گروه بیمار و شاهد درج گردید.

10
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تغییرهای ژنتیکی (SNPها ،موتاسیونها و متیالسیونها) در

قبل از شروع  HRMبهمنظور ارزیابی DNAهای استخراج

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم  -بهار  ، 1398مریم آزادی و همکاران

جدول .۱میانگین و توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک بیماران مبتال به
 MSو گروه شاهد شرکت کننده در پژوهش
متغیر

مدت ابتال به بیماری MS

متغیر

میانگین و انحراف معیار

مقدار
گروه شاهد

گروه بیمار

گروه شاهد

گروه

5۳۹۶±5۳۹۳2

۳5۹۳۱±۶/۹5

۱5-۶/

۱2-2۶

---

/۶۹25±۱۱۹۶

---

۳5-22

---

---

۶2۹۳±۳۱۹2

بیمار

۶-۱

تعداد
گروه شاهد

گروه بیمار

تعداد

تعداد

۱۱

۳5

5۱

۱2

۳2

۳5

جنسیت
مرد
زن

وضعیت تاهل
مجرد

متاهل
میزان تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم

لیسانس
باالتر از لیسانس
گروه خونی
AB
A
B
O
مصرف سیگار
(بله – خیر)

۱5

۶۳
۱/
2/
/

2۶
۳۱

2/
۶۱
۳۱

۱۱

شکل  .۶نتایج  :PCRچاهک  Aهموزیگوت سالم ( ،)AAچاهک B
هتروزیگوت ( )AGو چاهک  Cهموزیگوت بیمار ( )GGاست .چاهک D

مارکر  ۶۱۱ bpاست.

۱2

در این مطالعه جهت بررسی وجود پلیمورفیسم rs1801275

2۱

در توالی نوکلئوتیدی ژن گیرنده اینترلوکین  ۱از تکنیک

۳۶
۳2

 HRM-PCRاستفاده شد .در شکل  2نمودار تغییرهای میزان

۶

فلورسانس در بازههای مختلف دمایی و در شکل  ۳نمودار

25

نرمال شده تغییرهای میزان فلورسانس در دماهای مختلف

۳۶

نسبت به ژنوتیپهای طبیعی و جهش یافته ژن اینترلوکین ۱

۳۱
۶۱

نشان داده شده است.

2۳
۶۶

در ادامه جهت بررسی فراوانی آللی برای پلیمورفیسم

 rs۶5۱۶2۶5از تکنیک  PCRاستفاده شد نتایج آنالیز PCR

برای این پلیمورفیسم نشان داد که افراد دارای پلیمورفیسم
مذکور دارای باند ژنی به طول  2۶۱جفت باز بر روی ژل آگاروز
هستند (شکل .)۶

شکل  .2نمودار نرمال شده تغییرهای میزان فلورسانس در بازههای مختلف
دمایی
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سن(سال)
سن ابتال به بیمای MS

کمترین و بیشترین

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی ارتباط ...

که تکنیک  HRM-PCRبهخوبی قابلیت تفکیک ژنوتیپی
نمونهها را داشته و نتایج آن با نتایج حاصل از توالییابی در
توافق کامل هستند .در شکل  5و  ۱نتیجه توالییابی رشته
معکوس  DNAبرای دو نمونه سالم و جهش یافته نشان داده
توالی نوکلئوتیدی رشته جهش یافته و در محل وقوع پلی-
مورفیسم اسید نوکلئیک تیمین ( )Tبه سیتوزین ( )Cتبدیل

میگردد .که این نتایج با نتایج بهدست آمده از آنالیز HRM-

 PCRهمخوانی داشت.

شکل  .۳نمودار نرمال شده تغییرهای میزان فلورسانس در دماهای مختلف
نسبت به ژنوتیپهای مختلف.

یکی از ویژگیهای قابل توجه تکنیک  HRM-PCRتوانایی باال
در تمایز نمونههای هتروزیگوت و هموزیگوت است که این کار
از طریق نمودارهای  Melting curveصورت میپذیرد .بهطور
معمول در این نمودارها نمونههای هموزیگوت تنها دارای یک

پیک هستند در حالیکه نمونههای هتروزیگوت دارای دو پیک
نزدیک بههم هستند .در شکل  ۱نمودار  Melting curveبرای
ژنوتیپهای مختلف رسم شده است.
شکل  .5نتایج تعیین توالی رشته معکوس  DNAبرای نمونه فاقد پلی-
مورفیسم rs1801275

شکل  .۱نمودار  Melting curveجهت بررسی تمایز بین نمونههای
هموزیگوت و هتروزیگوت.

پس از انجام آنالیز  HRMو بررسی فراوانی ژنوتیپی نمونههای

شکل  .۱نتایج تعیین توالی رشته معکوس  DNAبرای نمونه دارای پلی-

مختلف ،تعدادی از نمونهها جهت بررسی صحت نتایج HRM

مورفسیم rs1801275

توالییابی شدند .نتایج بهدست آمده از توالییابی نشان میدهد
98
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شده است .مقایسه این دو شکل نشان میدهد که در انتهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم  -بهار  ، 1398مریم آزادی و همکاران

بررسیهای آماری

با آلل  Gدر گروه بیمار نسبت به گروه شاهد  ۱۹5۶۶برابر بیوده

پیش از انجام مقایسه در بین دو گروه از لحاظ فراوانی آللی و

است ،به بیان دیگر مشاهده آلل  Gدر بیماران نسبت بیه افیراد
سالم بهطور معناداری بیشتر بوده اسیت (جیدول  .)۱بنیابراین

ژنوتیپ و بررسی نسبت مشاهده هر یک ،ابتدا تعادل هاردی

می توان نتیجه گرفت که بین وجود پلیمورفیسم rs1801275

واینبرگ برای پلیمورفیسم  rs1801275مورد ارزیابی قرار
گرفت .مطابق با جدول  ،5بررسی تعادل هاردی واینبرگ با

وجود دارد ( χ =5۹222و  .)P-Value=۱۹۱22از سوی دیگر در
2

استفاده از تست دقیق فیشر برای پلیمورفیسم rs1801275

بررسی هر یک از ژنوتایپهای این پلیمورفیسیم مشیخش شید

نشان داد که مقدار  P-Valueبرای این مارکر در جمعیت مورد

که در گروه شاهد  ۱5درصد از افراد دارای ژنوتیپ طبیعی۱۱ ،

مطالعه برابر ) (P-Value = 0.27است .بنابراین در سطح

درصد هتروزیگوت و  ۶5درصد دارای ژنوتیپ هموزیگوت بیرای

اطمینان  /5درصد این مارکر در جمعیت استان اصفهان در

پلیمورفیسم  rs1801275هستند در حالیکه در گروه بیماران

تعادل هاردی -واینبرگ قرار دارد.

 2۱درصد از افراد دارای ژنوتیپ طبیعی 55 ،درصد هتروزیگوت
و  22درصد دارای ژنوتیپ هموزیگوت هستند .بنیابراین نسیبت

جدول  .5بررسی میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار برای

شانس مشاهده ژنوتیپ هتروزیگوت در بیماران و افراد سیالم در

پلیمورفیسم rs1801275

هتروزیگوسیتی
مشاهده شده
۱۹۱۱

مورد انتظار
۱۹۱5۶

مقایسه با ژنوتیپ هموزیگوت یکسان بوده و اختالف معنیاداری
نداشته است ولیی بیهطیور قابیل مالحظیه و معنیاداری شیانس

هموزیگوسیتی
مشاهده شده

مورد انتظار

۱۹۱۱

۱۹5۱۳

مشاهده ژنوتیپ طبیعی در افراد بیمار نسبت به افراد سالم کم-
تر بوده است (.)OR=۱۹۳۱۳ ،P_Value=۱۹۱۱۱

بهعالوه جهت بررسیی مییزان اطیالع دهنیدگی پلییمورفیسیم
 rs1801275از شاخص اطالع دهندگی پلییمورفیسیم )(PIC

جدول  .۱بررسی فراوانی آللی پلیمورفیسم  rs1801275با استفاده از نتایج

استفاده شد .شاخص اطالع دهندگی پلیمورفیسم معیاری برای

حاصل از تکنیک HRM-PCR

اندازهگیری میزان گویا بودن یک پلیمورفیسم در ییک جامعیه

پلی

است و برای پلیمورفیسم های دو آللی حداکثر مقیدار آن برابیر

مورفیسم

گروه شاهد

گروه مورد

 ۱۹۳۶5اسیت .اییین در حیالی اسییت کیه مقییادیر شییاخص PIC

A

)%۱5(۱5

)%۱/(۱/

بزرگتر از  ۱۹25نشان دهنده اطالع دهندگی باال و گوییا بیودن

G

)%۳5(۳5

)%5۶(5۶

یک پلیمورفیسم در جامعه مورد مطالعیه اسیت .شیاخص PIC

)OR (CI 95%

سطح

معناداری
()۱۹2/۳-۱۹/۶۳
۱۹5۶۶

۱۹۱22

ژنوتایپینگ

اندازهگییری شیده بیرای پلییمورفیسیم  rs1801275برابیر بیا

جهش

 ۱۹۳5۶5اسیت کییه نشیان از گویییا بیودن اییین میارکر و اطییالع

)%۶5(۶5

)%22(22

Reference

-

()GG

دهندگی باالی آن در جمعیت انسیانی میورد مطالعیه اسیت .از

هتروزیگوت

سوی دیگر ،نتایج حاصل از بررسیی ارتبیاط بیین وجیود پلیی-

)%۱۱(۱۱

)%55(55

۱۹/5/

()AG

مورفیسم  rs1801275و ابتال به بیماری مالتیپیل اسیکلروزیس

طبیعی

مورد مطالعه قرار گرفت .بررسی توالی نوکلئوتییدی بیا اسیتفاده

(`)AA

تکنیک  HRM-PCRنشان داد که فراوانیی آللیی بیرای پلیی-
مورفیسم  rs1801275در گروه شاهد و بیمار بهترتیب برابیر بیا
 ۳5درصد و  5۶درصد بوده و شانس مشاهده آلل  Aدر مقایسه
99

()۱۹۱55-2۹۶۳5

۱۹/۶۶

)%۱5(۱5

)%2۱(2۱

()۱۹۶۳۶-۱۹۶۱۳
۱۹۳۱۳

۱۹۱۱۱

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 5:47 +0430 on Sunday June 20th 2021

و احتمال ابتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس ارتباط معناداری

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی ارتباط ...

بحث

باشد ( χ2 = 5.222و  .)P-Value = 0.22عالوهبراین مطالعه-
های جمعیتی انجام شده برروی پلیمورفیسم rs1801275

امروزه بسیاری از پژوهشهای انجام شده نشان دهنده نقش

نشان میدهد که این پلیمورفیسم دارای اطالع دهندگی بسیار

پلیمورفیسمهای مختلف ژن اینترلوکین  ۱در ابتال و پیشرفت

باالیی در جامعه انسانی استان اصفهان بوده و بنابراین بهنظر

بیماری مالتیپل اسکلروزیس است .بهعنوان مثال در سال
 2۱۱۱مطالعههای بروبرگ و همکاران نشان داد که تغییرهای

اسکلروزیس باشد.

بیان ژن اینترلوکین  ۱میتواند در مهار التهاب بیماری مالتیپل

نتیجه گیری

اسکلروزیس نقش داشته باشد ( .)2بررسی پژوهشهای انجام
شده بر روی پلیمورفیسمهای مختلف ژن اینترلوکین ۱

نتایج نشان داد که در بیماران مبتال به بیماری مالتیپل

توسط  Hacksteinو همکاران در سال  2۱۱۶نشان داد که

اسکلروزیس فراوانی آلل  Gبرای پلیمورفیسم  rs1801275به-

انواعی از این پلیمورفیسم ها مانند 3093D16S ،D16S407

صورت معناداری افزایش مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

و  420D16Sدر استعداد ابتال به بیماری  MSنقش دارند (.)۱

که بین وجود پلیمورفیسم  rs1801275و احتمال ابتال به

همچنین  Mirelو همکاران در سال  2۱۱2در بررسیهای خود

بیماری مالتیپل اسکلروزیس ارتباط معناداری وجود دارد.

بر روی افراد مبتال به دیابت ،دریافتند که ارتباط آشکاری بین

سپاسگزاری

پلیمورفیسم ژن اینترلولین  ) T> C76080( ۱و استعداد
ابتال به بیماریهای خود ایمنی وجود دارد ( .)۶۱در مطالعهای

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و تحت حمایت

دیگر  Mirelو همکاران در سال  2۱۱۱در بررسیهای خود بر

معاونت

روی افراد مبتال به  ،MSدریافتند که ارتباط آشکاری بین

 )۶۳۳۳۱5۱۳/52۱25است .بدینوسیله نویسندگان از تمام

پلیمورفیسم ژن  )IL-4RG>A) 128387و استعداد ابتال به

افرادی که در جمع آوری نمونههای خون در این پژوهش یاری

این بیماری وجود دارد ( Vazquez-Tello .)۶۳و همکاران در
سال

2۱۶۳

به

بررسی

پلیمورفیسم

پژوهشی

دانشگاه

آزاد

شهرکرد

(کد:

رساندند کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.

تک-

نوکلئوتیدی rs1805010و  rs1801275در ژن اینترلوکین ۱
پرداختند .آنها دریافتند که این پلیمورفیسمها با افزایش خطر
ابتال به آسم همراه است ( Guia .)22و همکاران در سال

 2۱۶۱در مطالعههای خود روی بیماران مبتال به آسم دریافتند
که ارتباط مستقیمی بین سطوح افزایش یافته  IL-4و
پلیمورفیسم  rs2243250ژن اینترلوکین  ۱وجود دارد ( .)۳در
نهایت  Al-Muhsenو همکاران در سال  2۱۶۱در مطالعههای
خود روی بیماران مبتال به آسم درجمعیت عربستان سعودی
دریافتند ،پلیمورفیسمهای  rs1805010و  rs1801275ژن
 IL-4Rαاستعداد ابتال به آسم را افزایش میدهد ( .)۶اما
مطالعهایی در زمینه پلیمورفیسم  rs1801275ژن IL-4Rα

در بیماری  MSانجام نشده است لذا در ادامه مطالعههای قبلی،
تحقیق حاضر طراحی شد که نتایج آن نشان میدهد فراوانی
آللی  Gبرای پلیمورفیسم  rs1801275در گروه شاهد و بیمار
بهصورت معناداری متفاوت است و بنابراین فراوانی آلل G

میتواند در افزایش احتمال ابتال به بیماری  MSنقش داشته
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