مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هفتم ،شماره بیست و هشتم  -پائیز 1396

بررسی ارتببط بیه پلیمًرفیسم  D/Iشن آوسیم مبدل آوصیًتبوسیه بب چبقی در
جمعیت استبن اردبیل

گزٍُ سیغت ؽٌاعی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اردبیل ،اردبیل ،ایزاى

چکیدٌ

سببقٍ

يَدف :اهزٍسُ صىّای سیادی کِ تأثیزّای پیچیذُای بز چالی دارًذ گشارػ ؽذُ اعت ٍ یکی اس ایي صىّا آًشین

مًاد ي

ريشَب :درایي بزرعی ً 172فز بز اعاط ؽاخـ تَدُ بذًی بِ دٍ گزٍُ افزاد  ٍ BMI  30افزاد چاق با

هبذل آًضیَتاًغیي ( )ACEاعت کِ ػاهل هؤثز در هتابَلیک بافت چزبی هیباؽذ ٍ در رؽذ ٍ ػولکزد علَلّای آدپیَعیت
درگیز هیباؽذّ .ذف اس ایي هغالؼِ ،بزرعی ارتباط بیي ایي پلیهَرفیغن با چالی در خوؼیت اعتاى اردبیل بَد.
 BMI  30تمغین ؽذًذ ٍ ً DNAوًَِ ّا با اعتفادُ اس رٍػ ًوک اؽباع اعتخزاج ؽذُ ٍ صًَتیپ افزاد تؼییي گزدیذ.

یبفتٍَب :درگزٍُ %57/5 ، BMI  30هزدٍ  %42/5سى ٍگزٍُ %42 BMI  30هزدٍ  %58سى بَدًذ .هیاًگیي عٌی

افزاد 47/5، BMI  30عال ٍ هیاًگیي عٌی افزاد 52/5 BMI  30عال بَد .هیاًگیي  BMIافزاد ٍ 25/19 ، BMI  30

هیاًگیي  BMIافزاد 32/58 ، BMI  30هی باؽذ.

بحث :فزاٍاًی صًَتیپ  DDدر افزاد چاق با ٍ 0/83 ، BMI  30در افزاد0/71 BMI  30بَد کِ ایي اختالف اسًظزآهاری
هؼٌی دارهیباؽذ (.) 0/044

وتیجٍگیری :یافت ِ ّای حافل اس ایي تحمیك ًؾاى داد کِ صًَتیپ  DDدر صى  ACEهی تَاًذ با چالی خوؼیت اعتاى

اردبیل ارتباط داؽتِ باؽذ.

ياشٌَبی

کلیدی :چالی ،پلیهَرفیغن صى  ،ACEآًشین هبذل آًضیَتاًغی

مقدمٍ

اهزٍسُ چالی یکی اس هؼضلّای بْذاؽتی اعتً .شدیک بِ
یک عَم اسخوؼیت خْاى چاق یا دارای اضافِ ٍسى هی-
باؽٌذ چالی بِ تدوغ غیز عبیؼی یا بیؼ اس اًذاسُ چزبی
بذى اعالق هیؽَد .هؼیارّای هختلفی بزای عٌدؼ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًیسىدٌ مسئًل:

گزٍُ سیغت ؽٌاعی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اردبیل ،اردبیل،
ایزاى
پغت الکتزًٍیکyaghoubi_h@iauardabil.ac.ir:
تاریخ دریافت 1395/8/18 :
تاریخ پذیزػ 1396/4/7 :

چالی ٍخَد دارد هؼیار پیؾتاس در ایي سهیٌِ BMI

اعت؛ ٍاحذ اًذاسُ گیزی  kg/m2 ، BMIاعت BMI .کن-
تز اس  25را عبیؼی ٍ BMIبیي  25-29/9را اضافِ ٍسى ٍ
 BMIباالتز اس  30را چاق هیًاهٌذ چالی ػاهل خغز
ػوذُای بزای بیواریّای غیزهغزی هاًٌذ :بیواریّای
للبی ػزٍلی ،دیابت ،اختاللّای اعکلتی  ،فؾارخَى باال،
ّنچٌیي چالی دٍراى کَدکی باهزگ سٍدرط ٍ ًاتَاًی در
بشرگغالی ّوزاُ اعت (.)2
چالی یک اختالل چٌذ ػاهلی بَدُ ٍ با فاکتَرّای صًتیکی
ٍ هحیغی سیادی در ارتباط اعت .صىّای بغیاری کِ
تأثیزّای پیچیذُای بز چالی دارًذ گشارػ ؽذُ اعت
( .)14یکی اس صىّایی کِ بزای چالی هَرد تَخِ لزار
Body Mass Index
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فریبب ايجی َ ،بشم یعقًبی
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چالی بِ تدوغ سیاد یا غیزعبیؼی چزبی بذى کِ اختقاؿ
بِ کل یا لغوتّای خافی اس بذى دارد اعالق هیؽَد ٍ
هاًٌذ بغیاری اس ٍضؼیتّای پشؽکیً ،تیدِ تؼاهل بیي
ػَاهل صًتیکی ٍ هحیغی باؽذ ( .)4آًشین ( )ACEیک
پپتیذیل دی پپتیذّیذرٍالس اعت کِ  2اعیذ آهیٌِ اًتْای
کزبَکغیلی ( )His-Leuرا اس آًضیَتاًغیي  Iکِ یک
دکاپپتیذ اعت خذا کزدُ ٍ آًضیَتاًغیي  IIرا تَلیذ هی-
کٌذ .آًضیَتاًغیي  IIباػث افشایؼ فؾار خَى ٍ
هٌمبضکٌٌذُ ػزٍق خَى اعت .آًشین تبذیل کٌٌذُ
آًضیَتاًغیي در رؽذ ٍ ػولکزد علَلّای آدیپَعیت
درگیز بَدُ ٍ آًضیَتاًغیي ً IIیش اس توایش آدیپَعیتّا
خلَگیزی هیکٌذ .پلیهَرفیغوی در ایٌتزٍى هیتَاًذ
فَرت گیزد کِ یک تَالی  287خفت باسی در ایي هٌغمِ
هیتَاًذ در خوؼیت حضَر داؽتِ باؽذ (درج یا ٍ ٍ )Iخَد
ًذاؽتِ باؽذ (حذف یا  .)11( (Dآلل  Dبِ باالرفتي عغح
آًشین  ACEدرگزدػ خَى هٌدز هیؽَد ػالٍُ بز ایي،
بزهیشاى فؼال کٌٌذُ پالعویٌَصى بز عاهاًِ فیبزلیتیک
تأثیزگذار اعت (.)9
ّذف اس ایي هغالؼِ بزرعی ارتباط بیي ایي پلیهَرفیغن
با چالی خوؼیت اعتاى اردبیل اعت.

مًاد ي ريشَب
2. Angiotensin-converting Enzyme
3.Deletion / Insertion

20

دارای BMI  30کِ تؼذاد آىّا ً 101فز ٍ گزٍُ

 BMI  30کِ تؼذاد آىّا ً 71فز بَد.
خْت آسهایؼّای هَلکَلی ً DNA،وًَِّای خَى با
اعتفادُ اس رٍػ ًوک اؽباع اعتخزاج ؽذ ٍ با ٍاکٌؼ
سًدیزُای پلیهزاس ( ٍ (PCRالکتزٍفَرس صًَتیپ افزاد
ؽٌاعایی ؽذ (ؽکل.)1
بزای بزرعی ایي پلیهَرفیغن بخؾی اس صى  ACEبِ عَل
 bp278تکثیز ؽذ .تَالی پزایوز هَرد ًظز بزای تکثیز بِ
فَرت سیز هیباؽذ (ؽکل.)2
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گزفتِ صى آًشین هبذل آًضیَتاًغیي )* (ACE2اعت.
صى  ACEبز رٍی کزٍهَسم ؽوارُ  )17 q23( 17لزار
دارد ٍ در اًغاى حاٍی  26اگشٍى اعت کِ  25ایٌتزٍى
آًْا را اس یکذیگز خذا هیکٌذ ٍ عَل تمزیبی ایي صى 21
کیلَ باس اعتًَ 13 .ع هختلف پلیهَرفیغن  ACEگشارػ
ؽذُ اعت یک ًوًَِ آى پلیهَرفیغن  D/I3اعت ایي
پلیهَرفیغن بِ ػلت ٍخَد یا فمذاى یک لغؼِ  287خفت
باسی در ایٌتزٍى 16صى  ACEهیباؽذ .ایي پلیهَرفیغن
ػاهل تؼییي کٌٌذُ ( )ACEپالعوا اعت ٍ افزادی کِ
دارای آلل ّ Dوَسیگَط ّغتٌذ باالتزیي همذار آًشین
هبذل آًضیَتاًغیي در پالعوا ،حالت ّوَسیگَط بزای آلل
 Iکنتزیي هیشاى ٍ حالت ّتزٍسیگَط  IDهمادیز هتَعغی
را ًؾاى هیدّذ (.)4

هغالؼِ حاضز یک پضٍّؼ تَفیفی –آسهایؾگاّی اعت
کِ در عال  1394بز رٍی ً 172فز اس افزاد هزاخؼِ کٌٌذُ
بِ بیوارعتاى اعتاى اردبیل اًدام ؽذ .در هزحلِ خوغ
آٍری ًوًَِ با گزفتي رضایتًاهِ ٍ اعالػات هزبَط بِ ٍسى
ٍ لذ اسً 172فزاس افزاد هزاخؼِ کٌٌذُ بِ هیشاى  5هیلی-
لیتز خَى خْت آسهایؼّای هَلکَلی گزفتِ ؽذ.
با اعتفادُ اس هیشاى ٍسى ٍ لذ ؽاخـ تَدُ بذى ()BMI
افزاد هؾخـ ؽذُ ٍ آىّا بِ دٍ گزٍُ تمغین ؽذًذ .گزٍُ

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هفتم شماره بیست و هشتم  -پائیز ، 1396فریبا اوجی و همکاران

’3’ CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT ACEF:5
’ACER: 5'- GAT GTG GCC ATC ACA ATC GTC AGA T-3

ٍ  43سى) ٍ ً 71فز دارای  30( BMI  30هزد ٍ 41
سى) بَدًذ .خذٍل  1تَسیغ خٌغیتی افزاد هَرد هغالؼِ ٍ
ؽکل ً 3وَدار هیلِای هزبَعِ را ًؾاى هیدّذ .خذٍل 2
فزاٍاًی صًَتیپی ٍ تَسیغ خٌغی افزاد هَرد هغالؼِ را ًؾاى
هیدّذ کِ در خوؼیت هَرد هغالؼِ ؽیَع چالی در بیي
سًاى بیؼتز اس هزداى بَدُ اعت ( %57در همابل .)%43

بزرعی آهاری در ایي هغالؼِ عغح هؼٌیداری  0/05در
ًظز گزفتِ ؽذ .بِػبارتی  P-value>0/05بیاى کٌٌذُ ایي
اعت کِ اختالف بیي افزاد با  ٍ BMI  30افزاد با

 BMI  30هؼٌادار اعتٍ .لی  P-value<0/05بیاى
کٌٌذُ ایي اعت کِ ّیچ اختالف هؼٌاداری بیي افزاد دٍ
گزٍُ ٍخَد ًذارد .در ایي هغالؼِ اس ًزم افشار ً spssغخِ
 10بزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا اعتفادُ ؽذ.

وتبیج

خٌغیت

تًزیع جىسی افراد مًرد مطبلعٍ

هزد
سى

در هدوَع در هغالؼِ حاضز ً 172فز هَرد بزرعی لزار

هدوَع

گزفتٌذ کِ اس ایي تؼذاد ً 101فز با  58( BMI  30هزد

گزٍُ

خذٍل  -1تَسیغ خٌغی افزاد هَرد هغالؼِ
افزاد با

افزاد با

BMI  30

BMI  30

43

41

30

58

71

101

80

60
40
ؽکلً -3وَدار هیلِای تَسیغ خٌغی افزاد هَرد هغالؼِ

20
0

BMI≥30

BMI<30
21

هدوَع
88
84

172
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ؽکل -1تقَیز صل تْیِ ؽذُ اس الکتزٍفَرس PCR
 -1لذر  -2 ، 100bpصًَتیپ  DDدارای باًذ  -5 ٍ 4 ٍ 3 ،190bpصًَتیپ  IDدارای باًذّای  -6 ،490, 190 bpصًَتیپ  IIدارای باًذ 490bp
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خذٍل -2فزاٍاًی صًَتیپی ٍ تَسیغ خٌغی افزاد هَرد هغالؼِ
هزد

صًَتیپ DD

0/76

صًَتیپ II

0/07

صًَتیپ ID
هدوَع

سى

0/77

0/17

0/18

100

100

0/05

اس هدوَع  172فزد هَرد هغالؼِ درایي تحمیك ،هیاًگیي

عٌی افزاد با 47/5 ، BMI  30عال ٍ هیاًگیي عٌی

آلل D

0/82

0/89

آلل I

0/18

0/11

0/159

هدوَع

افزاد با  52/5 ، BMI  30عال بَد.

100

100

❊ p-value<0.05اس ًظز اهاری هؼٌی دار هی باؽذ.

خذٍل -3هیاًگیي عٌی افزاد هَرد هغالؼِ در دٍ گزٍُ

BMI  30 ٍ ، BMI  30
افزاد با

گزٍُ
عي(عال)

صًَتیپ  DDدر افزاد با  BMI  30بیؼتز ( 83درفذ
در همابل  71درفذ) کِ ًؾاى دٌّذُ اختالف هؼٌیدار دٍ
گزٍُ در حالت صًَتیپ  DDهیباؽذّ .نچٌیي فزاٍاًی آلل

افزاد با

BMI  30

هیاًگیي

ّواىعَر کِ اس ایي خذٍل هؾاّذُ هیؽَد ،فزاٍاًی

BMI  30
52/5

47/5

 Dدر گزٍُ  BMI  30بیؼتز اس گزٍُ BMI 30

بَد ( 82درفذ در همابل  89درفذ).

میبوگیه  BMIافراد مًرد مطبلعٍ

اس هدوَع  172فزد هَرد هغالؼِ در ایي تحمیك ً 101فز

افزاد با ً 71 ٍ BMI  30فز افزاد با  BMI  30بَدًذ
کِ هیاًگیي  BMIگزٍُ اٍل  ٍ 25/19هیاًگیي BMI
گزٍُ دٍم  32/58بَد.

بحث

در ایزاى یک بزرعی در هَردپلیهَرفیغن  ACED/Iبِ
ػٌَاى ػاهل ایدادکٌٌذُ بیواریّای للبی-ػزٍلی اًدام
ؽذُ کِ ًتایح آى ًؾاى هیدّذ آلل  Dبا فزاٍاًی %62
درگزٍُ هَرد هغالؼِ بَدُ کِ با همادیزگشارػ ؽذُ اس
خوؼیت هذیتزاًِ ؽزلی بزابزی هیکٌذ (.) 9
یافتِّای ایي هغالؼِ ًؾاى داد کِ فزاٍاًی صًَتیپ DD
در افزاد با  BMI  30بیؼتز اس فزاٍاًی صًَتیپ  DDدر
افزاد گزٍُ  BMI  30بَد (83درفذ در همابل  71درفذ).
ّنچٌیي فزاٍاًی آلل ّ Dن در گزٍُ ً BMI  30غبت

خذٍل -4هیاًگیي  BMIافزاد هَرد هغالؼِ دردٍ گزٍُ
گزٍُ
BMI
هیاًگیي

BMI  30 ٍ، BMI  30
افزاد با

BMI  30

افزاد با

BMI  30
32/58

25/19

فزاٍاًی صًَتیپی ٍ اللی پلیهَرفیغن D/Iصى  ACEدر دٍ
گزٍُ هَرد بزرعی درخوؼیت هَرد هغالؼِ در خذٍل5
هؾاّذُ هیؽَد.

بِ گزٍُ  BMI  30بیؼتز هیباؽذ 89( .درفذ درهمابل
 82درفذ) ّنچٌیي یافتِّا ًؾاى هیدّذ کِ صًَتیپ
 DDبا خغز ابتال بِ چالی را افشایؼ هیدّذ.
هغالؼِ بیتگي ٍ ّوکاراى در خوؼیت تزکیِ ًؾاى داد کِ
یک رابغِ هؼٌاداری بیي  ٍ BMIصًَتیپ ٍ DDخَد دارد
ٍ ؽیَع بیواری چالی در بیي افزاد دارای صًَتیپ DD
بیؼتز اعت ( .)3هغالؼِ سی ٍ ّوکاراى ًؾاى داد کِ آلل
 Dبِ عغَح باالی آًضیَتاًغٌَصى هزبَط هیؽَد کِ با

خذٍل  -5فزاٍاًی صًَتیپی ٍ اللی پلیهَرفیغن  D/Iصى  ACEدر دٍ
گزٍُ هَرد بزرعی درخوؼیت اعتاى اردبیل
افزاد با

صًَتیپ
DD
صًَتیپ ID
صًَتیپ II

افزاد با

BMI  30

BMI  30

0/71

0/83

0/20

0/11

0/09

0/06

p-value
*0/044
0/079
0/421

22
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میبوگیه سىی افراد مًرد مطبلعٍ

هدوَع

100

100

0/159
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افشایؼ عٌذرٍم هتابَلیک ّوزاُ اعت ( .)17هغالؼِ
هْزی ٍ ّوکاراى در تًَظ ًؾاى داد ًَػی ارتباط هیاى
ؽاخـ تَدُ بذًی با پلیهَرفیغن صى ٍ ACEخَد دارد
( .)12هغالؼِ آکیي ٍ ّوکاراى در تزکیِ ًؾاى داد کِ
هوکي اعت پلی هَرفیغن  Dصى  ACEبا چالی خوؼیت
تزکیِ در ارتباط باؽذ ( .)1هغالؼِ فیاتال ٍ ّوکاراى در
هدارعتاى ًؾاى داد فزاٍاًی صًَتیپ  ٍ DDفزاٍاًی آلل D
در افزاد هبتال بِ دیابت ًَع دٍم ًغبت بِ افزاد عالن بِ
عَر لابل تَخْی باالتز بَد ( .)6هغالؼِ کَپز ٍ ّوکاراى
در خاهائیکا ًؾاى داد عغح عزم  ٍ ACEآًضیَتاًغیَصى
بِ عَر لابل تَخْی در افزاد چاق ( ) BMI  30باالعت
( .)5هغالؼِ خَادی ٍ ّوکاراى در کؾَر پاکغتاى ًؾاى
داد کِ صًَتیپ  DDدر افزاد چاق ًغبت بِ افزاد دارای
اضافِ ٍسى ٍ عبیؼی بِ عَر لابل تَخْی باالعت ٍ هوکي
اعت ًؾاى دٌّذُ ارتباط بیي آلل  Dبا عَخت ٍ عاس
چزبی آرپیَعیت با تأثیز بز عغح پالعوایی  ACEباؽذ
( .)8هغالؼِ هائَ ٍ ّوکاراى ًؾاى داد کِ ارتباط هؼٌی
داری هیاى صًَتیپ  ٍ DDخغز ابتال بِ چالی در خوؼیت
کل هؾاّذُ ؽذُ اعت ( .)11در هغالؼِ اًدام یافتِ تَعظ
ّلی کارهزٍ ّوکاراى درعال  2005با ػٌَاى پلی هَرفیغن
ّای صى آًشین تبذیل کٌٌذُ آًضیَتاًغیي ٍ چالی درعِ
خوؼیت عیاُ اًدام گزفت .درایي هغالؼِ بِ بزرعی ارتباط
بیي  13پلیهَرفیغن صى آًشین تبذیل کٌٌذُ آًضیَتاًغیي
اسخولِ پلیهَرفیغن  I/Dکِ درایٌتزٍى  16بَد ،پزداختِ
ؽذ .ایي بزرعیّا ًؾاى داد کِ پلیهَرفیغن صى  ACEدر
تَعؼِ اضافِ ٍسى ًمؼ دارًذ ( .)7هغالؼِ عیتیي ٍ
ّوکاراى در عال ً 2009ؾاى داد ّیچ رابغِ لَیی بیي
پلیهَرفیغن هتیلي تتزاّیذرٍفَالت ٍ صى آًشین تبذیل
کٌٌذُ آًضیَتاًغیي با چالی افزاد هٌغمِ لاعن ػزبغتاى
ٍخَد ًذارد (ّ .)13نچٌیي هغالؼِ عیٌَریتا ٍ ّوکاراى
در عال  2010در اًذًٍشی ًؾاى داد کِ ّیچ ارتباعی بیي
عٌذرٍم هتابَلیک ٍ صى  ACEدر هیاى هبتالیاى بِ دیابت
ًَع ٍ 2خَد ًذارد ( .)15لی درعال  2012بِ هغالؼِ
ارتباط پلیهَرفیغن صى  ACEبا فؾارخَى درخوؼیت
چیي پزداختً .تیدِ هغالؼِ ایي بَدکِ فزاٍاًی آلل D
بزای گزٍُ دارای فؾارخَى باال  ٍ 0/45بزای گزٍُ ؽاّذ
 0/4بَد یک ارتباط هؼٌی داری بیي تَسیغ فزاٍاًی آلل ٍ D
خغز فؾارخَى ٍخَد دارد ( .)10هغالؼِ عا چاًیک بزرٍی

سًاى چک لفماسی ًؾاى دادُ کِ پلیهَرفیغن صى ACE

وتیجٍگیری

یافتِّای حافل اس ایي تحمیك ًؾاى داد کِ صًَتیپ DD

اس پلیهَرفیغن صى  ACEبا چالی در خوؼیت اعتاى
اردبیل ارتباط داؽتِ ٍ هیتَاًذ ًؾاى دٌّذُ یکی اس دالیل
احتوالی صًتیک در بزٍس ػارضِ چالی در افزاد باؽذ.
ّواًٌذ ایي هغالؼِ ،اکثز هغالؼِّای بزرعی ؽذُ در عغح
خْاى ًیش ًؾاى دٌّذُ ٍخَد ارتباط بیي صًَتیپ  DDاس
صى  ACEبا چالی ّغتٌذ .البتِ در چٌذ هغالؼِ ارتباعی
بیي آلل  ٍ Dچالی هؾاّذُ ًؾذُ اعت ؽایذ ایي تٌالض
بِ دلیل تفاٍت در صًتیک خوؼیتّای هَرد هغالؼِ ٍ
رٍػ سًذگی افزاد باؽذ بِ ّز حال هغلن اعت کِ چالی
ًتیدِ یک هدوَػِ پیچیذُ اس ػَاهل هتؼذد ارثی ٍ
هحیغی بَدُ ٍ صىّای بغیاری در بزٍس آى دخالت دارًذ.

سپبسگساری

بذیيٍعیلِ اسکلیِ ػَاهل بیوارعتاى تأهیي اختواػی
اردبیل کِ ها را در ًوًَِگیزی اس افزاد یاری کزدًذ ٍ ّن-
چٌیي اس داًؾگاُ آساد اعالهی کِ اهکاًات السم بزای
آسهایؼّا را در اختیار ها لزار دادًذ ٍ کلیِ افزادی کِ در
ایي هغالؼِ اس ًوًَِ خَى آىّا اعتفادُ ؽذ ٍ کلیِ
ػشیشاًی کِ با راٌّواییّای خَد ها را در اًدام ایي
هغالؼِ یاری کزدًذ تمذیز ٍ تؾکز هیؽَد.
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ارتباط هؼٌی داری با کاّؼ ٍسى ًذارد (.)16
درحال حاضزدادُّای هؼذٍدی در خقَؿ ؽیَع چالی ٍ
صًَتیپ  ACEهَخَد هیباؽذ اگزچِ اثز صًَتیپ ACE
در افزاد چاق لبال گشارػ ؽذُ اعت .هغالؼِ حاضز ؽیَع
باالی صًَتیپ  ) DD ( ACEدر خوؼیت چاق را ًؾاى
هیدّذ .هغالؼِ حاضز یک تحمیك کَچک بَد با ایي
ٍخَد فزضیِّا ٍ یافتِّای ایي هغالؼِ هیتَاًٌذ در اًدام
هغالؼِّای تقادفی بشرگتز در ایي سهیٌِ کوک کٌٌذ.

...  بررسی ارتباط بین-  مولکولی دوره هفتم شماره بیست و هشتم- تازه های بیوتکنولوژی سلولی
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