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Conclusion: Genotypic frequency of Bsm1, Apa1, Fok1 and Taq1 polymorphisms is related to the incidence
of renal disease (Nephropathy) in type 2 diabetic patients. However, the correlation between different
polymorphisms and the incidence of kidney disease shows that Apa1 polymorphism has the greatest effect
on renal complications in patients with type 2 diabetes. In addition, Bsm1 polymorphism has the highest
effect on the incidence of type 2 diabetes.
Keywords: Polymorphism, the vitamin D receptor, nephropathy, type 2 diabetes.
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در دیابت نوع 2اختالل هم در ترشح انسولین و هم در فعالیت
انسولین وجود دارد و بهطور معمول به کمک رژیم غذایی
مناسب ،فعالیت بدنی کافی و داروهای خوراکی کاهنده قند
خون درمان میشود .در برخی موارد نیز برای دستیابی به
کنترل گلیسمیک مطلوب ،نیاز به انسولین درمانی است (.)2
دیابت نوع  2که حدود  /۶-/0درصد موارد ابتال به دیابت را
تشکیل میدهد ( ،)0با افزایش مرگ و میر ،کاهش کیفیت
زندگی و عوارض میکرو و ماکرواسکوالر همچون کوری،
بیماریهای کلیوی و قلبی و نوروپاتی همراه است (.)6
بیماریهای کلیوی ناشی از دیابت (نفروپاتی دیابتی) پدیدهای
مزمن و پیشرفته است که در نزدیک به  ۳۹۱از بیماران دیابتی
ایجاد میشود .ویژگیهای نفروپاتی دیابتی عبارتند از افزایش
دفع پروتئین و آلبومین از ادرار ،فشار خون باال و کاهش
فعالیت کلیهها .این پدیده طی سالهای متمادی پیشرفت می-
کند .بیماران مبتال به نفروپاتی در معرض افزایش خطر برخی
دیگر از عوارض دیابت نظیر بیماریهای قلبی عروقی ،مشکالت
چشمی دیابت (رتینوپاتی) و مشکالت عصبی دیابت (نوروپاتی)
هستند .پیشروی تا آخرین مرحله بیماری کلیه (از کار افتادن
کلیه) یکی از مشکالت اساسی بیماران دیابتی است که به
پیوند کلیه یا دیالیز ختم میگردد .مطالعهها نشان میدهد که
نزدیک به  20درصد از بیماران مبتال به دیابت نوع  ۳دچار
نارسایی کلیه میشوند ،اما در  0تا  ۳۶درصد سفیدپوستان
مبتال به دیابت نوع  2نارسایی کلیه ایجاد میشود ،در حالیکه
در جمعیتهای غیر سفیدپوست میزان شیوع نارسایی کلیوی
دیابت بیشتر است (.)۳۰

9

ویتامین  Dدر ترشح و اختالل عملکرد انسولین نقش دارد ()4
و نقش زیستی خود را از طریق شکل فعال ۳و  20هیدروکسی
ویتامین  Dایفا میکند و فعالیت آن به اتصال به گیرنده درون
سلولی اختصاصی ویتامین  Dوابسته است .توالی نوکلئوتیدی
آن در ژنوم انسان بهعنوان یک ناحیه ژنی بسیار پلیمورف
شناخته میشود ( .)۱ژن گیرنده ویتامین  Dانسانی ،بر روی
کروموزوم  ۳2قرار گرفته است که دارای  4ناحیه کدینگ و ۱

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

دیابت بهدلیل رشد جمعیت ،افزایش سالمندی ،شهرنشینی،
شیوع چاقی و عدم تحرک ،بهسرعت در حال گسترش است و
انتظار میرود تعداد کل افراد مبتال در سراسر جهان از ۳۷۳
میلیون نفر در سال  2۶۶۶به  ۱۰۰میلیون نفر تا سال 2۶۱۶
افزایش یابد .پیش بینی میشود  ۷۷۹۰این افراد مربوطبه
کشورهای در حال توسعه باشد (.)۳/

ناحیه غیرکدینگ است ( .)۳0این ژن متعلقبه ابر خانواده
گیرنده هورمونهای نوکلئاز است که در پاسخ به فرم فعال
ویتامین  Dرونویسی از ژنهای هدف ،را تنظیم مینماید (.)/
بررسی نقش فیزیولوژیک اتصال فرم فعال ویتامین  Dبه
گیرندهاش در بدن نشان میدهد که این برهمکنش میتواند
در تقسیم سلولی ،تمایز ،آپوپتوز،متاستاز سلولی ،آنژیوژنز و
تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفات نقش داشته باشد (.)۳۳
بنابراین هرگونه تغییر در ساختار ویتامین  Dو یا گیرندهاش
که منجر به عدم برهمکنش صحیح آنها گردد ،میتواند در
بروز شرایط پاتولوژیک چون بروز و پیشرفت انواع سرطان نقش
داشته باشد (.)۳۱
مطالعههای مختلف نشان میدهد که پلیمورفیسمهای تک
نوکلئوتیدی میتوانند با تغییر در عملکرد و ماهیت برهمکنش
مولکولهای زیستی در بروز و پیشرفت بیماریهای مختلف
مؤثر باشند .پلیمورفیسم یا چندشکلی ،تغییر نوکلئوتید در
توالی ژنهاست که فراوانی بیشتر از یک درصد در جوامع را
دارد .در واقع پلیمورفیسمها میتوانند جایگاه شناسایی یک
آنزیم را تغییر داده یا از بین ببرند و ژنوتیپهای متفاوتی به
وجود آورند ( .)2۶از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که
ترادف نوکلئوتیدی مربوط به ژن کدکننده گیرنده ویتامین D
در افراد مختلف یکسان نبوده و پلیمورفیسمهای متعددی در
این ژن مشاهده میگردد ( .)۳۶بهعالوه مشخص شده است که
تعدادی از پلیمورفیسمهای این ژن خطر ابتال به دیابت نوع 2
را افزایش میدهد ( .)۷همچنین این پلیمورفیسمها با استعداد
ابتال به چاقی در افراد دیابتی نوع  2در ارتباط هستند (.)0
چهار پلیمورفیسم برای ژن گیرنده ویتامین )VDR۳( D
شناخته شده که عبارتند از )T/C(Taq1 ،)A/G( Bsm1 :و
 )A/C( Apa1در ناحیه ۱۹و پلیمورفیسم  )C/T( Fok1در
اگزون .)۳۷( 2
در میان پلیمورفیسمهای مذکور  Fok1از اهمیت خاصی
برخوردار است .بروز جهش در این پلیمورفیسم موجب افزایش
اندازه پروتئین حاصل به اندازه سه واحد اسید آمینهای شده و
فعالیت مؤثر این پروتئین را به یک هفتم فعالیت آن کاهش
میدهد (.)۰ ،۳4
از سوی دیگر در ژن گیرنده ویتامین  Dتوانایی برش توسط
آنزیمهای  Taq1و  Apa1موجب بروز ساختارهای ژنوتیپی
مختلف میگردد بهطوریکه ژنوتایپ  AAبرای پلیمورفیسم
Vitamin D Receptor

1
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 Apa1دارای جایگاه شناسایی آنزیم و ژنوتیپ  AAفاقد
جایگاه شناسایی آنزیم است و یا در پلیمورفیسم Taq1
ژنوتایپ  ttدارای جایگاه شناسایی آنزیم و ژنوتایپ  TTفاقد
این جایگاه است (.)22
هدف ما از این مطالعه آنالیز پلیمورفیسمهای ژن گیرنده
ویتامین  Dدر ارتباط با دیابت نوع دو و عوارض ناشی از آن از
جمله بیماریهای کلیوی است و این موضوع که آیا پلی-
مورفیسمهای ژن گیرنده ویتامین  Dمیتواند در بروزبیماری-
های کلیوی دیابت نوع دو در جمعیت استان خوزستان نقش
داشته باشد؟ با توجه به اهمیت موضوع میتوان از نتایج این
مطالعه برای رسیدن به درمان مؤثرتر در بیماران مبتال به
دیابت بهره جست.

روش کار

جمعآوری نمونه ،استخراج  DNAو طراحی پرایمرها

مطالعه مورد -شاهدی در بازه زمانی اردیبهشت  ۳۱/0تا
مهرماه ماه  ۳۱/0در استان خوزستان انجام گرفت .مراحل
مطالعه شامل گردآوری اطالعات کتابخانهای ،تهیه طرح کلی
تحقیق ،ایجاد پرسشنامههای مرتبط ،تهیه لوازم و تجهیزات
مربوط به آزمایشات و اقدام به جمعآوری نمونههای الزم بود.

در ادامه نمونهها پس از تکمیل مورد آزمایش قرار گرفته و بر
روی دادههای حاصل تجزیه و تحلیل انجام گرفت.
در این مطالعه  0۶نمونه خون از افراد سالم و  0۶نمونه خون
از افرادی که دارای دیابت نوع 2بدون عالئم نفروپاتی بودند،
بهعنوان گروههای شاهد و تعداد  0۶نمونه خون از بیماران
دیابتی که دارای عالئم نفروپاتی بودند با کسب رضایت شفاهی
افراد جمع آوری گردید.
افراد مورد مطالعه ،بزرگساالن مراجعهکننده به بیمارستان
گلستان شهر اهواز از هر دو جنس در فاصله سنی بین 20-۰0
سال بودند که بیماری دارای بیماریهای کبدی ،قلبی-عروقی
و فشار خون باال نبوده و سیگار و یا داروی خاصی بهجز
داروهای مرتبط با دیابت مصرف نمیکردند.
پس از نمونهگیری برای استخراج  DNAاز کیت محصول
شرکت  Bioneerاستفاده شد.
از سوی دیگر پرایمرهای واریانت ژنتیکی مورد نظر توسط نرم-
افزار  Primer3طراحی شده و سپس در سایت  NCBIبر روی
پرایمرهای طراحی شده بالست انجام شد و صحت طراحی
تأیید گردید .مشخصات مربوط به پرایمرها در جدول  ۳آورده
شده است.

جدول  -۳پرایمرهای طراحی شده برای PCR
طول باند

)77(bp

)534(bp

)229(bp
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)148(bp

نام پلیمورفیسم

توالی پرایمر و موقعیت آن
'5'-TGGCCGCCATTGCCTCCG-3

)F:(46559145-46559162

5'-TGGCCGCCATTGCCTCCA-3

)f: (46559145-46559162

5'-AGCTGGCCCTGGCACTGA-3

)C:(46559204-46559221

'5'-AGCCTGAGTACTGGGAATGT-3

)B:(46526083-46526102

'5'-AGCCTGAGTACTGGGAATGC-3

)b: (46526083-46526102

'5'-GGGAGGGAGTTAGGCACC-3

)C:(46526599-46526616

'5'-TGGGATTGAGCAGTGAGGT-3

)A:(46525104-46525123

'5'-TGGGATTGAGCAGTGAGGG-3

)a:(46525104-46525123

'5'-CCTCATTGAGGCTGCGCAG-3

)C:(46524894-46524912

'5'-CAGGACGCCGCGCTGATT-3

)T:(46525024-46525041

5'-CAGGACGCCGCGCTGATC-3

)t:(46525024-46525041

'5'-CCTCATTGAGGCTGCGCAG-3

)C:(46524894-46524912

Fok1

Bsm1

Apa1

Taq1

تعداد سیکل

مدت زمان

نام مرحله

دما )(C0
Fok1

Bsm1

Apa1

Taq1

 ۳سیکل

 2دقیقه

/6

/6

/6

/6

واسرشت اولیه

 ۳۶سیکل

 ۳۶ثانیه

/6

/6

/6

/6

واسرشت ثانویه

 2۶سیکل

 ۳سیکل

 ۳دقیقه ای

۰0

۰2

۰۱

۰۶

اتصال

 ۱۶ثانیه ای

۷2

۷2

۷2

۷2

طویل شدن اولیه

 ۳۶ثانیه ای

/6

/6

/6

/6

واسرشت ثانویه

 0۶ثانیه ای

۰۳

04

0/

0۰۹0

اتصال

 ۱۶ثانیه ای

۷2

۷2

۷2

۷2

طویل شدن ثانویه

 0دقیقهای

۷2

۷2

۷2

۷2

طویل سازی نهایی

تکنیک SSP-PCR

در این تکنیک در هر لوله سه جفت پرایمر وجود دارد ،یکی
پرایمر اختصاصی برای  SSP-PCRهر یک از ژنوتیپهای
مختلف پلیمورفیسمهای گیرنده ویتامین  Dمورد نظر و یک
جفت پرایمر برای کنترل داخلی .این تکنیک  PCRبسته به
روش استخراج  DNAظرف مدت سه ساعت قابل انجام است.
و از طرفی نیاز به مراحل تخصصی بعد از  PCRنیست و با
انجام یک ژل الکتروفورز حضور یا عدم حضور باند مورد نظر
تأیید میشود .همچنین محدودیت نوع نمونه را نیز ندارد و
روی سرم ،پالسما و غیره قابل انجام است .در این مطالعه
واکنش  PCRبرای تمامی پلیمورفیسمها مطابق برنامه زمانی
و دمایی موجود در جدول  ۱انجام شد و محصوالت واکنش در
ژل آگاروز  ۳۹0درصد الکتروفورز شد .بهطور کلی جهت بررسی
ژنوتایپ پلیمورفیسمهای مختلف فرآیند تکثیر با پرایمرهای
اختصاصی برای واریانت های مختلف یک پلیمورفیسم صورت
میپذیرد و نتایج بر روی ژل اگارز الکتروفورز میگردد .در
صورتی که برای هر دو پرایمر آلل سالم و جهش یافته پلی-
مورفیسم باند مشاهده گردد نمونه هتروزیگوت و در غیر این
صورت نمونه هموزیگوت است .در این مطالعه بعد از انجام
ژنوتایپینگ ،فراوانی آللی و ژنوتایپی پلیمورفیسمهای ژن
گیرنده ویتامین  Dافراد مشخص گردید.
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جدول  - 2شرایط دمایی و برنامه زمانی بهینه جهت انجام آنالیز PCR

و  Vکرامر) بهوسیله نرمافزار  SPSSورژن  22استفاده شد و
مقدار  P-valueکمتر از  ۶۹۶0بهعنوان شاخص معنیداری در
نظر گرفته شد .در این راستا افراد به سه گروه پنجاه نفری
شامل گروه سالم و دیابتی بهعنوان گروه شاهد و افراد دارای
بیماری نفروپاتی بهعنوان گروه مورد تقسیم شدند.

یافتهها

در این مطالعه پلیمورفیسمهای  Apa1 ،Bsm1 ،Fok1و
 Taq1که بهترتیب در اگزون ،2اینترون  ،4اینترون 4و اگزون
 /قرار دارند ،مورد بررسی قرار گرفتند .ابتدا حضور قطعات
حاوی پلیمورفیسمهای مدنظر مورد تأیید قرار گرفت (شکل
 .)۳نتایج بررسی ژنوتیپ افراد سالم برای پلیمورفیسم Bsm1
موجود در ژن گیرنده ویتامین  Dنشان داد که در این گروه ۰
درصد افراد داری ژنوتیپ غالب  BBهستند /2 ،درصد ژنوتیپ
 Bbو  2درصد ژنوتیپ  bbرا نشان میدهند .این درحالی است
که در افراد دیابتی نوع  2با عوارض نفروپاتی ۳6درصد از افراد
دارای ژنوتیپ غالب  ۰6 ،BBدرصد دارای ژنوتیپ  Bbو 22
درصد دارای ژنوتیپ  bbهستند.

تجزیه و تحلیل آماری

جهت بررسی ارتباط بین وجود پلیمورفیسمهای Apa1,

 Taq1, Bsm1, Fok1در گیرنده ویتامین  Dو دو بیماری
نفروپاتی و دیابت نوع  2از آزمونهای تحلیلی آماری (کای دو
Sequence-specific primed PCR

1
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افراد دارای ژنوتیپ  BBبهصورت معناداری نسبتبه افراد سالم
افزایش یافته است و بنابراین میتوان در سطح اطمینان /0
درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری دیابت با وجود
ژنوتیپ  BBبرای پلیمورفیسم  Bsm1بهصورت معناداری
افزایش مییابد ( .)P-Value= 0.002 , OR=6.71همچنین
بررسی آماری اندازه اثر با استفاده از مالک کرامر نشان میدهد
که همبستگی کمابیش نرمالی بین بروز بیماری دیابت نوع  2و
پلیمورفیسم  Bsm1وجود دارد ( Cramer's V=0.353,
.)PValue=0.002
نتایج بررسی ژنوتیپ افراد سالم برای پلیمورفیسم Fok1

شکل  -۳تصویر مربوط به الکتروفورز برای تأیید صحت حضور قطعات
حاوی پلیمورفیسمهای ژن گیرنده ویتامین  ،Dباند  bp534مربوط به
 bp229 ،Bsm1مربوط به  bp148 ،Apa1مربوط به  Taq1و bp77
مربوط به  Fok1است.

همچنین در افراد دیابتی نوع دو  ۱۶درصد از افراد دارای
ژنوتیپ  ۰۰ ،BBدرصد دارای ژنوتیپ  Bbو  6درصد افراد
دارای ژنوتیپ  bbبوده اند .فراوانی ژنوتیپی برای هر سه گروه
محاسبه گردید که در جدول  ۱آورده شده است .از سوی دیگر
بررسی تعادل هاردی-واینبرگ برای پلیمورفیسم  Bsm1در
جمعیت مورد مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن گروه
شاهد سالم بهعنوان نمونهای از جامعه خوزستان ،فراوانیهای
ژنوتیپی این پلیمورفیسم در تعادل هاردی واینبرگ قرار ندارد
(.)P-value< 0.001
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بررسی آماری ارتباط پلیمورفیسم  Bsm1و بیماری نفروپاتی
نشان میدهد که درصد افراد دارای ژنوتیپ  bbبهصورت
معناداری در بیماران دارای نفروپاتی نسبت به افراد دیابتی
شاهد افزایش یافته است و بنابراین میتوان در سطح اطمینان
 /0درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری نفروپاتی با وجود
ژنوتیپ  bbبرای پلیمورفیسم  Bsm1بهصورت معناداری
افزایش مییابد ( .)P-Value= 0.007 , OR=6.7730هم
چنین بررسی آماری اندازه اثر با استفاده از مالک کرامر نشان
میدهد که همبستگی نرمالی بین بروز بیماری نفروپاتی و پلی
مورفیسم  Bsm1وجود دارد ( Cramer's V=0.393,
 .)PValue=0.007همچنین مقایسه گروه سالم و دیابتی برای
پلیمورفیسم  Bsm1نشان داد که در بیماران دیابتی درصد

موجود در ژن گیرنده ویتامین  Dنشان داد که در این گروه
 66درصد افراد داری ژنوتیپ غالب  FFهستند 0۰ ،درصد
ژنوتیپ  Ffرا نشان میدهند .این درحالی است که در افراد
دارای بیماری نفروپاتی  06درصد از افراد دارای ژنوتیپ غالب
 ۱4 ،FFدرصد دارای ژنوتیپ  Ffو  4درصد دارای ژنوتیپ ff
هستند .همچنین در افراد دیابتی  6۰درصد از افراد دارای
ژنوتیپ  FFو  06درصد افراد دارای ژنوتیپ  Ffبودهاند.
فراوانی ژنوتیپی برای هر سه گروه محاسبه گردید که در
جدول  ۱آورده شده است .بررسی تعادل هاردی-واینبرگ برای
پلیمورفیسم  Fok1در جمعیت مورد مطالعه با در نظر گرفتن
گروه شاهد سالم بهعنوان مرجع نشان داد که این پلیمورفیسم
در تعادل هاردی واینبرگ قرار ندارد (.)P-value= 0.006
از سوی دیگر بررسی ارتباط پلیمورفیسم  Fok1و بیماری
نفروپاتی نشان میدهد که درصد افراد دارای ژنوتیپ  ffبه
صورت معناداری در بیماران دارای نفروپاتی نسبتبه بیماران
دیابتی شاهد افزایش یافته است و بنابراین میتوان در سطح
اطمینان  /0درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری نفروپاتی
با وجود ژنوتیپ  ffبرای پلیمورفیسم  Fok1بهصورت
معناداری افزایش مییابد ( OR= infinityو P-
 .)Value=0.01همچنین بررسی آماری اندازه اثر با استفاده از
مالک کرامر نشان میدهد که همبستگی ضعیفی بین بروز
بیماری نفروپاتی و پلیمورفیسم  Fok1وجود دارد
( .)Cramer's V=0.204, PValue=0.041همچنین بررسی
آماری ارتباط پلیمورفیسم  Fok1و بیماری دیابت نشان می-
دهد که اختالف معناداری بین ژنوتیپ افراد سالم و افراد
دیابتی وجود ندارد و وجود پلیمورفیسمهای  Fok1بر بروز
دیابت تأثیری ندارد (.)P-Value=0.841 , OR=1.08

موجود در ژن گیرنده ویتامین  Dنشان داد که در این گروه،
 0۶درصد افراد داری ژنوتیپ غالب  AAهستند و  0۶درصد
دیگر ژنوتیپ  Aaرا نشان میدهند .این درحالی است که در
افراد دارای بیماری نفروپاتی  ۰درصد از افراد دارای ژنوتیپ
غالب  46 ،AAدرصد دارای ژنوتیپ  Aaو ۳۶درصد دارای
ژنوتیپ  aaهستند .همچنین در افراد دیابتی ۱6درصد از فراد
دارای ژنوتیپ  0۶ ،AAدرصد دارای ژنوتیپ  Aaو ۳۰درصد
افراد دارای ژنوتیپ  aaبوده اند .فراوانی ژنوتیپی برای هر سه
گروه محاسبه گردید که در جدول  ۱آورده شده است .در ادامه
تعادل هاردی-واینبرگ برای پلیمورفیسم  Apa1در جمعیت
مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد
که با در نظر گرفتن گروه شاهد سالم بهعنوان مرجع نشان
داد که این پلیمورفیسم در تعادل هاردی واینبرگ قرار ندارد
(.)P-value= 0.02
بررسی آماری ارتباط پلیمورفیسم  Apa1و بیماری نفروپاتی
نشان میدهد که درصد افراد دارای ژنوتیپ  Aaبهصورت
معناداری در بیماران دارای نفروپاتی نسبتبه بیماران دیابتی
شاهد افزایش یافته است و بنابراین میتوان در سطح اطمینان
 /0درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری نفروپاتی با وجود
ژنوتیپ  Aaبرای پلیمورفیسم  Apa1بهصورت معناداری
افزایش مییابد ( .)P-Value<0.001 , OR=5.25همچنین
بررسی آماری اندازه اثر با استفاده از مالک کرامر نشان میدهد
که همبستگی قوی بین بروز بیماری و وجود پلیمورفیسم
 Apa1وجود دارد ( Cramer's V=0.516,
 .)PValue<0.001همچنین بررسی آماری ارتباط پلی
مورفیسم  Apa1و بیماری دیابت نشان میدهد که درصد افراد
دارای ژنوتیپ  aaبهصورت معناداری در بیماران دارای دیابت
نسبتبه افراد سالم افزایش یافته است بنابراین میتوان در
سطح اطمینان  /0درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری
دیابت با وجود ژنوتیپ  aaبرای پلیمورفیسم  Apa1بهصورت
معناداری افزایش مییابد ( OR=infinityو P-
 .)Value=0.001همچنین بررسی آماری اندازه اثر با استفاده
از مالک کرامر نشان میدهد که همبستگی نرمالی بین بروز
بیماری دیابت و وجود پلیمورفیسم  Apa1وجود دارد
(.)Cramer's V=0.309 , PValue=0.009

موجود در ژن گیرنده ویتامین  Dنشان داد که در این گروه
 04درصد افراد داری ژنوتیپ غالب  TTهستند ۱6 ،درصد
ژنوتیپ  Ttو  4درصد ژنوتیپ  ttرا نشان میدهند .درحالیکه
در افراد دارای بیماری نفروپاتی  ۱۰درصد از افراد دارای
ژنوتیپ غالب  ۱2 ،TTدرصد دارای ژنوتیپ  Ttو  ۱2درصد
دارای ژنوتیپ  ttهستند .همچنین در افراد دیابتی  ۱۶درصد
از افراد دارای ژنوتیپ  0۰ ،TTدرصد دارای ژنوتیپ  Ttو
۳6درصد افراد دارای ژنوتیپ  ttبودهاند .فراوانی ژنوتیپی برای
هر سه گروه محاسبه گردید که در جدول  ۱آورده شده است.
همچنین بررسی تعادل هاردی-واینبرگ برای پلیمورفیسم
 Taq1در جمعیت مورد مطالعه نشان داد که با در نظر
گرفتن گروه شاهد سالم بهعنوان مرجع ،این پلیمورفیسم در
تعادل هاردی واینبرگ قرار دارد (.)P-value= 0.47
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نتایج بررسی ژنوتیپ افراد سالم برای پلیمورفیسم Apa1

نتایج بررسی ژنوتیپ افراد سالم برای پلیمورفیسم Taq1

بررسی آماری ارتباط پلیمورفیسم  Taq1و بیماری نفروپاتی
نشان میدهد که درصد افراد دارای ژنوتیپ  ttبهصورت
معناداری در بیماران دارای نفروپاتی نسبتبه بیماران دیابتی
شاهد افزایش یافته است و بنابراین میتوان در سطح اطمینان
 /0درصد بیان کرد که احتمال بروز بیماری نفروپاتی با وجود
ژنوتیپ  ttبرای پلیمورفیسم  Taq1بهصورت معناداری
افزایش مییابد .)P-Value=0.03 , OR= 2.89( .همچنین
بررسی آماری اندازه اثر با استفاده از مالک کرامر نشان میدهد
که همبستگی نرمالی بین بروز بیماری نفروپاتی و پلیمورفیسم
 Taq1وجود دارد ( Cramer's V=0.313,
.)PValue=0.007
همچنین بررسی آماری ارتباط پلیمورفیسم Taq1و بیماری
دیابت نشان میدهد که درصد افراد دارای ژنوتیپ  Ttبهصورت
معناداری در بیماران دارای دیابت افزایش یافته است و
بنابراین میتوان در سطح اطمینان  /0درصد بیان کرد که
احتمال بروز بیماری دیابت با وجود ژنوتیپ  Ttبرای پلی-
مورفیسم  Taq1بهصورت معناداری افزایش میابد (OR=2.47
و  .)P-Value=0.03همچنین بررسی آماره اندازه اثر با
استفاده از مالک کرامر نشان میدهد که همبستگی کمابیش
نرمالی بین بروز بیماری دیابت و وجود پلیمورفیسم Taq1
وجود دارد (.)Cramer's V=0.282, P-Value=0.019
الزم بهذکر است که در جدول  ۱تمام نتایج ژنهای بررسی
شده بهصورت خالصه آورده شده است.
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)OR (95% CI

جدول  .۷نتایج آماری بهدست آمده برای ژنهای  Apa1 ،Fok1 ،Bsm1و Taq1
P-value

نفروپاتی به دیابت

نفروپاتی به سالم

دیابتی به سالم

نفروپاتی به
دیابت

نفروپاتی به
سالم

(۶۹۳/)۶۹۳6-۳۹۶6
(۶۹/2)۶۹6۶-2۹۶4
(۰۹۷۷)۳۹62-۱2۹۱۷

(2۹00)۶۹۰2-۳۶۹6/
(۶۹۳۰)۶۹0۰-۶۹4۷
(۳۱۹4)۳۹۷۳-۳۳۳۹۷

(۰۹۷۳)۳۹4۶-26۹//
(۶۹۳۶)۶۹۶0-۶۹00
(2۹۶6)۶۹۳4-2۱۹2۷

p=۶۹۶0۱

p=۶۹۳4

(۳۹۱4)۶۹۰۱-۱۹۶۱
(۶۹02)۶۹26-۳۹۳۰
-

(۳۹6/)۶۹۰4-۱۹2/
(۶۹64)۶۹22-۳۹۶۷
-

(۳۹۶4)۶۹6/-2۹۱4
(۶۹/2)۶۹62-2۹۶۱
-

(۶۹۳2)۶۹۶۱-۶۹6۰
(0۹20)2۹۶۰-۳۱۹6۳
(۶۹04)۶۹۳4-۳۹/2

(۶۹۶۰)۶۹۶2-۶۹2۱
(0۹20)2۹۶۰-۳۱۹6۳
-

(۶۹02)۶۹2۱-۳۹۳0
(۳)۶۹6۰-2۹۳/
-

(۳۹۱۳)۶۹0۷-۱۹۶۱
(۶۹۱۷)۶۹۳۰-۶۹46
(2۹4/)۳۹۶۷-۷۹42

(۶۹6۳)۶۹۳4-۶۹/۳
(۶۹/۳)۶۹6-2۹۳
(0۹6۳)۳۹۰۰-۳۷۹۰0

(۶۹۱۳)۶۹۳6-۶۹۷۳
(2۹6۷)۳۹۳-0۹00
(۳۹4۷)۶۹0۳-۰۹40

دیابتی به سالم

(درصد)

(درصد)

کنترلN=50

(درصد)

p=۶۹۶۶۷

p<۶۹۶۶۳

p=۶۹۶۶2

p=۶۹۶۶2

p=۶۹۶۶2

(۷).۹۳6
(۱2).۹۰6
(۳۳).۹22

(۳0).۹۱۶
(۱۱).۹۰۰
(2).۹۶6

(۱).۹۶۰
(6۰).۹/2
(۳).۹۶2

p=۶۹62

p=۶۹۱2

p=۶۹۶۳

p=۶۹۶۷2

p=۶۹46

p=۶۹۶۳

p=۶۹46

(2۷).۹06
(۳/).۹۱4
(6).۹۶4

(2۱).۹6۰
(2۷).۹06
(۶).۹۶۶

(22).۹66
(24).۹0۰
(۶).۹۶۶

p<۶۹۶۶۳

p<۶۹۶۶۳

p=۶۹۳

p=۶۹۱۷

p=۶۹۶۶0

p<۶۹۶۶۳

(۱).۹۶۰
(62).۹46
(0).۹۳۶

(۳۷).۹۱6
(20).۹0۶
(4).۹۳۰

(20).۹0۶
(20).۹0۶
(۶).۹۶۶

(۳4).۹۱۰
(۳۰).۹۱2
(۳۰).۹۱2

(۳0).۹۱۶
(24).۹0۰
(۷).۹۳6

(2/).۹04
(۳۷).۹۱6
(6).۹۶4

p=۶۹4۱

p=۶۹۳۳

p<۶۹۶۶۳

p<۶۹۶۶۳

p=۶۹0۰

p=۳

p=۳

p=۶۹02

p=۶۹۶۱

p=۶۹۶۶0

p=۶۹۶۱

p=۶۹۶۶۱

p=۶۹۱6

p=۶۹۶2

بحث

دیابت شایعترین اختالل آندوکرین در سراسر جهان است که
بهدلیل رشد جمعیت ،افزایش سالمندی ،شهرنشینی ،شیوع
چاقی و عدم تحرک ،به سرعت در حال گسترش است.
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نفروپاتیN=50

دیابتیN=50

انتظار میرود تعداد کل افراد مبتال در سراسر جهان از ۳۷۳
میلیون نفر در سال  2۶۶۶به  ۱۰۰میلیون نفر تا سال 2۶۱۶
افزایش یابد .پیشبینی میشود  ۷۷۹۰این افراد مربوط به
کشورهای در حال توسعه باشد ( .)۳/دیابت نوع  2که حدود
 /۶-/0در صد موارد مبتال به دیابت را تشکیل میدهد ( ،)2با
افزایش مرگ و میر ،کاهش کیفیت زندگی و عوارض میکرو و
ماکرواسکوالر همچون کوری ،بیماریهای کلیوی و قلبی و
نروپاتی همراه است ( .)6با توجهبه اهمیت اپیدیمیولوژیک
بیماری و با در نظر گرفتن هزینههای باالی اقتصادی و
مشکالت فراوان بیماران این مطالعه با هدف بررسی ارتباط
پلیمورفیسمهای مختلف ژن گیرنده ویتامین  Dبا بیماریهای
کلیوی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2طراحی و اجرا شد.
نتایج این مطالعه که بر روی  0۶فرد سالم و  0۶بیمار دیابتی
بهعنوان گروه شاهد و  0۶بیمار دیابتی دارای عالئم نفروپاتی
بهعنوان گروه مورد صورت گرفت نشان داد که فراوانی ژنوتیپی
واریانتهای  Aa ،ff ،bbو  ttبهترتیب برای پلیمورفیسمهای
 Apa1 ،Bsm1و  Taq1در بیماران دارای عالئم نفروپاتی به-
صورت معناداری افزایش یافته است .بهعالوه فراوانی ژنوتیپی
برای واریانتهای  aa ،BBو  Ttدر پلیمورفیسمهای ،Bsm1

p=۶۹4۱

p=۶۹۶۱

نام ژن

BB
Bb

Bsm1

bb

FF
Ff

Fok1

ff

AA
Aa

Apa1

aa

TT
Tt

Taq1

tt

 Apa1 ،Fok1و  Taq1میتواند بهعنوان شاخصی برای
تشخیص و بررسی احتمال بروز بیماری دیابت مورد استفاده
قرار گیرند بهطوری که فراوانی ژنوتیپی این واریانتها در
بیماران دیابتی نسبتبه افراد سالم بهصورت معناداری افزایش
مییابد .در یک مثال بارز مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی
ژنوتیپ  bbبرای پلیمورفیسم  Bsm1از  2درصد در افراد
سالم به  6درصد در بیماران دیابتی و در نهایت به  22درصد
در افراد نفروپاتی رسیده است .همچنین فراوانی ژنوتیپ
هتروزیگوت  Bbاز  /2درصد در افراد سالم به  ۰۰درصد در
افراد دیابتی و  ۰6درصد در افراد نفروپاتی کاهش داشته است.
بنابراین افراد هموزیگوت  bbشانس بیشتری برای ابتال به
بیماریهای کلیوی دارند و افراد هتروزیگوت مقاومت بیشتری
برای ابتال به دیابت نوع  2دارند .پس میتوان گفت که تفاوت
معناداری بین ژنوتیپهای مختلف  Bsm1ژن گیرنده ویتامین
 Dو ابتال به بیماریهای کلیوی وجود دارد .در راستای نتایج
حاضر Sakulpipatsin ،و همکاران ارتباط واریانت مختلف
پلیمورفیسم  Bsm1در ژن گیرنده ویتامین  Dدر بیماران
مبتال به درگیری کلیوی را در جمعیت تایلند مورد بررسی قرار
دادند و اظهار داشتند که ژنوتیپ  bbدر این پلیمورفیسم به-
صورت معناداری در بیماران مبتال به درگیری کلیوی افزایش
مییابد .نتایج بهدست آمده از تحقیقات این محققان در توافق
با نتایج ا نشان میدهد که افزایش فراوانی ژنوتیپ  bbمی-
تواند بهعنوان مارکری برای شناسایی احتمال ابتال به بیماری-
های کلیوی مورد استفاده قرار گیرد ( .)۳6بهعالوه  Ozakiو
همکاران در سال  2۶۶۶به بررسی ژنوتیپهای مختلف پلی-
مورفیسم  Bsm1در ژن گیرنده ویتامین  Dدر بیماران مبتال

 Taq1اثری بر محصول پروتئینی حاصل ندارد ،زیرا جایگاه
پلیمورفیک  Taq1واقع در اگزون  /به گونهای است که هر
دو آلل آن همان اسید آمینه ایزولوسین را کد میکند و تأثیر
آنها از طریق تأثیر بر پایداری  mRNAاست .در خصوص
ارتباط این پلیمورفیسم و بروز عوارض نفروپاتی نیز مطالعهای
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به درگیری کلیوی در ژاپن پرداختند .نتایج مطالعات آنها
نشان که فراوانی ژنوتیپ  Bbدر بیماران مبتال به درگیری
کلیوی نسبتبه گروه کنترل بهصورت معناداری افزایش یافته
است ( .)۳2از سوی دیگر در مطالعهای مخالف با نتایج حاضر،
Abasiو همکاران در سال  ۳۱4/به بررسی ژنوتیپهای
مختلف پلیمورفیسم  Bsm1ژن گیرنده ویتامین  Dدر
بیماران مبتال به درگیری کلیوی استان خراسان رضوی
پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که پلیمورفیسم
 Bsm1گیرنده ویتامین  Dبا ابتال به بیماریهای کلیوی
ارتباطی ندارد ( .)2۳در تفسیر تفاوتهای ژنوتیپی و آللی
موجود در این مطالعهها ،میتوان این تفاوتها را ناشی از
تفاوتهای قومیتی و نژادی در نظر گرفت .در خصوص ارتباط
پلیمورفیسم  Fok1با بروز نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع ،2
مطالعهای یافت نشد ولی در خصوص ارتباط بین پلیمورفیسم
ژن گیرنده ویتامین  Dو استعداد ابتال به دیابت نوع  2در
بیماران مبتال به دیابت نوع  2نشان داد که فرکانس ژنوتیپ
 FFدر  Fok1افزایش قابل توجهی نسبتبه گروه کنترل دارد.
در مطالعه حاضر نیز در بیماران دیابتی نوع  2بیشترین
فراوانی با  06درصد از نوع ژنوتیپ  Ffاست ،ولی تفاوت
معناداری بین ژنوتیپهای مختلف این پلیمورفیسم و ابتال به
بیماریهای کلیوی در بیماران دیابتی مشاهده نگردید ( .)۳در
خصوص ارتباط بین پلیمورفیسم ژن گیرنده ویتامین Dو
استعداد ابتال به دیابت نوع  2در بیماران مراکشی که به این
نتیجه ختم شد پلیمورفیسمهای  Taq1و Apa1این ژن
تفاوت قابل مالحظهای با گروه کنترل نداشت ،مطالعه دیگری
یافت نشد .ولی در مطالعه حاضر نتیجه جالبی در خصوص این
پلیمورفیسم و ارتباط آن با عوارض نفروپاتی در دیابتیهای
نوع  2بهدست آمد .بهطوریکه فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت
 Aaبا  46درصد در افراد نفروپاتی بیشترین مقدار را نسبتبه
دو گروه شاهد داشت .همچنین فراوانی ژنوتیپ خالص AA
بیشترین فراوانی را در افراد سالم و کمترین فراوانی را در افراد
نفروپاتی داشت و بدین طریق تفاوت معناداری بین پلی-
مورفیسم  Apa1و بروز بیماریهای کلیوی در بیماران دیابتی
وجود دارد.

یافت نشد ولی  Abdeltifو همکارانش با مطالعه روی بیماران
مبتال به دیابت نوع  ،2نشان دادند پلیمورفیسم  Taq1گیرنده
ویتامین  Dتفاوت قابل مالحظهای با گروه کنترل نداشت .در
مطالعه حاضر بیشترین فراوانی در افراد نفروپاتی مربوطبه
ژنوتیپ هموزیگوت  ttاست و تفاوت معناداری بین ژنوتیپهای
این پلیمورفیسم با بروز عوارض نفروپاتی در دیابتیهای نوع 2
مشاهده گردید .در نهایت بررسی تعادل هاردی -واینبرگ برای
پلیمورفیسمهای مورد مطالعه نشان داد که تنها پلیمورفیسم
 Taq1در تعادل هاردی-واینبرگ قرار دارد و سایر پلی-
مورفیسمهای مذکور در جامعه انسانی استان خوزستان در
تعادل هاردی-واینبرگ قرار ندارند.

نتیجهگیری

در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط پلیمورفیسمهای مختلف
ژن گیرنده ویتامین  )Fok1،Apa1،Bsm1،Taq1( Dدر
بیماران دیابتی نوع  2با بیماریهای کلیوی پرداخته شد .در
این مطالعه نتایج بررسی آزمونهای همبستگی نشان داد در
بین پلیمورفیسمهای تأثیرگذار در بروز بیماری کلیوی
(نفروپاتی) ،پلیمورفیسم  Apa1دارای بیشترین اثر در بروز
عوارض کلیوی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2است .بهعالوه
بررسی میزان همبستگی پلیمورفیسمهای مختلف با بیماری
دیابت نشان داد که پلیمورفیسم  Bsm1دارای بیشترین اثر
بر بروز بیماری دیابت نوع  2است.

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و تحت
حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد است .بدین-
وسیله از تمام افرادی که در این پژوهش یاری رساندند کمال
تشکر و قدردانی را مینمایند.
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