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تاریخ دریافت ،1398/08/26 :تاریخ پذیرش1399/01/24 :

چکيده
مقدمه :بیماری عروق کرونر ( )CADیکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی در سراسر جهان میباشد .این بیماری ،چند عاملی بوده و
هم عوامل ژنتیکی و هم شاخصهای محیطی در ایجاد آن نقش دارند .هدف این مطالعه بررسی اثر پلیمورفیسم  rs6929846ژن  BTN2A1در بروز این
بیماری میباشد.
مواد و روشها 150 :فرد مبتالبه  CADو 150فرد سالم وارد این مطالعه مورد-شاهدی شدند .تعیین ژنوتیپ پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی rs6929846
توسط روش  Taq-man real-time PCRانجام گردید.
نتایج :فراوانیهای ژنوتیپی در هر دو گروه کنترل و بیمار در تعادل هاردی-واینبرگ قرار داشت ( .)P>0/05تفاوت معنیداری از نظر فراوانی آللی و
ژنوتیپی بین گروه کنترل و بیمار وجود نداشت (.)P>0/05
نتيجهگيری :در این مطالعه برای اولین بار فراوانی آللی و ژنوتیپی این ) SNP(rs6929846در جمعیت استان سمنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
براساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه در جمعیت استان سمنان بین پلیمورفیسم  rs6929846ژن  BTN2A1با بیماری  CADارتباط معنیداری
مشاهده نشد ( .)P>0/05برای تأیید یافتهها ،الزم است مطالعات بیشتر روی سایر جمعیتها انجام گیرد.

واژههای کليدی :بیماری عروق کرونر ( ،)CADپلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی ( ،BTN2A1 ،BTN2A1 ،)SNPجمعیت ایران.
*نویسنده مسئول :شاهرود ،میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،دانشکده پزشکی ،تلفن ،02332395054 :نمابرEmail: a.shayannia@shmu.ac.ir ،02332394800 :
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)کنترل)  150نفر که جهت انجام آنژيوگرافي به بيمارستان کوثر ارجاع
داده شده بودند و نتيجه آنژيوگرافي آنها طبيعي بود انتخاب شدند.
مشخصات دموگرافيک افراد از قبيل :سن ،جنس ،سابقه وجود فشار خون
باال ،بيماری ديابت ،استعمال سيگار با استفاده از پرسشنامه جمعآوری
گرديد .همچنين از کليه افراد مورد و شاهد رضايتنامه کتبي اخذ گرديد.
مطالعه توسط کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
( )IR.SHMU.REC.1397.002مورد تأييد قرار گرفت.
از هريک از افراد گروه مورد و شاهد  4mlخون وريدی گرفته شد و
در داخل لولههای حاوی  EDTAريخته شد و در دمای منفي20
سانتيگراد تا زمان استخراج  DNAآن در فريزر نگهداری شد .برای
استخراج  DNAاز نمونهها ،از کيت استخراج Gene ALL ،DNA
کشور کره استفاده شد ،همچنين  DNAاستخراج شده در دمای  -20در
فريزر نگهداری شد .جهت ارزيابي کمي و کيفي  DNAاستخراج شده از
دستگاه پيکودراپ ) (OEM, UKاستفاده شد.
جهت طراحي پرايمرها از نرمافزارهای Primer ،Primer3
 Oligo analyzer،BLASTاستفاده شد .پرايمر و پروب جهت ساخت
به شرکت ماکروژن کره ارسال شدند .پرايمرها و پروبهای استفاده شده
در اين طرح طبق جدول  1ميباشد.
برای انجام ژنوتايپينگ نمونهها از روش Taq-man real-time PCR
استفاده گرديد .در روش  Taqmanاز يک جفت پرايمر و يک جفت
پروب فلورژنيک اختصاصي آلل استفاده مي شود که رنگهای گزارشگر
متفاوتي به انتهای´ 5پروبها متصل شده است .در اين مطالعه از
رنگهای  VICو  FAMاستفاده شده است .زماني که پروب به DNA
الگو متصل ميشود ،آنزيم  Taqman polymeraseبا فعاليت ´5
نوکلئازی سبب برش  DNAالگو و ساطع شدن رنگ فلورسانس ميشود.
جهت انجام واکنشها از مستر ميکس آمپليکون ( )Denmarkاستفاده
شد .واکنشها در حجم  25 µlانجام گرديد .پروفايل حرارتي دستگاه
 PCRبهصورت ˚،30 second 60c˚ ،30 second 94c˚ ،15 min-95c
˚ 30 second 72cو تعداد سيکلها به  40تنظيم شد .برای انجام
واکنشها از دستگاه  Real time PCR Bio Rad CFX96استفاده
شده است.
اطالعات حاصله از ژنوتاپينگ با استفاده از دستگاه Real Time PCR
جمعآوری گرديد و توسط نرمافزار IBM Inc. Chicago ( SPSS
 )USAتجزيه و تحليل شد .برای بررسي تعادل هاردی واينبرگ و
فراواني آللي و ژنوتيپي بين گروه کنترل و بيمار از آزمون Chi Square
استفاده گرديد .برای مشخص کردن ارتباط بين ژنوتايپهای مختلف با
بيماری  CADميزان نسبت خطر  Odds Ratioبا حدود اطمينان %۹5
و ميزان  P<0/05محاسبه گرديد.

مقدمه
بيماری عروق کرونر ( )CADيکي از علل اصلي مرگ و مير ناشي از
بيماری قلبي در سراسر جهان ميباشد .طبق آخرين آمار ارايه شده توسط
سازمان بهداشت جهاني ،تعداد مرگ و مير ناشي از اين بيماری ساالنه
 1۷/۹ميليون نفر ( )30%ميباشد و ميزان آن طي سالهای اخير در
کشورهای توسعهيافته رو به افزايش است ( .)3-1اين ميزان در ايران با
توجه به آمار ارايه شده در سال  2016توسط  WHOدر حدود  %43از
کل مرگها ميباشد ( .)4فاکتورهای مهمي از قبيل سن ،جنس ،نژاد،
فشار خون ،ميزان چربي خون ،وجود بيماری ديابت ،وزن باال ،استعمال
سيگار و وجود فاکتورهای ژنتيکي سبب افزايش ميزان بروز اين بيماری
ميشود ( 5و  .)6شناسايي فاکتورهای مهمي که سبب افزايش بروز اين
بيماری ميشود ميتواند يک راهکار مناسب برای مقابله با اين بيماری
باشد .يکي از اين فاکتورهای مهم ،شناسايي بيومارکرهای ژنتيکي از
قبيل پليمورفيسمهای تکنوکلئوتيدی است (SNP .)۷های موجود در
اغلب ژنها بهعنوان عوامل خطر مهم برای ايجاد بيماریها هستند.
مطالعات وسيعي در خصوص اين عوامل خطر و ارتباط آنها با بيماریهای
قلبي در سراسر جهان انجام شده است که بعضي از اين مطالعات ارتباط
معنيداری بين SNPها و بيماری قلبي را اثبات کردهاند .در مطالعات
 GWASانجام شدهSNP ،های متعددی بهعنوان کانديد برای بيماری
مطرح گرديده است که يکي از آنها  rs6929846ژن BTN1A2
ميباشد (Butyrophilin subfamily 2 ( BTN2A1 .)11-8
 )member A1يک ژن کدکننده پروتئين ميباشد و بر روی کروموزوم
 6p22.2قرار دارد ،اين ژن دارای  ۷اگزون است که اين snp
( )rs6929846در ناحيه  5’UTRژن  BTN2A1قرار دارد .از آنجايي
که بررسي ارتباط بين اين پليمورفيسم با  CADتا کنون در ايران انجام
نشده است .لذا بررسي ارتباط اين پليمورفيسم با بيماری  CADضروری
بهنظر ميرسد .دستاورد چنين مطالعاتي ميتواند به شناسايي فاکتورهای
ژنتيکي پيشآگاهيدهنده منجر شود که در نهايت از اين فاکتورها
ميتوان در شناسايي و غربالگری افراد مستعد قبل از بروز عاليم شديد
بيماری استفاده نمود .بنابراين هدف اين مطالعه بررسي ارتباط
پليمورفيسم  rs6929846ژن  BTN2A1بهعنوان شاخص پرخطر
ژنتيکي در  Coronary Artery Diseaseدر جمعيت ايران (استان
سمنان) بود.

مواد و روشها
مطالعه موردنظر از نوع موردی -شاهدی ميباشد .برای گروه مورد از
بيماراني که برای انجام آنژيوگرافي به بيمارستان قلب کوثر سمنان
مراجعه نموده و بيماری  CADآنها توسط متخصص قلب و عروق
تشخيص قطعي داده شده است 150 ،نفر انتخاب شدند .برای گروه شاهد
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جدول  -1پرايمرها و پروبها
دمای
˚60/5C
˚60/5C
˚62/1C
˚62/۹C

توالي

TM

پروبها و پرايمرها
پرايمر F
پرايمر R
پروب 1
پروب 2

’5’- GGA ACT CTT GGG ACT GTG GA-3
’5’- CTT TTC TCC GCT GGT TCT CG-3
’5’- GGG AAG GTT TGG GTC TAG TAG T-3
’5’- GGG AAG GTT TGA GTC TAG TAG TG-3

شناسايي شد ،بهعالوه ژنوتيپ هتروزيگوت  CTدر  %30/6بيماران و
 %2۷/3افراد گروه کنترل و فراواني ژنوتيپ جهشيافته  TTبهترتيب در
 %66/۷و  %۷2گروه بيمار و کنترل مشاهده شد .همچنين بررسي
فراوانيهای ژنوتيپي در گروه کنترل و بيمار نشان داد که تفاوت معناداری
بين فراوانيهای ژنوتيپي در هيچکدام از الگویهای وراثتي يعني همبارز
( ،)P=0/52غالب ( (P=0/3۷و مغلوب ( )P=0/31وجود ندارد (جدول .)3

نتایج
باتوجه به جدول  ،2بين گروه کنترل با ميانگين سني  60/38سال و
گروه بيمار با ميانگين سني  5۹/43سال ،ارتباط معناداری وجود نداشت
( )P=0/32همچنين فراواني زنها و مردها در گروه کنترل و بيمار مشابه
همديگر بود ( .)P=0/۹08در بين گروههای کنترل و بيمار از نظر وجود
بيماریهايي از قبيل ديابت ( )P=0/08و فشار خون ( )P=0/44ارتباط
معنيداری مشاهده نشد و تنها در مورد مصرف سيگار تفاوت معنيداری
بين گروه کنترل و بيمار مشاهده گرديد (.)P=0/04
نتايج بهدست آمده نشان داد که در  ،rs6929846 SNPبين
فراوانيهای ژنوتيپي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنيداری وجود
نداشت .بنابراين هر دو گروه کنترل و بيمار در تعادل هاردی -واينبرگ
قرار داشتند ( .)P>0/05بررسي فراوانيهای آللي در گروه کنترل و بيمار
نشان داد که تفاوت معنيداری از نظر فراواني آللي در بين دو گروه وجود
ندارد ( Odd ratio=1/34و  95%CI=0/86۹-2/0۹3و .)P=0/18
فراواني آلل  Tدر گروه کنترل و بيمار بهترتيب  %82و  %86مشاهده شد.
فراواني ژنوتيپ  CCدر گروه کنترل  %0/۷و در گروه بيمار %2/۷

جدول  -2ويژگیهای دموگرافيک و کلينيکی بيماران  CADو گروه کنترل
متغيرها
مشخصات دموگرافيک
سن
مرد
زن
بيماریهای سيستميک
ديابت
فشار خون
استعمال سيگار

بيمار ()%
()n=150

کنترل ()%
()n=150

5۹/43
)%54( 81
)%46( 6۹

60/38
)%53/6( 80
)%46/4( ۷0

)%۷/3( 11
)%18/۷( 28
)%2( 3

)%13/3( 20
)%15/3( 23
)%6/۷( 10

P.Va

0/32
0/۹08
0/08
0/44
0/04
Chi2 test

a

[

جدول  -3فراوانی آللی و ژنوتيپی گروه بيمار و کنترل
کنترل ()%
()n=150

SNP

بيمار ()%
()n=150

Odds Ratio

95% Confidence interval

P.V

)rs6929846 (BTN2A1

اللي
T vs
C

)258 (86/0
)42 (14/0

)246 (82/0
)54(18/0

1/34

0/0-0۹/86

0/18

ژنوتيپي (غالب)
C/T+TT vs
CC

)14۹ (۹۹/3
)1 (0/۷

)146 (۹۷/3
)4(2/۷

4/08

0/451-36/۹۷۷

0/3۷

ژنوتيپي (مغلوب)
TT vs
CT +CC

)108 (۷2
)42 (28

)100 (66/۷
)50 (33/3

1/28

)41(2۷/3
)10۹ (۷2/۷

)46 (30/۷
)104 (6۹/3

0/85

0/۷86-2/1

0/31

ژنوتيپي (همبارز)
CT vs
TT+CC

1/0-40/51

0/52

) BTN2A1(Butyrophilin subfamily 2 A1يک زيرگروه از
خانواده ايمونوگلوبين را رمزدهي ميکند که در خوشهای از ژنهای
بوترينوئيل قرار گرفته است .پروتئين کدکننده اين ژن يک پروتئين

بحث
هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين پليمورفيسم  rs6929846ژن
 BTN2A1با بيماری  CADدر جمعيت استان سمنان بود .ژن
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در اين مطالعه فراواني آللي و ژنوتيپي  snp rs 6929846برای اولين
بار در جمعيت استان سمنان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .براساس
نتايج بهدست آمده از اين مطالعه در جمعيت استان سمنان بين بيماری
 CADو پليمورفيسم تک نوکلئوتيدی  rs 6929846ارتباط معنيداری
مشاهده نشد (.)P>0/05

غشای پالسمايي است که در متابوليسم ليپيد ،اسيد چرب و استرول
دخيل است .تغييرات در اين ژن ممکن است با ايجاد چند بيماری مانند
سندرومهای متابوليکي مرتبط باشد .اين ژن بسيار پليمورفيک بوده و
پليمورفيسمهای تک نوکلئوتيدی زيادی در آن وجود دارد .مطالعات
قبلي که بر روی اين  SNPدر بيماران انفارکتوس قلبي در ژاپن انجام
گرفته است به اين نتيجه رسيدند که ارتباط معنيداری بين rs6929846
با بيماری انفارکتوس قلبي وجود دارد (.)12
حجم نمونهها در اين مطالعه  300نفر بود که برای همه آنها
ژنوتايپينگ انجام گرديد .فراواني آللي و ژنوتيپي آنها بهترتيب برابر
( T=%84و  ) C=%16و ( CC=%1/33و  CT=%2۹و )TT=%6۹/6
ميباشد .بهمنظور مقايسه نتايج بهدست آمده با دادههای سايت ايرانوم،
پس از مراجعه به سايت مشاهده گرديدکه تاکنون در کشور ما فراواني
( SNP )rs6929846گزارش نگرديده است ،لذا اين اولين مطالعه در
مورد ( SNP )rs6929846است که در کشور انجام ميگيرد .نتايج
حاصل شده از مقايسه فراواني آللي بهدست آمده در  SNPمورد مطالعه
با دادههای هزار ژنوم نشان داد که فراواني آللي اين  SNPدر کشور ما
( C=%16و  )T=%84تقريباً شباهت کمي با کشورهای آفريقايي
( C=%43و  )T=%5۷و همچنين تفاوت زيادی با کشورهای آسيای
جنوبي ( C=%81و  )T=%1۹و شرقي ( C=%۹2و  ،)T=%8آمريکايي
( C=%۷1و  )T=%2۹و اروپايي ( C=%82و  )T=%18دارد.
بررسي دادههای دموگرافيک (جدول  )3بين گروه بيمار و کنترل نشان
داد ،بين اين دو گروه از نظر متغيرهای زمينهای از قبيل سن ،جنس،
بيماری ديابت و فشار خون تفاوت معنيداری وجود نداشت و تنها تفاوت
معنيدار بين دو گروه بهدليل متغير مصرف سيگار بود (.)P=0/4۷
نتايج حاصل از مقايسه فراواني آللي بهدست آمده در بين گروههای
کنترل و بيمار نشان داد که ارتباط معناداری از نظر فراواني آللي در بين
گروه بيمار و کنترل در نمونههای مورد مطالعه وجود نداشت (.)P=0/18
فراواني ژنوتيپهای  CCو  CTو  TTبين دو گروه بيمار و کنترل بهترتيب
( %2و  %2۷/3و  ۷%( ،)%۷2و  %۷و  )%6۷/3گزارش گرديد ،بنابراين تفاوت
معنيداری بين دو گروه کنترل و بيمار مشاهده نشد (.)P=0/46۷
مطالعه فوجيماکي و همکاران در ژاپن بر روی SNP rs6929846
نشان داد که بين فراواني ژنوتيپي و آللي  SNPموردنظر و نمونههای
مورد مطالعه تفاوت معنيداری وجود دارد (.)P=0/01
علت وجود اين تفاوت بين نتيجه مطالعه ما و فوجيماکي و همکاران
بر روی فراواني آللي ژنوتيپي اين  SNPميتواند ناشي از وجود
تفاوتهای نژادی و بيشتر بودن حجم نمونه مورد مطالعه ژاپن باشد که
بيش از  2هزار نمونه بود .بنابراين توصيه ميشود مطالعات بعدی با حجم
نمونه بيشتری انجام و بهطور همزمان چندين  SNPمورد بررسي قرار
گيرد.

تشکر و قدرداني
اين مقاله قسمتي از پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
واحد دامغان ميباشد .بدينوسيله از حمايت اين دانشگاه در انجام طرح
پژوهشي با شماره  ۹۷24قدرداني ميگردد ضمناً اين پژوهش در کميته
اخالق با کد  IR.SHMU.REC.1397.002مورد تأييد قرار گرفته
است.
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Abstract:
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Introduction: Coronary heart disease is the leading cause of death worldwide. It is a complex multifactorial disorder
influenced by both genetic and environmental factors. The aim of study was to determine the association of rs6929846 of
BTN2A1 with the development of Coronary heart disease (CAD).
Methods: In the current case-control study, we genotyped rs6929846 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 150 CAD
patients as well as in 150 healthy matched subjects by the TaqMan SNP Genotyping Assay.
Results: Genotype frequencies did not deviate from the Hardy–Weinberg equilibrium in the controls and cases (all P>0.05).
There was no significant difference in allele and genotype frequency between the control and patient groups. (P>0.05)
Conclusion: This is the first study exploring an association between the BTN2A1 gene polymorphism and CAD risk in an
Iranian population. Based on the results, no significant association was found between BTN2A1 gene polymorphism and
CAD disease. Future studies with different populations and stronger power are required to confirm the findings of the study
further.
Keywords: Coronary Heart Disease (CAD), Single nucleotide polymorphism (SNP), BTN2A1,
rs6929846, Iranian population.
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