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هموفيلی  Aيک بيماری وابسته به  Xمغلوب است که بهدليل نقص در فاکتور انعقادی  VIIIايجاد
میشود .واژگونی اينترون  22توسط روشهای سادرن بالت و  Long Distance-PCRو اخيراً
توسط  Inverse Shifting-PCRشناسايی شدهاست .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسی روش جديد
 IS-PCRبهمنظور شناسايی جهش شايع  Inversion-22و بررسی ميزان همراهی پلیمورفيسم C/T

واژههای کلیدی

پلیمورفیسم

در اينترون  11در بيماران هموفيل شديد و افراد کنترل برای شناخت هاپلوتايپها میباشد .به اين
منظور  84مرد هموفيل شديد غير خويشاوند و  84فرد سالم برای اين آزمايش انتخاب شدند .نتايج
آزمايش  IS-PCRنشان داد که  11نفر از  84بيمار هموفيل شديد ( 4/82درصد) دارای واژگونی در

ژن FVIII

اينترون  22هستند .نتايج به دست آمده از همراهی پلیمورفيسم  C/Tنشان داد که هيچگونه

هموفیلی A

همراهی برای پلیمورفيسم  C/Tبين جمعيت بيمار و کنترل وجود ندارد .اينکه اين نتايج میتواند

واژگونی در اینترون 22
IS-PCR

بهعنوان روشهای تشخيصی استفاده شود يا نه ،نياز به بررسی بيشتر و توالیيابی قطعه تکثير شده
موتانت ،تنظيم شرايط  PCRو يا طراحی آغازگرهای جديد دارد IS-PCR .روشی قدرتمند و کم
هزينه است که مدت زمان آزمايش را کاهش میدهد و میتواند جايگزين خوبی برای روشهای
قبلی باشد.

بررسی واژگونی اينترون  22و مارکر  HindIIIدر...
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VIII

 BclIدر دمای  55°Cبهمدت  0-5ساعت در بن ماری قرار گرفت.

انعقادی رايج ترين شکل ناهنجاری خونی است که يک در هر

آنزيمT4-

هموفیلی ( A)HA: OMIM 306700يا نقص در فاکتور
 5111مرد و يک در هر  11111زن رخ می دهد

سپس قطعات  DNAهضم شده توسط آنزيم  BclIبا

( Hedner et al.

 DNA Ligaseبه يکديگر نزديک شدند و  DNAحلقوی تشکیل

 .)2000اين بیماری يک اختالل وابسته به  Xمغلوب است که

شد .در اين مرحله از  11-51ngاز  DNAخطی 51μL ،آب دو

توسط موتاسیون در ژن فاکتور  )FVIII( VIIIايجاد میشود

بار تقطیر ،پنج واحد  T4 DNA ligaseو  5μLاز

( .)Renault et al. 2007ژن  ،FVIIIتنها ژن مرتبط با هموفیلی ،A

 ligase bufferاستفاده شد .محصول روی ژل آگارز يک درصد

10X T4 DNA

در انتهای دور بازوی بلند کروموزم ( X )Xq28قرار دارد و

الکتروفورز و نتايج قابل قبولی مشاهده شد .از  DNAحاصل به-

186کیلو باز از  DNAژنومی را در بر می گیرد (.)Husain 2009

عنوان الگو برای انجام  PCRاستفاده شد.

يکی از مارکرهای رايج در ژن  FVIIIکه توسط  PCRو برش با

واکنش  IS-PCRبا استفاده از مواد اولیه طبق پروتکل ارائه شده

آنزيم شناسايی شد ،مارکر  HindIIIدر اينترون  )G/A( 19بود

توسط ( Roozafzay et al. )2013با آغازگرهای  IDو

( .)Graham et al. 1990کروموزوم  Xشامل سه کپی از

IU

F8A

آغازگرهای نرمال 2U ،و  3Uآغازگرهای موتانت (جدول  ،)1در

است که يکی از آنها در اينترون  )int-22h-1( 22و دوتای ديگر

(applied biosystems )AB

دستگاه ترموسايکلر گراديانت مدل

( int-22h-2و  )int-22h-3نزديک تلومر و با فاصله حدود

500 kb

انجام شد .در ادامه ،توالیهای تکثیر شده در  IS-PCRتوالیيابی

باالدست منطقه شروع رونويسی ژن  FVIIIقرار دارند( .

Freije

شدند .مواد وارد شده در واکنش  PCRبرای بررسی مارکر

C/T

 .)and Schlessinger 1992جهش واژگونی اينترون  22در ژن

در اينترون  19شامل  2تا  0میکرولیتر  DNAژنومی ،يک

 ،FVIIIمعموالً از طريق نوترکیبی درون کروموزومی بین توالی

میکرولیتر از آغازگرهای رفت و برگشت (شرکت ،Metabion

واقع در اينترون  (int-22h-1) 22و يکی از کپی های اين توالی

جدول  2/5 ،)1میکرولیتر مخلوط( dNTPشرکت  ،)KBCدو

Antonarakis et al.

میکرولیتر  2/5 ،MgCl2میکرولیتر بافر  10Xو  1/2میکرولیتر

 .)1995هدف از انجام اين مطالعه بررسی روش  IS-PCRبرای

آنزيم  Taq DNAپلیمراز (سیناژن ،ايران) 16 ،تا  18میکرولیتر آب

شناسايی جهش شايع واژگونی اينترون  22و بررسی همراهی

دوبار تقطیر در حجم نهايی  25میکرولیتر بود .تعیین ژنوتیپهای

مارکر پلیمورفیسم  C/Tدر اينترون  19در جمعیت نرمال و بیمار

مورد نظر به روش چند شکلی طولی قطعه هضم شده ()RFLP

هموفیل شديد میباشد.

صورت گرفت .بهمنظور تعیین ژنوتیپهای مورد نظر ،محصول

نمونهگیری از  01مرد هموفیل شديد غیر خويشاوند و دارای

 PCRدر معرض اثر آنزيم  HindIIIقرار گرفت .در اين مرحله

پرونده ثبت شده هموفیلی در بیمارستان محمد کرمانشاهی

يک میکرولیتر از آنزيم  ،HindIIIدو میکرولیتر بافر  ،Rسه

شهرستان کرمانشاه انجام شد و از  01نمونه ی  DNAافراد مذکر

میکرولیتر آب دو بار تقطیر استريل و  21میکرولیتر از محصول

غیر خويشاوند بومی به عنوان کنترل استفاده شد 5-11 .میلیلیتر

 PCRاستفاده شد .نتیجه حاصل پس از الکتروفورز روی ژل آگارز

از خون محیطی بیمار گرفته و در داخل يک فالکون حاوی EDTA

بر اساس وجود يا عدم وجود توالی اختصاصی برش آنزيم ،که

ريخته شد .استخراج  DNAبا روش فنل-کلروفرم صورت گرفت

منجر به الگوی متفاوت باندها روی ژل میشود ،برای تعیین

( .)Miller et al. 1998برای تجزيه و تحلیل اينترون  22از روش

ژنوتیپ هر نمونه مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از

ذکر شده در تحقیقات ( Rossetti et al. )2011استفاده شد .ابتدا

رگرسیون لجستیک Odd Ratio،و  P-valueبرای هر ژنوتیپ

IS-PCR

سنجیده شد .در واکنش  IS-PCRجهت تجزيه و تحلیل اينترون

Fermentase

 ،22پس از انجام مراحل برش ژنوم با آنزيم و تهیه  DNAحلقوی

 )Canadaانجام گرفت .برای تهیه  DNAحلقوی  1/5-2μgاز

و در نهايت انجام  ،PCRقطعات تکثیر شده روی ژل  1/5درصد

 DNAژنومی همراه با  16-21μLآب دوبار تقطیر و  1/5-2μLاز

الکتروفورز بارگذاری شدند (شکل .)1

(  int-22h-2يا  )int-22h-3رخ میدهد (

 DNAژنومیک بهصورت حلقوی در آورده شد ،سپس
روی آن انجام گرفت .هضم آنزيمی توسط کیت (
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جدول  -1نام و توالی پرايمرهای استفاده شده در واکنش  IS-PCRدر بررسی اينترونهای  19و 22
ID (F): 5′-ACATACGGTTTAGTCACAAGT-3′
IU (R): 5′-CCTTTCAACTCCATCTCCAT-3′

آغازگرهای نرمال

2U (R): 5′-ACGTGTCTTTTGGAGAAGTC-3′
3U (R): 5′-CTCACATTGTGTTCTTGTAGTC-3′

آغازگرهای موتانت

5′-GAGCATCTACATGCTGGGATG-3′

آغازگر Forward

5′-GTCCAGAAGCCATTCCCAG-3′

آغازگر Reverse

اينترون 22

اينترون 19

شکل  -1الکتروفورز محصوالت بهدست آمده از  PCRدر روش  IS-PCRبر روی ژل آگاروز  1/5درصد N .پرايمر نرمال و  Mپرايمر موتانت برای هر نمونه است
(چاهک شماره  1مارکر  1 Kbو چاهک  2مارکر .)111 bp

طول قطعات تکثیر شده با آغازگرهای نرمال ( )ID ,IUحدود

پس از هضم محصول  PCRبا آنزيم  HindIIIبرای تعیین ژنوتیپ

ID ,2U

هر نمونه و با توجه به توالی جايگاه شناسايی آنزيم ژنوتیپ هر

 ),3Uحدود  051 bpمشاهده شد .قطعه ی دارای  011 bpطول

نمونه تعیین شد (شکل  .)2محصول  PCRبا طول  692 bpدارای

در سايت  NCBIهمتراز شد و مشاهده شد که توالی تکثیر شده ی

دو جايگاه برش بود ،جايگاه برش اول در ژنوم همه ی افراد

 011 bpبا توالی تکثیر شده برای آغازگرهای  IDو IUمطابقت

وجود داشت اما جايگاه برش دوم به صورت پلیمورفیسم

داشت ،اما قطعه  011 bpحدود  211نوکلئوتید بزرگتر از توالی

بود ( .)AAGYTTبا هضم محصول  ،PCRقطعه  061 bpدر همه

مورد انتظار بهدست آمد .پس از بررسی در اطراف توالی تکثیر

نمونهها ديده شد .برای افرادی که فقط همین جايگاه برش را

شده مشخص شد که برش ژنوم توسط  BclIو اتصال قطعات

داشتند قطعههای  061 bpو  222 bpحاصل شد اما افرادی که

برش خورده با آنزيم  T4-DNA Ligaseبه درستی صورت گرفته

دارای نوکلئوتید  Cبودند ،جايگاه برش دوم برای آنزيم را نیز

و در نتیجه ،محصوالت بهدست آمده از لحاظ صحت تکثیر توالی

فراهم کرده و قطعه  222 bpبه دو قطعه  152 bpو  81 bpبرش

مورد نظر مشکلی نداشته و تنها دارای  211 bpاضافه برای اتصال

خورد.

قطعه صحیح میباشد .میان بیماران هموفیل شديد مورد مطالعه،

در جمعیت کنترل فراوانی  C=29%و  T=11%و در جمعیت

 10بیمار (  1/02درصد) واژگونی اينترون  22را نشان دادند.

بیمار فراوانی  C=27%و  T=13%محاسبه شد .فراوانی مورد

واکنش  PCRبرای بررسی پلیمورفیسم  C/Tدر اينترون  19انجام

انتظار تحت فرض استقالل با فراوانی مشاهده شده ،تفاوت

گرفت .محصول تکثیر شده با آغازگرهای رفت و برگشت برای

چندانی نداشت ،بنابراين پذيرش فرض استقالل فرضی منطقی

 011bpو طول قطعه تکثیر شده با آغازگرهای موتانت (

C/T

اين پلیمورفیسم 692 bp ،طول داشت.
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است .برای تايید اين نتیجه مقدار آماره کای دو محاسبه شد و اين

مصری دارای واژگونی اينترون  22هستند (

فرض را در سطح پنج درصد مورد آزمون قرار داد.

 .)2011در ايران در سال  2111روش  IS–PCRو  LD-PCRبر

Abou-Elew et al.

روی  21فرد هموفیل شديد و برای شناسايی واژگونی اينترون 22
انجام گرفت 10 .نفر از  21نفر ( 62درصد) دارای  Inv22بودند
که نشان دهنده شیوع باالی جهش  Inv22در بین ايرانیان میباشد
( .)Mousavi et al. 2011همچنین  21فرد هموفیلی شديد از
اصفهان برای شناسايی واژگونی اينترون  22و  1با استفاده از
روش  IS-PCRمورد آزمايش قرار گرفتند که  12نفر دارای
واژگونی نوع يک در اينترون  22و  2نفر دارای واژگونی در
اينترون يک بودهاند ( .)Roozafzay et al. 2013درصد واژگونی
اينترون  22در بیماران هموفیل شديد از جمعیت کرمانشاه در
مطالعه حاضر ( 1/02درصد) ،با اختالف پنج درصد تايید کننده
نتايج حاصل از بررسی بیماران هموفیل شديد در اصفهان (1/00
شکل  -2الکتروفورز محصوالت  PCRپلیمورفیسم اينترون  19پس از هضم
با آنزيم  HindIIIبر روی ژل آگاروز سه درصد؛ چاهک  ،1مرد همی زيگوت
)C (negative؛ چاهک  ،2مرد همی زيگوت )T (positive؛ چاهک 100 ،2

.bp ladder

درصد) میباشد ،ولی با توجه به بررسی انجام شده در کل کشور
و قومیتهای مختلف ،اختالفی به میزان  21درصد بین نتايج
حاصل ديده میشود که می توان آن را به اختالف های ژنتیکی
اقوام و نژادهای مختلف در سرتاسر ايران نسبت داد .با افزايش
تعداد بیماران هموفیل شديد مورد مطالعه در آزمايشهای بعدی

مشاهده شد که مقدار آماره کای دو کم ( )1/228بوده و مقدار

p-

میتوان اين اختالف را دقیقتر مطالعه کرد.

 valueبیشتر از  1/15است ( .)1/626بنابراين فرض استقالل دو

با توجه به محدوديتهای روشهای تعیین مستقیم نواقص

متغیر در سطح پنج درصد پذيرفته میشود .در ادامه نسبت ORها

مولکولی در بیماران هموفیل و امکانات آزمايشگاههای ژنتیک

و فاصله اطمینان برای آنها ( )CIبهمنظور تايید نتايج بخش قبلی

سطح کشور استفاده از روش  PCR-RFLPبه صرفه و عملی می-

محاسبه شد که مقدار  ORبرابر با  ،1/20و میزان  CIبرابر 1/190

باشد و استفاده از مارکرهای چند شکلی  HindIIIبرای بررسی

و  -1/021به دست آمدند .رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم-

احتمال ناقل بودن در خانوادههای هموفیل توصیه میشود

(p-

( .)Hashemi et al. 2010يکی از اهداف اين مطالعه بررسی

 )value=0.633در مطالعه حاضر  10نفر از  01بیمار هموفیل

همراهی بین چندشکلی  C/Tدر افراد بیمار هموفیلی و جامعه

شديد مورد بررسی ( 1/02درصد) دارای واژگونی اينترون 22

سالم با روش  PCR-RFLPبود که از آن میتوان برای تشکیل

افزار  SPSSمحاسبه شد که نتايج معنیداری حاصل نشدند

بودند که اين میزان در مطابقت با مطالعات انجام شده قبلی می-

هاپلوتايپ جمعیتی استفاده کرد .مطالعات مشابه تا کنون در جايی

(Bagnall et al. 2005; Bagnall et al. Chorba et al. 2001

ثبت نشدهاند ( .)Kogan et al. 1987در مطالعهای که در ايران

IS-PCR

انجام شده فراوانیهای به دست آمده متفاوت با يافتههای اين

روی  21بیمار هموفیل بررسی شده که هفت نفر از  12نفر

مطالعه بودند ( C=0.48و  )T=0.52در واقع فراوانی آللی

هموفیل شديد ( 22درصد) دارای واژگونی اينترون  22بودند.

چندشکلی  Tبیشتر از  Cبوده است .درصد هتروزيگوسیتی مورد

مطالعه حاضر نشان داد درصد باالتری از افراد هموفیل شديد

انتظار حدود  51درصد است .به دلیل اينکه جمعیت ايران از

مورد مطالعه ( 1/02درصد) از جمعیت ايرانی نسبت به جمعیت

نژادهای مختلف با زمینه ژنتیکی متنوع تشکیل شدهاست ،بنابراين

باشد

 .)2005در مصر میزان واژگونی اينترون  22با استفاده از
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دارای سابقه هموفیلی بهره برد که شرط اولیه برای استفاده از اين

بهدست آوردن اطالعات کافی راجع به واريانتهای ژنتیکی در

-مارکرها وجود مادر هتروزيگوت برای رديابی آلل معیوب می

مناطق مختلف برای به حصول به تشخیص ناقلین هموفیلی و

.باشد

Azimifar et ( انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از تولد ارزشمند است

 اين مطالعه در راستای شناسايی روشهای ممکن برای.)al. 2006
سپاسگزاری

شناسايی ناقلین هموفیلی و انجام تشخیصهای قبل از تولد پايه

نويسندگان اين مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید

 اين که نتايج حاضر میتوانند بهعنوان روشهای.گذاری شدهاست

چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ساير همکاران و

 نیاز به بررسی بیشتر برای توالیيابی،تشخیصی استفاده شوند

 نهايت سپاس و امتنان را،عزيزان ياری دهنده در انجام اين پروژه

 و يا طراحیPCR قطعه تکثیر شده موتانت و تنظیم شرايط

.دارند

 همچنین با توجه به درصد.آغازگرهای جديد دارد
HindIII

هتروزيگوسیتی مورد انتظار در جمعیت میتوان از مارکر
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