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وحيده جمشيدی ،6وحيد پورشفيعی ،6محمود وکيلی ،9علی مرادی

*9

مقدمه :نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز شایعترین اختالل آنزیمی است که در حفظ تعادل گونههای فعال اکسیژن
نقش داشته و نقص آن سبب آسیب اکسیداتیو میگردد .آنزیم پاراکسوناز انسانی یک پروتئین گلیکوزیله مستقر بر  HDLاست
که از پراکسیداسیون لپیدها جلوگیری میکند .در مطالعه حاضر فراوانی پلیمورفیسم  PON L55Mآنزیم پاراکسوناز در نوزادان
دارای نقص در فعالیت  G6PDبررسی شد و میزان پارامترهای استرس اکسیداتیو اندازهگیری گردید.
روش بررسی :در مطالعه مورد-شاهدی حاضر ،نمونهگیری از  66شیرخوار  2تا  6ماهه با نقص فعالیت آنزیم  G6PDو 66
نوزاد سالم همسان از نظر سن بهعنوان شاهد ،انجام شد .بررسی پلیمورفیسم با استفاده از تکنیک  PCR–RFLPو اندازهگیری
پارامترهای استرس اکسیداتیو به روش اسپکتروفتومتری انجام شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار
 V16و آزمون  chi squareو  t testانجام گردید.
نتایج :فراوانی ژنوتیپی  LM ،LLو  MMبرای جایگاه  PON1 L55Mدر گروه مورد بهترتیب  %33/3 ،%33/3و  %33/3و در
گروه شاهد  %23/6 ،%33و  %33/3گزارش شد .فراوانی ژنوتیپی  LMو  MMبین گروه شاهد و مورد معنیدار شد (.)P<6/63
فراوانی آللی بین  Lو  Mنیز معنیداری نشان داد( .(P>6/63فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و مقایسه سطح میانگین
کربونیل اختالف معنادار نشان نداد )  .)P<6/63در حالیکه فعالیت آنزیم کاتاالز و مقایسه میانگین سطح تیول ارتباط معنادار
دیده شد (.)P>6/63
نتيجهگيری :در مطالعه حاضر نشان داده شد فراوانی ژنوتیپ  LMدر نوزادان دارای نقص  G6PDدر گروه مورد نسبت بهگروه
کنترل تفاوت معناداری داشت این فراوانی با نتایج بهدست آمده از شرایط استرس اکسیداتیو (کاهش معنادار سطح تیول و
SPSS

فعالیت کاتاالز) همخوانی دارد.
واژههای کليدی ،G6PD :پلیمورفیسم ،استرس اکسیداتیو ،پارااکساناز  ،3نوزادان
ارجاع :جمشیدی وحیده ،پور شفیعی وحید ،وکیلی محمود ،مرادی علی .بررسی فراوانی پلیمورفيسم  PON1 L55Mو پارامترهای استرس
اکسيداتيو (سوپراکسيد دیسموتاز ،کاتاالز ،تيول و کربونيل) در نوزادان دارای نقص  G6PDدر مقایسه با گروه کنترل .مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 3331؛ .2263-33 :)32( 22

-1دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ،ايران
-2متخصص پزشكي اجتماعي ،دانشيار گروه پزشكي اجتماعي ،مركز تحقيقات پايش سالمت ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهيد صدوقي يزد ،ايران
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بررسی فراوانی پلیمورفیسم  PON1 L55Mو پارامترهای
استرس اکسیداتیو (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،تیول و
شماره صفحه:
کربونیل) در نوزادان دارای نقص  G6PDدر مقایسه با گروه
کنترل

بررسی پلیمورفيسم  PON1 L55Mو پارامترهای استرس اکسيداتيو

دانشگاههای ایران
دانشجویان دختر
چاقی در
شيوع
)Glucose…6-Phosphate
dehydrogenase
( G6PD
کمبود

در بیماران با نقص  G6PDمیگردند .تا به امروز مطالعات
زیادی در ارتباط با پلیمورفیسمهای  Q192Rو  L55Mژن

از موتاسیونهای ژنی رایج در جهان است که موتاسیونهای

پاراکسوناز با چاقی ،سندرم متابولیک ،دیابت و بیماریهای

متعددی بر اساس فعالیت آنزیم توسط سازمان بهداشت جهانی

قلبی عروقی نشان داده شده است ( .)3-2سمیت گونههای

در چهارکالس بهصورت :کالس  :3فعالیت کمتر از یک درصد،

اکسیژن فعال یا ) ROS (Reactive oxygene speciesاز عوامل

کالس دو :کمتر از ده درصد ،کالس  :3بین ده و شصت درصد و

اصلی دخیل در سرطان ( ،)1پیری ،بیماریهای قلبی،

کالس  :3بین شصت تا نود درصد گزارش شده است .اکثر افراد

آسیبهای سلولی کبد و سایر اندامها است که نقش مهمی در

در کالس  3قرار میگیرند .امروزه مشخص شده است که

ایجاد گروههای کربونیل و کاهش گروه تیول به فرم احیا ()-SH
تام دارند که اندازهگیری این پارامترها تحت شرایط استرس

پیچیدهای در مرکز مسیرهای متابولیسمی است که میتواند

اکسیداتیو حائز اهمیت است ( .)3،36از مهمترین مکانیسمهای

تعدادی از فرایندهای متابولیکی را تحتتاثیر قرار دهد .کمبود

آنتی اکسیدانی بدن در برابر حمله گونههای فعال اکسیژن،

این آنزیم نقش بسزایی در واکنشهای اکسیداسیون و احیا،

حضور و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند پاراکسوناز،

NADPH

سوپر اکسید دیسموتاز یا

( )Nicotinamide adenine dinucleotide phosphateایفا

وکاتاالز میباشد ( .)33آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز از

میکند .ژن  G6PDوابسته به کروموزوم  Xبوده و شیوع کمبود

آنتیاکسیدانهای دفاعی مهم درسلول است که واکنش

فعالیت آن غالباً در مردان دیده میشود .این بیماری طیف

دیسموتاسیون آنیون سوپراکسید ( )O2-به اکسیژن و پراکسید

وسیعی از عالئم بالینی همچون افزایش سطح بیلیروبین،

هیدروژن را کاتالیز میکند .فعالیت این آنزیم در سلول و

همولیز حاد و مزمن را شامل میشود ( .)3همولیز به دلیل

محیطهای خارج سلولی ،برای جلوگیری از بیماریهای مرتبط

نقص  G6PDو عدم توانایی آن در احیای  NADP+به NADPH

با استرس اکسیداتیو ،حیاتی است .آنزیم  SODبرای جلوگیری

میباشد .گلوتاتیون نقش اساسی در سمزدایی و خنثیسازی

از سایر اختالالت تخریب سیستم عصبی مانند بیماریهای

پراکسید هیدروژن و سوپراکسیدهای آلی دارد و حفظ نسبت

آلزایمر ،پارکینسون و هانتینگتون نیز اهمیت دارد ( .)33کاتاالز

پانصد برابری گلوتاتیون احیا ) )GSHبه فرم اکسید آن))GSSG

آنزیم رایج موجود در سلولهای پستانداران و غیر پستانداران

از اعمال  NADPHمیبداشد ،بنابراین نقص این آنزیم منجر به

است و تجزیه پر اکسید هیدروژن به آب و اکسیژن را کاتالیز

تخریب اکسیداتیو و لیز گلبولهای قرمز میگردد ( .)2،3آنزیم

میکند .پراکسید هیدروژن یکی از گونههای فعال اکسیژن و

پاراکسوناز  3انسانی یا  ،)Paraoxonase 1( PON1پروتئین

محصول متابولیسم طبیعی هوازی بدن است .سنجش فعالیت

گلیکوزیله مستقر بر روی )High density lipoprotein( HDL
میباشد که در بافت کبد به سه فرم  PON2 ،PON1و

)SOD (Super oxide dismutase

آنزیم کاتاالز میتواند یک ابزار تشخیصی برای بیماریهایی از

PON3

قبیل پانکراتیت حاد ،بیماری همولتیک و برخی بیماریهای

سنتز میشود .آنزیم پاراکساناز  3تعدادی از سوبستراها از قبیل

کبدی باشد ( .)33گروههای تیول موجود به فرم احیا

ترکیبات اورگانوفسفات و داروها را متابولیزه میکند .این آنزیم

)(GSH

در ساختار پپتید و پروتئینهای بدن بهعنوان یکی از

دارای دو پلی مورفیسم ( )Polymorphismرایج در ناحیه کد

آنتیاکسیدانهای مهم و یکی از اصلیترین عوامل احیاکننده

شونده  L55Mو  Q192Rمیباشد .پلیمورفیسم در ژنهای

داخل سلولی و خارج سلولی میباشند .میزان گروههای تیول

کدکننده باعث کاهش فعالیت آن میگردند ( )3در نتیجه آنزیم

موجود در پروتئینها و کل تیول موجود در بدن نشاندهنده

پاراکسوناز 3در سمزدایی اورگانوفسفاتها و داروها ناکارآمد
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 G6PDیک انزیم متابولیکی مهم است و تحت کنترل

سمزدایی عوامل اکسیدانت و مسیرهای بیوسنتزی
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مقدمه

شده و این ترکیبات با اثر روی آنزیم  G6PDمنجر به عوارض

وحيده جمشيدی و همکاران

آزاد در بدن بیشتر باشد ،به همان مقدار از میزان تیول احیا در

 PON1 L55Mو با فاصله اطمینان  %33و قدرت  66 ،%16نفر

بدن کاسته میشود .بنابراین سنجش میزان کل تیول احیا

در هر گروه طبق فرمول زیر انتخاب شد.

میتواند در بررسی میزان استرس اکسیداتیو ایجاد شده در بدن،
مفید باشد ( .)3گروه کربونیل موجود درپروتئینها یکی از
مهمترین بیومارکرهای اکسیداسیون بوده و از نظر شیمیایی
اکسیداسیون مستقیم اسیدهای آمینه یا در اثر واکنش ثانویه با

 G6PDبا فعالیت ( )2/5-5/3 U/gHbو حاد ( )≥2/4 U/gHbو

محصوالت اکسیداسیون اولیه قندها ایجاد میشوند .تجمع این

معیار خروج نوزادان بدون نقص در آنزیم  ،G6PDبیماریهای

اثرات اکسیداتیو در پروتئینها باعـث تغییرات ساختاری و

ژنتیکی مادرزادی ،نوزادان دارای مادر الکلی ،مادر مبتال به

عملکردی پروتئینها میشود ( .)32فرم فعال  G6PDآنزیم به

دیابت و مادر دچار گرفتگی عروق در نظر گرفته شدند.

شکل دایمر یا تترامر میباشد .امروزه نشان داده شده است که

نمونه گیری از افراد گروه بیمار و شاهد پس از کسب رضایت از

فعالیت آنزیم  G6PDبه شکل دایمر یا تترامر تحت تاثیر بسیاری

آنها و با حداقل خونگیری ،با توجه به روش مطالعه ،انجام

از تنظیم کنندههای مثبت و منفی قرار دارد .تنظیم فعالیت این

گرفت 3 .سیسی خون وریدی از هر یک از افراد گروه بیمار و

انزیم میتواند به روش آلوستریک و یا در سطح رونوشت برداری،

شاهد گرفته شد .دو سیسی خون جهت آزمایشات مولکولی به

ترجمه ،تغییرات بعد از ترجمه ،موقعیت جایگاه آن در داخل

لوله حاوی  )EDTA( Ethylenediaminetetraacetic acidو سه

سلول و شرایط استرس اکسیداتیو باشد ( .)33حال با توجه به

سیسی جهت اندازهگیری پارامترهای استرس اکسیداتیو به

اینکه آنزیم پاراکسوناز  3نقش مهمی در کاهش شرایط استرس

داخل لوله لخته جهت جداسازی سرم ریخته شد .سرم نمونه ها

اکسیداتیو در بدن دارد ( )33 ,33در این مطالعه بر آن شدیم که

با استفاده از

سانتریفیوژ در دور Revolutions per ( 3666 rpm

نقش پلی مورفیسم )L55M( PON1 Leucine55methionine

 )minuteبه مدت  36دقیقه جدا گردید و در دمای  -26درجه

که نقش مهمی در میزان بیان این آنزیم و در نتیجه فعالیت آن

سانتیگراد تا زمان مناسب نگهداری گردید.

دارد بر پارامترهای استرس اکسیداتیو (سوپر اکسید دیسموتاز،

اندازهگيری فعاليت آنزیم G6PD

کاتاالز ،تیول و کربونیل) و تاثیر این شرایط بر فعالیت آنزیم

اندازهگیری فعالیت آنزیم  G6PDبا استفاده از روش لکهی
فلورسنت یا  )FST( Fluorescent spot testانجام شد .اساس

 G6PDبررسی کنیم (.)36

این روش اندازهگیری فعالیت کاتالیتیک آنزیم  G6PDدر تبدیل

روش بررسی

گلوکز-6-فسفات به -6فسفوگلوکونات و احیای همزمان

نمونه گيری

 NADPبه  NADPHمیباشد .به این صورت که مقدار کمی از

مطالعه حاضر به صورت مورد-شاهدی انجام شد .بدین

نمونه خون همراه با گلوکز-6-فسفات و  NADPبهمدت زمان

منظور شیرخواران  2تا  6ماهه مبتال به نقص  G6PDمراجعه

33دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد و سپس روی کاغذ صافی

کننده به درمانگاه شهید اکبری شهرستان یزد و بیمارستان

نقطه گذاری شد .پس از خشک شدن ،نقاط زیر نور فرابنفش یا

شریعتی شهرستان بندرعباس ،در تابستان و زمستان سال

 (UV) Ultravioletمشاهده شدند .در صورت فعالیت بیش از

 3333وارد مطالعه شدند .به ازای هر مورد ،یک شاهد مناسب
که به مراکز درمانی فوق مراجعه کرده و از لحاظ تست

هشتاد درصد آنزیم  G6PDدر خون-6 ،فسفوگلوکونات و

G6PD

 NADPHتولید میشود که  NADPHزیر نور  UVخاصیت

منفی گزارش شد و از نظر سن همسان با گروه مورد بود
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پایدار میباشند .گروههای کربونیل پروتئین از طریق

معیار ورود در ا ین مطالعه نوزادان دارای نقص نسبی آنزیم
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وضعیت آنتیاکسیدانی بدن است .هر چه تولید رادیکالهای

انتخاب گردید .حجم نمونه بر اساس مطالعات پلیمورفیسم

بررسی پلیمورفيسم  PON1 L55Mو پارامترهای استرس اکسيداتيو

دختردارد (32
مستقیم
G6PDدرارتباط
فعالیت
.)31ایران …
دانشگاه,های
دانشجویان
شيوع چاقی

( )Forwardو برگشت ) (Reverseاز روی توالی ژنومی به دست
آمده از بانک اطالعاتی  NCBIو نرمافزار  Gene Runnerورژن

آزمایشات مولکولی

 DNAژنومی از نمونههای خونی با استفاده از روش

 3.05طراحی گردید (جدول .)3

Salting

 )33( outو با اندکی تغییر ،تخلیص و استخراج شد .جهت
جدول 3توالی پرایمرهای پلی مورفیسم
طول محصول

Tm

طول پرایمر

PON1 L55M

پرایمر

توالی

MM:126, 44 bp

60.1

24

´5´ TTTATTCCAGAGCTAATGAAAGCC 3

Reverse

بهمنظور دقت و کاهش خطا ،انجام  PCRبا استفاده از
مخلوط آماده مسترمیکس ()Mastermix

)3

(cinnagen,

) PR901163انجام شد .حجم نهایی واکنش  23 µL ،PCRو
شامل  32/3 µLمخلوط مسترمیکس ،یک میکرولیتر از اهر یک
از پرایمرهای پیش بر ( )Fو برگشت ) (Rبا غلظت نهایی 36
پیکومول 2 µL ،از  DNAالگوی استخراج شده و  1/3 µLآب

)2

مقطر با شرایط  33درجه سانتیگراد به مدت  3دقیقه33 ،
چرخه به ترتیب با دمای واسرشت  33درجه سانتیگراد به
مدت  36ثانیه ،دمای اتصال پرایمرها  66درجه سانتیگراد به
مدت  33ثانیه و دمای تکثیر  22درجه سانتیگراد به مدت 3

اندازهگیری میزان سطح تیول سرم :به منظور اندازهگیری

دقیقه و در نهایت  36دقیقه جهت تکثیر نهایی انجام گرفت.

میزان سطح تیول سرم 23 µl ،از محلول

5,5′-Dithiobis 2-

محصول  PCRسپس توسط آنزیم محدود االثر  Hin1IIتحت

 2 mM )DTNB) nitrobenzoic acidو سدیم استات 36mM

هضم آنزیمی قرار گرفت .هضم آنزیمی در حجم  36 µLکه

با  36 µlمحلول تریس و  326 µlآب مقطر مخلوط شد و

شامل  36 µLمحصول 3 ،PCRواحد آنزیم  2 µL ،Hin1IIبافر

 3از نمونه به محلول حاصل اضافه گردید ،سپس جذب با

 XG36و  32 µLآب مقطر در دمای  32درجه سانتیگراد به

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 332 nm

مدت حدوداً  3ساعت انجام شد .جهت بررسی باندهای بهدست

خوانده شد .محلول بالنک ازآب مقطر استفاده گردید (.)26

µL

آمده با طول های  33، 326 ،326جفت بار از الکتروفورز ژل

اندازهگيری سطح کربونيل سرم

آگاروز  %3استفاده گردید.

گروه کربونیل سرم با استفاده از روش لوین ()23
اندازهگیری شد 36 µL .از سرم با  366 µLمحلول

اندازهگيری فاکتورهای استرس اکسيداتيو

2,4-

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز با استفاده از

Dinitrophenylhydrazine

( 10 mM )DNPHمخلوط شد و

پروتوکل کیتهای ) ZELLBIO (GmbH, Germanyو فرمول  3و

سپس  236 µLمحلول

(TCA) 20% Trichloroacetic acid

 2به ترتیب محاسبه شد.

اضافه شد و محلول حاصل به مدت  3دقیقه با دور 6666 rpm
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LL:170 bp

62.1

21

´5´ GAAGAGTGATGTATAGCCCCA 3

Forward
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فلورسنت از خود نشان می دهد که شدت نور ساطع شده با

تکثیر قطعه ژن  ،PON L55Mیک جفت پرایمر پیش بر

وحيده جمشيدی و همکاران

بار با محلول شستشو (اتانول و اتیل استات با نسبت )3:3

خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد تایید شده است

شستشو گردید .رسوب در  3 mLمحلول گوانیدین  6 Mحل

(کد اخالق ) IR.SSU.medicine.rec.1394.463
نتایج

شد و به مدت  33دقیقه در دمای  36درجه سانتیگراد انکوبه
گردید .پس از انکوباسیون ،به مدت  3دقیقه با دور 6666 rpm

در مطالعه مورد-شاهدی حاضر 66 ،مورد نوزاد پسر با نقص

سانتریفیوژ شد .جذب مایع رویی با استفاده از دستگاه

فعالیت آنزیم  G6PDپس از تایید با تست  FSTو  66مورد

اسپکتروفتومتری در طول موج  326 nmخوانده شد .از

نمونه شاهد از لحاظ سازگاری سن ،وارد مطالعه شدند .تفاوت

گوانیدین  6 Mبه عنوان بالنک استفاده گردید.

سن نمونه های بیمار و شاهد اختالف معنیداری نداشت

تجزیه و تحليل آماری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i12.2836

سانتریفیوژ گردید .محلول رویی حذف و رسوب باقی مانده سه

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و

) .(P>0.05توزیع تعادل ژنوتیپی  L55Mمورد و شاهد بوسیله
SPSS

 Inc.,Chicago, IL; Version 16استفاده شد که جهت مقایسه

مورفیسم  ،PON1 L55Mقطعه  DNAبه طول  326 bpبا

فراوانی پلی مورفیسمها از آزمون  Chi –squareو برای مقایسه

استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد .سپس محصول به

آزمون-

دست آمده تحت تأثیر آنزیم محدود کننده  Hin1IIدر جایگاه

 t testو در صورت نیاز از معادله غیر پارامتریک (من ویتنی )U

 Lو  Mدچار شکست آنزیمی شد .قطعات حاصل از برش

استفاده گردید.

( )326،326،33بروی ژل آگاروز  3درصد در شکل  3نشان

پارامترهای استرس اکسیداتیو در گروههای مستقل از

مالحظات اخالقی

داده شده است.

200 bp
150 bp
100 bp

شکل :3الکتروفورز حاصل از هضم آنزیمی کامل قطعه  326جفت بازی تکثیر شده از ژن  PON1 L55Mبا آنزیم برشی  Hin1IIمربوط به نمونه مورد و شاهد
در مقایسه با مارکر (.)M

بر اساس نتایج به دست امده از هضم آنزیمی ،همانطور که

پارامترهای استرس اکسیداتیو در مطالعه حاضر با مقایسه

در جدول  2نشان داده شد درگروه مورد از  66نفر 26 ،نفر

فعالیت دو آنزیم  SODو کاتاالز و اندازهگیری سطح دو فاکتور

( )%33/3ژنوتیپ  26 ،LLنفر ( )%33/3ژنوتیپ  LMو  1نفر

تیول و کربونیل دخیل در استرس اکسیداتیو ،در سرم

( )%33/3ژنوتیپ  MMنشان دادند .در گروه کنترل  23نفر

نمونههای بیمار و افراد شاهد بررسی شد .نتایج حاصل از این

( )%33ژنوتیپ 33 ، LLنفر ( )%23/6ژنوتیپ  LMو 26نفر

آزمایش نشان داد که اختالف معناداری بین دو گروه بیمار و

( )%33/3ژنوتیپ  MMمشاهده گردید .در گروه کنترل فراوانی

کنترل از نظر سطح سرمی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

آلل  %63 ،Lو  %33 Mو در گروه مورد فراوانی آلل  %61 ،Lو

و مقایسه میانگین سطح کربونیل وجود ندارد )  )P<6/63در

 %32 ،Mگزارش شد .یافته های به دست آمده نشان داد که

صورتیکه از نظر سطح سرمی فعالیت آنزیم کاتاالز و مقایسه

فراوانی ژنوتیپی  LLو  MMبین گروه مورد و شاهد و همچنین

میانگین سطح سرمی تیول ارتباط معنا داری دیده شد

فراوانی آللی بین  Lو  Mمعنیداری است (.)P>6/63

(( )P>6/63جدول )3
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برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

معادله  Hardy-Weinbergتایید شد .جهت بررسی پلی-

بررسی پلیمورفيسم  PON1 L55Mو پارامترهای استرس اکسيداتيو

مورد (تعداد )17

شاهد (تعداد )17

P-value

3±2

3±3

6/322

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

سن ( ماه)
جنس
مذکر

)366%( 66

)366%( 66

مونث

6

6

زنوتیپ L55M

LM

)%33/36( 26

)%23/66( 33

./631

MM

)%33/36( 1

)%33/36( 26

./6662

فراوانی آللی
L

)%61( 21

)%63( 33

./663

M

)%32( 32

)%33( 63

./663

نتایج بهصورت  mean±SDبیان شده است و  P<0.0.5در مقایسه با گروه کنترل به عنوان معنیداری در نظر گرفته شده است .آزمون مورد استفاده کای اسکوار میباشد.

جدول :3مقایسه میانگین پارامترهای استرس اکسیداتیو در دو گروه کنترل و بیمار
بيمار

کنترل

P value

سن (ماه)

3±2

3±3

6/322

جنسیت

مذکر

مذکر

32/23±2/6

32/2±3/63

./33

کاتاالز ()IU/ml

3/3±3/3

36/2±3/6

./6663

تیول ()Relative

./32±./633

./22±./633

./6663

./33±./3

/31±./3

./31

متغير

سوپراکسید دیسموتاز ()IU/ml

کربونیل ()Relative

نتایج به صورت  mean±SDبیان شده است و  P<0.0.5در مقایسه با گروه کنترل به عنوان معنی داری در نظر گرفته شده است .آزمون مورد استفاده  t testمیباشد.

بحث

کنندههای مثبت و منفی قرار دارد .تنظیم فعالیت این آنزیم

کمبود  G6PDشایعترین ناهنجاری آنزیمی است که در

میتواند به روش آلوستریک و یا در سطح رونوشت برداری،

حدود  366میلیون نفر در جهان به آن مبتال بوده و اغلب در

ترجمه ،تغییرات بعد از ترجمه ،موقعیت جایگاه آن در داخل

خاورمیانه ،آفریقا ،کشورهای مجاور مدیترانه و افراد افریقایی–

سلول و شرایط استرس اکسیداتیو باشد .القای  G6PDدر

آمریکایی دیده شده است ( .)23 ,22در برخی مطالعات گزارش

بافتهای مختلف بهوسیله ترکیبات غیر هورمونی باعث تقویت

شده است که پارااکسوناز نقش مهمی در کاهش استرس

پذیرش این فرضیه شد که ژن  G6PDممکن است یک محافظ

اکسیداتیو دارد .امروزه نشان داده شده است که فعالیت آنزیم

برای شرایط استرس اکسیداتیو باشد و بتواند پاسخ سریع به

 G6PDبه شکل دایمر یا تترامر تحت تاثیر بسیاری از تنظیم

نیاز  NADPHجهت حفظ وضعیت ردوکس سلول بدهد .در
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LL

)%33/36( 26

)%33/66( 23

6/333

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i12.2836

جدول : 2مقایسه فراوانی ژنوتیپهای پلی مورفیسم  PON L55Mدر گروه مورد و شاهد

وحيده جمشيدی و همکاران

باعث افزایش فعالیت  G6PDو همچنین دیگر آنزیمهای

پلیمورفیسم  PON1 L55Mدر بیماران با سرطان تخمدان

محافظتی علیه شرایط استرس اکسیداتیو گردید .همچنین

پرداختند و نشان دادند ژنوتیپ  MMیک ریسک فاکتور

گزارش شده موادی که از طریق رژیم غذایی مانند اتانول جذب

میباشد ( Ergun .)23و همکاران ارتباط مثبت کدون  33و

میشوند میتوانند باعث القاء بیان ژن  G6PDدر هپاتیک در اثر

 332پاراکسوناز را با عوارض دیابت در جمعیت ترکیه نشان

تولید رادیکالهای آزاد شوند .گزارشاتی وجود دارد که نشان

دادند و به این نتیجه رسیدند که در این بیماران ژنوتیپ  MMو

میدهد کاهش فعالیت  G6PDو همچنین کاهش گلوتاتیون

 QQفراوانی بیشتری نسبت بهگروه کنترل داشتند (.)36

خون ،منجر به افزایش گونههای فعال اکسیژن و استرس

 Aydinو همکاران نشان دادند که افراد دارای ژنوتیپ  RRو

اکسیداتیو در خون ،مغز و کبد میگردد ( .)33در وضعیت

LLنسبت به آمبولی قلبی حساس هستند ( .)33در سال 2633

سالم ،تولید و غیر فعال شدن گونه های غیرفعال اکسیژن در

 Martínez-Salazarو همکاران ارتباط پلی مورفیسم

تعادل است ،که این مسأله برای حفظ اعمال فیزیولوژیک بدن

 Q192R ،l55Mو چاقی را در جمعیت مکزیک مورد بررسی

مهم میباشد .در دوران نوزادی این تعادل در معرض تغییرات

قرار دادند .این نتیجه رسیدند که ژنوتیپ  LLارتباط بیشتری با

سریع اکسیژن ،به خصوص بهعلت انتقال از محیط داخل رحمی

چاقی دارد و هیچ ارتباطی بین چاقی و پلی مورفیسم

کم اکسیژن به محیط خارج رحمی که مقدار اکسیژن بیشتر

مشاهده نکردند (.)3
.در این مطالعه نشان داده شد که افراد با نقص

است ،میباشد .هم چنین شکل نگرفتن مکانیسمهای

Q192R

G6PD

آنتیاکسیدانی منجر به افزایش گونههای فعال اکسیژن می شود

دارای سطح پایینی از تیول در مقایسه با گروه کنترل میباشند

( .)23اپوکسید در نتیجه افزایش استرس کسیداتیو شکل

( .)P<0.001در مطالعهای که توسط  Osmanو همکارانش بر

میگیرد که به پروتئینها ،لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک حمله

روی افراد با نقص  G6PDدر مقایسه با گروه کنترل انجام شد

میکند و با اتصال کوواالنسی به  RNA ،DNAو پروتئینها

کاهش سطح تیول و سطح افزایش یافتهای از مالون دی آلدئید

منجر به بیماری میشود ( .)23نتایج بهدست آمده از مطالعه

و  H202را نشان دادند ( Faure .)32در سال  2663گزارش

حاضر ،با بررسی  66بیمار مبتال به نقص  G6PDو  66نمونه

داد که رادیکالهای آزاد توانایی در کاهش گروههای تیول

کنترل نشان داد فراوانی ژنوتیپی  LMو  MMبین گروه شاهد و

پروتئینها را دارند ( Prakash .)33در مطالعهای که در سال

مورد معنی دار شد ( .)P<0.05فراوانی آللی بین  Lو  Mنیز

 2661انجام داد به این نتیجه رسید که گروههای تیول موجود

معنی داری نشان داد ( .)P<0.05یافتههای ما با مطالعهایی که

در پروتئینهای بدن به عنوان یکی از آنتیاکسیدانهای مهم و

در عربستان سعودی انجام شده بود مطابقت داشت .در

یکی از اصلیترین عوامل احیاکننده داخل سلولی و خارج

مطالعهای سال  2633توسط  Khalidانجام شد ،به بررسی

سلولی میباشند ( .)3مطالعه حاضر در این زمینه با مطالعات

شیوع فراوانی  PON Q192Rیکی از پلیمورفیسمهای ژن

قبلی منطبق بود .در مطالعه حاضر غلظت آنزیم کاتاالز در

ژنوتیپ QR

نمونههای دارای نقص در  G6PDنسبت به گروه شاهد ،کاهش

و آلل  Rبا گروه کنترل ،دارای اختالف معنادار بود ( .)26ارتباط

معنیداری نشان داد ( .)P<0.001مطالعات قبلی نشان دادند که

پلی مورفیسمهای  PON1با دیابت نوع  2و دیابت حاملگی و

ارتباط منفی بین کل بیلی روبین و کاتاالز در بیماران با

Chen H

نقص  G6PDوجود دارد که به سبب کاهش  NADPHحالت

و همکاران گزارش کردند ژنوتیپ  LLو  LMدر بیماران قلبی

استرس اکسیداتیو در بدن ایجاد میکند ( Scott .)33و

پاراکسوناز در بیماران با نقص  G6PDپرداختند که

بیماریهای قلبی عروقی نیز شناخته شده است (.)22
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رتهای  Neonatalتحت شرایط ازدیاد اکسیژن ()Hyperoxia

در سال  Apraci 2663و همکاران نیز در مطالعه ایی به ارتباط
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آزمایشی با قرار دادن سلولهای کبدی  alveolar type IIاز

عروقی همراه با هیپر لیپیدمیا بیشترین فراوانی را دارند (.)21

بررسی پلیمورفيسم  PON1 L55Mو پارامترهای استرس اکسيداتيو

حاضر در این
مطالعه
کند (.)33
دانشجویانمی
کاهش پیدا
G6PD
نقص
ایران …
دانشگاههای
دختر
چاقی در
شيوع
زمینه ،با مطالعات قبلی منطبق بود .فعالیت آنزیم  SODدر

ژنوتیپ  LMدر نوزادان دارای نقص  G6PDدر گروه مورد
نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشت این فراوانی با

این مطالعه پایین تر از گروه کنترل بود اما معنیدار نشد

نتایج بهدست آمده از شرایط استرس اکسیداتیو (کاهش معنادار

( Bilmens. )P<6/63در مطالعهای که در سال  2663به

سطح تیول و فعالیت کاتاالز) همخوانی دارد .اما در این مطالعه

بررسی  SODدر بیماران با نقص  G6PDپرداخت ،نشان داد

کاستیهایی مانند وسیع نبودن جامعه و اندازهگیری نشدن

که زمانی که فرد در شرایط استرس اکسیداتیو نباشد سطح

فعالیت آنزیم  G6PDبهصورت کمی و ارتباط دادن ان با

 SODاختالف معناداری در دو گروه ندارد ( Sharma .)36نیز

پلی مورفسیم اشاره کرد که امید است در مطالعات بعدی به این

نشان داد که سطح  SODدر بیماران مبتال به دیابت بارداری در

کاستیها جواب داده شود.

 pengدر مطالعه ایی در سال  2663و 2636گزارش نمودند

در مطالعه حاضر نشان داده شد فراوانی ژنوتیپ  LMدر

سطح فعالیت آنزیم  SODدر بیماران قلبی عروقی کاهش پیدا

نوزادان دارای نقص  G6PDدر گروه مورد نسبت به گروه کنترل

میکند ( .)31 ,33در این مطالعه نیز به بررسی ارتباط کربونیل،

تفاوت معناداری داشت این فراوانی با نتایج بهدست آمده از

بیومارکر اکسیداسیون پروتئین در افراد با نقص  G6PDو شاهد

شرایط استرس اکسیداتیو (کاهش معنادار سطح تیول و فعالیت

پرداخته شد اما ارتباط معناداری بین دو گروه مشاهده نشد

کاتاالز) همخوانی دارد.

( )P>6/63در سال  Aida Mahmood 2633و همکاران نشان

سپاسگزاری

دادند گروه کربونیل در بیماران دیابتی افزایش پیدا میکند

این مقاله حاصل پایاننامه تحقیقاتی است که بودجه این کار

همچنین گزارش نمودند کاهش فعالیت  G6PDبا افزایش گروه

توسط دانشگاه شهید صدوقی یزد تامین شده است .از تمام

کربونیل ارتباط دارد (.)36
باتوجه به اکثر گزارشات ارائه شده تا به امروز دیده شده پلی

دوستان و همکاران گروه بیوشیمی که در این کار به ما یاری
رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مورفیسمهای  LMو  MMبهطور معنادار شانس بیشتری

تعارض در منافع :وجود ندارد.

درکاهش فعالیت آنزیم  PON1و افزایش ایجاد شرایط
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Original Article
Introduction: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency is the most common enzyme disorder. This
enzyme involved in maintaining the balance of active oxygen species and its defect causes oxidative damage.
PON1 is an HDL-based glycosylated protein that prevents lipid peroxidation. In this study, the prevalence of
PON L55M polymorphism in paraoxonase enzyme in neonates with a deficiency in G6PD activity was
evaluated, and the level of oxidative stress was measured.
Methods: In the present case-control study, 60 infants 2 to 6 months with G6PD enzyme activity deficiency
and 60 healthy infants identical in age was selected. Polymorphism examination was done using PCR-RFLP
technique, and oxidative stress parameters were measured by spectrophotometry. Chi square and t test
statistical analysis of data was performed using SPSS V16 software.
Results: The frequency of genotype LL, LM and MM for PON1 L55M was 43.33%, 43.3% and 13.3% and,
35%, 21.6% and 43.3% in control and case group, respectively. Genotypic frequency of LM and MM was
significant between control and control groups (P <0.05). The allele frequency between L and M was also
significant (P <0.05). Superoxide dismutase enzyme activity and mean carbonyl level comparison did not
show a significant difference (P >0.05), but the activity of catalase enzyme and mean level of thiol was
showed a significant difference (P <0.05).
Conclusion: In the present study, the frequency of LM genotype in neonates with G6PD deficiency was
significantly different in comparison to the control group. This frequency is consistent with the results
obtained from oxidative stress conditions (significant reduction in the level of thiol and catalase activity).
Keywords: G6PD, Polymorphism, Oxidative stress, PON1, Neonatal.
Citation: Jamshidi V, Pourshafiei V, Vakili M, Moradi A. Frequency of PON1 L55M polymorphism and
measurement of oxidative stress parameters (superoxide dismutase, catalase, thiol, and carbonyl) in neonates
with G6PD deficiency compared to the control group. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2020; 27(12): 2203-14.
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