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 CYBAبا بیماری عروق كرونر :يك مطالعه مورد -شاهدی
در جمعیت مردم كاشان
طاهره مازوچي ( ،1)PhDمحمد کريميان (1)PhDو ،*2مجيد مازوچي (،9)MD
اباصلت حسينزاده کالگر

2

()PhD

 1مرکز تحقيقات علوم تشريحي ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان ،کاشان ،ايران
 2گروه زيستشناسي سلولي و مولكولي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران
 9گروه قلب و عروق ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان ،کاشان ،ايران
(دريافت مقاله -35/8/8 :پذيرش مقاله)35/12/29 :

چكيده
زمينه :ژن ( ،CYBA )Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phoxکد کننده زير واحد اصلي آنزيم  -NADH/NADPHاکسيداز است.
اين آنزيم در سلولهای عضالت صاف ديواره رگها بيان ميشود ،که گونههای فعال اکسيژن را توليد ميکنند .از سوی ديگر استرس اکسيداتيو
در پاتوژنز بيماری عروق کرونر ( )Coronary Artery Disease; CADنقش اساسي دارد .هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پليمورفيسمهای
( rs7195830 )c.*49T>Cو ( rs9932581)c.-930G>Aژن  ،CYBAبا بيماری عروق کرونر در يک جمعيت ايراني ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مورد -شاهدی ،نمونههای خون سيتراته از  181فرد شامل  85بيمار مبتال به بيماری عروق کرونر و 35
فرد سالم جمعآوری شدند .قطعات حاوی هريک از پليمورفيسمهای تک نوکلئوتيدی  rs7195830و  rs9932581ژن  CYBAنمونههای
DNAی

استخراج شده،

با

واکنش

زنجيرهای

پليمرازی

()PCR

تكثير

گرديد.

سپس

ژنوتيپ آنها

به

روش

 )PCR-RFLP( Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphismتعيين شد .آناليز وابستگي ژنتيكي
بهوسيله آزمون رگرسيون لجستيک نيز بررسي شد.
يافتهها :آناليز دادهها در مورد پليمورفيسم  c.-930G>Aنشان داد که ارتباط معنيدار بين ژنوتيپ  AAو ريسک ابتال به  CADوجود
دارد ( 35CI: 1/15-7/14،p=1/151درصد .)OR:2/71 ،همچنين آناليز آللي نشان داد ارتباط معنيداری بين آلل  Aو ريسک ابتال به
 CADوجود دارد ( 35 CI:1/15-2/57 ،p=1/123درصد .)OR:1/45 ،اين در حالي است که هيچ ارتباط معنيداری بين پليمورفيسم
 c.*49T>Cو ريسک ابتال به  CADمشاهده نشد.
نتيجهگيری :نتايج نشان داد که پليمورفيسم  c.-930G>Aممكن است در استعداد ابتال به  CADنقش داشته باشد که ميتواند بهعنوان
يک بيومارکر برای بررسيها بيشتر توسط محققان مورد توجه قرار گيرد.
واژگان کليدی :بيماری عروق کرونر ،ژن  ،CYBAپليمورفيسم ژنتيكي ،کاشان
* کاشان ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،مرکز تحقیقات علوم تشریحی
Email: mdkarimian@gmail.com
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ارتباط پلیمورفیسمهای  c.*49T>Cو  c.-932 G>Aژن

ترانزيشنهای ژن  CYBAو بيماری عروق کرونر517 /

مازوچي و همكاران

مقدمه
 )CADبه عنوان رایجترین فرم بیماریهای قلبی و

نیز معروف است ( .)9سیستم  -NADPHاکسیداز

عروقی ،یک بیماری چند عاملی با اتیولوژی پیچیده بوده

ممکن است در پاتوفیزیولوژی بیماری عروق کرونر

که مجموعهای از فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در بروز

دخیل باشد .این سیستم منبع غالب تولید  ROSدر

آن نقش دارد ( 1و  .)2بنابراین ،هنگام ارزیابی علت

سلولهای عروقی است ( .)11عالوه بر این ،بیان

 CADعالوه بر ریسک فاکتورهای سنتی از جمله فشار

 p22phoxدر عروق کرونر آترواسکلروتیک انسان

خون ،دیابت ،چربی خون و سیگار کشیدن ،استعداد

نسبت به شریان غیر آترواسکلروتیک باالتر

ژنتیکی هم باید در نظر گرفته شود ( .)3استرس

میباشد (.)11

اکسیداتیو ،نقش مهمی در شروع و پیشرفت تصلب

ژن  ،CYBAروی بازوی بزرگ کروموزوم 16

شرایین به عنوان پاتوژنز اولیه بیماری عروق کرونر بازی

( )16q24قرار دارد و زیر واحد  p22phoxرا کد

میکند ( .)4تولید بیش از حد گونههای اکسیژن فعال

میکند ( .)12از میان انواع پلیمورفیسمهای تک

( )ROSدر اثر عدم تعادل در سیستمهای اکسیداتیو-

نوکلئوتیدی گزارش شده مطالعات زیادی روی دو

آنتی اکسیداتیو ،منجر به حوادث التهابی در سلولهای

پلیمورفیسم  )c.214 T>C( rs4673و rs1049255

ایمنی و اندوتلیال میشود (.)5

( )c.*24G>Aو ارتباط آنها با بیماری عروق کرونر

اکسیدازهای  ،NADH/NADPHمهمترین آنزیمهای

انجام شدند ( 13و  .)14هدف این مطالعه بررسی ارتباط
پلی

مورفیسمهای

CYBA

درگیر در سیستم ایمنی ذاتی هستند که گونههای فعال

دو

اکسیژن ( )reactive oxygen species ،ROSرا تولید

( ،rs7195830 )c.*49T>Cکه روی ناحیه 3’UTR

میکنند .آنها اغلب در سلولهای عضله صاف عروق

ژن

پلیمورفیسم

(،)vascular smooth muscle cells ،VSMC

( ،rs9932581 )c.-930G>Aکه در باال دست ژن قرار

سلولهای اندوتلیال و فاگوسیتها بیان میشوند (.)6

دارد ،با بیماری عروق کرونر ،در یک جمعیت

آنزیم  -NADH/NADPHاکسیداز فاگوسیتیک یک

ایرانی میباشد.

قرار

داد

ژن
و

شامل:

فالوپروتئین مرتبط با غشاء است که شامل دو زیر واحد
غشایی اصلی ( gp91phox )nox2و  p22phoxو سه
پروتئین

سیتوزولی

،p40phox

p47phox

و

مواد و روشها

 p67phoxمیباشد ( .)7سایر ایزوفرمهای  ،NOXدر

گروه بيمار و شاهد

سلولهای تیروئید و کلون بیان میشوند و با زیر واحد

در این مطالعه مورد شاهدی 181 ،نفر شامل  85بیمار

 p22phoxجفت میشوند ( .)8زیر واحد p22phox

مبتال به بیماری عروق کرونر ( )CADو  95فرد سالم با

اکسیدازهای

سن مشابه شرکت کردند .گروه بیمار از میان مبتالیان به

 NADH/NADPHمحسوب میشود به زنجیره سبک

 CADپذیرش شده در بخش کاردیولوژی بیمارستان

سیتوکروم  bنوترفیلهای انسانی یا CYBA

شهید بهشتی کاشان (کاشان ،ایران) در سالهای  1393و

که

جز

اساسی
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بیماری عروق کرونر ( ;Coronary Artery Disease

()human neutrophil cytochrome b light chain

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 1934

 / 518طب جنوب

باالتر از  55سال داشتند .بیماری عروق کرونر با مشخصه

درد قفسه سینه در حالت فعالیت و استراحت)،

تنگی حداقل 51درصد در بیش از یک رگ کرونر با

انفارکتوس میوکارد ،دیابت ،فشار خون و دیگر

آنژیوگرافی تأیید شد .بیماران با سابقه کاردیوواسکوالر،

بیماریهای ژنتیکی و خانوادگی .برخی از مشخصات

بیماری کلیوی ،کبدی ،دیابت ملیتوس ،فشار خون،

بالینی گروه بیمار و کنترل در جدول  1ارایه شدند .در

بدخیمی ،عالئم بالینی اختالل انعقادی ،کالژنوزیس و

نهایت از هریک از افراد مورد مطالعه 2 ،سیسی خون در

مسمومیت حاد (مانند آمفتامین و  )COاز مطالعه خارج

لولههای خونگیری سیتراته ،جمعآوری و در دمای -21

شدند .افراد گروه کنترل از میان مراجعان به بیمارستان

درجه سانتیگراد نگهداری شدند .فرم رضایت آگاهانه از

شهید بهشتی کاشان جهت چکاپ و آزمایشات روتین،

هریک از افراد مورد مطالعه گرفته شد.

انتخاب شدند .معیارهای خروج از مطالعه برای افراد سالم
جدول  )1مقايسه ويژگيهای باليني بين گروه کنترل و بيمار
بيمار ()n=85

سالم ()n=35

p-value

مرد

)52/94%( 45

)53/68%( 51

1/921

زن

)47/16%( 41

)46/32%( 44

1/123

بله

)41/11%( 34

)24/21%( 23

خیر

)61/11%( 51

)75/79%( 72

سن (سال)

62/37±3/21

61/68±4/28

1/227

)Kg/m2( BMI

26/13±2/45

24/98±2/27

1/111

)mg/dl( HDL

44/13±5/14

42/67±4/14

1/133

)mg/dl( LDL

118/15±18/31

114/14±12/55

1/186

)mg/dl( TG

139/44±26/93

133/27±28/13

1/135

)mg/dl( TC

143/67±25/94

141/43±23/23

1/542

متغيرها
جنسیت
سیگاری

مقادیر دادههای کمی به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.
BMI: Body mass index, HDL: High density lipoprotein, LDL: Low-density lipoprotein,
TG: Triglycerides, TC: Total cholesterol

در این مطالعه ،افراد پس از اخذ رضایت نامة کتبی وارد

مطالعه منتشر میگردد و نتایج فردی در صورت نیاز بدون

مطالعه شدند .رضایتنامه شامل معرفی پژوهش ،بیان

ذکر نام و مشخصات فردی عرضه خواهد گردید.

مزایا و خطرات ،راه حل برای جبران خطرات ،روش
نمونهگیری یا سایر خدمات ،محرمانه بودن این مطالعه،

تعيين ژنوتيپ

پاسخگویی به پرسشها و حق انصراف در خروج از

ژنوم نمونههای خونی به وسیله کیت استخراج DNA

مطالعه میباشد .بیمار با آگاهی کامل از موارد فوق

( ،)Bioneer Co. ،Koreaاستخراج شد .جهت تعیین

رضایت خود را به عنوان یک فرد مورد مطالعه در

ژنوتیپ پلیمورفیسمهای  c.*49T>Cو  c.-930G>Aاز

پژوهش اعالم میدارد .کلیه اطالعاتی که از بیمار گرفته

روش  PCR-RFLPاستفاده شد .به این منظور ،ابتدا

میشود و نیز نام وی محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج

قطعات حاوی پلیمورفیسمهای فوق به وسیله پرایمرهای

تحقیقات به صورت کلی و در قالب اطالعات گروه مورد

اختصاصی و شرایط ارائه شده در جدول  2تکثیر شدند.
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 1394انتخاب شدند .همه افراد وارد شده به مطالعه ،سن

عبارت بود از :نشانههای ( CHDاز قبیل تنگی نفس و

ترانزيشنهای ژن  CYBAو بيماری عروق کرونر513 /

مازوچي و همكاران

جدول  )2توالي پرايمرها و شرايط واکنش زنجيرهای پليمراز
پليمورفيسم
()rs No.

c.-930G>A
)(rs9932581

شرايط PCR

محصول()bp

5’-GTGCACCCACCTGCAATACA

 31سیکل شامل  45ثانیه در  94درجه سانتیگراد 45 ،ثانیه در

5’-TGCTGAGAAGGAAGGCGATG

 57درجه سانتیگراد و  45ثانیه در  72درجه سانتیگراد

5’-GGGGAATAAACCAGCATT
5’-GGCTCTGAACAGCCTGCC

واکنش زنجیرهای پلیمراز در دستگاه ترمال سایکلر

 31سیکل شامل  45ثانیه در  94درجه سانتیگراد 45 ،ثانیه در

155

 61درجه سانتیگراد و  45ثانیه در  72درجه سانتیگراد

میکروگرم)

از

محصوالت

PCR

حاوی

،Hamburg

پلیمورفیسمهای  c.*49T>Cو  c.-930G>Aبه

 )Eppendorf Co.و در حجم  25میکرولیتر حاوی 25

ترتیب با  5واحد از آنزیمهای محدودکننده NspI

میکروموالر از هریک از پرایمرهای رفت و برگشت1 ،

(شرکت فرمنتاز ،آلمان) و ( Fnu4HIشرکت فرمنتاز،

میلیموالر کلرید منیزیوم 111 ،میکروموالر مخلوط

آلمان) تیمار شدند (جدول  .)3ژنوتیپ نمونهها به

( dNTPشرکت فرمنتاز ،آلمان) 1 ،واحد آنزیم Taq

وسیله الکتروفورز ژل پلیاکریل آمید  8درصد تشخیص

پلیمراز (شرکت فرمنتاز ،آلمان) و  51نانوگرم از

داده شد .همچنین ژلهای پلیآکریل آمید با نیترات نقره

DNAی الگو انجام شد .حدود  11میکرولیتر (1/1

به روش عمومی رنگآمیزی شدند (.)15

گرادیان

اپندورف

(،Germany

174

جدول  )9شرايط تيمار با آنزيمهای محدودکننده
پليمورفيسم

آنزيم

()rs No.

محدودکننده

c.*49T>C
)(rs7195830
c.-930G>A
)(rs9932581

ناحيه برش

محصوالت هضم آنزيمي ()bp
ژنوتيپ وحشي

ژنوتيپ موتانت

هتروزيگوت

NspI

RCATG^Y

 152و 22

174

 152 ،174و 22

Fnu4HI

GC^NGC

 135و 21

155

 135 ،155و 21

آناليز آماری

يافتهها

جهت آنالیز دادههای کمی از آزمون  Tمستقل استفاده

الگوی تعيين ژنوتيپ

شد .متغیرهای کیفی جنسیت و وضعیت سیگاری

بعد از الکتروفورز ،ژنوم انسان یک باند اصلی با

بودن بهوسیله تست کای مربع مقایسه شدند .تعادل

تحرک پایین روی ژل آگارز نشان داد .هنگامیکه ژنوم

هاردی-و اینبرگ به وسیله تست مربع کای بررسی

انسان بهعنوان الگو در  PCRاستفاده شد ،قطعات

شدند .ارتباط بین واریانتهای ژنتیکی c.*49T>C

 CYBAحاوی  c.*49T>Cو  c.-930G>Aبه

و  c.-930G>Aژن  CYBAبا بیماری عروق کرونر

ترتیب با اندازههای  174bpو  155bpتولید شد .بعد

با استفاده از آنالیز آماری رگرسیون لوجستیک و

از الکتروفورز محصوالت دایجست شده پلی

محاسبه  ORبافاصله اطمینان  95درصد به وسیله

مورفیسم  ،c.*49T>Cژنوتیپهای  TC ،TTو CC

نرم افزار  SPSSویرایش  19مورد بررسی قرار گرفت.

به ترتیب دو ( 152bpو  ،)22bpسه (،174bp
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c.*49T>C
)(rs7195830

توالي پرايمر (’)5’→3

اندازه

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 1934

 / 521طب جنوب

 152bpو  )22bpو یک ( )174bpباند روی ژل

ترتیب دو ( 135bpو  ،)21bpسه (135bp ،155bp

پلیاکریل آمید نشان دادند .اما در مورد پلیمورفیسم

و  )21bpو یک ( )155bpباند روی ژل پلی اکریل

 ،c.-930G>Aژنوتیپهای  GA ،GGو  AAبه

آمید نشان دادند (شکل .)1

اگزون و SNPهای متعدد میباشد و پلیمورفیسمهای  c.-930G>Aو  c.*49T>Cبه ترتیب روی پروموتر و  3’UTRژن قرار گرفتهاند ()A؛ آلگوی
برش قطعه  155bpحاوی پلیمورفیسم  c.-930G>Aتیمار شده با آنزیم ( Fnu4HIالین  :Mمارکر  ،DNAالین  :1ژنوتیپ  ،GGالین  :2ژنوتیپ ،GA
الین  :3ژنوتیپ  .)B( )AAآلگوی برش قطعه  174bpحاوی پلیمورفیسم  c.*49T>Cتیمار شده با آنزیم ( NspIالین  :Mمارکر  ،DNAالین  :1ژنوتیپ
 ،CCالین  :2ژنوتیپ  ،TCالین  :3ژنوتیپ .)B( )CC

توزيع فراواني آللي و ژنوتيپي

 930G>Aو ( c.*49T>C)χ2=3/131 ،P=1/182در

آنالیز آماری نشان داد که توزیع فراوانی ژنوتیپ ها برای

گروه کنترل در تعادل هاردی واینبرگ میباشد .فراوانی

c.-)χ2=1/364

آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسمهای مذکور در گروه بیمار

پلیمورفیسمهای

(،P=1/546

و کنترل در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  )5فراواني آللي و ژنوتيپي پليمورفيسمهای  c.-930G>Aو  c.*49T>Cدر گروه
سالم و بيمار
ژنوتيپ/آلل

تعداد( درصد)
سالم ()n=35

بيمار ()n=85

(95% CI) OR

p-value

پليمورفيسم c.-930G>A

 )Aفراواني آللي و ژنوتيپي

پليمورفيسم c.*49T>C

 )Bفراواني آللي و ژنوتيپي

GA

)36/84%(35

)41/11%(34

)1/74-2/65(1/41

AA

)18/42%(8

)17/65%(15

)1/14-7/16(2/71

*

1/141

GA+AA

)28/42%(43

)57/65%(49

)1/91-2/97(1/65

1/198

G

)73/16%(139

)62/35%(116

-

-

A

)26/84%(51

)37/65%(64

)1/15-2/57(1/65

1/129

TT

)28/42%(27

)21/18%(18

-

-

TC

)41/15%(39

)51/76%(44

)1/81-3/53(1/69

1/161

CC

)31/53%(29

)27/16%(23

)1/53-2/67(1/19

1/674

TC+CC

)71/58%(68

)78/82%(67

)1/74-2/93(1/48

1/264

T

)48/95%(93

)47/16%(81

-

-

C

)51/15%(97

)52/94%(91

)1/71-1/63(1/18

1/721

*

تفاوتهای معنیدار بین گروه بیمار و سالم با * نشان داده شد.

در مورد پلیمورفیسم  c.-930G>Aو با توجه به

داد که آلل  Cفاقد ارتباط معنیدار با ریسک CAD

اطالعات جدول  ،4فراوانی ژنوتیپهای  AAو  GAدر

میباشد (جدول .)4

گروه بیمار بیشتر از افراد سالم بود ولی در مورد ژنوتیپ
 ،GGفراوانی آن در گروه سالم بیشتر از گروه بیمار بود.

بحث

آنالیز ژنوتیپها نشان داد که ارتباط معنیداری بین

امروزه بیماری عروق کرونر یک مشکل بالینی مهمی در

ژنوتیپ  AAو ریسک ابتال به  CADوجود دارد

دنیا محسوب میشود ( .)16از آنجایی که با وجود

بگونهای که ریسک ابتال به بیماری  CADدر افراد بیمار

پیشرفتهای موجود در این زمینه ،پیشگیری همچنان

 2/71برابر افراد سالم بوده است .آنالیز آللی هم نشان

بهترین شیوه مقابله با  CADمحسوب میشود ،شناسایی

داد که یک ارتباط معنیداری بین آلل  Aو ریسک ابتال

فاکتورهای خطر آن ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به  CADوجود دارد به طوری که ریسک ابتال به این

فاکتورهای ژنتیکی زیادی در افزایش خطر ابتال به

بیماری برای آلل  1/65 ،Aبرابر آلل  Gبود .ارزیابی

 CADوجود دارد ( .)17-19پلی مورفیسمهای ژنتیکی

ژنوتیپی پلیمورفیسم  ،c.*49T>Cنشان داد که فراوانی

در ژنهای دخیل در استرس اکسیداتیو از جمله ژن

ژنوتیپهای هوموزیگوت ( TTو  )CCدر گروه سالم

 CYBAمیتواند ریسک فاکتور مهمی برای CAD

بیشتر از گروه بیمار است در حالی که فراوانی ژنوتیپ

محسوب شود ( .)14در این مطالعه ارتباط

هتروزیگوت  TCدر گروه بیمار بیشتر بود .آنالیز آماری

پلیمورفیسمهای  c.*49T>Cو  c.-930G>Aژن فوق

ژنوتیپها نشان داد که ارتباط معنیداری بین

با  CADدر یک جمعیت ایرانی بررسی شد .نتایج

ژنوتیپهای  TCو  CCبا ریسک ابتال به بیماری عروق

مطالعه ما نشان داد که ژنوتیپ  AAو آلل  Aاز

کرونر وجود ندارد ( .)P<1/15همچنین آنالیز آللی نشان

پلیمورفیسم  c.-930G>Aارتباط معناداری با افزایش
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GG

)54/74%(52

)42/35%(36

-

1/296

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 1934

 / 522طب جنوب

نشان داد که ژنوتیپهای  CCو  TCو همچنین آلل ،C

فاکتورهای رونویسی با پروموتر و در نهایت تغییر بیان

فاقد ارتباط معنیداری با ریسک  CADمیباشند.

ژن شود ( .)29از سوی دیگر چون پلیمورفیسم

تاکنون مطالعات کمی در مورد ارتباط پلیمورفیسمهای

 c.*49T>Cدر ناحیه  3’UTRژن واقع شد که آن هم

 c.*49T>Cو  c.-930G>Aژن  CYBAو ریسک

میتواند با مکانیسمهایی همچون تغییر تمایل

 CADانجام شده است .مطالعه نیمیچ ( )Niemiecو

miRNAها ،بیان ژن  CYBAرا تغییر دهد (.)31

همکاران ،نشان دادند که آلل  -930Gپلیمورفیسم

بنابراین

تأثیر

 c.-930G>Aبا افزایش ریسک بیماری عروق کرونر

پلیمورفیسمهای فوق بر بیان ژن  CYBAبا یک

ارتباط دارد ( .)21مطالعه نواک ( )Nowakو همکاران،

رویکرد بیوانفورماتیک متمرکز شود.

نشان داد که پلیمورفیسم  c.*49T>Cژن  CYBAبا

یکی از محدودیتهای این مطالعه عدم آنژیوگرافی افراد

ریسک ابتال به  CADارتباط معنیداری دارد (.)21

گروه کنترل میباشد .برخی از موارد دیگر هم جزو

برخی اختالفات جزیی نتایج حاصل از مطالعات مشابه

محدودیتهای این مطالعه محسوب میشوند .مثالً افراد

میتواند به دلیل تأثیر فاکتورهای نژادی و محیطی باشد.

حاضر در گروه بیمار و سالم از لحاظ  BMIو ،HDL

ارتباط موتاسیونهای ژن  CYBAبا ریسک CAD

یکسان نبودند .همچنین جامعه آماری این مطالعه نسبتاً

توسط یکسری از مکانیسمهای مولکولی توجیه میشود.

کوچک است و باید مطالعات بیشتر با جامعه آماری

برخی از یافتههای تجربی حاکی از نقش

بزرگتر در نژادهای مختلف انجام شود .همچنین

پاتوفیزیولوژیک برخی پلیمورفیسمهای ژن CYBA

مطالعات بعدی با در نظر گرفتن اینترکشنهای ژن -ژن

هستند که برخی از آنها قادر به تغییر بیان و فعالیت ژن

و ژن -محیط نیاز است.

مطالعات

بعدی

میتواند

با

 NADPHاکسیداز در زمینه بیماریهای قلبی عروقی
هستند ( .)22برای مثال ،در یک مدل حیوانی فشار خون

نتيجهگيری

باالی ژنتیکی ،فعالیت  NADPHاکسیداز آئورتی و بیان

نتایج مطالعه ما نشان میدهد که پلی مورفیسم

 p22phoxدر رتهای با فشار خون باال در مقایسه با

 c.-932G>Aمیتواند به عنوان یک فاکتور خطر برای

رتهای نرمال افزایش یافته است ،و پیشنهاد شده است

 CADدر جمعیت کاشان -ایران مورد توجه محققین

که این تغییر بیان  p22phoxممکن است توسط

قرار گیرد .در صورت انجام مطالعات تکمیلی،

واریتههای ژنتیکی در ژن  p22phoxتنظیم شود (.)23

پلیمورفیسم فوق میتواند به عنوان یک بیومارکر

مطالعات وابستگی ژنتیکی قبلی ما نشان داد که آنالیز

مناسب جهت غربالگری افراد مستعد ابتال به CAD

 ،in silicoابزار مناسبی جهت بررسی اثر پلی مورفیسم

بکار گرفته شود .از طرف دیگر پلیمورفیسم

بر روی ساختار  24( mRNAو  ،)25عملکرد پروتئین

 c.*49T>Cارتباطی با خطر ابتال به بیماری عروق

( 26و  )27و بیان ژن ( )28میباشد .پلیمورفیسم

کرونر را نشان نداد .در حالی که پیشبینی میشد این

 c.-930G>Aیک ترانزیشن پروموتری می باشد و در

پلیمورفیسم بتواند تمایل اتصال  miRNAبا UTR’3

باالدست ژن قرار گرفته است .این تغییر در ناحیه

ژن را تغییر دهد که پیشنهاد میشود مطالعه آن برای
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.شاهدی تقدیر و تشکر می نماییم

.بررسیهای بیشتر در جمعیتهای بزرگ صورت پذیرد

تضاد منافع

سپاس و قدرداني

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

از همه کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند

.نشده است

-بهخصوص شرکت کنندگان حاضر در مطالعه مورد
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Abstract
Background: The CYBA (Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phox) gene encodes an essential subunit of
NADH/NADPH-oxidase. This enzyme is expressed in smooth muscle cells of arteries which produces
several active oxygen products. On the other hand, oxidative stress has a significant role in the pathogenesis
of coronary artery disease (CAD). This study aimed to investigate the association between rs7195830
(c.*49T>C) and rs9932581 (c.-930G>A) polymorphisms in CYBA gene with coronary artery disease in an
Iranian population.
Materials and Methods: In this case-control study, citrated blood samples were obtained from 180
participants, including 85 patient with CAD and 95 healthy volunteers. The fragments containing rs7195830
and rs9932581 of CYBA gene from extracted genome were amplified by polymerase chain reaction. Then the
genotype of samples was detected using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism
(PCR-RFLP) method. Genetic association analysis was performed using logistic regression test.
Results: Data analysis of c.-930G>A polymorphism revealed a significant association between AA
genotype and risk of CAD (OR: 2.71, 95%CI: 1.04-7.06, p= 0.041). Also, the allelic analysis revealed that
there was a significant association between A allele and CAD risk (OR: 1.65, 95%CI: 1.05-2.57, p=0.029),
while there was no significant association between c.*49T>C polymorphism and risk of CAD.
Conclusion: The study results showed that the c.-930G>A polymorphism might be associated with the
susceptibility to CAD and could be considered as a potential biomarker in future studies.

Key words: Coronary artery disease, CYBA gene, Genetic polymorphism, Kashan
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