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مطالعه ارتباط بين پليمورفيسم گيرنده نيکوتيني ژن آلفا 7
( )CHRNA7با پيشرفت اسکيزوفرني در جمعيت ايران
شادی حقيقت ( ،6)MScرسول زحمتكش رودسری ( ،*2)PhDرضا

3

رنجبر ()PhD

 6گروه ژنتيک ،دانشكده علوم زيستي ،واحد تنكابن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تنكابن ،ايران
 2گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم زيستي ،واحد تنكابن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تنكابن ،ايران
 3مرکز تحقيقات بيولوژی مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا(...عج) ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -35/62/66 :پذيرش مقاله)31/2/61 :

چكيده
زمينه( SCZ :اسكيزوفرني) ،اختالل شايع رواني و ذهني ،که آسيبپذيری ژنتيكي مشترک را نشان ميدهد .ژن گيرنده نيكوتيني
رسپتورعصبي آلفا  ،)CHRNA4( 4بر روی کروموزوم  65-q63-64 qقرار گرفته است .پليمورفيسمهای تک نوکلئوتيدی بسياری ()SNPs
در اگزون ،اينترونها و نواحي پروموتر درون ژن  CHRNA4وجود دارد .هدف از اين تحقيق ،مطالعه پليمورفيسم گيرنده نيكوتيني ژن
آلفا  )CHRNA4( 4با پيشرفت اسكيزوفرني در جمعيت ايران است.
شدند DNA .ژنومي از نمونه خون استخراج گرديد .ژنوتيپها با استفاده از روش  PCR-RFLPشناسايي شدند .آناليز آماری دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSويرايش  21انجام شد.
يافتهها :فراواني ژنوتيپهای TC ،CC؛ TTدر بيماران به ترتيب  42 ،61و  41درصد و در افراد سالم به ترتيب  45 ،64و  46درصد بود .آناليز
آماری نشان داد که در کل نمونهها (مرد و زن) ارتباط معناداری بين پليمورفيسم ژن  CHRNA4و بيماری اسكيزوفرني وجود ندارد.
نتيجهگيری :حضور آلل  Tدر ژن  CHRNA4در موقعيت  rs314342به عنوان عامل خطر برای بيماری اسكيزوفرني در نظر گرفته
نميشود .بنابراين ،مطالعات ژنتيكي با بررسي جهشهای تک نوکلئوتيدی و تعداد نمونههای بيشتر که جمعيتهای متفاوتي را شامل گردد،
مورد نياز ميباشد.

واژگان کليدی:

اسكيزوفرني ،پليمورفيسمPCR-RFLP ،CHRNA4 ،

* تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،دانشکده علوم زیستی ،گروه زیست شناسی
Email: rasoul130@yahoo.com
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سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6331

مقدمه
تغيير در افکار و رفتار و فرایند هاي فکري و پاسخگویی

دخيل میباشد .از ميان محلهایی که قويترین ارتباط

عاطفی ضعيف در فرد بيمار میشود .این بيماري معموالً

را با ایجاد بيماري اسکيزوفرنی دارد ناحيه مشکوکی بر

خود را به صورت توهم شنيداري ,توهمهاي جنونآميز،

روي کروموزوم  22و بيش از  4۱4منطقه مختلف بر

تکلم و تفکر آشفته نشان میدهد .شروع عالیم بيماري

روي کروموزوم  6مشهود است ( .)4از جمله ژنهاي

در نوجوانی میباشد ( .)1واژه "اسکيزو" به معنی

دخيل در این بيماري میتوان به:

گسيختگی است و "فرنی" نيز به ذهن و روان اشاره

ژنهاي ،DAOA ،DAO ،CHRNA7 ،CO ،AKT1

دارد ( .)2اسکيزوفرنی اغلب به اختالل گسيختگی

،GRM3 ،GSK3 ،ERBB4 ،DTNBP1 ،DISC1

شخصيتی اشاره دارد ،زیرا افکار و احساسات فرد مبتال

NRG1 ،MTاشاره کرد ( .)۱در بين این ژنها ،ژن

به این عارضه داراي ارتباط منطقی و معمول با یکدیگر

 CHRNA7در موقعيت  q141۱و حدود  321اسيدامينه

نيستند ( .)2فرد مبتال قادر نيست تخيالت خود را از

داشته و از اهميت باال و قابل بحثی در تشخيص افراد

واقعيت افتراق دهد و بنابراین رفتاري غيرمنطقی و

مبتال به این بيماري برخوردار است ( .)6آناليز ژنتيکی

غيرعادي دارد .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی،

 CHRNA7و بررسی  CHRFAM7Aکه روي ناحيه

اسکيزوفرنی اختالل شدیدي است که بيشتر در پایان

سانترومري  Mb 1 ،6قرار دارد ،به حالت مشخصی

دورة نوجوانی و اوایل جوانی شروع میشود در ایاالت

تعيين شده است .در این نسخهبرداري اگزون 14-۱

متحدة آمریکا ميزان شيوع اسکيزوفرنی در طول عمر

اینترونهاي مداخلهگر و ناحيه غير ترجمه شدنی  ´3از

حدود  1درصد است ( .)3در ایران نيز آمار مبتالیان به

ژن  CHRNA7حفاظت شده هستند ( .)7پروتئين

سایکوزها به ویژه اسکيزوفرنی مشابه سایر کشورها بوده

 CHRNA7با پروتئينهاي متعددي در تعامل هستند،

و حدود  1درصد جمعيت عمومی میباشد شيوع

بنابراین نقشهاي متعددي براي آن پيشنهاد شده است،

اسکيزوفرنی در مرد و زن برابر است اما در مردها شروع

نقشهاي گوناگونی مانند مهاجرت عصبی ،رشد

بيماري زودتر است .اسکيزوفرنی غالباً در مردان در

اکسونی ،بلوغ سلولهاي عصبی ،انتقال سيگنال ،اسکلت

سنين پایينتر ،معموالً در اواخر نوجوانی یا اوایل بيست

سلولی و تنظيم چرخه را بر عهده دارد ( .)7این

سالگی ،بروز میکند و عموماً در زنان در سنين بيست

پروتئينها که با اختالالت عصبی مثل توهم ،کمبود

یا اوایل سیسالگی بروز میکند ( .)4شایعترین سن

حافظه در دراز مدت ،کاهش ماده خاکستري در

ظهور آن بين  1۱تا  3۱سالگی است ،کودکان بعد از ۱

هيپوکامپ و در جلوي پيشانی مرتبط است به علت

سالگی ممکن است دچار اسکيزوفرنی شوند امّا بروز

درگير کردن اعصاب منجر به اسکيزوفرنی و در نهایت

آن قبل از دوران بلوغ بسيار نادر است ،ژنتيک ,محيط

باعث اختالل در منطقهاي از مغز میشود .همچنين

اوليه و فرایندهاي روانی و اجتماعی از عوامل مهم مؤثر

عملکرد بيولوژیکی این پروتئينها در توسعه عصبی

در بروز بيماري فوق میباشد .ناحيهاي از کروموزوم 6

(نورونها) نقش بالقوه این ژنها را در اختالالت

به نام  P1.622که مسئول ایجاد ایمنی و کنترل خاموش

زودرس عصبی نشان میدهد (.)1
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اسکيزوفرنی یک بيماري روانی حاد است که باعث

و روشن شدن ژن است در ایجاد بيماري اسکيزوفرنی

حقيقت و همكاران
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 CHRNA7به عنوان ژن کاندید بيماري اسکيزوفرنی

استفاده از کيت استخراج  )GeneAll( DNAبر اساس

انتخاب شده SNP rs904952 ،در ناحيه  1331 bpدر

دستور کار انجام گردید.

ناحيه باال دست تنظيمی ژن  CHRNA7به صورت قابل

کيفيت نمونهها و ميزان کميت  DNAاستخراج شده با

توجهی با بيماري اسکيزوفرنی در نمونههاي امریکایی-

استفاده از الکتروفورز آگارز و اسپکتروفوتومتري (نانو

افریقایی مورد بررسی قرار گرفته ،که برخی بررسیها،

دراپ) بررسی و اندازهگيري شد .جهت تعيين ژنوتيپ

حاکی از اهميت این ژن در این بيماري است (.)3

پلیمورفيسم  rs904952ژن  CHRNA 7از روش

از آنجا که ایران از لحاظ شيوع این بيماري رتبه  2۱را

 PCR-RFLPاستفاده شد .در این روش از آغازگرهاي

در رنکينگ جهانی دارا میباشد نياز مبرمی به چنين

نام برده در جدول  1براي تکثير یک قطعه  134جفت

تستهاي ژنتيکی تشخيصی بيش از پيش احساس

بازي مربوط به ژن  CHRNA7استفاده شد .حجم کلی

میگردد .از آنجا که بيماري اسکيزوفرنی یک بيماري

هر واکنش  2۱ μl ،PCRو متشکل از  DNAژنومی

شایع در جوامع امروزي است و سبب اختالالت عاطفی

1۱-24نانوگرم 2 ،پيکامول از هر پرایمر 4/4 μM،از

و روانی میشود و فقط با بروز عالیم ظاهري تشخيص

 14mM ،4Mm MgCl2 ،dNTPاز،Tris HCL

داده میشود در نتيجه مراکز درمانی میتوانند از این

 Taq DNA polymerase 4/۱U ،۱4 Mm KCLبود.

تست براي غربالگري بيماران اسکيزوفرنی استفاده

تنظيم دستگاه ترموسایکلر (محصول شرکت )Bio Rad

نمایند ( 9و .)14

براي تکثير توالی پلیمورفيک جایگاه مورد نظر به

لذا نتيجه این تحقيق میتواند کمک شایانی در مدیریت

ترتيب زیر انجام گرفت :واسرشت اوليه در  94درجه

شناسایی بيماري اسکيزوفرنی به روش ژنتيکی نماید .از

سلسيوس به مدت  ۱دقيقه ،مرحله جداسازي دو رشته

این رو روش مناسبی جهت درمان فراهم میگردد .هدف

 94درجه سلسيوس به مدت  34ثانيه ،مرحله اتصال

کلی این مطالعه بررسی ارتباط بين پلیمورفيسم گيرنده

پرایمر در دماي  ۱3درجه سلسيوس به مدت  34ثانيه و

نيکوتينی ژن آلفا  )CHRNA7( 7با پيشرفت اسکيزوفرنی

مرحله طویل سازي  72درجه سلسيوس به مدت 4۱

در جمعيت ایران است.

ثانيه و تعداد  34سيکل بود .در نهایت مرحله بسط نهایی
در  72درجه سلسيوس به مدت  4دقيقه انجام شد .در

در این مطالعه مورد -شاهدي ،تعداد  144بيمار مبتال به

حاوي نيم ميکروگرم بر ميلیليتراتيدیوم بروماید

اسکيزوفرنی و 144فرد سالم به عنوان کنترل مورد

الکتروفورز گردید .جهت مرحلة هضم آنزیمی

بررسی قرار گرفتند .تمامی نمونهها پس از تأئيد پزشک

محصوالت  PCRجایگاه  rs904952با یک واحد

متخصص جمعآوري شد .محدوده سنی افراد بيمار و

آنزیم  Bioneer( Alu Iکره جنوبی) به مدت  3ساعت

سالم بين  24تا  73سال بود .نمونهها از خون افراد پس

در دماي  37درجه سانتیگراد انکوبه گردید .سپس

از معاینه کامل تهيه شد و جهت استخراج  DNAژنومی

محصول هضم آنزیمی بر روي ژل آگارز  1درصد برده

به آزمایشگاه ژنتيک منتقل و در فریزر  -74درجه

و بعد از رنگآميزي با ( safe stainفرمنتاز ساخت

سانتیگراد نگهداري شد .استخراج  DNAژنومی با

امریکا) الکتروفورز شده و سپس آشکارسازي باندها در
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دستگاه ( Gel Doumentationمحصول شرکت

 SNP rs904952در ژن  CHRNA7با استفاده از

 )Bio Radصورت گرفت (شکل  .)1جهت بررسی

روش سکوانسينگ انجام شد .با استفاده از نرمافزار

ژنوتایپينگ  14درصد از نمونهها بهطور تصادفی انتخاب

 SPSSویرایش  24انجام گرفت.

و دوباره تعيين ژنوتيپ شد .در پایان توالییابی
جدول  )6توالي پرايمرهای مورد استفاده در PCR
رفرانس

دما

اليگونوکلئوتيد

پرايمر

SNP ID

Genes

1

53°C

)5´ CAAATTGGTTAATTTCTGTTCCTAG 3´(25mer
)5´ CCATGGAAAACAGGATGAGTG 3´(21mer

CF CR

rs904952

CHRNA7

يافتهها

 PCR-RFLPاستفاده گردید که نتایج آن در جدول 2

در مجموع  244نمونه ( 144نمونه بيمار و  144نمونه

آورده شده است .آناليز پلی مورفيسم طول قطعه محدود
شده بر براي ژن  CHRNA7در ناحيه  C25197Tدر

سالم که همگی آنها مرد بودند) در این مطالعه بررسی

شکل  1نشان داده شده است .پلیمورفيسم جایگاه فوق

و از تمامی نمونههاي خون افراد بيمار و سالم DNA

ژن  CHRNA7سه فرم مشاهده گردید .محصوالت

ژنومی استخراج گردید .در مرحله پس از آن با استفاده

بهدست امده از واکنش زنجيرهاي پليمراز را تحت تأثير

از پرایمرهاي  CFو  CRمربوط به ژن،CHRNA7

آنزیم  Alu Iطبق دستورالعمل ( 3ساعت  )37°Cبيان

قطعهاي به طول  134جفت باز از ژن فوق تکثير شد
(جدول  .)2در این تحقيق جهت بررسی پلیمورفيسم

شده قرار گرفت و نتایج بهدست آمده روي ژل  3درصد

تک نوکلئوتيدي در دو گروه بيماران و شاهد از روش

مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  )2توزيع فراواني (تعداد و درصد) افراد سالم و بيمار بر حسب وضعيت مارکر904952 rs
در دو گروه سني
گروههای سني

گروه

نرمال

هموزيگوت

هتروزيگوت

مجموع

سطح معنيداری

زیر  44سال

سالم

(27)49/1

(۱)9/1

(23)41/3

بيمار

(16)66/7

(4)4

(3)33/3

(24)144

سالم

(21)46/7

(9)24

(1۱)33/3

(4۱)144

Chi=4/16

بيمار

(34)44/7

(14)13/4

(23)36/3

(76)144

P.value=4/92

در حالت اول در صورتی که در نتيجه این هضم انزیمی

حالت نهایی در صورتی که در نتيجه تغيير نوکلئوتيدي

قطعات  2۱و  149جفت بازي حاصل شود نشان دهنده

از سيتوزین به تيمين جایگاه برش از دست برود فقط

وجود نوکلئوتيد سيتوزین در جایگاه برش بوده که در

قطعه  134جفت بازي حاصل میآید که نشان دهنده

حالت غالب دیده میشود ( .)CCدر حالت بعدي در

حالت مغلوب است ( .)TTآناليز دادههاي بهدست آمده

صورتی که قطعات  2۱و  149و  134جفت بازي حاصل

از ژن  CHRNA7جهت بررسی ارتباط پلیمورفيسم

شود نشان دهنده حالت هتروزیگوت ( )CTمیباشد .در

 rs904952در دو گروه افراد سالم و بيمار مبتال به
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باالي  44سال

(۱۱)144

Chi=3/4
P.value=4/13

حقيقت و همكاران
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اسکيزوفرنی با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش 24

 p-valueبهدست آمده ارتباط قابل توجهی مشاهده

انجام گرفت .آناليز دادههاي بهدست آمده در دو گروه

نشد .پس از بررسی و مطالعه SNPهاي مربوط به ژن

سنی زیر  44سال (نمودار  )1و باالي  44سال (نمودار

 CHRNA7با استفاده از روش RFLP-PCR

 )2در ژن  CHRNA7بيانگر معنادار نبودن ارتباط این

محصوالت واکنش زنجيرهاي پلیمراز پس از هضم

ژن با بيماري اسکيزوفرنی میباشد (جدول . )2طبق

آنزیمی جهت تأیيد نتيجه نهایی توالییابی گشتند.

نتایج بهدست آمده در جدول زیر در گروه سالم 43

(توسط شرکت تکاپو زیست) بدین صورت که چند

درصد افراد نرمال  14درصد افراد هموزیگوت و 33

نمونه که بهترین هضم آنزیمی را داشتند توالییابی

درصد افراد هتروزیگوت داراي  rs904952میباشند و

گشتند که نتيجه توالیها (شکل  )1مشاهده میگردد.

در گروه بيمار  ۱4درصد افراد نرمال  14درصد افراد

پس ازآن که نمونهها توالییابی شدند جهت تأیيد

هموزیگوت و  36درصد افراد هتروزیگوت داراي

جایگاه  SNPتوالیهاي مربوط با استفاده از نرمافزار

 rs904952میباشند که در نمودار ،توزیع فراوانی آنها

 chromasمورد آناليز و بررسی قرار گرفتند که در شکل

رسم شده است(نمودار  1و  .)2بررسیهاي آماري نشان

زیر مشاهده میشود (شکل .)1

داد  P.valueبراي ژن  CHRNA7در افراد زیر  44سال

همانگونه که در شکل مشاهده میگردد بر اساس نوع

 p=4/13و در افراد باالي  44سال  p=4/92میباشد.

پيکها و اندازه آنها جایگاه  SNPمشخص گردید که

براي مارکر  rs904952در این افراد با توجه به

نتيجه هر کدام در زیر شکل آورده شده است.

 CHRNA7همانگونه که در شکل مشاهده میکنيد ناحيه حضور  SNPبه صورت پيکهاي کوتاه و روي هم به رنگ سبز و مشکی مشاهده میگردد.
(به صورت تغيير نوکلئوتيد  Aبه نفع  Gدر بيماران اسکيزوفرنی)(توالییابی انجام شده به صورت دو طرفه بوده است).
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نمودار  )1نمودار توزیع فراوانی مارکر  rs904952در گروه سنی زیر  44سال
Fig 1) Distribution chart of marker rs904952 in the age group under 40 years

نمودار  )2نمودار توزیع فراوانی مارکر  rs904952در گروه سنی باالي  44سال
Fig 1) Distribution chart of rs904952 marker in the age group over 40 years

اسکيزوفرنی یک اختالل پيچيدهي روانی است که تا حد

میگردد ( .)11ژن  CHRNA7ژن ارزشمند و مستعد

زیادي تحت تأثير اثرات ژنتيکی میباشد .اسکيزوفرنی یا

کننده در ابتال به اختالالت روانی میباشد .همولوگ این

جنون جوانی یکی از پيچيدهترین نوع اختالالت روانی
است که قدیمیترها از آن بهعنوان تحليل تدریجی
خصوصيات عقلی و شخصيت ذکر میکردند که فرد در
خود فرو رفته و گرفتار تخيالت و تصورات بيمارگونه و
عجيبی شده بود امروزه اصطالح اسکيزوفرنی یاجنون
زودرس ،مجموعه اختالالتی است که با آشفتگی در گفتار،
http://bpums.ac.ir

ژن در تمام خانوادههاي بزرگ مهرهداران از جمله شامپانزه،
ميمون ،موش ،گاو و سگ شناسایی شده است .عالوه بر
این دو ژن ،ژنهاي دیگري نيز به عنوان کاندیدا براي
بيماري اسکيزوفرنی و سایر بيماريهاي روانی وجود دارند
که با این ژن در تعاملاند که میتوان از ميان آنها به
 DISC 1اشاره کرد (.)9
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 phe 647DISC Leu 1و حجم ماده خاکستري جلوي

این جمعيتها رسيدند .آناليز ژنتيکی  CHRNA7با

مغز با استفاده از  MRIانجام شد .در ميان بيماران و

نسخهبرداري جزئی به صورت بغرنج میباشد اما با

افراد سالم حامالن  647pheبه طور قابل مالحظهاي ماده

بررسی  CHRFAM7Aکه روي ناحيه سانترومري

خاکستري کمتري در شکنج پيشانی فوقانی و شکنج

 1/6Mbقرار دارد این مسئله به حالت مشخصی تعيين

کمربندي قدامی در مقایسه با هموزیگوتهاي

شده است .در این نسخهبرداري اگزون 14-۱

 Leu/Leuدارند .بيماران حامل  647pheشدت بيشتري

اینترونهاي مداخلهگر و ناحيه غيرترجمه شدنی  ´3از

از عالیم مثبت را که در نشان میدهد که پيشنهاد میشود

ژن  CHRNA7حفاظت شده هستند.

این پلیمورفيسم بالينی از نظر روانی قابل توجه است

 CHRNA7به عنوان بهترین ژن کاندید بيماري

( 12و .)13

اسکيزوفرنی انتخاب شده SNP rs3087454 ،در ناحيه

برخی دیگر از مطالعات ژنتيکی نشان داده که این ژن

 1331- bpدر ناحيه باال دست تنظيمی ژن CHRNA7

دخيل در ایتال به اسکيزوفرنی ,افسردگی ،اختالل

به صورت قابل توجهی با بيماري اسکيزوفرنی در

دوقطبی و اختالل اسکيزوافکتيو میباشند .با یاداوري

نمونههاي امریکایی -افریقایی مورد بررسی در این

این نکته که ارتباط آن در جوامع و نواحی مختلف جهان

تحقيق مشاهده شده است (.)16

با بيماري اسکيزوفرنی متفاوت میباشد که در این

باکانيز ( )Bakanidzeو همکاران به بررسی  SNPژن

مطالعه به بررسی این تفاوتها در جامعه ایران و سایر

 CHRNA7پرداختند که از بين این SNPها

نقاط دنيا پرداخته میشود (.)14

 SNP rs904959در جمعيت  224نفري بيمار آلمانی

در مجموع نتایج ما در مورد این ژن نشان میدهد

مبتال به اسکيزوفرنی داراي بيشترین ارتباط با این

جهشهاي ایجاد شده به نفع تغيير  Aبه  Gنقش مهمی

بيماري بود ,همچنين این  SNPبه صورت قابل توجهی

را در اسکيزوفرنی دارند و با توجه به اینکه ژن

با پوشش پشتی بصري مغز در این بيماران در ارتباط

 CHRNA7در مسيرهاي رشد و تکاملی نورونها در

است که در واقع نتایج آن برخالف مطالعات ما بود به

مغز نقش دارند ،وجود اینگونه جهشها در این ژن

طوري که بر اساس نتایج این مطالعه ،در گروه سالم43 ،

میتواند نقش مهمی در افزایش استعداد ابتال به

درصد افراد نرمال 14 ،درصد افراد هموزیگوت و 33

اسکيزوفرنی داشته باشد .از این رو جهشهاي ،C>T

درصد افراد هتروزیگوت داراي  rs 9449۱2میباشند و

(rs 904952 )C25197Tدر ژن  CHRNA7میتواند

در گروه بيمار  ۱4درصد افراد نرمال 14 ،درصد افراد

کاندید یکی از مارکرهاي تشخيصی براي اسکيزوفرنی

هموزیگوت و  36درصد افراد هتروزیگوت داراي

در جمعيت ایران باشد (.)1۱

 9449۱2rsمیباشند (.)17

در مطالعة ما ژن  CHRNA7ارتباط قابل توجهی با

در این مطالعه ،بررسیهاي آماري نشان داد که P.value

بيماري اسکيزوفرنی در جمعيت ایران نداشت .در حالی

براي ژن  CHRNA7در افراد زیر  44سال  p=4/13و

که ،سينکاس ( )Sinkusو همکاران ،در بررسی

در افراد باالي  44سال  p=4/92میباشد .براي مارکر

پلیمورفيسم ژن  CHRNA7در جمعيت قفقازي و

 9449۱2rsدر این افراد با توجه به  p-valueبهدست

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

یک مطالعه دیگر با هدف بررسی رابطه بين پلیمورفيسم

امریکایی -افریقایی به ارتباط این ژن با اسکيزوفرنی در

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6331

 / 444طب جنوب

آمده ارتباط قابل توجهی مشاهده نشد و در حالی که

دارا میباشد نياز بسياري به چنين تستهاي ژنتيکی

زاميت ( )Zammitو همکاران با بررسی جمعيت 7۱4

بيش از پيش است در ایران تشخيص ژنتيکی این بيماري

نفري بيمار مبتال به اسکيزوفرنی و  633فرد سالم به

انجام نشده است لذا ضروریست با تحقيقات بيشتر با

مطالعه ژنوتييپی ارتباط ژن  CHRNA7و رسپتور

استفاده از روش  PCRاین موتاسيونها در جمعيت

 )Cannabinoid receptor( CNRIپرداختند و در این

ایران بررسی گردد و تحقيقات ملکولی بيشتر در این

مطالعه همانند تحقيق ما ،هيچ مدرکی دال بر ارتباط این

زمينه میتواند کمک شایانی در مدیریت شناسایی

ژن و رسپتور با بيماري اسکيزوفرنی نيافتند (.)13

بيماري اسکيزوفرنی به روش ژنتيکی نماید .از این رو

در مطالعهاي که توسط یاسو ( )Yasuiو همکاران در

روش مناسبی جهت درمان فراهم میگردد .بنابراین

کشور ژاپن انجام شد ،نتایج نشان داد که ژن

روشن شدن اساس مولکولی این جهشها در مبتالیان

 CHRNA7داراي اینتراکشن با پروتئين PWS-IC

به اختالل اسکيزوفرنی براي تشخيص بهتر و مدیریت

بوده و بنابراین از دست دادن ميزان باالیی از کروماتين

درمان ضروري است.

در ناحية  11/2-13/3 q1۱در بسياري از اختالالت
عصبی میتواند مشارکت داشته باشد (.)19

نتيجهگيری

در مطالعهاي که در جامعة کره توسط جو ( )Jooو

بر اساس نتایج این مطالعه ،ژن  CHRNA7در

همکاران انجام شد همانند مطالعة ما در جمعيت ایران،

جمعيت ایران با بيماري اسکيزوفرنی ارتباط معناداري

هيچ موردي مبنی بر ارتباط این ژن با اختالالت دوقطبی

ندارد .با وجود نتایج این مطالعه ،به علت پيچيدگی

و بيماري اسکيزوفرنی در قوميتهاي مختلف یافت

ساختاري ژن  CHRNA7و ناکافی بودن اطالعات در

نشد .که در واقع پيشنهاد شد که این مسئله به علت

این زمينه ،مطالعات ژنتيکی با بررسی جهشهاي

هتروژنسيتی باال در ژن  CHRNA7میباشد .از سویی

جهشهاي تک نوکلئوتيدي بيشتر و تعداد نمونههاي

دیگر به علت ميزان زیاد SNPها و ساختار ژنتيکی

بيشتر که جامعة آماري بيشتري را شامل گردد ،همراه

بسيار پيچيدة این ژن نيازمند مطالعات ملکولی بيشتر در

با اطالعات کافی از ساختار ملکولی ژن CHRNA7

این زمينه وجود دارد (.)24

مورد نياز و ضروري میباشد.

در مطالعهاي که در کانادا توسط پریرا ( )Pereiraو
ژنوتایپ قرار گرفت که در پایان نتایج نشان داد که ناحية

نویسندگان بر خود الزم میدانند که از دانشگاه آزاد

ژن  CHRNA7هيچ گونه ارتباطی با بيماري

اسالمی تنکابن جهت حمایتهاي مادي براي انجام این

اسکيزوفرنی ندارد ( .)21بررسیهاي آماري در مطالعة

مطالعه تشکر نمایند.

ما نيز تأیيد کنندة عدم ارتباط این جهش تک
نوکلئوتيدي با بيماري اسکيزوفرنی است.

تضاد منافع

در پایان ذکر این نکته مهم است که از آنجا که ایران از

هيچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان

لحاظ شيوع این بيماري در رنکينگ جهانی رتبه  2۱را

نشده است
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Abstract
Background: SCZ (Schizophrenia) is a common psychiatric and mental in which patients share a common
genetic vulnerability. The α7 neuronal nicotinic receptor gene (CHRNA7) is located on the chromosome
15q13-q14. There are several single nucleotide polymorphisms (SNPs) in exons, introns and promoter sites
inside the CHRNA7 gene. The aim of this research was to investigate the association between polymorphism
CHRNA7 and the development of schizophrenia in Iranian population.
Materials and Methods: This case-control study included 100 patients with schizophrenia and 100 healthy
volunteers as a control group. Genomic DNA was extracted from blood samples. Genotypes were
determined using the PCR-RFLP method. Statistical analysis was performed using the SPSS software
version 20.
Results: Frequency of CC, TCand TT genotypes were 18%, 42% and 40% in patients group and 14%, 45%
and 41%, in normal groups respectively. Statistical analysis indicated that in the total sample including male
and female, there was no significant association between CHRNA7 gene polymorphism and schizophrenia
disease.
Conclusion: The presence of the T allele in CHRNA7 gene at rs904942 cannot be considered as a risk factor
for schizophrenia. Therefore, further genetic studies with more SNPs and larger sample sizes with more
heterogenicity are required for more conclusive results.
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