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مقدمه

 CYP27A1به  25-hydroxyvitamin D3متابوليزه

بيماري مالتيپل اسکلروزيس ( )MSاولين بار توسطJean-

ميشود .متابوليت 25-hydroxyvitamin D3توسط

 Martin Charcotنورولوژيست فرانسوي در سال 0848

 CYP27B1کليوي به  1,25- hydroxyvitaminD3يا

نام گذاري و توصيف شد ( .)0بيماري  MSيک بيماري

همان کلسيتريول ( )1,25(OH)2D; calcitriolکه فعال

مزمن التهابي است که طي آن غالف ميلين که دورتادور

ترين متابوليت ويتامين Dاست تبديل ميشود .داده ها نشان

آکسونهاي مغز و نخاع را پوشانده است آسيب ديده و

ميدهند که فرم فعال ويتامين  Dدر عملکردهاي مغزي

منجر به ميلين زدايي و زخم ميشود ( .)2مشخصهي بارز

درگير ميشود به همين جهت گيرندههاي اين ويتامين در

بيماري وجود پالکهايي مي باشد که در دستگاه عصبي

نورونها و سلولهاي گليال متمرکز شدهاند .مطالعات نشان

مرکزي ( ) Central nervous systemو به خصوص

دادهاند که افراد مبتال به  MSسطح سرمي پاييني از ويتامين

عصب بينايي ،ساقهي مغز و نخاع تجمع پيدا مي کنند (.)3

 Dدارند و اين وضعيت با افزايش نرخ شکستگي استخوان

اين بيماري معموال در سنين  21تا  61سالگي خود را نشان

در بيمارن مبتال به  MSدر مقايسه با افراد سالم آشکار مي

ميدهد و همانند ساير بيمارهاي خود ايمن زنان بيشتر از

شود ( .)5در يک مدل حيواني مبتال به  MSمهار دوره ي

مردان به اين بيماري مبتال مي شوند.

بيماري پس از تزريق فرم فعال بيولوژيک ويتامين D

بر اساس پايگاه دادهي اطلس  ، MSدر حدود  2/5ميليون

مشاهده شد ( )4,5زيرا حضور ويتامين  Dمنجر به کاهش

نفر در دنيا به اين بيماري مبتال هستند ( .)6تفاوت قابل

توليد سايتوکاينهاي التهابي و اينترفرون گاما ميشود .اين

توجه در بروز  MSو ساير بيماريهاي خودايمن به عنوان

در حالي است که  INFγبه مقدار بسيار زيادي در سرم،

تابعي از عرض جغرافيايي نشان مي دهد که وضعيت

پالسما و ضايعات افراد مبتال به  MSوجود دارد .در

ويتامين  Dدر بدن يک ريسک فاکتور تعيين کننده در ابتال

مدلهاي آزمايشگاهي نشان داده شده که ويتامين Dنقش

به بيماري است .در حال حاضر شواهد براي نقش حفاظتي

تعيين کنندهاي در تنظيم سيستم ايمني بدن دارد .در نتيجه

ويتامين  Dدر بروز  MSبه اندازه اي قوي است که مکمل

کمبود اين ويتامين منجر به نقص در سيستم ايمني بدن

هاي ويتامين  Dبراي افراد مبتال به  MSو افرادي که در

ميگردد و فرصت عفونتهاي باکتريايي و ويروسي از

معرض خطر باال براي ابتال به اين بيماري هستند در نظر

جمله ويروس  ) Epstein bar virus( EBVکه يک

کلسيفرول

ريسک فاکتور قوي براي ابتال به  MSبه حساب ميآيد

(( )Cholecalciferolويتامين )D3پس از برخورد

فراهم ميگردد زيرا آنتيژنهاي ويروسي  EBVکه مورد

اشعهي ماوراي بنفش Bبه  7-dehydrocholesteolدر

هدف سيستم ايمني قرار ميگيرند داراي همولوژي

پوست توليد ميشود .ويتامين  D3در بدن از رژيم غذايي

ساختاري با آنتيژنهاي خودي هستند و اين همولوژي

نيز بهدست مي آيد .هردو ويتامين  Dکه به صورت سنتزي

باعث القاي خودايمني در  CNSميشود و تکثير بيشتر

يا خوراکي وارد بدن مي شود در نهايت به کبد منتقل شده و

ويروس منجر به افزايش پاسخ سيستم ايمني و التهاب

به پروتئين متصل شونده به ويتامين vitamin D ( D

ميگردد (.)4,01

 )binding protein VDBPاتصال مي يابد .ويتامين D

چندين مطالعه تاثير ماه تولد بر روي ريسک ابتال به بيماري

توسط سايتوکرومهاي کبدي  P450و  CYP2R1و

 MSرا نشان دادهاند .در شمال ساردينيا که يک منطقه با

گرفته

ميشود.

در

انسانها

کوله
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شادی قائمي و همکاران

شيوع  MSباالست نشان داده شد که بيشتر افراد مبتال به

پروتئين  VDRداراي دومينهاي مختلفي است .دومين

 MSمتولد فصل بهار ميباشند ( .)0دادههاي حاصل از

 A/Bکه در پايانهي آمينو گيرنده قرار دارد يک منطقهي به

مطالعات ماه تولد افراد مبتال به  MSدر کانادا ،دانمارک،

شدت متغيير ( ) hyper-variable regionاست .اگرچه

بريتانيا و سوئد نشان ميدهد که بيشتر افراد مبتال متولد ماه

نقش دقيق اين دومين مشخص نيست اما تنوع آن بين

ارديبهشت هستند و فقط تعداد کمي از آنها متولد ماه آبان

گيرندهها نشان ميدهد که احتماال بايد براي انتخاب

مي باشند ( .)8قرار گرفتن در معرض نور خورشيد طي

هورمون و گيرنده مهم باشد .دومين  Cيا دومين متصل

دوران کودکي به ميزان قابل توجهي ريسک ابتال به  MSرا

شونده به  DNAيک دومين به شدت حفظ شده در بين

کاهش ميدهد .به عنوان مثال در تاسماني استراليا افرادي

گيرندههاي هستهاي است و شامل  1سيستئين است .هشت

که در سن  4تا  05سالگي به ميزان بيشتري در معرض نور

سيستئين اول به دو اتم روي متصل ميشوند و موتيف

خورشيد قرارداشته اند کاهش قابل توجه ريسک ابتال به

متصل شونده به  DNAرا به وجود ميآورند .دومين D

 MSرا نشان دادهاند ( .)4در بعضي از مطالعات ديده شده

بين دومين متصل شونده به  DNAو دومين متصل شونده

که مهاجرت از مناطق کمخطر به مناطق پرخطر در اوايل

به ليگاند قرار دارد و ناحيهي لوال ( ) hinge regionناميده

زندگي خطر ابتال به اين بيماري را زياد ميکند .توجيه

ميشود .اين دومين به شدت انعطافپذير است و با ايجاد

احتمالي اين افزايش شانس ابتال ،ميتواند نشان دهندهي

آزادي چرخش اجازهي اتصال رسپتور به عناصر پاسخ

تاثير عرض جغرافيايي و نقش حفاظتي ويتامين Dباشد (.)1

دهنده را ميدهد .دومين  E/Fيا دومين اتصال به ليگاند

ويتامين  Dتاثير خود را با استفاده از رسپتور ويتامين D

چند عملکردي ( multifunctional ligand-binding

) (VDRاعمال مي کند VDR .پليپپتيدي درون سلولي

) )domain (LBDميباشد که عالوه بر اتصال به

است و جزء گيرندههاي درون هستهاي ميباشد که متعلق به

هورمون LBD ،به  RXRنيز متصل ميشود و به اين

ابرخانوادهي گيرندههاي هورمونهاي استروئيدي-تيروئيدي

ترتيب نقش کليدي در هترودايمريزاسيون ايفا ميکند.

ميباشد .هر  VDRپس از متصل شدن به کلسيتريول به

باقيماندههاي سرين در اين دومين ،مکانهايي براي

شکل همودايمر  VDR/VDRيا هترودايمر VDR/

فسفوريالسيون  VDRهستند که ممکن است در تنظيم

 ) Retinoid X receptor( RXRبه عناصر پاسخ دهنده

فعاليت رونويسي نقش داشته باشند .اين ناحيه در

به ويتامين Dموجود در  DNAسلول هدف متصل مي

اتصالهاي پروتئين-پروتئين مانند اتصال  VDRبه TFIIB

شود و  RNAويژه اي را کد ميکند که در نتيجهي آن

که فاکتور دخيل در فعالسازي  DNAپليمراز IIاست نيز

پروتئيني توليد ميشود که ميتواند برخي از فعال کنندهها و

نقش دارد LBD .داراي يک منطقهي به شدت حفظ شده

سرکوب کنندههاي رونويسي ژن را فعال کند .همچنين

به نام  AF-2ميباشد که براي فعاليت رونويسي بسيار

 VDRپس از دايمر شدن ميل بسيار بااليي براي اتصال به

ضروري است .جهشها در اين منطقه منجر به اختالل در

VDREها دارد و بسته به اينکه با چه پروتئينهايي همراه

فرايند رونويسي ميشوند بدون اينکه تاثيري بر ساير

شود ميتواند توسط بازآرايي کروماتين به وسيله استيالسيون

فعاليتهاي رسپتور داشته باشند AF-2 .در سمت

و داستيالسيون ،منجر به فعالسازي يا سرکوب رونويسي

کربوکسيل  VDRقرار دارد و شامل اسيدآمينه هاي  604تا

برخي از ژنها گردد (.)5,00,02,03

 623ميباشد (.)06
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ژن  VDRبيش از  011کيلو باز طول دارد .ژن VDR

روش بررسي

روي کروموزوم  02در جايگاه  q12-14واقع است و

نوع مقاله :تحقيقاتي-پژوهشي اصيل

شامل  1اگزون و  8اينترون ميباشد که اگزونهاي

.2.0جمعيت مورد مطالعه .در اين مطالعه  051فرد مبتال به

غيرکدشوندهي  1Aو  1Bو  1Cدر بخش " 5ژن قرار

مولتيپل اسکلروزيس که توسط پزشک متخصص و بر

دارند و اگزونهاي  2تا  1ساختمان پروتئين  VDRرا رمز

اساس معيار تشخيص  McDonaldمورد تاييد قرار گرفته

ميکنند.

و همچنين  051فرد سالم به عنوان گروه کنترل از استان

پليمورفيسمهاي ژن  VDRدر ارتباط با ابتال به چندين

خوزستان مورد بررسي قرار گرفت .گروه کنترل و بيمار

بيماري خودايمن از جمله  MSميباشند .واريانتهاي

هيچگونه مکمل ويتامين  Dرا مصرف نميکردند.

خاصي از ژن  VDRممکن است عملکرد و متابوليسم

نمونهگيري خون بيماران در انجمن  MSخوزستان و با

ويتامين  Dرا تغيير دهند ( .)5,00,02پلي مورفيسم تک

رضايت کامل بيماران انجام شد .نمونه گيري گروه کنترل در

نوکلئوتيدي  rs731236A/Gبر روي اگزون شمارهي 1

بيمارستان شفا و با رضايت کامل صورت گرديد .گروه

(در دومين اتصال به ليگاند چند عملکردي پروتئين اين ژن)

کنترل بدون سابقهي بيماري خودايمن بوده و از نظر سن و

قرار دارد و يک جهش هممعني آمينواسيد  352يعني

جنس با گروه بيمار مطابقت داشتند .سطح سرمي ويتامين

ايزولوسين ميباشد .ولي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي

 Dدر هر دو گروه به روش اليزا با استفاده از کيت اندازه

 rs7975232C/Aدر اينترون بين اگزونهاي  8و  1ژن

گيري شد .در اين مطالعه سطح سرمي ويتامين  Dدر چهار

 VDRقرار دارد.

سطح به ترتيب زير طبقه بندي گرديد :کمبود شديد 1-01

اگرچه اين پليمورفيسمها تغييري در ساختار پروتئين ايجاد

نانوگرم بر ميلي ليتر ،کمبود متوسط  01/0-21نانوگرم بر

نميکنند اما نزديکي آنها به ناحيهي  3"UTRژن ممکن

ميلي ليتر ،کمبود خفيف  21/0-31نانوگرم بر ميلي ليتر و

است فرآيند اتصال  mRNAبه کمپلکس ترجمه ،روند

نرمال  31/0نانوگرم برميلي ليتر و بيشتر (.)08

تخريب  mRNAيا مسيرهاي سيگنالينگ را تحت تاثير

.2.2تعيين ژنوتيپ در محل پليمورفيسم .استخراج DNA

قرار دهد ( .)05,5در يک مطالعه نشان داده شد که در

از نمونه خون گروه بيماران و گروه کنترل با استفاده از

پليمورفيسم  rs731236 A/Gبيان ژن با آلل  Gبه ميزان

روش  salting outصورت گرديد.در مرحله بعد نوع

 %31کمتر از بيان ژن با آلل  Aميباشد (.)5

پليمورفيسمهاي  rs731236و  rs7975232با استفاده از

مطالعات مختلفي که تاکنون بر روي همراهي اين پلي

 PCR-RFLPمشخص گرديد .به اين صورت که ابتدا

مرفيسمها با بيماري  MSصورت گرفته نتايج متفاوتي را در

بخشي از ژن  VDRکه حاوي هر دو پلي مورفيسم مي

مورد نقش آنها در ايجاد اين بيماري ارائه کرده اند (,04 ,00

باشد توسط روش  PCRو با استفاده از پرايمرهاي رفت

 .)5با استفاده از اين يافته هاي ژنتيکي و باتوجه به نقش

(5’-

احتمالي  VDRدر  MSما به دنبال بررسي رابطهي بين ژن

’)GGTATCACCGGTCAGCAGTCATAG-3

 VDRدر دو پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي  rs731236و

و

(5'-

 rs7975232و استعداد ابتال به  MSدر جمعيت استان

'،)ACAAGGGGCGTTAGCTTCATGC-3

خوزستان مي باشيم.

زمانبندي جدول  0و دماي  41 Tmدرجهي سانتيگراد
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تکثير گرديد .سپس با استفاده از آنزيمهاي  TaqIو ،ApaI

و  ApaIبر اساس نوع ژنوتيپ پليمورفيسم مطابق جدول

SNPهاي مربوطه برش داده شد و بر روي ژل آگارز %2

 2بوده و بر روي ژل آگارز  %2مشاهده شد (شکلهاي  0و

مشاهده شد.

.)2

.2.3آناليز آماري .براي آناليز آماري دادههاي حاصل ،از

در پليمورفيسم  rs731236فراواني ژنوتيپي به تفکيک

برنامهي آماري  SSPSاستفاده گرديد .نتايج به دست آمده

قوميت و جنسيت محاسبه شد که اختالف معناداري بين

با به کارگيري روشهاي آماري  )χ2) Chi-squareو

ژنوتيپها در افراد بيمار و کنترل مشاهده نگرديد .در يک

رگرسيون لجستيک و با در نظر گرفتن مقدار p-value

مقايسه کلي بين فراواني ژنوتيپي دوگروه بيمار و کنترل،

کوچکتر از  1/15به عنوان معنادار بودن اختالف ،مورد

صرفنظر از جنسيت و قوميت ،نتايج بهصورت زير ميباشد

ارزيابي قرار گرفتند.

که اختالف معناداري را نشان ندادند (.)P<1/15
X2=0/01 , df=2 , P-value=1/55

يافته ها

براي پليمورفيسم  rs7975232فراواني ژنوتيپي به تفکيک

 051بيمار شامل  018زن و  62مرد بودند و گروه کنترل

قوميت و جنسيت محاسبه شد که اختالف معناداري بين

نيز شامل  16زن و  54مرد بودند .براي به حداقل رساندن

ژنوتيپها در افراد بيمار و کنترل مشاهده نگرديد .در يک

تاثير اين مساله که ممکن است افراد گروه کنترل در آينده به

مقايسه کلي بين فراواني ژنوتيپي دوگروه بيمار و کنترل،

بيماري  MSمبتال گردند فقط افراد باالي  61سال به عنوان

صرفنظر از جنسيت و قوميت ،نتايج بهصورت زير ميباشد

گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند .سن افراد بيمار نيز

که اختالف معناداري را نشان مي دهد (.)P>1/110

بين  22تا  52سال بود .ميانگين سطح سرمي ويتامين  Dدر

X2=63/46 , df=2 , P-value=<1/110

افراد بيمار  21/04نانوگرم بر ميلي ليتر و در افراد کنترل

با استفاده از رگرسيون لجستيک P-value ،هر ژنوتيپ

سالم  22/35نانوگرم بر ميلي ليتر بدست آمد که از لحاظ

بطور مستقل نيز سنجيده شد و خالصهاي از نتايج حاصل

آماري داراي اختالف معناداري نمي باشند (.) P- = 1/55

شده براي فراواني ژنوتيپي و آللي دو گروه بيمار و کنترل

نوع پليمورفيسمهاي  rs731236و  rs7975232از ژن

براي هر دو پلي مورفيسم در جداول 3و  6ارائه گرديده

 VDRبا استفاده از  PCR-RFLPمشخص گرديد.

است.

قطعات مورد انتظار حاصل از برش توسط آنزيمهاي TaqI
جدول :1برنامه حرارتي و زماني PCR
Cycle
1
30
30
30
1

Time
5minutes
30second
30second
45second
5minutes

Temperature
95
95
60
72
72

Step
Primary denaturation
Secondary denaturation
Annealing
Elongation
Final elongation

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،61شمارۀ 6931 ،4

بررسي همراهي پليمورفيسمهای  rs731236و ...

164

جدول  :2طول قطعات حاصل از  RFLPدر ژنوتيپهای مختلف
rs7975232 C>A
طول محصول 302:PCRجفت باز

rs731236 A>G
طول محصول 302:PCRجفت باز
TaqI
قطعات ايجادشده در ژنوتيپهاي مختلف )(bp

ApaI
قطعات ايجادشده در ژنوتيپهاي مختلف )(bp
AA
302

AA
302

CA
302

CC
206

GG
018

AG
302

18

006

018

206

006

18

جدول  :3خالصهای از مقايسه نتايج حاصل از تعيين فراواني ژنوتيپي و آللي دوگروه بيمار وکنترل پليمورفيسم rs731236
P-value

)OR(95%CI

کنترل

بيمار

ژنوتيپ/الل

-

-

40

51

AG

1/64

(0/2)1/06-0/13

00

05

AA

1/33

(0/50)1/44-3/64

02

04

GG

-

-

01

05

GG+AG

1/1

(0/12)1/41-0/52

038

036

AA+AG

0

(0)1/00-0/62

211

211

A

-

10

10

G

(ژنوتيپ هتروزيگوت  AGبهعنوان مبنا درنظر گرفته شده است).

جدول  :1خالصهای از مقايسه نتايج حاصل ازتعيين فراواني ژنوتيپي واللي دوگروه بيمار وکنترل برای پليمورفيسمrs7975232
P-value

)OR(95%CI

کنترل

بيمار

ژنوتيپ/الل

-

-

000

62

CC

<1/110

)8/45(6/00-05/48

22

02

CA

<1/110

)5/4(2/86-00/12

00

34

AA

-

-

033

006

CC+CA

<1/110

)3/23(2/10-5/13

31

018

AA+CA

<1/110

-

266

054

C

)6/12(2/08-5/80

54

066

A

(ژنوتيپ هموزيگوت  CCبهعنوان مبنا درنظر گرفته شده است).
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500bp

شکل :1ژل آگارز برای قطعات حاصل از  RFLPدر پليمورفيسم  .rs731236چاهک  1ژنوتيپ هموزيگوت ،GGچاهکهای  2و 1
و  5و  6ژنوتيپ هتروزيگوت AGو چاهک  3ژنوتيپ هموزيگوت AAرا نشان ميدهد .چاهک  4محصول  PCRو چاهک  4کنترل
منفيPCRو چاهک  9مارکر را نشان ميدهد.

500bp

شکل :2ژل آگارز برای قطعات حاصل از  RFLPدر پليمورفيسم  .rs7975232چاهک  1ژنوتيپ هموزيگوت  ،CCچاهک 3
ژنوتيپ هتروزيگوت  CAو چاهک  1ژنوتيپ هموزيگوت  AAرا نشان ميدهد .چاهک  5محصول  PCRو چاهک  2کنترل منفي را
نشان ميدهد.چاهک  6نيز مارکر را نشان ميدهد.

بحث و نتيجه گيری
تاکنون مطالعات زيادي در ارتباط با تاثير عوامل

ويتامين در دو گروه اختالف معناداري نداشت .مطالعات

محيطي در ابتال به  MSانجام شده است.به نظر ميرسد

مختلفي سطح سرمي ويتامين  Dرا در بيماران و افراد سالم

فراواني کمبود ويتامين  Dنقش مهمي در ايجاد اين بيماري

بررسي کرده اند .در بعضي از اين مطالعات سطح سرمي

دارد.تا کنون چندين مطالعه در ارتباط با  MSو غلظت

ويتامين  Dدر افراد مبتال به  MSکمتر از افراد سالم گزارش

ويتامين  Dدر سرم و مايع مغزي نخاعي انجام شده است

شده است ( .)21,20از طرفي ساير مطالعات بخصوص

که نتايج متفاوتي را نشان دادهاند.

مطالعات ديگري که در استان خوزستان صورت گرفته

مطالعات متعدد نشان دادهاند که افراد مبتال به MS

نتايجي مشابه نتايج مطالعه حاضر در راستاي عدم وجود

سطح سرمي پاييني از ويتامين  Dدارند ( .)01در اين مطالعه

تفاوت معنادار بين غلظت سرمي ويتامين  Dافراد بيمار و

نيز کمبود سطح سرمي غلظت ويتامين  Dدر هر دو گروه

سالم را گزارش کرده اند (.)22 ,23 ,26

شاهد و بيمار مشاهده گرديد .ولي ميانگين غلظت اين
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بطور کلي در تمام مناطق مختلف ايران افراد بطور

ايران انجام شد ( .)5همچنين تاييد کنندهي نتايج مطالعهاي

قابل مالحظه اي به کمبود ويتامين  Dمبتال هستند و در اين

در استراليا در سال  2115نيز ميباشد ( .)00اگرچه اين

بين استان خوزستان جزء استانهايي است که شيوع کمبود

پليمورفيسمها تغييري در ساختار پروتئين ايجاد نميکنند اما

ويتامين  Dدر افراد مشاهده مي گردد ( .)25با توجه به

نزديکي آنها به ناحيهي  3́ UTRژن ،ممکن است فرآيند

اينکه در استان خوزستان تابش شديد نور آفتاب وجود دارد،

اتصال mRNA

کمبود ويتامين  Dدر افراد سالم و بيمار در اين استان مي

 mRNAيا مسيرهاي سيگنالينگ را تحت تاثير قرار دهد

تواند بدليل مواجهه ناکافي با نور خورشيد ناشي از نوع

( .)5,05همراهي پليمورفيسم  rs7975232و عدم

پوشش لباس و آلودگي هوا باشد.

همراهي پليمورفيسم  rs731236با بيماري  MSدر

از آنجا که نقش ويتامين  Dدر  MSهمچنان موضوع

به کمپلکس ترجمه ،روند تخريب

جمعيت مورد مطالعه مي تواند به اين دليل باشد که

بسياري از تحقيقات است بررسي نقش  VDRدر MS

پليمورفيسم

ضروري است .در واقع عملکرد  VDRنشان دهندهي اثر

( )Synonymousآمينواسيدي ميباشد و تاثيري بر

ويتامين  Dدر بدن است و تغييرات ژنتيکي در VDR

ساختار پروتئين نخواهد گذاشت .اما پليمورفيسم

ممکن است عملکرد  VDRرا تحت تاثير قرار دهد.

 rs7975232در ناحيه اينتروني بوده و مي تواند بر نحوه

پليمورفيسمهاي  rs731236و  rs7975232به ترتيب

پيرايش  ،mRNAترجمه و روند تخريب آن تاثير گذارده و

با آنزيمهاي  TaqIو  ApaIبرش ميخورند .جايگاه برش

بيان کلي ژن رسپتور ويتامين  Dرا تحت تاثير قرار دهد.

 TaqIبر روي اگزون شمارهي  1و يک واريانت هممعني

بنابراين با توجه به پايين بودن و عدم اختالف در سطح

( )Synonymousآمينواسيد  352يعني ايزولوسين ميباشد

سرمي ويتامين  Dدر دو گروه کنترل و بيمار و اينکه اين دو

و جايگاه برش  ApaIبين اگزون شمارهي  8و اگزون

گروه هيچگونه مکمل ويتامين  Dمصرف نمي کردند،

شمارهي  1و هردو در انتهاي ́ 3ژن  VDRميباشند .در اين

پليمورفيسم  rs7975232ميتواند در کاهش توانايي

مطالعه براي پليمورفيسم  rs731236همراهي معناداري با

رسپتور ويتامين  Dدر تعامل با اين ويتامين و استعداد ابتال

بيماري  MSمشاهده نشد .اين يافته تاييد کنندهي مطالعهاي

به بيماري  MSدر جمعيت مورد مطالعه موثر باشد .براي

است که در سال  2103توسط  García-Martín Eو

پيدا کردن رابطه واقعي بين تغييرات ژنتيکي و بيماري ،MS

همکاران در اسپانيا انجام شد( )04اما در مغايرت با

تحقيقات گستردهتر در ساختار ژن و عملکرد آن با توجه به

مطالعهاي است که در سال  2105توسط

Mehrnaz

rs731236

يک

واريانت

هممعني

شرايط بيماران مورد نياز است.

 Narooie-Nejadو همکاران در جمعيت جنوب شرقي

 MSيک بيماري چندعاملي است که بروز آن تحت

ايران انجام شد ( .)5همچنين در مغايرت با مطالعهاي است

تاثير عوامل مختلف ژنتيکي ،اپيژنتيکي و محيطي قراردارد.

که در سال  2115در استراليا انجام شد( .)00در

مطالعهي نقش عوامل ژنتيکي در بروز  MSبسيار گسترده و

پليمورفيسم  rs7975232ژن رسپتور ويتامين  Dهمراهي

پيچيده است .چراکه تحليل اين بيماري از نظر ژنتيکي

خوبي با بيماري  MSمشاهده شد .اين نتايج تاييد کنندهي

عالوه بر شناسايي ،مطالعه و تخمين سهم اثر ژنهاي

Mehrnaz

مختلف دخيل در اين بيماري و واريانتهاي موجود در

 Narooie-Nejadو همکاران در جمعيت جنوب شرقي

آنها ،نيازمند شناسايي و درک ميانکنشهاي بين اين ژنها و

مطالعهاي است که در سال  2105توسط
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ميتوانند تفاوت و تنوع موجود در نتايج مطالعات گذشته و

 عالوه.واريانتها و همچنين اثرات تجمعي آنها ميباشد

.مطالعهي حاضر را توجيه نمايد

 تفاوتهاي نژادي،بر اين مسائلي مانند تاثيرات اپيژنتيک

قدرداني

(نقش و اثر متفاوت واريانتهاي ژنتيکي موجود در

نگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران

 نقش عوامل محيطي و سبک،)جمعيتهاي نژادي مختلف

اهواز به لحاظ تامين هزينه هاي اين پژوهش (پژوهانه

 معيار و روش انتخاب و تهيهي نمونهها و روش،زندگي

 اين.) تقدير و قدرداني مي نمايد14/13/12/04401 شماره

تعيين ژنوتيپ و تحليلهاي آماري عوامل ديگري هستند که

 در1501213 پژوهش به صورت پايان نامه به شماره

 لذا عوامل ذکر شده.بر پيچيدگي اين مطالعات ميافزايند

.دانشگاه شهيد چمران اهواز به ثبت رسيده است
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Abstract
Background and Objecitve: Multiple sclerosis (MS) is an
inflammatory, demyelinating disease of the central nervous system
(CNS). MS is determined by interaction between genes and
environment. In the past decade, much attention has been given to
vitamin D and its role in MS. Recent data implicate vitamin D in
modulation of the risk as well as clinical course of disease. Since
vitamin D acts through the vitamin D receptor (VDR) the aim of
our study was to determine the association between the VDR
rs731236 and rs7975232 polymorphisms and the MS risk in
population of Khuzestan province.
Subjects and Methods: This study comprised 150 MS cases, plus
150 healthy individuals as a control group. For all subjects, level of
vitamin D in serum was measured and association of the VDR
rs731236 and rs7975232 polymorphisms and the MS risk was
determined using PCR amplification and then RFLP. Data was
confirmed by direct sequencing. Statistical analyses were
performed using SPSS version 16.0.
Results: Level of vitamin D in serum of case and control groups
were not differed. The rs731236 polymorphism odds ratios for AA
and GG genotypes were 1.2 (P=0.46) and 1.51 (P=0.33) compared
with the AG genotype, respectively. The rs7975232 (C/A)
polymorphism odds ratios for CA and AA genotypes were 8.65
(P=<0.001) and 1.38 (P=<0.001) compared with the CC genotype,
respectively.
Conclusion: The rs7975232 polymorphism in VDR gene did not
show association with MS, but rs7975232 polymorphism showed
good association with this disease.
Keyword: Polymorphysms, rs731236, rs7975232, VDR, Gene,
Multiple sclerosis.
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