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چکیده
زمینه و هدف نشااانگان میاسااتنی مادراادی  )CMSبیماریای هتروژنی اساات که به سااه نو پی ساایناپیاای،
سیناپیی و پ سیناپیی تقیی میشود .نشانگان میاستنی مادراادی نو سیناپیی بهدلیل جه های م لوب در
ژن  COLQرخ میدهد .روش ایدهال برای تشاخیص مولکولی این بیماری آنالیز میاتقی جه های ژنی است که
بیاایار وتتگیر و پرهزینه است .بنابراین ،اا روشهای جایگزین در بررساای پیوسااتگی با اساتفاده اا نشانگرهای
چند شاکلی اا جمله چندشاکلیهای تکنوکلئوتیدی  )SNPمیتوان استفاده کرد.
مواد و روشها در این مطالعه ،نخیاات اا طریق بررساایهای بیوانفورماتیکی نشااانگر  rs2278961واتع در ناحیة
 ،3'UTRژن  COLQانتخاب شد .بعد اا انتخاب نشانگر ،طراحی پرایمر انجام شد و در نهایت نشانگر  rs2278961در
جمعیت اصاافهان اا طریق تکنیک  ARMS PCRتعیین ژنوتیپ شااد و با اسااتفاده اا اطالعات حاصاال اا تعیین
ژنوتیپ ،درجة هتروایگوسیتی و فراوانی آللی آن بهکمک پایگاه  Genepopمحاسبه گردید .در نهایت ،اا نرمافاااازار
 PIC Calculatorبارای تخمیان مقدار ) PIC (Polymorphism Information Contentاساتفاده شاد.
یافتهها با توجه به نتایج حاصاال اا پایگاههای  Genepopو  ،PIC Calculatorفراوانی آلل م لوب  ،(MAF) Aدرجة
هتروایگوسیتی و مقدار  PICبهترتی  6/17485762 ،6/233و  6/3132تخمین اده شد.
نتیجههگیری اا آنجاا که  MAF>6/5و  PICنزدیک به  6/312اا معیارهای الام برای نشاااانگری کارآمد اسااات،
 rs2278961با دارابودن شارای ککرشاده نشاانگر مناسابی در تشخیص مولکولی بیماری  CMSدر جمعیت ایرانی
پیشنهاد میشود.

مقدمه
نشاانگان میاستنی مادراادی  )CMSبیماریای هتروژن است
که به ساه نو پی سایناپیای ،ساایناپیای و پ سایناپیای
تقیای میشود .هر نو اا  CMSدارای نقص خاصی در انتقال
پیام اا عصا به علاله است که اا طریق یک یا چند سااوکار
دنبال میشود [ .]7این بیماری در اوایل نواادی یا کودکی بروا
پیدا میکند .نخیااتین عالی عبارت اساات اا افتادگی پلکها

پتوا) ،ضعف در مکیدن شیر ،گریه ،عفونتهای تنفیی که در
مرحلة بحرانی ت و اساتفرا نیز بهدنبال دارد [ .]5در صورتی
که این مرحله درمان نشاود ،ممکن اسات کشنده باشد و باعث
آساای به م ز بهدلیل کمبود اکیاایژن شااود .با افزای ساان
مراحل بحرانی کمتر اتفاق میافتد [.]3
نشانگان میاستنی مادراادی نو سیناپیی بهدلیل نقص در
فعالیت آنزی استیل کولین استراا ) (AChEایجاد میشود .این
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 SNPو  UCSC Genome Browserاا لحاا جاایگااه ،درجة
هتروایگوساایتی ،عملکرد و فراوانی آللی آلل م لوب بررساای و
نشانگر  rs2278961در ناحیة  3'UTRژن  COLQبرای مطالعه
در جمعیت ایرانی انتخاب شاد .این نشاانگر شامل دو آلل  Gو
 Aاسااات .آلال  Gآلال یال و متداول و آلل  Aدر بیشاااتر
جمعیتها آلل م لوب بهشاامار میرود .نشااانگر مذکور اا لحا
عاملکردی نیز در پااایگاااههااای  F-SNPو SNP Function
 Predictionبررساای و مشاااخص شاااد که در تنظی بیان ژن
 COLQنق دارد.
بهمنظور تعیین ژنوتیپ نشانگر  ،rs2278961اا  725نفر اا
افراد سااال ییرخویشاااوند شااهر اصاافهان مقدار  76میلیلیتر
خون در لولاة حااوی  7میلیلیتر  EDTAباا یلظت  6/2موالر
جمعآوری و در دمای  -56درجة ساااانتیگراد نگهداری شاااد.
اساااتخراج  DNAبرای نمونههای خون بهروش نمک اشااابا
 )salting outانجام شادDNA .های اساتخراجشده ه اا نظر
کمّی با استفاده اا دستگاه اسپکتروفتومتر و ه اا نظر کیفی با
بردن روی ژل آگارا  7درصااد بررساای شااد .سااپ  ،تعیین
ژنوتیاپ برای نشاااانگر مورد نظر بهروش  ARMS PCRانجام
گرفت .در این روش ،اا سه آیااگر در هرویال استفاده میشود،
بهصااورتی که آیااگر رفت خارجی  )forward outer primerو
آیااگر برگشات خارجی  )reverse outer primerتشااکیل باند
کنترل مثبت و آیااگر رفت خارجی )forward outer primer
و آیااگر برگشات داخلی  )reverse inner primerتشکیل باند
داخلی و تشخیصی برای تعیین ژنوتیپ نمونه میدهد .برای هر
نموناه دو ویال جداگانه در نظر گرفته میشاااود و در هر کدام
آیااگرهای رفت و برگشاات خارجی و برگشاات داخلی اضااافه
میشاااود ،باا این تفااوت کاه نو آیاااگر داخلی در هر ویااال
متفاوت و هر کدام شااامل یک آلل اا دو آلل مارکر در ساار '3
آیااگر مزبور اساات و تشااخیص نو آلل را به عهده دارد .بدین
منظور ،چهار آیااگر شاااامل دو آیااگر خارجی برای ایجاد باند
کنترل و دو آیااگر داخلی برای تشااخیص آلل اا طریق پایگاه
اینترنتی  Primer1طراحی ش اد .این پایگاه بهطور اختصاااص ای
برای طراحی آیااااگرهااای مربوط بااه tetra-primer ARMS-
 PCRبهکار گرفته میشااود [ .]74آیااگرهای طراحیشااده با
اسااااتاافاااده اا ناارمافاازارهااای  Oligo7و TM Caculator
تجزیهوتحلیل و ویرای هایی روی آن انجام شاااد .آیااگرهای
نهایی اا طریق پایگاه  NCBIبا ژنوم انیااان  BLASTو اا نظر
ایجاد باند فرعی بررسای و تأیید شد .اطالعات آیااگرها و طول
باندهای تشخیصی و کنترل در جدول  7آمده است.
شارای واکن  PCRشامل  7µLاا آیااگر ،(10pM) FO

امر باهدلیل جه های م لوب در ژن  COLQاسااات [ .]8ژن
 COLQروی کرومواوم  3p25ترارگرفته است و پروتئینی 822
اسااید آمینهای را رمز میکند .این ژن میاائول ساانتز پروتئین
 ،COLQدم کالژنی سااه رشااتهای آنزی اسااتیل کولین اسااتراا
اسات [ .]2این پروتئین میئول اتصال ایریونیتهای کاتالیتیکی
آنزی اساااتیال کولین اساااتراا به یشاااای پایه اا سااالولهای
پ سایناپیای اسات [ .]1پروتئین  COLQسه دامنه دارد [.]1
جه در هر یاک اا دامناههاا بااعاث نقص جز ی یاا کامل در
عملکرد آنزی استیل کولین استراا خواهد شد [ .]4عدمحلور یا
فعالیت آنزی اسااتیل کولین اسااتراا باعث طوالنیشاادن حل اور
اساااتیاال کولین در کنااار گیرنااده اش میشاااود .این امر بااه
طوالنیشدن جریان پیامرسانی در انتهای نورون ،حیاسیتادایی
گیرنده و در نتیجه بلوکهشادن دپالریزهشادن در یشای ماهیچه
میانجامد [ .]3وجود موتاساایون هموایگوت  G240Xدر  1عرب
فلیاااطینی و  7عراتی یهودی احتمااال شاااایعبودن آن را در
کشورهای شرتی توت میبخشد [.]77 ،76
تشااخیص  CMSبهکمک بیوپیاای علااله اا طریق نبود یا
مشااااهادة ضاااعیف  AChEدر ساااینااپ عصااا علاااله
 ،)neuromuscular junctionهمچنین شااناسااایی میااتقی
جه هاا انجاام میشاااود [ .]73 ،75با توجه به تعداد باالی
جه ها در ژن  86 COLQجه ) ،روش جایگزیاااااان در
تشااخیص ژنتیکای ،بار اسااس آنالیاز پیوساتگی باا اساتفاده
اا نشانگرهاای چندشاکلی متصال باه ژن است [.]78
چنادشاااکلیهاای تاکنوکلئوتیادی  )SNPشاااایعترین
چندشااکلیها در ژنوم انیااان اساات و بهطور تقریبی به فاصاالة
 536جفاات باااای در ژنوم وجود دارد [ .]72جااایااااااگاااه
تاااکنوکلئوتیااادی معماااوالً امانااای  SNPدر نظااار گرفتاااه
میشااود کاه فراوانای آلال م لاوب آن در جمعیات حداتل 7
درصاد باشااااد و امانی نشانگر در تشخیص بیماریها در نظر
گرفته میشااود که آگاهیدهنده باشااد [ .]71این نشااانگرها بر
حیاا اینکه در داخل ژن یا خارج ژن واتع شااده باشااد و با
توجه به درجة هتروایگوتی آن اراش تشخیصی متفاوتی دارد.
درجة هتروایگوتی و فراوانی آللی نشااانگرهای چند شااکل در
جمعیتهای مختلف متفاوت اسااات و اا الگوی وابیاااته به
جمعیت تبعیت میکند [.]71

مواد و روشها
تمامی نشانگرهای چندشکلی موجود در ناحیة ژنی  COLQدر
پایگاههای F- ،Ensembl genome browser،SNPper ،dbSNP
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 6/2µLاا آیااااگاار  6/12µL ،(10pM) ROاا آیااااگاار
) 6/5µL ،(10pMاا آناازیاا Taq DNA Polymerase
) 6/2µL ،(5u/µLاا  5/2µL ،(20mM) dNTPاا PCR Buffer
) 6/12µL ،(10Xاا  (100mM) MgCl2و  7µLاا DNA
ژنومی بود کاه در نهاایات حج محلول باا  ddH2Oبه 52µL
رساااانیده شاااد .برای انجام  PCRاا دساااتگاه ترموساااایکلر
 )Eppendorf Germanyاسااتفاده شااد .برنامة انجام  PCRبه
شرح ایر است:
 .7مرحلة  Primery Denaturationدر دمای  38درجة
سانتیگراد بهمدت  2دتیقه
 .5مرحلة  Denaturationدر دمای  38درجة سانتیگراد
بهمدت  7دتیقه
 .3مرحلة  Annealingدر دمای  22درجة ساااانتیگراد
بهمدت  7دتیقه
 .8مرحلة  Extensionدر دمای  15درجة ساااانتیگراد
بهمدت  7دتیقه

 .2تکرار مرحلة  5تا  8تا  32بار
 .1ماارحاال اة  Final Extensionدر دمااای  15درج اة
سانتیگراد بهمدت  2دتیقه.
محصاوالت تکثیرشاده روی ژل آگارا  5درصد بهمدت 82
دتیقه تحت ولتاژ  36ولت رانده شااد .سااپ  ،با دسااتگاه Gel
 Documentationعکیاابرداری اا ژل با کمک نور  UVصااورت
پذیرفت.
برای تخمین فراوانی آللی ،درجة هتروایگوسیتی و فراوانی
ژنوتیپی مشااهدهشده و مورد انتظار فنوتیپهای هموایگوت و
هتروایگوت اا پایگاه  Genepopاساتفاده شاد [ .]73همچنین،
مقدار  )polymorphism information content PICبر اساس
معادلة  )7اا طریق پایگاه  PIC Caculatorو نرمافزار Power
 Markerمحاسابه شد  Piو  Pjمیزان فراوانی آللی آلل یال و
م لوب است).
𝑛
𝑛 𝑛−1
2
2
)7
PIC=1-∑𝑖=1 p𝑖 i -2∑𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑝𝑖 pj2

RI

جدول  .0آغازگرهای طراحیشده برای  ARMS PCRدر نشانگر rs2278961

آیااگر

توالی آیااگر
3'- '5

FO

GACAAATTCCTGCTACTAAGACATG

RO

GAGAGAACGTGCCCACTTC

(G) RI

ATTCTAAAACAGCCTGCAGGTATG

طول آیااگر

Tm

طول محصول

52
73
58
58

21/33
24/71
23/31
24

333
527
527

ATTCTAAAACAGCCTGCAGGTATA
(A) RI
ARMS PCR: Amplification Refractory Mutation System Polymerase Chain Reaction; FI: Forward Inner; RO: Reverse Outer; FO:
Forward Outer; RI: Reverse Inner

 هموایگوساایتی مشاااهدهشااده در جمعیت اصاافهان
 34/721432درصااااد اساااات ،در حااالاای کااه
هموایگوساایتی مورد انتظار برای جمعیت اصاافهان
 26/781135محاااسااابااه شاااد .هتروایگوسااایتی
مشاااهدهشااده در جمعیت اصاافهان 17/485762
درصد تخمین اده شد ،در صورتی که هتروایگوسیتی
مورد انتظاار برای جمعیات اصااافهان 83/425314
درصد بود.
در نهاایات ،مقدار  PICبهکمک پایگاه  PIC Calculatorو
نرمافزار  Power Markerمحاسااابه شااد PIC .ممکن اسااات
مقاداری بین  6تاا  7داشاااته باشاااد PIC=6 .به معنای یک
آللیبودن نشااانگر اساات ،درصااورتی که  PIC=7نشاااندهندة
تعداد بینهایتی اا آللها برای یک نشانگر خواهد بود .مارکر دو
آللی دارای حاداکثر مقاادار  PIC=6/312اسااات ،بنااابراین در
نشااانگرهای دو آللی هر چه  PICبهدسااتآمده به عدد 6/312

نتايج
در مطالعة حاضر پ اا استخراج  DNAژنومی و ارایابی آن اا
نظر کمّی و کیفی شااکل  ،)7تنو ژنتیکی مارکر چندشااکلی
تکنوکئوتیدی  rs2278961با روش  ARMS PCRبررسی شد.
محصاوالت حاصال اا  PCRروی ژل آگارا  5درصاد برده و در
هر ستون دو باند مشاهده شد شکل .)5
ژنوتیپ افراد تحت مطالعه بهصااورت فایل ورودی به پایگاه
اینترنتی  Genepopداده شد .نتایج حاصل به شرح ایر است:
 اا  725فرد مورد مطاالعاه  53نفر ژنوتیپ 32 ،GG
نفر ژنوتیاپ  AAو  38نفر ژنوتیاپ  AGداشاااتند.
فراوانی مربوط به ژنوتیپهای مشاااهده شااده و مورد
انتظار در جدول  5نشاان داده شاده اسات.
 فراوانی آلل یال  Gدر جمعیت اصااافهان  6/817و
فراوانی آلل م لوب  6/233 Aبهدست آمد.
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تخمین اده شد جدول  ،)3بنابراین نشانگر  rs2278961اا نظر
اطال دهندگی نشانگر بییار مناسبی خواهد بود.

نزدیکتر باشد ،شااخص مناسابی بارای اطال دهندگی نشانگر
تاااکنوکلئوتیااادی در نظر گرفته میشاااود [ .]57با توجه به
اینکاه مقادار  ،PICبه کمک هر دو نرمافزار نزدیک به 6/312

شکل  .0ارزیابی كیفی نمونههای  DNAژنومی استخراجشده بهكمک ژل آگارز  0درصد

شکل  .3تعیین ژنوتیپ نشانگر  rs2278961با استفاده از روش  ARMS PCRروی ژل آگارز  3درصد .باند  244جفت بازی نشاندهندة باند كنترل و
باند  370جفت بازی نشاندهندة باند داخلی و تشخیصی است .هر دو ستون مجاور متعلق به یک نفر است .در صورتی كه در هر دو ستون دو باند
كنترل و تشخیصی مشاهده شود ،فرد مورد نظر هتروزیگوت است ،ولی در صورتی كه از دو ستون مربوط به یک فرد فقط یک ستون دو باند را نشان
دهد و ستون دیگر فقط باند كنترل را داشته باشد ،نشاندهندة هموزیگوتبودن فرد مورد نظر خواهد بود .شکل سمت چپ ستون  0و  3مربوط به
فرد هتروزیگوت  ،AGستون  2و  9مربوط به فرد هموزیگوت  ،Gستون  7و  3مربوط به فرد هموزیگوت  Aو ستون  5و  3مربوط به فرد هتروزیگوت
است .سایر باندها اضافی و غیراختصاصی است.

223

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مرداد و شهریور  ،0245دورة  ،37شمارة 2

بهررسی تنهوع ژنتیهکی ماركهر  rs2278961در...

جدول  .3ژنوتیپهای مشاهدهشده و مورد انتظار از نشانگر rs2278961

ژنوتیپ

ژنوتیپهای مشاهدهشده

ژنوتیپهای مورد انتظار

G/G

53

35/7755

G/A

38

12/1121

A/A

32

88/7755

جدول  .2مقادیر  PICدر نشانگر  rs2278961با استفاده از پایگاه  PIC Calculatorو نرمافزار Power Marker

نشانگر
rs2278961

مقدار PIC
Power Marker

PIC Calculator

6/3138

6/3132

شکل  .2مقایسة فراوانی آللی آللهای  Aو  Gدر ایران و سایر كشورها

میااتقی جه های بیماریاا را مشااکل کرده اساات .بنابراین،
اساااتفااده اا روشهاای ییرمیاااتقی بهکمک نشاااانگرهای
چندشاکلی پیشانهاد شده است [ .]53معرفی نشانگرهای گویا
کمک مؤثری در مطالعة مولکولی بیماری ساندروم میاستنی با
روش ییرمیتقی در جمعیت ایرانی است .همینطور اطالعات
مولکولی حاصاال اا تعیین ژنوتیپ نشااانگرها در ایجاد بانک
اطالعاتی نشااانگرهای ژنی ایرانی بهکار گرفته میشااود .در این

بحث
نشااانگان میاسااتنی مادراادی نو ساایناپیاای بیماری ژنتیکی
نادری با وراثت اتواوماااای م لااااوب اسات .بیماران میاستنی
مادراادی نو ساایناپیاای  76درصااد کل CMSها را شااامل
میشود که در ژن  COLQو کدکنندة دم کالژنی  AChEدارای
جه است [ .]55تنو باالی جه های ژن  ،COLQتشخیص
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معینیفر و ولیان بروجنی

 باهترتیا مربوط به جمعیتهایMAF بیشاااترین و کمترین
.]58[ نیجریایی و پاکیتانی است
 بهکمکrs2278961  برای نشاااانگرPIC  مقدار،در نهاایت
 محاسااابهPower Marker  و نرمافزارPIC Calculator پایگاه
 تخمین اده شد که با توجه به اینکه6/3132 PIC  مقدار.شاد
 آگاهیدهندگی، نزدیک است6/312  بیایار به عددPIC مقدار
.این نشانگر بییار باال خواهد بود
 میتوان، با توجه به نتایج حاصل اا این مطالعه، در مجمو
 راCOLQ  ژن3'UTR  واتع در ناااحیااةrs2278961 نشاااانگر
نشاانگر مناسابی در تشاخیصهای مولکولی سندروم میاستنی
.مادراادی بهروش آنالیز پیوستگی معرفی کرد

 نشانگر،COLQ  پ اا بررسای نشانگرهای ناحیة ژنی،مطالعه
 پ. برای مطالعه در جمعیت ایرانی انتخاب شااادrs2278961
 نفر اا جمعیت725  رویrs2278961 اا تعیین ژنوتیپ نشانگر
 محاساابه شااد کهA  وG  فراوانی آللی برای آللهای،اصاافهان
،  سااپ. تخمین اده شاد6/233  و6/817 مقادیر آن بهترتی
درصااد هتروایگوساایتی برای مارکر ککرشااده بهکمک پایگاه
 هتروایگوسیتی مشاهدهشده. محاسبه شدGenepop اطالعاتی
 ارایابی83/425314  و17/485762 و مورد انتظاار باهترتی
.شد
 بهطور میانگینdbSNP  در پایگاه اطالعاتیA فراوانی آلال
1000 Genomes  در، همچنین.گزارش شااده اساات6/8465
 فراوانی،Ensembl genome browser  اا طریق پایگاهProject
 ارا ه شااده که اا6/188 ( در جمعیت نیجریاییMAF) A آلل
 در صااورتی که،فراوانی این آلل در جمعیت ایرانی بیشااتر بود
، ایتالیایی، اساااپانیایی،این مقدار برای جمعیتهای انگلییااای
،6/841 ،6/874  بنگالدشی و پاکیتانی بهترتی، ژاپنی،چینی
گزارش شااااده و اا6/323  و6/33 ،6/273 ،6/262 ،6/883
.)3 فراوانی آللی آن در جمعیات ایرانی کمتر اسااات شاااکل

تشکر و قدرداني
اا معاونت پژوهشااای دانشاااگاه اصفهان برای تأمیااان بودجااة
 هاامچنین اا تمامی افارادی،مطالعة مزبااور در یال پژوهانه
کااه در تهیااة نمونااه ماا را یااری کردناد تشاکر و تدردانای
. میکنی
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Analysis of genetic variation of rs2278961 Marker in COLQ gene as an
informative marker for molecular diagnosis of congenital myasthenic syndrome
in the Isfahan population
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Abstract
Background Congenital myasthenic syndromes (CMS) recognized
as heterogeneous disorders arising from presynaptic, synaptic, or
postsynaptic defects. Congenital myasthenic syndrome due to defects
in synaptic activity of the acetylcholinesterase enzyme (AChE) is
caused by recessive mutations in the COLQ gene. Ideal method for
molecular diagnosis of this disease is direct analysis of the gene
mutations, which is expensive and time consuming. Therefore,
alternative methods such as linkage analysis using polymorphic
markers including single nucleotide polymorphism (SNP) is
suggested.
Materials and Methods In this study, using bioinformatic analysis,
rs2278961 marker located on 3'UTR of COLQ gene was selected
which contains two alleles G and A. rs2278961 marker was
genotyped in the Isfahan population by ARMS PCR technique, using
specific primers. Degree of heterozygosity and allelic frequencies
were calculated by Genepop software. Finally, the amount of
polymorphism information content (PIC) was computed by PIC
Calculator software.
Results According to the results of Genepop and PIC Calculator, the
frequency of recessive allele A (MAF), the degree of heterozygosity
and the PIC were estimated 0.539, 0.61842105 and 0.3735,
respectively.
Conclusion Since the MAF>0.2 and PIC close to 0.375 are the
criteria for an efficient marker, rs2278961 having mentioned
conditions, therefore it could be suggested as an appropriate markers
for diagnosis of CMS disease in Iranian population..
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