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 مقاله پژوهشي 

  يشرق جانيدر آذربا ۲نوع  ابتيد مارانيدر ب ABCC8در ژن  C49620T مورفيسمپلي يبررس
  

 ٤پور شوردرقينفاطمه حس ٣ييمنوچهر قوجا، *٢زاده سلطان ينحس، ١آبادشاه يجود يستهشا

 
  17/01/1400تاریخ پذیرش  08/11/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

است.  يشبا عوارض باال در سراسر جهان در حال افزا يماريب يناست. ا يکننده سالمت عموم يدمزمن و تهد يماريب يک، ۲نوع  يابتد :هدف و زمينهپيش
 هايمورفيسميپل يهمراه يمطالعه بررس ينمرتبط است. هدف از ا ۲نوع  يابتاست که با د ييمورفيسم هاپلي ترينيعاز شا يکي ABCC8ژن  C49620T يانتوار

C49620T  از ژنABCC8 است. يشرق يجاناستان آذربا يتنوع دو در جمع يابتبا د  
 ياز تمام DNAآوري شد. بعد از استخراج از افراد سالم جمع ينمونه خون ۱۰۰و  يابتمبتال د يماراز افراد ب ينمونه خون ۱۰۰منظور  ينبد: کار مواد و روش

در انجام شد.  PCR-RFLPتعيين ژنوتيب با استفاده از روش و الکتروفورز انجام گرفت.  PCR ي،اختصاص يمرها با پرالکتروفورز، نمونهبا ا يسنج يفيتها و کنمونه
  هدف مشاهده شد. مورفيسميو پل يدشده و دوباره الکتروفورز گرد يمار، تPCR صوالتمح Pst1محدود کننده  يمبا آنز يتنها

 يسهو مقا باشدمي ۳۰و  ۱۷، ۵۳درصد و  ۲۲، ۵۲، ۲۶ برابر با ترتيبو سالم به يمارب گروهدر  CTو  TT ،CC هاييپژنوت يفراوان يعنشان داد که توز يجنتا: هايافته
وجود دارد  يداراختالف معني يماردر افراد سالم و ب CCو  TT يفراوان ينب ي) ولp>0.05دار نبود (معني يمارافراد سالم و ب ينب CT يپژنوت يفراوان يآمار

)p<0.05 .( درصد آلل شايان ذکر است کهT درصد و درصد آلل  ۶۸درصد و  ۳۷ترتيب به يماردر افراد سالم و ب يزنC درصد و  ۶۳ترتيب به يماردر افراد سالم و ب
  درصد گزارش شد. ۳۲

رابطه وجود  يابتو ابتال به د ABCC8ژن  ينتروندر ا C49620Tمورفيسم پلي ين" بکه احتماالً دهديمطالعه نشان م يندر ا هايسهمقا: گيريبحث و نتيجه
  کرد. يمختلف بررس يهايترا در جمع يابتاستعداد ابتال به د يصو تشخ يدرس تريقدق يجبه نتا توانيتر مبا مطالعات گسترده ينداشته باشد. بنابرا

 يابت، دABCC8 ژن، C49620T مورفيسمپلي ها:کليدواژه

  
 ١٤٠٠ خرداد، ١٨٧-١٩٥ ص، سوم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۴۱-۳۷۴۰۱۰۵۶: تلفن بناب، واحد اسالمي آزاد دانشگاه تکميلي، تحصيالت دانشکده شناسي، زيست گروه بناب،: آدرس مکاتبه

Email: Hossien4040@gmail.com 

  
  مقدمه
 و يشرو به افزا هاييمارياز ب يکيعنوان به يربـاز از د يـابـت  د
مورد توجه محققان و پزشکان قرار گرفته  يراز مشـکالت فراگ  يکي

 شيبر افزا يعامل يماريب يوعش يزانم يشافزا يگرد ياسـت. از سو 
با عوارض باال  ٢نوع  يابتکشورها است. د يبرا ياقتصاد هايينههز

 يمشکالت سازينهزم يماريب ين. ا)١( ستدر سـراسر جهان همراه ا 
 ي،پاتنورو ييتروما يرقطع اندام غ ينايي،ناب يوي،کل هاييماريچون ب
گام، زودهن يصدر تشــخ يشــرفتپ. باشــديم ينوپاتيو رت ينفروپات

ــال يابتعوارض د يزانم ــت اما  يراخ يهارا در سـ کاهش داده اسـ

                                                             
 راني، ابناب ،واحد بناب يدانشگاه آزاد اسالم ک،يارشد ژنت يکارشناس يدانشجو ١
 سنده مسئول)يران (نوي، بناب، اواحد بناب ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يست شناسيزگروه ار، ياستاد ٢
  راني، بناب، اواحد بناب ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يست شناسيزگروه ار، ياستاد ٣
  رانيبناب، ا ،واحد بناب ميدانشگاه آزاد اسال ،ژنتتيکارشد  کارشناسي يدانشجو ٤

ــامل  دهديرخ م يطوالن يزمانمدت يط ۲نوع  يابتپاتوژنز د و شـ
ــ با  ييغذا يم، مانند رژيو ســـبک زندگ يطياز عوامل مح ياريبسـ
و اضــافه وزن و عدم  يکلســترول باال، چاق ييغذا يمباال، رژ يچرب
عالوه  .)۳, ۲(شود يفشـار خون باال م  ينو همچن يت،از فعال ودوج
 کييمختلف ژنت هاييگاهعات ارتباط گســـترده ژنوم جامطال ين،بر ا
را نشان داده  ۲نوع  يابتشدت د ياو  يآگه يشدر شروع، پ يلدخ

 يابيارز ي،و غربالگر يشگيريپ يندهايهدف از انجام فرآ .)۴(است 
ــت يزانم ــم . پلي)۵( خطر ابتال اسـ  SNP (Single يــامورفيسـ

Nucleotide polymorphism) که با  يکيژنت يفرد يهابه تفاوت
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. ودشــيها در ارتباط باشــند گفته ميماريب ياســتعداد ابتال به برخ
ــه اختالفات تك هاي ژنتيكي قومي و منطقمطالعه هاي در زمينـــ

مبنـــاي تـــشخيص و درمان فارماكولوژيك  توانـــدنوكلئوتيدي مي
 GWASحاصل از مطالعات  يجها شـود. نتااز انواع بدخيمي برخي

(Genome Wide Association Studies) از آن بوده که  يحاک
ــ يژن يها يانتوار ــوم به تفاوت ياريبس  ييدتک نوکلئوئ يهاموس

SNP اط در ارتب يابتبا استعداد ابتال به د تواننديوجود دارند که م
در  ييکژنت يفرد يهاتفاوت يامورفيسم ها پلي ينا يباشـند بررس 

هد. د يشافزا ياررا بس يصقدرت تشخ توانديمختلف م هاييتجمع
گذشـته   يهاسـال  يط GWAS) و linkage( پيوسـتگي مطالعات 

شدند  يابتدر ارتباط با د يهاSNPاز  ياديشمار ز يصباعث تشـخ 
ــ يهــاکــه در لکوس اهــداف  ينتراز مهم يکي ار دارد.قر يخــاصـ

و  دييتک نوکلوت يهامورفيسمپلي ييشـناسا  يکي،ژنت يهايبررسـ 
عنوان عوامل ها در ارتباط هستند و بهيمارياسـت که با ب  ييهاآلل

ــتعدکننده برا ــا يماريابتال به ب يمسـ ــناسـ  ييدر افراد مختلف شـ
 هااز ژن ينشان دادند که برخ پيوستگيمطالعات  .)۷, ۶(شـوند  يم

مورد  يتبا توجه به جمع يارتباط دارند ول ۲نوع  يابتد يماريبـا ب 
ــد. تواننديم يماري،درب يرگرد يهامطالعه ژن ز ا يکي متفاوت باشـ

 يابتد يماريها ارتباط آن با بســـال ينا يکه در ط يدکاند يهاژن
ژن . اين اســت ABCC8مطالعه قرار گرفته اســت ژن  مورد ۲نوع 

ــميه يبرا يگاهيعنوان جابه ــولينميه يپوگليس  يخانوادگ يپرانس
ــح نامنظم  ياختالل اتوزوم يـک  ي،دوران کودک مغلوب که با ترشـ

 يانت. وار)۸(، شـــناخته شـــده اســـت باشـــديهمراه م ينانســـول
C49620T  ژنABCC8 اســت که   يمورفيســم پلي ترينيعشــا

ــول ــت که . کندرا ميکد  ينانسـ ــان داده اسـ  يانتوارمطالعات نشـ
C49620T  براي مثال گزارش . )۹( ارتباط دارد ۲نوع  يـابـت  بـا د

در  نيبا پاسخ انسول ABCC8مورفيسم در ژن پليشـده اسـت که   
 ي،فرانســو هايييدر کانادا ۲نوع يابت و  يکيمکز -يکايي افراد آمر

ــکـانـد   يـت برخالف جمع ــت ينـاوي اسـ  يـانت . وار)۱۰( همراه اسـ
C49620T نژ ABCC8 اســت که با  يمورفيســمپلي ينتريعشــا

 C / Tمورفيسم . اگرچه ارتباط پلي)۱۱( مرتبط است ۲نوع  يابتد
در  ۲نوع  يابت) بـا د rs1799854( ۱۶-۳در اگزون  ABCC8ژن 
 ينابا اين حال نشان داده شده است،  يتيجمع يهااز گروه ياريبس

ستند، ثابت ه ۲نوع  يابتد يکه دارا يقاييآفر يارتباط در افراد بوم
 يرندهگ يککه  ABCC8مورفيســـم ژن پلي. )۱۲(ت نشــده اســ  

ــطح ــولفون يبرا يسـ  sulfonylurea receptor 1 ۱ اوره يلسـ

(SUR1) حســـاس به  يمکانال پتاســـ يواحدها يراز ز بوده و يکي
ATP  يدهبتا لوزالمعده د يهاســلول در ســلول يدر غشــا واســت 

. )۱۳( کندايفاء مي ينترشح انسول يمتنظ و نقش اساسي درشود يم
در بيماران ديابتي  ABCC8ست که ميزان بيان ژن گزارش شده ا

رابطه  ينا. )۱۴(يابد در مقايســـه با افراد ســـالم افزايش مي ۲نوع 
 يهادر ژن ييرتغ داده شود که يحتوضـ  يتواقع ينممکن اسـت با ا 

 يندر ترشح انسولواسطه دخالت يم بهواحد کانال پتاس يرکدکننده ز
را  يهفرض ينا هايافته ينا .)۱۵( هموسـتاز گلوکز شـود   ييرباعث تغ

ــول يم يتتقو ــح انس ممکن  ۲ديابت نوع در  ينکنند که نقص ترش
 مربوط باشد SUR1در ژن  يآلل ييراتبه تغ ياسـت حداقل تا حد 

)۱۱(.  
 يسممورفيپل يپيو ژنوت يآلل يفراوان يمطالعه بررسـ  ينا هدف

C49620T  ژنABCC8 ــممورفيپل ينا يرو تأث  تياببر بروز د يس
  .باشديم ۲نوع 

  
  مواد و روش کار

ــاهدي ابتدا  -ي مورديدر اين مطالعه از افراد  ينمونه خون ۱۰۰شـ
از افراد سالم پس از  ينمونه خون ۱۰۰و  ۲يابت نوع دبه مبتال  يمارب

و اخذ کد اخالق  پرسشنامه يلتکم، از آنها ينامه کتبکسب رضايت
. هر دو تهيه شد (IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.102)پزشکي 

 ياييمنطقه جغراف و يتجنس ي، وزني،گروه از لحاظ مشخصات سن
ــتند. نمونه يکديگربا   ابتياران مبتال به ديماز ب يريگمطابقت داشـ

 ليتريليم ۲بناب، از هر نفر  ياجتماع ينکننده به مرکز تأممراجعه
ــتخراج ژنوم هر فرد در    يهاو در لوله يافتخون، جهـت انجـام اسـ

گراد سانتي ۲۰ ي منفيموالر) در دما ۰,۵با غلظت  EDTA( يحاو
  شد. يگهدارن
  :از خون DNAاستخراج  

کانادا)  – BioBasicاستخراج ( يتمطالعه مطابق پروتکل ک يندر ا
  ژنومي انجام شد DNAاستخراج 

  :استخراج شده DNAبررسي کيفيت 
است.  ينخالص به مقدار مع DNAموفق، داشتن  PCR يکالزمه 

 ياستخراج شده از روش الكتروفورز رو DNA يفيتک يجهت بررس
  .يددرصد استفاده گرد يکژل اگاروز 

 يمر:پرا 
ــرکت   )۱پرايمرهـا (جـدول    ــت از شـ ــرکت کاالزيسـ از طريق شـ

takapozist خريداري شد.  
  PCRمورد استفاده در واکنش  يمرهايپرا يتوال ):۱جدول (

  طول (جفت باز)  يمرپرا يتوال  يمرنام پرا
 TTGGGTGCATCTGTCTGTCTGTCTTT -3`  ۲۶ -`5  يممستق

  AGCCCACCTGCCCCACGAT -3`  ۱۹ -`5   معکوس
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  :خون يهااستخراج شده از نمونه DNA يبررو PCRانجام 

مقدار توصيه شده توسط به  معکوسو  مستقيم يمرهايابتدا پرا
 سپس ،شد يساز يقميکروموالر رق ۱۰۰به غلظت  شرکت سازنده

براي تهيه غلظت کاري پرايمرها بعد از انجام رقت غلظت پرايمرها 
براي انجام آزمايش انتخاب شد. براي انجام واکنش  ۱۰به  ۱غلظت 
PCR  طبق پروتکل شرکت سازنده)Master Mix AMPLIQON( 

ميکروليتر هر کدام از  Master Mix ،۵/۱ از ميکروليتر ۱۳
به همان  يونيزهآب د يکروليترم ۸ پرايمرهاي مستقيم و معکوس و

 ينسپا يدور کوتاه به آرام يکآن  ياتشد و محتو قلمنت يکروتيوپم
 يکروتيوپم ياتاز محتو يکروليترم ۲سپس به داخل آن  يد.گرد

DNA نياسپ يدور کوتاه به آرام يکل شده و استخراج شده منتق 
در دستگاه  يکروليترم ۲۵ ييبا حجم نها يکروتيوپ" ميتاً. نهايدگرد

 واکنش پس از اتمامگرفت. قرار آمريکا  BIO RADترموسايکلر مدل 
PCR الکتروفورز محصول ،PCR درصد انجام  ۱ژل آگارز  يرو

  .)۱۶( يدگرد
  :PST1محدود کننده  يمبا آنز PCRمحصوالت  يمارت

 )PSTIطبق پروتکل آنزيم محدود کننده مورد مطالعه (انجام،  يبرا
ــول  يکروليترم ۱۰به اندازه  ها، داخل از نمونه يکي PCRاز محصـ

به آن  يونيزهآب د يکروليترم ۱۸شـــد ســـپس  يختهر يکروتيوپم
ــد. همچن ــه انــدازه  ينافزوده شــ  ۲و  bufferاز  يکروليترم ۲ب

 thermo fisher(شــرکت  PSTIمحدود کننده  يماز آنز يکروليترم
با  يبه آرام سپس) به داخل آن اضـافه شـد.   سـاخت کشـور آمريکا  

محکم بسته شد و  يکروتيوپمخلوط شـد و درب م  يپتينگعمل پ
ــا يمراحل برا ين. ايدگرد يگـذار  ينپـاراف  ها هم تکرار نمونه يرسـ
درجه  ۳۷ يدر دما يدر داخل بن مار يکروتيوپ" ميتاً. نهـا يـد گرد

ــانت ــد. جهت انجام  ۱۶گراد بـه مـدت    يسـ ــاعت قرار داده شـ سـ
محدود کننده، ابتدا  يمشده با آنز يمارت PCRالکتروفورز محصوالت 

  .يدو الکترفورز گرد يهدرصد ته ۲ژل آگاروز 
  :ها و آناليز آماريتحليل دادهوروش تجزيه

شدند.  يلوتحل يهتجز ۲۳نسخة  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
ع مرب ياز آزمون کا يماريها با بروز ب يپارتباط ژنوت يبررســ  يبرا

 از آزمون ينبرگوا يانحراف از تعادل هارد يينتع ياستفاده شد. برا
chi-square يبا درجه آزاد )df (شد. يبررس يک  

  
  هايافته

  يماران:ب يکاطالعات دموگراف يبررس يجنتا
نمونـه خون مربوط به افراد مبتال به   ۱۰۰. يـک اطالعـات دموگراف 

ر شد. د يعنوان گروه کنترل بررسنمونه خون سالم به ۱۰۰و  يابتد
دادند  يلدرصـد را زنان تشک  ۶۰درصـد مردان و   ۴۰ها نمونه يانم

درصد  ۵۴مردان  يانسـال بود. در م  ۵۱حدود  يسـن  يانگينکه م
 ۳۳ يابتيهستند و در گروه د لمدرصد سا ۴۶زنان  يانسالم و در م

 يدرصد از آنها زنان هستند. پارامترها ۶۷مرد و  يابتيدرصد افراد د
ــه ژنوت يماراندر ب ينيلو با يکدموگراف ــ يپبا س  يباهم مورد بررس

 ارانيمب يپپارامترها و ژنوت ينا ينب يقرار گرفت و اختالف معنادار
  .)p>0.05( مشاهده نشد

  
  :PCRالکتروفورز محصوالت  يجنتا

 يباندها ينجفت باز بود که در فاصله ب ۱۲۲طول قطعه مورد نظر 
 ۵۰شـد لدر مورد استفاده   يلاز لدر تشـک  يجفت باز ۱۵۰و  ۱۰۰

  ).۱. (شکل باشديم يجفت باز
  

  PCRنمونه ژل الکتروفورز محصوالت  ):۱(شکل  
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 و همکاران آبادشاه جودي شايسته  يشرق جانيدر آذربا ۲نوع  ابتيد مارانيدر ب ABCC8در ژن  C49620T مورفيسمپلي يبررس
 

١٩٠  

  
 يمآنز ين، اTبه  Cآلل  يل، در صورت تبدPst1 يمدر محل برش آنز

ــته و قطعه  يگاهجا . يافتبرش نخواهد  يجفت باز ۱۲۲برش نداشـ
ــورت هموز  يجفـت باز  ۳۴و  ۸۸، دو قطعـه  Cبودن  يگوتدر صـ

و  ۸۸، ۳۴قطعه  ۳بودن،  يگوتداشـت و در صورت هتروز  يمخواه
  ).۳و  ۲داشت (شکل  يمخواه يجفت باز ۱۲۲

  

 در افراد سالم Pst1 يمشده با آنز يمارت PCRالکتروفورز محصول  يجنتا ):۲(شکل  
  

  يماردر افراد ب Pst1 يمشده با آنز يمارت PCRالکتروفورز محصول  يجنتا ):۳(شکل 
  ها:يپژنوت يفراوان يحاصل از بررس يهاداده يآمار يزآنال

ــل از فراوان يهاداده يبر رو ــکوئر  يآزمون کا ها،يپژنوت يحاص اس
)chi-square  ــان م ينا يج) انجـام گرفـت. نتا که  دهديآزمون نشـ

 ين. بنابرباشــديم ۰۰۰۱/۰به دســت آمده برابر  يدارســطح معني
 گروه افراد ســـالم و يندر ب هايپژنوت يفراوان ينگفت که ب توانيم

  .)۲) (جدول P<0.05وجود دارد ( داريياختالف معن يمارگروه ب
  

  يپژنوت يرو سالم برحسب طبقات متغ يماردو گروه ب يفراوان يسهمقا .)۲جدول (

  طبقات  متغير
  گروه

 P  ميزان کاي مجذور
  بيمار  سالم

  ژنوتيپ

TT درصد) ٥٣( ٥٣  درصد) ٢٦(٢٦  

٠٠٠١/٠  ٢١٢/٢٨  CC  درصد) ١٧( ١٧  درصد) ٥٢( ٥٢  

CT  درصد) ٣٠( ٣٠  درصد) ٢٢(٢٢  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-5173-fa.html


 ۱۴۰۰ خرداد، ۳، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

١٩١  

  
ــ يجنتا ــه نوع ژنوت هايپفرکانس ژنوت يبررس  يپدر جامعه هدف س

ها بود که فرکانس CCو  TT ،CTشــامل  يقتحق ينمورد نظر در ا
نفر  ۱۰۰که از  يقتحق ينآنهـا در جـامعـه هدف مورد مطالعه در ا   

ت. قرار گرف يشده بودند، مورد بررس يلتشک يمارنفر ب ۱۰۰سالم و 
و  TT ،CT هاييپژنوت يفراوان کهبه دســت آمده نشــان داد  يجنتا

CC ــه ــالم ب  يمورد و فراوان ۵۲و  ۲۲، ۲۶ترتيــب در افراد ســ
 ۱۷و  ۳۰، ۵۳ترتيب به يماردر افراد ب CCو  TT ،CT هاييپژنوت

 پيافراد سالم، ژنوت ينکه در ب دهدينشـان م  يج. نتاباشـد يمورد م

CC يپو ژنوت يشترينب CT افراد  ينب ررا دارد و د يفراوان ينترکم
را دارد.  يفراوان ينترکم CC يپو ژنوت يشترينب TT يپژنوت يمارب

دار نبوده معني يمارافراد سالم و ب ينب CT يپژنوت يفراوان يسـه مقا
)p>0.05ــالم و ب هايپژنوت يمابق يفراوان ينب ي) ول  ماريدر افراد س

ــول فراوانp<0.05وجود دارد. ( يداراختالف معني  ي) پس از حصـ
. يدها و درصــد محاســبه گردآلل آنها، فرکانس يو بررســ هاوتيپژن
  .آورده شده است ۵و  ۴ هايمحاسبه در جدول ينا يجنتا

 

  يمارمورد مطالعه و اختالف درصد آنها در افراد سالم و ب يهادرصد آلل :)۳(جدول 

P  درصد اختالف بين   ميزان کاي مجذور
  نام آلل  درصد آلل در افراد بيمار درصد آلل در افراد سالم  افراد سالم و بيمار

٠٠٠/٠  ٢١٢/٢٨  

  T  درصد ٦٨ درصد ٣٧  درصد ٣١

  C  درصد ٣٢ درصد ٦٣  درصد ٣١

  مجموع %١٠٠ %١٠٠  

  
و در افرادسالم  ۱۳۶در افراد بيمار  Tآلل  يمارابتال و در افراد سالم و ب يسکمورد مطالعه و اختالف درصد آنها و ر يهاآلل يفراوان :)۴(جدول 

 ۱۲۶ المو در افراد س ۶۴در افراد بيمار  Cو آلل  دهديدرصد کاهش نشان م ۳۱نسبت به افراد سالم  يماردر افراد ب Tالل  يفراوان باشدکهيم ۷۴
  دهد.ينشان م يشدرصد افزا ۳۱نسبت به افراد سالم  يماردر افراد ب Cالل  يکه فراوان باشديم

اختالف بين درصد   افراد سالم (تعداد)  (تعداد) بيمارافراد   نام الل
  افراد سالم و بيمار

P- value  OR (CI 95%) 

T  ۱۳۶ ۷۴  ۳۱%  0.0001  ۶۱۸/۳  
C  ۶۴ ۱۲۶  ۳۱%  .-  --  

  TT  ۵۳ ۲۶  -  1.000  1.000غالبيت 
CC+CT  ۴۷ ۷۴  -  -  -  

  
ــ يهاداده ها در جامعه هدف مورد فرکانس آلل يحاصـــل از بررسـ

ــان داده م ۱مطالعه در نمودار  ــودينش  يماردر افراد ب Tکه آلل  ش
 يشدرصد افزا ۳۱را داشته و نسبت به افراد سالم  يفراوان يشترينب

و  را داشته يفراوان يشتريندر افراد سالم ب يزن C. آلل دهدينشان م
 هايسهمقا ين. ادهديدرصد کاهش نشان م ۳۱مار ينسبت به افراد ب

رابطه  ابتيو ابتال به د Tآلل  يشافزا ينکه احتماالً" ب دهدينشان م
مورفيسم که الل پلي T يالل يفراوان ).۱وجود داشـته باشد (نمودار  

ــديم ــالم  باش ــد و در گروه ب ۳۷در گروه س ــد  ۶۸ يماردرص درص
ــديم ــد در گروه ب ۳۱که  باش ــان م يشافزا يماردرص که  دهدينش

 يانوع دو رابطه يابتابتال به د يســکو ر Tالل  يشافزا يناحتماالً ب
و  باشدمي ۶۱۸/۳ يمارابتال در گروه ب يسکوجود داشـته باشـد و ر  

ــترازآنجاکه ب ــديم يکاز  يش ــکاحتمال ر باش  ييمارابتال به ب يس

که  باشدي/ م۵۳۱ابتال در گروه سالم  يسکموجود است در ضمن ر
  .باشديم يکتر از کم
  

  گيريبحث و نتيجه
از ژن  C49620T هايمورفيسميفرکانس پل ي حاضرمطالعهدر 

ABCC8 يجانآذربااستان در  ۲نوع  يابتدمبتال به  يماراندر ب 
 پيجز در ژنوتبهي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که شرق
CTماريگروه افراد سالم و گروه ب يندر ب هايپژنوت يفراوان ين، ب 

روه در گ يفراوان يشترينب طوري که، بهوجود دارد داريياختالف معن
 باشد.مي TTو  CC هاييپمتعلق به ژنوت ترتيبو بيمار به سالم

ــخ ــال يابتعوارض د يزانزودهنگام، م يصبا تشـ  يراخ يهادر سـ
 يشههم ۲نوع  يابتاز د يشـگيري حال پ ينبا ا ،اسـت  يافتهکاهش 
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 و همکاران آبادشاه جودي شايسته  يشرق جانيدر آذربا ۲نوع  ابتيد مارانيدر ب ABCC8در ژن  C49620T مورفيسمپلي يبررس
 

١٩٢  

ــت  يچالش عموم يـک  ــالمت جامعه اسـ  ين،. عالوه بر ا)۲(در سـ
 ،يماريب يندر ا يلدخ يکيمختلف ژنت هاييگاهجا يمطالعات ژنوم

 يکي. )۱۷, ۴( دهديرا نشان م ۲نوع  يابتشدت د ياو  يآگه يشپ
 ايهمورفيسمپلي ييشناسا يکي،ژنت هايياهداف بررس ينتراز مهم

 در ارتباط هستند هايمارياسـت که با ب  ييهاو آلل يديتک نوکلوت
لف در افراد مخت يماري به بابتال يعنوان عوامل مستعدکننده براو به

  .)۶( شونديم ييشناسا
ــل از مطالعه ــمي پلينتايج حاصـ از ژن  C49620T مورفيسـ

ABCC8 ــان ميدر مطالعه ــر نشـ دهد که ميزان فراواني ي حاضـ
در گروه  ۵۲و  ۲۲، ۲۶ترتيب از بـه  CCو  TT ،CTهـاي  ژنوتيـپ 

ــالم به  ــت و فراواني  ۱۷و  ۳۰، ۵۳س در گروه بيمار تغيير کرده اس
بيشتر  CTو  CCهاي در گروه بيمار نسبت به ژنوتيپ TTژنوتيپ 

و همکاران در  Engwaي حاضر ي مطالعهاست. هم راستا با نتيجه
با  يســهدر مقا TT يپژنوتمشــاهده کردند که فراواني  ۲۰۱۸سـال  

 بود يابتمبتال به د يماراندر ب CTو  CC يپگروه دوم باالتر از ژنوت
)۱۸(.  

در پژوهش حاضر نشان داد که درصد ها فرکانس آلل يمطالعه 
ش ترتيب افزايدر گروه بيمار نسبت به گروه سالم به Cو  Tهاي آلل

 Cبر آلل  Tکه آلل  اي مشــخص شــديابد. طي مطالعهو کاهش مي
ــت و م ارتباط دارد. اين مطالعه  يابتخطر با ابتال به د يزانغالب اس

ــيوع باالتر آلل  در  يابترا در بيماران مبتال به د ABCC8ژن  Cش
 نيتناقض ا ينمقايسـه گروه کنترل نشــان داد. ممکن اســت علت ا 

 ،انجام شده است يجريهراد ناف يتجمع يمطالعه بر رو ينکه ا دباش
 هاييالل را با چرب ينخود ارتباط ا يآنها در مطالعه يگرد ياز سـو 

به  .)۱۷( نشـده اســت  يافت يکردند و ارتباط معنادار يبدن بررسـ 
ــو با مطالعه ــر،عالوه هم س ــال  Molęda ي حاض و همکاران در س

 يرندهدر ژن گ C49620Tمورفيســـم مشـــترک ، رابطه پلي۲۰۱۲
ــولفون ــم) و متابولSUR1اوره ( يلس  يگلوکز، عملکرد ترشــح يس

 يحاملگ ديابتدر زنان با سابقه  ينو مقاومت به انسول β يهاسلول
)GDM مورد مطــالعــه قرار دادنــد و مشـــاهــده کردنــد کــه  ) را

ــم پلي  قرار دارد، SUR1ژن  ۱۵ ينتروندر ا C49620Tمورفيسـ
ــم مورد مطالعه در دو گروه از پلي يعتوز يکهبطور  ريکديگمورفيسـ

مورفيســـم و اختالالت پلي يعتوز ينب يارتباط يچکند. هينم يفرق
در  C49620Tمورفيسم نشد. پلي يافتهمزمان گلوکز  يسـم متابول
در زنان با  ينترشــح انســول ياو  ينبا مقاومت به انســول SUR1ژن 

رشد عدم تحمل  يا GDMو بر رشد  يسـت همراه ن GDMسـابقه  
  .)۱۹(گذارد ينم يرمورد مطالعه تأث يتگلوکز در جمع

ــتبا توجه به نتايج  ــر ميآمده از مطالعه به دسـ توان ي حاضـ
را  يفراوان يشــترينب TT يپژنوت يمارانبگروه در مشـاهده کرد که  

و همکاران در  Nikolacي اين نتيجـه موافق نتيجـه مطـالعه   دارد. 

نوع  يابتبا د يقفقاز يمارانب ۲۲۸ يانکه در م باشدمي ۲۰۰۹سال 
در  HbAاز غلظت  يتوجهقـابـل   يشهمراه بـا افزا  TT يـپ ژنوت ۲
ند در غلظت ق ياوره بود، اما تفاوت يلتحت درمان با سولفون يمارانب

ــتا و پس از قاعدگ . هم چنين نتايج )۲۰( وجود ندارد يخون ناشـ
در گروه بيمار  CCفراواني ژنوتيپ  دهد کهي ما نشـــان ميمطالعه

 پيحاضــر با ژنوت يجنتانســبت به گروه کنترل کاهش يافته اســت. 
CC  ــتريب يلتما يو هلند ينيچ يـت کـه در جمع  ابتال بهبه  يشـ

 امر ينعلت ا تممکن اســباشــد و يم مخالف ،داشــت ۲نوع  يابتد
ــتا، گلوکز پس از   يزانتفـاوت در م  ــمـا در حالت ناشـ گلوکز پالسـ

ــرف، غلظت ل ــ يپيدهامصـ  د که در دو گروه با هم تفاوت داردباشـ

ــت که  . )۲۱( ــده اسـ ــخص شـ ــم پلياز طرف ديگر مشـ مورفيسـ
rs1799854 ژن  ينتروندر اABCC8  مطالعه در  ۱۷قرار دارد. از

 ينا ين، شش مورد از ارتباط بيو قفقاز ياييآسـ  يهايتمورد جمع
، يني، چيژاپن يهايتدر جمع ۲نوع  يابتو خطر ابتال به د يانتوار

و  يژاپن ينکه ناقل يرا نشان داد در حال يو هلند ي، ترکيفرانسـو 
 يپتر بودند و ژنوتحساس ۲نوع  يابتنسبت به د CT يپژنوت يترک

CC و  ينيچ يتدر جمع ۲نوع  يابتبه خطر ابتال د يشتريب يلتما
ــت. يهلنـد  ــو داشـ و  rs1799854 ينب يارتباطات يگر،د ياز سـ

گزارش شده است. دو مطالعه  ۲نوع  يابتدر د يکمتابول يپارامترها
مورفيسـم را با گلوکز پالسـما در حالت ناشتا، گلوکز   پلي ينرابطه ا

 ليتحت درمان با سولفون يماراندر ب يپيدهاپس از مصرف، غلظت ل
مستعد  يشترماه ب ۶پس از  Cحامل آلل  يمارانکردند. ب يينره تعاو

ــريد بودند غلظت تري يشافزا  يپوتژن ين، ناقلينعالوه بر او گليسـ
C / C  غلظتHbA1c يپبا ژنوت يمارانتر از بکم T / T ــتند  داش

 ينب يهمراه يچو همکــاران، ه Gloyn ايدر مـطــالـعــه   .)۲۱(
ــم پلي ــاهـده نکردند نوع دو  يـابـت  و د C/Tمورفيسـ  يها. ژنمشـ

ABCC8  وKCNJ11 يرنــدهگ يرواحــدهــايکــه کــد کننــده ز 
 کنترلرا  يمپتاس ي) هستند و کانال داخلSUR1( ۱اوره  يلسولفون

متحده،  ياالتمورد از ا ۴۸۶هزار و  ۲هـا بـا مطـالعـه     کننـد. آن يم
 E23Kبودند و آلل  ۲نوع  يابتمبتال به د ۸۵۴کردند که  يـابي ارز

 ندکيم ييدتأ يجنتا ينا .همراه بود يابتبا د يدر مطالعه مورد شاهد
ــان يم يشرا افزا ۲نوع  يابتخطر ابتال به د E23Kکـه   دهد و نشـ

ــن يبزرگ برا ياسکه مطالعات در مق دهـد يم ــاييشـ  يهاآلل اسـ
  .)۲۲( مهم است يابتمستعد د

 C49620Tمورفيسم پلي که مشـخص شـده است که  ازآنجايي
اســت و بدين طريق کانال داخلي  SUR1کد کننده  ABCC8ژن 

يسم مورفپليرسد که اين کند. لذا به نظر ميپتاسـيم را کنترل مي 
رشح تيم واحد کانال پتاس يرکدکننده ز يهادر ژن ييرتغبه سـبب  

 ٢ خون در ديابت نوعگلوکز  تعديلباعث  را کنترل کرده و ينانسول
  .)١٥(شود مي
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 rs7816345مورفيسم ارتباط پلي يمطالعه بررسـ  ينا هدف از
 يجاندر جمعيت آذربا يابتبـا احتمـال ابتال به د   ABCC8در ژن 

ــرق ــد آلل  يش ــالم و ب يزن Tبود درص  ۳۷ترتيب به يماردر افراد س
ترتيب به يماردر افراد سالم و ب Cدرصد و درصد آلل  ۶۸درصـد و  

 يشترينب يماردر افراد ب T لدرصد گزارش شد. آل ۳۲درصـد و   ۶۳
نشان  يشدرصـد افزا  ۳۱را داشـته و نسـبت به افراد سـالم     يفراوان

را داشــته و   يفراوان يشــتريندر افراد ســالم ب يزن C. آلل دهديم
 هايسهمقا ين. ادهديدرصد کاهش نشان م ۳۱ يمارنسبت به افراد ب

ــان م ــم و ابتال پلي ينا ينکه احتماالً" ب دهدينش  ابتيد بهمورفيس
ــد. تمام ــته باش ــ يرابطه وجود داش ــده و نتا يمطالعات بررس  يجش

ــل از مطالعه ما انواع پلي ــان م حاص ــم ها را نش  ين. ادهديمورفيس

. باشنديافراد م ينب يپيو فنوت يکيعامل تنوع ژنت هامورفيسـم پلي
ــهمقـا  ــان م   يندر ا هـا يسـ  ينکـه احتمـاالً" ب   دهـد يمطـالعـه نشـ
 يابتو ابتال به د ABCC8ژن  ينتروندر ا C49620Tمورفيسم پلي

به  وانتيتر مبا مطالعات گسترده ينرابطه وجود داشـته باشد. بنابرا 
ــ تريقدق يجنتا ــخ يدرسـ ــتعداد ابتال به د يصو تشـ ر را د يابتاسـ

  کرد. يمختلف بررس هاييتجمع
  

  يتشکر و قدردان
نويسـندگان مقاله مراتب تشـکر و قدرداني صميمانه خود را از   

ين اجتماعي شهرستان بناب تأمدانشـگاه آزاد اسالمي واحد بناب و  
  دارند.شان اعالم ميبي دريغ بابت همکاري

  
References: 

1. Lin X, Xu Y, Pan X, Xu J, Ding Y, Sun X, et al. Global, 

regional, and national burden and trend of diabetes in 

195 countries and territories: an analysis from 1990 to 

2025. Sci Rep 2020;10:1-11. 

2. Pearson ER. Dissecting the etiology of type  ٢ diabetes in 

the Pima Indian population. Diabetes 2015;64:3993-5. 

3. Carlsson S, Andersson T, Talbäck M, Feychting M. 

Incidence and prevalence of type 2 diabetes by 

occupation: results from all Swedish employees. 

Diabetologia 2020;63:95-103. 

4. Go MJ, Hwang J-Y, Park T-J, Kim YJ, Oh JH, Kim Y-J, 

et al. Genome-wide association study identifies two 

novel Loci with sex-specific effects for type 2 diabetes 

mellitus and glycemic traits in a korean population. 

Diabetes Metab J 2014;38:375-87. 

5. Kooshyar MM, Nassiri M, Aslaminezad A, Betaraf M. 

Feasibility study of SNPs detection associated with 

breast cancer by genome-wide association virtual 

studies. J Clin Oncol 2013; 31(15_suppl): e22167-

e22167.  

6. Schork NJ, Fallin D, Lanchbury JS. Single nucleotide 

polymorphisms and the future of genetic 

epidemiology. Clin Genet 2000;58:250-64.  

7. Kassem DH, Adel A, Sayed GH, Kamal MM. A Novel 

SERPINB1 Single-Nucleotide Polymorphism 

Associated With Glycemic Control and β-Cell 

Function in Egyptian Type 2 Diabetic Patients. Front 

Endocrinol 2020 ;11:450.  

8. Thomas PM, Cote GJ, Wohllk N, Haddad B, Mathew P, 

Rabl W, et al. Mutations in the sulfonylurea receptor 

gene in familial persistent hyperinsulinemic 

hypoglycemia of infancy. Science 1995;268:426-9. 

9. Laukkanen O, Pihlajamäki J, Lindström J, Eriksson J, 

Valle TT, Hämäläinen H, et al. Polymorphisms of the 

SUR1 (ABCC8) and Kir6. 2 (KCNJ11) genes predict 

the conversion from impaired glucose tolerance to type 

2 diabetes. The Finnish Diabetes Prevention Study. J 

Clin Endocrinol Metab 2004;89:6286-90.  

10. Stefanski A, Majkowska L, Ciechanowicz A, Frankow 

M, Safranow K, Parczewski M, et al. The common 

C49620T polymorphism in the sulfonylurea receptor 

gene (ABCC8), pancreatic beta cell function and long-

term diabetic complications in obese patients with 

long-lasting type 2 diabetes mellitus. Exp Clin 

Endocrinol Diabetes 2007;115:317-21.    

11. Reis AF, Ye W-Z, Dubois-Laforgue D, Bellanné-

Chantelot C, Timsit J, Velho G. Association of a 

variant in exon 31 of the sulfonylurea receptor 1 

(SUR1) gene with type 2 diabetes mellitus in French 

Caucasians. Hum Genet 2000;107:138-44. 

12. Florez JC, Jablonski KA, Kahn SE, Franks PW, Dabelea 

D, Hamman RF, et al .Type 2 diabetes–associated 

missense polymorphisms KCNJ11 E23K and ABCC8 

A1369S influence progression to diabetes and 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-5173-fa.html


 و همکاران آبادشاه جودي شايسته  يشرق جانيدر آذربا ۲نوع  ابتيد مارانيدر ب ABCC8در ژن  C49620T مورفيسمپلي يبررس
 

١٩٤  

response to interventions in the Diabetes Prevention 

Program. Diabetes 2007;56:531-6. 

13. Vana DR, Adapa D, Prasad V, Choudhury A, Ahuja G. 

Diabetes mellitus types: key genetic determinants and 

risk assessment. Genet Mol Res 2019;18:27. 

14. Ghanem Y, Ismail A, Elsharkawy R, Fathalla R, El Feky 

A. Expression of Notch 2 and ABCC8 genes in 

patients with type 2 diabetes mellitus and their 

association with diabetic kidney disease. Clin 

Diabetol ;9(5):306-12. 

15. Bonfanti DH, Alcazar LP, Arakaki PA, Martins LT, 

Agustini BC, de Moraes Rego FG, et al. ATP-

dependent potassium channels and type 2 diabetes 

mellitus. Clin Biochem 2015; 476-82. 

16. Khalili M, Nourollahi-Fard S. Detection and genotyping 

of cutaneous leishmaniasis species in the southeast of 

Iran: restriction enzyme analysis (RFLP). Tehran Univ 

Med J 2009;67 (3) :168-72. 

17. Shalimova A, Fadieienko G, Kolesnikova O, Isayeva A, 

Zlatkina V, Nemtsova V, et al. The role of genetic 

polymorphism in the formation of arterial 

hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity. 

Curr Pharm Des 2019;25:218-27.  

18. Engwa GA, Nwalo FN, Chikezie CC, Onyia CO, Ojo 

OO, Mbacham WF, et al. Possible association between 

ABCC8 C49620T polymorphism and type 2 diabetes 

in a Nigerian population. BMC Med Genet 

2018;19:78.  

19. Molęda P, Bińczak-Kuleta A, Homa K, Safranow K, 

Celewicz Z, Syrenicz A, et al. The common C49620T 

polymorphism in the sulfonylurea receptor gene SUR1 

(ABCC8) in patients with gestational diabetes and 

subsequent glucose metabolism abnormalities. Exp 

Diabetes Res 2012;2012 . 

20. Nikolac N, Simundic A-M, Katalinic D, Topic E, Cipak 

A, Rotkvic VZ. Metabolic control in type 2 diabetes is 

associated with sulfonylurea receptor-1 (SUR-1) but 

not with KCNJ11 polymorphisms. Arch Med Res 

2009;40:387-92.  

21. Haghverdizadeh P, Haerian MS, Haghverdizadeh P, 

Haerian BS. ABCC8 genetic variants and risk of 

diabetes mellitus. Gene 2014;545:198-204. 

22. Gloyn AL, Weedon MN, Owen KR, Turner MJ, Knight 

BA, Hitman G, et al. Large-scale association studies of 

variants in genes encoding the pancreatic β-cell KATP 

channel subunits Kir6. 2 (KCNJ11) and SUR1 

(ABCC8) confirm that the KCNJ11 E23K variant is 

associated with type 2 diabetes. Diabetes 2003;52:568-

72. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               8 / 9

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-5173-fa.html


Studies in Medical Sciences, Vol. 32(3), June 2021 
 

١٩٥  

Original Article 
 

INVESTIGATION OF C49620T POLYMORPHISM IN ABCC8 GENE IN 
PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES IN THE EAST AZERBAIJAN 

 
Shayesteh Joudi Shahabad1, Hossien Soltanzade 2*, Manochehr Ghojaie3, Fatemeh Hosseinpour Shordarag4 

 
Received: 27 January, 2021; Accepted: 16 October, 2021 

Abstract 
Background & Aims: Type 2 diabetes is a chronic disease that threatens public health. The disease is 
on the rise with high complications worldwide. The C49620T variant of the ABCC8 gene is the most 
common polymorphism associated with type 2 diabetes. The aim of this study was to investigate the 
association of C49620T polymorphisms of ABCC8 gene with type 2 diabetes in the East Azerbaijan 
population. 
Materials & Methods: A total of 100 blood samples was collected from patients with diabetes and 100 
blood samples were also collected from healthy individuals. After DNA extraction from all samples and 
electrophoresis, the samples were subjected to specific primers, PCR, and electrophoresis. Genotyping 
was performed using PCR-RFLP method. Finally, PCR products of Pst1 restriction enzyme were treated 
and electrophoresed again and target polymorphism was observed. 
Results:  The results showed that the frequency distribution of TT, CC, and CT genotypes in the patient 
and healthy groups was 26, 52, 22% and 53, 17 and 30%, respectively. The statistical comparison of the 
frequency of CT genotype between healthy and diabetic individuals was not significant (p> 0.05), but 
there was a significant difference between the frequency of TT and CC in healthy and diabetic 
individuals (p <0.05). It is noteworthy that the percentage of T allele was 37% and 68% in healthy and 
diabetic individuals and 63% and 32% in healthy and diabetic individuals, respectively.  
Conclusion: The comparisons in this study indicate that there may be a relationship between C49620T 
polymorphism in the intron of ABCC8 gene and diabetes mellitus. Therefore, more extensive studies 
can lead to more accurate results and examine the susceptibility to diabetes in different populations.  
Keywords: C49620T polymorphism, ABCC8 gene, Diabetes 
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