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خالصه
مقدمه
کالپروتكتین یک مدیاتور التهابي مهم در بیماریهای التهابي روده مي باشد و از دو ساب یونیت  S111A9و
 S111A8تشكیل شده است .هدف این مطالعه بررسي پلي مورفیسم ژنتیكي تک نوکلئوتیدی (Single
)Nucleotide Polymorphismکالپروتكتین در سرم بیماران کولیت اولسراتیو و کرون و ارتباط آن با رفتار
بیماری است.
روش كار
مطالعه ،بر روی  177بیماردچار کولیت اولسراتیویا کرون ( 83مرد و  82زن) انجام شد .بعد از گرفتن نمونه خون
وریدی از بیماران DNA،نمونه ها تخلیص و ژنوتیپ کالپروتكتین برای دو فرم تک نوکلئوتیدی C/T
 rs4817242از ژن S111A8و  rs4113877C/Tاز ژن  ، S111A9به روش واکنش زنجیره ای پلي مراز
( PCR)Polymerase Chain Reactionمشخص شد .ارتباط پلي مورفیسم با شرایط مختلف از جمله سن،

 -1استادیار گروه گوارش ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي سبزوار ،سبزوار ،ایران

جنس ،وسعت درگیری ،تعداد عود ،شدت بیماری (بر اساس نیاز به داروهای خط دوم و سوم) و تظاهرات خارج
روده ای (آرتریت ،کالنژیت اسكلروزان ،عوارض پوستي و چشمي) ،دیس پالزی و سرطان کولون مقایسه گردید.
نتايج

 -2استاد گروه گوارش ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم

شایعترین ژنوتیپ  S111A9در بیماران  CT ،و شایعترین ژنوتیپ TT ،S111A8بود ( .)P >1/15اکثر بیماران

پزشكي ساری ،ساری ،ایران
-3،4دانشیار گروه گوارش ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 -5دستیار فوق تخصصي گوارش و کبد ،دانشكده پزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي ساری ،ساری ،ایران
 -6،7استادیار گروه گوارش ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
-8استاد گروه بیوشیمي بالیني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي زاهدان ،زاهدان ،ایران

مبتال به آرتریت دارای ژنوتیپ  CCاز  S111A9بودند و ارتباط بین این ژنوتیپ و آرتریت معني دار بود
( .)P >1/15اختالف معني داری بین سن ،جنس ،مدت زمان ،وسعت درگیری وابتال به سایرتظاهرات خارج روده
ای و ژنوتیپ کالپروتكتین مشاهده نشد .ژنوتیپ  TTژن  S111A 8ارتباط معني داری در بیماراني داشت که
برای کنترل بیماری ،درمانهای خط دوم شامل کورتیكوستروئیدها و آزاتیوپرین را دریافت کرده بودند (P >1/15
) .در بررسي ها گرچه ارتباط معني داری بین بیماران با  1تا  2بارحمالت بیماری در سال و ژنوتیپ کالپروتكتین
دیده نشد  ،در  11بیمارکه در سال گذشته حداقل  4بار دچار عود بیماری شده بودند ،ژنوتیپ  CCژن S111A9
شایعتر از سایر ژنوتیپها بود (.)P >1/15
نتيجه گيري

--9دانشیارگروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

این مطالعه نشان مي دهد که پلي مورفیسم ژنتیكي کالپروتكتین مي تواند در برخي رفتار های بیماریهای التهابي

-11مربي بیوشیمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي

روده از جمله شدت بیماری (براساس داروهای مورد نیاز برای کنترل بیماری)  ،عوارض خارج روده ای (آرتریت)

زاهدان ،زاهدان ،ایران

و حمالت بیماری تاثیر گذار باشد .مطالعات بیشتری الزم است که به بررسي دقیقتر اهمیت این پلي مورفیسم در

 -11استادیار گروه فارماکولوژی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه

ایجاد بیماری و ارتباط آن با شدت فعالیت بیماری و سایرویژگیهای بیماری بپردازد.

علوم پزشكي سبزوار ،سبزوار ،ایران

*

-12کلینیكال پاتولوژیست ،بیمارستان رضوی ،مشهد ،ایران
ساری-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -مرکز تحقیقات
بیماریهای التهابي گوارش فوقاني ،مازنداران ،ایران
تلفن +98-15- 2271611 -3 :

email:fakher24@yahoo.com

كلمات كليدي :بیماریهای التهابي روده ،پلي مورفیسم ژنتیكي ،تظاهرات خارج روده ای ،کالپروتكتین
پی نوشت :این مطالعه با حمایت مالي معاونت پژوهشي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و تضاد منافعي
وجود ندارد.
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مهدي مولوي و همكاران

مقدمه

در بیان ژني آنها مرتبط باشد .مطالعات اخیر نیز نشان داده اند که

شیوع بیماریهای التهابي روده  (IBD)1در سالهای اخیر افزایش

هدف قرار دادن کالپروتكتین به عنوان یک برخورد درماني

چشمگیری داشته است ( .)1 ,2شیوع این بیماری ها و ویژگي

جدید مي تواند در مهار عالیم وعوارض بیماری های التهابي از

های آنها در کشور ما به جمعیت های آسیایي نزدیک است و در

جمله  IBDمؤثر باشد ( .)13 ,15با توجه به تفاوت رفتار

بسیاری از موارد با آنچه در کشور های غربي دیده مي شود

بیماریهای التهابي روده در جمعیتهای مختلف و نقش مهم

تفاوت دارد ( .)4از طرفي رفتار بیماری در بیماران ایراني نیزبا

کالپروتكتین در بروز التهاب و عوارض آن ،این مطالعه با هدف

یكدیگر متفاوت مي باشد .بر اساس مطالعات قبلي ،نقش ژنتیک،

بررسي فراواني پلي مورفیسمهای ژنتیكي کالپروتكتین دراین

اختالل در تنظیم سیستم ایمني ،عوامل لومینال و مسائل محیطي در

بیماران و ارتباط آن با رفتار بیماریهای التهابي روده در ایران

پاتوژنز این بیماریها اثبات شده است .درپروسه های التهابي مخاط

انجام شد.

روده ،عوامل ایمونولوژیک متعددی دخیل هستند ،یكي از این
عوامل پروتئین کالپروتكتین است که نقش آن در روندهای
التهابي اثبات شده است ( .)3-7کالپروتكتین مجموعه ای از دو
هترودیمر سبک  S111A8و سنگین  S111A9است که در
سیتوپالسم نوتروفیل ها و غشاء مونوسیت ها وجود دارد .به دنبال

روش كار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفي-مقطعي مي باشد .با توجه به
بیماری مورد مطالعه و عدم انجام مطالعات مشابه ،حجم نمونه به
صورت در دسترس معادل  161نفرتعیین شد .این مطالعه بر روی
تمونه های جمع آوری شده بیماران از شهرهای مشهد و ساری

فعال شدن نوتروفیلها و مونوسیت ها ،کالپروتكتین در سرم و

سالهای بین  92-94انجام گرفت .بیماراني وارد مطالعه شدند که

مایعات بدن آزاد شده و مي تواند به عنوان یک بیومارکر التهاب

مبتال به کرون یا کولیت اولسرو -اعم از فرم فعال یا غیر فعال

در بیماریهای التهابي از جمله آرتریت ،پریودنتیت ،سیستیک

بیماری -بوده و تشخیص آنها بر اساس یافته های اندوسكوپیک و

فیبروزیس ،کالنژیت اسكلروزان و بیماریهای التهابي روده مثل

بافت شناسي به اثبات رسیده بود .معیار های خروج عبارت بود از:

کرون وکولیت اولسراتیو شناخته مي شود (.)6-11کالپروتكتین

وجود هر گونه بیماری سیستمیک غیر از بیماری التهابي روده .ابتدا

پپتیدی با ویژگیهای منحصر بفرد است که از طریق القای تولید

پرسشنامه بیماران واجد شرایط با توجه به خصوصیات دموگرافیک

نیتریک اکسید  (NO)2وتحریک ایمني ذاتي ،کموتاکسي،

و پرونده پزشكي و شرح حال آنها تكمیل شد .متغیرهای مورد

تنظیم فعالیت آنزیم  (NOX2)4در فاگوسیتوز و اثرات

مطالعه عبارت بودند از :سن ،جنس ،نوع بیماری-کرون یا کولیت

باکتریوستاتیک بر باکتریهایي نظیر اشریشیا کولي (E.coli)3

اولسرو -براساس یافته های بالیني کولونوسكوپي ،پاتولوژی و

باعث محدود کردن عوامل مهاجم مي شود ،ولي از طرفي غلظت

رادیولوژی ،مدت زمان بیماری از زمان تشخیص ،تعداد عود بیماری

باالی آن در محل التهاب در ایجاد عوارض ناشي از التهاب نظیر

در سال ،وسعت درگیری روده ،عوارض خارج روده ای شامل

تخریب بافتي ،تولید گونه های فعال اکسیژن  ،(ROS)5آپوپتوز

آرتریت ،کالنژیت اسكلروزان اولیه ،عوارض چشمي وعوارض

(مرگ برنامه ریزی شده سلول) و تأخیر در ترمیم بافتي نقش دارد

پوستي ،وجود دیسپالزی و شدت آن ،سرطان کولون ،رژیم درماني

( .)12 ,14بنابراین تظاهرات و رفتار بیماری های التهابي

بیمار و سابقه کولكتومي .سپس  2 ccنمونه خون وریدی بیماران
7

نظیربیماریهای التهابي روده ممكن است با میزان فعالیت

گرفته شد و  DNAنمونه خون این افراد به روش نمكي تخلیص

وخصوصیات این مدیاتورهای التهابي و تفاوتهای کمي وکیفي

شده و سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصي ،ناحیه های مورد
6

نظر برای ژن کالپروتكتین تعیین و آلل های مورد نظر (شامل
Inflammatory Bowel Disease
Nitric Oxide
NADPH Oxidae
2
Escherichia Coli
Reactive Oxygen Species

 rs4817242از ژن S111A 8و  rs4113877 C/Tاز ژن

4

Salting out
Allele
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 )S111A9به روش PCR 8تكثیر شد .انجام آزمایشات  PCRدر

درجه سانتیگراد تا زمان انجرام  PCRنگهرداری کررد (تمرامي مرواد

مرکز تحقیقات بیوشیمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان صورت

ومعرفهای به کار رفتره از شررکت مررل آلمران تهیره شرده بودنرد).

گرفت و نمونه های خوني بیماران شهرهای مشهد و ساری قبل از

پرایمرهای به کاررفته برای سه جایگاه واندازه محصوالت هریک بره

ارسال در دمای  -21نگهداری شده و طي مدت 1ماه از زمان نمونه

شرح زیر مي باشد (جدول شماره .)1

گیری جهت تخلیص  DNAارسال شد ( .)17به این منظور 511
میكرولیترخون تام حاوی  ،EDTA9به  811میكرولیتر بافرشماره 1
شامل 1/56گرم 11تریس هیدروکلریک اسید111،گرم ساکارز،
1/11گرم11منیزیم کلرید و11میلي لیترتریتون

12

(به منظورهضم

جدول -1توالي پرایمرهای مورد استفاده برای بررسي ژنوتیپ
اندازه
bp17 256

غشاءلیپیدی) دریک لیتر محلول آبي به منظور لیزکردن  RBCها
اضافه شد .مخلوط فوق در دور 6111 gبه مدت 2دقیقه سانتریفیوژ
شده ،محلول رویي را دور ریخته و این عمل یكبار دیگر بمنظور
ازبین بردن باقیمانده  RBCها تكرار شد .مجددا محلول رویي را
دور ریخته به باقیمانده که یک رسوب شیری رنگ حاوی گلبولهای
سفید خون  (WBC)14بوده311،میكرولیتر بافرشماره 2
(حاوی1/56گرم  Tris HClو4/65گرم  EDTAو 71میكرولیتر
 SDS13%11دریک لیتر محلول آبي) اضافه ومخلوط به مدت 15
دقیقه دردمای 25تا41درجه سانتیگراد نگهداری شد.
به محلول مرحله قبل 151میكرولیترر محلرول  15کلریرد سردیم اشرباع
و 511میكرولیترکلروفررم اضرافه نمروده ورتكرس کررده ودر دور g
 6111به مردت  2دقیقره سانتریفیوژشرد .محلرول رویري را باسرمپلر بره
میكرو تیوب دیگری منتقل کررده و بره آن  811میكرولیترر پروپرانول
سرد اضافه کرده دردمای 3درجه سانتیگراد بره مردت یكسراعت قررار
داده تررا کررالف  DNAتشرركیل شررود .سررپس در دور  12111 gبرره
مدت 2دقیقه سانتریفیوژکرده ،به رسوب  811،میكرولیترر اترانول %61
افررزوده ودر دور 12111gبرره مرردت 2دقیقرره سررانتریفیوژتكرار شررد.
رسوب به دست آمرده را بره مردت 21دقیقره درانكوبراتور  41درجره
سررانتیگراد انكوبرره کرررده تررا تمررامي الكررل تبخیررر شررود .سررپس
111میكرولیتر آب مقطر به رسوب اضافه نموده و به مردت 23سراعت
در یخچال نگهداری مي کنیم .این  DNAرا مي توان دردمای -23
Polymerase Chain Reaction
Ethylenediaminetetraacetic acid
)Tris Hydrochloric acid (Tris HCL
MgCl4
4
Triton
White Blood Cell
2
Sodium Dodecyl Sulphate
NaCl

bp 423

توالی پرايمرها( )8-2

ژنها

Forward: ACATCCCTGAAACTGAATTG
Reverse (C allele):
AGGAATGGATATAGCCCTTGGAG
Reverse (T allele):
AGGAATGGATATAGCCCTTGGAA

8S111A

Forward: CAGGTGCATCTCAGCAGTGT
Reverse (T allele):
CGGGGCTTGGCAATAGA
Reverse (C allele):
CGGGGCTTGGCAATAGG

4817242rs

S111A9
rs4113877

برای انجام  PCRبه ازای هرنمونه  8میكرولیتر آب مقطر و
11میكرولیتر ماستر میكس واز هریک از پرایمرها1/5میكرولیتر
افزوده و19میكرولیتر از مخلوط را به میكروتیوب 1/2میلي لیتری
منتقل وبه آن1میكرولیتر  DNAاضافه کرده و  PCRباشرایط
زیرانجام شد 95-1.درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه95-2 .درجه
سانتیگراد بمدت  41ثانیه 59-4 .درجه سانتیگراد به مدت  41ثانیه.
62-3درجه سانتیگراد به مدت  41ثانیه .مراحل 2لغایت 3به تعداد 41
سیكل تكرار وسپس  62درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه ودرانتها،
15-7درجه سانتیگراد بمدت 15ثانیه در دستگاه چرخه حرارتي

16

مدل  Bio-Rad Miniقرار داده شد .حال این نمونه جهت
الكتروفورز آماده شده است .نمونه ها را روی ژل آگارز  2%به مدت
 41دقیقه وولتاژ  95ولت در دستگاه الكتروفورز مدل Labnet411
قرارداده و ژل مربوطه را با دستگاه ژل دال (کیمیاژن) خوانده
وژنوتیپ نمونه ها تعیین شد .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از
نرم افزار  SPSS18تجزیه و تحلیل شد .جهت مفایسه فراواني
19

21

ژنوتیپ ها از آزمون آنووا و تست تعقیبي توکي و برای مقایسه
21

داده های اسمي از آزمون کای اسكوئر استفاده شد .ارزش احتمال
22

( )P Valueکمتر از  1/15معني دار در نظر گرفته شد.
Basic pairs
Thermal cycler
Statistical Package for the Social Sciences
)Analysis of Variance (ANOVA
4
Tukey’s HSD
4
Pearson Chi-Square
44
Probability Value
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نتايج
از تعداد  161بیمار مورد مطالعه 177 ،نفر شرایط مطلوب را داشته و در

مهدي مولوي و همكاران

ژنوتیپ  CTوستون شماره 7و 6نمونه هموزیگوت با ژنوتیپ  TTرا
نشان مي دهد (اندازه باند .)256 bp

مطالعه باقي ماندند و 1نفر به علت ابتال به لوپوس اریتماتوس2 ،نفر
مبتال به دیابت تیپ  1و 1نفر به علت عدم رضایت به نمونه گیری از

همانطور که در شكل 1نشان داده مي شود ،پپتید تک

مطالعه خارج شدند 83 .مرد و  82زن وارد مطالعه شدند .میانگین سني

نوکلئوتیدی  rs4113877ژن  S111A9فرمهای هموزیگوت

زنان  34و مردان  35بود .از این تعداد  142بیمار کولیت اولسراتیو و43

 TT،CCو فرم هتروزیگوت  CTرا نشان مي دهد .در حالیكه

بیمار کرون داشتند .ژنوتیپ های به دست آمده در شكل 1و 2قابل

پپتید تک نوکلئوتیدی  rs4817242ژن  ،S111A8ژنوتیپ CC

مشاهده مي باشد.

ندارد وژنوتیپ به فرمهای هموزیگوت  TTو هتروزیگوت CT
دیده مي شود (شكل .)2مقایسه توزیع فراواني ژنوتیپ های
مختلف درجدول 2نشان داده شده است .شایعترین ژنوتیپِ
 S111A9در بیماران مورد مطالعه  CTو شایعترین ژنوتیپِ
 S111A8در بیماران مورد مطالعه ژنوتیپ TTبود (.)P >1/15
ارتباط معني داری بین ژنوتیپ کالپروتكتین و نوع بیماری التهابي
روده (کرون-کولیت اولسرو) دیده نشد 45 .نفر( )% 21از

شكل -1تصویرنتایج مربوط به الكتروفورز پلي مورفیسم
 rs4113877ژن  S111A9بر روی ژل آگارز 2درصد با رنگ
آمیزی اتیدیوم برماید .ستون )M( 1سایز مارکر  111جفت بازی،
ستون  4,2نمونه هموزیگوت با ژنوتیپTTوستون شماره 3و 5نمونه
هموزیگوت با ژنوتیپ  CCوستون 7و 6نمونه هتروزیگوت با ژنوتیپ
 CTرا نشان مي دهد (اندازه باند.)423 bp

بیماران مورد مطالعه تظاهرات خارج روده ای داشتند که
آرتریت با  18نفر ،کالنژیت اسكلروزان اولیه با  12نفر ،اریتم
ندوزوم با  4نفر و اسكلریت با  2نفر شایعترین تظاهرات خارج
روده ای بیماران مورد مطالعه بودند .ارتباط معني داری بین ابتال
به آرتریت وژنوتیپ های  S111A 8دیده نشد؛ در حالیكه اکثر
بیماران مبتال به آرتریت دارای ژنوتیپ  CCاز  S111A9بودند
و ارتباط بین این ژنوتیپ و آرتریت معني دار بود (.)P >1/15
جدول -3فراواني ژنوتیپ های بدست آمده ژن  S111A9و
S111A 8
فركانس (درصد)

ژنوتيپ

ژن

)111 (77/9%

CC
*CT
TT

(S111A9 )423

(41)18/6%
)23 (13/5%
)42 (19/4%

شكل -3تصویرنتایج مربوط به الكتروفورز پلي مورفیسم 4817242
 rsژن  S111A8ر روی ژل آگارز2درصد با رنگ آمیزی اتیدیوم
برماید .ستون  )M( 1سایز مارکر  111جفت بازی ،ستون  4,2نمونه

CT
* TT

)143 (81/6%

(S111A8 )256

 *P >1/15درمقایسه ژنوتیپها با هم بر اساس آزمون آماری آنوا و تست
تعقیبي Tukey’s

هموزیگوت با ژنوتیپTTوستون شماره 3و 5نمونه هتروزیگوت با
جدول -2ارتباط بین پلي مورفیسم ژني  S111A8و  S111A9و متغیرهای مورد مطالعه در بیماران کولیت اولسراتیو و کرون
متغيرهاي مختلف
شدت بیماری (براساس داروی

کانسر کولون

دیس پالزی

تظاهرات خارج روده ای

عود بیماری در

عود بیماری در

عود بیماری

پلي مورفیسم
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طي  4سال

تجویز شده)

طي  2سال

در طي 1سال

ژني

کالنژیت

داروی

داروی خط دوم

خط سوم

درگیری چشم/پوست

اسكلروز دهنده

آرتریت

نكروزان

= 1/35P

< 1/111P

= 1/6P

= 1/5P

= 1/86P

= 1/9P

= 1/2P

= 1/15P

= 1/2P

= 1/54P

8S111A

= 1/89P

= 1/18P

= 1/4P

= 1/75P

= 1/42P

= 1/37P

< 1/11P

= 1/12P

= 1/6P

= 1/1P

S111A9

جدول -9ارتباط بین پلي مورفیسم ژني  S111A 8و  S111A9و وسعت درگیری روده در بیماران کولیت اولسراتیو و کرون
وسعت بيماري

پلی مورفيسم
بیماری کرون

کولیت اولسراتیو

ژنی

پانكولیت

کولیت چپ

کولیت دیستال

پروکتیت

ایلئوژژونیت

ایلئوکولیت

کولیت

پری آنال

P = 1/56

P = 1/12

P = 1/15

P = 1/92

P = 1/19

P = 1/16

P = 1/25

P =1/6

S111A8

P = 1/1

P = 1/6

P = 1/22

P = 1/2

P = 1/3

P = 1/52

P = 1/7

P = 1/64

S111A9

شایعترین ژنوتیپ بیماران مبتال به کالنژیت اسكلروزان اولیه در

سرایر ژنوتیپهرا برود (( )P >1/15جردول .)4بیمراران کررون کره

ژنهای  S111A8و S111A9به ترتیب  TTو  CTبود ولي

درگیری پری آنال داشتند ،ژنوتیپ  CTژن  S111A9و ژنوتیپ

اختالف معني داری بین ابتال به کالنژیت اسكلروزان اولیه و

 TTژن  S111A8داشند ،ولي اختالف معني دار نبود (P =1/6

ژنوتیپ کالپروتكتین مشاهده نشد .همچنین اختالف بین شیوع

) و بطور کلي وسعت درگیری روده در بیماری کرون و کولیرت

سایرتظاهرات خارج روده ای بیماران شامل تظاهرات پوستي و

اولسرو با ژنوتیپهای کالپروتكتین بي ارتباط بود (جدول.)3

چشمي وژنوتیپهای مورد مطالعه معني دار نبود .در  121بیمار
مورد مطالعه برای کنترل بیماری  ،درمانهای خط دوم شامل

بحث

استروئیدها و آزاتیوپرین تجویز شده است که  112نفر ()% 85

کالپروتكتین پپتیدی با ویژگیهای منحصر بفرد است وبه عنوان

دارای ژنوتیپ  TTژن  S111A8بودند و این ژنوتیپ ارتباط

بیو مارکر و بازیگر اصلي فرایندهای پاتوفیزیولوژیک در

معني داری با این گروه از بیماران داشت ( ،)P >1/15ولي آنالیز

بیماریهای التهابي از جمله بیماریهای التهابي روده مثل کولیت

داده ها ارتباط معني داری بین این بیماران و ژنوتیپ های

اولسراتیو و کرون شناخته مي شود ( .)8کالپروتكتین با افزایش
24

 S111A9نشان نداد (.)P <1/15

تولید کموکینهای

در  17بیمررار از بیمرراران مررورد بررسرري داروهررای خررط سرروم

چسبنده پاسخ التهابي را تحریک مي کند (.)5

(اینفلیكسیماب یا سیكلوسپورین) جهرت کنتررل بیمراری تجرویز

افزایش پروتئین کالپروتكتین در مدفوع بیماران به عنوان یک

شررده بررود ،ول ري اسررتفاده از ای رن داروهررا ارتبرراط معن ري داری بررا

بیومارکرمفید در شناخت وضعیت بیماران التهابي روده شامل

ژنوتیپهررای مررورد مطالعرره کررالپروتكتین نداشررت .دو بیمررار مررورد

کرون و کولیت اولسراتیو شناخته مي شود (.)16

مطالعه به علت دیس پالزی و  1بیمار با تشخیص کانسرر کولرون

در مطالعه لیچ23و همكاران ،افزایش بیان ژنهای S111A8و

کولكتومي شده بودند که همگري ژنوتیرپ  TTژن  S111A8و

 ،S111A9بر اطفال مبتال به بیماریهای التهابي روده در موکوس

 CTژن  S111A9داشتند ،ولي ارتباط معني داری با این ژنوتیپها

رکتال و سرم گزارش شده است ( .)18در مطالعه ای بر روی

دیده نشد .در بررسي ها گرچه ارتباط معني داری بین بیمراران برا

سگها ،غلظت کالپروتكتین سرم هم به عنوان یک بیومارکر

 1و  2بارحمالت بیماری در سال و ژنوتیرپ کرالپروتكتین دیرده

مناسب برای تشخیص التهاب در بیماری  IBDمعرفي شد ولي

التهابي خاص وافزایش بیان مولكولهای

نشد  ،در  11بیمارکه در سال گذشرته حرداقل  4برارعود بیمراری
داشته اند ،ژنوتیپ  CCژن  S111A9بطور معني داری شایعتر از

Chemokines
Leach

4
42
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این افزایش غلظت با ضریب فعالیت بیماری ،غلظت پروتئین C

سان 29و همكاران نیز در مطالعه ای نشان دادندکه پلي مورفیسم

راکتیو و شدت تغییرات پاتولوژیكي ارتباط نداشت ( .)19در

کالپروتكتین در استعداد ابتال به بیماری و شدت آن نقش دارد.

مطالعه دیگری بر بیماران کرون ،کالپروتكتین سرم در فرم فعال

غلظت کالپروتكتین سرم در بیماران با پریودونتیت شدید بیشتر از

بیماری بسیار بیشتر از فرم غیر فعال بوده و غلظت سرمي آن با

کنترل بود و گزارش شد ژنوتیپ  AAاز ژنrs 4695491

غلظت پروتئین  Cراکتیو و اندکس فعالیت بیماری ارتباط

 S111A8در بیماران بیشتر از افراد سالم بود در حالیكه فراواني

مستقیم داشته است (.)21

آلل  Gدر بیماران نسبت به کنترل کاهش نشان داد (.)23

در این مطالعه فراواني ژنوتیپ های کالپروتكتین را در بیماران

مطالعه حاضر نشان داد که شایعترین ژنوتیپ کالپروتكتین در

کولیت اولسراتیو و یا کرون بررسي شد و ارتباط آن به طور

بیماری های التهابي روده ژنوتیپ  TTژن  S111A8و ژنوتیپ

کیفي با رفتارهای مختلف بیماری (حمالت بیماری ،عوارض

 CTژن  S111A9مي باشد ،ولي با توجه به نداشتن گروه کنترل

خارج روده ای  ،نیاز به داروهای خط اول و دوم  ،نیاز به

در مطالعه حاضر ،نمي توان در مورد تاٌثیر این پلي مورفیسم ژني

کولكتومي وکانسر کولون) مقایسه شد.

در ایجاد بیماری التهابي روده قضاوت کرد.

در مطالعه توروسكایا  25و همكارانش درسال  2118اثبات شد که

این مطالعه نشان داد که در مجموع تفاوت معني داری در

کالپروتكتین نقش اساسي را در واکنشهای بین تومور و بافت

عوارض خارج روده ای بیماری براساس پلي مورفیسم ژنتیكي

همبند 27دارد که منجر به ایجاد سرطان کولون در زمینه کولیت

کالپروتكتین وجود ندارد .اما شایعترین عارضه خارج روده ای

مي شود ( .)21در مطالعه حاضر فقط یک نفر مبتال به سرطان

بیماری یعني آرتریت (که در مطالعه حاضر نیز بیش از % 51

کولون بود که در بررسي های آماری ارتباط معني داری با

عوارض خارج روده ای را شامل مي شد) به طور معني داری با

ژنوتیپهای کالپروتكتین مشاهده نشد.

ژنوتیپ  CCژن  S111A9مرتبط است و بیماران مبتال به IBD

تاکنون مطالعات بسیار کمي درمورد بررسي ارتباط واریاسیونهای

با این ژنوتیپ استعداد بیشتری از نظر ابتال به آرتریت نشان دادند،

ژني کالپروتكتین وبیماریهای مختلف انجام شده است.

در حالي که این عارضه با ژنوتیپهای  S111A8بي ارتباط بود.

در سال  ،2116لي 26و همكاران با بررسي بر  421نفر شامل

همچنین در بیماراني که به بیماری متوسط تا شدید مبرتال بودنرد و

بیماران پریودونتیت مزمن ،پریودونتیت مهاجم و گروه کنترل

جهت کنترل بیماری به داروهای خط دوم (کورتیكواسرتروئیدها،

سالم نشان دادند که ارتباط محكمي بین پلي مورفیسم ژني

آزاتیوپرین و -7مرکاپتوپورین) نیاز داشتند ،شایعترین ژنوتیپ ژن

کالپروتكتین و ابتال به پریودونتیت در بیماران چیني وجود دارد

 TT ،S111A 8بود و ارتبراط معنري داری برین ایرن ژنوتیرپ و

(.)22

مصرف داروها وجود داشت؛ بنابراین بر اساس مطالعره حاضرر بره

در مطالعه دیگری که در سال  2119توسط رن 28و همكاران بر

نظر مي رسد بیمراراني کره ایرن ژنوتیرپ را دارا هسرتند ،اسرتعداد

 213نفر از  64خانواده انجام شد .تجزیه و تحلیل داده ها ضمن

بیشتری برای ابتال به نوع متوسط تا شدید بیماری دارنرد.از طرفري

تایید مطالعه قبلي نشان داد که پلي مورفیسم تک نوکلیوتیدی

تمام بیماراني که ژنوتیپ  CCژن  S111A9داشتند از داروهرای

 rs 4695491با استعداد بیشتر ابتال به پریودونتیت مهاجم همراه

خط دوم استفاده مري کردنرد ،ولري ایرن ارتبراط معنري دار نبرود

است (.)24

( .)P=1/18البته این نتیجه مي تواند ناشي از محدودیت طرح ما و
کم بودن حجم نمونه باشد.
از طرف دیگر ارتباط معني داری بین بیماراني که به داروهای
Turovskaya
Tumor stromal interactions
Li
Ren

4

خط سوم (نظیر اینفلیكسیماب و سیكلوسپورین) نیاز داشتند و

4
4
4

Sun

4
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ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده نشد که با توجه به اینكه این دسته
از بیماران کمتر از  % 11بیماران مورد بررسي را تشكیل مي دادند،

نتيجه گيري

افزایش حجم نمونه در مطالعات آینده مي تواند برای رسیدن به

مطالعه حاضر نشان داد که پلي مورفیسم ژنتیكي کالپروتكتین

نتیجه دقیقترکمک کننده باشد .در مطالعه حاضر ژنوتیپ  CCژن

مي تواند در برخي رفتار های بیماریهای التهابي روده تاثیر گذار

 S111A9ارتباط معني داری با بیش از  4حمله بیماری در سال

باشد .تا کنون مطالعه دیگری در مورد نقش پلي مورفیسم ژنتیكي

داشت  ،ولي در بیماران با کمتر از  4بار عود در سال ارتباط معني

کالپروتكتین در بیماریهای التهابي روده انجام نشده است و مطالعه

داری بین حمالت و پلي مورفیسم ژني کالپروتكتین دیده نشد.

حاضر اولین بررسي در مورد ارتباط آن با بیماریهای التهابي روده

این مطالعه ارتباطي بین بیماریهای پری آنال ناشي از  IBDو پلي

است .مطالعات بیشتری الزم است که اوال نقش ژنوتیپهای

مورفیسم مورد بررسي نشان نداد.

کالپروتكتین را در بروز بیماریهای التهابي روده نشان دهد و از

با توجه به نداشتن گروه کنترل در این مطالعه ،اگرچه نمي توان

طرف دیگر ارتباط آن را با شدت فعالیت بیماری و

در مورد نقش پلي مورفیسم کالپروتكتین در ایجاد بیماری التهابي

سایرویژگیهای بیماری مورد بررسي قرار دهد.

روده اظهار نظر کرد ،ولي نتایج نشان داد که پلي مورفیسم
ژنتیكي کالپروتكتین در برخي رفتار های بیماریهای التهابي روده
تاثیر گذار است ،چنانكه بیماران دارای ژنوتیپ  CCژن

تشكر و قدردانی
این مطالعه بخشي از پایان نامه دانشجویي فوق تخصصي به

 S111A9بیشتر به آرتریت (به عنوان عارضه خارج روده ای

شماره ثبت 921231بوده که توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بیماری) مبتال بودند وعود های مكرر(بیش از سه بار عود در سال)

مورد حمایت مالي قرار گرفته است .از معاونت محترم پژوهشي

در آنها شایعتر بود ،درحالیكه بیماری متوسط تا شدید (که جهت

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد که زمینه انجام

کنترل بیماری نیاز به شروع داروهایي نظیر آزاتیوپورین و

پژوهش را فراهم نمودند وهمچنین از مرکز تحقیقات دانشگاه

پردنیزولون داشت) شیوع بیشتری در بیماران با ژنوتیپ  TTژن

علوم پزشكي زاهدان قدرداني مي گردد .از بیماران محترم در

 S111A8داشت ،که تاکیدی است براین فرضیه که پلي

شهرهای مشهد و ساری که کمال همكاری را در طول انجام

مورفیسم کالپروتكتین مي تواند در ایجاد تظاهرات و رفتار

مطالعه داشتند ،تشكر ویژه مي شود.

بیماریهای التهابي نقش داشته باشد.
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