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مقاله پژوهشی

تجزیهوتحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس  DFNB39در بیماران ناشنوای غیر
سندرمی مغلوب اتوزومی استان خوزستان

1دانشجو ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده علوم پایه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2گروه ژنتیک و
بیولوژی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 3مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده علوم پایه سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/9/18 :

تاریخ دریافت95/3/22 :

چکیده:
زمينه و هدف :ناشنوایي رایجترین نقص حسي در انسان است و در حدود یک مورد از هر  1000کودک داراي
ناشنوایي شدید یا عميق مي باشند .حدود  %50موارد ناشنوایي ،ارثي است و تقریباً  %70موارد ناشنوایي ،غير سندرمي
است که حدود  %80این نوع ناشنوایي بهصورت مغلوب اتوزومي به ارث ميرسد .این بيماري هتروژن ميباشد و شيوع
آن در کشورهاي در حال توسعه بيشتر است .در ایران نيز به دليل باال بودن نرخ ازدواجهاي خویشاوندي ،فراواني باالیي
دارد .هدف از این مطالعه تجزیهوتحليل پيوستگي ژنتيکي لوکوس  DFNB39در خانوادههایي با ناشنوایي غير سندرمي
مغلوب اتوزومي در استان خوزستان ميباشد.
روش بررسي :در این مطالعه توصيفي آزمایشگاهي ،بهمنظور تعيين نوع و فراواني جهشهاي ژن  300 HGFفرد از
 25خانواده با ناشنوایي غير سندرمي مغلوب اتوزومي از استان خوزستان بررسي شد .خانوادههاي انتخاب شده در این
مطالعه ،ازدواج خویشاوندي داشتند و داراي حداقل دو فرد ناشنوا بودند و همچنين ازنظر جهشهاي ژن  GJB2منفي
بودند .تجزیهوتحليل پيوستگي ژنتيکي با انتخاب  6نشانگر  (Short tandem repeats) STRداخلي یا نزدیک به لوکوس
 DFNB39بهوسيله  PCRو ژل پلي آکریل آميد صورت گرفت.
یافتهها :پس از بررسي خانوادههاي مختلف ،هيچ یک از خانوادهها با لوکوس  DFNB39پيوستگي نشان نداد .این
مطالعه حاکي از آن است که جهشهاي ژن  HGFدر ایجاد ناشنوایي در خانوادههاي مورد بررسي احتماالً نقشي ندارند.
نتيجهگيري :بر اساس نتایج این مطالعه ،لوکوس  DFNB39اهميت چنداني در بروز ناشنوایي در جمعيت مورد مطالعه
ندارد؛ ولي براي تعيين نقش دقيقتر این لوکوس در جمعيت ایراني مطالعات بيشتر ضروري است.
واژههاي کليدي :لوکوس  ،DFNB39ژن  ،HGFناشنوایي غير سندرمي مغلوب اتوزومي.

مقدمه:
ناشنوايي رايجترين نقص حسي در انسان است.

بررسيهاي اپیدمیولوژيکي همواره نشان دادهاند که

 1/500نوزادان داراي ناشنوايي حسي عصبي دائم دوطرفه

حدود  %50ناشنواييهاي دوران کودکي به علل ژنتیکي

ميباشند که شیوع آن به  2/7در  1000در سن  5سالگي و

مربوط ميشوند ( .)1ناشنوايي ارثي در  %25موارد

 3/5در  1000در طول دوران بلوغ افزايش مييابد .اين

بهصورت سندرمي ( )SHLو در  %75موارد بهصورت غیر

اختالل چندعاملي است که از طريق عوامل محیطي يا

سندرمي يا

عوامل ژنتیکي و يا ترکیبي از اين دو ايجاد ميشود.

است .بر اساس سن شروع و شدت ناشنوايي ،ناشنوايي

)NSHL (Non syndromic hearing loss

*نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -پژوهشکده علوم پایه سالمت -مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی-
تلفنE-mail mchalesh@yahoo.com ،038-33331471 :
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نرگس زارع پور ،1محمدامین طباطباييفر ،2افسانه تقي پور ،1فاطمه نعمتي ،1الدن صادقیان ،1مرتضي
*3
هاشم زاده چالشتری

نرگس زارع پور و همکاران

پیوستگی ژنتیکی لوکوس  DFNB39در بیماران ناشنوا

ماليم تا عمیق تقسیمبندي ميشود %75-%85 .موارد

ژنتیکي غیر سندرمي دارد ( .)6حدود  450هزار ناشنوا

ناشنوايي غیر سندرمي بهصورت مغلوب اتوزومي

در ايران زندگي ميکنند و ساالنه حدود  1400ناشنواي

( )ARNSHLو  %15-%25موارد بهصورت غالب

عمیق در کشور متولد ميشوند که حداقل نیمي از اين

اتوزومي ( )ADNSHLبه ارث ميرسند .حدود  %1تا

آمار را ميتوان با کمک مشاوره ژنتیک کنترل کرد ()10؛

 %2موارد نیز توارث میتوکندريايي و وابسته به  Xنشان

بنابراين مطالعه ژنتیکي لوکوس هاي اصلي درگیر در

ميدهند ( .)3،2فنوتیپ بیماري در موارد مغلوب

 ARNSHLبهمنظور روشنسازي نقش هريک از اين

بهمراتب شديدتر و معموالً داراي بروز پیش از تکلم

لوکوسها در جمعیت کشورمان ضروري به نظر

است .با در نظر گرفتن پیچیدگي فرايند شنوايي ميتوان

ميرسد .روشنسازي اساس ژنتیکي ناشنوايي ميتواند

انتظار داشت که تعداد زيادي از ژنهاي انسان در اين

در آينده ،به تشخیص زودهنگام ،پیشگیري و درمان

فرايند دخیل ميباشند .تخمینها حاکي از آن است که

اين بیماري و همچنین ارائه مشاوره ژنتیک دقیقتر براي

حدود  %1ژنهاي انسان ( 200تا  250ژن) به نحوي در

افراد بیمار کمک کند (.)5

فرايند شنوايي دخیل ميباشند .تا به امروز بیش از

اولین بار با تجزيه و تحلیل پیوستگي ژنوم در

 80ژن ،بیش از  100جهش و  140لوکوس براي همراهي

يک خانواده ي پاکستاني مبتال به  ،ARNSHLلوکوس

با ناشنوايي غیر سندرمي شناسايي شده است (.)4

 DFNB39که در  7q11.22-q21.12قرار دارد ،به عنوان

بهاستثناي جهشهاي کمي که در ژنهايي نظیر  GJB2و

لوکوس دخیل در  ARNSHLشناسايي شد (.)11
در مطالعهاي ديگر  41خانواده ي پاکستاني و

 SLC26A4تاکنون شناخته شده است ،اکثر جهشهاي
ناشنوايي بينهايت نادر هستند و در يک يا تعداد بسیار

هندي خويشاوند مبتال به  ARNSHLبا لوکوس

کمي از خانوادهها ديده شدهاند ()5؛ بنابراين ناشنوايي

پیوستگي نشان دادند .پس از توالي يابي اگزون هاي کد

طیف گستردهاي از علل ژنتیکي ،محیطي و ناشناخته

کننده و نواحي غیر کد کنندهي  13ژن موجود در اين

دارد که نوع و سهم هريک از علل در اقوام و

لوکوس درنهايت  3جهش تنظیمي در ژن

جمعیتهاي مختلف متفاوت است .در کشور ما

شناسايي شد .در اين مطالعه همچنین از دو موش مدل با

مطالعات نسبتاً کمي بر روي  ARNSHLانجامگرفته و

تنظیم بد يا  dysregulationژن  HGFاستفاده شد که در

بیشتر پژوهشها به يک لوکوس خاص و بهطور مشخص

يکي از آنها ،موش ترانس ژن اين ژن را در همه ي

 DFNB1که ژن ) GJB2 (CX26را در بردارد ،معطوف

بافتها به مقدار زياد بیان مي کرد و در موش ديگر ژن

بوده است ( .)6بهطور میانگین در ايران تنها حدود

 HGFبهوسیلهي  conditional knockoutدر تعداد

 %18/29موارد  ARNSHLبهوسیله ژن  GJB2ايجاد

محدودي از بافتها ازجمله حلزون گوش حذف شده

ميشود ( .)7جهشهاي  GJB2در جمعیت شمال غربي

بود .بررسي گوش داخلي در موشهاي ترانس ژن نشان

ايران بیشترين شیوع (حدود  )%40را دارند و کمترين

داد که بیان بیشازحد  HGFبا دژنراسیون پیشروندهي

میزان شیوع آنها (حدود  )%2به جمعیت خلیجفارس

سلولهاي مژکدار خارجي در حلزون گوش همراه

مربوط ميشود .اين يافتهها کاهش فراواني ناشنوايي

است؛ درحاليکه حذف  HGFدر حلزون گوش با

وابسته به جهشهاي  GJB2از شمال غربي تا جنوب

ديسپالزي عموميتري همراه است ( .)12ژن

شرقي ايران را نشان ميدهد ( .)9،8بر اساس نرخ باالي

داراي  17اينترون و  18اگزون است .اين ژن داراي

ازدواج خويشاوندي ( )%38/6در ايران ميتوان پیشبیني

 5ايزوفرم است که در مسیرهاي سیگنالینگ بسیار

نمود که در ايران نسبت به جمعیتهاي اروپا و آمريکاي

متنوعي در بافتهاي مختلف نقش دارد .طول کامل
77
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ارثي به انواع مادرزادي ،پیش از تکلم ،پس از تکلم و

شمالي  ARNSHLنسبت باالتري در میان ناشنواييهاي
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ميکند که رشد ،تحرک و ريختزايي سلولي را پس از

توالي يابي انجام شد که درنهايت  3خانواده داراي

اتصال به گیرنده ي خود بهوسیلهي فعالسازي يک مسیر

جهش در ژن  GJB2بودند و از مطالعه حذف شدند و

تیروزين کینازي ،تنظیم مي کند (.)12-14

تنها خانوادههاي فاقد جهش در ژن  GJB2در اين مطالعه

در پژوهش حاضر ،تجزيهوتحلیل پیوستگي
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ايزوفرم  1ژن  HGFفاکتور رشد هپاتوسیتي را کد

اگزون اين ژن ،در همهي  25خانوادهي مورد مطالعه،

وارد شدند.

ژنتیکي لوکوس  DFNB39در خانوادههاي مبتال به

انتخاب نشانگرها ،تعیین ژنوتیپ و بررسي پیوستگي

ناشنوايي غیر سندرمي مغلوب اتوزومي در استان خوزستان

ژنتیکي از طريق تجزيهوتحلیل پیوستگي وجود ارتباط بین

که براي جهشهاي موجود در  GJB2منفي بودند ،انجام

ناشنوايي و لوکوس  DFNB39بررسي شد .انتخاب

شد .اين مطالعه با هدف بررسي شیوع لوکوس DFNB39

نشانگرهاي ) (Short Tandem Repeat= STRمناسب

در جمعیت مورد نظر صورت گرفت.

از طريق پايگاههاي اطالعاتي  NCBI map viewerو
انتخاب پرايمرهاي الزم جهت تکثیر اين نشانگرها
توسط  NCBI UniSTSصورت گرفت .وجود محدوده

روش بررسی:
در اين مطالعهي مجموعههاي بیماران 25 ،خانوادهي

تغییرات در طول محصول  PCRو دارا بودن کمترين

مبتال به  ARNSHLکه داراي حداقل دو بیمار ،والدين

میزان باندهاي ثانويه يا  stutter bandهتروزيگوسیتي باال

سالم و ازدواج خويشاوندي بودند از استان خوزستان

و وجود هتروزيگوت بودن پدر و مادر براي يک

انتخاب شدند .نمونهگیري خون اين افراد پس از تکمیل

نشانگر معین ،از جمله معیارهاي مهم انتخاب نشانگرها

پرسشنامه و ارزيابيهاي بالیني و پس از اخذ رضايتنامه

در مطالعات پیوستگي ژنتیکي ميباشد .ويژگيهاي

کتبي از کلیه افراد شجرهنامه انجام شد؛ بهگونهاي که از

مربوط به نشانگرهاي لوکوس  DFNB39در جدول

هر فرد به میزان  5میليلیتر خون اخذشده و با روش فنل

شماره  1ذکر شده است .در صورت معنيدار نبودن

کلروفرم  DNAژنومي بهصورت استاندارد استخراج و

( )Uninformativeنشانگرها در هر يک از خانوادههاي

از نظر کمي با دستگاه نانودراپ بررسي شده بود .در اين

مورد مطالعه از نشانگرهاي ديگري در محل لوکوس

مطالعه جهت بررسي جهشهاي ژن  GJB2براي هر دو

مورد نظر استفاده شد.

جدول شماره  :1نشانگرهاي

لوکوس DFNB39

آغازگر برگشت (´)5´-3

نام نشانگر

آغازگر رفت (´)3´-5

D7S2443

CTTATGTCATTTTATGTGTTAATCA

AATAGGGGTTTCATTTTATCC

D7S2212

AGATCCATATAGGTACATATCCAAA

GAACTCTCACCCCATCCTTT

220

D7S804

GAAATGGTAAAATCCTCCTC

ACTATGTGTGTCTATGTGCG

89

%66

D7S820

CTGAGGTATCAAAAACTCAGAGG

TGTCATAGTTTAGAACGAACTAACG

226

%83

D7S634

CTCAGTACACGTTGCTGGTA

AATCCTCCAAATGAAACAGA

136

%78

D7S802

GGGTTTCCTTTTGTAGAGGACT

TGCAGAGAAACCTTGTGAGAT

170

%81

78

اندازه محصول )(bp

هتروزیگوسيتي

143

%79
%73
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پیوستگی ژنتیکی لوکوس  DFNB39در بیماران ناشنوا

استفاده شد ،به اين صورت که در چند سیکل شروع

مي شود .اندازه منافذ ،به وسیله غلظت اکريل آمید در

 PCRدماي  Annealingاز چند درجه باالتر شروع

واکنش تعیین مي شود .قدرت اين نوع ژل فوق العاده

ميشود تا پرايمرها اختصاصيتر به محل مورد نظر در

زياد است و قطعات  DNAرا که داراي اختالف طول

ژن اتصال پیدا کنند و سپس  PCRدر دماي

به کوچکي يک جفت باز هستند مي تواند تفکیک

واقعي  Annealingادامه مييابد .برنامه حرارتي براي

نمايد .ژلهاي پلي اکريل آمید در وضعیت عمودي و در

تکثیر نشانگرها به اين صورت بود 95 ºC .به مدت

يک جريان الکتريکي ثابت قرار مي گیرند.
براي محاسبهي  SLinkاز FastSlink version 2.51

 5دقیقه 8 ،سیکل  touchdownشامل  95 ºCبه مدت
 30ثانیه 55 ،تا  48درجه به مدت  30ثانیه و  72 ºCبه

و براي محاسبه ي نمرهي ) LOD (LOD scoreپارامتري دو

مدت  30ثانیه و  27سیکل بعدي شامل  95 ºCبه مدت

نقطهاي و چند نقطهاي به ترتیب از Superlink version 1.6

 30ثانیه 47 ºC ،به مدت  30ثانیه و  72 ºCبه مدت

و  Simwalk version 2.91استفاده شد ( .)15-17از نرمافزار

 30ثانیه که با  5دقیقه سنتز نهايي در  72 ºCپايان يافت.

 GeneHunterبراي محاسبه امتیاز  LODپارامتري چند

در هر واکنش  0/5 ،PCRمیکرولیتر از هر يک از

نقطهاي استفاده شد ( .)18رسم هاپلوتايپ (مجموعهي

پرايمرها )( (10PMشرکت سازنده  TAGCدانمارک،

ژنوتیپ نشانگرهاي مجاور) در مورد خانوادههاي

شرکت وارد کننده ژن فن آوران ايران) 2/5 ،میکرولیتر

مشکوک به پیوستگي با کمک نرم

از )( PCRbuffer (10xشرکت سازنده  KBCايران)،

 2.95 versionصورت گرفت .اين مرحله به منظور تأيید يا

 0/5میکرولیتر )( dNTP mix (10Mmشرکت سازنده

رد پیوستگي استفاده ميشود (.)19

 KBCايران) ،يک میکرولیتر از

افزار Haplopainter

(50mM) MgCl2

یافتهها:

(شرکت سازنده  KBCايران) 0/1 ،میکرولیتر از آنزيم
 Taqپلیمراز )( (5unit/μlشرکت سازنده  KBCايران) و

 %84افراد مورد مطالعه در جمعیت مورد بررسي،

 1/5میکرولیتر از  DNAژنومیک استفاده شد که با آب

ناشنوايي دوطرفهي حسي -عصبي شديد تا عمیق

مقطر به حجم نهايي  25میکرولیتر رسانده شد .قطعات

داشتند .در  %80خانوادههاي مورد بررسي سه نسل

تکثیر شده به وسیلهي واکنش زنجیرهاي پلیمراز )(PCR

ازدواج خويشاوندي ديده شد و با توجه به دادههاي در

Merck

ارتباط با شجرهنامه ،غیر سندرمي بودن ناشنوايي و

آلمان ،شرکت وارد کننده ياهو طب ايران)  %8تا ،%12

الگوي توارث مغلوب اتوزومي مورد تأيید بود .ارزش

با جريان  40میلي آمپر به مدت  4-5ساعت الکتروفورز

 SLINKاين خانوادهها بین  2تا  7برآورد شده است .در

شد و سپس با نیترات نقره رنگ آمیزي و باندها رويت

 25خانواده مورد مطالعه پس از بررسي الگوي

گرديد .هموزيگوت بودن نشانگرها در افراد بیمار نشانهي

نشانگرهاي لوکوس  DFNB39و با تکرار دو بار يا بیشتر

وجود پیوستگي ميباشد و در افراد سالم و آنهايي که

الکتروفورز بر روي ژل (پليآکريل آمید) براي تمامي

پیوستگي نشان نميدهند ،به صورت هتروزيگوت

خانوادهها پیوستگي رد شد .تصوير شماره  ،1جهت

ميباشد .ژل پلي اکريل آمید پلیمري از مونومرهاي

تأيید نتايج حاصل از ژل ها ،همانطور که در تصوير

اکريل آمید است که توسط مواد پلیمريزه کننده (بیس

شماره  2نشان داده شده است ،هاپلوتايپ خانوادهها نیز

اکريل آمید) حاصل ميشود .معموالً پلیمريزاسیون به

رسم شد که درنهايت در تمامي خانوادهها عدم

وسیله آمونیوم پرسولفات ) (APSانجام مي شود .ژل به

پیوستگي به لوکوس  DFNB39تأيید شد.

بر روي ژل پلي اکريل آمید (شرکت سازنده
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براي تکثیر نشانگرها از روش PCR touchdown

وسیله تترا متیل اتیل دي آمین ) (TEMEDپايدار
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شمارههای  1و  2هرکدام بیانگر یک آلل است .فرد بیمار الگوی هتروزیگوت ( 1و  )2را نشان داد .در صورت پیوستگی افراد
سالم حامل ژن بهصورت هتروزیگوت و تمام افراد بیمار بهصورت هموزیگوت میباشند.

تصویر شماره  :2یک هاپلوتایپ مربوط به عدم پيوستگي در یکي از خانوادههاي مورد بررسي
در صورت پیوستگی الگوی هاپلوتیپ بیماران باید بهصورت دو آلل یکسان باشد .در این شجرهنامه بیماران هاپلوتیپ یکسانی
ندارند و پیوستگی به لوکوس  DFNB39رد میشود .نقشه ژنتیکی نشانگرها بر اساس مارشفیلد میباشد.
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تصویر شماره  :1نتيجه بررسي تکثير نشانگر  D7S2443بر روي ژل پلي آکریل آميد

نرگس زارع پور و همکاران

پیوستگی ژنتیکی لوکوس  DFNB39در بیماران ناشنوا

بحث:
ناشنوا از استان خوزستان ازنظر پیوستگي به لوکوس

کدون پايان پیش بیني مي کند .در اين مطالعه همچنین در

 DFNB39بررسي شدند .هدف مطالعه تعیین شیوع اين

سه عضو از يک خانواده ي پاکستاني مبتال ،براي يک

لوکوس در خانوادههاي مورد بررسي بود .در اين مطالعه

جهش جانشیني هممعني ([ )c.495G>A [p.S165Sدر

هیچيک از خانوادهها به لوکوس مورد بررسي پیوستگي

اگزون  5ژن  HGFهموزيگوسیتي مشاهده کردند .اين

نشان ندادند .لوکوس  DFNB39توسط  Wajidو همکاران

جهش سبب تبديل کدون آمینواسید سرين در کدون

پس از انجام آنالیز پیوستگي براي  50نشانگر در يک

 165به کدوني ديگر از همین آمینواسید مي شود .اين

خانواده پاکستاني خويشاوند و مبتال به ناشنوايي غیر

جانشیني  13نوکلئونید درون اگزون  5نسبت به جايگاه

سندرمي مغلوب اتوزومي کشف شد ( .)11نیز در

پذيرنده ي پیرايش مربوط به ايزوفرم  1ژن  HGFاتفاق

مطالعهي  Schultzو همکاران 41 ،خانواده ي پاکستاني

ميافتد؛ در حالي که همچنین در موقعیت  3نسبت به

و هندي خويشاوند مبتال به ناشنوايي غیر سندرمي

جايگاه پذيرنده ي پیرايش مربوط به ايزوفرم  3اين ژن

مغلوب اتوزومي با لوکوس  DFNB39پیوستگي نشان

رخ ميدهد که اين مسئله تغییر طول نسبي دو جايگاه

دادند .آنها سپس در  11خانواده از اين  41خانواده

پیرايش را پیشبیني مي کند (.)12
اين محققان در حقیقت يک ناحیهي موثر

اگزون هاي کد کننده ي  13ژن موجود در اين لوکوس
را توالي يابي کردند که هیچگونه جهش بد معني،

 1.2Mbهم پوشان معین کردند که درون لوکوس

بيمعني و تغییر چارچوبي را مشاهده نکردند .سرانجام

 17.6 Mb،DFNB39اصلي قرار داشت ( .)12،11در

پس از توالي يابي نواحي غیر کد کننده ي اين ژنها

مطالعه اي همچنین ،دو ايزوفرم کوتاه ژن  HGFرا

درنهايت  3جهش تنظیمي را در اينترون  4و اگزون

شناسايي کردند که شامل اگزون هاي  1تا  4و يک

 5ژن  HGFشناسايي کردند .در افراد مبتال به ناشنوايي

ناحیه ي ترجمه نشدني ' 3در اينترون  4ميباشند .طول

غیر سندرمي مغلوب اتوزومي  36خانواده ي پاکستاني و

کامل ايزوفرم  1ژن  HGFيک پلي پپتید غیرفعال را کد

 2خانواده ي هندي براي يک حذف شدگي 3bp

ميکند که بهوسیلهي سرين پروتئازها به دو زنجیرهي

( )c.482+1986-1988delTGAدرون اينترون  4ژن

آلفا  69-kDaو بتا  34_kDaبرش ميخورد که يک باند

 HGFهموزيگوسیتي مشخص شد .اين جهش در يک

دي سولفیدي بین دو زنجیره آلفا و بتا مولکول فعال

ناحیه بسیار حفاظت شده که قسمتي از ناحیه ي ترجمه

هترومريک را تولید مي کند .اين مولکول فاکتور رشد

نشدني ' 3است و بهعنوان يک ايزوفرم کوتاه ژن

هپاتوسیتي نام دارد .فاکتور رشد هپاتوسیتي يک

 HGFمعین شده بود ،رخ ميدهد که اين جهش به

سايتوکاين پلئوتروپیک است که فعالیت هاي میتوژني،

رمز درآوردن  24آمینواسید اضافي قبل از مواجه با

موتوژني و مورفوژنیک را در سلول هاي متفاوتي

کدون پايان را پیش بیني مي کند .آنها همچنین در

ازجمله سلولهاي عصبي انجام مي دهد (.)12-14
مطالعهاي در  100خانوادهي ايراني مبتال به

اعضاي مبتال به ناشنوايي غیر سندرمي مغلوب اتوزومي
 2خانواده ي پاکستاني براي يک حذف شدگي 10bp

ناشنوايي غیر سندرمي مغلوب اتوزومي انجام شد که در

( )c.482+1991-2000del GATGATGAAAدر اينترون

طي اين مطالعه با استفاده از  STRهاي ،D7S804

 4ژن  HGFهموزيگوسیتي مشاهده کردند .اين جهش نیز

 D7S806و  D7S802و  D7S807يک خانواده به

در ناحیهاي که حذف  3bpرخ ميدهد ،صورت مي گیرد.

لوکوس  DFNB39پیوستگي نشان داد (.)20
81

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 18:04 +0430 on Saturday July 21st 2018

در اين مطالعه  25خانواده با حداقل دو فرد

اين جهش نیز کد شدن  24آمینواسید اضافي را قبل از
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پیشرفت غربالگري ناشنوايي در جمعیتهاي ايراني و در

بهطور خالصه ،در مطالعات پیشین تعداد اندکي

ادامه مشاوره ژنتیک اصولي سهیم باشند.

از خانوادهها در جهان و تنها يک خانواده در ايران به
لوکوس  DFNB39پیوستگي نشان داد .در مطالعه حاضر
لوکوس  DFNB39در خانوادههاي مورد بررسي

با توجه به نتايج اين مطالعه ،لوکوس

پیوستگي نشان نداد که اين مسئله ميتواند ناشي از

DFNB39

هتروژنیتي باالي بیماري ناشنوايي باشد و احتماالً

احتماالً نقش کمي در ايجاد ناشنوايي در جمعیت بررسي شده

لوکوسهاي ديگر دخیل در ناشنوايي در جمعیت مورد

دارد و دلیل اصلي ناشنوايي در جمعیت مورد مطالعه ميتواند

مطالعهي اين پژوهش ،در ايجاد ناشنوايي مبتاليان نقش

مربوط به ساير لوکوسهاي درگیر در ناشنوايي باشد .با اين

دارد .اين مطالعه نشان ميدهد که احتماالً اين لوکوس

حال براي تعیین نقش دقیقتر اين لوکوسها در کشورمان به

در جمعیت ايراني نقش کمي در بروز ناشنوايي دارد.

مطالعات بیشتر و تعداد خانوادههاي بیشتر نیاز است.

البته با توجه به اينکه تاکنون در ايران و ساير نقاط جهان
دربارهي اين لوکوس مطالعات اندکي صورت گرفته،

تشکر و قدردانی:

بررسي بیشتر اين لوکوس در جمعیتهايي با منشاء نژادي

با تشکر فراوان از بیماران ناشنوا و خانوادههاي

و جغرافیايي متفاوت ،ضروري به نظر ميرسد .چنین

ايشان که در انجام اين پروژه ما را ياري رساندند .اين

مطالعاتي سبب افزايش دانش ما در زمینه ي تعیین نقش

مقاله مربوط به نتايج پاياننامه نويسنده نفر اول ميباشد.

اين لوکوس در سیستم شنوايي و شناسايي فرايندهاي

از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با

مولکولي درگیر در آن ميشود .بهعالوه ،اين مطالعات

شماره گرنت  1764جهت تأمین بودجه و همچنین از

دانش ما در زمینه ي چگونگي تغییر اين فرايندها و ايجاد

کارکنان مرکز تحقیقات سلولي و مولکولي دانشگاه

نقص در سیستم شنوايي بهوسیلهي اين تغییرات را بهبود

علوم پزشکي شهرکرد که ما را در اين پژوهش ياري

ميبخشد .چنین مطالعاتي ميتواند بهطور چشمگیري در

نمودند ،کمال تقدير و تشکر دارم.
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Background and aims: Hearing loss (HL) is a most common sensory deficit in humans and
approximately one in 1,000 newborns has severe-to-profound HL. About 50% of HL cases are
inherited and approximately 70 percent of HL cases are Non-syndromic that about 80 percent of
this type of HL is inherited in recessive manner (ARNSHL). This is a heterogeneous disease and its
prevalence is higher in developing countries. In Iran due to high rate of consanguinity has high
frequency, too. The purpose of the present study was to investigate genetic linkage analysis of
DFNB39 locus in families with autosomal recessive nonsyndromic HL from Khuzestan province.
Methods: In this descriptive laboratory study, to determine type and frequency of HGF
mutations 300 individuals of 25 families from Khuzestan province with autosomal recessive
nonsyndromic hearing loss were examined. Selected families in this study had consanguinity and
had at least 2 patients and also they were negative for GJB2 gene mutations. Linkage analysis
was performed by 6 markers STR (Short tandem repeats) which were located in or were tightly
linked to DFNB39 locus conventional PCR and PAGE.
Results: After examining different families, it was revealed non of the families did not show
linkage to the DFNB39 locus. Lack of HGF gene mutations in mentioned family suggests that
the HGF's mutations probably have no role in causing HL in the studied families.
Conclusion: Based on the results of this study, DFNB39 locus may not be important role in
causing hearing loss of population studied. However, further studies are necessary to determine
more precisely the role of this locus in hearing loss in Iranian population.
Keywords: DFNB39 locus, HGF gene, Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss.
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