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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط فعالیت آنزیم پارااکساناز  1و چند شکلی های ناحیه پروموتری
ژن آنزیم ( )-126 ،-108در دیابت نوع دو
آصفه سادات امامی ،1محمدحسن تاج الدینی ،2مجتبی بهشتی تبار ،3صدیقه عسگری

*4

1دانشجو ،گروه بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 3گروه بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران4 .مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان،
پژوهشکده قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/11/1 :

تاریخ دریافت95/4/3 :

چکیده:
زمينه و هدف :پارااکساناز  )PON1( 1گليکوپروتئينی است که در کبد ساخته شده و به سيستم گردش خون
وارد میشود .در ميان افراد یک جمعيت فعاليت  PON1بهطور وسيعی متفاوت است .بيشتر این اختالفات ،توسط
پلی مورفيسم های ناحيه کدینگ (ناحيه کدکننده)  Q192Rو ناحيه تنظيمی (راهانداز)  T-108Cتوجيه میشود.
 Q192Rبهطور وسيعی مطالعه شده است .برخی مطالعات (نه همه) نشان دادهاند که فعاليت  PON1در دیابت
نوع دو کاهش مییابد .ما در این مطالعه به بررسی فعاليت آنزیم  PON1سرم و رابطه آن با پلی مورفيسم های
پرموتری  -108 C/Tو  -126 C/Gدر بيماران دیابتی و افراد غير دیابتی پرداختيم.
روش بررسی :در مطالعه مقطعی حاضر ،فعاليت آنزیم پارااکساناز  1به روش اسپکتروفتومتری و نوع و فراوانی
پلی مورفيسم های  -126و  -108آنزیم ،به روش  HRM (High resolution melt)- Real time PCRدر  96بيمار
دیابت نوع دو و  104فرد غيردیابتی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها :فعاليت آنزیم  PON1در دو گروه ،از لحاظ آماری تفاوت مهمی نداشت ()P=0/671؛ همچنين اختالف
مهمی در نوع و فراوانی پلی مورفيسم  -108در دو گروه یافت نشد ( .)P=0/277ليکن اختالف مهمی در نوع و
فراوانی پلی مورفيسم  -126در بيماران دیابتی و افراد غير دیابتی وجود داشت (.)P=0/000
نتيجهگيری :نتایج نشان دادند که فعاليت  PON1بين افراد دیابتی وغيردیابتی تفاوتی ندارد .از آنجا که توزیع
پلی مورفيسم  -108در دو گروه یکسان بود ،شاید بتوان آن را ،علت یکسان بودن فعاليت آنزیم در دو گروه
دانست .ليکن علیرغم یکسان بودن فعاليت آنزیم ،توزیع پلی مورفيسم  -126بين افراد دیابتی وغيردیابتی بهطور
مهمی متفاوت بود ،بنابراین شاید بتوان آن را به استعداد ژنتيکی دیابت نوع دو مربوط دانست.
واژههای کليدی :دیابت نوع دو ،فعاليت آنزیم پارااکساناز  ،1پلی مورفيسم ژن.PON1 ،

مقدمه:
دیابت ملیتوس نوع دو ،توسط عواملی نظیر شیوه

آنزیمی به نام آنزیم پارااکساناز  1کاهش مییابد (.)4،3

زندگی ،عوامل محیطی و برگ خریدهای ژنتیکی به

آنزیم پارااکساناز ( ،PON1همراه با  HDLدر خون

وجود میآید .تا به امروز مطالعات گوناگونی پیرامون

انتقال یافته و مانع تجمع پراکسیدهای لیپیدی در

مکانیسم بیماریزایی دیابت بهوسیله آزمایشها ژنتیکی

میشود ( .)5-8در جمعیتهای مختلف ،مقادیر گوناگون

انجام شده و صدها ژن گزارش شده است که مرتبط با

از فعالیت  ،PON1در افراد مشاهده میشود .این

دیابت ملیتوس بودهاند ( .)2،1برخی مطالعات (نه همه)

اختالفات میتواند اثر پلی مورفیسم های ناحیه کدینگ

نشان دادهاند که در بیماران دیابتی نوع دو ،فعالیت

(رمزگردان) و پروموترژن  PON1و نیز عوامل محیطی
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پلی مورفیسم های ژن آنزیم پارااکساناز  1در دیابت نوع دو

باشد که هم بر غلظت و هم بر فعالیت آنزیم

و زنان ،باردار نبودند .میانگین سن افراد ،در دو گروه،

تأثیرگذارند .مهمترین فاکتورهای به وجود آورنده این

تفاوت معنیداری نداشت ( .)P=0/421از افراد انتخاب

اختالفات ،پلی مورفیسم های  C-108Tپروموتر و

شده 3 ،میلی لیتر خون گرفته شد 1 .میلی لیتر آن،

 Q192Rناحیه کدینگ میباشند ( .)9-10سایت -108

جهت تعیین پلی مورفیسم در دمای  -20 °Cهمراه

مهمترین عامل برای تعیین میزان  PON1سرم است و اثر

 ،EDTAذخیره و  2میلی لیتر آن ،به منظور اندازهگیری

مهمی بر بیان  PON1سرم انسان دارد ،از این رو موضوع

فعالیت آنزیم ،پس از استخراج سرم در دمای -70 °C

بیشتر تحقیقات است ( .)11به هر حال امکان بررسی

نگهداری شد .اندازهگیری فعالیت آنزیم ،با افزودن

همزمان همه عوامل ،بر فعالیت آنزیم وجود ندارد.

محلول  (10-5M) Eserinبه سرم و انکوباسیون ،به

ویژگیهای آنزیمی  ،PON1آن را بهعنوان الکتوناز

مدت  10دقیقه ،سپس افزودن محلول حاصل به محلول

مطرح میکند PON1 .هیدرولیز الکتون های  –Nآسیل

پارااکسان که شامل  100( ،Tris/HClمیلی موالر،

هموسرین سیگنالهای حسی باکتریهای بیماریزا را،

 (Sigma-Aldrich) )PH=8و  2میلی موالر  CaCl2و

کاتالیز میکند .همچنین به علت فعالیت در هیدرولیز

پارااکسان  2میلی موالر بود و استفاده از متد

متابولیت های سمی حشرهکشها و ارگونوفسفروس ها

اسپکتروفتومتری ،در طول موج  405نانومتر و خوانش

مانند پاراتیون ،سومان ،سارین و ترکیبات جنگی عصبی،

 5دقیقه برای هر نمونه انجام شد ( .)14،7به منظور

بسیار مورد توجه است ( .)13،12با توجه به اینکه

تعیین پلی مورفیسم های  -108و  -126آنزیم

فراوانی پلی مورفیسم های ژن پارااکساناز  ،1در جوامع

پارااکساناز  ،1استخراج  DNAبهوسیله کیت

مختلف متفاوت است بایستی فراوانی پلی مورفیسم های

Accue prep Genomic DNA Extraction kit
) (Bioneer inc, koreaصورت گرفته و پس از شناسایی

ژن آنزیم و فعالیت آن در جوامع مختلف بررسی شود

 SNPsاز طریق  ،NCBI data bankپرایمرهای مورد نیاز

تا تأثیر این پلی مورفیسم ها بر فعالیت آنزیم ایجاد

به کمک)PREMIER Biosoft international, USA( :

بیماری کامالً روشن شود .هدف از این مطالعه بررسی

طراحی و سنتز شدند )Bioneer, Korea( .بهمنظور تکثیر

میزان فعالیت آنزیم در بیماران دیابتی نوع دو و مقایسه

نواحی مورد نظر ( PCRو نیز تعیین ژنوتیپ ها توسط

آن با افراد غیر دیابتی و رابطه فعالیت  PON1با پلی

متد ) ،High Resolution Melt (HRMدستگاه

مورفیسم های ناحیه پروموتری آن ( -108و  )-126در

)Rotor-Gene 6000 (Corbett Life science Australia
مورد استفاده قرار گرفت .واکنشهای  PCRبا استفاده

دو گروه مذکور میباشد.

از ) ،Type it HRM kit (Qiagenبافر

روش بررسی:

،HRM PCR

نوکلئوتیدها و رنگ  ،Evagreenهمچنین از آنزیم

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است .انتخاب

 HotStarTaq Plus DNA Polymeraseو  25میکروگرم

جامعه مورد مطالعه ( 94بیمار دیابتی و  106فرد غیر

از  DNAاستخراج شده صورت گرفت .ابتدا مرحله

دیابتی) از مراجعین بیمارستان صدیقه طاهره (س)

فعالسازی آنزیم HotStarTaq Plus DNA Polymerase

اصفهان ،صورت گرفت .افراد دیابتی بر اساس

(موجود در  )Master Mixدر دمای  95درجه سانتیگراد

معیارهای  FBSباالی  125میلی گرم بر دسی لیتر یا

به مدت  5دقیقه انجام شد .سپس واکنش  PCRدر

 HbA1cباالی  %6/5انتخاب شدند .افراد غیر دیابتی

 50سیکل  3مرحلهای دنبال شد .زمان مورد نیاز مرحله

پدر ،مادر ،خواهر یا برادر مبتال به دیابت نداشتند .در

 annealingکه پرایمرها به  DNAتکرشتهای متصل

دو گروه ،تعداد مردان و زنان ،تقریباً برابر انتخاب شده

شدند  30ثانیه بوده و در دمای  55 oCانجام شد .در
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مرحلهی  Extentionalدر مدت  10ثانیه در دمای 72 oC

یافتهها:

رشتهی  DNAمکمل رشتهی الگو در ناحیهی اتصال

جمعیت مورد مطالعه 94 ،بیمار دیابتی ،مرد و

پرایمرها ساخته شد.
پس از انجام واکنشهای  ،PCRتکنیک

زن با میانگین سنی ( )58/13±12/87و  106فرد غیر
HRM

دیابتی مرد و زن با میانگین سنی ()59/75±12/29

به کمک کیت  HRMانجام شد .کیت  HRMشامل

بودند .سن و جنس افراد در دو گروه تفاوت

ترکیبات  Taqپلیمراز،B. sh arpener ،dNTP ،10 X ،

معنیداری نداشت (به ترتیب  P=0/421و .(P=0/751

 H2O ،Dye. Eva greenاست که برای هر نمونه مقدار

میانگین فعالیت آنزیم پارااکساناز  1در افراد دیابتی

الزم در کیت آورده شده است (هر بار  70نمونه در

 122/7±66/44و میانگین فعالیت آنزیم در افراد غیر

دستگاه قرار میدهیم) .ابتدا در یک میکروتیوب ،از

دیابتی  126/92±76/18تعیین شد .با وجود اختالف

محلول فوق را ریخته و داخل ورتکس مخلوط نموده و

میانگینها ،فعالیت آنزیم پارااکساناز  1بین دو گروه

سپس در هر لوله  reactionمربوط به دستگاه ،HRM

دیابتی و غیر دیابتی تفاوت معنیداری نداشت

 13میکرولیتر ریخته و به آن  2میکرولیتر از نمونه DNA

( .)P=0/671در مرحله بعد استخراج  DNAو سپس

مورد نظر بهعنوان الگو ( )Templateاضافه کردیم.

تکثیر ژن مورد نظر بهوسیله  Real time PCRانجام شد.

سپس ،دما به  65 oCکاهش یافته و هر  2ثانیه 0/1 oC

سپس از تکنیک  HRMاستفاده نموده و منحنیهای

افزایش یافت .با افزایش دما دو رشتهی  DNAهای

دقیق در ناحیه  meltتوسط نرمافزار دستگاه رسم شد.

ساخته شده در مراحل  PCRاز هم جدا شده و رنگ

در منحنی ذوب با دادههای نرمالیزه ،ناحیه

متصل شونده به  DNAدو رشتهای آزاد شد و درنتیجه

 Pre-meltو  Post-meltحذف شده و تنها ناحیه

مقدار فلوئورسانس ثبت شده توسط دستگاه بهتدریج

نمایش داده شده است .دو منحنی هموزیگوت و یک

کاهش یافت .این روند تا رسیدن به دمای  95 oCادامه

منحنی هتروزیگوت ،کامالً مشخص میباشند؛ ولی هنوز

یافته و منحنی ذوب با استفاده از تغییرات فلوئورسانس

تشخیص فرمهای هموزیگوت مشکل است .نمودار

ثبت شده در این بازهی دمایی توسط نرمافزار مربوطه

شماره  1منحنی اختالف ( )Difference graphمربوط به

رسم گردید .پس منحنی ذوب مربوط به هر نمونه رسم

پلی مورفیسم  -108میباشد .در این نمودار اختالف سه

گردید .در پایان از هر سه نوع منحنی ذوب به دست

منحنی واضحتر نشان داده میشود و تفکیک منحنیها

آمده که دو منحنی مربوط به آلل های هموزیگوت و

کاملتر صورت میگیرد .نرمافزار در این مرحله تغییرات

یک منحنی مربوط به آلل های هتروزیگوت است (هر

فلورسانس دو منحنی را ،نسبت به منحنی دیگر در برابر

نمونه یک منحنی دارد) ،تعدادی نمونه انتخاب و تمامی

دما رسم میکند .به عنوان مثال ژنوتیپ هموزیگوت را

نمونهها تعیین توالی شدند.

بهعنوان اساس در نظر گرفته و دو ژنوتیپ دیگر را نسبت

Melt

نتایج بهدستآمده برای فعالیت آنزیم بهصورت

به آن رسم میکند .برای هر موتاسیون یک منحنی

میانگین و انحراف معیار و با سطح اطمینان  %95با

نرمالیزه و برای هر منحنی نرمالیزه سه منحنی خواهیم

استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری  t-testمورد

داشت که در هرکدام یک ژنوتیپ بهعنوان اساس در نظر

تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .سطح معنی داری نیز

گرفته شده و ژنوتیپ های دیگر نسبت به آن سنجیده و

 0/05در نظر گرفته شد .نتایج به دست عمده برای توزیع

رسم میشوند( .یک منحنی نشان داده شده است) .پس از

پلی مورفیسم ها بهوسیله آزمون  X2مورد بررسی آماری

انجام  HRM Real Time PCRمنحنی هر نمونه

قرار گرفت.

تعیینشده نمونهها در سه گروه قرار داده شدند (دو گروه
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پلی مورفیسم های ژن آنزیم پارااکساناز  1در دیابت نوع دو

هموزیکوت و یک گروه هتروزیگوت) .از هر گروه

تهران با دستگاه Applied biosystems :مدل دستگاه:

تعدادی نمونههای حاوی  DNAتکثیر شده ،جهت تعیین

 xl3730/3730توالیهای ذکر شده در تمامی نمونهها

توالی و  Sequencingاز طریق شرکت تکاپو زیست

تعیین شد و مورد بررسی آنالیز آماری قرار گرفت.

نمودار شماره  :1منحنی اختالف پلی مورفيسم  -108ژن پارااکساناز 1
نمودارهای  2و  3توزیع آلل های هموزیگوت

آماری نشان داد که تفاوت معنی داری در نوع و

طبیعی ،هتروزیگوت و آلل های موتانت پلی مورفیسم های

فراوانی پلی مورفیسم  - 108بین دو گروه وجود ندارد

 -126و  - 108را در بیماران دیابتی و گروه کنترل

( .)P=0/277در پلی مورفیسم  -126در افراد غیر

مقایسه می کند .در پلی مورفیسم  -108در دو گروه،

دیابتی  %91دارای آلل طبیعی  C/Cبودند؛ در حالی

بیشتر افراد دارای آلل های هتروزیگوت  %47( C/Tاز

که در بیماران دیابتی  %78دارای آلل طبیعی بودند.

بیماران دیابتی و  %55از افراد غیر دیابتی) نسبت به

آنالیز آماری تفاوت مهمی در نوع و فراوانی پلی

آلل های هموزیگوت  C/Cو  T/Tبودند .آنالیز

مورفیسم  - 126بین دو گروه نشان داد (.)P=0/000
ب

الف

نمودار شماره  :2نمودار دایرهای ،فراوانی آلل های طبيعی ( ،)C/Cهتروزیگوت ( )C/Gو موتانت
پلی مورفيسم  -126ژن پارااکساناز
الف) افراد دیابت؛ ب) گروه کنترل.
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ب

الف

نمودار شماره  :3نمودار دایرهای ،فراوانی آلل های طبيعی ( )C/Cو هتروزیگوت ( )C/Tو موتانت ( )T/Tپلی
مورفيسم -108
الف) گروه کنترل؛ ب) افراد دیابت.

بحث:
مقادیر گوناگون فعالیت آنزیم  ،PON1در جمعیتهای

فعالیت آنزیم  PON1را در دیابت ملیتوس نوع دو ،حتی در

مختلف گزارش شده است .این تفاوتها ،تأثیر پلی

بیماران دیابتی تحت درمان گزارش نمودهاند (.)19

مورفیسم های ناحیه کدینگ و پروموتر ژن  PON1و نیز

همچنین  Pohو  Muniandyنشان دادند که (حذف کلمه

عوامل محیطی میباشند که هم بر غلظت و هم بر فعالیت

به طور کلی) فعالیت  PON1در بیماران دیابتی نسبت به

آنزیم تأثیرگذارند ( .)9-11در یک جمعیت فعالیت PON1

گروه کنترل کاهش مییابد (حذف یک جمله) Poh .و

تا  40برابر میتواند متغیر باشد .مهمترین فاکتورهای به

 Muniandyگزارش دادند که فعالیت  PON1در افراد سالم

C-108T

و دیابتیهای بدون عوارض دیابت ،مشابه است و (حذف

پروموتر و  Q192Rناحیه کدینگ میباشند ( .)10سایت

کلمه تنها) در بیماران دیابتی مبتال به عوارض دیابت به

 -108مهمترین عامل برای تعیین میزان  PON1سرم است و

میزان قابلتوجهی کاهش یافته است (.)20

وجود آورنده این اختالفات ،پلی مورفیسم های

اثر مهمی بر بیان  PON1سرم انسان دارد ،ازاینرو موضوع

از سوی دیگر در برخی بررسیها ،کاهش

بیشتر تحقیقات است ( .)15،11ناحیه  200bpکه پلی

چشمگیری در فعالیت  ،PON1در بیماران دیابتی مبتال

مورفیسم های  -162و  -108را در بر میگیرد ،در

به پیامدهای قلبی -عروقی و نوروپاتی مشاهده نشده

رونویسی از ژن  PON1نقش اصلی را دارد ( .)15،11پلی

است ( Rahmani .)22،21و همکاران گزارش داد که

مورفیسم های  PON1با برخی بیماریها در ارتباط اند .پلی

اختالف معنیداری در فعالیت  PON1در بیماران CAD

مورفیسم  Q192Rناحیه کدینگ به طور وسیعی مطالعه

مبتال به دیابت و افراد سالم وجود ندارد ( Hofer .)21و

شده است ( .)11برخی مطالعات گزارش داده اند که پلی

همکاران نشان داد که فعالیت  PON1در افراد سالم و

مورفیسم های ناحیه کدینگ  PON1با بیماریهای

بیماران دیابتی مبتال به عوارض دیابت یکسان

قلبی -عروقی ،رتینوپاتی و نوروپاتی در بیماران دیابتی

است ( .)22در مطالعه حاضر فعالیت  PON1در بیماران

مرتبط میباشند ( .)16-18،11لیکن نقش پروموتر با بیماری

دیابتی و افراد غیر دیابتی ،تعیین شده اثر پلی مورفیسم های

هنوز روشن نیست ( Oner .)11و همکاران ،کاهش در

پروموتر بر فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفت .در
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پلی مورفیسم های ژن آنزیم پارااکساناز  1در دیابت نوع دو

نتیجه این مطالعه ،همانند نتایج مطالعات

صدیقه عسگری و همکاران

Rahmani

نتیجهگیری:

همکاران و  Hoferو همکاران ،کاهشی در فعالیت

به نظر میرسد که به علت یکسان بودن پلی

 PON1در بیماران دیابتی نوع دو نسبت به گروه کنترل

مورفیسم  -108 C/Tناحیه پروموتری پارااکساناز  1در

مشاهده نشد (.)22،21( )P=0/671

بیماران دیابتی و افراد غیر دیابتی جمعیت مورد مطالعه ما،

از طرف دیگر ،پس از بررسی پلی مورفیسم های

میزان فعالیت آنزیم در دو گروه یکسان بوده است .ما

پروموتر ،فراوانی پلی مورفیسم  -108 C/Tدر دو گروه،

تأثیر مهم این پلی مورفیسم را بر فعالیت آنزیم که در

از لحاظ آماری یکسان بود ( .)P=-0/277شاید به علت

مطالعات گذشته ذکر شده است ،در مقایسه بین افراد

فراوانی یکسان پلی مورفیسم ذکر شده در دو گروه مورد

دیابتی و غیر دیابتی تأیید میکنیم .از آنجا که با وجود

مطالعه ما ،فعالیت آنزیم در افراد دیابتی و غیر دیابتی

یکسان بودن فعالیت آنزیم ،توزیع پلی مورفیسم  -126در

یکسان بوده است .مطالعات گذشته نشان دادهاند که

بیماران دیابتی و افراد غیر دیابتی تفاوت مهمی داشت ،به

پلی مورفیسم  -108 C/Tدر فعالیت آنزیم  ،PON1بیش از

نظر میرسد پلی مورفیسم ذکر شده در فعالیت آنزیم در

سایر پلی مورفیسم ها تأثیر داشته است ( .)15،11ما تأثیر

افراد دیابتی تأثیر مهمی نداشته باشد ،لیکن ممکن است از

مهم این پلی مورفیسم را بر فعالیت  PON1و در مقایسه

عوامل افزایش دهنده ریسک ابتال به دیابت یا استعداد

بیماران دیابتی و افراد غیر دیابتی تأیید میکنیم .در

ژنتیکی دیابت باشد .از آنجا که در میان عوامل موثر بر

مطالعات گذشته پلی مورفیسم  -126 A/Gبهعنوان یکی

فعالیت  ،PON1پلی مورفیسم  -108عامل تعیینکننده مهم

از پلی مورفیسم های موثر بر بیان ژن  PON1گزارش شده

به نظر میرسد ،بررسی مکانیسم مولکولی تنظیم

است ( .)15،11ما پس از بررسی این پلی مورفیسم،

در پلی مورفیسم  -108و احتماالً به کمک مهندسی

تفاوت مهمی ،در فراوانی آن در دو گروه مورد مطالعه

ژنتیک ،می تواند ما را برای افزایش بیان و فعالیت این

یافتیم ( .)P=0/000علیرغم آنکه فعالیت آنزیم در دو

آنزیم یاری نماید .همچنین مطالعات مولکولی زیادی الزم

گروه تفاوت قابلمالحظهای نداشت .درنتیجه این مطالعه

است تا چگونگی تأثیر احتمالی پلی مورفیسم  -126و

به نظر میرسد که پلی مورفیسم ذکر شده تأثیر

تنظیمکنندههای آن ،بر ایجاد بیماری دیابت روشن شود.

چشمگیری بر فعالیت آنزیم در دیابت ملیتوس نوع دو

ممکن است با شناسایی مکانیسم تنظیم این پلی مورفیسم،

نداشته باشد .از سوی دیگر ،از آن جا که فراوانی پلی

راهکارهایی جهت کنترل دیابت حاصل شود.

PON1

مورفیسم  -126 C/Gدر گروه دیابتی و افراد غیر دیابتی
در جمعیت مورد مطالعه ما ،از لحاظ آماری تفاوت

تشکر و قدردانی:

معنیداری داشت ،بنابراین شاید بتوان این پلی مورفیسم را

این پایاننامه پاییز  93در دانشگاه علوم پزشکی

از عوامل افزایشدهنده ریسک ابتال به دیابت نوع دو و یا

شهید صدوقی یزد و مرکز تحقیقات قلب و عروق

استعداد ژنتیکی دیابت دانست .از آنجا که در

اصفهان با کد  94112به تصویب رسید .نویسندگان این

جمعیتهای مختلف ممکن است ،پلی مورفیسم های

مقاله از کلیه پرسنل آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان

 PON1توزیع متفاوتی داشته باشند ( ،)15باید مطالعات

صدیقه طاهره (س) اصفهان و مرکز تحقیقات

بیشتری در جمعیتهای دیگر صورت بگیرد تا فراوانی

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز کلیه

پلی مورفیسم های ذکر شده و تأثیر آنها بر "فعالیت

بیمارانی که در اجرای این تحقیق با ما همکاری نمودند،

آنزیم و ریسک ابتال به دیابت" کامالً روشن شود.

قدردانی و تشکر مینمایند.
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Background and aims: Paraoxonase1 (PON1) is a liver-derived glycoprotein that is secreted
into circulation. Among individuals in a population, PON1 activity varies widely. Most of this
variation can be explained by polymorphisms in the coding region (Q192R) and the regulatory
region (T-108C). Q192R has been more widely studied. Many studies (but not all) indicated that
PON1 activity decreased in diabetes. In this study, it was investigated serum PON1 activity and
its association with promoter -108 C/T and -126C/G polymorphisms in diabetic patients and
non-diabetic subjects.
Methods: In this cross sectional study, spectrophotometry technique was used to define PON1
activity and HRM(High resolution melt)- Real time PCR technique was used to define -108 and
-126 polymorphisms distribution in 96 diabetic patients and 104 non diabetic subjects.
Results: Paraoxonase1 activity in both two groups was not different (P=0.67). Also, significant
difference was not found in type and abundance of -108 polymorphism in groups (P=0.277). It
was found significant difference in type and abundance of -126 polymorphism distribution in
diabetic and non-diabetic patients (P=0.000).
Conclusion: The results showed that PON1 activity is not different between people with type 2
diabetes and non-diabetic subjects. -108 polymorphism distributions were the same in groups.
Therefore, it can be considered a reason for similar enzyme activity. In spite of similar enzyme
activity, significant difference was found between groups in -126 polymorphism. Therefore, it
may be related to genetic susceptibility to type 2 diabetes.
Key words: Type 2 diabetes, Paraoxonase1 enzyme activity, PON1 gene polymorphism.
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