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چکيده
یکی اس صى ّایی کِ هی تَاًذ در افشایص ابتال بِ دیابت ًَع ً 2قص هطارکتی داضتِ باضذ صى  MNSODA16Vاست .در
ایي پضٍّص بِ بیاى ارتباط بیي ایي صى با بیواری ّایی چَى دیابت ًَع  2در بیي هزدم هاسًذراى هیپزداسین کِ حذٍد
 1ccخَى حاٍی پالسوای  )CBC(EDTAاس  50فزد هبتال ٍ  50فزد گزفتِ ضذ .در اداهِ بزای تعییي هقذار ٍ کیفیت
 ،DNAاس دٍ رٍش ارسیابی کوی بِ رٍش اسپکتزفتَهتزی ٍ ارسیابی کیفی بِ رٍش الکتزٍفَرس استفادُ کزدین .جْت
تخویي غلظت  4 ،DNAهیکزٍلیتز اس هحلَل پایِ  DNAبا یک هیکزٍلیتز بافز ًوًَِ گذاری هخلَط ٍ در چاّک صل آگارس
 1/2درصذ در بافز  TAEیک بزابز تخلیِ گزدیذ .بزای ارسیابی هحصَل  PCRرٍی صل آگارس  %2اًجام ضذ 5 .هیکزٍلیتز اس
هحصَل ّز یک اس ٍاکٌصّا بِ ّوزاُ  1 mlرًگ بِ چاّکّای صل هٌتقل ٍ الکتزٍفَرس در ٍلتاص ٍ 100لت بِ هذت 1/5
ساعت اًجام ضذ .صل در هحلَل اتیذیَم بزهایذ ( )0/5 mg/mlبِ هذت  20دقیقِ رًگ آهیشی ضذ ٍ سپس اس اًتقال بِ آب
هقطز اس آى با دستگاُ صل داک عکسبزداری ضذ .بِ دلیل تکزار تا  3هزتبِ ٍ استفادُ اس کیت استخزاج  DNAهتأسفاًِ ایي
اضکال بِ رًٍذ کار هزبَط ًویضَد ٍ ًیاس بِ بزرسی بیطتزی دارد .بِ ّویي دلیل ایي هطالعِ هَفقیت کوی را بِ ارتباط
پلی هَرفیسن ً MNSODA16Vطاى هیدّذ ٍ ّن چٌیي ًیاس بِ هطالعِ بیطتز در جوعیتّای هختلف بزای ضٌاخت بْتز
اس ًقص ّ MNSODA16Vستین.
کليدواژهها :پلیهَرفیسن ،جوعیت استاى هاسًذراى ،دیابت ًَع  ،2صى.MNSODA16V ،

مقذمه

 ٚراٜٞبی درٔب٘ی ثغیبری ثزای آٖ دیؾٟٙبد ؽذٜ

دیبثز ث ٝػٛٙاٖ یىی اس ثیٕبریٞبی ر ٚث ٝافشایؼ

اعز.چبلی  ٚدیبثز ٘ٛع  ،2د ٚاخشالَ دیچیذ ٜثب سٔیٝٙ

در لزٖ حبضز ثغیبر ٔٛرد سٛػ ٝدشؽىبٖ ٔ ٚشخصصبٖ

ص٘شیىی لٛی ٞغشٙذ ٞ ٚز د ٚاخشالَ ث ٝطٛر ٔٛطزی

لزارٌزفش ٝاعز ٌزچ ٝایٗ ثیٕبری اس دیزثبس ث ٝػٛٙاٖ

رٚی ٔزي ٔ ٚیز  ٚایؼبد دیٍز ثیٕبریٞب سبطیزٌذار

یىی اس ٔؾىالر فزاٌیز در ػٛأغ ا٘غب٘ی ٔطزح ثٛدٜ

ٞغشٙذ .اخیزا ثب ٔطبِؼبر ٚاثغشٍی ٌغشزد ٜص٘ٔٛی یه
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صٖ ػذیذ ٔزسجط ثب دیبثز ٘ٛع  ٚ 2چبلی وؾف ؽذٜ

ٌٌّٛش خ ٖٛدر ؽزایط ٔمبٔٚز در ٔمبثُ ا٘غِٛیٗ ٚ

اعز .چبلی ؽب٘ظ اثشالی ث ٝدیبثز ٘ٛع  2را سب 10

وٕجٛد ٘غجی ا٘غِٛیٗ ؽٙبعبیی ٔی ؽٛد].[7

ثزاثز افشایؼ ٔیدٞذ .ثز اعبط ٌشارػ عبسٔبٖ
ثٟذاؽز ػٟب٘ی ( ٚ 1)2015فذراعی ٖٛػٟب٘ی دیبثز،2

اهذاف تحقیق

در حبِی و ٝسؼذاد ثیٕبراٖ دیبثشی در عبَ 2000

ثزرعی ص٘شیىی ػّز دیبثز ٘ٛع د ْٚثب اعشفبد ٜاس

ٔیالدی وٕشز اسٔ 200یّی٘ ٖٛفز ثٛد ٜاعز؛ ایٗ ػذد در

ٔبروزٞبی ِٔٛىِٛی در ػٕؼیز اعشبٖ ٔبس٘ذراٖ

حبَ حبضز ثٔ 382 ٝیّی٘ ٖٛفز رعیذ ٜاعز  ٚدیؼ

ٔیثبؽذ.

ثیٙی ٔیؽٛد در عبَ  2035ث ٝػذد ثبٚر ٘ىزد٘ی 592
ٔیّی٘ ٖٛفز ثزعذ .ایٗ در صٛرسی اعز و ٝعبال٘5 ٝ

ثزرعی دّیٔٛرفیغٓ صٖ ( )MNSODA16Vدر
دیبثز ٘ٛع د ْٚدر ػٕؼیز اعشبٖ ٔبس٘ذراٖ.

ٔیّی٘ ٖٛفز ث ٝػّز اثشال ث ٝدیبثز ػبٖ خٛد را اس
دعز ٔیدٙٞذ .ایٗ ٔغئّ ٝدر سمبثُ ثب دیبثز ؽیزیٗ
٘ٛع  1اعز و ٝدر آٖ ث ٝدِیُ سخزیت عَّٞٛبی
ػشیزٜای در ِٛسإِؼذ ٜثب وٕجٛد ٔطّك ا٘غِٛیٗ ٔٛاػٝ
ٞغشیٓ٘ .ؾب٘ ٝوالعیه ایٗ ثیٕبری ػجبرسٙذ اس :احغبط
سؾٍٙی ٔفزط ،سىزر ادرار ،احغبط ٌزعٍٙی ٔفزط وٝ
 %90افزاد ٔجشال ث ٝدیبثز ٘ٛع  2دچبر ٞغشٙذ %10 ٚ
دیٍز ث ٝسزسیت ٔجشال ث ٝدیبثز ؽیزیٗ ٘ٛع  ٚ 1دیبثز
ثبرداری ٞغشٙذ ]ٌ .[9فشٔ ٝیؽٛد و ٝچبلی دِیُ ػٕذٜ
دیبثز ٘ٛع  2در افزادی اعز و ٝثِ ٝحبظ ص٘شیىی

ٔغشؼذ اثشال ث ٝایٗ ثیٕبری ٞغشٙذ .اس دیٍز دالیُ آٖ
ٔی سٛاٖ ث ٝػذْ سحزن ،فؾبر خ ٖٛثبال ،داؽشٗ

HDL

خ ٖٛدبییٗ  ٚیب سزی ٌّیغیزیذ ثبال اؽبر ٜوزد].[9
دیبثز ػٛارض حبد ثغیبری ثز رٚی ارٌبٖٞبی
ٔخشّف ثذٖ دارد ٔ ٚیسٛا٘ذ سٔی ٝٙعبس ٔؾىالسی
چ٘ ،ٖٛزٚدبسی٘ ،فزٚدبسی ،رسی ٛٙدبسی ،ثبؽذ] .[2دیبثز
ؽیزیٗ ٘ٛع  )Diabetes mellitus type 2( 2و ٝدر
ٌذؽش ٝآٖ را دیبثز ؽیزیٗ غیز ٚاثغش ٝث ٝا٘غِٛیٗ
( )MDIINیب دیبثز ثشرٌغبالٖ ٔی ٘بٔیذ٘ذٛ٘ ،ػی
اخشالَ در عٛخز  ٚعبس ثذٖ اعز و ٝثب ثبال ثٛدٖ
)World Health Organization (WHO
)International Diabetes Federation (IDF

1
2

مواد و روش ها
خمعیت مورد مطالعه

 -1در ایٗ ٔطبِؼ ٝػبٔؼ ٝآٔبری ٔب  50ثیٕبر دیبثشی
٘ٛع  2ثٛد ٜو ٝاس آسٔبیؾٍب ٜؽٟیذ ثبثبیی  ٚآسٔبیؾٍبٜ
آسی ٝعبری ػٕغآٚری ؽذ ٜاعزٕٞٝ٘ٛ٘ ،بی وٙشزَ
(ؽبٞذ) ٘یش ٘ 50فز ثٛد .ٜثیٕبراٖ ٞز وذاْ ثز اعبط
عٗ ،لذٚ ،سٖ ،دیبثز ٘ٛع  2ثزرعی ؽذ ٜاعزٚ .
ػٕغآٚری ٕ٘ٞٝ٘ٛب اس ؽٟزیٛر  95ؽزٚع سب اردیجٟؾز
 96ث ٝدبیبٖ رعیذٜ؛ ٞز وذاْ اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب در یخچبَ
ٍٟ٘ذاری ؽذ ٚ ٜدر سٔبٖ وٛسبٞی ثب اعشفبد ٜاس ویز
 Thermoاعشخزاع  DNAا٘ؼبْ ؽذ ٚ ٜدر فزیش
ٍٟ٘ذاری ؽذ.
 ٕٝ٘ٛ٘ -2ثزداری ثب اعشفبد ٜاس عزً٘  2ثٛد ٜاعز
 ٚث ٝا٘ذاس 1cc ٜاس ثیٕبراٖ دیبثشی ٘ٛع  2خٌ ٖٛزفشٝ
ؽذ ٚ ٜدر ٚیبَ ٔزثٛط ث CBC ٝو ٝحبٚی ٔبد ٜضذ
ا٘ؼمبد  EDTAثٛد ٜریخش ٝؽذ ٜثز رٚی رٚسبسٛر لزار
داد ٜؽذ و ٝخِ ٖٛخش٘ ٝؾٛد  ٚثؼذ اس آٖ عزیؼبً ثٝ
یخچبَ  ٚدٔبیی ثیٗ  8 cـ 2لزار داد ٜؽذ ٜاعز.
حؼــٓ ٚاوــٙؼ را ثــب آة ٔمطــز اعــشزیُ ثــ25 ٝ
ٔیىزِٚیشز رعـب٘ذ ٜعـذظ ٔیىزٚسیـٛحٞـب در دعـشٍبٜ
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سزٔٛعبیىّز لـزار داد ٜؽـذ  ٚثـب سٙظـیٓ دعـشٍب ٜرٚی

٘ SPSSغــخ 18 ٝثطــٛر سٛصــیفی  ٚسحّیّــی ثزرعــی

ثز٘بٔ ٝدٔبیی  ٚسٔب٘ی سیز ػُٕ سىظیز ا٘ؼبْ ؽذ.

ؽذ٘ذ .ثٙٔ ٝظٛر ٔمبیغ ٝسٛاِی آُِٞـب  ٚص٘ٛسیـخٞـب در

دادٜٞبی ػٕغ آٚری ؽذ ،ٜثب اعـشفبد ٜاس ٘ـزْ افـشار

افزاد ٔٛرد ٔطبِؼ ٝاس آسٔ ٖٛوبی د )K2( ٚاعشفبد ٜؽذ.

خذول  3-1دستوالعمل اندام واکنص  PCRتا حدم  33میکرولیتر
غّظز ٟ٘بیی ٚاوٙؼ غّظز اعشٛن

23 μl

15.7
2.5
1.5
1
1
1
0.3
2

ٔبدٜ
ddw
PCR Buffer
Mfcl2
dNTP
Primer Forward
Primer Revers
Taq DNA polymerase
DNA Tamplate

10X
50Mm
10Mm
10Pmol
10Pmol
5 /ml
)(5_5 ng

ػذ 3-2 َٚثز٘بٔ ٝدٔبیی  ٚسٔب٘ی دعشٍب ٜسزٔٛعبیىّز ثزای ا٘ؼبْ ٚاوٙؼ PCR
Cycle

Time

Temp

stage

1

5min

94°c

Initial denaturation

1min
1min
1min
10min

94°c
56°c
72°c
72°c

denaturation
annealing
Extenation
Final extenation

10min

4°c

stop

35
1

یافتههای تحقیق

ثزرعی ؽذ٘ذ ثز اعبط عٗ ،ػـٙظ ،دارٚی ٔصـزفی،

ایٗ ٔطبِؼ ٝاس ٘ـٛع سٛصـیفی  -آٔـبری ثـٛد50 ٚ ٜ

ٔذر سٔبٖ ثیٕبری ٕٞ ... ٚغبٖ عبسی ؽذ ٜثٛد٘ذ  ٚاس

ٕ٘ ٝ٘ٛخٔ ٖٛحیطی اس افزاد دارای دیبثز ٘ٛع ٔ( 2زد ٚ

٘بحی ٝؽٕبَ ٔبس٘ذراٖ ؽٟزعـشبٖ عـبری ٞغـشٙذ.حذٚد

سٖ) ثزای ا٘ؼبْ ایٗ آسٔبیؼ ٌزفشـ ٝؽـذ.ٜایٗ ثزرعـی

 2ccخ ٖٛحبٚی دالعٕبی  )CBC(EDTAاس  50ثیٕـبر

ؽبُٔ  50ثیٕبر ٔجشال ث ٝدیبثز ٘ٛع  2ؽٙبعبیی ؽـذ ثـز

ٔجشال  50 ٚثیٕبر عبِٓ ث ٝػٛٙاٖ وٙشـزَ دـظ اس وغـت

اعبط ٘شبیغ آسٔـبیؼٞـبی ٌزفشـ ٝؽـذ ٜاس ثیٕـبراٖ در

رضبیز آٌبٞبٌ٘ ٝزفش ٝؽـذٕٞٝ٘ٛ٘.ـبی ٌزفشـ ٝؽـذ ٜاس

آسٔبیؾٍب ٜسخصصی آسی ٚ ٝآسٔبیؾٍب ٜؽـٟیذ ثبثـبیی اس

ثیٕبراٖ در ٔـذسی ثـزای ػّـٌٛیزی اس ا٘ؼمـبد ثـز رٚی

ؽٟزیٛر  95سب اردیجٟؾز ٘ 50 ٚ 96فز ث ٝػٛٙاٖ ٌـزٜٚ

رٚسبسٛر ٌذاؽش ٝؽذ  ٚثؼذ اس ٔذر وٛسـبٞی در ظـز

وٙشزَ عبِٓ و ٝسٛعط دشؽه ٔشخصص سبییـذ ؽـذٚ ٜ

حبٚی یخ ث ٝآسٔبیؾٍبٔ ٜمصذ ا٘شمبَ داد ٜؽذ.

ٞیچٍ ٝ٘ٛػالئٓ  ٚعبثم ٝخب٘ٛادٌی ثیٕبری ٘ذاؽشٝا٘ـذ،
ثٛد٘ذ .سٕبٔی افزاد ثیٕبر  ٚوٙشـزَ وـ ٝدر ایـٗ ٔطبِؼـٝ
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ثٔ ٝب داد( ٜآة ٔصزفی) ثزای سٟی 100 ٝدیىٔٛیُ اس
دزای ٔٛرد ٘ظز الذاْ ٔیوٙیٓ ایٗ ٔیشاٖ آة ( DNA

ٔ )free Deionized1 waterؼٕٛالً ثیٗ 300-400
ٔیىزِٚیشز ٔیثبؽذ ،دظ اس آ٘ى ٝدزایٓ ٔٛرد ٘ظز را ثٝ
غّظز  100دیى َٛٔٛرعب٘ذیٓ ،عذظ اس آٖ  10سب
ثزٔیداریٓ  90 ٚسب آة اضبفٔ ٝیوٙیٓ  ٚدر سیٛحٞبی
ٔ 0/5یّی ِیشزی سمغیٓ وزد ٚ ٜدر فزیش 20ـ ٍٟ٘ذاری
ضکل  -1استخراج  DNAبا استفاده از کیت Thermo

ٔیوٙیٓ.

در ایــٗ رٚػ ػٟــز سخٕــیٗ غّظــز 4 ، DNA
ٔیىزِٚیشز اس ٔحّ َٛدبی DNA ٝثب یه ٔیىزِٚیشـز ثـبفز
ٌٕ٘ ٝ٘ٛذاری ٔخّٛط  ٚدر چبٞه صَ آٌبرس 1/2درصذ
در ثبفز  TAEیه ثزاثز سخّیٌ ٝزدیذ  DNAؽبٞذ ،وـٝ
ٕ٘ ٝ٘ٛسؼبری فبص الٔجذا ثزیذ ٜؽذ ٜثب آ٘شیٓ ٔحـذٚدٌز
 ٚ Bsawiدارای غّظز اعشب٘ذارد ٔـیثبؽـذ ،ثـب ٕٞـبٖ
ؽزایط ثىبر ٌزفش ٝؽذ .صَ آٌبرس ثٔ ٝذر  60دلیمـٚ ٝ
ثب ِٚشبص  85اِىشزٚفٛرس ٌزدیذ .عذظ اس رً٘آٔیشی صَ

ضکل  -2تکثیر شنوتیپ  AAتوسط پرایمر مورد نظر

ثب اسیذی ْٛثزٔبیذ ( DNA )10mg/mlص٘ٔٛی در سیز ٘ٛر
ٔبٚراء ثـٙفؼ در دعـشٍبٔ Cel Ducument ٜؾـبٞذٚ ٜ
ػىغجزداری ا٘ؼبْ ٌزدیذ.

در ؽىُ (ٔ )2ؾبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝدزایٕز ٔٛرد ٘ظـز
سٛا٘غز ص٘ٛسیخ ٕٛٞ AAسیٍٛر را ثـ ٝخـٛثی سىظیـز

ثب ٔمبیغ ٝضخبٔز ثب٘ذٞبی حبصُ اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثب

ٕ٘بیذ ( )243 bpأب در ٛٔ VVسب٘ز ٕٛٞ ٚسیٍٛر AV

ثب٘ذٞبی  DNAؽبٞذ ،غّظز  ٕٝ٘ٛ٘ DNAسخٕیٗ سدٜ

ٔٛفك ٘جٛد ( ٜایٗ ٔؾىُ ث ٝدِیـُ ػـذْ اسصـبَ ٔٛفـك

ؽذٚ .ػٛد ؽىغشٍی لطؼبر  DNAو ٝث ٝصٛرر

دزایٕز ث ٝسٛاِی ٔزثٛط ٝثـٛد ٜوـٛ٘ ٝوّئٛسیـذ سـٛاِی ثـب

اعٕیز رٚی صَ ٔؾبٞذٔ ٜیٌزدد ،ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبر ثزای

دزایٕز یؼٙی ٘بحیٔ ٝىُٕ یىغـبٖ ٘جـٛد ٜاعـز).و ٝدر

ویفیز  DNAاعشخزاع ؽذ ٜسّمی ٌزدیذ ٜعذظ اس

ایٗ ثزرعی آسٔ pcr ٖٛدزایٕز ٔـٛرد اعـشفبد ٜسٛا٘غـز

سخٕیٗ وٕیز  ٚویفیز ٔحّ َٛدبی DNA ٝاعشخزاع

صٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٕٛٞسیٍٛر  AAرا ث ٝخٛثی سىظیز ٕ٘بیذ

ؽذ ٜثب ٞز رٚػ ثب افشٚدٖ آة ٔمطز اعشزیُ ٔیشاٖ

أب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛسب٘زٕٛٞ ٚ VVسیٍٛر  AVث ٝخـٛثی

غّظز ٞ DNAز ٕ٘ ٝ٘ٛث٘ 100 ٝبٌ٘ٛزْ در ٔیىزِٚیشز

سىظیز ٘ؾذٜا٘ذ.

ٔیرعب٘یٓ  ٚدٚثبر ٜث ٝرٚػ اعذىشزٚفٔٛشزی ٚ
اِىشزٚفٛرس ٔٛرد سبییذ لزار ٔیٌیزد .ثزای آٔبد ٜعبسی
دزایٕزٞب ثب سٛػ ٝث ٝدعشٛراِؼّٕی و ٝؽزوز ٔٛرد ٘ظز
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ژن AA
38%
28%

سالم

بیمار

نمودار 1ـ وضعیت شن AA

ضکل  -3نتایح حاصل از مطاهذه عکسبرداری برش آنسیمی
BSAWI

ثب سٛػ ٝثٕٛ٘ ٝدار ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد وـ ٝایـٗ صٖ در
افزاد عبِٓ ثیؾشز اس افزاد ثیٕبر ٔیثبؽذ.

 MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 14اس ثیٗ ٕ٘ٛ٘ 50ـ ٝدارای
ص٘ٛسیخ ٕٛٞسیٍٛر  AAثٛد ٜو 28% ٝوـُ ثیٕبرٞـب را

ژن AV

سؾىیُ ٔیدٞذ  ٚؽبُٔ ثب٘ذ ٔ 243pbیثبؽذ.
 MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 19اس ثیٗ ٕ٘ٛ٘ 50ـ ٝدارای

62%

44%

ص٘ٛسیخ ٕٛٞسیٍٛر AAثٛد ٜو 38% ٝاس وُ عبِٓٞب را
سؾىیُ ٔیدٞذ  ٚؽبُٔ ثب٘ذ ٔ 243pbیثبؽذ.
 MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 22اس ثیٗ ٕ٘ٛ٘ 50ـ ٝدارای
ص٘ٛسیخ ٕٛٞسیٍٛر  AVثٛد ٜو 44% ٝاس وـُ ثیٕبرٞـب
را سؾىیُ ٔـیدٞـذ  ٚؽـبُٔ ثب٘ـذٞبی ٚ 196 ٚ 47pb
 243ثٛد ٜاعز.

سالم

بیمار

نمودار 2ـ وضعیت شن AV

ثب سٛػ ٝثٕٛ٘ ٝدار ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد وـ ٝایـٗ صٖ در
افزاد عبِٓ ثیؾشز اس افزاد ثیٕبر ٔیثبؽذ.

 MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 31اس ثیٗ ٕٝ٘ٛ٘ 50
ص٘ٛسیذخ ٕٛٞسیٍٛر  AVثٛد ٜو 62% ٝاس وُ عبِٓ را

ژن VV

سؾىیُ ٔیدٞذ  ٚؽبُٔ ثب٘ذٞبی 243 ٚ 196 ٚ 47pb
ثٛد ٜاعز.

28%

ٕ٘ٛ٘ 14ـــ ٝاس ثـــیٗ ٕ٘ٛ٘ 50ـــ ٝدارای ص٘ٛسیـــخ
ٕٛٞسیٍٛر  VVثٛد ٜو 28% ٝوُ ثیٕبرٞـب را سؾـىیُ
ٔیدٞذ  ٚؽبُٔ ثب٘ذ ٔ 47pbیثبؽـذ  ٚدر افـزاد عـبِٓ
ص٘ٛسیخ ٕٛٞسیٍٛر  VVسؾىیُ ٘ؾذ ٜاعز ـ ث ٝدِیـُ
سىزار سب عٔ ٝزسج ٚ ٝاعـشفبد ٜاس ویـز اعـشخزاع DNA

ٔشبعفب٘ ٝایٗ اؽىبَ ث ٝر٘ٚذ وبر ٔزثٛط ٕ٘یؽٛد ٘ ٚیبس
ث ٝثزرعی ثیؾشزی دارد.

0%
بیمار

سالم

نمودار 3ـ وضعیت شن VV

ثب سٛػ ٝثٕٛ٘ ٝدار ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد وـ ٝایـٗ صٖ در
افزاد ثیٕبر ثیؾشز اس افزاد عبِٓ ٔیثبؽذ.

50

بررسی پلیهورفيسن ژىهای درگير در دیابت نوع دوم ژى  MNSODA16Vدر جوعيت هبتالیاى استاى هازندراى  /زینب نوروزی و هوکاراى

نمودار 4ـ 4وضعیت شن VV

اس  45عبَ) ،س٘ذٌی وٓ سحزن ػبدار غذایی ٘بعبِٓ
ثب سٛػ ٝثٕٛ٘ ٝدار ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد و ٝصٖ  VVثزای

عبثمٟ٘ ٝبدی یب لٔٛی  ٚدر آخز عٙذرٔ ْٚشبثٛوی

افزاد عبِٓ وٕشزیٗ ٔمذار را داؽش ،ٝصٖ  AVثزای افزاد

(دزفؾبری خ ٖٛـ سزی ٌّغیزیذ ثبال ٞ )... ٚغشٙذ.

عبِٓ ثیؾشزیٗ ٔمذار را داؽش ٚ ٝصٖ  AAثزای افزاد

نتیده گیری

عبِٓ ثیؾشزیٗ فزاٚا٘ی را داؽش ٝاعز.

بحث

٘شبیغ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ٕٔىٗ اعز در دٞٝٞبی آیٙذٜ
حذٚد ٔ 800یّی٘ ٖٛفز در د٘یب ث ٝدیبثز ٔجشال ثبؽٙذ.
ثب سٛػ ٝث ٝایٗ و 46 ٝدرصذ ٔزيٞب ث ٝدِیُ

ٕٞب٘طٛر ؤ ٝیدا٘یٓ دیبثز ثیٕبری اعز و ٝثب

عىشٞٝبی لّجی 13 ،درصذ ث ٝدِیُ اثشال ث ٝعزطبٖ ٚ

افشایؼ لٙذ خ ٖٛدر اطز وٕجٛد سزؽح ا٘غِٛیٗ (دیبثز

 14درصذ ث ٝدِیُ حٛادص سزافیىی اعز 2 ،در صذ

٘ٛع  ٚ )1یب اخشالَ در فؼبِیز ا٘غِٛیٗ (٘ٛع  )2ثزٚس

ػّز ٔزي ٔ ٚیزٞب ث ٝدِیُ دیبثز  ٚثیؾشزیٗ ػّز

دیذا ٔیوٙذ ثیؼ اس  %90دیبثشیٞب ث ٝدیبثز ٘ٛع 2

٘بسٛا٘یٞب ث ٝدِیُ اثشال ث ٝدیبثز اعزٔ .ب در ایٗ

ٌزفشبر ٔیثبؽب٘ذ .ؽیٛع دیبثز ٘ٛع  2در طی عبَٞبی

ثزرعی ٕٝ٘ٛ٘ ICCی  CBCو ٝحبٚی ٔبد ٜضذ ا٘ؼمبد

اخیز افشایؼ ثیرٚیٝای دیذا ٕ٘ٛد ٚ ٜاس طزفی دیٍز

 EDTA ٚثٛد ٜاس  50ثیٕبر دیبثشی  ٕٝ٘ٛ٘ 50ٚؽبٞذ

عٗ اثشال ث ٝایٗ ٘ٛع دیبثز ٘غجز ث ٝدٞٝٞبی لجُ ثٝ

(غیز دیبثشی) اس آسٔبیؾٍب ٜسخصصی آسی ٚ ٝآسٔبیؾٍبٜ

ٔزاست وبٞؼ یبفش ٚ ٝث ٝػجبرر دیٍز ػٛا٘بٖ ثیؾشزی

ؽٟیذ ثبثبیی ٌزفش ٝؽذ ٜو ٝثیٕبراٖ عٙی ثیٗ  20سب 80

ث ٝایٗ ٘ٛع دیبثز ٔجشال ٔیٌزد٘ذ ِذا ؽٙبعبیی ػٛأُ

عبَ داؽش ٚ ٝثب اعشفبد ٜاس سىٙیهٞب RELP ،PCR

خطز دیبثز ثبػض ؽٙبخز سٚدسز ایٗ ثیٕبری ٚ

اِىشزٚفٛرس دّی ٔٛرفیغٓ صٖ  MNSODA16Vرا در

دیؾٍیزی در ٔزاحُ اِٚی ٚ ٝدر ٟ٘بیز ػٌّٛیزی اس

ثیٕبراٖ دیبثشی ؽٟزعشبٖ عبری ثزرعی وزدیٓ.

ثزٚس دیبثز خٛاٞذ ؽذ  ٓٞچٙیٗ ػٛأّی ٘یش ٚػٛد

٘شبیغ حبصُ اس ٔؾبٞذ ٜػىظ ثزداری ثزػ

دارد و ٝؽب٘ظ اثشال ث ٝدیبثز را افشایؼ ٔیدٞذ و ٝایٗ

آ٘شیٕی ٘ؾبٖ داد و ٝاس ثیٗ MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 50

ػٛأّی ػجبرسٙذ اس :عبثم ٝخب٘ٛادٌی (افشایؼ عٗ ثیؼ

ثزرعی ؽذ ٜدارای ص٘ٛسیخ  ٕٝ٘ٛ٘ 14دارای ص٘ٛسیخ
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ٕٛٞسیٍٛر  %28( AAوُ ثیٕبرٞب) اعز  ٚؽبُٔ ثب٘ذ

و ٝدارای عمط ٔىزر ٞغشٙذ ثب افزاد عبِٓ ،سفبٚر

 ٕٝ٘ٛ٘ 14 ٚ 243pbدارای ص٘ٛسیخ ٕٛٞسیٍٛر AA

ص٘ٛسیذی ٔؼٙیداری ٔؾبٞذ ٜؽذ .ثٙبثزایٗ دّی ٔٛرفیغٓ

( %38اس وُ عبِٓٞب) اعز  ٚؽبُٔ ثب٘ذ 243pb

 Val16Alaصٖ  MnSODاحشٕبال در عمط ٞبی ٔىزر

ٔیثبؽذ MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 22 .اس ثیٗ ٕٝ٘ٛ٘ 50

دخیُ ٔی ثبؽذٕٞ .چٙیٗ ٟٔذی صفزدٛر ٕٞ ٚىبرا٘ؼ

دارای ص٘ٛسیخ ٞشزٚسیٍٛر  AVثٛد 44%( ٜاس وُ

در عبَ  [3]1394ثٔ ٝزٚری ثز صٖٞب  ٚسغییزار

ثیٕبرٞب)  ٚؽبُٔ ثب٘ذٞبی  243 ٚ 19 ٚ 47pbثٛدٜ

ص٘شیىی ٔؤطز ثز ثیٕبری دیبثز ٘ٛع  2دزداخشٙذ ٚ

اعز  MNSODA16V ٕٝ٘ٛ٘ 31 ٚاس ثیٗ ٕٝ٘ٛ٘ 50

ٔشٛػ ٝؽذ٘ذ و ٝدّیٔٛرفیغٓ rs5215, rs7754840

ص٘ٛسیذخ ٞشزٚسیٍٛر  AVثٛد 62%( ٜاس وُ عبِٓٞب)

 rs8050136,ث ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓسزیٗ دّیٔٛرفیغٓ ٌشارػ

را سؾىیُ داد ٚ ٜؽبُٔ ثب٘ذٞبی 243 ٚ 196 ٚ 47pb

ؽذ ٜثز رٚی صٖٞبی OTF, CDKAL1, KCNY11

ثٛد ٜاعزٕٞ .چٙیٗ  ٕٝ٘ٛ٘ 14اس ثیٗ  ٕٝ٘ٛ٘ 50دارای

ٔؼزفی ؽذ٘ذ ،و ٝدر ارسجبط اعز ثب ثیٕبری ؽبیغ ٚ

ص٘ٛسیخ ٞشزٚسیٍ VV ٖٛثٛد 28%( ٜوُ ثیٕبرٞب) ٚ

غیز ٚاٌیز ٕٞچ ٖٛدیبثز .در ایٗ دضٞٚؼ ثٔ ٝؼزفی

ؽبُٔ ثب٘ذ ٔ 47pbیثبؽذ  ٚدر افزاد عبِٓ ص٘ٛسیخ

ٟٔٓسزیٗ صٖٞبی ٔزسجط ثب ایٗ ثیٕبری ٘ ٚمؼ سغییزار

ٕٛٞسیٍٛر  VVسؾىیُ ٘ؾذ ٜاعز .ث ٝدِیُ سىزار سب

ص٘شیىی ٞز یه اس آٖٞب در افشایؼ ؽب٘ظ اثشال ثٝ

عٔ ٝزسج ٚ ٝاعشفبد ٜاس ویز اعشخزاع ٔ DNAشأعفب٘ٝ

دیبثز دزداخشٙذ  ٚثذ ٖٚدر ٘ظز ٌزفشٗ ثبس ٜسٔب٘ی

ایٗ اؽىبَ ث ٝر٘ٚذ وبر ٔزثٛط ٕ٘یؽٛد ٘ ٚیبس ثٝ

سؼییٗ ؽذ ،ٜاس د ٚدبیٍب ٜداد ٜثذ ٖٚدر ٘ظز ٌزفشٗ ثبسٜ

ثزرعی ثیؾشزی دارد .ثب سٛػ ٝث٘ ٝشبیغ ثذعز آٔذٜ

سٔب٘ی ٔؼیٗ  ٚد ٚوٕذب٘ی ٔطزح در سٔی ٝٙسغزٞبی

ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد و ٝایٗ صٖٞب در افزاد ثیٕبر ثیؾشز اس

ص٘شیىی ثٙٔٝظٛر دعزیبثی ثٟٓٔ ٝسزیٗ صٖٞبی ٔزسجط

افزاد عبِٓ ٔیثبؽذٕٞ .چٙیٗ ٘شبیغ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ صٖ

ثب دیبثز ٘ٛع د ٚ ٚسغییزار ص٘شیىی ٌشارػ ؽذ ٜثز

 VVثزای افزاد عبِٓ وٕشزیٗ ٔمذار ،صٖ  AVثزای افزاد

رٚی ٞز یه اس آٖٞب اعشفبد ٜوزد٘ذ .ثز ٔجٙبی ٘شبیغ

عبِٓ ثیؾشزیٗ ٔمذار  ٚصٖ  AAثزای افزاد عبِٓ

ثٝدعزآٔذ ٜچٟبر صٖ وب٘ذیذ ا٘شخبة ؽذ ٜثٝسزسیت

ثیؾشزیٗ فزاٚا٘ی را داؽش ٝاعز .اِیشا اعىبفی طبثز در

إٞیز ػجبرر ثٛد٘ذ اسCDKAL1, TCF7L2 , :

عبَ  [1]1391دضٞٚؾی درثبر« ٜآ٘بِیش صٖ MnSODدر

ٟٓٔ .FTO ٚ KCNJ11سزیٗ دّیٔٛرفیغٓ ٌشارػ ؽذٜ

س٘بٖ ٔجشال ث ٝدیبثز  ٚعمط خٛدثخٛدی» ا٘ؼبْ داد وٝ

ثز رٚی صٖ ٘ rs7903146 ،TCF7L2بْ داؽز .دظ اس

در آٖ ث ٝثزرعی ارسجبط دّی ٔٛرفیغٓ  Val16Alaصٖ

آٖ

ٚ

 MnSODدر س٘بٖ دارای دیبثز و ٝدچبر عمط ػٙیٗ

 rs8050136ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓسزیٗ دّیٔٛرفیغٓٞبی

خٛدث ٝخٛدی در ؽٕبَ ایزاٖ ؽذ٘ذ دزداخز .در ایٗ

ٌشارػ وزد ٚ ٜثز رٚی صٖٞبی CDKAL1 ،KCNJ11

دضٞٚؼ  DNAافزاد دارای ثیٕبری دیبثز  ٚوٙشزَ

ٔ FTO ٚؼزفی ؽذ٘ذ.

دّیٔٛرفیغٓٞبی

،rs7754840

rs5215

سٛعط RFLP -PCRاس ٘ظز ص٘ٛسیذی ثزرعی ؽذ .وٝ

در دضٞٚؾی ثؼذیّٔ ،ى ٝلبعٕی در عبَ 1390

در ٘شیؼ ٝآٖ ٔؾخص ؽذ ارسجبط ٔؼٙبداری ثیٗ دیبثز

] [5ث ٝثزرعی «دیٛعشٍی ٚاریب٘ز  E23Kصٖ

 ٚعمط خٛدث ٝخٛدی  ٚفزاٚا٘ی ص٘ٛسیذی  ٚآِّی ایٗ

 MNSODA16Vثب ٌغشزػ دیبثز ٘ٛع  2در افزاد

دّی ٔٛرفیغٓ ٚػٛد ٘ذاؽز أب ثیٗ س٘بٖ ثیٕبر دیبثشی

چبق ؽٕبَ ایزاٖ» دزداخز.
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دضٞٚؼ ث ٝرٚػ دٔ ٚطبِؼٝی ٔٛرد ؽبٞذی در دٚ

 GPx1در ثیٕبراٖ ٔجشال ث ٝآرسزیز رٔٚبسٛئیذ ٔیثبؽذ.

ٌز ،ٜٚثب ؽزوز ٘ 210فز فزد چبق دیبثشی  ٚغیزدیبثشی

ارسجبط ٔؼٙیداری درفزاٚا٘ی ص٘ٛسیخ  Leu/Leuصٖ

در وٙبر  536فزد غیز چبق دیبثشی  ٚغیزدیبثشی صٛرر

 GPx1ثیٕبراٖ در ٔمبیغ ٝثب افزاد وٙشزَ ٚػٛد دارد.

ٌزفز .ص٘ٛسیخ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٚ ٝعیّٝی سىِٛٛٙصی

) (P=0.0022ثٝطٛروّی ٘شبیغ ایٗ سحمیك ٘ؾبٖ ٔیدٞذ

ِٔٛىِٛی  MGB TaqMan assayدر دعشٍبABI 7300ٜ

و ٝص٘ٛسیخ  Leu/Leuصٖ  GPx1ثب خطز اثشال ثٝ

سؼییٗ ٌزدیذ .یبفشٞٝب ٘ؾبٖ داد در ٌزٜٞٚبی ٔٛرد

ثیٕبری آرسزیز رٔٚبسٛئیذ در ػٕؼیز ٔطبِؼ ٝؽذٜ

دضٞٚؼٞ ،یچ ٌ ٝ٘ٛسفبٚر ٔؼٙی دار ٘غجز ث ٝفزاٚا٘ی

ارسجبط داؽش ٝثبؽذ در حبِیى ٝدّیٔٛرفیغٓ Ala16Val

آِّی در ثیٗ افزاد چبق دیبثشی  ٚغیزدیبثشی ٓٞ ٚ ،چٙیٗ

صٖ  MnSODدر ایٗ ثیٕبری ثؼٛٙاٖ فبوشٛر خطز

افزاد غیزچبق دیبثشی  ٚغیزدیبثشی ٔؾبٞذٍ٘ ٜزدیذ .أب

ٔحغٛة ٕ٘یؽٛد.

ثب ٔمبیغ ٝی فزاٚا٘ی ص٘ٛسیخ ٞبی ٔخشّف ،سفبٚر

ٕٞچٙیٗ در خبرع اس وؾٛرٔ ،یىُ د٘ٚبسر ٚ

ٔؼٙی داری در ٔذَ ٚراطشی ٔغّٛة ،ثیٗ افزاد چبق

ٕٞىبرا٘ؼ ] [8در عبَ  2017ثٔ ٝطبِؼ « ٝدیؾٍیزی

دیبثشی  ٚغیزدیبثشی دذیذار ٌؾز و ٝدر افزاد غیزچبق

اِٚی ٝاس دیبثز ؽیزیٗ ثبرداری اس طزیك ػٛأُ

دیبثشی ٔؾبٞذٍ٘ ٜزدیذٕٞ .چٙیٗ سحمیمبر ٘ؾبٖ داد

سغذیٝایٔ :زٚری ٞذفٕٙذ» دزداخشٙذٞ .ذ

آٖٞب اس

ٚاریب٘ز  E23Kثب دیؾزفز دیبثز ٘ٛع  2در افزاد چبق

ا٘ؼبْ ایٗ ٔطبِؼ ٝث ٝطٛر عیغشٕبسیه ثٟجٛد ػٛأُ

اعشبٖ ٌیالٖ ارسجبط دارد.

سغذی ٝلجُ ثبرداری ثزای ٔبداراٖ ثزای ػٌّٛیزی اس

عبرا فزسدی حمیمی در عبَ  [4] 1394در ٔطبِؼٝ

دیبثز ثبرداری ثٛدٔ .طبِؼبر آٖٞب ثب آسٔبیؾبر ثبِیٙی

ای ث ٝثزرعی «دّی ٔٛرفیغٓ صٟ٘بی MNSODA16V

ٔ ٚطبِؼبر آیٙذٍٜ٘ز سٙظیٓ ؽذ .آٖٞب در ٞؾز

 VEGF ٚدر رسیٛٙدبسی دیبثشی» دزداخشٙذ .یبفشٞٝب ٚ

آسٔبیؼ ثبِیٙی  ٚثیغز ٔطبِؼبر ٔؾبٞذٜای ث ٝثزرعی

٘شیؼٌٝیزی ٘ؾبٖ داد افشایؼ خطز  8.33ثزاثز ( DR

ارسجبط ػٛأُ غذایی  ٚدیؾٍیزی اِٚی ٝدزداخشٙذ .ػالٜٚ

)P = 0.0004 ،CI = 13.26-26 ٪95 ،OR = 33.33

ثز آٖ ؽؼ آسٔبیؼ ثبِیٙی  ٚدٔ ٚطبِؼٔ ٝؾبٞذٜای

ثٛد .فزاٚا٘ی ص٘ٛسیخٞبی  CC ٚ GC ،GGدر

ٔزثٛط ثٔ ٝىُٕ غذایی ٘یش ث ٝآٖ اضبف ٝؽذ و ٝدر

دبسٛفیشیغٓ  VEGF +405 C / Gدر ٌز ٜٚؽبٞذ ثٝ

٘شیؼ ٝآٖٞب سٟٙب دٔ ٚذاخّ ٝسغذیٝای دیذا ؽذ و ٝثٝ

سزسیت  ٪11.43 ٚ ٪45.71 ،٪42.86ثٛد در حبِیى ٝدر

وبٞؼ ثزٚس دیبثز ثبرداری ٔیا٘ؼبٔذ .ثب ایٗ حبَ،

ٌزٞ ٜٚبی دارٚیی ث ٝسزسیت ٚ ٪48.57 ،٪18.57

ٔطبِؼبر ٔؾبٞذٜای ٘ؾبٖ داد و ٝدبیجٙذی ث ٝیه سغذیٝ

 ٪32.86ثٛد٘ذ .در ٘شیؼ ،ٝدیؾٟٙبد ؽذ ٜاعز وٝ

عبِٓ  ٚاٍِٛی غذایی ٔٙبعت ٔیسٛا٘ذ اس ثزٚس دیبثز

دّیٕٛرفیغٓ VEGF + 405 C / G ٚ MnSODA16V

ثبرداری ثٚ ٝیض ٜدر ػٕؼیز در ٔؼزض خطز لجُ اس

ٕٔىٗ اعز ثب خطز  DRدر ؽٕبَ ایزاٖ ٕٞزا ٜثبؽذ.

ثبرداری ػٌّٛیزی وٙذٕٞ .چٙیٗ ٘شبیغ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ

فبطٕ ٝػغّی عبِه ٔؼّٕی ] [6در عبَ  1392ثٝ
ثزرعی «آ٘بِیش صٖ  MnSODدر ثیٕبراٖ ٔجشال ثٝ
آرسزیز رٔٚبسٛئیذ» دزداخزٞ .ذ

و ٝثزخی اس ػٛأُ سغذی ٝای ثزای ػٌّٛیزی اسدیبثز
ثبرداری ٚػٛد دارد.

ا ٚاس ایٗ دضٞٚؼ،

ثب سٛػ ٝث٘ ٝمؼ ٔحٛری  MNSODA16Vدر

ثزرعی ارسجبط دّیٔٛرفیغٓٞبی د ٚصٖ ٚ MnSOD

دبسٛفیشیِٛٛصی رسیٛٙدبسیٞبی ایغىٕیه ،ایٗ ٔطبِؼ ٝدر
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دی دبعخ ث ٝایٗ دزعؼ ثٛد ٜو ٝآیب ٔیسٛاٖ ایٗ

[ ]2ثٛسزاثی ،ض« ،1381 ،.سبریخچ ٝدیبثز»ٔ ،ؼّٝ

افشایؼ ثیبٖ را طب٘ٛی ٝثٛ٘ ٝع آرایؼ عبخشٕب٘ی صٖ

دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی  ٚخذٔبر ثٟذاؽشی ـ

 MNSODA16Vدا٘غش ٚ ٝآٖ را «ٚاثغش ٝث ٝآُِ» در ٘ظز

درٔب٘ی ؽٟیذ صذٚلی یشد ،عبَ د ،ٓٞضٕیٕٝ

ٌزفز؟ ٘شیؼ ٝسحمیك حبضز چٙیٗ ثیبٖ ؽذ و ٝیىی اس

ؽٕبر ٜچٟبرْ ،صفحبر 6ـ.3

دّیٔٛرفیغٓٞبی ٔٛرد ثزرعی ،حذالُ در ثغشز ؽزایط

[ ]3صفزدٛر ،.ْ ،اثزاٞیٕی،ا ،.دا٘ؼ دٛر.ْ،ط.1394 ،.

ثیٛؽیٕیبیی دیبثز ،اس چٙبٖ لبثّیز «ػّٕىزدی»  ٚیب

اس ص٘ ْٛسب صٖٔ :زٚری ثز صٖٞب  ٚسغییزار ص٘شیىی

دشب٘غیُ فٛٙسیذیىی ثزخٛردار اعز و ٝثشٛا٘ذ احشٕبالً ثب

ٔٛطز ثز ثزٚس ثیٕبری دیبثز ٘ٛع ٔ .2ؼّ ٝدا٘ؾىذٜ

وٙشزَ عطح  ٚویفیز دبعخ صٖ  MNSODA16Vثٝ

دشؽىی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سٟزاٖ ،دٚر،73 ٜ

ٔحزنٞبی ٔحیطی  ٚسٙظیٓ ٔیشاٖ ثیبٖ آٖ٘ ،مؼ ٕٟٔی

ؽٕبر ،9ٜصفحبر .623-615

را در دبسٛفیشیِٛٛصی  DRایفب ٕ٘بیذ .ثب سٛػ ٝث٘ ٝمؼ

[ ]4فزسدی حمیمی ،ط ،1392 ، .ثزرعی دّی-

ضؼیفسز ػٛأُ ص٘شیىی در  DRـ در ٔمبیغ ٝثب عبیز

ٔٛرفیغٓ صٖٞبی  VEGF ٚ MnsoDدر ثیٕبراٖ

ػٛارض دیبثز ـ  ،یبفشٞ ٝبی ایٗ ٔطبِؼ ٝحبوی اس ٚسٖ

ٔجشال ث ٝرسیٛٙدبسی دیبثشی ،دبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی

 ٚاطز لبثُ ٔالحظ ٝعبسٚوبرٞبی «ٚاثغش ٝث ٝعبخشٕبٖ»

ارؽذ ،داؽٍبٌ ٜیالٖ ،دا٘ىذ ٜػّ ْٛدبی103،ٝ

صٖ  MNSODA16Vدر ثزٚس  DRدارد .ثب سٛػ ٝثٝ

صفح.ٝ

ثزرعی صٖ  MNSODA16Vدر ایٗ ٔطبِؼ ،ٝاٌزچ ٝایٗ

[ ]5لبعٕی ،.ْ ،حجیجی دٛر ،ر ،.وؾبٚرس ویبعزایی،

صٖ یىی اس صٖٞبی ٔ ٟٓدر ایؼبد دیبثز ٘ٛع  2اعز،

ح ،1390 ،.دیٛعشٍی ٚاریب٘ز  E23Kصٖ

أب در اعشبٖ ٔبس٘ذراٖ ٘شبیغ لبثُ سٛػٟی ثٕٞ ٝزاٜ

 KCNJ11ثب ٌغشزػ دیبثز ٘ٛع  2در افزاد چبق

٘ذاؽش ٝاعز و ٝثزای رعیذٖ ث٘ ٝشبیغ ثٟشز ٘یبس ث ٝدأٝٙ

ؽٕبَ ایزأٖ ،ؼّ ٝغذد در ٖٚریش ٔ ٚشبثِٛیغٓ

ٚعیغسزی اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب داریٓ .ثب سٛػ ٝث ٝثزرعی صٖ

ایزاٖ ،دٚر ،13 ٜضٕیٕ ٝؽٕبر ،6 ٜصفحبر -673

 MNSODA16Vدر ایٗ ٔطبِؼ ٚ ٝثزرعی دضٞٚؼ ٞبی

.680

ا٘ؼبْ ؽذ ٜدر داخُ  ٚخبرع وؾٛر ،اٌزچ ٝایٗ صٖ

[ ]6ػغّی عبِه ٔؼّٕی،

 ،1392 ،آ٘بِیش صٖ

یىی اس صٖٞبی ٔ ٟٓدر ایؼبد دیبثز ٘ٛع  2اعز ،أب

 GPx1 ٚ MnsoDدر ثیٕبراٖ ٔجشال ث ٝآرسزیز

در اعشبٖ ٔبس٘ذراٖ ٘شبیغ لبثُ سٛػٟی ثٕٞ ٝزا٘ ٜذاؽشٝ

رٔٚبسٛئیذ ،دبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽذ ،دا٘ؾٍبٜ

اعز و ٝثزای رعیذٖ ث٘ ٝشبیغ ثٟشز ٘یبس ث ٝدأٝٙ

ٌیالٖ ،دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛدبی 86 ،ٝصفح.ٝ

ٚعیغسزی اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب داریٓ.
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