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 :چکيده
اين .شود رمز می ) q28لند بازوی ب (xآنزيمی با چندشکلی بسيار باال توسط ژن انسانی وابسته به کروموزوم) G6PD( فسفات دهيدروژناژ ۶گلوکز 

کند و همراه با آن احياء  گلوکونات تبديل می فسفو  ۶فسفات را به  ۶  کند که در اين مرحله گلوکز آنزيم مرحله اول را در مسير پنتوز فسفات کاتاليز می
+NADPاين مسير يک منبع مهم توليد  .شود  را منجر میNADPHاست  .NADPH،  کل احياء شده در حفاظت سلول در  با حفظ گلوتاتيون به ش

، حفاظت سلول بر عليه آسيب اکسيداتيو به فعاليت  هستNADPH تنها منبع G6PDهای قرمز، چون  در سلول. های اکسيداتيو نقش دارد برابر تنش
اين نقص شامل کم خونی هموليتيک پس از های بالينی مرتبط با  دهند اما برخی نشانه اگر چه اکثريت افراد بيمار عالئمی را نشان نمی .آن بستگی دارد

، يرقان نوزادی و در نقص شديد کم خونی هموليتيک غير اسفروسيتيک )فاويسم(ها و يا دانه باقال ابتال به عفونت و يا به دنبال مصرف برخی دارو
 .باشد مزمن می

های  ما به بررسي جهش. اران فاويسم استان خراسان است در بيمG6PD در ژن آنزيم chathamای و  های مديترانه هدف اين بررسی شناسايی جهش
. اند مازندران و گيالن شناخته شده های گلستان،  در استانG6PDهای  ها به ترتيب شايعترين جهش  پرداختيم زيرا اين جهشchathamای و  مديترانه

از خون اين افراد استخراج شد  DNA.  استان خراسان پرداختيم بيمار دارای اين نقص در٧٦های خونی  در مطالعه حاضر ما به تجزيه وتحليل نمونه
دارای اين جهش %) ۶۶( تا ٧۶ بيمار از ۵١آن برای تعيين نوع جهش، توسط آنزيم برشگر مناسب هضم شد و مشخص گرديد که  PCRو محصول 

ها  بررسی %).١٢( بيمار دارای اين جهش هستند ٧۶  بيمار از٩ بررسی شد و مشاهده شد که chathamهای باقيمانده جهش   بر روی نمونه. هستند
های اطراف دريای مديترانه و خاورميانه  ترين واريته در کشوراين واريته رايج .شايعترين واريته در خراسان است دهد که واريته مديترانه، نشان می
در مقايسه با سه استان بررسی شده، . يشتری دارد تا نسبت به خاورميانهباشد، با اين حال توزيع اين واريته در ايران به جمعيت ايتاليا شباهت ب نيز می

 .در استان خراسان درصد بيشتری از بيماران فاقد اين دو جهش بودند که در مراحل بعدی بايد بررسی شود
 ، خراسان، فاويسمchathamای، جهش   فسفات دهيدروژناز، جهش مديترانه-۶-گلوکز:های کليدی   واژه
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Abstract 
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) enzyme is highly polymorphic that is encoded by x-linked (xq28) human 
gene. This enzyme catalyse the first step in pentose phosphate pathway (conversion of glucose-6-phosphate to 6-
phosphogluconat) with the concomitant reduction of NADP+. This pathway is an important source of NADPH. By 
preserving and regenerating reduced form of glutathione, NADPH plays a major role in a cell’s stability to withstand 
oxidative stress. In red blood cell, since G6PD is the only source of NADP, defense against oxidative damage is 
dependent on its activity. Although the majority of people with this disease are asymptomatic, some of clinical 
symptom associated with deficiency are acute hemolytic anemia in association with infection or following the 
ingestion of some drug or fava beans (favism),neonatal jaundice and in sever deficiency chronic non spherocytic 
hemolytic anaemia. The aim of this study is molecular identification of Mediterranean and Chatham mutation in 
Glucose-6-phosphate dehydrogenase in patient with favism in Khorasan state, Iran. ,we screen Mediterranean 
,Chatham and Cozensa variant, because these are the most common G6PD variant in Gilan, Mazandaran and 
Golestan states. In the present study we analyzed blood sample of 76 patients with G6PD deficiency in state of 
khorasan. DNA from these subjects was analyzed for the presence of certain knows G6PD mutation by the 
appropriate restriction enzyme digestion of fragment amplified by the PCR. In this way, revealed that 51 samples out 
of 76 have the Mediterranean mutation (66%), in the remaining sample we analyzed Chatham mutation .this revealed 
that 9 sample out of 76 have Chatham mutation. (12%).the data indicate that the G6PD Mediterranean mutation is the 
most common in Khorasan province. Mediterranean G6PD is a common G6PD variant around the Mediterranean Sea 
and Middle Eastern although the distribution of G6PD variant in Iran is more similar to Italian population rather than 
Middle eastern. In contrast to three illustrated province, in Khorasan Province more patients don’t have these two 
mutants which would be investigate later.  
Keyword: Glocose-6-phasphatedehydrogenate, Favism, Khorasan, Mediterranean, Chathammutation 
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 مقدمه

باشدکه  يکی از شايعترين اختالالت ژنتيکی و آنزيمی در جهان می) G6PD(دهيدروژناز  فسفات-۶-کمبود آنزيم گلوکز
مهمترين نواحی مبتال، مناطق حاره وتحت حاره آسيا ، ). Notaro,2000(برند نفر در دنيا از آن رنج می ميليون ٢٠٠حدود 

جنوب اروپا،آفريقا و خاورميانه است که از نظر تاريخی اين مناطق ماالريا خيزند و افراد با اين نقص، دارای يک مقاومت 
ی که دارای شکل غير طبيعی آنزيم و در نتيجه کمبود فعاليت آن افراد). volliamy,1996(باشند نسبی در برابر ماالريا می

 vicia)ها و مواد غذايی از جمله نوعی باقال ها، مصرف برخی دارو باشد در صورت مواجه شدن با برخی عفونت می
faba)فعاليت در سطح بيوشيميايی و. شوند خونی و گاهی اوقات يرقان نوزادی می های قرمز و کم   دچار هموليز گلبول 

 جهش مختلف از آن که ١٢٢ واريته مختلف از آن شناسايی شده است ودر سطح مولکولی، نزديک به ۴٠٠آنزيمی تاکنون 
 و نزديک xژن آن در بازوی بلند کروموزوم . باشد شناسايی شده است  يک باز میای و جابجايی اغلب به دليل جهش نقطه

اين آنزيم در اولين واکنش .  است١٨/kb۵ اينترون داشته و اندازه آن ١٢ و  اگزون١٣. قرار دارد)  ٢٨xq(به انتهای آن 
. گردد  احياء میNADPH به +NADP فسفات به فسفوگلوکونات شده که طی آن ٦مسير پنتوز فسفات مسبب تبديل گلوکز 

 دارای اهميت است که کوفاکتور الزم برای انجام بسياری از واکنشها از جمله سم زدايی NADPHاين مسير از نظر توليد 
های قرمز تنها  شود اما در گلبول اين کوفاکتور، عالوه بر اين مسير از راههای ديگری نيز توليد می. باشد آب اکسيژنه می

 بيماری فاويسم Chathamای و های مديترانه شهدف از اين پژوهش شناسايی مولکولی جه. راه توليد آن، همين مسير است
 Chathamو  ) T۵۶٣C(ای  از آنجا که واريته مديترانه.  در استان خراسان و تعيين درصد آن استG6PDدر ژن 

)C١٠٠٣G ( های شمالی کشور تعيين شدند ها در استان ايعترين واريتهشيب به ترت)(Noori-Daloii,2003 and 
Mesbah Namin,2004 در افراد مبتال به فاويسم در استان خراسان پرداختيمها مطالعه حضور اين واريته، به . 

 ها مواد و روش
 در اين بيماران ،آزمون کاهش G6PDبرای اطمينان کمبود آنزيم .  بيمار مبتال به فاويسم در بيمارستان انتخاب شدند٧۶

 .ها صورت گرفت  بر روی نمونه خونی آن) Dye reduction(رنگ 
Glucose-6-phosphate+NADP 6- → phospho Gloconate+NADPH  
NADPH+Blue Dye → NADP+colorless Dye complex 

 دقيقه صورت بگيرد نمونه طبيعی است و در صورتی که اين تغيير ١٠-۶٠در صورتی که تغيير رنگ از آبی به قرمز بين 
 . کمبود کامل يا جزئی وجود دارد دقيقه صورت بگيرد يا تغيير رنگ مشاهده نشود۶٠رنگ پس از 

و )ژل آگارز(سپس کيفيت . هاي خون استخراج شد  از لكوسيتSalting outها به روش   نمونهDNAپس ازآن 
 G6PD ژن ٧و۶های استخراج شده بررسی گرديد پس از آن برای بررسی جهش مديترانه، اگزون OD (DNA(کميت

 محصول تکثير با ٥٨٣ bp سپس قطعه.(تکثير گرديد R92وF91 های ايمرو پر)ای پليمراز  واکنش زنجيره(PCRتوسط فن 
 ژن ٩اگزون  Chathamبرای بررسی جهش .  هضم شده و سپس بر روی ژل آکريل آميد الکتروفورز شدندMboІΙآنزيم 

G6PDهای   توسط پرايمرR(Chat) و F(Chat)تکثير شد و قطعهbp تکثير شده توسط آنزيم ٢٠٨ BstxІ سپس بر  هضم شده و
 .روی ژل آکريل آميد برده شد

 نتايج و بحث
 C به جای Tبدليل قرارگيری نوکلئوتيد .  نمونه صورت گرفت٧۶ بر روی  مراحل بيان شده برای بررسی جهش مديترانه

 نمونه کنترل مثبت و افرادی که .شود  در افراد مبتال ايجاد میMboΙΙ يک سايت برش جديد برای آنزيم ۵۶٣در موقعيت 
 ۶٠ و ١٠٣ و١٢٠وbp٢٧۶(  باند را نشان دادند۵ارای اين جهش بودند پس از هضم آنزيمی ،بر روی ژل آکريل آميد د
 bp٣٧٩باشد و به جای آن دارای يک قطعه   می١٠٣و٢٧۶در حالی که فرد نرمال فاقد اين جهش فاقد قطعه ) ٢۴و
های باقيمانده به بررسي  در نمونه%). ۶۶(نه بودند  بيمار دارای جهش مديترا۵١  بيمار،٧۶در کل از . )١شکل(باشد مي

شود و   مشاهده می١٠٠و ٧٨ و ٣٠  bpدر نمونه کنترل مثبت و افراد دارای اين جهش قطعات.  پرداختيمChathamجهش 
 تا بيمار اين جهش را ٧۶ نمونه از ٩در مجموع ) ٢شکل(شود هده می مشا٧٨ وbp١٣٠در افراد فاقد اين جهش قطعات 

واريته مديترانه،  .ترين واريته در خراسان است دهد که واريته مديترانه رايج ها نشان می اين بررسی %).١٢(دادندنشان 
هند، عمان، بحرين، عربستان سعودی، اسپانيا، :ميانه مانند  های اطراف دريای مديترانه و خاور واريته رايج در کشور

شباهت بيشتری دارد تا %) ٨٠(زيع اين واريته در ايران به جمعيت ايتالياباشد با اين حال تو کويت، مصر، الجزاير نيز می
 .ميانه های خاور نسبت به کشور
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 Chatham  و نوارهای حاصل از هضم آنزيمی آن در افراد سالم وبيمار دارای جهش  PCRمحصول  -٢شکل 
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