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  چكيده
 نشانگرهااين . شوند ها، استفاده مي  لينکاژ و ژنتيک جمعيتهاي بررسياي در  طور گسترده  ها به ميکروستاليت: مقدمه
همين متفاوت باشد و تواند  اي روي ژنوم انسان هستند که تعداد اين تکرارها در افراد مختلف مي رار شوندههاي تک توالي
 ۱۲ حاضر به بررسي فراواني پژوهش. استها  در بروز بعضي بيماريموثر  هاي ژن ها راهي براي يافتن تفاوت

  سال براي بررسي فراواني۳۶±۱۹با ميانگين سن   نفر۵۹۱: ها مواد و روش .ميکروستاليت در جمعيت تهران پرداخته است
، D8S1132 ،D8S1779 ،D8S514 ،D8S1743 D11S1998 ،D11S1304هاي  مورفيسم در ميکروستاليت پلي

D11S934 ،D12S96 ،D12S1632 ،D12S329 ،D16S2624 و D16S3096 از جمعيت قند و ليپيد تهران بر اساس ابتال 
 .شد مشخص نشانگرهاي هر  لل ا،اي آناليز قطعه و PCR روشبه کمک .  انتخاب شدنديا عدم ابتال به سندرم متابوليک

 ۳۲ تا ۸,۱، تکرارهاي ۱۱ کروموزوم نشانگرهاي جفت باز، ۲۶، ۲  تا۱۰، تکرارهاي ۸ کروموزوم نشانگرهاي: ها يافته
 ۹، ۲ تکرارهاي ۱۶روموزوم  کنشانگرهايچنين   جفت باز و هم۳۲ تا ۲، تکرارهاي ۱۲ کروموزوم نشانگرهايجفت باز، 

 نشانگر به و کمترين ميزان آن D8S1132 نشانگر بهبيشترين ميزان هتروزيگوسيتي .  نشان دادند را جفت باز۲۸تا 
D12S96 براي  و مورد بررسي يافت شدنشانگرهايهاي جديدي در جمعيت تهران براي  الل: گيري نتيجه. مربوط بود 
 ثبت در پايگاه اطالعاتي مربوط به فراواني اللي براي در جمعيت ايراني، نشانگرها اللي اين هاي يافتهاولين بار 

ها کمک  تواند به بررسي بيماري هاي مختلف در افراد مختلف يک خانواده مي حضور الل. ه گرديديها ارا ميکروستاليت
  .شاياني نمايد

  

  الل، ميکروستاليت، جمعيت قند و ليپيد تهران :واژگان كليدي

  ۲۰/۵/۸۹:  ـ پذيرش مقاله۱۹/۵/۸۸: ـ دريافت اصالحيه ۱۵/۱۲/۸۸ :فت مقالهدريا
  

  مقدمه

ي پشت سر هم از  هاي تکرارشونده ها توالي ميکروستاليت

اي در  دهطور گستره  و ب۱ جفت بازي هستند۶ تا ۱هاي  توالي

 هاي بررسي جنايي و هاي کشي ژنتيکي، تحقيق نقشه 

اده از ـــدليل استف. ارندرد دـــي کاربـــشناس   جمعيت

هاي  ست که الل اعنوان مارکر ژنتيکي آنه ها ب ميکروستاليت

متفاوتي از نظر تعداد واحدهاي تکرارشونده، در هر جمعيت 
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 همكارانو السادات دانشپور  دكتر مريم   ميكروستاليت در جمعيت تهران۱۲فراواني آلل  ۵۸۱

 

 

اند   مختلف در اين زمينه نشان دادههاي بررسي ۲.وجود دارد

 و در باشد  مي ها بسيار پيچيده ـتکه تغيير توالي ميکروستالي

  ۳- ۵. رق دارندــي متفاوت با هم فها تــجمعي

در  ژنتيکي هاي يافته آماري براي استفاده از هاي تحليل

 به ها تحليلاين . باشند مي تشخيص هويت افراد الزم مورد

ابتدا بايد در . بخشند دست آمده، هويت ميه  بهاي يافته

 را به نشانگرها فراواني اللي هر کدام از ،هاي مختلف جمعيت

تواند  ه بسته به نژاد و شرايط جغرافيايي ميدست آورد ک

توان به کمک   ميها يافتهسپس از اين . متفاوت باشد

هاي کاربردي روي   طراحي پژوهشبراي آماري هاي تحليل

.  جمعيتي استفاده نمودهاي بررسيهاي مختلف و  بيماري

 راهها از  براي گزارش فراواني اللي و شناخت جمعيت

 ،ii، احتمال تشابهiنند هتروزيگوسيتيفاکتورهاي مختلفي ما

، ميزان مفيد بودن يک iv، قدرت استثنا پذيريiiiقدرت تمايز

چنين بررسي ميزان تبعيت فراواني اللي   و همvمارکر ژنتيکي

پژوهش در . شود  استفاده ميviاز تعادل هاردي واينبرگ

هاي   ژني  ميکروستاليت که در منطقه۱۲ فراواني اللي كنوني

هاي   اند در گروه درم متابوليک حضور داشتهمرتبط با سن

 ابتال يا عدم ابتال به سندرم متابوليک از اساسانتخابي بر 

 بررسي و گزارش شده viiميان جمعيت قند و ليپيد تهران

  .است

  ها مواد و روش

كنندگان طرح    مورد بررسي از ميان شركتي جامعه

ر با  نف۵۹۱ ابتدا. پژوهش قند و ليپيد تهران انتخاب شد

 بر اساس ابتال يا عدم ابتال به سندرم  سال۳۹ميانگين سن 

 انتخاب افراد بر شرط ۶.دندش بررسي انتخاب برايمتابوليک 

 سوم طرح ي ر مرحلهد ۷.باشد  ميviiiATP IIIاساس تعريف 

واحد کننده به   افراد مراجعهتمام از  قند و ليپيد تهران،پژوهش

 خون ي نمونه دو، رانتحقيقات قند و ليپيد واقع در شرق ته

براي .  گرفته شدix EDTAلخته و حاوي ضد انعقاد ، محيطي

و  x بافر ليز کنندهتوسطها   ژنوم ابتدا نمونهDNAاستخراج 

                                                           
i- Heterozygosity 

ii- Matching Probability 

iii- Discrimination Power 

iv- Power of Exclusion 

v- The Polymorphism Information Content (PIC) value 

vi - Probability value of exact tests of Hardy-Weinberg 

disequilibrium 

vii -Tehran Lipid and Glucose Study 
viii - Adult Treatment Panel III 

ix - Etylen Diomine Tetra Acetic Acid 

x - Tris-HCl 10mmol/L,MgCl2 5mmo/L ,Triton X %1 pH 7.6 

 محيط حذف گرديد،  از هاRBC و ند شسته شدPBSبافر 

 Proteinase K   Salting Out توسط روشDNAسپس 

 گراد انتي سي  درجه-۲۰ حاصل در DNAو استخراج گرديد 

 استخراجي DNA پس از بررسي کمي و کيفي .نگهداري شد

 مختلف در ي  قطعه۱۲با اسپکتروفتومتر و الکتروفورز، تکثير 

اي  آناليز قطعه کروموزومي با استفاده از تكنيك ي  ناحيه۴

 آزمايش در دو گروه مرحله، انجام اين براي. دشانجام 

 ۲۵م حج به PCRمخلوط هر و  دش طراحي چندگانه

  Taq DNA Polymerase (gold mix ABI) :شاملميكروليتر 

زان ـــلوله مي  به هر. بودرـــ پرايم پيکومول از هر جفت۵ و

 پس از  و استخراج شده اضافه گرديدDNA از  نانوگرم۵۰

وژ ــها سانتريف ها، لوله  استريل به نمونه روغن معدنيافزودن

، ABI ي رخانهساخت کا(سايکلر وو سپس به دستگاه ترم

سازي  سايکلر پس از بهينهوشرايط ترم .دندشمنتقل  )امريکا

 ۱۱،  ابتداييي دناتوراسيون مرحله) ۱ : موارد بود اينشامل

 )۲، )دورهيک (گراد  ي سانتي  درجه۹۴  دمايدقيقه در

ي   درجه۹۴ دماي در ثانيه ۳۰دناتوراسيون  ي مرحله

 ۵۵  دماي در ثانيه۶۰ بازپخت ي مرحله )۳، گراد سانتي

  در ثانيه۴۰ ي اكستانسيون مرحله) ۴ گراد، ي سانتي درجه

 دوره ۳۰، ۴ تا ۲ ي همرحل (گراد ي سانتي  درجه۷۲ دماي

 دقيقه ۳۰ نهايي اكستانسيـــون  ي هـــمرحل )۵، )رار شدــتک

 درستيکنترل . )دورهيک  (گراد ي سانتي  درجه۷۲  دمايدر

بررسي  مثبت و منفي ايه از کنترلبا استفاده  PCR تکثير

اضافه شد  xiي حاصل ماده از 1λ به PCR پس از انجام .دش

) λ (Formamide %100 ،)0.3λ 10(  شرايط زيربر اساس

Size marker [LIZ 600] ،)1 λ (PCR product.ها به  نمونه

گراد گرم شدند و   سانتيي  درجه۹۵ دقيقه در دماي ۵مدت 

 ي صفحه. رار گرفتند دقيقه در ظرف يخ ق۲سپس به مدت 

براي خواندن  xiiژنتيك آناليزور ها در دستگاه  نمونهداراي

: LIZ۶۰۰ GS )۲۰-۳۰۰([ تکثير شده گذاشته شد هاي قطعه

 GENE MAPERافزار   توسط نرمها يافته. ]سايز استاندارد

  . خوانده شد

 با هر فرد براي در ارتباط تکثير شده هاي ل قطعهطو

 براي هر کدام از آوري و لي جمعنشانگرهاي مختلف در جدو

انجــام ذاري ــگ  نام، مربوط به آن اللهاي قطعه و نشانگرها

 برايها  ، دادهها يافتهپس از حصول اطمينان از درستي . شد

                                                           
xi -Fromamide, Size Standard 
xii- ABI 3100 Genetic Analyzer 
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 ۵۸۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹اسفند ، ۶ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

 

ي و ارزش ــي اللــفراوان. بررسي فراواني اللي بررسي شدند

افزار   نرمتوسط (PIC)مورفيسم   پليهاي دادهمحتوايي 

Power Marker
واينبرگ و   ارديــ قانون هعـتاب ۸

افزار  هتروزيگوسيتي مشاهده شده و قابل انتظار توسط نرم

GenoPro (3.4)
Powerstatافزار  نرم. دش محاسبه ۹

 براي ۱۰

 و (MP)، قدرت تشابه (PD) ميزان قدرت تمايز ي محاسبه

  .  استفاده شد (PE) قدرت افتراق
  

  ها يافته

 ۴ي روي ـاه کروموزومـايگ ج۱۲ پژوهـش كنــونـيدر 

)  زن۳۰۶رد و ــ م۲۸۵( نفر ۵۹۱ي در ـوزوم انسانـکروم

ايي افراد ـ و بيوشيميهــاي آمارنگـاري داده. ي شدـبررس

   . داده شـده استانــ نش۱در جدول  بـررسـيورد ـم

  بررسيي افراد مورد ـ و بيوشيميايآمارنگاري عمومي هاي ويژگي -۱جدول 

 متغيرها مقدار

 )نفر(تعداد  ۵۹۱
 )سال(سن  ۱۹±۳۶*

 )تعداد(زن / مرد ۲۸۵/۳۰۶

 عوامل خطر سندرم متابوليک 

 )متر سانتي(دور کمر  

 زن ۱۵±۸۴

 مرد ۱۴±۹۰

 )ليتر گرم بر دسي ميلي(قند خون ناشتا  ۲۸±۹۵

 )متر جيوه ميلي(فشار خون  

 يسيستول ۲۰±۱۱۳

 يدياستول ۱۱±۷۱

 )ليتر گرم بر دسي ميلي(گليسريد  تري ۸۵±۱۴۰

 )ليتر گرم بر دسي ميلي (HDL -كلسترول 

 زن ۱۱±۴۷

 مرد ۹±۴۱

  .انحراف معيار بيان شدند±اعداد به صورت ميانگين*

  

-q22.1 ي هــ در ناحي،۸وزوم ــ کرومدر اين پژوهش

q24.3 ،۴اي ــه امــت به نـ ميکروستاليD8S1132 ،

D8S1779 ،D8S514 و D8S1743عــدد از۳. دشي ــ بررس  

رار ــتند و ناحيه تکـنوکلئوتيدي داش  اي ديـرارهـــا تکـــآنه

 ،۱۱وزوم ــدر کروم. ودــ تترانوکلئوتيدي بنهادر يکي از آ

ت به ــ ميکروستالي۳د و شي ــ بررسq23.3-q23.5 ي هــناحي

 بررسي D11S934 و D11S1998 ،D11S1304اي ـه نام

رار ـــ تکي هــي ناحهــاي از آنـــدند که تنها يکش

 در q13.12-q15 ي هــناحي. دي داشتــنوکلئوتي دي

، D12S96تاليت ـ ميکروس۳ز با ــ ني۱۲وزوم ـــکروم

D12S1632 و D12S329 ي هـــ ناحي۳ بررسي شد که هر 

، در ۱۶ کروموزوم پاياندر . نوکئوتيدي داشتند رار ديــتک

 و D16S2624اليت ــ ميکروست۲ با q22.1-24.3 ي هـــناحي

D16S3096تکرار ي هــ، ناحيها که يکي از آن بررسي شد 

. ي، تتـــرانوکلئوتيــدي داشترـــدي و ديگــنوکلئوتي دي

رهاي استفاده ــي پرايمـــ تکثير شده و توالهاي طول قطعه

ا جهت رديابي در ـن پرايمرهـــده و نوع نشاندار ساختــش

 ۳دول ــرها در جـــي اللي نشانگـراوانــ فو ارايه ۲دول ـج

اهده ــور که مشـط انــهم. ده استــان داده شـنش

 تا ۱۰اي ــ، تکراره۸وزوم ــ کرومنشانگرهـــايود ـــش  مي

، ۱۱وزوم ــرومــ کنشانگـــرهــايت باز، ـجف ۲۶، ۲

وزوم ــهاي کرومنشانگــر جفت باز، ۳۲ تا ۸، ۱اي ــتکراره

 نشانگرهــاين ــچني  جفت باز و هم۳۲ تا ۲اي ـــ، تکراره۱۲

ان ــنشرا  جفت بازي ۲۸ تا ۹، ۲اي ــ تکراره۱۶کروموزوم 

 نشانگــري را ـروزيگوسيتــزان هتـــبيشترين مي. دــدهن مي

D8S1132نشانگـررا  زان آنــ و کمترين مي D12S96 

  . اسـت ان دادهــنش
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   تکثير شده هاي ه پرايمرها و طول قطعهاي ويژگي -۲جدول

 مورفيک  پليي ناحيه توالي پرايمر واحد تکرار شونده اه کروموزوميجايگ لکوس

D8S1132 8q23.1 [TCTA]n GGCTAGGAAAGGTTAGTGGC  : Labeled with(6-FAM) ۱۷۳-۱۲۹ 

   CCCTCTCTCTTTCGAGCAAT  
D8S1779 8q23.3 [GT]n TGAGCCATGACTGCACC : Labeled with (6-FAM) ۲۰۵-۱۸۹ 

   ACCTCCAAAAGGACTGAAAAT  
D8S514 8q24.13 [TG]n CCAGTTGGCAAGCATTGT : Labeled with (NED) ۲۳۱-۲۰۹ 

   CTGAACCCAGTAGAGTTAGGAGA  
D8S1743 8q24.3 [AC]n TGAATACTTAAAGTTTGCTAAAAGG : Labeled with (VIC) ۱۷۷-۱۴۷ 

   TGAGGTCTGCTGCTGG  
D11S1998 11q23.3 [ATCT]n AGCCATCAACTAGCTTTCCC Labeled with (PET) ۱۷۳-۱۲۹ 

   GGGAGGCACCAACAGATG  
D11S1304 11q25 [ATCT]n TTGGCATTTGGCTTTTTCAGA Labeled with (VIC) ۲۰۵-۱۸۹ 

   TTAAGTGACCTGGGCTGCA  
D11S934 11q24.2 [GT]n GCTGTCCCTGACAACTACATGC Labeled with (6-FAM) ۲۳۱-۲۰۹ 

   TTCCATCAGAACTGGGAATGAG  
D12S96 12q13.13 [CA]n CCAGTTCAAACCAGTGACCT Labeled with (PET) ۲۲۷-۲۰۱ 

   TCCATCCTTGTGGGCA  
D12S1632 12q13.2 [TG]n GCCTAATCAAGATGTCACCA Labeled with (VIC) ۲۳۰-۲۰۸ 

   GCTAGGGAGCCAATTCA  
D12S329 12q14.2 [GT]n AAGCAATCAGCCAGCCCT Labeled with (NED) ۱۷۱-۱۴۳ 

   TGTCAGAACCTAACAACCCAGAAAG  
D16S2624 16q22.3 [ATCT]n TGAGGCAATTTGTTACAGAGC Labeled with (6-FAM) ۱۴۸-۱۳۰ 

   TAATGTACCTGGTACCAAAAACA  
D16S3096 16q23.1 [GT]n GATCTGGCTTACGATGATTTCTAAC Labeled with (PET) ۲۲۹-۱۹۹ 

   CCGTGATGATGTCTGCAAC  
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 بررسيمورد ها و فاکتورهاي    فراواني اللي ميکروستاليت-۳جدول 

Repeat D8S1132 D8S1743 D8S1779 D8S514 D11S1304 D11S1998 D11S934 D12S1632 D12S329 D12S96 D16S2624 D16S3096 

۲        ۰۰۰۹/۰     

۳        ۰۰۰۹/۰     

۴        ۰۳۳۳/۰     

۶          ۰۰۲۶/۰   

۷        ۰۱۱۴/۰     

۸        ۱۱۸۰/۰  ۰۱۱۲/۰   

۸,۱       ۰۲۰۱/۰      

۹      ۰۰۴۳/۰  ۳۷۹۳/۰     

۹,۲           ۰۱۱۱/۰  

۹,۳      ۰۰۱۷/۰       

۱۰  ۰۰۵۲/۰      ۱۸۱۱/۰  ۵۰۵۳/۰ ۱۹۰۸/۰  

۱۰,۳      ۱۴۷۰/۰       

۱۱  ۲۰۰۷/۰   ۳۹۹۱/۰   ۱۲۵۲/۰ ۰۰۱۷/۰  ۳۲۲۸/۰  

۱۱,۳      ۰۰۲۶/۰       

۱۲  ۳۸۳۲/۰   ۰۲۳۵/۰   ۱۱۴۴/۰  ۰۳۶۲/۰ ۲۷۸۵/۰  

۱۳  ۰۲۳۴/۰  ۰۱۷۰/۰ ۰۰۹۶/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۱۷/۰ ۰۱۶۲/۰   ۱۶۹۵/۰  

۱۴  ۰۳۶۳/۰ ۲۳۹۸/۰  ۰۰۹۶/۰ ۰۸۳۵/۰ ۰۰۳۵/۰ ۰۰۷۲/۰   ۰۲۵۶/۰ ۰۰۴۵/۰ 

۱۵   ۰۰۸۰/۰  ۰۰۱۷/۰ ۳۷۵۷/۰ ۰۰۸۷/۰ ۰۰۹۰/۰ ۰۶۹۳/۰  ۰۰۱۷/۰ ۰۰۰۹/۰ 

۱۵,۲ ۰۰۷۱/۰            

۱۶    ۱۳۸۹/۰ ۰۰۴۳/۰ ۲۶۴۳/۰   ۰۱۹۷/۰   ۱۲۰۳/۰ 

۱۶,۱   ۰۱۶۹/۰          

۱۶,۲      ۰۴۳۵/۰       

۱۷ ۰۱۷۷/۰ ۰۱۴۷/۰  ۳۵۰۷/۰ ۲۱۵۷/۰ ۰۶۶۱/۰ ۲۵۹۶/۰  ۰۰۹۴/۰   ۰۳۰۵/۰ 

۱۸ ۰۹۸۱/۰  ۲۲۵۶/۰ ۲۴۸۶/۰ ۱۱۴۸/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۲۱۰/۰  ۳۶۲۲/۰ ۰۰۹۷/۰  ۳۱۴۲/۰ 

۱۹ ۱۹۵۲/۰ ۰۱۳۸/۰ ۲۹۹۳/۰ ۰۸۷۰/۰ ۱۴۰۰/۰  ۱۸۰۹/۰  ۳۴۱۶/۰   ۰۱۷۱/۰ 

۲۰ ۱۶۷۸/۰ ۰۱۳۸/۰ ۱۷۵۸/۰ ۰۹۰۷/۰ ۰۸۱۷/۰  ۲۰۶۳/۰  ۰۸۷۳/۰   ۰۰۱۸/۰ 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-796-fa.html


 همكارانو السادات دانشپور  دكتر مريم   ميكروستاليت در جمعيت تهران۱۲فراواني آلل  ۵۸۵

 

 

 بررسيمورد ها و فاکتورهاي    فراواني اللي ميکروستاليت-۳جدول 

Repeat D8S1132 D8S1743 D8S1779 D8S514 D11S1304 D11S1998 D11S934 D12S1632 D12S329 D12S96 D16S2624 D16S3096 

۲۰,۲ ۰۴۳۳/۰             

۲۱ ۱۵۲۸/۰ ۰۲۱۶/۰ ۰۲۰۴/۰ ۰۴۸۲/۰   ۰۶۶۴/۰  ۰۷۷۱/۰   ۰۲۹۶/۰ 

۲۱,۲ ۰۰۶۲/۰            

۲۲ ۰۴۴۲/۰ ۰۷۹۶/۰ ۰۱۴۲/۰ ۰۱۸۹/۰   ۰۳۴۱/۰  ۰۲۹۱/۰ ۰۳۶۲/۰  ۰۱۸۰/۰ 

۲۲,۱            ۰۰۳۶/۰ 

۲۲,۲ ۰۷۸۶/۰            

۲۳ ۰۰۸۰/۰ ۰۹۴۳/۰          ۰۶۳۷/۰ 

۲۳,۲ ۰۸۳۰/۰            

۲۴ ۰۱۰۶/۰ ۰۹۲۶/۰     ۰۲۹۱/۰   ۲۰۴۶/۰  ۱۰۵۹/۰ 

۲۴,۲ ۰۴۱۵/۰            

۲۵ ۰۱۴۱/۰ ۰۲۰۸/۰     ۰۱۷۵/۰  ۰۰۲۶/۰   ۲۶۲۱/۰ 

۲۵,۲ ۰۲۳۰/۰            

۲۶ ۰۰۸۰/۰      ۰۳۱۵/۰   ۰۹۳۵/۰  ۰۱۰۸/۰ 

۲۶,۲ ۰۰۰۹/۰            

۲۷       ۰۵۷۷/۰     ۰۱۰۸/۰ 

۲۸       ۰۵۳۳/۰   ۰۳۰۹/۰  ۰۰۳۶/۰ 

۲۹       ۰۰۷۹/۰     ۰۰۲۷/۰ 

۳۰       ۰۰۰۹/۰   ۰۵۶۶/۰   

۳۱       ۰۰۴۴/۰      

۳۲       ۰۰۲۶/۰   ۰۰۴۴/۰   

Hexp ۸۷۳۱/۰ ۷۷۷۸/۰ ۷۷۳۳/۰ ۷۷۰۶/۰ ۷۵۵۹/۰ ۷۷۰۵/۰ ۸۴۵۸/۰ ۷۷۴۰/۰ ۷۳۷۰/۰ ۶۸۵۹/۰ ۷۵۲۳/۰ ۷۹۸۶/۰ 

Hobs ۹۳۶۲/۰ ۸۲۸۴/۰ ۸۲۶۴/۰ ۷۴۳۹/۰ ۷۹۱۶/۰ ۷۹۸۵/۰ ۸۷۰۹ ۷۹۰۰/۰ ۷۷۳۶/۰ ۶۴۷۴/۰ ۸۳۹۵/۰ ۸۰۷۲/۰ 

MP ۰۳۴۸/۰ ۰۷۵۰/۰ ۱۰۹۹/۰ ۰۸۰۰/۰ ۰۹۳۳/۰ ۱۰۲۵/۰ ۰۴۵۴/۰ ۰۷۷۸/۰ ۱۱۷۰/۰ ۱۳۹۳/۰ ۱۱۷۴/۰ ۰۷۲۸/۰ 

P ۰۰۰۰/۰ ۰۲۸۹/۰ ۰۰۱۵/۰ ۰۷۹۸/۰ ۸۸۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۱۲/۰ ۸۸۰۰/۰ ۹۸۵۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۶۰/۰ ۰۰۰۰/۰ 

PD ۹۶۵۲/۰ ۹۲۴۹/۰ ۸۹۰۰/۰ ۹۲۰۰/۰ ۹۰۶۷/۰ ۸۹۷۵/۰ ۹۵۴۶/۰ ۹۲۲۲/۰ ۸۸۳۰/۰ ۸۶۰۷/۰ ۸۸۲۶/۰ ۹۲۷۲/۰ 

PE ۸۷۳۸/۰ ۶۶۶۸/۰ ۶۸۲۵/۰ ۵۵۰۰/۰ ۵۵۴۷/۰ ۵۳۹۲/۰ ۷۴۲۹/۰ ۵۶۹۳/۰ ۵۳۶۵/۰ ۳۵۳۹/۰ ۶۵۸۴/۰ ۶۳۴۱/۰ 

PI ۰۸۵۷/۸ ۰۴۲۱/۳ ۱۹۸۹/۳ ۲۰۴۲/۲ ۲۲۸۷/۲ ۱۴۵۵/۲ ۹۷۲۲/۳ ۳۱۲۵/۲ ۱۳۱۴/۲ ۴۲۴۶/۱ ۹۶۴۶/۲ ۷۵۷۴/۲ 

PIC ۸۶۹۵/۰ ۷۶۳۱/۰ ۷۳۲۲/۰ ۷۴۷۰/۰ ۷۲۱۶/۰ ۷۱۹۰/۰ ۸۲۵۵/۰ ۸۵۲۵/۰ ۶۹۱۸/۰ ۶۵۵۸/۰ ۷۱۰۰/۰ ۷۷۵۰/۰ 
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  بحث

 با بانک اطالعاتي نشانگرها فراواني اللي اين ي مقايسه

۱۱فراواني اللي 
 هاي جديدي در جمعيت تهران که اللنشان داد  

 فراواني اللي مشاهده ۳ طور که در جدول همان. وجود دارد

 يک تکرار داراي که D8S1132 نشانگرشود، در  مي

 ،۲.۲۱، ۲.۲۰، ۲.۱۵ هايي با تکرار باشد الل تترانوکلئوتيدي مي

در اين جمعيت براي اولين بار  ۲.۲۶ و ۲.۲۴، ۲.۲۳، ۲.۲۲

 نشانگر شد که اين موجبهمين عامل . دندشمشاهده 

چنين  هم). ۲جدول (بيشترين هتروزيگوسيتي را نشان دهد 

 مشاهده شده است، ۰۲۳/۰ که با فراواني ۲.۲۵الل با تکرار 

 ۱۲. گزارش شده است۰۲۱/۰تنها در سيبري با فراواني 

 تکرار تترانوکلئوتيدي است که داراي D11S1998 رنشانگ

 براي نخستين بار در ۱۶,۲ و ۱۰، ۱۰,۳، ۹,۳هاي با تکرار  الل

 تنها در دو ۱۸جمعيت ايراني مشاهده شدند و الل با تکرار 

، البته با (Baluchi) ۱۴و آسيا Mozabite(۱۳( آفريقا ي منطقه

 نيز D16S2624 نشانگر. فراواني بيشتر مشاهده شده است

هاي آن که  يک تکرار تترانوکلئوتيدي دارد که تنها يکي از الل

 جفت باز دارد براي اولين بار در جمعيت مورد ۱۵۴طول 

هاي ديگر  هاي آن در جمعيت  ديده شد و بقيه اللبررسي

، D8S514فراواني اللي مارکر  ۱۳.مشاهده شده است

D11S1304 و D11S934دباش هاي ديگر مي  مشابه جمعيت .

 ديگر جدول فراواني اللي گزارش نشده نشانگرهايبراي 

هتروزيگوسيتي مورد انتظار و هتروزيگوسيتي . است

 محاسبه گرديد و بيشترين نشانگرمشاهده شده براي هر 

 D16S2624 ،D8S1132 نشانگرهايهتروزيگوسيتي را 

هتروزيگوسيتي باال به معناي فراواني  . داشتندD11S934و

نتيکي است و برعکس، هتروزيگوسيتي کم به زياد تغييرات ژ

اغلب، هتروزيگوسيتي . باشد  مي كممعناي تغييرات ژنتيکي

اي ــمشاهده شده با هتروزيگوسيتي مورد انتظار بر مبن

 در صورتي که ۱۵.ودــش واينبرگ مقايسه مي قانون هاردي

هتروزيگوسيتي مشاهده شده کمتر از حد انتظار باشد، بايد 

ها باشيم و  هدي از موارد تناقض در توليدمثلبه دنبال شوا

ها  اگر بيشتر از حد انتظار باشد، احتمال مخلوط شدن جمعيت

هاي  فاکتورهايي مانند  احتمال يافتن افرادي با الل .وجود دارد

اند که بيشترين آن  هاي پيشين نيز بررسي شده مشابه يافته

يشترين  باين نشانگر. باشد مي مربوط D8S1132 نشانگربه 

و قدرت استثناپذيري را نشان  )۸۶۹۵/۰(ميزان قدرت تمايز 

کند که چه   بيان مي)۸۷۳۸/۰(قدرت استثناپذيري . دهد مي

ميزان از افراد تغييرات ژنتيکي دارند که متفاوت با تغييرات 

 ياين عامل به فرد قدرت تمايز بيشتر. عمومي جمعيت است

 ، مهمعوامل از يکي.  براي هر فرد متفاوت استودهد  مي

PIC
i
 value ميزان مفيد بودن يک مارکر   و يا به عبارتي

 که هر اللي ، به اين معني لينکاژ استها بررسيژنتيکي براي 

 هاي بررسي باالتري داشته باشد براي PICکه ارزش 

  .پيوستگي ارزش بيشتري دارد

 اين بررسي نشان داد که هتروزيگوسيتي هاي يافته

 از نشانگرها اين بيشترعيت ايراني در مشاهده شده در جم

 است و اين واقعيت گوياي  بيشترهتروزيگوسيتي قابل انتظار

. باشد ميياد شده کاربردي بودن اين مارکرها در جمعيت 

 کمي در مورد هاي دادهدهند که  هاي اطالعاتي نشان مي بانک

هاي جمعيت ايراني وجود دارد که اين موضوع لزوم انجام  الل

  .دهد هاي بيشتر در اين زمينه را نشان مي بررسي
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Abstract 
Introduction: Most linkage and population genetic studies that use microsatellites assume that 

the polymorphism observed at these loci is due simply to variation in the number of units of a 
single repeat. These variations guide us in the study of the genetic patterns of some disease. This 
study reports the allele frequency of 12 microsatellites in Tehranians. Materials and Methods: Five 
hundred and ninety-one subjects with an average age of 39±19 years, with and without metabolic 
syndrome, were selected for investigation of the allele frequency of 12 microsatellites, the 
D8S1132, D8S1779, D8S514, D8S1743, D11S1998, D11S1304, D11S934, D12S96, D12S1632, 
D12S329, D16S2624 and D16S3096 using and fragment analysis technique. Result: There are 
different repeats in the chromosomes studied. Chromosome 8: 10-26.2bp repeats; chromosome 11: 
8.1-35bp; chromosome 12: 2-32bp and chromosome 16: 9.2-28bp. The most hetrozygote marker is 
D8S1132 and the least is D12S96. Conclusion: The most significant findings of this study is 
reporting allele frequency of some Short Tandem Repeats for the first time in Tehran. In this study 
some new alleles were found in Iranian subjects, the presence of which may be a tool for genetic 
association studies in the future. 
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