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Abstract
Introduction: Cardiovascular disease and stroke are the two major causes of
about 25% mortality worldwide by the year 2030. The dependency of
Hypercholesterolemia on these two factors has made it one of the most important
contributors to early death associated with cardiovascular disease. Family
Hypercholesterolemia (FH) is a predominant autosomal disease detected by the
level of LDL in the blood plasma. Clinical diagnosis of this disease is based on
clinical and family history, clinical findings, and high cholesterol concentration.
More commonly, the single-gene causes of FH are the mutations in one of the three
LDLR, APOB, and PSCK9 genes. About 90% of them are in the LDLR gene, and
more than 1700 mutations have been identified in this gene.
Methods: In this study, the scientific and electronic databases including, NCBI,
Science Direct, and Google Scholar were used. Authentic articles related to the
topic also were used.
Results: This article reviews new findings on the most common genetic disease in
the world, namely familial hypercholesterolemia, genetic causes of the disease,
treatment, and clinical and molecular diagnosis of the disease.
Conclusion: Despite the high prevalence of familial hypercholesterolemia in the
world, fortunately, the disease is detectable and can be treated. Early diagnosis of
the disease can reduce the risk of cardiovascular disease and early death. Since
clinical criteria may not identify all patients, it is better to use molecular diagnosis
and genetic testing in screening strategies.
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یافتههای نوین در تشخیص مولکولی هایپرکلسترولمی خانوادگی

م له دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مقدمه
در سراسر جهان است ( .)9بر اساس دادههای میزان مر ومیر

تونسیها  9در  ،962در آفریقاییهای آفریقای جنوبی  9در 05

در سال  ،5293روزانه بیشتر از  5522آمریکایی در اثر

تا  9در  922و در یهودیان اشکنازی آفریقای جنوبی  9در 60

بیماریهای قلبی-عروقی (به ور متوسط  9نفر در هر  02ثانیه)

است (.)0
بالغبر  0میلیون نفر در اروپا و ددود  32میلیون نفر در

میمیرند ( .)5پیشبینی میشود که این مقدار تا سال  5232به

سراسر جهان ،مبتالبه هایپرکلسترولمی خانوادگی هموزیگوت

بیش از  02درصد میرسد (.)3

وجود دارد که  52تا  52درصد آن را کودکان و نوجوانان

در کشور ما نیز این بیماری از شایعترین عوام
مر ومیر محسوب شده و هرساله ددود  6/3میلیون نفر

تشکی میدهند .با توجه به اینکه در هر دقیقه  552کودک در

مبتالبه بیماری قلبی-عروقی فقط در بیمارستانهای تحت

جهان متولد میشوند ،میتوان گفت در هر دقیقه  0کودک با

پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بستری

این بیماری متولد میشود .هایپرکلسترولمی فامیلی

میشوند که ددود  06درصد مر ها را به خود اختصاص

هموزیگوت نیز شک نادری از این بیماری است که ی

نفر

داده است (.)0

در هر  962نفر در اروپا را درگیر میکند (.)0

عوام

خطر ای ادکنندهی بیماریهای قلبی-عروقی

روشکار

میتوانند محیطی و ژنتیکی باشند .هایپرکلسترولمی خانوادگی
ی

عام ژنتیکی از این گروه با الگوی وراثتی اتوزومی

غال

است که درنتی هی سطوح بانی کلسترول با چگالی

در این مطالعهی مروری ،جست و در پایگاههای ا العاتی
الکترونیکی و علمی Google ،Science Direct ،NCBI

 ،Scholarبا کلیدواژههای هایپرکلسترولمی خانوادگی،

پایین () Low-density lipoprotein cholesterolای اد
میشود و ریس

تشخیص مولکولی APOB ،PCSK9 ،LDLR ،و تشخیص

ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی زودرس در

بالینی این بیماری ان ام شد و درنهایت از بین مقانت معتبر

زنان و مردان را افزایش میدهد ( )2به وریکه بیماری قلبی-

گردآوریشده بعد از دستهبندی و مطالعه 00 ،مقاله

عروقی در بیماران هموزیگوت ،در زیر  52سال و در بیماران

مورداستفاده قرار گرفت.

هتروزیگوت در زیر  22سال ظاهر میشود (.)6

یافتهها

این بیماری ،نادر نیست امّا خوشبختانه قاب تشخیص بوده

تشخیص ژنتیکی و بالینی

و درمان آن امکانپذیر است .تشخیص زودرس و درمان آن
میتواند ریس

بانی ابتال به بیماری آترواسکلروتی

فنوتیپ هایپرکلسترولمی بسیار متغیر است .تنلو فنلوتیپی

قلبی-

تنها توسط جهش های ژنی ای اد نمیشود ،بلکله توسلط سلن،

عروقی که توسط  FHبه وجود میآید را کاهش دهد (.)0

جنس ،رژی غذایی و سایر متغیرهای ژنتیکلی نیلز تحلت تلثثیر

هایپرکلسترولمی خانوادگی ،شایعترین بیماری ژنتیکی

قرار میگیلرد؛ بنلابراین نیلاز اسلت کله تملام فاکتورهلایی کله

در جهان است (نمودار .)9

پیش بینی این بیماری را تحت تثثیر قرار میدهند ،مانند ژن های

درگذشته شیو این بیماری در اروپا و آمریکای شمالی،

تعدی کننده ،واوح شوند (.)1

 9نفر در  222نفر تخمین زده میشد؛ اما بررسیهای اخیر نشان

تشخیص این بیماری میتواند بر اسلاس معیارهلای بلالینی

میدهد که این میزان در هلند 9 ،در  ،522در کاناداییهای

(شام  ،LDLکلسلترول و سلابقهی خلانوادگی) یلا آزملایش
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 DNAان ام گیرد .در دهه های گذشته ،پروژه های غربلالگری

کاهش یا دذف خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی ناشی از

ان ام شده که من ر به شناسلایی

هایپرکلسللترولمی خللانوادگی شللود .توص لیه م لیشللود کلله در

در بسیاری از کشورها و منا

بیماران دارای سطح  LDL=190 mg/dlیا بانتر ،بعد از تغییر

تعداد زیادی از این بیماران شده است (.)0
استفاده میشود شام موارد زیر است:

یل

استاتین ها بهعنوان داروی اولیه برای بزر سانن و کودکلانی

criteria 1- Simon Broome Register Group
2- Dutch Lipid Clinic Network criteria
)(DLCN
3- Make Early Diagnosis to Prevent Early
(MEDPED) criteria Deaths

برای بیمارانی که با استفاده از روشهای ذکرشلده میلزان

گللروه ژاپنلی نی لز ،معیارهللای بللالینی خللود را بللرای

کافی کاهش لیپید را به دسلت نملیآورنلد ،سلایر گزینلههلای

که هایپرکلسترولمی خانوادگی آن ها در سنین  0تا  92سلالگی
شرو میشود استفاده میشوند.

درمانی مانند پیوند کبد مطرح میشود .بااینوجلود ،اسلتفاده از

تشخیص  FHابدا کردهاند.

این روش به دلیل خطلر جرادلی پیونلد و تعلداد انلدک کبلد

موارد شاخص این معیارهای تشخیص بلالینی عبلارت انلد

اهللدایی محللدود اسللت ( .)95بهتللرین گزینللهی درمللانی بللرای

از:

بیماران هایپرکلسترولمی هموزیگوت ،آفرز کردن لیپوپروتوین

هایپرکلسترولمی شدید ،یافته های فیزیکلی ماننلد زانتوملا

9

و پیوند کبد است (.)93

در مورد شاخص ،سلابقهی خلانوادگی بیملاری علرو کرونلر

آزمایش ژنتی

زودرس یا هایپرکلسترولمی شدید.

معیارهللای بللالینی ممکللن اسللت تمللام بیمللاران مبتالبلله

باوجوداینکللله ایلللن معیارهلللا در کشلللورهای مختلفلللی

هایپرکلسترولمی خانوادگی را شناسایی نکنلد ،بله هملین دلیل

تهیه شده اند ،شباهتی را بین خود نشان میدهنلد ،املا در مقلادیر

در بسلیاری از کشللورها بللهعنللوان بخش لی از

خاص باه متفلاوتانلد (جلدول  .)9بلرای تشلخیص ملثثرتر،

آزمللایش ژنتیل

راهنماهای زیادی برای بررسی ژنتیکلی تملام اعضلای خلانواده

استراتژیهای غربالگری محسوب ملیشلود ( .)95جهلشهلای

پیشنهادشدهاند ،اما در عم بخصوص زمانی که بررسی ژنتیکی

نقطللهای در ژنهللای  APOB ،LDLRو PCSK9بللهعنللوان

امکانپذیر نیست ،تشخیص فقط با یافتههای بالینی گرفتله شلده

عوام ای اد هایپرکلسترولمی خانوادگی مطرح شده انلد و بلین

درگذشته ،آزمایش های فیزیکی و مقدار لیپید بسلیار شلایع انلد

 62تا  02درصد از افرادی که فنوتیپ  FHهتروزیگوت دارند،

(.)92

دارای نقص در این ژنها هستند.
علیللرغ جهللشهللای ژنتیکللی شللناختهشللده بللهعنللوان

درمان هایپرکلسترولمی خانوادگی
افراد بیمار هایپرکلسترولمی خانوادگی ،در معرض ابتال به

زیرم موعهی این اختالل و در دسترس بودن پان ژن ت اری،

زودرس هسلتند .در صلورت

بلله دلیلل هزینللهی بللان بلله ورمعمللول در

بیماریهای قلبی-عروقی و مر

آزمللایش ژنتیلل

علللدم درملللان ،عال ل ل بیملللاری قلبل لی-عروقل لی در بیملللاران

مراقبتهای بالینی ان ام نمیشود و تصمیمات درملانی معملون

هتروزیگوت) (HeFHدر ی یا بعد از سومین دههی زندگی

بر پایهی سطح  LDL-Cگرفته میشود (.)0
ژنتی

در مردان و ده سال دیرتر در زنان ظهور میکند (.)99

هایپرکلسترولمی

درمللان زودهنگللام در ایللن بیمللاری سللودمند اسللت و
دارودرملانی در دراز ملدّت ملیتوانلد بله لور زیلادی موجل
1

- Lipoprotein apheresis
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معیارهای بلالینی کله بله ورمعملول بلرای تشلخیص FH

شیوهی زنلدگی دارودرملانی آغلاز شلود .در درملان دارویلی،

یافتههای نوین در تشخیص مولکولی هایپرکلسترولمی خانوادگی

م له دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ناشی از جهلشهلای زیلانآور در ژن کلد کننلدهی گیرنلدهی

گلللزارششلللده اسلللت کللله یکل لی جهلللش "از دسلللت دادن

لیپوپروتوین با چگالی پلایین ( ،)LDLRدر دلدود  95درصلد،

عملکللرد" ) (GOF2و دیگللری "جهللش بلله دسللت آوردن

ناشی از جهش در ژن کد کنندهی آپلوپروتوین  )APOB( Bو

عملکرد" ) (LOF6اسلت .جهلش بله دسلت آوردن عملکلرد،

کمتللر از  2/9 -5درصللد ناشلی از جهللش در ژن کللد کننللدهی

باعث تخری

بیشتر  LDLRو افزایش میزان  LDL-Cدر سرم

 )PCSK9(PCSK9میباشند (.)90

میشود ،دردالیکه جهلش از دسلت دادن عملکلرد ،از ریل

در دللدود  62درصللد از بیمللاران بللا تشللخیص بللالینی

برداشتن  ،LDLمن ر به کاهش میزان  LDL-Cمیشود که در

هایپرکلسللترولمی خللانوادگی ،در هللیچکللدام از ایللن سلله ژن

این مورد ریس

بیماریهای قلبلی -عروقلی کلاهش ملییابلد

جهشی را نشان ندادهاند .این مسوله میتواند توسط ت مع اثرات

(.)1

کوچ

APOB

آل های افزایش دهندهی  LDL-Cتوویح داده شود

0

ارتبللا بلین جهللش در ژن  APOBو هایپرکلسللترولمی

( .)92تاکنون ددود  02ژن مرتبط با هایپرکلسترولمی و صفات

خانوادگی بهخوبی ثابتشده است .ژن  APOBکه در نادیهی

لیپیدی سرم ،در متابولیسل لیپیلدها شناسلاییشلدهانلد ( .)96در

 2p24.1واقللعشللده اسللت ،دو ایللزو فللرم از  APOBشللام

ادتمالی دیگر ،وجود واریانت های ژن های دیگری کله هنلوز

 apoB-48و  apoB-100را کد میکند ApoB-100 .که در

ارتبا شان با این بیماری مشخص نشلده اسلت مطلرح ملیشلود

کبد ساخته میشود و تنها نو از آپولیپلوپروتوین  LDLاسلت؛

( .)92اخی لرا ،نقللص در دو ژن ادتمللالی جدی لد کلله من للر بلله

یکپارچگی ساختاری ذرات  LDLرا دفل ملیکنلد و باعلث

هایپرکلسترولمی خانوادگی میشوند شناساییشده انلد :جهلش

اتصال  LDLبه گیرندهی  LDLمیشود.

 p.Leu167delدر  APOEو چنللدین جهللش عملکللردی در

تعداد کمی جهش در ژن  APOBمن ر به اتصال معیوب

.)90( STAP15

 LDLبه گیرندهی  LDLمیشوند و ( p.3527سابقا p.3500

گروهی از بیماران که هیچ جهشی در آنها مشاهده نشده

گزارششده بود) بهعنوان نقطه داغ جهش در ژن تعریل شلده

را  Non-FH-GHs3مل لینامنلللد کللله ایل لن گلللروه فنوتیلللپ

است؛ زیرا در اکثر بیملاران مبتالبله  FHناشلی از نقلص در ژن

خفی تری نسبت به افرادی که نقص ژنتیکلی داشلتهانلد بلروز
میدهند و ریس

 ،APOBجهش در این نادیه مشاهدهشده است.

بیماریهای قلبی-عروقی و ت مع LDL-C

LDLR

در این افراد کمتر است.

ددود  12درصد عل ت

PCSK9
ژن PCSK9 0در نادیهی  1p32.3قرارگرفته و پروتوینی

جهللش در ژن LDLR 0اسللت ( )92و بللیش از  9022جهللش
مختل

که کلد ملیکنلد نقلش مهملی در کاتابولیسل  LDLاز ریل

در آن شناساییشده است ( .)90تاکنون بلر روی تملام

اگزون های ژن گیرنلده  ،LDLانلوا مختلفلی از جهلشهلای

همراهی کمپلکس  LDLو گیرندهی  LDLدر فرآیند تخری

مرتبط با این بیماری مشاهده شدهاند( ،)92 ،91-52امّا مطالعات

لیزوزومی ایفا میکند (.)96
 ،PCSK9ی

ژنی ای ادکنندهی  ،FHای اد

ان ام شلده در جهلان ،نشلان دهنلدهی وجلود درصلد بلانیی از

پروتوین با - 615آمینواسید کد میکند و

جهشها ،در اگزون شمارهی  0است (.)92 ،59-53

جهشها و پلی مورفیس های زیادی برای آن گزارششده کله

5

- Gain-of-function
- Loss-of-function
7
- Apolipoprotein-B
8
- Low-Density Lipoprotein Receptor
6

2- Signal transducing adaptor
3
- Non-FH genetic hypercholesterolemias
4
- Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
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تقریبللا  06تللا  00درصللد از مللوارد تشللخیص مولکللولی،

با سطح کلسترول مرتبط است .برای  5 ،PCSK9نلو جهلش

علی مودد و همکاران

Journal of Jiroft University of Medical Sciences

ژن  02 ،LDLRکیلللو بللاز للول دارد ،بللر روی بللازوی

هایپرکلسترولمی خانوادگی هموزیگوت

کوتاه کروموزوم  )19p13.2(91واقع شده و شام  90اگلزون

هایپرکلسترولمی خانوادگی هموزیگلوت ،یل

اخلتالل

داوی  062آمینواسید را کد میکند (.)50

ای اد میشلود .بیملاران هموزیگلوت ( ،)HoFH1در کلودکی
دچلللار هایپرکلسلللترولمی شلللدید و بیملللاری علللرو کرونلللر

تقریبا  5222واریانت ژنتیکی به پایگاه داده جهش ژنتی
انسللان ) (www.hgmd.cf.ac.ulارا للهشللده کلله دللدود 62

( )CHD92ملیشللوند ( .)50مللر

درصد آن را پاتوژن دانستهاند.

سالگی ،سرنوشت مشترک بیماران هموزیگوت قبل از معرفلی

زودرس ،اغلل

قبل از 52

در  LDLRشام واریانت هلای

استاتین ها در سال  9112و استفاده از آفرز کلردن لیپلوپروتوین

از دست دادن عملکرد ،غیرفعال سازی و واریانت هلایی اسلت

بود؛ بنابراین هایپرکلسترولمی هموزیگوت ،به لور گسلتردهای

کلله من للر بلله اخللتالل در عملکللرد فعالی لت گیرنللدهی LDL

جمعی لت جللوان بللا سللطح  LDL-Cبللان را تحللت تللثثیر قللرار

واریانت های پاتوژنی

میدهد .مطالعات اپیدمیولوژی

میشود (.)52

و ژنتی

اخیر نشلان داده کله

با توجه به نلو جهلشهلای  2 ،LDLRدسلته بلر اسلاس

جمعیت بیمار مبتالبله هایپرکلسلترولمی هموزیگلوت ،ازلحلا

اثرات فنوتیپی پیشنهادشده است :دستهی اول جهش ها معملون

سن ،سطوح  LDL-Cو عل ژنتیکلی ،بسلیار متنلو تلر از قبل

جهش های بیمعنی ،دذف های بزر

شناختهشدهاند (.)50

و جهشهلای پروملوتر

مطالعات ان امشده و پراکنش جهشهای مشاهدهشده در

هستند که من ر به غیرقاب تشلخیص شلدن پلروتوین گیرنلدهی
 LDLمیشوند.

جهان

جهش های دستهی دوم (آل های معیلوب دمل ونقل )

هایپرکلسترولمی خانوادگی ،در ابتدا به دلی ویژگیهای

من ر به انسداد کام (دسلتهی  )II aیلا جز لی (دسلتهی )II b

ظاهری مانند زانتوم به عنوان ی

اختالل پوستی مطرح میشد،

انتقللال گیرنللدهی  LDLاز شللبکهی آندوپالسللمی بلله دسللتگاه

امللا بعللدها بلله آترواسللکلروز زودرس مللرتبط شللد .مطالعللات

گلژی میشوند.

 Wilkinsonپای لههللای ارثللی هایپرکلسللترولمی را نشللان داد.

دسللتهی سللوم جهللشهللا باعللث اتصللال معی لوب LDL

 Khachadurianگللللزارش کللللرد کلللله هایپرکلسللللترولمی

میشوند؛ دستهی چهارم من ر به نقص در درونی سازی LDL

خللانوادگی در دو فللرم وجللود دارد :فللرم هتروزیگللوت کلله

 ،من للر بلله نللاتوانی در بللازگردانی مللثثر آن

تر اسلت و فلرم هموزیگلوت کله شلدیدتر اسلت (.)51

و دسللتهی پللن

خفی

 Yamamotoو همکللاران نشللان دادنللد کلله گیرنللدهی LDL

میشوند (.)56

بهعنوان ی

تاکنون از میان جهش های یافلت شلده در ایلن ژن03.2 ،

ژن عام این بیماری محسوب میشود (.)32

درصد جانشینی 0.3 ،درصد افزایشی 91.0 ،درصد دذفی3.0 ،

در سللال  ،9132مللولر خللانوادهای را شناسللایی کللرد کلله

درصد دو برابر شدن 2.1 ،درصد جانشینی/دذفی 2.9 ،درصلد

ویژگیهای بالینی مانند گزانتوم ،کلسلترول بلان و انفلارکتوس
میوکارد داشت و با مشاهدهی ایلن خلانواده ،دضلور یل

واژگونی میباشد( .نمودار )3

ژن

در میان اگزون های بررسیشلده نیلز ،اگلزون  0بلا 91.2

منفرد را نزم دانسلت LDLR.بلرای اوللین بلار در سلال 9103

درصد ( 331جهش) ،داوی بیشترین جهش و اگزون  5بلا 2.5

شناسایی شد .در سال  9100توسط براون و گلدستاین مطالعات

درصد ( 0جهش) داوی کمترین جهش میباشند( .نمودار )0
9

- Homozygous FH
- Coronary heart disease

10
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است .رونوشت داص از آن 2.3 ،کیلو باز لول دارد پپتیلدی

نادر است که به دلی جهش در هر دو آل گیرنلدهی LDLR

یافتههای نوین در تشخیص مولکولی هایپرکلسترولمی خانوادگی

م له دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اولیه ان ام شلد و نقلصهلای ملرتبط بلا ایلن گیرنلده در غشلا

همچن لین تغیی لر در ژن  LDLRلی مطالعللهای بللر خللانوادهای

سلللولی بررسللی شللد .گلدسللتاین در  ،9110ارتبللا بللین ژن

عرب گزارش گردید (.)05

مکانیس آندوسیتوز به وسلیلهی  LDLRروشلن گردیلد (.)39

هلندی مواردی از جهش را در این ژن شناسایی کلرد ( .)03در

سللران ام در سللال  ،5223ارتبللا بللین سللطوح کلسللترول و

هم لین زمللان در لهسللتان ،روش  Multiplex PCRبللهعنللوان

کروموزوم  91به ور کام توویح داده شد (.)35
از آن زمان تاکنون در جهت کش

روشی مناس

زوایلای پنهلان علل

برای شناسایی دذف در این ژن گزارش گردید

(.)00

مولکولی و ژنتیکی که من ر به افزایش کلسترول پالسمایی در

در سللال  5225در اروپللای شللمالی ،توسللط  S.Lindو

تحقیقات گستردهای صورت

همکاران تعداد  922بیمار سو دی موردبررسی قرار گرفتند که

اقوام ،نژادها و کشورهای مختل

من ر به شناسایی  35جهش گونلاگون در ژن گیرنلدهی LDL

گرفته است (.)33
 Varretدر سلللال  9110فهرسلللتی از جهلللشهلللا در ژن

در این بیماران شلد کله  92تغییلر مشلاهدهشلده پللی مورفیسل

 LDLRرا ارا لله داد و بی لان کللرد کلله در همللهی بیمللاران بللا
تشخیص بالینی  ،FHی

بودند و در عملکرد گیرنده اختاللی ای اد نمیکردند (.)02

جهش خاص مشاهده نمیشود (.)30

در ملللراکش در سلللال  5223هفلللت جهلللش جدیل لد در

 Seftelدر سللال  9102فراوانللی بللانیی از هایپرکلسللترولمی

مطالعهی هشت خانوادهی م زا با اسلتفاده از روش  SSCPبلر

هتروزیگللوت در جنللوب آفریقللا گللزارش داد ( .)32در سللال

روی اگزون های شمارهی  0 ،6 ،0و  90گزارش شد (.)06

 9100در فرانسللویهللای سللاکن کانللادا کلله  FHهتروزیگللوت

در سال  5220روش  SSCP-Heteroduplexبله عنلوان

دذف مشاهده شد ( .)36در هوکایدوی ژاپلن در

روش سریع ،معتبر و مطمون جهت تشخیص  FHدر گروههلای

سال  ،9110در پنج خانوادهی موردمطالعه چندین جهش جدید

بیمار ،معرفلی شلد Newson .و  Humphriesدر سلال 5222

گزارش شد .در همین زمان در دانس آمریکا بامطالعه بر روی

توسط تستهای  cascadeبررسی روی بیماران را ادامه دادند.

 05بیمار غیر خویشاوند ،چهار جهش جدید که بر روی اگزون

در ترکیلله نیللز  52بیمللار هموزیگللوت و  96هتروزیگللوت بللا

های  92 ،0 ،6و  90قلرار داشلت شناسلایی شلد ( .)30در سلال

اسللتفاده از روش فلورسللنس SSCP-مللورد غربللالگری قللرار

 9111نیز سه جهش در اگزون  99در سه بیمار کرهای گلزارش

گرفتند که در نتی هی آن ده جهش جدید شناسایی شلد (.)00

شد ( .)30در این سلال بلا اسلتفاده از مطالعلات مسلتقی لینکلاژ

در این سال محققان ایرانی نیز از روش نسبتا جدید  CSGEدر

توسط  90 ،Jensenخانواده که از آترواسکلروز شدید نیز رنج

مطالعللات شناسللایی تغیی لرات در ژن  LDLRاسللتفاده کردنللد

میبردند آنالیز شدند و نتایج آن ارتبا بین  FHو ژن LDLR

(.)00

داشتند ،ی

در سال  5220توسط  Kathiresanمطالعات  SNPدر 1

را تا ید کرد (.)31
 Bhatnagarدر سللال  5222بللا بررسلی روی بیمللاران در

ژن بر روی  2090بیمار مبتالبه بیماری قلبی-عروقلی و سلر ان

انگلستان مواردی از  FHرا شناسایی کرد ( .)02در همین سلال

ان ام شد که همهی  SNPها با افزایش  LDLو کاهش HDL

با بهکارگیری روش  SSCPو تعیین تلوالی مسلتقی ژن توسلط

همراه بودند ( .)01از سایر روشها همانند  RFLPنیلز در سلال

 Shinو همکاران ،چهار جهلش جدیلد شناسلایی شلد ()09؛ و

 9101توسلللط  Leitersdorfبلللرای  52شلل رهی خلللانوادگی
استفادهشده است (.)22
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 LDLRو درونی کردن کلسترول را دریافت و در سال ،9101

در سال  Umans ،5229توسط آنالیز  DNAدر بیملاران

علی مودد و همکاران

Journal of Jiroft University of Medical Sciences

در ایران ی تحقی ملوردی بلا اسلتفاده از روش SSCP

در جواملع مختلل

گلزارشهلای متفلاوتی از فراوانلی و

در لی ای لن سللالهللا بللر روی جمعی لتهللای مختل ل ،

جهشها از نو جاب ایی بوده است .در کشلورهای خاورمیانله

ژن  LDLRو مبتالی لان  FHبررس لیشللده

مطالعات محدودتری بلر روی هایپرکلسلترولمی فلامیلی ان لام

است .مثال در مواردی دذفها مورد توجه قرارگرفتله اسلت و

شده و ازجمله در ترکیه ،عربسلتان ،سلوریه ،قبلرس ،کویلت و

گاهی نوادی اینترونی ،جهشهای نقطهای و یلا بلازآراییهلای

ایران مطالعاتی بر روی این بیماری بهصورت محدود ان امشده

ساختاری مورد مطالعه قرار گرفتهاند .برای مثلال ،توسلط روش

و جهللشهللایی در اگللزون هللای  5و  0و  6و  0و  92و  90ژن

 ،MLPAموقعیت دذف و وسعت آنها در جمعیت دانمارک

گیرنده LDLمشاهدهشده است (.)61

ی

جنبللههللای مختل ل

در ی

موردبررسی قرار گرفلت .در اداملهی مطالعلات ،نقلش نلوادی
اینترونی در بیماران  FHگزارش شد (.)29

مطالعه کله توسلط  Lu-Ya Wangو همکلاران

( )5296بر روی کودکان مبتال در کشور چین ان ام شلده بلود،
دو جهش جدید بر اگزون های  2و  92مشاهده شد (.)02

بیشتر از  222جهش مرتبط با هایپرکلسترولمی خانوادگی
از اسلللترالیا ،هلنلللد و نیوزلنلللد؛ و  20جهلللش از  90کشلللور از

در ایران مطالعهای توسط دکتر شهره خاتمی و همکلاران

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ) (MENAگلزارششلده

( )5222بر روی جهشهای اگزون  0ژن  LDLRان ام گرفت

از جمعیلتهلای ملراکش ،تلونس و لبنلان90،

جهش جدیدی (گالیسلین بله سیسلتوین) در

است .از هری

که من ر به کش

مطالعهی دیگر که توسلط دکتلر

جهش مرتبط با این بیماری گزارش شده است و بیشترین تعداد

این اگزون شد ( .)09در ی

جهش گزارش شده از کشورهای ) (MENA99بلود؛ املا هلیچ

هاش زاده و همکاران ( )5292بر روی جهشهای  1اگزون ژن

جهش مرتبطی از کشورهای کویت ،قطر ،امارات ،اردن ،لیبی،

 LDLRان ام گردید ،بهغیراز چند پللی مورفیسل  ،هلیچگونله

یمن و جمعیت مصر گزارش نشده است (.)25

جهشی در اگزون های مورد مطالعه نشان داده نشد (.)05

در کشورهای بحرین ،ال زایلر و عربسلتان سلعودی تنهلا

آخرین پژوهش ان ام شلده در ایلران در سلال  5290و بلا

جهشهای مرتبط به  FHدر ژن  LDLRگزارششدهاند (-22

بررسی  96بیمار از  2شهر مختل

ایلران ان لام گرفلت کله در

 .)23در  MENAجهشهای مرتبط بلا  FHتنهلا در ،LDLR

ژنهللای  APOBو  PCSK9جهش لی مشللاهده نگردی لد امللا 0

 LDLRAP1 ،PCSK9مشاهده شدند که اکثریلت آنهلا در

در ژن  LDLRمشاهده شد (.)03

جهش مختل

 LDLRرخداده بودند .هیچ جهشی مرتبط بلا  FHدر APOB

بحث

در  MENAمشاهده نشد .جهشهای ملرتبط در ژن PCSK9

تعیللین مللرز قطعللی بللرای تشللخیص هایپرکلسللترولمی

فقللط در عمللان ( ،)26تللونس ( )20،20و لبنللان ( )21مشللاهده

خانوادگی بهویلژه در کودکلان و افلراد میلانسلال کله مقلادیر

شدند .جهشهای ملرتبط بلا ژن  LDLRAP1تنهلا در سلوریه

کلسترول در آن ها وابسلته بله سلن اسلت بسلیار دشلوار اسلت.

( ،)62لبنللان ( )69،65و ایلران ( )63مشللاهده شللد .جهللشهللای

معیارهای بالینی نیلز بلاوجود ویژگلیهلای زیلاد ،از دساسلیت

دذفی  LDLRتنها در عمان ( ،)60ملراکش ( ،)06،62تلونس

اندکی برخوردارند .بلهعنلوانمثلال ،گزانتلوم تانلدونی بلاوجود

( )66،60و ایران ( )60مشاهده شدند.

داشللتن ارزش تشللخیص بللان در هایپرکلسللترولمی خللانوادگی،
تملام بیملاران را درگیلر نکلرده و اغلل

تلا اواخلر عملر ظللاهر

نمیشود .استفاده از معیارهای آزمایشگاهی دساسیت تشخیص

and North African Middle Eastern 11-

230

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 6:41 +0430 on Saturday September 18th 2021

جهش جدید 002 G>Tگزارششده است (.)00

انوا جهشها در ژن مزبور ارا ه شده اسلت کله بیشلترین ایلن

یافتههای نوین در تشخیص مولکولی هایپرکلسترولمی خانوادگی

م له دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

را افزایش میدهد اما دتی در اعضلای یل

متفاوتی شناساییشده است کله نتلایج بلهدسلتآملده ،ارتبلا

خلانوادهی مبلتال،

اشللتباه در  92-52درصللد مللوارد م لیشللود .امّللا آزمللایشهللای

مینماید ( .)06با توجه به نتایج مشابه در بسیاری از منلا  ،دو

ژنتیک لی ،دارای دساس لیت  922درصللد بللرای تشللخیص افللراد

نو تقسی بندی وروری به نظر میرسد:
 -9هایپرکلسترولمی خانوادگی وابسته به اثر بنیانگذار

دام ژن بیماری در افراد است (.)00

 -5هایپرکلسترولمی مستق از اثر بنیانگذار

دانستن پایلههلای ژنتیکلی ایلن بیملاری ،قلدم بزرگلی در
درک زیربنای بیوشیمیایی این بیماری ست که میتوانلد من لر

نتایج نشان میدهد موقعیلت خلاص جغرافیلایی ،بلر روی

به بهتر شدن فرآینلد تشلخیص و درملان شلود .بلهعنلوانمثلال،

نو تغییرات و وجلود یلا علدم وجلود جهلش ملثثر اسلت .در

پایههای ژنتیکی هایپرکلسترولمی خانوادگی که

هایپرکلسلللترولمی

تاکنون کش

دقیقلللت ،ویژگل لیهلللای اصللللی ژنتیل ل

خانوادگی ،ناهمگنی جهش بان و وجود گروههلای جهلش در

من للر بلله درک سللطوح بیوش لیمیایی ای لن بیمللاری و توسللعهی
داروهای کاهشدهندهی  LDLشلده اسلت؛ جلایزهی نوبل را

منا

دریافت کرده است (.)91

جغرافیایی متفاوت است (.)00

نتیجهگیری

در ب لین مبتالی لان بلله ای لن بیمللاری ،نتللایج بس لیار متغی لری

هایپرکلسترولمی خانوادگی ،ی

بیماری رایلج ژنتیکلی

بهدستآمده است که در زیر بله ذکلر برخلی عوامل ملثثر در

ست کله باعلث افلزایش سلطح  LDL-Cو درنتی له ،افلزایش

پیدایش نتایج متفاوت میپردازی :

خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقلی زودرس ملیشلود .ایلن

 -9اثر بنیانگذار بر روی ژن LDLR

بیماری میتواند بهرادتی تشخیص و درملان شلود املا کمتلر از

-5نقش سایر ژنهای درگیر در هومووستازی کلسترول

ی

-3موقعیت جغرافیایی خاص

زیادی برای تشخیص بیماران وجود دارد که در ملورد بهتلرین

-0دضور فاکتورهای محیطی

راه بل لین متخصصلللان اخلللتالفنظلللر وجلللود دارد .تشلللخیص

-2ساختار ویژهی ژن  LDLRبه دلی وجود تلوالیهلای

هایپرکلسترولمی برای پزشکان بسیار مه است و باید بر پایهی

Alu

سابقهی خانوادگی و بالینی ،معاینهی فیزیکی ،سلطح LDL-C

-6مطالعهی نوادی فرادست پروموتر در ژن LDLR

و آنالیز مولکولی  DNAصلورت گیلرد .تشلخیص زودهنگلام

-0مصرف دارو ومن مطالعات و ای اد خطا در نتایج

این بیماری میتواند خطر ابتال به بیماریهلای قلبلی-عروقلی و

-0عللدم برنامللهری لزی مللثثر جهللت شناسللایی زودهنگللام

مللر

بیماران
موارد ذکرشده در بان قاب تفکی
در برخی از منا

دضور بیش از ی

نیستند و ممکن اسلت

نکند ،بهتر است از تشلخیص مولکلولی و آزملایش ژنتیل

فاکتور مثثر باشد.

در

استراتژیهای غربالگری استفاده شود.

مهاجر ای ادشدهانلد .ایلن گلروههلا دامل

تقدیر و تشکر

جهش های خاصی هستند ( .)02برای مثال ،بامطالعهی جمعیلت
خاصی در روسیه با استفاده از تکنیل

زودرس ناش لی از آن را کللاهش دهللد و ازآن للاییکلله

معیارهای بالینی ممکلن اسلت تملام بیملاران مبلتال را شناسلایی

اثللر بنیللانگللذار در جللوامعی رخ مللیدهللد کلله توسللط
گروه های کوچ

درصد بیماران ملورد تشلخیص قلرار ملیگیرنلد .راههلای

بدین وسیله از کلیهی عزیزانی کله در ان لام ایلن تحقیل

 PCR-SSCPبلر روی

همکاری نمودند تقدیر و تشکر میگردد.

 02بیمللار و سللپس تللوالی ی لابی مسللتقی  ،DNAجهللشهللای
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