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 چکیده

روي  کههایی  مورفیسم بیشترین پلی .کند آنزیمی است که نقش کلیدي را در متابولیسم چربی ایفا می) LPL(لیپوپروتئین لیپاز  :سابقه و هدف
ژن  PvuIIمورفیسم جایگاه  بررسی پلی با هدف این تحقیق. باشند می HindIIIو  PvuIIهاي  اند  شامل جایگاه ژن لیپوپروتئین لیپاز بررسی شده

  .انجام شدارتباط آن با پروفایل لیپیدي و نمایه توده بدن در جمعیت ترکمن  لیپوپروتئین لیپاز و
ه که به آزمایشگاه مرکز بهداشت دو شهرستان کالله و گنبد، از جمعیت ترکمن بود نفر داوطلب سالم 295شامل مطالعه این  :هامواد و روش

ژن لیپوپروتئین لیپاز با  PvuIIمورفیسم  هاي مربوط به پلی ژنوتیپ. واقع در استان گلستان، براي انجام آزمایشات قبل از ازدواج مراجعه کرده اند
  .گیري شد به روش آنزیماتیک اندازه پروفایل لیپیدي سرم .شناسایی شد PCR- RFLPآنالیز 
از . باشد می 6/18%و 2/32%، 2/49%ترتیب ه ژن لیپوپروتئین لیپاز، ب PvuIIمربوط به جایگاه   +P+Pو  -P-P- ،P+Pهاي  فراوانی ژنوتیپ :هایافته

، -P-Pاگرچه واریانت . دیده نشدژن لیپوپروتئین لیپاز با پروفایل لیپیدي و جنسیت PvuII مورفیسم  داري بین پلی نظر آماري ارتباط معنی
دار  مرتبط بود، اما از نظر آماري معنی  -P+Pو  +P+Pهاي  گلیسرید و کلسترول تام در مقایسه با ژنوتیپ کلسترول، تري LDLباسطوح باالتري از 

  .نبود
بیش از  +P+Pها، فراوانی ژنوتیپ  بوده، ولی در سایر جمعیت +P+Pبیشتر از ژنوتیپ  -P-P ژنوتیپدر جمعیت ترکمن فراوانی  :گیري نتیجه

در جمعیت ترکمن مشاهده  BMIبا پروفایل لیپیدي و  pvuIIهاي  دار بین ژنوتیپ همچنین رابطه آماري معنی .گزارش شده است -P-Pژنوتیپ 
  .نشد

  مورفیسم لیپوپروتئین لیپاز، پلیپروفایل لیپیدي، نمایه توده بدن،  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
یـک آنـزیم کلیـدي در تنظـیم      (LPL) لیپوپروتئین لیپـاز 

آنزیم لیپوپروتئین  .باشد می  HDL گلیسرید و متابولیسم تري
هاي خـارج کبـدي    هاي بافت لیپاز در سطح اندوتلیوم مویرگ

هـاي غنـی از    هاي لیپـوپروتئین  گلیسرید باعث هیدرولیز تري
همچنـین در تبـادل لیپیـد بـین     ). 1( شـود  میگلیسرید  تري

لیپوپروتئین با دانسیته  و) (HDL لیپوپروتئین با دانسیته باال
بـه طـور بـالقوه     LPL). 2(نقـش دارد   (VLDL) بسیار پایین

یک تنظـیم کننـده کلیـدي تجمـع چربـی در بافـت چربـی        
هـاي   همچنین با اتصـال بـه بـاقی مانـده     LPL ).3( باشد می

ه کبد منتقل و در آنجا باعث افزایش برداشته شیلومیکرون، ب
 LDLهـا توسـط گیرنـده مربـوط بـه       شدن این  لیپوپروتئین

بـه طـور مسـتقیم یـا      LPLاختالل در عملکـرد  ). 4(شود  می
هـا، از جملـه    غیرمستقیم  در ارتبـاط بـا تعـدادي از بیمـاري    

و ) 7( ، چــاقی)6( آترواســکلروز ،)5( بیمــاري عــروق کرونــر
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 30اگـزون و   10بـا    LPLژن. باشد می )8، 9( لیپیدمی دیس
قـرار گرفتـه    8کیلو جفت  باز بر روي بازوي کوتاه کروموزوم 

هـاي ژن   مورفیسـم  مطالعات زیادي بـر روي پلـی  ). 10(است 
LPL به طوري کـه   هاي مختلف انجام شده است، در جمعیت

   هـاي خـون   اثرشـان بـر لیپیـد    ها و مورفیسم فراوانی این پلی
ــژادي و     ) 13-11( ــاء ن ــاس منش ــر اس ــادي را ب ــاوت زی تف

مورفیسم به معناي وقوع اشکال  پلی .دهد جغرافیایی نشان می
ــاوتی دارد   ــواع متف ــه ان ــک ژن اســت ک ــی در ی ــف الل . مختل

هایی که بر روي ژن لیپوپروتئین لیپاز  مورفیسم بیشترین پلی
د باشـن  می HindIIIو  PvuIIهاي  اند شامل جایگاه بررسی شده

 PvuIIمورفیســم جایگــاه  کـه ایــن تحقیـق بــه بررســی پلـی   
لیپــوپروتئین لیپــاز بــدن در قــوم تــرکمن اســتان گلســتان  

  .پردازد می
ــی ــم  پل ــر PvuII مورفیس ــه تغیی ــاه C→T در نتیج جایگ

 اسـت ) LPL(لیپوپروتئین لیپـاز   ژن  6محدودکننده اینترون 
PvuIIژنی آنزیم لیپـوپروتئین  ) لوکوس( هاي ، یکی از اسنیف
  P-P-(TT) ،P+P-(CT)هـاي  کـه شـامل ژنوتیـپ    بـوده لیپاز 

 )14، 15(باشد  می -P (T)و   P+(C) و دو آلل   P+P+(CC)و
مورفیسم  خواهیم بدانیم که آیا بین پلی ما در این تحقیق می

لیپوپروتئین لیپاز ونمایه تـوده بـدن وپروفایـل     PvuIIجایگاه 
اگـر   و معیت ترکمن ارتباطی وجود دارد یا نـه؟ لیپیدي در ج

دار  آیا این رابطـه از نظـر آمـاري معنـی     ارتباطی وجود دارد،
   نه؟ هست یا

هـا و اقـوام    که نتایج ضد و نقیضی در جمعیـت  نجاییآاز 
ژن  PvuIIمورفیسـم   مختلف، در رابطه بـا ارتبـاط بـین پلـی    

لیپوپروتئین لیپاز با سـطوح لیپیـدي سـرم گـزارش شـده و      
اي در مــورد  همچنـین بــا توجـه بــه اینکـه تــاکنون مطالعـه    

ژن لیپـوپروتئین لیپـاز و رابطـه آن بـا      PvuIIمورفیسـم   پلی
در جمعیت ترکمن اسـتان گلسـتان     BMIپروفایل لیپیدي و

اي هـ  این مطالعه به بررسی فراوانی ژنوتیـپ  ،انجام نشده بود
PvuII  ژن لیپوپروتئین لیپاز و ارتباط  آن با لیپیدهاي سرم و

انجـام  میزان نمایه توده بدن در قوم ترکمن استان گلسـتان   
  .شد
  ها مواد و روش 

 (Cross sectional study) این پژوهش یک مطالعه مقطعی
تـا تـاریخ    1/6/1390گیري از افـراد از تـاریخ   نمونه. باشد می
جامعه مورد بررسی افراد داوطلب سالم . انجام شد 1/8/1391

از جمعیت ترکمن است کـه   سال 40تا 18در محدوده سنی 

به آزمایشگاه مرکز بهداشت دو شهرستان کالله و گنبد، واقع 
در اســتان گلســتان، بــراي انجــام آزمایشــات قبــل از ازدواج 

افـراد بـا سـابقه اخـتالالت چربـی خـون و       . اند کردهمراجعه 
ــاي     ــرف داروهـ ــادرزادي و مصـ ــک مـ ــتالالت متابولیـ اخـ

از غیرطبیعــی   BMIکننــده در متابولیسـم چربــی و  مداخلـه 
افراد واجد شـرایط پـس از اطـالع از     .مطالعه حذف گردیدند

ــدند    ــرح ش ــایتنامه وارد ط ــاي رض ــی و امض ــرح پژوهش . ط
دموگرافیـک، قومیـت، سـابقه     اي حاوي اطالعـات  پرسشنامه

مصرف سیگار،  سـابقه بیمـاري و تاریخچـه مصـرف دارو یـا      
مکمل، اندازه قد و مقـدار وزن  افـراد طراحـی شـد و سـپس      

سی سـی نمونـه خـون وریـدي      10از هر فرد . تکمیل گردید
نیمـی از نمونـه خـون    . ناشتا جهـت آزمایشـات گرفتـه شـد    

ي انجام آزمایشـات  محیطی در لوله بدون ماده ضد انعقاد برا
 EDTAبیوشیمیایی و نیم دیگرآن در ظرف حاوي ضد انعقاد 

 PvuIIمورفیسـم جایگـاه    و تعیین پلـی  DNAبراي استخراج 
در  PCR-RFLPژن لیپوپروتئین لیپاز با اسـتفاده از تکنیـک   

درجه  20آوري و تا انجام آزمایشات در دماي  آزمایشگاه جمع
  .گردیدگراد زیر صفر نگهداري  سانتی
هاي خون از افراد مورد نظر پس  نمونه :گیري لیپیدها اندازه

بالفاصـله پـس از   . ساعت ناشتایی در صبح گرفته شـد  12از 
 دور در دقیقـه  3000فوژ بـا  یتشکیل لختـه، بوسـیله سـانتر   

)rpm(  ــدت ــه م ــه 15ب ــرمدقیق ــد س ــدا ش ــادیر . ج  TGمق
و کلسـترول توسـط     LDL، کلسترول،HDL، )گلیسرید تري(
مورد آزمایش ) با کیت شرکت پارس آزمون(وش آنزیماتیک ر

  .قرار گرفتند
سـی خـون    سی DNA :5تکثیر خالص سازي و ،استخراج

 بـراي اسـتخراج   EDTAحاوي ضدانعقاد هاي  وریدي در لوله

DNA استخراج  .استفاده شدDNA  به کمک روش گوانیدین
  ســـیلیکاژل و بـــا اســـتفاده از کیـــت    -ایزوتیوســـیانات

 Diatom DNA Preploo )انجـام  ) وران تهـران افن شرکت ژن
از   DNAبا اسـتفاده از دسـتورالعمل شـرکت، اسـتخراج     .شد

و تـا انجـام آزمایشـات در     هاي خونی صورت پـذیرفت نمونه
پس از بررسی  .گراد نگهداري گردید درجه سانتی –20دماي 

ـ  DNAکمی و کیفـی   دسـت آمـده بـا اسـپکتروفتومتر و     ه ب
ــو ــورد الکتروف ــه م ــر قطع ــوپروتئین رز، تکثی ــر از ژن لیپ   نظ

   و جفـــت پرایمرهـــاي رفـــت  PCRلیپـــاز بـــا تکنیـــک 
)5'- ATG GCA CCC ATG TGT AAG GTG - 3' ( و

 ('GTG AAC TTC TGA TAA CAA TCT C - 3 -'5)برگشـت 
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ــابه   ــتفاده در مطالعـــات مشـ ــتگاه ) 15(مـــورد اسـ در دسـ
ترموسایکلر با شرایط ذکر شده توسط شـرکت تولیـد کننـده    

براي  .صورت گرفت) کره جنوبی BIONEERشرکت (پرایمر 
 PCRدست آمده، محصـول  به بررسی کمی و کیفی محصول 

و بـافر  % 5/1روي ژل آگـاروز   )430bpبه طول(ها  تمام نمونه
TBE 50 یزي سایبرگرینو با مـارکر با رنگ آمbp،   الکتروفـورز

  .شد
 RFLP :(5( مورفیسم طـول قطعـه محدودکننـده    پلی

ــا آنــزیم  PCRمیکرولیتــر از محصــول بــه دســت آمــده از   ب
ساعت در دمـاي   12به مدت  PvuIIاندونوکلئاز محدودکننده 

بـراي  . گراد در داخل انکوبـاتور قـرار گرفـت    درجه سانتی 37
درجه  85را به مدت نیم ساعت در دماي غیرفعال شدن آنها 

درصـد   3گراد قرار داده شـد و سـپس روي ژل آگـارز     سانتی
بـه منظـور    .الکتروفورز شـد ) به مدت یک ساعت90V  ولتاژ(

، ژل به روي دستگاه ترانس DNAهاي  مشاهده و بررسی باند
لومیناتور منتقل گردید و از ژل عکس گرفته شد و بـا توجـه   

هـا و در نتیجـه ژنوتیـپ     هـاي نمونـه   باند دازه، ان  Ladderبه 
در هر   digestionدر صورت عدم وجود .ها مشخص شد نمونه

یک  digestionبوده و در صورت وجود   -P-Pدو آلل، ژنوتیپ 
ــپ  ــل، ژنوتی ــورت  -P+Pآل ــل،  digestionو در ص ــر دو آل ه

  ).15(شود  تفسیر می  +P+P ژنوتیپ
 وسیله نرم افراز ه آوري شده بهاي جمع  داده: آنالیز آماري

SPSS17 طبق اصل  تعادل  بر. آنالیز شدHardy-Weinberg  
 ±متغیرهـاي کمـی بـه صـورت میـانگین      . نتایج تحلیل شد

انحراف معیـار و متغیرهـاي کیفـی بـه صـورت درصـد بیـان        
ــالینی و  هــاي تــن جهــت مقایســه یافتــه. گردیــد ســنجی، ب

 unpaired T. test بیوشیمیایی در دو جنس از آزمون آمـاري 
در نظر  >05/0p ها داري کلیه آزمون سطح معنی. استفاده شد

آزمون  هاي مختلف از براي مقایسه فراوانی ژنوتیپ. گرفته شد
Chi-square   و براي مقایسه میانگین غلظت لیپیدها در بـین

اسـتفاده  )  (ANOVAهاي مختلف از آنـالیز واریـانس   ژنوتیپ
  .شد
 هایافته  

فــرد ســالم  295پــژوهش، نمونــه خــون وریــدي از در ایــن 
%) 60/36(مرد  107و %) 70/63(زن  188آوري شد که  جمع

خصوصــیات  بودنــد و برخــی 5/27±5/8بــا میــانگین ســنی 
  .شود مشاهده می 1آنها در جدول  دموگرافیک

  

خصوصیات دموگرافیک گروه مورد مطالعه از جمعیت  .1جدول 
  ترکمن استان گلستان

  میانگین±راف معیارانح  متغیر 
BMI (kg/m2)  97/6±54/24  
HDL کلسترول(mg/dl) 86.7±18/35  
LDL کلسترول(mg/dl)  50/51±58/130  

TG(mg/dl)  10/76±85/86  
  58/53±85/182  (mg/dl)کلسترول تام 

  5/27±5/8  سن

 
ژن لیپـوپروتئین   PvuIIمربـوط بـه    PCRالگوي محصول  .1شکل
  . هـاي تکثیـر یافتـه    درتمـامی نمونـه   430bpمشاهده باند  و  لیپاز

 L=  50 =مارکرbpباشد می.  

ژن لیپـوپروتئین   PvuIIمربوط بـه حایگـاه    PCRمحصول 
ــاز ــدازه  لیپ ــه ان ــدونوکلئاز  ) 1شــکل ( bp430ب ــزیم ان ــا آن ب

هضــم شــد و بــه محصــوالتی بــا طــول  PvuIIمحدودکننـده  
bp110 وbp320  ــد ــدیل شــ ــکل (تبــ ــاي). 2شــ   الگوهــ

  PCR-RFLP  ژنLPL   بــــــا اســــــتفاده از آنـــــــزیم  
 PvuII restriction   ژنوتیـپ  . ، در جمعیـت تـرکمن گلسـتان

P+P- ؛  ژنوتیــپP-P-   و ژنوتیــپ P+P+    را نشــان داد
  ).2شکل(

 PvuII هاي جایگـاه   اطالعات مربوط به توزیع فراوانی ژنوتیپ
ژن لیپوپروتئین لیپاز بر حسب جنس در جمعیت ترکمن در 

در این مطالعه بیشـترین فراوانـی   . شود مشاهده می 2جدول 
و پـس از آن  ) درصـد  P+P- )2/49ژنوتیپ مربوط به ژنوتیپ 

فراوانـی  . بـوده اسـت    +P+P و  -P-Pهـاي   ترتیب ژنوتیپه ب
در بـین زنـان و مـردان جمعیـت      PvuIIهاي جایگاه  ژنوتیپ

  .)<05/0p( داري نشان نداد ترکمن تفاوت آماري معنی
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 ٢٤

  
 PvuIIبا استفاده از آنزیم  LPLژن  PCR-RFLP الگوهاي .2شکل

restriction ژنوتیپ  2 و 1 هاي نمونه. جمعیت ترکمن گلستان، در
P+P-   داراي ژنوتیـپ   3؛ نمونـهP-P-    داراي ژنوتیـپ  4؛ نمونـه 

P+P+   وL  50مارکرbp  باشد می.  

ژن  PvuII هاي جایگاه فراوانی و درصد ژنوتیپتوزیع  .2جدول 
در جمعیت ترکمن استان  بر حسب جنسلیپوپروتئین لیپاز 

  گلستان

 P-value  درصد تعداد   ژنوتیپ  جنس

    P+P+    35  6/18  زن
78/0  P-P- 58  9/30  

P+P-  95  5/50  
  0/100  188  جمع

    P+P+    20  7/18  مرد
78/0  P-P-  37  6/34  

P+P-  50  7/46  
  0/100  107  جمع

    P+P+    55  6/18  هر دو جنس
78/0  P-P-  95  2/32  

P+P-  145  2/49  
  0/100  295  جمع

  
  

هـاي   دهد که رابطـه بـین ژنوتیـپ    نشان می 3نتایج جدول 
  .)>5/0p( دار نیست معنی  BMIباPvuII جایگاه 

ــپ     ــین ژنوتی ــی ب ــن بررس ــاه  در ای ــاي جایگ ــاPvuII  ه   ب
 LDL 278/0( کلســـــترولP-value=(، HDL ل کلســـــترو  

)434/0P-value=(ــري ــري ، تــ  و) =164/0P-value(گلیســ
داري  رابطـه آمـاري معنـی    )=530/0P-value(م کلسترول تـا 

  ).4جدول (مشاهده نشد 

  
  

  در جمعیت ترکمن استان گلستان PvuII هاي جایگاه میانگین نمایه توده بدن بین ژنوتیپ مقایسه .3جدول

 P-value  حداکثر  حداقل  میانگین±انحراف معیار  )تعداد( فراوانی  ژنوتیپ  متغیر

  

BMI 
(kg/m2) 

P+P+  55  81/5±23/24  33/0  03/40    

546/0  P-P-  95  08/9±19/25  35/16  77/97  

P+P-  145  67/5±23/24  04/16  35/52  

  77/97  33/0  54/24±97/6  295  جمع
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  در جمعیت ترکمن استان گلستان PvuII هاي جایگاه پروفایل لیپیدي بین ژنوتیپ میانگین  مقایسه .4جدول 

 p-value  حداکثر  حداقل  میانگین±انحراف معیار  )تعداد( فراوانی  ژنوتیپ  لیپید

LDL 
  کلسترول

)mg/dl( 

P+P+  55  14/46±64/132  00/67  13/257    
278/0  P-P-  95  24/56±54/136  11/30  33/322  

P+P-  145  04/50±88/125 00/6  02/397  
  02/397  00/6  58/130±50/51  295  جمع

HDL 
  کلسترول

)mg/dl(  

P+P+  55  86/7±07/35  14  60    
434/0  P-P-  95  00/7±40/34  11  58  

P+P-  145  38/8±74/35  19  76  
  76  11  18/35±86.7  295  جمع

  گلیسرید تري
)mg/dl(  

P+P+  55  52/38±26/69  00/20  28/189    
164/0  P-P-  95  59/69±32/91  68/15  44/489  

P+P-  145  22/89±59/90  20/11  800/850  
  00/850  20/11  85/86±10/76  295  جمع

  کلسترول تام
)mg/dl(  

P+P+  55  17/48±42/182  105  323    
530/0  P-P-  95  55/58±77/187  90  367  

P+P-  145  22/52±79/179 65  454  
  454  65  85/182±58/53  295  جمع

  

  ژن لیپوپروتئین لیپاز در جمعیت ترکمن استان گلستان با جمعیت چند مطالعه دیگر PvuIIهاي جایگاه  مقایسه فراوانی ژنوتیپ .5جدول 

 ژنوتیپ  ناحیه یا جمعیت تحت بررسی

P+P+   P-P- P+P- 
  )ایران(ترکمن 

  )مطالعه حاضر(
55  

)6/18(%  
95  

)2/32(%/  
145  

)2/49(%  

 ترکیه
 Kurt) 2006و همکاران در سال( 

18  
)3/35(%  

7  
)70/13(%  

26  
)0/51(%  

Welsh)انگلستان(  
Mattu)  1994و همکاران در سال(  

79  
)33(%  

55  
)23 (%  

107  
)44(%  

  )اروپاي شمالی(اسکاندیناوي 
Anderson) 1999و همکاران در سال( 

60  
)7/35(%  

32  
)19(%  

76  
)2/45(%  

  )ایتالیاویونان(مناطق مدیترانه 
 Mitchell)1994و همکاران در سال( 

11  
)30(%  

8  
)21(%  

18  
)49(%  

  (Danish)دانمارکی 
 Gerder)1995و همکاران در سال ( 

100  
)22(%  

133  
)28(%  

229  
)50(%  

  مردم کبک کانادا
Ukkola) 2001و همکاران در سال (  

83  
)26(%  

74  
)23(%  

167  
)51(%  
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 ٢٦

  بحث  
آنزیمـی اسـت کـه نقـش کلیـدي را در      لیپوپروتئین لیپاز 

هایی که  مورفیسم بیشترین پلی .کند متابولیسم چربی ایفا می
ــاز بررســی شــده  ــوپروتئین لیپ ــر روي ژن لیپ ــد  شــامل  ب ان

  . باشند می HindIIIو  PvuIIهاي  جایگاه
ــپ   ــی ژنوتی ــدد، فراوان ــات متع ــاي  در مطالع ژن  PvuIIه

هاي مختلف نه تنهـا از   ها و قوم لیپوپروتئین لیپاز در جمعیت
نظر میزان، بلکه از نظر رابطه آنها با پروفایل لیپیدي متفاوت 

ولی در مورد ارتبـاط  . )3، 5، 12، 16-20( گزارش شده است
با نمایه توده بدن موردي گـزارش نشـده   pvuII  مورفیسم پلی

  . است
هـاي جایگـاه    صـد ژنوتیـپ  در پژوهش حاضـر، بیشـترین در  

PvuII ــپ ــا  -P+P، ژنوتی ــ% 2/49ب ــس از آن ب ــب ه و پ ترتی
ــپ ــاي ژنوتی ــتند%) 6/18(+P+P و %) P-P-  )2/32ه . هس

در این مطالعـه  PvuII هاي مربوط به جایگاه  فراوانی ژنوتیپ
 5هـاي سـایر منـاطق دنیـا در جـدول       با تعدادي از پژوهش

پراکنـدگی   ایـن بررسـی نشـان داد کـه    . مقایسه شده است
در جمعیت تـرکمن شـبیه بـه جمعیـت     PvuII هاي  ژنوتیپ

 -P-Pو فراوانـی ژنوتیـپ   ) 19(باشد  می) Danish(دانمارکی 
هاي ارائه  بوده، ولی در سایر جمعیت +P+Pبیشتر از ژنوتیپ 

بـیش از فراوانـی     +P+P فراوانـی ژنوتیـپ   5شده در جدول 
  ).5، 12، 17-19( است  -P-Pژنوتیپ 

هـاي   بعضی مطالعات شواهدي بـراي رابطـه بـین ژنوتیـپ    
و ســـطوح  ژن لیپـــوپروتئین لیپـــاز  PvuIIمورفیســـم  پلـــی
) 21-25(گلیسرید پالسما و فشار خون را نشان داده اند  تري

، 26( داري را نشان نداده اند اما برخی از مطالعات رابطه معنی
کلسـترول   HDLدر این مطالعه، میانگین سطح سرمی  .)14

)7/86±18/35 (LDL  ــترول ) 58/130±50/51(کلســـــــ
ــري ــرید تـ ــام ) TG) (10/76±85/86( گلیسـ ــترول تـ کلسـ

. دست آمـد ه ب )97/6±54/24(  BMIو )  58/53±85/182(
داري بـین   ارتباط مهـم و معنـی   ANOVAهاي آماري  آزمون

ژن لیپوپروتئین لیپاز با پروفایـل   PvuIIمورفیسم جایگاه  پلی
لیپیدي ونمایه توده بدن و جنسیت در جمعیت ترکمن نشان 

  .نداد
سطوح باالتري  -P-P در این مطالعه، اگرچه افراد با ژنوتیپ

ــري LDLاز  ــترول و ت ــرید  کلس ــام  گلیس ــترول ت را در وکلس
نشان دادند اما از نظر  -P+Pو    +P+Pهاي  مقایسه با ژنوتیپ

هـاي مـا مشـابه بـا      یافتـه . )<05/0p( دار نبودند آماري معنی
باشد کـه طـی پژوهشـی اظهـار      و همکاران می Jemaaنتایج 

ژن لیپـوپروتئین لیپـاز، هـیچ     PvuIIمورفیسـم   داشـتند پلـی  
هـاي بیوشـیمیایی    دار و قابل توجهی با شـاخص  ارتباط معنی

کلسـترول در  HDL رول، کلسـت  LDLمانند کلسـترول تـام،   
ــه نـــدارد   و  Yinهمچنـــین ). 14( میـــان جمعیـــت فرانسـ

ــی  ــاران، پلـ ــاز در   همکـ ــوپروتئین لیپـ ــم ژن لیپـ   مورفیسـ
هــاي  و ســطوح لیپیــدي ســرم در جمعیــتPvuII لوکــوس 

Guangxi Hei Yi Zhuang وHan      را بررسی کـرد و بـه ایـن
هـاي   داري بـین پـارامتر   نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط معنی

هـاي   ها یـا قـوم   لیپیدي سرم و ژنوتیپ مورد نظر در جمعیت
ژوانگ و هان یا ترکیبـی از ایـن دو جمعیـت وجـود نـدارد و      

). 27( باشـد  نتایح آنها در توافق بـا نتـایج ایـن پـژوهش مـی     
گـزارش  و همکـاران    Liu هـاي ایـن پـژوهش،    برخالف یافته

خص ژن لیپوپروتئین لیپاز، شا PvuIIمورفیسم  که پلی کردند
پالسـما در میـان جمعیـت    ) (LPLغلظت لیپوپروتئین لیپاز 

و پروفایــل  pvuIIمورفیسـم   چـین بـوده و ارتبــاط بـین پلــی   
در جمعیت مورد مطالعـه را نشـان   ) کلسترول سرم( لیپیدي
ــد ــال   Voruganti). 28( دادنـ ــاران در سـ در  2010و همکـ
نشان دادند کـه تنـوع    اي بر روي اسکیموهاي آالسکا، مطالعه

ثیر ژنتیکی قـوي روي توزیـع   أژنتیکی در لیپوپروتئین لیپاز ت
اسیدهاي چرب پالسما دارد و ممکن است نقشی را در توزیع 
اسیدهاي چرب آزاد پالسما در افراد مورد مطالعه بازي کنـد  

 و غلظـت لیپیـدها   pvuIIمورفیسم  بنابر این ارتباطی بین پلی
ارش در جمعیــت بررســی شــده گــز )اســیدهاي چــرب آزاد(

و Kurt . باشـد  مـی  حاضـر نتـایج   باکه متفاوت  )29(نمودند 
  ژنوتیـپ در ترکیـه گـزارش کردنـد     2006همکاران در سال 

P-P-  ســـطوح بـــاالتري از LDL03/0( کلســـترولp=(  در
 کـه ) 30( انـد  داشـته  -P+P و  +P+P هاي  مقایسه با ژنوتیپ

مطالعـه  (جمعیـت تـرکمن    در آمـده  به دست نتایج موافق با
  . باشد می) حاضر

ژن  PvuII مورفیسم جایگـاه  رابطه بین پلی در این مطالعه،
 و جنســیت BMIبـا پروفایـل لیپیـدي و    لیپـوپروتئین لیپـاز   

  اگـر چـه ژنوتیـپ    .دارنـد  دار نبوده و در یک سطح قرار معنی
  P-P- ــاالتري از و ) =278/0P( کلســـترول LDLســـطوح بـ

را در ) =530/0P( مکلسترول تـا  و) =164/0p ( گلیسرید تري
در جمعیـت تـرکمن    -P+Pو  +P+Pهـاي   مقایسه با ژنوتیـپ 

فراوانـی بیشـتري در هـر دو     -P+Pدهد و ژنوتیـپ   نشان می
را دارا  +P+P و   -P-Pهـاي  جنس زن و مرد نسبت به ژنوتیپ

  .دار نبود اما از نظر آماري معنی) =78/0p( بود
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م ژن مورفیسـ  در مجموع نتایج نشان داد پراکندگی پلـی  
در جمعیـت تـرکمن     PvuIIلیپـوپروتئین لیپـاز در لوکـوس   

در جمعیـت   .باشد می) Danish( شبیه به جمعیت دانمارکی
 بوده،  +P+P بیشتر از ژنوتیپ -P-P ترکمن فراوانی ژنوتیپ 

 هـاي مطالعـه شـده، فراوانـی ژنوتیـپ      ولی در سایر جمعیت
P+P+ بیش از ژنوتیپP-P-  ي آمـاري  همچنین رابطه .است
بـا پروفایـل   PvuII هـاي لوکـوس    داري بـین ژنوتیـپ   معنـی 

  .و جنسیت در جمعیت ترکمن مشاهده نشد BMIلیپیدي و 
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Background and Objective: Lipoprotein lipase (LPL) is an enzyme that plays a key role in lipid 
metabolism. Most polymorphisms that have been investigated on the lipoprotein lipase gene include PvuII 
and HindIII sites. This study examined lipoprotein lipase gene PvuII site polymorphism and its relationship 
with lipid profiles and body mass indices in the Turkmen population of Golestan province.  

Materials and Methods: This study included 295 healthy volunteers from the Turkmen population who 
were referred to health center laboratories for routine blood testing before marriage in the cities of Gonbad 
and Kalaleh in Golestan province. The genotypes for lipoprotein lipase gene PvuII  polymorphism were 
determined by PCR-RFLP analysis. The serum lipid profile was measured using an enzymatic method. 

Results: The frequencies of the P+P- and P-P- and P+P+ genotypes of the lipoprotein lipase gene PvuII site 
were, respectively, 49.2%, 32.2%, and 18.6%. No significant effects were found for lipoprotein lipase gene 
PvuII polymorphism by lipid profile and gender.  The P-P- variant was associated with higher levels of 
LDL, triglycerides, and total cholesterol than for the P+P+ and P+P- genotypes, but they were not 
statistically significant. 

Conclusion: In The Turkmen population of Golestan province, P-P- genotype frequency was greater than 
for the P+P+ genotype. The results for other populations showed that the frequency of P+P+ genotype was 
greater than for the P-P- genotype. There is no significant relationship between PvuII genotypes and lipid 
profiles and BMI in the Turkmen population. 

Keywords: Lipid profile, Body mass index, LPL, Polymorphism  
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