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 چکیده
اثر این داروي ضد انعقـاد بـه دلیـل عوامـل فارماکودینامیـک،      . هایی همراه استترین ضد انعقاد خوراکی همواره با محدودیتاستفاده از وارفارین به عنوان رایج: مقدمه

یکی از فاکتورهاي ژنتیکـی مـوثر در تعیـین     VKORC1هاي ژن مورفیسمپلی. اي در بین بیماران متغیر استفارماکوکینتیک و خصوصاً عوامل فارماکوژنتیک به طور گسترده
، در شهر بیرجند VKORC1ن فراوانی آللی و ژنوتایپی ژنمنظور عملکرد بهتر در تعیین دوز اختصاصی دارو براي هر فرد و با هدف تعییاین تحقیق به . باشددوزاژ این دارو می

 .انجام گرفت
ي تجربـی  شهر بیرجند مراجعه کردنـد، بـراي ایـن مطالعـه    ) عج(و ولیعصر) ع(هاي امام رضابه بیمارستان INRو PTهاينفر از افرادي که براي آزمایش 115 :ها روش

آنـالیز آمـاري توسـط نـرم افـزار      . ، تعیین توالی شده و ژنوتیپ آنها مشخص گردیدVKORC1ي ت تکثیر شدهي ژنومیک، تمامی قطعاDNAپس از استخراج . انتخاب شدند
SPSS صورت گرفت. 

یافته هاي  نرمال، هتروزیگوت و هموزیگوت جهشفراوانی ژنوتیپ. نفر مرد بودند 60نفر زن و  55سال بود و از این میان  7/57 ± 9/12میانگین سنی بیماران : هایافته
هاي  نرمـال،  ژنوتیپ فراوانی C>T1173براي واریانت . بدست آمد% 5، %7/36، %50و در زنان  % 5/17،% 5/30، %3/40در مردان  VKORC1از ژن  -G>A 1639واریانت

با فراوانـی    g.3565G>T و  g.3660G>A دو جهش جدید. بودند% 7، %4/40، %6/52و در زنان % 2/22و % 9/38، %9/38یافته در مردان هتروزیگوت و هموزیگوت جهش
%) 6/62و % 1/68(در جمعیـت بیرجنـد داراي فراوانـی بـاالیی      C1173و  -G 1639هـاي آللدر نهایت . مشاهده شد -G>A1639در ناحیه پروموتر % 9/0و % 7/2به ترتیب 

 .بودند
در جمعیت شهر بیرجند در مقایسه بـا سـایر نقـاط ایـران     VKORC1 هاي ژنتیکیواریانتهاي قابل توجهی در فراوانی دهد تفاوتیافته هاي ما نشان می: گیرينتیجه

هاي ژنتیکی، اطالع از ژنوتیپ بیماران قبل ازشـروع  با توجه به این تفاوت. هاي قومیتی بوده و در تعیین حساسیت به دارو بسیار تاثیرگذار هستندوجود دارد که ناشی از تفاوت
 .داشتن درمانی دقیق و کارآمد کمک خواهد کرددرمان با وارفارین به 

 

   VKORC1، دوز بهینه، وارفارین، پلی مورفیسم انعقاد، :کلیدي  هاي واژه     
 

 *مقدمه
داروهاي خانواده کومارین موجب مهار ساخت فاکتورهاي 

باعث کاهش شده و درنتیجه   Kوابسته به ویتامین انعقادي

 naseri_m2003@yahoo.com          : نویسندة مسئول مکاتبات *
 http://ijpp.phypha.ir                                      :وبگاه مجله

 ijpp@phypha.ir:                                           ت الکترونیکیپس

ترین عضو وارفارین اصلی. گردندخون میاحتمال تشکیل لخته 
ترین داروي ضدانعقاد خوراکی ها و پرمصرفخانواده کومارین

 (Therapeutic Index)شاخص درمانی  .]2 ،1[جهان است 

باریک وارفارین از یکطرف و طیف وسیع پاسخ به درمان و دوز 
مناسب براي هر بیمار از طرف دیگر، خطرات، عوارض و 

هاي اول ا و ماههرا در طی هفته پیامدهاي ناگوار درمان با آن
وارفارین  کم یا زیادمصرف بنابراین . دهددرمان افزایش می
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 همکارانعمادیان رضوي و  VKORC1و ژنوتایپی ژن  یفراوانی آللتعیین 
 
آوري نظیر خونریزي یا ترومبوز تواند منجر به عوارض مرگمی

نفر بیمار  100نفر از هر  1ها نشان داده سالیانه بررسی. شود
 15و تا شود مصرف کننده وارفارین دچار خونریزي کشنده می

 عوارض خفیف خونریزي دهنده نیز درصد بیماران 
 بنابر این پایش دقیق وضعیت . ]3[ کنندرا تجربه می

 و PT (Prothrombin Time) گیريانعقادي خون با اندازه
INR (International Normalized Ratio) ) نسبت زمان
تا رسیدن به ) انعقاد خون بیمار به زمان انعقاد خون استاندارد

بیمارانی که از داروهاي  .دوز درمانی مناسب ضروري است
. باشد 3 الی 2ها حدود آن INR کنند، بایدضدانعقاد استفاده می

هستند، نیاز  براي بیمارانی که در معرض خطر تشکیل لخته
در حقیقت . باشد 5/3تا  5/2حدود و  باالتر  INRاست که
را در  PT کند تابراي تنظیم دارو استفاده می INR پزشک از
 .]1[ براي بیمار قرار دهد مناسب يمحدوده

مصرف رژیم غذایی،  هاي فردي مانند سن،به دلیل تفاوت 
 هاي ترین آنها تفاوتو ژنتیک، که مهم وزن ،سیگار

 انعقاد  ژنتیکی است، میزان دوز الزم داروي ضد
 FDAطبق توصیه . ]4[براي بیماران مختلف یکسان نیست 

(Food and Drug Administration)  براي شروع درمان با
وارفارین انجام تست فارماکوژنتیک براي تنظیم دوز دارو الزامی 

 .]1[است 
از عوامل فارماکوژنتیک تاثیرگذار بر تنوع دوز مورد نیاز 

سازنده آنزیم  مورفیسم زیر واحد یک ژنوارفارین، پلی
(Vitamin K  epoxide reductase complex, subunit 

1))[MIM608547](VKORC1  به عنوان عامل
هاي ژن سیتوکروم مورفیسمو پلی فارماکودینامیک

)CYP2C9[MIM601130] (فارماکوکینتیک به عنوان عامل 
قرار دارد  16، برروي کروموزوم  VKORC1ژن. ]5[ باشندمی

اینترون  3منطقه اگزون و  3جفت باز و  5126و داراي بیش از 
  Kاین آنزیم مسئول بازگرداندن ویتامین . باشدمی

کوفاکتور اصلی در ( هیدروکینون Kویتامین  اپوکسید به
، VIIگاماکربوکسیالسیون عوامل انعقادي شامل فاکتورهاي 

IX وX ( است و از این طریق اثر ضدانعقادي خود را اعمال
 را به میزان  VKORC1همچنین مطالعات، ژن . کندمی
مسئول تنوع در پاسخ به وارفارین در افراد مختلف % 37-6

  (SNPs)تک نوکلئوتیدي مورفیسمکه دو پلی اندنشان داده
 و -639G>A(rs9923231)ن مؤثر بر دوز مصرفی وارفاری

1173C>T(rs9934438) سممورفیپلی. ]6 ،4[باشند می 
 -1639G>A  1173در پروموتر وC>T  در اینترون یک ژن

VKORC1  با کاهش بیان این ژن باعث کاهش دوز الزم و
مطالعات جمعیتی . ]7 ،6[شوند ایجاد حساسیت به وارفارین می

نیز قومیت را عامل مهمی بر دوز نگهدارنده و ایجاد حساسیت 
ها اقوامی با به وارفارین نشان داده است، بطوریکه آسیایی

به ها با حساسیت کمتري آمریکایی-حساسیت باال و آفریقایی
هاي درواقع چون قومیت. اندداروهاي کومارینی شناخته شده

دارند، در VKORC1مختلف فرکانس آللی متفاوتی براي 
هاي فردي متفاوتی به وارفارین در جمعیت نتیجه حساسیت

 .  ]8[کند هاي قومی بروز می
ناپذیر کاهش یا افزایش سطح با توجه به خطرات جبران

خونی داروي وارفارین و از طرفی نقش اساسی فاکتورهاي 
ژنتیکی در ایجاد تنوع دوز فردي مورد نیاز این دارو، بررسی 

اطالعات حیاتی جهت  VKORC1فراوانی آللی و ژنوتایپی ژن 
 تنظیم بهینه دوز داروي وارفارین در اختیار پزشکان قرار 

 حاضر با هدف تعیین میزان شیوع  لذا مطالعه. دهدمی
ژن  C>T1137و  -G>A1639هاي ناحیه مورفیسمپلی

VKORC1  در جمعیت شهر بیرجند انجام گرفت تا ضمن
هاي ژنتیکی مذکور در این منطقه تعیین میزان شیوع واریانت

 .ارزش عملی این آزمایش نیز بررسی شود
 

 هامواد و روش
 115ي هاي خون سیتراتهبراي انجام این پژوهش از نمونه

 و امام رضا) عج(هاي ولیعصر فرد مراجعه کننده به بیمارستان
با درخواست  1393ماه اول سال  6شهرستان بیرجند، طی ) ع(

 ، جهت تعیین فراوانی آللی و ژنوتایپی INRو  PTآزمایش 
از بیماران مراجعه کننده در ابتدا . استفاده شد VKORC1ژن

ورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم رضایت نامه کتبی م
پزشکی بیرجند اخذ شد و با توضیح  براي لزوم انجام کار، 

 .پرسشنامه اختصاصی طراحی و تکمیل گردید
 هاي ها با استفاده از روشنمونه ژنومیک DNAابتدا 
 سی خون سیتراته، سی 2از  (Salting out)دستی 

 شکی بیرجند در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه علوم پز
 ي تخلیص شده DNAي غلظت نمونه. استخراج گردید

 BioTek, USAEPOCH( هر فرد توسط دستگاه نانودراپ
(Nanodrop Specterophotometer هایی سنجیده و نمونه

 .مناسب، براي مراحل بعدي انتخاب شدند ODبا غلظت و
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 C>T 1173و  -G>A1639توالی پرایمرهاي  -1 جدول                                   
 پرایمر توالی دماي آنیلینگ

 AGTTTGGACTACAGGTGCCT –'5 F-3' درجه  60
'3-AGTTTGGACTACAGGTGCCT –'5R  

  VKORC1 
)G>A1639-( 

 TGACATGGAATCCTGACGTG –'5 F-3' درجه 57
'3- GAGCTGACCAAGGGGGAT –'5R  

VKORC1 
)C>T 1173( 

                                         F: Forward; R: Reverse 
 

 
هاي ناحیه مورفیسمجهت بررسی و تعیین فراوانی پلی

G>A1639-  1173پروموتر وC>T  واقع در اینترون یک
 Primer3، پرایمرهاي مربوطه توسط نرم افزار VKORC1ژن

جهت  NCBIطراحی و پس از بالست و تایید توسط پایگاه 
توالی . سنتز به شرکت بیونیر کره جنوبی ارسال گردید

ذکر شده  1 مطالعه در جدولپرایمرهاي استفاده شده در این 
 . است

 -G>A1639هاي ناحیه مورفیسمجهت تعیین فراوانی پلی
، VKORC1واقع در اینترون یک ژن 1173C>Tپروموتر و 

ابتدا توالی هاي مربوطه به کمک پرایمرهاي سنتز شده و 
 Eppendorf AG.22331 Hamburg( دستگاه ترموسایکلر

Germany No.5345-015844 ( موجود در آزمایشگاه
دمایی زیر  تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با برنامه

 :ندتکثیر شد
سیکل به ترتیب  35 دقیقه، 5گراد به مدت درجه سانتی 94

درجه در  60ثانیه، دماي آنیلینگ  30گراد در درجه سانتی 95
ثانیه و زمان  30گراد به مدت درجه سانتی 72ثانیه،  20

Extension  دقیقه  2گراد به مدت درجه سانتی 72نهایی در
 .بوده است

 5/1روي ژل آگاروز  PCRپس از الکتروفورز محصوالت 
. جفت بازي الکتروفورز شدند 50درصد در کنار سایز مارکر 

 Gel Documantation (UVITECسپس در دستگاه 

CAMBRIDGE)  تحت تاثیر نورUV برداري از ژل عکس
پس از اطمینان از انجام صحیح و اختصاصی واکنش . شد

 ها جهت تعیین توالی به شرکت اي پلیمراز، نمونهزنجیره
 نتایج خام تعیین توالی . زیست فناوري کوثر ارسال شدند

کروماس  نرم افزارهاي مناسب با کمکها نمونه
(ChromasLite2.1.1) و پس از  بررسیAllignment  و

 VKORC1هاي احتمالی موجود در ژنواریانت ،هاآنالیزداده
 . گردیدشناسایی 

) SPSS(توسط نرم افزارهاي ژنتیکی و آماري مناسب  نتایج
جهت (Independed Sample t-test هاي توصیفی و آزمون

مورد  Correlationو ) مقایسه متغیرها در دو جنس زن و مرد
هاي تها و واریانو ارتباط سکانس تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

. گرفتقرار  بحثمورد بررسی و  INRو  PT شناسایی شده با
مطالعه از تعادل  در نهایت بمنظور بررسی تبعیت جمعیت مورد

واینبرگ استفاده شد -ژنتیک جمعیت، از آزمون تعادل هاردي
]9[. 
 

 هایافته
جمعیت مورد مطالعه در  INR و  PTمشخصات سنی، 

فرد مورد مطالعه  115بررسی نتایج بر روي  .آمده است 2جدول 
 55مرد و % 1/52نفر معادل  60داد که از این تعداد  نشان

 ± 9/12میانگین سن افراد نیز . باشندزن می% 8/47نفر معادل 
بطور میانگین مدت مصرف وارفارین در بیماران . سال بود 7/57

نسبتاً  INRماه بود و در نتیجه بیماران به  6 ± 2مورد مطالعه 
 ها از آن% 72/ 6ها، نمونه کل   تعداد از . بودند  رسیده  پایداري

 
 افراد مورد مطالعه  INR وPT مشخصات سنی،   -2جدول 

 )SD(انحراف معیار  میانگین تعداد جنس 

 )سال(سن 
 7/11 3/58 55 زن
 9/13 2/57 60 مرد
   115 جمع

     

PT 
 9/5 5/20 55 زن
 7/5 8/21 60 مرد
   115 جمع

     

INR 
 2/1 4/2 55 زن
 3/1 7/2 60 مرد
   115 جمع

SD=standard deviation 
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 .ژنوتیپ هموزیگوت نرمال: ج. یافتهژنوتیپ هموزیگوت جهش: ب. ژنوتیپ هتروزیگوت: الف. VKORC1ژن  -1639تصویر الکتروفروگرام ناحیه  -1شکل 

 
 

 شان از بیمارستان ولیعصر% 4/27و ) ع( امام رضابیمارستان 
 .آوري شدندجمع) عج(

در  Pseudogenesدو  ، VKORC1ژن تاکنون براي
که روي   VKORC1P1: به ثبت رسیده استNCBI پایگاه 

تطابق  VKORC1درصد با توالی ژن 91بوده و  Xکروموزوم 
 که روي کروموزوم شماره یک واقع شده VKORC1P2و  دارد

 . همپوشانی دارد VKORC1درصد با توالی  92و 
خوشبختانه هر دو جفت پرایمر طراحی شده در این مطالعه 

پس از بالست در  VKORC1 جهت بررسی دو آلل مهم ژن
 16هم روي کروموزوم و آن ندیک رکورد داشت NCBIپایگاه 

این  لذا. باشدمی VKORC1جایگاه ژن اصلی یعنی که
 به PCRطی فرآیند  این ژن را Pseudogenes پرایمرها قطعاً

 .شناسایی و تکثیر نخواهند کرد هیچ وجه

 -G>A1639، نتایج تعیین توالی ناحیه PCRپس از انجام 
نفر به این شرح  113براي ) VKORC1 )g.3588G>Aژن 

وت نرمال هموزیگ ژنوتیپ% 7/48نفر معادل  55بود؛ تعداد 
)GG( ،44  ژنوتیپ هتروزیگوت % 9/38نفر معادل)AG ( و در

یافته حالت هموزیگوت جهش% 4/12نفر معادل  14نهایت
)AA (آمارها به تفکیک جنسیت نیز براي . نشان دادند 

هاي هموزیگوت نرمال، هتروزیگوت و هموزیگوت ژنوتیپ
در مردان به ترتیب  -G>A1639جهش یافته در ناحیه 

، بوده %5و % 7/36، %50و در زنان % 5/17،% 5/30، 3/40%
در جمعیت حاضر  -G 1639و آلل  -A 1639فراوانی آلل. است

تصویر چند الکتروفروگرام . می باشد% 1/68و % 9/31به ترتیب 
تکثیر و . نشان داده شده است 1در شکل  -1639از ناحیه 

با پرایمر مربوط به  VKORC1تعیین توالی ژن 
 دو جهش جدید را در  آن، همچنین  پروموتر -G>A1639هناحی

 

 
 .g.3660G>Aجهش جدید: ب. g.3565G>Tجهش جدید : الف. VKORC1ژن  -1639هاي جدید یافت شده در ناحیه پروموتر تصویر الکتروفروگرام جهش -2 شکل

A B 

C B A               )ج( )                                                  ب(                                               )الف( 

 )الف( )ب(
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   VKORC1توزیع آللی و ژنوتیپی افراد براي ژن  -3جدول 
بین تغییرات آللی % 95با درجه اطمینان   pارزش

 در دو جنس زن و مرد
 پلی مورفیسم ژنوتیپ )درصد(  تعداد آلل )درصد( تعداد

 
19/0 

72 )9/31( 
154 )1/68( 

-1639A 
-1639G  

14)4/12( 
44 )9/38( 
55 )7/48( 

AA 
AG 
GG 

-1639 G>A  

      

 
086/0 

139)6/62( 
83 )4/37( 

1173C 
1173T 

44 )6/39( 
51 )9/45( 
16 )4/14( 

CC 
CT 
TT 

1173C>T 

 

 
 

  g.3660G>Aها شامل جهشاین جهش. این ناحیه نشان داد
و % 7/2با فراوانی ) زن و یک مرد 2(هتروزیگوت در سه نفر 

% 9/0هتروزیگوت در یک زن با فراوانی   g.3565G>Tجهش
دهنده تصویر الکتروفروگرام نشان 2شکل . در کل جمعیت بودند

 .است -1639هاي جدید یافت شده در ناحیه پروموتور جهش
، نتایج VKORC1ژن  C>T1173پس از تکثیر ناحیه 

هاي نفر نشان داد، ژنوتیپ 111تعیین توالی براي این منطقه در 
و هموزیگوت ) CC(، هموزیگوت نرمال )CT(هتروزیگوت 

به ترتیب و به تفکیک جنسیت در زنان ) TT(یافته جهش
% 2/22و % 9/38، %9/38در مردان و % 7، 4/40%، 6/52%

% 9/45در واقع از کل جمعیت مورد مطالعه . ارندفراوانی د
 VKORC1فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن . باشندهتروزیگوت می

در T1173و  C1173فراوانی آلل . بیان شده است 3در جدول 
دهنده تصویر نشان 3شکل . است% 4/37و % 6/62این مطالعه 

 نتایج نشان. باشدمی C>T1173چند الکتروفروگرام از ناحیه 
و  -G>A1693هاي مختلف دو پلی مورفیسم داد میان ژنوتیپ

C>T1173  باPT  و INRجدول(داري وجود ندارد ارتباط معنی 
هاي مورفیسمتمامی پلیدر این مطالعه توزیع ژنوتیپی  ).4

 .دباشواینبرگ می-تعادل هاردي مطابق بابررسی شده 
 

 بحث
مورفیسم مهم ژن مطالعه حاضر با هدف بررسی دو پلی

VKORC1 یعنیG>A1639-وC>T 1173 به دلیل اهمیت 
 نیاز وارفارین در بیماران  مورد   دوز تغییرات   در شانعملکردي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 .تروزیگوتژنوتیپ ه: ج. هموزیگوت نرمال ژنوتیپ: ب. یافتههموزیگوت جهشژنوتیپ : الف. دهدرا نشان می VKORC1ژن  1173Tتصویر الکتروفروگرام ناحیه  -3شکل 

   

 )ج( )ب( )الف(

 )ج( )ب( )الف(
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 هاي مورد مطالعهبا ژنوتیپ  INRو PTارتباط میانگین   -4جدول                 

درصد  95با درجه اطمینان  pارزش
 INRو  بین انواع ژنوتیپ

درصد  95با درجه اطمینان  pارزش
 PTو  بین انواع ژنوتیپ

 پلی مورفیسم ژنوتیپ )درصد( تعداد

8/0 75/0 
14 )4/12( 
44 )9/38( 
55 )7/48( 

 

AA 
AG 
GG 

1639- G>A 

14/0 15/0 
44 )6/39( 
51 )9/45( 

 16 )4/14( 

CC 
CT 
TT 

1173C>T 

 

 
مطالعات فراوان تنوع دوز وارفارین را در  .قلبی انجام شد

 هاي مختلف با احتمال زیادي، منوط به وجود جمعیت
دانند، میVKORC1 و CYP2C9مورفیسم در دو ژن پلی

 هاي واریانتبطوریکه عدم وجود آلل نرمال، یعنی وجود آلل
CYP2C9*2  وCYP2C9*3  ،A1639- VKORC1  و آلل

T1173VKORC1   را عامل ایجاد حساسیت فرد بیمار به
اینرو فرمول تعیین دوز روزانه  از. کنندوارفارین معرفی می

 VKORC1و  CYP2C9هاي ژنتیکی وارفارین را که واریانت
از متغیرهاي مهم و تعیین کننده آن هستند، با اطمینان بیشتري 

 .]10-12, 4[توان از لحاظ بالینی اجرا کرد می
 

Warfarin dose (mg/day) = [0.628 - 0.0135×(Age) 
- 0.24×(CYP2C9*2) - 0.37×(CYP2C9*3) - 
0.241×(VKORC1) + 0.0162×(height)]2 ]12[  

 

که  موقعیت کشور ایران به لحاظ جغرافیایی به نحوي است
 بنابراین . و اروپایی قرار گرفته است  آسیایی  جمعیت دو  میان 

ایران به  هاي ژنتیکی دروجود تنوع باالي قومیتی و واریانت
در نتیجه . جریانات جمعیتی دور از ذهن نیست دلیل مهاجرت و

هاي ژنتیکی در مناطق یابی به الگوي پراکنش واریانتدست
ها بر حساسیت به دوز دارو مختلف ایران با توجه به اثر واریانت

 .باشدحائز اهمیت می
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد در جمعیت بیرجند 

یافته براي ناحیه افرادي با ژنوتیپ هموزیگوت جهش
G>A1639- ژنVKORC1  نسبت به %) 4/12(تعداد کمتري

دو جهش جدید نیز در . دو ژنوتیپ نرمال و هتروزیگوت دارند
 .شناسایی شد VKORC1ژن  -G>A1639ناحیه 

 VKORC1ي مطالعات مشخص شد، ژن با گسترش دامنه
هاي قومی در حساسیت به وارفارین نیز نقش مهمی در تفاوت

و  -G>A1639هاي ناحیه مورفیسمو پلی ]13[دارد 
C>T1173  این ژن در تغییرات بین فردي پاسخ به وارفارین

ها در مورفیسمهردوي این پلی. ]6[کنند نقش مهمی ایفا می
موجب کاهش دوز مورد نیاز و حساسیت به  VKORC1ژن 

 به عنوان مثال ژنوتیپ هموزیگوت . شوندوارفارین می
در مقایسه   VKORC1ژن -1639در ناحیه  AAیافته جهش

 GGو هموزیگوت نرمال  AGبا دو ژنوتیپ هتروزیگوت
کند، زیرا میزان حساسیت باالیی به وارفارین در افراد ایجاد می

احیا شده  Kکه مسئول بازیافت ویتامین ( VKORC1ان ژن بی
کاهش  AAدر حاملین ژنوتیپ ) براي انعقاد خون است

 . ]5[کند چشمگیري پیدا می
فر و همکاران در بیمار در مازندران توسط صالحی 29تعداد 

هاي ناحیه مورفیسمبه منظور مطالعه پلی 1391سال 
G>A1639-  وC>T1173  ژنVKORC1  مورد بررسی قرار
افرادي با ژنوتیپ   -1639در نهایت براي ناحیه . گرفتند

بیشترین فراوانی را % 2/86با  AAیافته هموزیگوت جهش
% 9/6نیز فراوانی یکسان  GGو AGهاي نشان دادند و ژنوتیپ

 VKORC1اینترون یک ژن  C>T1173در بررسی . داشتند
وتیپ هموزیگوت افراد ژن% 7/89نفر معادل  26نیز تعداد 

% 4/3ژنوتیپ هموزیگوت نرمال و % TT ،9/6یافته جهش
در مطالعه حاضر برخالف . ]6[حالت هتروزیگوت را نشان دادند 

گوت نرمال و هتروزیگوت براي جمعیت مازندران ژنوتیپ هموزی
باالترین شیوع را % 9/38و % 7/48به ترتیب با  -1639ناحیه 

یافته درصد پایینی  از جمعیت داشتند و افراد هموزیگوت جهش
بنابراین افرادي که . را تشکیل دادند% 4/12مورد مطالعه یعنی 

حساسیت بیشتري به  -AA1639به دلیل داشتن ژنوتیپ 
در جمعیت مازندران فراوانی باالیی دارند و  وارفارین دارند

افرادي با حساسیت کمتر به وارفارین در جمعیت بیرجند نسبت 
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با مقایسه نتایج بررسی ناحیه . باشندبه مازندران بیشتر می
C>T1173 مشخص شد در جمعیت بیرجند حالت هتروزیگوت

این . و سپس هموزیگوت نرمال بیشترین فراوانی را دارند
کامالً عکس نتایج مطالعه مازندران با شیوع باالي موضوع 

بنابراین دلیل دیگري بر . یافته است ژنوتیپ هموزیگوت جهش
تایید حساسیت بیشتر جمعیت مازندران به داروي وارفارین بر 

هاي ژنوتیپی ذکر شده براي خالف مردم بیرجند، این تفاوت
 .باشدبین دو جمعیت می C>T1173ناحیه 

، فراوانی 2010نفر از جمعیت شیراز در سال  150با مطالعه 
 -AA1639 و ژنوتیپ % 14/57معادل  -GA1639ژنوتیپ 
مشاهده شد که مانند جمعیت مازندران ژنوتیپ % 73حدود 

بعالوه آلل . ]14[هموزیگوت جهش یافته فراوانتر می باشد 
T1173 VKORC1 نشان % 56در این مطالعه فراوانی برابر

بوده است، % 4/37داد، که این مورد براي جمعیت بیرجند 
بنابراین حساسیت به وارفارین در افراد شیراز مانند مازندران 
 نسبت به مردم بیرجند بیشتر و احتماالً نیاز دوز روزانه 

 .  متر خواهد بودشان کوارفارین
 VKORC1ژن  -G>A1639مورفیسم میزان فراوانی پلی

هاي آذربایجان شرقی، شامل استان(غرب ایران در منطقه شمال
، بیانگر حضور 1391نفر در سال  200با مطالعه ) غربی و اردبیل

 میزان فراوانی . شایع جهش در این منطقه بوده است
وت و هموزیگوت هاي هموزیگوت نرمال،هتروزیگژنوتیپ

دراین منطقه به ترتیب در جنس  -G>A1639جهش یافته 
 3/22،6/60درصد و در جنس مذکر  5/24، 7/53، 6/21مونث 

در نهایت با توجه به شیوع . ]15[درصد بوده است  02/17و 
در جنوب و شمال غرب ایران، افراد این -A1693باالي آلل 

مناطق حساسیت بیشتري به وارفارین دارند که این موضوع با 
را دارند متفاوت  -G1693جمعیت بیرجند که شیوع باالي آلل

 . باشدمی
Lubica هاي ژنتیکی در بررسی واریانتVKORC1  براي

نفر از افراد  112با بررسی  2014در سال  -G>A1639ناحیه 
  AAو  GG ،GAهاي سالم اسلواکی، حضور ژنوتیپ

 جالب اینجاست که . گزارش کرد% 12و % 52، %37را 
ژنوتیپی مشاهده شده در بررسی  هايدرصد فراوانی

C>T1173VKORC1 جمعیت اسلواکی نیز دقیقاً مشابه ناحیه
G>A1693- هاي شود  یافتهمی همانطور که مشاهده. است

این مطالعه خیلی مشابه با نتایج مطالعه ما روي جمعیت بیرجند 

براي مثال فراوانی ژنوتیپی هتروزیگوت .می باشد
C>T1173 52و در اسلواکی % 9/45براي بیرجند % 

 .]2[باشد می
هاي جمعیت قبرسینفر از افراد سالم  148اي که در مطالعه

در آن وارد شدند، میزان فراوانی آلل  2014یونانی در سال 
لذا مردم . بوده است% 53، برابر A1639- VKORC1واریانت 

داراي شیوع باالتري از  قبرس همانند مردم مازندران و شیراز
 .]16[باشند این آلل نسبت به بیرجند می

مار بی 557در انگلستان روي  2012اي در سال نتایج مطالعه
مربوط به ناحیه  AAنشان داد که افراد داراي ژنوتیپ 

G>A1639-  ژنVKORC1 درصد، جهت  5/14 با فراوانی
هدف، نیاز به دوز کمتري از وارفارین داشته و  INRدستیابی به 

شوند و درنتیجه حساسیت بیشتري به بیشتر دچار خونریزي می
گزارش شده از ها با نتایج مقایسه این یافته. وارفارین دارند

در ) -AA1639(مطالعات ایران، مبین شیوع کمتر این ژنوتیپ 
و شیوع باالتر   -مشابه جمعیت بیرجند –این جمعیت اروپایی

% 21غرب ایران و شمال% 2/86هاي مازندران آن در جمعیت
زندران، سپس ناحیه بنابراین افراد جمعیت ما. ]17[باشد می

غربی ایران به ترتیب، نسبت به جمعیت انگلستان به شمال
ند و بیشتر در معرض خطر خونریزي می باشتروارفارین حساس

درصدي ژنوتیپ  4/12اما مردم بیرجند با فراوانی . قرار دارند
AA1639- در مقایسه با هر سه جمعیت ذکر شده حساسیت ،

 .وارفارینی کمتري دارند
هاي ناحیه مورفیسمتیجه به جهت فراوانی پلین در
G>A1639-  ژنVKORC1  جمعیت مورد مطالعه ما مشابه

هاي دور و متفاوت از بسیاري از جمعیت بسیاري از جمعیت
در جمعیت بیرجند  -AA1639ژنوتیپ . باشدهاي نزدیک ما می

% 2/86درصدي دارد، که با شیوع آن در مازندران  4/12فراوانی 
، قبرس ]15[% 21، شمال غرب ایران ]14[% 6/55، شیراز ]6[

متفاوت و با جمعیت %  20و جمعیت آرژانتین ]16[% 53
. شباهت نزدیک دارد ]17[% 5/14، انگلستان ]2[% 12اسلواکی 
با  -A1639ها تاییدکننده این موضوع است که آلل این یافته

اما از آنجایی که در  ]8[درصدي در آسیا غالب است  90شیوع 
جمعیت بیرجند نتایج کامالً متفاوت بوده و اکثریت افراد داراي 

باشند، بنابراین باید تفاوت در میان مردمان می -G 1639آلل 
 .هم قومیت در یک منطقه جغرافیایی را نیز مد نظر قرار داد

نفر انجام  93در ژاپن روي  2007 اي که در سالدر مطالعه
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گزارش % 3/11حدود VKORC1 1173Tگرفت، فراوانی آلل 
این نتیجه تقریباً مشابه درصد فراوانی این آلل در کشور . شد

نفر از  133روي  2010باشد که در سال می%) 8/12(چین 
 115از آنجاییکه در جمعیت . ]18[جمعیت این کشور انجام شد 

ري مطالعه ما درصد شیوع این آلل بسیار باالتر از دو جمعیت نف
،  بنابراین مردم %4/37باشد، یعنی ذکر شده در شرق آسیا می

بیرجند در مقایسه با جمعیت چین و ژاپن بیشتر در خطر ریسک 
این در . باالي خونریزي و حساسیت وارفارینی قرار دارند

در برخی از کشورهاي حالیست که فراوانی آلل واریانت این ژن 
به عنوان . تر به نتایج مطالعه ما استاروپایی و آسیایی نزدیک

، Bodinنفر از جمعیت فرانسه توسط  222نمونه در بررسی 
. ]19[بودند  VKORC1 1173Tاین افراد داراي آلل % 42

 گزارش شده% 5/50جمعیت اسلواکی فراوانی آلل مذکور در 
 41در بررسی  Kamal El-Dinهمچنین . ]19, 2[است 

هاي ، فراوانی آلل2014کودك مصري در سال 
T1173VKORC1  وA1639- VKORC1  را به ترتیب

 T1173VKORC1بنابراین آلل. گزارش نمود% 54و % 52
هاي اروپایی و آسیایی داراي فراوانی باالتري در این جمعیت

ه در یک این درحالیست ک. نسبت به جمعیت بیرجند است
به منظور  2013نفري از مردم هند که در سال  103جمعیت 

مورد  VKORC1ژن  C>T1173هاي ژنوتیپیبررسی فراوانی
مطالعه قرار گرفتند، ژنوتیپ هموزیگوت نرمال، هتروزیگوت و 

% 2و % 22، %76 یافته به ترتیب فراوانیهموزیگوت جهش
شود ژنوتیپ همانطور که مشاهده می. ]10[نشان دادند 

ه و به تر بودهموزیگوت نرمال از ژنوتیپ هتروزیگوت فراوان
درصدي کمتر از جمعیت  16با فراوانی  Tطورکلی آلل واریانت 

بنابراین در جمعیت هند حساسیت به وارفارین . بیرجند است
 -A1639کمتر و در جمعیت  اسلواکی و به ویژه مصر که آلل 

VKORC1  گزارش %) 52(نیز نسبت به جمعیت بیرجند بیشتر
 . ]20[رود تظار میبیشتري به وارفارین ان شده است، حساسیت

هاي ژنتیکی در نتیجه مقایسه فراوانی واریانت
VKORC1 به دست آمده در مطالعه حاضر با نتایج حاصل از

و  Gaikwad سایر نقاط ایران و جهان، تاییدي بر مطالعه
بیان داشت در  Gaikwad. است 2014وي در سال  همکاران

هاي حرکت از شرق به غرب آسیا، تعداد حاملین آلل
CYP2C9*2 و YP2C9*3   بر خالفA1639-VKORC1 

با این وجود در کشورهایی نظیر ایران، . رو به افزایش است
عمان، هند و روسیه تنوع شدید و نامتوازنی به لحاظ الگوي 

مشاهده  VKORC1و CYP2C9پراکندگی آللی و ژنوتیپی 
 .]8[شود می

 

 گیرينتیجه
هاي قابل توجهی در دهد تفاوتیافته هاي ما نشان می

در جمعیت شهر VKORC1 هاي ژنتیکیفراوانی واریانت
از بیرجند در مقایسه با سایر نقاط ایران وجود دارد که ناشی 

هاي قومیتی بوده و در تعیین حساسیت به دارو بسیار تفاوت
 .تاثیرگذار هستند

 
 سپاسگزاري

این مقاله با استفاده از امکانات طرح پژوهشی مصوب در 
انجام یافته است،  1006دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به شماره 

 تحقیقات و فناوريبدین وسیله از همکاري معاونت محترم 
 .آیددانشگاه کمال تشکر به عمل می

 
 منافع  ردرض اعت

 .مقاله تعارض در منافع ندارند ایننویسندگان 
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Abstract 
 

Introduction: Administration of warfarin, the most common oral anticoagulant, is usually accompanied with limitations. 

Anticoagulant effect of warfarin has wide inter-patients variations due to pharmacodynamics, pharmacokinetics and especially 

pharmacogenetics factors. Polymorphisms of VKORC1 gene is one of the genetic factors influencing adjustment of warfarin 

dosage. In order to better determine the appropriate dosage of the drug, this study was conducted to find out the allele and 

genotype frequencies of VKORC1 gene in population of Birjand city. 

Methods: One hundred-fifteen patients who referred to Imam Reza and Vali-asr hospitals of Birjand city for PT and INR 

tests, were selected for this experimental study. After genomic DNA extraction, all amplified PCR products of VKORC1 were 

sequenced to determine the genotypes. Statistical analysis was performed using SPSS software. 

Results: The average age of patients was 57.7 ± 12.9, 55 were women and 60 were men. Normal, heterozygous and 

homozygous mutant genotypes of -1639 G>A variant, had a frequency of 40.3%, 30.5%, 17.5%  in men; and 50%, 36.7%, 

5% in women, respectively. Regarding 1173C>T variant, normal, heterozygous and homozygous mutant genotypes had a 

frequency of 38.9%, 38.9%, 22.2% in men; and 52.6%, 40.4%, 7% in women, respectively. Two new mutations as g.3660G> 

A and g.3565G> T with the frequency of 2.7% and 0.9% in -1639 G>A promoter region of VKORC1 gene were observed.  

Finally, -1639G and 1173C alleles had a high frequency (68.1% and 62.6%, respectively) in people of Birjand city. 

Conclusion: Our results indicate that there are significant differences in the frequency of VKORC1 genetic variants in 

people of Birjand city compared to other parts of Iran. The ethnic differences can affect sensitivity to warfarin. Therefore, 

knowing the genotype of the patients before starting warfarin therapy will help to have a precise and efficient therapy. 
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