ترکیبی از  Genome-Wideپلیمورفیسمهای و Copy

ن در کرهایها
 Number Variationsدر فارماکوژ 

چکیده:

غزل قجری
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 -1کارشناسی ارشد سلولی مولکولی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی شخصی آمیتیس ژن

برای پیشبینی فنوتیپها و اجرای پزشکی دقیق ،آنالیز
ترکیبی واریانتهــای تک نوکلئوتیدی ( )SNVsژنوتیپ
ِ
و تغییرات تعداد کپی ( )CNVsمورد نیاز است .هدف از
این مطالعه کشــف SNVها یا CNVهای رایج و بررسی
تکرارهای ترکیبــی  SNVsو  CNVsدر فارماکوژنها با
استفاده از مطالعه ژنوم و اپیدمیولوژی کرهای ()KoGES
یک پروژه کنسرســیومی بود .ژنوتیپها ()N = 72299
و دادههــای ) CNV (N = 1000توســط موسســه ملی
بهداشــت کره و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
کره ارائه شــده اســت .فراوانی آللــی  SNVs، CNVsو
 SNVsترکیبی با  CNVsمحاسبه شد و آنالیز هاپلوتایپ
انجام شــد CYP2D6 rs1065852 .شایع ترین واریانت
آلــل ( )48.23٪بــود .در مجموع وجــود  8454بلوک
هاپلوتایــپ در  18فارماکوژن تخمین زده شــدDMD .
باالترین تکرار را برای ) Gene gain (64.52%نشــان داد
در حالی که  TPMTباالتریــن تکرار را برای gene loss
) (51.80%داشــت .افزایــش  CNVsواریانت CYP4F2
در  22نمونه مشــاهده شــد که  13نمونه از آنها ناقل
بــا افزایش  CYP4F2 * 3بودند .در مورد  ،TPMTتقریباً
نیمی از شــرکت کنندگان دیپلوتایپ  TPMT*1*1را از
دســت دادند .تکــرار  SNVsو  CNVsدر فارماکوژن ها
با اســتفاده از مطالعه انجمن گســترده ژنــوم مبتنی بر
کوهورت کره ای تعیین شد.

مقدمه:

کام ً
ال ثابت شده است که تنوع ژنتیکی انسان برای درک
بافت شناســی جمعیت ،تنوع در حساســیت به بیماری،
و پاســخ درمانــی یا واکنشهــای نامطلوب بــه داروها
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مهم است SNVs .گســترده ترین شکل بررسی شده از
تغییرات ژنتیکی هستند و چندین  SNVبا حساسیت به
بیماری و پاسخ دارویی مرتبط هستند .بنابراین ،مطالعات
) genome-wide association (GWAمنجر به شناسایی
چندین وریتهی ژنتیکی شــده اســت که با ویژگیهایی
مانند شــاخص توده بدن ،رنگ پوســت ،توزیع چربی و
میزان فیلتراســیون گلومرولی ،و بــا بیماریهایی مانند
بیماریهای خودایمنی و کبد چــرب غیر الکلی مرتبط
هستند.
عــاوه بر این ،این مارکرهــای  SNVاز مطالعات GWA
میتوانند در تحقیقــات فارماکوژنومیک به عنوان ابزاری
برای پیشبینی مســتقیم پاسخهای بین فردی به داروها
استفاده شوند .تحقیقات با موفقیت لوکوس واریانتهای
ژنتیکی مرتبط با پاســخ به مهارکنندههای فاکتور نکروز
تومــور ،داروهای ضدافســردگی و داروهــای ضد روان
پریشــی و با واکنشهای نامطلوب ناشی از داروها ،مانند
سرکوب میلوسکوپی ناشی از تیوپورین ،میوپاتی ناشی از
استاتین ،و حساســیت بیش از حد ناشی از کاربامازپین
را شناسایی کرده اســت .این تغییرات ژنتیکی ساختار و
عملکرد پروتئینهایی ماننــد آنزیمهای متابولیزه کننده
دارو ،انتقالدهندههــای دارو ،گیرندهها و اهداف پاســخ
را تغییــر میدهند که در مجموع به عنــوان فارماکوژن
شناخته میشوند.
تخمین زده شد که تغییرات  CNVsدر حدود  9.5درصد
از ژنــوم مرجع انســان رخ میدهــد و دارای توزیع غیر
تصادفی اســت .وقتی دو ژنوم انسانی با یکدیگر مقایسه
میشوندCNV ،ها حداقل پنج برابر جفتهای پایه متغیر
در مقایســه با SNVها تشکیل میدهند .مانند  SNVها،
CNVها بر اســتعداد ابتال به سرطان و همچنین بیماری
های عصبی و بیماری های روانی تأثیر میگذارند .علیرغم
اهمیت بالینی آنهاCNV ،ها در مقایســه با SNVها مورد
مطالعه قرار نگرفته اند .این ممکن است به این دلیل باشد
که تشــخیص  CNVها دشوارتر است و  CNVها فقط با
فرکانس تکرارهای پایین تا متوســط رخ میدهند .با این
حال ،برای پیش بینی فنوتیپ ها و اجرای پزشکی دقیق،
آنالیز ترکیبی از ژنوتیپ  SNVsبا  CNVsمورد نیاز است.
مطالعات متعددی برای شناســایی هر دو  CNVو SNV
در  CYP2D6انجام شــده اســت .با این حال ،اطالعات
 CNVیکپارچه با پلی مورفیســم در فارماکوژن هنوز به

طور کامل مشخص نشده است .روشهای سنتی زمان بر
و کار فشــرده هستند و تعداد زیادی شرکت کننده مورد
نیاز است.
مطالعه ژنوم و اپیدمیولــوژی کره ( )KoGESیک پروژه
کنسرسیومی است که به عنوان یک مطالعه اپیدمیولوژیک
ژنوم برای جامعه تحقیقاتی با پایگاه داده سالمت و بانک
زیستی برای کمک به بررســی مطالعات مدل مبتنی بر
جمعیت و ژن-محیط کره ایجاد شــده اســت .از آنجایی
که این مجموعه داده شــامل مجموعــه قابل توجهی از
دادههــای  SNVو  CNVاز نمونه هــای بافت طبیعی و
خون اســت KoGES ،برای مطالعــات فارماکوژنومیک
ترکیبی مناسب است .بنابراین ،این مطالعه با هدف کشف
 SNVها و  CNVها و بررسی تکرارهای همراه  SNVsو
 CNVدر فارماکوژن ها در جمعیت کره ای با استفاده از
این مجموعه داده عمومی عظیم انجام شد.

مواد و روشها:

نمونههای مورد مطالعه
نمونههای مورد مطالعه از مطالعه Ansanو )،Ansung(N= 5836
گــروه ) ،Health Examinee (N = 58701و مطالعــه
انجمــن بیمــاری هــای قلبــی عروقــی )(N = 8105
انتخاب شــدند که  KoGESرا تشکیل میدهد .دادههای
اپیدمیولوژیــک توســط موسســه ملی بهداشــت کره،
مراکز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهای کــره ارائه
شــده اســت .اطالعات اجتماعی-دموگرافیک ،تاریخچه
پزشــکی ،وضعیت سالمت و ســابقه خانوادگی بیماری
توســط مصاحبهکننــدگان آموزش دیده با اســتفاده از
پرسشــنامههای ســاختاریافته جمــعآوری شــد .تمام
معاینات فیزیکی توســط متخصصان بهداشتی که برای
پیروی از پروتکل های اســتاندارد آمــوزش دیده بودند،
انجام شد .شرکت کنندگانی که سرطان داشتند از آنالیز
حذف شدند .همه افراد بالغ میانسال بین  40تا  69سال
بودند .همه شــرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه
کتبی ارائه کردند.

فارماکوژنها

ژنهای مرتبــط با فارماکوژنومیک توســط خالصههای
فارماکوژن بســیار مهم در پایگاه دانش فارماکوژنومیک
(از مارس  )2020و دســتورالعمل کنسرســیوم اجرای
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فارماکوژنتیک بالینی (( )CPICاز مارس  )2020انتخاب
شــدند .ژنهای اعالمی از طرف ســازمان غذا و داروی
ایاالت متحده ( )FDAموجــود در جدول بیومارکرهای
فارماکوژنومیک در برچســبهای دارو (از مارس )2020
گنجانده نیز شــد .در مجموع  191ژن مورد آنالیز واقع
شد و در فهرست قرار گرفتند.

جمع آوری دادهها و پیش پردازش

ژنوتیپ ها ( )N = 72299و داده های )CNV (N = 1000

توســط  KCDCارائه شــد .این ژنوتیپها حاصل پروژه
 BioBank Arrayکره هســتند که بــرای جمعیت کره
بهینه شده اســت .یک آرایه  KCHIPدر مجموع شامل
 SNV 833535بــرای کروموزوم های اتوزومی اســت.
کیفت داده کنترلشــد و برای آنالیــز همراه با دادههای
فــاز  3ژنــوم  1000به عنوان پانل مرجع با اســتفاده از
 ShapeIT v2و  IMPUTE v2اســتفاده شد .نرخ مفقود
شــدن  SNVبیشــتر از  SNVs ، 0.05با فرکانس آللی
جزئی کمتر از  ،0.01یا تعادل هاردی واینبرگ ()HWE
با  Pکمتر از  10-6بر اســاس روشهــای کنترل کیفیت
اســتاندارد حذف شــدند .موقعیت  SNVبا اســتفاده از
بســته  Bioconductor BiomaRt Rبــا ژنــوم مرجــع
انســانی  hg19تراز شــد .به ازای هــر ژن 10kb ،باز به
هر دو ناحیهی باال دســت و پایین دســت محل تعیین
شــده ژن اضافــه شــد .دادههــای  CNVهــزار نفر از
مطالعه  Ansanو  Ansungتهیه شــد .ژنوتایپینگ داده
هــای  CNVبا آرایه هیبریداســیون ژنومی مقایســهای
NimbleGen HD2 3 × 720 K (aCGH) (Roche NimblGen،

مدیســون ،WI ،ایــاالت متحــده آمریکا) انجام شــد.
بــرای آنالیز ترکیبی ژنوتیپ هــا و  ،CNVsواریانتهای
دوتایــی ژن-دارو از  CPICبــرای اثــرات بالینــی آنها
جســتجو شــد .اثرات عملکردی واریانت ها با استفاده از
) SIFT (Sorting Intolerance From Tolerantو
)POLYPHEN-2 (Polymorphism Phenotyping v2

پیشبینی شد.
کشف CNV

از زبــان  Rکــه الگوریتــم آنالیز تشــخیص تغییر ژنوم
( )GADAرا پیاده ســازی میکند برای کشــف CNV
اســتفاده شــد .برای غلبه بر محدودیت تشــخیص تک
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الگوریتم ،آســتانههای ( )thresholdsمختلف  ،Tاز  3تا
 8را آزمایــش کردیم .کشــف  CNVبــا چندین پارامتر
برای یافتن بهترین پارامترها با استفاده از مناطق CNV
شناخته شــده آزمایش شد .در نتیجه ،ما بهترین پارامتر
را با تطابق باال با مناطق شناخته شده  CNVبا ،T = 4.5
آلفــا =  ،0.2و  MinSegLen = 6انتخاب کردیم .مناطق
 CNVبا طول بیشــتر از  50جفت باز برای آنالیز بیشتر
گنجانده شــدند .برش نسبت  log 2 ± 0.25برای تعریف
افزایش و کاهش تعداد کپی و برشهای  0.8به ترتیب
برای تعریف امپلیفیکیشن و حذف استفاده شد.

تحلیل دادهها

متغیرهــای طبقهبندی شــده مانند جنســیت و وقوع
واریانتها در درصد و فراوانی ارائه شده است .متغیرهای
پیوسته مانند ســن با تغییرات متوسط و استاندارد ارائه
شــده اســت .آزمون مربع کای با یک درجه آزادی برای
آزمایش خروج از  HWEبرای هر واریانت اســتفاده شد.
داده ها با  PLINK 1.9یا  2.0و ( Rنســخه  )3.6.3آنالیز
شــدند .تجزیه و تحلیــل عدم تعادل پیونــد بین جفت
 SNVsبرای شناسایی هاپلوتیپ انجام شد .تخمین بلوک
های هاپلوتیپ و فرکانس آنها با  PLINKو Haploview
انجام شد.

نتایج
ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه

بــرای مطالعــه  ،KCHIPاز میــان مطالعــه  Ansanو
( )Ansung (N = 5493) ،HEXA (N = 58701و
( ،CAVAS (N = 8105پــس از حــذف بیماران مبتال
به ســرطان 5182 ،نفر از افراد مــورد مطالعه  Ansanو
 Ansung، 55,955نفــر از  HEXAو  7890از CAVAS
باقی ماند .بــرای دادههای  CNV، 945نفر پس از حذف
بیماران مبتال به ســرطان باقی ماندند .از میان آنها614 ،
نفــر دارای داده های  SNVو  CNVبودند .مشــخصات
افراد از داده های  SNVو  CNVدر جدول  1ارائه شــده
اســت .میانگین ســنی افــراد دارای داده های  SNVو
 CNVبه ترتیب  54/08و  54/05سال بود .فراوانی افراد
زن ( )63.78٪در داده هــای  SNVبیشــتر از افراد مرد
( )36.22٪بود ،در حالی که فراوانی افراد زن ()49.95٪
در داده های  CNVمشابه افراد مرد ( )50.05٪بود.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه:
ویژگیها

SNV

CNV

ترکیب  SNVبا CNV

تعداد بیمارانn ،

69027

947

614

سن

54.08 ±8.31

54.05 ±9.08

52.82 ±8.80

زن

)44023 (22/36

)474 (05/50

)311 (65/50

مرد

)25004 (78/63

)473 (95/49

)303 (49.35

جنسیت

مقادیر به صورت  )%( nیا میانگین  ±انحراف استاندارد گزارش میشوند ،SNV .تنوع تک نوکلئوتیدی ،CNV .تنوع تعداد کپی.

ژنوتایپینگ واریانتها:

در مجموع  SNV 36853در فارماکوژن ها برای آنالیز بیشتر
گنجانده شد .تکرار آللی SNVهای بیش از  10%در جداول
تکمیلی فهرســت شده اســتVKORC1 rs9923231 .
) -1639G>Aیــا  )G3673Aرایج تریــن آلل جایگزین
( )92.42٪اســتCYP2D6 rs1065852 (c.100C>T، .
) p. P34Sآلل رایج بعــدی ( )48.23%بود .فراوانی آللی
) CYP2C19*2 (rs4244285, c.681G>A, p.P227Pو
)CYP2C19*3 (rs4986893, c.636G>A, p.W212X

بــه ترتیــب  28.29%و  100%بــود .فراوانــی آللــی
 CYP3A5*3 (rs776746, c.6986A>G) 23.47درصد بود.
)CYP4F2*3 (rs2108622, c.1297C>T, p.V433M

و
به ترتیــب  32.41%و  13.40%بودند .در میان SNVها
در فارماکــوژن ها ،آنهایی که توســط  CPICبه عنوان
)CYP4F2*2 rs3093105 (c.34T>G, p. W12G

فارماکوژنهای دارای شــواهد سطح  Aاز جفت ژن-دارو
مشخص شــدند ،در شکل  1نشان داده شده اند .فراوانی
آلل جایگزین میانــه واریانت  CYP2D6باالترین رتبه را
داشت ( ،46.17٪در محدوده  1.02٪تا  ،)87.34٪و پس
از آن واریانت  ،SLCO1B1 (39.32٪محدوده از 1.07٪
تا  )86.62٪قرار گرفتSNV .هایی با تکرار کمتر از 10%
که همچنین دارای شــواهد ســطح  Aاز جفت ژن-دارو
توســط  CPICیا پیشبینی مضر بودن توســط  SIFTو
 POLYPHEN-2در جدول تکمیلی  S3فهرست شدهاند.
)CACNA1S rs3850625 (c.4615G>A (p. R1539C

)، CFTR rs121909046 (c.650A>G، p. E217G

و ) rs113857788 (c.4056G>C p. Q13502Hو
) CYP2B6 rs8192709 (c.64C>T، p. R22Cتوســط
 SIFTمضر پیشبینی شد.

شکل  : 1مقادیر به صورت  )%( nیا میانگین  ±انحراف استاندارد گزارش میشوند ،SNV .تنوع تک نوکلئوتیدی ،CNV .تنوع تعداد
کپی.
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آنالیز هاپلوتیپ

توزیــع فراوانــی واریانتها یا هاپلوتیپهــا به طور قابل
توجهــی در میــان جمعیتهای قومی متفاوت اســت.
بنابرایــن ،آنالیــز هاپلوتیــپ بــر روی حــدود  18ژن
فارماکوژنومیک از  73جفت ژن-دارو با شــواهد ســطح
 Aتوســط  CPICانجام شــد .در مجمــوع  8454بلوک
هاپلوتیــپ در  18ژن تخمین زده شــد و تعــداد آنها از
 2تــا  3924بلوک در هر ژن بــا میانگین  4378متغیر

بود CYP2B6 rs8192709 (c.64C>T، p. R22C) .یک
بلوک هاپلوتیپ بــا rs8192711 (G>A) ، rs34801721
) ، (A>T) ، rs2279341 (G>C) ، rs12985017 (T>Cو
) rs12985269 (T>Cساخت (شکل  .)2بلوک هاپلوتیپ
 CYP2B6در قفقازی ها با  rs2279341، rs12985017و
 rs12985269ساخته شد .حامالن با هاپلوتیپ جایگزین
 T-A-T-C-C-Cدر  3.98٪از این جمعیت مورد مطالعه
یافت شد.

شکل  :2نقشه بلوک هاپلوتیپ ساخته شده توسط تغییرات تک نوکلئوتیدی نامزد در  .CYP2B6نکات :بلوک  1شامل rs8192709،

 ،rs8192711، rs34801721، rs2279341، rs12985017و  rs12985269اســت .عدم تعادل پیوند بین دو  SNPبا  r2استاندارد
شده (جعبه های قرمز) نشان داده میشود.
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نمایه سازی Copy Number Variation

از  947نفــر ،قطعاتی با بیــش از  CNV 1در  937نفر با
استفاده از  GADAمشاهده شد .در مجموع 448 ،قطعه در
 937نفر با میانگین  22.58تعداد کپی در هر فرد شناسایی
شد .مناطق  CNVبیش از  50جفت باز برای آنالیز بیشتر
در نظر گرفته شدند .میانگین و میانه طول این نواحی CNV
به ترتیب  4/29و  2/21کیلوباز بود .شــکل  3توزیع 333
ناحیه  CNVرا بر اساس نرخ تکرار نشان میدهد .از 333
منطقه  CNV،92منطقه دارای نرخ تکرار بیش از  1٪بودند.
فراوانی  CNVها محاسبه شد و ژن های با فراوانی بیش از
 1%در جدول  2خالصه شده است DMD .باالترین فراوانی
را برای افزایش ژن ( )64.52%داشت ،در حالی که TPMT

باالترین فراوانــی را برای از دســت دادن ژن ()51.80%
دارابود همچنین فراوانی حذف  TPMTحدود  3.58٪بود.
افزایــش ژن در ) ،G6PD (17.21%)، KIT (21.12%و
) OTC (57.76%بود ،در حالی که از دســت دادن ژن در
)ABCB1 (15.31%)، BCR (19.01%)، DMD (20.27%
، EGFR (%41.39)، HLA-B (36.54٪)، HLA-DRB1
) ،(40.65٪)، PDGFRA (21.44٪و )SULT1A1 (19.75٪
با فراوانی بیش از  10٪وجود داشت .ژنها با فراوانی CNV
کمتر از  1%در جدول تکمیلی  S4فهرســت شــدهاند .از
دســت دادن ژن  ABCG2و  CYP2E1در  0.63درصــد
از افراد یافت شــد ،در حالی که افزایش ژن  CYP2B6در
 0.21درصد از افراد یافت شد.

شکل  :3توزیع تکرارهای  CNVبرای مناطق  CNVدر جمعیت کره ای( .الف) تکرار نواحی ( .CNVب) تکرارهای  CNVاز مناطق
 CNVشناساییشده ،به افزایش یا کاهش  CNVدسته بندی میشوند.

جدول  CNV :2برای فارماکوژن ها با فراوانی بیش از
 1٪در کره ای ها.

DMD

X: 31137345−33229673

64.52

20.27

HLA-B

6: 31237743−31324989

0.42

36.54

ABCB1

7: 87133179−87342639

0.11

15.31

HLA-DRB1

6: 32489683−32557613

0.32

40.65

ALK

2: 29415640−30144477

6.12

1.06

KIT

4: 55524095−55606881

21.12

2.22

ALOX5

10: 45869624−45941567

6.65

1.58

OTC

X: 38211736−38280703

57.76

0.42

BCR

11: 23522552−23660224

0.11

19.01

PDGFRA

4: 55095264−55164412

BRCA

17: 41196312−41277500

2.22

2.64

ژن

G6PD

X: 153759606−153775233

17.21

0.42

موقعیت

ESR1

6: 152128814−152424408

0

1.48

افزایش تکرار
()%

7: 55086725−55275031

2.32

41.39

کاهش تکرار
()%

EGFR

0.11

21.44

RYR1

19: 38924340−39078204

5.07

2.11

COMT

19: 19929263−19957498

7.07

0.32

SMN2

5: 70220768−70248842

2.11

0.11

CYP2A6

19: 41349443−41356352

1.27

1.48

SULT1A1

16: 28616908−28620649

7.71

19.75

CYP4F2

19: 15988834−16008884

3.80

0.42

TPMT

6: 18128545−18155374

0

51.80
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 .3.5ترکیبی ژنوتایپینگ واریانتهای و CNVs

در مجمــوع  22ژن فارماکــوژن از  73جفت ژن-دارو با
شواهد سطح  Aتوسط  CPICبرای آنالیز ترکیبی SNVs
و  CNVsدر  614نفــر انتخاب شــدندCYP4F2*1*3 .
) (24.43%شــایع ترین دیپلوتیپ  CYP4F2و ســپس
) CYP4F2*2*3 (18.57%بــود (جــدول  .)3در میان
افزایــش  CYP4F2مشــاهده شــده در  22نفر 13 ،نفر
حامــل افزایــش  CYP4F2*3بودند .فراوانی از دســت
دادن  CYP4F2حــدود  0.49٪بــود .در مورد ،TPMT
تقریباً نیمی از شــرکت کنندگان ( )N = 308دیپلوتیپ
 TPMT*1*1را از دست دادند.
جدول  :3ترکیب  CNVبا واریانتهای تک نوکلئوتیدی
در کره ای ها (.)N = 614
تعداد نمونه ( )Nتکرار ()%
آلل
42.02

CYP4F2*1*1

285

CYP4F2*1*2

1

0.16

CYP4F2*1*3

150

24.43

CYP4F2*3*3

22

3.58

CYP4F2*2*3

114

18.57

CYP4F2*1*2-*3*3

31

5.05

CYP4F2*2*2-*3*3

13

2.12

CYP4F2*1*1 gain

9

1.47

CYP4F2*1*3 gain

6

0.98

CYP4F2*2*3 gain

6

0.98

CYP4F2*3*3 gain

1

0.16

CYP4F2*1*1 loss

2

0.33

CYP4F2*2*3 loss

1

0.16

TPMT*1*1

287

46.74

TPMT*1*3C

8

1.30

TPMT*1*1 loss

308

50.16

TPMT*1*3C loss

11

1.79

بحث:

مطالعــات فارماکوژنومیک یک جزء حیاتی از پزشــکی
دقیق را نشان میدهد .در مقایسه با SNVهاCNV ،ها یا
مطالعه ترکیبی SNVها و CNVها ،همگی نســبتاً کمتر
مورد مطالعه قــرار گرفتهاند .با توجه به داده های SNV
یا  CNVاز تحقیقــات اپیدمیولوژیک ژنوم KoGES ،در
کره میتواند برای مطالعات فارماکوژنومیک استفاده شود.
هدف از این مطالعه کشــف  SNVsو  CNVsو بررســی
تکرارهای ترکیبــی  SNVsو  CNVsدر فارماکوژنها در
کره با استفاده از  KoGESبود.
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برای  191فارماکوژن ،در مجموع  36853نمونه  SNVاز
 69027نفر 333 ،نمونه  CNVاز  947نفر و دادههای ترکیبی
 SNVsو  CNVاز  614نفر در این مطالعه در دسترس بود.
مشخص شده اســت که SNV rs9923231) -1639G>A
یــا  )G3673Aمحل اتصال فاکتور رونویســی را در ناحیه
پروموتــر  VKORC1تغییر میدهد ،و این فراوانی آلل در
آسیاییها تقریباً  0.92است که مشابه نتیجه این مطالعه
بود .این وریته با کاهــش بیان ژن همراه بود که منجر به
کاهش نیاز به دوز وارفارین میشدCYP2D6 rs1065852 .
) (c.100C>T، p.P34Sشایعترین آلل بعدی ()48.23%
بود و در آللهای  *4، *10، *14Aو  *36با فعالیت آنزیمی
کمتر در مقایسه با آلل وحشی دیده شد .این آنزیم تقریباً
در متابولیسم  25درصد از داروهای معمول تجویز شده از
جمله داروهای ضد افسردگی ،ضد روان پریشی ،داروهای
ضد آریتمی ،بتا بلوکرها و مواد افیونی نقش دارد .فراوانی
آللــی  CYP2C19*2و  CYP2C19*3در این مطالعه به
ترتیب  28.29٪و  10.04٪بود ،مشــابه یافته های قبلی،
و نشــان میدهد که دادههای ژنومی از مطالعه KoGES
برای مطالعات فارماکوژنومیک در کره مناسب است .این از
دست دادن آللهای عملکردی  CYP2C19میتواند خطر
حوادث قلبی عروقی جدی را در بین بیماران تحت درمان
با کلوپیدوگرل افزایش دهد.
در ایــن مطالعــه CACNA1S rs3850625 ،و CFTR
 rs121909046و  rs113857788توســط  SIFTمضــر
پیشبینــی شــد CACNA1S rs3850625 .با هیپرترمی
بدخیــم همراه بود که توســط داروهای بــی حس کننده
استنشاقی و شل کننده های عضالنی تسریع میشد .مشخص
شــد که این دو گونه در ژن  CFTRقوی ترین ارتباط را با
برونشــکتازی و پانکراتیت مزمن در جمعیت کره ای دارند.
بر اساس آنالیز هاپلوتیپ ،بلوک هاپلوتیپ CYP2B6*2
) (rs8192709ساخته شد و تکرار مربوطه در این مطالعه
 3.98بود .تقریباً  3.4درصد از واریانتهای CYP2B6*2
در چینیهــای هان و اویغور یافت شــد .اگرچه ســطح
شواهد برای تفسیرهای بالینی  CYP2B6*2کمتر از آلل
 CYP2B6*6طبق  CPICبود ،اما این آلل جزئی به عنوان
کاهش کلیرانس متادون یا افاویرنز شــناخته شده است.
فعالیت چندیــن ژن مهم متابولیزه کننــده دارو ،مانند
 CYP2B6 ،CYP2E1 ،CYP2D6 ،GSTM1و SULT1A1
به تعداد  CNمرتبط اســت .در این مطالعهCNV ،های

 CYP2B6، CYP2E1و  SULT1A1شناسایی شدند ،در
حالی که دادههای  CNVاز  KoGESژنهای CYP2D6
و  GSTM1را پوشش نمیدهند .بر این اساس ،روشهای
جایگزین در طول آنالیز  CNVبرای شناســایی آن ژنها
مورد نیاز است.
ژن  DMDکه بیشــترین فراوانــی را از نظر افزایش CN
در مطالعه پیدا کرد ،بزرگترین ژن در ژنوم انســان است
کــه  2.2مگاباز را در بر میگیرد و یک پروتئین عضالنی،
دیســتروفین را کد میکند ،که مربوط به اختالل مغلوب
مرتبط با  Xاست (دیستروفی عضالنی دوشن و دیستروفی
عضالنی بکر) .حذف ها یــا بازآراییهای پیچیده معموالً
بیــن اگزون هــای  43و  55یا اگزونهــای  2و  23رخ
میدهــد .اکثر ناقــان دارای جهش یا حذف ژن DMD
بدون عالمت هســتند 117 .حــذف مختلف و  48تکرار
در ژن  DMDدر  507بیمار کره ای مبتال به دیستروفی
عضالنی دوشــن یا دیســتروفی عضالنی بکر یافت شد.
در اینجا از نظر فراوانی از دست دادن ژن TPMT ،باالترین
رتبه را با  3.58٪در نتایــج دارد .این به احتمال زیاد به
دلیل تعداد متغیر تکرارهای پشــت ســر هم ()VNTR
فدر یک منطقه غنی از  G/Cدر پروموتور  TPMTاســت.
فراوانی آلل  ،VNTRمتشکل از دو موتیف توالی تکرار ،A
یــک موتیف  ،Bو یک موتیف  ،Cدر یک گروه بریتانیایی
آســیایی  48.2٪گزارش شد .الگوها و تعداد کل آللهای
 VNTRبا سطح فعالیت  TPMTمرتبط بود .ژن TPMT
کد کننده تیوپورین -Sمتیل ترانسفراز یک آنزیم حیاتی
در طول متابولیسم داروهای تیوپورین مانند آزاتیوپرین و
 -6مرکاپتوپورین است.
در مرحله بعد ،داده های  CNVبا  SNVبرای فارماکوژنها
ترکیب شــدند .تکــرار از دســت رفتــن TPMT*3C
 (rs1142345, c.A719G, p.Y240C) 1.79%بــود.
مشخص شد که واریانت  ،TPMT*3Cبا فعالیت متوسط،
رایجتریــن آلل جایگزیــن در کرهایها اســت و کمبود
 TPMTمیتواند خطرات برخی از عوارض جانبی کشنده
مانند سمیت مغز استخوان و سرکوب میلوسکوپی ناشی
از  6-mercaptopurineرا افزایــش دهد .لکوپنی مرتبط
با تیوپورین (بیش از  )30٪بــا توجه به فراوانی وریتهی
 )TPMT (1٪در کرهایهــای مبتال به بیماری کرون به
طــور قابل توجهــی باالتر از حد انتظار بــود .این نتیجه
ممکن اســت مربوط به تنوع تعداد کپی در ژن TPMT
باشــد .علیرغم این واقعیت که کمتر از  5درصد نمونهها

افزایش یا از دست دادن ژن را در این ژنها نشان دادند،
تأثیــرات بالینی مربوطه باید در هنــگام تجویز داروهای
مرتبط با این ژنها در نظر گرفته شود.
محدودیت این مطالعه این بــود که فراوانی  CNVبرخی
از ژن هــا با مطالعات قبلی متفاوت بود .این تفاوت ممکن
است ناشــی از روش های مختلف ســنجش باشد .روش
هــای مختلفی بــرای تعیین  CNVژن ها وجــود دارد و
هر روش دارای مزایا و مشــکالتی است .روشهای CGH
 arrayو  SNP arrayو  CNV arrayبــرای اســکنهای
اولیــه در ادامه مطالعــه  SNP GWAعالی هســتند ،و
ســایر روشهای مبتنی بــر  PCRمانند امپیلیفیکشــن
) multiplex ligation-dependent probe (MLPAبــرای
تطبیق با  CNژنوتیپ اســتفاده میشوندKCHIP array .
حاوی  SNVبرای کروموزومهای جنســی نیست ،به این
معنی که فارماکوژنهایی مانند  DMDو  G6PDنمیتوانند
در آنالیز ترکیبهــای واریانتهای ژنوتیپ و  CNVلحاظ
شوند .محدودیت دیگر در مطالعه این بود که به دلیل روش
ســنجش مورد استفاده در این مطالعه ،نمی توان آللهای
کاذب ،تبدیلی یا پشت ســر هم هیبریدی را تعیین کرد.
عالوه بر ایــن ،از آنجایی که افراد مبتــا به بیماریهای
پیچیده رایج مانند دیابت ،فشــار خون باال و بیماریهای
قلبی عروقی از مطالعه خارج نشــدند ،این امر میتواند بر
نتایج این مطالعه تأثیر بگذارد .مطالعات بیشــتر با توجه
به ارزیابی تغییرات عملکــردی و تعیینهای مرتبط برای
مدیریت مؤثرتر بیماران مورد نیاز است.
پروژه  1000ژنوم و پــروژه دایره المعارف عناصر DNA
نقشــه های جامعی را تهیه کردند که مناطق ژنوم انسان
حــاوی  ،SNVواریانتهای چنــد نوکلئوتیدی و CNV
را مشــخص میکرد .با این حــال ،آنالیز ترکیبی SNVs
با  CNVsدر مطالعات فارماکوژنتیک محدود اســت .در
اینجــا ،ما یک آنالیــز ترکیبی از  SNVsبــا  CNVsدر
فارماکوژن ها در کره ای ها انجام دادیم.
در نتیجه ،تکرارهــای  SNVsو  CNVsدر فارماکوژنها با
اســتفاده از یک مطالعه  GWAمبتنی بر کوهورت کرهای
تعیین شد .اگرچه ارزیابیهای بیشتر همبستگی با تغییرات
فنوتیپ ضروری اســت ،نتایج در اینجا ممکن است برای
شناسایی علل ژنتیکی مواردی که شامل سمیت شدید ناشی
از دارو یا کاهش مزایای درمانی یک دارو هستند ،مفید باشد.
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