Serum Level and rs1800799 Polymorphism of MGP Gene Promoter
in Patients with Coronary Arteries Stenosis
Asghar Mohammadi1,
Seyyed Reza Hosseini-Fard1,
Abazar Roustazadeh2,
Mohammad Naiafi3,
Abdollah Amirfarhangi4
1

MSc Student in Clinical Biochemistry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biochemistry, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
3 Associate Professor, Department of Biochemistry, Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Rajaee Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
(Received February 22, 2016 ; Accepted August 22, 2016)

Abstract
Background and purpose: Coronary artery stenosis is a progressive process associated with
artery calcification. Although the role of matrix Gla protein (MGP) is not completely clear but its
expression in vascular smooth muscle cells (VSMCs) and sub-endothelial macrophages suggests a role in
vascular calcification. The rs1800799 is one of the polymorphisms oriented within transcription factor
elements in the promoter region of the MGP gene that may modify MGP expression patterns resulting in
artery calcification. In this study, we examined the serum level and rs1800799 polymorphism of MGP
gene promoter in patients with stenosis of coronary artery in Tehran.
Materials and methods: One hundred sixty three individuals undergoing coronary angiography
were divided into two groups: patients (n=100) and controls (n=63). The lipid profile, serum MGP
concentration and rs1800799 genotypes were measured by routine laboratory, ELIZA, and RFLP-PCR
assays, respectively.
Results: In this study, we observed positive relationships between the two groups in LDL, total
cholesterol, and TG levels (P< 0.05). The HDL, BMI, history of renal disease, diastolic blood pressure
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and systolic blood pressure were not significantly different between the patients and controls (P> 0.05). Also,
genotype and allele distributions did not differ significantly between the cases and controls (P> 0.05).
Furthermore, the serum levels of MGP were not significantly different between genotypes (P> 0.1).
Conclusion: In this study, the rs1800799 genotype distribution and serum MGP value were not
significantly associated with coronary heart disease. Moreover, the serum MGP level showed no major
role in the progression of coronary artery stenosis.
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چكیده
سابقه و هدف :استنوزیس عروق کرونری یک فرآیند پیشرونده است که با کلسیفیکاسیون عروق همراه میشود .اگر
چه هنوز نقش مشایریکس  Glaپشروییی  )MGPکشامً مشش ن نیسشتم امشا بیشان آن در ماکروفاسهشای سشا اندویلیال و
سلولهای ماهیچهای صاف عروق  )VSMCsنق ای پروییی را در کلسیفیکاسیون عروقی پیشنهاد میکند .پلیمورفیسش
 rs1800799یکی از پلیمورفیس های قرار گرفته در عناصر فاکتورهای نس هیرداری موجود در پرومویشور سن  MGPبشوده
که ممک است با یغییر میزان بیان  MGPم منجر به یغییر در میزان کلسیفیکاسیون عروق شود .لذا در ایش ماالهشه بشه بررسشی
غلظت سرمی و پلیمورفیس  rs1800799پرومویور سن  MGPدر بیماران با ینگی عروق کرونر شهر یهران پرداختی .
مواد و روشها 361 :نفر از افراد آنژیوگرافی شده به دو دسته بیمار  311نفر) و کنترل  61نفر) یقسی کرده و پس از
نمونهگیریم پروفایل لیپیدی با یستهای رویی آزمایشگاهیم غلظت سرمی MGP
یافتهها :در ای ماالهه راباه مهنیداری بی سشا سشرمی LDLم کلسشترول یشاو و یریگلیسشرید در دو گشروه بیمشار و
کنترل مشاهده شد  .)P <1/10ه چنی راباه مهنیداری بی سا سرمی HDLم BMIم سابقه بیماری های کلیوی و فششار
خون سیستولی و دیاستولی در دو گروه بیمار و کنترل مشاهده نگردیشد  .)P >1/10یوزیش آللشی و سنشوییپی بشی دو گشروه
بیمار و کنترل مهنیدار نبود  .)P >1/10ه چنی ساوح سرمی  MGPبی سنوییپها مهنیدار نبود .)P >1/3
استنتاج :در ای جامهه آماریم یوزی سنوییپی پلیمورفیس  rs1800799و سا سشرمی  MGPاریبشا مهنشیداری بشا
بیماریهای عروق کرونری نداشت .ه چنی سا سرمی  MGPنق مهمی در پیشرفت استنوزیس عروق کرونری ندارد.
واژه های کلیدی :استنوزیسم MGPم پلیمورفیس

rs1800799

با وجود کاه مشر و میشر ناششی از بیماریهشای
قلبششی عروقششیم گزارشششاا سششازمان جهششانی بهداشششت
 )WHOنشان میدهد که بیماریهای مربو بشه عشروق
کرونری هنوز ه مه یری عامل مر و میشر میباششند

پیشششرونده اسششت کششه بششا کلسیفیکاسششیون عششروق همششراه
مششیشششود  .)2برخششی از ماالهششاا نشششان دادهانششد کششه
کلسیفیکاسیون عشروق یشک فراینشد فهشال و ینظشی ششده
هشمانند یششششکیل استش وان میباشد کشه در آن کلشسی
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مقدمه

غلظت سرمي و پلي مورفيسم  rs1800799پروموتور ژن  MGPدر بيماران با تنگي عروق کرونر

فسفاا در ر هشای خشونیم قلشب و دریچشههشای قلبشی

سن  MGPپلششیمورفیسشش

رسو میکند 1م  .)4عواقب بشالینی کلسیفیکاسشیونهای

راباه بشی پلشیمورفیسش

قلبی و عروقی بستگی به میشزان درگیشری عضشو مربو شه

کلسیفیکاسششیون عششروق کرونششری  )31و کلسیفیکاسششیون

دارد  .)0هیدروکسی آپاییت مه یری شکل کلسی مشی

واسکو ر آیرواسشکلروییک  )37در چنشد ماالهشه مشورد

باشد که در عروق رسو میکند و دیده شده است کشه

بررسی قرار گرفتهاندم اما نتشایج بشا هش یابیشا نداششتند.

از  31درصد بیماران با بیماریهای قلبی عروقی

ه چنی ماالههای که به بررسی استنوزیس عروق کرونر

 )CADسششاوح آن بششا میباشششد  .)6کلسیفیکاسششیون

پرداخته باشدم انجشاو نگرفتشه اسشت .هشدف ایش ماالهشه

خارج سلولی جزو شای یری و مه یری رویشداد برخشی

بررسی غلظت سرمی و پلیمورفیس  rs1800799پرومویور

از بیماریهای مه مانند آیرواسکلروزیس و اسشتنوزیس

سن  MGPدر بیماران با ینگی عروق کرونر شهر یهران بود.

در بی

دریچششههای قلبششی میباشششد .قششبً نقشش

پروییی هششای

مایریکس خارج سشلولی در پشایوسنزیس کلسیفیکاسشیون

 rs1800799میباشششد 32م.)36
هشای  MGPو سشکته قلبشی )30م

مواد و روش ها

عروقی در مراحل ابتدایی آیرواسکلروزیس پیشنهاد شده

ایششش ماالهشششه بشششه صشششورا مقاهشششی-یوصشششیفی

است 7م  .)8به نظر میرسد سشلولهای دیشواره عشروق در

 (Descriptive Cross-Sectionalو نمونشششهگیری بشششه

برخی شرایط مییوانند یک فنوییپ استیوبًست مانند را

صورا یصشادفی )Randomized Sampling Method

بششروز دهنششد کششه ممکشش اسششت در بیششان پروییی هششای

انجاو شد .یهداد افراد مشورد ماالهشه  361نفشر از کسشانی

مایریکسشی Gla

بودند که به منظور انجاو آنژیوگرافی عروق کرونری بشه

 )MGPدرگیشششر باششششد  MGP .)3در روی سشششلولهای

بیمارستان حضرا رسول شهر یهران مراجهه کرده بودند

ماهیچشهای صشاف عشروق )VSMCsم ماکروفاسهششا و در

Zα =3/36م q=1/43م p =1/03م number per group=61

کندروسششیتها بیششان شششده ولششی در استیوبًسششتها بیششان

d =1/23م  )Zβ =3/28پششس از کسششب ر ششایت و آگششاه

نمیشود MGP .در ابتشدا از اسشت وان جشدا ششده بشود و

کردن فرد از ای که ای ماالهه به سا بهداشت جامهه

از جملشه

کمک خواهد کشردم یاری چشه پزششکی افشراد داو لشب

کلیهم ریهم قلبم غضروف و  VSMCدیواره عشروق خشونی

یوسط پزشک مت صن آنژیوگرافی پرسیده ششد .افشراد

بیان میشود 31م .)33ایش پشروییی دارای  84اسشید آمینشه

بششا سششابقه سششکته قلبششیم دیابششت  )FBS<120mg/dlو

حدود  32کیلو دالتون) بوده و دارای پنج ریششه گامشا-

بیمششاریه شای کلیششوی و کبششدی از ماالهششه حششذف شششدند.

 )Glaمیباشد .ریششههای Gla

قلبی گرفته شده به

مایریکس خارجسشلولی ماننشد پشروییی

مشاهده شده است کشه در بافشتهشای م تلش

کربوکسی گلویامیک اسید

سه گروه یقسی شدند:

از گلویامیک اسید یوسط آنزی گاما-کربوکسشیًز کشه

 :)SVD Single Vessel Disease -در ای بیماران

 kمیباشدم یولید میششوند 32م.)31

یک ر گرفته با حداقل گرفتگی 01درصد وجود داشت.

سن  (NCBI-Gene ID: 4256) MGPروی بشششازوی

 :)2VD Two Vessel Disease -در ایش بیمشاران

نیازمند شکل احیا ویتامی

کوچک کرومشوزوو  )32p3221 32قشرار دارد .یشاکنون
بششششی

از  31پلششششیمورفیسشششش

از سن  MGPدر dbSNP

) (www.ncbi.nlm.nih.gov/snpگزارش شده است 34م.)30

گرفته با حداقل گرفتگی  01درصد در هر کداو

دو ر

از ر ها وجود داشت.
 :)3VD Three Vessel Disease -در ای بیمشاران

برخی از ایش پلشیمورفیسش هشا مشییواننشد عملکشرد ایش

سشه ر

پروییی را یغییر دهند .یکی از پلیمورفیس های مهش در

کداو از ر ها وجود داشت.

411
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گرفتشه بشا حشداقل گرفتگشی  01درصشد در هشر
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در  MGPبه وسیله گاما-کربوکسیًسیون ریشههای خاصی

بیماران  311نفر) بر اساس یهداد ر

پژوهشی

اصغر محمدی و همکاران

کنترلها  61نفر) عروق کرونری نرمال حداکثر 0
درصد گرفتگی عروق کرونری) داشتند .نمونهگیری در
دو لوله حاوی د انهقاد  EDTAو فاقد د انهقادخون
هر کداو  0سیسی خون) از افراد مشورد ماالهشه گرفتشه
شد .به منظور جدا کردن سروم لوله فاقد انهقشاد خشون را
به مدا  31دقیقه در دور  2500 RPMسانتریفیوس  )38و
پروفایششل لیپیششدی شششامل کلسششترول یششاوم یششریگلیسششریدم

 -ایصال پرایمشر

 :)Annealingدمشای Annealing

به مدا  10ثانیه در  62°cبود.
 ویل شدن  :)Extensionدمشای  Extensionبشهمدا  10ثانیه در  72°cبود.
در پایشششان  4دقیقشششه در دمشششای  72°cبشششه عنشششوان
 Extensionنهایی منظور شد.
محصول  PCRکه  471بشاز شول داششتم روی سل

 HDL-Cholesterolبششششه وسششششیله روشهششششای رویششششی

آگارز  2درصد) حاوی رنش

آزمایشششگاهی انششدازهگیششری شششدLDL-Cholesterol .

) (Bioran, Germanyمشششاهده شششد rs1800799 .فاقششد

بششه وسشششیله فرمشششول  Friedwaldمحاسشششبه و هششش چنشششی

مکان برش بودم بنابرای همان ور که در یصشویر ششماره 3

غلظت  MGPسرمی به وسیله یست ا یزا

Antibodies

 )Online, Cusabio Biotech Coاندازهگیری شد.

جداسازی بافیکوا و است

راج DNA

را  31دقیقه در دور  2800 RPMسشانتریفیوس و بشافیکوا
یشکیل شده جداسازی ششد  DNA .)33گلبولهشای سشفید
با استفاده از روش نمکی  )salting-outاست

راج شد .)21

(Restriction Fragment Length Polymorphism :PCR) RFLP-PCRبا استفاده از یکنیک RFLP-PCR

پلیمورفیس  rs1800799به صورا زیر یهیی شد:
 PCRبرابر بشا  20میکرولیتشر و

غلظت مواد استفاده ششده بشه صشورا زیشر بشودMgcl2 :

 3/0میلیمشو ر)م یشک پلشی مشراز )Hot start (1.5Uم
 DNAسنشششومی  1/2میکشششرو گشششرو)م

;primer(1µM

(1µM;5'-TTATAATATTCTGATTAGTCTGG
)'GATTGATAGATTGGTCTAGGATTGAG-3
پرویکل دمایی  PCRاستفاده شده به صورا زیر بود:

دنایوراسیون اولیه  :)Initial Denaturationدنایوراسیون
اولیه  DNAبه مدا  0دقیقه در دمای  30°cبود.
 یهداد سیکل  PCRبرابر با  21سیکل و به صورازیر بود:
 -دنایوراسششیون  :)Denaturationدمششای دنایوراسششیون

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

) (Fermentas, Finlandکه پیوند بشی گشوانی و آدنشی
پرایمر ریورس راحی شد .پس از ا شافه کشردن آنشزی
بر روی محصول PCRم محصو ا هض ششده بشر روی
سل آگارز  2درصد) حشاوی رنش

DNA Green Viewer

بشرده ششده و سششپس بشه وسشیله UV transillumination

مشاهده شدند .آنزی

 HinfIقادر بود که محصشول PCR

را که حاوی آلل  Tباشد را برش دهد .انتظشار مشیرفشت
که در هموزیگواهای TTم قاهایی به شول  420و 48
جفت بازم در هموزیگواهای  CCقاههای به ول 471
جفششت بششاز و در هتروزیگواهششای  CTقاهششایی بششه ششول
471م  420و  48جفششت بششاز روی آگششارز مشششاهده شششود
یصویر شماره .)2

نتایج آماری
با استفاده از نروافزار  SPSSنس ه 38م آنشالیز انجشاو
شد و نتایج کمی به صشورا میشانگی  ±انحشراف مهیشار
گزارش شدند .یفاوا بی گروهها بشه وسشیله یسشتهای
student-tم  Chi squareو  ANOVAبه دسشت آمشد .از
آنالیز رگرسیون لجستیک به منظور ارزیابی فاکتورهشای
مه در استنوزیس عروق کرونر و غلظت  MGPسشرمی
استفاده شد p .ک یر از  1/10به عنشوان مهنشیدار در نظشر
گرفته شد.
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5'-ATAATTATATTATTGGCACTGAACTAGC
' F-ATTGGAACTTTTCCCAACC-3و R-primer

به مدا  11ثانیه در  30°cبود.

نشششان داده شششده اسششتم جایگششاه بششرش آنششزی

HinfI

در سششکونس' 5'GANTC3را بششرش میدهششدم بششر روی

به منظور جداسازی بافیکوام لولشه حشاوی EDTA

حج نهایی واکن

DNA Green Viewer

غلظت سرمي و پلي مورفيسم  rs1800799پروموتور ژن  MGPدر بيماران با تنگي عروق کرونر

F-primer

R-primer

TTATA(32b)TCTAGGATTGAG(C/T)CCTACTGG(359b)GGAATGACTCCAACCCTTTTC (30b)TAATA

پلی مورفیس

باز یغییر یافته برای هض

rs1800799

تصویر شماره  :1قاهه یکثیر داده شده با  PCRو محل برش آن یوسط آنزی

یوسط HinfI

HinfI

نداد .سنوییپ  TTدر بی جمهیت مورد ماالهه دیده نشد و
بنابرای فراوانی سنوییپ  CTنادر بود جدول شماره .)2
جدول شماره  :1ویژگیهای جمهیت مورد ماالهه
پارامتر
جنسیت مرد/زن)

سا

کنترل

بیمار

)(N=63

)(N=100

مهنی داری

40/38

11/71

1/113

تصویر شماره  :1محصول  PCRکه با آنزی  HinfIشکسته شده است.

س سال)

34/74 ± 00/41

33/81 ±63/82

1/111

)BMI(kg/m2

محصشششول  PCRدارای  471جفتبشششاز بشششودa .م bم cم  dو  fمشششوارد

6/11 ±26/63

4/48 ±20/23

1/338

فشار خون سیستولی میلی متر جیوه)

28/43 ±321/68

21/02 ±311/83

1/18

هموزیگوا  CCبودند که به دلیل عشدو جایگشاه بشرش بشرای آنشزی

فشار خون دیاستولی میلی متر جیوه)

33/12 ±70/23

37/03 ±78/78

1/22

03/32

70/20

1/17

)LDL-Cholesterol (mg/dl

23/13 ±37/27

26/47 ±323/81

1/113

آن قاهایی به ول 471م  420و  48جفشت بشاز ایجشاد ششد .فراوانشی

)HDL-Cholesterol(mg/dl

31/00 ±43/33

33/61 ±41/37

1/6

مورد  TTصفر بود.

یریگلیسرید میلیگرو در دسیلیتر)

66/46 ±361/81

78/27 ±330/40

1/113

کلسترول یاو میلیگرو در دسیلیتر)

42/46 ±363/33

41/68 ±381/18

1/113

1/61

1/37

1/36

 HinfIدست ن ورده ماندند .مشورد  gهتروزیگشوا  CTبشود کشه در

سیگار بله/خیر)

سابقه بیماری کلیوی ندارد/دارد)

یافته ها
جدول شماره  :2یوزی سنوییپی و آللی در گروهای کنترل و بیمار

ویژگیهای جمهیتی
برخشششی از ویژگشششیهشششای  361نفشششر مشششورد ماالهشششه

آلل/سنوییپ

است .در مقایسه با گروه کنترلم بیماران به شور مهنشی

1/138

داری مس یر بودند .نتایج ما نششان داد کشه بیمشاران در

1/133

HDL-cholesterolم BMIم مصشششرف سشششیگارم سشششابقه
بیمششاری کلیششویم فشششار خششون سیسششتولی و فشششار خششون
دیاستولی دو گروه مشاهده نشد.
سنوییپ rs1800799

)C/T

نتایج ما یفاوا مهنشیداری را بشی سنوییپهشا  CCو
 )CTو آللها  Cو  )Tدر بی گروه کنترل و بیمشار نششان

411

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

)33/1 338

)37/63 321

سا

آلل

C

)3/1 2

)2/13 1

38)38

)30/2 6

)2 2

)4/8 1

TC

)1 1

)1 1

TT

T

سنوییپ

CC

سرمی MGP

یفاوا مهنیداری بی سا  MGPو سنوییشپهشای
 CCو  CTدر گششروه بیمششار و کنتششرل مشششاهده نشششد بششه
یرییب  p =1/248و  )p =1/316نمودار شماره  .)3ه چنی
س م جشنسم LDL- Cholesterolم  HDLCholesterolو
یریگلیسرید اثشری بشر غلظشت  MGPنداششتند جشدول
شماره .)1آنالیز رگرسیون لوجستیک چندگانه نشان داد که
در جامهه آماری ماالهه شدهم پلیمورفیسش

rs1800799
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مقایسه با افراد کنترل به ور مهنیداری ساوح با یری
داشتند .در ای جا یفاوا مهنیداری بی غلظت سشرمی

یهداد درصد)

یهداد درصد)

مهنی داری
rs1800799

 311مرد و  61زن) در جدول شماره  3نشان داده شده

از LDL-Cholesterolم کلسششترول یششاو و یریگلیسششرید

کنترل )n=63

بیمار )n=100

سا

پژوهشی

اصغر محمدی و همکاران

نداشته است .جنسیت با SVDم

کلسیفیکاسششیون یششک مشششکل پزشششکی مه ش محسششو

در پیشرفت استنوزیس نق

 2VDو  3VDراباه مهنیداری داشت .راباشه مهنشاداری

میشود .برخی ماالهاا نشان دادهاند کشه پلشیمورفیسش

بی  LDL-Cبا  3VDمشاهده شد جدول شماره .)4

 rs1800799در پرومویور  MGPمنجر به یغییشر بیشان سن
 MGPمیشود  .)23از آنجایی که موقهیت پلیمورفیس

جدول شماره  :3اثر پارامترهای جنسم س و پروفایل لیپیدی بر
روی غلظت سرمی MGP
Standardized Unstandardized
coefficients
coefficients
Beta
B
SD

پارامتر

 rs1800799در محل ایصال فاکتورهشای نسش هبشرداری
قششرار داردم لششذا در ایش پلیمورفیسش مششورد یوجششه قششرار

T

سا
مهنی داری

س سال)

-1/38

1/32

-1/33

-3/48

1/34

جنس مرد/زن)

0/68

1/26

1/318

3/740

1/181

گرفت .در ای ماالهه ما برای اولی بار به بیان راباه بی
پلیمورفیس  rs1800799مربو به پرومویشور  MGPبشا

)LDL-cholesterol(mg/dl
)HDL-cholesterol(mg/dl

1/187

1/62

1/327

3/413

1/361

-1/163

1/340

-1/118

-1/473

1/611

سا  MGPدر بیماران  CADپشرداختی  .بشا ایش وجشود

یری گلیسرید میلی گرو در دسی لیتر)

1/117

1/124

1/126

1/288

1/771

فراوانی یغییراا ای سایت بسیار اندک بود و در ماالهه

نمودار شماره  :1راباه بی

غلظت  MGPبا سنوییپ های  CCو CT

ما ینهشا  0مشورد هتروزیگشوا مششاهده گردیشد .اگرچشه
در ماالهششاا مهششدودی از جملششه ماالهششه  Herrmannو
همکششاران  )36در جمهیششت فرانسششوی و فنًنششدی چنششی
نتایجی به دست آمده استم ولی در بسیاری از ماالهاا
به اهمیت ای مکان پلی مورفیشک اششاره نششده اسشت .بشه
عباریی ماالهه کنونی و ماالهه  Herrmannینهشا ماالهشایی
هستند که ای موقهیت را بررسی نمودهاند .ه جهشت بشا
نتایج مشام Atamanم  Harbuzovaو همکارانششان 22م)21

گزارش کشرده بودنشد کشه پلیمورفیسش  rs1800799در

بحث

نشدارد.

ایجاد سندرو حاد کرونری و سکته ایسکمیک نق

 MGPیششک مهارکننششده قششوی در کلسیفیکاسششیون

در ماالهه ما گروهشای بیمشار و کنتشرل بشر اسشاس درجشه

عششروق و غضششروف مششیباشششد .بنششابرای مییوانششد در

استنوزیس عروق کرونر یقسی بندی شدندم در حالی که

کلسیفیکاسیون پًکها و در بیماریهای قلبی -عروقشی

اکثشر ماالهشاا از لشحاظ آنژیوگشرافیم عشروق کرونر را

نقشش

داشششته باشششد .در اسششتنوزیس عششروق کرونششریم

ارزیابی نکرده بودند .بدی یرییبم میزان آسیب عروق

SVD
P value
)OR(CI
3/171–1/364 (3/130 1/063

)OR(CI
)3/171 (3/133–3/321

1/117

)1/236 (1/163–1/760

1/138

)1/363 (1/102–1/011

1/112

LDL-C )mg/dl

)3/123 (1/334–3/164

1/314

)3/120 (1/330–3/100

1/312

)3/142 (3/134–3/171

HDL-C )mg/dl

)3/113 (1/376–3/316

1/212

)3/130 (1/361–3/171

1/076

)1/332 (1/346–3/141

یری گلیسرید میلی گرو در دسی لیتر

)3/111 (1/331–3/132

1/004

)3/117 (1/338–3/130

1/341

)3/113 (1/334–3/113

1/712

کلسترول میلی گرو در دسیلیتر

)3/116 (1/381–3/123

1/611

)1/334 (1/370–3/131

1/023

)1/336(1/381–3/134

1/687

)BMI(km/m2

)3/161 (1/314–3/211

1/171

)1/341 (1/800–3/112

1/330

)1/383 (1/837–3/171

1/670

)* SBP (mmHg

)1/302 (1/313–3/116

1/121

)3/137 (1/384–3/101

1/138

)3/128 (1/333–3/103

1/162

)** DBP (mmHg

)3/130 (1/360–3/168

1/061

)3/110 (1/307–3/100

1/843

)1/370 (1/314–3/137

1/242

)MGP(ng/ml

)1/386 (1/304–3/133

1/130

)3/113 (1/384–3/114

1/443

)1/333(1/367–3/136

1/481

rs1800799

)1/386 (1/304–3/133

1/380

)3/176 (1/181–31/33

1/306

)1/713(1/101–3/318

1/731

پارامترها
س

سال)

جنس مرد/زن)

3VD

2VD
P value

فشار خون دیاستولی** DBP:

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

P value

)OR(CI
)3/126 (1/380–3/163

1/231

)1/178 (1/128–1/223

1/111
1/111
1/743

فشار خون سیستولی * SBP:

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 411دی 4931
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جدول شماره  :4اثر متغیرهای مورد بررسی بر روی استنوزیس عروق کرونر بر اساس آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه

 در بيماران با تنگي عروق کرونرMGP  پروموتور ژنrs1800799 غلظت سرمي و پلي مورفيسم

 پرومویور سنrs1800799 سنوییپ و فنوییپ پلیمورفیس

بهعنوان مهیاری برای یقسی بندیم خصوصشا بشرای افشراد

 ه چنشی راباشه. با استنوزیس عروق مشاهده نشدMGP

 اگرچه برخی ماالهاا راباشه بشی.سال م کمی مبه بود

م بشه عنشوانMGP مهنیداری بی سشا سشرمی پشروییی

 سرمی با میشزان کلسیفیکاسشیون عروقشی راMGP غلظت

یک جارو کننده کلسی م در فرآیند آیرواسشکلروزیس

MGP )م اما در موشهایی که سن24 گزارش کرده بودند

مشششاهده نشششدا بنششابرای کلسیفیکاسششیون عروقششی ممک ش
.است به سایر مسیرهای فهالشده مولکولی مربو باششد

MGP سرمی

سا

آنها از بی برده شده استم افزای

 نتشایج مشا بشا.)20 کلسیفیکاسیون عروقی را مهار نمیکند

البته ماالهاا باید ادامه پیدا کنندم زیرا در ماالهه حا رم

در مورد عدو راباه بشی

 و همکارانFarzaneh-Far نتایج

 روی بهبود پًکهشای آیرواسشکلروزیMGP عملکرد

.)32  مشابه بودrs1800799

 و پلیمورفیسMGP سا سرمی

.در عروق کرونر ارزیابی نشد

در نهایت در جامهه ماالهه شدهم راباهای بی یوزی
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