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مقاله مروری

همراهی پلیمورفیسم ژنهای  KIRبا خطر ابتال به بیماری دیابت نوع یک :یک مرور نظامند
و متاآنالیز
سعید اصالنی ،۱شایان مصطفایی ،*۱،۲سمانه سلطانی ،۱الهام فرهادی ،۱مهدی محمودی

۱

چکیده
مقدمه :نقش پلیمورفیسم ژنهای گیرندهی شبه ایمونوگلوبولینی ( )KIRدر بروز دیابت نوع یک ( )T1Dدر بسیاری از مطالعات بررسی شده و نتایج
متفاوتی مشاهده شده است .هدف از انجام این متاآنالیز بررسی نتایج مطالعات قبلی و ارزیابی ارتباط بین پلیمورفیسمهای ژنهای  KIRو خطر ابتال
به  T1Dاست.
روشها :پایگاههای اطالعاتی پابمد/مدالین و اسکوپوس برای انتخاب مطالعات مبتنی بر تأثیر پلیمورفیسم ژن های  KIRبر استعداد ابتال به  T1Dتا
نوامبر سال  ۲۰۱۹بهطور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند .پس از مرور نظامند سیزده مقاله منتشر شده مورد-شاهدی شامل  ۲۲۸۵بیمار و ۲۱۱۸
کنترل وارد متاآنالیز شدند .اندازهی اثر ارتباط ،نسبت شانس ( )ORبا فاصلهی اطمینان  ۹۵درصد ( )CIدر نظر گرفته شد .ناهمگونی نسبت شانس در
بین مطالعات پیشین با استفاده از آزمون  Qکوکران و شاخص مجذور  Iو ارزیابی سوگیری مطالعه از طریق آزمونهای ایگر و بگ انجام گرفت.
یافتهها :نتایج این متاآنالیز ارتباط آماری معناداری را بین پلیمورفیسمهای KIR2DL2،(OR = 0.42, 95%CI = 0.23–0.77; P = 0.005) KIR2DL1

) (OR = 1.15, 95% CI = 1.00-1.32; P = 0.048و  (OR = 0.86, 95% CI = 0.75–0.98; P = 0.03) KIR2DL5با استعداد ابتال به  T1Dنشان داد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ژنهای  KIR2DL1و  KIR2DL5ممکن است بهعنوان ژنهای محافظتی در برابر  T1Dدر نظر گرفته شوند ،در
حالی که بهنظر میرسد  KIR2DL2یک عامل مستعدکننده برای این بیماری است.
واژگان کلیدی :دیابت نوع یک ،پلیمورفیسم ،ژنهای  ،KIRمتاآنالیز

 -۲مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی ،پژوهشکدهی فناوری سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران





نشانی :کرمانشاه ،بلوار طاقبستان ،باغ ابریشم ،دانشگاه علوم پزشکی ،مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی ،پژوهشکدهی فناوری سالمت ،صندوق
پستی ،67155-1616 :پست الکترونیکshayan.mostafaei@kums.ac.ir :

نشانی :تهران ،خیابان کارگر شمالی ،بیمارستان شریعتی ،مرکز تحقیقات روماتولوژی ،صندق پستی ،1411713137 :تلفکس،88220067-021 :
پست الکترونیکmahmoudim@tums.ac.ir:

تاريخ دريافت1398/12/20 :

تاريخ درخواست اصالح1399/02/18 :

تاريخ پذيرش1399/02/25 :

] [ Downloaded from ijdld.tums.ac.ir on 2023-01-09

 -۱مرکز تحقیقات روماتولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

مصطفايی ،محمودی و همکاران :همراهی پلیمورفيسم ژنهای  KIRبا خطر ابتال به ..

171

کیلوباز ،در ناحیهی ژنی  19q13.4کد میشوند ،و شامل KIR2DL1-

مقدمه
بیماری دیابت نوع یک  ،)T1D(۱که بهعنوان دیابت وابسته به
انسولین  )IDDM(۲نیز شناخته میشود ،یک بیماری پلیژنتیکی خود
ایمنی با واسطهی سلولهای  Tاست که در آن سلولهای بتای تولید
کنندهی انسولین توسط سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار میگیرند
[ T1D .]۱یک بیماری تهدید کنندهی سالمتی است و یکی از علل
مرگ و میر در نوجوانان و بزرگساالن محسوب میشود [ .]۲تا به
امروز ،علت و سازوکار بیماریزایی  T1Dمشخص نشده است ،امّا
براساس مطالعات انجام شده ،فاکتورهای ژنتیکی و محیطی در بروز
بیماری دخیل هستند [ .]3با وجود اینکه بیماریهای خودایمنی در
درجهی اول ناشی از فعال شدن نامناسب لنفوسیتهای  Tو

B

هستند ،سلولهای کشندهی طبیعی  )NK(3نیز نقش مهمی در پاتوژنز
چنین بیماریهایی دارند [ .]4سلولهای  NKهم تنظیم کننده و هم
محرک مهمی در بیماریهای اتوایمیون هستند و برخی مطالعات
مختل شدن سلولهای  NKرا در موشهای دیابتی غیر چاق
 (NOD)4در مقایسه با موشهای نرمال نشان دادهاند [.]۵
سلولهای  NKنقش مهمی در مبارزه با پاتوژنهای انگلی ،عفونی و
باکتریایی از طریق کشتن مستقیم عوامل عفونی و تولید
سایتوکاینهای پیش التهابی نظیر اینترفرون گاما  (IFN-γ)۵و فاکتور
نکروز دهندهی تومور آلفا

6

) (TNF-αدارند [ .]6گیرندههای شبه
7

ایمونوگلوبولینی سلول کشنده ( )KIRعمدتاً بر روی سلولهای
 NKانسانی و گروه کوچکی از سلولهای  Tبیان میشوند ،و
عملکردهای سلولهای  NKو  Tرا از طریق اتصال به آنتیژن
تنظیم میکنند [ .]7در انسان KIR ،ها متعلق به ابرخانواده
ایمونوگلوبولین هستند و توسط ۱7ژن مختلف با اندازهی تقریبی۱۵۰

۹

 KIR3DS1و  ۲سودوژن ( KIR2DP1و  )KIR3DP1هستند.
گیرندههای  KIRبراساس تعداد دومنهای شبه ایمونوگلوبولینی
خارج سلولی ) (2D or 3Dو داشتن دم سیتوپالسمی بلند (L) ۱۰یا
کوتاه (S) ۱۱طبقهبندی میشوند ۹ .ژن  KIRشامل ،KIR2DL1-3
 2DL5B، 2DL5Aو  KIR3DL1-3های مهاری را کد میکنند که
دارای دم سیتوپالسمی بلند بوده و از طریق موتیف مهاری
ایمونورسپتور بر پایه تیروزین (ITIM) ۱۲سیگنال را انتقال میدهند.
در طرف مقابل 6 ،ژن  KIRاز جمله  KIR2DS1-5و

KIR، 3DS1

های فعال کننده را کد میکنند که دم سیتوپالسمی کوتاهی دارند [.]۸
سیگنالهای تحریکی از طریق مولکول آداپتوری موسوم به
۱3

 DAP12که دارای موتیف فعال کننده ایمونورسپتور بر پایهی

تیروزین  (ITAM)۱4است ،انتقال مییابند [ .]۹در این میان،
 KIR2DL4که دم سیتوپالسمی بلند دارد ،دارای هر دوی فعالیت
تحریکی و مهاری است [.]۱۰
عملکرد سلولهای  NKبهواسطهی یک تعادل دقیق بین سیگنالهای
فعالکننده و مهاری کنترل میشود .این سیگنالها ناشی از تعامل
 KIRهای سطح سلول با لیگاندهای  HLAمشخصی هستند که بر
روی سلولهای هدف بیان میشوند [ .]7بهعنوان مثال ،گیرندههای
مهاری  KIR2DL2/2DL3با  ،HLA-C1و گیرندهی مهاری  2DL1با
لیگاند  HLA-C2میانکنش میدهند [ .]۱۱از طرف دیگر ،گیرندهی
فعالکنندهی  2DS1به  HLA-C2و گیرندهی فعالکنندهی  2DS2به
 HLA-C1متصل میشود [ .]۱۲با توجه به پاتوژنز  ،T1Dفعال شدن
همزمان  KIRهای فعال کننده و اختالل عملکرد  KIRهای مهاری
در تنظیم سلولهای خودواکنشگر ،میتواند منجر به فعال شدن این
سلولها و شکسته شدن تحمل نسبت به آنتیژنهای جزایر

1

Type 1 diabetes
Insulin dependent diabetes mellitus
3
Natural Killer
4
Non Obese diabetic mice
5
Interferon (IFN)-γ
6
Tumor necrosis factor-α
7
Killer-cell immunoglobulin-like receptors
8
Human leukocyte antigen class I
2

9

Pseudogenes
Long
11
Short
12
Immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif
13
DNAX activation protein of 12 kDa
14
Immunoreceptor tyrosine-based activation motif
10
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( )HLA-Iواقع بر سلولهای هدف
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النگرهانس شود [ .]۱3از نظر محتوای ژنی KIR ،ها در بین جمعیتها
تنوع زیادی دارند [ .]۱4ارتباط پلیمورفیسم ژنهای  KIRبا چندین
بیماری خودایمنی از جمله آرتریت پسوریازیس ،]۱۵[ (PsA)۱
پسوریازیس ،]۱6[ ۲آرتریت روماتوئید  ،]۱7[ (RA)3اسکلرودرما
 ،]۱۸[ (SSc)4اندومتریوز  ،]۱۹[ ۵کوالنژیت اسکلروزان اولیه [ ]۲۰و
لوپوس اریتماتوز سیستمیک ]۸[ (SLE)6بررسی و مشخص شده
است .عالوه بر این ،مطالعات متعددی ارتباط بین ژنهای  KIRو
بیماریهای عفونی [ ،]۲۱، ۲۲سرطانها [ ]۲3، ۲4و اختالالت سیستم
تولید مثل [ ]۲۵، ۲6را نشان دادهاند .همچنین ،پلیمورفیسمهای
ژنهای  KIRبهعنوان عوامل خطر مهم در ابتال به  T1Dشناخته شده
است [ .]۲7، ۲۸غربالگری ژنتیکی نخستین گام منطقی برای تشخیص
بیماران مبتال به  T1Dبرای دستیابی به یک درمان یا راهکار پیشگیری
است .در سالهای اخیر ،شواهد فراوانی از نقش مهم ژنهای  KIRدر
بیماریهای خود ایمنی حمایت میکند .تاکنون ۱3 ،مطالعهی ژنتیکی
وجود ارتباط بین پلیمورفیسم ژنهای  KIRو استعداد افراد به  T1Dرا
بررسی کردهاند ،اما نتیجهی این یافتهها با هم در تناقض بودهاند .این
مسأله به احتمال زیاد بهدلیل پایین بودن قدرت آماری ،تعداد محدود
نمونهها ،و تنوع جمعیتهای مورد مطالعه بوده است .بنابراین ،بهنظر
میآید که مطالعات انجام شده برای دستیابی به درک جامع در مورد
نقش توزیع آللی KIRها در استعداد ابتال به  ،T1Dنیاز به یک تحلیل
بیشتر دارد .متاآنالیز ابزاری مؤثر برای خالصه کردن نتایج مطالعات
مختلف در یک زمینهی مشابه و بررسی روابط آنها به صورت جامع
است [ .]۲۵این نوع از مطالعات اندازهی نمونه را افزایش میدهند که
ممکن است مسألهی کمبود قدرت 7آماری را برطرف سازد ،و این
به بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم ژنهای  KIRبا استعداد ابتال و بروز
 T1Dدر جمعیتهای مختلف میپردازد.

منابع الکترونیکی و راهبرد جستجو
با هدف جستجوی نظامند به شناسایی و بررسی مطالعات پیشین
بهمنظور ارزیابی ارتباط بینپلیمورفیسم ژنهای  KIRو  T1Dپرداخته
۸

شد .پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی ،از جمله پابمد/مدالین و
۹

اسکوپوس برای جستجوی کلیهی مقاالت چاپ شده و منتشر شده
به زبان انگلیسی ،با استفاده از ترکیب کلمات کلیدی "KIR"( :یا
" ("Killer Cell Immunoglobulin-like Receptorو )" "T1Dیا
" "Type 1 Diabetesیا " ("Type 1 Diabetes Mellitusبا عملگرهای
بولینگ در قسمت عنوان/چکیده/کلید واژههای مقاالت انجام شد.
بهعالوه ،بهمنظور پیدا کردن مطالعاتی که در پایگاه دادههای الکترونیکی
نمایه نشدهاند ،تمامی منابع ذکر شده در مقاالت شناسایی شده و
بررسی شدند و برای بررسی مقاالت خاکستری نیز پایگاه اطالعاتی
پروکوئست ۱۰بررسی شد.
معیارهای ورود و خروج مطالعات
معیارهای ورود مطالعات عبارتند از )۱( :مطالعات مورد-شاهدی باشد،
( )۲مطالعات در زمینهی ارتباط بین پلیمورفیسم ژنهای  KIRو
استعداد ابتال بیماری  T1Dباشد )3( ،دادهها در هر مطالعه منحصر بفرد
(مستقل در بین مطالعات) باشد )4( ،داشتن دادههای فراوانی برای
محاسبه نسبت شانس ( )ORبا فاصله اطمینان  ۹۵درصد (،)95% CI
( )۵بیماران مبتال به  T1Dبراساس معیار طبقهبندی تشخیص داده شده
باشند .همچنین مطالعات با مشخصات زیر حذف شدند )۱( :مطالعاتی
۱۱

که دارای دادههای تکراری یا همپوشانی بودند )۲( ،کنفرانس ،نامه،
مطالعهی مروری ،تفسیرها ،دستورالعملها یا چکیدهی بدون متن کامل
و ( )3مطالعاتی که فاقد دادههای کافی از نظر فراوانی پلیمورفیسم
ژنهای  KIRبودند (شکل .)۱

1

Arthritis psoriatic
Psoriasis
3
Rheumatoid arthritis
4
Scleroderma
5
Endometriosis
6
Systemic lupus erythematosus
7
Power
2

8

PubMed/MEDLINE
Scopus
10
ProQuest
11
Overlapping
9
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شکل  -1فلوچارت روش جستجو و انتخاب مطالعه برای متاآناليز

استخراج دادهها و ارزیابی کیفیت آنها

گونه اختالف و تفاوت ،مطالعات را بر اساس معیارهای ذکر شده در

در هر مطالعهی انتخاب شده ،اطالعاتی چون نام خانوادگی نویسنده،

باال بررسی کردند .نتایج نمرهدهی مقیاس  NOSحاکی از آن بود که

سال انتشار ،کشور مبداء ،قومیت جمعیت مورد مطالعه ،تعداد افراد

برای کلیهی مقاالت مورد مطالعه ،این مقیاس بیش از  6بود.

فراوانی ژنوتیپها در پلیمورفیسم ژنهای  KIRاستخراج شدند .برای
ارزیابی کیفیت متدولوژی مقاالت ،از مقیاس نیوکاسل-اتاوا)NOS( ۱
استفاده شد [ .]۲۹براساس امتیازات  4-6 ،۰-3یا  ،7-۹مطالعات از
لحاظ کیفیت بهترتیب به صورت کیفیت پایین ،متوسط و یا کیفیت باال
طبقه بندی شدند .دو محقق بهصورت مستقل ،برای برطرف کردن هر
Newcastle-Ottawa Scale

1

از نسبت شانس ( )ORو فاصله اطمینان  95% CIبه منظور ارزیابی
ارتباط پلیمورفیسم ژنهای  KIRو خطر ابتال به  T1Dاستفاده شد.
برای محاسبهی فراوانی فنوتیپی )pf ٪( ۲در هر گروه ،از درصد اعداد
مثبت بین کلیهی نمونهها ،و برای محاسبه فراوانی ژنوتیپی )gf( 3در
Phenotypic frequency
Genotypic frequency

2
3
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روشهای تحلیل آماری
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بین همه افراد ،از فرمول ½) gf= 1– (1 - pfاستفاده شد .برای ارزیابی

مطالعه در جمعیت آسیایی [ ]۱، 7، 3۹-4۱و یک مطالعه در جمعیت

ناهمگونی ۱از آزمون  Qکوکران ۲و برای محاسبهی ناهمگونی نسبت

برزیلی [ ]4۲انجام شده بود .این مطالعات بین سالهای  ۲۰۰۲تا ۲۰۱6

شانس بین مطالعات وارد شده از شاخص مجذور  Iاستفاده شد .برای

به زبان انگلیسی منتشر شده بودند (جدول  .)۱دو نوع واکنش

بررسی ناهمگونی ،سطح معنیداری بهصورت  P<0.1در نظر گرفته

زنجیرهای پلیمراز ،)PCR( ۱۲شامل  SSP-PCR۱3و

شد [ .]3۰زمانی که ناهمگونی بین مطالعات از نظر آماری معنیدار بود

روشهای اصلی تشخیصی بودند که توسط مطالعات وارد شده در

از مدل اثرات تصادفی 3در متاآنالیز استفاده شد .در غیر این صورت از

متاآنالیز حاضر مورد استفاده قرار گرفته بودند .شانزده پلیمورفیسم ژنی

مدل اثرات ثابت 4استفاده شد .همچنین ،تحلیل حساسیت با استفاده از

 KIRدر مطالعات ذکر شده شامل

2DS1-5، 2DL1-3، 2DL1-5

حذف پیاپی یک مطالعه ویژه یا گروهی از مطالعات (در صورت

 2DP1، 3DS1،و  3DP1مورد بررسی قرار گرفته بودند .فلوچارت

وجود) ،که بیشترین تأثیر را در نتایج ناهمگونی داشتند ،انجام شد.

مراحل انتخاب مطالعات در متا-آنالیز در شکل  ۱خالصه شده است.

نمودار قیفی ۵بهعنوان روشی برای کنترل کردن سوگیری انتشار بهکار

براساس مقیاس  ،NOSمیانگین نمرهی آنها  7با رنج  6-۹بود .بهعالوه

رفت .آزمون رگرسیون خطی ایگر 6و آزمون بگر 7برای اندازهگیری

ویژگیهای مطالعات منتخب در جدول  ۱ذکر شده است.

SSOP-PCR۱4

عدم تقارن ۸نمودار قیفی و آزمودن سوگیری انتشار ،استفاده شدند
[ .]3۱تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری استاتا
(نسخهی ۱۱.۰؛ شرکت استاتا ،کالج استیشن )TX ،و مدکالک

۹

۱۰

نتایج متاآنالیز
نتایج متاآنالیز منجر به شناسایی سه ژن  KIRبا ارتباط معنی داری با

(نسخهی ۱۲.7.۲.۰؛ اوستند ،بلژیک) انجام گرفت.

استعداد ابتال به  T1Dشد .این پلی مورفیسمها شامل

نتایج

)KIR2DL2 ،(OR= 0.42, 95% CI= 0.23-0.77; P= 0.005

ویژگیهای مقاالت وارد شده در متاآنالیز

) (OR=1.15, 95% CI= 1.00-1.32; P=0.048و

پس از جستجوی اولیه در پایگاههای الکترونیکی پابمد/مدالین و
اسکوپوس ۱۲۵ ،مقاله بهدست آمد .یک مطالعه بهدلیل بررسی فراوانی
پلیمورفیسم ژنهای  KIRدر افرادی که مبتال به هر دو بیماری سلیاک
 )CD(۱۱و  T1Dبودند ،حذف شد [ .]3۲همچنین ،یک مطالعهی دیگر
بهدلیل اینکه به زبان انگلیسی نوشته نشده بود ،از مطالعه خارج شد
[ .]33پس از بررسی کلیهی معیارهای ورود و خروج ۱3 ،مطالعه
مرتبط با  ۲۲۸۵بیمار و  ۲۱۱۸کنترل وارد مطالعه حاضر شدند .از میان

1

Heterogeneity
Cochran’s Q test
3
Random-effects model
4
Fixed-effects model
5
Funnel Plot
6
Egger
7
Beggers
8
Asymmetry
9
STATA
10
Med Calc
11
Coeliac disease
2

KIR2DL5

) (OR=0.86, 95% CI= 0.75-0.98; P=0.033بود (شکل  .)۲اما هیچ
ارتباط آماری معنیداری بین

2DS1-5، 3DL1-3 ،2DL4، 2DL3

 3DS1،و  3DP1و استعداد ابتال به  T1Dمشاهده نشد .جزییات مربوط
به فراوانی آللی پلی مورفیسم ژنهای  ،KIRنتایج آزمون هتروژنی و
نتایج آزمون سوگیری مطالعه در جدول  ۲ارائه شدهاند.
آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت از طریق حذف متوالی هر یک از مطالعات انجام شد.
نسبت شانس ) (ORادغام شده ،بعد از حذف هریک از مطالعات،
بهطور معنیداری از حذف متوالی منحرف نشد که نشان میداد که
نتایج از لحاظ آماری قوی بودهاند.

12

Polymerase chain reaction
Sequence-specific primer
14
Sequence-specific oligonucleotide probe
13
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این  ۱3مطالعه 7 ،مطالعه در جمعیت اروپایی [۵ ،]۱3، ۲7، 3۸-34
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..  با خطر ابتال بهKIR  همراهی پلیمورفيسم ژنهای: محمودی و همکاران،مصطفايی

 ويژگیهای مطالعات وارد شده در اين متاآناليز-1 جدول
تعداد

تعداد

تکنیک

کنترلها

بیماران

تشخیصی

2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5, 3DL1, 2DS1-5, 3DS1

۲۰7

۱4۹

PCR–SSOP

 قفقازی/هلند

۲۰۰3

van der Slik et al. [13]

۱

2DL1-5, 3DL1-3, 2DS1-5, 3DS1

۹۸

۹۵

PCR-SSP

 قفقازی/التویا

۲۰۰4

Nikitina-Zake et al. [35]

۲

2DL1-5, 3DL1-3, 2DS1-5,

۱۰۱

۱37

PCR

 قفقازی/انگلستان

۲۰۰6

Middleton et al. [27]

3

2DL1-5, 3DL1-3, 3DS1, 2DS1-5

۱3۲

۱3۸

PCR-SSP

 آسیایی/کره

۲۰۰6

Park et al. [39]

4

2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5, 2DS1-5, 3DL1, 3DS1,
3DP1, 2DP1

7۱

76

PCR-SSP

 قفقازی/اسپانیا

۲۰۰6

Santin et al. [36]

۵

2DL1-5, 2DS1-5, 3DL1-3, 3DS1

۲4۰

۲۰4

PCR-SSP

 آسیایی/ژاپن

۲۰۰7

Mogami et al. [1]

6

2DS1, 2DS2, 3DS1

۲۱۵

۲7۵

نامشخص

 قفقازی/هلند

۲۰۰7

2DL1-5, 3DL1-3, 2DS1-5, 2DS1-5, 3DS1, 2DP1

۲4۸

۲۵۰

PCR-SSP

 قفقازی/برزیل

۲۰۱۰

Jobim et al. [42]

۸

2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5, 3DL1, 3DL3, 2DS1-5,
3DS1

۱6۸

3۹4

PCR-SSP

 قفقازی/انگلستان

۲۰۱۱

Mehers et al. [37]

۹

2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5, 2DS1-5, 3DL1, 3DS1

۲6۲

۲۵۹

PCR-SSP

 آسیایی/چین

۲۰۱۱

Zhi et al. [7]

۱۰
۱۱

ژن های بررسی شده

 کشور/نژاد

سال انتشار

)نویسندهی اول (رفرانس

شماره
مطالعه

van der Slik et al. [38]

2DL1-4, 2DL5A, 2DL5B, 2DP1, 2DS1-5, 3DL1-3,
3DP1, 3DS1

۱3۰

67

PCR-SSP

 قفقازی/اسلونی

۲۰۱4

Smigoc Schweiger et al].
[34

2DL1-5, 3DS1, 2DS1-5, 3DL1-3

۹۸

۱3۵

PCR-SSP

 آسیایی/هند

۲۰۱۵

Sanjeevi et al. [40]

۱۲

2DL1-5, 2DS1-5, 3DL1-3, 3DS1, 2DP1, 3DP1

۱4۸

۱۰6

PCR-SSOP

 آسیایی/عربستان

۲۰۱6

Osman et al. [41]

۱3

PCR; Polymerase chain reaction, PCR-SSP; Polymerase chain reaction- sequence specific primers, SSOP-PCR; sequence-specific oligonucleotide probes- polymerase chain
reaction.

T1D  و ريسک بروزKIR  نتايج متاآناليز همراهی ژنهای-2 جدول
مدل
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7

سوگیری انتشار

آزمون ناهمگونی

 ادغام شدهOR

P-value

کنترلها

بیماران

 تعداد/تعدادکل

/تعدادکل

مثبت

تعداد مثبت

تعداد

ژن

(Begg's Test P-value;
Egger's test P-value)

(𝑰𝟐 % , 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆)

اثر ثابت

(P= 0.11; P= 0.20)

(0.0%; P =0.944)

۰/4۲6 )۰/۲33 – ۰/777(

۰/۰۰۵

۱۸66/۱۹۰7

۱۹33/۲۰۱۲

۱۲

2DL1

اثر تصادفی

(P= 0.03; P= 0.11)

(84.2%; P <0.001)

۱/۱۵۰ )۱/۰۰۱ – ۱/3۲3(

۰/۰4۸

۸43/۱۹۰7

۹66/۲۰۱۹

۱۲

2DL2

اثر ثابت

P=0.84; P= 0.85)

(0.0%; P=0.51)

۰/۹3۱ )۰/6۰۵ – ۱/43۲(

۰/746

۱774/۱۹۰7

۱۸۹7/۲۰۱۲

۱۲

2DL3

اثر ثابت

(P= 0.27; P= 0.43)

(0.0%; P=0.98)

۰/66۹ )۰/۲3۵ – ۱/۹۰۸(

۰/4۵3

۱۱۹6/۱۱۹۹

۱۱۲۹/۱۱34

۸

2DL4

اثر تصادفی

(P= 0.53; P= 0.16)

(84.7%; P <0.001)

۰/۸63 )۰/7۵3 – ۰/۹۸۸(

۰/۰33

۹۵6/۱777

۹۹۹/۱۹4۵

۱۱

2DL5

اثر تصادفی

(P= 0.51; P= 0.40)

(48.2%; P =0.026)

۰/۹۸۹ )۰/۸73 – ۱/۱۲۰(

۰/۸۵7

۸73/۲۱۲۲

۹۵۹/۲۲۸7

۱3

2DS1

اثر تصادفی

(P= 0.85; P= 0.58)

(74.4%; P <0.001)

۰/۹۸۲ )۰/۸6۱ – ۱/۱۱۹(

۰/7۸4

۹7۱/۲۱۲۲

۱۰63/۲۲۸7

۱3

2DS2

اثر ثابت

(P= 0.99; P= 0.82)

(35.9%; P =0.103)

۰/۹۱۲ )۰/774 – ۱/۰7۵(

۰/۲7۲

۵۱۱/۱۹۰7

۵۲۸/۲۰۱۲

۱۲

2DS3

اثر تصادفی

(P= 0.05; P= 0.08)

(46.5%; P =0.038)

۱/۲47 )۰/۹4۰ – ۱/6۵3(

۰/۱۲6

۱6۲3/۱۹۰7

۱7۸۱/۲۰۱۲

۱۲

2DS4

اثر ثابت

(P= 0.63; P= 0.94)

(36.6%; P=0.098)

۰/۹۸3 )۰/۸۵7 – ۱/۱۲۸(

۰/۸۰4

664/۱۹۰7

7۰7/۲۰۱۲

۱۲

2DS5

اثر ثابت

(P= 0.002; P= 0.004)

(14.5%; P =0.30)

۱/۱44 )۰/7۰6 – ۱/۸۵4(

۰/۵۸4

۱۸۰6/۱۹۰7

۱۸۸۱/۲۰۱۲

۱۲

3DL1

اثر ثابت

(P= 0.90; P= 0.29)

(0.0%; P =0.99)

۰/۹ )۰/3۲۵ – ۲/4۹۱(

۰/۸3۹

۱۱۹6/۱۱۹۹

۱۱3۰/۱۱34

۸

3DL2

اثر ثابت

(P= 0.99; P= 0.10)

(0.0%; P =0.95)

۰/۹66 )۰/36۰ – ۲/۵۹4(

۰/۹4۵

۱366/۱367

۱۵۲3/۱۵۲۸

۹

3DL3

اثر تصادفی

(P= 0.67; P= 0.96)

(43.2%; P =0.048)

۱/۰3۸ )۰/۹۱7 – ۱/۱76(

۰/۵۵3

۸۵۸/۲۱۲۲

۹64/۲۲77

۱3

3DS1

اثر ثابت

(P= 0.73; P= 0.98)

(0.0%; P =0.95)

۰/۸۰۵ )۰/۱۸۸ – 3/437(

۰/76۹

۵۹4/۵۹۹

4۹۲/4۹7

4

2DP1

اثر ثابت

(P= 0.29; P= 0.38)

(0.0%; P =0.95)

۰/۵4۲ )۰/۱۰۰ – ۲/۹43(

۰/47۸

34۹/34۹

۲4۸/۲4۹

3

3DP1

(95% C.I)

*N implies to all the T1D cases evaluated for a specific KIR gene polymorphism

مطالعه

* n implies to a positive state for a specific KIR gene polymorphism
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I2%>50%, PHeterogeneity<0.10

ارزیابی آزمون ناهمگونی و سوگیری مطالعه

نتایج ناهمگونی معنیدار بهصورت

مواردی که بر روی ناهمگونی مطالعات وارد شده در یک متاآنالیز اثر

در نظـر گـرفته شد .در این مـطالـعه ناهمگونی مـعنیداری بین

میگذارند عبارتند از :تفاوت در طرح مطالعه ،افراد مطالعه و پیامدها.

)2DL2 (I2= 84.2%; <0.001

مـطالعـات در پلـی مـورفیـسمهـای

] [ Downloaded from ijdld.tums.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -2نمودار جنگلی نتايج حاصل از  ORادغام شده برای ژنهای

 B: KIR2DL2، A: KIR2DL1وC: KIR2DL5

مصطفايی ،محمودی و همکاران :همراهی پلیمورفيسم ژنهای  KIRبا خطر ابتال به ..

 2DL5 (I2=84.7%; P<0.001)،و

177

)2DS2 (74.4%; P<0.001

(( )Begg's Test, 0.002; Egger's test, 0.004جدول  .)۲نتایج

KIR

مربوط به  KIR2DL2 ،KIR2DL1و KIR2DL5در جدول  ۲و

مشاهده شد ،در حالیکه سایر پلی مورفیسمهای ژنهای

ناهمگونی را نشان ندادند .براساس آزمونهای ایگر و بگ،

شکل  3نشان داده شده است.

سوگیری مطالعه در متاآنالیز پلیمورفیسم  3DL1مشاهده شد

] [ Downloaded from ijdld.tums.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -3نمودار قيفی مربوط به نمايش سوگيری انتشارات و ناهمگونی برای ژنهای  B: KIR2DL2، A: KIR2DL1و C: KIR2DL5
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مجله ديابت و متابوليسم ايران .فروردين -ارديبهشت 1399؛ دوره ( 19شماره )4

پایداری ایمنی ،سلولهای خود فرد مورد حمله سلولهای

بحث
اولین تحقیق در مورد ارتباط بین پلیمورفیسم ژنهای  KIRو
ریسک ابتال به  T1Dدر سال  ۲۰۰3انجام شد [ .]۱3از آن زمان،
چندین مقاله به شناسایی ارتباط بین پلیمورفیسم این ژنها و
خطر ابتال به  T1Dپرداختهاند ،اما نتایج بحث برانگیز بوده است.
بهمنظور یکپارچهسازی نتایج متناقض حاصل از مطالعات قبلی،
متاآنالیز حاضر انجام شد .بنابراین ،این متاآنالیز برای ارزیابی
مجدد و دقیق ارتباط بین تنوع آللی  KIRو استعداد ابتال به

T1D

انجام شد .بهطور کلی ،در این متاآنالیز  ۱3مطالعه که در کل شامل
 ۲۲۸۵فرد مبتال به  T1Dو  ۲۱۱۸کنترل بود ،بررسی شدند.
با توجه به چندین دهه مطالعه و پژوهش ،سازوکارهای اساسی و
دقیق دخیل در پاتوژنز  T1Dهنوز ناشناختهاند .هر دو عامل
ژنتیک و محیط در ابتال به  T1Dمشارکت میکنند [ .]43درک
کامل ایمونوژنتیک  T1Dمیتواند یک عامل مهم در پیشگیری از
این بیماری باشد .براساس مطالعات انجام شده ،ایمنی ذاتی نقش
مهمی در روند پاسخهای خودایمنی دارد [ .]44در همین رابطه
سلولهای  ،NKبهعنوان سلولهای ایمنی ذاتی ،میتوانند در
دیابت اتوایمیون نقش داشته باشند [ .]4۵در مراحل ابتدایی
پاتوژنز بیماری  ،T1Dسلولهای  Tاجرایی )Teff( ۱در ایجاد و
پیشرفت آن دخیل هستند ،همچنین نشان داده شده است که
سلولهای  NKدر لوزالمعده بیماران ،میتوانند عوامل اصلی در
ایجاد  T1Dباشند [ .]46بهعنوان مثال ،فعالیت افزایش یافته
سلولهای  NKدر افراد مبتال به این بیماری گزارش شده است
گیرندههای مهاری بر سطح سلولهای  NKمیتوانند با
مولکولهای  HLA-Iدر سطح سلولهای مختلف میانکنش
بدهند .به این ترتیب سلولهای مذکور از حملهی سلولهای

NK

در امان میمانند .در  ،T1Dبههم خوردن توازن ژنهای

KIR

میتواند منجر به القای سیگنالهای غیر طبیعی تحریکی یا مهاری
در سلولهای  NKو  Tبشود ،و بدین ترتیب با برهم خوردن
Effector T cell

1

قرار بگیرند [.]4۸
بهنظر میرسد حضور برخی ژنهای  HLAنیز میتواند عامل
خطر مهمی برای بروز  T1Dباشد Nikitina-Zake .و همکاران
گزارش دادند که افراد دارای ژنهای خطر  HLAکالس  IIو
آللهای  KIR2DL2یا  ،2DS2ممکن است مستعد ابتال به

T1D

باشند .عالوه بر این ،افرادی که آللهای  ۵یا  ۵.۱مربوط به ژن
 MICA۲را همراه با ژنهای  2DL2یا  2DS2دارند ،خطر افزاش
یافته برای ابتال به دیابت نشان میدهند [ .]3۵در مطالعهی

Jobim

و همکاران ،ترکیب پلیمورفیسمی  KIR2DL1-HLA-C2یک
عامل محافظ برای دیابت شناخته شد [ .]4۲همچنین نشان داده
شد که کودکان مبتال به  T1Dکه از نظر  KIR2DS2فعال کننده و
 KIR2DL2و  KIR2DL3مهاری مثبت بودند ،ژنوتیپ
هموزیگوت  HLA-C1C1را بیشتر بروز دادهاند ،و این ارتباط در
کودکان مبتال به  T1Dقبل از  ۵سال قویتر بوده است [.]34

Zhi

و همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که ترکیبهای ژنی
 KIR/HLAاز قبیل  2DL3+/HLA-C1+;.2DL2−/HLA-C1+و
2DS2 /HLAC1+با خطر ابتال به دیابت ملیتوس ارتباط مثبت
نشان دادهاند [ .]7این مشاهدات بر نقش ترکیبی ژنهای  KIRو
لیگاند  HLAآنها در خطر ابتال به  T1Dتأکید دارد.
نتایج مطالعهی  Van der Slikو همکاران نشان داد که ژن
 KIR2DS2میتواند در بروز  T1Dنقش داشته باشد [ .]۱3در
مطالعهی دیگری  Parkو همکاران اظهار داشتند که فراوانی ژن
 KIR2DS2تحریکی بهطور معنیداری در بیماران  T1Dدر مقایسه
با گروه کنترل کاهش نشان میدهد [ .]4۹از طرف دیگر ،تفاوت
معنیداری در زمینهی توزیع فراوانی ژنهای  KIRو حساسیت به
 T1Dدر مطالعات انجام شده در هلند [ ،]۱3فنالند [ ،]۲7باسک
[ ،]36ژاپن [ ،]۱برزیل [ ،]4۲چین [ ]7و جمعیت سعودی []4۱
گزارش نشده است .ناهمگونی مشاهده شده در این مطالعات
ممکن است تا حدی به نقش برخی از عوامل ،از جمله تنوع در
MHC-I polypeptide–related gene A

2
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ویژگیهای جمعیت شناختی بین مطالعات مختلف ،عوامل

در این مطالعه متاآنالیز ،حجم نمونه باالیی از بیماران و افراد سالم

جغرافیایی ،کیفیت هر مطالعه ،طرح کلی تحقیق ،روشهای

وارد مطالعه شدهاست اما محدودیتهایی نیز در انجام آن وجود

مختلف ژنوتایپینگ ،تفاوت در معیارهای ورود به مطالعه برای

داشته است .اول آنکه ،بهدلیل عدم وجود اطالعات کافی از جمله

انتخاب افراد کنترل ،و تفاوت در توزیع ژنهای  KIRدر بین

برهمکنشهای محیط-ژن/ژن-ژن ،اثر زیرگروههای مختلف بالینی

جمعیتها با زمینههای مختلف نژادی نسبت داده شود [.]۵۰، ۵۱

 ،T1Dامکان تحلیلهای بیشتر برای پیدا کردن سایر عوامل خطر

سن شروع بیماری و جنسیت نیز با ابتال به  T1Dارتباط دارد ،لذا

ممکن نبود .دوم ،بهدلیل کم بودن تعداد مطالعات ،تحلیلهای زیر

انتخاب افراد کنترلی که از نظر سن و جنسیت با گروه بیماران

گروهی بر حسب نژاد ممکن نبود .سوم ،تنها مطالعاتی که به زبان

همسان سازی شده باشند ،در تجزیه و تحلیلهای ژنتیکی مهم

انگلیسی منتشر شده بودند ،در این مطالعه وارد شدند .بنابراین،

است [.]7

این متاآنالیز میتواند در معرض سوگیری باشد .علیرغم

نتایج مطالعهی متاآنالیز حاضر نشان داد که پلیمورفیسم

محدودیتهای ذکر شده ،این مطالعه به بررسی پروفایل

T1D

پلیمورفیسمی ژنهای  KIRدر حساسیت ابتال یا نقش محافظتی

ژنهای  2DL2، 2DL1و  2DL5میتواند با استعداد ابتال به

در ارتباط باشد .وجود هر دو ژن  2DL1و  2DL5با کاهش خطر

آن در بیماری  T1Dمتمرکز شد.

 T1Dو وجود آلل  2DL2با افزایش خطر ابتال به  T1Dهمراه
بوده است .به نظر میآید که ترکیبات پلیمورفیسمی متفاوت
ژنهای  KIRبا تفاوت در عملکرد سلولهای ایمنی و بروز
بیماری  T1Dهمراه هستند .در مطالعهی متاآنالیز دیگری که در
رابطه با پلیمورفیسم ژنهای  KIRو بروز  T1Dبر روی ۲۰76
بیمار و  ۱۹67فرد سالم در سال  ۲۰۱7انجام شده است ،ارتباط
معنیداری بین وجود آللهای  KIR2DL1و  KIR2DS1و عدم
ابتال به این بیماری گزارش شده است [ .]۵۲تفاوت در نتایج
بهدست آمده در این مطالعه میتواند ناشی از تفاوت در مطالعات
ورودی و خروجی و تفاوت در نوع و حجم نمونه آنالیز شده
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