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Abstract
Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common and highly heritable
psychiatric disorder among children which affects 3-7% of them all around the world. ADHD characterized by some
symptoms such as extreme and inappropriate levels of motor activity, impulsivity and inattentiveness. Several
studies have reported the association between dopaminergic pathway and ADHD. Dopamine D4 receptor gene and
its variants is one of the major candidates that have been studied for ADHD. Here we investigated the genetic
association between DRD4 rs1800955 polymorphism and ADHD among children from Northwest of Iran.
Methods: This case-control study includes 200 ADHD children and 157 controls aged 6-12 years. ADHD
children were diagnosed according to DSM-IV and Conners scale and were genotyped by PCR-Restriction fragment
length polymorphism (RFLP) technique.
Results: Frequencies of genotypes CC, TT and CT were 48 (24%), 15 (7.5%) and 137 (68.5%) in patient group
and 50 (31.85% %), 7 (4.46%) and 100 (63.69 %) in control group respectively. According to results, there was no
significant association between case and control groups (p>0.05).
Conclusion: The results of this study indicate that there is no significant association between DRD4 rs1800955
polymorphism and attention deficit hyperactivity disorder among children from Northwest of Iran.
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پیوستگی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و استعداد ابتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی

مقاله پژوهشی
پیوستگی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و استعداد ابتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی در بین
کودکان منطقه شمال غرب ایران :یک مطالعه مورد-شاهدی
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چکیده

زمینه :اختالل نقص توجه/بیش فعالی ( )ADHDشایعترین اختالل روانی در میان کودکان است که وراثتپذیری باالیی دارد و حدود  3تا  7درصد
کودکان در سراسر جهان را درگیر میکند .این اختالل با نشانههایی همچون سطوح باال و نامناسب فعالیت فیزیکی ،رفتارهای تکانشی و نقص توجه شناخته
میشود .بسیاری از مطالعات ارتباط میان مسیرهای دوپامینرژیک و اختالل مذکور را گزارش کردهاند و ژن گیرندهی دوپامین  )DRD4( D4و واریانت های آن
بهعنوان یکی از کاندیدهای اصلی در مطالعهی این بیماری شناخته شدهاند .در مطالعه حاضر پیوستگی ژنتیکی میان چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و
اختالل نقص توجه/بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار :افراد مورد بررسی در این مطالعهی مورد -شاهدی ،شامل  022کودک مبتال به اختالل نقص توجه /بیشفعالی و  757کودک شاهد در دامنه
سنی  6تا  70ساله بودند .کودکان مبتال از طریق متن بازنگری شدهی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری ناهنجاریهای روانی و آزمون کانرز تشخیص داده
شدند و ژنوتیپ آنها با استفاده از روش  PCR-RFLPبررسی گردید.
يافتهها :فراوانی ژنوتیپهای  TT ،CT ،CCدر گروه بیمار به ترتیب  )% 64/5( 737 ،)08%( 84و  )% 7/5( 75و در گروه شاهد به ترتیب ،)% 37/45( 52
 )% 63/66( 722و  )% 8/86( 7محاسبه شد و بر اساس نتایج ،تفاوت معناداری بین گروههای شاهد و بیمار مشاهده نگردید (.)p<2/25
نتیجهگیري :بر اساس نتایج ،بین چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و اختالل نقص توجه /بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران همراهی معنیداری
وجود نداشت.
کلیدواژهها :اختالل نقص توجه /بیش فعالی ،rs1800955،ژن  ،DRD4پیوستگی ژنتیکی ،ایران
نحوه استناد به اين مقاله :خلیلی نژاد ن ،مهدی زاده فانید ل ،زینال زاده ن ،علیزاده م .پیوستگی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و استعداد ابتال به اختالل نقص توجه/
بیش فعالی در بین کودکان منطقهی شمال غرب ایران :یک مطالعه مورد-شاهدی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز7822 .؛066-062:)3(83

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه
اختتتالل نقتتص توجتته /بتتیش فعتتالی (
 )Hyperactivity Disorder, ADHDیک اختالل روانتی بتا شتیوع
باال است که بهعنوان رایجترین اختالل روانتی تشتخیص داده شتده
در میان کودکان شناخته میشود .بر اساس مطالعات مختلف ،شتیوع
اختالل نقص توجه/بیش فعتالی در میتان کودکتان  %3-7و نستبت
ابتالی پسران بته دختتران  8بته  7گتزارششتده استت ( .)7طبتق
متالکهتای مطترحشتده در نستخهی بتازنگری شتدهی راهنمتای
تشخیصتتی -آمتتاری اختتتالالت روانتتی ( ،)DSM-IV-TRاختتتالل
نقص توجه/بیش فعتالی بتا خصوصتیاتی همچتون ستطوح بتاال و
نامناسب فعالیت فیزیکی ،رفتارهای تکانشی و نقص توجته شتناخته
میشود .افراد مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی ممکتن استت
بهطور عمده نشانههای نقص توجه یتا بتیش فعتالی و بتهصتورت
رایجتر ترکیبتی از ایتن دو (زیرگتروه ترکیبتی) را بتروز دهنتد (.)0
فرکانس شیوع ایتن اختتالل در شتهرهای مختلتف ایتران  5تتا 02
درصد گزارششده است ،همچنین بهصورت جزئیتر شیوع شتکل
همراه با نارسایی توجه در دختتران  0/8درصتد و در پستران 0/05
درصد و شکل همراه با بتیش فعتالی در دختتران  3/8درصتد و در
پسران  8درصد گزارش شده است ( .)3عالئم ایتن اختتالل متزمن
هستند و بتر استاس گتزارشهتا در  0/5تتا  8/6درصتد متوارد تتا
بزرگسالی ادامه پیدا متیکننتد ( .)8همچنتین ،بتر استاس مطالعتات
مختلف ،کودکان مبتال بتا احتمتال بتاالتری بته سوءمصتر متواد
مختتدر روی متتیآورنتتد و در بزرگستتالی ممکتتن استتت عملکتترد
تحصیلی پایینتری نسبت به همساالن غیرمبتالی خود داشته باشتند
( .)5اختالل نقص توجه/بیش فعالی یک بیماری چنتدعاملی استت
و ژنتیک نقش مهمی در وراثت این بیماری ایفا متیکنتد؛ بتهعتالوه
مطالعات دوقلوها ،نتر وراثتت ایتن اختتالل را  %72-42تخمتین
زدهاند ( .)6مطالعات پیوستگی نیتز حتاکی از ارتبتاط میتان اختتالل
نقص توجته/بیش فعتالی و ژنهتای کاندیتد از جملته SNAP-25,
 GRIN2B, SLC9A9و ژنهای گیرنتدهی دوپتامین متیباشتند (-7
 .)72اخیراً مطالعتات دارویتی ،تصتویربرداری از سیستتم عصتبی و
مطالعات بر روی حیوانات مدل ،عدم تعادل سیستتم دوپامینرژیتک
را در این اختالل مشخص کردهانتد ( )77و ژن گیرنتدهی دوپتامین
 )DRD4) D4و تنوعتات آن ،یکتی از اصتلیتترین ژنهتای متورد
مطالعه در ارتباط با اختالل نقص توجه/بیش فعالی متیباشتد (.)70
این ژن ،کدکنندهی یک گیرندهی متصل شونده به  Gپروتئین استت
کتته بتته ختتانوادهی گیرنتتدههتتای شتتبه  D2تعل تق دارد و در نقتتش
بازدارندهی آدنیلیل ستیکالز عمتل کترده ( )73و بتهعنتوان هتد
داروهای ضد روانپریشی ،نقش کلیدی در درمان اختالالت روانتی
ایفا میکند ( .)78توجه بیشتر به ژن  DRD4بته عنتوان ژن کاندیتد
در اختالل نقص توجه/بیش فعالی به وسیلهی مطالعتات پیوستتگی
Attention Deficit

آغاز شد که این ژن را با صفت اشتیاق بترای تجتارب تتازه مترتبط
میکرد ()75؛ بهعالوه موشهایی که ژن مذکور در آنها حذ شده
بود ،در مقایسه با گروه شاهد ،پاسخ باالیی به کوکایین و متامفتتامین
از خود بروز دادند که با افزایش در رفتار تحرکتی نمتود پیتدا کترد
( .)76این موشها همچنین اشتیاق کاهشیافته برای تجارب تتازه از
خود بتروز دادنتد ( )DRD4 -521 C/T (rs1800955) .)77یکتی از
رایجترین چندشکلیهای ژن  DRD4است کته در 507جفتت بتاز
باالدستتت محتتل شتتروع رونویستتی قتترار دارد ( .)74تخمتتین زده
میشود که این چندشکلی بتر فعالیتت پرومتوتر اثتر متیگتذارد و
بررسی های عملکردی نیز حاکی است که آلل  Tآن در مقایسته بتا
آلل  Cسبب کاهش  82درصدی در فعالیتت رونویستی ژن DRD4
در سلولهای ترانسفکت شده میشود ( .)76هد اصتلی از انجتام
این مطالعه ،بررستی متورد -شتاهدی ارتبتاط میتان چندشتکلی -
 C/T507در ناحیتتهی پرومتتوتری ژن DRD4و استتتعداد ابتتتال بتته
اختالل نقص توجه/بیش فعالی در کودکان منطقتهی شتمال غترب
ایران می باشد.

روش کار

این مطالعه مورد-شاهدی بته صتورت مقطعتی و در دانشتگاه
تبریز انجام پتذیرفت .نمونته هتا شتامل  022کتودک مبتتال و 757
کودک شاهد  6تا  70ساله از جمعیت شتمال غترب ایتران بودنتد.
معیار ورود گروه بیمار ،ابتال به اختالل نقتص توجته /بتیش فعتالی
نوع ترکیبی بود که توستط متخصتص تشتخیص دادهشتده و ایتن
تشخیص با استفاده از آزمون  Conners Scaleتأیید شده بود .معیتار
ورود گروه شاهد نیز عدم ابتال به بیماریهای عصبی و روانی و نیتز
اختتتالالت یتتادگیری بتتود .همچنتتین کودکتتان متتورد مطالعتته طبتتق
مصاحبهی حضوری با والدین ،هیچ دارویی را در آن زمان مصتر
نمیکردند .قبل از نمونهگیری ،رضایت آگاهانته و کتبتی از والتدین
تمامی کودکان شرکتکننده در این پژوهش دریافتت شتد .مطالعته
حاضر قبالً با کد  73484770بته تصتویب کمیتته اختالق دانشتگاه
علوم پزشکی تبریز رسیده بود .بهمنظور بررسی ژنوتیپ چندشتکلی
 rs1800955ژن  ،DRD4نمونتتههتتای ختتونی تهیتته و در لولتتههتتای
خونگیری حاوی  EDTAبهعنتوان متادهی ضتد انعقتاد نگهتداری
شتتدند .س ت س  DNAژنتتومی بتتا استتتفاده از روش نمتتک اشتتباع
استخراج گردیتد ( .)02بترای تعیتین ژنوتیتپهتا از روش واکتنش
زنجیرهای پلیمراز-چندشکلی طولی قطعات برشتی ()PCR-RFLP
استفاده شد .توالی آغازگرهای پیشرو و معکتوس متورد استتفاده در
ایتتتتتتتتتتن مطالعتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتته ترتیتتتتتتتتتتب -’5
-’5
و
’AGAGGCTTGACATCATTGGCT-3
 ’CGTGTACAAGTCTGGTCCT-3بودنتتد کتته بتتا استتتفاده از
نرمافزار اولیگو آناالیزر نسخه  7طراحیشده و با مراجعته بته ابتزار
بالستتت اختصاصتتیت آنهتتا تأییدشتتده بتتود .بتترای واکتتنش PCR

پیوستگی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4و استعداد ابتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی

درمجموع  722نانوگرم  DNAژنتومی 72 ،پیکومتول از هرکتدام از

آغازگرهای پیشرو و معکوس با  72میکرو لیتر مستتر متیکس PCR

( ،Ampliqonدانمارک) مخلتوط شتده و حجتم آن بتا آب دو بتار
تقطیر به  02میکرولیتر رسانده شد .مراحل  PCRنیز شتامل  5دقیقته
حرارت اولیه در  65درجه سانتیگراد و س س  35چرخه شتامل 65
درجه سانتیگراد برای واسرشت سازی 68 ،درجه سانتیگراد بترای
اتصال به مدت  32ثانیه و  70درجه سانتیگراد برای بسط ،به متدت
 85ثانیه و  70درجه سانتیگراد به مدت  7دقیقه برای بستط نهتایی
بود که با دستگاه ترموسایکلر ( ،Bio-Radآمریکا) انجام شد .بعتد از
انجام واکنش  PCRبرای تعیین ژنوتیتپ از آنتزیم Thermo ( FspI
 ،Scientificآمریکا) استفاده شتد و نمونتههتای  PCRدر دمتای 37
درجه سانتیگراد به مدت  32دقیقه تحت تیمار با آنزیم مذکور قترار
گرفتند .س س نمونهها در ژل آگارز  0درصد بارگذاری و با استتفاده
از نشانگر وزن مولکولی ( ،SMOBiOتایوان) تعیین ژنوتیپ شتدند.
در ادامه ،بررسیهای آمتاری بتا استتفاده از ویترایش  00نترمافتزار
 SPSSصورت گرفت و معنیدار بودن دادهها بتا استتفاده از آزمتون
کای دو محاسبه شتد .مقتدار  p≤0.05بتهعنتوان معنتیدار در نظتر
گرفته شد .همچنین تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کتای
دو مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش شامل  022کتودک مبتتال
به اختالل نقص توجه /بتیش فعتالی و  757کتودک کنتترل بودنتد.
گروه بیمار ،شامل  767پسر و  36دختر و گتروه کنتترل شتامل 47
پستتر و  76دختتتر بودنتتد (جتتدول  .)7بررستتی آمتتاری بتتر استتاس
جنسیت حاکی از معنادار بودن اختال تعداد پستران و دختتران در
دو گروه کنترل و مبتال بود ( .)p>2/22227بر ایتن استاس فراوانتی
پسران در گروه بیمتار  42/5درصتد در مقابتل  57/750درصتد در
گروه کنترل بود .فراوانی دختران نیز در گروه بیمار  76/5درصتد در
مقابل  84/87درصد در گروه کنتترل بتود .محصتول واکتنش PCR
 070جفت باز بود که آنزیم  FspIدر حضور آلل  Tقطعه متذکور را
برش داده و به قطعات  778و  754جفت بازی تبدیل میکنتد ولتی
در حضور آلل  Cبرش صورت نگرفته و قطعتهی  070جفتت بتاز
باقی میماند (تصویر  .)7فراوانتی ژنوتیتپهتای  CT ،CCو TTدر
گروه بیمار به ترتیب  7/5 ،64/5 ،08درصتد و در گتروه کنتترل بته
ترتیب  8/86 ،63/66 ،37/45درصد محاسبه شدند (جتدول  )0امتا
بررسی آماری نشان داد که این اختال در فراوانتی ژنتوتی ی میتان
گروههتای بیمتار و کنتترل معنتادار نمتیباشتد ( .)p=2/77فراوانتی
ژنوتی ها همچنین در هر کدام از گروههای دختتران و پستران متورد
مطالعه بررسی گردید ولی در این مورد نیز تفاوت آماری معنتاداری
مشتتاهده نگردیتتد (در گتتروه پستتران p=2/7 ،و در گتتروه دختتتران،
( )p=2/47جدول  .)0فراوانی آللی در گروه بیمار و کنترل نیز متورد
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بررسی قرار گرفت .فراوانی آللهای  Cو  Tدر گروه بیمار به ترتیتب
 87/25 ،54/65درصد و در گروه کنترل  36/37 ،63/66درصد بتود
(جدول  .)3در توزیع آللتی میتان گتروههتای بیمتار و کنتترل نیتز
تفاوتها معنیدار نبودنتد ( .)p=2/78تعتادل هتاردی واینبترگ نیتز
مورد بررسی قرار گرفت و نتتایج بته دستتآمتده نمایتانگر برقترار
نبودن تعادل مذکور در تمتامی گروههتای متورد مطالعته متیباشتد
(( )p=2/222جدول .)3

تصوير  :1بررسی تنوعات ژنوتی ی و آللی چندشکلی  rs1800955ژن
 .DRD4محصوالت  PCRبعد از هضم توسط آنزیم محدودگر FspI
الکتروفورز شدند .ستون .7نشانگر وزن مولکولی  52جفت بازی ،ستون.0
هموزیگوت برش نخورده ( ،)CCستون .3هموزیگوت برش خورده
( ،)TTستون  .8هتروزیگوت (.)CT
جدول  :1فراوانی دختران و پسران در گروه مبتال به اختالل نقص توجه /بیش
فعالی و گروه کنترل.
جنسیت

مؤنث
مذکر
جمع

اختالل نقص توجه/بیش
فعالی تعداد (درصد)

)76/5( 36
)42/5(767
022

کنترل تعداد
(درصد)

)84/87( 76
)57/56( 47
757

مربع
کاي

33/66

p

>2/22227

جدول  :2توزیع ژنوتی ی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4در بین گروه
مبتالبه اختالل نقص توجه /بیش فعالی و گروه کنترل
 pآزمون
ژنوتیپ TT
ژنوتیپ CT
ژنوتیپ
گروه جمع
تعداد (درصد) دقیق فیشر
تعداد
 CCتعداد
(درصد)
(درصد)
)7/5( 75
)64/5( 737
)08( 84
022
بیمار
2/77
)8/86( 7
722
52
کنترل 757
()63/66
()37/54
)3/06( 5
)34/76( 54
46
767
مذکر
2/7
()54/55
بیمار
)0/87( 0
)65/83( 53
)30/7( 06
47
کنترل
)5/73( 0
)66/67( 06
77
36
مؤنث
2/47
()04/07
بیمار
)6/54( 5
)67/48( 87
08
76
کنترل
()37/54
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جدول  :3توزیع آللی چندشکلی  rs1800955ژن  DRD4در بین گروه مبتالبه
اختالل نقص توجه /بیش فعالی و گروه کنترل
گروه

جمع

آلل Cتعداد
(درصد)

بیمار

822

کنترل

378

مذکر
بیمار
کنترل

300

033
()54/65
022
()63/66
036
()57/85
725
()63/66
)67/58( 84

750

)60/52( 65

مؤنث
بیمار
کنترل

760
74

*  pآزمون کای دو

بحث

آلل T
تعداد
(درصد)
767
()87/25
778
()36/37
64
()80/55
57
()35/76
32
()34/86
57
()37/52

 Pکای دو

2/78

تعادل هاردی-
واینبرگ*
2/222
2/222

2/268

2/222
2/222

2/26

2/277
2/225

بر اساس اطالعات بهدستآمده از تصتویربرداری سیستتم
عصبی مرکزی و مطالعات بر روی حیوانات مدل ،عدم تعتادل
سیستتتتم دوپامینرژیتتتک ممکتتتن استتتت نقتتتش کلیتتتدی در
پاتوفیزیولوژی اختالل نقص توجه /بیش فعتالی داشتته باشتد
( ،)77همچنین شواهد حاکی از ارتباط میتان چندشتکلیهتای
مختلف ژنهای کد کننتدهی مستیرهای پیتامرستانی دوپتامین
بهویژه ژن ( DRD4کد کنندهی پروتئین گیرندهی دوپامین )D4
و اختالل نقص توجه/بیش فعالی می باشد ()70؛ در مطالعات
قبلی تنوعات مختلف ژن  DRD4به عنوان عوامل خطر اختالل
نقص توجه/بیش فعالی معرفی شده اند ( .)07چندشکلی مورد
مطالعته ،DRD4 -521 C/T (rs1800955( ،یتک تنظتیمکننتدهی
رونویسی میباشد که در ارتباط با اختتالل نقتص توجته/بیش
فعالی و سایر اختالالت روانی مورد مطالعه قرارگرفتته استت
( .)76بر اساس گزارش ها ،الل  Tاین چندشکلی آلل اجتدادی
محسوب می گردد و بررسی عملکردی آن نشان میدهتد کته
این آلل در مقایسه با الل  Cسبب کاهش فعالیت رونویسی ژن
 DRD4میشود ( .)74نتایج حاصل از برخی مطالعتات حتاکی
از این است کته بترهمکتنش میتان چندشتکلیهتای مختلتف
میتواند بر فعالیتهای رونویسی و ترجمه اثتر بگتذارد (.)00
از آنجایی که چندشکلی مورد بررستی ممکتن استت در عتدم
تعادل پیوستگی با سایر چندشکلیهای ژن  DRD4باشتد ،ایتن
مسئله می تواند استعداد ابتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی
را تحت تأثیر قرار دهد .بهمنظور دستیابی به نتایج دقیتقتتر در
مطالعه حاضر ،کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی
از طریق عالئم اختصاصی تشخیص داده شده و این تشخیص
توسط آزمون کانرز تأییتد شتد .در نهایتت و بتر طبتق نتتایج
بدستتت آمتتده ،در مطالعتته حاضتتر ارتبتتاط معنتتاداری میتتان
چندشکلی  DRD4 -521 C/Tو استعداد ابتال به اختتالل نقتص

توجه/بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران مشاهده نشتد.
از دالیل مختلف این مشتاهده متیتتوان بته بترهمکنش میتان
عوامل استعداد محیطی و ژنتیکی و همچنتین تتأثیر نتژادهتای
مختلف بر برهمکنشهای ژن-ژن و ژن-محتیط اشتاره کترد.
بهمنظور جلوگیری از بروز مسئله دوم در این مطالعته ،از یتک
گروه نژادی استفاده شد ،بااینحتال ،نتتایج حاصتل از تعتادل
هاردی-وینبرگ نشان میدهد که جمعیت مورد مطالعه ممکن
است کامالً همگن نبوده باشد .نتایج بتهدستتآمتده همچنتین
نشان می دهد که شیوع اختتالل نقتص توجته/بیش فعتالی بتا
جنسیت در ارتباط بوده و این اختالل در جمعیت پسران بیمار
حاضر در مطالعه ،شایعتر از دختران می باشتد .اولتین مطالعته
بر روی اثرات عملکردی چندشکلی  DRD4 -521 C/Tدر سال
 7666توسط  Okuyamaو همکاران انجام شد که با استتفاده از
ژن گزارشگر کلرامفنیکول استیل ترنستفراز بتا پرومتوتر ردهی
سلولی رتینو بالستتوما  Y79صتورت گرفتت و نتتایج حاصتل
نشان داد که آلل  Tفعالیت پرومتوتر را در مقایسته بتا آلتل C
تتتا  82%کتتاهش متتیدهتتد ( )76آنهتتا همچنتتین در مطالعتتهی
دیگری ارتباط میان ژنوتیپ  CCچندشتکلی DRD4 -521 C/T
و صفت اشتیاق برای کسب تجارب تازه در جمعیتت ژاپتن را
گزارش کردند ()03؛ نتایج ایتن مطالعته بتا نتتایج حاصتل از
مطالعتتهای بتتر روی جمعیتتت مجارستتتان توستتط  Ronaiو
همکاران بر روی  726دانشآمتوز ستالم تأییتد شتد ( .)08در
سال  Hawi 0225و همکاران با مطالعهای روی جمعیت ایرلند
ارتباطی میان ژن های کد کنندهی انتقتالدهنتدههتای دوپتامین
بهخصوص  DRD4و اختالل نقص توجته/بیش فعتالی یافتنتد
( )05در ادامه در سال  Yang 0224و همکتاران در مطالعتهای
روی  65پسر سالم و  68پسر مبتالی کره ای پیوستتگی میتان
 rs1800955و اختتتالل نقتتص توجتته/بیش فعتتالی را گتتزارش
کردند ( .)06قبالً نیز ارتباط مثبت ولی ضعیفی بین rs1800955
و استعداد ابتال به نقص توجه /بیش فعالی و یک ارتباط قویتر
بین اختالل متذکور و چنتد شتکلی  DRD4 -616 C/Gتوستط
 Loweو همکاران گزارش شده بود ( .)07باوجود ایتن نتتایج
مثبت ،در مطالعهی دیگری بر روی جمعیت برزیل هیچ ارتباط
معناداری میان این چندشکلی و اختالل مورد نظر یافتت نشتد
( .)04همچنتتین ارتبتتاط معنتتاداری میتتان ایتتن چندشتتکلی و
ماندگاری اختالل نقص توجته/بیش فعتالی در بزرگستالی در
جمعیت چین نیز مشاهده نشد ( .)06علیرغتم اینکته مطالعته
حاضر موفق به یافتن ارتباط معنادار میان چندشتکلی DRD4 -
 521 C/Tو اختالل نقص توجه/بیش فعتالی نشتد؛ بتر استاس
اطالعات موجود ،بترای اولتین بتار ارتبتاط میتان چندشتکلی
 )DRD4 -521 C/T (rs1800955و اختتالل نقتص توجته/بیش
فعالی در میان کودکان منطقه شمال غرب ایران در این مطالعته
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 بیش فعالی/ و استعداد ابتال به اختالل نقص توجهDRD4  ژنrs1800955 پیوستگی چندشکلی

مطالعه و نیز کارکنان بیمارستان کودکان تبریز جهت همکتاری
.صمیمانه در انجام پروژه حاضر تشکر و قدردانی کنند

 وجود نتایج متفتاوت حاصتل از.مورد بررسی قرارگرفته است
مطالعات این چندشکلی در جمعیتهای مختلف نشاندهندهی
این موضوع می باشتد کته تفتاوتهتای نتژادی و جررافیتایی
می توانند بر این چندشکلی و همچنین چندشکلی هتای دیگتر
 بهمنظور تأیید نتایج، نمونه357  باوجود بررسی.اثرگذار باشند
بهدستآمده مطالعهی تعداد نمونه بیشتر و همچنین برهمکنش
.میان چندشکلیهای مختلف ژن مورد نظر پیشنهاد میشود

مالحظات اخالقی

پروتکل این مطالعه در کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم
. به تایید رسیده است73484770 پزشکی تبریز با شماره مرجع

منابع مالی

نتیجهگیری

این مطالعه با حمایت مالی نویسندگان دوم و سوم صورت
.گرفته است

مطالعتتات متعتتددی بتتر ارتبتتاط بتتین ژن هتتای مستتیر
بیش/ و استعداد ابتال به نقص توجهDRD4 دوپامینرژیک بویژه
 با توجه به نتایج حاصل از این مطالعته و.فعالی تاکید کردهاند
 میتوان نتیجه گرفت کته،مقایسهی آن با نتایج مطالعات دیگر
 یتتک چندشتتکلی بهینتته بتترایDRD4 -521 C/T چندشتتکلی
بیش فعتالی در جمعیتت متورد/بررسی اختالل نقتص توجته
بررسی نمیباشد و به نظر متیرستد بترای تاییتد اهمیتت ژن
 بررسی سایر مناطق چند شتکل ایتن ژن حتائز توجتهDRD4
.باشد

منافع متقابل

مولفان اظهار می دارند که منافع متقابلی از تالیف یا انتشار
.این مقاله ندارند

مشارکت مولفان

 اجترا و،ن خلیلی نژاد و ن زینال زاده و همکاران طراحی
 ن خلیلتی نتژاد.تحلیل نتایج مطالعته را برعهتده داشتته انتد
همچنین ویراست اولیه مقاله را تالیف نمتوده و ن زینتال زاده
.نسخه نهایی آن را خوانده و تایید کرده است

قدردانی

نویسندگان مقاله بتر ختود الزم متیداننتد تتا از زحمتات
سرکار خانم مینا آدم پور و همچنین خانوادههای کودکان مورد
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