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چکیده

 A دازیاکس نیمونوآم ژن. ابدی یم رییتغ پرخاشگرانه یرفتارها با همراه نییپا تیفعال و خو و خلق اختالالت درA (MAOA ) دازیاکس نیمونوآم میآنز تیفعال مقدمه:

 بر که است خود پروموتر ی هیناح در ییها سمیمورف یپل یحاو کند، یم یباز نیدوپام و( نینفر یاپ نه) نیسروتون مانند ییترهاینوروترانسم بیتخر در یمهم نقش که
 نییتع حاضر، ی مطالعه انجام از هدف. است مرتبط یبدن تیفعال سطح و یشناخت روان اعمال با MA0A-VNTR پیژنوت ن،یهمچن. گذارد یم ریتأث یسیرونو ییکارا
 بود کشورها ریسا یها تیجمع از مشابه یها داده با آن ی سهیمقا و یمشهد جوان تیجمع در MAOA-VNTR یآلل یفراوان و ژنتیک تنوع

 شد استخراج گونه یها سلول ی نمونه از DNA. شد هیته بزاق ی نمونه یمشهد( سال 2/31 ± 7/1 سن نیانگیم با زن 51 و مرد 15 شامل) داوطلب 031 از ها: روش

 از استفاده با PCR توسط ها سمیمورف یپل. شدند ییشناسا ژن یاختصاص یمرهایپرا باPolymerase chain reaction (PCR ) از استفاده با MAOA پیژنوت و
 منجر و شدند ییشناسا Revers: 5′GAACGTGACGCTCCATTCGGA-3′ و Forward: 5′ACAGCCTGACCGTGGAGAAG-3′ یمرهایپرا
 .شد( تکرار 1 آلل) 210 و( تکرار 1 آلل)  210 ،(تکرار 1/2 آلل) 225 ،(تکرار 2 آلل) باز جفت 230 محصوالت به

 بود، شده یمعرف یقبل محققان توسط که R1 و R2 ،R1 یتکرارها یجا به تیموفق با تکرار R 1/1و  R1/2 ،R1/1 پروموتر ی هیناح یتوال بیترت جینتا از ها: یافته

 دو و درصد 35/31 و 50/35 ،77/15 حدود با ،1/2*1/1 و 1/2*1/2، 1/1*1/1 پیژنوت سه بیترت به که داد نشان MAOA-VNTR پیژنوتا ی جهینت. شد ییشناسا
 ریسا با آلل یفراوان نیب یدار یمعن تفاوت ت،یجمع دوازده یها داده با سهیمقا در حاضر ی مطالعه جینتا. بودند ها آلل نیتر عیشا درصد 15/11 و 11/27 با 1/1و  1/2 آلل
 .(P < 11/1) داشت ییکایآمر و ینیچ ،ییایتالیا ،یآلمان ،(ییاروپا منشأ با) یوزلندین ،ییقایآفر ،یعراق یها تیجمع

 جه،ینت در بود؛ شتریب حاضر ی مطالعه زنان و مردان تیجمع در R1/1 آلل یفراوان و است متفاوت ینژاد یها گروه نیب MAO-A آلل یفراوان گیری: نتیجه

 و یافسردگ ،یبدن تیفعال سطح از MAOA ژن یسیرونو یباال تیفعال لیدل به R1/1 آلل یدارا افراد است، شده دییتأ زین گذشته مطالعات در که گونه همان
 .ندبود برخوردار یتر نییپا یختگیانگ

 VNTR ی هیناح پ،یژنوت ،A دازیاکس نیمونوآم واژگان کلیدی:

 
 A دازیاکس نیمونوآم ژن در VNTR سمیمورف یپل یآلل تنوع یبررس .محمد زاده شریعت، یهاد یروحان ،یعباسعل ینیگائ سادات، قهیصد یحجت ارجاع:

 0101-0130(: 111) 27؛ 0231مجله دانشکده پزشکی اصفهان . یمشهد جوان مردان و زنان

 

 مقدمه

 یدارا ،یپزشا   یهاا  نهیزم و ها تیجمع رفتار در ژنتیک لیتحل و هیتجز

 کیا  هاا،  تیجمع ژنتیک ساختار لیتحل و هیتجز و است یمختلف یایمزا

( 1) اسات  یحفااتت  و یت امل کیژنت مطالعات شتریب در یاساس ی مسأله

 دیا مف تیا جمع سااختار  و زیتماا  ر،ییتغ به مربوط اطالعات ی هیارا در و

 عناوا   باه  معماو  طاور   به ها، تیجمع در ژنتیک راتییتغ(. 2) باشد یم

 محاساهه  ژ  یفراوانا  یهاا  داده از( انتظار مورد یتیگوسیهتروز) ژ  تنوع

 آلال  مختلف انواع تعداد بر یمهتن یها یریگ اندازه مثا ، عنوا  به. شود یم

 ژنتیاک  مطالعاات  در ژهیا و باه  گساترده  طاور  باه  ت،یا جمع کیتف  در

 ی هیااارا در کیااژنت مطالعااات جینتااا(. 1) شااوند یماا اسااتفاده یحفاااتت

 (.2) هستند سودمند ژنتیک راتییتغ و ساختار مورد در اطالعات

 مطالعات یبرا یمناسه یدایکاند MAO-A VNTR سمیمورف یپل

 مقاله پژوهشی
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 کاه  است یعصه انتقا  یهمراه ژ  در آ  نقش که چرا است؛ یرفتار

 یوابساتگ  ،یت انشا  ،یپرخاشگر رینظ رفتارها و اختالالت از یفیط با

(. 3-7) اساات ارتهاااط در یدوقطهاا اخااتال  و خشااونت ال اال، بااه

 د،یا گرد شروع 1221 سا  در( MAO) دازیاکس نیمونوآم ی خچهیتار

 دیا جد میآناز  کیا  یرو خاود  ی مطالعه از یجینتا ،Hare که یهنگام

 زیکاتاال  را نیرامیا ت ویداتیاکسا  و یناسا یدآم م،یآناز  نیا ا که کرد منتشر

 بعادها، . شاد  دهیا نام دازیاکس نیرامیت ،Hare توسط میآنز ؛(1) کرد یم

 ریا نظ ها نیآم ریسا بل ه کند، یم زهیمتابول را نیترام تنها نه که شد دهید

 ساا   در Zeller. کناد  یما  زهیمتاابول  زیا ن را نینفار  یاپ و نینفر ینوراپ

(. 2) کارد  انتخاا   را دازیاکسا  نیمونوآم نام که بود ینفر نیاول 1231

 انتقااا  ی هیااتجز آ  هااد  کااه اساات یماایآنز داز،یاکساا نیمونااوآم

 (. 11) است نیسروتون و نیدوپام مانند یعصه یها دهنده

 MAO از شاا ل دو کااه کاارد کشااف Johnston ،1291 سااا  در

(MAO-A و MAO-B )در زوفاااارمیا دو هاااار(. 11) دارد وجااااود 

 ی یولاوژ یزیف نقاش  و ی یمورفولاوژ  عیا توز ها، کننده مهار سوبستراها،

 یهاا  نیپاروت   داز،یاکسا  نیمونوآم B و A یها میزوآنزیا. هستند متفاوت

 میا رژ یهاا  نیآما  ویداتیاکسا  و یناسیدآم که هستند یتوکندریم به متصل

 طیشاارا تحاات. کنااد یماا زیکاتااال را نیمونااوآم یترهایترانساام و ییغاا ا

 نینفار  ینوراپ و نیسروتون یحیترج صورت به MAO-A ک،یولوژیزیف

 و نیدوپاام  و کناد  یم دیاکس را نیالمیت لیفن MAO-B کند؛ یم دیاکس را

 نیموناوآم  شا ل  دو نیا ا(. 12) هستند میآنز 2 هر یسوبستراها نیرامیت

 و Xp11.23 یبانادها  نیبا  X کروموزوم کوتاه یبازو یرو A دازیاکس

Xp11.4 ی مطالعاه  بر اساا  (. 2) اند گرفته قرار Mirowska-Guzel  و

Balkowiec-Iskra، یدها  سازما  و هستند اگزو  11 شامل ژ ، دو نیا 

 MAO ژ  B و A ناوع  شاود  یم مطرح که دارند همسا  نترو یا –اگزو 

 (.12) اند گرفته نشأت مشترک یاجداد ژ  کی یبردار نسخه از

MAO-A شاده  دهیا د کینرژیکاتاکوالم یها نرو  در عمدهطور  به 

 کینرژیساتام یه و کیسرتونرژ یها نرو  در تر فراوا  ش ل MAO-B و

 لوکو  در MAO-A غلظت نیباالتر مغز، در. است ا یگل یها سلو  و

( Raphe Nuclei) رافاه  ی هساته  در MAO-B و شده دهید رول و یس

 میتنظا  ژنتیاک  صاورت  باه  یحد تا م،یآنز نیا تیفعال. است شده دهید

 یعمل رد VNTR سمیمورف یپل کی یدارا MAO-A ژ (. 2) گردد یم

 یکپا  1 ،2 ،7 ،9 ایا  1 و 4 ،3 ،2 باا  پروماوتر  ی هیناح در یباز جفت 31

 تار  عیشاا  یانساان  تیا جمع ا یم در 4 و 3 ت رار یها آلل(. 4، 13) است

 دساته  دو باه  معماو   طاور  باه  سام، یمورف  یپلا  نیا ا یهاا  آلل. باشند یم

( 1و  3 ،2 یهاا  آلال ) ییهاا  آلال  یحااو  گاروه  کی: شوند یم یبند گروه

 یهاا  آلال ) ییها آلل یحاو گر،ید گروه و میآنز نییپا تیفعال با که است

 یهاا  آلال (. 14) هستند همراه میآنز یباال تیفعال با که هستند( 4 و 1/3

MAOA باه  نساهت  شاتر یب برابار  2-11 یسا یرونو یدارا باال تیفعال با 

 (.1، 11) شوند یم نییپا تیبا فعال MAOA یها آلل

 نییپاا  تیا فعال باا  یهاا  آلال  حامال  کاه  اناد  کارده  مطرح محققا 

MAOA تیا فعال باا  خاود  ا یا همتا به نسهت زیآم کیتحر طیشرا در 

 افراد. دهند یم نشا  را( پرخاشگر) تر یتهاجم واکنش ،MAOA یباال

 و کننااد یماا تحماال بهتاار را یباادرفتار ،MAOA یباااال تیاافعال بااا

 دهیا د کمتار  ها آ  در یاجتماع ضد یرفتارها ادیز احتما  به ن،یهمچن

 باا  هاا  آلال  ی به اندازه MAO-A نییپا تیفعال با ها آلل(. 19) شود یم

 ماثرر  یعصاه  یهاا  دهنده انتقا  سمیمتابول در MAO-A یباال تیفعال

 طاور  باه  MOA-A نییپاا  تیا فعال باا  یها آلل جه،ینت در(. 2) ستندین

 دیشاد  خشونت و یروان مختلف یها یپاتولوژ یبرا خطر آلل معمو 

 نییپاا  تیا فعال باا  یها آلل ن،یهمچن(. 17-11) شوند یم گرفته نظر در

MAO-A افراد نیا جه،ینت در و هستند همراه نیدوپام باالتر غلظت با 

 یبااال  ساطوح  که چرا ؛(11) هستند یباالتر یبدن تیفعال زا یم یدارا

MAO-A جاه، ینت در و گاردد  یما  نیدوپاام  ی هیا تجز شیافازا  باعث 

 (.12) دهد یم کاهش را نیدوپام یرسان امیپ

 و ژنتیااک راتییا تغ نیای تع هاد   باا  حاضار  ی مطالعاه  رو، نیا ا از

 و جااوا  ز  و ماارد تیااجمع در MAOA-VNTR کیااآلل یفراواناا

 .شد انجام جها  یها تیجمع ریسا از مشابه یها داده با جینتا ی سهیمقا

 

 ها روش

 انجاام  یتجربا  صورت به که است یکاربرد یا مطالعه حاضر، پژوهش

 باا  آزماودنی  124 بازا   ی نمونه Cheek های سلو  از DNA. گرفت

  بازا   هاای  نموناه . گردیاد  اساتخرا   ژ  اورا شارکت  کیت از استفاده

 باه  دارناده  نگاه  محلو  و شد آوری جمع آزمودنی هر از( لیتر میلی 3)

 . شد منتقل آزمایشگاه به و گردید اضافه ها آ  به لیتر میلی 3 میزا 

 Oligo7 افازار  نارم  از پرایمرهاا  طراحای  جهات  :پرایمر طراحی

 اختصاصای  از اطمیناا   جهات  پرایمرهاا  طراحای  از پس. شد استفاده

 ی داده پایگااه  در موجاود  Primer-blast افازار  نارم  از پرایمرها، بود 

.National center for biotechnology information (NCBI) 

 از پاس (. http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) شاد  استفاده

 شارکت  از سانتز  جهت پرایمرها پرایمرها، عمل رد ویژگی از اطمینا 

 .شدند داده سفارش سیناکلو 

 بودناد ( Lyophilized) لیاوفیلیزه  صورت به دریافتی پرایمرهای

 به پرایمر همراه اطالعات به توجه با آ  مشخص مقادیر افزود  با که

 اصالی  محلاو   عناوا   باه  و شادند  رساانده  می روماوالر 111 غلظت

(Stock solution )رقات  محلاو ،  ایان  از. گرفتند قرار استفاده مورد 

 اساتفاده ( Working solution) کااری  محلاو   عناوا   به و تهیه 1/1

 ی درجاه  -21 دماای  در شاده  تهیه (Stocks) های استوک تمامی. شد

 .شدند نگهداری گراد سانتی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjM4urE5MTTAhVM1SwKHTFMA9gQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AFQjCNEOu39WKX3irKwSl_cuNAU9JVaHQA&sig2=zqDs91p-yD71w8s0Ax42Pg
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 ها سمیمورف یپل یبررس جهت استفاده مورد یمرهایپرا یتوال. 1 جدول

 باز( )جفت PCR محصول طول پرایمر توالی ژن نام

MAOA F: 5’- ACGGCTGGCCAAGTTGTCTA-3’ 
R: 5’- GAACGGACGCTCCATTCGGA-3’ 

384-314 

 .شد استفاده پرایمر اتصا  دمای بهترین یافتن جهت دمایی شیب PCR واکنش از شده، طراحی پرایمر جفت برای سپس،
PCR: Polymerase chain reaction 

 

  قطعااات طااو  و هااا آ  تااوالی همااراه بااه پرایمرهااا ی کلیااه نااام

  پرایماااار. اساااات آمااااده 1 جاااادو  در هااااا آ  انتظااااار مااااورد

Polymerase chain reaction (PCR )تقویات  بارای  شاده  استفاده 

و  ’F: 5’- ACGGCTGGCCAAGTTGTCTA-3 هاا  مورفیسم پلی

R: 5’- GAACGGACGCTCCATTCGGA-3’ بود. 

  اسااتریل می روتیااو  یااک در :پرایمللر کللرد  آمللاده مراحلل 

  ،(می رولیتاار در نااانومو  211) DNA می رولیتاار 1 یتااریل یلاایم 2/1

 و باالدسات  پرایمار  می رولیتار  Master mix 2x، 1/1 می رولیتر 1/7

 و دیاونیزه  آ  می رولیتار  1 ،(پی اومتر  1) دسات  پایین می رولیتر 1/1

 دساتگاه  در می روتیاو   .دیا گرد اضافه ABI دمایی ی چرخه دستگاه

 چرخاه،  1 شاامل  هاایی  فرایند در PCR و شد گ اشته دمایی ی چرحه

 چرخه، 31 دقیقه؛ 7 برای گراد سانتی ی درجه 24 در اولیه دناتوراسیو 

 در Annealing رانیه، 31 برای گراد سانتی ی درجه 24 در دناتوراسیو 

  در Extension رانیااه، 31 ماادت باارای گااراد سااانتی ی درجااه 91

 Final extension ی چرخه 1 و رانیه 91 برای گراد سانتی ی درجه 72

 انجام شد. دقیقه 7 مدت برای گراد سانتی ی درجه 72 در

 جهاات PCR محصااو  از می رولیتاار 3 واکاانش، اتمااام از پااس

 و شاد  ال تروفاورز  درصاد  1 آگارز ژ  روی بر بهینه ت ثیر از اطمینا 

 .گرفت قرار بررسی مورد

 سانتز  پرایمر جفت یک برای مناسب دمای شد  مشخص از پس

 تأییاد  بارای  و شاد  انجام آ  ایده  شرایط با ها نمونه تمامی PCR شده،

 بار  PCR محصاو   از می رولیتار  2 نظار،  مورد ی قطعه صحیح ت ثیر

 .شد برده درصد 1/1 آگارز ژ  روی

 ژ  مورفیسام  پلای  کاه  ایان  باه  نظار  :MAOA ژ  ژنوتیپ تعیین

MAOA یک دارای پژوهش، این در بررسی مورد VNTR 31 طاو   به 

. باشاند  مای  متغیار  کپای  2-1 باین  ها مورفیسم پلی این باشد، می باز جفت

 آکریال  ژ  روی PCR محصو  نظر، مورد ی قطعه ژنوتیپ تعیین جهت

 بارای  نظار  مورد های ژنوتیپ سپس، و شدند ال تروفورز درصد 12 آمید

 بارای  مختلاف  هاای  ژنوتیاپ  باا  نموناه  ساه  و شادند  یادداشت فرد هر

 .شدند فرستاده( تهرا ) سیناکلو  شرکت به یابی توالی

 21 ی نساخه  SPSS افازار  نرم از استفاده با یآمار لیتحل و هیتجز

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY )دیا گرد انجام .

. شادند  هیا ارا درصاد  و یفراوانا  صاورت  به شده یبند طهقه یرهایمتغ

 یهاا  داده باا  هاا  تیجمع از یبرخ( یفراوان) درصد نیب ی سهیمقا یبرا

 سااطح. دیااگرد اسااتفاده Fisher's exact و 2χ آزمااو  از موجااود،

 در نظر گرفته شد. P < 11/1 ها آزمو  یتمام یبرا یدار یمعن

 

 ها افتهی

 قاد،  ،یسان  نیانگیا م باا  ارتهاط در کیدموگراف اطالعات ،2 جدو  در

 پاژوهش  در کنناده  شارکت  افاراد  تعداد و یبدن ی توده شاخص وز ،

 .است شده گزارش

 و( ت ارار  4 آلال ) 311 ،(ت ارار  3 آلل) 321 شامل PCR محصوالت

 (.1 ش ل) باشند یم( ت رار 1 آلل) 311

 

  
 ب                                الف                   

 MAO ژ  یبرا PCR محصول الکتروفورز یالگو. 1 شک 
 MAOA گوتیهموز ژ  متفاوت VNTRs: الف

 گوتیهموز باز، جفت 321 باند: 1 خط -؛ (باز جفت 11) DNA نردبا : L خط -

 311: 3 خط -؛ 1/4*1/4 پیژنوت گوتیهموز باز، جفت 311: 2 خط -؛ 1/3*1/3 پیژنوت

 1/1*1/1 پیژنوت گوتیهموز باز، جفت

  :VNTRs ژ  گوتیهتروز متفاوت MAOA 

 ،311 و 311 باند دو هر: 1 خط -؛ (باز جفت 11) DNA نردبا : L خط -

 گوتیهتروز ،321 و 311 باند دو هر: 2 خط -؛ ت رار 1/1*1/4 پیژنوت گوتیهتروز

 1/1*1/3 پیژنوت گوتیهتروز ،321 و 311 باند دو هر: 4 و 3 خط -؛ 1/4*1/3 پیژنوت
 

 ها یآزمودن کیدموگراف یها یژگیو به مربوط اطالعات. 2 جدول

 (kg/m2) یبدن ی توده شاخص (متر یسانت) قد (لوگرمیک) وزن (سال) سن تعداد 
 99/44 ± 49/3 76/1± 56/5 35/71 ± 55/11 16/44 ± 51/4 56 مردان

 59/43 ± 69/4 63/1 ± 55/5 15/61 ± 65/11 55/44 ± 58/6 68 زنان
 54/43 ± 15/4 68/1 ± 59/5 77/65 ± 65/14 35/44 ± 75/5 144 کل
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 مرهایبالست پرا ی جهینت. الف

  
 شد فرستاده یابی یتوال یبرا که نمونه سه یفیرد هم ی جهینت. ج                                                         یابی یتوال ی جهینت. ب                                         

 شد فرستاده یابییتوال یبرا که نمونه سه یفیردهم ی جهینت( ج ،یابییتوال ی جهینت( ب مرها،یبالست پرا ی جهینت. الف( 2 شک 

 

 ی جااهینت مرهااا،یبالساات پرا ی جااهینت ی دهنااده نشااا  ،2 شاا ل

 فرساتاده  یابیا  یتاوال  یبارا  که نمونه سه یفیرد هم ی جهینت ؛یابی یتوال

 .باشد یم شد،

 MAOA-VNTR سام یمورف یپلا  پیژنوت یفراوان درصد و تعداد

 کاه  داد نشاا   جینتاا . اسات  آماده  3 جادو   در مطالعاه  یها یآزمودن

 1/3*1/3 ،(درصااد  77/49) 1/4*1/4 پیاا ژنوت یفراواناا  نیشااتریب

( درصاد  22/3) 1/1*1/1 ،(درصد 29/21) 1/3*1/4 ،(درصد 91/29)

  یفراواناااا یدارا 1/4*1/1و  1/3*1/1، 2*1/4 یهااااا پیااااژنوتا و

 و  1/4 یهااا آلاال بااه مربااوط یآللاا یفراواناا و بودنااد یدرصااد 1/1

 درصاد  13/4 یدارا 1/1 آلل و( بیترت به درصد 1/37 و 19/11) 1/3

 .باشند یم یفراوان درصد 4/1 یدارا 2 آلل و

 در محققاا ،  ریسا یها پژوهش جینتا و مطالعه نیا در آلل یفراوان

 باه  مرباوط  یآللا  یفراوان نیشتریب اسا ، نیا بر. است آمده 4 جدو 

 .است بوده مختلف یها تیجمع نیب در 3R و 4R یها آلل

 

 بحث

 در یآللا  یفراوانا  و MAOA-VNTR سام یمورف یپلا  پیژنوت عیتوز

 نشاا   جینتاا . اسات  آمده 3 جدو  در حاضر ی مطالعه جوا  تیجمع

 1/3*1/3 ،(درصاد  77/49) 1/4*1/4 پیژنوت یفراوان نیشتریب که داد

 نیشااتریب و باشااد یماا( درصااد 29/21) 1/3*1/4 و( درصااد 91/29)

 .باشد یم( درصد 21) 1/3و  1/4 یها آلل به مربوط یآلل یفراوان

 

 یآلل یفراوان با MAO-A VNTR سمیمورف یپل پیژنوت عیتوز. 3 جدول

 (درصدتعداد ) MAO-AVNTR سمیمورف یپل

 1( 85/5) 4*5/4 پییژنوت

 33( 61/46) 5/3*5/3 پیژنوت

 46( 96/45) 5/3*5/4 پیژنوت

 58( 77/46) 5/4*5/4 پیژنوت

 1( 85/5) 5/3*5/5 پیژنوت

 1( 85/5) 5/4*5/5 پیژنوت

 4( 44/3) 5/5*5/5 پیژنوت

 144 کل تعداد

  آلل

R4 (45/5 )1 

R5/3 (55/37 )93 

R5/4 (56/58 )144 

R5/5 (53/4 )15 
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 مختلف یها تیقوم و ها تیجمع در MAOA-VNTR یبرا ها آل  یفراوان شمارش. 4 جدول

 منبع MAOA VNTR آلل یفراوان تعداد تیجمع
R5/1 R2 R3 R5/3 R4 R5 مقدار P 

  --- 15 144 5 93 1 5 448 حاضر ی مطالعه

 4 555/5 98 458 5 314 5 15 445 عراق

 13 49/5 5 65 5 47 5 5 94 نیالت/ییایاسپان

 43 555/5 7 134 5 55 5 5 196 ییقایآفر

 A 13 46 1556 8 549 5 5 1649 ییایاسپان ریغ/دیسف

 17 555/5 34 1438 9 658 3 5 1545 ییاروپا ،یوزلندین

 44 555/5 3 85 1 47 5 5 131 ییاروپا ،یآلمان

 15 555/5 6 438 3 145 3 5 395 ییاروپا ،یآلمان

 44 555/5 3 154 5 74 3 5 185 ییاروپا منشأ ،ییایتالیا

 45 555/5 1 95 5 144 1 5 414 ینیچ

 13 74/5 5 31 1 55 5 5 84 آرام انوسیاق ریجزا/ییایآس

 13 86/5 4 34 4 54 5 5 88 ییقایآفر -ییکایآمر

 46 555/5 3 375 18 444 5 5 645 ییکایآمر

a. نشد سهیمقا ،یا داده چیه . 

 

 در محققاا   ریساا  و حاضر ی مطالعه جینتا یآلل یفراوان ن،یهمچن

 ت ارار  4 بااالتر  آلال  یفراوان که است ذکر ا یشا. است آمده 4 جدو 

 موضاوع  نیا ا نشاانگر  و اسات  بوده یقهل ی مطالعه نیچند یراستا در

. اسات  شاهاهت  یدارا مطالعاات،  نیبا  در آلل یفراوان عیتوز که است

 یهااا تیااجمع بااا حاضاار ی مطالعااه نیباا یدار یمعناا تفاااوت چیهاا

 وجود ییقایآفر -یی ایآمر و آرام انو یاق ریجزا/ایآس ن،یالت/ییایاسپان

 یهاا  آلال  نیبا  یدار یمعنا  تفاوت گر،ید طر  از(. 4 جدو ) نداشت

 ،یوزلناد ین ،ییقاا یآفر ،یعراق یها تیجمع و حاضر ی مطالعه تیجمع

 (.P < 11/1) شد دهید یی ایآمر و ینیچ ،ییایتالیا ،یآلمان

 یفراوانا  برابر دو VNTR ت رار 4 آلل یفراوان ها، یقفقاز نیب در

 ت ارار،  4 آلال  یفراوانا  زین یعراق تیجمع در(. 11) بود ت رار 3 آلل

 هم اارا ،  و Sabol مقابال،  در. باود  ت ارار  3 آلال  برابار  1/1 حدود

 ت ارار  4آلال   یبرا درصد 1/37 ت رار، 3 آلل یبرا درصد 91 یفراوان

(. 13) دادناد  نشاا   آرام انو یا اق ریجزا و ییایآس یها یآزمودن در را

 دهند یم نشا  مداوم طور به حاضر، ی مطالعه جینتا و جینتا نیا یتمام

. هساتند  عیشاا  آلال  دو ،ییایآسا  تیجمع در ت رار 4 و 3 یها آلل که

 یهاا  گاروه  در ت رار 4 و 3 یها آلل یفراوان عیتوز در که است واضح

 اختالفاات،  نیا. دارد وجود یاساس راتییتغ ،ینژاد ای یتیقوم مختلف

 MAOA-VNTR یعمل اارد سام یمورف یپلا  کااه اسات  آ  از یحااک 

 هاا  انسا  ی یولوژیزیف ای یرفتار تنوع در را یمهم نقش است مم ن

 در MAO-A ت ارار  4 آلال  یباال یفراوان ن،یا بر عالوه. باشد نداشته

 باا  دارد؛ حیتوضا  باه  ازین قات،یتحق ریسا ادیز احتما  به و ما تیجمع

 و اسات  شاده  واقاع  X کروماوزوم  یرو MAO ژ  کاه  نیا به توجه

 مم ان  X کروموزوم کنند، یم مشارکت X کروموزوم کی در تنها مردا 

 در. باشاد  داشاته  نقاش  زناا   و مردا  نیب در ها آلل یفراوان در که است

 از کمتار،  ایا  شاتر یب اسات  مم ان  مطالعاات  یبرخا  ژنتیک سهم جه،ینت

 تفااوت  نیا ا رساد  یما  نظر به ن،یبنابرا. باشد گرفته نشأت زنا  تیجمع

 لیا دل باه  ت ارار  4 آلال  باود   باالتر ای ت رار 3 آلل نسهت در ها یفراوان

 باه  گوتیهتروز زنا  واقع، در. باشد زین مردا  به زنا  نسهت در تفاوت

 ،MAO-A آلال  دو از ی ا ی یتصاادف  کیا ژنت یاپا  شاد   فعا  ریغ لیدل

 جینتاا  به منجر است مم ن که دهند یم نشا  را یانیم پیفنوت کی اغلب

 .  گردد (Association) یهمراه مطالعات در کننده گمراه

 بار  عاالوه  کاه  بودناد  یناادر  یهاا  آلال  زین ت رار 1 و 2 یها آلل

( نیچا  و ایا تالیا آلماا ،  وزلند،ین) گرید تیجمع نیچند در ما تیجمع

 نشاا   کاه  دارد وجاود  یمحدود قاتیتحق(. 4 جدو ) شدند دهید زین

 نییپاا  تیا فعال یهاا  آلال  عمل رد در یناهمگون است مم ن دهند یم

MAOA ریساا  باا  سهیمقا در ت رار 2 آلل تر نییپا پروموتر تیفعال به 

  از کمتار ) تار  نییپا درصد لیدل به رو، نیا از(. 21) باشد مربوط ها آلل

 ضاد  یهاا  پیا فنوت باا  ها آلل نیا یاحتمال ارتهاط جوامع، در( درصد 1

 .گردد کشف ستین مم ن یاجتماع

 متفااوت  ینژاد یها گروه نیب MAO-A آلل یفرآوان مجموع، در

 ی مطالعاه  جاوا   زناا   و مردا  تیجمع در R1/4 آلل یفراوان و است

 ساه یمقا در حاضر ی مطالعه متفاوت جینتا رو، نیا از. بود شتریب حاضر

 نیچناا یآللاا یفراواناا کااه دهااد یماا نشااا  مطالعااات، از یبرخاا بااا

 از یبرخا  و اسات  خاا   تیقوم و تیجمع نظر از ییها سمیمورف یپل

 در آلاال یفراواناا باار اساات مم اان ،ژنتیااک ی نااهیزم ماننااد عواماال
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 باا  شاتر یب مطالعاات  ب،یا ترت نیبد. بگ ارد ریتأر متفاوت یها تیجمع

 .گردد یم شنهادیپ تر بزرگ یها گروه از استفاده

 

 تشکر و قدردانی

ورزش  یولوژیزیف یتخصص یدکتر ی نامه ا یپابرگرفته از  مطالعه، نیا

و علاوم   یبادن  تیا ورزش پژوهشاگاه ترب  یولاوژ یزیمصو  گاروه ف 

 و باشاد  یم IR.SSRC.REC.1398.096تهرا  با کد اخال   یورزش

 آگاهانه، تیرضا رینظ مطالعه کی بر حاکم یاخالق نیمواز تمام آ  در

 طاور  باه  ها یآزمودن اطالعات از حراست زین و یرازدار و یمحرمانگ

 جناا   از دانناد  یم الزمبر خود  پژوهشگرا . است شده تیرعا کامل

 مانهیصام  مثرر، و ارزشمند نظرات ی  هیارا خاطر به یمیرح دکتر یآقا

 یباه صاورت شخصا    ، آ یاجارا  یمال ی نهیو هز. ندینما یسپاسگزار

 و پژوهشاگرا   یشخصا  ی ناه یهز باا  مطالعه نیا. است دهیگرد نیمأت

 .است شده انجام خا  نهاد ای سازما  یمال تیحما بدو 
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Abstract 

Background: Monoamine oxidase A (MAOA) enzyme activity is changed in mood disorders, as well as lower 

activity associated with criminal and aggressive behaviors. The MAOA gene, which plays a vital role in 

degradation of neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine, and dopamine, contains a polymorphism in 

its promoter region that affects transcriptional efficiency. Moreover, MAOA-VNTR genotype has been related 

with both physical activity level and psychological measures. The aim of the current study was to determine the 

genetic variation and allelic frequency of the MAOA-VNTR in young population, and to compare the result with 

similar data from other populations.  

Methods: Salvia samples were obtained from 124 volunteers in Mashhad, Iran (age: 24.3 ± 5.7 years, 55 men 

and 67 women). DNA was extracted from the cheek cell, and the MAOA genotype was identified using 

polymerase chain reaction (PCR) with gene specific primers. The polymorphism was detected by PCR using 

primers: Forward: 5′ACAGCCTGACCGTGGAGAAG-3′ and Revers: 5′GAACGTGACGCTCCATTCGGA-3′, 

and resulted in following products: 321 (3-repeat allele), 336 (3.5-repeat allele), 351 (4-repeat allele), and 381 

(5-repeat allele). 

Findings: From the sequencing results, 3.5R, 4.5R and 5.5R repeats were successfully identified instead of the 

3R, 4R, 5R repeats which were identified by previous researchers. The result of the MAOA-VNTR genotyping 

revealed that the three common genotype were 4.5*4.5, 3.5*3.5, and 3.5*4.5 with frequency of 46.77%, 26.61%, 

and 20.96%, respectively, and the two common alleles were 4.5R and 3.5R with frequency of 37.50% and 

58.06% respectively. The result of our study, compared with data of twelve populations, showed a significant 

difference between allele frequencies of Iranian samples with Iraqi, Afrikaner, New Zealand (European origin), 

German, Italian, Chinese and American populations (P < 0.05). 

Conclusion: The frequency of MAOA allele is different between racial groups, and the frequency of the 4.5R 

allele is greater in the men and women populations of our study. As a result, as previously confirmed, 

individuals with the 4.5R allele have lower levels of physical activity, depression, and arousal due to high 

MAOA gene transcription activity. 
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