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 أحماض اإليبوكسي ايكاتورناتويك حويلت  ول عن في اإلنسان مسؤ  هايدروليز اإليبوكسايد  الخلفية:

ً وًرا رئيسي  لعب د  ، والتي ت  ةقل فاعلي  ات أ  لى مركب  ٳ ة. ية الدموي  القلب واألوع   على حافظة  الم  في  ا

فاع ة ، مثل ارت  ية الدموي  بمضاعفات القلب واألوع   EPHX2ة في جين رات الجيني  ترتبط المتغي  

 ،ختلفةة الم  ي  رق  المجموعات الع   في العديد منEPHX2 الجيني ط مت دراسة الن  . وقد تم  مغط الد  ض  

بين مرضى م غط الد  فاع ض  مع ارت   EPHX2مط الجيني ال توجد تقارير بشأن ارتباط الن   لكنو

 ط العربي.رق األوس  كان العرب في الش  بين الس   انيوع الث  كري من الن  الس  

 

( مع EPHX2مط الجيني للجين )ة والن  رات الجيني  تغي  لى تحديد الم  ٳراسة الحالية ف الد  تهد   الهدف:

 ن.كان العرب األردنيي  بين الس   كريم بين مرضى الس  غط الد  فاع ض  ارت  

  

 EPHX2تم أخذ عينات الحمض النووي وتحليل المتغيرات الجينية للجينالطريقة: 

rs4149243rs2234914  وrs751142  لمئة متطوع سليم، ومئة أخرى لمتطوعين من مرضى



بارتفاع ضغط الدم اضافة الى السكري، و ذلك باستخدام ، خمسون منهم تم تشخيصهم السكري

باستخدام نموذج          (، ثم تمت قراءة السلسلة الوراثية PCRتفاعل البلمرة المتسلسل )

Applied Biosystems Model (ABI3730x1). 

،  rs2234914يوجد ارتباط كبير بين المتغيرات الجينية تم التوصل الى انه ال  النتائج:

rs4149243  و rs751142  والنمط الجيني(haplotype)  للجينEPHX2  السكريمع حدوث 

 ,ANOVAباإلضافة إلى ذلك ، لم يكن هناك ارتباط . (P>0.05)وارتفاع ضغط الدم بمجال ثقة 

P>0.05) بين هذه المتغيرات الجينية مع الكوليسترول الكلي األساسي ، والبروتين الدهني )

٪ بين كل من  HbA1cمنخفض الكثافة ، والبروتين الدهني عالي الكثافة ، والدهون الثالثية ، و 

المتطوعين األصحاء ومرضى السكري. ومع ذلك ، وجدنا ، في الدراسة الحالية ، تباينًا بين 

و  4149243rs 2EPHXاألليل لـ  كرار( في تvalue ptest,  -2χ˂ 0.05األعراق )

rs2234914 األليل لمتغير  كرارلسكان العرقيين اآلخرين. كان تبين األردنيين واrs4149243 

بين األفارقة  تم اإلبالغ عنه ذيال كرار( مقارنة بالتp-value˂0.05مختلفًا بشكل كبير )

في  rs751142واألمريكيين واآلسيويين واألوروبيين. باإلضافة إلى ذلك ، كان تكرار األليل 

( مقارنة باألفارقة واإليطاليين األوروبيين p-value˂0.05األردنيين مختلفًا بشكل كبير )

 in silico BDGPبرنامج  اكستانية. استخدمت هذه الدراسةواآلسيويين باستثناء المجموعة الب

. تنبأ هذا البرنامج أن splicosomeعلى تكوين ال  EPHX2للتنبؤ بتأثير المتغيرات الداخلية 

rs4149243   الموجود في موقع التعرف على أحد مواقع الربط  7يمكن أن يغير الربط في إنترون

 .7في إنترون 

ال  rs751142و  EPHX2 rs4149243 ، rs2234914 ان المتغيرات الجينية االستنتاجات:

األردنيين.  السكريوارتفاع ضغط الدم بين مرضى  السكريتلعب دوًرا في تطوير أمراض 

األليل لهذه  كرارول بخصوص التباين العرقي في تباإلضافة إلى ذلك ، هذه الدراسة هي التقرير األ

المتغيرات الجينية المدروسة ، بين األردنيين والمجموعات العرقية األخرى. قد تزيد هذه النتائج 

في تطور األمراض المزمنة بين المجموعات  EPHX2 للجين فهمنا لدور المتغيرات الوراثية

بر لمعرفة ارتباط أكمن الدراسات السريرية ذات حجم عينة  العرقية المختلفة. هناك حاجة إلى مزيد

 الوظيفية األخرى بأمراض القلب واألوعية الدموية في األردن. EPHX2متغيرات 

 

كري، جين ة، داء الس  رات الجيني  غي   ت  الم   ،ونردني  غط الدم، األ  فاع ض  ارت   الكلمات المفتاحية:

EPHX2. 


