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فاطمه شاکرمي ،1فهيمه عليزاده ،2دکتر شهره زارع کاریزی* ،3دکتر محمد تقي اکبری ،4،5دکتر رضا ميرفخرایي

چکيده
سابقه و هدف :سقط مکرر به معني از دست دادن سه یا بيش از سه بارداری قبل از هفته بيستم حاملگي است که حدود  1تا  %5زناان
باردار را تحت تأثير قرار ميدهد .نيتریک اکسيد سنتاز اندوتليالي ( )eNOSآنزیمي است که در طي بارداری روی گنادوتروپين جنيناي
اثر ميگذارد .مطالعات قبلي وابستگي بين فعاليت  eNOSو بارداری را نشان داده است ،اما امروزه ارتباط بين چند شکليهای این ژن و
سندرم سقط مکرر اختالف نظر وجود دارد .در این مطالعه ارتباط بين پليمورفيسام  rs1799983 ،rs1177443و  VNTRاینتارون 4
ژن  eNOSبا سقط مکرر جنين بررسي شده است.
مواد و روشها :این مطالعه روی  80خانم با سابقه دو یا سه سقط مکرر با علت ناشناخته به عنوان گروه بيمار و  80خانم که حداقل دو
بارداری موفق داشته و هيچ زمينهای از سقط نداشتند به عنوان گروه کنترل صورت گرفات .پاا از اساتخرا  DNAحضاور یاا عادم
حضور SNPهای مذکور توسط تکنيک  PCR-RFLPبا استفاده از آنزیمهای محدوداالثر  MnlIو  BanIIبه ترتيب بررسي شد .ساسا
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS18و آزمون مربع کای تجزیه و تحليل شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که تفااوت معنايداری مياان پلايمورفيسامهاای جایگااه rs1799983 ،)p=0/16( rs11771443
( )p=0/15و  VNTRاینترون  )p=0/48( 4ژن نيتریک اکسيد سنتاز اندوتليالي در گروه بيمار و گروه کنترل وجود ندارد.
يداری ميان سه پليمورفيسم مذکور ژن نيتریک اکسيد سانتاز انادوتليالي و ساقط
نتيجهگيری :طبق نتایج به دست آمده ،ارتباط معن 
مکرر وجود ندارد.
واژگان کليدی :ژن نيتریک اکسيد سنتاز اندوتليالي ،پليمورفيسم ،سقط مکرر ،شل شدن عضالت صاف
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Shakarami F, Alizadeh F, Zare Karizi S, Akbari MT, Mirfakhraei R. The relationship between polymorphisms of
Endothelial Nitric Oxide Synthase gene and recurrent abortion syndrome in Iranian female’s population. Pejouhandeh
2016;21(6):320-326.

مقدمه

1

یکي از معدود مشکالتي که زندگي زو های جوان را درگير
کرده و جزو شایعترین عوارض حاملگي ميباشد ،مسأله ساقط
جنين است ( .)1از نظر تعریف ،ساقط خاتم حااملگي قبال از
هفته بيستم ،اطالق ميشود ( .)2سقط خود به خودی از لحاظ
باليني انواع مختلفي دارد که یکي از آنها سقط مکرر ميباشد
و به طور کالسيک بدین گوناه تعریاف مايگاردد :ساه ساقط

*نویسناده مسؤول مکاتبات :دکتار شاهره زارع کااریزی؛ گاروه زیسات شناساي،
دانشکده علاوم زیستاي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشاوا ،وراميان ،ایاران؛ تلفان:
 ،)021( 88896868-9پست الکترونيکshohrehzare@yahoo.com :

متااوالي یاا بيشااتر قباال از هفتااه بيسااتم بااارداری و یاا تولااد
جنينهایي کمتر از  500گرم (.)4،3
حدود  1تا  5درصد خانمهای باردار ساقط مکارر را تجرباه
ميکنند که ممکان اسات باه دليال نارساایيهاایي همچاون
اختالالت هورموني ،عوامل ایمونولوژیک ،عوامل عفوني ،عوامال
محيطي ،عوامال آنااتوميکي ،عوامال ترومباوفيلي و اخاتالالت
ژنتيکي از جمله ناهنجاریهای کروموزومي و تاک ژناي باشاد.
این در حالي است که درصد قابال تاوجهي از عوامال ماؤثر در
سندرم سقط مکرر ناشناخته باقي مانده است .در ميان عوامال
عتارین عامال
شناخته شده سقط مکرر ،عوامال ژنتيکاي شاای 
است .در مطالعات ژنتيکي مختلف ارتباط باين ساقط مکارر و
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 .1کارشناس ارشد ژنتيک ،گروه زیست شناسي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .2کارشناس ارشد ژنتيک ،گروه زیست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ،دامغان ،ایران
 .3استادیار گروه زیست شناسي ،دانشکده علوم زیستي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشوا ،ورامين ،ایران
 .4استادیار گروه ژنتيک پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
 .5آزمایشگاه ژنتيک پزشکي تهران -دکتر اکبری ،خيابان طالقاني ،پالک 251
 .6استادیار گروه ژنتيک پزشکي ،دانشکدهی پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
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کنندهی رشد و نماو جناين

داشته باشد و به عنوان یک تنظي 
م
عمل کند ( .)8در یک حاملگي طبيعي ،مسير  NOفعال باوده
و ميزان دسترسي به  NOرا افزایش ميدهد .مطالعات مختلف
نشان ميدهد که کاهش توليد  NOميتواند منجر باه اخاتالل
در خونرساني جفت و عرضهی مواد غاذایي بااه جناين شاود
( .)1-9اختالالت عروقي جفت ممکن است منجار باه عاوارض
حاملگي نظير سقط و پره اکالمسسي شود (.)12
ژن  eNOSدر موقعي ات کرومااوزومي  7q35-36قاارار دارد
( .)7،6این ژن دارای  26اگزون است کاه در حادود  21kbpاز
 DNAژنااومي را در برماايگياارد ( .)8-10پلاايمورفيسااام
 Glu298Aspدر اگاازون  7ژن  eNOSقاارار دارد و یکااي از
شایعترین چند شکليهای ایان ژن اسات .نوکلووتياد گاوانين
( )Gدر موقعي ات  894جااایگزین تيم اين ( )Tم ايشااود کااه
درنتيجه گلوتاميک اسيد در کدون  298باه آساسارتيک اسايد
تبدیل ميشود .پليمورفيسم  rs11771443دارای دو آلل  Cو
 Tاست که در پروماوتر ایان ژن قارار دارد .در پلايمورفيسام
 VNTRاینترون  27 ،4جفت باز به اینترون  4اضافه یا حذف
مايشااود .آلاال غالاب  bاساات (طااول اینتاارون  )420bpو در
صورت حذف این توالي  ،27bpآلل  aبروز پيدا ميکند (طاول
آلل  )320bp ،aاست (.)11،6

در سالهای اخير توجه زیادی به بررسي ارتباط باين چناد
شااااکليهااااای ژن  rs1799983 ،rs11771443( eNOSو
 VNTRاینترون  )4با سقط مکرر شده است .از آنجا که نتایج
واحدی از این مطالعات حاصل نشده است ،لاذا مطالعاهی ایان
عوامل و ارتباط آنها با سقط مکارر جناين ،همچناان یکاي از
موضوعات مورد عالقه پژوهشگران اسات .در مطالعاهی حاضار
ارتباط سه پليمورفيسم مذکور در ژن نيتریک اکسيد سنتاز با
سقط مکرر بررسي شده است.

مواد و روشها
در این مطالعه مورد -شااهدی 80 ،خاانم مباتال باه ساقط
مکرر جنين با ميانگين و انحراف معيار سن  27/7±5/03ساال
که حداقل  2یا تعداد بيشتری ساقط قبال از هفتاهی بيساتم
بارداری داشته و فاقاد مشاکالت آنااتوميکي رحام ،مشاکالت
ژنتيکي ،مشکالت ایمونولوژیک ،مشکالت هورموني و مشکالت
عفوني بودهاند ،به عنوان گروه بيمار انتخاب شدند .این زنان در
طي سالهای  1389الي  1393به آزمایشگاه ژنتياک پزشاکي
تهران مراجعه کرده بودند .در مقابال 80 ،خاانم باا حاداقل 2
تولد موفق بادون هايچ ساابقهای از ساقط ،باه عناوان شااهد
انتخاااب شاادند .مي اانگين و انحااراف معي اار ساان ای ان افااراد
 30±4/66سال بود.
پا از دادن آگاهي و کسب رضایتنامه 5 ،ميليليتار خاون
محيطي از افراد بيماار و شااهد در لولاههاای حااوی EDTA
گرفته شد .استخرا  DNAژنومياک از لکوسايتهاای خاون
محيطي ،با استفاده ازروش نماک اشاباع انجاام شاد .واکانش
زنجيرهی پليمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصي بارای هار
چند شکلي انجام گرفت (توالي پرایمرها در جدول  1ارایه شده
اساات) .واکاانش  PCRدر حجاام  10ميکروليتاار حاااوی 50
نانوگرم  DNAژنوميک 0/25 ،1XPCR Buffer ،ميلي موالر
از هر  1/5 ،dNTPsميلي موالر  3 ،MgCl2پيکو ماول از هار
پرایمر و  1واحد آنزیم ( Taq DNA polymeraseسايناژن،
ایران) صورت گرفت .تکثيار در  30سايکل ،دماای  95درجاه
يگاراد باه مادت
يگراد به مدت  50ثانيه 64 ،درجه سانت 
سانت 
يگراد به مدت  50ثانيه انجام شاد.
 50ثانيه ،و  72درجه سانت 
يگاراد و
دناتوراسيون اوليه به مدت  5دقيقه در  95درجه سانت 
لسازی نهاایي باه مادت  10دقيقاه در دماای  72درجاه
طوی 
يگاااراد صاااورت پاااذیرفت .جهااات تعياااين ژنوتيااپ
سااانت 
پل ايمورفيساامهااای  rs11771443و  ،rs1799983محصااول
 PCRمربوطه به ترتيب باا اساتفاده از آنازیمهاای محادوداثر
 MnlIو  BanIIمورد هضم آنزیمي قرار گرفت .محصاول PCR
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پليمورفيسمهای ژنتيکي مرباوط باه بازکننادههاای عاروق از
جمله نيتریک اکسيد سانتاز انادوتليالي ( )eNOSنشاان داده
شده است (.)5
یک حاملگي طبيعي به گردش مناسب خون جفت و عاروق
جنين وابسته است و عملکرد طبيعي عروق نيازمناد همکااری
پيچيده بين سلولها و فاکتورهای رشد مختلف در فرآینادهای
النهگزیني ،رشد جنين و تشاکيل جفات اسات ( .)6مطالعاات
مختلف به نقش آسايب انادوتليال و اخاتالل عاروق جفات در
پاتوژنز سقط اشاره ميکند .ژن  eNOSبه عنوان منباع تولياد
نيتریک اکساید ( )NOکه نقش مهمي در فيزیولاوژی عاروق و
اختالل عروق جفتي دارد در نظار گرفتاه شاده اسات ( .)7در
سالهای اخير  NOبه عنوان یک ميانجي مهم در فرآینادهای
بيولوژیکي متعدد از جمله عروق ،ایمني و توليد مثال شاناخته
شااده اساات و در طااول بااارداری سااه عملکاارد مهاام اتساااع و
گشادسااازی عااروق مااادر ،کنتاارل جریااان خااون رحاام و
فيتوپالسنتال و آرامش رحم قبل از زایمان را بر عهده دارد.
عالوه بر این ،مطالعات آزمایشگاهي اخيار در جونادگان باه
این موضوع اشاره ميکناد کاه  NOناه تنهاا از طریاق اتسااع
عروق مادری و شلکنندگي عضالت صااف باه حفاا باارداری
کمک ميکند ،بلکه ممکن است در مهار سيستم ایمناي نقاش
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جدول  .1توالي پرایمرهای مورد استفاده و طول محصول  PCRجهت بررسي چند شکليهای  rs1799983 ،rs11771443و  VNTRاینترون .4
اندازه محصول
174bp
138bp

جهت بررسي چند شکلي  ،rs11771443طاولي معاادل 174
جفت باز داشت .بارش آنزیماي باا  MnlIدر ژنوتياپ  ،CCدو
قطعه  117و  57جفت بازی ایجاد نمود .درحاليکه آنازیم بار
آلل  Tمؤثر نبوده و تنها یاک باناد  174جفات باازی روی ژل
مشاهده گردید (شکل .)1
طااول محصااول  PCRپلاايمورفيساام 138 ،rs1799983
جفت باز بود .در افراد دارای ژنوتيپ  TTدر صاورت تيماار باا
آنزیم  BanIIهيچ برشي ایجاد نميشود و تنها یاک باناد 138
جفت باازی ایجاد ميکناد؛ ولي در ژنوتيپ  ،GGقطعاه 138

جفت بازی به دو قطعه  55و  83جفت بازی شکسته ميشاود
(شاکل .)2محصااوالت هضام آنزیماي ،باا الکتروفااورز روی ژل
پلياکریالميد  ،%12از هم تفکيک شده و پا از رنگآميزی باا
نيترات نقره ،نتایج بررسي گردید.
مشاهدات وارد نرم افزار ( SPSSنساخه  )18شاد و توزیاع
ژنوتيپهای هر جهش ،فراواني هموزیگوت و هتروزیگوتهاا در
دو گروه بيمار و شاهد با استفاده از مربع کای پيرسون و تسات
دقيق فيشر مورد سنجش قرار گرفت p-value .کمتر از 0/05
به عنوان سطح معنيداری در نظر گرفته شد.

شکل  .1هضم آنزیمي قطعه  rs11771443با آنزیم  .MnlIچاهک شماره :4
مارکر اندازه گيری ( ،)50bpچاهک شماره  :1هتروزیگوت ،CTچاهک شماره
 :2هموزیگوت  ،CCچاهک شماره  3و  :5هموزیگوت .TT

شکل  .2هضم آنزیمي قطعه  894 G>Tبا آنزیم  .BanIIچاهک شماره .1
مارکر اندازهگيری ( 50جفت بازی) ،چاهک شماره  2و  :4هتروزیگوت ،GT
چاهک شماره  :3هموزیگوت  ،GGچاهک شماره  :5هموزیگوت .TT

یافتهها
در این مطالعاه فراواناي چناد شاکليهاای ،rs11771443
 rs1799983و  VNTRاینتاارون  4در  80خااانم بااا سااابقهی
سقط مکرر و  80خانم به عنوان شاهد باا روش PCR-RFLP
مورد بررسي قرار گرفت .فراواني ژنوتيسي و آللاي چناد شاکلي
 rs11771443در جدول  2ارایه شده است .فراواناي ژناوتيسي
مشاهده شده در گروه بيمار و شاهد به ترتياب  %48در مقابال
 %57برای ژنوتيپ  %38 ،CCدر مقابل  %36برای ژنوتيپ CT

و  %13در مقابل  %7برای ژنوتيپ  TTباود .فراواناي ژناوتيسي
مشاهده شده برای این پليمورفيسم در گاروه بيماار و شااهد،
يداری را بااا سااندرم سااقط مکاارر نشااان نااداد
ارتباااط معن ا 
(.)p=0/16
فراواني ژنوتيسي پليمورفيسام  rs1799983در زناان دارای
سندرم سقط مکارر و زناان گاروه شااهد ،باه ترتياب  %48در
مقاباال  %60باارای ژنوتي اپ  %45 ،GGدر مقاباال  %35باارای
ژنوتيپ  GTو  %7در مقابل  %5برای ژنوتيپ  TTبود .فراواناي
ژنوتيسي مشاهده شده برای این پليمورفيسم در گروه بيماار و
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420bp

توالي پرایمر
5 ′-CACAATGCCAGGCTCACACC-3 ′
5 ′-TTGCTGGGAACATTTATATCTGAG-3 ′
5 ′- CAGGAAACGGTCGCTTCGAC -3 ′
5 ′- CAGTCAATCCCTTTGGTGCTCAC -3 ′
5 ′- AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT -3 ′
5 ′- TCTCTTAGTGCTGTGGTGAC -3 ′

نام پرایمر
Rs11771443- F
Rs11771443-R
Rs1799983-F
RS1799983-R
VNTR intron 4-F
VNTR intron 4-R
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يداری را با سندرم سقط مکارر نشاان ناداد
شاهد ،ارتباط معن 
(p=0/15؛ جدول  .)3فراواناي ژناوتيسي چناد شاکلي VNTR
اینترون  4در جدول  4ارایه شده است .فراواني ژنوتيسي  bbدر
گروه بيمار  %72و در گروه شاهد  ، %66فراواني ژنوتيسي  aaدر

گروه بيمار و شاهد  %6و فراواناي ژناوتيسي  abدر گاروه بيماار
 %21و در گروه شاهد  %29بود .همچنين نتاایج آنااليز آمااری
يداری بااا سااندرم سااقط مکاارر در
آزمااون کااای ارتباااط معنا 
جمعيت بيمار و شاهد نشان نداد (.)p=0/48

آلل
C
T
ژنوتيپ
CC
CT
TT

فراواني آلل در گروه شاهد

فراواني آلل در گروه بيمار

فراواني آلل در کل افراد مطالعه شده

تعداد
درصد
121
%75
41
%25
فراواني ژنوتيپ در گروه شاهد
تعداد
درصد
46
%57
29
%36
6
%7

تعداد
درصد
120
%67
58
%33
فراواني ژنوتيپ در گروه بيمار
تعداد
درصد
43
%48
34
%38
12
%13

تعداد
درصد
241
%71
99
%29
فراواني ژنوتيپ در کل افراد مطالعه شده
تعداد
درصد
89
%52
63
%37
18
%11

)OR(95%CI

p-value

(0/72)0/46-1/14

0/16

يداری برای چند شکلي  rs1799983در گروه بيمار و شاهد.
جدول  .3فراواني ژنوتيسي ،آللي و بررسي سطح معن 
آلل
G
T
ژنوتيپ
GG
GT
TT

فراواني آلل در گروه شاهد

فراواني آلل در گروه بيمار

فراواني آلل در کل افراد مطالعه شده

تعداد
درصد
124
%78
36
%22
فراواني ژنوتيپ در گروه شاهد
تعداد
درصد
48
%60
28
%35
4
%5

تعداد
درصد
123
%71
51
%29
فراواني ژنوتيپ در گروه بيمار
تعداد
درصد
42
%48
39
%45
6
%7

تعداد
درصد
247
%74
87
%26
فراواني ژنوتيپ در کل افراد مطالعه شده
تعداد
درصد
90
%54
67
%40
10
%6

)OR(95%CI

p-value

(0/69)0/41-1/14

0/15

يداری برای چند شکلي  VNTRاینترون  4در گروه بيمار و شاهد.
جدول  .4فراواني ژنوتيسي ،آللي و بررسي سطح معن 
آلل
b
a
ژنوتيپ
aa
ab
bb

فراواني آلل در گروه شاهد

فراواني آلل در گروه بيمار

تعداد
139
35

تعداد
133
27

درصد
%80
%20

فراواني ژنوتيپ در گروه شاهد

درصد
%83
%17

فراواني ژنوتيپ در گروه بيمار

فراواني آلل در کل افراد مطالعه شده
درصد
%81
%19

تعداد
272
62

فراواني ژنوتيپ در کل افراد مطالعه شده

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

%6
%29
%66

5
25
57

%6
%21
%72

5
17
58

%6
%25
%69

10
42
115

بحث
نيتریک اکسيد سنتاز اندوتليالي باا تنظايم انقبااض عاروق،
کاااهش فشااار خااون ،شاالکنناادگي عضااالت صاااف و ایجاااد
النهگزیني موفق نقش مؤثری در حفا بارداری دارد .مطالعاات

متعددی در مورد ارتباط چند شکليهای ژن  eNOSبا ساقط
مکرر انجام شده است .از آنجا که نتایج واحدی از این مطالعات
حاصل نشده است ،لذا مطالعه ایان ژن و ارتبااط آن باا ساقط
مکرر جناين ،یکاي از موضاوعات ماورد عالقاهی پژوهشاگران

)OR(95%CI

(1/20)0/72-2/01

p-value

0/48

مطالعهی حاضر توزیع فراواني ژنوتيپها و آللهای

ميباشد .در
پليمورفيسم  rs1799983بين زنان گروه کنترل و گروه بيمار
اختالف معنيداری نشان ندادند .در این  SNPگلوتاميک اسيد
در کدون  298به آسسارتيک اسيد تبدیل ميشود .این تعویض
اسيدآمينه با کاهش  eNOSو در نتيجاه کااهش  NOهماراه
بوده و به نوبهی خود باعث کاهش گشادسازی شریان برکياالي
در دوران بارداری و اخاتالل در گاردش خاون ماادر و جناين
ميشود (.)12،11،6
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يداری برای چند شکلي  rs11771443در گروه بيمار و شاهد.
جدول  .2فراواني ژنوتيسي ،آللي و بررسي سطح معن 
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 Tempferو همکاران ( )2001در اتریش مشاهده کردناد کاه
فراواني ژنوتيسي  abدر گروه بيمار و کنترل اختالف معنيداری
دارد ( .)p=0/03همچنين مطالعات آنها نشان داد ،در افارادی
که برای این پليمورفيسم هتروزیگوت هستند خطر سقط 1/6
برابر گروه کنترل است ( .)13( )OR:1/6نتایج مطالعات فان و
همکاااران ( )2007در چ اين نشااان داد کااه فراوان اي ژنوتي اپ
هموزیگوت و هتروزیگوت  aaو  abو همچنين آلل  aدر گاروه
بيمار باالتر از گروه کنترل بوده و در افرادی که دارای ژنوتياپ
 aaو  abهستند خطار ساقط  1/8برابار گاروه کنتارل اسات
( .)16( )OR:1/8بااه نظاار م ايرسااد در حاااملين  ، abسااطح
سرمي  NOکاهش یافته و این افراد را در معرض خطر اختالل
در خونرساني به جفت و انفارکتوس قرار دهد .برخي محققين
گزارش کردهاند که حاملين این نوع پليمورفيسم سطح سرمي
 NOکماي دارند و بياان پاروتوين در آنهاا کااهش مايیاباد
( .)13-15مطالعااااتي کاااه توساااط Shin ،)2011( Öztürk
( )2010و  )2006( Suryanarayanaانجااام گرفاات ،ارتباااط
معنيدار بين این پلايمورفيسام و ساندرم ساقط مکارر را رد
کردنااد ( .)22،21،17در تحقيقاااتي کااه زاميتااي و همکاااران
( )2007انجام دادند به این نتایج رسيدند که ژنوتيپ  abو aa
در گروه بيمار بيش از گروه کنترل اسات اماا از لحااظ آمااری
يدار نيست ( .)23( )Paa=0/35 ،Pab=0/26نتایج مطالعاه
معن 
حاضر نشان داد که چند شکلي  VNTRاینترون  4نيز همانند
دو پليمورفيسم دیگر با سقط مکرر در ارتباط نيست.
در این تحقياق فراواناي ژناوتيسي گاروه بيماار و شااهد در
افرادی که حامل ژنوتياپ  aaهساتند برابار و در افارادی کاه
حامل ژنوتيپ  abهساتند نزدیاک باه هام اسات .ایان یافتاه
ميتواند حاکي از این امر باشد که در مطالعه حاضر دارا باودن
آلل  aدر افراد بيمار هايچ ارتبااطي باا افازایش ریساک خطار
ندارد .بيشترین فرکانا ژنوتيسي ژنوتياپ  aaدر افاراد بيماار
مربوط به  Zammitiدر تونا ميباشد که تقریبااً باا فرکاانا
ژنوتيسي  aaدر گروه بيمار و شاهد در تحقيق حاضر برابر است.
بيشترین فرکانا ژنوتيسي ژنوتيپ  abدر افراد کنترل مرباوط
به  Suryanarayanaدر جنوب هند اسات .نتاایج در تحقياق
حاضر نشان ميدهد که فراواني ژناوتيسي  abدر گاروه کنتارل
جمعيت حاضر و جنوب هند تقریباً مساوی است.

نتيجهگيری
در این مطالعه ارتباط معنايداری باين پلايمورفيسامهاای
مورد بررسي با سندرم سقط مکرر در جامعاه آمااری منتخاب
وجود نداشت .علت آن ميتواند متفاوت بودن پراکنش آللي در
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در این تحقياق فراواناي ژناوتيسي گاروه بيماار و شااهد در
افرادی که حامل آلل موتاسيون یافته  Tهستند نزدیک به هام
ميباشد .این یافته حاکي از این امر است که دارا بودن این آلل
در افراد بيمار هيچ ارتباطي با افزایش ریسک خطار نادارد .در
ساال  Suryanarayana ،2006و همکاااران مطالعاااتي جهاات
بررسي ارتباط باين ساقط مکارر و پلايمورفيسام 894 G>T
اگزون  7ژن  eNOSدر ميان  145زن با سابقه سقط مکرر در
جنوب هند انجام دادند .نتایج نشان داد که ژنوتيپ  GTو TT
در گروه بيمار بيشتر از گروه کنترل باود اماا از لحااظ آمااری
يدار نبااااود ( .)PTT=0/482 ،PGT=0/435همچناا اين
معناا ا 
مطالعاااتي کااه توسااط  ،2008( Karvelaیونااان)Zammiti ،
( ،2007تونا) و  ،2007( Fanچين) انجاام گرفات ،همانناد
تحقيق فوق ارتباط ميان ایان پلايمورفيسام و ساندرم ساقط
مکرر جنين را رد کرده است ( .)13-15این در حالي است کاه
در برخي مطالعات دیگر نظيار  ،2013( Luoچاين)Öztürk ،
( ،2011ترکيه) و  ،2010( Shinکره) ارتباط این پليمورفيسم
با سقط مکرر جنين تأیيد شده است (.)16-18
در ای ان تحقي اق ،فراوان اي ژنوتي اپ  GTدر افااراد بيمااار بااا
فرکااانا ژنااوتيسي ایان ژنوتياپ در افااراد بيمااار در مطالعااات
 Karvelaدر یونان برابر باوده و از ساایر جمعياتهاای بيماار
مربوط به  Luoدر چين Suryanarayana ،در جنوب هناد و
 Zammitiدر تونا بيشتر است .کمتارین فرکاانا ژناوتيسي
ژنوتيپ  TTدر بيمار در چين و بيشترین فرکانا آن در افراد
مبتال به سقط مکرر یونان ميباشد (.)19-22
پليمورفيسم  rs11771443یکي دیگر از پليمورفيسمهای
ژن  eNOSاست .ارتباط این پليمورفيسام باا ساندرم ساقط
مکرر تنها توسط  ،2013( Luoچين) مورد مطالعه قرار گرفته
است Luo .بيان داشت که این پليمورفيسم به واسطه تنظايم
رونویساي  eNOSنقااش بحراناي در سااقط ایفااا مايکنااد .در
مطالعات وی ،فرکاانا ژناوتيسي  CCدر افاراد بيماار بايش از
افراد کنترل است که عکا نتيجه تحقيق حاضر بوده و حااکي
از آن اساات کااه فرکااانا ژنااوتيسي  rs11771443تفاااوت
معنا ايداری در مقایساااه باااا گاااروه کنتااارل دارد (،)24،23
يکااه در مطالعااهی حاضاار اخااتالف معناايداری در
درحااال 
ساابقهی

پليمورفيسم جایگاه  rs11771443بين افاراد دارای
دهندهی عادم

سقط مکرر و افراد کنترل مشاهده نشد که نشان
ارتباط معنيدار ميان پليمورفيسم مذکور و ریسک سقط مکرر
در جمعيت مورد مطالعه است.
در مطالعات متعددی به بررسي ارتباط باين پلايمورفيسام
 VNTRاینترون  4با سندرم سقط مکارر انجاام شاده اسات.

ارتباط چند شکليهای ژن  eNOSبا سندرم سقط مکرر
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1395  آذر و دی،113  پيدرپي،5 شماره

 پيشانهاد مايشاود در مطالعاات بعادی باا.ژنها بستگي دارد
 سایر ژنها و ارتباط متقابل آنها مورد،جامعهی آماری

افزایش
.بررسي قرار گيرد
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تشکر و قدرداني
نوسيله از زحمات پرسانل آزمایشاگاه ژنتياک پزشاکي
 بدی
 دکتر اکبری به جهت همکاری صميمانه در اجرای این-تهران
 ایان پاروژه باا حمایات ماالي. تشکر و قدرداني ميگردد،طرح
93001  باا شاماره گرانات،آزمایشگاه ژنتيک پزشاکي تهاران
.انجام شد

جمعيتهای مختلف و یا فراواناي پاایين برخاي از آلالهاا در
 عالوه بر این ایران کشاوری اسات.جمعيت مورد مطالعه باشد
که اقوام مختلفي را در خاود جاای داده و هار قاوم مايتواناد
فرکانا آللي مخصوصي را داشته باشد که در نتایج تأثيرگاذار
 سومين عامل مؤثر در توجيه نتاایج متنااقض در جواماع.باشد
 چارا کاه ماواد غاذایي همچاون.مختلف رژیام غاذایي اسات
 اساافنا و شااکالت تلااخ حاااوی فالوونوئياد بااوده و،کلاامپايچ
. و گشاد شدن عروق ميشوندNO نوبهی خود باعث توليد
 به

 ها یک استعداد ژنتيکي بارای فارد ایجاادSNP ،در نهایت
ناهی ژنتيکاي فارد و
 ميکنند که باروز ایان اساتعداد باه زمي
برهمکنش سایار ژنها روی یکدیگار و همچنين محياط روی
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