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ناباروری زنان در استان اصفهـان
دوره بالینی پزشکی

مقاله پژوهشی

ارتباط پلـيمورفيسـم  C677Tژن متيلن تتراهيدروفوالت ردوکتاز با ميـزان هموسيستئيـن
در زنان مبتال به ناباروری اوليه و ثانویه در استان اصفهـان
 -1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 -2گروه ژنتیک ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1317/72/76 :

تاریخ پذیرش مقاله1317/71/27 :

چکيده
زمينه و هدف :ژن متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز بهعنوان یکی از عوامل ژنتیکی مؤثر بر ناباروری ،آنزیم متیل هیدروفوالت ردوکتاز را کد میکند که عملکرد
آن کمک به تنظیم سطح هموسیستئین در بدن است .ﺟهﺶ در ژن کد کننده این آنزیم سبب کاهﺶ فﻌالیت آن میگردد که این امر نیز بهنوبهی خود منجر
به افزایﺶ سطح هموسیستئین خون شده و میتواند باعث ایجاد ناباروری شود .هدف از این مطالﻌه بررسی ارتباط پلیمورفیسم  C677Tژن متیلن تتراهیدروفوالت
ردوکتاز با ناباروری است.
مواد و روشها :این مطالﻌه مورد_شاهدی بر روی  177نمونه از زنان نابارور و یا بارور باسابقهی سقط و  177نمونه زن باردار سالم انجام گرفت .بﻌد از استخراج
 DNAاز خون محیطی ،تﻌیین ژنوتیپ بهوسیلهی روش  PCR-RFLPانجام شد .ﺟهت بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم و زنان نابارور از نرمافزار ) SPSSبا کمک
آزمون  ،tآزمون خی -دو و رگرسیون لجستیک) استفاده گردید.
نتایج :پلیمورفیسم  C677Tژن متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز ،باعث افزایﺶ مﻌنادار سطح هموسیستئین و کاهﺶ سطح اسیدفولیک و ویتامین  B12در افراد
هموزیگوت میگردد ولی ارتباط مﻌناداری بین افراد هتروزیگوت ،تغییر سطح هموسیستئین ،اسیدفولیک و ویتامین  B12وﺟود ندارد.
نتيجهگيری :وﺟود پلیمورفیسم  C677Tژن  MTHFRمی تواند با افزایﺶ سطح هموسیتئین و همچنین کاهﺶ سطح اسیدفولیک و ویتامین موﺟب ایجاد
سندرم سقط مکرر ﺟنینگردد.
کلمات کليدی :ژن متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز ،ناباروری ،پلیمورفیسم ،هموسیستئین ،چندشکلی ﻗطﻌات برش یافته ()RFLP

مقدمه
ناباروری به ناتوانی یک زوج در باردارشدن پس از یک سال
رابطه ﺟنسی بدون پیشگیری از بارداری ،گفته میشود که
مﻌضالت زیادی در خانواده و ﺟامﻌه ایجاد میکند ( .)1حدود 77
تا  07میلیون از زوجها در سراسر ﺟهان از ناباروری رنج میبرند
و این آمار همچنان در حال افزایﺶ است ( .)2تقریباً سه میلیون
نفر از ﺟمﻌیت کشور ایران با مشکل ناباروری مواﺟه هستند ،در
*نویسنده مسئول :حسين سازگار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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استان اصفهان  16درصد از زوجهای ﺟوان نابارور هستند (.)3
ناباروری به دو شکل اولیه و ثانویه ممکن است بروز کند .اصطالح
ناباروری اولیه در مورد بیمارانی به کار میرود که سابقه حاملگی
ندارند ولی در مقابل ،بیماران مبتال به ناباروری ثانویه زوجهایی
هستند که در گذشته حداﻗل یکبار حامله (هرچند موفقیتآمیز
نبوده) شدهاند و بﻌدازآن دیگر باردار نشدهاند (.)4
ناباروری علل متفاوتی دارد .حدود  17-11درصد از زوجها
درگیر آن است .تخمین زده میشود که حدود  37-47درصد
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میتواند فاکتور  Leiden Vرا تحت تأثیر ﻗرار دهد که در بیماران
ﻗلبی حائز اهمیت است .موتاسیون ژن  MTHFRبا افزایﺶ
شانس داشتن بچهای با نقص لولههای عصبی ارتباط داشته است
( .)17ژن  MTHFRدر برداشت اسیدفولیک و دیگر شکلهای
فوالت توسط سلولها بسیار حیاتی است.
افراد دارای پلیمورفیسم در ژن  MTHFRبه نام  C677Tبه
میزان چهل تا شصت درصد برای تولید مؤثرترین شکل فوالت
به نام »متیل فوالت» ناتوان هستند .میتل فوالت مادهی مغذی،
حیاتی و مؤثر برای تولید ناﻗالن سیستم عصبی و سیستم ﻗلبی
و عروﻗی است .متیل فوالت به شیوهای غیرمستقیم بر میزان
هورمونها و سمزدایی بدن تأثیر میگذارد ( .)11ژن MTHFR
سبب ایجاد یک ترکیب حیاتی به نام اس -آدنوزین متیونین می-
شود که عموماً بانام  SAMeخوانده میشود SAMe .برای تولید
 ،CoQ10کارنیتین و کراتین ضروری است .این ترکیبات برای
کسانی پیشنهاد میشود که تحت درمانهای ناباروری با روش-
های پزشکی مکمل یا ﺟایگزین ﻗرار میگیرند .هموسیستئین
محصولی اضافی پس از تولید  SAMeاست .متیل فوالت در کنار
متیل کوباالمین به تبدیل هموسیستئین به متیونین کمک می-
کند .تا زمانی که ژن  MTHFRطی عملکرد خود ،متیل فوالت
تولید کند ،این چرخه ادامه خواهد داشت ( .)12اختالل ژنی
 MTHFR C677Tبه طرز چشمگیری باعث افزایﺶ
هموسیستئین میشود .با در نظر گرفتن نتایج خطرناک عملکرد
ضﻌیف ژن  ،MTHFRکسانی که میخواهند بچهدار شوند ،باید
بهطورﺟدی غربالگری برای ناهنجاری ژنتیکی MTHFRرا در
نظر داشته باشند (.)11
تاکنون مطالﻌات بسیاری در ﺟهت بررسی نقﺶ پلیمورفیسم
ژن  MTHFRمختلف انجام گرفته و نتایج متفاوتی حاصل
گردیده است .بهعالوه ،با توﺟه به عدم بررسی ارتباط
هموسیستئین و اسیدفولیک و ویتامین  B12با ژن  MTHFRدر
ارتباط با ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان ،در این راستا
ما به بررسی نقﺶ پلیمورفیسم  ،C677Tدر بیماران نابارور این
استان پرداختیم.

مواد و روش ها
انتخاب گروه بيمار و گروه شاهد
در این مطالﻌه ،تﻌداد  177فرد از زنان باروری که سابقه سقط
و ناباروری اولیه داشتند و  177فرد از زنان باردار سالم بهعنوان
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ناباروری به عوامل مردانه و حدود  47-17درصد به عوامل زنانه
مربوط است و در اغلب موارد یک علت ژنتیکی وﺟود دارد .در
مردان علت ناباروری وابسته به مشکالت تولید اسپرم و یا انتقال
آن است .تولید اسپرم ممکن است تحت تأثیر علل هورمونی،
بیماریهای مزمن ،ﺟراحی ﻗلب ،بیماریهای دوران کودکی،
فاکتورهای محیطی و شیوه خاص زندگی ﻗرار گیرد .دالیل دیگر
ناباروری در مردان عبارتاند از :مسدود شدن مسیر اسپرم ،مصرف
مواد مخدر ،ترومای ناحیه تناسلی ،واریکوسل ،اختالل در نﻌوذ،
اختالل در تولید اسپرم و بیماریهای مزمن است .در زنان علت
ناباروری میتواند وابسته به اختالالت تخمکگذاری ،انسداد لوله-
های فالوپ به علت بیماریهای التهابی ،مشکالت مادرزادی که
مشتمل بر اختالالت سیستم رحم و سرویکس باشد ،سن باالی
 31سال ،اختالالت هیپوتاالسمی ،غده هیپوفیز ،آدرنال و تیروئید،
سطح باالی هورمون پروالکتین و یائسگی زودرس است .از میان
این عوامل ذکرشده ،مشکالت تخمکگذاری شایعترین عامل بروز
ناباروری در زنان شناخته شده است (.)3
هموسیستئین یک اسیدآمینه غیر پروتئینی است که از
اسیدآمینه متیونین ایجاد میشود در این حالت متیونین عامل
متیل خود را در واکنﺶهای بیوشیمیایی از دست میدهد و خود
تبدیل به هموسیستئین میشود .افزایﺶ هموسیستئین مﻌموالً
باعث سقطﺟنینهای مکرر ،پره اکالمپسی ،ناباروری ،سندرم
داون و دیگر نگرانیهای پیرامون بارداری میشود ( .)1رنج نرمال
هموسیستئین در سرم خون  7/14-2/3میلیگرم بر دسیلیتر
است .درصورتیکه این مقدار افزایﺶ یابد برای زنان باردار بسیار
خطرناک است .عواملی که باعث افزایﺶ هموسیستئین میشود،
میزان باالی فولیک اسید ،پیرودوکسین و کوباالمین در رژیم
غذایی ،بیماریهایی نظیر کلیوی ،آلزایمر ،کمکاری تیروئید و
سرطانهای خاص ،مصرف بیﺶازحد الکل و عوامل ژنتیکی
ازﺟمله ﺟهﺶ در ژن  MTHFRرا میتوان ذکر کرد (.)7
ژن  MTHFRروی کروموزوم  1و در موﻗﻌیت  p36.3ﻗرار
گرفته است .این ژن آنزیم متیل هیدروفوالت ردوکتاز را کد می-
کند که عملکرد آن کمک به تنظیم سطح هموسیستئین در بدن
است ( C677T .)6و  A1298Cمهمترین پلیمورفیسمی است که
از این ژن شناسایی شده است ) .)0در پلیمورفیسم MTHFR
 C677Tﺟایگزینی سیتوزین توسط تیمین ) (C> Tرخ میدهد
که باعث تبدیل اسیدآمینه آالنین به والین میشود ) .(1این ژن
بر روی فاکتورهای انﻌقادی نیز تأثیر میگذارد ،برای مثال
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بهمنظور تﻌیین ژنوتیپ افراد مورد بررسی از روش
 RFLPاستفاده شد .پرایمرهای مورداستفاده برای انجام واکنﺶ
 ،PCRبر اساس توالی ژن  MTHFRانسان طراحی و سنتز گردید.
مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در ﺟدول 1ارائه شده است.
شرایط واکنﺶ  PCRو برنامه بهینهشده در این مطالﻌه در
ﺟدول  2نشان داده شده است.
هضم آنزیمی محصول  PCRبا افزودن  17میکرولیتر از نمونه
( DNAمحصول  )PCRبه یک ویال  7/2میکرولیتر استریل ،یک
میکرولیتر آنزیم ( Hinf1با غلظت  2 ،)17u/µlمیکرولیتر بافر R
(با غلظت  )X10و به حجم  27میکرولیتر رساندن ویال توسط
آب صورت پذیرفت .سپس ویال حاوی واکنﺶ هضم آنزیمی به
مدت  3ساعت در دمای  36درﺟه سانتیگراد ﺟهت کامل گشتن
هضم آنزیمی ﻗرار گرفت و درنهایت محصوالت هضم آنزیمی
توسط الکتروفورز با ژل  2درصد مورد بررسی ﻗرار گرفت.
PCR-

جدول  -1مشخصات پرایمر
نام پرایمر

توالي پرایمر

دمای اتصال (درجه سانتيگراد)

پرایمر پیشرو

'5'- AGC TTT GAG GCT GAC CTG AAG-3

71/6

پرایمر مﻌکوس

'5'- AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG-3

72/2

طول محصول PCR

217bp

شرایط واکنﺶ  PCRو برنامه بهینهشده در این مطالﻌه در ﺟدول  2نشان داده شده است.

جدول  -2مواد و مقدار موردنیاز برای انجام  PCRبا حجم نهایی  21میکرولیتر
حجم مورداستفاده ()µl

غلطت نهایي در واکنش

ماده

غلطت محلول

16/1

-

 PCRبافر

17X

2/1

1X

MgCl2

 17میلیموالر

7/61

 1/1میلیمول بر لیتر

dNTP

 17میلیموالر

7/1

 7/2میلیمول بر لیتر

پرایمر پیشرو

 17میلیموالر

1

 7/4میکرو مول بر لیتر

پرایمر مﻌکوس

 17میلیموالر

1

 7/4میکرو مول بر لیتر

 DNAژنومی

 1میکروگرم بر میکرولیتر

1

 1میکروگرم در مخلوط نهایی

Taq DNA Polymerase

 1واحد بر میکرولیتر

7/21

 1واحد در مخلوط نهایی

آب

سیکل PCR

واکنﺶ  PCRدر دستگاه ترموسایکلر با برنامه  PCRبهصورت دناتوراسیون اولیه در دمای  11درﺟه سانتیگراد به مدت  4دﻗیقه و سپس 37
شامل دناتوراسیون  11درﺟه سانتیگراد به مدت  47ثانیه ،اتصال پرایمر  72درﺟه سانتیگراد به مدت  37ثانیه و طویل سازی  62درﺟه سانتیگراد به مدت
 37ثانیه صورت گرفت.
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کنترل مورد بررسی ﻗرار گرفتند .به این منظور ،حدود  2/1میلی-
لیتر از خون هر فرد ،از بیمارستان بهشتی و مرکز ناباروری
اصفهان ،ﺟمعآوری شد .اطالعات مرتبط با علت سقط ،داروهای
مورد استفاده در افراد و فﻌالیتهای آنها نیز از طریق تهیه
پرسشنامه موردبررسی ﻗرار گرفت .ﻗابلذکر است که در این
مطالﻌه توﺟه شد که سقط زنان مورد آزمایﺶ بهواسطه فﻌالیت
ورزشی نباشد .همانگونه که اشاره شد ،میزان حجم نمونه
گرفتهشده حدود  2/1میلیلیتر خون بوده که پس از نمونهگیری،
بهصورت کامل با  EDTAدر لولهها مخلوط شد .لوله حاوی خون،
ﺟهت سالم ماندن در کوتاهترین زمان ممکن بر روی یخ به فریزر
در دمای  -27درﺟه سانتیگراد منتقل گردید .پس از ﺟمعآوری
نمونهها با روشهای علمی و اختصاصی ،استخراج  DNAبا
استفاده از کیت سینا ژن انجام گرفت و  DNAاستخراجشده
ﺟهت استفاده در مراحل بﻌد در دمای  -27درﺟه سانتیگراد
نگهداری شد.

تعيين ژنوتيپ
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آنزیم  Hinf1ﻗادر به شناسایی و برش توالی بهصورت زیر است.
‘5‘… G▼A N T C …3
‘3‘…C T N A▲G …5

اندازهگيری هموسيستئين

اندازهگيری اسيدفوليک
اندازهگیری اسیدفولیک به روش الکترکمی لومینسانس با
دستگاه  Cobase 411انجام گرفت .در این روش پس از نمونه-
گیری  2ccخون از بیمار و سانتریفیوژ کردن خون و ﺟدا کردن
سرم آن 27 ،الندا سرم بیمار با  27الندا محلول Reajent1
مخلوط شد و به مدت  47دﻗیقه در دمای  36درﺟه سانتیگراد
ﻗرار گرفت .درنهایت تست به مدت  1دﻗیقه در طول  307نانومتر
انجام شد و میزان اسیدفولیک خون اندازهگیری گردید.
اندازهگيری ویتامين B12

اندازهگیری ویتامین  B12به روش فتومتریک با دستگاه
 Mindry BS 800انجام گرفت .در این روش پس از نمونهگیری
 2ccخون از بیمار و سانتریفیوژ کردن خون و ﺟدا کردن سرم

نتایج
برای مشخص نمودن ژنوتیپ افراد موردبررسی ،محصوالت
حاصل از  PCRهر نمونه با استفاده از آنزیم  Hinf1برش داده
شد .نتایج نشان داد در افراد سالم ﺟایگاهی برای برش آنزیمی

شکل  -1محصوالت  .PCR-RFLPدر این تصویر ،چاهکهای  1و  4مربوط به افراد هموزیگوت ،چاهکهای  6 ،7و  11مربوط به افراد هتروزیگوت و
چاهکهای  1 ،0 ،3و  17مربوط به افراد سالم میباشند.
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اندازهگیری هموسیستئین به روش فتومتریک با دستگاه
 Mindry BS 800انجام گرفت .در این روش پس از نمونهگیری
 2ccخون از بیمار و سانتریفیوژ کردن خون و ﺟدا کردن سرم
آن 3 ،الندا سرم بیمار با  177الندا محلول  Reajent1مخلوط
گردید و به مدت  17دﻗیقه در دمای  36درﺟه سانتیگراد ﻗرار
گرفت .سپس  21الندا  Reajent2به مخلوط باال اضافه شد و در
دمای  36درﺟه سانتیگراد به مدت  1دﻗیقه ﻗرار داده شد.
درنهایت میزان هموسیستئین در طول  307نانومتر اندازهگیری
شد.

آن 27 ،الندا سرم بیمار با  27الندا محلول  Reajent1مخلوط شد
و به مدت  47دﻗیقه در دمای  36درﺟه سانتیگراد ﻗرار گرفت.
درنهایت تست به مدت  1دﻗیقه در طول  307نانومتر انجام شد
و میزان اسیدفولیک خون اندازهگیری گردید.
آنالیز آماری
ﺟهت بررسی نسبت بیان ژن  MTHFRو ارتباط این ژن با
هموسیستئین ،اسیدفولیک و ویتامین  B12و همچنین ارتباط
این موارد با ناباروری و سقطﺟنین از روشهای تحلیلی آماری
(کای دو  Xو رگرسیون لجستیک) بهوسیله نرمافزار  SPSSورژن
 OR ،22با اطمینان کمتر از  7/71درصد محاسبه شد بهمنظور
بررسی اختالف میان توزیع ژنوتیپی و فراوانی آللی در گروههای
مختلف افراد بیمار و کنترل در تحقیق حاضر نسبت احتمال
بافاصله اطمینان  11درصد برای تخمین ارتباط میان پلی-
مورفیسم در ژن و خطر ابتال به ناباروری مردان ،مورداستفاده ﻗرار
گرفت.
برای این نمونه خاص در افراد هتروزیگوت و هموزیگوت میزان
هموسیستئین از رنج نرمال ( )1-16باالتر است ،میزان
اسیدفولیک در این نمونههای خاص کمتر از رنج نرمال (-16/6
 )4/13کمتر است و میزان ویتامین  B12در این نمونه خاص
کمتر از رنج نرمال ( )111-773است.
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شکل  -2کروماتوگرام حاصل از تﻌیین توالی ژن در فرد هموزیگوت بیمار .در این تصویر محل تغییر نوکلئوتیدی با دایره ﻗرمزرنگ نشان داده
شده است.
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ویتامين B12

اسيد فوليک

هموسيستئين

نمودار  -1درصد افراد دارای فاکتورهای خونی غیرطبیﻌی

تصویر محل تغییر نوکلئوتیدی با دایره ﻗرمزرنگ نشان داده شده
است .حضور ﺟهﺶ در این توالی با استفاده از ابزار BLAT
 Search Resultدر سایت  NCBIمورد تائید ﻗرار گرفت.
همانگونه که در نمودار  1ﻗابل مشاهده است ،نتایج بررسی
بیان میکند که از  177نمونه خون زنانی که سقط مکرر داشتند
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هموسیستئین خون آنها بود ( T=7/110و .)P-Value= 7/34
بررسی آماری دادهها با استفاده از آزمون خی – دو نشان داد
که ارتباط متقابلی بین افزایﺶ سطح هموسیستئین در خون و
هموزیگوت بودن فرد وﺟود دارد ( χ2=26/712و P- 7/771
< .)Valueاین در حالی است که ازلحاظ آماری در سطح اطمینان
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وﺟود ندارد و بنابراین  DNAدستنخورده و با طول  217ﺟفت
باز باﻗی میماند درحالیکه از افراد هموزیگوت بیمار باندهایی به
طول  36و  163ﺟفت باز و از افراد هتروزیگوت سالم باندهایی
به طول  217 ،163 ،36ﺟفت باز ایجاد میکند (شکل .)1
همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود چاهکهای  1و 4
مربوط به افراد هموزیگوت ،چاهکهای  6 ،7و  11مربوط به افراد
هتروزیگوت و چاهکهای  1 ،0 ،3و  17مربوط به افراد سالم
میباشند .بهمنظور تائید نتایج حاصل از  ،RFLPاز روش تﻌیین
توالی ژنومی استفاده شد .نتایج حاصل از این تﻌیین توالی برای
فرد هموزیگوت بیمار در شکل  2نشان داده شده است .در این

 14نمونه هتروزیگوت 16 ،نمونه هموزیگوت و  21دارای ژنوتیپ
طبیﻌی هستند .بررسی سطح هموسیستئین نشان میدهد که در
گروه شاهد  3درصد ،در افراد هتروزیگوت  1/27درصد و نهایتاً
 41/10درصد از افراد هموزیگوت دارای هموسیستئین باالتر از
حد طبیﻌی بودند.
بررسی نتایج با استفاده از آزمون  T-Studentبیانگر تفاوت
مﻌنیدار در سطح اطمینان  11درصد در میزان هموسیستئین
خون افراد هموزیگوت و سالم بود ( T=3/213و P- 7/774
= .)Valueهمچنین مقایسه سطح هموسیستئین در خون افراد
سالم و هتروزیگوت بیانگر عدم تفاوت مﻌنیدار در سطح
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الهام سادات سنبلستان و همکاران

 11درصد ارتباطی بین هتروزیگوت بودن و افزایﺶ سطح
هموسیستئین در خون فرد وﺟود ندارد ( χ2=2/601و 7/711
=.)P-Value
بررسی سطح ویتامین  B12نشان میدهد که در گروه شاهد
 4درصد از افراد دارای  B12پایینتر از حد طبیﻌی بودند این در
حالی است که در افراد هتروزیگوت این رﻗم به  11/11درصد و
نهایتاً  41/10درصد از افراد هموزیگوت دارای  B12پایینتر از
حد طبیﻌی بودند .بررسی نتایج با استفاده از آزمون  Tبیانگر
تفاوت مﻌنیدار در سطح اطمینان  11درصد در میزان ویتامین
 B12خون افراد هموزیگوت و سالم بود ( T= 3/777و P- 7/771
< .)Valueهمچنین مقایسه سطح ویتامین  B12در خون افراد
سالم و هتروزیگوت بیانگر عدم تفاوت مﻌنیدار در سطح ویتامین
 B12خون آنها بود ( T=1/177و .)P-Value=7/137
بررسی آماری دادهها با استفاده از آزمون خی – دو نشان داد
که ارتباط متقابلی بین کاهﺶ سطح ویتامین  B12در خون و
هموزیگوت بودن فرد وﺟود دارد ( χ2=21/270و P- 7/771
< .)Valueاین در حالی است که ازلحاظ آماری در سطح اطمینان
 11درصد ارتباطی بین هتروزیگوت بودن و کاهﺶ سطح ویتامین
 B12در خون فرد وﺟود ندارد ( χ2=2/127و P- 7/706
= .)Valueبررسی سطح اسیدفولیک خون نشان میدهد که در
گروه شاهد  1در صد از افراد دارای اسیدفولیک پایین از حد
طبیﻌی بودند این در حالی است که در افراد هتروزیگوت این رﻗم
جدول  -3مدل رگرسیون لجستیک برای افراد هموزیگوت و سالم
)95% C.I.for EXP(B
)Exp(B
Upper

Sig.

df

Wald

S.E.

B

Lower

1/200

7/776

7/126

7/711

1

7/271

7/170

-7/67

اسیدفولیک

1/721

7/117

1/771

7/161

1

1/066

7/777

7/770

B12

7/117

7/710

7/014

7/771

1

7/013

7/760

-7/271

هموسیستئین

17/311

7/147

1

2/164

1/103

2/334

ثابت

به  14/01درصد و نهایتاً  46/77درصد از افراد هموزیگوت دارای
اسیدفولیک پایینتر از حد طبیﻌی بودند .بررسی نتایج با استفاده
از آزمون  Tبیانگر تفاوت مﻌنیدار در سطح اطمینان  11درصد
در میزان اسیدفولیک خون افراد هموزیگوت و سالم بود
( T=3/412و .)P-Value= 7/771
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را بهدرستی طبقهبندی نماید .همانطور که در ﺟدول  3مشاهده
میشود پیﺶبینی سطح هموسیستئین خون دارای سهم مﻌنادار
در مدل است.
در هموزیگوت بودن ﻗویترین پیﺶبینی سطح
هموسیستئین خون با نسبت برتری  7/7014است که چون کمتر
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همچنین مقایسه سطح اسیدفولیک در خون افراد سالم و
هتروزیگوت بیانگر عدم تفاوت مﻌنیدار در سطح اسیدفولیک
خون آنها بود ( T=7/311و  .)P-Value=7/716بررسی آماری
دادهها با استفاده از آزمون خی – دو نشان داد که ارتباط متقابلی
بین کاهﺶ سطح اسیدفولیک در خون و هموزیگوت بودن فرد
وﺟود دارد ( χ2=17/146و .)P-Value< 7/771
این در حالی است که ازلحاظ آماری در سطح اطمینان 11
درصد ارتباطی بین هتروزیگوت بودن و کاهﺶ سطح اسیدفولیک
در خون فرد وﺟود ندارد ( χ2=1/276و .)P-Value=7/262
ارتباطی بین هتروزیگوت بودن و کاهﺶ سطح  B12در خون فرد
وﺟود ندارد ( χ2=2/127و .)P-Value= 7/706
رگرسیون لجستیک برای ارزیابی میزان تغییرات سه فاکتور
پیﺶبین میزان هموسیستئین ،ویتامین  B12و اسیدفولیک در
افراد هتروزیگوت و هموزیگوت نسبت به افراد سالم اﺟرا شد .برای
افراد هموزیگوت مدل کلی شامل همه پیﺶبینیها به لحاظ
آماری مﻌنیدار بود (7/771 , 2 ((3 , N =116(( = 22/700
< .)P-Value
این نشان میدهد که این مدل میتواند افراد هموزیگوت و
سالم را برحسب پیﺶبینیهای ارائهشده تمیز دهد .این مدل
میتواند بین  16/7درصد (مجذور  Rکاکس و اسنل) و 31/3
درصد (مجذور  Rنگل کرک) از واریانس (چگونگی توزیع دادهها)
را بر اساس متغیرهای پیﺶبین تفسیر کند و  11/1درصد موردها
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بحث و نتيجه گيری
مطالﻌات انجامشده بر روی ﺟوامع مختلف ،عوامل مختلفی را
برای سندروم سقط مکرر ﺟنین مﻌرفی نمودهاند که از میان این
عوامل میتوان کمبود فوالت و پلیمورفیسمهای ژن MTHFR
اشاره کرد .در این مطالﻌات پلیمورفیسمهای ژن MTHFR
بهعنوان عامل مهم در تخریب ﺟفت در نظر گرفته میشوند این
در حالی است که مطالﻌات دیگری حاکی از عدم ارتباط میان این
پلیمورفیسمها و سقط مکرر ﺟنین است ).(14 ،13
در مطالﻌه انجامگرفته در این پژوهﺶ ،ﺟهت رفع تضاد به
وﺟود آمده در مطالﻌات ﻗبلی و ازآنجاییکه تاکنون هیچ
مطالﻌهای در این زمینه در حیطهی استان اصفهان صورت نگرفته
بود ،به بررسی اثر غیرمستقیم پلیمورفیسم  C677Tژن
 MTHFRبر روی سندرم سقط مکرر ﺟنین بهواسطه سه فاکتور
خونی هموسیستئین ،اسیدفولیک و ویتامین  B12پرداخته شد.
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از یک است نشان میدهد افراد هموزیگوت دارای افزایﺶ سطح
هموسیستئین در خون خود هستند .از طرف دیگر در سطح
اطمینان  11درصد فاصله اطمینان  ORبرای ﺟامﻌه بین 7/710
تا  7/117است و چون این فاصله مقدار  1را شامل نمیشود
میتوان گفت که در سطح  P-Value < 7/771مﻌنیدار است.
ارزیابی فاکتورهای پیﺶبین در مدل ارائهشده توسط
رگرسیون لجستیک برای افراد هتروزیگوت نشان داد که مدل
ارائهشده برای افراد هتروزیگوت دارای کیفیت عملکرد خوبی
نبوده و شاخص «خوبی برازندگی» برای آن مطلوب نیست .در
این مدل در تست برازندگی شاخصها در سطح اطمینان 11
درصد مﻌنادار نبود (=7/774 , 2 ((3 , N =114(( = 6/273
 .)P-Valueبهعالوه مدل تنها  77/2درصد از دادهها را بهدرستی
طبقهبندی کرده بود .از طرف دیگر آزمون مدل بر مبنای آزمون
هوسمر و لمشو در سطح اطمینان  11درصد مﻌنادار نبود
(.)P-Value =7/614 , 2 ((0 , N =114(( = 1/730
این نتایج نشان میدهد که نمیتوان بر مبنای متغیرهای
سطح هموسیستئین ،ویتامین  B12و اسیدفولیک در خون مدلی
را برای افراد هتروزیگوت به دست آورد .نتایج بهدستآمده برای
رگرسیون لجستیک افراد هتروزیگوت در توافق کامل با نتایج
بهدستآمده از آزمون خی دو است و بیان دارد که این فاکتورهای
خونی تنها میتوانند در افراد هموزیگوت بهعنوان شاخص عمل
نمایند و میزان آنها در افراد هتروزیگوت نسبت به افراد عادی
تفاوت مﻌنیداری ازلحاظ آماری ندارد.

نتایج حاصله نشان داد که وﺟود پلیمورفیسم  C677Tژن
 MTHFRمیتواند با افزایﺶ سطح هموسیتئین ( χ2=26/712و
 )P-Value<7/771و همچنین کاهﺶ سطح اسیدفولیک
( χ2=17/146و  )P-Value<7/771و ویتامین B12
( χ2=21/270و  )P-Value<7/ 771موﺟب ایجاد سندرم سقط
مکرر ﺟنینگردد .آنزیم  Hinf1در افراد هموزیگوت 37 ،درصد
عملکرد و در افراد هتروزیگوت  71درصد عملکرد را در مقایسه
با افراد نرمال دارد .این افراد بهویژه هموزیگوتهای بیمار بهشرط
دریاف ت فوالت کافی ،دارای سطوح طبیﻌی هموسیستئین در
خون خواهد بود ولی اگر فوالت کافی دریافت نکند ،میزان
هموسیستئین در آنها افزایﺶیافته و درخطر عواﻗب مربوط به
افزایﺶ هموسیستئین خون ﻗرار گرفته است و لذا انجام تست
تشخیصی برای ردیابی ﺟهﺶ و شروع اﻗدامات درمانی مناسب
امری ضروری است .نمونههایی که فقط دارای یک ﻗله در یک
ناحیه ﺟهﺶیافته دیده شد یﻌنی هر دو ژن آن ﺟهﺶیافته است
و ازنظر  MTHFRC677Tمثبت است و هموزیگوت بیمار
محسوب میگردد .درصورتیکه نمونه دارای یک ﻗله در ناحیه
مربوط به ژن ﺟهﺶیافته و یک ﻗله در ناحیه مربوط به ژن سالم
باشد ،یﻌنی یکی از ژنهای آن طبیﻌی و  MTHFRدیگری
مﻌیوب است و ازنظر  MTHFRC677Tمثبت است و هتروزیگوت
محسوب میگردد .درصورتیکه نمونه فقط دارای یک ﻗله در
ناحیه مربوط به ژن سالم باشد ،یﻌنی هر دو ژن آن طبیﻌی است
و ازنظر  MTHFRC677Tمنفی است و هموزیگوت سالم
محسوب میگردد.
در این مطالﻌه در تﻌدادی از افراد هتروزیگوت عالوه بر ﺟهﺶ
در موﻗﻌیت ژنی  766در موﻗﻌیت ژنی  701ﺟهﺶ دیده شده
است که پیشنهاد میشود ارتباط این ژن را در موﻗﻌیت  701و
ارتباط آنها با اسیدفولیک ،ویتامین  B12و هموسیستئین در
آینده بررسی شود.
در این راستا در سال  2771مورالس و همکاران نشان دادند
که پلیمورفیسم  C677Tتأثیر چندانی در افزایﺶ سندرم سقط
مکرر ﺟنین ندارد ) .(11همچنین بررسیهای انجامشده بر روی
ﺟمﻌیتی از زنان استرالیایی نشان داد که پلیمورفیسم C677T
ژن  MTHFRدر سقط مکرر ﺟنین تأثیر چندانی ندارد ).)17
این در حالی است که ونگ و همکاران در سال  2774نشان
داند که پلیمورفیسم  C677Tژن  MTHFRدر سقط مکرر در
ﺟمﻌیتی از زنان چینی نقﺶ دارد ) .)16همچنین مطالﻌات انجام
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 اندازهگیری چربی خون نمونههای خود را،VTE با بیماری
 و سطحMTHFR انتخاب کردند و به این نتیجه رسیدند که ژن
VTE باالی هموسیستئین بهخصوص افراد سیگاری با بیماری
.)21( ارتباط مثبتی دارد
در طی تحقیق انجامشده در این پروژه مشخص شد که افزایﺶ
میزان هموسیستئین و کاهﺶ اسیدفولیک و ژن پلیمورفیسم
 سبب سقطهای مکرر در ﺟمﻌیت استانMTHFR C677T
، در ادامه در ﺟهت هدفهای در نظر گرفتهشده.اصفهان میگردد
- موﻗﻌیتهای ﺟغرافیایی و ژن،به مواردی ازﺟمله آمار ﺟمﻌیتی
های مؤثر دیگر برخورد شد که میتوان در مطالﻌه و تحقیق بیشتر
.بر روی آنها تمرکز نمود

تشکر و قدرداني
نویسندگان این مقاله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 کد مصوبه پایاننامه.به دلیل حمایت اﺟرایی کمال تشکر را دارند
. می باشد13337173111771

تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تﻌارض منافﻌی را اعالم نکرده اند

الهام سادات سنبلستان و همکاران

 حاکی از افزایﺶ2777  زن باردار در سال277 شده بر روی
مﻌنادار سقط مکرر ﺟنین در زنان دارای پلیمورفیسم در ژن
2771  رودریگز گویلن و همکاران در سال.)10)  بودMTHFR
 وMTHFR 677TT دریافتند افرادی که دارای ژن
 به ترتیب باعث افزایﺶ خطر سقط، هستندMTHFR 1298AC
 پس بدون در نظر گرفتن مصرف ویتامین.خودبهخودی میشود
 بهعنوان یکی از فاکتورهای خطرناکMTHFR  پلیمورفیسم،B
 تیواری و.(11) برای سقط خود به خودی به شمار میرود
 راMTHFR  ﺟهﺶ ژن پلیمورفیسم2711 همکاران در سال
 مرگ ﺟنینی و وزن،بهعنوان فاکتور ژنتیکی برای زایمان زودرس
 یافته.کم هنگام تولد در ﺟمﻌیت شمال شرﻗی هند بررسی کردند
MTHFR C677T های آنها نشان داد ﺟهﺶ ژن پلیمورفیسم
 ﺟهﺶ ژن پلیمورفیسم.خطر زایمان زودرس را افزایﺶ میدهد
 ممکن است بهعنوان یک نشانگر تشخیصی درMTHFR C677T
 استفاده شود؛،موارد حاملگیهایی که مستﻌد زایمان زودرس
.)27( بنابراین خطرات مرتبط به زایمان زودرس در کنترل است
 تا بیمار177  گروه2 ،2711 ژاو و همکاران در سال
ترومبوآمبولی وریدی را در بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم
MTHFR  ارتباط ژن پلیمورفیسم،پزشکی سین کیانگ در چین
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Abstract
Background & Objectives: Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene, as an important
genetic factor affecting infertility, encodes Methyl Dihydrofolate Reductase enzyme which helps to
regulate the levels of homocysteine in the body. Mutations in this gene can reduce the activity of the
enzyme, which leads to increase levels of blood homocysteine and may cause infertility. The purpose
of this research was to investigate the relationship between C677T polymorphism of MTHFR gene
and infertility.
Material & Methods: In this study, 100 samples from infertile and fertile women with a history of
abortion and 100 healthy pregnant were selected. After extracting the DNA from peripheral blood,
the genotype of the samples was analyzed by PCR-RFLP method. SPSS software was also used to
investigate the relationship between C677T polymorphism and infertility (using t. test, Chi-square
test and logistic regression).
Results: C677T polymorphism of MTHFR gene, resulted in a significant increase in the level of
homocysteine and decrease levels of folate and vitamin B12 in homozygous women. However, there
was not any relationship between the genotype of heterozygous patients with the level of
homocysteine, folate and vitamin B12.
Conclusion: C677T polymorphism of MTHFR gene may be associated with the increased levels of
homocysteine and decreased levels of folic acid and vitamin B12 in the body, which can cause fetus
recurrent miscarriage syndrome.
Keywords: Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene, Infertility, Polymorphisms,
Homocysteine, Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)
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