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بررسی ارتباط چند شکلی  G103Tژن فاکتور XIII
با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی
3

فاطمه اسکندری ،*1محمد تقی اکبری ،2شهره زارع کاریزی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی -ژنتیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا ،ورامین ،ایران.
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تاریخ دریافت1332/6/3 :

مقدمه :سقط خود به خودی مکرر جنین ،یکی از معضالتی است که تقریباً  %5زوجین با آن رو به رو هستند .با توجه به
این موضوع و با توجه به ارتباط سقط ها با ترومبوفیلیاها ،مطالعه حاضر با هدف بررسی چند شکلی  G103Tفاکتور
 XIIIبه عنوان یک عامل مؤثر در روند انعقاد و ارتباط آن با سقط مکرر جنین انجام شد.
روشکار :این مطالعه مورد -شاهدی طی سال های  1323-31انجام شد 105 .زن که حداقل  2یا بیشتر از  2سقط
قبل از هفته بیستم بارداری داشتند ،به عنوان گروه مورد و  32زن که حداقل  2تولد موفق بدون هیچ سابقه ای از
سقط داشتند ،به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند .استخراج  DNAاز لوکوسیت ها و با روش نمک اشباع ،انجام
شد .واریانت  G103Tبا استفاده از روش  PCR-RFLPبررسی شد .پس از تکثیر ،ناحیه ژنومی مربوطه با استفاده
از آنزیم محدود کننده  ،Dde1تیمار گردید .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )12و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :از مجموع  105بیمار مورد مطالعه 28 ،نفر ( )%20واجد ژنوتیپ های  103GT/103TTبودند در حالی که
این میزان در گروه شاهد 31 ،نفر ( )%32بود که این اختالف از نظر آماری معنی دار بود ( .)p>0/001دو گروه مورد و
شاهد از نظر فرکانس اللی برای واریانت  G103Tنیز تفاوت معناداری داشتند (.)p>0/001
نتیجهگیری :چند شکلی  G103Tاز طریق اختالل در سیستم انعقادی می تواند باعث سقط جنین در افراد شود.
کلمات کلیدی :ترومبوفیلیا ،سقط مکرر جنین ،فاکتور انعقادی XIII
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مقاومت فیبرین به تجزیه توسط پالسمین شتده و باعتث
تبدیل شبکه تور مانند فیبرین به لخته ختون متی شتود.
رخداد یک موتاسیون معمول؛ تغییر گوانین به تیمتین در
نوکلئوتیتتد 103؛ در اگتتزون  2ژن زیتر واحتتد  Aفتتاکتور
 ،XIIIباعث تبدیل والین به لوستین و در نهایتت شتبکه
لخته مقاوم به فیبرینولیز می شود ( .)6بنابراین بتا توجته
به نقش این فاکتور در مسیر انعقاد ،انتظتار متی رود ایتن
فاکتور با ستقط مکترر جنتین مترتبط باشتد کته برختی
مطالعات نیز این ارتباط را تأیید کرده اند ( .)5 ،8مطالعته
حاضر با هدف مقایسه ارتباط چنتد شتکلی  G103Tژن
فاکتور  XIIIبا سقط مکرر جنین بتا استتفاده از PCR-
 RFLPدر دو گروه مورد و شاهد انجام شد.

مقدمه
 فاطمه اسکندری و همکاران

سقط مکرر جنین ،به از دست دادن دو یا تعداد بیشتتری
جنین قبل از هفتته بیستتم بتارداری اطتال متی شتود.
امروزه سقط مکرر جنین بته عنتوان یتک بیمتاری چنتد
عاملی شناخته می شود که دالیل شناخته شده ای مانند
مشکالت آناتومیکی ،مشکالت هورمونی ،عوامتل عفتونی،
مشکالت ایمونولتوژیکی و عوامتل محیطتی دارد .از بتین
زوجینی که از سقط مکرر جنتین رنتم متی برنتد ،علتت
سقط تقریباً در  %50موارد ناشناخته است ( .)1شناستایی
علل سقط ،کمک زیادی به درمان و جلتوگیری از ستقط
مجدد در این افراد می کند .به عنوان مثال در صورتی که
علتتت ستتقط ،عوامتتل ترومبوفیلی تایی باش تد ،استتتفاده از
اسیدفولیک ،آسپرین و سایر داروهای ضد انعقاد می تواند
در این افراد راه گشا باشد ( .)13شتواهد بستیاری وجتود
دارد که نشان می دهد ترومبوز در عترو باریتک جفتت
می تواند دلیل بسیاری از ستقط هتا بتا علتت نامشتخ
باشد .علت ترومبوز را نیز بایتد در عوامتل ترومبوفیلیتایی
جستجو کرد .به طور کلی علل ترومبوفیلیاها را می تتوان
به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد -1 :منشأ در سیستتم
انعقادی ،اختالالت فاکتورهای انعقادی ،اختالالت ژنتیتک
یا فاکتورهای ایمونولوژیک ثانویه می باشد -2 .عللتی کته
منشأ آنها در عرو است و در ایجاد انعقاد و افزایش لخته
پذیری مؤثر است (.)2
یک بارداری موفق ،نیازمند تعادل بین سیستم انعقتادی و
فیبرینولیز مادر است؛ زیترا از رستو فیبترین در عترو
جفت و پرزهای جنین جلوگیری می کند ( .)3 ،1یکی از
عوامل مهم سیستم انعقادی ،فاکتور ( XIIIفاکتور پایتدار
کننتتده فیبتترین) متتی باشتتد .ایتتن عامتتل ،یتتک تتترانس
گلوتامیناز است که نقش محوری در فرآینتد انعقتاد دارد.
فاکتور  XIIIپس از فعال شتدن ،باعتث کاتتالیز تشتکیل
باندهای کواالنسی میان گاما-گلوتامیل و دلتتا-لیتزین در
مونومرهای فیبرین می شود ،همچنین در تشکیل پیونتد
با سایر پروتئین ها مانند فیبرونکتین ،آلفا-آنتی پالسمین
و کالژن نقتش دارد .تمتام ایتن تتأثیرات ،باعتث افتزایش

روش کار
این مطالعه متورد -شتاهدی بتر روی  105زن مبتتال بته
سقط مکرر جنتین انجتام شتد .افتراد بتا میتانگین ستنی
 20/0±5/03سال که حداقل  2یا بیشتر از  2سقط قبتل
از هفته بیستم بارداری داشته و فاقد مشکالت آنتاتومیکی
رحتتم ،مشتتکالت ستتیتوژنتیکی ،مشتتکالت هورمتتونی و
مشکالت ایمونولوژیک بودند ،به عنوان گروه مورد انتخا
شدند .این زنان طی سال های  1323-31بته آزمایشتگاه
ژنتیک پزشکی تهران مراجعه کرده بودنتد .همچنتین 32
زن که حداقل  2تولد موفق بدون هیچ سابقه ای از سقط
داشتند ،به عنوان گروه شاهد انتخا شدند .میانگین سن
ایتتن افتتراد  30±8/66ستتال بتتود .پتتس از دادن آگتتاهی و
کسب رضایت نامه 5 ،میلی لیتر ختون محیطتی از افتراد
مورد مطالعه در لوله هتای حتاوی  EDTAگرفتته شتد.
حجم نمونه بر اساس فراوانی آللی و سایر مطالعات انجتام
شده در این زمینه 203 ،نفر محاسبه شد (.)12-16
بررسی ژنتیك:
 DNAژنومیک با استفاده از روش استاندارد نمک اشباع
( )0از لکوستتیت هتتای ختتون محیطتتی ،استتتخراج شتد و
واکنش زنجیره ای پلتی متراز بتا استتفاده از پرایمرهتای
اختصاصی ژن ها انجام شد (جدول .)1

02

اندازه محصول )(bp

توالی پرایمر

نام پرایمر

143

5′-GACCTTGTAAAGTCAAAAATGTC-3′
5′- AGGTTGACTCTCCGGGGCAC-3

XIIIG103T-F
XIIIG103T-R

قرار گرفت .محصتول  PCRجهتت بررستی ایتن چنتد
شتتکلی ،طتتولی معتتادل  183جفتتت بتتاز داشتتت .بتترش
آنزیمی با  ،Dde1در افراد واجد ژنوتیپ  ،TTایجتاد دو
قطعه  120و  23جفت بازی نمود؛ در حالی کته آنتزیم
بر الل  Gمؤثر نبود و تنها یتک بانتد  183جفتت بتازی
ایجاد شد .محصوالت  PCRپس از هضتم آنزیمتی ،بتر
روی ژل پلی آکریل آمید  %12برده شد (شکل )1و پس
از تفکیک قطعات و رنگ آمیزی با نیتترات نقتره ،نتتایم
حاصتتل متتورد بررستتی قتترار گرفتتت .داده هتتا پتتس از
گردآوری با استفاده از نرم افزار آمتاری ( SPSSنستخه
 )12مورد تجزیه و تحلیل قترار گرفتت .توزیت ژنوتیتپ
های هر موتاسیون ،فرکانس هوموزیگوت و هتروزیگتوت
در دو گروه مورد و شاهد با استتفاده از آزمتون کتای دو
پیرسون مورد سنجش قرار گرفت .میزان نسبت شتانس
و فاصله اطمینان برای هر دو گروه محاسبه و میتزان p
کمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.

واکنش زنجیره ای پلی مراز در حجم  25میکرولیتر
حاوی  50نانوگرم  DNAژنومیک 2/5 ،میکرولیتر
( 10X PCR Bufferبافر  0/25 ،)10X PCRمیلی
موالر از هر (dNTPsدزوکسی نوکلئوتید تری فسفات)،
 1/5میلی موالر ( MgCl2کلرید منیزیم)5-0 ،
پیکومول از هر پرایمر و  0/5واحد آنزیم Taq
( DNApolymeraseسیناژن ،ایران) انجام گرفت.
تکثیر در  32سیکل ،در دمای  38درجه سانتی گراد به
مدت  1دقیقه 63 ،درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه
و  02درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه انجام شد.
دناتوراسیون اولیه به مدت  5دقیقه در  38درجه سانتی
گراد و طویل سازی نهایی به مدت  10دقیقه در دمای
 02درجه سانتی گراد انجام گرفت.
جهتتت شناستتایی پلتتی مورفیستتم )،XIII(G103T
محصول  PCRبا استفاده از آنزیم محتدوداالثر Dde1
( )New England Biolabs,متتورد هضتتم آنزیمتتی

شکل  :M -1مارکر  -1)Roshe(VIIIهوموزیگوت  -2 TTهتروزیگوت  -3 GTهوموزیگوت GG

تبعیت می کرد و این مقادیر در مورد و شاهد به ترتیب:
ژنوتیپ  GGدر گروه مورد  21نفر ( )%20بود ،در حالی
که این میزان در گروه شاهد  60نفر ( )%62گزارش شد،
ژنوتیپ  GTنیز در گروه مورد  28نفر ( ) %20و در گروه
شاهد تنها  22نفر ( )%23بود و در نهایت ژنوتیپ  TTدر
گروه مورد مشاهده نشد اما در گروه شاهد 3 ،نفر ()%3
واجد این ژنوتیپ بودند (جدول .)2

یافته ها
با توجه به نتایم مشاهده شده در الکتروفورز محصول
( RFLPقطعات طولی مختلف ایجاد شده به وسیله
آنزیم محدوداالثر) ،ژنوتیپ هر فرد برای پلی مورفیسم
مذکور انتخا شد .فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده در
نمونه های مورد مطالعه ،از تعادل هاردی -واینبرگ
09

 چند شکلی  G103Tو سقط مکرر جنین

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده و طول محصوالت  PCRجهت بررسی چند شکلی XIIIG103T

معنی دار بود ( .)p>0/001نسبت شانس آن نیز (-8/5
 )OR %35 ،CI=3/6 ،1/6محاسبه شد.

بر اساس نتایم به دست آمده ،افراد حامل الل موتاسیون
یافته در گروه مورد بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماری
 فاطمه اسکندری و همکاران

جدول -2فراواانی اللی و ژنوتیپی و بررسی سطح معنی داری برای چند شکلی  G103Tدر گروه مورد و شاهد

تعداد

G
222

T
112

GG
22

ژنوتیپ ها
GT
112

متغیر

TT
3

درصد

%01

%23

%88

%55

%1

گروه شاهد

تعداد

162

38

60

22

3

درصد

%23

%10

%62

%23

%3

گروه بیمار

تعداد

126

28

21

28

0

درصد

%60

%80

%20

%20

%0

کل افراد
مطالعه شده
بررسی فراوانی

الل ها

)OR(95%CI

(3/10)5/05-2/008
-0

سطح معنی داری

 pدست آمده با استفاده از آزمون کای دو نشتان داد کته
تفتتاوت ژنوتی تپ هتتای ( )GT+TTدر دو گتتروه متتورد و
شاهد از نظر آماری معنادار است و حضور این ژنوتیپ هتا
در فرد می تواند بتروز ستقط مکترر را بته میتزان نستبت
شانس ( )odds ratiosافزایش دهد.

5/00×10

(2/62)1/63-8/56
-12

3/62×10

فاکتور و سقط مکرر جنین نشان داده شد ( .)12عالوه بر
این ،مطالعه کالم و همکاران ( )2006در آمریکا نشان داد
حضور ژنوتیپ  TTدر افرادی که از سقط مکرر جنین
رنم می برند ،به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد است
( .)13این نتایم دو سال بعد ،با تعداد نمونه بیشتر،
توسط همین گروه تأیید شد ( .)18همچنین در مطالعه
ینیسسو و همکاران ( )2010که در ترکیه انجام شد،
ژنوتیپ هتروزیگوت  FXIII G103Tدر زنان مبتال به
سقط مکرر جنین به طور مشخصی بیشتر از گروه شاهد
بود ( .)15در مقابل برخی مطالعات نیز ارتباط بین این
فاکتور و سقط مکرر جنین را رد کرده اند که از آن جمله
می توان به مطالعه دوسنباخ گالنینجر و همکاران
( )2003در استرالیا ،باربوزا و همکاران ( )2008در برزیل
و مطالعه رامیرز و همکاران ( )2006اشاره کرد (.)11-3
هیچ یک از مطالعات انجام شده در ایران نیز ارتباط بین
این فاکتور و سقط مکرر جنین را نشان نداده اند .به
عنوان مثال در مطالعه ترابی و همکاران ( )2012که بر
روی  100نفر در گروه شاهد و  100نفر در گروه مورد
انجام شد ،در گروه مورد 23 ،نفر و در گروه شاهد10 ،
نفر واجد ژنوتیپ های  GT/TTبودند که این تفاوت از
نظر آماری معنی دار نبود ( .)2همچنین در مطالعه
اعرابی و همکاران ( )2011از بین  63بیمار ،تنها  2نفر
واجد ژنوتیپ  TTو در گروه شاهد از بین  118نفر ،تنها
یک نفر واجد ژنوتیپ مذکور بود ( .)12در مطالعه تهرانی

بحث
مطالعات نشان داده اند فاکتور انعقادی  ،XIIIنقش
اساسی در برقراری اتصاالت متقاط فیبرین در مرحله
آخر انعقاد خون دارد .رخداد پلی مورفیسم در این
فاکتور ،بر روی فعالیت ترانس گلوتامیناز فاکتور XIII
تأثیر می گذارد و حضور ژنوتیپ  ،TTبا افزایش فعالیت
این آنزیم و در نهایت با افزایش مقاومت شبکه تور مانند
لخته به فیبرینولیزها ،همراه است ( .)3 ،2بنابراین با
توجه به نقش کلیدی این فاکتور در مسیر انعقاد،
مطالعات متعددی در مناطق مختلف در زمینه ارتباط
فاکتور  XIIIبا سقط مکرر جنین انجام شده است ولی از
آنجایی که نتایم واحدی از این مطالعات حاصل نشده
است ،لذا مطالعه این فاکتور و ارتباط آن با سقط مکرر
جنین ،همچنان یکی از موضوعات مورد عالقه
پژوهشگران می باشد .در مطالعه حاضر افراد حامل الل
موتاسیون یافته ( )GT,TTدر گروه مورد ،بیشتر از
شاهد بودند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود .در
مطالعه گودمن و همکاران ( )2006در آمریکا ،ارتباط این
00

و همکاران ( )2010نیز ارتباط معنی داری میان چند
شکلی مذکور ( )FXIII G103Tبا سندرم سقط مکرر
مشاهده نشد ( .)10در حالی که در مطالعه حاضر ،افراد
حامل الل موتاسیون یافته در گروه مورد ،بیشتر از گروه
شاهد بودند و میزان نسبت شانس به دست آمده (-8/56
 2/62)1/63برای چند شکلی مذکور ،نشان از خطر زیاد
این چند شکلی در افزایش ابتالء به سقط مکرر جنین
داشت .تفاوت در نتایم مطالعات در ایران و سایر مناطق
می تواند چند دلیل عمده داشته باشد که در ذیل بدان
اشاره شده است:
نقش ) FXIII(G103Tدر سقط مکرر جنین؛ احتماالً
به دلیل مقاومت شبکه تور مانند لخته به تجزیه در مقابل
پالسمین؛ به رژیم غذایی و شاخ توده بدنی وابسته
است و فنوتیپ نهایی ،حاصل بر هم کنش این عوامل می
باشد .در واق اثر ( SNPچند شکلی تک نوکلئوتیدی)
مذکور بر فعالیت ترانس گلوتامینازی فاکتور  ،XIIIبه
وضعیت سایر عوامل دخیل در روند انعقاد و عوامل
محیطی مانند رژیم غذایی و ورزش وابسته است .جهش،
احتماالً در افرادی که رژیم غذایی غنی از فیبر و فاقد
چربی ،ورزش های روزانه ،عدم استفاده از دخانیات و
سایر عوامل ناشناخته دیگر دارند ،تحمل می شود ،در
حالی که در سایر افراد که موارد باال در نظر گرفته نمی
شود ،وقوع این جهش می تواند منجر به بروز فنوتیپ
های بالینی یا بیوشیمیایی شود .بدین ترتیب تنوع در
عوامل محیطی می تواند اختالف در نتایم ارتباط میان
پلی مورفیسم ) FXIII(G103Tبا سقط مکرر جنین
در جوام مختلف را توجیه کند.
از طرف دیگر پراکنش  SNPها در جوام مختلف
متفاوت است .عامل مؤثر دیگر در توجیه نتایم متناقض
در جوام مختلف و حتی نتایم حاصل از مطالعات

نتیجه گیری
با توجه به نتایم بته دستت آمتده متی تتوان گفتت پلتی
مورفیسم ) XIII(G103Tدر نمونه های مورد بررستی،
ارتباط معنی داری با سقط مکرر جنین دارد.

تشکر و قدردانی
این پروژه بتا حمایتت متالی آزمایشتگاه ژنتیتک پزشتکی
تهران با شماره گرانت  30001انجتام شتد .بدینوستیله از
زحمات فراوان سرکار خانم بهمنی ،سرکار خانم صتراحی،
سرکار خانم فرحتزادی و کارشناستان محتترم آزمایشتگاه
جهت همکاری صمیمانه در اجترای ایتن طتر  ،تشتکر و
قدردانی می شود.
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