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عدم ارتباط بین رد مکرر النهگزینی جنین به دنبال  IVFبا پلی-
مورفیسم ژن ()P53 Arg72Pro
سمیه عالفان ،1دکتر محمد حسن زاده نظرآبادی ،2محبوبه انقالبی فر ،1دکتر جینا خیاط زاده ،3خدیجه شاهرخ
آبادی ،3فهیمه مرادی ،4دکتر محسن جاللی ،5دکتر نزهت موسوی فر ،6دکتر جواد زوار رضا ،7دکتر مجید مجرد
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دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
پزشک ،مرکز تحقیقاتی و درمان ناباروری منتصریه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه بیوشیمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
استادیار گروه ژنتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :شکست مکرر در النهگزینی ( ،)RIFشایع ترین علت عدم موفقیت بارداری بعد از لقاح آزمایشگاهی است .از
میان علل مختلف  ،RIFنقش عوامل ژنتیکی مادر به عنوان یکی از مهمترین عوامل است .یکی از پلیمورفیسم های
مطرح در این زمینه ،پلیمورفیسم کدون  72ژن  P53میباشد .با توجه به مدارک موجود در مورد ارتباط این پلی
مورفیسم با افزایش خطر وقوع  RIFدر جمعیت های مختلف در صورت اثبات این ارتباط در جمعیت ایرانی می توان
از این پلی مورفیسم برای پیش بینی میزان موفقیت  IVFاستفاده نمود .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط این
پلیمورفیسم با وقوع  RIFانجام شد.
روش کار :این مطالعه مورد -شاهدی در سال  1381بر روی  88زوج نابارور در مرکز درمان ناباروری منتصریه مشهد
انجام شد .در این مطالعه زوجین نابارور به سه گروه کنترل RIF-1 ،و  RIF-2تقسیم شدند .گروه کنترل شامل 48
نفر از زنانی بود که بعد از  IVFموفق به حاملگی شدند .بیماران گروه یک شامل  28نفر از زنانی بود که با وجود  2بار
 ،IVFهیچ نوع بارداری در آنها مشاهده نشده بود و بیماران گروه دو  28نفر از زنانی بودند که با حداقل  3بار IVF
موفق به بارداری نشدند .با استفاده از تکنیک  ARMS-PCRژنوتیپ ژن ( P53آلل  )Arg72Proتعیین شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمون مربع کای پیرسون انجام شد .میزان
 pکمتر از  8/85معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :شیوع ژنوتیپ  Arg/Proدر گروه کنترل ،گروه اول بیماران ،گروه دوم بیماران و کل بیماران به ترتیب
 %88 ،%75 ،%12/5و  %77/5و شیوع ژنوتیپ  Arg/Argدر این گروه ها به ترتیب  %28 ،%25 ،%7/5و  %22/5بود.
ژنوتیپ  Pro/Proدر هیچ یک از گروهها مشاهده نشد .بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون آماری مربع کای پیرسون
توزیع ژنوتیپها بین گروه های اول و دوم بیمار و همچنین کل بیماران با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر در جمعیت مورد بررسی ،پلیمورفیسم کدون  72ژن  p53ارتباطی با
وقوع  RIFندارد و در نتیجه از این پلی مورفیسم نمی توان برای محاسبه خطر وقوع  RIFاستفاده نمود.
کلمات کلیدی :باروری در شرایط آزمایشگاهی ،شکست مکرر النهگزینی ،پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
*

نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر مجید مجرد؛ مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن:
851-38882243؛ پست الکترونیكmojaradm@mums.ac.ir :
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باروری در شرایط آزمایشگاهی (  )IVFیکی از
پیشرفتهای شگفتانگیز در علم ناباروری است که
تحت عنوان باروری در محیط آزمایشگاه شناخته می
شود ،تا حدی که مبتکر این روش موفق به دریافت
جایزه نوبل پزشکی در سال  2818شد (.)1
 IVFاغلب بهترین درمان برای زوجین مبتال به
ناباروری چند عاملی است و یکی از گزینههای درمانی
برای زنان مبتال به کاهش باروری است (.)2
با وجود پیشرفتهای مداوم در تکنیک  IVFو افزایش
میزان موفقیت این تکنیک ،تنها حدود یک سوم زنان
تحت درمان با  IVFباردار خواهند شد و در حدود
 %68موارد این تکنیک با شکست مواجه میشوند.
عوامل متعددی در میزان موفقیت تکنیک  IVFنقش
دارند که شامل :سن ،تعداد بارداری قبلی ،تعداد
بارداریهای موفق قبلی ،سطح سرمی برخی هورمونها،
تعداد فولیکولهای آنترال قبل از تحریک ،ضخامت
آندومتر ،کیفیت جنین ،موقعیت و طول رحم و تکنیک
انتقال جنین می باشد (.)3
شکست در النهگزینی ،شایعترین علت عدم موفقیت
بارداری پس از القاح آزمایشگاهی و انتقال جنین است
که در برخی بیماران این اختالل به صورت شکست
مکرر النهگزینی ( )RIF2ذکر میشود (.)3
بر اساس تعاریف استاندارد بین المللی ،عدم وقوع
حاملگی به دنبال حداقل  2بار انتقال جنین که در هر
بار حداقل  2جنین با کیفیت و تعداد تقسیمات سلولی
قابل قبول منتقل میشود ،به عنوان شکست مکرر در
النه گزینی مطرح شده است ( .)5 ،4البته امروزه با
گرایشی که به انتقال  1یا  2جنین در هر بار انتقال به
داخل رحم وجود دارد ،این تعریف در هاله ای از ابهام
می باشد (.)6 ،5
شکست مکرر النهگزینی میتواند مربوط به علل
آناتومی ،ایمنولوژی ،ترومبوفیلی ،عفونی و نقش غدد
درونریز ،ژنتیک یا غیرقابل توجیه باشد (.)3
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مقدمه
1

 P53و شکست در النه گزینی

به منظور ارتقاء کیفیت و شانس موفقیت تکنیکهای
کمک باروری ،شناسایی ژنهای دخیل در روند النه
گزینی و فرآیندهای مرتبط با این ژنها از اهمیت فوق
العادهای برخوردارند .در سالهای اخیر پیشرفتهای
قابل مالحظهای در زمینه شناسایی وقایع سلولی و
مولکولی روند النه گزینی حاصل شده است (.)7
النهگزینی جنین ،یک فرآیند چند مرحلهای و بسیار
پیچیده است که در طی آن جنین چندسلولی و بافت
آندومتر مادر با یکدیگر ممزوج می شوند ( .)7این
فرآیند شامل اتصال جنین به آندومتر ،تهاجم سلولهای
جنینی به بافت آندومتر و رگزایی است که ژنهای
متعددی از طرف مادر و جنین در این وقایع نقش ایفا
میکنند (.)1 ،8
نقص در هر یک از این ژنها میتواند منجر به اختالل
در روند النهگزینی و عدم باروری شود ،با این حال از
آنجایی که وقایع سلولی و مولکولی دخیل در این روند
در بسیاری از وقایع فیزیولوژیک و تکاملی دیگر نیز
نقش دارند ،نقص کامل این ژنها منجر به عالئم
دیگری نیز خواهند شد که قبل از رسیدن فرد به سن
باروری به صورت بیماریهای دیگر قابل شناسایی
خواهند بود.
در سالهای اخیر تفاوتهای ژنتیکی به ظاهر بی اثر که
به عنوان پلیمورفیسمهای ژنتیکی در بین افراد سالم
اجتماع محسوب میشوند ،کانون توجه مطالعات در
زمینه بسیاری از بیماریهای چندعاملی از جمله سقط
جنین و شکست در النهگزینی شده است.
پلیمورفیسم ژنتیکی در واقع به تفاوتهای ژنتیکی بین
افراد یک جامعه اطالق میشود که این تفاوتها منجر
به اثرات واضح در فنوتیپ افراد نمیشود .با این حال
احتمال ابتالء افراد به بیماریهای مختلف و به خصوص
بیماریهای چندعاملی را تحت تأثیر قرار میدهد .پلی
مورفیسمهای ژنتیکی اشکال مختلفی دارند که یکی از
انواع مهم آنها ،تغییر یک واحد نوکلئوتیدی است که
در برخی مواقع منجر به تغییر در کدون اسیدآمینه
پروتئین نیز میشود و پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی
( )SNP3نام دارد (.)18

 سمیه عالفان و همکاران

کند که حال اگر خود ژن  P53دچار تغییرات ژنتیکی
شود ،چه اتفاقی میافتد.
تاکنون حداقل  37پلیمورفیسم در ژن  P53کشف
شده است که شایعترین آنها پلی مورفیسم کدون
 72و اینترون  3و اینترون  6میباشد (.)28 ،24
آلل پلی مورفیک کدون  72در اگزون  4قرار دارد و
یکی از دو اسید آمینه آرژنین ( )CGCو یا پرولین
( )CCCرا کد میکند .تحقیقات نشان دادهاند که
آللهای مختلف این پلیمورفیسم دارای عملکرد
تنظیمی و رونویسی متفاوت است (.)33-21
سطوح  LIFدر اکثر زنان مبتال به ناباروری با علت
ناشناخته به میزان قابل توجهی کاهش مییابد،
تنظیم  LIFو النهگزینی بالستوسیت توسط  P53در
موش ،نقش بالقوه  P53را در باروری انسان نشان
میدهد (.)34
برخی مطالعات پیشنهاد میکنند شیوع پلیمورفیسم
کدون  72در  P53تأثیر قابل توجهی در میزان رد
النهگزینی در سیکل های لقاح  IVFدارد (.)35-37
با این حال مطالعات دیگری نیز وجود دارند که در
آنها وجود ارتباط بین این پلیمورفیسم و میزان
موفقیت  IVFرد شده است (.)38
با توجه به نقش مهم زمینه ژنتیکی جمعیتهای
مختلف در تعیین اهمیت این پلیمورفیسم در
موفقیت تکنیکهای کمک باروری ،لزوم بررسی
ارتباط این پلیمورفیسم و احتمال موفقیت  IVFدر
جمعیت ایران نیز احساس میشود .مطالعه حاضر با
هدف بررسی فراوانی آلل های این پلیمورفیسم و
ارتباط آنها با شکست مکرر النهگزینی در میان زنان
نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری
منتصریه مشهد انجام شد.

تاکنون مطالعات متعددی بر روی اثرات  SNPهای
مختلف بر جنبههای مختلف تولید مثل انسان از
جمله سقط مکرر ،ناباروری و همچنین شکست النه
گزینی جنین انجام شده است که در این میان ارتباط
SNPها در ژنهای مختلفی از جمله ژن ،MTHFR
گیرنده پروژسترون ،گیرنده  ،FSHفاکتور مهار کننده
فعال کننده پالسمینوژن ( )PAI-1و ژن گیرنده
استروژن با جنبههای مختلف باروری مشاهده شده
است (.)17-11
یکی از ژنهای مهمی که در تنظیم فرآیندهای
مختلف فیزیولوژیک از جمله باروری نقش مهمی ایفا
می کند ،ژن  P53میباشد .این ژن در کنترل و
تنظیم فرآیندهای مختلف سلولی و تکاملی پیری
سلولی ،1رگزایی ،2مهاجرت سلولی ،3شکلگیری
استخوانها 4و همچنین باروری نقش مهم و حیاتی
ایفا میکند ( .)18-22این ژن با تنظیم بیان ژن
 LIF-15که نقش حیاتی را در روند النهگزینی ایفا
می کند ،نقش مهمی در باروری دارد (.)23
وقوع جهشهای مخرب در ژن  P53باعث سندرم
کامالً شناخته شده لی -فرامنی 6میشود که با وقوع
سرطانهای متنوع در افراد خانواده ،حامل این جهش
میشود .از سوی دیگر مطالعات مختلف پیشنهاد
میکنند که پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ژن
 P53منجر به تغییرات جزئی در مسیرهای تحت
کنترل این ژن میشود که در نهایت منجر به استعداد
برای ابتالء به اختالالت مختلف و متنوع میشود (،24
.)25
از میان  4/5میلیون  SNPشناخته شده تاکنون،
حدود  1/5میلیون مربوط به  82ژن درگیر در انتقال
سیگنال در مسیر ژن p53میباشد ( .)27 ،26به نظر
میرسد  SNPهای این ژنها منجر به تغییر میزان
کنترل مسیر  P53بر فرآیندهای فیزیولوژیک میشود.
این یافته جالب توجه این سؤال جذاب را ایجاد می

روش کار
این مطالعه مورد شاهدی طی سالهای 1385-1318
بر روی 88زن نابارور (سن کمتر از  35سال) که تحت
درمان با  IVFقرار گرفته بودند ،در مرکز درمان
ناباروری منتصریه مشهد ،وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی مشهد انجام شد .در این بررسی زوجین نابارور
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تعیین ژنوتیپ
پس از کسب رضایت آگاهانه بیمار ،مقدار  2/5میلی لیتر
خون از ورید براکیال افراد گرفته و در لوله حاوی
 EDTAریخته شد .نمونههای خون پس از انتقال به
گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .با استفاده از کیت
استخراج  DNAاز خون (DNA ،)GENET BIO
استخراج شد .با استفاده از تکنیک ARMS-PCR
ژنوتیپ ژن  P53تعیین شد .پرایمرهای مورد استفاده
شامل دو پرایمر داخلی اختصاصی آلل و دو پرایمر
خارجی به عنوان کنترل داخلی واکنش به منظور تأیید
موقع واکنش  PCRبود .برای هر بیمار در دو لوله مجزا
واکنش انجام شد که یکی حاوی پرایمرهای اختصاصی
آلل  Gو دیگری حاوی پرایمرهای اختصاصی آلل  Cبود.
هر دو لوله حاوی پرایمر کنترل داخلی بودند .سکانس
مربوط به پرایمرها در جدول  1لیست شده است.

یافته ها
نتایج حاصل از واکنش  ARMS-PCRبرای دو نمونه
هتروزیگوت  Arg/Proدر شکل  1آورده شده است .بر
اساس شکل  ،1در محصوالت  ،PCRباند 271
نوکلئوتیدی نشاندهنده تکثیر پرایمرهای کنترل داخلی
و  178نوکلئوتیدی نشاندهنده تکثیر پرایمرهای مربوط
به پرایمرهای اختصاصی آلل  Gاست .از سوی دیگر باند
 136نوکلئوتیدی مربوط به پرایمرهای اختصاصی آلل C
است.
1X

08

1



به دو گروه تقسیم شدند 48 .نفر از زنانی که بعد از
 ،IVFباردار شده بودند ،به عنوان گروه کنترل وارد
مطالعه شدند .مالک تأیید حاملگی ،مشاهده ساک
حاملگی در سونوگرافی  28روز بعد از انجام عملIVF
بود .از سوی دیگر  48زن نابارور که با وجود  2بار
 IVFو دریافت  6جنین ،هیچ بارداری یا تشکیل ساک
حاملگی در آنها مشاهده نشده بود و تست حاملگی
آنها منفی بود نیز به عنوان گروه بیمار وارد مطالعه
شدند .گروه بیماران به دو زیر گروه تقسیم شدند،
بیماران گروه  1شامل  28نفر از زنانی بود که با وجود
 2بار  ،IVFهیچ نوع بارداری در آنها مشاهده نشده
بود و بیماران گروه  2شامل  28نفر از زنانی بود که با
حداقل  3بار  IVFموفق به بارداری نشدند.
این افراد از نظر ذخیره تخمدانی ،سابقه بیماری خود
ایمنی ،آناتومی غیر نرمال رحم بر اساس بررسی
الپاروسکوپی ،وجود کیست های تخمدانی ،انسداد
لولههای فالوپ ،آندومتریوز و همچنین وجود
ناهنجاری کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند و
زنانی که از نظر این موارد طبیعی بودند برای انجام
مطالعه انتخاب شدند.

 P53و شکست در النه گزینی

مواد مورد استفاده در واکنش  PCRشامل بافر
مخصوص  PCRبا غلظت  1برابر ،1کلرید منیزیم با
غلظت  2میلی موالر ،مخلوط  dNTPبا غلظت 8/2
میلی موالر و  8/4میکروموالر برای هر پرایمر بود .به هر
واکنش مقدار  188نانوگرم  DNAو  2واحد از آنزیم
 DNAپلی مراز اضافه شده و با استفاده از آب مقطر
حجم محلول واکنش به  25میکرولیتر رسانده شد.
واکنش  PCRشامل مرحله واسرشته شدن اولیه در
 15درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه ،و سپس 35
تکرار شامل  15درجه سانتی گراد به مدت  38ثانیه،
 64درجه سانتی گراد به مدت  38ثانیه و  72درجه
سانتی گراد به مدت  38ثانیه بود .در مرحله آخر نیز
 72درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه به عنوان مرحله
تکثیر نهایی مورد استفاده قرار گرفت .محصوالت
واکنش روی ژل آگارز  %2الکتروفورز شده و بعد از رنگ
آمیزی با اتیدیوم بروماید ،وجود باند محصوالت PCR
زیر نور ماوراء بنفش مورد ارزیابی قرار گرفت.
به منظور تأیید صحت واکنش  ARMS-PCRدر
تعیین ژنوتیپ به طور تصادفی سه نمونه با ژنوتیپهای
مختلف مورد تعیین توالی قرار گرفتند که نتایج حاصل
از تعیین توالی در هر سه نمونه با نتایج به دست آمده
از واکنش  ARMS-PCRمطابقت داشت.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )16و آزمون مربع کای پیرسون انجام
شد) .میزان  pکمتر از  8/85معنی دار در نظر گرفته
شد.

 سمیه عالفان و همکاران

در این مطالعه متوسط سن افراد گروه کنترل 38.1±8.5
سال ،گروه یک بیماران  33±2سال و گروه دو بیماران
 33.1±1سال بود که این تفاوت در میان گروه بیماران و
کنترل از نظر آماری معنادار بود ( .)p=8.83میانگین
طول دوره ناباروری در گروه کنترل  7/5±2سال و در
گروه بیماران  11/5±3سال بود که تفاوت آماری
معناداری در طول دوره ناباروری گروه کنترل وRIF
مشاهده شد ( .)p=8/81در این مطالعه ازدواج
خویشاوندی در ایجاد شکست مکرر النهگزینی از اهمیت
آماری برخوردار نبود ()p=8/78؛ به طوری که بین %48
زوجین گروه کنترل و  %37/5زوجین گروه  RIFارتباط
خویشاوندی وجود داشت.
فراوانی آلل  Argدر گروه گروه کنترل ،گروه اول
بیماران ،گروه دوم بیماران و کل بیماران به ترتیب
 %68 ،%62/5 ،%53/75و  %61/25بود .فراوانی ژنوتیپ
 Arg/Argدر گروه کنترل ،گروه اول بیماران ،گروه

دوم بیماران و کل بیماران به ترتیب %28 ،%25 ،%7/5
و  %22/5بود .فراوانی آلل  Proدر گروه کنترل ،گروه
اول بیماران ،گروه دوم بیماران و کل بیماران به ترتیب
 %48 ،%37/5 ،%46/25و  %38/75بود .فراوانی ژنوتیپ
 Arg/Proدر گروه کنترل ،گروه اول بیماران ،گروه
دوم بیماران و کل بیماران به ترتیب ،%75 ،%12/5
 %88و  %77/5بود .نکته جالب در این مطالعه این بود
که ژنوتیپ  Pro/Proدر هیچ یک از گروهها مشاهده
نشد.
بر اساس آزمون آماری مربع کای پیرسون ،در بررسی
تفاوت فراوانی ژنوتیپهای هموزیگوت  Arg/Argو
هتروزیگوت  Arg/Proدر گروه بیمار  1و کنترل و نیز
بیمار  2با کنترل و مجموع بیماران با گروه کنترل،
تفاوت معنیداری بین فراوانی این ژنوتیپها در میان
گروهها وجود نداشت (.)p<8/85

جدول  -1لیست پرایمرهای مورد استفاده در واکنش  PCRژنوتایپینگ کدون  72ژن  .P53پرایمرهای  P1و  P2مربوط به تکثیر
آلل پرولین و پرایمرهای  A1و  A2مربوط به آلل آرژنین میباشد .عالوه بر این پرایمرهای  P2و  ،A1نقش پرایمرهای کنترل
داخلی را نیز دارند.
p53-p1
p53-p2
p53-a1
p53-a2

GCCAGAGGCTGCTCCCC
CGTGCAAGTCACAGACTT
TCCCCCTTGCCGTCCCAA
CTGGTGCAGGGGCCACG

شکل  -1نتایج حاصل از واکنش  PCRژنوتایپینگ کدون  72ژن  .P53نمونه های شماره  1و  2مربوط به لولههای واکنش مربوط به لولههای
واکنش  PCRبرای آلل  Gو الینهای شماره  3و  4مربوط به لولههای واکنش  PCRبرای آلل  Cدر دو فرد میباشد .لولههای  1و  3متعلق به
یك بیمار و لوله های  2و  4مربوط به یك بیمار دیگر است .همانطور که در متن توضیح داده شد بر اساس این نتایج ،این دو بیمار هردو دارای
ژنوتیپ هتروزیگوت می باشند.
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ناباروری یکی از مشکالت عدیده پزشکی در دنیای
امروز است؛ به طوری که با صنعتی شدن جوامع و
تغییر شیوه زندگی ،به مرور زمان بر انواع گوناگون
عوامل خطرساز محیطی افزوده شده و منجر به بروز
اختالالتی در ارگان های مختلف بدن انسان شده است.
همه این عوامل ممکن است به طور مستقیم و
غیرمستقیم بر کاهش باروری در انسان و شیوع
ناباروری تأثیر بگذارند (.)31
یکی از رایج ترین و موفق ترین روشها برای درمان
مشکالت ناباروری ،لقاح "برونتنی" است که در درمان
بسیاری از موارد ناباروری به کار می رود .با این حال این
روش نیز میزان موفقیت پایینی دارد و درصد قابل
توجهی از زوجین استفاده کننده از این روش با شکست
مواجه میشوند .به طور کلی تخمینزده می شود که %85
جنینهای ناشی از روشهای کمک باروری پس از
انتقال ،موفق به النه گزینی نمیشوند.
شکست در النهگزینی ،شایعترین علت عدم موفقیت
بارداری پس از لقاح آزمایشگاهی و انتقال جنین است
( .)3از میان عوامل مؤثر در شکست النهگزینی ،مطالعه
حاضر نشان داد که با افزایش سن مادر ،احتمال النه
گزینی جنین و موفقیت عمل  IVFکاهش مییابد.
علل این امر این است که با گذشت زمان ،احتمال
موفقیت روشهای درمان ناباروری به خصوص IVF
کاهش مییابد ،زیرا فرآیندهایی که منجر به عدم
موفقیت  IVFو کاهش النهگزینی میشود ،به طور
کامل شناخته نشده است .در مطالعه حاضر که بخشی
از یک طرح مربوط به پلی مورفیسم ژن های مؤثر در
النهگزینی بود ،نقش پلیمورفیسم کدون  72ژنp53
در رد النهگزینی جنین در سیکلهای لقاح  IVFمورد
بررسی قرار گرفت .در این پلیمورفیسم ،اسید آمینه
آرژنین به اسید آمینه پرولین تبدیل میشودArg72 .
برای القاء آپوپتوزورگزایی توسط  p53بهتر از Pro72
نشان داده شد (.)38
1
سطوح فاکتور مهارکننده لوسمی ) (LIFدر اکثر زنان
مبتال به ناباروری با علت ناشناخته به میزان قابل
Leukemia Inhibitory Factor
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بحث
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توجهی کاهش مییابد ،تنظیم  LIFو النهگزینی
بالستوسیست توسط  p53در موش ،نقش بالقوه p53
را در باروری انسان نشان میدهد (.)34
در این مطالعه از بین ژنهای مؤثر بر النهگزینی جنین،
شیوع پلیمورفیسم کدون  72در ژن  p53اثر قابل
توجهی در میزان رد النهگزینی جنین در سیکلهای
لقاح  IVFدر زنان نابارور مراجعهکننده به مرکز درمانی
منتصریه نداشت.
جورج پاتوناکیس و همکاران ( )2881با بررسی شیوع
شکست مکرر النهگزینی در  1856زن که جمعاً
 2688جنین به آنها منتقل شده بود ،ارتباط بین پلی
مورفیسم کدون  72در ژن  P53با وقوع  RIFرا مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشاندهنده عدم وجود
ارتباط بین این پلی مورفیسم و وقوع  RIFبود (.)38
در این مطالعه ژنوتیپ  Pro/Proنیز در گروه بیماران
مشاهده شد ،اما در مطالعه ما این ژنوتیپ مشاهده نشد
که شاید علت آن محدویت تعداد بیماران جامعه آماری
مطالعه حاضر باشد.
در مطالعه کارولین گودمن و همکاران ( )2888نتایج
نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم
کدون  72ژن  P53و وقوع  RIFبود .البته میتوان
اینطور نتیجه گرفت که علت به دست آوردن این نتیجه
در مطالعه مزبور ناشی از استفاده از زنان بارور با حداقل
دو تولد زنده به عنوان جامعه کنترل (بجای زنان نابارور
دارای  IVFموفق) بود (.)37
با توجه به مطالعات انجام شده ،در مطالعه حاضر به نظر
میرسد تغییرات نژادی و جغرافیایی در عملکرد پلی
مورفیسم ژن  p53بر روی زنان نابارور مراجعه کننده
به مرکز منتصریه دخیل بوده باشد و به دلیل
محدودیت هایی از قبیل تعداد نمونهها و عدم امکان
دسترسی مجدد به نمونههای تخریب شده و یا پرونده
برخی بیماران ،مطالعات وسیعتری با تعداد نمونههای
بیشتر در جمعیتهای متفاوت مورد نیاز است.
با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت نقش ژنهای
دخیل در النهگزینی جنین به نظر می رسد انجام
بررسیهایی بر روی مسیرهای مولکولی درگیر در
فرآیند النهگزینی ،به ویژه مطالعات و مشاورههای

با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد در جمعیت
 ارتباطی باp53  ژن72  پلیمورفیسم کدون،ایرانی
 ندارد و در نتیجه از این پلی مورفیسم نمیRIF وقوع
. استفاده نمودRIF توان برای محاسبه خطر وقوع

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت گرنت شماره
 بدین وسیله از ریاست و کارکنان. انجام شد188112
محترم مرکز درمان ناباروری منتصریه مشهد و اساتید و
پرسنل محترم گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 تشکر و،که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند
.قدردانی می شود
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