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 rs2249863  ٍrs1233334 یّب سنیهَرف یپل یهطبلعِ ّوزاّ

سًبى ضوبل  تیبب سقط هکزر در خوع HLA-Gببالدست ژى 

 :;79 یال 9;79 یدر ببسُ سهبً زاىیغزة ا
 9بٌْبم یوی، بْبرک ابزاّ*2یهحوذ خلح کٌذردکتز ، 7یخبصَاً یلیل

 .زاىیا ش،یتجز ،یداًؾگبُ آساد اعاله ِ،یداًؾىذُ ػلَم پب ه،یوبرؽٌبط ارؽذ صًت .1

 .زاىیا ش،یتجز ش،یداًؾگبُ تجز ،یؼیداًؾىذُ ػلَم عج ،یهَلىَل هیصًتگزٍُ  بریداًؾ .2

 .زاىیا ش،یتجز ش،یداًؾگبُ تجز ،یؼیداًؾىذُ ػلَم عج ه،یوبرؽٌبط ارؽذ صًت .3

 10/10/1399  تبریخ پذیزش>  16/07/1399تبریخ دریبفت> 
1

 
 

 

 ثبؽذ. هغبلؼِّبی صًی هی هَرفیغنٍخَد پلی ،ّبی هىزر ثب ػلت ًبهؾخصاس خولِ دالیل احتوبلی ثزای عمظ >هقذهِ

ثب  HLA-Gثبالدعت صى  rs1233334  ٍrs2249863ّبی هَرفیغن ثزرعی فزاٍاًی ٍ ّوزاّی پلیّذف  حبضز ثب

 . اًدبم ؽذغزة ایزاى   خَدی در خوؼیت سًبى ؽوبلِ عمظ هىزر خَدث

هٌغمِ ؽوبل  وٌٌذُ اس سًبى هزاخؼًِفز اس  160ثز رٍی  1397-98 ّبی ؽبّذی در عبل -ایي هغبلؼِ هَرد >کبررٍش

خَدی ِ عبثمِ عمظ هىزر خَدثثب آًْب اس ًفز  80 .اًدبم گزفت غزة ایزاى ثِ هزوش ًبثبرٍری هبدر ٍالغ در ؽْز تجزیش

ػٌَاى گزٍُ  ًفز دیگز دارای حذالل یه فزسًذ ٍ ثذٍى عبثمِ عمظ ثِ 80ٍ  آسهبیؼثِ ػٌَاى گزٍُ عمظ(  2)حذالل 

ّبی هذوَر ثِ ووه هَرفیغن صًَهی اعتخزاج ٍ پلی DNAغی اس آًْب، وٌتزل ثَدًذ. پظ اس تْیِ ًوًَِ خَى هحی

PCR  تىٌیه ٍSequencing  .آهبری افشار ًزم ّب ثب اعتفبدُ اس تدشیِ ٍ تحلیل دادُثزرعی ؽذًذ SPSS  ًِغخ(

 .هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ 05/0 ووتز اس  pهیشاى ؽذ.  اًدبم آسهَى فیؾز( ٍ 22

تفبٍت ثیي دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل  rs2249863هَرفیغن  خبیگبُ پلی GGٍ صًَتیپ  Gآلل  ّبیفزاٍاًی >ّبیبفتِ

ٍ صًَتیپ  Cّبی آلل ، فزاٍاًیrs1233334هَرفیغن  (. در هَرد خبیگبُ پلی>05/0pداری ًؾبى داد ) آهبری هؼٌی

CC آهبری هؼٌی ًظزّب اس  اهب ایي تفبٍت ،ّزچٌذ ثیي دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل هتفبٍت ثَدًذ ( 05/0دار ًجَدًذp>.) 

-هؾخص وزد وِ فزاٍاًی آى ثیي گزٍُ CGتزیي ّبپلَتبیپ را ّبپلَتبیپ  ّوچٌیي ثزرعی ّبپلَتبیپی دٍ خبیگبُ، ؽبیغ

  (.>05/0pدار ثَد ) آهبری هؼٌی ًظزّبی ثیوبر ٍ وٌتزل اس 

ثب اختالل عمظ rs2249863 ٍ  rs1233334ّبی  خبیگبُ CGٍ ّبپلَتبیپ  rs2249863هَرفیغن  پلی >گیزیًتیدِ

ػٌَاى فبوتَر خغز ثبلمَُ در ًظز  تَاى آًْب را ثِ دٌّذ ٍ هی خَدی در خوؼیت هَرد هغبلؼِ ّوزاّی ًؾبى هیِ هىزر خَدث

 گزفت.

 HLA-Gخَدی، ِ عمظ هىزر خَدث، rs2249863  ٍrs1233334هَرفیغن  پلی >کلیذیکلوبت 
 

 

                                                 
 الکتزًٍیك>پست  ؛041-33392674: تلفي. زاىیا ش،یتجز ش،یداًؾگبُ تجز ،یؼیداًؾىذُ ػلَم عج ؛یدوتز هحوذ خلح وٌذر َل هکبتببت>ئًَیسٌذُ هس *

khalaj@tabrizu.ac.ir 
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 هقذهِ

ثبرداری را  20ٍلَع دٍ عمظ یب ثیؾتز لجل اس ّفتِ 

(. 1گَیٌذ ) هی 1(RSA) خَدیِ عمظ هىزر خَدث

ّبی وزٍهَسٍهی،  ػَاهل هتؼذدی هبًٌذ ًبٌّدبری

خفتی، صًتیه، آًبتَهیه، اًذٍوزیٌَلَصی، ػفًَت، 

ػَاهل هحیغی ٍ ایوًََلَصیه را در ایدبد ایي ػبرضِ 

هَارد ػلت آى ًبؽٌبختِ  %69داًٌذ وِ در دخیل هی

. در ایي هیبى فبوتَرّبی خَدایوٌی (2) ؽَدگشارػ هی

وٌٌذ آلَایویَى ًمؼ هْوی را ایفب هی )اتَایویَى( ٍ

وزدًذ وِ ّب داًؾوٌذاى ثِ ایي هغئلِ فىز هی (. هذت3)

ػٌَاى یه هَخَد ًیوِ ِ چزا ثب ٍخَد ایٌىِ خٌیي ث

ّبی عیغتن ایوٌی  آلَصى در ثذى هبدر ّغت، علَل

دّذ؟ تب ایٌىِ آًْب اٍلیي ثبر در هبدر ثِ آى پبعخ ًوی

ّبی  را در علَل HLA-Gثیبى هَلىَل  1986عبل 

 HLA-G(. 4تزٍفَثالعتیه خٌیي گشارػ وزدًذ )

غیزوالعیه  2(MHC) خشء هدوَػِ عبسگبری ثبفتی

هَرفیغن ایي صى ًغجت  ثبؽذ. پلی هی (Ib) والط یه

ثبؽذ. ایي هَلىَل در  ووتز هی (Ia) ثِ ًَع والعیه

 8اًغبى لزار دارد. دارای  21P6، 3هَلؼیت وزٍهَسٍهی 

عَل دارد.  4kbثبؽذ ٍ تمزیجبً  ٍى هیایٌتز 7اگشٍى ٍ 

ایشٍفزم دارد وِ ًبؽی اس پیزایؼ  7پزٍتئیي ایي صى 

ب ًْتبی آ 4ثبؽذ وِ  اٍلیِ هی mRNA هتٌبٍة رًٍَؽت

تب تزؽحی  3ٍ (  G1 ،G2 ،G3 ،G4ء )هتصل ثِ غؾب

(G5 ،G6 ،G7 )( 5ّغتٌذ .) 

ایي هَلىَل ثبػث تحول عیغتن ایوٌی هبدر ثِ خٌیي 

اًذ وِ  ػول آهذُ ًؾبى دادُِ تحمیمبت ث (.6ؽَد )هی

گشیٌی  در رٍیبى، ٌّگبم الًِ HLA-Gّبی هَلىَل

ثبػث  ،ؽَد وِ ػالٍُ ثز ًمؼ فَق صَرت اٍلیِ ثیبى هی ثِ

ّب ؽذُ ٍ ًیش ثبػث اتصبل تىبهل تزٍفَثالعت

(. ایي هَلىَل ًمؼ 7ؽَد )ّب ثِ آًذٍهتز هی ثالعتَعیت

الت عیغتن هْوی در حفبظت خٌیي در همبثل حو

ّبی وؾٌذُ  علَل ایوٌی هبدر دارد. ایي حوالت اس عزف

NK) عجیؼی
3
 Cell )ٍ ّبی وؾٌذُ علَل ) لٌفَعیتT 

cytotoxic) گیزد وِ تَعظ اًدبم هیHLA-G  هْبر

                                                 
1 Recurrent Spontaneous Abortion  
2 Major Histocompatability complex 
3 Natural Killer 

ّبی اختصبصی  ثب اتصبل ثِ گیزًذُ HLA-Gؽَد. هی

ّبی ایوٌی، ثبػث غیزفؼبل  خَد در عغح اًَاع علَل

 پبعخی ًتیدِ تحول ٍ ثی در ّب ٍ وزدى آى علَل

لیگبًذ چٌذیي گیزًذُ  HLA-G(. در ٍالغ 8ؽَد ) هی

KIR2DL4 (CD158d)هْبری ؽبهل 
4 ،5

ILT2  یب

CD 85J  یبLIRB1
6  ٍILT4  یبCD85d  یبIRB2 

IRB2 L (. عغح 9ثبؽذ ) هیHLA-G  در دٍراى

وٌذ. در عِ ثبرداری، در خَى هحیغی هبدر تغییز هی

در اٍایل عِ هبِّ عَم ثِ  هبِّ اٍل افشایؼ یبفتِ ٍ

رعذ ٍ ثب ًشدیه ؽذى ثِ سهبى  حذاوثز هیشاى خَد هی

-HLAیبثذ. وبّؼ عغح  هیشاى آى وبّؼ هی ،سایوبى

G ِّبی اٍل ثبرداری ثب ػَارضی ّوچَى  عی ّفت

خَدی ٍ ِ ّبی هىزر خَدث گشیٌی، عمظ ؽىغت الًِ

 (. 10اوالهپغی ارتجبط دارد ) پزُ

7صَصبً در خ HLA-Gّبی  هَرفیغن پلی
5’-URR  ٍ

3’-UTR
تَاًذ ثیبى رًٍَؽت یب پزٍتئیي  صى، هی 8

HLA-G (. اس خولِ 11ثیز لزار دّذ )أرا تحت ت

ّبی ٍالغ در ًبحیِ تٌظیوی ثبالدعت صى  هَرفیغن پلی

HLA-G 5'-URR)ّبی  هَرفیغن (، پلی

rs1233334 ( پلی-725در هَلؼیت ٍ )  هَرفیغن

rs2249863 ( هی-716در هَلؼیت ) ( 12ثبؽٌذ .)

ّب ثب  هَرفیغن ثزخی گشارؽبت حبوی اس ارتجبط ایي پلی

 (. 14، 13خَدی اعت )ِ عمظ هىزر خَدث

ّبی آى  هَرفیغن ثیز پلیأٍ ت HLA-Gًظز ثِ اّویت 

ّبی  در هَفمیت ثبرداری ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خوؼیت

ٍ  دارًذسهیٌِ صًتیىی هتفبٍتی  پیؼ ،هختلف

 rs1233334  ٍrs2249866ّبی  هَرفیغن پلی

در خوؼیت ایزاى هَرد هغبلؼِ  HLA-Gثبالدعت صى 

اًذ، لذا هغبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی فزاٍاًی  لزار ًگزفتِ

ّبی هذوَر ٍ ّوزاّی آًْب ثب عمظ هىزر  هَرفیغن پلی

غزة   در خوؼیت سًبى ؽوبل (RSA)خَدی ِ خَدث

 ایزاى اًدبم گزفت. 

 
                                                 

4 Killer immunoglobulin-like 
5 Ig-like transcript  
6 Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily 

B member  
7 Upstream regulatory region 
8 Untranslated region  
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  کبر رٍش
ثز  1397-98 ّبی عبلدر ؽبّذی  -ایي هغبلؼِ هَرد

وٌٌذُ اس هٌغمِ ؽوبل غزة  سًبى هزاخؼِاس  ًفز 160رٍی 

اًدبم  ایزاى ثِ هزوش ًبثبرٍری هبدر ٍالغ در ؽْز تجزیش

ًبهِ  . اس افزاد داٍعلت ؽزوت در ایي هغبلؼِ رضبیتگزفت

آگبّبًِ اخذ ؽذ ٍ اعالػبت آًْب ثجت گزدیذ. ایي هغبلؼِ 

ؾگبُ تجزیش ثب وذ ییذ وویتِ اخالق پشؽىی داًأثِ ت

IR.TABRIZU.REC.1398.029 .در ایي  رعیذ

خَدی )حذالل ِ سى ثب عبثمِ عمظ هىزر خَدث 80هغبلؼِ 

عمظ( وِ ّیچ ػلت آًبتَهیىی ٍ َّرهًَی ثزای ػلت  2

 ،عمظ آًْب ؽٌبختِ ًؾذُ ثَد ٍ ثیوبری دیگزی ًذاؽتٌذ

سى دیگز ثذٍى عبثمِ عمظ  80ٍ ػٌَاى گزٍُ ثیوبر  ثِ

 در ًظز گزفتِ ؽذًذ. افزاد دٍ گزٍُػٌَاى گزٍُ وٌتزل  ثِ

ای ثب ّن خَر  ّبی سهیٌِ اس ًظز عي ٍ ًذاؽتي ثیوبری

ثیوبر  80عی ًوًَِ خَى هحیغی اس  عی 4ؽذُ ثَدًذ. 

فزد وٌتزل ثب داهٌِ  80عبل ٍ  20-45ثب داهٌِ عٌی 

ّبی خَى در  عبل دریبفت ؽذ. ًوًَِ 23-43عٌی 

درخِ  -20در فزیش  EDTAّبی اعتزیل حبٍی  لَلِ

 ًگْذاری ؽذًذ.  DNAگزاد خْت اعتخزاج  عبًتی

 ای پلیوزاس>  ٍ ٍاکٌص سًدیزُ DNAاستخزاج 

اس رٍػ ًوىی هیلز اعتفبدُ  DNAخْت اعتخزاج 

ّبی اعتخزاخی  DNA(. ویفیت ٍ وویت 15گزدیذ )

ٍ اعپىتزٍفَتَهتزی  %1تَعظ الىتزٍفَرس در صل آگبرس 

دعت آهذُ ثب اعتفبدُ ِ ث DNAبی ّتؼییي گزدیذ. ًوًَِ

در  PCRّبی  تىثیز یبفتٌذ. ٍاوٌؼ PCRاس تىٌیه 

 DNAهیىزٍلیتز  1هیىزٍلیتز ؽبهل  40حدن ًْبیی 

 Taq polymerase (5هیىزٍلیتز  4/0ًبًَگزم(،  500)

PCR (10X ،)هیىزٍلیتز ثبفز  4ٍاحذ ثز هیىزٍلیتز(، 

 8/0هیلی هَالرdNTP (10  ،)هیىزٍلیتز  8/0

 10هیىزٍلیتز اس ّز وذام اس پزایوزّبی رفت ٍ ثزگؾت )

هیلی هَالرMgCl2 (50  )هیىزٍلیتز  4/1هیىزٍ هَالر(، 

هیىزٍلیتز آة دٍثبر تمغیز اًدبم گزفت. تَالی  8/30ٍ 

 پزایوزّبی رفت ٍ ثزگؾت ػجبرتٌذ اس: 

Forward: '5  -GACTCACACGGAAACTTAGG '3 

Reverse: '5 -CACCAGGTTAGGAGAAGGAG '3 

 OLIGO7افشار عزاحی پزایوزّب ثب اعتفبدُ اس ًزم

-Primerصَرت گزفت ٍ اختصبصیت آًْب تَعظ 

BLAST  ثزرعی ؽذ. پزایوزّب تَعظ ؽزوت

Metabion یٌذ آآلوبى عبختِ ؽذًذ. فزPCR  در

 5عیىل  1دعتگبُ تزهَعبیىلز ؽبهل: دًبتَراعیَى اٍلیِ 

 30درخِ،  58ثبًیِ اتصبل در  30درخِ،  95ای در  دلیمِ

 72دلیمِ تىثیز ًْبیی در  5درخِ ٍ  72ثبًیِ تىثیز در 

گزاد اًدبم گزفت. خْت تأییذ درعتی  درخِ عبًتی

PCR هحصَالت ،PCR  ثبرگذاری  %1ثز رٍی صل آگبرس

 Gelّب ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ  عپظ صلؽذًذ ٍ 

Documentation  .هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ 

 یببی ٍ تعییي ژًَتیپ> تَالی

ثبًذ اختصبصی در  ییذ اختصبصیت ٍ هؾبّذُ تهأپظ اس ت

ّوزاُ پزایوزّبی  ثِ PCRّب، هحصَالت  ّوِ ًوًَِ

در  Microsynthیبثی ثِ ؽزوت  هزثَعِ ثزای تَالی

ل گزدیذ. ًتبیح تؼییي تَالی تَعظ وؾَر عَئیظ ارعب

هؾبّذُ ٍ صًَتیپ افزاد اس رٍی آى  Chromasافشار  ًزم

 تؼییي ؽذ. 

ّبی آللی ٍ صًَتیپی در خوؼیت هَرد هغبلؼِ  فزاٍاًی

هحبعجِ ( 22)ًغخِ  SPSS آهبری افشار تَعظ ًزم

آسهَى  اسّب در ثیي دٍ گزٍُ  فزاٍاًیهمبیغِ خْت ؽذًذ. 

اس ّب ثب ثیوبری  ّب ٍ صًَتیپ ثزای ثزآٍرد ارتجبط آلل ،فیؾز

ثزرعی  ٍ خْت)ًغجت ؽبًظ(  odd’s ratioهمذار 

 SNP analyzerافشار  ًزم اسّب  هَرفیغن ّبپلَتبیپی پلی

هؼٌبدار در ًظز  05/0 ووتز اس  pهیشاى ؽذ.  اعتفبدُ

 .گزفتِ ؽذ
 

 ّب یبفتِ
  PCRتکثیز ٍ تعییي تَالی هحصَالت 

خفت ثبس  684ای ثِ عَل  ، لغؼDNAِپظ اس اعتخزاج 

تىثیز ٍ اختصبصیت تىثیز تَعظ  PCRتَعظ 

ای اس  ًوًَِ 1ییذ ؽذ. ؽىل أالىتزٍفَرس صل آگبرٍس ت

دّذ. عپظ  را ًؾبى هی PCRالىتزٍفَرس هحصَالت 

 خْت تؼییي تَالی ثِ ؽزوت PCRهحصَالت 

Microsynth ی عَئیظ ارعبل ؽذًذ. ًتبیح تؼییي تَال

لزاػت ٍ صًَتیپ افزاد تؼییي  Chromasافشار  تَعظ ًزم

ّبی  ای اس وزٍهَگزام ًوًَِ 3ٍ  2ّبی  ؽذًذ. ؽىل

هَرفیغن را ًؾبى  ّبی هختلف در دٍ خبیگبُ پلی صًَتیپ

 .دٌّذ هی
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 MWD50هَلکَلی  ببسی تطکیل ضذًذ، ستَى اٍل هبرکزخفت  8:6ببًذّب در هٌطقِ تك .PCRالکتزٍفَرس هحصَالت  -7ضکل 

 دّذ. را ًطبى هی PCRّبی بعذی هحصَالت  ٍ ستَى

 
 CC( تَالی ّوَسیگَت GG ،B( تَالی ّوَسیگَت A.  -927 ّبی حبصل اس تعییي تَالی خبیگبُ ای اس کزٍهبتَگزام ًوًَِ -2ضکل 

 ٍC تَالی ّتزٍسیگَت )CG دّذ. را ًطبى هی 

 
 GG( تَالی ّوَسیگَت TT ،B( تَالی ّوَسیگَت A.  -978ّبی حبصل اس تعییي تَالی خبیگبُ  ای اس کزٍهبتَگزام ًوًَِ -9ضکل 

 ٍC تَالی ّتزٍسیگَت )TG دّذ. را ًطبى هی 
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 ّبی آللی ٍ ژًَتیپی تَسیع فزاٍاًی

ٍ  -725ّبی  ّبی هختلف خبیگبُ ّب ٍ آلل تَسیغ صًَتیپ

ّبی ثیوبر ٍ در گزٍُ HLA-Gثبالدعت صى  -716

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. در هَرد  2 ٍ 1وٌتزل در خذاٍل 

ًؾبى  1ّوبًغَر وِ خذٍل  rs2249863هَرفیغن پلی

ّبی  اختالف هؼٌبداری ثیي فزاٍاًی ،دّذ هی

ثیي دٍ گزٍُ ٍخَد داؽت  TT   ٍGGّبی صًَتیپ

(05/0>p)، اهب ثزای صًَتیپGT ،  تفبٍت آهبری

همذار  (.p>05/0هؼٌبداری ثیي دٍ گزٍُ هؾبّذُ ًؾذ )

odd’s ratio دعت آهذُ ثزای صًَتیپِ ثGG  تز  ثشري

وِ ثیبًگز  (CI ،971/1;OR:113/1-506/3) ثَد 1اس 

ثِ عمظ  ءتَاًذ احتوبل اثتال آى اعت وِ ایي صًَتیپ هی

هىزر را در ایي خوؼیت افشایؼ دّذ. ّوچٌیي همبیغِ 

آهبری حبوی اس اختالف  G ٍ Tّبی  ّبی آللی آلل فزاٍاًی

ٍ  (p<05/0)هؼٌبدار در ثیي گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل ثَد 

-740/3)دعت آهذ ِ ث 1تز اس  همذار ثشري Gثزای آلل 

509/1 :CI ،983/1;OR ) وِ ثیبًگز ایي اعت وِ ایي

ثِ عمظ هىزر  ءتَاًذ ثبػث افشایؼ احتوبل اثتال آلل هی

 در ایي خوؼیت ؽَد. 

همبیغِ  در rs1233334هَرفیغن  در هَرد پلی

ّبی آللی ثیي دٍ  ّبی صًَتیپی ٍ ّوچٌیي فزاٍاًی فزاٍاًی

هؾبّذُ  هؼٌبداریآهبری اختالف  ،گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل

 odd’s ratioٍخَد، همذار   . ثب ایي(p>05/0)ًؾذ 

، CC (958/2-833/0 :CIدعت آهذُ ثزای صًَتیپ ِ ث

568/1;OR)  آلل ٍC (092/3-723/0 :CI ،

49/1;OR ) ثیز أتَاًذ حبوی اس ت ثَد وِ هی 1ثیؾتز اس

  .ثِ عمظ هىزر ثبؽذ ءهثجت آًْب در افشایؼ احتوبل اثتال

 

 ّبی بیوبر ٍ کٌتزلدر گزٍُ HLA-G( ژى -978) rs2249863هَرفیسن  تَسیع ژًَتیپی ٍ آللی پلی -7خذٍل 

CI (95)% داری عغح هؼٌی Odd’s ratio وٌتزل (80;n) ثیوبر (80;n) صًَتیپ/آلل 

586/0-076/0 001/0 211/0 16 (20) 4 (5) TT 

657/1-546/0 458/0 951/0 38 (5/47) 37 (25/46) TG 

506/3-113/1 012/0 971/1 26 (5/32) 39 (75/48) GG 

944/0-267/0 014/0 503/0 70 (75/43) 45 (125/28) T 

740/3-059/1 013/0 983/1 90 (25/56) 115 (875/71) G 

 
 ّبی بیوبر ٍ کٌتزل در گزٍُ HLA-G( ژى -927) rs1233334هَرفیسن  تَسیع ژًَتیپی ٍ آللی پلی -2خذٍل

CI (95)% داری هؼٌی عغح Odd’s ratio وٌتزل (80;n) ثیوبر (80;n) صًَتیپ/آلل 

812/1-245/0 1/0 671/0 10 (5/12) 7 (75/8) GG 

432/1-344/0 18/0 702/0 21 (25/26) 16 (20) GC 

958/2-833/0 07/0 568/1 49 (25/61) 57 (25/71) CC 

383/1-323/0 1/0 67/0 41 (62/25) 30 (75/18) G 

092/3-723/0 1/0 49/1 119 (38/74) 130 (25/81) C 
 

 هَرفیسن تَسیع ّبپلَتبیپی دٍ پلی

افشار  ثؼذ اس دادى صًَتیپ افزاد ثیوبر ٍ وٌتزل ثِ ًزم

SNP Analyzer ،4 ِػٌَاى ًتبیح ًوبیبى  ّبپلَتبیپ ث

 4اًذ. اس هیبى  ًؾبى دادُ ؽذُ 3گزدیذ وِ در خذٍل 

ٍ  CGثب تَالی  H1ّبپلَتبیپ هذوَر، ّبپلَتبیپ 

 .تزیي ّبپلَتبیپ ثَد ؽبیغ، %39/57فزاٍاًی 
 

 

 ٍ ارتببط آًْب بب سقط هکزر  rs1233334  ٍrs2249863ّبی  هَرفیسن ّبی پلی ّبپلَتبیپ -9خذٍل 

CI OR ّبپلَتبیپ فزاٍاًی ّبپلَتبیپ تَالی داری عغح هؼٌی 

848/2-158/1 816/1 009/0 CG 39/57 H1 

123/1-362/0 638/0 1/0 CT 1/20 H2 

967/0-29/0 529/0 03/0 GT 82/15 H3 

297/3-487/0 267/1 6/0 GG 67/6 H4 
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  بحث
تزیي ػَارض  یىی اس ؽبیغ ،خَدیِ عمظ هىزر خَدث

 ،ّبی هىزر تزیي دالیل عمظ (. اس ؽبیغ16ثبرداری اعت )

 HLA-Gٍیضُ تغییزات عغَح  ػلل ایوًََلَصیه ٍ ثِ

ًؾبى داد   (2000)ٍ ّوىبراى  ّبًت  ثبؽٌذ. هغبلؼِ هی

هحلَل در توبم هزاحل حبهلگی در خَى  HLA-Gوِ 

افشایؼ هبدر ٍخَد دارد ٍ همذار آى ثب پیؾزفت حبهلگی 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت وِ ٍلَع تغییزات . (17یبثذ )هی

ایي صى  UTR-’3ّبی پزٍهَتزی ٍ ًَولئَتیذی در تَالی

ّبی هحل  را ثب تغییز تَالی HLA-Gتَاًٌذ عغَح  هی

اتصبل فبوتَرّبی رًٍَیغی ٍ یب پظ اس رًٍَیغی تحت 

ٍ  هَرئَ (. در ایي راعتب هغبلؼ18ِثیز لزار دٌّذ )أت

هَرفیغن ًَاحی  ًؾبى داد وِ پلی (2008)ّوىبراى 

-HLAثز هیشاى ثیبى هَلىَل  -’UTR 3پزٍهَتزی ٍ 

G (. 9ثز اعت )ؤه 

ّبی  هَرفیغندر هغبلؼِ حبضز ّوزاّی پلی

rs1233334  ٍrs2249863  ثبالدعت صىHLA-G 

ثب عمظ هىزر در خوؼیت سًبى ؽوبل غزة ایزاى هَرد 

هَرفیغن  ی پلیثزرعی لزار گزفت. ًتبیح حبصل اس ثزرع

rs2249863  ًؾبى داد وِ فزاٍاًی صًَتیپGG  ٍ

دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل تفبٍت  در ثیي Gفزاٍاًی آلل 

 odds( ٍ ثب تَخِ ثِ 1 ّن دارًذ )خذٍل هؼٌبداری ثب

ratio تَاى گفت وِ صًَتیپ  حبصل هیGG  آلل ٍG  ثب

خَدی در خوؼیت هَرد هغبلؼِ ِ عمظ هىزر خَدث

ٍ احتوبل ثزٍس ایي ثیوبری را  ّوزاّی ًؾبى دادُ

ثزاثز افشایؼ  983/1ٍ  971/1تزتیت ثِ اًذاسُ  ثِ

در ایي خبیگبُ  GGٍ صًَتیپ  Gلذا آلل ، دٌّذ هی

ػٌَاى ػبهل خغز در ًظز گزفتِ ؽًَذ. ًتبیح  تَاًٌذ ثِ هی

 ٍ ّوىبراى ثزگز ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضزحبصل اس هغبلؼِ 

 ّوخَاًی داؽت،ثز رٍی خویت سًبى لفمبسی  (2010)

اهب ًغجت احتوبل ؽبًظ حبصل در هغبلؼِ آًْب وِ ثزاثز 

ثَد اس ًغجت احتوبل ؽبًظ حبصل اس هغبلؼِ  32/1ثب 

(. ّوچٌیي 14( ووتز ثَد )odds ratio;971/1) حبضز

ٍ  ًَان در هغبلؼِ دیگزی ثز رٍی خوؼیت لْغتبى،

ّبی  ّوزاّی هؼٌبداری ثزای صًَتیپ (2016) ّوىبراى

ٍخَد، ًتبیح آًْب هؾبّذُ ًىزدًذ. ثب ایي  ّوَسیگَت

در ثزاثز  CTحبوی اس ًمؼ حفبظتی صًَتیپ ّتزٍسیگَت 

ٍ وبرلیٌی (. ػالٍُ ثز ایي، 19خَدی ثَد )عمظ خَدثِ

ثب هغبلؼِ خَد ثز رٍی خوؼیت هبلی  (2013) ّوىبراى

در ایي خبیگبُ ثب افشایؼ  TTًؾبى دادًذ وِ صًَتیپ 

 (.20دّذ ) ًؾبى هیتزؽحی ّوزاّی  HLA-Gعغح 

 ،rs1233334هَرفیغن  ثزرعی پلیدر در هغبلؼِ حبضز 

ّبی صًَتیپی ٍ آللی در  هتفبٍت ثَدى فزاٍاًی رغن ػلی

وذام اس آًْب ثیي  ثیي دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ وٌتزل، فزاٍاًی ّیچ

(. ثب ایي 2 )خذٍل ًجَددٍ گزٍُ اس لحبػ آهبری هتفبٍت 

( ثزای odds ratioٍخَد، همذار ًغجت احتوبل ؽبًظ )

دعت ِ ث 49/1ٍ  568/1تزتیت  ثِ Cٍ آلل  CCصًَتیپ 

ٍلی  ،آهذ وِ حبوی اس ّوزاّی آًْب ثب عمظ هىزر اعت

ًتبیح هغبلؼِ . ًجَدایي ّوزاّی اس لحبػ آهبری هؼٌبدار 

 ٍ ّوىبراى اٍثزدر هَرد ایي خبیگبُ ثب هؾبّذات حبضز 

ثز رٍی خوؼیت ّبتزیت در آهزیىبی ؽوبلی  (2003)

(. آًْب در هغبلؼِ خَد ًؾبى دادًذ وِ 13) ثَدهتفبٍت 

ثب عمظ هىزر ّوزاّی دارد  rs1233334هَرفیغن  پلی

ؽَد.  ثِ عمظ هىزر هی ءثبػث افشایؼ خغز اثتال Gٍ آلل 

ٍخَد آهذى  ثبػث ثِ Gّوچٌیي آًْب دریبفتٌذ وِ آلل 

تَاًذ  ؽَد وِ هی لِ هیهتی CPGًَولئَتیذ  یه دی

را تغییز دادُ ٍ ثز اتصبل فبوتَر  DNAوٌفَرهبعیَى 

(. ثزخالف ایي ًتبیح، 13) ثیز ثگذاردأت IRF1رًٍَیغی 

در گزٍُ ثیوبر ووتز اس  Gفزاٍاًی آلل  حبضزدر هغبلؼِ 

 حبضزگزٍُ وٌتزل ثَد. ّوچٌیي ًتبیح حبصل اس هغبلؼِ 

ثز رٍی خویت ( 2010)ٍ ّوىبراى  ثزگزثب ًتبیح هغبلؼِ 

ٍ آًْب ّن در هغبلؼِ خَد ثیي  ثَدسًبى لفمبسی عبسگبر 

ٍ عمظ هىزر ّوزاّی  rs1233334هَرفیغن  پلی

ٍ  وبرلیٌی (. ًتیدِ هغبلؼ14ِ) هؼٌبداری هؾبّذُ ًىزدًذ

ثب ًتبیح  ًیشثز رٍی خوؼیت هبلی  (2013) ّوىبراى

ثَد ٍ حبوی اس ػذم ّوزاّی ایي هغبثك هغبلؼِ حبضز 

 ًَان(. ػالٍُ ثز ایي 20هَرفیغن ثب عمظ هىزر ثَد ) پلی

ًیش ّیچگًَِ ّوزاّی ثیي ایي  (2016) ٍ ّوىبراى

هَرفیغن ٍ عمظ هىزر در خوؼیت لْغتبى هؾبّذُ  پلی

ای ثز رٍی خوؼیت ٌّذٍعتبى،  در هغبلؼِ (.19) ًىزدًذ

ّبی دیگزی اس ًبحیِ ثبالدعت صى  هَرفیغنارتجبط پلی

HLA-G  گشارػ ؽذُ اعت. در آى  شًیثب عمظ هىزر

گشارػ وزدًذ وِ  (2015) ٍ ّوىبراى آگزاٍالهغبلؼِ، 

، rs1233335ّبی  هَرفیغن عمظ هىزر ثب پلی
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rs915670  ٍrs114252012 داری  ّوزاّی هؼٌی

  (.21) دّذ ًؾبى هی

هَرفیغن آًْب ثب عمظ ّبیی وِ ّوزاّی پلی خولِ صى اس

 ،ر گزفتِ اعتهىزر در خوؼیت ایزاًی هَرد هغبلؼبت لزا

 VIIIصى فبوتَر  G103Tهَرفیغن  تَاى ثِ پلی هی

 اًؼمبدی اؽبرُ وزد. در هغبلؼِ اعىٌذری ٍ ّوىبراى

ٍ  TTّبی  ٍ ّوچٌیي صًَتیپ Tّوزاّی آلل  (2013)

GT (. ػالٍُ ثز 22)ُ ؽذ ثب اختالل عمظ هىزر ًؾبى داد

ثب ثزرعی دٍ خَاّز هجتال  (2015) ایي، فزٌّگی ٍ ّوىبر

، ًؾبى دادًذ وِ ووجَد VIIIثِ ووجَد هبدرسادی فبوتَر 

تَاًذ هٌدز ثِ عمظ هىزر راخؼِ  هبدرسادی ایي فبوتَر هی

ثب ایي فزض وِ  (2017) (. خبًجزاری ٍ ّوىبراى23) ؽَد

تغییزات در صى وذ وٌٌذُ آًشین پزٍتئیي تیزٍسیي فغفبتبس 

 هَرفیغن پلی ،ثبؽذ تَاًذ در عمظ هىزر دخیل هی

rs2488457  صى را وِ در پزٍهَتزPTPN22  لزار

هَرد ثزرعی لزار دادًذ، اهب آًْب ًتَاًغتٌذ تغییزات  ،دارد

هَرفیغن در ثیي گزٍُ  داری در فزاٍاًی ایي پلی هؼٌی

(. ّوچٌیي حبخی فتحؼلیب 24) ثیوبر ٍ وٌتزل پیذا وٌٌذ

-HLAهَرفیغن  ارتجبط ثیي پلی (2018) ٍ ّوىبراى

G*0105N  ٍُالغ در اگشٍى عَم صى وذوٌٌذHLA-

G  را ثب عمظ هىزر در خوؼیت ایزاى هَرد ثزرعی لزار

داری ثیي  اهب آًْب در هغبلؼِ خَد ّوزاّی هؼٌی ،دادًذ

 هَرفیغن ٍ ثیوبری عمظ هىزر هؾبّذُ ًىزدًذ ایي پلی

در  (2016) سادُ ٍ ّوىبراى (. ثب ایي ٍخَد، ػلی25)

هَرفیغن ٍ  داری ثیي ایي پلی ی هؼٌیهغبلؼِ خَد ّوزاّ

 (. 26ثیوبری عمظ هىزر گشارػ وزدًذ )

تَاًغتِ  NGSخولِ  ّبی ًَیي اس اعتفبدُ اس فٌبٍری

ّبیی اس لجیل عمظ  ؽٌبعی صًتیىی ثیوبریاعت ثِ عجت

ٍ وَئیٌتزٍ رًٍذرعَ  (.27) هىزر ووه ؽبیبًی ثىٌذ

 فزد هجتال ثِ عمظ هىزر را ثب 49، (2017) ّوىبراى

NGS ُوٌٌذُ هزتجظ ثب  ٍاریبًت وذ 27 ٍ ثزرعی وزد

صى هختلف ؽٌبعبیی وزدًذ.  22ایي اختالل را در 

ّبی ثیَاًفَرهبتیىی ًؾبى داد  ّبی ثیؾتز ثب رٍػ ثزرعی

ّب ّوگی در هغیزّبی هَلىَلی دخیل در  وِ ایي صى

(. در هغبلؼِ 28) وٌٌذ گشیٌی ٍ ثبرٍری ػول هی الًِ

ثِ  NGSثب اعتفبدُ  (2016) ٍ ّوىبراى ویبئَدیگزی 

خٌیي عمظ ؽذُ اس  7رٍػ تؼییي تَالی ول اگشٍم، 

اػضبی دٍ خبًَادُ را ثزای یبفتي ػلت صًتیىی اختالل 

ّبی ّتزٍسیگَت  ثزرعی وزدًذ ٍ خْؼ عمظ هىزر

را  DYNC2H1  ٍALOX15هزوت در دٍ صى 

ّب هؼزفی وزدًذ  ػٌَاى ػلل عمظ هىزر در آى خبًَادُ ثِ

(29 .) 

حبٍی  HLA-Gصى  URR-’5ِ ًبحی

ّبی تٌظیوی ٍ یب  ّبیی اعت وِ در تَالی هَرفیغن پلی

تَاًٌذ ثیبى  ًشدیه ثِ آًْب لزار دارًذ ٍ ثٌبثزایي هی

(. 30) ثز عبسًذأرا هت HLA-Gّبی هختلف صى  ٍاریبًت

ّبپلَتیپ  9 ،(2018) ٍ ّوىبراىدیبط ای،  هغبلؼِ عی

ثیز آًْب را در عغح أّب را ولَى ٍ ت ؽبیغ اس ایي ٍاریبًت

ّب  ثیبى صًی ثزرعی وزدًذ ٍ ًؾبى دادًذ وِ ایي ٍاریبًت

(. 31) را تغییز دٌّذ HLA-Gتَاًٌذ ثیبى صى  هی

ّبی هختلف، هتفبٍت  ّب در خوؼیت فزاٍاًی ایي ّبپلَتیپ

سهیٌِ صًتیىی آى خوؼیتِ ثغتگی دارد  ثَدُ ٍ ثِ پیؼ

(. در هغبلؼِ حبضز، ثزای هؾخص وزدى 32)

ّبی ؽبیغ در خوؼیت هَرد هغبلؼِ ٍ ّچٌیي  تبیپّبپلَ

ّبی افزاد  صًَتیپ ّب ثب عمظ هىزر، ّوزاّی ّبپلَتبیپ

هَرد  SNP Analyzerافشار  ثیوبر ٍ وٌتزل تَعظ ًزم

تزیي ثزرعی لزار گزفت. ًتبیح حبصل ًؾبى داد وِ ؽبیغ

ٍ فزاٍاًی  CGثب تَالی  H1ّبپلَتبیپ، ّبپلَتیپ 

ثب تَالی  H4لَتبیپ، ّبپلَتبیپ ٍ ًبدرتزیي ّبپ 39/57%

GG  ثبؽذ. ّوچٌیي ّبپلَتبیپ  هی %67/6ٍ فزاٍاًیCG 

ّوزاّی هثجت ثب عمظ  816/1ثب ًغجت احتوبل ؽبًظ 

ػٌَاى ػبهل خغز در  تَاًذ ثِ دّذ ٍ هی هىزر ًؾبى هی

ثب داؽتي  GTًظز گزفتِ ؽَد. در همبثل ّبپلَتیپ 

َر ػٌَاى یه فبوت ثِ 529/0ًغجت احتوبل ؽبًظ 

حفبظتی ثزای هَفمیت ثبرداری در خوؼیت هَرد هغبلؼِ 

 ؽَد.  هحغَة هی
 

 گیزی ًتیدِ
ثب عمظ هىزر در خوؼیت  rs2249863هَرفیغن  پلی

هَرفیغن  اهب پلی ،دّذ هَرد هغبلؼِ ّوزاّی ًؾبى هی

rs1233334 دّذ. ّوچٌیي  ّوزاّی ًؾبى ًوی

ثبالتزیي ّبپلَتبیپ را در خوؼیت سًبى  CGّبپلَتبیپ 

غزة داؽتِ ٍ ثب ثیوبری عمظ هىزر ّوزاّی  ؽوبل

تَاى گفت ثب تَخِ ثِ  اس عزف دیگز هی دّذ. ًؾبى هی
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ًشدیىی ًضادی ثیي خوؼیت هَرد هغبلؼِ ٍ سًبى 

دعت آهذُ در ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼِ ِ لفمبسی، ًتبیح ث

 دُ اعت.رٍی سًبى لفمبسی ًتیدِ هؾبثْی ًؾبى دا
 

 تطکز ٍ قذرداًی
اس هؼبًٍت هحتزم پضٍّؼ ٍ فٌبٍری داًؾگبُ  ٍعیلِ ثذیي

وٌٌذُ در ایي  افزاد ؽزوت اس توبمتجزیش ٍ ّوچٌیي 

 .ؽَد لذرداًی هی، تؾىز ٍ هغبلؼِ
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