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چکیده
زمینه و هدف ناباروری غیرقابلتوجیه نوعی ناباروری اسووت که با رو های تشووخی ووی اسووتانداردهای موجود
نمیتوان هیج علت مشخ ی برای آن یافت .پلیمورفیسم  Gln223Argدر ن گیرندة لپتی با افزایش میزان لپتی
و بهتبع آن با موارد متعددی از جمله چاقی ،تخمدان پلیکیسوتیک و ناباروری در ارتباط است .هدف از ای مطالعه
بررسی تنوع نتیکی ن گیرندة لپتی در ناباروری غیرقابلتوجیه در زنان است.
مواد و روشها ای مطالعه بهصوورت موردی -شواهدی در فاصولة  7932-7931انجام شد .افراد مورد مطالعه در
ای تحقیق 765 ،زن مبتال بوه نواباروری غیرقابلتوجیه و  775زن بارور با پروفایل هورمونی نرمال بودند .بهمنظور
تعیی نوتیپ افراد در بررسی پلیمورفیسم  Gln223Argاز تکنیک  PCR-RFLPاستفاده شد.
یافتهها ارتباط معناداری بی پلیمورفیسوووم  Gln223Argبا ناباروری غیرقابلتوجیه در زنان مشووواهده نشووود .با
محواسوووبوة تعوادل هواردی -واینبرگ مشوووخد شووود که جمعیت افراد بیمار نابارور و سوووالم برای جایگاه نی
( )Gln223Argدر تعادل اسوووت .لذا ،میتوان دریافت که عوامل برهمزنندة تعادل ،در جمعیتهای مورد مطالعه ای
پژوهش ،وجود ندارد.
نتیجهگیری در مطالعة حاضوور ،پلیمورفیسووم  Gln223Argدر ن گیرندة لپتی  ،فاکتور خطری در بروز ناباروری
غیرقوابولتوجیوه در زنوان نیسوووت .بوا وجود ای  ،مطوالعوات بیشوووتر در جمعیتهای بزرگتر و بررسوووی سوووایر
پلیمورفیسمهای گیرندة لپتی بهمنظور درک نقش پلیمورفیسمها در ناباروری غیرقابلتوجیه پیشنهاد میشود.

مقدمه
ناباروری همواره یکی از مسائل مهم ،جدی و پرهزینة مربوط به
سالمت در جوامع مختلف مطرح بوده است .بر اساس مطالعات
قبلی در کشوورهای دیگر ،در حدود  72-76درصد از زوجهای
مبتال بوه ناباروری همواره از ای ناتوانی بهعنوان بدتری تجربه
در زندگی خود یادمیکنند .در حال حاضوور ،در ایران ،حدود 9
میلیون زوج از ناباروری زنج میبرند .در  1درصووود از جمعیت

زوجهای نابارور ،علت ناباروری ناشووناخته اسووت [ .]7ناباروری
ناشووناخته نوعی ناباروری اسووت که با رو های تشووخی ووی
اسوتانداردهای موجود ،نمی توان هیج علت مشووخ ی برای آن
یافت [.]5
تغییرات خفیف در شرایط هورمونی به ناباروری میانجامد.
از جمله عوامل هورمونی مؤثر بر تخمکگذاری ،هورمون لپتی
اسوت که هم بهصوورت پاراکری و هم بهصورت اندوکری روی
تخمدان اثرمیگذارد و نقش کلیدی در هموسووتاز انر ی و وزن
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مهابادی و تفویضی

بدن ایفا میکند [.]9
لپتی انسوووانی پروت ینی  711آمینواسووویدی اسوووت .ای
پروت ی نخسوت در سلولهای چربی بافت چربی سفید ساخته
میشووود و سووطت لپتی در گرد خون ،بهطور مسووتقیم با
مقودار چربی کول بودن تنواسووو دارد .ای بوافت دیگر بافت
بیحرکتی در نظر گرفتوه نمیشوووود کوه فقط خخیرة چربی را
انجام میدهد .لپتی نقش مهم در فیزیولو ی انسان دارد [.]1
بیان لپتی و ایزوفرمهای گیرندة آن در فولیکولهای پیش
از تخمکگذاری انسان و حضور لپتی در اووسیت بالغ پیشنهاد
میکند که ای فاکتور در فرایند تولیدمثل در سوووطت تخمدان
عمل میکند [.]2
لپتی اثر خود را از طریق گیرنودههوایی اعمال میکند که از
گروه گیرندههای سایتوکی هاست .با توجه به حضور گیرندههای
لپتی در هموة سوووطوح محور هیپوتوا موس -هیپوفیز گنادی
مالحظوه میشوووود کووه آثوار تنظیمی لپتی بر تولیوودمثول و بر
ارگوانهای هدف از قبیل ،جفت و غدد پسوووتانی مؤثر اسوووت و
تأثیرات فیزیولو یکی مهمی دارد ،از جمله بلوغ ،سوویکل قاعدگی،
بارداری ،شیردهی و مراحل اولیة رشد جنی [.]1
شوش گیرندة لپتی شووکل یکسوانی دارند (,Ob-Rc ,Ob-
 .)Ob-Re ,Ob-Rf Rd ,Ob-Rb ,Ob-Raدر سووراسوور سوویسووتم
ع ووبی مرکزی و بافتهای مختلف یافت میشوووند و قسوومت
داخلی انواع گیرنودههوا طول متفاوتی دارند ،ولی در قسووومت
خارجی ،مشوابه هم هسوتند [ .]1دومی خارج سلولی بیش از
 466اسید آمینه دارد ،ولی دومی داخل سلولی در هر کدام از
ای ایزوفرمها متغیر است [.]4
ن گیرنودة لپتی ) (LEPRبرای یوافت واریوانتهای نی
دارای ارتبوواط احتمووالی بووا پوواتوفیزیولو ی چوواقی)T2DM( ،
 Type2 diabetes mellitusو عواق مرتبط آن مطالعه شوووده
است؛ برای مثالsingle nucleotide polymorphism )SNP) ،
مهم در ن گیرنوودة لپتی واقع در لوکوس  1p31.3شووواموول
جوابهجایی  Qبه  Rدر اگزون 1در نوکل وتید  114کدون آغازی
اسوووت ) (Gln223Arg, rs1137101با سوووطوح با ی لپتی و
برخی انواع سوورطانها در ارتباط اسووت [ .]3ارتباط معناداری
بی پلیمورفیسوووم  Gln223Argو خطر ابتال بووه سووونوودروم
تخمدان پلیکیسوتیک گزار شوده است [ .]76همچنی  ،در
مطوالعوة دیگری ،نوتیپ  GGدر پلیمورفیسوووم Gln223Arg
فوواکتور خطری برای بیموواران مبتال بووه سووونوودروم تخموودان
پلیکیستیک معرفی شده است [.]1
لووذا ،هوودف از ایو مطووالعووه بررسوووی پلیمورفیسوووم
GLN223ARGو بررسوووی فرکانل اللی و پیشبینی احتمال
خطر ابتال به ناباروری ناشناخته در زنان است.

مواد و روشها
جمعآوری نمونه
ای مطالعه بهصوورت موردی -شاهدی انجام شد .گروه مورد از
 765بیمار با ناباروری ناشوووناخته و گروه شووواهد از  775فرد
نرموال (افراد بوارور کوانودید اهدای تخمک به بیماران نابارور)،
مراجعهکننده به کلینیک ناباروری بیمارسوووتان امام خمینی و
بیمارسوووتان دی شوووهر تهران انتخاپ شووود .پل از کسووو
رضایتنامه ،افراد واجد شرایط به مطالعه وارد شدند.
بیمواران بوا ناباروری ناشوووناخته زنانی بودند که حداقل یک
سووال از ناباروری آنها گذشووته بود ،در بررسوویهای انجامشووده
سویکلهای منظم داشتند و در هیستروسالپنگوگرافی ،لولهها باز
و کاویتة رحم نرمال بود .همچنی  ،همسووران آنها اسووپرموگرام
نرمال داشووتند .گروه کنترل ،شووامل  775خانم نرمال با حداقل
یوک فرزنود سوووالم بود .در هر دو گروه در فواز فولیکو ر (روز 9
سویکل) سوونوگرافی ترانل وا ینال انجام شد و در صورت رویت
حوداقل پنج فولیکول آنترال ( )AFCدر هر تخمدان ،سووونجش
پووروفووایوول هووورمووونووی Lutin hormone (LH) ,Follicle
stimulating hormone (FSH) ,Thyroid stimulating
hormone (TSH) Prolactin (PRL) ,Anti-Mullerian
 hormoneدر همی روز بهرو دسووتی و با اسووتفاده از رو

ا یزا ( )monobind kit, USAدر آزمایشگاه انجام شد و بیماران
بوا پروفوایل هورمونی نرمال ( TSH<4 ،AMH>1 ،FSH<10و
 )PRL<19وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از سو زیر  16سال،
سیکلهای قاعدگی منظم ،عکل رنگی رحم نرمال ،اسپرموگرام
نرموال ،سوووونوگرافی ترانل وا ینوال نرمال ،پروفایل هورمونی
نرمال ،عدم وجود بیماری سیستمی.
افراد دارای سوووابقوة بیماری قلبی -عروقی ،بیماری مغزی،
فشارخون با  ،دیابت ،ترومبو آمبولی ،یا سابقة هر گونه بیماری
سوویسووتماتیکی مشووخد ،اختال ت نیکولو یکی مثل میوم
رحمی ،انودومتریوزیل ،پولیپهای رحمی ،نمای تخمدانهای
پلیکیسوتیک در سوونوگرافی ،عفونتهای حاد یا مزم  ،سابقة
فووامویولوی چوربی خون بووا  ،عکل رنگی رحم غیرطبیعی،
سوویکلهای قاعدگی نامنظم ،دارودرمانی ،سووابقة سووقط مکرر،
م وورف سوویگار ،تودههای تخمدانی ،اسووپرموگرام غیرطبیعی،
پروفایل هورمونی غیرطبیعی و اسوووتفاده از داروی هورمونی در
 5ماه گذشته از مطالعه خارج شدند [.]77
اطالعاتی مانند س  ،طول مدت ناباروری ،سابقة سیکلهای
قاعدگی ،سابقة انجام ورز در سه ماه گذشته (بهمعنای انجام
ورز در سوووال هوای ورزشوووی یوا در منزل بوهمدت حداقل
نیمسوواعت و سووه روز در هفته) وضووعیت عکل رنگی رحم و
705
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بررسی تنوع ژنتیکی  GLN223ARGگیرندة لپتین در...

AAA TAG
Primer Reverse: AGC TAG CAA ATA TTT TTG TAA
GCA ATT
در مرحلوة بعوود فراینوود  PCRبووهمنظور تکثیر ن گیرنوودة

اسووپرموگرام همسوور بیمار ،همچنی پارامترهای بیوشوویمیایی
خون شوامل ( )FSH,LH,PRL,TSH,AMHدر پرسشنامه درج
شود .در سومی روز از سیکل قاعدگی بعدی ،بی ساعت 3-4
صوووبت خونگیری در آزموایشوووگواه ولی انجوام شووود .بعد از
خونگیری ،نمونهها بهمدت  2دقیقه با دور 9666 gسووانترفیو
و سوورم آن جدا شوود .خون بهدسووتآمده در فریزر  -16درجة
سانتیگراد نگهداری شد.

برای بررسی پلیمورفیسم (rs1137101) GLN223ARG

لپتی
با اسوتفاده از پرایمرهای اخت واصوی بهینهسوازی شد .واکنش
 PCRدر حجم نهایی  52میکرولیتر عبارت بود از 5/2میکرولیتر
بووافور آموپلیکون6/2 ،میکرولیتر ( 6/1میکرومو ر) از پرایمر
اخت وووواصوووی ن  ،GLN223ARGو  26نووانوگرم از DNA
نمونههای اسوتخراجشده و تا حجم  52میکرولیتر از آپ مقطر
اسوووتریل آماده شووود .تکثیر  DNAبا اسوووتفاده از دسوووتگاه
ترموسوووایکلر ( )Bio Rad PCR System, USAمطابق برنامة
دمایی صورت گرفت (مرحلة دناتوراسیون ابتدایی در  32درجه
بهمدت  9دقیقه 92 ،چرخة ات ووال پرایمر شووامل اعمال دمای
 32درجوة سوووانتی گراد بوهمودت  96ثانیه ،دمای  22درجة
سانتیگراد بهمدت  16ثانیه و دمای  15درجه بهمدت  7دقیقه
صوووورت گرفت .در پایان مرحله ی گسوووتر نهایی پرایمر با
اعمال دمای 15درجه به مدت  2دقیقه) .مح و ت  PCRپل
از رن آمیزی با  DNA safe stainروی ل آگارز  5درصوود در
توانک الکتروفورز حاوی بافر Tris Base, Boric acid, ( TBE
 )Na EDTA, Deionized Waterبا ولتا  766ولت بهمدت 7
سواعت بررسوی کیفی شود .نتایج با دستگاه ل داک و با اشعة
 UVمشاهده شد.
در انجووام واکنش آنزیمی ،در ویووالی حوودود  76میکروگرم
 5 ،DNAمیکرولیتر از بافر  10 X TangoTMو  7میکرولیتر از
آنزیم محدودا ثر  MSPIاضوافه شد .حجم کلی با آپ مقطر به
 97میکرولیتر رسوووانده شووود .نمونهها بهمدت  71سووواعت در
انکوباتور  91درجة سوووانتیگراد برای تأثیر آنزیم محدودکنندة
 MSP1و  56دقیقوه در انکوباتور  12درجة سوووانتیگراد برای
غیرفعوالکردن آنزیم قرارگرفت .نمونههای حاصووول از تکثیر با
اسووتفاده از آنزیم محدودکنندة  MSP1در جایگاهC^CG_G ،
دارای سوایت بر  ،هضوم آنزیمی شد .هموزیگوت وحشی آلل
 (Gln/Gln ) Aبوا توک باند  171bpجفت باز ،هموزیگوتهای
موتوانت آلل  (Arg/Arg ) Gبا  5باند  537bpو  752bpجفت
بوازی و هتروزیگوتهوای  )Gln/Arg( AGبوا  9بواند ،171bp
 752bp ،537bpمشخد میشود .برای مشاهدة نتایج کار 74
میکرولیتر از مح وووول واکنش  RFLPبههمراه 6X Loading
 dyeروی ل آگارز  9درصد در کنار  5میکرولیتر مارکر 26 bp
الکتروفورز شد.

استخراج DNA

کل  DNAسولولی طبق دسوتورالعمل کیت استخراج  DNAاز
خون (شرکت زیستدانش یاران) استخراج شد 966 .میکرولیتر
از نمونة خون مورد بررسووی درون میکروتیو  7/2سوویسووی
ریخته و با بافر 366میکرولیتر ( )RBC lysis solution 1و 26
موواکرولیتر از بووافر ( ) RBC lysis solution 2مخلوط شووود.
مخلوط بهمدت  76دقیقه در دمای  91درجة سانتیگراد انکوبه
شووود .پل از انکوباسووویون در  75666 rpmبهمدت  5دقیقه
سانتریوفو و فاز رویی دور ریخته شد .ای مرحله سه بار تکرار
شود تا یک پلیت سفید رن در انتهای میکروتیو باقی بماند.
به میکروتیو  966میکرولیتر از بافر  cell lysis solution 1و
 16میکرولیتر از بافر  cell lysis solution2اضافه و بهمدت 76
دقیقه در دمای  91درجة سوانتیگراد انکوبه شد .سپل766 ،
میکرولیتر از بوافر cell lysis solution3بوه مخلوط اضوووافه و
نمونهها در  75666 rpmبهمدت  5دقیقه سانتریوفیو شد .فاز
رویی به میکروتیو جدید منتقل شووود DNA .با اسوووتفاده از
ایزوپروپانل رسوپ داده سپل ،رسوپ  DNAبا الکل  46درصد
شستشو داده شد .رسوپ  DNAدر دمای  91درجة سانتیگراد
خشوک شوود .در بافر  DNA hydrationحل و تا زمان اسووتفاده
در فریزر  -56نگهداری شد.
بررسی کیفیت و کمیت DNA

برای بررسی کیفیت DNAهای استخراجشده با دو رو  ،از ل
آگووارز  7درصوووود رن و آمیزیشووووده بووا DNA safe stain
خریداریشده از شرکت سینا ن استفاده شد .در تعیی کمیت
و کیفیت  DNAاستخراجشده از نانودرا NanoDrop™ ND-
 1000بووا انوودازهگویری میزان جووذپ نوری  260/230 nmو
 260/280 nmغلظت  ،DNAخلوص و آلودگی پروت ینی DNA
استخراج و تعیی شد.
واکنش PCR-RFLP
نی )(rs1137101

بهمنظور تکثیر قطعة تقریباً  171bpناحیة
 GLN223ARGاز پرایمر تهیهشووده از شوورکت تکاپو زیسووت
ایران استفاده شد به توالی زیر.

آناليزهای آماری
تجزیهوتحلیل آماری دادهها با اسوووتفاده از

Primer Forward: ACC CTT TAA GCT GGG TGT CCC
705

POP GENE
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مهابادی و تفویضی

بیمووار 17 ،نفر ( 16/73درصووود) دارای نوتیووپ  11 ،AAنفر
( 19/79درصوود) دارای نوتیپ  AGو  71نفر ( 71/11درصوود)
دارای نوتیووپ  GGبود .در گروه کنترل ،نوتیووپ  AAدر 11
فرد ( 17/31درصد) ،نوتیپ  AGدر  29نفر ( 11/95درصد) و
نوتیپ  GGدر  75نفر ( 76/17درصد) مشاهده شد.
برای بررسی معنادار بودن تفاوت بی نوتیپها در دو گروه
فوق از آزمون  Chi-Squareاستفاده شد .بر اساس ای محاسبه،
مقدار  pبرای تفاوت فراوانی نوتیپی در دو گروه بیمار و کنترل
 6/11اسووت .با بررسووی فراوانی آللی در جمعیت مورد مطالعه
مشووخد شوود که در گروه بیمار ،فراوانی آلل  Aو  Gبهترتی
 17/11درصود و  94/51درصد بود .همچنی  ،در گروه کنترل،
آلول  Aدارای فراوانی  12/15درصووود و آلول  ،Gدارای فراوانی
 91/94درصووود بود .تفوواوت معنواداری در فراوانی آللی ای دو
گروه مشوواهده نشوود ( .)p = 6/17ارتباطی بی پلیمورفیسووم
 Gln223Argن گیرنودة لپتی بوا نوابواروری زنان در جمعیت
مورد مطالعه دیده نشووود .محاسوووبة  Odds ratioدر فاصووولة
اطمینان  32درصد نشان داد که پلیمورفیسم  Gln223Argدر
ن گیرندة لپتی  ،فاکتور خطری در بروز ناباروری نامشوووخد
در زنان نیست .نتایج به ترتی در جدول  5آمده است.

 ver.1,32و  SPSS ver.20انجام شوود .ارتباط نوتیپها با خطر
ابتال بوه نواباروی در زنان مورد بررسوووی با آزمون chi-square
بهدسوت آمد .نسبت شانل ( )ORو فاصلة اطمینان  32درصد
( )CLبرای تمامی نوتیپها در مقایسه با گروه کنترل محاسبه
شوود .برای مقایسووة میانگی پروفایل هورمونی از آزمون t-test
استفاده شد.

يافتهها
در ای تحقیق در مجموع  571نفر ،شوووامل  765زن نابارور و
 775زن سالم بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .نتایج
بررسی سنجش هورمونهای  TSH ،PRL ،AMH ،LH،FSHو
تعووداد فولیکولهووای آنترال بی دو گروه نووابووارور و کنترل در
جدول  7ارائه شده است .اختالف آماری معناداری بی دو گروه
دیده نشووود .بعد از ح وووول اطمینان از همگ بودن دو گروه،
آنوالیز مولکولی برای بررسوووی تنوع نتیکی در جمعیوت مورد
مطالعه انجام گرفت.
ت اویر مربوط به واکنش  PCRو آنالیز  RFLPبهترتی در
شووکل  7و  5آمده اسووت .با محاسووبة تعادل هاردی -واینبرگ
مشوووخد شووود کوه جمعیوت مورد مطالعه برای جایگاه نی
 Gln223Argدر تعوادل اسوووت و عوامول برهمزنندة تعادل در
جمعیت وجود ندارد .بررسووی نتایج نشووان داد که از  765فرد

شکل  .7نمونة ژل مربوط به الکتروفور محصول  PCRپلیمورفیسم ( GLN223ARGبا استفاده از مارکر  97جفت بازی ،نشان دادیم نمونهها با
 674جفت باز تکثیر شدهاند .چاهک  09کنترل منفی فاقد نمونه است).
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بررسی تنوع ژنتیکی  GLN223ARGگیرندة لپتین در...

شکل  .0نمونههای  RFLPدر این مطالعه (نمونههای  9 ،7و 4با قرارگرفتن در جایگاه  674جفت بازی نمایانگر ژنوتیپ هموزیگوت  (AA)Gln/Glnو
نمونة  0با قرارگرفتن در جایگاه  057و 709جفت بازی نمایانگر ژتوتیپ هموزیگوت موتانت  )GG( Arg/Argو نمونههای  3و 0با قرارگرفتن در
جایگاه  057 ،674و  709جفت بازی نمایانگر ژتوتیپ هتروزیگوت  (AG) Gln/Argاست).
جدول  .7مقایسة متغیرهای مورد بررسی (دموگرافیک و پارامترهای بیوشیمیایی خون) در دو گروه مورد و کنترل
P value
0.607
0.724
0.952
0.081
0.071

Cases
Mean ± SD
2.38 ± 1.08
2.65 ± 1.42
11.12 ± 4.82
4.34 ± 1.52
5.18 ± 1.64

Control
Mean ± SD
2.44 ± 0.79
2.71 ± 1.28
11.08 ± 4.57
3.96 ± 1.63
4.77 ± 1.63

Variables
AMH
TSH
Prolactin
LH
FSH

جدول  .0ارتباط ژنوتیپها با خطر ابتال به Unexplained Infertility

P value

)OR (% 95 CI

Control

Case

Genotype

-

)1 (Reference

47

41

)Gln/Gln (AA

0.87
0.26
0.79

)0.95 (0.53 – 1.7
)1.62 (0.69 – 3.8
)1.07 (0.62 – 1.85

53
12
65

44
17
61

P value
0.41

)1 (Reference
)1.18 (0.79 – 1.75

147
77

126
78

)Gln/Arg (AG
)Arg/Arg (GG
Gln/Arg + Arg/Arg
Allele
A allele
G allele
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بحث
در تحقیق حاضوور ،پلیمورفیسوووم  Gln223Argدر ن گیرندة
لپتی از طریق  PCR-RFLPدر افراد بیمار و کنترل بررسوووی
شووود .جمعیوت مورد مطالعه در تعادل هاردی -واینبرگ بود.
تفاوت معناداری در توزیع آللی و نوتیپی پلیمورفیسووم کدون
 559ن گیرندة لپتی در زنان نابارور ناشناخته و گروه کنترل
مشواهده نشود .بنابرای  ،احتما ً ای پلیمورفیسم در ناباروری
غیرقابلتوجیه زنان در جمعیت مورد مطالعه نقشی ندارد.
نوابواروری همواره مسووو لوهای مهم و پرهزینوه برای حفظ
سووالمت در جوامع مختلف شووناخته شووده اسووت [ .]7برای
تشخید ناباروری ناشناخته وجود معیارهای زیر ضرورت دارد:
طبیعیبودن آنوالیز موایع منی ،وجود عملکرد تخمکگذاری،
طبیعیبودن حفرة رحم و بازبودن دوطرفة لولة فالو [ .]75در
ایجاد ناباروری ناشوووناخته ،عللهای مختلفی مانند اشوووکا ت
خفیف در اسووپرموگرام ،تغییرات خفیف در شوورایط هورمونی،
همچنی سوووازوکارهای پاتوفیزیولو یکی تحت زمینهای دخیل
اسوووت [ .]77ن  ،Dbگیرنودة لپتی را کودمیکند [ .]79ن
گیرندة لپتی انسانی روی کروموزوم  1p31قراردارد [ .]1طول
ن گیرندة لپتی انسوانی  70kbو شامل  56اگزون کشفشده
اسوت [ .]3پیشونهاد شده است که تغییر آمینواسید گلوتامی
( )Gln or Qبا آر نی ( )Arg or Rدر بخش خارج سووولولی
گیرنوده ،باع تغییر بار الکتریکی از خنثی به مثبت و منجر به
تغییر ات ووال لپتی به گیرنده و بنابرای  ،دایمرشوودن گیرنده و
توغوییر فرفیووت سووویگنووالدهی گیرنوودة لپتی میشوووود.
پلیمورفیسوووم  Gln223Argدر مورد ارتبواط آن بوا چاقی در
جمعیتهای مختلف مطالعه شووده اسووت که خود عاملی برای
ناباروری اسووت .تجزیهوتحلیلهای متعددی از  SNPsمرتبط با
 LEPRدر دهة گذشوووته و ارتباط آن با انواع ناباروری منتشووور
شده است [.]71
لی و همکوواران در سوووال  ،5679ارتبوواط معن واداری بی
پلیمورفیسووم  Gln223Argو خطر ابتال به سووندروم تخمدان
پلیکیستیک پیدا کردند [.]76
همچنی  ،اسومایسم در سال  ،5671ارتباط معناداری بی
پلیمورفیسووم  Gln223Argو خطر ابتال به سووندروم تخمدان
پلیکیستیک پیدا کرد [.]1
در مطالعة دیگری سووووریاپروم و همکارانش در سوووال ،5671
ارتباط معناداری بی پلیمورفیسم  Gln223Argن گیرندة لپتی
و سووطوح لپتی و گلوکز مشوواهده کردند ( .)P < 6/62بر اسوواس
نتوایج ای مطوالعوه ،پلیمورفیسوووم موذکور غلظت لپتی و خطر
سندروم متابولیکی را در جمعیت تحت تأثیر قرارمیدهد [.]72
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ارتبوواط نوتیووپ  GGدر پلیمورفیسوووم  Gln233Argن
 LEPRبا افزایش لیپیدهای سوورمی و لپتی نیز در ارتباط بوده
اسوت و عامل افزایش خطر چاقی است [ .]71ای در حالی بود
کووه در موطووالوع وة  116نفر ،ارتبوواطی بی پلیمورفیسوووم
 Gln223Argن  LEPRو افزایش فشووارخون مشوواهده نشوود
[.]71
در مطوالعوة لینجواوی و همکاران نیز مشوووخد شووود که
پلیمورفیسم  Gln223Argن گیرندة لپتی است که در شیوع
چواقی در کودکوان و نوجوانان نقش دارد [ .]71اگرچه ارتباط
پلیمورفیسوومهای ن لپتی با خطر ناباروری مردان مشووخد
شوده اسوت ،در پلیمورفیسمهای ن گیرندة لپتی با ناباروری
مردان ارتباطی دیده نشده است [.]74
توا کنون مطوالعوهای در ایران در رابطوه با پلیمورفیسوووم
نتیکی  Gln223Argو ناباروری غیرقابلتوجیه در زنان منتشور
نشووده اسووت .علت تفاوت در نتایج مطالعات پلیمورفیسووم نی
ممک اسوووت ناشوووی از اختالفات نژادی ،جغرافیایی و نتیکی
جمعیتهای مورد مطالعه باشووود .نتایج حاصووول از ای مطالعه
ارتبواط معنواداری بی پلیمورفیسوووم مورد مطالعه و ناباروری
غیرقابلتوجیه نشان نداد.

نتيجهگيری
بوا توجه به اینکه تمام پلیمورفیسووومهای دیگر ن  LEPRدر
ای تحقیق بررسوی نشده است ،بررسیهای گستردهتری مورد
نیاز اسوت .با توجه به اینکه ناباروری زنان وضعیتی چند عاملی
اسوت ،بررسی نقش عوامل نتیکی و محیطی مختلف در ایجاد
آن ضروری است .همچنی  ،زم است تا در مطالعات مربوط به
ناباروری زنان ،سایر نها و تأثیر متقابل آنها را بر یکدیگر نیز
بررسی کرد.

تشکر و قدرداني
از پرسونل بیمارستان دی و بیمارستان امام خمینی در مراحل
جمعآوری نمونه و آزمایشووگاه علوم تحقیقات تهران بهدلیل در
اختیار گذاشووت فضووای تحقیقاتی کمال تشووکر را داریم .ای
پرو ه در کمیتة اخالق و پژوهشوی دانشگاه آزاد اسالمی پرند با
شمارة  53496271315667به ثبت رسیده است.
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Abstract
Received: 2017/04/26

Background Unexplained infertility refers to cases in which the Accepted:2017/11/19
standard diagnostic procedures available do not lead to a specific
cause for the infertility. Gln223Arg polymorphism was associated
with high serum leptin and consequently obesity, polycystic ovarian
syndrome and infertility. The aim of this study was to investigate
genetic variation of leptin receptor gene in unexplained infertile
women.
Materials and Methods This case-control study was performed in
2015-2016. The subjects were 102 women with unexplained
infertility and 112 fertile women with normal hormone profile. All
participants gave their signature in consent document. After an
overnight fasting, 5 CC blood sample was drawn from all subjects in
the day 3 of menstruation. Genotyping of Gln223Arg polymorphism
was performed using RFLP-PCR technique.
Results No significant association was observed between Gln223Arg
polymorphism and unexplained infertility. The studied population
was in Hardy-Weinberg equilibrium for Gln223Arg polymorphism.
Therefore, there were not disturbing factors of Hardy-Weinberg
equilibrium in the population.
Conclusion In present study, LEPR Gln223Arg polymorphism is not
a risk factor for women with unexplained infertility. However, more
Keywords: Gln223Arg polymorphism,
studies on larger populations and the other leptin receptor unexplained Infertility.
polymorphism are suggested to understand the role of this
polymorphism in women with unexplained infertility.
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