بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن فیبریلین نوع  3در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم  rs9313032در ژن فیبریلین نوع
 )FBN3(3در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک
ر یحانه کلهر ،1ناصر کلهر ،2حور یه کلهر ،3مجتبی سهرابی
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چکیده
«سندرم تخمدان پلی کیستیک» )(PCOS؛ اختالل بسیار پیچیده و ناهمگنی است که عوامل ژنتیک ی و محیط ی در
ایجاد آن مشارکت قابل توجهی دارند PCOS .متداولترین نابهنجاری اندوکراینی در  6-01درص د زن ان در س نین
باروری است

.ژن FBN3

یکی از مهمترین ژنهای کاندید ب رای  PCOSاس ت .ای ن ژن دارای  01پل ی مورفیس م

میباشد .این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم  rs0313062در ژن  FBN3در زنان مب تال ب
است .شیوۀ این بررسی از نوع مورد شاهدی است که بر روی  011زن مبتال ب ه

ه PCOS

PCOS

را بررس ی ک رده

و  011زن س الم انج ام

شده است .در ای ن تحقی ق ،از روش  Tetra- ARMS PCRبه منظور بررسی ارتباط بین ژنوتی

پهای rs0313062

مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج این تحقیق ،بین پلی مورفیسم  rs0313062در ژن  FBN3ارتباط
و ژنوتیپ  TTنسبت به ژنوتیپ  ،CCبه ترتیب شانس ابتال به PCOS

معناداری نشان نداد .همچنین ژنوتی پ CT

را  09221و  09600برابر افزایش نشان میدهند.

همچنین این مطالع ه ب رای اول ین ب ار نش ان م یده د ک ه در جمعی ت م ورد مطالع ه ،ب ین پل ی مورفیس م
 rs0313062ژن  FBN3و بیمار

PCOS

همراه ی معن اداری وج ود ن دارد .و ارتب اط ب ین پل ی مورفیس مه ای

ژنوتیپهای دیگر ژن  FBN3و بیماری PCOS

مستلزم تحقیق گس تردهت ر در جمعی ت ب زر ت ر و قومی ته ای

مختلف در کشور میباشد.

 .1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران.
 .0گروه سلول های بنیادی مزانشیمی ،مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی ،واحد قم ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
 * .4نویسنده مسئول :مجتبی سهرابی ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران.
آدرس پست الکترونیکی ، m.sohrabi@yahoo.comتلفن12000126312 :
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در ژن  FBN3و احتمال ابتال به  PCOSدر دو گروه بیمار و کنترل صورت گرفته است .این مطالعه به لحاظ آماری و
با استفاده از نرمافزار SPSS
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واژگان کلیدی :سندرم تخمدان پلی کیستیک ،پلی مورفیسم ،ژن .FBN3

مقدمه
«س ندرم تخم دان پل ی کیس تیک» ( ،)PCOS; Poly Cystic Ovary syndromeیک ی از ش ایعت رین
اختاللهای غدد درونریز و اختاللی بسیار پیچیده و ناهمگن اس ت ک ه عوام ل ژنتیک ی و محیط ی در ایج اد آن
مشارکت قابل توجهی دارند و در حدود  %7از زن ان ،در س ن ب اروری دی ده میش ود PCOS .فرم ی از عملک رد
هیپرآندروژنیسم تخمدان است ( .)0اختالل در تولید آندروژن توسط تخمدان در سن بلوغ آشکار میشود؛ ولی در
دوران کودکی و یا حتی در دوران جنینی ریشه دارد (PCOS .)2

با عالئمی مانند افزایش میزان اندروژن ،ب ینظم ی

قاعدگی ،عدم تخمکگذاری مزمن ،تخمدان پلی کیستیک و کاهش باروری شناخته شده است ( .)3عالوه بر این،
ابتال به  PCOSعواقب متابولیکی متعددی به همراه دارد؛ از جمله افزایش خطر اب تال ب ه ق اقی ( ،)4مقاوم ت ب ه
انسولین ( ،)5( )IR;Insulin resistanceدیابت نوع  )6( )0DM; Type 2 Diabetes( 0و آترواسکلروز
پیش از موعد ( ،)7افزایش خطرسرطان آندومتر و پستان و افزایش خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی ( 8و  .)9ب ه
2

همین ترتیب ،تأثیر این اختالل نه تنها به سن باروری بستگی دارد ،بلکه در ط ول زن دگی نی ز ادام ه دارد .بس تگان
درجه اول زنان و زوجین مبتال به  PCOSنیز در معرض خطر ابتال به قاقی IR ،و  T0DMقرار دارند( .)01بن ابراین،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

 PCOSو اختالالت مرتبط با آن ،بر جمعیت در سراسر جهان تأثیر گستردهای دارند( .)00در ایران  %01/0از زن ان
از آندوکرینوپاتی ( اختالالت غدد درون ریز) رنج میبرند (00و  .)03بر اساس گ زارش س ازمان مل ل بهداش ت،
شیوع  PCOSدر ایالت متحده ،آسیا و استرالیا حدود %2 %2میباشد( .)04همچنین مطالعات  0113روت ردام
)(Roterrdamنشان میدهند که حدود  %01 %02از زنان به

 PCOSمبتال هستند(.)01

 PCOSاختالل بسیار پیچیده و ناهمگنی است که عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن مشارکت قابل توجهی
دارند .و یژگیهای متعدد تولید مثلی و متابولیکی که  PCOSرا به عنوان یک اختالل تعریف میکنند؛ ممکن اس ت
منعکس کننده ناهمگنی ژنتیکی باشد ( .)06قندین ژن در ایجاد  PCOSنقش دارند .بسیاری از این ژنها در مسیر
سنتز استروئید هس تند( .)07بس یاری از مطالع ات ب ین  PCOSو میکروس تلیت تک راری دی نوکلوئی دی و پل ی
مورفیسمهای تک نوکلوئیدی ) D02S224،(SNPs ; Single nucleotide polymorphismsارتباط معناداری
گزارش کردهاند (.)08
«مارکر»  D02S224در  0س انتیمتری باالدس ت ژن رس پتور انس ولین ()INSR; Insulin receptor؛ ب ر روی
بازوی کوتاه کروموزوم  ( 02p0393(02قرار دارد ( .)09محققان دریافتند که  D02S224دقیق ا در اینت رون  11از
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ژن فیبریلین )FBN3 ( 3واقع شده است (.)21
 FBN3گلیکوپروتین است که به عنوان تنظیمکننده مسیر پیام رسانی فاکتور رشد بتا ( )TGFβعمل میکن د.
همچنین این گروه به عنوان واسطههایی شناخته شدهاند که از طریق فعال کردن و یا مهار کردن ،بر عملکرد تخمدان
تأثیر میگذارند .در واقع حضور ژن  FBN3در استرومای تخمدان و اطراف فولیکولهای تخمدان ،بر فاز فولیکولی
تأثیر میگذارد ( .)20این ژن بر بازوی کوتاه کروموزوم  02قرار گرفته ) (02p0390و حاوی  62اگزون است .اندازه
آن  24441bpاست و از روی آن 01 ،نوع  RNAساخته میشود .ت اکنون در ای ن ژن  7311ن وع  SNPشناس ایی
شده است و رونو یسی متناوب ژن  ،FBN3رونوشتهای جدیدی را باعث میشود که فرد را نسبت به ابتال به PCO

مستعد میکند ( .)00بنابراین ،ژن  ،FBN3برای بررسی خطر ابتال به سندرم  PCOSبه لحاظ ژنتیکی ،کاندی دای
مناسبی است .در این مطالعه ،با استفاده از پایگاه دادهها ) (NCBIپلی مورفیسمهای مربوط به ژن  FBN3بررسی
گردید .با در نظر گرفتن معیارهایی همچون اعتبار سنجی و میزان درصد فراوانی الل جهش یافته و جایگ اه آن در
ژن rs031306 ،در بیماران مبتال به  PCOSدر زنان ایرانی بررسی شد.

مواد و روش ها
در این مطالعه مورد شاهدی ،پلی مورفیسم در  011زن مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک و  011زن سالم ،به
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عنوان گروه کنترل مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جه اد دانش گاهی اس تان ق م انج ام ش د.
بیماری نداشتند .زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک از طریق سونوگرافی و تظاهرات بالینی ،از قبیل اخ تالل
در قاعدگی (قطع قاعدگی ،قاعدگیهای نامنظم) ،افزایش موهای زاید در صورت و بدن (هیرسوتیسم) ،بروز آ کنه یا
جوش صورت و ریزش موی سر ،تشخیص داده شدند .در این مطالعه ،پرسشنامه ح اوی اطالع ات دموگرافی ک و
ش اخص ت وده ب دنی و رض ایتنامۀ کتب ی از تم ام ش رکتکنندگان تهی ه ش د .ب ه منظ ور بررس ی پل ی مرفیس م
 rs0313062در ژن  ، FBNاز افراد مورد مطالعه 3 ،سی سی خون گرفته و درون تیوب های حاوی  EDTAقرار داده
شد .نمونههای جمعآوری شده به آزمایشگاه منتقل و در دمای  01درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
پس از جمع آوری نمونههای خون کاملDNA ،

از لکوسیتهای خون محیطی از نمونههای مورد مطالعه با

روش استاندارد رسوبدهی نمك استخراج گردید .پس از اس تخراج ،کمی ت و کیفی ت ) DNAغلظ ت و می زان
 )DNAبا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری نانودراپ در طول م وجه ای  061و  021ن انومتر ،همچن ین ژل
آگاروزر %0ارزیابی و پلی مرفیسم  rs0313062در ژن  ،FBN3ب ا روش  Tetra-ARMS PCRتعی ین ش د .ب ه
منظور تعیین ژنوتیپ  ،FBN3با استفاده از نرم افزار  Oligoو یراست  ،7پرایم رها طراحی گردید.
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تشخیص بیماری بر اساس معیار روتردام بود و افراد سالم ،زنانی بودند ک ه در تخم دان خ ود ه یچ گون ه س ابقه
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دو پرایمر داخلی که برای هر الل اختصاصی است؛ طراحی شد .به طوری که برای الل  ،Cیک محص ول 062
جفت بازی و برای الل  ،Tیک محصول  026جفت بازی ایجاد میکردند .همچنین دو پرایمر خارجی که برای هر
دو الل یکسان است و یک محصول با طول  311جفت بازی طراحی شد .جدول  0توالی پرایمرهای مورد استفاده
را نشان میدهد .برای واکنش  ،Tetra-ARMS PCRغلظتها و حجمهای مورد نیاز به منظور تهیه

Master Mix

 PCRبرای پلی مورقیسم  rs0313062مطابق جدول  0انجام شد.
تمامی و یالها در حد قند ثانیه ورتکس و اسپین شدند .سپس برنامه  PCRبه صورت یک مرحله ذوب ابتدایی
 21درجه سانتیگراد مدت  1دقیقه 31 ،سیکل با برنامه  23درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه ،دم ای  12درج ه
سانتیگراد به مدت  11ثانیه ،دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  41ثانبه و در نهایت به مدت  01دقیقه در درمای
 70درجه سانتیگراد در دستگاه ترموسایکلر تنظیم گردید .سپس برای بررسی تکثیر موفق قطع ه م ورد نظ ر01 ،
میکرولیتر از محصول  PCRروی ژل آ گارز  %0برده شد.
به منظور بررسی ارتباط بین ژنوتیپهای ژن  FBN3ب ا  ،PCOاز نرماف زار ( SPSSنس خه  )00اس تفاده ش د.
متغییرهای قابل اندازهگیری بین دو گروه بیمار و کنترل با اس
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تفاده از student t-test

 Independentمقایس ه ش د.

همچنین تفاوتهای بین متغییرهای طبفهبندی شده ،توزیع ژنوتایپ و معادله هاردی واینبر با انالیز  X0یا

Fisher

exact testبررسی شدند .خطر ابتال به بیماری  PCOبا ژنوتایپها ،با اسنفاده از  )odd ratio( ORارزیابی شد.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

یافتهها
در این مطالعه ،نمونهها شامل  011زن در محدوده سنی  41 06سال بودند .با توجه به جدول  ،3در این مطالعه
 011زن مبتال به  PCOSبا میانگین سنی  47 30و  011زن سالم با می انگین س نی  40 33مش ارکت داش تند.
آزمون  Tمستقل نشان میدهد که میانگین سن در گروه  PCOSو گروه سالم اختالف معناداری ن دارد ).(p=19037
همچنین یررسی آزمون  Tمستقل

نشان میدهد که میانگین  BMIدر گروه PCOS

نس بت ب ه گ روه س الم اف زایش

معناداری داشته است ).(p=19110
در شکل  0نتیجه الکتروف وزر محص

والت PCR

 ،Tetra-ARMSب ه منظ ور تعی ین ژنوتی پ پل ی مورفیس م

 rs0313062ژن  FBN3نشان میدهد .باند  311 bpدر تمام نمون هها ب ه عن وان کنت رل داخل ی مش اهده ش د.
همچنین ژنوتیپ  CCباند  ، 062 bpژنوتیپ  CTدو باند  062 bpو  026 bpو ژنوتی پ  TTبان د  026 bpرا روی
ژل نشان دادند.
میزان ژنوتیپ  TT ،CT ،CCدر گروه بیمار ،به ترتیب  00 ،00 ،67و در گروه سالم ،به ترتیب  2 ،03 ،72بود.
همچنین آزمون آماری کای دو مشخص کرد که اختالف فراوانی مشاهده شده ب ین ژنوتیپه ای  rs0313062در
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دو گروه بیمار و سالم معنادار نیست ( )P = 19010بررسی میزان ژنوتیپی در هر دو گروه نشان میده د ک ه گ روه
بیمار ((p= 191113

و گروه بیمار( )p>19111ب رای توزی ع ژنوتیپه ای  rs0313062در تع ادل ه اردی

واینبر قرار ندارند .برای بررسی ارتیاط بین پلی مورفیسم  rs0313062وابتال به  ،PCOSژنوتیپها در مدله ای
ژنتیکی هم بارز ،غالب ،ابر غالب و مغلوب مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که ژنوتیپ  CTدر حال ت
هم بارز ،با افزایش خطر ابتال به  PCOSهمراه اس ت ( .)OR=09211 ، P=19170آزم ون رگرس یون لجس تیک
نشان داد که بین فراوانی ژنوتیپی افراد سالم و بیمار در تمامی حالتها اختالف معناداری وجود ن دارد).(p>1911
( جدول )4

بحث
سندرم تخمدان پلی کیستیک شایعترین اختالل اندوکرین و متابولیک میان زنان واقع در سنین باروری است .ای ن
سندرم ناهمگن و با علت نامشخص است .شواهدی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه این اختالل منشا ژنتی ک دارد
( .)23سازمان بهداشت جهانی تخمین م ی زن د ک ه 006میلی ون زن در سراس ر جه ان ب ه بیم اری  PCOSمب تال
میباشند .بسته به تعریف ارائه شده شیوع  %4 PCOSتا  %01گزارش شده است ( .)01شیوع این سندرم در کشور
ایران براساس یک مطالعۀ کشوری % 04 /6گزارش گردیده است .تخمین زده میشود در جهان 011میلیون نف ر از
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زنان 01تا  42سال به  PCOSمبتال هستند .به دلیل شیوع باال و عوارض ناشی از این سندرم ک ه ش امل اخ تالل در
درمانی کشور وارد میگردد .بار بیماری در ایالت متحده در زنان  04تا  44سال ،تقریبا س االنه  4/37بیلی ون دالر
تخمین زده شده است ( .)24هم اکنون به خوبی ثابت شده است که  ،PCOSیک ص فت پیچی ده مش ابه ق اقی و
دیابت نوع 0را نشان میدهد و عوامل ژنتیکی و محیطی ب ه پ اتوژنز  PCOSکم ک میکن د .ب ه ط ور کل

ی PCOS

میتواند به عنوان یک اختاللی ناهمگن اندروژن بیش از حد با درجات مختلفی از ناهنجاریه ای غ دد جنس ی و
متابولیک مشاهده شود .در خانوادههای با موارد  ،PCOSب رای وراث ت هیپران دروژنیما و هیپرانس ولینما در ب رادر و
خواهر تحت تأثیر واقع شده شواهدی وجود دارد .الگوهای وراثتی متعددی ،ش امل ات وزم غال ب ،ات وزوم غال ب
تغییر یافته ،وابسته به  xغالب و قند عاملی ،برای بیماری پیشنهاد شده ،اما هن وز ،الگ وی دقی ق از ت وار

PCOS

ثابت نشده است (.)25
تعداد کمی از یافتهها ی پیشین در مورد ژنهای کاندید برای  PCOSتک رار ش دهاند .ای ن ع دم تک رار پ ذیری
ممکن است تا حدودی به علت مشکالت توارثی در بیماریه ای پیچی ده باش د؛ از جمل ه هتروژنیت ی احتم الی
 .PCOاما این ویژگی ممکن است بر اساس عواملی بروز کند که محقق به کنترل آنها ملزم است و نظیر این م وارد
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است :هتروژنیتی در معیارهای تشخیصی ،نمونه گیریهای متنوع و متفاوت و تفاوتهای جمعیتی در می زان نق ش
فاکتورهای ژنتیکی و در تظاهرات بیماری (.)26
مطالعات نشان میدهند که رونو یسی متناوب ژن  ،FBN3رونوشتهای جدیدی را باعث میش ود ک ه ف رد را
برای ابتال به  PCOSمستعد میکند .بانبراین ژن  FBN3برای بررسی خطر ابتال به سندرم  PCOSبه لحاظ ژنتیکی
کاندیدای مناسبی است ( .)20در این مطالعه ،پلی مورفیس م  rs0313062ژن  ،FBN3در زمین ه آم ادگی اب تال
به PCOS

در زنان مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعات متعددی نشان میدهند که سن در ابتال به  PCOSنقش بهسزایی ندارد .هاشمی و همک اران در س ال
 0320گزارش کردند که محدده سنی در هر دو گروه مبتال به  PCOSو شاهد  02 ،تا  41سال با می انگین 3490
میباشد ( .)27در این مطالعه ،میانگین سن در گروه مبتال ب ه  30947 PCOSو درگ روه س الم  33940ب ود .ب ر
اساس این نتایج به لحاظ سنی بین دو گروه سالم و بیمار تفاوت معناداری وجود نداشته و جامعهای همگ ن م ورد
بررسی قرار گرفته است (جدول.)3
6

بنابر نتایج مطالعات انجام شده %21 %61 ،زنان مبتال به  PCOSدارای اضافه وزن یا قاقی هستند (.)02
در مطالعۀ رشیدی و همکاران در سال  ،0320میزان اضافه وزن و قاقی به ترتیب  %36/2و  %00/0گزارش شده
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است ( .)03در مطالعه صارمی و همکاران در سال  0323شاخص تودۀ بدنی در گروه مبتال ب ه 02902، PCOS
کیلوگرم بر متر مربع گزارش شده است ( .)02نتایج در این مطالعه حاکی از آن بود که شاخص تودۀ بدنی در گروه
افراد بیمار (با میانگین  06902کیلوگرم بر متر مربع) نسبت به افراد سالم (با میانگین  04973کیلوگرم بر متر مربع
) به طور معناداری باالتر است (جدول .)3شاخص تودۀ بدنی در مبتالیان ب ه  PCOSدر مطالع ات متع دد انج ام
شده در ایران ،قین ،آمریکا و اسپانیا درجات متفاوتی را گزارش کردهاند .از آنجا که شیوع قاقی ممکن است در
نژادهای مختلف متفاوت باشد ،به عنوان یک و یژگ ی جه انی ب رای تش خیص  PCOSب ه ک ار نم یرود (.)31
همچنین این تفاوتها میتواند به عوامل ژنتیکی و سبک زندگی شرکتکنندگان مربوط باشد.

در این مطالعه نتایچ توزیع فراوانی ژنوتیپهای پلی مورفیسم  rs0313062در دو گروه زنان مبتال به  PCOSو
سالم نشان داد که فراوانی ژنوتیپ هموزیگوت  CCدر مبتالیان  1967و در گروه سالم  1972و فراوان ی ژنوتی پ
هموزیگوت  TTدر مبتالی ان  1900و در گ روه س الم  1912و فراوان ی ژنوتی پ هتروزیگ وت  CTدر مبتالی ان
1900و در گروه سالم  1903بود .نتایج آماری آزمون کای دو نشان داد ک ه اخ تالف فراوان ی مش اهده ش ده ب ین
ژنوتیپهای  rs0313062در گروه مبتال و سالم معنادار نم یباش د ( .) p=19010ژنوتی پ  CCدر اف راد س الم
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بیشتر از بیمار بود ،در حالیکه ژنوتیپهای  CTو TTدر افراد بیمار بیشتر از سالم بود( .جدول  .)4بررسی آزم ون
هاردی واینبر در پلی مورفیسم  rs0313062در افراد بیمار و سالم نش ان داد ک ه ژنوتیپه ای م ذکور درتع ادل
نیستند که به ترتیب شامل
بیماران

PCOS

 p=191113و P=1911

میباش ند .بررس ی می زان خط ر نس بی  rs0313062در

نشان داد که فراوانی ژنوتیپهای  CCو  CTو  TTدر حالت غالب و هم بارز و ابر غالب و نهفته

در دو جمعیت سالم و بیمار اختالف معنی داری وجود ندارد ( (P>1911و شانس ابتال به بیماری  PCOSدر افراد
بیمار با ژنوتیپ  CTو ژنوتیپ ( TTدر حالت هم بارز) به ترتیب برابر با  09221و  09600بود .همچن ین ش انس
ابتال به بیماری PCOSدر افراد بیماربا ژنوتیپ ( TTدر حالت نهفته) برابر با  094بود (جدول .)4
نتایج این مطاله مطابق مطالعاتی است که توسط "مارک جی.پرودواحی" و همکارانش و "کاترین جی.ای ونز" و
همکارانش بود گزارش شده است .آنها گزارش کردند که پلی مورفیسم  rs0313062بین گروه کنترل و گروه بیمار
ارتباط معناداری ندارد( .)30 ,00تاکنون در زمینه نقش پلی مورفیسم  rs0313062ژن FBN3

با اس تعداد اب تال

به  PCOSدر ایران مطالعهای گزارش نشده است .این مطالعه برای اولین بار ،ارتباط پل ی مورفیس

م rs0313062

ژن  FBN3در زنان ایرانی را نشان میدهد .با توجه به پژوهشهای گذشته ،نقش ژن  FBN3در بیماری PCOS

را

7

نمیتوان نادیده گرفت .اگرقه در مطالعه ما نقش پلی مورفیسم  rs0313062ژن  FBN3پررنگ نبود؛ ارتباط ات
ژنوتاپینگ این احتمال را به وجود میآورد که با افزایش تعداد نمونههای باالتر در جمعیتهای متفاوت ن ژادی در
قومیتهای مختلف در ایران پیش نهاد میش ود ب ه منظ ور تأیی د نت ایج ای ن مطالع ه ،مطالع های گس تردهت ر و در
قومیتهای مختلف صورت بگیرد.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان میدهد که بین پلی مورفیسم  rs0313062ژن  FBN3با استعداد ابتال ب ه  PCOSارتب اط وج ود
ندارد .در واقع بین دو گروه بیمار و سالم و بروز PCOSاختالف معناداری مشاهده نمیشود؛ اما در این مطالعه مشخص
شد که ژنوتیپ  CTدر حالت هم بارز به ابتال به  PCOSمستعد میباشد .پیشنهاد میشود این مطالعه با تع داد ب یشت ری
نمونه و پلی مورفیسمهای بیشتر در ژن  FBN3در مناطق جغرافیای و قومیتهای مختلف کشور انجام گردد.
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این مقاله منتج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد میباشد که در دانشگاه آزاد اسالمی قم انجام شده است.
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Tetra-ARMS PCR  توالی پرایمرهای مورد استفاده در واکنش.1 جدول
نام پرایمر

توالی پرایمر

Forward inner

انداره محصول

1´ AGGCAGAGGGGTGACAAGAGAAAGAACC 3´

161 bp

1´ CTGCATGGAGTCAAGCACCATCTCAGA 3´

186 bp

1´ ACACAGAGGAACTGACAGTTGTGCTGCC 3´

033 bp

1´ AGGACCTGCAAAGGTGATGTCCTTTCAA 3´

033 bp

primer (C allele):
Reverse inner primer
(T allele):
Forward outer
primer (5' - 0'):
Reverse outer primer
(5' - 0'):

13

rs2030161  برای پلی مورقیسمMaster Mix PCR  غلظتها و حجمهای مورد نیاز برای تهیه.2 جدول
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C شناسایی نوکلیوتید
نام ماده

T شناسایی نوکلیوتید

مقدار

مقدار

01 µl

01 µl

Forward inner primer (C allele)

0 µl

-----

Reverse inner primer (T allele)

-----

0 µl

Forward outer primer (5' - 3')

0 µl

2 µl

Reverse outer primer (5' - 3')

2 µl

0 µl

 ی استخراج شدهDNA

µl3

µl3

آب مقطر تزربقی

µl3

µl3

Taq

DNA

Polymerase

2X

Master Mix Red

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن فیبریلین نوع  3در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک

جدول  .0مشخصات سن و  BMIافراد مورد مطالعه
گروه سالم

متغییر

P

گروه بیمار

سن (سال)

33.40

32.47

1.037

(Kg/m2(BMI

24.73

26.09

1.110

6

5

1 2 3 4
7

13
3b
p

14

333b
p
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161b
p

186b
p

شکل  .1نتایج ژل الکتروفورز محصوالت  ، Tetra-ARMS PCRجهت پلی مورفیسم
 rs2030161ژن  .FBN0ستون  ،1مارکر  ،133bpستون  2و -0همووزیگوت ، TTستون  4و-5
هموزیگوت ، CCستون  6و – 7هتروزیگوت . CT

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن فیبریلین نوع  3در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

جدول  .4بررسی ارتیاط بین پلی مورفیسم  rs2030161وابتال بهPCOS
p-value

)OR(959CI

سالم

بیمار

ژنوتیپ

0.11

79

67

CC

1.170

1.156

مدل

هم بارز
(0.995 )1.934-4.262

03

22

CT

(0.620 )1.606-4.265

8

00

TT

0.11

79

67

CC

(1.54 )1.286-0.12

20

33

CT/TT
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Abstract
Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a very complex
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significant contribution to its creation. PCOS is the commonest endocrine
abnormality in 2 to 19 percent of women in fertility age that FBN3 gene is
one of the most important candidate genes, for PCOS. This gene has 29
polymorphisms. This study examines the relationship between rs2393120
polymorphism in FBN3 gene in women with PCOS.
Method: This study is a case-control study which is done on 199 women
with PCOS and 199 healthy women. In this research, Tetra-ARMS PCR
method was used to study the relationship between rs2309120 genotypes in
FBN3 gene and the probability of getting PCOS in both patient and control
groups. Connecting data from this study are analyzed statistically using
SPSS software.
Results: The results of the research showed no significant relationship
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and heterogeneous disorder that genetic and environmental factors have a
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between rs2393120 polymorphism in FBN3 gene. Also, CT and TT
genotypes increased the probability of getting PCOS to 19001 and 19221
times towards CC genotype respectively.
Conclusion: For the first time, this study showed that there is no
significant relationship between rs2393120 polymorphism in FBN3 gene
and PCOS. However, relationship between polymorphisms of other
genotypes in FBN3 gene and PCOS needs a wider research in greater
populations and different ethnicities in the country.
Key words: Polycystic ovary syndrome; Polymorphism; FBN3 gene.
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