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 6گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه گيالن ،گيالن ،ايران
 6گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران
(دريافت مقاله -35/2/36 :پذيرش مقاله)35/8/5 :

چكيده
زمينه :ناباروري به عدم توفيق زوجين در باروري پس از يک سال مقاربتهاي منظم و بدون بهرهگيري از روشهاي کنترل بارداري اطالق
ميشود .توانايي باروري در پستانداران با بلوغ و به واسطة ترشح هورمونهاي ضروري گنادوتروپينها ( )GnRHصورت ميگيرد .پروتئين
( Kisspeptinمحصول ژن  )KISS1وگيرنده آن ( )KISS1Rبه عنوان يک تنظيم کننده حياتي در ادغام سيگنالهاي مرکزي و محيطي با
آزادسازي  GnRHميباشند .در اين مقاله ارتباط بين پليمورفيسم  rs397515615ژن  KISS1Rبا ناباروري ايديوپاتيک در مردان بررسي
شده است.
مواد و روشها :در اين تحقيق تعداد  55مرد نابارور ايديوپاتيک و  55مرد سالم (به عنوان کنترل) مورد آزمون قرار گرفتند .جهت تعيين
پليمورفيسم کدون ياد شده روش ( Allele Specific -PCR )AS-PCRمورد استفاده قرار گرفت .همچنين براي بررسي ارتباط بين
فراواني ژنوتيپي و آللي در دو گروه بيمار و کنترل از آزمون ( Chi-Square )χ2استفاده شد.
يافتهها :نتايج نشان داد ،فراوانيهاي ژنوتيپي مشاهده شده بين دو گروه سالم و بيمار نشانگر تفاوت معنيداري بين دو گروه است
( )P=5/56در حالي که توزيع آللها ( Gو  ) -بين دو گروه بيمار و کنترل معنيدار نيست (.)P=5/65
نتيجهگيري :نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که پليمورفيسم  rs397515615ژن  KISS1Rاحتماالً با ناباروري ايديوپاتيک در
مردان مرتبط است .اگرچه براي تأييد نتايج به دست آمده ،مطالعات با تعداد بيشتر افراد بيمار و کنترل و نيز در جمعيتهاي جغرافيايي
مختلف مورد نياز است.
واژگان کليدي ،rs397515615 :ژن  ،KISS1Rناباروري مردان ،پليمورفيسم
* گروه زيستشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
E-mail: vaziri@guilan.ac.ir
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بررسي ارتباط پليمورفيسم  rs397515615ژن KISS1R

 / 658طب جنوب

مقدمه
به عدم باروري زوجين پس از يک سال مقاربتهاي

سال بيستم /شماره  /3مرداد و شهريور 6332

همچنين برخي از بيماريهاي سيستمک و فاکتورهاي
ژنتيکي مانند ناهنجاريهاي کاريوتيپ و ريزحذفهاي

باروري ،ناباروري اطالق ميشود ( .)1اختالل در توليد

توليد اسپرم ميشوند (.)5

و عملکرد اسپرم را ميتوان به عوامل مختلف مادرزادي

مطالعات اخير نقش آاليندههاي محيطي شامل :آلودگي

و يا اکتسابي ربط داد که به صورت فرايندهاي پيش

هوا ،آبهاي آلوده به فلزات سنگين ،استروژن محيطي،

بيضهاي  ،پس بيضهاي و يا به طور مستقيم در سطح

سموم کارخانهها و ساير آاليندههاي محيطي را در

بيضه تأثير ميگذارند .عوامل ژنتيکي در  11درصد از

ناباروري مردان آشکار ساخته است .به عالوه امواج

موارد شناسايي شدهاند .اين دسته از عوامل ميتوانند در

راديويي ،ماکرو ويو و پارازيتها نيز در کاهش کيفيت

هر رده اتيولوژيک مشخص شوند .با وجود

اسپرم مؤثر هستند .شغل افراد نيز به عنوان يکي عامل

پيشرفتهايي که به طور عمده در زمينه ژنتيک حاصل

مؤثر در تعداد و کيفيت اسپرم مطرح ميباشد .به عنوان

شده ،حدود  51درصد از موارد ناباروري به علل
ناشناخته است که ناباروري ايديوپاتيک ناميده ميشود.
به طور کلي عوامل پيش بيضهاي به دو دسته از شرايط
پاتولوژيکي مرتبط ميباشد ،که شامل هيپوگنادوتروپيک
هيپوگناديسم و اختالالت مقاربتي است و در نهايت

مثال کيفيت اسپرم در افرادي که در هواي گرم کار
ميکنند و يا به مدت طوالني در آبهاي گرم قرار
ميگيرند ،نسبت به ساير افراد پايينتر ميباشد ( 3و .)4
توانايي باروري در پستانداران با بلوغ آغاز ميشود .بلوغ
به واسطة هورمونهاي ضروري گنادوتروپينها که از

موجب اختالل نعوظ و اختالل انزال ميشوند .اختالالت

تعداد محدودي از سلولهاي عصبي در هيپوتاالموس

پس بيضهاي شامل مشکالتي از قبيل :انسداد کامل يا

ترشح ميشود ،صورت ميگيرد .گنادوتروپينها از

بخشي از مجاري مني ،عفونتها و يا بيماريهاي التهابي

هيپوتاالموس به هيپوفيز ترشح شده و بر قسمت قدامي

غدد ضميمهاي و ناباروري خود ايمن ميباشد .از جمله
بيماريهايي که ممکن است منجر به نارسايي اوليه در

هيپوفيز اثر ميکند و موجب ترشح هورمون  LHو
 FSHميشود .هورمونهاي گنادوتروپيک با عمل بر

بيضه شوند ،شامل :عدم انتقال بيضه به کيسه بيضه ،

روي غدد جنسي ،بلوغ جنسي و گامتوژنز (اسپرماتوژنز

التهاب بيضه  ،تروماي بيضه  ،پيچخوردگي بيضه ،

در مرد و اووژنز در زن) را تحريک ميکنند .غدد جنسي،

گنادوتوکسيک و جراحيهاي مربوط به کشاله ران و

استروئيدهاي جنسي (تستوسترون در مردان ،استروژن و

Pre-testicular
Post-testicular
Primitive testicular dysfunction
Cryptorchidism
Orchitis
Testis Trauma
Torsions
Inguinal Surgery
GnRH
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منظم و بدون بهرهگيري از روشهاي پيشگيري از

کروموزوم  Yميباشند که در نهايت موجب اختالل در

پليمورفيسم ژن  KISS1Rدر مردان نابارور 653 /

پورشريف و همكاران

بلوغ اندامهاي جنسي و ساير تغييراتي که در طي بلوغ

فنوتيپ

شود.

رخ ميدهد ضروري ميباشد .بنابراين سلولهاي عصبي

)Single Nucleotide Polymorphism( SNPs

 GnRHيک جزء حياتي از محور توليد مثل ميباشند.

سادهترين منبع پليمورفيسم ژنتيکي در ژنوم انسان

اخيراً مشخص شده است که پروتئين Kisspeptin

محسوب ميشود .در اين مقاله ارتباط بين پليمورفيسم

(محصول ژن  )KISS1و گيرنده آن به عنوان يک

تک نوکلئوتيدي  rs397515615در ناحيه اگزون

تنظيم کننده حياتي در ادغام سيگنالهاي مرکزي و

شماره  1ژن  KISS1Rبا ناباروري ايديوپاتيک در

محيطي با آزادسازي گنادوتروپينها عمل ميکنند؛

مردان بررسي شده است.

يا

بررسي

ژنوتيپ

بنابراين نقشي اساسي در کنترل باروري دارند (.)1
GPR54

که همچنين با نام  KISS1Rو يا

 AXOR12نيز معرفي ميشود ،براي اولين بار در سال
 1111از مغز موش صحرايي

کلون شد ( .)6ژن

مواد و روشها
نمونهگيري

 KISS1Rانساني بر روي کروموزوم )19q13.3( 11

خصوصيات نمونهها :در اين پژوهش نمونهگيري از خون

واقع شده است .داراي  1اگزون و  4اينترون ميباشد؛ و

افراد بيمار شامل  11مرد مبتال به ناباروري ايديوپاتيک و

طولي برابر  1197bpدارد که پروتئيني به طول 363

 11مرد سالم (به عنوان گروه کنترل) که در بازة زماني آبان

اسيدآمينه را کد ميکند .اين پروتئين حاوي  7قطعه

ماه  1313لغايت اسفند  1313به بخش ناباروري بيمارستان

گذرنده از غشاء و نيز سه جايگاه گليکوزيالسيون

الزهرا ،رشت ،مراجعه نمودند صورت گرفت .مالک

ميباشد ( 7و  .)3جهشهايي که در جهت افزايش بيان

باروري دارا بودن حداقل يک فرزند بدون مشکالت

ژن  KISS1Rهستند ،منجر به بلوغ زودرس مرکزي

درماني بوده است .محدودة سني مردان در اين بررسي 51

( )CPPدر انسان ميشوند اما جهشهايي که در جهت

تا  41سال بود .نتيجة آزمايش اسپرموگرام افراد بيمار حالت

غيرفعال کردن  KISS1Rهستند منجر به  HHو عدم

لوکواسپرمي

(،)Leucospermia

بلوغ در انسان ميشوند ( 1و  .)11در اثر حذف گوانين

(،)Oligozoospermia

تراتوزواسپرمي

در موقعيت  mRNA 356گيرنده KISS1R ،تبديل

(،)Teratozoospermia

استنوزواسپرمي

اسيد آمينه گاليسين به آالنين در موقعيت  16اسيدآمينة

()Asthenozoospermia

پروتئين  KISS1Rرخ ميدهد ( )11به دنبال اين

( )Normospermiaرا نشان داد .اين افراد حداقل دو سال

موتاسيون تغيير چارچوب اتفاق ميافتد .به تفاوت در

تحت درمان پزشک معالج خود بودهاند .افراد شاهد و بيمار

توالي  DNAميان افراد ،گروهها يا جمعيتها

در اين بررسي سابقة بيماريهاي خاص مانند سرطان و

و

اليگواسپرمي

نرمواسپرمي

KISS1R
G protein-coupled receptor
Rat
Central Precocious Puberty
Hypogonadotrophic Hypogonadism
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پروژسترون در زنان) را توليد ميکنند که براي گامتوژنز،

پليمورفيسم ژنتيکي گفته ميشود که ميتواند در سطح

سال بيستم /شماره  /3مرداد و شهريور 6332

 / 625طب جنوب

مواد مخدر استفاده نميکردند .از تمام افراد شرکت کننده

مجزا ،در يک تيوب واکنش همراه پرايمرهاي

در اين مطالعه رضايت نامة کتبي بر اساس توافقنامه اخالقي

 Forwardو  Reverseالل حذف و تيوب ديگر واکنش

هلسينکي فنالند دريافت شد .پس از اخذ رضايتنامه ،از

به وسيله پرايمرهاي  Forwardو  Reverseالل )G

هر نفر  5ميليليتر خون گرفته شد و جهت استخراج

انجام گرديد .بدين منظور  5/1ميکروليتر از DNA

 DNAدر لولههاي حاوي  EDTAبه آزمايشگاه انتقال

استخراج شده با  1ميکروليتر کيت مخصوص
(،Iran

داده شد.

،Cinnagene

Mix

Master

)PCR

 1/1 ،PCRميکروليتر پرايمر رو به جلو 1/1 ،ميکروليتر
استخراج  DNAژنومي

پرايمر رو به عقب و  1.1ميکروليتر آب مقطر مخلوط

 DNAژنومي توسط کيت  ،Gpp Solutionمحصول

شد و تحت  AS-PCRقرار گرفت .سپس صحت

شرکت ژن پژوهان ايران و بر اساس پروتکل کيت از

واکنش  PCRانجام شده ،توسط ژل آگارز  5درصد

نمونههاي خون افراد استخراج گرديد .پس از ارزيابي

ارزيابي گرديد .شرايط  PCRجهت تکثير قطعة 151

کيفيت  DNAاستخراج شده توسط ژل آگارز  1درصد

جفت نوکلئوتيدي که براي نشان دادن حذف گوانين و

(شکل  DNA ،)1تا قبل از بررسيهاي مولکولي به

قرار گرفتن آالنين به جاي گاليسين در پروتئين

فريزر  -71انتقال داده شد.

 KISS1Rطراحي شد ،به شرح زير ميباشد:
سيکل اول اين چرخه شامل يک دور بوده و در دماي

1

5

3

4

 14درجة سانتيگراد به مدت  1دقيقه انجام گرفت .طي
اين سيکل يک واسرشت اوليه از  DNAالگو صورت
گرفت .سيکل دوم اين چرخه خود شامل سه مرحله بود

DNA

که  34دور نيز تداوم يافت .در مرحلة اول واسرشت
شکل  DNA )1استخراج شده (ژل آگارز  1درصد)

سازي کامل  DNAالگو در دماي  14درجة سانتيگراد
به مدت  1دقيقه انجام شد ،پس از آن طي مرحلة دوم

واکنش زنجيرهاي پليمراز

(65)PCR

که در دماي  64درجة سانتيگراد به مدت  1دقيقه انجام

در واکنش  PCRمربوط به ژن مورد نظر ،از دستگاه

گرفت ،اتصال پرايمرهاي رو به جلو و رو به عقب

ترموسايکلر  43چاهکي ( )Bio Rad ،Englandو از

صورت پذيرفت .مرحلة سوم اين سيکل مرحلة بسط

دو جفت پرايمر اختصاصي طراحي شده جهت تکثير

پليمراز ميباشد که به مدت  1دقيقه در دماي  75درجه

محدوده ژني قطعه پليمورفيک استفاده گرديد (جدول

سانتيگراد انجام شد .سيکل سوم يا گسترش نهايي

 .)1شناسايي پليمورفيسم کدون  16ژن KISS1R

شامل يک دور و يک مرحله بود که در دماي  75درجة

توسط تکنيک  AS-PCRصورت گرفت و براي هر

سانتيگراد به مدت  1دقيقه انجام گرفت.

Polymerase Chain Reaction
Allele-Specific PCR
http://bpums.ac.ir
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ساير بيماريهاي حاد را نداشتند و از مشروبات الکلي و

الل به صورت مجزا واکنش ( PCRواکنش دو تيوبي

پليمورفيسم ژن  KISS1Rدر مردان نابارور 626 /

پورشريف و همكاران

شرايط  PCRجهت تکثير قطعة  311جفت نوکلئوتيدي

اين تفاوت که سيکل دوم مرحلة دوم در دماي  63درجه

که براي نشان دادن آلل وحشي (نوکلئوتيد گوانين) و

سانتيگراد به مدت يک دقيقه انجام گرفت.

قرار گرفتن گاليسين در پروتئين  KISS1Rطراحي شد
جدول  )6پرايمرهاي مورد استفاده در تكثير قطعه پلي مورفيک
توالي آغازگرها
´F: 5´- CGAGCCCCTTCCTGAGTTCC -3
´R: 5´- CGAGTTCCCCACCAGGCCC -3
´F: 5´- GCTCTCACTCCGACCTTGC -3
´R: 5´- CGAGTTCCCCACCAGGCCA -3

اندازه قطعه تكثير شده ()bp

الل

پلي مورفيسم

311

G

Gly56Alafs

151

Gly56Alafs

آناليز آماري

پليمورفيسم داراي سه ژنوتيپ  G/- ،-/-و  G/Gاست.

آناليز آماري با استفاده از نرم افزار MedCalc

براي تشخيص نوع ژنوتيپ نمونهها ،از تکنيک

( )14/3/1انجام گرفت .جهت بررسي معنيدار بودن

 AS-PCRاستفاده شد .پس از انجام  PCRبه منظور

تفاوت بين ژنوتيپها در دو گروه بيمار و کنترل از

بررسي کيفيت محصوالت آن ،از ژل آگارز  5درصد

آزمونهاي آماري ( Chi-Square )χ2و (Odds )OR

استفاده شد و سپس عکسبرداري از ژلها انجام گرفت.

 Ratioاستفاده شد و همچنين پارامترهاي  P-valueو

باندهاي روشن و واضح بيانگر کيفيت مطلوب PCR

( Confidence Interval )CIتعيين گرديد .در اين

ميباشند .محصول  ،PCRقطعاتي با طولهاي 311

آزمون  P≥1/11نشانگر معنيدار بودن اختالف نتايج

جفت باز و  151جفت باز بودند که شامل جايگاه

بين دو گروه ميباشد.

پليمورفيک مذکور است .انواع ژنوتيپهاي مشاهده

آزمون ( Odds Ratio )ORميزان تأثير يک فاکتور خطر

شده در شکل  5نشان داده شده است.

احتمالي در بروز يک بيماري خاص را نشان ميدهد .اما
براي تفسير  ORبه دست آمده ،نياز به محاسبه پارامتر
 CIيا فاصله اطمينان است که مقدار اين پارامتر به
صورت يک بازة عددي بيان ميشود .تنها هنگامي که
ميزان  ORبزرگتر از يک باشد و حداقل بازة  CIهم
يک باشد ،ميتوان فاکتور خطر پيشنهاد شده را به عنوان
يک فاکتور خطر مؤثر در بروز بيماري در نظر گرفت.

يافتهها

شکل  )5محصوالت  PCRبا پرايمرهاي حذف و درج کدون 16

نتايج بررسيهاي مولکولي در اين تحقيق پليمورفيسم

فرد  1ژنوتيپ هموزيگوت  ،G/Gفرد  5هتروزيگوت  G/-و فرد 3

تک نوکلئوتيدي  rs397515615در ناحيه اگزون

داراي ژنوتيپ هموزيگوت  -/-مي باشند =L .مارکر 11bp

شمارة  1ژن  KISS1Rمورد بررسي قرار گرفت .اين
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داد که در پليمورفيسم  ،rs397515615از  11فرد بيمار،

خطر در نظر گرفت؛ در حالي که در ژنوتيپ ،-/-

 3نفر ( 6درصد) داراي ژنوتيپ هموزيگوت  41 ،G/Gنفر

 OR=57/31و  CI=1/51–646/11ميباشد .يعني حداقل

( 35درصد) داراي ژنوتيپ هتروزيگوت  6 ،G/-نفر (15

بازة  CIبيش از  1ميباشد ،ميتوان با توجه به  ORدر نظر

درصد) داراي ژنوتيپ هموزيگوت  -/-بودند .در گروه

گرفت که ژنوتيپ  57/31 ،-/-برابر خطر ناباروري را

کنترل نيز ژنوتيپ  G/Gدر  7نفر ( 14درصد) ژنوتيپ G/-

افزايش داده است .همچنين بررسي فراواني اللي افراد بيمار

در  43نفر ( 36درصد) مشاهده گرديد ،و هيچ فردي با

و سالم نشان داد که در  11مرد نابارور47 ،درصد الل  Gو

ژنوتيپ  -/-مشاهده نشد .جهت بررسي معنيدار بودن

 13درصد الل حذف و در  11مرد سالم 17 ،درصد الل G

نتايج P-value ،با استفاده از آزمون  Chi-squareمحاسبه

و  43درصد الل حذف وجود داشت .که با توجه به

شد χ2 =7/64 ،و  P=1/15به دست آمد .با توجه به معنيدار

 P=1/51و  χ2=1/65تفاوت معنيداري بين فراواني آللي

بودن  ،Pمحاسبة  CIو  ORبا استفاده از آزمون

افراد بيمار و سالم مشاهده نشد .و همچنين ديگر نيازي به

 Odds-Ratioانجام شد .با توجه به  OR=5/55و

محاسبة  CIو  ORنبود.

 CI=1/14–1/11در ژنوتيپ  G/-چون حداقل بازة CI
جدول  )6توزيع ژنوتيپي پلي مورفيسم  rs397515615ژن  KISS1Rدر افراد بيمار و کنترل
()11% -CI

Odds-Ratio

Controls No.)%(.

(Cases No.)%

Genotype

-

-

14

6

G/G

()1/14-1/11

5/55

36

35

G/-

()1/51-646/11

57/31

1

15

-/-

بحث
ناباروري با طيف وسيعي از مشکالت اجتماعي ،رواني،
جسمي و اقتصادي در ارتباط ميباشد ( .)15طبق
گزارشات سازمان بهداشت جهاني ( 13 ،)WHOتا 13

محصول اين ژن ( )KPبر روي گيرندة KISS1

( )KISS1Rعمل ميکند (.)14
در مطالعه هريس رمضان ( )Harris Ramazanو
همکاران مشخص شد که سطح  kisspeptinسرم

درصد از زوجين در جهان از ناباروري رنج ميبرند؛ که

بهطور معنيداري در افراد نابارور در مقايسه با افراد

اين ميزان در کشورهاي مختلف از  7تا  31درصد

بارور کاهش مييابد .بنابراين اين نتيجه نشان ميدهد

متفاوت است (.)13

کمبود اين پروتئين با مشکالت باروري در مردان مرتبط

سالها هورمون  GnRHهيپوتاالموس جهت تنظيم و
آزادسازي  FSHو  LHاز هيپوفيز پيشين ضروري

است .در اين مردان کاهش سطح  LHو تستوسترون
سرم هم مشاهده ميشود ( .)11ژن  KISS1از مدتها

شناخته ميشد اما کنترل اين فرايندها تا زمان کشف ژن

قبل به عنوان يک ژن مهم در کنترل متاستاز معرفي شده

 KISS1ناشناخته بود KISS1 .تنظيم کننده رهاسازي

بود ولي از سال  5113به اهميت آن در بلوغ و

 GnRHو به دنبال آن بلوغ و توليد مثل ميباشد.

تخمکگذاري و باروري پي بردند .سمناني و همکاران
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همان طور که در جدول  5آورده شده بررسي نتايج نشان

کمتر از  1است ،نميتوان اين ژنوتيپ را به عنوان فاکتور

پورشريف و همكاران

پليمورفيسم ژن  KISS1Rدر مردان نابارور 623 /

 Arg/Argدر کدون  31ژن  KISS1پلي مورفيسمي

موتاسيون ياد شده منجر به طوالني شدن فعاليت درون

است که ميتواند با ناباروري مرتبط باشد (.)16

سلولي مسيرهاي پيامدهي در پاسخ به Kisspeptin

در يک مطالعه متاآناليز که توسط تيوتلمن

ميگردد ( .)16جهش  Arg368proمرتبط با بلوغ

( )Tuttelmannو همکاران انجام شد ،ارتباط معنيدار

زودرس مرکزي ميباشد ( .)17جهش  Pro313Hisبا

بين پليمورفيسم بعضي ژنها مثل  AZFو ناباروري

تغيير مسير سيگنالينگ  MAPکيناز رهايي کلسيم داخل

مردان مشخص شد ( .)17امروزه ارتباط ميان برخي از

سلولي را مختل ميکند .اين جهش نيز منجر به کاهش

جهشهاي به وقوع پيوسته در ژن  KISS1Rو بعضي از

عملکرد ژن شده و باعث  HHمادرزادي ميشود (.)11

اختالالت توليد مثلي از جمله ناباروري آشکار شده

در آخر ميتوان به جهشهاي  Misseneهتروزيگوت

است .از آن جمله ميتوان به حذف  111جفت بازي در

در  Cys223Argو  Arg297Leuکه منجر به کاهش

محل پذيرنده اسپاليسينگ ناحية اتصال اينترون  4به

بيان ژن  KISS1Rميگردند ،اشاره نمود (.)13

اگزون  1اشاره کرد که در مطالعات صورت گرفته ارتباط

در سال  5117مطالعهاي بيوانفورماتيکي دربارة

اين جهش با بيماري  HHمورد تأييد قرار گرفته است

پليمورفيسم کدون  16ژن  KISS1Rصورت گرفته

( .)11جهش نقطهاي  Leu148Serدر توالي ژن

است .با توجه به اينکه در پليمورفيسم مورد مطالعه

 KISS1Rدر حالت هموزيگوت در اعضاي يک خانوادة

حذف گوانين صورت ميگيرد ،يک جهش تغيير قالب

عربستاني با سابقة بيماري  HHشناسايي شد ( .)1جهش

محسوب ميشود و تمام اسيدآمينههاي بعدي تغيير

 Leu102Proدر بيماران مبتال به  HHمادرزادي

ميکنند .بنابراين انتظار ميرود اين جهش باعث تغيير در

مشاهده شد .اين جهش منجر به کاهش عملکرد در ژن

چهارچوب پروتئين  KISS1Rگردد .لذا بررسي حاضر

 KISSIRميشود (.)11

تأييدي بر اثر اين تغيير بر ناباروري ميباشد (.)11

سمينارا ( )Seminaraو همکاران در يک مرد مبتال به

در اين مقاله به بررسي ارتباط بين پليمورفيسم کدون 16

 IHHکه حامل جهشهاي  R331Xو  X399Rبه

در ژن  KISS1Rبا ناباروري ايديوپاتيک در مردان ،با

صورت هتروزيگوت بود ،را شناسايي کردند .اين

استفاده از روشهاي مولکولي مبتني بر  ،PCRپرداخته شد.

جهشها منجر به کاهش بيان گيرنده در فرد بيمار

 11مرد نابارور ايدوپاتيک (مرداني که علت ناباروري آنها

ميشوند ( .)1اخيراً جهش هموزيگوت Phe272Ser

نامشخص بود) و  11مرد سالم (به عنوان شاهد) مورد

در  KISS1Rدر  1مرد و يک زن از دو خانواده با نياي

بررسي قرار گرفتند ،که از محاسبه نتايج حاصل از بررسي

مشترک شناسايي شد ( .)16اين جهش در مراحل

ژنوتيپي مقدار  χ2=7/64و  P=1/15به دست آمد .از آنجا

ابتدايي در مردان با کريپتورکديسم و اندازه کوچک آلت

که  Pمحاسبه شده کوچکتر از  1/11بود ،تفاوت معنيدار

تناسلي ظاهر ميشود ،بعد از آن عدم توسعة بلوغ

بين دو گروه کنترل و بيمار مشاهده شد .بنابراين ژنوتيپ

مشاهده ميشود؛ ولي در زنان در سن  13سالگي با عدم

( -/-منظور از خط تيره يعني فاقد نوکلئوتيد خاص در

بلوغ و  Amenorrheaاوليه ظاهر ميشود .مطالعات

محل مورد نظر روي ژن بودند) موردنظر به عنوان فاکتور

کاربردي جهش  Phe272Serدر  KISS1Rنشان داد که

خطر بود ،از اين رو در افراد کنترل مشاهده نميشود .در
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استعداد ابتالي افراد بيمار به ناباروري ايديوپاتيک دخيل

دخيل در ناباروري پرداخته شد .لذا نقش ساير ژنها،

باشد .نتايج حاصل از بررسي فراواني اللي تفاوت

عوامل محيطي و حتي ساير پليمورفيسمهاي شناخته

معنيداري بين افراد بيمار و سالم از لحاظ آماري نشان نداد

شده در ژن مورد مطالعه در ناباروري قابل تأمل ميباشد.

( P=1/5و  .)χ2=1/65بنابراين نميتوان الل حذف را به

در مجموع شايد بتوان نقش ترکيبات ژنتيکي را در

عنوان فاکتور خطر دانست .از اين رو الل حذف در هر دو

ارتباط بين پليمورفيسم مورد بررسي و استعداد ابتالي

گروه کنترل و بيمار مشاهده شد .در نتيجه ميتوان گفت،

افراد مورد مطالعه به ناباروري ايديوپاتيک مؤثر دانست

در حالت هتروزيگوت الل  Gالل حذف را جبران ميکند.

و الزم به ذکر است که نتيجة به دست آمده ميتواند با

به همين علت ژنوتيپ  -/Gهم در افراد سالم و هم در

تغيير خزانة ژنتيکي جمعيت و يا تغيير معنيدار اندازه

افراد بيمار مشاهده شد .با توجه به اينکه در پليمورفيسم

جمعيت تغيير کند (.)51

مورد مطالعه حذف گوانين صورت ميگيرد ،يک جهش
تغييرقالب محسوب ميشود و تمام اسيدآمينههاي بعدي

سپاس و قدرداني

تغيير ميکنند .بنابراين انتظار ميرود اين جهش باعث تغيير

ضمن تشکر صميمانه از دانشکده علوم پايه دانشگاه

در چهارچوب پروتئين  KISS1Rگردد .براي بررسي اين

گيالن در فراهم آوردن تجهيزات ،و همکاري کارکنان

تغيير بايد از روش  Real time PCRاستفاده شود و

بخش ناباروري بيمارستان الزهرا (س) در تهيه نمونهها،

اندازهگيري پروتئين  KISS1Rبا تستهاي بيوشيميايي

مقاله حاضر بخشي از پايانامه کارشناسي ارشد آزاده

مثل االيزا صورت گيرد.

پورشريف ،دانشجوي رشته زيستشناسي سلولي و

نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش حاکي از ارتباط پليمورفيسم
 rs397515615با ناباروري ايدئوپاتيک در مردان
ميباشد ( )P=1/15و احتمال ابتالي افراد داراي ژنوتيپ
 -/به ناباروري بيشتر است .البته بايد توجه داشت کهناباروري يک بيماري چند عاملي است؛ هم عوامل ژني

مولکولي ،پرديس بينالملل دانشگاه گيالن ميباشد .اين
پژوهش توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
گيالن مورد حمايت مالي قرار گرفته است.
تضاد منافع
هيچ کونه تضاد منافع توسط نويسندگان بيان نشده است.

و هم عوامل محيطي ميتوانند در اين امر نقش داشته
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Abstract

Background: Infertility refers to the inability of a couple to conceive over an average period of one year
with unprotected sexual intercourse. In mammals, Fertility is initiated at puberty by the pulsatile secretion
of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH). Kisspeptin (product of Kiss1 gene) and its receptor
(KISS1R) are as vital upstream regulators in integrating of central and peripheral signals with GnRH release.
In this paper, we studied an association between polymorphism rs 397515615 in the KISS1R gene and
idiopathic male infertility.
Material and Methods: In this research, we evaluated a total of 50 men with idiopathic infertility and 50
healthy men (control group). The AS-PCR method was applied for the determination of the codon
polymorphism. Also, we used chi-square (χ2) test to study of an association between genotype and allele
frequencies in cases and control groups.
Results: The results showed that the genotypic frequencies between two groups revealed a significant
difference between the patients and control group (P=0.02), while the allele distribution (G/-) between case
and control groups showed no significant difference (P=0.20).
Conclusion: The results of this study show that the polymorphism of rs 397515615 KISS1R gene probably
associated with idiopathic infertility in men. However, further studies with larger sample size and diverse
geographical distribution are required for more conclusive results.
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