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 .1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین -پیشوا ،ورامین – پیشوا ،ایران
 .2گروه ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* مسئول مکاتبات :آدرس الکترونیکیshohrehzare@yahoo.com :
محل انجام تحقیق :آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران ،دکتر اکبری ،آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت97/2/9:

سقط مکرر به وقوع دو یا تعداد بیشتر سقط پشت سر هم قبل از هفتهی  20بارداری اطالق میشود .برخی از دالیل عمدهی
 RPLنقایص آناتومیک رحمی ،فاکتورهای ژنتیکی ،عفونتها ،دالیل ایمونولوژیک ،محیطی و ...میباشند .در مواردی که علت
 RPLمشخص نباشد از آن به عنوان ایدیوپاتیک نامبرده میشود .پلیمورفیسمهای ژنهای مختلفی در بروز سقط جنین موثر
میباشند که یکی از این ژنها ،ژن فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی ( )VEGFمیباشد .در این تحقیق به بررسی ارتباط
پلیمورفیسمهای ژن  VEGFبا سقط مکرر جنین پرداخته شده است .در این مطالعهی موردی شاهدی  200خانم شامل 100
خانم با سابقه حداقل دو سقط پشت سر هم با علت نامشخص و  100فرد کنترل سالم با حداقل سابقه دو تولد زنده و بدون هیچ
گونه سابقهی سقط مورد بررسی قرار گرفتند DNA .ژنومی هر فرد از لوکوسیتهای خون استخراج شد .جهت شناسایی
پلیمورفیسم  rs3024998و  rs699947ژن  VEGFازتکنیک  PCR-RFLPاستفاده شد .آنزیم محدوداالثر  MaeIو  BglIIبه
ترتیب برای هضم آنزیمی استفاده شد .محصوالت حاصل از هضم آنزیمی روی ژل آکریالمید  %12برده شد .آنالیز توصیفی
ژنوتیپهای هر جایگاه ،فراوانی هموزیگوت و هتروزیگوت در دو گروه بیمار و شاهد مطالعه گردید .اختالف بین فراوانی آللی بین
افراد بیمار و کنترل با استفاده از آزمون مربع کای توسط نرمافزار  SPSS ver.18مورد مطالعه قرارگرفت .آنالیزهای آماری تفاوت
معناداری ) (P<0.05بین فراوانی آللی جایگاههای مزبور در افراد بیمار و سالم نشان دادند .مطالعات بیشتر برای ارزیابی اهمیت
واریانت ژنتیکی مطالعه شده در جمعیتهای متفاوت و بررسی اثر این واریانت بر بیان ژن VEGFمورد نیاز میباشد.
واژه های کلیدی :پلی مورفیسم ،سقط مکرر جنین،

ژن VEGF

مقدمه

حاملگی قبل از هفته بیستم اطالق می شود .سقط خود به
خودی از لحاظ بالینی انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها
سقط مکرر می با شد و به طور کال سیک بدینگونه تعریف
میگردد :سه سقط متوالی یا بی شتر قبل از هفته بی ستم

یکی از معدود م شکالتی که زندگی زوجهای جوان را
درگیر کرده و جزو شااایع ترین عوارض حاملگی میباشااد،
م سأله سقط جنین ا ست ( .)1از نظر تعریف سقط به ختم
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چکیده

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تاریخ پذیرش97/4/21 :

زارع کاریزی و میرفخرایی

شااناسااایی شااده اساات .اعتقاد براین اساات که
مهمترین تنظیم کننااده رگزایی نرمااال و پاااتولوژیااک
ماای باااشااااد( VEGF.)9باااعاام مااجاامااوعااه ای از
پاسخهادرسلولهای اندوتلیالی در in vitroاز جمله تحریک
تکثیر و مهاجرت سلول ها و القا بیان ژنهای پیش التهابی
میشاااود .ژن کد کننده  VEGFانساااانی روی کروموزوم
 6p21.1به طول  16304ج فت باز قرار دارد .این ژن در
انسااان دارای  8اگزون میباشااد که با هفت اینترون جدا
شده اند ( .)10الگوهای بیان  VEGFو گیرندههای انتخابی
آن با دو عامل ارتباط دارد یکی زمینههای رشااد عروق در
حال توسااا عه جنین و دیگری طول دوره بارداری ز نان.
مهمترین اثر فقدان  VEGFو گیرنده های آن ،کاهش رشد
و نمو عروق و نقص عملکرد عروق میباشااد ( .)10،11این
نک ته نیز قا بل تو جه اسااات که ژن  VEGFدر حا لت
هتروزیگوت به صااورت غیر فعال عمل می کند و منجر به
اختالل شدید در گ سترش رگها و مرگ جنین می شود ،
که این مطلب نشان دهنده مهم بودن دوز مناسب VEGF
برای تکامل و رشد عروق میباشد ( .)12لذا در این مطالعه
ارتباط دو چندشاااکلی  rs3024998و  rs699947در ژن
 VEGFبا سااقط مکرر جنین در دو گروه شاااهد و مورد با
استفاده از روش  PCR-RFLPبررسی شد.

بارداری یا تو لد جنین هایی کمتر از  500گرم (.)3،4
حدود  5تا  1در صد خانم های باردار سقط مکرر را تجربه
می کنند که ممکن اساات به دلیل نارساااییهایی همچون
اختالالت هورمونی ،عوامل آناتومیکی ،عوامل ایمونولوژیک،
عواماال عفونی ،عواماال محیطی ،عواماال ترومبوفیلی و
اختالالت ژنتیکی از جم له ناهن جاری های کروموزومی و
تک ژنی باشد  .این در حالی است که درصد قابل توجه ی
از عوامل مؤثر در سندرم سقط مکرر نا شناخته باقی مانده
است ( .)5در میان عوامل شناخته شده سقط مکرر ،عوامل
ژنتیکی شاااایع ترین عامل اسااات .در مطالعات ژنتیکی
مختلف ارت باط بین ساااقط مکرر و پلی مورفیسااام های
ژنتیکی مربوط به بازکن نده های عروق از جم له VEGF
(فاکتور رشداندوتلیالی عروق) نشان داده شده است (.)6،7
یک حاملگی طبیعی وابساااته به ارتباط خونی مادر و
جنین می باشاااد .بعد از مبادله مواد خونی بین جنین و
مادر ،خون دارای اکسااای ن و مواد غذایی از طریق وریدها
به ورید نافی و سی ستم گردش خون جنین وارد می شود.
جفت انسااان ساارشااار از عروق خونی اساات و در پایان
بارداری ،به صاااورت یک شاااب که مویرگی با طول 552
کیلومتر و سطحی برابر با  25سانتیمتر مربع گسترده شده
اسااات .عروق و رگزایی های بعدی نقش مهمی در تکوین
جفت دارند .تنظیم نامناساااب و یارگزایی ناکارامد موجب
محدودیت رشااد جنین شااده و ممکن اساات موجب بروز
سقط شود .مواد مغذی کافی و تأمین ب ستر منا سب برای
ر شد طبیعی داخل رحمی جنین ،ضروری ا ست .اختالل
در جر یان خون رحمی با عوارض پری نا تال و مرگ و میر
ناشی از زایمان زودرس ،پرهاکالمپسی و یا محدودیت رشد
داخل رحم در ارتباط اساات .از آنجا که بیان ژن  VEGFو
وجود این عامل ر شد در ت شکیل عروق خونی نقش مهمی
دارد می تواند در تشااکیل جفت و رساااندن مواد مغذی از
مادر به جنین موثر باشد و در صورت عدم وجود این عامل
رشاااد در تشاااکیل عروق جفت اختالل ایجاد میشاااود و
موجب نارساااایی جفت و در نهایت اختالل در انتقال مواد
مغذی از مادر به جنین می شود و سقط جنین را به دنبال
خواهد داشت (.)8
 VEGFیکی از اولین فاکتورهای رگزایی اسااات که

VEGF

مواد و روشها

در این مطالعه مورد-شاهدی  100زن مبتال به سقط
مکرر با علت ناشناخته با میانگین و انحراف معیار سن
( )27/7 ± 5/03که حداقل  2سقط قبل از هفتهی بیستم
بارداری داشته به عنوان مورد انتخاب شدند .گروه مورد به
گونهای انتخاب شدند که فاقد مشکالت آناتومیکی رحم،
مشکالت سیتوژنتیکی ،مشکالت هورمونی ،مشکالت
ایمونولوژیک و اختالالت اسپرم همسر باشند .به همین
منظور به بیماران پیشنهاد انجام آزمایشات :تعیین
کاریوتیپ خانم و آقا ،Vaginal Ultrasound Scan ،سنجش
 ،FBS, LH ,PRL, TSH, T3, T4ارزیابی فاکتورهای
ترومبوفیلی (PT, PTT Antithrombin III, Protein C
) ،Anti -dsDNA،TORCH Study ،,Protein Sآزمایشات
ایمنولوژی ( APA, ACA) ANA,TPOAb, TgAbو آنالیز
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اسپرم

)Volume, pH, Sperm Count

شاهد در لولههای حاوی  EDTAاخذ شد .نمونهی
این افراد با روش نمک اشباع استخراج شد(.)13
تکثیر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای هر
قطعه انجام شد .توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت
بررسی چند شکلیهای rs3024998و  rs699947ژن
 VEGFو طول محصوالت  PCRبرای هر پرایمر در جدول
 1ارائه شده است.

DNA

(Motility,

 Morphology,داده شد .این زنان در طی سالهای -1389
 1391از نقاط مختلف ایران به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
تهران-دکتر اکبری مراجعه کرده بودند .در مقابل  100زن
که حداقل  2تولد موفق داشته و فاقد سابقه سقط بودند به
عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .میانگین و انحراف معیار
سن این افراد30 ± 4/66بود .پس از دادن آگاهی و تکمیل
رضایت نامه 5 ،میلی لیتر خون محیطی از افراد مورد و

جدول  - 1توالی پرایمر های مورد استفاده و طول محصوالت  PCRجهت بررسی چند شکلی  rs3024998و . rs699947
251

´5´-CACCACACCATCACCATCGAC-3
´5´-TATGTGGGTGGGTGTGTCTACAG-3

rs3024998-F
rs3024998-R

200

´5´-TAACCTAGCACCTCCACCAAAC-3
´5´-AGAGTGGGACCAGTCAGTCTG-3

rs699947-F
rs699947-R

نتایج

در این تحقیق چندشکلی  rs3024998و
در  100زن که حداقل  2تولد موفق داشتند و  100زن
مبتال به سقط مکرر با استفاده از روش  PCR-RFLPمورد
بررسی قرار گرفت .فراوانی ژنوتیپی و آللی برای چند شکلی
 rs3024998در جدول  2ارائه شده است .فراوانی ژنوتیپی
rs699947
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در مورد چندشکلی  rs699947محصول  PCRطولی
معادل  200جفت باز خواهد داشت که وجود آلل  Cفاقد
جایگاه برش برای آنزیم  BglIIاست ،در نتیجه یک قطعه
 200جفت بازی ایجاد خواهد نمود و ژنوتیپ  AAایجاد دو
قطعه  163و  37جفت بازی می کند .محصوالت  PCRپس
از هضم آنزیمی روی ژل آکریل آمید  %12برده شد و پس
از رنگآمیزی با نیترات نقره نتایج حاصله آنالیز گردید.
مشاهدات وارد نرم افزار  spss-version18شد و توزیع
ژنوتیپهای هر جهش ،فراوانی هموزیگوت و هتروزیگوتها
در دو گروه بیمار و شاهد با استفاده از مربع کای پیرسون
و تست دقیق فیشر مورد سنجش قرار گرفت p-value .کمتر
از  0/05به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شدp- .
 valueو میزان خطر نسبی محاسبه گردید.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

اندازه محصول )(bp

توالی پرایمر

واکنش  PCRبرای هر دو چندشکلی در حجم 25
میکرولیتر حاوی  50نانوگرم  DNAژنومیک2/5 ،
میکرولیتر  0/25 ،10X PCR Bufferمیلی موالر از هر
 1/5 ،dNTPsمیلی موالر  7-5 ،MgCl2پیکو مول از هر
پرایمر و  0/5واحد آنزیم Taq DNA polymerase
(سیناژن ،ایران) صورت گرفت .تکثیر در  32سیکل،
دمای 94درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه 63 ،درجه
سانتیگراد  1دقیقه و  72درجه سانتیگراد به مدت 1دقیقه
انجام شد .دناتوراسیون اولیه به مدت  5دقیقه در  94درجه
سانتیگراد و طویلسازی نهایی به مدت  10دقیقه در دمای
 72درجه سانتیگراد صورت گرفت .جهت شناسایی
چندشکلیهای  rs3024998محصول  PCRمربوطه با
استفاده از آنزیم محدوداالثر  MaeIمورد هضم آنزیمی قرار
گرفت.
محصول  PCRجهت بررسی  rs3024998طولی معادل
 251جفت باز خواهد داشت .آلل جهش یافته  Tبرای
آنزیم  MaeIهیچ توالی قابل شناسایی ندارد و برشی ایجاد
نمیکند ،اما آلل  Cبا آنزیم برش یافته و ایجاد دو قطعه
 105و  146جفت بازی میکند.

نام پرایمر

زارع کاریزی و میرفخرایی

گروه های مورد مطالعه از تعادل هاردی-واینبرگ تبعیت
می کند .فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده برای این چند
شکلی در بین گروه زنان مبتال به سقط مکرر و گروه شاهد
به ترتیب بدین قرار است 52 :درصد مقابل  34درصد
هموزیگوت 0 ،CCدرصد مقابل  6درصد هموزیگوت  AAو
 48درصد مقابل  60درصد هتروزیگوت  .ACدر جدول 5
نیز نتایج بررسی ارتباط ژنوتیپ های  rs699947با سقط
مکرر جنین ارائه شده است .همان طور که مالحظه می شود
ارتباط معنی داری بین این چند شکلی با سقط مکرر جنین
مشاهده شد).(p=0.03

مشاهده شده در گروه های مورد مطالعه از تعادل هاردی-
واینبرگ تبعیت می کند .فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده
برای این چند شکلی در بین گروه زنان مبتال به سقط مکرر
و گروه شاهد ارتباط معنی داری نشان نداد و به ترتیب
بدین قرار است 45 :درصد مقابل  33درصد هموزیگوت
 5 ،CCدرصد مقابل  17درصد هموزیگوت  TTو  50درصد
مقابل  50درصد هتروزیگوت  .CTدر جدول  3نیز ارتباط
ژنوتیپ های  rs3024998با سقط مکرر جنین مشاهده می
شود .ژنوتیپ  TTدارای ارتباط معنی دار با استعداد ابتال به
سقط مکرر جنین می باشد ).(p=0.006
فراوانی ژنوتیپی و آللی برای چند شکلی  rs699947در
جدول  4ارائه شده است .فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده در

جدول  - 2فراوانی ژنوتیپی و آللی  rs3024998در بیماران دارای سقط مکرر جنین.
شاهد

درصد
58
42
33
50
17

P-value
0/006

مورد

درصد

70
30
ژنوتیپ
45
50
5

آلل
C
T
C/C
C/T
T/T

جدول  -3ارتباط ژنوتیپ های  rs3024998با سقط مکرر جنین.
)OR(95% CI
مورد (درصد)
شاهد (درصد)
1/00
(1/36 )0/75 -2/47
(4/36 )1/13-55/84

45
50
5

33
50
17

چند شکلی
CC
CT
TT

جدول  -4فراوانی ژنوتیپی و آللی  rs699947در بیماران دارای سقط مکرر جنین.
شاهد

درصد

مورد

درصد

63/3
36/46

76
24

34
60

52
48

6

ژنوتیپ

0

4

آلل
C
A
CC
CA
AA
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P-value
0/03

جدول  -5ارتباط ژنوتیپ های  rs3024998با سقط مکرر جنین.
)OR(95% CI
مورد (درصد)
شاهد (درصد)
34
60
6

1/00
(1/68 )1/57 -9/63
(12/11 )1/36-7/9

بحث

52
48
0

چند شکلی
C/C
C/A
A/A
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پاتوژنز سقط مکررجنین پیچیده است .از علل سقط،
میتوان به مشکالت آناتومیک رحم ،جابهجایی کروموزمی،
بیماریهای خودایمنی که به عنوان ریسک فاکتورشناخته
شدند ،اشاره داشت .مهار رشد جنین و مرگ جنین
ناشناخته است ،اما میتوان گفت هر بارداری با افزایش
سطح پیش انعقادهای طبیعی و کاهش سطح ضد
انعقادهای طبیعی مانند پروتئین  Sهمراه است (.)14،15
برقراری یک حاملگی موفق ،مستلزم تنظیم تعامل اجزای
مختلفی است که در ارتباط میان مادر و جنین مشارکت
میکنند .تشکیل جفت نیز به تعامل میان محصوالت ژنی
و فعالیت سلولی مادر و جنین نیازمند است .رشد سلول و
تکثیر ،آپوپتوز و تمایز ،تهاجم سلول ،رگزایی ،آزاد شدن
سایتوکاینهای مختلف ،هورمون ها و عوامل رشد از جمله
فعالیتهای برجستهای است که در خالل تشکیل جفت
صورت میپذیرد .بدیهی است که این حوادث متعدد به هم
پیوسته ،نیاز به تنظیم مناسب هزاران ژن دارد .این مطالعه
به منظور بررسی ژن  VEGFدر سقط جنین ناشناخته انجام
شد .با توجه به اهمیت رگزایی در اوایل حاملگی زنانی که
حامل آلل خطر در ژن  VEGFهستند ،مستعد ابتال به سقط
جنین میباشند) VEGF .)16نقش مهمی را در این فرآیند
با شرکت در رگزایی و نفوذ پذیری عروق و تهاجم
فیبروبالست برای النه گزینی ایفا میکند .هر گونه اختالل
و کاهش بیان ژن میتواند منجر به شکست النه گزینی
رویان شود .مطالعات انجام شده بر نقش مهم VEGFدر
پیشرفت شبکه های رگهای خونی اشاره دارد .بیان ژن
VEGFدر اوایل حاملگی و نقش آن در رگزایی در جفت
انسان مشاهده شده است و بیان رونوشت  VEGFدر اوایل
بارداری افزایش مییابد و کاهش بیان رونوشت  VEGFبا
حاملگی ضعیف مرتبط میباشد .بنابراین حذف ،VEGF
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منجر به نقص درعروق بافت جنین،نمو جفت و رگزایی و
در نهایت مرگ جنین رخ میدهد( .)7در این میان ،بسیاری
از پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن  ، VEGFعالوه بر
نقش در استعداد ابتال به سقط در بیماریهای دیگر از قبیل
سرطان پستان ،بیماریهای قلبی و نارسایی زودرس
تخمدان موثرند (.)7،15
 VEGFنقش مهمی را در پاتوژنز پره اکالمپسی و
تنظیم و بازسازی عروق جفت بازی می کند .از این رو در
سال  2006تحقیقی در مجارستان در مورد ارتباط
پلیمورفیسمهایG+405Cو  C–2578Aژن  VEGFروی
 84زن با پره اکالمپسی شدید و  96نفر شاهد با حاملگی
اول بدون عارضه انجام شد.روش  RFLPاستفاده شد.
 G+405Cاستعداد ابتال به پره اکالمپسی را کاهش میدهد.
وجود آلل  C–2578Aموجب تغییر پیشرفت پره اکالمپسی
میشود (.)17
 VEGFدر بیماریهای آترواسکلروز مانند بیماریهای
عروق مغزی و بیماریهای قلبی و عروقی در ارتباط است با
این حال اثر پلیمورفیسمهای - ،-2578C>A ،936C>T
 -634G>C ،1154G>Aدر استعداد ابتال به سکته مغزی و
انفارکتوس مغزی گزارش نشده است .به این منظور  kimو
همکاران در سال  2011در این مورد روی  615بیمار مبتال
به سکته ایسکمیک و  376نفر مبتال به سکته مغزی و 494
نفر به عنوان شاهد را مورد مطالعه قرار دادند .در نهایت
مشاهده کردند که پلیمورفیسمهای  -634G>Cو 936C>T
با سطح هموسیستئین بیماران و انسداد یک یا چند واحد
عروقی کوچک ارتباط دارد (.)18
شهبازی و همکاران نیز در سال  2002در مورد ارتباط
پلیمورفیسمهای  VEGFبا بیماری رد پیوند کلیه تحقیقی
را انجام دادند 173 .فرد دریافت کننده پیوند که پیوندشان
رد شده بود را در نظر گرفتند و پس از بررسی مشاهده

زارع کاریزی و میرفخرایی

میزان  VEGFبه سایر عوامل درگیر در روند لختهسازی
وابسته است .جهش در افرادی با شرایط رژیم غذایی غنی
از فیبر و فاقد چربی ،ورزشهای روزانه ،عدم استفاده از
دخانیات و سایر عوامل ناشناختهی دیگر عارضهای قابل
تحمل است ،درحالیکه در افراد فاقد شرایط مذکور وقوع
این جهش میتواند منجر به بروز فنوتیپهای بالینی یا
بیوشیمیایی گردد .بدین ترتیب اختالف در عوامل محیطی
میتواند اختالف در اثر چند شکلیهای  VEGFبر سقط
مکرر جنین در جوامع مختلف را توجیه کند (.)21،22
از طرف دیگر پراکندگی(توزیع) SNPها در جوامع
مختلف متفاوت است .سومین عامل موثر در توجیه نتایج
متناقض در جوامع مختلف و حتی نتایج حاصل از مطالعات
مختلف در یک جمعیت ،اندازه ،ترکیب ،پراکنش جغرافیایی
و قومیت جمعیت مورد مطالعه میباشد (.)21،22
در نهایت ،اثرات فنوتیپی چندشکلیهای ژنی به وسیله
سایر عوامل ژنتیکی یا زمینه ژنتیکی فرد و عوامل محیطی
متاثر میگردد که بهترین مثال از برهمکنش ژن -محیط
در ایجاد یک فنوتیپ است .از اینرو این امر محتمل است
که چندشکلیها تنها در ارتباط با پیش زمینه ژنتیکی خاص
و یا همراه با عوامل محیطی میتوانند منجر به بروز اختالل
شوند (.)22،21

کردند که آلل های  -1154 Gو  -2578 Cارتباط معنی
داری با تولید  VEGFو رد پیوند داشت (.)19
در این تحقیق چندشکلی  rs3024998وrs699947
در  100زن مبتال به سقط مکرر و  100زن نرمال مورد
بررسی قرار گرفت .هر دو چند شکلی دارای ارتباط معنی
دار با سقط مکرر جنین بودند.
 Luoو همکاران ( )2012به بررسی ارتباط چند شکلی
 rs699947و  rs3024998در  227زن دارای سقط مکرر و
 232زن نرمال در جمعیت چین پرداختند .در این مطالعه
در مورد چندشکلی  rs699947ژنوتیپ  CCفراوانی  56و
 63درصد ،ژنوتیپ  AAفراوانی  6/17و  3/45درصد و
ژنوتیپ  ACفراوانی  38و  34درصد به ترتیب در گروه مورد
و شاهد مشاهده شد .به این ترتیب ارتباط معنی داری بین
سقط مکرر با چند شکلی  rs3024998در جمعیت مورد
مطالعه دیده نشد) .(p=0.5در همین جمعیت چند شکلی
 rs3024998نیز بررسی شد .فراوانی ژنوتیپ  CCدر گروه
مورد و شاهد به ترتیب  33و  34درصد ،ژنوتیپ  TTفراوانی
 10و  14درصد و ژنوتیپ  CTفراوانی  57و  53درصد در
گروه مورد و شاهد داشت .این چند شکلی نیز فاقد ارتباط
معنی دار ) (p=0.14با سقط مکرر جنین بود (.)20
با توجه به مطالعات محدود انجام شده در چین و
مقایسه آنها با مطالعه کنونی می توان علت اختالف نتایج
در نمونه های مورد بررسی مواردی باشد که ذیل توضیح
داده شده است .نتایج متضاد در جمعیتهای متفاوت نشان
میدهد که نقش پلی مورفیسم های VEGFدر سندرم
سقط مکرر جنین احتماال به دلیل عوامل ژئوگرافی و ن ادی
تحت تاثیر قرار میگیرد و فنوتیپ نهایی ،حاصل برهمکنش
این عوامل میباشد( .)28در واقع اثر  SNPهای مذکور بر

تقدیر و تشکر

بدین وسیله مراتب تشکر خویش را از کلیه
عزیزانی که ما را در انجام این پ وهش یاری کردند ،ابراز
میداریم .این مقاله ماحاصل طرح تحقیقاتی می باشد.
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