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دکترطاهره ناجی ،دانشیارگروه علوم پایه،دانشکده داروسازی و علوم دارویی

بررسی رابطه ی میان  Micro RNAهای موجود
در خون مادر و احتمال سقط جنین
سقط جنین به پدیده از دست دادن جنین ازهفته۲۰بارداری
گفته می شود .سقط از عوارض شایع در حاملگی است که عوامل
شناخته شده ایی درآن دخیل هستند .اما علت آن در بسیاری از
موارد ناشناخته است.کشف و شناسایی مارکرهای زیستی مرتبط با
سقط کمک موثری در پیشگیری آن فراهم می نماید .در این میان،
میکرو  RNAاز بین مارکرهای زیستی شناخته شده ،دارای پتانسیل
باالیی درتشخیص است .مزایای ان نسبت به سایر تست های دیگر
تشخیص زودهنگام ،ارزان و غیرتهاجمی بودن آن است)۱(.

میکرو RNAگروهی از RNAهای غیرکدکننده که بیان بخش
زیادی از ژن های بدن را تنظیم می کنند که این تنظیم می تواند
در سطح رونویسی و پس از ان انجام شود .پژوهش ها نشان
داده است که برخی از میکروRNAها طی بارداری دچار
کاهش بیان و تعدادی دچار افزایش بیان می شوند که این
تغییرات روی میزان افزایش بیان ژن های هدف تاثیر زیادی
دارند .در این مقاله نقش و اهمیت میکرو RNAدر سقط مکرر
بررسی می شود)۱(.
عوامل مؤثر بر سقط جنین

ناباروری وسقط دو مشکل عمده تولید مثلی هستند که در
بسیاری از موارد دالیل همپوشانی برای آنها ذکر می شود،
برخی از شرایط پاتولوژیک با سقط و ناباروری همراهند.
مشکالتی ازجمله:تخمدان پلی کیستیک()Polycystic ovarian
و نقایص دیواره رحم( )Uterin septumو فیبرویید رحم
( )Uterin fibroidبیشترین فراوانی را در افراد نابارور دارند
که این افراد همچین در سقط های مکرر نیز گزارش شده اند.
()۲که البته بیشتر دالیل ذکر شده فقط علت  ٪۵۰از سقط ها
را توجیه می کند و باقی آن ها ناشناخته باقی مانده اند)۳(.
شکل۱ـ عوامل مؤثروسهم هر یک از عوامل سقط جنین
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میکرو  RNAوسقط جنین
میکرو RNAها از عوامل ژنتیکی جدید موثر در سقط
جنین است که با تغییرات بیان ژن ها ،نقش خود را ایفا
می کنند؛ این کدکننده های غیرپروتیینی موجب خاموش
شدن ژن ها در سطح پس از رونویسی می شوند .بیان
تنظیم حدود یک سوم از ژنوم انسان با انهاست)۴(.
درپژوهش های تازه ثابت شده است که تفاوت
معناداری در بیانMicro RNAها میان افراد عادی و
مبتالیان به  EPLبا تجزیه و تحلیل بافت های پرز و نمونه
خون مادر وجود دارد .طی تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک
Micro RNAها درمجموع  Micro RNA ۴در نمونه بافتی
و  Micro RNA ۳در پالسمای مادر ،اختالف معنادار
کمی در بیان داشتند.آزمایش ها اعتبار  Micro RNA ۶را
تایید کردند که از آن ها می توان  Micro RNA ۳موجود
در پالسمای مادر را به عنوان نشانگرهای زیستی برای
تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد در نظر گرفت.

بیان Micro RNAو سقط
میکروRNAهادر رویدادهای گوناگون بارداری
هما نند  :ال نه گز ینی جنین  ،حا ملگی خا ر ج

رحمی ،پره اکالمپسی،زایمان زودرس ،وزن کم جنین هنگام
تولد ،سقط های خودبخودی ،پاسخ التهابی و النه گزینی نقش
مهمی دارند .در هر یک از این پدیده ها بیان میکروRNAهای
خاصی دچار تغییر می شوندوبسته به ژن های هدف هر کدام
وقایع متفاوتی رخ می دهد.
برای نمونه:
در بررسی زنان دچار به سقط جنین مکرر دیده شده که miR-
 133aافزایش یافته و miR-133aبا کاهش ترجمه  HLA-Gو با
اتصال به  UTR-’3عمل می کنند .این ،Prنقش اساسی در تحمل
جنین توسط سیستم ایمنی مادر دارد پس از این رو،کاهش بیان
ان منجر به سقط خودبخودی می شود)۵(.

جدول  :۱تغییرات بیان میکروRNA

هاو ارتباط آن با سقط جنین)۵(.

نتیجه گیری

میکرو RNAها در تنظیم فرایند های مختلف رشد و تمایز
دخالت دارند و هر گونه اختالل در سنتز،بیان یا عملکرد
انها میتواند باعث بیماری های مختلف از جمله سقط جنین
و حتی ناباروری شود )۶(.تغییرات تک نوکلئوتیدی که در
ژن های رمزکننده این  Micro RNAها رخ می دهد باعث تغییر

در بیان آن ها می شود و این موضوع نقش این ترکیبات را
برجسته کرده است و به دلیل اینکه در شرایط پاتولوژیک
مختلف بیان  Micro RNAها دستخوش تغییراتی می شود،
از این رو بررسی تغییرات بیان Micro RNAها می تواند
به عنوان مارکر های زیستی برای تشخیص،پیشگیری و یا
درمان سقط جنین مورد توجه قرار گیرد.
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