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 پدری و سقط مکرر RNAی همبستگی پلیمورفیسم های میکرومطالعه
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 چکیده :

زشکی های پیابیبه وقوع دو یا تعداد بیشتر سقط متوالی قبل از هفته بیستم بارداری اطالق می شود. ارز (RPL) سقط مکرر مقدمه :

سقط مکرر به طور عمده بر فاکتورها و عوامل مادری متمرکز است. با این وجود ژن های بیان شده پدری نیز ممکن است نقش مهمی 

ها را در اندومتریوز، پره اکالمپسی، ناباروری RNAبراین مطالعات اخیر نقش میکرورا در جایگزینی و کیفیت جفت داشته باشد. عالوه

 miR-196a2C>T کرر نشان داده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی همراهی احتمالی بین پلیمورفیسم هایو سقط م

(rs11614913) و   miR499aT>C (rs3746444)باشد.پدری و سقط مکرر می 

توالی با علت مرد از بین زوجینی با حداقل دو سقط مکرر م 31مرد ایرانی شامل  131شاهدی،  _در این مطالعه موردی کار :روش

مردکنترل سالم با حداقل یک فرزند و بدون هیچ گونه سابقه ی سقط در همسر مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین  111نامشخص و 

و  miR-196a2C>Tبه ترتیب برای پلیمورفیسم های PCR-RFLP  و  Tetra-ARMS-PCRها با استفاده از روش ژنوتیپ نمونه

miR499aT>C .انجام گرفت 

در مردان با موارد سقط مکرر در مقایسه با مردان کنترل سالم یافت شد  miR-499aداری در توزیع ژنوتیی تفاوت معنی ها :هیافت

)(. ( P-value : 0.0005 , Odds Ratio: 2.91 (95% CI: 1.58-5.33 

پدری و سقط مکرر  miR-499aی نتایج تحقیق حاضر بیانگر شواهدی مبنی بر همراهی بین واریانت ژنتیک بحث و نتیجه گیری :

 می باشد. مطالعات بیشتری جهت اارزیابی اهمیت واریانت ژنتیکی مطالعه شده در قومیت های مختلف مورد نیاز است.

 کلمات کلیدی: 

 پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی، فاکتور مردانه  microRNA ,سقط مکرر، 
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