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سرم زنان مبتال به سقط مکرر جنین
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تاریخ دریافت:

چکیده
مقدمه :سقط مکرر به عنوان سه یا بیش از سه سقط قبل از هفته بیستم بارداری تعریف می شود و در  51-02درصد از بارداری ها رخ می دهد.
 Glucose Regulated Protein78از پروتئین های شبکه اندوپالسمی است که بر سطح سلول های تروفوبالست بیان می شود .هدف از این مطالعه
بررسی حضور آنتی بادی ضد  GRP78در زنان مبتال به سقط های مکرر است.
مواد و روش ها :در یك مطالعه مورد-شاهدی ،از میان مراجعین به مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال  5131تا  13 ،5131زن با
سابقه سقط مکرر خود به خود با علت نامشخص به عنوان گروه بیمار و  20زن بدون سابقه سقط مکرر و دارای حداقل دو باروری موفق ،به عنوان گروه
شاهد انتخاب شدند .میزان آنتی بادی علیه  GRP78در هر دو گروه با روش الیزا اندازه گیری شد .هم چنین بیان این پروتئین در دو گروه کنترل و بیمار،
در بافت جفت با روش وسترن بالت بررسی شد.
یافته های پژوهش :در این مطالعه ،بیان  GRP78بر سطح سلول های تروفوب الست با استفاده از روش وسترن بالت در هر دو گروه بیمار و
کنترل نشان داده شد .هم چنین با استفاده از روش الیزا آنتی بادی علیه  GRP78در سرم افراد بیمار و کنترل مشخص گردید .با وجود این که میزان این
آنتی بادی در افراد بیمار کمتر از افراد سالم بود اما این اختالف از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت()P=0.1
بحث و نتیجه گیری :نتایج به دست آمده در این پژوهش نتوانست ارتباط معناداری بین میزان آنتی بادی در افراد بیمار و افراد سالم را نشان
دهد.

واژه های کلیدی:

حاملگی ،پالسنتا ،سقط مکررGRP78 ،
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مقدمه
سقط مکرر خود به خودی به معنای از دست دادن
محصوالت حاملگی و به عنوان یك رویداد تکرارپذیر از
دو یا بیشتر سقط قبل از هفته بیستم بارداری(نسبت به
اولین روز از آخرین دوره قاعدگی) و یا تولد جنین با
وزن کمتر از  122گرم تعریف می شود( .)5سقط با
شیوع  51-02درصد در میان حاملگی های تشخیص
داده شده بالینی حد فاصل هفته چهارم تا بیستم به
عنوان شایع ترین عارضـــه حاملــگی محـــسوب
می شود( .)0سقط مکرر جنین به دو گروه اولیه و ثانویه
تقسیم می شود .به طوری که در سقط های مکرر اولیه،
زنان هیچ گاه بارداری موفقیت آمیزی نداشته اند ولی در
سقط های مکرر ثانویه ،سقط جنین پس از حداقل یك
تولد زنده روی می دهد( .)1عالئم سقط عبارت اند از:
تهوع ،تورم سینه ،خونریزی و یا لکه بینی که هر لحظه
شدیدتر می شود ،خروج لخته های بزرگ و غلیظ خون
از بدن و درد و گرگرفتگی قسمت انتهایی و تحتانی
شکم .دالیل متنوع و متعددی در بروز سقط جنین نقش
دارند که عبارتند از حاالت غیرطبیعی شکل رحم،
عوامل هورمونی ،نواقص آناتومیك و آندومتریوز ،سن
مادر ،فاکتورهای محیطی ،عفونت ها ،بیماریه ای مادر و
اختالالت کروموزومی و ژنتیکی .بیشترین علت سقط
در سه ماهه اول بارداری ،اختالالت کروموزومی
است( .)2عالوه بر علل ذکر شده ،سیستم ایمنی نقش
مهمی در یك بارداری طبیعی و مشکالت بارداری نظیر
سقط جنین بازی می کند .در زنان مبتال به سقط مکرر،
سیستم ایمنی هومورال علیه اجزای سلولی و بافتی ،اتو
آنتی بادی های مختلفی را تولید می کند( .)1مطالعات
انجام شده نشان می دهد که برخی از پروتئین های
بافت پالسنتا نیز ممکن است هدف واکنش سیستم
ایمنی از طریق تولید اتو آنتی بادی ضد پالسنتا قرار
گیرند .از جمله پروتئین های که به نظر می رسد هدف
سیستم ایمنی هومورال و اتو آنتی بادی ها قرار گیرد
 GRP78است(.)6-3
 GPR78برای اولین بار به عنوان یك پروتئین 83
کیلودالتونی که سنتز آن در کشت سلولی محروم از
گلوکز تقویت می شود کشف شد .این پروتئین از
شناخته شده ترین چاپرون های شبکه اندوپالسمی و از
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خانواده پروتئین های شوک حرارتی  82کیلو دالتونی
است( GPR78 .)3بر روی سلول های سرطانی و سایر
سلول ها تحت تاثیر شرایط استرس محیطی و
هیپوکسی القاء می شود و این مولکول با اختالل در
عملکرد و هموستاز شبکه اندوپالسمیك مانع از اپوپتوز
سلولی می شود( .)52-52مطالعات انجام شده حاکی از
نقش  GPR78در تهاجم سلول های تروفوبالست
جفت می باشد .در مطالعه انجام شده توسط
 Gonzalez Gronowدر سال  0226نشان داده شد
که آنتی بادی علیه این پروتئین در سرطان پروستات
باعث متاستاز سلول های سرطانی می شود( .)51عالوه
بر سرطان پروستات ،نقش این پروتئین و آنتی بادی
علیه آن در سرطان های معده و تخمدان و هپاتوسلوالر
کارسینوما و میزان متاستاز آن ها نیز نشان داده شده
است( .)50در برخی از مشکالت بارداری نظیر بیماری
پره اکالمپسی اخیرا نقش مولکول  GRP78به عنوان
فاکتور تشخیصی مورد توجه قرار گرفته است .در
مطالعه انجام شده بر روی خانـــم های مـــبتال به
پره اکالمپسی تفاوت معناداری در میزان آنتی بادی
علیه این پروتئین در سرم افراد مبتال به نوع شدید
بیماری نسبت به افراد کنترل مشاهده شده است( .)6از
جمله مکانیسم هایی که می تواند سقط مکرر جنین را
توجیه نماید عدم تشکیل صــحیح بافــت پالسنـــتا
می باشد .در تایید این مطلب عدم شکل گیری صحیح
بافت جفت در اختالالت بارداری نظیر پره اکالمپسی و
سقط جنین گزارش شده است( .)56پروتئین GRP78
بر روی سلول های تروفوبالست بیان شده و آنتی بادی
ضـــد آن مــی تـــواند در تهـــاجم ســــلول های
تروفوبالســـت نــــقش داشــته باشد( .)58برخی از
مطالعات انجام گـــرفته امـــکان اختالل در بیان این
پروتئــین و آنتی بادی ضــد آن را در اختــــالالت
بــارداری نـــشان داده اند .با ایـــن وجود تاکنون
مــطالعه ای در رابطـــه با آنتـــی بــادی های ضد
این پروتئیـــن در بافت پالسنـــتا و سقـــط های
مکرر انجام نشـــده است ،این مطـــالعه به بررسی
حضور آنتـــی بادی ضد مولکــــول  GRP78در
سرم افراد مـــبتال به ســـقط های مــکرر پرداخته
است.
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اندازه گیری غلظت پروتئین های استخراج شده:
جهت اندازه گیری غلظت پروتئین از دستگاه پیکو دراپ
بر اساس جذب نوری استفاده گردید .به طور متوسط
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مواد و روش ها
در یك مطالعه مورد-شاهدی 13 ،خانم مبتال به
سقط مکرر با علت نامشخص ،به عنوان گروه بیماران و
 20خانم سالم و بدون سابقه سقط به عنوان گروه شاهد
از میان مراجعه کنندگان به مرکز ناباروری دانشگاه
علوم پزشکی شیراز از سال  5131تا  5131با توجه به
پرونده پزشکی بیماران و نظر متخصص زنان انتخاب
شدند .معیارهای خروج از مطالعه شامل سایر عوامل
موثر در سقط از جمله وجود ناهنجاری های کروموزومی
در جنین ،مشکــالت آناتومیــکی در رحم ،اختالالت
هورمونی و عفونت های مرتبط با سقط بود .جمع آوری
گردید .جهت ورود به مطالعه و انجام خون گیری از
تمامی افراد مورد مطالعه رضایت نامه آگاهانه(تایید شده
توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شیراز) گرفته
شد.
نمونه گیری از جفت :نمونه های جفت سالم از افراد
داوطلب سزارین پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه(تایید
شده توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
به عنوان منبع پروتئین مورد استفاده قرار گرفت .به
طوری که بعد از برداشتن قطعات کوچك(تقریباً 122
میلی گرم) از جفت ،با سرم فیزیولوژی سرد شستشو
داده و با کاغذ صافی خشك شده و نمونه ها در
کرایوتیوپ و در نیتروژن مایع تا هنگام استخراج
پروتئین نگهداری شدند.
استخراج پروتئین از بافت جفت :به منظور استخراج
پروتئین یك میلی لیتر از بافر لیز کننده(اوره 3
موالر،دی تیوتریتول  0درصد 0CHAPS ،درصد در
 Tris-Hcl 5mmبا  )PH:7.2به  522میلی گرم از
نمونه بافتی جفت اضافه و به مدت  51دقیقه
انکوباسیون بر روی یخ صورت گرفت .در ادامه نمونه
با دور  51222×gدر  2درجه سانتی گراد به مدت 52
دقیقه سانتریفیوژ و سپس مایع رویی جمع آوری و بر
روی یخ نگهداری شد .و در انتها نمونه های جمع آوری
شده در حجم  522میکرولیتر در میکروتیوب و در -82
تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند.
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غلظت پروتئین های استخراج شده حدود دو میکروگرم
به ازای هر میکرولیتر به دست امد.
جمع آوری نمونه های سرم :جهت انجام الیزا و
وسترن بالت نقطه ای ،میزان  1میلی لیتر خون از 13
خانم مبتال به سقط مکرر و  20خانم سالم به صورت
غیر ناشتا و در زمان صبح به صورت داوطلبانه و پس از
اخذ رضایت نامه آگاهانه(تایید شده توسط کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز) جمع آوری گردید .نمونه
سرم از خون های جمع آوری شده با انجام سانتریفیوژ
در  1222×gبه مدت  52دقیقه جدا و در  -82تا انجام
آزمایشات نگهداری شد .افراد بیمار شرکت کننده در
این مطالعه دارای حداقل دو سقط مکرر و فاقد مشکل
ژنتیکی ،هورمونی ،آناتومیکی ،عفونت های ویروسی و
مشکالت تیروئیدی بودند و افراد سالم فاقد سابقه سقط
و بیماری های خودایمنی و دارای حداقل  0بارداری
موفق قبلی بودند.
الکتروفورز دو بعدی :با استفاده از این تکنیك ابتدا
پروتئین ها در بعد اول بر اساس  PHایزوالکتریك جدا
گردید که از سیستم  IPGphor2و استریپ های 53
سانتی متری خطی با  PH:5-8و  PH:4-7جهت
ایزوالکتروفوکوسینگ استفاده شد .در مرحله بعد و در
بعد دوم پروتئین ها بر اساس وزن ملکولی جدا شدند.
که بعد از متعادل سازی بر روی استریپ ها ،الکتروفورز
عمودی با قرار دادن استریپ ها بر روی ژل  51درصد
 SDS-PAGEانجام شد.
وسترن بالت :جهت بررسی و تایـــید حضـــور
آنتی بادی بر علـــیه ملکــول  GRP78پس از انتقال
پروتئین های بافت پالســنتا بر روی کاغذ  ،PVDFبا
استفاده از سرم بیماران و افراد کنترل ،وسترن بالت
انــــجـــام شــــد .از رقــــت ســــرم  5/52و
تکنیك) DAB(diaminobenzidineو نمونه های
مخلوط شده سرم جهت وسترن بالت استفاده شد.
رنگ آمیزی ژل :بعد از انجام الکتروفورز دو بعدی،
ژل های به دست آمــــده با روش نیـــترات نقره
رنگ آمیزی شدند.
الیزا :به علت نبود کیت االیزا به صورت تجاری
برای سنجش میزان آنتی بادی علیه پروتئین GRP78
از پروتئین نوترکیب( .)ab79139جهت طراحی کیت به
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بررسـی حـــضور پروتئــــین  GRP78با روش
ایمونوالکتروفورز  0بعدی :تصویر شماره  ،5عکس یك
ژل دو بعدی بافت جفت رنگ آمیزی شده با نیترات
نقره در محدوده  PH:4-7را نشان می دهد .در تصویر
محل قرارگیری لکه پروتیئنی مربوط به پروتئین
 GRP78بر اساس الگوی پروتئین های بافت جفت که
در مطالعات قبلی این مرکز نشان داده شده است()8
مشخص شده است .بنا بر این بیان این پروتئین در
سطح سلول های جفت مورد تایید قرار گرفت.

تصویر شماره  .1ژل رنگ آمیزی شده توسط نیترات نقره در محدوده PH:4-7

وسترن بالت :جهت بررســی و تاییــد حضـــور
آنتی بادی بر علیه ملکــول  GRP78پس از انتقال
پروتئین های بافت پالسنـــتا روی کــاغذ  ،PVDFبا
استفاده از سرم بیماران و افراد کنترل ،وسترن بالت

انجام شد .همان طور که در تصویر شماره  0نشان داده
شده است نتایج نشـــان می دهـــد که افــراد دچار
سقط های مکرر ،آنتی بادی بر علیه ملکول  GRP78را
در سرم خود دارا می باشند.

تصویر شماره  .2آنتی بادی علیه  GRP78بر روی کاغذ PVDF
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روش دستی استفاده شد ابتدا بهترین غلظت پروتئین و
بهترین رقت سرم و رقت آنتی بادی ثانویه به دست
آمد .از آنتی بادی مونوکلونال به عنوان کنترل مثبت
استفاده شد .الیزا به صورت دوتایی انجام شد ،عالوه بر
این از دو کنترل منفی در تست استفاده گردید.
آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
نسخه  56برای ویندوز (SPSS Inc., Chicago,
) IL,USAانجام شد .برای مقایسه میانگین مقادیر
آنتی بادی ضد  GRP78بین گروه های مورد مطالعه از
آزمون  Student t-testاستفاده شد .عالوه بر این،
مقادیر  Pکمتر از  2/21از نظر آماری معنی دار در نـظر

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.3.169

گرفته شدند.
یافته های پژوهش
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اساس میزان جذب نوری ارائه شده است .همان طور
که در جدول شماره  5و نمودار شماره  5نشان داده شده

جدول شماره  .1مقایسه نتایج آزمایش الیزا بر روی نمونه های افراد بیمار و سالم با استفاده از آزمون تی تست
گروه

آنتی بادی علیه مولکولGRP78
OD mean±SD
سقط مکرر()13

P
1/2 ±2/31 2/5

طبیعی()20
5/21 ±2/11

تروفوبالست بیان می شود( .)51،56در این مطالعه نیز
بـــیان پروتئـــین  GRP78بر سطـــح سلــول های
تروفوبالست جفت بررسی و بیان ان نشان داده شد هم
چنین مطالعات نشان داده اند که پروتئین  GRP78و
آنتی بادی علیه آن در پالسمای زنان باردار وجود دارد.
که در این مطالعه نیز آنتی بادی علـــیه پروتئـــین
 GRP78در سرم زنان دچـــار ســــقط مکرر نیز
اندازه گیری و نشان داده شد .و آنتـــی بادی ضد آن
می تواند در تهاجم سلول های تروفوبالست نقش
داشته باشد GRP78 .هم چنین بر روی سطوح سلولی
بسیاری از سلول های تومور بیان می شود و به نظر می
رسد رابطه ای میان بیان بیش از حد  GRP78روی
سطوح سلولی و متاستاز سلول های سرطانی وجود
دارد( .)55-51 ،53اگر چه دلیلی دقیق برای بیان سطح

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه نشان داده شد که آنتی بادی علیه
پروتئین  GRP78توسط خانم های مبتال به سقط
مکرر و زنان سالم باردار در زمان حاملــگی تولیـــد
می شود .بررسی آماری نشان داد که با وجود این که
میزان این آنتی بادی در افراد دچار سقط مکرر کمتر از
خانم های با بارداری طبیعی است ،اما این تفاوت از نظر
آماری معنادار نیست .از جمله مکانیــسم هـــایی که
می تواند سقط مکرر جنین را توجیه نماید عدم تشکیل
صحیح بافت پالسنتا می باشد .در تایید این مطلب،
عدم شکل گیری صحیح بافت جفت در اختالالت
بارداری نظیر پره اکالمپسی و سقط جنین گزارش شده
است( .)56نتایج مطالعات گذشته نشان می دهد که
پروتئین  GRP78به میزان باالیی بر سطح سلول های
971
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نمودار شماره  .1مقایسه میزان آنتی بادی در افراد گروه کنترل و گروه بیمار با استفاده از آزمون تی تست
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بررسی حضور آنتی بادی علیه پروتئین  GRP78در
سرم افراد سالم و افراد دچار سقط مکرر :نتایج الیزا بر

است نتایج نشان داد که میزان آنتی بادی علیه پروتیئن
 GRP78در افراد سالم بیشتر از افراد دچار سقط مکرر
است .با این وجود این تفاوت از نظر آماری معنادار
نبود(.)P=0.1
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971

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.3.169

سلولی  GRP78هنوز شــناخته نشــده است ،به نظر
می رسد که بیان  GRP78موجب حمایت از پویایی
سلول های سرطان ،تهاجم سلول هــای تومـــوری
می شود( .)6به همین دلیــل ممکــن اســـت بیان
 GRP78بر سطح سلول های تروفوبالست مخصوصاً
در سه ماهه اول بارداری موجب تهاجم این سلول ها و
تشکیل مناسب جفت بیانجامد .برخی از مطالعات انجام
گرفته امکان اختالل در بیان این پروتئین و آنتی بادی
ضد آن را در اختالالت بارداری نشان داده اند .در
مطالعه صورت گرفته توسط  Fradetو همکاران نشان
داده شد که بــیان پروتــئین  GRP78بر ســـطح
ســـلول های سیتوتروفوبالست زنــــان مـــبتال به
پره اکـالمپســـی کاهــــش یافــته اســـت( .)58در
مـــطالــــعه ای که توســط  A.Lavarroereو
همکـاران در سال  0223در مورد نقش  GRP78به
عنوان نشـــانه ای از مســـمومیت بارداری انجام شد،
میزان آنتی بادی علیه این پروتئـــین ،کمــپلکس
-GRP78آنتی بادی و ( GRP78قسمت  Nترمینال،
قسمت  Cترمینال و طول کامل پروتئین  )GRP78در
خانم های مبتال به پره اکالمپـــسی و خانم های سالم
باردار در سه ماه اول و آخر بارداری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که تفاوتی در میزان آنتی بادی
علیه کمپلکس -GRP78آنتی بادی و  GRP78در دو
گروه مورد مطالعه وجود ندارد اما میزان آنتی بادی علیه
قسمت  Cترمینال پروتئین  GRP78در خون خانم
های مبتال به پره اکالمپسی در مقایسه با خانم های
باردار سالم به میزان قابل توجهی باالتر بود .نتایج این
مطالعه نشان داد که می تــوان از این آنتی بادی های
در گردش(آنتی بادی علیه قسمت  Cترمینال
 )GRP78خون که منعکس کننده خصوصیت تهاجمی
سلول های سیتوتروفبالست هستند به عنوان مارکری
جهت تشــــخیــص و پیشــگویی اولـــیه ایجـــاد
پره اکالمپسی در بارداری استفاده کرد( .)56هم چنین
در مطالعه دیگری که توسط غارثی فرد و همکاران در
سال  0251در مورد وجود آنتی بادی علیه  0پروتئین
جفتی  Annexin A1و پروتئین اتصالی به ویتامین D
( )Vit D binding proteinکه در سرم خانم های
مبتال به پره اکالمپسی و خانم های باردار سالم صورت
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گرفت نشان داده شد که در  52-12درصــد ســرم
خانم های مبتال به پره اکالمپسی آنتی بادی علیه این
دو پروتئین وجود دارد(.)6
در مطالعه انجام شده دیگری نیز در ابتدا ارتباط
معناداری میان میــزان آنتی بــــادی و بــــیماری
پره اکالمپسی مشاهده نشد اما وقتی بیماران بر اساس
شدت بیماری مورد بررسی قــــرار گـــرفتند میزان
آنتی بادی در افراد با نوع خفیف بیماری(فشارخون
باالتر مساوی  32/522و دفع حداقل  122میلی گرم
پروتئین) با افراد سالم تفاوت قابل مالحضه ای نداشت
ولی در نوع شدید بیماری شامل افراد با فشار بیشتر از
 522/562و دفع بیشتر از  1گرم پروتئین به شکل قابل
توجهی میزان آنتی بادی کمتر بود( .)6با توجه به
شباهت های بسیار بین مشکالت جفت در سقط های
مکرر و بیماری پره اکالمپسی به نظر می رسد پروتئین
 GRP78یا آنتی بادی ضد آن می توانند باعث بروز
اختالل در تشکیل جفت و در نتیجه سقط جنین شوند.
با وجود این که مطالعه حاضر از نظر آماری معنی دار
نبوده است اما نتایج نشان دادند که ممکن است افراد
دچار سقط مکرر در تولید آنتی بادی ضد پروتئین
 GRP78نقص داشته باشند و در نتیجه جفت به طور
صحیح تشکیل نشود .از طرفی نتایج به دست آمده از
نظر میزان آنتی بادی در خانم های سالم در مطالعه
قبلی صورت گرفته بسیار شبیه افراد طبیعی در این
مطالعه است .با توجه به این که این مطالعه تنها مطالعه
انجام شده در مورد آنتی بادی ضد پروتیئن  GRP78در
بیماری سقط مکرر است و این احتمال وجود دارد که
اندازه گیری آنتی بادی  Anti-GRP78ممکن است به
عنوان یك نشانگر جدید برای پیش بینی سقط مورد
استفاده قرار بگیرد با این حال ،انجام مطالعات بعدی در
مورد وجود و نقش این آنتی بادی در بیماری سقط
مکرر ضروری به نظر می رسد.
سپاسگزاری
این مقاله از نتایج پایان نامـه خـانم لـیال بیـدار بـا
حمایت معاونت پژوهشی و حمایت مرکز تحقیقات پیوند
دانشــگاه علــوم پزشـــــکی شــــــیراز و طــــــرح
پژوهشـــــی بــه شـــــــماره  30-052نگــارش شــده
است.
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Abstract
Introduction: Recurrent pregnancy loss
(RPL) is defined as three or more
miscarriages prior to the 20th week of
gestation. This condition occurs in 15-20%
of all pregnancies. Glucose-regulated
protein 78 (GRP78) is an endoplasmic
reticulum (ER) protein that is expressed on
the trophoblast cells. The purpose of this
study was to evaluate the presence of antiGRP78 antibodies in the sera of women
with RPL.

performed
using
the enzyme-linked
immunosorbent
assay
(ELISA).
Furthermore, western blot technique was
used to assess the expression of GRP78 in
placenta tissue for both groups.
Findings: The results of the western blot
demonstrated the expression of GRP78 on
the trophoblast cells in both groups.
Furthermore, anti-GRP78 antibodies were
detected in both case and control groups
through ELISA. The case group had a
lower level of anti-GRP78 antibodies;
however, this difference was not
statistically significant (P=0.1).

Materials & Methods: This case-control
study was conducted 80 women referring to
the Infertility Center of Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran, during
2014-2016. The study population was
assigned into two groups of case entailing
38 women with unexplained RPL and
control including 42 healthy pregnant
women with no history of miscarriage and a
minimum of two successful pregnancies.
The measurement of the anti-GRP78
antibody in the sera of the two groups was

Discussion & Conclusions: The findings of
the current study revealed no significant
relationship between anti-GRP78 antibody
level in RPL patients and healthy pregnant
subjects.
Keywords:
GRP78

Pregnancy,

RPL,
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