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Abstract
Genetic basis of recurrent abortion is poorly understood, Single gene
mutations, polygenic, and cytogenetic factors are all found to show association with
recurrent abortion. The analysis of single nucleotide polymorphisms in the genes
coding for enzymes which responsible for regulatory of metabolic pathways (e.g.
methylene tetra hydrofolate reductase), clotting factors (Factor V leiden and
prothrombin) and hormones and hormone receptors (progesterone receptor). This
study included (85) pregnant women who suffer from problems during pregnancy and
the age range was between (25-35) years. The samples were divided into four groups
,the first included pregnant women who suffer from recurrent spontaneous abortion ,
while the second included pregnant women with missed abortion , the third group
included pregnant women with recurrent spontaneous abortion and positive TORCH
examination and the final group was considered a control group.
The result of the study showed a relationship between cases of pregnancy
disorder and genetic mutations of MTHFR gene at the (A1298C) site, the result of the
study for a group of women with RSA showed that the distribution of the mutant
genotype CC was the highest 40% and the repetitive alleles for this group was 57.5%
for mutant allele C and 42.5% for normal allele A.
Also the group of missed abortion showed that the distribution of the mutant
genotype CC was the highest 40% and the repetitive alleles for this group was 52.5%
for mutant allele C and 47.5% for normal allele A.
Whereas the group of women with positive TORCH showed that the
distribution of heterozygous genotype was the highest 50% and the repetitive alleles
for this group was 32.2% for mutant allele C and 67.8% for normal allele A.
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الخالصة
إن األساس الوراثي لحاالت االجهاض المتكرر يكون غير واضح جدا اذ ان الطفرات الجينية وحاالت التعدد
الجيني وعوامل الوراثة الخلوية جميعها وجدت مترابطة مع حاالت االجهاض المتكرر ولتفسير بعض حاالت
االجهاض المتكرر فقد تم تحليل التباينات الوراثية  SNP single nencleotied polymeorphismفي عدة

عوامل منها الجينات المشفرة لإلنزيمات التي تنضم الفعالية االيضية ومنها الجين المسؤول عن تكوين انزيم

( )MTHFR geneوان الطفرات المؤثرة على عوامل التخثر مثل طفرات  PT, FVLوالطفرات المؤثرة على
انتاج الهرمونات او المؤثرة على مستقبالت مثل مستقبالت بروجستيرون.

شملت الدراسة الحالية ( )85امرأة من النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل اثناء الحمل وبفئة عمرية تتراوح

بين ( )25-35سنة وتم تقسيم العينات على اربع مجاميع ،تتضمن المجموعة االولى النساء الحوامل اللواتي
يعانين من حاالت اجهاض متكرر ،والمجموعة الثانية تتضمن النساء الحوامل اللواتي يعانين من حاالت اجهاض
متكرر (الجنين الميت) ,والثالثة تتضمن النساء اللواتي يعانين من حاالت اجهاض متكرر تلقائي وبفحص
 TORCHموجب النتيجة اما المجموعة الرابعة من النساء فقد اعتبرت مجموعة سيطرة ،تم سحب ( )5مل من

الدم الوريدي من النساء وتم تقسيمه على جزأين ،الجزء االول تم وضعه في انابيب تحتوي على مادة مانعة

للتخثر  EDTAوالتي استخدمت في استخالص الدنا المجيني لالختبارات الجزيئية والجزء الثاني تم وضعه في
انابيب خالية من مانع التخثر الجراء االختبارات الكيموحيوية.
اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين حاالت اضطرابات الحمل والطفرات الوراثية التي تصيب الجين

 MTHFRفي الموقع  A1298Cإذ اظهرت نتائج الدراسة لمجموعة النساء اللواتي يعانين من االجهاض
المتكرر بان نسبة توزيع الطراز الوراثي الطافر  CCكانت هي االعلى  %40وقد كان التكرار االليلي لهذه

المجموعة بان االليل الطافر  Cفقد تكرر بنسبة  %57.5بينما االليل الطبيعي  Aفقد تكرر بنسبة  .%42.5في
حين اظهرت النسب لمجموعة النساء اللواتي يعانين من حاالت الجنين الميت بان نسبة توزيع الطراز الوراثي
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الطافر  CCايضا كانت هي االعلى  %40اما التكرار االليلي فقد بينت الدراسة لهذه المجموعة بان االليل
الطافر  Cتكرر بنسبة  %52.5بينما االليل الطبيعي  Aفقد تكرر بنسبة  .%47.5اما بالنسبة لمجموعة النساء

اللواتي يعانين من فحص  TORCHالموجب بان نسبة توزيع الطراز الوراثي المتباين  ACكانت هي االعلى
 %50وان التكرار االليلي لهذه المجموعة بين بان االليل الطافر  Cفقد تكرر بنسبة  %32.2في حين أن االليل
الطبيعي  Aتكرر بنسبة .%67.8

الكلمات المفتاحية :االجهاض ,الطفرات ,التباين الوراثي ,الجين MTHFR

المقدمة

تعاني النساء الحوامل من مشاكل واضطرابات كثيرة خالل فترة الحمل ويعتبر االجهاض المشكلة االكثر تعقيدا

وشيوعا في الحمل اذ يؤثر على  %15من حاالت الحمل المشخصة سريريا في المجتمع وتشير االحصائيات
الى ان عدد حاالت االجهاض في المجتمع تكون اكبر من عدد حاالت الحمل الفعلي ].[1,2

ان االساس الوراثي لحاالت االجهاض المتكرر يكون غير واضح جدا حيث ان الطفرات الجينية وحاالت التباين
الوراثي وعوامل الوراثة الخلوية جميعها وجدت مترابطة مع حاالت االجهاض المتكرر ولتفسير هذه الحاالت وان

الطفرات المؤثرة على عوامل التخثر مثل الطفرات التي تصيب جينات عوامل التخثر ومنها

Factor V

 Liedenو جين  Prothrombinوالطفرات المؤثرة على انتاج الهرمونات او المؤثرة على مستقبالت الهرمونات

مثل مستقبالت هرمون بروجستيرون ].[3

يعتبر جين  MTHFRالمسؤول عن تكوين انزيم  methylene tetra hydro folatereductaseوهو انزيم

أساس يحفز تحويل  5,10-methylen tetra hydrofolateالى  5-methylen tetra hydrofolateوهو
الشكل المنتشر والسائد للفوليت ويشارك في عملية مثيلة الهوموسستين (المعتمدة على فيتامين  ) B12الى
الميثونين الذي بدوره يتحول الى  s-adenosyl-methionineوالذي يعمل كواهب لمجموعة المثيل في عملية

مثيلة ال  DNAوالبروتينات والنواقل العصبية والدهون المفسفرة وان التباين الجيني لـ  MTHFRيرتبط بشكل

عام مع حالة فرط الهوموسستين  hyper homocystinemiaوفي النساء الحوامل يعد ذلك احد عوامل

الخطورة لحدوث خلل وظيفي في االنبوب العصبي  neural tube defectوحدوث حاالت االجهاض المتكرر

وان هناك عدة د ارسات سجلت الترابط بين زيادة مستوى الهوموسستين مع حاالت فقدان الحمل المبكر االول
ويوجد نوعان من التغايير الوراثي في جين  MTHFRوالذي ينتج عنه تغيير االلنين الى فالين في المسار
التحفيزي النزيم الـ  MTHFRوهذه الحالة تجعل االنزيم عرضة للتلف وتقلل من فعاليته ].[4,5,6,7

كذلك تعتبر متالزمة االجسام المضادة للدهون المفسفرة من مسببات االجهاض اذ تكون هذه المتالزمات

كاضطراب في النظام المناعي يتميز بحدوث زيادة او فرط في تخثر الدم ومضاعفات اخرى لدى النساء
الحوامل (اجهاض مبكر ووالدة مبكرة وموت الجنين) و وجود اجسام مضادة لل  antiphophlipidفي الدم (مثل
 anti-cardiolipinو  lupus anticoagulantوتشمل اضطرابات التخثر المرتبطة بمتالزمة االجسام المضادة
للفوسفوليبيد :الجلطة وجلطات الدم في عمق الساقين (تجلط الدم الوريدي العميق) والتجلطات في الرئتين

(االنسداد الرئوي) وان المرضى الذين يعانون من هذه المتالزمة يحصل لديهم جلطات دموية وايضا لديهم
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اضداد فوسفوليبيد قابلة للكشف عن طريق فحص الدم وايضا تسمى هذه المتالزمة بـ

phospholipid

 antibody syndromeوايضا متالزمة االجسام المضادة للكارديوليبين
.[8,9] syndrome
وتهدف هذه الدراسة الى تحليل التباينات الوراثية  single nencleotied polymeorphism SNPفي
cardiolipin antibody

الجين methylentetrahydrofolatereductase (MTHFR) geneوهو الجين المسؤول عن تكوين انزيم
()methylentetrahydrofolatereductase MTHFR
المواد وطرائق العمل

شملت الدراسة الحالية ) )85امرأة من النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل اضطرابات الحمل وبنفس الفئة
العمرية تتراوح بين ( )35-25سنة من المراجعات الى مستشفى الخنساء التعليمي في فترة زمنية تراوحت من شهر

تموز الى شهر تشرين االول من عام  ،2019وتم االعتماد على تشخيص الطبيب المقيم في المستشفى والذي
اعتبر كمشرف ميداني لحاالت االسقاط في اختيار العينات  ،وتم تقسيم العينات على اربع مجاميع :
المجموعة االولى :تتضمن هذه المجموعة  21امرأة من النساء الحوامل اللواتي يعانين من حاالت اجهاض

متكرر تلقائي ,المجموعة الثانية :تتضمن هذه المجموعة  30امرأة من النساء الحوامل اللواتي يعانين من حاالت
اجهاض متكرر (الجنين الميت) ,المجموعة الثالثة :تتضمن هذه المجموعة  14امرأة النساء اللواتي يعانين من

حاالت اجهاض متكرر تلقائي وبفحص  TORCHموجب النتيجة ,المجموعة الرابعة :تتضمن هذه المجموعة

 20امرأة من النساء الحوامل اللواتي ال يعانين من اي مشاكل اثناء الحمل وتم اعتمادها كمجموعة سيطرة.
جمع وحفظ نماذج الدم Collection of Blood sample

جزين ،الجزء االول من الدم وحفظ بانابيب خالية
تم سحب ( )5مل من الدم الوريدي من النساء وتم تقسيمه على أ
من مانع التخثر الجراء اختبارات متالزمة االجسام المضادة للفوسفولبيد

Phospholipid Screen

 Cardiolipin Abباالعتماد على تقنية الـ.ELISA

وجزء اخر وضع في انابيب تحتوي على مادة مانعة للتخثر  EDTAوالتي استخدمت في استخالص الـ DNA
باالعتماد على طريقة  .[10] Iranpur, and Esmailizadehواجريت االختبارات الجزيئية باالعتماد على
تقنية الـ ) Amplification refractory mutation system (ARMS-PCRوقد حددت تركيز عينة الـ
 )25ng\µic( DNAباستخدام جهاز النانودروب ،وكشف عن وجود الطفرة  A 1298 Cباضافة  4مايكروليتر
وبتركيز ( )100نانوغرام من الدنا القالب و  1مايكروليتر بتركيز ( )10بيكومول من كل بادئ خاص بالطفرة

 A1298Cالمجهز من قبل شركة  macrogenالكورية الى محتويات الـ .[11]. Master mix
Band
size

tm

Sequence

primer

593 bp

64.0

GAAGAAGTTTGCATGCTTGTGGTTG

F-outer

66.0

CAGGCAAGTCACCTGGGAGAGA

R-outer

281 bp

67.0

GGCAAAGAACGAGACTTCAAAGACACATT

F-inner

361 bp

62.0

GAGGAGCTGACCAGTGATGC

R-inner
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بع ـ ــدها ت ـ ــم ادخ ـ ـال انابي ـ ــب التفاع ـ ــل ف ـ ــي جه ـ ــاز المبلم ـ ــر الح ـ ـراري  Thermocyclerإلج ـ ـراء التفاع ـ ــل
التضاعفي وباستخدام البرنامج الخاص للتفاعل اذ تم اضافة جميع البادئات الى التفاعل وكما موضح].[11
No.
Stage
Temperature
Time
Cycle number
1.
Initial denaturation
95
5 min.
1
45 sec.

95

denaturation

2.

1 min.

61

Annealing

3.

1 min.

72

Extension

4.

1

7 min.

72

Final extension

5.

1

5 min

4

Stop reaction

6.

35

النتائج والمناقشة

اظهرت نتائج الدراسة كما هو موضح في الشكل (1و )2وجود عالقة بين حاالت االجهاض المتكرر والطفرات
الوراثية التي تصيب الجين  MTHFRفي الموقع  A1298Cاذ يتبين عند مالحظة الشكل ناتج تفاعل الـPCR

الذي يكون بحجم  281 , 361 , 593 bpوالتي تدل على ظهور التباين الوراثي للجين وبجميع الطرز الوراثية
 AA,AC,CCوبنسب مئوية مختلفة كما هو موضح في الجدول (:)1

الشكل ( :)1تبين ناتج تفاعل الـ  PCRالخاص بالتباين الوراثي للجين ) MTHFR (A1298Cفي مجموعة النساء ذوات الجهاض
المتكرر إذ إن  Mتمثل الدليل ألحجمي والعينات ( )1,3,4,8تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي المتباين ( )ACبناتج التفاعل يحوي
ثالثة حزم بحجم  593 bpللجين الرئيسي والحزمة  281 bpتمثل االليل الطبيعي اما الحزمة  361 bpتمثل االليل الطافر ,اما
العينات ) (5,6,7,9فهي تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطبيعي ( )AAبناتج تفاعل  ,281 bp,593 bpوالعينات ( )2,10فهي
تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطافر ( )CCبناتج تفاعل  361 bp,593 bpوالتي تم ترحيلها في هالم االكاروز بتركيز .%2
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جدول ( :)1توزيع النمط الوراثي ومستوى المشاهدة االليلي للجين  MTHFRفي الموقع ) (A1298Cبين
مجموعة السيطرة والنساء اللواتي يعانون
OR

)(95 % CI
0.7333 to 14.5514
1.4825 to 62.1637
)(95 % CI
2.6281 to 22.3654

P value

Ref
3.2667
9.6000
OR

P value

7.6667

0.0002

0.1204

من حاالت االسقاط التلقائي المتكرر.
Patients No.
Control
)(20
)No. (20
No.
%
No.
%
5
25
14
70
7
35
6
30
8
40
0
0
No.
%
No.
%
17
42.5
34
85
23
57.5
6
15

Genotypes
AA
AC
CC
Alleles
A
C

يبــين الجــدول ( )1مســتوى المشــاهدة االليل ــي والــنمط الــوراثي للجــين  MTHFRفــي الموق ــع A1298C
علمـا بــان االليــل  Aهــو االليــل الطبيعـي واالليــل  Cهــو االليــل الطــافر اذ اظهـرت نتــائج الد ارســة لمجموعــة النسـاء

اللـواتي يعــانون مــن االسـقاط المتكــرر بــان نســبة تـوزرر الطـراز الــوراثي الطــافر  CCكانـت هــي االعلــى  %40فــي
حــين نســبة الط ـراز الــوراثي الطبيعــي  AAكانــت هــي االقــل  %25امــا بالنســبة للطــارز الــوراثي المتبــاين  ACفقــد

تواجــد بنســبة  %35مقارنــة مــع مجموعــة الســيطرة ,والتــي كانــت فيهــا نســب الطــرز مختلفــة اذ كانــت نســبة تواجــد
الطراز الوراثي الطبيعي  AAهي االعلى  %70في حين كانـت نسـبة الطـراز الـوراثي المتبـاين  ACوهـي %30
بينما لم تسجل اي ظهور للنمط الوراثي الطافر  CCفي مجموعة السيطرة .اما بالنسـبة لمسـتوى المشـاهدة االليلـي

فق ــد بين ــت الد ارس ــة له ــذه المجموع ـة ب ـان االلي ــل الط ــافر  Cك ــان مس ــتوى المش ــاهدة االليل ــي  %57.5بينم ــا االلي ــل

الطبيعي  Aكان مستوى المشاهدة االليلي  %42.5مقارنة مع مجموعة السـيطرة اذ كـان مسـتوى المشـاهدة االليلـي
لاللي ــل الطبيع ــي  %85وااللي ــل الط ــافر بنس ــبة  .%15وق ــد اظه ــرت د ارس ــات س ــابقة ب ــان ه ــذه الطفـ ـرة تعتب ــر مـ ـن

المسببات الوراثية لالجهاض المتكرر اذ تلعب دو ار مهمـا فـي زيـادة مسـتوى الهوموسسـتين فـي الـدم ممـا يـؤدي الـى
حـدوث حالــة  Hyper-homocystenemiaوالتــي تــؤدي الــى خلــل فــي ايــض الفوليــك وفــرط التخثــر فــي المشــيمة
وبالتالي حدوث حالة االجهاض ،كذلك اظهـرت نتـائج الد ارسـة بـان يمـة ال ـ  O.Rهـي ( )9.6000بالنسـبة للطـراز
الــوراثي الط ــافر  CCوهــذا يعتب ــر عام ــل خطــورة وح ــدوث اضــطرابات الحم ــل الناتج ــة عــن خل ــل فــي عم ــل الج ــين

 .[4,5,6,8] .MTHFRوعنـد اجـراء اختبـار هـارديموينمبري تبـين بـان يمـة  P Valueتسـاوي 0.204233

وهــي اقــل مــن  0.5وهــذا يــدل بــان هــذه المجموعــة غيــر متزنــة وال تخضــع لقــانون  HWEبســبب الطف ـرة التــي
اصابت الجين . MTHFR

اظهرت نتائج الدراسة كما هو موضح في الشكل ( )2وجود التباين الوراثي للجين  MTHFRفي الموقع

 A1298Cوبجميع الطرز الوراثية  AA,AC,CCلدى النساء اللواتي يعانين من حاالت الجنين الميت.
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الشكل ( :)2تبين ناتج تفاعل الـ  PCRالخاص بالتباين الوراثي للجين ) MTHFR (A1298Cفي مجموعة النساء ذوات الجنين
الميت إذ إن  Mتمثل الدليل ألحجمي والعينات ( )3,7,10تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطبيعي ( )AAبناتج التفاعل يحوي
ثالثة حزم بحجم  593 bpللجين الرئيسي والحزمة  281 bpتمثل االليل الطبيعي اما الحزمة  361 bpتمثل االليل الطافر ,اما
العينات ) (2,4,5,8,9فهي تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطافر ( )CCبناتج تفاعل  361 bpو  ,593 bpوالعينات ()1,6
فهي تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي المتباين ( )ACبناتج تفاعل  281bp,361 bp, 593bpوالتي تم ترحيلها في هالم االكاروز
بتركيز .%2

كمــا يبــين الجــدول ( )2توزيــع الــنمط الــوراثي للجــين  MTHFRفــي الموقــع  A1298Cاذ اظهــرت نتــائج
الد ارســة لمجموعــة النســاء اللـواتي يعــانين مــن حــاالت الجنــين الميــت بــان نســبة توزيـع الطـراز الــوراثي الطــافر CC
كانت هي االعلى  %40في حين ان نسبة الطراز الوراثي المتباين  ACكانت هي االقل  %25اما بالنسـبة

للطراز

الوراثي الطبيعي  AAفقد تواجد بنسبة  %35مقارنة مع مجموعة السيطرة ,والتي كانت فيها نسب الطرز مختلفة اذ
كانت نسبة تواجد الطراز الوراثي الطبيعي  AAهي االعلى  %70في حين كانـت نسـبة الطـراز الـوراثي المتبـاين

 ACوهــي  %30فــي حــين لــم تســجل اي ظهــور للــنمط الــوراثي الطــافر  CCفــي مجموعــة الســيطرة .امــا بالنســبة
لمســتوى المش ــاهدة االليل ــي فق ــد بين ــت الد ارس ــة له ــذه المجموع ــة ب ــان االلي ــل الط ــافر  Cفق ــد ك ــان مس ــتوى المش ــاهدة

االليلي  %52.5في حين ان االليـل الطبيعـي  Aفقـد كـان مسـتوى المشـاهدة االليلـي  %47.5مقارنـة مـع مجموعـة
السيطرة اذ كان مستوى المشاهدة االليلي لالليل الطبيعي  %85واالليل الطافر بنسبة  .%15كذلك اظهرت نتـائج
الدراسة بان يمة الـ  O.Rهي ( )6.8571بالنسبة للطراز الوراثي الطافر  CCوهـذا يعتبـر عامـل خطـورة وحـدوث
اضـط اربات الحمــل الناتجــة عــن خلــل فــي عمــل الجــين  .MTHFRوعنــد اجـراء اختبــار هــارديموينمبري تبــين بــان
يمة  P Valueتسـاوي  0.025717وهـي اقـل مـن  0.5وهـذا يـدل بـان هـذه المجموعـة غيـر متزنـة وال تخضـع

لقانون  HWEبسبب الطفرة التي اصابت الجين . MTHFR
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جدول ( :)2توزيع النمط الوراثي ومستوى المشاهدة االليلي للجين  MTHFRفي الموقع ) (A1298Cبين
مجموعة السيطرة والنساء اللواتي
)(95 % CI
0.3742 to 7.4242
1.1241 to 41.8289
)(95 % CI
2.1549 to 18.2038

OR
Ref
1.6667
6.8571
OR
6.2632

يعانون من حاالت الجنين الميت
Control
)No. (20
P value
No.
%
14
70
6
30 0.5027
0
0
No.
% P value
34
85
0.0008
6
15

Patients No.
)(20
No.
%
7
35
5
25
8
40
No.
%
19
47.5
21
52.5

Genotypes
AA
AC
CC
Alleles
A
C

كما بينت دراسات سابقة بان هذه الطفرة تؤدي الى حدوث نقص في فعالية االنزيم
( )Methylente-tetra-hydrofolat-reductaseوالذي يلعب دو ار مهما في تحويل المركب
 5,10-Methylen tetra hydrofolateالى المركب  5-Methylen tetra hydrofolaوهو يعتبر الشكل
المنتشر والسائد للفوليت ،وان طفرة  A1298Cسجلت على انها تقلل من فعالية ونشاط االنزيم ان االشخاص

الحامليين للنمط الجيني متغايير الزيجوت يمتازون بزيادة مستوى الهوموسسين ونقصان مستوى

الفوليت].[12,13,14,15

كما اظهرت نتائج الدراسة بالنسبة لمجموعة النساء ذوات فحص الـ  TORCHالموجب كما هو موضح في
الشكل ( )3وجود التباين الوراثي للجين  MTHFRفي الموقع  A1298Cوبجميع الطرز الوراثية
.AA,AC,CC

الشكل ( :)3تبين ناتج تفاعل الـ  PCRالخاص بالتباين الوراثي للجين ) MTHFR (A1298Cفي مجموعة النساء ذوات فحص
الـ  TORCHالموجب إذ إن  Mتمثل الدليل ألحجمي والعينات ( )1,7,9,10,11,14تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطبيعي
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( )AAبناتج التفاعل يحوي حزمتين حزم بحجم  593 bpللجين الرئيسي والحزمة  281 bpتمثل االليل الطبيعي ,اما العينات
) (4,5,8,فهي تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي الطافر ( )CCبناتج تفاعل  361 bpو  ,593 bpوالعينات ( )2,3,6,12,13فهي
تمثل العينات الحاملة للنمط الوراثي المتباين ( )ACبناتج تفاعل  281bp,361 bp, 593bpوالتي تم ترحيلها في هالم االكاروز
بتركيز .%2

ويبين الجدول ( )3مستوى المشاهدة االليلي والنمط الوراثي للجين  MTHFRفـي الموقـع  A1298Cاذ

اظهــرت نتــائج الد ارســة لمجموعــة النســاء الل ـواتي يعــانين مــن فحــص  TORCHالموج ـب بــان نســبة توزيـع الط ـراز
الوراثي المتباين  ACهي االعلى  %50في حين ان نسبة الطراز الـوراثي الطـافر  CCكانـت هـي االقـل %7.2
اما بالنسبة للطراز الوراثي الطبيعي  AAفقد تواجد بنسبة  %42.8مقارنة مع مجموعة السيطرة ,والتي كانت فيهـا
نسب الطرز مختلفة اذ كانت نسبة تواجد الطراز الوراثي الطبيعي  AAهي االعلى  %70في حين كانت نسـبة
الط ـراز ال ــوراثي المتب ــاين  ACوه ــي  %30بينم ــا ل ــم تس ــجل اي ظه ــور لل ــنمط ال ــوراثي الط ــافر  CCف ــي مجموع ــة

السيطرة .امـا بالنسـبة لمسـتوى المشـاهدة االليلـي فقـد بينـت الد ارسـة لهـذه المجموعـة بـان االليـل الطـافر  Cفقـد كـان

مستوى المشاهدة االليلي  %32.2بينما االليل الطبيعي  Aفقد كان مسـتوى المشـاهدة االليلـي  %67.8مقارنـة مـع
مجموعــة الســيطرة اذ كــان مســتوى المشــاهدة لالليــل الطبيعــي  %85واالليــل الطــافر بنســبة  .%15كــذلك اظهــرت
نتــائج الد ارســة بــان يمــة الـ ـ  O.Rهــي ( )1.0بالنســبة للط ـراز ال ـوراثي الط ـافر  CCوهــذا ال يعتبررر عامــل خطــورة
وحــدوث اضــطرابات الحمــل الناتجــة عــن خلــل فــي عمــل الجــين  .MTHFRوعنــد اج ـراء اختبــار هــارديموينمبري

تبــين بــان يمــة  P Valueتســاوي  0.584361وهــي اعلــى مــن  0.5وهــذا يــدل بــان هــذه المجموعــة متزنــة

وتخضع لقانون . HWE

جدول) : (3توزيع النمط الوراثي ومستوى المشاهدة االليلي للجين  MTHFRفي الموقع ) (A1298Cبين
مجموعة السيطرة والنساء اللواتي يعانون من فحص  TORCHالموجب علما ان االليل  Aهو
االليل الطبيعي و االليل  Cهو االليل
)(95 % CI
0.6383 to 11.6101
0.0748 to 13.3676
)(95 % CI
0.8283 to 8.6980

P value OR
Ref.
0.2634 2.7222
1.0000
P value OR
2.6842

0.0998

الطافر.
Patients No. Control No.
)(20
)(20
No.
%
No.
%
6
42.8
14
70
7
50.0
6
30
1
7.2
0
0
No.
%
No.
%
19
67.8
34
85
9
32.2
6
15

Genotypes
AA
AC
CC
Alleles
A
C

وقــد اشــارت بع ـض الد ارســات الــى ان حــدوث هــذه الطف ـرة التــي تــؤدي الــى تغيــر الحــامض االمينــي االرجنــين الــى
البـرولين ممـا يـؤدي الـى تغييـر فـي التعبييـر الجينـي لالنـزيم )) Methylen tetra hydrofolate reductase
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وايض ــا تس ــبب انخف ــاض الت ـوافر الحي ــوي للفولي ــت وفيت ــامين  B12وزي ــادة تركي ــز الهوموسس ــتين وبم ــا ان ــه العملي ــات
الخلوية مثل التكاثر والتمايز تعتمد على الفوليت وفيتامين  B12فان هذه التاثيرات قـد تكـون واضـحة بشـكل خـاص

في مرحلة مبكرة من التطور الجنيني عندما تعاني الخاليا تكـاث ار وتمـاي از سـريعين ،وهـي تعتبـر مسـبب اضـافي الـى

حاالت االجهاض في هذه المجموعة ].[16,17,18,19
وقد اظهرت نتائج الدراسة بعد ياس متالزمات االجسام المضادة للفوسفولبيد لمجاميع الدراسة بان الفحوصات
الموجبة للجسم المضاد ـ  IgGتواجدت في مجاميع التي شملتها الدراسة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من

اضطرابات الحمل الدراسة وكانت اعلى مستوى لدى مجموعة النساء موجبة فحص الـ  TORCHبمعدل ( 100

 )%اما بالنسبة للجسم المضاد  IgMتواجدت في جميع المجاميع وكانت اعلى مستوى لدى مجموعة النساء

ذوات الجنين الميت بمعدل (  )71%وكما موضح في الجدول التالي.
الجدول ( :)4بين نتائج مضادات  IgG & IgMللـ  Antiphospholipidفي العينات التي شملتها الدراسة
()ml U\mL
Range
35.2-79.4
0.57-0.98
1.21-5.70
0.3-0.6

)TORCH (n=14
(100 %) 14
------(7 %) 1
-------

)MIS (n=30
(87 %) 26
(13 %) 4
(53 %) 16
(47 %) 14

)RSA (n=21
)18 (85 %
)3 (15 %
)15 (71%
)6 (29 %

Antibody
IgG +
 IgGIgM +
IgM -

كما اظهرت نتائج الدراسة بعد ياس متالزمات االجسام المضادة للكارديولبين لمجاميع الدراسة بان الفحوصات
الموجبة للجسم المضاد  IgGتواجدت في مجاميع التي شملتها الدراسة بالنسبة للنساء اللواتي يعانون من

اضطرابات الحمل وكانت اعلى مستوى لدى مجموعة النساء موجبة فحص الـ  TORCHبمعدل ( )92 %
وكانت القيم اعلى مقارنة بمجموعة السيطرة ,اما بالنسبة للجسم المضاد  IgMفقد تواجدت في مجموعة النساء
 Recurrent Spontaneous Abortionومجوعة  Missed abortionوبنفس الدرجة (.)15 %
الجدول ( :)5بين نتائج مضادات  IgG & IgMللـ  Anticardiolipinفي العينات التي شملتها الدراسة
()U\mL
Range
1.15-27.07
0.35-1.29
1.82-9.06
0.76-0.77

)TORCH (n=14
)13 (92 %
)1 (8 %
---------------

)MIS (n=30
)28 (93 %
)2 (7 %
)3 (15 %
-------

)RSA (n=21
)18 (85 %
)3 (15 %
)3 (15 %
)2 (11 %

Antibody
IgG +
 IgGIgM +
IgM -

اشارت دراسات عديدة الى ان هذه المتالزمة تعد اضطرابا في النظام المناعي يتميز بحدوث زيادة او فرط في

تخثر الدم ومضاعفات اخرى لدى النساء الحوامل (اجهاض مبكر ووالدة مبكرة وموت الجنين) ووجود اجسام
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مضادة لل  antiphophlipidفي الدم وتشمل اضطرابات التخثر المرتبطة بمتالزمة االجسام المضادة
للفوسفوليبيد :الجلطة وجلطات الدم في عمق الساقين (تجلط الدم الوريدي العميق) والتجلطات في الرئتين

(االنسداد الرئوي) وقد ثبت بانها ترتبط بعدد من االمراض وتشمل هذه االمراض تجلط الدم غير الطبيعي

( )thrombosisفي الشرايين واالوردة واالجهاضات المبكرة والتلقائية وان المرضى الذين يعانون من هذه
المتالزمة يحصل لديهم جلطات دموية وايضا لديهم اضداد فوسفوليبيد قابلة للكشف عن طريق فحص الدم
].[8,9
االستنتاجات
نستنتج من هذه وجود عالقة بين حاالت اضطرابات الحمل والطفرات الوراثية التي تصيب الجين  MTHFRفي
الموقع  . A1298Cكما نستنتج بعد ياس متالزمات االجسام المضادة للفوسفولبيد والكارديولبين  ،فان النتائج
الموجبة للجسم المضاد  IgGتواجدت في مجاميع التي شملتها الدراسة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من
اضطرابات الحمل وكانت اعلى مستوى لدى مجموعة النساء موجبة فحص الـ .TORCH
شكر وتقدير  :بعد انتهاء كل عمل يتوجب ان نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعد وسهل من اتمام هذا العمل
لذلك كثيرون من هم يتوجب علينا شكرهم لكننا نخص شكرنا لجامعة الموصل وكلية العلوم على اتمام هذا
العمل.
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