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Abstract
Background and purpose: In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is
the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and
it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can
indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the
SRY gene for fetal sex determination in human during pregnancy using loop mediated isothermal
amplification (LAMP) method.
Materials and methods: A total of 18 blood samples were collected from pregnant women at 8
weeks of pregnancy and plasma DNA was extracted. For detection of SRY gene LAMP assay was
performed using the DNA.
Results: LAMP results revealed the positive reaction was highly specific only to samples
containing XY chromosomes; while no amplification was found in samples containing XX chromosomes.
Finally, it was proved that from samples collected 9 were male embryos (50%) and 9 were female
embryos (50%). All visual components used in colorimetric assay could successfully make a clear
distinction between positive and negative reactions.
Conclusion: The LAMP assay is a valuable tool for detection of SRY gene for fetal sex
determination.
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چكیده
سابقه و هدف :در انسان( SRY ،ناحیه تعیین جنسیت کروموزوم  )Yژن اصلی برای تعیین جنسیت است که در نرهاای
نرمال  XYو مادههای نادر  XXمشاهده میشود و در مادههاای نرماال  XXو بعضای از ماادههاای ناادر  XYوجاود نادارد
چندین روش وجود دارند که می توانند یک ژنوتیپ نر را به وسیله تکثیر ژن  SRYشناساایی کنناد هادز از ایان شا وه
شناسایی ژن  SRYبه منظور تعیین جنسیت جنین در انسان در خالل دوره حاملگی با استفاده از آزمون تکثیر همدمای وابسته
به حلقه ( )LAMPبود
مواد و روشها :در کل  81نموناه خاونی از زناان حاملاه در  1هفتاه اول دوره حااملگی جما آوری و  DNAشالساما
استخراج شد آزمون  LAMPبا استفاده از  DNAبهدست آمده به منظور تشخیص ژن  SRYانجام شد
یافتهها :نتایج آزمون  LAMPنشان داد واکن

مثبت تنها برای نمونههای حاوی کروموزوم  XYبسیار اختصاصی باود

در حالی که هیچ تکثیری در نمونههای حاوی کروموزوم  XXمشخص نشاد در نهایات بابات شاد کاه از باین نموناههاای
جم آوری شده 9 ،جنین نر ( 05درصد) و  9جنین ماده ( 05درصد) بودند تماامی ترکیباا تشاخیص مشااهدهای اساتفاده
شده در آزمون رنگسنجی توانستند به طور موفقیتآمیزی تفاو بین واکن های مثبت و منفی را مشخص نمایند
استنتاج :آزمون  LAMPبه کارگرفته شده در این ش وه

یک ابزار ارزشمند برای تشخیص ژن  SRYبه منظور تعیاین

جنسیت جنین است
واژه های کلیدی :آزمون رنگ سنجی ،آزمون  ،LAMPتعیین جنسیت ،ژن SRY

مقدمه
منشاء این  DNAبه طور غالا

در حال حاضر در اکثر کشورها تشاخیص جنسایت

از جفات مایباشاد ولای
اندکی از

جنین در چند مااه اول باارداری باه منظاور شیشاگیری از

سلولهای هماتوشویتیک جنین نیز منشاء بخ

بروز اختالال ژنتیکی ،در آزمایشگاههای ژنتیک شزشاکی

آن میباشند( )3مکانیزمهاایی مانناد نکاروز یاا آشوشتاوز

مورد توجه میباشد( )8در سال  8991حضاور  DNAآزاد

سلولهای جنینی/جفتی و یا ترشح فعال  DNAجنینی ساب

جنینی در سرم و شالسمای زنان بااردار شناساایی شاد()2

رها شدن DNAجنینی به گردش خون مادر میشوند()4
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ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت
تعیین جنسیت جنین در انسان

ارزیابي آزمون تكثير جهت تعيين جنسيت جنين

 DNAجنینی در اوایل و اواخر باارداری باه ترتیا

3/4

درصد و  2/2درصد از کال  DNAآزاد سالولی موجاود
در شالسمای مادر را تشکیل میدهد( )0مطالعا دیگار،
مییابد و  DNAجنینی شس از زایمان به سارتت

افزای

از شالسمای مادر حذز مایگاردد( )2ژن  ،SRYژن تعیاین
جنسیت بر روی کروموزوم  Yاست این ژن بدون اینتارون،
نوتی فاکتور رونویسی را کد میکند که شاروتیین SRY

نامیده میشود و باتث تعیاین جنسایت باه سامت جانس
مذکر میگردد()4

ژن  SRYبااا فعااال نمااودن فاکتورهااای رونویساای
مختص جنس مذکر تمایز بیضه را آغاز مینماید و تمایز
بیضه باتث میشود که سلولهای اولیه غده جنسی تمایز
یافته و تکثیر شوند()2 -2

در طی  85سال گذشته ،روش تکثیر همدماای وابساته
به حلقاه ()Loop-Mediated Isothermal Amplification
که به اختصار به آن  LAMPمیگویند به تلت سادگی،
سرتت ،کارآیی باال و اختصاصیت منحصربهفرد ،بهطور
گستردهای در آنالیز اسیدنوکلییک باه کاار گرفتاه شاده
اساات متاادولوژی ای ان روش باار شای اه اسااتفاده از چهااار
آغازگر مختلف است که بهطور اختصاصی شا

ناحیاه

از ژن هاادز را شناسااایی م ایکننااد و شیشااروی فرآینااد
واکاان
واکن

در ی اک دمااای باباات و شیوسااته بااا اسااتفاده از
جایگزینی رشته صور

میگیارد( )1،1تااکنون

روشهای زیادی برای تشخیص جنسایت جناین باه کاار
گرفته شدهاناد روش  LAMPاولاین باار در ساال 2583
توساا  Kanchanaphumو همکاااران

جهاات تعیااین

جنسیت در انسان بر روی نمونههای خونی گرفته شده از
زنان و مردان انجاام شاد( )9اماا از آنجاایی کاه تااکنون
روش تکثیر همدما برای تعیاین جنسایت جناین در زناان
باردار در دوران حاملگی به کار گرفتاه نشاده اسات ،در
این ش وه

برای اولین بار کارایی روش  LAMPجهت

تعیین جنسیت ارزیابی شد
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 0میلیلیتر خاون کامال هماراه باا مااده ضاد انعقااد
 EDTAاز  81زن باردار در سانین باارداری  1هفتاهای و
یک مرد (به تنوان شاهد مثبت) با اطالع و کسا رضاایت
آنها جم آوری گردید خون هر فرد بالفاصله در 3555
دور در دقیقااه سااانتریفیوژ شااد و شالسااما بااه میاازان 055
میکرولیتر درون میکروتیاو هاای اساتریل تقسایم گردیاد
استخراج  DNAبه روش فنلی انجام و جاذ ناوری آن در
طول موج  225نانومتر اندازهگیری شد طراحای آغازگرهاا
جهت انجام آزمون مولکولی  LAMPبر اساس ژن SRY

ماورد نظار باا شاماره شناساایی

GenBank accession

 JQ811934.1و با استفاده از نرمافازار PrimerExplorer V3

(ناارم افاازار  onlineوی ا ه جهاات طراحاای آغازگرهااای
 )LAMPصور گرفت (جدول شماره )8
جدول شماره  :1آغازگرهای طرحی شده جهات تشخصای ژن SRY
به روش LAMP
نام آغازگر

توالی آغازگر

F3

AACGTCCAGGATAGAGTG

B3

AGCATCTTCGCCTTCCGA
ATCTCTGAGTTTCGCATTCTTTTTAAC
GCATTCATCGTGTGGTC
TGGGATACCAGTGGAAAATGTTTTTC
TCTCTGTGCATGGCCTGT
TCTAGAGCCATCTTGCGCCTCT
CCGAAAAATGGCCATTCTTCCA

)FIB (F1c+F2
)BIP (B1c+B2
LF
LB

واکاان

 LAMPدر حجاام نهااایی  20میکرولیتاار

حاوی  5/8میلیموالر  5/52 ،dNTPمیلیموالر آغاازگر
 5/52 ،FIPمیلیماوالر آغاازگر  5/52 ،BIPمیلایماوالر
آغاااازگر  5/52 ،F3میلااایماااوالر آغاااازگر 5/54 ،B3
میلیموالر آغازگر  5/54 ،LFمیلایماوالر آغاازگر ،LB
 5/51میلیموالر بتایین 5/54 ،میلایماوالر 5/8 ،MgSO4
میلیموالر ) Buffer Bst (10Xو  5/54میلیموالر آنزیم
 Bst DNAشلیماراز ( )New England Biolabs, UKو
در دمای  25درجه ساانتیگاراد ،باه ماد  25دقیقاه در
یک حمام آبگرم ادامه یافت باه محاا اتماام واکان
لولهها خارج گشت و کدور حاصل از واکن
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آگااارز  8درصااد الکتروفااورز و شااس از رنااگآمیاازی

دیده شد که ناشی از تولید قطعا با اندازههای مختلاف

بااا دسااتگاه  Gel documentationبررساای شااد تااالوه

است (تصویر شاماره  )8bتاالوه بار ایان ،نتاایج مثبات

 ،LAMPمقاادار 5/8

 LAMPبا استفاده از رناگ هیدروکسای نفتاول

باار ایاان جهاات تنییااد انجااام واکاان

میلاایمااوالر از رنااگ هیدروکساای نفتااول بلااو ()HNB
( )Lemongreen, Chinaقبل از شروع واکن

واکن

بلو ( )HNBکه با تغییر رنگ از بانف

باه آبای آسامانی

به مخلوط

همراه بود مشاهده شد (تصویر شماره  )8cصحت نتاایج

اضافه شد بعد از اتمام واکن  ،بررسی نتایج که با تغییر

بوسیله شیگیری افراد شس از زایمان انجام شد و در نهایت

رنگ در لولهها همراه بود ،با چشم غیر مسلح انجام شد

مشخص گردید که تشخیص جنسیت در شالسمای  81زن
باردار به روش  855 ،LAMPدرصد بوده است از میاان

یافته ها و بحث

 81زن باردار 9 ،مورد حامل جنین موناث باا کروماوزوم

با شناسایی  DNAآزاد جنینی در سارم و شالسامای

 XXو  9مااورد حاماال جنااین مااذکر بااا کرومااوزوم XY

مادری ،نه تنها رویای تعیین جنسیت جنین در هفتاههاای

باا نتاایج  Kanchanaphumو

نخستین بارداری به حقیقت شیوسات ،بلکاه بررسایهاای
تشخیصی شی

از تولد اخاتالال ژنتیکای در جناین باه

بودند نتایج ایان شا وه
همکاران

مشابه میباشد که توانستند تمایز بین زناان و

مردان ماورد آزماای

را باا اساتفاده از روش  LAMPو

روش غیرتهاجمی نیز میسر گشت( DNA )0آزاد جنینی

بدون بکارگیری رنگ  HNBتشخیص دهند( )9در کال

یافتاه و شاس از زایماان بااه

میتوان گفت روش  LAMPبه تلت وی گایهاایی کاه

سرتت از شالسمای خون مادر حذز میشود( )2تاکنون

دارد در سااطح مزرتااهای و آزمایشااا صااحرایی قاباال

روشهای زیادی جهت تعیین جنسیت در انسان باه کاار

اسااتفاده اساات ایاان روش کاامتاار تحاات تاانبیر مااواد

گرفته شدهاند که میتوان به روشهاای مبتنای بار PCR

مهارکننده موجود در نمونه قرار میگیرد ،به گونهای که

باا شیشارفت آبساتنی افازای

اشاره کارد( )2-0روش  LAMPدر ساال  2583باه طاور

میتوان مراحل انجام واکن

را کاه

داد

موفقیتآمیزی توسا  Kanchanaphumو همکااران
برای تشخیص جنسیت در انسان به کار گرفته شد( )9در
ش ا وه

حاضاار سااعی شااد بااا اسااتفاده از روش بساایار

حساس  LAMPو استخراج  DNAبه روش فنلی ،مقادیر
جزئی  DNAجنینی که از هفته هشتم وارد جریان خاون
مادر مایشاود ،شناساایی گاردد روی شالسامای  81زن
باردار در هفته هشتم بارداری و یک مرد (شااهد مثبات)
به طور مجزا استخراج  DNAانجام شد متوسا غلظات
 DNAاستخراج شده از حجام یکساان شالساماها معاادل
 8/10میکروگرم  DNAدر یک میکرولیتر محلاول باود
واکن

تصویر شماره  )A( :1تشخیص مشاهده ای واکن

 LAMPبا اساتفاده

از کدور ناشی از تشکیل رسو شیروفسفا منیازیم ( )Bالکتروفاورز

 LAMPبا استفاده از  DNAاستخراجی به تنوان

محصوال واکن

 LAMPبر روی ژل آگارز  8درصاد ( )Cتشاخیص

مثبت باا خاارج کاردن لولاههاا و

مشاهده ای واکن

 LAMPبا اساتفاده از رناگ هیدروکسای نفتاول

الگو ،انجام شد و واکن

دیدن کدور حاصل شده تنیید شد (تصویر شماره )8a
هاامچنااین بااا بااردن محصااول واکاان

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

باار روی ژل

بلو ( DNA :M .)HNBساایز ماارکر  :P ،855bpنموناه مارد (شااهد
مثبت) ،الین  8-81نمونه زنان باردار
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مشاهده شاد هامچناین  0میکرولیتار از محصاول در ژل

آگارز  8درصد و الکتروفورز آن ،الگوی نردبانی شاکل

ارزیابي آزمون تكثير جهت تعيين جنسيت جنين
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