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چکیده
مقدمه:در سال  ،2012سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان
بود.مطالعات ارتباط گسترده ژنوم نشان داده است که ژنهای خاصی که در سمزدایی و حذف ترکیبات مضر از سلولها نقش
دارند ،مانند ژنهای خانواده بزرگ ژن سیتوکروم  ،P450نقش مهمی در ایجاد سرطان پروستات دارند .سرطان پروستات و پلی
مورفیسم  rs1056827بر روی ژن  CYP1B1به عنوان بخشی از این مطالعه در جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منابع و رویه ها :در این بررسی مورد-شاهدی DNA ،ژنومی  79بیمار مبتال به سرطان پروستات و  79فرد سالم به روش
 Salting outاستخراج شد و ژنوتیپ شرکتکنندگان با استفاده از روش  PCR RFLPپس از نمونهگیری خون شناسایی شد.
برای بررسی داده های جمع آوری شده از نرم افزار  IBMSPSS 23و آزمون های آماری  Xو رگرسیون لجستیک استفاده شد.
نتایج :بر اساس تجزیه و تحلیل آماری نتایج ،بین دو گروه در خطر ابتال به سرطان ژنوتیپ  TTتفاوت معنی داری وجود دارد
[ ،]CI: 0.209-0.924 ،OR: 0.439 ،P=0/028اما از نظر نسبت خطر سرطان ،ژنوتیپ  TTاثر محافظتی دارد و خطر ابتال به
بیماری را کاهش می دهد .هر دو گروه تفاوت زیادی در شیوع ژنوتیپ  GGداشتند که خطر ابتال به عفونت را  1062برابر
افزایش می دهد .هر دو گروه دارای مقدار  P 0.023بودند ،اگرچه مشخص شد که ژنوتیپ هتروزیگوت تأثیری بر نتایج ندارد.
آلل  Tیک اثر محافظتی در برابر سرطان پروستات می دهد و خطر ابتال به این بیماری را کاهش می دهد .در مقابل ،آلل G
خطر ابتال به سرطان پروستات را افزایش می دهد .پلی مورفیسم  Cyp1B1 1056827rsبه عنوان یک نشانگر زیستی بالقوه
برای سرطان پروستات شناسایی شده است.
واژههای كلیدی :سرطان پروستات ، 1B1CYP ،ژنوتیپی و آللی چند شکلی rs1056827 ،
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مقدمه
ارگان های لگن در پشت حفره شکمی قرار گرفته اند و توسط آناتومی لگنی محاصره شده اند .غده پروستات تقریبا در وسط
حفره شکمی قرار گرفته به نحوی که مثانه در باالی غده پروستات واقع شده و از میان آن مجرای پیشابراه مثانه عبور می کند
] .[1-4از سوی دیگر رکتوم و کانال مقعد در پشت غده پروستات قرارگرفته اند (شکل  .)2-1روده بزرگ نیز از مجاورت غده
پرو ستات عبور کرده که گستردگی آن از استخوان ایلیوم تا مقعد بوده و می توان آن را به چهار ناحیه اصلی شامل روده کور،
کولن ،رکتوم و کانال مقعد تقسیم نمود ].[5-8
پروستات در تقیسم بندی غدد بدن به درون ریز و برون ریز ،بدلیل آنکه مواد ترشح شده از آن از طریق مجاری به بیرون از
بدن می ریزد بعنوان یک غده برون ریز شناخته می شود .مایع تولید شده بوسیله پروستات به همراه اسپرم در کیسه های منی
ذخیره می شود که این مایع در حدود یک سوم مایع منی را تشکیل می دهد .این مایع در آمیزش جنسی وظیفه حمل و
تغذیه اسپرم را بر عهده دارد .از سوی دیگر حالت قلیایی این مایع ،اسپرم را در محیط اسیدی واژن محافظت می کند .این غده
در هنگام انزال منقبض شده و یک ماده شیری رنگ قلیایی ( ) pH =7/29را به منی اضافه می کند که حالت ژالتینی مانند
منی بواسطه ترشح این ماده می باشد ] .[9از جمله مواد تشکیل دهنده ترشحات پروستات می توان به کلسیم ،روی ،ویتامین
ث (اسید سیتریک) ،اسید فسفاتاز ،آلبومن و آنتی ژن اختصاصی پروستات ( )PSAاشاره کرد ].[10-12
آنتی ژن اختصاصی پروستات ،پروتئین مخصوص پروستات را تولید می کند که وارد مایع انزالی می شود و در زمان مناسب به
حفظ حالت مایع منی ک مک کرده و مانع از لخته شدن منی می شود .منی اندکی پس از وارد شدن به دستگاه تناسلی زنانه،
لخته شده ،به ماده ای ژالتینی مانند تبدیل شده و به گردن رحم می چسبد .پس از  15الی  30دقیقه پس از لخته شدن منی،
آنزیم  PSAاین لخته را حل کرده و از این پس اسپرم می تواند بطور آزادانه در رحم حرکت کند ] .[13جدا ازنقش پروستات
در تولید مثل ،این غده نقش مهمی در ادارار مردان نیز ایفا می کند .پروستات مجرای پیشابراه را در فاصله مثانه تا آلت تناسلی
در برگرفته است که منقبض شدن عضالت پروستات سبب آهسته شدن جریان ادرار می شود ].[14
انواع مختلفی از سلول ها در غده پروستات وجود دارند .ولی تقریباً تمام سرطانهای پروستات از سلولهای غدهای منشاء
میگیرند که در اصطالح به این نوع سرطان ،آدنوکارسینوم گفته میشود .برخی تغییرات بوجود آمده در  DNAسلولهای
پروستات یکی از عوامل بروز سرطان می باشد .اگرچه تنها درصد کمی از سرطانهای پروستات (حدود  )%10/5مرتبط با این
تغییرات بوجود آمده در ساختار  DNAژنومی می باشد ].[15
از سوی دیگر وجود سطوح باالی هورمون یکی دیگر از عوامل مرتبط با استعداد ابتال به سرطان پروستات می باشد .بر مبنای
مطالعات انجام یافته سطوح باالی هورمون مردانه یا آندروژن ،نقش مهمیدر افزایش خطر سرطان پروستات در بعضی از مردان
ایفا میکند .تحقیقات نشان میدهند ،مردانی که دارای سطوح باالتری از هورمون  IGF-1می باشند ،درخطر باالتری برای
ابتال به سرطان پروستات قرار دارند ].[16
از آنجا که سرطان پروستات بعنوان یک سرطان شایع و رو به گسترش در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران شناخته
می شود ،بنابر این شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر عوامل دخیل در بروز و گسترش آن میتواند در شناسایی افراد مستعد ابتال
به سرطان ،وهمچنین پیشگیری و کنترل بیمار و نیز در زمنیه دست یابی به روش های درمانی مناسب تر مورد استفاده قرار
گیرد .
مطالعات پیشین انجام یافته در زمینه شناسایی عوامل ژنتیکی مرتبط با سرطان پروستات از اهمیت ژنهای دخیل در
متابولیسم آندروژن ها و نقش آنها در بروز سرطان در بافتهای وابسته به هورمون حکایت دارد  .از این رو شناسایی و بررسی
تغییرات ژنتیکی شناسایی شده بر روی این ژن ها همچون تغییرات تک نوکلئوتیدی شایع عملکردی که دارای نقشی مهم در
پیدایش و پیشروی سرطان هستند ،در کنترل بیماری موثر خواهند بود.
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با توجه با مطالب ذکر شده از یک سو و نقش موثر ژن  CYP1B1در متابولیسم آندروژن ها از سوی دیگر ،بنظر می رسد که
بروز تغییرات تک نوکلئوتیدی در این ژن می تواند میزان عملکرد این ژن را تحت تاثیر قرار داده به نحوی که بر مبنای
گزارشات انتشار یافته در این زمین ه ،خاصیت هیدروکسیالزی پروتئین تغییر یافته می تواند بین دو تا چهار برابر افزایش یابد.
از این رو در تحقیق پیش رو ارتباط میان یکی از پلی مورفیسم های شایع موثر بر عملکرد ژن  CYP1B1و شانس ابتال به
سرطان پروستات در جمعیت مردان ایرانی مطالعه خواهدشد تا در صورت یافتن ارتباط معنی دار ،بتوان از آن بعنوان یکی از
فاکتورهای دخیل مرتبط با سرطان پروستات و بعنوان یک مارکر زیستی پیشگویی کننده خطر ابتال به این بیماری در جمعیت
ایرانی استفاده نمود.
این تحقیق در قالب یک مطالعه مورد -شاهدی و بر روی مجموع158نفر از مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات دستگاه
ادراری_تناسلی بیمارستان امام خمینی تهران انجام گرفته است .اطالعات مربوط به سن ،جنس ،قومیت و نیز سوابق ابتال به
برخی بیماری های شایع از قبیل بیماریهای قلبی -عروقی و دیابت از پرونده پزشکی بیماران گرفته شد سپس  3ccاز خون
بیمار در یک لوله آزمایش حاوی)  EDTA (3mg/mlریخته و به آرامی مخلوط گردید تا مانع عمل انعقاد شود .نمونه ها در
روی یخ نگهداری شدند .نمونه خون با  EDTAمخلوط شد تا از لخته شدن آن جلوگیری شود.
در مطالعه حاضر روش انتخابی برای استخراج  DNAروش نمک اشباع ( )salting outبوده است .مواد الزم برای این روش
عبارتند از:
 Lysis buffer
 Tris-HCl ( 10 mM) pH 7/6
)  MgCl2 (0/5 mM
) Sucrose (0/32M
 Triton X-100 %1
 S.B. P
) NaCl (8gr
) KCl (0/2gr
) Na2HPO4(1/44gr
) KH2PO4 (0/24 gr
 Up to 1000cc with dH2O pH 7/4
 NaOH 50m M
 Tris-HCl (1M) pH 7/6

روش تهیه نمونه
در مرحله اول اطالعات بالینی بیماران باتوجه به فرمهای تهیه شده ،کامل شد و رضایتنامه کتبی با دادن آگاهی کامل از افراد
مورد نظر اخذ شده سپس نمونهگیری آغاز گردید.
ابتدا از افراد مورد بررسی  5میلی لیترخون جهت استخراج DNAگرفته شد و به لولههای حاوی ماده ضد انعقاد 0/5 EDTA
موالر  200میکرولیتر اضافه شد .سپس استخراج  DNAبر طبق پروتکل استاندارد که در زیر به تفصیل توضیح داده شدهاست
انجام گردید و نمونههای  DNAتخلیص شده در دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری شد.
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استخراج DNA
مرحله اساسی و مهم در انجام  PCRو مطالعات مولکولی ،تخلیص  DNAمیباشد ،لذا برای جلوگیری از اشتباهات و اشکاالتی
که ممکن است در  PCRپیش آید ،استخراج  DNAنیاز به وقت و دقت خاصی داشته و شرایط ویژهای باید رعایت گردد .از
شرایط اساسی نمونه استخراج شده آن است که نمونه حداقل حاوی یک زنجیره  DNAسالم ،در برگیرنده ناحیه مورد نظر
جهت تکثیر باشد و اینکه ناخالصی تا حدی کم باشد که پلیمریزاسیون را مهار ننماید .در استخراج  DNAیک سری از نکات
باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از:
آنزیمهای مختلفی در سلول وجود دارد که میتوانند  DNAرا تجزیه کنند .مهمترین آسیب از جانب دزاکسی ریبونوکلئازها
میباشد که هیدرولیز اتصاالت فسفودی استر را کاتالیز میکنند .یون های Mn2+و  Mg2+کوفاکتور این نوکلئازها هستند،
لذا با افزودن  EDTAبه محلول استخراج  ، DNAمیتوان با شالت کردن این یونها عمل مخرب این آنزیم ها را مهار کرد.
 pHمحیط نیز باید قلیایی و مالیم و در حدود  8باشد ،زیرا در این  pHمیزان بار مثبت هیستون ها کاهش یافته و در نتیجه
واکنش های الکترواستاتیک بین  DNAو هیستونها کاهش یافته و همچنین فعالیت نوکلئازها در این  pHکمتر میگردد .از
نسبتا باال در جهت دناتوره کردن پروتئین نیز عمل میکند.
ً
سوی دیگر pH
به طور طبیعی  DNAدر سلولها به صورت کمپلکس  DNAو پروتئین میباشد .بعالوه پروتئینها و لیپیدهای سلول نیز باید
از اسید نوکلئیک جدا شوند که در این مورد نیز از ترکیبات مختلفی استفاده میشود .معمو ًال از مواد دترجنت برای از بین بردن
واکنشهای یونی بین هیستونهای با بار مثبت و اسکلت حامل بار منفی  DNAاستفاده میشود.رایجترین شوینده مورد
مصرف دترجنت آنیونی SDS-Sodium Dodecyl Sulfateمیباشد که به پروتئینها متصل شده و به آنها مقدار زیادی
خاصیت آنیونی میدهد؛ در نتیجه واکنشهای یونی کمتری بین هیستون ها و DNAایجاد میشود .نقش دیگر  SDSدناتوره
کردن دزاکسی ریبونوکلئازها و سایر پروتئینها میباشد تا  SDSرسوب نکند .جهت دپروتئینه کردن بهتر میتوان از پروتئیناز
 Kکه یک پروتئیناز عمومی است در حضور  SDSاستفاده نمود .از آنجایی که این آنزیم فعالیت باالیی داشته و قادر به هضم
پروتئین های دست نخورده است و از سویی دیگر چون سوبستراهای مورد هضم این آنزیم بسیار متنوع میباشد ،کاربرد قابل
توجهی در مراحل تخلیص اسیدهای نوکلئیک دارد .این آنزیم فعالیت خود را در حضور SDSحفظ مینماید .این خاصیت آنزیم
به ما امکان می دهد تا ازآن همراه با لیز کردن سلول ها که توام با آزادی فوری نوکلئازها است ،استفاده نماییم pH .مطلوب
عملکرد این آنزیم 7/5 -12است ولی غالباً در محدوده  7/9 -9به کار میرود و شرایط محلول واکنش که مناسب فعالیت این
آنزیم است  TESبا  pH = 7/ 8میباشد .در انتهای این مرحله باید از  NaClاشباع استفاده کرد تا با کمک آن پروتئین
های اضافی به نمک باند شده و رسوب نمایند و  DNAبرای مرحله رسوب دادن آماده گردد.
افزودن الکل سبب کاهش قطبیت محیط آبی شده و به تودهای شدن رشتههای محلول  DNAو تجمع آنها کمک کرده و در
نتیجه سبب رسوب  DNAمیشود .الکل سبب توده شدن رشته های محلول  DNAو نیز تجمع آنها میگردد.
رسوب  DNAرا معموالً در بافر  TEحل مینمایند.
با توجه به کمیت و کیفیت مناسب DNAی حاصله برای انجام PCRو بیضرر بودن محلولهای مورد استفاده DNA ،ی
بیماران از روش نمک اشباع شده با استفاده از پروتئیناز Kو ایزوپروپانل استخراج گردید.
روش كار
مقدار  5mlخون وریدی را در لوله حاوی  200ماکرولیتر  0/5 EDTAMبه عنوان ماده ضد انعقاد ریخته خوب مخلوط
نموده تا لخته نشود .جهت لیز کردن گلبولهای قرمز خون در حدود دو برابر حجم اولیه آب مقطر سرد اضافه می کنیم و به
خوبی تکان می دهیم و به مدت  30دقیقه با دور  3000 rpmدر دقیقه سانتریفوژ میکنیم .در پایان این مرحله یک رسوب
سفید رنگ خیلی فشرده در ته لوله داریم و محلول رویی حاوی گلبولهای قرمز متالشی شده است که با کج کردن لوله این
محلول را خارج میکنیم و دوباره به همان میزان آب مقطر سرد به رسوب بدست آمده اضافه میکنیم و خوب تکان میدهیم و
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 30دقیقه با همان دور  3000سانتریفوژ می کنیم تا مابقی گلبولها را لیز کرده  ،عمل شستشو را تا تمیز شدن رسوب از
گلبولهای قرمز ادامه میدهیم .دوباره محلول رویی را خارج و به لولههای حاوی رسوب که در این مرحله حدود 0/1-5 ccاست
آن هم به واسطه اینکه گلبولهای سفید در آب متورم شده ،مقدار  Tris-EDTA Salt (-TES) 4/5 mlاضافه کرده به
خوبی تکان میدهیم تا رسوب بدست آمده کامال به حالت محلول درآید .در اینجا میتوانیم نمونه را جهت توقف کار در فریزر
نگه داریم و بقیه مراحل را بعدا انجام دهیم در غیر اینصورت ادامه مراحل را طی میکنیم .مقدار  1% SDS 250 μlاضافه
میکنیم  SDSیک ماده پاك کننده محسوب می شود که اسیدهای چرب جدار گلبولهای سفید را حل میکند  .بعد 70μl
پروتئیناز  Kبا غلظت  10 mg/mlاضافه میکنیم و از  3تا  24ساعت میتوان درون بن ماری 37 °Cقرار میدهیم  .این
مرحله باعث پاره شدن غشاء سلولی و هسته گشته و رشتههای  DNAآزاد میگردد.
بعد از گذشت زمان مورد نظر و لیز شدن گلبولهای سفید ،حدود  NaCl 2 ccاشباع به لوله ها اضافه کرده و آنرا یکی دوبار
تکان داده تا کدر شود و به مدت 30دقیقه با دور  3000در دقیقه سانتریفوژ انجام میدهیم .
محلول رویی که حاوی  DNAمیباشد را به لوله دیگری انتقال داده و به  0/7حجم محتویات لوله به آن ایزوپروپانول اضافه
نموده که این الکل عمل آب گیری و ظاهر کردن کالف  DNAرا انجام میدهد.
سپس  DNAرا به میکروتیوپ  1/5 mlانتقال داده با دور  8000به مدت  30ثانیه سانتریفوژ کرده که  DNAبه ته
میکروتیوپ بچسبد بعد مایع رویی که حاوی ایزوپروپانل و نمک میباشدرا خالی کرده و سپس آنرا دوبار با الکل  70درصد
شستشو میدهیم  ،جهت شستشوی  DNAمقدار  1 mlالکل ( متانل )  70درصد سرد به میکروتیوپ اضافه کرده و پس از
تکان دادن تیوپ آنرا به مدت  5ثانیه با دور  13000دور در دقیقه سانتریفوژ میکنیم  .سپس بقایای الکل را خارج نموده و
تیوپ حاوی  DNAرا به مدت  30دقیقه در مجاورت هوا قرار میدهیم تا الکل باقیمانده تبخیر شود  .سپس به  DNAبدست
آمده به نسبت حجم آن  50الی  300میکرولیتر محلول  ) Tris-Hcl , EDTA ( TEاضافه کرده و آنرا در یخچال نگهداری
مینمائیم.
تکثیر ناحیه ایی  DNAبه روش PCR
واكنش زنجیره ای پلیمراز ()PCR
این روش در سال  1983توسط کاری مولیس طراحی شد .واکنش زنجیره ای پلیمراز ،در حال حاضر یک روش معمول و اغلب
ضروری بوده که در بسیاری از آزمایشگاه های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی پزشکی و بیولوژیکی از آن در زمینه های گوناگون
همچون کلون سازی DNAبرای تعیین توالی ،تعیین فیلوژنی بر اساس  ،DNAتجزیه و تحلیل عملکرد ژن ،تشخیص
بیماریهای ارثی ،شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (مورد استفاده در علوم پزشکی قانونی و تشخیص هویت) و شناسایی و تشخیص
بیماریهای عفونی استفاده می شود.
واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر یک منطقه خاص از یک رشته  DNAکه به اصطالح  DNAهدف نامیده می شود،
مورد استفاده قرار می گیرد .در بیشتر روشهای  PCRبه طور معمول قطعات  DNAاز بین 0/1تا 10کیلو جفت باز (کیلو باز)
تکثیر میشوند؛ هر چند در برخی از روشها تکثیر قطعاتی با طول  40کیلو باز نیز امکان پذیر می باشد .واکنش زنجیره ای
پلیمراز ،معموال در حجم واکنش  200-10میکرولیتر در لولههای واکنش کوچک (حجم0/5-0/2میلی لیتر) در ترموسایکلرها
انجام میشود و راه اندازی  PCRاولیه به اجزای مختلف و معرف هایی نیاز دارد که این اجزاء عبارتند از:
 oالگوی DNAکه حاوی منطقه هدف برای تکثیر باشد.
 oدو جفت آغازگر که مکمل ناحیه  3نواحی سنس و آنتی سنس رشته  DNAهدف باشند.
 Taq oپلیمراز و یا نوع دیگری از  DNAپلی مراز با درجه حرارت مطلوب (حدود  70درجه سانتی گراد)
 oداکسی نوکلئوتیدها ( ،)dNTPsکه گاهی اوقات "داکسی نوکلئوتید تری فسفاتها" نامیده میشوند .نوکلئوتیدهایی
که شامل گروههای تری فسفات هستند و واحدهای ساختمانی که  DNAپلیمراز بوسیله آنها یک رشته DNA
جدید را سنتز میکنند.
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 oمحلول بافر ،که یک محیط شیمیایی مناسب برای فعالیت بهینه و ثبات  DNAپلیمراز ارائه میکند.
 oکاتیونهای دو قطبی منیزیم و یا یونهای منگنز ،که به طور معمول از Mg+2استفاده میشود.
.KCL o
روش انجام PCR
به طور معمول PCR ،شامل یک سری  40-20تکرار تغییرات دما ،به نام چرخه میباشد .هر چرخه که معموال متشکل از 3-2
مرحله دمای مجزاست ،معموال دارای سه مرحله میباشد .چرخه اغلب توسط یک درجه حرارت منفرد به نام  holdکه درجه
حرارت باالیی میباشد (باالتر از  90درجه سانتیگراد) شروع میشود .درجه حرارت مورد استفاده و مدت زمان آنها در هر چرخه
به انواع پارامترها بستگی دارد .این پارامترها عبارتند از  :آنزیم مورد استفاده برای سنتز  ،DNAغلظت یونهای دو ظرفیتی و
 dNTPsدر واکنش و دمای ذوب ( )TMآغازگر.
مرحله اولیه :این مرحله شامل حرارت دادن محلول واکنش در درجه حرارت  94 -96درجه سانتیگراد ( 98درجه سانتیگراد اگر
پلیمرازهای بسیار مقاوم به حرارت استفاده شود) می باشد که به مدت  1-9دقیقه صورت میگیرد .این مرحله به منظور فعال
سازی گرمایی  DNAپلیمراز انجام می شود .مرحله دناتوراسیون :این مرحله اولین رویداد چرخه  PCRبوده و شامل حرارت
دادن واکنش به اندازه  94 -98درجه سانتیگراد به مدت  20 -30ثانیه می باشد .این امر سبب ذوب شدن  DNAالگو توسط
شکستن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل شده که نتیجه آن تک رشته ای شدن مولکول  DNAمیباشد .البته زمان داده
شده به دستگاه در مراحل مختلف  ،PCRبا توجه به میزان نوکلئوتیدهای  Cو  Gمتغیر می باشد.
مرحله اتصال پرایمرها :دمای واکنش به  50-65درجه سانتیگراد به مدت 20- 40ثانیه کاهش مییابد .که این امر امکان
اتصال آغازگر ها به  DNAالگوی تک رشته را فراهم می کند .به طور معمول دمای اتصال حدود  3-5درجه سانتیگراد زیر
دمای  Tmپرایمر است .در این مرحله آنزیم پلی مراز به هیبرید پرایمر و الگو متصل شده و مرحله توسعه و طویل شدن رشته
 DNAهدف آغاز میشود.
مرحله توسعه یا طویل شدن :دمای این مرحله بستگی به  DNAپلیمراز مورد استفاده دارد .اگرچه  Taqپلیمراز دارای دمای
فعالیت مطلوب در بازه دمایی  72 -80درجه سانتیگراد می باشد؛ با این حال بطور معمول دمای  72درجه سانتیگراد برای این
آنزیم استفاده میشود .در این مرحله  DNAپلیمراز سنتز یک رشته  DNAمکمل جدید برای رشته  DNAالگو با اضافه
کردن  dNTPsدر جهت´ 5به´  3انجام میدهد.
طویل شدن نهایی :این مرحله تنها گاهی اوقات در درجه حرارت  70-74درجه سانتیگراد به مدت  5-15دقیقه و بعد از آخرین
چرخه  PCRانجام میشود و هر گونه  DNAتک رشته ای باقی مانده به طور کامل توسعه می یابد .
 Holdنهایی :این مرحله می تواند دردمای  4-15درجه سانتیگراد برای زمان نامحدود جهت ذخیره سازی کوتاه مدت واکنش
استفاده شود.
الکتروفورز
در طول سالهای گذشته روشهای زیست شناسی مولکولی ،از جمله واکنش زنجیره ای پلیمراز) ، (PCRبه طور گسترده ای
برای کاربردهای پزشکی و پزشکی قانونی و همچنین تحقیق و تشخیص و شناسایی ارگانیسمهای عفونی استفاده میشود .در
این روش مولکول های اسید نوکلئیک بر اساس اندازه از هم جدا می شوند که این امر بر مبنای حرکت مولکولهای با بار
منفی ( )DNAبه سمت قطب آند (مثبت) انجام میشود .از این رو جریان مهاجرت صرفا با وزن مولکولی تعیین میشود که در
آن مولکولهای با وزن کوچک سریعتر از مولکول های بزرگتر مهاجرت میکنند. .
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از سوی دیگر ،دقت در تشخیص قطعات  DNAبا حساسیت ماتریکس الکتروفورز مورد استفاده دارای ارتباط مستقیم است.
انتخاب ماتریکس ژل مورد استفاده ،در درجه اول به اندازه قطعات مورد نظر که می بایست جدا
الکتروفورز با ژل آگارز ()AGE
آگارز یک پلیمر طبیعی استخراج شده از جلبک دریایی است هنگامیکه که در یک بافر گرم شده وسپس خنک میشود یک
ماتریکس ژله ای با پیوند هیدروژنی را ، ،شکل میدهد .ژل آگارز محبوبترین محیط برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک متوسط
و بزرگ میباشد و طیف وسیع تفکیک را نشان میدهد که باندهایی را بصورت مجموعههای فازی وپخش شده جدا از هم ،در
ژل تشکل میدهد .این باندها نتیجه اندازه منافذ ژل بوده و میتواند تا حد زیادی قابل کنترل باشد .با این حال استفاده از این
روش همچون تمامی روش های آزمایشگاهی دارای مزایا و معایب مختص به خود بوده که در جدول  1به آن اشاره شده است.
جدول  1مزایا و معایب الکتروفورز با ژل آگارز
مزایا

معایب

محیط غیر سمی
کار کرد ساده وسریع
جداکردن مولکولهای بزرگ DNA

هزینه باالی آگارز
باندها فازی
تفکیک ضعیف نمونهها با وزن مولکولی کم

غلظت ژل آگارز
درصد آگارز استفاده شده بستگی به اندازه قطعات مورد نظر دارد .غلظت آگارز درصدی از آگارز به حجم بافر مورد استفاده می
باشد که بطور معمول ژل آگارز در محدوده ٪0/2تا  ٪3تهیه میشود .به طورکلی اگر هدف جداکردن قطعات بزرگ DNA
باشد غلظت کم آگارز استفاده میشود و اگرهدف جداکردن قطعات کوچک  DNAباشد استفاده از غلظت های باالی آگارز
توصیه میشود
.
جدول: 3-2غلظت ژل آگارز برای  DNAخطی حل شده
غلظت آگارز ()%

سایز )DNA (bp

0/2

40000-5000

0/4
0/ 6
0/8
1
1/5
2
3

30000-5000
10000-3000
7000-1000
5000-500
3000-300
1500-200
1000-100
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سیستمهای بافری الکتروفورز
جدایی موثر اسیدهای نوکلئیک با ژل آگارز بستگی به نگهداری موثر  PHدرماتریکس دارد .بنابراین ،بافر بخش جدایی ناپذیر
از هر روش الکتروفورزی میباشد .عالوه براین ،حرکت الکتروفورتیک  DNAتوسط ترکیب و قدرت یونی (مقدارنمک) بافر
الکتروفورز تحت تاثیر قرار میگیرد .بدون نمک ،هدایت الکتریکی حداقل است و  DNAبه سختی حرکت میکند .
ولتاژ یا همان جریان باالتر ،مهاجرت سریعتر  DNAرا به دنبال خواهد داشت .باید در نظر داشت که استفاده از ولتاژ بسیار باال
سبب افزایش فوق العاده دمای بافر در زمان بسیار کوتاه میشود که این امر می تواند به ذوب شدن ژل و کاهش وضوح باند
 DNAمنجر شود .بنابراین ،بسیار توصیه میشود که ولتاژ از  5-8و آمپر  75از میلی آمپر برای ژلهای با اندازههای استاندارد
و یا  100میلی آمپر برای ژلهای کوچک تجاوز نکند .از سوی دیگر ،هنگامی که ولتاژ بیش از حد کم است ،تحرك مولکول
های  DNAکوچک کاهش یافته و گسترش باند به علت پراکندگی و انتشار رخ خواهد داد.
روش PCR–RFLP
مشخص شده است که ژنوم موجودات به طور طبیعی دارای تفاوت هایی در ردیف بازهای خطی می باشند .این تغییرات طبیعی
که سبب گوناگونی در افراد یک جمعیت می شود چندشکلی ژنتیکی نام دارد .اگر این چند شکلی در ردیف بازهای  DNAدر
جایگاه شناسایی آنزیم محدوداالثر ایجاد شده باشند به راحتی قابل ردیابی خواهند بود RFLP.وجود الگوهای غیر یکسان است
که بر اثر هضم آنزیمی یک ناحیه خاص از  DNAبه وسیله آنزیم های محدوداالثر مشخص می شود .این الگوهای غیر یکسان
به علت تفاوت  DNAبسته به حضور یا عدم حضور جایگاه آنزیم های محدود کننده به وجود می آید این الگوها را به دو شکل
می توان مشخص کرد.
آنزیم های برشی  :دسته ای از آنزیمهای آندونوکلئاز به شمار می روند که یک ردیف اختصاصی از بازها را درون مولکول
 DNAدو رشته ای شناسائی می کنند .در سال  1970سویه های معینی از باکتری که قادرند  DNAخارجی وارد شده به
سلول را تجزیه کنند ،کشف شد .از آنجا که با این آنزیم ها ،سویه های ویژه ای از باکتری قادر بودند عفونت فاژ یا ویروس را
کاهش دهند و در واقع تعداد میزبان باکتریایی ر ا محدود کنند به اسم آنزیم های محدوداالثر نامیده شدند .در بیشتر مواقع
توالی شناخته شده این آنزیم ها پالیندرومی است که معموال شامل چهار تا شش جفت باز دارای تقارن دوطرفی است ،یعنی از
چپ و راست به یک صورت خوانده می شود .زمانی که یک آنزیم برشی به  DNAاضافه می شود  DNAاز بسیاری مکانها که
از آنها قبال به عنوان سایت برشی یاد شده ،شکاف بر می دارد و در اصطالح هضم می شود .حاصل فرآیند هضم ،تعدادی قطعه
است.
در روش  RFLPابتدا نمونه ای از  DNAرا با یک نوع آنزیم برشی ،هضم می کنند که در نتیجه تعدادی قطعه با طول
متفاوت به دست می آید ،سپس این قطعات با استفاده از ژل آگاروز از همدیگر جدا می شوند.
طراحی و سنتز پرایمرها
اولین مرحله برای انجام  ،PCRطراحی پرایمرهای مناسب جهت تکثیر قطعه مورد مطالعه میباشد .ویژگیهای یک پرایمر
مناسب عبارت است از:
اندازه مناسب :معموال طول پرایمرها  25تا  bp 32میباشد.
دمای ذوب مناسب ( :)TMمعموال  TMپرایمرها  50تا  75درجه سانتی گراد است.
محتوای  CGپرایمرها :در بهترین حالت  40-60%نوکلئوتیدهای موجود در یک پرایمر CG ،میباشند.
بهتر است انتهای  3پرایمرها دارای باز آلی Aیا  Tو انتهای´ 5آن دارای  Cیا  Gباشد.
برای طراحی پرایمرها در ابتدا اطالعات مربوط به پلی مورفیسم ،از دو سایت  dbsnpو  snpediaجمع آوری گردید .اطالعات
بدست آمده از پلی مورفیسم مورد نظر درجدول  3-3بیان شده است.
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جدول :3-3اطالعات پلی مورفیسمrs1056827
 A2 A1ژن کد کننده )MAF Source )MAF A2

کروموزوم موقعیت

G 38075034

2

T

CYP1B1

0/36

 Buildآلل خطر

107 1000 Genomes

T

انتخاب نمونه بیمار و شاهد
از این افراد اطالعاتی مربوط به سن ،مصرف سیگار ،سابقه فامیلی  ،محل زندگی و غیره دریافت شد .با توجه به پرونده
پزشکی و گزارش پاتولوژی نیز مشخص شده  79فر د انتخاب شده مبتال به آدنوکارسینوما بودند .مشخصات نمونه ها در جدول
 4-1آورده شده است.
افراد شاهد هم از  28فرد مبتال به  BPHبوده و تورم پروستات داشتند بدون آنکه عالمتی از سرطان در بیوپسی آنها مشاهده
شود و  51نفر هم سالم بوده و هیچ بیماری مرتبط با پروستات نداشتند.

جدول  : 1-4خصوصیات بیوشیمیایی و بالینی افراد
طیف سنی

تعداد افراد بیمار (نفر) تعداد
و درصد آنها

افراد

شاهد (نفر) و
درصد

کمتر از 11 (13.92%) 40
سال
 50 -40سال

)8 (10.13%

)31 (39.24%

 50-60سال

)16(20.25%

)14 (17.72%

 -60به باالتر

)44 (55.70%

)11 (13.93%

≤25

)38 (48.10%

)33 (41.77%

˃25

)41 (51.90%

)46 (58.23%

دارد

)25 (31.65%

)7 (8.86%

ندارد

)54 (68.35%

)72 (91.14%

سیگار دارد
ندارد

)55 (69.62%

)57 (72.15%

)24 (30.38%

)22 (27.85%

سن

شاخص توده بدنی
سابقه خانوادگی
عادت

به

كشیدن
بیماریهای دیگر

)23 (29.11%

قلبی عروقی

)8 (10.13%

هایپرلیپمی

)10 (12.66%
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 Stageبیماری

سطح PSA

دیابت

)11 (13.92%

هیچکدام
Stage I

)50 (63.29%
)37 (46.84%

Stage II

)25 (31.66%

Stage III

)8 (10.12%

Stage IV

)9 (11.38%

˂4

)14 (17.72%

99/4-9

)29 (36.71%

19/10-99

)31 (39.24%

49/20-99

)5 (6.33%

انجام  PCRبا پرایمرهای اختصاصی  CYP1B1بر روی تمامی نمونه ها
پس از انتخاب دمای مناسب تمامی نمونههای سرطانی و کنترل در شرایط ذکر شده تکثیر شدند Tm.استفاده شده 62.5°°
بود .سپس محصوالت  PCRبر روی ژل  %1با ولتاژ  100ولت الکتروفورز شدند تا باند 231°°آشکار گردد.
نتایج حاصل از هضم آنزیم محدود كننده : pdi I
پلی مورفیسم  rs1056827در ناحیه پروموتور ژن قرار می گیرد و توسط آنزیم محدود کننده  pdi Iشناسایی می شود این
آنزیم سایت تشخیصی GCCGGCداشته و ناحیه بعد از سیتوزین را برش می دهد .
مقدار  5میکرولیتر از محصوالت هضم شده توسط آنزیم ،بر روی ژل  %2برده شد تا از روی تعداد باندهای تشکیل شده ژنوتایپ
افراد تعیین شود .اگر قطعه  231°°وجود داشته باشد نشاندهنده ژنوتایپ  TTاست و اگر قطعه توسط آنزیم هضم شده باشد
در آنصورت قطعات  113 & 118°°ظاهر می شود که نشاندهنده ژنوتایپ  GGاست و در صورت هتروزیگوت بودن فرد
قطعات  231, 118 & 113°°مشاهده خواهد شد.
آنالیز آماری متغیرهای بیوشیمیایی و شاخص های بالینی در دو گروه
با نرم افزار  SPSS 23و به کمک آنالیز آماری  tتست متغیرهای بررسی شده در دو گروه ؛ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفت .جدول  2-4خالصه نتایج را نشان می دهد.

جدول(  :) 2-4آنالیز آماری متغیرها
CI 95%

Mean± Std Error Difference
Variable

P value
Control

32.4938.42

0.146

-1.65-

Case

0.000

65.72 ± 1.24

33.26 ± 0.83

Age

0.1

24.58 ± 0.29

25.33 ± 0.36

BMI
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0.000 24.03-36.95
4.78-7.62

0.000

0.0850.521

0.981

16.22°2.19

30.49°3.27

PSA serum

1.02°2.32

6.20° 0.71

PSA Free

-

Smoker

نتایج بررسی متغیرها نشان داد که بین سن ) (p=0.000؛  PSAسرمی ) (p=0.000و  PSAمتصل نشده و آزاد
) (p=0.000بین دو گروه مورد مطالعه رابطه آماری معنی داری وجود دارد .اما در مورد شاخص توده بدنی یا  BMIرابطه دو
گروه معنی دار نیست ) (p=0.1همچنین از لحاظ مصرف سیگار هم دو گروه تفاوتی ندارند (P=0.981) .متغیرهای دیگر مثل
سایر بیماریها (از جمله دیابت ؛ فشار خون و هایپوگلیسمی) ؛ سابقه خانوادگی و  stageبیماری مختص گروه سرطانی بود و
چون در گروه شاهد وجود نداشت قابل مقایسه کردن نبود.
آنالیز آماری نتایج ژنوتایپ ها
نتایج حاصل از شمارش ژنوتیپها نشان میداد که ژنوتیپ هموزیگوت  GGدر گروه سرطانی  40نفر  50.63%و در افراد
کنترلی  54مورد  68.35%بود ) .(P-Value =0.023ژنوتایپ هموزیگوت  TTنیز  26مورد از افراد سرطانی  32.91%و 14
نفر از افراد کنترلی  17.72%را شامل میشد ) .(P-Value=0.028در مورد ژنوتای هم  13مورد در افراد سرطانی  16.46%و
در افراد کنترلی  11مورد  %13.92مشاهده شد (P-Value= 0.658) .فراوانی الل  Tدر گروه سرطانی  0.41و در افراد
کنترلی  0.25بود در مورد فراوانی الل  Gهم در افراد سرطانی  0.59و در افراد کنترلی  0.75بود( نتایج در جدول  3-4ذکر
شده است).
داده ها به کمک نرم افزار  SPSS 23با آزمون  Chi- Squareمورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که بین دو گروه
رابطه معنی داری از لحاظ ارتباط ژنوتایپها با خطر ابتال به سرطان پستان وجود دارد یا خیر .نتایج  P-Valueمحاسبه شده
برای ژنوتایپهای هموزیگوت  TTو  GGنشان میدهد که چون کمتر از سطح بحرانی  0.05است بنابر این تفاوت معنیدار
بین دو گروه بیمار و شاهد در این ژنوتایپها وجود دارد و فرضیه صفر مبنی بر نداشتن تفاوت بین دو گروه رد میشود .اما در
مورد ژنوتایپ هتروزیگوت  TG/GTمقدار  P-value =0.658است که بیش از حد بحرانی بوده و نشان میدهد که فرضیه
صفر را نمیتوان رد کرد در نتیجه از لحاظ این ژنوتایپ بین دو گروه رابطه معنیداری وجود ندارد.
از سوی دیگر نسبت شانس یا  Odds ratioنیز در مورد ژنوتایپها سنجیده شد .اگر  odds ratioمساوی  1باشد نشان می
دهد که آن ژنوتایپ تاثیری در ایجاد بیماری ندارد اما اگر بیشتر از  1باشد تاثیر زیاد آن را نشان می دهد و اگر کمتر از  1باشد
تاثیر کم ژنوتایپ را نشان میدهد  .نتایج بصورت خالصه در جدول ( (3-4آورده شده است.
جدول ( :) 3-4نتایج حاصل از آنالیز آماری
P Value
Odds
CI 95%
ratio
0.028
0.439
0.2090.924

Control
group
)14 (17.73%

Tumor group

Genotype

)26 (32.91%

TT

1.1024.024

2.106

0.023

)54 (68.35%

)40 (50.63%

GG

0.3441.963

0.821

0.658

)11 (13.92%

)13 (16.46%

TG/GT
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در آنالیز آماری دیگری رابطه بین متغیرها و ژنوتایپ ها در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج درجدول  4-4خالصه
شده است.
جدول( :)4-4نتایج آنالیز آماری برای هر ژنوتایپ پلی مورفیسم rs 1056827
Smoker
)(p value

BMI
PSA
PSA
(p Serum (p Free (p
)value
)value
)value

Age
)(p value

Genotype

0.315

0.094

0.126

0.315

0.064

GG

0.555

0.367

0.134

0.375

0.134

TT

0.511

0.233

0.782

0.765

0.147

TG/GT

بر طبق نتایج بدست آمده بین هیچکدام از ژنوتایپ ها و سایر متغیرها رابطه معنی دار مشاهده نشد.
نتیجه گیری
سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در انسان می باشد .اگرچه شیوع آن باال می باشد؛ اما موارد بسیاری وجود دارند
که در طول حیات شخص علی رغم مبتال بودن شخص به سرطان پروستات عالئم بالینی ظاهر نمی گردد و حتی در بین
کسانی هم که عالئم ظاهر می شود این بیماری دارای طیف متغیری از رفتار بیولوژیک و پتانسیل متاستاتیک متفاوتی می
باشد .عوامل ژنتیکی ،هورمون های آندروژنی و همچنین قرار گرفتن در معرض ترکیبات شیمیائی در ابتال افراد به سرطان
پروستات نقش مهمی ایفا می کنند .از آنجا که دفع این ترکیبات از بدن توسط آنزیم های متابولیزه کننده انجام می پذیرد ،لذا
میزان فعالیت این آنزیم ها رابطه مستقیمی با سرطان پروستات دارد .با توجه به افزایش چشمگیر خطر ابتالء به سرطان
پروستات با افزایش سن و پیر شدن جمعیت و عدم انجام پژوهشی مشابه در زمینه ارتباط میان پلی مورفیسم مورد مطالعه در
این پژوهش و خطر ابتال به سرطان در جمعیت ایرانی ،مطالعه حاضر به علت اهمیت موضوع و جهت شناخت هر چه بهتر میزان
این شیوع پلی مورفیسم  ،به مطالعه آن در میان مردان ایرانی پرداخته است  .مطالعات انجام یافته در زمینه عوامل ژنتیکی
مرتبط با سرطان پروستات حاکی از ارتباط مستقیم میان پلی مورفیسم های شناخته شده در ژن های کد کننده گیرنده های
هورمون های استروئیدی و آنزیم های متابولیزه کننده داروها در بدن و خطر ابتال به سرطان پروستات می باشد .در این میان
آنزیم های سیتوکروم  P450انسانی نقش مهمی در متابولیسم بسیاری از داروها و مواد شیمیایی موجود در محیط بازی می
کند و رابطه مستقیمی بین انواع سرطان ها و میزان فعالیت این آنزیم ها گزارش شده است .آنزیم سیتوکروم  P450متابولیزه
کردن دامنه وسیعی از ترکیبات ارگانیک داخلی و خارجی را به عهده دارد .بسیاری از ترکیبات دارویی که در درمان نقش دارند
سوبستراهای این آنزیم محسوب می شوند .تقریبا در  %7از قفقازی ها ،موتاسیون در این آنزیم گزارش شده است که منجر به
متابولیسم آهسته ترکیبات دارویی می شود.یافته های بدست آمده از مطالعات ژنتیکی و اپیدمیولوژی نشان می دهند که پلی
مورفیسم در ژن  CYP1B1با افزایش خطر ابتال به انواع س رطان ها از جمله پروستات ،تخمدان ،مثانه ،سر و گردن و ریه
مرتبط می باشد .پروتئین های بیان شده این ژن ،مواد کارسینوژن ،داروها و ترکیبات وارد شده به بدن را متابولیزه کرده و طی
فرآیند سم زدایی از بدن خارج می نمایند .بدین ترتیب بروز هر گونه تغییر در ساختار ژن  CYP1B1همچون پلی مورفیسم
های شناخته شده بر روی آن می تواند در نهایت منجر به متابولیسم ضعیف ترکیبات سمی شود .فاکتورهای ژنتیکی متعددی
از جمله متابولیت های استروژن ،نقش مهمی در تغییرات بدخیمی بازی می کند .این متابولیت ها در نتیجه فعالیت
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هیدروکسیالسیون سیتوکروم  CYP1B1 P450تشکیل می شوند .مطالعات نشان داده که واریانت های مختلف این آنزیم
سبب افزایش فعالیت آن می شوند ،بنابراین فرضیه  ،پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن  CYP1B1در اینترون یک (C
به  ،)Tکدون  C( 48به  ،)Gکدون  G (119به  ،)Tکدون  C(432به  ،)Gکدون  C(449به  )Tو کدون  A(453به )Gدر
 117نمونه سرطان پروستات و  200مورد نرمال سالم از جمعیت ژاپن با روش  PCRبررسی شد .نتایج نشان داد که تنها پلی
مورفیسم کدون  )rs1056827(119ار تباط معناداری با سرطان پروستات داشت .هیچ ارتباط معناداری بین مرحله و درجه
بیماری با هیچکدام از پلی مورفیسم ها یافت نشد .در نتیجه می توان گفت پلی مورفیسم های ژن  CYP1B1در استعداد ابتال
به سرطان پروستات می توانند تاثیرگذار باشند.
به دلیل فعالیت  CYP1B1در فعال سازی پاراکارسینوژن ها و کاتالیز استروژن ها ،به عنوان یک ژن کاندید در سرطان های
مختلف ارزیابی شده است .برای بررسی این فرضیه در مطالعه ای توسط یانگ ،ار تباط  13پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی این
ژن با سرطان پروستات بین گروه بیمار و کنترل بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد که یکی از هاپلوتیپ ها (C-G-C-C-
 )C/T, þ142C/G, and þ355G/T13G/A, 263C/T, 1001G ofبا افزایش خطر ابتال به بیماری و سایر هاپلوتیپ ها
( ) T-A-T-G-Tبا کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات ارتباط دارد .در ایران هم یکی از همکاران ما به بررسی رابطه بین
پلیمورفیسم (  ) 1056827°°با سرطان پستان در زنان ایرانی پرداخته است.به اینصورت که مطالعه وی ازنوع
 case/controlبود79.بیمار دارای سرطان پستان و  79نمونه کنترل بعد از بررسیهای الزم انتخاب شدند .پس از خونگیری و
استخراج  ،DNAاز تکنیک  PCR- RFLPبرای تعیین ژنوتایپ افراد استفاده شد .دادهها جمع آوری شده و با استفاده از
نرمافزار  SPSSبا آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که فراوانی الل  Gدر بیماران %32/91و
در افراد کنترل  %68/98و فراوانی الل  Tدر بیماران  %65/82و در افراد کنترل  %31/01بود .فراوانی ژنوتایپهای  GG، TTو
 TGدر افراد سرطانی به ترتیب %26/58،%20/25 ،%53/16و در افراد کنترل به ترتیب %16/45 ،%60/75،%22/78بدست آمد.
از لحاظ آماری رابطه معنیداری بین نتایج ژنوتایپهای گروه سرطانی و کنترل مشاهده شد( .)P-value= 0نتایج نشان میداد
که افراد دارای ژنوتایپ TTبه نسبت  3/85برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان پستان هستند (، P:0 ، OR :3/85
 .)95% CI :1/94- 7/65بنابر این احتماال این پلیمورفیسم ( )rs 1056827میتواند یکی از فاکتورهای دخیل در ایجاد
سرطان پستان باشد.
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