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واریانت ژن رزیستین و سرطان پستان

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی  rs1862513در ژن رزیستین با استعداد ابتال به سرطان پستان
 -1گروه زیستشناسی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران
 -2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/10/18 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/01/28 :

چکیده
زمینه و هدف :رزیستین ،هورمون منحصربهفردی است که از ادیپوسیتها ترشح میشود .مطالعات اخیر نشان دادند که سطح رزیستین با مارکرهای
التهابی در ارتباط است؛ با توجه به اینکه التهاب مزمن در ابتال به سرطان پستان نقش دارد ،به نظر میرسد که رزیستین ارتباط مولکولی بین التهاب و
سرطانزایی پستان باشد .هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط واریانت  rs1862513در پروموتر ژن رزیستین با خطر ابتال به سرطان پستان است.
مواد و روشها :بهمنظور انجام این مطالعهی مورد-شاهدی 150 ،نمونه خون از افراد مبتال به سرطان پستان و  150نمونه خون از افراد سالم بهعنوان
کنترل ،جمعآوری گردید .پس از استخراج  ،DNAتعیین ژنوتیپ بهوسیله روش  PCR-RFLPانجام شد .آنالیز آماری دادهها با استفاده از مدل رگرسیون
لجستیک انجام گردید.
نتایج :گروههای کنترل و بیمار در تعادل هاردی-واینبرگ بودند .افراد واجد ژنوتیپ  GGدر مقایسه با ژنوتیپ  ،CCدارای ریسک بیشتری برای ابتال به
سرطان پستان میباشند ( .)OR:1/9 ،95%CI:3-1/7 ،P:0/04همچنین آلل  ،Gارتباط مثبتی را بااستعداد ابتال به سرطان پستان نشان داد (1-/98 ،P:0/03
.)OR:1/4 ،95%CI:1
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشاندهنده ارتباط احتمالی واریانت  rs1862513ژن رزیستین با خطر ابتال به سرطان پستان در زنان ایرانی است.
کلمات کلیدی :رزیستین ،سرطان پستان ،پروموتر ،واریانت ژنتیکی

مقدمه
سرطان پستان ازجمله شایعترین بیماریهای زنان است که
دومین علت مرگ ناشی از سرطان را در زنان به خود اختصاص
داده است ( .)1این بیماری در بین زنان ایرانی نیز شایع بوده،
بهطوریکه از هر چهار مورد سرطان تشخیص داده شده در
زنان ،یک مورد آن سرطان پستان است (.)2
چاقی از شناختهشدهترین عوامل خطر در بروز سرطان
پستان است ( .)3گرچه مکانیسم مولکولی ارتباط چاقی با
سرطان پستان بهطور کامل شناخته نشده است ،اما مشخص
شده که تغییرات هورمونی همراه با چاقی ،بخصوص افزایش
تولید استروژن مسئول این ارتباط است ( .)4بااینوجود ،فعالیت
استروژنی قادر به توضیح کامل ارتباط بین چاقی و سرطان
پستان نیست ( .)5درواقع ،بافت چربی نهتنها بهعنوان یک بافت
ذخیره کننده چربی ،بلکه بیشتر بهعنوان یک اندام درونریز
نویسنده مسئول :لیال کهن ،گروه زیستشناسی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
ارسنجان ،ایران
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ترشح کننده ادیپوسیتوکین نیز مورد توجه است ()6؛ بنابراین
یکی از مکانیسمهای مستقل از استروژن که چاقی را به سرطان
پستان ارتباط میدهد ،ادیپوسیتوکینها و عملکرد آنهاست (5
و .)7
رزیستین ،یکی از انواع ادیپوسیتوکینهایی است که از بافت
چربی ترشح میشود؛ افزایش ترشح رزیستین ،موجب اختالل
در عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شده و بهعنوان عامل
مرتبط کننده چاقی و مقاومت به انسولین عمل میکند (.)8
نتایج مطالعات بالینی نشان دادند که سطح رزیستین بهطور غیر
وابسته به شاخص توده بدن ( )BMIبا مارکرهای التهابی در
ارتباط است ( 9و  .)10مطالعات مختلف بیانگر آن است که
التهاب مزمن در مستعد کردن افراد به انواع سرطان دخیل
است و رزیستین بهصورت مستقل از چاقی ،در بروز سرطان
پستان نقش دارد ( 11و  .)12یکی از منابع مهم رزیستین در
بدن انسان ،ماکروفاژها هستند .رزیستین در سطح سلولی ،باعث
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لیال کهن

 1و *2

لیال کهن

 ،2%ژنوتیپ  CCبا باندهای  327و  207جفت باز ،ژنوتیپ
با باندهای  534و  327و  207جفت باز و ژنوتیپ  GGبا باند
 534جفت باز مشاهده شدند (شکل  .)1جهت اطمینان از
صحت تعیین ژنوتیپها ،حدود  %15از کل نمونهها بهطور
تصادفی انتخاب شده و مجدداً تکنیک  PCR-RFLPبر روی
آنها انجام شد که نتایج ،مطابق با تعیین ژنوتیپ در مرحله
قبل بود.
بررسی ارتباط بین ژنوتیپها و ابتال به سرطان پستان با
استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک ،محاسبه  ORبافاصله
اطمینان  %95و به کمک نرمافزار  SPSSویرایش  16انجام
گرفت.
CG

مواد و روشها
این مطالعه مورد-شاهدی بر روی  150زن مبتال به سرطان
پستان و  150زن سالم بهعنوان گروه کنترل انجام شد .نمونه-
های بیماران از بخش شیمیدرمانی بیمارستان نمازی شیراز
جمعآوری گردید و گروه شاهد نیز پس از تستهای غربالگری
سرطان سینه از افراد سالم انتخاب شدند .گروه کنترل و بیمار
ازلحاظ سن ( )5±و جنس همسانسازی شدند .پس از اخذ
رضایت آگاهانه از افراد و تائید کمیته اخالق پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،حدود  2سیسی خون از افراد گرفته شد و
درون تیوبهای حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAمنتقل گردید.
استخراج  DNAاز خون به روش  Salting outصورت گرفت
( .)13با استفاده از پرایمرهای اختصاصی با توالی ´Primer-F 5
´ TGTCATTCTCACCCAGAGACA 3و ´Primer-R 5
´ )14( TGGGCTCAGCTAACCAAATC 3واکنش PCR
در حجم نهایی  25میکرولیتر انجام شد .شرایط  PCRو مخلوط
واکنش در مطالعات گذشته توضیح داده شده است (.)15
بهمنظور انجام تکنیک  ،RFLPمحصوالت  PCRتوسط آنزیم
 BpiIهضم آنزیمی شدند .با الکتروفورز نمونهها روی ژل آگارز
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شکل  -1نتیجه تعیین ژنوتیپ واریانت  rs1862513به کمک تکنیک
 .PCR-RFLPستون  :Mمارکر  100جفت بازی ،ژنوتیپ  GGباند
 ،534bpژنوتیپ  CCباندهای  207bpو  327و ژنوتیپ  GCباندهای
 207 ،534bpو  327را روی ژل آگارز نشان دادند.

نتایج
مشخصات دموگرافیک دو گروه کنترل و بیمار در جدول 1
آورده شده است .میانگین سنی گروه بیمار  46/8±10/4سال و
میانگین سنی گروه کنترل  47/1±10/8بود .اختالف آماری
معنیداری بین میانگین سنی دو گروه مشاهده نشد (.)P=0/25
میانگین متغیرهای قد ،وزن و شاخص توده بدن ( )BMIنیز در
دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند که آنالیز دادهها ،بیانگر عدم
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افزایش بیان سیتوکینهای پیش التهابی از طریق مسیر
پیامرسانی  NFκBمیشود .از طرف دیگر ،تحریک ماکروفاژها با
سیتوکینهای پیش التهابی منجر به افزایش قابلتوجهی از
رزیستین در بدن میگردد .این فیدبک مثبت در ترشح
رزیستین منجر به التهاب مزمن شده و التهاب با تحریک
بیشازحد مسیر پیامرسانی  ،NFκBازیکطرف ژنهای آنتی
آپپتوز و ژنهای مربوط به تکثیر سلول را بیان کرده و از طرف
دیگر باعث افزایش بیشازحد بیان سیتوکینهای پیش التهابی
و نهایتاً سرطان میشود .مطالعات نشان دادند که مهار مسیر
 NFκBدر سلولهای سرطان پستان منجر به آپپتوز در این
سلولها میگردد ()12؛ بنابراین با توجه به نقش رزیستین در
سرطانزایی پستان ،در این مطالعه ،به بررسی ارتباط پلی-
مورفیسم عملکردی ( rs1862513 )-420 C>Gدر پروموتر ژن
رزیستین بااستعداد ابتال به سرطان پستان پرداخته شده است.
با توجه به جستجو در سایتهای مختلف علمی به نظر میرسد
که مطالعه حاضر ،اولین مطالعه در ارتباط با واریانت
 rs1862513ژن رزیستین و ابتال به سرطان پستان در زنان
ایرانی باشد.
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جدول  -1مقایسه مشخصات دموگرافیک در دو گروه کنترل و بیمار

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

سن (سال)

47/10±1/8

46/10±8/4

0/25

قد ()cm

155/6±7/4

155/6±6/7

0/98

وزن ()kg

66/7±5/1

67/9±2/4

0/48

)kg/m2(BMI

27/4±9/6

28/4±2/8

0/65

مشخصه

*آزمون مورد استفاده :آزمون  Tمستقل

جدول  -2بررسی ارتباط بین واریانت  rs1826513ژن رزیستین با خطر ابتال به سرطان سینه
ژنوتیپ/آلل

کنترل ()%

بیمار ()%

(OR)95%CI

*P

ژنوتیپ
CC

(63)42

(50)33/3

(رفرنس) 1

-

CG

(63)42

(63)42

(1/3)0/2-76/1

0/37

GG

(24)16

(37)24/7

(1/9)3-1/7

0/04

آلل
C

(189)63

(163)54

(رفرنس) 1

-

G

(111)37

(137)46

()1-1/98

0/03

*آزمون مورد استفاده :رگرسیون لجستیک

اختالف معنیداری بین میانگین متغیرهای مذکور در دو گروه
مورد مطالعه بود (.)P<0/05
جدول  2توزیع ژنوتیپهای رزیستین را در دو گروه کنترل
و بیمار نشان میدهد .بررسی فراوانی ژنوتیپها نشان داد که
گروه کنترل ( )OR:1/47 ،df:2 ،P:0/22و گروه بیمار (،P:0/06
 )OR:3/5 ،df:2برای توزیع ژنوتیپهای  rs1862513در تعادل
هاردی-واینبرگ هستند.
فراوانی ژنوتیپ  GGدر گروه کنترل  %16و در گروه بیمار
 24%/7بود؛ بررسی ارتباط بین ژنوتیپهای  rs1862513و خطر
ابتال به سرطان پستان نشان داد (جدول  )2که ژنوتیپ  GGبا
نسبت خطر  ،)OR :1/9( 1/9ارتباط معنیداری را بااستعداد
ابتال به سرطان پستان نشان میدهد ( .)P=0/04همچنین،
بررسی ارتباط آللهای پلیمورفیسم  rs1862513با ابتال به
سرطان پستان نشان داد که آلل  Gبهعنوان یک آلل پرخطر با
افزایش خطر ابتال به سرطان پستان همراه است (،P:0/03
.)OR:1/4 ،95%CI:1-1/98
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بحث و نتیجهگیری
رزیستین ،پلیپپتیدی با وزن مولکولی  12/5کیلو دالتون
است که در انسان ،عالوه بر بافت چربی ،در مغز استخوان،
جفت ،مونوسیت و ماکروفاژ نیز تولید میشود .مطالعات اولیه بر
روی جوندگان نشان دادند که سطح این هورمون ارتباط مثبتی
با چاقی داشته و در پاتوژنز مقاومت به انسولین شرکت میکند
( 16و  .)17در انسان ،رزیستین در سلولهای التهابی بیان می-
شود و بیان  mRNAرزیستین ،در حضور سایتوکاینهای پیش
التهابی ،افزایش مییابد ( .)18در مطالعات بالینی مشخص شده
که سطح رزیستین ،بهصورت غیر وابسته به  ،BMIدر حضور
مارکرهای التهابی ،افزایش مییابد ( 9و  .)10همچنین نتایج
مطالعات پیشین گویای آن است که سطح رزیستین پالسما
بهطور مستقیم با پروتئین واکنشگر  TNFα ،)CRP( Cو IL-6
در ارتباط است؛ بنابراین از رزیستین بهعنوان یک مارکر التهابی
یاد میشود ( .)19التهاب مزمن بهعنوان یکی از مهمترین علل
بروز سرطان شناخته شده است .وضعیت التهابی بهعنوان یکی
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کنترل

بیمار

*P

لیال کهن

ژن رزیستین ( )RETNو سرطان کلون انجام داد که نتایج این
مطالعه بیانگر این بود که ژنوتیپ هترو در پلیمورفیسم G/C
 -420با افزایش خطر ابتال به سرطان کلون همراه است ()27؛
این در حالی است که در سال  2015مطالعهای در ترکیه بر
روی ارتباط بین این واریانت ژنتیکی و استعداد ابتال به سرطان
کولون انجام شد که نتایج مطالعه ارتباط معنیداری را بین
ژنوتیپهای این پلیمورفیسم و سرطان کولون نشان نداد (.)28
نتایج این مطالعه گویای ارتباط احتمالی واریانت
 rs1862513در ژن رزیستین با خطر ابتال به سرطان پستان در
جمعیت زنان ایرانی بوده و نشان داد که افراد واجد ژنوتیپ GG
و حامل آلل  Gدرخطر بیشتری برای ابتال به سرطان پستان
هستند .پیشنهاد میشود جهت تائید نتایج حاصل از این
تحقیق ،مطالعه در سطح وسیعتر و با تعداد نمونه بیشتر در
جمعیتهای نژادی مختلف انجام پذیرد.
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از بیومارکرهای تغییرات اولیه پاتولوژیک در سلولهای پستان
است که با خطر بروز سرطان پستان همراه است ( 20و .)21
درنتیجه ،ارتباط بین سطح سرمی رزیستین و خطر ابتال به
سرطان پستان بهوسیله التهاب توضیح داده میشود (.)22
در این مطالعه ،ارتباط واریانت  rs1862513در ژن رزیستین
با خطر ابتال به سرطان پستان موردبررسی قرار گرفت؛ نتایج
نشان داد که این واریانت ژنتیکی در رزیستین با افزایش خطر
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Abstract
Background & objective: Resistin is a unique hormone secreted from adipocytes. Recent data indicated
that resistin levels have been associated with inflammatory markers; Due to the fact that chronic
inflammation plays a role in breast cancer, it seems that resistin may present a molecular link between
inflammation and breast carcinogenesis. The aim of this study was to investigate the association of
rs1862513 promoter resistin gene variant with breast cancer risk.
Material & Methods: For the purpose of this case-control study, 150 breast cancer and 150 healthy
control blood samples were collected. After DNA extraction, genotype determination was performed by
PCR-RFLP method. Statistical analysis was done using logistic regression model.
Results: The case and control groups were in Hardy-Weinberg equilibrium. The subjects with GG
genotype had increased risk of breast cancer compared to those with CC genotype (OR: 1.9, 95% CI: 13.7, P: 0.04). Also, the G allele indicated a positive association with breast cancer susceptibility (OR: 1.4,
95% CI: 1-1.98, P: 0.03).
Conclusion: Results of this study showed possible association of resistin rs1862513 gene variant with
breast cancer risk in Iranian women.
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