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چکیده
زمینه و هدف :بنزن بهعنوان یک ترکیب سرطانزا ،با تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن سبب آسیب به  ANDمیشود .اثرات بنزن در سیستم خونی گزارش شده
است .به نظر میرسد ژن  XRCC1بهعنوان یک ژن مهم در سیستم ترمیم بازهای آسیبدیده ،در حساسیت افراد نسبت به بنزن تأثیرگذار باشد .هدف از این
مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم  sr28278در ژن  XRCC1و آسیبپذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی در برابر بنزن است.
مواد و روشها :در این مطالعه مورد شاهدی 60 ،فرد مورد و  60فرد شاهد که در مواجهه  2سال متوالی با بنزن بودند ،موردبررسی قرار گرفتند .افرادی که
هیچ تغییری در پارامترهای خونی نداشتند بهعنوان گروه شاهد و افرادی که لنفوسیت خارج از محدوده طبیعی داشتند بهعنوان گروه مورد انتخاب شدند.
نمونههای خون از کارکنان صنایع شیمیایی جمعآوری شد .پلی مورفیسم ژنتیکی با روش  RCP-PLFRبا استفاده از آنزیم  PSR1تعیین گردید.
لنفوسیتی مشاهده نگردید ])0/28-2/31( ،p=0/82

[RP:1/23 ،0/98%CC

نتیجهگیری :به نظر میرسد پلی مورفیسم  sr28278در ژن  XRCC1نقش عملکردی در حساسیت افراد نسبت به بنزن ندارد .البته با توجه به نقش ژن
 CPCC1در پاسخ به آسیبهای  ANDضرورت دارد سایر پلی مورفیسمهای این ژن و پلی مورفیسم مورد هدف در این مطالعه ،در سطح وسیعتر ارزیابی گردند.
کلمات کلیدی :پلی مورفیسم
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بنزن جزء ترکیبات آلی فرار است که اثرات سرطانزایی و
سمی آن به اثبات رسیده است ( .)1طبق مطالعات صورت گرفته،
اثرات سمی بنزن بر روی سیستم خونی مکرراً گزارش شده است
و نقش آن در اختالالتی مانند لوسمی ،آنمی ،لوکوپنی،
ترومبوستوپنی ،آنمی آپالستیک ،لوسمی میلوئید حاد ،لوسمی
لنفوسیتیک حاد ،سندرم مایلودیسپالستیک و لنفومای
غیرهوچکین دیده شده است (.)2-6

بنزن از طریق تنفس جذب بدن میشود و در کبد تحت اثر
آنزیم سیتوکروم  280Rمنواکسیژناز به ترکیبات فنلی تبدیل و
پس از رسیدن به مغز استخوان تحت اثر آنزیم میلوپراکسیداز به
مشتقات فعال کینون تبدیل میگردد .فعال شدن هیدروکینون
بهواسطه آنزیم میلوپراکسیداز و همچنین اکسیداسیون بنزن با
ایجاد گونههای اکسیژنی فعال مانند رادیکالهای هیدروکسیل
بهصورت بالقوه میتوانند باعث آسیب  ANDدر سلولهای پیش
ساز مغز و استخوان شوند ( .)8سلولهای انسان بهمنظور ترمیم
آسیب اکسیداتیو  ،ANDدارای چندین مکانیسم ترمیم میباشند.

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

نتایج :اختالف معنیداری بین فرکانس آللی  Dو  Gدیده نشد ( .)R<0/08ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم  XRCC1و حساسیت پذیری به بنزن و اختالالت
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(re aB

یکی از این مکانیسمها ،سیستم ترمیم باز آسیبدیده
 )eiaxrx n sepBxsاست (.)7
ژن ( sBi sepBxs as rr a ppiepen xnr-C )CPCC1یکی از
چندین ژنی است که در مسیر ترمیم باز آسیبدیده شرکت دارد.
این سیستم ،آسیب درونی  NADرا که ناشی از هیدرولیز،
استرس اکسیداتیو و آلکیالسیون است را مورد هدف قرار میدهد
( .)9با توجه به این موضوع که ژن  XRCC1درترمیم بازهای
آسیبدیده نقش پراهمیتی را ایفا میکند ،پلی مورفیسم در این
ژن احتمال دارد بر عملکرد پروتئین تأثیر گذاشته و بازدهی
عملکرد پروتئین را درترمیم آسیب  ANDتحت تأثیر قرار دهد

(.)10

نمونهگیری
در این مطالعه مورد–شاهدی بعد از اخذ مجوز از صنایع
شیمیایی و کسب رضایتنامه از افراد واجد شرایط که عالقهمند
به شرکت در این مطالعه بودند ،نمونه خون و سرم از افرادی که
 2سال متوالی در معرض بخارهای حاصل از بنزن بودند گرفته
شد .اطالعات دموگرافیک ،سابقه کار ،مصرف الکل ،استعمال
دخانیات ،سابقه پزشکی ،ژنتیکی و همچنین سابقه مواجهه با
مواد شیمیایی این افراد از طریق پرسشنامه استاندارد جمعآوری
شد و درصورتیکه هر یک از افراد معیارهای ورود به مطالعه را
نداشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند .با توجه به معیارهای ورود
به مطالعه ]داشتن  2سال سابقه متوالی مواجهه با بنزن و
همچنین عدم ابتال به فشارخون باال ،دیابت ،چربی خون باال،
 aPCباالتر از  ،38هموفیلی ،کمخونی فقر آهن ،تاالسمی مینور
و نقص آنزیم ( ،[)G6PDافراد انتخاب گردیدند .از بین جمعیت
ذکرشده طی بررسیهای پیدرپی ،تغییرات هماتولوژیک افراد در
مدت  2سال 60 ،نفر بدون وجود هیچگونه اختالل خونی،
بهعنوان گروه شاهد و  60نفر که مقدار درصد لنفوسیت آنها
باالتر از محدوده طبیعی  19-27درصد بود ،بهعنوان گروه مورد
انتخاب شدند .قابلذکر است که افراد گروه شاهد ازنظر میزان
مواجهه با بنزن ،سن ،جنس و  aPCبا گروه مورد ،یکسانسازی
شدند و تمامی افراد انتخابشده در این مطالعه ،غیر سیگاری
بودند.
استخراج AND
جهت استخراج  ANDژنومی از خون جمعآوریشده از کیت-
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ژن  XRCC1با طول  39کیلوباز ،واقع در موقعیت کروموزومی
 13/3-12/2q19است .این ژن دارای  18اگزون و  16اینترون
است ( )www.ncbi.nlm.nih.govکه پروتئینی با 633
اسیدآمینه کد میکند (.)10
بیش از  300پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی کشفشده در ژن
 XRCC1وجود دارد .از میان پلی مورفیسمهای شناساییشده در
این ژن ،تعدادی در ناحیه عملکردی قرار دارند که شایعترین
آنها پلی مورفیسم  )psp192Dsr(1899872srدر اگزون  6و
 )sxr277Dsr(28279 srدر اگزون  9و پلی مورفیسم 28278sr
( )Gin399Dsrدر اگزون  10منجر به جایگزینی غیر حفاظتی
اسیدهای آمینه میشوند ،لذا ظرفیتترمیم را دستخوش تغییر
قرار میدهند .گزارشهای متعدد نشان داده است که این پلی
مورفیسمها ممکن است ریسک ابتال به سرطان و بیماریهای
مختلف را تغییر دهند (.)12 ،11
یکی از پلی مورفیسمهای ژن  XRCC1که مطالعات بسیار
زیادی را در خصوص ارتباط بااستعداد ابتال به سرطان در
جمعیتهای مختلف به خود اختصاص داده است ،پلی مورفیسم
 sr 28278است .در این پلی مورفیسم براثر جایگزینی  D Gدر
اگزون  ،10اسیدآمینه آرژنین در موقعیت  399رشته پلی
پپتیدی توسط گلوتامین جایگزین میشود ()Dsr399Gin
(.)10
پلی مورفیسم  sr 28278از چند جهت حائز اهمیت است .این
جایگزینی در ناحیه کد کننده ژن قرارگرفته است و اسیدآمینه
آرژنین با بار مثبت توسط اسیدآمینهای بدون بار (گلوتامین)
جایگزین میشود .همچنین در مطالعات گذشته به ارتباط این
پلی مورفیسم با سرطانهای مختلف اشاره شده است.

عالوه بر عوامل محیطی ،ژنتیک فرد و پلی مورفیسمهای
ژنتیکی نیز در ابتال به بیماریهای مختلف خصوصاً بیماریهای
شغلی نقش تعیینکنندهای دارند ،ازآنجاییکه پلی مورفیسم
ذکرشده شایع و از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به
اینکه اثرات سرطانزایی بنزن روشن است ،لذا با تشخیص بهموقع
افراد حساس و آسیبپذیر در برابر بنزن میتوان از وقوع بسیاری
از بیماریهای شغ لی در کشور پیشگیری نمود .در این مطالعه
برای اولین بار در ایران ،ارتباط بین پلی مورفیسم ژنتیکی
 XRCC1 )sr(28278و آسیبپذیری افراد نسبت به بنزن و
اختالالت اولیه لنفوسیتها در افراد با مواجهه شغلی به آالینده
بنزن ،مورد بررسی قرار گرفت.
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 eirene Ceii SSشرکت )nepmes CB :101-106( iGeneDi
استفاده گردید .بهمنظور بررسی کیفیت ANDهای
استخراجشده ،از ژل آگارز  %2رنگآمیزی شده با rBae AND
( r Bxnشرکت سیناژن) استفاده شد .تعیین کمیت  ANDبا
استفاده از دستگاه نانودراپ و اندازهگیری میزان جذب نوری در
 260و  270نانومتر صورت گرفت.
واکنش زنجیرهای پلی مراز
sr28278

دمای واسرشت اولیه دو رشته  ANDدر  98˚aبه مدت  2دقیقه

و سپس در طی  37چرخه دمای  98˚aبه مدت  20ثانیه برای
مرحله واسرشتی ،دمای  62˚aبهمنظور اتصال پرایمر به مدت 20
ثانیه و سپس دمای  82˚aبه مدت  20ثانیه بهمنظور گسترش
پرایمر ،نهایتاً دمای  82˚aبه مدت  3دقیقه بهمنظور گسترش
نهایی صورت گرفت .محصوالت  PCRبر روی ژل آگارز  %2/8در
تانک الکتروفورز حاوی بافر  pDeبا ولتاژ  100ولت به مدت 30
دقیقه موردبررسی کیفی قرار گرفتند.
واکنش

Length

Fragment

Restriction

):Polymorphism (RFLP

مواد واکنش

مقدار بر حسب µl

آنزیم MSPI

0/3

بافر 10X

2

آب مقطر دیونیزه

8/8

محصول PCR

10

آنالیز آماری
توزیع ژنوتیپی ،فراوانی آللی و مدلهای ژنتیکی در دو گروه با
استفاده از فراوانی و درصد همچنین نسبت شانس و فاصله
اطمینان  98درصد آن نمایش داده شد .بین دو گروه با کمک
آزمون کای دو مورد مقایسه قرار گرفت .کلیه محاسبات با کمک
نرمافزار  IBM SPSSنسخه )IBM SPSS Inc. Chicagi Ill( 21
انجام گردید و مقدار  Pکمتر از  0/08بهعنوان سطح معنیدار در
نظر گرفته شد.

نتایج
تمامی افراد انتخابشده در گروه مورد و شاهد مذکر و غیر
سیگاری بودند و شرکتکنندگان در مطالعه ازنظر سن و  CaPبا
استفاده از آزمون تی تست موردبررسی قرار گرفتند و تفاوت
معناداری در هیچکدام از موارد بین دو گروه مورد و شاهد وجود
نداشت .نتایج در جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2میانگین سن و  BMIدر دو گروه مورد و شاهد
متغیر

گروه شاهد (تعداد)06:

گروه مورد (تعداد)06:

P-value

سن
)میانگین±استاندارد(

33/6±8/9

32/6±8/7

0/38

BMI
)میانگین±استاندارد(

28/8±3/1

26/1±3/8

0/28
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در مرحله بعد بهمنظور تعیین ژنوتیپ از روش  PLFRاستفاده
گردید .با توجه به پلی مورفیسم موجود در قطعه موردنظر ،آنزیم

جدول  -1پروتکل هضم آنزیمی محصوالت  PCRبا آنزیم PSRC

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

تکثیر قطعه  618جفت بازی که پلی مورفیسم
( )Dsr399Ginدر ژن  XRCC1را دربردارد توسط واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRانجام شد .میزان ویژگی و کیفیت
پرایمر انتخابشده از طریق برنامه  BLASTو GenePennes
بررسی و از شرکت پیشگام تهیه گردید .توالی پرایمرهای انتخابی
شامل Forward:5'-TTG TGC TTT CTC TGT GTC CA-'3
و  '3-AT pGD ppC Cpp DGC pCC pCC -'8 :Peresreاست.
واکنش  PCRدر حجم نهایی  20µشامل 10µ :بافر آمپلیکون
( 1µ ،)Cat number:180301-50پرایمر  Forwardو  1µپرایمر
 1µ ،)8pP( Reverseاز  ANDاستخراجشده و  8µآب مقطر
استریل ،تهیه گردید .تکثیر  ANDبا استفاده از دستگاه
ترموسایکلر بهصورت  37سیکل در نظر گرفته شد که شامل

محدودکننده  PSRCاز سایت  NEBCutterانتخاب شد .آنزیم
موردنظر از شرکت ندای فن ( )Cat number:R0106Sتهیه
گردید .روش استفاده بهکاررفته برای انجام  RFLPدر این جایگاه
در جدول  1ارائه شده است .سپس محلول در دمای  38˚aبه
مدت  1ساعت انکوبه شد و بهمنظور غیرفعالسازی آنزیم ،مدت
 20دقیقه در دمای  68˚aقرار گرفت .قطعات حاصل از شکست
این آنزیم روی ژل آگارز  %2/8همراه  2µµاز ladder 100bp
( )™ExcelBand DM2300الکتروفورز شد.
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طی واکنش  ،RFLPافراد هموزیگوت  )D D )Gin Ginیک
قطعه  618جفت بازی ،افراد هتروزیگوت  )D G )Dsr Ginسه
قطعه  388 ،618و  237جفت بازی و افراد هموزیگوت G G
( )Dsr Dsrبراثر هضم آنزیمی دو قطعه  237و  388جفت بازی
ایجاد میکنند .تکثیر قطعه موردمطالعه و بارگذاری آن روی ژل
آگارز در شکل  1نشان داده شده است .نتایج هضم آنزیمی
 MSPIبه همراه  ladder 100bpبر روی ژل آگارز  %2/8در شکل
 2نشان داده شده است.
فراوانی ژنوتیپی و آللی در بین گروه مورد و شاهد محاسبه
گردید و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .جدول 3

ستون  ،ladder 100bp :1ستون  2 ،3 ،2و  :8محصول  PCRژن
به طول  618جفت باز

XRCC1

مورفیسم ژنتیکی و آسیبپذیری در برابر بنزن دیده نشد.

بحث
بنزن بهعنوان یک ماده سمی و سرطانزا شناخته میشود و
هیچ غلظتی برای مواجهه با بنزن بهعنوان غلظت ایمن و بیخطر
وجود ندارد ( .)13مکانیسمهای مولکولی دخیل در نحوه
تأثیرگذاری این ماده بر روی بدن تا حدودی مشخصشده است.
به نظر میرسد تولید گونههای اکسیژن فعال براثر اکسیداسیون
بنزن در بدن مشهودترین علت سمیت این ماده است .گونههای
اکسیژن فعال برای سلول خطرناک هستند و باعث آسیب DNA
میشوند ،لذا کارآمد بودن سیستم ترمیم  ANDدر سلول
میتواند نقش قابلتوجهی در اثرات مخرب بنزن در افرادی که
در مواجهه با آن قرار دارند ،داشته باشد .یکی از ژنهای درگیر
در سیستم ترمیم  ANDسلول ،ژن  XRCC1است که محصول
آن در مسیر ( Base excision Repair )BERایفای نقش میکند.
محصول ژن  XRCC1یک پروتئین چهارچوب ()scaffold
مرکزی در سیستم  BERاست ،بنابراین تصور میشود که یک
عنصر حیاتی در حساسیت افراد در برابر بنزن باشد ( .)12پلی
مورفیسم  sr25487در قسمت کد کننده این ژن واقعشده است
و باعث یکجانشینی بد معنی در محصول این ژن میشود و
اسیدآمینهای متفاوت در محصول پروتئینی این ژن ایجاد
میشود .پلی مورفیسم ذکرشده دقیقاً در دومین برهمکنش
کننده این پروتئین واقعشده است و ممکن است بر روی بازدهی
و عملکرد آن تأثیر گذاشته و بنابراین حساسیت افراد مختلف را
در برابر بنزن تغییر دهد (.)18
مطالعاتی که درگذشته انجامشده نتایج ناهمگنی را در رابطه با
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شکل  -1بارگذاری محصول  PCRژن  XRCC1بر روی ژل آگارز .%2/8

مدلهای غالب ،مغلوب و افزایشی اختالف معنیداری بین پلی

تأثیر بنزن بر روی پارامترهای خونی گزارش کردهاند .برخی از
مطالعات تأثیر مواجهه با بنزن را هم در دوزهای باال و هم پایین
روی پارامترهای خونی تائید میکنند ( )19-16و این در حالی
شکل  -2نتایج  RFLPبر روی ژل آگارز .ستون  ،ladder 100bp :1ستون ،2

پایین آن ،هیچگونه اثری بر روی پارامترهای خونی مشاهده

 3و  :8هتروزیگوت  ،G/Dستون  6و  :8هموزیگوت  ،D/Dستون :2
هموزیگوت G/G

نکردهاند (.)22-20

مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی با استفاده از آزمون کای دو را در
دو گروه مورد و شاهد نشان میدهد .همچنین در هیچکدام از

821

در غلظتهای متفاوتی از بنزن ،عوارض هماتولوژیک میتوانند
بهصورتهای مختلفی تغییر کند و همانطور که بیش از این
گفته شد ،تغییرات ژنتیکی افراد ممکن است یک عامل
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است که برخی مطالعات با بررسی تأثیرات دوز باالی بنزن و دوز
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نگار موسوی و همکاران

جدول  -3مقایسه فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم  XRCC1در گروه مورد و شاهد
ژنوتیپ

تعداد شاهد (درصد)

تعداد مورد (درصد)

P.value

)OR (CI 95%

1

GG

)27 (26/8

)22 (36/8

....

GA

)22 (20

)29 (27/3

0/22

)1/83 (0/8-3/32

AA

)7 (13/3

)9 (18

0/82

)1/23 (0/28-2/31

مدل غالب
GG

)27 (26/8

)22(36/8

GA+AA

)32 (83/3

)37 (63/3

0/23

)1/88 (0/82-3/21

مدل مغلوب
AA

)7 (13/3

)9 (18

GG+GA

)82 (76/8

)81 (78

0/89

)0/78 (0/31-2/23

مدل
افزایشی

GG+AA

)36 (60

)31 (81/8

فراوانی آللی
G

)70 (66/8

)83 (60/7

.....

A

)20 (33/3

)28 (39/2

0/32
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)1/27 (0/86-2/17

در سال  u Ce 2008و همکاران هیچ همبستگی بین پلی
مورفیسمهای ژن  XRCC1و تغییر در تواناییترمیم  ANDدر
 70بیماری که از مسمومیت مزمن بنزن رنج میبردند ،گزارش
نکردند (.)22
در مطالعهای در سال  2012در ایتالیا به بررسی ارتباط پلی
مورفیسم  XRCC1 Arg399Glnو اثرات بنزن پرداخته شد و
میزان تشکیل میکرونوکلئوس بهعنوان یک بیومارکر از تأثیرات
بیولوژیکی زودهنگام بنزن مورد ارزیابی قرار گرفت ،هیچ ارتباطی
بین پلی مورفیسم  sr25487و اثرگذاری بنزن گزارش نشد (.)28
در سال  Zhang u ،2012و همکاران با مطالعه  289فرد که
مواجهه شغلی با بنزن داشتند و  77فردی که در معرض بنزن
نبودند ،هیچ ارتباطی بین پلی مورفیسمهای ژن  XRCC1و
فراوانی تشکیل میکرونوکلئوس مشاهده نکردند (.)26
در سال  ،2016اثرات بنزوپیرن بهعنوان یک کارسینوژنز در
 271فرد داوطلب موردبررسی قرار گرفت .یکی از پلی
مورفیسمهای مورد هدف در این مطالعه XRCC1 Arg399Gln

822
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تعیینکننده در حساسیت و تأثیرپذیری افراد از مواد سمی مثل
بنزن باشد.
از این رو در این مطالعه ،برای اولین بار در جمعیت ایرانی ،به
بررسی همراهی پلی مورفیسم  XRCC1 Arg399Glnدر دو گروه
از افرادی که در معرض غلظت مشخصی از بنزن بودهاند که گروه
شاهد تغییرات خونی را نشان ندادهاند ،درحالیکه گروه مورد
تعداد لنفوسیتهای خارج از محدوده طبیعی داشتند ،پرداخته
شده است.
در مطالعه حاضر تفاوت معناداری در ژنوتیپهای مختلف این
پلی مورفیسم بین گروه مورد و شاهد مشاهده نگردید.
در سال  Zhang 2008و همکاران ،در چین با بررسی پلی
مورفیسمهای چند ژن ازجمله  ،XRCC1در افرادی که با غلظت
مشخصی از بنزن مواجه بودند ،ارتباطی بین پلی مورفیسم
 XRCC1 Arg399Glnو مسمومیت با بنزن مشاهده نکردند.
اگرچه پلی مورفیسمهای دیگر در این ژن )(Arg194Trp
( )Arg280Hisارتباط معناداری را نشان دادند (.)23

1
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GA

)22 (20

)29 (27/3

0/38

)0/81 (0/32-1/26
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پلی مورفیسم  XRCC1و آسیبپذیری در برابر بنزن
دوره بالینی پزشکی

در مطالعه حاضر ارتباطی بین پلی مورفیسم
 Arg399Glnدر گروه مورد و شاهد مشاهده نگردید که همراستا
با نتایج اکثریت مطالعات گذشته در جمعیتهای غیر ایرانی است.
اگرچه نتایج یکسان نیست ،همچنان باید توجه داشت که پلی
مورفیسمهای ژن  XRCC1بهصورت بالقوه میتوانند یک
بیومارکر برای پیشبینی حساسیت به اثرات بنزن باشند و احتیاج
است که سایر پلی مورفیسمهای ژن  XRCC1و همچنین پلی
مورفیسم مورد هدف در این مطالعه ،در سطح گستردهتری در
جمعیت ایرانی بررسی شود.
XRCC1

تشکر و قدردانی
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از گروه زیستشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،جهت
همکاری در اجرای این مطالعه صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
کد اخالق این مقاله  IR.FUMS.REC.1395.115می باشد.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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بود .طبق نتایج گزارششده ،این پلی مورفیسم در توانایی و
قدرت سیستم ترمیم  BERتأثیری نداشت ( .)28با توجه به اینکه
آسیب ناشی از بنزن نیز توسط سیستم  BERمورد شناسایی و
ترمیم قرار میگیرد ،نتایج مطالعه ذکرشده در راستای شواهد
مطالعه حاضر است و به نظر میرسد پلی مورفیسم ()sr25487
 XRCC1دارای نقش عملکردی در سیستم  BERنیست.
آخرین شواهدی که در این زمینه منتشرشده است ،در سال
 2018بر روی کارکنان معدن زغالسنگ است .در این مطالعه به
بررسی ارتباط پلی مورفیسم چند ژن ازجمله ()sr25487
 XRCC1و تأثیرات سمی مواد مضر و تشعشعات یونیزه کننده
بین  123کارگر معدن و  128فرد سالمی که در معرض نبودند،
بر روی لنفوسیتها ،موردبررسی قرار گرفت .هیچگونه ارتباطی
بین پلی مورفیسم ( XRCC1 )sr25487و آسیب  ANDدر
کارکنان معدن مشاهده نشد (.)27
با کنار هم گذاشتن نتایج مطالعه حاضر و بررسیهای گذشته
در این زمینه ،به نظر میرسد درعینحال که نمیتوان نقش ژن
 XRCC1در حساسیت و مقاومت افراد در برابر بنزن را نقض کرد،
اما همه پلی مورفیسمهای این ژن لزوماً در تفاوتهای اشخاص
در پاسخ به بنزن ،تأثیرگذار نیستند .با توجه به نتایج بهدستآمده
از این مطالعه ،میتوان گفت که پلی مورفیسم XRCC1
 Arg399Glnدر آسیبپذیری افراد در برابر بنزن ایفای نقش
نمیکند.
مطالعه دیگری که در این زمینه توسط پینگ ژو و همکاران در
سال  2018در چین انجام شد ،به بررسی ارتباط چندین پلی
مورفیسم ازجمله  XRCC1 Arg399Glnو ریسک ابتال به
مسمومیت مزمن بنزن پرداختند .در این مطالعه افزایش
معناداری در ریسک آسیبپذیری افراد ناقل ژنوتیپ  AAدر
مواجهه با بنزن نسبت به افراد ناقل ژنوتیپ  ،GGگزارش شد
(.)29
یک توضیح احتمالی برای این نتایج مختلف این است که افراد
شرکتکننده در مطالعات ممکن است به دلیل موقعیت
جغرافیایی مختلف ،پیشزمینه ژنتیکی متفاوتی داشته باشند.
عالوه بر این حجم نمونه و نسبت افراد تشکیلدهنده آن ،میتواند

تا حدودی این تناقض را توضیح دهد .باید توجه داشت که
فرکانس آللی وابسته به جمعیت موردمطالعه ،قابلتغییر است و
ازآنجاییکه پلی مورفیسم در سطح جمعیت بررسی میشود ،الزم
است که در مطالعات مختلف ،فرکانس آللی در سطح جمعیت را
در نظر داشته باشیم .با توجه به مقاالتی که به بررسی ارتباط پلی
مورفیسم  XRCC1 Arg399Glnبا خطر ابتال به بیماریهای
مختلف در ایران پرداختهاند ،فرکانس آللی  Gباال و فرکانس آللی
 Dپایین است ( ،)30لذا پایین بودن فرکانس آللی میتواند دلیلی
برای پیدا نشدن ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم و ریسک
آسیبپذیری در مواجهه با بنزن باشد.
ازآنجاییکه تعداد مقاالت در ارتباط با این موضوع در جمعیت
ایرانی بسیار اندک است و برهمکنش بین پلی مورفیسمهای
ژنتیکی و اثرات زیستمحیطی پیچیده هستند ،برای پاسخ به
تأثیرگذاری پلی مورفیسمهای ژن  XRCC1در حساسیت افراد
به بنزن نیاز به مطالعات بیشتر و در سطح وسیعتری است.
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Abstract
Background & Objective: Benzene, as a carcinogenic compound, can damage DNA by producing
free oxygen radicals. Benzene effects have been reported in the blood system. It seems that XRCC1
gene, as a gene involved in the repair of damaged bases, plays a role in the sensitivity of individuals
to benzene. The purpose of this study was to investigate the association between rs25487
polymorphism in XRCC1 gene and the susceptibility of chemical industry workers against benzene.
Material & Methods: In this case-control study, 60 cases and 60 controls who were exposed to
benzene for 2 consecutive years were examined. People who did not have any changes in blood
parameters were selected as the control group and those who have shown lymphocytes outside the
normal range were considered as a case group. Blood samples were collected from chemical workers.
Gene polymorphism was determined by RFLP-PCR using MSP1enzym.
Results: There was no significant difference between allelic frequencies A and G (P >0.05). No
significant association was found between XRCC1 polymorphism and benzene susceptibility and
lymphocytic abnormalities (OR: 1.43, 95% CI (0.47 - 4.31), P = 0.52).
Conclusion: It seems that rs25487 polymorphism in the XRCC1 gene does not play a role in the
sensitivity of individuals to benzene. Of course, due to the role of XRCC1 gene in response to DNA
damage, other polymorphisms of this gene and polymorphism that are targeted in this study are
evaluated at a wider level.
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