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ارتباط بين طول توالي تکراري  CAدر اينترون  Iژن  PIK3CAبا خطر ابتال به سرطان پستان
نجمه حشمتپور :گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم دانشگاه اصفهان ،اصفهان
منوچهر توسلي* :گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
سيمين همتي :گروه راديوتراپي و انکولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان
سيدحسين حجازي :گروه قارچ و انگل شناسي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان
فروزان صفري :گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم دانشگاه اصفهان ،اصفهان

چکیده
مقدمه :مسير انتقال پيام فسفاتيديل اينوزيتول  -3کيناز ) (PI3Kتنظيم کننده طيف گستردهاي از فرايندهاي مهم سلولي از
جمله تکثير سلولي ،بقا ،آپوپتوز ،جنبش سلولي ،مهاجرت سلولي و متابوليسم انسولين است .زير واحد کاتوليتيکي آلفا انساني
بوسيله ژن فسفوتيديل اينوزيتول  5،4بيس فسفات ) (PIK3CAکد ميشود .بر اساس اطالعات ما اين اولين گزارش در مورد
پليمورفيسم تکرار دي نولئوتيد  CAدر ژن  PIK3CAو ارتباط آن با سرطان ميباشد .در اين مطالعه پليمورفيسم ريز
ماهواره دو نوکلئوتيد  CAدر اينترون  1ژن  PIK3CAبين بيماران سرطان پستان و افراد سالم تعيين و ارتباط بين
تکرارهاي  CAبا سرطان پستان مورد بررسي قرار ميگيرد.
روش بررسي :پژوهش حاضر يک مطالعه مورد شاهدي بود که بر روي  022زن مبتال به سرطان پستان و  022زن سالم انجام
شد .پس از استخراج  DNAاز خون افراد مورد مطالعه ،توالي مورد نظر توسط تکنيک  PCRتکثير گرديد و نمونـههايي با
اندازهـاي متفاوت تعيين توالي شـدند و به عنـوان مارکر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد .تعداد تکرار  CAو توالي آن بوسيله
الکتروفورز بر روي ژل پلي اکريل در مقايسه با مارکرهاي تعين توالي شده به دست آمد.
يافتهها :پنج طول متفاوت از تکرار  CAبين  12تا  15تکرار و  12ترکيب آللي (ژنوتيپ) مختلف در بين بيماران و افراد
کنترل مشاهده شد .بيشترين فراواني آللي در ميان افراد بيمار و کنترل مربوط به آلل  13تکرار بود .زناني که حامل يک آلل يا
دو آلل کوچکتر از  13تکرار  CAباشند به طور معنا داري ( (P=2/223در خطر فزايندهاي براي ابتال به سرطان پستان قرار
دارند ( .)OR=0/24بيشترين خطر ابتال به سرطان براي حاملين کوچکترين آلل ( )CA10با نسبت افزاينده  5/02است
( ،)OR=5/02، P=2/222برعکس زنان با يک آلل يا دو آلل بزرگتر از  10در خطر کمتري براي ابتال به سرطان پستان هستند.
نتيجهگيري :يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که بين تعداد توالي تکراري اينترون  1ژن  PIK3CAو خطر ابتال به
سرطان پستان رابطه مستقيمي وجود دارد.
واژههاي کليدي :فسفاتيديل اينوزيتول -3کيناز ،ميکروستاليت  ،CAسرطان پستان.

* نشاني نويسنده پاسخگو :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم ،گروه زيست شناسي ،منوچهر توسلي.
نشاني الکترونيکmanoochehr@biol.ui.ac.ir :
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مقدمه
بر اساس دادههايي نهاد تخصصي سازمان جهاني بهداشت
در فرانسه درباره  02نوع سرطان در  125کشور دنيا در
سال  ،0210بعد از سرطان ريه (يک ميليون و  222هزار
نفر %13 ،در مجموع) ،سرطان پستان شايعترين سرطان
(يک ميليون و  022هزار نفر %11/20 ،در مجموع) است
( .)1علت واقعي بروز سرطان پستان و تعداد دقيق ژنهايي
که در جمعيتهاي مختلف باعث خطر ابتال به سرطان
پستان ميشوند ،مشخص نيست .به هم خوردن تنظيم
مسير انتقال پيام گيرندههاي تيروزين کيناز ( )RTKsدر
سرطان پستان رايج است .در ميان مهمترين وقايع
مولکولي پايين دست فعال شدن RTKها ،فعال شدن
فسفاتيديل اينوزيتول -3کيناز ( )PI3Kميباشد (.)3،0
 PI3Kيکي از اعضاي خانواده ليپيد کينازها است که
کاتاليز کننده فسفريالسيون فسفاتيديل اينوزيتول 4،5
بيس -فسفات ( )PIP2در موقعيت کربن شماره  3و توليد
پيامبر ثانويه به نام فسفاتيديل اينوزيتول  4،5،3تري
فسفات ( )PIP3ميباشد ( .)5اين ليپيدهاي فسفريله شده
هدفهاي پايين دست متنوعي را فعال ميکند از جمله
پروتئين کيناز  )PKB( Bکه تنظيمکننده طيف
گستردهاي از فرايندهاي مهم سلولي از جمله تکثير
سلولي ،ترانسفورماسيون ،چسپندگي سلولي ،آپوپتوز ،بقا،
جنبش سلولي و ترافيک داخل سلولي پروتئينها است
( .)4زير واحد کاتاليتيکي آلفا بوسيله ژن فسفوتيديل
اينوزيتول ( )5،4بيس فسفات ) (PIK3CAکد ميشود.
مطالعات اخير جهشهاي ژن  PIK3CAرا در
سرطانهاي مختلف از جمله سرطان پستان نشان دادهاند
( .)0،2بعد از ژن سرکوبکننده تومور  ،TP53ژن
 PIK3CAفراوانترين ژن جهش يافته در سرطان پستان
است ( .)0،2جهشهاي فعالکننده ژن  PIK3CAو
افزايش بيان پروتئين  PIK3CAيکي از وقايع آغازي در
سرطان پستان به نظر ميرسد که در ايجاد تومور نقش
بازي ميکند ولي نه در مراحل تهاجمي تومور (.)12
تکرارهاي دو نوکلئوتيدي رايجترين تکرارهاي ساده
پراکنده در ژنوم ميباشند و اغلب تواليهاي تکراري بلند
طولهاي متفاوتي نشان ميدهند .تحقيقات نشان داده
است که تکرارهاي دو نوکلئوتيدي ميتوانند در کاهش يا
افزايش بيان ژن موثر باشند ( %25 .)10،11از ژنهايي که
داراي پيرايش جايگزين هستند داراي جفت تکرارهاي
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مکمل در اينترون خود ميباشند ( 15 ،13و  .)14در سال
 Lim 0211و همکارانش بين خذف اگزون  4در ژنv-
kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma
) viral oncogene homolog (KITو تواليهاي
تکراري دو نوکلئوتيد  ATدر اينترونهاي  4و  5پيوستگي
کامل نشان دادند]]LOD (logarithm of odds)=11/8
و از طرف ديگر تواليهاي تکراي با قرار گرفتن در
تواليهاي افزايشدهنده ( )Enhancersو تغيير در
ساختار  DNAميتوانند در ميزان بيان ژن تاثيرگذار باشد
( .)12در اينترون  1ژن  PIK3CAو خطر ابتال به
سرطان پستان با بررسي بيوانفورماتيکي ژن PIK3CA
دو ناحيه از تکرارهاي دو نوکلئوتيدي  GTو  CAدر
اينترون  1اين ژن مشاهده شد که الگوي پراکندگي ،تنوع
و فراواني آللهاي اين دو ناحيه از ژن  PIK3CAتا کنون
مورد بررسي قرار نگرفته بود .در اين مطالعه پليمورفيسم
ريز ماهواره  CAدر اينترون  1اين ژن و ارتباط آن با
سرطان پستان در جمعيت بيماران بيمارستان حضرت
سيدالشهداي شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها
نمونهگيري خون از  022زن مبتال به سرطان پستان و
 022زن سالم در سنين بين  32-05سال ،در واحد
نمونهگيري بيمارستان حضرت سيدالشهداي شهر اصفهان
انجام شد و براي انجام اين مطالعه مورد شاهدي مورد
آزمايش قرار گرفتند .زنان بيمار مورد مطالعه در
بيمارستان سيد الشهداي اصفهان تحت شيميدرماني يا
پرتو درماني بودند و گروه کنترل از بين زناني که براي
بررسي سالمتي خود به اين بيمارستان مراجعه کرده بودند
و به صورت متناسب با گروه مورد انتخاب شد .خون تام از
بيماران و افراد شاهد با رضايت کامل افراد به صورت
کتبي ،از آنها گرفته شد .اطالعات مربوط به سن شروع
بيماري و سابقه فاميلي ابتالبه سرطان (در خويشاوندان
درجه يک و دو) از پرونده افراد مورد مطالعه استخراج شد.
از نمونه خون افراد مورد مطالعه  DNAبه روش
رسوبدهي نمکي ( )Salting outاستخراج شد و ناحيه
اينترون  1ژن  PIK3CAتوسط پرايمرهاي پيشرو
’ 5’ CAGCACAGACATGCACATGCGCG 3و
پيرو’5’GTAATATGAATGACAATGCGAGTC 3
تکثير شد .پرايمرها با کمک سايت اينترنتيPrimer3Plus
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طراحي شدند ( .)05واکنش زنجيره پليمراز در حجم
نهايي  42ميکروليتر حاوي  42-122نانوگرم DNA
ژنومي 022 ،ميکرو موالر  122 ،dNTPsنانوموالر از هر
يک از پرايمرهاي پيشرو و پيرو 1/4 ،ميليموالر ،MgCl2
 0/4ميکروليتر از  12Xبافر  PCRو دو واحد آنزيم
( Smar Tag DNA polymeraseهمه مواد  PCRاز
شرکت سينا ژن خريداري شد) در دستگاه  PCRاز
شرکت ژاپني  TAKARAانجام شد .بعد از واسرشت
شدن اوليه در  05درجه سانتيگراد به مدت  4دقيقه33 ،
سيکل  PCRبا دماي  05درجه به مدت  1دقيقه براي
واسرشت شدن رشتهها 43 ،درجه به مدت  1دقيقه جهت
اتصال پرايمرها و  00درجه به مدت  1دقيقه براي
گسترش پرايمرها انجام شد .يک سيکل انتهايي 12
دقيقهاي در دماي  00درجه جهت جهت تکثير تواليهاي
ناقص در نظر گرفته شد .محصوالت حاصل از واکنش
زنجيره پليمراز بعد از بهينهسازي توسط ژل آگارز %1
تاييد شد .با توجه به توانايي کم ژل آگارز در جداسازي،
براي اندازهگيري دقيق تعداد تکرارهاي توالي  CAواقع در
اينترون يک ژن  ،PIK3CAبررسيهاي بعدي محصول
 PCRبر روي ژل آکريل آميد  %12معمولي (non-
 )PAGE denaturingانجام شد .ژل توسط روش
نيترات نقره رنگآميزي و نتايج توسط اسکنر ثبت شد .بعد
از مشاهده پليمورفيسم  5نمونه هتروزايگوت و  0نمونه
هموزايگوت مشاهده شده در ژلهاي رنگآميزي شده که
شامل  2الل بودند ،توسط کيت استخراج  DNAاز ژل
آگارز فرمنتاز خالص سازي شدند .سپس جهت تعيين
توالي به روش سنگر در کشور آلمان به شرکت سيناکلون
تهرا ن ارسال تا به عنوان مارکر آللي مورد استفاده قرار
گيرند (شکل.)1
به کمک اين مارکرها طول تکرار آللهاي بيمار و شاهد
تعيين و فراواني آللي تکرار  CAدر ژن PIK3CA
محاسبه شد .با توجه به تعداد ترکبيات آللي ،آللها در دو
گروه کوتاه تر از  13تکرار ( )Sو مساوي يا بلندتر از 13
تکرار ( )Lو ترکيبات آللي در سه گروه  SL ،SSو LL
تقسيم شدند .پس از ورود اطالعات جمعآوري شده
بررسيهاي آماري به کمک نرمافزار  SPSS V20انجام
شد .ابتدا فراواني ترکيبات آللي و آللهاي ژن PIK3CA

نجمه حشمتپور و همکاران

در جمعيت مورد مطالعه ،تعيين شد .در نهايت ارتباط اين
تکرارها با بروز سرطان در جمعيت به کمک آزمون  X0و
رگرسيون لجستيک محاسبه شد.

يافتهها
همانطور که در جدول  1نشان داده شده ،پراکندگي تکرار
آللي  CAژن  PIK3CAدر جمعيت زنان اصفهان بين
 15تا  12بود .آلل  13تکرار بيشترين فراواني آللي را در
ميان افراد بيمار ( )%02/4و شاهد ( )%25/04دارد .در
مقايسه با افراد شاهد ،فرکانس آللهاي کوتاه  02تا 12
تکرار (آللهاي  )Sدر افراد بيمار بيشتر بود ،محاسبات
آماري به کمک آزمون  X2و نسبت شانس (Odds
 )Ratioتوسط آزمون رگرسيون نشان ميدهد که اين
افراد بطورمعنيداري بيشتر در خطر ابتال به سرطان پستان
هستند ( )OR=0/24، P=2/223و بيشترين خطر ابتال به
سرطان پستان براي حاملين آلل  12تکرار است ،نتايج
جدول  1نشان ميدهد که اين افراد نسبت به افرادي که
حامل آللهاي ديگري (غير از  )12هستند  5/02مرتبه
بيشتر در خطر ابتال به سرطان پستان ميباشند
( .)OR=5/02، P=2/222اختالف قابل مالحظهاي در
توزيع آللهاي بلند  15و  13بين افراد شاهد و بيمار وجود
ندارد ولي بعلت اختالف موجود بين آللهاي کوتاه اين
اختالف معنيدار نشان ميدهد (.OR=2/52، P=2/2232
بهعبارت ديگر افرادي که حامل آللهاي بلند هستند
نسبت به افراد حامل آللهاي کوتاه ،کمتر به سرطان مبتال
ميشوند.
در جدول  ،0توزيع ميزان فراواني هر ترکيب آللي در بين
بيماران و افراد کنترل خالصه شده است .در افراد تحت
بررسي  12ترکيب آللي (ژنوتيپ) مختلف مشاهده شد.
ترکيب آللي  13/13بيشترين فراواني را در بيماران
( )%02/4و افراد کنترل ( )%02/2دارد.
همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،اختالف
معنيداري در توزيع ترکيبات آللي شامل دو آلل کوچکتر
از  (SS) 13در بيماران و افراد شاهد وجود دارد و زناني
که حامل دو آلل  SSباشند  0/4مرتبه بيشتر در خطر
ابتال به سرطان پستان هستند (.)OR=0/42، P=2/223
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هتروزيگوت A:31/31

هموزيگوت B: 32/32

هموزيگوت C: 31/31

هموزيگوت D: 31/31

شکل :3نتايﺞ حاصل از تﻌيين توالي ناحيه تکراري  CAژن  PIK3CAبا ژنوتيپهاي مختلف .تﻌيين توالي با استفاده از
پرايمر برگشت صورت گرفته و بههمين جهت توالي رشته مکمل  CAنشان داده ميشود ).(A-D
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جدول :3توزيع فراواني آللهاي مختلف تکرار  CAدر ناحيه اينترون  3ژن  PIK3CAو ارتباط آنها با خطر ابتال به سرطان
پستان ()n=111
تکرارCA

بيمار

کنترل

تﻌداد (درصد)

تﻌداد (درصد)

)OR (95% CI

P-value

)31(CA

)12(5/2

)5(1/2

)5/02 (1/52-10/02

2/222

)33(CA

)11(0/04

)2(1/4

)1/22(2/22-4/10

2/02

)32(CA

)03(4/04

)12(5/2

)1/50(2/02- 0/00

2/05

 Sمجموع

)42(10/4

)02(2/4

)0/24(1/04- 3/30

2/2232

)31(CA

)315(02/4

)330(25/04

)2/22(2/50 – 2/02

2/2320

)31(CA

)32(0/2

)30(0/04

)2/02 (2/42- 1/21

2/1

)342(20/4

)305(03/4

)2/52(2/00- 2/22

2/2232

 Lمجموع

( :S )Shortآللهايي که تﻌداد تکرار  CAآنها کمتر از 31
( :L )Largeآللهايي که تﻌداد تکرار  CAآنها مساوي يا بزرگتر از 31

جدول :2توزيع فراواني انواع ترکيبات آللي مشاهده شده در اينترون  3ژن  PIK3CAدر دو گروه بيمار و شاهد ()n=522
بيمار

ژنوتيپ

SS

آلل/3آلل2
12/12
12/10

تﻌداد (درصد)
)5(0/2
)3(1/4

11/11
10/10

)4(0/4
)4(0/4
)10(2/4

)0(1/2
)3(1/4
)0(3/4

12/13
11/13

)4(0/4
)1(2/4

)1(2/4
)0(1/2

10/13

)12(4/2

)0(5/4

)12(2/2

)10(2/2

)151(02/4
)12(2/2
)12(4/2
)120(23/4

)142(02/2
)13(2/4
)10(2/2
)121(02/4

 SSمجموع
LS
 LSمجموع
LL

کنترل

13/13
13/15
15/15

 LLمجموع

تﻌداد (درصد)
)1(2/4
)1(2/4

( :S )Shortآللهايي که تعداد تکرار  CAآنها کمتر از 13
( :L )Largeآللهايي که تعداد تکرار  CAآنها مساوي يا بزرگتر از 13

00
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ارتباط بين طول توالي تکراري  CAدر ....

جدول :1نتايﺞ ارتباط بين ژنوتيپهاي مختلف تکرار  CAدر اينترون  3ژن  PIK3CAبا خطر ابتال به سرطان پستان
ژنوتيپ

بيمار

)OR (95% CI

کنترل

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

P value

SS

)10(2/4

)0(3/4

)0/42 (1/25- 2/30

2/23

LL

)120(23/4

)121(02/4

)2/43(2/00- 2/00

2/230

)31/(CA)31(CA

)5(0/2

)1(1/4

)5/22(2/54- 32/22

2/10

)31/(CA)31(CA

)4(0/4

)1(2/4

)4/12(2/40- 55/20

2/1

آلل ( :S )Shortآللهايي که تعداد تکرار  GTآنها مساوي و يا کمتر از 13
آلل ( :L )Largeآللهايي که تعداد تکرار  GTآنها بزرگتر از 15

بحث
مسير انتقال پيام  PI3Kيکي از مهمترين مسيرهاي
انتقال پيام در سرطان است ( .)2-12مهار اين مسير انتقال
پيام ميتواند سبب توقف رشد سلولي شود .بنابراين اجزاي
اين مسير ميتوانند هدف مناسبي براي درمان سرطان
باشند .تکرارهاي دو نوکلئوتيدي چند شکلي در طول ژنوم
به طور معمول وجود دارند و به طور گستردهاي به عنوان
مارکرهاي ژنتيکي استفاده ميشوند .بعضي از تکرارهاي دو
نوکلئوتيدي نشان داده شده است که در تنظيم رونويسي
ژن نقش عملکردي دارند ( .)15-12در اين مطالعه
پراکندگي و فراواني آللها و ژنوتيپهاي مختلف توالي
تکراري  CAژن  PIK3CAدر جمعيت بيمارن مراجعه-
کننده به بيمارستان حضرت سيدالشهداي شهر اصفهان
مشخص شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که آللهاي
کوچک  Sو ژنوتيپهاي  SSيک عامل خطر براي بروز
سرطان محسوب ميشوند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد
که تکرارهاي  CAکوتاهتر ممکن است که نسبتا اتصال
پايدارتري نسبت به تکرارهاي  CAبلندتر با فاکتورهاي
هسته ايجاد کنند .در مطالعات قبلي که بر اساس سيستم
 in vitroو ژنهاي گزارشگر انجام شده بود ارتباط بين
طول تکرارهاي  GTو بيان ژن در ژنهاي STAT6
( ،)10کالژن نوع يک انساني  ،)02( a2گيرنده هورمون
رشد انساني ( )01و ماتريکس متالو پروتئيناز )00( 0
نشان داده شده است .تاثير اين تکرارها در اتصال به
پروتئينها ،فعاليت پروموتر و تنظيم رونويسي ميتواند با
تغيير ساختارهاي  DNAاز شکل  Bبه فرمهاي  H, Zيا
01

صليبي  DNAدر اين نواحي شود ( .)03عالوه بر اين
تواليهاي تکراري به طور اختصاصي با يک فراواني باال در
ژنوم يوکاريوتي در اطراف نواحي پروموتور و عناصر
رونويسي قرار ميگيرند و نشان داده شده است که تعدادي
از وقايع زيستي از قبيل همانندسازي  ،DNAنوترکيبي
در جايگاه خاص و رونويسي درگير هستند ( .)03
مطالعات مختلف حاکي از تاثير تواليهاي تکراري دو
نوکلئوتيدي  CA/GTواقع در اينترون  1تعدادي از ژنها
بر روي بيان آنها است ( )02،04و در بيشتر مطالعات
پيشين مشخص شده است که فراواني تکرارهاي دو تايي و
بيان ژن به شکلي معکوس با هم مرتبط ميباشند و
تکرارهاي بلند  CA/GTتاثير منفي بر رونويسي داشته
که اين اثر منفي با افزايش طول تکرارها بيشتر ميشود
( ،)02،00فرضيهاي که نتايج بدست آمده از اين تحقيق
نيز از آن حمايت ميکند .از آنجايي که ژن PIK3CA
نقش آنکوژني در سرطانها ايفا ميکند ،افزايش تعداد
تکرارهاي  CAدر اينترون  1احتماال منجر به کاهش بيان
آن شده و منجر به نقش محافظت کنندگي آللهاي بلند
تکرارهاي  CAاينترون  1ژن  PIK3CAدر برابر سرطان
پستان ميشود .برعکس آللهاي کوتاه احتماال باعث
افزايش بيان و در نتيجه افزايش خطر ابتال به سرطان
ميشوند.
بهطور خالصه نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که اللهاي
کوتاه تکرار  CAواقع در ژن  ،PIK3CAممکن است با
خطر افزايش يافته ابتال به سرطان پستان مرتبط باشند.
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تشكر و قدرداني
در پايان از حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري
 از کليه بيماران،دانشگاه اصفهان جهت انجام اين پروژه
محترم و خانم الهه جاننثاري به خاطر ياري ايشان در
جمعآوري نمونهها و کليه افرادي که به صورت مادي و
 تشکر و،معنوي ما را در انجام اين پژوهش ياري رساندند
.قدرداني مينماييم

مطالعات بيشتر روي جمعيتهاي مختلف و بررسي ارتباط
 براي تصديقPIK3CA اين تکرارها با ميزان بيان ژن
.اين ارتباط ژنتيکي مورد نياز است

نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بين تعداد توالي
 و خطر ابتال بهPIK3CA  ژن1 اينترونCA تکراري
 بنابراين شايد.سرطان پستان رابطه مستقيمي وجود دارد
بتوان از اين تکرار آللي به عنوان يک مارکر پيشآگاهي
.سرطان پستان استفاده نمود
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