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Abstract
Background: Breast cancer is the most common cancer among women around the world, in
which mostly is seen in women over 50 years old age. IL-17 which has the main role in
responding to inflammation plays role in the early stages of tumorigenic and primary tumor
formation. Epidemiological studies have shown that IL-17 is associated with the risk of cancer.
This study aimed to investigatory the relationship between single-nucleotide polymorphisms
(SNPs) in the IL-17-A rs2275913 G>A and IL-17 F rs763780 T>C genes in women with breast
cancer this study.
Materials and Methods: In this research 50 patients and 50 healthy samples were studied as
a control group. After genomic DNA extraction, genotype determination of rs2275913 and
rs763780 polymorphisms was performed by Tetra- ARMS-PCR method and finally the results
statistically were analyzed.
Results: In the current research GG, AG and AA genotype frequencies of IL-17A gene in
patient and normal samples were [12(24%), 23(46%),15(30%)] and [21(42%), 27(54%),
2(4%)] respectively, (GA vs GG/AA, OR= 1.49, 95% CI: 0.61-3.67, AA vs GG/GA, OR=
13.12, 95% CI: 2.55-67.46). Also the frequency of an allele in patient and normal population
was detected 53% and 31% respectively. IL-17A-197A allele in comparison with G
significantly increased risk of breast cancer (OR= 2.510, 95% CI: 1.408-4.473). No significant
difference was observed between IL-17 F 7488 T>C gene’s polymorphism and breast cancer’s
incidence (OR= 1/000, 95% CI: 0.24-4.24).
Conclusion: The results indicated that IL-17A rs2275913G>A polymorphism was associated
with breast cancer in women, which could be effective in the treatment and clinical
management of this disease. In contrast, IL-17F rs763780T>C polymorphism did not showed
significant association with the susceptibility of breast cancer.
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بررسی پلیمورفیسمهای ژنی  IL-17A rs2275913G>AوIL-17F rs763780T>C
در زنان مبتال به سرطان پستان
2

نرگس هاشمی ،1گلناز اسعدی تهرانی ،*1ندا جبارا ،1کیوموث امینی
خالصه

سابقه و هدف :سرطان پستان ،شایعترین سرطان در زنان سراسر جهان است که عمدتاً در زنان  50ساله و باالتر مشاهده میشود .وظیفه اصلی  IL-17پاسخ به
التهاب است و در مراحل اوّلیه تومورزایی و شکلگیری تومور نقش دارد .مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میدهند که پلیمورفیسم اینترلوکین  )IL-17( 17با خطر
ابتال به سرطان همراه است .هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط بین پلیمورفیسمهای تکنوکلئوتیدی در ژنهای  IL-17A rs2275913G>Aو IL-17F
 rs763780T>Cدر زنان مبتال به سرطان پستان بود.
مواد و روشها 50 :فرد بیمار و  50فرد سالم بهعنوان کنترل در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند .پس از استخراج  DNAژنومی تعیین ژنوتیپ در
پلیمورفیسمهای  rs2275913و  rs763780با استفاده از روش  Tetra-ARMS-PCRانجام شد و درنهایت نتایج مورد آنالیز و تحلیلهای آماری قرار
گرفت.
نتایج :در تحقیق حاضر فراوانی ژنوتیپهای  AG ،GGو  AAژن  IL-17Aدر نمونههای بیمار ]( 23 )46%( ،12 )24%و ( [15 )%30و در افراد نرمال بهترتیب
]( 27 )54%( ،21 )42%و ( [2 )%4مشاهده گردید( ،ژنوتیپهای  GG/AAدرمقابل  OR= 1/49 ،95% CI :0/3-61/67 ،GAو ژنوتیپ  AAدرمقابل
ژنوتیپهای  .)OR=13/12 ،95% CI :2/67-55/46 ،GG/GAهمچنین فراوانی آلل  Aدر جمعیت بیمار و نرمال بهترتیب برابر با  %53و  %31تعیین گردید.
آلل  Aدر مقایسه با آلل  Gدر  IL-17A 197بهصورت قابلمالحظهای خطر ابتال به سرطان پستان را افزایش میدهد (OR= 2/510 ،%95 CI :1/408-4/473
) ،اما وجود آلل  IL- 17F7488 Cارتباط آماری معناداری را با افزایش خطر سرطان پستان نشان نمیدهد (.)OR=1/000 ،%95 CI: 0/24-4/24
نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن بود که پلیمورفیسم  IL-17A rs2275913G>Aبا خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط بوده و میتواند در پیشآگهی ،درمان
کارآمد و مدیریت بالینی این بیماری حائز اهمیت باشد؛ درحالیکه پلیمورفیسم  IL-17F rs763780T>Cارتباط معناداری را با استعداد خطر ابتال به سرطان
پستان نشان نداد.
واژگانکلیدی :سرطان پستان ،پلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی ،اینترلوکین  ،17-Aاینترلوکین 17-B
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،5آذر -دی  ،1400صفحات 1255-1264

اتیولوژی سرطان پستان پیچیده است و بهطورکامل درک نشدهاست،

مقدمه
سرطان پستان رایجترین بدخیمی در زنان سراسر جهان و

اما مطالعات اخیر بر نقش ایمنی و التهاب تمرکز دارد [IL-17 .]7

بهعنوان دومین نئوپالسم متداول منتهی به مرگ است [ .]2،1این

یک سایتوکاین التهابی است که برروی انواع سلولها ازجمله

سرطان در کشورهای توسعهیافته حدود  %10کلّ سرطانها و %23

فیبروبالستها ،سلولهای اپتلیال ،اندوتلیال و مونوسیتها گیرنده

از سرطانهای زنان را شامل میشود .طبق تحقیقات انجامگرفته در

دارد و باعث تولید سایتوکاینهای دیگر ازجمله  IL-16و TNFα

ایران نیز با حدود  %23فراوانی بیشترین میزان بدخیمی در بین زنان

میگردد که این عوامل باعث جذب ،فعالشدن و مهاجرت

را داشته ،سنّ ابتال از میانگین جهانی حدود  10سال کمتر میباشد

نوتروفیلها و سلولهای میلوئیدی گشته ،همچنین در آنژیوژنز و

[ .]3-5سرطان پستان یک بیماری هتروژن با روند بالینی بسیار متغیر

تخریب بافتی نقش دارد [ .]8از آنجا که التهاب مزمن میتواند

میباشد که در اثر تعامل متقابل عوامل متعدد محیطی و تجمع

زمینه پیدایش سرطان باشد ،سلولهای  T17کمکی )(Th17

پیشرونده تغییرات ژنتیکی و اپیژنتیکی در سلولهای پستان ایجاد

بهواسطه التهاب میتوانند در ایجاد و پیشرفت سرطان بهویژه

میگردد [.]6

ازطریق  IL17Aو  IL-17Fارتباط داشته باشند .ازطرفدیگر این
سلولها در مهار رشد تومور ازطریق پاسخ افزایشیافته

 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،گروه ژنتیک ،زنجان ،ایران
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نشانی نویسنده مسؤول :زنجان ،بلوار دانشجو ،دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن 09125706719 :دورنویس024-33465004 :
پست الکترونیکdrgolnazasaadi@gmail.com :
تاریخ دریافت:
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سیتوتوکسیک  NKسلولها و  CTLنقش دارند [ .]10،9خانواده
 IL17سایتوکاینها از  6عضو  IL17A-Fتشکیل شده که در
پاتوژنز بیماریهای التهابی نقش مهمّی دارند .مهمترین اعضای این
خانواده  IL17Aو  IL-17Fهستند که در جایگاه کروموزومی
یکسانی ( )6q12واقع میباشند IL17A .از سلولهای Th17
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بررسی پلیمورفیسمهای ژنی....

ترشح شده ،در پاسخ ایمنی ذاتی و اختصاصی در طی فرآیند

شناخت این ارتباط میتواند بهعنوان مارکر مولکولی جدید در

پاتولوژی سرطان دخالت دارد IL-17F .در این خانواده بیشترین

تشخیص زودهنگام سرطان پستان و همچنین ارزیابی ریسک خطر

هومولوژی را با  IL17Aداشته ،واجد گیرنده مشابه IL17RA-

درمان و شناسایی سلولهای سرطانی در نمونههای خون مبتالیان

 IL17RCبا  IL17Aبرای مسیرهای سیگنالی پاییندست میباشد.

حائز اهمیت باشد.

مشابه  IL-17F ،IL17Aسبب فراخواندهشدن  Act1و TRAF6

مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع مورد – شاهدی بود (با کد اخالق

شده ،باعث فعالسازی مسیرهای سیگنالی  MAPKs ،NF-kBو
 C/EBPدر انواع سلولها میگردد .بهعالوه  IL-17Fدر مدل

پزشکی

سرطان روده القاشده شیمیایی نقش حمایتی در پیشرفت تومور ایفا

 )IR.IAU.Z.REC.1396,71که برروی

مینماید .افزایش بیان این سایتوکاینها در سلولهای اپیتلیال ریه

آدنوکارسینومای پستان انجام گرفت .نمونهها از مراجعهکنندگان به

سبب التهاب مجاری هوایی و هایپرپالزی موکوسی میشود.

اخذشده

کمیته

توسط

اخالق

نمونههایی از موارد

بیمارستان شهید دکتر فیاضبخش تهران بهمدت  6ماه (فروردین –

همچنین سبب تکثیر سلولهای  Tو بیان مولکولهای چسبندگی

شهریور  )1397بهصورت مقطعی بودند که بیماری آنها مورد تأیید

میگردد و در القای انواع وسیعی از سایتوکاینها ازجمله

پزشک متخصص پاتولوژیست قرار گرفته بود و پس از جراحی،

 RANTES, GM-CSF, G-CSF, IL8 , IL6و  Pr-1در

تحتدرمان با داروهای شیمیدرمانی بودند .میزان  5سیسی نمونه

سلولهای اندوتلیال و اپیتلیال نقش دارد [ .]11-14تاکنون چندین

خون

محیطی

پلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی ( )SNPدر  IL-17شناسایی شده

جمعآوریشده در لولههای حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAدر دمای

وریدی

دریافت

گردید.

نمونههای

خون

است که میتواند در بیان ،فعالیت و افزایش استعداد به سرطان مؤثر

 -20 Cنگهداری شدند .تعداد  100نمونه موردبررسی در این

باشد .پلیمورفیسم ) IL-17A G197A (rs2275913در نزدیکی

تحقیق شامل  50نمونه خون مبتالیان به سرطان پستان بهعنوان گروه

دو عامل هستهای فعالشده  T cellمتصل به موتیفها واقع و باعث

مورد و  50نمونه شاهد بودند .افراد شاهد شامل مراجعهکنندگان به

افزایش تولید  IL-17شده ،بهنوبه خود پاسخ ایمنی  IL-17را

بیمارستان بهدالیل دیگر بود که در زمان تحقیق سالم بودند .سعی

تنظیم میکند [ .]15-17جایگزینی گوانین با آدنین در موقعیت 488

گردید که از نظر سن ،جنس و تعداد با گروه بیماران منطبق بوده،

پروموتور ژن  IL-17Fازطریق مهار عملکرد نوع وحشی IL-17F

هیچگونه سابقه ابتال به سرطان پستان یا سرطانهای مرتبط مانند

در افزایش خطر ابتال به چندین تومور بدخیم ازجمله سرطان پستان

رحم ،تخمدان ،اندومتر یا غیره در خود یا بستگان درجه اوّل

نقش دارد .بهطوریکه در افراد واجد آلل  Aمیزان تولید IL-17

گزارش نشدهباشد .زنان با هیسترکتومی و یائسگی مصنوعی و

نسبت به ناقلین  Gافزایش مییابد .همچنین نشان داده شده است که

مواردی که در معرض هر نوع اشعه و شیمیدرمانی در زمان زندگی

) IL-17F T488C (rs763780با جایگزینی اسیدآمینه هیستدین

خود قرار داشتند ،از این مطالعه حذف شدند .اجازه کتبی از تمامی

با آرژنین همراه بوده ،خطر ابتال به آسم ،آرتریت روماتوئید ،سرطان

بیماران و افراد کنترل شرکتکننده در این پروتکل با مطالعه و

ریه و پروستات و بیماریهای التهابی روده را نیز افزایش میدهد

امضای رضایتنامه آگاهانه تهیه شد .جهت استخراج  DNAاز

[ .]18-19مطالعات متعددی درزمینه ارتباط بین پلیمورفیسمهای

نمونههای جمعآوریشده از کیت استخراج ( DNAسیناکلون)

 IL-17Aو  IL-17Fو خطر وقوع سرطان انجام گرفته و نشان

استفاده و  DNAژنومی تخلیص گردید .پس از اطمینان از خلوص

دادهاند که میزان بیان  IL-17در انواع تومورها ازجمله میلوما،

 DNAاستخراجشده و بررسی کیفیت و کمّیت آن ،نمونهها جهت

سرطان تخمدان ،سرطان دهانه رحم ،معده و سینه افزایش

انجام واکنش  PCRدر دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری

یافتهاست ،اما نتایج مبهم میباشند .بهعنوانمثال برخی مطالعات

گردید .در این مطالعه جهت بررسی پلیمورفیسمها از روش Tetra

نشان دادهاند که پلیمورفیسم  IL-17A G197Aبا خطر بروز

 ARMS-PCRاستفاده گردید .این روش براساس طراحی جفت

سرطانهای معده ،دهانه رحم و سینه در ارتباط است؛ اما در

آغازگرهای اختصاصی آللها و تکثیر آللهای موردنظر در یک

مطالعات دیگر ارتباطی یافت نشدهاست .همچنین نشان داده شده

واکنش  PCRانجام شد .توالی پرایمرهای مورداستفاده برای

است که پلیمورفیسم  IL-17F T488Cبا خطر سرطان معده در

پلیمورفیسمهای  IL-17A rs 2275913G>Aو IL-17f

ارتباط میباشد .درحالیکه ارتباط آن با بروز سرطان سینه هنوز

 rs763780 T>Cدر (جدول شماره  )1آمدهاست .واکنش PCR

نامشخص است .از اینرو هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین

مربوطه در حجم نهایی  20میکرولیتر متشکل از  50نانوگرم DNA

این پلیمورفیسمها در مبتالیان به سرطان پستان میباشد .بررسی و

ژنومیک 10 ،میکرولیتر ) ،Master mix 2Xشرکت Amplicon
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هاشمی و همکاران

دانمارک) 0/8 ،میکروموالر از هریک از پرایمرها (ژن فناوران،

گسترش در  72درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه و درنهایت 1

ایران) و  3/8میکرولیتر آب دیونیزه صورت گرفت .برنامه PCR

سیکل تکثیر نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه انجام

شامل  1سیکل دناتوراسیون اوّلیه در  95درجه سانتیگراد بهمدت 3

پذیرفت و محصوالت  PCRحاصله برروی ژل آگارز  2درصد

دقیقه 30 ،سیکل شامل دناتوراسیون در  95درجه سانتیگراد بهمدت

الکتروفورز گردید.

 30ثانیه ،اتصال در دمای  58/5درجه سانتیگراد بهمدت  45ثانیه ،و
جدول شماره  -1توالی پرایمرها ،دمای اتصال ،اندازه محصوالت Tetra-ARMS-PCR
نام پرایمر

توالی پرایمرها ʹ5ʹ-3

دمای اتصال

طول محصول

)Forward inner primer (A allele

TGCCCTTCCCATTTTCCTTCAGACGA

67

200bp

)Reverse inner primer (G allele

GCCCCCAATGAGGTCATAGAAGAATCTATC

63

298bp

)'Forward outer primer (5' - 3

CTGGCCAAGGAATCTGTGAGGAAAAGAA

65

442bp

)'Reverse outer primer (5' - 3

GGATGGATGAGTTTGTGCCTGCTATGAG

65

442bp

)Forward inner primer (C allele

TGAGTGGATATGCACCTCTTACTGCAAAC

63

193bp

)Reverse inner primer (T allele

ACCTGCGTCACCCCTGTCATCCAACA

72

144bp

)'Forward outer primer (5' - 3

AGAGTCCTGTGAAGTGGAGGGAATTGGG

66

282bp

)'Reverse outer primer (5' - 3

TGCATCAATGCTCAAGGAAAGGAAGACA

66

282bp

روشهای آماری :جهت مقایسه اختالفات بهدستآمده از نمونههای

رِنج سنی ( )40-58و  19نفر در ِرنج سنی ( )60 – 86سالگی قرار

خون افراد مبتال به سرطان پستان و افراد سالم از آزمون T-Test

داشتند .در این تحقیق بخش تکثیریافته از ژن  IL-17Aحاوی

استفاده گردید و سطح معنیداری  P> 0/05از نظر آماری معنیدار

ناحیه پلیمورفیک  Aو  Gو بخش تکثیریافته از ژن  IL-17حاوی

تلقی شد .در این مقاله از نسبت شانس ( )ORsبا فاصله اطمینان

ناحیه پلیمورفیک  Cو  Tمیباشد (شکل شماره  .)1در این بررسی

 95%جهت آشکارساختن ارتباط این SNPها با استعداد ابتال به

باندهای بهدستآمده برای پلیمورفیسم IL-17A rs 2275913

سرطان پستان مورداستفاده قرار گرفت .همچنین در این مطالعه از

 G>Aتوسط پرایمرهای رفت و برگشت خارجی و داخلی برای

نرمافزار  SNP statsجهت بررسی فراوانیهای آللی و ژنوتیپی در

آللهای  Aو  Gبهترتیب  422 bpو  200bpو کنترل مثبت PCR

گروه کنترل و بیمار در نمونههای جمعآوریشده خون توموری

توسط پرایمرهای خارجی قطعه  298bpمیباشد .همچنین باندهای

استفاده گردید.

بهدستآمده برای پلیمورفیسم  IL-17F rs763780 T>Cتوسط
پرایمرهای نامبرده (جدول شماره  )1بهترتیب برای آللهای  Cو
 193 bp ،Tو  144 bpکنترل مثبت  PCRتوسط پرایمرهای

نتایج
بیماران موردمطالعه در این پژوهش در محدوده سنی (86
–  )19قرار داشتند که از این تعداد  4نفر مرد و  46فرد زن بودند.

خارجی قطعه  282bpمیباشد (شکل شماره .)1

تعداد  14نفر از بیماران در محدوده سنی ( 17 ،)19 - 39نفر در

شکل شماره  -1الگوی الکتروفورز محصول  Tetra ARMS-PCRبخش تکثیریافته از ژن  )A( IL-17Aو بخش تکثیریافته از ژن  .)B( IL-17Fدر شکل  M : Aمارکر وزن
مولکولی PC ،کنترل مثبت NC ،کنترل منفی ،چاهکهای 1و2و3و 4نمونههای بیمار هتروزیگوت واجد باند  200bpآلل موتانت  Aو آلل طبیعی  ،298 bp Gچاهکهای  5و6
نمونههای نرمال تنها واجد آلل طبیعی  ،Gباند  442 bpکنترل داخلی  ،PCRشکل  M :Bمارکر وزن مولکولی PC ،کنترل مثبت NC ،کنترل منفی ،چاهکهای 1و2و 3نمونههای
بیمار هوموزیگوت واجد آلل طبیعی  ،144 bp Tچاهکهای 4و 5و 6نمونههای نرمال هوموزیگوت واجد آلل طبیعی  .144 bp Tباند  282 bpکنترل داخلی .PCR
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نتایج پلیمورفیسم  :IL-17A rs 2275913 G>Aنتایج حاصل از

نتایج بهدستآمده از اعداد نسبت شانس ( )ORمیتوان چنین نتیجه

این بررسی حاکی از وجود اختالف معنیداری ازنظر فراوانی

گرفت که فراوانی آلل  Aبه میزان  2/5برابر ،فراوانی ژنوتیپ GA

ژنوتیپی و آللی بین دو گروه موردمطالعه مبتال به آدنوکارسینومای

بهمیزان  1/5برابر و ژنوتیپ  AAبهمیزان  13برابر در مبتالیان به

پستان و گروه کنترل میباشد .بهطوریکه ژنوتیپهای هموزیگوت

سرطان سینه نسبت به گروه کنترل از فراوانی بیشتری برخوردار

 GGو  AAبهترتیب با فراوانی  24%و  %30در گروه بیماران

است .نتایج پلیمورفیسم > :IL-17F rs 763780 Tبررسی ارتباط

درمقایسه با فراوانی  42%و  %4در گروه زنان سالم و ژنوتیپ

پلیمورفیسم  IL-17F rs 763780 T>Cبا خطر وقوع سرطان

هتروزیگوت  AGبا فراوانی  46%در زنان بیمار درمقایسه با فراوانی

پستان نشاندهنده فراوانیهای ژنوتیپی  TC ،TTو  CCبهمیزان

 54%در زنان سالم اختالف معنیدار آماری را نشان میدهد (با

 8% ،92%و  %0در نمونههای بیماران میباشد و فراوانی ژنوتیپهای

رفرانس قراردادن ژنوتیپ  ،GGنتایج نشان دادند که ژنوتیپ GA

 ،TC ،TTو  CCبرای افراد نرمال نیز دقیقاً مشابه افراد بیمار

درمقابل  OR=1/49 ،%95CI: 0/3-61/67 ،GG/AAو ژنوتیپ

میباشد (با رفرانس قراردادن ژنوتیپ  TTنتایج نشان دادند که

 AAدر مقابل .)OR=13/12 ،%95CI: 2/67-55/46 AG/GG

ژنوتیپ  TCدرمقابل OR=1/000 ،%95 CI:0/4-24/24 TT/CC

فراوانی آلل  Gبا میزان  %69در گروه افراد سالم درمقایسه با

و ژنوتیپ  CCدرمقابل ،%95CI :0/51-019/47 TT/TC

فراوانی  %47در گروه زنان بیمار و فراوانی  %53آلل  Aدر زنان

 .)OR=1/000مقایسه فراوانی آللها در هر دو گروه بیمار و شاهد

مبتال و فراوانی  31%در زنان سالم ،برآورد ارتباط بین آلل  Aو

فراوانیهای  0/96و  0/04را بهترتیب برای آللهای  Tو  Cنشان

سرطان پستان با ضریب اطمینان  %95محاسبه گردید و نتایج نشان

داد .بنابراین اختالف معنیداری ازنظر آماری بین آللهای  Tو  Cو

داد که آلل  Aبهطور قابلتوجهی با خطر ابتال به سرطان پستان در

ایجاد سرطان پستان وجود ندارد (،%95 CI : 0/243-4/114

ارتباط است ( )OR=2/510 ،%95 CI:1/408-4/473باتوجه به

( .)OR=1/000جدول شماره  ،2نمودارهای شمارههای  1و .)2

جدول شماره  -2فراوانیهای ژنوتیپی و آللی در پلیمورفیسم ژنهای  IL-17Aو ،IL-17Fدر گروههای بیمار و کنترل
مدل ژن /آلل

(درصد) تعداد شاهد

)OR (%95CI

(21)%42

رفرانس=1

GA

(23)%46

(27)%54

(1/49)0/3-61/67

AA

(15)%30

(2)%4

(13/12)2/67-55/46

GG

(12)%24

(21)%42

رفرانس=1

GA + AA

(38)%76

(29)%58

(2/29)0/5-97/41

AA

(15)%30

(2)%4

رفرانس=1

GG+ GA

(35)%70

(48)%96

(10/29)2/47-21/90

GA

(23)%46

(27)%54

رفرانس=1

AA+ GG

(27)%54

(23)%46

(0/ 73)0/1-33/59

مدل توارثی
GG

همغالب

غالب
مغلوب
فوقغالب
آلل

غالب
مغلوب
فوقغالب
آلل

)IL-17A (rs2275913
(12)%24

G

(47)%47

(69)%69

رفرانس=1

A

(53)%53

(31)%31

(2/5100)1/4-41/47

(46)%92

رفرانس=1

TC

(4)%8

(4)%8

(1/000)0/4-24/24

CC

(0)%0

(0)%0

(1/000)0/51-019/47

TT

(46)%92

(46)%92

رفرانس=1

TC+CC

(4)%8

(4)%8

(1/000)0/4-24/24

AA

(0)%0

(0)%0

رفرانس=1

GG+ GA

(50)%100

(50)%100

(1/000)0/51-02/38

TT
همغالب

تعداد بیمار (درصد)

)IL-17F (rs763780
(46)%92

TC

(4)%8

(4)%8

رفرانس=1

TT+CC

(46)%92

(46)%92

(1/000)0/4-23/24

T

(96)%96

(96)%96

رفرانس=1

C

(4)%4

(4)%4

(1/000)0/4-24/11

)نسبت شانس( ) ،OR: Odd Ratioضریب اطمینان( %95 CI: Confidence Interval
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نمودار شماره  –1فراوانیهای ژنوتیپی در پلیمورفیسم ژن  IL-17A rs2275913G>Aدر گروههای بیمار و کنترل در مدلهای همغالب ،غالب،
مغلوب و فوقغالب
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نمودار شماره  – 2فراوانیهای ژنوتیپی در پلیمورفیسم ژن  IL-17F rs763780T>Cدر گروههای بیمار و کنترل در مدلهای همغالب ،غالب،
مغلوب و فوقغالب
نتایج

بررسی

همزمان

وقوع

پلیمورفیسمهای

IL-17F

 rs763780T>Cو  : IL-17A rs2275913G>Aمشاهده گردید
که در برخی از بیماران و افراد شاهد بهصورت همزمان برای
پلیمورفیسمهای موردبررسی هموزیگوت نرمال ،TT/GG
هتروزیگوت  TC/GAیا هموزیگوت موتانت  CC/AAمیباشند.
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که فراوانی همزمان ژنوتیپهای
 TT/GA ،TT/GGو  TT/AAدر گروه شاهد بهترتیب ،%38
 50%و  %4درحالیکه فراوانی این ژنوتیپها در گروه بیمار به
ترتیب  %42 ،%24و ( %26ژنوتیپهای  TT/AAدرمقابل TT/GA
 OR =0/ 7519 TT/GG ,و %95 CI=0/1-2976/8995
ژنوتیپهای  TT/GAدرمقابل TT/GG, TT/AA

=0/0972

 ORو  .)%95CI=0/0-0186/5084همچنین فراوانی ژنوتیپهای
 TC/GA ،TC/GGو  TC/AAدر گروه شاهد درمجموع  %8و
بهترتیب  %4 ،%4و  %0و در گروه بیمار با فراوانیهای  %4 ،%0و %4
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(ژنوتیپهای  TC/AAدرمقابل =0/ 2000TC/GG , TC/GA
 ORو  .)%95 CI =00/0060-6/6640ژنوتیپهای TC/GA
درمقابل  OR= 0/0400TC/GG ,TC/AAو -2/9308
 .)%95 CI =0/0005درمورد ژنوتیپهای CC/GG, CC/GA,
 CC/AAهیچ موردی در بین افراد شاهد و کنترل گزارش نگردید.
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به عدم هاپلوتایپ
بودن دو لوکوس موردبررسی و تنها ارتباط عملکردی بین آنها،
ارتباط معناداری نیز بین وقوع همزمان ژنوتیپها در جمعیت مورد
و شاهد موردمطالعه مشاهده نمیگردد (جدول و نمودار شماره .)3
بررسی ژنوتیپی جهت تعیین تعادل هاردیواینبرگ در جمعیت
موردمطالعه نشان داد که درمورد پلیمورفیسمهای

IL-17A

 rs2275913G>Aو IL-17F rs763780T>Cبا درجه آزادی 2
و  X2بهترتیب  0/07و  0/17برای هر دو پلیمورفیسم موردمطالعه
جمعیت در تعادل هاردیواینبرگ میباشد.
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جدول شماره  – 3فراوانیهای ترکیبات ژنوتیپی در پلیمورفیسم ژنهای  IL-17Aو  ، IL-17Fدر گروههای بیمار و کنترل
انواع ترکیبات ژنوتیپی

(درصد) تعداد شاهد

تعداد بیمار (درصد)

)OR (%95 CI

TT/GG

(19)38%

(12)24%

رفرانس=1

TT/GA

(25)50%

(21)42%

(0/ 7519)0/1-2976/8995

TT/GA

(2)4%

(13)26%

(0/ 0972)0/0-0186/5084

TC/GG

(2)4%

(0)0%

رفرانس=1

TC/GA

(2)4%

(2 )4%

(0/ 2000)0/6-0060/6640

TC/AA

(0)0%

(2)4%

(0/ 0400)0/0005 -2/9308

50
TT/GG
TT/GA

40
30

TT/AA
TC/GG
TC/GA

20
10

TC/AA
0

نمودار شماره  -3فراوانیهای ترکیبات ژنوتیپی در پلیمورفیسم ژنهای  IL-17Aو  ، IL-17Fدر گروههای بیمار و کنترل
هموزیگوت  CCدر افراد مورد و شاهد دقیقاً مساوی بوده و

بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشاندهنده ارتباط معنیداری
بین گروه شاهد و بیمار در ارتباط با پلیمورفیسم  G>Aژن – IL
 17Aو بروز سرطان پستان میباشد .در این مطالعه افزایش
فراوانی ژنوتیپ هموزیگوت  AAدر افراد بیمار در مقایسه با گروه
شاهد ( %30در مقابل  ،%4میزان  7/5برابر) حاکی از این واقعیت
میباشد که  SNP rs 2275913 G>Aدر واجدین ژنوتیپ
هموزیگوت  AAخطر بالقوهای ،در افزایش وقوع سرطان پستان در
مقایسه با ژنوتیپهای  GGو  GAمیباشد (.)OR=13/12
درمجموع فراوانی ژنوتیپهای  AA, GAطبق مدل توارثی غالب
در جمعیت بیمار در  %76از موارد و در گروه شاهد موردمطالعه
تنها در  %58موارد مشاهده گردید (95% 0/97-5/41
= .)OR=2/29CIهمچنین باتوجه به بررسی فراوانی آلل  Aدر
گروه مورد و شاهد ،نتایج حاضر نشاندهنده رابطه آلل جهشیافته
 Aبا ایجاد سرطان پستان میباشد .نتایج بهدستآمده نشاندهنده
فراوانی بهترتیب  %53و  %31آللی  Aدر گروه بیمار و شاهد
موردمطالعه میباشد ،که میتواند تأییدکننده این واقعیت باشد که
وجود آلل  Aنسبت به عدم وجود آن شانس ابتال به سرطان پستان
را حدود  2/5برابر افزایش میدهد ( .)OR= 2/510درمقابل در
تحقیق ،بررسی پلیمورفیسم  IL-17f rs763780 T>Cمشاهده
گردید که فراوانی ژنوتیپی هموزیگوت  ،TTهتروزیگوت  TCو
دوماهنامه فیض | آذر -دی |  | 1400دوره  | 25شماره 5

اختالف معنیداری بین دو گروه وجود ندارد ،بنابراین بین این
پلیمورفیسم و ایجاد سرطان پستان ارتباط معنیداری وجود ندارد.
همچنین مقایسه فراوانی آللها در گروه مورد و شاهد نیز اختالف
معنیداری را بین آللهای  T , Cو ایجاد سرطان پستان نشان نداد
( .)OR= 1/000پلیمورفیسم  rs763780در ژن  IL-17Fواجد
هتروزیگوسیتی باالیی نمیباشد ،بهطوریکه در بانک ژنی فراوانی
آللی  Cبرابر  0/09گزارش گردیده است [ .]20در تحقیق حاضر نیز
علیرغم تعداد کمتر جمعیت موردمطالعه میتواند توجیهکننده عدم
مشاهده ژنوتیپ  CCباشد ،بهطوریکه تنها  %8از افراد تحقیق (4
بیمار و  4کنترل) واجد ژنوتیپ  TCبودند و فراوانی آلل  Cمیزان
 0/04تعیین گردید .در تأیید نتایج حاضر در دو تحقیق دیگر که
ارتباط این پلیمورفیسم با سرطان سینه در جمعیت آذربایجان شرقی
ایران و چین موردبررسی قرار گرفت ،نیز فراوانی آلل  0/1 ، Cو
بهترتیب تنها  %17و  %10از افراد موردمطالعه واجد ژنوتیپ
هتروزیگوت  TCبودند [ .]19،18همچنین در بررسی نعمتی و
همکاران نیز فراوانی آلل  0/06 ،Cو ژنوتیپ  CCدر هیچیک از
مبتالیان و گروه کنترل سرطان کلورکتال مشاهده نگردید [ .]14در
مطالعه  Kaabachiو همکاران نیز فراوانی آلل  0/08 ، Cبود و در
کل  497فرد موردمطالعه تنها در  1فرد ژنوتیپ  CCمشاهده گردید
[ .]21در مقابل پلیمورفیسم  rs2275913در ژن IL-17A
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هتروزیگوسیتی آللی باالیی داشته ،بهطوریکه فراوانی آللی آن در

زیستی و پاسخ به درمان صورت گرفتهاست .از مهمترین نقاطقوت

بانک ژنومی  Aبرابر  0/29گزارش شدهاست .در تحقیق حاضر نیز

پژوهش حاضر می توان به تطابق صحیح در انتخاب گروه شاهد و

فراوانی آلل  Aبرابر  0/42مشاهده گردید که با مطالعات پیشین

بیمار اشاره نمود ،از سوی دیگر انتخاب مبتالیان که پیشینه  6ماه از

انجامشده در ارتباط با سرطان سینه در آذربایجان شرقی و چین

زمان تشخیص سرطان پستان آنها گذشته بود و تحتشرایط

همسو میباشند ( 0/44و  .)0/39همچنین در مطالعات  Wangو

شیمیدرمانی قرار داشتند موجب برتری این بررسی نسبت به سایر

 Omraneنیز در سرطانهای معده و کلورکتال فراوانی  0/43را در

تحقیقات مورد  -شاهدی در ایران و سایر نقاط جهان است که این

آلل  Aمشاهده نمودند [ .]23،22در بررسیهای پیشین انجامگرفته

زمان بیش از  6ماه بوده است .همچنین اکثر مطالعات صورتگرفته

پیرامون بررسی ارتباط بین پلیمورفیسمهای  IL-17با خطر وقوع

پیرامون پلیمورفیسمها به تحقیق درباره سرطانهای سیستم گوارشی

سرطان سینه و سرطانهای گوارشی در جمعیتهای آسیایی نشان

اختصاص دارند ،تحقیق حاضر جزء معدود مطالعاتی محسوب

داده شد که ژنوتیپ IL-17A 197AAدر مقایسه با ژنوتیپهای

میشود ،که پلیمورفیسمهای ژن  IL-17را در سرطان پستان مورد

 GGو  AGبهصورت قابلمالحظهای با افزایش خطر وقوع سرطان

مطالعه قرار دادهاست .محدودیتهای قابلعنوان در پژوهش حاضر

سینه ( )OR= 1/374 ،%95 CI : 0/848-6/588و (-3/288

این است که با توجه به انجام تحقیق در یک بازه زمانی مشخص و

 ،)OR= 1/424 ،%95 CI : 0/473سرطان روده (95 2/25-42/16

بررسی مراجعان در یک بیمارستان تخصصی ،تعداد بیماران و

 )OR= 6/08 ،%CI :و ( ،)OR= 2/80 ،%95 CI : 1/23-6/35و

متعاقباً گروه کنترل موردبررسی محدود بوده ،همچنین امکان

سرطان معده ( )OR= 1/21 ،%95 CI :1/07-1/38و (1/18-3/15

دسترسی به تمامی اطالعات دموگرافیک ،پاتولوژیکی و بالینی

 ،)OR= 1/93 ،95%CI :مرتبط میباشد ،اما پلیمورفیسم IL-17F

بیماران فراهم نبودهاست.

 A7488Gبا خطر وقوع سرطانهای کلورکتال ،معده و سینه در
ارتباط نبود [ .]26،18-24یک مطالعه گسترده در سال  2014در
بررسی  12مقاله در ارتباط با وقوع پلیمورفیسمهای IL-17A
 197G/Aو ) IL-17F (7488T/Cو بروز انواع سرطانها در
جمعیت آسیایی نشان داد که پلیمورفیسم IL-17A 197G/A
برای تمامی مدلهای ژنتیکی و در تمام انواع سرطان با افزایش خطر
مرتبط بوده ( )P< 0.05درحالیکه در هیچیک از مدلهای مورد
بررسی و هیچکدام از انواع سرطان ارتباطی با پلیمورفیسم IL-
) 17F (7488T/Cمشاهده نگردید [ .]27بهصورت مشابهی در
تحقیق حاضر نیز ژنوتیپ  AAدرمقایسه با ژنوتیپهای  GGو
 AGبا خطر تزایدیافته سرطان سینه (،%95 CI : 2/55-67/46
 )OR= 13/12بهصورت معنیداری در ارتباط بود ،اما ارتباطی با
وقوع پلیمورفیسم  IL-17Fو بروز سرطان در بیماران در مقایسه با
گروه شاهد مشاهده نگردید .تفاوت در نتایج مطالعات ازنظر
فراوانهای ژنی و ژنوتیپی یا درصدهای بروز متفاوت ممکناست
بهعلت تأثیر متقابل سایر ژنها و فاکتورهای محیطی و تفاوت
مناطق جغرافیایی ،تعداد نمونه ،نژاد و قومیت مرتبط باشد .نظر به
هتروژنیسیته باالی سرطان و از آنجاییکه روشهای درمانی بهکار
برده با توجه به میزان پیشرفت بیماری در هریک از بیماران نتایج
متفاوتی داشته ،همچنین با توجه به عدم وجود درمان قطعی برای
مقابله با سرطان پستان ،تعیین بیومارکرهای تشخیصی زودهنگام و
پیشآگهی آن ضرروی میباشد .بنابراین در مطالعات اخیر

نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین پلیمورفیسم IL-
 17A rs2275913 G>Aو افزایش خطر ابتال به سرطان پستان
ارتباط معنیداری وجود دارد ،بهویژه در افرادی که دارای آلل
هموزیگوت  AAمیباشند ،همچنین بین پلیمورفیسم IL-17F
 rs763780 T>Cبا خطر ابتال به سرطان پستان هیچ ارتباط
معنیداری وجود ندارد .بررسی این  SNPsدر کشورهای دیگر از
جمله چین نیز تأییدکننده نتایج این مقاله میباشد .درنتیجه
واضحاست که حساسیت ژنتیکی در سرطانها نیازمند توجه بیشتر به
بررسی پلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی از ژنهای درگیر در تومورزایی
میباشد .این مطالعه بستری را برای مطالعه بیشتر در مقیاس بزرگتر
از هر دو گروه مورد و شاهد در مورد تعامل پلیمورفیسم ژن IL-
 17و خطر ابتال به سرطان پستان ایجاد مینماید .از آنجا که طب
پیشگیری از سرطان پستان بهوسیله فقدان نشانگر بیومارکرهای
زیستی امکانپذیر نیست که با توجه به این موضوع سرطان را
نمیتوان به فاکتور خطر شناختهشدهای نسبت داد ،امید است با
روشنشدن ارتباط بین پلیمورفیسم ژن IL-17A rs 2275913
 G>Aبهعنوان یک بیومارکر بتوان زمینه را برای توسعه استراتژی
تشخیص زودهنگام و پیشآگهی از این سرطان فراهم کرده،
همچنین در درمان کارآمد برای مبتالیان به سرطان پستان نیز مؤثر
باشد.

تالشهایی جهت شناسایی نشانگرهای مولکولی ،بازخوردهای
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....بررسی پلیمورفیسمهای ژنی
 همچنین.موردتحقیق بیماران و نمونههای سالم تقدیر و تشکر شود
.از تمامی بیماران شرکتکننده در این پژوهش سپاسگزاری میگردد

تشکر و قدردانی
این تحقیق در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد
 الزم است از همکاران محترم.اسالمی واحد زنجان به انجام رسید
بیمارستان فیروزگر تهران جهت همکاری در فراهمسازی نمونههای
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