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Abstract
Background and purpose: The aim of this study was to determine the genetic variability of
CYP1A1 m1 and m2 polymorphisms in cancer patients compared with healthy population in the west of
Mazandaran province, Iran.
Materials and methods: A case-control study was carried out in 120 non-relative healthy
volunteers (60 males and 60 females) and 84 non-relative patients (39 males and 46 females) with
diagnosis of cancer, attending the Hematology/Oncology ward in Ramsar Imam Sajjad Hospital between July
2016 and December 2017. Peripheral blood samples (3ml) were taken from the participants and stored at 20°C. The PCR-RFLP method was used to determine the distribution of CYP1A1 gene polymorphisms.
Results: Among the two gene variants m1 and m2, individuals with AG and GG genotypes of
CYP1A1 m2 polymorphism were found to have a significantly higher and increased risk for cancer
(OR=3.94, 95%CI=2.05-7.57, P= 0.00, OR=9.46 , 95%CI=1.92-46.49, P= 0.00, respectively) and the TC
genotype of CYP1A1 m1 polymorphism also had a significantly higher and increased risk for cancer
(OR= 2.6 , 95% CI = 1.4-4.6, P=0.00). The ‘G’ allele was detected to have a strong association with
cancer (P<0.001). The ‘C’ allele also showed strong association with the incidence of cancer (P<0.001).
Thus, both CYP1A1 m1 and m2 polymorphisms showed an increased risk for cancer.
Conclusion: Our study suggested that the presence of ‘C’ allele of m1 polymorphism and ‘G’
allele of m2 polymorphism as the leading alleles that increase cancer susceptibility in the studied
population.
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نعمت اله آهنگر

چكیده
سابقه و هدف :این مطالعه با هدف بررسی پلی مورفیسم  m1و  m2ژن  CYP1A1در بیماران سرطانی و مقایسه آن باا
یک گروه سالم در غرب استان مازندران انجام پذیرفت.
مواد و روش ها :در این مطالعه مورد -شاهدی ،در مجموع  021داوطلب سالم غیر خویشااوند ( 01مارد و  01زن) از
غرب استان مازندران و  48بیمار غیر خویشاوند ( 93مرد و  80زن) مبات باه سارطان بساتری در بوا

خاون و ان ولاوژی

بیمارستان امام سجاد رامسر در فاصلهی زمانی تیر ماه  39تا دی مااه  ،30وارد مطالعاه شادند .از هار فارد  9میلای لیتار خاون
محیطی گرفته شد و در دمای منفی  21درجه سانتیگراد نگهداری گردید .در بررسی تعیاین پراننادگی پلای مورفیسام ژن
 CYP1A1از روش  PCR-RFLPاستفاده شد.

یافته ها :طی بررسیهاای ایان مطالعاه ،ژنوتیا

هاای  39 CI=2/19-5/95 ،p=1/11( AGدرصاد )OR=9/38 ،و GG

( 39 CI=0/32-80/83 ،p=1/11درصد )OR=3/80 ،از پلیمورفیسم  m2ژن  CYP1A1منجار باه افاشای
ساارطان شاادند .ژنوتیا

 TCاز پلاایمورفیساام  m1ژن  CYP1A1افااشای

ریساک ابات باه

ریسااک اباات بااه ساارطان را نشااان داد (،p=1/11

 39 CI=0/8-8/0درصد .)OR=2/0 ،از نظر فنوتیپی آلل  Gاز پلیمورفیسم  )p˂1/110( m2و آلال  Cاز پلای مورفیسام m1

( ) p ˂ 1/110هر دو افشای

ریسک ابت به سرطان را نشان دادند.

استنتاج :مطالعه حاضر نشان داد نه حضور آلل  Cاز پلایمورفیسام  m1و آلال  Gاز پلایمورفیسام  m2ژن CYP1A1

منجر به افشای

ریسک ابت به سرطان در جمعیت مورد مطالعه میشود.

واژه های کلیدی ،CYP 1A1 :جمعیت ایرانی ،مازندران ،پلی مورفیسمPCR-RFLP ،

مقدمه
آنشیمهاا تاثیار میگاذارناد نه منجار به تفاو هاای بین

سیساتم آنشیماای متااابولیشه ننناده داروهااا در انسااان
 (cyp450) Cytochrome p450میباشاد .ژنتیاک ،داادا

فردی در غلظت پ سمایی داروهاا میگاردد( .)0سایتونروم

غذایی و سایر دوامل محیطای و داروهاا بار فعالیات ایان

 p450ها ناه ی ای از مهامتارین آنشیمهاای مرحاله اول
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بررسی پلی مورفیسم های  m1و  m2ژن  CYP1A1و ارتباط آن با
ابتال به سرطان در غرب استان مازندران

پژوهشی

صباسادات حسینی و همکاران

پروتئینهای واجد گروه هم میباشند .این آناشیمهاا ناه

ایاان ایشوفاارمهااا در اتااوام و ناادهااای موتلااف متفاااو

در موجودا موتلف از بانتری تا انسان یافت میشوند،

میباشد .پلیمورفیسم  m1نه به پلیمورفیسم  Msp1نیاش

وظیفه اصلی انسیداسیون ترنیباتی نظیر سموم ،چربیها

شااناخته ماایشااود ،در ناحیااه غیاار ندنننااده  9' UTRدر

و هورمونهای اساتروییدی را دهادهدار مایباشاند .ایان

نونلئوتید  +9410واتع شده نه در این پلیمورفیسم بااز

آنشیمها در ننار وظیفه اصلی خود نه سمزدایای اسات،

تیمین به سیتوزین تبدیل میشود .پلایمورفیسام  m2نیاش

گاه با تغییراتی نه روی مواد سرطان زا ادماال مایننناد

نه با نام  Bsrd1نیش مشهور اسات ،در نونلئوتیاد شاماره

موجب فعال شدن آنها میگردند .مطالعاا نشاان داده

 +2899اگشون شماره  5ترار دارد نه در این پلیمورفیسام

است نه در انسان  04خاناواده ژنای 89 ،زیار خانااواده،

باز آدنین به گوانین تبادیل شاده و در نتیجاه در نادون

 93ژن و  99ژن ناذب برای این آنشیمها وجود دارد(.)2

شااماره  802اسااید آمینااه ایشولوسااین بااه والااین تباادیل

زیان آور بین سموم آلوده نننده محیطی

در جایگاه فعال آنشیمی یعنای محال

تداخ

میشود .این جه

و  DNAمم ن اسات از طریاق طیفای از م انیسامهاای

اتصال گروه هم ترار دارد و بادث می شود نه ایان فارم

دفاع بیولوژی ی تعدیل یابند نه ایان م انیسامهاا شاامل

ژنی نسبت به فرمهای دیگر طول دمر و فعالیت بیشاتری

تاارمیم  ،DNAننتاارل نقاااظ تنظاایم چرخااهی ساالولی و

داشته باشند m3 .در ناحیه غیرندنننده ' 9در نونلئوتیاد

آنشیمهای پاکسازی زنوبیوتیکها میباشاند .پااکساازی

 9219میباشد نه باز تیمین به سیتوزین تبدیل میگردد،

زنوبیوتیکها جهت حذف نارسینوژنها دارای اهمیات

در نهایت  m4در نونلئوتید  2899است نه باز سیتوزین

است و بهصور اولیه بهوسیله هیدرونسی سیون انجاام

به آدنین تبدیل شده و در ندون  800اسید آمینه تریونین

میگردد .آنشیمهاای سایتونروم  p450در هیدرونسایلدار

به آسپارتا تبدیل میشود( .)0پرانندگی پلیمورفیسمهای

مهمی دارند( .)9-9ژن  CYP1A1ناه باه ناام

اسات و ژنوتیا هاای

نردن نق

فوق در ناادهای موتلف متفاو

هیدرونربن هیدرونسی ز هم شناخته می شاود ی ای از

متفاااو ماایتواننااد دمل اارد آنااشیم را تغییاار دهنااد.

مهمترین آنشیمهای سیتونروم  p450می باشاد .ایان ژن

گشارشااا نشااان ماایدهنااد نااه در میااان آساایاییهااا

روی نروموزوم شماره  9انسان در نناار ژن ناد ننناده

پلااایمورفیسااامهاااای  m1و  m2رایااا تااارین اشااا ال

ایشوماراز در موتعیات 15q 22-24

پلیمورفیسم این ژن هستند( .)5فراوانای آلالهاای  m1و

تاارار دارد .ایاان ژن بااه طااول  9401جفاات باااز دارای 5

 m2نه به دنوان آللهاای دارای خطار بای تار شاناخته

اگشون و  0اینترون میباشد .ترجمه ایان ژن از اگاشون 2

میشوند هشت تا هجده بار در جمعیت آسیایی بای تار

شروع شده و پروتئینی با  902آمینواسید حاصل میشود.

از جمعیت تفقازی میباشد .مطالعا زیادی جهت نشان

این آنشیم در بافتهای غیر نبدی نظیر شا هاا ،معاده،

دادن ارتباااظ بااین پلاایمورفیساامهااای ژن CYP1A1بااا

روده نوچک ،پروستا  ،پستان و تومدان بیاان بااییی

بیماریهای موتلف مثل دیابات ،سارطان ساینه ،سارطان

دارد .رونویساای ایاان ژن تحاات تاااثیر دواماال ژنتی اای،

پروستا  ،سرطان ریه ،تومور سلولهای نلیاوی و  ...در

پلیمورفیسم ژنهای ساختاری و تنظیمی و دوامال محیطای

نشورهایی همانناد چاین ،هناد ،ژاپان ،برزیال و ترنیاه

تنظیم میشود .اتصال ترنیبا خاارجی و آیینادههاای

صور

گرفته است و در این بررسیها نتای متفاوتی از

محیطی از جمله بنشوپیرن و هیدرونربنهاای چناد حلقاهای

ارتباظ بین این پلی مورفیسمها با استعداد ابت به سارطان

به گیرندههای آریل هیدرونربن موجب تحریک رونویسی

حاصل شده اسات( .)4-00در نشاور ایاران مطالعااتی در

این ژن میشود .پلیمورفیسمهای متعددی برای ایان ژن

مورد ارتباظ بین پلیمورفیسمهای ژن  CYP1A1و برخی

آنشیم ماانوز فسافا
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سمزدایی شناخته میشوند ،جشء خانواده بشرگ آنشیمی

شناخته شده نه چهار فرم آن متداولتر است و پرانندگی

پلي مورفيسم های  m1و  m2ژن  CYP1A1و ارتباط آن با سرطان

از انااواع ساارطانهااا از جملااه ساارطان مااری و لااونمی

'5'TTCCACCCGTTGCAGCAGGATAGC3

و

با هدف بررسی و مقایسه ارتباظ پلیمورفیسمهای  m1و

'5'CTGTCTCCCTCTGGTTACAGGAAG3باااارای

 m2از ژن  CYP1A1با ابت باه سارطان در ماردم ساانن

پلیمورفیسم  )Bsrd1( m2در ننار  DNAاستوراج شده

غرب استان مازندران انجام پذیرفت.

استفاده شد .برنامه زمانی و دماایی دساتگاه ترموساای لر

صور

 )BIO-RAD،USA(T100درمراحل ،Initial denaturation
Final extension ،Extension ،Annealing ،Denaturation

مواد و روش ها

بارای پلیمورفیساام  m1باه ترتیااب  9دتیقاه و  38درجااه

نمونه های مورد مطالعه
در این مطالعه مورد -شاهدی ،نموناهگیاری از 021
داوطلب سالم ( 01مرد و  01زن ،بدون سابقه ابت به هار
نوع بیماری مشمن و بدخیمی ،بیماریهاای خاود ایمنای،
بیماااریهااای اناادونرین) غیاار خویشاااوند غاارب اسااتان
مازندران و  48بیمار مبت به سارطان ( 93مارد و  80زن)
غیاار خویشاااوند بسااتری در بواا

خااون و ان ولااوژی

بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر جهت شایمی درماانی در
فاصله زمانی تیر  0939تا دی  0930انجام شد .اخذ نمونه
از بیماران فوق باا ارایاه توضایحا نامال در خصاو
مطالعه و نسب رضایت نتبی از ایشان بابت شارنت در
مطالعه صور گرفت .حدود  9میلی لیتر خاون محیطای
از هر فرد گرفته و در لوله های حااوی مااده ضاد انعقااد
خون  EDTAریوته شده و با اساتفاده از باانس یاخ باه
آزمایشگاه منتقل و در دمای منفی  21درجه سانتیگاراد
جهت تعیین وضعیت ژنتی ی نگهداری شد.

سانتیگراد 1:89 ،ثانیه و  38درجه سانتیگراد 0 ،دتیقه و
 00درجه سانتیگراد 1:89 ،ثانیه و  52درجه سانتیگاراد
در  91ساای ل و باارای پلاایمورفیساام  m2بااه ترتیااب 9
دتیقه و  38درجاه ساانتیگاراد 1:89 ،ثانیاه و  38درجاه
سانتیگراد 0 ،دتیقه و  09درجه سانتی گراد 1:89 ،ثانیاه
و  52درجه سانتیگراد در  91سی ل تنظیم شد .محصول
 PCRتوسط دو آنشیم محدودنننده به نامهاای  Msp1و
 Bsrd1به ترتیب در نواحی  981و  218بارش داده شاد.
محصااول حاصاال از فراینااد  ،RFLPدر ژل آگااارز 2/9
درصد حاوی  1/5می رولیتر  safe stainبارگذاری و در
نهایت باندهای جدا شده بر اساس وزن مول ولی ،توسط
 uv trans-illuminatorمشاهده شد(.)08

آنالیش آماری
اط دا

باه دسات آماده ،باا اساتفاده از نارمافاشار

آماااری  SPSSنسااوه  00بااه طااور توصاایفی و تحلیلاای
بررسی شدند .به منظور مقایسه توالی آللها و ژنوتی ها

استوراج  DNAتوالی پرایمر ها و وانن

PCR

 DNAژنومی از  411می رو لیتر خون نامل اساتوراج
گردید .پس از استوراج ،نمونههای  DNAدر فریاشر در
دمااای  -21درجااه سااانتیگااراد نگهااداری شااد .تعیااین
ژنوتی  ،به روش  PCR-RFLPصور گرفت .در روند

در افراد مورد مطالعه از آزمون مربع نای و نسبت شانس
( )Odds Ratioبا محادوده اطمیناان  39درصاد اساتفاده
شد و  p˂1/19به دنوان سطح معنیداری در نظرگرفته شد.

یافته ها

 ،PCRاز پرایمرهاااای (ساااینا نلاااون ،ایاااران) Forward

در این مطالعه  48نفر از افراد مبت به اناواع سارطان

باااا تاااوالی '5'CAGTGAAGAGGTGTAGCCGCT3

مراجعه ننناده باه بیمارساتان اماام ساجاد (ع) شهرساتان

و پرایمااااااااااااار  Reverseباااااااااااااا تاااااااااااااوالی

رامسر و  021نفر از افراد سالم سانن غرب اساتان مازنادران

 5'TAGGAGTCTTGTباااااارای

مورد ارزیابی ترار گرفتند ناه مشوصاا دموگرافیاک

'CTCATGCCT3

پلیمورفیسام  )Msp1( m1و از پرایمار  Forwardباا تاوالی

66
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گرفته است( .)09،02این مطالعه برای نوستین بار

پرایماااااااااااااار  Reverseبااااااااااااااا تااااااااااااااوالی

پژوهشی

صباسادات حسینی و همکاران

جدول شماره :1وضعیت دموگرافیک نمونههای سالم وبیمار مورد مطالعه
n=021

سالم
جنسیت

زن

01

مرد

94

زن

80

n=48

بیمار
جنسیت

انجام وانن

 PCRبا استفاده از پرایمار هاای ذنار

شااده و شاارایط مااذنور در دسااتگاه ترموسااای لر ساابب

تصویر شماره  :2نتای پلی مورفیسم ( m2)Bsrd1ژن  CYP1A1بر

ایجاد باند با اندازه  981و  218جفت باز به ترتیب بارای

روی ژل آگارز ،50 bp DNA Ladder ،چاهک  :0محصول

پلااایمورفیسااامهاااای  m1و  m2ژن  CYP1A1گردیاااد.
تصاویر مربوظ به نتای هضم آنشیمی محصاوی

PCR

بااا آنااشیمهااای  Msp1و  Bsrd1بااه ترتیااب در تصاااویر
شماره  0و  2نشان داده شده است.
در جدول شماره  2میشان فراوانی بیماران بر حساب
نوع سرطان مشوص شده است نه سارطان پساتان 29/1
درصد ،سرطان روده  22/0درصد ،لنفوم هوچ ین و غیر
هوچ ین  08/9درصد ،سرطان معده  01/5درصاد ،سارطان
ریه  4/9درصد ،لوسمی مشمن لنفوییدی و مولتیپل میلوما
هر ندام  5/0درصاد ،سارطان تومادان و لوسامی حااد

PCR

بدون مواجهه با آنشیم محدود نننده ( ،)204 bpچاهک  :2ژنوتی
 ،AAچاهک  :9ژنوتی

 ،AGچاهک  :8ژنوتی

.GG

جدول شماره  :2درصد فراوانی بیماران بر حسب نوع سرطان
تعداد (درصد)

ردیف

نوع سرطان

0

پستان

)29/1( 20

2

روده

)22/0( 03

9

لنفوم

)08/9( 02

8

معده

)01/5( 3

9

ریه

)4/9( 5

0

لوسمی مشمن لنفوییدی

)5/0( 0

5

مولتیپل میلوما

)5/0( 0

4

تومدان

)2/8( 2

3

لوسمی حاد لنفوییدی

)2/8( 2

نل

)011/1( 48

لنفوییدی هر ندام  2/8درصد می باشند.
در جدول شماره  9و 8به ترتیب به درصاد فراوانای
ژنوتی

جدول شماره  :3میشان فراوانی ژنوتی

های موتلف پلیمورفیسام  m1و  m2ژن CYP1A1

ژنوتی

در افراد سالم و بیماران سرطانی شرنتنننده در مطالعه
حاضر اشاره شده است.

تعداد (درصد)

AA

)41/4( 35

AG

)05/9( 20

GG

)0/5( 2

مجموع

)011/1( 021

TT

)92/3( 59

TC

)89/0( 80

CC

)9/3( 8

مجموع

)011/1( 021

جدول شماره  :4میشان فراوانی ژنوتی
پلی مورفیسم
m2

تصویر شماره  :1نتایح پلی مورفیسم ( m1 )Msp1ژن  CYP1A1بر
روی ژل آگارز ،50 bp DNA Ladder:L ،چاهک  :0محصول
 PCRبدون مواجهه با آنشیم محدود نننده ( ،)340 bpچاهک :2
ژنوتی

 ،TTچاهک  :9ژنوتی

 ،TCچاهک  :8ژنوتی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

.CC

m1

ها در نمونه های سالم

ژنوتی

ها در بیماران سرطانی
تعداد (درصد)

AA

)84/4( 80

AG

)80/5( 99

GG

)3/9( 4

مجموع

)011/1( 48

CC

)8/4( 8

TC

)90/1( 85

TT

)93/9( 99

مجموع

)011/1( 48
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مرد

01

پلي مورفيسم های  m1و  m2ژن  CYP1A1و ارتباط آن با سرطان

طبق جدول شماره  9بر اساس آزمون نسبت شاانس
( ) Odds Ratioافااراد واجااد ژنوتی ا

هااای  TCو CC

ژنوتی

براباار ریسااک باای تااری دارنااد .در هاار دو مااورد ایاان
اخت ف از نظر آماری معنیدار است (.)p˂1/110

 TTدارند .به دبار دیگر افارادی ناه ژنوتیا

 TCو  CCدارند نسبت به افرادی نه ژنوتی

 TTدارناد

به ترتیب  2/0و  2/2برابر ریساک بای تاری دارناد .در
ماااورد ژنوتیااا

 TCایااان اخااات ف معنااایدار اسااات
 CCایاان اخاات ف

( ،)p˂1/110ولاای در مااورد ژنوتیا
معنادار نیست (.)p=1/20
جدول شماره  :5توزیع فراوانی ژنوتی

آلل

بیمار n=48

ننترل n=021

OR

AA

80

35

)1/5(0

AG

99

20

9/38

GG

4

2

مجموع

48

021

39درصدCI

سطح معنی داری

2/19-5/95

1/11

3/80

0/39-80/83

1/11

در جاادول شااماره  4در دو گااروه نرمااال و بیمااار،
فراوانی آللها برای بررسی ریساک ابات باه سارطان در

بیمار n=48

ننترل n=021

OR

99

59

)1/5(0

TC

85

80

2/01

8/04-0/89

CC

8

8

2/25

1/98-3/08

مجموع

48

021

ژنوتی

ژن CYP1A1

ها در پلی مورفیسم )(T>C

 m1ژن CYP1A1
TT

جدول شماره  :7توزیع فراوانی ژنوتی

ها در پلی مورفیسم )m2 (A>G

 39درصدCI

سطح معنی داری

پلیمورفیسم  m2ژن  CYP1A1توسط هر آلل مجشا ()G،A

1/110

بررسی شد .آلل  Gدر بیماران بی تر از افراد سالم مشااهده

1/20

شد .افاراد واجاد آلال  Gباه میاشان  9/59برابار از خطار
بی تری در ابت به سرطان برخوردار هستند (.)p˂1/110

در جدول شماره  0در دو گروه نرمال و بیمار ،فراوانای
آللها برای بررسی ریسک ابت به سرطان در پلایمورفیسام
 m1ژن  CYP1A1توسط هر آلل مجشا ( )C ،Tبررسی شد.
آلل  Cدر بیماران بی تر از افراد سالم مشااهده گردیاد.

جدول شماره  :8توزیع فراوانی آلل ها در پلی مورفیسم (m2 )A>G
ژن CYP1A1
آلل

بیمار n=48

ننترل n=021

OR

 39درصدCI

سطح معنی داری

A

005

209

9/59

2/20-0/90

1/11

G

90

29

به دبار دیگر افرادی نه آلل  Cدارند باه میاشان 0/43
برابر خطر بی تری برای ابت به سارطان دارناد ناه ایان
اخت ف معنیدار است (.)p˂1/110

بحث
ارزیااابی نقاا

پلاایمورفیساامهااای  m1و  m2ژن

جدول شماره  :6توزیع فراوانی آلل ها در پلی مورفیسم )m1 (T>C

 CYP1A1به دنوان دوامل خطر در ابت به سارطان هاای

ژن CYP1A1

موتلف در یک نمونه از جمعیت غرب اساتان مازنادران

بیمار n=48

ننترل n=021

OR

 39درصدCI

سطح معنی داری

T

009

030

0/43

0/20-2/35

1/11

C

99

83

آلل

به دنوان هدف اصلی در این مطالعه انتواب گردید.
ژن  CYP1A1در بازوی بلند  22تا  28روی نروموزوم
شااماره  09تاارار دارد و متعلااق بااه خااانواده آنااشیمهااای

جدول شماره  5نشان میدهد نه بر اسااس آزماون

ساایتونروم  p450اساات نااه در مرحلااه اول متابولیساام

نسبت شانس ( )Odds Ratioافاراد واجاد ژنوتیا هاای

زنوبیوتیکها نق

دارند .سوبستراهای اصلی ژن CYP1A1

 AGو  GGمیشان ریسک بایتری برای ابات باه سارطان

میتوانند بسیاری از دوامل سرطانزای زیست محیطی از

نسبت به ژنوتی

 AAدارند .درصد افرادی ناه ژنوتیا

جمله آل الوییدها یا آمینهای معروف به هتروسای لیک

 AGو  GGدارنااد در افااراد بیمااار بیشااتر از افااراد سااالم

باشند .هورمونهایی مثل استروژن یا تستوسترون و بعضی

 AGو  GGدارند نسابت باه

از داروهاااا در طااای فااااز اول از راه  CYP1A1متاااابولیشه

میباشد .افرادی نه ژنوتی
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میااشان ریسااک بااایتری در اباات بااه ساارطان نساابت بااه

افرادی نه ژنوتیا

 AAدارناد باه ترتیاب  9/38و 3/80

پژوهشی

صباسادات حسینی و همکاران

اسات روی اثاار بوشای متابولیسام توسااط ایان ژن مااوثر

میتواند به دنوان ریسک سرطان در جامعه مورد مطالعاه

باشااند .پلای مورفیساامهااای تااک ژنای ( )SNPمتعااددی

باشااد .باار خ ا ف نتااای حاصاال از مطالعااه حاضاار ،در

درون ژن  CYP1A1تا به حاال مشااهده شاده اسات(.)08

بررسی پلیمورفیسم ژن  CYP1A1نه در جمعیت هندی

ی ی از این تغییرا

نه در مطالعا گذشاته نشاان داده

انجام شده بود حضور آلل  Cرا به دنوان ریسک در ابت

شده اسات ،پلایمورفیسام  m1اسات ناه شاامل نادون

به سرطان دهانه رحم نشان نداد ،اما در ایان مطالعاه آلال

شماره  9410و تغییر  C>Tمیباشد( .)09این پلیمورفیسم

 Gبه دنوان ریسک فانتور نشان داده شاد( .)00همچناین

تاااثیری باار القااای آنااشیم  CYP1A1ناادارد امااا فعالیاات

نتای یک متاآنالیش پیشنهاد مینند نه پلیمورفیسمهاای

میدهد .در مطالعه حاضر،

ژن  m1( CYP1A1و  )m2با میاشان ابات باه سارطان در

پس از بررسای فراوانای آللای و ژناوتیپی پلایمورفیسام

میان آسیاییها مرتبط میباشد( .)21مطالعهای نه در مورد

 CYP1A1 m1بین گروه های مورد مطالعه نه شاامل 48

پلاایمورفیساام  m2ژن  CYP1A1و ارتباااظ آن بااا ساارطان

بیمار سرطانی و  021فارد ساالم باود ،مشاوص شاد ناه

پروستا در یک جمعیت پانستانی انجام شد نشاان داد

 TCدارناد در گاروه بیمااران

ریساک

می روزومی آنشیم را افشای

درصد افرادی نه ژنوتی

سرطانی ( 90درصد) بای تار از گاروه افاراد ساالم (98
درصد) میباشد .افارادی ناه ژنوتیا

نه همانند مطالعه حاضر آلل  Gمنجر به افشای
ایجاد تومور بدخیم پروستا

میشود(.)20

 TCو  CCدارناد

در مطالعااااهای دیگاااار نااااه بااااه ارتباااااظ بااااین

 TTدارند باه ترتیاب  2/0و

پلاایمورفیساامهااای  CYP1A1و خطاار اباات بااه ساارطان

 2/20برابر با ریسک باایتری مواجاه هساتند و در ماورد

پروستا در یک جمعیت در نشور ترنیه پرداخته بود،

ف از نظر آماری معنایدار اسات.

باار خاا ف مطالعااه حاضاار ارتباااظ معناایداری بااین

همچنین درصد آلل  Cدر گروه بیمار ( 99درصد) بای تار

پلاایمورفیساامهااای  m1و  m2ژن  CYP1A1و ساارطان

از افراد سالم ( 20درصد) مشاهده شد و این آلل به میشان

پروسااتا نشااان نااداد( .)22نتااای ارزیااابی یااک مطالعااه

 0/43برابر و به طاور معنای دار در مقایساه باا آلال  Tباه

متاآنالیش دیگر نیش حانی از این بود نه ارتباطی بین ابات

دنوان دامل خطر ابت به سرطان نشان داده شد .از طرفی

بااه ساارطان مثانااه و پلاای مورفیساامهااای  m1و  m2ژن

تغییر  A>Gنه در ندون شماره  802منجر به جایگشینی

 CYP1A1وجود ندارد(.)29

نسبت به افرادی نه ژنوتی
ژنوتی

 TCاین اخت

اسید آمیناه ایشولوساین باه والاین ( )Ile462Val ،m2در

در مطالعاااهای ناااه در غااارب اساااتان مازنااادران،

نشدی ی جایگاه اتصال به هام پاروتئین شاده ،ایان تغییار

شهرسااتان تن ااابن باار روی نمونااههااای سااالم در مااورد

ساابب القاپااذیری تاباال م حظااه آنااشیم  CYP1A1و

فراوانی پلیمورفیسمهای  m1و m2ژن  CYP1A1انجاام

فعالیاات دواماال نارسااینوژن ماایشااود( .)00در

شاد همانناد مطالعاه حاضار بیاانگر ایان باوده اسات نااه

مطالعااا گذشااته پلاای مورفیساام تااک نونلئوتیاادی

فراوانی ژنوتی های  TTو  TCاز پلایمورفیسام  m1ژن

 Ile462Val CYP1A1به دنوان یک ریسک فاانتور در

 CYP1A1در جمعیاات مااورد مطالعااه باای تاار اساات و

پیشرفت سرطانهاای گوناگوناای از جمااله پروستااا ،

ژنوتی

های  AAو  AGاز پلیمورفیسام  m2ژن CYP1A1

ریااه ،دهااان ،توماادان ،مثانااه و غیااره نشااان داده شااده

نیااش فراواناای باای تااری داشااتند( .)08در بررساای ارتباااظ

است( .)05-03مطالعه حاضر باا نتاای یافتاههاای تبلای در

پلیمورفیسمهای ژن  CYP1A1و ابت به سارطان پساتان

مورد ژنوتی های  AGو  GGمنطبق مایباشاد و درصاد

در استان مازندران ،همانند مطالعه حاضار باه ایان نتیجاه

آلل  Gدر گروه بیمار ( 90درصد) بی تر از افاراد ساالم

رسیدند نه فقط ژنوتی های  TTو TCاز پلایمورفیسام

افااشای
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میشوند .پلیمورفیسامهاای موجاود در ایان ژن مم ان

( 01درصد) مشااهده شاد ناه نشاان مایدهاد ایان آلال

پلي مورفيسم های  m1و  m2ژن  CYP1A1و ارتباط آن با سرطان

 m1ژن  CYP1A1ریسااک اباات بااه ساارطان پسااتان را

دادند ،به این نتیجه رسیدند نه پلیمورفیسمهای ژنتی ی

 CCارتبااظ

مهمای در

افشای

داده است در صاورتی ناه ژنوتیا

گسترش بدخیمیهای لنفوییدی دارند(.)23

هوانگ و هم اران طی مطالعهای از نوع متاآناالیش ناه

در مطالعااهای دیگاار آنااالیش ایمونوهیستوشاایمیایی

بر روی ارتباظ بین سرطان تومدان و پلیمورفیسامهاای

نمونههای بافت ریه نه از بیماران سرطان ریاه باه دسات

 Msp1و  Ile/Valژن  CYP1A1انجام دادند ،متوجاه شادند

آماد نشاان داد ،ایجااد  bulky DNA adductsباه طاور

نه افرادی ناه دارای پلایمورفیسام  Ile462valهساتند،

چشمگیری با بیان پروتئین  CYP1A1مربوظ است و این

ریسک پیشرفت سرطان تومدان را نشان میدهند(.)29

نتااای پیشاانهاد م ای دهااد نااه مواجهااه محیط ای بااای بااا

شااین و هم اااران ط ای مطالعااهای ارتباااظ ب این دو

هیدرونربن های آروماتیک ،با بیان و القاپذیری پروتئین

پلیمورفیسم  Msp1( CYP1A1و  )Ile462valو سرطان

 ،CYP1A1در تشا یل  DNA-adductنقشای مهاام ایفااا

سینه را در یک جمعیت نرهای مورد بررسی ترار دادناد

مینماید .سایر فانتورها همانند ،مواجهه با هیدرونربنهاای

و متوجه شدند نه پلیمورفیسم  CYP1A1Msp1مایتواناد

آروماتیک ،فعالیت آنشیمی فاز  IIمتابولیسم ،فراینادهای

منجر به ایجاد سرطان سینه شود(.)20

تااارمیم  DNAو تااارمیم سااالولی ،مااایتواناااد میاااشان

افشای

گانگ و هم اران طی یک مطالعه متاآنالیش ناه بار

 adducts DNAرا تحت تاثیر ترار دهد( .)91با توجاه باه

روی ارتباظ بین پلیمورفیسامهاای  CYP1A1و سارطان

مطالعا

گرفته ،میتوان گفات ناه در

مری انجام دادند متوجه شدند نه ارتباظ معنیداری باین

مطالعا زیادی همبستاگی معنایدار بیان پلیمورفیساام

 CYP1A1 Ile/Valو سرطان مری وجود دارد و همچنین

 m1ژن  CYP1A1و سرطان ریه وجود داشاته اسات هار

متوجه شدند نه این ارتباظ در جمعیاتهاای آسایایی و

چند برخی مطالعا بین این دو ارتباطی نیافتند .باه طاور

تفقازی وجود دارد ،با این وجود ارتباظ معنایداری باین

نلی موضوع واضح نه در انثر مطالعا بیان میگاردد

پلی مورفیسام  CYP1A1Msp1و سارطان ماری در ایان

این است نه بین وجود آلل موتانت ( Cچاه باه صاور

مطالعه مشاهده نشد(.)25

هموزیگو یا هتروزیگو ) و ریسک ابات باه سارطان

بیشمار صور

در مطالعهای نه شان و هم ااران در ماورد ارتبااظ

ریه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .بهطور نلی ،با توجاه

بین پلایمورفیسامهاای  CYP1A1و  GSTM1و نشایدن

به نتای حاصال از ایان مطالعاه ،پیشانهاد مایگاردد ناه

سیگار و احتمال ایجاد سرطان معده انجام دادند ،باه ایان

حضور آلل  Cاز  m1و آلل  Gاز  m2میتواند به دناوان

نتیجه رسیدند نه افرادینه پلیمورفیسم CYP1A1 Val

یک ریسک فانتور در ابت به سرطان در جمعیت ایرانی

و  GSTM1را داشته و سیگار مینشند ریسک ابات باه

غرب استان مازندران دمل نند .از آنجااییناه مطالعاه

سرطان معده بایتری دارند ولی باید بررسی بی تاری و

حاضر اولین مطالعه موردی شاهدی از فراوانی پلیمورفیسام

در جمعیتهای وسیع تری صور گیارد( .)24مطالعاا

ژنتی ی ژن  CYP1A1در غارب اساتان مازنادران اسات،

نشان میدهند ناه مواجهاه باا نارساینوژنهاای محیطای
منجر به افشای

نتای این مطالعه میتواند نق

مهمی در شناخت توزیاع

معنایدار ریساک لنفاوم غیار هاوچ ین

گوناگونی پلیمورفیسام ژنتی ای و خطار ابات باه اناواع

میشوند .سارمانوا و هم اران مطالعاهای در ماورد ایان ناه

سرطان در میاان جمعیات ساالم اساتان مازنادران داشاته

آیا ارتباطی بین پلیمورفیسمهای ،CYP2E1 ،CYP1A1

باشد .همینطور باید متذنر شد ناه طراحای مطالعاه باه

اپونسید هیدرویز ،گلوتااتیون  Sترانسافراز (،GSTM1

خصااو

تعااداد نمونااههااا (تعااداد افااراد بیمااار و سااالم)

 )P1 ،T1و بدخیمیهای لنفوییدی وجود دارد یا نه انجام

میتواند با بای بردن تدر آزمون آماری نقا
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معنیداری با این سرطان نشان نداد(.)28

آنشیمهای بیوترانسفورماسایون احتماای نقا

پژوهشی

صباسادات حسینی و همکاران

پلیمورفیسم  CYP1A1 m2فقط در گاروههاای باشرگ

بررسی ترار گیرد تا بتوانیم با تطعیت بگوییم ناه آیاا باه

ظاهر میگردد و اهمیت آللهای جشیی نادر ،در جواماع

طور اختصاصی ژنوتی های مورد نظر برای یک سرطان

بشرگ ،بهتر و دتیق تر مشوص خواهد شاد .از ایان رو،

در منطقهی غرب استان مازندران دامل خطر

بهتر است در مطالعا

به خصو

آینده پلیمورفیسم m2 CYP1A1

محسوب میشود یا جشء دوامل خطر محسوب نمیگردد.

آن در

از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر نام باودن تعاداد

سرطان در جمعیت ایرانی بررسی شود .پلیمورفیسمهای

نمونههای یک نوع سرطان خا

در یک باازهی زماانی

ژنتی ی ،پایه و اساس واریته های مشاهده شده فراوان در

نوتاه بوده است نه در نهایت تصمیم بر این شاد ناه تماام

فعالیت آنشیمهای متابولیشهنننده در میان ناادهای انسانی

بیماران سرطانی مراجعهنننده به مرانش درمانی غارب اساتان

موتلف اسات .بناابراین بادون شاک نیااز بارای دانساتن

مازندران در بازهی زمانی مورد نظار ماورد بررسای تارار

توزیع آللهایی با ریسک بای از ژنهای متاابولیشه

گیرند .در ابتدا ترار بود مطالعه حاضر فقط بر روی یاک

نننده در جمعیتهای ناادی موتلف وجود دارد .خطاه

نوع سرطان خا

انجام شود ،اما بدلیل محدودیت های

شمالی نشور ایران از جمله استان مازندران به دلیال شارایط

موتلف از جمله نم بودن تعداد نمونههای مورد مراجعه

اتلیمی و وجود بستر مناسب آب و هوایی برای دمالآوری

و نیش در برخی موارد ددم رضایت بیماار باه شارنت در

محصااوی گوناااگون نشاااورزی و باااغی ،بااه شاا ل

مطالعه ،مانع جمعآوری تعداد تابل تبول نمونه شد و لاذا

ناخواسته و به دلیل دادم ردایات اساتانداردهای یزم در

تصمیم بر این شد نه ریساک ابات باه سارطان در تماام

و نیاش نودهاای شایمیایی در

بیماران مبت به سرطان بررسی شود و در مطالعا بعدی

معرض سطوح باییی از این سموم و ترنیبا ترار دارد.

و بدون محدودیت زماانی بتاوان ناار را بار روی گاروه

همچنااین ایاان ترنیبااا بااا آلااودگی مااشارع ،باغااا ،

خاصاای از بیماااران ساارطانی ماننااد ساارطان سااینه ،روده،

رودخانااههااا و دری اا وارد چرخااه آب و غااذای ساااننین

معده و  ...ادامه داد.

در مقیاس باشرگتاری بارای حمایات /رد نقا

دان

استفاده از سموم آفتن

استان گردیده و میتواند به دنوان یک ریساک فاانتور
مهم ابت به سرطانها مد نظر باشد .بنابراین با دنایات باه

سپاسگزاری

دو مورد مذنور شاید بتوان بوشی از دلل شایوع باایی

ایاان تحقیااق حاصاال نتااای پایااان نامااه دنتاارای

سرطانها در نوار شمالی نشور را توجیه نرد .لذا انجاام

داروسازی خاانم صباساادا حساینی ،مصاوب پاردیس

بررسای ژنتی ای جمعیات ساانن و آگااهی از

خااودگردان رامساار  ،بااا نااد طاارح  2895بااوده اساات.

ریسک

را از

مطالعا
نق

دوامل ژنتی ی و پلیمورفیسمها در افشای

نویسندگان مقاله مراتب سپاس و تادردانی خاوی

ابت به سارطان از اهمیات زیاادی برخاوردار اسات .نماا

امااور پاوهشاای پااردیس خااودگردان رامساار اد ا م ماای

این ه پی تر نیش به ارزیابیهاایی از ایان دسات در اساتان

دارنااد .همچنااین از پرساانل محتاارم بواا

ان ولااوژی

مازندران پرداخته شده است(.)90-98

بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر نیش باه جهات مساادد

در نهایت برای بیان جشییا بیشاتر ،نیااز اسات ناه

در انجام طرح تدردانی می گردد.
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