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Abstract
Introduction: The PTEN gene, also known as
tumor suppressor gene. One of the important
gene is the rs10490920 SNP. The purpose
determine the PTEN gene expression and its
rs10490920 polymorphism in breast cancer.

MMAC1 or TEP1, is a
polymorphisms of this
of this study was to
relation to changes in

Methods: In this study, 40 breast cancer patients and 10 healthy
controls were considered. The expression of PTEN and its common
polymorphisms in blood samples the participants were investigated
using real-time polymerase chain reaction (PCR) and restriction
fragment length polymorphism (RFLP)-PCR techniques. GraphPad and
Medclac software were used to analyze the data.
Results: The results revealed a significantly decreased PTEN
expression in the patients compared with the controls. In the study of
polymorphism, it was found that the frequency of normal and mutated
homozygous alleles in breast cancer patients was 2% higher than in
healthy controls. In fact, samples with the rs10490920 polymorphism in
the PTEN gene exhibited increased expression in a MM or mutated
state.
Conclusion: PTEN gene expression decreases in breast cancer patients.
The frequency of IVS4 allele in breast cancer patients is higher than that
in the control group.
Keywords: Breast Cancer, Polymorphism, PTEN, Real-Time PCR,
RFLP PCR
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فصلنامه بیماری های پستان ایران

مقاله پژوهشی

بررسي ميزان بيان ژن  PTENو ارتباا نن باا تييياراک تا
نوکلئوتيدي  rs10490920در سرطان پستان
مهسا کاوسی ،*1فرهاد فرهمند پوریا ،1الهام مسلمی
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چکیده
مقدمه :ژن  PTENيک ژن مهارکننده تومور میباشد که بـه عنـاوين  MMAC1يا TEP1
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مهسا کاوسی
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نيز شناخته میشود .يکی از پلیمورفيسمهاي مهم اين ژن ،پلیمورفيسم rs10490920
می باشد .هدف از انجام اين مطالعه بررسی ميزان بيان ژن  PTENو ارتباط آن با تغييرات
پلیمورفيسم  rs10490920در سرطان پستان میباشد.
روش بررسی :در اين مطالعه  00نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از اين تعداد  70نفر بيمار و
 20نفر به عنوان کنترل در نظر گرفته شده بودند .ميزان بيان ژن  PTENو پلیمورفيسمهاي
شايع آن در نمونههاي خون بيماران سرطان پستان با استفاده از تکنيک REAL TIME
 PCRو  RFLP PCRبررسی شد .براي تحليل دادهها از نرمافزارهاي  GraphPadو
 Medclacاستفاده شد.
یافتهها :نتايج نشان داد که ميزان بيان ژن در نمونههاي افراد بيمار به طور معنیداري کاهش
يافته است .در بررسی پلیمورفيسم نيز مشخص شد که فراوانی آللهاي هموزيگوت طبيعی و
جهش يافته در بيماران مبتال به سرطان پستان نسبت به گروه کنترل  %2بيشتر است .در واقع
نمونههايی که داراي پلیمورفيسم  rs10490920در ژن  PTENبودند در حالت  MMيا
جهش يافته افزايش بيان نشان میدهند.
نتیجهگیری :ميزان بيان ژن  PTENدر افراد بيمار کاهش يافته است .فراوانی آلل  IVS4در
بيماران مبتال به سرطان پستان نسبت به گروه کنترل بيشتر است.
واژههای کلیدی :سرطان پستان ،PTEN ،پلیمورفيسمRFLP PCR،Real Time PCR ،
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بر اساس آمارهاي ايران ،در کشور ما از هر  20تا  20زن،
احتمال ابتالي يک نفر به سرطان پستان وجود دارد .اما
سن بروز سرطان پستان در زنان ايران دستکم يک دهه
از زنان کشورهاي توسعهيافته کمتر است .ميانگين سن
تشخيص سرطان پستان در کشورهاي غربی  05سال و در
ايران  70سال است .سرطان پستان ،دومين علت رايج
مرگ ناشی از سرطان است ( .)2سرطان پستان يک
بيماري به شدت ناهمگن است که در اثر تأثير متقابل
عوامل خطر وراثتی و محيطی ايجاد میشود .با اين که
شواهد اپيدميولوژيک بر وجود عوامل خطر ويژه (مانند
سن ،چاقی ،مصرف الکل ،برخورد با استروژن در طول
زندگی) تأکيد دارد ،وجود سابقه خانوادگی سرطان پستان
قويترين عامل خطر براي اين بيماري به شمار میآيد
( .)2تقريبا  %20همه سرطانهاي پستان را انواع خانوادگی
تشکيل میدهند و از نظر بيماريزايی ،وابستگی خاصی به
ژن مستعدکننده ويژه آن بيماري دارند (.)3
علت اصلی ابتال به سرطان پستان مشخص نيست و در
 %40از زنان مبتال ،هيچ عامل بيماريزايی شناخته نشده
است .ترکيبی از عوامل هورمونی ،ژنتيک و احتماال عوامل
محيطی میتواند خطر ايجاد سرطان پستان را افزايش دهد
( .)7تحقيقات نشان داده است که عوامل ژنتيکی در ايجاد
سرطان پستان مؤثر هستند .ابتال به دليل عدم تعادل در
فعاليت ژنهاي سرکوبگر تومور و فاکتورهاي رشد رخ
میدهد ( .)0انکوژنها و ژنهاي سرکوبگر تومور نقش
مهمی در مسيرهاي تنظيمی تقسيم سلولی دارند (.)5
فعال شدن انکوژنها و يا غيرفعال شدن ژنهاي سرکوبگر
تومور سبب رشد غير قابل برگشت و کنترل نشده سلولها
میگردند ( .)4جهش در ژنهايی با تأثيرگذاري باال ،مانند
 BRCA1و  BRCA2احتمال ابتال به سرطان را افزايش
میدهد (.)8
در اکثر موارد سرطان پستان در اثر تجمع جهشهاي
سوماتيک در سلولهاي پستان ايجاد میشود ( .)9در
سرطان پستان ارثی ،ميزان خطر ابتال ،به ژن درگير
بستگی دارد .به عنوان مثال ،وجود يک کپی از ژن تغيير
يافته  BRCA1و  BRCA2در هر سلول براي افزايش
احتمال ابتال به سرطان کافی است ( .)20تکامل سوماتيک
تومور به طور قابل مالحظهاي تحت تأثير پلیمورفيسمهاي
ارثی قرار میگيرد که در جنين ايجاد میشود.
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مقدمه

پلیمورفيسم ژرم الين در چندين ژن مهم براي پاتوژنز
سرطان با شيوع يک بيماري مرتبط افزايش میيابد (،22
.)22
ژن  PTENبر روي بازوي بلند کروموزوم )10 q23) 20
قرار دارد و داراي  9اگزون 8 ،اينترون و طولی معادل 200
کيلو باز بوده و  703آمينواسيد را کد میکند .اين ژن به
نامهاي  TEP1يا  MMAC1نيز شناخته میشود .ژن
 PTENيک فسفاتاز سرکوبگر تومور را کد میکند که
مسير سيگنالينگ را از طريق فعاليت ليپيد فسفاتاز
آنتاگونيز کرده و آن را از طريق فعاليت پروتئين فسفاتاز
تنظيم منفی میکند .پروتئين کدگذاري شده توسط اين
ژن ،فسفاتيديل اينوزيتول  -3 ،7 ،0تريفسفات -3
فسفاتاز میباشد که شامل يک دومين شبهتنسين و يک
دومين کاتاليزوري مشابه پروتئين تيروزين فسفاتاز
اختصاصی دوگانه است .بر خالف بسياري از پروتئين
تيروزين فسفاتازها ،اين پروتئين اغلب فسفواينوزيتيد را
فسفريله کرده و به عنوان يک سرکوبکننده تومور با
تنظيم منفی در سطوح داخل سلولی فسفاتيديل اينوزيتول
 -3 ،4 ،0تريفسفات در سلولها ،در مسير سيگنالينگ
عمل میکند .عملکرد  PTENمعموال در بسياري از
سرطانهاي انسانی به دليل بروز جهشهاي سوماتيک،
خاموش شدن ژن يا ايجاد مکانيسمهاي اپی ژنتيک از بين
میرود ( .)23جهشهاي مرتبط با تومور میتواند در تمام
دومينهاي  PTENاتفاق بيافتد ( .)0موتاسيون PTEN
در اکثر بدخيمیهاي سرطانی وجود دارد .اين موتاسيون
متناوبا در مرحله آخر گليوبالستوما ،مالنوما ،سرطان
پروستات ،مرحله اول سرطان تيروئيد و سرطان سرويکال
اندومتريال ديده شده است ( .)23اختالل در عملکرد
 PTENنقش مهمی در بروز تومورهاي ارثی دارد.
مطالعات نشان دادهاند که بيان و فعاليت آنزيمی PTEN
به شدت در سطوح رونويسی ،ترجمه و اثر متقابل
پروتئين/پروتئين تنظيم میشود ( .)8عالوه بر اين ،در
تحقيقی جديد ثابت شد که مقدار ژن/پروتئين  PTENاز
لحاظ کمی با رشد تومور مرتبط است ( .)27پروتئين
 PTENکه محصول ژن  PTENاست ،از مهمترين
عوامل سرکوب کننده تومور است .اگر ژنهاي سرکوبگر
تومور مثل ژن  ،PTENبه دليل بروز جهش يا
پلیمورفيسم غيرفعال شوند ،سلولها به صورت کنترل
نشده و غير قابل برگشت رشد میکنند .پلیمورفيسمهاي

بررسی میزان بیان ژن  PTENو ارتباط آن با تغییرات تک ...

مواد و روشها

ورود به مطالعه اين بود که افرادي انتخاب شوند که
سرطان در آنها تأييد شده باشد و استيج بيماري دو به
باال باشد .اما اين افراد تحت درمانهاي شيمیدرمانی و
راديوتراپی قرار نگرفته باشند .نمونههاي خون در فالکون
هاي حاوي  EDTAبا غلظت نهايی  2mg/mlجمعآوري
و تا زمان استخراج کامل در دماي  -20°Cنگهداري
شدند DNA .از نمونههاي خون ،بر اساس پروتکل
استخراج شد .براي اطمينان از کميت و کيفيت DNA
استخراج شده ،کميت آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و
کيفيت آن توسط ژل الکتروفورز مورد ارزيابی قرار گرفت.
توالی پرايمرهاي ژن  PTENو ژن مرجع  GAPDHدر
جداول  2تا  3وجود دارد.
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براي انجام اين تحقيق از  70فرد مبتال به سرطان پستان
که به بيمارستان امام خمينی مراجعه کرده بودند و 20
فرد سالم پنج ميلیليتر خون محيطی گرفته شد .شرايط
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يک ژن میتوانند در عملکرد آن ژن تأثيرگذار باشند .يکی
از پلیمورفيسمهاي مهم اين ژن ،پلیمورفيسم
 rs10490920میباشد .از آنجايی که تغييرات ميزان
بيان ژن  PTENو بروز پلیمورفيسم در آن از عوامل
خطر ساز در بروز بيماري در بخشهاي مختلف بدن است،
هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی ميزان بيان ژن
 PTENو ارتباط آن با تغييرات پلیمورفيسم
 rs10490920در سرطان پستان میباشد.
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جدول  :1توالی پرایمر  PTENبرای Real time
)Tm(°c
74/8

Sequence
ACAAGATATACAATCTTTGTGC

Name
PTEN Real time F

79/2

TCACAAAAGGGTTTGATAAG

PTEN Real time R

جدول  :1توالی پرایمر  PTENبرای RFLP
Sequence
TCAAGAAGTCCAAGAGCATT
AGACAAGACAAGCCACCTAA

Name
PTEN RFLP F
PTEN RFLP R

جدول  :3توالی پرایمر  PTENبرای GAPDH hum
)Tm(°c
52/00

Sequence
ATGGAGAAGGCTGGGGCT

Name
GAPDH Hum Real F

52/52

ATCTTGAGGCTGTTGTCATACTTCTC

GAPDH Hum Real R

براي حصول اطمينان از صحت توالی پرايمرهـا ،سايتهاي
بيوانفورماتيکی  Ensembleو  NCBIمورد بررسی قـرار
گرفته و سپس پرايمرها به شـرکت سـيناژن سـفارش داده
شـد .پــس از انجــام واکــنش  PCRو بررســی صــحت آن،
واکنش  RFLPانجام شد .الزم بـه ککـر اسـت کـه بـراي
بهدست آوردن مقادير بهينه ،دماي مورد نيـاز و زمـان الزم
آزمايش چندين بـار تکـرار شـد .بعـد از انجـام  RFLPبـا
مقادير بهينه ،براي بررسی وجود پلیمورفيسم در نمونههـا،
از ژل آگارز  %3/0استفاده شد .به عنـوان کنتـرل منفـی از
نمونه داراي  DNAاما فاقد آنزيم اسـتفاده شـد .مشـاهده
باند در وزن مولکولی مورد نظر نشاندهنـده صـحت انجـام
 RFLPاسـت .وجـود بانـد در  337bpدر ژل الکتروفـورز

 %2/0نشاندهنده وجود محصـول  PCRصـحي در تمـام
نمونهها و صحت انجـام  PCRاسـت .تشـکيل بانـد در ژل
الکتروفورز  %3/0جهت بررسی پلیمورفيسم مورد اسـتفاده
قرار گرفت .در صورتی که ژنوتيپ نمونه  WWباشد آنزيم
عمـل نکـرده و در نتيجـه  DNAدسـت نخـورده بـاقی
میماند .بنابراين بـر روي ژل الکتروفـورز يـک بانـد در bp
 337تشکيل میشود .اگر نمونه داراي ژنوتيپ هتروزيگوت
 MWباشد ،در اين صورت سه بانـد در 210 bp227، bp
و  337 bpايجـاد مـیشـود .در حـالتی کـه نمونـه داراي
ژنوتيپ جهش يافته  MMباشد ،آنـزيم بـا عمـل بـر روي
رشــته  ،DNAدو بانــد در  227 bpو  210 bpايجــاد
میکند.

22)2( : 38-74

04

مهسـا کــاوسی و همکاران│فـصلنامـه بیمـاری های پستان ایـران

مشخصات دموگرافيک بيماران در جدول  7آمده است .با
استفاده از اطالعات حاصل از انجام ،RFLP PCR
فراوانی آللهاي طبيعی و جهش يافته در بيماران مبتال به
سرطان پستان و فراوانی آلل طبيعی و جهش يافته در
گروه کنترل در جدول  0آمده است.

جدول  :4مشخصات دموگرافیک
Alkohol
Consumption

Menopause

Smoking

First

First

Menarche

Born

Other Cancer

BC Family

Age

History

%No

%Yes

%No

%Yes

%No

%Yes

<13

>13

<25

>25

%No

%Yes

%No

%Yes

<50

>50

34

53

38/0

52/0

72/0

04/0

22

29

20

28

00

70

52/0

34/0

23

24

Patient

42

29

00

00

50

70

0

2

7

7

00

00

94

3

4

3

Control

جدول  :5فراوانی آلل و ژنوتیپ افراد نوع هموزیگوت طبیعی یا جهش یافته ( MWیا  MMیا )WW

22)2( : 38-74

آلل  /ژنوتیپ

P-Value

CI 95%

OR

کنترل

بیمار

0/8407

 0/3220تا 2/4022

0/9242

(4 )%40

(29 )%45

MM

0/5732

 0/3287تا 5/348

2/7200

(3 )%30

(8 )%22

MW

0/9073

 0/0753تا 32/2720

2/2222

(0 )0

(2 )%3

WW

(20 )%200

(45 )%200

Total

0/5038

 0/7434تا 2/0225

0/9488

(24 )%80

(55 )%84

M

0/8020

 0/2850تا 7/0352

2/2700

(3 )%20

(20 )%23

W

ژن

ژنوتيپ
PTEN
آلل
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یافتهها
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براي بررسی ميزان بيان ژن از Real-time PCR
استفاده شد که دقيقترين روش است .براي به دست
آوردن مقادير ،دما و زمان بهينه چندين بار Real-time
 PCRتکرار شد .براي انجام ،Real-time PCR
استخراج  RNAانجام و کميت آن با دستگاه
اسپکتروفتومتر بررسی شد .پس از اطمينان از کميت
 RNAاستخراج شده cDNA ،ساخته شد .پرايمر براي
اتصال به  RNAنياز به دماي  50درجه سانتیگراد دارد.
ابتدا ميکروتيوب در دستگاه ترموسايکلر در دماي 50
درجه سانتیگراد به مدت  0دقيقه قرار داده شد .سپس
بايد توالیهاي باقی مانده غير متصل حذف شوند .براي اين
منظور ،ميکروتيوبها به مدت  2دقيقه در دماي  7درجه
سانتیگراد قرار داده شد .سپس ميکروتيوبها از دستگاه
ترموسايکلر خارج شدند .براي شروع به کار با آنزيم ،ابتدا
آنزيم بايد فعال شود .به همين منظور نياز به دماي 72
درجه سانتیگراد دارد .بنابراين ميکروتيوب به مدت 2
ساعت در دستگاه ترموسايکلر در دماي  72درجه
سانتیگراد قرار داده شد .در ادامه آنزيم بايد غير فعال شود
تا  cDNAحاصل تحت تأثير خاصيت ريبونوکلئازي آنزيم
از بين نرود .براي غير فعال کردن آنزيم ،MMULV
محلول به مدت  20دقيقه در دماي  80درجه سانتیگراد
قرار داده شد .براي به دست آوردن مقادير ،دما و زمان
بهينه چندين بار آزمايش انجام شد ct .نمونهها پس از

انجام واکنش تکثير ،توسط دستگاه محاسبه و به
) RQ )Relative quantificationيا ميزان بيان
تبديل شد .سپس اندازهگيري ميزان بيان ژن با روش
 ΔΔctانجام شد .ميزان بيان ژن  PTENدر نمونههاي
 70فرد بيمار به صورت مقايسهاي با ميزان بيان همان ژن
در نمونههاي  20فرد سالم محاسبه و نتايج به دست آمده
توسط نرمافزار  Graph padرسمگرديد .آناليزهاي آماري
اطالعات به دست آمده توسط نرمافزار  GraphPadو
 Medclacبا آزمونهاي  T- testو One way
 ANOVAانجام شد .براي ارزيابی توزيع دادهها از آزمون
آماري کولموگروف -اسميرنوف استفاده شد .براي بررسی
متغيرهايی که توزيع نرمال داشتند از آزمون آماري T-
 test Sample Independentو براي آناليز متغيرهايی
که توزيع غير نرمال داشتند از آزمون آماري Mann-
 Whitneyاستفاده شد.
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با توجه به مقادير  %90 CI ،P-Valueو Odds Ratio
(بيمار به شاهد( در جدول  0میتوان گفت که فراوانی
آلل  Mو  Wاز نظر پلیمورفيسم تکنوکلئوتيدي در دو
گروه کنترل و بيمار ،و افزايش بيان در حالت  MMدر
نمونههاي داراي پلیمورفيسم  rs10490920در
ژن  PTENمعنیدار نيست همانطور که در شکل 2
مشاهده میشود ميانگين نمونههاي نرمال در سمت راست
نمودار مشخص است و تمام نمونهها نسبت به نمونههاي
نرمال سنجيده میشوند .بيان ژن  PTENدر  37نفر از
بيماران در مقايسه با نمونه نرمال کاهش داشته است.
شکل  2نشان میدهد که در گروه بيماران نسبت به گروه
سالم ميانگين ميزان بيان ژن کاهش داشته است .در اين
جا تنها سالم يا بيمار بودن نمونه مد نظر بوده و
پارامترهاي ديگر از قبيل سن ،جنس و مرحله بيماري
بررسی نشده است.

ميزان بيان ژن  PTENدر افراد زير  07سال حدود 0/20
و ميانگين ميزان بيان ژن  PTENدر افراد باالي  07سال
حدود  0/27بوده که نسبت به افراد زير  07سال کاهش
بيشتري نشان میدهد .با بررسی آماري P-= 0/0024
 Valueمحاسبه شد که نشان میدهد که ارتباطی
معنیدار بين افزايش بروز بيماري و کاهش بيان ژن وجود
دارد .به عبارت ديگر هر قدر ميزان بيان ژن کاهش يابد
احتمال بروز بيماري به طور معنیداري افزايش میيابد.

شکل :3مقایسه میزان بیان ژن  PTENدر گروههای مختلﻒ
سنی و گروه کنترل

شکل  :1نمودار مقایسه بیان ژن در گروه بیمار و گروه کنترل

با انجام مطالعات آماري مقدار P-Value=0/0028
بهدست آمد که نشان میدهد کاهش ميزان بيان ژن در
گروه بيماران معنیدار است و میتوان گفت که بين کاهش
ميزان بيان ژن و بروز بيماري ارتباطی معنیدار وجود
داردهمانطور که در شکل  3مشاهده میشود ميانگين

جدول  7نشان میدهد که ميانگين ميزان بيان ژن
 PTENدر دو گروه بيماران با سابقه خانوادگی بروز
بيماري و گروه بيماران بدون سابقه خانوادگی به شکل
قابل مالحظهاي کمتر از گروه کنترل میباشد .ميانگين
ميزان بيان ژن در بيماران با سابقه خانوادگی بروز بيماري
 0/28و ميانگين ميزان بيان ژن در گروه بيماران بدون
سابقه خانوادگی  0/22محاسبه شد .ميانگين ميزان بيان
ژن در افراد سالم  2/07بهدست آمد .با مقايسه ميانگين
ميزان بيان ژن در افراد بيمار و سالم میتوان کاهش بيان
قابل مالحظهاي را مشاهده کرد .محاسبات آماري مقدار
 P-Valueرا  0/0077نشان داد که در واقع بر معنیدار
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بحث
سرطان زمانی رخ میدهد که جهش در ژنهاي حياتی رخ
میدهد .در اغلب موارد ،اين تغييرات ژنتيکی در طول عمر
فرد به دست میآيند و تنها در سلولهاي خاصی از پستان
وجود دارند ( .)20جهشهاي سوماتيک در بسياري از
ژنهاي مختلف در سلولهاي سرطانی پستان يافت شده
است .جهشهاي ژنی موجود در ساير سلولهاي بدن ،به
ندرت خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش میدهند
( .)25اين تغييرات ژنتيکی ،که به عنوان جهشهاي ژرم
الين طبقه بندي میشوند ،معموال از يک والد به ارث
میرسند .در افراد داراي جهشهاي ژرم الين ،تغييرات در
ژنهاي ديگر ،همراه با عوامل محيطی و شيوه زندگی نيز
در ابتالي فرد به سرطان پستان تأثير میگذارد ( .)24به
هر حال کسب توانايی تهاجم و متاستاز به بافتهاي
طبيعی نيز براي سلولهاي سرطانی حياتی میباشد .رشد
سلولهاي سرطانی نه تنها به فاکتورهاي رشد ،بلکه به
چسبيدن به ماتريس خارج سلولی وابسته است .اين عوامل
رشد ،حرکت سلولی و نوآرايی بافتی را تنظيم میکنند
( .)8عالوه بر سرطان پستان ،جهش در اين ژنها نيز
موجب افزايش خطر ابتال به انواع مختلف سرطان در طول
عمر فرد شود .برخی از اين شرايط شامل عاليم و
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شکل  :4نمودار مقایسه میانگین  RQافراد گروه کنترل وگروههای
بیماران دارای سابقه خانوادگی ( )FH+و دون سابقه خانوادگی ()FH-
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بودن کاهش بيان صحه میگذارد .بنابراين ژن  PTENدر
بيماران مبتال به سرطان پستان در هر دو گروه داراي
سابقه فاميلی و بدون سابقه فاميلی نسبت به افراد کنترل
کاهش بيان داشته است .با محاسبه P-Value=0/0077
اين کاهش بيان به طور معنیداري در گروه بيماران داراي
سابقه خانوادگی بيشتر از گروه بدون سابقه خانوادگی بوده
است.

نشانههاي ديگري نظير رشد تومورهاي غير سرطانی
(خوشخيم) میباشند ( .)28اگرچه تمامی ژنهاي مسئول
در اغلب سرطانهاي پستان خانوادگی هنوز کشف
نشدهاند ،ولی حدود نيمی از سرطانهاي خانوادگی در اثر
جهشهاي دودمان زايشی در ژنهاي سرکوبگر تومور
 TSGsرخ میدهند که نقش اغلب آنها حفظ صحت و
تماميت ژنوم است ( .)29اين ژن ،يک ژن سرکوبگر تومور
است که جهش و حذفهاي آن با فراوانی باال ،در
سرطانهاي گليوما ،پروستات ،مالنوما ،آندومتر و پستان
شناسايی گرديده است ( .)20اختالل عملکرد PTEN
نقش مهمی در پاتوژنز تومورهاي ارثی و پراکنده دارد.
همولوگ فسفاتاز و تنسين در کروموزوم  20نقش مهمی
در کاهش سرطانها ايفا میکند .بنابراين حفظ سط
پايدار در بيان آن حياتی است .مطالعات نشان دادهاند که
بيان و فعاليت آنزيمی  PTENبه شدت در سطوح
رونويسی و ترجمه و همچنين با اثر متقابل پروتئين و
پروتئين تنظيم میشود (.)8
مطالعات هونگ و همکاران در سال  2020بر روي
ژنوتيپهاي سه  SNPدر ژن  PTENبا استفاده از روش
 PCR-RFLPانجام شد .تجزيه و تحليل دادهها نشان
داد که هيچ ارتباط معنیداري بين وجود پلیمورفيسم و
بروز سرطان وجود ندارد ( .)22در پژوهش حاضر نيز هيچ
ارتباط معنیداري بين پلیمورفيسم و بروز سرطان
مشاهده نشد .اين ارتباط با مطالعه دنيل و همکاران در
ارتباط با سرطان پروستات ،نيز وجود دارد .مطالعه بدنارک
و همکاران در مورد هيپرپالزي اندومتر انجام شد که در آن
تغييري در بروز سرطان و پلیمورفيسم گزارش نشد (.)22
در پژوهش حاضر امکان وقوع پلیمورفيسم
 rs10490920در گروه کنترل و بيمار تفاوت معنیداري
ندارد .مطالعه امل و همکاران در مورد پلیمورفيسم
 PTENو اثر آن بر روي سرطان معده انجام شد .نتايج
نشان داد که پلیمورفيسم  PTEN IVS4به توسعه
سرطان معده در جمعيت ترک ارتباطی ندارد ( .)23در
پژوهش حاضر نيز تفاوت معنیداري در امکان وقوع
پلیمورفيسم  rs10490920در گروه کنترل و بيمار
مشاهده نشد .اوگز و همکاران پلیمورفيسم HER2
 Ile655 Valو  PTEN IVS4را در بيماران مبتال به
سرطان پستان در جمعيت ترک مورد بررسی قرار دادند.
نتيجه اين بود که فراوانی ژنوتيپ  Ile/Valاز ژن HER2
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میباشند .غير فعال شدن  PTENممکن است به طور
بالقوه منجر به رفتار تهاجمی سلولهاي توموري از طريق
تحريک سلولهاي توموري شود .عالوه بر اين ،مسير
سيگنالينگ  PTENممکن است به عنوان هدف بالقوه
درمانی در سرطانهاي سه گانه منفرد پستان مورد
استفاده قرار گيرد زيرا از دست دادن بيان آن به طور قابل
توجهی با اين زير مجموعه سرطان پستان مرتبط است
( .)28در پژوهش حاضر نيز کاهش بيان  PTENدر
بيماران وجود دارد .تحقيقات سواي و همکاران بر روي
سرطان اوليه کولورکتال و نمونه متاستاز کبدي توسط
ايمونو هيستوشيمی نشان داد که کاهش بيان  PTENدر
ظرفيت تهاجمی سرطان کولورکتال دخيل است ( .)29در
پژوهش حاضر نيز کاهش بيان  PTENدر بيماران مبتال
به سرطان پستان مشاهده میشود.
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 Ile655Valبه طور معنیداري در بيماران مبتال به
سرطان پستان باال بود ( .)27در پژوهش حاضر نيز افزايش
بيان و افزايش فراوانی آلل مربوطه در بيماران مبتال به
سرطان وجود دارد .هدايتی و همکاران  79پلیمورفيسم
اين ژن در سرطان پستان را مـورد بررسـی قـرار دادند .در
جمعيت مورد بررسی فراوانی آلل موتان در گروه مبتال به
سرطان  %20بيشتر از گروه کنترل بود .در اين مطالعه
فراوانی آلل موتـان ژن  PTENدر زنـان ايرانـی مبتال به
سرطان پستان ( )%34بـيش از زنـان سـالم ( )%24بود
( .)20پژوهش حاضر نيز مطابق با نتايج بدست آمده توسط
هدايتی و همکاران ،بيان کننده افزايش آلل موتان در
بيماران مبتال به سرطان پستان می باشد.
در مطالعه زنگ و همکاران در سال  ،2023ارتباط بين
ميزان بيان  PTENو پارامترهاي کلينيکی و پاتولوژيکی
بررسی شد .نتايج نشان داد که بين ميزان بيان  PTENو
اندازه تومور و يا مرحله همبستگی منفی وجود دارد .با اين
حال ،بين ميزان بيان  PTENو سن يائسگی يا وجود
متاستاز گره لنفاوي ارتباطی مشاهده نشد .ميزان
بيان  PTENبا اندازه تومور ،مرحله آسيبشناختی و بيان
گيرنده استروژن ( )ERو گيرنده پروژسترون ( )PRدر
سرطان پستان ارتباط منفی داشت ( )22که با نتيجه
پژوهش حاضر منطبق است .کجاگيگولو و همکاران
هتروزيگوسيتی ،طيف جهش و بيان پروتئين  PTENرا
در  73بيمار مبتال به سرطان پستان و  20فرد سالم مورد
بررسی قرار دادند .در اين مطالعه نشان داده شد که
سرطان پستان به طور بالقوه با از دست دادن فعاليت
 PTENو از دست دادن بيان آن مرتبط است ( .)25در
پژوهش حاضر نيز کاهش بيان ژن  PTENدر بيماران
مشاهده شد .دپووسکی و همکاران طی مطالعهاي نشان
دادند که در  %78از مبتاليان به سرطان پستان ژن
 PTENبيان نمیشود .در تجزيه و تحليل يک جانبه،
فقدان بيان  PTENو درجه تومور با مرگ مرتبط با
بيماري همراه بود .از دست دادن بيان  PTENنيز پيش
بينی کننده متاستاز گره لنفی بود ( .)24اين نتايج با
نتيجه حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارد و هر دو
حاکی از کاهش يا عدم بيان ژن  PTENدر افراد مبتال

04

نتيجهگيري
ميزان بيان ژن  PTENدر افراد با سابقه خانوادگی مثبت
کاهش بيشتري نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگی دارد.
در ضمن ،فراوانی آلل هموزيگوت طبيعی و جهش يافته در
بيماران مبتال به سرطان پستان نسبت به گروه کنترل
باالتر است .نمونههاي داراي پلیمورفيسم در حالت MM
يا جهش يافته افزايش بيان دارند .در مطالعه حاضر،
فراوانی آللـی ژن موتـان در جمعيـت مبـتال بـه سرطان
پستان بيش از جمعيت سالم بدست آمد .اين افزايش
احتمـاال به دليل کوچک بودن حجم نمونه از لحاظ
آمـاري معنیدار نيست کـه از محـدوديتهـاي ايـن
مطالعـه بـه شـمار مـیرود .اميد اسـت بـا يـافتن ژنهاي
دخيل در سرطان پستان در جمعيت ايرانی بتـوان بـه
تشخيص زودرس و درمان موثرتر اين بيماري نايل آمد.
تعارض منافع
نويسندگان مقاله تصري
منافعی وجود ندارد.

میکنند که هيچگونه تعارض
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