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Background and Objective: Prostate cancer is among the five common
cancers in males. It is second cancer in terms of the age-standardized rate
(ASR) (ASR=16.6) in Iran. The rs2735839 G/A, an intergenic polymorphism
is located on chromosome 19q13.33 at 600 base pairs of the KLK3 gene
untranslatable region. This gene which codes prostate-specific antigen
(PSA) is used in the screening and diagnosis of prostate cancer. The purpose
of this study was to evaluate the association between this polymorphism and
prostate adenocarcinoma with PSA.
Materials and Methods: This case-control study included 103 and 100
patients with prostate adenocarcinoma and benign prostatic hyperplasia
(BPH) as case and control groups, respectively. Tetra-primer amplification
refractory mutation system-polymerase chain reaction was used to determine
the genotype of each participant regarding rs2735839 polymorphism.
Results: There was a significant difference between the adenocarcinoma
prostate and BPH groups regarding genotype frequency AG+AA (OR [95%
CI]=4.991 [2.475-10.065], P=0.00). According to the results of statistical
analysis, a significant difference was observed between the adenocarcinoma
and BPH groups in terms of allele frequency (OR [95% CI]=3.927 [2.0857.397], P=0.00). Moreover, There was a significant difference between
rs2735839 and PSA regarding the genotype frequency polymorphism
(P=0.011).
Conclusion: The results indicate that rs2735839 is associated with an
increased risk of prostate cancer in Iranian population. It is worth noting that
a significant difference was found between the distribution of allele A and
that of allele G with PSA levels of >10.
Keywords: Gamma-seminoprotein, Kallikrein 2, Prostatic Hyperplasia,
Single Nucleotide Polymorphism
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سابقه و هدف :سرطان پروستات یکی از پنج سرطان شایع در بین مردان بوده و دومین سرطان به لحاظ
نرخ بروز استانداردشده سنی ( )ASR=16/6در جمعیت ایران میباشد rs2735839 G/A .در کروموزوم
 19q13.33در منطقه بین ژنی در فاصله  611جفت بازی در قسمت پایین منطقه غیرترجمهشونده ژن KLK3
قرار گرفته است .این ژن کدکننده آنتیژن اختصاصی پروستات ()PSA: Prostate Specific Antigen
میباشد و از آن در غربالگری و تشخیص این نوع سرطان استفاده میگردد .با توجه به موارد بیانشده ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی همراهی این پلیمورفیسم با آدنوکارسینومای پروستات و  PSAانجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مورد -شاهدی حاضر شامل  113فرد مبتال به آدنوکارسینومای پروستات بهعنوان
گروه مورد و  111فرد مبتال به هایپرپالزی خوشخیم پروستات ()BPH: Benign Prostatic Hyperplasia
بهعنوان گروه کنترل بود .در این مطالعه از روش Tetra-Primer ( Tetra-primer ARMS-PCR
 )Amplification Refractory Mutation System-Polymerase Chain Reactionبهمنظور تعیین
ژنوتایپ هریک از افراد شرکتکننده برای پلیمورفیسم  rs2735839استفاده گردید.
یافتهها :بین فراوانی ژنوتیپی  AG+AAدر گروه آدنوکارسینومای پروستات با  BPHاختالف معناداری وجود
داشت ( 10 CI[= 2/111 ]2/210-11/160[ ،P=1/11درصد]  .)ORدر رابطه با فراوانی اللی نیز آنالیزهای
آماری ،تفاوت معناداری را بین دو گروه آدنوکارسینوما و کنترل نشان دادند (]2/180-1/311[ ،P=1/11
 10 CI[ = 3/121درصد]  .)ORشایان ذکر است که بین فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم  rs2735839با PSA
اختالف معناداری مشاهده گردید (.)P=1/111
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با  rs2735839نشاندهنده همراهی این پلیمورفیسم با خطر
سرطان پروستات در جمعیت ایران بودند .شایان ذکر است که در این مطالعه اختالف معناداری بین توزیع
فراوانی الل  Aنسبت به الل  Gبا سطح  PSA>10مشاهده گردید.
واژگان کلیدی :چندشکلی تکنوکلئوتیدی ،کالیکرئین  ،2گاما سمینوپروتئین ،هایپرپالزی پروستات

مقدمه
سرطان پروستات یکی از پنج سرطان شایع از نظر نرخ بروز
و مرگ و میر ] [1در میان مردان بوده و دومین علت مرگ
پس از سرطان ریه در سراسر جهان میباشد ] .[2نرخ شیوع
این سرطان در میان جمعیتهای مختلف ،بسیار متفاوت است
] .[3اقیانوسیه و به دنبال آن آمریکای شمالی ،اروپای غربی،
شمال اروپا و کارائیب در میان کشورهای دارای باالترین میزان
بروز سرطان پروستات در جهان قرار دارند ][2؛ درحالی که
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کم ترین نرخ آن در کشورهای آسیایی گزارش شده است ].[0
با وجود کاهش میزان بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان
پروستات در ایاالت متحده و برخی از کشورهای غربی دیگر،
میزان بروز این سرطان در کشورهای کمتر توسعه یافته و
درحال توسعه رو به افزایش میباشد ] .[3،6-8سرطان
پروستات در ایران نیز همانند سایر کشورهای درحال توسعه،
رو به افزایش میباشد ] .[1مطابق با آخرین گزارشهای
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 )Global cancer observatory ( GLOBOCANدر سال
 2118در مورد بروز و میزان مرگ و میر سرطان در ایران،
سرطان پروستات در بین مردان دومین سرطان به لحاظ نرخ
بروز استانداردشده سنی ( )ASR=16/6و سومین نوع سرطان
از نظر نرخ مرگ و میر استانداردشده سنی ( )ASR=8/3به
شمار میرود (بدون درنظرگرفتن سرطان پوست) ].[11
بیش از  10درصد از سرطانهای پروستات از نوع
آدنوکارسینوما میباشند .تشخیص زودرس و طبقهبندی دقیق
سرطان پروستات بسیار حیاتی است؛ زیرا میزان بقا در زمانی که
سرطان از اندام پروستات فراتر رود ،بسیار کاهش مییابد؛ اما به
دلیل هتروژنیتی بافتی در سرطان پروستات ،هیچگونه
تصویربرداری اختصاصی برای تشخیص اولیه این نوع سرطان وجود
ندارد .با این وجود ،برخی از مؤثرترین استراتژیها در این ارتباط
ذکر شدهاند .اولین قدم در تشخیص ،معموالً آنالیز آزمون  PSAو
آزمون دیجیتالی رکتوم ()DRE: Digital Rectal Exam
میباشد؛ اما به دلیل وجود نتایج مثبت و منفی کاذب فراوان در
آزمون  ،PSAاین آزمون دارای محدودیتهایی نیز میباشد؛ برای
مثال در حالت عفونت ،میزان این آنتیژن در  DREو یا بزرگی
خوشخیم پروستات (همانند سرطان) افزایش مییابد؛ اما نتایج
منفی آن بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده عدم وجود سرطان باشد.
حد آستانه این آنتیژن باالتر از  2نانوگرم بر میلیلیتر در نظر گرفته
میشود؛ اما گاهی مردانی با میزان کمتر از این آستانه ،شواهد
بافتشناسی مرتبط با این سرطان را نشان میدهند ] .[11-13ذکر
این نکته ضرورت دارد که بیوپسی سوزنی در مراحل پیشرفته
بیماری برای بررسی میکروسکوپی صورت میگیرد ][12؛ بنابراین
وجود آزمونهایی برای غربالگری میتواند افرادی که ممکن است
شانس ابتال به این بیماری در آنها وجود داشته باشد را پیش از
ابتال به بیماری شناسایی نماید و با تحت نظر قراردادن این افراد و
انجام آزمونهای تشخیصی موجب افزایش طول عمر آنها و نیز
کاهش هزینههای درمانی پس از آن شود].[10-18
سن ،منطقه جغرافیایی ،نژاد و عوامل ژنتیکی متعددی در
ابتال به این سرطان نقش دارند ] .[11از جمله تغییرات ژنتیکی
که در این تومورزایی نقش دارند میتوان به SCNAS
(Structural ،)Somatic Copy Number Alterations
Single ( SNPs ،Point Mutations ،Rearrangement
 )Nucleotide Polymorphismsو  miRNAاشاره کرد
] .[16،21تا به امروز بیش از  21مطالعه Genome ( GWA
 )Wide Associationگزارش گردیده است که طی آنها حدود
 111چندشکلی تکنوکلئوتیدی ( )SNPشناخته شدهاند ].[21
یکی از این چندشکلیهای تکنوکلئوتیدیrs2735839 G/A ،
میباشد ] [22،23که در کروموزوم  19q13.33قرار گرفته است
] .[16،23این  SNPدر فاصله  611جفت بازی در قسمت پایین
منطقه غیرترجمهشونده ( )3′ Untranslated Regionژن گاما-
سمینوپروتئین (GI: ،NG_011653.1 ( )KLK3: kallikrein-3
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 )225543369و در حقیقت در نزدیکی انتهای ׳ 3این ژن قرار
گرفته است ] .[22،20ژن Kallikrein-related Peptidase 3
( )KLK3کدکننده آنتیژن اختصاصی پروستات ( )PSAاست و از
آن بهطور گسترده در غربالگری و تشخیص سرطان پروستات
استفاده میشود ] PSA .[26یک سرین پروتئاز  31کیلو دالتونی
میباشد که توسط سلولهای اپیتلیالی غده پروستات به داخل مایع
سمینال و خون ترشح میگردد PSA .ماده مهارکننده حرکت
اسپرم را که سمنوژلین نام داشته و در مایع سمینال قرار گرفته
است ،هیدرولیز میکند؛ در نتیجه با ایجاد قطعات محلول از
سمنوژلین سبب افزایش حرکت اسپرم و حالت مایع ترشحات
سمینال میگردد .عالوهبراین PSA ،تعدادی از پروتئینهای
تنظیمکننده رشد که در رشد و نجات سلولهای سرطانی اهمیت
دارند را برش میدهد .این پروتئینها عبارت هستند از:
پروتئینهای اتصالی فاکتور رشد انسولینی (،)IGFBP2,3,5
پروتئین مرتبط با هورمون پاراتیروئید (،)PTH-related protein
 ، latent TGF-β2فیبرونکتین و المینین (از اجزای ماتریکس
خارج سلولی) که تخریب آنها گام اول در تومورزایی ،متاستاز و
توسعه و پیشرفت سرطان پروستات میباشد ] .[21،28در
سرطان پروستات ،سطح پالسمایی  PSAافزایش مییابد و از آن
بهطور گستردهای برای تشخیص این بیماری استفاده میشود .از
سوی دیگر ،افزایش سطح سرمی  PSAبا جهشهایی در  P53و
بیان بیش از حد پروتئین  B-cell Iymphoma 2که آپوپتوز را
در سلولهای توموری مهار میکند ،همبستگی دارد ].[21
نتایج منتشرشده توسط مطالعات گوناگون صورتگرفته در
رابطه با بررسی ارتباط پلیمورفیسم  rs2735839با سرطان
پروستات در بیشتر موارد مشابه و در برخی از موارد متفاوت
میباشند ] .[31،31همراهی الل  )AA,AG( Aدر این
پلیمورفیسم با افزایش خطر مرگ و میر همراه است ] .[31با
توجه به مطالب بیانشده ،هدف از مطالعه حاضر بررسی این
پلیمورفیسم در افراد مبتال به آدنوکارسینومای پروستات در
جمعیت ایران در مقایسه با گروه کنترل هایپرپالزی خوشخیم
پروستات ( )BPHبود؛ زیرا تا به امروز بررسی این پلیمورفیسم
در جمعیت ایران صورت نگرفته است .در صورتی که همراهی بین
 rs2735839با افزایش خطر ابتال به سرطان پروستات تأیید
گردد ،میتوان از این پلیمورفیسم بهعنوان فاکتوری برای
غربالگری این بیماران استفاده نمود.
مواد و روش ها
مطالعه مورد -شاهدی حاضر شامل  113نفر از مبتالیان به
آدنوکارسینومای پروستات بهعنوان مورد و  111نفر مبتال به
هایپرپالزی خوشخیم پروستات ( )BPHبهعنوان گروه کنترل بود
که هر دو گروه به بیمارستان هاشمینژاد تهران مراجعه کرده بودند.
تشخیص هریک از این دو گروه به واسطه مقدار  ،PSAآزمون
دیجیتالی رکتوم ،بیوپسی پروستات و تأیید پزشک متخصص
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بیکزاده و همکاران

صورت گرفت و تنها بیماران مبتال به سرطان پروستات از نوع
آدنوکارسینوما بهعنوان مورد به مطالعه وارد شدند .اطالعات بالینی
بیماران همچون سن ،مقدار  ،PSAحجم پروستات و مرحله بیماری
در چکلیستی ثبت گردیدند .این دو گروه از نظر تمامی ویژگیها
بهجز نوع بیماری یا اختالل در پروستات مشابه بودند و سابقه ابتال
به بیماریهای دیگر را نداشتند .از تمامی افراد شرکتکننده در این
مطالعه ،رضایت آگاهانه مبنی بر شرکت در مطالعه و عدم افشای
اسامی و اطالعات آنها اخذ گردید و پس از به امضا رسیدن فرم
رضایتنامه ،از هریک از این افراد مقدار  3میلیلیتر خون محیطی
گرفته شد .نمونههای خونی داخل ویالهای حاوی ضد انعقاد
 )Ethylenediaminetetraacetic Acid( EDTAجمعآوری
شدند و در دمای  -21درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
استخراج  )Deoxyribonucleic Acid( DNAژنومی از
لنفوسیتهای خون محیطی مطابق با دستورالعمل کیت
استخراجی ( FAVORGENE-Taiwanیکتا تجهیز ازما،
تهران ،ایران) صورت گرفت .کیفیت  DNAاستخراجی از نظر
کمی و کیفی بهترتیب توسط نانودراپ و ژل آگارز  2درصد مورد
ارزیابی قرار گرفت .در این مطالعه نسبت جذب  261به 281
توسط دستگاه نانودراپ معادل  1/8گزارش گردید .همچنین از
روش  Tetra-primer ARMS-PCRبهمنظور تعیین ژنوتایپ
هریک از افراد شرکتکننده برای پلیمورفیسم rs2735839
( )NC_000019.10موجود در کروموزوم  19q13.33استفاده
شد .طراحی پرایمرها نیز به کمک پایگاه اطالعاتی Primer1
صورت گرفت و صحت و درستی آنها از طریق پایگاه اطالعاتی
 Primer-BLAST–NCBIبررسی و تأیید گردید .شایان ذکر
است که در این روش از چهار پرایمر در یک واکنش بهمنظور
تعیین ژنوتایپ استفاده میشود که شامل دو پرایمر غیراختصاصی

خارجی و دو پرایمر اختصاصی داخلی میباشد .توالی پرایمرها در
جدول  1مشاهده میشود.
در این  PCRحداکثر سه باند ایجاد میگردد .اندازه محصول
برای الل  111 =Gجفت باز ،برای الل  268 =Aجفت باز و برای
کنترل مثبت که شامل دو پرایمر خارجی میباشد 388 ،جفت
باز میباشد (جدول .)2
با استفاده از گرادیانت  ،PCRدمای  60درجه سانتیگراد
بهعنوان دمای اتصال پرایمر به  DNAدر مدت زمان  31ثانیه
انتخاب گردید .واکنش  PCRدر حجم نهایی  20میکرولیتر
صورت گرفت که هر ویال آن حاوی  12/0میکرولیتر مستر
میکس (Taq DNA Polymerase 2x Master Mix RED-
 1 ،)AMPLIQON-Denmarkمیکرولیتر  DNAاستخراجی
( 1/10میکروگرم= غلظت نهایی) 1/10 ،میکرولیتر از هر پرایمر
(پیکومول  =11غلظت نهایی) و  8/0میکرولیتر آب ()PCR-grade
بود PCR .با برنامه  10درجه سانتیگراد به مدت  0دقیقه در یک
سیکل (دناتوراسیون اولیه)؛  32سیکل شامل سه مرحله :الف12 .
درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه (دناتوراسیون) ،ب 60 .درجه
سانتیگراد به مدت  31ثانیه (اتصال پرایمر به  )DNAو ج12 .
درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه (تکثیر)؛  12درجه سانتیگراد
به مدت  3دقیقه (تکثیر نهایی) در یک سیکل انجام شد .شایان
ذکر است که از کنترل منفی بهمنظور اطمینان از نبود آلودگی
در  PCRاستفاده گردید .در نهایت 0 ،میکرولیتر از محصول
 PCRبر روی ژل آگارز  2درصد لود گردید و جداسازی آنها با
استفاده از الکتروفورز صورت گرفت .عالوهبراین ،رنگآمیزی
 DNAبا قرارگرفتن ژل در محلول اتیدیوم بروماید انجام شد و
باندهای حاصل تحت نور  )Ultraviolet( UVمشاهده گردید
(شکل .)1

جدول  :1توالی پرایمرها و دمای ذوب هریک از آنها
توالی

پرایمر
Forward outer

CTGTTAGCATGAATCATCTGGCACGGCC

Reverse outer

TAACCTCAGGGTGGGAATTCCTCCAGCA

Forward inner

GCCTAGGGATCTGGTTCTGTCTTGTGGACG

Reverse inner

CCTTCTTGGGATAGCCCCATGGTCCAATT

طول پرایمر

دمای ذوب

21
28
31
21

61/13
68/68
61/26
68/11

جدول  :2محصوالت پلیمورفیسم rs2735839

محصول

پرایمرها

الل

ژنوتیپ

FI-RO

G

GG

111

FO-RI

A

AA

268

G/A

AG

111/268

کنترل +

-

388

FI-RO/FO-RI
FO-RO

(جفت باز)

شکل  :1ژل آگارز  :Tetra-ARMS-PCRمارکر  111جفت بازی (:1
کنترل منفی؛  :2ژنوتیپ هتروزیگوت ()AG؛  3و  2و  :6ژنوتیپ
هموزیگوت ()GG؛  :0ژنوتیپ هموزیگوت ()AA
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برای مقایسه فراوانی اللی و ژنوتیپی از آزمون کای اسکوئر
و فیشر با سطح معناداری ( )P<1/10استفاده شد .جهت
بررسی همراهی بین پلی مورفیسم و آدنوکارسینومای پروستات
نیز از  Odds Ratioبا فاصله اطمینان  10درصد استفاده
گردید .همچنین ،آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS 25
انجام شد.
یافته ها
در این مطالعه  113فرد مبتال به آدنوکارسینومای پروستات
با رنج سنی  28-86سال و  111فرد مبتال به  BPHبا رنج سنی
 21-81سال شرکت نمودند .میانگین سنی گروه بیمار
 61/10±8/61سال و گروه کنترل  60/18±8/12سال بود.
میانگین کلی سن  213فرد شرکتکننده نیز معادل 66/28±8/21
سال بهدست آمد .سایر ویژگیهای دموگرافیک افراد شرکتکننده
در مطالعه در جدول  3ذکر گردیده است.
با توجه به آزمون مربع کای و ( ،)P<1/10بین توزیع ژنوتیپی
دو گروه مورد و کنترل از نظر آماری اختالف معناداری وجود دارد
( .)P=1/11فراوانی هریک از ژنوتیپها و اللها و نیز بررسی سطح
معناداری  rs2735839به تفکیک ژنوتیپها در دو گروه در جدول
 2گزارش شده است .با استفاده از ژنوتیپ  GGبهعنوان رفرنس
میتوان گفت که ژنوتیپ  AGبا سرطان پروستات همراهی دارد
( 10 CI[= 0/138 ]2/222-11/382[ ،P=1/11درصد] .)OR
بین فراوانی ژنوتیپی  AG+AAدر گروه آدنوکارسینومای پروستات
با گروه کنترل نیز اختالف معناداری وجود داشت (،P=1/11
[ 10 CI[= 2/111 ]11/160-2/210درصد]  .)ORدر رابطه با
فراوانی اللی نیز آنالیزهای آماری ،تفاوت معناداری را بین دو گروه
آدنوکارسینوما ( )1/228و گروه کنترل ( )1/11نشان دادند
( 10 CI[= 3/121 ]1/311-2/180[ ،P=1/11درصد] .)OR

شایان ذکر است که در مطالعه حاضر تعادل هاردی -واینبرگ
( )Hardy–Weinbergدر دو گروه کنترل ( )P=1/613و
آدنوکارسینومای پروستات ( )P=1/600برقرار میباشد.
در جدول  0ویژگیهای بالینی افراد شرکتکننده بهطور
خالصه ارائه شده است .در مطالعه حاضر به کمک آزمون فیشر،
مقدار  Pبرای بررسی ارتباط بین ژنوتیپها با ویژگیهای بالینی
محاسبه گردید .بر مبنای توزیع ژنوتیپی موجود در جدول  ،0بین
فراوانی ژنوتیپی پلیمورفیسم  rs2735839با مقدار PSA
اختالف معناداری بهدست آمد ( .)P=1/111با توجه به این
اختالف ،در جدول  6فراوانی هریک از اللها در سطوح مختلف
 PSAارائه شده است .مطابق با این جدول در سطح سرمی
 ،PSA<11اختالف معناداری بین فراوانی الل  Aنسبت به الل G
در مقایسه با گروه کنترل وجود ندارد ()P=1/161؛ اما در دو گروه
دیگر که سطح سرمی  PSAآنها بیشتر از  11میباشد ،اختالف
معناداری بین فراوانی الل  Aنسبت به الل  Gدر مقایسه با گروه
کنترل وجود دارد (.)P=1/11 ،P=1/112
جدول  :3ویژگیهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه
تعداد (درصد)

متغیر
سن (سال)

<60
60-12
≥10

(82 )21/2
(11 )38/1
(21 )11/6

قومیت

ایرانی

(213 )111

تهران
کرج
بابل
قزوین
رشت
ساری

(116 )02/21
(31 )10/21
(23 )11/33
(11 )1/30
(16 )1/88
(8 )3/12

محل زندگی

جدول  :1فراوانی ژنوتیپی ،اللی و بررسی همراهی پلیمورفیسم  rs2735839با بروز آدنوکارسینومای پروستات
کنترل ()n=111

آدنوکارسینومای پروستات ()n=113

خطر نسبی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(فاصله اطمینان  11درصد)

سطح معناداری

ژنوتیپ
GG

(81 )81

(01 )01/3

(ژنوتیپ رفرنس) 1

-

AG

(12 )12

(21 )21/8

(0/138 )2/222-11/382

1/11

AA

(1 )1

(3 )2/1

(2/222 )1/221-23/061

1/311

13

22

(2/111 )2/210-11/160

1/11

G

(186 )1/13

(101 )1/112

(الل رفرنس) 1

-

A

(12 )1/11

(21 )1/228

(3/121 )2/180-1/311

1/11

AA+AG

الل

بحث
خانواده ژنی  )Kallikrein( KLKشامل  10ژن است که در
منطقهای در حدود  311کیلو باز بر روی کروموزوم 19q13.4
قرار دارد و دستهای از سرین پروتئازها را در ژنوم انسان رمزگذاری
16

میکند ] rs2735839 .[31در منطقه بین ژنی میان ژنهای
( KLK2کدکننده  )hK2و ( KLK3کدکننده پروتئین )PSA
قرار گرفته و تأثیر آن بر خطر ابتال به سرطان پروستات گزارش
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بیکزاده و همکاران

جدول  :1ارتباط بین ژنوتیپهای  rs2735839با ویژگیهای بالینی افراد شرکتکننده

سن (سال)
( PSAنانوگرم بر
میلیلیتر)

Gleason score

Perineural invasion
Extraprostatic
extension

 AAتعداد (درصد)

 AGتعداد (درصد)

 GGتعداد (درصد)

<60
60-12
≥10
<11
11-21
>21
6-1
1
1-11
مثبت
منفی
مثبت

(1 )1
(2 )2/0
(2 )0
(1 )1
(2 )1/0
(1 )1
(1 )1
(1 )2/1
(2 )2/8
(3 )2/6
(1 )1
(1 )0/6

(11 )22/6
(21 )26/6
(13 )32/0
(32 )22/6
(11 )23/8
(11 )30/0
(1 )01
(10 )31/1
(11 )20/2
(20 )38/0
(16 )22/1
(6 )33/3

(60 )11/2
(06 )11/1
(20 )62/0
(18 )10/2
(28 )66/1
(21 )62/0
(1 )01
(31 )66
(21 )01
(31 )06/1
(22 )01/1
(11 )61/1

منفی

(2 )2/2

(30 )21/2

(28 )06/0

سطح معناداری
1/112

1/111

1/288

1/611
1/021

جدول  :6همراهی فراوانی اللی  rs2735839با سطح سرمی PSA
A

G

خطر نسبی (فاصله اطمینان  11درصد)

سطح معناداری

PSA

12

186

(الل رفرنس) 1

-

>11

32

228

(1/860 )1/166-3/018

1/161

11-21

18

66

(3/623 )1/111-1/612

1/11

<21

11

01

(2/866 )1/221-6/613

1/112

کنترل

شده است .این پلیمورفیسم در محدوده  611جفت باز پایین دست
ناحیه غیرترجمهشونده  KLK3و  12/2کیلو باز باالدست منطقه
شروع رونویسی  KLK2واقع شده است ] PSA .[31سرین
پروتئازی میباشد که وظیفه آن ایجاد حالت مایع ترشحات سمینال
است و از آن بهعنوان یک فاکتور سرمی در غربالگری و بررسی
پیشرفت بیماری استفاده میگردد .شواهدی وجود دارد مبنی بر
اینکه ممکن است  hK2برای غربالگری و پیشآگهی بیماری مفید
باشد ] .[32فعالیت بیش از حد  KLK3منجر به تخریب ماتریکس
خارج سلولی ( )ECM: Extracellular Matrixاز طریق
فعالسازی  Pro-Matrix Metalloproteinase 2میگردد.
عالوهبراین ،این ژن سبب فعالسازی فاکتور رشد تومور
( )TGF: Transforming growth factorمیشود ].[33
در مطالعه حاضر فراوانی پلیمورفیسم  rs2735839در گروه
آدنوکارسینومای پروستات نسبت به گروه کنترل ( )BPHدر
جمعیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که در
رابطه با این پلیمورفیسم بین دو گروه آدنوکارسینومای پروستات
و گروه  BPHاختالف معناداری وجود دارد .با توجه به توزیع
ژنوتیپی بین دو گروه ،ژنوتیپ  AGدر این مطالعه با سرطان
پروستات همراهی دارد (0/138 ]2/222-11/382[ ،P=1/11
=[ 10 CIدرصد]  .)ORاز سوی دیگر ،فراوانی ژنوتیپ AA+AG
و الل  Aنشاندهنده اختالفی معنادار بین دو گروه بود که این امر
ناشی از همراهی الل  Aبا این سرطان میباشد .عالوهبراین ،در
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مطالعه حاضر ارتباط بین ژنوتیپهای  rs2735839با ویژگیهای
بالینی افراد شرکتکننده مورد ارزیابی قرار گرفت و اختالف
معناداری با سطح سرمی  PSAمشاهده شد ( .)P=1/111با توجه
به این اختالف ،فراوانی اللی  rs2735839در سطوح مختلف PSA
سرمی مورد بررسی قرار گرفت که الل  Aاین پلیمورفیسم با
مقادیر افزایشیافته  )<11( PSAهمخوانی داشت.
مطالعات پیشین همراهی بین الل  Gپلیمورفیسم
 rs2735839با سطح باالی  PSAرا در نژادهای گوناگون اثبات
کردهاند؛ اما با این وجود ،ارتباط این پلیمورفیسم با سرطان
پروستات بحثبرانگیز میباشد ] .[32طی اولین GWAS
( )Genome Wide Association Studyکه توسط ایلس و
همکاران انجام شد rs2735839 ،بهعنوان فاکتور خطر در رابطه
با سرطان پروستات شناسایی گردید و همراهی قویتری را با
مقدار  PSAنسبت به پلیمورفیسمهای پیشین نشان داد ].[30
گادمونسون و همکاران نیز کل ژنوم را برای شناسایی واریانتهایی
که با سطح  PSAهمراهی دارند ،اسکن نمودند .بر مبنای نتایج،
 rs2735839در مردان بدون تشخیص سرطان پروستات با این
فنوتیپ بسیار مرتبط بود ].[36
از سوی دیگر در مطالعه  GWAدر مورد مردان اروپایی،
اللهای متعددی در رابطه با سرطان پروستات شناسایی شدند؛
اما در رابطه با همراهی آنها در نژاد آفریقایی اطالعات محدودی
وجود داشت .در این راستا ،چانگ و همکاران  21لکوس را در بین
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 1188نفر مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش نمودند که الل خطر
( rs2735839 )Aبا فراوانی  1/32در نمونههای سرطانی و
( 10 CI(= 1/11 )1/11-1/18درصد)  )ORبا سرطان پروستات
همراهی ندارد ].[31
در این راستا در مطالعهای در ژاپن مبنی بر همراهی این
پلیمورفیسم با میزان  PSAنشان داده شد که الل  Gاین واریانت
با افزایش سطح سرمی  PSAارتباط دارد که این مهم با نتایج
پیشین بهدستآمده از مطالعات انجامشده در سایر نقاط دنیا مشابه
میباشد .نتایج بهدستآمده در رابطه با ژنوتیپ  AA+AGنسبت
به  GGمعادل [ 10 CI[= 1/62 ]1/21-1/12درصد]  )ORبود.
همراهی الل  Gبا افزایش مقدار  ،PSAمغایر با نتایج مطالعه حاضر
میباشد؛ زیرا در این مطالعه همراهی الل  Aبا افزایش PSA
مشاهده گردید ].[33
عالوهبراین ،طی یک مطالعه همگروهی در ارتباط با 3102
مرد از نژاد اروپایی مبتال به سرطان پروستاتrs2735839 ،
همراهی قابلمالحظهای را با مرگ و میر ناشی از سرطان
پروستات نشان داد و الل  Aاین پلیمورفیسم با افزایش خطر
مرگ ناشی از این بیماری ارتباط داشت ( .)P=1×11-2برخی از
محققان معتقد هستند که همراهی این پلیمورفیسم با سرطان
پروستات ممکن است وابسته به میزان  PSAباشد ] .[31،38در
مطالعه حاضر نیز همراهی این پلیمورفیسم و الل  Aبا سرطان
در جمعیت ایران اثبات گردید.
مشکل اصلی در مدیریت بالینی بیماران مبتال به سرطان
پروستات ،تشخیص و درمان فراتر از واقعیت میباشد .از آنجایی
که طبق مطالعات پیشین در دنیا الل وحشی ( )Gاین
پلیمورفیسم با افزایش سطح  PSAو افزایش احتمال ابتال به
درجه پایین سرطان همراه است و نیز از آنجایی که بیشتر بیماران
ابتدا براساس غربالگری  PSAشناسایی میشوند ،در ارتباط با
بیماران با درجه پایین الل نوع وحشی ،احتمال بیشتری وجود
دارد که بهعنوان بیمارانی با درجه باالی این الل تشخیص داده
شوند و از روشهای تهاجمی برای درمان آنها استفاده گردد .در
مقابل ،الل نوع  Aبا درجه باالی بیماری و سطح پایین  PSAدر
زمان تشخیص همراه میباشد؛ از این رو احتمال بیشتری وجود
دارد که این افراد به نوع تهاجمی این سرطان مبتال گردند؛

در نتیجه الزم است برای درمانهای تهاجمی ،بیشتر مورد
توجه قرار گیرند .الزم به ذکر است که میزان تأثیر این
تکپلیمورفیسم بهتنهایی برای تصمیمگیری بالینی برای
درمان بیماران با روشهای تهاجمی کافی نمیباشد؛ بنابراین
ادغام این  SNPهمراه با اطالعات ژنتیکی دیگر و سایر عوامل
پیشآگهی ممکن است به تصمیمگیری در رابطه با بیماران
بهویژه آن دسته از بیماران با ریسک متوسط (بهعنوان مثال
بیمارانی با  )Gleason Score=1که تصمیمگیری نهایی برای
آنها بسیار چالشبرانگیز است ،کمک نماید ].[20، 31، 21
در مطالعه پومرانتز و همکاران نیز الل  Aاین پلیمورفیسم با
مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات دارای ارتباط بود ] .[31از
سوی دیگر طی یک متاآنالیز در سال  2118در ارتباط با سه
مورد از پلیمورفیسمهای  ،KLK3بین  rs2735839و سرطان
پروستات همراهی مشاهده نگردید ].[31
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با  rs2735839نشاندهنده
همراهی این پلیمورفیسم با خطر سرطان پروستات در جمعیت ایران
بودند .در این مطالعه اختالف معناداری بین توزیع فراوانی الل  Aنسبت
به الل  Gبا سطح  PSA> 11مشاهده شد که با برخی از نتایج
گزارششده توسط مطالعات پیشین در جوامع مختلف مطابقت داشت.
به دلیل محدودبودن نمونهها در مطالعه حاضر پیشنهاد میشود در
مطالعات آینده این پلیمورفیسم در جمعیت بیشتر و به تفکیک در
هریک از نژادهای موجود در ایران بررسی گردند.

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد ژنتیک در
دانشگاه خوارزمی میباشد .بدینوسیله از جناب آقای دکتر
اشرافی؛ کارشناس آزمایشگاه مولکولی گروه میکروبیولوژی و
ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،سرکار خانم دکتر
مجد؛ مدیر گروه پزشکی -مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
سرکار خانم دکتر رودی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و
تمامی افرادی که در انجام این پایاننامه همکاری نمودند ،تشکر
و قدردانی میگردد .شایان ذکر میباشد که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر گزارش نشده است.
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