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بررسي تغيير  G>Aدر محل پيرايش اينترون  6ژن XRCC4
در بيماران مبتال به سرطان تيروييد تمايز يافته ((DTC
مريم رحيمي ،3پژمان فرداصفهاني ،*5شيما فياض ،5ارمغان فرداصفهاني ،1محمدحسين مدرسي،4
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 3گروه ژنتيک ،دانشكده علوم پايه دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
 5گروه بيوتكنولوژي پزشكي ،بخش بيوشيمي،انستيتو پاستور ايران ،تهران
 1گروه پزشكي هستهاي ،انستيتو تحقيقات پزشكي هستهاي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 4گروه ژنتيک پزشكي دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

(دريافت مقاله -53/3/35 :پذيرش مقاله)53/6/39 :

چكيده
زمينه سرطان تيروييد تمايز يافته ( )DTCشايعترين بدخيمي غدد درونريز بوده که شامل سرطان تيروييد فوليكوالري و پاپيالري ميباشد.
يكي از عوامل مؤثر در ايجاد ان اثر اشعه و بهدنبال آن شكست  DNAاست .از جمله مسيرهاي مهم ترميم  DNAشكسته شده ،مسير NHEJ

( )Nonhomologus End Joiningميباشد که با اتصال دو انتهاي غير همولوگ DNA ،شكسته شده را به هم متصل ميکند .يكي از ژن-
هاي مهم اين مسير ،ژن  XRCC4ميباشد و پليمورفيسم  G>Aدر محل پيرايش اينترون ( 6جايگاه گيرنده) اين ژن منجر به ساخت پروتئين
ناکامل ميگردد .هدف اين بررسي ارزيابي ارتباط پليمورفيسم مذکور با سرطان تيروييد تمايز يافته ( )DTCبوده است.
مواد و روشها :در اين مطالعه مورد -شاهدي  rs1805377 SNPژن  XRCC4در  375نمونه خون بيمار مبتال به  DTCو  359کنترل با
فراواني ژنوتيپها در دو گروه سالم و بيمار محاسبه و مقايسه گرديد .همچنين نسبت ريسک ايجاد  DTCدر ژنوتيپها با آناليز رگرسيون
مورد ارزيابي قرارگرفت.
يافتهها :يافتهها بهدست آمده هيچ تفاوت معنيداري را بين فراوانيهاي ژنوتيپها در دو گروه شاهد و کنترل نشان نداد
( 59 CI: 0/1145-6/5619درصد .)P-0/999 ،OR=3/95 ،همچنين ،پس از تقسيم آللها در بين گروههاي دارا و فاقد سرطان تمايز يافته
تيروئيد ،نتايج معنيداري بهدست نيامد.
نتيجهگيري :اگر چه نسبت بهدست آمده تا حدودي به نفع همراهي ژنوتيپ  Aبا ريسک  DTCميباشد ولي يافتهها بايد در بررسيهاي
ديگري با حجم نمونه بيشتر تكرار گردند.
واژگان کليدي :سرطان تيروئيد تمايزيافته ،ترميم  ،DNAپليمورفيسم چند شكلي ،NHEJ ،ژن XRCC4
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سابقه عدم ابتال به هرگونه سرطان که از بيمارستان شريعتي تهران بهدست آمده بود ،با روش  PCR-RFLPمورد بررسي قرار گرفت.

پليمرفيسم ژن  XRCC4در بيماران 941/ DTC

رحيمي و همكاران

مقدمه
است که شيوع آن در سالهاي اخير افزايش يافته

يکي از ژنهاي دخيل در اين سيستم ژن  RAD51است

است (.)1

که پروتئين حاصل از آن به کمك محصول پروتئيني

سرطان تمايز يافته تيروئيد شامل سرطان تيروييد

ژنهايي چون  RAD52 ،BRCA2 ،BRCA1در ترميم

پاپيالري و سرطان تيروييد فوليکوالري است که بيش از

شکستهاي رشته  DNAشرکت ميکند ،که اين سيستم

 09درصد سرطان تيروييد بدخيم را شامل ميشود ()2

تنها در مرحله  Sو در زماني که صدها باز همولوگ

و از عوامل مهم ايجاد اين بيماري ميتوان به سابقه

وجود داشته باشد ،عمل ميکند ( .)7سيستم ترميمي

خانوادگي سرطان تيروييد ،عادتهاي غذايي ،نژاد و

ديگر ،سيستم Non Homologous End ( NHEJ

برخورد با عوامل بالقوه سرطانزاي خارجي (سابقه قرار

 )Joiningميباشد که در هر مرحله از چرخه سلولي و

گرفتن سر و گردن در معرض اشعه در دوران کودکي)

بدون نياز به وجود تواليهاي همولوگ عمل مي نمايد و

اشاره نمود ( .)3در اين ميان ،قرار گرفتن در معرض

هرگونه نقص در آن منجر به نقص سيستم ترميمي و

اشعه يونيزان در دوران جواني ،تنها عامل شناخته شده

حساسيت به اشعه و در پايان تغيير در پروتوانکوژنها

مورد تأييد ميباشد ( 4و .)5

ميشود (.)8

آسيب  DNAبهداليل مختلف بهوجود ميآيد که از

يکي از ژنهاي دخيل در سيستم  NHEJژن XRCC4

جمله اين عوامل قرارگيري  DNAدر معرض

است که در ناحيه  9q14/2قرار دارد .پروتئين حاصل

راديکالهاي آزاد اکسيژن دروني يا عوامل کارسينوژن

از اين ژن با کمك محصول پروتئيني ژنهايي چون

خارجي ميباشد .اگر آسيب ايجاد شده ترميم نگردد

 ،KU79/89 ،XLF ،ligase4در ترميم شکستهاي دو

ميتواند منجر به مرگ سلول يا تکثير کنترل نشده سلول

رشته  DNAشرکت ميکند که پس از اتصال

و ايجاد سرطان شود (.)6

 KU79/89به دو انتهاي  DNAشکسته شده و ايجاد

با توجه به پيشرفتهاي اخير در علوم ملکولي ،ارتباط

بستر مناسب XRCC7،به آن متصل مي شود و سپس

زيادي بين تغييرات ژنتيکي و سرطانهاي مختلف مورد

 XRCC4بههمراه  ligase4به آن متصل و دو رشته

بررسي و اثبات گرفته است ،بهگونه اي که بسياري

DNAشکسته شده را بههم وصل ميکند (.)0

ازپژوهشگران ،سرطان را اساسا يك اختالل ژنتيکي

در واقع هترودايمر  Kuحسگري است که آسيبهاي

ميدانند ( .)1در اين راستا ژنهاي ترميم کننده  DNAو

 DNAرا با اتصال به انتهاهاي شکسته شده شناسايي

پروتوانکوژنها از کانديدهاي اصلي بررسي ميباشند و

مينمايد ،با ايجاد داربست ،دو انتهاي  DNAرا کنار هم

با توجه به اين موضوع که  DNAهميشه در معرض اين

نگه ميدارد و اجازه ميدهد که  DNA-PKCSروي

آسيبها قرار دارد ،سيستمهاي ترميم  DNAگوناگوني

آنها عمل کند DNA-PK .در اين وضعيت به يك

در سلول بهوجود آمده که اين آسيبها را برطرف

پروتئيني عملکردي تبديل ميشود و گروههاي فسفات

ميکنند .دو مسير مهم براي ترميم  DNAوجود دارد:

را به چندين پروتئين پذيرنده متصل ميکند تا ساير

يکي از اين سيستمها ،سيستم همولوگوس ريکامبيناسيون

مراحل انجام شود .در واقع ژن  XRCC4با نقشي که
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سرطان تيروئيد شايعترين سرطانهاي غدد درون ريز

 )Homologous recombination( HRميباشد و

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3151

/ 944طب جنوب

در حفظ پايداري کروموزوم دارد ،بهعنوان مهارکننده

در اين بررسي که از نوع مورد شاهدي ميباشد ،با فرض

توموري عمل ميکند ( .)19در پژوهش کنوني ،بررسي

برابري تعداد موارد و شاهدها در سطح اطمينان 09

تغييرات  G>Aدر محل پيرايش اينترون  6در ژن

درصد و توان آزمون  89درصد ،با فرض پليمورفيسم

 XRCC4در بيماران مبتال به سرطان تيروييد تمايز يافته

حدود  35درصد در گروه مورد (که مطالعات مشابه قبلي

( )DTCمورد بررسي قرار گرفت که بهدليل نقش مهم

نشان داده است) ،در صورتي که حداقل نسبت شانس

پيرايش در کارايي و عملکرد يك پروتئين و درصد

مورد قبول  2/5فرض شود ،حجم نمونه الزم براي هر

باالي هتروزيگوسيتي اين ناحيه ،اين  SNPانتخاب شد

گروه مورد و شاهد بر اساس فرمول باال 79 ،نمونه

که تاکنون بررسيهاي کمي در مورد ارتباط اين ژن با

بهدست آمد .اما با در نظر گرفتن ريزش احتمالي نمونهها،

انواع سرطانها انجام شده ولي در تمام آنها اثر اين ژن

تعداد موردها و شاهدها افزايش داده شد.

بر سرطان مشخص شده است ( 11و .)12

ابتدا  DNAهر نمونه بهروش نمك اشباع

در مورد سرطان تيروئيد دو بررسي در عربستان و

( )Salting outاستخراج شد ( )15و کميت و کيفيت

پرتغال انجام شد که ارتباط معنيداري بين اين

هر نمونه  DNAبهترتيب با استفاده از اسپکتروفتومتري

پليمورفيسم با سرطان تيروئيد مشخص نشد ( 13و

و الکتروفورز  DNAبرروي ژل آگارز  9/8درصد

 .)14در پژوهش پيش رو تعداد نمونه بيشتري نسبت به

بررسي شد .سپس ژنوتيپ پليمورفيسم  G>Aژن

اين دو بررسي و در جمعيت ايران مورد ارزيابي قرار

 )rs:1895377(XRCC4با پرايمرهاي اختصاصي

گرفته است.

جهت ناحيه مورد نظر ،با تکنيك  PCRتکثير شد:
و 'F: 5'-AAGAGGTCTTCTGGGCTGCT-3

مواد و روشها
در اين بررسي  172نمونه خون بيمار و  105نمونه خون
کنترل از مرکز تحقيقات پزشکي هستهاي بيمارستان
شريعتي تهران که از مهمترين مراکز درماني بيماران مبتال
به سرطان تيروئيد کشور ميباشد جمعآوري شد ،نمونهها
بر اساس گزارش پاتولوژي ،نمونه حاصل از جراحي
پاپيالري يا فوليکوالر تيروئيد) در سالهاي  87و 88
جمعآوري و مورد بررسي قرار گرفت.
حداقل حجم نمونه الزم بر اساس فرمول زير بهدست
آمد:

براي آماده سازي مواد جهت انجام  PCRبراي يك
نمونه DNA ،بهميزان 1/5ميکروليتر ،آب مقطر بهميزان
 10/25ميکروليتر dNTPs )19 mM( ،بهميزان
9/5ميکروليتر،

بافر

10X

بهميزان2/5

ميکروليتر،

 Taq polymeraseبهميزان  1واحد بينالمللي و
پرايمر  forwardو  reverseهر يك بهميزان 19
پيکوگرم در نظر گرفته شد.
برنامه واکنش  PCRدر دستگاه ترمال سايکلراپندورف
(آلمان) عبارت بود از 5 :دقيقه در دماي  04درجه35 ،
سيکل دمايي شامل واسرشته شدن  1دقيقه در  05درجه
سانتيگراد ،اتصال  1دقيقه در  57درجه سانتيگراد ،سنتز
 1دقيقه در  72درجه سانتيگراد .پس از انجام ،PCR
قطعات تکثير شده بر روي ژل آگارز  1/5درصد و با
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بيماران مبتال به سرطان تيروئيد تمايز يافته (سرطان

'TCTCTAAACCAATTTGAAACAGGA-3

پليمرفيسم ژن  XRCC4در بيماران 949/ DTC

رحيمي و همكاران

رنگآميزي اتيديوم برومايد ،زير نور  UVمشاهده گرديد.

آنزيم ميگردد.

محصوالت  PCRدر مرحله بعدي بهروش RFLP

براي آمادهسازي مواد جهت انجام  RFLPبراي يك

()Restriction fragment length polymorphism

نمونه  PCRشده بهحجم  19ميکروليتر ،آنزيم  TasIبه-

تحت اثر آنزيم محدود کننده  TasIقرار گرفتند .محل

ميزان  ،9/2ميکروليتر بافر آنزيم بهميزان  2ميکروليتر ،در

شناسايي اين آنزيم توالي  AATTميباشد و به

نظر گرفته شد .نمونههاي  PCRشده بهمدت 16ساعت

اينترتيب تغيير آلل  Gبه  Aدر محل پيرايش اينترون ،6

در دماي  62°Cتحت اثر آنزيم قرار گرفتند و سپس

منجر به ايجاد محل شناسايي و برش توسط

روي ژل آگاروز  2درصد بارگيري شدند (شکل .)1

221 bp
108 & 113 bp

شكل  )3الکتروفورز محصول  RFLPروي ژل آگارز 2درصد :محصول  PCRتوسط آنزيم TasIبهقطعات  331bpو  309bpشكسته شده که نمونههاي  1،3و  8هتروزايگوت و ساير نمونهها هوموزايگوت
 GGمي باشند ،M .مارکر ( GeneRuler 1kbفرمنتاز)

 198 ،AAو  113جفت باز وقطعات داراي ژنوتيپ

بهدست آمده ،ارتباط معنيداري بين سن و جنس با

هموزيگوت ( GGبدون هضم آنزيمي)  221جفت

سرطان تيروييد تمايز يافته مشاهده نگرديد (.)P<9/95

باز بودند .داده ها پس از به دست آمدن نتايج

نتايج بهدست آمده هيچ تفاوت معنيداري را بين

SPSS

فراوانيهاي ژنوتيپها در دو گروه شاهد و کنترل نشان

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incويرايش 13

نداد .همچنين ،پس از تقسيم آللها در بين گروههاي

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نسبت شانس ابتال

دارا و فاقد سرطان تمايز يافته تيروئيد ،نتايج معنيداري

به بيماري براي هر آلل و ژنوتيپ جداگانه محاسبه

بهدست نيامد.

آزمايشگاهي

با

کمك

نرمافزار

گرديد و ( )p-value<9/95بهعنوان سطح معنيدار

جدول  )3توزيع دموگرافيک (سن و جنس) در دو گروه بيمار

بودن در نظر گرفته شد.

مبتال به سرطان تيروئيد تمايز يافته و سالم
متغيرها

يافتهها

جنس

پس از مشخص شدن ژنوتيپهاي  172نمونه مربوط
به افراد مبتال به سرطان تيروئيد تمايزيافته و  105نمونه
http://bpums.ac.ir

سن

بيمار ()n=375

شاهد()n=359
تعداد

درصد

تعداد

درصد

59

25/64

30

22/68

زن

145

74/35

133

77/32

>=59

152

77/04

141

81/07

<59

43

22/95

31

18/92

مرد

p-value
9/8/5
9/337
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قطعات بهدست آمده داراي ژنوتيپ هموزيگوت

مربوط به افراد سالم (جدول  1و  )2و بررسي يافتههاي

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3151

/ 946طب جنوب
جدول  )5توزيع فراواني ژنوتيپها و آللها (XRCC4)TsaI
در دو گروه بيمار مبتال به سرطان تيروييد تمايز يافته و سالم
متغيرها

ژنوتيپ
آلل

بيمار ()n=375

شاهد()n=359
تعداد

درصد

تعداد

درصد

GG

134

68/71

117

68/92

GA

58

20/74

51

20/65

AA

3

1/54

4

2/32

A

64

16/40

50

17/15

pvalue
9/588
9/788

بين افزايش ميزان راديوگرافي (اشعه  (Xبا سرطانهاي
تيروئيد پاپيالري و فوليکوالري مشاهده شد (.)18
يکي از ژنهاي دخيل در سيستم  NHEJژن XRCC7

و XRCC4است .ژن  XRCC4در  2.14بازوي بلند
کروموزوم  5قرار گرفته است و داراي طول 276241
جفتباز و داراي دو ايزوفورم ميباشدmRNA ،

حاصل از آن  1688نوکلئوتيد و  8اگزون و پروتئين
سرطان تيروئيد ،شايعترين تومور بدخيم غدد آندوکرين

با تغيير و جايگزيني  Aبه جاي  ،Gدر محل پيرايش

بوده و بنابر آخرين گزارشها در اياالت متحده 39999

اينترون  6ژن  ،XRCC4اينترون  6حذف نشده و در

مورد ميباشد 85 .درصد سرطانهاي پاپيالري و 19

 mRNAحاصل باقي مي ماند و ترجمه ميشود .در

درصد فوليکوالري ميتوانند به سرطان تمايز يافته

هنگام ترجمه اينترون  6بهترتيب اسيد آمينههاي سرين،

تيروييد تبديل شوند که هر دو جز سرطانهاي بدخيم

گاليسين ،ليزين ،آالنين ،قرار گرفته و سپس به کدون

ميباشند .از عوامل مهم ايجاد اين بيماري ميتوان به

خاتمه رسيده که در نتيجه پروتئين کوتاهتري نسبت به

برخورد با عوامل بالقوه سرطانزاي خارجي (سابقه قرار

حالت طبيعي ايجاد شده که غيرفعال است و تجزيه

گرفتن سر و گردن در معرض اشعه در دوران کودکي)

ميشود.

اشاره نمود ( 1و .)16

در سالهاي اخير ارتباط بين تغيير ژنتيکي موجود در

اولين بار در حادثه چرنوبيل ( )Chernobylدر سال

ژن  XRCC4و  DNA-PKcsبا سرطانهاي مختلف

 1086اثر پرتوها بر روي سرطان تيروئيد بررسي شد که

مانند پستان و کولورکتال و در پژوهشهاي کمتري در

بر اثر انفجار مقدار زيادي مواد راديواکتيو در اتمسفر

سرطان تيروئيد مورد بررسي قرار گرفته است .در تمام

رها شد و مردم اوکراين ،بالروس و روسيه در معرض

اين بررسيها چند تغيير مشخص ژنتيکي با روشهاي

آن قرار گرفتند .ترکيب اصلي اين مواد يد بود و خوردن

غربالگري ژني مورد بررسي قرار گرفته و تا حدي

مقدار زياد شير آلوده به آن باعث افزايش بيماران

ارتباط آنها با سرطان پاپيالري تيروئيد نشان داده شده

سرطان تيروئيد شد که بعد از  4-5سال افزايش قابل

است ولي نتيجهگيري کلي را به مطالعات بيشتر مرتبط

توجه سرطان تيروئيد (بيشتر از نوع پاپيالري) در ميان

دانستهاند .از جمله پژوهشهاي انجام شده پيدا کردن

افرادي که در دوران کودکي يا بزرگسالي در معرض

رابطه بين پليمورفيسم خاص در هر ژن از مسير

پرتو قرار گرفته بودند ،مشاهده شد .بررسيهاي بيشتر،

 NHEJبا بيماريهاي مختلف از جمله سرطانها

رابطه خطي بين سرطان تيروئيد با مقدار اشعه را

ميباشد (.)11-14

مشخص نمود (.)17

پژوهشي در امريکا در سال  2995در ارتباط با

در بررسي که از سال  1089تا  1002روي بيماران

پليمورفيسم ژنهاي ترميمي و  DTCانجام شد که در

سرطاني تيروئيد در سوئد انجام گرفت رابطه مستقيم

آن مشخص شد که افراد داراي پليمورفيسم 1896T
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بحث

حاصل  336اسيد آمينه دارد (.)10

پليمرفيسم ژن  XRCC4در بيماران 947/ DTC

رحيمي و همكاران

بيشتر در معرض ابتال به  DTCميباشند (.)29در تايوان

 DTCمبتال ميشوند (.)14

نيز پژوهشي بر روي سرطان کولورکتال و پليمورفيسم

يافتههاي بهدست آمده از پژوهش کنوني در بررسي

rs6860366

( SNP)rs:1895377(XRCC4جدول  ،)2تفاوت

 XRCCA4انجام گرفته است و ارتباط بين G-1304T

معنيداري را در هيچ يك از ژنوتيپها ،در بين دو گروه

با سرطان کولورکتال مشخص شد (.)11

مورد و شاهد مشخص نکرد .در اين بررسي مانند دو

مطالعهاي که در سال  2998در چين بر روي بيماران

پژوهش انجام گرفته در عربستان و پرتغال ،ارتباط

که

معنيداري بين  SNPژن  XRCC4و  DTCوجود

پليمورفيسمهاي  rs6452536و  rs35268ژن

ندارد و شايد بتوان در بررسيهايي با تعداد مورد و

 XRCC4نقش مهمي در کاهش احتمال ابتال به سرطان

شاهد بيشتر ،ارتباط معنيداري بهدست آورد .علت

کولورکتال دارد (.)12

انجام و تکرار اين تحقيق عليرغم نتايج منفي دو تحقيق

همچنين تحقيق مشابهي در سال  2998در عربستان در

گذشته ،احتمال تفاوت فراواني هر آلل از جمعيتي به

زمينه ارتباط پليمورفيسم ژنهاي ترميمي از جمله

جمعيت ديگر است که تاکنون هيچ بررسي در اين زمينه

 XRCC4در پيشرفت سرطان تيروئيد پاپيالري انجام

در ايران انجام نشده است ،اميد است با توجه به نقش

بين

مهم و اساسي ژنهاي ترميمي در بيشتر سرطانها

 RAD52:GLN221GLUبا سرطان تيروئيد پاپيالري

مخصوصاً تيروئيد ،مطالعات روي انواع ديگر ژنهاي

مشخص شد ولي ارتباط معنيداري بين پليمرفيسم

ترميمي با تعداد نمونه بيشتر در سرطان تيروئيد و انواع

 33243391 G>ARCCA4با سرطان تيروئيد مشاهده

ديگر سرطانها در جمعيت کشورمان انجام شود.

ژنهاي مسير  NHEJاز جمله

شيزوفرني

گرفته

انجام

است

شد،

و

مشخص

تنها

نمود

ارتباط

نشد (.)13
مطالعه سال 2919کشور پرتغال با تعداد  190بيمار و

سپاس و قدرداني

 217شاهد ،ارتباط بين پليمورفيسم ژنهاي  NHEJو

اين پژوهش با حمايت انستيتو پاستور ايران به انجام

سرطان تيروئييد را اثبات نمود که در آن رابطه مستقيم

رسيده است ،که بدين گونه نويسندگان از حمايت آن

بين  ku89و سرطان تيروئيد مشخص شد که افراد

مؤسسه محترم سپاسگزاري مينمايند.
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Abstract
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Background: Differentiated thyroid carcinoma (DTC) is the most prevalent thyroid neoplasm which
includes papillary and follicular cell carcinoma. Exposure to ionizing radiation is a predisposing factor for
developing DTC. Non Homologous End Joining (NHEJ) DNA repair pathway is important one among DNA
repair pathways which rejoins ends of broken DNA strands. XRCC4 gene is one of the most important genes
in this pathway and G>A polymorphism in acceptor site of splicing site of its intron, causes truncated protein
production. The aim of this study was assay presence any relationship between this polymorphism and
differentiated thyroid carcinoma (DTC).
Material and Methods: In this case-control study, by using PCR-RFLP method, rs1805377 SNP of XRCC4
gene was analyzed in total of 172 DTC patients and 195 cancer free individuals who admitted in Shariate
Hospital of Tehran. The frequencies of this single nucleotide polymorphism (SNP) in case and control groups
were compared. Also, risk ratio of having DTC in genotypes was assyed using regression analysis.
Results: Current results showed no significant differences in genotypes between case and control groups
(p-value: 0.588, OR= 1.52, 95% CI: 0.3349-6.9638). Also, dichotomized genotypes in DTC and control
groups showed no significant results.
Conclusion: Although the results showed potential association of A genotype with DTC risk, but these
findings should be replicated in other studies with larger sample sizes.

Key words: Differentiated thyroid carcinoma (DTC), Non Homologous End Joining (NHEJ), single nucleotide
polymorphism (SNP), NHEJ, XRCC4 gene
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