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به سرطان پستان در استان گیالن
سمانه محمددوست ( ،1)MScزيور صالحي ( ،*1)MD ،PhDحميد سعيدی ساعدی

()MD

2

 1گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ايران
 2گروه انكولوژی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن رشت ،ايران
(دريافت مقاله -56/12/11 :پذيرش مقاله)56/9/19 :

چكيده
زمينه :سلنوپروتئين  )Sepp1( Pسلنوپروتئين عمده پالسما بوده و بيش از  65درصد سلنيوم پالسما را در بر ميگيرد .اثرات مستقيم و غيرمستقيم
 Sepp1روی دفاع آنتياکسيداني ميتواند مسئول نقش آن در ريسک سرطان باشد .يكي از پليمورفيسمهای رايج ژن  ،SEPP1پليمورفيسم تک
نوکلئوتيدی ( Ala234Thr )rs3877899است که در ناحيه کدکننده ژن واقع ميباشد .در اين مطالعه ،ارتباط پليمورفيسم  Ala234Thrژن
 SEPP1با سرطان پستان بررسي شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مورد  -شاهدی 162 ،بيمار مبتال به سرطان پستان و  222فرد سالم با يكديگر مقايسه شدند DNA .ژنومي از
لوکوسيتهای خون محيطي استخراج شد .تعيين ژنوتيپ  DNAدر پليمورفيسم  SEPP1 Ala234Thrتوسط تكنيک واکنش زنجيرهای پليمراز
پليمورفيسم طول قطعات – محدودشونده ( )PCR- RFLPبا استفاده از آنزيم  MwoIانجام گرفت .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار
 MedCalcو آناليز مربع کای ( )χ2صورت گرفت.
يافتهها :از نظر فراواني ژنوتيپي بين بيماران و افراد شاهد اختالف معنيدار مشاهده شد .افراد هموزيگوت  AAنسبت به سايرين در معرض خطر
بيشتری برای ابتال به سرطان پستان قرار داشتند ( 56 ،CI 1/25-6/18 ،P=5/551درصد.)OR=9/29 ،
نتيجهگيری :بر اساس نتايج اين مطالعه ،پليمورفيسم  Ala234Thrژن  ، SEPP1ممكن است با استعداد ابتال به سرطان پستان در جمعيت زنان

شمال ايران مرتبط باشد .اگرچه جهت تأييد اين نتايج ،الزم است مطالعاتي در جمعيتهای بزرگتر صورت گيرد.
واژگان

کليدی :استان گيالن ،پليمورفيسم ،سرطان پستان ،سلنوپروتئينSEPP1 ،Ala234Thr ،

* گیالن ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
Email: geneticzs@yahoo.co.uk
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بررسی پلیمورفیسم  Ala234Thrژن  SEPP1در زنان مبتال

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 1956

 / 625طب جنوب

مقدمه

خارج سلولی عمل مینماید ( .)12بنابراین ،میتواند به

سرطان پستان یک بیماری چند عاملی و رایجترین نوع

عنوان یک فاکتور حفاظتی مهم برای بافتهای مختلف در

سرطان در بین زنان سراسر دنیاست ( .)1بروز این بیماری

معرض استرس اکسیداتیو عمل نماید (.)13

در بین زنان ایرانی در حال افزایش است ( .)2یکی از
از جمله سرطان پستان نقش مهمی داشته باشد ،استرس
اکسیداتیو و سطوح باالی محصوالت واکنشگر اکسیدایتو
میباشد .قسمت عمده پستان از بافت چربی تشکیل شده
است ،بنابراین پراکسیداسیون لیپید در بافت پستان میتواند
منجر به استرس اکسیدایتو شود ( .)3برای جلوگیری از

تکنوکلتوتیدی رایج از ژن  SEPP1میباشد .در واقع این
پلیمورفیسم یک تغییر  A/Gبوده و به یک تغییر
آمینواسیدی آالنین – ترئونین در کدون  234منجر میگردد
( .)11این پلیمورفیسم ،نسبت ایزوفرمهای  Sepp1در
پالسما را تحت تأثیر قرار میدهد ،به طوریکه الل ماژور
 Gبا تولید ایزوفرم  61کیلو دالتونی (غنی از سلنیوم) مرتبط

آسیب حاصل از استرس اکسیدایتو سلولها دارای یک

است ،در حالیکه الل  Aبا تولید ایزوفرم  51کیلو دالتونی

سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی هستند ،این آنتیاکسیدانها

(سلنیوم پائین) مرتبط میباشد ( .)14در واقع این

آسیب ایجاد شده به وسیله رادیکالهای آزاد و گونههای

پلیمورفیسم میتواند ،بر میزان تحویل سلنیوم به بافتها و

واکنشگر اکسیژن ( )Rosرا خنثی میکنند (.)4

در نتیجه تولید سایر سلنوپروتئینهای با خاصیت

یک گروه از پروتئینهایی که در حفاظت سلول بر علیه
آسیبهای اکسیداتیو نقش دارند ،سلنوپروتئینها میباشند.
ویژگیهای آنتیاکسیدانی سلنوپروتئینها به دلیل وجود

آنتیاکسیدانی اثر بگذارد (.)15
ارتباط پلیمورفیسم  Ala234Thrبا خطر انواع مختلف
سرطان (از جمله سرطان پستان ،سرطان پروستات و سرطان

باقی مانده سلنوسیستئین ( )Secدر جایگاه فعال این

کولورکتال) ،در جمعیتهای مختلف بررسی شده است.

پروتئینها میباشد ( .)5در واقع عنصر سلنیوم ( )seکه

اطالعات حاصل از برخی از این مطالعات نشان دادند که

دارای ویژگیهای آنتیاکسیدانی است به شکل اسیدآمینه
سلنوسیستئین در ساختار سلنوپروتئین درج میشود ،و این
عمل از طریق ترجمه کدون خاتمه  UGAدر mRNA

این پلیمورفیسم ،عملکرد  Sepp1را تغییر داده و بنابراین
میتواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد .در مطالعهای
که توسط مپالن ( )Meplanو همکاران انجام شد ،ارتباط

سلنوپروتئینها صورت میگیرد ( 6و .)7

بین این پلیمورفیسم و استعداد ابتال به سرطان پستان

سلنوپروتئین  ،)Sepp1( Pفراوانترین سلنوپروتئین موجود

گزارش شد به طوریکه کاهش قابل توجهی در ریسک

در سرم بوده و سلنیوم را برای تولید سایر سلنوپروتئینها
به بافتهای مختلف بدن عرضه میکند ( .)8این
سلنوپروتئین به عنوان یک بیومارکر مفید برای وضعیت
سلنیوم بدن میباشد ( Sepp1.)9در ساختار پلیپتپید خود

سرطان پستان در افراد با ژنوتیپ هموزیگوت AA

پلیمورفیسم  Ala234Thrمشاهده شد (.)16
تاکنون در ایران هیچ مطالعهای در خصوص بررسی
پلیمورفیسمهای سلنوپروتئین  Sepp1در رابطه با سرطان

ده باقیمانده سلنوسیتئین دارد و به دلیل ویژگیهای فیزیکی

پستان صورت نگرفته بود .با در نظر گرفتن اهمیت آسیب

غیرمعمول و متابولیک خود ،در بین سایر سلنوپروتئینها از

اکسیداتیو در ایجاد و پیشرفت سرطان پستان و با توجه به

اهمیت خاصی برخوردار است ( .)11ژن  SEPP1حدوداً
( 12kbو دارای  7اگزون بوده) و روی کروموزوم شماره 5
واقع است ( Sepp1 .)11در پالسمای انسان ،در تجزیه
پراکسینیتریت درگیر است و به عنوان یک آنتیاکسیدان
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عملکرد مهم  Sepp1در سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ،تحقیق
حاضر با هدف بررسی نقش پلیمورفیسم  Ala234Thrژن
 SEPP1در سرطان پستان ،در جمعیتی از زنان استان گیالن
انجام شد.
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عواملی که میتواند در شروع و پیشرفت انواع سرطانها و

()rs3877899

Ala234Thr

یک

پلیمورفسیم

ژن  SEPP1در سرطان پستان621 /

محمددوست و همكاران

مواد و روشها
در این پژوهش از دو گروه بیمار و کنترل نمونه خون تهیه
شد .گروه بیمار شامل  162زن مراجعه کننده به بیمارستان
رازی رشت بودند که سرطان پستان در آنها توسط پزشک
 93تا بهمن ماه  94به مدت  16ماه جمعآوری شد .گروه
کنترل نیز شامل  227زن سالم بود (که برای ارزیابی سالمتی
خود به آزمایشگاه بیمارستان رازی مراجعه کرده بودند) و
در رده سنی افراد بیمار انتخاب شدند (از آنجا که گروه
بیمار باالی  31سال بودند زنان باالی  31سال به عنوان
گروه کنترل وارد مطالعه شدند) .زنان گروه کنترل عاری از
هرگونه سرطان و غیر خویشاوند با زنان بیمار بودند .زنان
غیر بومی و زنانی که عالوه بر سرطان پستان به انواع دیگر
سرطان مبتال بودند از مطالعه حذف شدند .قبل از دریافت
رضایتنامه از افراد مورد بررسی ،اطالعات الزم در
خصوص ماهیت پژوهش در اختیار آنان قرار داده شد.
سپس مشخصات این افراد در قالب پرسشنامه کوتاهی
(شامل سن ،سابقه شیردهی ،سابقه خانوادگی سرطان پستان
و درمان جایگزینی هورمون) جمعآوری شد .اطالعات
پاتوبیولوژیکی نمونهها (شامل بافتشناسی ،درگیری غدد
لنفاوی و وضعیت گیرندههای هورمونی) از پرونده پزشکی
بیماران استخراج شد .این پژوهش (با کد  7344تاریخ
 )1393/3در دانشگاه گیالن تصویب شد.
 DNAژنومی با استفاده از کیت ( GPP-Solutionشرکت
ژن پژوهان ،تهران ،ایران) از 1میلیلیتر خون استخراج شد.
به منظور بررسی کیفی  DNAاستخراج شده از روش
الکتروفورز افقی روی ژل آگارز  1درصد حاوی اتیدیوم
بروماید استفاده شد .ولتاژ  91ولت به مدت  31دقیقه برقرار
شده و آشکارسازی باندها با استفاده از نور  UVو در
دستگاه ( Gel Documantationمحصول شرکت بایو رد،
کالیفرنیا ،آمریکا) صورت گرفت.
جهت تعیین ژنوتیپ پلیمورفیسم  Ala234Thrژن

توالی

این

پرایمرها

به

صورت

' F:5'-TAGGAGCCAACTCTGAATCTGT-3و
R:

'5'-GTTGAAACTCCATCGCCTCA-3
میباشد .محصول واکنش  PCRقطعهای به طول 311

جفت باز است که شامل ناحیه پلیمورف مورد
نظر میباشد.
حجم کلی هر واکنش  25 ،PCRمیکرولیتر و متشکل از 25
نانوگرم  DNAژنومی1/5 ،میلیموالر از هر یک از
آغازگرهای مستقیم و معکوس (محصول شرکت فزاپژوه،
تهران ،ایران) ،کیت  PCRمحصول شرکت سیناژن و آب
استریل دوبار تقطیر بود .برنامه  PCRبا واسرشته سازی
اولیه  5دقیقهای در دمای  35 ،94 ˚Cسیکل با واسرشته
سازی در دمای  94˚Cبه مدت  45ثانیه ،دمای اتصال ˚C

 57به مدت  45ثانیه ،دمای  72˚Cبه مدت  45ثانیه و در
نهایت  72˚Cبه مدت  5دقیقه در دستگاه ترموسایکلر تنظیم
شد .محصول  PCRتحت تیمار با آنزیم  MwoIدر
دمای 37 ˚Cو به مدت  3ساعت قرار گرفت .سپس
محصوالت حاصل از هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز 2
درصد حاوی اتیدیوم بروماید الکتروفورز شد و
آشکارسازی باندها در دستگاه Gel Documentation

انجام شد .برای بررسی صحت ژنوتایپینگ 5 ،درصد از
نمونهها به طور تصادفی انتخاب و مجدداً تعیین ژنوتیپ
شدند ،نتایج حاصله کامالً مطابق با نتایج اولیه بود.
آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار MedCalc

ویرایش  ،12/1انجام شد .تفاوت توزیع ژنوتیپی و اللی بین
جمعیت بیمار و کنترل از طریق آزمونهای آماری
( Chi-Square )χ²تعیین شد .همچنین جهت اندازهگیری
میزان خطر بیماری برای هر ژنوتیپ و هر الل ،مقادیر
( Odds Ratio)ORو بازة اطمینان  95درصد نیز
محاسبه شد.

 SEPP1از تکنیک  PCR-RFLPاستفاده شد .پرایمرهای

يافتهها

مورد استفاده توسط نرمافزار  Oligo7ویرایش 7/45

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش شامل  162زن مبتال
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متخصص تشخیص داده شده بود .این نمونهها از مرداد ماه

طراحی شدند ()Accession number :DQ022288.1

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 1956

 / 622طب جنوب

به سرطان پستان و  227زن سالم بود .تفاوت معناداری بین

هورمون) وجود نداشت ( .)p> 1/15ویژگیهای افراد بیمار

دو گروه بیمار و کنترل در ارتباط با فاکتورهای خطر (شامل

و کنترل در جدول  1نشان داده شده است.

سن ،سابقه شیردهی ،سابقه خانوادگی و درمان جایگزینی
جدول  )1ويژگيهای کلينيكي و آسيبشناسي افراد گروه سالم و کنترل
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137

-

غیرمجرایی

18

-

مثبت

93

-

منفی

42

-

مثبت

87

-

منفی

37

-

سابقه شیردهی

سابقه خانوادگی سرطان
پستان
سابقه درمان جایگزینی
هورمون
بافت شناسی

متاستاز به غده لنفاوی

گیرنده
استروژن/پروژسترون

1/14

1/32

1/93

1/17

* به علت عدم دسترسی به پرونده پزشکی برخی از بیماران و نیز فقدان اطالعات مربوطه در برخی موارد ،تعداد
افراد کل در این جدول متفاوت است.

بررسی پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی  Ala234Thrژن

میزان اثر هر ژنوتیپ بر خطر سرطان پستان به کمک آزمون

 SEPP1توسط روش  PCR-RFLPانجام شد .در حضور

 odds Ratioمحاسبه شد .آنالیز آماری نشان داد که افراد

الل  ،Aجایگاه برش برای آنزیم قابل شناسایی نبوده و

دارای ژنوتیپ  AAتقریباً  3/2برابر بیشتر از افراد با ژنوتیپ

برشی صورت نمی گیرد .بنابراین پس از واکنش ،RFLP

 GGدر معرض خطر ابتالبه سرطان پستان بودند

مشاهده قطعه کامل  311جفت بازی بیانگر الل  Aو

(p=1/111؛  1/95 CI ،1/79-5/84درصد.)OR=3/23 ،

مشاهده قطعات  198bpو 103bpبیانگر الل  Gبود

همچنین ،هتروزیگوتهای  AGیک خطر افزایش یافته

(شکل .)1

برای ابتال به سرطان پستان نشان دادند (P=1/112؛ -3/8

فراوانی ژنوتیپهای  GGو  AGو  AAدر گروه بیمار به

1/95 CI ،1/33درصد .)OR=2/26 ،در گروه بیمار،

ترتیب  53/19و  24/69و  22/22درصد و در گروه کنترل

فراوانی الل  Gو  Aبه ترتیب  65/43درصد 34/57 ،درصد

به ترتیب  74/89و 15/42و  9/69درصد بود .تفاوت

و در گروه کنترل به ترتیب  17/4 ،82/6درصد بود .در

ژنوتیپی میان دو گروه بیمار و کنترل با استفاده از آزمون

توزیع اللی نیز بین دو گروه بیمار و کنترل تفاوت معنیدار

 chi-squareبررسی شد 𝑥 2 =21 ،با سطح معنیدار

وجود داشت به طوریکه فراوانی الل  Aدر جمعیت بیمار

 p>1/1111بهدست آمد .از آنجاییکه در توزیع ژنوتیپی

بیشتر بود 𝑥 2 =29/16 .با سطح معنیدار  p>1/1111به

بین دو گروه بیمار و کنترل تفاوت معنیدار وجود داشت،

دست آمد .محاسبه آماری نشان داد که در صورت وجود
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ويژگي
سن

بيمار

کنترل

p.value

ژن  SEPP1در سرطان پستان629 /

محمددوست و همكاران

الل  ،)Thr( Aریسک سرطان پستان افزایش مییابد

 SEPP1و اثر هریک از آنها بر سرطان پستان در جدول 2

(p>1/1111؛ 1/95 ،CI 1/8-3/5درصد.)OR=2/51 ،

آورده شده است.

فراوانیهای ژنوتیپی و اللی پلیمورفیسم  Ala234Thrژن

الل بر بروز بيماری

ژنوتیپها

آللها

بيماران

کنترلها

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

OR
CI %56

P.value

GG

)53/19(86

)74/89(171

)Ref(1/11

-

GA

)24/69(41

)15/42(35

)1/33-3/8(2/26

1/112

AA

)22/22(36

)9/96(22

)1/79-5/84(3/23

1/111

AA|AG

)46/91(76

)25/11(57

)1/71-4/15(2/63

>1/1111

G

)65/43(212

)82/6(375

)Ref(1/11

A

)34-57(112

)17/4(79

)1/8-3/5(2/51

>1/1111

سایر ژنوتیپها نسبت به ژنوتیپ  GGسنجیده شدند.

شکل  )1محصول واکنش هضم آنزیمی با آنزیم MwoIروی ژل آگارز  2درصد DNA ،M .مارکر .نمونه  1و  2ژنوتیپ  ،AGنمونه  3ژنوتیپ  GGو نمونه 4
ژنوتیپ  AAرا نشان میدهد
.

بحث

ژنهای کدکننده سلنوپروتئینها ،از طریق مکانیسمهای

در مجموع آنالیزهای آماری نشان داد که در جمعیت مورد

حفاظت سلول ،استعداد ابتال به سرطان را تحت تأثیر قرار

مطالعه ،پلیمورفیسم  rs3877899ژن  SEPP1میتواند به

میدهند ( .)17در پژوهش حاضر ،اثر پلیمورفیسم

عنوان فاکتور خطر برای سرطان پستان در نظر گرفته شود.
تاکنون ،بررسیهای محدودی بر روی واریانتهای ژنتیکی
پلیمورفیسمهای ژنتیکی سلنوپروتئینها در ارتباط با سرطان
پستان انجام شده است .با توجه به مطالعات انجام شده در
سالهای اخیر ،برخی از واریانتهای ژنتیکی عملکردی در
http://bpums.ac.ir

 Ala234Thrژن  SEPP1بر خطر سرطان پستان در
جمعیتی از زنان استان گیالن ارزیابی شد .بر اساس نتایج به
دست آمده از این مطالعه ،افراد داری ژنوتیپ  AAو AG

در معرض خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پستان بودند،
در حقیقت افراد با داشتن حداقل یک الل  Aخطر
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جدول  )2فراواني ژنوتيپي و اللي مشاهده شده در ژن  SEPP1و ميزان اثر هر ژنوتيپ و

سال بيستم /شماره  /6بهمن و اسفند 1956

 / 628طب جنوب

پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی  Ala234Thrکه در ناحیه

کنشهای محیط -ژن مورد بررسی قرار نگرفته است .از

کدکننده از ژن واقع میشود ،بهطور بالقوه میتواند عملکرد

آنجاییکه استعداد ابتال به سرطان پستان میتواند توسط

پروتئین را تحت تأثیر قرار دهد .در ضمن ،برخی از

تعامالت بین چندین پلیمورفیسم و نیز تعامالت بین

مطالعات انجام شده ،بر این امر داللت دارند که این واریانت

پلیمورفیسمها و محیط تحت تأثیر قرار گیرد و نیز با توجه

ژنتیکی باعث تغییر در متابولیسم سلنیوم در بافتهای

با اینکه فراوانی اللهای  SNPدر جمعیتهای مختلف

مختلف میشود و فعالیت سایر سلنوپروتئینها را نیز تحت

متفاوت میباشد بنابراین نیاز است که این مطالعه در سایر

تأثیر قرار میدهد ( .)15بنابراین ممکن است در افراد

جمعیتها به همراه بررسی سایر تنوعات ژن SEPP1

مختلف با توجه به نوع الل ،این سلنوپروتئین کارایی

اجرا شود.

متفاوتی داشته باشد .در نتیجه با توجه به نقش مهمی که
 SEPP1در انتقال سلنیوم به سایر بافتها برای تولید سایر

نتيجهگيری

آنتیاکسیدانها دارد ،عملکرد تغییریافته آن میتواند با

بهطورکلی بر اساس نتایج حاصل از این بررسی ،ارتباط

ریسک ابتال به انواعی از سرطانها از جمله سرطان پستان

معنیداری بین پلیمورفیسم  Ala234ژن  SEPP1با

مرتبط باشد .اگر چه از چندین مطالعه انجام شده بر روی

سرطان پستان وجود داشت و احتماالً الل  Aدر این جایگاه

این پلیمورفیسم در جمعیتهای مختلف و سرطانهای

پلیمورفیک به عنوان فاکتور خطر ژنتیکی در استعداد ابتال

مختلف ،نتایج متفاوتی حاصل شده است .برخالف نتایج

به سرطان پستان در جمعیت مورد مطالعه مطرح میباشد.

حاصل از این پژوهش در مطالعهای که مپالن و همکاران

با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش حاضر از جمله

انجام شد ،کاهش قابل توجهی در ریسک سرطان پستان در

اندازه کوچک جمعیت و باتوجه به اتیولوژی پیچیده این

افراد با ژنوتیپ هموزیگوت ترئونین ( )AAبرای

بیماری نیاز است که بررسیهای بیشتر در جمعیتهای

پلیمورفیسم  Ala234Thrژن  SEPP1مشاهده شده است

بزرگتر و همراه با فاکتورهای ژنتیکی و محیطی دیگر انجام

( .)18در پژوهش دیگری که توسط پالت ( )Pellatو

شود تا یک نتیجهگیری دقیق و فراگیر به دست آید.

همکاران انجام شد ،هیچ ارتباط معنیداری بین این
پلیمورفیسم و ریسک سرطان پستان گزارش نشده است

سپاس و قدرداني

( .)5در مطالعات انجام شده در جمعیتهای سوئد و آلمان

از دانشگاه گیالن بابت حمایت مالی قدردانی میگردد.

و نیوزلند نشان داده شد که هیچ ارتباط معنیداری بین

نویسندگان مقاله از همه بیماران شرکت کننده در این

 Ala234Thrژن  SEPP1و سرطان پروستات وجود ندارد

پژوهش و همکاری کارکنان بخش انکولوژی بیمارستان

( .)19-21در یک مطالعة دیگر گزارش شد که هیچ ارتباط

رازی در تهیه نمونهها تشکر مینمایند.

معنیداری بین این پلیمورفیسم و سرطان کولورکتال وجود
ندارد ( .)22نتایج متفاوت ممکن است به دلیل تفاوت

تضاد منافع

جمعیت مورد بررسی ،تفاوت در خزانههای ژنتیکی و

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

همچنین تأثیر فاکتورهای ژنتیکی و محیط باشد .در این
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Abstract
Background: Selenoprotein P (Sepp1) is the main selenoprotein in plasma and contains over 50% of the total
plasma selenoprotein. The direct and indirect effects of Sepp1 on anti-oxidant defense can be responsible for its
role in increasing cancer risk. One of the common polymorphism of SEPP1gene is the Ala234Thr single
nucleotide polymorphism (SNP) in the coding region. In this research, we studied the association between SEPP1
Ala234Thr (rs3877899) polymorphism and the risk of breast cancer.
Materials and Methods: In this case-control study, 162 patients with breast cancer were compared with 227
healthy volunteers. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes. Determination of DNA
genotyping in SEPP1 Ala234Thr (rs3877899) polymorphism was performed by the polymerase chain reactionrestriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) using MwoI enzyme. Statistical analysis was performed
using and χ2-test in the MedCalc software
Results: The genotype frequencies were significantly different between the patients and control group.
Participants with AA homozygosity were at a higher risk for breast cancer compared to others (OR=3.23; 95%CI,
1.79-5.84; p=0.001).
Conclusion: The study results showed that the Ala234Thr polymorphism of the SEPP1 gene might be associated
with the higher risk for breast cancer in the female population northern Iran. However, further research with larger
sample size is required to confirm this research results.
Key words: Guilan province, polymorphism, Breast cancer, Selenoprotein, Ala234Thr, SEPP1
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