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چکیده
ابتال  در  شیمیائی  ترکیبات  معرض  در  گرفتن  قرار  همچنین  و  آندروژنی  های  هورمون  ژنتیک،  چون  عواملی  هدف:  و  سابقه 
میزان  و  گردند  دفع  بدن  از  کننده  متابولیزه  های  آنزیم  توسط  باید  ترکیبات  این  دارند.  مهمی  نقش  پروستات  سرطان  به  افراد 
باشد  P450 می  سیتوکروم  از  بزرگی  خانواده  به  متعلق   CYP2D6 دارد.   پروستات  سرطان  با  مستقیمی  رابطه  ها  آنزیم  این  فعالیت 
تغییرات  ایجاد  باعث  ها  آنزیم  اینگونه  فعالیت  میزان  کند.  می  بازی  شیمیائی  ترکیبات  و  داروها  متابولیسم  در  مهمی  نقش  که 
در  بوده  ترکیبات  کامل  کردن  متابولیزه  باعث  ها  آنزیم  این  باالی  فعالیت  که  بطوری  گردد،  می  متفاوت  های  درجمعیت  افراد  بین 
پروستات  سرطان  با  ارتباط  در   P450 سیتوکروم   های  آنزیم  باشند.  نمی  فعالیتی  چنین  به  قادر  غیرعملکردی  های  آنزیم  که  حالی 
دهند. قرار  متابولیسم  مورد  را  خارجی  شیمیائی  مواد  و  داخلی  ترکیبات  قادرند  ها  آن  که  چرا  است  برخوردار  بیشتری  توجه   از 

روش مطالعه: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین پلی مورفیسم در ژن  CYP2D6  وخطر ابتال به سرطان پروستات بود.  برای این 
منظور، تعداد 100 بیمار مبتال به این بیماری و همان تعداد افراد سالم از جمعیت شمال هندوستان در شرایط سنی یکسان مورد مطالعه 
 قرار گرفتند و از خون و یا بافت افراد مورد مطالعه استخراج DNA صورت گرفته و سپس توسط PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. 
 CYP2D6 ژن  در  وحشی  نوع  آلل  برای  هموزیگوت  مردان  با  مقایسه  در  که  است  این  دهنده  نشان  حاصله  نتایج  ها:  یافته 
دارای  )PM( آلل  این  برای  هموزیگوت  افراد  و  )HEM(،دارای                                    B آلل  برای  هتروزیگوت   افراد 

     بودند.
نتیجه گیری: داده ها حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین پلی مورفیسم در ژن  CYP2D6 و ابتال افراد به سرطان پروستات 

نشان داده نشده است. 
کلمات کلیدی: ژن CYP2D6، پلی مورفیسم، آلل B، سرطان پروستات

مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولکولي
دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 1391 

مقدمه
از  بعد  مردان  دربین  شایع  سرطان  دومین  پروستات  سرطان 
سرطان ریه و یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در سراسر 
و  مرگ  میزان  آماری  اطالعات   .)21( گردد  می  محسوب  دنیا 

نشان دهنده طیف وسیع رشد  پروستات  از سرطان  ناشی  میر 
این بیماری در بین مردان جهان می باشد. این سرطان، تا بروز 
عالئم بالینی رشد آهسته ای داشته ولی گاهی اوقات سلول های 
نیز متاستاز  بافت ها  به دیگر  و  به سرعت رشد کرده  سرطانی 
بیماری و  بین شروع  می دهند، در چنین مواردی مدت زمان 
گسترش آن بسیار کوتاه می باشد )4(. تکرر ادرار، عدم توانایی 
ادرار،  در  ادرار، وجود خون  دفع  در  اختیاری  بی  یا  و  ادرار  در 
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OR=1.87(%95CI,0.67-4.71,P=0.18)

OR=1.95(%95CI,0.55-6.93,P=0.3)
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سوزش و درد مداوم در قسمت پایین کمر و همچنین درد شکم 
بدخیمی  روند  میباشد.  پروستات  بروز سرطان  بالینی  عالئم  از 
سرطان پروستات را به عواملی چون سن، تغذیه، مواد شیمیایی، 
دهند.  می  نسبت  ژنتیکی  عوامل  همچنین  و  هورمونی  عوامل 
همچنان که مردان باالی 60 سال بیشتر در معرض خطر ابتال به 
سرطان پروستات قرار دارند، افزایش ترشح هورمون تستوسترون 
گردد.  می  پروستات  بدخیمی سرطان  روند  تسریع  موجب  نیز 
مطالعات و تحقیقات علمی ثابت کرده است که تغذیه نیز نقش 
چشمگیری در جلوگیری از خطر ابتال به سرطان پروستات بازی می 
 کند. همچنان که سبزیجات که حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین

C و E هستند به عنوان عوامل محافظتی در مقابل ابتال به سرطان 
محسوب می گردند، در حالی که استفاده از مقادیر باالی چربی 
عامل مستعد کننده در ایجاد سرطان پروستات معرفی شده اند. 
نیز عامل مهمی در  پروستات  ارثی سرطان  و  سابقه خانوادگی 
های  ژن   .)26( میگردد  محسوب  بیماری  این  به  افراد  ابتالی 
بازی  این بیماری  ایجاد  کد کننده هورمون ها نقش مهمی در 
می کنند به طوری که موتاسیون در هر یک از این ژن ها رابطه 
مستقیمی با افزایش خطر ابتال افراد به سرطان پروستات دارند. 
عالوه بر عوامل محیطی که تاثیر بسزائی در ایجاد این بیماری  
ایجاد موتاسیون در ژن هایی که نقش سم زدائی دارند  دارند، 
نیز یکی دیگر از عوامل مهم دخیل در بروز این نوع سرطان می 
باشد. آنزیم های P450 Cytochrome انسانی، مونواکسیژنازهایی 
هستند که نقش مهمی در سنتز کلسترول، استروییدها و سایر 
و   )Detoxification( زدایی  سم  عمل  در  همچنین  و  لیپیدها 
متابولیسم داروها و مواد شیمیائی محیطی ایفا می کنند و هر 
گونه تغییر در ساختار این ژن ها مانع انجام عملکرد صحیح آن ها 
شده و خطر ابتال به انواع سرطان ها از جمله سرطان پروستات را 
افزایش می دهند. مواد  حاصله از دود سیگار، آالیندها و هر نوع 
ماده سمی دیگر که برای بدن مضر می باشند طی فرایند سم 
زدائی توسط فعالیت اینگونه ژن ها از بدن دفع می گردد. یک 
 CYP2D6 عضو مهم از ژن های کد کننده اینگونه آنزیم ها، ژن
است که جایگاه این ژن بر روی کروموزوم 22q13.1 گزارش شده 
است که از نظر ژنتیکی بسیار پلی مورفیک بوده و مسئول دامنه 
وسیعی از تغییرات بین جمعیتی در متابولیسم داروها می باشد 
و اینگونه تغییرات نیز الگوهای متفاوتی در توانائی افراد در حذف 

مواد سمی از بدن ارائه می دهد )13(. آنزیم CYP2D6 بسیار 
نامحلول بوده و باعث متابولیزه کردن 25% از داروها در بدن می 
گردد. تغییر نوکلئوتیدی A به  G در ژن کد کننده آلل B در 
اگزون 3 و  4 ژن CYP2D6 در بسیاری از نمونه های سرطانی 
حامل موتاسیون گزارش شده است )25( .  بدین ترتیب با ایجاد 
موتاسیون در ژن های مربوطه، مواد سمی در بدن تجمع یافته 
با ایجاد اختالل در فرایند  و از طریق خون به بافت ها رفته و 
عملکرد سلول ها، باعث ایجاد سرطان می گردد. افزایش فعالیت 
این آنزیم باعث افزایش تشکیل متابولیت ها و متعاقبا تخریب 
DNA و در نتیجه تشکیل سلول های سرطانی می گردد. فعالیت 

ژن CYP2D6 در جمعیتهای متفاوت متغیر بوده و بدین ترتیب 
و  آندوژنی  مواد  در  زیستی  تغییر  ایجاد  در  ترین سیستم  مهم 
محسوب  ها  کارسینوژن  و  ها  توکسین  داروها،  شامل  اگزوژنی 
می گردد )7،12،14(. طبیعتا افراد جمعیت انسانی به متابولیزه 
کننده سریع Ultrarapid Metabolizer (UM)، متابولیزه کننده 
وسیع )Extensive Metabolizer )EM، متابولیزه کننده متوسط 
ضعیف کننده  متابولیزه  و   Intermediate Metabolizer )IM(

 )Poor Metabolizer )PM طبقه بندی می گردند. بر این اساس  
Ultrarapid Metabolizer افرادی هستند که دارای چند کپی از 

ژن CYP2D6 می باشند، به طوری که در بعضی از موارد حتی 
بیش از 12 کپی از این ژن در ژنوم اینگونه افراد گزارش شده 
است. دسته دوم Extensive Metabolizer افرادی که نسبت به 
افراد معمولی دارای عملکرد بیشتری درژن CYP2D6 هستند.   
در  را  داروها  که  هستند  افرادی   Intermediate Metaboliser

 Extensive Metabolizer و Poor Metaboliser دامنه بین افراد
افراد  Poor Metabolizer که  متابولیزه می کنند. در آخر نیز 
باشند  می   CYP2D6 ژن  در  عملکرد کم  با  یا  و  عملکرد  فاقد 
متابولیزه  های  آنزیم  فعالیت  گیری  اندازه  ترتیب  )19(. بدین 
به  تواند  می  پروستات  سرطان  بیماریزائی  در  داروها  کننده 
سرطان  این  پیشروی  و  روند  تشخیص  برای  شاخصی  عنوان 
مورد استفاده قرار گیرد. ژنوتیپ اشکال CYP اطالعات ژنتیکی 
مهمی را فراهم می کند که به فهم تاثیرات زنوبیوتیک ها )مواد 
خارجی( بر روی بدن انسان کمک می کند. شواهدی مبنی بر 
ارتباط میان اشکال متفاوت ژن ها و خطر ابتال به سرطان وجود 
فنوتیپ  ایجاد  اثر  در  ها  موتاسیون  شایعترین  دارد )16،22(. 
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PM در درون ژن CYP2D6 می باشد. جابه جایی A به G در 

اگزون 3 و اینترون 4 این ژن منجر به ایجاد کدون پایانی و در 
نتیجه ایجاد mRNA غیر عملکردی می گردد. در 80% موارد 
که موتاسیون ژن CYP2D6 اتفاق می افتد به عنوان الل B این 
 CYP2D6 ژن نامگذاری می گردد و حذف بقیه قسمت های ژن
الل D نامگذاری می شود. افرادیکه فنوتیپ PM را دارند، شایع 
ترین هموزیگوت موتاسیون هایی را دارند که منجر به غیر فعال 

شدن ژن CYP2D6 می گردد )20(.

مواد و روش ها

نوکلئوتید  تک  مورفیسم  پلی  بین  رابطه  یافتن  جستجوی  در 
پروستات،  سرطان  به  ابتال  خطر  و   CYP2D6 ژن  در   )SNP(
سالم  فرد  و 100  بیماری  این  به  مبتال  فرد  بین 100  مطالعه 
صورت گرفت. نمونه های خون افراد سالم در ویال های حاوی 
EDTA جمع آوری گشته و بافت های سرطانی نیز بعد از تعیین 

ای  پرسشنامه  شد.  داده  انتقال  آزمایشگاه  به   Grade و   Stage

اختیار  در  تغذیه  نحوه  الکل،  و  سیگار  مصرف  سن،  مورد  در 
بافت  و  سالم  افراد  خون  از  گرفت.  قرار  کنترل  و  بیمار  افراد 
گرفت.  فنل-کلروفرم صورت  به روش   DNA استخراج  بیماران 
 Forward-GCTTCGCCAACCACTCCGپرایمر توالی  از 
تکثیر  وRivers-AAATCCTGCTCTTCCGAGGC جهت 

ژن CYP2D6 مورد استفاده قرار گرفت. شرایط PCR برای تکثیر 
ژن CYP2D6 بدین ترتیب بود که دمای اولیه به مدت 5 دقیقه و 
دمای 60 درجه سانتی گراد به عنوان دمای جفت شدن پرایمرها 
و سپس دمای 72 درجه سانتی گراد هر یک به مدت 1 دقیقه 
سانتی  درجه  نهایی 72  دمای  و  استفاده شد  برای 30 سیکل 
قرار گرفت. موتاسیون  استفاده  برای مدت 5 دقیقه مورد  گراد 
 B آلل( G به A باعث تبدیل B نقطه ای در ژن کد کننده آلل
ژن CYP2D6( در اگزون 3 و 4 این ژن مورد مطالعه قرار گرفت. 
سپس محصول PCR که 335 جفت باز طول داشت در معرض 
برش آنزیمی قرار گرفت. در تکنیک RFLP محصول PCR در 
معرض 4 واحد از آنزیم BstN1(New  England, Biolab) در 
دمای 60 درجه سانتی گراد برای 2 ساعت قرار گرفت. محصوالت 
PCR که 105 و 230 جفت باز داشتند به عنوان EM و قطعات 

335 جفت بازی در گروه PM و گروه HEM شامل قطعات 105، 

230 و 335 جفت بازی طبقه بندی گردیدند )شکل 1(. سپس 
اطالعات توسط نرم افزار )SPSS )version 16 مورد تجزیه آماری 
پروستات سرطان  و  ها  ژنوتیپ  بین  ارتباط  گرفتند. برای   قرار 

)OR (Odds Ratio و )CI )Confidence Interval مورد محاسبه 
قرار گرفتند. همانطور که در جدول 1 آمده است، Grade بیماران 
یا  بزرگتر  و  پایین   Grade به عنوان  از 7  در دو گروه کوچکتر 
بیماری   Stage گرفتند.  قرار  باال   Grade عنوان  به   7 مساوی 
 )Advanced( و پیشرفته )Localized( نیز در دو گروه متمرکز
ارتباط مثبت  به عنوان مشخصه   P<0/05 .طبقه بندی گردید

بین ژنوتیپ ها با سرطان پروستات در نظر گرفته شد.

شکل 1 - آنالیز RFLP ژن CYP2D6 با استفاده از آنزیم BstN1، ردیف 

 PM ،4 ردیف ،EM )105 ,230 bp( ،1-3 50) ردیف bp( مارکر ،M

.)105 ،230 ،335( HEM ،5-7 ردیف ،)335 bp(

 یافته ها
نشان   1 جدول  در  کنترل  افراد  و  بیماران  به  مربوط  اطالعات 
و   )±16/86( سال   85-42 بیماران  سن  است.  شده  داده 
)SD=66/21±( و سن افراد سالم بین 45-83 سال )±11/11( 
سیگار  مصرف  به  مربوط  اطالعات  بود.    )±SD=60/71( و 
داده  نشان   1 جدول  در  سالم  افراد  و  بیماران  بین  در  الکل  و 
به  افراد  ابتال  شده است. هرچند که فاکتورسابقه خانوادگی در 
سرطان پروستات نقش مهمی دارد ولی تنها 11% بیماران سابقه 
خانوادگی مثبت داشتند. بیشتر بیماران )40%( در Stage مرحله 
پیشرفته D بودند. درصد افرادی که دارای فنوتبپ PM بودند 
در بیماران بیشتر )7%( از افراد کنترل )4%( بود و بیمارانی که 
 )PM( ضعیف  کننده  متابولیزه  نوع  از   CYP2D6 آنزیم  حامل 
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Variables                                             Patients (%)                                           Controls (%)

Age (years)

Mean (±SD)                                         66.21 (10.86)                                       6o.71 (11.51)

Median range                                          42-85                                                     45-83

Smoking

Nons mokers                                          49 (49%)                                                55 (55%)                                      

Light smokers                                         17 )17%)                                                27 )27%)

Heavy smokers                                      34 )34%)                                                 18 )18%)

Alcohol consumption

Alcoholic                                                58 (58%)                                                   68 (68%)

Non-alcoholic                                       42 )42%)                                                    32 )32%)

 Family history

Positive family history                         11 )11%)                                                       1 )1%)

Clinical stages                         

              A                                              22 (22%)

 B                                               15 (15%)

 C                                                23 (23%)

 D                                               40 (40%)

              Pathological grades

Well differentiated                               9 )9%)

Moderate differentiated                    54 )54%) 

Poor differentiated                              37 )37%)

1391 پلی مورفیسم.... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

قرار  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  افزایش  معرض  در  بودند 
وحشی  نوع  آلل  برای  هموزیگوت  مردان  با  درمقایسه  داشتند. 
در ژن  CYP2D6، افرادی که حامل ژنوتیپ هتروزیگوت بودند 
)HEM( دارای OR=1/78 )95CI, 0/76-4/17, P=0/18%( و 

 OR=1.95 )%95CI, 0/55-6/93, P=0/30( افراد هموزیگوت
مستقیمی  رابطه  که  است  این  دهنده  نشان  فوق  نتایج  بودند. 
بین پلی مورفیسم در ژن CYP2D6 و با خطر ابتال به سرطان 

پروستات در بین جمعیت مورد مطالعه مشاهده نشده است. 
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بحث 
قرار  ها  آندروژن  تاثیر  تحت  تنها  نه  پروستات  سرطان  ایجاد 
دارد بلکه رابطه مستقیمی بین پلی مورفیسم در ژن کد کننده 
های  آنزیم  همچنین  و  استروئیدی  های  هورمون  های  گیرنده 
متابولیزه کننده داروها در بدن و خطر ابتال به سرطان پروستات 
وجود دارد. آنزیم های سیتوکروم P450 انسانی نقش مهمی در 
متابولیسم بسیاری از داروها و مواد شیمیایی موجود در محیط 
بازی می کند و رابطه مستقیمی بین انواع سرطان ها و میزان 
فعالیت این آنزیم ها گزارش شده است )CYP2D6 .)8,15 یک 
بیان متغییر آن  P450 می باشد که  از هموپروتئین های  عضو 
متشابه  ترکیبات  و   Debrisoquire ضعیف  متابولیسم  به  منجر 
کردن  متابولیزه   P450 سیتوکروم  آنزیم   .)2,3( گردد  می  آن 
دامنه وسیعی از ترکیبات ارگانیک داخلی و خارجی را به عهده 
دارند  نقش  درمان  در  که  دارویی  ترکیبات  از  بسیاری  دارد. 
از   %7 در  تقریبا  گردند.  می  محسوب  آنزیم  این  سوبستراهای 
قفقازی ها، موتاسیون در این آنزیم گزارش شده است که منجر 
به متابولیسم آهسته Debrisoquire و همچنین 30% از ترکیبات 
نشان  اپیدمیولوژی  و  ژنتیکی  اطالعات   .)6( گردد  می   دارویی 
می دهند که پلی مورفیسم در ژن کد کننده آنزیم CYP2D6 با 
افزایش خطر ابتال به انواع سرطان ها از جمله پروستات، تخمدان، 
مثانه، سر و گردن و ریه همراه می باشد )9(. آنزیم سیتوکروم 
 P450 مواد کارسیتوژن و داروها و ترکیبات وارد شده به بدن 
 )Detoxification( زدایی  سم  فرآیند  طی  و  کرده  متابولیزه  را 
ژن  در  مورفیسم  پلی  ترتیب  بدین  گردد.  می  خارج  بدن  از 
CYP2D6 منجر به متابولیسم ضعیف ترکیبات سمی می گردد 

و موتاسیون در  شده  مشخص  آنزیم  این  ژنی  جایگاه   .)17(
 .)3( داروها می باشد  و ضعیف  متابولیسم کند  این ژن مسئول 
رابطه  که  نشان می دهد   CYP2D6 ژنتیکی فنوتیپ  مطالعات 
مستقیمی  بین ایجاد موتاسیون در این ژن و سرطان پروستات 
وجود دارد. مطالعات اپیدمیولوژی فنوتیپ CYP2D6 نشان می 
دهد که رابطه مستقیمی بین متابولیسم نرمال و یا سریع داروها 
 PM و سرطان پروستات، تخمدان، مثانه و ریه وجود دارد. افراد
آنزیم حساس  این  توسط  داروها  به هیدروکسیله کردن  نسبت 
بوده و تحت تاثیر اثرات جانبی تا زمان مصرف داروها قرار می 
افراد نرمال تحت عنوان RM معرفی می شوند و  گیرند )23(. 

افراد UM افرادی هستند که ژن CYP2D6 در آن ها چندین 
توسط  داروها  متابولیسم  در  تغییر  بنابراین  دارد.  فعالیت  برابر 
و  ها  مواد در سلول  این  میزان  افزایش  باعث   CYP2D6 آنزیم 
در نتیجه افزایش خطر ابتال به انواع سرطان ها از جمله سرطان 
 )20( Ladero  پروستات می گردد. در مطالعه انجام شده توسط
نشان داده شده است که فنوتیپ PM ژن CYP2D6 در زنان 
با سرطان سینه در آنها رابطه مستقیم دارد. در مطالعه دیگری 
که بر روی بیماران مبتال به سرطان پروستات انجام شده است 
نیز افزایش دو برابری خطر ابتال به این بیماری در مردان دارای 
)%95CI, 0/55-  OR=1/95 است PM گزارش شده  فنوتیپ 

این رابطه معنی دار نمی  از لحاظ آماری  )P=0/30 6/93 ولی 
و  پروستات  سرطان  بین  ای   رابطه  آماری  نظر  از  باشد )17(. 
آلل B  از ژن CYP2D6 در افراد مورد مطالعه مشاهده نشد. این 
مطالعه بر اساس آنالیز فنوتیپ متابولیکی از RM )هموزیگوت، 
نوع وحشی(، HEM )هتروزیگوت( و PM )هموزیگوت موتانت( 
روی  بر  شده  انجام  مطالعه  کلی  طور  به  است.  گرفته  صورت 
100 بیمار مبتال به سرطان نشان دهنده ارتباط معکوس  بین 
افراد به سرطان پرستات می  ابتال  با خطر   PM حضور فنوتیپ
باشد. مطالعه ای که بر روی 767 قفقازی بیمار مبتال به سرطان 
پروستات انجام شده نیز نتیجه مشابه با نتایج بدست آمده در این 
مطالعه دارد و نشان دهنده ارتباط معکوس پلی مورفیسم در ژن 
CYP2D6 و خطر ابتال به سرطان پروستات می باشد )18(. در 

مطالعه ای که توسط Agundez )1( بر روی 94 بیمار اسپانیایی 
و 160 فرد کنترل صورت گرفت نتیجه  مشابهی حاصل گشت. 
فنوتیپ  و  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  بین  ارتباطی  هیچ 
در   )10(  Fukatsu توسط  که  ژاپنی  بیمار   147 بین  در   PM

که  هرچند  است.  نشده  مشاهده  گرفت  صورت   2004 سال 
مطالعات انجام شده توسط دیگر محققین نشان دهنده افزایش 
می باشد   PM فنوتیپ  حامل  افراد  در  پروستات  سرطان  خطر 
)27(، ولی  در مطالعه انجام شده فعلی تعداد کمی  از مبتالیان به 
سرطان پروستات آلل از ژن را با خود حمل میکردند. آزمایشات 
 )NNK( حاکی  از آن است که نیترو آمین In Vitro انجام شده
 موجود در دود سیگار توسط آنزیم CYP2D متابولیزه میگردند.

در  تغییر  و  گردد  می  محسوب  قوی  کارسینوژن  NNK یک 

متابولیسم NNK نشانی  است از رابطٔه بین شیوع سرطان و پلی 
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کارسینوژنی  هنوز   .)2( باشد  می   CYP2D6 ژن در  مورفیسم 
گزارش نشده است که بتواند در ایجاد سرطان پروستات نقش 
داشته باشد ولی  متابولیسم ضعیف ترکیبات exogenous همانند  
NNK در سلول های سرطانی پروستات بخوبی مشخص و واضح 

می باشد )24(. تستوسترون و دی- هیدروتستوسترون نیز نقش 
ایجاد سرطان پروستات دارند و تغییر در متابولیسم  مهمی  در 
آندرژن ها تاثیر بسزایی در خطر ابتال به این بیماری بازی  می کند 
هیدرکسیالز  CYP2D6 در  که  این  بر  حاکی   شواهدی   .)11(
کاهش  اما  است  نشده  گزارش  داشته باشد  نقشی   آندروژن 
تستوسترون  شدن  هیدورکسیله  کاهش  CYP2D6 با  فعالیت 
و پرژسترون در سلول های کبدی موش های سیاه نشان داده 
شده است )31(. تغییردرهیدرکسیالسیون تستوسترون به عنوان 
نشان  پروستات  به سرطان  ابتال  افزایش خطر  برای  مکانیسمی 
داده شده است. همچنین فنوتیپ PM با افزایش خطر ابتال به 
هورمون  به  وابسته  پروستات بافتی  همچون  که  سینه  سرطان 
می باشد نیز گزارش شده است )1،5(. بنابرین هیدرکسیالسیون 
آندروژن و استروژن می تواند منجر به تاخیر در دفع ترکیبات 
و  سینه  بافت  گرفتن  قرار  معرض  بیشتر در  درنتیجه  و  سمی 
پروستات به این ترکیبات باشد )28،29(. مطالعات بیشتری الزم 
است تا رابطه بین فنوتیپ PM ژن CYP2D6 و خطر سرطان 
پروستات به خوبی مشخص گردد. در مطالعه انجام شده، علی 
رغم فعالیت آنزیمی CYP2D6 در پروستات، نقش از وجود پلی 
به  افراد  ابتال  خطر  افزایش  و    CYP2D6 آنزیم  در  مورفیسم 

سرطان پروستات مشاهده نگردید. 

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از افرادی که در جمع آوری بافت های سرطانی در 
بخش اورولوژی PGI در شهر چندیگر هندوستان کمک نمودند 

نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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